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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

رشد مثبت صنعتی در سال آینده ادامه می یابد؟

مسیر حمایت از تولید 
در بودجه 1402

فرصت امروز: جهت گیری کلی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ در حمایت از تولید همچون سال قبل، بهره   گیری از 
دو ابزار تامین منابع مالی و معافیت مالیاتی اســت. براســاس گزارش مرکز آمار ایران، بخش صنعت در نیمسال 
نخست ۱۴۰۱، حدود 5 درصد رشد داشته که از رونق تولید واحدهای صنعتی در این دوره حکایت دارد. اگرچه 
رشد منفی بخش صنعت متوقف شده، اما برای جبران کاهش تولید این بخش، نیاز است بستر الزم برای کاهش 
موانع و مشــکالت اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای باثبات فراهم شــود. بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان 
می دهد که اعتبارات هزینه ای بخش صنعت و معدن در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال...

سخنگوی وزارت صمت در گفت وگو با دانشجو مطرح کرد

در سال 140۲ دیگر 
قرعه کشی خودرو نداریم
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سقف پایه پولی و سهم پول از نقدینگی در آذرماه شکست

انبار بانک مرکزی پر از سوخت تورم
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بورس تهران تحت تاثیر دستورالعمل بحث برانگیز شورای رقابت، ریزش قابل توجهی را 
در معامالت یکشنبه تجربه کرد و با افت 1.09 درصدی از نیمه کانال 1.5 میلیون واحدی پایین تر رفت. 

ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای یازدهمین روز متوالی منفی شــد و 
953 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته...

دستورالعمل شورای رقابت، شاخص های بورس را پایین کشید

صف فروش برای خودرویی ها

نگـــاه
جهانی که نیاز فوری به 

اقدام دارد
شدت احساس فساد 

۲0۲۲
ســازمان شــفافیت بین الملــل، 
گــزارش »شــاخص ادراک فســاد 
۲۰۲۲« را منتشر کرد. این شاخص 
معیاری بــرای اندازه گیری ســطح 
درک شــده فســاد بخش دولتی در 
۱۸۰ کشــور است. محاســبه این 
شــاخص بر پایه ۱۳ نظرسنجی از 
مدیران کســب وکار انجام شده و به 
هر کشور، امتیازی از صفر )باالترین 
فســاد( تا ۱۰۰ )پاک تریــن( داده 
شده اســت. نتایج این گزارش نشان 
می دهــد همچون اغلب ســال های 
گذشــته، بیش از دو سوم کشورها 
نمره ای کمتــر از 5۰ گرفته اند. در 
رده بندی امســال دانمارک در صدر 
جهان ایســتاده و فنالند و نیوزیلند 
نیز در جایگاه دوم و سوم موفق ترین 
کشــورها در مقابلــه با فســاد قرار 
گرفته اند. سازمان شفافیت بین الملل، 
یک ائتالف جهانی ضدفساد است و 
به سنت هر ســاله، در نخستین ماه 
ســال نو میالدی، گزارش »شاخص 
ادراک فساد« را منتشر می کند. این 
سازمان از سال ۲۰۱۲، روش شناسی 
خود را در تهیه این شــاخص تغییر 
داد تــا امــکان مقایســه امتیازات 
کشورها از سالی به سال دیگر فراهم 

شود.
ســازمان شــفافیت بین الملــل، 
گــزارش »شــاخص ادراک فســاد 

۲۰۲۲« را با تیتر »جهانی 
۲که نیاز فوری به اقدام...

۱5 رجب ۱۴۴۳ - سـال هفتم
شماره   ۲۱۸5

۸ صفحه - 5۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: طــرد اجتماعی به مثابــه فرآیندی پویا 
تلقی می شــود که از طریق آن، برخــی افراد یا گروه های 
اجتماعی از مشــارکت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، 
منع شده یا باز می مانند. از مهمترین ابعاد طرد اجتماعی، 
طرد اقتصادی است. در واقع، مفهوم طرد اجتماعی، نتیجه 
تحــول و چرخش مفهومی صورت گرفتــه در مفهوم فقر 
است. بررســی تحوالت سال های اخیر، حاکی از آن است 
که کاهش رشــد اقتصادی موجب شــده است تا ایرانیان 
بیشــتری فقیر شــوند. آخرین آمارهای منتشــر شده از 
خط فقر توســط وزارت رفاه نشــان می دهد که یک سوم 
ایرانیان فقیر محسوب می شوند. به عبارت بهتر، ۳۰ درصد 
از مردم، توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی خود 
را ندارند. می توان گفت به هر میزانی که رشــد اقتصادی 
کاهش پیدا کرده، فقر بیشــتر شده اســت. از آنجایی که 
اقتصاد، یکی از مهمترین محورهای مسئله طرد اجتماعی 
محسوب می شود، گسترش فقر در سال های گذشته این 
مسئله را تشدید کرده است؛ یعنی نابسامانی اقتصاد کالن 
در سال های گذشته موجب شــده است تا افراد زیادی از 
امکان مشارکت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی جامعه ای که در آن زندگی می کنند باز بمانند. 
به همین جهت، تالش برای بازگشت ثبات به اقتصاد کالن 
و فراهم ســازی زمینه ای برای رشــد اقتصادی بلندمدت 
می توانــد یکــی از مهمترین موانع ادغام اقتصــادی را از 
میان ببرد. با وجود آنکه طرح های مختلف دولتی می تواند 
در ادغام اجتماعی موثر باشــد، با  این حال، افزایش رشد 
اقتصادی در مسیر کاهش فقر، مهمترین راه برای کاهش 

طرد اجتماعی است.
طرد اجتماعی از نگاه جامعه شناسی

مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارش »بررســی 
راهکارهای سیاسی کاهش طرد و افزایش ادغام اجتماعی«، 
بــه سیاســتگذاران و دولتمــردان توصیــه می کند که 

سیاستگذاری ادغام اجتماعی بدون توجه به علل ساختاری 
نابرابری و طرد شــدن در نهایت با شکست مواجه خواهد 
شد. نهاد پژوهشــی مجلس در گزارش خود می نویسد: با 
توجه به هم افزایی طرد اجتماعی و انباشت آثار محرومیت 
در میان اقشــار تهی دســت و گروه های آسیب دیده، الزم 
است دولت با وضع قوانین حمایتی و ایجاد تبعیض مثبت، 
زمینه بازگشــت طردشدگان و آســیب دیدگان اجتماعی 
به جامعه را فراهم ســازد. هرچند با وجود آنکه طرح های 
مختلف دولتی می تواند در ادغام اجتماعی موثر باشــد، با 
 این حال، افزایش رشــد اقتصادی در مســیر کاهش فقر، 

مهمترین راه برای کاهش طرد اجتماعی است.
براساس این گزارش، مفهوم طرد اجتماعی همانند سایر 
مفاهیم علوم اجتماعــی به رغم پرکاربرد بودن آن، تعریف 
روشــنی ندارد. دلیل این مســئله نیز این است که از یک 
سو ســادگی و گســتردگی مصادیق طرد اجتماعی و از 
سوی دیگر تعدد رویکردهای تفسیرگر و تبیین کننده این 
مفهوم، توافق در مــورد این محتوا و تعیین حدود و ثغور 
آن را به امر پرمناقشــه ای تبدیل کرده است. با این وجود 
می توان گفت طرد اجتماعی به مثابه فرآیندی پویا تلقی 
می شود که از طریق آن، برخی افراد یا گروه های اجتماعی 
از مشــارکت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی جامعــه ای که در آن زندگــی می کنند، منع 
شــده یا باز می مانند. ویژگی متمایز این تعریف از مفهوم 
طرد اجتماعی در مقایســه با مفهوم فقر، در این است که 
محرومیت اجتماعی به ابعــاد و مولفه های صرفا مادی و 
اقتصادی تقلیل نیافته است، بلکه ابعاد محرومیت و فقدان 

مشارکت همه عرصه های اجتماعی را دربر می گیرد.
یکی از مهمترین ابعاد طــرد اجتماعی، طرد اقتصادی 
اســت. طرد اقتصــادی به فرآیندی اشــاره دارد که با آن 
برخی از افراد یا گروه های اجتماعی امکانی برای مشارکت 
و اســتفاده از منابع مادی و امکانات اقتصادی موجود در 
جامعه را پیدا نمی کنند و به همین دلیل، شانس دسترسی 

به فرصت های اقتصادی بــرای آنها از میان می رود. پیامد 
چنیــن وضعیتــی را می توان در مواردی مانند نداشــتن 
شغل مناســب، بیکاری های طوالنی مدت، فقر درآمدی، 
دســتمزدهای پایین، ناامنی شــغلی، عدم دسترسی به 
تسهیالت و اعتبارات مالی و فقدان حداقلی مجموعه ای از 
خدمات اساسی مانند سرپناه مناسب، بهداشت، آب سالم و 

آموزش در زندگی مشاهده کرد.
از ادغام اقتصادی تا مشارکت سیاسی

تحقق ادغام اقتصادی در گام نخست نیازمند شناسایی 
و برداشتن موانعی است که به شکل رسمی یا غیررسمی 
دسترسی آحاد جامعه را به منابع و فرصت های اقتصادی 
جامعه محدود می سازد؛ به طوری که همه افراد و گروه های 
اجتماعی صرف نظر از جایگاه طبقاتی یا تفاوت های فردی و 
جمعی شان در زمینه جنسیت، بومیت و قومیت، دسترسی 
برابر و منصفانه ای به منابع و فرصت های اقتصادی داشته 
باشــند. ویژگی یک اقتصاد فراگیر به تخصیص عادالنه و 
کارآمد منابع برمی گــردد و چارچوب های قانونی، نهادها 
و سیاســت های اقتصادی باید عاری از هرگونه جانبداری 
باشند. شــکل اصلی ادغام در عرصه اقتصادی، دسترسی 
به منابع مادی اســت که معموال از طریق اشتغال تامین 
می شــود. مولفه های اصلی برنامه اکثر دولت ها در زمینه 
ادغــام اقتصادی معمــوال انتقال آمــوزش و مهارت های 
حرفــه ای، پیوند بــه بازارهای اقتصادی و دسترســی به 
خدمــات مالی و بانکی اســت. تحوالت ناشــی از رشــد 
فزاینده فناوری های نوین در بازارهای کار، داشتن مهارت 
تخصصــی و فراگیر را به عاملی اساســی در جلوگیری از 
بــروز طرد اقتصادی و نیز جذب افــراد جدید به بازار کار 
مبدل ساخته است. از این رو، بی جهت نیست که آموزش 
مهارت های شــغلی در اکثر کشــورها در رأس برنامه های 
حمایتی در زمینه توانمندســازی فقرا و خروج از چرخه 
فقر و محرومیت قرار گرفته است. با این حال، صرف آموزش  
مهارت های شــغلی برای خروج از تله محرومیت و تقویت 

ادغام اقتصادی کفایت نمی کند. رفع محدودیت های مالی 
و پیوند به بازارهای اقتصادی، دو ضرورت عمده دیگر است. 
اثربخشی سیاست های ادغام اقتصادی در سطح عملیاتی 
نیازمند فراگیری، یکپارچگی و کفایت برنامه ها و اقدام های 
اجرایی اســت. با توجه به سیاست فراگیر ادغام اجتماعی، 
رویکرد دولت باید پوشــش حداکثری گروه های هدف در 

پروژه های ادغام محور باشد.
از ســوی دیگر، ادغام سیاســی برخالف طرد سیاسی، 
بیانگر اعطای حق مشــارکت سیاسی به همه شهروندان 
و ایجاد بســتر و ســازوکارهای الزم بــرای رأی دادن در 
پســت های سیاســی، ارائه نظرات به نمایندگان در حین 
تدوین سیاست ها و قوانین و نظارت بر مجریان در سطوح 
ملی و محلی اســت. در همین رابطه، فرآیند اعطا و کسب 
حق مشارکت سیاسی در دنیا به ویژه پس از پایان استعمار 
و انقالب های سیاسی، رشــد چشمگیری داشته است؛ تا 
جایی که در اکثر کشــورهای جهان، شــهروندان فارغ از 
جنســیت، قومیت، نژاد، زبان یا ناتوانی جســمی، از حق 
مشارکت سیاسی برخوردار شده اند. با این حال در بیشتر 
جوامع، حق مشــارکت به پایین ترین ســطح از مشارکت 
در نظام سیاســی، یعنی حق رأی و مشارکت در انتخابات 

محدود شده است.
فقری که به طرد منجر می شود

سیاست ادغام اجتماعی در سطح کالن مستلزم اصالح 
قوانین، مقررات و رویه نهادی اســت که دسترسی برابر و 
عادالنه مردم بــه منابع و فرصت های موجود در جامعه را 
به شکل گزینشی محدود کرده اند. اصالح قوانین و مقررات 
و رویه های نهادی که جنبه رســمی دارند، برعهده دولت 
اســت، اما الزم است که ســازمان های مردم نهاد و دیگر 
نهادهــای غیردولتی نیز با شناســایی و معرفی نهادهای 
نابرابرساز، خواستار اصالح آنها از سوی دولت شوند. با توجه 
به هم افزایی ابعاد طرد اجتماعی و انباشت آثار محرومیت 
در میان اقشار تهی دست و گروه های آسیب دیده، الزم است 

دولت با وضع قوانین حمایتی و ایجاد تبعیض مثبت، زمینه 
بازگشت طردشدگان و آسیب دیدگان اجتماعی به جامعه 
را فراهم کند. همچنین در ســطح میانه، سیاســت ادغام 
اجتماعی نیازمند رفع موانع حضــور مردم در عرصه های 
عمومی و مشارکت در نهادها و فعالیت های جمعی است. 
در این سطح دولت می تواند با ایجاد بستری برای اقتصاد 
اجتماعی در قالب توسعه بخش تعاون و حمایت از فعالیت 
ســازمان های مردم نهاد، زمینه الزم برای تشــکل یابی و 
مشــارکت مردم در عرصه  های مختلف اجتماعی را فراهم 
ســازد. در سطح خرد نیز حفظ ســالمتی و ارتقای سطح 
ســواد و مهارت های حرفه ای افراد نقش تعیین کننده ای 
در افزایــش توان و تاب آوری ایشــان برای مشــارکت در 
عرصه های اجتماعــی دارد. از ایــن رو، افزایش و ارتقای 
مستمر سطح سواد و سالمتی افراد طردشده باید به مثابه 
یک سیاســت در برنامه ادغام اجتماعی مورد توجه دولت، 
سازمان های مردم نهاد و دیگر فعاالن این عرصه قرار گیرد.

بررســی تحوالت ســال های اخیر، بیانگر آن است که 
کاهش رشد اقتصادی موجب شده ایرانیان بیشتری فقیر 
شوند. براساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت رفاه، 
یک سوم ایرانیان فقیر محسوب می شوند. به عبارت دیگر، 
۳۰ درصد از مردم کشــور توانایی برآورده کردن نیازهای 
اولیه زندگی خود را ندارنــد. می توان گفت به هر میزانی 
که رشــد اقتصادی کاهش یافته، فقر بیشتر شده است. از 
آنجا که اقتصاد یکی از مهمترین محورهای مســئله طرد 
محسوب می شود، گسترش فقر در سال های گذشته این 
مسئله را تشدید کرده است. می توان گفت نابسامانی اقتصاد 
کالن در ســال های گذشته موجب شده است افراد زیادی 
از مشارکت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی جامعه ای کــه در آن زندگی می کنند باز بمانند. 
بنابراین تالش در راستای بازگشت ثبات به اقتصاد کالن و 
فراهم سازی زمینه ای برای رشد اقتصادی می تواند یکی از 

مهمترین موانع ادغام اقتصادی در جامعه را از میان ببرد.

بانک پاسارگاد در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران، باالترین سطح این جایزه را به افتخارات خود 
افزود. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، سیزدهمین 
مراســم جایزه ملی مدیریت مالی ایران در روز سه شــنبه 
یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ با حضور »مجید عشقی« رئیس 

ســازمان بورس و اوراق بهادار، »رحمت اهلل اکرمی« معاون 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی در نظارت مالی و خزانه داری 
کل کشــور، »هادی قوامی« معاون حقوقی و امور مجلس 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی، »مجید قاســمی« رئیس 
انجمن مدیریت مالی ایران، جمعی از اساتید و دانشمندان 

حــوزه مالی و نمایندگان شــرکت های برگزیده به  همت 
انجمن مدیریت مالی ایران در محل ســالن اجالس سران 
برگزار شد. شــرکت کنندگان در سیزدهمین دوره جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران براســاس شاخص های تخصصی 
مالی، حســابداری و عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفتند 

و بانک پاسارگاد در ادامه افتخارآفرینی های خود موفق به 
کسب عالی ترین سطح این جایزه شد.

گفتنی اســت جایزه ملی مدیریت مالی ایران از ســال 
۱۳۸۹ آغــاز به کار و در ســال جاری ســیزدهمین دوره 
خود را برگزار کرد. در این رویداد، ســازمان ها و شرکت ها 

براساس معیارها و شــاخص های دقیق و تخصصی مالی، 
حسابداری و حوزه فعالیت شان مورد ارزیابی قرار می گیرند 
و پس از داوری توســط نخبگان و اساتید خبره این حوزه 
از برگزیدگان در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه 

تقدیر به عمل می آید.

بانک پاسارگاد تندیس زرین سیزدهمین دوره جایزه مالی ایران را کسب کرد

با گسترش فقر در سال های گذشته، شهروندان بیشتری از مشارکت بازمانده اند

از فقر اقتصادی تا طرد اجتماعی

تغییرات بازاریابی دیجیتال در سال ۲0۲3: سواالتی که باید جواب شان را بدانید

بازاریابی دیجیتال یکی از حوزه های پرطرفدار در بین کارآفرینان محســوب می شــود. درســت مثل 
یک تیم ورزشــی پرطرفدار که همه مردم دنیا را دور خودش جمع می کند، دیجیتال مارکتینگ هم دو 
دهه ای هســت در کانون توجه بازاریاب ها قرار دارد. البته توســعه سریع شبکه های اجتماعی و تحوالت 
چند سال اخیر کلی سوال مختلف درباره این الگو ایجاد کرده است. به همین خاطر ما در این مقاله به 
بهانه گذشــت نزدیک به یک ماه از سال جدید نگاهی به مهمترین سواالت درباره دیجیتال مارکتینگ 
انداخته ایم. اگر شما هم کلی سوال درباره تغییرات احتمالی بازاریابی دیجیتال دارید یا سواالت متنوعی 

در سرتان درباره اش شکل گرفته، تا انتها همراه ما در این مقاله باشید. 
ما در این مقاله قصد داریم بعضی از مهمترین تغییرات دنیای بازاریابی دیجیتال را در قالب سواالتی...



فرصت امروز: جهت گیری کلی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حمایت از 
تولید همچون سال قبل، بهره   گیری از دو ابزار تامین منابع مالی و معافیت 
مالیاتی است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش صنعت در نیمسال 
نخست ۱۴۰۱، حدود 5 درصد رشــد داشته که از رونق تولید واحدهای 
صنعتی در این دوره حکایت دارد. اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف 
شــده، اما برای جبران کاهش تولید این بخش، نیاز است بستر الزم برای 
کاهش موانع و مشــکالت اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای باثبات فراهم 
شود. بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که اعتبارات هزینه ای 
بخش صنعت و معدن در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱، رشد 5۰ درصدی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز 

رشد ۴۱ درصدی داشته است.
نتایج یک گزارش رســمی نشــان می دهد که استفاده از دو ابزار تامین 
منابع مالی و معافیت مالیاتی، مهمترین شاخصه لوایح بودجه سالیان اخیر 
در حمایت از تولید اســت. در الیحه بودجه سال آینده نیز مسیر حمایت 
از تولیــد با چهار تغییر »ارائه مجوز به دولت برای اعطای معافیت مالیاتی 
به واحدهــای تولیدی و دائمی کردن آن«، »لغــو معافیت حقوق ورودی 
ماشــین آالت و مواد اولیه صنعتی«، »تغییر ساختار حمایت   های مالی از 
تولیــد در قالب منابع تبصره ۱۸« و »تغییر رویکرد نســبتا مثبت الیحه 
درخصوص سازمان های توسعه   ای« همراه است. این گزارش همچنین در 
حمایت های مالیاتــی، رویکرد الیحه بودجه را مثبت ارزیابی می کند، اما 
اثربخشی این حمایت ها را منوط به بیان دقیق سازوکار اجرایی آن می داند. 
از دیگر ویژگی های الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رویکرد نسبتا مثبت آن به 
ایجاد زمینه های الزم برای ایفای نقش موثرتر سازمان های توسعه   ای است. 
ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع، از مهمترین موضوعات مهم مرتبط با 

بخش صنعت در شرایط کنونی است.
رشد 5 درصدی بخش صنعت

نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به »بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشور« در »بخش صنعت« پرداخته و می گوید: اقتصاد ایران در یک 
 دهه گذشــته تحت تاثیر تحریم   ها، کسری بودجه دولت و نرخ باالی رشد 
تورم و نقدینگی که همگی برهم زننده ثبات اقتصاد کالن هستند، روندی 
رکودی را تجربه کرده، به طوری که درآمد ســرانه۱۴۰۰، از درآمد سرانه 
۱۳۹۰ عقب افتاده است. کاهش شدید درآمد در یک  دهه گذشته، خروج 
از پیک کرونا و افزایش تولید بخش   های مختلف اقتصاد )از جمله نفت( در 
سال ۱۴۰۱، موجب شد تا براساس گزارش مرکز آمار ایران در شش ماهه 
اول سال ۱۴۰۱ بخش صنعت کشور حدود 5  درصد رشد داشته باشد که 
بیانگر رونق تولید واحد های صنعتی در این دوره است. اگرچه رشد منفی 

بخش صنعت متوقف شــده، اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز 
است بستر الزم برای کاهش موانع و مشکالت اقتصادی و حقوقی و ایجاد 
فضای باثبات فراهم شود. بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد 
که اعتبارات هزینه ای بخش صنعت و معدن در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
نســبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشــد 5۰درصدی و اعتبارات تملک 
دارایی های ســرمایه ای نیز در مدت مشابه رشد ۴۱درصدی داشته است، 
اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه های بخش صنعت 
ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی های اندک نسبت به اعتبارات 
مصوب و درنتیجه تاخیر های طوالنی در اجرای برنامه هاســت. در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ عمده منابع تامین مالی بخش صنعت بر تبصره »۱۸« 

متمرکز است.
براساس بررسی های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره »۱۸« قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نشده است. همچنین منابع تبصره »۱۸« )حمایت 
از تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتا در 
شش ماه ابتدایی سال جاری تخصیص یافته است. برمبنای تخصیص های 
صورت گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع ۱۰۹ هزار میلیارد ریال منابع 
تخصیص داده شده به وزارتخانه ها، حدود ۳۰۰5۰میلیارد ریال یعنی حدود 
۲۷ درصد طرح ها بوده است. بنابراین می توان گفت تامین منابع و فرآیند 
تاســیس صندوق جدید و ایجاد واحد های استانی آن مهمترین موانع در 

حمایت موثر این صندوق از فعالیت های تولیدی اشتغال زاست.
لغو معافیت حقوق ورودی

براســاس گزارش مرکــز پژوهش   ها، جهت گیری کلــی الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۲ در حمایت از تولید مشابه ســال قبل، بهره   گیری از دو ابزار 
تامین منابع مالی و معافیت مالیاتی اســت. بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲، 
نشــان دهنده رویکرد مثبت الیحه به ســازمان های توســعه   ای به عنوان 
نهادهای تســهیلگر فضای کســب وکار در بخش تولید است. لغو معافیت 
حقوق ورودی از ۴درصد به یک  درصد که در ســال گذشــته به واردات 
کاالهای سرمایه   ای و مواد اولیه صنعتی اعطا شد، از جمله تغییراتی است 
که باید بیشتر در مورد آن بحث شود. در الیحه بودجه سال آینده به دولت 
اجازه داده شــده است که به اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تولید و 
متناســب با شرایط اقتصادی کشور، تا ۷درصد معافیت مالیاتی اعطا کند 
و مالیات این شــرکت ها از ۲5درصد به ۱۸درصد کاهش یابد، اما ذکر این 
نکته ضروری است که عبارت »متناســب با پیش بینی شرایط اقتصادی 
کشور«، اختیارات سیاستگذاری را کامال تابع تصمیمات مالیاتی می کند، نه 
براساس مقتضیات سیاستگذاری صنعتی. به این معنا که اصوال دولت   ها در 
شرایط رکود، با کاهش نرخ مالیات، سعی دارند خروج از رکود تسریع شود. 

ابهام موجود در این بند می    تواند زمینه   ای فراهم کند تا به  جای کاهش نرخ 
مالیات در دوره رکود، افزایش مالیات در این دوره   ها را شــاهد باشیم و به 

جای حمایت از تولید، ممانعت از تولید به عمل آید.
همچنین در سال گذشته، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 
از نرخ مرجع به نرخ  ای تی اس )ETS( ســبب فشــار تورمی و اختالالتی 
شــد. در نتیجه این مشکالت، تولیدکنندگان از دولت خواستند تا واردات 
ماشین آالت خط تولید، مشمول حقوق گمرکی نشود. از سوی دیگر از سال 
گذشــته تاکنون، نرخ ارز  ای تی اس افزایش داشته است. بنابراین هرچند 
افزایش حقوق پایه گمرکی از ۴درصد به یک  درصد آثار رکودی و تورمی 
در پی دارد، اما از طرف دیگر ساخت داخل را تقویت خواهد کرد. بنابراین 
باید توجه کرد که با توجه به وابســتگی وارداتی در رشــته   های متفاوت 
تولیدی، هم آثار تورمی این تصمیم مورد بررســی قرار بگیرد و هم لزوم 
توسعه صنعتی از طریق تقویت صنایع ساخت محور مورد غفلت واقع نشود.

ساختار حمایت مالی از تولید
دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ همچنین تالش کرد با تغییر حمایت   های 
تبصــره ۱۸، منابع این تبصره را صــرف فعالیت   های تولیدی کند. مطابق 
روال گذشته، سیاست الیحه بودجه ۱۴۰۲ نیز در حمایت از بخش تولید 
بر منابع تبصره ۱۸ متمرکز اســت و تکمیل طرح   های تولیدی نیمه تمام، 
استفاده از ظرفیت   های خالی بنگاه   های تولید و... با اولویت طرح   های تولید 
دانش بنیان و پیشــران و ایجاد اشــتغال در مناطق مرزی )این اولویت در 
الیحه بودجه ســال آینده اضافه شده است(، تدوین شده است. اما نکاتی 
در این خصوص نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، هرچند در این 
تبصره به اولویت طرح   های تولیدی دانش بنیان و پیشــران اشاره شده، اما 
مرجعی برای تشخیص این طرح   ها مشخص نشده است. همچنین میزان 
دقیق منابع تبصره ۱۸ مشخص نیســت. اما ارقام اعالمی نسبت به سال 
گذشــته کاهش یافته و منابع از ردیف   های مشخص   شده در بودجه ۸5۰ 
هزار میلیــارد ریال به ۳۱۰ هزار ریال میلیارد ریال کاهش یافته اســت. 
منابع تسهیالت تکلیفی تبصره ۱۶ )تسهیالت تکلیفی( با اندکی افزایش 
از یک  میلیون و ۲۰  هزار ریال در ســال ۱۴۰۱ به یک  میلیون و 5۰  هزار 
ریال به عنوان منابع تبصره ۱۸ لحاظ شــده اســت. منابع جدیدی نیز از 
منابع تبصره ۱۴ )هدفمندی( برای بخش تولید در نظر نگرفته شده است. 
بنابراین تحقق منابعی که برای اعطای تســهیالت در این تبصره در نظر 
گرفته شــده است، مورد ابهام قرار دارد. در نتیجه بزرگ ترین مانع تحقق 
اهداف این تبصره، تحقق مالی موردنیاز برای اعطای این حمایت   هاســت. 
تغییر رویکرد نســبتا مثبت درخصوص سازمان های توسعه   ای نیز از دیگر 

ویژگی های الیحه بودجه سال آینده در حمایت از تولید است.

رشد مثبت صنعتی در سال آینده ادامه می یابد؟

مسیر حمایت از تولید در بودجه 1402

گزارش عملکرد برنامه ششــم توســعه در بخش صنعت نشان می دهد 
بیش از 5۴ درصد محصوالت صادراتی کشور، منبع محور و فقط 5 درصد 
از محصوالت صادراتی با فناوری باال بوده است. همچنین در سال گذشته 
قیمــت هر تن محصول وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی بوده اســت. 
براساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی یونیدو، در سال ۱۳۹۹ بیش از 5۴ 
درصد محصوالت صادراتی کشور، منبع محور و فقط 5 درصد از محصوالت 

صادراتی کشور با فناوری باال بوده است.
آسیب شناســی مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد برنامه پنج ساله 
ششــم نشــان می دهد که طی ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ 
درصد کاالهای وارداتی کشور را مواد اولیه و کاالهای واسطه ای و کاالهای 
ســرمایه ای به خود اختصاص داده است. بنابراین از آنجا که عمده واردات 
کشور را کاالهایی در جریان ساخت و نیاز صنایع برای ادامه تولید و عرضه 
پوشــش می دهد، سیاســتگذاری برای این موضوع اهمیت زیادی دارد و 
حتی می تواند به جهت دهی سرمایه گذاری های صنعتی آینده کمک کند 
و درخصوص تبیین ضرورت تمرکز بر تولید رقابتی ساخت، محور بررسی 

ترکیب اقالم صادراتی و وارداتی کشور نیز می تواند راهگشا باشد.
از دیگر یافته های گزارش مرکز پژوهش ها می توان به سهم ۶۰ درصدی 
محصوالت فرآوری نشده در سبد صادراتی کشور، قیمت سه برابری هر تن 
محصول وارداتی نسبت به محصول صادراتی و تمرکز بیش از ۹۰ درصدی 
تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخلی اشاره کرد. در این گزارش اطالعاتی 
درباره متوسط ارزشی اقالم عمده صادراتی و وارداتی کشور طی سال های 
۱۳۹5 تا ۱۳۹۷ ارائه شــده است. براســاس این داده ها، به طور متوسط 

بیش از ۴۰ درصد ســهم ارزشــی واردات کشــور به واردات ماشین آالت 
و لــوازم حمل و نقل اختصاص داده شــده، اما بیش از ۶۰ درصد ســبد 
صادراتی کشور به لحاظ ارزشــی را محصوالت فرآوری نشده کشاورزی، 
محصوالت شــیمیایی و معدنی به خود اختصاص داده اســت. به عبارت 
دیگر، با وجود حجم باالی واردات ماشین آالت به کشور، نتیجه سهم باالی 
محصــوالت خام و نیمه خام منبع محور در ترکیب صادرات کشــور و نه 
محصوالت رقابتی ســاخت محور شده اســت. برای مثال در سال ۱۴۰۰، 
ارزش هر تن محصول صادراتی کشــور حــدود ۳۸۱ دالر و ارزش هر تن 
محصول وارداتی ۱۲۲۷ دالر بوده است؛ این یعنی قیمت هر تن محصول 
وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی است. براساس گزارش عملکرد رقابت 
صنعتی منتشرشده توسط یونیدو )سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(، در 
ســال ۱۳۹۹ بیش از 5۴ درصد محصوالت صادراتی کشور را منبع محور، 
۱۳ درصــد با فنــاوری پایین، ۳۲.5 درصد با فناوری متوســط و فقط 5 
درصد از محصوالت صادراتی کشور را فناوری باال تشکیل می دهد. یکی از 
دالیل این موضوع، تمرکز بنگاه های تولیدی صنعت ساخت کشور بر بازار 
داخلی است. براســاس این گزارش، تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات 
صنعتی کشــور بر بازار داخلی، گویای توان پایین رقابت پذیری کاالهای 
صنعتی کشور است که الزم است با استفاده از ظرفیت های قانونی و اصالح 
سیاســتی رویکرد تعمیق ساخت داخل و تولید محصوالت رقابتی تقویت 
شود. در همین راستا، سیاست حمایتی از صنعت ماشین سازی کشور طی 
ســال های اخیر با استفاده از ابزار تعرفه گذاری اصالح شد که می تواند در 
ایجاد محیط مســاعد برای ورود به این صنعت مؤثر باشد. طبق بند »غ« 

ماده )۱۱۹( قانون امور گمرکی کشور، واردات ماشین آالت خط تولید که 
به تشــخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، موردنیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز هســتند، معاف 
از پرداخــت حقوق ورودی بوده اند، اما این حکم در ماده )۳( قانون جهش 
تولید دانش بنیان در خرداد امسال حذف و واردات ماشین آالت و تجهیزات 

خدمات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد.
خالصه کلی ارزیابی عملکرد شاخص های کمی و مواد قانونی مرتبط با 
بخش صنعت در برنامه ششــم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت 
در ایجاد ارزش افزوده و اشــتغال زایی متناســب با اهداف برنامه ششــم 
موضــوع ماده )۳( این قانون موفق عمل نکرده اســت. نتایج این گزارش 
نشان می دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده، 
عالوه بر شوک های بیرونی مثل شرایط بین المللی، نوسانات قیمت نفت و 
ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانونگذاری، تأخیر 
در تدوین آیین نامه ها و طرح ها )از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع(، 
عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف گذاری غیرواقع بینانه 
و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششــم است این عوامل سبب شد تا 
عملکرد احکامی همچون بازســازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای 
تکمیل زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه ها 
و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصوالت 
با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت صنعتی کشور و تولید خودروی 
رقابت پذیــر با تأکید بر کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شــده، فاقد 

اثربخشی برآورد شود.

تنها 5 درصد از محصوالت صادراتی با فناوری باال هستند

عملکرد ناموفق صنعت در برنامه ششم

نگاه

جهانی که نیاز فوری به اقدام دارد
شدت احساس فساد ۲0۲۲

سازمان شفافیت بین الملل، گزارش »شاخص ادراک فساد ۲۰۲۲« را منتشر 
کرد. این شاخص معیاری برای اندازه گیری سطح درک شده فساد بخش دولتی 
در ۱۸۰ کشــور است. محاسبه این شــاخص بر پایه ۱۳ نظرسنجی از مدیران 
کسب وکار انجام شــده و به هر کشور، امتیازی از صفر )باالترین فساد( تا ۱۰۰ 
)پاک ترین( داده شــده است. نتایج این گزارش نشــان می دهد همچون اغلب 
ســال های گذشته، بیش از دو سوم کشــورها نمره ای کمتر از 5۰ گرفته اند. در 
رده بندی امســال دانمارک در صدر جهان ایســتاده و فنالند و نیوزیلند نیز در 
جایگاه دوم و سوم موفق ترین کشورها در مقابله با فساد قرار گرفته اند. سازمان 
شــفافیت بین الملل، یک ائتالف جهانی ضدفساد است و به سنت هر ساله، در 
نخستین ماه سال نو میالدی، گزارش »شاخص ادراک فساد« را منتشر می کند. 
این سازمان از سال ۲۰۱۲، روش شناسی خود را در تهیه این شاخص تغییر داد 

تا امکان مقایسه امتیازات کشورها از سالی به سال دیگر فراهم شود.
سازمان شفافیت بین الملل، گزارش »شاخص ادراک فساد ۲۰۲۲« را با تیتر 
»جهانی که نیاز فوری به اقدام دارد«، آغاز کرده و می نویسد: بیشتر کشورها در 
سال گذشته در متوقف کردن فساد ناکام بوده اند. میانگین جهانی برای بیش از 
یک دهه بدون تغییر باقی مانده اســت و تنها ۴۳ از ۱۰۰ است. بیش از دوسوم 
کشورها امتیاز زیر 5۰ دارند؛ درحالی که ۲۶ کشور به پایین ترین امتیازات خود 
تاکنون سقوط کرده اند. با وجود تالش های هماهنگ و دستاوردهایی که برخی 
به  سختی به دســت آورده اند، ۱55 کشور پیشرفت چشمگیری در برابر فساد 
نداشته یا از سال ۲۰۱۲ کاهش داشته اند. این موضوع می تواند عواقب جدی را به 
همراه داشته باشد؛ چراکه صلح جهانی ۱5 سال است که رو به وخامت گذاشته 

است. فساد هم عامل اصلی و هم نتیجه آن بوده است.
طبق ارزیابی جدید سازمان شفافیت بین الملل، امتیاز ایران در طول سه سال 
گذشــته در حداقل تاریخی خود یعنی نمره ۲5 راکد بوده و در سال ۲۰۲۲ به 
همراه کشورهای گینه و بنگالدش، رتبه ۱۴۷ را در میان ۱۸۰ کشور حاضر در 
این شــاخص کسب کرده است. دانمارک با امتیاز ۹۰ در صدر جدول رده بندی 
امســال قرار دارد؛ فنالند و نیوزیلند نیز با امتیاز ۸۷ در رده بعدی هستند. نروژ 
)۸۴(، سنگاپور )۸۳(، ســوئیس )۸۲(، هلند )۸۰(، آلمان )۷۹(، ایرلند )۷۷(، و 
لوکزامبورگ )۷۷( نیز رتبه های چهارم تا دهم را تشــکیل می دهند. از ســوی 
دیگر، کشورهایی که درگیری را تجربه می کنند، یا آزادی های اساسی شخصی و 
سیاسی در آنها محدود است، کمترین امتیاز را کسب کرده اند، چنانکه سومالی 
)۱۲(، ســوریه )۱۳( و سودان جنوبی )۱۳( در انتهای رتبه بندی شاخص ادراک 
فساد قرار دارند. ونزوئال )۱۴(، یمن )۱۶(، لیبی )۱۷(، کره شمالی )۱۷(، هائیتی 
)۱۷(، گینه اســتوایی )۱۷( و بوروندی )۱۷( نیز در رده های انتهایی فهرســت 

امسال ایستاده اند.
براساس این گزارش، همه گیری، بحران آب وهوا و تهدیدهای امنیتی فزاینده 
در سراســر جهان، موج جدیــدی از نااطمینانی را ایجــاد کرده اند. در جهانی 
بی ثبات، کشورهایی که در رسیدگی به مشکالت خود شکست می خورند، اثرات 
آن را بدتر می کنند. میانگین جهانــی برای بیش از یک دهه بدون تغییر باقی 
مانده است و تنها ۴۳ از ۱۰۰ است. بیش از دوسوم کشورها امتیاز زیر 5۰ دارند؛ 
حال آنکه ۲۶ کشــور به پایین ترین امتیازات خود تاکنون ســقوط کرده اند. با 
وجود تالش های هماهنگ و دستاوردهایی که برخی کشورها به سختی به دست 
آورده اند، ۱55 کشــور پیشرفت چشــمگیری در برابر فساد نداشته یا از ۲۰۱۲ 
کاهش داشته اند. این مسئله می تواند جدی ترین عواقب را به دنبال داشته باشد؛ 
زیرا صلح جهانی ۱5 سال است که رو به وخامت گذاشته است. فساد هم عامل 

و هم نتیجه آن بوده است.
فســاد توانایی دولت ها برای محافظت از مــردم را تضعیف می کند، اعتماد 
عمومی را از بین می برد و کنترل تهدیدات امنیتی را بیشتر و سخت تر می کند. 
از سوی دیگر، درگیری نیز فرصت هایی را برای فساد ایجاد می کند و تالش های 
دولت ها برای متوقف کردن آن را زیر ســوال می برد. از منظر سازمان شفافیت 
بین الملل، حتی کشورهایی که نمرات CPI باالیی دارند در تهدیداتی که فساد 
برای امنیت جهانی ایجاد می کند، نقش دارند. برای چندین دهه، آنها از پول های 
کثیف خارج کشور استقبال کرده اند و به دزدساالران اجازه داده اند ثروت، قدرت 
و جاه طلبی های ژئوپلیتیک مخرب خود را افزایش دهند. درحالی که هر کشوری 
با چالش های مختلف فساد روبه روست، شاخص امسال نشان دهنده رکود مداوم 
در سراسر جهان است. کشورهای با امتیاز باال، اروپای غربی و اتحادیه اروپا، بیش 
از یک دهه اســت که در رکود بوده اند یا کاهش رشد داشته اند. نفوذ بی رویه در 
تصمیم گیری، اجرای ضعیف پادمان های یکپارچه و تهدیدهای حاکمیت قانون 
همچنان اثربخشــی دولت ها را تضعیف می کند. در ســوی دیگر این شاخص، 
کشــورهایی که امتیازهای پایینی دارند نیز نمی توانند پیشــرفت قابل توجهی 

داشته باشند.
در بســیاری از بخش های قاره آمریکا، اروپای شــرقی و آســیای مرکزی و 
کشــورهای آفریقایی جنوب صحرا، محدودیت هــا و حمالت به فضای مدنی و 
آزادی های اساســی همچنان ادامه دارد؛ چراکه بحران های متعدد سبب تهدید 
امنیت، ثبات، دموکراســی و حقوق بشر هســتند. به طور مشابه در کشورهای 
مختلف آســیا و اقیانوســیه نیز اقتدارگرایی رو به رشد، نقش جامعه مدنی را به 
یک نگهبان تقلیل می دهد؛ درحالی که بســیاری از رهبران، بهبود اقتصادی را 
به تالش های ضدفساد اولویت می دهند. در خاورمیانه و شمال آفریقا که قدرت 
سیاســی و اقتصادی نابرابر عمیقا با درگیری درآمیخته است، فساد فرآیندهای 
دموکراتیک را تضعیف می کند، ناآرامی های فراگیر ایجاد می کند و به خشونت 

دامن می زند.
براســاس گزارش سازمان شــفافیت بین الملل، فساد می تواند امنیت و ثبات 
اقتصادی را تهدید کند؛ به طوری که به حاکمان اجازه می دهد تثبیت استبداد 
را عملی کنند؛ زیرا دست آنها برای اجرای هر سیاستی باز است. با وجود فساد، 
موقعیت نهادها، سازمان ها و افراد سیاسی مستقل که می توانند قدرت را محدود 
کنند، تضعیف خواهد شد؛ مخالفان سیاسی سرکوب می شوند و قوانین جدیدی 
تصویب می شوند که می توانند فضا را برای جامعه مدنی محدود کنند. با این حال، 
فســاد می تواند از روش های کمتر آشکار نیز در بی ثبات کردن کشورها اثرگذار 
باشد، به طوری که از خألهای داخلی در سیستم های مبارزه با فساد و یکپارچگی 
دولت برای تضعیف بازیگران سیاسی که منافع آنها را تهدید می کنند، پیشبرد 
سیاســت های خارجی و تضعیف اعتماد مردم به دولت و نهادهای کشور هدف، 
سوء استفاده می شود. این امر حتی برای کشورهایی با سطوح باالی یکپارچگی 
عمومی و کنترل های موثر ضدفســاد نیز تهدیدی جدی محســوب می شــود. 
درحالی که تهدیدها ممکن است از خارج باشند، آسیب پذیری ها از جمله راه های 
گریز در البی گری، امور مالی سیاسی و رژیم های تضاد منافع، اغلب داخل کشور 
رشــد می کنند و نیاز به اقدام در ســطح ملی دارند. به اعتقاد سازمان شفافیت 
بین الملل، حتی کشورهایی که در صدر شاخص قرار دارند باید به چارچوب های 
مبارزه با فســاد خود به طور انتقادی نگاه کنند. این کشورها باید تعهدات خود 
در زمینه مبارزه با فساد را کامال اجرا کنند و روزنه های موجود در سیستم های 
مالی خود را ببندند که به بازیگران خارجی اجازه می دهد دستاوردهای نامناسب 
خود را پنهان کنند. آنها به ویژه باید شفافیت مالکیت دارایی ها به ویژه شرکت ها، 

تراست ها و امالک و مستغالت را در اولویت قرار دهند.
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دو متغیر مهم پولی در آذرماه ۱۴۰۱ رکوردزنی کرده اند. ســهم پول از 
نقدینگی به رکورد ۱۰ ســاله رسیده و رشد ماهانه پایه پولی با ثبت 5.۳ 
درصد در باالترین سطح ۱۹ ماهه قرار گرفته است. رشد این دو شاخص را 
بسیاری از تحلیلگران از مهمترین عوامل تورم زا در اقتصاد ایران می دانند. 
براساس داده های مرکز آمار ایران، حجم پایه پولی کشور در آذرماه امسال 
برابر با ۷۶۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شــده اســت. این هســته 
تورم ساز پولی در مقایسه با میانه فصل پاییز، یعنی آبان ماه حدودا 5.۳۲ 
درصد بیشتر شده است که بیشترین رشد ماهانه این شاخص در بازه ۱۹ 
ماهه تلقی می شــود. این میزان رشد نســبت به موقعیت مشابه خود در 
ســال گذشته نیز ۳۶.۶ درصد ثبت شده و ۲ واحد درصد از ماه قبل خود 
باالتر آمده است. برآوردهای آماری از وضعیت رشد نقطه ای پایه پولی در 
کشور نشان می دهد که همسو با رشد ماهانه پایه پولی، رشد ۱۲ ماهه این 
شــاخص نیز بیشترین سطح را در بازه یک ساله داشته است. بررسی های 
مقداری پایه پولی نیز در همین مدت نشان می دهد که حجم پایه پولی در 
آذرماه امسال ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و در ۱۲ماه منتهی به آذرماه 
۱۴۰۱ حدودا ۲۰5 هزار و 5۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. این رشد 

اما در شاخص نقدینگی کمتر بوده است.
نقدینگی 1.7 درصد بیشتر شد

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در گزارش های ادواری تغییر تحوالت 
کالن اقتصادی، ارزیابی خود از وضعیت متغیرهای پولی را منتشر می کند. 
در حالی که هنوز بانک مرکزی، اطالعی را از تغییر متغیرها منتشر نکرده، 
مرکز آمار ایــران در تعیین وضعیت متغیرهای کلــی اقتصاد ایران، این 
شاخص ها را بررســی کرده است. در این داده ها مشاهده می شود که پایه 
پولی کشــور، رشد قابل توجهی در آذرماه ۱۴۰۱ داشته و همچنین سهم 

پول از نقدینگی به سطح باالیی رسیده است.
براســاس داده های مرکز آمار ایران و همسو با رکوردزنی پایه پولی در 
آذرماه امســال، حجم نقدینگی کشــور به 5 هزار و ۹۰5 همت رسیده و 

نسبت به ماه قبل حدودا ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۷ درصد 
رشد داشته است. این رشد در مقایسه با ماه های قبل آنچنان باال نبوده و 
حتی از آبان ماه ۰.۶ واحد درصد نیز کمتر شــده است. در کنار آن، رشد 
نقطه ای نقدینگی نیز در پایان فصل پاییز امسال برابر با ۳۳.۴ درصد بوده 
و از ماه قبل یعنی آبان ماه حدودا ۰.۱ واحد درصد کمتر شده است. حجم 
نقدینگی افزوده شده در این مدت نیز برابر با هزار و ۴۷۸ همت بوده است. 
در این میان، بررسی ها نشان می دهد آنچه سهم بیشتری در رشد نقدینگی 
داشــته، وضعیت پول از نقدینگی بوده که به باور بسیاری از کارشناسان 

می تواند تورم زایی بیشتری را به همراه داشته باشد.
نقدینگی از پول و شبه پول تشکیل می شود. در ادبیات اقتصادی ایران 
آنچه ســریع تر می تواند به نقدینگی تبدیل شود، پول نامیده می شود که 
به دو گروه مهم دســته بندی می شود: اسکناس و مسکوک و سپرده های 
دیداری. در مقابل، سرعت نقدشوندگی در شبه پول پایین تر بوده و از این 
حیث، برخی ها تورم زایی پول را در اقتصاد ایران بیشتر می دانند. در همین 
رابطه در آذرماه طبق داده های مرکز آمار، ســهم پول از نقدینگی به هزار 
و ۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 5۸.۴ درصد 
بیشــتر شده است. این افزایش به لحاظ مقداری برابر با 5۱۲ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان بوده اســت. این در حالی است که شبه پول با ۲۷.۲ درصد 
رشد به ۴ هزار و 5۱۴ همت رسیده است. در کنار رشد باالی پول در پاییز 
امسال، مشاهده می شود که سهم پول از نقدینگی نیز باال رفته و هم اکنون 
در مرز ۲۳.55 درصد قرار گرفته اســت. ســهمی که در ۱۰ سال گذشته 
سابقه نداشته است. در نهایت، رکوردزنی پایه پولی در کنار رشد بی سابقه 
ســهم پول از نقدینگی به باور تحلیلگران، تبعــات تورمی جدی را برای 
اقتصاد ایران به همراه دارد. کارشناســان معتقدند برای جلوگیری از رشد 
بیشتر تورم باید عناصر پولی مهم مانند پایه پولی و سهم پول کنترل شوند.

نرخ بهره به قله ۲ساله رسید
همچنین نرخ بهره بین بانکی به قله دو ساله رسیده است. این رقم که 

گفته می شود طی سیاست های بانک مرکزی در مرز ۲۱ درصد به صورت 
دســتوری ایستاده، اکنون در میانه بهمن به اوج دو ساله رسیده و این در 
حالی است که تزریق پول در بازارهای بین بانکی همچنان باالست. طبق 
اطالع بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۲ بهمن ماه 
به ۲۱.۱۷ درصد رســیده و در باالترین سطح دو سال اخیر ایستاده است. 
این شاخص در بازار بین بانکی کشف می شود و حاصل بده و بستان بانک ها 
با یکدیگر اســت. داده های بانک مرکزی در هفته های اخیر نشان می دهد 
ســطح نیاز نهادهای مالی به نقدینگی، خیز برداشته و در هفته های اخیر 
باال گرفته است. استقراض فراتر از ۱۰۰ همت بانک ها در هفته های گذشته 
و رشد اعتبارات قاعده مند در کنار افزایش اضافه برداشت ها در نظام بانکی 
همگی خبر از وضعیت بد نقدینگی در نظام بانکی دارد. با وجود آنکه بانک 
مرکزی با توجه به شــرایط نقدینگی در بانک ها، تزریق پول را رشد داده 
بود، اما نرخ سود همچنان در مرز ثابت ۲۱ قرار داشت؛ نرخی که البته به 

باور بسیاری دستوری بوده و دارای اثرات تورمی است.
اکنون امــا آمارها حکایت از تغییر نگرش در نظــام بانکی دارد. نرخی 
که گفته می شــد با دستور بانک مرکزی در مرز ۲۱ درصد ثابت ایستاده، 
اکنون رشــد پیدا کرده و باال آمده است. پیش از این نیز بانک مرکزی در 
ابالغیه ای، نرخ سود سپرده های بانکی سه ساله را ارتقا داده و از مرز ۱۸.5 
درصد به سطح ۲۲.5 درصد رســانده بود. رویدادهایی که همگی خبر از 
تصمیــم جدی بانک مرکزی در باال بردن نرخ بهره داشــت. در کنار این 
رخداد، حجم معامالت بانک مرکزی در بازار باز و بازار شبانه نیز رویکردی 
افزایشــی داشته و در هفته های اخیر همچنان در سطح باالیی ثبت شده 
اســت. در همین رابطه تزریق بانک مرکزی در بازار باز برابر با ۱۰5 همت 
و در بازار شــبانه معادل با ۱۹ همت ثبت شده که سطح باالیی محسوب 
می شــود. در نهایت با وجود استقراض باالی پول در نظام بانکی اما باالتر 
رفتن نرخ ســود بین بانکی را برخی از حیث تورمــی برای اقتصاد ایران 

مفیدتر می دانند.

سقف پایه پولی و سهم پول از نقدینگی در آذرماه شکست

انبار بانک مرکزی پر از سوخت تورم

این روزها بازار مسکن شهر تهران در رکود نسبی به سر می برد. به نظر 
می رسد تغییر قیمت های پیشنهادی، حجم معامالت در روزهای اخیر را 
نسبت به یک ماه قبل کاهش داده است؛ هرچند هنوز بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران، گزارش تحوالت بازار مسکن در دی ماه ۱۴۰۱ را ارائه نکرده اند. 

بنابراین نمی توان نرخ های جدید را مالک ارزیابی بازار ملک قرار داد.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن در شهر تهران براساس منطقه، موقعیت 
و امکانات متفاوت اســت. بررسی ها نشان می دهد با بودجه ای بین ۱.۲ تا 
۲ میلیارد تومان می توان در تهران خانه دار شــد. یک آپارتمان ۶5 متری 
دو خوابه با سن بنای پنج سال دارای امکانات کامل در باقرشهر به قیمت 
یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان برای فروش عرضه شده است. همچنین 
در همین منطقه آپارتمان ۴۹ متری یک خوابه دارای آسانســور و انباری 
با ســن بنای سه ســال به قیمت یک میلیارد تومان فروخته می شود. در 
منطقه ۱۰ محله ســلیمانی نیز یک واحد ۶۲ متری با سن بنای ۱۸ سال 
دارای پارکینــگ و انباری به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به 

فروش می رسد.
اگر قیمت هر متر مربع خانه را به طور مثال در 5۰ متر مربع ضرب کنیم 
می توانیم به یک برآورد تقریبی از قیمت آپارتمان در تهران برسیم. در حال 
حاضر میانگین قیمت مســکن در منطقه ۱۸ تهران، متری ۲۴.۴ میلیون 
تومان اســت. بر این اســاس، نرخ یک آپارتمان 5۰ متری در این منطقه 
یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان اســت، اما قیمت مسکن در گران ترین 
منطقــه تهران یعنی منطقه یک معــادل ۹۹.۴ میلیون تومان در هر متر 
مربع است و در نتیجه یک آپارتمان 5۰ متری به طور متوسط ۴ میلیارد و 
۹۷۰ میلیون تومان در منطقه یک قیمت دارد. البته در منطقه یک، تعداد 

واحدهای کوچک متراژ چندان زیاد نیست و اغلب آپارتمان ها بزرگ متراژ 
هستند. در منطقه ۴ تهران نیز که یک منطقه  متوسط محسوب می شود، 
هر متر آپارتمان به طور میانگین 5۲.۳ میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین 
متوســط قیمت یک واحد 5۰ متری در این منطقه به تقریبا ۲ میلیارد و 

۶۰۰ میلیون تومان می رسد.
همچنین محدوده قیمــت آپارتمان های ۷۰ متری دو خوابه در جنوب 
تهران بین ۱.۲ تا ۱.5 میلیارد تومان اســت. در مرکز و شمال تهران البته 
نرخ ها مقداری بیشتر اســت. در محله مسعودیه یک آپارتمان ۷۰ متری 
با ســن بنای هفت سال دارای امکانات کامل شــامل پارکینگ، انباری و 
آسانسور به مبلغ ۲.۶ میلیارد تومان به فروش می رسد. در دروازه شمیران 
واقع در مرکز تهران نیز آپارتمانی با همین متراژ و ســن بنای ۱5 ســال 
دارای انباری واقع در طبقه ســوم، ۲.۸ میلیارد تومان فروخته می شــود. 
در شــمال شهر تهران با توجه به متوســط ۹۹.۴ میلیون تومانی قیمت 
هــر متر خانه در منطقه یک، آپارتمان ۷۰ متری تقریبا ۶ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون تومــان قیمت دارد. اما اگر قصد خرید خانــه در جنوب یا مرکز 
تهران را دارید، می توانید از طریق وام اوراق تسهیالت مسکن ۴۸۰ میلیون 
تومان تسهیالت زوجین دریافت کنید. البته با نرخ امروز باید حدود ۱۲۰ 
میلیون تومان برای خرید این اوراق هزینه کنید. بنابراین با نقدینگی حدود 
یک میلیارد تومان به اضافه تسهیالت و رهن واحد می توانید آپارتمانی با 
قیمت تقریبی ۱.۷ میلیارد تومان خریداری کنید. نحوه پوشش دهی قیمت 
مسکن شامل یک میلیارد تومان نقدینگی، ۳۶۰ میلیون تومان وام اوراق و 

حدود ۳۰۰ میلیون تومان نرخ رهن است.
در همین حال، بررســی بــازار امالک پایتخت حاکی از آن اســت که 

قیمت امالک کلنگی در نتیجه رشــد افسارگسیخته قیمت زمین سر به 
فلک کشــیده اســت، به طوری که یک ملک کلنگی به متراژ ۴۸۰ متر 
در منطقــه نیاوران حــدود ۱۲۰ میلیارد تومان قیمــت دارد. به گزارش 
خبرآنالین، امالک کلنگی پایتخت این روزها با قیمت سر به فلک کشیده 
به مثابه گنج هایی هستند که در گوشه و کنار تهران در حال خاک خوردن 
هســتند. با این حال، بازار این امالک کلنگی با نرخ های نجومی و با وجود 
بازدیدکنندگان بســیار اما راکدتر از هر زمان دیگری است. رشد بی سابقه 
قیمت مصالح ساختمانی در کنار افزایش قیمت زمین، سازندگان حرفه ای 
بازار مسکن را نیز مســتأصل کرده  است؛ افزایش بی سابقه قیمت مصالح 
ســاختمانی از قبیل آهن و سیمان، صدای سازندگان را درآورده است. به 
گفته بسیاری از سازندگان، ساخت و ساز دیگر برای آنها به صرفه نیست و 
این موضوع منجر به توقف بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در پایتخت 

و سراسر کشور شده است.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت سیمان در حالی رخ می دهد که تولید 
این کاالی اساســی در نتیجه بحران کمبود گاز در زمستان، کاهش پیدا 
کرده و از طرف دیگر قیمت مس نیز در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده 
اســت که در بازار ساخت و ساز تاثیر بســزایی می گذارد. لغو قراردادهای 
پیش فروش، بحران دیگری است که سازندگان مسکن با آن مواجه شده اند. 
به گفته سازندگان مسکن، نوسانات روزانه قیمت مصالح ساختمانی، آنها 
را مجبور می کند تا قیمت تمام شده واحدها را افزایش دهند؛ اتفاقی که در 
نتیجه آن، سازندگان مجبور به لغو قراردادهای پیش فروش می شوند. بدین 
ترتیب، امالک کلنگی در گوشه و کنار پایتخت با وجود ارزندگی که پیدا 

کرده اند، دست نخورده باقی خواهند ماند.

با یک میلیارد در کجای پایتخت می توان خانه خرید؟

نرخ های نجومی امالک کلنگی

خبرنامه

قیمت سکه و طال کاهش یافت
سکه در کانال ۲3 میلیونی

قیمت ســکه و طال در دومین روز هفته کاهش قابل توجهی پیدا کرد و  
سکه بهار آزادی به کانال ۲۳ میلیون تومانی رسید. در جریان دادوستدهای 
روز یکشــنبه در بازار سکه و طال، هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید 
با حدود ۹۰۰ هزار تومان کاهش نســبت به روز کاری قبل )پنجشنبه ۱۳ 
بهمن ماه( به قیمت ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شــد. براســاس 
نرخ های اعالمی اتحادیه صنف فروشــندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره 
و ســکه تهران، هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه با 
رقم ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رســید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری 
قبل با قیمت ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خریدوفروش شــد. همچنین 
نیم سکه با حدود ۴۰۰ هزار تومان کاهش قیمت به رقم ۱۴ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان، ربع  ســکه بدون تغییر قیمت در همان رقم ۹ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان و ســکه یک گرمی نیز بــا ۱۰۰ هزار تومان افزایش، 5 میلیون 
تومــان قیمت خــورد. در بازار طال نرخ هر گرم طــالی ۱۸ عیار حدود ۲ 
میلیــون و 5۸ هزار تومان و قیمت هر مثقال طال حدود ۸ میلیون و ۹۱5 
هزار تومان تعیین شد. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی نیز یک  هزار 

و ۸۷5 دالر و ۷5 سنت اعالم شد.

دستورالعمل بحث بر انگیز شورای رقابت ابالغ شد
بازگشت خرید خودرو به گردونه شانس

شــورای رقابت با ابالغ دســتورالعمل جدید خــود، قیمتگذاری خودرو، 
شــرایط قرعه کشــی و فروش محصوالت در ســامانه یکپارچه را احیا کرد. 
شورای رقابت در جلســه اخیر خود، بازار تمامی خودروهای سواری شامل 
خودروهای تولید داخل، مونتاژ و وارداتی را انحصاری تشــخیص داده و آنها 
را مشمول دســتورالعمل جدید قیمتگذاری دانسته است. در دستورالعمل 
جدید شــورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو اعالم شــده است که مبنای 
تنظیم قیمت خودرو براســاس ضوابط قیمت واگذاری مصوب هیأت تعیین 
و تثبیت قیمت هاســت که توسط ســازمان حمایت محاسبه می شود. نتایج 
محاســبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شــورای رقابت می رسد و 

توسط عرضه کننده خودرو الزم االجراست.
نکته قابل توجه این است که براســاس دستورالعمل بحث بر انگیز شورای 
رقابت، با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی، قیمت پایه هر خودرو در داخل 
براســاس قیمت حداقل سه خودروی خارجی هم رده از نظر کالس، کیفیت 
و استاندارد، استخراج و اعالم می شود. نکته دیگر اینکه مبنای نرخ ارز برای 
قیمتگذاری خودرو، نرخ بازار متشــکل یا بــازار جایگزین آن خواهد بود و 
خودرو براســاس شاخص رقابت پذیری در هفت رده رتبه بندی می شوند. در 
این دســتورالعمل، شــرایط طرف تقاضا برای خرید خودرو در ایران، همان 
شــرایطی است که در قرعه کشــی مالک عمل بوده است. حداقل سن ۱۸ 
ســال، دارا بودن گواهینامه، نداشتن پالک فعال، صادر نشدن فاکتور خرید 
خودرو در ۴۸ ماه گذشــته به نام متقاضی، ممنوعیت صلح قرارداد یا انتقال 
خودرو تا یک ســال و الزام به موجود بودن مبلــغ پیش پرداخت خودروی 
مورد تقاضا در حســاب متقاضی از جمله این شرایط است. عرضه کنندگان 
خودرو باید از طریق ســامانه یکپارچه فروش خودرو، نســبت به ثبت نام و 

فروش خودرو اقدام کنند.
اما در پی دستورالعمل شورای عالی رقابت در مورد تنظیم بازار خودرو و 
اینکه در هیچ بندی از این دستورالعمل اشاره ای به عرضه خودرو در بورس 
کاال نشــده اســت، یک عضو شــورای عالی بورس عنوان کرد که این شورا 
بــر عرضه خودرو در بورس کاال تاکیــد دارد. »حمیدرضا دانش کاظمی« با 
اشــاره به دستورالعمل شــورای عالی رقابت در مورد تنظیم بازار خودرو به 
ایسنا، گفت: قرار است شورای عالی بورس روز سه شنبه ساعت ۱۴ جلسه ای 
داشــته باشــد و احتماال این موضوع در این جلسه مطرح خواهد شد. البته 
موضع شــورای عالی بورس مانند قبل مشخص و شفاف است، این شورا بر 
این باور اســت که نه تنها عرضه خــودرو در بورس کاال باید ادامه یابد بلکه 
همه محصوالت و نه فقط هفت درصد محصوالت باید در بورس عرضه شود.

او ادامه داد: شــورای عالی رقابت براســاس قانون اختیاراتی دارد که این 
اختیارات سلب نشده و موردنظر دادستان کل کشور هم بوده است. بنابراین 
اگر به این نتیجه برسند که محصول انحصاری است، در این صورت شورای 
رقابت می تواند در قیمتگذاری دخالت کند. بر این اساس در سال قبل وزارت 
صمت  اختیاری را از سران ســه قوه گرفته بود مبنی بر اینکه قیمتگذاری 
خودرو به مدت یک ســال از شــورای رقابت به وزارت صمت واگذار شود و 
وزارت صمت این اختیــار را در خرداد یا تیرماه به بورس داده بود. با توجه 
به اینکه حدود یک ســال از این موضوع گذشته است، این اختیار دوباره به 
شورای رقابت داده می شود. البته وزارت صمت در نظر داشت موضوع مذکور 
را توسط سران قوا تمدید کند اما احتماال معذوریت هایی وجود داشته است.

این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه در مورد خودرو دو قانون مطرح 
اســت، توضیح داد: قانون نخست این است که اگر  کاال انحصاری تشخیص 
داده شــود، قیمتگذاری با شورای رقابت است؛ درحالی که طبق قانون دوم، 

کاالیی که در بورس پذیرفته شود از قیمتگذاری معاف است.
»دانش کاظمی« با اشــاره به سرنوشت سایر کاالهایی که در بورس کاال 
عرضه شدند، افزود: در مورد عرضه سیمان یا محصوالت پتروشیمی و فوالد 
در بورس نیز مخالفت هایی در بدنه برخی نهادهای تصمیم گذار بوده اســت، 
اما ادله بورس قوی بود و باعث شــد این محصــوالت در بورس کاال عرضه 
شــود که نتیجه خوبی هم در پی داشت. این فضا در صنعت خودرو هم رخ 
داد. عرضه خودرو در بورس هم به نفع مصرف کننده شد، هم تولیدکننده و 
هم به نفع دولت. به گفته وی، اعضای شــورای عالی بورس که وزیر صمت 
نیز جزو این اعضا است، مصر هستند که خودرو در بورس کاال عرضه شود.

گفتنی اســت شــورای رقابت در روز گذشته دســتورالعمل تنظیم بازار 
خودروها را منتشــر کرد که براســاس آن، عرضه کنندگان خودرو را موظف 
به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده اســت؛ نکته قابل توجه این است که 
شورای رقابت در بندهای ۴ و 5 این دستورالعمل بر عرضه خودرو در سامانه 

یکپارچه اشاره کرده است.
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یک فعال بازار سرمایه بررسی کرد
بورس جامانده از بازارهای موازی

یک کارشــناس بازار ســرمایه بــا تاکید به ســرمایه گذاری بنیادی 
و غیرهیجانی، گفت بازار ســرمایه نســبت به بازارهای موازی در کف 
قیمتی قرار دارد و از نیمه ســال ۱۳۹۹ تاکنــون تقریبا تمامی بازارها 
رشــد کرده اند و بازار طال، خودرو و مسکن به نوعی در حداکثر قیمتی 

خود قرار دارند، اما بازار سهام رشد نکرده است.
»همایون دارابی«، مدیرعامل شــرکت ســبدگردان داریوش در 
گفت وگو با »سنا« بر ارزندگی اکثر سهم ها تاکید کرد و گفت: بازار 
سرمایه نسبت به بازارهای موازی در کف قیمتی قرار دارد. از نیمه 
سال ۱۳۹۹ تاکنون تقریباً تمامی بازارها رشد کرده اند و بازار طال، 
خودرو و مســکن به نوعی در حداکثر قیمتی خود قرار دارند، اما 
بازار ســهام رشد نکرده است. برای اشخاصی که چشم انداز مثبتی 
برای اقتصاد کشــور متصور بوده و قائل بــه خرید در قیمت های 
پایین هستند شــاید این روزها فرصت مناسبی برای خرید سهام 
باشــد. مخصوصاً اگر سیاســت های دولت به گونه ای باشد که سه 
مشکل بنیادی بازار سرمایه یعنی قیمتگذاری دستوری، نرخ بهره 
و نرخ ارز برطرف شــود تا شرایط برای رشــد بازار سرمایه فراهم 

شود.
او با اشــاره به سرمایه گذاری غیرهیجانی و با نگاه تحلیلی و بنیادی، 
افزود: به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و اکثر شرکت های بزرگ 
بازار در ســه ماهه اول سال ۱۴۰۲ مجامع خود را برگزار خواهند کرد 
و شــرکت هایی کــه در گزارش های ۹ ماهه، ســودهای خوبی محقق 
کرده اند، احتماال در مجامع ســود مناســبی هم تقسیم می کنند و این 
موضوع بازدهی ســرمایه گذاری در سهم های بنیادی را افزایش خواهد 

داد.
این کارشــناس بازار سرمایه توضیح داد: گره زدن رشد بازار سرمایه 
به تزریق نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و نیز صندوق توسعه 
بازار ســرمایه و حمایت این دو صندوق از ســهم ها، منطقی نیست. با 
توجــه به آنکــه بازارگردان های ما هنوز چندان قوی نیســتند و برای 
متعادل نگه داشــتن بازار نیاز به کمک دارند، قانونگذار در قوانین خود 
ایجاد صندوق تثبیت و همین طور صندوق توسعه بازار سرمایه را لحاظ 
کرد تا ایــن دو صندوق بتوانند در نقش بازارســازهای بزرگ، بازار را 
متعادل نگه دارند. به همین ســبب نیز حدود ۱۰ ســال قبل در قانون 
رفع موانع تولیــد، منابعی برای صندوق تثبیت بازار ســرمایه در نظر 
گرفته شــد که متاســفانه در دولت قبل پرداخت نشد و زمانی شروع 
بــه تزریق این منابــع به صندوق تثبیت بازار ســرمایه کردند که بازار 
ســرمایه وضعیت نامتعادلی داشت و این دو صندوق ناچار بودند مدام 
اقــدام به خرید کنند حال آنکه منابع این صندوق ها هم در ســال های 
قبل تامین نشــده بود! به عقیده دارابی، بنابراین وجود صندوق تثبیت 
بازار ســرمایه و همینطور صندوق توسعه بازار سرمایه به منظور جبران 
خأل در بخش بازارگردانی بوده است. در یک اقتصاد دولتی که مالکیت 
بخش عمده ای از سهام شرکت ها در اختیار دولت است و سهام عدالت 
با ارزش بســیار باال هــم در بازار وجــود دارد، در مواقعی که عرضه ها 
در بازار ســهام افزایش می یابد، خود این بازار توان رســیدن به تعادل 
را ندارد. از این رو، صندوق تثبیت و صندوق توســعه بازار ســرمایه تا 
زمانی که بازارگردان های ما آنقدر قدرتمند شوند که توان متعادل نگه 
داشــتن بازار را داشته باشند، نقش خواهند داشت اما اینکه رشد بازار 
سرمایه وابســته به منابع صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار باشد، 
منطقی نیســت. به عقیده این فعال بازار ســرمایه، با توجه به ساختار 
این دو صندوق، این صندوق ها در هر شــرایطی الزاما خریدار نیستند و 
مخصوصا صندوق تثبیت بازار ســرمایه، در شرایطی وارد بازار می شود 
که بازار کامال نامتعادل باشــد و مدت حضور این صندوق در بازار هم 
کوتاه مدت است و به نوعی این صندوق، ابزاری برای شرایط اضطراری 
است. با این تفاسیر نباید نقش این دو صندوق را در بازار آنقدر پررنگ 
کرد که در ذهن سهامداران رشد بازار سرمایه به منابع صندوق تثبیت 

و صندوق توسعه بازار وابسته باشد.

بورسنامه

فرصت امروز: بورس تهران تحت تاثیر دستورالعمل بحث برانگیز شورای 
رقابــت، ریزش قابل توجهی را در معامالت یکشــنبه تجربه کرد و با افت 
۱.۰۹ درصــدی از نیمه کانال ۱.5 میلیــون واحدی پایین تر رفت. ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای یازدهمین روز متوالی 
منفی شد و ۹5۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت 
به چهارشنبه هفته گذشته چهار برابر شده است. گروه خودرویی نیز پس 

از انتشار اطالعیه شورای رقابت یکپارچه قرمزپوش شد.
بازار سهام پس از دو هفته ریزش متوالی، با افت ۱۷ هزار و 5۰ واحدی 
به استقبال معامالت هفته ســوم بهمن ماه رفت و با ثبت بازدهی منفی 
بیش از یک درصد در ارتفاع یک میلیون و 5۴۰ هزار واحد ایستاد. شاخص 
کل بورس تهران در حالی در معامالت هفته گذشته به افت ۳.۴ درصدی 
بسنده کرد که شاخص کل در سه روز ابتدایی این هفته، با افت چشمگیری 
)به ویژه در معامالت یکشنبه( مواجه شد، اما در دو روز پایانی هفته تحت 
تاثیر افزایش نرخ ســود بانکی، به این روند نزولی پایان داد و به مدار رشد 
بازگشــت؛ هرچند خروج پول حقیقی کماکان ادامه یافت. این روند رو به 
رشد در آغاز سومین هفته از معادالت بهمن ماه تحت تاثیر اطالعیه شورای 
رقابت قرار گرفت و از آنجا که در اطالعیه هفت بندی شورای رقابت، هیچ 
اشاره ای به عرضه خودرو در بورس کاال نشده، همین موضوع شاخص های 
بورسی را با ریزش سنگین به خصوص در گروه خودرویی همراه کرد و گروه 
خودرو و ساخت قطعات به قرمزترین گروه بازار در معامالت روز یکشنبه 
بدل شد. نماگر اصلی بورس در این روز با کاهش ۱.۰۹ درصدی به سطح 
یــک میلیون و 5۴۰ هزار واحد و نماگر هم وزن با کاهش ۱.5 درصدی به 
تراز ۴۸۰ هزار واحد رسید. در معامالت یکشنبه ۹5۳ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه، ۳۶۰ درصد رشد 

داشته است.
خروج پول حقیقی 4 برابر شد

در روز یکشــنبه نماگر اصلی بورس تهران ریــزش ۱۷ هزار واحدی را 
پشت سر گذاشــت و گروه خودرو و ساخت قطعات قرمزترین گروه بازار 

شــد. کارشناســان، یکی از دالیل اصلی ریزش بازار را اطالعیه شــورای 
رقابت می دانند. در این اطالعیه درباره تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت 
خودروی سواری توضیحاتی داده شده، اما هیچ اشاره ای به عرضه خودرو 
در بورس کاال نشده است. در پایان معامالت یکشنبه شاخص کل بورس با 
افت ۱۷ هزار و 5۰ واحدی به سطح یک میلیون و 5۴۰ هزار و ۱۹۳ واحد 
رســید. شاخص کل هم وزن نیز ۷ هزار و ۳۷5 واحد نسبت به چهارشنبه 
هفته گذشته پایین تر ایستاد و رقم ۴۸۰ هزار و ۱۸۱ واحد را نمایش داد. 
شــاخص کل فرابورس هم قرمزپوش شد و با ۲۱۳ واحد افت به رقم ۲۰ 

هزار و ۳۷ واحد رسید.
در پایان معامالت  روز گذشــته، ۱۲۳ نماد رشد قیمت و 5۳۳ نماد کاهش 
قیمت داشــتند. به عبارت دیگر، ۱۹ درصد بازار رشــد قیمت داشتند و ۸۱ 
درصد بازار افت قیمت را تجربه کردند. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار برای یازدهمین روز متوالی منفی شد و ۹5۳ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه، رشد ۳۶۰ درصدی 
را نشان می دهد. در معامالت یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام 
فوالد )شرکت فوالد مبارکه( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی 
به حقوقی آن ۷۰ میلیارد تومان بود. وبملت دومین رتبه خروج را داشــت و 
پس از بانک ملت، نمادهای شپنا، فملی و شتران بیشترین خروج پول حقیقی 
را داشــتند. در سوی دیگر نیز دانا بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و 

نمادهای ثجنوب و کیسون در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
نمادهای میدکو شپنا، شبندر و شتران بیشترین تأثیر را در افت شاخص 
کل بورس داشــتند و در مقابل نمادهای شفن، برکت و وسینا با بیشترین 
اثر مثبت بر شاخص کل همراه شــدند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، 
شگویا و آریا بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند و 
نمادهای زاگرس، بســاما و مارون نیز بیشترین اثر افزایشی را ثبت کردند. 
در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز خگستر بیشترین تراکنش را داشت 
و خساپا و شستا در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نمادهای 

دی، کرمان و فروژ پرتراکنش ترین نمادها بودند.

ارزش معامالت خرد بهبود یافت
در معامالت یکشــنبه، ۴۲ نماد صف خرید داشتند و ۱۹۴ نماد با صف 
فروش مواجه شــدند. ارزش صف های خریــد با افت ۶۶ درصدی به ۱۷۷ 
میلیارد تومان رسید. ارزش صف های فروش نیز ۱۶۴ درصد افزایش یافت 
و به هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسید. در پایان معامالت نماد غدانه )شرکت 
پنبه و دانه های روغنی خراسان( با صف خرید ۴۲ میلیارد تومانی در صدر 
جــدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پــس از غدانه، نمادهای ثجنوب 
)شرکت سرمایه گذاری مســکن جنوب( و غاذر )شرکت کشت و صنعت 
پیاذر( بیشــترین صف خرید را داشتند. در سوی دیگر در پایان معامالت 
دیروز بیشترین صف فروش به نماد خساپا اختصاص داشت که ارزش صف 
فروش آن ۴۰ میلیارد تومان بود. پس از خســاپا، نمادهای وساپا، پخش، 
ورنا و خگســتر بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش معامالت کل بازار 
سهام به ۱۶ هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی 
در بازار ثانویه ۶ هزار و 55۶ میلیارد تومان بود که ۴۱ درصد از ارزش کل 
معامالت بازار را در این روز شــامل می شــود. ارزش معامالت خرد سهام 
نیز با افزایش ۹ درصدی به نســبت روز کاری قبل به رقم 5 هزار و ۴۷۷  

میلیارد تومان رسید.
در معامالت این روز نماد میدکو )شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه( بیشــترین ارزش معامالت بازار سهام را به خود اختصاص داد 
کــه ارزش معامالت آن ۸۴۶ میلیارد تومان بود. پس از میدکو، خگســتر 
بیشــترین ارزش معامالت را داشت و خســاپا رتبه سوم بیشترین ارزش 
معامــالت را از آن خــود کرد. پس از آن دو نیز نمــاد وبملت و فوالد در 
رتبه های بعدی بیشــترین ارزش معامالت قرار گرفتند. در جدول حجم 
معامالت نیز ســهام دی )بانک دی( با تعداد ۲ میلیارد و 5۰۸ میلیون و 
۱۷۸ هزار و ۶۶۰ سهم در صدر قرار گرفت. کرمان در رتبه دوم بیشترین 
حجم معامالت بازار جای گرفت و رتبه ســوم به خســاپا تعلق داشت. دو 
نماد شســتا و وتجارت نیز در رتبه های بعدی بیشــترین حجم معامالت 

بازار قرار داشتند.

دستورالعمل شورای رقابت، شاخص های بورس را پایین کشید

صف فروش برای خودرویی ها
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ابالغ دستورالعمل فنی خرید گندم در 
روزهای آینده

مجری طرح گندم گفت دستورالعمل فنی خرید گندم آماده شده و 
طی روزهای آینده ابالغ می شود.

به گزارش ایسنا، سهراب سهرابی- مجری طرح گندم - در نشست 
خبری که به مناســبت گرامیداشــت دهه فجر برگزار شد، گفت: 5 
میلیون و ۹۳5 هزار هکتار ســطح زیر کشت گندم در کشور است که 
از این میزان یک میلیون و ۹۷5 هزار هکتار گندم آبی و ۳ میلیون و 

۹۶۰ هزار هکتار گندم دیم است. 
مجــری طرح تولید گندم از اجرای یک میلیون و 55۱ هزار هکتار 
سطح کشت قراردادی گندم خبر داد و گفت: در سال گذشته ۸۳ هزار 

میلیارد تومان برای خرید تضمینی پرداخت شده است.
 بــه گفته وی دســتورالعمل فنی خرید گندم آماده شــده و طی 

روزهای آینده توسط وزیر اعالم می شود.  
در ادامه علیرضا مهاجر - معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 
- به دســتاوردها و اقدامات وزارت جهاد کشــاورزی در بخش زراعت 
اشاره کرد و گفت: قبل از انقالب ۱۳تا ۱۴ میلیون تن تولید محصوالت 
زراعی داشــتیم که این رقم در حال حاضر به ۸۸ میلیون تن رسیده 

است.  
وی ادامه داد: تولید گندم در سال های ۶5 تا 5۷، ۳ میلیون و ۷۹۱ 
هزار تن بود که امسال از مرز ۱۱ میلیون تن گذشت. میزان تولید جو 
نیز اوایل انقــالب یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن بود که در حال حاضر 
میزان تولید آن از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گذشــته است. شلتوک 
نیز ۷۴۱ هزار تن تولید داشتیم که این عدد از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن گذشــته است. حبوبات نیز از ۲۰۰ هزار تن به باالی۶۰۰ هزار تن 
رسیده است. در پنبه اما به دلیل انحالل سازمان پنبه تولیدات از ۴۰۰ 

هزار تن به ۳۲۰ هزار تن رسیده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی تصریح کرد: ساالنه ۱.۳ 
میلیارد دالر درآمد صادراتی ســبزی و صیفی داریم که می توانیم با 

برنامه ریزی ارز آوری باالی ۲ میلیارد دالر داشته باشیم.
به گفته وی امســال ۷.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری 
شده است. مهاجر در ادامه به اجرای الگوی کشت اشاره کرد و گفت: 
در رابطه با الگوی کشــت با وزارت نیرو جلساتی برگزار کردیم و قرار 
شد هر کس اجرای الگوی کشت را دنبال کند تسهیالت و یارانه ها را به 
سمت آنها سوق دهیم. همچنین قرار شد وزارت نیرو نیز به کشاورزانی 
که الگوی کشــت را رعایت می کنند تــا 5۰ درصد آب بها را تخفیف 
دهند و ادوات کشاورزی نیز به سمت آنها سوق داده شود. از طرفی به 
دنبال یکپارچه سازی اراضی کوچک نیز هستیم تا اجرای الگوی کشت 
را تسهیل کنیم. وی افزود: محصوالت سبزی و صیفی ما ۶5۰ تا ۷۰۰ 
هزار هکتار بیش نیست و اگر می خواهیم اصالح الگوی کشت داشته 
باشــیم حدود ۱۰۰ تا ۱5۰ هزار هکتــار از آن را باید کاهش دهیم و 

وارد الگوی کشت کنیم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی همچنیــن در مورد افزایش تولید در 
دیم زارها نیز گفت: یکی از برنامه هایی که دو ســال است جلو بردیم 
جهش تولید در دیم زارها است. ستاد اجرایی فرمان امام از این برنامه 
پشتیبانی می کند تا بتوانیم عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم. 
همچنین در ادوات، تغذیه، آموزش و ترویج و تســهیالت به زارعین 

دیم کار کمک خواهیم کرد.

نماگربازارسهام

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد تولید خودرو در سال جاری به بیش 
از ۱.۴ میلیون دستگاه خواهد رسید و در سال ۱۴۰۲ دیگر چیزی به نام 

قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت.
امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حضور 
در خبرگزاری دانشجو به سواالت خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پاسخ داد.
ســخنگوی وزارت صمت در پاسخ به این ســوال که ناترازی عرضه و 
تقاضای خودرو چه زمانی رفع می شــود؟ اظهار داشت: از سال ۹۷ تولید 
خودرو در کشــور نصف شــد؛ در ســال ۹۶ حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار دســتگاه در کشــور تولید می شد که در ســال ۹۷ و ۹۸ به تدریج 
تولید ســاالنه خودرو به ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار واحد کاهش یافت؛ بنابراین 
می توانیم بگوییم یک تقاضای انباشته در سال های اخیر اتفاق افتاده است 
پس اگر به رکورد یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تا یک میلیون و 5۰۰ 
هزار دستگاه برسیم شاید باز هم با نقطه تعادلی و عبور از ناترازی فاصله 

داشته باشیم.
وی افزود: برآورد وزارت صمت این اســت که تا پایان ســال جاری به 
تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دســتگاه خواهیم رسید. البته در کنار این 

خودرو ها باید خودرو های وارداتی نیز لحاظ کنیم؛ مســلما بازار به سمت 
آرامش حرکت و عطش تقاضا تا حدودی فروکش خواهد کرد.

ســخنگوی وزارت صمــت گفت: طبق وعده ای که پیــش از این داده 
بودیم در سال جاری قرعه کشی حذف خواهد شد و دیگر در سال ۱۴۰۲ 

موضوعی تحت عنوان قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت.
قالیبــاف افزود: از آبــان ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ بنا بر مصوبه ســران قوا 
وزارت صمت عهــده دار قیمتگذاری و تنظیم بازار بود. در این بازه زمانی 
مدل های مختلفی را وارد بورس کردیم و ســامانه یک پارچه قرعه کشی 

هم راه اندازی شد.
وی ادامه داد: تمام قیمت  هایی که در بورس کاال کشف شد از بازار آزاد 
کمتــر بود؛ منتها از قیمت کارخانه باالتر بــود. بورس کاال قیمت را بین 
کارخانه و بازار تنظیم کرد. به این موضوع باید توجه داشــت که در بازار 
آزاد شــاهد قیمت سازی بودیم، یعنی قیمت هایی مطرح می شد که هیچ 

عمقی نداشت. به نظر من نتیجه مثبتی از بورس کاال گرفتیم.
قالیباف در پاسخ به این سوال که پس از این دوره یک ساله مسئولیت 
بازار چه می شود؟ اظهار داشت: از دی ماه بازیگر سوم البته تعیین کننده  ای 

یعنی شــورای رقابت وارد تنظیم گری بازار خودرو شــد. پیش از مصوبه 
سران سه قوه هم همین شورا عهده دار قیمتگذاری و تنظیم گری بود.
ضمن حمایت از عرضه خودرو در بورس تابع شورای رقابت هستیم

وی افزود: بر همین اساس از دی ماه کمیته تخصصی خودرو در شورای 
رقابت ایجاد شــد. هم اکنون ما به عنوان وزارت صمت ضمن حمایت از 
عرضه خودرو در بورس کاال خود را تابع نظر شــورای رقابت می دانیم؛ به 
هر ترتیب قانونگذار اختیار تنظیم گری را به شــورای رقابت داده است. تا 
این لحظه شــورای محترم رقابت در رابطه با عرضه یا عدم عرضه خودرو 

در بورس کاال به صورت متقن نظری نداده است.
سخنگوی وزارت صمت گفت: بنابراین منتظر هستیم شورای رقابت به 
یک جمع بندی برسد، خوشبختانه شورای رقابت فعلی از قیمتگذاری هایی 
که خودروســاز ها را با زیان مواجه کرده بود درس هایی گرفته و بســیار 
تعاملی عمل می کند؛ انتظار این اســت که پس از این جلســات به یک 
فرمول قیمتگذاری برسیم که در آن هم خودروساز به سود مناسبی برسد 
و هم ســهامدار دچار ضرر و زیان نشــود؛ در عین حال مصرف کننده نیز 

منافعش تامین شود.

سخنگوی وزارت صمت در گفت وگو با دانشجو مطرح کرد

در سال 1402 دیگر قرعه کشی خودرو نداریم

فرهنگ حسینی گفت صنعت خودرو در جهان بازیگران محدودی دارد 
و تعداد خودروســازهایی که در ســال بیش از یک میلیون خودرو تولید 
می کنند، در دنیا کمتر از ۳۰ کمپانی اســت. چنین گزارش عملکردی از 
برندهای خودروسازی نشان از نقض نگاه سنتی در اقتصاد است و دیگر کم 

بودن تولیدکنندگان در صنعت خودرو به معنای انحصار نیست.
فرهنگ حســینی، مدیرعامل گروه صنعتی امیر در گفت وگو با پایگاه 
خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، در رابطه با نامه اخیر شورای رقابت مبنی 
بر اینکه آیا تولید خودرو در ایران به صورت انحصاری است یا خیر؟ اظهار 
کــرد: صنعت خودرو در جهــان بازیگران محــدودی دارد و کمتر از ۳۰ 
خودروساز در جهان ساالنه بیش از یک میلیون خودرو تولید می کنند که 
علت این موضوع را می توان صرفه مقیاس در تولید، زنجیره تامین، تحقیق 

و توسعه و ارائه خدمات بعد از فروش دانست.
او افزود: چنین گزارش عملکردی از برندهای خودروسازی نشان از نقض 
نگاه سنتی در اقتصاد است به سبب آنکه دیگر کم بودن تولیدکنندگان در 

صنعت خودرو به معنای انحصار نیست.
مدیرعامل گروه صنعتی امیر تاکید کرد: تنوع خودروها، ســهامی عام 
بودن شــرکت ها و ذی نفعان متعدد در صنعت خودرو سبب شده تا بازار 
جهانــی این محصول با تولیدکنندگان محدود امــا با رقابت باال کار خود 

را پیش برد.
حســینی گفت: اکنون در ایــران در کنار دو خودروســاز اصلی چند 

خودروســاز متوســط نیز فعالیت دارند، که قیمت محصوالت آنها نه تنها 
توسط خودروسازان و نهادهای نظارتی تعیین نمی شود، بلکه بازار و حاشیه 

بازار آن را تعیین می کنند.
او تاکید کــرد: از آنجایی که مبنای تعییــن انحصار قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، بازارخودرو به دلیل 
نداشتن ساختار هزینه نزولی در بحث تولید و نبود محدودیت قانونی 
بــه منظور ارائه مجوز تولید شــامل بحث انحصــار طبیعی و قانونی 

نمی شود.
مدیرعامل گروه صنعتــی امیر تصریح کرد: در مــواد ۴۴ تا ۴۷ قانون 
فوق الذکر موارد و مصادیق انحصار عنوان شده که مسائلی را همچون تبانی 
در قیمت فروش، میزان تولید یا تقسیم بازار دربر می گیرد، از سوی دیگر 
با توجه به تعیین مدیران ایران خودرو و ســایپا توســط دولت و نظارت 
سازمان های نظارتی و قانونی بر عملکرد آنها نه تنها پرونده ای درخصوص 
موضوع تبانی یا تقســیم بازار مطرح نبوده، بلکه این دو شرکت همواره در 
کالس های مشــابه خودرو، محصوالتی ارائه کــرده و با یکدیگر به رقابت 

پرداختند.
حسینی بیان کرد: قیمت خودرو در بورس کاال به سبب تعیین سقف آن 
براساس عرضه و تقاضا به نسبت بازار آزاد متعارف تر است و عمال موضوعات 

غیررقابتی را از بین می برد.
مدیرعامــل گروه صنعتی امیر در پایان گفت: در حقیقت تعیین قیمت 

پایه براساس ضریبی از آخرین معامله در بورس کاال می تواند ضمن خروج 
قیمتگذاری غیرمتعارف خودروهایی با تقاضای پایین سبب متعارف سازی 

قیمت خودروهای پرتیراژ شود.

کم بودن تولیدکنندگان خودرو به معنای انحصار نیست
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نویسنده: علی آل علی
یــک روز کاری خوب که از اول صبــح همه چیز مطابق میل تان پیش 
رفتــه را در نظر بگیرید. احتماال چنین روزی برای خیلی از کارمندان در 
سراسر دنیا آرزوی دوردست محسوب می شود؛ چراکه همیشه یک مدیر 
بی نهایت بداخالق هســت که دمار از روزگار آدم در بیاورد. اینطور وقت ها 
آدم هــزار و یکجور فکر مختلف درباره دلیــل انتصاب چنین مدیری به 
سرش می زند. بی شک شما هم در دوران کاری تان بارها و بارها با مدیرانی 
رو به رو شــده اید که حتی اندازه یک کارمند ســاده هم مهارت درســت 
و حســابی نداشته اند. با این حســاب اعصاب ُخردی های مختلف از دست 

مدیران ناکارآمد نوعی اپیدمی جهانی محسوب می شود.
ما در این مقاله ســراغ یک سوال بی نهایت ســاده رفته ایم. اینکه چرا 
مدیران بد یا ناکارآمد همیشــه در بازار حضور دارند، ســوالی است که در 
ابتدا جواب های ساده ای دارد. احتماال خیلی ها به شکست های پی در پی 
استارت آپ ها اشاره کنند. خب در این صورت نیمی از جواب ما پیدا شده 
اســت؛ چراکه مدیران بی دست و پا خیلی زود در بازار شکست می خورند. 
البته روی دیگر ســکه به این ســادگی ها نیســت. کم نیســتند مدیران 
ناکارآمدی که اتفاقا در الیه های باالی مدیریتی، آن هم در شــرکت های 
بزرگ، مشــغول به کار هستند. بی شک چنین ترکیب ناموزونی ذهن هر 
کســی را درگیر خواهد کرد. پس بد نیست کمی درباره این بحران بزرگ 

کنکاش کنیم. 
کار ما در این مقاله شبیه باستان شناس هایی است که با وسواس خاصی 
دنبال ریشه های تمدن انســانی می گردند. البته ما در اینجا با ریشه های 
ظهور مدیران بد سر و کار داریم. در خالل بحث هم سعی می کنیم دلیل 
بقای این گونه عجیب از مدیران را با هم کشف کنیم. اگر شما هم از دست 
مدیران بد خســته شده اید، این مقاله مخصوص شماست. اینطوری کمی 

بیشتر با دلیل حضور سوهان های روح در شرکت ها آشنا خواهید شد. 
تاریخچه ظهور مدیران بد

سوال این بخش برای خیلی از کارآفرینان یا حتی مشتریانی که اوضاع 
کســب و کارها را از دور تماشــا می کنند، پیش آمده اســت. اینکه چرا 
هیــأت مدیره برندهای بزرگ تا این اندازه در زمینه انتخاب مدیر بد عمل 
می کنند، سوالی است که کمتر کسی جواب مشخصی برای آن دارد. البته 
تا االن؛ چراکه ما در ادامه قصد داریم از دالیل این اتفاق مهم پرده برداری 
کنیم. پس با ما همراه باشــید تا ماجرا را کمی بیشتر بررسی کنیم. ما در 
اینجا تاریخچه ای مختصر از ظهور مدیران بد ارائه خواهیم کرد. پس ذره 

بین تان را بردارید تا اکتشاف مان را شروع کنیم.
انتخاب های بد: وقتی پای هیأت مدیره در میان است

اجــازه دهید اولین نکته مقاله مان را با یک مثال جذاب شــروع کنیم. 
تهیه کننــده ای را در نظر بگیرید که با کلی هزینــه موفق به همکاری با 
سوپراستارهای درجه یک دنیا شده است. با این حال وقتی نوبت به انتخاب 
کارگردان می رســد، از ســر بی حوصلگی اولین گزینه را پای میز مذاکره 
می نشاند. نتیجه چنین اشتباه بزرگی بی برو برگشت شکست سنگین فیلم 
در گیشــه و زیر دست منتقدان بی رحم خواهد بود. در این صورت مقصر 

اصلی نه کارگردان قصه، بلکه تهیه کننده بی حواس ماجراست. 
مثال باال درباره دنیای کسب و کار هم به طور کامل مصداق دارد. خیلی 
از کارآفرینان وقتی برندشــان حسابی در بازار گرد و خاک می کند، دیگر 
همه چیز را تمام شــده قلمداد می کنند. به همین خاطر خیلی زود سراغ 
انتخاب های سرسری برای مدیران می روند. این امر نه تنها هیچ نشانه ای از 
موفقیت به همراه ندارد، بلکه خیلی زود گروهی از مدیران بی عرضه را دور 
کســب و کار داستان مان جمع خواهد کرد. اینطوری دیگر هیچ خبری از 

موفقیت کارآفرینی در دنیای کسب و کار نخواهد بود. 
ما در روزنامه فرصــت امروز معتقدیم انتخاب مدیران باید کامال جدی 
گرفته شود؛ چراکه با یک انتخاب بد برندها سال های سال از کورس رقابت 
عقب می افتند. چنیــن اتفاقی با حضور برندهای بزرگ در بازار به معنای 
پایان ماجراجویی کارآفرینان تازه وارد خواهد بود. فکر می کنم حاال دیگر 
دلیل شکســت های ســنگین برخی از کارآفرینان را به خوبی درک کرده 

باشید. 
هر کسی در این دنیا مسئول انتخاب ها و تصمیم هایش در دنیای کسب 
و کار اســت بنابراین اگر مدیر انتصابی شما در یک حوزه گند باال بیاورد، 
پای شما هم گیر خواهد بود. به همین خاطر باید با احتیاط کامل مدیران 

را انتخاب کنید. وگرنه اوضاع تان خیلی زود به هم می ریزد. 
آموزش نادرست: افسانه ای به اسم مدیران آموزش دیده!

ورزشــکاران حرفه ای معموال قبل از اینکه اجازه شــرکت در مسابقات 
حرفه ای را پیدا کنند، سال های سال تحت نظارت مربی های درجه یک به 
تمرین می پردازند. این امر شــاید برای خیلی ها اعصاب ُخردکن باشد، اما 
ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. هرچه باشد تماشاگران برای مشاهده 
بازی های یک مشت آدم آماتور که پول بلیت نمی دهند، می دهند؟ به طور 
مشــابه وقتی کیفیت بازی ها افت پیدا کند، دیگر خبری از اسپانسرهای 

دست به نقد هم نخواهد بود. با این حساب تمرین های سفت و سخت قبل 
از مسابقات خیلی هم غیرمنطقی نیست. چنین روندی در دنیای مدیریت 
کمتر به چشم می خورد. انگار که مدیران کاردرست از بدو تولد این ویژگی 

مهم را با خودشان حمل می کنند. 
اگر شــما هم جزو آن دســته از کسانی هســتید که مدیریت خوب را 
امری داتی می دانند، باید بگوییم مسیر کسب و کار را حسابی اشتباه طی 
کرده اید؛ چراکه در دنیا چیزی به اســم مدیر خوب، بدون تمرین و تکرار، 
وجود ندارد. چنین انتظاری مثــل آرزوی دانش آموزان خوش خیال برای 
موفقیت ناگهانی در کنکور بدون حتی یک ساعت مطالعه است. درست به 
همین خاطر کلی رشته تحصیلی در حوزه مدیریت و یک عالمه آموزشگاه 
مشغول خدمت رسانی در سراسر دنیا هستند. اگر دقت کرده باشید، خیلی 
از کارآفرینان بعد از چند دور شــرکت در دوره های آموزشی خودشان را 
همه فن حریف به حساب می آورند. این دقیقا همان مشکلی است که پایه 

ایجاد مدیران بد را می گذارند!
هیچ کــس در این دنیا با چند ترم تحصیل در رشــته مدیریت یا حتی 
حضور در ورک شــاپ های مختلــف تبدیل به مدیــری همه فن حریف 
نمی شــود. در عوض کلی تمرین و تکرار همراه با پشتکار الزم است تا از 
یک مدیر صفر کیلومتر فردی کاردرست ساخته شود. این فرآیند به نسبت 
طوالنی به طور معمول از ســوی کارآفرینان مورد بی توجهی قرار گرفته و 
آنها را با مشکالت زیادی رو به رو می سازد. به همین خاطر ما در روزنامه 

فرصت امروز همیشه روی این نکته مهم تاکید داریم. 
ماجــرای آموزش مدیران بی نهایت سرراســت اســت. همانطور که در 
مدارس فوتبال اســتعدادهای ورزشی طی سال های متمادی پرورش داده 
می شوند، شــرکت های بزرگ هم باید به فکر تربیت مدیرانی درجه یک 
برای خودشان باشند. البته این امر نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی نیست. 
در عوض کارمندان مســتعد را پله پله به موقعیت های مدیریتی نزدیک 
کنید. اینطوری بدون کوچک ترین دردسری اوضاع تان در بازار بهبود پیدا 

خواهد کرد. 
تمرکز انحصاری روی سود: همه چیز پول نیست

معیار اصلی موفقیت برندها در دنیای کنونی میزان سودآوری شان است. 
اگر یک برند توانایی سودآوری خوبی داشته باشد، آن وقت همه از مدیرش 
تعریف و تمجید خواهند کرد. وگرنه کاله مدیر بخت برگشته ما پس معرکه 
خواهد بود. بی شــک بدون کسب سود ســنگ روی سنگ بند نمی شود، 
اما قرار نیســت تنها معیار موفقیت به پول ختم شود. خب اگر برندی را 
سراغ دارید که از همان روز اول سودآوری باالیی داشته، ما را هم بی خبر 

نگذارید!
احتماال شما بارها و بارها داستان ضررهای هنگفت کوکاکوال در سال های 
ابتدایی فعالیتش را شنیده اید. شاید فکر کنید این شکست ها مستقیما به 
وضعیت مدیریتی چنین شرکتی ختم می شود، در این صورت باید کامال 
ناامیدتان کنیم؛ چراکه بازار نوشابه های گازدار از همان ابتدا پررونق نبوده 
است. همیشه وقتی یک محصول تازه روانه بازار می شود، کلی وقت می برد 
تا مشــتریان به آن عادت کنند. به همین خاطر چند ســال اول فعالیت 
کوکاکوال روی سرمایه گذاری بیشتر برای جلب نظر مشتریان گذشت. حاال 
اگر شما فکر می کنید تمام کارهای مدیران این شرکت مدت موردنظر به 

هیچ جایی نرسیده، باید کامال با شما مخالفت کنیم. 
سرمایه گذاری بر روی آینده شرکت همیشه ایده بدی نیست. با این حال 
مدیران بد اصال به این موضوع توجه ندارند. در عوض معیار نهایی آنها برای 
موفقیت کسب سود بیشــتر است. اگر برندی توانست سود بیشتر کسب 
کند، چه بهتر. اگر هم نه که باید همه چیز را زیر و رو کرد تا فرمول طالیی 
کشف شــود. این دقیقا همان اتفاقی است که ما در روزنامه فرصت امروز 
حسابی با آن مخالف هستیم. مدیران بد معموال هیچ درکی از معیارهای 
غیرمادی یا توسعه بلندمدت برندها ندارند. به همین خاطر همیشه حرص 

کارمندان و مشاوران متخصص را درمی آورند. 
مدیریت همان اقتدارگرایی نیست: تعادل طالیی در مدیریت

برخی از مدیران دوســت دارند کارمندان همیشــه بله قربان گو بوده و 
هیچ کــس روی حرف شــان حرفی نزند. این مدل از مدیران شــاید یکی 
دو روزی کارشــان حسابی رونق داشته باشــد، اما دیگر یا زود سر و کله 
مشکالت پیدا می شود. هرچه باشد ایده های ناب یک مدیر هم محدودیتی 
دارد و بعد از مدتی دیگر خبری از فکرهای بکر نخواهد بود. این درســت 
موقعی اســت که کارمندان با آزادی عمل امکان طــرح ایده های برتر را 
خواهند داشت. البته در مورد مدیران اقتدارگرا هیچ وقت خبری از کمک 
کارمندان نخواهد بود. کافی اســت خودتان را تحت مدیریت یکی از این 
نابغه ها فرض کنید تا به خوبی متوجه کاهش انگیزه کارمندان برای طرح 

هرگونه ایده نابی شوید. 
تفکر خارج از چارچــوب که این روزها خیلــی از کارآفرینان روی آن 
مانور می دهند، یک شبه پدید نمی آید. در عوض کارآفرینان باید سال های 
ســال روی توانایی های مدیریتی شان کار کنند تا آزادی عمل کافی برای 

کارمندان در شــرکت پدید آید. فقط در این صورت امکان طرح ایده های 
ناب از سوی یک یک کارمندان وجود خواهد داشت. 

اگر شما هم دوست دارید در شرکت همه حرف تان را تایید کنند، خیلی 
زود غول شکســت شــما را به دام خواهد انداخت. اصال چه بسا با همین 
دست فرمان به نظر کارمندان یک مدیر بد باشید. ماجرا حسابی ترسناک 

شد، نه؟
باور کنید یا نه، مدیران بد از ناکجا آباد پیدا نمی شوند. در عوض همین 
رفتارهای ســاده در شرکت هاســت که ماجرا را حسابی پیچیده می کند. 
پس اگر دوســت دارید مدیری عالی باشید، باید به نظرات دیگران احترام 
بگذاریــد. وگرنه اوضاع تان خیلی زود به هم ریخته و دیگر شانســی برای 

اثرگذاری بر روی اطرافیان تان پیدا نمی کنید. 
روابط عمومی ضعیف: شکستی به وسعت کل دنیا!

روابط عمومی از آن دســت مهارت هایی اســت که همــه تعریفش را 
می کنند. با این حال وقتی نوبت یادگیری آن شــود، کمتر کسی پیشقدم 
خواهد شد. انگار که یادگیری مهارت های ارتباطی فقط برای دیگران خوب 

است و شما اصال نیازی بدان ندارید!
اگر شما هم فکر می کنید مهارت های ارتباطی فقط برای دیگران خوب 
اســت، احتماال باید یک ســناریوی حیرت انگیز را برای تان بازگو کنیم. 
خلبانــی را در نظر بگیرید که یکــی از آخرین مدل های بوئینگ را تحت 
هدایت دارد و جان صدها مسافر هم در دستش است. احتماال انتظارات از 
خلبان ما آنقدر زیاد هســت که جای هیچ اشتباهی باقی نگذارد. حاال اگر 
این وسط قهرمان قصه مان به خاطر ضعف در مهارت های ارتباطی توانایی 
مدیریت استرس مسافران یا حتی برقراری ارتباط با ایستگاه های مختلف 

به هنگام بروز بحران را نداشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جواب سوال باال کامال مشخص است: دیگر هیچ مسافری به آن خلبان و 
خطوط هوایی اعتماد نخواهد کرد. این همان اتفاقی است که مهارت های 
ارتباطی پایین سر مدیران بد و برندشان می آورد. یادتان باشد اگر شما آدم 
اجتماعی نیســتید و نمی توانید ارتباط خوبی با دیگران برقرار کنید، اصال 
دلیلی ندارد سراغ مدیریت بروید. حداقل کمی تمرین کنید تا درست در 

سکانس حساس فیلم برندتان همه چیز با خاک یکسان نشود!
مدیــران بد هر ویژگی متغیری که داشــته باشــند، همیشــه روابط 
عمومی شــان کامال ضعیف اســت. انگار که یادگیری این مهارت کلیدی 
برای آنها گناهی نابخشــودنی است. اگر شــما در موقعیت انتخاب مدیر 
برای شــرکت تان قرار دارید، باید مهارت های ارتباطی را همیشه به عنوان 
یکی از معیارهای اساســی مد نظر داشته باشید. اینطوری دیگر خبری از 

اعتراض های گاه و بی گاه کارمندان بابت انتخاب عجیب تان نخواهد بود. 
بی انگیزگی محض: مدیریت بدون روحیه بخشی معنا ندارد

مدیران موفق همیشــه تولید انگیزه و نشــاط می کنند. به طوری که 
همکاری با آنها تبدیل به آرزویی دوست داشــتنی برای مردم سراسر دنیا 
می شــود. این امر شاید برای خیلی از کارآفرینان عجیب به نظر برسد اما 

در دنیای کســب و کار کامال عادی است. خب شما خودتان دوست دارید 
با چه مدل مدیری همکاری داشته باشید؟ کسی مثل استیو جابز با کلی 
ایده های تازه و توانایی روحیه بخشی فوق العاده یا کسی که خودش هم از 
بی انگیزگی رنج می برد؟ اصال مگر مدیریت بدون انگیزه باال جواب می دهد؟

وقتی مدیران هیچ انگیزه یا هدفی برای کارشان ندارند، رفته رفته تبدیل 
به یک شــخصیت منفی در سازمان می شــوند. آن وقت دیگر حتی یک 
نفر هم به حرف شــان گوش نداده و همــه آرزوی اخراج مدیر موردنظر را 

خواهند داشت. 
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اخبار

با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار گیالن و نمایندگان مردم شهرستان رشت صورت گرفت
بهره برداری از 2 پروژه برق گیالن در نخستین روز دهه فجر

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: با حضور حضرت آیت ا... فالحتی 
نماینده ولی فقیه در استان گیالن و امام جمعه شهر رشت، دکتر اسدا... عباسی 
استاندار گیالن، محمدرضا احمدی و سید علی آقازاده نمایندگان مردم شریف 
شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی، فرماندار و تعدادی از مدیران عامل 

صنعت آب و برق گیالن، 2 پروژه برقی افتتاح و در مدار قرار گرفتند.
بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در این آیین افتتاح 
گفت:  با عبور موفقیت آمیز از تابستان سال جاری، برنامه ریزی برای عبور موفق 
از تابستان سال آتی با تعریف 15 پروژه آغاز شد. که از این پروژه ها، 3 پروژه در 

ایام ا... مبارک دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید و 12 پروژه دیگر نیز قبل از پیک بار سال آتی و سال 1403 در مدار قرار 
خواهند گرفت. وی افزود: پروژه پست 20/۶3 کیلوولت جانبازان رشت و خط ۶3 کیلوولت کابلی دومداره تغذیه کننده پست سلیمانداراب 
رشت از پروژه هایی است که امروز افتتاح و در مدار قرار خواهند گرفت و پروژه پست ضیابر نیز در ایام ا... دهه فجر به بهره برداری خواهد 
رسید. وی افزود: پروژه های شهر رشت با هدف تامین برق مطمئن و پایدار ،  تقویت ولتاژ و پایداری شبکه و افزایش قابلیت اطمینان و 
کاهش تلفات، کاهش بارگیری خطوط انتقال و برقرسانی به مشترکان شهر رشت به بهره برداری خواهند رسید. داراب زاده گفت: برای 
این 2 پروژه که امروز شاهد افتتاح آن خواهیم بود ، حدود 553 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که با بهره برداری از این طرح ها، برای 
30 نفر به صورت موقت و برای 3  نفر بطور دائم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در خصوص پروژه 
پست 20/۶3 کیلوولت جانبازان رشت گفت:  افت و ضعف  ولتاژ و پرباری پست سیار جانبازان از جمله مشکالت منطقه جانبازان بود که 
با افزایش 3 برابری ظرفیت پست، قطعا آسیب پذیری و مشکالت منطقه برطرف شده و این پست نقش شایانی در عبور موفق از پیک بار 
سال آتی خواهد داشت. وی افزود: از ویژگی های ممتاز پست جانبازان این است که با توجه به واقع شدن این پست در محدوده شهری، 
به جهت رفاه حال مشترکان عزیز و کمک به معماری شهری و جلوگیری از آلودگی صوتی، از ترانس های بی صدا در این پست استفاده 
شده است. داراب زاده گفت: ویژگی برجسته این پروژه، اجرای پروژه در مدت 80 روز بود که این مهم با کار جهادی و شبانه روزی همکاران 

شرکت محقق شد.

اجرای پویش »این دو کتاب را می خوانم« توسط اوقاف استان قم
قم- خبرنگار فرصت امروز: مسئول روابط عمومی اوقاف استان قم از 
اجرای پویش »ایــن دو کتاب را می خوانم« با محوریت قرآن و نهج البالغه، به 

مناسبت برگزاری مسابقات نهایی معارفی قرآن کریم در قم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، مهدی قائم 
پناه اظهار کرد: امسال و برای نخستین بار، مرحله نهایی چهل و پنجمین دوره 
مسابقات کشوری معارف قرآن کریم، نهج البالغه و صحیفه سجادیه، به میزبانی 
اســتان قم برگزار خواهد شد. وی افزود: بر این اساس پویشی با عنوان »این دو 

کتاب را می خوانم« با محوریت قرآن کریم و همچنین نهج البالغه و صحیفه سجادیه به همت اوقاف استان قم طراحی و اجرا شده است. 
مسئول روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه هدف از اجرای این پویش، توسعه فرهنگ مطالعه این دو کتاب مهم بوده 
است گفت: مجموعه ای از پوسترها و طرح های گرافیکی شامل اطالع رسانی در مورد برگزاری مسابقات معارفی و همچنین بیان نکاتی کوتاه، 
آموزنده و کاربردی از نهج البالغه و متن ادعیه مختلف موجود در صحیفه سجادیه، طراحی و در کانال ها و صفحات اختصاصی و عمومی 
منتشر شده است. وی ادامه داد: سعی شده در این مجموعه از تصاویر مرتبط و در عین حال ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان استفاده 

شود ضمن اینکه نکات و جمله های استخراج شده نیز بسیار کوتاه هستند تا در یک نگاه قابل خواندن و درک کردن باشند.

27۵ خانه ی بهداشت، ۹۳ پایگاه سالمت شهری و ۵۱ مرکز جامع سالمت 
روستایی در استان مرکزی وجود دارد

اراک- فرناز امیدی: رییس مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: گسترش 
کمی و کیفی خدمات بهداشت به عنوان گام نخست مقابله به بیماری ها پس از 
انقالب در دستور کار وزارت بهداشت، قرار گرفته است. دکتر علی علیمحمدی 
بیان کرد: تعداد 275 خانه ی بهداشت در استان مرکزی وجود دارد که به ترتیب 
در شهرستان شارند 8۶، اراک 54 و خنداب 38 بیشترین و در مابقی شهرستان 
ها نیز به تعداد کافی )اســتاندارد( خانه ی بهداشــت وجود دارد، اما همواره در 
تالشیم بر تعداد کمی و کیفیت خدمات ارائه شده در این مراکز افزود شود. وی 
افزود: در حال حاضر 2 طرح پزشــک خانواده روستایی و شهرهای زیر 20000 

نفر و برنامه تحول شهری )PHC  شهری( از برنامه های اصلی حوزه ی بهداشت هستند. وی تاکید کرد: برنامه پزشک خانواده روستایی از 
سال 1384 شروع شده که 78 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی و شهری روستایی جمعیتی معادل 402000 نفر ساکن در روستاها 
و شهرهای زیر 20000 نفر را تحت پوشش قرار دارد که اعتبارات برنامه از 2 محل صندوق بیمه روستائیان و 1%  مالیات بر ارزش افزوده 
تامین می شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در ادامه خاطرنشان کرد: در 2 الی 3 سال اخیر بعلت عدم افزایش سرانه برنامه 
بیمه روستایی متناسب با افزایش هزینه های برنامه اعم از پرسنلی )حقوق و مزایای اعضاء تیم سالمت شامل پزشک، ماما، نیروی آزمایشگاه، 
بهداشتی و...( و غیر پرسنلی )دارو، بهبود استاندارد مراکز از نظر ساختمانی و تجهیزات، پاراکلینیک و...( اعتبارات ارسالی از سوی بیمه 
سالمت استان و وزارت متبوع حدود 50% هزینه ها را پوشش می دهد که مابقی هزینه ها بصورت علی الحساب از سوی دانشگاه پرداخت 
و در نهایت همیشه با مشکل اعتباری در پرداخت حقوق اعضاء تیم سالمت و سایر هزینه ها بخصوص پرداخت به داروخانه های خصوصی 
طرف قرار دارد مشــکل وجود داشته بطوریکه در حال حاضر آخرین پرداختی به داروخانه های طرف قرارداد، بهمن ماه سال 1400 می 
باشد. دکتر علیمحمدی گفت: برنامه PHC شهری  نیز با شروع طرح تحول سالمت از سال 1393 شروع شده که خوشبختانه در دانشگاه 
علوم پزشکی اراک در شهرهای باالی 20000 نفر و بخصوص حاشیه شهرها بر اساس دستور عمل اجرا و به ازاء هر 2500 نفر جمعیت 
یک مراقب سالمت و 10 تا 12 هزار نفر یک پایگاه سالمت و 25 تا 35 هزار نفر یک مرکز خدمات جامع سالمت، راه اندازی و فعال شده 
و نیروهای مورد نیاز از جمله پزشک، مراقب سالمت، کارشناسان بهداشت روان، تغذیه، بهداشت محیط، حرفه ای، پذیرش و سایر نیروهای 

پشتیبانی )حدود 3۶۶ نفر در سطح دانشگاه( جذب و بکارگیری شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان: 
۸۹ روستا و واحد صنعتی ایالم در دهه فجر گازدار می شوند

ایالم-هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از گازرسانی به 2۶ روستا و ۶3 واحد صنایع اقتصادی و تولیدی در سطح 
استان به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد." محمود کشاورز" افزود: این مناطق شامل 8 روستای هلیالن، یک روستای ملکشاهی، 8 
روستای دهلران، یک روستای چرداول، 3 روستای آبدانان، یک روستای ایالم، 3 روستای دره شهر، یک روستای چوار و ۶3 واحد صنعتی 
در اقصی نقاط اســتان هستند. وی با اشــاره به اینکه با گازرسانی به این تعداد روستا، بیش از یکهزارو 250 خانوار از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار می شوند، اظهار داشت: برای گازرسانی به این تعداد روستا و صنایع بیش از 5۶8 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت ملّی گاز 
ایران هزینه شده است. وی از گازرسانی به ۶3 مورد از صنایع و واحد های تولیدی و اقتصادی در سطح استان در ایام اهلل دهه فجر خبر داد 
و گفت: عالوه بر این، تعداد 33 واحد صنعتی و تولیدی دیگر با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد ریال تا پایان سال جاری نیز گازدار خواهند شد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم از گازرسانی به 8 روستای هلیالن گرمسیر در این ایام خبر داد و تصریح کرد: این روستاها شامل 
پیاز آباد، بیشی علیا، تورم، رودبره، سرچلوسکان علیا و سفلی، کلگه و بهار دول هستند که برای گازرسانی به این تعداد روستا بیش از 30 
میلیارد ریال هزینه شده است. کشاورز با اشاره به اینکه روستای چشمه پهن از توابع ملکشاهی با اعتباری بالغ بر 74 میلیارد ریال گازدار 
می شود، خاطرنشان کرد: روستای تنگ قیر از توابع چرداول با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال نیز در دهه فجر گازدار و با گازرسانی به این 
روستا شهرستان چرداول در ردیف شهرستان های سبز استان قرار می گیرد. وی با بیان اینکه تعداد 8 روستا از توابع شهرستان دهلران 
با اعتباری بالغ بر 203 میلیارد ریال در ایام اهلل دهه فجر گازدار می شوند، گفت: این روستاها شامل بیشه دراز، چم هندی، ابوغویر، صمانه، 
سادات عین غانم، سرکمر، خربزان باال و پائین هستند. مدیرعامل شرکت گازاستان با بیان اینکه در این ایام 3 روستای آبدانان شامل سرابنقل، 
ســیاه گاو و مژاره با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال گازدار می شــوند، گفت: در ایام اهلل دهه فجر روستای تنگ حمام )چم کیوانو( از توابع 
شهرستان چوار نیز با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال گازدار خواهد شد و این شهرستان نیز در ردیف شهرستانهای سبز استان قرار می گیرد. 
کشــاورز با اشاره به اینکه در ایام اهلل دهه فجر 3 روستای دره شهر با اعتباری بالغ بر 49 میلیارد ریال گازدار می شوند، افزود: این روستاها 
شامل گرز لنگر، دره دول و فرهاد آباد هستند که با گازرسانی به این تعداد روستا بیش از 24۶ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند. 
وی با بیان اینکه در این ایام، روستای گنجه از توابع شهرستان ایالم نیز با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال گازدار می شود، اظهار داشت: با 

گازرسانی به این روستا، شهرستان ایالم نیز در ردیف شهرستان های سبز استان قرار می گیرد.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان تشکیل جلسه داد . شورای فرهنگی مخابرات استان 
به ریاست دکتر غالمعلی شهمرادی و حضور اعضای شورا تشکیل جلسه و روند اجرای مصوبات جلسه قبل بررسی و پیشنهادات و برنامه 
های جدید در راستای توسعه فرهنگی و انجام مسئولیت های اجتماعی ارائه شد . دکتر غالمعلی شهمرادی با تاکید براینکه اجرای برنامه 
های فرهنگی ، اجتماعی در ســطح درون ســازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است آنرا موجب تقویت روحیه همدلی و افزایش نشاط 
کارکنان دانست . در این جلسه برنامه های فرهنگی سه ماهه چهارم همچون برگزاری برنامه های دهه فجر ، مبعث حضرت رسول )ص( 
و روز درختکاری ، نیمه شعبان و میالد امام زمان )عج( و والدت حضرت علی اکبر و روز جوان بررسی و زمان و چگونگی نحوه اجرای آن 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: امسال در دهه مبارک فجر در 
استان بوشهر 938 پروژه شامل طرح های اقتصادی و پروژه های عمرانی 
در بخش های مختلف اجرایی و افتتاح می شوند که انتظار داریم در ایجاد 

اشتغال پایدار برای جوانان بومی نیز تاثیرگذارباشد. 
 احمد محمدی زاده  در اولین روز از هفته دولت درجمع خبرنگاران 
اظهار داشت :  پروژه های عظیمي  در شهر بوشهردر دست اجراست   که 
بخشــی از پروژه هاي زیربنایی تر در ســفر ریاست جمهوری به استان 

بوشهر افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی در مراســم  افتتاح دو کارخانه بزرگ جــی لیان جی و صنعت 
پالست پارس لیان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گفت : این کارخانه 
ها بزرگترین تولید کننده ورق های پلیمری از جمله پلی کربنات، تخت 
طرحدار، رول ، دوجداره و سه جداره و طرح سفال که می تواند جایگزین 
مناســبی برای شیشه ، فلز و آلومینیومی درســاخت درب مغازه ها و 

پارکینگ ها باشد، تولید می کنند.
وي راه نجات اقتصاد، تولید و اشــتغال کشوررا  در حمایت از بخش 
خصوصی عنوان کرد و افزود: این کارخانه ها با اعتبار 500میلیارد ریال 
اعتبار به بهره برداري رســید. استاندار بوشهردر مراسم کلنگ زني  دو 
پروژه در حوزه آبزیان نیزگفت: آبــزی پروری یکی از قابلیت های مهم 
اقتصادی این استان به شــمار می رود که با توجه به افزایش واحدهای 

پرورش آبزیان، تالش می شود زیرساخت های این صنعت نیز روز به روز 
تقویت شود.

 . وی با اشاره به اینکه سال آینده یکهزار و 500 هکتار از اراضی استان 
بوشــهر به زیر کشت میگوی پرورشی می رود گفت: 400 هکتار از این 
اراضی در رود شور جنوبی، هزار هکتار در رود شور شمالی و صد هکتار 
نیز در سایت های دلوار است. محمدي زاده اظهار داشت :شرکت سپید 
تجارت خلیج فارس در حوزه فرآورده های بسته بندی، صادرات و واردات 
آبزیان و کارخانه فیدما در حوزه خوراک آبزیان پرورشی با2هزار و 500 
میلیارد ریال ســرمایه ثابت و پیش بینی 200 فرصت شغلی در منطقه 

ویژه اقتصادي بوشهر  آغاز شده است. 
استاندار بوشهر  درمراســم اغاز علملیات اجرایی کشتارگاه صنعتی 
بوشهر در جاده برازجان گفت :  پیش از این در استان بوشهر کشتارگاره 
صنعتی برای دام های بزرگ وجود نداشت و اکنون یک سرمایه گذاری 
بوشهری عملیات اجرایی این کشتارگاه را دربوشهر آغاز کرده و قول داده 

این پروژه را در دهه فجر سال آینده به  بهره برداری برساند.
وی  با بیان این که این کشــتارگاه صنعتی در زمینی به مســاحت 
30 هزار متر و با ظرفیت 90 هزار راس در شهرســتان بوشــهر احداث 
می شــود،افزود: برای ساخت این واحد کشتارگاه صنعتی دام که زمینه 
اشــتغال 40 نفر را فراهم می کند 100 میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
خواهد شد. استاندار بوشهر درمراسم  افتتاح  دو شناور دریا پاک و پارک 
بوم 5 در بندر بوشــهرگفت: شناور دریا پاک  تنها شناور پیشرفته برای 
مبارزه با آلودگی های نفتی است  که از ظرفیت 450 متر مکعبی برای 
جمع آوری آلودگی ها برخوردار است وظرفیت مخزن بارج پارک بوم  5 

برای نگهداری مواد نفتی 850 متر مکعب است.
استاندار بوشهرهمچنین درمراسم  پروژه بهره برداری ازعملیات اجرایی 
انتقال خط آب از آب شــیرین کن 35 هزار متر مکعبی مپنا تا سایت 
شهید ماهینی گفت : این پروژه با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان به 

بهرداری رسیده است.

ورامین- بت شکن: رئیس اداره برق شهرستان ورامین گفت: پهنای 
منطقه  برق شهرســتان ورامین 2 هزار کیلومتر مربع است که یکی از 

بزرگ ترین مناطق برق استان تهران به شمار می رود.
 مســلم مزدرانی رئیس اداره برق شهرســتان ورامیــن در روز دوم 
از سلسله نشســت های »شورای اطالع رســانی و نهضت جهاد تبیین 
شهرســتان ورامیــن«، به همــت روابط عمومی فرمانــداری ویژه این 

شهرستان، با ارائه گزارش عملکرد اداره برق  که 
عصر چهارشــنبه 12 بهمن 1401 با حضور اصحاب رســانه برگزار 

شــد، اظهار داشــت: سامانه »هما« در اپلیکیشــن »برق من« جهت 
هوشمندسازی و تسریع در ارائه خدمات غیرحضوری اعم از درخواست 
بازرسی، نمودار مصرف، اعالم خاموشی و خرابی و... مشترکین راه اندازی 
شده است. وی با اشاره به اینکه ورامین، کمبود برق بخشی از شهرستان 
ری را نیز پوشش می دهد، گفت: پهنای منطقه ی برق شهرستان ورامین 
2 هزار کیلومتر مربع اســت که یکی از بزرگ ترین مناطق برق استان 

تهران به شمار می رود.
رئیس اداره برق شهرســتان ورامین افزود: در سال جاری بزرگ ترین 
پروژه برقی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اصالح و بهینه سازی 
200 کیلومتر شبکه سیمی فرسوده در سطح شهرستان ورامین بود که 

51 میلیارد تومان اعتبار به همراه داشت.
وی با بیان اینکه تا به امروز، اصالح و بهینه ســازی شبکه 17 روستا 

به طور کامل انجام شده اســت، گفت: تا پایان ســال جاری شبکه برق 
همه ی روستاهای مرکزی شهرستان به صورت 100 در صدی و بخش 
جوادآباد نیز تا خرداد ماه سال 1402 به طور کامل اصالح و بهینه سازی 
خواهد شد، اعتبار این امر نیز از طریق افزایش 10 درصدی تمام قبوض 

مشترکین شهری تأمین شده است.
مزدرانی در پاسخ به اینکه نحوه پرداخت خسارات وارده به مشترکین 
در پی خرابی ها و نوســانات برق به چه صورت است، بیان کرد: تمامی 
مشترکین در سطح کشور ســاالنه مبلغ 10 هزار تومان به عنوان حق 
بیمه پرداخت می کنند. شهروندان می توانند با مراجعه به تارنمای شرکت 
توزیع نیروی برق، گزینه ثبت و پیگیری خسارت وارده را انتخاب کنند، 
مراحل شش گانه ثبت را تکمیل کنند که پس بررسی و تایید درخواست، 

هزینه پرداخت خواهدشد .

استاندار بوشهر:

 امسال در دهه مبارك فجر پروژه هاي عظيمي دراستان در دست اجراست

رئیس اداره برق شهرستان ورامین:

ورامین یکی از بزرگ ترین مناطق خطوط برقی استان 
تهران است

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران اعالم کرد 
که از ابتدای امسال تا پایان دی ماه بیش از 450 کیلومتر شبکه گاز در 

این استان اجرا شده است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، قاسم مایلی رستمی درباره آخرین وضع گازرسانی در مازندران 
گفت: اکنون 59 شــهر با ضریب 99.9 درصد و 2552 روستا با ضریب 

نفوذ حدود 9۶.5 درصد زیر پوشش گاز طبیعی هستند.
وی افزود: بــه موازات گســترش روزافزون واحدهــای صنعتی در 
این اســتان، گازرسانی نیز روندی شــتابان دارد و سبب تقویت و رونق 
فعالیت های تجاری در این خطه شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
مازندران تصریح داشت: تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان در 
ســال های اخیر با وجود اعمال تحریم ها و فشار اقتصادی فراوان نه تنها 
متوقف نشــده، بلکه با تالش و همت باالی مسئوالن صنعت گاز کشور 

این کار با تکیه بر توان و حضور مؤثر شرکت های داخلی شتاب بیشتری 
گرفته است. مایلی رستمی تأکید کرد: با بررسی حجم شبکه  گذاری در 
سال جدید مشخص می شود هر روز بیش از 1.5 کیلومتر شبکه گذاری 

در اســتان مازندران انجام شــده که با حجم شبکه گذاری تا پایان دی 
ماه امســال و با در نظر گرفتن مسیر طوالنی و پر پیچ و خم روستاهای 

باقیمانده بیش از 450 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است.
تعداد علمک های نصب شده از مرز 852 هزار مورد عبور کرد

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه بیش از 18 هزار و 
985 علمک در سطح شهر و روستاها استان مازندران نصب شده است، 
ادامه داد: در این زمان 7 هزار و 985 علمک در ســطح شهر و روستاها 
مازندران نصب شــده که از این تعداد 4 هزار و ۶08 علمک در شهرها و 

14 هزار و 317 علمک در روستاها بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران تعداد علمک های نصب شده در 
این اســتان را 852 هزار و 950 مورد اعالم و اظهار داشت: از تعداد کل 
علمک های نصب شــده، تعداد 400 هزار و 90 مورد در سطح شهرها و 

452 هزار و 8۶0 مورد در سطح روستاها بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران اعالم کرد :

اجرای بیش از 4۵۰ کیلومتر شبکه گاز در مازندران

شماره 3087
دوشنبه
17 بهمن 1401

یزد - ســید محمد جواد عرفان فر: فرماندار یزد با اشــاره به 
پروژه های افتتاحی در دهه فجر امسال گفت: در دهه فجر امسال 114 
پروژه که 8۶ مورد آن شــهری و مابقی روستایی به بهره برداری خواهد 
رســید. محمدرضا مدرسی  صبح امروز به مناسبت ایام اهلل دهه فجر به 
اتفــاق معاونین خود در جمع خبرنگاران تصریح داشــت : حدود 4۶7 
میلیارد تومان حجم اعتبارات این پروژه ها است که ۶9 پروژه زیربنایی، 
در حوزه کشاورزی 5 پروژه که اعتبارات آن بالغ بر 17 میلیارد تومان، در 
حوزه عمرانی 23 پروژه با اعتبار 14۶ میلیارد تومان، در حوزه ورزشی 4 
پروژه و تعدادی پروژه در حوزه میراث فرهنگی اســت که به بهره برداری 
خواهد رســید. فرماندار یزد  گفت : فرمانــداری یزد تنها فرمانداری در 
سطح  اســتان یزد است که دارای سه معاونت جداگانه و تفکیک شده 
است.  مدرسی ادامه داد: بنده از سال 92 تا 9۶ در شورای اسالمی شهر 
یزد حضور داشته ام و به علت تعامالت باالیی که شورای شهر با فرمانداری 
داشته است کامالً در جریان فعالیت ها بوده و شناخت دقیقی نسبت به 
وضعیت شهر یزد دارم و این موضوع که مطرح می گردد که بنده از خارج 

سیستم آمده و اشراف دقیقی روی موضوعات ندارم اشتباه است.
این مقام مسئول  با بیان اینکه روزمرگی ها و مشکالت فراوان شهری 
در فرمانداری ها بسیار زیاد خاطرنشان کرد : اگر یک فرماندار بتواند همین 
موضوعات روزمره را رسیدگی کند، بسیار اقدام بزرگی انجام داده است 

و نباید انتظار داشت در این شــرایط فرماندار بتواند برنامه های خود را 
دنبال کند. فرماندار یزد در بخش دیگری از ســخنان خود بیان داشت 
: در سال جاری فرمانداری یزد درگیر موضوعات و چالش های متعددی 
ازجمله سیل،  مردمی سازی یارانه ها، اعتراضات و اجتماعات صنفی که 
بعد از آزادسازی یارانه ها شکل گرفت، حادثه قطار، سیل مرداد، سرویس 
مدارس، اغتشاشات، ســفر ریاست جمهوری بوده است که در تمام این 
برنامه ها سعی شده حس اعتماد بین مردم شکل گرفته و در راستای رفع 
دغدغه های مردم اقدام شود. وی با اشاره به اینکه فرمانداران باید برش 
طرح های استانی را نیز پیگیری کنند اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که 

به شدت در حال پیگیری آن هستیم برنامه یزد نوین است که برنامه ای 
کالن است و پیگیری های خاص خود را دارد. مدرسی با تأکید بر اینکه 
در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان یزد حدود 37 
هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد تصریح کرد: تاکنون حدود 4 هزار 

واحد مسکونی آن عملیات اجرایی آن شروع شده است.
وی در مورد شلوغی نانوایی های یزد نیز اظهار کرد: بعد از آزادسازی 
یارانه ها حجم مصرف و مراجعه آنها به نانوایی ها حدود 30 درصد افزایش 
داشــت و به علت نحوه اجرای طرح آزادسازی یارانه ها که یارانه به آرد 

تعلق می گیرد قاچاق نان نیز افزایش یافت.
فرماندار یزد ادامه داد: تالش شــد قاچاق آرد به حداقل ممکن برسد 
و در همین زمینه تاکنون 537 نانوایی متصل به ســامانه شــده اند که 
عملکرد آنها کامالً نظارت می شــود و در صورت وجود مشکلی سهمیه 
آرد آنها کاهش خواهد یافت و به همین علت در دو ماه اخیر مشکالت 
قاچاق و شلوغی نانوایی کاهش یافته است. مدرسی با اشاره به اینکه یکی 
دیگر از اقداماتی که برای کاهش صف نانوایی ها انجام شد صدور مجوز 
برای راه اندازی نانوایی های جدید بود تصریح کرد: در مدت اخیر حدود 
40 سهمیه نانوایی جدید صادر شد که این موضوع به دالیل متعدد در 
سال های اخیر مسکوت مانده بود و هیچ مجوزی صادر نمی شد که خود 

دلیلی بر شلوغی صف های نانوایی در برخی مناطق بود.

فرماندار یزد خبر داد

بهره برداری  ۱۱4پروژه شهری و روستایی در دهه فجر 

اهواز - شبنم قجاوند: رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز در راستای 
تحقق شعار سال 1401 با عنوان " تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" 

برنامه ریزی و برگزار می شود. 
جهانبخش راهداری در آســتانه گشایش این نمایشگاه افزود: برگزار 
کنندگان این رویداد مهم اقتصادی همت و تالش خود را برمحور استمرار 
حمایت همه جانبه از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی خاصه دانش 
بنیان ها متمرکز نموده تا بتوانند در فضایی تخصصی آخرین دستاوردها 

و پیشرفت های خود را به نمایش بگذارند.
وی اظهار کرد: انتظار می رود ســازندگان، تولید کنندگان و تامین 
کننــدگان قطعات و تجهیزات صنعت نفت با هــم افزایی، همفکری و 

تبادل تجربیات با متخصصان، کارشناسان و صاحبنطران شرکت های 
زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران، با تکمیل زنجیره تولید و کیفیت 
بخشــی به تولیدات، اهداف اجرایی برنامه اقتصاد مقاومتی را محقق و 

دستاوردهای ارزشمندی برای صنعت نفت کشور به ارمغان آورند. 
راهداری با بیان اینکه شــرکت ملی حفاری ایران از بدو تاســیس تا 
کنون نهایت همکاری و همیاری را با سازندگان و تولید کنندگان داخلی 
داشته است و پیشگامی آن در استفاده از تولیدات ساخت داخل گفت: 
در نمایشگاه امســال که از تاریخ 17 تا 20 بهمن ماه با حضور بیش از 
270 شرکت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان 
در اهواز برگزار خواهد شد، این شرکت به طور فعال و موثر مشارکت دارد. 
رئیس روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران، رونمایی از قطعات 

و تجهیزات راهبردی در صنعت حفاری که در یک ســال گذشته بومی 
سازی شده اســت، نمایش قطعات و تجهیزات که در برنامه طراحی و 
مهندسی ساخت قرار دارد، نشســت های تخصصی با مدیران عامل و 
نمایندگان شرکت های حاضر در نمایشگاه، انعقاد تفاهمنامه همکاری 
با مراکز علمی و پژوهشی، رونمایی از نخستین نرم افزار جامع طراحی 
و مهندســی حفاری در کشور و مشــارکت در پنل های تخصصی را از 
برنامه های این شرکت در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت 

خوزستان عنوان کرد.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران:

 سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز 
در راستای تحقق شعار سال ۱4۰۱ برگزار می شود
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ترندهای بازاریابی و فروش در ۲0۲3

به قلم: مورالی نتی
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

اکنون که در اولین هفته های ســال جدید به ســر می بریم، بهترین زمان برای صحبت کردن از 
ترندهای اصلی در حوزه های مختلف اســت. با توجه به این امر که هدف اصلی هر کســب و کار، 
فروش محصول می باشد، صحبت کردن در رابطه با این موضوع، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده 
و در این رابطه قصد داریم تا موارد احتمالی را بررســی کنیم. نکته ای که باید به آن توجه داشــته 
باشــید این است که تمامی ترندها براساس نظر کارشناســان حوزه اقتصاد، بازاریاب های حرفه ای 
و تحلیل آمارهای مختلف به دســت آمده است. به همین خاطر می توان نسبت به آنها با اطمینان 

صحبت کرد. 
1-درخشش واقعیت افزوده 

درواقــع می توان با اطمینان این مورد را عنوان کرد که تا به امروز از تمامی ظرفیت های واقعیت 
افزوده اســتفاده نشــده و موارد کاربرد آن نیز بســیار ابتدایی بوده است. با این حال امسال شاهد 
تمرکز بیشتر کسب و کارها به این بخش و استفاده حداکثری خواهیم بود. درواقع به نظر می رسد 
کــه روش های جدیدتری مورد اســتفاده قــرار می گیرد که در آنها از هــوش مصنوعی نیز کمک 
بیشــتری گرفته خواهد شد تا تجربه کاربر، به باالترین سطح ممکن برسد. برای مثال ممکن است 
برای اولین بار شــاهد برگزاری رویدادهای جهانی آنالین باشیم که تاکنون در شهرهای مختلف با 
هزینه های گزاف، برگزار می شــود. درواقع این موضوع کمک خواهد کرد تا تمامی محدودیت های 
زمانی، مکانی و حتی بودجه ای نیز از بین برود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که رویدادها، از جمله بهترین بســترهای فروش و بازاریابی محسوب می شوند و این اتفاق می تواند 
انفجاری در رشــد کســب و کارها خصوصا برندهای نوپا را به همراه داشته باشد و مسیر موفقیت 
را بــه مراتب کوتاه تر نماید. در این رابطه تنها مورد اســتفاده جدید از واقعیت افزوده، مختص به 
نمایشــگاه ها نخواهد بود و در این رابطه حتما اقدامات دیگری را نیز شاهد خواهیم بود. به صورت 
کلی اگر خواهان این امر هســتید که در ســال ۲۰۲۳، رشد خوبی را داشته باشید، الزم است تا به 

واقعیت افزوده توجه داشته و به دنبال راهکارهای استفاده خالقانه تر از آن باشید. 
۲-رشد بی نظیر میکرو اینفلوئنسرها 

این امر یک واقعیت غیرقابل انکار اســت که اینفلوئنســرها زمینه رشد خود را از دست داده اند و 
به علت عدم ارتباط مناســب با مخاطبان خود، در حال از دست دادن جایگاه می باشند. درواقع در 
این حوزه شاهد ریزش های شدید هستیم. با این حال این موضوع برای میکرو اینفلوئنسرها کامال 
متفاوت بوده و آنها به واســطه فعالیت تخصصی تر و ارتباط نزدیک با مخاطبان خود، محبوبیت به 
مراتب بیشــتری را در ســال جدید پیدا خواهند کرد و تحت این شرایط طبیعی است که برندها 
نیز برای همکاری به این دسته از افراد توجه بیشتری را داشته باشند. نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که امروزه در علم بازاریابی، به تناسب فعالیت تبلیغ کنندگان با حوزه 
کسب و کارها توجه بیشتری می شود. تحت این شرایط اینفلوئنسرها که فعالیت جامع تری دارند و 
حوزه آنها را نمی توان تخصصی عنوان کرد، دیگر بهترین گزینه ها محسوب نمی شوند. در این زمینه 
همکاری با آنها نیز بســیار هزینه بر بوده و ایــن امر تمایالت را کاهش خواهد داد. نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که پس از تجربه تلخ کرونا که منجر به ورشکست شدن تعداد 
زیادی از کسب و کارهای مختلف شد توجه به بودجه و توجه به مقرون به صرفه بودن فعالیت ها، 
اهمیت دوچندانی را پیدا کرده اســت. خوشبختانه امروزه انواع نرم افزارها وجود دارد که شما را در 

پیدا کردن میکرو اینفلوئنسر مناسب، کمک می کنند. 
3-اهمیت توجه بیشتر به کارمندان 

واقعیت این است که در جهان امروز که سرعت انتشار اخبار بسیار سریع است، هر اقدامی می تواند با 
بازخوردهای سریع همراه شود. در این زمینه بسیاری از برندها در اوج کرونا، رفتار مناسبی را با کارمندان 
و کارکنان خود نداشته اند و این امر به خوبی توسط شبکه های اجتماعی پوشش داده شد. درواقع امروزه 
توجه به سالمت افراد، اهمیت بسیار باالیی را پیدا کرده است. تحت این شرایط کمتر فردی را می توان 
پیدا کرد که حاضر به خرید از برندی باشــد که محصول آنها حاصل ظلم کردن به حتی عده کمی از 
افراد باشد. با این حال این امر تنها نکته مهم نبوده و در علم بازاریابی جدید، توجه به نیروی کاری به 
عنوان مهمترین دارایی یک کسب و کار مطرح می شود. در این زمینه بهترین فعالیت آینده نگارانه این 
اســت که بر روی تیم خود سرمایه گذاری کنید. این موضوع کمک خواهد کرد تا در نهایت توان انجام 
کارهای به مراتب بزرگتری را پیدا کرده و رشد تضمین شده ای را داشته باشید. همچنین این نکته را 
فراموش نکنید که یک کارمند راضی، مبلغ برند شما نیز خواهد بود که خود یک رشته بازاریابی ویروسی 
را به همراه دارد. به صورت کلی اگرچه تاکنون از کارمندان به عنوان یک ترند حوزه بازاریابی و فروش 
نام برده نمی شد، با این حال این موضوع برای اولین بار در سال جاری، اتفاق خواهد افتاد و الزم است 

تا خود را برای آن آماده نمایید. 
4-رشد بیشتر محتوای بصری

درواقع در جهان امروز، دیگــر متن را نمی توان دارای توانایی های الزم برای اقدامات بازاریابی و 
فروش به حســاب آورد. در این زمینه شما باید به دنبال روش هایی باشید که تنها نیاز به مشاهده 
داشــته باشــد. این موضوع را می توان به خوبی در کلیپ ها مشاهده کرد. با این حال این امر نقطه 
پایان نبوده و الزم است تا شما به دنبال روش های جدید در این حوزه باشید. درواقع تکراری شدن 
اقدامات، به یک آفت تبدیل شده است که شما باید در تالش برای رسیدن به جایگاهی باشید که 
ســایرین از شــما تقلید کنند. در این زمینه مواردی نظیر ویدئوهای سه بعدی و استفاده از فضای 
متاورس، کمک خواهد کرد تا تجربه مشاهده کردن، وارد سطح جدیدی شده و مشتری به باالترین 
درک ممکن از محصول دســت پیدا کند. به صورت کلی اگر شما صرفا به دنبال موارد رایج مانند 
آنباکس کردن باشید، بدون شک در بازار سال جدید جایگاه خاصی را به دست نخواهید آورد. در 
این زمینه توصیه می شود که خالقیت را جدی گرفته و به دنبال اقدامات جدید باشید. این امر که 
هر هفته یک ویدئوی جدید و متفاوت را داشته باشید، به مراتب نتیجه بخش تر از آن است که هر 

روز موارد معمولی را منتشر نمایید.
در آخر فراموش نکنید که موارد معرفی شده، ترندهای جهانی محسوب می شوند. با این حال شما 

می  توانید در مقیاس های کوچک تر، ایجادکننده ترندهای جدید باشید. 
entrepreneur.com :منبع
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نویسنده: علی آل علی
بازاریابــی دیجیتــال یکی از حوزه هــای پرطرفدار در 
بین کارآفرینان محســوب می شود. درست مثل یک تیم 
ورزشی پرطرفدار که همه مردم دنیا را دور خودش جمع 
می کنــد، دیجیتال مارکتینگ هم دو دهه ای هســت در 
کانون توجه بازاریاب ها قرار دارد. البته توســعه ســریع 
شبکه های اجتماعی و تحوالت چند سال اخیر کلی سوال 
مختلف درباره این الگو ایجاد کرده است. به همین خاطر 
ما در این مقاله به بهانه گذشــت نزدیــک به یک ماه از 
ســال جدید نگاهی به مهمترین سواالت درباره دیجیتال 
مارکتینگ انداخته ایم. اگر شــما هم کلی ســوال درباره 
تغییــرات احتمالی بازاریابی دیجیتال دارید یا ســواالت 
متنوعی در سرتان درباره اش شکل گرفته، تا انتها همراه 

ما در این مقاله باشید. 
ما در این مقاله قصد داریم بعضی از مهمترین تغییرات 
دنیای بازاریابی دیجیتال را در قالب ســواالتی اساســی 
بررسی کنیم. اگر شما هم دوست دارید با سر و شکل این 
عرصه در طول سال جدید آشنا شوید، حتما تا انتها با ما 
همراه باشــید. ما در این بخش سواالتی اساسی که ذهن 

اغلب بازاریاب ها را درگیر کرده، مطرح خواهیم کرد. 
آینده بازاریابی دیجیتال

تیک تاک چطور دنیای شبکه های اجتماعی را تغییر 
خواهد داد؟

اولین ســوالی که اینجا مطرح است، آینده شبکه های 
اجتماعــی اســت. در دنیایی که تیک تــاک روز به روز 
شهرت بیشتری کســب می کند، اوضاع برای پلتفرم های 
قدیمی چندان خوب نیســت؛ چراکه آنها از همین حاال 
بازار را به رقیبی بزرگ باخته اند که حاال حاالها هم قصد 

بی خیال شدن ندارد. 
شــما الزم نیســت حتما یک بازاریاب همه فن حریف 
باشــید تا سختی های تولید محتوا و تعامل با نسل جوان 
را درک کنید. نکته جالب توجه درباره تیک تاک جذابیت 
این پلتفرم برای جوانان است. به طوری که اغلب کاربران 
نسل Z از بین شبکه های اجتماعی مختلف دست کم در 
تیک تاک عضویت دارند. دقیقا به همین خاطر شــرکت 
متا خیلی زود زنگ خطر را شــنید. سرویس هایی نظیر 
ریلز در اینستاگرام نشانه همین جهتگیری تیم زاکربرگ 
برای الگوبرداری از تیک تاک است. ما در روزنامه فرصت 
امــروز معتقدیــم آینده شــبکه های اجتماعــی به طور 
اجتناب ناپذیری با تیک تاک گره خورده اســت. حاال در 
این میان نوع واکنش برندها نکته بی نهایت مهمی خواهد 

بود. 
اولین واکنش پلتفرم هــای مختلف در برابر تیک تاک 
پذیرش تغییرات و نوآوری های این شبکه اجتماعی است. 
مثــال یوتیوب را در نظر بگیرید؛ این پلتفرم از مدتی قبل 
مثــل تیک تاک یک بخش ویژه طراحی کرده تا کاربران 
ویدئوهای کوتاه شان را به اشتراک بگذارند. اگر تا همین 
چند سال قبل درباره بارگذاری ویدئوهای کوتاه در تیک 
تاک با کسی حرف می زدید، احتماال با خنده های فراوان 
شــما را بدرقه می کرد، با این حــال االن همه چیز فرق 
کرده اســت؛ چراکه کمتر پلتفرمی توانایی نادیده گرفتن 

نوآوری های تیک تاک را دارد. 
یکی دیگر از جواب های هوشــمندانه برای شبکه های 
اجتماعــی در واکنش به تیک تاک تاکید بر روی مزایای 
متفاوت شــان اســت. مثال توییچ )Twitch( را در نظر 
بگیرید؛ این پلتفرم به جای اینکه کورکورانه از تیک تاک 
تقلید کند، روی مزیت دیگری سرمایه گذاری کرده است. 
این مزیت اســتریم ویدئو از ســوی کاربران است. اگر از 
طرفدارهای دوآتیشــه صنعت گیم باشید، احتماال بارها 
و بارها ویدئوی زنده گیمرهای بزرگ را تماشــا کرده اید. 
توییچ این امکان را به کاربران می دهد که هر کدام تبدیل 

به یک پا گیمر شوند. 
بی شک نقاط تمایز بی نهایت متنوعی برای کارآفرینان 
دم دســت قرار دارد. در این میــان خالقیت و اعتماد به 
نفــس تیم های طراحی پلتفرم آنالیــن حرف اول و آخر 
را می زند؛ چراکه خیلی وقت ها سرمایه گذارها دنبال یک 
کپی دســت چندم از تیک تاک هستند. به همین خاطر 
عمال هیچ فرصتی برای عرض اندام به طرح ها نمی دهند. 
یکــی از ترندهای قابــل توجه در دنیای شــبکه های 
اجتماعــی که هیچ ربطی هم بــه تیک تاک ندارد، بحث 
دنبال کردن صفحات مختلف و سهیم شدن این صفحات 
در سود تبلیغاتی پلتفرم هاســت. بارزترین نمونه در این 
میان یوتیوب است. بسیاری از بالگرها در طول سال های 
اخیر به ســراغ یوتیــوب رفته اند. این امر نــه یک اقدام 
لوکس، بلکه تکنیکی حرفه ای برای بهره مندی از ســود 
سرشــار تبلیغات یوتیوب اســت. فکر می کنم حاال دیگر 
فهمیده باشــید چرا اغلب اینفلوئنسرها و بالگرها عاشق 

یوتیوب هستند، مگر نه؟
آیا هوش مصنوعی به بازاریابی محتوا کمک می کند؟

بحــث دربــاره بازاریابی محتــوا یکــی از جدال های 
همیشــگی در بین بازاریاب ها محســوب می شــود. کم 
نیســتند کسانی که با شنیدن اســم هوش مصنوعی یاد 
فیلم های آخرالزمانی با تم نبرد انسان و ربات ها می افتند. 
البته چنین تصوراتی هیچ بهره ای از واقعیت ندارد؛ چراکه 
هوش مصنوعی بیشتر شبیه یک نرم افزار هوشمند است 

تا رباتی با طراحی شبیه انسان!
ماجــرای کمک هوش مصنوعی بــه بازاریابی محتوا از 
آنجا شــروع شد که در ســال ۲۰۲۲ خیلی از موسسات 
مطبوعاتی یا تیم هــای بازاریابی از ابزارهای دارای هوش 
مصنوعــی برای ایده یابی اســتفاده کردند. به این ترتیب 
یکــی از دغدغه هــای قدیمی بازاریاب هــا کم کم جای 
خودش را به دنیای بی انتهای ایده های برتر می داد. البته 
کار هوش مصنوعی در این میان بی عیب و نقص نیست، 
اما هرچه باشد از فرآیند خسته کننده یافتن ایده های تازه 

بهتر خواهد بود. 

احتماال شــما هم به هنگام تولید محتوا همیشه پیش 
خودتان فکر کرده اید چقدر خوب می شــد همین االن از 
آســمان ایده ای دست اول به دســت تان می رسید. خب 
در این صورت هوش مصنوعی چنین رویای شــیرینی را 
تبدیل به واقعیت کرده است. البته این تمام ماجرا نیست؛ 
چراکه کارشــناس ها امیدوارند تا چند سال دیگر هوش 
مصنوعــی به تنهایی توانایی تولید محتوا را نیز پیدا کند. 
آن وقت نقش بازاریاب هــا در این میان به ناظران کیفی 

ارتقا پیدا خواهد کرد. ماجرا حسابی جالب شد، نه؟
بی شــک صحبت از افزایش نقــش هوش مصنوعی در 
فرآینــد تولید محتوا حســابی بازاریاب هــا و طراح های 
تبلیغات را به چالش می کشد؛ چراکه آنها پیش خودشان 
هزار و یــک خیال گوناگون مبنی بر جایگزینی شــان با 
ابزارهــای حرفه ای خواهند کرد. اگر شــما هم از همین 
کاال چنین استرسی پیدا کرده اید، باید بگوییم اصال جای 

نگرانی نیســت؛ چراکه هوش مصنوعــی هنوز راه درازی 
برای جانشینی شما دارد. 

Ad- )براســاس گزارش موسســه ادمیکــس گلوبال 
mix Global(، میــزان اعتماد کاربــران به تبلیغات یا 
محتوایی که تماما از ســوی هوش مصنوعی تولید شده 
باشــد، بی نهایت اندک اســت. هرچه باشد مردم دوست 
دارند محتوایی دم دست شــان باشــد که کامال از طرف 
آدم های واقعی تولید شــود. کافی اســت پیش خودتان 
درباره تجربه های افتضاح از مشــاهده ویدئوهای تولیدی 
بازاریاب های واقعــی را مرور کنید. آن وقت اصال عجیب 
نیست که به حاصل کار چند ابزار دارای هوش مصنوعی 

شک کنید!
مــا در روزنامه فرصت امــروز معتقدیــم اعتماد بین 
کاربران و برندها همیشــه حــرف اول و آخر را می زند. 
همانطور که بازیکنان یک تیم ورزشــی باید به مربی شان 
اعتماد داشته باشند تا کارها جلو برود، در دنیای بازاریابی 
هم تا کاربران به بازاریاب ها اعتماد نکنند، هیچ خبری از 
موفقیــت بازاریابی نخواهد بود. درســت به همین خاطر 
حتی اگر هوش مصنوعی حســابی پیشرفت کند، بازهم 

نیاز به بازاریاب های واقعی رفع نخواهد شد. 
آیا تبلیغات کلیکی و اتوماسیون با هم سازگار 

خواهند شد؟
تبلیغات کلیکی )PPC( و اتوماسیون دو تا از مهمترین 
فناوری های توســعه یافته در طول ســال اخیر محسوب 
می شــود. این روزها خیلــی از کارآفرینان برای تبلیغات 
بی دردسر سراغ الگوی کلیکی می روند. این مدل به طور 
ویژه ای بــرای بازاریاب هایی که حوصله صرف هزینه های 
کالن در بازار را ندارند، مناسب خواهد بود. بر این اساس 
کافی است یک بار برای همیشه دور هزینه های گزاف در 
حوزه بازاریابی را خط بکشــید. در عوض تبلیغات کلیکی 
در ازای هــر کلیک کاربران بر روی تبلیغات تان از شــما 
پــول می گیرد. این همان الگوی دوست داشــتنی گوگل 
در نمایش تبلیغات برای کاربران اســت. به همین خاطر 
هم گوگل سال هاســت گزینه ای جذاب برای بازاریاب ها 

محسوب می شود. 
در سوی دیگر میدان اتوماســیون به عنوان سرویسی 
که خیلی از کارها را ســاده ســاخته، جذابیت بی نهایت 
زیادی برای بازاریاب ها دارد. البته در طول سال های اخیر 
طوری جا افتاده که انگار اتوماســیون در تبلیغات کلیکی 
با هم سر ناســازگاری دارد. ما در این مورد سراغ برخی 

از تحوالت احتمالی در طول سال جدید خواهیم رفت.
اولین نکته ای که باید مد نظر داشته باشیم، جهتگیری 
بهتر بازاریاب ها به سوی آشتی دوباره با اتوماسیون است؛ 
چراکه در طول چند ســال اخیر بازاریاب ها طوری رفتار 
کرده اند که انگار اتوماســیون دیگر به آخر خط رســیده 
اســت. درســت به همین خاطر تمرکز بر روی تبلیغات 
کلیکی بوده و کمتر کســی به ســراغ این یــار قدیمی 
بازاریاب ها می رفت. اولین تغییر در ســال جدید استقبال 
دوباره از اتوماسیون اســت. البته در این میان پای نسل 
جدید اتوماسیون در میان اســت. بنابراین شما هم باید 
خودتان را بــرای تغییرات تازه آماده کنیــد. این امر به 
معنای رهایی از شر ُخرده کاری ها و امکان تمرکز بر روی 

نکات بی نهایت مهم است. 
آشتی اتوماسیون با تبلیغات کلیکی شاید بیشتر از همه 
به سود گوگل باشد؛ چراکه کار ثبت آگهی و قیمتگذاری 

آنها را بی نهایت ساده خواهد کرد. اگر شما هم از سیستم 
مزایده ای گوگل خسته شده اید، کم کم خبرهای خوشی 
در این راســتا به گوش خواهد رســید. کافی است کمی 
صبر داشته باشید تا همه چیز مطابق میل تان پیش برود. 
مدیــران گــوگل در طول یکی دو ســال اخیر به طور 
مداوم گزارش هایی مبنی بر شــکایت کاربران از دســت 
پیچیدگی هــای پلتفرم تبلیغاتی شــان دریافت کرده اند. 
اگرچه تا قبل از دوران کرونا رســیدگی به این مشکالت 
خیلی مهم نبود، اما حــاال رقبایی مثل تیک تاک، متا و 
آمازون در کنار گوگل حضور دارند که منتظر اشــتباهی 
از ســوی این شرکت هســتند. پس چه بهتر که گوگل 
حواســش را در این میان کامال جمــع کند. پیوند میان 
اتوماســیون و تبلیغات کلیکی احتمــاال موجب طراحی 
دوباره رابط کاربری گوگل ادز خواهد شد. این تغییر مهم 
در صورتی که درست اعمال شود، همه حساب و کتاب ها 
را دستخوش تغییر خواهد کرد. با این حساب باید منتظر 

خبرهای خوش بیشتری در مورد گوگل ادز باشیم. 
ظهور نسل Zچه تاثیری بر استراتژی های بازاریابی دارد؟

نسل Z یا همان جوان های پرشور در زبان عامیانه چند 
ســالی است حسابی در بازار ســر و صدا کرده اند. اگر تا 
قبل از این بازاریاب ها بــه خاطر تاثیر روانی آنها بر روی 
تصمیم های خرید والدین روی شان حساب باز می کردند، 

حاال همه چیز فرق کرده!
جوان هــای امروزی نــه تنها دیگر وابســتگی مالی به 
خانواده شــان ندارنــد، بلکه وارد دنیــای کارآفرینی هم 
شده اند. این وسط تاثیر نسل جوان به اندازه ای زیاد بوده 
که خیلــی از برندها را به تجدیدنظر در اســتراتژی های 
بازاریابی واداشــته است. هرچه باشــد ما االن با موجی 
از مشــتریان جدید رو به رو هســتیم که از هیچ الگوی 

کالسیک خرید پیروی نمی کنند. 
اولین تغییری که اســتراتژی های بازاریابی در مواجهه 
با نســل جوان به خود خواهد دید، رونق هرچه بیشــتر 
اینفلوئنسر مارکتینگ اســت. اینفلوئنسرها هیچ وقت تا 
این اندازه در کانون توجه نبوده اند. اگر شــما همیشــه 
حسرت همکاری با سلبریتی های بزرگ را داشته اید، حاال 
دیگر انتظارتان به سر رسیده اســت؛ چراکه اینفلوئنسر 
مارکتینگ با هزینه ای به مراتب کمتر جایگزین همکاری 

با سلبریتی ها شده است. 
این روزها به هر جا که نگاه کنید، ردی از اینفلوئنســر 
مارکتینگ به چشــم می خورد. ســاالنه میلیون ها نفر با 
ســودای تبدیل شدن به اینفلوئنسرهای مشهور شروع به 
تولیــد محتوا می کنند. با این حال فقــط تعداد کمی از 
این جمعیت فراوان به نقطه پایانی ماراتن می رســند. به 
همین خاطر هم اینفلوئنسرهای کاردرست همیشه برنامه 

شلوغی برای همکاری با برندها دارند. 
نکته ای که درباره همکاری با اینفلوئنسرها باید مدنظر 
داشــت، اهمیت شــفافیت در این فرآیند است. کاربران 
بیشــتر از هر زمان دیگری به عملکرد شــفاف برندها و 
صدالبته اینفلوئنسرها اهمیت می دهند. بنابراین اگر فکر 
کرده اید همکاری های سرســری یا غیرشفاف اوضاع تان 
را بهتــر خواهد کرد، کامال دراشــتباهید. درواقع شــما 
بایــد تمام جزییات را به طور کامال شــفاف و روراســت 
بیان کنید. این اولین قدم برای موفقیت در اینفلوئنســر 

مارکتینگ، به ویژه در سال ۲۰۲۳، خواهد بود. 
یکی دیگــر از ترندهایی که در ارتباط با نســل جوان 
مطرح می شود، اوج گیری شخصی سازی به مثابه یکی از 
فرآیندهــای مهم در حوزه بازاریابی اســت. اگر تا همین 
چند ســال قبل بازاریاب ها بدون هیچ مشکلی محتوایی 
یکســان برای گــروه های مختلــف خریــداران تولید 
می کردند، حاال دیگر ماجرا کامــال فرق می کند؛ چراکه 
جوانان اصال میانه خوبی با محتواهای یکســان و شــبیه 
به هم ندارند. در عوض شما باید سرمایه گذاری بیشتری 
روی شخصی ســازی محتوا کرده تا دل مشــتریان را به 

دست بیاورید. 
آخرین مطلبی که درباره تغییرات اســتراتژی بازاریابی 
در ارتباط با نســل Z باید مد نظر داشــته باشیم، بحث 
امنیت اطالعات اســت. رســوایی هایی نظیر آنچه برای 
فیس بوک رخ داده، خیلی از کاربــران را نگران می کند. 
البتــه در این میان میزان نگرانی نســل جوان به خاطر 
مهارتش در زمینه شــبکه های اجتماعی بســیار بیشتر 
اســت. پس اگر فکر کرده اید بدون توجه به نکات ایمنی 
و امنیت اطالعات کاربران شانســی بــرای اثرگذاری بر 
روی مخاطب تان دارید، ســخت دراشــتباهید. در عوض 
این همکاری با موسســات امنیت ســایبری اســت که 

مخاطب تان را مطمئن خواهد کرد. 
سخن پایانی

بازاریابــی دیجیتال در طول ســال های اخیر تغییرات 
زیادی را به خود دیده است اما هیچ کدام به اندازه امسال 
بنیادی به نظر نمی رسد. به همین خاطر ما در این مقاله 
ســواالتی که آینده عرصه بازاریابی را تعیین می کند، زیر 
ذره بیــن بردیم. من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز 
امیدواریــم نکات مورد بحث در این مقاله کمکی هرچند 
کوچک به شــما بــرای واکنش بهتر در برابــر تغییرات 
موردنظر کرده باشــد. مثل همیشــه اگر نظر یا ســوالی 
درباره آینده دیجیتال مارکتینگ داشــتید، ما همیشــه 

منتظرتان هستیم. 
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