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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چالش های ایران نمود اقتصادی و ریشه های غیراقتصادی دارند

 اقتصاد
در سیطره سیاست

فرصت امروز: سال 1400 در حالی سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گرفته است که فضای نامطلوب 
کسب وکار و قوانین سلیقه ای از جمله موانعی است که در مسیر تولید قرار گرفته است. به اعتقاد فعاالن اقتصادی، 
ت��ورم مق��ررات و قوانین بعضا مزاحم، تاثیر منفی در اقتصاد ایران به جای گذاش��ته اس��ت که اثرات آن کمتر از 
تحریم ها و محدودیت های بین المللی نیس��ت؛ چراکه نوعی س��ردرگمی در روند فعالیت های تولیدی ایجاد کرده 
است. تحلیل های کارشناسی نشان می دهد که مشخص کردن مخل یا مفیدبودن مجوزها، شفاف کردن تعداد...

مسکن تا پایان سال به کدام سو می رود؟

سایه تردید بر بازار مسکن
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یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد

سمت و سوی بورس در ادامه 1400
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مدیریتوکسبوکار
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فرصـت امروز: شـاخص کل بورس در اولین روز هفته با افت 10 هـزار و ۹2۳واحدی به زیر میانه کانال 
1.2 میلیونـی رسـید و این روند در دومین روز هفته با افت بیـش از 2 هزار واحدی ادامه یافت. به این 

ترتیب، شـاخص کل بورس در روز یکشـنبه 1۳ تیرماه 2هزار و ۳1۹ واحد افت کرد و به عدد 
یک میلیون و 24۳ هزار واحد رسید. بازار سرمایه در این روز روندی پرنوسان را پشت سر...

بورس در سیزدهمین روز تابستان در فاز اصالحی باقی ماند

روز پرسقوط و صعود بورس

یادداشت
غلبه حاشیه بر متن 

در واردات واکسن

علی شریعتی
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

از  س��ال  دو  ب��ه  نزدی��ک 
می گذرد.  کرون��ا  همه گی��ری 
و  تعطیل��ی  هم��ه،  از  پی��ش 
کس��ب  م��ردم  خانه نش��ینی 
وکارها را متضرر کرد، بنابراین 
می ت��وان بنگاه ه��ای اقتصادی 
از نخس��تین آسیب دیدگان  را 
بخش  دانس��ت.  بیم��اری  این 
خصوص��ی در هم��ان ماه های 
نخس��ت اع��ام رس��می ورود 
کرون��ا به کش��ور، توانس��ت با 
نفس عاوه  پوی��ش  راه اندازی 
بر حمایت از کسب وکارها، در 
مسیر کمک به کادر درمان هم 
گام هایی ب��ردارد. پویش نفس 
تجرب��ه ای ب��ود که نش��ان داد 
بخ��ش خصوص��ی می تواند در 
شرایط بحرانی مثل همه گیری 
کرونا به کار آید و به مسئولیت 
اجتماعی خود به نفع مردم عمل 
کند. بعض��ی تجربه ها در پویش 
نفس بی بدیل اس��ت که خرید 
تجهیزات با قیمت بسیار کمتر 
و سریع تر از دولت را می توان از 
جمله آن به ش��مار آورد. بخش 
خصوص��ی در پوی��ش نفس با 
نظ��ارت ه��ال احم��ر  و دیگر 
عملکرد  مس��ئول  سازمان های 

خوبی از خود ثبت کرد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه 
اکنون با گذشت بیش از یک سال از همه گیری کرونا، مسئله واکسن 
به اولویت جوامع مختلف در مقابله با این بیماری تبدیل ش��ده اس��ت. 
امروز هم مثل اس��فندماه س��ال 98، بخش خصوصی نسبت به جامعه 
احساس مسئولیت کرده و تاش می کند در مسیر تهیه واکسن کمک 
کند. با توجه به فرصتی که در جهان به دلیل عدم توان بعضی کشورها 
در دریافت واکسن های سفارش داده شده فراهم شد، بخش خصوصی 
پیش��نهاد کرد برای تسریع واکسیناس��یون، واکسن تهیه کند. سرعت 
واکسیناس��یون در ای��ران به دالیلی از جمله محدودیت های ناش��ی از 
تحریم و عدم مشارکت ایران در فرآیند آزمایش واکسن دیگر کشورها، 
مشابه آنچه امارات و ترکیه انجام دادند، نسبت به دیگر کشورها کندتر 
اس��ت. باتوجه به این، ضروری اس��ت که بخش خصوصی که از دولت 

چابک تر اس��ت، به می��دان بیاید. امروز بحث درگذش��ت بیش از 500 
نفر از هموطنان مان در روز مطرح اس��ت. تهیه واکس��ن کرونا توس��ط 
بخ��ش خصوصی می تواند از عمق بحران بکاه��د و در ایجاد جو روانی 
مثبت در جامعه هم موثر است. فراموش نکنیم که بنگاه ها از نخستین 
آس��یب دیدگان کرونا بودند. همه گیری این بیماری هزینه های تولید را 
افزای��ش داد، کمیت و کیفیت تولید و بهره وری را کاهش داد و هزینه 
بس��یاری به بنگاه ها تحمیل کرد. نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی 
یک بنگاه اقتصادی است و حفظ سامت آن ضروری است. این دارایی 
ارزش��مند باید مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرد. خوشبختانه بزرگان 
بخش خصوصی این اهمیت را درک کرده و پس از فرصت پیش آمده 
در فضای بین المللی برای خرید سریع واکسن برای ایران، در هماهنگی 
با س��تاد ملی کرونا این تصمیم را اع��ام کردند. با وجود تاش فعاالن 

بخ��ش خصوصی برای عمل به مس��ئولیت اجتماعی خ��ود که به نفع 
مردم اس��ت، بعضی شروع به بدگویی کردند و حرکت بخش خصوصی 
را زیر س��وال می برند. به نظر می رسد بیشتر منتقدان این حرکت اتاق 
بازرگانی در بخش خصوصی، از شکس��ت خوردگان انتخابات گذش��ته 
اتاق بازرگانی اند که به جای همراهی و همکاری در این شرایط سخت، 
به بدگویی مش��غول شده اند. مسئله دیگر در مس��یر انجام مسئولیت 
اجتماعی بخش خصوصی، مانع تراشی بعضی دوستان در دستگاه های 
متولی بهداشت و سامت کشور است. متاسفانه در بعضی دستگاه ها به 
جای تمرکز بر حل و فصل مش��کات کشور، مسئوالن به آینده شغلی 
خود فکر می کنند و با نقد هر آنچه در این دولت انجام شده، به دنبال 
یافتن جایگاهی در دولت بعدی هستند. همین به ناهماهنگی در بدنه 
دولت دام��ن زده و این ناهماهنگی به مانعی برای بخش خصوصی در 

جریان واردات واکسن تبدیل شده است. بحث های پوپولیستی که ناشی 
از همین ناهماهنگی هاس��ت، اصل ماجرا را برای بعضی به حاشیه برده 
اس��ت. این در حالی است که در فرآیند تهیه واکسن و مدیریت بحران 
کرونا، زمان مسئله اساسی است و تلف کردن آن کار را برای خریداران 
دش��وار می کند. متاس��فانه می بینی��م که بعضی مس��ئوالن در وزارت 
بهداشت، نظر شخصی خود را در فضای مجازی مطرح می کنند. این در 
حالی است که آنها به عنوان مقام و مسئول نباید از نظر شخصی بلکه 
باید براس��اس تصمیم های هماهنگ شده با مسئوالن باالدستی درباره 
مس��ائل اظهارنظر کنند. این اوج ناهماهنگی اس��ت و زیان آن متوجه 
مردم خس��ته است که طی ماه های گذش��ته داغدار عزیزان و نزدیکان 
خود ش��ده اند. بخش خصوصی برای حمایت از مردم و کارگران، آماده 
ش��ده تا با هزینه خود، بدون دریافت ارز ترجیحی بلکه اس��تفاده از ارز 

صادرکنندگان و با پذیرش ریسک کار، واکسن وارد کند.  دولت، دستی 
را که از سوی بخش خصوصی برای کمک دراز شده با ناهماهنگی پس 
می زند. شرکت هایی وارد کارزار واردات واکسن شده اند که سال هاست 
نیاز جامعه ایران به واکسن های مختلف را تامین کرده اند. این شرکت ها 
س��ابقه ای طوالن��ی در این کار دارن��د و رفتار مس��ئوالن دولتی با این 
ش��رکت ها، تناسبی با کارنامه مثبت این ش��رکت ها ندارد. در این بین، 
راهکار موثر ایجاد واحدی با اختیار تام از س��وی رئیس جمهور و ستاد 
ملی کروناست تا با در نظر گرفتن همه مقررات، از فرصت حضور بخش 
خصوصی به نفع جامعه اس��تفاده کند. برای واکسن به فرماندهی واحد 
و ویژه نیاز است که از همه ظرفیت های کشور برای تهیه استفاده کند، 
نه اینکه ظرفیت بخش خصوصی را نادیده بگیرد و با سنگ اندازی، نه به 

نفع مردم و نه حتی به نفع واکسن تولید داخل عمل کند.

فرصت امروز: کمتر از دو س��ال اس��ت که کرونا سبک زندگی ما را 
عوض کرده و از سطوح کوچک زندگی مثل همین ماسک زدن ساده 
)آن هم در این گرمای طاقت فرسا( تا بزرگترین سطوح یعنی معیشت 
و کسب و کار را دگرگون کرده است. کرونا شبیه یک کاتالیزور زمانی 
بس��یاری از نویدهای زندگی آینده را زودتر از س��یر تکاملی رویدادها 
رقم زده و در عین حال به آزمونی برای سنجش سطح توسعه یافتگی 
جوامع نیز بدل ش��ده است. وضعیتی که »اکونومیست« در سرمقاله 
ای��ن هفت��ه خود برای تحلی��ل و ارزیاب��ی آن، ش��اخص عادی بودن 
)Normalcy Index( را طراحی کرده و به محاسبه میزان بازگشت 
50 کشور جهان به شرایط عادی قبل از کرونا پرداخته است. این 50 
کشور حدود ۷۶درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند و به 
گفته »اکونومیست« نزدیک به 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان تاکنون 
واکسن زده اند. این هفته نامه سپس بحث می کند که با وجود حرکت 
کشورهای جهان به سمت شرایط عادی و گسترش واکسیناسیون در 
سطح دنیا به نظر می رسد بازگشت به شرایط پیش از کرونا پروسه ای 
طوالنی مدت خواهد داش��ت و مانند الگوهای ویروس های قبلی کرونا 

تغییراتی پایا در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد.
به گفته »اکونومیس��ت«، درس��ت زمانی که فکر می کنیم ویروس 
کرونا دیگر شکس��ت خورده است، سویه جدیدی واگیردارتر از قبلی 
بازمی گردد و این سویه جدید در حال حاضر نوع دلتای کروناست که 
به سویه غالب در سطح جهان تبدیل شده و این دغدغه را ایجاد کرده 

که آیا نوع دلتای کووید-19 در برابر واکسن ها مقاوم است؟
کرونادلتا چقدر مقابل واکسن مقاوم است؟

در ماه های آخر س��ال 2020، محققان در سراسر جهان به بررسی 
ان��واع ویروس کووید پرداختند و به 10 ی��ا 20 مورد برخورد کردند. 
برخی از ای��ن جهش ها ویژگی های جدیدی مانند مس��ری تر بودن، 

مقاومت در برابر آنتی بادی ها و یا هر دو را داشتند. 
به گزارش »اکونومیس��ت«، اولین این جهش ه��ا مدل آلفا بود که 
سپتامبر سال گذشته در انگلیس ظاهر شد. دانشمندان در ماه نوامبر 
با تعیین توالی نمونه های ویروس از س��رعت شیوع آن نگران شدند. 
تخمین زده ش��ده بود که هر ابتا با ویروس اصلی به عنوان توالی در 
ووهان در ژانویه 2020 به تقریبا 2.5 ابتای بعدی در غیاب ماسک و 
فاصله اجتماعی و محدودیت ها منجر می شد. در همین شرایط تعداد 

ابتا در مدل آلفا تقریبا دو برابر بیشتر از ویروس اصلی بود، یعنی چهار 
یا پنج ابتای دیگر.

بع��د از نوع آلفا، مدل بتا در آفریقای جنوبی ش��یوع پیدا کرد. نوع 
گاما در سال 2021 به طور رسمی شناسایی و در برزیل شروع شد و 
آمریکای جنوبی را به چالش کشید. دلتا، عامل اساسی در همه گیری 
فاجعه بار هند بود که چند ماه بعد از جهش یافته های قبلی، خط انتقال 
را افزایش داد. دانشمندان انگلیسی تخمین زده اند که در جمعیت های 
واکسینه نشده که اقدامات احتیاطی هم انجام نمی شود، تعداد انتقال 
ویروس ممکن است به هشت نفر هم برسد. اواسط ماه ژوئن تنها دو 
ماه پس از ظهور دلتا، این نوع ویروس آلفای انگلیس را کنار زد. حاال 

هم بقیه جهان را تهدید می کند.
هم��ه ان��واع کووید ت��ا حدی قاب��ل انتقال هس��تند. آزمایش��ات 
آزمایشگاهی سلول های مجاری تنفسی انسان نشان می دهد که نوع 
دلتا با س��رعت بیش��تری قابلیت انتقال دارد. به نظر می رسد دز اول 
واکس��ن قابلیت مقاومت کمی در برابر این نوع جدید دارد. همچنین 
مش��خص است در این نوع، ویروس بیشتری در مجاری تنفس وجود 
دارند. در طول آزمایش هایی که از بینی و گلو افراد گرفته شده است، 
این نظریه ثابت ش��ده است. میزان ویروس موجود در نمونه های افراد 
آلوده به دلتا بیشتر از سایر انواع کووید بوده است. این موضوع احتماال 
به این معناست که مردم آلوده به دلتا ویروس بیشتری نسبت به افراد 
آلوده با نوع قدیمی تر ویروس، منتشر می کنند؛ بنابراین هر برخوردی 

بین فرد آلوده و دیگران، خطر انتقال بیشتری دارد.
ش��اید واکسیناسیون کرونا س��رعت این انتقال را کاهش دهد، اما 
جلوی آن را نمی گیرد. واکسن های فعلی تمام آلودگی های ویروس را 
متوقف نمی کنند. همچنین آنها از انتقال ویروس افراد آلوده جلوگیری 
نمی کنند. البته واکسن این انتقال را بسیار دشوارتر می کند. مطالعات 
انگلیس نشان می دهد که نوع دلتا ۶0 درصد قابل انتقال تر از آلفا است. 

واکسن ها تقریبا سه چهارم این تأثیر را کاهش می دهند.
مطالعات روی واکس��ن های ساخته شده توسط شرکت های غربی 
نش��ان می دهد که واکس��ن ها برای کاهش مرگ ومیر و موارد شدید 
بیماری در افراد آلوده به هر نوع از انواع کووید مؤثر بوده است. افزایش 
انتقال نوع دلتا همراه با کاهش محدودیت ها در سفر و معاشرت، تعداد 
عفونت ه��ا و م��وارد ابتا در انگلیس را دوباره افزایش داده اس��ت، اما 

به لطف واکسیناسیون گسترده، مرگ ومیرها به سختی افزایش  یافته 
است.

میراث ماندگار کرونا در حال ظهور است
»اکونومیس��ت« در ادام��ه گ��زارش خ��ود با طرح این س��وال که 
همه گیری چه زمانی پایان می یابد؟ می نویس��د: یک سال و نیم است 
که کووید-19 کش��ورها را یکی پس از دیگری در می نوردد. درس��ت 
زمانی که فکر می کنیم ویروس دیگر شکس��ت خورده اس��ت، سویه 
جدیدی واگیردارتر از قبلی بازمی گردد. با این حال، با واکسیناسیون 
3 میلیارد نفر از جمعیت جهان، نش��انه های دوران پساکرونا در حال 
ظهور اس��ت. اکنون دو چیز روشن اس��ت: نخست اینکه فاز آخر این 
همه گیری، طوالنی و دردناک خواهد بود؛ دوم اینکه کووید-19 دنیای 

متفاوتی را پس از خود به جا خواهد گذاشت.
»اکونومیس��ت« این هفته ش��اخصی به نام ش��اخص عادی بودن 
را منتش��ر کرده که هر دوی این واقعیت ه��ا را منعکس می کند. اگر 
متوس��ط میزان ش��اخص را قبل از وقوع کرونا 100 در نظر بگیریم، 
ش��اخص عادی بودن م��واردی مثل پروازها، ترافیک و خرده فروش��ی 
را در 50 کش��ور جه��ان )که ۷۶درصد از جمعیت جهان را تش��کیل 
می دهن��د( دنب��ال می کن��د. امروز عدد این ش��اخص ۶۶ اس��ت که 
نس��بت به آوریل سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. با این حال، 
تاخت وتاز کووید-19 در بس��یاری از کشورها هنوز به روشنی نمایان 
اس��ت. مالزی بدترین عملکرد را در این ش��اخص دارد و گرفتار موج 
بس��یار واگیردار همه گیری است که ش��ش مرتبه از موج همه گیری 
ماه ژانویه مرگبارتر و شاخص آن تنها 2۷است. تنها دلیل این مسئله 
این است که واکسیناسیون در این کشور همچنان تکمیل نشده باقی 
مانده است. در منطقه جنوبی صحرای آفریقا نیز که از موج همه گیری 
مرگباری رنج می برد، تنها 2.4 درصد از جمعیت باالی 12س��ال یک 
دز از واکس��ن را دریافت کرده اند. حتی در آمریکا که واکس��ن فراوان 
است تنها 30درصد از ایالت های می سی سی پی و آالباما کاما واکسینه 
شده اند. قرار است امسال 11میلیارد دز واکسن در جهان تولید شود، 
اما ماه ها طول خواهد کش��ید که این واکس��ن ها تزریق ش��وند و اگر 
کش��ورهای ثروتمند دزهای بیش��تری برای خود نگه دارند، این روند 

طوالنی تر هم خواهد شد.
کمبود واکسیناس��یون با س��ویه های جدید ویروس بدتر هم شده 

است. سویه دلتا که اولین بار در هند دیده شد، دو یا سه برابر ویروسی 
که از ش��هر ووهان آمد، واگیردار تر اس��ت. موارد ابتا آنقدر سریع در 
حال افزایش است که حتی در جاهایی که 30درصد از مردم واکسینه 
ش��ده اند، بیمارستان ها ممکن است به زودی  با کمبود تخت و پرسنل 
درمان و یا حتی اکسیژن مواجه شوند. سویه های جدید حتی در میان 
کس��انی که واکسینه شده اند نیز گس��ترش پیدا کرده اند. هنوز هیچ 
جهشی به توانایی واکسن در جلوگیری از تقریبا تمامی بیماری های 
س��خت و مرگبار خدش��ه وارد نکرده اس��ت، ولی بعدی ممکن است 
ای��ن کار را بکند. هیچ ک��دام از اینها این واقعی��ت را که همه گیری 
در نهای��ت فروکش خواهد کرد، تغیی��ر نمی دهد؛ حتی با اینکه خود 
ویروس احتماال باقی خواهد ماند. برای آن دسته از افراد خوش شانسی 
که کاما واکس��ینه ش��ده اند و به درمان های جدید دسترسی دارند، 
کووید-19 دیگر بیماری کشنده ای نیست. در انگلستان که سویه دلتا 
در آن غالب است، نرخ مرگ ومیر در صورت ابتا به بیماری 0.1 درصد 
اس��ت که مشابه سرماخوردگی فصلی اس��ت. در صورتی که سویه ای 
نیاز به تولید واکس��ن جدید داشته باشد، زمان زیادی برای تولید آن 
نیاز نیست. با این حال، با فراوان شدن واکسن در کشورهای ثروتمند، 
دیدن مردم در کشورهای فقیر که از نبود واکسن جان خود را از دست 
می دهند نیز باعث خشم و ناراحتی می شود و میان کشورها اختاف 
ایجاد می کند. محدودیت های سفر نیز این دو جهان را از هم جدا نگه 
خواهد داشت. در نهایت پروازها ادامه پیدا می کنند، ولی تغییر رفتاری 

باقی می مانند که برخی از آنها عمیق خواهند بود.
به نظر می رس��د می��راث کووید-19 هم��ان الگ��وی به جامانده از 
همه گیری گذشته را دنبال می کند. نیکوالس کریستاکیس از دانشگاه 
ییل س��ه تغییر را شناسایی کرده است: تهدید جمعی سبب رشد در 
قدرت دولت می شود؛ متحول شدن زندگی روزانه سبب می شود مردم 
به دنبال معن��ای آن بروند و نزدیکی به مرگ که احتیاط مردم را در 
زمان اوج بیماری افزایش می دهد، با گذر آن س��بب افزایش جسارت 

مردم می شود.
از بازگشت به مذهب تا میراث دولت بزرگ 

درب��اره ض��رورت تعطیلی ه��ای گس��ترده بحث ه��ای آکادمیک 
گسترده ای در گرفته است. با این حال، اگر تنها به برنامه های هزینه ای 
دول��ت بایدن نگاه��ی بیندازید می بینید که می��راث دولت بزرگ در 

همه گیری به نمایش درآمده اس��ت؛ مش��کل هرچه باشد، نابرابری، 
رشد اقتصادی آهس��ته یا امنیت زنجیره های تامین، به نظر می رسد 
یک دولت بزرگ تر و فعال تر راه حلی اس��ت که ترجیح بیشتری دارد. 
شواهدی مبنی بر روی آوردن مردم به جست وجوی معنای زندگی نیز 
وجود دارد که سبب تغییر به سمت سیاست هویت در هر دو گرایش 
راس��ت و چپ می شود. ولی از آن هم عمیق تر شده است؛ تقریبا یک 
 )Pew( نفر از هر پنج نفر در ایتالیا و هلند به مرکز نظرس��نجی پیو
گفته اند  که همه گیری، کشورشان را مذهبی تر کرده است. در اسپانیا و 
کانادا تقریبا دو نفر از هر پنج نفر گفته اند که از زمان همه گیری روابط 

فامیلی شان محکم تر شده است.
فراغ��ت مردم هم در این دوره تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت. مردم 
می گویند در این دوران 15درصد بیشتر برای خودشان وقت داشته اند. 
زمان مطالعه زنان جوان در انگلستان 50درصد باال رفته و آژانس های 
ادبی مملو از رمان های تازه چاپ ش��ده اند. برخی از این تغییرات محو 
خواهند ش��د، ولی برخی دیگر باقی خواهند ماند. مثا ممکن اس��ت 
برخ��ی از مردم بخواهند س��خت کار ک��ردن پیش از کرون��ا را کنار 
بگذارند. در انگلستان درخواست ها برای ورود به دانشکده های پزشکی 
در س��ال2020 میادی حدود 21درصد افزایش داش��ت و در آمریکا 
ایجاد کس��ب و کارها از س��ال 2004 به بیش��ترین میزان خود رسید. 
نظرسنجی ها نشان می دهد یک نفر از هر سه نفر آمریکایی که در خانه 
کار می کنند می خواهند پنج روز هفته را دورکاری داشته باشند. برخی 
از روس��ا به نیروهای خود دستور داده اند که به دفاتر کاری بازگردند، 
برخی دیگر هم در حال تشویق آنها به بازگشت هستند. اینکه اشتیاق 
به ریسک کردن باز خواهد گشت یا نه، هنوز مشخص نیست. در اصل 
اگر از این بیماری مرگبار نجات یافته اید باید خود را فرد خوش شانسی 
بدانید. در سال های پس از آنفلوآنزای اسپانیایی که یک قرن قبل اتفاق 
افتاد، عطش��ی برای هیجان در هر حوزه، از آزادی های جنسی گرفته 
تا دیوانگی سرعت به صحنه آمد. این بار این مرزهای جدید می توانند 
از مسافرت های هوایی گرفته تا مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی را 
دربر بگیرند. قبل از آمدن کرونا، به نظر می رسید با انقاب دیجیتالی، 
تغییرات آب  و هوایی و ظهور چین، رهبری دنیای غرب پس از جنگ 
جهانی دوم به پایان رسیده است. همه گیری روند این انتقال را سریع تر 

خواهد کرد.

نوع دلتای کرونا با ما چه می کند؟
واکسیناسیون در سایه دلتا

غلبه حاشیه بر متن در واردات واکسن

طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال در 7 گام
بازاریابی دیجیتال روز به روز در حال توس��عه اس��ت. امروزه دیگر کمتر کسی به دنبال بازاریابی و جلب نظر 
مخاطب هدف با شیوه های سنتی است. دلیل این امر هم افزایش توجه کاربران به شبکه های اجتماعی و به طور 
کلی فضای دیجیتال است بنابراین اگر برند شما هنوز وارد عرصه بازاریابی دیجیتال نشده است، در حال از دست 
دادن زمان هستید. ساالنه شمار باالیی از برندها برای ورود به عرصه بازاریابی دیجیتال تمایل نشان می دهند. 

نکته مهم در این میان ضرورت ورورد به عرصه بازاریابی دیجیتال با آگاهی کامل از شرایط است. 
بسیاری از برندها فقط به دنبال تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و اینترنت هستند. این امر اگر بدون برنامه 
درستی دنبال شود، امکان جلب نظر مخاطب هدف را از بین می برد. متاسفانه استفاده از راهکارهای مطمئن 
همیشه یکی از چالش های مهم کارآفرینان محسوب می شود. این امر بسیاری از بازاریاب ها را در دوراهی های...



فرص��ت ام��روز: س��ال 1400 در حال��ی س��ال »تولید؛ پش��تیبانی ها، 
مانع زدایی ها« نام گرفته اس��ت که فضای نامطلوب کس��ب وکار و قوانین 
س��لیقه ای از جمله موانعی است که در مس��یر تولید قرار گرفته است. به 
اعتقاد فعاالن اقتصادی، ت��ورم مقررات و قوانین بعضا مزاحم، تاثیر منفی 
در اقتصاد ایران به جای گذاش��ته اس��ت که اث��رات آن کمتر از تحریم ها 
و محدودیت ه��ای بین المللی نیس��ت؛ چراکه نوعی س��ردرگمی در روند 
فعالیت های تولیدی ایجاد کرده اس��ت. تحلیل های کارشناس��ی نش��ان 
می دهد که مشخص کردن مخل یا مفیدبودن مجوزها، شفاف کردن تعداد 
مجوزهای هر نهاد و دالیل امتناع نهادها از تسهیل در دریافت آنها در کنار 
تمرکز روی گس��ترش پلتفرم دولت الکترونیک از جمله مواردی است که 

کمک می کند تا مسیر مانع زدایی از تولید سریع تر و دقیق تر طی شود.
از س��وی دیگر، در حالی تا حدود یک ماه دیگر دولت س��یزدهم فرمان 
اقتصاد را به دس��ت می گیرد که اغلب متخصصان و کارشناس��ان معتقدند 
زمانی برای فرصت س��وزی باقی نمانده است و باید هرچه سریع تر با تعیین 
اولویت ه��ا و اصاح سیاس��ت ها، قطار اقتصاد را به ریل توس��عه بازگرداند. 
این در حالی اس��ت که اقتصاددانان معتقدند اغلب مشکات داخلی نمود 
اقتصادی دارند، اما از ریش��ه های غیراقتصادی برخوردارند و اینجاست که 
باید بر اصاح سیاست گذاری متمرکز شد. غفلت و بی اعتنایی به این نکته 
مهم باعث ش��ده که در طول سه دهه گذشته نس��خه های نادرستی برای 
اقتصاد تجویز شود که حاصلی جز اتاف منابع و فرصت سوزی نداشته است.

سوگواره تولید و یارانه اقتصاد به سیاست
در تمام س��ال  هایی که اقتصاد زیر س��ایه سیاس��ت قرار داش��ته است، 
بیش��ترین هزینه از خزانه تولید پرداخت شد. قربانی بزرگ در طول دهه 
90 نتوانس��ت حتی یک قدم به پیش بردارد چه اینکه تمام جلو رفتن  ها 
  با عقب  نشینی مواجه شد تا در نهایت آمارها نتوانند در یک بازه 10ساله، 
نرخ رش��د مثبتی برای تولید ناخالص داخلی نمایان سازند. در پایان دهه 
90 می��زان تولی��د ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تف��اوت چندانی با این 
شاخص در سال 1390 نداشت تا اقتصاددانان از این دوره به عنوان »دهه 
خاموش اقتصاد« یاد کنند. دوره  ای که گویی هیچ اتفاقی در آن رخ نداده 

و تنها عنصر زمان در آن پیش رفته است. هزینه  های    مادی و معنوی این 
واقعه برای اقتصاد ایران به قدری ناگوار اس��ت که تاثیر آن در دهه آینده 

نیز جاری خواهد شد.
در س��ال هایی که اعمال تحریم ها، بی ثبات��ی در فضای اقتصاد کان را 
به اوج خود رس��اند، فعالیت های مولد نتوانس��تند به اندازه داد و ستدهای 
غیرمولد، جذابیت داش��ته باشند. از همین رو س��رمایه ها به جای گسیل 
به س��وی تولید، مس��یر معکوس در پیش گرفت و به س��وی سوداگری و 
فعالیت  های    غیرمولد سوق پیدا کرد. رونق داد و ستد در بازارهای ارز، طا، 
خودرو و مسکن موجب شد تا این بازارها در مقابل تولید از مزیت سوددهی 
بیشتری برخوردار شوند. تکرار این رویه در طول یک دهه گذشته و تداوم 
آن در اکثر سال  های    آن، فرهنگ کار و کارآفرینی در فضای مولد را به خطر 
انداخته است. بی اعتمادی به تولید، بزرگترین هزینه معنوی تحریم هاست 
که به اقتصاد تحمیل شده است. کاهش انگیزه های تولید در میان صاحبان 
س��رمایه را می  توان میراثی نامیمون از سال های دهه 90 دانست که حتی 
اگر دوران یارانه دهی اقتصاد به سیاست به سر آید، آثار آن به   سختی و در 

مدتی طوالنی از بدنه اقتصاد خارج خواهد شد.
اثر مس��تقیم س��ال هاي رکود بر اقتصاد ایران ه��م در آمارهاي مختلف 
مرتبط با تولید ناخالص داخلي نمایان است. درآمد سرانه ایرانیان به قیمت 
ثاب��ت در پایان دهه 90 حدود 30 درصد کمتر از س��ال ابتدایي این دهه 
برآورد شده است. در این سال ها میزان تشکیل سرمایه ثابت براساس سال 
پایه 90 نیز نه تنها رش��د نکرده که تا حدودي نزولي بوده اس��ت. میزان 
تشکیل سرمایه ثابت در سال 90 معادل 135 هزار میلیارد تومان بود که 
در پایان س��ال 139۷ به 101 هزار میلیارد تومان براس��اس سال پایه 90 
رس��یده است. کاهش 25 درصدي تشکیل سرمایه ثابت در این سال ها در 
حالي رقم خورد که سهم تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلي نیز 
با کاهش همراه بوده اس��ت. در سال 1390 سهم تشکیل سرمایه ثابت از 
GDP معادل 20 درصد بود، اما در سال 9۷ این سهم به 15 درصد رسید. 
این آمارها در برابر آمارهاي فرار سرمایه نشان مي دهد که  سرمایه گذاري در 

بخش تولید با تهدیدهاي جدي مواجه شده است.

در تمام این س��ال ها که بدنه تولید به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم با 
زخم ه��اي عمی��ق از ناحی��ه تحریم هاي اقتصادي مواجه ش��ده اس��ت، 
اقتصادگردان��ان و اقتصاددان��ان امیدوار بوده اند ت��ا موانع داخلي در جهت 
پشتیباني از تولید کاهش یابد. فعاالن اقتصادي بخش خصوصی بارها تاکید 
کرده اند که بسیاري از دست اندازهاي پیش پاي تولید را مي توان از طریق 
اص��اح رویه هاي داخلي کنار زد و مس��یر را براي تولیدکنندگان هموارتر 
س��اخت. آنها بر این باورند که برخي بخش��نامه ها و مقررات دستگاه هاي 
اداري آس��یب بیش��تري نس��بت به تحریم ها به تولید وارد کرده اس��ت. 
بخش هاي مالیاتي و تامین اجتماعي همواره بیشترین انتقادها را از سوی 

فعاالن اقتصادی برانگیخته است.
خواسته فعاالن اقتصادي در مانع زدایی از تولید

انبوه مقررات زائد و دس��ت و پاگیر موجب ش��د تا هیأت مقررات  زدایي 
از کس��ب و کار زیر نظر وزارت امور اقتصادي و دارایي تش��کیل شود. این 
هیأت ابتدا تمامي مجوزهاي دس��تگاه هاي اداري در مسیر کسب و کارها 
را شناس��ایي کرد، اما موفق نشد به طور کامل مقاومت دستگاه ها را براي 
حذف مجوزها بشکند. اجراي قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با 
همکاري اتاق بازرگاني و مجلس شوراي اسامي در سال 1390 به تصویب 
رس��یده است، مهمترین خواس��ته فعاالن اقتصادي در جهت مانع زدایي و 
پشتیباني از فعالیت  هاي اقتصادي مولد است. این قانون همچنان به طور 
کامل اجرا نمي ش��ود و برخي از مواد آن با وجود اباغ از سوي معاون اول 

رئیس جمهور در فاز اجرا با نقص هایي مواجه است.
مقررات  زدایي و اجراي قانون مس��تمر بهبود محیط کسب و کار، اولین 
خواس��ته بخش خصوصي از دولت سیزدهم براي پشتیباني از تولید است. 
تنقیح قوانین در مجلس ش��وراي اس��امي که به منظ��ور پاالیش قوانین 
موج��ود در دوره قبلي پارلمان آغاز ش��د نی��ز مي تواند مهمترین عملیات 
مجلس در جهت مانع زدایي لقب بگیرد. از س��وي دیگر، فعاالن اقتصادي 
انتظار دارند با اصاح رویه هاي قضایي، شرایط براي تولیدکنندگاني که به 
مشکات قضائي برخورد مي کنند، فراهم شود تا این قوه نیز نقش خود را 

در مسیر پشتیباني و مانع زدایي از تولید ایفا نماید.

چالش های ایران نمود اقتصادی و ریشه های غیراقتصادی دارند

اقتصاد در سیطره سیاست

یک کارش��ناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته 
انتظارات تورمی تعدیل شده و شاهد ریزش بورس و ثبات نسبی قیمت 
مس��کن هستیم، می گوید به دنبال نوسانات اقتصادی سه سال گذشته 
مطالبات عمومی باال رفته که به نظر می رسد دولت آینده قصد دارد به 
این مطالبات پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینه های جاری، 

رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت مسکن مواجه می شویم.
مهدی س��لطان محمدی درباره پیش بینی آینده بازار مسکن تا پایان 
س��ال به ایس��نا، گفت: در بس��یاری موارد پیش بینی قیمت در بازارها 
امکان پذیر نیس��ت. اما اقتصاد ما با مش��کاتی مواجه اس��ت که شاید 
مهمترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایه های سرگردان باشد. در 
طول دو سه سال گذشته شوک هایی به اقتصاد وارد شد که اصلی ترین 
آن تحریم های دوره ترامپ بود. س��پس بیم��اری کرونا اتفاق افتاد که 
منجر به کمبود دارایی های سرمایه ای شد. هجوم نقدینگی سرگردان به 
بازارها باعث شد حبابی در دارایی های سرمایه ای شکل بگیرد که دیدیم 

شاخص بورس، مسکن، ارز و طا به شدت باال رفت.
وی افزود: از س��ال گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی به این نتیجه 
رسیدند که حباب بازارها بیش از اندازه بزرگ شده که به تدریج ریزشی 
در این بازارها رخ داد. شاخص بورس از 2 میلیون واحد به 1.2 میلیون 
واحد رسید. در بخش مسکن سقوط قیمتی رخ نداد اما رشد قیمت از 

آبان 1399 به بعد کاهش پیدا کرد.
س��لطان محمدی، عوامل ایجاد تورم ش��دید در س��ه سال گذشته را 
کماکان پابرجا دانست و گفت: اثر شوک های بیرونی مثل خروج آمریکا 
از برج��ام و معضل کرونا هنوز به طور کامل برطرف نش��ده اس��ت. در 
سال جاری کسری بودجه وحشتناکی داریم که می تواند مهمترین عامل 
ش��کل گیری تورم آتی باش��د. لذا برای اینکه بتوانیم قیمت دارایی های 
س��رمایه ای و به طور خاص مسکن را تحت کنترل درآوریم باید مسئله 

رشد نقدینگی و کسری بودجه را حل کنیم.
وی تاکی��د کرد: یا باید درآمدهای دول��ت را افزایش دهیم یا هزینه 
را پایی��ن بیاوری��م. در صورت احیای برجام افزای��ش درآمدها از طریق 
دالره��ای نفتی آزاد ش��ده محتمل اس��ت که به ط��ور موقت می تواند 
ُمسکنی برای اقتصاد باشد، اما از آن طرف کمتر کسی به کاهش هزینه 
دول��ت فکر می کند. در فضای کلی جامعه راجع به مطالبات مردم مثل 
افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان صحبت می شود. احتماال دولت 
آینده هم به این س��مت می رود که با افزایش هزینه، بخش��ی از جامعه 
را راضی نگه دارند. این موضوع تبعات منفی برای اقتصاد کش��ور دارد. 
در ونزوئا اتحادیه های کارگری با افزایش مطالبات، کنترل کشور را در 
دست گرفتند که منجر به تورم های میلیونی و میلیاردی شد و در حال 

حاضر قصد دارند شش صفر را از پول ملی خود حذف کنند.
این کارشناس اقتصاد مس��کن، درآمدهای نفتی را تکافوی مدیریت 
اقتصاد کشور ندانس��ت و گفت: حتی اگر برجام احیا شود نمی توان به 
حل مشکات اقتصادی و کنترل تورم خوشبین بود. در بخش مسکن، 
قیمت نهاده های س��اختمانی نسبت به سال گذشته حدود 100درصد 
رش��د کرده و عوارض شهرداری باال رفته است. محدودیت هایی هم در 
تراکم ایجاد ش��ده که قیمت زمین را ب��اال می برد. مجموعه این عوامل 
اج��ازه نمی دهد قیمت مس��کن کاهش پیدا کن��د. در بهترین حالت، 
افزایش قیمت مس��کن کمتر از تورم خواهد بود اما اگر با تورم عمومی 

افسارگسیخته مواجه شویم قیمت مسکن هم باال می رود.
به گفته سلطان محمدی، آمارهایی که در ایران از بازه های کوتاه مدت 
بازار مسکن ارائه می شود منعکس کننده تغییرات واقعی قیمت نیست؛ 
زیرا در شاخص کلی، اثرات نوع ساختمان های معامله شده و کیفیت آنها 
لحاظ نمی ش��ود. بانک مرکزی یا مرکز آمار، داده های تمامی واحدهای 
فروخته ش��ده را جمع می زنند و متوسط قیمت را اعام می کنند. حال 

آنکه ممکن اس��ت در یک ماه واحدهای نوس��از یا واحدهایی با کیفیت 
باالتری فروخته ش��ود و در ماه بعد برعک��س آن اتفاق بیفتد. بنابراین 
شاخص ماهیانه از دقت کافی برخوردار نیست. به همین دلیل آمارهای 
سه ماهه و شش ماهه که به تدریج اثر ریزنوسانات را از بین می برد قابل 
اتکاتر اس��ت. او با بیان اینکه تردید بر بازار مس��کن سایه افکنده است، 
ادامه داد: در س��ال جاری با یک وضعیت مبهم و اس��تثنایی در اقتصاد 
مواجه هس��تیم که بر روی بازار مس��کن تاثیرگذار بوده است. با وجود 
مذاکرات برجامی هنوز در سال 1400 سرنوشت این توافقنامه مشخص 
نیست. البته امیدها افزایش یافته که توافق انجام شود و اقتصاد حرکت 
کند، اما موانع زیادی هم بر سر راه برجام وجود دارد که هنوز در سطوح 
سیاسی و اقتصادی با آن درگیر هستیم. مسئله دیگر انتخابات ریاست 
جمهوری است که در فصل بهار منجر به ایجاد فضای ابهام آلود در کلیه 
بازارها از جمله بازار مسکن شد. در حال حاضر نیز موضوع وزیر مسکن 

آینده مطرح است که به تردیدها از آینده دامن می زند.
این کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه اپیدمی کرونا نیز عامل 
دیگر کاهش حجم معامات مسکن بوده است، گفت: مسئله دیگر تغییر 
فصلی است که به طور سنتی در فروردین و اردیبهشت معامات کاهش 
می یاب��د و طبیعتا داده های قیمتی نیز ما را به جمع بندی درس��تی از 
وضعیت آینده نمی رس��اند. سلطان محمدی با اشاره به رشد 3 درصدی 
ماهیانه قیمت مسکن ش��هر تهران در خردادماه تاکید کرد: این میزان 
رشد قیمت با توجه به حجم پایین معامات که حدود 5100 فقره بوده 
قابل اتکا نیس��ت. شاید اگر رشد قیمت ش��دید بود می توانستیم درک 
نس��بی از وضعیت بازار به دس��ت بیاوریم. در فروردین و خرداد با افت 
قیمت نسبت به اسفند مواجه بودیم. بعد در خردادماه باال رفت و مجددا 
به حدود قیمت اسفند برگشتیم. این نوسانات اندک نشان می دهد بازار 

در یک باتکلیفی قرار دارد.

مسکن تا پایان سال به کدام سو می رود؟

سایه تردید بر بازار مسکن

خبرخوان

همزمان با موج جدید کرونا در پایتخت
بازار تهران تعطیل شد

تغییر وضعیت مجدد کرونایی در پایتخت و ورود آن به وضعیت قرمز موجب 
تعطیل��ی بازار بزرگ تهران ش��د. از روز ش��نبه 12 تیرماه ته��ران مجدد وارد 
وضعیت قرمز کرونایی شد و همانطور که در سنوات گذشته شاهد آن بودیم با 
وارد شدن هر شهری به وضعیت قرمز، بازارهای آن شهر تعطیل می شدند. بر 
همین اساس تمامی بازارهای تهران از روز شنبه به صورت غیررسمی و از روز 
یکشنبه به طور رسمی تعطیل شدند و تمام واحدهای صنفی باید نسبت به این 

امر اقدام کنند در غیر این صورت با آنها برخورد می شود.
گروه های شغلی 2، 3 و 4 در وضعیت قرمز کرونایی باید تماما تعطیل باشند 
و تنها گروه ش��غلی یک که مش��اغل پرمصرف و ضروری را تشکیل می دهند، 
توانایی فعالیت بامانع را دارند. در همین راستا روابط عمومی اتاق اصناف ایران 
اعام کرد: تنها گروه شغلی یک در شهرهای قرمز امکان فعالیت دارند و فعالیت 

مشاغل گروه های 2، 3 و 4 در شهرهای قرمز ممنوع است.
در ای��ن اطاعیه، اتاق اصناف ایران از »خانواده بزرگ اصناف« خواس��ته با 
افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش 
آن به س��طح بیش از 90 درصد، موجب قطع زنجی��ره انتقال این ویروس در 
جامعه شوند. اتاق اصناف همچنین از تشدید بازرسی، نظارت و برخورد قاطع با 
واحدهای اندک خاطی از سوی اتاق ها و اتحادیه های صنفی خبر داده و گفته 
که این بازرسی ها موجب ضمانت در اجرای بیش از پیش رعایت دستورالعمل ها 

و پروتکل های بهداشتی خواهند بود.

هیچ خبری از کوپن آب نیست
101 شهر در وضعیت تنش آبی

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب کش��ور ضمن تکذیب اخباری که در 
فضای مجازی مبنی بر کوپن آب منتشر می شود، گفت هنوز به شرایط کوپن 
نرس��یده ایم، اما باید گفت که در حال حاضر از میان 304 ش��هر در معرض 

تنش آبی 101 شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارد.
حمیدرضا جانباز روز یکش��نبه در نشس��تی خبری با اش��اره به وضعیت 
بارش ها گفت: در شش حوضه آبریز کشور شاهد کاهش بارش ها نسبت به 
سال گذشته هستیم. براساس آمار به طور متوسط وضعیت کاهش بارش در 
شش حوضه آبریز نسبت به سال گذشته 52 درصد کاهش داشته و نسبت 
به متوس��ط بلندمدت 3۷ درصد کاهش بارش را شاهد هستیم. بیشتر این 
کاهش بارش ها در حوزه ش��رق و مرکز فات ایران با 53 درصد و کمترین 
)کاهش بارش ها( در ش��مال غرب و حوض��ه آبریز دریاچه ارومیه 13درصد 
بوده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب کشور خاطرنشان کرد: عاوه بر 
کاهش بارش در کشور، افزایش بی رویه و زودرس دما نیز موجب نگرانی هایی 
در کش��ور شده که مش��کاتی را در تابستان امس��ال به وجود آورده است. 
کولره��ا در مرکز فات ایران طی ماه های گرم س��ال ح��دود 11درصد آب 
مصرفی را به خود اختصاص می دهند. او درخصوص شرایط سدهای تامین 
آب شرب نیز گفت: تامین آب شرب حدود 500 شهر و به  طور دقیق 4۶۷ 
ش��هر وابسته به منابع آب سدها هستند. با نگاهی به وضعیت آب سدهای 
مهم کشور که وظیفه تامین آب شرب را دارند، میزان ورودی آب سدها در 
سال  جاری آبی نسبت به متوسط سال گذشته ۶0 درصد و متاسفانه میزان 
حجم آب سدها هم 34 درصد کاهش را شاهد هستیم. جانباز با بیان اینکه 
در برخی از استان ها تابستان امسال وضعیت سختی داریم، یادآور شد: اگر 
میزان تولید و مصرف آب برابر باشد وضعیت تنش آبی اطاق می شود. طی 
سال 1400 در حال حاضر 304 شهر در معرض تنش آبی هستند. از میان 
304 شهر در معرض تنش آبی و 101 شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار 
دارد. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضاب کشور، طی سال های گذشته 
رقم ش��هرهای دارای تنش بسیار باالتر بود؛ به طوری که در سال  94 حدود 

285 شهر در وضعیت قرمز تامین آب بودند.

در خردادماه امسال
 خوراکی ها چقدر گران شدند؟

گزارش مرکز آمار ایران بیانگر ادامه روند افزایشی قیمت کاالهای خوراکی 
است. مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش از وضعیت تغییر متوسط قیمت اقام 
خوراکی منتخب برای گروه های مختلف خوراکی در مناطق ش��هری کشور 
در خردادماه را منتشر کرد. براساس این گزارش در گروه نان و غات، اقام 
»شیرینی خشک« و »رشته آش« با 2.۷ درصد و »برنج ایرانی درجه یک« با 

2.0 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن نیز »مرغ ماشینی« با 4.8 
درصد، »کنسرو ماهی تن« و »گوشت گاو یا گوساله« با 1.1 درصد بیشترین 
افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنین در این گروه »گوشت 
گوسفند« با 2.2 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته 
اس��ت. همچنین در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش 
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »شیر خشک« با 4.2 درصد، »تخم مرغ 

ماشینی« با 4.1 درصد بوده است.
در گروه میوه و خشکبار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط 
به »خربزه« با 24.4 درصد و »هندوانه« با 15.1درصد اس��ت. همچنین در 
این گروه »هلو« با 15.4 درصد و »پرتقال« با  8.8 درصد بیشترین کاهش 
قیمت را نسبت به ماه قبل داشته ¬اند، اما بیشترین افزایش قیمت در گروه 
س��بزیجات و حبوبات نسبت به ماه قبل مربوط به »سیب زمینی« با 14.۷ 
درصد، »گوجه فرنگی« با 14.3 درصد، »بادمجان« با 11.0 درصد و »پیاز« 
با 9.9 درصد است. در گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها نیز 
بیش��ترین افزایش قیمت نس��بت به ماه قبل مربوط به »نوشابه گازدار« و 

»شکر« با 5.2 درصد و »قند« با 2.۷ درصد است.

رئیس سازمان بورس خبر داد
واریز بخش دوم سود سهام عدالت تا آخر هفته

رئیس س��ازمان بورس از واریز بخش دوم سود سهام عدالت سال 1398 
تا پایان هفته خبر داد. محمدعلی دهقان دهنوی در مورد اینکه قرار بود نام 
اسامی شرکت هایی که سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری 
مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان هفته قبل اعام شود، اما این اتفاق نیفتاده 
است، توضیح داد: هنوز به جمع بندی برای اسامی نرسیده ایم، اما تا آخر این 
هفته هم اسامی اعام می شود و هم سود به حساب مشموالن واریز خواهد 
شد. او در مورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز سود را عید قربان اعام کرده 
بود نیز توضیح داد: وزیر اعام کرده بود که بخش دوم س��ود تا عید قربان 
واریز می ش��ود، بنابراین اگر جمع بندی تمام شود تا آخر هفته جاری سود 

واریز خواهد شد.
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فرصت امروز: موتور رش��د س��رمایه گذاری در دهه 90 خاموش بوده 
و آمارها نش��ان می دهد روند تش��کیل س��رمایه در ایران طی 15 سال 
حدود 18درصد آب رفته اس��ت. با وجود روند مثبت تش��کیل س��رمایه 
در ده��ه 80، ای��ن روند اما پس از س��ال 90 و اعم��ال تحریم ها نزولی 
ش��د و رشد اقتصادی ایران از همین ناحیه آسیب دید. براساس آمارها، 
در س��ال 1398 کمترین رقم سرمایه گذاری طی 15سال اخیر به ثبت 
رس��یده و سال 1390 طایی ترین س��ال برای  تشکیل سرمایه ثابت در 
15 سال اخیر بوده است. تحریم ها در حالی در فاصله سال های 1390 تا 
1398 وضعیت متفاوت و بغرنجی بر اقتصاد ایران تحمیل کردند که این 
وضعیت خود را در قالب فرار س��رمایه از کشور و کاهش شدید تشکیل 

سرمایه ثابت و در یک کام مرگ سرمایه گذاری نشان داده است.
آمارها در حالی از رشد مثبت سرمایه گذاری در دهه 80 حکایت دارد که 
منفی شدن رشد سرمایه گذاری از دهه 90 آغاز و در دوره تحریم ها تشدید 
شد. به طوری که میانگین رشد ساالنه سرمایه گذاری در بازه زمانی 1391 
تا 1395 برابر با منفی 4.2 درصد و در سال های 1391 تا 1398 به منفی 
4.9 درصد رس��ید. در واقع، از یک سو تورم باال باعث شده تا سرمایه های 
داخلی به جای تولید به سمت بازارهای دارایی با انگیزه سفته بازی برود و 
از س��وی دیگر، تحریم ها و قطع روابط مالی با جهان باعث انسداد جریان 

سرمایه گذاری خارجی شده است.
سرمایه گذاران از چه مشکلی فرار می کنند؟

در همین حال، آخرین گزارش فصلی امنیت س��رمایه گذاری از س��وی 
مرکز پژوهش ها نشان می دهد که عمل نکردن مسئوالن به وعده های شان، 
در منصرف کردن س��رمایه گذاران از سرمایه گذاری در ایران )در میان 38 
مؤلفه موجود( بیش��ترین تأثیر را داشته است. هرچند این گزارش بیانگر 
بهبود فصلی وضعیت امنیت سرمایه گذاری در پاییز پارسال نسبت به فصل 
تابس��تان است، اما برآیند کلی آن از چالش های همیشگی سرمایه گذاری 
در ایران حکایت دارد. این گزارش دوازدهمین س��نجش پی درپی و فصلی 

»ش��اخص امنیت سرمایه گذاری در ایران« اس��ت و با استفاده از آمارهای 
رس��می منتش��ر ش��ده و در دس��ترس و همینطور ارزیابی ۷۷12 فعال 
اقتصادی از سراس��ر کشور به دست آمده اس��ت که در مجموع، وضعیت 
امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1399 را با 38 مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک 

31 استان و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد.
براس��اس گ��زارش نه��اد پژوهش��ی مجل��س، ش��اخص کل امنیت 
سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی 
و آماری تهیه می شود، در پاییز 1399 کمیت ۶.3۷ از 10 )10 بدترین 
حالت( س��نجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل 
قب��ل از آن یعنی فصل تابس��تان ۶.4۶ و در پاییز س��ال قبل )1398( 
کمی��ت ۶.12 محاس��به ش��ده بود که نش��ان می دهد ارزیاب��ی امنیت 
س��رمایه گذاری نسبت به فصل قبل اندکی بهتر و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل، بدتر شده است.
براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش، در 
پاییز 1399 نامناس��ب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده 
به ترتیب عبارت بوده اند از: عمل مس��ئوالن ملی به وعده های داده ش��ده 
)8.۷2(، عمل مس��ئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده 
)8.41( و اعمال نفوذ و تبانی در معامات ادارات )8.40(. در س��وی مقابل 
نیز مناس��ب ترین مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری در پاییز پارس��ال نیز 
به این ترتیب بوده اند: سرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات( )4.48(، رواج 
توزی��ع کاالی قاچاق )4.5( و اس��تفاده غیرمجاز از ن��ام و عائم تجاری یا 
مالکیت معنوی )4.82(. همانطور که اش��اره شد، 10 بدترین حالت است 

و هرچه رقم به 10 نزدیک تر باشد نشان دهنده بدتر شدن وضعیت است.
این در حالی اس��ت که در پیمایش تابس��تان 1399 و براساس ارزیابی 
فعاالن اقتصادی، نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری به ترتیب 
ش��امل عمل مس��ئوالن ملی به وعده های داده ش��ده )8.۶8(، اعمال نفوذ 
و تبانی در معامات ادارات )8.5۷(، عمل مس��ئوالن اس��تانی و محلی به 

وعده های اقتصادی داده شده )8.34( و همچنین مناسب ترین مؤلفه های 
امنیت سرمایه گذاری شامل رواج توزیع کاالی قاچاق )4.۶4(، سرقت مالی 
)پول نقد، کاال، تجهیزات( )4.۷4(، استفاده غیرمجاز از نام و عائم تجاری 

یا مالکیت معنوی )4.98( بوده است.
جغرافیای استانی امنیت سرمایه گذاری

به گفته مرکز پژوهش ها، نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که 
فعاالن اقتصادی را در فصل پاییز گذش��ته بیش از همه آزار داده همچون 
دوره های گذشته، »عمل مسئوالن به وعده های داده شده« بوده است که 
عمل نکردن مس��ئوالن به وعده های شان در منصرف کردن سرمایه گذاران 
از س��رمایه گذاری در ایران )در میان 38 مؤلفه موجود( بیشترین تأثیر را 

داشته است.
براس��اس یافته های داده های پیمایش��ی این گزارش )بدون احتس��اب 
داده های آم��اری(، در پاییز 1399، فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در 
این پیمایش از اس��تان های البرز، تهران و لرستان، نامناسب ترین ارزیابی 
و اس��تان های خراسان جنوبی، گلس��تان و آذربایجان غربی مناسب ترین 
ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایش��ی شاخص امنیت سرمایه گذاری 
ارائه کرده اند، اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایش��ی در 
این پژوهش، استان های تهران، البرز و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب ترین 
و اس��تان های خراس��ان جنوبی، آذربایجان غربی و گلستان مناسب ترین 
وضعیت را از نظر ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری در پاییز 1399 کسب 

کرده اند.
همچنی��ن از بی��ن 9 حوزه فعالی��ت اقتصادی مورد مطالع��ه در پایش 
پاییز گذش��ته، فعاالن اقتصادی در حوزه زراع��ت، باغداری و جنگلداری، 
مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعاالن اقتصادی در حوزه 
ارتباطات، توزیع و... )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( 
نامناس��ب ترین ارزیاب��ی را در می��ان هم��ه حوزه ه��ا از وضعی��ت امنیت 

سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

روند تشکیل سرمایه در دهه ۹0 چطور آب رفت؟

مرگ سرمایه گذاری

بان��ک مرکزی در ارتب��اط با عوامل بنیادین اقتصاد کش��ور توضیح داد 
که علی رغم تش��دید تحریم های اقتصادی از س��وی دولت آمریکا در کنار 
تبعات منفی شیوع ویروس کووید-19 در سطح جهان، تحوالت اقتصادی 
س��ال 1399 حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کش��ور و روند رو به بهبود 

فعالیت های اقتصادی در کشور است.
بان��ک مرکزی اعام کرد: نوس��انات کوتاه مدت نرخ ارز طی س��ال های 
اخی��ر در کوتاه مدت متأثر از تغییر انتظارات نس��بت ب��ه تحوالت بخش 
خارجی اقتصاد کش��ور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط 
با برجام در هدایت مس��یر حرکتی نرخ ارز موثر بوده اس��ت، اما آنچه در 
نهایت تعیین کننده مسیر تحوالت نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین 
اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه 
مؤلفه هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد )نظیر صادرات 
و واردات کااله��ا و خدمات و جریانات مالی و س��رمایه ای اقتصاد با دنیای 

خارج( را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است.
در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کش��ور می بایس��ت اش��اره کرد که 
علی رغ��م تش��دید تحریم های اقتصادی از س��وی دولت آمری��کا در کنار 
تبعات منفی شیوع ویروس کووید-19 در سطح جهان، تحوالت اقتصادی 
س��ال 1399 حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کش��ور و روند رو به بهبود 
فعالیت های اقتصادی در کش��ور است. به گونه ای که اقتصاد ایران در سال 
1399 پس از دو س��ال، رشد اقتصادی مثبت معادل 3.۶ درصد را تجربه 
کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح 2.5 درصد رقم 
خورد. این عملکرد در ش��رایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی 
گروه های اقتصادی )به غیر از گروه خدمات که همانند س��ایر کش��ورهای 
جهان بیش��ترین آسیب پذیری از ش��یوع بیماری کرونا را داشته است( در 

سال 1399 مثبت بوده است.
همچنین شایان توجه است که در فصل چهارم سال 1399، رشد تولید 
ناخالص داخلی به قیمت پایه )به قیمت های ثابت سال 1390( معادل ۷.۷ 
درصد محقق شد که از ابتدای سال 139۶ تاکنون چنین رشدی بی سابقه 
بوده است. ضمن آنکه می بایست اشاره کرد آمار و اطاعات منتشره از رشد 
اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی 

این دوره، اغلب کش��ورها با تبعات منف��ی قابل توجهی در عملکرد تولید 
ناخالص داخلی مواجه بوده اند.

عاوه بر این، تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص به عن��وان یکی از عوامل 
مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال 139۷ روند نزولی در 
پیش گرفته بود و این روند با ش��یوع ویروس کووید-19 در نیمه نخست 
س��ال 1399 نیز تداوم یافته بود، در فصول س��وم و چهارم سال 1399 به 
ترتیب با رش��د 2.2 و 8.2 درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد 2.5 
درصدی تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص در سال 1399 را رقم زده است. 
بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت 

چشم انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعاالن اقتصادی است.
در کن��ار ای��ن موارد می ت��وان به عملک��رد مطلوب بخ��ش صنعت در 
س��ال 1399 و فراگیری و تحقق رش��د مثبت تولید در بسیاری از رشته  
فعالیت های بخش صنعت اش��اره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد 
ش��اخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )100 نفر کارکن و بیش��تر( به 
تفکیک رش��ته فعالیت های صنعتی نش��ان می دهد که در سال 1399 از 
مجم��وع 24 گروه اصل��ی، 20 گروه )با ضریب اهمی��ت 9۷.4 درصدی از 
شاخص کل( از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند و تنها رشد چهار گروه 
منفی بوده اس��ت. در مجموع شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )با 
سهم حدود ۷0 درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت( در سال 1399 
نسبت به سال قبل از آن افزایش 8.۷ درصدی داشته است. همچنین این 
شاخص در فصل چهارم س��ال 1399 با رشد 9.1درصدی نسبت به دوره 
مشابه سال 1398 همراه بوده است. مجموع روند تحوالت بخش حقیقی 
اقتصاد در سال 1399 موید آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات 
و سیاس��ت های متخذه در مقابله با تحریم های دولت آمریکا و پیامدهای 
منفی ناشی از ش��یوع ویروس کووید   -19 با موفقیت همراه بوده و اقتصاد 
کش��ور از حالت رکود و رش��د منفی اقتصادی خارج شده و انتظار می رود 
با بهره گیری از کلیه پتانس��یل های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز 
ش��ده در س��ال 1400 نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در س��ال تولید، 
پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها حاصل ش��ود. ذکر این نکته ضروری است که 
صن��دوق بین المللی پول ضمن تجدیدنظ��ر در پیش بینی های قبلی خود 

درخصوص نرخ رش��د اقتصادی کشور در سال 1399،  نرخ رشد اقتصادی 
در س��ال 1400 را 2.5 درصد پیش بینی کرده است. امید می رود با بهبود 
شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال 1399، عملکرد رشد اقتصادی 
در س��ال 1400 بهتر از س��ال گذشته باشد. در س��ال جاری نیز تحوالت 
مولفه ه��ای بنیادین موثر بر تح��والت بازار ارز موی��د عملکرد مثبت این 
مولفه ها اس��ت. در این خصوص می بایست اش��اره کرد که حسب آخرین 
اطاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی 
گمرک جمهوری اس��امی ایران، طی دو ماهه نخست سال جاری ارزش 
ص��ادرات گمرکی در حدود ۶.3 میلی��ارد دالر بوده که موید افزایش قابل 
ماحظه 4۷.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن 
آنک��ه ارزش واردات گمرکی در ای��ن دوره در حدود ۶.5 میلیارد دالر بوده 
که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
اس��ت. از این  رو مشاهده می گردد که ارزش صادرات و واردات گمرکی در 
این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است. ضمن آنکه در حوزه 
صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور 
)در تداوم روند مناس��ب ماه های اخیر( و نی��ز افزایش بهای این محصول 
در بازارهای جهانی )در مقایس��ه با فروردین ماه سال 1399 و افت قیمت 
جهانی نفت در آن مقطع زمانی(، در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد 
ارزش صادرات نفت خام نس��بت به مدت مشابه سال قبل بودیم. از این رو 
در مجموع تحوالت بازرگانی خارجی کش��ور حاکی از بهبود تراز بازرگانی 
گمرکی است که به نوبه خود چشم انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی 
کش��ور ایجاد کرده اس��ت که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری 
خواهد داش��ت. به طور خاصه می توان اش��اره داشت که عملکرد مثبت 
اقتصاد ایران در س��ال 1399، پیش بینی وضعیت مطلوب اقتصاد کش��ور 
در س��ال 1400 به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، 
وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت به 
تداوم مذاکرات در راس��تای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات 
خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو 
با تحوالت مثبت وقوع یافته در مولفه های بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر 

تعادلی خویش حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.

پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی 1400

بهبود متغیرهای کالن اقتصادی

بانکنامه

افزایش 10 هزار تومانی قیمت سکه
دالر باز هم کانال عوض کرد

بهای هر دالر آمریکا بار دیگر با تغییر کانال در صرافی های بانکی به 25 هزار 
تومان رسید تا در بازار آزاد نیز پیشروی بهای دالر همچنان ادامه داشته باشد. 
نرخ هر دالر در صرافی های بانکی با 119 تومان افزایش در روز یکشنبه به رقم 
25 هزار و 21 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو در س��اعت 13 دیروز با 151 
تومان افزایش به 29 هزار و ۷51 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 24هزار و 

52۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و 1۶2 تومان اعام شد.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز در بازار تهران با افزایش 
10 هزار تومانی به رقم 10 میلیون و ۷۷0 هزار تومان رس��ید. سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم نیز 10 میلیون و ۶00 هزار تومان معامله ش��د. همچنین 
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و ۷50 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و ۷00 
هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت خورد. در 
بازار طا نیز نرخ هر گرم طای 18 عیار به یک میلیون و ۷1 هزار تومان رسید. 
قیمت هر مثقال طا نیز 4 میلیون و ۶40 هزار تومان شد. هر اونس جهانی طا 

نیز یک هزار و ۷88 دالر قیمت خورد.

کالهبرداران در کمین تراکنش های زیر 100 هزار تومان
مراقب پیامک های جعلی باشید!

رمز دوم پویا یا یک بار مصرف رمزهایی هس��تند که در جریان پرداخت های 
اینترنتی و س��ایر پرداخت های بدون حضور کارت، به عنوان رمز مشتری وارد 
می ش��وند و مدت زمان اعتبار هر رمز ۶0 ثانیه است که پس از آن فاقد اعتبار 
اس��ت و باید رمز جدیدی دریافت شود. اجرای رمز دوم پویا یکی از طرح های 
بانک مرکزی است که از ابتدای زمستان سال 1398 اجرا شد و طبق آن تمامی 
عملی��ات بانکی که پیش از این از طریق رمز دوم یا همان رمز اینترنتی انجام 
می شد، دیگر با رمز قبلی قابل انجام نیست و مشتریان بانک ها برای استفاده از 

این خدمات باید از رمز دوم پویا یا یک بار مصرف استفاده کنند.
ع��اوه بر ای��ن، در س��ال گذش��ته مرحله دیگ��ر این طرح تح��ت عنوان 
یکسان س��ازی پیامک های این نوع رمز آغاز ش��د که هدف آن، افزایش امنیت 
تراکنش های اینترنتی مبتنی بر رمز دوم پویا است و از این طریق، پیامک های 
رمز دوم پویا شامل اطاعاتی چون نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و دریافت کننده 
وجه است. با اجرای این مرحه از رمز دوم پویا، هر رمز دوم پویایی که برای شما 
پیامک می ش��ود تنها برای یک تراکنش معتبر است و زمانی که یک تراکنش 
به پایان رسید اما همچنان از فرصت شما برای اعتبار رمز دوم پویا باقی مانده 
است، دیگر این رمز برای تراکنش دیگر معتبر نیست و باید یک رمز دوم دیگر 
دریافت کنید. اما این روزها پیامک هایی به مردم ارس��ال می شود که نشان از 
کاهبرداری و سوءاستفاده از رمز دوم دارد، در این بین از آنجا که گفته می شود 
ب��ا اجرای رمز دوم پویا میزان قابل توجهی از کاهبرداری های اینترنتی از این 
بستر کاهش یافته اس��ت، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به این 
سوال که همچنان راه کاهبرداری از اطاعات بانکی با وجود رمز دوم پویا وجود 
دارد یا خیر؟ پاس��خ داده اس��ت. یاسر میرحق جو با بیان اینکه در حال حاضر 
کاهبرداری ها برای دستیابی به رمز اول شدت گرفته است، گفت: با توجه به 
اینک��ه خیل��ی از افراد هنوز برای مبالغ زیر 100 ه��زار تومان از رمز دوم ثابت 
اس��تفاده می کنند، امکان دس��تیابی به رمز دوم ثابت برای کاهبرداران وجود 
دارد.   به گفته وی، با توجه به اینکه خیلی از افراد هنوز برای مبالغ زیر 100 
هزار تومان از رمز دوم ثابت استفاده می کنند )به انتخاب خودشان رمز دوم ثابت 
زیر 100 هزار تومان را فعال می کنند( امکان دس��تیابی به رمز دوم ثابت برای 
کاهبرداران وجود دارد، اما قطعا امکان استفاده از این رمز در هر روز به مبلغ 
100 هزار تومان اس��ت و بیشتر از این مبلغ نمی توانند از حساب خارج کنند.  
قطعا این افراد با دریافت پیامک های مشکوک می توانند با مراجعه به شعب یا با 
استفاده از ابزارهای متنوع غیرحضوری در اختیار نسبت به غیرفعال کردن رمز 

دوم یا تغییر آن اقدام کنند.
ای��ن مقام مس��ئول با بیان اینک��ه با رم��ز دوم پویا تا 90 درص��د جرائم و 
پرونده های فیشینگ و کاهبرداری کاهش یافته است، گفت: بنابراین سرقت 
اطاعات رمز دوم پویا برای استفاده در زمان طوالنی میسر نیست، اما فیشرها 
با هزینه های بس��یار باال اقداماتی درخصوص استفاده از رمزهای پویا در لحظه 
انجام تراکنش یعنی 120 ثانیه می کردند که آن موضوع هم با عملیاتی شدن 
فاز سوم رمزهای پویا عما مرتفع شده است. همچنین با ارسال پیامک متناسب 
با انجام تراکنش غیرحضوری در پیامک رمز دوم، مشتری از انجام تراکنش با 
آن رمز، مبلغ و درگاه مطمئن می شود.   معاون اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کاهبرداری ها به سمت سوءاستفاده و 
دستیابی به رمز اول در حال شدت گرفتن است که باید آگاهی رسانی کامل در 
این زمینه به مشتریان صورت گیرد. از روش های این سوءاستفاده اسکیمینگ 

در پایانه های فروش و خودپردازهاست.

یک اقتصاددان بررسی کرد
خصوصیات سکاندار اقتصاد در دولت سیزدهم 

یک کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت با توجه ب��ه اینکه اقتصاد 
ای��ران در حال حاضر با چالش های عدیده ای مواجه اس��ت و وزارت 
اقتصاد نیز بخش عمده سیاس��ت های اقتصادی کش��ور را مدیریت 
می کن��د، باید برای ای��ن وزارتخانه وزیری که توانمند و مس��لط به 
حوزه های مختلف این وزارتخانه و مسائل اقتصادی و چگونگی حل 

و مدیریت آنها باشد، انتخاب شود.
وحید شقاقی به ایسنا، گفت: دولت سیزدهم مسائل و چالش های 
مهمی پیش رو دارد و ش��اهد ش��روع ابرچالش ه��ای اقتصادی در 
اقتصاد کش��ور هس��تیم، زیرا میانگین رش��د اقتص��ادی و تورم در 
ده��ه 90 به ترتیب صفر و 24 درصد بوده اس��ت ک��ه این دو آمار 
نش��ان دهنده این اس��ت که دهه 90 رکود تورم��ی باالیی را تجربه 
کرده اس��ت. بنابراین، وزارت اقتصاد به عنوان یکی از نهادهایی که 
وظایف اقتصادی مختلف و مهمی برعهده دارد، در این شرایط نقش 
مهمی ایفا می کند.   وی ضمن برشمردن وظایف مهم وزارت اقتصاد 
افزود: چند مورد از وظایف مهم این وزارتخانه شامل سیاست گذاری 
و مدیری��ت بخش خصوصی، بهبود فضای کس��ب وکار، س��اماندهی 
و سیاس��ت گذاری صنع��ت بیمه، اصاحات و بهب��ود نظام مالیاتی، 

راهبری بازار سرمایه، تامین مالی داخلی و خارجی و ... می شود.  
این کارش��ناس اقتصادی ادام��ه داد: از آنجا ک��ه دولت جدید با 
چالش ه��ای اقتص��ادی زیاد و مهمی مواجه اس��ت، ض��رورت دارد 
وزیری ب��رای س��کانداری وزارت اقتص��اد انتخاب کن��د که دارای 
توانایی کافی در حوزه های مختلف این وزارتخانه و آشنایی کامل با 
مس��ائل اقتصادی و راه های برون رفت از آن باشد، زیرا بخش عمده 

سیاست های اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد انجام می شود.
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مرکز پردازش اطالعات مالی ایران معرفی کرد
 صندوق های سرمایه گذاری ۵ ستاره

بازار سرمایه
مرک��ز پ��ردازش اطاع��ات مال��ی ای��ران درجه بندی عملک��رد حدود 
240صندوق های سرمایه گذاری کشور را در سه بازه زمانی یک ساله، سه 
س��اله و پنج ساله مورد بررسی قرار داد و اعام کرد. در این درجه بندی 9 
صندوق توانستند در هر س��ه دوره باالترین درجه رتبه بندی یعنی نشان 
»پنج س��تاره« را دریافت کنند. چه��ار صندوق از جمع برترین ها در گروه 
صندوق های سهامی قرار می گیرند و پنج عدد دیگر صندوق بادرآمد ثابت 
هستند. به این ترتیب، صندوق های آسمان آرمانی سهام شرکت سبدگردان 
آس��مان با نماد آساس، صندوق آسمان یکم س��بدگردان آسمان، توسعه 
اندوخته آینده س��بدگردان انتخاب مفید و هستی بخش آگاه سبدگردان 

آگاه با نماد آگاس صندوق های در سهام این لیست درجه بندی بوده اند.
همچنین صندوق های با درآمد ثابت گسترش فردای ایرانیان کارگزاری 
بانک آینده، س��پهر تدبیرگران کارگزاری تدبیرگران فردا، ارمغان ایرانیان 
تامین س��رمایه نوین، پاداش سرمایه بهگزین س��بدگردان پاداش سرمایه 
و مش��ترک کارگزاری کارآفرین دیگر صندوق های پنج ستاره این لیست 
درجه بندی هستند که در گروه صندوق های با درآمد ثابت قرار می گیرند.

گفتنی اس��ت این درجه بندی براساس ش��یوه نامه درجه بندی عملکرد 
صندوق های سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی اعتباری برهان صورت گرفته 
است. درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مبتنی بر یک مدل 
کاما کّمی اس��ت و طوری طراحی شده که سرمایه گذاران را قادر سازد تا 
عملکرد گذشته هر صندوق را پس از تعدیل برمبنای ریسک، در مقایسه 
با صندوق های همت��ای خود ارزیابی کند. درجه بن��دی عملکرد صندوق 
سرمایه گذاری براساس بازدهی تعدیل شده برمبنای ریسک و مقایسه آن 
با گروه های همتا در دوره های مشابه انجام می شود. این درجه بندی یک بار 
با لحاظ ریسک تمرکز و نیز یک بار بدون لحاظ ریسک تمرکز تعیین و در 
ادوار سه ماهه به روز رسانی می شود. برهان صندوق ها را از نظر عملکرد به 
پنج دسته درجه بندی می کند که باالترین درجه »پنج ستاره« و پایین ترین 
درجه »تک ستاره« است. ریسک تمرکز ناشی از تمرکز سرمایه گذاری در 
تعداد کمی از شرکت ها یا صنایع است. برهان صندوق ها را از نظر ریسک 
تمرکز به پنج دس��ته از ریسک تمرکز خیلی زیاد تا ریسک تمرکز خیلی 

کم، طبقه بندی می کند.

یک فعال بورسی توصیه کرد
با 70 درصد سرمایه خود معامله کنید

یک فعال بورس به س��هامداران توصی��ه کرد وضعیت بورس به گونه ای 
نیست که سهامداران بتوانند هر سهمی را بدون مهابا خریداری کنند و با 
هر سهمی در این بازار سود کنند درنتیجه پیشنهاد ما به سهامداران این 
اس��ت تا همه س��رمایه در اختیار خود را وارد بازار نکنند بلکه  ۷0 درصد 
از کل س��رمایه ای که قصد ورود به بورس را دارند در سهام سرمایه گذاری 
کنند. روزبه شریعتی با بیان اینکه معامات بورس با توجه به اصاحی که از 
سال گذشته تجربه کرد اکنون موقعیت مناسبی را از لحاظ سرمایه گذاری 
برای س��هامداران ایجاد کرده اس��ت به س��نا، گفت: بازارهای موازی سال 
گذشته رشدی بیش از حد را در کشور تجربه کردند و بازاری مانند مسکن 
حدود 40 درصد گران تر ش��د، وجود چنین آماری نشان دهنده این است 
که بورس در وضعیت فعلی مس��تعد رشد اس��ت و می تواند بیش از دیگر 
بازارها بازدهی در اختیار س��رمایه گذاران قرار دهد. او روند معامات بورس 
تا پایان س��ال جاری را مورد مقایسه قرار داد و خاطرنشان کرد: معامات 
بورس تا پایان سال 1400 وابسته به برخی از عوامل است، در صورتی که 
توافق ها حاصل نش��ود و قیمت ارز صعودی شود روند معامات بورس هم 
به مراتب در مدار افزایش��ی قرار می گیرد و می تواند به دلیل رش��د دوباره 
بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارهای موازی در اختیار سرمایه گذاران 
قرار دهد. شریعتی با بیان اینکه اکنون و در وضعیت فعلی به دلیل وجود 
برخی از مسائل مبهم سیاسی در کشور، نمی توان با قطعیت نسبت به روند 
بازار تا پایان سال جاری اظهارنظر کرد، گفت: در صورتی که توافق صورت 
گیرد، 100 میلیارد دالر ارز وارد کشور شود و روزی 3میلیون بشکه نفت 
به فروش برس��د، قیمت دالر با روند نزولی همراه می شود، ممکن است در 
این زمان نرخ دالر به کمتر از 18 هزار تومان برسد که به دنبال این اتفاق 
بازار مسکن، خودرو، ارز و طا در رکود قرار می گیرند و بازار سهام هم برای 
مدتی نزولی می ش��ود، اما این روند در معامات بورس دائمی نخواهد بود 
و بازار بعد از مدتی می تواند به مس��یر اصلی خود که روند صعودی است، 
بازگردد. در صورتی که وضعیت حاکم در کشور به همین روال ادامه یابد و 
دالر با قیمت 25 هزار تومان معامله ش��ود می توان امیدوار بود که بازدهی 
بازار س��رمایه قابل قبول تر از دیگر بازارهای رقیب باشد. وی به سهامداران 
روش درست سرمایه گذاری در بورس را پیشنهاد کرد و گفت: پیشنهاد ما 
به س��هامداران این است تا همه سرمایه در اختیار خود را وارد بازار نکنند 
بلکه  ۷0 درصد از کل سرمایه ای که قصد ورود به بورس را دارند در سهام 
س��رمایه گذاری کنند. گزینه هایی که اکنون در بورس برای سرمایه گذاری 
وجود دارند، مناسب هستند و بهتر است  30 درصد دیگر از سرمایه خود 
را به محض کاهش ش��رایط ابهامات حاکم در کشور برای  کسب بازدهی 
بیشتر تبدیل به سهام کنند. به گفته مدیر معامات کارگزاری اقتصاد بیدار، 
با توجه به تورم 35 درصدی کشور و عدم سیگنال مثبت از وین، 30 درصد 
منابعی که در اختیار س��هامداران قرار دارد به معنای کنترل ریسک برای 
انتخاب بهینه تلقی می ش��ود. او با بیان اینکه سرمایه گذاری ۷0 درصد از 
سرمایه های مردم در سهام باید به صورت ترکیبی و در سهام مختلف باشد، 
ادامه داد: بهتر است بخشی از آن در سهام برجامی مانند خودرویی، بیمه ای 
و بانکی باش��د، بخش دیگر با تصور عدم توافق برجام و رش��د قیمت دالر 
در صنایع دالری محور مانند فلزی، معدنی و پتروشیمی ها سرمایه گذاری 
شود و قسمت آخر س��رمایه ها به صنایع داخلی محور مانند صنعت غذا و 

دارو ورود کند.
شریعتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شستا را اقدامی 
مثبت در جهت بهبود روند بازار دانس��ت و گفت: این موضوع که افزایش 
سرمایه شستا در حال نزدیک شدن به مرحله واقعیت است به عنوان اتفاقی 
بسیار مثبت تلقی می شود که می تواند یک نوع کمک کننده برای بهبود و 
ثبات ش��رایط بازار باش��د. اگر افزایش یک هزار و 200 درصدی شستا که 
توسط مدیرعامل این هلدینگ اعام شده است به مرحله اجرایی برسد از 

لحاظ روانی تاثیر مثبتی را در جو عمومی بازار خواهد گذاشت.
به اعتقاد وی، ش��رایط بازار اکنون متفاوت با سه ماهه نخست سال 99 
است؛ بنابراین سهامداران باید به طور حتم این موضوع را مدنظر قرار دهند 

که سهام یک شرکت نمی تواند به طور کامل جو کلی بازار را تغییر دهد.

خبرنــامه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس در اولین روز هفته با افت 10 هزار و 
923واحدی به زیر میانه کانال 1.2 میلیونی رس��ید و این روند در دومین 
روز هفته با افت بیش از 2 هزار واحدی ادامه یافت. به این ترتیب، شاخص 
کل بورس در روز یکش��نبه 13 تیرماه 2ه��زار و 319 واحد افت کرد و به 
عدد یک میلیون و 243 هزار واحد رسید. بازار سرمایه در این روز روندی 
پرنوس��ان را پش��ت سر گذاشت و ش��اخص کل بورس در ساعات ابتدایی 
معام��ات تا یک میلی��ون و 23۷ هزار واحد کاهش یافت، اما س��پس در 
س��اعات میانی روندی افزایش��ی به خود گرفت و در نهایت به افت 2 هزار 

واحدی بسنده کرد.
در معامات یکشنبه بیش از 5 میلیارد و 889 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 50 هزار و 405 میلیارد ریال داد و ستد شد. سایر 
ش��اخص های بورس��ی نیز در این روز عملکردی نزولی داشتند و شاخص 
کل  ب��ا معیار هم وزن با ۷09  واحد کاهش ب��ه 382 هزار و 140 واحد و 
شاخص قیمت هم وزن با 454 واحد افت به 244 هزار و 422 واحد رسید. 
شاخص بازار اول یک هزار و 504 واحد و شاخص بازار دوم 5 هزار و 349 
واحد کاهش داشتند. در آن سوی بازار سرمایه اما شاخص فرابورس بیش 
از چهار واحد افزایش داشت و بر روی کانال 18 هزار و 11۶ واحد ایستاد.

سهم های تاثیرگذار در دومین روز هفته
در معامات روز گذشته نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با 354 واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 34۷ واحد، پتروشیمی پارس 
)پارس( با 235 واحد، فروش��گاه های زنجیره ای افق کورش )افق( با 195 
واحد، خدم��ات انفورماتیک )رانفور( با 1۶۷ واحد، کش��تیرانی جمهوری 
اسامی ایران )حکشتی( با 1۶۶ واحد، سرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( 
با 1۶۶ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 14۶ واحد، فوالد خراس��ان 
)فخاس( با 13۶ واحد و پارس خودرو )خپارس( با 13۶ واحد تاثیر مثبت 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نماد شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با ۷80 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( ب��ا ۷21 واحد، پاالیش نفت 
تهران )ش��تران( با 599 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 539 واحد، بانک 
مل��ت )وبملت( با 450 واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( 
با 218 واح��د، ایران خودرو )خودرو( با 195 واح��د، بانک صادرات ایران 
)وبصادر( با 188 واحد، پتروش��یمی شازند )شاراک( با 151 واحد، شرکت 
ارتباطات س��یار ایران )همراه( با 148 واحد و شرکت سرمایه گذاری سهام 
عدالت اس��تان کرمان )س��کرمان( با 145 واحد تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.

همچنی��ن نمادهای لیزین��گ کارآفرین )ولکار(، گ��روه مدیریت ارزش 
سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری )ومدیر(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( و پاالیش نفت اصفهان 
)شستا(، سایپا )خساپا( و ایران خودرو )خودرو( در نمادهای پُرتراکنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم در معامات این روز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه 2 میلیارد و 14۶ میلیون برگه سهم به ارزش 

4هزار و ۷۶4 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از چهار واحد 
افزایش داشت و بر روی کانال 18 هزار و 11۶ واحد ثابت ماند. در این بازار 
2 میلیارد و 13۶ میلیون برگه سهم به ارزش 20 هزار و 2۷ میلیارد ریال 
دادوستد شد. نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، صنعتی مینو )غصینو(، 
پتروشیمی تندگویان )ش��گویا(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بیمه 
تجارت نو )بنو(، توس��عه و عمران استان کرمان )کرمان(، مجتمع صنایع 
الس��تیک یزد )پیزد( و ویتان��ا )غویتا(  تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس 
داش��تند. همچنین سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پلیمر آریا ساسول 
)آریا(، تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(،  گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، آسیا 
سیر ارس )حآسا( و توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( با تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
ریزش شاخص کل بورس نگران کننده است؟

بازار س��رمایه همزمان ب��ا اعام نتایج انخابات ریاس��ت جمهوری مورد 
اس��تقبال س��هامداران قرار گرفت و ش��اخص کل بورس تنها در دو هفته 
ابتدایی تیرماه با رش��د نزدیک ب��ه ۷0 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 
25۶ هزار واحدی رسید اما در اولین روز سومین هفته تیرماه روند شاخص 
کل بورس ریزش��ی شد به طوری که شاخص کل بورس با افت 10 هزار و 
923 واحدی بر پله یک میلیون و 24۶ هزار واحد ایس��تاد و ش��اخص هم 
وزن نیز هزار و 330 واحد افت کرد و به عدد 382 هزار و 848 واحد رسید. 
این روند در روز یکش��نبه نیز تداوم یافت و ش��اخص کل برای دومین روز 

متوالی در فاز استراحت قرار گرفت.
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص علل ریزش شاخص 
ب��ورس به خبرآناین، گفت: سرخ پوش��ی تعداد زیادی از س��هم های بازار 
س��رمایه به چش��م انداز توافق هس��ته ای ایران و ایاالت متحده آمریکا باز 
می گردد و پیش بینی سهامداران بازار سرمایه حاکی از آن است که برجام 
در ماه های آینده به س��رانجام نرس��د و این عامل باعث شده است تا شک 
سیاس��ی بر بازار س��رمایه و روند معامات اثر بگذارد و شاخص کل بورس 

س��رخ پوش شود. این کارشناس بازار س��رمایه در پاسخ به این پرسش که 
آی��ا ریزش نزدیک به 11 هزار واحدی ش��اخص کل ب��ورس در معامات 
روز ش��نبه نگران کننده اس��ت، افزود: با وجود آنکه شاخص کل بورس در 
معامات شنبه بازار سرمایه سرخ پوش شد، اما بهبود نقدشوندگی در بازار 
ریس��ک سرمایه گذاری در آن را بسیار کاهش داده است به طوری که اگر 
به رصد معامات بازار سرمایه در این روز بپردازیم خواهیم دید که ارزش 
معامات بورس به 5 هزار میلیارد و ارزش معامات فرابورس نیز به 3 هزار 
میلیارد رس��ید که از بهبود نقدش��وندگی و کاهش ریسک سرمایه گذاری 
در ای��ن بازار خبر می دهد. به اعتقاد وی، س��طح خ��وب نقدینگی در بازار 
نش��ان دهنده آن اس��ت که ریزش اخیر ش��اخص کل بورس نگران کننده 
نیس��ت و به احتمال زیاد در روزهای آینده روند بازار تغییر خواهد کرد و 
به احتمال زیاد ش��اخص کل بورس تا پایان تیرماه مثبت خواهد بود و با 
ورود به مردادماه احتمال اینکه شاخص کل بورس چند روزی به استراحت 

بپردازد باال خواهد رفت.
صفاری در پاس��خ به این پرس��ش که آیا بازار سرمایه به دوره سوددهی 
100 تا 300 درصدی بازخواهد گش��ت یا نه، توضیح داد: متوسط بازدهی 
بورس در 20 س��ال اخیر بین 40 تا ۶0 درصد بوده اس��ت و نرم انتظارات 
س��هامداران نیز باید روی 40 تا 50 درصد باشد و آن زمانی که سوددهی 
بورس به 300 درصد رس��یده بود دیگر تکرار نمی شود چراکه در آن زمان 

بورس در وضعیت نرمالی به سر نمی برده است.
این کارشناس بازار س��رمایه در آخر به سهامداران پیشنهاد کرد که در 
روزه��ای اخیر به خرید س��هم بپردازند چراکه س��هم ها در حال حاضر به 
ارزندگی الزم دست پیدا کرده اند. همچنین همایون دارابی درخصوص علل 
ریزش اخیر ش��اخص بورس گفت:  نزدیک به دو هفته شاخص کل بورس 
س��بزپوش بوده و در این مدت رش��د چش��مگیری را تجربه کرده است و 
حال پس از دو هفته زمان آن رسیده که شاخص کل بورس کمی ریزشی 
شود و به استراحت بپردازد. البته باید توجه داشت که حجم نقدینگی در 
بازار سرمایه در سطحی باشد که بتواند روند بازار را دوباره صعودی کند و 
بررسی معامات بازار سرمایه نشان دهنده آن است که بازار بورس در فضای 
متعادلی به س��ر می برد؛ هرچند که برخ��ی از نمادهای کوچک همچنان 
دچار مشکل هستند، اما به نظر می رسد که فعا نقدینگی ای که وارد بازار 

شده کفاف کنترل بازار را خواهد داشت.
به گفته دارابی، در حال حاضر نگرانی های بازار نس��بت به زمان پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بسیار کاهش یافته است و همین امر 

به تنهایی پتانسیل رشد شاخص کل بورس را فراهم می کند.

بورس در سیزدهمین روز تابستان در فاز اصالحی باقی ماند

روز پرسقوط و صعود بورس

بورس در نخستین روزهای خردادماه معامات چندان معقولی را تجربه 
نکرد که اکثر کارشناس��ان عل��ت چنین رون��دی را برنامه های نامزدهای 
ریاست جمهوری اعام کردند. پس از فراز و نشیب های زیادی که بورس در 
چند وقت گذشته تجربه کرد، بازار از چهارم خردادماه و با مشخص شدن 
اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با افزایش تقاضا در سهام 
شاخص ساز و بزرگ روبه رو شد که این موضوع توانست روند معامات این 
بازار را تحت تاثیر قرار دهد و بار دیگر با توجه به کاهش ریسک های اعمال 
شده در این بازار و بازگشت امید به بازار، شاخص بورس دوباره کانال یک 

میلیون و 200 هزار واحد را پس گرفت.
در کنار وجود س��ایه ابهام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس در 
راس��تای اقدامات انجام ش��ده برای هدایت نقدینگی ها به سمت بازارهای 
مولد از جمله بورس، در نشس��ت علنی روز پنجم خردادماه، کلیات طرح 
مالیات بر عایدی س��رمایه را تصویب کرد که براساس این طرح، نگهداری 
دارایی های غیرمولد همچون طا، خودرو، مس��کن و ارز مش��مول مالیات 
خواهد ش��د. اعام چنین خبری در کنار مشخص شدن اسامی نامزدهای 
نهایی انتخابات ریاس��ت جمهوری، روند بازار را به شدت تحت الشعاع خود 
قرار داد و اکثر کارشناسان معتقد بودند، در دستور کار قرار گرفتن چنین 
اقداماتی نش��ان دهنده حمایت دوباره مسئوالن ارشد کشور از بازار سهام و 
اعتماد دوباره سهامداران برای ورود سرمایه های در اختیار خود به این بازار 
اس��ت که این موضوع می تواند افق روشنی را از معامات بورس در کشور 

ایجاد کند.
بازگش��ت رش��د به معامات بورس در چند روز اخیر ناشی از مشخص 
شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و رفع ابهام ایجادشده در بازار 

بود، که به نظر می رس��د با توجه به قرار گرفتن حمایت از تولید و کاهش 
مالی��ات در برنامه های رئیس جمهوری منتخ��ب روند صعودی معامات 
بورس تداوم پیدا کند. در این باره، یک کارش��ناس بازار سرمایه با مقایسه 
تحوالت بورس در بهار 1400 با سه ماهه نخست پارسال، می گوید: بورس 
در بهار 99 روزهای پرس��ودی را س��پری کرده و به بازدهی 1۶0 درصدی 
رس��ید، اما بهار امسال، بازار س��رمایه تحت تاثیر فضای انتخابات ریاست 
جمهوری و مذاکرات وین قرار داش��ت و روزهای پرنوس��انی را پش��ت سر 

گذاشت.
به اعتقاد فردین آقابزرگی، معامات بورس در س��ال 99 با وجود سود و 
زیانی که برخی از فعاالن بازار تجربه کردند، توأم با رکوردهای اس��تثنایی 
بود. بازار س��رمایه در سال 99 س��الی پرفراز و نشیب را در معامات خود 
تجربه کرد و ش��اهد اتفاقاتی از جمله تغییر س��ه رئیس س��ازمان بورس، 
رش��د ش��اخص کل در سه ماهه ابتدای س��ال 99 به میزان 1۶0 درصد و 
همچنین افزایش چش��مگیر و چند برابری حجم معامات در س��ه ماهه 
ابتدای سال 99 بودیم، بنابراین با توجه به چنین شرایطی، روند معامات 
بازار در س��ه ماهه نخس��ت سال 1400، قابل مقایس��ه با وضعیت بازار در 
بهار 1400 نیست. آقابزرگی در گفت وگو با ایرنا، ادامه داد: هرچند اکنون 
حجم معامات بورس نسبت به شش ماه گذشته افزایش پیدا است، اما در 
مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افتی 40 درصدی همراه شده است. 
با این حال، با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، 
بازار سرمایه دغدغه های سیاسی خود را تا حدود زیادی پشت سر گذاشت 
و به نظر می رسد با استفاده از تجربیات آموزنده سال 99 می توان نقشه راه 
مناسب و راهبردی را در امر سرمایه گذاری برای سال 1400 ترسیم کرد.

او به نکات بااهمیت و کلیدی که انتظار می رود در دستور کار تیم مدیران 
و مشاوران اقتصادی دولت جدید قرار گیرد، تاکید کرد و گفت: لزوم توجه 
بیش��تر به نحوه تامین مالی صنعت و تولی��د از بازار اولیه، اهمیت و نقش  
بازار س��رمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور با محوریت بخش 
خصوصی، درک منافع مشترک و ثبات در تصمیمات اقتصادی، به رسمیت 
ش��ناختن سازمان بورس به عنوان موسسه عمومی غیردولتی و مستقل از 
جمله مسائلی هستند که باید در دولت جدید در دستور کار مسئوالن برای 

بهبود وضعیت بازار در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته آقابزرگی، اصاح و تغییر زیرساخت های بازار سرمایه  از جمله  
اص��اح قان��ون بازار اوراق به��ادار، حذف تدریجی دامنه نوس��ان قیمت و 
کاهش دخالت دستوری در امور شرکت های بورسی و تحمیل قیمت بدون 
توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار از دیگر مس��ائلی هستند که اعمال 
آنه��ا می تواند مس��یر بازار را تغییر دهد و زمین��ه رونق معامات بورس را 
فراهم کند. این کارش��ناس بازار سرمایه سپس به سهامداران توصیه کرد: 
افرادی که به دنبال س��رمایه گذاری در بورس هستند باید به طور حتم به 
ریسک های تهدیدکننده در این بازار توجه کنند و این موضوع را سرلوحه 
سرمایه گذاری خود در این بازار قرار دهند که در کشور هیچ سرمایه گذاری 

بدون ریسک نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه میزان ریس��ک س��رمایه گذاری در بورس متفاوت 
اس��ت، اف��زود: س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم از طریق خری��د واحدهای 
صندوق های سرمایه گذاری یا مراجعه به نهادهای مالی دارای مجوز در امر 
مشاوره، روش صحیح س��رمایه گذاری است که می تواند بازدهی و ریسک 

سرمایه گذاری را به بهترین شکل ممکن، مدیریت کند.

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد

سمت و سوی بورس در ادامه 1400

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

14 تیر 1400

شماره 1814



 ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش
منتفی شد

طبق اعام معاون فنی گمرک ایران در جلس��ه ای که روز گذشته 
دس��تگاه های ذی ربط در رابطه با تعیی��ن تکلیف کانتینرهای لوازم 
خانگی بوش برگزار ش��ده، در نهایت با توجه به ابهامات مطرح شده 
ترخیص کاالهای بوش کنسل اعام شد و امکان ترخیص پیدا نکرد.
مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با جلسه ای 
ک��ه چندی پیش قرار بود در رابطه ب��ا ترخیص 420 کانتینر لوازم 
خانگ��ی بوش برگزار ش��ود و در صورت تایی��د وزارت صمت، بانک 
مرک��زی، گم��رک و دس��تگاه های نظارتی ترخیص ص��ورت بگیرد 
توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت که این جلس��ه با حضور نمایندگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی 
تشکیل و به طور مفصل در این رابطه بحث و بررسی صورت گرفت.
ارونق��ی با بیان اینک��ه در نهایت در مورد ترخی��ص کانتینرهای 
ل��وازم خانگی بوش توافقی صورت نگرفت اعام کرد که ابهاماتی در 
این خصوص وجود داش��ت از جمله بح��ث تامین ارز آن که برخی 
دس��تگاه ها تاکید داش��تند که به صورت بانکی انجام شده و امکان 
ترخی��ص دارد ولی مس��ئله اینجا بود که ورود ل��وازم خانگی بوش 
بخش��ی با ارز اش��خاص و برخی دیگر با ارز بانکی 4200 تومانی در 

سال 139۶ و 139۷ صورت گرفته بود.
وی همچنین به ایرادات مربوط به ثبت سفارش کانتینرهای لوازم 
خانگی بوش نیز اشاره کرد و در بخشی دیگر افزود: این موضوع نیز 
از س��وی گمرک مطرح شد که لوازم خانگی بوش حتی با توجه به 
ش��رایط اعامی، امکان ورود براساس مصوبه بهمن ماه سال 1398 
ک��ه برای تعیین تکلیف کاالهای گروه چهار از س��وی هیأت دولت 
صادر ش��ده بود را هم نداشت. ارونقی یادآور شد: ترخیص کاالهای 
لوازم خانگی بوش در این جلس��ه منتفی اعام شد و وزارت صمت 

درخواست اعاده دادرسی را داشته است.
به گزارش ایس��نا، از آبان س��ال گذش��ته که ماجرای ورود 420 
کانتین��ر لوازم خانگی بوش در گمرک ش��هید رجایی مطرح ش��د. 
ابهامات موجود در رابطه با ورود این کاال و همچنین ممنوعیتی که 
برای واردات کاالی گروه چهار وجود داش��ت موجب توقف ترخیص 
این محموله ممنوعه از س��وی گمرک شده بود. در این بین جریان 
منش��أ ارز و ثبت س��فارش این کاال از سوی دس��تگاه های مربوطه 

شفاف نبود و هیچ گاه به آن پاسخی ندادند.
اما از چندی پیش مجددا رایزنی هایی در مورد ورود لوازم خانگی 
بوش صورت گرفت و حتی خبرهایی مبنی بر ترخیص بخشی از آن 
منتشر شد ولی گمرک ایران اعام کرد که ترخیصی صورت نگرفته 
و قرار است طی جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه 
موضوع بررسی و در صورت عدم وجود مانع قانونی ترخیص صورت 

بگیرد، جلسه ای که برگزار و به ترخیص منتهی نشده است.

نماگربازارسهام

عضو هیأت رئیسه مجلس ش��ورای اسامی گفت نخستین اقدام دولت 
س��یزدهم می بایست تعیین تکلیف مدیریت دو خودروسازی بزرگ کشور 
باش��د و وزیر جدید صمت باید در جهت ارتقای کیفیت، اصاح قیمت و 

حذف رانت و انحصار از بازار خودرو تاش کند.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: افزایش 
ارزش پول ملی با حمایت از تولید و پیش��ران های اقتصاد محقق می شود. 
صنعت خودرو و در کنار آن، ش��رکت های قطعه ساز، مونتاژ، تولیدکننده و 
خدمات پس از فروش تحت عنوان زنجیره تولید خودرو، پیش��ران اقتصاد 

کشور هستند.
وی اف��زود: چندین هزار قطعه در کنار س��ایر اجزا و بخش های مرتبط 
با تولید، در س��اخت خودرو دخیل هس��تند و بدین ترتیب صنعت خودرو 
ب��ا بهره گیری از یک زنجیره کامل حدود ۷0 هزار نفری بر رش��د اقتصاد 
کشور، ارتقای تکنولوژی، افزایش ارزش پول ملی و به تبع آن اشتغال زایی 

اثرگذار است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ش��ورای اسامی 
با اش��اره به اینکه برخورداری از خودرو با کیفیت و قیمت مناس��ب حق 
مصرف کنندگان است، گفت: اکنون مصرف کنندگان از عدم سنخیت میان 

قیمت و کیفیت خودرو رنج می برند.
عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اسامی تمامی معضات موجود در 
صنعت خودروی کش��ور را ناشی از مدیریت دولتی خودروسازان دانست و 

تصریح کرد: دولت با تبدیل دو خودروس��ازی بزرگ کشور به شرکت های 
خصولتی و اس��تفاده از این ش��رکت ها به عنوان حی��ات خلوت خود، این 

صنعت را سیاسی کرده است.
یوس��فی یادآور ش��د: صنعت خودروس��ازی در داخل کشور همزمان با 
صنع��ت خودروی کره، آغاز به کار کرد، اما اکنون محصوالت این کش��ور 
ب��ازار خودروی دنیا را با عرضه خودروهای لوکس و باکیفیت قبضه کرده، 
اما صنعت خودروی داخلی علی رغم گذش��ت 50 سال، با افتخار خودروی 

چینی وارد می کند.
یوس��فی با بیان اینکه نخستین اقدام دولت سیزدهم می بایست تعیین 
تکلیف مدیریت دو خودروس��ازی بزرگ کش��ور باش��د، گفت: تکلیف این 
موضوع که این شرکت ها، همچنان به شکل خصولتی به فعالیت خود ادامه 
خواهند داد یا تبدیل به شرکت های خصوصی می شوند، می بایست روشن 
شود، س��وءمدیریت دولتی و عدم شفافیت در منابع مالی نباید با افزایش 
قیمت خودرو از جیب مردم جبران ش��ود، همچنی��ن ارائه برنامه ارتقای 

کیفی محصوالت در مدت زمان یک ساله حائز اهمیت است.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��امی با تاکید بر اینکه اصاح ساختار 
و فرآیند شرکت های خودروس��ازی به شکل جدی می بایست در راستای 
حمای��ت از تولی��د، مصرف کننده و نیروی کار دنبال ش��ود، گفت: اصاح 
س��اختارها، نیازمند تدوین برنام��ه ای بدون خط قرمزها اس��ت و وزیری 
می بایس��ت در رأس وزارت صمت قرار بگیرد که در جهت ارتقای کیفیت، 

اصاح قیمت خودرو و حذف رانت و انحصار از بازار خودرو تاش کند.
یوسفی درخصوص طرح ساماندهی کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر 
عرضه خودرو در بورس گفت: این طرح نیازمند بررسی است و در صورتی 
می بایست اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد که به حذف داللی و 

سفته بازی از بازار خودرو بینجامد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده ضمن نطقی در مجلس بر اداره بازار 
بورس یا بازارهای مالی مبتنی بر شفافیت تاکید داشتم، اما در بازار بورس 
کنونی ش��اهد یک نوع داللی مدرن و به دنبال آن کاهش ارزش س��رمایه 
قریب به 40 میلیون سهامدار خرد بودیم. اگر عرضه خودرو در بورس نیز 
به این س��بک و سیاق باش��د، کمکی به مردم نخواهد کرد، مگر اینکه به 
معنای واقعی در بحث واگذاری و نظارت در جهت شفافیت حرکت کنیم.

صنعت خودروی کشور خصولتی می ماند یا خصوصی می شود؟

 رشد ۹.۵درصدی تولید خودرو
در بهار 1400

بررس��ی آماره��ای منتش��ره وزارت صنعت، معدن و تج��ارت حاکی 
از تولی��د 23۶ هزار و 355 دس��تگاه خودرو از ابتدای امس��ال تا پایان 
خردادماه 1400 و رشد 9.5 درصدی آن در هم سنجی با پارسال است.

  به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا، در سه ماهه نخست سال گذشته 
215 هزار و 853 دستگاه خودرو تولید شده بود.

بر پایه این گزارش، در بهار امسال تولید انواع خودروی سواری با 21۷ 
هزار و 353 دستگاه، رشد 9.4 درصدی ثبت کرد.

خودروی س��واری با 91.9درص��د، باالترین آم��ار را در بین تولیدات 
خودروسازان داخلی به خود اختصاص داده است.

پس از سواری، تولید انواع وانت با 1۶ هزار و ۶۷۶ دستگاه در جایگاه 
دوم قرار دارد. تولید وانت در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال با رش��د 5.2 

درصدی همراه بود.
همچنی��ن تولید انواع کامیونت، کامیون و کش��نده با تیراژ یک هزار و 
842 دس��تگاه، رشد 99.۶ درصدی در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال 
داش��ت. در این مدت، 18۷ دستگاه مینی بوس و میدل باس )رشد 3۷.5 
درصدی(، 159 دستگاه اتوبوس )افت 19.3 درصدی( و 4۷ دستگاه ون 

)افت 31.9 درصدی( تولید شد.
آمار خردادماه

خودروس��ازان داخلی در آخرین ماه فصل بهار موفق شدند 95 هزار و 
۶03 دستگاه انواع خودرو تولید کنند که حکایت از رشد ۷ درصدی در 

مقایسه با سه ماهه پارسال دارد.
تولیدات ایران خودرو و سایپا

بر پایه این گزارش، در مدت یادش��ده ایران خودرو و س��ایپا به عنوان 
دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع 222 هزار و 15۶ دستگاه خودرو 
تولی��د کردند که حدود 94 درصد از کل تولید خودروس��ازان داخلی را 

شامل می شود.
در ای��ن مدت ایران خودرو با تولید 111 هزار و 598 دس��تگاه خودرو 
رش��د 1.۷ درص��دی ثبت کرد، همچنین س��ایپا با 110 ه��زار و 558 

دستگاه خودرو و ثبت رشد 14.1 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، امسال تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو 

برنامه ریزی شده است.
پیشتر »علیرضا رزم حسینی« وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام  کرد: 
با تاش خودروس��ازان و قطعه سازان، وابستگی 4میلیارد دالری صنعت 
خودروس��ازی  به خارج امروز به 1.5 میلی��ارد دالر کاهش یافته و عمق 

داخلی سازی ها افزایش یافته است.
وی تاکی��د کرد: خودروس��ازان ب��رای تامین نیاز داخ��ل باید ضمن 
برنامه ریزی برای افزایش کمی محصوالت خود، بیش از پیش در مس��یر 

ارتقای کیفی و تولید خودروی باکیفیت و در شأن مردم گام بردارند.
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رییس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی تبریز با بیان اینکه بازار عراق فرصت و زمینه مناســبی را برای 
افزایش تولید و صادرات تجار ایرانی به این کشور فراهم کرده است، گفت: 
برای نفوذ بیشتر به این بازار نیازمند حمایت دولت و رفع موانع داخلی و 

رقبای خارجی هستیم.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، قاســم قویدل، در جلسه کمیسیون 
کشــاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی تبریز با 
موضوع »بررسی موانع توسعه صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی به 
کشــور عراق« با اشاره به اهمیت و ویژگی های بازار عراق افزود: عراق از 
لحاظ سیاسی و مذهبی ارتباط زیادی با ما دارد و با وجود اینکه بازار این 
کشور رقبای سرسختی دارد باید از فرصت بازار این کشور نهایت بهره را 
برای افزایش تولید و صادرات برد. وی با تاکید بر اینکه صادرکننده قبل 
از صادرات خود باید بازار هدف را مطالعه و با سفارت کشورمان در بازار 
هدف ارتباط داشته باشد، اظهار داشت: علت توفیق تجار ترکیه، حمایت 
هرچه بیشــتر دولت این کشور از تجارشان است و در کشور ما نیز باید 
اطمینان الزم برای صادرکننده ایجاد شود. قویدل، ادامه داد: صادرات و 
تولید جدا از هم نبوده بلکه این دو حلقه های بهم پیوســته هستند و 
مبادله کاال بین تجار مــی تواند در تقویت همکاری های آنان نقش به 

سزایی ایفا کند.
رییس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی 
نیز در این جلســه با اشــاره به اینکه این صندوق در سال جاری حدود 
هفت هزار تن محصوالت کشــاورزی شامل سیب، پیاز، سیب زمینی و 
مرکبات به عراق کرده اســت، گفت: صــادرات ما به صورت ریالی بوده 
که این وضعیت در شان ما نیست و باید برای حل آن برنامه ریزی الزم 
انجام شود. بشیر جعفری، با بیان اینکه در زمینه بسته بندی، برندسازی 
و فرآوری در بازار عراق از رقیبی مانند ترکیه عقب هستیم، اظهار داشت: 
ایجاد مرکز تجاری ایران در بغداد و مســکو ضروری بوده و با ایجاد این 
مرکز و تعیین نفــرات آن، محصوالت ما به صورت امانی در اختیار این 
مرکــز قرار می گیرد و فروش به صورت ارزی انجام می شــود تا ارز به 

داخل کشور بیاید.
وی همــکاری اتاق تبریز در پیگیری تخصیــص خط اعتباری برای 
تســهیل صادرات به روسیه با توجه به شــرایط نامطلوب در انتقال ارز 

در شــرایط تحریمی را خواستار شــد و اظهار داشت: این کار می تواند 
مشکالت نامتوازن بودن قیمت صادراتی محصوالت کشاورزی ایران که 
بنا به دالیلی پایین تر از قیمت جهانی عرضه می شود را حل کند. رییس 
صندوق حمایت از توســعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: به 
عنوان مثال، ســیب در بازار روسیه با قیمت ۲ دالر عرضه می شود اما 
سیب ایران به قیمت ۵۰ سنت به واردکننده روسی فروخته می شود و در 
سایر محصوالت مانند کشمش و پسته نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

جعفری، مساعدت حقوقی سفارتخانه های کشورمان را جهت تسهیل 
در صادرات ضروری دانســت و از مسووالن بخش کشاورزی که به بهانه 
تنظیم بازار موجب اخالل در برنامه های صادراتی بازرگانان می شوند، 
گالیه کرد. وی یادآوری کرد: صندوق توسعه بخش کشاورزی استان با 
دارا بودن ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن ســیب و ۲۵۰ هزار تن کشمش، 
می تواند در قبال صادرات این محصوالت نهاده های دامی وارد کشــور 
کند. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز 
در این جلسه با تاکید بر تاسیس مرکز تجاری ایران در دولت مرکزی و 
اقلیم کردستان عراق گفت: صادرکننده برای صادرات خود باید شناخت 
کافی از بازار هدف و  برنامه های آتی آن کشور داشته باشد. صالح مومنی، 
با بیان اینکه وضعیت عراق امروز با وضعیت این کشور در پنج سال قبل 
تفاوت چشمگیری دارد، افزود: این کشور در تولید محصوالت مورد نیاز 
خــود، برنامه خودکفایی را دنبال می کند به عنوان نمونه در تولید رب 
گوجه فرنگی با کمک آلمان کارخانه عظیمی در دیوانیه عراق احداث می 
کند بنابراین باید همواره در حال مطالعه و پیش بینی آینده در خصوص 

بازار این کشور بود. مومنی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان شــرقی اقدام اتاق تبریز در شناسایی محصوالت اولویت دار 
صادراتی را ضروری دانست و گره زدن صادرات به موضوع تنظیم بازار را 

مانعی در عدم پایداری بازارهای هدف عنوان کرد.
مومنی، با اشاره به موانع توســعه صادرات به عراق ادامه داد: قوانین 
دست و پاگیر تجاری و سرمایه گذاری، حمایت ها و تشویق های ناقص 
دولتی، تامین مالی ناکارآمد، اطالع رسانی ناقص و نبود حمایت کنسولی، 
کمبود زیرساخت ها، سیاست های خلق الساعه دولتی، بروکراسی زائد 
اداری و فساد ناشی از سیستم های بانکی، مالیاتی و بیمه و نوسان نرخ 

بهره و ارز از جمله این موانع است.
وی یادآوری کرد: نداشتن نقدینگی و وثیقه های الزم جهت تجهیز 
منابع مالی، نبود مهارت های الزم منابع انســانی، فله فروشی در کشور 
مقصد، نبود استراتژی و برنامه ریزی بلند مدت، عدم توجه به برندسازی، 
زنجیره تامین ناکارآمد، نبود تشکل های صادراتی کارآمد، عدم توجه به 
تنوع و پیچیدگی های محصوالت صادراتی، نبود دید بلند مدت و نگاه به 
رقیب و کم توجهی به بازارگرایی و تجربه های بین المللی از دیگر موانع 
توسعه صادرات به عراق محسوب می شود. عطااهلل هاشمی رییس بنیاد 
ملی گندم کاران ایران نیز در این جلسه با اشاره به خالء هماهنگی بین 
تولید کننده و صادرکننده و ضعف های تشکلی آن ها، گفت: بسترسازی 
و تسهیل صادرات و حل معضالت صادرکنندگان در داخل و خارج توسط 

حاکمیت و مجموعه اجرایی کشور ضروری است.
نمایندگان شرکت های صنایع غذایی نیز در این جلسه مواردی مانند 
لزوم برندسازی و حذف بروکراسی های زائد، محرومیت صادرکنندگان از 
تمام خدمات بانکی به بهانه وجود یک چک برگشتی، خام فروشی و فله 
فروشی، مشکل عدم حمل یکسره محصوالت ایرانی به داخل خاک عراق، 
ضرورت ایجاد میز اقتصادی در ســفارتخانه ها، وضع عوارض صادراتی، 
تعرفه های گمرکی باال از طرف دولت عراق برای صادرکنندگان ایرانی 
را مطرح کردند. در  این جلسه مقرر شد موضوع تخصیص خط اعتباری 
برای تجار فعال در روســیه، ایجاد مراکز تجاری ایران در مسکو و بغداد، 
تعدیل یا حذف عوارض صادراتی برخی محصوالت کشــاورزی و غذایی 
از جمله شیرخشک و ایجاد میز اقتصادی در سفارتخانه های کشورمان 
از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: عضو هیات عامل و معاون مهندسی 
و توسعه امور زیربنایی در بازدید از بندر تفریحی و گردشگری چمخاله 
گفت: تکمیل این پروژه در برنامه زمان بندی پیش بینی شده در گروی 

هم افزایی و هماهنگی مسئولین استان گیالن خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن، 
محمدرضا اله یار در بازدید از روند پیشــرفت و توسعه بندر تفریحی و 
گردشگری چمخاله اظهار داشت: با توجه به پتانسیل هایی که در منطقه 
وجود دارد، بندر چمخاله به عنوان بندر نمونه گردشگری می تواند مبنای 
مناســبی در جهت توسعه گردشگری و تفریحی دریایی در دریای خزر 
باشد. وی با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصد زیرساخت ها در مراحل احداث 
این بندر تفریحی گردشگری خاطرنشان کرد: امروز بازدید و جلسه ای 
به منظور رفع موانع و مشکالت تامین مصالح مورد نیاز پروژه با حضور 

مسئولین استانی و شهرستانی در این بندر داشتیم.
عضو هیات عامل و معاون مهندســی و توسعه امور زیربنایی سازمان 

بنــادر و دریانوردی افزود: در این جلســه وعده هــای خوبی از طرف 
مســئولین استان و شهرســتان داده شــد تا موضوعات مطرح شده با 
مدیریتی خوب حل و فصل بشود تا در نتیجه شاهد اتمام پروژه در برنامه 

زمان بندی پیش بینی شده باشیم.

اله یار با بیان اینکه افق روشنی را برای بندر چمخاله با همت و کمک 
مسئولین استان گیالن شــاهد خواهیم بود، تصریح کرد: هم افزایی و 
هماهنگی بیشتر بین ارکان پروژه شامل پیمانکار، مشاور، مشاور پیمانکار 

و مسئولین استان و شهرستان از جمله اهداف این جلسه بود.
ایجاد ۳۰۰ متر مسیر ســنگی برای رسیدن به پل و عرشه، ساخت 
موج شــکن در عمق ۵ متری با در نظر گرفتن وضعیت جریان گردش 
آب دریا و مسائل محیط زیستی ، ایجاد دو دستک موج شکن در فاصله 
۴۰۰ متری از ساحل برای استحصال دو هکتار و ساخت حوضچه چهار 
هکتاری برای ورزشهای آبی ، دریایی و قایقرانی و سایر تفریحات دریایی 
را از جمله اقدامات انجام شــده در بندر چمخاله است و با بهره برداری 
از این پروژه زمینه الزم برای توسعه صنعت گردشگری دریایی و ایجاد 
زیر ساخت ها و شرایط هتلینگ و پذیرایی از مهمانها در گیالن فراهم 
می شود. شهرســتان لنگرود در ۶۰ کیلومتری مرکز گیالن با بیش از 
۱۴۰ هزار نفر جمعیت یکی از مناطق گردشگر پذیر استان گیالن است.

بوشهر  - خبرنگار فرصت امروز: تا پایان سال گذشته، 99 درصد 
از جمعیت شــهری و 97.۶ درصد از جمعیت روســتایی استان بوشهر 
گازدار شده اند که این مهم با گازرسانی به ۳9 شهر و ۴۵۳ روستا حاصل 

شده است. “
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران، مســلم رحمانی 
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در حاشیه نشست مجمع عمومی 
عادی سالیانه این شرکت که در سالن کنفرانس شهید باهنر ساختمان 
ستاد برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار کرد: جهت تحقق این مهم، 
قریب به 7۴۰۰ کیلومتر شــبکه گاز اجرا و همچنین تعداد ۲۱۶ هزار و 

۶۱۵ فقره انشعاب در سطح استان نصب شده است.
وی در ادامه، با بیان اینکه در سال 99 و طبق برنامه ریزی های انجام 
شده، این شرکت موفق به گازرسانی به بیش از 7۴ واحد صنعتی دیگر در 
کل استان شد که به حرکت تولید و پیشرفت صنایع کمک قابل توجهی 
کرده است، افزود: بر این اساس، تا پایان سال 99 به تعداد ۵۲۳ صنعت 

در استان گازرسانی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان این که یکی از مواردی که 

مدیران شرکت گاز استان بوشهر توانسته اند با همت و تالش خود رقم 
بزنند رشد 88 درصدی در وصول مطالبات بوده، گفت: این امر با توجه به 
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، تاثیر مهمی در تامین نقدینگی شرکت 
ملی گاز ایران داشته است.  وی افزود: واحد مالی این شرکت با همکاری 
تمامی واحدها، با رعایت صرفه و صالح شرکت و شروع عملیات مربوط 
به هزینه های مالی مبنی بر فعالیت )ABC( اقدامات مهم و موثری را 

در کنترل و مدیریت بودجه های سرمایه ای و جاری شرکت انجام داده 
است. رحمانی با اشاره به صادرکردن ۱۰۰ درصد صورتحساب مشترکان 
گاز اســتان بوشــهر به  صورت آنی و برخط گفت: ۲۱ فرایند مرتبط با 

مشترکین گاز به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است. 
وی گفت: راه اندازی سامانه های ارتباط با مشتریان برای رسیدگی به 
شکایت،GIS READY کردن شبکه های گازرسانی برای رسیدگی 
بهتر در شــرایط بحران، سامانه استانی ۱9۴ ، ثبت ۶ اختراع در زمینه 
گازرسانی از جمله استفاده از لوله های کامپوزیت و  دستگاه نشت یاب 
نقطه ای، حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و دکترا و کسب رتبه اول جشــنواره شهید رجایی در سنوات گذشته، 

ازجمله اقدامات مهم شرکت گاز استان بوشهر در سال گذشته بود.  
رحمانی در پایان، اظهار داشــت: لوح و تندیس مدیریت مالی کشور، 
تندیس زرین خدمات سبز از ســال 9۶ تا99 ، کسب گواهینامه چهار 
ســتاره تعالی سازمانی، تندیس نقره ای مسئولیت های اجتماعی وزارت 
نفت، کسب رتبه برتر در بخش های روابط عمومی، حراست وHSE  نیز 

از دیگر موفقیت های این شرکت در سال گذشته به شمار می رود.

اراک- فرناز امیدی: به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی 
وحرفه ای استان مرکزی، ابراهیم نکیسا رئیس مرکز شهید سلیمانی در 
تکمیل این خبر اظهار داشت: پس از ابالغ دستورالعمل اجرایی نخستین 
جشنواره الگوهای برتر مشاوره به استان ها به منظور انتخاب کارشناسان 
برتر مشاوره مراکز آموزشی ســازمان، آزمون تئوری مذکور به منظور 
رقابت ۴۶۲ نفر از کارشناســان مشاوره مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
کشــور، روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ســال جاری در مرحله استانی به 

صورت هماهنگ برگزارشد.
داود زاهدی مهر کارشناس مشاوره و هدایت شغلی این مرکز توانست 
با حضور در این جشنواره و طی نمودن مراحل آزمون رتبه دوم جشنواره 
را کســب نماید. نکیســا افزود: نتیجه این آزمون در کنار شاخص های 
عملکردی و توسعه فردی، مشاوران برتر مراکز آموزشی استان ها را در 

مرحله اول تعیین خواهد کرد.
رئیس مرکز آموزشــی اهداف برگزاری این جشــنواره را شناسایی 

مشاوران برتر مراکز آموزشی و بهره گیری از توانمندی آنان، تشکیل بانک 
اطالعاتی از برترین شــیوه های ارائه مشاوره به مهارت جویان، فرهنگ 
ســازی، ارتقای جایگاه مشــاوران در مراکز وتاکید بر نقش مشاوره در 
هدایت مهارت جویان، ایجاد انگیزه در مشاوران به منظور بهبود عملکرد 
بــا بهره گیری از توانایی های فردی  اســتفاده از ظرفیت های موجود، 
کمک به بهبود فرآیند جذب و نگهداشت کارآموزان در مراکز آموزشی و 

انتقال تجارب و مستندسازی رویه های موثر و خالقیت ها عنوان کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز عنوان کرد؛

 بازار عراق فرصت مناسب برای افزایش صادرات تجار ایرانی

 تکمیل پروژه بندر چمخاله در برنامه زمان بندی پیش بینی شده 
در گروی هم افزایی و هماهنگی مسئولین استان گیالن

بیش از ۹۷ درصد جمعیت روستایی استان بوشهر از نعمت گاز برخوردارند

کسب رتبه دوم نخستین جشنواره الگوهای برتر مشاورین مراکز آموزشی در استان مرکزی  

وزیر نیرو در مراسم افتتاح مدول دوم و بخش لجن تصفیه خانه فاضالب همدان عنوان کرد:
استان همدان الگویی تمام عیار در بازچرخانی آب و تبدیل فاضالب

همدان - خبرنگار فرصت امروز: وزیر نیرو، استان همدان را الگویی تمام 
عیار در بازچرخانی آب و تبدیل فاضالب دانست،گفت: طرح های به واقع سبزی 
در این اســتان به بهره برداری رسیده است. وزیر نیرو به گزارش روابط عمومی 
آبفای اســتان همدان، رضا اردکانیان در مراسم افتتاح مدول دوم و بخش لجن 
تصفیه خانه فاضالب همدان با اشاره به اینکه  پروژه های استان همدان همزمان 
با هفته سیزدهم پویش"هر هفته الف،ب ایران" در استان های همدان، گلستان و 
زنجان به بهره برداری رسید، اظهارکرد: امیدواریم سنگ بنایی که در چهار دهه 
پیش در مسیر توسعه گذارده شــد، هر روز در راستای تامین آب و برق پایدار 
به منظور توسعه و عمران کشور منشا اثر باشد. وی با بیان اینکه با احتساب طرح های مهمی که امروز به بهره برداری میرسد، 7۰ طر ح 
با سرمایه گذاری ۱۵ هزارو 7۰۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد، عنوان کرد: تا پایان دولت تدبیر و امید تمامی ۲9۰ طرح برنامه ریزی 
شــده با ســرمایه گذاری ۶۴ هزار میلیارد تومان در زمان مقرر در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت. اردکانیان افزود: طی سالهای اخیر 
طرح های به واقع سبزی در استان همدان به بهره برداری رسید که موجب شد این استان به عنوان الگویی تمام عیار در بازچزخانی آب و 
تبدیل فاضالب معرفی شود. وی با بیان اینکه استان همدان پیش از این در  دشت کبودراهنگ در مرحله فرونشت قرار داشت عنوان کرد: 
امروز این استان با تصفیه و انتقال پساب به این دشت به مرحله ای رسیده که حکایت از مسیر صحیح آن دارد ضمن اینکه در شرایطی 
که توسعه و استمرار معشیت، نیازمند شغل های جایگزین بود، استان با پایدار نمودن صنایع در این مسیر مهم گام برداشت. وی همچنین 
عنوان کرد:۲7۰ تصفیه خانه نیز در مسیر بهره برداری است که این خود نوید بهره گیری از سازوکاری به منظور حفظ منابع آبی و توسعه 

فضای سبز دارد. اردکانیان در نهایت تصریح کرد:امروز طرح های مهمی در صنعت  آب و برق در استان همدان به بهر ه برداری رسید.

در حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
دکتر حمیدرضا گلپایگانی عضو حقیقی کارگروه راهبری کنترل فوران چاه 

های نفت و گاز شد
اهواز - شبنم قجاوند: در حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران دکتر حمیدرضا گلپایگانی به عنوان عضو حقیقی کارگروه راهبری 
کنترل فوران چاه های نفت و گاز به مدت سه سال منصوب شد. در حکم دکتر 
مسعود کرباسیان برای دکتر گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران آمده 
است: پیرو ابالغیه شماره ۲/۲۰-8  وزیر محترم نفت با موضوع نحوه مدیریت و 
کنترل فوران چاه های نفت و گاز و در راستای آمادگی هرچه بیشتر به منظور 
کاهش خطرات و مقابله با فوران چاه، جناب عالی به عنوان عضو حقیقی کارگروه 
راهبری کنترل فوران به مدت سه سال منصوب می شوید.  گلپایگانی در سنوات 
خدمت خود در صنعت نفت در عملیات مهار چند حلقه چاه نفتی در مناطق نفتخیز کشور از جمله ۱۰۴ مارون به عنوان مدیر پروژه در 
شرکت ملی حفاری ایران و ۲۴ نفت شهر و  ۲۳ کنگان در تیم مدیریتی هدایت عملیات  مشارکت داشته و در این زمینه کتابی تحت عنوان 

» مدیریت بحران در فوران چاه های نفت و گاز «  تالیف و منتشر کرده است.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :
تجلی صیانت از حقوق شهروندی دربین پرسنل جایگاههای عرضه سوخت

ساری – دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری گفت : تجلیل از متصدیان تلمبه از سوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری در جایگاهها با هدف ایجاد حس مسئولیت 
اجتماعی و صیانت از حقوق شــهروندی در بین پرســنل جایگاهها می باشد . 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، عباس خلیل پور مســئول 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : از 
متصدی تلمبه یکی از جایگاههای عرضه سوخت ناحیه ساری با حضور مدیر و 
دیگر مسئوالن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تجلیل شد 
. عباس خلیل پور اظهار کرد : با توجه به عملکرد درست و حس انسان دوستانه یکی از متصدیان تلمبه جایگاه عرضه سوخت سمسکنده 
خانی  در ناحیه مرکزی ، مدیر و معاونین به همراه جمعی از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و نماینده برند 
شهرستان ساری در محل جایگاه عرضه سوخت حاضر شدند و طی مراسمی از وی تجلیل کردند . مسئول روابط عمومی منطقه ساری ادامه 
داد : عبد المجید ذوالفقاری متصدی تلمبه با توجه به عملکرد درست و شایسته در برخورد با مشتریان مورد تمجید برخی از آنها قرار گرفته 
بود که بازخورد این برخوردها مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری را بر آن داشت تا به منظور ایجاد انگیزه بین 
پرسنل جایگاههای عرضه سوخت از وی تمجید و تجلیل نمایند. خلیل پور اذعان کرد : در این مراسم که در حضور پرسنل جایگاه عرضه 
سوخت سمسکنده خانی انجام شد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  سخنانی ایراد کردند . سبحان رجب پور مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  ضمن تشویق و ایجاد انگیزه بین کارگران برای صیانت از حقوق شهروندی مشتریان 
از زحمات عبد المجید ذوالفقاری  در برخورد شایسته با مشتریان تقدیر کرده و تاکید کرد : صیانت از حقوق شهروندی از اولویتهای این 

شرکت است و متصدیان تلمبه در مجاری عرضه سوخت ویترین آن هستند. 

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالرد
برگزاری جلسه توجیهی مدیران کانال ها و گروههای فضای مجازی

مالرد – غالمرضا جباری: جلسه توجیهی مدیران کانالها و گروههای خبری 
فضای مجازی در محل دفتر رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان 
مالرد برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان مالرد ، در این جلسه امیر اسماعیل پورروشن رییس  اداره  فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان مالرد  ضمن تشریح و تبیین مسائل قانونی استفاده از 
فضای مجازی افزود : استفاده درست بر اساس معیارهای انسانی و اخالقی همراه 
با آگاهی الزمه فضای مجازی در جامعه اسالمی است و آسیب های این فضا باید 
شناسایی و کنترل شود. پورروشن فعاالن فضای مجازی  خصوصا مدیران کانالها 
و گروه های خبری  را دعوت به رعایت قوانین و دستورالعمل های مرتبط نمود  و بیان داشت : با توجه به اینکه دامنه تاثیر کانالهای خبری 
بسط و گسترش یافته است ضرورت معرفی افراد فعال و متعهد در راستای انعکاس اخبار مستند و واقعی  در اینگونه گروه ها و کانال ها  
الزامی است . پورروشن درپایان گفت:برای استفاده بهتر از این فضا باید سواد رسانه ای را باال برده و فرهنگ صحیح استفاده از این فضا را 
در جامعه نهادینه کنیم زیرا نبود آموزش الزم برای استفاده درست از این فضای مجازی می تواند آن را از یک فرصت به یک چالش در 
جامعه تبدیل کند. گفتنی است به دلیل رعایت نکات بهداشتی و پروتکلهای بهداشتی این جلسه در دو مرحله با حداقل نفرات برگزار شد

بالغ بر 60 کیلومتر شبکه گاز در گیالن اجرا شده است
رشت - خبرنگار فرصت امروز: با انجام عملیات شبکه گذاری در سه ماه 
ابتدایی سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۰ کیلومتر به مجموع خطوط شبکه تغذیه و توزیع 
گاز در گیالن افزوده شده است. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، روز چهارشنبه 
9 تیرماه حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اجرای حدود 
۶۰ کیلومتر شبکه گاز در استان اظهار داشت: 79 درصد از مجموع عملیات شبکه 
گذاری گاز در بهار امسال متعلق به مناطق روستایی استان است که نشان از توجه 
ویژه شرکت ملی گاز به برخورداری همه نقاط استان از نعمت گاز طبیعی دارد. وی 
با بیان این خبر افزود: هم اکنون مجموع طول شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان 
به بیش از ۲۱ هزار و ۴۰۰ کیلومتر افزایش یافته است که این مسئله لزوم بازرسی و تعمیرات مستمر تاسیسات و خطوط گاز را ضروری تر از 
گذشته می سازد.  حسین اکبر همچنین از نصب بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ انشعاب جدید گاز در بهار امسال خبر داد و گفت: این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱8 درصد افزایش داشته است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بیان کرد: با اجرای این عملیات در سه ماهه اول 
سال جاری، تعداد علمک های گاز در سطح گیالن به بیش از ۶۱۰ هزار انشعاب رسیده است. وی گفت: با اجرای عملیات شبکه گذاری و نصب 

انشعابات گاز در بهار امسال، 7 هزار و ۲۵۰ مشترک جدید به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی در گیالن افزوده شده است.

تاکید شهردار گرگان بر کمک رسانی برای حل بحران آب در شهر گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان بر استفاده از تمامی ظرفیت های شهرداری گرگان به منظور حل بحران آب در سطح 
شهر تاکید کرد.دکتر عبدالرضا دادبود در تماس تلفنی با فرماندار گرگان و مدیران آب و فاضالب شهری و دانشگاه علوم پزشکی استان بر آمادگی 
شهرداری در کمک به دستگاه های متولی تاکید کرد.در همین ارتباط تانکرهای شهرداری برای کمک رسانی به مناطق کم برخوردار اختصاص 
پیدا کرد و حلقه های چاه شهرداری در اختیار دستگاه آب و فاضالب شهری قرار گرفت.همچنین ماشین آالت شهرداری گرگان به منظور 
انتقال آب و آبرسانی به بیمارستان صیاد شیرازی وارد عمل شدند.با تاکید دکتر دادبود، باوجود آنکه شهرداری گرگان جزو دستگاه های متولی 

این موضوع نبوده، اما با جدیت تمام تا زمان برطرف شدن مشکل بحران آب در کنار دستگاه های امدادرسان و شهروندان گرامی خواهد بود.

بندر عباس - خبرنگار فرصت امروز: در نشستی با حضور دست 
اندرکاران شــرکت آب و فاضالب، نیروی انتظامی و بسیج راهکارهای 
جلوگیری از ســرقت و تخریب تاسیســات آب و فاضالب در اســتان 
هرمزگان بررسی شد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان در این نشســت، گزارشی از میزان سرقت های 
صورت گرفته در سطح استان ارائه و راهکارهای شناسایی عوامل تخریب 
و سرقت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. جواد منصوری معاون منابع 
انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب هرمزگان در این نشست با بیان 
اینکه سارقان در ســه ماهه ابتدایی امسال ۱۲ میلیارد و 89۰ میلیون 
ریال به شرکت آب و فاضالب خســارت وارد کردند، افزود: عمده اقالم 
سرقتی شــامل درب منهول، درب حوضچه، شیر آالت، ترانس، کابل و 
تابلوی برق اســت که ضمن وارد آمدن خســارت به اموال آبفا، شده  تا 
مردم نیز دچار قطعی آب شوند. معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت 

آب و فاضالب هرمزگان ادامه داد، آب و فاضالب به منظور کاهش سرقت 
اقداماتی را انجام داده است که  از جمله آن می توان به جایگزینی کابل 
آلومینیومی بجای مســی، جایگزینی درب حوضچه ها و منهول های 
چدنــی به کامپوزیت، ایجاد حصار و ... اشــاره کــرد. وی در عین حال 

اضافه کرد، به دلیل پراکندگی مناطق روستایی و تعدد تاسیسات امکان 
افزایش ایمنی در فرصت اندک امکان پذیر نیســت، ولی روند باال بردن 
ضریب ایمنی آنها در دستور کار قرار گرفته است. در ادامه این نشست 
امید معصومی سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان نیز به پیشــنهادات آبفا در این زمینه اشاره کرد و 
خواستار تشکیل کمیته پیشگیری از سرقت متشکل از نیروی انتظامی، 
شوراها، دهیاران و بسیج در سطح شهرستان های هرمزگان شد. بازدید 
دوره ای از انبارهای خرید ضایعات، شناســایی و تشــکیل پرونده برای 
خریداران ضایعات سرقتی، همکاری مشترک آبفا و نیروی انتظامی برای 
حفاظت از تاسیســات و شناسایی افراد متجاوز به اموال آبفا، استفاده از 
ظرفیت کارگروه های تحول محالت از جمله پیشــنهاداتی بود که وی 
ارائه کرد. معصومی، اموال در اختیار آبفا را جزئی از بیت المال دانســت 

که باید از آن مراقبت کرد.

در نشست پلیس آگاهی و آبفا استان هرمزگان انجام شد:

بررسی راه های پیشگیری از سرقت و تخریب تاسیسات 
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به قلم: جیمز مورفی
بازاریاب و کارشناس تولید محتوا

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی دیجیتال روز به روز در حال توس��عه است. امروزه 
دیگر کمتر کسی به دنبال بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف 
با ش��یوه های س��نتی اس��ت. دلیل این امر هم افزایش توجه 
کاربران به شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای دیجیتال 
است بنابراین اگر برند شما هنوز وارد عرصه بازاریابی دیجیتال 
نشده است، در حال از دست دادن زمان هستید. ساالنه شمار 
باالیی از برندها برای ورود به عرصه بازاریابی دیجیتال تمایل 
نشان می دهند. نکته مهم در این میان ضرورت ورورد به عرصه 

بازاریابی دیجیتال با آگاهی کامل از شرایط است. 
بسیاری از برندها فقط به دنبال تولید محتوا در شبکه های 
اجتماعی و اینترنت هستند. این امر اگر بدون برنامه درستی 
دنبال شود، امکان جلب نظر مخاطب هدف را از بین می برد. 
متاس��فانه اس��تفاده از راهکارهای مطمئن همیش��ه یکی از 
چالش های مهم کارآفرینان محسوب می شود. این امر بسیاری 
از بازاریاب ها را در دوراهی های انکار سختی قرار می دهد. هدف 
اصلی این مقاله بررس��ی برخی از راهکارهای مناس��ب برای 
طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال است. شما با استفاده از 
توصیه های مورد بحث در این مقاله امکان طراحی استراتژی 

بازاریابی دیجیتال به صورت حرفه ای را خواهید یافت.
 بازاریابی بدون برنامه ریزی هرگز به نتیجه مناس��بی ختم 
نمی شود. برنامه ریزی در هر کاری ضروری است بنابراین شما 
بای��د در حوزه بازاریابی دیجیتال نیز آن را مدنظر قرار دهید. 
طراح��ی اس��تراتژی بازاریابی در حقیقت نوع��ی برنامه ریزی 
بلندمدت برای کس��ب و کار شما محسوب می شود. اگر شما 
این نکته را مدنظر قرار ندهید، شانسی برای موفقیت در حوزه 
بازاریاب��ی و کس��ب و کار نخواهید داش��ت. در ادامه برخی از 
مهمترین نکات در زمینه بازاریابی دیجیتال به صورت حرفه ای 

و طراحی استراتژی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
یافتن ایرادات بازاریابی برند

هر برندی در زمینه بازاریابی دچار خطا و اش��تباه می شود. 
این امر عملکرد طبیعی بازاریابی محس��وب می شود. شما به 
هر حال ربات نیس��تید بنابراین شاید در زمان هایی مشخص 
دچار خطا ش��وید. مهمترین مسئله در این میان تاش برای 
یافتن دلیل وقوع اش��تباهات و تاش برای از بین بردن ش��ان 
اس��ت. این امر مشکات بسیار زیادی از کسب و کارها را حل 
خواهد کرد بنابراین ش��ما باید با دقت ف��راوان به این بخش 

توجه نشان دهید. 
اگر ش��ما تا به حال به اش��تباهات تان در عرص��ه بازاریابی 
دیجیت��ال توج��ه نکرده اید، باید به طور کام��ل در این حوزه 
تجدیدنظر انجام دهید. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نیازمند عملکرد بی عیب و نقص هستند. 
این امر همیش��ه با ارزیابی کمپین های بازاریابی قبلی شروع 
می شود. بنابراین شما باید ابتدا به سراغ کمپین های بازاریابی 
قبلی تان بروید. این امر اطاعات بس��یار مفیدی در دسترس 
شما قرار می دهد. اگر شما در تاش برای ارزیابی کمپین های 
قبلی تان به اش��تباهات تکراری برخورد کردید، جای نگرانی 
نیست. بسیاری از برندها با چنین اشتباهاتی دست و پنجه نرم 

می کنند. مهمترین مسئله تاش برای رفع آنهاست. 
یکی از اش��تباهات بازاریاب ها در زمان طراحی اس��تراتژی 
بازاریابی دیجیتال تاش برای کس��ب موفقیت اس��ت. شما 
هنوز در مرحله ای نیستید که به فکر موفقیت بازاریابی باشید. 
وظیفه کنونی شما طراحی استراتژی دقیق و مطابق با نیازهای 
کس��ب و کارتان برای شروع به کار مناسب در حوزه بازاریابی 
دیجیتال است. بنابراین تمایل تان برای موفقیت در این حوزه 
را باید اندکی به تاخیر بیندازید. وقتی اس��تراتژی شما آماده 
شد، آن وقت فرصت کافی برای درخشش در عرصه بازاریابی 

دیجیتال را خواهید داشت. 
هدف گذاری بر روی مشتریان و مطالعه بازار

انتخاب مشتریان درست همیش��ه مهم است. هیچ برندی 
ب��ا هدف گذاری شانس��ی بر روی مش��تریان ام��کان فروش 
محص��والت یا جلب نظر کاربران به محت��وای بازاریابی اش را 
ندارد. بسیاری از برندها هنوز به الگوی بازاریابی توده ای تمایل 
نشان می دهند. این امر یکی از عجیب ترین نمونه های بازاریابی 
در دنیای کسب و کار محسوب می شود. اگر این امر در مورد 
کسب و کار شما نیز مصداق دارد، باید به طور اساسی نسبت 

به بازنگری در الگوی فعالیت تان اقدام نمایید. 
بازاریاب��ی توده ای دیگر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به همراه ندارد. دلیل این امر تغییر س��لیقه کاربران و 
همچنین تنوع مش��تریان در بازار است. امروزه شما باید برای 
ه��ر مخاطب تان به طور ویژه ای برنامه ری��زی نمایید. در غیر 
این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نخواهید داش��ت. ای��ن امر در الگوی بازاریاب��ی توده ای هرگز 
امکان پذیر نیس��ت بنابراین شما باید الگوی مورد استفاده تان 

در بازاریابی را به طور کامل تغییر دهید.
هدف گذاری بر روی مش��تریان بدون مطالع��ه دقیق بازار 
امکان پذیر نیست. ساالنه شمار باالیی از برندها به دلیل ناتوانی 
برای شناسایی مشتریان مناسب با شکست های سنگین مالی 
مواجه می شوند. اگر شما نمی خواهید در میان چنین کسب و 
کارهایی باشید، باید همین االن دست به کار شوید. شناسایی 
مخاطب هدف مناسب برای برند کار دشواری نیست. شما باید 
سلیقه مشتریان عاقه مند به حوزه کاری تان را به طور دقیق 

مورد مطالعه قرار دهید. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای دسترسی 
به س��لیقه مخاطب هدف در دسترس قرار دارد بنابراین شما 
با استفاده از چنین ابزارهایی امکان شناسایی مخاطب هدف 
عاقه من��د به کس��ب و کارتان را خواهید داش��ت. مهمترین 
مس��ئله در این میان تاش برای استفاده از بهترین ابزارهای 
ممکن اس��ت. توصیه م��ا در این بخش اس��تفاده از ابزارهای 
گوگل است. این ابزارها عاوه بر عرضه رایگان امکان استفاده 
از اطاعات دقیق را نیز فراهم می سازد بنابراین شما نیازی به 

مراجعه به سایت های دیگر نخواهید داشت. 
مطالع��ه ب��ازار یکی دیگر از ن��کات مهم ب��رای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. یکی از نکات مهم 
در این میان تاش برای ش��ناخت درست از بازارهای مدنظر 
برندمان پیش از ورود به آنهاست. این امر اهمیت بسیار زیادی 

برای بازاریابی و سرمایه گذاری مناسب دارد. 
ام��روزه هر بازار دارای ویژگی های منحصر به فردی اس��ت 
بنابرای��ن دنبال ک��ردن یک اس��تراتژی واح��د در بازارهای 
مختلف ایده نامناسبی محس��وب می شود. اغلب برندها برای 
بازاریابی دیجیتال در بازارهای مختلف دست کم اندکی تغییر 
در استراتژی ش��ان برای هر بازار اعمال می کنند. در غیر این 
صورت شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

نخواهند داشت. 
ایجاد هماهنگی میان تیم های مختلف

همکاری با تیم های مختلف برند برای طراحی یک استراتژی 
مطلوب امر عجیبی نیست. هر برندی برای طراحی استراتژی 
بازاریاب��ی تاثیرگذار باید این نکات را مدنظر قرار دهد. در غیر 
این ص��ورت توانایی جلب نظر مخاطب هدف را پیدا نخواهد 
کرد. بسیاری از برندها فقط به تیم بازاریابی شان برای طراحی 
اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال بها می دهند. نکته مهم در این 
میان ارتباط فرآین��د بازاریابی به تیم های متعددی در داخل 
ش��رکت است بنابراین شما باید نسبت به همکاری نزدیک با 

تمام تیم های کسب و کارتان توجه نشان دهید. 

بخش بازاریابی و فروش همیشه در پیوند با هم هستند. به 
ای��ن همکاری باید نقش بخش روابط عمومی و خدمات پس 
از فروش را نیز اضافه کرد. این امر اهمیت بسیار زیادی برای 
برندها دارد. اگر شما در این میان تمایل به تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور کاربردی دارید، باید دست کم این چند 
بخش را در فرآیند طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال با هم 

مرتبط کنید. 
گاهی اوق��ات تیم های مختلف در ش��رکت دارای کارهای 
زیادی هستند بنابراین شاید عاقه ای برای همکاری در زمینه 
طراحی اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال نش��ان ندهند. وظیفه 
ش��ما در ای��ن میان به عنوان یک مدی��ر خوب کاهش حجم 
کاری آنهاست. در غیر این صورت هرگز موفق به ایجاد فرآیند 
بازاریابی مورد انتظارتان نخواهید شد. اگر هر ایده دیگری در 
این میان دارید، به احتمال زیاد همراه با فشار مضاعف بر روی 
کارمن��دان و ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهد بود 

بنابراین باید آن را فراموش کنید. 
اهمیت بازبینی محتوا پیش از انتشار

وقت��ی برنامه های اولیه ب��رای بازاریابی دیجیتال س��امان 
یافت، نوبت به تولید محتوا می رسد. بدون تردید تولید محتوا 
مهمترین بخش در هر اس��تراتژی بازاریابی محسوب می شود 
بنابراین ش��ما باید توجه ویژه ای به این بخش داش��ته باشید. 
در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهید داشت. بسیاری از برندها در زمینه تولید محتوا 
اش��تباه عمل می کنند. این امر ش��امل اس��تفاده از محتوای 
غیرج��ذاب برای مخاطب هدف اس��ت بنابراین هیچ بازخورد 

مثبتی از تولید محتوا در کار نخواهد بود. 
آی��ا تولید محتوای بازاریابی بیش از اندازه س��خت اس��ت؟ 
پاسخ ما به این پرسش منفی است. شما با استفاده از ایده های 
مناس��ب امکان تاثیرگ��ذاری بر روی هر مخاطب��ی را دارید. 
مهمترین مس��ئله پیداکردن ایده های مناسب و جذاب است. 
توصی��ه ما در این بخش بار دیگر اس��تفاده از ابزارهای گوگل 
است. البته در این میان ابزار گوگل ترندز را مدنظر داریم. این 
امر امکان تعامل با مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن را 
فراهم می س��ازد بنابراین اگر شما در تاش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف هس��تید، باید اس��تفاده از این ابزار را 

مدنظر قرار دهید. 
ابزار گوگل ترندز به سادگی تمام جست وجوهای کاربران را 
یکپارچه کرده و ترندهای محبوب آنها را طبقه بندی می کند. 
این امر برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی دامنه مشخصی از 
کاربران سودمند خواهد بود بنابراین اگر شما در زمینه تولید 
محت��وای بازاریابی از چنین ایده ای اس��تفاده نمی کنید، باید 

همین حاال در الگوی بازاریابی تان تجدیدنظر نمایید. 
تولید محت��وا پایان ماج��رای بازاریابی دیجیتال نیس��ت. 
بسیاری از بازاریاب ها فکر می کنند بهترین محتوای ممکن را 
تولید کرده اند، با این حال وقتی محتوای شان به طور رسمی 
منتشر می شود، موجی از اعتراض ها در میان مشتریان ایجاد 
می ش��ود. اگر شما هم نسبت به این امر تعجب می کنید، باید 

مسئله را ریشه ای تر بررسی کنیم. 
برندهای بزرگ همیش��ه با اس��تقبال کارب��ران از محتوای 

بازاریابی ش��ان مواجه می شوند. آیا ش��ما هم نسبت به دلیل 
این امر کنجکاو هس��تید؟ پاسخ این پرسش کلیدی در نحوه 
تولید محتوای ه��ر کدام از برندهای موردنظر نهفته اس��ت. 
ای��ن امر اهمیت بس��یار زیادی برای بازاریاب��ی و تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف دارد. چنی��ن برندهایی به طور مداوم 
محتوای ش��ان را مورد بازبینی قرار می دهند. این امر به طور 
ویژه پیش از انتش��ار محتوا اهمیت دارد. چنین امری موجب 
افزایش جذابیت های محت��وای بازاریابی برای کاربران خواهد 
ش��د. همچنین امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
بهترین شکل ممکن را نیز فراهم می سازد. بنابراین شما باید 

در این راستا عملکرد برندهای بزرگ را مدنظر قرار دهید. 
توجه به سادگی کار

بازاریابی دیجیتال راهکاری مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت، البته به شرط اینکه از کلیشه های رایج 
در این حوزه دوری کنید. بس��یاری از برندها به جای استفاده 
از ایده ه��ای تازه و خاقانه به دنبال کلیش��ه های س��اده و در 
دسترس هستند. شاید این امر فرآیند تولید محتوای بازاریابی 
را ساده کند، اما شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور قابل ماحظه ای کاهش می دهد بنابراین شما 
باید همیشه نسبت به بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف با پرهیز از ایده های کلیشه ای واکنش نشان دهید. 
یکی از ایده های مناس��ب ب��رای بازاریابی دیجیتال رعایت 
سادگی است. امروزه کمتر کاربری ایده های پیچیده در زمینه 
بازاریابی را مورد استقبال قرار می دهد. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای کاربران از نقطه نظر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف دارد. ش��ما در بازاریابی دیجیتال باید همیشه 
س��ادگی را به بهترین شکل ممکن رعایت کنید. در غیر این 
صورت شانس��ی برای موفقیت در عرص��ه بازاریابی نخواهید 

داشت. 
س��االنه بسیاری از برندها به دلیل تولید محتوای عجیب و 
غریب و پیچیده از جلب نظر مخاطب هدف باز می مانند. بدون 
تردید چنین برندهایی در وهله نخست فکر می کنند بهترین 
محت��وای ممکن را تولید کرده اند، با این حال پس از انتش��ار 
رس��می محتوا با واکنش های منفی کاربران مواجه می شوند 
بنابراین ش��ما باید همیشه محتوای تان را به ساده ترین شکل 
ممکن تولید نمایید. در غیر این صورت جذابیتی برای مخاطب 

هدف نخواهد داشت. 
ترغیب مخاطب به عمل

کمپین های بازاریابی باید مخاطب هدف را به سوی عملی 
خاص ترغیب کند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای بازاریابی 
و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف دارد. اگر کس��ب و کار 
شما نسبت به این امر بی توجه باشد، امکان مواجهه با شکست 
در این حوزه به طور قاب��ل ماحظه ای افزایش خواهد یافت. 
هر کمپین بازاریابی باید به خوبی مخاطب هدفش را به سوی 
عمل��ی خاص ترغیب کند. در غیر این صورت شانس��ی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد داش��ت. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی برای کارب��ران در زمینه بازاریابی دارد. 
آنها در نهایت منتظر پپیش��نهادی ویژه از س��وی برند ش��ما 
هستند بنابراین باید در پایان محتوای تان به خوبی از پیشنهاد 
موردنظر رونمایی کنید. در غیر این صورت مشتریان تان روز به 

روز کمتر خواهند شد. 
ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص کار دشواری نیست. 
شما باید پیشنهاد مناس��بی برای آنها آماده کنید. این امر با 
بررسی وضعیت آنها در گوگل ترندز یا دیگر ابزارهای کاربردی 
به سادگی امکان پذیر خواهد بود بنابراین هیچ بهانه ای از کسب 
و کارها در این میان پذیرفته نیس��ت. شما باید به خوبی این 
فرآیند را در کانون توجه کس��ب و کارتان قرار دهید. در غیر 
این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

نخواهید داشت. 
هر کس��ب و کاری در نهایت مایل به کسب سود از فرآیند 
بازاریابی اس��ت. در این می��ان تفاوتی میان الگوهای مختلف 
بازاریابی وجود ندارد بنابراین ش��ما باید بهترین پیشنهادتان 
را برای مخاطب هدف آماده نمایید. طراحی محتوای بازاریابی 
با اس��تفاده از این نکته دارای مزیت های بس��یار زیادی است. 
س��اده ترین مزی��ت در این می��ان امکان ف��روش هرچه بهتر 

محصوالت برند به مشتریان است. 
طراحی شیوه های فروش مختلف

برخ��ی از برنده��ا محصوالت ش��ان را فقط در فروش��گاه 
سایت شان عرضه می کنند. بدون تردید این امر میزان فروش 
کس��ب و کار موردنظر را به شدت کاهش می دهد. نکته مهم 
در این می��ان تاش ب��رای عرضه محص��والت درکانال های 
فروش متعدد است. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. هرچه 
محصوالت ش��ما س��اده تر در دسترس مش��تریان قرار گیرد، 
شانس باالتری برای فروش آن خواهید داشت. بنابراین در این 
میان باید به دنبال ش��مار هرچه باالتری از کانال های فروش 
باش��ید. در غیر این صورت خبری از فروش مناسب در عرصه 

کسب و کار نخواهد بود. 
عرضه محص��والت در خرده فروش��ی های ب��زرگ بهترین 
گزینه برای تاثیرگذاری بازاریابی دیجیتال است. اگر مشتریان 
محتوای بازاریابی شما را مشاهده کرده و سپس راهکاری برای 
خرید ساده نداشته باشند، شکست کمپین تان قطعی خواهد 
بود بنابراین ش��ما باید تجدیدنظر اساسی در نحوه بازاریابی و 

جلب نظر مخاطب هدف انجام دهید. 
بدون تردید هر برندی دارای محدودیت هایی در زمینه عرضه 
محصوالت است. بنابراین باید به دنبال کمک های تاثیرگذاری 
در این راستا باش��ید. عرضه محصوالت در خرده فروشی های 
بزرگ بهترین راهکار برای تکمیل الگوی بازاریابی تان خواهد 

بود بنابراین شما باید این نکته را همیشه مدنظر قرار دهید. 
طراح��ی اس��تراتژی بازاریاب��ی دیجیت��ال همیش��ه برای 
کارآفرینان امری چالش برانگیز اس��ت. هدف ما در این مقاله 
بررسی این نکته به ساده ترین شکل ممکن بود. اگر شما هم با 
چنین مشکاتی در عرصه کسب و کار مواجه هستید، استفاده 
از توصیه ه��ای مورد بحث در این مقاله به ش��ما برای بهبود 

وضعیت تان کمک خواهد کرد. 
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هر آنچه پیش از راه اندازی فروشگاه آنالین باید بدانید

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا / کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی

دنیای فروش آناین دارای جذابیت های بسیار زیادی است. بسیاری از کارآفرینان برای رهایی از دردسرهای 
تولید محصوالت مختلف به سراغ فروش یا خرده فروشی آناین می روند. این امر علی رغم جذابیت هایی که دارد، 
همراه با مشکاتی نیز هست. کارآفرینان در تاش های اولیه شان برای ورود به عرصه کارآفرینی در خرده فروشی 
و فروشگاه آناین اغلب با شکست مواجه می شوند. دلیل این امر ورود به عرصه موردنظر بدون کسب مهارت های 
الزم است. این امر مشکات بسیار زیادی برای هر برندی به همراه خواهد داشت.  امروزه مردم بیش از هر زمان 
دیگری به خرید محصوالت به صورت آناین تمایل نشان میدهند. این امر نوعی رویکرد جهانی در میان کسب 
و کارها را نشان می دهد بنابراین برندها باید نسبت به حضور در عرصه فروش آناین بیش از هر زمان دیگری 
توجه نشان دهند. بحران کرونا روند تمایل مشتریان به خرید آناین را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده 
اس��ت بنابراین غفلت از این رویکرد در عرصه کس��ب و کار برای شما هزینه های بسیار زیادی به همراه خواهد 
داشت.  اگر شما هم عاقه مند به یادگیری برخی از نکات اساسی در زمینه ورود به عرصه فروش آناین هستید، 
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد بحث قرار خواهیم داد. این امر به ش��ما برای راه اندازی 
فروشگاهی آناین در حد و اندازه استانداردهای جهانی کمک خواهد کرد.  شاید در نگاه نخست راه اندازی یک 
فروشگاه آناین بسیار ساده باشد، اما در این مسیر مشکات بسیار زیادی پیش روی شما قرار خواهد داشت. در 

ادامه برای بررسی برخی از مهمترین نکات در این زمینه همراه ما باشید. 
مخاطب هدف شما چه کسانی هستند؟

مخاطب هدف برای هر کس��ب و کاری مهم اس��ت. اگر فروش��گاه آناین شما پیش از شروع به فعالیت 
رس��می  نسبت به تعیین دامنه اصلی مشتریانش اقدام نکند، مسیر بسیار دشواری پیش روی برندها قرار 
خواهد گرفت. وقتی یک خرده فروشی از مخاطب هدفش به خوبی آگاهی دارد، امکان انتخاب محصوالتی 
برای فروش با توجه به س��لیقه آنها را خواهد داش��ت.  شاید یکی از اعتراض های اصلی در این میان عدم 
مدیریت خرده فروش��ی از سوی برندهای بزرگ براساس شناخت دقیق مخاطب هدف باشد. در این راستا 
مثال هایی نظیر آمازون وجود دارد. نکته مهم در این میان وسعت فعالیت آمازون در مقایسه با یک کسب 
و کار تازه تاس��یس است. اغلب فروشگاه های تازه تاس��یس در یک بازار محلی فعالیت دارند بنابراین باید 
نسبت به شخصی سازی گزینه های فروش شان برای مشتریان اقدام نمایند در غیر این صورت شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهند داشت.  امروزه اطاعات بسیار مهمی در دنیای آناین در دسترس 
برندها قرار دارد. مهمترین مسئله در این میان تاش برای استفاده از چنین اطاعاتی برای شخصی سازی 
تجربه مش��تریان از برندمان است. اگر فروشگاه آناین شما پیش از فعالیت رسمی اندکی در مورد سلیقه 

مشتریان تحقیق کند، شانس بسیار بهتری برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهد داشت. 
محصوالت فروشگاه تان را از کجا تهیه می کنید؟

پس از ش��ناخت درس��ت از مخاطب هدف باید نسبت به تهیه محصوالت فروش��گاه نیز توجه نشان دهید. 
اگر هیچ برنامه ای برای تهیه محصوالت فروش��گاه تان ندارید، از همین حاال یک اس��تارت آپ شکس��ت خورده 
محسوب می شوید. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به تعیین دقیق شیوه تهیه 
محصوالت شان دارند. این امر حتی در مورد تولیدی ها نیز مطرح است بنابراین ورود بدون برنامه به این عرصه 
هیچ مزیتی برای کسب و کار شما نخواهد داشت. برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان اقدام به 
مانور بر روی تهیه محصوالت فروشگاه از طریق چندین شرکت مختلف می کنند. این امر شاید از نظر بازاریابی 
جذاب باش��د، اما مش��کات زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. یکی از مشکات اصلی در این 
میان برهم خوردن نظم در تهیه محصوالت برند است. اگر شما با یک شرکت توضیعی برای تهیه محصوالت تان 
همکاری داش��ته باشید، بس��یار بهتر از همکاری با چندین ش��رکت نتیجه دریافت خواهید کرد.  بسیاری از 
فروشگاه های آناین برای تهیه محصوالت به کشور چین توجه نشان می دهند. دلیل این امر قیمت بسیار پایین 
محصوالت چینی در بازارهای جهانی اس��ت. نکته مهم در این میان توجه به کیفیت محصوالت و همچنین 
تمایل مشتریان برای خرید است. اگر مشتریان شما به طور سنتی از محصوالت بازار خودشان خرید می کنند، 
نباید تغییری در این روند ایجاد نمایید. در غیر این صورت تجربه فروش جالبی نخواهید داشت.  همفکری با 
مش��تریان در تمام مراحل راه اندازی و توسعه فروشگاه آناین ایده جذابی به نظر می رسد. این امر برای کسب 
و  کارها فرصت مناسبی به منظور تاثیرگذاری بر روی مشتریان ایجاد خواهد کرد. مزیت اصلی شما به عنوان 
یک فروشگاه کوچک در مقایسه با برندهای بزرگ در همین امر است. همفکری با مشتریان از سوی برندهای 
بزرگ اغلب اوقات غیرممکن است بنابراین شما با پیگیری این امر شانس باالیی برای موفقیت خواهید داشت. 

رقبای شما در چه وضعیتی هستند؟
حضور در یک بازار بیش از اندازه رقابتی برای هیچ کسب و کاری مطلوب نیست. بسیاری از برندها در تاش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال حضور در بازارهای کمتر رقابتی، دست کم برای شروع کارشان، 
هستند. این امر باید از سوی شما به عنوان یک کسب و کار تازه تاسیس مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت 
شانسی برای بقا در بازارهای خرده فروشی آناین نخواهید داشت.  ارزیابی وضعیت رقبا همیشه اطاعات مفیدی 
در اختیار برندها قرار می دهد. برخی از برندها نسبت به این نکته به طور مداوم بی توجه هستند بنابراین در عمل 
مشکات بسیار زیادی برای شان روی می دهد. اگر رقبای شما در حال برنامه ریزی برای استفاده از یک استراتژی 
تازه هستند یا اینکه آن را عملی کرده اند، چرا شما باید از آنها عقب بمانید؟ ارزیابی وضعیت رقبا تازه ترین اخبار و 
ترندهای بازار را در اختیار شما قرار می دهد. فروشگاه های آناین بسیار زیادی در سراسر دنیا مشغول به فعالیت 
هستند. اگر شما در این میان ایده تازه ای برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نداشته باشید، به احتمال زیاد با 
مشکات عمده ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه خواهید شد. ارزیابی وضعیت رقبا اطاعات 

الزم برای ایجاد تمایز با دیگران را در اختیار شما قرار خواهد داد.
چگونه فروشگاه آنالین متفاوتی خواهید بود؟

همانطور که در بخش قبلی اش��اره شد، فروشگاه ش��ما باید تمایز مشخصی با رقبا داشته باشد. این امر 
بای��د پیش از راه اندازی فروش��گاه آناین مدنظر کارآفرینان قرار گیرد. در غیر این صورت شناس��ی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. مهمترین مسئله در این میان استفاده از ایده های تازه 
و نوآورانه است. ایده های قدیمی بارها و بارها از سوی دیگر کسب و کارها مورد آزمایش قرار گرفت است 
بنابراین برند شما باید طرح تازه ای را مدنظر قرار دهد. هرچه ایده شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف جذاب تر باش��د، پیشرفت و توسعه فروشگاه تا س��ریع تر روی خواهد داد.  فروشگاه های آناین باید 
دلیل محکمی به مش��تریان برای خرید بدهند. در غیر این صورت ش��ما و دیگر خرده فروش��ی ها توانایی 
رقابت با غول هایی نظیر آمازون را نخواهید داشت. این امر باید به طور ویژه ای مدنظر برندها قرار گیرد در 

غیر این صورت حضورشان در عرصه فروش آناین فقط برای مدت زمانی کوتاهی خواهد بود. 
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