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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

وعدههاینامزدهایریاستجمهوریسیزدهمبارتورمیدارد

 بورس
روی خط انتخابات

فرصت امروز: در حالی 5 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی است که اقتصاد به گفتمان 
اصلی نامزدهای ریاس��ت جمهوری بدل شده و بورس به عنوان یکی از مباحث کلیدی کاندیداها حسابی خبرساز 
شده است. کاندیداها در حالی تالش می کنند با ارائه دیدگاه های شان در این زمینه، سبد رأی بیشتری جمع آوری 
کنند که بورس به دلیل تالطم های چند ماه گذش��ته و اینکه چند میلیون س��هامدار دارد، به یکی از گلوگاه های 

حساس اقتصاد ایران بدل شده و در نتیجه نامزدها می کوشند با سر دادن وعده های جذاب در این بخش...

شاخصبورس6هزارواحد
وشاخصفرابورس24هزارواحدافتکرد
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قیمتخودروبالحاظ
بهایتمامشدهتولیدواقعیمیشود

اشتباهاتبازاریابهایدیجیتالدرتحلیلداده
بازاریاب های حرفه ای هم ممکن است مرتکب خطا شوند. برخی از کارشناس ها و بازاریاب های تازه کار نسبت به 
بروز اشتباه از سوی بازاریاب های حرفه ای شک و تردید دارند. ماهیت دنیای کسب و کار همیشه همراه با اشتباه 
و حتی شکست است. اگر شما شکست یا اشتباه از سوی بازاریاب های بزرگ را امری غیرممکن تلقی می کنید، 
سخت در اشتباه هستید. مهمترین نکته در مورد بازاریاب های باتجربه نرخ بسیار کمتر اشتباه شان است.  بازاریابی 
دیجیتال در طول سال های اخیر توسعه بسیار زیادی داشته است. بسیاری از مردم کمپین های بازاریابی دیجیتال 
را به طور مداوم پیگیری می کنند. این امر اگرچه موقعیت بسیار مطلوبی برای بازاریاب ها به ارمغان آورده است، 

اما مسئولیت شان را نیز به طور مداوم افزایش داده است. اگر شما در چنین وضعیتی نسبت به تولید محتوای...
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مدیریتوکسبوکار
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فرصتامروز:شـهرهامراکزکروناهسـتند،همانطورکـهدرطولتاریخمرکـزبزرگترینطاعونها
بودهاند.ویروسکروناازشـهرووهاندرچینبهدیگرشهرهایجهانگسترشیافتوبیشترازهمه

درشـهرهاقربانیگرفت.اکثرمادردورهشـیوعکرونادرخانههاپناهگرفتیموباتماشـای
خیابانهایخالیدربارهزندگیشهریپسازکروناگمانهزنیکردیم؛اینکهکروناچطور...

کروناچگونهچهرهشهرهارامتحولکرد؟

شهرهای زیست پذیر 2021

یادداشت
باپایانکرونا،

گشایشاقتصادی
رخمیدهد؟

سعیداشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

اقتص��اد ای��ران اگرچ��ه س��هم 
کمت��ر از یک درص��دی از اقتصاد 
دنیا دارد، ام��ا بی تاثیر از تحوالت 
جهانی نیس��ت. در همان روزهای 
اخب��ار ش��روع  انتش��ار  نخس��ت 
واکسیناس��یون کرون��ا، تاثی��رات 
مثب��ت آن را در اقتص��اد جه��ان 
می ت��وان دی��د؛ افزای��ش تقاضای 
جهانی نفت و رشد دیگر بازارهای 
جدیدتری��ن  براس��اس  مال��ی. 
پیش بینی ه��ا، بازگش��ت اقتص��اد 
جه��ان از وضعیت فعلی ناش��ی از 
وی��روس کرونا به حال��ت عادی و 
یا رش��د نس��بت به قبل، تندتر از 
می��زان انتظار اس��ت که بخش��ی 
از آن ب��ه نحوه عرض��ه و عملکرد 
دارد.  بس��تگی  موفق  واکسن های 
س��ازمان توس��عه و همکاری های 
اقتصادی )OECD( مس��تقر در 
برای  پیش بینی های��ش  پاری��س، 
رشد تولید ناخالص داخلی جهان 
را در س��ال جاری به 5.5 درصد و 
س��ال آینده )۲۰۲۲( به ۴ درصد 
افزایش داد، در حالی که این ارقام 
در م��اه دس��امبر ب��ه ترتیب ۴.۲ 
درص��د و 3.7 درص��د پیش بینی 
ش��ده ب��ود. اگرچه اقتص��اد ایران 

کرونا  همه گیری  از  قبل 
3به دلیل عوامل خارجی...

۲ ذوالقعده 1۴۴۲ - س�ال هفتم
شماره   1798
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فرصت امروز: بس��یاری از تغییرات اجتماعی که پیش از شیوع 
کرونا وجود داش��ت، در یک س��ال گذشته س��رعت گرفته است. 
مش��تریان  انتظار شفافیت بیش��تری در مورد مبدأ و منشأ کاالها 
دارند و شهروندان منتظر گذرنامه سالمت دیجیتال خود هستند 
تا دوباره سفر کنند. شهرنشین ها به دنبال محله ای  هوشمندتر و 
پایدارتر به لحاظ زیست محیطی هستند تا بتوانند با دوچرخه   و 
اسکوترهای برقی در آن پیمایش کنند. این باور وجود دارد که این 
تغییرات نوظهور در سبک زندگی، فرصت های کسب و کار جدیدی 
را خلق می کند که در استراتژی های پیش از بحران قابل دستیابی 
نبود. از این رو بنگاه ها باید خود را برای جامعه آینده آماده کنند.

در یک نظرس��نجی که از س��وی موسس��ه »Accenture« از 
15۰۰ مدیر اجرایی در ۲1 کشور و 1۰ صنعت انجام شده، مشخص 
ش��ده که شکاف گسترده ای بین شناخت فرصت و داشتن آمادگی 
برای استفاده از آن وجود دارد. تقریبا دو سوم مدیران ارشد اجرایی 
انتظار دارند که این تغییرات در سبک زندگی طی پنج سال آینده 
به هنجار جدید تبدیل ش��ود. با این اوصاف، 6۰ درصد آنها اعتراف 
می کنند که بنگاه های ش��ان هنوز آمادگی الزم برای پاس��خگویی 
ب��ه نیازهای در ح��ال تکامل اف��راد را ندارد. در این نظرس��نجی، 
گ��روه کوچکی )16۲ بنگاه( وجود دارند که در برداش��تن گام های 
جسورانه و استقبال از تغییرات جلوتر از بقیه هستند. به این بنگاه ها، 
پیشگامان )Forerunners( گفته می شود. این پیشگامان، سهم 
کوچکی )11 درصد از بنگاه های مورد مطالعه( از جامعه را تشکیل 
می دهن��د و این بدان معناس��ت که از هر 1۰ بن��گاه، 9 بنگاه نیاز 

به کسب سریع آمادگی دارند تا از بنگاه های پیشگام عقب نمانند.

تغییرکسبوکارهابهموازاتتغییرجوامع
کدام ویژگی ها، جامعه سال ۲۰3۰ را تعریف می کند؟ اکثریت 
قری��ب به اتفاق مدیران حاضر در این نظرس��نجی، مش��خصات 
جامعه آینده را توس��ط عوامل؛ هوش��مندی و نبوغ انسان، بهبود 
زیست محیطی، استفاده از فناوری برای ایجاد هوشمندی و رفاه 
جمعی تعریف می کنند. عالوه بر این، دیدگاه های مدیران در مورد 
روند زندگی افراد که پیش بینی می ش��ود در آینده ظهور کند نیز 
بررس��ی شده اس��ت. کما اینکه 6۴ درصد از مدیران انتظار دارند 
که س��بک های جدید زندگی طی پنج سال آینده ظهور کند. به 
طور کلی، پیشگامان )16۲ بنگاه پیشگام آماده برای جامعه آینده( 
انتظار دارند که تحت تأثیر بس��یاری از ش��یوه های زندگی که در 
حال ظهور است، قرار بگیرند. از این رو، اضطرار باالتری را در این 
مورد تشخیص داده و با برداشتن گام های جسورانه در راستای رفع 
ای��ن تغییرات قدم برمی دارند. برای اینکه بنگاه ها طی دهه آینده 
پیشرفت کنند، نه تنها باید تغییراتی را که در حال رخ دادن است 
تشخیص دهند، بلکه باید استراتژی های رشد خود را به روش های 
جسورانه تغییر دهند. در حال حاضر تعداد کمی از بنگاه ها این کار 
را انجام می دهند. پیشگامان دریافته اند که بیشتر تغییرات نوظهور 
در سبک زندگی، چه برای آنها آمادگی داشته باشند و چه نداشته 
باشند، بر کسب و کار آنها تاثیر خواهد گذاشت. از این رو، تالش 
خ��ود را برای مقابله با چالش های جامعه در حال تغییر س��رعت 
داده اند. پیش��گامان برای کس��ب آمادگی ب��رای جامعه آینده، ۴ 
توصیه دارند: »استعدادهای تطبیق پذیر را هدف قرار دهید«، »راه 
حل های پایدار ایجاد کنید«، »در مراقبت از انسان، سرمایه گذاری 

کنید« و »از فناوری، مسئوالنه استفاده کنید«.
استعدادهایتطبیقپذیرراهدفقراردهید

مطالعات نش��ان می دهد مدی��ران اجرایی انتظ��ار دارند به طور 
متوس��ط، انجام 15 درصد از مشاغل به صورت تماما خودکار و ۲9 
درصد مشاغل توسط هوش مصنوعی تقویت شوند. این امر بنگاه ها 
را ملزم می کند که در قابلیت های بنیادی جدید )مانند داده، تحلیل 
و هوش مصنوعی( سرمایه گذاری کنند و همچنین نیروی کار خود 
را ب��رای فعالیت و موفقیت در آین��ده ای متفاوت آماده کنند، اما آیا 
جامعه خود را برای این سفر آماده می کند؟ پاسخ تنها تعداد کمی از 
آنهاست. به عبارت دیگر، مدیران انتظار دارند تقریبا یک سوم مشاغل 
در پنج سال آینده توسط هوش مصنوعی انجام شود. پیشگامان عالوه 
بر ارتقای مهارت نیروهای خود، زمینه را برای تقویت هوش مصنوعی 
در پنج س��ال آینده نیز فراهم می کنند: استخدام رهبران جدید در 
موقعیت های ابزاری، اس��تفاده از ش��رکای با استعداد برای استفاده 
از مهارت ه��ای خاص و س��رمایه گذاری زودهن��گام در مهارت های 
 HESS علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات( و مهارت های( STEM

)علوم انسانی، آموزش و علوم اجتماعی(.
سعیکنیدراهحلهایپایدارایجادکنید

با افزایش نگرانی های زیست محیطی، مدیران، سیگنال هایی مبنی 
بر تعهد برای تغییر نش��ان داده اند. اکنون بس��یاری نه تنها به دلیل 
فشارهای خارجی، بلکه به دلیل پتانسیل های تجاری از حرف زدن به 
عمل کردن روی آورده اند. در میان 1۲ کشوری که بررسی شده، 35 
درصد بنگاه ها تبدیل شدن به یک کسب وکار پایدار زیست محیطی 
را مهمترین موضوع تمرکز طی پنج س��ال آینده دانس��ته اند. کسب 

وکارهای مش��غول در صنایعی که همیشه سرمایه های طبیعی خود 
را ب��ا دقت مدیریت نمی کردند، مانند حمل و نقل و انرژی، به دنبال 
راه حل های��ی برای متوقف کردن یا حداقل کاهش تخریب زیس��ت 
محیطی هس��تند. در نتیجه بیش از یک س��وم مدیران گفته اند که 
ثبات مهمترین تمرکز کسب وکار آنها در پنج سال آینده خواهد بود.

درمراقبتهایانسانیسرمایهگذاریکنید
همه گی��ری، س��المت و رفاه را به تم��ام بخش های مصرف کننده 
منتقل کرده است. زمانی که نوبت به ارائه پیشنهادات جدید برای افراد 
و جوامع می رس��د، این فرصت تنها به بخش مراقبت های بهداشتی 
محدود نمی ش��ود. برخی از بنگاه ها در بخش های گسترده ای مانند 
خدمات مالی و کاالهای مصرفی از فرصت های رفاه انس��انی استفاده 
کرده ان��د. به عنوان مث��ال، در صنعت غذایی، محبوبی��ت روزافزون 
رژیم های گیاهی منجر به رشد فوق العاده بازار جهانی جایگزین های 
گوشت شده است. بدین ترتیب، پیشگامان به فرصت های مربوط به 
بهبود مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه و رفاه فردی جذب می شوند. 
از سوی دیگر، تسلط بر نوآوری که رفاه را افزایش دهد، آسان نیست. 
پیشگامان به دو روش، خود را از سایر بنگاه ها متمایز کرده اند: نخست، 
برای پیش��گیری بیماری ها، بیشتر از همتایان خود فکر می کنند، نه 
اینکه فقط به دنبال توس��عه درمان ها باش��ند. با کمک فناوری های 
پیش��رفته، 83 درصد از پیشگامان در نظر دارند سرمایه گذاری خود 
را در زمینه تش��خیص زودرس بیماری و خدمات بهزیستی شخصی 
انجام دهند. دوم، ایجاد مدل های کسب وکار جدید که به طور خاص 
برای پاسخگویی به تقاضاهای جدید بازار طراحی شده اند. به عنوان 
مثال، ۴9 درصد از پیش��گامان در مقایس��ه با ۲9 درصد دیگر، قصد 

دارند مدل های جدید کس��ب و کار را برای اس��تفاده از فرصت های 
آینده مربوط به رفاه فردی راه اندازی کنند.

ازفناوری،مسئوالنهاستفادهکنید
فناوری در پنج س��ال آینده همچنان نقش مهمی در تس��ریع توسعه 
مدل های کس��ب و کار جدید ایفا خواهد کرد. آن دسته از بنگاه هایی که 
متعهد می ش��وند از فناوری برای ایمن و هوش��مندتر ساختن محصوالت 
و خدمات اس��تفاده کنن��د، موقعیت بهتری برای جامع��ه آینده خواهند 
داش��ت. رایانش ابری، حسگرهای هوش��مند، تجزیه و تحلیل پیشرفته و 
ه��وش مصنوعی همچن��ان به زنجیره ه��ای ارزش تزریق می ش��وند، اما 
بزرگترین تحول، چگونگی استقبال بنگاه ها از استفاده منصفانه و اخالقی از 
فناوری خواهد بود. فناوری ممکن است از رهبران کسب و کارها بخواهد 
تصمیم های دشواری در مورد پایان دادن به استفاده از برخی سرویس هایی 
که مطابق با اس��تانداردهای باالی مصرف کننده نیستند، بگیرند. چنانکه 
بنگاه »سونی« متعهد ش��ده به دلیل تهدید اخالقی، شروع به غربالگری 
تمام محص��والت مبتنی بر هوش مصنوعی خود کن��د. )به عنوان مثال، 
سگ رباتیک Aibo(. این بنگاه معیارهای اخالقی هوش مصنوعی مانند 
حفاظت از حری��م خصوصی را در فرآیند کنترل کیفیت خود گنجانده و 
آماده اصالح یا حذف هرگونه پیشرفتی است که از نظر اخالقی دارای نقص 
باشد. پیشگامان در تمرکز بر محافظت از دارایی های دیجیتال )داده های 
مشتریان و کارکنان( و ساخت عملیات پیشرفته تر و هوشمندتر، از همتایان 
خود جلوتر هستند. اکثر مدیران، فرصتی را برای توسعه خدمات مجهز به 
فناوری برای پاسخگویی به تقاضای آینده می بینند. انتظار می رود در پنج 
سال آینده فرصت های جدید در زمینه امنیت سایبری، تجارت دیجیتال و 

دسترسی دیجیتالی به خدمات مالی و بهداشتی افزایش یابد.

فرصت امروز: پنج روز تا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
باقی اس��ت و عصر دیروز س��ومین و آخرین مناظ��ره تلویزیونی 
نامزدها با موضوع »دغدغه های مردم« برگزار شد. در حالی که تا 
پیش از برگزاری مناظره سوم، آخرین برآوردها از میزان مشارکت 
شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری ۴1 درصد محاسبه شده، 
باید به انتظار موج بعدی نظرس��نجی ایسپا نشست و دید مناظره 
پایان��ی نامزدها چ��ه بازخوردی در افکار عمومی خواهد داش��ت. 
نظرس��نجی پیشین ایسپا )موج دهم نظرس��نجی( نشان داد که 
37 درصد از پاس��خگویان مناظره دوم نامزدها را تماش��ا کرده و 
63 درصد آن را ندیده اند. در مناظره نخس��ت نیز 3۰.7 درصد از 
پاسخگویان مناظره اول را دیده و 69.3 درصد آن را ندیده بودند. 
در حالی که برآورد میزان مشارکت شهروندان در انتخابات پس از 
مشاهده مناظره اول 38 درصد بود، این میزان در مناظره دوم به 
۴1 درصد افزایش یافت و حاال باید دید مناظره سوم چه تاثیری 

در مشارکت انتخاباتی داشته است.
در نظرسنجی پیشین ایس��پا همچنین میزان رأی آوری هفت 
نامزد ریاست جمهوری برآورد شد و ابراهیم رئیسی حائز بیشترین 
رأی ت��ا مناظره دوم انتخاباتی در بین پاس��خ دهندگان ش��ناخته 
ش��د. آنطور که ایسپا گزارش داده، از بین افرادی که در انتخابات 
مشارکت می کنند و نامزد موردنظرشان را انتخاب کرده اند، 65.8 

درصد ابراهیم رئیس��ی، 6.9 درصد محس��ن رضایی، 3.۴ درصد 
سعید جلیلی، ۲.8 درصد عبدالناصر همتی، ۲.8 درصد امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، ۲ درصد علیرضا زاکانی و ۰.7 درصد محسن 
مهرعلیزاده را انتخاب کردند. 15.6 درصد هم به این سوال پاسخ 

ندادند.
اما در سومین و آخرین مناظره نامزدها، امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی از واگذاری دولت به مردم سخن گفت؛ محسن رضایی از 
دولتی پاس��خگو و مسئولیت پذیر صحبت کرد؛ ابراهیم رئیسی به 
تحول ساختاری در نظام بانکی اشاره کرد؛ علیرضا زاکانی از جهش 
تولید و مقرراتزدایی خبر داد؛ سعید جلیلی از ضرورت برنامه برای 
حل دغدغه های مردم گفت؛ عبدالناصر همتی س��رمایه گذاری را 
بدون رشد اقتصادی بی معنا دانست و محسن مهرعلیزاده گفت که 

باید نگاه های ارباب و رعیت از بین برود.
ابتدا امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نخستین بخش از مناظره 
سوم با نش��ان دادن چند نمودار در موضوع نحوه توزیع منابع در 
کش��ور، درآمدها و بیکاری گفت: ش��اهد افزایش نرخ بیکاری در 
سراسر کشور هس��تیم، از سویی اشتغال در بخش تولید در حال 
کاه��ش و در بخش خدم��ات کارمندی در حال افزایش اس��ت. 
همچنین شاهد یک عدم توازن در بخش آموزش و مسکن هستیم. 
با اینکه افزایش تولید مس��کن را داشتیم اما این محدود به چند 

استان بوده و باعث شده یک مهاجرت سراسری اتفاق بیفتد و در 
نتیجه ترکیب جمعیتی تغییر کند. او روحانی را به مناظره دعوت 
ک��رد و افزود: پیش بینی کردیم که دولت را به مردم واگذار کنیم 
در این راس��تا اختیارات اجرایی به فرمانداران، بودجه های تجمیع 
ش��ده برای فرمانداری ها و اختیار عزل و نصب مدیران برای مردم 

را پیش بینی کردیم.
محسن رضایی نیز در ترسیم دولت خود گفت: 5۰سال است که 
گرانی و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی داریم و رش��د اقتصادی 
کش��ور معیوب است، چرا این مسائل حل نمی ش��ود؟ نیاز به دو 
جراحی بزرگ در کشور است، اول اصالح از درون قدرت در قوانین 
و رفتارها و حکمرانی باید انجام ش��ود. مسئله دوم معماری نوین 
اقتصاد ایران اس��ت در غیر این صورت ب��رای گرانی و نرخ باالی 
تورم هرچه پیشنهاد دهید بی فایده است. برنامه دولت ما این است 
ک��ه اوال با به کارگیری همه اقوام ایرانی و شایس��تگان اصولگرا و 
اصالح طلبان، بانوان و ظرفیتهایی مثل اهل تسنن و اقلیت ها دوباره 
حرکتی مثل بسیج در دفاع مقدس و انقالب درست کنیم و همه 

دولتی پاسخگو و مسئولیت پذیر را ایجاد کنیم.
ابراهیم رئیسی هم با بیان اینکه یکی از مشکالت مردم مسئله 
فس��اد است و ما در دس��تگاه قضایی با مفسد برخورد کردیم، اما 
برخورد با فس��اد در دولت است، گفت: شفافیت مهم است و اگر 

ش��فافیت اجرا شود زمین خواری و قاچاق کاال و فرارهای مالیاتی 
کنترل می ش��ود. در تحول س��اختاری باید تحول در نظام بانکی 
صورت گیرد. باید اصالح نظام مالیاتی صورت گیرد و ایجاد سامانه 
هوشمند برنامه ای جدی است. کاهش مالیات از ۲5 به 1۰ درصد 

قابل انجام است.
او بانک ها را یکی از موانع تولید دانست و افزود: معوقات بانکی 
باید به طور جدی پیگیری ش��ود و روندهای بانکی اصالح ش��ود. 
تورم 3۲۰ درصدی در هش��ت سال اصال قابل قبول نیست. مردم 
این وضعیت را چگونه تحمل کنند؟ تورم باید به سمت یک رقمی 

شدن حرکت کند. 
علیرضا زاکانی نیز با بیان اینکه ام المصائب کشور گرانی و تورم 
به ویژه در حوزه خوراک و پوشاک است که مردم را بیچاره کرده، 
گفت: تورم در سال 139۰، 19 درصد و در سال 1399، 39 درصد 
ب��ود که تورم نقطه به نقطه 5۲درصد اس��ت. این فاجعه را دولت 
آقای روحانی درس��ت کرده است. اساس کار دولت این بوده که از 
جی��ب مردم خود را اداره ک��رده و با تورم ارتزاق کند. دولت اقدام 
و اصالح در کوتاه مدت با کنترل نرخ ارز و بهره بانکی و در میان 
مدت با اصالح ساختار بودجه و اصالح ناترازی بانکی در سال دوم 

کاری اش سقف تورم موجود را به نصف می رساند.
زاکانی درباره برنامه اش درباره رکود اقتصادی نیز گفت: جهش 

تولید و تس��هیل در صدور مجوز و مقررات زدایی را در دستور کار 
دارم. در ح��وزه ش��فافیت و مقابله با رانت خواری هم به س��مت 
تمرکززدایی و هویت  دادن به شهرس��تان ها م��ی روم. برای ۴51 
شهرستان برنامه دارم تا آنها را از تمرکزایی درآورم وعده می دهم 
تا پایان س��ال اول دولت اقدام و اصالح دولت الکترونیک مستقر 
می شود. همچنین س��عید جلیلی در ابتدای مناظره سوم درباره 
برنامه های دول��ت خود برای رفع دغدغه های مردم گفت: دغدغه 
م��ردم این اس��ت که چرا این موضوعات حل نمی ش��ود. چرا این 
مسائل و مش��کالت که شناخته شده اس��ت، حل نمی شود، این 
دغدغه مردم اس��ت. متوس��ط نرخ تورم در دنیا ۲.5 درصد است 
و بی��ش از1۰۰کش��ور تورم را زیر 5 درصد آوردن��د. چرا در ایران 
تورم حل نشده است. گفته می شود زمین، مصالح و نیروی انسانی 
داریم، اما چرا مشکل مسکن حل نمی شود؟ سوال مردم این است 
چرا دولت ها عقب هس��تند. کشوری با این همه ظرفیت می تواند 
جهش پیدا کند ولی س��وال این است چرا ابتدایی ترین مسائل را 
حل نمی کنید. دولت می گوید تورم را سه سال کنترل کردیم، ولی 
چرا نگرانی وجود دارد که تورم س��ال آینده چقدر می شود. سال 
بعد هم فنر تورم در می رود و گرانی می شود. مردم می گویند چرا 

مسائل دیگری به جای این دغدغه ها مطرح می شود؟
ادامهدرصفحه8
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فرصت امروز: ش��هرها مراکز کرونا هستند، همان طور که در طول تاریخ 
مرک��ز بزرگترین طاعون ها بوده اند. ویروس کرونا از ش��هر ووهان در چین 
به دیگر شهرهای جهان گسترش یافت و بیشتر از همه در شهرها قربانی 
گرفت. اکثر ما در دوره ش��یوع کرونا در خانه ها پناه گرفتیم و با تماش��ای 
خیابان های خالی درباره زندگی ش��هری پ��س از کرونا گمانه زنی کردیم؛ 
اینکه کرونا چطور چهره شهرها را متحول می کند؟ آیا رستوران ها بحران 
کرونا را تاب می آورند و مش��اغل خدماتی مجددا احیا می شوند؟ آیا مردم 
مثل گذش��ته از طریق متروهای ش��لوغ، سفرهای ش��هری خود را انجام 
می دهند؟ آیا ما اصال نیازمند آسمان خراش ها و برج های اداری چند طبقه 
هس��تیم، وقتی همه کارمندان از طری��ق ویدئوکنفرانس با هم در ارتباط 

هستند و کارهای شان را از طریق دورکاری انجام می دهند؟
بیشتر از یک سال است که کرونا چهره شهرها و سبک زندگی آدمی را 
عوض کرده و تقریبا هیچ مفهوم و شاخصی نیست که معادالت آن با شیوع 
کرونا تغییر نکرده باشد. از جمله این شاخص ها، کیفیت زندگی در شهرها 
و به تعبیر علمی آن، شاخص زیست پذیری شهری است که هر ساله توسط 
واحد اطالعات اکونومیست منتشر می شود و شهرهای با بیشترین قابلیت 
زندگی را معرفی می کند. در رتبه بندی امسال اکونومیست، رتبه بسیاری 
از شهرها به واسطه عملکرد متفاوت شان در بحران کرونا تغییر کرده است.

شیوعکروناوتغییرسبکزندگیشهری
در تازه ترین گزارش شهرهای دارای بیشترین قابلیت زندگی، رتبه بندی 
ش��هرها تغییرات زیادی کرده و برخی از شهرها که در چند سال گذشته 
در رده های باالتر به لحاظ زیست پذیری قرار گرفته بودند، به دنبال شیوع 
کرونا در بیش از یک س��ال اخیر، فاصله معناداری با رتبه قبلی خود پیدا 
کرده اند. ازجمله این شهرها می توان به شهر وین در اتریش اشاره کرد که 
رتبه بندی سال ۲۰19، مقام نخست را در بین شهرهای جهان داشت، اما 

در رده بندی سال ۲۰۲1 میالدی به رتبه دوازدهم سقوط کرده است.
در سوی مقابل نیز برخی از شهرها که رتبه چندان باالیی در سال های 
گذشته نداش��ته اند حاال به واسطه عملکرد بهتر در مدیریت بحران کرونا 
در رتبه بندی اکونومیس��ت ارتقای رتبه باالیی پیدا کرده اند و جزو بهترین 
ش��هرهای زیست پذیر ۲۰۲1 معرفی شده اند. به عنوان مثال، شهر اوکلند 
در نیوزیلن��د ک��ه در رتبه بندی س��ال ۲۰19، مقام دوازده��م را در بین 
ش��هرهای جهان به خود اختصاص داد، حاال به دلیل عملکرد مطلوب در 
مهار همه گیری کرونا توانسته در سال جاری میالدی صدرنشین شهرهای 

زیست پذیر دنیا شود.
همانطور که از مقدمه این گزارش برمی آید، واحد اطالعات اکونومیست 
در رده بندی س��ال ۲۰۲1 شهرهای زیست پذیر جهان، عملکرد شهرها را 
همچون گذشته صرفا براساس شاخص های همیشگی بررسی نکرده است،  
بلکه نحوه مواجهه شهرها با کرونا را هم در این رتبه بندی لحاظ کرده است. 
بر این اساس شهرهایی که به واسطه کنترل مطلوب همه گیری کووید19- 

در حالی که پیشتر در رده های باالی فهرست اکونومیست جایی نداشته اند، 
هم اکنون به واسطه مدیریت مناسب و مطلوب بحران کرونا توانسته اند برای 
نخس��تین بار به عنوان بهترین شهرهای زیست پذیر جهان معرفی شوند. 
بهترین مثال ممکن، شهر اوکلند در اقیانوسیه است که دوازدهمین شهر 
زیس��ت پذیر جهان در سال ۲۰19 بود، اما حاال در سال ۲۰۲1 و به دنبال 
کنترل همه گیری کرونا توانسته برترین شهر زیست پذیر سال انتخاب شود.

براساس گزارش اکونومیست، هر چقدر شهرهای جهان عملکرد مطلوبی 
در مدیریت کرونا داش��ته اند، به همان نسبت جایگاه خوب و درخوری در 
فهرست ش��هرهای زیس��ت پذیر ۲۰۲1 پیدا کرده اند. کما اینکه موفقیت 
نیوزیلن��د و ژاپن در کنترل همه گیری کووید19- باعث صعود ش��هرهای 
این دو کش��ور به صدر جدول زیست پذیرترین شهرهای جهان شده است. 
نیوزیلند در مهار کرونا کار برجسته ای انجام داد و تنها ۲6 مرگ کرونایی 
در این کش��ور اقیانوس��یه ای اعالم شد که به عبارتی معادل مرگ یک تن 
در میان ۲۰۰ هزار نفر اس��ت. این در حالی  است که در بسیاری از روزهای 
سال جدید میالدی هیچ ش��هروند نیوزیلندی به کرونا مبتال نشده است. 
یکی از این روزها نوزدهم مارس بود، زمانی که بسیاری از کشورها درگیر 
محدودیت های ش��دید کرونایی بودند، اما ش��هردار اوکلند اجازه برگزاری 
کنسرت را صادر کرده بود. اینکه در این ایام در اجتماعی 1۲هزار نفری در 
کنسرت گروه راک استرالیایی کروددهوس حاضر باشید، نشان دهنده آن 

است که در بهترین شهر جهان زندگی می کنید.
 اوکلند اما تنها ش��هر نیوزیلند نیس��ت که در فهرست زیست پذیرترین 
شهر های جهان حضور دارد؛ ویلینگتون، پایتخت این کشور نیز از رتبه ۲5 
در سال ۲۰19 حاال به رتبه ۴ در میان شهرهای زیست پذیر ۲۰۲1 رسیده 
است. همچنین سایر کشورهای جزیره ای که عملکرد کرونایی مناسبی در 
شهرهای خود داشتند، در گزارش امسال اکونومیست ارتقای رتبه یافته اند. 
از جمله دو شهر ژاپنی و چهار شهر استرالیایی در میان 1۰ شهر برتر جهان 
قرار دارند. با این حال اکثر قریب به اتفاق شهرهای جهان، شرایط زندگی 

نامساعدتری را نسبت به دوران پیش از همه گیری کرونا تجربه می کنند.
واحد اطالعات اکونومیست در این گزارش، در حالی 1۴۰ شهر جهان را 
براساس شاخص زیست پذیری رتبه بندی کرده است که این شاخص شامل 
بیش از 3۰ عامل تعیین کننده و در 5 گروه شامل مراقبت های بهداشتی، 
ثبات، فرهنگ و محیط، آموزش و زیرساخت ها طبقه بندی می شود. با این 
حال در رده  بندی کنونی زیس��ت پذیری شهرها، شاخص های جدیدی در 
ارتباط با مهار کرونا لحاظ شده و مسائلی نظیر نحوه کنار آمدن شهرها با 
افزایش تقاضا برای تجهیزات بهداشتی و درمانی، محدودیت ها و تعطیلی 
مدارس، رس��توران ها و مراکز فرهنگی در این ارزیابی بررس��ی شده است. 
با ورود این ش��اخص های جدید، بسیاری از شهرهای اروپا جایگاه پیشین 
خود را از دس��ت دادند که در این میان، پراگ بیش��ترین سقوط را تجربه 
کرده و از 1۰۰ امتیاز ممکن 13.5 امتیاز از دس��ت داده اس��ت. پس از آن 

ش��هرهای لندن و فرانکفورت قرار دارند که 13.۲ امتیاز از دست داده اند. 
شهر وین که در آخرین رتبه بندی انجام شده در سال ۲۰19 مقام نخست 
شهرهای جهان را به خود اختصاص داده بود، در این رده بندی به رتبه 1۲ 
سقوط کرده است. در مقابل، برخی از شهرهای آمریکا به دلیل آنکه بهتر 
از ش��هرهای دیگر با همه گیری کنار آمدند، جایگاه خود را ارتقا دادند به 
طور مثال، هیوس��تون در تگزاس در این رده بندی نس��بت به سال ۲۰19 
صعودی ۲۴پله ای داشته و در جایگاه سی و یکمین شهر زیست پذیر جهان 
ایستاده است. با وجود این هیچ یک از شهرهای بریتانیا به عنوان یک کشور 

جزیره ای در لیست 1۰ شهر زیست پذیر برتر جهان قرار ندارند.
بهترینوبدترینشهرهایزیستپذیرامسال

پس از اوکلند، ش��هرهای اوزاکا ژاپن و آدالید استرالیا در جایگاه دوم و 
س��وم قرار دارند و پس از آنها به ترتیب ش��هرهای ولینگتون، توکیو، پرت 
در استرالیا، زوریخ، ژنو، ملبورن و بریزبن استرالیا رتبه های بعدی شهرهای 
زیس��ت پذیر را به خود اختصاص داده اند. با وجود آنکه ش��هرهای آسیا - 
اقیانوسیه جایگاه خود را ارتقا داده اند، اما کشوری همچون کانادا که پیش 
از این سه شهر ونکوور، کلگری و تورنتو را در باالی لیست داشت، حاال به 
طور کامل از لیس��ت 1۰ شهر محبوب جهان خارج شده است. هم اکنون 
ونکوور با کسب رتبه 16، باالترین شهر کانادا در این لیست به شمار می آید 
که نش��ان از افت شدید جایگاه این کشور در رتبه بندی اکونومیست دارد. 
از سوی دیگر در حالی که اوزاکای ژاپن با دو پله صعود در جایگاه دومین 
ش��هر زیست پذیر قرار گرفته است، اما در اروپا، آلمان بیشترین افت را در 
این رده بندی تجربه کرده و از جمله فرانکفورت 3۴ پله سقوط کرده است. 
در سوئیس اما جایگاه زوریخ و ژنو از رده یازدهم و چهاردهم به رده هفتم 
و هشتم ارتقا یافته اس��ت. همچنین شهرهایی که مراقبت های بهداشتی 
کرونایی کمتری در یک س��ال گذشته داشته اند، جایگاه پیشین خود را از 
دست داده اند که از جمله آنها می توان به پراگ در جمهوری چک، آتن در 

یونان و جاکارتا در اندونزی اشاره کرد.
اما هر چقدر تغییرات زیادی در باالی فهرس��ت ش��هرهای زیست پذیر 
جهان رخ داده، در پایین فهرس��ت نوس��ان کمتری به چش��م می خورد. 
پرواضح اس��ت بس��یاری از شهرهایی که در انتهای فهرس��ت امسال قرار 
دارند، به دلیل همه گیری کرونا ش��رایط نامس��اعدی دارند و سیستم های 
بهداش��تی و زیرساختی آنها تحت فشار شدیدی است. اگر این شهرها در 
مدیری��ت بحران کرونا موفق عمل نکرده اند، قابل پیش بینی اس��ت که در 
بقیه شاخص های موردنظر اکونومیس��ت نیز عملکرد موفقی نداشته اند و 
در نتیجه جایگاه شان با شیوع کرونا نیز در پایین جدول تغییری نکرده و 
چه بسا بدتر هم شده است. دمشق در سوریه همچون سال ۲۰19 در قعر 
جدول است و باالتر از آن به ترتیب الگوس در نیجریه، پورت مورسبی در 
پاپوآ گینه نو، داکا در بنگالدش، شهر الجزیره در الجزیره، طرابلس در لیبی 

و کراچی پاکستان قرار دارند.

کروناچگونهچهرهشهرهارامتحولکرد؟

شهرهای زیست پذیر 2021

مدیران بنگاه های خصوصی آمریکا درباره مسائل فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی اظهارنظر نمی کردند، اما این رویه طی 1۰ س��ال اخیر تغییر 
کرده  اس��ت. اینکه امروز آنها بیشتر راجع به این مسائل حرف می زنند 
به این خاطر اس��ت که هزینه ای برای شان ندارد، اما داستان همین طور 

ادامه پیدا نخواهد کرد.
به گزارش اکونومیست، قدیم ترها قاعده ای آهنین وجود داشت برای 
مدی��ران آمریکایی که هوس می کردند درباره سیاس��ت صحبت کنند: 
نکن! در سال های اخیر این قاعده از بین رفته  است، زیرا مدیران اجرایی 
ارش��د مجبور شده اند که راجع به نابرابری، جنگ های فرهنگی و اقلیم 
موضع بگیرند. تا اینجای کار که مش��کلی برای آنها پیش نیامده و کار 
نسبتا ساده ای داشته اند: قطعا اینکه درباره آینده بشریت نظرت را بگویی 
جذاب تر از اظهارنظر درباره حاشیه سود است. اما در سال ۲۰۲۰ دسته 
جدیدی از مدیران عامل که فعال سیاس��ی هم هس��تند با سه مشکل 
روبه رویند که سیاست مداران به خوبی با آنها آشنا هستند: اتهام دورویی، 

خطر رکود و تغییرات ایدئولوژیکی که فضا را بی ثبات می کنند.
پس از بحران مالی ۲۰۰8 بی طرف بودن فضای کس��ب وکاری آمریکا 
به لحاظ سیاس��ی، رفته رفته رنگ باخ��ت. بانک ها اظهار ندامت کردند. 
نس��ل جدیدی از مصرف کنندگان و کارگران طی ای��ن دوران بحرانی 
پ��رورش پیدا کردن��د. برخی از افراد پیش��اپیش درگیر بی عدالتی های 
فرهنگی بودند و دیگران هم به سرمایه داری حمله می کردند. تغییرات 
اقلیمی به مشکلی حیاتی تبدیل شد و ملی گرایی اقتصادی به این معنا 

بود که بنگاه ها نشان  دهند چقدر وطن پرست هستند.
مدیران هم به این س��یگنال ها واکنش نشان دادند. جیمی دیمون از 
موسسه جی پی مورگان چیس، نامه ای 5۰ صفحه ای نوشته که خطابش 
به س��هامداران این موسسه است: آخرین مس��ائل مربوط به آموزش و 
تامین تجهیزات نظامی با عنوان »مدیران! کش��ورتان به ش��ما احتیاج 

دارد!« س��یلیکون ولی هم گروهی از کارکنان بسیار رادیکال شده را به 
نمایش گذاش��ته. مدیران عالقه دارند ادعا کنند که بنگاه ش��ان یکی از 
پیشروان مبارزه با انتشار کربن است. در سال ۲۰17، مدیران به نشستی 
برجس��ته در کاخ س��فید رفتند و بیش از 18۰ مدیرعامل نامه ای را در 
میزگرد کسب وکار امضا کردند که طبق آن هدف شان نه تنها خدمت به 

سهامداران، بلکه مشتری ها و کارگران نیز هست.
اهالی کسب و کار با ایده آلیسم، غرور و منفعت طلبی تحریک می شوند، 
اما همین مسئله که فعالیت جنبی مدیران عامل در عرصه های اجتماعی 
و سیاسی بی هزینه بوده هم به دامن زدن این مسئله کمک کرده  است. 
عم��ده مدیران عاملی که اعالم کرده اند علی��ه تغییرات اقلیمی مبارزه 
می کنند مدیریت بنگاه هایی را به عهده ندارند که عامل اصلی تغییرات 
اقلیمی هس��تند. برای مثال ۲۰۰ بنگاه ب��زرگ غربی را در نظر بگیرید 
که آمار و ارقام مربوط به انتش��ار کربن خود را به ش��کل عمومی اعالم 
کرده اند. از بین این ۲۰۰ بنگاه، ۲۰تای اول 7۰ درصد انتش��ار گاز را به 
خود اختصاص داده اند و 18۰تای دیگر خیلی هم اهمیت ندارند. برخی 
از مدیران عامل هم مانند بعضی از سیاست مداران وعده هایی می دهند و 
به آن عمل نمی کنند. گرچه در میزگرد مذکور حرف های زیادی راجع 
به اهمیت وضعیت کارگران زده شد، مدیران اجرایی درآمد رو به رشدی 
را تجربه کرده اند و هیچ نش��انی از یک تجدیدنظر درباره ش��کاف بین 
درآمد نیروی کار و س��هامداران به چشم نمی خورد. پیش بینی می شود 
که س��ود بنگاه های ش��اخص اس اندپی 5۰۰ در س��ال ۲۰۲۰، رشدی 

8درصدی داشته باشد.
تا پایان سال ۲۰۲۰ سه وجه خطرناک فعالیت سیاسی مدیران عامل 
آشکارتر خواهد شد یا به عبارت بهتر این ماشین در سرازیری خطرناکی 
می افتد. همین حاال کمپانی نایکی که تبلیغات زیادی برای جا انداختن 
چهره خوبی از برند خود دارد، درگیری یک رسوایی مربوط به دوپینگ 

است. بنگاه بلک راک که مدیریت صندوقی مالی را برعهده داشته و دیگر 
بنگاه ها را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر می کند، بیش از 1۰۰ درصد 
از نقدینگی خود را صرف خریدهای مجدد یا همان بای بَک کردن طی 
1۲ ماه اخیر کرده  است. کمپانی ویزا هم که پای نامه ای را امضا کرده و 
تعهد داده که به فکر مشتری ها باشد، یکی از اعضای انحصار خطرناکی 
اس��ت که در بخش صنعت پرداخت مالی وجود دارد. اگر تعارضی بین 
حرف ها و عمل های یک مدیرعامل بیش از حد در چشم باشد، حیثیت 
و اعتبار آن ش��خص و برند زیر س��وال می رود و این نکته را هیچ کس 
بهت��ر از مدیرعامل فیس بوک، مارک زاکرب��رگ نمی داند. جدای از این 
مس��ئله که بیانگر ریاکاری و دورویی مدیران عامل است، در وهله دوم، 
اگر یک رکود اقتصادی از راه برس��د، مدیران عامل باید یک آشتی بین 
کارکنان و سهامداران ایجاد کنند، که این عمل بسیار دشوار است. طی 
دو دوره تضعیف اقتصادی اخیر آمریکا، بنگاه ها 6 درصد از دس��تمزدها 
را کاهش داده اند، زیرا اگر این کار را نمی کردند سود افتی ۲۴ درصدی 
می کرده. مسئله س��وم هم این است که اگر از هر عضو کنگره  بپرسید 
به شما می گوید که زمینه ایدئولوژیک کشور به سادگی تغییر می کند. 
مدیران عامل فکر می کنند که اگر در پی مس��ائل سیاسی و اجتماعی 
بیفتند می توانند دیدگاه های رادیکال را بیشتر به خود جذب کنند و این 
رویایی بیش نیست زیرا رادیکال ها جدی ترین منتقدان کسب وکارهای 
بزرگ هستند. به طور کلی، رهبران بنگاه های آمریکایی می فهمند که 
ادای فعالیت سیاسی را درآوردن چیزی بی هزینه نیست و احتماال بابت 
آن ضربه بخورند. البته بنگاه های رک و راست تر احتماال داستان را برای 
خود ساده کرده و قانون و سیاست را به دولت واگذار کنند و به حداکثر 
رساندن ارزش در خالل این قوانین را به خود بسپارند و این یعنی راضی 
نگه داش��تن مش��تری ها، س��رمایه گذاری در فناوری های پاک و جذب 

کردن نیروی کار با پرداخت حقوق بیشتر، نه ادای فعالیت درآوردن.

مصائبفعالیتسیاسیمدیرانکسبوکارها

کسبوکارجایسیاستنیست

نگـــاه

دنیایخالیازکربنچقدردستیافتنیاست؟
سیاهوسپیدسرمایهگذاریسبز

روند احیای اقتصاد جهانی در حالی س��رعت گرفته است که افزایش قیمت  
کاال ب��ر  همه چی��ز، از تهیه یک چیپس تایوانی گرفت��ه تا هزینه یک صبحانه 
فرانس��وی اثر گذاشته است؛ در نتیجه به  نظر می رسد که مشکالت مربوط به 
عرضه از فلزات کمیاب تا محدودیت ها برای مزارع کشاورزی بسیار قابل توجه 

است، چراکه رونق را از انرژی های سبز و پاک می گیرد. 
به گزارش اکونومیس��ت، اگرچه سرمایه گذاری س��بز در حال رشد و رونق 
اس��ت، اما مشکالت عرضه روی این رونق س��ایه انداخته است. این مشکالت 
گرچه موقتی هستند، اما بیم آن می رود که با تکرار آنها در سال های متمادی، 
حرکت نوپای اس��تفاده از انرژی های پاک و سبز به خطر بیفتد. در این میان، 
دولت ها باید به سیگنال های بازار پاسخ دهند و بستر رونق عظیم سرمایه گذاری 
در بخش خصوصی را در دهه آینده تسهیل کنند و ظرفیت ها را افزایش دهند. 
اگر این اتفاق رخ ندهد، دولت ها ش��انس کمی برای عملیاتی کردن وعده های 

خود برای رسیدن به جهانی عاری از کربن دارند.
دهه  هاست که دانشمندان و فعاالن در باب مسائل اقلیمی نگران هستند و به 
تازگی نشانه هایی از تعهد بیشتر از سوی سیاستمداران نیز به چشم می خورد. 
کش��ورهایی که بیش از 7۰درصد از تولید ناخالص جهان و گازهای گلخانه ای 
را تولید می کنند، هدف خود را برای رس��یدن به جهان عاری از کربن تا سال 
۲۰5۰ بن��ا کرده ان��د که این امر، تغییری عظیم در نگرش به کس��ب وکارها و 
تجارت اس��ت. سرمایه گذاران خواستار آنند که ش��رکت ها روند خود را تغییر 
دهند و این امر از این واقعیت نش��أت می گیرد که فناوری های پاک از منظر 
هزینه، رقابت پذیری بیشتری دارند. غول های عصر سوخت های فسیلی همچون 
فولکس واگن و اکسون موبیل چاره ای جز تغییر برنامه سرمایه گذاری های خود 
ندارند. این در حالی است که پیشگامان انرژی های پاک به سرعت در حال تامین 
هزینه های خود هس��تند. کمپانی انرژی بادی اورستد بنا دارد که سرمایه های 
خود را 3۰درصد افزایش دهد. کمپانی تسال که سازنده ماشین های الکترونیکی 
است سرمایه خود را 6۲درصد باال برده است. در همین راستا، در سه ماه اول 

سال ۲۰۲1 مبلغ 178 میلیارد دالر سرمایه گذاری سبز انجام شده است.
تغییر ناگهانی در نحوه تخصیص منابع س��بب اعمال فش��ار برای تقاضای 
مواد اولیه می ش��ود. بنا بر محاسبات اکونومیست، قیمت یک سبد 5  قلمی از 
مواد اولیه برای اتومبیل های الکترونیکی و توربین های برقی در سال گذشته، 
افزایشی 139 درصدی داشته است. مافیای الوار چوب در جنگل های اکوادور 
پرسه می ز نند تا چوب های به کار رفته در پره  توربین های بادی را پیدا و سرقت 
کنند. این کمبودها ش��امل امور مالی نیز می شود. انبوهی از ثروت در اختیار 
تعداد محدودی از شرکت های انرژی های تجدیدپذیر است که این امر می تواند 
ب��ه ایجاد حباب در ب��ازار دامن زند. اگرچه همچن��ان وزن صنعت انرژی های 
تجدیدپذیر در ش��اخص های قیمتی مصرف کننده ناچیز اس��ت، اما برخی از 
س��رمایه گذاران نگران هس��تند که این کمبود عرضه طی چند سال به تورم 

دامن بزند.
البت��ه آنچه به این نگرانی دامن می زند، آن اس��ت که این کش��ش بیش از 
ح��د عرضه حتی در صورتی که انتقال انرژی به س��وی ان��رژی پاک کمتر از 
1۰درصد باشد نیز رخ می دهد. گرچه برخی از فناوری های الزم برای استفاده 
از انرژی های پاک همچنان به  طور وسیع در دسترس نیستند، اما دهه ۲۰۲۰ 
میالدی دهه نزاع برای تاسیس و استفاده از این فناوری ها و در نتیجه افزایش 
سرمایه گذاری برای آن خواهد بود. برای ثابت قدم ماندن در جهت آینده خالی 
از کربن، باید تا س��ال ۲۰3۰ تولید ساالنه وس��ایل نقلیه الکترونیک 1۰برابر 
بیشتر از سال گذشته میالدی باشد و تعداد ایستگاه های شارژ کنار جاده 31 
برابر بیشتر ش��ود. همچنین تعداد پایه های نصب شده برای تولید انرژی های 
تجدیدپذیر باید افزایش سه برابری پیدا کند. شرکت های معدنی جهانی ممکن 
است که تولید ساالنه مواد معدنی حیاتی را به میزان 5۰۰ درصد افزایش دهند 
و به احتمال زیاد بالغ بر ۲درصد از خاک ایاالت  متحده پوشیده از توربین ها و 

صفحات خورشیدی شود.
همه این تحوالت به س��رمایه گذاری گس��ترده نیازمند است؛ سرمایه ای در 
حدود 35تریلیون دالر برای یک دهه آینده که معادل یک سوم از دارایی های 
کنونی صنعت مدیریت سرمایه گذاری است. سیستمی که بهترین امکانات را 
برای تحقق این هدف دارد، شبکه ای از زنجیره های تامین فرامرزی و بازارهای 
س��رمایه ای اس��ت که از دهه 9۰ میالدی انقالبی در جهان به پا کرد. گرچه 
این سیس��تم نیز کمترین میزان هزین��ه را دارد اما تنها قادر اس��ت نیمی از 
س��رمایه گذاری موردنیاز در انرژی را تامین کند و این سیستم به سوی تعداد 
کمی از کشورهای ثروتمند و چین متمایل است. به عنوان مثال، به رغم افزایش 

قیمت فلزات ، شرکت های معدنی نسبت به افزایش عرضه احتیاط می کنند.
دلیل اصلی س��رازیر نشدن س��رمایه به این س��و، زمان زیاد موردنیاز برای 
تایید پروژه ها، ریس��ک باال و ابهام در بازدهی این دست سرمایه گذاری  هاست. 
دولت  ها نیز با تبدیل سیاس��ت های اقلیمی به ابزاری برای رس��یدن به س��ایر 
اهداف سیاس��ی خود، شرایط را دشوارتر ساختند. اتحادیه اروپا مایل است که 
استقاللی استراتژیک در تامین باتری ها داشته باشد و برنامه های سبز، بخشی 
از بودجه های این اتحادیه را به سوی مناطق محروم روانه کرده است. چین نیز 
در برنامه پنج ساله بعدی خود، محدودیت های داخلی را برای قیمت کاالها در 
نظر گرفته اس��ت. به همین ترتیب طرح سبز جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت 
 متحده نیز سبب به خطر انداختن مشاغل صنفی و تولیدکنندگان محلی شده 
اس��ت. چنین ترکیبی از اهداف تار و مبهم، سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو 

کرده است.
دولت ها در این مس��یر باید سرسخت تر باش��ند، چراکه نقشی حیاتی برای 
حمایت از ساخت زیرساخت های کلیدی مانند خطوط انتقال و تحقیق و توسعه 
دارن��د، اما اولویت اصلی کاتالیز کردن افزایش س��رمایه گذاری خصوصی از دو 
طریق است. نخستین راه حل در این راستا، تسهیل قوانین برنامه ریزی است. 
به طور معمول، حدود 16 سال زمان الزم است تا پروژه های معدنکاری جهانی 
تایید شوند و بیش از یک دهه نیاز است که پروژه های بادی در ایاالت  متحده 
مجوز بگیرند؛ این یکی از دالیلی است که ظرفیت بادی ایاالت  متحده آمریکا، 
کمتر از یک درصد اروپاست. تصمیم گیری  متمرکز به سرعت نیاز دارد، چراکه 

کندی آن سبب ناامیدی متخصصان محلی و محافظه کاران می شود.
راه حل دوم آنکه دولت  ها می توانند به ش��رکت ها و س��رمایه گذاران کمک 
کنند تا از پس خطرات احتمالی پیش رو برآیند. دولت ها می توانند در برخی 
از بخش ه��ا برای ش��رکت ها اطمینان ایجاد کنند همچ��ون تضمین حداقل 
قیمت برای تولید ب��رق. دولت های غربی نیز موظفند که از تامین مالی برای 
س��رمایه گذاری در کش��ورهای فقیر حمای��ت کنند. نکته اصل��ی اما معرفی 
قیمت های کربن است که سیگنال های بازار را برای میلیون ها تصمیم تجاری 
روش��ن می کند و دی��دی بلندمدت به کارآفرینان و س��رمایه گذاران می دهد. 
امروزه تنها ۲۲درصد از گازهای گلخانه ای منتشر شده در جهان تحت پوشش 
طرح های قیمت گذاری است که این طرح ها نیز به هم پیوسته نیستند. نشانه  ها 
خبر از آن می دهند که در نهایت کربن زدایی از یک ایده نظری به یک واقعیت 

بدل می شود و یک فشار قوی نیاز است تا این انقالب رخ دهد.
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فرصت ام��روز: در حالی 5 روز تا برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��یزدهم باقی اس��ت که اقتصاد به گفتم��ان اصلی نامزدهای ریاس��ت 
جمهوری بدل ش��ده و بورس به عنوان یکی از مباحث کلیدی کاندیداها 
حس��ابی خبرساز ش��ده اس��ت. کاندیداها در حالی تالش می کنند با ارائه 
دیدگاه های ش��ان در این زمینه، سبد رأی بیش��تری جمع آوری کنند که 
بورس به دلیل تالطم های چند ماه گذشته و اینکه چند میلیون سهامدار 
دارد، به یکی از گلوگاه های حس��اس اقتصاد ایران بدل ش��ده و در نتیجه 
نامزدها می کوش��ند با سر دادن وعده های جذاب در این بخش، نگاه افکار 
عمومی را متوجه خود کنند. س��وال اما این اس��ت که چقدر ش��عارهای 
نامزدها با واقعیت همخوانی دارد و نس��خه هایی که برای بورس می پیچند 

کارشناسی و حساب شده است؟
با در نظر گرفتن سهامداران عدالت هم اکنون ۴8 میلیون نفر در بورس 
فعال هس��تند یعنی بیش از 6۰ درصد جمعیت کش��ور، ماجراهای بورس 
را دنبال می کنند و تحوالت آن برای ش��ان مهم اس��ت. در این بین به جز 
یکی از نامزدها که خود در دولت مسئولیت داشته مابقی کاندیداها تالش 
می کنند با زیرس��وال بردن عملکرد دولت روحانی و البته فراموش��ی این 
نکته که بورس در دولت کنونی به روزهای اوج رسید؛ راهکارهای جدیدی 
پیشنهاد دهند که همگی بورس را رو به توسعه نشان می دهد. اما به اعتقاد 
کارشناسان بازار سرمایه، وعده های اکثر این نامزدها با شرایط بازار سرمایه 

و در سطح کالن تر اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بورسدرکانونتوجهنامزدهایریاستجمهوری

تقریبا هر هفت نامزد  ریاس��ت جمهوری سیزدهم از سیاست های دولت 
دوازدهم در بورس انتقاد کرده و راهکارهایی را برای توس��عه فعالیت های 
بورس ارائه داده اند. با این حال بررسی سخنان نامزد های ریاست جمهوری 
درباره بورس نش��ان می دهد که اطالعات ارائه ش��ده یا اش��تباه است و یا 
از س��طح فنی مناسبی برخوردار نیس��ت. کما اینکه این موضوع واکنش 

کارشناسان بازار سرمایه و همینطور وزیر اقتصاد را هم برانگیخته است.
مروری بر اظهارنظر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد 
که این اظهارنظر ها عمدتا بر دو رویکرد متکی اس��ت؛ در رویکرد نخست، 
ابتدا نامزد های انتخابات ریاست جمهوری به  شدت سیاست های دولت در 
مواجهه با بازار سرمایه را زیر سوال می برند و بعد از آن با طرح این نظریه 
که بازار سرمایه با بحران عمیقی مواجه است، تالش می کنند راهکار هایی 
را برای نجات بورس ارائه کنند. در این بین، یکی از نامزدها حتی در صفحه 
شخصی اش در توییتر نوشت: »نخستین کسی بودم که ریشه بحران بورس 
را شناسایی و از تخلف شبیه به دزدی دولت از سهامداران به عنوان وکیل 

مردم شکایت کردم.«
ارائه چنین نظراتی از س��وی نامزدها، واکنش مستقیم وزیر اقتصاد را به 
دنبال داش��ت و فرهاد دژپسند هفته گذشته در شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی در این باره گفت: »گفته ش��ده دولت 3۰۰هزار میلیارد 
توم��ان از ب��ورس برای بودج��ه دولت تامین مالی ک��رده و از جیب مردم 
برداش��ته است که اصال چنین چیزی نیست. نمی دانم این اطالعات را چه 
کسانی به نامزدها می دهند. گرچه روزهای انتخابات است و صحبت هایی 
نیز در این راس��تا انجام می ش��ود، اما باید توجه شود که ممکن است آثار 
منفی هم داشته باشد. بهتر است دوستان ما با بازار سرمایه حرفه ای عمل 
کنند و از اظهارنظر غیرحرفه ای پرهیز کنند؛ زیرا بازار سرمایه بازار رقابت 
سیاس��ی نیس��ت. کاندیداها نباید حرف هایی بزنند که قابلیت اجرا ندارد. 
م��ا نمی خواهیم کاندیداه��ا را مخاطب قرار دهیم، اما ن��وع گفتارها نباید 

تخریب کننده فضای عمومی اقتصاد باشد.«
دژپسند همچنین به موضوع کس��ری بودجه اشاره کرد و افزود: »برای 
مواجهه با کسری بودجه دو راه داشتیم؛ یکی فروش اوراق و دیگری فروش 
دارایی دولت. ما درآمد مالیاتی را افزایش دادیم و در ادامه از طریق فروش 
اوراق و دارای��ی 1۰7درصد میزان مصوب تامین مالی محقق ش��د که این 
موضوع بدون فش��ار بر فعاالن بخش خصوص��ی بود. از اوراق نیز به خوبی 
اس��تفاده کردیم. ما اجازه عرضه ۲13هزار میلیارد تومان اوراق را داشتیم 
که 13۲هزار میلیارد اوراق به فروش رفته است. البته کسانی این اوراق را 
خریدند که قانونا مجاز به خرید سهام نبودند. در سال 99، شش برابر سال 
98 از محل فروش دارایی درآمد داشتیم که بخشی از آن از طریق بورس 

عرضه شد و آن زمانی روی داد که بورس در اوج تشنگی عرضه بود.«
وعدههایکاندیداهابارتورمیخواهدداشت

ارائه آمار های اش��تباه و نظرات کارشناس��ی غلط با این فرض که بورس 
با سیاس��ت های دستوری و چند روزه اصالح می شود، همچنین موجی از 
واکنش ها را در میان سهامداران و کارشناسان در پی داشته و این نگرانی 
را به وجود آورده که وضعیت بازار سرمایه بعد از انتخابات بی ثبات تر شود. 
در این زمینه، علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه، وعده های نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری را دارای بار تورمی دانس��ت و گفت: احتماال انتخاب هر 
یک از نامزدها باعث می شود تا در میان و بلندمدت قیمت همه دارایی ها از 
جمله سهام رشد داشته باشد، اما در کوتاه مدت مسائلی مانند برجام و نرخ 

ارز، تعیین کننده روند بورس خواهند بود.
کدی��ور به آخرین وضعیت معامالت بورس تهران اش��اره کرد و به ایرنا، 
گفت: معامالت بورس تا 1۰ روز گذش��ته روند نزولی به شدت فرسایشی 

را طی کرد که به نظر می رسد یکی از منفی ترین دوران فعالیت بورس به 
لحاظ طول دوره بود. در س��ال های گذشته هم شاهد روند منفی شاخص 
بورس بودیم اما اینکه روند منفی ش��اخص بورس به مدت 9 ماه ادامه دار 
باش��د و در این مدت قیمت برخی س��هام 7۰ تا 8۰ درصد افت کنند یا 
معامالت بس��یاری از سهام برای مدتی طوالنی در صف فروش قرار بگیرد، 

تجربه نشده بود.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، یکی از دالیل اصالح قیمتی به 
واس��طه رشد بیش از رویه قیمت ها در طول سال 98 و نیمه نخست سال 
99 رخ داد شد تا بازار با چنین شتابی در مسیر نزولی قرار بگیرد. هرچند 
عامل اصلی این اتفاق، ورود س��رمایه گذاران غیرحرفه ای حقیقی در طول 
دو س��ال گذش��ته بود و رفتارهای به دور از منطق و تحلیل این دسته از 
سرمایه گذاران باعث شتاب در روند منفی بازار در بازه زمانی طوالنی مدت 

و افت شدید قیمت سهام شد.
او ب��ا بیان اینکه بحث مذاکرات هس��ته ای و موض��وع برجام هم اکنون 
ب��ه صورت یک ابهام ب��رای بورس درآمده اس��ت، گفت: اکن��ون در بازار 
گمانه زنی های��ی در زمینه نتیجه برجام وجود دارد که آیا مذاکرات صورت 
گرفته منجر به توافق می ش��ود یا خیر؟ این انتظار در بین مردم و فعاالن 
اقتصادی وجود دارد که اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه مثبت برسد شاهد 
افت به نسبت قابل توجهی در نرخ ارز خواهیم بود. این احتمال هم وجود 
دارد که روند صعودی بازار نتواند تا زمان مشخص شدن وضعیت مذاکرات 
در مورد ش��رکت های ب��زرگ و صادرات محور مانند نفتی و پتروش��یمی 
ادامه دار باش��د و ممکن است روند معامالت در این گونه سهام برای مدتی 

تغییر کند. 
کدیور در پایان به صحبت ها و برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری 
و تاثیر آن بر معامالت بورس اش��اره کرد و اف��زود: اکنون گمانه زنی هایی 
برای پیروزی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شده است اما 
تا زمانی که نتیجه انتخابات مشخص شود نمی توان اثر 1۰۰درصدی فرد 

منتخب را در بورس و آینده کشور اعالم کرد.
او ب��ا بیان اینکه به لحاظ کلی بخش عمده ای از کاندیداها یک س��ری 
از وعده های اقتصادی را مط��رح کرده اند که می تواند با آثار تورمی همراه 
شوند، افزود: به نظر می رسد با توجه به وضعیت بودجه اعالم شده و رشد 
فزاینده حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، انتخاب هر یک از کاندیداها باعث 
شود تا در میان مدت و بلندمدت قیمت همه دارایی ها از جمله سهام روند 
صعودی را در پیش بگیرند اما در کوتاه مدت مسائلی مانند برجام و آینده 

نرخ ارز از جمله عواملی هستند که تعیین کننده روند بورس خواهند بود.

وعدههاینامزدهایریاستجمهوریسیزدهمبارتورمیدارد

بورس روی خط انتخابات

با اعالم وزیر راه و شهرس��ازی و طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، 
ثبت اطالعات ملکی در س��امانه امالک و اسکان کشور تا پایان شهریورماه 
1۴۰۰ تمدید شد. روز گذشته وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت ثبت 
نام در سامانه جامع امالک و اسکان کشور تا پایان شهریورماه امسال خبر 
داد و گفت: با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام مردم در سامانه امالک 
و اس��کان کش��ور که تا 19 خرداد ماه بود، س��تاد ملی مقابله با کرونا این 
مهلت را تا پایان ش��هریور ماه تمدید کرد. به گفته محمد اسالمی، انتظار 
داریم مردم عزیز در این مهلت باقی مانده نس��بت به ثبت نام در س��امانه 
جامع امالک و اسکان اقدام کنند و کمک کنند تا یک بار برای همیشه در 
تاریخ کشور، وزارت راه و شهرسازی بتواند براساس اطالعات و آمار واقعی، 
برنامه ریزی برای تولید و عرضه مسکن را انجام دهد و از این طریق شاهد 

ایجاد شکاف در وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نباشیم.
تمدید مهلت ثبت نام در سامانه امالک و اسکان در حالی است که حدود 
دو هفته قبل معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استقبال مناسبی از 
سوی خانوارها بر ثبت اطالعات سکونتی شده است، گفته بود: در بسیاری 
از موارد خانوارها با استثنائاتی مواجه بودند که نیاز بود تک به تک بررسی 
شود و این موضوع زمان زیادی برد. البته ما از سه طریق شامل تلفن ۲۴ 
ساعته به شماره ۰۲159198 و ش��ماره پیامکی ۰۲1193 و پاسخگویی 

آنالین جوابگو هستیم که همچنان ادامه دارد.
محمود محمودزاده ادامه داد: مجموعه سواالت و تحلیل هایی که صورت 
گرفت باعث ش��د تا وحدت رویه ای ش��کل بگیرد. زمان هایی صرف شد تا 
همه خانوارهای ش��هری و روستایی در سطح کل کشور اطالعات خود را 
ثبت کنند.  با توجه به اینکه الزم است تکالیف سنگینی که برعهده سامانه 
امالک و اس��کان است درخواست تمدید مهلت ثبت نام را دادیم تا کسی 

دچار مشکل نشود.
محمودزاده با بیان اینکه آمار تعداد خانوارها محل اختالف است، افزود: 
تعریف خانوار یکی از موضوعاتی اس��ت که ب��رای برنامه ریزی درخصوص 
وضعیت س��کونتی خانوارها الزم اس��ت و در قانون به آن اشاره شده است. 
وزارت تعاون پیشنهادی را در این زمینه ارائه کرده که در کمیسیون های 

تخصصی دولت در حال بررسی است و متعاقبا اعالم می شود.
ب��ه گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی، با اتصال س��امانه ملی امالک و 

اسکان کشور به سامانه های س��ایر دستگاه ها، هر کس وارد شود می تواند 
تمامی اطالعات خود را مشاهده کند. اگر کد ملی سرپرست خانوار را وارد 
کنن��د می بینند که تمام اطالعات هویت��ی و مالکیتی وجود دارد. فرصتی 
داده ش��ده که اگر ویرایشی الزم است انجام شود. مثال ممکن است محل 
س��کونت تغییر کرده یا یکی از اعضای خانواده ازدواج کرده باشد که باید 

این تغییرات به ثبت برسد.
براس��اس این گزارش، طبق اصالحیه ماده 5۴ مکرر قانون مالیات های 
مس��تقیم مصوب دی 1399 تمامی سرپرس��تان خانوار اعم از ش��هری و 
روستایی، مالک و مستأجر مکلف هستند اطالعات محل سکونت و امالک 
تح��ت مالکیت خود را با مالکیت های رس��می، وکالتی، تعاونی ش��هری و 
https:// روس��تایی در س��امانه ملی امالک و اس��کان کشور )به نش��انی

amlak.mrud.ir( ثب��ت کنن��د. م��دت خوداظه��اری و درج اطالعات 
س��کونتی و ملکی ت��ا 19 خردادماه 1۴۰۰ بود که ح��اال طبق اعالم وزیر 
راه و شهرس��ازی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شده است. مطابق این 
قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، 
پالک خودرو، انش��عابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت 
اطالعات ملکی در سامانه امالک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که 

عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.
یکی از اهداف راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان، شناسایی خانه های 
خالی از سکنه به منظور اعمال مالیات است. البته ثبت نام در این سامانه 
به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود. شما می توانید یک اقامتگاه اصلی و 
یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید که مشمول 
مالیات نخواهند ش��د. همچنین خانه های واقع در روس��تاها و ش��هرهای 
دارای جمعی��ت کمت��ر از 1۰۰ هزار نفر در صورت خالی بودن مش��مول 
مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر 1۰۰ نفر 
جمعیت و روس��تاها که مالک و بهره بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه 
ملی امالک و اس��کان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و 
مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد. 
واحدهای نوس��از نیز پس از 1۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه س��ازی پس 
از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات 

موضوع این ماده می شوند.
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باپایانکرونا،گشایشاقتصادیرخمیدهد؟

سعیداشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

اقتصاد ایران اگرچه س��هم کمتر از یک درصدی از اقتصاد دنیا دارد، اما 
بی تاثیر از تحوالت جهانی نیس��ت. در همان روزهای نخس��ت انتشار اخبار 
ش��روع واکسیناسیون کرونا، تاثیرات مثبت آن را در اقتصاد جهان می توان 
دی��د؛ افزایش تقاضای جهانی نفت و رش��د دیگر بازارهای مالی. براس��اس 
جدیدتری��ن پیش بینی ها، بازگش��ت اقتصاد جهان از وضعیت فعلی ناش��ی 
از ویروس کرونا به حالت عادی و یا رش��د نس��بت به قبل، تندتر از میزان 
انتظار اس��ت که بخش��ی از آن به نحوه عرضه و عملکرد واکسن های موفق 
بستگی دارد. س��ازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD( مستقر 
در پاری��س، پیش بینی هایش برای رش��د تولید ناخالص داخلی جهان را در 
س��ال جاری به 5.5 درصد و س��ال آینده )۲۰۲۲( به ۴ درصد افزایش داد، 
در حالی که این ارقام در ماه دس��امبر ب��ه ترتیب ۴.۲ درصد و 3.7 درصد 

پیش بینی شده بود.
اگرچه اقتص��اد ایران قبل از همه گیری کرون��ا به دلیل عوامل خارجی و 
داخلی، حال و روز خوشی را تجربه نمی کرد و این همه گیری مزید بر علت 
ش��د تا کمر اقتصاد ایران را درهم بش��کند، اما حقایقی هست که نمی توان 
از آنها چش��م پوش��ید و با خوش بینی از دوران طالیی پس��اکرونا س��خن 
بگوییم. حقایقی نظیر تورم دورقمی در تمامی سال های بعد از انقالب به جز 
سال های معدودی و همینطور حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در ۴۰ ساله 
گذش��ته که هر1۰ س��ال تقریبا 1۰ برابر شده است و این فارغ از این است 
که چه ش��خصی و از چه جریانی رئیس جمهور بوده باشد. همچنین در سه 
سال گذشته ۲۰ درصد از حجم اقتصاد کم و به تبع آن قدرت خرید مردم 

هم ۲۰ درصد کاسته شده یعنی یک پنجم از سفره مردم آب رفته است.
اما آیا با اتمام فرآیند واکسیناس��یون گشایش اقتصادی رخ خواهد داد؟ 
آیا با برداش��ته شدن تحریم ها مش��کل اقتصاد ایران حل خواهد شد؟ قطعا 
خیر. اگرچه تحریم ها باعث تعمیق مش��کالت اقتصادی ایران شد، اما ریشه 
مشکالت را باید در جایی دیگر جست، چراکه در سال هایی مثل 139۰ که 
ایران بزرگترین درآمد تاریخی را داشت، اما گشایشی رخ نداد. دلیل اصلی، 
ساختار اقتصادی مشکل ساز ایران است. یکی از مهمترین مشکالت، کسری 
بودجه همیشگی است که با چاپ اسکناس باعث تورم های باالی ۲۰ درصد 

و کاهش ارزش پول شده است.
ب��ا در نظر گرفت��ن موارد باال می توان گفت گش��ایش اقتصادی در ایران 
تا اندازه ای نیز به زمان اتمام فرآیند واکسیناس��یون بس��تگی دارد. قطع به 
یقین گش��ایش سیاسی در انتخابات پیش رو نیز به این روند کمک خواهد 
ک��رد و این طور نیس��ت که برخی می گویند با تغیی��ر در رئیس قوه مجریه 
چندان گشایش حاصل نمی شود. قطعا دولتی قوی و یکدست و با مقبولیت 
حاکمی��ت با برنامه و اراده ح��ل معضالت اقتصادی فوق می تواند طی دوره 

چهار ساله رونق برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

نوساندالردرکانال23هزارتومانی
سکه160هزارتومانارزانشد

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
ب��ا کاهش 16۰ هزار تومانی در روز ش��نبه همراه بود و به رقم 1۰ 
میلیون و 51۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 1۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که 
بهار آزادی 5میلیون و 75۰ هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 75۰ 
ه��زار تومان و س��که یک گرمی هم ۲ میلی��ون و 3۰۰ هزار تومان 
قیم��ت خورد. در بازار طال نیز ن��رخ هر گرم طالی 18 عیار به یک 
میلیون و 6۰ هزار تومان رس��ید. قیمت مثقال طال نیز ۴ میلیون و 
595 هزار تومان شد. هر اونس جهانی طال هم یک هزار و 878 دالر 

و 1۴ سنت فروخته شد. 
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آخرینخبرهاازوامسهامعدالت
وامسهامعدالتچقدراست؟

مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی توضیحاتی 
را در مورد مبلغ کارت اعتباری س��هام عدالت ارائه کرد. سمیه محمدی با 
تاکید بر اینکه روند اعطای کارت اعتباری س��هام عدالت به مشموالن این 
س��هام همچنان ادامه دارد به ایس��نا، گفت: تاکنون نزدیک به 1۰۰ هزار 
درخواس��ت از س��وی دو بانک ملی و تجارت برای دریافت کارت اعتباری 
به ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ارسال شده اس��ت. البته ممکن است 
درخواست هایی که به بانک ها ارسال شده است بیشتر باشد اما بانک ها فقط 

درخواست افراد واجد شرایط را به شرکت ارسال می کنند.
وی ادامه داد: اگر درخواست ها در روز کاری ارسال شود، کارهای مربوطه 
در ش��رکت انجام ش��ده و دوباره به بانک ارجاع داده می شود و بانک باید 
مابق��ی امور را انجام دهد. پس از آن اف��راد می توانند از طرقی که بانک ها 
اعالم کرده اند، از کارت اعتباری استفاده کنند. البته به غیر از بانک تجارت 
و ملی با 1۴ بانک برای این منظور تفاهم نامه امضا شده است و بانک ها به 
شدت پیگیری این جریان هستند. مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی در مورد مبلغ کارت اعتباری نیز توضیح داد: مبلغ 
مش��خص نیس��ت. در واقع متقاضیان 5۰درصد ارزش قابل معامله سهام 
عدال��ت را وام دریافت می کنند. به عبارت دیگر 6۰ درصد س��هام عدالت 
قابل معامله اس��ت و متقاضیان 5۰ درصد از این 6۰ درصد را وام دریافت 
می کنند. مبلغ آن نیز با توجه به شرایط بازار و روند صعودی یا نزولی بازار، 
متغیر و افزایش��ی و کاهشی اس��ت. این فرآیند برای سهامداران مستقیم 
و غیرمستقیم س��هام عدالت صدق می کند. به گفته محمدی، مشموالن 
می توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه میزان دارایی 
خود را مش��اهده کنند. براس��اس این گزارش، امکان دریافت وام س��هام 
عدالت برای مش��موالن از اواسط زمس��تان سال گذشته فراهم شده است 
و سهامداران می توانند با مراجعه به دو بانک تجارت و ملی، این وام را که 
فیزیکی و نقدی نیست را دریافت کنند و اگر طی یک ماه مبلغ توسط فرد 

بازگردانده نشد، در اقساط 36 ماهه باید تسویه شود.

کمتراز10روزبرایپرداختمالیاتسکهفرصتدارید
فرصتیکهفتهایپرداختمالیاتسکه

طبق دستورالعمل س��ازمان امور مالیاتی، کلیه خریداران حقیقی سکه 
از بانک مرکزی در س��ال گذش��ته باید تا پایان خردادماه امسال نسبت به 
پرداخ��ت مالیات اقدام کنند که تنه��ا 1۰ روز فرصت برای این افراد باقی 
مانده است. به گزارش ایسنا، خریداران سکه از بانک مرکزی از سال 1397 
مشمول پرداخت مالیات هستند که خریداران سکه در سال گذشته تا پایان 
خردادماه س��ال جاری باید مالیات متعلقه بپردازند و اگر مالیات خود را تا 
پایان این ماه نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل 
۲.5 درصد جریمه اضافه می ش��ود.  همچنین، مؤدیانی که امکان پرداخت 
مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خرداد سال جاری ندارند، مالیات 

آنها حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی قسط بندی می شود.
طبق دستورالعمل، کس��ی که بیش از پنج تا 15 سکه از بانک مرکزی 
بخرد، باید به ازای هر قطعه سکه 96۰ هزار تومان مالیات پرداخت کند و 
نس��بت به مازاد 15 تا ۲5 سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون 
و ۲8۰ ه��زار توم��ان مالیات بپردازد. عالوه بر این، نس��بت به مازاد ۲5 تا 
1۰5 س��که به ازای هر قطعه باید مع��ادل یک میلیون و 6۰۰ هزار تومان 
مالیات پرداخت ش��ود.  نکته قابل توجه درباره مالیات سکه، افزایش قابل 
توجه رقم آن و کاهش سطح معافیت مالیاتی است. در این راستا، تمامی 
اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که 
در سال 1399 نسبت به دریافت حداکثر )1۰5( قطعه سکه اقدام کرده اند، 
باید حداکثر تا پایان خردادماه س��ال جاری با مراجعه به س��امانه عملیات 
my.tax. الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی

gov.ir نس��بت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند بنابراین از آنجا که 
تا پایان خردادماه تنها 9 روز باقی مانده اس��ت، مشموالن این مالیات باید 

اقدامات پرداخت آن را هرچه زودتر انجام دهند.

رشد56درصدیقرضالحسنهپسانداز
سپردههایبلندمدتمنفیشد

براساس آمار بانک مرکزی، در حالی قرض الحسنه پس انداز در سال 99 
بیشترین رشد را داشته که سپرده های بلندمدت سه، چهار و پنج ساله با 
رش��د منفی مواجه شد. بانک مرکزی آمارهای پولی مربوط به سال 99 را 
منتش��ر کرد که نشان می دهد اس��تقبال مردم از سپرده گذاری بلندمدت 
بسیار افت داش��ته و در مقابل، سپرده گذاری های کوتاه مدت یک ساله و 

کمتر، از رشد باالیی برخوردار بوده است. 
براساس گزارش بانک مرکزی از مانده متغیرهای عمده پولی و اعتباری 
در پایان اس��فند 99، حجم نقدینگی از نوع شبه پول رشد 36.۲ درصدی 
داشته و به رقم ۲785۲.1 هزار میلیارد ریال رسیده است. در پایان اسفندماه 
س��هم شبه پول به 8۰.1 درصد رسید که از این میزان، 6.5 درصد مربوط 
به سپرده های قرض الحسنه، ۲9.۲ درصد مربوط به سپرده های کوتاه مدت 
و  31.7 درصد مربوط به سپرده های یک ساله می شود. حجم قرض الحسنه 
پس انداز در این مدت به ۲۲68.۲ هزار میلیارد ریال رس��ید و رش��د 56.6 
درصدی را رقم زد. این میزان در س��ال 98 رش��د ۴1.1 درصدی داش��ت. 
میزان س��پرده های کوتاه مدت در س��ال 99 رقم 1۰1۴9.۲ هزار میلیارد 
ریال با رشد ۴3.3درصدی ثبت شد که درصد رشد سال 98 نیمی از این 
بود، یعنی ۲1.1 درصد. س��ال 99 میزان سپرده های یک ساله 11۰۰1.۴ 
هزار میلیارد بود که رشد منفی 3.1 درصد را به ثبت رساند. این میزان در 
سال 98 بسیار کمتر بود به نحوی که با رقم 113۴8.3هزار میلیارد ریال 

رشد 3۲.3 درصد را نشان داد.
براساس این گزارش، سپرده های دوساله نیز در سال 99 به رقم 37۲7.3 
هزار میلیارد ریال رسید که رشد بیش از هزار درصدی را تجربه کرد. این 
میزان در سال 98 حدود 38.9 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال 97 
رشد ۲3.9 درصدی داشت. سپرده های سه ساله کمترین میزان نقدینگی 
را شامل می شدند به نحوی که در سال 99 این میزان ۰.3 هزار میلیارد با 
رشد منفی 5۰ درصد ثبت شد. حجم سپرده های چهار ساله در سال 99 
برابر با ۰.۴ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 98 رشد منفی 7 
درصد را داشت. این میزان در سال 98 نیز با رشد منفی 1۲.۲ درصد همراه 
بود. رشد نقدینگی در بخش سپرده های پنج ساله نیز با رشد منفی مواجه 
ش��د به نحوی که این میزان در سال 99 حدود 6۲.8 هزار میلیارد ریال با 
رش��د منفی 33.8 رقم خورد. همچنین براساس آمار بانک مرکزی، حجم 

نقدینگی متفرقه 638.9 هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

خبرخوان

فرصت امروز: بورس تهران، روز نخس��ت هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد 
و همه ش��اخص ها در این روز س��رخ پوش بودند. در بیس��ت و دومین روز 
خردادماه و در حالی که کمتر از یک هفته تا انتخابات ریاس��ت جمهوری 
سیزدهم باقی است، شاخص کل بورس 6 هزار و 973 واحد افت کرد و در 
ارتفاع یک میلیون و 1۴۴ هزار واحد ایستاد. شاخص کل  با معیار هم وزن 
با ۲ هزار و ۲93 واحد کاهش به 378 هزار و ۴53 واحد و شاخص قیمت 
ه��م وزن با یک هزار و ۴76 واحد افت به ۲۴3 هزار و 5۴8 واحد رس��ید. 
شاخص بازار اول 5 هزار و 6۴۴ واحد و شاخص بازار دوم 1۲ هزار و ۲۴8 
واحد کاهش داش��تند. در معامالت روز ش��نبه بیش از 5 میلیارد و ۴۲6 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 33 هزار و 7۰۲ میلیارد 
ریال داد و ستد شد. گروه خودرو صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در ای��ن گروه ۲میلیارد و 1۴3 هزار برگه س��هم به ارزش ۴ هزار و 116 
میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. در آن سوی بازار س��رمایه نیز شاخص کل 
فرابورس بیش از ۲۴ واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 17هزار و ۴59 
واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 373 هزار برگه سهم به ارزش 

1۲6 هزار و 661 میلیارد ریال دادوستد شد.
معامالتبورستهراندرهفتهسومخرداد

شاخص بورس تهران در حالی روز گذشته برای دومین روز کاری متوالی 
با اصالح قیمتی مواجه ش��د که در هفته ای که گذش��ت بازدهی کمتر از 
یک درصدی را به ثبت رس��اند. این در حالی بود که ش��اخص بورس در 
هفته دوم خردادماه به بازدهی حدود 3.5 درصدی رسیده بود. در مجموع، 
س��ومین هفته خردادماه نیز با رشد نماگر اصلی این بازار به پایان رسید و 
این بار ش��اخص کل رش��د ۰.۲8 درصدی را تجربه کرد. در این هفته تا 
حدودی س��یگنال های امیدوارکننده ای از خروج بازار س��هام از رکود 1۰ 
ماهه به فعاالن این بازار و سرمایه گذاران مخابره شده است؛ سیگنال هایی 
که حاال تا حدودی از هراس ماه های گذشته کاسته و شاهد خروج پول های 

ریسک گریز از پناهگاه صندوق های معامله پذیر به سمت سهام هستیم.
در میان صنایع بورس��ی هفته گذش��ته در کنار رشد میانگین قیمت ها 
در 18 گروه، ۲۰ صنعت با افت ش��اخص خود مواجه ش��دند. در این میان 
خودرویی ها با رشد 7.5 درصدی در صدر دیگر صنایع بورسی قرار گرفتند. 
ثبات نرخ دالر و قیمت های جهانی س��بب شده تا شاهد افزایش توجه به 
صنایع ریالی بورس باشیم. به نظر می رسد سرمایه گذاران تصمیم گرفته اند 
تا ش��انس خود را در گروه های غیردالری نیز بیازمایند؛ ضمن اینکه امید 
به رفع قیمت گذاری دس��توری خود عاملی مح��رک در افزایش توجه به 
گروه های ریالی بود؛ هفته گذش��ته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 

این خصوص گفت: »حذف قیمت گذاری دس��توری، تاثیرات مثبتی را بر 
بورس خواهد داش��ت و حذف این نوع قیمت گذاری به  زودی در دس��تور 
کار قرار می گیرد.« محمدرضا پورابراهیمی همچنین به اقدامات انجام شده 
برای بهبود وضعیت بازار اش��اره کرد و افزود: »در بازار س��هام بعد از قرار 
گرفتن ش��اخص بورس بر مدار نزولی، اقدامات زیادی برای بهبود وضعیت 
معامالت در دس��تور کار قرار گرفت تا بت��وان از این طریق کمکی را برای 
کاهش هیجان های ایجادش��ده در بازار و بازگش��ت رشد به مدار صعودی 

کنیم.«
در این راستا و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و احیای برجام، 
گروه خودرو از شانس باالیی برای رشد سودآوری برخوردار است. حمل و 
نقلی ها دیگر گروهی بودند که در هفته سوم خردادماه با رشد همراه شدند 
و شاخص این گروه افزایش هفتگی 6.9 درصدی را ثبت کرد. این گروه نیز 
طی سال گذشته بیشترین آسیب را از تحریم های یکجانبه آمریکا متحمل 
شد. همچنین از دیگر صنایع سبز بورس در هفته منتهی به 19 خردادماه 
می توان به گروه خدمات فنی و مهندس��ی، محص��والت چرمی و بانک ها 

اشاره کرد که همگی در زمره گروه های ریالی بازار سهام جای می گیرند.
در آن س��وی ب��ازار اما صنعت اطالعات و ارتباطات ب��ا تک نماد »های 
وب« اف��ت 1۰.5 درص��دی را تجربه کرد تا در قع��ر جدول بازده هفتگی 
صنایع بورسی قرار گیرد. این سهم روز چهارشنبه مشمول قانون رفع گره 
معامالتی ش��د تا افت روزانه آن به 1۰ درصد افزایش یابد. پس از آن نیز 
گروه کاش��ی و س��رامیک بود که در زمره صنایع با بیشترین افت هفتگی 
قرار گرفت. این گروه طی معامالت هفته منتهی به 19 خردادماه افت 7.۲ 

درصد را ثبت کرد.
نگاهبازارسرمایهبهمذاکراتاحیایبرجام

به موازات انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، مذاکرات احیای برجام 
در وین، متغیر دیگری اس��ت که بازار س��رمایه مترصد مش��خص شدن 
نتیجه آن اس��ت. درباره میزان اثرگذاری این متغیر بر معامالت بورس، 
یک کارش��ناس می گوید: از ابتدای خرداد ماه ش��اهد معامالتی روان و 
منطقی تری در کلیت بازار هس��تیم که بخشی از این واکنش را می توان 
ناش��ی از نگاه روانشناس��ی بازار به عدم کاهش نرخ دالر به کمتر از ۲۰ 
هزار تومان و تثبیت موقت آن در محدوده قیمتی ۲۰ تا ۲5 هزار تومان 
دانس��ت. دلیل این اتفاق در بازار ارز به موضوع تعویق نتایج مذاکرات و 
ابهام��ات موجود در این زمینه برمی گردد و هنوز تا دس��تیابی به نتیجه 

نهایی، فاصله داریم.  
طاهره جهانی با بیان اینکه در چند ماهه نخس��ت س��ال 99 شاهد یک 

نوع »بیش واکنشی« در بازار بودیم که علت این موضوع هم به پیش بینی 
فع��االن ب��ازار در زمینه تورم انتظاری از نیمه دوم س��ال 99 باز می گردد، 
به ایرنا گفت: در نیمه نخس��ت سال 99 دعوت مسئوالن و وعده حمایت 
پایدار از این بازار باعث ورود جمع زیادی از سرمایه گذاران به این بازار شد 
ک��ه بخش زیادی از این افراد از دانش کافی برای س��رمایه گذاری در بازار 
برخوردار نبودند بنابراین با رشد غافلگیرکننده ای که شاخص بورس در این 

دوره تجربه کرد انتظار اصالح بازار وجود داشت.  
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، البته ش��رایط کنونی مملو از 
اخب��ار مثبتی مانند نزدیکی به فصل مجامع ش��رکت ها، عدم کاهش نرخ 
دالر و تثبی��ت موقت آن، تورم باالی اردیبهش��ت و فروردین، پیش��رفت 
واکسیناسیون و افزایش تقاضای جهانی خصوصا در حوزه کامودیتی هاست 
که قرار گرفتن همه این خوش بینی ها در کنار یکدیگر نویدبخش آمادگی 
بازار برای صعودی دوباره اس��ت و فقط بازگشت اعتماد و شفافیت به بازار 
اس��ت که به مرور می تواند دوباره وضعیت بازار را به حالت تعادل نزدیک 

کند.
او همچنین به تاثیر مثبت احیای برجام بر بورس اشاره کرد و افزود: در 
چند هفته اخیر انعکاس های مثبتی از بحث بازگش��ت به برجام و مباحث 
مربوط به توافقات و لغو تحریم ها به گوش می رس��د که این خبر می تواند 
دو اث��ر کوتاه مدت و بلندمدت در معامالت بازار داش��ته باش��د. اثر کوتاه 
مدت این اتفاق می تواند ناش��ی از کاهش قیمت دالر باشد که با توجه به 
وضعیت حاکم می توان اعالم کرد این اثر در شرایط کنونی بازار ما پیشخور 

شده است.
جهانی س��پس ب��ه اثر بلندمدت مذاکرات وین اش��اره ک��رد و گفت: با 
موفقیت در مذاکرات وین شاهد افزایش صادرات، کاهش هزینه های تولید 
و انتقال تکنولوژی جدید به بازار خواهیم بود که این موضوع زمینه کاهش 
درجه نااطمینانی در بازار را فراهم می کند بنابراین برآیند اثر توافق بر سر 
برجام در کل به نفع بازار سرمایه تمام می شود و نگرانی در این خصوص، 

بی مورد خواهد بود.
وی در پایان، تاثیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بورس را مثبت 
دانس��ت و گفت: یکی از اهداف تصویب طرح مالیات بر عایدی س��رمایه، 
هدایت س��رمایه ها به بازارهای مولد ازجمله بازار سرمایه است که به طور 
قطع این مصوبه تأثیر بس��زایی در توس��عه هرچه بیشتر بورس، اقتصاد و 
بازارهای مولد خواهد داش��ت. این سیاست در کش��ورهای پیشرفته دنیا 
سال هاست که در حال اجراست و در صورت رفع برخی از مشکالت موجود 

می تواند بر کلیت معامالت بازار اثربخش باشد.
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افت دسته جمعی در بازار سهام

آژانس بین المللی انرژی با پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت به 
میزان 3.1 میلیون بش��که در روز در س��ال ۲۰۲۲ و بازگشت آن به سطح 
پیش از شیوع پاندمی کووید-19 تا سه ماهه چهارم، هشدار داد اگر اوپک 
پالس واکنش نشان ندهد شکاف عظیمی میان عرضه و تقاضا در نیمه دوم 
امسال ایجاد می شود. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه بازار نفت 
خود نخستین پیش بینی برای سال ۲۰۲۲ را ارائه و انتظارات برای احیای 
تقاض��ا برای نفت با وجود تاثیر دورکاری و رش��د اس��تفاده از خودروهای 
برق��ی را تایید کرد. طبق پیش بین��ی آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت 
کشورهای خارج از پیمان اوپک پالس به میزان 1.6 میلیون بشکه در روز 
در سال ۲۰۲۲ رشد کرده و تا اواسط سال به سطح پیش از شیوع ویروس 

کرونا برمی گردد و بزرگترین افزایش تولید از جانب آمریکا به میزان 97۰ 
هزار بشکه در روز و همچنین برزیل و نروژ خواهد بود. این آژانس با اشاره 
به پیش بینی ش��کاف میان عرض��ه و تقاضا در نیمه دوم س��ال ۲۰۲1 از 
اوپک پالس که پس از ریزش قیمت نفت در س��ال گذش��ته کنترل تولید 
س��ختگیرانه ای را به اجرا گذاشت، خواست شیرهای نفت خود را باز کند. 
بنا بر برآورد آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت اوپک در ماه مه به ۲5.۴3 
میلیون بش��که در روز رسید و انتظار می رود تقاضا برای نفت این گروه در 
نیمه دوم س��ال به ۲8.3 میلیون بشکه در روز برسد که اندکی کاهش در 
مقایس��ه با برآورد ماه گذشته داشت. در گزارش ماهانه آژانس بین المللی 
انرژی مجموع تولید نفت گروه اوپک پالس ۴۰.39 میلیون بش��که در روز 

برآورد و اش��اره ش��د این گروه حدود 1۰ میلیون بش��که در روز ظرفیت 
مازاد تولید دارد که تنها بخش کوچکی مربوط به ایران است که به دلیل 
تحریم های آمریکا محدود مانده اس��ت. همچنین این گزارش تصریح کرد 
ذخایر نفت در اقتصادهای عضو س��ازمان توس��عه و همکاری اقتصادی به 
۲.93 میلیارد بشکه رسیده و 1.6 میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله 
)۲۰15 تا ۲۰19( در آوریل اس��ت. بهبود تقاضای جهانی برای نفت ادامه 
دارد و در نبود تغییرات سیاس��تی بیش��تر، تا پایان سال ۲۰۲۲ به 1۰۰.6 
میلیون بشکه در روز می رسد. براساس گزارش پالتس، انتظار می رود تولید 
نفت در خارج از گروه اوپک پالس افزایش پیدا کند، اما این افزایش نزدیک 

سطح موردنیاز برای جلوگیری از کاهش بیشتر سطح ذخایر نیست.

نتایج یک پژوهش نش��ان می دهد در س��ال 1398 به رغم آنکه تعداد 
ش��اغالن روس��تایی در بخش خدمات کاهش داش��ته، اما در بخش های 

کشاورزی، صنعت و ساختمان با افزایش همراه بوده است.
نقش و اهمیت اشتغال زایی و کارآفرینی از مهمترین چالش ها و دغدغه های 
اصلی سیاس��ت گذاران اقتصادی در توس��عه پایدار مناطق روس��تایی است. 
کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، 
کیفیت زندگی روس��تاییان را بهبود بخش��یده و ضمن توزیع مناسب درآمد 
و ایجاد تعادل منطقه ای، س��بب کاهش پدیده مهاجرت از روستاها می شود. 
در این راس��تا، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار با اس��تناد آمارهای 
طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران به بررسی آمار شاغالن روستایی در 

بخش های عمده اقتصادی طی سال های 96 تا 98 پرداخته است. به موجب 
این گزارش تعداد ش��اغالن 1۰ ساله و بیشتر روستایی در سال های 138۴ تا 
139۰ روند کاهشی داشته اما در سال های 139۴ تا 1398 افزایش یافته است. 
بیش��ترین نسبت شاغالن روستایی طی سال های 96 تا 98 مربوط به بخش 
کش��اورزی و پس از آن مربوط به بخش خدمات، صنعت و س��اختمان بوده 
اس��ت. بررسی تعداد شاغالن روستایی به تفکیک بخش های اقتصادی نشان 
می دهد بخش کش��اورزی با 1.3 درصد، بخش صنعت با  ۰.۴ درصد و بخش 
ساختمان با ۰.1 درصد افزایش در سال 1398 روبه رو بوده است این در حالی 
اس��ت که طی سال 1398 تعداد شاغالن روستایی در بخش خدمات کاهش 
۰.1 درصدی داشته است. توزیع شاغالن روستایی بر حسب بخش های عمده 

اقتصادی در س��ال 1398 حاکی از آن اس��ت که نسبت بخش کشاورزی در 
میان بخش های اقتص��ادی ۴9.۴ درصد، بخش خدمات ۲۴.1 درصد، بخش 
صنعت 13.7 درصد و بخش ساختمان 1۲.8 درصد بوده است؛ به این ترتیب 
بخش کشاورزی بیشترین تعداد شاغالن روستایی را به خود اختصاص داده و 

بخش های خدمات، صنعت و ساختمان در رده های بعدی قرار دارند.
تعداد ش��اغالن روستایی با ۰.6 درصد افزایش از  6 میلیون و ۴3۲ هزار 
و 538 نف��ر در س��ال 1397 ب��ه 6 میلی��ون و ۴7۴ ه��زار و ۲9۴ نفر در 
س��ال 1398 رسیده است. در بین استان های کش��ور نیز استان خراسان 
رضوی بیشترین سهم شاغالن روستایی در بخش های کشاورزی، صنعت و 

ساختمان را به خود اختصاص داده است.
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ترکیهگویرقابتراازایرانربود
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و 
آشامیدنی از افت و آمار پایین صادرات خبر داد و ضمن تشریح 
دالیل این وضعیت گف��ت حتی اگر تولیدکنندگان در بازارهای 
بین المللی حضور پیدا کنند، به دلیل باال بودن قیمت تمام شده 

نمی توانند با ترکیه رقابت کنند.
پیمان فروهر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آب بسته بندی 
در ایران صادرات محور نیست، اظهار کرد: به دالیل مختلف طی 
1۰ تا 15 سال گذشته صادرات آب های بسته بندی روند نزولی 

داشته و حتی به زیر یک میلیون دالر رسیده است.
ب��ه گفته وی قیمت تمام ش��ده آب بس��ته بندی در ایران به 
واس��طه بار مالی، یعنی تس��هیالت بانکی قابل مقایسه با رقیب 
ترکیه ای نیس��ت. در ترکیه بانک زیر پ��ای تولیدکنندگانی که 
بخواهن��د صنعتی راه بیندازند فرش قرمز پهن می کند و معادل 
8۰ تا 9۰ درصد مجموعه تسهیالت با نرخ بازگشت قابل صرف 
نظر پرداخت می کند، اما در ایران این نرخ بازگش��ت به صورت 

چراغ خاموش به 3۰ درصد هم می رسد.  
دبیر انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان آب های معدنی 
و آش��امیدنی همچنین کرایه س��نگین حمل از کارخانه تا مرز 
و از م��رز تا بازار ه��دف و ضعف بنیه مال��ی واحدهای تولیدی 
را از دالی��ل دیگ��ر آمار پایین ص��ادرات در ای��ن بخش عنوان 
ک��رد و گفت: با توجه به اینکه صنعت آب بس��ته بندی صنعتی 
اس��تراتژیک نیس��ت، واحدهای تولیدی در این بخش به لحاظ 
اقتصادی ضعیف هس��تند و توان حض��ور در بازارهای صادراتی 
و پرداخ��ت هزینه برای حضور در نمایش��گاه های بین المللی را 

ندارند.
فروه��ر با بی��ان اینک��ه مجموع این ش��رایط باعث ش��ده تا 
تولیدکنن��دگان آب ه��ای بس��ته بندی حضور گس��ترده ای در 
بازار بین المللی نداش��ته باش��ند، تصریح ک��رد: البته حتی اگر 
تولیدکنن��دگان در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنند هم به 
دلیل باال بودن قیمت تمام شده نمی تواند با ترکیه رقابت کنند.  
وی افزود: همچنین دو بازار مهم ایران یعنی عراق و افغانستان 
خود را به ش��دت در این حوزه توسعه دادند و کارخانه های آب 
بسته بندی و نوشیدنی آنها افزایش پیدا کرده بنابراین وابستگی 
آنها به ایران کمتر شده است. ناامنی ها و جنگ ها در کشورهای 

همسایه نیز به کاهش صادرات دامن زده است.

چراکاغذتحریرتولیدنمیکنیم؟
رئیس س��ندیکای کاغذ و مقوا با اش��اره به نیاز 38۰ هزار تنی 
کش��ور به کاغذ تحریر، گفت 18۰ ه��زار تن ظرفیت تولید کاغذ 
تحریر در کشور ایجاد شده، اما تولید ناچیز است، چراکه به دلیل 
قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با واردکننده را ندارند.

 ب��ه گزارش ایس��نا، ابوالفضل روغن��ی گلپایگانی در نشس��تی 
خبری از برگ��زاری چهارمین نمایش��گاه بین المللی کاغذ، مقوا،  
فرآورده های س��لولزی و ماشین آالت وابسته از 31 خرداد تا سوم 
تیرماه خب��ر داد و اظهار کرد: تولیدکنندگان کاغذ تحریر باید 9 
درص��د مالیات بر ارزش افزوده پرداخ��ت کنند که واردکنندگان 
از آن معاف هس��تند. همچنین سال گذشته به کاغذ وارداتی ارز 
دولت��ی اختصاص پیدا می کرد ک��ه همین موضوعات توان رقابت 
تولیدکنندگان را گرفته است بنابراین وضعیت تولید کاغذ تحریر 

در کشور مناسب نیست.
به گفته وی در چنین ش��رایطی تغییر نوع ارز تخصیص یافته 
به واردات کاغذ از ارز دولتی به ارز نیمایی و همچنین نامناس��ب 
ب��ودن وضعیت تولید داخل، باعث افزایش قیمت کاغذ تحریر در 

کشور شده است.
رئی��س س��ندیکای کاغذ و مقوا در ادامه از افت نیاز کش��ور به 
کاغذ روزنامه طی س��ال های اخیر به دلیل گس��ترش شبکه های 
اجتماعی خبر داد و گفت: نیاز کش��ور ب��ه کاغذ روزنامه از 1۲۰ 
هزار تومان در 1۰ س��ال گذشته به حدود 3۰ تا ۴۰ هزار تومان 

رسیده است.
روغنی نیاز س��الیانه کش��ور به کاغذ بس��ته بندی را 85۰ هزار 
ت��ن عنوان کرد و گفت: س��االنه ی��ک میلی��ون و 6۰۰ هزار تن 
تولید داریم که مازاد تولید به کش��ورهای مختلف از جمله اروپا، 
آس��یا و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس صادر می ش��ود. علت 
وضعیت مس��اعد تولید در این بخش تامین فناوری های خوب و 
ماشین آالت روز جهان در کشور است که موجب شده کارخانه ای 
نظیر چوب و کاغذ مازندران در سال های گذشته به آلمان،  فنالند 

و انگلستان نیز صادرات داشته باشد.
البته به گفته رئیس س��ندیکای کاغ��ذ و مقوا به دلیل تصویب 
نش��دن اف ای تی اف بخشی از صادرات به طور غیررسمی انجام 

می شود و آمار دقیقی در این زمینه در دسترس نیست.
دورویسکهتحریمها

وی در ادام��ه با بیان اینکه اعم��ال تحریم ها و افزایش نرخ ارز، 
اقب��ال و اتکا به محصوالت داخلی را در موضوع کاغذ و مقوا زیاد 
کرد و امروز شرکت های داخلی این صنعت وضعیت خوبی دارند، 
تصریح کرد: اگر برجام اجرایی شود، منفعت عمومی برای جامعه 
به دنبال دارد، اما اگر منجر به باز ش��دن درهای کش��ور به روی 

واردات شود، به تولید آسیب می رساند.
مشکلتامینمواداولیهبرایواحدهایتولیدکاغذ

وی با اش��اره ب��ه فعالیت 1۲۰ کارخان��ه در زمینه تولید کاغذ، 
گف��ت: به جز تامی��ن ماده اولیه آخال )ضایع��ات کارتن و کاغذ(، 
با مش��کل خاصی مواجه نیستند. در حال حاضر نزدیک به 9۰۰ 
ه��زار تن آخال در داخل تامین می ش��ود و به واردات حدود یک 
میلی��ون تن نیز نیاز اس��ت ک��ه 6۰ تا 8۰ درص��د آن از عراق و 
مابقی از افغانستان، ترکیه و برخی کشورهای دیگر وارد می شود، 
اما مش��کلی که در مورد واردات وجود دارد، مقررات سختگیرانه 

سازمان حفاظت محیط زیست است.
روغنی گلپایگانی درخص��وص تامین و تخصیص ارز نیز گفت: 
هرچند تا چهار ماه پیش مشکالت جدی برای همه صنایع وجود 
داش��ت، اما اکنون ارزهای نیمایی و آزاد ب��رای تامین مواد اولیه 

وجود دارد.

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی گفت با توجه به بهای 
تمام ش��ده تولید خودرو، قیمت این محصول، نه تنها واقعی نیس��ت بلکه 

شاید بیشتر از قیمت های مصوب شورای رقابت باشد.
اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
مواد اولیه مورد استفاده در تولید خودرو از جمله پروفیل در بورس عرضه 
می ش��ود، اما بهای تمام شده آن در قیمت خودرو لحاظ نمی شود که این 
موضوع یکی از ایرادات وارده بر وزارت صمت اس��ت که می بایس��ت مورد 
توجه قرار بگیرد. وی افزود: با توجه به بهای تمام شده تولید خودرو، قیمت 
این محصول، نه تنها واقعی نیست بلکه شاید بیشتر از قیمت های مصوب 

شورای رقابت باشد.
نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد و کورین در مجلس 

شورای اسالمی گفت: تولیدکنندگان پروفیل بیشتر نسبت به صادرات این 
کاال اقدام می کنند، در حالی که پروفیل عالوه بر صنعت خودرو در صنعت 
ساختمان نیز کاربرد دارد، بنابراین می بایست در خارج از بورس در اختیار 
خودروس��ازان قرار بگی��رد و پس از تامین نیاز صنعت خودرو، نس��بت به 

صادرات مابقی آن اقدام شود.
حس��ین زهی با اش��اره به اینکه گمان مصرف کنندگان بر این است که 
قیم��ت کنونی خودرو بیش از قیمت تمام ش��ده آن اس��ت، تصریح کرد: 
شورای رقابت می بایس��ت طی جلساتی با وزارت صمت قیمت تمام شده 
خودرو را بررسی کرده و نسبت به تعیین قیمت واقعی این کاال اقدام نماید.

وی ب��ا توجه به کاهش فاصله قیمتی خودرو از مبدأ تا بازار درخصوص 
آزادس��ازی قیمت خودرو و تک نرخی ش��دن این محصول در بازار اذعان 

داش��ت: آزادس��ازی قیمت خودرو منوط به آزادسازی واردات است، زیرا با 
توج��ه به وضعیت کیفی خودروهای تولید داخ��ل، واردات عالوه بر اینکه 
قیمت کاالی خودرو را رقابتی می سازد، زمینه ورود خودروسازان به عرصه 

رقابت با محصوالت جهانی در حوزه کیفیت را نیز فراهم می سازد.
عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اس��المی در پایان درخصوص 
تغییر نحوه قیمت گذاری انواع محصوالت خودروس��ازان مبنی بر واگذاری 
قیمت  کم تیراژها به خودروس��ازان و تاثیر آن بر جبران زیان دهی ناشی از 
قیمت  های دستوری شورای رقابت برای خودروهای پرمصرف خاطرنشان 
کرد: این راهکار، مناس��ب است اما نیازمند بررسی بیشتر است و عالوه بر 
آن، قیمت گذاری خودروهایی که مورد استفاده عامه مردم است، می بایست 

در اختیار شورای رقابت باقی بماند.

قیمت خودرو با لحاظ بهای تمام شده تولید واقعی می شود

امیرحس��ن کاکای��ی، تحلیلگر صنعت خودرو در گفت وگو با س��ایت 
خبری اتاق تهران کاهش قابل توجه تولید خودرو در خودروس��ازی های 
بزرگ کش��ور در ماه های گذشته از س��ال 1۴۰۰ را نسیم یک سونامی 
می داند؛ س��ونامی فاجعه بار که اقتصاد کش��ور را در س��طح ملی درگیر 

می کند.
*آمار تولید خودروس��ازان بزرگ کش��ور در اردیبهشت ماه سال جاری 
نس��بت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در 
گروه صنعتی ایران خودرو میزان تولید ۲9 درصد کاهش یافته و در سایپا 
15.۴ درصد افت گزارش ش��ده اس��ت. این میزان کاهش تولید مقدمه ای 
ب��رای افزایش قیمت توس��ط خودروس��ازان در ماه های آینده اس��ت؟ آیا 

خودروساز کوتاهی می کند؟ مشکل از کجاست؟
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که س��طح بی اعتمادی در آن  بس��یار 
باالس��ت. هیچ کس به واقعیت ها در تحلی��ل ماجرا توجه نمی کند و همه 
برداش��ت خودش��ان را ارائه می کنند. به نظر من با توجه به اعداد و ارقام 
صنع��ت خودرو، باید از من می پرس��یدید با وجود زی��ان 8۰ هزار میلیارد 
تومانی دو خودروس��از بزرگ کش��ور چط��ور تولید در ای��ن دو مجموعه 
همچنان ادامه دارد؟ چرا از این تعجب نمی کنید که ایران خودرو و سایپا 

همچنان به کار خود ادامه می دهند؟
*اگر این دو خودروساز خصوصی بودند و حمایت همه جانبه دولت ها در 

سال های گذشته را نداشتند، حتما این سوال را می پرسیدیم.
کدام حمایت همه جانبه دولت؟ این تصور غلطی اس��ت. نتیجه کدام 
حمای��ت همه جانبه زی��ان 8۰ هزار میلیارد تومانی اس��ت؟ آیا واردات 
خ��ودروی خارجی به کش��ور  با هدف حمایت از خودروس��ازان داخلی 
ممنوع ش��ده یا اینکه ارزی برای واردات خ��ودروی خارجی نداریم؟ در 
سه سال گذشته صنعت خودروسازی داخلی نه تنها حمایت نشده بلکه 

با مداخالت انجام شده، متضرر شده است.
*م��ا درباره افزایش س��رمایه، تعمیق س��اخت داخ��ل و خودکفایی از 

خودروسازی ها شنیدیم.
در سه س��ال گذشته بیشترین فشار به خودروس��ازی های ایران وارد 
شده است و به نوعی صنعت خودرو را نابود کردیم. چرا می گویم نابود؟ 
اعداد و ارقام این را نش��ان می دهد. اعداد و ارقام به درس��تی وضعیت را 
منعکس می کند نه حرف های روی هوا و ش��عارگونه ای که می ش��نویم. 
زیان رس��می خودروس��ازی ها به۴9  هزار میلیارد تومان رسیده و زیان 
تلفیق��ی آنه��ا 8۰ هزار میلیارد تومان اس��ت. این اعداد واقعی اس��ت و 

واقعیت را نش��ان می دهد. س��ه هفته پیش خودروس��ازان در نامه ای به 
مجلس ش��ورای اس��المی اعالم کردند واردات خودرو را آزاد کنید. این 
ممنوعیت جنبه حمایتی از خودروس��ازان ندارد. اینها نکاتی اس��ت که 
بای��د در تحلیل وضعی��ت صنعت خودرو به آن توج��ه کنیم. در همین 
دو ماه نخس��ت سال، دس��ت کم ۲۰ درصد تورم در نهاده های تولید از 
جمله مواد اولیه ثبت ش��ده. با افزایش حداقل دس��تمزد که 39 درصد 
اس��ت و تغییر قیمت آلومینیوم و فوالد، قیمت تمام شده خودروسازان 
در نهایت افزایش پیدا می کند، اما ش��ورای رقابت تنها 8 درصد افزایش 
قیمت خودرو را قبول دارد و این یعنی، در همین دو ماه گذشته از سال 
1۴۰۰، خودروس��از 1۲ درصد از قیمت تمام ش��ده خودرو عقب است. 
آیا خودروسازی موسس��ه خیریه یا عام المنفعه است؟ شما به خصوصی 
بودن خودروس��ازی اش��اره کردید. چرا درباره ۲8 خودروساز خصوصی 
دیگر نمی پرسید؟ چرا از ممنوعیت واردات به عنوان عامل تعادل قیمت 
می گویید؟ مگر در سال 97 و 98 واردات قطعات یدکی آزاد نبود؟ مگر 
در همین س��ال ها قیمت ها به میزان قابل توجهی رشد نکرد؟ متاسفانه 
ما با مس��ائل واقعی و اقتصادی احساساتی برخورد می کنیم و مردم هم 

خوش شان می آید. درحالی که واقعیت چیز دیگری است.

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو گفت ثبات نرخ ارز 
و افزای��ش عرضه، فاصله قیم��ت کارخانه و بازار را ب��ه کمترین حد خود 
می رس��اند و یا حتی ام��کان برابری نرخ بازار با قیمت مصوب ش��رکت ها 

وجود دارد.
س��عید موتمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص ارزیابی 
خود نسبت به روند نزولی مابه التفاوت قیمت خودرو از مبدأ تا بازار اظهار 
داشت: در شرایط کنونی که مراجعه مشتریان به بازار خودرو کاهش یافته، 
رکود کامل بر بازار خودرو حاکم اس��ت. در چنین شرایطی، افزایش عرضه 
خودرو به بازار، موجب کاهش تدریجی فاصله قیمتی، حتی به میزان 5 تا 
1۰ خواهد بود و چه بسا قیمت خودرو در بازار تا سطحی کمتر از قیمت 

خودرو در کارخانه نزول پیدا کند.
وی درخص��وص تاثی��ر مصوبه ش��ورای رقابت ب��ر بازار خ��ودرو گفت: 
مصوبه افزایش قیمت ش��ورای رقابت، تاثیری بر بازار خودرو نداشته، زیرا 
تقاضای کاذب برای س��رمایه گذاری در بازار فروکش کرده و صرفا مراجعه 
مصرف کنندگان واقعی و نیازمند خودرو به بازار، ممکن است سود کمتری 
را نس��بت به گذشته، نصیب سرمایه گذاران و خریداران خودرو از کارخانه 

نماید.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان ضمن انتقاد از قیمت گذاری 
دس��توری خودرو، این ش��یوه قیمت گ��ذاری را بی فایده دانس��ت و افزود: 
قیمت گذاری خودرو مشروط بر آزادس��ازی واردات، می بایست آزاد باشد. 
بدی��ن ترتیب، بازار قیمت خودرو را تعیین خواه��د کرد که امیدواریم در 
دولت آینده این امر محقق ش��ود تا رقابت در بازار خودرو، ارتقای کیفیت 
توسط تولیدکنندگان و انتخاب آزادانه انواع خودرو برای مصرف کنندگان 

حاصل شود.

موتمن��ی بر ح��ذف انحصار از بازار خودرو ایران تاکی��د کرد و افزود: در 
ش��رایط کنونی بهترین راهکار، آزادسازی واردات است که این امر، موجب 
بازگش��ت قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی به حالت تعادلی ش��ده و 

حباب قیمت موجود در بازار را از بین خواهد برد.
وی درخصوص پیش بینی خود نس��بت به تاثیر نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری بر بازار خودرو گفت: این موضوع به سیاس��ت های دولت جدید، 
تی��م اقتصادی و دیدگاه آنها نس��بت به بازار و انحصار بس��تگی دارد. اگر 
واردات آزاد ش��ود، قیمت ها قطعا شکس��ته خواهد شد. قیمت های کنونی 

بازار واقعی نیست.
موتمن��ی همچنین درخصوص تاثیر عدم لغو تحریم  ه��ا بر بازار خودرو 
گفت: ب��ه اعتقاد بنده، وضعیت رو به جلوی مثبتی پی��ش رو داریم. رفع 
مشکالت خودروسازان در حوزه قیمت گذاری، مابه التفاوت قیمت کارخانه 

و بازار و فرآیندهای قرعه کشی در گرو آزادسازی واردات است.
وی درخص��وص واگذاری قیمت گذاری به خودروس��ازان گفت: در این 
باره می بایس��ت به این موضوع توجه کنیم که آیا بازار کشش قیمت هایی 
که از س��وی خودروسازان تعیین می ش��ود را خواهد داشت. به طوری که 
می بینیم برخی از محصوالت خودروسازان حتی خودروهای چینی کمتر 
از قیمت مصوب کارخانه در بازار به فروش می رس��د. وضعیت قیمت این 
محصوالت در بازار به میزان عرضه بستگی دارد. در صورت افزایش عرضه، 
تقاضا کاهش می یابد و احتمال کاهش قیمت در بازار حتی کمتر از قیمت 

شرکت ها وجود دارد.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو درخصوص قیمت 
انواع خودروهای صفر داخلی در بازار تصریح کرد: اکنون معامله ای در بازار 
انجام نمی شود و بر همین اساس نمی توان قیمتی اعالم کرد. در چند روز 

گذشته به دنبال سیر صعودی نرخ ارز، قیمت ارز در کانال ۲۲ تا ۲۴ هزار 
تومان قرار گرفت و بازار در رکود کامل به سر می برد.

موتمنی افزود: در حال حاضر دارندگان خودرو اقدام به افزایش قیمت ها 
در آگهی ه��ا می کنند، اما تع��داد خریداران در بازار اندک اس��ت. افزایش 
هزار تا هزار و 5۰۰ تومانی نرخ ارز در طول یک روز، موجب می ش��ود که 
فروش��ندگان اقدام به باال بردن قیمت  ک��رده و یا از فروش خودروی خود 
امتناع کنند و از س��وی دیگر، متقاضیان خرید نیز نسبت به خرید خودرو 

دست نگه می دارند.
وی درخصوص درخواس��ت خودروس��ازان مبنی بر تقسیم خودروهای 
داخلی به کم تیراژ و پرتیراژ و واگذاری قیمت کم تیراژها به خودروس��ازان 
و تاثیر آن بر بازار گفت: راهکار اساس��ی آزادس��ازی واردات است. بررسی 
طرح های ارائه ش��ده در سال های گذشته نش��ان می دهد که این طرح ها 
منطقی نیس��تند. به عنوان مثال در طرح های قرعه کش��ی آیا خودروهای 
ثبت  نامی به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد. همچنین امکان ثبت نام 
برای مصرف کنندگان واقعی وجود ندارد. قرعه کش��ی خودرو نوعی توزیع 
رانت اس��ت که می بایس��ت فکر اساس��ی درخصوص آن اندیشیده شود. 

اختالف قیمت فاحش بازار آزاد و کارخانه نصیب دالالن می شود.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو در ادامه بیان کرد: 
بازار نیازمند خودرو است که می بایست این نیاز تامین شود، حال از طریق 
تولید داخل یا از طریق واردات. کمبود کاال موجب اجرای روش  هایی نظیر 
ثبت نام، قرعه کش��ی و ورود نهاد های قیمت گذار و قیمت گذاری دستوری 
اس��ت. معامله خودرو در بازار در حال حاضر به یک ش��غل کاذب در بازار 
تبدیل شده که افراد به عناوین مختلف از این بازار کسب سود می کنند و 

مصرف کننده واقعی نیز نیستند.

وضعیتصنعتخودروفاجعهباراست

ثباتنرخارزوافزایشعرضهخودروموجببرابریقیمتکارخانهوبازارمیشود
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بهقلم:الیزابترایدر
نویسنده حوزه تولید محتوا 

مترجم: امیر آل علی

بالگینگ )وبالگ نویس��ی( به تولید محتوا در س��ایت اش��اره دارد. در 
این رابطه اقدامی در زمینه فروش مس��تقیم انجام نمی شود، با این حال 
کس��ب آگاهی، خود زمینه س��از فروش اس��ت. به همین خاطر نیز اکثر 
س��ایت ها بخشی برای وبالگ ها و مقاالت خود در نظر می گیرند. در این 
رابط��ه اگر افراد به صورت ویدئویی اق��دام به تولید محتوا نمایند به آن 
والگ گفته می ش��ود که ش��باهت زیادی را به موضوع بحث ما دارد. در 
این راستا اگرچه توجه زیادی به جذب مخاطبان جدید می شود، با این 
حال نکته مهمتر این اس��ت که چگونه می توان افراد را به بازدید مجدد 
ترغیب نمود. در این راس��تا ش��ش اصل اولیه انتخاب شده است که به 

بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
1-عالقهمخاطبانهدفخودرابشناسید

در ابت��دا ش��ما باید فهرس��تی از موضوعات مورد عالق��ه خود را پیدا 
کنی��د ک��ه الزم اس��ت تا ب��ر روی آنها تولی��د محتوای درس��ت انجام 
ش��ود. در مرحله بعد توصیه می ش��ود که اولویت بندی داش��ته باشید و 
بس��ترهای اشتراک گذاری را مش��خص نمایید. درواقع از محتواها حتی 
در ش��بکه های اجتماعی نیز می توان اس��تفاده کرد. فراموش نکنید که 
فهرس��تی از س��ایت هایی را پیدا کنید که می توانند بازنش��ر محتواهای 
ش��ما را انجام دهند. این امر باعث می ش��ود تا محتوای ش��ما به مراتب 
بیش��تر از حد تصور دیده شود. برای ش��ناخت عالیق مخاطبان هدف، 

انواع نرم افزارها وجود دارد که توصیه می شود از آنها استفاده کنید. 
2-بهزبانجامعههدفتولیدمحتواداشتهباشید

این امر اگرچه تصوری رایج است که باید به زبانی خاص تولید محتوا 
را انجام داد که معموال بس��یار رس��می اس��ت، با این حال واقعیت این 
اس��ت که شما باید کامال عکس رفتار کنید. درواقع هر جامعه یک زبان 
مح��اوره خاص دارد ک��ه برای ارتباط برقرار کردن الزم اس��ت تا به آن 
پایبند باش��ید. این نکته را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که شما در 
حال ایجاد یک مقاله علمی نیس��تید و جامعه هدف شما مردمان عادی 
هس��تند. در این رابطه ش��ما در کنار تالش برای بهبود متن، الزم است 
تا به جذابیت بیشتر کار خود نیز توجه داشته باشید. این امر به معنای 
استفاده از عکس  ها و فیلم های حرفه ای و مرتبط در کنار بهبود جذابیت 
بصری س��ایت، اشاره دارد. حتی دسته بندی درست و کامل نیز می تواند 

کامال تاثیرگذار باشد. 
3-ازهرپستانتظارمنطقیداشتهباشید

این امر یک واقعیت است که مخاطب امروز پایین ترین حد حوصله را 
دارد. در این راستا ضروری است که از هر پست خود انتظارات منطقی را 
داشته باشید. درواقع بمباران کردن مخاطب با انواع اطالعات و مواجهه 
با یک پس��ت چند هزار کلمه ای، بدون ش��ک احتمال مطالعه آن را به 
ش��دت کاهش می دهد. به همین خاطر شما باید توانایی سریالی کردن 
موضوعات را داش��ته باشید. به صورت کلی، محتواهای 5۰۰ کلمه ای، با 
باالترین میزان استقبال ها همراه است. در این راستا فراموش نکنید که 
محتوای شما باید ارزش اش��تراک گذاری باالیی را داشته باشد. درواقع 
رعایت اصل اختصار نباید باعث ش��ود که از ارزش آن کاسته شود. برای 
مثال اگر یک موضوع را به سه قسمت تقسیم کرده اید، بخش اول نباید 

تنها ش��امل مقدمه باشد. برای مثال ممکن است موضوعی تحت عنوان 
9 راهکار استفاده بهتر از یک محصول را بخواهید به سه قسمت تقسیم 
کنید. روش درس��ت این است که در بخش اول یک مقدمه در کنار دو 
س��ه مورد، در بخش دوم خالصه ای از محتوای قبل به همراه سه مورد 
دیگر و در آخر موضوعات پایانی همراه با جمع بندی ذکر شود. این نکته 
را نیز فراموش نکنید که تولید محتوا امری زمانبر بوده و به همین خاطر 
ش��ما به تیمی حرفه ای در این زمینه نیاز خواهید داشت. در این راستا 

از ترجمه بهترین محتواهای خارجی نیز غافل نشوید. 
4-امکانشخصیسازیداشتهباشید

سایت شما باید هوش مصنوعی داشته باشد تا عالیق مخاطبان را براساس 
جس��ت و جوهای آنها شناس��ایی کند. برای مثال اگر فردی صرفا مقاالت 
مرتبط با یک موضوع خاص را مطالعه کرده اس��ت تحت این ش��رایط الزم 
اس��ت که در بدو ورود، جدیدترین مق��االت مرتبط با موضوع مورد عالقه، 
نمایش داده ش��ود. درواقع شما باید تالش کنید که تا حد امکان در زمان 
افراد صرفه جویی نمایید. در این زمینه سرعت سایت نیز بسیار مهم بوده و 
الزم است تا همواره در تالش برای بهبود باشید. مطالعه مداوم موضوعاتی 
نظیر نحوه ایجاد تیتر و اصول سئو، کمک خواهد کرد تا رشد بسیار خوبی 
را داشته باشید. این نکته را فراموش نکنید که مخاطب امروز، با گزینه های 
متنوعی مواجه است. به همین خاطر شما باید همواره بهتر شوید. در این 
رابطه تکمیل مداوم موضوعات هم بس��یار مهم است. درواقع پس از عمیق 
ش��دن بر یک موضوع و کس��ب جایگاه موردنیاز، ضروری اس��ت تا به فکر 
حوزه های مرتبط دیگر هم باش��ید. درواقع هر مخاطبی تمایل دارد که در 
سایتی حضور داشته باشد که جامع تر محسوب می شود تا به خوبی تامین 

نیاز صورت گیرد. 

5-تداومداشتهباشید
از دیگر اقداماتی که باید انجام دهید این اس��ت که در کار خود تداوم 
الزم را داش��ته باشید. این امر به معنای آن است که اگر هر روز حداقل 
یک محتوا را منتش��ر می کنید، این موضوع برای همیش��ه رعایت شود. 
علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که امکان هماهنگ ش��دن افراد با 
ش��ما به وجود می آید. در کنار این موضوع نکته دیگری که الزم اس��ت 
تا به آن توجه داش��ته باشید این است که به روز رسانی مداوم محتواها، 
از نظر سئو نیز بسیار مهم بوده و باعث خواهد شد تا شانس دیده شدن 
باالتری را داش��ته باش��ید. در این راستا استانداردهای جهانی بیانگر آن 
اس��ت که ش��ما حداقل یک محتوا در هر روز باید منتشر نمایید. با این 
ح��ال جذابیت حوزه ها با یکدیگر متف��اوت بوده و در این رابطه بهترین 

اقدام این است که نگاهی به عملکرد رقبای خود داشته باشید.
6-پیگیریهایالزمراانجامدهید

پس از آنکه محتوای شما به اشتراک گذاشته شد، الزم است تا به صورت 
مداوم آمارها را بررس��ی کرده و پاسخگوی نظرات باشید. برای این امر که 
افراد تمایل بیش��تری برای نظر دادن داشته باشند، بهتر است که محتوای 
خود را با یک پرس��ش به پایان برسانید. در کنار این موضوع نکته دیگری 
که الزم است تا به آن توجه داشته باشید، استفاده از عالیق مخاطبان است. 
برای مثال ممکن است برخی از افراد تمایل داشته باشند که تولید محتوا 
داشته باشند که این امر بخشی از نیاز شما را هم برطرف خواهد کرد. درواقع 
ای��ن امر که مخاطب صرفا بازدیدکننده باش��د، خود پس از مدتی تکراری 
خواهد شد. در این راستا اگرچه بسیار مهم است که سبک کاری خاص خود 
را داشته باشید، با این حال از امتحان کردن اقدامات جدید نیز غافل نشوید. 
entrepreneur.com:منبع
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اخبار

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور در بازدید از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 
با اعالم لزوم بهره برداری مــدول دوم تصفیه خانه فاضالب تا ۲۰ 
تیرماه نســبت به اختصاص ۴۰ میلیــارد تومان تا یک هفته برای 
تکمیل این طرح خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدباقر 
نوبخت در بازدید از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب در حال احداث 
تبریز با اعالم لزوم بهره برداری مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تا 
۲۰ تیرماه، نسبت به اختصاص ۴۰ میلیارد تومان تا یک هفته برای 
تکمیل طرح خبــر داد.وی در خصوص اثرگذاری پروژه در موضوع 
احیــای دریاچه ارومیه گفت: این پــروژه یکی از موضوعات مهم و 
اثرگذار در احیای دریاچه ارومیه اســت و از این بابت که قرار است 
پساب خروجی این تصفیه خانه بر اساس استانداردهای مطلوب به 
دریاچه ارومیه منتقل کند، بســیار حائز اهمیت می باشــد.رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقي نیز ضمن قدردانی از حضور معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و هیئت همراه در تصفیه خانه فاضالب تبریز، 
اعالم کرد: تصفیه خانه فاضالب مدول دوم تبریز یکی از بزرگ ترین 
پروژه های ایجاد زیرساخت تصفیه فاضالب در کشور تلقی شده و با 

توجه به مجموعه اقدامات خوب و مؤثری که همکاران ما در آبفای 
استان در زمینه توسعه شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب در 
شهر تبریز انجام داده اند، می توان گفت این پروژه تا افق 1۴۲5 قادر 
خواهد بود شبکه های جمع آوری داخل شهری و انتقال و تصفیه را 
در حد مطلوب و بر اساس برنامه ششم محقق کند. علیرضا ایمانلو 
در جلســه بازدید از احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز، 
گــزارش کوتاهی از عملکرد و فعالیت های شــرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی در خصوص نحوه اجرا و احداث مدول دوم 

تصفیه خانه فاضالب کالن شــهر تبریز را تشریح کرد.رییس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
با خاطرنشان کردن این موضوع که احداث مدول دوم تصفیه خانه 
بزرگ فاضالب تبریز از سال 95 با قراردادی به مبلغ 18۲ میلیارد 
تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شــده اســت، اظهار کرد: سویل 
بخش مایع بیش از 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فرآیند تصفیه 
فاضــالب مــدول دوم  از نوع STEP FEED بــوده که این نوع 
فرآیند از نوع فرآیندهای لجن فعال با قابلیت حذف ازت و فســفر 
بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیســتم توزیع فاضالب در واحد 
بیولوژیکی، یکی از پیشــرفته ترین و کارآمدترین فرآیندهای به روز 
تصفیه فاضالب شهری می باشد. علیرضا ایمانلو اضافه کرد: جمعیت 
تحت پوشــش این طرح یک میلیون نفر و ظرفیت تصفیه خانه نیز 
۲۰۷۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز می باشد. ایمانلو همچنین در ادامه 
گفت: با توجــه به اهداف مهم طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب کالن شهر تبریز که اســتفاده از پساب تولیدی به  عنوان 
تأمین  کننده عمده آب مورد نیاز دریاچه ارومیه می باشد با تکمیل 
و بهره برداری فاز دو بالغ  بر ۷5 میلیون مترمکعب در ســال پساب 

تصفیه  شده به دریاچه ارومیه انتقال یابد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس کل دادگستری استان قم 
گفت: تعداد محکومین مالــی با بدهی زیریکصد میلیون تومان در 
زندان قم به صفر رسیده است. به گزارشی، حجت االسالم والمسلمین 
مظفری،  رئیس کل دادگستری استان قم و رئیس شورای قضایی در 
جلسه شورای قضایی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان 
قم برگزار گردید با تقدیر و تشــکر از حضور اعضای شورای قضایی 
استان، عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح را در زمینه کاهش 
1۴ درصــدی ورودی  پرونده ها قابل تقدیر دانســت و از زحمات 
آقای حسین صیدی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت 
االسالم والمسلمین اصغرحبیبی دادستان نظامی و سایر قضات این 
ســازمان تقدیر نمود. رئیس کل دادگستری استان قم رسیدگی به 
جرائم نیروهای مســلح را به دلیل جایگاه ویژه و شــأن خاص این 
افراد، بسیار حساس دانسته و اظهار داشت: نظامیان به دلیل ارتباط 
گسترده با مردم، بیشتر در معرض نقض حقوق شهروندی هستند 
لذا باید دقت شود که هم شأن مجموعه های نظامی به عنوان رکنی 
از ارکان حاکمیت اســالمی، حفظ شود و هم قانون به نحو احسن 
در خصوص متخلفین اجرا شــود و از رهگذر این اقدام پیشگیری از 
وقوع جرم محقق گردد. پیشگیری واقعی این است که در سریعترین 
زمان و با رعایت قانون به جرم افراد رســیدگی شود. رئیس شورای 
قضایی اســتان با عنایت به در پیش بــودن هفته قوه قضاییه بیان 
داشت: سازمان ها و دستگاه های تابعه دستگاه قضایی می بایست، 

گزارش اقدامات خود را جهت تنویر افکار عمومی ارائه نمایند و این 
امر در راستای خواست مقام معظم رهبری مد ظله العالی و ریاست 
محترم قوه قضاییه می باشــد. وی بیان داشت در دو سال گذشته 
به دلیل اطالع رسانی مناســب از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با 
مفاســد اقتصادی و دیگر جرائم، میزان رضایتمندی از عملکرد این 
قوه به نحو بی ســابقه ای افزایش پیدا کرده است. این مقام قضایی 
اظهار داشت: اســتفاده از ظرفیت های الکترونیکی و فناوری های 
نوین در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و در ارتباط مددجویان 
با مقامات قضایی و همچنین ارتباط ایــن افراد با خانواده های آنها 
اقدامات موثری انجام شده اســت. رئیس شورای قضایی استان در 
بخش دیگری از ســخنان خود توجه به خانواده مددجویان و اقدام 
در جهت کاهش مشــکالت ایشان را یکی از ارزشمندترین اقدامات 

قوه قضاییه و سازمان زندان ها دانسته و اظهار داشت: این امر باید به 
صورت مستمر انجام شود و در تمام مجموعه های تابعه قوه قضائیه 
می بایست به این مقوله و به خانواده زندانیان در حد نیاز رسیدگی 
شود. حجت االسالم والمسلمین مظفری حضور قاضی ناظر زندان به 
صورت مستقل در محیط ندامتگاه را از امور ضروری دانست و اظهار 
داشت: از هم اکنون می بایست این اقدام انجام شود و قاضی ناظر در 
زندان حضور و در دسترس مددجویان قرار داشته باشد. رئیس کل 
دادگستری استان قم در ادامه بیان داشت: استفاده از بازداشت های 
اولیه می بایست به ندرت و منحصر به موارد قانونی مثل موارد امنیتی 
و دیگر موارد مطرح قانونی باشد و قضات محترم اهتمام نمایند با اخذ 
تامین مناسب از بازداشت افراد حتی امکان جلوگیری نمایند که این 
امر هم مرضی حق تعالی و هم در راستای حفظ حقوق عامه خواهد 
بود. ایــن مقام قضایی در خصوص حضورمحکومین مالی در زندان 
گفت: به همت مســئولین در حال حاضر تعداد محکومین مالی با 
بدهی زیریکصد میلیون  تومان در زندان قم به صفر رســیده  و این 
امر قابل تقدیر است.  رئیس کل دادگستری استان، انتخابات ریاست 
جمهوری، شــوراها و خبرگان را مسئله اصلی و روز کشور دانسته و 
اظهار داشــت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری، همگی ما 
تکلیف ویژه داریم که عالوه بر شرکت خود و خانواده زمینه شرکت را 
برای آحاد مردم در انتخابات فراهم نماییم. اصل شرکت در انتخابات 

واجب شرعی و سیاسی است. 

اصفهان - قاســم اســد: مدیر دفتر بهره برداری و کاهش 
آب بدون درآمد آبفای اســتان اصفهان خواستار صرفه جویی 15 
لیتری مصرف آب در شــبانه روز توسط شهروندان اصفهانی شد. 
سیدمحمدحسین صالح با اشــاره به این که در حال حاضر سرانه 
مصرف آب مشــترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 15۷ 
لیتر در شبانه روز است گفت: اگر هر شهروند فقط 15 لیتر صرفه 
جویی کرده و مصرف خود را به 1۴۲ لیتر برساند می توان تابستان 
گرم امســال را بدون دغدغه و با آرامش پشت سر گذاشت. وی با 
بیان این که گرم شدن زودهنگام هوا موجب افزایش مصرف و افت 
شدید فشار آب شــبکه در روزهای اخیر شده است گفت: هرچند 
تصفیه خانه آب باباشــیخعلی با ظرفیت 115۰۰ لیتر در ثانیه در 
حال فعالیت اســت اما به دلیل این که چاه های فلمن در حاشیه 

زاینده رود به کلی خشــک شده و میزان آبدهی چاه های متفرقه 
نیز 5۰ درصد کاهش یافته اســت، در حال حاضر به میزان 3۰۰۰ 
لیتر در ثانیه کمبود آب داریم که اثر خود را به صورت افت شــدید 

فشــار آب شبکه نشان داده است. مدیر دفتر بهره برداری و کاهش 
آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان از افزایش ۲۰۰ تا 3۰۰ لیتر 
در ثانیه ای مصرف آب به ازای هر درجه گرم تر شــدن هوا در 5۷ 
شهر و 38۰ روســتای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
خبر داد و گفت: در صورتی که سامانه دوم آبرسانی به اصفهان وارد 
مدار نشود، کمبود آب در هفته های آینده به ۴3۰۰ لیتر در ثانیه 
خواهد رسید. وی در عین حال پایش و مدیریت فشار، رسیدگی به 
موقع حوادث و تله متری شبکه را از ابزارهای کاربردی آبفای استان 
اصفهان برای گذر از تنش آبی عنوان کرد و گفت: پایش مصارف آب 
مشترکان پرمصرف و کنترل برخط )آنالین( مصرف آن ها از جمله 
تدابیری اســت که می تواند در توزیع عادالنه آب در فصل تابستان 

بسیار مؤثر واقع شود.

اهواز - شبنم قجاوند: سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب 
کشور با بیان اینکه بیش از شش هزار و ۲۰۰ دستگاه ماینر استخراج 
ارز دیجیتال در خوزستان جمع آوری شده است، گفت: این دستگاه 
های غیرقانونی معادل برق مصرفی بیش از 3 هزار خانوار خوزستانی 
در تابستان را در لحظه، مصرف می کنند. کیومرث زمانی بیان کرد: 
بیش از شــش هزار و ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمز ارز 
در خوزســتان کشف و جمع آوری شده و بانیان آن به دستگاه های 
قضایی معرفی و برای آنها جریمه های سنگینی در نظر گرفته شده 
اســت. وی افزود: وقتی که دستگاه های ماینر کشف می شوند این 
فرض در نظر گرفته می شود که از زمان تولید دستگاه تا تاریخ جمع 
آوری، به شبکه متصل بوده اند همچنین برای آنها تعرفه برق صادراتی 
با جریمه 5۰ درصد بیشتر محاسبه می شود. عالوه بر این جریمه ها، 
جنبه عمومی جرم نیز برای آنها نیز لحاظ خواهد شد و باید پاسخگو 

باشند. ســخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور با بیان اینکه 
جریمه های اخذ شده به عنوان پاداش کسانی که دستگاه های ماینر 
را اطالع رسانی کنند پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: این ماینرها 
هر کدام معادل یک کولر گازی برق مصرف می کند که اگر استفاده 
از سیستم سرمایشی برای خنک کردن آنها را نیز لحاظ کنیم میزان 

برق مصرفی بیش از دو کولر می شود. زمانی اضافه کرد: این میزان از 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال کشف شده بیش از 13 مگاوات 
در لحظه برق مصرف می کردند که معادل برق مصرفی بیش از سه 
هزار و 1۰۰ خانوار خوزســتانی در تابستان است که در هر لحظه دو 
کولر در مدار داشــته باشند و این رقم در زمستان معادل مصرف ۲1 
هزار خانوار خوزســتانی در هر لحظه است. وی با بیان اینکه با جمع 
آوری این میزان از دســتگاه های ماینر برق سه هزار و 1۰۰ خانوار 
خوزســتانی کمتر خاموش می شود، گفت: به نظر می رسد با توجه 
به رشــد باری که در شــبکه اتفاق افتاده این کشفیات " نوک کوه 
یخ است که شناسایی شده" و به دنبال این هستیم که با همکاری 
نهادهای قضایی و امنیتی و شرکت های ارتباطاتی مخابراتی با روش 
های جدید به کشــف دستگاه های غیرمجازی که از شبکه استفاده 

می کنند بپردازیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛

اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح تصفیه خانه فاضالب تبریز

تعداد محکومین مالی با بدهی زیر یکصد میلیون تومان در زندان قم به صفر رسیده است

تاکید مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان؛

گذر بی دغدغه از تابستان داغ با 15 لیتر صرفه جویی آب در شبانه روز

سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور:

جمع آوری بیش از ۶  هزار دستگاه ماینر در خوزستان

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیــرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی گفت: ۴۰ هزار مترمربع 
از اراضــی واقع در عرصه قلعه تاریخی بختک لیالن تملک و برای آن 
ســند رسمی اخذ شده اســت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، احمد 
حمزه زاده ضمن اشاره به برگزاری جلسه هیات راهبردی پایگاه ملی 
میراث فرهنگی محوطه قلعه بختک لیالن در راستای بررسی وضعیت و 
اقدامات انجام گرفته در راستای حفاظت و صیانت از این قلعه تاریخی، 
اظهار کرد: اقدامات اجرایی و حفاظتی از قلعه در برنامه های پیشنهادی 
سال جاری مطرح و موضوعات در ابعاد مختلف مورد بررسی کارشناسی 
قــرار گرفت تا تصمیم الزم اتخاذ شــود. وی تجهیز دفتر حفاظت و 
حراست پایگاه، نقشــه برداری امالک واقع در عرصه، مرمت و تعمیر 
ساختمان حفاظت و حراست پایگاه را از دیگر اقدامات انجام شده طی 

سال گذشته عنوان کرد. به گفته حمزه زاده، در عملیات حفاظتی این 
قلعه تاریخــی، اقداماتی نظیر مرمت و احیای برج و باروی قلعه انجام 
شد و طی سال جاری مطالعات و کاوش های باستان شناسی در قلعه 
بختک لیالن اجرا می شود. »لِیالن« یکی از شهرهای آذربایجان شرقی 

است که در 15۰ کیلومتری جنوب تبریز در محدوده شهرستان ملکان 
واقع است؛ شهر باســتانی »لیالن« که پس از اسالم به عنوان یکی از 
بزرگ ترین و مهم ترین شهرهای آذربایجان مطرح می شد، بر اثر زلزله ها، 
سیل ها و سایر بالیای طبیعی از بین رفت و امروزه تنها شهری متروکه 
در معرض دید قرار دارد. تاریخ شهر کنونی »لیالن« بسیار کوتاه است؛ 
در واقع چند دهه پیش یکی از ایالت، در نزدیکی شهر باستانی »لیالن« 
سکنی گزید و مسئوالن کشوری به  دلیل نزدیکی این روستا به شهر 
باستانی لیالن، نام »لیالن« بر آن گذاشتند.آذربایجان شرقی با داشتن 
افزون بر یکهزار و 8۰۰ اثر ثبت شــده ملی در حوزه میراث فرهنگی و 
جاذبه های خاص گردشگری در کنار بازار تاریخی تبریز و ثبت شده در 
فهرست یونسکو، در ردیف پنج استان نخست ایران به لحاظ برخورداری 

از ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی خبر داد؛

تملک ۴۰ هزار مترمربع از اراضی عرصه قلعه تاریخی بختک لیالن

 کشف و ضبط 2۰2 دستگاه رمز ارز غیرمجاز 
در شرکت توزیع برق مازندران از ابتدای سال1۴۰۰

ساری - دهقان : سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران از کشف 
و ضبط ۲۰۲ دســتگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از ابتدای سال جاری خبر 
داد.  مهندس ســید کاظم حســینی کارنامی  گفت : استفاده و بکارگیری 
بکارگیری غیرمجاز دستگاه های ماینر برای استخراج رمزارز ظرف یک سال 
اخیر خســاراتی را به شبکه توزیع استان وارد کرده است .  وی ادامه داد :  از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۲ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۲1 مرکز غیرقانونی 
اســتخراج رمزارز توسط همکاران و مسئولین تست و بازرسی اســتان و امورهای توزیع برق با هماهنگی مسئولین قضایی و با 
همکاری ماموران انتظامی در نقاط مختلف مازندران کشف و ضبط شده است که مبلغی بیش از ۴ میلیارد ریال بهای انرژی بابت 
جریمه این دسته از مشرکین صادر شده است. حسینی کارنامی افزود: سال گذشته  با وجود تمامی مشکالت نزدیک به 18 هزار 
کنتور معیوب در این شرکت تعویض شده است و میزان انرژی معادل 1۴ میلیون کیلووات ساعت از این محل به مجموع فروش 
انرژی شــرکت اضافه شــده است. وی گفت: به منظور مقابله با پدیده شوم برق های غیرمجاز و با استفاده از روش های مختلف 
کنترل مصارف مشترکین تعداد 853 مشترک دارای تخلف در استفاده از انرژی برق شناسایی و مطابق دستورالعمل های موجود 
با آنها برخورد صورت گرفته است حسینی کارنامی خاطرنشان کرد : با وجود ارائه دستورالعمل واگذاری انشعاب برق به صورت 
قانونی برای این دسته از مشترکین متاسفانه برخی افراد سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت دراین زمینه می نمایند 
که باعث افزایش مصرف و بروز مشــکالت فراوان در کنترل بار مشترکین و در شرایط بحرانی بروز خاموشی های ناخواسته می 
شود . به همین منظور این شرکت طی قرادادی اقدام به انجام فرآیند شناسایی این دسته از افراد با جدیدترین روش ها در حوزه 

داده کاوی نموده است

 جلسه هم اندیشی مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن با جایگاه داران استان برگزار شد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: خرداد ماه سال جاری جلسه هم اندیشی 
مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن با جایگاهداران 
استان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ؛  این جلسه در راستای هماهنگی و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی 
به مردم  و رفع مشکالت حمل و نقل فرآورده های نفتی با حضور مسئوالن این 
شرکت و انجمن صنفی جایگاهداران و شرکت های توزیع استان انجام شد  . 
در این نشست  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدست ، ضمن قدردانی از تالش جایگاهداران 
مجاری عرضه ســوخت در سال گذشته ، نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در جایگاهها و رضایتمندی مصرف کنندگان و 
مراجعان را مورد تاکید قرار داد .   مدیر منطقه پس از بررسی مشکالت حمل و نقل فرآورده های نفتی، راهکار جذب نفتکش و تامین 
بخشی از نیاز حمل سوخت در جایگاهها توسط جایگاهداران ، انجمن های صنفی ، صاحبان سرمایه و همچنین شرکت های برند را 
پیشنهاد داد .   در این جلسه مقرر شد صاحبان سرمایه انجمن صنفی و مالکان جایگاهها و شرکت های برند نسبت به جذب نفتکش 
با مالکیت حقیقی اقدام و نتیجه را به منطقه اعالم کنند .   مدیر منطقه ضمن اعالم اینکه در راستای جلوگیری از هرگونه تخلف در 
جایگاههای عرضه سوخت تیم های نظارتی منطقه به طور مستمر در حال کنترل مجاری عرضه می باشند افزود : »  به منظور رعایت 
حقوق شهروندی ، تأکید بر رعایت کلیه استانداردهای کمی و کیفی، دستورالعمل ها، نکات ایمنی، نظم و آراستگی و تکریم مراجعین  

در جایگاه ها در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی همواره در دستور کار این شرکت قرار دارد . «

با شکستن رکورد گازرسانی، گاز محور توسعه شهرستان هلیالن شد
ایالم – منصوری: مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه رکورد گازرسانی در مناطق روستایی هلیالن شکسته شده 
است، گفت: این مجموعه با تالش شبانه روزی کارکنان و گازدار نمودن هر روستا در کمتر از یک ماه، رکورد قابل توجهی از خود بر 
جای گذاشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی افزود: انتظار می رود این شرکت با پشتوانه 
مردم و مسئولین بتواند رنگ محرومیت را از چهره ی هلیالن بزداید و با شعار "گاز محور توسعه" شرایط توسعه و رشد زیر ساخت ها را 
در هلیالن به وجود بیاورد. وی با بیان اینکه شرکت گاز استان ایالم در شهرستان هلیالن فعل خواستن را ادا کرده است، اظهار داشت: 
طی سال گذشته در بحث گازرسانی، خدمات زیادی به مردم شریف شهرستان هلیالن ارائه شده که نتیجه آن گازدار نمودن 1۰۰ 
درصد خانوار شهری و بیش از 8۴ درصد خانوار روستایی می باشد. وی با اشاره به اینکه شهرستان هلیالن شامل دو بخش مرکزی و 
جزمان و چهار دهستان داجیوند، شیراوند، داربید و زردالن می باشد، تصریح کرد: در بحث گازرسانی به بخش مرکزی این شهرستان 
تنها روستای گراب به علت معارضین محلی فاقد گاز بوده که خوشبختانه با رفع شدن معارض، بزودی عملیات گازرسانی به این روستا 
شروع و به شبکه سراسری گاز متصل خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت:  به دلیل توپوگرافی و شرایط ویژه جغرافیایی  
برای گازدار شدن روستای دره باریک شهرستان هلیالن، با انجام مکاتبات و پیگیریهای متعدد با مسئولین محلی و شرکت گاز استان 
کرمانشاه، مجوز اتصال روستای مذکور به شبکه گاز استان کرمانشاه اخذ و این روستا نیز از نعمت گاز برخوردار شد. شمس اللهی افزود: 
در بخش جزمان، گازرسانی به دهستان داربید با بیش از 9۰۰ خانوار به طور کامل صورت گرفت و در دهستان زردالن نیز مطالعات 
امکان سنجی، طراحی و برآورد اولیه گازرسانی به این دهستان صورت گرفته است که در صورت تاُمین اعتبار مالی، عملیات اجرایی 
گازرسانی به این دهستان نیز شروع خواهد شد. وی اظهار داشت: در این شهرستان تاکنون 1۶9 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع اجرا 
و دو هزارو 8۶۶ انشعاب علمک نصب گردیده  است که از طریق احداث ۶ ایستگاه CGS و TBS و چندین ایستگاه اندازه گیری، 
پایش و کنترل می شود. شمس اللهی اظهار داشت: در این شهرستان تا کنون 3 هزار و 15۶ مشترک خانگی اشتراک پذیری شده که 
از این تعداد، یکهزارو ۲1۶ خانوار شهری و یکهزارو 9۴۴ خانوار روستایی واقع در 33 روستای محروم شهرستان که از محروم ترین 
روستاهای کشور می باشند اشتراک پذیری شده اند. شمس اللهی افزود: در بخش جزمان، گازرسانی به دهستان داربید با بیش از 9۰۰ 
خانوار به طور کامل صورت گرفت و در دهستان زردالن نیز مطالعات امکان سنجی، طراحی و برآورد اولیه گازرسانی به این دهستان 
صورت گرفته است که در صورت تاُمین اعتبار مالی، عملیات اجرایی گازرسانی به این دهستان نیز شروع خواهد شد.  شمس اللهی 
اظهار داشت: در این شهرستان تا کنون 3 هزار و 15۶ مشترک خانگی اشتراک پذیری شده که از این تعداد، یکهزارو ۲1۶ خانوار شهری 
و یکهزارو 9۴۴ خانوار روستایی واقع در 33 روستای محروم شهرستان که از محروم ترین روستاهای کشور می باشند اشتراک پذیری 
شده اند. وی ادامه داد: در بخش گاز رسانی به صنایع، سال گذشته توانستیم کارخانه آسفالت شهرستان و چندین واحد تولیدی را 
گاز دار و در سال جاری نیز بزرگترین گلخانه استان با مساحت 15 هکتار با اشتغال زایی بیش از ۲5۰ نفر را به شبکه گاز  متصل نمائیم.

دیداراستاندار گلستان با نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - عملکرد انقالبی و جهادی بنیاد مسکن در محرومیت زدایی و عمران و آبادانی روستاها 
/ با اقدامات بنیاد مسکن انقالب اسالمی می توان شاهد افزایش سطح زندگی، رفاه مردم و افزایش تولیدات روستایی بود.استاندار 
گلستان در دیدار با نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: عملکرد بنیاد مسکن در زمینه محرومیت زدایی و عمران 
و آبادانی روستاها با اجرای طرح های هادی و بازسازی مخاطرات طبیعی مثل سیل، زلزله، رانش زمین و تامین مسکن نیازمندان 
انقالبی، جهادی و قابل تقدیر اســت.هادی حق شناس، استاندار گلستان گفت: علی رغم ظرفیت بی نظیر و کم نظیر گلستان، به 
دالیل مختلف، این ظرفیت های بالقوه تبدیل به ظرفیت های بالفعل نشده است اما طرح های بنیاد مسکن برای محرومیت زدایی 
، بازسازی مخاطرات طبیعی و مهم تر از آن طرح های هادی و تامین مسکن نیازمندان یک گام موثر در تبدیل طرفیت های بالقوه 
به بالفعل است.او در پایان گفت: با اقدامات بنیاد مسکن انقالب اسالمی می توان شاهد افزایش سطح زندگی و رفاه مردم و همچنین 

افزایش تولیدات روستایی بود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن از آمادگی خود جهت مشارکت 
با ستادبازسازی عتبات عالیات خبر داد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: عباس علیزاده مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه به منظور مشــارکت در بازســازی عتبات عالیات با مجید دوهندو 
رییس ســتاد بازسازی عتبات عالیات گیالن دیدار و گفتگو کرد. مدیرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گیالن از آمادگی خود جهت مشــارکت با 
ستادبازســازی عتبات عالیات خبر داد  به گزارش روابط عمومی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه استان گیالن: عباس علیزاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
به منظور مشــارکت در بازســازی عتبات عالیات با مجید دوهندو رییس 
ســتاد بازســازی عتبات عالیات گیالن دیدار و گفتگو کرد.  علیزاده در این نشســت صمیمی که در اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گیالن برگزار شد گفت: مشارکت در امور خداپسندانه نظیر مرمت و بازسازی اعتاب مقدس،خدمت و کمک 
رســانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث گوناگون باقیات و صالحاتی هستند که موجب گشایش در امور مادی و معنوی 
انســان می شــود.  وی اضافه کرد: مجموعه همکارانم در حد توان به صورت فردی و همچنین با اســتفاده از ظرفیت های 
مجموعه بزرگ تعاون، کار و رفاه استان گیالن در راستای همیاری و کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات و تحقق اهداف 
متعالی در این امر مقدس خود را شــریک می دانیم.  مجید دوهندو نیز در این دیدار ضمن تشریح عملکرد و اهداف ستاد 

بازسازی عتبات عالیات گیالن خواستار کمک و حمایت تعاونگران استان در این امر خیر شد.
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بهقلم:تیمجنسن
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب های حرفه ای هم ممکن است مرتکب خطا شوند. 
برخی از کارش��ناس ها و بازاریاب های تازه کار نس��بت به بروز 
اشتباه از س��وی بازاریاب های حرفه ای ش��ک و تردید دارند. 
ماهیت دنیای کس��ب و کار همیش��ه همراه با اشتباه و حتی 
شکست است. اگر شما شکست یا اشتباه از سوی بازاریاب های 
بزرگ را امری غیرممکن تلقی می کنید، س��خت در اش��تباه 
هس��تید. مهمترین نکته در م��ورد بازاریاب های باتجربه نرخ 

بسیار کمتر اشتباه شان است. 
بازاریابی دیجیتال در طول س��ال های اخیر توس��عه بسیار 
زیادی داش��ته است. بس��یاری از مردم کمپین های بازاریابی 
دیجیتال را به طور م��داوم پیگیری می کنند. این امر اگرچه 
موقعیت بسیار مطلوبی برای بازاریاب ها به ارمغان آورده است، 
اما مسئولیت ش��ان را نیز به طور مداوم افزایش داده است. اگر 
ش��ما در چنین وضعیتی نس��بت به تولید محتوای بازاریابی 
بی کیفیت اقدام نمایید، نه تنها اعتبارتان از دست می رود، بلکه 
دیگر کمتر کاربری به کمپین های تان توجه نشان خواهد داد. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخی از اش��تباهات 
بازاریاب های دیجیتال در تحلیل داده است. تحلیل داده یکی 
از مهمترین بخش های طراحی هر کمپین بازاریابی محسوب 
می ش��ود. اگر شما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور مناسب را نداشته باشید، هیچ شانسی برای جلب نظر 
مخاطب هدف نخواهید داشت. شاید شما هم در چند تالش 
نخست تان برای تحلیل داده ها در زمینه بازاریابی دیجیتال با 
شکس��ت های مختلف مواجه شده باشید. در این صورت شما 
تنها نیس��تید، چراکه بس��یاری از بازاریاب ها چنین مشکلی 
را پیش رو دارند. ما در ادامه به بررس��ی برخی از اش��تباهات 
بازاریاب ه��ا در زمینه تحلی��ل داده خواهیم پرداخت. این امر 
به ش��ما برای تحلیل هرچه بهتر داده ها و تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
1.بیتوجهیبهدادههایآماریدربازههایطوالنی

وقتی صحبت از تحلیل داده می شود، مهمترین نکته توجه 
به داده های آماری اس��ت. برخی از برندها همیش��ه به دنبال 
داده های کیفی هستند. نکته مهم در این میان کارآیی کمتر 
داده های کیفی در مقایسه با نمونه های آماری است. اگر شما 
عالقه چندانی ب��ه ریاضیات و آمار ندارید، به احتمال زیاد در 
مسیر تحلیل داده با مشکل مواجه خواهید شد. همچنین باید 
توجه داشته باشید که تحلیل داده یک فرآیند بلندمدت است. 
بسیاری از بازاریاب ها حتی اگر به داده های آماری نیز توجه 
نشان دهند، بازه زمانی بسیار کوتاهی را مدنظر قرار می دهند. 
این امر شاید نوعی تحلیل داده به طور مناسب محسوب شود، 
ام��ا هرگز تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف را به همراه 
نخواهد داش��ت. ترندها و نکات مورد عالقه مشتریان باید در 
یک بازه زمانی طوالنی، دست کم یک سال، مورد بررسی قرار 
گیرد. شما به عنوان یک بازاریاب حرفه ای باید از تغییر سلیقه 
کاربران به طور مطلوب آگاه شوید. در غیر این صورت شانسی 
برای جلب نظر مش��تریان نخواهید داش��ت. امروزه بسیاری 
از برندها فقط به فکر س��لیقه فعلی کاربران هس��تند. مسئله 
اساسی در این میان ارتباط میان سلیقه های مختلف کاربران 
است. این امر در صورت بی توجهی شما هیچ نتیجه مناسبی 

به همراه نخواهد داشت. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای دسترسی 
به داده های کارب��ردی در بازه های زمانی طوالنی وجود دارد. 
بهتری��ن ابزار در این میان گوگل آنالیتیکس اس��ت. این ابزار 
حرفه ای به ش��ما فرصتی طالیی برای دسترسی به داده های 
معتبرترین موتور جس��ت وجوی دنیا را می دهد. بنابراین شما 
دیگر هیچ بهانه ای برای عدم تحلیل و ارزیابی درست داده های 
مش��تریان هدف تان در بازه های زمانی طوالن��ی را نخواهید 
داشت. ش��اید این فرآیند زمان زیادی از ش��ما بگیرد، اما در 
مقایسه با مزایایی که به همراه دارد، کامال توجیه پذیر است. به 
هر حال هر چقدر اطالعات شما از مشتریان تان بیشتر باشد، 
ش��انس باالتری برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید داشت. 
این امر به ش��ما برای جلب نظر مش��تریان به بهترین شکل 

ممکن کمک خواهد کرد. 
2.عدمتحلیلفصلیوضعیتبازاریابی

کمپین ه��ای بازاریابی دیجیتال به ط��ور معمول هر فصل 
تغییر کلی را شاهد هستند. این امر برای بازاریاب ها به معنای 
فراهم سازی شرایط مناسب برای تعامل با مخاطب هدف است. 
وقتی فصل عوض می شود، نیازها و سلیقه مشتریان نیز تغییر 
خواهد کرد. بارزترین مثال در این رابطه صنعت مد و پوشاک 
است. کمپین های بازاریابی برندهای پوشاک با تغییر هر فصل 
به طور کلی عوض می شود. این امر به معنای ضرورت رونمایی 

از کمپین های تازه از سوی کسب و کارها خواهد بود. 
اگر کسب و کر شما با تغییر فصل هیچ اقدامی برای به روز 
رس��انی کمپین های بازاریابی اش انجام نمی دهد، مش��کالت 
بس��یار زیادی پیش روی ش��ما خواهد بود. برخ��ی از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از 
کمپین های تازه، نه فقط ب��رای هر فصل، بلکه هر ماه دارند. 
مهمترین مس��ئله در این میان ارزیابی وضعیت کمپین های 
قبلی پس از گذشت هر فصل است. این امر به شما اطالعات 

الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را می دهد. 
شاید در نگاه نخست تحلیل داده های مربوط به کمپین های 
قبلی برند جذابیت چندانی نداش��ته باش��د، ام��ا امری کامال 
ضروری از س��وی کسب و کارها محسوب می شود. شما بدون 
ارزیابی دقیق کمپین های بازاریابی هیچ شانسی برای طراحی 
نمونه های تازه و جذاب نخواهید داشت. این امر یکی از نکات 
بس��یار مهمی برای بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف محسوب می شود. 
استفاده از تقویم های تولید محتوا یکی از تکنیک های رایج 
در میان بازاریاب ها محس��وب می شود. اگر شما هم از چنین 

جدول هایی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده 
می کنی��د، امکان مراجعه به آنها پس از گذش��ت هر فصل و 
تالش برای استفاده از آنها به بهترین شکل ممکن را خواهید 
داش��ت. این ابزار به شما برای دسترسی به کمپین های فصل 
گذشته و تحلیل شان بدون دردسر اضافی کمک خواهد کرد. 

3.دستکمگرفتناهمیتفعالیتهایآفالین
دنی��ای بازاریابی در طول دو دهه اخیر به طور روزافزونی به 
فضای آنالین منتقل ش��ده است. بازاریابی دیجیتال به عنوان 
یکی از رشته های اساسی در حوزه بازاریابی تاثیر بسیار زیادی 
ب��ر روی تجربه روزمره کاربران دارد. اگر کس��ب و کار ش��ما 
ب��ه امید موفقیت در بازاریاب��ی دیجیتال به طور کامل دنیای 
آفالین را فراموش کرده است، باید هر لحظه منتظر شکست 
باشید. این امر تجربه ای تردیدناپذیر از سوی کسب و کارهای 
بزرگ محسوب می شود. بسیاری از برندها در این راستا تجربه 
مناسبی از خودشان نشان نمی دهند. این امر فرآیند بازاریابی 
و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 

سخت و پیچیده خواهد کرد. 

دنی��ای آفالین هنوز هم جذابیت زیادی دارد. نکته مهم در 
ای��ن میان توجه به زندگی در دنی��ای آفالین و تجربه دنیای 
آنالین در ساعت های محدودی از طول روز است. بنابراین اگر 
ش��ما در کمپین های بازاریابی تان به طور کامل دنیای آفالین 
را فراموش کنید، به تدریج از فهرس��ت برندهای مورد عالقه 

مشتریان خارج خواهید شد. 
اس��تفاده از داده های کاربردی که از دنیای آفالین به دست 
می آید، همیش��ه ایده بدی نیست. اینکه شما در تالش برای 
بازاریاب��ی در محیط آنالین هس��تید، دلیلی برای بی توجهی 
به داده های آفالین نمی ش��ود. مردم در محیط عادی زندگی 
س��لیقه خاص خودشان را دارند و این سلیقه را در شبکه های 
اجتماعی و به کلی فضای آنالین نیز دنبال می کنند بنابراین 
اگر ش��ما در تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
هستید، باید استفاده از داده های موجود در فضای آفالین را به 

طور دقیق مدنظر قرار دهید.
4.بیتوجهیبهتعاملچندرسانهایباکاربران

تعامل با کاربران برای موفقیت کمپین های بازاریابی بسیار 
مهم اس��ت. برخی از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف در 
هر شبکه اجتماعی حضور پیدا می کنند. مهمترین مسئله در 
این میان تالش برای اس��تفاده از تعامل با کاربران به منظور 
دسترسی به برخی از اطالعات موردنیاز کسب و کارتان است. 
بدون تردید اس��تفاده از ابزارهایی نظیر گوگل آنالیتیکس 
برای هر برندی امکان پذیر اس��ت، اما مس��ئله اساسی اعتبار 
چنین داده هایی است. منظور ما در این بخش زیر سوال بردن 
اعتبار چنین داده هایی نیس��ت، بلکه باید به اهمیت داده های 
به دس��ت آمده به طور مستقیم از س��وی مشتریان برند نیز 
توجه کرد. این امر تعامل با مشتریان و حتی کاربران عادی در 

شبکه های اجتماعی را بیش از اندازه افزایش می دهد. 
اگر کسب و کار شما در طول سال های اخیر به طور مداوم 
در تالش برای حضور در ش��بکه های اجتماعی و فقط تولید 
محتوای جذاب بوده اس��ت، باید تجدیدنظر اساس��ی در این 
راس��تا انجام دهید. بازاریابی و تعامل با مش��تریان ایده بسیار 
جذابی اس��ت، اما اگر از این رابطه برای دسترسی به داده های 
موردنیازتان ب��ه منظور تولید محتوای بهتر اس��تفاد نکنید، 

سرنوشت مناسبی در انتظارتان نخواهد بود. 
5.تمرکزبررویمعیارهایاشتباهارزیابیکمپین

ارزیابی کمپین های بازاریابی یکی از فرآیندهای جذاب برای 
هر بازاریابی محس��وب می ش��ود. دلیل این امر امکان ارتقای 
کیفیت کمپین های بعدی و همچنین آگاهی از نقاط قوت هر 
کمپین برای تکرار در آینده است. اغلب بازاریاب های حرفه ای 
برای موفقیت در این مس��یر از معیارهای مشخصی استفاده 
می کنند. اگر شما از معیارهای نادرستی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��تفاده نمایید، س��طح تاثیرگذاری تان 
بر روی مخاطب هدف ب��ه طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا 
خواهد ک��رد. بس��یاری از برندها در این می��ان از معیارهای 

نادرست و از همه بدتر ساخته خودشان استفاده می کنند.
یکی از مهمترین نکات در راس��تای اس��تفاده از معیارهای 
ارزیاب��ی کمپین نگاه کردن به تجربه برندهای بزرگ اس��ت. 
بدون تردید تالش برای س��اخت معیاره��ای مختلف در این 
راستا امر بسیار سخت و دشواری خواهد بود. درست به همین 
خاطر اغلب برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف ب��ا اس��تفاده از الگوهای تعریف ش��ده برندهای بزرگ 
هس��تند. این امر مزایای بسیار بیشتری در مقایسه با هر نوع 

فعالیت دیگر برای شما به همراه خواهد داشت.
بدون تردید کمت��ر برندی حوصله اختصاص زمان طوالنی 
برای طراحی معیارهای ارزیابی کمپین را دارد. این امر گاهی 
اوقات به طور کامال سرسری از سوی برندها و بازاریاب ها دنبال 
می شود بنابراین شما در صورت الگوبرداری از برندهای بزرگ 

تجربه بسیار بهتری در این راستا خواهید داشت. 
6.گزارشاعدادوارقامبدونجمعبندیمناسب

تحلی��ل داده ها اغلب اوقات منجر به گزارش مجموعه ای از 
اعداد و ارقام به عنوان دس��تاوردهای برند می شود. نکته مهم 
در این میان جمع بندی مناس��ب داده ها و سپس تالش برای 
ارائه گزارش اس��ت. متاسفانه بس��یاری از برندها به این نکته 
مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند بنابراین مشاهده ناتوانی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری کامال طبیعی 

محسوب می شود. 
وقتی گزارش های تحلیل داده ش��ما ب��دون مطالعه قبلی 
صورت می گیرد، اعتبار آنها به شدت دستخوش تردید خواهد 
ب��ود. بهترین راهکار در این می��ان جمع بندی ابتدایی نتیجه 
تحلیل و استفاده از نظرات دیگران است. در نهایت با اطمینان 
از وضعی��ت برند امکان انتظار گزارش موردنظر فراهم خواهد 

شد. 
اگر گزارش منتشرش��ده ش��ما فقط ش��امل برخی اعداد و 
ارقام بدون توضیحات جانبی باش��د، هیچ کس از آن استقبال 
نخواهد کرد بنابراین شما باید اندکی توضیحات جانبی برای 
هر گزارش را نیز در دستور کار قرار دهید در غیر این صورت 
گزارش شما مجموعه ای از اعداد غیرقابل فهم و تحلیل خواهد 

بود. 
7.تصمیمگیریبراساسدادههایغلط

تصمیم گی��ری براس��اس داده ه��ای غل��ط یک��ی دیگر از 
اشتباهات بازاریاب های دیجیتال محسوب می شود. این اشتباه 
از س��وی هر بازاریابی ممکن اس��ت روی دهد. نکته مهم در 
این میان تالش برای اس��تفاده از داده  های معتبر و همچنین 
راستی آزمایی داده ها پیش از اتکا به آنهاست. این امر کیفیت 
تصمیم گیری ه��ای برند را به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش 

می دهد. 
متاسفانه امروزه بسیاری از بازاریاب ها به دنبال تصمیم گیری 
س��ریع هستند. این امر فرصت الزم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و حتی اس��تفاده از داده های معتبر را می گیرد 
بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به بهترین ش��کل ممکن هستید، باید این نکته را مدنظر قرار 

دهید. 
داده های معتبر همیش��ه از س��وی برنده��ای بزرگ تولید 
می شود. گاهی اوقات شما برای دسترسی به داده های حرفه ای 
حتی نیاز به پرداخت هزینه نیز خواهید داشت. در این صورت 
باید به بهترین ش��کل ممکن نسبت به اس��تفاده از داده های 
حرفه ای اقدام نمایید در غیر این صورت کیفیت تصمیم های 

شما به شدت افت خواهد کرد. 
8.عدماستفادهازدادههایقدیمی

داده ه��ای قدیمی همیش��ه به درد نخور نیس��تند، به ویژه 
اگر آنها را مورد ارزیابی و تحلیل هم قرار داده باش��ید. گاهی 
اوقات در عرصه بازاریابی نتیجه تحلیل برخی از داده ها به نطر 
مشکوک می آید. بهترین راهکار در چنین مواقعی تالش برای 
انطباق داده های قدیمی با نتایج جدید اس��ت. این امر امکان 
اطمینان از نتیجه داده های بازاریابی به بهتری شکل ممکن را 
فراهم می سازد. اگر شما در این راستا مشکالت زیادی پیش رو 
دارید، باید به طور قابل مالحظه ای در روند تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تجدیدنظر نمایید در غیر این صورت شانسی 

برای جلب نظر مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
تردید نس��بت به کیفی��ت داده های بازاریاب��ی امری عادی 
محسوب می شود. اگر ش��ما راهکاری برای غلبه بر این شک 
و تردید نداش��ته باشید، به طور ویژه ای دچار دردسر خواهید 
شد. امروزه بسیاری از برندها با ذخیره سازی داده های قدیمی 
شان به خوبی از آنها برای راستی آزمایی داده های تازه استفاده 

می کنند. 
9.تصویرسازیدادههابهبدترینشکلممکن

تبدیل داده های تحلیل ش��ده به اینفوگرافی ها و المان های 
بصری راهکار مناسبی برای جلب نظر مخاطب هدف محسوب 
می شود. متاسفانه بسیاری از برندها و بازاریاب ها در این راستا 
عملکرد بسیار ضعیفی دارند بنابراین اگر شما نسبت به تعامل 
با مخاطب هدف در این راس��تا ضعف دارید، باید تجدیدنظر 

اساسی در نحوه فعالیت تان صورت دهید.
امروزه شرکت در دوره های تصویرسازی داده ها در دسترس 
هر کارآفرین و بازاریابی قرار دارد. نکته مهم در این میان تالش 
برای استفاده یک گرافیست حرفه ای است. اگر تیم بازاریابی 
ش��ما دارای چنین عضو مهمی نیس��ت، باید به طور اساسی 
نس��بت به عملکردتان جدیدنظر نمایید. به ه��ر حال امروزه 

گرافیست ها عضو اصلی هر تیم بازاریابی محسوب می شوند. 
10.باوربهاینکهمیشودهرچیزیرااندازهگرفت

تحلیل ه��ای آماری گاهی اوق��ات بازاریاب ها را دچار توهم 
امکان اندازه گیری دقیق هر چیزی می کند. واقعیت این است 
که همه چیز در دنیای بازاریابی و کسب و کار قابل اندازه گیری 
به صورت کمی نیست بنابراین شما باید اندکی انعطاف پذیری 
از خودتان در این رابطه به خرج دهید. در غیر این صورت هیچ 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید 

داشت. 
تالش برای اس��تفاده از تجربه های قبلی نکته بسیار مهمی 
محسوب می شود. بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب 
هدف در تالش برای استفاده از هر چیزی به غیر از تجربه شان 
هس��تند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی پیش روی شما و 
تعامل تان با مشتریان قرار می دهد بنابراین باید همیشه نسبت 
به استفاده از تجربه خودتان و دیگران در حوزه هایی که قابل 

اندازه گیری کمی نیست، استفاده نمایید. 
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اشتباهات بازاریاب های دیجیتال در تحلیل داده
استراتژیهایبازاریابیبرایپروموتکردنمحصوالت
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فرقی ندارد ش��ما در چه موقعیتی در بازار کس��ب و کار باش��ید، در هر صورت فروش محصوالت هدف 
اصلی ش��ما محس��وب می شود. اگر یک برند توانایی فروش محصوالتش به بهترین شکل ممکن را نداشته 
باش��د، خیلی زود از فهرس��ت برندهای مورد عالقه مشتریان کنار می رود. اغلب برندها برای فروش بیشتر 

به فکر پروموت کردن محصوالت شان در حوزه بازاریابی می افتند. 
مشکل اصلی در زمینه پروموت کردن محصوالت در قالب فعالیت بازاریابی عدم آگاهی اغلب بازاریاب ها 
از چگونگی ش��روع کار اس��ت. اگر شما هم چنین مش��کلی را دارید، مقاله کنونی مخصوص شماست. ما 

در ادامه به بررسی برخی از مهمترین استراتژی ها برای پروموت کردن محصوالت اشاره خواهیم کرد. 
برگزاریمسابقهدرشبکههایاجتماعی

یکی از بهترین راهکارها برای پروموت کردن یک محصول در میان مش��تریان برگزاری یک مس��ابقه در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. امروزه اغلب مردم در ش��بکه های اجتماعی حضور دارند و این امر برای آنها 
به مثابه س��رگرمی بزرگی محس��وب می شود بنابراین اگر ش��ما عالقه مند به پروموت کردن یک محصول 

هستید، بهترین راهکار توجه به ظرفیت های شبکه های اجتماعی خواهد بود. 
وقتی ش��ما یک مس��ابقه درباره محصوالت تان برگزار می کنید، مش��تریان عالوه بر سرگرمی یک سری 
نکات مهم درباره محصول تان نیز یاد می گیرند. این امر برای بسیاری از برندها دارای اهمیت حیاتی است. 
پروموت کردن محصوالت از طریق برگزاری یک مسابقه جذاب نه تنها تاثیرگذاری باالیی بر روی مخاطب 

هدف دارد، بلکه هزینه های بازاریابی شما را نیز به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
پیشنهادتجربهاولیهازمحصولبرایمشتریانوفادار

امروزه اغلب کسب و کارها دارای تعدادی مشتری وفادار هستند. اگر شما قصد پروموت کردن محصولی 
جدید را دارید، ارائه تجربه اولیه از محصول موردنظر به مش��تریان وفادارتان ایده جذابی خواهد بود. این 

امر به شما برای جلب نظر مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن کمک خواهد کرد. 
مهمترین مس��ئله در مورد پیشنهاد موردنظر ارائه رایگان محصول موردنظر به مشتریان وفادار در ازای 
دریافت بازخورد از آنهاس��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای کسب و کار شما دارد و امکان استفاده از 

نظرات حرفه ای مشتریان به منظور بهبود وضعیت برند را به همراه خواهد داشت. 
بازاریابیایمیلی

آیا کس��ب و کار ش��ما هم در زمینه بازاریابی بودجه بس��یار محدودی دارد؟ امروزه اغلب برندها دارای 
چنین وضعیتی هس��تند. بهترین راهکار برای ش��ما در چنین وضعیتی استفاده از بازاریابی ایمیلی است. 
چنین گزینه ای بدون نیاز به صرف هزینه های کالن فرصت بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به شما می دهد بنابراین شما باید هرچه زودتر نسبت به استفاده از مزایای این استراتژی اقدام نمایید.
ساده ترین راهکار برای بازاریابی ایمیلی تهیه یک متن تفصیلی درباره محصول و همچنین اضافه کردن 
یک ویدئوی راهنما به آن اس��ت. کاربران به این ترتیب امکان آش��نایی کامل با محصوالت برندتان را پیدا 

می کنند. 
استفادهازگوگلبیزینس

ایجاد حس��اب کاربری در گوگل بیزینس امر بس��یار مهمی محسوب می شود. امروزه اگر مشتریان یک 
برند بدون حس��اب رسمی در گوگل را مشاهده کنند، هیچ توجهی به آن نخواهند کرد بنابراین شما باید 

همیشه حواس تان به وضعیت اکانت تان در گوگل بیزینس باشد. 
همکاری با گوگل برای پروموت کردن محصوالت در فضای آنالین ایده بس��یار جذابی اس��ت. اگر ش��ما 
در این میان دارای یک حساب کاربری رسمی در گوگل بیزینس نباشید، دردسرهای بسیار زیادی پیش 
روی ت��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و اجرای برنامه پروموت خواهد بود بنابراین پیش از هر 

اقدامی باید اکانت رسمی در این پلتفرم ایجاد نمایید. 
همکاریبااینفلوئنسرها

همکاری با اینفلوئنس��رها شاید پرهزینه ترین گزینه در این فهرست باشد، اما تاثیرگذاری بسیار مطلوبی 
بر روی وضعیت بازاریابی ش��ما دارد. بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به همکاری با 
اینفلوئنسرهای مختلف می کنند. ش��ما فقط باید یک اینفلوئنسر مناسب برای پروموت کردن محصول تان 
را پیدا کنید. س��ایر کارها به طور کامال س��اده پیش خواهد رفت.  امروزه اینفلوئنسرها به دلیل تخصص در 
حوزه های خاص در میان کاربران شبکه های اجتماعی شهرت بسیار زیادی دارند. شما با استفاده از شهرت 
موردنظر به بهترین شکل ممکن می توانید محصوالت تان را پروموت کرده و بر روی مشتریان تاثیر بگذارید. 
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درآخرینمناظرهتلویزیونینامزدهاچهگذشت؟
5روزتاانتخاباتسیزدهم

ادامهازصفحهاول
او با بیان اینکه برای حل این دغدغه ها باید برنامه جدی داشت، گفت: کار رئیس جمهور با وزیر فرق می کند و او باید بر 
برنامه اداره کشور و مسائل و دغدغه های مردم اشراف داشته باشد. برنامه که یک شبه نوشته نمی شود. برنامه که با سفارش 

به اندیشکده نوشته نمی شود، رئیس جمهور باید بر مسائل کشور اشراف داشته باشد.
عبدالناصر همتی هم به ارائه تصویری از دولت خود پرداخت و گفت: بدون افزایش رشد اقتصادی )تا حداقل 5 درصد( 
نمی شود معضل بیکاری را حل کرد یا اشتغال ایجاد نمود. بدون سرمایه گذاری اساسا رشد اقتصادی معنا ندارد. او سپس 
خطاب به رئیسی گفت: آقای رئیسی از گرانی صحبت می کنند و می گویند می خواهند با آن مبارزه کنند. اما آقای رئیسی 
گرانی وجود ندارد، آنچه عامل گرانی است تورم است به جای اینکه معلول را بیابید دنبال علت باشید. بدانید که تحریم، 
معادالت اقتصادی ما و دنیا را بهم زده اس��ت. ش��ما یک کشور نشان دهید که با تحریم، رشد اقتصادی داشته است. برای 
سیاست خارجی برنامه داریم و به دنبال حل مشکالت هستیم. به دنبال حمایت از خودروسازی داخلی هستیم اما معنایش 

این نیست که خودروی داخلی را به قیمت خودروی آمریکایی به مردم بفروشیم.
محسن مهرعلیزاده نیز به ترسیم تصویری کلی از برنامه های دولت خود پرداخت و گفت: برنامه دولت زندگی، برنامه ای 
اقتصاد محور است که شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی است. او با بیان اینکه ریشه مشکالت عمدتا در سیاست زدگی است، 
افزود: باید بینش ها و روش ها و نگاه های ارباب و رعیت از بین برود. امروز متاس��فانه اقتصاد معیش��ت ما هم دچار فضای 
سیاست زدگی سنگین است. چرا کوچکترین مشکل اجتماعی از جمله بارش باران و زلزله و افزایش قیمت بنزین در اسرع 

وقت به بحران تبدیل می شود؟
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