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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سفره خانوار در 19 استان كوچک تر شد

جوالن زمستانی 
تورم خوراکی

فرصــت امروز: تورم خوراکی در بهمن ماهی که گذشــت، به بیش از 70 درصد رســید؛ یعنی مردم در بهمن 
ماه مجبور شــدند 70.5 درصد بیشــتر از بهمن سال گذشــته برای خرید کاالهای خوراکی هزینه کنند. جالب 
آنکه این رقم در برخی از اســتان ها باالتر از میانگین کشــوری است؛ مثال در استان سیستان و بلوچستان، تورم 
نقطه ای خوراکی در بهمن ماه به 89.7 درصد رســیده اســت. در خراسان شمالی هم تورم نقطه ای خوراکی ها از 
83 درصد عبور کرده است. در مجموع، تورم خوراکی در 19 استان کشور بیش از 70 درصد گزارش شده است. 
کمترین میزان تورم در این بخش نیز مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد با رقم 59.9 درصد بوده اســت...

ارزش یارانه نقدی در 3 سال گذشته آب رفت

ذوب یارانه نقدی از دریچه دالر
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خریداران خودروهای وارداتی سود دریافت می كنند

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: از ابتدای اسفندماه ورق بورس برگشت و با رشد دسته جمعی نماگرهای بورسی اگرچه 
بخشــی از عقب ماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارها جبران شــد، اما با توجه به سیاست های 

غیراصولی و تصمیمات مقطعی سیاستگذاران نظیر آنچه در ماجرای عرضه خودرو در بورس 
كاال با ورود شورای رقابت اتفاق افتاد، همچنان فضای نااطمینانی در تاالر شیشه ای موج...

پیشروی دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در سطح 1.8 میلیون واحدی

فرابورس وارد کانال جدید شد

یادداشت
كولبری و ته لنجی 
ساماندهی می شود؟

واردات كاال
از نوع سوم

برآوردها نشان می دهد که نزدیک 
به یک ســوم واردات کشور را قاچاق 
معضل  هرچنــد  می دهد.  تشــکیل 
قاچــاق کاال در اقتصاد ایــران، قصه 
دیروز و امروز نیســت و این قصه سر 
دراز دارد، اما با افزایش دامنه تحریم ها 
در چند ســال گذشــته و ممنوعیت 
واردات برخی کاالها، عمق بیشــتری 
پیدا کرده اســت. در این میان، برخی 
رویه های تجاری نیمه رســمی نظیر 
کولبــری و ته لنجی نیز به ورود بدون 
ضابطــه کاالهای خارجی به کشــور 
رونق داده و یاری رســان قاچاق شده 
اســت. اصوال واردات کاال به کشور با 
سه رویه انجام می شود؛ رویه نخست، 
واردات از مبــادی رســمی و قانونی 
اســت. رویه دوم، قاچاق کاال اســت 
که با دور زدن قانون انجام می شــود 
اما رویه ســوم، واردات کاال به صورت 
نیمه رســمی و شــبه قانونــی نظیر 
کولبری و ته لنجی اســت که در ادامه 
رویه دوم و قاچاق کاالهای ممنوعه به 
کشور صورت می گیرد. با وجود اینکه 
طرح ها و لوایح زیادی در این سال ها 
برای مقابله با قاچاق کاال و ساماندهی 
کولبری و ته لنجی اجرا شده است، اما 
با وجود اهتمام دولت، موفقیتی در این 

زمینه نداشته اند.
به اعتقاد بازوی کارشناسی مجلس، 
»اجرای دفعتی و یکبــاره اصالحات 

قانونــی« و »عدم توجه به 
2اشتغال و معیشت مناطق...
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8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت امروز: به نظر می رسد جنگ روسیه و اوکراین به نقطه 
عطفی در جهان تبدیل شده است. بازخوردهای اقتصادی این 
جنگ و افزایش سطح تورم، تهدید امنیت غذایی، جهش قیمت 
انرژی و... در یک سال گذشته همگی بر این گزاره تاکید می کنند. 
سناریوهای مختلفی از پایان بندی این جنگ ارائه شده و تحقق 
هر کدام از این سنایوها، نظم بین المللی را دگرگون خواهد کرد. 
به نظر می رسد دو حالت برای پایان بحران شرق اروپا وجود دارد؛ 
یا روسیه پیروز می شود یا شکست می خورد. در هر دو سناریو، 
معماری نظم جهانی تغییر خواهد کرد. در یک سالگی جنگ 
روسیه و اوکراین، به نظر می رسد اقتصادهای نفتی خاورمیانه و 
تولیدکنندگان عمده گاز از برندگان این جنگ هستند. در حالی 
بیشتر از یک سال از آغاز حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین 
می گذرد که اهمیت انرژی برای کشورهای جهان بیش از پیش 
افزایــش یافت، اما با این حال به دالیل مختلف، این فرصت به 

پررنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی انرژی منجر نشد.
در یک سال گذشته صادرات محصوالت کشاورزی و صنعتی 
روسیه به عربستان سعودی با رشــد بی سابقه 9.49 درصدی 
مواجه شــد و به مــرز یک میلیارد دالر نزدیک شــد. اهمیت 
عربستان ســعودی برای روسیه به عنوان یک شریک تجاری و 
اقتصادی به طور پیوســته در حال افزایش است و هر دو کشور 
در حال برنامه ریزی برای افزایش حجم تجارت متقابل به رقم 5 
میلیارد دالر هستند. آنطور که بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران 
در پنجاه و هفتمین گــزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
می گوید، به نظر می رسد عربستان جایگزین ایران در بازار روسیه 

خواهد بود.
روابط تجاری عربستان و روسیه

مرکز پژوهش های اتاق ایران در پنجاه و هفتمین گزارش از 

سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی«، به برندگان 
و بازندگان جنگ روسیه و اوکراین پرداخته و آخرین روندها و 
پیش بینی های اقتصادی در سطح بین المللی را مورد کنکاش 
قرار داده اســت. این گزارش در بخش تحوالت جهانی عمدتا 
به رخدادهای منبعث از جنگ روســیه و اوکراین اشــاره کرده 
و از جمله بر افزایش صادرات محصوالت کشــاورزی روسیه به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس متمرکز شده است. طبق ارزیابی 
که بازوی پژوهشی اتاق ایران، اخیرا »سرگئی کوزلوف«، سفیر 
روســیه در ریاض اعالم کرد که صادرات محصوالت کشاورزی 
روسیه به عربستان سعودی در سال گذشته با افزایش بی سابقه ای 
روبه رو شــد. در ســال  2022 میالدی، صــادرات محصوالت 
کشــاورزی و صنعتی روسیه به عربستان ســعودی با افزایش 
بی سابقه 9.49 درصدی مواجه شد و به نقطه عطف یک  میلیارد 
دالری نزدیک شــد. در همین راستا، همکاری مسکو با ریاض 
در بخش کشــاورزی، یکی از کاتالیزورهای اصلی برای توسعه 
کل روابط تجاری و اقتصادی میان روسیه و عربستان سعودی 
به شمار می رود. اهمیت عربستان سعودی برای روسیه به عنوان 
یک شریک تجاری و اقتصادی به طور پیوسته در حال افزایش 
بوده اســت و هر دو کشــور در حال برنامه ریزی برای افزایش 
حجــم تجارت متقابل به رقم 5 میلیــارد دالر »در آینده قابل 
پیش بینی« هســتند. تجارت دوجانبه میان مسکو و ریاض در 
سال گذشــته میالدی به حدود 75.1 میلیارد دالر رسید. در 
سفر وزیر کشاورزی روسیه به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در اکتبر 2022، دو طرف یادداشت تفاهمی را امضا کردند که 
براســاس آن، افزایش عرضه غالت، دام  زنده، محصوالت دامی، 
مواد غذایی، محصوالت ماهی، میگو، میوه ها و خرما، محصوالت 

زراعی و علوفه ای در دستور کار قرار گرفت.

براســاس این گزارش، بخش عمــده ای از تجارت دوجانبه 
عربســتان سعودی با روســیه را مواد شیمیایی نفتی تشکیل 
می دهد؛ از یک سو عربستان سعودی، رزین های آمینه و الکل های 
غیر حلقوی و پلی استال ها را به روسیه صادر می کند و از سوی 
دیگر نیز روسیه نفت تصفیه شــده و جو و سایر مواد غذایی را 
به این کشــور صادر می کند. عالوه بر این بخش ها، فرصت های 
دیگری نیز برای توســعه  تجارت فی مابین آنها وجود دارد؛ کما 
اینکه عربستان سعودی رسما برای پیوستن به گروه کشورهای 

بریکس درخواست داده است.
بازنده بزرگ در بازار انرژی

اتحادیه اروپا نیز قصد دارد با اعمال تحریم های مالی جدید، 
ایجاد محدودیت های تجاری و ممنوعیت خدمت به اتباع روس 
عضو هیأت مدیره شــرکت های زیرساختی مهم اروپایی مانند 
شبکه      های برق، به مســکو ضربه وارد کند، اما در یک سالگی 
جنگ روسیه و اوکراین، تغییرات زیادی در جهان اتفاق افتاده 
اســت؛ به      طور مثال، ژئوپلیتیک انرژی به       شدت دگرگون شده 
 اســت. کشورهای نفتی خاورمیانه و تولیدکنندگان مهم گاز از 
جمله برندگان جنگ در اوکراین بوده      انــد. در این میان، ایران 
یک بازنده بزرگ است؛ درحالی که این تحول می توانست ایران 
را به بازار جهانی انرژی بازگرداند، اما تصورات اشــتباه در مورد 
زمستان سخت اروپا و نیز تداوم وضعیت تحریمی و نااطمینانی 
تشدید شونده، عمال حذف ایران از بازار جهانی انرژی را تثبیت 
کرد؛ این در حالی اســت که حتی روسیه در پیامد تحریم های 
شدید توانسته است به صورتی نسبتا موفقیت آمیز، بازارهای انرژی 
خود را به  سوی شرق و مشتریان آسیایی تغییر جهت دهد و در 
بازاری مانند چین، جایگزین ایران شود. عالوه بر این، به گفته 
مقامات اروپایی، اتحادیه اروپا در حال آماده سازی طرح ممنوعیت 

صادرات قطعات الکترونیکی به روسیه که امکان بهره گیری از 
آنها در ساخت ســالح وجود دارد، ممنوعیت واردات الستیک 
و آسفالت از روســیه و صادرات کاالهای اتحادیه اروپا از جمله 
کامیون، ســایر وسایل نقلیه سنگین، ماشین آالت ساختمانی، 
پمپ ها و سایر تجهیزات مورد استفاده در بخش ساخت وساز به 
روسیه است. بروکسل به منظور مقابله با دورزدن تحریم ها، در نظر 
دارد یک شرکت کشتیرانی مستقر در دبی را که مظنون به ارائه 
کمک به روسیه در دورزدن تحریم های صادرات نفت است، در 

لیست تحریم قرار دهد.
در همین حال، عربستان با بهره گیری از مازاد دالرهای نفتی 
خود، به سمت تولید خودروهای برقی گام برداشته است. طرح 
تولید خودروهای برقی، بخشــی از تالش های جاه طلبانه این 
کشور برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی اســت. همچنین شــرکت خطوط دریایی 
عربستان خبر بازگشایی یک خط سرویس جدید میان قاره های 
آســیا و اروپا به عنوان بخشــی از برنامه توسعه شبکه خطوط 
خود را اعالم کرد. هدف از توســعه این خط جدید حمل ونقل، 
تقویت زنجیره های تأمین و تنوع بخشی به مسیرهای حمل ونقل 
برشمرده شده که مستقیما آسیا و اروپا را از طریق بندر جده به 
هم متصل می کند. این خط جدید می تواند عربستان را به یک 
مرکز لجســتیک جهانی که هند، چین و اروپا را به هم پیوند 

می دهد، تبدیل کند.
چشم انداز تجاری روسیه و تركیه

اخیرا »والدیمیر پوتین« از استراتژی جدید روسیه در زمینه 
غالت پرده برداشت؛ استراتژی      ای که کانون تمرکز آن، دستیابی 
به حجم باالی صادرات غالت روسیه است. در روسیه طی سال 
 2022، بیــش از 150  میلیون تن غالت از جمله بیش از 100  

میلیون تن گندم برداشت شده است. رئیس جمهور روسیه مدعی 
شد که تا پایان ســال زراعی جاری، یعنی تا 30 ژوئن 2023، 
حجم کل صادرات غالت این کشور به رقم 55 تا ۶0  میلیون تن 
خواهد رسید. براساس آخرین داده های ارائه شده توسط سرویس 
آمار روسیه، برداشــت محصول غالت روسیه به حدود 8.153 
میلیون  تن رسیده که حدود 7.2۶ درصد نسبت به سال  2021 
میالدی، افزایش داشته است؛ رقمی که از پیش بینی های رسمی 
قبلی، یعنی 150  میلیون تن فراتر رفته است. داده ها حاکی از 
این امر است که برداشت گندم در سال گذشته به حجم 4.104 
میلیون  تن رســیده است. شایان ذکر اســت که رکورد قبلی 
برداشت غالت توسط روسیه در سال  2017 و با برداشت 5.135 
میلیون  تن ثبت شــد و همچنان انتظار می رود روسیه به رغم 
تحریم های غرب که مشــکالت تجاری فراوانی برای این کشور 
ایجــاد می کند، جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین صادرکننده 

گندم در جهان حفظ کند.
از ســوی دیگر، اخیرا سرکنسول روسیه در استانبول اعالم 
کرد که حجم تجارت روســیه با ترکیه به ســرعت در حال 
گسترش بوده و در سال  2022 به حدود 70  میلیارد دالر یعنی 
حدود دو برابر سال قبل از آن افزایش یافته است. هدف رهبران 
دو کشور، افزایش این رقم به 100  میلیارد دالر است. با توجه 
به تحریم غرب علیه روســیه و خروج بسیاری از شرکت های 
غربی از این کشور، بستر مناسبی برای گسترش روابط تجاری 
دوجانبه فراهم شده و گسترش روند تولید مشترک و اجرای 
ســرمایه گذاری های مشترک در دستور کار قرار گرفته است. 
سال گذشــته ترکیه و روسیه نقشه راه همکاری اقتصادی را 
امضا کردند که براساس آن، حجم ساالنه تجارت دوجانبه به 

100  میلیارد دالر خواهد رسید.

استارت آپ  ها وقتی شکست می خورند، انگشت اتهام را به سمت 
پول نشانه می روند و از کمبود امکانات مالی می نالند، اما آنچه باعث 
شکست بسیاری از استارت آپ  ها شده است، پول نیست بلکه عدم 
توجه به نیازهای بازار و بازخوردهای مشتری است که زمینه شکست 
استارت آپ  ها را فراهم می کند. شاید ایده، خاستگاه یک استارت آپ 
باشد، اما نقطه شروع آن نیست. تا زمانی که راه تجاری سازی آن پیدا 
نشود، مطرح کردن آن هم ارزش چندانی ندارد. حتی برخی از این 
استارت آپ ها با وجود پشت سر گذاشتن مراحل اولیه جذب سرمایه 
و تبدیل شدن به یونیکورن، عمر طوالنی ندارند و شکست می خورند.
در همین زمینه، استارت آپ »استودیو ولیبور لبز« بیش از 150 
استارت آپ ناکام و شکست خورده در سطح جهان را بررسی کرده 
و می گوید: پیشــنهاد 30 درصد از بنیانگذاران این استارت آپ  های 
شکســت خورده برای جلوگیری از شکســت، توجــه به تحقیق و 
پژوهش پیش از راه اندازی استارت آپ است. این توصیه بنیانگذاران 
استارت آپ  های ناکام و دیگر توصیه های آنها نشان می دهد که توجه 
بیشــتر به بررسی و درک رویکردهای مشتریان و نیازهای آنها، چه 
نقش مهمی در جلوگیری از شکســت بازی می کند؛ به طوری که 

54 درصد از توصیه ها این بوده که موسسان استارت آپ به مشتریان 
خود گوش کنند و مطمئن شــوند بازاری برای محصول آنها وجود 
دارد. این بررسی نشان می دهد راه حلی برای مشکالت که خدمتی 
واقعی به مردم عرضه کند، از تولید حجم باالی محصول برای جلب 
توجه آنان مهمتر است. »تام آیزمن«، نویسنده »چرا استارت آپ  ها 
شکست می خورند«، شش الگو برای شکست استارت آپ  ها و کسب 
وکارهای نوپا ارائه کرده اســت. او در الگویی به نام »شروع اشتباه« 
توضیح می دهد: بعضی کارآفرینان به اندازه ای برای عرضه محصول به 
بازار اشتیاق دارند که به رویکرد »آماده، هدف، آتش« روی می آورند. 
آنها در این رویکرد، درک درستی از شروع حرکت ندارند که اغلب با 
شروع خیلی زود و شکست سریع همراه می شود. آنها در این رویکرد، 
بررسی های معتبری را که از میزان تقاضای محصول در بازار وجود 
دارد، اجرا  نمی کنند. در نتیجه آنچه رخ می دهد، غفلت از بررســی 
نیازهای مشتریان، پیش از شروع تالش برای راه انداختن استارت آپ 
است. به گفته »آیزمن«، کارآفرینان، زمان و سرمایه ارزشمندی را در 

مرحله تولید محصول اولیه از دست می دهند.
همچنین یک گزارش دیگر از پلتفرم »CB Insights« می گوید: 

کم آوردن در بودجه و عدم توانایی مالی، دو دلیل عمده شکســت 
استارت آپ  هاست، اما فقدان بازار برای محصول در این گزارش، در 
جایگاه سوم است. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، کارآفرینان گویا 
بیشتر بر چالش با مشکالت جالب تمرکز می کنند تا چیزی که مردم 
می خواهند، اما خواســته مردم، کلید توسعه استارت آپ  هاست. در 
همین حال، برای افزایش احتمال موفقیت استارت آپ  ها، »فوربس« 
به بنیانگذاران پیشنهاد کرده که به دیدگاه های مشتریان به اندازه 
تامین بودجه توجه کنند؛ چراکه ســه نکته به شما کمک می کند؛ 
خلق ارزش به جای محصول، اجرای خواســته مشتری و تعهد به 
بازخوردهای مشــتریان در عمل. ابتدا در مورد نکته نخست یعنی 
خلق ارزش به جای محصول باید گفت، بیشــتر اســتارت آپ  ها از 
ایده ای متولد می شــوند که براســاس تولید یک محصول شــکل 
می گیرد. موسسان معموال راهی را شناسایی می کنند یا مشکلی را 
حل می کنند یا نسخه بهتری از محصول و خدمات موجود را عرضه 
می کنند. در بعضی موارد، بنیانگذاران استارت آپ  ها یک فناوری را 
خلق یا کشف می کنند و محصولی را براساس استفاده از آن عرضه 
می کنند. به جای طی این فرآیند، آنها باید از شناسایی نیاز مشتریان 

شــروع کنند و پس از آن، به دنبال یافتن راه های مختلف برای پر 
کردن خأل شناسایی شده در زندگی آنها بگردند. از مسیر سازگاری با 
طرز فکری که مشتری محوری در آن در اولویت است، فرآیند توسعه 
کسب وکار شما براساس ارزش های مورد نظر مشتری انجام می شود، 
نــه محصولی که می توان تولید کرد. عالوه بــر این، تمرکز بر نیاز 
مشتری به وضوح مشخص می کند مشکل چیست و چرا وجود دارد؟ 
این منبعی غنی برای تولید محصول و ایده های آتی است و همچنین 

به عنوان راهنمایی برای تغییر مسیر عمل می کند.
نکته دوم این است: با اجرای آنچه مشتری خواسته است، شروع 
کنید! »لین استارت آپ« )استارت آپ ناب(، مجموعه ای از روش ها 
و رویکردها برای توســعه استارت آپ  هاست. توجه به رویکردها در 
این متدولوژی توســعه استارت آپ ها کافی نیست و باید روش های 
آن را هم اجرا کرد. »استارت آپ ناب« فقط به اصولی مثل شکست 
سریع و شکست ارزان اشاره نمی کند. این متدولوژی، تحقیقات بازار 
را هم دربر می گیرد. کارآفرینان باید مشتریان را ببینند و با آنها به 
طور عمیق صحبت کنند. نیازهای مخاطب خود را کشــف کنند و 
چالش های موجود را بنگرند. سپس باید بازخوردها را برای تعیین 

مدل کسب وکار احتمالی و محصول آتی دریافت کنند. اینطوری، 
زمانی که نوبت به آزمایش محصول می رسد، آنها صرفا یک محصول 
اولیه در اختیار ندارند، بلکه به محصولی رســیده اند که سطح قابل 

قبولی از استانداردها درباره آن اعمال شده است.
نکته ســوم، تعهد به بازخوردهای مشــتریان در عمل اســت. 
جمع آوری بازخوردها، با صرف وقت و هزینه انجام می شود که تامین 
هر دوی آنها برای اســتارت آپ  ها دشوار است. عالوه بر این، شنیدن 
انتقادها زمانی که قلب و روح کارآفرینان غرق محصول شده است، 
سخت تر و دشوارتر است. بعضی از موسسان باور دارند که از مشتریان 
خود باهوش تر هستند. این امر در بسیاری از موارد درست است، اما 
چیزی از ارزش نظرات مشتریان کم نمی کند. بنابراین بی میلی به 
اجرای بازخوردهای مشتریان قابل فهم است، اما نمی تواند به کسب 
وکار کمک کند. کارآفرینان باید در خود شــوق سالم برای دریافت 
بازخوردهای مشتریان و تعهد به اجرای آن را ایجاد کنند. حتی اگر 
این امر به معنای تغییر محصول در شــرایطی است که کارآفرینان 
قصد اعمال هیچ تغییری را ندارند. در یک کالم، توجه به دیدگاه های 

مشتریان به اندازه پول برای همه کسب وکارها مهم است.

سهم عمده مشتریان در موفقیت استارت آپ  ها
دلیل شکست استارت آپ  ها همیشه پول نیست

فرصت ایران برای بازگشت به بازار انرژی بر باد رفت

برندگان و بازندگان جنگ اوكراین

مدیریت بودجه در گوگل ادز؛ فرمولی كاربردی برای بازاریاب ها
گوگل یکی از نام های آشنا در زندگی دیجیتال محسوب می شود. این روزها کمتر کسی در دنیا هست 
که روزش را با ســرویس های این غول دیجیتالی شروع نکند. دور ســاعت های کاری را که خط بکشیم، 
گوگل حتی در زندگی عادی من و شــما هم نفوذ کرده است. مثال تجربه تماشای تبلیغات گوناگون را در 
نظــر بگیرید. اگر زمانی تبلیغات تلویزیونی حرف اول و آخر را می زد، حاال این تبلیغات کلیکی در گوگل 
اســت که مخاطب را میخکوب می کند؛ به طوری که رقابت بازاریاب ها برای تبلیغ در گوگل دســت کمی 
از یک مســابقه دو ســرعت ندارد! نکته ای که معموال در هیاهوی فراوان بر ســر تبلیغات در گوگل کمتر 
بدان توجه می شــود، مدیریت بودجه است. هرچه باشد هیچ تیم بازاریابی در دنیا بودجه نامحدود ندارد. 
از طــرف دیگر کارآفرینان هم سرمایه شــان را از ســر راه نیاورده اند که همینطور الکــی به باد دهند...



فرصت امروز: تورم خوراکی در بهمن ماهی که گذشت، به بیش از 70 
درصد رسید؛ یعنی مردم در بهمن ماه مجبور شدند 70.5 درصد بیشتر 
از بهمن ســال گذشته برای خرید کاالهای خوراکی هزینه کنند. جالب 
آنکه این رقم در برخی از اســتان ها باالتر از میانگین کشــوری اســت؛ 
مثال در استان سیســتان و بلوچستان، تورم نقطه ای خوراکی در بهمن 
ماه به 89.7 درصد رســیده است. در خراسان شمالی هم تورم نقطه ای 
خوراکی ها از 83 درصد عبور کرده اســت. در مجموع، تورم خوراکی در 
19 اســتان کشور بیش از 70 درصد گزارش شده است. کمترین میزان 
تــورم در این بخش نیز مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد با رقم 

59.9 درصد بوده است.
افزایش تورم خوراکی در گزارش مرکز آمار ایران در حالی منعکس شده 
است که در هفته نخست اسفندماه، قیمت هر کیلو گوشت به بیش از 500 
هزار تومان رســید. با وجود آنکه معاونت امور دام وزارت جهاد اعالم کرده 
تولید ساالنه گوشــت قرمز در کشور به 900 هزار تن می رسد و این رقم 
پاســخگوی نیاز داخلی است، اما در بهمن ماه امسال قیمت گوشت قرمز، 
سفید و فرآورده های آن 79.9 درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان 87.4 
درصد و قیمت ماهی 40 درصد افزایش یافته اســت. افزایش قیمت انواع 
گوشت در بازار داخلی در حالی گزارش شده که تقاضا برای این محصول به 
دلیل افت قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به گفته »مسعود رسولی« 
دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی ایران، تقاضای گوشت قرمز در 
یک سال اخیر در حدود 50 درصد کاهش داشته است. همچنین تقاضای 
گوشت مرغ هم در یک سال گذشته 30 درصد کمتر شده است. البته در 
این میان، از تعطیلی شــرکت های بسته بندی گوشت نباید گذشت که به 
گفته فعاالن این صنف، از بین 700 شرکت تنها 120 مورد آن فعال است.

 بیداد تورم در استان های مرزی
آنطور که مرجع آماری کشــور اعالم کرده، در بهمن ماه 1401 شاخص 
قیمت مصرف کننده براي خانوارهاي کشور به عدد ۶08 رسیده است، اما 
در کاالهاي خوراکي، شــاخص قیمت به 909 افزایش پیدا کرده اســت. 
در این اعداد و ارقام، قیمت ســبد هر اســتان در سال پایه )1395( برابر 
با 100 در نظر گرفته مي شــود. بنابراین وقتي سبد مصرفي خوراکي ها و 
آشامیدني ها در بهمن ماه به عدد 909 مي رسد؛ یعني قیمت سبد مصرفي 
خوراکي و آشامیدني از سال 1395 تاکنون بیش از 800 درصد رشد کرده 
است. البته در این شش سال و در استان هاي مختلف، شتاب رشد قیمت ها 
متفاوت بوده اســت. در ســه استان مرزي کشــور، قیمت اقالم خوراکي 

آنچنان باال رفته که رکوردداران تورم ســاالنه در این بخش هســتند. در 
استان سیستان و بلوچستان تورم قابل توجهی شکل گرفته و تورم بخش 
خوراکي ها در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن پارسال نزدیک به 90 درصد 
رشد کرده است. در این اســتان که یکي از محروم ترین استان هاي ایران 
محســوب مي شود، از سال 1395 تا بهمن ماه 1401، هزینه خوراکي ها و 
آشــامیدني ها 78۶ درصد افزایش پیدا کرده است. در دیگر استان مرزي 
یعني خراسان شمالي نیز وضعیت شاخص خوراکي ها بدتر از این است و 
در این شش سال مردم خراسان شمالي 858 درصد بیشتر براي خوراکي ها 
و آشامیدني ها هزینه کرده اند. تورم ساالنه خراسان شمالي در خوراکي ها 
طي بهمن ماه امسال 83 درصد باال رفته است. همچنین تورم خوراکي ها 
در دیگر اســتان مرزي کشــور، ایالم در همین بازه زماني 7۶ درصد بوده 
است. هزینه هاي خوراکي براي مردم این استان در شش سال گذشته 875 

درصد افزایش پیدا کرده که عدد باالیي محسوب مي شود.
در ســوی مقابل نیز برخی استان ها شــاهد ارقام پایین تورم هستند. 
استان هایي نظیر فارس، سمنان، قم، تهران، گیالن و تا حدی خوزستان، 
بوشــهر و اصفهان در این شش ســال با شتاب کمتري در افزایش قیمت 
سبد مصرفي خانوارها روبه رو شده اند. مثال در استان تهران، میزان افزایش 
قیمت سبد مصرفي خانوار از سال 1395 تاکنون 500 درصد بوده است. 
این عدد شــاید نسبت به رقم دي ماه امسال بیشــتر باشد، اما نسبت به 
وضعیت اســتان هاي مرزي کشور قطعا عدد پایین تري محسوب مي شود. 

این رقم در استان قم نیز 449.5 درصد گزارش شده است.
شکاف تورم فقرا و ثروتمندان

البته نمی توان با دید یکسان به این موضوع نگریست و نباید تصور کرد 
که ســطح قیمت ها در بعضي استان ها پایین تر و در برخی استان ها باالتر 
است؛ چراکه ممکن اســت به دلیل قیمت باالي کاالها در این استان ها، 
سطح تقاضا و خرید ساکنان پایین آمده و از شتاب رشد قیمت جلوگیري 
کرده باشــد. زماني که تورم عمومي به ویژه در بخش کاالي غیرخوراکي 
باال مي رود، دهک هاي پایین درآمدي مجبور هستند که اولویت اول تقاضا 
را به سمت محصوالت خوراکي و به عبارتي، »سیر کردن شکم« بگذارند 
و سپس به ســمت خرید کاالي غیرخوراکي بروند. این موضوع در حالي 
اســت که پس از تورم باالي خوراکي ها که به واسطه حذف ارز ترجیحي 
4200 تومان در ابتدای امســال و تحت عنوان پرســروصدای »جراحي 
اقتصادي« انجام شــد، بخــش بزرگي از درآمد دهک هــاي پایین صرف 
هزینه هاي خوراکي شــد. به طور مثال، تورم نقطه اي خوراکي ها آنطور که 

مرکز آمار ایران اعالم کرده است، براي دهک اول )10 درصد از فقیرترین 
خانوارهــا( در بهمن ماه 72.۶ درصد بوده، اما براي دهک دهم )10 درصد 
از ثروتمندترین خانوارها( ۶9.5 درصد گزارش کرده است. نکته مهم این 
است که این اعداد نسبت به دي ماه بیشتر شده است. در واقع، شکاف تورم 
فقرا و اغنیا در یک ماه گذشته عمیق تر شده است. به نظر می رسد فاصله 
تورمي در گروه »خوراکي ها و آشامیدني ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل، 
0.1 درصد رشــد کرده و به همین ترتیب، تورم بخش کاالي خوراکي نیز 

افزایش پیدا کرده است.
از ســوی دیگر، باال رفتن قیمت مســکن براي هر دو دهک ثروتمند و 
فقیر، شــرایط دشواري را پدید آورده است. هرچند فشار افزایش قیمت ها 
در بخش مسکن براي فقرا با توجه به آمارها بیشتر بوده است؛ مثال  سهم 
مســکن از تورم ماهانه دهک اول حدود 0.۶3 درصد بوده، اما براي دهک 
دهم این میزان تنها 0.4 محاســبه شده است. این در حالي است که تورم 
ماهانه بهمن ماه براي کل دهک ها در بخش مسکن حدود 0.5 درصد اعالم 

شده است.
برآورد خط فقر در پایتخت

چنــدی پیش، وزارت رفاه میزان خط فقر براي یک خانوار چهار نفره را 
حدود 7.7 میلیون تومان اعالم کرد و با این حساب می توان گفت که بیش 
از یک ســوم جمعیت ایران در زیر خط فقر قرار مي گیرند. البته رقم خط 
فقر در استان ها و شهرهای مختلف، متفاوت است، چنانکه خط فقر براي 
خانوار چهار نفره در شهر تهران حدود 14.7 میلیون تومان و برای خانوار 
سه نفره حدود 11.9 میلیون تومان برآورد شده است. وزارت رفاه مي گوید 
کــه نرخ تورم در اقتصاد ایران بســیار باالتر از روندهاي بلندمدت آن قرار 
داشــته و اقتصاد در وضعیت ناپایداري قرار دارد. به گفته وزارت رفاه، خط 
فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399، رشد حدود 50 درصدي داشته و 
به عدد یک میلیون و ۶82 هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. همچنین 
کالري دریافتي از ســال 1390 به بعد، روندی نزولي داشته و میانه کالري 
دریافتي از سال 1397 بدین سو، پایین تر از مقدار موردنیاز است. در سال 
گذشــته، روند کاهشــي کالري دریافتي متوقف شده و تقریبا ثابت مانده 
اســت. هرچند در برخي از کاالهاي اساسي، میزان مصرف کاهش یافته و 
در برخي دیگر از کاالها افزایش یافته اســت. دولت میزان افزایش حقوق 
کارمندان در ســال آینده را 20 درصد در نظر گرفته است، اما نمایندگان 
کارگري می گویند اگر حداقل دســتمزد ســال آینده براي کارگران 100 

درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.

سفره خانوار در 19 استان كوچک تر شد

جوالن زمستانی تورم خوراکی

اســتارت آپ  ها بر پایه نــوآوری و فناوری شــکل می گیرند و حمایت 
ســرمایه گذاران به رشد آنها کمک می کند. بســیاری از استارت آپ  ها به 
شــرکت های استارت آپی تبدیل می شــوند و بعضی دیگر در شرکت های 
بزرگتر ادغام می شوند. شــرکت های بزرگی مثل فیس بوک و آمازون هم 
کار خود را به عنوان اســتارت آپ آغاز کردهانــد. این چند جمله حاصل 
نگاهی کوتاه به اکوسیستم های استارت آپی در سراسر جهان است. حاصلی 
که می گوید کارآفرینی محبوب تر از همیشه است اما این محبوبیت، منکر 
لزوم کمک به استارت آپ  ها برای رشد نیست. وب سایت »اینک« می نویسد 
نقطه اشــتراک بخش عمده استارت آپ  ها، نوآوری است. نوآوری است که 
به آنها کمک می کند با اتکا به فناوری رشد کنند، اما موفقیت  نوآورانه به 
یادگیری نیاز دارد. در واقع، این چیزی اســت که کارآفرین باید آن را یاد 
بگیرد. آمارهای اداره کار در آمریکا می گوید که 31.7 میلیون کسب وکار 
کوچک در این کشــور فعالیت می کنند. ســهم این شرکت ها از مجموعه 
شــرکت ها در ایاالت متحده آمریکا به بیش از 99 درصد می رسد. در این 

بازار که پر از رقیب است، چطور باید استارت آپ راه انداخت؟
* تجربــه آموزش به خریداران: »تی.کی کادر« کارآفرین، نویســنده و 
ســرمایه گذاری است که با اســتارت آپ Unstoppable در اکوسیستم 
 ،SaaS استارت آپی جهان شناخته شده است. استارت آپ او به موسسان
از استارت آپ  های تامین نرم افزار در توسعه کسب وکارشان کمک کرد. به 
روایت »کادر«، شرکت آنها امروز از شرکت های پیشگام در حوزه مدیریت 

فروش اســت، اما زمانی که آنها کارشــان را آغاز کرده بودند، هیچ کس با 
جزییات نمی دانست آنها به طور مشخص چه می فروشند. آنها مجبور شدند 

به خریداران شان در این زمینه آموزش بدهند.
»کادر« می گوید این قدرت اســتراتژی Go-To-Market بود که به 
 Unstoppable آنهــا در آن زمان کمک کرد. اکنون او در اســتارت آپ
همین کار را برای شــرکت SaaS انجام می دهد. او در واقع به مشتریان 
SaaS  کمک می کند تا نیاز بــه فناوری های نوآورانه را درک کنند. این 
کار براساس تجربه »کادر« در 15 سال گذشته انجام می شود. تجربه ای که 
»کادر« براساس آن می گوید علت اصلی شکست استارت آپ  ها، بی توجهی 
به اثربخشی استراتژی Go-To-Market است. از نظر وی، ورود به بازار 

از هر چیز دیگری مهمتر است.
* ریســک را بپذیر: تجربه »کادر« نشان می دهد که ریسک همیشه 
در کســب وکارهای نوپــا وجود دارد و اگر شکســت خوردید، باید آن 
را به عنوان تجربه ای برای عبور به ســطوح بعــدی در نظر بگیرید. در 
آغاز ســال 2023، ارزش مجموع استارت آپ  های تک شاخ در جهان به 
1.203 میلیارد دالر رسیده است. تعداد این استارت آپ  ها رو به افزایش 
اســت. این یعنی تخمین تعداد رقبا ممکن نیست و همچنین نمی توان 
فرصت ها در این فضا را شــمرد، اما باید از موفقیت ها و شکست ها درس 
گرفــت. »کادر« می گوید »تجربه ســاخت یک اســتارت آپ، مجموعه 
ابزارهای مناســب برای رشــد همان کســب وکار را برای تــان فراهم 

می کند.« موسســان استارت آپ  ها در واقع به طور مداوم مشغول تغییر 
استراتژی برای مقابله با ریسک ها در فضای کسب و کار هستند.

* خودت را محدود نکن: فرصت ها زمانی که کســب وکاری را کلید 
می زنید، نامحدودند. نوآوری پویاست و کسب وکار شما فراتر از اهدافی 
که در مدل آن تعریف کرده اید، امکان رشد دارد. اما نکته مهم، افزایش 
اثربخشــی شما در کسب وکارتان است. از تجربه کاربران استفاده کنید 
و آن را در اولویت بگذارید. ارزش افزایی به مشتریان هم باید در اولویت 
قرار بگیرد. توقف در کار به هیچ فعال اســتارت آپی توصیه نمی شــود. 
همیشــه بایــد حرکت کرد. از نــکات مهمی که »کادر« به آن اشــاره 
می کند، شــیوه های مدیریت است. ممکن اســت بخواهید در یک اتاق 
ساکت بنشینید و برای تصمیم گرفتن تالش کنید، اما به گفته »کادر«، 
نمی توانید این میزان انزوا را در جمع هیأت مدیره یا کارکنان تان تجربه 
کنید و بعد به تصمیم برســید. آنها به مدیــری نیاز دارند که خبری از 

آسیب پذیری در او نیست.
یک اســتارت آپ با قدرت پذیرش ریســک و نوآوری است که به دست 
می آید. جهان اســتارت آپ  ها محدودیتی ندارد. اگر ایــده ای دارید، برای 
رســیدن به موفقیت نباید خودتان را محدود کنید. رســیدن به تعریف 
درســت از مدل کسب وکار، تحقیق در این زمینه و اینکه مشتریان هدف 
شما چه کسانی هستند، برای موفقیت استارت آپ ضروری است. مجموعه 
دانش شما در این باره، موتورهای حرکت استارت آپ شما به شمار می رود.

3 توصیه برای كارآفرینان جوان

چطور استارت آپ بزنم، وقتی تخصصی ندارم؟

نگاه

كولبری و ته لنجی ساماندهی می شود؟
واردات كاال از نوع سوم

برآوردها نشــان می دهد که نزدیک به یک سوم واردات کشور را قاچاق تشکیل 
می دهد. هرچند معضل قاچاق کاال در اقتصاد ایران، قصه دیروز و امروز نیست و این 
قصه سر دراز دارد، اما با افزایش دامنه تحریم ها در چند سال گذشته و ممنوعیت 
واردات برخی کاالها، عمق بیشتری پیدا کرده است. در این میان، برخی رویه های 
تجاری نیمه رســمی نظیر کولبری و ته لنجی نیز بــه ورود بدون ضابطه کاالهای 
خارجی به کشــور رونق داده و یاری رسان قاچاق شده است. اصوال واردات کاال به 
کشــور با سه رویه انجام می شود؛ رویه نخســت، واردات از مبادی رسمی و قانونی 
است. رویه دوم، قاچاق کاال است که با دور زدن قانون انجام می شود اما رویه سوم، 
واردات کاال به صورت نیمه رسمی و شبه قانونی نظیر کولبری و ته لنجی است که 
در ادامــه رویه دوم و قاچاق کاالهای ممنوعه به کشــور صورت می گیرد. با وجود 
اینکه طرح ها و لوایح زیادی در این ســال ها برای مقابله با قاچاق کاال و ساماندهی 
کولبری و ته لنجی اجرا شــده اســت، اما با وجود اهتمام دولت، موفقیتی در این 

زمینه نداشته اند.
به اعتقاد بازوی کارشناسی مجلس، »اجرای دفعتی و یکباره اصالحات قانونی« 
و »عدم توجه به اشــتغال و معیشــت مناطق مرزی«، نقــش موثری در مقاومت 
ذی نفعان در اصالح فرآیندها داشته و دولت برای ساماندهی تدریجی این موضوع، 
فاقد اختیارات الزم اســت. مثال دولت صرفا در حوزه اعطای تخفیف یا معافیت از 
ســود بازرگانی دارای اختیار بوده ولی در حوزه مجوزها، ضوابط و حقوق گمرکی 
نیازمند اختیارات قانونی اســت. طبق آمارهایی که مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش »اظهارنظر کارشناســی درباره الیحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی 
)کولبری و ملوانی( و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان« ارائه داده است، ساالنه حدود 
4 تــا 7  میلیارد دالر کاال از طریق کولبری و ملوانی یا همان ته لنجی وارد کشــور 
می شود. در این واردات غیررسمی، قوانین تجاری و گمرکی )کولبری( و همچنین 
ضوابط ارزی و بهداشــتی )ته لنجی( رعایت نمی شود. با اینکه هیأت وزیران برای 
اصالح این رویه ها، مصوباتی را به تصویب رســانده، اما به دالیل مختلفی از جمله 
خأل قانونگذاری موفق به ساماندهی آنها نشده است. جالب آنکه با وجود حجم باالی 
واردات با روش کولبری و ملوانی، درآمد اندکی نصیب مرزنشینان و ملوانان می شود.
به طور کلی، واردات کاال از طریق کولبری و ملوانی، با چالش های هشت گانه ای 
مواجه اســت که عبارتند از: »ورود کاال بدون رعایت ضوابط بهداشتی و امنیتی«، 
»عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی«، »ورود کاال 
بــدون رعایت ممنوعیت ها و محدودیت ها )برای حمایت از تولید داخلی یا کنترل 
ارز(«، »افزایــش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی«، »منفعت 
بسیار اندک ملوانان و مرزنشینان«، »وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی 
از شــهرها و روســتاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی«، »تبعات امنیتی و 
اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی« و »عدم توسعه و عدم 
ظرفیت اشــتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی که به 

مقاومت در برابر اصالح فرآیندها منجر شده است«.
به رغم آنکه دولت برای ســاماندهی تجارت مرزی و فعالیت کولبری و ته لنجی، 
الیحه ای را تنظیم کرده است، اما به نظر می رسد دست اندازهایی در مسیر اجرای 
این الیحه وجود دارد؛ به طوری که منتقدان دو دیدگاه کامال متفاوت نسبت بدان 
دارنــد. دیدگاه اول بر موضوعاتی نظیر »کاهش درآمدهای ملی«، »ضربه به تولید 
ملی«، »عدم رعایت ضوابط ارزی بهداشــتی غذایی، امنیتی« و... تاکید می کند، اما 
در ســمت مقابل، دیدگاه دوم از ناحیه »توســعه محلی« به موضوع ورود کرده و 
ساماندهی کولبری و ته     لنجی را به منزله »نابودی اقتصاد محلی و افزایش بیکاری 
در مناطق مرزی« می داند. به نظر می رسد یکی از دالیل عدم ساماندهی مبادالت 
مرزی در کشور تاکنون، تقابل همین این دو نگاه در نظام تصمیم گیری کشور است.
شــاید برای بســیاری از مخاطبان، این سوال مطرح شــده باشد که واردات 
ته لنجی یعنی چه و چرا به این نوع واردات، ته لنجی یا ملوانی می گویند؟ امتیاز 
کاالهــای همراه ملوان در ابتدا با هدف کمک به معیشــت ملوانان به آنها اعطا 
شــد و به ملوانان و خدمه لنج     های دارای حداکثر 500  تن ظرفیت، اجازه داده 
شــد تا در کنار کاالهای اصلی لنج مقــداری از کاالهای معین را جهت مصرف 
شــخصی بدون نیاز به تشــریفات و پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کنند؛ 
به این دلیل اصطالحا به این گونه اقالم، ته لنجی گفته می شود. با کم رونق شدن 
بازار لنج     های سنتی و اعطای سهمیه بیشتر از مصرف شخصی به آنها، این رویه 
به تدریج به عنوان یک رویه مســتقل از حمل محموله بازرگانان شناخته شده و 
از نظر حجمی، کل لنج را اشــغال کــرده ولی همچنان از عبارت ته لنجی برای 
آن استفاده می شود، لذا واردات ته لنجی معادل واردات کاال بدون ضابطه است. 
گفتنی اســت این امتیاز صرفا ناظر به لنج های ســواحل جنوبی کشور، بندر و 
اسکله در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده و 
طبق آمارهای ارائه شده، عمده فعالیت ته لنجی در استان بوشهر انجام می گیرد. 
میزان واردات ته لنجی حداقل 3 میلیارد دالر و حداکثر 5 میلیارد دالر تخمین 
زده می شود. برآوردها نشان می دهد از میان حدود 5 هزار لنج با ظرفیت کمتر 
از 500 تن و 70 هزار ملوان دارای گواهینامه های مربوطه، حدود 2 هزار لنج و 

20 هزار ملوان در زمینه واردات ته لنجی فعال هستند.
همچنیــن کولبری، رویه دیگری در واردات کاال اســت که در برخی از مناطق 
مرزی اســتان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان 
صورت می گیرد. به نظر می رســد با مصوبه     ای که در ســال  1389 توسط شورای  
عالــی امنیت ملی صادر شــد، واردات از این طریق رســمیت یافت و کولبران به 
وســیله کارت صادرشده از سوی مرزبانی، شناســایی و سهمیه تردد آنها کنترل 
می شــد. در آن رویه و طی سال های 1389 الی 139۶ کاالهایی که معموال حجم 
و وزن باالیی داشــتند از طریق معابر مرزی که صرفا تحت نظارت مرزبانی بوده و 
ســایر دستگاه     ها مانند گمرک در آنجا مستقر نبودند بر دوش مرزنشینان حمل و 
وارد کشور می     شد؛ به همین سبب به مرزنشینانی که این اقالم را حمل می کنند، 
کولبر گفته می شود. پس از تصویب آیین     نامه ســاماندهی مبادله در بازارچه     های 
غیرمرزی، براساس ادعای مسئوالن ذی ربط، این اقالم صرفا از طریق بازارچه     های 
مرزی و از طریق خودروهای سبک و سنگین وارد می شود و عمال فعل کولبری در 
بازارچه     های مرزی حذف شده، اما بخشی از سهمیه  ریالی آن توسط واردکنندگان 

محلی به حساب مرزنشینان واریز می شود.
در ادبیات این مناطق مرزی، کولبری به دو نوع رســمی و غیر رسمی تقسیم 
می شــود. کولبران رسمی مشمول آیین     نامه مصوب سال  139۶ هستند، اما در 
کولبری غیر رســمی، واردات کاال بر دوش کولبران مرزنشین از طریق خألهای 
مرزی و مسیرهای طوالنی و صعب العبور انجام می گیرد. در این حالت هیچ گونه 
کنترلی بر تردد نوع و حجم و تعداد واردات کاال صورت نمی پذیرد و عمدتا اقالم 
ممنوعه )نظیر ســالح و مشروبات الکلی( وارد کشــور می شود. به عبارت دیگر، 
کولبری غیر رســمی را می توان معادل قاچاق  کاال دانست. آمارهای ضد ونقیضی 
از تعداد کولبران و میزان واردات از این طریق اعالم می شــود. تعداد کولبران از 
70  هزار تا 100  هزار نفر برآورد شــده و میــزان واردات آنها از یک  میلیارد تا 
3  میلیارد دالر در ســال تخمین زده شده اســت. این اختالف آماری ناشی از 
عدم ثبت سیستمی اطالعات کولبران، اقالم ورودی و همچنین گسترش پدیده 
کولبری غیر رســمی است. بررسی اخبار و اطالعات این حوزه نشان می دهد که 
ساکنان برخی از شهرهای مرکزی و متاســفانه تعداد معدودی از بانوان نیز به 

دلیل مشکالت اقتصادی به کولبری روی آورده اند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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محاسبات نشان می دهد با وجود اینکه مبلغ یارانه نقدی در سال 1401 
نسبت به سال 1398، چهار برابر شــده، اما قدرت خرید دالری یارانه نه 
تنها بیشتر نشــده بلکه کمتر نیز شده است. به گزارش »اکوایران«، برای 
نخستین بار در آذرماه 1389 بود که اولین مرحله واریز یارانه نقدی انجام 
شــد و بــه ازای هر نفر 45 هــزار و 500 تومان پرداخت شــد که در آن 
زمان تقریبا معادل با 40 دالر بود. در طول ســالیان گذشته همواره تورم 
گریبانگیر اقتصاد ایران بوده اســت. تورم هر روز ارزش پول ملی را کاهش 
داده و در نتیجه قدرت خرید یارانه ای که به مردم پرداخت می شــود نیز 
کاهش یافته و خواهد یافت. محاسبات نشان می دهد با وجود اینکه یکبار 
در آبان ماه 1398 و یکبار در اردیبهشــت ماه 1401 به مبلغ یارانه افزوده 
شد، قدرت خرید دالری یارانه در یک دهه گذشته از 40 دالر به کمتر از 8 
دالر رسیده است. به بیان ساده تر، یارانه هر فرد از 45 هزار تومان به 400 
هزار تومان رســید، اما یک ایرانی که با مبلغ یارانه نقدی خود می توانست 
بیش از 40 دالر خریداری کند، حاال حتی هشت دالر هم نمی تواند بخرد.
همچنین در سه سال گذشته هر زمان که یارانه شارژ شده، در کمتر از 
یک ســال قدرت خرید دالری آن نصف شده و اثرگذاری خود را از دست 
داده است. از همین رو می توان گفت، پرداخت یارانه نقدی در اقتصاد ایران 
به ُمســکن موقتی بدل شده که در دستان سیاستگذار قرار دارد. در ادامه 
این گزارش به بررسی روند قدرت خرید دالری یارانه از آبان ماه 1398 تا 

امروز پرداخته شده است.
شارژ یارانه پس از ماجرای بنزین

از آذرماه 1389 تا آبان ماه 1398، تقریبا نزدیک به 9 سال مبلغ یارانه 
نقدی در ایران تغییری نکرد. دولت در آبان ماه 1398 بود که دســت به 
یک جراحی اقتصادی زد و با اجرای سیاســتی تحت عنوان »اصالح یارانه 
انــرژی«، قیمت بنزین را افزایش داد. بالفاصلــه پس از اجرای این طرح، 
فضای کشور به شدت ملتهب شد و دولت هم برای آرام کردن فضا، دست 
به یک کار تکراری زد و عنوان کرد که عایدی حاصل از این اصالح قیمت 
را قرار است به مردم پرداخت کند. از آن تاریخ مبلغی تحت عنوان »یارانه 
معیشــتی« اضافه شــد که مبلغ پرداختی به هر فرد 55 هزار تومان بود. 
ارزش دالری یارانــه در آبان ماه 1398 حدود هشــت دالر بوده و به بیان 

ســاده تر، با جمعا حدود 100 هزار تومانی که هر ایرانی )یارانه بگیران( از 
دولت دریافت می کرد، می توانست هشت دالر تهیه کند.

ســپس با آغاز ســال 1399، شــدت تحریم های آمریکا بیشتر شد، به 
گونه ای که گفته می شود وصولی بانک مرکزی در شش ماهه نخست این 
ســال تنها حدود یک میلیارد دالر بوده است. از طرفی هم به علت بحران 
کرونا، اقتصاد کشور به شدت زمین گیر شده بود. بدیهی است که در چنین 
شرایطی، تورم و نرخ ارز افزایش یافته و در نهایت نیز از ارزش یارانه ای که 
ایرانیان دریافت می کردند، کاســته می شد. ارزش دالری یارانه در مهرماه 
1399 به حدود 3.4 دالر رســید. به عبارت دیگر، با یارانه ای که هر ایرانی 

دریافت می کرد، حتی نمی توانست چهار دالر خریداری کند.
در اواخر مهرماه این ســال، دالر به باالی 31 هزار تومان هم رسید که 
در نتیجه یارانه هر فرد تنها معادل با ســه دالر شــد. در آبان ماه 1399 
نیز با برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و انتخاب شــدن »جو 
بایدن«، انتظارات در کشــور مثبت شد و شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. بر 
اثــر همین کاهش نرخ دالر، ارزش دالری یارانه نقدی هر فرد کمی بهبود 
یافت و به باالی چهار دالر رسید. بررسی ها نشان می دهد که تا پایان سال 
1400 نه مقدار یارانه تغییر کرد و نه شــاهد تغییر محسوسی در نرخ ارز 
بودیــم. از همین رو، قدرت خرید دالری یارانه ایرانیان تقریبا در محدوده 

مشخصی بود.
افزایش یارانه با حذف ارز 4200

در ابتدای سال 1401 بود که دولت با اجرای یک سیاست اصالحی، ارز 
4200 تومانی را که به کاالهای اساسی تخصیص داده می شد، حذف کرد. 
ایده این »جراحی اقتصادی«از ســوی دولت در راستای یک هدف درست 
بود؛ یعنی حذف رانتی که به وجود آمده بود، اما کمتر کسی را می توان پیدا 
کرد که از نحوه اجرای آن دفاع کند. دولت سیزدهم اعالم کرد که عایدی 
ناشــی از این سیاســت را تحت عنوان یارانه به مردم می دهد. بر همین 
اســاس، هر فردی که بین دهک های اول تا سوم قرار داشت، جمعا ماهانه 
400 هزار تومان یارانه دریافت کرد. براساس محاسبات صورت گرفته، پس 
از اجرای این طرح در اردیبهشــت ماه امســال ارزش دالری یارانه به 13 

دالر رسید.

پس از اجرای سیاســت حذف ارز ترجیحی، قیمــت خوراکی ها دچار 
جهش فاحشــی شــد و به همین دلیل در همان ابتدا قسمتی از افزایش 
قدرت خریدی که به مردم ناشی از افزایش مبلغ یارانه اضافه شده بود، از 
بیــن رفت. به طور کلی، در چند ماه گذشــته روند تورم صعودی بود و از 
طرف دیگر شــاهد افزایش انفجاری قیمت دالر بوده ایم. براساس نرخ های 
بازاری دالر در روزهای ابتدایی اسفندماه، هر ایرانِی یارانه بگیر با 400 هزار 
تومان یارانه ای که دریافــت می کند، 7.۶ دالر می تواند خریداری کند. به 
بیان بهتر، مبلغ یارانه در ســال جاری نســبت به آبان ماه 1398، حدودا 
چهار برابر شده اما قدرت خرید دالری آن نه تنها بیشتر نشده بلکه کاهش 
هم یافته است. محاسبات صورت گرفته در این گزارش با توجه به یارانه ای 
است که به سه دهک درآمدی پایین و فقیرتر جامعه پرداخت می شود. با 
توجه به اینکه یارانه پرداختی به دهک های چهارم تا نهم درآمدی حدود 
100 هزار تومان هم کمتر از این مبلغ اســت، قــدرت خرید دالری این 

دهک ها بالغ بر دو دالر پایین تر از سه دهک نخست درآمدی قرار دارد.
مسکن یارانه در اقتصاد ایران

اساســا پرداخت یارانه در اقتصاد ایران به ویژه در چند سال گذشته به 
ُمســکنی در دستان سیاستگذاران بدل شده است. به بیان دیگر، هر زمان 
که دولت از روی ناچاری دست به سیاست های اصالحی می زند، به دلیل 
فقدان ســرمایه اجتماعی الزم و برای اینکه جامعه را با خود همراه کند، 
وعده یارانه نقدی می دهد. بررسی ها نشان می دهد در سه سال گذشته هر 
زمان که مبلغ یارانه نقدی شــارژ شده است، در کمتر از یک سال قدرت 
خرید دالری آن نصف شده و اثرگذاری خود را از دست داده است. از همین 
رو نیز بارها از زبان جامعه شــنیده شده است که »دولت بیاید یارانه اش را 

پس بگیرد اما ما را به همان قدرت خرید قبلی بازگرداند.«
به نظر می رســد تا زمانی که تورم در اقتصاد ایران، موضوعی ساختاری 
باشد و همواره با تورم های مزمن روبه رو باشیم، افزایش مبلغ یارانه نقدی 
به هیچ  وجه چاره ساز نخواهد بود و در کوتاه ترین زمان ممکن، اثرگذاری 
خود را از دســت می دهد. هرچند به نظر می رســد شارژهای یارانه ای در 
اقتصاد ایران، فارغ از دالیــل اقتصادی و رفاهی صورت می گیرد و عموما 

جنبه های دیگری دارد.

ارزش یارانه نقدی در 3 سال گذشته آب رفت

ذوب یارانه نقدی از دریچه دالر

در شــرایطی که افزایش نرخ ارز، مردم و دولت را با چالش های زیادی مواجه 
کرده و دولت سیزدهم تمام قوای خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته است، 
برخی از صادرکنندگان بزرگ همانند صنایع پتروشــیمی و فوالدی، سودهای 
کالنی بدون تغییر در کمیت و کیفیت تولیدات شان می برند. به گزارش »ایسنا«، 
افزایش نرخ ارز در سال جاری همانند همه دوره هایی که قیمت دالر، یورو و به تبع 
آن، سایر ارزها روند صعودی داشته است، سفره مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و 
در شرایطی که دولت تمام توان خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته است، 
به نظر می رسد مقاومت هایی از سوی دیگر بازار برای تداوم وضعیت فعلی وجود 
دارد. در این میان، اندک کسانی هستند که از این افزایش نرخ ارز و تداوم نوسانات 
ارزی سود می برند و نه تنها همانند شهروندان و دولتمردان نگرانی بابت آن ندارند، 

بلکه از باالتر رفتن قیمت ها خوشحال و شادمان می شوند!
یکی از مواردی که همواره به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز ذکر شده است، 
بازگشت ارز صادراتی به چرخه ارزی کشــور از سوی تاجران و صادرکنندگان 
است. در این میان عالوه بر تجار خرد و کالن، بازیگران بسیار بزرگی در عرصه 
صادرات کشور حاضر هستند که می توانند بخش بزرگی از حجم ارز مورد نیاز 
کشور را تامین کنند. این دسته از تجار بزرگ در واقع، همان صنایع بزرگ مانند 
پتروشیمی ها، فوالدی ها، مسی ها و دیگر صنایع بزرگ هستند که با توجه به حجم 
باالی صادراتی که دارند، افزایش نرخ ارز، سود بسیار هنگفتی به جیب آنها سرازیر 

می کند و در حقیقت، برنده اصلی تالطم قیمت ارز به شمار می روند.
شاید به همین  دلیل است که در شرایط ارزی فعلی کشور، هماهنگی بازیگران 
بزرگ صنایع پتروشیمی و فوالد با بازیگران بزرگ بازار پولی و مالی کشور بسیار 
حیاتی است. البته اکثر این شرکت ها واگذار شده و به اصطالح، خصوصی شده اند 

یا خصولتی. در شرایط کنونی هر درصد افزایش نرخ تسعیر ارز یا افزایش قیمت 
آن، مساوی با افزایش سود این شرکت ها و مجموعه ها به همان میزان است.

آمارها نیز نشــان می دهد که در فاصله  سال های 1398 تا 1399 و با افزایش 
قیمــت بنزین و البتــه ارزش دالر در بازار ارز، ســود برخی از پاالیشــگاه ها و 
پتروشیمی ها تا بیش از پنج برابر بیشتر شد. همچنین فوالدی ها تا سه برابر و 
دیگر صنایع نیز در همین اندازه ها سود کردند، اما این سود نه از افزایش تولید و نه 

از رشد اقتصادی بلکه تنها از محل باالرفتن نرخ ارز بوده است.
به نظر می رسد که در هفته های گذشته ناهماهنگی هایی بین بازیگران بزرگ 
عرصه صادرات کشــور و تامین ارز و عرضه به موقــع آن در بازارهای موردنظر 
بانک مرکزی را شاهد بوده ایم. در چنین شرایطی بانک مرکزی، اختیارات ویژه ای 
از شورای هماهنگی اقتصادی گرفته که به گفته »سیداحسان خاندوزی« وزیر 
اقتصاد، یکی از مفاد آن این است که همه صنایع کشور حتی بخش های دولتی و 
زیرمجموعه های وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همه صادرکنندگان 
کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند. اختیاراتی که 
شــاید منجر به این شود که به زودی اصالحاتی در بخش های مهم پتروشیمی 
و فوالد در راســتای بهبود عملکــرد صادراتی و تامین و عرضه به موقع ارزهای 
موردنیاز کشور آغاز شود و تصمیمات جدی برای مدیرانی که نتوانند خود را با 
سیاست های دولت هماهنگ کنند، گرفته شود. در این میان، انتخاب افرادی که 
توانایی هماهنگی با قوای سه گانه و همینطور نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور را 
دارند، از نکات مهم و کلیدی موردنظر در مسیر این اصالحات ارزی است. دولت 
در ماجرای تغییر مدیرعامل شرکت ایران خودرو نیز نشان داد که قصد مماشات 

در زمینه منافع ملی را با هیچ کس ندارد.

مدیرانی كه از افزایش نرخ ارز سود  می كنند

سودجویان نقره داغ می شوند؟

بانکنامه

در آخرین نشست شورای گفت وگو تصویب شد
نسخه نویسی ارزی بخش خصوصی

در جلســه اخیر شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد 
به دبیرخانه این شــورا ماموریت داد تا ظرف 48 ساعت، بسته پیشنهادی خود 
برای مدیریت بازار ارز را ارائه کنند. صدوشــانزدهمین و آخرین نشست شورای 
گفت وگو در ســال 1401 برگزار شــد. در این نشست، تهیه بسته پیشنهادی 
از ســوی دبیرخانه شورای گفت وگو برای راهکارهای بازگشت ثبات به بازار ارز 
ظرف 48 ساعت آینده به تصویب رسید و همچنین مشکالت مربوط به حوزه 
کشاورزی بررسی شــد. متناســب با طرح موضوعات حوزه کشاورزی در این 

نشست، وزیر جهاد کشاورزی هم حضور پیدا کرد.
در ابتدای جلسه »احسان خاندوزی«، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی با اشــاره به تالطم های اخیر ارزی و اثر مستقیم آن بر 
رونــد فعالیت تجار و تولیدکنندگان گفت: در این مدت دولت تالش کرد تا بر 
این نوسانات خارج از قاعده افسار بزند، متناسب با آن تغییراتی در سیاست های 
ارزی کشور ایجاد کرد که امیدواریم این تغییرات به برگشت ثبات کمک کند؛ 
اما شاهد اثرات مستقیم این افزایش بهای ارز بر بهای تمام شده انواع محصوالت 
و خدمات در داخل نیز هستیم. برای موفقیت در مسیری که پیش گرفتیم باید 
بیش از گذشته در تعامل و همفکری با بخش خصوصی باشیم تا با هزینه و زمان 

کمتری، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم.
وزیر اقتصادپیشنهاد داد: دبیرخانه شورای گفت وگو در راستای مدیریت بازار 
ارز و قیمت های داخلی، پیش نویس تهیه و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و از 
معاون اول رئیس جمهوری نیز می خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه ای 
با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط 
در کنار رئیس کل بانک مرکزی ارائه شود تا به جمع بندی مشترکی برسیم. این 
بسته باید ظرف 48 ساعت آینده تهیه شود تا در اسرع وقت طی نشستی آن را 
بررسی و نهایی کنیم. طبق اعالم اتاق بازرگانی ایران، در واکنش به پیشنهادی 
که از ســوی وزیر اقتصاد مطرح شد، »غالمحسین شافعی«، رئیس اتاق ایران 
ضمن استقبال از این رویکرد، نســبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات 
کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل برگزاری آن به بانک مرکزی منتقل 
شده است، انتقاد کرد. براســاس اظهارات او، با توجه به تالطم های ارزی سال  
1397، کمیته اقدام ارزی در بانک مرکزی شــکل گرفت و مشــکالتی را برای 
تجــارت ایران پیش آورد و روی صادرات اثر گذاشــت. در پی آن، تغییر محل 
برگزاری این کمیته به سازمان توسعه تجارت در سال 1400 که متولی اصلی 
صادرات اســت، بسیار موثر بود. متاســفانه مجددا این کمیته به بانک مرکزی 
برگشــت و به دنبال آن، عضویت اتاق ایران در این کمیته حذف شد که مورد 
انتقاد شدید بخش خصوصی است. به گفته »شافعی«، سه اتاق بازرگانی، اصناف 
و تعاون مانند همیشه راهکارهای پیشنهادی را این بار از طریق دبیرخانه شورای 

گفت وگو ارائه می کنند اما شرط موفقیت در این مسیر، وجود گوش شنواست.
در بخش دیگری از این جلسه، »حمیدرضا فوالدگر«، رئیس شورای راهبری 
بهبود کســب وکار اتاق ایران نیز پیشــنهاد داد تا دبیرخانه شورای گفت وگو، 
سیاست های پیشــنهادی که باید طبق قانون پیش از اجرا، اطالع رسانی شوند 
را در چارچوب یک جدول تدوین کند و در اختیار دستگاه های متولی قرار دهد 
تا آنها درباره مدت زمانی که نیاز اســت تا هر سیاســت زودتر به اطالع بخش 
خصوصی برسد، نظر داده و در نهایت درباره آنها به یک جمع بندی برسیم. در 
این باره مقرر شد تا 10 روز برای دستگاه های اجرایی مهلت در نظر گرفته شود 

تا نظرات پیشنهادی خود را درباره جدول تدوین شده ارائه دهند.

افت 400 هزار تومانی قیمت سکه
سکه در كف كانال 32 میلیونی

قیمت هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید با 400 هزار تومان کاهش در 
روز سه شــنبه با رقم 32 میلیون تومان معامله شــد. براساس نرخ های اعالمی 
اتحادیه صنف فروشــندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۶00 هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل با 
قیمت 29 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش شد. همچنین نیم سکه 17 
میلیون و 500 هزار تومان، ربع  سکه 11 میلیون و 300 هزار تومان و سکه یک 
گرمی ۶ میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد. نرخ هر گرم طالی 18 عیار به 
2 میلیون و ۶50 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 11 میلیون و 480 

هزار تومان تعیین شد.
بهــای هر اُنس طال در بازارهای جهانی نیز به یک  هزار و 818 دالر رســید. 
قیمت طال در روز سه شنبه کاهش داشت و به سمت بزرگ ترین کاهش ماهانه 
خود از ژوئن 2021 پیش رفت زیرا افزایش قریب الوقوع نرخ بهره توسط فدرال 
رزرو آمریکا، جذابیت دارایی های بدون بازده را کاهش داد. قیمت هر اونس طال 
پس از اینکه روز دوشنبه به پایین ترین حد خود در دو ماه گذشته رسید، در روز 
سه شنبه با 1.3 درصد افزایش به 1818 دالر و ۶0 سنت رسید و قیمت طال در 
بازار معامالت آمریکا نیز با 0.07 درصد افزایش به 1819 دالر و ۶0 سنت رسید.

3اقتصاد امروز چهارشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
10 اسفند 1401

شماره 2199



همه روایت های كالن اقتصادی كامل نیست
مناقشه دولت و بازار

بیشــتر از یک قرن اســت که دنیــای اقتصاد درگیــر نوعی مناظره 
فکری شــده اســت؛ مناظره ای که در یک ســوی آن، اقتصاددانان بازار 
آزاد ایســتاده اند؛ همــان چیزی که آزادی اقتصادی نامیده می شــود و 
عناصر اصلی تشــکیل دهنده آن را می توان شــامل انتخاب فردی، داد و 
ســتد داوطلبانه، رقابت آزاد در بازار و امنیت اقتصادی دانست. مجموعه 
سیاســت ها و نهادهای موجود در جامعه تنهــا زمانی با آزادی اقتصادی 
هماهنگ می شوند که با مبادالت داوطلبانه افراد موافقت کرده و اشخاص 
و دارایی شان را مورد حمایت خود قرار دهند. دولت ها این توانایی را دارند 
کــه آزادی اقتصادی را از طریق ایجاد یک ســاختار قانونی و همچنین 
ضمانــت اجرایی آن ترویج دهند؛ قانونی کــه از حقوق مرتبط با دارایی 
مالــکان حمایت کرده و قراردادها را تحت یــک مدیریت منصفانه اجرا 
می کنــد. با این حال، آزادی اقتصادی نیازمند وجود دولت هاســت تا به 
وسیله آنها در مقابل مشکالتی مانند مصادره شدن اموال مردم و مداخله 
در انتخاب های شــخصی، دادوســتد داوطلبانه و رقابت آزادانه در بازار 

محصول و بازار نیروی کار محافظت شود.
زمانــی که دولت ها، مالیــات، هزینه های دولتــی و قوانین مربوط به 
انتخاب شــخصی، دادوســتد داوطلبانــه و هماهنگی در بــازار را وضع 
می کنند، آزادی اقتصادی را کاهش می دهند. همچنین محدودیت هایی 
که ورود به مشاغل و فعالیت های کسب و کار را برای افراد دشوار کند نیز 
از جمله عوامل کاهش دهنده آزادی اقتصادی به حســاب می آید. »آدام 
اســمیت«، یکی از اولین اقتصاددانانی بود که به شکل خاصی از آزادی 
اقتصادی اشــاره کرد و تفکرات او توســط متفکران دیگری مانند »جان 
اســتوارت میل«، »لودویگ فون میزس«، »فردریش هایک« و »میلتون 

فریدمن« دنبال شد.
اما در ســوی دیگر این مناظره، شخصیت های منتقد سیستم آزادی 
اقتصــادی قــرار دارند و در عــوض، از یک نظام اقتصادی مشــخص و 
توصیف شده از طریق برنامه ریزی اقتصادی متمرکز و کنترل دولتی دفاع 
می کنند. این افراد طرفدار نقش دولت در اقتصاد هستند و از جمله آنها 
می تــوان به »ژان ژاک روســو« و »کارل مارکس« و همچنین مدافعان 
آن در قرن بیســتم نظیــر »ابا لرنر«، »جان کنــث گالبرایث«، »مایکل 
هارینگتن« و »رابرت هایلبرونر« اشــاره کرد. آنها بر این باورند که بازار 
آزاد به ایجاد بازارهای انحصــاری، بحران های مزمن اقتصادی، نابرابری 
درآمد و افزایش فقر در جامعه منجر شده و عاملی که می تواند از بروز این 

مشکالت در زندگی مردم جلوگیری کند، کنترل سیاسی است.
در اوایل قرن بیســتم بــود که کنترل دولتی در قالب کمونیســم به 
سرعت رشد کرد و البته هم زمان با سقوط اتحاد جماهیر شوروی برافتاد. 
دیدگاه سوسیالیســتی درخصوص آزادی اقتصادی دربر گیرنده مفهوم 
آزادی به عنوان یک شــرایط منســجم و در تضاد با یک مفهوم انتزاعی 
یا اخالقی از آن اســت. این رویکرد نسبت به آزادی را می توان تقریبا به 
دیدگاه سوسیالیستی در زمینه خالقیت نوع بشر و اهمیت آزادی خالق 
و نتیجه بخش منسوب دانســت. دیدگاه سوسیالیست ها به خالقیت به 
عنوان یک جنبه اساسی طبیعت بشر بوده و بنابراین آزادی در موقعیت یا 
کشوری تعریف می شود که در آن افراد قادر هستند بدون هیچ ممنوعیت 
و بــدون هیچ مانعی، چه از حوزه کمبــود منابع و چه از حوزه نهادهای 
حاکم قدرت، ابداع و نوآوری خود را ابراز کنند. مارکسیست ها بر اهمیت 
آزادی افــراد جامعه از اجبار و روابط اجتماعی اســتثماری و بیگانه در 
حــوزه تولید تاکید دارند؛ روابطی که افــراد را مجبور می کنند تا در آن 
فعالیت تولیدی شرکت کنند. در این دیدگاه همچنین بر اهمیت توسعه 
اقتصادی به عنوان عامل فراهم کننده موارد اساسی در جهت ایجاد دولت 
در جامعه تاکید می شود؛ دولتی که در آن میزان منابع کافی وجود دارد 
و به هر کدام از افراد جامعه اجازه می دهد تا عالیق و منافع خالق واقعی 

خود را دنبال کنند.
در مقابــل اما طرفداران بازار آزاد، هــر دو جنبه لزوم وجود حاکمیت 
قانون برای آزادی اقتصادی و لزوم وجود آزادی اقتصادی برای حاکمیت 
قانون را اســتدالل می کنند. »فردریش هایک« معتقد اســت که قانون 
بیش از هر عامل دیگری در جهت رفاه جامعه غرب کمک کرده اســت. 
دیگر اصول مهم در زمینه حاکمیت قانون شــامل عمومیت آن و برابری 
همگان در برابر قانون است که نیازمند است تا تمامی قوانین حقوقی به 
طور برابر نســبت به همه افراد جامعه اعمال شود. این اصول می توانند 
به عنوان تدابیر امنیتی در برابر محدودیت های شــدید موجود در حوزه 
آزادی در نظر گرفته شــوند؛ چراکه آنها نیازمند آن هســتند تا تمامی 
قوانیــن به طور برابر برای همگان حتی قدرت های سیاســی و قهری و 

حاکمان اعمال شوند.
در کتاب »کاپیتالیســم و آزادی« که در سال 19۶2 میالدی به چاپ 
رسید، »فریدمن« دیدگاه »فردریش هایک« را بیشتر توسعه داد. مطابق 
این دیدگاه، در حالی که آزادی اقتصادی یکی از مهمترین اجزای آزادی 
کامل اســت، شرط الزم برای آزادی سیاســی نیز به حساب می آید. به 
اعتقاد او، کنترل متمرکز فعالیت های اقتصادی همواره با سرکوب سیاسی 
همراه بوده است. در دیدگاه او، ویژگی داوطلبانه بودن مبادالت و تنوعات 
گسترده ای که این امر موجب آن می شود، تهدیدی برای رهبران سیاسی 
سرکوبگر به حساب آمده و به ناگزیر قدرت آنها را به میزان زیادی کاهش 
می دهد. با حــذف کردن کنترل متمرکز از حوزه فعالیت های اقتصادی، 
قدرت اقتصادی از قدرت سیاســی جدا شــده و یکی از آنها می تواند به 
عنوان خنثی کننده دیگری عمل کند. از نگاه »فریدمن«، ســرمایه داری 
رقابتی برای گروه های اقلیت جامعه، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا نیروهای 
غیرشــخصی بازار به دالیلی که ربطی به بهره وری مردم ندارد، از آنها در 

مقابل تبعیض در فعالیت های اقتصادی شان حمایت می کند.
اقتصاددان مکتــب اتریش، »لودویگ فون میــزس« نتیجه می گیرد 
که آزادی سیاســی و آزادی اقتصادی به طور متقابل به یکدیگر وابسته 
هستند: »این عقیده که آزادی سیاسی می تواند در نبود آزادی اقتصادی 
حفظ شود و بالعکس، نوعی توهم اســت. آزادی سیاسی، نتیجه آزادی 
اقتصادی اســت. اینکه مشاهده می شود قدمت ســرمایه داری با قدمت 

دولت مردمی یکی شده، یک اتفاق تصادفی نیست.«
»هایک« نیز در کتاب »راه بردگی« می گوید که کنترل اقتصادی تنها 
کنترل بخشــی از زندگی بشر نیســت که بتوان آن را از سایر بخش ها 
جدا کرد. او به سیاســت های سوسیالیستی به عنوان شیب لغزنده ای که 
می تواند به توتالیتاریانیسم ختم شود، انتقاد می کند. »گوردون توالک« 
می گوید که »اســتدالل هایک - فریدمن« ظهور توتالیتاریانیسم را در 
اکثر دولت های کشــورهای اروپای غربی در اواخر قرن بیســتم میالدی 
پیش بینی کرده بــود؛ در صورتی که این پیش بینــی در واقعیت اتفاق 

نیفتاد.

خبرنــامه

فرصت امروز: از ابتدای اسفندماه ورق بورس برگشت و با رشد دسته جمعی 
نماگرهای بورسی اگرچه بخشــی از عقب ماندگی بازار سهام نسبت به سایر 
بازارها جبران شد، اما با توجه به سیاست های غیراصولی و تصمیمات مقطعی 
سیاستگذاران نظیر آنچه در ماجرای عرضه خودرو در بورس کاال با ورود شورای 
رقابت اتفاق افتاد، همچنان فضای نااطمینانی در تاالر شیشه ای موج می زند. 
شوک های ناگهانی که بیش از پیش بر سایه نااطمینانی بر بازار سهام می افزاید 
و ســهامداران خرد را از بورس فراری می دهد. با این وجود، بورس تهران پس 
از تحمل یک ماه مشــقت بار در بهمن ماه، با ورود به ماه پایانی سال و سوار بر 
دو بال افزایش قیمت دالر و انتظارات تورمی باال در مســیر صعود قرار گرفته 
و رکوردهای تازه ای به ثبت رسانده است. آخرین فراز بورس در دادوستدهای 
نهمین روز اســفندماه، با رشد 29 هزار واحدی و ثبت بازدهی 1.2۶ درصدی 
نماگر اصلی تاالر شیشه ای در ارتفاع یک میلیون و 838 هزار واحد تمام شد تا 
میزان بازدهی بورس تهران در معامالت اسفندماه به حدود 19 درصد افزایش 

یابد.
شــاخص کل بورس تهران پس از رشــد 8.۶4 درصد در هفته نخست 
اســفندماه، در اولین روز هفته جاری به بازدهی 4.9۶ درصد رســید تا با 
ایستادن در ارتفاع یک میلیون و 700 هزار واحد، سومین رشد تاریخی در 
مقیاس روزانه را ثبت نماید. نماگر هم وزن هم 22 هزار و 4۶1 واحد معادل 
4.4۶ درصد افزایش یافت و در ســطح 525 هزار و ۶۶3 واحد ایستاد. در 
معامالت یکشــنبه نیز شاخص کل بورس با رشد 3.77 درصد به مرز 1.8 
میلیونی رسید و شــاخص هم وزن با رشد 2.04 درصد در تراز 53۶ هزار 
واحد آرام گرفت. همچنین در معامالت دوشنبه، شاخص کل با رشد 0.۶1 
درصد به ســطح یک میلیون و 809 هزار واحد رسید، اما شاخص هم وزن 
با افت 0.28 درصد در ســطح 534 هزار واحد ایستاد. نهایتا در معامالت 
سه شنبه، نماگر اصلی بورس با 29 هزار واحد معادل 1.2۶ درصد افزایش 
تا سطح یک میلیون و 838 هزار واحد باال رفت. آیفکس کل با 328 واحد 

افزایش به کانال 23 هزار واحد وارد شد.

چهارمین رشد متوالی بورس
چهارمین رشد متوالی بورس تهران با صعود 29 هزار و 50 واحدی دماسنج 
اصلی تاالر شیشــه ای در پایان دادوستدهای روز سه شنبه ثبت شد. شاخص 
کل هم وزن نیز برخالف روز دوشــنبه که قرمزپوش شــده بود، 0.73 درصد 
افزایش یافت و در سطح 538 هزار واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم با 
328 واحد افزایش به کانال 23 هزار واحد رسید. اگرچه در معامالت نهمین 
روز اسفندماه، نماگرهای بورسی رشد کردند اما ارزش معامالت خرد افت کرد 
و برای ســومین روز متوالی خروج پول حقیقی ادامه داشت. در معامالت روز 
گذشته، شاخص کل بورس از ابتدای معامالت صعودی شد و در پایان در سطح 
یک میلیون و 838 هزار و 123 واحد قرار گرفت که نســبت به روز دوشنبه، 
رشد 29 هزار و 50 واحد را نشان می دهد. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 
4 هزار و 343 واحدی نسبت به روز کاری قبل در رقم 538 هزار و 123 واحد 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با 328 واحد افزایش به رقم 23 هزار 
و 43 واحد رســید. شاخص کل هم وزن فرابورس نیز 898 واحد باال آمد و در 

سطح 94 هزار و 830 واحد ایستاد.
در معامالت سه شنبه، 108 نماد صف خرید داشتند و 40 نماد با صف فروش 
مواجه بودند. ارزش صف های خرید با رشد 17 درصدی به 800 میلیارد تومان 
رسید و ارزش صف های فروش نیز 9 درصد کاهش یافت و 290 میلیارد تومان 
بود. در پایان معامالت نماد کچاد )شرکت چادرملو( با صف خرید 235 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از کچاد، نمادهای 
فپنتا )شرکت سپنتا( و تاپیکو )شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تأمین( بیشترین صف خرید را داشتند. در سوی دیگر در پایان معامالت نماد 
ثعمرا با صف فروش 4 میلیارد تومانی بیشترین صف فروش را داشت و انرژی1 
و باالس دیگر نمادهایی بودند که بیشــترین صف فروش را داشتند. در پایان 
معامالت این  روز، 395 نماد رشد قیمت و 2۶0 نماد کاهش قیمت داشتند. به 
عبارت دیگر، ۶0 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 40 درصد بازار افت قیمت 

را تجربه کردند.

خروج پول حقیقی ادامه یافت
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سومین روز پیاپی 
منفی شد و 133 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به 
روز قبل، کاهش 7۶ درصدی داشته است. در معامالت روز سه شنبه بیشترین 
خروج پول حقیقی به سهام وسالت )بانک رسالت( اختصاص داشت که ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 90 میلیارد تومان بود. ثفارس دومین رتبه 
خروج را داشت و پس از آن، نمادهای خاور، حکشتی و خودرو بیشترین خروج 
پول حقیقی را داشــتند. در سوی دیگر، کگل بیشترین ورود پول حقیقی را 

داشت و حآفرین، فاراک و انتخاب در رتبه های بعدی بودند. 
نمادهای کگل، کچاد و فارس بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل وپاسار، فخوز و نمادهای خودرویی؛ خودرو، خساپا، خبهمن 
و خگســتر بزرگان قرمزپوش بازار سه شنبه بودند. در  فرابورس نیز نمادهای 
صبا، زاگرس و فغدیر بیشــترین تأثیر افزایشــی را بر شاخص کل فرابورس 
گذاشتند و نمادهای وسپهر، ارفع و دی بیشترین اثر منفی بر شاخص داشتند. 
در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز شســتا بیشترین تراکنش را داشت و 
خزامیا و خودرو در رتبه های بعدی قــرار گرفتند. در فرابورس نیز نمادهای 
انتخاب، گدنا و فــروژ پرتراکنش ترین نمادها بودند. ارزش معامالت کل بازار 
ســهام به 45 هزار و 138 میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی 
در بــازار ثانویه 30 هزار و 718 میلیارد تومان بود که ۶8 درصد از ارزش کل 
معامالت بازار را در این روز شــامل می شــود. ارزش معامالت خرد سهام نیز 
با کاهش 22 درصدی به نســبت روز معامالتی قبل بــه رقم 9 هزار و 47۶ 
میلیارد تومان رســید. نماد خزامیا )شرکت زامیاد( با رقم420 میلیارد تومان 
بیشترین ارزش معامالت بازار سهام را به خود اختصاص داد. نمادهای شستا، 
شپنا، خودرو و فوالد در رتبه های بعدی بیشترین ارزش معامالت قرار گرفتند. 
نمادهای خگستر، انتخاب، خساپا، شتران و کگل نیز در رتبه های بعدی بودند. 
در جدول حجم معامالت نیز سهام شستا با تعداد 2 میلیارد و 28۶ میلیون و 

227 هزار و 228 سهم در صدر قرار گرفت.

پیشروی دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در سطح 1.8 میلیون واحدی

فرابورس وارد کانال جدید شد

بررســی ها نشــان می دهد که در ماه های اخیر تحت تاثیر نوسانات 
قیمت مســکن در نقاط برخوردار شــهرها از یک طرف و تصویب بسته 
تشویقی شهرســازانه از ســوی دیگر، تمایل برای ســرمایه گذاری در 
بافت های فرســوده افزایش یافته اســت و به گفته مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینی شهری، آمارها از رشد تا چهار برابری صدور پروانه ساختمانی 
در بافت فرســوده دو کالنشــهر تهران و تبریز حکایت دارد. به گزارش 
»ایســنا«، برنامه های نوســازی ســالیانه 100 هزار واحد مسکونی در 
بافت های فرسوده طی ســال های گذشته به دلیل نبود برنامه ای جامع 
و هدفمند در این عرصه شــاید به 10 درصد از اهداف تعیین شده هم 
نرسیده اســت. بنابراین سر و ســامان دادن به وضعیت موجود نیاز به 
برنامــه و اقدام جهادی دارد. هدف، ایجاد محیطی امن، ســالم و دارای 
امکانات رفاهی برای تمامی شهروندان ایرانی است. دولت سیزدهم قصد 
دارد ســالیانه 150 هزار واحد مسکونی را نوسازی کند. به دلیل وجود 
حجم باالی بناهای ناپایدار در کشور در رابطه با مقاوم سازی و نوسازی 
محالت فرســوده، چاره ای جز سرعت بخشــی به امر بازآفرینی شهری 
نداریم. »محمد آیینی«، معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که دولت 
قصــد دارد در این زمینه کار 10 برابری در مقایســه با دوره های قبل 
انجام دهد. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که عمده شهرهای 
کشور درگیر سه معضل گســترش بافت های فرسوده، حاشیه نشینی و 
ســکونتگاه های غیررسمی بودند که به بدمسکنی دست کم 22 میلیون 
و 500 هزار نفر در ایران منجر شــده اســت. زلزله های شش ریشتر و 
حتی کمتر در هر یک از مناطق ناکارآمد می تواند زندگی ساکنان را به 
مخاطره بیندازد. براساس آخرین آماری که مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران ارائه کرده است، در حال حاضر 2 میلیون و ۶80 هزار بنای 
ناپایدار، 1۶۶ هزار هکتار محدوده هدف بازآفرینی شامل 74 هزار هکتار 
بافت فرسوده میانی، 32 هزار هکتار بافت فرسوده تاریخی و نزدیک ۶0 
هزار هکتار بافت حاشیه ای یا سکونتگاه غیررسمی در کشور وجود دارد.
در آبان ماه سال جاری بسته سیاســت ها و ضوابط تشویقی کالبدی 
متضمن نوسازی محله ای در بافت های فرسوده به تصویب شورای عالی 
معماری و شهرســازی رســید و 23 بهمن ماه بسته 19 بندی از سوی 

»مهرداد بذرپاش«، وزیر راه و شهرسازی به استان ها ابالغ شد. تسهیل 
در تامین پارکینگ، تســهیل شرایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه 
تشــویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور حمایت از 
کســب و کارهای خانگی با تامین شرایطی از جمله این مشوق ها است 
که جذابیت سرمایه گذاری در بافت ها را باال می برد. براساس این مشوق، 
امکان نوســازی خانه های کمتر از 50 متر مربع به شرط رعایت ضوابط 

شهرسازی و معماری وجود دارد.
شــهرداری ها موظف به تخفیف 50 درصدی و مجاز به تخفیف 100 
درصد عوارض صدور پروانه ســاختمانی در بافت های فرســوده هستند 
که بررســی ها نشان می دهد در این زمینه همکاری خوبی بین دولت و 
شــهرداری ها ایجاد شده است. مجلس نیز در روزهای اخیر با افزایش 2 
درصدی هزینه صدور پروانه ســاختمانی در الیحه بودجه سال 1402 
مخالفــت کــرد. »مهرداد بذرپــاش«، وزیر راه و شهرســازی اخیرا در 
نمایشگاه دستاوردهای طرح توانمندســازی 2020 محله کم برخوردار 
بیان کرده اســت: بسته 19بندی تشویقی نوســازی بافت های فرسوده 
امکان مناسبی را برای مردم و ساکنان بافت ها و سازندگان ایجاد کرده 
است. وجود زیرساخت های مناســب در بافت های فرسوده، یک مزیت 
جدی رقابتی برای این مناطق در مقایســه ســایر سیاست های توسعه 
شهرها محسوب می شود. براساس رویکردهای کالن، نوسازی بافت های 
فرسوده باید توســط بخش خصوصی انجام شود و دولت و شهرداری ها 
موظف هستند نقش حمایتی داشته باشند تا با سرمایه بخش خصوصی 
که از بهره وری بیشــتر و هزینه های باالســری کمتری برخوردار است، 
مقدار بیشــتری از بافت های فرسوده نوسازی شود. آمارها در این بخش 
نیز امیدوارکننده اســت. بنــا به گفته »آیینی«، پس از اجرای بســته 
تشویقی در دو کالنشهر تهران و تبریز، میزان دریافت پروانه ساختمانی 
در بافت های فرســوده حدودا چهار برابر شده است. یکی از دالیلی که 
می تواند جذابیت ســرمایه گذاری در بافت های فرسوده را افزایش دهد، 
تناســب بین قدرت خرید متقاضیان با قیمت مســکن در این مناطق 
اســت. با توجه به نوسانات شدید قیمت مســکن در مناطق برخوردار 
شــهرها، بافت های ناکارآمد می توانند منطقه هدف سازندگان باشند. به 

اذعان انبوه ســازان در یک ســال اخیر، تمایل برای ســاخت و ساز در 
محله های هدف بازآفرینی شهری افزایش یافته است.

صدور پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده 4 برابر شد

كوچ سرمایه ها به بافت فرسوده
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مالیات نخی سیگار این بار تصویب شد
مالیات نخی برای ســیگار در سال 1402 در حالی تصویب شد که 
این تصمیم، البته با رقم های باالتر، برای بودجه 1401 با مخالفت هایی 

مواجه و در نهایت منتفی شده بود.
به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با پیشنهاد 

دولت در بودجه برای مالیات سیگار در سال بعد موافقت کردند.
بر این اســاس از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی هر نخ 
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 50 تومان، تولید داخل با نشان 
)برند( بین المللی 100 تومان و هر بســته 50 گرمی تنباکوی قلیان 
داخلی 20 هزار تومان  به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی 
مبلغ 800 تومان و هر بســته 50 گرمی تنباکوی قلیان وارداتی 35 

هزار تومان  به  عنوان حقوق ورودی دریافت خواهد شد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ یادشده 
را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حســب مورد اخذ و به 
حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره )5( این 
قانون واریز کند. گفتنی است در الیجه بودجه سال آینده پیش بینی 
شده بود که درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( بابت حقوق 
انحصار و صدور مجــوز توزیع محصوالت دخانی 500 میلیارد تومان 
خواهد بود که نسبت به رقم 385 میلیارد تومان در سال جاری بیش 

از 29.9 درصد افزایش داشته باشد.
از 13 دی ماه ســال قبل مقرر شد صنعت دخانیات کشور در قالب 
دو سر فصل برای محصول تولیدی عوارض و مالیات پرداخت کند. بند 
»ت« ماده 2۶ قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار که تولیدکننده 
داخلی با برند ایرانی را ملزم به پرداخت 27 درصد، تولیدکننده داخلی 
با برند بین المللی را ملزم به پرداخت 42 درصد و واردکننده را ملزم به 
پرداخت 75 درصد مالیات و عوارض کرده است. همچنین مقرر شده 
بود هر ســال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده شــود تا در نهایت 
جمع مالیات و عــوارض دریافتی از تولیدکننده داخلی با برند ایرانی 
بــه 57 درصد، تولیدکننده داخلی با برنــد بین المللی تا 97 درصد و 
واردات بــه 135 درصد افزایش یابد. البته چند روز بعد از اجرای این 
قانون، اخباری مبنی بر تصویب مالیات نخی ســیگار در کمیســیون 
تلفیق بودجه منتشر شد که مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفت، اما 

در نهایت این موضوع در سال بعد اجرا خواهد شد.
کمیسیون تلفیق ســال 1400 نیز تصویب کرد که از ابتدای سال 
1401 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 
مبلغ 230 تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند 800 تومان، هر 
نخ سیگار وارداتی 1500 تومان،  هر بسته 50 گرمی معسل تنباکوی 
قلیان داخلی 3000 تومان و هر بسته تنباکوی وارداتی 30 هزار تومان 
به عنوان عوارض اضافه شود، اما این موضوع با مخالفت تولیدکنندگان 

و وزارت صمت مواجه و در نهایت منتفی شد.
رئیــس انجمن تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و واردکنندگان 
محصوالت دخانی نیز هم ســال گذشــته و هم امسال بعد از انتشار 
الیحه بودجه، گفته بود که پیشــنهاد 500 هزار تومانی در هر کارتن 
برای تولیدات با نشان ایرانی و یک میلیون تومانی در هر کارتن با نشان 
بین المللی در الیحه دولت برای دریافت مالیات نخی، در صورت اجرا 
به ضرر تولیدکننده داخلی با نشــان ایرانی است؛ چراکه مالیات 500 
هزار تومانی در هر کارتن نشان های ایرانی معادل یک ششم قیمت، اما 
برای ســیگارهای بین المللی مالیات یک میلیون تومانی در هر کارتن 

معادل یک دوازدهم قیمت پایه خواهد بود.
موضوع مالیات بر ســیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و 
تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ تولیدکنندگان معتقدند افزایش 
مالیات ســیگار منجر به افزایش قاچاق می شود، اما جمعیت مبارزه با 
اســتعمال دخانیات بارها اعالم کرده کــه ایران کمترین مالیات را بر 
محصوالت دخانی دارد و معتقد است افزایش مالیات منجر به کاهش 

مصرف دخانیات می شود.
گفتنی است طبق اعالم این انجمن، در حال حاضر برآورد می شود 
80 تا 85 درصد بازار در دست برندها و تولید قانونی و 15 تا 20 درصد 
در اختیار قاچاق باشد. همچنین مصرف سیگار حدود 80 میلیارد نخ 

برآورد شده است.

نماگربازارسهام

سخنگوی وزارت صمت از تخصیص سود کوتاه مدت بانکی به حساب 
وکالتی افراد ثبت نام کننده خودروهای وارداتی خبر داد.

امید قالیباف در ویدئویی ارســالی، ضمن اشــاره به اسامی 22 بانک 
طــرف قرارداد وزارت صمــت که متقاضیان طرح فــروش خودروهای 
وارداتی می توانند مبلغ 500 میلیون تومان خود را در آن واریز و مسدود 
کنند، اظهار کرد: بانک ها بایســتی ســود کوتاه مدت به این ســپرده ها 
تخصیص دهند. ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: 

چنانچه متقاضیان از بانکی که برای فرآیند ثبت نام خودروهای وارداتی 
)تعریف حســاب وکالتی و واریز وجه مذکور( راضی نباشند، می توانند 
به راحتی بانک خود را تغییر دهند. گفتنی اســت، متقاضیان می توانند 
از طریق بانک های ملت، تجارت، رســالت، ملی، صادرات، سپه، اقتصاد 
نوین، آینده، پست بانک، توسعه تعاون، دی، رفاه کارگران، سینا، صنعت 
و معدن، اعتباری ملل، پارسیان، شــهر، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، 
قرض الحســنه مهر ایرانیان و بانک سرمایه برای تعریف حساب وکالتی 

و واریز وجه علی الحســاب 500 میلیون تومان بــرای ثبت نام در طرح 
فروش خودروهای وارداتی از طریق ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
اقدام کنند. گفتنی اســت که با احتســاب امروز )سه شنبه( متقاضیان 
خودروهای خارجی که از دی ماه امسال وارد کشور شده اند، سه روز )تا 
روز پنجشــنبه 11 اسفندماه( فرصت دارند که ثبت نام خود را از طریق 
 http://saleauto.ir ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو بــه آدرس 

انجام دهند.

خریداران خودروهای وارداتی سود دریافت می کنند

رئیس پلیس راهور فراجا گفت مجازات هــا و جرایم رانندگی بازدارنده 
نیست و برای کاهش جانباختگان و مجروحان باید جریمه های مناسب تری 
در نظر گرفته شــود. به گزارش پایگاه خبری »عصــر خودرو« به نقل از 
ایرنا، سردار سیدکمال هادیانفر روز سه شنبه در حاشیه هفدهمین همایش 
پلیس راهور در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: یک میلیون و 500 هزار 
نفر در سال در جهان بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند؛ 
بنابراین هرچه به حوزه حمل و نقل وابسته تر شویم، شاهد افزایش آمار در 
این زمینه هم خواهیم بود و پیشنهاد می شود تا حاکمیت، موضوع ایمنی 

را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
وی ادامــه داد: یکی از جدی ترین گام های موثر که در این راســتا باید 
انجام شــود این است که از مدیریت کالن در کشور خواسته ایم که برنامه 
ایمنی را ســریعا اجرا کنند. شــاید 50 درصد از آمار را به همین صورت 

برطرف و کاهش دهیم و البته این موضوع نیازمند اصالح قوانین و مقررات 
است. آنچه که در برنامه هفتم به آن توجه خواهد شد، کاهش3۶ درصدی 
تصادفات است. رئیس پلیس راهور فراجا اظهار داشت: نباید تنها به بهانه 
نوروز به بحث ســوانح رانندگی توجه شود بلکه در طول سال باید شاهد 
کاهش تصادفات باشیم. طبق تحلیل ها، روند تصادفات هزینه های زیادی را 
بر روی دوش ما می گذارد و ما باید با باال بردن سطح ایمنی، این هزینه ها 

را کاهش دهیم.
وی افــزود: 3هزار نقطه حادثه خیز در جاده ها و 2 هزار نقطه حادثه خیز 
در معابر شهری شناسایی شده که کیفیت و ایمنی خودرو در این امر مهم 
است؛ در همه دنیا در ساخت خودروها از فوالد غیرکربن استفاده می کنند 
که بر همین اســاس دستور داده شــد تا صنعت خودرو کشور نیز در این 

حوزه به طور جدی ورود پیدا کند.

سردار هادیانفر افزود: باید با آموزش و فرهنگ سازی مناسب بتوانیم 85 
میلیون جمعیت کشور را که همگی کاربران ترافیکی به حساب می آیند، 

آموزش دهیم.
وی افزود : 82 درصد جانباختگان در محورهای شمالی به موتورسیکلت ها 
و یا عابران تعلق دارد و در حوزه فرهنگ و ترافیک نیز اعتقاد داریم صدا و 
سیما مانند دهه 80 که با همه ظرفیت وارد موضوع کمربند شد؛ با همان 
شدت و به صورت مستمر و پایدار بتواند به مخاطبان نشان دهد غفلت در 

رانندگی می تواند باعث از دست رفتن جان انسان ها باشد.
رئیــس پلیس راهور فراجا افــزود: امروز به دنبال اجــرای هرچه بهتر 
مدیریت راه، خودرو و قوانین هستیم. طرح ویژه نوروز 1402 روز سه شنبه 
23 برگزار و از 24 آغاز به کار کرده و روند ترددها و حجم سفرها را مورد 

توجه قرار داده ایم.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با شــرایطی که 
ایران خودرو و سایپا دارند به نظر نمی رسد، بتوانند در حوزه کیفیت 
دســتاوردی داشته باشند، گفت ممکن است به دلیل فشارهای وارد 
شــده، تیراژ تولید آنها افزایش یابد اما به ارتقای کیفیت بی توجهی 

هستند و هرچه جلوتر می رویم، از کیفیت آنها کاسته می شود.
اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره 
گرانی خودرو در بازار، گفت: موضوع خودرو به مشــکلی پیچیده در 
صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده، هرچند ما در مجلس ساماندهی 
بازار خودرو از طریق واردات را پیگیری کردیم، اما به نظر می رســد 
دولت عزمی برای ســاماندهی این بازار ندارد زیرا قرار بود امســال 
حدود 70 هزار دستگاه خودرو وارد شود تا از یک سو عرضه افزایش 
یابد و از ســوی دیگر خودروسازان ملزم به ارتقای کیفیت شوند این 

در حالی است که تاکنون هنوز 700 دستگاه نیز وارد نشده است.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شــورای اســالمی افزود: ایران 
خودرو و ســایپا باید به بخش خصوصی واگذار می شد تا بستر الزم 
برای رقابتی کردن صنعت خودرو فراهم شود که این مهم نیز محقق 

نشده است.

وی اضافه کرد: با شــرایطی که این دو خودروســاز دارند به نظر 
نمی رســد که بتوانند در حوزه کیفیت و بازار دســتاوردی داشــته 
باشــند، ممکن است به دلیل فشارهای واردشــده، تیراژ تولید آنها 
افزایش یافته باشــد اما به ارتقای کیفیت بی توجهی شــده و هرچه 

جلوتر می رویم، از کیفیت کاسته می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: هر ســاله تعداد 
بســیاری از مردم به دلیل کیفیت های نامناسب خودرو جان خود را 
از دســت می دهند و بسیاری معلول می شوند این در حالی است که 
اگر بازار خودرو ایران را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، مشخص 

می شود که در حوزه خودروسازی بسیار عقب هستیم.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: هرچند ما باید از تولید 
داخل حمایت کنیم اما تولیدکنندگان داخلی باید در فرصت مشخص 
به طور مثال 5 سال 10 سال بتوانند کیفیت محصوالت خود را ارتقا 
دهند، در حال حاضر ما حدود 30 ســال است که از خودروسازی ها 
حمایت می کنیم، اما متاسفانه از آنجا که این شرکت ها رقیبی ندارند 
و از رانت هایی اســتفاده می کنند، تحولی در حوزه کیفیت و افزایش 
تیراژ خودرو ندارند و این وضعیت موجب اعتراض نمایندگان مجلس 

شــده اســت؛ امیدواریم دولت به قولی که درباره واردات خودرو و 
واگذاری خودروسازان داده، عمل کند.

مجازات ها و جرایم رانندگی بازدارنده نیست

كیفیت خودروهای داخلی هرچه جلوتر می رویم، كمتر می شود

5تولید و صنعت چهارشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
10 اسفند 1401

شماره 2199



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

نویسنده: علی آل علی
محبوبیت شــبکه های اجتماعی در بین کاربران جــای اما و اگر ندارد. 
این روزها کاربران از سراســر دنیا به لطــف پلتفرم های مختلف با هم در 
ارتباط هستند و فاصله مکانی شــان اصال به چشم نمی آید. در این میان 
یوتیــوب الگوی متفاوتــی دارد. این پلتفرم به طــور اختصاصی برای به 
اشتراک گذاری ویدئو طراحی شده و کاربران به طور مستقیم با هم ارتباط 
زیادی ندارند. شاید در نگاه نخست چنین تفاوتی به معنای شکست حتمی 
یوتیوب باشــد، اما آمارها حرف دیگــری دارند. این روزها یوتیوب یکی از 
پرطرفدارترین شــبکه های اجتماعی در سراسر دنیاســت. به طوری که 
براســاس گزارش مجله فوربس روزانه بیــش از یک میلیارد کاربر در این 
پلتفرم وقتگذرانی می کنند.  احتماال برای شما هم پیش آمده که با تعجب 
به فعالیت شــبکه های اجتماعی نگاه کنید و همیشه برای تان سوال باشد 
که این پلتفرم ها از کجا پول درمی آورند. خب هزینه های مدیریت این همه 
خدمات که الکی نیست. به عالوه، کارآفرینان بزرگ عاشق چشم و ابروی 
مردم نیستند که سرویس هایی کامال رایگان برای شان طراحی کنند! ما در 
این مقاله قصد داریم ســراغ شیوه درآمدزایی یوتیوب برویم. اگر شما هم 
همیشه دوست داشتید با وضعیت یوتیوب آشنا شده و نحوه درآمدزایی اش 
را بشناســید، این بهترین فرصت برای تان خواهد بود. ما در ادامه به زبانی 

ساده و خودمانی نحوه فعالیت یوتیوب را بررسی خواهیم کرد. 
شیوه های درآمدزایی یوتیوب

دسترســی به یوتیوب برای همه کســانی که اکانت جیمیل داشــته 
باشــند، کامال رایگان اســت. این امر در اولین نگاه بی نهایت مشکوک به 
نظر می رســد؛ چراکه درآمدزایی با ارائه خدمات کامال رایگان به کاربران 
اصال جور درنمی آید. البته این فقط ظاهر ماجراست؛ چراکه مدیران گوگل 
اینقدرها هم سرخوش نیستند که قید درآمدزایی را بزنند. ما در ادامه تمام 

شیوه های درآمدزایی گوگل از یوتیوب را بررسی خواهیم کرد.
ویدئوهای تبلیغاتی

نمایش تبلیغات در شــبکه های اجتماعی یکــی از راهکارهای قدیمی 
برای جلب نظر کاربران محسوب می شود. این روزها در خیلی از پلتفرم ها 
رقابــت تنگاتنگی میان برندها برای نمایش محتوای تبلیغاتی وجود دارد. 
این ماجرا در یوتیوب نیز کمابیش جریان دارد. البته از آنجایی که یوتیوب 
در همه موارد با بقیه پلتفرم ها فرق دارد، در این مورد نیز تفاوت آشکاری 
میان الگوی نمایش تبلیغات آن به چشم می خورد. بر این اساس تیم های 
بازاریابی با پیشنهاد مبالغ باالتر امکان نمایش ویدئوی کانال شان در ابتدای 
نتایج یوتیوب را خواهند داشت. مثال اگر کاربری درباره سکانس های برتر 
ســینما در یوتیوب دنبال ویدئو باشد، تبلیغات شرکت های سینمایی در 
ابتدای صفحه نتایج به دستش می رسد. البته در این میان تیک تبلیغاتی 
همیشه در گوشــیه تصویر به چشــم می خورد. بنابراین کاربران متوجه 

ویدئوهای تبلیغاتی با معمولی خواهند شد. 
ویدئوهای تبلیغاتی ایده تازه ای محسوب نمی شوند، با این حال هنوز هم 
یوتیوب از آن به عنوان منبع اصلی درآمدزایی اســتفاده می کند. احتماال 
شما هم تجربه همکاری با برندی که در یوتیوب فعالیت گسترده تبلیغاتی 
داشــته را در کارنامه دارید. پیش شــرط موفقیت در این مدل تبلیغاتی 
طراحی ویدئوهای جذاب است. بنابراین اگر شما میانه خوبی با ویدئوهای 
گرافیکی ندارید، باید همین حــاال بی خیال این بخش تبلیغاتی یوتیوب 

شوید. 
)Landing Page( تبلیغات صفحه فرود

وقتی کاربران وارد یوتیوب می شوند، اول از همه با یک بنر تبلیغاتی در 
باالی صفحه رو به رو خواهند شد. شاید فکر کنید چنین بنر بزرگی باید 
مربوط به خدمات گوگل یا دست کم یکی از سرویس های یوتیوب باشد، اما 
ماجرا کامال برعکس است؛ چراکه یوتیوب برای درآمدزایی این بنرها را در 

قالب تبلیغاتی تحویل برندها می دهد. 
بی شــک نمایش بنرهای تبلیغاتی در یوتیوب بــرای بازاریاب هایی که 
میانه خوبی با طراحی ویدئوهای جذاب ندارند، ایده بی نهایت جالبی است. 
اینطوری برندهــا بدون اینکه هزینه طراحی ویدئوی تبلیغاتی بدهند، در 
یوتیوب خودنمایی خواهند کرد. نکته جالب اینکه چنین بنرهایی گاها در 
اپ یوتیوب نیز به چشم می خورد، پس الزم نیست نگران هیچ چیز باشید. 
نــرخ تبلیغات در قالب بنر یا همان صفحه فرود بســته به موقعیت آن 
متفاوت اســت. مثال اگر شــما قصد نمایش بنر در همان ابتدای ســایت 
یوتیوب را داشــته باشــید، هزینه مالی زیادی روی دوش تان قرار خواهد 
گرفت. با این حال ماجرا درباره بنرهای کوچک تر کامال متفاوت خواهد بود. 

تبلیغات در میانه ویدئوها
محبوب تریــن گزینه تبلیغاتــی در یوتیوب نمایــش ویدئوهای کوتاه 
تبلیغاتــی در حین نمایش ویدئوهای اصلی برای کاربران اســت. احتماال 
شــما هم تا حاال بارها و بارها وسط تماشای ویدئو مورد عالقه تان با پیام 
تبلیغاتی یا حتی ویدئوهای تبلیغاتی کوتاه رو به رو شده اید. قبول دارم این 
ویدئوها حسابی اعصاب ُخردکن هستند، اما منبع درجه اول یوتیوب برای 
درآمدزایی محسوب می شوند بنابراین تعجبی ندارد مدیران گوگل به این 

سادگی ها قیدش را نزنند. 
قبــال نمایش ویدئوهــای تبلیغاتی در میانه ویدئوهــای اصلی صورت 
می گرفت، اما به مرور زمان گوگل پا را فراتر گذاشت و دست کم سه نوبت 
ویدئوی تبلیغاتی جلوی روی کاربــران قرار می دهد. این ویدئوها به طور 

معمول در ابتدا، میانه و انتهای کار جلوی پای کاربران سبز می شوند. 
 تماشــای ویدئوهای تبلیغاتی درست وســط محتوایی که با کلی ذوق 
پایش نشسته ایم، اصال حس خوبی ندارد. به همین خاطر یوتیوب سرویس 
پرمیومی نیز برای آن دسته از کاربرانی که میانه خوبی با تبلیغات ندارند، 
پیش بینی کرده اســت. اگر شما هم دوســت دارید تجربه ای بی دردسر از 
تماشــای ویدئو در یوتیوب داشته باشید، بد نیست سری به این سرویس 

بزنید. 
یوتیوب پرمیوم

همانطور که در انتهای بخش قبلی اشاره کردیم، یوتیوب برای آن دسته 
از کاربرانــی که میانه خوبی با ویدئوهای تبلیغاتی یا به طور کلی محتوای 
مربوط به برندها ندارند، یک ســرویس ویژه راه اندازی کرده است. بر این 
اساس شما با پرداخت حق اشتراک تجربه استفاده بی دردسر و بدون تبلیغ 
از یوتیوب را خواهید داشــت. البته اینجا همچنان گوگل از اطالعات شما 
برای شخصی ســازی عمومی تبلیغات اســتفاده می کند، اما دست کم در 

یوتیوب دیگر خبری از جنگ اعصاب نخواهد بود. 
نکته جالب درباره خرید اشــتراک پرمیوم یوتیوب امکان بهره مندی از 
سرویس بدون تبلیغات در یوتیوب موزیک است. این سرویس که رقیبی 
تازه برای اسپاتیفای محسوب می شود، چند سالی هست که توجه کاربران 

را جلب کرده و به این سادگی ها قصد خالی کردن میدان را ندارد. 
هزینه خرید اشــتراک یوتیوب پرمیوم از هر منطقه به منطقه ای دیگر 
متفاوت اســت. مثال در آمریــکا کاربران با پرداخت ماهــی 11.99 دالر 
اشتراک سرویس یوتیوب را خریداری می کنند. با این حال مبلغ موردنظر 

در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. 
بی شــک فروش ســرویس یوتیوب پرمیوم یکی دیگر از منابع درآمدی 
گوگل محســوب می شود. نکته جالب اینکه در این سناریو دیگر پای یک 
طرف سوم )همان برندها( وسط نیست. در عوض یوتیوب خودش مستقیما 

با کاربران توافق کرده و دور تبلیغات را خط می کشد. 
اگرچه جزییات سرویس پرمیوم یوتیوب بی نهایت جذاب است، اما شما 
نباید حساب ویژه ای روی آن باز کنید؛ چراکه خیلی از کاربران با استفاده 
از انواع اد بالکر )Ad Blocker( عمال تبلیغات محیطی در یوتیوب را دور 
می زنند. به همین خاطر ما در روزنامه فرصت امروز فروش اشــتراک ویژه 
یوتیوب را در رتبه آخر از نظر درآمدزایی برای این پلتفرم قرار می دهیم. 

تلویزیون یوتیوب
اگر تجربه شــما از یوتیوب حداقل به 10 سال قبل برمی گردد، احتماال 
مراجعه دوباره به این پلتفرم حســابی شگفت زده تان خواهد کرد؛ چراکه 
یوتیوب دیگر فقط یک سرویس به اشتراک گذاری ویدئو نیست. در عوض 

کلی امکانات دیگــر نیز در این پلتفرم قرار گرفته تــا رضایت کاربران را 
جلب کنــد. از این نظر یوتیوب یکی از جذاب ترین گزینه ها برای کاربران 
محسوب می شود.  تلویزیون یوتیوب در واقع سرویسی برای تماشای برنامه 
کانال های مختلف از قبیل ســی ان ان و دیزنی اســت. به عالوه کاربران 
امکان تماشــای فیلم و ســریال های مختلف به طور جداگانه را نیز دارند. 
درست حدس زدید، این سرویس کامال برای رقابت با نتفلیکس رونمایی 
شــده و راستش را بخواهید، تا حد زیادی موفق نیز بوده است. از آنجایی 
که یوتیوب کاربران بی نهایت زیادی دارد، راه اندازی یک ســرویس کامال 
تازه ایده جذابی برای آن محســوب می شود. این امر در بلندمدت طوری 
نظر کاربران را جلب کرده که حاال نه تنها نتفلیکس بلکه خود دیزنی نیز 

احساس خطر می کند!
اشتراک تلویزیون یوتیوب ماهانه 49.99 دالر خرج روی دست کاربران 
می گذارد. با این حال دسترســی به بیــش از 70 کانال پرطرفدار چیزی 
نیســت که به راحتی از کنارش عبور کرد. نکتــه جالب اینکه تلویزیون 
یوتیوب تازه در ابتدای راه قرار دارد. به طوری که غیر از کاربران آمریکایی 
هیچ کس دسترسی کامل به این بخش را ندارد. با این حساب باید منتظر 
دعوای شــدید میان یوتیوب و رقبا بعد از رونمایی کامل از این تلویزیون 
هیجان انگیز باشــیم.  مدیران گوگل به طور شــبانه روزی در تالش برای 
همکاری با کانال ها و برنامه های متنوع تری برای تلویزیون شــان هستند. 
احتماال تا سال 2025 سرویس تلویزیون یوتیوب به طور کامل در دسترس 
خواهد بود. آن وقت شــاید دیگر همه مردم یک راســت سراغ نتفلیکس 

نروند. پس تا آن زمان باید کمی بیشتر صبر کرد.
عضویت در كانال ها

آیــا تا حاال برای تان پیش آمده بدون پرداخت حتی یک ســنت بلیت 
مسابقات تنیس گیرتان بیاید؟ شاید هر کسی در طول زندگی اش یکی دو 
بار چنین تجربه های همراه با خوش شانسی را داشته باشد، اما روال عادی 
کار اصال اینطوری نیست. هرچه باشد اقتصاد دنیای ورزش به فروش بلیت 
و اقدامات تبلیغاتی گره خورده است. پس پرداخت پول در ازای خرید بلیت 
امری طبیعی خواهد بود.  شاید فکر کنید ما کامال از بحث اصلی منحرف 
شده ایم، اما سناریوی باال درباره کانال های یوتیوب نیز مصداق دارد. البته 
منظور ما بیشــتر آن کانال هایی است که واقعا به درد کاربران می خورد و 
اطالعات مفیدی نیز برای آنها دارد. مدیران گوگل از چند سال قبل امکان 
فروش حق عضویت کانال ها بــه کاربران را فراهم کرده اند. به این صورت 
که کاربران برای دسترسی به ویدئوی برخی از کانال ها باید حق عضویت 

مشخصی پرداخت کنند. 
قبول دارم تا وقتی که کلی محتوای رایگان در یوتیوب دم دست هست، 

پرداخت حق عضویت برای برخی از کانال ها خیلی عجیب به نظر می رسد، 
اما این نکته کامــال واقعیت دارد. این روزها تقریبا در هر حوزه ای چند تا 
کانال درجه یک که اتفاقا حق عضویت ویژه هم دارند، به چشم می خورد. 
نکته جالب تر اینکه یوتیوب مقدار مشخصی از درآمد کانال ها را به عنوان 
سهم خودش برمی دارد. به این ترتیب یکی از راهکارهای درآمدزایی برای 

یوتیوب مشخص می شود. 
بی شــک کاربرانی که به ســوی خرید حق عضویت از یوتیوب ترقیب 
می شــوند، انتظار محتوای درجه یکی را دارند. وگره مثل تماشاچی های 
ســالن ســینما که یک فیلم به درد نخور را روی پرده دیده اند، حسابی از 

خجالت صاحبان کانال درخواهند آمد. 
)Affiliate marketing( بازاریابی آشناسازی

آخرین الگــوی درآمدزایی که ما در این بخــش زیر ذره بین می بریم، 
بازاریابی آشناسازی است. البته این مدل با کمی تغییر و تصرف در یوتیوب 
اجرا می شــود. پس اصال الزم نیســت آن را با الگوهای قدیمی تر اشتباه 
بگیرید! ماجرا درباره بازاریابی آشناســازی از این قرار است که در یوتیوب 
کسب و کارها امکان تبلیغ محصوالت شــان در زیر ویدئوهای دیگران را 
دارند. البته نه به این صورت که با کامنت های پشــت سرهم روی اعصاب 
کاربران راه بروند. در عوض یوتیوب در ازای دریافت مبلغ مشــخصی این 
امــکان را به برندها می دهد تا تبلیغ محصوالت شــان را در ذیل ویدئوها 
 )Pop Up( نمایــش دهند. این الگو تقریبا به صورت تبلیغــات پاپ آپ

جلوی چشم کاربران سبز می شود. 
نکته جالب درباره استراتژی یوتیوب برای نمایش چنین تبلیغاتی استفاده 
از الگوی تبلیغات کلیکی است. به این ترتیب برندها فقط در صورت کلیک 
کاربران بر روی بنر تبلیغاتی شان هزینه ای را پرداخت خواهند کرد، در غیر 

این صورت اصال خبری از هزینه اضافی نخواهد بود. 
همانطور که می بینید، یوتیوب منابع درآمدی متنوعی دارد. احتماال در 
طول سال جاری این منابع بیشتر هم خواهد شد. با این حال تا همینجا هم 
ما با یک اقتصاد کامال پویا و سودآوری در قالب یوتیوب رو به رو هستیم. 
اگر شما هم به سرتان زد تا تبلیغات تان را در یوتیوب نمایش دهید، تمام 

الگوهای مناسب را دم دست تان دارید. 
منابع:

https://www.marketingtutor.net/how-does-youtube-
/make-money-youtube-business-model
https://www.investopedia.com/articles/personal-
finance/053015/how-youtube-makes-money-videos.
asp

داستان تبدیل یوتیوب به منبع درآمد گوگل

یوتیوب چطور درآمدزایی می کند؟
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اخبار

قدردانی وزیر نفت از مدیر عامل شرکت  گاز استان خراسان رضوی
مشهد- صابر ابراهیم بای: وزیر نفت در پیامی از مدیر عامل شرکت  گاز 
استان  خراسان رضوی برای اجرای پویش »هر خانه،یک اتاق گرم« قدردانی کرد. 
جواد اوجی خطاب به »حسن افتخاری« مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
رضوی نوشــت: صرفه جویی در مصرف انرژی به ویژه گاز طبیعی در سال جاری 
یکی از مهم ترین عواملی است که توانست تبعات برودت کم سابقه هوا و رسیدن 
بــه حد نصاب های جدید در مصرف گاز را به حداقل برســاند و در کنار تالش 

همکاران صنعت نفت و گاز در افزایش تولید و پاالیش، گرما را مهمان خانه های هم میهنان سراسر کشور کند. به یقین در این مسیر سخت، 
همت مردم عزیز در رعایت الگوی مصرف در منازل خود و مسئولیت پذیری مدیران سازمان در کنترل دمای محیط اداری بسیار اثرگذار 
بوده است. بدین وسیله از جنابعالی که با ارائه و اجرای پویش »یک خانه، یک اتاق گرم« در استان خراسان رضوی، اهمیت امر صرفه جویی 

در کاهش مصرف گاز را پیگیر بوده اید قدردانی می شود.

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های شاخص اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر همزمان با سفر رئیس جمهور

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
از بهره برداری بخش دریایی پایانه بین المللی مسافربری دریایی بوشهر و آغاز 
عملیات اجرایی فاز نخست طرح توسعه بندر گناوه همزمان با سفر رئیس جمهور 
به این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر، محمد شکیبی نسب در تشریح این خبر اظهار کرد: بخش دریایی پایانه 
بین المللی مســافربری دریایی بوشهر با اعتبار 900 میلیارد ریال و متناسب با 
استانداردهای روز دنیا طراحی و اجرا شده که شناورهای هدف این طرح با طول 
150 و عمق هفت متر است. وی بیان کرد: بخش تعمیر اساسی سالن پایانه یاد 

شده اکنون در دست احداث است که تجهیزات اصلی موردنیاز آن نیز خریداری شده است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه 
داد: هدف اصلی از احداث پایانه بین المللی مسافربری دریایی بوشهر توسعه گردشگری دریایی و همچنین انتقال مسافر به مقاصد بین 
المللی است. وی عنوان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر همچنین عملیات اجرایی فاز نخست طرح توسعه جامع بندر گناوه آغاز 
می شود. شکیبی نسب افزود: طرح توسعه بندر گناوه با 16 هزار میلیارد ریال اعتبار در سه فاز پیش بینی شده است که فاز نخست در مدت 
36 ماه اجرا می شود.  وی یادآور شد: این طرح شامل احداث موج شکن، دایک حفاظتی، احداث دیوار پیرامونی، عملیات الیروبی حوضچه 
تا عمیق منفی پنج متر است.  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: احداث موج شکن، دایک حفاظتی و دیواره پیرامونی در 
طرح جامع توسعه بندر گناوه به ترتیب به طول 2 هزار و 38، یکهزار و 120، یک هزار و 700 مترمربع و حجم الیروبی آن نیز 980 هزار 
مترمکعب برآورد شده است.  وی تصریح کرد: رویکرد اصلی این پروژه نقش آفرینی بیشتر بندر گناوه در عرصه تجارت بین المللی است که 

رونق اقتصاد محلی و افزایش فرصت های شغلی را به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
پست برق GIS خزامی در اهواز آماده بهره برداری است

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان از 
بهره بــرداری فاز اول طرح دائم پســت GIS خزامی اهــواز در چند روز آینده 
خبر داد. محمود دشــت  بزرگ گفت: فاز اول پست برق 132 به 33 کیلوولت 
GIS خزامی در کالنشهر اهواز با ظرفیت 50 مگاولت آمپر مراحل تست نهایی 
تجهیزات را نیز پشت سر گذاشته و آماده برق دار شدن است. وی با بیان اینکه 
ارزش سرمایه گذاری فاز اول این پروژه یکهزار و 630 میلیارد ریال است، تصریح 
کرد: در روزهای آتی و قبل از پایان سال جاری پست مذکور وارد شبکه خواهد 
شد تا با ایجاد ظرفیت جدید باعث پایداری برق شهر اهواز و شهرستان کارون 

در تابستان 1۴02 شود. وی افزود: فاز دوم و تکمیلی پست GIS خزامی نیز 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن نیز 
در حال انجام است. 

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان بیان کرد: این پروژه یکی از 15 پست GIS است که برای توسعه و تقویت شبکه برق 
خوزســتان برنامه ریزی و در دســت احداث هستند. دشت بزرگ توضیح داد: پست های GIS در حال احداث این شرکت در خوزستان از 
پیشــرفته ترین تجهیزات روز دنیا ساخته می شوند و از ویژگی مهم آنها می توان به مقاوم بودن در برابر گرد و غبار، آلودگی های صنعتی 
و شرایط اقلیمی نام برد. وی تاکید کرد: این مجموعه پست ها کمک خواهند کرد تا عالوه بر افزایش ظرفیت، شبکه برق با اقلیم استان 
سازگاری الزم را پیدا کند و دچار حادثه های ناخواسته به دلیل شرایط آب و هوایی نشوند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه 
کرد: پیش از این فاز اول پست GIS کیانشهر وارد مدار شده و پست GIS کارون نیز در مرحله تست تجهیزات است و قبل از پایان سال 
جاری وارد مدار خواهد شد. شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان:
خواستار جداسازی آموزش های ضمن خدمت از آکادمیک هستیم 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان در 
نشست آموزشی رؤسای آموزش شرکت های تابعه ملی گاز ایران به جداسازی 

آموزش های ضمن خدمت از آموزش های آکادمیک، اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان،علی ذاکری، مدیرعامل 
شرکت گاز هرمزگان  در ابتدای این نشست، اظهار کرد: دیدار چهره به چهره، 
آشنایی بین رؤسای شرکت ها و کمک به انتقال تجربه و چرخه دانش بی شک 
از اهداف و مزایای این نشست ها، بوده و ما نیزاز این ایده و نشست ها، استقبال 
می کنیم و امید داریم، یکی از ذینفعان دستاورد های بزرگ این نشست، شرکت 

گاز استان هرمزگان، باشد. وی تصریح کرد: ما به عنوان یکی از ذینفعان مسائل آموزشی، خواستار جداسازی آموزش های ضمن خدمت از 
آموزش های آکادمیک هستیم تا در شرایط عملیاتی دچار مشکل نشویم و اگر مهارت و دانش، جایگزین آموزش آکادمیک شود، بی شک، 

شاهد شکوفایی بیش تری در این زمینه  و به خصوص در شرایط عملیاتی، خواهیم بود.
مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان اظهار کرد: نشست های مجازی ودوره ای  پیش بینی شده  در شرکت ملی گاز ایران که 
برای همکاران برگزار می شود، بسیار مثبت بوده و خود من نیز تاثیرات این دوره ها را مشاهده می کنم و امیدواریم خروجی  برگزاری  
این گونه نشســت ها نیز  تاثیرات مفید خود را در پیشــبرد اهداف شرکتها، بگذارد.  گفتنی است در این نشست  سه روزه) 8 الی 10 

اسفند ماه1۴01 ( حمید رضا ادیب نیا، رئیس آموزش وتجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گازایران نیز حضور داشت.

تیم بسکتبال با ویلچر استان قم در جایگاه 
سوم مسابقات کشوری قرار گرفت

قم- خبرنگار فرصت امروز:  تیم های بسکتبال با ویلچر جانبازان استان 
قم در مسابقات سراسری جایگاه سوم را از آن خود کرد. 

به گزارش ایثار واحد استان قم، این مسابقات اسفند ماه سالجاری برگزار 
شد و از بین 13 استان کشور استان قم بعد از استانهای خوزستان، خراسان 

رضوی مقام سوم این رقابت ها را کسب کرد. مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جانبازان کشور به میزبانی رامسر برگزار شد.

  مدیرعامل موسسه باور و مشاور بیمه سالمت استان ایالم:
ضرورت نقش آفرینی سمن ها در تصمیمات و مسائل کالن کشور

ایالم-هدی منصوری: همزمان با روز جهانی سازمان های مردم نهاد دکتر وحید ملکشاهی نژاد؛ مدیرعامل موسسه باور و مشاور بیمه 
سالمت استان ایالم به تشریح فعالیت ها و ویژگی های سمن ها)سازمان های مردم نهاد( پرداخت.

دکتر ملکشاهی نژاد جایگاه مردم در تصمیم گیری های کالن کشور را بسیار مهم برشمرد و افزود: در هر مقطعی، هر کشوری که از ظرفیت 
مردم برای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود استفاده کرده است و در سیاستگذاری، تصمیم سازی و اجرا از این ظرفیت بهره 
گرفته است، نتایج رضایت بخشی حاصل شده است. وی با بیان اینکه سمن ها برآمده از دل جامعه و عامه مردم هستند تصریح کرد: با وجود 
مزایای وجودی سمن ها و فعالیت های مثبت این سازمان ها در بحران ها و موقعیت های ویژه، آنگونه که شایسته است از طرف دولت و دیگر 

سازمان ها و نهادها به سمن ها توجه و پرداخته نشده است. 
ملکشاهی نژاد افزود: افزایش آگاهی  های اجتماعی، ناکارآمدی مدیریت یک جانبه از سوی دولت، ضرورت مشارکت مردمی در پیشبرد 
امور و... از جمله عللی محسوب می  شوند که باعث ایجاد سازمان  های مردم نهاد شده  است، لذا رویکرد سازنده و مثبت به این سازمان  ها در 
مجموع باعث افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: توجه به سمن ها نباید در چندین جلسه، سمینار و گردهمایی 
خالصه شود و با توجه به خدماتی که این سازمان ها در ایام کرونا، سیل و سایر بالیای طبیعی به جامعه هدف ارائه داده اند، باید بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرند. دکتر ملکشاهی نژاد در پایان نیز ابراز امیدواری کرد تقویت و حمایت از این تشکل  ها در دستور کار همگان از 

جمله نهادهای حکومتی و به ویژه دولت قرار گیرد.

تبریز - فالح: رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شــرقی اعالم کرد: پرونده تخلفات بهره بــردار معدن طالی اندریان در 

محدوده جنگل های ارسباران به شورای عالی معادن ارسال شد.
صابر پرنیان، دلیل سلب امتیاز بهره برداری از معدن فوق را برداشت 
هــای غیراصولی بیان و اظهار کرد: اداره کل صمت آذربایجان شــرقی 
با هیچ شــخص حقوقی و حقیقی در خصوص بهــره برداری از معادن 
تعارف ندارد. وی معادن را یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار اقتصادی 
آذربایجان شرقی برشمرد و با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی در سازمان 
صمت در این خصوص با جدیت و حساسیت ویژه ای پای کار هستند، 
اظهار کرد: این ظرفیت بزرگ و مهم سال ها در منطقه مورد غفلت قرار 

گرفته است و از این پس نباید اهمال کاری صورت بگیرد.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی با دفاع از عملکرد یکساله حوزه 
معادن استان، یادآور شد: طی این مدت 226 محدوده جدید معدنی را 
شناسایی و مجوزهای الزم برای اکتشاف را کسب کرده ایم و آثار و نتایج 

فعالیت معادن استان طی ماه های آینده نمایان خواهد شد.
پرنیان با اشاره به اینکه سال گذشته از محل عمل به تکالیف سازمانی 
در خصوص مبالغ دریافتی حاصل از فعالیت معادن آذربایجان شــرقی 

850 میلیارد تومان اخذ شده است، افزود: این رقم در 100 ماهه امسال 
به 2 هزار و 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه سامانه نظارتی بر معادن آذربایجان شرقی راه اندازی 
و فعال شده است، اظهار کرد: اکنون 90 درصد تمامی فعالیت ها و نحوه 
استخراج و فروش معادن استان به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و 

تا پایان سال این فراوانی به 100 درصد خواهد رسید.
پرنیان ادامه داد: طبق ســامانه نظارتی فوق تمام فاکتورهای فروش 

و اســتخراج معادن استان به صورت الکترونیکی انجام شده و شفافیت 
بر آن حاکم است.

آذربایجان شرقی با بیش از هشت میلیارد تن ذخیره معدنی جزو سه 
اســتان دارای ظرفیت باال در این زمینه است. معدن طالی »اندریان« 
در محدوده 120 هکتاری منطقه کوهســتانی و صعب العبور مشــرف 
به روســتاهای اندریان، آستارگان، میوه رود، قینر، گونه گوره، حاجیالر، 
طرزم و گل آخور در محدوده جنگل های ارسباران دیزمار در فاصله 80 
کیلومتری مرکز ورزقان و 35 کیلومتری از بخش خاروانا واقع شده است.
این معدن در سال های گذشته چند بار به علت آلودگی های زیست 
محیطی پلمب شده است. فعالیت های اکتشافی در محدوده این معدن از 
سال 1372 توسط شرکت منطقه ای معادن آذربایجان آغاز شد و طی ماه 
های اخیر شرکت معدنی زرین داغ آسترگان با همکاری و سرمایه گذاری 
شرکت پروژه زمین شناسی معدنی از کشور گرجستان با هدف استخراج 
سالیانه 1۴00 هزار تن کانسنگ طال و تولید طال به روش هیپ لیچ در 
این معدن فعالیت می کردند. ذخیره این معدن 30 میلیون تن سنگ طال 
با عیار نیم گرم در تن است و بنا به گفته بهره بردار خلع ید شده تاکنون 

35 میلیون دالر سرمایه گذاری با اشتغال 600 نفری انجام شده است.

اراک- فرناز امیدی: حجت االســالم والمســلمین »غالمحسین 
محســنی اژه ای« روز دوشــنبه در دیدار با قضات و کارکنان دســتگاه 
قضایی استان مرکزی، افزود: هر مقدار امکان دارد از تجمالت و تشریفات 
بکاهید، چرا کــه تجمل گرایی گاهی اوقات زیان های جبران ناپذیری بر 
پیکره نظام قضایی وارد می کند. وی پرهیز از تشریفات و تجمل گرایی را 
امری پســندیده و از اصول نظام اسالمی عنوان کرد و ادامه داد: مردم از 
دستگاه قضایی اقدامات گسترده و گره گشایی از مشکالت را می خواهند 

و در عین حال از تشریفات و تجمالت بیزارند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشــت: شــکرانه حضور پرشــکوه مردم در 
راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن، خدمت مخلصانه به آنهاست؛ ما باید مردم 
را شایســته خدمت بدانیم و با همین نیت به آنها خدمت کنیم و خود 
را خادم مردم بدانیم و این برای ما نزد شــهدا و خداوند حجت نیســت 
کــه بگوییم »چون دیگری کار خود را به خوبی انجام نمی دهد، من نیز 
انجام ندهم«؛ اگر چنین کردیم و این نیت را داشته باشیم چوب خدا را 
می خوریم اما چنانچه مخلصانه به مردم خدمت کنیم، از جایی که فکرش 
را نمی کنیم تفضل الهی شامل حال ما شود و همه ما باید تالش کنیم در 
هر مسئولیتی که هستیم، وظیفه خود را به درستی انجام دهیم و مردم 
و مراجعــان از ما انتظار برخورد خوب و تکریم را دارند؛ در برخی مواقع، 

اثر برخورد ما بسیار بیشتر از اثر رای صادرشده می باشد. حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه، با اشاره به شیطنت ها و توطئه های 
چندالیه و ترکیبی دشمنان علیه مردم و نظام گفت: دشمنان درصدد 
بودند که در ایام دهه فجر، مرتکب اقدامات ایذایی شوند اما شاهد بودیم 
که عنایت خداوند، شامل حال ما شد و مردم از قشرها و طبقات مختلف، 
با بصیرت و زمان شناسی، علی رغم مشکالت و گرفتاری ها و شیطنت های 
دشمنان، در راهپیمایی 22 بهمن حضوری پرشکوه داشتند. رئیس قوه 
قضاییه افزود: ما در دســتگاه قضایی باید در راستای تحقق و گسترش 

عدالت و صدور آرای متقن گام برداریم؛ در موارد و پرونده هایی نیز اّدله 
و مســتندات کافی وجود ندارد و اثبات موضوع نیز سخت است؛ در این 
موارد و پرونده ها نیــز باید تمام تالش خود را به خرج دهیم تا رضایت 
نسبی حاصل گردد و تا آنجا که ممکن است، حرف مردم را به درستی 
گوش دهیم و در فهم مطالب ارائه شده ازسوی آنها و تطبیق این مطالب 
با قانون دقت کنیم؛ و به گونه ای به بررســی و صدور حکم در قبال این 
قبیل پرونده ها بپردازیم که هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد.  وی بر 
اهمیت اجرای به موقع احکام صادره توسط مرجع اجرای احکام تاکید 
کرد و گفت: مسئوالن قضایی ذی ربط تمام پیگیری های الزم را برای به 
موقع اجرا شدن آرای صادره انجام دهند و چنانچه حکمی قابلیت اجرا 
ندارد، دلیل عدم اجرا، ارائه گردد.  پیش از ســخنان رئیس قوه قضاییه، 
حجت االسالم والمسملین موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی 
از تعیین تکلیف 150 پرونده مربوط به مشکالت واحدهای صنعتی این 
اســتان در دادگستری طی سال جاری خبر داد و گفت: در جریان عفو 
معیاری اخیر، یک چهارم محکومان و متهمان اســتان مرکزی مشمول 
عفو شدند. همچنین در این جلسه، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، 
سازمان های تابعه و شوراهای حل اختالف به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات 

خود در باب موضوعات مختلف پرداختند.

تبریز - فالح: مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی گفت: 
ایــن اداره کل آماده انعقاد تفاهم نامــه با هالل احمر برای همکاری در 

حوزه های آموزشی، امدادی، فرهنگی، حمایتی، درمانی و زیارتی است.
حجت االسالم سیدشــهاب الدین حســینی، در نشستی با معاون 
داوطلبان جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی، با قدردانی از خدمات 
ارایه شده از سوی جمعیت هالل احمر به حادثه دیدگان و زلزله زدگان 
خــوی، افزود: این اداره کل در زلزله خــوی در قالب موکب امامزادگان 
اســتان از روز دوم این حادثه در این شهرســتان مستقر شد و با پخت 
و پــز و توزیع غذای گرم در میان زلزله زدگان به مردم زلزله زده خوی 

خدمات رسانی کرد.
وی با اشــاره به اینکه دایره خدمات اداره کل اوقاف و امور خیریه به 
تناسب نیات واقفان گسترده است، اظهار کرد: این اداره کل اهتمام ویژه 

ای برای تحقق نیات واقفان در بخش های مختلف دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شــرقی گفت: توزیع بیش از 
یک هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند استان در قالب مهر 
تحصیلی همزمان با آغاز سال تحصیلی از جمله فعالیت های این اداره کل 

در راستای تحقق نیات واقفان است. حجت االسالم حسینی، با اشاره به 
اهتمام این اداره کل در حوزه تولید و احیای مجموعه های کشاورزی در 
اســتان، ادامه داد: در این راستا بیش از 56 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
احیا شــده است. وی اخذ 980 ســند مالکیت برای موقوفه ها، احداث 
سردخانه 2 منظوره 10 هزار تنی در منطقه ارسباران و ارایه خدمات به 
زایران اربعین حســینی در سامرا را از دیگر اقدامات این اداره کل اعالم 

کرد. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی نیز در این 
دیدار با ارایه گزارشــی از وظایف جمعیت هــالل احمر در حوزه های 
مختلــف به ویژه در امور خیریه، گفت: جمعیت هالل احمر با اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اشتراکات فراوانی دارد که با هم افزایی و همگرایی و 
با استفاده از ظرفیت های همدیگر می توانند در تحقق برنامه های هم و 

خدمت به مردم و افراد کمتر برخوردار کمک شایانی به همدیگر کنند.
علی شهودی، افزود: جمعیت هالل احمر یک نهاد داوطلب محور بوده 
و پروژه ها و طرح های داوطلب محور را به منظور محرومیت زدایی در 
مناطق مختلف اجرا می کند. وی یاداور شد: توزیع بسته های معیشتی 
در قالب طرح ها و پویش های مختلف مانند ارمغان مهر و همای رحمت، 
فرشــتگان رحمت، مهر تابان، آفتاب مهربانی و ارایه خدمات دارویی و 
درمانی در قالب کاروان سالمت از برنامه های مهم داوطلبان این جمعیت 
برای محرومیت زدایی و توانمندسازی آحاد و اقشار مختلف جامعه است.
در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری در حوزه های راه اندازی 
خانه های هالل با محوریت مساجد، ارایه آموزش های امدادی و عمومی 

و برگزاری اردوهای زیارتی و کاروان های سالمت تاکید کردند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در ســالروز والدت باســعادت 
حضرت ابوالفضل العباس)ع(، طی مراسمی از از جانبازان ، ایثارگران و 
فرزندان شهدا در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
تجلیل شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان، مدیر منطقه با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: شهدا و 

ایثارگران الگوی فداکاری در جامعه بوده و آنان کسانی هستند که منافع 
فردی و ظواهر زندگی را بخاطر مصلحت کشور زیر پا گذاشته تا عزت 
و سربلندی را برای ایران اسالمی به ارمغان آورند.سید محمد حسینی 
دفــاع از وطن را وظیفه ذاتی تک تک افراد در هر جایگاهی عنوان کرد 
و افــزود: امروزه به برکت خون پاک شــهدای گرانقدر، صبر و بردباری 

جانبازان و گذشــت و فداکاری خانواده های شهدا، ملت سرافراز ایران 
اسالمی به سوی رشد و تعالی پیش می رود.در پایان این مراسم مدیر 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با اهدا لوح تقدیر 
و هدایایی از جانبازان، ایثلرگران و فرزندان شــهداء شــاغل در شرکت 

تقدیر کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

سلب امتیاز بهره برداری از معدن طالی اندریان

رئیس قوه قضاییه گفت: 

 قضات و تمامی کارکنان نظام قضایی جمهوری اسالمی هرمقدار که الزم است 
از تجمل گرایی و تشریفات بکاهید

در حوزه های آموزشی، امدادی، فرهنگی، حمایتی، درمانی و زیارتی؛

اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی با هالل احمر همکاری می کند

از جانبازان، ایثارگران و فرزندان شهدا در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان تجلیل شد

ســاری – دهقان : به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
مازندران، ســومین جلسه کارگروه مقابله با خشکســالی در سال آبی 
1۴02-1۴01 بــا حضور تعــدادی از معاونان شــرکت آب منطقه ای 
مازندران، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان هواشناسی، موسسه 
تحقیقات برنج مازندران در محل شرکت آب منطقه ای مازندران برگزار 
شد . معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای مازندران در 
این نشســت با بیان اینکه امسال سومین ســال خشکسالی در استان 
می باشــد گفت: ذخایر آبی اســتان به طرز بی سابقه ای کاهش یافته 
و در بحث ســفره های آب زیرزمینی نیز دچار تنش هستیم. مرتضی 
نبی زاده افزود: هدف از برگزاری این جلســه بررسی برنامه های دستگاه 
های مختلف استان می باشد تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم. معاون 
توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران نیز در این نشست 
با بیان این که آمارهای ثبت شــده از میــزان بارندگی در مازندران طی 
سال زراعی 1۴02-1۴01 نسبت به دوره مشابه گذشته به میزان 12۴ 
میلی متر کاهش یافته اســت، گفت: در تمامی شهرستان های استان 
میــزان بارش کمتر از حد نرمال بوده و در مجموع شــاهد کاهش 36 
درصدی بارش دراستان هستیم. اسدی ادامه داد: گرچه سطح پوشش 
برف نسبت به سال گذشته افزایش داشته و طبق پیش بینی فصلی بارش 
ها در ماه های آتی در محدوده نرمال خواهد بود ولی باز هم مسئله کم 
آبی رفع نخواهد شد. جانشین دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برقآبی شــرکت آب منطقه ای مازندران نیز در این جلسه با ارائه 

برخی آمارهای مربوط به منابع آبی اســتان در ماه های اخیر، وضعیت 
احتمالی خشکسالی در استان طی سال آبی جاری را تشریح کرد. امین 
نوری اظهار کرد: از مهر تا پایان بهمن امســال به میزان 226 میلی متر  
بارندگی داشته ایم که نسبت به درازمدت 31 درصد کاهش بارندگی را 
نشــان می دهد. به خصوص در شرق و مرکز استان شاهد تنش جدی 
هســتیم. آبدهی رودخانه ها هم حدود 55 درصد کمتر شده است. وی 
درباره وضعیت ذخایر سدهای استان نیز خاطرنشان کرد:  در حال حاضر 
از ۴۴2 میلیون متر مکعب ظرفیت مخازن سدهای استان 132 میلیون 
متر مکعب پر است. سد شهید رجایی با حجم 36 میلیون متر مکعب و 
کاهش 60 درصدی نسبت به سال گذشته کمترین میزان ذخیره آب از 
زمان بهره برداری را تجربه کرده است. نوری افزود: مجموع ذخایر آب در 

ســدهای استان 135 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به  مدت 
مشــابه سال قبل ۴6 درصد کاهش داشته اســت. وی با بیان این که از 
مهر لغایت اسفند سالجاری حدود 31 میلیون متر مکعب برای مصرف 
آشامیدنی و 36میلیون متر مکعب برای مصرف زیست محیطی از سدهای 
مازندران رهاسازی شد، گفت: در تاریخ مشابه سال گذشته 7۴ درصد از 
حجم مخازن آب بندان ها آبگیری شده بود که امسال به حدود 56 درصد 
کاهش یافته است و پیش بینی می شود درصورت تداوم وضعیت آبگیری 
آببندان ها در شــروع فصل زراعی جاری نسبت به سال گذشته حدود 
20 درصد و نســبت به ظرفیت مخازن حدود 25درصد با کمبود ذخایر 
آبی در آببندان ها مواجه شویم. جانشین دفتر بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای مازندران در پایان وضعیت 
شبکه تجن در سال آبی 1۴02-1۴01 را نامناسب دانست و افزود:حجم 
منابع در شــرایط نرمال ۴00 میلیون متر مکعب است که این حجم در 
حال حاضر 195 میلیون متر مکعب می باشد. در این جلسه نمایندگانی 
از سازمان جهاد کشاورزی مازندران، موسسه تحقیقات برنج، خانه کشاورز 
و فرمانداری های شهرســتان های ساری و میاندرود نیز حضور داشتند 
و به بیان دیدگاه ها و راه حل های پیشــنهادی به منظورمدیریت منابع 
ومصارف آب برای سال جاری در حوضه شبکه تجن پرداختند. نبی زاده 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران در پایان این 
جلسه برهماهنگی هرچه بیشتر دستگاه های ذیربط به منظور به حداقل 

رساندن میزان خسارت ها در استان تاکید کرد.

برگزاری سومین جلسه کارگروه خشکسالی استان در شرکت آب منطقه ای مازندران

شماره 402
چهارشنبه
10 اسفند 1401
چهارشنبه
10 اسفند 1401

شماره 2199



اقتصادی مدیریتی-  روزنامه 

   چهارشنبه   10 اسفند 1401    شماره 2199   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

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

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

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

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

نویسنده: علی آل علی
گــوگل یکی از نام های آشــنا در زندگــی دیجیتال 
محسوب می شود. این روزها کمتر کسی در دنیا هست 
که روزش را با ســرویس های این غول دیجیتالی شروع 
نکند. دور ســاعت های کاری را که خط بکشیم، گوگل 
حتی در زندگی عادی من و شــما هم نفوذ کرده است. 
مثال تجربه تماشای تبلیغات گوناگون را در نظر بگیرید. 
اگر زمانی تبلیغات تلویزیونی حرف اول و آخر را می زد، 
حاال این تبلیغات کلیکی در گوگل است که مخاطب را 
میخکوب می کند؛ به طوری که رقابت بازاریاب ها برای 
تبلیغ در گوگل دســت کمی از یک مسابقه دو سرعت 

ندارد!
نکتــه ای که معمــوال در هیاهــوی فراوان بر ســر 
تبلیغات در گوگل کمتر بدان توجه می شــود، مدیریت 
بودجه اســت. هرچه باشــد هیچ تیم بازاریابی در دنیا 
بودجــه نامحدود ندارد. از طرف دیگــر کارآفرینان هم 
سرمایه شان را از ســر راه نیاورده اند که همینطور الکی 
به باد دهند. فکر می کنم حاال دیگر ترس و لرز مدیران 
و بازاریاب هــای حرفه ای موقع ســرمایه گذاری بر روی 

کمپین ها را درک می کنید، مگر نه؟
ما در این مقاله قصد داریم خیلی ُرک و پوســت کنده 
ســراغ تکنیک هایی برای مدیریت بودجه در گوگل ادز 
برویم. هدف مان از این کار هم کامال روشن است: به باد 
ندادن تمام بودجه بازاریابی در یک چشم به هم زدن. 

اگر شــما هم دوســت دارید جلــوی ولخرجی های 
تبلیغاتی برندتان را بگیرید، در ادامه با ما همراه باشید. 
ما در این مسیر نه تنها از تجربه بازاریاب های کارکشته، 
بلکه توصیه های خوِد گوگل هم اســتفاده خواهیم کرد. 
اینطــوری مو الی درز نقشــه گنج تان بــرای تبلیغات 

کلیکی در گوگل ادز نخواهد رفت. 
گوگل ادز با چاشنی صرفه جویی

وقتی درباره مدیریت بودجه حرف می زنیم، خیلی ها 
فکر می کنند بحث فقط مربوط به برندهای ورشکســته 
می شــود. قبول دارم این نوع نگاه خیلی عجیب به نظر 
می رسد، اما اگر پی ماجرا را بگیریم به یکی از افسانه های 
رایج در دنیای مارکتینگ می رســیم: سرمایه گذاری بر 

روی بازاریابی و تبلیغات همیشه جواب می دهد. 
قبول دارم بازاریابی گزینه جذابی برای برندهاســت، 
اما هیچ دلیلی وجود ندارد که همینطور یک عالمه پول 
بی زبان را پای پروژه هــای مختلف تبلیغاتی بریزیم. به 
همیــن خاطر ما در ادامــه تکنیک هایی برای مدیریت 
بودجــه در گوگل ادز را زیــر ذره بین خواهیم برد. این 
شما و این هم تکنیک هایی برای صرفه جویی در گوگل 

ادز.
آشنایی با سیستم گوگل ادز: مقدمه ای ضروری

وقتی دربــاره گوگل ادز حرف می زنیم، با یکســری 
تعرفه های تبلیغاتی از سوی گوگل رو به رو نیستیم. در 
عوض این برندها هستند که پیشنهادشان برای تبلیغات 
را در قالب مزایده مطرح می کنند. در نهایت هم برندی 
که باکیفیــت ترین تبلیغ همراه با قیمتی مناســب را 
پیشــنهاد داده باشد، برنده نهایی خواهد بود. شاید فکر 
کنید ما مثل یک معلم سختگیر خیلی شما را دست کم 
گرفته ایم اما راستش را بخواهید گاهی اوقات ناآشنایی 
با سیستم گوگل ادز کار دست بازاریاب ها می دهد. کافی 
اســت تهیه کننده ای را در نظر بگیریــد که از میانگین 
دســتمزد بازیگران و عوامل تولید خبــر ندارد و یکهو 
ولخرجی های عجیبی در بازار انجام می دهد. بی شــک 
اگر تهیه کننده بخت برگشــته ما کمی اوضاع سینما را 
زیر نظر داشــت، کلی از ســرمایه اش را همینطور الکی 

به باد نمی داد!
اولین درســی کــه در این بخش بایــد خیلی خوب 
یاد بگیرید، اهمیت کیفیت تبلیغات در کنار پیشــنهاد 
مالی تان اســت. چه بســا شــما با قیمتی خیلی کمتر 
و مقــداری ســرمایه گذاری بر روی کیفیــت محتوای 
تبلیغاتی ورق را به ســود خودتان برگردانید. به عالوه، 
در گوگل ادز شــما با تبلیغات کلیکی رو به رو هستید. 
یعنی فقط در ازای هر کلیک کاربران بر روی تبلیغ تان 
پول پرداخت خواهید کرد. پس لطفا این نکات را هنگام 

کار با گوگل ادز گوشه چشم داشته باشید. 
تعیین بودجه بعد از انتخاب اهداف: كلید موفقیت 

در گوگل ادز
اگر همیــن امروز رئیس تان 2 میلیون دالر برای امور 
تبلیغاتی شرکت به شــما بدهد، چه کار خواهید کرد؟ 
بی شــک این رقم آنقدر زیاد هست که برای چند دقیقه 
هم که شده آدم را شــوکه کند. با این حال وقتی پای 
بودجه های کالن وسط باشــد، وقتی برای تعجب باقی 
نمی ماند. احتماال شــما خیلی زود با انواع ســلبریتی ها 
و اینفلوئنســرها ارتباط می گیرید و تبلیغات وسیعی در 
تک تک شــبکه های اجتماعی خواهید داشــت. انتظار 
نهایی تان هم فروش بیشــتر در پایــان ماه خواهد بود، 

مگر نه؟
اگر ســناریوی باال برای تان طبیعی به نظر می رسد، 
باید با یک خبر غافلگیرکننده شوکه تان کنیم. راستش 
را بخواهید، ســناریوی باال در اغلــب موارد چیزی جز 
شکســت به همراه نخواهد داشت؛ چراکه هدف گذاری 
بخشــی از تبلیغات موفق اســت که معموال بازاریاب ها 
مثل آب خوردن فراموشش می کنند. خب تا وقتی شما 
اهداف درست و حســابی برای خودتان نداشته باشید، 
هیچ خبری از موفقیت در دنیای کســب و کار نخواهد 

بود. 
انتخاب هدف از آن دســت کارهایی است که باید با 
دقت کامل انجام شــود. آیا شما دنبال فروش بیشتر از 
طریق گوگل ادز هســتید یا همینکه مشــتریان بیشتر 
با برندتان آشنا شــوند، کفایت می کند؟ بی شک صدها 
ســوال مشــابه نیز در ذهن کارآفرینان جریان دارد. به 
همیــن خاطر قبل از اینکه با عجله ســراغ اصل مطلب 
برویــد، بایــد تکلیف تان با این بخش را روشــن کنید. 
وگرنه بی هدف در تک تک قدم های تان در شــبکه های 

اجتماعی موج خواهد زد. 
احتمــاال پیش خودتان فکر می کنید چــرا ما تا این 
انــدازه روی انتخاب اهداف تاکیــد داریم. خب دلیلش 
کامال مشخص است: وقتی شــما اهداف دقیقی داشته 
باشــید، دیگر خبری از هزینه های اضافه یا اشــتباهات 
بچه گانــه نخواهد بود. پس به جای اینکه الکی خودتان 
را در گوگل ادز سرگردان کنید، از همان اول کارتان را 

با انتخاب اهداف دقیق جلو ببرید؛ به همین سادگی.
تركیب گوگل ادز و آنالیتیکس: آشنایی با یک 

تركیب طالیی
بعید است بازاریابی در دنیا پیدا شود که گوگل ادز را 
بشناسد، اما تا حاال گذرش به سمت گوگل آنالیتیکس 
نیفتاده باشد. هرچه باشد گوگل آنالیتیکس بهترین ابزار 
برای چک کردن وضعیت برند در دنیای آنالین اســت؛ 

مسئله ای که هیچ جوره شوخی بردار نیست!
ســناریویی را تصــور کنیــد که در آن یــک راننده 
تازه کار برای شــرکت در مســابقات قهرمانی اطالعات 
دقیقی درباره خودرویــش دارد. در این صورت احتماال 
کار تقویــت خودرو راحت تر از هــر زمان دیگری پیش 
مــی رود و راننده قصه مان هم مثل آب خوردن اتومبیل 
را شخصی سازی خواهد کرد. فکر می کنم شما هم قبول 
داشــته باشید که در چنین سناریویی احتمال موفقیت 
قهرمان قصه مان خیلی بیشــتر از رقبا خواهد بود، مگر 

نه؟
ســناریوی باال مثال دقیقی درباره اهمیت اســتفاده 
از گــوگل آنالیتیکس در کنار تبلیغات کلیکی اســت. 
وقتی شــما اطالعات دقیقی درباره اوضاع برند، سلیقه 
مشــتریان و ترندهای بازار داشته باشید، دیگر طراحی 
تبلیغــات درجــه یک فرآینــد دشــواری نخواهد بود. 
اینطوری با هزینه ای کمتر در بازار حسابی گرد و خاک 
خواهید کرد. به عالوه، مشــتریان هم حسابی از کارتان 

راضی خواهند بود. 
ما در بخش قبلی بر روی انتخاب هدف برای تبلیغات 
تاکید کردیــم. اگر هیچ ایده ای نداریــد که اهداف تان 
را از کجــا باید پیدا کنید، گــوگل آنالیتیکس اطالعات 
دست اولی برای شــروع کار به شما می دهد. اینطوری 
می توانید بدون مشکل خاصی سر و سامانی به وضعیت 

تبلیغاتی تان بدهید. 

یادتان باشــد اســتفاده از گــوگل آنالیتیکس برای 
دسترسی به اطالعات سطحی کامال رایگان است. با این 
حســاب شما دیگر هیچ بهانه ای برای بی توجهی به این 
ســرویس ندارید. همه کاری که باید انجام دهید، مرور 
اطالعات به درد بخور درباره وضعیت بازار، مشــتریان و 
رقباســت. اینطوری با دســت پر وارد گوگل ادز شده و 

دیگر خبری از هزینه های اضافی نخواهد بود. 
وفاداری به بودجه: سخت ترین بخش كار

بازاریاب ها معموال بودجه های دقیقی برای تیم شــان 
طراحی می کنند اما به مرور زمان هیچ وفاداری نسبت 
به بودجه موردنظر نشــان نمی دهند. کافی اســت یک 
ترند تــازه یا حتی موقعیت تبلیغاتی مناســب ســر و 
کله اش پیدا شــود تا کل بودجه تیم دوِد هوا شود. آن 
وقت تا آخر دنیا باید دنبال راه حلی برای تامین دوباره 

بودجه بگردید. 
بی شــک خیلــی از بازاریاب هــا دوســت دارنــد به 
بودجه شــان وفادار بمانند، اما اتفاقات غیرمنتظره همه 
را غافلگیر می کند. به عالوه، در دنیای دیجیتال همیشه 
وسوســه هزینه بیشــتر آدم را اذیت می کند. به همین 
خاطر مدیران گوگل امکان تعیین ســقف هزینه برای 
تیم ها را طراحی کرده اند. اینطوری شما می توانید بدون 
هیچ مشــکلی سقف هزینه برای برندتان تعیین کرده و 
اوضاع را به ســود خودتان تغییــر دهید. مثال اگر فقط 
روزی پنج دالر بودجه تبلیغــات دارید، وضعیت تان را 
روی این مقدار قفل کنید. اینطوری دیگر الزم نیســت 

همیشه نگران اوضاع بازاریابی تان باشید. 
قبول دارم اســتفاده از گزینه گوگل ادز برای اعمال 
محدودیــت بــر روی هزینه ها خیلی عجیــب به نظر 
می رســد، اما گاهی اوقات آدم بایــد از دیگران کمک 
بگیرد. وگرنــه به تنهایی از پس کارهای مهم برنخواهد 
آمد. این وســط گوگل کامال به فکــر بازاریاب ها بوده و 
در طراحی ابزارش تنگناهای مالی را نیز در نظر گرفته 

است. 
یادتان باشد در دنیای تبلیغات باید همیشه تمرکزتان 
روی بازگشت سرمایه باشــد. وگرنه هزینه بی حساب و 
کتاب را هم بازاریاب آماتوری بلد اســت. پس همیشه 
قبل از اینکه پول بیشــتری پای تبلیغات کلیکی خرج 
کنید، منتظر نتیجه مناسب باشــید. اینطوری حداقل 

خیال تان بابت سودآوری ماجرا راحت خواهد بود. 
قبول دارم وفاداری به بودجه های محدود برند همیشه 
حرص آدم را درمی آورد؛ چراکــه رقبای بزرگ معموال 
پول بیشتری برای گوگل ادز اختصاص می دهند. با این 
حال شما نباید خودتان را با رقبای گردن کلفت مقایسه 
کنیــد. چنین کاری به غیر از اعصــاب ُخردی بی پایان 
فایده دیگری برای کسب و کارتان نخواهد داشت. پس 
به زور گزینه محدودیت هزینه گوگل ادز هم که شــده 

پای بودجه تان بایستید. 
استقبال از تبلیغات بصری: خداحافظی با نسل 

قدیم تبلیغات
آیا تــا حاال دربــاره تبلیغات بصــری در گوگل فکر 
کرده اید؟ اشتباه نکنید، منظور ما همان تبلیعات کلیکی 
سنتی در گوگل نیست. مثال یوتیوب را در نظر بگیرید؛ 
بی شــک این روزها همه اســم یوتیوب را شنیده اند. به 
همیــن خاطر خیلی از برندها عاشــق تبلیغات در این 
پلتفرم هســتند. با این حال کمتر کسی به طور اصولی 
تبلیغات در یوتیوب را دنبال می کند. اگر شــما مطمئن 
هســتید که مخاطب تان در این فضا حضــور دارد، بد 
نیســت در کنار تبلیغات کلیکی سنتی نیم نگاهی هم 

به یوتیوب داشته باشید. 
این روزها دامنه ســرویس های گــوگل آنقدر متنوع 
شــده که کمتر کسی آمار همه شان را دارد. با این حال 
جیمیل مثل یک دوســت قدیمی هنــوز هم در یاد و 
خاطره تک تک کاربران است. به همین خاطر اگر قصد 
دارید تحولی به اوضاع بازاریابی تان بدهید، بد نیســت 
کارتــان را با تبلیغات بصری شــروع کنیــد. نکته مهم 
اینکه بازگشت ســرمایه این مدل تبلیغات در گوگل تا 
50 درصد بیشــتر از نمونه های سنتی است. ماجرا تازه 

جالب شد، نه؟
قبول دارم طراحی تبلیغات بصری کار ساده ای نیست. 
با این حال شما نباید به همین سادگی ها تسلیم شوید. 
این روزها کلی گرافیست خبره در بازار آماده همکاری 
با برندها هســتند. پس اگر مهارت کافی برای طراحی 
این مدل تبلیغات را ندارید، کافی اســت یک سری به 
دور و اطــراف زده و کلی نیــروی کار درجه یک برای 

کارتان پیدا کنید. 
تا یادمــان نرفته باید به هزینــه تبلیغات بصری نیز 
اشــاره کنیم. این مدل تبلیغات در گوگل کمی هزینه 
بیشــتر روی دســت تان می گذارد. با این حال جذابیت 
باالتــری نیز برای کاربران به همراه دارد. پس می توانید 
بــا خیال راحت کارتان در این حوزه را شــروع کرده و 
خیال تان بابت نتیجه کار راحت باشــد. فقط حواس تان 
به مقدار بودجه ای که پای چنیــن الگویی می گذارید، 
باشــد؛ چراکه تبلیغات بصری خیلی وقت ها طوری آدم 
را میخکوب می کند که اصــال متوجه مقدار هزینه تان 

نمی شوید. 
فرمــول ما بــرای تبلیغات بصری موفــق با مدیریت 
بودجه بی نهاست ساده اســت. فقط باید قبل از شروع 
بــه کار یک بودجه دقیق برای کارتان طراحی کنید. به 
عالوه، قرار نیســت با تبلیغات بصری وضعیت تبلیغات 
کلیکــی مثل قبل باقی بماند. پس بــه موازات افزایش 
تبلیغات بصری باید کمــی از تبلیغات دیگر کم کنید. 

اینطوری تراز مالی تان به هم نمی خورد. 
تبلیغات مکان محور: كاهش هزینه ها با 

شخصی سازی محتوا
تبلیغات برندها الزم نیست همیشه تک تک کاربران 

گوگل را هدف بگیرد. مثال رســتورانی که در حاشــیه 
لندن فعالیت دارد، اصال نیازی به جلب توجه ســاکنان 
کل انگلســتان ندارد؛ چراکه هیچ کس سختی سفرهای 
چند ســاعته برای سر زدن به یک رستوران ساده را به 
جــان نمی خرد. پس چه بهتر کــه در گوگل ادز گزینه 
تعیین موقعیــت مکانی را فعال کنیم. بــا این انتخاب 
هوشمندانه تبلیغات مان دیگر فقط برای کسانی که در 
شهر دلخواه مان حضور دارند، نمایش داده خواهد شد. 

بی شــک اگر دو دهه قبل درباره تبلیغات مکان محور 
حــرف می زدیم، چیزی به غیــر از خنده های از ته دل 
کارشناس ها نصیب مان نمی شــد. با این حال در طول 
سال های گذشته توسعه سرویس های دیجیتال حسابی 
به کمک بازاریاب ها آمده اســت. اگر دقت کرده باشید، 
هنــگام کار با گــوگل مپ بعضــی از تبلیغات فقط در 
مکان های خاص برای تان نمایش داده می شود. این امر 

به خوبی تبلیغات مکان محور را توضیح می دهد. 
اگرچه این روزها تعیین موقعیت مکانی برای تبلیغات 
در گوگل خیلی راحت شده اما همیشه ماجرا اینطوری 
نبوده اســت. زمانــی نه چندان دور شــما برای تعیین 
موقعیــت مکانی عمال درگیر رونــد اداری طوالنی بین 
بخش هــای مختلف گوگل می شــدید. به همین خاطر 
هنوز هم که هنوز اســت خیلی ها به تبلیغات گوگل با 
تردید نگاه می کنند. پس حاال که متوجه سهولت ماجرا 
شــدید، باید همین حاال از رقبای تان جلو بزنید؛ چراکه 

دست باالی دست بسیار است!
وقتی شما برای تبلیغات تان محدودیت مکانی تعیین 
می کنیــد، عمال دیگر خبری از نمایش کمپین تان برای 
افــراد خــارج از آن موقعیت وجود ندارد. شــاید کمی 
عجیب به نظر برسد اما همین راهکار جلوی کلیک های 
بی نتیجــه بــر روی تبلیغات تــان را گرفتــه و هزینه 
بازاریابی تان را به سرعت کاهش خواهد داد. پس منتظر 
چه هســتید؟ همین حاال سراغ گوگل ادز رفته و تیک 
تبلیغــات مکان محور را فعال کنید. فقط یادتان باشــد 
تمام شهرهای مهم برای کمپین بازاریابی تان را انتخاب 
کنید. وگرنه حتی از قلم افتادن یک مورد هم برای تان 

حسابی گران تمام خواهد شد. 
اگر هنوز هیچ ایده ای درباره شــهرهای مناسب برای 
فعالیت بازاریابی تان ندارید، بهتر است توصیه های گوگل 
ادز را آویزه گوش تان کنید. از آنجایی که این ســرویس 
به هوش مصنوعی مجهز اســت، با آنالیز حوزه فعالیت 
برندتان شهرهای پرطرفدار را فهرست بندی می کند. آن 
وقت شــما به سادگی آب خوردن کارتان را با تنها چند 
کلیک ســاده شــروع خواهید کرد. البته نباید همیشه 
دل تان را به نصیحت های گــوگل خوش کنید؛ چراکه 
دست آخر این شما هســتید که باید اوضاع برندتان را 
تشخیص دهید. وگرنه حسابی به دردسر خواهید افتاد. 
پس فقط برای شــروع روی توصیه های گوگل حساب 
ویژه باز کنید و بعدا خودتان کنترل اوضاع را به دســت 
بگیرید. بعــد از چند ماه هم شــهرهای انتخابی تان را 

آپدیت کنید تا بازارهای جدید از دست تان در نرود. 
استفاده درست از سئو: تکنیکی عجیب اما واقعی

وقتــی بازاریاب ها به ســوی اســتفاده از تبلیغات در 
گوگل ادز می روند، معموال بقیه راهکارها را به ســادگی 
هرچه تمام تــر فراموش خواهند کــرد. این یعنی مثال 
دیگر خبــری از تولید محتوا یــا بازاریابی ارگانیک در 
برنامــه آنها نخواهد بود. چنین وضعیتی شــبیه حال و 
روز ورزشکاری است که بعد از سال های سال تبدیل به 
یک چهره محبوب در دنیا شده است و برندهای مختلف 
برای همکاری تبلیغاتی با او صف کشیده اند. با این حال 
بعد از اینکه همکاری تبلیغاتی با برندهای بزرگ شروع 
می شــود، قهرمان قصه مان دیگر توجهــی به تمرین و 
حضور پرقدرت در مسابقات نشان نمی دهد. شاید چند 
ماه اول این تصمیم عجیب خیلی به چشم نیاید، اما به 
مرور زمان قهرمان داســتان مان دیگر حتی توجه یک 
برند پیش پا افتاده را نیز برای همکاری تبلیغاتی جلب 

نخواهد کرد. 
شــاید فکر کنید ما با مثال باال حسابی از بحث اصلی 
دور شده ایم، اما راســتش را بخواهید چنین سناریویی 
بــرای تیم های بازاریابــی نیز مصــداق دارد. خیلی از 
بازاریاب ها به محض اینکه ســراغ گزینه های تبلیغاتی 
می روند، دیگر هیچ ایده ای بــرای تولید محتوا به طور 
معمولی ندارند. کافی اســت یک دقیقه پیش خودتان 
درباره وضعیت بازاریابی خود قبل از شــروع به استفاده 
از گــوگل ادز فکر کنید. آیا ایــن روند هنوز هم جواب 
می دهد؟ بی شــک تولید محتوا و سرمایه گذاری بر روی 
ســئو همیشــه جواب می دهد، حتی اگــر وارد دنیای 

هیجان انگیز گوگل ادز شده باشید. 
نکته ای که ما در اینجا قصد تاکید بر رویش را داریم، 
بی نهایت ســاده است. وقتی شــما در کنار گوگل ادز 
حواس تان به ســئو نیز هست، تمام بار بازاریابی شرکت 
را روی دوش گوگل ادز نخواهید گذاشــت. معنای این 
امر صرف هزینه کمتر در گوگل ادز خواهد بود و ماجرا 

تازه جالب شد، نه؟
خیلی از کســب و کارها فکــر می کنند هرچه هزینه 
بیشــتری در دنیای گــوگل ادز انجام دهند، شــانس 
بیشــتری برای موفقیت خواهند داشــت. ما اصال قصد 
نداریم دربــاره اهمیت و تاثیر گوگل بــر روی فعالیت 
برندها بحــث کنیم. در عوض باید گفت گوگل فقط در 
صورتی به شما کمک می کند که تنوع بازاریابی داشته 
باشــید. پس به جای اینکه دست روی دست گذاشته و 
فقط از تبلیغات انتظار داشــته باشید، بد نیست راه تان 
را به ســوی تجربه های تازه باز کنید. توصیه ما در این 
بخش اســتفاده از تکنیک های ســئو برای بهبود رتبه 

سایت یا وبالگ تان در گوگل است؛ به همین سادگی!
کارآفرینانی که با انتظارات باال از گوگل ادز کارشــان 

را شــروع کرده اند، بی برو برگشت توصیه ما برای توجه 
دوباره به ســئو را عجیب ارزیابی خواهند کرد. خب در 
این صورت کمی حق با شماست اما برای یک لحظه هم 
که شــده برندی را در نظر بگیرید که عالوه بر تبلیغات 
کلیکی در گوگل هنگام جســت وجوی کاربران نیز در 
رتبه های اول یا دوم جای دارد. بی شک اعتماد به چنین 
برنــدی خیلی راحت تر از هر کار دیگــری خواهد بود، 

مگر نه؟
استفاده از كلیدواژه های طوالنی: خداحافظی با 

یک كلیشه قدیمی
آیا تا حاال سراغ کلیدواژه های طوالنی رفته اید؟ شاید 
این نکته کمی عجیب به نظر برســد؛ چراکه این روزها 
همه دنبال کلیدواژه های کوتاه و سرراســت هســتند. 
پس چرا باید دوباره سراغ کلیدواژه هایی به ظاهر از مد 
افتاده را گرفت؟ فکر می کنم این سوال آنقدر مهم باشد 
که دنبال جوابی درســت و حســابی برای آن بگردیم. 
همانطور که در دنیای مد گاهی اوقات ترندهای قدیمی 
دوبــاره روی بــورس می آیند، در عرصــه بازاریابی هم 
رفتار مشتریان تغییرات زیادی دارد و چه بسا الگوهای 
رفتاری که به افســانه های دور و دراز تبدیل شــده اند، 

دوباره سر و کله شان پیدا شود. 
یکی از دالیل محبوبیت دوبــاره کلیدواژه های طوالنی 
معرفی انواع دســتیارهای هوشمند است. این روزها شما 
می توانید با یک گفت وگوی کوتاه با ابزارهایی مثل سیری 
یا الکســا کارهای بسیار زیادی انجام دهید. وقتی هم پای 
صحبت کردن وسط باشــد، دیگر چیزی از کلیدواژه های 
کوتاه باقی نمی ماند. شــما را نمی دانم، ولی من که موقع 

صحبت کردن اصال سراغ عبارت های کوتاه نمی روم!
کلیدواژه های طوالنی چند سالی هست دوباره تبدیل 
به ترندی جذاب شــده اند. پس اگر تا حاال به آنها روی 
خوش نشــان نداده اید، باید فورا دســت به کار شوید. 
اینطــوری اوضاع تــان خیلی زودتر از آنچــه فکرش را 

بکنید، بهتر خواهد شد. 
خــب تا اینجای کار ما دربــاره اهمیت کلیدواژه های 
بلنــد حرف زدیم، اما واقعا ربط این موضوع به مدیریت 
بودجه در گوگل ادز چیست؟ اجازه دهید با هم روراست 
باشیم، وقتی شــما کلیدواژه هایی دقیقا مطابق سلیقه 
و رفتار مشــتریان انتخــاب کنید، دیگر الزم نیســت 
کمپین های مختلفی در گوگل ادز تعریف کنید. نتیجه 
این امر هم کاهش هزینه های تبلیغاتی خواهد بود. پس 
اگر دوســت دارید با هزینه ای کمتــر نتیجه بهتری در 
بازار داشته باشید، نیک نگاهی به کلیدواژه های طوالنی 

بیندازید. 
طراحی كمپین های تخصصی: آخرین بخش كار

یک آتلیه عکاســی را در نظر بگیرید که برای بهبود 
وضعیتش در بازار شروع به استفاده از گوگل ادز می کند. 
احتماال در اول راه آنها فقط یک کمپین ساده برای خود 
طراحی خواهند کرد. مثال یک تصویر از پرتره های قبلی 
آتلیه قصه مان همراه با عبارت »بهترین آتلیه شــهر با 
کمترین قیمت« ایده خوبی خواهد بود. چه بسا همین 
تبلیغ ســاده هم چندتا مشتری تازه برای آتلیه دست و 
پا کند، اما آیا به نظرتان این بهترین ایده برای شــروع 

کار خواهد بود؟
اگر شــما هم از آن دســت افرادی باشید که قبل از 
خرید همه چیز را حســابی زیر و رو می کنند، احتماال 
میانه خوبی بــا کمپین های عمومی نخواهید داشــت. 
اجــازه دهید کارمان را با مثال بــاال ادامه دهیم؛ پدر و 
مادری که قصد دارند برای اولین بار از کودک شــان در 
آتلیه عکس بیندازند، احتماال سراغ کلیدواژه هایی مثل 
»عکاسی کودک« می روند. این امر به آنها کمک خوبی 
بــرای پیدا کردن یک عکاس حرفه ای خواهد کرد. حاال 
فرض کنیم آتلیه قصه مان هم تجربه و مهارت الزم برای 
عکاســی کودک را داشته باشــد. در این صورت تبلیغ 
ساده آنها در گوگل ادز هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. 

ماجرا کمی پیچیده شد، نه؟
حرف حســاب ما در این بخش، توجه به کمپین های 
اختصاصی اســت. مثــال به جــای اینکــه همه تخم 
مرغ های تان را در ســبد کمپینی عمومــی قرار دهید، 
چنــد کمپین تخصصــی طراحی کنید. دربــاره مثال 
آتلیه عکاســی، اســتفاده از کمپین های تخصصی برای 
عکاسی کودک، عکاسی ورزشی و حتی عکاسی عروسی 
ایده های خوبی خواهد بود. اینطوری شــما با دست پر 
ســراغ مشــتریان رفته و دیگر الزم نیست نگران عبور 

بی تفاوت آنها از کنار کمپین تان باشید. 
سخن پایانی

گوگل ادز یکی از نوآوری های مهم در دنیای تبلیغات 
محسوب می شود. همه کسب و کارها دیر یا زود نیازمند 
خدمــات متنوع این ابزار خواهند بود. بنابراین چه بهتر 
که از همین حاال آمادگی تان برای کار با آنها را افزایش 
دهیــد. در این میان بحــث بودجه بازاریابــی یکی از 
مهمترین نکاتی اســت که باید همیشه در کانون توجه 
شــما قرار داشته باشد. به همین خاطر ما در این مقاله 
سراغ بعضی از مهمترین نکات برای مدیریت بودجه به 
طور اصولی در این فضا رفته ایم. اگر شــما هم دوســت 
دارید کمی بیشــتر با گوگل ادز کار کرده و پول زیادی 
هم در این راســتا خرج نکنید، ایده های مورد بحث در 
این مقاله بهترین نقطه شــروع برای شــما خواهد بود. 
پس منتظر چه هستید؟ همین حاال دست به کار شوید.
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