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دوشنبه
6 اردیبهشت 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سایه سیاست های دستوری همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی می کند

بیم و امیدهای 
اقتصاد 1400

فروردی��ن م��اه 1400 عمدتا با اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در حافظه اقتص��اد ایران به یاد می ماند. آنجا که 
عبدالناصر همتی در آغازین روزهای سال جدید به خلق پول برای پوشش کسری بودجه سال های 98 و 99 اعتراف 
کرد و این گونه بود که س��ایه سیاست های دستوری بار دیگر بر واقعیت های اقتصادی چربید. همچنین در اولین ماه 
سال که با موج چهارم کرونا در سراسر کشور همزمان شد، تصاویر ایستادن شهروندان در صف های طوالنی مرغ، نشانه 
دیگری از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی است که به رغم کاستی و ضعف در چند سال گذشته کماکان اجرا شده و 
سخنان اخیر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نشان می دهد که در دو ماه گذشته یعنی اسفندماه سال...
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شاخص بورس تهران در پنجمین روز اردیبهشت 11 هزار واحد افت کرد

بورس در فاز انتظار
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فرصت امروز: بررسـی ها نشـان می دهد در اسـفندماه سـال گذشـته، 10 صنعت پرارزش در بورس و 
فرابورس نزدیک به 81 درصد ارزش این بازار را تشـکیل داده اند. ارزش کل بازار بورس تهران در این 

ماه در مقایسـه با اسـفندماه 1397، به میزان 668 درصد بیشتر شـده که نشان دهنده رشد 
هفت برابری این بازار در اقتصاد ایران است. ارزش بازار بورس تهران در انتهای اسفندماه...

ارزش بازار سرمایه در اسفندماه سال گذشته 7 برابر شد

10 صنعت پرارزش بورس در پایان 99

یادداشت
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13 رمضان 1442 - س�ال هفتم
شماره   1767

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.26 Apr 2021

در طول دو ماه گذش��ته در هند هم جش��ن های ساالنه رنگ در آغاز 
بهار برگزار شده و هم فس��تیوال مذهبی حمام شاهی و هم رقابت های 
انتخاباتی در پنج ایالت پرجمعیت این کش��ور و بنابراین چندان عجیب 
نیس��ت که کرونا این روزها در س��رزمین هفتاد و مل��ت بیداد می کند. 
هن��د یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت دارد و حتی پیش از این 
موج دوم کرونایی نیز متهم بود که به دلیل عدم پوش��ش کافی تست و 
مراقبت های بهداش��تی، آماری که از تعداد بیماران و مرگ و میر ناشی 

از کرونا ارائه می کند، غیردقیق و تخفیف یافته است.
از اوای��ل ماه آوریل یعنی از حدود س��ه هفته پی��ش بود که آمار ابتال 
در هن��د به ص��ورت قابل مالحظه ای افزایش یاف��ت؛ موضوعی که البته 
با نگاه کردن به تصاویر آن س��ه روی��داد عظیم بهاری، آنقدرها هم جای 
تعجب ندارد. ماجرا البته وقتی بغرنج تر می ش��ود که بدانیم از حدود 60 
روز پیش یک جهش تازه در ویروس کرونا در هند ثبت ش��ده اس��ت و 
در روزهای گذش��ته، هند که در مدیریت فاجعه آمیز کرونا شانه به شانه 
یکی از بدترین کش��ورهای جهان یعنی برزیل )که یک  سویه متفاوت از 
کرونا در آنجا هم گسترش پیدا کرده( حرکت کرده بود، حاال به صورت 

روزانه رکورد ثبت موارد ابتال و مرگ و میر ناشی از آن را می شکند.
نخس��ت وزیر هند در کنار سایر مدیران بهداشتی و سیاستمدارانی که 
تصور می کردند وضعیت عادی س��ازی  ش��ده اس��ت، حاال با این واقعیت 
روبه رو هس��تند که حتی اگر بخواهید به انتشار بیماری کرونا به عنوان 
یک »حقیق��ت جدید« که مردم باید با آن زندگ��ی کنند عادت کنید، 
کرونا به ش��ما این فرصت را نمی دهد که شرایط را عادی تصور کنید و 

به راه خود ادامه دهید.
ش��رایط در هند هیچ وقت عادی نبوده، با این حال تصمیم گیری در 
مورد اینکه آن را همانطور که هست »اورژانسی« در نظر بگیرند، با تاخیر 
قابل مالحظه ای رخ داده است. در بدترین روزهای سال گذشته میالدی 
در هند، این کش��ور رکورد ثبت 2 هزار مورد مرگ را به خود اختصاص 
داده است. در قله موج اول همه گیری در اواخر پاییز و زمستان گذشته 
تا ثبت روزانه 10 میلیون مورد ابتال پیش رفته است و حاال یک ماه بعد 
از آغاز رسمی موج دوم، موارد ثبت شده از ابتال به ویروس در این کشور 
بی��ش از ماهانه 16 میلیون و 600 هزار نفر اس��ت. تنها روز 24 آوریل، 
893 هزار مورد ابتال ثبت شده است که قطعا به دلیل کمبود دسترسی 

و امکانات تست شامل تمام موارد ابتالی رخ داده نیست.
بیش��ترین سویه قابل مشاهده در هند، در حال حاضر سویه ثبت شده 
در انگلیس اس��ت اما برآورد می شود که حدود 12درصد از مبتالیان به 
کرونا در هند مبتال به نوع تازه جهش یافته ویروس باش��ند که به عنوان 
س��ویه شناسایی ش��ده در هند ثبت شده اس��ت. با در نظر گرفتن اینکه 
س��رعت واکسیناس��یون در هند به نسبت جمعیت بس��یار پایین است، 
در حال حاضر در هند عمدتا دو واکس��ن آس��ترازنکا و واکسن ساخت 
خود این کش��ور یعنی کوواکس، در کنار اسپوتنیک وی تزریق می شود. 
تنها 8.4 درصد جمعیت این کش��ور یعنی حدود 115 میلیون نفر تا به 
حال واکسینه ش��ده اند که از این تعداد تنها حدود 1.5 درصد جمعیت 
یعنی 20 میلیون نفرش��ان دو ُدز و باق��ی تنها یک ُدز دریافت کرده اند. 
این آمار در حالی ثبت ش��ده است که گفته می شود واکسن بومی هند 
)کوواک��س( در براب��ر جهش جدید که دو ماه پیش ثبت ش��ده اس��ت، 

مصونیت ایجاد نمی کند.
در حال حاضر در هند و س��وای مردمی که خارج از بیمارستان بدون 

تشخیص یا با تشخیص دیرهنگام بیماری می میرند، عده ای در صف های 
بیمارستان، عده ای به دلیل نبود تخت خالی در بخش های مراقبت ویژه 
و عده ای دیگر به دلیل نبود »اکس��یژن بیمارس��تانی« از بین می روند. 
آمار مرگ و میر در هند در تمام طول همه گیری در تناسب با جمعیت 
و وس��عت این کشور بسیار باال بوده اس��ت. در قله موج اول همه گیری، 
آمار مرگ ثبت شده بر اثر کرونا در هند تا 1300 نفر هم باال رفته است. 
سه هفته بعد از آغاز موج دوم همه گیری روز جمعه 22 آوریل، بیش از 

2600 مورد مرگ بر اثر کرونا در هند ثبت شده است.
مردم مثل برگ خزان در گورهای عظیم دفن می شوند یا به سنت های 
دیگر در هند س��وزانده می ش��وند و همزمان کش��ورهای مختلف نگران 
سرایت سویه جدید کشف شده از طریق پروازها بین هند و دیگر کشورها 
هس��تند. در هفته گذش��ته، آمریکا، کانادا، فرانسه و بریتانیا پروازها به و 
از هن��د را متوقف کردند، این هفته نی��ز ایران، اندونزی، کویت و امارات 
پروازها به این کشور را متوقف کرده اند. به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت 
ایران در حالی که کشور از سه هفته پیش و بعد از پایان تعطیالت بدون 
محدودیت نوروزی وارد موج چهارم همه گیری کرونا ش��ده و آمار روزانه 
مرگ و میر ثبت شده از بدترین روزهای موج های قبلی هم پیشی گرفته 
اس��ت، از س��ه روز پیش با مانور روی آمار هند در حالی س��عی می کند 
هشدار دهد که افزایش تلفات به دلیل توقف دیرهنگام پروازهای ورودی 
از هند اس��ت؛ کما اینکه جواد صالحی، مس��ئول پیشین ستاد کرونا در 
ف��رودگاه امام )ره( که در حال حاضر مدی��ر روابط عمومی این فرودگاه 
اس��ت، می گوید حتی در جریان ورود س��ویه ثبت شده کرونا در انگلیس 
به کش��ور، طبق آمار خود وزارت بهداش��ت، مرزهای زمینی در جنوب و 
جنوب غرب کشور بیشترین تاثیر را در ورود این گونه ویروس به کشور 
داش��تند و اولین نمونه های کشف ش��ده از ابتال به سویه مشهور به سویه 

انگلیسی هم در خوزستان دیده شده است.
با در نظر گرفتن اینکه هند با افغانستان و پاکستان مرز زمینی دارد و 
این هر دو کشور با ایران مرز مشترک دارند، نگرانی از اینکه ورود سویه 
جدید که 60 روز پیش شناسایی شده از مرزهای زمینی رخ داده باشد 
یا در ادامه رخ دهد، بس��یار بیشتر از نگرانی از ورود ویروس از مرزهای 
هوایی است؛ آن هم در شرایطی که می دانیم در مورد کشورهایی مانند 
هند در تمام هفته های گذشته که اقال یک پرواز غیرمستقیم بین دهلی 
و تهران در روزهای جمعه برقرار بوده اس��ت، مسافران و خدمه پرواز دو 
بار در فرودگاه مبدأ و مقصد تست شده اند و همچنین توسط کمیته های 

»پایش بهداشت مرزی« در فرودگاه بررسی بالینی شده اند.
شرایط در هند با آن جمعیت و آن بی مباالتی های رخ داده در مدیریت 
اجتماعات و گردهمایی ها و کمبود امکانات و دارو و تخت بیمارس��تانی، 
از هر کجای دیگری از جهان بدتر اس��ت. بروز یک س��ویه جدید در این 
کش��ور اوض��اع را حتی از بدتر هم بدتر کرده اس��ت، ب��ا این حال نباید 
نادی��ده گرفت که چین محل اولیه بروز ویروس کرونا، یک س��ال پیش 
در چنین روزهایی با محدودیت های بسیار سخت گیرانه توانست جلوی 
ورود کشور حتی به موج دوم بیماری را هم بگیرد. به طور کلی، ویروس 
کرونا هرچند ویروس��ی موذی اس��ت، اما تجربیات کش��ورهای مختلف 
نشان داده است که فراتر از عقل جمعی بشریت نیست؛ البته به شرطی 
ک��ه سیاس��ت گذاران واقعا به دنبال کنترل وضعی��ت و کاهش هزینه ها 
باش��ند و نه پیداکردن بهانه ای برای واگذاری مسئولیت عملکردشان به 

یک ویروس میکروسکوپی.

چرا وضعیت کرونایی هند ناگهان فاجعه بار شد؟

کووید در سرزمین هفتاد و دو ملت

طراحی منحصر به فرد اکانت برند در شبکه های اجتماعی
چگونه اکانتی جذاب برای برندمان در شبکه های اجتماعی داشته باشیم؟

گش��ت و گذار در فضای ش��بکه های اجتماعی همیشه همراه با آشنایی با کسب و کارهای مختلف است. 
کمتر کاربری تجربه جس��ت وجو در ش��بکه های اجتماعی و عدم مشاهده دست کم یک محتوای مربوط به 
برندها را دارد. امروزه کس��ب و کارها حضور چشمگیری در شبکه های اجتماعی دارند. دلیل حضور برندها 
در ش��بکه های اجتماعی بس��یار روشن است. تعامل با مخاطب هدف در ش��بکه های اجتماعی برای برندها 
بسیار کم هزینه و همچنین تاثیرگذار است، با این حال آیا صرف راه اندازی یک اکانت رسمی در شبکه های 
اجتماعی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کافی اس��ت؟  بس��یاری از برندها به طور مداوم در حال 

سرمایه گذاری بر روی بازاریابی در شبکه های اجتماعی هستند. شاید این امر در نگاه نخست بیانگر...

گرانی کاالها و عدم 
شناخت بازار

محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت، معدن و 

تجارت استان تهران

در ماه ه��ای گذش��ته افزایش 
قیمت بعض��ی از اقالم خوراکی، 
مردم را ب��ه صف های خرید این 
اق��الم با قیمت دولتی کش��انده 
است، اما جالب است که در این 
بین، کس��ی درب��اره چرایی بروز 
این مش��کل س��والی نمی پرسد. 
پرس��ش این اس��ت که چرا در 
ش��رایطی که دول��ت ارز 4200 
تومان��ی ب��ه واردات نهاده ه��ای 
دامی و خوراک طیور اختصاص 
می دهد، قیمت مرغ بیش از پنج 
برابر رشد می کند؟ چرا زمانی که 
دولت مدعی اس��ت با اختصاص 
ارز ترجیح��ی، 70 درصد از نیاز 
صنعت دام و طیور به خوراک را 
تامین می کند، کسی درباره 30 
درص��د و 20 درصد باقی مانده و 
میزان اثربخشی آن از بازار حرفی 
نمی زن��د و نهایتا اینکه چطور با 
وجود تامی��ن 70 درصدی نهاده 
تولی��د، قیمت اجن��اس و کاالها 
چه��ار تا پن��ج برابر رش��د کرده 
است؟ وزارت جهاد کشاورزی به 
عنوان دستگاه دولتی متولی این 
امر، به خوبی از ریش��ه مشکالت 
باخبر اس��ت. زمانی که قرار شد 

مرغ،  تولیدکنن��دگان 
خوراک الزم را...



ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

فروردی��ن ماه 1400 عمدت��ا با اظهارنظر رئی��س کل بانک مرکزی در 
حافظ��ه اقتصاد ایران به یاد می ماند. آنجا که عبدالناصر همتی در آغازین 
روزهای سال جدید به خلق پول برای پوشش کسری بودجه سال های 98 
و 99 اعتراف کرد و این گونه بود که س��ایه سیاست های دستوری بار دیگر 
ب��ر واقعیت های اقتصادی چربید. همچنین در اولین ماه س��ال که با موج 
چهارم کرونا در سراسر کشور همزمان شد، تصاویر ایستادن شهروندان در 
صف های طوالنی مرغ، نش��انه دیگری از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی 
است که به رغم کاستی و ضعف در چند سال گذشته کماکان اجرا شده و 
سخنان اخیر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نشان می دهد 
که در دو ماه گذش��ته یعنی اسفندماه سال گذشته و فروردین ماه امسال 
نیز در مجموع 1.4 میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی 

و نهاده های دامی تخصیص یافته است.
ام��ا با وجود تخصیص های صورت گرفته از س��وی بان��ک مرکزی برای 
واردات کاالهای اساس��ی، در هفته های گذش��ته شاهد تالطم در بازار این 
کاالها بوده ایم و این در حالی اس��ت که دامنه ارز 4200 تومانی به س��ال 
1400 نیز کش��یده شده و دولت با اس��تدالل جلوگیری از افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی همچنان به تخصیص ارز ترجیحی ادامه می دهد. نکته 
مهم اما اینجاست که با وجود این میزان تخصیص ارز برای کاالهای اساسی 
از جمله نهاده های دامی و مواد اولیه تولید روغن در ماه های اخیر ش��اهد 
کمبود روغن نباتی و مرغ، چندین برابر ش��دن قیمت آنها و ش��کل گیری 
صف های طوالنی در شهرهای مختلف برای خرید این اقالم آن هم در اوج 
ش��یوع کرونا بوده ایم. از سوی دیگر، بخش��ی از کاالهای اساسی که با ارز 
ترجیحی در ماه های گذش��ته وارد گمرک شده، )ازجمله چندین هزار تن 
میوه تنظیم بازاری ش��ب عید( به دلیل نهایی نشدن تخصیص ارز و عرضه 

نشدن در بازار در گمرکات باقی ماند و از بین رفت.

س��ایه سیاست های دستوری در حالی کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی 
می کند که آخرین ردپای شکس��ت سیاس��ت های دستوری را می توان در 
بازار کاالهای اساس��ی جس��ت وجو کرد، به طوری ک��ه با وجود اختصاص 
ارز دولتی اما ش��اهد کمبود آن در هفته های گذشته بوده ایم. اگرچه نیت 
دولت برای تخصیص دالر 4200 تومان��ی جهت واردات نهاده های دامی، 
این است که قیمت مرغ در بازار ثابت بماند، اما این اتفاق در عمل رخ نداد 
و قیمت مرغ افزایش یافت. ارزیابی ها نشان می دهد نهاده های دامی 70 تا 
80 درصد قیمت تمام ش��ده مرغ را تشکیل می دهد، اما سیاست دستوری 
دولت باعث ش��ده که از یکس��و صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رود و از 
سوی دیگر، کمبود تولید به سایر مشکالت این بخش نیز اضافه شود. نهایتا 
برآیند این دو عامل قیمت ها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده و باعث 

افزایش قیمت مرغ در بازار شده است.
جالب اینجاس��ت که رئیس کل بانک مرکزی هم ب��ا اعطای ارز 4200 
تومان��ی مخال��ف اس��ت، اما به رغ��م این مخالف��ت، بانک مرک��زی تابع 
سیاس��ت های دولت و ناگزیر به تخصیص ارز اس��ت. عبدالناصر همتی در 
این باره گفته بود: »من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز 
هم مخالفم، اما تابع سیاس��ت های دولت هم هستم و می دانم دولت قصد 
خیر دارد و می خواهد کاالهای اساس��ی با قیمت پایین به دس��ت طبقات 

مختلف جامعه برسد.«
اتفاق دیگر فروردین ماه، گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم بود و در 
حالی تورم نقطه ای به حدود 50 درصد در این ماه رسید که بانک مرکزي، 
تورم 22 درصدی را تا پایان اردیبهشت ماه هدف گذاری کرده است. مرکز 
آمار نرخ تورم ماهانه، س��االنه و نقطه اي را به ترتی��ب 2.7، 38.9 و 49.5 
درصد تخمین زده و با مقایسه تورم هاي فروردین با اسفندماه، مي توان پي 
برد که تورم رشد داشته است، اما نکته نگران کننده در تورم ساالنه 43.5 
درصدي خوراکي هاست که بیشترین تورم ساالنه براي کاالهاي این گروه 
به »میوه و خش��کبار« و »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« اختصاص داشته است، 
زیرا این امر مي تواند سبد معیشتي خانوارها را کوچک تر کرده و آنها را در 

معرض مخاطرات جسمي و سالمتي بیشتري قرار دهد.

در بخش کاالهاي غیرخوراکي نیز حمل و نقل و لوازم خانگي تورم هاي 
س��االنه به ترتیب 65.9 و 50.2 درصدي داشتند. طبق صحبت های جواد 
حسین زاده رئیس مرکز آمار، یکي از مهمترین دالیل باالبودن تورم ساالنه 
براي گروه حمل و نقل، وجود خودرو در این زیرگروه است. به نظر مي رسد 
که اس��تقراض دولت از بانک مرکزي در س��ال هاي 98 و 99 براي جبران 
کس��ري بودجه، اثر خودش را بر تورم س��ال جاري نیز بگذارد، به گونه اي 
که تحقق تورم هدف گذاري شده س��االنه 22 درصد براي اردیبهشت ماه 
را تقریبا ناممکن کند. هرچند برخي از کارشناسان بر این باورند که تورم 
هدف گذاري ش��ده به معناي دستیابي نیست و تنها مسیر رسیدن به آن 
مهم است، اما آنچه از تورم اولین ماه سال 1400 مي توان دریافت، نوسان 
تورم س��االنه در بازه 35 تا 40 درصدی در ادامه سال است. البته احتمال 
احیاي برجام و لغو تحریم ها نیز مي تواند با کاهش انتظارات تورمي، بر تورم 
تاثیر گذاش��ته و آن را به نرخ تورم هدف نزدیک کند. هرچند این امکان 

مدت ها به طول مي انجامد.
در بخ��ش دیگري از گزارش مرکز آمار تورم نقطه اي 49.5 درصد اعالم 
ش��ده که نسبت به تورم نقطه اي اس��فندماه افزایشي 0.8 درصدی داشته 
اس��ت. مرکز آمار تورم نقطه اي خوراکي ها را نی��ز 63.5 درصد اعالم کرد 
که با وجود کاهش 3.5 درصد نسبت به اسفندماه، به معناي 63.5 درصد 
هزینه بیشتر براي خرید سبد مشخصي از کاالهاي خوراکي است. این امر 
در حالی بر الگوي مصرف خانواده ها نیز تاثیر مي گذارد که به عنوان مثال 
در این گزارش، دو گروه »روغن و چربي ها« و »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« با 
109.3 و 77.4 درصد بیشترین تورم نقطه اي را در بین کاالهاي خوراکي 
دارن��د. در نتیجه ای��ن امر باعث حذف یا کاهش مص��رف این خوراکي ها 
مي شود. همچنین کمترین تغییر تورم نقطه اي مربوط به گروه سبزیجات 
با 30.4 درصد بود. در مجموع، تورم نقطه ای حدود 50 درصدی در اولین 
ماه 1400 این سوال را مطرح می کند که آیا به مصداق »سالی که نکوست 
از بهارش پیداست« در ادامه سال نیز شاهد همین روند تورمی خواهیم بود 
ی��ا با ادامه مذاکرات وین و احیای برجام و لغو تحریم ها، نرخ تورم به تورم 

هدف گذاری شده بانک مرکزی نزدیک خواهد شد!

سایه سیاست های دستوری همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی می کند

بیم و امیدهای اقتصاد 1400

یافته های یک مطالعه نش��ان می دهد که در بین طیف های مختلف 
جامعه ایرانی، عمده ترین گروه های موافق با اشتغال زنان شامل جوانان، 
تحصیلکردگان دانش��گاهی، مجردین و شهرنشینان هستند. همچنین 
دین داری افراد نیز بر نگرش آنها نسبت به اشتغال زنان تاثیر قابل توجهی 

دارد.
روند فزاینده میزان اشتغال زنان و مشارکت آنان در بازار کار و فعالیت 
اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های جوامع معاصر اس��ت 
و از آن ب��ه عن��وان یکی از مهمترین جلوه ه��ای »انقالب در نقش های 
جنس��یتی« یاد می شود. ولی با این وجود میزان اشتغال زنان در برخی 
کشورهای جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه از جمله جامعه ما کماکان 
بسیار اندک است. یک پرس��ش اساسی که در این موضوع وجود دارد، 
این اس��ت که چرا به رغم ایجاد و گس��ترش زمینه های مناسب اشتغال 
زنان )مانند گس��ترش تکنولوژی های جدید ارتباطات و جهانی ش��دن، 
افزایش تحصیالت و کاهش باروری( همچنان در این کش��ورها به ویژه 

ایران، سطح اشتغال زنان پایین است؟
با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر بر این موضوع، افزایش 
نگرش مثبت نسبت به اشتغال زنان در خارج از خانه است، پژوهشگران 
با انجام مطالعه ای به این پرسش پاسخ دادند که نگرش ایرانیان نسبت 
به اش��تغال زنان چگونه است؟ برای انجام این مطالعه، با توجه به تنوع 
و گستردگی جغرافیایی ایران متناس��ب با بودجه پژوهشگران، 5 هزار 
و 200 نفر از مردان و زنان 15س��اله و باالتر س��اکن در نقاط شهری و 
روستایی شهرستان های اسفراین، اهواز، بابلسر، بجنورد، خرم آباد، رشت، 
سقز، کامیاران، گرگان، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان، با استفاده از 

پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفتند.
بررس��ی الگوهای کلی نگرش به اش��تغال زنان نشان داد که اکثریت 
جمعیت تحقیق یعنی نزدیک به س��ه چهارم از آنها دارای نگرش مثبت 
نس��بت به اشتغال زنان هستند. اگرچه اکثریت مردان و زنان با اشتغال 
زنان موافق هس��تند، اما زنان به مراتب بیش��تر از مردان دارای نگرش 
مثبت نس��بت به اشتغال زنان هستند. بیش از چهار پنجم زنان و تنها 
دو س��وم از مردان دارای نگرش مثبت نس��بت به این موضوع هستند. 
بررس��ی نحوه نگرش نسبت به نوع اشتغال زنان نیز نشان داد که کمتر 

از یک دهم افراد دارای نگرش مثبت نس��بت به اشتغال تمام وقت زنان 
هستند، در حالی که اکثر افراد یعنی 92 درصد، موافق اشتغال نیمه وقت 

زنان هستند.
اشتغال زنان با مضامین »مشارکت زن  و شوهر در انجام کارهای داخل 
خانه و نگهداری فرزندان در صورت اش��تغال زنان«، »فرصت برابر مرد 
و زن برای ارتقای ش��غلی و مدیریتی«، »تامین تسهیالت برای اشتغال 
زنان مانند مهد کودک و ...« و »خوب و محترم بودن زن شاغل به اندازه 

زن غیرشاغل«، مرتبط است.
بررس��ی های این مطالعه نش��ان داد که میزان و شدت نگرش مثبت 
نسبت به این مضامین و گویه ها، متفاوت است و جنسیت نیز این تفاوت 
را بیشتر می کند. نزدیک به 90درصد زنان و حدود 80درصد از مردان 
نسبت به مضمون »تامین تسهیالت برای اشتغال زنان مانند مهدکودک 
و ...« نگرش مثبت دارند. در حالی که کمتر از دو سوم مردان نسبت به 
مضمون »فرصت برابر مرد و زن برای ارتقای شغلی و مدیریتی«، دارای 
نگرش مثبت هستند و بیش از سه چهارم زنان با این مضمون موافقند.

همچنین در مورد »مشارکت زن و شوهر در انجام کارهای خانه و ...« 
اگرچه اکثریت مردان با این مضمون موافق هستند، اما کماکان نزدیک 
یک سوم مردان با آن مخالفند. نسبت مردانی که به عدم مشارکت مردان 
در انجام کارهای خانه در صورت اشتغال زنان معتقدند؛ تقریبا دو برابر 

بیشتر از نسبت آن در بین زنان است.
یافته ه��ای ای��ن مطالعه حاکی از این اس��ت ک��ه متغیرهای »محل 
سکونت«، »وضعیت ش��غلی« و »تأهل« نقش تعیین کننده ای بر نحوه 
نگرش به اش��تغال زنان دارند. به این صورت که شهرنش��ینان بیشتر از 
روستاییان و مجردین بیشتر از متأهلین دارای نگرش مثبت به اشتغال 

زنان هستند.
همچنین مش��خص شد که ش��اغالن تا حدودی بیش از غیرشاغالن 
دارای نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. البته وضعیت شغلی مردان 
تاثیر برجسته ای بر نگرش آنها نسبت به این موضوع ندارد و همچنان در 
حدود دو سوم از مردان )شاغل و غیرشاغل( با اشتغال زنان موافقند، ولی 
وضعیت شغلی زنان تاثیر تعیین کننده ای بر نحوه نگرش آنها نسبت به 
اشتغال دارد. زنان شاغل)90 درصد( به مراتب بیشتر از زنان غیرشاغل 

)بیش از سه چهارم( با اشتغال زنان موافق هستند.
در این مطالعه مش��خص شد که تحصیالت نیز در نحوه نگرش افراد 
نسبت به اشتغال زنان موثر است و هرچه تحصیالت افراد افزایش پیدا 
می کند بر شدت نگرش مثبت آنها افزوده می شود. متغیر سن نیز نقش 
تعیین کننده ای بر نحوه نگرش نس��بت به اشتغال زنان دارد و باالترین 
و قوی ترین نگرش مثبت نس��بت به این موضوع در بین جوانان و افراد 
کم س��ن و سال تر مشاهده می شود و با باال رفتن سن روند نزولی پیدا 

می کند.
بررسی های این تحقیق در مورد تاثیر مولفه های دین داری بر نگرش 
آنها نس��بت به اشتغال زنان نیز نشان داد که هرچه بر میزان دین داری 
افزوده می ش��ود، از ش��دت و قوت نگرش مثبت به اشتغال زنان کاسته 
می شود. همچنین افرادی که نگرش مذهبی مالیم تر و خفیف تر درباره 
نوع حجاب و درباره تصمیم گیری زنان درباره نوع پوش��ش خود دارند، 
به طور برجسته و قوی تری دارای نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند.

پژوهش��گران این مطالعه براساس نتایج به دست آمده می گویند که 
عمده ترین گروه های موافق با اشتغال زنان، شامل جوانان، تحصیلکردگان 
دانش��گاهی، مجردان و شهرنشینان هستند. با توجه به اینکه جامعه ما 
کماکان دارای ساختار سنی جوان و روند فزاینده تحصیالت عالی، تجرد 
و شهرنش��ینی است، واقعیت این است که جمعیت موافق اشتغال زنان 
در آین��ده کماکان رو ب��ه افزایش خواهد بود. این محققان معتقدند که 
سیاست گذاری های مناسب در راستای تامین انتظارات این خیل عظیم 
و فزاینده جمعیت ضروری اس��ت. نمونه هایی از این سیاست گذاری ها 
شامل تسهیالت در راستای انعطاف پذیری بازار کار برای اشتغال زنان و 
امکان پذیر کردن تلفیق و ترکیب وظایف شغلی و مسئولیت خانوادگی 

آنان است.
گفتنی اس��ت یافته های این مطالعه به صورت مقاله علمی، پژوهشی 
ب��ا عن��وان »رویکرد اجتماعی به اش��تغال زن��ان در ای��ران« در مجله 
جامعه شناس��ی ایران منتشر شده اس��ت. در انجام این مطالعه یعقوب 
فروتن، دانش��یار جمعیت شناس��ی اجتماعی دانش��گاه مازندران و مینا 
ش��جاعی قلعه نی، دکترای جامعه شناس��ی مس��ائل اجتماع��ی ایران 

مشارکت داشتند.

مجردها بیشتر از متأهالن با اشتغال زنان موافقند

نگرش ایرانیان به اشتغال زنان

یادداشت

گرانی کاالها و عدم شناخت بازار

محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

در ماه های گذشته افزایش قیمت بعضی از اقالم خوراکی، مردم را به 
صف های خرید این اقالم با قیمت دولتی کشانده است، اما جالب است 
که در این بین، کسی درباره چرایی بروز این مشکل سوالی نمی پرسد. 
پرسش این اس��ت که چرا در شرایطی که دولت ارز 4200 تومانی به 
واردات نهاده های دامی و خوراک طیور اختصاص می دهد، قیمت مرغ 
بیش از پنج برابر رش��د می کند؟ چرا زمانی که دولت مدعی اس��ت با 
اختصاص ارز ترجیحی، 70 درصد از نیاز صنعت دام و طیور به خوراک 
را تامی��ن می کند، کس��ی درباره 30 درص��د و 20 درصد باقی مانده و 
میزان اثربخشی آن از بازار حرفی نمی زند و نهایتا اینکه چطور با وجود 
تامین 70 درصدی نه��اده تولید، قیمت اجناس و کاالها چهار تا پنج 

برابر رشد کرده است؟
وزارت جهاد کش��اورزی به عنوان دستگاه دولتی متولی این امر، به 
خوبی از ریشه مشکالت باخبر است. زمانی که قرار شد تولیدکنندگان 
مرغ، خوراک الزم را از س��امانه ای که وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی 
کرده است بخرند، از طریق انجمن ها به آنها هشدار دادیم که نمی توان 
حج��م عظیم��ی از کاال را از یک لوله نازک توزیع کرد. با وجود بحران 
ارزی که دامان دول��ت دوازدهم را گرفت، دولت اجازه نداد تجربه 40 
س��اله فعاالن اقتصادی در تامین نهاده ه��ای دامی به کمک بیاید و با 
بی توجهی به مکانیزم قبلی و راه اندازی س��امانه ای نو، ش��رایط را برای 
همه سخت کرد. پیش از این، تولیدکنندگان مرغ این فرصت را داشتند 
تا از شرکت های واردکننده به طور نسیه یا پیش خرید، نهاده بخرند. در 
این بازار تجربه س��ال ها معامله حواله ای کاال وجود دارد، اما این تجربه 

در یک سال اخیر مورد توجه قرار نگرفت.
دولت مدعی است که با راه اندازی سامانه ها می تواند مانع بروز فساد 
ش��ود، اما وجود چنین س��امانه هایی به تنهایی گشایش بخش نیست. 
درک درس��ت از مکانیسم بازار، اصلی ترین نکته در مدیریت آن است. 
هر جا از مکانیس��م بازار فاصله گرفتیم و به س��مت دستوری شدن و 
کنترل حرکت کردیم، زمینه بروز فس��اد و رانت هم فراهم شده است. 
بازارگردانی یک مهارت اس��ت که از انباش��ت تجربه به دست می آید. 
پیامد مستقیم بی توجهی به هر یک از اجزای پازل در مکانیسم بازار، 

کاهش توان مردم در خرید انواع اقالم و کاالها از جمله غذاست.

تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار برای تامین روغن
بانک مرکزی ارز دهد، وزارت صنعت پت و حلب!

س��تاد تنظیم بازار از بانک مرکزی خواست مطابق مصوبات ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت ارز موردنیاز روغن خام را برای سه ماهه 

ابتدای سال 1400 تامین کند.
به گزارش ایس��نا، در مصوبات جلسه 30 فروردین ماه ستاد تنظیم 
بازار که روز گذش��ته ابالغ شده، به گزارش ارائه شده از سوی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران درخصوص تخصیص و تامین ارز موردنیاز واردات 
ان��واع روغن خام از س��وی بانک مرکزی و وج��ود روغن خام در بنادر 
کش��ور اش��اره و برای تداوم بخشی و اس��تمرار در تولید روغن نباتی، 
متناس��ب با ابالغ سهمیه و برش ش��ش ماهه اول سال 1400 روغن 
نباتی موردنیاز کش��ور در بخش های مختلف اع��م از خانوار، صنف و 
صنعت مقرر ش��ده دفتر امور خدمات بازرگانی میزان ثبت سفارشات 
انجام ش��ده را به منظور تخصیص و تامین ارز واردات انواع روغن خام 
به بانک مرکزی اعالم کند. همچنین این معاونت باید مانده موجودی 
روغن خام واردشده به گمرکات و عدم ترخیص کاال به دلیل تعیین و 
تکلیف تخصیص و تامین ارز را احصا و به بانک مرکزی ارسال کند تا 

برای ترخیص به موقع کاالی مذکور برنامه ریزی شود.
همچنین در این جلس��ه مقرر ش��ده بانک مرکزی گزارش میزان 
تخصیص و تامین ارز واردات روغن خام در س��ال  1399 و 1400 
را در جلس��ه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه و مطابق مصوبات ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت نسبت به تخصیص و تامین ارز موردنیاز 
کاالی مذکور برای سه ماهه ابتدای سال 1400 اقدام کند. از طرف 
دیگ��ر با توجه به سیاس��ت گذاری عرضه و توزیع روغن خوراکی در 
ش��ش ماهه اول س��ال 1400، ش��رکت بازرگانی دولتی ایران باید 
نس��بت به برنامه ریزی الزم درخصوص انجام به موقع ثبت سفارش 
و پیگی��ری تخصیص و تامی��ن ارز و واردات روغن خ��ام موردنیاز 
کارخانجات اقدام کند. منظور از سیاس��ت گذاری اش��اره شده این 
اس��ت که براساس تصمیمات قبلی س��تاد تنظیم بازار، کارخانجات 
تولیدی در س��ال جاری باید نس��بت به تولید ماهانه 180 هزار تن 
روغن که 120 هزار تن در بخش های خانوار، 25 هزار تن در بخش 

صنف و 35 هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.
کارخانجات تولیدی روغن نیز متناس��ب با ثبت سفارشات انجام 
ش��ده، می توانند نس��بت به واردات روغن خام و تحویل به شرکت 
بازرگانی دولتی ایران اقدام و اس��ناد مربوطه را جهت برآورد قیمت 
تمام ش��ده به س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
تحوی��ل دهند تا ش��رکت بازرگانی دولتی ایران وج��ه موردنظر را 
براساس اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 

این شرکت ها پرداخت کند.
معاونت امور صنایع نیز باید متناس��ب با برنامه ابالغی از س��وی 
معاون��ت بازرگانی داخلی نس��بت به تامین پت و حل��ب موردنیاز 
کارخانجات تا سقف اعالم شده از سوی دبیرخانه کارگروه با قیمت 
مناسب از طریق بورس یا خارج از بورس با قید فوریت اقدام کند.

گفتنی اس��ت سال گذش��ته بازار روغن بارها با تالطم، کمبود و 
افزایش قیمت مواجه ش��د، تا جایی که حتی با تش��کیل صف های 
طوالنی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن 
در برخی فروشگاه ها مواجه شدیم. در این میان در آخرین روزهای 
سال گذشته قیمت روغن مایع و جامد بین 80 تا 146درصد نسبت 
به قبل افزایش داش��ته اس��ت، در این دوره میزان واردات روغن و 
مواد اولیه آن بالغ بر 3میلیون تن بوده و تا اواسط فروردین بیش از 
340 هزار تن روغن خام و بالغ بر 355 هزار تن دانه های روغنی در 
گمرک و بنادر دپو ش��ده است. همچنین در فروردین ماه باالترین 
افزایش قیمت نس��بت به پارس��ال به گروه »روغ��ن و چربی ها« با 
109.3 درصد اختصاص دارد. این در حالی است که دانه روغنی از 
جمله پنج قلم دریافت کننده ارز 4200 تومانی است که برای سال 

جاری هم پرداخت نرخ ارز ترجیحی به آن ادامه خواهد داشت.
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فرصت امروز: بررس��ی ها نش��ان می دهد در اسفندماه سال گذشته، 10 
صنعت پرارزش در بورس و فرابورس نزدیک به 81 درصد ارزش این بازار 
را تش��کیل داده اند. ارزش کل بازار بورس تهران در این ماه در مقایس��ه با 
اس��فندماه 1397، به میزان 668 درصد بیشتر شده که نشان دهنده رشد 
هفت برابری این بازار در اقتصاد ایران اس��ت. ارزش بازار بورس تهران در 
انتهای اسفندماه سال گذشته نیز 53 میلیون و 327 هزار و 335 میلیارد 
ریال است که در مقایسه با سال 1398 از رشد 181 درصدی حکایت دارد. 
همچنین ارزش بازار فرابورس در اس��فندماه سال گذشته نسبت به اسفند 
س��ال 97، هفت برابر شده است و به نظر می رسد تمایل به تامین مالی از 
طریق بورس تنها به شرکت های بزرگ محدود نشده و شرکت های کوچک 

و متوسط نیز گرایش چشمگیری به این بازار تامین مالی داشته اند.
تحلیل ارزش بازاری صنایع در بورس و فرابورس طی اس��فندماه س��ال 
گذش��ته نش��ان می دهد که »محصوالت ش��یمیایی«، »فلزات اساسی«، 
»اس��تخراج کانه های فلزی«، »س��رمایه گذاری ها«، »بانک ها و موسسات 
اعتباری«، »شرکت های چندرشته ای«، »فرآورده های نفتی، کک و سوخت 
هس��ته ای«، »خودرو و س��اخت قطعات«، »مواد و محصوالت دارویی« و 
»بیمه و صندوق بازنشس��تگی به ج��ز تامین اجتماعی«، جزو 10 صنعت 

پرارزش بورس و فرابورس در پایان سال 99 بوده اند.
رشد 7 برابری ارزش بازار سرمایه در اسفندماه

براس��اس گزارشی که معاونت کس��ب و کار اتاق تهران از عملکرد بازار 
سرمایه در اسفندماه سال گذشته منتشر کرده است، 10 صنعت پرارزش 
بورس در این ماه در مجموع حدود 81 درصد ارزش بازار بورس و فرابورس 
را دربر داشته اند و این بدان معناست که تغییر در ارزش 10 صنعت نخست 
می تواند به تنهایی بر تغییر ارزش 39 صنعت دیگر نیز س��ایه بی افکند. از 
سوی دیگر، ارزش بازار بورس تهران در اسفندماه 99 )نسبت به اسفندماه 
97(، رش��دی 668 درصدی داش��ته و این داده به تنهایی نش��ان می دهد 
که اهمیت و نقش این بازار در اقتصاد کش��ور حدود هفت برابر شده است 
بنابراین حساس��یت سیاس��ت گذاری و راهبری در این بازار در زمان حال 
بیش از پیش شده است. این افزایش ارزش هم نشان دهنده افزایش ارزش 
دارایی های این بازار و هم نش��ان دهنده افزایش بازیگران این بازار است. به 
نظر می رس��د که میل به تأمین مالی از جانب س��رمایه پذیران و نیز میل 
به کس��ب عایدی و سرمایه گذاری از جانب سرمایه گذاران از طریق بورس 

تهران، افزایش چشمگیری یافته است.
همی��ن رابطه در فرابورس ایران نی��ز صدق می کند و ارزش این بازار در 
اسفند 99 به نسبت ارزش آن در اسفند 97 حدود هفت برابر شده است. از 
آنجایی که شرکت های موجود در این بازار به نسبت شرکت های موجود در 
بورس تهران کوچک تر هستند، اینگونه به نظر می رسد که تمایل به تأمین 
مالی از طریق بورس به ش��رکت های بزرگ محدود نشده است. البته باید 
توجه داشت که مرحله تأمین مالی برای شرکت های پذیرفته شده در هر 
کدام از بازارها، به هنگام عرضه اولیه است؛ کما اینکه اوراق خزانه اسالمی 
که به منظور تأمین مالی بخش های دولتی منتش��ر می شوند، در فرابورس 

ایران عرضه شده و معامله می گردند )اوراق موجود در این بازار محدود به 
اوراق دولتی نیست(.

با مقایس��ه میزان افزای��ش ارزش بازار اوراق بده��ی در بورس تهران با 
فرابورس ایران بین دو بازه زمانی اسفند 99 و اسفند 97، مشاهده می شود 
که ارزش این اوراق در بازار فرابورس رش��د بیش��تری داشته است. مقدار 
ریالی این ارزش نیز نش��ان می دهد ک��ه ارزش اوراق موجود در فرابورس 
ایران در مقایسه با ارزش اوراق موجود در بورس تهران در اسفند 99 بیش 
از 9 برابر اس��ت. به نظر می رس��د که تمایل دولت به تأمین مالی از طریق 
اوراق بدهی به نسبت تمایل شرکت های بخش خصوصی برای تأمین مالی 
به کمک این ابزار مالی بیش��تر است. در نتیجه ارائه آموزش های بیشتر به 
شرکت ها درخصوص آش��نایی با ابزارهای نوین مالی و مزایای استفاده از 
آنه��ا، می تواند موجبات افزایش رجوع این ش��رکت ها به این نوع از تأمین 

مالی را فراهم آورد.
ارزش بازاری صنایع در بورس و فرابورس

تحلیل س��هام و اوراق بدهی به رغم ش��باهت ها و اش��تراکاتی که دارند، 
تفاوت های بس��یاری نیز دارند. کس��ب دانش و تجرب��ه در حوزه هر یک 
از ای��ن دو نیازمن��د صرف وقت و هزینه بس��یاری اس��ت. به همین دلیل 
اشخاص )سرمایه گذاران( می توانند به جای ورود مستقیم به این بازارها، از 
روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم استفاده کنند. نکته مهم این است که 
چنانچه این اشخاص تمایل داشته باشند تا بیشتر سبد دارایی شان به اوراق 
بدهی اختصاص داش��ته باش��د، می توانند در صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت س��رمایه گذاری نمایند و چنانچه تمایل دارند بیش��تر سبد 
دارایی شان به سهام شرکت ها تعلق داشته باشد، می توانند در صندوق های 
سرمایه گذاری در سهام، سرمایه گذاری کنند. عموما نوسان در ارزش سهام 
ش��رکت ها بیشتر از نوسان در ارزش اوراق بهادار است بنابراین کسانی که 
در صندوق های س��رمایه گذاری در سهام ورود می کنند، به نسبت کسانی 
که در صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت وارد می شوند، متحمل 

ریسک بیشتری می شوند.
در این میان، هر یک از شرکت هایی که سهام شان در این بازارهای مالی 
داد و ستد می شود متعلق به یک صنعت خاص هستند بنابراین یکی دیگر 
از عوامل مهم در ارزش بازارهای مالی، ارزش هر یک از صنایع موجود در 
این بازارها است. مقایسه ارزش بازاری صنایع گوناگون نشان می دهد که در 
حال حاضر و در مقایسه با زمان گذشته، کدام صنعت رشد ارزش بیشتری 
داش��ته و تا چه اندازه از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده اس��ت. 
بدین ترتیب، ارزشمندترین صنعت از نظر ارزش بازاری استخراج می شود.

بررسی ها نشان می دهد در اسفندماه سال گذشته، 10 صنعت با بیشترین 
ارزش بازاری در مجموع بورس و فرابورس شامل »محصوالت شیمیایی«، 
»فلزات اساسی«، »استخراج کانه های فلزی«، »سرمایه گذاری ها«، »بانک ها 
و موسس��ات اعتباری«، »شرکت های چندرشته ای«، »فرآورده های نفتی، 
کک و سوخت هسته ای«، »خودرو و ساخت قطعات«، »مواد و محصوالت 
دارویی« و »بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی« بوده است. 

صنایع یادش��ده در مجموع حدود 81 درص��د ارزش بورس و فرابورس در 
اسفندماه 99 را دربر دارند.

همچنی��ن در میان این 10 صنعت بین دو بازه زمانی اس��فندماه 98 و 
اس��فندماه 99، افزای��ش در ارزش بازاری »فلزات اساس��ی«، »اس��تخراج 
کانه های فلزی«، »س��رمایه گذاری ها«، »بانک ها و مؤسس��ات اعتباری«، 
»ش��رکت های چند رش��ته ای«، »خودرو و س��اخت قطع��ات« و »بیمه و 
صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی« از افزایش در ارزش کل بازار 
بیشتر بوده است. یعنی سهم صنایع »محصوالت شیمیایی«، »فرآورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای« و »مواد و محصوالت دارویی« از ارزش کل 
بازار در اسفندماه 99 به نسبت اسفندماه 98 کاهش یافته است. بیشترین 
کاهش در س��هم از ارزش کل بازار نیز مربوط به صنعت تولید محصوالت 
کامپیوتری الکترونیکی و نوری به میزان منفی 22.6 درصد است. سهم این 
صنعت از کل ارزش بورس و فرابورس در اسفندماه 98 به اندازه 0.4 درصد 

بازار و در اسفندماه 99 به میزان 0.1 درصد بازار بوده است.
تاثیر صنایع برتر بر صنایع بورسی دیگر

افزایش یا کاهش در ارزش هر صنعت به تنهایی برای قضاوت درخصوص 
عملکرد آن صنعت کافی نیست و باید شرایط بنیادین موجود در هر کدام 
از صنایع نیز بررس��ی ش��وند تا از بابت افزایش ارزش به صورت حبابی یا 
واقعی، آگاهی بهتری حاصل شود. هر یک از این صنایع دارای ویژگی های 
منحصر به فرد هستند. عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر هر یک از آنها می تواند 
تا حدود زیادی با عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر سایر صنایع، تفاوت داشته 
باش��د بنابراین برای سرمایه گذاری در بورس، صرف داشتن دانش مالی به 
تنهایی اکتفا نکرده و نیاز به درک موقعیت و آش��نایی مناس��ب از شرایط 
صنایع موج��ود در این بازار دارد. به عنوان مثال، اش��خاصی که تخصص 
بیش��تری درخص��وص جزییات مربوط ب��ه صنعت فلزات اساس��ی مانند 
روندهای مصرف جهانی، قیمت های جهانی، س��هم از بازار تولیدکنندگان 
این صنعت در داخل و خارج از کش��ور، ان��واع محصوالت این صنعت و ... 
دارند، به نس��بت اشخاصی که بدون داش��تن این دانش و با اتکا به دانش 
مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند، از قدرت تحلیل و تصمیم گیری و در 

نتیجه مدیریت ریسک و بازده بیشتری برخوردارند.
به طور کلی، سرمایه گذاری در هر زمینه ای دارای پیچیدگی ها و جزییاتی 
اس��ت که مستلزم این است که پیش از ورود به آن، به اندازه کافی کسب 
دان��ش و مهارت نمود. بازارهای مالی نیز دارای جزییات و پیچیدگی هایی 
هس��تند که این حوزه را به یک حوزه تخصصی تبدیل می نماید. از همین 
رو هم��واره مراجع گوناگون بین المللی به س��رمایه گذاران توصیه کرده اند 
که پیش از ورود به این بازارها، یا آموزش کافی کسب نمایند و یا به طور 
غیرمستقیم وارد شوند. اطالعات مربوط به سهم صنایع گوناگون از ارزش 
کل بازار بورس و فرابورس نش��ان می دهد که تغییر در ارزش 10 صنعت 
نخس��ت، می تواند به تنهایی بر تغییر ارزش س��ایر 39 صنعت دیگر سایه 
افکند. این مسئله یکی از نکاتی است که چنانچه دولت تمایل به حمایت 

از بازار داشته باشد، می تواند به آن توجه کند.

ارزش بازار سرمایه در اسفندماه سال گذشته 7 برابر شد

10 صنعت پرارزش بورس در پایان 99

فروش امتیاز واحدهای طرح »اقدام ملی مسکن« با نرخ های متفاوت و 
به شکل علنی در سایت های اینترنتی جریان دارد. با وجود آنکه مسئوالن 
وزارت راه و شهرس��ازی بارها از غیرقانونی ب��ودن فروش امتیاز واحدهای 
طرح »مسکن ملی« صحبت کرده اند، اما ظاهرا خرید و فروش ها به شکل 
غیررس��می در جریان اس��ت، تا جایی که برخی اف��راد در فضای مجازی 
آگهی هایی با عنوان »مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مس��کن ملی« 

درج می کنند.
به گزارش ایس��نا، اواخر س��ال 1398 بود ک��ه زمزمه های فروش امتیاز 
مسکن ملی شنیده شد. همان زمان محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و 
شهرسازی هر نوع خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن را 
غیرقانونی دانست و هشدار داد که تضمینی برای پولی که بابت این موضوع 
پرداخت می شود، وجود ندارد. حتی بعضی از افراد که فقط نام نویسی کرده 
و هنوز اسم شان تایید نشده بود، آگهی فروش امتیاز واحدها را داده بودند. 
عده ای از فروشندگان هم می گفتند که در بنگاه امالک قولنامه می نویسند 
تا خریدار خیالش راحت باشد و به میزان مبلغی که پرداخت کرده، سفته 

می دهند. برخی نیز حتی وکالت نامه محضری هم ارائه می دهند، اما درباره 
اینکه چه تضمینی وجود دارد بعد از خرید و فروش س��لب امتیاز نشوید، 

جوابی نداشتند.
به هر حال از آن زمان تاکنون بس��یاری از افراد تایید صالحیت شده اند 
و در حال حاضر 530 هزار واحد »مسکن ملی« در مرحله اجرا قرار دارد. 
گویا هرچه زمان می گذرد ظاهرا بازار س��یاه »مس��کن مل��ی« نیز داغ تر 
می#ش��ود؛ تا جایی که علنا در س��ایت های فروش امالک، آگهی هایی با 
عنوان »مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مس��کن ملی«، »تنها با یک 
تماس مس��کن ملی شما را می فروشیم« و »یک روزه به باالترین قیمت« 
ثبت می کنند. جالب است که آگهی فروش مسکن ملی پردیس هم به وفور 
دیده می شود. این در حالی است که فقط 2600 واحد مسکن ملی پردیس 
از نوع ثبت نامی اس��ت. بنابراین اغلب معامالت احتمالی که در این حوزه 
انجام می شود می تواند مربوط به امتیاز کارکنان دستگاه های دولتی باشد.

به هر ترتیب با توجه به بررسی های میدانی و رصد فضای مجازی، برخی 
از شهروندان نسبت به خرید و فروش واحدهای »مسکن ملی« به استناد 

برگه تاییدیه س��امانه اقدام ملی مبادرت می کنند که این کار مش��کالت 
عدیده حقوقی را ایجاد کرده اس��ت. مس��ئوالن می گوین��د اقدام به خرید 
و ف��روش این واحدها ب��ه صورت وکالتی فاقد وجاه��ت قانونی بوده و در 
صورت مش��اهده ضمن لغو امتیاز متقاضیان، از طری��ق مراجع قضایی با 
دفاتر ثبت اسناد و مشاوران امالک که در این فعالیت مشارکت دارند بنابر 
مقررات برخورد خواهد شد. در این خصوص، حسن صبوری، مدیرکل راه و 
شهرسازی استان قم درباره خرید و فروش واحدهای »اقدام ملی مسکن« 
می گوید: »داش��تن یک برگه تاییدیه به هیچ وجه به معنای واجد شرایط 
بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست. براساس دستورالعمل های 
ارس��الی از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی، هرگونه خرید یا فروش امتیاز 
واحدهای طرح »اقدام ملی مسکن« غیرقانونی است بنابراین به شهروندان 
توصیه می ش��ود که نس��بت به خرید و فروش امتیاز واحدهای »مس��کن 
ملی« اقدام نکنند؛ زیرا خسارت احتمالی متوجه خریداران و فروشندگان 
خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص 

نخواهد داشت.

فروش امتیاز واحدهای »مسکن ملی« در سایت های اینترنتی ادامه دارد

بازار سیاه فروش »مسکن ملی«

بانکنامه

ارزش و تعداد چک های برگشتی باز هم زیاد شد
صدرنشینی تهران در مبادله چک

آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در اسفندماه گذشته 
نش��ان می دهد که در این ماه 763 هزار فقره چک برگشت خورده 
که از نظر تعداد و مبلغ نس��بت به بهمن ماه به ترتیب 9.5 درصد و 

37.7 درصد افزایش داشته است.
تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتش��ر 
کرده، نش��ان می دهد که در اسفند سال گذشته بیش از 9 میلیون 
و 600 ه��زار  فقره چ��ک به ارزش 258 هزار و 200 میلیارد تومان 
مبادله ش��ده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.7 درصد و 
26.9 درصد نسبت به  بهمن ماه افزایش دارد. از سوی دیگر، معادل 
8 میلی��ون و 900 هزار فق��ره با ارزش 226 ه��زار و 900 میلیارد 
تومان از چک های مبادله ای وصول ش��ده اس��ت که از نظر تعداد و 

مبلغ به ترتیب 11.8 درصد و 25.6 درصد افزایش دارد. 
در کنار چک های وصولی بالغ بر 763 هزار فقره چک نیز برگشت 
خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های برگش��تی به ترتیب با 9.5 
درصد و 37.7 درصد رش��د داشته است. همچنین در این مدت در 
اس��تان تهران بیش از 3 میلیون فقره چک با ارزش��ی معادل 131 
هزار و 800 میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان 
تهران در مبادله چک در س��طح کشور است. چک های وصول شده 
در تهران نیز بیش از 2.8 میلیون فقره به ارزشی بالغ بر 116 هزار 
و 100میلیارد تومان و چک های برگشتی بیش از 197 هزار فقره به 

ارزش 15 هزار و 700 میلیارد تومان گزارش شده است.
در اسفندماه پارسال همچنین در سراسر کشور 736 ه�زار فق�ره 
چ�ک ب�ه ارزش 30 ه�زار و 200 میلی�ارد تومان به دالیل کس��ری 
ی�ا فق�دان موج�ودی برگش�ت خورده که از نظر ارزش 96.5 درصد 
از کل چک های  برگش��تی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده 
اس��ت. از سوی دیگر، در استان تهران بیش از 187 هزار فقره چک 
به ارزش 15 هزار و 200 میلیارد تومان به دالیل کس��ری یا فقدان 
موجودی برگش��ت داده شده که از نظر تعداد 94.9 درصد و از نظر 
مبل��غ 96.6 درصد از کل چک های برگش��تی به دالیل کس��ری یا 

فقدان موجودی بوده است.

وزارت صنعت: 4 تا 6درصد رمزارزهای جهان 
در ایران استخراج می شود

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت گفت 
ظرفیت پردازش اس��تخراج مراکز مج��از امروز 650 هزار تراهش بر 
ثانیه اس��ت که ب��ا نرخ روز بیت کوین مع��ادل روزانه 200هزار دالر 
می ش��ود. به نظر می رس��د با فرض بس��یار ضعی��ف اختصاص تمام 
رمزارز اس��تخراجی به بانک مرکزی حتی اس��تخراج در یک س��ال 
هم پاس��خگوی نیاز یک روز س��امانه نیما ه��م نخواهد بود. علیرضا 
هادی در مورد روند میزان اس��تخراج رمزارز افزود: استخراج رمزارز 
بیش��تر به قیمت رمزارزها و جذابیت آن برای افراد اس��ت، اینکه ما 
آنها را در تجارت خارجی به رس��میت بشناس��یم حتما در افزایش 
اس��تخراج تاثیرگذار است اما نقش اصلی را بخش اقتصادی موضوع 
بازی می کند. او با اشاره به آمار مجوزهای صادره و میزان استخراج 
در کشور نیز گفت: در مجموع 2333 فقره جواز تاسیس و 15 فقره 
پروانه بهره برداری برای رمزارزها صادر ش��ده است. برآورد می شود 
که حدود 4 تا 6 درصد از اس��تخراج جهان��ی رمزارز در ایران انجام 

می شود. این استخراج غیرقانونی و زیرزمینی است.

چرا نوسان قیمت ارز محدود شد؟
نگاه دالر به احیای برجام

هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د در بازار تهران در 
روز یکش��نبه با 30 هزار تومان افزایش نس��بت به روز شنبه به 10 
میلیون و 100 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 10 میلیون تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه بهار آزادی 5 
میلیون و 600 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 600 هزار تومان و 
س��که یک گرمی هم 2 میلیون تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 8 هزار تومان رس��ید. 
ه��ر مثقال طال هم به قیمت 4 میلی��ون و 370 هزار تومان معامله 
ش��د. اونس جهانی طال نیز یک هزار و 777 دالر و 86سنت فروخته 
ش��د. همچنین قیمت هر دالر در صرافی های بانکی در روز یکشنبه 
نس��بت به روز قبل تغییری نک��رد و در رقم 23 هزار و 333 تومان 
باقی ماند. قیمت فروش یورو نیز بدون تغییر همان 27 هزار و 977 
تومان معامله ش��د. قیمت خرید ه��ر دالر 22 هزار و 871 تومان و 
ن��رخ خرید هر یورو نیز 27 ه��زار و 423 تومان بود. هرچند قیمت 
دالر در یک ماه اخیر کاهش��ی حدود 600 تومان را تجربه کرده اما 
تح��والت بازار ارز چن��دان منطبق با انتظارات اف��کار عمومی نبود. 
قیم��ت دالر در صرافی های بانکی در پنجمین روز فروردین ماه 23 
ه��زار و 963 تومان بود اما در پنجمین روز اردیبهش��ت قیمت هر 
دالر آمریکا در صرافی های بانکی به 23 هزار و 333 تومان رس��ید. 
آغاز مذاکرات وین از یک س��و و اعالم باال رفتن صادرات نفت ایران 
از سوی دیگر دو خبری بود که بازار ارز ایران را تحت تاثیر خود قرار 
داد. از سوی دیگر انتشار اخباری درخصوص آزادسازی منابع بلوکه 
ش��ده ایران در عراق و کره جنوبی و دیگر کشورها نیز بارقه هایی از 
امی��د را در بازار ارز ایجاد کرد به ط��وری که در برخی روزها حتی 
ش��کل گیری صف های فروش در بازار ارز این احتمال را تقویت کرد 
ک��ه کاهش قیم��ت دالر در راه اس��ت. در حال حاضر، ب��ازار ارز با 
نوعی بالتکلیفی کشدار روبه روست. از یک سو منتظر تعیین تکلیف 
مذاکرات وین اس��ت و از سوی دیگر رفتار بازارساز را در این شرایط 
رصد می کند. بسیاری از صرافان معتقدند نوع رفتار بازارساز اتفاقا به 
سردرگمی موجود در بازار دامن می زند چراکه میزان عرضه دالر در 
برخی روزها افزایش یافته و در برخی روزها با کاهشی جدی مواجه 
می ش��ود تا حدی که وضعیت قابل پیش بینی دقیق از سوی فعاالن 
بازار نیس��ت. فعاالن بازار می گوین��د اعالم بانک مرکزی درخصوص 
مهلت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز می تواند عاملی 
برای مهار دالر در همین محدوده باشد چرا که در سال گذشته نیز 
اعالم مهلت بازگرداندن ارز س��بب ش��د که برخی صادرکنندگان با 
خرید ارز از بازار داخلی دین خود را در این حوزه پرداخت کنند که 

همین امر فشاری را توجه بازار ارز کرد.
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مردم عطای بورس را به لقایش بخشیده اند
دومینوی هیجان در بازار سرمایه

بتی که س��ال قبل از بازار س��رمایه برای مردم ساخته شده بود، اکنون 
در حال فرو ریختن است و دومینوی اتفاقات مختلف باعث شد در نهایت 
آخرین مهره که همان اعتماد س��هامداران به این ب��ازار بود نیز بیفتد. به 
گزارش ایس��نا، ابتدای س��ال گذشته که شاخص  کل بورس کار خود را با 
ش��اخص 500 هزار واحدی آغاز کرد، کمتر کسی گمان می کرد روزهای 
س��بز بازار مقدمه بهترین و بدترین س��ال بازار سرمایه در تاریخ 54 ساله 

خود در ایران باشد.
در همان روزها بود که بانک مرکزی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش 
بانکی اش��خاص را صادر و در آن اعالم کرد که »انتقال وجه با مبلغ باالتر 
از 200 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی به وسیله کلیه تراکنش های 
بانکی مش��روط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اس��ناد مثبته 
ش��د.« بازخوانی این بخشنامه نشان می دهد که مستندات موردنیاز برای 
موضوع »امور س��رمایه گذاری در بورس«  این است که یک طرف حساب 

نهادهای مالی مجاز باشد.
درواقع سهامدار بورس��ی می توانست هر میزانی که در توان دارد، حتی 
اگر بیش از 200 میلیون تومان باش��د، به بازار سرمایه تزریق کند. این در 
حالی اس��ت که در مقابل، افرادی که می خواس��تند در بازار سکه یا ارز که 
بازارهای موازی بازار سرمایه محسوب می شوند، سرمایه گذاری کنند، این 

امکان را نداشتند.
این موضوع بیش از چراغ های س��بز پی در پی بازار به مردم س��یگنال 
مثبت داد و باعث ش��د بسیاری از افراد گمان کنند بازار سرمایه در مقابل 
بازار سکه و ارز، محل امن تری برای سرمایه گذاری است. از سوی دیگر در 
همان روزها، س��ود بین بانکی به زیر 10درصد کاهش و به تبع آن، س��ود 
س��پرده گذاری نیز تا 15 درصد کاهش یافت و همین موضوع باعث ش��د 
مردم س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه را که به روزهای اوج خود نزدیک 

می شد، به سپرده گذاری در بانک ترجیح دهند.
ع��الوه بر اقدامات مذکور، عبدالناصر همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی 
هم در 12 اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته و در حالی که شاخص بورس با 
افزایش تقاضای از سوی فعاالن بازار سهام با رشد قابل توجهی همراه شده 
بود، در پست اینستاگرامی خود نوشت: »با توجه به اقبال مردم به حضور 
در بازار س��رمایه، عرضه سهام شرکت های دولتی و بانک ها و تکمیل سهم 
شناور شرکت های بورس��ی از ضرورت های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا 
و عمق بخش��یدن به بازار سرمایه اس��ت. در راستای اجرای ضوابط قانونی 
کاهش بنگاه داری بانک ها، بخش��نامه ای را درخص��وص ضرورت واگذاری 
س��هام شرکت های وابس��ته به بانک ها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و 
عملکرد بانک ها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک ها در همراهی 

با سیاست های اقتصادی دولت است.«
او همچنین پستی در 19 اردیبهشت سال گذشته با این مضمون منتشر 
کرد که شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تامین مالی در 
کنار تامین کسری بودجه از راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد و مهمتر 
از همه، انتش��ار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی  که هر دو ضدتورمی 

هستند را فراهم کرده که امید است دولت از آن استفاده کند.
شاید مهمترین دلیل بانک مرکزی برای هدایت نگاه مردم به بازار سرمایه 
این بود که نقدینگی موجود در کشور به سمت سایر بازارها از جمله بازار ارز 
حرکت نکند و به تورم دامن نزند بنابراین بورس به نوعی سد راه تورم شد. 
موضوعی که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس در سخنانی 
که اخیرا در کالب هاوس داشت به آن اشاره و اعالم کرد که بازار سرمایه 

کشور را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد!
همه این اقدامات در کنار س��وددهی بی نظیر بازار س��رمایه در ماه های 
ابتدایی سال گذشته و همچنین تشویق شدن وقت و بی وقت مردم از سوی 
مسئوالن - از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد - قرار گرفت تا مردم که 
جذابیتی در بازارهای موازی نمی دیدند و نگران حفظ ارزش پول خود در 
برابر تورم بودند، س��رمایه خود را وارد بازار سرمایه کنند. در این میان نیز 
برخی به واسطه سهام عدالتی بودن، بورسی شدند و شرایط وسوسه کننده 
این بازار باعث ش��د حتی افرادی که دانش و آگاه��ی الزم را ندارند، برای 
کسب سود بیشتر، دارایی های مهم خود از جمله مسکن را بفروشند و پول 

خود را وارد بازار سرمایه کنند.
س��پس بع��د از ورود حجم زی��ادی نقدینگی س��رگردان به بازار 
س��رمایه، حقوقی ه��ا مش��غول فروخت��ن س��هم در قیمت های باال 
ش��دند، اما این پول ها را به بازار برنگرداندن��د. در واقع پول از بازار 
به عناوین مختلف از جمله فروش دارایکم و پاالیشی یکم یا فروش 
س��هم های پتروش��یمی از بازار خارج شد. ش��رایط به گونه ای شده 
بود که نمایندگان مجلس نیز هش��دار دادند و در گزارش��ی که در 
پنجم آبان س��ال گذشته منتشر ش��د، اعالم کردند که از نیمه دوم 
مردادماه س��ال 1399، به دلیل ارس��ال عالمت نااطمینانی به بازار، 
ناش��ی از ناهماهنگی دس��تگاه  های مجری در عرضه سهام صندوق 
دوم دولتی )مشخصا وزارت اقتصاد و وزارت نفت( و نیز نقش آفرینی 
سرمایه گذاران حقوقی، بازار س��رمایه ریزش قابل توجهی را تجربه 
ک��رد؛ به نحوی ک��ه در فاصله یک ماهه، نزدیک به 450 هزار واحد 

از شاخص کل اصالح شد.
کمیسیون اقتصادی بارها و از ماه ها قبل این اتفاق را پیش بینی و 
تذکرات الزم را به مسئوالن اجرای ذیربط ارائه کرده بود، لکن عدم 
توجه به این تذکرات موجب ش��د تا نه تنها لطمات قابل توجهی در 
بعد اقتصادی به کشور وارد شود، بلکه موجب پدیدآمدن پیامدها و 
نارضایتی های اجتماعی از س��رمایه  داران خرد که اکثرا در ماه های 
اخیر وارد این بازار ش��ده و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از 

دست داده بودند، شد.
پس از همه این اتفاقات و درحالی که اس��تارت ریزش بازار س��رمایه در 
مردادماه با اختالف نظر دو وزارتخانه اقتصاد و نفت در مورد عرضه پاالیشی 
یکم زده شده بود، س��ازمان بورس تصمیمات مختلف و متعددی را برای 
ساماندهی به وضعیت بازار اخذ کرد که در نهایت موجب برآشفتگی بیشتر 
این بازار ش��د. از تغییر حجم مبنا و تغییر دامنه نوس��ان گرفته تا اصالح 

ریزساختارهای بازار سرمایه.
خالصه کالم اینکه بازار س��رمایه از همان ابتدای س��ال قبل نتوانس��ت 
راه خود را انتخاب کند و س��ایه دخالت های گاه و بیگاه از سوی نهادهای 
مختلف بر سرش س��نگینی می کرد. بازاری که تا فتح شاخص 2 میلیون 
واحد پیش رفته بود، اکنون به شاخص یک میلیون و200 هزار واحد چنگ 
انداخته و صف های فروش جایگزین صف های خرید شده اند. در این میان 
اما سهامدارانی هستند که نه سرمایه ای برای شان باقی مانده و نه اعتمادی. 
به همین دلیل است که عطای بازار سرمایه را به لقایش بخشیده اند و چوب 

حراج به سهم های ارزشمند و بنیادی پرتفوی خود زده اند.

نگاه

فرصت امروز: حرکت بازار سرمایه همچنان بر مدار نزولی است و شاخص 
کل بورس در پنجمین روز اردیبهش��ت ماه بیش از 11 هزار واحد کاهش 
یافت. کارشناس��ان می گویند بورس این روزها در فاز انتظار به سر می برد. 
از یک س��و، در حال حاضر محرک قابل توجهی وجود ندارد که روند بازار 
س��رمایه را تغییر دهد، اعتماد س��رمایه گذاران را جلب نماید و صف های 
فروش را جمع کند، مگر اینکه اقدامی جدی از سوی دولت صورت بگیرد 
و یا مذاکرات احیای برجام در وین به نتیجه برس��د. از سوی دیگر، برخی 
از س��رمایه گذاران نیز منتظرند تا قیمت ها جذاب تر شود. از آنجا که روند 
افت بازار س��رمایه در روزهای گذشته ادامه دارد، بسیاری از سهامداران و 
سرمایه گذاران صبر می کنند تا قیمت ها بیشتر از این پایین بیاید و سپس 

روی قیمت های جذاب تری خرید کنند.
در اولین روز این هفته نیز شاخص کل بورس برای چندمین بار در طول 
ماه های گذش��ته به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد عقبگرد کرد و با 
افت 7 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 199 هزار واحد رسید. در دومین 
روز هفته جاری نیز شاخص کل 11 هزار و 520 واحد دیگر کاهش یافت 
تا بر روی رقم یک میلیون و 187 هزار واحد بایس��تد. سایر شاخص ها نیز 
در روز یکشنبه عملکرد نزولی داشتند و یک روز قرمز دیگر را در کارنامه 

بورس تهران ثبت کردند.
چرا بورس وارد دوران رکود شد؟

یک کارشناس بازار سرمایه درباره سمت و سوی حرکتی بازار در روزهای 
گذشته می گوید: دلیل اینکه اکنون بازار وارد دوران رکودی سنگین شده، 
وجود یک سری ابهام های پیش روی بازار سرمایه مانند نرخ ارز و انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اس��ت که موجب ایجاد جو نگران کننده ای در این بازار 

شده است.
مصطف��ی امیدقائمی به جو حاکم در معامالت این روزهای بازار س��هام 
اش��اره کرد و افزود: معامالت بورس همیش��ه توأم ب��ا دوران رکود و رونق 
بوده اس��ت و نمی توان وجود رکود در بازار را موضوعی عجیب دانست، اما 
رکودی که از چند وقت گذش��ته در بازار حاکم ش��ده، عمیق و کم سابقه 
اس��ت که تاکنون هیچ واکنش مثبتی نس��بت به تصمیمات اتخاذشده از 
سوی مسئوالن برای بهبود وضعیت بازار نشان نداده است. چیزی که باید 
اکنون مدنظر باش��د و مورد مدیریت قرار گیرد، طوالنی شدن دوران رونق 
بازار نس��بت به زمان وجود رکود اس��ت و بهتر است مردم در دوران رونق 
اقدام به سرمایه گذاری بر روی سهامی کنند که از بنیاد و تحلیل مناسبی 

برخوردار است.
به اعتقاد امیدقائمی، در صورتی که سهامداران سرمایه گذاری در چنین 
سهامی را مدنظر خود قرار دهند، زمانی که بازار به دوران رونق باز می گردد 
سهام مدنظر در آن زمان از ارزندگی کافی برخوردار است و همسو با رونق 

بازار به بازدهی معقولی دست پیدا می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: بازارهای سرمایه گذاری همیشه با 
دوران رکود و رونق همراه بوده است و همه سرمایه گذاران از تجربه چنین 
وضعیتی در بازار برخوردارند. درس��ت اس��ت که بازار اکنون وارد رکودی 
سنگین و عجیب شده، اما سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند 
که به طور حتم مسیر بازار تغییر می کند و روند فعلی بازار به دوران رونق 
منتهی می شود، اما نمی توان هیچ زمان دقیقی را برای خروج بازار از رکود 

و ورود دوباره آن به رونق اعالم کرد.
او با اش��اره به اینکه ممکن اس��ت بازار خیلی زود دوباره به دوران رونق 
بازگردد یا همچنان نیازمند زمان بیشتری برای بهبود وضعیت باشد، افزود: 
افرادی که در شرایط فعلی معامالت بورس اقدام به خرید سهام مناسب در 
بازار می کنند، در آینده از این وضعیت بازار منتفع می شوند. تاکنون چنین 
اتفاقی رخ نداده اس��ت که بازاری وارد دوران رکود ش��ود و دیگر به دوران 
رونق بازنگردد، چنین مسئله ای غیرممکن است اما باز هم باید تاکید کرد 

که نمی توان زمان دقیقی را برای ورود بازار به دوران رونق اعالم کرد.
به گفته وی، بازار همیشه با نوسان همراه بوده است و به هیچ عنوان نباید 
زمانی که بازار وارد دوران رکود می ش��ود، همه سهامداران در صف فروش 
قرار بگیرند و اقدام به عرضه های هیجانی کنند و برعکس، سهامداران نباید 

در زمان رونق صف های خرید طوالنی را ایجاد کنند.
امیدقائمی با اش��اره به اینکه چنین روندی در بازار غیرطبیعی اس��ت و 
باعث ایجاد چنین روزهایی در بازار می ش��ود، ادامه داد: س��هامداران باید 
بتوانند از شرایط رکود و رونق بازار نهایت استفاده را ببرند و از تصمیمات 
هیجانی که منجر به ضرر و زیان سنگین می شود خودداری کنند. معامالت 
بورس در چند وقت گذش��ته با ابهام تاثیرگذارتری مانند تحریم و ش��یوع 
ویروس کرونا مواجه شده بود، اما بازار واکنش چندانی به آن نشان نداد و 

در آن شرایط هم رونق پیدا کرده بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه زمانی که بازار وارد دوران 
رونق می ش��ود معامالت آن بیش از پیش بینی ها صعود می کند و سودده 
خواهد ش��د و در مقاب��ل در دوران رکود هم چنی��ن روندی در معامالت 
بازار حاکم می ش��ود، گفت: این موضوع ناشی از روند بازار است و هیچ گاه 
نمی توان پیش بینی دقیقی را از صعود و ریزش بازار ارائه داد، در این صورت 
اف��رادی که قادر به ارائه چنین پیش بینی دقیقی بودند جزو ثروتمندترین 
افراد محس��وب می شدند که در زمان اوج و ریزش اقدام به خرید و فروش 

می کردند.
او به اقدام های تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بازار اشاره کرد و افزود: 
بهتر اس��ت اقدامی انجام شود تا هرچه زودتر س��هام حاضر در بازار دارای 
بازارگردان باش��د و در کنار آن اطالعات بازار به صورت ش��فاف در اختیار 

سهامداران قرار گیرد.
امیدقائمی با اشاره به اینکه بازار سرمایه به ضریب نفوذ خوبی در کشور 

دست پیدا کرده است، تاکید کرد: نتیجه حمایت هایی که از سوی سازمان 
بورس و دیگر ارکان از بازار انجام می شود در ذهن تاریخی سهامداران باقی 
می ماند و در زمان رکود و رونق با تفکر بیش��تری اقدام به معامله در بازار 
می کنند که به دنبال آن دیگر شاهد تاثیر منفی تصمیم های هیجانی آنان 

در معامالت بازار سهام نخواهیم بود.
روند کاهشی بازار سرمایه ادامه دارد

شاخص کل بورس در روز گذشته 11 هزار و 520 واحد کاهش یافت و 
بر روی رقم یک میلیون و 187 هزار واحد ایس��تاد. همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با 943 واحد کاهش به 428 هزار و 129 واحد و شاخص قیمت 
)ه��م وزن( با 615 واحد افت به 278 هزار و 691 واحد رس��ید. ش��اخص 
بازار اول 9 هزار و 604 واحد و ش��اخص بازار دوم 19 هزار و 244  واحد 
کاهش داشتند. در معامالت روز یکشنبه بیش از 3 میلیارد و 206 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 30 هزار و 495 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نمادهای ش��رکت س��رمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( با 147 واحد، 
فروش��گاه های زنجیره ای افق کوروش )افق( با 126 واحد، بانک کارآفرین 
)وکار( با 98 واحد، ملی کش��ت و صنعت و دامپ��روری پارس )زپارس( با 
24 واحد، صنایع سیمان دشتستان )سدشت( با 18 واحد، نورد آلومینیوم 
)فنوال( با 18 واحد، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران )وساخت( با 16 
واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 16 واحد و پدیده شیمی قرن )قرن( با 11 

واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 502 واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 255 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 149 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 101 واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با 791 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 522 واحد، 
نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 489 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( 
با 488 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 375 واحد و پتروشیمی 

نوری )نوری( با 358 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
همچنی��ن نمادهای گروه دارویی برکت )برکت(، ملی صنایع مس ایران 
)فملی(، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد(، بانک تجارت )وتجارت(، بانک مل��ت )وبملت( و فرآوری معدنی 
اپ��ال کانی پارس )اپال( ازجمله نماده��ای پُرتراکنش بودند. گروه بانک ها 
هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 642 میلیون 
و 242 میلیون برگه س��هم به ارزش 2 هزار و 397 میلیارد ریال دادوستد 
شد. شاخص فرابورس نیز بیش از 90 واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
17 هزار و 596 واحد ثابت ماند. در این بازار 379 میلیون و 986 هزار برگه 

سهم به ارزش 12 هزار و 917  میلیارد ریال دادوستد شد.

شاخص بورس تهران در پنجمین روز اردیبهشت 11 هزار واحد افت کرد

بورس در فاز انتظار

دویست و بیستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه 
به ریاس��ت رئیس جمهور برگزار ش��د. در این جلسه گزارشی از وضعیت 
و ش��رایط بازار س��رمایه از سوی رئیس سازمان بورس کش��ور ارائه شد و 
راهکارهای پیشنهادی برای ثبات و رونق، ایجاد آرامش و تعادل در این بازار 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گزارش با تحلیل عملکرد صندوق 
تثبیت بازار سرمایه، پیشنهادهایی برای تقویت این صندوق و افزایش نقش 
تعادل بخش آن در بازار س��رمایه ارائه و مورد بررس��ی و تصمیم گیری قرار 

گرفت.
حسن روحانی در این جلسه با اشاره به نقش محیط سیاسی در عملکرد 
بازار سرمایه گفت: همچنان که افق مثبت در فضای تولید و تجارت کشور و 

رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی و داخلی، محاسبات سرمایه گذاران 
در بازار بورس را تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را به تقاضای بیشتر در بازار 
و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی کشور تشویق می کند، ایجاد نگرانی 
نس��بت به دسترسی به بازارها و توان صادراتی بنگاه های اقتصادی نیز اثر 

منفی بر بازار تحمیل می کند.
رئی��س جمهور با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از بازار س��رمایه به 
عنوان یک سیاس��ت اصولی و همیش��گی، افزود: باید هم��راه با آموزش ها 
و ایج��اد تمهیدات الزم، زمینه های حضور همراه ب��ا اعتماد مردم در بازار 

سرمایه فراهم باشد.
روحانی با بیان لزوم تالش های موثر و مداوم با استفاده از ابزارهای الزم 

برای ممانعت از رکود بازار بورس، ادامه داد: سیستم بانکی در این شرایط 
می توان��د به کمک بازار ب��ورس بیاید و با ایجاد ام��کان الزم برای اعطای 

تسهیالت به سرمایه گذاران بورسی، رونق را به بازار بازگرداند.
او سیاس��ی کردن بازار س��رمایه و ورود غیرکارشناس��ی فعاالن سیاسی 
در اظهارنظر نس��بت به بورس را از مش��کالت امروز بازار سرمایه برشمرد 
و گفت: بازار س��رمایه، بازار بسیار حساسی اس��ت و برخی اظهارنظرهای 
نسنجیده می تواند بر شرایط این بازار تاثیرگذار باشد. همه باید از مدیریت 
هدفمند بازار س��رمایه توسط شورای بورس حمایت کنند و این شورا باید 
از پیش��نهادهای فعاالن بازار سرمایه و ابتکارات جدید برای ثبات بخشی و 

ایجاد رونق در این بازار استقبال نماید.

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

حمایت از بازار سرمایه، سیاست همیشگی دولت است

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد
 رشد 80درصدی ارزش صادرات

در فروردین ماه
رئیس کل گم��رک ایران گفت در فروردین امس��ال 8 میلیون و 
302 ه��زار ت��ن کاال ب��ه ارزش 2 میلیارد و 968 میلی��ون دالر به 
کش��ورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 

نظر وزن 56 درصد و از لحاظ ارزش 80 درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا از گمرک، »مهدی میراش��رفی« اظهار داشت: در 
فروردین ماه س��ال جاری 10 میلیون و 343 هزار تن کاال به ارزش 
5 میلیارد و 762 میلیون دالر بین ایران و ش��رکای تجاری مبادله 
ش��د که در مقایسه با مدت مشابه سال گذش��ته از لحاظ وزن 32 
درصد و ارزش 62.5 درصد افزایش داشت و مقایسه حجم صادرات 
و واردات کش��ور در فروردین ماه س��ال جاری حاک��ی از تراز مثبت 

174 میلیون دالری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
رئی��س کل گمرک در م��ورد مهمترین مقاصد صادراتی کش��ور 
گفت: چین با 2میلیون و 259 هزار تن کاال به ارزش 974 میلیون 
دالر با رش��د 37 درصدی وزن و 86 درصدی ارزش نسبت به سال 
گذش��ته اولین مقصد ص��ادرات کاالهای ایرانی ب��ود و عراق با یک 
میلی��ون و 537 ه��زار تن به ارزش 428 میلیون دالر با رش��د 77 

درصدی وزن و 66 درصدی ارزش در جایگاه دوم قرار گرفت.
وی اف��زود: امارات با ی��ک میلیون و 200 هزار تن به ارزش 417 
میلیون دالر با رش��د وزنی و ارزش 17درصدی، ترکیه با 191 هزار 
ت��ن به ارزش 177 میلیون دالر با رش��د 7.5 درصدی وزن و 149 
درصدی ارزش و افغانس��تان با 452 هزار تن به ارزش 175 میلیون 
دالر با رش��د 17 درصدی وزن و 42 درصدی ارزش نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته در جایگاه س��وم تا پنجم قرار گرفتند که در 
مجم��وع 5 میلیون و 639 هزار تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 171 
میلیون دالر از ایران به این کشورها صادر شد که 68 درصد وزن و 
73 درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
به گفته میراش��رفی، در فروردین ماه امسال بنزین نخستین کاال 

در سبد اقالم صادراتی ایران به خارج از کشور بوده است.
وی اظهار داشت: در ماه نخست سال جاری 2 میلیون و 41 هزار 
ت��ن کاال به ارزش 2 میلیارد و 794 میلیون دالر از طریق گمرکات 
وارد کش��ور شد که مقایس��ه آن با مدت مشابه سال گذشته حاکی 
از کاه��ش 18درص��دی در وزن و افزایش 47 درص��دی در ارزش 

کاالهای وارداتی است.
میراش��رفی خاطرنش��ان کرد: گوش��ی تلفن همراه با ارزش 198 
میلی��ون دالر، روغن آفتابگردان با 150 میلیون دالر، گندم با 103 
میلی��ون دالر، برنج با 89 میلیون دالر و کنجاله با 76 میلیون دالر 

مهمترین اقالم وارداتی کشور در مدت یادشده بوده است.
وی افزود: امارات با 453 هزار تن کاال به ارزش 788 میلیون دالر 
با رشد 110 درصدی وزن و 113درصدی ارزش، چین با 221 هزار 
تن کاال به ارزش 656 میلیون دالر با رش��د 50 درصدی وزن و 64 
درص��دی ارزش، ترکیه با 172 هزار تن کاال به ارزش 247 میلیون 
دالر با کاهش 67 درصدی در وزن و رش��د یک درصدی در ارزش، 
هند با 137 هزار تن کاال به ارزش 133 میلیون دالر با کاهش 35 
درص��دی وزن و 19 درصدی ارزش و روس��یه با 174 هزار تن کاال 
به ارزش 132 میلیون دالر با کاهش 48 درصدی وزن و رش��د 30 
درص��دی ارزش پنج کش��ور اول طرف معامله در ح��وزه واردات به 

ایران بودند.
رئی��س کل گمرک ایران افزود: در مجم��وع یک میلیون و 159 
هزار تن از وزن و یک میلیارد و 956 میلیون دالر از ارزش کاالهای 
وارداتی ایران در فروردین ماه س��ال  جاری مربوط به پنج کشور نام 
برده اس��ت و همچنین واردات کاال از این پنج کش��ور 65 درصد از 

کل وزن و 70 درصد از کل ارزش واردات کشور را دربر می گیرد.
رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: در نخس��تین ماه س��ال جاری 
933 هزار تن کاال از قلمرو جمهوری اس��المی ایران ترانزیت ش��د 
که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 193 درصد رشد نشان 

می دهد.
به گزارش ایرنا، براس��اس اعالم گمرک، در 12 ماهه سال 99 در 
مجم��وع 145 میلی��ون و 700 هزار تن کاال ب��ه ارزش 73 میلیارد 
دالر از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات 112 
میلیون تن به ارزش 34 میلیارد و 256 میلیون دالر و سهم واردات 
34 میلی��ون و 400 هزار تن ب��ه ارزش 38 میلیارد و 400 میلیون 

دالر بوده است.

نماگربازارسهام

تعطیلی کس��ب و کارها به دلیل اوج گرفتن شیوع ویروس کرونا سبب 
ش��ده عنان ب��ازاری همچون خودرو به دس��ت دالالن این ب��ازار بیفتد و 
قیمت گذاری ها در سایت های خرید و فروش صورت گیرد. همین موضوع 
سبب شده در چنین بازاری افزایش 18 و حتی 34 میلیون تومانی قیمت 

یک خودرو طی یک ماه، چندان عجیب به نظر نرسد!
به گزارش ایسنا، طبق بررسی یک بازه یک ماهه، )مقایسه قیمت ها در 
س��وم فروردین ماه تا آخرین قیمت های درج شده در ساعات پایانی سوم 
اردیبهشت(، نشان می دهد طی این مدت قیمت خودروهای مورد بررسی 
بین 2 تا 18 میلیون و حتی 34 میلیون هم افزایش داش��ته است. این در 
حالی اس��ت که از ابتدای سال جاری تاکنون، کمتر از یک هفته بازارها و 
صنوف به صورت رس��می آغاز به کار کردند و پس از آن مجددا به س��بب 
فراگیری باالی ویروس کرونا، اکثریت مشاغل و واحدهای صنفی و بازارها 

تعطیل شدند.
 بنابرای��ن همچن��ان دارن��دگان خ��ودرو و دالالن ب��ا درج قیمت برای 
محصوالت در س��ایت های خرید و فروش و آگهی ها، تعیین کننده قیمت 
محصوالت هس��تند و هر قیمتی که بخواهند بر روی محصول در اختیار 
خود می گذارند و می فروشند؛ اگرنه هم که بازار را متشنج و بازهم وضعیت 
را به نفع خود س��وق می دهند. ظاهرا هم هیچ نهادی ناظر نیست و دست 

این فروشندگان برای قیمت گذاری باز است. 
ایران خودرویی ها از 5 تا 34 میلیون گران شدند

طبق بررسی قیمت ها طی یک ماه اخیر، در پرتیراژهای محصوالت گروه 

صنعتی ایران خودرو، کمترین رش��د در پژو 206 تیپ 5 دیده ش��د که از 
محدوده 250 میلیون تومان به 255 میلیون تومان رس��یده است، اما در 
مقابل بیش��ترین افزایش هم مربوط به همین خودرو اما تیپ 2  آن است 
ک��ه با 34 میلیون تومان افزایش قیم��ت از  حدود 184 میلیون تومان به 

218 میلیون تومان رسیده است.
رانا و پژو GLX 405 هم جزو کمترین جهش قیمت ها بوده و بین شش 
تا هش��ت میلیون تومان گرانتر ش��ده اند؛ به طوری که رانا از 200 میلیون 
تومان به 206 میلیون تومان و پژو GLX 405 از 179 میلیون تومان به 

187 میلیون تومان رسیده اند.
پس از آنها خودروهایی همچون س��مند LX حدود 11 میلیون تومان، 
پ��ژو پارس و پژو 207 دنده ای 12 میلی��ون تومان افزایش قیمت را ثبت 
کرده اند. سمند LX از 180 میلیون تومان به محدوده 191 میلیون تومان، 
پژو پارس از 206 میلیون تومان به 218 میلیون تومان و 207 دنده ای از 

260 میلیون تومان به حدود 272 میلیون تومان افزایش یافته اند.
همچنین دنا با افزایش 18 میلیون تومانی از 252 میلیون تومان تا 270 
میلی��ون توم��ان، دناپالس با افزایش 20 میلیون تومان��ی از 330 میلیون 
توم��ان تا 350 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک با افزایش 22 میلیون 
تومانی از مح��دوده 363 میلیون تومان تا مح��دوده 385 میلیون تومان 

صعود کرده اند.
محصوالت سایپا از 2 تا 18 میلیون تومان رشد قیمت داشته اند

در محصوالت گروه سایپا نیز در روز مورد بررسی )سوم فروردین ماه( و 

مقایسه آن با آخرین قیمت آگهی شده در سوم اردیبهشت نشان می دهد 
که به طور مثال سایپا 111 که 125 میلیون تومان بوده به 127 میلیون 
تومان رسیده و 2میلیون تومان گران تر شده است یا سایپا 131 حدود 10 
میلیون تومان گران ش��ده و از 106 میلیون تومان به حدود 116 میلیون 
تومان رسیده است. سایپا 151 )پراید وانت( هم از محدوده 113 میلیون 
تومان رد شده و در کانال 124 میلیون تومان قرار گرفته و رشد قریب به 

11 میلیون تومانی را تجربه کرده است. 
س��اینا نیز 18 میلیون گران تر ش��ده و از 130 میلی��ون تومان به 148 
میلیون تومان رسیده است و پس از آن تیبا 2 پالس با حدود 16 میلیون 
تومان، بیش��ترین افزایش قیمت را داشته است. این خودرو از حدود 134 

میلیون تومان به 150میلیون تومان رشد قیمت داشته است. 
همچنین کوییک دنده ای 7 میلیون تومان و تیبا 2 و کوییک R هر یک 
6میلیون تومان گران تر شده اند. کوییک دنده ای از 138 میلیون تومان به 
حدود 145 میلیون تومان، تیبا 2 از 126 میلیون به 132 میلیون تومان و 

کوییک R  از 145 میلیون تومان به 151 میلیون تومان رسیده اند.
الزم به ذکر اس��ت همانطور که اشاره شد، قیمت های رسمی در نتیجه 
معامالت رس��می در واحدهای صنفی و نمایش��گاه های رس��می به سبب 
تعطیل��ی محدودیت های کرونایی وجود ن��دارد و قیمت های اعالمی برای 
محصوالت و میزان نوسانات آنها تقریبی بوده و محدوده قیمت ها به صورت 
میانگین اش��اره شده است که از بررس��ی قیمت های درج شده در آگهی 

فروش حاصل شده است.

جوالن دهی دالالن در بازار خودرو

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در دیدار جمع��ی از اعضای انجمن مواد 
شوینده، آرایشی و بهداشتی، بر حمایت ویژه از تولید صادرات محور تاکید 

کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »علیرضا رزم حسینی« 
در این دیدار با اش��اره به ظرفیت باالی تولید مواد ش��وینده، آرایش��ی و 
بهداشتی در کشور، به نقش بسزای فعاالن این صنعت در نخستین ماه های 
شیوع ویروس کرونا اشاره و از تالش های انجام گرفته برای تامین به موقع 

نیاز مردم به اقالم شوینده و بهداشتی قدردانی کرد.
وی با اشاره به سیاست وزارت صنعت برای حمایت از تولید صادرات محور، 

افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راس��تای تحقق ش��عار س��ال و 
فرمایشات رهبر معظم انقالب، از فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولید 
مواد ش��وینده، آرایشی و بهداشتی به منظور صادرات محصول باکیفیت و 

مطابق استانداردهای جهانی به بازارهای هدف حمایت خواهد کرد.
رزم حس��ینی تصریح کرد: وزارت صنعت در راس��تای تحقق شعار سال، 
ضمن احصای مش��کالت و موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران، 
راهکارهای اجرایی برای رفع این مش��کالت را در حال تدوین دارد که به 

زودی نهایی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، امس��ال از س��وی رهبر معظم انقالب به س��ال »تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری شده است.
پیش��تر رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
ایران به ایرنا، گفت: کاالهای تولیدی این صنایع به وفور تولید شده و هیچ 

کمبودی در کشور وجود ندارد.
»بختیار علم بیگی« افزود: 2 تا 2.5 برابر نیاز و مصرف کش��ور، ظرفیت 

تولید در کاالهای صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی وجود دارد.
به گفته این مقام صنفی، در هفت ماهه پارسال برخی واحدهای تولیدی 
ع��الوه بر تامین نیاز بازار، موفق به ص��ادرات محصوالت خود به بازارهای 

هدف شده اند.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران 
هشدار داد عواقب سرکوب شدید قیمتی سنگ آهن، در میان مدت گریبان 
تولیدکنندگان فوالد را گرفته و به زودی با کارخانجاتی تعطیل و ورشکسته 

در این حوزه مواجه خواهیم بود.
کامران وکیل در واکنش به افزایش اندک نرخ پایه محصوالت سنگ آهن 
در بورس کاال در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما همیشه به مکانیسم بازار 
آزاد اعتقاد داش��ته  و بورس کاال نیز به همین منظور شکل گرفته است، با 
این حال همچنان دخالت ها در تعیین دستوری نرخ سنگ آهن ادامه داشته 
و فاصله نرخ جهانی با قیمت عرضه شده در بورس کاال با کسر هزینه های 

حمل دریایی و زمینی 60 تا 70 درصد است.
وی افزود: هر نوع دخالت دولت در هر بازاری، مرغ و تخم مرغ تا بازار و 
صنعت و معدن، هرگز نتیجه خوبی نداشته و عواقب زیادی را در کوتاه مدت 
و بلندم��دت دربر دارد. نمونه آن هم اینکه نتیجه اختصاص یارانه انرژی و 

س��نگ آهن ارزان به صنعت فوالد، گم ش��دن 3 میلیون تن فوالد در سال 
گذش��ته است که از سوی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 

اعالم شد.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران 
با بیان اینکه قیمت تمام ش��ده بس��یار باالی محصوالت فوالدی از طریق 
فشار به معادن سنگ آهن و تحمیل قیمت های بسیار پایین به آنها جبران 
می ش��ود، گفت: وقتی در کش��ور ناچار به فروش سنگ آهن به 30 درصد 
نرخ جهانی باشید، طبیعی است که دیگر هیچ سرمایه گذاری برای حضور 
در این بازار رغبت نکرده به همین دلیل هم با کاهش شدید سرمایه گذاری 
در معادن سنگ آهن روبه رو هستیم. به ویژه آنکه ذخایر روزمینی شناسایی 
و برداش��ت شده و س��رمایه گذاران جدید باید به اکتشاف و استخراج های 

پرهزینه در عمل زمین بپردازند.  
وکی��ل ادامه داد: با توجه به عدم س��رمایه گذاری جدی��د در معادن، در 

س��ال های آینده با کمبود شدید عرضه س��نگ آهن مواجه خواهیم شد و 
شرکت های فوالدی که به سنگ آهن و برق و کارگر ارزان عادت کرده اند، 
عمال توان پرداخت هزینه واردات سنگ آهن با نرخ های جهانی را نداشته و 
با موج بزرگی از تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات فوالدی مواجه خواهیم 

بود.
وی ب��ا بیان اینکه طبیعی اس��ت که یک مدیر دولت��ی تنها به افزایش 
س��ودآوری در دوره خود فکر کند، گفت: این نگاه س��بب شده تا مدیران 
دول��ت تصمیم منطقی و اقتص��ادی در خصوص زنجیره اتخ��اذ نکرده و 

ناکارآمدی و تجمیع رانت در حلقه فوالد زنجیره آهن و فوالد ادامه یابد.
وی افزود: ش��اید امروز دولت زورش به تولیدکنندگان داخلی رس��ید و 
اجحاف بزرگی در حق معدنکاران کش��ور اعمال کند، اما زمانی که عرضه 
داخل دیگر پاس��خگوی نیاز صنعت فوالد نبود، آی��ا باز هم می تواند برای 

معدنکاران استرالیایی و یا افغانستانی نرخ تعیین کند.

تاکید وزیر صنعت بر حمایت ویژه از تولید صادرات محور

دبیرکل اتحادیه محصوالت معدنی هشدار داد

تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات فوالدی در میان مدت دور از انتظار نیست
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به قلم: آندریا گیگز
کارآفرین مستقل حوزه بازاریابی

ترجمه: علی آل علی

کارآفرینان مستقل در میان ماهرترین نیروی کار موجود در بازار هستند. 
ش��اید در نگاه نخست فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل برای بسیاری از 
افراد ترس��ناک و همراه با نگرانی مداوم باشد، اما در عمل این نوع فعالیت 
مزیت های خاص خود را نیز دارد. امروزه تمام حوزه های کسب و کار همراه 
با ریسک و نگرانی های متعددی است. برخی از مدیران در زمینه استخدام 
نیروی کار میان اس��تخدام کارمندان یا همکاری ب��ا برخی از کارآفرینان 
مستقل دچار تردید می شوند. این امر برای مدیران، به ویژه مدیران تازه کار، 

امری طبیعی است. 
هزینه های اس��تخدام نیروی کار برای بلندمدت بر هیچ مدیری پوشیده 
نیست. این امر فراتر از هزینه های مالی برای کسب و کارهاست. همکاری 
با نیروی کار مس��تقل یا به عبارت دیگر کارآفرینان مس��تقل از نقطه نظر 
مس��ئولیت شرکت ها در قبال شان س��اده تر به نظر می رسد. چنین نکاتی 
تردیدهای مدیران را به شدت افزایش می دهد. هدف اصلی ما در این مقاله 
بررسی مزیت ها و برخی از معایب احتمالی همکاری با کارآفرینان مستقل 
اس��ت. این بررسی چشم انداز مناسبی در اختیار مدیران کسب و کارهای 

مختلف برای انتخاب هرچه بهتر قرار خواهد داد. 
مزیت های همکاری با کارآفرینان مستقل

کارآفرینان مس��تقل اغلب اوقات برای همکاری با برندها اقدام به تهیه 
پیش��نهاده  )پروپوزال( می کنند. این امر تمام جزییات پروژه و همچنین 
طرح های کارآفرینان مس��تقل را شامل می ش��ود. درست به همین خاطر 
برای مدیران جذابیت زیادی دارد. کارمندان رس��می یک ش��رکت کمتر 
تمایل به اس��تفاده از پیشنهاده های کاربردی برای پیشبرد پروژه ها نشان 
می دهند. همین امر وقوع انواع بی نظمی در فرآیند کسب و کار را محتمل 
می سازد بنابراین نخس��تین مزیت همکاری با کارآفرینان مستقل امکان 
پیگیری امور بدون نیاز به نگرانی از بی نظمی های احتمالی است. همچنین 
مقایسه پروپوزال های مختلف آنها فرصت مناسبی در اختیار برندها برای 
انتخ��اب بهترین گزینه ممکن قرار می ده��د.  در نقطه مقابل، همکاری با 
کارمندان رس��می شرکت مزیت ارتباط مداوم و نزدیک با آنها را به همراه 
دارد. بس��یاری از مدیران تمایل به حض��ور در کنار کارمندان و در صورت 
امکان ارائه برخ��ی از توصیه های کاربردی را دارند بنابراین برندها باید به 
طور مداوم این نکته را با توجه به وضعیت کس��ب و کارش��ان مدنظر قرار 
دهند. آیا ش��ما از نظر مدیریتی تمایل به حضور در کنار تیم ش��رکت تان 
دارید؟ اگر پاس��خ تان به این پرس��ش مثبت باشد، به احتمال زیاد تمایلی 
برای همکاری با کارآفرینان مس��تقل نخواهید داش��ت. نکته مهم در این 

میان توجه به پیش��رفت های فناوری در طول سال های اخیر است. با این 
حس��اب دیگر نیازی برای دورکاری به معنای س��نتی از سوی کارآفرینان 
مستقل نیس��ت. امروزه نرم افزارهای ارتباطی بسیار پیشرفته ای به صورت 
عمومی و اختصاصی برای کس��ب و کارها طراحی ش��ده است. استفاده از 
چنی��ن نرم افزارهایی امکان پیگیری بهینه امور از س��وی برندها را فراهم 
می س��ازد. با این حس��اب مس��ئله ناتوانی مدیران برای پیگیری در لحظه 
پروژه های کارآفرینان مس��تقل منتفی خواهد ب��ود.  مدیران در همکاری 
با کارآفرینان مستقل امکان اس��تفاده از آمارهای دقیق به منظور تعریف 
وظای��ف تازه برای آنها را دارند. این امر اغلب اوقات در تعامل با کارمندان 
شرکت امکان پذیر نیست. بسیاری از کارمندان شرکت به طور مداوم تمایل 
به بحث و گفت وگو یا دس��ت کم کمک گرفتن از مدی��ران دارند. این امر 
فرصت الزم برای ارزیابی وضعیت پروژه و ارائه ایده ها و دس��تورالعمل های 
جدید را از بین می برد بنابراین همکاری با کارآفرینان مستقل زمان اضافی 

در اختیار مدیران برای ارتقای سطح کیفی پروژه خواهد داد. 

مسائل مربوط به مدیریت پروژه و مسائل مالی
تعیین بودجه برای پیگیری کارهای مختلف برند امری ضروری محسوب 
می شود. بسیاری از کسب و کارها دارای بودجه مناسب به منظور استخدام 
دائمی و رس��می کارمندان نیستند. همین امر آنها را به سوی همکاری با 
کارآفرینان مستقل هدایت می کند. نکته مهم در این میان توجه به کیفیت 
خدمات هر کدام از دو نیروی کار فوق است. کارآفرینان مستقل در برخی 
از حوزه ها به دلیل تخصص باالی شان انتظار دریافت حقوق زیادی را دارند 
بنابراین برای کس��ب و کارها همکاری با چنین افرادی به معنای کاهش 
تضمینی هزینه ها نیس��ت، با این حال اس��تخدام رسمی کارمندان دارای 
سطح یکسانی از کیفیت  با کارآفرینان مستقل برای برندها هزینه بیشتری 

در پی خواهد داشت. 
اگر کس��ب و کار شما به دنبال پیگیری امور با کمترین هزینه ممکن و 
بدون توجه به کیفیت کاری اس��ت، نباید به دنبال همکاری با کارآفرینان 
مس��تقل باش��ید. این امر فقط موجب پیچیده تر ش��دن مسئله می شود. 

بس��یاری از برندها درس��ت ب��ه همین خاط��ر تمایلی ب��رای همکاری با 
کارآفرینان مس��تقل نش��ان نمی دهند. به طور خالصه، در صورت تمایل 
ب��رای پیگیری امور کس��ب و کار با کیفیت باال باید به س��راغ کارآفرینان 

مستقل رفت. 
مسئله اقتصادی 

کارآفرینان مس��تقل در مقایسه با کارمندان رسمی یک شرکت به طور 
معمول مزایای جانبی بسیار کمتری را طلب می کنند. این امر برای بسیاری 
از برندها جذابیت زیادی دارد. امروزه بسیاری از برندها برای پیگیری امور 
کسب و کارشان تمایل به کاهش هزینه های جانبی دارند. اگر این امر در 
قالب همکاری با کارآفرینان مس��تقل مدنظر قرار گیرد، مزیت های بسیار 

زیادی خواهد داشت. 
ب��دون تردید در همکاری با کارآفرینان مس��تقل امکان پرهیز از تعیین 
دستمزد مشخص و تغییر وضعیت پرداخت براساس میزان پیشرفت پروژه 
و همچنین درصدبندی س��ود ناش��ی از فروش وجود دارد. این امر اغلب 
اوقات موجب فعالیت دقیق تر کارآفرینان مستقل می شود. همچنین انگیزه 

مناسبی برای آنها به منظور فعالیت بهتر ایجاد خواهد کرد. 
بسیاری از کارآفرینان مستقل در زمان واحد با چندین شرکت همکاری 
دارند. این امر از نقطه نظر مالی برای آنها بسیار مهم است بنابراین کسب 
و کارها نباید انتظار اختصاص زمان گس��ترده از س��وی چنین افرادی به 
برندش��ان را داشته باشند. شاید این امر بزرگترین نقطه ضعف همکاری با 
کارآفرینان مستقل باشد. اگر کسب و کار شما تمایل به همکاری با نیروی 
کار متمرکز بر روی پروژه های شرکت به طور اختصاصی دارد، باید به سراغ 
استخدام کارمندان برود. البته این امر همیشه تضمین کننده کیفیت باالتر 

کارمندان رسمی شرکت در مقایسه با کارآفرینان مستقل نخواهد بود. 
اهمیت چشم انداز تجربی کسب و کارها

فراس��وی تمام نکات مرب��وط به کارآفرینان مس��تقل و در نقطه مقابل 
کارمندان رس��می شرکت باید به چشم انداز تجربی برندها نیز توجه کرد. 
آیا کس��ب و کار شما پیش از این تجربه همکاری با کارآفرینان مستقل را 
داشته است؟ اگر پاسخ تان مثبت است، تجربه موردنظر چگونه بوده است؟ 
توجه به این نکته برای بهبود تجربه های بعدی برند امر بسیار مهمی خواهد 
بود. برخی از کس��ب و کارها در این میان از تجربه ش��ان برای برنامه ریزی 
آینده برند اس��تفاده نمی کنند. این امر بیش��ترین مشکالت برای کسب و 

کارها را به همراه خواهد داشت. 
تجربه برندها اغلب اوقات نکته بسیار مهمتری در مقایسه با سایر نکات 
رایج در حوزه کسب و کار محسوب می شود. توصیه ما در این میان تالش 
برای ارزیابی شرایط برند و توجه به توصیه های مورد بحث در این مقاله و 
در نهایت رجوع به تجربه برند اس��ت. این امر اطمینان خاطر باالیی برای 

کسب و کارها ایجاد خواهد کرد. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

مزیت ها و معایب همکاری با کارآفرینان مستقل
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اخبار

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی گفت: پشتیبانی و مانع زدایی 
وظیفه مســئوالن و دولت است که با شناسایی موانع و چالش ها و 
رفع این موانع از تولید کننده پشــتیبانی کند.  به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، اکبر فتحی در خصوص برنامه های کشاورزی و تجارت 
محصوالت کشاورزی در راستای تحقق شعار سال 1400 که توسط 
رهبر معظم انقالب به ســال "تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی 
ها" مزین گردیده است، گفت: با توجه به نامگذاری سال  1400، 
مشــخص است که طبق چند ســال اخیر بیشتر اهداف اقتصادی 
مدنظر مقام معظم رهبری بوده و ایشــان مردم و مســئوالن را در 
جهت تقویت بخش اقتصادی کشــور آگاه می کند.  وی افزود: در 
بخش کشــاورزی حدود 98 درصد تولید محصوالت، توسط خود 
مردم، کشــاورزان و بخش خصوصی انجام می شــود، اما در ادامه 
پشــتیبانی و مانع زدایی وظیفه مســئوالن و دولت اســت که با 
شناسایی موانع و چالش ها و رفع این موانع از تولید کننده پشتیبانی 
کند.  فتحی با بیان اینکه مهمترین موانع شناسایی شده برای تولید 
در بخش کشاورزی شامل سرمایه، نیروی انسانی، نهاده های دامی 
وگیاهی، عوامل فیزیکی و دانش می باشد گفت: اگر مسئوالن به این 
مسائل و چالشها  توجه داشته و با برنامه ریزی برای رفع این موانع 
اقدام کنند، مسلماً به نتایج موردنظر و تحقق شعارسال 1400دست 
خواهیم یافت.   وی به میزان پایین بودن سرمایه گذاری در بخش 
کشــاورزی اشاره کرد و گفت: حدود 5 درصد از سرمایه گذاری به 
بخش کشاورزی اختصاص یافته و 95 درصد مابقی در بخش های 
صنعت و خدمات استفاده شده که مسلماً برای اینکه بتوانیم میزان 
تولید در سطح کالن در کشور و استان را افزایش دهیم، باید میزان 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.  وی در ارتباط 
با پایین بودن سطح دانش در این بخش نیز تاکید کرد و گفت: باید 
علم و دانش با تجربه بومی کشــاورزان تلفیق شده و به کشاورزان 
و به تبع آن به زمینهای کشاورزی منتقل شود و کشاورزی سنتی 
تبدیل به کشــاورزی مدرن و صنعتی) بزرگ مقیاس( شده که این 

می تواند میزان تولید و بهره وری را تا چند برابر افزایش دهد.  رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان به خدماتی که در ارتباط با پشتیبانی 
می تواند تاثیر گذار باشــد، اشاره کرد و گفت: خدمات می تواند در 
راستای پشتیبانی، برای تسهیل صدور مجوزها، علمی کردن روشها 
و فرآیندهای تولید محصول و خدمات مالی و تسهیالت بانکی مورد 
استفاده قرار بگیرد.  فتحی به برنامه ریزی برای رفع موانع تولید و 
توزیع محصوالت کشاورزی و تامین نیازهای اساسی جامعه تاکید 
کرد و گفت: بعضی اوقات به دلیل برخی مســائل اقتصادی و عدم 
هماهنگی، نظام تولید نیز همانند نظام توزیع با مشکالتی مواجه می 
شود که خوشبختانه با همکاری دستگاه ها، اصناف و خود مردم و 
برنامه ریزی، هماهنگی به وجود آمده و موانع رفع گردیده اســت.   
وی در ارتبــاط با تولید و توزیع مرغ و تخــم مرغ افزود: در عرض 
20 روز اخیر با اســتفاده از ظرفیت و همکاری تشکل ها، اتحادیه 
ها و اصناف برای ســاماندهی بازار و نظام توزیع اقداماتی انجام شد 
که توانستیم مشکالت را حل کنیم.  وی در ارتباط با تولید و توزیع 
میوه و دیگر محصوالت زنجیره غذایی گفــت: ورود اتحادیه های 
تعاونیهای روستایی در نظارت و توزیع مستقیم میوه عید سال باعث 
شد تا مردم از بابت خرید مایحتاج خود نگرانی نداشته باشند.  وی 
به وظایف مدیریت تعاونی روستایی به عنوان یکی از حوزه های مهم 
سازمان جهادکشاورزی استان اشاره کرد و گفت: توسعه بازرگانی و 
نظام بهره برداری که هر دو جز مهمترین چالشهای بخش کشاورزی 

اســت که نظام بهره برداری مناسب منجر به کاهش قیمت تمام 
شده در صورت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و اقتصادی کردن 
واحدهای تولیدی می شود و توسعه بازرگانی می تواند به ساماندهی 
بازار و تنظیم قیمت کمک کند.  رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان با بیان اینکه با افزایش 1000 تومانی قیمت هر کیلوگرم 
گندم در سال جاری موافقت شده است و قیمت خرید از کشاورزان 
از قیمت 2500 تومانی سال گذشته به 5 هزار تومان رسیده است 
گفت: باید در راســتای تامین امنیت غذایی از کشــاورزان و تولید 
کنندگان حمایت شــود.   وی افزود: تامین امنیت غذایی به زبان 
ساده همان تهیه غذای سالم و کافی است که مهمترین هدف وزارت 
جهادکشــاورزی بوده و همکاری سازمان جهادکشاورزی استان با 
ســتاد فرمان امام )ره( در سالجاری، در راستای تحقق پشیبانی ها 
و جهش تولید در دیمزار های اســتان عملیاتی شــده است و می 
تواند بسترهای تولید را برای تولیدکنندگان فراهم کند. وی تاکید 
کرد: افزایش ضریب مکانیزاســیون و تهیه انواع ماشین آالت مورد 
نیاز کشــاورزان و تولیدکنندگان، تغییر و به روزرسانی شبکه های 
آبیاری و الینینگ کردن نوع آبیاری، حمایت های تســهیالتی از 
طریــق بانک ها و صندوق حمایت از بخش کشــاورزی در جهت 
افزایش سرمایه گذاری، تامین نهاده های دامی به قیمت مناسب و 
به موقع و توزیع آن از طریق سامانه بازارگاه و البته تامین کود مورد 
نیاز کشــاورزان از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان 
در جهت حمایت از کشــاورزان  و تولیدکنندگان می باشد.  فتحی 
به دریافت مجوز توسعه مرغداری های ممنوع شده در سال 1392 
در راســتای رفع موانع تولید از وزارت متبوع اشاره کرد و گفت: به 
این ترتیب در آینده نزدیک ساماندهی مرغداریهای غیرمجاز شروع 
خواهد شــد.  وی در نهایت به نظام ساماندهی بازارها اشاره کرد و 
گفت: ســاماندهی بازارها برای بهبود به جز کشاورزی قراردادی و 
تکمیل زنجیره تولید، به اســتفاده از سیستم های پیشرفته مانند 
سامانه تجارت نیاز دارد که می تواند بسیاری از مشکالت در بخش 

عرضه و تقاضا را حل کند.

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم از کنترل کیفی 15 هزار کاال در این واحد صنعتی در ســال 
جهش تولید خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت بازرسی کاالهای 
خریداری شده برای استمرار در روند تولید مستمر و صرفه جویی 
در هزینه های جاری شــرکت، این امر داشتن دانش و دقت باالیی 
در تمام زمینه های بازرسی فنی اعم از مکانیک ، جوش، خوردگی، 
برق و ابزار دقیق را مســتلزم می کند. بــه گزارش روابط عمومی، 
دکتر  "روح اله نوریان" افزود: در ســال  گذشته بالغ بر 15 هزار 
قلم کاالی خریداری شده و 3 عدد پروژه ساخت تجهیزات با ارزش 
بالغ بر 200 میلیارد ریال بازرسی و مورد تائید قرار گرفته که حاکی 
از تالش زیاد در استفاده از دانش روز بازرسی فنی جهت پیش برد 
اهداف واحد و به تبع آن پیشــبرد اهداف کالن شرکت می باشد. 
وی، با اشــاره به اینکه با استفاده از سیستم های کنترلی، نظارتی، 
ایمنی و ســالمت تجهیزات، راه برای تولید مستمر و پایدار هموار 
می شــود، اظهار داشت: بازرســی فنی با اعمال بازرسی در مراحل 
خرید تجهیــزات و قطعات و در زمان نصب، با انجام تســت های 
عملکردی، حضوری فعال دارد و به همین سبب احتمال بکارگیری 
و استفاده از تجهیزات و قطعات غیر استاندارد به حداقل می رسد. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم: تصریح کرد: بازرســی فنی 
به منظور دســتیابی به حصول اطمینــان از انجام صحیح و کامل 
تعمیرات و همچنین انجام تمامی موارد برنامه ریزی شــده در تمام 

مراحل تعمیرات اساســی، طبق استانداردهای بین المللی و روش 
جاری شــرکت ملی گاز ایران حضوری فعال و مستمر دارد. نوریان 
به نامگذاری سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: به منظور استفاده 
حداکثری از توان داخلی، متخصصان بازرســی فنی با اســتفاده از 
روش های اســتاندارد و تست های فنی، امکان استفاده از کاالهای 
داخلی را در اولویت قرار می دهند. وی ادامه داد: اداره بازرسی فنی 
شرکت پاالیش گاز ایالم برای اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات 
در راستای تولید پایدار درسال جهش تولید با استفاده از نیروهای 
متخصص داخلی اقدامات قابل قبولی انجام داده که نتایج آن تاثیر 
مستقیم در روند تولید پایدار داشته است. مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز ایالم به اقدامات انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
بازرســی و صدور دســتورالعمل تعمیراتی برای 43 تجهیز ثابت و 

صدور گواهینامه آنها، بازرسی و صدور گواهینامه برای 122 تجهیز 
باالبری و کمک باالبری، بازرســی تســت و کالیبراسیون 94 شیر 
اطمینان و صدور گواهینامه آنها، 4 مورد بازرسی از تجهیزات برقی 
و ابزار دقیقی شــامل ترانس و سرکابلهای قدرت، کیتهای عایقی، 
ترموولها، ســوییچها، تابلوهای کنترلی و UPS ها تنها بخشی از 
اقدامات انجام شده ،بوده اســت. نوریان افزود: صدور دستورالعمل 
جوشکاری برای یکهزارو 942  اینچ جوش و نظارت بر صحت انجام 
آن، یکهزارو 286اینچ رادیوگرافی از جوشــهای انجام شده جهت 
اطمینان از ســالم بودن جوشها، انجام ضخامت سنجی از لوله ها و 
تجهیزات برای اطمینان از مناسب بودن ضخامت آنها جمعا 3500 
نقطه، انجام تستهای غیر مخرب جهت شناسایی عیوب مانند تست 
فراصوتی  52  متر مربع  از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته 
بوده است. وی با بیان اینکه در مجموع در تمام حیطه های بازرسی 
فنی 124 مورد دســتورالعمل تعمیراتی صادر گردیده است، اظهار 
داشت: تهیه و انعقاد 4 مورد پیمان در زمینه خدمات کلی بازرسی 
فنی ، انجام تست MFL ، پایش خوردگی خطوط لوله و صالحیت 
ادامه ســرویس )FFS( و در زمینه خوردگی ، صدور دستورالعمل 
رنــگ آمیزی برای 200 متر مربع و نظــارت بر صحت انجام آن و 
همچنین تعویض 17 مورد کوپن خوردگی و 120 مورد بازرسی از 
سیستمهای حفاظت کاتدی جهت اطمینان از صحت عملکرد آنها، 

از اقدامات قابل توجه انجام شده، است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: قمی ها در ســال گذشــته 28 
میلیارد تومان به فرزندان یتیم و محســنین تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان قم کمک کردند و امســال هم 4836 فرزند یتیم و 
محســنین قمی در انتظار حامی هستند. به گزارش پایگاه خبری 
کمیته امداد، سید محمدرضا میره ای معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد اســتان قم، استقبال چشمگیر مردم و خیران 
از طرح اکرام ایتام و محســنین طی سال های اخیر را خاطرنشان و 
اظهار کرد: در سال های گذشته طرح هایی همچون »هر کارمند، یک 
حامی«، »هر حامی، یک حامی جدید«، »هر کالس یک حامی« و 
»هر مشترک صندوق های صدقات خانگی، یک حامی« اجرا شد که 
نتایج خوبی به دنبال داشــت. وی بابیان اینکه امسال پویش ایران 

مهربان با شعار »هیچ فرزندی در کشور بدون حامی نباشد« در حال 
اجرا اســت گفت: برای تحقق این شعار و جذب حداکثری حامیان 

برای ارتقاء سطح معیشــت فرزندان اکرام و محسنین همه تالش 
خود را به کار خواهیم بســت. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد اســتان قم ســهمیه جذب حامیان امسال استان قم 
را 16 هــزار حامی عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر در اســتان 
قــم هزار و 712 یتیم و ســه هزار و 124 فرزند محســنین تحت 
حمایت این نهاد هســتند که در انتظار حمایت خیران و حامیان 
گرامی هستند. وی در پایان از مردم نیکوکار و خیران استان قم که 
با کمک 28 میلیارد تومانی خود در ســال گذشته بر لبان فرزندان 
یتیم و محســنین لبخند نشاندند قدردانی کرد و گفت: امسال هم 
هرکسی که می خواهد در این کار خداپسندانه شرکت کند عدد 1 

را به سامانه 3000333325 ارسال کند.

اهواز – شبنم قجاوند: سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
نیروگاه رامین اهواز گفت: با انجام تعمیرات دوره ای و رصد بخش های 
مختلف نیروگاه شــاهد کاهش حوادث طی ســال 99 بودیم.  ویدا 
صادقی دهکردی سرپرســت اداره HSE این نیروگاه  ، با اشــاره به 
کاهش حوادث سال 99 در مقایسه با سال 98 گفت: پارسال عالوه بر 
فعالیت های معمول تعمیراتی و بهره برداری، شاهد افزایش تعمیرات از 
جمله؛ تعمیرات اساسی در واحد شماره 6، تعمیرات برنامه ریزی شده 
در ســایر واحد ها، تعمیر برج های خنک کن و دیگر بخش ها صورت 
گرفت. او با بیان اینکه در سال 98 تعمیرات اساسی در نیروگاه رامین 
انجام نشد، افزود: ولی در سال 99 شاهد جذب 120 نفر نیروی پروژه ای 
جهت انجام تعمیرات بودیم و علیرغم همزمانی 2 عامل افزایش تعداد 
نفرات و افزایش انجام تعمیرات در واحد های تولید برق که احتمال بروز 

حوادث ناشی از کار را افزایش خواهد داد، شاهد کاهش تعداد حوادث 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل بودیم. صادقی دهکردی با اشاره به 
اینکه در بررسی مقایسه ای عملکرد ایمنی نیروگاه رامین در سال 99 
و 98 از شاخص شدت تکرار حادثه )FSI( استفاده شد که از 8/0 در 

سال 98 به 7/0 در سال 99 کاهش یافته است، اظهار داشت: مهمترین 
علل کاهش حوادث طی پارسال برگزاری کمیته حفاظت فنی و تجزیه 
و تحلیل حوادث به صورت پیوســته، شناسایی کانون های حساس 
و پــر خطر در نیروگاه و پیگیری جهــت برطرف کردن عوامل خطر 
ســاز، بود. سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیروگاه رامین 
اهواز شناســایی و ارزیابی همه ریسک ها و خطر های نیروگاه منطبق 
بر اســتاندارد ISO 45001، افزایش تعداد بازرسی ها و گشت زنی ها 
و حضور مستمر کارشناسان ایمنی و آتش نشانان در سطح نیروگاه، 
رفع دیفکت های تجهیزات اداره ایمنی و آتش نشانی و افزایش آمادگی 
ناوگان آتش نشانی، برگزاری کالس های آموزشی ویژه پرسنل پروژه ای 
و فرهنگ سازی از طریق نصب بنر های هشدار دهنده و انواع تابلو ها 

در سطح نیروگاه را از دیگر عوامل موثر در کاهش حوادث برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

پشتیبانی و مانع زدایی وظیفه مسئوالن و دولت است

به منظور حمایت از تولید داخلی و پایداری تولید:

کنترل کیفی 15 هزارکاال در پاالیشگاه گاز ایالم

۴۸۳۶ فرزند یتیم و محسنین قمی در انتظار حامی هستند

دِر نیروگاه رامین اهواز به روی حوادث بسته است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شــهرداری گرگان از کاشت بیش از 10 هزار اصله 
نهال و درخت همزمان با روز جهانی زمین پاک در گرگان خبر داد.
یحیی ستوده نیا اشاره کرد: با توجه به افزایش استفاده از آالینده 

های زیست محیطی از جمله وسایل نقلیه شخصی، کارخانه های 
صنعتی و ... گیاهان و درختان، پایه اصلی و اساسی تامین اکسیژن 
و هوای پاک در جهان به شمار می روند.ستوده نیا با تاکید بر شعار 
امســال روز زمین پاک، که احیای دوباره زمین همراه با افزایش 

بهره وری برای توسعه پایدار می باشد، بیان داشت: بیش از ده هزار 
اصله درخت در فضای ســبز شــهری و پارکهای جنگلی گرگان 
کاشته شده که قطعا بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان گرگانی 

اثر به سزای خواهد گذاشت.

کاشت بیش از 1۰ هزار اصله نهال و درخت در عرصه های جنگلی و معابر شهری گرگان

شهردار رشت از آغاز به کار دو پروژه زیرساختی در مسکن مهر خبرداد 
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: شــهرداری رشــت اجرای دو پروژه 
زیرســازی و آسفالت معابر و روشنایی در مسکن مهر را آغاز نمود. به گزارش 
واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت، سید محمد 
احمدی شهردار رشت در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت:  مسکن مهر رشت 
با بیش از دو هزار و 800 واحد مســکونی از همان ابتدا با برخی مشــکالت 
زیرساختی از جمله فقدان روشنایی کافی و آسفالت کوچه ها مواجه بود که به 
رغم تالش های صورت گرفته ، برخی از آنها ناتمام و نیازمند توجه ویژه است 
. وی ادامه داد: وجود مشکالت زیرساختی در مسکن مهر و عدم تکمیل پروژه آسفالت خیابان ها منجر به ایجاد مشکالت زیادی 
برای ساکنان این منطقه در هنگام تردد به ویژه در زمان بارندگی گردید، به همین دلیل ساکنان این منطقه خواستار رسیدگی هر 
چه سریعتر مسئوالن به این موضوع بودند. شهردار رشت افزود: آسفالت معابر کمترین مطالبه شهروندان خاصه ساکنان مسکن 
مهر اســت که تالش نمودیم علیرغم مشــکالت اقتصادی ناشی از کرونا با اجرای دو پروژه فوق نسبت به رفع مشکالت و تامین 
رفاه ساکنان آن اقدام نماییم  .  سید محمد احمدی اذعان داشت: با پیگیری های الزم هزینه اجرایی این پروژه از محل اعتبارات 
دولتی تامین گردید وتوانستیم عملیات اجرایی پروژه زیرساخت های آسفالت و روشنایی مسکن مهر را با مبلغی بالغ بر 98 میلیارد 
ریال آغاز نماییم. وی گفت:  این پروژه که شامل 45 هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت و نصب 75 چراغ روشنایی 9 متری است، 
در طول مدت 9 ماه به اتمام خواهد رسید. شهردار رشت در پایان تصریح کرد:  با توجه به اهمیت اجرای این پروژه و به منظور 
جلب رضایت شهروندان، مراحل تجهیز و تکمیل کارگاه پروژه فوق به سرعت در حال انجام و عملیات اجرایی بهسازی، آسفالت 

و نصب چراغ های روشنایی آغاز گردید.

به طور همزمان در سراسر کشور و در مازندران صورت گرفت:
اولین اقدام فراگیرتعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق در سال 1۴۰۰

ساری - دهقان : مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق استان مازندران 
گفت: با رویکرد عبور از پیک تابستان، طرح اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی 
شبکه توزیع برق  بصورت سراسری در کشور و استان مازندران برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، فرامرز سپری در حاشیه بازدید 
از این مانور اعالم کرد: هدف از اجرا این طرح افزایش پایداری شــبکه، بهبود 
ولتاژ و افزایش رضایت مندی مشــترکان ، کاهش تلفات  و مدیریت بار شبکه 
روشنایی معابر شناسایی و مقابله با رمز ارز های غیر مجاز است. وی بیان کرد: 
حجم عملیات برنامه ریزی شــده در طرح نیز شامل یک در میان کردن چراغ 
ها بصورت زیکزاگ به تعداد 2744 دســتگاه ؛ بررسی صحت عملکرد ساعت 
نجومی در 1600 دستگاه ؛ تعریف 1470 پروژه در حوزه شبکه فشار ضعیف ؛ 
119 مورد ارت سنجی و نصب و اصالح ارت  اصالح و کنترل و بررسی بیش 1256 مورد مشکوک دستگاه استخراج رمز ارز غیر 
مجاز است . سپری ادامه داد: 111 مورد تعدیل بار فشار ضعیف ؛بازآرایی و افزایش مقطع سیم فشار ضعیف به کابل خودنگهدار 
به متراژ 9445 متر و جابجایی سکسیونرهای کنترل از راه دور در جهت مدیریت مصرف  از جمله حجم عملیات برنامه ریزی شده 
برای این عملیات می باشد. وی اظهار کرد: تعداد اکیپ و ماشین آالت در این عملیات فراگیر شامل 131 گروه عملیاتی، 262 
نفر نیروی فنی و اجرایی، 91 دستگاه خودرو سبک  و 41دستگاه خودروعملیاتی است. وی در بخش دیگری از صحبت های خود 
اظهار داشت: با توجه به اینکه رفته رفته روزهای گرم هوا در پیش است برای عبور موفق از پیک انتظار است مشترکان محترم 
نهایت همکاری را با شرکت توزیع نیروی برق مازندران داشته باشند. سپری اظهار داشت: استفاده از ظرفیت نور طبیعی آفتاب و 
خاموش کردن المپ های اضافی ،  تنظیم  دمای کولر روی دمای 24 درجه سرویس و تمیز کردن به  موقع کولر ها از جمله راه 

های کاهش مصرف برق در روزهای پیک است

بنیاد مسکن از نهادهای کارآمد نظام است
رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
گیــالن، دکتر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم شهرســتان رودبار در 
مجلس شورای اسالمی با حضور در اداره کل بنیاد مسکن با مهندس اکبرزاده، 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن دیدار کرد. در ابتدا مهندس 
اکبرزاده، گزارش مبسوطی از عملکرد و برنامه های محوری بنیاد مسکن استان 
در محرومیت زدایی، عمران و آبادانی روستا و ارائه سایر خدمات به مردم شریف 
استان و شهرستان ارائه داد. محمد اکبرزاده با بیان تفاهم نامه ساخت 3000 واحد مسکونی ویژه محرومین در گیالن و تخصیص 
سهمیه 44 واحد برای شهرستان گفت: متقاضیان به بانک های عامل جهت دریافت 50 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه 
معرفی شدند. وی افزود: از 129 روستای باالی 20 خانوار شهرستان 51 روستا از اجرای طرح هادی برخوردار هستند و این طرح 
ها برای توسعه این روستاها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی برکات طرح هادی 
را در روســتاهای کشــور شاهد هستیم. سپس دکتر گودرزوند چگینی نیز در این دیدار بنیاد مسکن را از نهادهای کارآمد نظام 
توصیف کردند که دارای دو ویژگی نهاد انقالبی و مردمی بودن است و به همین لحاظ است که انگیزه و کارآمدی بیشتری برای 
خدمت به مردم بویژه روستائیان عزیز دارد. نماینده مردم رودبار همچنین ابراز داشتند: امروز خدمات بنیاد مسکن اعم از واحدهای 
مسکونی روستایی مقاوم سازی شده و اجرای طرح هادی که جدول کشی و آسفالت و پیاده رو سازی در روستاها را شامل میشود 

، با ورود به هر روستایی مشهود است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:
قرن چهارده و جهش بي سابقه سرمایه گذاري در شهرکهاي صنعتي قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: در یکماه اول سالجاري بیش از 22 درصد از 
برنامه عملیاتي سال 1400 مربوط به واگذاري اراضي صنعتي، کارگاهي و صنفي در شهرکها و نواحي صنعتي استان به متقاضیان سرمایه 
گذاري تحقق پیدا کرده است. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، " حمیدرضا خانپور " با اعالم این مطلب 
افزود: در یکماه اول سالجاري، با جذب 46 متقاضی سرمایه گذاری به میزان 41 هکتار زمین صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی واگذار 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  رشد پنج برابري داشته که نشان از رونق تولید و اشتیاق بخش خصوصی علیرغم شدت 
تحریم هاي ظالمانه برای سرمایه گذاری در سال تولید، پشتیباني ها، مانع زدایي ها در استان صنعتي قزوین دارند. وي تصریح کرد: 
شهرکهای صنعتی لیا، خرمدشت، حکیمیه، کاسپین، قزوین) کوهین ( و ناحیه صنعتي طارم به ترتیب میزان بیشترین جذب سرمایه 
گذار و میزان مساحت واگذاری صنعتی را در مدت مذکور داشته اند. خانپور میزان سرمایه گذاري این قراردادها را بیش از 14 هزار میلیارد 
ریال عنوان کرده که با راه اندازي کلیه این طرحهاي صنعتي زمینه اشتغال 18 هزار نفر فراهم خواهد شد. رئیس هئیت مدیره شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای تحقق شعار سال  " تولید،  پشتیبانی ها، موانع زدایی ها " مجموعه شرکت 
شهرکهای صنعتی همانند سال گذشته که به شعار  " جهش تولید"  جامه عمل پوشانده و جذب دوبرابری سرمایه گذار نسبت به سالهای 
مشابه داشتیم در سال جدید هم اولویت را بر توسعه شهرکهای تقاضامحور و تکمیل زیرساخت های سرمایه گذاری و رفع موانع تولید 
و حمایت حداکثری از صنایع کوچک ادامه خواهیم داد. خانپور این قول را داده در کمترین زمان در راستای تسهیل گری و کم کردن 
بروکراسی اداری در برداشتن موانع پیش روی تولید کنندگان و صنعتگران و تالش مضاعف همکاران این مجموعه با همت باال تمامی 

امکانات را  برای متقاضیان سرمایه گذاری فراهم کنیم.
روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین

مدیریت مصرف آب شرب در دستور کار همه مشترکان به ویژه روستائیان قرار بگیرد
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر در بررسی مناطق زلزله زده شهرســتان گناوه با حضور نماینده مردم 
بوشــهر، گناوه و دیلــم در مجلس با بیان اینکه زلزله 5.9 ریشــتر در بخش 
تأسیسات آبرسانی شهرستان گناوه آسیب هایی وارد نکرده است اظهار داشت: 
در این حوزه مشکلی در تامین و توزیع آب آشامیدنی وجود ندارد. عبدالحمید 
حمزه پور سال 1399 - 1400 را یکی از سال های کم آب، کاهش بارندگی و 
خشکسالی دانست و افزود: حدود 40 تا 50 درصد بارش باران نسبت به سال 
ماقبل آن کاهش داشته که با تابستان نسبتاً سختی در تامین آب آشامیدنی 
مواجه هســتیم. وی، با اشاره به اینکه زحمات و تالش کارکنان شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر در تابستان پیش رو نسبت به گذشته با توجه به کاهش 
بارندگی ها دو چندان شده گفت: تالش می شود با استفاده از ظرفیت و توانمندی ها، در تامین و توزیع آب با حداقل مشکل پشت 
ســر بگذاریم. حمزه پور نقش مردم در مدیریت مصرف آب در کاهش بحران را بســیار مهم دانست و تصریح کرد: مردم شهرها 
به ویژه روستاها که از آب غیر شرب در بخش های دیگر استفاده می کنند باید مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار دهند. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه منابع آب این استان از دیگر استان ها با خطوط طوالنی انتقال داده 
می شــود افزود: شرکت آب و فاضالب مسئول تامین آب شرب وبهداشتی مشترکان است از این نظر باید همکاری مردم در این 
عرصه که آب شبکه در بخش غیر شرب استفاده نکنند مورد توجه قرار بگیرد تا تابستان با کمترین مشکل پشت سر گذاشته شود.
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به قلم: مارتینا برتوس
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

گش��ت و گذار در فضای ش��بکه های اجتماعی همیش��ه 
همراه با آش��نایی با کس��ب و کارهای مختلف است. کمتر 
کاربری تجربه جس��ت وجو در ش��بکه های اجتماعی و عدم 
مش��اهده دس��ت کم یک محتوای مربوط به برندها را دارد. 
امروزه کس��ب و کارها حضور چش��مگیری در ش��بکه های 
اجتماعی دارند. دلیل حضور برندها در شبکه های اجتماعی 
بسیار روشن اس��ت. تعامل با مخاطب هدف در شبکه های 
اجتماعی برای برندها بسیار کم هزینه و همچنین تاثیرگذار 
اس��ت، با این حال آیا صرف راه اندازی یک اکانت رس��می 
در ش��بکه های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف کافی است؟ 
بسیاری از برندها به طور مداوم در حال سرمایه گذاری بر 
روی بازاریابی در شبکه های اجتماعی هستند. شاید این امر 
در نگاه نخس��ت بیانگر دوراندیشی چنین کسب و کارهایی 
برای بهبود وضعیت برندشان باشد، اما سرمایه گذاری بدون 

توجه به نتیجه نهایی هیچ گاه مناسب نخواهد بود. 
اس��تفاده از المان های بصری جذاب همیشه در بازاریابی 
دارای اهمیت است. این امر در مورد بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی نیز مصداق دارد. اگر کسب و کارها توانایی جلب 
نظر مخاطب هدف با المان های بصری را نداش��ته باش��ند، 
حتی در صورت ارائه بهترین محصوالت ممکن نیز شانسی 
برای تعامل با مخاطب هدف نخواهند داشت. این امر یکی 
از مهمتری��ن نکات از نقطه نظ��ر بازاریابی و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف محسوب می شود. 
طراح��ی منحص��ر به ف��رد اکان��ت برند در ش��بکه های 
اجتماعی مفهوم به نس��بت تازه ای اس��ت. ای��ن مفهوم بر 
روی اهمی��ت جلوه ه��ای بصری و همچنی��ن رعایت نکات 
حرفه ای در زمینه طراح��ی اکانت برند تاکید دارد. باتوجه 
ب��ه اینکه امروزه اغل��ب برندها در ش��بکه های اجتماعی با 
مشتریان ش��ان آش��نا می ش��وند، بررس��ی نکات مربوط به 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده 
از محت��وای بصری ضروری خواهد ب��ود. در ادامه برخی از 
مهمترین نکات در این راس��تا را مورد بررسی قرار خواهیم 
داد. ه��دف اصلی در این میان تاثیرگ��ذاری هرچه بهتر بر 
روی مخاطب ه��دف با ترکیب فرآین��د بازاریابی و کاربرد 

جلوه های بصری خواهد بود. 
مهمترین نکات در طراحی اکانت برند در شبکه های 

اجتماعی
هر برندی در پی دس��تیابی به اهدافی در حوزه بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی است. این امر باید به بهترین شکل 
ممکن مدنظر تیم های بازاریابی قرار داش��ته باش��د. گاهی 
اوقات برخی از برندها بدون هیچ هدف مش��خصی اقدام به 
تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی می کنند. ش��اید این 
امر در نگاه نخس��ت مزیت در معرض دید مش��تریان بودن 
را به همراه داش��ته باشد، اما این امر به چه قیمتی صورت 
می گیرد؟ وقتی کاربران برای مدت زمانی طوالنی محتوای 
بی کیفیت از س��وی برندها مشاهده نمایند، به تدریج دیگر 
تمایلی برای تعامل با برندهای موردنظر نخواهند داش��ت. 
ای��ن ام��ر به خوب��ی دلیل اس��تفاده گس��ترده از ابزارهای 
مسدودس��ازی تبلیغات از س��وی کاربران در فضای آنالین 

را توضیح می دهد. 
طراحی اکانت برن��د به صورت منحصر به فرد در ارتباط 
با اهداف اصلی بازاریابی اس��ت بنابراین باید نگاه زنجیره ای 
به حضور برندمان در ش��بکه های اجتماعی داش��ته باشیم. 
بدون ش��ک گاهی اوق��ات توصیه های مرب��وط به طراحی 
منحصر به فرد اکانت برند در ش��بکه های اجتماعی بیش از 
اندازه پیچیده می ش��ود. به منظور پرهیز از پیچیدگی های 
احتمالی و پیگیری هرچه ساده تر بحث به پرسش های ذیل 

توجه نمایید:
• کس��ب و کار ش��ما در ش��بکه های اجتماعی به دنبال 

تحقق چه هدفی است؟
• ارزش های کسب و کار شما کدام است؟

• ح��وزه اصلی کس��ب و کار ش��ما و مزیت های آن کدام 
است؟

• دغدغه های مش��تریان در رابطه با کس��ب و کار ش��ما 
چیست؟

• س��لیقه کل��ی مش��تریان در طول س��ال های اخیر چه 
تغییراتی داشته است؟

پاسخگویی به پرس��ش های فوق نیازمند تخصص بسیار 
زیادی نیس��ت. اغلب کارآفرینان دارای اطالعات مناس��بی 
از وضعیت برندش��ان و سلیقه مش��تریان هستند. استفاده 
از چنی��ن اطالعاتی ب��رای طراحی هرچه بهتر اس��تراتژی 
بازاریاب��ی و شخصی س��ازی اکانت برندمان در ش��بکه های 

اجتماعی ضروری خواهد بود. 
حض��ور در ش��بکه های اجتماع��ی ب��ه تنهای��ی ب��رای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کافی نیس��ت. امروزه 
برنده��ا به ام��ری فراتر از تولید محتوا نی��از دارند. این امر 
دارای پیون��د نزدیکی با طراحی منحصر به فرد اکانت برند 
در ش��بکه های اجتماعی است. متاسفانه در طول سال های 
اخیر ش��مار باالیی از کس��ب و کارها در فرآین��د بازاریابی 
بی��ش از اندازه به هم ش��بیه ش��ده اند. این امر مش��کالت 
بسیار زیادی برای برندها در مسیر بازاریابی ایجاد می کند. 
در ادامه برخ��ی از توصیه های عملی در راس��تای طراحی 
منحصر به فرد اکانت برند در شبکه های اجتماعی را مدنظر 
ق��رار خواهیم داد. این امر کمک ش��ایانی ب��ه برندها برای 

تاثیرگذاری پایدار بر روی مشتریان خواهد کرد. 
توجه به تداوم در فضای آنالین

حضور در ش��بکه های اجتماعی یک اقدام مفید از سوی 
برندها محس��وب می ش��ود. نکته مهم در ای��ن میان نیز به 
حضور مداوم برای جلب نظر مش��تریان اس��ت. بس��یاری 

از برنده��ا نس��بت به این نکت��ه مهم توجه الزم را نش��ان 
نمی دهند. اگر در صورت کس��ب موفقیت مقطعی در حوزه 
بازاریابی به س��رعت کیفیت و کمی��ت تولید محتوای مان 
تغییر کند، کاربران واکنش منفی نسبت به کسب و کارمان 
خواهند داش��ت. این نکته اغل��ب اوقات مورد غفلت برندها 

قرار می گیرد. 
حض��ور م��داوم در عرص��ه بازاریابی کلی��د موفقیت در 
شبکه های اجتماعی محسوب می شود. بسیاری از برندهای 
بزرگ به دلیل حضور مداوم در شبکه های اجتماعی موفق 
به جلب نظر دامنه وس��یعی از مش��تریان شده اند. البه این 
امر به معنای تولید محتوای بیش از اندازه نیست. اگر تعداد 
محتوای بازاریابی برند بیش از اندازه باش��د، در عمل برای 
مخاط��ب هدف آزاردهنده خواهد بود، با این حس��اب باید 
در تالش برای ایجاد تعادل میان کیفیت محتوا و کمیتش 

برای جلب نظر مخاطب هدف باشیم.
ت��داوم در عرصه بازاریابی ش��بکه های اجتماعی فقط به 
معنای حضور مستمر نیس��ت. حفظ المان های اصلی برند 
در عرصه بازاریابی نیز نکته مهمی اس��ت. اگر یک برند در 
بازه های زمانی کوتاه نس��بت به تغییر لوگو، شعار تبلیغاتی 

و همچنی��ن تصویر پروفایل اکانت رس��می اش اقدام کند، 
ش��ما به عنوان مخاطب هدف چه جهت گیری نس��بت به 
آن خواهید داش��ت؟ بدون تردید جهت گیری ش��ما منفی 
خواه��د بود. این امر یکی از جهت گیری های رایج نس��بت 
به تغییرات مداوم در رابطه با المان های بازاریابی یک برند 

است. ثبات در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. 
اگ��ر برندهای بزرگ توانایی تاثیرگ��ذاری باالیی بر روی 
مخاطب هدف دارند، بخش��ی از این امر به دلیل تداوم شان 
در حوزه بازاریابی و اس��تفاده از المان های اصلی شان است. 
ب��ه عنوان مث��ال برند نایک را در نظ��ر بگیرید، این برند از 
شعار »فقط انجامش بده« برای دهه های متمادی استفاده 
می کند. همچنین تغییر اساس��ی در لوگو و رنگ های اصلی 
برن��دش نیز اعمال نمی کند. همین ام��ر موجب ماندگاری 
نایک در عرصه بازاریابی و جذابیتش برای مش��تریان شده 

است. 
استفاده از رنگ ها برای بازنمایی هویت برند

رنگ ها دارای تاثیرات متفاوتی هستند. بسیاری از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اقدام به اس��تفاده از 
طیف های رنگی مختلف می کنند. اگر اندکی از روانشناسی 
رنگ ها س��ر در بیاوریم، ش��انس کس��ب و کارم��ان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دوچندان خواهد ش��د. 
تاثیر رنگ ها بر روی مشتریان به خوبی دلیل انتخاب طیف 
رن��گ قرمز و زرد از س��وی برندهای صنعت فس��ت فود را 
نش��ان می دهد. رنگ قرمز و زرد در مخاطب ایجاد هیجان 
و اندکی هم احساس گرسنگی می کند بنابراین برندها باید 
نس��بت به استفاده رنگ های مناس��ب برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف شان توجه نشان دهند. 
بارگذاری محتوا در ش��بکه های اجتماعی باید با توجه به 
رنگ های اصلی هر برند صورت گیرد. رنگ های اصلی برند 
اغلب در لوگوی آن نمایش داده می ش��ود. اگر لوگوی برند 
شما دارای سه طیف رنگی آبی، سفید و مشکی است، باید 
از همین سه رنگ در شبکه های اجتماعی استفاده نمایید. 
نکت��ه مهم در اینجا بارگذاری تصاویری دارای این طیف از 
رنگ ها در اکانت برند اس��ت. این امر موجب چش��م نوازی 
هرچه بیشتر ظاهر کلی اکانت برندمان برای مخاطب هدف 

خواهد شد. 
بس��یاری از برندها به طراحی ظاهر کلی اکانت ش��ان در 
ش��بکه های اجتماعی براس��اس طیف های رنگی مناس��ب 
توجه نش��ان نمی دهند. این امر موجب مشاهده پست هایی 
ب��ا طیف های رنگی مختل��ف در صفحه اصل��ی اکانت آنها 
می ش��ود. ش��اید این امر از نقطه نظر برخ��ی از بازاریاب ها 
هیچ ایرادی نداشته باش��د، اما ظاهر کلی اکانت برند را به 
ش��دت نامناسب می سازد. مهمترین مسئله در اینجا تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از یک 
نظم مش��خص در رنگ های مورد اس��تفاده برند است. این 
امر ب��ه بهترین ش��کل در صفحه اینس��تاگرام برند اوربان 
اس��کین )Urban Skin( مشاهده می ش��ود. این برند از 
طیف رنگ های آبی، نارنجی و سفید برای بارگذاری تصاویر 
در اکانتش استفاده می کند. این سه طیف رنگی در لوگوی 
اوربان اس��کین به چش��م می خورد. مزی��ت اصلی این نوع 
بازاریاب��ی یادآوری نام برندمان از س��وی مش��تریان در هر 
ب��ار مش��اهده المان های بصری با رنگ ه��ای اصلی لوگوی 
برندمان اس��ت. این امر از نقطه نظر بازاریابی دارای ارزش 

زیادی است. 
استفاده از قالب های آماده طراحی صفحه اصلی

اگر کس��ب و کار شما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب ه��دف و ایجاد تمایز با دیگر برندهاس��ت، نیاز به 
استفاده از قالب های آماده بازاریابی خواهید داشت. استفاده 
از چنین قالب هایی نق��ش مهمی در کاهش اتالف زمان و 
هزینه برندها دارد. سایت هایی نظیر کانوا )Canva( چنین 
خدماتی را به بهترین ش��کل ممکن ارائ��ه می کنند. بدون 
تردید تالش برای طراح��ی قالب های منحصر به فرد برای 

برند از نقطه نظر مالی برای کمتر کسب و کاری توجیه پذیر 
اس��ت بنابراین باید به قالب های آماده در فضای آنالین اتکا 

کنیم. 
نق��ش اصلی قالب های آم��اده در فرآیند بازاریابی برندها 
شامل نظم بخشی به انتش��ار پست برندهای مختلف است. 
ب��ه عنوان مثال، اگر برند ش��ما در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براس��اس اس��تفاده از رنگ سفید به 
عن��وان تم اصلی محتوای بصری اش اس��ت، با اس��تفاده از 
قالب های آماده این امر را به س��ادگی پیگیری خواهد کرد. 
قالب های آم��اده درصد رنگ های اصلی ب��رای هر برند در 
ش��بکه های اجتماعی را مشخص می سازد. به عنوان مثال، 
اگر بخش قابل مالحظه ای از لوگوی برند ش��ما شامل رنگ 
قرمز اس��ت، در بارگ��ذاری محتوای بصری باید بیش��تر به 
رن��گ قرمز توجه نمایید. در این می��ان برخی از رنگ های 
مکمل نیز در پست های معدود برای ایجاد جذابیت بیشتر 
در ظاهر اصلی اکانت رسمی برندتان ضروری خواهد بود. 

هماهنگ سازی طرح اکانت با هر شبکه اجتماعی
وقتی در م��ورد رنگ های اصلی و نح��وه تولید محتوای 
بصری برای اکانت برندمان به جمع بندی نهایی رس��یدیم، 
یکی از مهمترین مراحل در بازاریابی بصری شروع می شود. 
شخصی س��ازی الگوی بازاریابی برندمان ب��رای هر پلتفرم 
امر بسیار مهمی اس��ت. متاسفانه بسیاری از برندها به این 
نکته مهم توجهی نش��ان نمی دهند بنابرین به طور مداوم 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکالتی مواجه 

هستند. 
اگر طرح اولیه شما برای اکانت تان در پلتفرم اینستاگرام 
اس��ت، باید نس��بت ب��ه تفاوت های ای��ن پلتفرم ب��ا دیگر 
ش��بکه های اجتماعی توجه نشان دهید در غیر این صورت 
شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید 
داش��ت. امروزه بس��یاری از برنده��ا ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف اقدام به انتش��ار محت��وا در تعداد باال 
می کنن��د. اغلب اوقات در این میان شخصی س��ازی محتوا 
برای شبکه های اجتماعی مختلف قربانی اهداف کوتاه مدت 

برندها می شود. 
بدون تردید هر ش��بکه اجتماع��ی دارای فضا و ترندهای 
خاص خودش اس��ت. توجه به این نکته ب��رای بازاریابی و 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف امری ضروری 
اس��ت. به عنوان مثال، تولید محت��وای بازاریابی در بخش 
ریلز در اینس��تاگرام با تولید محتوا در توییتر دارای تفاوت 
چشمگیری اس��ت. بازاریاب ها در اینستاگرام باید محتوای 
بصری را به عنوان محتوای اولیه و متن را به عنوان مکمل 
در نظر بگیرند. در حالی که این امر در مورد توییتر به طور 

کامال برعکس صورت خواهد گرفت. 
شخصی س��ازی طرح کس��ب و کارمان برای بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی نباید فقط براساس س��لیقه کاربران 
صورت گیرد. یکی از ن��کات مهم در این میان ویژگی های 
منحصر به فرد هر پلتفرم است. اگر برندها به این نکته مهم 
توجه الزم را نش��ان دهند، میزان تاثیرگذاری اکانت ش��ان 
بر روی مخاطب هدف به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. 

الگوبرداری از برندهای بزرگ
طراحی اکانت برند برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
بدون اس��تفاده از نمونه های موفق ایده جذابی نخواهد بود. 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در عم��ل نیازمند ایده های دیگر کس��ب و کارها هس��تند. 
ب��دون تردید این امر ب��ه معنای کپی ب��رداری از ایده های 
دیگر برندها نیس��ت، بلکه مش��اهده نحوه طراحی اکانت از 
سوی برندهای بزرگ در الگوبرداری و طراحی ایده منحصر 
به ف��رد هر برند کارب��رد دارد. تمایز میان ای��ن دو امر در 
زمینه مش��اهده نحوه عملکرد دیگر برندها ضروری اس��ت. 
کپی برداری صرف از عملکرد دیگر برندها هیچ گاه موفقیت 
الزم ب��رای برندها را ب��ه همراه نخواهد داش��ت. همچنین 
گاهی اوقات موجب پیگیری حقوقی ماجرا از س��وی کسب 

و کارهای موردنظر نیز می شود. 
اگر کسب و کار شما به کارشناس ها یا مدیران بازنشسته 
دیگر برندها دسترسی دارد، در صورت امکان در مورد نحوه 
طراح��ی اکانت برندش��ان در ش��بکه های اجتماعی با آنها 
صحبت کنید. اغلب اوقات چنی��ن افرادی دارای اطالعات 
بسیار مفیدی برای انتقال به کارآفرینان عالقه مند هستند. 

همکاری با طراح های متخصص در صورت نیاز
بدون ش��ک بس��یاری از برندها زمان کافی برای طراحی 
منحصر به فرد اکانت شان در شبکه های اجتماعی را ندارند. 
این امر گزینه همکاری با کارشناس ها و طراح های حرفه ای 
را پیش می کش��د. توجه به بودجه در دسترس برند در این 
رابطه نکته بسیار مهمی محسوب می شود. اگر یک کسب و 
کار بدون توجه به بودجه در دسترس اش اقدام به همکاری 
با کارش��ناس ها و طراح های حرف��ه ای در این حوزه نماید، 
پ��س از مدت زمانی اندک از نظر مالی دچار بحران خواهد 

شد. 
ص��رف هزینه ه��ای منطق��ی در زمینه طراح��ی اکانت 
برند درس��ت مانند اختصاص بودجه برای بازاریابی اس��ت. 
اگ��ر برندها در ح��وزه بازاریابی و تبلیغات ب��دون توجه به 
منابع مالی شان دس��ت به عمل بزنند، نیمه کاره رها کردن 
کمپین ه��ا امری طبیعی در آینده نزدیک خواهد بود. دلیل 
این امر کاهش سریع منابع مالی در دسترس برندهاست. 

اگر کس��ب و کار ش��ما به دنبال یافت��ن محتوای بصری 
و قالب ه��ای مناس��ب برای انتش��ار محتوا در ش��بکه های 
اجتماعی است، باید به س��راغ بهترین منابع بروید. امروزه 
س��ایت های بس��یار زیادی تصاویر اس��تاک برای استفاده 
رای��گان برندها ارائه می کنند. نکته مهم در این میان توجه 
به گس��تردگی آرشیو هر سایت اس��ت. توصیه اصلی ما در 
این بخش اس��تفاده از س��ایت کانوا )Canva( و لوس��ید 
پرس )LucidPress( برای دسترس��ی به دامنه وس��یعی 
از محت��وای بصری و قالب های تولید محتوا در ش��بکه های 

اجتماعی به صورت رایگان است. 
منبع: هاب اسپات

طراحی منحصر به فرد اکانت برند در شبکه های اجتماعی

چگونه اکانتی جذاب برای برندمان در شبکه های اجتماعی داشته باشیم؟
رکوردشکنی تاریخی یوتیوب

به قلم: مت سوترن / نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب و کار
مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک خرید یوتیوب در س��ال 2006 را باید س��ودآورترین اقدام تاریخ گوگل به حساب آورد. این 
شبکه در مدت زمان کوتاهی موفق شد تا عنوان محبوب ترین بستر اشتراک گذاری ویدئو را به دست آورد؛ 
عنوانی که طی بیش از 15 س��ال اخیر، آن را با اختالفی فاحش حفظ کرده اس��ت. این امر در حالی است 
ک��ه عنوان دومین س��ایت پربازدید جهان را پس از گوگل در اختی��ار دارد، با این حال در رابطه با میزان 
زمانی که افراد در شبکه ها صرف می کنند، این شرکت در جایگاه پنج مورد برتر بوده که جدیدترین آمارها 
حاکی از آن اس��ت که عنوان نخس��ت را به دست آورده اس��ت. در این رابطه شیوع ویروس کرونا و ایجاد 
بخش��ی تخصصی برای انتش��ار اخبار درس��ت و به روز، از جمله دالیل اصلی این موفقیت بزرگ محسوب 
می ش��ود. همچنین آمارها حاکی از آن اس��ت که این شرکت به باالترین حد سودآوری در مقایسه با سایر 
ش��بکه ها رس��یده اس��ت. در این رابطه افزایش حجم تبلیغات و فروش طرح هایی نظیر Premium که 
نس��خه پولی محس��وب می شود، از جمله دالیل اصلی در این  زمینه است، با این حال مدیران یوتیوب در 
زمینه کسب درآمد خصوصا در سال های اخیر، تنوع خوبی داشته اند. برای مثال یکی از قابلیت های جالب 
این است که شما می توانید با پرداخت هزینه، پیام خود را در الیوها به صورت هایالیت درآورید که باعث 
خواهد ش��د تا احتمال پاس��خ دادن به شما افزایشی چش��مگیر را پیدا کند. مشابه این طرح برای ارسال 
اس��تیکرهای اختصاصی نیز وجود دارد. اضافه شدن بخش استوری و تمرکز بیشتر به ویدئوهای کوتاه، از 
دیگر تغییراتی اس��ت که در افزایش تعامل کاربران و گرایش به س��مت آن تاثیرگذار بوده است. آمارها در 
این زمینه باعث شده تا تحلیلگران، اقدام به تحسین مدل کسب و کار این شرکت نمایند. درواقع در سال 
2020، این ش��رکت با رش��د 40 درصدی درآمد مواجه شده اس��ت. در این راستا افزایش میزان استفاده 
افراد از اینترنت به خاطر شیوع جهانی ویروس کرونا، دلیلی است که به نظر می رسد باعث خواهد شد تا 
یوتیوب حداقل امسال نتواند آن را تکرار نماید. نکته جالب در این رابطه، اختصاص بخشی از سود تبلیغات 
به تولیدکنندگان محتوا اس��ت که بنا بر اخبار منتشرش��ده، به نظر می رس��د در این زمینه شاهد افزایش 
نرخ ها خواهیم بود. همچنین تیم طراحی در حال کار بر روی قابلیتی اس��ت که باعث خواهد ش��د تا افراد 
بتوانند حتی از همان نقطه شروع نیز امکان کسب درآمد را داشته باشند. درواقع یکی از مانع های اصلی 
در این رابطه که باعث می ش��ود تا تمایل افراد برای تولید محتوا کاهش پیدا کند، قانون رسیدن به تعداد 
مش��خصی بازدیدکننده اس��ت. این امر به صورت کلی باعث می شود تا افراد به سمت موضوعات محبوب 
که ممکن اس��ت حتی تکراری باش��ند، سوق پیدا کنند. به همین خاطر برای حفظ تنوع و نوآوری ها، این 
ش��رکت در تالش برای تعریف مدلی جدید برای افزایش تمایل برای فعالیت حداکثری است. نکته جالب 
دیگر جدیدترین آمار در رابطه با یوتیوب این اس��ت ک��ه در بازار بیش از 4 میلیارد نفری چین، اطالعات 
دقیقی وجود نداش��ته و احتماال گوگل و زیرمجموعه های آن در این کش��ور محبوبیت چندانی را ندارند.  
تحت این شرایط اگر این شرکت بتواند وضعیت خود را در این کشور که با تحریم های آمریکا مواجه شده 
اس��ت، بهبود بخشد بدون شک س��ودآوری این شرکت حتی ممکن اس��ت از رقم تاریخی 40 درصد نیز 
افزایش پیدا کند. اگرچه تمامی نظرات نس��بت به این ش��بکه مثبت اس��ت، با این حال هنوز هم برخی از 
صاحب نظرها بر این باور هستند که یوتیوب را نباید یک شبکه اجتماعی به حساب آورد. این امر موضوعی 
است که به نظر می رسد در سال آینده مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. درواقع پیش بینی می شود که 
در یوتیوب ش��اهد تغییراتی باش��یم که باعث خواهد شد تا تفاوت این شبکه با سایر شبکه های اجتماعی، 
به حداقل برس��د. در این راس��تا ممکن است درست به مانند تیک تاک که طی مدت زمان کمی به رقیب 
جدی برای ش��بکه های اجتماعی قدرتمند نظیر اینس��تاگرام تبدیل شد، شاهد ظهور یک رقیب پرقدرت 
چینی باش��یم. درواقع این کش��ور با توجه به این امر که پرجمعیت ترین کش��ور جهان محسوب می شود، 
زمینه رشد بسیار باالیی را دارد. در غیر این صورت بعید است که شاهد رقیبی جدی برای یوتیوب باشیم. 
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