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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا باید معافیت ها در قوانین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی محدود شود؟

رفتار ترجیحی 
سیستم مالیاتی

فرصت امروز: بازوی پژوهشــی اتاق ایران در یک مطالعه به بررســی الگوهای جهانی مالیات ســتانی از حقیقی ها 
پرداخت. ارزیابی مرکز پژوهش های اتاق ایران نشان می دهد که اعطای معافیت ها، کسورات و هزینه های قابل قبول 
مالیاتی از مهمترین اجزای هر نوع نظام مالیات بر مجموع درآمد اشــخاص حقیقی اســت و بحث های متعددی در 
موافقت و مخالفت با آن صورت گرفته اســت. در یک ســوی طیف، اســتدالل های مخالفان سبب شده تا اصالحات 
مالیاتی عمدتا بر کاهش معافیت ها و هزینه های قابل قبول مالیاتی تاکید داشته باشند. »مخدوش شدن اصل عدالت 
افقی و عمودی«، »پیچیده تر شــدن تمکین و اجرای قوانین به دلیل الزام به ثبت و نگهداری مســتندات متعدد«...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در کانال 1.7 میلیونی عقب نشینی کرد

بازی حقیقی ها در بورس تهران
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اقدامات دولت به بی ثباتی بازار ارز دامن زده است

جعبه سیاه بحران ارزی

8

مدیریتوکسبوکار

نگــــاه
مجمع جهانی اقتصاد تجویز کرد

نسخه نجات 
داروسازان

کمبود دارو به یک معضل جهانی 
تبدیل شــده است. نتایج نظرسنجی 
گروه دارویــی اتحادیه اروپا نشــان 
می دهد که تمام ۲۹ کشور حاضر در 
این نظرسنجی، کمبود دارو را تجربه 
کرده انــد. همچنین 76 درصد از این 
کشورها اعالم کرده اند که کمبود دارو 
در ســال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل 
بیشتر شده است. در این نظرسنجی 
که توسط گروه دارویی اتحادیه اروپا 
)PGEU( در بازه زمانی 14 نوامبر تا 
31 دسامبر ۲۰۲۲ انجام شده است، 
حدود 7۹ درصد از پاســخ دهندگان، 
کمبــود داروهای ضدعفونــی برای 
اســتفاده عمومی، 76 درصد کمبود 
دارو برای مشکالت تنفسی و داروهای 
قلبی و عروقی و دســتگاه گوارش را 

گزارش کرده اند.
نظرســنجی  ایــن  یافته هــای 
نشــان می دهد که همه  کشــورهای 
 شــرکت کننده  در  نظرســنجی، طی 
 1۲ ماه  گذشــته  با  کمبــود  دارو  در 
 داروخانه ها  مواجه  شــده اند. برخالف 
سال گذشته اکثر کشــورها گزارش 
کرده اند که وضعیت  نسبت  به  1۲ ماه 
 گذشته  بدتر  شده یا ثابت مانده است. 
در  واقع ، هیچ  کشوری  وجود  نداشته 
 که  بهبودی  در  وضعیت  را  ثبت  کرده 
 باشد. این کمبود  دارو  در  داروخانه ها 
 در  کشورهای  گوناگون  اروپایی  شامل 
 همــه  گروه  های  دارویی  بوده  اســت. 

 داروهای  قلبــی و  عروقی ، 
2بیشترین کمبود  عرضه...

14 شعبان 1443 - سـال هفتم
شماره   ۲۲۰3

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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رقابت گوگل، آمازون، اپل و توئیتر بر سر کریپتو شدت می گیرد

10 پیش بینی برای کریپتو 2023

بازاریابی ماشه ای چیست و چطور کار می کند؟
بازاریابی ماشــه ای )Trigger Marketing( از آن دست استراتژی هایی است که کمتر کسی حتی اسمش 
را شــنیده است. هر چقدر اتوماسیون در بین کارآفرینان محبوب شده، الگوی ماشه ای سال هاست با گرد و قبار 
فراموشی دست و پنجه نرم می کند. البته در این میان بازاریاب های حرفه ای نه تنها با این استراتژی آشنایی دارند، 
بلکه مثل آب خوردن از آن برای بهبود کیفیت کارشــان ســود می برند. از این نظر بازاریابی ماشه ای همان فوت 

کوزه گری است که کمتر کسی از آن خبر دارد. 
حاال که با یک اســتراتژی ناشناخته سر و کار داریم، بد نیست مثل کالس های درس کارمان را با یک تعریف 
شسته و رفته شروع کنیم. بازاریابی ماشه ای در ساده ترین شکل به استفاده از سیستم های اتوماسیون برای واکنش 

نسبت به رفتار مشخصی از سوی کاربران گفته می شود. مثال اگر کاربران از صفحه خاصی در سایت بازدید یا...

فرصت امروز: ســال ۲۰۲۲ را می توان پرآشــوب ترین سال در تاریخ کریپتو به 
حســاب آورد. رمزارزهای مهم و قدرتمند در این سال به طور ناگهانی و یک شبه 
از بین رفتند و زندگی صاحبان شــان را به خاکســتر تبدیل کردند. شــرکت های 
بزرگ ورشکست شــدند، هک های عظیم رخ داد و پول های هنگفت دزدیده شد. 
صرافی هایی که تا همین چند وقت پیش، جزو آینده دارترین موسســات مالی در 
ســطح جهان شناخته می شدند، ناگهان تعطیل شدند و پول و سرمایه شهروندان 
را بر باد دادند. با وجود آنکه بازار کریپتو در هفته های ابتدایی ســال ۲۰۲3 تکانی 
خورده و بیت کوین سرانجام از سد ۲۰ هزار دالری فراتر رفته است، اما روند نزولی 
یک ســال اخیر و اتفاقات بی سابقه ای که در طول ماه های گذشته شاهد بوده ایم، 
باعث شده تا افراد عموما با بدبینی به تحوالت رمزارزها در سال ۲۰۲3 نگاه کنند. 
آیا عبور بیت کوین از ســد ۲۰ هزار دالری، نشانه پایان بازار نزولی یک سال اخیر 
است؟ آیا امسال هم کلیت بازار کریپتو نزولی خواهد بود، یا برخالف سال ۲۰۲۲، 
روی آرامش را خواهیم دید و شاهد رشد رمزارزها خواهیم بود؟ برای یافتن پاسخ 
این پرسش ها، بهتر است 1۰ پیش بینی وب سایت »کوین بیورو« برای سال ۲۰۲3 

را بخوانید.
بازار کریپتو شروع به احیا می کند

بدترین دوران بازار نزولی در حال سپری شدن است و اواخر سال ۲۰۲3 خواهیم 
دید که حرکت صعودی آغاز شــده است. تحلیلگران انتظار دارند بازار کریپتو در 
همین زمستان و اوایل بهار، کف قیمت این چرخه را ببیند و از این پایین تر نیاید. 
احتمــال دارد بیت کوین در این زمســتان به حدود 1۰ هزار دالر ســقوط کند و 
رمزارزهای کوچک تر هم 6۰ تا 8۰ درصد دیگر سقوط خواهند داشت. علت اینکه 
در سه ماهه اول ۲۰۲3 به کف چرخه می رسیم، این است که انتظار می رود فدرال 
رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف کند. البته این به معنای کاهش نرخ بهره نیست، اما 
احتماال کافی است تا جلوی سقوط بیشتر کریپتو را بگیرد. دلیل اینکه بیت کوین 
در ماه های آینده، ســقوط دیگری می کند، این است که بازار بورس آمریکا هم در 
حال نزول بوده و هنوز مانده تا کف قیمت این چرخه را پیدا کند. با ورود موسسات 
مالی ســرمایه گذاری بزرگ به بازار کریپتو، بین بازار کریپتو و بورس همپوشــانی 
پیش آمده، چون سرمایه گذاران یکسان دارند. پس می شود انتظار داشت با سقوط 

بعدی بورس آمریکا، بازار کریپتو هم سقوط کند.
انتظار می رود بورس آمریکا در دو ســه ماه آینده، سقوط ۲۰ تا 3۰ درصدی را 
تجربه کند که چنین سقوطی به معنای سقوط 4۰ تا 6۰ درصدی بازار کوچک تر 
و پرریســک تر بیت کوین اســت. البته ممکن است بیت کوین سقوط سنگین تری 
داشــته باشــد که این می تواند دالیل مختلفی داشته باشد؛ مثال جنگ اوکراین و 
سرمای زمستان باعث شود استخراج بیت کوین ممنوع شود. ریسک دیگر، کمبود 
نقدینگی در صرافی هاست که باعث ترس مردم و خروج پول شان از صرافی ها شده. 
ورشکستگی صرافی FTX، خیلی ها را متقاعد کرده که اصال نباید رمزارزهای شان 

را در صرافی ها نگه دارند و هیچ کجا امن تر از کیف پول دیجیتال شان نیست.
دولت آمریکا بر کریپتو سخت می گیرد

تجربیات تلخ یک ســال اخیر نشــان داد که دنیای بی قانــون کریپتو، دنیای 
خطرناکی اســت. به همین خاطر پیش بینی می کنیم امسال کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار آمریکا )SEC( احتماال یک پروژه یا شرکت مهم کریپتو را که ابهامات 
حقوقی/مالی دارد، تحت فشار خواهد گذاشت و احتماال باعث فروپاشی آن خواهد 
شد. این پیش بینی البته در صورتی عملی خواهد شد که »گری گنزلر« همچنان 
رئیس SEC باقی بماند. اگر همه چیز خوب پیش برود، دوره ریاستش تا ۲۰۲6 به 
پایان نخواهد رسید و این یعنی کریپتو باید منتظر ضربه او بماند. اینجا یک احتمال 
وجود دارد و آن برکناری »گنزلر« از ســمتش به خاطر روابط نزدیکش با »ســم 
بنکمن«، مدیرعامل صرافی ورشکسته FTX است. البته اصوال نمی شود پیش بینی 

کرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار قرار است به چه پروژه ای گیر بدهد، اما می شود 
پیش بینی کرد این کمیسیون روی رمزارزهایی کلید می کند که بتواند آنها را جزو 
»اوراق بهادار« دســته بندی کند. این یعنی آن پروژه رمزارز باید مثل شرکت های 
حاضر در بازار بورس تحت نظارت این کمیسیون قرار بگیرد. اگر در سه ماهه اول 
۲۰۲3 شــاهد حمله کمیسیون به یکی از پروژه های بزرگ کریپتو باشیم، احتماال 

بیت کوین به 1۰هزار دالر سقوط خواهد کرد.
قوانین نظارتی جدید تصویب می شود

دنیای پرهرج و مرج کریپتو به قانون نیاز دارد و احتماال  در سال ۲۰۲3 شاهد 
تصویب چنین قانونی باشــیم. احتمالش زیاد است که اکثر این قوانین برای بازار 
مفید باشند، اما احتماال قوانین بدی هم خواهیم داشت. این قوانین احتماال حریم 
خصوصی کاربران، شــیوه پرداخت ها و حتی نحوه نگهداری کریپتو در کیف پول 
شخصی افراد را هدف قرار خواهند داد )چون اینها از نقاط مثبت رمزارزها هستند 
که سیستم مالی دنیا را هدف قرار داده اند(. نکته اینجاست که در صورت تصویب 
قوانین خوب، ما شــاهد رشد بزرگ صنعت کریپتو خواهیم بود. اگر خوش شانس 
باشــیم سرمایه ای که وارد بازار کریپتو می شود، آنقدر بزرگ خواهد بود که فعاالن 
ایــن صنعت بتوانند البی کننــد و قوانین بد را تغییر دهنــد. فراموش نکنید که 
ثروتمندان و شرکت های بزرگ به شــدت به دنبال حریم خصوصی اند و مطمئنا 

برای آن البی خواهند کرد.
سال رونق صرافی های نامتمرکز

سیستم های مالی غیرمتمرکز )Defi(، موسساتی هستند که مدیریت متمرکز 
ندارند و به واسطه هایی مثل بانک ها و صرافی ها وابسته نیستند. این موسسات به 
مردم اجازه می دهند که مســتقیما به هم وام دهنــد، اموال خود را بیمه کنند و 
رمزارز بخرند. انتظار می رود این موسســات در ســال ۲۰۲3، وضع بهتری داشته 
باشــند، چون هم به مرور زمان کاربرپســندتر خواهند شد و هم قوانین شفاف تر 
باعث می شود ترس مردم برای استفاده از آنها بریزد. ناامیدی مردم از صرافی های 
متمرکز در سال ۲۰۲۲ هم عامل تمایل آنها به صرافی های غیرمتمرکز خواهد شد. 
اگر پروتکل های این موسسات مالی کامال غیرمتمرکز بمانند، دولت ها امکان دخالت 
قانونی در سازوکارشان را ندارند و این می تواند نقطه قوت آنها باشد. موسسات مالی/

ســرمایه گذاری خصوصی هم به سیستم های مالی غیرمتمرکز عالقه مند شده اند 
که البته دلیل آن ترس اســت. آنها می دانند این سیســتم های مالی غیرمتمرکز 

رقیب شان هستند و چه بهتر که از حاال روی آنها سرمایه گذاری کنند.
پرداخت با کریپتو فراگیر می شود

احتماال هرچه بیشتر با عبارت »خرید با بیت کوین« در سایت ها روبه رو می شوید. 
این روند دالیل مختلفی دارد؛ اول اینکه این سیســتم ها به تدریج کاربرپســندتر 
می شــوند و اســتفاده از آنها برای کاربران غیرحرفه ای راحت تر خواهد شد. ضمنا 
با تصویــب قوانین مربوط به کریپتو، مردم با خیــال راحت تر روی دکمه »خرید 
با بیت کویــن« خواهند زد. »ویتالیک بوترین«، خالــق اتریوم هم با ما هم عقیده 
است. او تابستان امسال پیش بینی کرد سیستم »پرداخت با کریپتو« به زودی به 
کمک زیرساخت های شــبکه اتریوم، جانی تازه خواهد گرفت و محبوب تر خواهد 
شــد. فراموش نکنید که اتریوم در کنار بیت کوین، امن ترین شبکه برای پرداخت 
است و بیشترین مقاومت را در برابر هک ها نشان داده است. شبکه اتریوم تابستان 
آینده یک آپدیت مهم خواهد داشــت )EIP-4844( که امکان اســتفاده از آن را 
در سیســتم پرداخت ســایت ها باال خواهد برد. اگر این آپدیت موفقیت آمیز باشد 
سیستم های پرداخت بر پایه اتریوم می توانند به لحاظ سرعت با سیستم پرداخت 
شرکت VISA رقابت کنند. البته این تحول یک نقطه ضعف دارد: اگر این شیوه 
پرداخت محبوب شــود، دولت ها روی آن حساس می شوند و احتماال شرکت ها را 
مجبور کنند جلوی چنین پرداخت هایی را بگیرند؛ مگر آنکه مثل سایر پرداخت ها، 

هویت پرداخت کننده مشخص باشد.
تعداد صاحبان رمزارز باال می رود

4 درصد جمعیت دنیا رمزارز دارند. این رقم اندکی است اما سرعت رشد باالست؛ 
زیــرا تعداد زیــادی از پلتفرم های محبوب )مثل اینســتاگرام( در حال گنجاندن 
خدمات کریپتو در محصوالت خود هستند. شرکت فیس بوک )صاحب اینستاگرام( 
حتی نام خود را به »متا« تغییر داده که نشانه عزم جزم این شرکت برای حرکت به 
سمت دنیای مجازی متاورس است. شرکت استارباکس هم در حال کار روی یک 
سیستم خدمات به مشتریان وفادار است که روی زیرساخت های پلتفرم پولیگان بنا 
شده. پلتفرم های پیام رسان ضدسانسور مثل تلگرام و سیگنال هم در حال افزودن 
امکانات کریپتو به اپ های خود هستند. این چند شرکت مجموعا میلیاردها کاربر 
دارند و اگر فقط درصد کوچکی از این کاربران شــروع به استفاده از کریپتو کنند، 

تغییری عظیم در بازار رخ می دهد.
اصوال مردم به ســه دلیل جذب کریپتو می شــوند؛ رسیدن به سود کوتاه مدت، 
نیاز به سیستم مالی جایگزین سیستم سنتی و جذابیت این دنیا. طبیعتا در سال 
۲۰۲3 رسیدن به ســود کوتاه مدت جزو گزینه ها نخواهد بود. بخش جذابیت هم 
برعهده بازی هــای کامپیوتری جدید این حوزه خواهد بود، اما بخش نیاز احتماال 
مهمترین دلیل حرکت مردم به سمت پذیرش کریپتو خواهد بود. در ماه های اخیر 
سیستم سیاسی/مالی چند کشور با اقتصاد ضعیف در آستانه فروپاشی قرار گرفته و 
سقوط دولت سریالنکا فقط یکی از آنها بود. وقتی سیستم های مالی کشورها سقوط 

می کنند، پول نقد و کریپتو تنها گزینه باقیمانده مردم خواهند بود.
بیت کوین واحد پول رسمی می شود

انتظار می رود در ســال ۲۰۲3 یک کشور دیگر نیز بیت کوین را به عنوان واحد 
پول قانونی خود انتخــاب کند. مهمترین دلیل پذیرش بیت کوین به عنوان واحد 
پولی قانونی، این اســت که یا کشور زیرساخت های مالی ضعیفی دارد یا به واحد 
پولی خارجی وابســته است که سیاست های پولی آن خارج از کنترلش است. یک 
عامل دیگر، وابســتگی اقتصاد یک کشــور به پول هایی اســت که مهاجران برای 
خانواده های خود می فرستند. السالوادور تقریبا شامل هر سه گزینه می شد که در 
سپتامبر ۲۰۲1 تصمیم گرفت بیت کوین را به واحد پولی خود بپذیرد. به همین سه 
دلیل، احتمال دارد چندین کشور دیگر در آمریکای التین، راه السالوادور را بروند؛ 
کمــا اینکه جمهوری آفریقای مرکزی که اقتصــاد ضعیفی دارد، در آوریل ۲۰۲۲ 
بیت کوین را واحد پولی رســمی خود انتخاب کــرد. پذیرش بیت کوین به عنوان 
واحد پول بدان معنا نیست که این کشورها واحدهای پول رسمی خود را بی خیال 
می شــوند. آنها از واحد پول رسمی شان کنار بیت کوین استفاده خواهند کرد. اگر 
پیش بینــی احیای بازار کریپتو در اواخر ۲۰۲3( درســت از آب دربیاید، احتمال 
بیشــتری هست که کشورها بیت کوین را به عنوان واحد پولی خود بپذیرند، چون 
تحقق این پیش بینی به معنای شروع یک چرخه جدید کریپتو است و چه کسی 

می خواهد از ماه های ابتدایی چرخه تازه جا بماند؟
رقابت غول های فناوری بر سر کریپتو

غول های فناوری به ســرعت به ســمت پذیرش کریپتو حرکت می کنند، چون 
سوددهی شان شدیدا کاهش یافته و باید به روش های نو روی بیاورند. شرکت هایی 
مثل اپل و آمازون در سال های اخیر در حال استخدام نیروهای متخصص کریپتو 
بوده اند. البته ما هنوز هیچ تحول مرتبط با کریپتو از این شــرکت ها ندیده ایم، اما 
احتمالش وجود دارد که باالخره ســال ۲۰۲3 شاهد ورود این شرکت ها به حوزه 
کریپتو باشــیم و احتماال این توئیتر است که زودتر از بقیه دست به کاری می زند. 
»ایالن ماســک«، مالــک جدید توئیتر صراحتا گفته که قصــد دارد کریپتو را در 
سیســتم پلتفرمش ادغام کند و حتی به ســمت بانک شــدن حرکت کند. البته 
دلمشغولی کنونی »ماسک«، مسئله سانسور و مقابله با فشارهای دولت دموکرات 

آمریکا روی این پلتفرم است، اما با سرعتی که او در حال متحول کردن شرکتش 
اســت، احتمال می رود ســال ۲۰۲3، سال ورود رســمی توئیتر به دنیای کریپتو 
باشــد. زمان بندی ماجراها هرچه باشد، کامال مشخص است که مسیر چهار غول 

تکنولوژیک دنیا به کریپتو ختم خواهد شد.
گرگ های وال استریت در پی طعمه

پس از ورشکســتگی صرافی FTX، گزارش هایی منتشر شد که نشان می داد 
غول مالی گلدمن ســاکس و چند شرکت بزرگ دیگر به دنبال خرید شرکت های 
زیرمجموعه FTX هســتند. نکته اینجاســت که در بازار نزولی یک سال اخیر، 
تعداد بیشــتری صرافی و شرکت کریپتو هســتند که می توانند سهم شرکت های 
بزرگ وال استریت شوند. سلسیوس، بالکفای و وایوجر جزو مهمترین شرکت های 
ورشکسته یک سال اخیر هســتند و انتظار می رود موسسات مالی سنتی، آنها یا 
زیرمجموعه های شان را بخرند تا با سرعت بیشتری به سمت ارائه خدمات کریپتو 
حرکت کنند. حتی این احتمال وجود دارد که صرافی به دردسرافتاده کوین بیس 
 )Coinbase( هم توسط غول بانکداری جی.پی مورگان خریداری شود. کوین بیس
بزرگ ترین صرافی کریپتوی آمریکاست و اگر به روند نزولی اش ادامه دهد، طعمه 

خوبی برای گرگ ها خواهد بود.
کاربرد بیت کوین در تجارت جهانی

برخی از کشورها به معامله با بیت کوین تمایل نشان داده اند. کشورهایی که اکثرا 
تحت تحریم مالی آمریکا قرار گرفته اند و سیســتم بانکداری بین المللی، مانعی بر 
سر تجارت شان قرار داده است. نکته اینجاست که همزمان با ورود تدریجی جهان 
به سمت سیستم چندقطبی، لیست کشورهای تحریمی آمریکا بزرگتر خواهد شد. 
در یک سمت، واشنگتن و متحدانش را داریم و در سمت دیگر، کشورهای بریکس 
را: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و متحدان شان. با تحریم های اخیر 
روســیه و چین، بریکس آرام آرام به سمت استفاده از جایگزین های دالر حرکت 
می کند. البته کشــورهای بریکس نیز با هم در رقابت هستند )مثل چین با هند( 
اما احتمال اضافه شــدن ایران و عربســتان به بریکس به قدرت آن در برابر آمریکا 
اضافه خواهد کرد. سال ۲۰۲3 احتماال سال قانونی شدن کریپتو در عربستان، چین 
)از طریق هنگ کنگ( و روســیه خواهد بود و ایــن به بریکس امکان می دهد در 

معامالتش از بیت کوین هم استفاده کند.



فرصت امروز: بازوی پژوهشی اتاق ایران در یک مطالعه به بررسی الگوهای 
جهانی مالیات ستانی از حقیقی ها پرداخت. ارزیابی مرکز پژوهش های اتاق 
ایران نشــان می دهد که اعطای معافیت ها، کســورات و هزینه های قابل 
قبول مالیاتی از مهمترین اجزای هــر نوع نظام مالیات بر مجموع درآمد 
اشخاص حقیقی اســت و بحث های متعددی در موافقت و مخالفت با آن 
صورت گرفته است. در یک سوی طیف، استدالل های مخالفان سبب شده 
تا اصالحات مالیاتــی عمدتا بر کاهش معافیت ها و هزینه های قابل قبول 
مالیاتی تاکید داشته باشند. »مخدوش شدن اصل عدالت افقی و عمودی«، 
»پیچیده تر شدن تمکین و اجرای قوانین به دلیل الزام به ثبت و نگهداری 
مســتندات متعدد«، »اختالل در اصل خنثایی که منبعث از برخوردهای 
ترجیحی اســت« و »از دست دادن بخشی از پایه مالیاتی و اجبار به وضع 
نرخ های مالیات باالتر که در تضاد با اهداف رشد اقتصادی قرار می گیرد«، 
از مهمترین ادله های پایه ای برای محدودکردن معافیت ها در اصالح قوانین 

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی محسوب می شود.
در سوی دیگر طیف، طرفداران اعطای معافیت ها بر این باورند که هرچند 
حذف یا کاهش موارد مذکور موجب ساده ســازی سیســتم مالیاتی، بهبود 
احتمالــی عدالت افقی و عمودی، فراهم کردن شــرایط برای وضع نرخ های 
پایین و به تبع آن، کاهش فشار بر فعاالن اقتصادی و کاهش اختالل مالیاتی 
در تصمیم گیری های اقتصادی می شود، اما عملیاتی کردن آن چندان ساده و 
شاید منطقی هم نباشد. چه بسا محدودکردن دامنه معافیت ها و کسورات به 
خدشه دار شدن ادراک عدالت نزد طبقات پایین درآمدی جامعه دامن بزند. جدا 
از آنکه تضمین سطح حداقل معیشتی برای اقشار کم درآمد جامعه، از مهمترین 
وظایف هر دولتی به شمار می رود، اخذ مالیات از کم درآمدترین اقشار جامعه 
می تواند مستقیما بر کیفیت زندگی آنها اثرگذار باشد و به عدم تمکین مالیاتی 
ترغیب شان کند. بنابراین به رغم تمامی ایرادها، در تمامی سیستم های مالیات 
بر درآمد اشخاص حقیقی در جهان، اشکال مختلفی از معافیت ها، کسورات و 
هزینه های قابل قبول مالیاتی چه در سطح مشاغل و چه در سطح اشخاص 

حقیقی برقرار است.
* معافیت تمام یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه: 
مسئله مهم در درآمد نیروی کار، نحوه برخورد مالیاتی با »حق بیمه های 
پرداختی بابت بازنشستگی « و »درآمد بازنشستگی« است. رویه ۲7 کشور 
از 1۲6 کشــور مورد بررسی در سال ۲۰۲۰ این است که )۲1درصد( حق 
بیمه های بازنشســتگی را به  عنوان کسورات یا هزینه قابل قبول مالیاتی 
نمی پذیرند و متقابال درآمدهای بازنشستگی را از شمول مالیات بر درآمد 
اشــخاص معاف می کنند. مابقی ۹۹ کشور )7۹درصد( نیز حق بیمه های 
پرداختی بابت بازنشستگی را به  عنوان هزینه قابل قبول شخصی در نظر 
گرفته و امکان کسر آن از درآمد ناخالص را فراهم می سازند و به تبع آن در 
زمان بازنشستگی، درآمدهای کسب شده از محل بازنشستگی را مشمول 
مالیات می کنند. در مورد پایه های درآمدی سرمایه و در مطالعه موردنظر، 

۲8 کشور سود ســهام )۲۲درصد(، ۲3 کشور سود سپرده و اوراق قرضه 
)18درصد( و 5 کشور درآمد اجاره )4درصد( را معاف از مالیات دانسته اند.

برخی از دریافتی های اشــخاص حقیقی که ماهیت کمک هزینه، یارانه 
و جبران خســارت دارد در شماری از کشــورهای مجری نظام مالیات بر 
مجموع درآمد اشــخاص حقیقی، معاف از مالیات اســت؛ به این معنا که 
در محاســبه درآمد ناخالص و همچنین درآمد مشــمول مالیات، لحاظ 
نمی شود. این دریافتی ها عبارتند از: کمک هزینه تحصیلی )13/5درصد از 
کشورها(، کمک هزینه ایاب و ذهاب و غذا، کمک هزینه درمان بیماری ها، 
کمک هزینه سفر، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه پوشاک، کمک هزینه 
تشکیل خانواده و ازدواج و عائله مندی و امثالهم، عیدی کریسمس، پاداش 
پایان سال و سایر پاداش ها، ارث، یارانه های نقدی و کاالیی اعطایی توسط 
دولت و نهادهای خیریه، پرداختی بابت جبران خسارت، اخراج، دیه و نظایر 
آن، دریافتی ها بابت طالق و نفقه و کمک هزینه، جوایز ورزشی، فرهنگی و 

هنری، قرعه کشی و بخت آزمایی.
* معافیت های پایه، کســورات اســتاندارد و کسورات اضافی بابت افراد 
تحت تکفل: معافیت پایه، ســقفی از درآمد اشــخاص حقیقی است که 
مشمول مالیات بر مجموع درآمد نمی شود. بر این اساس کشورهای مجری 
نظام PIT به اشخاص حقیقی اجازه می دهند درآمد خود را تا حد آستانه 
ابراز نکرده و در نتیجه مالیات آن را نپردازند. برخی کشورها نیز از طریق 
اعمال نرخ صفر روی براکت نخست، این معافیت را اعمال می کنند و تفاوت 
آن با حالت معافیت پایه در این است که شخص حقیقی باید درآمدش را 
ابراز کند و تا ســطحی از درآمد مشمول مالیات، نرخ صفر اعمال می شود. 
57کشور از 1۲6کشور، یعنی بالغ بر 45درصد، در قانون مالیات بر درآمد 
خود، این نوع از معافیت های پایه را تعبیه کرده اند. کسورات استاندارد نیز 
سطح مشــخصی از درآمد اشخاص است که پس از اظهار درآمد مشمول 
مالیات توسط مؤدی طبق قانون و بدون نیاز به ارائه مدرک، قابلیت کسر 
از درآمد ناخالص فرد را دارد. همچنین در برخی کشــورها به هر شخص 
اجازه داده می شود تا بابت همسر و فرزندان و سایر افراد تحت تکفل خود، 
کســورات اضافی در نظر بگیرد. 46کشور از کسورات استاندارد شخصی و 

۲۹کشور از کسورات به ازای همسر و فرزندان استفاده می کنند.
* کســورات خــاص و هزینه های قابل قبول: در برخی کشــورها، این 
امکان برای مؤدی فراهم اســت که به جای انتخاب کســورات استاندارد، 
هزینه های تعیین شــده در قانون را به  عنوان کسورات، از درآمد ناخالص 
خود کســر کرده و روی درآمد خالص، مالیات بپردازد. در برخی کشورها 
که کسورات استاندارد ندارند، برخی از هزینه های مرتبط با زندگی خانوار 
به  عنوان هزینه های قابل قبول مشــخص می شود. عالوه بر این، برخی از 
کشورها امکان کسر یک ســری از هزینه ها یا کسورات خاص را در قانون 
فراهم می کنند. در میان 1۲6کشــور مورد بررســی 16کشور هزینه های 
حمل ونقل، بنزین و خودرو، ۹کشــور هزینه های تهیه غذا و رســتوران، 

3۲کشــور هزینه های تحصیل، 35کشــور هزینه های درمانی و پزشکی، 
۹۹کشــور هزینه های بیمه های تامین اجتماعی اجباری و بازنشســتگی، 
4۹کشــور هزینه های بیمه های زندگی و غیرزندگی، 47کشور هزینه های 
بهره مربوط به وام، 18کشــور هزینه اجاره مســکن، 7کشور هزینه های 
نگهداری کودکان و مهدکودک، 1۰کشــور هزینه های مسافرت و تفریح، 
34کشور پرداختی به خیریه ها، 3کشور هزینه های مربوط به کفن و دفن، 
18کشور هزینه های طالق و پرداخت نفقه و 75کشور، زیان های سرمایه ای 

را در لیست هزینه های قابل کسر قرار داده اند.
به طور کلی، در تمامی سیســتم های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص 
حقیقی )مشتمل بر سیســتم مالیات بر جمع درآمد، سیستم مالیات بر 
درآمد دوگانه و سیستم مالیات بر درآمد یکنواخت(، معافیت ها و کسورات 
به رسمیت شناخته شــده اند؛ با این حال اصالحات مالیاتی در دهه های 
اخیر عمدتا بر کاهش معافیت ها و کســورات تاکید داشته اند. اوال، وجود 
معافیت ها، کسورات و هزینه های قابل قبول اشخاص حقیقی بدون سقف 
بــا هر دو اصل عدالت افقی و عدالت عمودی در تضاد اســت. برقرار بودن 
هزینه های قابل قبول بدون سقف و کسورات خاص به ویژه در کشورهایی 
با نظام مالیاتی تصاعدی، به نفــع دهک های باالی جامعه خواهد بود که 
این مسئله به اصل عدالت عمودی ضربه می زند. همچنین معافیت مالیاتی 
برخــی از منابع درآمدی یا برخوردهای ترجیحی با برخی از اقالم مخارج، 
موجب نقض اصل عدالت افقی می شــود؛ زیرا در این صورت، مؤدیانی با 
سطح درآمد یکسان پرداخت های مالیاتی متفاوتی خواهند داشت. به عالوه 
بایــد توجه کرد که افزایش دامنه معافیت ها و مخارج قابل کســر، انگیزه  
انتقال درآمدها به بخش های معاف از مالیات و همچنین انتقال مخارج به 

هزینه های کسرشدنی را افزایش می دهد.
ثانیا، گســتردگی دامنه معافیت ها با اصل ساده سازی سیستم مالیاتی 
نیز در تضاد اســت؛ زیرا هرچه مستندســازی و محاسبه کسورات قانونی 
مالیاتی نیازمند نگهداری اسناد و رکوردهای گسترده و متعددی باشد، بر 
پیچیدگی نظام مالیاتی افزوده خواهد شــد. ثالثا، رفتار ترجیحی سیستم 
مالیاتی با برخی مشــاغل و کســب وکارها باعث می شود که نیروی کار و 
سرمایه بیشتری به سمت فعالیت های دارای ترجیح مالیاتی جریان یابد. 
این مســئله اصل خنثی بودن اقتصادی سیاست های مالیاتی را زیر سوال 
می بــرد. رابعا، در کنار عوامل فوق که اعطای معافیت ها و کســورات را به 
صورت مســتقیم زیر سوال می برند، مســئله تضاد تحقق رشد اقتصادی 
با وضع نرخ های باالی مالیاتــی به صورت ضمنی بر افزایش پایه مالیاتی 
یا کاهش معافیت ها و کســورات صحه می گذارد. بر این اســاس باالبودن 
نرخ هــای مالیات، انگیزه فعاالن اقتصادی برای ســرمایه گذاری را کاهش 
می دهد، بنابراین نرخ هــا باید تا حد ممکن کاهش یابند، اما برای جبران 
درآمدهای دولت باید پایه مالیاتی از طریق کاهش معافیت ها و کسورات تا 

حد ممکن افزایش یابد.

چرا باید معافیت ها در قوانین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی محدود شود؟

رفتار ترجیحی سیستم مالیاتی

پس از اجرای آزمایشی در 4 استان، در سراسر کشور آغاز شد

اجرای سراسری طرح کاالبرگ الکترونیک

نگــــاه

مجمع جهانی اقتصاد تجویز کرد
نسخه نجات داروسازان

کمبود دارو به یک معضل جهانی تبدیل شــده اســت. نتایج نظرسنجی گروه 
دارویی اتحادیه اروپا نشــان می دهد که تمام ۲۹ کشور حاضر در این نظرسنجی، 
کمبود دارو را تجربه کرده اند. همچنین 76 درصد از این کشــورها اعالم کرده اند 
که کمبود دارو در ســال ۲۰۲۲ نســبت به سال قبل بیشــتر شده است. در این 
نظرســنجی که توســط گروه دارویی اتحادیه اروپا )PGEU( در بازه زمانی 14 
نوامبر تا 31 دسامبر ۲۰۲۲ انجام شده است، حدود 7۹ درصد از پاسخ دهندگان، 
کمبود داروهای ضدعفونی برای اســتفاده عمومــی، 76 درصد کمبود دارو برای 

مشکالت تنفسی و داروهای قلبی و عروقی و دستگاه گوارش را گزارش کرده اند.
یافته های این نظرسنجی نشــان می دهد که همه  کشورهای  شرکت کننده  در 
 نظرســنجی، طی  1۲ ماه  گذشــته  با  کمبود  دارو  در  داروخانه ها  مواجه  شده اند. 
برخالف ســال گذشته اکثر کشــورها گزارش کرده اند که وضعیت  نسبت  به  1۲ 
ماه  گذشــته  بدتر  شده یا ثابت مانده اســت. در  واقع ، هیچ  کشوری  وجود  نداشته 
 که  بهبودی  در  وضعیت  را  ثبت  کرده  باشــد. این کمبــود  دارو  در  داروخانه ها  در 
 کشورهای  گوناگون  اروپایی  شامل  همه  گروه  های  دارویی  بوده  است.  داروهای  قلبی 
و  عروقی ، بیشترین کمبود  عرضه را  داشته اند و  پس  از  آن  داروهای  سیستم  عصبی 

 و  آنتی بیوتیک ها و  داروهای  سیستم تنفسی  قرار  دارند. 
در  اکثر  کشورها بیش  از  6۰۰ نوع  دارو  در  زمان  تکمیل نظرسنجی  در  فهرست 
 کمبود  قرار  داشــته  و در  مقایسه  با  سال  قبل  )به طور  متوسط  حدود ۲۰۰ تا  3۰۰ 
نوع  دارو( شواهد  نشــان دهنده  بدتر  شدن  وضعیت  است. 65 درصد از  کشورهای  
پاســخ دهنده،  کمبود  تجهیزات  پزشــکی  در  داروخانه ها  را  تجربــه کرده اند.  این 
 کمبودها  تقریبا  در  تمام  ســطوح  دســتگاه های  پزشــکی  از  جمله  تشخیص های  
آزمایشــگاهی  وجود  داشته  است. با  این  حال،  کشورها اعالم  کرده اند  که  در  بیشتر 
 موارد، سیستم نظارت بر کمبود تجهیزات پزشکی که به شفافیت وضعیت واقعی 
کمک کند، وجود ندارد.  تقریبا  تمام  کشــورهای  پاســخ دهنده  اعالم کرده اند  که 
 کمبود  دارو  باعث  اضطــراب  و  نگرانی  بیماران  می شــود. همچنین  قطع  درمان ، 
 افزایش  پرداخت های  مشارکتی  در  نتیجه  جایگزین های  گران تر  و  غیرقابل  استرداد 
و  درمان های  غیربهینه  با  اثربخشــی  پایین  به   عنوان  پیام های  منفی  و  رایج  کمبود 
 دارو  بر  بیماران  تلقی  می شــوند. ضمن اینکه  درصدهای مزبور  نسبت  به  سال  قبل 

 نیز  افزایش  یافته  است.
کمبود  دارو  در  اکثر  کشورها  از  طریق  زیان  مالی  به  دلیل  صرف   زمان  برای  کاهش 
 کمبودها  و  به  همان  اندازه  کاهش  اعتماد  بیماران، افت رضایت  کارکنان  و  افزایش 
 هزینه های  اداری بر  کسب وکار  داروخانه ها  تاثیر  می گذارد. بین  کشورهای  اروپایی، 
تفاوت هــای  زیادی  از  نظر  راه حل های  قانونی  که  جامعه  داروســازان  می توانند  در 
 صورت  کمبود  دارو  ارائه  دهند،  وجود  دارد.  جایگزینی  ژنریک ،  تهیه  داروی  مشابه  از 
 منابع  مجاز  جایگزین  و  تهیه  یک  فرمول  ترکیبی،  راه حل هایی  هستند  که  می توانند 
 در  اکثر  کشورها  ارائه  شوند.  با  این  حال،  برخی  از  این  راه حل ها محدودیت هایی  نیز 
دارند  و  می توانند  برای  بیمار  و  داروســاز  سخت  و زمانبر  باشد. از سوی دیگر، 51 
درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که تعریف مشترکی از کمبود دارو در کشورشان 
وجــود ندارد و 31 درصد نیز می گویند که هنوز یک سیســتم گزارش دهی برای 

کمبود دارو وجود ندارد که بتواند توسط جامعه داروسازان استفاده شود.
از میــان علت های کمبود دارو، چند علت از همه مهمتر بوده اند؛ به طوری که 
اختالل و تعلیق در فرآیند تولید با 6۲ درصد، ســهمیه موثره دارویی اعمال شده 
توسط تولیدکننده با 55 درصد و افزایش غیرمنتظره تقاضای دارو با 48 درصد از 
جمله دالیل اصلی کمبود دارو در این نظرســنجی شناخته شده اند. شواهد نشان 
می دهد که تداوم بروز کمبود دارو در اکثر کشــورهای اروپایی در مقایسه با سال 
گذشــته به طور قابل توجهی بدتر شده اســت. همچنین بروز کمبود تجهیزات 
پزشــکی در همه گروه ها در داروخانه ها، با اختالف زیاد بین کشورها تایید شده 
است. میانگین زمان صرف شده توسط داروســازان برای مقابله با کمبود دارو در 

مقایسه با سه سال گذشته افزایش یافته و به حداکثر خود رسیده است.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، قرنطینه های کووید-1۹، چرخه  عادی 
 ویروس ها  یا  باکتری های  فصلی  را  با  مشکل  مواجه  کرد.  کووید- 1۹ سیستم  ایمنی 
 را  تضعیف  می کند و  منجر  به  شیوع  بیشتر  از   حد معمول  بیماری  های  فصلی  شده 
 که  در  نتیجه،  میانگین  ساالنه  تقاضا  برای  داروها  را  افزایش  داده  است. شرکت های 
 داروســازی  به  دلیل محدودیت  لزوم  کنترل  هزینه  در  صورت اســتفاده  از  ظرفیت  
مازاد،  نتوانســته اند  با  سرعت  مناسبی  نسبت  به  تقاضای  پیش بینی  نشده،  واکنش 
نشــان دهند. جنگ اوکراین و روســیه بر زنجیره های تامین تاثیر گذاشته و به  
صورت غیرمستقیم نیز از مســیر تورم باال و قیمت های انرژی به تولیدکنندگان 
داروهای ژنریک که معموال تحت مقررات قیمتگذاری سختگیرانه خاصی هستند، 
ضربه زده است. عالوه بر این، در  زمینه  تجویز بیش از حد دارو نیز  مشکالتی  وجود  
دارد.  به  عنوان  مثال، تخمین  زده  می شــود  که  بخش خدمات  سالمت  ملی  بریتانیا 
 ساالنه  ارزشی  معادل 3۰۰ میلیون  پوند انگلیسی  را  به  دلیل  داروهای  استفاده  نشده 

 یا  نیمه استفاده  شده  که  قابل  بازیافت  یا  استفاده  مجدد  نیستند،  از  دست  می دهد.
»اطمینان یابی از در دسترس بودن«، »صالحیت حرفه ای گسترده«، »توسعه 
سیستم های حکمرانی موثر«، »بهبود شفافیت، گزارش دهی، نظارت و ارتباطات 
درباره کمبود دارو« و »جبران اثرات مالی« از جمله توصیه های سیاســتی است 
که در پایان این گزارش ارائه شــده است. در  بسیاری  از  موارد،  داروسازان  در  حال  
تضمین  تداوم  مراقبت  و  به  حداقل  رساندن  اثرات  منفی  کمبود  بر  سالمت  بیماران  
خود  هستند.  با  این  حال،  وضعیت  در  حال  بدتر  شدن  است  و گروه دارویی اتحادیه 
اروپا خواستار  اقداماتی  هماهنگ  است  که  در  سطوح  مختلف  سیاستی برای کاهش 
بار  کمبود  دارو  انجام  شــود. در این راستا، تمامی  ذی نفعان  و  دولت ها  باید  هنگام 
تدوین  سیاست های  کسب و کار،  قوانین  ملی  و  استراتژی هایی  که  بر  عرضه  به  موقع 
 و  کافی  دارو  تاثیر گذارند،  نیازهای  بیمــاران  را  در  اولویت  قرار  دهند.  انطباق موثر 
  بــا  قوانین اتحادیه  اروپا  و  قوانین  ملی  مرتبط  با  تعهدات  خدمات  عمومی  بازیگران  

زنجیره  تامین  باید  تضمین شود.
همچنین زمانی  که  کمبــود  دارو  وجود  دارد،  باید  دامنــه  فعالیت  داروخانه ها 
 گســترش  یابد.  بنابراین  داروســازان  می توانند  از  مهارت هــا،  دانش  و  تجربه  خود 
 برای  مدیریــت  بهتر  در  زمینه  مراقبت  از  بیمار  و  تضمین  تداوم  درمان  اســتفاده 
 کنند.  هنگامی  که  دارویی  در  دسترس  نیست، داروسازان  باید  اجازه  داشته  باشند 
 که  مناســب ترین  جایگزین  را  در  قالب  بخشی  از  فرآیند  تصمیم گیری  مشترک  با 
 تجویزکننــدگان  و  بیماران  یا  مطابق  با  پروتکل های  ملی  در  صورت  لزوم  جایگزین 
کنند. از ســوی دیگر برای  بهبود  گزارش دهــی، نظارت  و  ارتباطات  درباره  کمبود 
 دارو،  به  همکاری  نزدیک  بین کشــورهای  عضو  اتحادیه  اروپا  و  آژانس  دارویی  اروپا  
نیاز دارد .  در  سطح  ملی باید  مدل های همکاری  ساختاری تر،  از  نظر  زمانی  به روزتر  و  
شفا ف تر  بین  ذی نفعان  زنجیره  تامین  و  مقامات  ذی صالح  ملی  برای  افزایش کارایی  
و  اثربخشــی  شیوه های  اطالع رسانی  و  ارزیابی  مشترک  و  توانمندسازی  داروسازان 
 در  کاهش  تاثیر  بر  بیماران  اروپایی  ایجاد  شــود. همچنین اطمینان  از  شفافیت  و  
در  دســترس  بودن  بیشــتر  داده های  مرتبط  با  کمبود  دارو و   تشویق  به  تشخیص 
 زودهنگام  و  ارزیابی  مرکزی  کمبودهــای  احتمالی  از  طریق  اتصال  همه  بازیگران  
زنجیــره  تامیــن  دارو  و  مراجع  صالح  ملی در  رابطه  با  سیســتم های  گزارش دهی  
منســجم،  حیاتی  است.  افزایش  دسترسی  به  اطالعات  موجود  در  تمام  بخش های  
زنجیره  تامین  نیز  ضروری  اســت. نهایتا منابع سرمایه گذاری توسط داروسازان و 

داروخانه ها برای مدیریت کمبودها، شناسایی و ارزش گذاری شوند.
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بــا اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از اجرای موفقیت آمیز 
طرح کاالبرگ الکترونیک به  صورت آزمایشی در چهار استان، اجرای این 
طرح در سراسر کشور آغاز شد. داستان پرفراز و نشیب کاالبرگ الکترونیک 
شــاید بســیاری از مردم را به یاد کوپن   های معروف دهه 6۰ بیندازد. این 
طرح که با سروشکلی مدرن   تر و به طور آزمایشی از اردیبهشت امسال در 
چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیالن آغاز شده بود، حاال اجرای 
سراســری آن کلید خورده است. به نظر می رسد ترجیح دولت در دوگانه 
کاالبرگ یا یارانه، انتخاب یارانه نقدی باشــد، اما مجلس از همان ابتدا بر 
کاالبــرگ الکترونیک مصر بود و حاال به نظر می آید که در جدال دولت و 

مجلس بر سر نحوه تخصیص یارانه ها، مجلس پیروز شده است.
براســاس این طرح، امکان خرید اعتباری 1۰ قلم کاالی اساسی شامل 
ماست، شیر،  پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ 
تا ســقف مبلغ یارانه خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده 
است. ارزش ریالی سبد مذکور 53۰ هزار تومان است ولی سهم پرداختی 
مــردم برای خرید 1۰ قلم کاال، ۲35 هزار و 75۰ هزار تومان اســت و در 

صورت تورم احتمالی و افزایش قیمت ها این سهم تغییر نمی کند.
در این طرح دولت به منظور اعمال سیاست های حمایتی خود به بستر 
فنــی مطمئن و فراگیری نیاز دارد از این رو جهت رفع این نیاز، شــبکه 
ملی اعتبار )شــما( راه اندازی شد. شــبکه ملی اعتبار، یک روش جدید و 
متصل به شــبکه بانکی است که برمبنای کد ملی افراد، اعتبار کارت آنها 
شــارژ می شود و شهروندان در چهار اســتان هرمزگان، قزوین، مرکزی و 
گیالن می توانند با هر کارت بانکی که به نام سرپرســت خانوار است خرید 

کنند و نیاز نیســت حتما کارت یارانه به همراه داشته باشند. استفاده از 
اعتبار کاالبرگ الکترونیکی کامال اختیاری اســت و یارانه هیچ کسی قطع 
نمی شــود.خانوارها می توانند یک ماه زودتر از مبلغ یارانه خودشان خرج 
کننــد و چنانچه تمایل به خرید کاالی الکترونیکی نبود، همچنان امکان 

برداشت نقدی یارانه واریزی ماه های آینده وجود دارد. 
البته استفاده از اعتبار کامال اختیاری بوده و از طریق تمامی کارت های 
بانکــی به نام سرپرســت خانوار امکان پذیر اســت. در مــورد کاالهای 
مشــمول طرح هم الزامی به خرید یک نشــان تجاری خاص نیست و 
افراد می توانند از گروه های کاالیی اعالم شده از هر نشان تجاری دلخواه 
خرید خود را انجام دهند. به گفته »حمید فرداد« مجری پروژه کاالبرگ 
الکترونیکی و مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطالعات رفاه ایرانیان، 
شــرکت فروشــندگان در این طرح اختیاری است. فروشندگان صنوف 
خواربــار، لبنیات، پروتئین و فروشــگاه های زنجیره ای و تعاونی مصرف 
می تواننــد با مراجعه به نرم افزار »بــازار« و »مایکت« یا از طریق درگاه 
الکترونیکی shoma.sfara.ir نسبت به نصب برنامه کاربردی »شما« 
و ثبت نام از قســمت پنل فروشــنده به فروشندگان مجاز در این طرح 
ملحق شــوند. همچنین تسویه حساب و واریز مبالغ خریدهای اعتباری 
)مابه التفــاوت مبلغ پرداختی مردم با قیمت کاالها( مشــابه تســویه با 
فروشندگان از طریق کارتخوان بوده و اتصال به این طرح کامال رایگان 
 shoma.sfara.ir است و شهروندان می توانند ضمن مراجعه به سامانه
اپلیکیشن شــما را دانلود و نصب کنند تا با فروشگاه های طرف قرارداد 

با طرح آشنا شوند.

در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانه بگیر شــارژ شده و می توانند 
یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید 1۰ قلم 
کاالی اساسی مشــمول طرح ملی کاالبرگ الکترونیک استفاده کنند. 
در صورت اســتفاده از این مزیت و خریــد کاال از محل اعتبار یارانه، به  
میزان اعتبار اســتفاده  شــده از یارانه ماه بعد خانوار کســر و مابقی به 
 صورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حســاب سرپرســت خانوار 
واریز خواهد شد. خانوارهایی که یارانه دریافت می کنند جهت مشاهده  
میزان اعتبار، لیست کاالها و فروشگاه های مشمول طرح ملی کاالبرگ 
الکترونیک با تلفن همراه سرپرســت خانوار، کد دستوری ۲8#*788* 
را شماره گیری کرده و یا به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir مراجعه 
کنند. فروشگاه های زنجیره ای رفاه، افق کوروش، دیلی مارکت، جانبو و 
برخی فروشگاه های ُخرد که مجهز به بارکدخوان شدند هم اکنون به این 
سامانه متصل شده و پذیرای شهروندان در سراسر کشور هستند. البته 
کاالبرگ الکترونیکی، طرح جدیدی نیســت بلکه قانون مصوب مجلس 
اســت که به موجب آن، 1۰ قلم کاالی اساسی براساس نرخ شهریورماه 
14۰۰ به مردم عرضه می شود و دولت متعهد شده این امر را به سرانجام 

برساند.
نکته مهم اینکه اگر تمایلی به خرید کاالی الکترونیکی نبود، همچنان 
امکان برداشــت نقدی یارانه واریزی ماه های بعد وجود دارد؛ به طوری که 
اگر کاال خریداری شــد اعتبار یارانه کسر می شــود و ماه بعد مبلغ یارانه 
مجدد در کارت سرپرست خانوار شــارژ می شود تا در صورت تمایل کاال 

خریداری یا آن را از حساب خود به طور نقدی برداشت کند.

سه شنبه
16 اسفند 1401
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فرصت امــروز: نرخ ارز در نیم ســال دوم 14۰1، روند صعودی به خود 
گرفت و در دو ماه گذشته با شتاب بیشتری، مسیر صعودی خود را ادامه 
داد، تا جایی که در هفتمین روز اسفندماه، قیمت دالر در بازار غیررسمی 
به مرز 6۰ هزار تومان رســید. از آنجا که نرخ ارز به صورت تاریخی، لنگر 
اســمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با خود همراه 
می کند، بخش قابل توجهی از توان دولت ســیزدهم در ماه های گذشــته 
معطوف به کاهش بی ثباتی ارز شد، اما شوربختانه سیاست های دولت برای 
کاهش نوســانات نرخ ارز )نظیر تعیین نرخ ارز ترجیحی ۲8 هزار و 5۰۰ 
تومانی( نه تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشــد بلکه خود به عامل تشدید 

بی ثباتی بدل شد.
پس از گذشــت حدودا دو ماه از تغییر ایده های دولت در مدیریت بازار 
ارز بر همگان روشــن شــد که تثبیت نرخ ارز رســمی در شرایط تداوم 
ناترازی ها، تکرار سیاست ها و اقدامات شکست خورده گذشته بوده و شرایط 
را پیچیده  تر می کند. از حیث کارشناسی نیز مشخص نیست تداوم مسیر 
فعلی با چرخه فزاینده ای که این سیاســت در قالب تشــدید مازاد تقاضا، 
افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجددا افزایش تقاضا 
ایجاد می کند، بازار ارز با چه وضعیتی روبه رو خواهد شد. بنابراین با توجه 
به تبعات زیان آور تثبیت دســتوری نرخ ارز، الزم است دولت سیزدهم به 
همان دالیلی که در اردیبهشت ماه اقدام به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی کرد، 
از این سیاست )ارز ترجیحی ۲8 هزار و 5۰۰ تومانی( نیز عقب نشینی کند. 
همچنین تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز 
بدون مداخله قیمتی، کنترل های ارزی در حوزه ثبت سفارش واردات کاال 
و خدمات، اســتفاده از ابزارهای مالی برای افزایش پیش بینی در  بازار و در 
نهایت تمرکز اختیارات و مسئولیت ارزی در بانک مرکزی می تواند به ثبات 

بازار ارز کمک کند.
تثبیت اسمی نرخ ارز ممنوع!

به نظر می رســد مرکز پژوهش های مجلس هم به جمع منتقدان ارزی 
دولت پیوسته است. بازوی کارشناسی مجلس در گزارش تازه خود با اشاره 
به التهاب ارزی و افزایش نرخ ارز، به سیاســت تثبیت دســتوری نرخ ارز 
تاخته و تعیین نرخ ارز ترجیحی ۲8 هزار و 5۰۰ تومانی را عامل تشــدید 
بی ثباتــی بازار ارز معرفی کرده اســت. در میانه هــای دی ماه نیز »بابک 
نگاهداری«، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با انتشــار متنی از سیاست 
تثبیت نرخ اسمی ارز انتقاد کرد و نوشت که بانک مرکزی به جای تثبیت 
نرخ اســمی ارز باید اقدام به تثبیت نرخ حقیقی ارز کند تا با این اقدام از 
تعدد نرخ های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در مدیریت 

قیمت در بازار غیررسمی جلوگیری کند.
بازوی کارشناسی مجلس در گزارش »تحلیل وضعیت بازار ارز، ارزیابی 
اقدامات دولت و پیشــنهادهای اصالحی«، از جمله دالیل افزایش نرخ ارز 
در نیمه دوم امســال را »ناترازی موازنه پرداخت های خارجی کشــور«، 
»ناترازی های اقتصاد کالن کشور« و »افزایش نااطمینانی ها« دانسته است. 
در توضیح نقش موازنه پرداخت ها در بازار ارز به طور ساده می توان گفت که 
موازنه پرداخت ها شامل حساب عمده یعنی حساب جاری و حساب سرمایه 
است. عمده فشــار به موازنه پرداخت ها از کانال حساب جاری، مربوط به 
افزایش تقاضای واردات نسبت به صادرات بوده و در طرف حساب سرمایه، 
مهمترین عامل تشدید کسری موازنه پرداخت ها، افزایش تقاضای خروج 

سرمایه اســت. منظور از افزایش تقاضای خروج سرمایه، افزایش تقاضای 
نگهداری دارایی های خارجی )مانند اســکناس و حواله ارز( و سرمایه های 
خارجی )مانند خرید مسکن و سرمایه گذاری در خارج از کشور( نسبت به 
داخلی اســت. در ایران به دلیل تداوم ناترازی های کالن اقتصادی و عدم 
کفایت صادرات نفتی برای جبران کامل کسری حساب جاری بدون نفت و 
پوشش این ناترازی ها، فشار به موازنه پرداخت ها و در نتیجه روند صعودی 
نرخ ارز دور از انتظار نیســت. از سوی دیگر، تصور به وجود آمده از افزایش 
نااطمینانی نسبت به وضعیت آتی جریان ارزی کشور و به  طور کلی، شرایط 
پیش روی اقتصاد ایران که دارای منشأ داخلی و خارجی هستند، از طریق 
افزایش ریسک نگهداری دارایی ها و سرمایه های داخلی نسبت به خارجی، 

به افزایش خروج سرمایه و افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است.
قیمت ارز چگونه باال رفت؟

از ابتدای آذرماه نرخ ارز روند افزایشی به خود گرفت و از 35 هزار تومان 
به مرز 43 هزار تومان رسید. پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعالم 
نرخ ۲8 هزار و 5۰۰ تومانی، نرخ ارز کاهشــی شد، اما این کاهش دوامی 
نداشت و نرخ ارز در اوایل بهمن ماه به 45 هزار تومان رسید. سیاست های 
اتخاذی دولت برای کاهش نوســانات ارزی موجب تشدید فشار بر حساب 
جاری برای افزایش تقاضا و همچنین فشــار بر حساب سرمایه به صورت 
خروج سرمایه شــد. در واقع، سیاســت های ارزی دولت در قالب »اعالم 
سیاســت ارز ترجیحی بــا عنوان ارز ۲8 هــزار و 5۰۰ تومانی«، »تثبیت 
دســتوری نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی در سقف 4۰ 
هزار تومان« و »اقدامات بانک مرکزی در حوزه اسکناس« نه تنها تاثیری 
در بازگشــت ثبات به بازار ارز نداشته بلکه موجب تشدید نوسانات آن نیز 

شده است.
جالب آنکه دولت در حالی به سیاست ارز ترجیحی روی آورده که خود 
در اردیبهشت ماه، ارز ترجیحی 4۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود. به گفته 
مرکز پژوهش ها، اعالم سیاســت ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲8 هزار 
و 5۰۰ تومانی باعث شد صف طویلی برای دریافت این ارز به وجود بیاید؛ 
به طوری که واردکنندگان ترغیب شدند تقاضای حواله ارز خود را به بازار 
غیررسمی منتقل کنند و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بمانند. در 
ســمت عرضه نیز در حالی که روند افزایشــی نرخ ارز پیش بینی می شد، 
تعیین نرخ دستوری برای صادرکنندگان عمده موجب کاهش بازگشت ارز 
به بازار شد. از سوی دیگر، تثبیت نرخ ارز دستوری در سقف 4۰ هزار تومان 
در هفته پایانی بهمن ماه موجب شد تا بخش دیگری از فعاالن بازار ارز که 
بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز می کردند نیز با پیامدهای منفی ارز 
ترجیحی، این بار در ســقف 4۰ هزار تومان مواجه شوند. در نهایت تردید 
در فروش اسکناس توسط بانک مرکزی، یعنی ابتدا افزایش سهمیه سپس 
حــذف آن و مجددا برقراری آن، همگــی به افزایش تقاضای ارز و کاهش 
عرضه آن در بازار منجر شد و نه تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد 

بلکه اتفاقا سفته بازی و تقاضای احتیاطی را تشدید کرد.
عبور از قیمت دستوری ارز

مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش با اشــاره به سیاست ها و اقدامات 
شکســت خورده گذشته به دولت توصیه کرده که رویکرد خود در بازار ارز 
را تغییر دهد. در وهله اول پیشنهاد می شود با توجه به تبعات زیان آور ارز 
۲8 هزار و 5۰۰ تومانی، دولت به همان دالیلی که در اردیبهشت ماه امسال 

اقدام به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی کرد، از این سیاست نیز عقب نشینی کرده 
و از خلط سیاســت ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد. همچنین 
زمینه معامله ارز نفتی، شرکت های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده 
و تقاضای قانونی ارز اعم از حواله و اســکناس را نیز بدون مداخله قیمتی 
در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام به طور قطع شوک کاهش معناداری 
به نرخ ارز خواهد داد؛ چراکه صف و تقاضای ارز وارداتی کاهش و همزمان 

عرضه ارز افزایش خواهد یافت.
هم زمان الزم اســت سیاســتگذار اقتصادی نســبت به اصالح سازوکار 
مدیریت ثبت ســفارش ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام کند 
و به صورت پویا و متناســب با شرایط ارزی کشور، کنترل ثبت سفارشات 
را اعمــال کند. به نظر می رســد معرفی ابزارهای مالــی جدید مبتنی بر 
ارز، نظیر مشــتقات ارزی، می تواند در هموارســازی تقاضای ارز در طول 
زمان کمک کننده باشــد. به دلیل پیش بینی پذیر بــودن زمان نیاز به ارز 
در قراردادهــای تجاری، با ارائه ابزارهای مالی می توان تاجر را از ریســک 
نوســانات نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل 
نکند. پیشــنهاد نهایی نیز افزایش اســتقالل بانک مرکزی است؛ چنانکه 
تناســب اختیارات و مســئولیت ها، شــرط الزم ایجاد یا توسعه ظرفیت 
سیاســتگذاری از جمله در بازار ارز اســت. تا زمانی که بانک مرکزی در 
سیاستگذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات 
شفاهی تصمیم گیران دیگری در دولت باشد و استقالل رأی نداشته باشد 
و عمال سیاستگذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص، و 
بسیار مهمتر از آن غیرپاسخگو، در حوزه ارز برون سپاری شده باشد، عمال 

نمی توان شاهد سیاستگذاری ارزی کارا و اثربخش بود.

اقدامات دولت به بی ثباتی بازار ارز دامن زده است

جعبه سیاه بحران ارزی

با ســفر »رافائل گروسی« به تهران و مذاکرات مثبت او با دولتمردان و 
نهایتا انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، آرایش جدیدی در بازارهای دارایی حاکم شــده است. پس از 
آنکه قیمت دالر آزاد در هفته گذشــته به مرز 6۰ هزار تومان رســید، در 
ادامه نشانه های افت قیمت ارز پدیدار شد و نهایتا با سفر مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران در این هفته و مذاکرات مثبت هســته ای، 
شتاب افت قیمت دالر بیشتر شد؛ تا جایی که قیمت ارز در بازار غیررسمی 
در روز یکشنبه به کانال 5۲ هزار تومان رسید و در روز گذشته نیز در سطح 

51 هزار تومان دادوستد شد.
در بازار ســکه نیز همین روند کاهشی به چشم می خورد و قیمت سکه 
طال با تداوم روند نزولی در روز دوشنبه به کانال ۲7 میلیون تومان رسید. 
در تاالر شیشــه ای نیز نماگر اصلی بورس در جریان دادوســتدهای روز 
گذشــته با 1۰ هزار و ۲76 واحد کاهش تا رقم یک میلیون و 785 هزار 
واحد سقوط کرد، اما نماگر هم وزن بازار با 711 واحد افزایش تا تراز 538 
هزار و ۲75 واحد باال رفت. شاخص کل فرابورس نیز با افت 61 واحدی به 
عقب نشینی خود در سطح ۲۲ هزار واحد ادامه داد و این در حالی است که 
آیفکس در میانه هفته گذشــته به کانال ۲3 هزار تومان وارد شده بود. در 
مجموع، بازارها در واکنش به فضای مثبت برجامی و افزایش خوش بینی ها 
به احیای احتمالی برجام به دنبال سفر »رافائل گروسی« به تهران، دچار 

اصالح بیش از 1۰ درصدی شدند.
ابتدا به ســراغ بــازار ارز می رویم. گزارش میدانی »ایســنا« از روند 
دادوســتدهای ارزی در روز دوشنبه نشــان می دهد که قیمت انواع ارز 
هم در مرکز مبادله و هم در بازار غیررسمی همانند روز قبل )یکشنبه( 
کاهش پیدا کرد. در بازار غیررســمی هــر دالر آمریکا با کاهش حدود 
هزار تومانی نســبت به روز قبل به حدود 51 هزار تومان رسید. در روز 
دوشــنبه قیمت انواع ارز با کاهش قیمت مواجه شد که به نظر می رسد 

این روند کاهشی در بازار ارز در ادامه هفته جاری نیز ادامه داشته باشد. 
هر دالر آمریکا در بازار غیررســمی میدان فردوســی دیروز هزار تومان 
نســبت به روز یکشنبه کاهش قیمت داشت و به حدود 51 هزار تومان 
رســید. در مرکز مبادله ارز و طالی ایران هم دالر اســکناس و حواله با 
کاهش نســبی مواجه شــد و به ترتیب به 43 هزار و 44۲ تومان و 38 
هزار و 787 تومان رسید. قیمت یورو نیز با کاهشی حدود ۲ هزار تومان 
مواجه شــد و در محدوده قیمت 54 هــزار تومان جای گرفت. نرخ هر 
یورو به صورت اسکناس و حواله در مرکز مبادله ایران نیز به ترتیب 46 
هزار و 186 تومان و 41 هزار و ۲37 تومان تعیین شــد. کارشناسان و 
فعاالن بازار ارز معتقدند که این روند کاهشی قیمت در بازار ارز با توجه 
به اینکه نخســتین نرخ های اعالم شده صبح دوشنبه حتی پایین تر این 
اعداد و ارقام بود، نشــان می دهد بازار کشش و پتانسیل کاهش بیشتر 
قیمت را نیز دارد و در صورت استمرار نقش آفرینی دستگاه های متولی 

مانند بانک مرکزی، این روند هم ادامه پیدا خواهد کرد.
در بازار ســکه و طال نیز در روز گذشته شاهد سقوط قیمت سکه طرح 
جدید به کانال ۲7 میلیون تومانی بودیم؛ به طوری که هر قطعه سکه بهار 
آزادی طرح جدید با یک میلیون و 45۰ هزار تومان کاهش در این روز با 
قیمت ۲7 میلیون و 8۰۰ هزار تومان معامله شد. براساس نرخ های اعالمی 
اتحادیه صنف فروشندگان و ســازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، 
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با 7۰۰ هزار تومان کاهش قیمت با 
رقم ۲4 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. همچنین نیم سکه 
16 میلیون تومان، ربع  سکه 1۰ میلیون تومان و سکه یک گرمی 5 میلیون 
و 5۰۰ هــزار تومان قیمت خورد. عــالوه بر این، در بازار طال نرخ هر گرم 
طــالی 18 عیار ۲ میلیون و 3۲۲ هزار تومان و قیمت هر مثقال طال 1۰ 
میلیون و 6 هزار تومان شد. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی نیز یک  

هزار و 84۹ دالر و 76 سنت اعالم شد.

دالر به مرز 50 هزار تومان و سکه به کانال 27 میلیون رسید

اصالح بازارها

اخبــــــار

از ابتدای سال تا نیمه اسفندماه
چند نفر وام ازدواج و فرزندآوری گرفتند؟

به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا 14 اسفند به یک 
میلیون و 88۹ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، بیش از  165 
هزار میلیارد تومان تســهیالت توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. طبق اعالم 
بانک مرکزی، »مهدی صحابی« در این باره گفت: در راستای قانون حمایت از جوانی 
جمعیت از 1۰ فروردین تا 14 اسفند امسال، شبکه بانکی کشور به 88۲ هزار نفر از 
متقاضیان، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 1۲1 همت پرداخت کرده که این 
میزان رشد 55 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین از 
تاریخ 31 فروردین تا 14 اسفندماه سال جاری تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
نیز به 7۹۰ هزار نفر به مبلغ 3۲ همت پرداخت شده است. مدیر اداره اعتبارات بانک 
مرکزی تصریح کرد: از ششم تیر )زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی 
و ابالغ به بانک ها( تا 14 اسفندماه نیز در قبال تسهیالت ودیعه مسکن ۲48 هزار و 
8۲4 پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲17 هزار و 577 نفر به میزان 1۲ همت 

تسهیالت دریافت کرده اند.

زمان بندی و نحوه معامالت اعالم شد
جزییات معامالت سپرده شمش طال

نماد معامالتی شمش طال برای معامله گواهی سپرده شمش طال از روز پنجشنبه 
 )18 اســفند( بازگشایی خواهد شــد. دارایی پایه 1۰۰ سوت )۰.1 گرم( از شمش 
طالی یک کیلوگرمی با عیار معامالتی ۹۹5 بوده و معامالت آن از طریق ســامانه 
معامالت ابزارهای نوین کاالی ایران )سما( انجام خواهد شد. انباردار مکلف به اخذ 
و نگهداری شناســنامه صادره برای هر شــمش طال و تحویل آن به دارنده گواهی 
سپرده در زمان دریافت کاال از انبار است. در حال حاضر امکان تحویل کاال به انبار 
صرفا توسط تولیدکننده یا واردکننده مورد تایید انباردار وجود دارد. معیار وزن هر 
شمش در زمان تحویل به انبار یا خروج از انبار براساس معادل ضرایب 1۰۰ سوت 
عیار ۹۹5 )قســمت در 1۰۰۰( لحاظ می شود که مبنای معامالت گواهی سپرده 

شمش طال است.
برای انجام معامله گواهی مذکور باید همه فعاالن بازار اقدام به اخذ کد از بورس 
کاال کرده باشــند. هزینه های انبارداری در تاریخ شروع معامالت به مبلغ 3۰ ریال 
روزانه به ازای هر گواهی ســپرده کاالیی برای نگهداری کاال در انبار از ابتدای روز 
صدور گواهی ســپرده کاالیــی به نام مالک کاال تا پایــان روز معامله هر بخش از 
کاالی فروش رفته برعهده وی اســت که این هزینه توسط اتاق پایاپای بورس کاال 
از وجه معامله کسر شده و در دفتر دارایی انباردار اعمال می شود. همچنین هزینه 
انبــارداری از ابتــدای روز تقویمی پس از روز معامله تــا پایان روز تحویل برعهده 
خریدار است. مالیات بر ارزش افزوده هزینه انبارداری نیز به میزان ۹ درصد هزینه 
انبارداری محاسبه و به انباردار پرداخت می شود. هزینه انبارداری در ابتدای هر سال 
شمسی براساس قیمت طال ضربدر ۰.4 تقسیم بر 365 تعدیل شده و پیش از اعمال 

اطالع رسانی می شود.
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دبیر انجمن موبایل مطرح کرد
تغییر ارز واردات موبایل

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت 
در حال حاضر مقرر شده همه موبایل های زیر 6۰۰ دالر با ارز تاالر 
دوم مرکــز مبادله ارز و طال وارد شــود، اما هنوز موبایل های باالی 
6۰۰ دالر بــا ارز حاصل از صادرات خود وارد می شــوند. »مهدی 
عبقری« با بیان اینکه بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طال مقرر 
شد موبایل های زیر 3۰۰ دالر با ارز نیمایی، 3۰۰ تا 6۰۰ دالر با ارز 
تــاالر دوم مرکز مبادله و بــاالی 6۰۰ دالر با ارز حاصل از صادرات 
خود وارد شــود، به »ایسنا« توضیح داد: انجمن موبایل طی نامه ای 
از بانک مرکزی خواست همه موبایل ها با ارز تاالر دوم مرکز مبادله 
وارد شــود که فعال موافقت شــد همه موبایل های زیر 6۰۰ دالر با 
ارز تاالر دوم مرکز مبادله ارز و طال وارد شــود، اما هنوز موبایل های 
بــاالی 6۰۰ دالر با ارز حاصل از صادرات خود وارد می شــوند و در 

این رابطه تصمیم جدید گرفته نشده است.
او با اشاره به اختالف قیمت بیش از 1۰ هزار تومانی نرخ ارز تاالر 
دوم مرکــز مبادله با ارز نیما، تصریح کرد: ما این وعده را می دهیم 
که اگر سه تقاضای انجمن از بانک مرکزی شامل تخصیص ارز تاالر 
دوم مرکــز مبادله به تمام موبایل ها، حــذف ارز حاصل از صادرات 
خود بــرای موبایل های باالی 6۰۰ دالر و تســهیل در تخصیص و 
تامیــن ارز در تاالر دوم مرکز مبادله اجرا شــود، بازار رقابتی ایجاد 
می شــود و قیمت موبایل در بازار با تغییــر ارز نیمایی به ارز مرکز 
مبادله، افزایــش نخواهد یافت. به گفته دبیــر انجمن موبایل، اگر 
تامین ارز تســریع شــود، شــرکت های واردکننده موبایل به دلیل 
رقابت باال، حداقل سود، یعنی سه تا چهار درصد، دریافت می کنند، 
اما در حال حاضر به دلیل تاخیر در تامین ارز واردکنندگان ممکن 
است تا ســقف 18 درصد که سود قانونی اســت را دریافت کنند. 
بنابراین اگر درخواســت های واردکنندگان برآورده شــود، شــاهد 

افزایش قیمت موبایل نخواهیم بود.
وی همچنین به مشــکالتی که تخصیص ارز با نرخ های مختلف 
به موبایل های متفاوت ایجاد می کند، اشــاره کرد و گفت: دریافت 
ارز نیمایی به سختی و در نهایت با کارمزد میسر می شد. همچنین 
تفــاوت نرخ ارز بــرای موبایل هــای زیــر 3۰۰ دالر و باالی آن و 
همچنین بین 3۰۰ تا 6۰۰ دالر و باالی 6۰۰ دالر، مشــکالتی در 
نرخ گذاری برای شــرکت ها و عمده فروشان ایجاد می کند. از طرف 
دیگر تفاوت نرخ ارز ممکن اســت مفســده ایجاد کند و همچنین 
ممکن اســت فرصت طلبان، موبایلی که با ارز نیمایی وارد شــده را 

قاچاق معکوس کنند.
گفتنی اســت از دوم اســفندماه مرکز مبادله ارز و طالی ایران 
براســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار، فعالیت رسمی خود را در 
حوزه معامالت ارزی )اسکناس و حواله( آغاز کرد. در مرحله نخست 
در مرکز مبادله ارز و طال، تاالر ارز خدماتی و تاالر حواله گشــایش 
شــده است. با راه اندازی این مرکز اعالم شد که منابع الزم ارزی از 
محل صادرات شــرکت های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فوالد، 
پاالیش نفت، قیر و ســایر صادرکنندگان در تاالر حواله ارزی مرکز 
مبادلــه ارز و طالی ایران تامین و جهت فــروش به واردکنندگان 
عرضه می شــود، اما تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات 
پزشکی و کاالهای اساسی همچنان با نرخ ۲8 هزار و 5۰۰ تومان بر 
بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت. نرخ معامالت ارزی در 
مرکــز مبادله ارز و طالی ایران در دو تاالر نقد و حواله ارز برمبنای 
منابع و مصارف ارزی کشور و براساس متغیرهای بنیادی اقتصادی 
کشــف و مبنای معامالت فیمابین قرار می گیرد. روز دوشــنبه در 
مرکز مبادله ارز و طالی ایران، نرخ دالر اســکناس 43 هزار و 44۲ 
و دالر حوالــه 38 هزار و 787 تومان قیمت خورد. نرخ ارز نیما نیز 
از دی ماه ۲8 هزار و 5۰۰ تومان تعیین شــده است. بر این اساس، 
موبایل های زیر 6۰۰ دالر که در این مدت با ارز نیمایی، یعنی نرخ 
۲8 هــزار و 5۰۰ تومان وارد می شــدند، در حال حاضر با نرخ دالر 
حواله مرکز مبادله که در روزهای اخیر بیش از 38 هزار تومان بوده 

است، وارد می شود.

 آغاز پیش فروش بلیت های
قطار تهران - مشهد

پیش فروش بلیت های مســیر رفت و برگشــت تهران - مشهد از 
روز دوشنبه 15 اسفندماه آغاز شد. پیش فروش بلیت های قطارهای 
نوروزی ســال 14۰۲ از روز شنبه 13 اسفندماه در کلیه مسیرها به 
استثنای مســیرهای منتهی به مشهد مقدس و بالعکس آغاز شده 
بود و روز یکشــنبه نیز پیش فروش بلیت های  مسیرهای منتهی به 
مشــهد مقدس به استثنای تهران - مشــهد آغاز شد. بدین ترتیب 
از روز گذشته )دوشنبه 15 اســفندماه( نیز پیش فروش بلیت های 
مسیر تهران - مشهد و بالعکس آغاز شده است. همچنین در صورت 
وجود ظرفیت اضافی، فــروش غیرحضوری در روزهای آینده ادامه 
خواهد داشت. به گفته »سیدمیعاد صالحی« مدیرعامل راه آهن، این 
پیش فروش ها تک مرحله ای خواهند بود و هیچ گونه افزایش قیمتی 
نسبت به ســال گذشته نخواهند داشــت. گفتنی است افرادی که 
می خواهند به شــکل حضوری بلیت تهیه کنند می توانند از ساعت 
هشــت صبح دوشــنبه از طریق مراکز مجاز فروش بلیت به خرید 
بلیت اقدام کنند و کســانی که می خواهند از طریق اینترنتی بلیت 

تهیه کنند، از ساعت 14 امکان خرید را خواهند داشت.

خبرنــامه

فرصت امروز: با انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، شرایط جدید و متفاوتی در بازارهای دارایی برقرار 
شده و در صدر آنها، قیمت دالر در بازار آزاد و غیررسمی در روندی کاهشی 
به مرز 5۰ هزار تومان نزدیک شــده است. همزمان با کاهش قیمت دالر، 
قیمت سکه و طال نیز در سراشیبی کاهشی قرار گرفته است. اصوال بازارها 
در اقتصــاد ایران از متغیرهای غیراقتصادی و سیاســی، اثرپذیری باالیی 
دارند. با توجه به ســیگنال مثبتی که با سفر »رافائل گروسی«، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و نهایتا انتشــار بیانیه مشــترک 
سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس بین المللی انرژی اتمی به بازارها مخابره 
شده است، فضای خوش بینی نسبت به احیای برجام تقویت شده و آرایش 

جدیدی در بازار دارایی ها پدید آمده است.
همزمان با روند نزولی قیمت ارز و ســکه، نماگر اصلی بورس تهران نیز در 
معامالت روز دوشنبه به بازدهی منفی ۰.57 درصد رسید و با کاهش 1۰ هزار 
و ۲76 واحدی تا ســطح یک میلیون و 785 هزار واحد عقب نشینی کرد. اما 
بازدهی نماگر هم وزن مثبت شــد و با 711 واحد معادل ۰.13 درصد افزایش 
تا ارتفاع 538 هزار و ۲75 واحد باال رفت. همچنین ســهم حقیقی ها نسبت 
به حقوقی ها در خرید ســهم بیشتر بود. با وجود گزارش ها درباره خروج پول 
حقیقی از بازار سهام، سهم ســرمایه گذاران حقیقی نسبت به حقوقی ها در 
حجم و ارزش معامالت بورس در حال افزایش است. این افزایش سهم نشان 
می دهدکه با وجود نوسان در بازار ارز و سکه و احتمال دستیابی به سودهای  
قابل توجه در کوتاه مدت، بازار سهام توانسته است توجه سرمایه داران خرد را 

جلب نماید یا دست کم بخشی از سرمایه گذاران حقیقی در بازار را حفظ کند.
غلبه خریداران در سهم متوسط

علی رغم گزارش های متعددی که از خروج پول حقیقی از بازار ســهام 
حکایت دارد، به نظر می رســد ســهم ســرمایه گذاران حقیقی نسبت به 
ســرمایه گذاران حقوقی در حجم و ارزش معامالت بورس در حال افزایش 
اســت. این افزایش سهم نشــان می دهد که با وجود نوسان در بازار ارز و 

سکه و احتمال دستیابی به سودهای قابل توجه در کوتاه مدت، بازار سهام 
توانســته است توجه ســرمایه داران خرد را به خود جلب کند یا دست کم 
بخشــی از ســرمایه گذاران حقیقی در بازار را حفظ نماید. بررسی سهم 
حقیقی ها در خرید و فروش های روز یکشــنبه حاکی از آن است که سهم 
افراد در کل معامالت گذشــته به 63.77 درصد رســیده است. همچنین 
57.1۲ درصــد از ارزش کل معامالت به خرید و فروش ســرمایه گذاران 
حقیقی برمی گردد. از دیگر نکات مهم در این میان، غلبه خرید بر فروش 
در کنش های سرمایه گذاران حقیقی است. سازمان بورس می گوید تنها در 
معامالت روز یکشــنبه 14 اسفندماه، سهم حقیقی ها از کل سهام و حق 
تقدم خریداری شده به 58.۲۲ درصد رسیده است؛ در حالی که سهم این 

گروه از سرمایه گذاران در میزان فروش کمتر از 57 درصد بوده است.
تمایل مردم به خرید سهام در بورس، با یادآوری دائمی تحلیلگران درباره 
نگاه بلندمدت در ســرمایه گذاری همراه اســت. عبور شاخص کل بورس 
تهــران از کانال یک میلیون و 8۰۰ هزار واحد، امیدها به بازدهی بیشــتر 
بورس را دوچندان کرده است. با این وجود، نباید از نوسان های قابل توجه 
معامالت هفته جاری چشم پوشید که شاخص کل را به کانال یک میلیون 
و 7۰۰ هزار واحد بازگردانده اســت. در جریان معامالت روز دوشنبه نیز 
بازدهی نماگر اصلی بورس به منفی ۰.57 درصد رسید. میزان افت شاخص 
کل در این روز بالغ بر 1۰ هزار و ۲76 واحد بوده که رقم شاخص را به یک 
میلیون و 785 هزار واحد رسانده است. با این وجود، صف خریداران سهام 
برای شرکت های متوسط و کوچک بر صف فروش غلبه کرد. برخالف نماگر 
اصلی، نماگر هم وزن بازار دیروز با 711 واحد معادل ۰.13 درصد افزایش 
به تراز 538 هزار و ۲75 واحد رسید. آیفکس هم با کاهش 61 واحدی در 

رقم ۲۲ هزار و 7۲۲ واحد ایستاد.
حرکت خالف جهت شاخص ها

افزایش تقاضــا در نمادهای کوچک تر بازار در معامالت روز دوشــنبه 
توانست راه نماگر هم وزن را از نماگر اصلی جدا کند. در حالی که شاخص 

کل به میزان ۰.57 درصد افت داشت، شاخص هم وزن حدود ۰.13 درصد 
افزایش یافت. این موضوع نشــان می دهد که در روز گذشــته استقبال از 
نمادهــای کوچک و عمدتا ریالی به حدی نبوده که بتوان برمبنای آن به 
ورود پــول به بازار مذکور دل خوش کــرد. در این روز در بورس به میزان 
164 میلیارد تومان خروج پول حقیقی روی داد. در مقابل صندوق ها نیز 
ورود 64 میلیارد تومانی از جانب سرمایه های حقیقی داشتند. با توجه به 
کاهش اندک ارزش معامالت خرد نســبت به روزهای گذشــته و کاهش 
تعــداد صفوف خرید و فروش در بازار ســهام می توان گفــت که بازار از 
هیجان روزهای صعود خود تا محــدوده 1.8 میلیون واحد فاصله گرفته 
اســت. بنابراین ورود پول حقیقی به بورس در روزهــای پیش رو دور از 
انتظار نیست. با این حال باید توجه داشت که این ورود پول تا حد زیادی 
به اوضاع موجود در بازارهای موازی بســتگی دارد. در روز گذشته ارزش 
معامــالت خرد 68۲۰ میلیارد تومان بود کــه با میانگین هفتگی ۹438 

میلیارد تومانی، فاصله ای قابل توجه دارد.
با توجه به هم زمانی این افت با افت شــاخص و کاهش حجم معامالت 
می تــوان نماگر مذکور را در اصالحی تکنیکی قلمداد کرد که احتماال در 
صورت ثبات سایر شرایط می توان در هفته های پایانی سال به فاز صعودی 
بازگردد، اما فارغ از کلیت بازار ســهام و آنچه که در روز دوشنبه رخ داد، 
می توان گفت که بورسی ها در این روز چندان هم بدشانس نبودند. عالوه 
بر بهبود انتظارات درخصوص کاالهایی نظیر فلزات اساســی در چین، در 
بورس کاال نیز رقابت بر ســر محصوالت مذکور خوب اســت و قیمت ها 
افزایش پیدا می کنند. با این وجود همچنان دالر مهمترین خبرها را در بازار 
ســهام جهت می دهد؛ کما اینکه دلیل افت شاخص کل نیز نزدیک شدن 
دالر به مرز 5۰ هزار تومان بوده است. احتماال تا زمانی که قیمت ها در بازار 
ارز کاهشــی باشد، دالری های بازار سهام اعتنای اندکی به رشد قیمت در 
بورس کاال، متغیرهای جهانی و حتی رشــد قیمت ارز در مرکز مبادله ارز 

و طال خواهند داشت.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در کانال 1.7 میلیونی عقب نشینی کرد

بازی حقیقی ها در بورس تهران

در معامالت پانزدهمین روز اســفندماه در بازار ســهام، بیشــترین 
پول حقیقی ها به گروه های ســیمان و انبوه ســازی وارد شد؛ در حالی 
که بیشــترین خروج پول این گروه از صندوق ها و نفتی ها بوده اســت. 
در جریان معامالت روز دوشــنبه 15 اســفندماه، شاخص کل بورس با 
1۰ هــزار و ۲76 واحد کاهش تا رقم یک میلیــون و 785 هزار واحد 
سقوط کرد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن با 711 
واحد افزایش تا رقم 538 هــزار و ۲75 واحد صعود کرد. بدین ترتیب 
در جریان معامالت ســومین روز معامالتی هفته، شــاخص کل بورس 
تهران به بازدهی منفی ۰.57 درصدی و شاخص کل با معیار هم وزن به 
بازدهی مثبت ۰.13 درصدی رسید. بیش از 11 میلیارد و 314 میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 73 هزار و ۲71 میلیارد ریال 

در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
گروه خودرو در جریان معامالت ســومین روز هفته با 86 هزار و 47۹ 
معاملــه به ارزش ۹ هزار و 6۲7 میلیارد ریال در صدر گروه های بورســی 
نشســت. همچنین به ترتیب گروه شیمیایی با 3۲ هزار و 67۲ معامله به 

ارزش 4 هزار و 1۲۹ میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 4۲ هزار و 3۹7 
معامله به ارزش 4 هزار و 45 میلیارد ریال، گروه سیمان با ۲7 هزار و ۲۹۲ 
معامله بــه ارزش 3 هزار و 331 میلیارد ریال و گروه فرآورده نفتی با ۲3 
هــزار و ۹۹6 معامله به ارزش ۲ هزار و 811 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در جریان معامالت روز گذشــته، نمادهــای معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچــاد( بــا 314 واحد، پتروشــیمی پارس )پــارس( بــا ۲84 واحد، 
ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۲74 واحد، ســیمان فارس و خوزستان 
)ســفارس( با ۲56 واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 
۲۰5 واحد و بورس کاالی ایران )کاال( با 178 واحد تاثیر مثبت بر شاخص 
بورس داشتند. در سمت مقابل نیز فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲ هزار 
و 17 واحد، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار 
و 33۲ واحــد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هــزار و ۲۲3 واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )شــپنا( با 878 واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 
68۹ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. همچنین نمادهای 

زامیــاد )خزامیا(، ایران خودرو )خودرو(، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، بورس کاالی ایران )کاال(، 
ســایپا )خساپا( و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( در گروه 

نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
در آن ســوی بازار نیز شاخص کل فرابورس )آیفکس( با کاهش 61.86 
واحدی به رقم ۲۲ هزار و 7۲۲ واحد رسید. در این بازار بیش از 7 میلیارد 
و 6۲ میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش یک میلیون و 
۹66 هزار و 684 میلیارد ریال دادوســتد شــد. در جریان معامالت این 
روز فرابورس ایران، گروه انتخاب الکترونیک آرمان با 18 واحد، شــرکت 
سیمان ساوه با 4 واحد، کلر پارس با 4.5 واحد، شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشــمه با 4 واحد و شــرکت فرابورس ایران با 3 واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر رشد شاخص داشــتند. همچنین بیمه پاسارگاد با 15 واحد، 
شــرکت پویا زرکان اق دره با 11 واحد، شــرکت آن و فوالد دیر ایرانیان 
با 1۰ واحد، شــرکت فوالد هرمزگان جنوب با 5.36 واحد و شرکت پلیمر 

آریاساسول با 5 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.

پول حقیقی های بورس به کدام گروه ها رفت؟

عقب نشینی بورس در نیمه اسفندماه
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امین کشــاورزی قمی - بانک ها می توانند با استفاده از امکانات و ظرفیت 
های خود، فعاالنه در توســعه بخش واقعی اقتصاد مشارکت نمایند. از همین 
روی، طبــق ماده هــای )7( و )8( قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشــارکت 
بانک ها در فعالیت های تولیدی از طریق مشــارکت حقوقی و سرمایه گذاری 
مستقیم مجاز شمرده شده است. شایان ذکر است این گونه مشارکت بانک ها 
در فعالیت های تولیدی در بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به ویژه در مراحل 

اولیه رشد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.
در ســال های اخیر، مســأله چگونگی نقش آفرینی بانک های کشــور در 
اقتصاد و نحوه مشــارکت مطلوب آن ها در فرایند رشد و توسعه ملی، همواره 
به عنوان یکی از موضوع های بحث برانگیز در فضای اندیشــه ای و رسانه ای 
کشور مطرح بوده اســت. در این ارتباط، با عنایت به اهمیت باالی »توجه به 
مفاهیم شناختی و معرفتی در حوزه توســعه ملی« برای مجموعه پاسارگاد، 
فرصت را غنیمت دانســته و تالش می شــود در قالــب وجیزه حاضر، ضمن 
تبیین نظرگاه گروه مالی- اقتصادی پاســارگاد در ارتباط با موضوع یادشده، 
زمینه ای برای تعامل، تبادل نظر و تشــریک مساعی در راستای فهم درست 
تر مســائل و مشکل های اساسی اقتصاد کشور و کشف راهکارهای منطقی و 
اثربخش برای برون رفت اقتصاد ملی از شــرایط موجود و حرکت به ســمت 

رشد و تعالی، فراهم آید.
در این زمینه، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بانک ها می توانند با 
استفاده از امکانات و ظرفیت های خود، فعاالنه در توسعه بخش واقعی اقتصاد 
مشــارکت نمایند. از همین روی، طبق ماده هــای )7( و )8( قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، مشارکت بانک ها در فعالیت های تولیدی از طریق مشارکت 
حقوقی و ســرمایه گذاری مستقیم مجاز شمرده شده است. شایان ذکر است 
این گونه مشارکت بانک ها در فعالیت های تولیدی در بسیاری از اقتصادهای 
برتر دنیا به ویژه در مراحل اولیه رشــد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار 
گرفته اســت. برای نمونه در ایاالت متحده آمریکا، از سال ها پیش، بانک ها 
در راه اندازی شــرکت های بزرگ مشــارکت نموده اند؛ در حال حاضر نیز با 
ایجاد تعداد بســیار زیادی صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها نقش فعالی 
در حمایت از بخش واقعی اقتصاد ایفا می نمایند. هم چنین در کشــورهایی 
نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی و ...، بانک ها هم چنان نقش برجســته ای در 

مدیریت و تأمین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی ایفا می کنند. 
بر این اســاس، به نظر می رسد در حالی که مسأله اصلی اقتصاد کشور که 
بارها مــورد تأکید مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز قرار گرفته اســت، 
»تعمیق و گسترش بخش واقعی اقتصاد« و »تقویت بنیه تولید ملی از طریق 
ســرمایه گذاری های مولد« اســت، بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاری و 
تــوان مدیریتی بانک ها در ایجــاد و اداره بنگاه های بزرگ مقیاِس تولیدی و 
ارزش افزا، برای اصالح و تعالی ســاختار تولید ملی و دســت یابی به توسعه 
اقتصادی، امری حیاتی اســت؛ لذا جلوگیری از ســرمایه گــذاری بانک ها و 
مشــارکت مستقیم آن ها در تأمین مالی و مدیریت بخش های مولد اقتصاد، 

چندان با بایسته های توسعه ملی، منطبق و متناسب نمی باشد.
به عبارت دیگــر، در حالی که نیاز اصلی اقتصاد کشــور، ایجاد بنگاه های 
بزرگ مقیاس تولیدی در بخش های اولویت دار و کلیدی اقتصاد اســت و می 
توان انتظار داشــت در نتیجه راه اندازی چنین بنگاه هایی آثار رونق و توسعه 
آن هــا به ســایر بخش های مرتبط و بنگاه های کوچک و متوســطی که در 
زنجیره تأمین آن ها قرار دارند، منتشــر گردد، محدود نمودن بانک ها صرفاً 
به سپرده پذیری و تسهیالت دهی، به معنی محروم نمودن اقتصاد از ظرفیت 
عظیمی اســت که بانک ها می توانســته اند در خدمت تقویت بنیه تولیدی 

اقتصاد و اصالح ساختار تولید در آورند.
در این زمینه یادآور می شــود بســیاری از بنگاه های بزرگ اقتصاد کشور 
نظیر پتروشیمی اراک )بانک ملی(، معدن چادرملو )بانک سپه(، نیشکر هفت 
تپه )بانک ملی(، ســیمان شــاهرود )بانک ملت(، شــرکت الماسه ساز )بانک 
ملت(، اتوبان ساوه )بانک تجارت(، شــرکت نوش مازندران )بانک ملت(، سد 
کارون 3 )کنسرسیوم 3 بانک(، متروی تهران )کنسرسیوم 3 بانک( و شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر )بانک سپه( از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک 
ها در اقتصاد کشــور ایجاد شــده اند و بدون حضور بانک ها، راه اندازی این 

ثروت های عظیم ملی عماًل غیرممکن می نمود.
شــایان ذکر اســت، در صورتی که بانک ها از انجام دادن ســرمایه گذاری 
های مولد منع شــوند، باید به این موضوع کلیدی توجه داشت که آیا اساساً، 
بخش خصوصی غیر بانکی کشور، از انگیزه و توان مالی و مدیریتی کافی برای 
ایجــاد و مدیریت بنگاه های بزرگ مقیاس تولیدی و تحقق توســعه صنعتی 
کشــور در عصر جدید )که به واســطه جهانی شدن و تحول های فناورانه، به 
شدت رقابتی اســت(، برخوردار می باشد؟ اگر چنین است، علت حجم باالی 
مطالبات غیرجاری بانک های کشــور نسبت به متوسط های جهانی و نهایتاً 
عــدم موفقیت بخش قابل توجهــی از برنامه های حمایــت از تولید به رغم 
تأمین مالی بخش تولید توســط تسهیالت بانکی چیست؟ لذا در شرایط حال 
حاضر اقتصاد ایران، بهره گیری از ظرفیت ســرمایه گذاری مستقیم بانک ها، 

سازوکاری مطلوب برای تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد می باشد.
بــا وجود این، یک مســأله جدی در خصوص فعالیت بانــک ها، نگرانی از 
افزایش شدید حجم نقدینگی اقتصاد و تشدید تورم در کشور می باشد. در این 
زمینه باید دقت داشــت که تورم در ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست؛ بلکه 
ضعف شــدید بنیه تولید ملی، روند نزولی سرمایه گذاری در اقتصاد و تشکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص، کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه فشار قیمت 
تمام شــده روزافزون کاالها و خدمات، عوامل بسیار مهم بروز تورم در اقتصاد 
کشور محسوب می شوند و چنان چه برنامه منطقی برای غلبه بر رکود تورمی 
مزمن حاکم بر اقتصاد کشــور وجود داشته باشد، فعالیت های مولد بانک ها، 
نه تنها مانعی برای برنامه های توســعه ای محســوب نمی شود، بلکه مقّوم، 
هم راســتا و یاری رسان آن ها نیز خواهد بود. لیکن مشکل اساسی این است 
که بســیاری از صاحب نظران حوزه برنامه ریزی کشــور، راه حل فائق آمدن 
بر معضل های اقتصــادی را در اجرای به ظاهر اصالحات اقتصادی مبتنی بر 
برنامــه های تعدیل اقتصادی می بینند که نتایج زیان بار آن، بارها در اقتصاد 
کشــور تجربه شده و سرنوشــت محتوم آن چیزی جز تشدید تورم، تضعیف 

بنیان های تولیدی و کاهش امنیت سرمایه گذاری در کشور نخواهد بود.
در این راستا بانک پاسارگاد با اتکال به الطاف الهی و بهره گیری از رهنمود 
های عالمانه رهبری معظم انقالب اســالمی و تأســی از سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساســی و استفاده از ظرفیت های »قانون 
عملیات بانکی بدون ربا«، اقدام ها و برنامه های توســعه ای خود را در قالب 
الگوی بانکداری مبتنی بر ســرمایه گذاری تحت عنوان »الگوی توســعه ملی 
بانک پاســارگاد« پیاده سازی نموده است. الگوی توسعه ملی بانک پاسارگاد، 
الگویی است تولیدمحور و دانش بنیان، مبتنی بر سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه 
های بزرگ مقیاس و زنجیره های ارزش مولد و اشــتغال زا با در نظر داشتن 
اصول آمایش ســرزمین و تکیه بر توان اقتصاد ملی، در راســتای بالندگی و 

مقاوم سازی اقتصاد و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی. 
این الگو همراســتا با دیدگاه عالمانه رهبر معظم انقالب اســالمی به بخش 
اقتصادی کشــور تدوین شده است، همان طور که ایشان در دیدار اخیر خود 
)1۰بهمــن ماه14۰1( بــا صدها تن از تولیدکننــدگان، کارآفرینان و فعاالن 
عرصه های دانش بنیان، آینده روشــن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر 
اقتصادی دانســتند و در این زمینه »افزایش ســرمایه گذاری برای تولید« و 
»ارتقاء بهره وری« را دو رکن مهم و الزام اساســی رشــد اقتصادی خواندند. 
ایشان »وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه های اجرایی 
و حکومتی«، »حمایت دســتگاه های اجرایی از بخــش خصوصی« را نیز از 

الزامات مهم دانستند. 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل 
انقالب را خطایی مهم خواندند و فرمودند: "کشــور بدون فعالیت بنگاه های 
خصوصی اداره نخواهد شــد و این بنگاه ها نیــز بدون حمایت حاکمیت وارد 

میدان نمی شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود."
مقام معظم رهبری »ارتقاء دانش و فناوری«، »افزایش بهره وری«، »بهبود 
محیط کســب و کار« را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند. »رفع 
موانــع در واگذاری مدیریت ها به مردم«، »پرهیز بخــش دولتی از رقابت با 
بخش خصوصی« و »جلوگیری از واردات بی رویه«، ســه الزام دیگری بود که 

رهبر انقالب برای تحقق رشد اقتصادی به آن ها اشاره کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی ســخنان شــان سه تذکر بیان 
فرمودند: "1- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش برنده است اما بنگاه های 
اقتصادی خصوصی عرصــه رقابت را از همکاری به ویژه در کارهای اقتصادی 
خارج کشــور جدا کنند و در کارهای بزرگ بــا یکدیگر هم افزایی کنند. ۲- 
دســتگاههای دولتی، شرکت های کوچک و متوســط را که نقش زیادی در 
ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه های بزرگ 
در زنجیــره تولید خود به آن ها کمک کنند. 3- مســئله تعاونی های تولید 
می تواند یکی از گره گشــاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به خصوص ایجاد 

عدالت اقتصادی در کشور باشد."
لیکن با وجود دســت آوردها و توفیق های قابل توجه مجموعه پاســارگاد 
در راســتای تحقق توســعه ملی و ارتقاء ســطح رفاه هم وطنان گرامی، این 
مجموعــه از گزند انتقادهای غیرمنصفانه و قضــاوت های ناصحیح که عموماً 
ناشی از فقدان رویکردی دقیق و علمی به مسائل و چالش های کلیدی اقتصاد 
کشــور می باشد، مصون نبوده است. این در حالی است که مهم ترین دغدغه 
ایــن بانک به عنوان یک بانک تجاری- توســعه ای، عمــران و آبادانی میهن 
عزیزمان از طریق تقویت بنیه تولیدی اقتصاد و اصالح ساختاری تولید ملی به 
وسیله اقدام هایی نظیر جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد خام، جبران 
خســارت های ناشی از این رویه های غلط و فراهم نمودن بستری برای ایجاد 
ارزش افــزوده بر روی مواد اولیه و خام در داخل کشــور)مانند مواد معدنی( 
و صادرات محصول نهایی اســت. اساســاً اگر بانک پاســارگاد به دنبال منافع 
مقطعی، سوداگری و غیر ملی بود، هیچ گاه به حوزه تأمین مالی بخش تولید 
و توســعه صنایع مادر که فرایندی طوالنی و بلندمدت را طی می کند، لکن 

متقاباًل زنجیره های بعد از خود را نیز مبدع و مبدأ هستند، ورود نمی کرد.
لذا درخواســت بانک پاســارگاد از فعاالن اقتصادی، صاحب نظران و اهالی 
رسانه که دغدغه مند رشد و توسعه کشور می باشند، این است که در راستای 
ترویج دیدگاه و اندیشــه توسعه ای در کشــور، همتی مضاعف پیشه سازند و 
ضمن ارج نهادن به دســت آوردهای مجموعه هــای اقتصادی موفق که بی 
تردید در ســایه الطاف واســعه الهی، برنامه ریزی و آینــده نگری راهبران و 
مدیران آن ها و تالش و پشــتکار جوانان این مرز و بوم حاصل شــده است، 
خواهان پاسخ گویی آن دسته از فعالیت های اقتصادی باشند که علی رغم در 
اختیار داشتن منابع و امکانات قابل توجه، دست آورد قابل قبول و اعتنایی را 
در راستای توسعه ملی و بهبود رفاه و سطح زندگی آحاد جامعه، رقم نزده اند.

بدیهی است در شــرایطی که کشور با کمبود شدید سرمایه گذاری مواجه 
می باشد، هرگونه اقدامی به منظور هدایت منابع محدود مالی کشور و هزینه 
کــرد بهینه آن هــا در جهت تقویت بخش های مولد اقتصــاد و ایجاد ثروت 
اقتصادی برای کشور، حائز اهمیت است. امید است با تعامل و همکاری سایر 
مجموعه های اقتصادی کشــور و صاحبان قلم و اندیشــه، تمام توان و همت 
خود را در راســتای عمران و آبادانی کشور به کار گیریم و زمینه های توسعه 
ملی و پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم آوریم. در این زمینه گزارش پاره ای 
از توفیق های بانک و گروه پاســارگاد به پیشگاه ملت شریف ایران و عزیزانی 
که قلبشــان برای بالندگی و رشــد اقتصاد ملی و تأمین رفاه عمومی می تپد 

تقدیم می گردد:
تامین مالی پروژه های صنعتــی و زیربنایی بزرگ و ایجاد ثروت اقتصادی 
مولد بدون وابستگی به حتی یک ریال از بودجه های دولتی )پذیرش عاملیت 
تامیــن مالی پروژه ها و طرح ها و اعطای تســهیالت در حدود 11.۹۰۰ هزار 

میلیارد ریال و حمایت از بیش از ۲4هزار بنگاه کوچک و متوسط(؛
تأمیــن مالی تولیدمحــور، پرهیز از فعالیت های ســوداگرانه، ایجاد ارزش 

افزوده، تقویت صادرات و جلوگیری از خام فروشی هم چون:
تولید محصول با ظرفیت اســمی 4.۲ میلیون تن فوالد، 3 میلیون تن آهن 
اسفنجی، 8 میلیون تن کنســانتره سنگ آهن، 7.5 میلیون تن گندله سنگ 
آهن، 1.۲ میلیون تن کک، 1.1 میلیون تن کنســانتره زغال ســنگ، 5۰هزار 
تن مس کاتد در 36 پروژه جمعاً به ارزش 7.5 میلیارد دالر توســط هلدینگ 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )سهامی عام( که بنگاه بزرگی است 

با سهامداری بیش از 1.5 میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم؛
اجرای خط لوله ششم سراســری گاز ایران به طول 5۹5 کیلومتر مشتمل 
بر 5 ایســتگاه تقویت فشار جهت تقویت و انتقال گاز از جنوب به غرب کشور 
و صــادرات به عراق با ســرمایه گذاری ۲.3 میلیارد دالری و توســعه میدان 
های نفتی ســپهر و جفیر توســط هلدینگ گســترش انرژی پاسارگاد که به 
زودی ســهام شــرکت های آن به تدریج در بورس اوراق بهادار تهران عرضه 

خواهد شد؛
برنامه ریزی به منظور ایجاد و بهره برداری از شــهرک های ســالمت خاتم 
قم، قزوین، تهران، کرج، مشــهد و اهواز شامل دانشــگاه علوم پزشکی، هتل 
های پشــتیبانی، مجموعه های اقامتی پزشکان و دانشجویان، مراکز ورزشی 
و بیمارســتان با ظرفیت 75۰۰ تخت بستری توسط هلدینگ نسیم سالمت 

پاسارگاد؛
ارائه گســترده خدمات حوزه فناوری مالــی و پرداخت و راه کارهای جامع 
بانک داری و بیمه گری به 14 بانک، موسســه مالی و اعتباری و شرکت بیمه 
از جملــه پروژه ادغام 5 بانک در بانک ســپه، تولید نزدیک به 8۰ هزار واحد 
تجهیزات و ســخت افزار در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد زیست 
بوم دیجیتالی به منظور تقویت زیرســاخت های دیجیتالی کشــور و خدمات 
رســانی به آحاد مردم و کســب وکارهای برخط توســط هلدینگ فن آوری 

اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ(؛
بومی ســازی دانش فنی و طراحی و مهندســی در حــوزه های مختلف و 
جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشــور و بهره گیری از توان مندی علمی 

و پژوهشی ایشان؛
توجه به تولید دانش بنیان و حمایت از تجاری ســازی ایده ها و طرح های 

نوآورانه و شرکت های دانش بنیان؛
رعایــت اصول آمایش ســرزمین در بارگذاری فعالیت هــای اقتصادی در 
گســتره جغرافیایی کشور با بهره گیری از اســتعدادها و ظرفیت های متنوع 
مناطــق مختلف، پرهیز از تمرکزگرایی، کمک به حفظ جمعیت بومی مناطق 

و جلوگیری از مهاجرت آن ها؛
تعمیق احساس عّزت و توان مندی در جوانان ایرانی و »تقویت غرور ملی« 

از طریق پیشرفت های فن آورانه و کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه؛
ارتقاء مشارکت پذیری و تعلق خاطر عمومی و افزایش امید در جامعه.

در پایان خاطرنشــان می سازد، اگرچه بانک پاســارگاد به دست آوردهای 
حاصله در سال های فعالیت خود می بالد، لیکن آن ها را در مقایسه با برنامه 
ها و طرح های توسعه ای خود آن چنان که شایسته ملت شریف ایران است، 
اندک می شــمارد و امید است با گذر از چالش ها و نامالیمت های پیش رو، 
مسیر پر فراز و نشیب خود را در راستای توسعه ملی و شکوفایی اقتصاد ایران 

عزیز، با سربلندی پشت سر بگذارد.

ریشه های اصلی چالش های اقتصادی کشور و نقش بانک ها در تحقق رشد و توسعه ملی
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نویسنده: علی آل علی
بعدازظهر یک روز بهاری با هوایی دلنشــین را تصور کنید که از شانس 
خوب تان فرصتی برای مسافرت پیدا کرده اید. احتماال در چنین سناریویی 
آدم از چند هفته قبل تک تک جزییات سفر را کنار هم می چیند تا دیگر 
خبری از مشکالت عجیب و غریب در دقیقه ۹۰ نباشد. بعد هم یک راست 
پشــت فرمان نشسته تا استارت یک ماجراجویی هیجان انگیز را بزند. حاال 
اگر این وســط ماشین هیچ رقمه روشن نشود، چه حسی خواهید داشت؟ 
این تقریبا همان حسی است که بازاریاب ها وقتی کمپین شان در گوگل ادز 

با سر سقوط می کند، دارند.
بی شــک هیچ بازاریابی دوســت ندارد بعد از کلی رویاپــردازی درباره 
موفقیت های طالیی یکهو با واقعیتی تاریک رو به رو شود؛ به ویژه اگر پای 
گوگل ادز نیز وســط باشد؛ چراکه عالوه بر هزینه های مختلف، پای اعتبار 
برند هم وسط خواهد بود. با این حساب بد نیست از خودمان بپرسیم چرا 
گاهی اوقات تبلیغات مان در گوگل ادز اصال برای مشتریان جذاب نیست. 

سوال باال مثل یک رمز جادویی است که حتی یک نفر هم دوست ندارد 
ســراغش را بگیرد. به همین خاطر اغلــب بازاریاب ها طوری از کنارش رد 
می شــوند که انگار چنین مســئله ای اصال وجود ندارد. البته ما در روزنامه 
فرصت امروز چنین عادتی نداریم. در عوض یک راست رفته ایم سراغ اصل 
ماجرا تا ته توی شکست کمپین ها در گوگل ادز را دربیاوریم. اگر شما هم 
از بی توجهی مداوم مشــتریان به کمپین تان خسته شده اید، این کمپین 
حرف هــای زیادی برای تان دارد. ما در ادامه خیلی ُرک و پوســت کنده به 
دالیل اصلی شکست در جلب نظر مشتریان و راه حل هایی ساده برای حل 

این مشکالت خواهیم پرداخت. 
شکست تبلیغاتی در گوگل: چرا و چگونه

تحمل شکســت برای هیچ کس آســان نیســت. فرقی ندارد شما یک 
بازاریاب تازه کار باشــید یا یکی از اســطوره های این حــوزه، به هر حال 
تماشای بی توجهی مشتریان به تبلیغات تان در گوگل ادز حسابی عصبی تان 
خواهد کرد. گاهی اوقات مارکترها فکر می کنند مشتریان در حق شان ظلم 
کرده اند، اما راستش را بخواهید ماجرا اصال ربطی به این خیال بافی ها ندارد. 
مشتریان همیشه دنبال بهترین راه حل ها هستند و اگر شما نتوانید نیازشان 
را رفع کنید، خیلی راحت ســراغ برندی دیگر خواهنــد رفت. قبول دارم 
این قانون بازاریابی حســابی اعصاب ُخردکن اســت اما چاره ای به غیر از 
پذیرشــش نداریم. این یعنی مشکل اصلی از طرف شماست، نه مشتریان. 
ما در ادامه ســعی می کنیم به زبان خودمانی بعضی از این مشکالت را زیر 

دره بین ببریم. 
بی صبری مداوم: گوگل ادز یک شبه جواب نمی دهد!

وقتی یک سرمربی فوتبال وسط فصل اخراج می شود، معموال جانشینش 
کار بی نهایت سختی برای ساماندهی اوضاع دارد؛ چراکه دیگر فرصت اول 
فصل از دست رفته و کلی مسابقه حساس پیش رو است. در چنین شرایطی 
هواداران نباید انتظار تغییرات ناگهانی و بازگشت تیم به روند بردهای پی 
در پی را داشته باشند؛ چراکه هم سرمربی و هم بازیکنان برای هماهنگی 
با هم زمان الزم دارند. فرقی هم ندارد تیم قصه مان چقدر بودجه یا امکانات 
درجه یک داشــته باشد، در هر صورت صبر و شکیبایی برای هر موفقیتی 

الزم است. 
امیدوارم با مثال باال خیلی گیج تان نکرده باشــیم. راستش را بخواهید، 
وضعیت گوگل ادز هم دقیقا شــبیه مثال باالست. اگر تازه کارتان در این 
پلتفرم را شــروع کرده اید، انتظار موفقیت های سریع چیزی جز یک خیال 
خام نخواهد بود؛ چراکه یادگیری ماشینی با همه تعریف و تمجیدهایی که 
یدک می کشد، کمی وقت الزم دارد. اجازه دهید شیوه کار این فناوری در 

گوگل ادز را با هم مرور کنیم تا تکلیف همه چیز روشن شود. 
برنــدی را در نظر بگیرید که به طور تخصصی در زمینه تولید شــامپو 
ضدشوره فعالیت دارد. وقتی برند داستان مان وارد گوگل ادز شود، چه بسا 
انتظار موفقیت های سریع را داشته باشد. در این صورت مشاهده بی توجهی 
کاربران به تبلیغاتش یک بحران به تمام معنا به همراه خواهد داشت. البته 
اگر نظر ما را بخواهید، اصال جای نگرانی نیســت. یادگیری ماشــینی در 
گوگل ادز برای اینکه تبلیغات شــما را به دســت بهترین مخاطب ممکن 
برســاند، چند هفته ای وقت الزم دارد. این چند هفته طالیی نه از تفریح، 
بلکه به خاطر شناسایی الگوی رفتاری شما و آزمون و خطایی کوتاه درباره 
مشتریان مناسب تان است. پس اگر یکی دو هفته صبر داشته باشید، خیلی 

زود گوگل ادز خودش کارها را جفت و جور خواهد کرد. 
قبول دارم نگرانی دربــاره وضعیت تبلیغات در گوگل ادز کامال طبیعی 
اســت، اما شما نباید اجازه دهید این استرس همه برنامه ها را خراب کند. 
توصیه طالیی ما در این بخش کمی صبر و تحمل اســت. پس سعی کنید 
به گوگل ادز یک شــانس دیگر برای کمک به برندتان دهید. قول می دهم 
این شــانس کوچک تبدیل به سکوی پرتاب برندتان در دنیای بازاریابی و 

تبلیغات خواهد شد. 
انتظارات خیلی زیاد: دشمن اصلی موفقیت تبلیغاتی

وقتــی یک برنــد با کلی امیــد و آرزو وارد دنیای گوگل ادز می شــود، 
بی برو برگشــت انتظار بازگشت سرمایه اش را دارد. بنابراین اگر نرخ تبدیل 
کمپین تان کامال خنثی یا به زبان خودمانی صفر باشد، قطعا یک جای کار 
ایراد دارد. با این حال ماجرا درباره نرخ های پایین کامال متفاوت است. چه 
بسا انتظارات رویایی تان همه چیز را به هم ریخته است. در این صورت باید 

هرچــه زودتر نگاهی به میانگین نرخ تبدیــل در حوزه های کاری مختلف 
داشته باشید. 

براساس گزارش موسسه ورد استریم )Word Stream( میانگین نرخ 
تبدیل بین ۲3 حوزه مختلف نزدیک به 7.5 درصد است. احتماال حسابی 
تعجب کردید، مگر نه؟ هرچه باشد بازاریاب ها معموال نرخ های تبدیلی مثل 
5۰ یا 6۰ درصد را پیش خودشان تصور می کنند. به همین خاطر واقعیت 

دنیای بازاریابی طوری ذوق شان را کور می کند که نگو!
فرض کنید با همین نرخ 7.5 درصدی یک برند فقط ۲ درصد نرخ تبدیل 
داشته باشد. در این صورت احتماال گوگل ادز متهم اصلی پرونده خواهد بود، 
نه؟ اگر فکر می کنید در چنین ســناریویی دیگر بدون هیچ بهانه ای گوگل 
مقصر است، باید بگوییم کامال دراشتباهید؛ چراکه نرخ تبدیل هر حوزه با 
حوزه ای دیگر فــرق دارد. مثال در حالی که نرخ تبدیل در صنعت مبلمان 
فقط ۲.۲1 درصد اســت، حوزه بهداشت و جراحی زیبایی نرخ حیرت انگیز 
14 درصد را تجربه می کند. پس قبل از اینکه باعجله گوگل را متهم کنید، 
کمی درباره آمار و ارقام واقعی این حوزه بیشتر مطالعه کنید. آن وقت دیگر 

بی خودی دادگاهی عریض و طویل برای گوگل راه نمی اندازید.
 بی توجهی به ارزیابی نرخ تبدیل: اشتباهی ساده اما دردسرساز

کار بدون حساب و کتاب همیشه به شکست ختم می شود. اصال به همین 
خاطر کلی ابزار برنامه ریزی و ارزیابی اوضاع برند در بازار وجود دارد. جالب 
اینکه خیلی از کارآفرینان هنوز هم مقاومت عجیبی در برابر این مدل ابزارها 
به خرج می دهند. انگار که کمک گرفتن از هوش مصنوعی و اطالعات دقیق 

گناهی نابخشودنی است!
معموال برندهایی که فریاد اعتراض شان بابت نرخ تبدیل صفر به هوا بلند 
می شود، توجهی به ارزیابی دقیق این نرخ ندارند. مثال یکی از مشکالت رایج 
در این میان دستکاری تنظیمات گوگل ادز است. اینطوری شما حتی اگر 
واقعا نرخ تبدیل باالیی هم داشته باشید، گزارش های گوگل هیچ تغییری را 
نشان نخواهد داد. پس اگر به سرتان زد تا مهندس بازی درآورده و تنظیمات 
گوگل ادز را به هم بریزید، باید حواس تان به این جور چالش ها هم باشــد. 
یادتان نرود، دســتکاری تنظیمات گوگل ادز سرنوشــت برندتان را عوض 
خواهد کرد. پس لطفا یکبار هم که شــده کار را به افراد حرفه ای بسپارید. 
اینطوری دســت کم خیال تان از گزارش های صحیح و سالم گوگل راحت 

خواهد بود. 
همانطور که می بینید، گاهی اوقات بازاریاب ها فکر می کنند در استفاده 
از گوگل ادز شکست خورده اند. با این حال عمال اوضاع طور دیگری پیش 
می رود. پس هیچ وقت همان اول کار ناامید نشوید. در عوض یک کارشناس 

حرفه ای دم دست تان داشته باشید تا صحت گزارش ها را چک کند. 
خاموش بودن هدف گذاری مکانی: تبلیغات برای همه ممنوع!

رستورانی که غذای مکزیکی به دست مشتریان می دهد، احتماال به غیر 
از این کشور و آمریکا در جای دیگری مشتریان زیادی کسب نخواهد کرد. 
پس اگر یک روز مدیران این رستوران به سرشان زد تا در گوگل ادز حضور 
پیدا کنند، هیچ جوره نباید ســراغ بازارهای ناآشنا بروند. وگرنه کاله شان 

پس معرکه خواهد بود. 
ما در روزنامه فرصت امروز یک اشتباه خیلی ساده را مقصر اصلی شکست 

کمپین ها در گوگل ادز می دانیم: خاموش بودن هدف گذاری مکانی. 
از آنجایی که گوگل خیلی خوب عادت های کاربرانش را زیر ذره بین دارد، 
خیلی زود متوجه عالقه مردم برای خرید از برندهای محلی شد. به همین 
خاطر سریع به بازاریاب ها پیشنهاد داد تا تبلیغات شان را به جای بُعد جهانی 
در همان چارچوب محلی طراحی و اجرا کنند. این قابلیت در گوگل ادز به 
طور عمومی در دسترس است. البته گاهی اوقات بازاریاب ها یادشان می رود 
از آن اســتفاده کنند. نتیجه کار هم یک افتضاح تمام عیار می شــود. مثال 
همان مثال غذای مکزیکی را در نظر بگیرید؛ در این سناریو قطعا هیچ کس 
از اروپای شرقی عالقه ای برای خرید غذای مکزیکی، آن هم از برندی که در 
اروپا اصال شعبه ندارد، نخواهد داشت. پس طبیعی است کمپین فرضی مان 

یک سقوط آزاد تمام عیار را تجربه کند. 
یادتان باشد، در گوگل توجه به موقعیت مکانی حرف اول و آخر را می زند. 
پس اگر تا حاال این گزینه را خیلی سر چشم نگرفته اید، باید هرچه زودتر 
استراتژی تان را تغییر دهید. وگرنه اوضاع تان حسابی به هم خواهد ریخت. 

ورود به دوره رکود بازار: به وقت آشنایی با جزییات
اگر سررشــته ای از بورس و بازارهای مالی داشــته باشید، خیلی خوب 
می دانیــد گاهی اوقات بازار رکودهای مقطعــی را تجربه می کند. ما اصال 
قصــد نداریم مثل یک کالس درس دالیل ایــن رکود را تحلیل کنیم. در 
عوض فقط باید حواس تان به چنین شــرایطی در بازار باشد. وقتی اوضاع 
چندان تعریفی ندارد، انتظار موفقیت تبلیغاتی خیلی نابجا خواهد بود. البته 
رکودهای این شــکلی چندان پایدار نیستند، بلکه در طول هفته یا ماه گه 
گاهــی روی می دهند. پس اگر یکهو وســط ماه یکی دو روز کمپین تان با 

رکود رو به رو شد، اصال جای نگرانی نیست. 
یادتان باشــد کمپین تبلیغاتی شما در گوگل ادز باید در یک چشم انداز 
کلی اوضاع قابل قبولی داشــته باشد. پس اگر در بازه های یک یا دو ماهه 
اوضاع تان تغییری نکرد، کم کم باید نگران شــوید. هرچه باشد رکودها در 
بازار همیشگی نیســتند. پس بعد از گذشت دو ماه باید دنبال راه چاره ای 
برای کارتان باشــید. توصیه ما در چنین شرایطی ارزیابی اساسی کمپین 
اســت. قبول دارم این کار خیلی وقتگیــر خواهد بود، اما به خوبی ایرادات 

کمپیــن را نشــان تان می دهد. از اینجا به بعد هم کافی اســت فقط مثل 
کارآگاه های حرفه ای تک تک جزییات را زیر ذره بین ببرید تا مشــکالت 

کمپین نمایان شود. 
بودجه اندک: گوگل ادز رایگان نیست!

اگر فکر می کنید همه در گوگل ادز باید بدون هیچ چشم داشتی کارتان 
را راه بیندازند، سخت دراشتباهید. هرچه باشد گوگل هم دنبال کسب سود 
است و اصال به همین خاطر کلی فرصت تبلیغاتی برای برندها فراهم کرده 
اســت. ترجمه این مقدمه به زبان بازاریابی ضرورت اختصاص بودجه های 
بیشتر برای موفقیت در گوگل ادز است. پس اگر یکی دو سالی هست دست 
بــه بودجه بازاریابی تان نزده اید، نباید انتظار موفقیت در میدان مارکتینگ 

را داشته باشید. 
بودجه های اندک معموال ســنگ بزرگی پیش پای بازاریاب هاســت. از 
آنجایی که فشــار کاری در این حوزه بی نهایت زیاد اســت، معموال کمتر 
کسی اعتراضی خواهد کرد، اما شما به عنوان مدیر شرکت باید حواس تان 
به اوضاع باشــد. به ویژه در گوگل ادز که سیســتم مزایده ای برای نمایش 

تبلیغات دارد!
بی شــک کیفیت نهایی یک تبلیغ حرف های زیــادی دارد، اما اگر قیمت 
پیشنهادی شما برای مزایده پایین باشد، حتی بهترین ایده های بازاریابی هم 
دردی از برندتان دوا نخواهد کرد. پس کمی صرفه جویی را کنار گذاشته و بودجه 
بیشــتری برای گوگل ادز در نظر بگیرید. قول می دهم اینطوری نه تنها اتفاق 
بدی نمی افتد، بلکه در کمتر از یک ماه اوضاع تان از این رو به آن رو خواهد شد. 
مــا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم بودجه های کالن به تنهایی ضامن 
موفقیت هیچ برندی نیســت. با این حال دیگر نباید شورش را دربیاورید. 
هرچه باشد نفس کشیدن هم در این دنیا روی دست آدم خرج می گذارد. 
پس کمی به خودتان آمده و تغییری هرچند کوچک در اوضاع بودجه تان 
ایجاد کنید. اینطوری خیلی از مشکالت تان خود به خود حل خواهد شد. 

صفحات فرود کلیشه ای: اشتباهی تکراری
صفحــه فرود یکی از مهمترین بخش هــا در طراحی یک کمپین موفق 
محســوب می شود. وقتی بعد از کلی سعی و تالش باالخره یک کاربر روی 
تبلیغ تــان کلیک می کنــد، انتظار مواجهه با صفحــه ای حرفه ای و کامال 
شخصی سازی شــده را دارد. این نکته ای است که خیلی از بازاریاب ها عمال 
بدان توجهی نشــان نمی دهند. به همین خاطر درست در دقیقه ۹۰ همه 

چیز را به هم می ریزند. 
اگر شما به تازگی صفحه فرودی برای تبلیغات تان در گوگل ادز طراحی 

کرده اید، باید چند نکته مهم را چک کنید:
سرعت بارگذاری صفحه فرود

انطباق طراحی ظاهری صفحه فرود با تم کلی تبلیغ تان
توجه به سلیقه مشتریان هدف در طراحی صفحه موردنظر

اگر موارد باال را به خوبی رعایت نکرده اید، احتماال تبلیغ تان توجه زیادی 
را جلب نخواهد کرد. به همین خاطر باید در کوتاه ترین زمان ممکن دست 
به اصالحی ســریع بزنید. وگرنه هیچ شانسی برای موفقیت در گوگل ادز 

نخواهید داشت. 
حاال کــه با بعضی از نکات مهم در رابطه با طراحی صفحه فرود آشــنا 
شــدید، باید اجزای یک صفحه فرود اســتاندارد را نیز زیر ذره بین ببریم. 
به عبارت دقیق تر، چــه ویژگی هایی در یک صفحه فرود باعث جذابیتش 

می شود؟ ما در روزنامه فرصت امروز این موارد را برای تان کنار گذاشته ایم:
تیتر کوتاه و دقیق

استفاده از دعوت به عمل )CTA( در صفحه فرود
طراحی مینیمال و چشم نواز صفحه فرود

توجه به رابط کاربری ساده و امکان دسترسی سریع کاربران به بخش های 
مختلف صفحه

موارد باال برای خیلی از کارآفرینان مهم محســوب می شــود ، اما وقتی 
پای طراحی درست شان وسط باشد، کمتر کسی همچنان انگیزه ای خواهد 
داشت. پس فقط به مطالعه چنین نکاتی اکتفا نکنید. در عوض باید بخشی 

از کارتان را به اجرای درست این نکات اختصاص دهید.
ناآشنایی مشتریان با برند: آخرین اشتباه در گوگل ادز

بازاریابی را در نظر بگیرید که تا اینجا همه ایرادات تبلیغش در گوگل ادز 
را رفع کرده اما هنوز هم نتیجه دلخواه را کسب نمی کند. احتماال کارآفرین 
قصه ما خیلی زود امیدش را از دست داده و شروع به متهم کردن دیگران 
می کند. خب هرچه باشد اینجا پای یک سرمایه گذاری تبلیغاتی وسط است 
که هنوز هیچی نشده با شکست رو به رو گردیده است. البته متهم ردیف 
اصلی در این میان فقط گوگل نیست. یک فرض هوشمندانه در این میان 
توجه به اوضاع خوِد برند اســت. مثال اگر برند موردنظر به اندازه کافی در 
بین مشتریان شناخته شده نباشد، حتی بهترین تبلیغات در گوگل ادز هم 

به دردش نخواهد خورد.
یادتان باشــد موفقیت در گوگل ادز همینطور الکی نمی شود. در عوض 
شــما باید کمی مقدمه چینی برای چنین دستاوردی داشته باشید. اینکه 
یک برند قبل از ورود به دنیای گوگل ادز در بازار شناخته شده باشد، انتظار 
نابجایی نیســت. پس بی خودی از همان اول کار راه تان را به سوی گوگل 
ادز کج نکنید. در عوض کمی صبر و تحمل در دنیای کنونی بهترین گزینه 

خواهد بود؛ دست کم تا وقتی کمی اوضاع تان در بازار بهتر شود!
شناخت یک برند از سوی مشــتریان امری نیست که به این سادگی ها 
روی دهد. به همین خاطر معموال برندهایی در گوگل ادز فعالیت می کنند 
که دست کم تعدادی هرچند اندک از مشتریان وفادار داشته باشند. اصال تا 
وقتی شما کمی کارتان در بازار نگرفته باشد، درکی از مفهوم مشتری هدف 
نخواهید داشت. پس به جای اینکه بی گدار به آب زده و سرمایه تان را به باد 

دهید، کمی صبر را چاشنی کارتان کنید. 
منابع:

https://www.wordstream.com/blog/ws/2023/02/21/
google-ads-not-converting
https://www.fuzeinc.com/top-12-reasons-your-
/google-adwords-campaign-is-not-converting

بررسی چالش اساسی بازاریاب ها در دنیای دیجیتال

چرا تبلیغات شما در گوگل ادز برای مشتریان جذاب نیست؟

سه شنبه
16 اسفند 1401
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اخبار

 پوستر هفدهمین جشنواره بین المللی شعر مهدویت "افراح شعبان" 
در شادگان رونمایی شد

اهواز - شبنم قجاوند: پوستر هفدهمین جشنواره بین المللی شعر مهدویت 
"افراح شعبان" در محل فرمانداری شادگان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، پوستر 
هفدهمین  جشنواره بین المللی  شعر مهدویت "افراح شعبان"  با حضور صالح 
زاده  فرماندار شادگان ،روشن زاده رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شادگان و 

سایر مدعوین، در محل فرمانداری این شهرستان رونمایی شد.
صالح زاده  فرماندار  شادگان ،اظهار داشت: این  جشنواره  با حضور شاعران 
مطرح استان خوزستان و جمعی از  شعرای  برجسته از کشورهای حوزه خلیج 

فارس در ۱۷ شعبان ۱۴۴۴ برابر با  ۱۹ اسفند ماه سالجاری در محل فرهنگسرای مالفاضل سکرانی برگزار خواهد شد. صالح زاده در ادامه 
ضمن تقدیر و تشکر از  برگزار کنندگان و حامیان این جشنواره ، افزود: جشنواره بین المللی  شعر مهدویت "افراح شعبان"  از سری برنامه 
های ساالنه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان  با حمایت نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی ، فرمانداری شهرستان و 

اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان خوزستان  انجام می شود.

مدیر کل منابع طبیعی آبخیز داری استان بوشهر خبر داد
استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی در دستور کار اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر 
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل منابع طبیعی آبخیز داری استان 
بوشهر در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت هفته منابع 
طبیعی و طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در این اداره کل برگزار شد به 
تشریح برنامه های اجرایی پرداخت. عبدالحسین گرشاسبی با توجه به رهنمودها 
و سخنان مقام معظم رهبری و تاکید و ابالغ دستور العمل این طرح توسط مقام 
محترم ریاست جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی افزود: طبق مصوبه هیئت دولت 
باید تا ۴ سال آینده یک میلیارد اصله نهال تولید و کاشته شود در حال حاضر 
بالغ بر ۴۵ میلیون اصله نهال در کشور توزیع می کنیم در واقع بایستی از سال 

۱۴0۲ تا ۱۴0۵ سالیانه ۲۵0 میلیون اصله نهال تولید و در جاههای مشخص شده کشت گردد. که سهم استان بوشهر ۱۴ میلیون و ۴00 
هزار نهال است. وی در بحث اهمیت و ضرورت طرح یک میلیارد درخت خبر داد: این کار از دو جنبه قابلیت بررسی دارد؛ یک اینکه رقابت 
کشور ها برای صنعتی شدن در دنیای امروز وجود دارد و با توجه به میزان تولید کربن که یکی از عوامل تخریب زیست محیطی کشورهاست 
که ایران متاســفانه هفتمین کشــور تولید کننده کربن در حهان می باشد و دوم اینکه تا ســال ۲0۳0 قرار هست کشورهایی که عضو 
کنوانسیون های بین المللی هستند میزان و تولید کربن را برابر کنند که برای این کار از اهرم های تشویقی استفاده می کنند. ولی در سال 
۲0۵0 با معاهده های برقرار  شده قرار هست میزان تولید کربن به صفر برسد که دیگر در اینجا از سیاست های تنبیهی استفاده خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه سخنان خود در خصوص استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی در تشریح اهداف 
نهضت غرس نهال در اســتان خاطرنشان کرد: ما می توانیم به عنوان یک استان پیشرو که با کمک و حمایت بخش خصوصی در بحث 
انجام تعهدات در حوزه عملیاتی مطرح شویم، خواستار حمایت از بخش خصوصی شد. گرشاسبی با اشاره به هفته منابع طبیعی یادآور شد: 
همزمان با اجرای این طرح در اقصی نقاط کشور؛ برنامه های ما به شرح ذیل می باشد: روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه؛ روز منابع طبیعی، نهضت 

مردمی درختکاری و امنیت زیستی معرفی شده است که مراسم این برنامه در پارک جنگلی چاهکوتاه برگزار می گردد.
سه شنبه ۱6 اسفند ماه؛ مدیریت جامع حوزه های آبخیز که افتتاح پروژه آبخیز داری در شهرستان گناوه را خواهیم داشت. چهارشنبه 
۱۷ اسفند ماه؛ برنامه خانواده و مسؤلیت اجتماعی که مراسم درختکاری باحضور خانواده منابع طبیعی و تجلیل از دانش آموزان برتر جشن 
میالد امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( در نهالستان شهرستان بوشهر را خواهیم داشت. پنجشنبه ۱8 اسفند ماه؛ برنامه حفاظت، 

قانون و همیاران طبیعت را با غرس نهال در مدارس سراسر شهرستان ها را داریم.

با تالش کارکنان منطقه 9 عملیات انتقال گاز تجربه تلخ سال 86 تكرار نشد
ساری – دهقان : مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز گفت: امسال با برودت 
شــدید هوا و قطعی گاز از سوی ترکمنســتان با تالش همکارانمان در شرکت 
انتقال گاز بویژه منطقه ۹ عملیات، شرایطی مشابه سال 86 را در شمال کشور 

تجربه نکردیم.
بــه گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی در حاشیه مراسم گرامیداشت چهل و چهارمین 
سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز که با 
حضور مدیر، معاونین روسای واحدهای ستادی، کارکنان و خانواده های ایشان 

در سه استان گیالن، مازندران و گلستان به صورت جداگانه برگزار شد، گفت: پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن ماه سال ۵۷ نقطه عطف 
تایخی و سرآغاز دوران جدیدی در کشورمان بوده است، حکومتی بر پایه دین اسالم و با خواست و مشارکت مردم شکل گرفت که شعار 

استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی را به گوش جهانیان رساند. 
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با بیان اینکه خطوط انتقال گاز تا پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی حدود ۳ هزار کیلومتر و تاسیسات 
تقویت فشار گاز نیز 8 ایستگاه بوده است، تصریح کرد: امروز این شرکت از لحاظ حجم خطوط لوله و تأسیسات تحت بهره برداری با بیش 
از ۳8 هزار کیلومتر خط لوله و 88 ایستگاه تقویت فشار گاز رتبه نخست را در آسیا و خاورمیانه و رتبه چهارم را در جهان پس از کشورهای 
آمریکا، روسیه و کانادا به خود اختصاص داده است. مفخمی به گذر از فصل سرما با انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی در سال 
جاری اشاره کرد و افزود: امسال با برودت شدید هوا و قطعی گاز از سوی ترکمنستان با تالش همکارانمان در شرکت انتقال گاز بویژه منطقه 
۹، شرایطی مشابه سال 86 را در شمال کشور تجربه نکردیم و با تامین و انتقال پایدار گاز و مدیریت موضوع، هیچ گونه قطعی گاز خانگی 
را در استان های شمالی شاهد نبوده ایم. مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ضمن قدردانی از صبوری خانواده های کارکنان با شرایط کاری 
آنان، یادآور شد: همکاران متعهد این منطقه عملیاتی با تالش شبانه روزی، با انجام تعمیرات و اجرای پروژه ها در راستای تحقق اهداف 
شرکت انتقال گاز ایران گام برداشته اند و قطعا این امر جز با همراهی و همکاری خانواده های آنان امکان پذیر نبوده است. الزم به ذکر است، 
در این مراسم ها دستاردهای صنعت گاز پس از پیروزی انقالب اسالمی به نمایش گذاشته شد، همچنین از همکاران بازنشسته منطقه ۹ 

عملیات انتقال گاز در استان های گیالن، مازندران و گلستان نیز تجلیل به عمل آمد.

اعطای نشان ویژه مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به مدیرعامل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به پاس توفیقات و تعالی گری مدیرعامل شــرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، نشان ویژه مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به وی اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، در نهمین دوره آیین 
تقدیر از ســرآمدان روابط عمومی ایران، نشان ویژه مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به پاس توفیقات 
و تعالی گری مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس به علیرضا جعفرپور اعطا شد. همچنین در 
این آیین که با هدف ســوق دادن روابط عمومی ها به ســمت سرآمدی، ارتقاء کیفیت فعالیت ها و 
انطباق آن ها با اســتانداردهای یک روابط عمومی سرآمد در ابعاد ساختاری، کارکردی و محتوایی 
برگزار شــد، از روابط عمومی های برتر کشور با اهدای تندیس بلورین، سیمین و زرین تقدیر به 
عمل آمد. در ادامه این آیین پس از ارزیابی روابط عمومی های برتر کشــور بر اســاس مدل تعالی 
تخصصی شده EFQM در روابط عمومی، شامل ۹ معیار بنیادین سرآمدی و 8۱ شاخص فرعی، 

روابط عمومی های ســرآمد در سه سطح زرین، سیمین و بلورین معرفی شدند. پس از اعالم بیانیه هیئت داوران، روابط عمومی شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس به دلیل تعهد به سرآمدی و طی مسیر سرآمدی براساس مدل QMPR طبق آرای ممیزان و ارزیابان و کسب 
۴ ستاره به عنوان روابط عمومی سرآمد معرفی شد و تندیس زرین این جشنواره نیز به علیداد واحدی مدیر روابط عمومی و بین الملل 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس اعطا شد.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان :
عدم افزایش نرخ بلیط سفرهای نوروزی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: همزمان با نوروز ۱۴0۲، بلیط سفرهای نوروزی افزایش نرخ 
نخواهد داشت.مهندس مهدی ملک اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در آستانه سال جدید، اقدامات اثربخشی برای ایجاد ایمنی و افزایش 
نشاط گردشگران و مسافران در دستور کار قرار داده است.وی افزود: مدیریت ناوگان ریلی و هوایی برای ارائه حداکثر ظرفیت، پیش بینی 
ســفرهای اضطراری در صورت لغو پرواز ایرالین ها،  تجهیز و نظارت بر مجتمع های خدماتی رفاهی،خدمت رســانی و ایجاد نشاط برای 
مسافران و عدم افزایش نرخ بلیط، برخی از اقدامات دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی در گلستان در نوروز ۱۴0۲ می باشد.رئیس 
شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی گلستان همچنین تصریح کرد: پیش فروش بلیط ها نیز به صورت اینترنتی از اواسط اسفندماه آغاز 
خواهد شد.مهندس ملک با اشاره به تشکیل ستاد سفرهای نوروزی در استان گلستان، گفت: در این ستاد وظایف هر یک از دستگاه های 
تابعه وزارت راه و شهرسازی برای خدمت رسانی به مسافران تبیین و تصمیماتی برای ارائه هرچه بهتر این خدمات اتخاذ می شود.وی در 
انتها تاکید کرد: گفتنی است که تمام تالش ما این است با توجه به ظرفیت های جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی  و ... اقدامات نوینی در 

استان رقم زده تا عالوه بر ایجاد ایمنی موجبات شادی و نشاط مسافران را در گلستان فراهم کنیم.

تبریز - فالح: رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی گفت: ۲۵ درصد واحدهای فوالد کشور در آذربایجان شرقی قرار 
دارد. صابر پرنیان با بیان این خبر از تالش های گسترده سازمان صمت 
استان با هدایت های وزارتخانه و نیز مدیریت و مساعدت های استانداری 
آذربایجان شرقی برای تکمیل زنجیره تولید خبر داد و گفت: باید توجه 
داشــت که عرصه تولید فرایندی است که نیاز به تکمیل زنجیره دارد و 
بدون تحقق این موضوع تبدیل به قدرت اقتصادی و تولید ثروت ممکن 
نخواهد شد، زیرا که هر گونه ارزش افزوده بیشتر با تکمیل زنجیره های 

مربوطه قابل دسترسی است.
صابر پرنیان اظهار کرد: در این راستا باید تولید، نیروی انسانی و قطعات 
ریز و درشت آن در کنار هم قرار بگیرند تا ارزش افزوده آن بیشتر شده و 
زمینه های اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نیز تبدیل توانمندی به ثروت 
اتفاق افتد که در این راه باید به سمت رقابت پذیری و ثروت افزایی برویم.
وی یکی از مزیت های بسیار مهم و بزرگ آذربایجان شرقی در اقتصاد 
را قطعه ســازی و مجموعه سازی انواع خودرو اعالم کرد که می توان با 
تکمیل زنجیره آن اســتان را به یکی از قطب های تولید خودرو تبدیل 
کرد که در این مسیر باید ضمن رفع موانع موجود، نسبت به ایجاد صنایع 
پایین دستی نیز اقدام شود. پرنیان اظهار کرد: اگر چنانچه زنجیره تولید 
آذربایجان شرقی در صنعت خودرو محقق شود می توانیم عالوه بر اینکه 
سبد قطعه ســازی و مجموعه سازی خود را توسعه دهیم، بالفاصله به 
سمت تولید خودروهای سواری، کامیون و کشنده های مختلف رفت که 
زمینه ها و بسترهای این صنایع اکنون در منطقه فراهم است و باید چند 

مورد از کمبودهای آن را برطرف کنیم.
وی طراحی خودروهای سواری با صرفه اقتصادی را یکی از حلقه های 
مفقوده صنعت قطعه ســازی در تولید خودرو عنوان و اضافه کرد: باید 
توجه داشت که هم اکنون بازار خودرویی ایران نیازمند تولید خوردوهای 
ســواری با قیمت پایین که برای مشتریان مختلف قابلیت خرید داشته 
باشد، است. پرنیان ادامه داد: در صورتی که آذربایجان و تبریز بتواند در 
تولید خودروی سواری باصرفه اقتصادی وارد بازار شود، می توان با تولید 
تیراژ باال کل اقتصاد شمال غرب کشور را تغییر داد و زنجیره آخر و پایانی 

قطعه سازی و مجموعه سازی استان را تکمیل کرد.
وی با اشــاره به اینکه چالش های مختلف پیش روی قطعه ســازی 
آذربایجان شــرقی قرار دارد، اهتمام دولت مردمی و انقالبی را رفع این 
چالش ها و تبدیل آنها به فرصتی برای توسعه صنایع سنگین از جمله 
تولید خودرو توصیف کرد. پرنیان فعالیت تعداد ۴00 واحد قطعه سازی 
انواع خودرو اعم از ریخته گری، متالوژی ، ماشین سازی، پیستون سازی، 
بلبرینگ سازی،ایدم، چرخشگر و تنوع در کارگاه های کوچک با اشتغال 
افزون بر ۱0 هزار نفر را مزیتی بسیار مهم، بزرگ و محوری برای تکمیل 

چرخه تولید خودرو در آذربایجان شرقی دانست.
به گفته وی، با توجه به وجود واحدهای قطعه ســاز و مجموعه ساز 
فوق، تبریز و آذربایجان شرقی توان فنی و اقتصادی تولید انواع خودروی 

سواری، کشنده و کامیون در شمارگان باال را دارد.
تامین انرژی چالش مهم صنعت فوالد است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی یکی دیگر 
از حلقه های ناقص تولیدی استان را مربوط به صنایع مادر فوالد دانست 
و با بیان اینکه باید به سمت تکمیل زنجیره تولید در این صنعت رفت، 
گفت: هم اکنون به لحاظ تولید انواع فوالد این استان رتبه سوم کشور و 
در تعداد کارخانه های فوالدی نورد بخش خصوصی مقام اول کشور را در 
اختیار داریم. پرنیان حرکت به سمت تولید فوالد آلیاژی را یکی از اهداف 
مهم حوزه صنعت آذربایجان شــرقی چه در بخش دولتی و چه بخش 
خصوصی اعالم و اضافه کرد: اگر در این زمینه تولید به حرکت افتد بدون 
تردید با تکمیل زنجیره تولید فولدا می توانیم ارزش افزوده این صنعت 

مهم و مادر را در منطقه شمال غرب کشور توسعه داده و اضافه کنیم.
وی یکی از کمبودهای این حوزه را مربوط به تامین خوراک واحدهای 
فوالدی اعالم و اظهار کرد: به دلیل اینکه در آذربایجان شــرقی معادن 
مربوط به فوالد نداریم باید این خوراک را از استان های دیگر ئو همجوار 

تامین و وارد کارخانه های تولیدی کنیم.
پرنیان تکمیل زنجیره تولید فوالد در آذربایجان شــرقی را منوط به 
اتصال معادن از جمله سنگ آهن و کنسانتره آهن دانست و ادامه داد: این 
خوراک را می توان از استان های دیگر تامین کرد که این موضوع نیازمند 
افزایش توان پشتیبانی است که در این رابطه رایزنی هایی با وزارت راه و 
وزارت صمت به انجام رسیده است. وی مجموع واحدهای تولید فوالد در 
آذربایجان شرقی 60 کارخانه اعالم کرد که از این تعداد تنها یک واحد 
توســط دولت اداره می شود و بقیه توسط بخش خصوصی و عیردولتی 
احداث و راه اندازی شــده اســت. پرنیان تامین انرژی را یکی از چالش 
های مهم بخش صنعت به خصوص در حوزه فوالد برشــمرد و با اشاره 
به اینکه هم اکنون واحدهای تولید شمش بر اثر کمبود در تامین انرژی 
با ظرفیت پایین فعالیت می کنند، خواستار مساعدت بیشتر وزارت نیرو 
برای تامین برق این واحدها شــد. وی یکی از شاخص های مهم توسعه 
یافتگی کشورهای صنعتی را تولید و تکمیل زنجیره های فوالد دانست 
و یادآور شد: در حال حاضر ۲۵ درصد مجموع کارخانجات تولید فوالد 

کشور در آذرایجان شرقی قرار دارد.

افزایش ۱.۴ برابری حقوق دولتی معادن آذربایجان شرقی
رییس سازمان صمت آذربایجان شرقی توسعه فعالیت معادن را یکی 
از حلقه های وصل در راستای تکمیل چرخه تولید بیان کرد که می تواند 
موجب رونق کســب و کار و تامین مواد اولیه و خوراک اصلی واحدهای 

تولیدی و صنعتی شود.
پرنیان یکی از اقدامات مهم دولت ســیزدهم در بازســازی، نوسازی 
و فعال ســازی معادن را راه اندازی ســامانه جامع تجــارت نام برد و با 
بیان اینکه اتصال معادن به این ســامانه تمامی فعالیت ها اعم از میزان 
اســتخراج، خوراک، فروش و درآمدهای را شفاف سازی می کند، اظهار 
کرد: این شیوه جدید برخالف روش های قبلی است که در آن هیچ گونه 

شفافیتی وجود نداشت و منجر به بروز انواع مشکالت می شد.
وی از اتصال ۹۵ درصد معادن آذربایجان شــرقی به ســامانه جامع 
تجارت خبر داد و با بیان اینکه در این زمینه مقام اول کشــور را داریم، 
یادآور شد: تا پایان امسال ۱00 درصد معادن فعال استان به این سامانه 
متصل شــده و تمامی فعالیت های آن به صــورت برخط قابل رصد و 

پیگیری خواهد بود.
پرنیان مجموع معادن آذربایجان شرقی را 600 واحد اعالم کرد که تا 
پیش از روی کار آمدن دولت ســیزدهم ۵0 درصد آنها راکد و غیرفعال 
بــود که با تالش های چند ماهه اخیر تعدادی از این واحدها به چرخه 
فعالیت بازگشته و بقیه نیز با بررسی جوانب امر به تدریج فعال می شوند.
وی تشکیل کمیته معادن در شهرستان ها را یکی از اقدامات مدیریت 
ارشــد آذربایجان شرقی به منظور رصد و پایش دقیق معادن دانست و 
ادامه داد: این کمیته ها با کنترل کامل نحوه فعالیت معادن در صورتی 
که متوجه قصور شوند، می توانند با تایید مراجع مربوطه نسبت به سلب 

امتیاز آنها اقدام کنند.
پرنیان اظهار کرد: بر این اساس تمامی معادن فعال آذربایجان شرقی 
تا پایان امسال پایش شده و در صورت مشکل دار بودن و بروز تخلفات 
از فعالیت آنها بالفاصله جلوگیری خواهد شد، چراکه سازمان صمت نه 
به دنبال افزایش کمیت که برای تولید و استخراج کیفی معادن تالش 
می کند. به گفته وی در حال حاضر تعداد هشــت هزار نفر در معادن 
آذربایجان شرقی اشتغال دارند که با کمی سازی این واحدها و توسعه می 

توان این میزان اشتغال را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
پرنیان داشــتن مشکالت زیست محیطی و کوچک بودن تعدادی از 
معادن که کشــف و اشتخراج آن اقتصادی نیست را از جمله معیارهای 

مهم در سلب امتیاز معادن آذربایجان شرقی برشمرد.
وی ایجاد شناســنامه برای هر معدن را یکی از مزیت های اتصال به 
سامانه جامع تجارت دانســت که بر اساس همین شناسنامه می توان 

نسبت به دریافت حقوق دولتی معادن اقدام کرد.
پرنیان از رشــد ۱.۴ برابری دریافت حقوق دولتی معادن آذربایجان 
شرقی از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و گفت: این رقم به بیش از ۲ هزار و ۱00 میلیارد تومان رسیده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اعزام مبلغ ســازمان اوقاف 
گفت: ۱۱ کارگروه تخصصی تبلیغی در مجموعه اعزام مبلغ اوقاف شکل 
گرفته که از این پس مبلغان بر اســاس تخصص خود و در مناسبت های 
گوناگون اعزام خواهند شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین هادی شفیع زاده در همایش 
بزرگ نهضت تفسیر قرآن کریم در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور که 
امروز در سالن همایش های امامزاده شاه سید علی )علیه السالم( برگزار 
شد اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف منتظران واقعی، حفظ دین در 
جامعه است. وی افزود: مبلغان مذهبی برای احیای دین گام بر می دارند 
و امیدوارند این تالش ها مورد رضایت خداوند و امام عصر)عج( قرار بگیرد 
و آنها جزو زمینه سازان ظهور باشند. مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف 
و امور خیریه ضمن تشــکر از مبلغان اوقاف که طی ایام تبلیغی فاطمیه 
در مناطق مختلف به ویژه مدارس حضور چشمگیری داشتند گفت: گفته 
می شد میان دهه هشــتادی ها و نودی ها با روحانیت فاصله افتاده ولی 
حضور مبلغان، موجب می شــود این فاصله کمتر شود. وی با بیان اینکه 
تصور اولیه سازمان اوقاف نیز، استقبال چشمگیر دانش آموزان از روحانیون 
مبلغ به این شکل که شاهد هستیم نبود خاطرنشان کرد: در این زمینه 

معاونان فرهنگی ادارات کل اوقاف استان ها هماهنگی خوبی ایجاد کردند 
و همکاری گسترده آنها سبب استقبال از مبلغان شد. شفیع زاده عنوان 
کرد: ۲00 نفر از مبلغانی که پیش از این با فضای مدارس آشــنا بودند 
انتخاب شدند و طی هماهنگی با سرگروه های تبلیغی و معاونین فرهنگی 
اســتان ها به مدارس اعزام شــدند که در نهایت تعداد آنها به ۳۹۴ نفر 
افزایش یافت. مدیرکل اعزام مبلغ ســازمان اوقاف و امور خیریه با بیان 
اینکه در فاطمیه امســال و طی پنج روز، مبلغان اوقاف در سراسر کشور 

در ۹80 کالس متوسطه اول حضور پیدا کردند گفت: همچنین در این 
مــدت مبلغان روحانی اوقاف در ۴۵0 کالس متوســطه دوم هم به کار 
تبلیغی پرداختند. وی ادامه داد: دو ماه قبل جلســه ای با حضور ریاست 
ســازمان اوقاف برگزار و حجت االسالم والمسلمین خاموشی هم مطالبه 
نماینده ولی فقیه را مطرح کردند که در مورد تبلیغ تخصصی با محوریت 
جوانی جمعیت و تعالی خانواده بود. شــفیع زاده با اشاره به هم اندیشی 
صورت گرفته در اداره کل اعزام مبلغ ســازمان اوقاف گفت: مقرر شــده 
اســت که ۱۱ کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل شود که تاکنون 
۴ مورد از آنها شــکل گرفته و به این ترتیــب و در آینده نزدیک، اعزام 
مبلغان به صورت عمومی صورت نمی گیرد بلکه آیین نامه ای تدوین شده 
که بر اساس آن مبلغان به صورت تخصصی تربیت و اعزام شوند. مدیرکل 
اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: در ایام اهلل دهه فجر 
امسال، مبلغانی که تخصص و تجربه سخنرانی چند رسانه ای داشتند به 
مدارس، دانشگاه ها، بقاع متبرکه و دیگر مکان هایی که اجتماعات انسانی 
شکل می گیرد اعزام شدند و کار تخصصی تبلیغ را انجام دادند. وی افزود: 
سرگروه هایی در دهه فجر امسال اعزام شدند که توانایی اجرای سخنرانی 

چند رسانه ای با موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی را داشتند. 

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: 
میانگین پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن در این استان ۳۵ 
درصد اســت و تالش اســت تا پایان دولت ســیزدهم، تمام واحدهای 

مسکونی هدفگذاری شده به اتمام رسد.
حمید انعامی افزود: اراضی ۳0 هزار واحد طرح نهضت ملی مســکن 

استان تامین شده است.
وی تاکیــد کرد: تاکنون ۱۴0 هزار نفر متقاضی در طرح نهضت ملی 
مسکن استان مرکزی ثبت نام کردند که از این تعداد، 80 هزار نفر واجد 
شــرایط نخست را داشتند و در بررسی های دقیق تر، ۴0 هزار نفر از این 

افراد، واجد شرایط نهایی شناخته شدند. مدیرکل راه و شهرسازی مرکزی 
اظهار داشت: تاکنون در اراک برای ۴0 هزار متقاضی نهایی طرح نهضت 
ملی مسکن به استعداد ۳0 هزار نفر زمین تهیه شده و عملیات اجرایی 

۲0 هزار طرح دیگر نیز کلید خورده است.
انعامی با اشــاره به اینکه پیشرفت فیزیکی طرح های آغاز شده طرح 
نهضت ملی مسکن استان مرکزی متفاوت است، گفت: اکنون در ساوه 
یک هزار و 800 واحد مســکونی با پیشرفت فیزیکی حدود ۷0 درصد، 
در دلیجان نیز 600 واحد با پیشرفت فیزیکی ۷0 درصد در حال انجام 
است و در برخی از شهرها از جمله خمین و محالت که فاز دوم اجرای 

طرح نهضت ملی مسکن دیرتر آغاز شده، پیشرفت فیزیکی آنها ۱0 تا 
۲0 درصد است. وی با بیان اینکه تعامل و همکاری مردم در تامین آورده 
سبب تســریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: در دهه 
فجر امسال، ۲86 واحد به بهره برداری رسید که ۱۱0 واحد آن تعاونی ساز 

و ۱۷6 واحد به شکل گروه های ساخت، افتتاح شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۲۵ درصد واحدهای فوالد کشور در آذربایجان شرقی قرار دارد

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف:

۱۱ کارگروه تخصصی تبلیغ در اوقاف تشكیل می شود

مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی:

 میانگین پیشرفت فیزیكی طرح نهضت ملی مسكن 
در استان مرکزی ۳۵ درصد است

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از 
نحوه عملکرد ، ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی منطقه ساری 
در آستانه فرا رسیدن ایام نوروز ۱۴0۲ بازدید کرد . به گزارش خبرنگار 
روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب پور مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری ، از بازدید سرزده معاون 
سیاســی امنیتی واجتماعی اســتانداری مازندران در تاریخ ۱۴ اسفند 
۱۴0۱ از انبار نفت ســاری گفت و افزود : در این بازدید کارشناســان 
عملیاتی انبار نفت ساری  ، نحوه عملکرد و عمده فعالیتهای شرکت را 
تشریح کرده و توضیحاتی در خصوص عملیات تامین و توزیع فرآورده 
های نفتی ارائه دادند . سبحان رجب پور در ادامه بازدید گزارشی جامع 
در مورد ذخیره سازی بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران ارائه داده و تاکید کرد : در حال 
حاضر تاسیسات گاز مایع شهید تند گویان یکی از پنج انبار بزرگ و مادر 
ذخیره سازی گاز مایع در سطح کشور می باشد که به میزان کافی گاز 

مایع در مخازن خود ذخیره دارد و هیچ مشکلی برای توزیع در زمان وقوع 
بحرانهای احتمالی ندارد ، همچنین انبار نفت ساری یکی از انبارهای نفت 
استراتژیک شمال کشور می باشد که عالوه بر تامین بخش عمده سوخت 
مورد نیاز اســتان بخشی از سوخت نیروگاه نکا و جایگاههای استانهای 
همجوار از جمله گلســتان و خراسان شــمالی را تامین می کند. مدیر 

منطقه ساری اظهار کرد :  ارتباط دو سویه میان نمایندگان مردم استان، 
مدیران دستگاههای اجرایی و اســتانداری در قالب این گونه بازدیدها 
می تواند بسیار مفید واقع شده و گام بلندی در رفع مشکالت و معضالت 
دستگاههای اجرایی تابعه باشد. در ادامه بازدید از انبار نفت ساری دکتر 
سلگی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از زحمات 
مدیریت و کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
که در انجام وظایف محوله  جهادی کار می کنند تشکر کرد و ادامه داد 
: توزیع فرآورده ها بدون وقفه در تمامی سال جریان دارد و این نشان از 
تالش مداوم و جهادی پرسنل نفتی در استان مازندران دارد که در مواقع 
بحران این خدمات بیشتر به چشم می آید . رجب پور مدیریت درست 
توزیع فرآورده های نفتی در کشــور و استان را نیازمند همراهی و هم 
گامی نزدیک مسئولین و مردم دانست و اظهار کرد : حمایتهای بی دریغ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، استانداری مازندران و فرمانداران بر 
کسی پوشیده نیست و همگی در تالش هستند تا با پیگیری مطالبات 

مردم و ادارات مشکالت احتمالی پیش رو را از سر راه بردارند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

دکتر سلگی معاون استاندار مازندران سر زده از انبار نفت ساری بازدید کرد
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نویسنده: علی آل علی
بازاریابی ماشه ای )Trigger Marketing( از آن دست 
استراتژی هایی است که کمتر کسی حتی اسمش را شنیده 
است. هر چقدر اتوماسیون در بین کارآفرینان محبوب شده، 
الگوی ماشــه ای سال هاست با گرد و قبار فراموشی دست و 
پنجه نرم می کند. البته در این میان بازاریاب های حرفه ای 
نه تنها با این استراتژی آشنایی دارند، بلکه مثل آب خوردن 
از آن برای بهبود کیفیت کارشان سود می برند. از این نظر 
بازاریابی ماشه ای همان فوت کوزه گری است که کمتر کسی 

از آن خبر دارد. 
حاال که با یک اســتراتژی ناشناخته سر و کار داریم، بد 
نیست مثل کالس های درس کارمان را با یک تعریف شسته 
و رفته شــروع کنیم. بازاریابی ماشه ای در ساده ترین شکل 
به اســتفاده از سیستم های اتوماسیون برای واکنش نسبت 
به رفتار مشــخصی از ســوی کاربران گفته می شود. مثال 
اگر کاربران از صفحه خاصی در ســایت بازدید یا کلیدواژه 
مشــخصی در ربات چت تایپ کردند، پلتفرم اتوماســیون 
شــرکت واکنش خاصی )ارســال ایمیل، پیامک یا نمایش 
پوش نوتیفیکیشن( به این رفتار نشان دهد. ماجرا آنقدرها 

هم که فکر می کردید، سخت نیست؛ مگر نه؟
همانطور که می بینید، بازاریابی ماشــه ای بیشتر حالت 
واکنشی دارد. یعنی ابتدا باید شش دانگ حواس مان را جمع 
رفتاری از مشتریان کنیم و بعد واکنش مناسب را سرموقع 

نشان دهیم. وگرنه مرغ از قفس خواهد پرید!
اگر شما هم دوست دارید کمی بیشتر درباره کاربردهای 
اتوماسیون بدانید، این مقاله کامال مخصوص شماست. البته 
ما در این میان سری هم به مزایای بازاریابی ماشه ای و نحوه 
اجــرای آن در عمل خواهیم زد. پس با ما همراه باشــید تا 

تبدیل به فردی ماهر در این حوزه شوید. 
چرا بازاریابی ماشه ای مهم است؟

ما در روزنامه فرصت امروز همیشــه کارمــان را با مرور 
مزایای یک اســتراتژی شــروع می کنیم. اینطوری آخرین 
شک و تردیدها درباره اســتفاده از آن ناپدید شده و دیگر 
وسط راه دلهره اینکه »نکند دارم وقتم را تلف می کنم« به 
ســر آدم نخواهد زد. اجازه دهید بدون حاشیه رفتن و بیان 

نکات کلیشه ای یک راست برویم سراغ اصل مطلب. 
اولیــن نکته ای که درباره بازاریابی ماشــه ای باید مدنظر 
داشــت، خالص کردن بازاریاب ها از شــر کارهای تکراری 
اســت. همانطور که ماشــین های اتوماتیک راننده ها را از 
کابوس تعویض مداوم دنده رها کرد، سیستم های اتوماسیون 
هم این شــانس را به بازاریاب ها می دهد تا لذت بیشتری از 
کارشــان ببرند. خب در طول روز آنقدر کار سر بازاریاب ها 
ریخته که دیگر فرصتی برای امور پیش پا افتاده نباشــد، 

مگر نه؟
اگر شما هم فکر می کنید زمان سر ناسازگاری با تیم   تان 
دارد و همیشــه خدا وقت کم می آورید، بازاریابی ماشه ای 
گزینه جذابی برای تان خواهد بود. این وسط با ورود هوش 
مصنوعی به سیستم های اتوماسیون دیگر احتمال خطا به 
زیر یک درصد رســیده است. پس الزم نیست الکی نگران 

عاقبت شوم اعتماد به اتوماسیون باشید.
حاال که بحث رهایی از شــر کارهای تکراری شد، باید به 
یــک نکته دیگر هم توجه کنیم. وقت شناســی یکی از آن 
ویژگی هایی است که تقریبا همه مشتریان عاشقش هستند. 
اینکه سفارش مان از آمازون ســر موقع ارسال شود یا تیم 
پشــتیبانی مایکروسافت در اولین تماس جواب مشکل مان 
را بدهد، رویایی اســت که این روزها کمتر رنگ واقعیت به 
خودش می گیرد. البته در شرکت هایی که بازاریابی ماشه ای 
تبدیل به یک امر رایج شده، سال هاست وقت شناسی دیگر 

مثل غول مرحله آخر امری ترسناک نیست.
با توجه به نکاتی که تا اینجا گفتیم، مزایای اصلی بازاریابی 

ماشه ای در دو مورد خالصه می شود:
رهایی بازاریاب ها از کارهای پیش پا افتاده
وقت شناسی یا همان انجام کارها سر موقع

احتماال بازاریاب های کارکشــته خیلی زود برای شــان 
این سوال ایجاد می شــود که آیا مزایای بازاریابی ماشه ای 
فقط در همین دو مورد خالصه می شــود؟ جواب ما همان 
چیزی است که انتظارش را دارید: مزایای بازاریابی ماشه ای 
بی نهایت زیاد است، اما ما فقط مهمترین موارد را برای تان 

خالصه کرده ایم. 
آخریــن مزیتی کــه باید با آن آشــنا شــوید، کاهش 
هزینه هاست. وقتی شما از اتوماســیون استفاده کنید، در 
واقع کار کارشــناس های متعدد را به یک سیســتم کامال 
هوشــمند واگذار کرده اید. پس طبیعی اســت هزینه های 
جاری تان به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. برای درک 
بهتر موضوع کافی اســت تیم فوتبالی را در نظر بگیرید که 

به جای یک تیم تدارکات پرتعداد از چند تا ربات هوشمند 
برای ســاماندهی کارها اســتفاده می کند. بی شک چنین 
راهکاری در بلندمدت هزینه های باشــگاه را طوری کاهش 

می دهد که نگو!
انواع بازاریابی ماشه ای: ورود به دنیای جدید 

مارکتینگ
شــاید پیش خودتان فکر کرده باشید بازاریابی ماشه ای 
اســتراتژی تک بعدی و سرراست است. در این صورت باید 

بگوییم ســخت دراشتباهید؛ چراکه این استراتژی بسته به 
موقعیت و اهداف کارآفرینان چهره های گوناگونی به خودش 
می گیرد. پس قبل از اینکه با عجله سراغ اجرای آن بروید، 

بد نیست با مدل های مختلفش آشنا شویم. 
)Event Based( الگوی رویدادمحور

بازاریابی ماشــه ای وقتــی برای یک رویداد مشــخص 
استفاده شــود، الگوی رویداد محور را شکل می دهد. اجازه 

دهیــد حرف مان را در قالب یک مثــال جذاب بیان کنیم. 
خرده فروشــی والمارت را در نظر بگیرید. این خرده فروشی 
مشــهور معموال برای مناســبت هایی نظیر بلک فرآیدی 
تخفیف های ویژه در نظر می گیرد. روش کارش هم تبلیغات 
گسترده برای مناسبت موردنظر است. حاال فرض کنید تیم 
بازاریابی والمارت از هفته ها قبل در خبرنامه اش اطالع رسانی 
وسیعی نســبت به جمعه سیاه کرده باشد. آیا این اقدام به 

تنهایی کافی است؟
بی شک کمتر کسی ارسال ایمیل های خشک و خالی را 
ضامن موفقیت یک برند می داند. درست در چنین موقعیتی 
بازاریابی ماشه ای خودش را نشان می دهد. شما با استفاده از 
این استراتژی وقتی کاربران بر روی لینک های ایمیل کلیک 
کرده یا حتی ایمیل تان را باز کنند، به طور خودکار پیام یا 
واکنش مشخصی را انجام خواهید داد. البته این وسط اصال 
پای شما وسط نیست؛ چراکه اتوماسیون حتی اگر شما در 
خواب هفت پادشان را هم ببینید، کارش را بدون یک ثانیه 

تاخیر انجام می دهد. 
شاید برای تان سوال شود، واکنش های احتمالی به ایمیل 
برند در مناسبت های مهم چیست. خب اجازه دهید چند تا 
از سناریوهای احتمالی را مرور کنیم. در ساده ترین حالت، 
کاربران با کلیک بر روی لینک فروشگاه به ارزیابی محصوالت 
می پردازند. یکی از فعالیت های کلیدی اتوماسیون در چنین 
شــرایطی نمایش تبلیغات پــاپ آپ )Pop Up( در کنار 
صفحه خواهد بود. اینطوری کاربران می توانند با یک کلیک 

از اطالعات جانبی محصوالت آگاه شوند. 
)Engagement Based( الگوی تعامل محور

تعامل بیشــتر با مشــتریان هدف دقیقــا مثل وضعیت 
اســتادی اســت که برای محبوبیت در بین دانشجوها باید 
ارتباط خوبی با آنها داشته باشد. در دنیای کسب و کار هم 
نرخ تعامل با مشــتریان به عنوان یکی از معیارهای کلیدی 
در سنجش موفقیت برندها شناخته می شود. بنابراین مرور 
آن به عنوان یک الگوی مهم در بازاریابی ماشــه ای چندان 

دور از ذهن نیست. 
همانطور که از اســم این الگو می شــود حــدس زد، به 
استفاده از اتوماســیون برای تعامل بهتر با مخاطب هدف 

اشــاره دارد. بهترین مثال در این رابطه مراجعه کاربران به 
ربات چت برند اســت. اگر اتوماسیون برند شما به خوبی با 
هوش مصنوعی سازگار شده باشد، در قالب ربات چت نرخ 
تعامل با مشتریان را به طور باورنکردنی افزایش خواهد داد. 
آن وقت کافی است یک گوشه نشسته و نظاره گر موفقیت 

برندتان باشید. 
اگر یک مقایســه کوچک بیــن الگــوی رویدادمحور و 

تعامل  محور داشــته باشــیم، تفاوت کلیدی آنها در هدف 
اصلی شــان اســت. در الگوی تعامل محور نه مانور بر روی 
فروش بیشتر، بلکه صرفا تعامل طوالنی تر با مشتریان مدنظر 
اســت. این طوری برند شما می تواند دستی به سر و گوش 

وضعیت سئوی خودش بکشد. 
)Emotional Triggers( الگوی احساسی

علم روانشناسی نه تنها در مطب پزشکان متخصص به کار 
من و شما می آید، بلکه نوید روزهای روشن را به کارآفرینان داده 
است. مثال در همین صنعت بازاریابی با استفاده از تکنیک های 
روانشناسی شناخت کارآفرینان از مشتریان به طور چشمگیری 
افزایــش پیدا کرده اســت. در این میان توصیه همیشــگی 
روانشناس ها برای برندها تمرکز بر روی احساسات مشتریان 
اســت. عواطفی نظیر خوشحالی، ترس، خشم یا غم از جمله 
مواردی است که برندها باید واکنشی سریع به آن نشان دهند. 

وگرنه کاله شان پس معرکه خواهد بود. 
تمرکز بر روی احساســات مشــتریان بدون استفاده از 
اتوماســیون تقریبا امری غیرممکن است؛ چراکه این روزها 
مشــتریان بیشتر از هر زمان دیگری دوست دارند برندها را 
در کنار خودشان ببینند. بنابراین شما در عرصه بازاریابی با 
نوعی بازی ثانیه ها رو به رو هستید. به طوری که حتی یک 
ثانیه تاخیر در واکنش مناسب به احساسات مشتریان شما 

را از کورس رقابت خارج خواهد کرد. 
بازاریابی ماشــه ای در الگوی احساســی بر روی واکنش 
سریع یک برند نسبت به احساسات مشتریان تمرکز دارد. 
مثال اگر مشــتریان در تماس با تلفن گویای شرکت نسبت 
به ناراحتی از کیفیت محصوالت اظهارنظر کردند، شما چه 
واکنشی نشــان خواهید داد؟ این سوالی است که خیلی از 

بازاریاب ها فقط فکر می کنند جوابش را می دانند!
تیم هــای بازاریابی معمــوال در قالب الگوی احساســی 
ســناریوهای مختلفی در برابر هر اقــدام یا به عبارت بهتر 
احســاس مشــتریان تعریف می کنند. بنابراین سیســتم 
اتوماسیون بدون حتی یک لحظه درنگ در برابر احساسات 
مختلف مشتریان واکنش مناسب را نشان می دهد. اینطوری 
حداقل مشــتری دلش خوش است که شما را کنار خودش 

دارد.

بازاریابی ماشه ای در عمل: تکنیک هایی برای 
اجرای بی دردسر

بعد از مرور الگوهای مختلف بازاریابی ماشه ای حاال دیگر 
نوبت به راهنمــای طالیی ما برای اجرای این اســتراتژی 
می رسد. خب پیش خودتان فکر نکرده اید که ما همینطور 
خشــک و خالی با چند تا مزیت شما را در دریای بازاریابی 

تنها می گذاریم؟
ما در ادامه ســعی می کنیم راحت تریــن روش ها برای 
اجرای بازاریابی ماشــه ای را به اتفاق شما مرور کنیم. پس 

آب دست تان است زمین گذاشته و با ما همراه شوید. 
درک پرسونای مشتری: اولین گام در بازاریابی 

ماشه ای
تقریبا در هر اســتراتژی که به مارکتینگ ربط داشــته 
باشد، شناخت پرسونای مشتریان اهمیت ویژه ای دارد. این 
کار مثل جلسه آنالیز تیم رقیب از سوی سرمربی یک تیم 
فوتبال اســت. در چنین جلسه ای ویژگی های اصلی رقیب 
به دســت آمده و ســرمربی قصه مان به راحتی با طراحی 
تاکتیک های بهتر از خجالت حریــف درمی آید. این دقیقا 
همان کاری اســت که شــما با درک پرسونای مشتری به 

خوبی در بازار انجام خواهید داد. 
از آنجایی که در بازاریابی ماشــه ای همه چیز به واکنش 
شما بســتگی دارد، باید اول از همه مشتریان را مثل کف 
دست تان بلد شــوید. خب هر واکنشی براساس یک کنش 
اولیه صورت می گیرد. حاال اگر شــما هیچ درکی از کنش 
مشتریان تان نداشته باشید، به نظرتان شانسی برای واکنش 

درست خواهید داشت؟
کار شــما در این بخش بی نهایت ساده است. کافی است 
تــا جایی که می توانید اطالعات به درد بخور از مشــتریان 
جمــع آوری کنید. مثــال در خبرنامه تان به جــای اینکه 
همینطور الکی برای کاربران ایمیل ارســال کنید، فرم های 
ثبت اطالعات قرار دهید. البته این وسط باید پاداشی برای 
مشتریان در نظر بگیرید. وگرنه همه با خیال راحت از کنار 
درخواســت تان عبور خواهند کرد. اگر نظر ما را بخواهید، 
پاداش هایی مثل بن تخفیف ایده کار راه بندازی خواهد بود. 
پس منتظر چه هستید؟ همین حاال کارتان را شروع کنید. 

طراحی سناریو: مهمترین بخش کار
اگر یادتان باشــد اول مقاله گفتیم بازاریابی ماشه ای به 
کمک اتوماســیون انجام می شــود. شــاید با شنیدن اسم 
اتوماسیون خیال تان راحت شود که دیگر همه چیز به طور 
خودکار انجام می شود. بی شک این فرض تا حدودی درست 
اســت، اما نباید فکر کنید قرار است دست به سیاه و سفید 
نزنید. تعیین ســناریو برای اتوماسیون وظیفه ای است که 

فقط و فقط از عهده شما برمی آید. 
امیــدوارم با تعریف وظیفه باال خیلی احســاس ناامیدی 
یا ترس نکرده باشــید؛ چراکه فرمول اصلی بی نهایت ساده 
اســت. شــما به عنوان یک بازاریاب باید مشــخص کنید 
سیســتم اتوماســیون در قبال یک رفتار مشخص از سوی 
مشتریان چه واکنشی باید داشته باشد. مثال اگر مشتریان 
در فروشگاه آنالین برند سراغ یکی از شلوارهای جین رفتند، 
چه نوع تبلیغ پاپ آپی باید در گوشــه صفحه ظاهر شــود. 
بی شــک کلی از این سناریوها ممکن است برای مشتریان 
روی دهــد. بنابراین اصال عجله نکنیــد و خودتان را جای 
مشتریان قرار دهید. به عالوه، اطالعاتی که در مرحله قبل 
به دست تان آمده، نقش مهمی در موفقیت تان در این مرحله 
خواهد داشــت. پس اگر مرحله قبلی را همینطور سرسری 
طــی کرده اید، باید یکبار دیگر به عقب برگشــته و کار را 

اصولی شروع کنید. 
انتخاب زمان و نحوه اجرای کمپین

بازاریابی ماشــه ای معموال در زمان های مختلف رنگ و 
بوی متفاوتی می گیرد. همانطور که سریال های تلویزیونی 
خودشان را با مناســبت های گوناگون هماهنگ می کنند، 
شــما هم باید وضعیت کارتــان را با شــرایط و انتظارات 
مشــتریان وفق دهید. وگرنــه دیر یا زود غول شکســت 

پشت تان را به خاک می مالد. 
درباره زمان اجرای کمپین باید به مناســبت های پیش 
رو توجه کنید. مثال ســالگرد تاسیس برند، بلک فرایدی یا 
تعطیالت سال نو از جمله رویدادهای پرطرفداری است که 

واکنش های متفاوتی از طرف برند شما طلب می کند. 
در مرحله بعد باید کمی درباره نحوه اجرای کمپین فکر کنید. 
اینکه شما قصد دارید از بازاریابی ماشه ای در سایت، شبکه های 
اجتماعی یا ایمیل استفاده کنید، مسئله ای نیست که همینطور 
شانسی انتخابش کنید. یادتان باشد انتخاب های شانسی حتی 
اگر موفقیت بزرگی برای تان به همراه داشته باشد، هیچ تداومی 
نخواهد داشت. پس به جای اینکه خودتان را خسته کنید، از 

همان اول کارتان را با برنامه جلو ببرید.
یادتان باشــد شما قرار نیست چون در استفاده از ایمیل 
یا ســایت مهارت دارید، الزاما از آن روش استفاده کنید. در 
عوض این ســلیقه مشتریان اســت که حرف اول و آخر را 
می زند. پس سعی کنید درست جایی حضور داشته باشید 
که مشتریان دوست داشــته و انتظارش را دارند. اینطوری 
هــم خیال خودتان راحت می شــود، هــم اینکه خبری از 

دردسرهای جانبی نخواهد بود. 
آخرین نکته ای که باید مدنظرتان باشد، ضرورت وفاداری 
به الگویی است که انتخاب می کنید. یعنی اگر سراغ استفاده 
از بازاریابی ماشه ای در ایمیل ها رفتید، دیگر نباید فردا آن 
را کنار گذاشته و سراغ روش دیگری بروید. توصیه ما دست 
کم دو ماه تمرکز روی یک الگوی مشخص است. اینطوری 

تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
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