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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران به قله 5 ماهه رسید

 رونق تولید
در پایان 1400

فرصت امروز: از میان ش��اخص های متنوع و گوناگونی که توس��ط کش��ورها و س��ازمان های بین المللی منتشر 
می ش��وند، ش��اخص مدیران خری��د )Purchasing Manager’s Index( از جمله مهمترین ش��اخص های 
اقتصادی اس��ت که مورد پذیرش اکثر کش��ورهای توسعه یافته و در حال توس��عه قرار دارد و در حال حاضر برای 
حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کش��ور دنیا محاس��به می ش��ود. این ش��اخص در فارسی به 
اختصار »شامخ« نام گذاری شده و آنطور که مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران به تازگی گزارش داده است...

کدام بانک ها اسامی بدهکاران خود را منتشر کردند؟

به سوی شفافیت نظام بانکی
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چرا بنگاه های کوچک و متوسط در بحران کرونا تاب نیاوردند؟

موانع تاب آوری SMEها
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مدیریتوکسبوکار
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کشـمکش بین دو صندوق توسـعه ملی و تثبیت بازار سرمایه بر سر واریز منابع همچنان ادامه دارد و 
در حالی که صندوق توسـعه ملی تاکید دارد که مبلغ طبق مصوبه واریز خواهد شـد، صندوق توسـعه 

و تثبیت اعالم کرده اسـت که برای دریافت پول یکی از بندهای مصوبه باید اصالح شـود.  به 
گزارش ایسنا، سرآغاز ماجرای تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق...

کشمکش بین 2 صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه ادامه دارد

بند دردسرساز

یادداشت
از سلطه تا رهایی

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

1-تکلیف این سرزمین و مردم 
در ای��ن اولین س��ال قرن جدید 
خورشیدی، روشن نیست. نمرات 
کارنام��ه آخرین ده��ه قرن قبل 
آنچنان ب��د و ش��رم آور بوده که 
چاره ای جز پوشاندن آن نیست: 
ازدس��ت رفته«،  »دهه 90، دهه 
رش��د اقتصادی صفر و متوسط 
و  درص��د   30 ب��االی  ت��ورم 
اندک  سرمایه گذاری و بهره وری 
و ش��اید منف��ی، افزای��ش فقر و 
شکاف طبقاتی و تنش و تضاد و 
درگیری با جهان و شکاف دولت -

ملت و تداوم فش��ار ب��ر احزاب و 
نهادهای سیاس��ی و مدنی و در 
یک  کالم، تداوم دخالت دولت ها 
در حوزه ه��ای زندگی خصوصی، 
ف��ردی و اجتماع��ی و تحمی��ل 
س��بک زندگی خاص. مش��کل 
ای��ران و انس��ان ایرانی، عمیق تر 
از ه��در رفتن یک ده��ه بلکه از 
دست رفتن چند دهه و یک قرن 
و ش��اید چند قرن است؛ دره ای 
ژرف از »هف��ت  پیکر« نظامی و 
جهان رنگارنگ آن و س��فر بهرام 
گ��ور از گنبد س��یاه به گنبد نور 
تا »بوف کور« ص��ادق هدایت و 
زخم هایی ک��ه در زندگی »مثل 
خ��وره در ان��زوا روح را آهس��ته 

می خورد و می تراشد«؛ 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
دردهایی که »نمی شود به کسی اظهار کرد.« سفر از امید 
به ناامیدی، سفری زیر سلطه قدرت؛ قدرتی که هر روز سایه 
خود را بیشتر و گسترده تر و امکان ظهور فردیت را کمرنگ تر 
ساخته است. در واقع، انسان ایرانی روزگار »نظامی« علی رغم 
بحران ها و دشواری های زمانه هنوز توان و امید آن را دارد که 
به رستگاری دست یابد، ولی همین انسان در روزگار هدایت 
فقط می تواند مثل ب��وف کور بر این تباهی ها مویه کند و... 

)روانکاوی و ادبیات، حورا یاوری(.
سیدجواد طباطبایی، این سرگشتگی و بحران عقب ماندگی 
و انحطاط را چند قرن عقب می برد و به گسس��ت تاریخی 
ایجادشده با تمدن پیش از اسالم ایران می رساند؛ گسستی 
که با حمله مغوالن و بحران و انحطاط در اندیشه سیاسی و 
سیاست تشدید می شود و بحرانی که طی قرن ها تداوم  یافته 
و این مردم و س��رزمین را با کاهش قدرت و توان تولید به 
حاش��یه تاریخ رانده و به تفریح فرستاده؛ کناره گرفته از کار 
جهان و سر به گریبان فرو برده و احساس بیهوده بودن زیر 
ضرب ساختارهای متصلب و سخت قدرت و سلطه دولت ها!

2-جهان غرب نیز البته در دوره هایی با بحران س��لطه و 
سیطره قدرت و دخالت دولت ها در زیست فردی و اجتماعی 
مواجه بوده است. چنانکه فرانتس کافکا، نماد و سمبل این 
ت��رس و نگرانی و اضطراب از ق��درت قاهره نهادهای قدرت 
)پدر، دولت و...( در جهان غرب است. شخصیت داستان های 
او در رمان های »مس��خ«، »محاکمه«، »قصر« و... تصویری 
از انس��ان مضطرب و بیهوده ای اس��ت که خود را زیر یوغ و 
سلطه و نگاه حکومت ها و نهادهای سلطه جو حس می کند. 
»در واقع تصویر کافکا، تصویری از انسانیت و آسیب پذیری 
نویسنده مدرن در رویارویی با قدرت و روح مضطربی است 
که به زمانه ما تعلق دارد... انسان رنگ پریده ای که نگاهش به 
ما می گوید هرگز هیچ کجا خانه اش نبوده است، بلکه همواره 
او را به زیستن محکوم کرده اند. این همان تصویری است که 
او را مستقیما به دنیای پس از جنگ مرتبط می کند، یعنی 
عصر اضطراب. جهاِن بعد از جنگ جهانی دوم، جهان بعد از 

بمب اتم، جهان بعد از کوره های آدم س��وزی و جهان پس از 
حکومت های توتالیتر و عصر توده ها. )جهان کافکا، هزارتویی 

درهم تنیده، انسان شناسی و فرهنگ، 1393(.
3-»ترس دائمی و خطر مرگ خشونت بار و زندگی آدمی، 
منزوی، فقیرانه، ناگ��وار، بی رحمانه و کوتاه«، این تصویری 
اس��ت که هابز از فقدان »دولت« توصیف می کند، وضعیتی 
که در آن »انگیزه های اقتص��ادی از میان می روند«. چنین 
شرایطی جای تکاپو نیست، زیرا اطمینان به برخوردار شدن 
از ثمره تالش وجود ندارد و در نتیجه نه کشت و کار زمین 
و نه کشتیرانی و نه کاالهایی که بتوان از راه دریا وارد کرد و 
نه عمارت های راحت و جادار نه وسایل حمل و نقل اشیای 
سنگین و نه دانش و معرفتی درباره کره زمین وجود خواهد 
داش��ت.« )راه باریک آزادی، عجم اوغلو و رابینس��ون( هابز 
معتقد بود: »زندگی آدمیان بدون وجود قدرتی مشترک که 
همگان را هیبت زده س��ازد« ممکن نیست. قدرتی که آن را 
لویات��ان )نهنگ بزرگی در داس��تان ایوب( نامید. هابز البته 
می فهمید که لویات��ان قدرقدرت، ترس در دل ها می افکند، 
اما به باور وی بهتر اس��ت از یک لویاتان بترس��یم تا از هر 
کسی و ناکسی واهمه داشته باشیم. لویاتان )دولت(، جنگ 
را متوقف می س��ازد و ترس دائمی و خطر مرگ خشونت بار 

را از میان می برد.
اما تجربه بشری، سویه دیگری از لویاتان یا دولت را نشان 
داد. مثال در آلمان هیتلری حکومتی قدرتمند، یک لویاتان 
دیوان ساالر بر سر کار بود که ظرفیت خود را نه برای حل و 
فصل مرافعات و یا توقف جنگ، بلکه برای آزار و خلع ید و 
سپس قتل عام یهودیان استفاده کرد. همچنین است لویاتان 
در چین کمونیس��ت و قحط��ی و آدم خواری و سانس��ور و 
سرکوب و... از »جهش بزرگ به جلو« تا هم اکنون و سیطره 
و س��لطه یک گفتار و حزب و اندک بودن دایره عمل فردی 
و اجتماعی و تکثر و...، این تجارب بشری نشان داد برخالف 
نظر هاب��ز، لویاتان چهره ای واحد ن��دارد و دولت موجودی 
دوچهره است. »یک چهره شبیه همان چیزی که هابز تصور 
می کرد: جلوی جنگ را می گیرد و از اتباع و زیردس��تانش 

حمایت می کند و شالوده ها را برای شکوفایی اقتصادی کار 
می گذارد. چهره دیگر لویاتان اما مستبد و هراس انگیز است: 
حکومتی که ش��هروندانش را به سکوت وامی دارد و نسبت 
به خواس��ت های آنان بی اعتناست و آنان را به بند می کشد 
و مثله می کند و به قتل می رساند و حاصل دسترنج شان را 

می دزدد و...« )همان(.
4-توده مردم در همیش��ه تاریخ وجود داش��ته و اثرگذار 
بوده اند، اما در جهان مدرن و معاصر و از پس ظهور دولت-

 ملت ه��ا این عامل، اهمیتی کانون��ی و فاعلی یافته و بدون 
حضور مردم، دوام و بقای جوامع و کش��ورها ناممکن است. 
ای��ن حضور مردم در قالب رابطه دولت-ملت و در چارچوب 
»حکومت قانون« شکل می گیرد. حکومتی که عنصر اصلی 
و ذاتی آن نه اراده و سلیقه دولتمردان بلکه قرارداد اجتماعی 
منبعث از خواس��ت و رضایت و اراده ش��هروندان است که 
می بایس��ت مبنای صیانت از جان و مال و متضمن حقوق 
مالکیت آنان باش��د و تا این اصل اساسی، استقرار نیابد، امر 

پیشرفت و توسعه اقتصادی ممکن نمی شود.
در واقع، از زمان ایجاد دولت-ملت ها آنچه مبنای حقوق 
اف��راد قرار گرفت، تابعیت یک کش��ور و ن��ه عقیده و نژاد و 
قومیت وی بوده اس��ت. در کشورمان اما متاسفانه علی رغم 
تالش های بسیار یکصدساله در این زمینه و حتی گنجانیدن 
بعض��ی از وج��وه و اصول ای��ن گفتمان در قانون اساس��ی 
مشروطه و جمهوری اس��المی )حقوق برابر قومی و نژادی 
و زبان��ی( و حرکت های عمل��ی در ایجاد نهادهای مدرن در 
ط��ول یک قرن اخیر )ارتش م��درن، دولت متمرکز، نظم و 
امنیت، دانش��گاه و...( همچنان مؤلف��ه کانونی دولت مدرن 
یعنی فاعلیت و عاملیت فرد انسان کم جان و رمق و پذیرش 
تکثر و تنوع و تساهل سیاسی و فرهنگی و مذهبی و... حضور 
بس��یار کمرنگی در گفتمان و روند توسعه ای کشور داشته 

است.
5-در بعد اقتصادی، تحقق این اصل یعنی ایجاد دولت - 
ملت یا دولت مدرن در جهان به لحاظ تاریخی با فروپاش��ی 
فئودالیسم و فراگیر ش��دن آزادی های فردی و اجتماعی و 

لیبرالیسم و اقتصاد بازار شکل گرفته و در خدمت یکپارچه 
ک��ردن دیوان س��االری و ثبات قوانین و مق��ررات و کاهش 
هزینه های مبادالتی بوده است. در کشورمان اما این فرآیند 
از همان ابتدا در آغاز قرن گذش��ته خورش��یدی به  درستی 
ش��کل نگرفت و با سلطه دولت مقتدر پس از نزول جنبش 
مش��روطه خواهی با تفاوت هایی در بر همان پاشنه چرخید. 
دول��ت همچن��ان خود را عقل کل و صاح��ب و مالک جان 
و مال مردم و در مقام ارباب می دانس��ت و مردم را در قالب 
رعی��ت و کمتر صاحب حق و حقوق و عاملیت! چنان که در 
ح��وزه اقتصادی توجیه یا بهانه آن بود که بخش خصوصی 
توانای��ی ایجاد نه فقط زیرس��اخت ها بلکه تأس��یس و اداره 
بنگاه ه��ای صنعتی و تجاری را نیز ن��دارد. فلذا دولت فعال 
مایشا و ملت به حاشیه رانده ش��د. از ایجاد راه آهن و جاده 
و بانک تا ش��رکت های سهامی تولیدی و تجاری دولتی در 
ساختمان سازی و حمل و نقل و قند و شکر و تا صنایع مادر 
و اس��تراتژیک مانند آهن و فوالد و م��س و... در ید اختیار 
دولت قرار گرفت. این نوع از تدبیر، چارچوب و صورت بندی 
اقتصادی را شکل داد که در آن دولت قدرت فائقه گردید و 
نظم اقتصادی و حیات بخش خصوصی که صاحب بنگاه های 
کوچک و متوس��ط ب��ود با تصمیمات س��لیقه ای این نهاد، 
حتی در جزئی ترین مسائل از طریق سازوکار قیمت گذاری 
محص��والت و خدم��ات و محدودیت ه��ا و ممنوعیت های 
صادراتی و وارداتی و توزیع رانت های مختلف و... گره خورده 
و اس��یر بی ثباتی شد. نتیجه این رفتار، ایجاد حس نا امیدی 
و ناتوان��ی در خالقیت و نوآوری در افراد و بی اعتمادی فعال 
اقتصادی به توانمندی خویش و بس��ط فضای غیررقابتی و 

فقدان چشم انداز مناسب برای کار و فعالیت بوده است.
6-جان الک معتقد بود: »افراد هنگامی آزادند که اختیار 
کامل نظم بخشیدن به کنش های شان را داشته باشند و جان 
و مال ش��ان را هرگونه که مناسب می دانند... بدون استجازه 
یا وابس��تگی به اراده هر شخص دیگری، در خدمت بگیرند 
و هیچ کس نباید به حیات، سالمت، آزادی یا اموال دیگری 
آس��یب بزند.« به نظر عجالتا تنها چارچوبی که می تواند در 

جهان بش��ری، امکان اندیش��یدن بی هراس و کاهش ترس 
انس��ان از س��یطره بی چون و چرای دولت ها و حفظ حریم 
زندگ��ی خصوصی و نیز افزایش آزادی ها و حقوق اجتماعی 
و سیاسی را فراهم آورد همین نگرش است. نگرشی مبتنی 
ب��ر حقوق طبیعی ک��ه آزادی و امنیت و مالکیت را محترم 
می ش��مارد و م��ردم تابع حکومت خودکامه نیس��تند و در 
زندگی خصوصی ش��ان مورد حمایت قانون قرار می گیرند. 
در ای��ن مرام و مکت��ب قوانینی عادالنه اس��ت که در عین 
احت��رام به حقوق دیگران همچنین امکان زندگی در درون 
جامعه و همکاری و همراهی دیگران را ضمن حفظ حقوق 
فردی فراهم می آورد. تفکری که دخالت اختالل زای دولت 
در اقتص��اد را مفید نمی داند و نقش اصلی را به تالش افراد 
خودمخت��ار برای تأمین منافع فردی در چارچوب یک نظم 
خودانگیخته بازار آزاد و سیاست گذاری های مشروع حقوقی 

و قانونی دولت ها می داند و... .
گری��ز از تنهایی و ت��رس و جنگ و فق��ر و بی عدالتی و 
رسیدن به رهایی و صلح و آشتی و پیشرفت و برابری و رفاه 
در کشورمان نیازمند تغییر بنیادین رابطه فرد- جامعه و ملت 
- دولت است. »ما نیاز به حکومتی داریم که ظرفیت اجرای 
قانون، مهار خش��ونت، حل و فصل مرافعات و ارائه خدمات 
عمومی را داش��ته باش��د و در عین حال توس��ط جامعه ای 
جسور، مطالبه گر و کامال سازمان یافته لجام زده شود« )راه 

باریک آزادی، عجم اوغلو و رابینسون(.
این همه البته یک ش��به به دس��ت نمی آید و از پس کار و 
تالش بسیار و سالیان حاصل می شود و این مردم و سرزمین 
نیز کم تالش نکرده و کم انتظار نکشیده اند و گمان می رود 
که استحقاق برخورداری از این امکان و تحقق رویای آزادی 
و عدالت و پیش��رفت و توس��عه و رفاه را دارند! »نوع بشر به 
پیش م��ی رود، خود را کامل می کند. هم��ه آنچه که امروز 
دست نیافتنی به نظر می رسد، روزی نزدیک و روشن خواهد 
بود. اما ما باید کار کنیم. باید تمام تالش مان را به کار بگیریم 
و به آنان که در جست وجوی حقیقتند، کمک کنیم.« )باغ 

آلبالو، آنتون چخوف(

براس��اس فهرس��ت میلیاردرهای جهانی فوربس در سال 
2022، گری وان��گ، یکی از بنیان گذاران و مدیران صرافی 
ارزهای دیجیتال FTX مس��تقر در باهام��ا، ثروتمندترین 
میلیاردر زیر 30 س��ال جهان با دارایی خالص 5.9 میلیارد 
دالر انتخاب ش��د. فهرست امس��ال فوربس از قیمت سهام 
و نرخ ارز از یازدهم مارس برای محاس��به ثروت ش��خصی 
ثروتمندتری��ن افراد جهان اس��تفاده و 12 میلیاردر زیر 30 
سال را معرفی می کند که مجموعا 25.8 میلیارد دالر دارایی 
خال��ص دارند. هف��ت نفر از آنان خودس��اخته اند، چهار نفر 
دانشگاه را رها کردند و یک نفر نوجوان است. در این میان، 
کوین دیوید لمان 19 ساله با ثروتی معادل 2.4 میلیارد دالر 

برای دومین سال متوالی، عنوان جوان ترین میلیاردر جهان 
را به خود اختصاص داد. تنها نوجوان این فهرست50 درصد 
از سهام داروخانه های زنجیره ای آلمانی را از پدرش که یک 
س��رمایه گذار اولیه در این تجارت بود، به ارث برده بود، اما 
ای��ن ثروت در هیچ کدام از فعالیت های روزانه آن ش��ریک 
نبود. فوربس اخیرا ایالن ماسک، بنیان گذار و مدیر اجرایی 
شرکت خودروسازی الکتریکی تسال را با ثروت خالص 219 
میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد جهان معرفی کرد. شاخص 
میلیاردرهای بلومبرگ همچنین ماس��ک را در پایان سال 
2021 به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی کرد و ثروت 
شخصی وی را 273.5 میلیارد دالر تخمین زد. ماسک این 

هفته پس از ظهور به عنوان بزرگترین س��هامدار در پلتفرم 
میکروبالگینگ در روز دوش��نبه ب��ه عضویت هیأت مدیره 
توییتر منصوب ش��د. بحران روس��یه و اوکراین، همه گیری 
کووی��د-19 و بازارهای س��هام بی ثبات، ب��ر مجموع ثروت 
ثروتمندترین افراد جهان تاثیر گذاش��ته است. این رقم در 
سال گذشته با 3 درصد کاهش به 12.7 تریلیون دالر رسید 
ک��ه از رکورد 13.1 تریلیون دالری در س��ال 2021 کمتر 
ب��ود. در مجموع، 2668 میلی��اردر در جهان وجود دارد که 
از 2755 میلیاردر در س��ال گذش��ته کمتر است. به گفته 
فوربس، فهرست 12 نفره زیر 30 سال، کمتر از 0.5 درصد 
از میلیاردرهای جهان را نشان می دهد. در حالی که امسال 2 

میلیاردر زیر 30 سال بیشتر از سال 2021 وجود دارد، این 
گروه مجموعا 3.7 میلیارد دالر کمتر از گروه س��ال گذشته 
است که عمدتا به دلیل بازارهای متزلزل سهام و خروج سام 
بنکمن-فرید )از بنیان گذاران FTX( از این گروه است. پس 
از گری وانگ با دارایی 5.9 میلیارد دالر، گوستاو مگنار ویتزو 
)وارث مزرعه ماهیگیری نروژ و 28 س��اله( با دارایی خالص 
4.5 میلیارد دالر در رتبه دوم فهرست زیر 30 سال قرار دارد 
و دیوید لمان با 2.4 میلیارد دالر در جایگاه س��وم ایستاده 
اس��ت. در رتبه چهارم نیز با ث��روت 2 میلیارد دالری، رایان 
برس��لو 27 ساله قرار دارد که دانشگاه استنفورد را رها کرد 
و ش��رکت نرم افزار پرداخت بولت را راه اندازی کرد. آستین 

راسل 27 ساله، موسس و مدیر اجرایی شرکت فناوری های 
حسگر خودرو لومینار با دارایی خالص 1.6 میلیارد دالر، پنج  
فرد برتر را تکمیل می کند. پدرو فرانچسکی، وانگ زلونگ و 
هنریک دوبوگ��راس هر کدام با دارایی 1.5 میلیارد دالر در 
رتبه های شش��م و هفتم و هشتم قرار دارند. تنها دو زن در 
فهرس��ت امسال حضور دارند و خواهران نروژی الکساندرا و 
کاترینا آندرس��ن که به ترتیب در رتبه های نهم و دهم قرار 
گرفته اند، هر کدام دارای ثروت شخصی 1.3 میلیارد دالری 
هس��تند. اس��تنلی تانگ با دارایی 1.2 میلیارد دالر و اندی 
فانگ با دارایی 1.1 میلیارد دالر، رتبه یازدهم و دوازدهم را 

به خود اختصاص داده اند.

فوربس گزارش داد
12 میلیاردر زیر 30 سال جهان

از سلطه تا رهایی

بازاریابی در تیک تاک با تکنیک های کاربردی برای کسب و کارها
امروزه تقریبا همه در تیک تاک حضور پررنگی دارند. این پلتفرم دوست داشتنی از نزدیک به سه سال قبل 
محبوبیت زیادی در میان کاربران سراسر دنیا پیدا کرده و بدل به یکی از بهترین پلتفرم ها برای حضور کاربران 
شده است. همین امر برندها را نیز به سوی عضویت در تیک تاک و فعالیت بازاریابی کشانده است. بدون شک 
فعالیت برندها در تیک تاک با دیگر شبکه های اجتماعی تفاوت معناداری دارد. با این حال همین نکته کوچک 
نیز مانع از حضور برندها در فضای تیک تاک نشده است.  برندسازی و بازاریابی در شبکه های اجتماعی ایده های 
تازه ای نیس��تند. بس��یاری از کسب و کارها در شبکه های اجتماعی مختلف این هدف را دنبال می کنند. با این 
حال تیک تاک به دلیل ماهیت متفاوتش از دیگر شبکه های اجتماعی در این میان جذابیت های بسیار بیشتری 
دارد. اتکای صرف بر فرمت ویدئوهای کوتاه به اضافه موسیقی متن هیجان بسیار زیادی برای کاربران به همراه...



فرصت امروز: بحران کرونا، آس��یب های اقتصادی و اجتماعی زیادی به 
همراه داشت و عالوه بر تلفات وحشتناک همه گیری کووید-19، بنگاه های 
بزرگ و کوچک را در سراس��ر جهان تح��ت تاثیر قرار داد. برای بنگاه های 
کوچک و متوسط با منابع کمیاب، دوام آوردن در شرایط همه گیری کرونا 
بسیار چالش برانگیز بود، چراکه بیشترین آسیب ها بر این بنگاه ها وارد شد، 
به طوری که طبق مطالعات انجام شده، 60 درصد از کسب وکارهای خرد 
و 57 درصد از کسب و کارهای کوچک تحت تاثیر تبعات بحران کرونا قرار 
گرفتن��د؛ حال آنکه این رقم ب��رای بنگاه های بزرگ حدود 43 درصد بوده 
است. دلیل این اتفاق را می توان انعطاف پذیری کمتر بنگاه های کوچک در 

مقایسه با بنگاه های بزرگتر دانست.
در این راس��تا، مرکز بین المللی تجارت در یک گزارش جامع، به تحلیل 
چشم انداز بنگاه های کوچک و متوسط یا همان SMEها پرداخت و موانع 
ت��اب آوری آنها در دو بحران کرونا و تغییرات اقلیمی را بررس��ی کرد. این 
گزارش که از مصاحبه با 4 هزار و 694 بنگاه اقتصادی به دست آمده و 11 
شرکت ایرانی نیز در آن مورد پرسش قرار گرفته   اند، نشان می  دهد که پس 
از همه  گیری کرونا، بنگاه های کوچک و متوسط چگونه می توانند خود را 
بازسازی کنند و برای رویارویی با بحران آب و هوایی در آینده آماده شوند. 
مرک��ز بین المللی تجارت در این گزارش، ش��رکت های مختلف را از منظر 
نحوه مواجهه با بحران ها و س��طح تاب   آوری مقایس��ه کرده و همچنین به 
ارزیابی سطح تاب   آوری شرکت های مختلف از منظر جنسیت و سن و سال 
پرداخته است. این گزارش به تازگی از سوی معاونت بررسی   های اقتصادی 

اتاق بازرگانی تهران ترجمه و منتشر شده است.
تاب آوری شرکت ها از نظر جنسیت و سال

برای بنگاه های کوچک و متوس��ط با منابع کمیاب، تاب آوری در بحران 
کرونا چالش برانگیز بوده اس��ت. براس��اس مطالعات انجام شده، 60 درصد 
کس��ب وکارهای خرد و 57  درصد کسب وکارهای کوچک تحت  تاثیر قرار 
گرفتند؛ این رقم برای بنگاه   های بزرگ حدود 43  درصد بوده است. دلیل 
ای��ن اتفاق را می   توان انعطاف   پذیری کمتر بنگاه   های کوچک در مقایس��ه 
با بنگاه   های بزرگ تر دانس��ت. ش��اخص تاب   آوری در 770 بنگاه کوچک و 
متوسط نشان می دهد که پیش از همه گیری کووید-19، امتیاز تاب   آوری 
بنگاه   های خرد و کوچک، 16 درصد کمتر از بنگاه   های بزرگ بوده اس��ت. 
جالب آنکه بنگاه هایی که توس��ط رهبران جوان هدایت می شوند، نسبت 
به بنگاه هایی که توس��ط افراد باالی 34 س��ال رهبری می شوند، امتیازات 
ت��اب آوری پایین ت��ری را به خود اختصاص داده اند. در واقع، ش��رکت های 
دارای مدیران 34 س��ال به باال، عملکرد موفق   تری در مواجهه با بحران ها 
داشته   اند. ضمن اینکه مدیران مرد نیز اندکی بهتر از مدیران زن توانسته   اند 

فضای ملتهب ناشی از پاندمی کرونا را مدیریت کنند.
براساس این گزارش، تاب   آوری مبتنی بر قدرت فرآیندهای تجاری یک 

بنگاه، ارتباطات داخلی و خارجی آنهاس��ت. این شاخص نشان می دهد که 
چگونه ی��ک بنگاه در زمان وقوع بحران عمل می کند و ش��انس موفقیت 
بلندمدت آن چقدر اس��ت. مثال در ط��ول همه گیری کووید-19، تنها 16 
درصد بنگاه   های ت��اب   آور، اخراج کارمندان خود را گ��زارش کردند، حال 
آنک��ه این رقم ب��رای بنگاه   هایی که تاب   آوری آنها در س��طح پایین   تر قرار 
داشت، 76درصد بوده است. از آنجا که بنگاه   های کوچک و متوسط حدود 
90 درصد کسب وکارها و بیش از 50 درصد اشتغال جهان تشکیل می دهند، 
از بین رفتن آنها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری به همراه دارد که 

برای پیشگیری از آن باید اقدامات مناسبی اتخاذ شود.
بس��یاری از دانش��مندان معتقدند که اث��رات تغیی��رات آب وهوایی در 
بلندمدت به مراتب مخرب   تر از همه گیری کووید-19 خواهد بود. در حالی 
که دامنه تاثیرات احتمالی بس��ته به مدل مورد اس��تفاده متفاوت اس��ت، 
آس��یب اقتصادی تغیی��رات آب وهوا می   تواند بدتر از پاندمی کرونا باش��د. 
تج��ارب مدیران در ط��ول همه گیری کووید-19، آنه��ا را از نیاز به ایجاد 
ت��اب   آوری برای رویارویی با بحران های آینده از جمله تغییرات آب وهوایی 
آگاه ک��رد. در واق��ع، بنگاه   های کوچک و متوس��ط، تغیی��رات محیطی را 
نوعی ریس��ک رقابتی تلقی می کنند. به رغم نگرانی های بنگاه   های کوچک 
و متوس��ط درخصوص پیامدهای تغییر آب وهوا، سرمایه گذاری در جهت 
انطباق با این ش��رایط صورت نگرفته اس��ت. طبق بررس��ی   ها، 60  درصد 
بنگاه   ه��ای بزرگ گزارش کردند که برای کاه��ش قرار گرفتن در معرض 
خطرات زیست محیطی سرمایه گذاری کرده   اند. در مقابل، تنها 38 درصد 
بنگاه   های خرد، کوچک و متوس��ط چنین سرمایه گذاری را انجام داده اند. 
اگ��ر عمدتا بنگاه   های ب��زرگ بتوانند برای انطباق ب��ا تغییرات آب وهوایی 
سرمایه گذاری کنند، در آینده تنها این بنگاه   ها آمادگی الزم برای مواجهه 
با این بحران را خواهند داش��ت. بنگاه   ه��ای کوچک تری که اقدامی انجام 
نداده   اند، تنها سعی خواهند کرد با بحران پیش آمده کنار بیایند و در این 
صورت دارایی   های خود را از دست خواهند داد که این امر تاثیر نامطلوبی 
بر رقابت و بقای آنها خواهد گذاشت. در حقیقت این اتفاق می   تواند تمرکز 

بر بنگاه   های بزرگ را افزایش دهد.
بازیابی بنگاه ها پس از بحران کرونا

با وج��ود تصویر تاریکی که کووید-19 ترس��یم کرده اس��ت، برخی از 
بنگاه   های کوچک و متوس��ط توانس��تند درجه باالیی از انعطاف   پذیری را 
از خود نش��ان دهند. مرکز تجارت بین المللی در گزارش خود، نگرش   های 
کلیدی بنگاه   های کوچک و متوس��ط انعطاف   پذیر را برای همه بنگاه   هایی 
ک��ه به طور فزاینده در معرض اختالالت قرار دارند، تجزیه و تحلیل کرده 
و درس   ه��ای فراگرفت��ه در حمایت از بنگاه   های کوچک و متوس��ط را در 
طول همه گیری جمع   آوری و بررس��ی کرده است. این چهار درس شامل 
»تمرکز بر اصول بنیادی«، »دادن اطالعات به موقع و ش��فاف«، »استفاده 

از فرصت   ها« و »حمایت« هس��تند که به عن��وان توصیه   های کلیدی برای 
مدیریت بهتر بحران ها در عرصه اقتصاد و صنعت ارائه شده   اند.

درس نخس��ت، »تمرکز بر اصول بنیادی« اس��ت. کس��ب وکارهایی که 
در طول همه گیری وضعیت بهتری داش��تند، ت��وان رقابت   پذیری خود را 
افزایش دادند که باعث افزایش انعطاف   پذیری آنها شد. ویژگی   های مشترک 
ش��رکت های تاب   آور ک��ه به مثابه اصول بنیادین یک ش��رکت قوی عمل 
می کنند ش��امل »مدیریت کارآمد دارایی   ها«، »ثبت کامل سوابق مالی«، 
»مالکیت حس��اب بانکی«، »تعامل با س��ازمان های حامی کس��ب وکارها، 
همتای��ان، خریداران و تامین کنندگان«، »تامین   کنندگان متنوع«، »تعهد 
به تحقیق و توسعه«، »تطبیق مهارت   های باال« و »دسترسی به امور مالی« 

است.
درس دوم، »دادن اطالعات به موقع و ش��فاف« اس��ت. کس��ب وکارهای 
کوچ��ک ب��ه اطالعات به موق��ع و دقیق در م��ورد اثرات بالق��وه تغییرات 
آب وهوایی، تغییرات در مصرف و تولید و تجارت که در پاسخ به بحران ها 
در حال ظهور اس��ت، نیاز دارند. کس��ب وکارها در کشورهایی که به شدت 
آس��یب دیده   اند، تمایل به داش��تن منابع، جایگزین   ها و اطالعات نس��بتا 
کمتری دارند. سیاس��ت   ها، مقررات و مالیات   های جدید آب وهوایی ممکن 
اس��ت موجب ایجاد ریسک   های نظارتی برای بنگاه   های کوچک و متوسط 
ش��ود. تنه��ا 5 درصد بنگاه   های خرد و 13 درص��د بنگاه   های کوچکی که 
توس��ط ITC در س��طح جهانی م��ورد مصاحبه ق��رار گرفته   ان��د، دارای 

گواهینامه استاندارد پایداری هستند.
درس بع��دی، »اس��تفاده از فرصت   ه��ا« اس��ت و پنج عام��ل »افزایش 
ت��اب   آوری«، »کاهش هزینه و بهره   وری باالت��ر«، »رعایت مقررات مربوط 
به آب وهوا«، »واجد ش��رایط بودن برای تامین مالی سبز« و»دسترسی به 
بازارها« موجب سبز شدن کسب وکار بنگاه   های کوچک و متوسط می شود. 
برای مثال، پرهزینه   ترین اقداماتی که از سوی بنگاه   های کوچک و متوسط 
حاضر در این گزارش انجام ش��ده، نصب پنل   های خورشیدی و تجهیزات 
برق اس��ت که به س��رمایه گذاری اولیه قابل توجهی نیاز دارد. با این حال، 
انتظار می رود این طرح   ها پس از 10سال، بیشترین سود مالی و بزرگ ترین 
سود زیست محیطی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه   ای به همراه داشته 
باش��ند. درس چهارم نیز »حمایت« ن��ام دارد و همه بنگاه   های کوچک و 
متوس��ط برای گذار به سمت کسب وکارهای س��بز، به حمایت نیاز دارند. 
بنگاه   های کوچک باید در مرکز  گذار سبز قرار گیرند؛ زیرا سرمایه گذاری در 
آنها، موجب ایجاد منافع خصوصی و اجتماعی مضاعفی خواهد شد. طرح 
احیای س��بز، مجموعه   ای از توصیه   ها برای سازمان های حامی کسب وکار، 
دولت   ها، بنگاه   های پیش��رو در زنجیره   های ارزش جهانی و س��ازمان های 
بین المللی اس��ت تا به بنگاه   های کوچک و متوسط برای شروع  گذار سبز 

کمک کنند.

چرا بنگاه های کوچک و متوسط در بحران کرونا تاب نیاوردند؟

موانع تاب آوری SMEها

هرچند وقت یکبار فردی به جرم »اخالل در نظام اقتصادی« دستگیر و 
البته حکم های سنگین برایش صادر می شود. از زمانی که تحریم ها برگشت 
و بازارها به هم ریخت و س��لطان ها یکی پس از دیگری متولد ش��دند، با 
»قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کش��ور« با آنها برخورد ش��د 
که 19 آذرماه 1369 به تصویب مجلس رس��ید و از آن زمان تاکنون تنها 
یک بار در سال 1384، یک بند راجع به »جرم انگاری فعالیت شرکت های 

هرمی« به آن الحاق شده است.
گ��زارش کارشناس��ی نهاد پژوهش��ی مجل��س درباره»قان��ون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور« نشان می دهد که با گذشت سال ها و 
بروز مشکالت در اجرا، ضرورت اصالح در این قانون بیش از پیش احساس 
می شود. شاهد مثال آن نیز استجازه رئیس قوه قضائیه وقت از مقام معظم 
رهبری اس��ت که در س��ال 1397 برای برپایی دادگاه های ویژه مبارزه با 
جرائم اقتصادی صورت گرفت که مفاد اس��تجازه بیانگر برخی از ایراداتی 
اس��ت که این قانون با آن مواجه است. وجود ایرادهای وارده بر این قانون 
با توجه به اینکه در حال حاضر، اصلی ترین مقرره برای برخورد با مجرمان 
اقتصادی کالن در کشور است، مبین ضرورت بازبینی در این قانون است. 
ب��ه  منظور اص��الح این قانون، طرحی ب��ا عنوان »اصالح قان��ون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کش��ور« به مجلس اعالم وصول شد که برای 
بررسی به کمیسیون قضایی-حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی 
اصلی ارجاع داده ش��د. این طرح با اصالحات قابل توجهی در هر دو جنبه 
ماهوی )جرم انگاری � کیفرگذاری( و ش��کلی )آیین دادرسی( به تصویب 
کمیسیون قضایی حقوقی رسیده است، بنابراین بر مقررات قوانین کیفری 

اصلی )قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری( مؤثر خواهد بود.
طبق گزارش مرکز پژوهش ها، از جمله مهمترین ایرادهای قانون موجود، 
این اس��ت که بخشی از آن به گذشت مدت زمان طوالنی از زمان تصویب 

آن بازمی گردد و بخش��ی نیز مربوط به اجرای این قانون است که از زمان 
تصویب وجود داشته است. از میان ایرادهایی که به این قانون وارد می شود، 
چند ایراد برجس��ته تر اس��ت و در مقام اجرا، آثار و تبعات بیشتری داشته 
اس��ت. اولین مسئله، ابهام در مصادیق اس��ت. یکی از ایرادهای اساسی به 
قان��ون موج��ود، ابهام در مصادیق هر یک از رفتارهایی اس��ت که در ماده 
)1( به  عنوان اخالل در نظام اقتصادی شناس��ایی شده است. توضیح آنکه 
در ماده )1(، در هر بند به چندین رفتار اشاره شده و در انتهای هر بند از 
عباراتی مانند »امثال آنها« یا »نظایر آن« استفاده کرده است. به  کار بردن 
چنی��ن عباراتی که مصادیق قان��ون را تمثیلی می کند، از جهتی می تواند 
مفید باش��د و آن هم این اس��ت که با توجه به رش��د فناوری و تحوالت 
اجتماعی، امکان ظهور و بروز مصادیق جدید از سنخ رفتارهای مذکور در 
قانون وجود دارد و بنابراین قانون می تواند تا حدی آنها را پوش��ش دهد و 
دیگر نیازی به اصالح قانون نباشد. اما نکته پراهمیت این است که در قانون 
کیفری و حکومت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل مهم قبح 
عقاب بالبیان، این امر می تواند ایرادهایی ایجاد کند که مهم تر از همه ابهام 
در تشخیص مصداق رفتار مذکور است که اثر خود را بر تشتت آرای قضایی 
در این خصوص گذارده است؛ به گونه ای که در این سال ها تفاسیر موسع و 

مضیق از این قانون صورت گرفته است.
بنابرای��ن گاه ب��ا فراهم آوردن زمینه برای برخی از تفاس��یر دور از ذهن 
می تواند حقوق شهروندان را تضییع کند؛ زیرا در فضای اقتصادی مرز بین 
رفتارهای مجاز و غیرمجاز گاه چنان باریک است که تشخیص آنها چندان 
آسان نیست. این امر به  ویژه با توجه به کیفرهای سنگین پیش بینی شده 
مانند اعدام و حبس های بلندمدت، به  دور از اصل احتیاط در دماء اس��ت. 
از جهت عکس هم ممکن اس��ت ش��خصی که به واقع مس��تحق دریافت 
محکومیت اس��ت، از طرق مختلف و باتوجه به تفسیربرداری قانون، بتواند 

خ��ود را از چنگال قانون برهاند و این امر موجب تضییع بیت المال ش��ود. 
ازاین رو، ضرورت رفع این ابهام در راس��تای حفظ حقوق ش��رعی و قانونی 

شهروندان و بیت المال احساس می شود.
مسئله بعدی، ابهام در میزان و تشخیص »عمده« بودن جرم ارتکابی 
اس��ت. یکی از اهدافی که این قانون همواره در صدد آن بوده اس��ت، به 
کیفر رساندن مجرمان اقتصادی کالن است که رفتار آنها موجب اخالل 
در نظام اقتصادی کش��ور شده است. وجود کیفرهای سنگین نیز از این 
جهت توجیه می شوند. به این منظور واژگانی نظیر »عمده« و »فراوان« 
در این قانون به  کار رفته اس��ت. اما مش��کل اینجاس��ت که میزان آنها 
مش��خص نیست و این امر نیز موجب تفاسیر متفاوت از میزان عمده یا 
فراوان ش��ده اس��ت و برای مجریان و مخاطبان قانون ابهام ایجاد کرده 
اس��ت. اهمیت این موضوع از این جهت اس��ت که اثب��ات یا عدم اثبات 
عمده بودن یا نبودن جرم ارتکابی، می تواند کیفر مرتکب را از دو س��ال 
حبس تا اعدام تغییر دهد. این ایراد هم موجب بروز مشکالتی در قانون 

کنونی شده است.
ارزیابی مصوبه کمیس��یون هم نشان می دهد ایرادهای مهم وارد به این 
قانون برطرف ش��ده اس��ت، اما در عین حال، مرک��ز پژوهش های مجلس 
معتقد است که اصالح »قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور« 
به  عنوان قانون اصلی برای مبارزه با مجرمان اقتصادی کالن در سیاس��ت 
کیفری جمهوری اس��المی ایران، پس از گذش��ت سال ها از تصویب آن و 
روبه رو ش��دن با ایرادهایی در مقام اجرا، ضروری اس��ت. ایرادهای مهمی 
مانند ابهام در مصادیق و مش��خص نبودن میزان »عمده« گریبان گیر آن 
است. اصالحات اعمال شده در مصوبه کمیسیون تا حد زیادی موفق به رفع 
ایرادها شده است. از این رو، این نهاد پژوهشی، تصویب گزارش کمیسیون 

را پیشنهاد داده است.

پس از 3 دهه

قانون مجازات اخاللگران اقتصادی اصالح می شود؟

نگاه

مرکز پژوهش ها با تشکیل استان خوزستان جنوبی مخالفت کرد
26 پیشنهاد برای استان جدید

نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارش تازه خود با »طرح تشکیل استان 
خوزس��تان جنوبی« مخالفت کرد. در طرح موردنظر مجلس قرار است 
ش��هر های آبادان،  خرمشهر، ش��ادگان، ماهش��هر، امیدیه، هندیجان، 
بهبهان، رامهرمز، آغاجاری و رامشیر با مرکزیت شهرستان آبادان، استان 
خوزستان جنوبی را تشکیل دهند. اما مرکز پژوهش های مجلس، پنج 
دلیل برای رد این پیش��نهاد ارائه کرده که از جمله این دالیل، افزایش 
بار مالی دولت و تشدید تنش های ناشی از تفکیک استان خوزستان و 
مطالبه سازی برای سایر استان هاست؛ کما اینکه طبق اطالعات موجود 
تاکنون، 26 درخواست برای تشکیل استان جدید در وزارت کشور ثبت 

شده است.
در این گزارش چند نکته درباره »طرح تش��کیل اس��تان خوزستان 
جنوبی« آورده ش��ده است، اول اینکه به لحاظ حقوقی و قانونی، طرح 
حاضر مغایر اصل 75 قانون اساس��ی، بند دهم اصل 3 قانون اساس��ی 
و بند »الف« ماده 28 قانون برنامه شش��م توس��عه اس��ت که طبق آن 
حجم، اندازه و س��اختار مجموع دس��تگاه های اجرایی در طول اجرای 
قان��ون برنامه شش��م باید حداقل به میزان 15 درصد نس��بت به وضع 

موجود کاهش یابد.
همچنین از آنجا که ایجاد اس��تان جدید ضرورتا س��بب گس��ترش 
تش��کیالت دولت و اندازه آن خواهد ش��د، از منظر سیاست های کلی 
نظام، طرح حاضر مغایر بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که 
بر »صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی 
در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و 
غیرضروری و هزینه های زائد« تأکید دارد و نیز بند 10 سیاس��ت های 
کلی نظام اداری اس��ت که »چابک س��ازی، متناسب س��ازی و منطقی 

ساختن تشکیالت نظام اداری« را مورد اشاره قرار داده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش ها، بررس��ی تجربیات س��ایر کشورها در 
زمینه تغییر و اصالح تقس��یمات کش��وری حاکی از این است که روند 
جهانی غالب، گرایش به س��مت »وس��یع تر کردن و تجمیع استان ها و 
کاهش س��طوح و واحدهای تقسیمات کش��وری« است، نه گسستگی 
و قطعه قطعه کردن س��رزمین با تقس��یمات کوچک تر، اما نمایندگان 
مجلس در طرح توجیهی خود ک��ه به مرکز پژوهش های مجلس ارائه 
کرده و نظر مشورتی را از کارشناسان این مرکز جویا شده اند، درخواست 
کرده اند ش��هر هایی که در ابتدای گزارش نام آنها ذکر شد استان شوند 
ت��ا پروژه های عمرانی و اعتبارات بیش��تری را دریافت کنند. حال آنکه 
با اس��تناد به تجربه سایر کشورها، قطعه قطعه کردن استان ها موجب 
تشکیل واحدهای جدید و سیاسی کوچک تر و افزایش سطوح سلسله 
مراتب،  بزرگ شدن تشکیالت اداری،  انطباق مرزهای سیاسی بر قلمرو 
خرده فرهنگی،  تهدید وحدت و انسجام ملی و در نهایت تقسیم کشور 

به واحدها ی کوچک ناکار آمد می شود.
از سوی دیگر، تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربر 
دارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است 
که به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی 
از مس��ائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای 
اقتصادی بحران کرونا و... مواجه است، به لحاظ کارشناسی قابل توجیه 
نیست. همچنین طبق برآوردهای س��ازمان اداری و استخدامی کشور 
و نیز س��ازمان برنامه وبودج��ه، باتوجه  به هزینه ه��ای فعلی مربوط به 
پرداخت های پرس��نلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، 
اطالعاتی و دادگس��تری های اس��تانی و نیز بدون درنظرگرفتن بودجه 
موردنیاز برای ایجاد یا تکمیل مس��تحدثات و تجهیزات اداری و ...، بار 
مالی برای پرداخت هزینه های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان 

جدید حدود 810 میلیارد تومان برای »یک سال« خواهد بود.
بنا به اعالم س��ازمان اداری استخدامی، به  طور متوسط برای استان 
خوزس��تان جنوبی  بدون در نظر گرفتن تغییرات مربوط به بخش ها و 
شهرس��تان ها، حدودا 5 هزار و 400 نفر نیروی انسانی نیاز است که با 
در نظر گرفتن هزینه های فعلی مربوط به پرداخت های پرس��نلی بابت 
حقوق، مزایا، امور رفاهی،  حق بیمه و س��هم کارفرما، ماهانه رقمی بالغ 
ب��ر 12 میلیون و 500هزار تومان به ازای هر نفر هزینه خواهد ش��د و 
مجموع این رقم، ساالنه 810 میلیارد تومان تعهد جدید و فزاینده مالی 
برای دولتی ایجاد خواهد کرد که در ش��رایط کنونی اقتصادی، تصویب 

این طرح توجیه پذیر نیست و پیامد ها ی منفی برای دولت دارد.
نکت��ه دیگر اینکه گذش��ته از بار مالی، تنش ه��ای احتمالی فرآیند 
تفکیک اس��تان خوزستان و مطالبه سازی برای س��ایر استان ها جهت 
تقس��یم، از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر اس��ت. چنانکه 
در حال حاضر حداقل 26 مورد پیش��نهاد برای ایجاد استان جدید در 
وزارت کشور موجود است. بنابراین دالیل توجیهی ارائه شده در مقدمه 
طرح از منطق کارشناس��ی برخوردار نیست و با استناد به آنها می توان 
تقسیم سایر استان ها را نیز در کشور توجیه کرد. بخش عمده مواردی 
که در مقدمه توجیهی طرح ذکر ش��ده اس��ت، همگ��ی در زمره نقاط 
قوت و فرصت های اس��تان خوزستان اس��ت که با قرار گرفتن در یک 
مجموعه منس��جم و هم افزا می تواند متبلور شود، در حالی که در این 
طرح پیش��نهاد انفکاک توان های بالقوه موجود ارائه شده است. گفتنی 
است که در همه نظریه های توسعه ای، گستردگی کالبدی، برخورداری 
از مناب��ع متعدد و تنوع فرهنگی یکی از پیش زمینه های رش��د منظور 
می شود که متأس��فانه در این طرح به عنوان مستمسکی برای تفکیک 

استان خوزستان در نظر گرفته شده است.
این در حالی اس��ت که تجربه تقسیمات کش��وری به ویژه در سطح 
اس��تان همواره در ایران با بروز حساسیت های محلی و نگرش هویتی 
شهروندان مواجه شده است. تجربه جدا سازی قزوین از زنجان و فرآیند 
تفکیک خراسان و اتفاقاتی که در سال 1397 در کازرون رخ داد، نشان 
می دهد که فرآیند تصمیم گیری در موضوع تقسیمات کشوری معموال 
تنش های قومیتی و خسارات جانی و مالی را در پی داشته است. در این 
راستا، مرکز پژوهش ها معتقد است که طرح تشکیل استان خوزستان 
جنوبی با »دالیل غالبا بی بنیاد« در مجلس طراحی ش��ده و بهتر است 
مجل��س کلیات آن را تصوی��ب نکند و تا زمان تصوی��ب الیحه جامع 
تقسیمات کشوری، از هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری اجتناب کند. 
به گفته بازوی کارشناسی مجلس، تشکیل استان خوزستان جنوبی به 
لحاظ قانونی و کارشناس��ی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات 
طرح حاضر توصیه نمی ش��ود. از طرفی هم بهتر اس��ت بحث تغییر و 
اصالح تقسیمات کشوری، به صورت کالن و باهدف ایجاد یک سیستم 
جامع برای کل کش��ور، از طریق ارائه الیحه جامع تقسیمات کشوری 
توسط دولت به مجلس شورای اسالمی، مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
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فرص��ت ام��روز: از میان ش��اخص های متنوع و گوناگونی که توس��ط 
کش��ورها و س��ازمان های بین المللی منتشر می ش��وند، شاخص مدیران 
خری��د )Purchasing Manager’s Index( از جمل��ه مهمتری��ن 
ش��اخص های اقتص��ادی اس��ت که م��ورد پذی��رش اکثر کش��ورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 29 
هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کش��ور دنیا محاسبه می شود. 
این ش��اخص در فارسی به اختصار »شامخ« نام گذاری شده و آنطور که 
مرک��ز پژوهش های ات��اق بازرگانی ایران به تازگی گزارش داده اس��ت، 
ش��اخص مدیران خرید اقتصاد ایران در اسفندماه 1400 به رقم 54.74 

واحد رسید که باالترین رقم در پنج ماه قبل از آن به شمار می رود.
در ای��ن م��اه از می��ان همه مؤلفه ها تنها ش��اخص میزان اس��تخدام و 
به کارگی��ری نیروی انس��انی ب��ه کمتر از مرز 50 واحد رس��یده و با ثبت 
رق��م 44.82 واح��د، یک��ی از کمترین مقادیر در 17 م��اه اخیر را تجربه 
کرده اس��ت. همچنین شاخص میزان سفارش��ات جدید مشتریان پس از 
چهار ماه ثبت رقم کمتر از 50، در اس��فندماه به 55.44 واحد رسیده که 
باالترین رکورد در شش ماهه اخیر محسوب می شود، اما هم زمان شاخص 
انتظ��ارات در ارتباط ب��ا میزان فعالیت اقتصادی در م��اه آینده روی رقم 
35.29 واحد ایس��تاده که کمترین میزان از اس��فندماه 1398 به حساب 
می آید. کاهش این ش��اخص در پایان س��ال 1400 تا ح��دودی به روال 
سال های گذشته ناشی از تعطیالت فروردین ماه بوده، اما به نظر می رسد 
همزمانی تعطیالت نوروز با آغاز ماه مبارک رمضان و همچنین بالتکلیفی 
مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز بر افت این شاخص تأثیر داشته است.

شامخ چیست و چطور محاسبه می شود؟
شاخص مدیران خرید یا همان شامخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از شرایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. در 
طرح ش��امخ از پاسخ دهندگان خواسته می ش��ود به 12 پرسش مطرح 
ش��ده در قالب سه معیار وضعیت نس��بت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر 
ش��ده و یا تغییری نکرده است( پاس��خ دهند. در صورت انتخاب گزینه 
بیش��تر از ماه قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر 
از ماه قبل عدد صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب 
درصد پاس��خگویان به هر یک از گزینه ه��ا در عدد همان گزینه، مبین 

عدد شامخ در آن پرسش است.
در نهایت، معیار س��نجش این ش��اخص عددی بین صفر تا صد است. 

عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان 
گزینه »بدتر ش��ده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 
50 نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل، باالی 50 
نش��انه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن 
وضعیت نس��بت به ماه قبل اس��ت. در این راستا، چنانچه عدد محاسبه 
ش��ده زیر 50 باشد اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان 
می دهد که س��رعت بدتر ش��دن وضعیت کاهش یافته اس��ت. در سوی 
مقابل، چنانچه عدد محاس��به ش��ده باالی 50 باشد اما از عدد ماه قبل 
کمتر باش��د، نشان می دهد که س��رعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه 
قبل کاهش یافته است. حاال براساس آنچه بازوی پژوهشی اتاق ایران از 
شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت در پایان فصل زمستان گزارش 

داده است، هر دو شاخص در اسفندماه بهبود یافته اند.
از جمله مش��کالت فع��االن اقتصادی در این م��اه می توان به افزایش 
قیم��ت مواد اولیه به خصوص در بورس کاال و همچنین عدم دسترس��ی 
به سیس��تم بانکی سوئیفت و ضعف در نقل و انتقاالت بین المللی اشاره 
کرد. با وجود آنکه قیمت خرید مواد اولیه، قطعات، س��وخت و دستمزد 
نیروی کار از س��وی برخی از تش��کل ها افزایش یافته، ام��ا هنوز اجازه 
افزایش قیمت ها به تولیدکنندگان داده نش��ده اس��ت و در صورت ادامه 
این رون��د طبیعتا برخ��ی از تولیدکنندگان )از جمل��ه در صنایع کانی 
غیرفل��زی( ناچار به تعدیل نیروی انس��انی و یا حت��ی تعطیلی برخی از 
خطوط برای پایین آوردن هزینه ها خواهند ش��د. از سوی دیگر، افزایش 
قیمت مواد اولیه به خصوص در بورس کاال، تولیدکنندگان را با مش��کل 
تأمین مواد به خصوص در صنایع شیمیایی روبه رو کرده و این در حالی 
است که ارز دولتی برای بسیاری از صنایع حذف شده و در این شرایط 
تنها کورسوی امید، سهولت دسترسی به تسهیالت بانکی است که برای 
بس��یاری از تولیدکنندگان )به ویژه صنایع الس��تیک و پالس��تیک( در 

تأمین مواد اولیه مؤثر است.
اقتصاد ایران در آستانه رونق تازه

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در اسفندماه به رقم 54.74 واحد 
رسیده که بیش��ترین نرخ پنج ماهه اخیر از مهرماه محسوب می شود و 
عدد ش��اخص تقریبا مشابه اسفندماه س��ال قبل از آن )54.73( است. 
در این ماه به  غیر از میزان اس��تخدام و به کارگیری نیروی انسانی، سایر 
مؤلفه ه��ای اصل��ی باالی 50 ثبت ش��ده اند. در اس��فندماه اکثر فعاالن 
اقتصادی در هر س��ه بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی 

کرده ان��د. با این حال، انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در 
م��اه آینده )35.29( به کمترین میزان از اس��فندماه 1398 رس��یده و 
کاهش این ش��اخص در اسفندماه طبق روال سال های گذشته به دلیل 
تعطیالت فروردین ماه )اثرات فصلی( اس��ت که مصادف شدن آن با ماه 
مبارک رمضان و بالتکلیفی روابط بین المللی در کاهش بیش��تر نرخ این 

شاخص تأثیرگذار بوده است.
هرچند براس��اس نظرس��نجی انجام ش��ده از بنگاه های اقتصادی در 
اسفندماه، ش��اخص مدیران خرید نش��ان دهنده رونق فعالیت ها مشابه 
اسفندماه سال قبل اس��ت، اما بسیاری از فعاالن اقتصادی در اسفندماه 
به دلیل عدم وجود تناسب بین افزایش قیمت نهاده های تولید )از قبیل 
دس��تمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات( و قیمت فروش، 
با افزایش ش��دید هزینه ها روبه رو هستند. با این حال، هم طرف عرضه و 
ه��م طرف تقاضا منتظر احیای برجام و خوش��بین به تأثیر نتایج مثبت 
آن بر گش��ایش فضای اقتصادی و به تبع آن س��هولت در انجام مبادالت 

خارجی خود هستند.
از س��وی دیگر، ش��اخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه 1400، 
رقم 56.43 واحد به دس��ت آمده اس��ت که رشد این شاخص در مقایسه 
ب��ا اس��فندماه 1399 )با رقم 57.29( اندکی کمتر اس��ت. در این ماه و 
از میان مؤلفه های اصلی فقط ش��اخص میزان اس��تخدام و به کارگیری 
نیروی انس��انی عدد زیر 50 را به ثبت رس��انده است. صنایع الستیک و 
پالس��تیک نیز کمترین و چوب، کاغذ و مبلمان بیشترین عدد شاخص 
کل را به ثبت رسانده اند. همچنین شاخص انتظارات تولید در ماه آینده 
)با رقم 34.80( انتظار منفی فعاالن اقتصادی را به کاهش س��طح تولید 
فروردین ماه نشان می دهد که عالوه بر تعطیالت نوروزی، مصادف شدن 
با ماه مبارک رمضان و بالتکلیفی در روابط خارجی در تش��دید آن مؤثر 
بوده است. تقریبا فعاالن اقتصادی در همه رشته فعالیت ها به جز صنایع 

کانی غیرفلزی و سایر صنایع، انتظارات منفی برای فروردین ماه دارند.
به طور کلی، در اس��فندماه 1400، شاخص میزان استخدام نیروی کار 
در اکثر رش��ته فعالیت ها با کاهش روبه رو بوده اس��ت. از سوی دیگر، با 
افزایش قیمت نهاده های تولید )دس��تمزدها، قیمت انرژی، تجهیزات و 
...(، تولیدکنندگان برای جبران هزینه های تولید ناچار به تعدیل نیروی 
کار هس��تند. همچنین بس��یاری از تولیدکنندگان با معضالت و قوانین 
دست و پاگیر در فرآیند ثبت سفارش و صادرات مواجه هستند که بدون 

در نظر گرفتن شرایط و چالش های آنها صورت می گیرد.

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران به قله 5 ماهه رسید

رونق تولید در پایان 1400

وزیر اقتصاد در س��ال 1400 بانک ها را مکلف کرد تا اس��امی بدهکاران 
خود را در وب سایت شان منتشر کنند. هرچند تا پایان سال گذشته خبری 
از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی نشد، اما در سال جدید و از ابتدای این 

هفته چهار بانک نسبت به انتشار اسامی بدهکاران خود اقدام کرده اند.
در پایی��ز 1400 بود که احس��ان خاندوزی، وزیر اقتص��اد در نامه ای از 
بانک مرکزی درخواس��ت کرد تا بانک ها را به انتش��ار هر س��ه ماه یک بار 
فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند و عالوه بر فهرست بدهکاران، 
مش��خصات تسهیالت گیرنده )متعهد(، توجیه بانک برای تخصیص منابع، 
مبلغ تسهیالت )تعهدات(، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع 

کلی تضامین را هم اعالم نمایند.
هرچند تا پایان سال گذشته خبری از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی 
نش��د، اما ابتدای هفته جاری این اتف��اق رخ داد و پس از آنکه بانک ملی، 
اس��امی بدهکاران کالن خود را اعالم کرد، بانک های کش��اورزی، مسکن، 
پست بانک و رفاه نیز فهرست بدهکاران شان را منتشر کردند. در مجموع تا 
لحظه تنظیم این گزارش، هفت بانک از جمله بانک های مسکن، کشاورزی، 
پس��ت بانک، صادرات، ملی، تجارت و رفاه اسامی بدهکاران بانکی خود را 
منتش��ر کرده اند. هرچند برخالف دستور وزیر اقتصاد، برخی از بانک ها از 

افشای جزییات پرداخت تسهیالت و میزان بدهی خودداری کرده اند.
در همین ح��ال، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی نوش��ت: 
اس��امی همه بدهکاران بزرگ ش��بکه بانکی تا نیمه اردیبهش��ت منتشر 
می ش��ود. به گفته مصطفی قمری وفا، »بان��ک مرکزی در چارچوب برنامه 
جامع اصالح ش��بکه بانکی و برمبنای  انضباط مالی و  بهداش��ت اعتباری 

بانک ها، طبق بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 از هفته آینده، اسامی  
بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می کند.«

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره انتشار لیست ابربدهکاران 
بانکی می گوید: »بانک ملی ایران، فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر 
کرد. اقدامی که قبال هم از سوی بانک مرکزی و انتشار دریافت کنندگان ارز 
4200 تومانی تکرار شده بود. صحبت درباره نحوه انتشار اسامی بدهکاران 
جای بحث مفصلی دارد. البته طبیعی اس��ت که انتشار این اسامی، تبعات 
حقوقی دارد و هم اینکه باالخره بعضی از این اشخاص و شرکت ها ممکن 
اس��ت مشغول به تجارتی باش��ند که آن تجارت، رقبایی داشته باشد. لذا 
صرف انتشار اسامی بدهکاران بانکی بدون اینکه این وام ها در چه شرایطی 
پرداخت ش��ده، با چه نرخ ارزی پرداخت ش��ده، به چه منظوری پرداخت 
شده است و مهمتر اینکه چرا تبدیل به مطالبه معوق شده، مهم است. اگر 
همه این اطالعات در دسترس نباشد، طبیعی است که ممکن است منجر 
به برداش��ت های واقع بینانه نش��ود. مضاف بر اینکه وقتی مطالبات، معوقه 
می ش��ود، یکی از متهم های اصلی، خود بانک ها هس��تند که نتوانسته اند 
اعتبارس��نجی درستی انجام دهند. بنابراین بخشی از این مطالبات معوقه 

بانک ها، متوجه خود نظام بانکی است.«
این کارش��ناس اقتصادی با تاکید بر اینکه »نباید نقش خود بانک ها در 
قصور پرداخت معوقات نادیده گرفته شود«، توضیح می دهد: »این وضعیت 
مانند این اس��ت که یک س��وپرمارکت مرتبا اجناس خود را می فروشد و 
وصول بدهی هم ندارد و در نهایت ورشکسته می شود. طبیعی است که آن 
سوپرمارکت یا هر بنگاه اقتصادی در تنگنای اقتصادی که کاال یا خدمتی 

عرضه می کند، س��از و کاری برای دریافت درآمد داشته باشد. به خصوص 
اینکه بانک ها از لحاظ تاریخی هم بنگاه قدیمی هستند و هم از ساز و کار 
پرداخت تسهیالت برای به دست آوردن درآمد استفاده می کنند. در نتیجه 
نبای��د تنها یک روی س��که را دید و گفت چرا این بده��کاران وجود دارد. 
سوال مهمتر این است که بانک ها چگونه به این افراد، این میزان تسهیالت 

پرداخت کرده اند، در حالی که اعتبارسنجی نکرده اند؟«
او در پایان در پاسخ به این سوال می گوید: »برای رسیدن به جواب نیاز 
به تحلیل کارشناس��ی جامعی است. در هر حال طبیعی است کسانی که 
تس��هیالت دریافت کنند، بازپرداخت نداشته باشند، بانک ها در این مواقع 
می توانن��د با وثایقی که از وام گیرنده ب��رای طلب وصول دریافت کرده اند، 
بدهی ه��ا را وصول کنن��د، اما هیچ گاه نباید نقش خ��ود بانک ها در قصور 

پرداخت معوقات نادیده گرفته شود.«
گفتنی است پیش از این در جریان مناظرات سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی به عنوان یکی از نامزدها در مقام رئیس 
کل س��ابق بانک مرکزی، با ارائه کاغذی دست نوشته نام 11 بدهکار عمده 
بانکی را در اختیار سیدابراهیم رئیسی قرار داد. رئیسی هم در واکنش گفت 
که »به جای اعالم اس��م، ابربدهکاران بانکی را محاکمه کردیم.« به گفته 
کارشناسان، اکنون که بانک ها شروع به انتشار اسامی بدهکاران کالن خود 
کرده اند، الزم است تا صرفا به انتشار اسامی اکتفا نشود و انجام اقداماتی در 
جهت مطالبه این بدهی ها و کنترل میزان مطالبات معوق مهم تر است، زیرا 
مطالبات معوق به معنای قفل ش��دن بخشی از پول بانک ها و بسته شدن 

دست آنها در پرداخت تسهیالت به مردم است.

کدام بانک ها اسامی بدهکاران خود را منتشر کردند؟

به سوی شفافیت نظام بانکی

بانکنامه

با افزایش 230 هزار تومانی
سکه وارد کانال 13 میلیون تومان شد

قیمت س��که با افزای��ش 230 هزار تومانی در روز یکش��نبه وارد 
کانال 13 میلیون تومانی شد و به رقم 13 میلیون و 80 هزار تومان 
رس��ید. بدین ترتیب، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
ب��ا قیمت 13 میلیون و 80 هزار تومان و هر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم با قیم��ت 12 میلیون و 950 هزار تومان معامله 
ش��د. نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون و 3350 هزار تومان، ربع سکه 
4 میلیون و 250 هزار تومان و س��که یک گرمی 2 میلیون و 550 
ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 
عی��ار به یک میلیون و 317 هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال 
طال نیز 5  میلیون و 706 هزار تومان ش��د. اُنس جهانی طال نیز به 
دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در همان قیمت یک هزار و 947 دالر 

سنت معامله شد.
از س��وی دیگ��ر، در حالی که قیمت دالر در ب��ازار آزاد تهران در 
کان��ال 27 هزار تومان ق��رار دارد، ن��رخ دالر در صرافی های بانکی 
دیروز )یکش��نبه 21 فروردین( با 25 تومان کاهش نس��بت به روز 
قب��ل، 25 هزار و 259 تومان معامله ش��د. قیمت فروش یورو نیز با 
89 تومان کاهش به 28 هزار و 567 تومان رسید. قیمت خرید هر 
دالر 25 ه��زار و 7 توم��ان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 292 

تومان اعالم شد.

کدام معامالت ارزی قاچاق محسوب می شود؟
رئی��س مجلس در نامه ای به رئیس جمه��ور، قانون اصالح قانون 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز را برای اجرا ابالغ کرد. این قانون که در 
قالب الیحه در س��ال 1394 به مجلس ارائه شده بود با نهایی شدن 
بررس��ی های الزم در جلس��ه ده��م بهم��ن ماه 1400 ب��ه تصویب 
مجلس رس��ید و با تایید ش��ورای نگهبان آماده اجرا خواهد بود. در 
الحاقیه جدید این قانون آمده که هرگاه کاالیی به موجب صالحین 
قانونی، براس��اس مصوبات هیأت وزیران یا س��ایر مراجع قانونی در 
فهرس��ت ممنوعیت صادرات و واردات ق��رار بگیرد در حکم کاالی 
مجاز مشروط است و مجازات قاچاق آن حداکثر مجازات مربوط به 
کاالی مجاز مشروط است. در رابطه با کاالی اضافی یا غیر همنوع یا 
غیرهمنام، هرگونه مغایرت به هر نحو چه قبل و چه بعد از ترخیص 

قاچاق محسوب می شود.
در این قانون همچنین در رابطه با تعریف قاچاقچی حرفه ای اعالم 
شده که شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده، صرف نظر 
از اینکه در هر مرتبه تحت تعقیب قرار گرفته یا خیر، در صورتی که 
ارزش کاالی قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون تومان باش��د، 

قاچاقچی حرفه ای محسوب می شود.
در حوزه قاچاق ارز نیز اعالم ش��ده که ای��ن موارد جزو مصادیق 
قاچاق به حس��اب می آیند: »ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور 
بدون رعایت ضوابط مربوط«، »هرگونه اقدام به خروج ارز از کش��ور 
بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی ش��ورای 
پول و اعتبار تعیین می ش��ود«، »انجام معامله ارزی در کشور تحت 
هر عنوان نظی��ر خرید، فروش، حواله، معاوضه ی��ا صلح، مگر آنکه 
حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسس��ه مالی 
و اعتب��اری دارای مجوز بانک مرکزی باش��د«، »هرگونه معامله ارز 
توس��ط صراف��ی یا غیر آن که تحویل ارز و م��ا به ازای آن به روز یا 
روزه��ای آینده موکول ش��ده ولی منجر به تحویل ارز نمی ش��ود«، 
»انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج 
از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی«، 
»عدم ثبت معامالت ارزی در س��امانه ارزی یا ثبت ناقص یا خالف 
واقع«، »عدم ارائه صورت حس��اب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب 
خری��د خالف واقع ی��ا دارای اطالعات ناق��ص« و »عرضه، حمل یا 

نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز«.

پس از اصالح 4 ماهه
بیت کوین رکورد زد

63 درصد از کل عرضه بیت کوین در سال گذشته غیرنقدی باقی 
مانده است که 0.3 درصد کمتر از باالترین رکورد جدید تاریخ است. 
عالوه بر افزایش عرضه درازمدت، نش��انه ای از »دست های ضعیف« 
وج��ود دارد که در مقایس��ه با س��رمایه گذارانی ک��ه مدت ها پیش 
بیت کوین را خریداری کرده اند، فعال تر س��هام خود را می فروشند. 
به گزارش بیت کوین نیوز، همان طور که داده های ارائه ش��ده توسط 
وی��ل کلمنته، تحلیلگر بیت کوین نش��ان می ده��د، عرضه ای که در 
بیش از یک سال تغییر نکرده در حال افزایش است و بیان می کند 
که س��رمایه گذاران بیشتری ترجیح می دهند سفته بازی و معامالت 

فعال را حفظ کنند.
در حالی که ممکن است افزایش عرضه غیرنقدی را از نظر اقتصاد 
س��نتی منف��ی در نظر بگیریم، طبق قانون س��اده عرض��ه و تقاضا، 
افزایش قیمت س��که های مصرف نش��ده منجر ب��ه افزایش تدریجی 
قیمت یک دارایی می ش��ود. حداقل در یک س��ال گذش��ته 63.15 
درصد از عرضه بیت کوین جابه جا نشده است و این تنها 0.3 درصد 
کمت��ر از باالترین رکورد تاریخ اس��ت. از آنجایی که عرضه کمتری 
برای تجارت، نگهداری و اس��تفاده در دسترس وجود دارد در حالی 
ک��ه تقاضا ثابت باقی مانده اس��ت، قیمت دارایی به احتمال زیاد در 
ط��ول زمان افزایش خواه��د یافت، اما ب��ازار و دارندگان بیت کوین 
در معرض عوامل دیگری مانند ش��رایط ناخوشایند سرمایه گذاری، 

مقررات و سایر محدودیت ها هستند.
پ��س از اصالح چه��ار ماهه در ب��ازار، بیت کوین س��رانجام از 
مح��دوده بلندمدتی ک��ه در آن تقریب��ا 55 روز به طور مداوم از 
45ه��زار دالر ب��ه 37هزار دالر در حال حرکت بود، خارج ش��د. 
به دلی��ل جریان های ورودی به بازار ارزهای دیجیتال، اولین ارز 
دیجیت��ال می تواند در کمتر از یک ماه بیش از 20 درصد ارزش 
خود را به دس��ت آورد. گفتنی است بیت کوین در معامالت روز 
گذش��ته به رقم 42 هزار و 854 دالر رسید. مجموع ارزش بازار 
جهان��ی ارزه��ای دیجیتالی در حال حاض��ر 1.99 تریلیون دالر 
برآورد می ش��ود که این رقم نس��بت به روز قب��ل 1.27 درصد 
بیشتر شده است. در حال حاضر 40.95 درصد کل بازار ارزهای 

دیجیتالی در اختیار بیت کوین است.
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۹2 درصد تراکنش ها از طریق کارتخوان ها انجام شد
38.8 میلیارد تراکنش در سال 1400

در سال گذشته 38 میلیارد و 857 میلیون و 451 هزار و 783 تراکنش 
از طریق کارتخوان فروشگاهی، ابزار موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی انجام 
ش��د. طبق اعالم بانک مرکزی، بیش��ترین تراکنش های س��ال 1400 در 
اس��فندماه این س��ال انجام شده که نس��بت به ماه قبل از آن 11 درصد و 
در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال پیش از آن )99( 11 درصد رشد داشته 
اس��ت. بر این اس��اس، 3میلیارد و 605 میلیون تراکنش از طریق بیش از 
9.1 میلیون کارتخوان فروش��گاهی، 405 هزار اب��زار موبایلی و 667 هزار 
ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد. در این میان، تغییرات مبلغی تراکنش ها 
نیز بیانگر افزایش 16.95 درصدی نس��بت به ماه قبل و رس��یدن به رقم 
71 میلیارد و 274 میلیون ریال اس��ت. این میزان تراکنش در مقایسه با 

اسفندماه سال 1399 بیش از 27 درصد رشد داشته است.
در اس��فندماه س��ال گذش��ته، بیش از 92 درص��د از کل تراکنش ها از 
طریق کارتخوان های فروش��گاهی انجام شده است، به گونه ای که بررسی 
جدیدترین گزارش ش��اپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش ها 
در اس��فندماه 1400 نشان می دهد کارتخوان فروشگاهی با 92.49 درصد 
بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با 4.58 درصد و 
در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با 2.93 درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین مقایس��ه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیس��تمی 
در اس��فندماه 1400 نسبت به ماه گذشته نش��ان می دهد تعداد ابزارهای 
فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت 
به بهمن ماه س��ال 1400 با افت 4.53 درصدی همراه بوده است. بنابراین 
مجموع تعداد این ابزارها )اینترنتی، موبایلی و فروش��گاهی( در آخرین ماه 
س��ال گذشته به رقم 10 میلیون و 232 هزار و 240 رسیده که نسبت به 

ماه قبل، بیش از 4 درصد کمتر شده است.
همچنین مقایس��ه س��هم تعداد هر یک از این ابزاره��ای پذیرش فعال 
سیس��تمی از کل ابزارهای بازار در اس��فندماه 1400 نشان می دهد سهم 
کارتخوان های فروش��گاهی از بازار 89.51 درصد بوده است که این میزان 
در بهمن ماه سال قبل، 86.72 درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش 
موبایلی از بازار در آخرین ماه زمس��تان 1400، به 3.97 درصد رسیده که 

نسبت به بهمن ماه، کاهش یافته است.

باالترین تورم ایران در چه سالی ثبت شد؟
سهم خوراکی ها در تورم دهه ۹0

اتاق بازرگان��ی تهران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل و بررس��ی 
ش��اخص تورم در اقتصاد ایران پرداخت و عملکرد چهار دهه گذش��ته را 
بررس��ی کرد. تورم باال یکی از اصلی ترین معضالتی است که در دوره های 
گذشته، تقریبا تمامی دولت ها با آن رو به رو بوده اند و با وجود وعده هایی 
که در این زمینه ارائه ش��ده، بس��یاری از آنها در پایین آوردن این نرخ با 
مشکل مواجه ش��ده اند. در سال های اخیر نیز در دولت روحانی تنها برای 
مدتی کوتاه تورم تک رقمی ش��د اما پس از آن بار دیگر به روند صعودی 
خود ادامه داد. براس��اس بررسی های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی 
تهران، از س��ال 1357 تا 1400 اقتصاد ایران همواره با نرخ تورم دو رقمی 
دس��ت و پنجه نرم کرده اس��ت. براس��اس آمارها، در طول این 43 سال، 
اقتصاد ایران تنها در چهار سال تورم تک رقمی را تجربه کرده و در دیگر 
سال ها این نرخ باال بوده است. بر این اساس، تورم در 20 سال، بین 10 تا 
20 درصد، در 13 سال بین 20 تا 30 درصد، در پنج سال بین 30 تا 40 
درصد و در دو سال بیش از 40 درصد بوده است. بررسی نرخ تورم در 10 
سال گذشته نشان می دهد که نرخ تورم در دو سال تک رقمی بوده اما در 
دیگر سال ها همچنان اعدادی دورقمی را ثبت کرده است. در سال 1391، 
تورم س��االنه 29.5 درصد، در س��ال 1392، 32.8 درصد، در سال 1393، 
14.6 درصد و در سال 1394، 11.1 درصد بوده است. این نرخ در سال های 
1395 و 1396 تک رقمی ش��ده به 6.9 و 8.2 درصد رسیده اما مجددا از 
سال 1397 صعودی شده و با عبور از اعداد 26، 34 و 36 درصد، سرانجام 
در س��ال 1400 به بیش از 40 درصد رسیده است. به این ترتیب باالترین 
تورم ساالنه ثبت شده در 10 سال گذشته به سال گذشته اختصاص دارد. 
همچنین پس از سال 1374 و ثبت تورم 49 درصدی، سال 1400 دومین 

سالی است که اقتصاد ایران در آن تورم باالی 40 درصد داشته است.
براساس برآوردهای صورت گرفته، در ثبت این نرخ تورم، گروه خوراکی ها 
و آش��امیدنی ها، باالترین نقش را داش��ته اند و پس از آن مسکن و حمل و 
نقل قرار دارد. در گروه خوراکی ها و آش��امیدنی ها نیز نان و غالت، گوشت 
قرمز و گوشت ماکیان، سبزیجات و لبنیات و تخم مرغ بیشترین تاثیر را در 

ثبت این تورم داشته اند.

خبرنــامه

کشمکش بین دو صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه بر سر واریز 
منابع همچنان ادامه دارد و در حالی که صندوق توسعه ملی تاکید دارد که 
مبلغ طبق مصوبه واریز خواهد ش��د، صندوق توسعه و تثبیت اعالم کرده 

است که برای دریافت پول یکی از بندهای مصوبه باید اصالح شود.
 به گزارش ایس��نا، س��رآغاز ماجرای تزریق یک درصد از منابع صندوق 
توس��عه ملی به صندوق توس��عه و تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از این 
بازار، در سال 1399 بود که از همان زمان نیز چالش های بسیاری را در پی 
داشت. این چالش ها در مورد زمان، نحوه و نوع ارز بود که این دو صندوق 
بر س��ر این مسائل کج دار و مریز با یکدیگر کنار آمدند، اما سال جدید یک 
چالش جدید را هم به همراه داش��ت. در این راستا در ابتدا بورسی ها اعالم 
کردند که صندوق توس��عه ملی مبالغ موردنظر را واریز نکرده است، پس از 
آن صندوق توس��عه ملی اعالم کرد که بورس��ی ها قرارداد را امضا نکرده اند 
و بورس��ی ها نیز در جواب اعالم کردند که اگر قرارداد منصفانه باشد، امضا 

خواهیم کرد.
براساس این گزارش، بورس��ی ها می گویند قراردادی که صندوق توسعه 
ملی بگوید اگر توانستیم مطالبات مان را از شخص ثالث وصول کنیم، سهم 
شما را خواهیم داد، علی القاعده محلی از اعراب نخواهد داشت. در آن سوی 
ماجرا اما صندوق توسعه ملی اعالم کرده است که شرایط پرداخت منابع به 
بورس با توافق طرفین و البته طبق مصوبه هیأت امنا بوده که در آن رئیس 
جمهور و البته وزیر اقتصاد حضور داش��ته اند. طبق اعالم صندوق توس��عه 
ملی، در جلسه مش��ترک 25 دی ماه 1400 بین مهدی غضنفری، رئیس 
هیأت عامل صندوق توسعه ملی و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در 
بخشی از توافق نامه مشترک امضا شده آمده است که »صندوق توسعه ملی 
نس��بت به سپرده گذاری ریالی تا س��قف 510 میلیون دالر از محل منابع 
بازگشتی سپرده های ریالی صندوق نزد بانک ها و وصول مطالبات صندوق از 
سازمان امور مالیاتی و پس از کسر مبالغ پرداختی قبلی به صندوق تثبیت، 
به صورت ماهانه تا سقف 5هزار میلیارد ریال طبق ضوابط و مقررات صندوق 

توسعه ملی، در صندوق تثبیت بازار سرمایه اقدام کند.«
این در حالی است که موضوع مطرح شده در آخرین جلسه هیأت امنای 
صندوق توسعه ملی که یکی از اعضا آن هم وزیر اقتصاد است، تصویب شد. 
بر این اس��اس پرداختی های صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه شامل مبلغ 1000 میلیارد تومان در 20 آبان ماه 1399، مبلغ  50 
میلیون دالر در 26 اردیبهش��ت ماه 1400 و مبلغ 650 میلیارد تومان در 
30 دی ماه 1400 پرداخت ش��ده اس��ت. صندوق توسعه ملی تاکید کرده 
که صندوق تثبیت بازار س��رمایه با توجه به دریافت مبلغ 50 میلیون دالر 

در اردیبهشت ماه 1400 هنوز قرارداد مربوط به این دریافتی را امضا نکرده 
اس��ت. حال یک بند در قرارداد س��بب ش��ده تا مفاد پیش نویس از سوی 
صندوق تثبیت نهایی نباش��د. آنط��ور که  امیرمهدی صبائی، رئیس هیأت 
عام��ل صندوق تثبیت به پایگاه خبری بازار س��رمایه اع��الم کرده، آخرین 
دریافتی صندوق تثبیت بازار س��رمایه از صندوق توسعه ملی به مبلغ 650 
میلی��ارد تومان مربوط به اواخر دی ماه 1400 می ش��ود. در واقع می توان 
گفت این پرداخت نیز پس از یک وقفه حدودا هشت  ماهه صورت پذیرفت. 
مطابق تصمیمات اعضای هیأت امنا صندوق توس��عه ملی در اواخر دی ماه 
قرار بود هر ماه مبلغ 650 میلیارد تومان از س��وی صندوق ملی به منظور 
سپرده گذاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود که اجرای این اقدام 
در راس��تای ماده 28 قانون رفع موانع تولید، اساس��نامه و مصوبات شورای 

هماهنگی اقتصادی دولت است.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت ها 
الزم بود به طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توس��عه ملی و صندوق 
تثبیت بازار سرمایه منعقد شود، تا این پرداخت ها با شفافیت بیشتری انجام 
پذیرد به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش نویس قرارداد را تنظیم کرد 
و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد. صندوق تثبیت 
نی��ز پس از بررس��ی های مختلف از منظر حقوقی، پیش��نهادات خود را به 
صورت رسمی در خصوص پیش نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعالم 
کرد. به گفته وی، صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهادات ارسالی را 
در نسخه دوم پیش نویس قرارداد اعمال کرد و آن را مجددا به طور رسمی 
برای ما فرس��تاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد س��بب شده تا مفاد 
پیش نویس قرارداد از س��وی صندوق تثبیت نهایی نباش��د. طبق مصوبات 
دولت و اعضای هیأت امنای صندوق توس��عه ملی، قرار بود مبلغی معادل 
ریالی 510 میلیارد دالر در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری شود 
که تاکنون فقط بخش��ی از آن به مبلغ 2 هزار و 684 میلیارد تومان واریز 

شده اس��ت. صبائی ادامه داد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی 
تنظیم ش��ده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان امور مالیاتی به 
صندوق توس��عه ملی می ش��ود زیرا صندوق توسعه ملی پرداخت 5 هزار و 
200 میلی��ارد توم��ان از مبلغ 510 میلیارد دالر را من��وط به دریافت این 
بدهی کرده اس��ت. اینکه صندوق توسعه ملی به چه نحوی و از چه محلی 
می خواهد در صندوق تثبیت س��پرده گذاری کند یک موضوع کامال درون 
سازمانی است و صندوق تثبیت در چنین جایگاهی نیست که قراردادی را 
امضا کند که پرداخت بخشی از مبلغ مذکور در این قرارداد منوط به انجام 
تعهد سازمان امور مالیاتی یعنی پرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی 
ش��ود. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تاکید کرد: قراردادی که قرار بود 
دوجانبه باش��د حال با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه 
می شود. این مسئله در حالی است که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای 
هماهنگی اقتصادی دولت و ماده 28 قانون رفع موانع تولید هیچ گونه اسمی 
از این س��ازمان به عنوان تامین کننده منبع مالی مس��تقیم برای صندوق 
توسعه تثبیت درج نشده است. اکنون مفاد قرارداد از سوی صندوق توسعه 
ملی به نحوی تنظیم ش��ده که اگر صن��دوق تثبیت آن را امضا کند بدین 
معناس��ت که پذیرفته حدود 5 هزار و200 میلیارد تومان را از مبلغ 510 
میلی��ارد دالر منوط به پرداخت بدهی س��ازمان ام��ور مالیاتی به صندوق 
توسعه ملی می شود.  از آنجایی که صندوق تثبیت مطابق قوانین در چنین 
جایگاهی قرار ندارد به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد 
اصالح یا حذف ش��ود که صندوق توسعه ملی تاکنون با آن موافقت نکرده 

است.
بنابرای��ن در حالی که صندوق توس��عه ملی ادعا کرده اس��ت که رئیس 
سازمان بورس در جریان پرداخت مبلغ موردنظر از محل بدهی های سازمان 
امور مالیاتی بوده اس��ت، بورسی ها خواهان اصالح این بند هستند و رسما 

اعالم کرده اند تا این بند اصالح نشود، قرارداد را امضا نخواهیم کرد.

کشمکش بین 2 صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه ادامه دارد
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قیمت خانه های نهضت ملی مسکن میلیاردی شده است؟
پروژه نهضت ملی مسکن اسالمشهر

شگفتانه مدیرعامل شهرهای جدید در یک برنامه تلویزیونی، اعالم 
قیمت مت��ری 10 تا 15 میلیون تومان ب��رای واحدهای نهضت ملی 
مسکن بود که هزینه واحدها را به باالی یک میلیارد تومان می رساند؛ 
اگرچه روابط عمومی ش��رکت، این عدد را اش��تباه لفظی دانس��ته اما 
محاسبات سازندگان براساس قیمت نهاده های ساختمانی و هزینه های 
مرتبط با ساخت و ساز مربوط به سال گذشته از عددهای باالی 800 

میلیون تومان برای واحدهای 100 متری حکایت دارد.
به گزارش ایس��نا، هر روز اعداد و ارقام متفاوتی از قیمت واحدهای 
نهضت ملی مس��کن از سوی مسئوالن ش��نیده می شود که منجر به 
س��ردرگمی متقاضیان شده اس��ت. پس از آنکه محمود محمودزاده � 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی براساس فهرست بهای سال 1400 و با 
اتکا به برآورد س��ازمان برنامه و بودجه از پروژه های دولتی هزینه هر 
متر واحدهای نهضت ملی مسکن را 4.5 میلیون تومان اعالم کرد، روز 
گذشته رئیس بنیاد مسکن گفت که نرخ هر متر از واحدهای واقع در 
بلوک های باالی ش��ش طبقه کمتر از 6 تا 6.5 میلیون تومان نخواهد 
بود. پیش از آن هم انبوه سازان و سازندگان با استناد به افزایش قیمت 
نهاده های ساختمانی، نرخ دستمزد و سایر هزینه های مرتبط با صنعت 
ساختمان از قیمت های متری 7 تا 10 میلیون تومان برای واحدهای 

نهضت ملی مسکن سخن گفته بودند.
اما ماجرای س��ردرگمی متقاضیان نهضت ملی مسکن بین اعداد و 
رقم های مختلف به اینجا ختم نمی شود. علیرضا جعفری - مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید هزینه هر متر مربع از واحدهای پروژه 
مذکور را بین 10 تا 15 میلیون تومان اعالم کرده اس��ت. البته محمد 
نظری - مدیر روابط عمومی شرکت عمران به ایسنا گفت که این رقم 

باید اصالح شود و احتماال اشتباه کالمی صورت گرفته است.
از طرف دیگر، جعفری در سخنان خود به تسهیالت تا سقف 450 
میلیون تومان اشاره کرد و گفت که اقساط این تسهیالت بین 3 تا 4 

میلیون تومان است.
نکته دیگر صحبت های مدیرعامل شرکت عمران این بود که به طور 
تلویحی اعالم کرد هزینه زیرساخت ها باید توسط متقاضیان پرداخت 
ش��ود. او در عین حال که تالش برنامه ریزان تولید مس��کن در وزارت 
راه و شهرس��ازی را به حداقل رساندن هزینه ساخت واحدها از طریق 
کاهش قیمت زمین عنوان کرد از خدمات و زیرس��اخت هایی س��خن 

گفت که قیمت ها را باال می برد.
او اظهار کرد: بس��یاری از زمین ها نیاز به آماده سازی دارد. براساس 
تاکید وزیر، ما صرفا مسکن س��ازی نمی کنیم بلکه به زیربناها و مراکز 
خدمات��ی موردنیاز در نگاه شهرس��ازی توجه داریم. ش��اید اش��کال 
طرح ه��ای گذش��ته این بود که صرفا مس��کن تولید ش��د و توجه به 
حوزه زیربنایی و روبنایی پروژه ها کمتر بوده است. ما باید بتوانیم هم 
زیست سکونتی متقاضیان را به صورت مطلوب درآوریم و هم زیست 

اجتماعی شان را توجه کنیم.
صحبت های جعفری در ش��رایطی عنوان ش��ده که در طرح جهش 
تولید و تامین مس��کن، اش��اره ای به تامین منابع زیرساخت ها توسط 
متقاضیان نشده اس��ت. اما اگر قرار باشد این مبالغ توسط متقاضیان 

پرداخت شود قیمت واحدها چقدر خواهد بود؟

نماگربازارسهام

نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی ضمن 
اش��اره به عل��ت حذف بن��د واردات خودروهای س��واری از بودجه 1401 
گفت حذف مصوبه واردات خودروهای س��واری از بودجه 1401 به معنای 
ممنوعیت واردات خودرو نیس��ت و با توجه به موافقت دولت س��یزدهم با 
واردات خودرو هیچ منع قانونی برای واردات خودرو به کشور وجود ندارد.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با بیان 
اینکه هیج منع قانونی برای واردات خودرو به کش��ور وجود ندارد، عنوان 
ک��رد: هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو وجود ندارد و درواقع 

دولت قبل به دلیل محدودیت های ارزی واردات خودرو به کش��ور ممنوع 
کرده بود، اما مجلس پیش��نهاد 70 هزار دستگاه خودرو سواری و تعدادی 
خودرو س��نگین را به منظور کس��ب درآمد گمرکی برای دولت در بودجه 

1401 مطرح کرد.
وی ادامه داد: ایراداتی که ش��ورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفت پس 
از بازگشت به مجلس رفع شد، اما با توجه به ایرادات هیأت نظارت مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام مبنی بر ضرورت حمایت از تولید داخل و عدم 
سازگاری این مصوبه با سیاست های کشور، مصوبه واردات خودرو سواری 

از بودجه حذف شد اما این به معنای ممنوعیت واردات خودرو نیست.

نماینده مردم آذرش��هر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: با توجه به موافقت دولت سیزدهم با واردات خودرو می توان واردات 
را طوری هدایت کرد که عالوه بر مدیریت مصرف ارز، صنعت خودرو کشور 
در رقابتی سالم ارتقا پیدا کند. بنابراین هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات 
خودرو وجود ندارد و دولت هر زمانی که صالح بداند می تواند زمینه واردات 

خودرو به کشور را فراهم کند.

رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان اس��تان خراسان رضوی عنوان 
ک��رد با توجه به وضعیت موجود در صنعت خودرو و عدم تامین نقدینگی 
قطعه سازان حداقل در سه ماهه اول سال شاهد افت تولید خودرو خواهیم 
بود. سیدمحمد مهدی شکورزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار 
داش��ت: پایان هر س��ال اعتباری از س��وی بانک مرکزی و شورای پول و 
اعتبار به خودروس��ازان پرداخت می شود که بخش��ی از آن برای پرداخت 
مطالبات قطعه سازان هزینه می شود، اما متاسفانه عدم تخصیص این اعتبار 
در روزهای پایانی س��ال گذشته باعث شد پرداخت حجم زیادی از حقوق 

پرسنل و بدهی شرکت های قطعه سازی با تاخیر مواجه شود.
وی ادام��ه داد: همچنین خرید مواد اولی��ه و تامین قطعات )با توجه به 
اینکه هزینه های تولید پیش از ش��روع س��ال کمتر است( انجام نشد و با 
افزایش دستمزدها و هزینه های تولید در سال جاری ظرفیت تولید و قیمت 

خودرو نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

وی با اش��اره به افت تولید خودرو در س��ه ماه اول امس��ال تصریح کرد: 
ب��ا توج��ه به وضعیت موج��ود در صنعت خودرو و ع��دم تامین نقدینگی 
قطعه سازان حداقل در سه ماهه اول سال شاهد افت تولید خودرو خواهیم 
بود مگر اینکه زمینه واردات قطعات به کش��ور تس��ریع ش��ود که آن نیز 
نیازمند نقدینگی اس��ت. بنابراین با ادامه ای��ن روند هدف گذاری تولید در 
س��ال 1401 دور از ذهن خواهد بود، همانطور که برنامه تولید در س��ال 

گذشته نیز محقق نشد.
رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان اس��تان خراسان رضوی اذعان 
داشت: یکی از عواملی که موجب تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان 
ش��ده قیمت دس��توری خودرو است که باعث ش��ده فروش خودرو برای 
خودروس��از با زیان همراه باش��د. بنابراین اصالح قیم��ت خودرو از جمله 
راهکارهایی است که می تواند پرداخت مطالبات قطعه سازان را تسریع کند.
ش��کورزاده در پایان یادآور شد: طرح اخیر وزارت صمت مبنی بر تامین 

مالی زنجیره ای که شیوه ای نوین در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی 
است اگر به سرعت اجرا ش��ود اطمینان قطعه سازان به حصول مطالبات، 
خرید مواد اولیه و س��رمایه گذاری برای تحقیق و توسعه را افزایش خواهد 

یافت.

احتمال افت تولید خودرو در 3 ماهه اول سال

 حذف مصوبه واردات خودروهای سواری از بودجه 1401 
به معنای ممنوعیت واردات خودرو نیست
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افزایش فروش با استفاده از اتوماسیون در 
سرویس های ایمیل

به قلم: ملیسا اسپادافورا
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

ایمیل مارکتینگ با گذش��ت نزدیک به س��ه دهه از عمرش هنوز 
هم ایده ای بسیار جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در 
سراسر دنیا محسوب می شود. امروزه کاربران اول از همه ایمیل های 
دریافتی ش��ان را چک می کنند. به همین خاطر حضور مناسب شما 
در عرصه بازاریابی می تواند همراه با مزایای بس��یار زیادی باشد. این 
امر ش��ما را در بازار بدل به برندی دوست داش��تنی و از همه مهمتر 

حرفه ای خواهد کرد. 
یکی از نکات منفی درباره ایمیل مارکتینگ مربوط به کمبود زمان 
کارآفرینان اس��ت. همین امر اغلب اوقات طراحی کمپین و تعامل با 
مش��تریان در این فضا را ب��دل به امری س��خت و حتی غیرممکن 
می س��ازد. اگر ش��ما به دنبال پرهیز از چنین رویدادهایی در عرصه 
کس��ب و کار هس��تید، باید همیش��ه حواس تان به نوآوری های تازه 
در دنیای کس��ب و کار باشد. به عنوان مثال، استفاده از اتوماسیون 
به عنوان یکی از دس��تاوردهای مهم در دنیای کس��ب و کار ایده ای 

کاربردی برای بازاریابی بهتر خواهد بود. 
اتوماس��یون در عرصه بازاریابی ایمیلی همیش��ه همراه با مزایای 
بس��یار زیادی بوده است. این امر به شما امکان تاثیرگذاری متفاوت 
بر روی مخاب هدف را می دهد. اگر شما هم برای استفاده از فناوری 
مورد نظر هنوز ش��ک و تردید دارید، نکات مورد بحث در این مقاله 
ش��ک و تردیدهای شما را به طور کامل از بین خواهد برد. در ادامه 
برخی از مزایای اس��تفاده از اتوماس��یون در عرصه کسب و کار را با 

هم مرور خواهیم کرد. 
صرفه جویی در زمان و هزینه

بازاریابی به طور س��نتی در س��رویس های ایمیل ش��امل طراحی 
کمپین، ارس��ال دس��تی انبوهی از ایمیل ها و در نهایت پاسخگویی 
ب��ه ایمیل ه��ای کاربران اس��ت. این امر ب��رای ه��ر بازاریابی نوعی 
کابوس محس��وب می شود. از س��وی دیگر برندها نیز برای استخدام 
کارش��ناس های حرف��ه ای در راس��تای پش��تیبانی از کمپین ش��ان 
هزینه ه��ای زیادی را انجام می دهند. نکته مهم اینکه ش��ما باید در 
راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه به دنبال استفاده 
از ایده های تاثیرگذار و مناس��ب باش��ید، در غیر این صورت فرآیند 
جل��ب نظر مخاط��ب هدف بدل به امری س��خت و حتی غیرممکن 
می ش��ود. امروزه برخی از برندها برای جلب نظر مش��تریان به طور 
مداوم اقدام به اس��تفاده از اتوماسیون می کنند. دلیل این امر امکان 
ارائه کمپین های پرتعداد و همچنین پاس��خگویی سریع به کاربران 

است.
استفاده از اتوماس��یون حتی میزان فروش محصوالت شما را نیز 
بیش��تر می کند. دلیل این امر امکان ارائه پش��تیبانی 24 ساعته به 
کاربران خواهد بود. با این حس��اب در چشم انداز بلندمدت شما هم 
در هزین��ه و هم در زمان تان صرفه جوی��ی قابل مالحظه ای خواهید 

کرد. 
همکاری بلندمدت با مشتریان

مش��تریان به برندهای��ی که به طور مداوم کمپین ه��ای بازاریابی 
طراحی می کنند، توجه بیش��تری نش��ان می دهند. این امر جذابیت 
باالیی برای برندها به همراه دارد. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به ش��یوه ای حرفه ای هستید، همیشه می توانید 
بر روی اتوماس��یون برای تعامل بلندمدت با مشتریان حساب کنید. 
این امر ش��ما را به طور قابل مالحظه ای از رقبای تان جلو می اندازد. 
در کنار این مسئله نیز وضعیت تان برای تاثیرگذاری بر روی کاربران 

و بهینه سازی فرصت های پیش روی تان بهتر خواهد شد. 
یادتان باش��د همکاری با مش��تریان در بلندمدت جایگاه شما در 
بازار را به شدت استوار خواهد کرد. به این ترتیب دیگر نیازی برای 
نگرانی نس��بت ظه��ور برندهای تازه نخواهد ب��ود. این امر اطمینان 

بسیار خوبی به شما و برندتان هدیه می دهد.
توسعه کسب و کار

توس��عه کس��ب و کار برای بس��یاری از کارآفرینان امر بی نهایت 
مهم��ی محس��وب می ش��ود. برخ��ی از کارآفرین��ان در ای��ن میان 
هزینه های زیادی برای توس��عه برندش��ان صورت می دهند. این امر 
در برخی از مواقع برای کارآفرینان همراه مزایای زیادی نیز هس��ت. 
نکته مهم در این میان امکان توس��عه بی دردس��ر کسب و کار برای 
کارآفرینان در صورت استفاده از راهکارهای ایمیل مارکتینگ است. 
چنین ش��یوه ای شما را در موقعیت بسیار خوبی از نظر تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف قرار داده و جلوه ای حرفه ای پیش روی آنها 
قرار می دهد. درست به همین دلیل شما برای توسعه سریع کسب و 
کارتان باید همیشه روی ایمیل مارکتینگ حساب ویژه ای باز کنید. 
shopify.com :منبع

رهبری

به قلم: آلی کمبور
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

از زمان معرفی س��رویس استوری بس��یاری از برندها عالقه بیشتری به 
اینس��تاگرام پیدا کرده اند. این امر نقش مهمی در روند بازاریابی کس��ب و 
کارها در دنیای آنالین داش��ته اس��ت. تا پیش از بخش استوری، بسیاری 
از برندها فقط در قالب پس��ت های عادی ام��کان تعامل با مخاطب هدف 
را داش��تند. این امر در کنار مسئله ظهور اس��توری در پلتفرم های رقیب 
مانند اس��نپ چت برای مدیران اینس��تاگرام بس��یار نگران کننده به نظر 
می رس��ید. درست به همین خاطر خیلی زود استفاده از سرویس استوری 
در اینس��تاگرام نیز مورد توجه قرار گرفت. امروزه استفاده از استوری یکی 
از عادت های رایج بازاریاب ها در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
محسوب می شود. نکته مهم اینکه استفاده درست از شیوه های تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. 
برخی از برندها بدون آگاهی از شیوه های بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از بخش استوری می کنند. این امر نتایج 
بسیار عجیب و غیرمنتظره ای برای برندهای موردنظر به همراه دارد. درست 
به همین دلیل ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به طور 

مداوم از شیوه های درست برای طراحی و بارگذاری استوری سود ببرید. 
از آنجایی که امروزه در اینستاگرام میزان رقابت بر سر کاربران و بازاریابی 
بسیار زیاد است، ش��ما در صورت عملکرد نادرست در زمینه تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به س��ادگی ش��انس تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را از دست می دهید. این امر در بلندمدت شما را در راستای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با ش��رایط بس��یار دش��واری رو به رو 
می کند. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید همیشه از تکنیک های درست 
استفاده کرده و در صورت نیاز همکاری نزدیکی با کارشناس های برجسته 

داشته باشید. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین نکات در زمینه 
طراحی و بارگذاری حرفه ای اس��توری در عرصه بازاریابی اس��ت. این امر 
به ش��ما برای بازاریابی بهتر در اینستاگرام کمک خواهد کرد. شما به این 
ترتیب شانس بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید 
داشت. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار 

خواهیم داد. 
شروع کار با قالب های پیشفرض

بسیاری از بازاریاب ها در فضای اینستاگرام تازه وارد محسوب می شوند. 
درست به همین خاطر باید همیشه به دنبال استفاده از راهنماهای ابتدایی 
باشند. یکی از نکات مهم که تفاوت میان استوری های حرفه ای و نمونه های 
نادرست را شکل می دهد، مربوط به استفاده از قالب های پیشفرض است. 
این امر امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف را به همراه داش��ته 
و ش��انس برندها را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. درست به 
همین خاطر ش��ما باید به طور مداوم در تالش برای استفاده از قالب های 

آماده باشید. 
ام��روزه برخی از بازاریاب ها به دلیل مهارت باال در زمینه کار با ابزارهای 
گرافیکی خودش��ان نس��بت به طراحی قالب های حرفه ای اقدام می کنند. 
این امر تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف به همراه داشته و 
وضعیت ش��ما در بازار را نیز به شدت بهینه خواهد کرد. درست به همین 
دلیل شما باید به طور مداوم در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 
فرآیند کار با ابزارها یا اپ های گرافیکی مطلع شوید. این امر به شما شانس 
بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهد داد. یادتان 
باشد امروزه یادگیری مهارت های تازه برای هر بازاریابی امر مهمی محسوب 
می گردد. به همین خاطر شما باید همیشه آمادگی الزم برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براس��اس چنین رویکردی را داشته باشید، در غیر 
این صورت شاید شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای کاهش پیدا کند. 
خوش��بختانه امروزه به غیر از مهارت های اساس��ی ب��رای طراحی قالب 
پیشفرض استوری ها، امکان استفاده از قالب های آماده نیز وجود دارد. در 
همین راستا شما با اندکی جست و جو در سطح اینترنت به خوبی امکان 
آشنایی با ابزارهای حرفه ای را خواهید داشت. این نکته شما را در مقایسه 

با رقبای تان بدون نیاز به زحمت اضافی در موقعیت برتری قرار می دهد. 
استفاده از فیلترهای مناسب

یکی از دیگر از بخش هایی که نقش مهمی در کیفیت اس��توری ها دارد، 
مرب��وط به فیلترهای اعمال ش��ده بر روی آنهاس��ت. این بخش نیز مانند 
اس��توری از اسنپ چت به اینستاگرام رس��یده است. وقتی شما تصویر یا 
ویدئویی را در بخش استوری انتخاب می کنید، اینستاگرام در ذیل ابزارهای 
ویراستاری به شما توصیه هایی مبنی بر استفاده از فیلترهای گوناگون نیز 
می کند. این امر می تواند محتوای ش��ما را چشم نوازتر کرده و کارتان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز ساده سازد. درست به همین دلیل 
ش��ما باید همیشه از فیلترهای مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف سود ببرید، در غیر این صورت شاید فرصت کافی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار نگیرد. 
اینس��تاگرام تا همین چند سال پیش فقط از فیلترهای رسمی خودش 
پشتیبانی می کرد. با این حال در طول سال های اخیر در راستای حمایت 
بیشتر از برندها اقدام به رونمایی از گزینه طراحی فیلتر نیز کرده است. با 
این حساب تمام کاربران امکان طراحی و استفاده از فیلترهای خودشان را 
خواهند داش��ت. این امر دامنه وسیعی از فیلترها همراه با تنوع مثال زدنی 
را به همراه دارد. با این حس��اب ش��ما به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی ش��رایط تان را خواهید 

داشت. 
نکته مهم در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امکان استفاده از 
گزینه های متعدد در زمینه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف است. این 
امر اغلب اوقات با جلوه ظاهری اس��توری برندها پیوند دارد. با این حساب 
اگر ش��ما از فیلترهای درست برای بازاریابی و تولید محتوا استفاده کنید، 
وضعیت تان در اینس��تاگرام به طور مداوم بهتر خواهد ش��د. این امر حتی 

مشتریان تازه را نیز به سوی همکاری با برند شما هدایت خواهد کرد. 
توجه به اهمیت داستان سرایی

همه مردم در دنیا عشق داستان های جذاب هستند. در این میان ماهیت 
داس��تان اهمیت کمتری دارد. همین که ش��ما داس��تانی جذاب و دارای 
ساختار درست برای مخاطب هدف داشته باشید، امکان تاثیرگذاری بهینه 

بر روی مخاطب تان را خواهید یافت. با این حساب شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف فقط نیاز به یک داس��تان جذاب خواهید داش��ت. 
این امر ش��ما را بدل به برندی دوست داش��تنی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کرده و کارتان در زمینه بازاریابی و کسب و کار را به شدت 

ساده می کند. 
یادتان باش��د برندهای بزرگ همیش��ه فعالیت خوبی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف دارند. این امر گاهی اوقات ش��امل اس��تفاده از 
داس��تان های جذاب نیز می شود. درس��ت به همین دلیل شما در صورت 
تمایل امکان استفاده از تم داستان های دیگر برندها را نیز دارید. این امر به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و یادگیری شیوه های برخورد 
مناسب با کاربران کمک خواهد کرد. امروزه بسیاری از برندها فقط نیاز به 

اندکی راهنمایی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارند. 
یکی از اش��تباهات اساسی بازاریاب ها در زمینه داستان سرایی در بخش 
استوری مربوط به تالش برای بیان نکات بی نهایت حرفه ای است. شما در 
این میان قرار نیس��ت مانند یک نویسنده حرفه ای عمل کنید. نکته مهم 
جلب نظر مخاطب هدف با اس��توری هایی نسبتا مناسب است. این امر به 
ان��دازه کافی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف کافی خواهد بود. 

بنابراین نیازی به فعالیت در قالب های دیگر نیست. این نکته نقش مهمی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته و وضعیت شما را بی نهایت 

بهتر خواهد کرد. 
استفاده از گیف ها در استوری

گیف ها به دلیل ماهیت جذاب و متحرک شان تاثیرگذاری زیادی بر روی 
مخاطب هدف دارد. این امر باید به درس��تی از س��وی شما به عنوان یک 
بازاریاب حرفه ای مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که در دنیای بازاریابی گاهی 
اوقات جزییات نیز تاثیرگذاری باالیی دارد، اس��تفاده از گیف در اس��توری 
می تواند شما را در موقعیت بهتر از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
قرار دهد. این امر شانس شما برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به طور مداوم افزایش خواهد داد. 
خوشبختانه امروزه اینستاگرام گیف های بسیار زیادی برای کاربران آماده 
کرده است. شما به سادگی با یک جست و جوی ساده فرصت پیدا کردن 
گیف های مختلف در اینستاگرام را دارید. با این حساب دلیلی برای نگرانی 
نسبت به نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این میان نخواهد بود. 
تنها مس��ئله مهم در این میان توجه به ارتباط بین گیف های موردنظر و 
ماهیت محتوای تان است. همچنین شما باید حواس تان را به نحوه استفاده 
از گیف ه��ا نیز بدهید. اگر یک برند گیف های بس��یار زیادی در اس��توری 
داشته باش��د، دیگر پیام اصلی به خوبی نمایش داده نخواهد شد. این امر 
می تواند فرصت های پیش روی ش��ما را به ط��ور قابل مالحظه ای کاهش 
دهد. با این حس��اب ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف باید 

همیشه نسبت به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام نمایید. 
استفاده از فونت های دقیق

فونت ها نیز در دنیای اینس��تاگرام و اس��توری دارای تنوع بسیار زیادی 
اس��ت. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. 
ش��اید عجیب باشد، اما اس��تفاده از فونت درست شما را نسبت به رقبا در 
موقعیت بهتری برای تعامل با مش��تریان قرار می دهد. درس��ت به همین 
دلیل شما باید همیشه از فونت های درست در بخش استوری سود ببرید. 
یکی از نکات مهم برای تعامل میان برندها و کاربران در دنیای اینستاگرام 
مربوط به استفاده از فونت و اندازه درست برای متن در استوری است. اگر 
متن ش��ما بی نهایت کوچک و همراه با فونت ناخوانا باش��د، خیلی زود از 
فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان خارج خواهید شد. این امر شما را 
از نظر بازاریابی در موقعیت بس��یار بدی قرار داده و ش��رایط تان را به طور 
م��داوم پیچیده خواه��د کرد. دلیل این امر تمایل کاربران برای مش��اهده 
محتوای روشن و واضح در عرصه بازاریابی است. اگر در این میان شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط ویژه ای دارید، باید در هر صورت 
از فونت درشت استفاده کنید، در غیر این صورت خبری از درک مناسب 

مشتریان از شرایط تان در بازار نخواهد بود. 
استفاده از رمز و رازهای جذاب

کاربران در اینس��تاگرام میانه خوبی با پیدا ک��ردن رمز و رازهای نهفته 
در فعالیت های مختلف دارند. این امر نوعی س��رگرمی برای آنها محسوب 
می ش��ود. درست به همین دلیل برندها باید از این شیوه برای تاثیرگذاری 
درس��ت بر روی مخاطب هدف س��ود ببرند. امروزه برخ��ی از برندها برای 
تعامل با مخاطب هدف به طور مداوم در تالش برای بازاریابی با استفاده از 
ایده های تازه هستند. در این میان شما می توانید با اندکی تحریک احساس 
ماجراجویی مشتریان به خوبی بر روی آنها اثر بگذارید. این امر شرایط شما 

در زمینه بازاریابی و کسب و کار را به شدت تغییر خواهد داد. 
وقت��ی ما در این بخش از کاربرد رم��ز و راز در زمینه بازاریابی صحبت 
می کنیم، ماجرا خیلی پیچیده نیس��ت. ش��ما فقط باید برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف به اندازه کافی از ش��یوه های تازه و پیچیدگی های 
داس��تانی س��ود ببرید. به این ترتیب کاربران تمایل بسیار بیشتری برای 
مش��ارکت با برندتان در فرآیندهای مختلف خواهند داشت. این امر اغلب 
اوقات به خوبی از سوی برندهای مختلف دنبال می شود. درست به همین 
دلیل شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از شیوه های درست 

در این میان سود ببرید. 
الگوب��رداری از برندهای دیگر در زمینه اضافه کردن اندکی رمز و راز به 
فرآیند بازاریابی همیش��ه ایده خوبی به نظر می رس��د. این امر شما را در 
موقعیت بسیار خوبی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار 
می دهد. بنابراین ش��ما باید اس��تقبال خوبی از فرآیند الگوبرداری از دیگر 
برندها در این میان داش��ته باش��ید. این امر می تواند به شما فرصت بسیار 

خوبی در فرآیند بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دهد. 
یادتان باش��د الگوب��رداری از دیگر برندها نباید تبدی��ل به کپی کردن 
صرف ایده ها ختم ش��ود. اگر این اتفاق روی دهد، بس��یاری از مش��کالت 
شما ادامه دار خواهد شد. بنابراین باید به خوبی از پس مشکالت تان در این 
راس��تا بربیایید. توصیه ما در این میان تالش برای ترکیب ایده های چند 
برند در کنار هم اس��ت. چنین راهکاری شما را در صدر فهرست برندهای 

مورد عالقه مشتریان نگه می دارد. 
اضافه کردن کپشن به استوری

اگرچه اینستاگرام تا حدود زیادی فقط تحت سلطه محتوای تصویری و 
ویدئویی است، اما این امر به معنای بی  توجهی تمام به فرمت متن نیست. 
شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم در تالش 
برای اس��تفاده از راهکارهای تازه باشید، در غیر این صورت شاید هرگز در 

بازار موفق نشوید. 
نکته مهم در رابطه با کپشن در بخش استوری مربوط به توانایی و مهارت 
شما برای جلب نظر کاربران است. این امر شما را بدل به یک برند برنده در 
نهایت امر خواهد کرد. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها در عمل توانایی 
الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان را ندارند. این امر شرایط 
آنه��ا برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را بیش از هر زمان دیگری 
افزایش می دهد. در این میان شما باید به دنبال مرور برخی از کپشن های 
خوب و استاندارد در زمینه بازاریابی در اینستاگرام باشید. این کپشن ها به 
شما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و 

شرایط تان را بی نهایت بهینه خواهد کرد. 
اگر شما عالقه زیادی به دنیای ادبیات دارید، به احتمال فراوان مشکلی 
از نظر طراحی کپش��ن برای پست ها پیش روی تان نخواهد بود. تنها نکته 
اساس��ی در این می��ان تالش برای اس��تفاده از متن های کوت��اه در قالب 
کپش��ن است. این امر ش��ما را برای همیش��ه در میان برندهای جذاب و 
دوست داشتنی در فضای اینستاگرام نگه  خواهد داشت. درست به همین 
خاطر حتی پس از اینکه نگارش کپشن تان تمام شد، باید اندکی نسبت به 
مرور آنها اقدام نمایید، در غیر این صورت شاید شرایط تان به شدت دشوار 

و غیر قابل تحمل شود. 
استفاده از پس زمینه مناسب

گاهی اوقات برندها در بخش اس��توری فقط به دنبال انتش��ار یک خبر 
کوتاه هس��تند. در این ش��رایط دیگر خبری از عکس های جذاب یا حتی 
ویدئو نخواهد بود. با این حس��اب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باید همیش��ه از پس زمینه های درست برای استوری های متنی تان 
سود ببرید. این امر جذابیت متن تان برای مخاطب هدف را دوچندان کرده 

و امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. 
پس زمینه های مناس��ب در عرصه بازاریابی همیش��ه جذابیت زیادی به 
همراه دارد. این امر از نظر بصری مخاطب هدف را با همان نگاه نخس��ت 
جلب می کند. توصیه ما در این میان تالش برای پرهیز از طرح های بسیار 
شلوغ و اکتفا به پس زمینه ای با رنگ های شاد است. شما به این ترتیب به 
خوبی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و انتقال پیام تان به بهترین 

شکل ممکن را خواهید داشت. 
استفاده از کالژ عکس ها

برخی از برندها در پایان س��ال یا مناس��بت های مهم اقدام به انتش��ار 
دس��ته جمعی عکس ها می کنند. این امر شامل استفاده از شمار باالیی از 
عکس ها به طور همزمان و در کنار هم اس��ت. اگر قرار باش��د ش��ما تمام 
عکس ها را در قالب یک استوری جداگانه بارگذاری کنید، حوصله مخاطب 
هدف خیلی زود س��ر می رود. به همین دلیل اس��تفاده از کالژ یا ترکیب 
عکس ها در کنار هم ایده بهتری خواهد بود. شما با چنین کاری به خوبی 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. 
اینستاگرام به سادگی امکان کالژ تصاویر را در اختیار کاربران قرار داده 
است. البته شما می توانید در این میان از انواع اپ های رایج نیز سود ببرید. 
socialpilot.co :منبع
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اخبار

مدير كل راهداری و حمل و نقل جاده ای:
ترانزيت بالغ بر ۳۱۴هزار تن كاال از استان گیالن در سال۱۴۰۰

رشت- خبرنگار فرصت امروز: پایانه مرزی آستارا طی 
۱۲ ماهه ســال گذشته ۳۱۴هزار و۶۷تن كاال ازاستان ترانزیت 
گردیده است كه از این مقدار ۲۸۹هزار و۳۹۲تن از مرز آستارا 

و۲۴۴۲هزار و۶۷۵تن از مرز انزلي ترانزیت شده است.
به گــزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی از گیالن 
فریبرز مرادی، مدیر كل راهــداری و حمل و نقل جاده ای در 
نشســت كار گروه ترانزیت گفت: طی ۱۲ ماهه ســال گذشته 
۳۱۴هزار و۶۷تن كاال ازاستان ترانزیت گردیده است كه از این 
مقدار ۲۸۹هزار و۳۹۲تن از مرز آستارا و۲۴۴۲هزار و ۶۷۵تن از 

مرز انزلي ترانزیت شده است.
مرادی در ادامه انواع جو و ورق گالوانیزه را عمده ترین كاالهای ترانزیت شده طي مدت یاد شده ذكر كرد.

وي سپس خاطر نشان كرد: در این مدت ۱۴۷هزار و۷۲تن كاال از مرز آستارا وارد كشور گردیده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۰درصد رشد داشته، عمده كاالهاي وارداتي مرز آستارا در سال گذشته نیز انواع تخته بوده است . 

مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اظهار داشت: طي این مدت همچنین بالغ بر۹۱۶هزار تن كاال از این مرز صادر گردیده 
كه نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، ۳درصد رشد داشته است، میوه و تره بار  نیز عمده كاالهاي صادر شده از مرز آستارا در سال گذشته 
بودند. مرادی در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه۲۹۷دستگاه كامیون از مرز آستارا افزود: ۵۱هزار و ۲۲۵دستگاه كامیون طی این مدت 

به مرز آستارا  وارد و۵۷هزار و ۳۰۸دستگاه كامیون نیز ازاین مرز خارج شده اند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت دوازده ماهه مسافر از مرز آستارا پرداخت، گفت: تا اسفند ماه سال 
گذشته با میانگین تردد روزانه ۳۷۶ نفر مسافر حدود ۱۳۷هزار و ۲۸۹ مسافر از مرز آستارا تردد نموده اند كه از این تعداد ۶۴هزار و ۷۰۱ 

نفر مسافر وارد و ۷۲هزار و ۵۸۸ نفر مسافر نیز از این مرز خارج شده اند.

انتصاب مرتضی مقدس به عنوان بازرس هیات ريیسه شورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار گلستان طی 
حکمی مسوول روابط عمومی شركت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان را به عنوان " بازرس هیات رییسه شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان" منصوب كرد.علی محمد 
زنگانــه با ابالغ این حکم مرتضی مقدس را به مدت دو ســال 
در این سمت تعیین كرد.گفتنی است، پنجمین دوره انتخابات 
شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گلستان با حضور 
تمامی روابط عمومی های دســتگاهای اجرایی اســتان شامل 
ادارات كل، فرمانداریها و شــهرداری ها در استانداری گلستان 

برگزار شده است.

در شركت آب منطقه ای مازندران صورت پذيرفت: 
برگزاری اولین جلسه مديران ستادی و شهرستانی حوزه معاونت حفاظت و 

بهره برداری در سال ۱۴۰۱
ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شــركت آب منطقه ای مازندران اولین جلسه مدیران 
ســتادی و شهرستانی حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری در 
سال ۱۴۰۱ در محل شركت آب منطقه ای مازندران برگزار شد.
در این جلســه كه با حضور قائم مقام و همچنین سرپرست 
معاونت حفاظت و بهره برداری شــركت برگزار گردید مدیران 
منابع آب شهرستان ها به ارائه گزارشی از مشکالت و عملکرد 
واحدهای زیرمجموعه خود در ســال ۱۴۰۰ و همچنین برنامه 

عملیاتی سال جدید پرداختند. 
نبی زاده سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری با اشاره به 

درپیش بودن فصل زراعی، بر تقسیم و توزیع عادالنه آب و استفاده از ظرفیت بند "ز" تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در اجرای طرح های 
عمرانی رودخانه ها و آب بندان ها تاكید كرد.

درآيین تجلیل و تقدير ازاعضای ستاد تسهیل سفرهای نورزی، از اداره كل 
اوقاف استان بوشهر تجلیل بعمل آمد

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: در این آیین از حجت 
االسالم محمدرضا اســماعیل پور مدیركل اوقاف وامورخیریه 
استان بوشــهربه منظور خدمت رسانی به مســافران نوروزی 
درامامزادگان و اماكن متبركه توســط استاندار بوشهر تجلیل 
بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی اداره كل اوقاف وامورخیریه 
استان بوشــهز،درآیین تجلیل و تقدیر ازاعضای ستاد تسهیل 
سفرهای نورزی، از اداره كل اوقاف استان بوشهر تجلیل بعمل 
آمد. احمد محمدی زاده در آیین تجلیل از دست اندركاران سفر و 
كارگروه ستاد تنظیم بازار استان بوشهر از اجرایی شدن دستور 

رئیس جمهور برای خدمات  رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران خبر داد و اظهار داشت: فعالیت دست اندركاران كارگروه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر قابل تحسین و تقدیر است.

وی میهمان نوازی و همکاری مردم استان بوشهر در ارائه خدمات به مسافران نوروزی را مورد تقدیر قرار داد و بیان كرد: مردم خونگرم 
استان بوشهر در عرصه فرهنگ میهمان نوازی، استعمارستیز و استکبارستیزی معرف همه مردم ایران و منطقه است.

در این آیین از حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور مدیركل اوقاف  وامورخیریه استان بوشهربه منظور خدمت رسانی به مسافران 
نوروزی درامامزادگان و اماكن متبركه توسط استاندار بوشهر تجلیل بعمل آمد.

مدير عامل شركت سهامی برق منطقه ای گیالن: 
برای مديريت تقاضا و مصرف، تمامی بخش ها مورد توجه قرار گیرد

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: برای مدیریت تقاضا و 
مصــرف درجهت تامین برق مطمئن و پایــدار ، باید از تمامی 

ظرفیت ها استفاده كرد.
بهمن داراب زاده مدیر عامل شركت سهامی برق منطقه ای 
گیالن با اشــاره به پیک تابستان سال جاری گفت: با توجه به 
تابستان ســخت پیش رو، باید به درستی از تمامی ظرفیت ها 
بــرای مدیریت تقاضا و مصرف و عبور موفق از پیک تابســتان 
استفاده كرد و این مهم مستلزم هم اندیشی، تالش حداكثری، 

مشاركت و برنامه ریزی است.
داراب زاده با اشاره به روند استمرار افزایش مصرف برق در كشور، تصریح كرد: در واقع باید از همه ظرفیت ها و بخش های موجود برای 

مدیریت تقاضا و مصرف استفاده مطلوب كرد.
وی افزود: جلب مشاركت صدا و سیما و سایر رسانه های ارتباط جمعی، جلب مشاركت صنایع، توجه اكید به مراكز غیر مجاز رمز ارز، 

استفاده هوشمندانه از تجهیزات برقی، اشاعه فرهنگ استفاده صحیح از انرژی برق و ... باید بطور جد مد نظر قرار گیرد.

اولین جلسه كارگروه زيربنايی، توسعه روستايی، عشايری، شهری و 
آمايش سرزمین و محیط زيست گلستان در سال ۱۴۰۱ برگزارشد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: اولین جلسه كارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین 
و محیط زیست در سال ۱۴۰۱ به ریاست  مهندس سیدالنگی سرپرست محترم  هماهنگی امور عمرانی استانداری، جناب آقای دهنوی 
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری ، مهندس محبوبی مدیر كل محترم راه و شهرسازی استان گلستان ، سركار خانم مهندس همدم 
مشاور امور زیربنایی استاندار گلستان و دیگر اعضا كارگروه به شرح دستور كار  ۹۸ بند در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۱ استانداری 

سالن شهید رجایی برگزاری شد.

آذربايجان شــرقی - فالح: معاون امــور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان شرقی اعالم كرد: ســال گذشته یکهزار و ۲۰۰ نفر از مالکان 

اراضی شهرک های صنعتی استان خلع ید شدند.
محمد كالمی، افزود: متاسفانه این تعداد از افراد به منظور راه انداختن 
كســب و كار و واحدهای تولیدی و صنعتی زمین هایی را از شــركت 
شــهرک های صنعتی آذربایجان شرقی دریافت كرده بودند، اما پس از 

گذشت ماه ها هیچ فعالیتی از خود نشان ندادند.
وی اظهار داشت: مدیریت اقتصادی استان با هرگونه بی نظمی و بی 
توجهی به قانون و مقررات مقابله می كند و خلع ید این افراد نیز بر همین 
اساس با هماهنگی های الزم با مراجع قضائی صورت گرفته است، چون 
هر گونه واگذاری اراضی در شــهرک های صنعتی باید منجر به تولید و 
اشتغال شــود. كالمی با بیان اینکه تعدادی از افراد فوق زمین هایی به 
مساحت پنج تا ۶ هکتار در اختیار داشتند، ادامه داد: اینکه پس از مدت 

ها و فرصت دادن های مختلف هنوز كوچک ترین اقدامی در راســتای 
راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام نرسد، نشان دهنده بی 
تفاوتی و سوء استفاده های احتمالی است كه استانداری آذربایجان شرقی 

با چنین افرادی قاطعانه برخورد می كند.
وی به فرصت ها و مزیت های اقتصادی آذربایجان شــرقی در حوزه 
های مختلف تولید و صنعت اشــاره كرد و یادآور شد: استفاده درست از 
این فرصت ها می تواند مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی استان را فراهم 

كند و همه باید در این مسیر همراه و همیار یکدیگر باشند.
كالمی از اهداف مهم صادراتی آذربایجان شرقی در سال جدید خبر 
داد و گفت: بر این اســاس پیش بینــی افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات 
یک میلیارد و ۴۸۲ میلیون دالری اســتان در سال گذشته برنامه ریزی 
شــده است كه این مهم جز با تالش های شبانه روزی بخش خصوصی 
و همراهی دولت محقق نخواهد شد. وی صدور ۲ هزار و ۵۲۱ مجوز در 
بخش صنعت طی سال گذشته را كه رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال 
۱۳۹۹ داشت، نمونه ای از اقدامات مهم مدیریت كالن آذربایجان شرقی 

در راستای تحقق اهداف صادراتی و اقتصادی بیان كرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری قم از ثبت ۳۰۰۰ درخواست استفاده از مجموعه های 

تفریحی و گردشگری سازمان در ایام نوروز خبر داد.
به گزارش واحد خبر ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم، 
پیام جوادیان با اشــاره به برگزاری مســتمر جلسات ستاد هماهنگی 
مناطق سازمان پارک ها اظهار داشــت: یکی از محورهای این جلسات 
بحث آمادگی برای استقبال از بهار بود و در خصوص هفته درختکاری و 

برنامه های این هفته نیز برنامه ریزی الزم در این جلسات صورت گرفت.
وی با اشاره به برنامه ریزی و تبادل نظر برای استفاده از چیپس چوب 
و كود كمپوست در فضای سبز شهر اظهار كرد: این كار به ارتقاء كیفیت 
فضای سبز شهر كمک می كند و بنا شــده مناطق بیش ازپیش از این 

موارد استفاده كنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم تصریح كرد: در 
شهر قم با توجه به اینکه شهرداری متولی برخی مباحث گردشگری هم 

هست، سازمان پارک ها عالوه بر ارتقاء كیفیت فضای سبز، فعالیت هایی 
را نیز برای ایجاد اماكن رفاهی گردشــگری داشــته كه برخی امکانات 

ایجادشده در سطح ملی نیز خاص و شاخص است.
وی با تأكید بر اینکه می بایســت از این ظرفیت  اســتفاده شــود و 
اطالع رسانی در خصوص این امکانات به زائرین و مجاورین صورت گیرد 
افزود: كمیته ای در این راســتا تشکیل شده كه محوریت اطالع رسانی 
و برنامه ریزی جذب گردشــگر به اماكن گردشگری را دارد و با حضور 
بهره بــرداران این اماكــن برنامه ریزی برای تبلیغ ایــن فضاها صورت 

می گیرد.
جوادیان گفت: با استقرار ایستگاه هایی در مبادی ورودی شهر مراكز 
تفریحی و گردشگری سازمان پارک ها به زائرین معرفی شد تا بتوانند از 

آن ها استفاده كنند.

آذربايجان شرقی - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش 
كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حل مشکالت واحدهای صنعتی و 
تولیدی، گفت: جایگاه این كارگروه باید حفظ شده و ضمانت های اجرایی 
مصوبات آن فعال شود. عابدین خّرم در نخستین جلسه كارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید آذربایجان شــرقی در سال جدید، تأكید كرد: فلسفه 
تشــکیل این كارگروه، تسهیل حوزه تولید است و با توجه به اختیارات 
آن، فرصت خوبی برای حل مشــکالت واحدهای تولیدی است. وی با 
بیان اینکه وظیفه دولت تصدی گری نیست، بلکه رفع موانع است، افزود: 
مسائل و مشکالت واحدها در كمیته های تخصصی موشکافانه بررسی 
شود و در جلســه كارگروه، مصوبات الزم برای حل این مشکالت اخذ 
شــود. خّرم تأكید كرد: دستگاه های مسئول باید به هم افزایی برسند تا 
تولیدكنندگان و صادركنندگان معطل امور اداری نشــوند و انتظارات و 

استانداردهای كشورهای هدف را تامین كنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در این 

جلســه از تصویب حذف بخش مقررات از كارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید خبر داد و با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابالغ می شود، گفت: 
با رویکرد جدید ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید كشور، از این پس 
كلیه مصوبات این ســتاد الزم االجرا و ارجح بر تمام مقررات و مصوبات 
داخلی وزارتخانه ها خواهد بود. صابر پرنیان افزود: بهره گیری از ظرفیت 
شهرســتان ها، اثربخشــی و نتیجه محور بودن مصوبات، رفع مسائل و 
مشکالت واحدهای پراشــتغال و دانش بنیان و زمان بندی برای اجرای 
مصوبات از رویکردهای كارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان در 
ســال ۱۴۰۱ اســت. وی گفت: این كارگروه از نظر برگزاری جلسات و 
كار كارشناســی در سطح كشور نمونه است و امیدواریم در سال جدید 
به هدف گذاری كسب رتبه اول در كشور دست پیدا كنیم. مدیركل دفتر 
جذب سرمایه گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان شرقی نیز گزارشی 
از عملکرد كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۰ ارائه 
كرد و گفت: در سال گذشته ۱۵۵ جلسه اصلی و فرعی كارگروه با ۵۷۵ 

مصوبه برگزار شــد كه ۴۷ درصد مصوبات آن اجرا شده و ۴۵ درصد در 
دســت اجراست. صمد ابراهیم پور گفت: از جمله دستاوردهای كارگروه 
تسهیل در سال گذشته می توان به احیای ۷۰ واحد صنعتی غیرفعال در 
شهرک های صنعتی و ۲۰ واحد خارج از شهرک های صنعتی استان، اقاله 
واحدهای تملیکی بانک ها به تعداد ۲۰ واحد، راه اندازی ۲۱۰ واحد جدید 
با اشتغال ۳۵۰۰ نفر و اجرای ۲۲۰ طرح توسعه تولیدی با اشتغال ۳۰۰۰ 
نفر اشاره كرد. در این جلسه پرونده ۱۱ واحد تولیدی مشکل دار بررسی 

و تصمیمات الزم برای حل مشکالت آنها اتخاذ شد.

اراک- فرناز امیدی: آیین كلنک زني از مجتمع آبرساني " قدمگاه 
، غینر ، راشان " شهرستان شازند با حضور مسولین شهرستان شازند و 
معاون بهره برداري و توسعه آب ، شركت آب و فاضالب استان مركزي 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب استان مركزي این 
مراسم  با حضور  محمود احمدي بیغش نماینده مردم شهرستان شازند 
در مجلس شــوراي اسالمي ،  یحیي رمضاني فرماندار شهرستان شازند 
و حجت االســالم و المسلمین ســید احمد مهدي نژاد امام جمعه این 

شهرستان و جمعي از مردم برگزار گردید.
منوچهر شــجاعي معاون بهره برداري و توســعه آب ، شركت آب و 

فاضالب استان مركزي در این مراسم هدف از اجراي پروژه آب رساني به 
روستاهاي قدمگاه، غینر و راشان را، ارایه خدمات مطلوب به مشتركین و 

برطرف نمودن مشکل كیفي آب در این مناطق عنوان نمود.
وي از اجــراي بیش از ۱۰ كیلومتر خط انتقال آب از محل چاه هاي 
آب حاشــیه شهر شــازند به این ۳ روســتا ، با هزینه اي بالغ بر ۱۵۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتاني در راستاي بهره برداري از این 

پروژه خبر داد.
منوچهر شجاعي تاكید نمود: در صورت تامین به موقع اعتبار ، ظرف 
مدت ۱۴ ماه این پروژه به به اتمام مي رسد و مشکل كیفي آب  این ۳ 

روستا با جمعیتي بالغ بر بیش از ۵ هزار نفر برطرف خواهد شد.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: اوج مصرف برق در اســتان ۵۲ درصد نســبت به مدت مشابه در 
ســال قبل رشد داشته است. محمود دشت بزرگ اظهار كرد: با توجه به 
اســتقرار زودهنگام توده هوای گرم در خوزستان و افزایش دما در برخی 
از نقاط به ۳۹ درجه سانتیگراد، مصرف برق در استان رشد قابل توجهی 
داشته اســت. وی افزود: اوج مصرف روز گذشته )دوشنبه ۱۵ فروردین 
ماه( به ۴ هزار و ۷۱۸ مگاوات رسید كه نسبت به ۳ هزار و ۱۰۵ مگاوات 

مدت مشابه در سال قبل، رشد ۵۲ درصدی را نشان می دهد. مدیرعامل 
شركت برق منطقه ای خوزستان بیان كرد: این افزایش مصرف در ساعت 
۲۱:۰۹ رخ داده كه نشان دهنده ورود بار سرمایشی خانگی به شبکه است. 
دشت بزرگ با بیان اینکه اقدامات الزم برای آماده سازی شبکه برای ورود 
به فصل گرم انجام شده، تصریح كرد: از مشتركین درخواست می كنیم كه 
همانند سال های قبل با اقدامات مدیریت مصرفی به ویژه در ساعت های 

اوج مصرف، صنعت برق را برای گذر از این گرمای زودرس یاری كنند.

معاون امور اقتصادی استاندار:

۱۲۰۰ نفر از مالکان اراضی شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی خلع ید شدند

مديرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم:

 ثبت ۳۰۰۰ درخواست استفاده از مجموعه های تفريحی و گردشگری سازمان 
در ايام نوروز در سامانه »تخفیفات تفريحات«

استاندار آذربايجان شرقی:

 ضمانت های اجرايی مصوبات كارگروه تسهیل فعال شود

آغاز عملیات اجرايي آبرساني به ۳ روستاي شهرستان شازند

رشد 52 درصدی مصرف برق در خوزستان

ايالم- هدی منصوری: رئیس بازرسی فنی شركت پاالیش گاز ایالم 
از ارزیابی قابلیت ســرویس دهی تجهیزات مهم پاالیشگاه گاز ایالم در 
طول ســال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: پس از انجام آزمونهای غیرمخرب 
پیشــرفته، ارزیابی قابلیت سرویس دهی سطح ۳ برای سه تجهیز ثابت 

شامل یک جدا كننده گاز ورودی و دو برج جذب صورت گرفت.
به گــزارش روابط عمومی، بهزاد پرچم پور با بیان اینکه طی ســال 
گذشته تدوین دســتورالعمل ارزیابی قابلیت سرویس دهی تجهیزات 
شركت ملی گاز با مشاركت فعال بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم انجام 
شده اســت افزود: ارزیابی قابلیت سرویس دهی از جمله پیچیده ترین 
محاسبات مهندسی می باشد كه برای تجهیزات یاد شده توسط گروهی 
از كارشناسان صنعتی و اساتید دانشگاه و براساس آخرین استانداردهای 
روز دنیا و با شــبیه ســازی های نرم افزاری بصــورت تیمی با هدایت 

كارشناسان بازرسی فنی پاالیشگاه انجام شده است.
وی با اشــاره به اینکه در طول سال گذشته اقدامات قابل توجهی در 
حوزه بازرســی فنی انجام شده است اظهار داشت: فعالیت های بازرسی 
فنی در تعمیرات اساســی، بازرسی كاال و ســاخت تجهیزات، بازرسی 
تجهیزات باالبری، انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته و ارزیابی قابلیت 
ســرویس دهی تجهیزات، پیاده سازی نظام مدیریت خوردگی، تعیین 

پارامترهای فرآینــدی موثر برخوردگی، پیاده ســازی نرم افزار جدید 
مدیریت بازرســی فنی و بازرســی بر مبنای ریســک و برنامه ریزی و 
نظارت بر تست و كالیبراسیون شیرهای اطمینان از جمله مهم ترین این 
اقدامات بوده است. پرچم پور تصریح كرد: در بخش بازرسی كاال و ساخت 
تجهیزات در قالب ۹۹ درخواست بازرسی كاال از ۹ هزار و ۵۷۹ عدد كاال، 
بازرسی به عمل آمد و در این راستا، بیش از ۱۰۰ برنامه طرح بازرسی و 
آزمون و شرایط اختصاصی برای خریدهای آتی اقالم مختلف تدوین شد.

رئیس بازرســی فنی شــركت پاالیش گاز ایالم خاطر نشان كرد: در 

زمینه بازرســی از تجهیزات باالبری و ادوات باربرداری، از ۱۵۳ تجهیز 
باالبری شامل انواع جرثقیل متحرک، سقفی، باالبر، لیفت تراک، و ادوات 
كمک باالبری بازرسی به عمل آمد و برای آنها گواهینامه صادر گردید و 
اقالم معیوب مشخص و استفاده از آنها تا زمان رفع عیب ممنوع گردید.

پرچم پور گفت: در بخش بازرسی از تجهیزات مکانیکی، از ۱۴۸ تجهیز 
ثابت هر یک در چندین مرحله بازرسی، و ضخامت سنجی انجام گرفت 
و دستورالعمل تعمیراتی صادر و بر تعمیرات آنها نظارت صورت گرفت 
و همچنین ضخامت سنجی از ۳۲ مورد خط لوله در سطح این شركت 

انجام شد و ۲۹ مورد هیدروتست مورد تایید بازرسی فنی قرار گرفت. 
رئیس بازرسی فنی شركت پاالیش گاز ایالم در زمینه بازرسی جوش 
و آزمــون های غیرمخرب، به نظارت بر اجرای بیش از ۲ هزار اینچ قطر 
فیتاپ و جوشــکاری و ۹۰۰ اینچ تنش زدایی اشاره كرد و افزود: در این 
زمینه ۲۳ مورد دستورالعمل جوشــکاری صادر و نیز یک هزار و ۴۴۵ 
اینچ رادیوگرافی و تفسیر فیلم و ۱۷۵ اینچ آزمون مایع نافذ و ضخامت 
سنجی آلتراسونیک در بیش از ۴ هزار نقطه انجام شده است. پرچم پور 
اظهارداشت: آزمون های غیرمخرب آلتراسونیک پیشرفته برروی خطوط 
انتخابی حساس ناحیه پایپرک در مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع در ۱۰ 

آیتم خط و نیز بر روی جداره خارجی ۶ تجهیز ثابت انجام شده است.

پرچم پور: 

انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته برای سه تجهیز ثابت در پااليشگاه گاز ايالم
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آذربایجان ش��رقی - فالح: رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان ش��رقی با تاکید بر پیگیری جدی 23 مگاپروژه)طرح کالن( 
اس��تان در 1401، از س��هم 42 درصدی صنعت استان در ایجاد ارزش 
افزوده خبر داد. صابر پرنیان در نشست با فعاالن اقتصادی تبریز، با بیان 
اینکه راه اندازی و حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط برای اش��تغال 
استان مهم اس��ت، گفت: در کنار این صنایع، اجرا و تکمیل پروژه های 
بزرگ در استان با جدیت دنبال می شود، زیرا که تاثیر ویژه ای بر تولید 
ثروت و ایجاد ارزش افزوده دارد. وی ادامه داد: در همین راستا عملیات 
اجرایی 23 مگاپروژه )طرح بزرگ(در استان بر اساس برنامه زمان بندی 
شده تا تحقق کامل پیگیری می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان شرقی با اش��اره به سهم 42 درصدی صنعت استان 
در ایج��اد ارزش افزوده، اظهار کرد: بخش خدمات نقش بس��یار مهمی 
در تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده دارد ولی در اس��تان مغفول مانده 
و باید در س��ال جاری بیش از پیش به توس��عه ای��ن حوزه مهم توجه 
شود. وی با تاکید بر تکلیف تنظیم گری و تسهیل گری مجموعه صمت 
استان، گفت: اتاق بازرگانی باید تبیین کننده نقشه راه و محور هدایت 
فعالیت های اقتصادی در استان باشد و با تعامل بخش خصوصی و دولتی 
می توانیم ش��اهد تغییرات مثبتی در توسعه صنعتی، معدنی و تجاری 

استان باشیم.
پرنی��ان با تاکید بر اهمیت فعال ش��دن میزهای تجاری کش��ورها و 
توجه ویژه اتاق بازرگانی به موضوع یاد ش��ده، افزود: ارتباط تنگاتنگ و 
مستمر فعاالن تجاری و صادرکنندگان با کشورهای هدف صادراتی به 
ویژه استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه می تواند در توسعه صادرات 
غیرنفتی نقش پررنگ��ی را ایفا کند. وی توجه به یکی از محوری ترین 
برنامه های وزارت صمت با عنوان توسعه و تعمیق ساخت داخل را مهم 
ارزیابی کرد و ادامه داد: حل مساله ورود ماشین آالت و تجهیزات و رفع 
برخی مش��کالت گمرکی در این ح��وزه اقداماتی فراتر از پیگیری های 
مجموعه صمت استان را می طلبد و نیازمند ورود دستگاه های نظارتی و 
مسئولین استانی است چرا که با ورود تکنولوژی های نوین زنجیره تولید 

تکمیل و توسعه واحدهای صنعتی سرعت خواهد گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی خاطرنشان 
کرد: اثربخش��ی و نتیجه محور بودن مصوبات، رفع مس��ائل و مشکالت 

واحدهای پراش��تغال و دانش بنیان و زمان بندی برای اجرای مصوبات از 
رویکردهای جدید کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان در سال 
1401 اس��ت. وی گفت: با رویکرد جدید س��تاد تس��هیل و رفع موانع 
تولید کشور، از این پس کلیه مصوبات این ستاد الزم االجرا بوده و تمام 
بخشنامه ها و مصوبات داخلی دستگاه های اجرایی و بانک ها با مصوبات 

جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بال اثر خواهند شد.
پرنیان توجه ویژه به احداث و تکمیل زیرساخت ها بخصوص در حوزه 
تامین آب واحدهای صنعتی و ش��هرک های صنعتی را خواس��تار شد 
و افزود: عدم تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی س��م اس��ت و با 
همکاری جهاد کشاورزی در تامین مواد اولیه محصوالت مرتبط با صنایع 
غذایی و همچنین کمیته های مربوط به فوالد و پتروش��یمی در جهت 

تامین به موقع مواد اولیه تالش می کنیم.
وی با اشاره به وجود 5.8 میلیارد تن ذخایر معدنی در استان و ظرفیت 
های بس��یار باالی معادن آذربایجان ش��رقی، تاکید کرد: تشکیل مس 
آذربایجان، تکمیل و توس��عه واحدهای فرآوری، فعال سازی واحدهای 
معدنی راکد و بازگردانی به چرخه تولید و راه اندازی واحدهای تولیدی 
در بخش صنایع معدنی از مهمترین برنامه های مس��ئولین اس��تانی و 
صمت استان است. رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی همچنین از 
تش��کیل کارگروه ویژه معادن در شهرستان ها برای اولین بار در کشور 
به منظور بررسی، پیگیری و رفع مشکالت و مسائل پیرامون واحدهای 
معدنی اس��تان خبر داد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همچنین با تاکید بر انجام اقدامات الزم در جهت تامین و ذخیره سازی 

اقالم اساسی مورد نیاز شهروندان، گفت: جریان تولید، تامین و توزیع کاال 
به صورت میدانی و سیستمی رصد می شود.

پرنیان با بیان اینکه در کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست استاندار 
روند تنظیم گری تامین و توزیع کاال در بازار بخصوص در ایام نوروز به 
بهترین شکل انجام ش��د، اظهار کرد: با ثبات ترین بازار از حیث تامین 
کاالهای مختلف در تمام طول سال مربوط به کشورمان بوده و جریان 
ش��ناور تولید، تامین و توزیع با همراهی تمامی دستگاههای متولی به 

خوبی تداوم داشته است.
وی با اش��اره به اینکه حدود 60 درص��د ازکاالهای ضروری موردنیاز 
هم استانی ها در داخل استان تامین می شود، افزود: به منظور تنظیم 
بهینه بازار و تامین کاالها، هماهنگی الزم با سایر استان ها انجام و نیاز 
استان تامین می شود و حسب موضوعات تنظیم بازار، آذربایجان شرقی 

کاالهای سایر استان ها را تامین می کند.
رئیس س��ازمان صمت استان روند تامین و توزیع کاال در ماه مبارک 
رمضان را مطلوب عنوان و خاطرنشان کرد: با برنامه های پیش بینی شده 
با تامین به وفور کاال و مایحتاج اساس��ی مردم، شاهد تداوم آرامش در 

نظام توزیع در طول سال خواهیم بود.
وی در ادامه با تاکید بر اس��تمرار نظارت های میدانی و سیستمی با 
تکیه بر توان بازرس��ان صمت، جهاد کشاورزی و بسیج اصناف در طول 
سال بویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: با فرارسیدن 
ایام سفرهای تابستانی به اقصی نقاط استان، تمهیدات الزم برای انجام 
بازرسی دو شیفته در صبح و بعد از ظهر به منظور نظارت های هر چه 
بیشتر بر فرایند ارائه خدمات و توزیع کاال در استان پیش بینی شده و 
س��امانه تلفنی 124 سازمان صمت اس��تان آماده دریافت گزارش ها و 

شکایات صنفی مردم به صورت شبانه روزی می باشد.
پرنیان تاکید کرد: در راس��تای جلب رضایت شهروندان و حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی در محور 

نظارت ها قرار دارد.
وی با بیان اینکه عمده بازرس��ی واحدهای صنفی به سمت شکایت 
محوری س��وق داده شده، گفت: مردم استان همانند همیشه نسبت به 
تخلفات صنفی حساس باشند و با همراهی هم فضایی باید ایجاد کنیم 

که امکان فعالیت برای متخلفان به هیچوجه فراهم نشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۲۳ طرح کالن صنعتی آذربایجان شرقی در دست اجرا است

7 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

مدير كل راهداری و حمل و نقل جاده ای:
ترانزيت بالغ بر ۳۱۴هزار تن كاال از استان گیالن در سال۱۴۰۰

رشت- خبرنگار فرصت امروز: پایانه مرزی آستارا طی 
۱۲ ماهه ســال گذشته ۳۱۴هزار و۶۷تن كاال ازاستان ترانزیت 
گردیده است كه از این مقدار ۲۸۹هزار و۳۹۲تن از مرز آستارا 

و۲۴۴۲هزار و۶۷۵تن از مرز انزلي ترانزیت شده است.
به گــزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی از گیالن 
فریبرز مرادی، مدیر كل راهــداری و حمل و نقل جاده ای در 
نشســت كار گروه ترانزیت گفت: طی ۱۲ ماهه ســال گذشته 
۳۱۴هزار و۶۷تن كاال ازاستان ترانزیت گردیده است كه از این 
مقدار ۲۸۹هزار و۳۹۲تن از مرز آستارا و۲۴۴۲هزار و ۶۷۵تن از 

مرز انزلي ترانزیت شده است.
مرادی در ادامه انواع جو و ورق گالوانیزه را عمده ترین كاالهای ترانزیت شده طي مدت یاد شده ذكر كرد.

وي سپس خاطر نشان كرد: در این مدت ۱۴۷هزار و۷۲تن كاال از مرز آستارا وارد كشور گردیده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۰درصد رشد داشته، عمده كاالهاي وارداتي مرز آستارا در سال گذشته نیز انواع تخته بوده است . 

مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اظهار داشت: طي این مدت همچنین بالغ بر۹۱۶هزار تن كاال از این مرز صادر گردیده 
كه نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، ۳درصد رشد داشته است، میوه و تره بار  نیز عمده كاالهاي صادر شده از مرز آستارا در سال گذشته 
بودند. مرادی در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه۲۹۷دستگاه كامیون از مرز آستارا افزود: ۵۱هزار و ۲۲۵دستگاه كامیون طی این مدت 

به مرز آستارا  وارد و۵۷هزار و ۳۰۸دستگاه كامیون نیز ازاین مرز خارج شده اند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت دوازده ماهه مسافر از مرز آستارا پرداخت، گفت: تا اسفند ماه سال 
گذشته با میانگین تردد روزانه ۳۷۶ نفر مسافر حدود ۱۳۷هزار و ۲۸۹ مسافر از مرز آستارا تردد نموده اند كه از این تعداد ۶۴هزار و ۷۰۱ 

نفر مسافر وارد و ۷۲هزار و ۵۸۸ نفر مسافر نیز از این مرز خارج شده اند.

انتصاب مرتضی مقدس به عنوان بازرس هیات ريیسه شورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار گلستان طی 
حکمی مسوول روابط عمومی شركت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان را به عنوان " بازرس هیات رییسه شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان" منصوب كرد.علی محمد 
زنگانــه با ابالغ این حکم مرتضی مقدس را به مدت دو ســال 
در این سمت تعیین كرد.گفتنی است، پنجمین دوره انتخابات 
شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گلستان با حضور 
تمامی روابط عمومی های دســتگاهای اجرایی اســتان شامل 
ادارات كل، فرمانداریها و شــهرداری ها در استانداری گلستان 

برگزار شده است.

در شركت آب منطقه ای مازندران صورت پذيرفت: 
برگزاری اولین جلسه مديران ستادی و شهرستانی حوزه معاونت حفاظت و 

بهره برداری در سال ۱۴۰۱
ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شــركت آب منطقه ای مازندران اولین جلسه مدیران 
ســتادی و شهرستانی حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری در 
سال ۱۴۰۱ در محل شركت آب منطقه ای مازندران برگزار شد.
در این جلســه كه با حضور قائم مقام و همچنین سرپرست 
معاونت حفاظت و بهره برداری شــركت برگزار گردید مدیران 
منابع آب شهرستان ها به ارائه گزارشی از مشکالت و عملکرد 
واحدهای زیرمجموعه خود در ســال ۱۴۰۰ و همچنین برنامه 

عملیاتی سال جدید پرداختند. 
نبی زاده سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری با اشاره به 

درپیش بودن فصل زراعی، بر تقسیم و توزیع عادالنه آب و استفاده از ظرفیت بند "ز" تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در اجرای طرح های 
عمرانی رودخانه ها و آب بندان ها تاكید كرد.

درآيین تجلیل و تقدير ازاعضای ستاد تسهیل سفرهای نورزی، از اداره كل 
اوقاف استان بوشهر تجلیل بعمل آمد

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: در این آیین از حجت 
االسالم محمدرضا اســماعیل پور مدیركل اوقاف وامورخیریه 
استان بوشــهربه منظور خدمت رسانی به مســافران نوروزی 
درامامزادگان و اماكن متبركه توســط استاندار بوشهر تجلیل 
بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی اداره كل اوقاف وامورخیریه 
استان بوشــهز،درآیین تجلیل و تقدیر ازاعضای ستاد تسهیل 
سفرهای نورزی، از اداره كل اوقاف استان بوشهر تجلیل بعمل 
آمد. احمد محمدی زاده در آیین تجلیل از دست اندركاران سفر و 
كارگروه ستاد تنظیم بازار استان بوشهر از اجرایی شدن دستور 

رئیس جمهور برای خدمات  رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران خبر داد و اظهار داشت: فعالیت دست اندركاران كارگروه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر قابل تحسین و تقدیر است.

وی میهمان نوازی و همکاری مردم استان بوشهر در ارائه خدمات به مسافران نوروزی را مورد تقدیر قرار داد و بیان كرد: مردم خونگرم 
استان بوشهر در عرصه فرهنگ میهمان نوازی، استعمارستیز و استکبارستیزی معرف همه مردم ایران و منطقه است.

در این آیین از حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور مدیركل اوقاف  وامورخیریه استان بوشهربه منظور خدمت رسانی به مسافران 
نوروزی درامامزادگان و اماكن متبركه توسط استاندار بوشهر تجلیل بعمل آمد.

مدير عامل شركت سهامی برق منطقه ای گیالن: 
برای مديريت تقاضا و مصرف، تمامی بخش ها مورد توجه قرار گیرد

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: برای مدیریت تقاضا و 
مصــرف درجهت تامین برق مطمئن و پایــدار ، باید از تمامی 

ظرفیت ها استفاده كرد.
بهمن داراب زاده مدیر عامل شركت سهامی برق منطقه ای 
گیالن با اشــاره به پیک تابستان سال جاری گفت: با توجه به 
تابستان ســخت پیش رو، باید به درستی از تمامی ظرفیت ها 
بــرای مدیریت تقاضا و مصرف و عبور موفق از پیک تابســتان 
استفاده كرد و این مهم مستلزم هم اندیشی، تالش حداكثری، 

مشاركت و برنامه ریزی است.
داراب زاده با اشاره به روند استمرار افزایش مصرف برق در كشور، تصریح كرد: در واقع باید از همه ظرفیت ها و بخش های موجود برای 

مدیریت تقاضا و مصرف استفاده مطلوب كرد.
وی افزود: جلب مشاركت صدا و سیما و سایر رسانه های ارتباط جمعی، جلب مشاركت صنایع، توجه اكید به مراكز غیر مجاز رمز ارز، 

استفاده هوشمندانه از تجهیزات برقی، اشاعه فرهنگ استفاده صحیح از انرژی برق و ... باید بطور جد مد نظر قرار گیرد.

اولین جلسه كارگروه زيربنايی، توسعه روستايی، عشايری، شهری و 
آمايش سرزمین و محیط زيست گلستان در سال ۱۴۰۱ برگزارشد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: اولین جلسه كارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین 
و محیط زیست در سال ۱۴۰۱ به ریاست  مهندس سیدالنگی سرپرست محترم  هماهنگی امور عمرانی استانداری، جناب آقای دهنوی 
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری ، مهندس محبوبی مدیر كل محترم راه و شهرسازی استان گلستان ، سركار خانم مهندس همدم 
مشاور امور زیربنایی استاندار گلستان و دیگر اعضا كارگروه به شرح دستور كار  ۹۸ بند در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۱ استانداری 

سالن شهید رجایی برگزاری شد.

آذربايجان شــرقی - فالح: معاون امــور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان شرقی اعالم كرد: ســال گذشته یکهزار و ۲۰۰ نفر از مالکان 

اراضی شهرک های صنعتی استان خلع ید شدند.
محمد كالمی، افزود: متاسفانه این تعداد از افراد به منظور راه انداختن 
كســب و كار و واحدهای تولیدی و صنعتی زمین هایی را از شــركت 
شــهرک های صنعتی آذربایجان شرقی دریافت كرده بودند، اما پس از 

گذشت ماه ها هیچ فعالیتی از خود نشان ندادند.
وی اظهار داشت: مدیریت اقتصادی استان با هرگونه بی نظمی و بی 
توجهی به قانون و مقررات مقابله می كند و خلع ید این افراد نیز بر همین 
اساس با هماهنگی های الزم با مراجع قضائی صورت گرفته است، چون 
هر گونه واگذاری اراضی در شــهرک های صنعتی باید منجر به تولید و 
اشتغال شــود. كالمی با بیان اینکه تعدادی از افراد فوق زمین هایی به 
مساحت پنج تا ۶ هکتار در اختیار داشتند، ادامه داد: اینکه پس از مدت 

ها و فرصت دادن های مختلف هنوز كوچک ترین اقدامی در راســتای 
راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام نرسد، نشان دهنده بی 
تفاوتی و سوء استفاده های احتمالی است كه استانداری آذربایجان شرقی 

با چنین افرادی قاطعانه برخورد می كند.
وی به فرصت ها و مزیت های اقتصادی آذربایجان شــرقی در حوزه 
های مختلف تولید و صنعت اشــاره كرد و یادآور شد: استفاده درست از 
این فرصت ها می تواند مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی استان را فراهم 

كند و همه باید در این مسیر همراه و همیار یکدیگر باشند.
كالمی از اهداف مهم صادراتی آذربایجان شرقی در سال جدید خبر 
داد و گفت: بر این اســاس پیش بینــی افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات 
یک میلیارد و ۴۸۲ میلیون دالری اســتان در سال گذشته برنامه ریزی 
شــده است كه این مهم جز با تالش های شبانه روزی بخش خصوصی 
و همراهی دولت محقق نخواهد شد. وی صدور ۲ هزار و ۵۲۱ مجوز در 
بخش صنعت طی سال گذشته را كه رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال 
۱۳۹۹ داشت، نمونه ای از اقدامات مهم مدیریت كالن آذربایجان شرقی 

در راستای تحقق اهداف صادراتی و اقتصادی بیان كرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری قم از ثبت ۳۰۰۰ درخواست استفاده از مجموعه های 

تفریحی و گردشگری سازمان در ایام نوروز خبر داد.
به گزارش واحد خبر ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم، 
پیام جوادیان با اشــاره به برگزاری مســتمر جلسات ستاد هماهنگی 
مناطق سازمان پارک ها اظهار داشــت: یکی از محورهای این جلسات 
بحث آمادگی برای استقبال از بهار بود و در خصوص هفته درختکاری و 

برنامه های این هفته نیز برنامه ریزی الزم در این جلسات صورت گرفت.
وی با اشاره به برنامه ریزی و تبادل نظر برای استفاده از چیپس چوب 
و كود كمپوست در فضای سبز شهر اظهار كرد: این كار به ارتقاء كیفیت 
فضای سبز شهر كمک می كند و بنا شــده مناطق بیش ازپیش از این 

موارد استفاده كنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم تصریح كرد: در 
شهر قم با توجه به اینکه شهرداری متولی برخی مباحث گردشگری هم 

هست، سازمان پارک ها عالوه بر ارتقاء كیفیت فضای سبز، فعالیت هایی 
را نیز برای ایجاد اماكن رفاهی گردشــگری داشــته كه برخی امکانات 

ایجادشده در سطح ملی نیز خاص و شاخص است.
وی با تأكید بر اینکه می بایســت از این ظرفیت  اســتفاده شــود و 
اطالع رسانی در خصوص این امکانات به زائرین و مجاورین صورت گیرد 
افزود: كمیته ای در این راســتا تشکیل شده كه محوریت اطالع رسانی 
و برنامه ریزی جذب گردشــگر به اماكن گردشگری را دارد و با حضور 
بهره بــرداران این اماكــن برنامه ریزی برای تبلیغ ایــن فضاها صورت 

می گیرد.
جوادیان گفت: با استقرار ایستگاه هایی در مبادی ورودی شهر مراكز 
تفریحی و گردشگری سازمان پارک ها به زائرین معرفی شد تا بتوانند از 

آن ها استفاده كنند.

آذربايجان شرقی - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش 
كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حل مشکالت واحدهای صنعتی و 
تولیدی، گفت: جایگاه این كارگروه باید حفظ شده و ضمانت های اجرایی 
مصوبات آن فعال شود. عابدین خّرم در نخستین جلسه كارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید آذربایجان شــرقی در سال جدید، تأكید كرد: فلسفه 
تشــکیل این كارگروه، تسهیل حوزه تولید است و با توجه به اختیارات 
آن، فرصت خوبی برای حل مشــکالت واحدهای تولیدی است. وی با 
بیان اینکه وظیفه دولت تصدی گری نیست، بلکه رفع موانع است، افزود: 
مسائل و مشکالت واحدها در كمیته های تخصصی موشکافانه بررسی 
شود و در جلســه كارگروه، مصوبات الزم برای حل این مشکالت اخذ 
شــود. خّرم تأكید كرد: دستگاه های مسئول باید به هم افزایی برسند تا 
تولیدكنندگان و صادركنندگان معطل امور اداری نشــوند و انتظارات و 

استانداردهای كشورهای هدف را تامین كنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در این 

جلســه از تصویب حذف بخش مقررات از كارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید خبر داد و با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابالغ می شود، گفت: 
با رویکرد جدید ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید كشور، از این پس 
كلیه مصوبات این ســتاد الزم االجرا و ارجح بر تمام مقررات و مصوبات 
داخلی وزارتخانه ها خواهد بود. صابر پرنیان افزود: بهره گیری از ظرفیت 
شهرســتان ها، اثربخشــی و نتیجه محور بودن مصوبات، رفع مسائل و 
مشکالت واحدهای پراشــتغال و دانش بنیان و زمان بندی برای اجرای 
مصوبات از رویکردهای كارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان در 
ســال ۱۴۰۱ اســت. وی گفت: این كارگروه از نظر برگزاری جلسات و 
كار كارشناســی در سطح كشور نمونه است و امیدواریم در سال جدید 
به هدف گذاری كسب رتبه اول در كشور دست پیدا كنیم. مدیركل دفتر 
جذب سرمایه گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان شرقی نیز گزارشی 
از عملکرد كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۰ ارائه 
كرد و گفت: در سال گذشته ۱۵۵ جلسه اصلی و فرعی كارگروه با ۵۷۵ 

مصوبه برگزار شــد كه ۴۷ درصد مصوبات آن اجرا شده و ۴۵ درصد در 
دســت اجراست. صمد ابراهیم پور گفت: از جمله دستاوردهای كارگروه 
تسهیل در سال گذشته می توان به احیای ۷۰ واحد صنعتی غیرفعال در 
شهرک های صنعتی و ۲۰ واحد خارج از شهرک های صنعتی استان، اقاله 
واحدهای تملیکی بانک ها به تعداد ۲۰ واحد، راه اندازی ۲۱۰ واحد جدید 
با اشتغال ۳۵۰۰ نفر و اجرای ۲۲۰ طرح توسعه تولیدی با اشتغال ۳۰۰۰ 
نفر اشاره كرد. در این جلسه پرونده ۱۱ واحد تولیدی مشکل دار بررسی 

و تصمیمات الزم برای حل مشکالت آنها اتخاذ شد.

اراک- فرناز امیدی: آیین كلنک زني از مجتمع آبرساني " قدمگاه 
، غینر ، راشان " شهرستان شازند با حضور مسولین شهرستان شازند و 
معاون بهره برداري و توسعه آب ، شركت آب و فاضالب استان مركزي 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب استان مركزي این 
مراسم  با حضور  محمود احمدي بیغش نماینده مردم شهرستان شازند 
در مجلس شــوراي اسالمي ،  یحیي رمضاني فرماندار شهرستان شازند 
و حجت االســالم و المسلمین ســید احمد مهدي نژاد امام جمعه این 

شهرستان و جمعي از مردم برگزار گردید.
منوچهر شــجاعي معاون بهره برداري و توســعه آب ، شركت آب و 

فاضالب استان مركزي در این مراسم هدف از اجراي پروژه آب رساني به 
روستاهاي قدمگاه، غینر و راشان را، ارایه خدمات مطلوب به مشتركین و 

برطرف نمودن مشکل كیفي آب در این مناطق عنوان نمود.
وي از اجــراي بیش از ۱۰ كیلومتر خط انتقال آب از محل چاه هاي 
آب حاشــیه شهر شــازند به این ۳ روســتا ، با هزینه اي بالغ بر ۱۵۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتاني در راستاي بهره برداري از این 

پروژه خبر داد.
منوچهر شجاعي تاكید نمود: در صورت تامین به موقع اعتبار ، ظرف 
مدت ۱۴ ماه این پروژه به به اتمام مي رسد و مشکل كیفي آب  این ۳ 

روستا با جمعیتي بالغ بر بیش از ۵ هزار نفر برطرف خواهد شد.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: اوج مصرف برق در اســتان ۵۲ درصد نســبت به مدت مشابه در 
ســال قبل رشد داشته است. محمود دشت بزرگ اظهار كرد: با توجه به 
اســتقرار زودهنگام توده هوای گرم در خوزستان و افزایش دما در برخی 
از نقاط به ۳۹ درجه سانتیگراد، مصرف برق در استان رشد قابل توجهی 
داشته اســت. وی افزود: اوج مصرف روز گذشته )دوشنبه ۱۵ فروردین 
ماه( به ۴ هزار و ۷۱۸ مگاوات رسید كه نسبت به ۳ هزار و ۱۰۵ مگاوات 

مدت مشابه در سال قبل، رشد ۵۲ درصدی را نشان می دهد. مدیرعامل 
شركت برق منطقه ای خوزستان بیان كرد: این افزایش مصرف در ساعت 
۲۱:۰۹ رخ داده كه نشان دهنده ورود بار سرمایشی خانگی به شبکه است. 
دشت بزرگ با بیان اینکه اقدامات الزم برای آماده سازی شبکه برای ورود 
به فصل گرم انجام شده، تصریح كرد: از مشتركین درخواست می كنیم كه 
همانند سال های قبل با اقدامات مدیریت مصرفی به ویژه در ساعت های 

اوج مصرف، صنعت برق را برای گذر از این گرمای زودرس یاری كنند.

معاون امور اقتصادی استاندار:

۱۲۰۰ نفر از مالکان اراضی شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی خلع ید شدند

مديرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم:

 ثبت ۳۰۰۰ درخواست استفاده از مجموعه های تفريحی و گردشگری سازمان 
در ايام نوروز در سامانه »تخفیفات تفريحات«

استاندار آذربايجان شرقی:

 ضمانت های اجرايی مصوبات كارگروه تسهیل فعال شود

آغاز عملیات اجرايي آبرساني به ۳ روستاي شهرستان شازند

رشد 52 درصدی مصرف برق در خوزستان

ايالم- هدی منصوری: رئیس بازرسی فنی شركت پاالیش گاز ایالم 
از ارزیابی قابلیت ســرویس دهی تجهیزات مهم پاالیشگاه گاز ایالم در 
طول ســال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: پس از انجام آزمونهای غیرمخرب 
پیشــرفته، ارزیابی قابلیت سرویس دهی سطح ۳ برای سه تجهیز ثابت 

شامل یک جدا كننده گاز ورودی و دو برج جذب صورت گرفت.
به گــزارش روابط عمومی، بهزاد پرچم پور با بیان اینکه طی ســال 
گذشته تدوین دســتورالعمل ارزیابی قابلیت سرویس دهی تجهیزات 
شركت ملی گاز با مشاركت فعال بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم انجام 
شده اســت افزود: ارزیابی قابلیت سرویس دهی از جمله پیچیده ترین 
محاسبات مهندسی می باشد كه برای تجهیزات یاد شده توسط گروهی 
از كارشناسان صنعتی و اساتید دانشگاه و براساس آخرین استانداردهای 
روز دنیا و با شــبیه ســازی های نرم افزاری بصــورت تیمی با هدایت 

كارشناسان بازرسی فنی پاالیشگاه انجام شده است.
وی با اشــاره به اینکه در طول سال گذشته اقدامات قابل توجهی در 
حوزه بازرســی فنی انجام شده است اظهار داشت: فعالیت های بازرسی 
فنی در تعمیرات اساســی، بازرسی كاال و ســاخت تجهیزات، بازرسی 
تجهیزات باالبری، انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته و ارزیابی قابلیت 
ســرویس دهی تجهیزات، پیاده سازی نظام مدیریت خوردگی، تعیین 

پارامترهای فرآینــدی موثر برخوردگی، پیاده ســازی نرم افزار جدید 
مدیریت بازرســی فنی و بازرســی بر مبنای ریســک و برنامه ریزی و 
نظارت بر تست و كالیبراسیون شیرهای اطمینان از جمله مهم ترین این 
اقدامات بوده است. پرچم پور تصریح كرد: در بخش بازرسی كاال و ساخت 
تجهیزات در قالب ۹۹ درخواست بازرسی كاال از ۹ هزار و ۵۷۹ عدد كاال، 
بازرسی به عمل آمد و در این راستا، بیش از ۱۰۰ برنامه طرح بازرسی و 
آزمون و شرایط اختصاصی برای خریدهای آتی اقالم مختلف تدوین شد.

رئیس بازرســی فنی شــركت پاالیش گاز ایالم خاطر نشان كرد: در 

زمینه بازرســی از تجهیزات باالبری و ادوات باربرداری، از ۱۵۳ تجهیز 
باالبری شامل انواع جرثقیل متحرک، سقفی، باالبر، لیفت تراک، و ادوات 
كمک باالبری بازرسی به عمل آمد و برای آنها گواهینامه صادر گردید و 
اقالم معیوب مشخص و استفاده از آنها تا زمان رفع عیب ممنوع گردید.

پرچم پور گفت: در بخش بازرسی از تجهیزات مکانیکی، از ۱۴۸ تجهیز 
ثابت هر یک در چندین مرحله بازرسی، و ضخامت سنجی انجام گرفت 
و دستورالعمل تعمیراتی صادر و بر تعمیرات آنها نظارت صورت گرفت 
و همچنین ضخامت سنجی از ۳۲ مورد خط لوله در سطح این شركت 

انجام شد و ۲۹ مورد هیدروتست مورد تایید بازرسی فنی قرار گرفت. 
رئیس بازرسی فنی شركت پاالیش گاز ایالم در زمینه بازرسی جوش 
و آزمــون های غیرمخرب، به نظارت بر اجرای بیش از ۲ هزار اینچ قطر 
فیتاپ و جوشــکاری و ۹۰۰ اینچ تنش زدایی اشاره كرد و افزود: در این 
زمینه ۲۳ مورد دستورالعمل جوشــکاری صادر و نیز یک هزار و ۴۴۵ 
اینچ رادیوگرافی و تفسیر فیلم و ۱۷۵ اینچ آزمون مایع نافذ و ضخامت 
سنجی آلتراسونیک در بیش از ۴ هزار نقطه انجام شده است. پرچم پور 
اظهارداشت: آزمون های غیرمخرب آلتراسونیک پیشرفته برروی خطوط 
انتخابی حساس ناحیه پایپرک در مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع در ۱۰ 

آیتم خط و نیز بر روی جداره خارجی ۶ تجهیز ثابت انجام شده است.

پرچم پور: 

انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته برای سه تجهیز ثابت در پااليشگاه گاز ايالم
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مدير كل راهداری و حمل و نقل جاده ای:
ترانزيت بالغ بر ۳۱۴هزار تن كاال از استان گیالن در سال۱۴۰۰

رشت- خبرنگار فرصت امروز: پایانه مرزی آستارا طی 
۱۲ ماهه ســال گذشته ۳۱۴هزار و۶۷تن كاال ازاستان ترانزیت 
گردیده است كه از این مقدار ۲۸۹هزار و۳۹۲تن از مرز آستارا 

و۲۴۴۲هزار و۶۷۵تن از مرز انزلي ترانزیت شده است.
به گــزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی از گیالن 
فریبرز مرادی، مدیر كل راهــداری و حمل و نقل جاده ای در 
نشســت كار گروه ترانزیت گفت: طی ۱۲ ماهه ســال گذشته 
۳۱۴هزار و۶۷تن كاال ازاستان ترانزیت گردیده است كه از این 
مقدار ۲۸۹هزار و۳۹۲تن از مرز آستارا و۲۴۴۲هزار و ۶۷۵تن از 

مرز انزلي ترانزیت شده است.
مرادی در ادامه انواع جو و ورق گالوانیزه را عمده ترین كاالهای ترانزیت شده طي مدت یاد شده ذكر كرد.

وي سپس خاطر نشان كرد: در این مدت ۱۴۷هزار و۷۲تن كاال از مرز آستارا وارد كشور گردیده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۰درصد رشد داشته، عمده كاالهاي وارداتي مرز آستارا در سال گذشته نیز انواع تخته بوده است . 

مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اظهار داشت: طي این مدت همچنین بالغ بر۹۱۶هزار تن كاال از این مرز صادر گردیده 
كه نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، ۳درصد رشد داشته است، میوه و تره بار  نیز عمده كاالهاي صادر شده از مرز آستارا در سال گذشته 
بودند. مرادی در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه۲۹۷دستگاه كامیون از مرز آستارا افزود: ۵۱هزار و ۲۲۵دستگاه كامیون طی این مدت 

به مرز آستارا  وارد و۵۷هزار و ۳۰۸دستگاه كامیون نیز ازاین مرز خارج شده اند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت دوازده ماهه مسافر از مرز آستارا پرداخت، گفت: تا اسفند ماه سال 
گذشته با میانگین تردد روزانه ۳۷۶ نفر مسافر حدود ۱۳۷هزار و ۲۸۹ مسافر از مرز آستارا تردد نموده اند كه از این تعداد ۶۴هزار و ۷۰۱ 

نفر مسافر وارد و ۷۲هزار و ۵۸۸ نفر مسافر نیز از این مرز خارج شده اند.

انتصاب مرتضی مقدس به عنوان بازرس هیات ريیسه شورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار گلستان طی 
حکمی مسوول روابط عمومی شركت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان را به عنوان " بازرس هیات رییسه شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان" منصوب كرد.علی محمد 
زنگانــه با ابالغ این حکم مرتضی مقدس را به مدت دو ســال 
در این سمت تعیین كرد.گفتنی است، پنجمین دوره انتخابات 
شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گلستان با حضور 
تمامی روابط عمومی های دســتگاهای اجرایی اســتان شامل 
ادارات كل، فرمانداریها و شــهرداری ها در استانداری گلستان 

برگزار شده است.

در شركت آب منطقه ای مازندران صورت پذيرفت: 
برگزاری اولین جلسه مديران ستادی و شهرستانی حوزه معاونت حفاظت و 

بهره برداری در سال ۱۴۰۱
ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شــركت آب منطقه ای مازندران اولین جلسه مدیران 
ســتادی و شهرستانی حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری در 
سال ۱۴۰۱ در محل شركت آب منطقه ای مازندران برگزار شد.
در این جلســه كه با حضور قائم مقام و همچنین سرپرست 
معاونت حفاظت و بهره برداری شــركت برگزار گردید مدیران 
منابع آب شهرستان ها به ارائه گزارشی از مشکالت و عملکرد 
واحدهای زیرمجموعه خود در ســال ۱۴۰۰ و همچنین برنامه 

عملیاتی سال جدید پرداختند. 
نبی زاده سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری با اشاره به 

درپیش بودن فصل زراعی، بر تقسیم و توزیع عادالنه آب و استفاده از ظرفیت بند "ز" تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در اجرای طرح های 
عمرانی رودخانه ها و آب بندان ها تاكید كرد.

درآيین تجلیل و تقدير ازاعضای ستاد تسهیل سفرهای نورزی، از اداره كل 
اوقاف استان بوشهر تجلیل بعمل آمد

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: در این آیین از حجت 
االسالم محمدرضا اســماعیل پور مدیركل اوقاف وامورخیریه 
استان بوشــهربه منظور خدمت رسانی به مســافران نوروزی 
درامامزادگان و اماكن متبركه توســط استاندار بوشهر تجلیل 
بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی اداره كل اوقاف وامورخیریه 
استان بوشــهز،درآیین تجلیل و تقدیر ازاعضای ستاد تسهیل 
سفرهای نورزی، از اداره كل اوقاف استان بوشهر تجلیل بعمل 
آمد. احمد محمدی زاده در آیین تجلیل از دست اندركاران سفر و 
كارگروه ستاد تنظیم بازار استان بوشهر از اجرایی شدن دستور 

رئیس جمهور برای خدمات  رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران خبر داد و اظهار داشت: فعالیت دست اندركاران كارگروه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر قابل تحسین و تقدیر است.

وی میهمان نوازی و همکاری مردم استان بوشهر در ارائه خدمات به مسافران نوروزی را مورد تقدیر قرار داد و بیان كرد: مردم خونگرم 
استان بوشهر در عرصه فرهنگ میهمان نوازی، استعمارستیز و استکبارستیزی معرف همه مردم ایران و منطقه است.

در این آیین از حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور مدیركل اوقاف  وامورخیریه استان بوشهربه منظور خدمت رسانی به مسافران 
نوروزی درامامزادگان و اماكن متبركه توسط استاندار بوشهر تجلیل بعمل آمد.

مدير عامل شركت سهامی برق منطقه ای گیالن: 
برای مديريت تقاضا و مصرف، تمامی بخش ها مورد توجه قرار گیرد

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: برای مدیریت تقاضا و 
مصــرف درجهت تامین برق مطمئن و پایــدار ، باید از تمامی 

ظرفیت ها استفاده كرد.
بهمن داراب زاده مدیر عامل شركت سهامی برق منطقه ای 
گیالن با اشــاره به پیک تابستان سال جاری گفت: با توجه به 
تابستان ســخت پیش رو، باید به درستی از تمامی ظرفیت ها 
بــرای مدیریت تقاضا و مصرف و عبور موفق از پیک تابســتان 
استفاده كرد و این مهم مستلزم هم اندیشی، تالش حداكثری، 

مشاركت و برنامه ریزی است.
داراب زاده با اشاره به روند استمرار افزایش مصرف برق در كشور، تصریح كرد: در واقع باید از همه ظرفیت ها و بخش های موجود برای 

مدیریت تقاضا و مصرف استفاده مطلوب كرد.
وی افزود: جلب مشاركت صدا و سیما و سایر رسانه های ارتباط جمعی، جلب مشاركت صنایع، توجه اكید به مراكز غیر مجاز رمز ارز، 

استفاده هوشمندانه از تجهیزات برقی، اشاعه فرهنگ استفاده صحیح از انرژی برق و ... باید بطور جد مد نظر قرار گیرد.

اولین جلسه كارگروه زيربنايی، توسعه روستايی، عشايری، شهری و 
آمايش سرزمین و محیط زيست گلستان در سال ۱۴۰۱ برگزارشد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: اولین جلسه كارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین 
و محیط زیست در سال ۱۴۰۱ به ریاست  مهندس سیدالنگی سرپرست محترم  هماهنگی امور عمرانی استانداری، جناب آقای دهنوی 
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری ، مهندس محبوبی مدیر كل محترم راه و شهرسازی استان گلستان ، سركار خانم مهندس همدم 
مشاور امور زیربنایی استاندار گلستان و دیگر اعضا كارگروه به شرح دستور كار  ۹۸ بند در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۱ استانداری 

سالن شهید رجایی برگزاری شد.

آذربايجان شــرقی - فالح: معاون امــور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان شرقی اعالم كرد: ســال گذشته یکهزار و ۲۰۰ نفر از مالکان 

اراضی شهرک های صنعتی استان خلع ید شدند.
محمد كالمی، افزود: متاسفانه این تعداد از افراد به منظور راه انداختن 
كســب و كار و واحدهای تولیدی و صنعتی زمین هایی را از شــركت 
شــهرک های صنعتی آذربایجان شرقی دریافت كرده بودند، اما پس از 

گذشت ماه ها هیچ فعالیتی از خود نشان ندادند.
وی اظهار داشت: مدیریت اقتصادی استان با هرگونه بی نظمی و بی 
توجهی به قانون و مقررات مقابله می كند و خلع ید این افراد نیز بر همین 
اساس با هماهنگی های الزم با مراجع قضائی صورت گرفته است، چون 
هر گونه واگذاری اراضی در شــهرک های صنعتی باید منجر به تولید و 
اشتغال شــود. كالمی با بیان اینکه تعدادی از افراد فوق زمین هایی به 
مساحت پنج تا ۶ هکتار در اختیار داشتند، ادامه داد: اینکه پس از مدت 

ها و فرصت دادن های مختلف هنوز كوچک ترین اقدامی در راســتای 
راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام نرسد، نشان دهنده بی 
تفاوتی و سوء استفاده های احتمالی است كه استانداری آذربایجان شرقی 

با چنین افرادی قاطعانه برخورد می كند.
وی به فرصت ها و مزیت های اقتصادی آذربایجان شــرقی در حوزه 
های مختلف تولید و صنعت اشــاره كرد و یادآور شد: استفاده درست از 
این فرصت ها می تواند مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی استان را فراهم 

كند و همه باید در این مسیر همراه و همیار یکدیگر باشند.
كالمی از اهداف مهم صادراتی آذربایجان شرقی در سال جدید خبر 
داد و گفت: بر این اســاس پیش بینــی افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات 
یک میلیارد و ۴۸۲ میلیون دالری اســتان در سال گذشته برنامه ریزی 
شــده است كه این مهم جز با تالش های شبانه روزی بخش خصوصی 
و همراهی دولت محقق نخواهد شد. وی صدور ۲ هزار و ۵۲۱ مجوز در 
بخش صنعت طی سال گذشته را كه رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال 
۱۳۹۹ داشت، نمونه ای از اقدامات مهم مدیریت كالن آذربایجان شرقی 

در راستای تحقق اهداف صادراتی و اقتصادی بیان كرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری قم از ثبت ۳۰۰۰ درخواست استفاده از مجموعه های 

تفریحی و گردشگری سازمان در ایام نوروز خبر داد.
به گزارش واحد خبر ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم، 
پیام جوادیان با اشــاره به برگزاری مســتمر جلسات ستاد هماهنگی 
مناطق سازمان پارک ها اظهار داشــت: یکی از محورهای این جلسات 
بحث آمادگی برای استقبال از بهار بود و در خصوص هفته درختکاری و 

برنامه های این هفته نیز برنامه ریزی الزم در این جلسات صورت گرفت.
وی با اشاره به برنامه ریزی و تبادل نظر برای استفاده از چیپس چوب 
و كود كمپوست در فضای سبز شهر اظهار كرد: این كار به ارتقاء كیفیت 
فضای سبز شهر كمک می كند و بنا شــده مناطق بیش ازپیش از این 

موارد استفاده كنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم تصریح كرد: در 
شهر قم با توجه به اینکه شهرداری متولی برخی مباحث گردشگری هم 

هست، سازمان پارک ها عالوه بر ارتقاء كیفیت فضای سبز، فعالیت هایی 
را نیز برای ایجاد اماكن رفاهی گردشــگری داشــته كه برخی امکانات 

ایجادشده در سطح ملی نیز خاص و شاخص است.
وی با تأكید بر اینکه می بایســت از این ظرفیت  اســتفاده شــود و 
اطالع رسانی در خصوص این امکانات به زائرین و مجاورین صورت گیرد 
افزود: كمیته ای در این راســتا تشکیل شده كه محوریت اطالع رسانی 
و برنامه ریزی جذب گردشــگر به اماكن گردشگری را دارد و با حضور 
بهره بــرداران این اماكــن برنامه ریزی برای تبلیغ ایــن فضاها صورت 

می گیرد.
جوادیان گفت: با استقرار ایستگاه هایی در مبادی ورودی شهر مراكز 
تفریحی و گردشگری سازمان پارک ها به زائرین معرفی شد تا بتوانند از 

آن ها استفاده كنند.

آذربايجان شرقی - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش 
كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حل مشکالت واحدهای صنعتی و 
تولیدی، گفت: جایگاه این كارگروه باید حفظ شده و ضمانت های اجرایی 
مصوبات آن فعال شود. عابدین خّرم در نخستین جلسه كارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید آذربایجان شــرقی در سال جدید، تأكید كرد: فلسفه 
تشــکیل این كارگروه، تسهیل حوزه تولید است و با توجه به اختیارات 
آن، فرصت خوبی برای حل مشــکالت واحدهای تولیدی است. وی با 
بیان اینکه وظیفه دولت تصدی گری نیست، بلکه رفع موانع است، افزود: 
مسائل و مشکالت واحدها در كمیته های تخصصی موشکافانه بررسی 
شود و در جلســه كارگروه، مصوبات الزم برای حل این مشکالت اخذ 
شــود. خّرم تأكید كرد: دستگاه های مسئول باید به هم افزایی برسند تا 
تولیدكنندگان و صادركنندگان معطل امور اداری نشــوند و انتظارات و 

استانداردهای كشورهای هدف را تامین كنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در این 

جلســه از تصویب حذف بخش مقررات از كارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید خبر داد و با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابالغ می شود، گفت: 
با رویکرد جدید ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید كشور، از این پس 
كلیه مصوبات این ســتاد الزم االجرا و ارجح بر تمام مقررات و مصوبات 
داخلی وزارتخانه ها خواهد بود. صابر پرنیان افزود: بهره گیری از ظرفیت 
شهرســتان ها، اثربخشــی و نتیجه محور بودن مصوبات، رفع مسائل و 
مشکالت واحدهای پراشــتغال و دانش بنیان و زمان بندی برای اجرای 
مصوبات از رویکردهای كارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان در 
ســال ۱۴۰۱ اســت. وی گفت: این كارگروه از نظر برگزاری جلسات و 
كار كارشناســی در سطح كشور نمونه است و امیدواریم در سال جدید 
به هدف گذاری كسب رتبه اول در كشور دست پیدا كنیم. مدیركل دفتر 
جذب سرمایه گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان شرقی نیز گزارشی 
از عملکرد كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۰ ارائه 
كرد و گفت: در سال گذشته ۱۵۵ جلسه اصلی و فرعی كارگروه با ۵۷۵ 

مصوبه برگزار شــد كه ۴۷ درصد مصوبات آن اجرا شده و ۴۵ درصد در 
دســت اجراست. صمد ابراهیم پور گفت: از جمله دستاوردهای كارگروه 
تسهیل در سال گذشته می توان به احیای ۷۰ واحد صنعتی غیرفعال در 
شهرک های صنعتی و ۲۰ واحد خارج از شهرک های صنعتی استان، اقاله 
واحدهای تملیکی بانک ها به تعداد ۲۰ واحد، راه اندازی ۲۱۰ واحد جدید 
با اشتغال ۳۵۰۰ نفر و اجرای ۲۲۰ طرح توسعه تولیدی با اشتغال ۳۰۰۰ 
نفر اشاره كرد. در این جلسه پرونده ۱۱ واحد تولیدی مشکل دار بررسی 

و تصمیمات الزم برای حل مشکالت آنها اتخاذ شد.

اراک- فرناز امیدی: آیین كلنک زني از مجتمع آبرساني " قدمگاه 
، غینر ، راشان " شهرستان شازند با حضور مسولین شهرستان شازند و 
معاون بهره برداري و توسعه آب ، شركت آب و فاضالب استان مركزي 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب استان مركزي این 
مراسم  با حضور  محمود احمدي بیغش نماینده مردم شهرستان شازند 
در مجلس شــوراي اسالمي ،  یحیي رمضاني فرماندار شهرستان شازند 
و حجت االســالم و المسلمین ســید احمد مهدي نژاد امام جمعه این 

شهرستان و جمعي از مردم برگزار گردید.
منوچهر شــجاعي معاون بهره برداري و توســعه آب ، شركت آب و 

فاضالب استان مركزي در این مراسم هدف از اجراي پروژه آب رساني به 
روستاهاي قدمگاه، غینر و راشان را، ارایه خدمات مطلوب به مشتركین و 

برطرف نمودن مشکل كیفي آب در این مناطق عنوان نمود.
وي از اجــراي بیش از ۱۰ كیلومتر خط انتقال آب از محل چاه هاي 
آب حاشــیه شهر شــازند به این ۳ روســتا ، با هزینه اي بالغ بر ۱۵۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتاني در راستاي بهره برداري از این 

پروژه خبر داد.
منوچهر شجاعي تاكید نمود: در صورت تامین به موقع اعتبار ، ظرف 
مدت ۱۴ ماه این پروژه به به اتمام مي رسد و مشکل كیفي آب  این ۳ 

روستا با جمعیتي بالغ بر بیش از ۵ هزار نفر برطرف خواهد شد.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: اوج مصرف برق در اســتان ۵۲ درصد نســبت به مدت مشابه در 
ســال قبل رشد داشته است. محمود دشت بزرگ اظهار كرد: با توجه به 
اســتقرار زودهنگام توده هوای گرم در خوزستان و افزایش دما در برخی 
از نقاط به ۳۹ درجه سانتیگراد، مصرف برق در استان رشد قابل توجهی 
داشته اســت. وی افزود: اوج مصرف روز گذشته )دوشنبه ۱۵ فروردین 
ماه( به ۴ هزار و ۷۱۸ مگاوات رسید كه نسبت به ۳ هزار و ۱۰۵ مگاوات 

مدت مشابه در سال قبل، رشد ۵۲ درصدی را نشان می دهد. مدیرعامل 
شركت برق منطقه ای خوزستان بیان كرد: این افزایش مصرف در ساعت 
۲۱:۰۹ رخ داده كه نشان دهنده ورود بار سرمایشی خانگی به شبکه است. 
دشت بزرگ با بیان اینکه اقدامات الزم برای آماده سازی شبکه برای ورود 
به فصل گرم انجام شده، تصریح كرد: از مشتركین درخواست می كنیم كه 
همانند سال های قبل با اقدامات مدیریت مصرفی به ویژه در ساعت های 

اوج مصرف، صنعت برق را برای گذر از این گرمای زودرس یاری كنند.

معاون امور اقتصادی استاندار:

۱۲۰۰ نفر از مالکان اراضی شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی خلع ید شدند

مديرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم:

 ثبت ۳۰۰۰ درخواست استفاده از مجموعه های تفريحی و گردشگری سازمان 
در ايام نوروز در سامانه »تخفیفات تفريحات«

استاندار آذربايجان شرقی:

 ضمانت های اجرايی مصوبات كارگروه تسهیل فعال شود

آغاز عملیات اجرايي آبرساني به ۳ روستاي شهرستان شازند

رشد 52 درصدی مصرف برق در خوزستان

ايالم- هدی منصوری: رئیس بازرسی فنی شركت پاالیش گاز ایالم 
از ارزیابی قابلیت ســرویس دهی تجهیزات مهم پاالیشگاه گاز ایالم در 
طول ســال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: پس از انجام آزمونهای غیرمخرب 
پیشــرفته، ارزیابی قابلیت سرویس دهی سطح ۳ برای سه تجهیز ثابت 

شامل یک جدا كننده گاز ورودی و دو برج جذب صورت گرفت.
به گــزارش روابط عمومی، بهزاد پرچم پور با بیان اینکه طی ســال 
گذشته تدوین دســتورالعمل ارزیابی قابلیت سرویس دهی تجهیزات 
شركت ملی گاز با مشاركت فعال بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم انجام 
شده اســت افزود: ارزیابی قابلیت سرویس دهی از جمله پیچیده ترین 
محاسبات مهندسی می باشد كه برای تجهیزات یاد شده توسط گروهی 
از كارشناسان صنعتی و اساتید دانشگاه و براساس آخرین استانداردهای 
روز دنیا و با شــبیه ســازی های نرم افزاری بصــورت تیمی با هدایت 

كارشناسان بازرسی فنی پاالیشگاه انجام شده است.
وی با اشــاره به اینکه در طول سال گذشته اقدامات قابل توجهی در 
حوزه بازرســی فنی انجام شده است اظهار داشت: فعالیت های بازرسی 
فنی در تعمیرات اساســی، بازرسی كاال و ســاخت تجهیزات، بازرسی 
تجهیزات باالبری، انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته و ارزیابی قابلیت 
ســرویس دهی تجهیزات، پیاده سازی نظام مدیریت خوردگی، تعیین 

پارامترهای فرآینــدی موثر برخوردگی، پیاده ســازی نرم افزار جدید 
مدیریت بازرســی فنی و بازرســی بر مبنای ریســک و برنامه ریزی و 
نظارت بر تست و كالیبراسیون شیرهای اطمینان از جمله مهم ترین این 
اقدامات بوده است. پرچم پور تصریح كرد: در بخش بازرسی كاال و ساخت 
تجهیزات در قالب ۹۹ درخواست بازرسی كاال از ۹ هزار و ۵۷۹ عدد كاال، 
بازرسی به عمل آمد و در این راستا، بیش از ۱۰۰ برنامه طرح بازرسی و 
آزمون و شرایط اختصاصی برای خریدهای آتی اقالم مختلف تدوین شد.

رئیس بازرســی فنی شــركت پاالیش گاز ایالم خاطر نشان كرد: در 

زمینه بازرســی از تجهیزات باالبری و ادوات باربرداری، از ۱۵۳ تجهیز 
باالبری شامل انواع جرثقیل متحرک، سقفی، باالبر، لیفت تراک، و ادوات 
كمک باالبری بازرسی به عمل آمد و برای آنها گواهینامه صادر گردید و 
اقالم معیوب مشخص و استفاده از آنها تا زمان رفع عیب ممنوع گردید.

پرچم پور گفت: در بخش بازرسی از تجهیزات مکانیکی، از ۱۴۸ تجهیز 
ثابت هر یک در چندین مرحله بازرسی، و ضخامت سنجی انجام گرفت 
و دستورالعمل تعمیراتی صادر و بر تعمیرات آنها نظارت صورت گرفت 
و همچنین ضخامت سنجی از ۳۲ مورد خط لوله در سطح این شركت 

انجام شد و ۲۹ مورد هیدروتست مورد تایید بازرسی فنی قرار گرفت. 
رئیس بازرسی فنی شركت پاالیش گاز ایالم در زمینه بازرسی جوش 
و آزمــون های غیرمخرب، به نظارت بر اجرای بیش از ۲ هزار اینچ قطر 
فیتاپ و جوشــکاری و ۹۰۰ اینچ تنش زدایی اشاره كرد و افزود: در این 
زمینه ۲۳ مورد دستورالعمل جوشــکاری صادر و نیز یک هزار و ۴۴۵ 
اینچ رادیوگرافی و تفسیر فیلم و ۱۷۵ اینچ آزمون مایع نافذ و ضخامت 
سنجی آلتراسونیک در بیش از ۴ هزار نقطه انجام شده است. پرچم پور 
اظهارداشت: آزمون های غیرمخرب آلتراسونیک پیشرفته برروی خطوط 
انتخابی حساس ناحیه پایپرک در مساحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع در ۱۰ 

آیتم خط و نیز بر روی جداره خارجی ۶ تجهیز ثابت انجام شده است.

پرچم پور: 

انجام آزمونهای غیرمخرب پیشرفته برای سه تجهیز ثابت در پااليشگاه گاز ايالم

شماره 1991
دوشنبه
22 فروردین 1401

دوشنبه
22 فروردین 1401

شماره 1991



روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   دوشنبه   22 فروردین 1401    شماره 1۹۹1   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: جسی سامراک
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

امروزه تقریبا همه در تیک تاک حضور پررنگی دارند. این پلتفرم دوست داشتنی از نزدیک به سه 
سال قبل محبوبیت زیادی در میان کاربران سراسر دنیا پیدا کرده و بدل به یکی از بهترین پلتفرم ها 
برای حضور کاربران ش��ده اس��ت. همین امر برندها را نیز به س��وی عضویت در تیک تاک و فعالیت 
بازاریابی کش��انده است. بدون شک فعالیت برندها در تیک تاک با دیگر شبکه های اجتماعی تفاوت 
معناداری دارد. با این حال همین نکته کوچک نیز مانع از حضور برندها در فضای تیک تاک نشده 
است.  برندسازی و بازاریابی در شبکه های اجتماعی ایده های تازه ای نیستند. بسیاری از کسب و کارها 
در شبکه های اجتماعی مختلف این هدف را دنبال می کنند. با این حال تیک تاک به دلیل ماهیت 
متفاوتش از دیگر ش��بکه های اجتماعی در این میان جذابیت های بسیار بیشتری دارد. اتکای صرف 
بر فرمت ویدئوهای کوتاه به اضافه موسیقی متن هیجان بسیار زیادی برای کاربران به همراه داشته 
اس��ت. چنین امری به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان در این 
میان را به شدت افزایش خواهد داد.  یکی از نکات مهم در راستای بازاریابی مناسب در فضای تیک 
تاک مربوط به آشنایی با تکنیک های درست در این میان است. امروزه بسیاری از بازاریاب ها به دنبال 
تولید محتوا و توس��عه برند در فضای این پلتفرم هس��تند. با این حال در نهایت فقط تعداد اندکی از 
برندها شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا می کنند. اگر شما هم دوست دارید در دامنه 
برندهای موفق در فضای تیک تاک باشید، باید از همین حاال اقدام به یادگیری تکنیک های تاثیرگذار 
نمایید، در غیر این صورت شاید شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی کاربران برای همیشه از بین برود.

هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای بازاریابی در فضای تیک تاک است. 
اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از چنین شیوه ای هستید، مقاله 
کنونی نکات کاربردی زیادی برای تان به همراه دارد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این میان 

را مورد بررسی قرار می دهیم. 
بارگذاری محتوا در بهترین زمان ممکن

بارگذاری محتوا در بهترین زمان ممکن یکی از اصول اساسی در زمینه بازاریابی در تیک تاک است. 
بسیاری از برندها حتی اگر بهترین ویدئوهای تیک تاکی را هم داشته باشند، باز هم به دلیل ناتوانی 
برای انتشار محتوا در زمان مناسب شانسی در بازار نخواهند داشت. این اتفاق تمام هزینه و زحمات 
یک تیم بازاریابی را از بین می برد. مقصر اصلی در این میان هم غفلت مس��ئوالن بازاریابی برند در 
پیدا کردن بهترین زمان ممکن برای انتشار محتواست.  بدون تردید هر برندی با توجه به بازار مورد 
نظرش یک ساعت مشخص برای انتشار محتوای انتخاب می کند. در این میان نقش آمارهای دقیق 
برای شناسایی میزان تاثیرگذاری محتوا بر روی مخاطب هدف امری ضروری خواهد بود. چنین امری 
به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان را به شدت افزایش می دهد. 
براس��اس گزارش موسس��ه اینفلوئنس��ر مارکتینگ هاب، بهترین زمان برای بارگذاری محتوا در 
شبکه های اجتماعی بین 11 صبح تا 2 بعد از نیمه شب است. در این زمان بسیاری از کاربران به طور 
مداوم ش��بکه های اجتماعی را چک می کنند. البته ساعت های پایانی روز به دلیل راحتی استفاده از 
شبکه های اجتماعی و اوقات فراغت بیشتر اهمیت باالتری برای بازاریاب ها خواهد داشت. بنابراین اگر 
شما محتوای جذابی برای بارگذاری در تیک تاک دارید، باید اول از همه به سراغ ساعت های عصر و 

شبانگاهی بروید. اینطوری بسیاری از کاربران جذب محتوای تان خواهند شد. 
یادتان باشد بارگذاری محتوا در تیک تاک یک امر بی نهایت مهم است. بنابراین اگر شما به خوبی 
حواس تان به این بخش مهم نباش��د، خیلی راح��ت امکان از بین رفن تمام زحمات قبلی تان فراهم 
می شود. توصیه ما در این میان استفاده از زمان بندی ارائه شما در باال خواهد بود. به عالوه، شما باید 
براساس تجربه تان در بازار نیز اندکی تغییر در وضعیت فوق اعمال کنید. آن وقت دیگر هیچ برندی 

در بازار توانایی رقابت با شما را نخواهد داشت. 
پیدا کردن ریتم مناسب و تداوم

بس��یاری از کاربران در تیک تاک فقط برای مدت زمانی کوتاه محتوای بس��یار جذاب طراحی و 
بارگذاری می کنند. این امر اگرچه ش��هرت سریعی برای این دسته از افراد به همراه دارد، اما شهرت 
موردنظر خیلی زود نیز از بین خواهد رفت. دلیل این امر حضور کاربران و اینفلوئنسرهای بسیار زیاد 
در فضای کسب و کار است. به این ترتیب اگر شما برای مدت زمانی کوتاه هم تولید محتوا نکنید، 
خیلی زود از عرصه کس��ب و کار و همچنین تیک تاک کنار می روید. این امر به هنگام بازگش��ت به 
عرصه بازاریابی دردسرهای بسیار زیادی برای شما و برندتان به همراه خواهد داشت. درست به همین 
خاطر باید همیش��ه حواس تان به این بخش مهم از کارتان باش��د، در غیر این صورت شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
پس از اینکه شما عنصر تداوم را در کارتان به طور حرفه ای دنبال کردید، نوبت به بقیه بخش ها هم 
می رسد. هر برندی در تیک تاک باید ویژگی های منحصر به فردی داشته باشد. اگر شما به طور مداوم 
از روی دست دیگر برندها کپی برداری کنید، به تدریج بدل به برندی کلیشه ای در بازار خواهید شد. 
درس��ت در همین موقعیت هاست که تفاوت میان برندهای موفق و شکست خورده مشخص خواهد 

شد. به همین دلیل شما باید ایده های تازه هم برای بازاریابی و تولید محتوا داشته باشید. 
ساده ترین راهکار برای پیدا کردن ایده های تازه به منظور تولید محتوا در تیک تاک شامل تمرکز 
بر روی ترندهای تازه اس��ت. اگر ش��ما در این میان امکان آگاهی سریع از ترندها را داشته باشید، به 
سادگی هرچه تمام تر شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار می گیرد. آن وقت 

دیگر مشکلی از نقطه نظر تعامل با مخاطب هدف و تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید داشت. 
همکاری با اینفلوئنسرها

همکاری با اینفلوئنسرها امر بسیار مهمی در دنیای کسب و کار محسوب می شود. امروزه اینفلوئنسرها 
در تم��ام ش��بکه های اجتماع��ی و حوزه های مختلف کس��ب و کار حضور دارند. همین امر ش��انس 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به چنین برندهایی می دهد. اگر ش��ما نیز به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر در فضای تیک تاک اقدام به 
همکاری با اینفلوئنسرهای مختلف کنید. این امر شانس شما برای تعامل با کاربران را به شدت افزایش 
داده و امکان استفاده از شهرت سایر اینفلوئنسرها را نیز به همراه دارد.  یادتان باشد شما باید همیشه 
از اینفلوئنسرهای مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده نمایید، در غیر این صورت 
تمام هزینه ها و تالش تان در این میان بی نتیجه باقی خواهد ماند. چنین امری می تواند دردسرهای شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش داده و وضعیت تان را دشوار نماید.  یکی از 
ساده ترین راهکارها برای شناسایی مخاطب هدف مناسب و همچنین اینفلوئنسرهای مرتبط با حوزه 
کاری بررسی وضعیت رقبای درجه یک تان در بازار است. وقتی یک برند بزرگ از اینفلوئنسری مناسب 
استفاده می کند، شما هم می توانید از همان اینفلوئنسرها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
سود ببرید. این امر شانس تان در دنیای کسب و کار را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و رقبا را 

نیز به بهترین شکل ممکن با برندتان آشنا می سازد. 
همکاری با اینفلوئنسرهای ُخرد 

همکاری با اینفلوئنس��رها نباید همیش��ه با افراد دارای فالوورهای میلیونی صورت گیرد. این امر 
می تواند ش��رایط ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت دشوار سازد. نکته مهم 
اینکه شما در عرصه کسب و کار باید به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال 
شخصی سازی تجربه مشتریان باشید. در این میان عرصه بازاریابی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. با 
این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه اقدام به استفاده از تکنیک های 
حرفه ای کنید. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و اعتبار برندتان را افزایش می دهد. 
یکی از نکات جذاب در این میان تالش برای همکاری با اینفلوئنسرهای سطح ُخرد است. این دسته 
از اینفلوئنس��رها به جای اینکه ش��هرت جهانی داشته باشند، در یک کشور یا منطقه خاص حسابی 
محبوب هس��تند. همین امر به ش��ما امکان بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با س��طح 
پایین تری از هزینه ها را می دهد.  بدون تردید همکاری با یک اینفلوئنسر تیک تاکی وقتی در سطح 
ُخرد قرار داش��ته باشد، بسیار ساده تر از همکاری با یک اینفلوئنسر دارای میلیون ها فالوور از سراسر 
دنیا خواهد بود. درست به همین خاطر شما باید همیشه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شکل 

حرفه ای را دنبال کنید. 
حرفه ای شدن در سئو تیک تاک

اگر فکر کرده اید فقط دنیای گوگل دارای سئو است، باید با بازاریابی در تیک تاک نیز آشنا شوید. 
در هر پلتفرمی که امکان جست و جوی محتوا برای کاربران وجود داشته باشد، سئو اهمیت محوری 
خواهد داشت. در این میان تیک تاک هم شامل چنین قانونی می شود. درست به همین دلیل شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به طور مداوم اقدام به استفاده از تکنیک های سئو نمایید. 
بدون ش��ک ش��ما به عنوان یک بازاریاب دارای مهارت اساسی در حوزه سئو نیستید. با این حال 
باید در حد توان از تکنیک های موفقیت در س��ئو س��ود ببرید. در غیر این صورت ش��انس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. این امر می تواند در 
بلندمدت شما را بدل به یک برند کلیشه ای در بازار نماید.  اولین نکته ای که در سئو محتوا در تیک 

تاک باید مدنظر داش��ت، اهمیت استفاده از هش��تگ های درست است. شما با هشتگ های مناسب 
امکان تاثیرگذاری بر روی دامنه وس��یعی از کاربران را به دس��ت می آورید. این امر ش��ما را در کنار 
برندهای محبوب قرار می دهد. هرچه هش��تگ های شما ارتباط بهتری با ماهیت محتوای تان داشته 
باشد، شانس تان برای موفقیت در دنیای تیک تاک باالتر خواهد رفت.  در کنار استفاده از هشتگ های 
مناسب، شما باید تیتر خوبی هم برای ویدئوی تان استفاده کنید. این امر شامل طراحی یک کپشن 
حرفه ای و استفاده از ترکیب متن و ویدئو در لحظات ابتدایی محتوای تان است. از آنجایی که تیک 
تاک شباهتی به شیوه سنتی بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی ندارد، شما باید به کپشن توجه 
بیشتری نشان دهید، در غیر این صورت کمتر کاربری حاضر به مشاهده تمام ویدئوی تان خواهد شد. 

تبلیغات در تیک تاک
تبلیغات در تیک تاک مثل هر پلتفرم دیگری دارای اهمیت محوری است. این نکته به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و وضعیت تان در بازار را به طور قابل مالحظه ای توسعه 
خواهد داد. درس��ت به همین خاطر ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه نیم 
نگاهی هم به تبلیغات داشته باشید. اینطوری بدون انتظار برای رسیدن موقعیت مناسب و با اندکی 
هزینه بیش��تر امکان جلب نظر کاربران در تیک تاک را پیدا می کنید. امروزه بس��یاری از برندها در 
عمل برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از شیوه های مختلف تبلیغات در تیک 
تاک می کنند. نکته مهم اینکه شما باید تبلیغات موردنظر را به طور مقطعی دنبال کنید، در غیر این 
صورت استفاده مدام از گزینه های تبلیغاتی در تیک تاک هزینه بسیار زیادی برای شما و برندتان به 

همراه خواهد داشت. این نکته می تواند حتی برای برند شما خطرناک نیز باشد. 
امروزه بسیاری از برندهایی که کارشان در تیک تاک را با هزینه های باال شروع می کنند، به ندرت 
کارش��ان همراه با تداوم موردانتظار خواهد بود. پس ش��ما به جای ت��الش برای ولخرجی در زمینه 
تبلیغات در تیک تاک باید اندکی هم به فکر استفاده از گزینه های جانبی باشید. این امر می تواند در 

ترکیب با بازاریابی حرفه ای به شما موقعیت بسیار خوبی از نظر تاثیرگذاری بر روی کاربران بدهد. 
شناسایی سریع ترندها

دنیای تیک تاک بیش از هر پلتفرم دیگری تحت سلطه ترندهای مختلف است. امروزه بسیاری از 
اینفلوئنس��رهای حرفه ای در تیک تاک به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام 
به استفاده از ترندهای تازه می کنند. در این میان کار شما برای شناسایی ترندهای تازه کمی سخت 
خواهد بود. البته همیشه میانبرهای حرفه ای نیز در این بین وجود دارد. اگر شما به طور مداوم برخی 
از اینفلوئنس��رهای حرفه ای در تیک تاک را دنبال کنید، به سادگی هرچه تمام تر فرصت استفاده از 
ترندهای برتر را خواهید یافت. این امر ش��ما را در فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
کرده و شانس تان در بازار را بیشتر می کند.  یادتان باشد تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه 
امر س��اده ای نیس��ت. بنابراین در صورتی که شما از ترندهای تازه س��ود ببرید، کارتان در این میان 
س��اده تر از هر زمان دیگری خواهد ش��د. این نکته به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک ویژه ای خواهد کرد. بنابراین باید همیشه سراغ ترندهای تازه را از کاربران حرفه ای در این میان 

بگیرید، در غیر این صورت شاید ویدئوهای تان در تیک تاک حتی نظر یک نفر را هم جلب نکند. 
فهم درست از مخاطب هدف 

مخاطب هدف برند شما باید تعامل خوبی با ویدئوهای تان داشته باشد. البته این امر زوری نیست. 
در عوض شما باید عملکرد بسیار خوبی در زمینه نمایش رفتار حرفه ای برندتان داشته باشید، در غیر 

این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین برود. 
بدون تردید شما زمان کافی برای تولید محتوای بسیار زیاد برای مخاطب هدف تان ندارید. درست 
به همین خاطر باید استراتژی مناسبی برای طراحی بهترین محتوای ممکن داشته باشید. اینطوری 
حتی محتوای اندک تان هم برای کاربران جذابیت بسیار زیادی خواهد داشت. توصیه ما در این میان 
تالش برای شناخت درست مخاطب هدف است. بی شک همه کاربران تیک تاک مخاطب هدف شما 
نیس��تند. به همین دلیل باید به طور حرفه ای مخاطب هدف تان در این میان را مورد شناسایی قرار 
دهید.  شناخت درست از مخاطب هدف نیمی از مسیر موفقیت در تیک تاک را شکل می دهد. وقتی 
ش��ما درک درستی از مخاطب هدف تان داشته باشید، دیگر تاثیرگذاری بر روی وی امری سخت یا 
غیرممکن نخواهد بود. این امر می تواند به شما برای افزایش جذابیت برندتان در بازار کمک کرده و 
شانس تان را هم به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. پس همیشه در هنگام تولید محتوا خودتان 
را به جای مخاطب هدف قرار دهید. اینطوری به س��ادگی متوجه میزان عالقه احتمالی کاربران به 

محتوای برندتان خواهید شد. 
امتحان کردن ایده های تازه

هر برندی در دنیای تیک تاک گاهی اوقات ایده های تازه ای برای بازاریابی طراحی می کند. در این 
بین برخی از برندها برای اجرای ایده های شان به طور مداوم تردید دارند. این امر شاید در نگاه نخست 
بس��یار ساده به نظر برسد، اما در صورتی که شما ش��جاعت الزم برای امتحان کردن ایده های تان را 
داشته باشید، کارتان بسیار ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد.  اگر برند شما در مراحل قبلی این 
توصیه ها به خوبی از پس شناخت مخاطب هدف برآمده باشد، اکنون دیگر امتحان کردن ایده های 
تازه برای آن کار چندان س��ختی نخواهد بود. نکته مهم اینکه ش��ما باید همیشه آمادگی الزم برای 
استفاده از ایده های تازه را داشته باشید. متاسفانه برخی از بازاریاب ها در تیک تاک و دیگر شبکه های 
اجتماعی کمتر به این اصل توجه نش��ان می دهند. نتیجه ای��ن امر وفاداری افراطی آنها به ایده های 
قدیمی در عرصه بازاریابی و کس��ب و کار خواهد بود.  بدون ش��ک بازاریابی در تیک تاک به دلیل 
ماهیت جدید آن امر سختی محسوب می شود. با این حال شما نباید در این میان به خودتان سخت 
بگیرید. استفاده از ایده های مورد بحث در این مقاله کار شما را در عمل به شدت ساده خواهد کرد. 
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