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اقتصاد خاموش برق
فرصت امروز: قطعی برق در این روزهای داغ تابستان، خنکی و آسایش را از شهروندان ایرانی دریغ کرده و تاب آوری 
مردم را پایین آورده اس��ت. گذش��ته از خانوارها، خاموشی ها به کس��ب وکارها هم لطمه زده و تحمل این شرایط در 
حالی که ش��یوع کرونا اکثر مش��اغل را تحت تاثیر قرار داده، دش��وارتر شده اس��ت. در کنار رفاه و آسایش اجتماعی، 
آنچه در جریان رفت و آمدها و قطع ش��دن های مداوم برق اهمیت دارد، صدمه خطوط تولید کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی است. به گفته کارشناسان، اگر قرار است که تولید داخلی جای واردات بی رویه را بگیرد و صادرات محصوالت 
ایران��ی، کاه��ش درآمدهای نفتی را جبران نماید، دیگر نباید به دلیل بی برقی خط تولید بخوابد و یا دچار خس��ارت 
شود. بررسی ها نشان می دهد برخی از دالیلی که منجر به خاموشی هفته های گذشته شده است، تا چند روز آینده 
و با کاهش دمای هوا می تواند برطرف شود، اما دالیل ساختاری دیگری نظیر فرسودگی نیروگاه و استخراج بی وقفه 
ماینرها در کوتاه مدت حل شدنی نیست و نیاز به برنامه ریزی، سرمایه گذاری و قانون گذاری دارد. در همین حال، نهاد...
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بهترینتاکتیکضدتورمیدردولتسیزدهمچیست؟

نسخهمهارانتظاراتتورمی

بازاریابیمحتواییباتمرکزبرفرمتبصری
بازاریابی در دنیای کنونی هیچ شباهتی به گذشته ندارد. بسیاری از ایده های بازاریابی در طول سال های اخیر 
جای خودشان را به نمونه های تازه و جدیدتر داده اند. این امر در مورد محتوای مورد استفاده در فرآیند بازاریابی 
نیز مصداق دارد. بسیاری از بازاریاب ها به طور سنتی محتوای متنی را به عنوان مهمترین المان در فرآیند تعامل 
با مشتری مدنظر قرار می دهند. نکته مهم در این میان افزایش تمایل کاربران برای مشاهده محتوای بازاریابی 
براس��اس فرمت های تصویری اس��ت.  بدون تردید ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های دنیا را با اختالل شدید 
مواجه کرده است. یکی از حوزه های مهم در این میان بازاریابی است. بسیاری از برندها در طول چند ماه ابتدایی 
شیوع کرونا به طور کامل قید بازاریابی را زده بودند. این امر شاید در نگاه نخست برای صرفه جویی در هزینه ها 
صورت گرفته بود، اما در مقیاسی وسیع تر یک فاجعه تمام عیار در زمینه ارتباط میان برندها و مشتریان شان...
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دراحزابسیاسی

حسینحقگو
کارشناس اقتصادی

جامعه شناس��ی  در  چنان ک��ه 
»اح��زاب  می خوانی��م،  سیاس��ی 
سیاسی حول شکاف های اجتماعی 
ش��کل می گیرند و شکل خاصی از 
س��ازماندهی نیروهای اجتماعی را 
میس��ر می س��ازند .  « در کشورهای 
پیش��رفته و دارای نظ��ام حزب��ی 
جاافت��اده، ای��ن اح��زاب هس��تند 
که پیون��د بین مناف��ع اجتماعی و 
نهادهای تصمیم گیری را امکان پذیر 
می کنن��د .   این در حالی اس��ت که 
در جوام��ع س��نتی و کش��ورهای 
درحال توس��عه، قدرت سیاس��ی در 
دس��ت الیگارش��ی کوچک��ی بوده 
و اح��زاب در معن��ای م��درن آن یا 
وج��ود ندارند و یا در مراحل اولیه و 
جنینی خود به س��ر می برند و فاقد 
ایدئولوژی، س��ازماندهی و راهبرد و 
برنامه مشخصند .   کش��ورمان را در 
این تقس��یم بندی قطع��ا نمی توان 
در زمره کشورهای پیشرفته دارای 
نظ��ام حزب��ی جاافتاده برش��مرد و 
ایران کش��وری است درحال توسعه 
با نظ��ام حزبی در حال تکوین .   در 
البته می ت��وان رد پای  دوره هایی 
احزاب و س��ازمان ها و تشکل های 
سیاس��ی قدرتمندی را مش��اهده 
ک��رد ک��ه خواس��ت ها و مطالبات 
بخش ه��ای مهم��ی از اجتماع را 

حتی  و  کرده  نمایندگی 
2قادر به تشکیل دولت...
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فرصت امروز: دو هفته قبل بود که »اکونومیس��ت« در سرمقاله خود، »دکترین 
بای��دن در قبال چین« را به چالش کش��ید و هش��دار داد که سیاس��ت اقتصادی 
»حمایت گرایی« و رویکردهایی که مصداق »یا ما یا آنها« هس��تند، به خود آمریکا 
آسیب می رساند و متحدانش را پس می زند. به اعتقاد این هفته نامه، افراد خوش بین 
مدت ها امیدوار بودند که اس��تقبال از چین در اقتصاد جهانی، این کشور را به یک 
»سهامدار مس��ئول« تبدیل کرده و اصالحات سیاسی در ساختار این کشور ایجاد 
نماید. در حالی که دونالد ترامپ، احتمال این موضوع را ضعیف می دانست، اکنون 
جو بایدن در حال تبدیل لفاظی های ترامپی به یک دکترین اس��ت که آمریکا را به 

گود مبارزه با چین می کشاند.
»اکونومیست« در شماره این هفته خود نیز بار دیگر به تقابل واشنگتن و پکن در 
اقتصاد جهانی پرداخته و نسبت به فتوحات اقتصادی چین مقابل آمریکا هشدار داده 
است. گزارش جدید »اکونومیست« نشان می دهد که چین در تجارت با کشورهای 
مختلف جهان از آمریکا سبقت گرفته و آمریکا به شدت نگران جهانی است که در آن 
مدل اقتدارگرایانه چین غالب شود. هرچند بایدن برای مهار چین از دمدمی مزاجی 
و تندخویی رئیس جمهور پیشین آمریکا فاصله گرفته است، اما در جنبه های دیگر، 
سیاس��ت س��خت گیرانه تری را اتخاذ کرده است تا با افزایش نفوذ آمریکا از خیزش 
بیشتر چین بکاهد. به اعتقاد راش دوشی مسئول امور چین در شورای امنیت ملی 
ایاالت متحده آمری��کا، »آمریکا باید روی مهار قدرت چین و ایجاد پایه های قدرت و 
نظم ما متمرکز ش��ود«. او در کتاب خود با عنوان »بازی طوالنی: اس��تراتژی کالن 
چین برای جابه جایی نظم آمریکایی«، انتقادات تندی نس��بت به دهه ها سیاس��ت 
خارجی تعامل محور آمریکا درخصوص چین مطرح می کند و آن را زیر سوال می برد. 
البته این رویکرد تعامل محور واش��نگتن نس��بت به پکن، در زمان دونالد ترامپ به 
رویکردی تند و جنگ طلبانه تبدیل ش��د و حتی ترامپ ویروس کووید-19 را بارها 

ویروس چینی نامید. پس از پایان عصر ترامپ و روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید، 
برخی ها امیدوار بودند این آشفتگی در روابط با چین کمی سامان پیدا کند، البته نه 
مثل رویکرد دوستانه باراک اوباما درخصوص پکن. گرچه بایدن از دمدمی مزاجی و 
تندخویی رئیس جمهور پیشین فاصله گرفته است، اما در جنبه های دیگر، سیاست 
سخت گیرانه تری را اتخاذ کرده و در حال پایه ریزی چارچوبی برای مقابله با خیزش 

چین است.
به گزارش »اکونومیس��ت«، برخالف ترامپ به نظر می رسد بایدن به شدت نگران 
جهانی است که در آن، مدل اقتدارگرایانه چین غالب شود. این نگرانی سبب می شود 
بایدن در اجرای سیاست هایش در قبال چین جدی تر و مصمم تر باشد. او در شش 
ماه نخست ریاست جمهوری اش در کاخ سفید، در حالی که برای بسیاری جای تعجب 
داش��ت، به اقدامات دولت چین در استان سین کیانگ برچسب »نسل کشی« زد و 
همچنین با همکاری متحدان آمریکا، تحریم های بیش��تری علیه چین اعمال کرد. 
همچنین بایدن، ممنوعیت های ترامپ در تجارت با شرکت چینی هوآوی را حفظ 
کرد و در گفت وگو با متحدان خود در سراسر چین همواره از تقابل با چین به عنوان 

یکی از اولویت ها  نام برده است.
رابطه پکن و واشنگتن را شاید بتوان به رابطه جنگ سردی تعبیر کرد، اما رابطه 
میان این دو تفاوت های اساس��ی با دوران جنگ س��رد دارد؛ چراکه ادغام چین در 
اقتصاد جهانی غیرقابل چشم پوشی است. آمریکا نمی تواند پکن را همچون شوروی 
مهار کند و بایدن بر آن اس��ت تا با افزایش نفوذ آمریکا از نفوذ چین بکاهد. دولت 
بایدن هنگام بحث در باب اس��تراتژی چین از ض��رورت بازگرداندن بزرگی آمریکا 
پ��س از دهه ها انحطاط س��خن می گوید و اس��تدالل می کند ک��ه ایاالت متحده با 

سرمایه گذاری روی خود باید از موضع قدرت با چین مقابله کند.
از این رو، »قانون نوآوری و رقابت ایاالت متحده« که در اوایل ماه ژوئن در سنای 

آمریکا تصویب ش��د، بر س��رمایه گذاری برای ارتقای رقابت پذی��ری آمریکا تمرکز 
کرده اس��ت. براس��اس این طرح، 52میلیارد دالر برای توسعه تحقیقات و ساخت 
نیمه هادی ه��ا و 29میلی��ارد دالر برای تامین هزینه پروژه های پیش��رفته همچون 
روباتیک، هوش مصنوعی و سایر فناوری ها اختصاص یافته است. این بودجه همچنین 
شامل سفر به ماه نیز می شود. نیازی نیست هزینه ها به طور دقیق هدف گذاری شوند 
تا به عنوان بخشی از سیاست در نظر گرفته شوند. همه پیشنهادهای چند تریلیون 
دالری بایدن برای زیرس��اخت های »نرم« و »سخت« را می توان بخشی از بازسازی 
سیاس��ت با هدف تقابل با چین دانس��ت. با همه این احوال ای��ن هزینه ها در برابر 
هزینه هایی که چین برای زیرساخت ها و سیاست های صنعتی خود خرج می کند، 
قابل مقایس��ه نیست. این در حالی  اس��ت که صدای واحدی از جمهوری خواهان و 
دموکرات ها درخصوص بسته های پیشنهادی دولت به گوش نمی رسد. دولت بایدن 
تم��ام تالش خ��ود برای اتحاد میان این دو را به کار گرفته اس��ت، اما رس��یدن به 
نقطه ای که در آن چش��م انداز فعلی چین دچار خدش��ه ش��ود، امکان پذیر نیست؛ 
چراکه طی 10 تا 15 س��ال، اقتصاد چین، بزرگ ترین اقتصاد جهان خواهد شد. از 
سویی، سرمایه گذاری های این کشور در تحقیق و توسعه، قدرت فناوری آن را به طور 

فزاینده ای بیشتر خواهد کرد.
گزینه های��ی که ایاالت متحده ب��رای تضعیف تالش های چین ب��رای بازطراحی 
نظم جهانی در پیش گرفته است، هزینه زیادی ندارد. از نظر نظامی این به معنای 
اتخاذ رویکرد »بازدارندگی با انکار« در مناطقی فراتر از آب هایی است که در سطح 
بین الملل به عنوان آب های چین شناس��ایی شده است. همچنین در این راستا باید 
بر روی سالح های پیشرفته سرمایه گذاری شود تا از تسلط چین بر آب ها و جزایری 
همچون تایوان ممانعت شود. از منظر اقتصادی نیز باید راهکارهایی درخصوص فشار 
بر شرکت های آمریکایی در جهت عدم تغذیه شرکت های چینی اتخاذ شود؛ ابزاری 

که پیش از این ترامپ برای تقابل با هوآوی از آن بهره برده بود. از منظر سیاس��ی 
نیز اقداماتی چون مقابله با نفوذ چین در سازمان ملل و موسسات چندملیتی پیش 

روی دولت آمریکا قرار دارد.
از آنجا که اجرا کردن این دس��ت اس��تراتژی ها به همراهی شرکا نیازمند است، 
جمع کردن این ش��رکا در کنار هم، هس��ته مرکزی اس��تراتژی دولت بایدن است؛ 
ب��ه همین دلیل بایدن همواره در تالش برای جلب نظر متحدان و دلجویی از آنان 
است. در همین راستا، او به اختالف یک ساله آمریکا با اتحادیه اروپا بر سر یارانه های 
ش��رکت هوایی ایرباس پایان داد و از تحریم ش��رکتی که مسئول ساخت خط لوله 
نورداس��تریم2 از روسیه به آلمان بود، دست کشید. این امر نشان می دهد که برای 
دولت بایدن، همکاری با متحدان برای تقابل با چین، مهمتر از تقابل با دولت مسکو 
است. در ماه مارس نیز آمریکا در مورد حضور نظامی خود در کره جنوبی توافق کرد. 
این تالش ها، دس��تاوردهایی نیز به همراه داشته است. در ماه مارس، بریتانیا، کانادا 
و اتحادیه اروپا با آمریکا برای اعمال تحریم علیه دولتمردان چینی همراه ش��دند و 
نشس��ت جی7 و اجالس ناتو در ماه ژوئن، تهدید چین را به رس��میت ش��ناختند. 
عالوه بر ش��رکا، صداهای مخالف از درون آمریکا نیز به گوش می رس��د. بس��یاری 
از کس��ب وکارها و موسس��ات مالی آمریکایی در حال البی برای حفظ دسترس��ی 
ب��ه بازار چین و کاهش کنترل  روی صادرات هس��تند. کما اینکه در هفتم جوالی 
بالغ بر 40گروه پیشرو در نامه ای به جو بایدن، خواستار همکاری واشنگتن با پکن 
برای تغییرات اقلیمی شدند. در همین راستا جود بالنچر، پژوهشگر مرکز مطالعات 
بین المللی و استراتژیک بر این باور است که بایدن باید کمتر از چین سخن بگوید 
و صحبت های خود را به س��وی جهانی که مایل به س��اخت آن است، هدایت کند. 
همچنانکه رئیس جمهور چین بس��یار کم از آمریکا س��خن می راند و زمانی که از 

چشم انداز چین صحبت می کند، اشاره ای به استراتژی آمریکا ندارد.

چین همیش��ه بازیگ��ری مهم در اقتصاد دنی��ا بوده و با گذش��ت زمان، نقش و 
تاثیرگذاری اش بیشتر شده است.

به گزارش »Business Line«، در نتیجه سیاس��ت های اقتصادی اجراشده در 
چین طی یک دهه گذشته، اژدهای زرد به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورهای 
جهان در بازار کاالهای اساس��ی معرفی ش��د. چین در صادرات نقشی فعال داشت 
و یک��ی از واردکنندگان بزرگ فرآورده های  صنعتی بود ولی با گذش��ت س��ال ها و 
س��رمایه  گذاری در توسعه زیرس��اخت های صنعتی و نیروی انسانی ،  حاال توانسته 
اس��ت به یکی از تولیدکنندگان بزرگ صنعتی و تکنولوژی در جهان تبدیل ش��ود 
و اس��تراتژی خود را به س��مت افزایش تولید داخلی در کنار کاهش وابس��تگی به 
واردات برای تامین مواد اولیه و کاالهای صنعتی تغییر دهد. حال س��وال این است 
که آیا چین با این تغییر استراتژی باز هم به عنوان تاثیرگذارترین کشور دنیا در بازار 
کاالهای اساس��ی معرفی خواهد شد و جایگاهی را که طی دو دهه گذشته در این 

بازار داشت، حفظ خواهد کرد؟
از ابتدای قرن بیست و یکم، چین تاثیرگذارترین کشور در بازار کاالهای اساسی 
بود و سیاس��ت هایش می  توانس��ت قیمت ان��واع فرآورده های  فل��زی و محصوالت 
کش��اورزی را تغییر ده��د. در نتیجه همین نقش مهم در اقتص��اد و بازار کاالهای 
اساسی بود که فعاالن اقتصادی، این جمله را مدام تکرار می کردند: »اگر چین عطسه 

کند، بازار کاالهای اساسی دنیا به سرماخوردگی مبتال می شود.«
در ای��ن دو ده��ه س��رمایه  گذاری نقش مهمی در رش��د اقتصادی دنیا داش��ت؛ 
س��رمایه  گذاری در دارایی ه��ای  ثابت از جمله زیرس��اخت های صنعتی ،  نیروگاه ها، 
فرودگاه ها و... برای اجرای این طرح های  سرمایه  گذاری، چین نیاز به مصرف حجم 

زیادی از کاالهای اساسی از جمله فلزات و فرآورده های  انرژی داشت و همین مسئله 
سبب شد تا این کشور پهناور آسیایی به عنوان بزرگ ترین واردکننده مواد اولیه و 
کاالهای اساس��ی دنیا معرفی شود. اشتهای پایان  ناپذیر چین برای مصرف کاالهای 
اساس��ی از جمله نفت خام، فلزات صنعتی مانند سنگ آهن و مس ،  فلزات گران بها 
مانند طال و پالتین و در نهایت فرآورده های  کش��اورزی به خصوص سویا و پنبه در 
کنار سیاس��ت این کشور برای ذخیره  سازی حجم زیادی از این کاالها برای شرایط 
بحرانی باعث شد تا قیمت این کاالها در بازار جهانی جهش های  زیادی را تجربه کند.
در س��ال 2015 سیاست  گذاران چینی تصمیم گرفتند تا مدل رشد اقتصادی را 
تغییر دهند و تمرکز روی پروژه  های  سرمایه  گذاری برای تقویت نرخ رشد  اقتصادی 
کش��ور را کاهش دهند و سیاست رش��د اقتصادی مصرف  محور را در پیش بگیرند. 
با این تغییر بود که بخش  هایی مانند صنعت خودروس��ازی ،  صنعت تولید وس��ایل 
الکترونیکی و مصرفی خانگی و در نهایت دامپروری رونق گرفت. اما این تغییر الگوی 
رش��د اقتصادی باعث نش��د تا حجم و ارزش واردات در این کشور کاهش پیدا کند 
و به همین دلیل نمود بیرونی تغییر الگوی رش��د اقتصادی چین چندان محسوس 
نبود، اما از سال 2020 باز هم تغییری دیگر در سیاست  های دولتی این کشور ایجاد 
شد. تغییری که حکایت از تالش دولت برای کاهش واردات و افزایش وابستگی به 
تولید داخل دارد. سیاستی که با توجه به سطح توسعه  یافتگی اقتصادی این کشور 
و جمعیت باالیش قابل اجرا به نظر می  رس��د زیرا هم نیروی کار کافی وجود دارد 

و هم بازاری بزرگ برای مصرف محصوالت در اختیار تولیدکنندگان چینی است.
با توجه به سهم چین در اقتصاد جهانی و سهم باالی مصرف ،  اهمیت این کشور در 
بازار کاالهای اساسی در آینده هم ادامه خواهد داشت و تداوم این وضعیت با توجه به 

برنامه پنج ساله دولت چین که اخیرا ارائه شد، قابل پیش  بینی است. دولت چین در 
ماه گذشته استراتژی تازه  ای برای بازه زمانی 2021 تا 2025 ارائه داد که برمبنای 
آن، تولید داخلی کاالهای اساسی افزایش خواهد یافت و در کنار آن دولت در نظر 
دارد زمینه را برای افزایش میزان مصرف در کش��ور فراهم کند. در این اس��تراتژی 
تازه روی کاهش میزان واردات مواد اولیه و فرآورده  های  فلزی نیز تاکید شده است؛ 
سیاستی که شاید در نگاه اول آسیب زیادی به اقتصاد وارد کند، ولی باز هم نمی  تواند 

نقش چین را در بازار کاالهای اساسی کمرنگ کند.
البته دولت چین اعالم کرده صادرات همچنان در اولویت این کشور است 
به خصوص ص��ادرات کاالهایی که ارزش افزوده اقتص��ادی باالیی دارند و 
می توانند میزان درآمد این کشور و ارزش تولید ناخالص داخلی را افزایش 
دهند. در طرح پنج ساله دولت چین، توسعه شهرنشینی نیز مدنظر قرار دارد 
و گفته می  شود این سیاست می تواند باعث افزایش مصرف کاالهای اساسی 
در این کشور شود. با توجه به این طرح پنج ساله ،  نرخ استفاده از کاالهای 
اساس��ی در اقتصاد چین روند افزایشی خواهد داش��ت و در آینده نزدیک 
احتمال تنزل نرخ رشد تقاضا برای کاالهای اساسی وجود ندارد. همچنین 
توس��عه زیرساخت های ش��هری و شهرس��ازی باعث افزایش فعالیت های 
ساختمانی در چین می  شود و این امر نیاز به ارائه خدمات شهری و تجاری و 
امکانات حمل و نقل را بیشتر می کند و تامین این خدمات هم باعث افزایش 

تقاضا برای کاالهای اساسی می  شود.
البت��ه با وجود تالش چین برای کاهش واردات و تامین نیاز از طریق 
تولید داخل، باز هم این کش��ور نمی تواند وابستگی خود به اقتصاد دنیا 

را به طور کامل از بین ببرد، هرچند سیاس��ت های این کش��ور در جهت 
کاهش وابستگی به آمریکا در تامین کاالهای اساسی است. 
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فرصت امروز: قطعی برق در این روزهای داغ تابستان، خنکی و آسایش 
را از ش��هروندان ایرانی دریغ کرده و تاب آوری مردم را پایین آورده اس��ت. 
گذش��ته از خانوارها، خاموش��ی ها به کسب وکارها هم لطمه زده و تحمل 
این ش��رایط در حالی که شیوع کرونا اکثر مشاغل را تحت تاثیر قرار داده، 
دشوارتر شده است. در کنار رفاه و آسایش اجتماعی، آنچه در جریان رفت 
و آمدها و قطع ش��دن های مداوم ب��رق اهمیت دارد، صدمه خطوط تولید 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی اس��ت. به گفته کارشناسان، اگر قرار است 
که تولید داخلی جای واردات بی رویه را بگیرد و صادرات محصوالت ایرانی، 
کاهش درآمدهای نفتی را جبران نماید، دیگر نباید به دلیل بی برقی خط 
تولید بخوابد و یا دچار خس��ارت شود. بررس��ی ها نشان می دهد برخی از 
دالیلی که منجر به خاموش��ی هفته های گذشته ش��ده است، تا چند روز 
آینده و با کاهش دمای هوا می تواند برطرف ش��ود، اما دالیل س��اختاری 
دیگری نظیر فرسودگی نیروگاه و استخراج بی وقفه ماینرها در کوتاه مدت 
حل شدنی نیست و نیاز به برنامه ریزی، سرمایه گذاری و قانون گذاری دارد.

در همین حال، نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی راهکارهای 
تامین پایدار برق پرداخت و عملکرد برقی دولت دوازدهم در برنامه ششم 
توس��عه را بررس��ی کرد. با اینکه مرکز پژوهش ها در این گزارش، عملکرد 
دول��ت دوازدهم در حوزه ب��رق را واجد صفت »قابل قب��ول« خوانده، اما 
کارشناس��ان این نهاد پژوهش��ی هش��دار داده اند که تداوم ساختار فعلی 

صنعت برق، رهاوردی جز خاموشی نخواهد داشت.
عملکردبرقیدولتدربرنامهششمتوسعه

یکی از مهمترین نکاتی که فعاالن اقتصادی بخش خصوصی درباره بحران 
بی برقی اشاره می کنند، عدم قیمت گذاری واقعی برق است؛ موضوعی که 
نه تنها کل اقتصاد ایران را تحت الش��عاع قرار می دهد که سبب افول خود 
صنعت برق هم خواهد شد و آسایش و راحتی را از شهروندان و کارآفرینان 
دریغ خواهد کرد. این وضعیت ریشه در قیمت گذاری دستوری دولت دارد 
که در قالب های گوناگون ولو به زور به خورد صنعت برق داده شده و این 
صنعت را از واقعیت اقتصادی خود دور کرده است. از نگاه بازوی کارشناسی 
مجلس، مهمتری��ن عامل زوال تدریجی صنعت برق، همین بی توجهی به 
س��اختار اقتصادی تولید و مصرف برق است که تاثیر سوء خود را در افت 

سرمایه گذاری این صنعت نشان می دهد.
در گزارش مرکز پژوهش ها، شش راهکار برای حل و فصل مسائل صنعت 
برق ارائه شده و همچنین پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت نیروگاه سازی، 
رابطه دولت و بخش خصوصی و بهینه سازی مصرف برق توصیه شده است. 
شاه بیت این پیشنهادها همانا تغییر ماهیت دولت در سیاست گذاری برق 
از »مداخله و س��رکوب قیمت« به »رگوالت��وری و تنظیم گری« و فراهم 

کردن بستر ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق است.

این گزارش نشان می دهد نوسان پی در پی دولت در تامین برق پایانی 
نخواهد داشت مگر اینکه تجویز مسکن های مختلف و بی حاصل، جای خود 
را به جراحی اساس��ی صنعت دهد تا مشکل صنعت برق به صورت پایدار 
حل ش��ود. سیاس��ت گذار برق که با س��اختار فعلی چیزی بالغ بر58 هزار 
میلیارد تومان به تولیدکنندگان این نهاده مهم اقتصادی بدهکار است، در 
همه پنج سال گذشته دکمه سرکوب قیمت را فشرده و از آن سو مطالبات 
تولیدکنندگان را پرداخت نکرده ضمن اینکه در قیمت برق تولیدی تغییر 

چندانی ایجاد نکرده که همه اینها یعنی نابودی نظام اقتصادی برق.
ارزیابی مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد با اینک��ه دولت در برنامه های 
مختلف خود در حوزه هایی نظیر »توسعه خطوط انتقال و توزیع«، »کاهش 
تلفات ش��بکه انتقال و توزیع«، »افزایش توان ساخت داخل« و »خدمات 
فنی و مهندس��ی« توانسته عملکرد مناسبی داشته باشد، اما عملکرد این 
وزارتخانه از جنبه »احداث نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر« در راستای 
تقاضای در حال رشد کش��ور و همچنین »تکالیف برنامه ششم توسعه« 
نبوده؛ ضمن اینکه وزارت نیرو در »بهبود راندمان نیروگاه های حرارتی«، 
»مدیریت توزیع« و »بهینه س��ازی جهت کاه��ش منطقی مصرف برق« 
عملکرد قابل توجهی نداش��ته است. کنار هم گذاش��تن همه این شواهد 
نشان می دهد در س��ال های آینده چیزی جز تشدید خاموشی در انتظار 
اقتصاد ایران نیست مگر اینکه سیاست گذار به سرعت تالش کند در قالب 
بسته ای، دو سمت بازار برق یعنی مصرف برق و تولید آن را مدیریت کرده 
و تعادل بهتری را با س��طح خاموش��ی کمتر و انگیزه ای بیشتر برای رشد 
تولید برق ایجاد نماید. از سوی دیگر، افزایش شفافیت در مسائل حقوقی 
صنعت برق، نیاز مهم دیگری است که از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس 
تا فراهم نش��ود، خبری از بهبود سرمایه گذاری در این بخش نخواهد بود. 
بنابرای��ن با هدف پرهیز از هرگونه تفس��یر و تغیی��ر اقتضایی در مقررات 
بایستی یکپارچه سازی حقوق صنعت برق در دستور کار قرار گیرد چراکه 
از هر مقرره و آیین نامه ای، تفاسیر مختلفی ارائه می شود که همین عامل، 
کار تصمیم گیری در این صنعت را دش��وار کرده است. همچنین وضعیت 
فعلی قراردادهای مابین دولت و بخش خصوصی به ش��کلی تنظیم شده 
ک��ه همواره پیمان��کاران و تولیدکنندگان برق متضرر می ش��وند. این در 
حالی اس��ت که مرکز پژوهش ها توصی��ه اکید کرده این رابطه باید تغییر 
کند و در قالب راهبرد تازه ای اجرا ش��ود. اجرایی ش��دن این مسیر نیز در 
گروی این است که با کسب نظر از کلیه ذی نفعان و کارشناسان و اصالح 
قرارداد، ش��رایط تعدیل و تمامی ریس��ک ها در قراردادها پیش بینی و به 
نسبت منصفانه ای این ریسک ها بین طرفین تسهیم شود. در قالب چنین 
ق��راردادی دولت مکلف خواهد بود دیون خود به بخش خصوصی صنعت 
ب��رق در طرح های عمرانی و توس��عه ای را از اعتب��ارات و منابع حاصله با 

تقبل خس��ارت تأخیر در تأدیه و به صورت نقدی پرداخت کند. متاسفانه 
این وضعیت فعال برقرار نیس��ت و نه تنها خس��ارت فعاالن برق پرداخت 
نش��ده که طبق گفت��ه مدیرعامل توانیر، بدهی دول��ت به صنعت برق به 
بیشترین مقدار خود در سال های اخیر رسیده است. مرکز پژوهش ها هم 
در گزارش خود اعالم کرده که این رقم به 58هزار میلیارد تومان تا پایان 

سال1399رسیده است.
راهکارهایششگانهتامینپایداربرق

در این س��ند، چند اقدام برای خروج کش��ور از بی برقی پیش��نهاد شده 
ت��ا وضعیت فعل��ی تغییر کند. »بهب��ود رابطه مال��ی وزارت نیرو و بخش 
خصوصی«، »بهینه سازی و اصالح الگوی مصرف برق« و »افزایش ظرفیت 
تولید نیروگاهی کش��ور در دو بخش حرارتی و تجدیدپذیر« سه محوری 
اس��ت که به سیاست گذار پیشنهاد شده تا وضعیت کنونی صنعت برق به 

سطحی معقول و پایدار تغییر کند.
همچنی��ن بازوی پژوهش��ی مجلس می گوی��د احیای صنع��ت برق و 
بازگرداندن این بخش در گرو اجرای شش راهکار مختلف است. نخستین 
و مهمترین مورد به »اصالح نظ��ام اقتصادی صنعت برق و منطقی کردن 
نظ��ام تعرفه« برمی گردد که باید در قال��ب آزادکردن قیمت یا اقال اصالح 
آن همس��و با نرخ تورم خود را نشان دهد. راهکار دیگری که این مرکز به 
سیاست گذار برق پیش��نهاد کرده،  »توسعه و بهسازی ظرفیت های تامین 
برق« اس��ت که در خالل آن باید به س��ه اولویت مهم توجه کرد. نخست 
اینکه »نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی« تبدیل شوند و در عین حال 
»نیروگاه ه��ای تولید ب��رق پراکنده در کانون های مصرف« توس��عه یابند. 
س��ومین مورد هم به »توس��عه نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت 

CHP« مربوط است که بهره وری بیشتری نسبت به حالت عادی دارند.
س��ومین راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش ها، سیاس��ت پژوهی »ارتقای 
س��طح پایداری ش��بکه قدرت« اس��ت که با توجه به هشدارهای پیوسته 
کارشناسان در حوزه وابستگی تولید برق به مصرف گاز، اهمیت باالیی دارد. 
چهارمین راهکار پیشنهادی سند ارزیابی »صنعت برق در دولت دوازدهم 
در آینه برنامه شش��م توس��عه«، حول محور »بهبود فضای کسب وکار در 
صنع��ت برق و ایجاد و تقویت نهاد تنظیم مقررات برق« می گردد که جزو 
پرمش��کل ترین مسائل مبتالبه صنعت برق اس��ت. پنجمین اقدام کلیدی 
مورد اش��اره در این سند، »ارتقای فنی شبکه های توزیع و کاهش تلفات« 
اس��ت که توجه به آن می تواند بخش��ی از افزایش مصرف سالیان اخیر را 
جبران کند. »س��ازگاری زیست محیطی فعالیت های صنعت برق و کاهش 
میزان آالینده ها« نیز دیگر موضوعی است که با توجه به ظهور آلودگی های 
زمستانی ناش��ی از مازوت س��وزی در نیروگاه های برق، توجه به آن امری 

جدی و نیازمند توجه جدی تر سیاست گذار است.

چراهدفگذاریبرنامهششمتوسعهدربارهصنعتبرقمحققنشد؟

اقتصاد خاموش برق

انتقادها از طرح »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« باال گرفته 
و از وزیر ارتباطات تا فعاالن کسب وکارهای مجازی خواستار خارج شدن 
آن از دستور کار مجلس شده اند. با اینکه روز گذشته موافقان و مخالفان 
این طرح در مجلس برای بررس��ی درخواس��ت اصل 85 شدن آن ثبت 
نام کرده بودند، اما نوبت به بررس��ی آن نرس��ید. طبق اصل 85 صحن 
مجلس می توان��د اختیارات خود را در بررس��ی طرح ها و لوایح به یک 
کمیسیون تخصصی واگذار کند و آن طرح و یا الیحه با تصویب اعضای 
کمیس��یون )و نه صحن مجلس( برای مدتی به صورت آزمایش��ی اجرا 
ش��ود. درس��ت به همین دلیل است که جنجال ها بر س��ر این طرح تا 
این اندازه باال گرفته است، چراکه اگر این درخواست در صحن مجلس 
تصویب شود، طرح فیلترینگ شبکه های اجتماعی بدون آنکه در صحن 
علنی بررسی ش��ده و نمایندگان و رسانه ها در جریان جزییات آن قرار 
بگیرن��د، تصویب و اجرایی خواهد ش��د. موضوع تا جایی باال گرفت که 
محمدج��واد آذری جهرمی، وزیر ارتباط��ات را به نامه نگاری در این باره 
واداش��ت. او در نام��ه ای به رئیس مجل��س و رئیس جمهور منتخب به 
اشکاالت طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« اشاره کرده 
و به طور مشخص هشدار داده که اجرای این طرح ضمن محدودسازی 
کاربران در دسترس��ی آزاد به اطالعات باعث کمرنگ شدن نقش دولت 

در تصمیم گیری های فضای مجازی خواهد شد.
او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است 
که طرح صیانت از کاربران در دولت س��یزدهم و با حضور کارشناس��ان 
و متخصصان این حوزه دوباره بررسی شود. طبق گفته جهرمی، حذف 
دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضالت ساختاری و موازی کاری هایی 
که تنها اثر آن می تواند تضییع بیت المال باشد، منجر به حذف قوه مقننه 

از نظارت بر دستگاه های اجرایی می شود.
جهرم��ی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این 

طرح براساس اصل 85 قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است: طراحان 
می خواهند از ظرفیت اصل 85 قانون اساس��ی حتی برای جلوگیری از 
مش��ارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین ای��ن قانون که در حکم 
یک قانون اساس��ی در فضای مجازی است استفاده ناصواب ببرند. وزیر 
ارتباطات همچنین در نامه خود به رئیس مجلس یادآور ش��ده که این 
طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت )مغایرت اصل 75 قانون اساسی( 
و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه و دستگاه های اجرای ذیل آن از این 
ق��وه )مغایرت اصل 60 قانون اساس��ی( تنها خروجی آن تحدید فضای 
مجازی است. او در نامه خود به ابراهیم رئیسی هم این طرح را مغایر با 

10 اصل قانون اساسی از جمله اصول 134 و 138 دانسته است.
افزون بر این شامگاه یکشنبه نیز صاحبان 48 کسب وکار اینترنتی در 
بیانیه ای اعتراضی، خواهان تجدیدنظر درباره این طرح و توقف آن شدند. 
ش��رکت های بازار، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، بلد، س��تون، ایوند، 
زرین پال، ترگمان، تیزلند، پاکت، کاموا، پیاده، بیدبرگ، ویرگول، الوفود، 
یکتانت، کرفس، شیپور، سینماتیکت، صباویژن، تیوال، فالیتیو، سازیتو، 
علی بابا، جاباما، دیجیاتو، نش��ان، اخبار رسمی، آیتول، رسمیو، آدرس، 
آیو، ش��اتل، نماوا، پادرو، کوییز آو کینگز، ای سی مانیتور، تیست ایران، 
اسپارد، شنوتو، زیتل، سیمیاروم، دیجی کاال، شنوتو، پی پینگ و اسنپ 
امضاکنندگان این بیانیه هس��تند. در این بیانیه آمده: »طرحی که این 
روزها با نام »حمایت از حقوق کاربران« در مجلس ش��ورای اس��المی 
در دست بررسی اس��ت، ما کسب وکارهای آنالین ایرانی را هم در کنار 
عموم جامعه نگران کرده است. این طرح اشکاالت متعددی دارد که در 
روزهای اخیر توس��ط کارشناسان مختلف تبیین و بررسی شده و ما از 
تکرار آنها اجتناب می کنیم، اما الزم می دانیم که تاکید کنیم این طرح 
قطعا به نفع کسب وکارهای اینترنتی ایرانی هم نیست و تدوین کنندگان 
آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب وکارهای بومی، به مراتب 

بیشتر از کمک به آنهاست.«
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: »مهمترین سرمایه ما اعتماد کاربران 
و امید همکاران مان است. این گونه اقدامات سلبی هم به اعتماد کاربران 
لطمه می زند و هم امید نیروی انس��انی فعال در این صنعت را کاهش 
می دهد. ما مصرانه می خواهیم از تجربه های شکس��ت خورده پیش��ین 
درس گرفته ش��ده و از اقداماتی که با منطق دنیای دیجیتال س��ازگار 
نیست اجتناب شود. ما هم کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار 
امضا در کارزاری اینترنتی نش��ان دادند، خواهان تجدیدنظر در رابطه با 
مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن هستیم.« کارزار اینترنتی 
که در این بیانیه به آن اش��اره ش��ده، همان کارزاری است از حدود یک 
هفته قبل آغاز ش��ده و تاکنون نزدیک به 500 هزار امضا برای آن ثبت 

شده است.
جالب آنکه طرح »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« عالوه بر 
مخالفان بسیار در بیرون از مجلس، در داخل مجلس هم مخالفانی دارد. 
از جمله مجتبی توانگر، نماینده تهران و از چهره های نزدیک به قالیباف 
در صفحه ش��خصی خود در توییتر نوشت: »اگر قرعه به نام بنده باشد 
می گویم؛ این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر  ساماندهی 
فضای مجازی ندارد هیچ فوریتی ندارد و احتماال شورای نگهبان نیز با 
آن مخالفت می کند. از همکاران هم می خواهم با آن مخالفت و در دامی 

که مقابل دولت آقای رئیسی طراحی شده، نیفتند.«
همچنین دیروز در حالی که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از خارج 
شدن این طرح از دستور کار بهارستان خبر داد، اما سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس آن را تکذیب کرد. نکته ای که نش��ان می دهد حواشی 
این طرح جنجالی در روزهای آتی ادامه خواهد داشت و باید دید طرحی 
که قرار است سرنوشت هزاران کسب و کار دیجیتال را دستخوش تغییر 

کند، سرانجام به کجا خواهد رسید.

حواشیطرحجنجالی»صیانتازفضایمجازی«ادامهدارد

بیانیهاعتراضی48کسبوکارآنالین

یادداشت

جایگاهاقتصاددراحزابسیاسی

حسینحقگو
کارشناس اقتصادی

چنان که در جامعه شناس��ی سیاس��ی می خوانیم، »احزاب سیاس��ی حول 
ش��کاف های اجتماعی شکل می گیرند و شکل خاصی از سازماندهی نیروهای 
اجتماعی را میس��ر می سازند .  « در کشورهای پیش��رفته و دارای نظام حزبی 
جاافت��اده، این احزاب هس��تند که پیوند بی��ن منافع اجتماع��ی و نهادهای 
تصمیم گیری را امکان پذیر می کنند .   این در حالی اس��ت که در جوامع سنتی 
و کش��ورهای درحال توسعه، قدرت سیاسی در دست الیگارشی کوچکی بوده 
و اح��زاب در معنای مدرن آن یا وجود ندارن��د و یا در مراحل اولیه و جنینی 
خود به سر می برند و فاقد ایدئولوژی، سازماندهی و راهبرد و برنامه مشخصند .   
کش��ورمان را در این تقسیم بندی قطعا نمی توان در زمره کشورهای پیشرفته 
دارای نظام حزبی جاافتاده برشمرد و ایران کشوری است درحال توسعه با نظام 
حزبی در حال تکوین .   در دوره هایی البته می توان رد پای احزاب و س��ازمان ها 
و تش��کل های سیاسی قدرتمندی را مش��اهده کرد که خواست ها و مطالبات 
بخش های مهمی از اجتماع را نمایندگی کرده و حتی قادر به تش��کیل دولت 
شده اند، اما به واسطه گرایش های قوی پاتریمونیالیستی در کلیت نظام سیاسی، 
وجود و حضور احزاب چندان تحمل نشده و دوام نیاورده و به خاطراتی بعضا 
دردناک به واسطه پرداخت هزینه های سنگین جانی و مالی در حافظه جمعی 

تبدیل  شده اند .  
احزاب چپ و راس��ت یا به اصطالح اصالح طلب و اصولگرا در کش��ورمان در 
چارچ��وب تحلیل فوق، احزابی در حال تکوین و تکامل هس��تند و مؤلفه های 
بنیادین یک حزب واقعی و مدرن را هنوز در آنها کمتر می توان مشاهده کرد .   به 
همین سبب، بیشتر با حرکت های جبهه ای و جریانی و با مجموعه ای از عناصر 
بعض��ا ناهمگن در حوزه ایدئولوژی، برنامه و راهبرد در این جریان ها مواجهیم .   
این جریانات حزبی اگرچه در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
با هم اختالفات کم و زیادی دارند، اما در حوزه اقتصاد تقریبا هم نظرند .   چنان که 
در م��ورد میزان و نحوه حضور دولت در اقتصاد و تصدیگری و بنگاه داری این 
نهاد و تعیین مؤلفه های اقتصادی )نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل های انرژی 
و حداقل دستمزد( و مخالفت با آزادسازی و خصوصی سازی و .   .   .   هر دو جریان 
اصالح طل��ب و اصولگرا متفق القولند و این روی��ه دولت ها را مفید و مؤثر و در 

جهت تدبیر صحیح امور می دانند .  
اما اگر یک  س��وی ماجرا چنان که عنوان ش��د، ریش��ه در س��اختار کالن و 
ش��کل حکومت و عدم رشد احزاب در کش��ورمان دارد، سوی دیگر ماجرا در 
توسعه نیافتگی اقتصاد میهن مان اس��ت .   اگرچه اقتصاد، قدمتی به اندازه تاریخ 
مدون زندگی بشر دارد، اما در معنای مدرن آن با تقسیم  کار و شکل گیری بازار 
)نظام آزادانه عرضه و تقاضا( تجسم و معنا یافته است .   علی رغم گذشت بیش 
از یکصد س��ال از نهضت مش��روطیت که مرحله ای مهم در ورود جامعه ایران 
به عصر جدید بوده اس��ت و پاگیری بنیان های مدرن اقتصادی همچون نظام 
بودجه ریزی، ایجاد وزارتخانه ها و بانک ها و واحدهای اقتصادی و صنعتی و .   .   .   اما 
این فرآیند روند طبیعی خود را طی نکرده و به واس��طه سلطه قدرت مطلقه و 
ایجاد انحصار در منابع اقتصادی و غیررقابتی ش��دن آن و مصرف عمده منابع 
در امور نظامی و خاصه خرجی ها و غلبه مالحظات سیاسی بر منطق اقتصادی، 

امکان شکل گیری بازار و توسعه عقالنی سرمایه داری ملی فراهم نشده است .  
رون��دی که ب��ا ورود تمام عیار درآمدهای نفتی از اواخ��ر دهه 40 به بعد به 
س��اختار مالی و بودجه ای دولت بر دش��واری کار بس��ی افزود و گره توس��عه 
اقتصادی و سیاس��ی را در کش��ورمان هرچه بیش��تر کور کرد .   در واقع نفت و 
درآمده��ای نفتی این ام��کان را به دولت ها در ایران داد تا مس��تقل و بی نیاز 
از س��رمایه بخ��ش خصوصی اقدام به حضور گس��ترده در اقتص��اد و ایجاد و 
اداره بنگاه ه��ای صنعتی کنند .   نفت همچون چوب جادویی ش��د برای تحقق 
بلندپروازی ها و توزیع انواع رانت ها و امتیازات و س��رپوش نهادن بر شکست ها 
و ممنوعیت ه��ا و محدودیت های اقتصادی و تجاری و در یک  کالم، س��یطره 

مالحظات سیاسی بر عقالنیت اقتصادی .  
در مجم��وع آنکه طی یک قرن، هم نظام حزبی و هم نظام اقتصادی هر دو 
زائده ای ش��دند بر ساخت متمرکز قدرت و نهاد دولت؛ احزاب مستقل عمری 
کوتاه و غالبا سرانجامی دردناک یافتند و خوش عاقبت ترین آنها درنهایت سلطه 
دولت ها را پذیرفته و حتی در درون آن حل شدند .   نهادها و بنگاه های اقتصادی 
مس��تقل از دولت نیز هر روز کم جان و کم رمق تر ب��ه حیات خود ادامه دادند 
و بنگاه ها و مؤسس��ات و ش��رکت های دولتی و ش��به دولتی غالب و مسلط بر 
تصمیم گیری و تصمیم سازی های اقتصادی گردیدند .   چنان که احزاب مستقل 
س��ال ها در کما و حداکثر دارای حق حیات در بزنگاه های انتخاباتی بوده و در 
حوزه اقتصاد نیز بنگاه های خصوصی در حاش��یه قرار داش��ته و دوسوم منابع 

بودجه های سالیانه گروگان فعالیت بنگاه های دولتی و خصولتی بوده است.
جریان های حزبی و روشنفکری در کشورمان در طول چند دهه اخیر عمدتا 
به تأسی از موارد فوق )ساختار شبه پاتریمونیالیستی و سلطه دولت های نفتی( 
و علی رغم طرح ش��عارهایی در رفع نامالیمات اقتص��ادی جامعه نظیر فقر و 
بیکاری و بی مس��کنی، کمتر برای اقتصاد هویتی مستقل قائل بوده و مسائل 
این حوزه را امری حاش��یه ای پنداشته که با تسخیر دولت و به دست گرفتن 
ق��درت به راحتی با »توزیع« عادالنه درآمدهای نفتی قابل حل اس��ت .   در واقع 
برای جریانات حزبی و روش��نفکری )چپ اسالمی و چپ مارکسیستی متأثر 
از فضای جهانی( امر تولید برآمده از انباش��ت س��رمایه )به عنوان اصل اساسی 
و بنیانی رش��د و توسعه اقتصادی( به واسطه درآمدهای نفتی امری حل شده و 

آماده و فراهم تصور می شده است .  
بی اهمیت پنداش��تن امر تولید در اقتصاد و محوریت یافتن »توزیع « منابع 
در گفتمان سیاس��ی و روشنفکری سبب شد تا برنامه اقتصادی این جریان ها 
حول محور توزیع یارانه ها و تخصیص امتیازها و رانت ها و .   .   .  تعریف و تبیین شود .   
برنامه هایی که مفاهیم بنیادینی همچون تضمین حقوق مالکیت، اس��تحکام 
قراردادها، نظام حکمرانی معتبر، بخش خصوصی توانمند و پویا، تعامل پایدار و 
متوازن با جهان، ثبات اقتصاد کالن، تأمین مالی کارا، تجهیز و تخصیص سرمایه 
انسانی، نظام مؤثر مقابله با فقر، محیط زیست متوازن و .   .   .   به عنوان ضرورت های 
اساسی برای شکل گیری یک اقتصاد در مفهوم مدرن و ایجاد نظام بازار در آن 

غایب بوده است .  
نهایت آنکه جامعه ایران هم نیازمند ایجاد احزاب مدرن و قوی بر پایه حقوق 
ش��هروندی و آزادی های سیاسی است و هم ش��کل گیری نظام بازار در قالب 
مبادل��ه آزادانه کاال و خدمات و وجود نظریه و راهکار اقتصادی برای چگونگی 
تولید ثروت و انباش��ت س��رمایه در برنامه این احزاب و سازمان های سیاسی .   
چراکه اگر سیاست معطوف به امر عدالت از طریق نهاد دولت و در جهت خیر 
و منافع جمعی و عمومی است، اقتصاد نیز معطوف به پیشرفت از طریق نهاد 
بازار و جهت کسب منافع فردی است و این هر دو در تعامل با یکدیگر، فضای 
حیاتی یک جامعه را می سازند .   فضایی که متأسفانه علی رغم تالش های صورت 
گرفته طی حدود یکصد سال اخیر تاکنون ساخته وپرداخته نشده و توسعه و 
پیشرفت و تداوم حیات این سرزمین را با مشکالت اساسی مواجه کرده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

5 مرداد 1400

شماره 1829



فرصت امروز: تورم کلمه آش��نایی در جامعه ایران اس��ت و مردم آن را 
همواره با گوشت و پوست خود تجربه می کنند. طبق آماری که مرکز آمار 
ایران در یک گزارش تحلیلی از روند تورم طی خردادماه 1396 تا خردادماه 
1400 منتش��ر کرده، کمترین نرخ تورم ساالنه در خردادماه 1396 با نرخ 
7.2 درصد و بیش��ترین نرخ تورم س��االنه در خردادماه 1400 با نرخ 43 
درصد ثبت ش��د. این رکورد اما در تیرماه امسال شکسته شد و آنطور که 
مرکز آمار اعالم کرده، تیرماه 1400 با ثبت نرخ تورم 44.2 درصدی رکورد 
بیشترین نرخ ساالنه تورم در سال های اخیر را زده که تاثیر تحریم ها، شیوع 

کرونا و نقش اقتصادی آن آشکار است.
روند صعودی نرخ تورم ساالنه در این آمار به وضوح پیداست و در حالی 
که در آبان ماه 1399 این ش��اخص 29 درصد بود، اما در تیرماه امسال به 
44.2 درصد رس��ید و در واقع نرخ تورم در این بازه زمانی کوتاه رش��دی 
حدود 15درص��دی را تجربه کرد. همچنین کمتری��ن نرخ تورم نقطه ای 
)درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل( به نخستین ماه 1397 با نرخ 
7 درصد )قبل از خروج آمریکا از برجام( و بیشترین نرخ تورم نقطه ای نیز 
به اردیبهشت ماه 1398 با رقم 52.1 درصد اختصاص دارد. بنابراین یکی 
از مهمترین چالش های دولت س��یزدهم که نزدیک به 10 روز دیگر رسما 
کار خ��ود را آغاز می کند، پیدا کردن راهکار عمل��ی برای توقف این روند 

افزایشی نرخ تورم است. اما چگونه؟
شرطکاهشقیمتهادردولتآینده

در پاس��خ به این س��وال، وحید شقاقی ش��هری با تاکید بر اینکه نظام 
اقتصادی بازتولید ثروت در ایران فلج اس��ت و کار نمی کند، می گوید: سه 
نظ��ام بانکی، مالیاتی و یارانه ای برای بازتولید ثروت و درآمد همه ایرانی ها 
کار نمی کن��د و تنها در جهت مناف��ع ثروتمندان حرکت می کند. در همه 
جای دنیا زمانی که تورم رخ می دهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان اس��ت 
و این س��ه نظام کلیدی )نظام بانکی، مالیاتی و یارانه ای( به درستی عمل 

می کنند، اما در ایران بار تورم بر دوش دهک های کم درآمد جامعه است.
ب��ه اعتقاد این اقتص��اددان، در ای��ران مالیات بر ث��روت و مالیات بر 
درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث می ش��ود تا رشد تورم به نفع 
ثروتمندان تمام ش��ود و فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه 
و خودرو اس��ت، با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می شود و بار تورمی 

باز هم بر دوش دهک های کم درآمد جامعه خواهد بود. شقای شهری در 
گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« می افزاید: به آماری که در س��ال 
1394 درخصوص خانوارهای ایرانی دهک س��وم زیر خط فقر منتش��ر 
ش��ده، نگاه کنید؛ در این تاریخ اعالم ش��د که 34 درصد از خانوارهای 
ایرانی با معیار دهک س��وم زیر خط فقر هس��تند و در صورتی که این 
آمار امروز به روز شود قطعا این رقم به بیش از 60 درصد افزایش خواهد 
یافت. در اقتصادی که نظامات بازتولید ثروت و درآمد آن معیوب اس��ت 
فشار تورمی تحریم ها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش دهک های 

کم درآمد آن است.
اس��تاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه می دهد: در دهه 90 رکود بزرگی 
سراسر کشور را فرا گرفت. میانگین رشد اقتصادی طی این سال ها صفر شد 
و هفت دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریم ها و چالش های 
اقتص��ادی تحمل کردند و می توان گفت در این ش��رایط س��خت تنها دو 
دهک باالیی جامعه منتفع شدند. عمال قدرت خرید ایرانیان در دهه 90 به 
ش��دت افت کرد و نظام مالیاتی که باید در این مدت خوب عمل می کرد، 
تنها با هدف کس��ب درآمد فعالیت ک��رد و ماموریت بازتولید ثروت در آن 

مغفول ماند.
او به تجربیات جهانی اشاره می کند و می گوید: در همه جای دنیا وظیفه 
اصلی نظام های مالیاتی بازتولید ثروت در جامعه اس��ت. در کشورهایی که 
نظام مالیاتی به درستی کار می کنند، فشار بر دوش ثروتمندان است و آنها 
باید نرخ های باالی مالیاتی را بپردازند. در ایران اما مالیات بر درآمد و ثروت 
وجود ندارد و ثروتمندان ما از تورم باال لذت می برند ضمن آنکه نظام بانکی 
و یارانه ای نیز در اختیار ثروتمندان است و این افراد از یارانه پنهان 20 برابر 
بیشتر از دهک های پایین جامعه منتفع می شوند زیرا از حامل های انرژی 

ارزان قیمت برای خودروها و خانه های خود بهره می برند.
شقاقی شهری با اش��اره عوامل اثرگذار در نرخ تورم می افزاید: بخشی از 
تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی انضباطی های مالی 
دولت اس��ت ضمن آنکه تورم حاصل از کس��ری های بودجه دولت نیز کم 
نیس��تند، اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور س��اختاری است و به دلیل 
ضعف نظام بهره وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می آید. بخشی 
از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی گردد، 

عامل دیگری که در تورم موثر اس��ت حاص��ل از انتظارات و نااطمینانی ها 
درخصوص آینده اقتصاد کشور است.

اقتصادبهاصالحاتساختارینیازدارد
وی س��پس به وضعیت امروز اقتصاد ایران اش��اره و تاکید می کند: سال 
1400 در اقتصاد ایران یک سال مبهم است. ما باید امیدوار باشیم که در 
ماه های آینده بخش��ی از تورم کنترل می ش��ود، اما عوامل دیگر همچنان 
س��رجای خود باقی اس��ت و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم 
و می خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل 
دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن گونه که ش��رایط اقتصادی ایران نش��ان 
می ده��د بحث انتظارات حاص��ل از بی اعتمادی ها از آین��ده اقتصاد ایران 
کاهش پیدا کرده اس��ت. طبق برآوردهای مرکز آمار، امس��ال کسری تراز 
عملیاتی حدود 400 هزار میلیارد تومان است و دولت و مجلس در الیحه 
بوجه پیش بینی کرده اند که از طریق فروش اوراق و س��هام ش��رکت های 
دولتی و اموال و دارایی های دولت تامین مالی می کنند و با توجه به اینکه 
بازار سرمایه در حال حاضر کشش الزم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه 
پابرجا خواهد بود و می تواند منجر به بی انضباطی مالی و کس��ری بودجه 

شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود.
به گفته شقاقی شهری، اگر منابع بلوکه شده ایران آزاد نشود و بی انضباطی 
مالی باقی بماند و دولت درخواس��ت منابع مالی از بانک مرکزی و س��ایر 
بانک ها داشته باشد، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند، 
بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است، ادامه پیدا می کند و تورم 

بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایران تحمیل می کند.
او در پایان با بیان اینکه اقتصاد ایران به اصالحات ساختاری نیاز دارد و تا 
زمانی که اصالحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد، همچنان شاهد 
این س��طح تورم خواهیم بود، می گوید: همچنین درجه فس��اد باال خواهد 
بود و با این میزان از فساد سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی از بین 
می رود و دلسردی به وجود می آید و بهره وری پایین خواهد آمد و مشکالت 
اقتص��اد کالن ادامه خواهد داش��ت. بنابراین یک��ی از اقداماتی که دولت 
س��یزدهم باید انجام دهد، انجام اصالحات ساختاری در راستای ریشه کن 
کردن فس��اد اقتصادی اس��ت که باید برای این هدف برنامه مشخصی را 

آماده کند.

بهترینتاکتیکضدتورمیدردولتسیزدهمچیست؟

نسخه مهار انتظارات تورمی

طبق آخرین آمار حدود 320 شرکت تا 31 تیرماه، مجامع عمومی عادی 
سالیانه خود را برگزار کردند و تا هشت ماه فرصت دارند سود تعیین شده 
در مجمع را به دست سهامداران خود برسانند؛ فرآیندی به نظر ساده که 
به دلیل پایبندی برخی شرکت ها به روش های سنتی واریز سود، بسیاری 

از سهامداران عطای دریافت سود عمدتا ناچیز را به لقای آن می بخشند.
به گزارش ایسنا، از میان شرکت های بورسی، شرکت هایی که سال مالی 
آنها منتهی به 21 اسفندماه سال گذشته است فرصت داشتند تا 31 تیرماه 
مجامع عمومی عادی س��الیانه خود را برگزار کنند. ش��رکت های بورسی، 
س��االنه مجمعی را برای اتخاذ تصمیماتی در رابطه با میزان تقس��یم سود 
برگ��زار می کنند که به نتیجه حاصل از آن س��ود مجمع گفته می ش��ود. 
سودی که شامل حال سرمایه گذارانی می شود که تا روز مجمع مالک سهام 
آن ش��رکت باشند. طبق قانون تجارت ش��رکت های بورسی تا هشت ماه 
بعد از برگزاری مجمع فرصت دارند تا س��ود نقدی را بین سهامداران خود 
تقسیم کنند. این فرصت هشت ماهه و روش هایی که شرکت ها برای واریز 
س��ود انتخاب می کنند، سال هاست که باعث گالیه بسیاری از سهامداران 
ش��ده است، چراکه بسیاری از شرکت ها س��ود را هشت ماه نزد خود نگه 
می دارند و بعد به حساب سهامدار واریز می کنند. همچنین با وجود سامانه 
س��هام هنوز بسیاری از شرکت ها روش های سنتی مانند مراجعه حضوری 
به بانک یا ارس��ال مشخصات توسط سهامدار به شرکت را برای واریز سود 

انتخاب می کنند.
طبق آخرین آمار از میان 320 شرکتی که مجامع خود را برگزار کرده اند، 
تنها حدود 140 ش��رکت قرار اس��ت س��ود را از طریق سجام واریز کنند. 
در این راس��تا، یکی از سهامداران در مورد دریافت سود مجامع شرکت ها 
می گوید: فرصت هش��ت ماهه ای که برای ش��رکت ها برای واریزی سود به 
حس��اب سهامداران داده ش��ده طوالنی است، چراکه بسیاری از شرکت ها 
سود ناچیزی که نصیب هر سهامدار می شود را در پایان هشت ماه پرداخت 

می کند و طی این هشت ماه همه این سودهای ناچیز که به پول هنگفتی 
تبدیل ش��ده نزد ش��رکت ها باقی می ماند و می توانند از این پول استفاده 
کنند، در حالی که به دلیل کاهش ارزش پول، سودی که بعد از هشت ماه 

به سهامدار تعلق می گیرد واقعا ارزشی ندارد.
یک فعال دیگر بازار س��رمایه نیز با اش��اره به راه اندازی س��امانه سجام 
می گوید: س��جام حدود س��ه سال اس��ت که راه اندازی ش��ده و شرکت ها 
می توانند از طریق این س��امانه س��ود را به حساب سهامداران واریز کنند، 
اما بس��یاری از شرکت ها به این سامانه اعتنایی نمی کنند و برای سودهای 
ناچیز، سهامدار را مجبور می کنند به بانک مراجعه حضوری کند. حال آنکه 
گاهی میزان سودی که به سهامدار تعلق گرفته بسیار کمتر از هزینه حمل 
و نقل فرد تا بانک است. یکی دیگر از سهامداران نیز با اشاره به شیوع کرونا 
می گوید: درحالی که شعار دولت الکترونیک می دهیم، هنوز برای دریافت 
سودهای ناچیز، سهامدار را مجبور می کنند در این شرایط کرونا حضوری 
به بانک مراجعه کند. درحالی که همگی شاهد هستیم که آتش کرونا روز 
به روز تندتر می شود و فرد در این شرایط مجبور است برای دریافت مثال 

10 هزار تومان به مکان پرخطر بانک مراجعه کند.
همچنین یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه با بیان اینکه برخی سهامداران 
ب��ه دلیل پرتفوی متنوع س��ودهای خرد و متع��ددی را دریافت می کنند، 
می گوی��د: من ش��خصا پرتفوی متنوعی دارم، یعنی س��هام ش��رکت های 
مختلف��ی را به میزان کم خریداری کرده ام و در نتیجه س��ودهایی که به 
طور مجزا از این شرکت ها دریافت می کنم ناچیز است، اما اگر این سودها 
از یک سامانه یکپارچه مانند سجام به حسابم واریز شود، در کنار هم قرار 
گرفته و مبلغ قابل توجهی می ش��ود، اما وقتی هر شرکتی روشی را برای 
واریز سود معرفی می کند، من در اکثر اوقات بی خیال سود می شوم. تصور 
کنید چند سهامدار مانند من بی خیال سودهای خرد خود شوند، حال پول 
این سودها به جیب چه کسی می رود؟ فکر می کنم برخی شرکت ها عمدا 

از طریق سجام سود را دریافت نمی کنند تا سهامدار برای دریافت سود خود 
اقدام نکند و پول در جیب شرکت باقی بماند.

یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه نیز در مورد شیوه های سنتی پرداخت 
س��ود می گوید: برخی شرکت ها از س��هامدار می خواهند که برای دریافت 
س��ود، مشخصا خود را از طریق فکس به شرکت ارسال کند. این شیوه در 
دنیای مدرن امروز و با وجود س��امانه سجام واقعا خنده دار است. از طرف 
دیگر ش��رکت های بسیاری هستند که بانکی را برای دریافت سود معرفی 
می کنند که آن بانک در بسیاری از شهرستان ها شعبه ندارد و فرض کنید 

سهامدار برای دریافت 10 هزار تومان باید به شهر دیگری سفر کند.
دانیال هم که از سرمایه گذاران بازار سرمایه است بر لزوم پرداخت سود 
توس��ط شرکت ها از طریق س��جام تاکید می کند و می گوید: ایدهآل ترین 
روش پرداخت س��ود، واریز از طریق سجام اس��ت. این روش فقط توسط 
برخی شرکت های بزرگ اجرا می شود. من سهمی داشتم که باید اطالعاتم 
را برای دریافت س��ود به شرکت ارسال می کردم، این کار را انجام دادم اما 
س��ود را واریز نمی کردند. وقتی هم تماس می گرفتم بهانه می آوردند. من 
دنب��ال حق خودم باید می دویدم و آن ش��رایط واقعا حس ناخوش��ایندی 
داشت. برخی شرکت ها هم بانکی را برای دریافت سود معرفی می کنند که 

سهامدار باید حضوری مراجعه کند.
یک فعال دیگر بازار سرمایه هم با انتقاد از قانون تجارت و فرصت هشت 
ماهه شرکت ها برای واریز س��ود می گوید: قانون تجارت باید اصالح شود. 
فرصت هشت ماهه برای شرکت ها چه معنایی دارد؟ بسیاری از شرکت ها از 
این فرصت استفاده کرده و پول سهامداران را نزد خود برای هشت ماه نگه 
می دارند. بسیاری از شرکت ها سود را در آخر هشت ماه پرداخت می کنند 
یا در جدول زمان بندی پرداخت س��ود موجود در کدال، سود سهامدارانی 
که سهم بیشتری دارند را دیرتر پرداخت می کنند. سامانه سجام بیشتر به 

نفع سهامداران است تا شرکت ها.

وقتیپولسهامداردرجیبشرکتهایبورسیمیماند

دوِقرانسودواینهمهدردسر

بانکنامـــه

پسازتعطیالت6روزهکرونایی
قیمتسکهودالرباالرفت

پ��س از نزدیک به یک هفت��ه تعطیلی، قیمت دالر در ب��ازار آزاد و 
صرافی ه��ای بانکی افزایش یافت و همزمان با افزایش نرخ جهانی طال، 
قیمت سکه نیز باال رفت. روز دوشنبه پس از پایان تعطیالت شش روزه 
کرونایی، قیمت دالر در صرافی های بانکی با رش��د حدود 400 تومانی 
به 24 هزار و 461 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نیز با 100 تومان 
کاهش به 28 هزار و 735 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 23 هزار و 

976 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 264 تومان بود.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
ته��ران به موازات افزایش نرخ جهانی طال، با افزایش 260 هزار تومانی 
در روز دوشنبه به رقم 10 میلیون و 810 هزار تومان رسید. سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 600 هزار تومان معامله ش��د. 
نیم س��که بهار آزادی 5میلیون و 550 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون 
و 450 هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 2 میلیون و 200 هزار تومان 
قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون 
و 72 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز 4 میلیون و 648 هزار 
تومان ش��د. همچنین هر اونس جهانی طال یک هزار و 809 دالر و 54 

سنت قیمت خورد.

جهشفوقالعادهبیتکویناتفاقافتاد
بیتکویندرمرز40هزاردالری

قیمت بیت کوین به عنوان مهمترین رمزارز جهان در معامالت روز 
گذشته با جهش��ی فوق العاده روبه رو شد و به نزدیک 40 هزار دالر 
رس��ید. به گزارش بلومبرگ انگلیسی، قیمت بیت کوین در معامالت 
دوش��نبه با جهشی فوق العاده روبه رو شد و به 40 هزار دالر نزدیک 
شد. قیمت بیت کوین که در روزهای اخیر با کاهش به زیر 30 هزار 
دالر در آس��تانه س��قوط های س��نگین تر قرار گرفته بود، پس از آن 
تقویت ش��د که ایالن ماسک در س��خنرانی خود در یک کنفرانس 
گفت: خواهان این اس��ت ک��ه بیت کوین موفق ش��ود. او همچنین 
گفت که ش��رکت فضایی او، اس��پیس اکس مق��داری بیت کوین در 
اختیار دارد. از سوی دیگر کتی وود، سرمایه گذار استار هم گفت که 
ش��رکت ها باید اضافه کردن بیت کوی��ن به تراز مالی خود را در نظر 
داش��ته باشند. همچنین  جک دورسی، مدیرعامل اسکور اینس هم 

گفت که این سکه )بیت کوین( بسیار سرسخت است.
ای��ن تحوالت باعث ش��د تا موج خرید بیت کوی��ن قیمت آن را با 
جهشی 15 درصدی تا 39.681 دالر باال ببرد. البته در ادامه قیمت 
هر بیت کوین به 38.292 دالر بازگشت که 12.68 درصد نسبت به 
قیمت بسته ش��ده قبلی جهش کرده است. قیمت اتریوم نیز 7.29 
درص��د جهش کرد و ب��ه 2.316 دالر رس��ید، در حالی که قیمت 
اکس پی آر با 6.33 درصد جهش به 0.65 دالر رسید. به این ترتیب، 

قیمت بیت کوین از میانگین 50 روزه خود باالتر رفت.

یکفعالاقتصادی:ارزترجیحیکاراییندارد
اقتصادنیازمندجراحی

تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساس��ی در سه 
س��ال گذشته، از جمله سیاس��ت های ارزی دولت دوازدهم بوده که 
با هدف ثبات نرخ کاالهای اساس��ی و موردنیاز مردم ش��کل گرفت، 
اما به دالیلی نتوانس��ت به این هدف برسد. در این میان، برای سال 
جاری نیز آنگونه که در مصوبه قانون بودجه ذکر شده، قرار بر تداوم 
تخصی��ص ارز ترجیح��ی به نرخ 4200 تومان برای هر دالر اس��ت؛ 
موضوعی که با توجه به شروع به کار دولت جدید در هفته های آتی، 

از نگاه کارشناسان و فعاالن اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است.
در این باره یک فعال اقتصادی می گوید: بایس��تی از محل تفاوت 
نرخ 4200 تا بازار ارز، کارت معیش��تی برای افراد کم درآمد جامعه 
ش��ارژ شود تا این اقش��ار بتوانند کاالهای اساسی خود را خریداری 
کنند، زیرا به دلیل نبود زیرس��اخت، شبکه توزیع و نظارت دقیق و 
همه جانبه، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کاال و 
نهاده با شکست مواجه شده است. سیدحمید حسینی، عضو هیأت 
رئیس��ه مش��ترک بازرگانی ایران و عراق به ایِبنا، گفت: متاسفانه با 
ادغ��ام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، همه زیرس��اخت ها و ابزار 
وزارت بازرگانی از جمله انبارها، سیستم های توزیعی و سیستم های 
لجستیکی از بین رفته است. بنابراین هر چقدر هم که ارز ترجیحی 
اختصاص دهیم، به دلیل آنکه سیستم بازرگانی داخلی قابل قبولی 
نداریم و کنترل بر حمل و نقل آن و مراکز توزیع کاال در اختیارمان 
نیست و اینها در اختیار واردکننده ها قرار گرفته و در مجموع نظارت 
و کنترل بر اینها وجود ندارد، به نظر می آید که تخصیص ارز 4200 
تومانی هیچ مش��کلی از مشکالت اقتصادی کشور را حل نمی کند و 

بهتر است که باالخره یک جراحی اقتصادی صورت بگیرد.
او با اشاره به اینکه 8 میلیارد دالر در سال جاری به عنوان ارز یارانه ای 
تخصیص داده می ش��ود، افزود: در این میان بحث دارو به دلیل اینکه 
تا حدودی قابل کنترل اس��ت، از موضوع کاالی اساسی جدا و متفاوت 
است. بنابراین بقیه این ارز یعنی حدود 5 میلیارد دالر را بایستی با نرخ 
ارز نیمایی تخصیص داده شود و تفاوت دالر 4200 تومانی تا 24 هزار 
تومان به عنوان یک کمک نقدی به اقشار آسیب پذیر جامعه اختصاص 
یابد. عضو هیأت رئیس��ه مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: این 
روش می تواند کارایی قابل قبولی را برای اقتصاد داش��ته باشد. به بیان 
دیگر، در این روش از محل آن منابع، کارت معیشتی حداقل برای چهار 
دهک خانوار صادر ش��ود و از محل تفاوت نرخ 4200 تا بازار ارز، شارژ 
شود تا اقشار موردنظر و کم درآمد جامعه بتوانند کاالهای اساسی خود 
را خری��داری کنن��د و در نهایت ارز دو نرخ��ی و ارز یارانه ای از اقتصاد 

کشور برچیده شود.
حسینی در انتها خاطرنشان کرد: البته نمی خواهم بگویم که سیاست 
ارز 4200 تومانی به طور کامل اشتباه بوده، زیرا تا زمانی که سیستمی 
لجستیک الزم و سیستم نظارت و کنترل قوی را نداریم، این سیاست 
ارزی ج��واب نمی دهد وگرنه اگر می توانس��تیم به اصط��الح ارز را در 
بستری مناسب تخصیص دهیم تا کاال به صورت کاالبرگ و یا به وسیله 
دیگری به طور مطلوب توزیع می ش��د، قطعا این سیاس��ت ارزی دالر 
4200 می توانست به عنوان یک سیاست قابل قبول باشد، ولی عملکرد 
دو سال گذشته نش��ان می دهد که سیاست ارز 4200 تومانی کارایی 

ندارد و نیازمند جراحی اقتصادی هستیم.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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گزارشسازمانملیبهرهورینشانمیدهد
روندمنفیبهرهوریدراقتصادایران

بررس��ی روند بهره وری در ایران براس��اس آنچه در برنامه های پنج ساله 
توسعه پیش بینی شده و آنچه عمال اتفاق افتاده، نشان دهنده عدم تحقق و 
اغلب رشدهای منفی است. جزییات بهره وری در گزارش های سازمان ملی 
بهره وری نش��ان می دهد که تا پایان سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه 
حد فاصل سال 1396 تا 1398، رشد بهره وری کل عوامل تولید منفی 3.9 
درصد اعالم شده است، در حالی که این میزان در برنامه ششم توسعه 2.8 
درصد پیش بینی ش��ده بود و فاصله ای ح��دود 7 درصدی با یکدیگر دارد. 
همچنین میزان بهره وری عوامل تولید در برنامه پنجم توس��عه منفی 0.6 

درصد، برنامه چهارم 0.5 و در برنامه سوم 1.10 درصد بوده است. 
در رابطه با شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 1398 نیز آمارها 
نش��ان می دهد که این شاخص براساس ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در 
این سال با احتساب نفت منفی 6.1 درصد و بدون نفت منفی 2.8 درصد 
بوده اس��ت. براساس این ش��اخص، گروه نفت و گاز با منفی 14.3 درصد، 
صنعت منفی 8.7 درصد و ساختمان منفی 8.7 درصد پایین ترین بهره وری 
را در بخش های اقتصادی داش��تند. همچنین ارتباط��ات با 16.2 درصد و 

معدن با 4.1 درصد باالترین بهره وری را به خود اختصاص داده اند. 
رشد بهره وری نیروی کار نیز منفی 8.3 درصد با احتساب نفت و منفی 
1 بدون احتس��اب نفت بوده اس��ت. رشد شاخص بهره وری سرمایه نیز در 
مجموع بخش ه��ای اقتصادی منفی 6.1 درصد و ب��دون نفت 1.3 درصد 
گزارش شده است. رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید براساس ستانده 
فعالیت اقتصادی در همین سال با احتساب بخش نفت به منفی 4.3 درصد 
و بدون احتس��اب نفت 0.3 درصد رس��یده است. همچنین رشد شاخص 
بهره وری کار نیز منفی 6.4 درصد با احتساب نفت و منفی یک بدون نفت 
است. شاخص رش��د بهره وری سرمایه نیز در مجموع منفی 1.6 درصد با 

نفت و مثبت 1.3 درصد بدون نفت گزارش شده است.
اما جریان س��ایر ش��اخص ها در برنامه های توسعه حاکی از آن است که 
رشد نیروی کار در برنامه سوم توسعه 4.4 درصد، برنامه چهارم 0.3 درصد، 
برنامه پنجم 0.6 درصد و در برنامه ششم در سه ساله اول یک درصد بوده 
است. در رابطه با رشد سرمایه نیز در برنامه سوم 4.4 درصد، برنامه چهارم 

3درصد، برنامه پنجم 1.5 درصد و برنامه ششم 0.2 درصد بوده است.

کدامکاالیایرانیبیشترینطرفداررا
درروسیهدارد؟

ات��اق بازرگانی ته��ران در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت 
تجارت کش��ور در س��ه ماهه نخست امس��ال با اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراس��یا پرداخته اس��ت. این اتحادیه که عضویت ایران را از آبان 1398 به 
رسمیت شناخته، در ماه های اخیر بخشی از شرکای تجاری جدید کشور 
را معرفی کرده، هرچند تح��ت تاثیر تحریم، کرونا و برخی محدودیت در 
ارتباط دوجانبه کشورها هنوز آمار صادرات و واردات ایران و اوراسیا بسیار 

محدود است.
برآوردهای اتاق بازرگانی تهران نش��ان می دهد که در سه ماهه ابتدایی 
سال 1400، ایران 258 میلیون دالر کاال به اوراسیا صادر کرده و در مقابل 
347میلیون دالر کاال نیز از این کش��ورها وارد کرده است تا همچنان تراز 
تجاری کش��ور در این زمینه منفی باقی بماند. صادرات ایران به اوراس��یا 
تنها س��هم 2.4 درصدی از کل صادرات کشور را داشته و همچنین ایران 
3.3 درصد از کل واردات خود را از این کش��ورها انجام داده است. در میان 
شرکای اصلی در اوراسیا، همچنان روسیه باالترین سهم را دارد. ایران 135 
میلیون دالر از کل صادرات خود به اوراس��یا را به روسیه انجام داده و پس 
از آن ارمنس��تان با 60، قزاقس��تان با 38، قرقیزستان با 18 و بالروس با 5 

میلیون دالر قرار دارند.
در میان صادرکنندگان اصلی کاال به ایران اما روس��یه به تنهایی تقریبا 
تمام��ی آم��ار را به خود اختصاص داده و در ای��ن مدت 321 میلیون دالر 
کاال به ایران داده اس��ت. میزان واردات ایران از دیگر کشورهای اوراسیا در 

مجموع حتی به 30 میلیون دالر نیز نمی رسد.
بررس��ی اقالم صادراتی ایران به روسیه و سایر کشورهای اوراسیا نشان 
می دهد که میوه های خوراکی با 95 میلیون دالر بیشترین سهم را داشته اند 
و در این بین پسته ایرانی با پوست تازه پرطرفدارترین کاال بوده است. مواد 
پالستیکی، س��بزیجات، چدن، آهن و فوالد نیز دیگر اقالم صادراتی ایران 
به اوراس��یا را تشکیل می دهند. در مقابل اما چربی ها و روغن های حیوانی 
یا نباتی باالترین میزان واردات ایران را تشکیل داده اند و پس از آن غالت، 
چوب، سبزیجات و محصوالت شیمیایی معدنی اصلی ترین کاالهای وارداتی 

ایران از اوراسیا را شامل می شود.

روحانی:
بحقدولتسالمتومحیطزیستبودیم

رئیس جمهور گفت که دولت یازدهم و دوازدهم بحق دولت س��المت و 
محیط زیست بوده است.

حس��ن روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی س��ازمان محیط 
زیست با بیان اینکه در محیط زیست ما نمادی برای توسعه آن داشتیم و 
آن دریاچه ارومیه بود، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم بحق دولت سالمت 
و محیط زیست بوده است. ما در بخش های مختلف برای موضوع سالمت 
وارد عمل ش��دیم که بخشی مربوط به محیط زیست می شد و برخی هم 

مربوط به بیمه سالمت می شد.
او ادامه داد: هر کس امروز را با هشت سال پیش مقایسه کند، منصفانه 
متوجه خواهد شد که چه تغییراتی ایجاد شده است. اینکه ما مترو را توسعه 
می دهیم برای محیط زیست است. اینکه ریل را توسعه می دهیم و بنزین و 
گازوئیل را به سمت یورو چهار می بریم برای محیط زیست است. روزهای 
پاک در منطقه ای از کش��ور از 20 روز به 80 روز رس��یده و این موضوع را 
در کالنشهرها هم شاهد هستیم. روحانی یادآور شد: اینکه مناطق حفاظت 
ش��ده را پاس��داری می کنیم، اینکه در کشور ش��اهد هستیم که بسیاری 
از نیروگاه ه��ای م��ا که با مازوت و گازوئیل تأمین می ش��دند با گاز تامین 
می شوند یعنی توجه محیط زیست. رئیس جمهوری با بیان اینکه شاهدیم 
نیروگاه های زیادی که قبال انرژی آنها با مازوت و گازوئیل تامین می ش��د 
امروز بخش بزرگی از آن با گاز تامین می شود که برای محیط زیست است، 
افزود: توس��عه گازرسانی به روس��تاها از 14 هزار به 33 هزار روستا یعنی 
اهمیت محیط زیست و اینکه بوته ها حفظ شود و مردم در سالمت باشند 
و برای گرم کردن خود در زمستان، پخت و پز و سایر مصارف از سوختی 

استفاده کنند که مشکالت زیست محیطی کمتری دارد.

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار سرمایه پس از تعطیالت شش روزه تهران، روزی تماما 
صعودی را سپری کرد و شاخص کل بورس بیش از 12 هزار واحد افزایش 
یافت. در جریان معامالت روز دوشنبه چهارم مردادماه، شاخص کل بورس 
با افزای��ش 12 هزار و 108 واحدی به رقم یک میلیون و 323 هزار واحد 
رس��ید و ش��اخص کل هم وزن با یک هزار و 3 واحد افزایش به رقم 404 
هزار و 77 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 636 واحد افزایش به رقم 256 
هزار و 276 واحد رسید. شاخص بازار اول افزایش 17 هزار و 198 واحد و 

شاخص بازار دوم کاهش یک هزار و 961 واحدی را تجربه کردند.
بر پایه معامالت س��ومین روز هفته، بی��ش از 6 میلیارد و 603 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 55 ه��زار و 570 میلیارد ریال 
دادوس��تد ش��د. گروه شیمیایی با 58 هزار و 77 معامله به ارزش 5 هزار و 
705 میلیارد ریال، گروه مواد دارویی با 38 هزار و 275 معامله به ارزش 3 
هزار و 345 میلیارد، گروه فلزات اساسی با 28 هزار و 44 معامله به ارزش 
3 ه��زار و 274 میلیارد ریال، گروه کانه فلزی با 36 هزار و 637 معامله و 
ب��ه ارزش 3 هزار و 26 میلیارد و گروه س��یمان با 44 هزار و 516 معامله 
ب��ه ارزش 2 ه��زار و 890 میلیارد در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. در 
آن س��وی بازار س��رمایه نیز آیفکس با افزایش 218 واحدی سبزپوش از 

تعطیالت بازگشت.
حالخوببورسدرسومینروزهفته

در معام��الت چهارمی��ن روز مردادماه نماد معدن��ی و صنعتی گل گهر 
)کگل( ب��ا 2 هزار و 160 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 2 هزار و 
158 واحد، معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 580 واحد، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 214 واحد، توسعه 
مع��ادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و 175 واحد، پتروش��یمی پردیس 
)ش��پدیس( با 873 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 834 واحد، مخابرات 
ایران )اخابر( با 589 واحد گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 338 

واحد تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در سوی مقابل نیز شرکت 
س��رمایه گذاری سهام عدالت استان خراس��ان رضوی )وسرضوی( با 257 
واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 244 واحد، نفت و گاز 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 240 واحد، فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( 
با 224 واحد، فروش��گاه های زتجیره ای افق ک��وروش )افق( با 209 واحد، 
خدمات انفورماتیک )رانفور( با 192 واحد، بانک پارسیان )وپارس( با 149 
واحد و گروه دارویی برکت )برکت( با 149 واحد تاثیر منفی بر ش��اخص 
بورس گذاش��تند. همچنین شرکت توسعه معادن و فلزات با 5.82 درصد، 
شرکت معدنی دماوند با 5 درصد، شرکت سازه پویش، شرکت پتروشیمی 
ش��ازند و ش��رکت پلی پروپیلن جم با 4.99 درصد و ش��رکت مارگارین و 
ش��رکت توسعه صنایع بهش��هر با 4.98 درصد افزایش، بیشترین افزایش 
قیمت را داشتند. از سوی دیگر، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان 
کرمانشاه و شرکت حفاری ش��مال با 4.96 درصد، شرکت سرمایه گذاری 
استان گلس��تان با 4.89 درصد، شرکت حمل و نقل توکا با 4.86 درصد، 
ش��رکت پاکسان با 4.76 درصد و ش��رکت سیمان بجنورد با 4.72 درصد 

بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 218 
واحدی به رقم 19 هزار و 267 واحد رسید. در این بازار بیش از 2 میلیارد 
و 75 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 177 هزار و 550 
میلیارد ریال دادوستد شد. بیمه پاسارگاد با 85 واحد، شرکت پتروشیمی 
زاگرس با 36 واحد، شرکت سنگ آهن گهرزمین با 32 واحد، پتروشیمی 
مارون با 27 واحد و ش��رکت پتروش��یمی تندگویان با 22 واحد بیشترین 
تاثیر مثبت بر رشد شاخص را داشتند. در مقابل شرکت صنعتی مینو با 17 
واحد، ش��رکت سرمایه گذاری صبا تامین با 15 واحد، شرکت فرآورده های 
غذایی و قند چهارمحال با 10 واحد، بیمه کوثر با 5 واحد و شرکت تولیدات 

پتروشیمی قائدبصیر با 4 واحد بیشترین تاثیر منفی را ثبت کردند.

همچنین شرکت  نفت ایرانول و شرکت نفت پاسارگاد با 5 درصد، شرکت 
افرانت و ش��رکت شیر پاس��توریزه پگاه گلپایگان با 4.99 درصد، شرکت 
ذوب آهن اصفهان و ش��رکت بهمن دیزل با 4.98 درصد، ش��رکت تولید 
ژالتین کپس��ول ایران با 4.95 درصد بیشترین افزایش قیمت را داشتند. 
از س��وی دیگر، ش��رکت فرآورده های غذایی و قن��د چهارمحال با 11.71 
درصد، شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر با 5 درصد، شرکت داروسازی 
کاسپین تامین با 4.96 درصد، شرکت  کی بی سی با 4.95 درصد و شرکت 

صنایع بهداشتی ساینا با 4.84 درصد بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
خرید83درصدحقیقیهادرمعامالت

در معامالت س��ومین روز هفته، افراد حقیق��ی 83 درصد یعنی 4 هزار 
و 100میلی��ارد تومان س��هام خریدند و مازاد خریدش��ان 5درصد از کل 
معامالت ش��د. در جریان معامالت این روز حقیقی ها حدود 250میلیارد 
تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معامالت خرد 4هزار و 920میلیارد 
تومان بود. بیش��ترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه 
»محصوالت شیمیایی«، »زراعت و خدمات وابسته« و »استخراج کانه های 
فلزی« رقم خورد، در حالی که برآیند معامالت گروه های »سیمان، آهک و 

گچ« و »سرمایه گذاری های استانی«به نفع حقوقی ها تمام شد.
سه نماد »س��پید«، »تیپیکو« و »فسرب« لقب بیشترین افزایش سهام 
حقیق��ی را به خود اختصاص دادند و توجه حقوقی ها نیز بیش��تر به نماد 
»برک��ت«، »کام��ا« و »کاوه« معط��وف بود. مالکیت حقیق��ی در ترکیب 
سهامداری سپید ماکیان حدود 95میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی 
دیگر س��هامداران حقوقی گروه داروی��ی برکت با برتری حدود 15میلیارد 
تومانی ابتکار عمل را در دس��ت گرفتند. در معامالت روز دوشنبه افزایش 
سهام حقیقی ها در 71نماد و افزایش سهام حقوقی ها در 100نماد به بیش 
از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول 580میلیارد 

تومان و تغییر مالکیت دسته دوم 320میلیارد تومان بود.

بارشد12هزارواحدیشاخصکلدراولینروزکاریمرداد

بورس سبزپوش از تعطیالت بازگشت

برچیده شدن صف های فروش در هفته های اخیر، رشد شاخص بورس و 
افزایش قابل توجه ارزش معامالت را رقم زده که این موضوع گویای رونق 

و نقدشوندگی معامالت بازار سهام است.
نیما میرزایی، کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان این مطلب به خالصه ای 
از روند معامالت بورس در تیرماه اش��اره کرد و به سنا، گفت: پس از رشد 
پرشتاب بازار سهام در ابتدای سال 99 و ثبت قله تاریخی شاخص بورس 
در مردادماه همان س��ال، شاهد ریزش پیاپی بازار سرمایه و افت یکپارچه 
قیم��ت نمادهای مختلف در بازار بودیم ک��ه این وضعیت نیز تا خردادماه 

امسال تداوم پیدا کرد.
او به س��هام ش��رکت های برتر در معامالت تیرماه بازار سهام تاکید کرد 
و اف��زود: پیش تازی نمادهای کوچک به عنوان نکته ای مهم در روند اخیر 
معامالت بازار اس��ت، اما در این مدت س��هام شاخص ساز بازار هم از رشد 

نسبتا مناسبی برخوردار بودند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهام شرکت های برتر در بازار از 
جمله نمادهایی هستند که برای مدت ها قفل در صف فروش بودند، گفت: 
غالبا س��هام برخی از شرکت ها ریزش ش��دیدی را در بازار به دلیل وجود 
فروش��نده های هیجانی تجربه کردند که در نهایت بعد از مدت ها ریزش و 
ارزندگی در قیمت آنها، فرصت های مغتنمی برای س��رمایه گذاری در این 

سهام ایجاد شد.
وی به س��هامی که بیش��ترین بازدهی را طی یک ماه اخی��ر در بازار به 
دس��ت آوردند اش��اره کرد و گفت: به سختی می توان در بین شرکت های 
ب��زرگ بازار، نم��ادی را پیدا کرد که جزو 20 نماد پرب��ازده یک ماه اخیر 
باشند، براساس آمار موجود گروه های دارویی، سیمانی و نیروگاهی باالترین 

بازدهی را نسبت به سایر گروه ها در بازار کسب کردند.

میرزایی س��پس به عوامل تاثیرگ��ذار در بهبود رون��د معامالت بورس 
در تیرماه اش��اره و تاکید کرد: عالوه بر ریزش های ش��دید و جذاب شدن 
تکنیکال��ی قیمت ها، دالیل بنی��ادی متعددی مانن��د افزایش قیمت های 
جهان��ی نفت تا کانال 70 دالر، افزایش قیمت دالر )دالر نیمایی در کانال 
22 و دالر ب��ازار آزاد حوال��ی 25 هزار توم��ان(، کاهش نرخ بهره بانکی به 
محدود 18 درصد، رس��یدن فصل مجامع و احتمال شناس��ایی و تقسیم 
س��ودهای مناسب و رشد و تثبیت نرخ جهانی کامودیتی ها سبب ترغیب 
معامله گران برای خرید سهام شرکت ها و بازگشت شاخص بورس به مدار 
صعودی ش��دند. این کارشناس بازار س��رمایه به سهامداران توصیه کرد تا 
در ادامه سال 1400 نیز عالوه بر رصد مسائل تاثیرگذار در معامالت بازار 
سهام، اخبار مرتبط به برجام هم مورد رصد معامله گران بازار سرمایه باشد.

او همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا روند صعودی شاخص 
بورس در مردادماه ادامه دار است یا خیر، گفت: با توجه به وضعیت بنیادی 
بازار سرمایه و عوامل تاثیرگذار در ایجاد جذابیت بازار در تیرماه، مهمترین 
س��وال ایجادشده در ذهن معامله گران این است که آیا روند صعودی بازار 
در ماه پیش رو نیز کماکان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ در این زمینه باید 
گفت که برآیند عوامل مذکور در کوتاه مدت تغییرات زیادی ندارد؛ بنابراین 
وضعیت بنیادی بازار در این دوره کماکان کم ریس��ک و دارای پتانس��یل  
رش��د آرام خواهد بود. بس��یاری از گروه های مستعد بازار در روزهای اخیر 
به س��طوح مقاومتی خود رسیده اند و همه این گروه ها به صورت یکپارچه 

قابلیت عبور از مقاومت های فعلی را نخواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اکنون انتخاب سهام درست 
از گروه مناسب در بازار بیش از هر دوره دیگری از اهمیت برخوردار است، 
ادام��ه داد: در میان م��دت به جز گروه های کوچک و تورم��ی بازار، گروه 

خودروی��ی و بانکی جزو گروه های جذاب ب��ازار خواهند بود که می توانند 
هم��گام ب��ا توافقات برجامی در ابت��دای دولت بعدی، بازدهی مناس��ب و 

کم ریسکی را نصیب سهام داران کنند.
وی با اش��اره به اینکه در مردادماه همچنان سهام کوچک بازار میداندار 
رش��دهای زیاد خواهند بود، گفت: س��هام ش��رکت های جامانده در گروه 
سیمانی، دارویی و نیروگاهی همچنان امکان ادامه رشد را در بازار خواهند 
داش��ت. هر س��ه گروه تحت تاثیر حذف قیمت گذاری دستوری در مسیر 
صعودی قرار گرفته ان��د، هرچند در این بین گروه یوتیلیتی در ابتدای راه 
قرار گرفته و مس��یر سختی را تا رها ش��دن از بند قیمت گذاری دستوری 

در پیش رو دارد.
به گفت��ه میرزایی، در مرحله بعد گروه های کوچک و تورمی بازار مانند 
گروه های غذایی و زراعت نیز با توجه به شرایط تورمی جامعه به خصوص 
در مواد خوراکی دارای پتانس��یل رشد هس��تند. بر این اساس پیش بینی 
می ش��ود که تورم محص��والت غذایی )حتی در صورت اف��ت نرخ ارز( در 
میان مدت نیز ادامه دار باشد و در برخی محصوالت نیز شیب افزایش نرخ ها 

سرعت بیشتری به خود بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایه گذاران در ارزیابی سهام 
وابسته به دالر ریسک کاهش قیمت ارز را نیز مدنظر خود قرار می دهند، 
گفت: گروه پاالیش��ی می توانند کماکان با حمایت ه��ای دولتی در کانون 
توجه خریداران قرار داش��ته باش��ند؛ بنابراین پیش بینی می شود که روند 
حمایت های صورت گرفته برای جذاب کردن این گروه در یک ماه پیش رو 
نیز ادامه دار باش��د. همچنی��ن در صورت دریافت اخبار ق��وی و مثبت از 
توافقات وین و احیای برجام و آزادسازی منابع ارزی، نوسانات قیمت دالر 
به سرعت می تواند جذابیت این گروه را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار دهد.

پیشتازیسهامشرکتهایکوچکدرنخستینماهتابستان
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خصوصیسازیدرصنعتخودروبدون
سیاستگذاریمحکومبهشکستاست

عضو هی��أت مدی��ره انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خ��ودرو کش��ور مش��کل اصل��ی در راس��تای 
خصوصی س��ازی، فق��دان سیاس��ت گذاری اعالم ک��رد و گفت 
طراح��ی و س��اخت صفر تا صد یک خودرو در داخل کش��ور و 
به روزرس��انی خودروهای داخلی و مونتاژی باید در دستور کار 

خودروسازان داخلی قرار بگیرد.
محم��ود نجفی س��هی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: آزادس��ازی یا ممنوعیت واردات مشکل صنعت 
خودروی کش��ور را مرتفع نمی سازد. صنعت خودروی کشور را 
به دالی��ل مختلف به واردات خودروهای خارجی وابس��ته نگه 

داشته اند.
وی اف��زود: بهترین راه��کار، آغاز طراحی خ��ودرو در داخل 
کش��ور از مراحل نخس��تین آن و س��اخت داخل دو تا سه نوع 
خودرو و به روزرس��انی آن هر دو تا پنج س��ال اس��ت. در این 
صورت از صفر تا صد تولید یک خودرو، داخلی س��ازی ش��ده و 

موفق به ساخت خودروی ملی شده ایم.
عضو هی��أت مدی��ره انجمن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور گفت: به  روزرسانی خودروی سمند به 
تارا و پراید به تیبا از تجربیاتی است که در گذشته داشته ایم و 

در آینده نیز می بایست تداوم داشته باشد.
نجفی س��هی با بیان اینکه مخالف واردات خودرو نیس��تیم، 
تصریح کرد: اما در ص��ورت جلوگیری از واردات، تا حدودی از 

صنعت قطعه سازی حمایت کرده ایم.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ش��رایط موردنیاز برای 
خصوصی س��ازی صنع��ت خودرو فراهم اس��ت، گف��ت: به طور 
قط��ع ش��رایط ب��رای خصوصی س��ازی فراهم اس��ت، ام��ا اگر 
منظور از خصوصی س��ازی فروش ش��رکت های خودروسازی به 
بخش خصوصی اس��ت، گروه بهمن و کرم��ان خودرو نمونه  ای 
از ش��رکت های خصوصی هس��تند. مش��کل اصلی در راستای 

خصوصی سازی، فقدان سیاست گذاری است.
عضو هی��أت مدی��ره انجمن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور بر لزوم برنامه ریزی های بلندمدت و 
کوتاه م��دت برای تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو کش��ور 
تاکید کرد و اذعان داش��ت: 152 واردکننده خودرو در کش��ور 
فعال هس��تند و هر کدام از خودروسازان داخلی از جمله ایران 
خودرو، سایپا، گروه بهمن و کرمان موتور چندین مدل خودروی 
مونتاژی و س��اخت داخل در اختیار دارند که می بایست نسبت 
به تکمیل و به  روزرس��انی آنها اقدام ش��ود تا ساماندهی صنعت 

خودروی کشور اتفاق بیفتد.
نجفی س��هی گف��ت: صنعت خودروس��ازی در ک��ره جنوبی 
همزمان با صنعت خودروی ایران، آغاز به کار کرد، اما به دلیل 
وجود سیاست گذاری های مش��خص، اکنون با عرضه خودروی 
هیوندای و کیا به بازارهای جهانی، عملکرد موفقی داشته است. 
سیاس��ت های این کش��ور در تولید و عرضه خودرو، کسب یک 
تیراژ مش��خص، با کیفیت و حجم فروش و صادرات مش��خص 
ب��رای ی��ک نوع خودرو و س��پس ص��دور مجوز س��اخت برای 

خودروی دوم بوده است.
وی ادامه داد: در مبحث خصوصی س��ازی، اگر بحث مالکیت 
مطرح اس��ت، اکنون نیز درصد اندکی از س��هام ایران خودرو و 
س��ایپا از 7 تا 15 درصد متعلق به دولت اس��ت، اما متاسفانه، 
مدیری��ت این خودروس��ازی ها به طور کام��ل در اختیار دولت 
اس��ت و مهمتر از مقول��ه مدیریت، فقدان سیاس��ت گذاری در 
این صنعت اس��ت، به طوری که علی رغم تفاوت صنعت خودرو 
با س��ایر صنایع، هیچ گونه برنامه ری��زی کوتاه مدت، بلندمدت و 

میان مدت برای آینده این صنعت وجود ندارد.

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به لزوم 
فعال س��ازی واحدهای تحقیق و توسعه در خودروس��ازی ها گفت واردات 
خ��ودرو به ازای صادرات با توجه به فقدان رقابت در بازار خودرو در جهت 

حمایت از خودروسازان و تولید داخلی است.
محم��د صفایی دلوئی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
اصالحیه طرح ساماندهی مجلس شورای اسالمی مبنی بر واردات خودرو 
من��وط بر صادرات قطعه و خ��ودرو اظهار داش��ت: واردات خودرو به ازای 
صادرات در جهت حمایت از خودروسازان و تولید داخلی است تا با توجه به 
انحصار حاکم بر بازار خودرو و فقدان رقابت در این عرصه، حجم خودروهای 

وارداتی موجب ورود آسیب مجدد به صنعت خودروی داخلی نشود.
وی درخص��وص س��طح کیف��ی و کالس خودروه��ای واردات��ی گفت: 
خودروهای وارداتی می بایس��ت ایمن بوده و از قدرت تامین رفاه و راحتی 
مصرف کنندگان برخوردار باش��ند و البته نه الزاما خودروهای الکچری و با 

قیمت باال باشند.
نماینده مردم گناباد و بجس��تان در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
اظهارات واردکنندگان خودرو مبنی ب��ر توانایی واردات بدون انتقال ارز و 
دالی��ل مخالف��ت دولت و بانک مرکزی با این موض��وع تصریح کرد: بانک 
مرکزی قائل بر این اس��ت که واردکنندگان هرچن��د ادعای واردات بدون 

انتق��ال ارز دارند، اما ارز موردنیازش��ان را از بازار داخل تامین می کنند که 
همین امر به افزایش نرخ ارز می انجامد. واردکنندگان می بایست منشأ ارز 

خود را مشخص نمایند.
صفایی دلوئی در پایان با توجه به توان اندک خودروسازان در صادرات و 
تاثیر واردات خودرو بر بازار و صنعت خودرو خاطرنشان کرد: خودروسازان 
داخلی می بایس��ت با تدابیری ویژه نس��بت به فعال سازی بخش تحقیق و 
توس��عه و با هدف عرضه خودروهای مناس��ب به بازار اقدام نمایند. آنچه 
حائز اهمیت است، خروج از انحصار و ورود فعال بخش خصوصی به حوزه 

ساخت خودرو است.

یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه احیای برجام یا فروپاشی 
تکلیف بازار خودرو های وارداتی را مشخص می کند، گفت اگر برجام مجددا 
امضا ش��ود و تحریم های صنعت خودرو و مبادالت مالی و بانکی برداشته 
ش��ود، آن زمان آزادسازی واردات خودرو می تواند معقول باشد، زیرا کشور 
در این ش��رایط می تواند به دارایی های ارزی بلوکه شده خود در کشور های 
دیگر دسترس��ی پیدا کند که این موض��وع باعث افزایش درآمد های ارزی 

کشور خواهد شد.
در حال��ی که تا دو ماه قبل خوش بینی ها در مورد احیای برجام بس��یار 
زی��اد بود، اکنون این خوش بینی جای خود را به بدبینی داده اس��ت، این 
موضوع در بازار خودرو های وارداتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا 
در صورتی که برجام احیا شود، احتمال آزادسازی واردات خودرو نیز وجود 

دارد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه واردات 
خودرو ه��ای خارجی در دولت آینده آزاد خواهد ش��د، به فرارو گفته بود: 
به احتمال زیاد بعد از تش��کیل دولت جدید ام��کان واردات خودرو فراهم 
خواهد شد، این امر به دو دلیل صورت خواهد گرفت، اول اینکه دولت آتی 
به دنبال افزایش رضایت عمومی و جلب آن خواهد بود که در این راس��تا 
آزادسازی واردات خودرو می تواند یک گام بسیار مهم باشد و همین موضوع 

موجب می شود که ممنوعیت واردات برطرف شود.
وی افزود: دوم هم اینکه برای س��اماندهی ب��ازار خودرو نیز باید واردات 
آزاد ش��ود چراکه صنعت خودروی ای��ران در حال حاضر انحصاری بوده و 
هیچ گونه رقابتی در آن شکل نمی گیرد، در چنین فضایی است که ما شاهد 

افزایش سرسام آور قیمت خودرو طی سه سال اخیر بودیم.

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو با بیان اینکه آزادس��ازی واردات به 
معنای کاهش قیمت ها نیست، گفت: زمانی که ما بخواهیم خودرو را وارد 

کنیم، باید هزینه های بسیاری را برای آن پرداخت کرد، 40 درصد عوارض 
و حقوق گمرکی، 80 درصد تعرفه واردات، 10 درصد هزینه شماره گذاری، 
5 درصد هزینه های وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، این در حالی است 
که اگر 10 درصد نیز برای سود واردکننده در نظر بگیریم مشاهده می کنیم 
که با قیمت ارز حداقل 22 هزار تومان قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

سمت و سوی قیمت در بازار خودرو های وارداتی
فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به اینک��ه این روز ها بازار 
خودرو های وارداتی به کما رفته اس��ت، اظهار داشت: طی سه هفته اخیر 
نمایشگاه های اتومبیل به دلیل شرایط کرونا تعطیل بودند و عمال خرید و 
فروش در بازار انجام نشده است، از سویی به دلیل افزایش سرسام آور قیمت 
خودرو های وارداتی میزان داد وستد این خودرو ها به کمترین حد خود در 

یک سال اخیر رسیده است.
وی اف��زود: در حال حاضر خریدار چن��دان و بالقوه ای برای خودرو های 
وارداتی در بازار وجود ندارد، در طرف مقابل فروشندگان نیز به مانند چند 
ماه گذش��ته عجله ای برای فروش خودروی خ��ود ندارند، آنها منتظرند تا 
تکلیف احیای برجام، روند نرخ ارز و همچنین سیاست های اقتصادی دولت 
آینده مش��خص شود تا براس��اس آن تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسبی 
برای فروش خودروی خود اس��ت یا اینکه دست نگه دارند تا قیمت ها باز 

هم باالتر برود.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو های وارداتی از سال 
96 تاکنون حداقل 12 برابر شده اند، یادآور شد: میزان این افزایش قیمت ها 
در برخ��ی از مدل های بنز، بی ام و، المبورگین��ی و...، تا 20 برابر نیز بوده 
است، در حالی که در خودرو های ساخت داخل رشد قیمت در حدود 6 تا 
7 برابر بوده است، در این زمینه ممنوعیت واردات خودرو و کمبود عرضه 
در بازار در کنار افزایش سرس��ام آور قیم��ت دالر دو دلیل افزایش قیمت 

خودرو های وارداتی در این چند سال گذشته بوده است.

زاوه با تاکید بر اینکه احیای برجام یا فروپاش��ی تکلیف بازار خودرو های 
وارداتی را مشخص می کند، گفت: اگر برجام مجددا امضا شود و تحریم های 
صنعت خودرو و مبادالت مالی و بانکی برداش��ته شود، آن زمان آزادسازی 
واردات خودرو می تواند معقول باشد، زیرا کشور در این شرایط می تواند به 
دارایی های ارزی بلوکه ش��ده خود در کشور های دیگر دسترسی پیدا کند 

که این موضوع باعث افزایش درآمد های ارزی کشور خواهد شد.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر واردات خودرو آزاد شود درآمد های 
دولت ناشی از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودرو بسیار چشمگیر خواهد 
بود، اما اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسید و مذاکرات فرسایشی شود، 
به دلیل کمبود های ارزی و تنگنا های مالی در این زمینه واردات همچنان 
ممنوع خواهد بود، در این شرایط قدر مسلم قیمت خودرو های وارداتی با 

یک شوک دیگر روبه  رو خواهد شد و افزایش می یابد.
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو ادام��ه داد: در این وضعی��ت دولت 
ب��رای جلوگی��ری از افزایش تورم و قیمت کاال های مختل��ف در بازار باید 
سیاس��ت های انقباضی در دستور کار خود قرار بگیرد، اشتباهی که دولت 
روحانی مرتکب شد در این زمینه آن بود که بعد از خروج ترامپ از برجام، 
دولت به جای سیاس��ت های انقباضی، سیاست های انبساطی را در حوزه 
مالی و بودجه ای در پیش گرفت و نتیجه چنین اشتباهی، وضعی است که 

امروز مشاهده می کنید.
وی بیان کرد: دولت ابراهیم رئیسی، اما اگر برجامی در کار نباشد، برای 
کنترل ت��ورم باید ریاضت اقتصادی و سیاس��ت های انقباضی را در پیش 
بگیرد، در چنین شرایطی بالطبع میزان تولید خودرو کاهش خواهد یافت 
و ب��ه دلیل اینکه عرضه کم می ش��ود، قیمت خ��ودرو افزایش می یابد، اما 
تورم عمومی و به خصوص تورم خوراکی و مایحتاج عمومی مردم کنترل 
خواهد شد. حال باید دید که دولت سیزدهم در این دوراهی، کدام مسیر 

را انتخاب خواهد کرد.

آیندهقیمتخودروهایوارداتی

واردات خودرو به ازای صادرات در جهت حمایت از تولید داخل است
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بهقلم:چاکشفر
IBM مسئول مدیریت امور مشتریان در شعبه آمریکای شمالی برند

ترجمه: علی آل علی

عرصه فروش به عنوان یکی از بخش های مهم برای هر کسب و کاری به 
س��رعت در حال تغییر است. شاید در طول دهه های اخیر این روند تغییر 
خیلی مشهود نبود، اما اکنون شرایط فرق کرده است. استفاده از مدل های 
تازه و همچنی��ن ورود فناوری های نوین به دنیای کس��ب و کار وضعیت 
فروش��ندگان و این حرفه را نیز مثل بسیاری از بخش های زندگی روزمره 

تحت تاثیر قرار داده است. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از تغییرات عرصه فروش در آینده 
نزدیک اس��ت. این امر به فروش��ندگان حرفه ای برای سازگاری با شرایط 
فعلی بازار کمک ویژه ای خواهد کرد. همچنین جلوی بسیاری از مشکالت 

نظیر شکست در بازار و ایجاد بدهی های گسترده را نیز می گیرد. 
آیندهمشتریمحورعرصهفروش

امروزه شمار هرچه بیشتری از برندها شیوه مشتری محور را برای فروش 
در نظ��ر می گیرن��د. معنای این امر اهمیت روزافزون س��لیقه و ترجیهات 
مشتریان در شرایط کنونی است. اگر برند شما به این نکات توجه ویژه ای 

نداشته باشد، حسابی از رقبا عقب خواهید افتاد.
بدون تردید هیچ برندی ادعای مش��تری محور نبودن را نخواهد داشت. 
نکته مهم در این میان ضرورت طراحی اس��تراتژی های بازاریابی و فروش 
براس��اس س��لیقه و خواست مشتریان اس��ت، در غیر این صورت کسب و 
کار ش��ما فقط ش��عارهایی ساده در این راس��تا می دهد. بهترین منبع در 
این میان برای آگاهی از میزان مش��تری محوری یک برند نظرسنجی های 
ص��ورت گرفته از خریداران اس��ت. آنه��ا بهتری��ن داوران درباره وضعیت 

مشتری محوری یک برند خواهند بود. 
آینده عرصه فروش هرچه بیش��تر وابسته به مشتریان می شود. احتماال 
دیگر دوران نوآوری های برندهای مختلف بدون توجه مستقیم به نیازهای 
مشتریان به پایان رسیده است. معنای این امر ضرورت تحلیل هرچه بیشتر 
بازار و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان براساس همین الگوست. 

پیوندنزدیکمیانفروشندگانومشتریان
فروش دیگر یک کار س��اده نیست که بعضی از کارشناس ها بدون حتی 
شناخت مش��تریان به راحتی انجامش دهند. اگر یک فروشنده در تالش 
برای تعامل با مشتریانش است، باید به خوبی از آنها شناخت داشته باشد، 
در غیر این صورت شاید حتی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش 
را نیز از دس��ت بدهد. ای��ن امر بدترین نتایج را ب��رای یک برند به همراه 
خواهد داشت.  ش��ناخت مشتریان برای هر فعالیتی مهم است. به عنوان 
مثال، طراحی کمپین های بازاریابی نیز در گرو شناخت درست از مشتریان 
قرار دارد. با این حس��اب ش��ما در آینده نزدیک بای��د ارتباطات نزدیک و 
بسیار عمیقی با مش��تریان تان ایجاد نمایید، در غیر این صورت خبری از 
فروش مناسب و کس��ب سود نخواهد بود. بسیاری از برندها در این میان 
با شرایط تازه هماهنگی الزم را ندارند. دلیل این امر تمایل برای ادامه کار 
با ش��یوه های قدیمی است. شما باید همین حاال عادت های قدیمی تان در 
عرصه کس��ب و کار را کنار بگذارید، در غیر این صورت برندتان سهمی از 

آینده دنیای فروش نخواهد داشت. 
آیندهدیجیتالدنیایفروش

فناوری ه��ای دیجیتال روز به روز بخش های بزرگت��ری از زندگی ما را 
درگیر خود می س��ازد. براس��اس گزارش موسس��ه گارتنر، تا سال 2025 
نزدیک به 80 درصد از فروش ها در عرصه B2B به طور دیجیتال صورت 
خواهد گرفت. ش��اید این امر نکته طبیعی با توجه به توسعه فناوری های 
دیجیتال باش��د، اما متاسفانه بس��یاری از برندها برای آن آمادگی الزم را 
ندارند. همین امر دردس��رهای بس��یار زیادی پیش روی شما قرار خواهد 
داد. بنابراین کس��ب و کارتان باید به بهترین ش��کل ممکن برای شرایط 

پیش رو آماده شود. 
س��ازگاری هرچه بیش��تر با فناوری های دیجیتال برای هر برندی مهم 
اس��ت. شاید شما در این میان چندان به فناوری های دیجیتال خوش بین 
نباشید، اما راه دیگری به جز یادگیری و استفاده از آنها در فرآیند فروش 
ندارید. مش��تریان از شما انتظار به روز بودن دارند. یکی از ابعاد مهم به روز 

بودن نیز همین آمادگی در دنیای دیجیتال فروش است. 
افزایشاهمیتاطالعاتطبقهبندیشده

بازاریابی و فروش در دنیای آینده بس��تگی به اطالعات طبقه بندی شده 
دارد. بی ش��ک این امر اکنون هم دارای اهمیت باالیی اس��ت، اما در آینده 

دیگ��ر بدل ب��ه گزینه ای ضروری ب��رای تجربه موفقی��ت در حوزه فروش 
می ش��ود. بس��یاری از برندها هنوز هم مشکالتی در راس��تای استفاده از 
اطالعات مربوط به مشتریان برای طراحی مدل های فروش دارند. اگر شما 
هم چنین چالش��ی پیش روی تان دارید، باید هرچه زودتر نسبت به ایجاد 
تغییر در روند فعالیت برندتان اقدام نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز 

شانسی برای تعامل با مشتریان پیدا نکنید. 
دسترس��ی به اطالعات مناس��ب در طول چند س��ال اخیر به طور قابل 
مالحظه ای س��اده شده اس��ت. امروزه ش��بکه های اجتماعی و همچنین 
موتورهای جس��ت وجو به طور مداوم گزارش ه��ای تخصصی برای برندها 
منتشر می کنند. در کنار این گزینه ها باید موسسه های حرفه ای در زمینه 
تولید آمارهای فروش را نیز مدنظر قرار داد. چنین گزینه هایی به بهترین 

ش��کل ممکن در دسترس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
قرار دارد. 

آیندهدادهمحورعرصهفروش
اطالعات بخش مهمی از فرآیند بازاریابی و فروش را تش��کیل می دهد، 
اما هیچ چیز به اندازه داده های خام دارای اهمیت نیست. هر گزارشی که 
مدعی ارائه اطالعات درس��ت به شما باش��د، اول از همه داده های خام را 
مورد پردازش قرار داده است. یکی از مهمترین نیازهای هر کسب و کاری 
در کنار اطالعات طبقه بندی ش��ده از سوی موسسه های بزرگ مربوط به 
تالش برای دسترسی به داده های اولیه و پردازش شان است. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 
وقت��ی یک برند خودش آماره��ای موردنیاز کس��ب و کارش را تهیه و 

پردازش کند، کار ب��ا داده های اولیه را یاد می گیرد. همچنین هیچ جایی 
برای تردید نسبت به گزارش موسسه های دیگر باقی نخواهد ماند. بنابراین 
ش��ما برای تجربه فروشی مناس��ب و برنامه ریزی درس��ت برای تعامل با 
مش��تریان نیاز روزافزونی ب��ه داده های اولیه و یادگی��ری نحوه کار با آنها 
دارید، در غیر این صورت جایی در میان برندهای بزرگ و پیشرو در عرصه 

فروش نخواهید داشت. 
بس��یاری از برندها در طول س��ال های اخیر تجربه های ناخوشایندی از 
عرصه فروش داشته اند. دلیل اصلی این امر تغییر این حوزه و عدم آگاهی 
فروشندگان از این موضوع است. نکات مورد بحث در این مقاله برای شروع 
فرآیند ایجاد تغییر در روند فروش برندتان سرآغاز خوبی محسوب می شود. 
customerthink.com:منبع

پیشبینیهاییازتغییراتآتیدنیایفروش

آینده عرصه فروش چگونه خواهد بود؟
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: وزیر راه و شهرســازی در 
آیین بهره بــرداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرســازی با فرمان 
رییس جمهور از بهره برداری از دو الیروب در بنادر جنوب کشــور بعد از 
۵۰ سال خبر داد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، "محمد اسالمی" در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
راه و شهرسازی در بخش های حمل و نقل که با دستور رییس جمهوری 
به افتتاح رســید، گفت: ظرفیت بنادر کشور از ۱۸۰ میلیون تن درسال 
۹۲ امروز به بیش از ۲۸۵ میلیون تن در پایان دولت تدبیر و امید رسیده 
است که افزایش ۱۰۰ میلیون تنی را خواهد داشت؛ در عین حال بنادر 
کشور به سمت بنادر نسل سوم با ظرفیت و تجهیزات پیشرفته تر حرکت 
کرده اند که این خود وجه تمایز دولت تدبیر و امید است. وی خاطرنشان 
کرد: ظرفیت پهلوگیری، بارگیری و تخلیه با مکانیزم های توســعه ای 
افزایش یافته و مدت انتظار کشتی ها به حداقل رسیده است؛ این در حالی 
است که در گذشته بیش از دو هفته کاالها در کشتی معطل می ماند تا 

بار آن تخلیه شود اما امروز ظرف ۶یا حداکثر ۷ روز بار تخلیه می شود.
سرمایه گذاری 1۷ هزار میلیاردتومانی 

برای ورود به بنادر نسل سوم 
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این دوره برای رفتن به سمت بنادر 
نسل سوم ۱۷ هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری شد که حدود ۱۴ هزار 

میلیاردتومان ســرمایه گذاری در بخش خصوصی در این دوره مدیریت 
دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده اســت که حکایــت از رویکرد مثبت و 
ســازنده دارد. به گفته اسالمی، رفتن به سمت بنادر نسل سوم با ایجاد 
ظرفیت تولید بار در بنادر، ایجاد صنایع، ایجاد ظرفیت های فناوری مواد 
و بازفرآوری اتفاق می افتد و کمک می کند تا قدرت ترانزیت نیز افزایش 

پیدا کند.
توسعه بنادر در دستور کار

وی با بیان اینکه توسعه بنادر در دستور کار است، تصریح کرد: توسعه 
بنــدر چابهار هم اکنون به ۸.۵ میلیون تن رســیده اســت و در برنامه 

هدف گذاری شده تا به سمت ۲۰ میلیون تن برسد.
اسالمی در خصوص الیروبی در بنادر کشور و بهره برداری از دو الیروب 
در بنادر جنوبی کشور، اعالم کرد: امروز  بعد از ۵۰ سال دو الیروب بسیار 
مجهز  تحت اختیار ما قرار گرفت، از اینرو الیروبی های مستمر کمک 
می کند تا آب خور مناسب کشتی های بزرگ فراهم شود و ظرفیت تخلیه 
وبارگیری به اضافه تجهیزات و دستگاه های خریداری شده ارتقا پیدا کند.
وی افزود: با این دو الیروب قادر هســتیم آب خور موردنیاز ظرفیت 

اسمی بنادر را ثابت نگه داریم.
توسعه سرمایه گذاری در بخش لجستیک

وزیر راه و شهرســازی در خصوص نظام جامع حمل و نقل نیز گفت: 
قدرت اقتصادی هر کشــوری دو پایه اساســی دارد یکی قدرت برند و 
دیگری قدرت لجستیک است که چنانچه این دو قدرت به خوبی شکوفا 
شوند و کارآیی داشته باشند، حتما آن اقتصاد به پویایی مدنظر خواهد 

رسید. 
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی برای ارتقای سهم خود برای قدرت 
سازی لجستیکی هم در زیرساخت هم در نظامات و هم در سامانه های 
حمل و نقل، کارهای بزرگ مطالعاتی، سازماندهی و ایجاد شیوه نامه ها، 
کارهای موثری انجام داده اســت؛ بدین معنا سازوکارهایی ایجاد شد تا 

بتوان به سهولت سرمایه گذاری را توسعه داد.

آذربایجان شرقی - فرصت امروز: در هفتمین دوره افتتاح های 
مناطق آزاد توسط رئیس جمهوری،  ۲۰ طرح بزرگ صنعتی و سرمایه 

گذاری در منطقه آزاد ارس به صورت ویدیوکنفرانس افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، میزان سرمایه گذاری انجام شده برای 
اجرا و تکمیل ۲۰ طرح افتتاح شده امروز در منطقه آزاد ارس ۹ هزار و 
۲۷۷ میلیارد ریال با اشتغالزایی برای ۶۶۹ نفر بود که ۱۰۰ درصد سرمایه 

گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام شده است. 

با دستور رییس جمهوری به صورت ویدیو کنفرانس، فاز دوم مجتمع 
فوالد »آذر آبادگان« با ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن انواع شــمش فوالد، 
اشتغالزایی ۷۲ نفر و میزان سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال 

امروز افتتاح شد. 
افتتاح فاز اول شــرکت »مدیا شــتاب الکترونیک« ارس با قابلیت 
مونتاژ ســاالنه ۴۰ هزار دســتگاه کولر گازی و ۶ هزار دستگاه چیلر 
تراکمی، اشــتغالزایی برای ۱۵ نفر و  میزان سرمایه گذاری یک هزار و 
۱۸۰ میلیارد ریالی از دیگر برنامه های افتتاحیه امروز در منطقه آزاد 
ارس بود.  امروز همچنیــن مجتمع تجاری اقامتی »دنیز« با زیربنای 
۱۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع، میزان اشــتغالزایی ۱۴۴ نفری و با سرمایه 
گذاری یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریالی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد. 
بهره برداری از خط تولید پیکاپ دنده اتوماتیک توســط شرکت ارس 
خودرو دیزل با ظرفیت تولید ساالنه ۱۶۰ دستگاه خودرو، اشتغالزایی 
۷۰ نفری و حجم ســرمایه گذاری یک هــزار و ۴۰ میلیارد ریالی از 
دیگر برنامه های هفتمین دوره افتتاح های مناطق آزاد توسط رئیس 

جمهوری در منطقه آزاد ارس بود.  همچنین ۱۶ طرح سرمایه گذاری 
دیگر با میزان سرمایه گذاری های محقق شده زیر هزار میلیارد ریال 
در حوزه تولیدی صنعتی، تحاری، خدماتی و گردشگری از دیگر پروژه 
های افتتاحی در این دوره بود. گفتنی اســت پیــش از این در آیین 
افتتاح های مناطق آزاد توســط رئیس جمهوری، ۱۲۳ طرح صنعتی، 
زیربنایی، کشاورزی، گردشکری، تجاری  و خدماتی با مجموع سرمایه 
گــذاری ریالی ۷۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال و ســرمایه گذاری ارزی  
۷۰.۵ میلیون یــورو و ۴.۶ میلیون دالر بصورت ارتباط زنده تصویری 
با دســتور رئیس جمهور در منطقه آزاد ارس به بهره برداری رســیده 
است. منطقه آزاد ارس با مرکزیت جلفا در ۱۳۲ کیلومتری شمال غرب 
تبریز بیش از ۵۰ هزار وسعت هکتار دارد و با جمهوری های آذربایجان 
و ارمنســتان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق گمرکات جلفا، 
نــوردوز و خداآفریــن ارتباط دارد.  منطقه آزاد ارس ســهل ترین راه 
دسترسی ایران به بازار اوراسیا بوده و فاصله آن با مرزهای ترکیه کمتر 

از ۱۲۰ کیلومتر است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری قم با بیان اینکه روزانه ۳۵ تن کود کمپوســت در قم تولید 
می شــود گفت: در حال حاضر۴۹ غرفه بازیافت در سطح شهر با هدف 

اطالع رسانی و انتقال مفاهیم مدیریت پسماند فعال است.
به گزارش شهرنیوز، سید عبداهلل میرابراهیمی در خصوص وضعیت 
مدیریت پسماند در شهر قم اظهار داشت: با انتقال روزانه بیش از ۶۰۰ 
تن پسماند به سایت بازیافت البرز ۳۵ تن کود کمپوست تولید می شود.

سرپرست سازمان مدیریت پســماند شهرداری قم ابراز کرد: ایجاد و 
توسعه زیرســاخت های تفکیک پسماند در مبدأ و توسعه ایستگاه های 

ثابت جمع آوری پسماند خشک ازجمله رویکردهای مهم سازمان است.
وی با بیان اینکه روزانه ۶۳۵ تن در ســطح شهر پسماند جمع آوری 

می شــود که در گذشته به میزان ۶۷۰ تن بوده اســت، عنوان کرد: با 
فعالیت های مؤثر و همراهی شهروندان، کاهش پسماند و تفکیک از مبدأ 

به نحو احسن انجام شده است.
میرابراهیمی تصریح کرد: هر شب توســط ۲۲۰ سرویس خودروی 
ویژه، پسماندهای تر جمع آوری و به سایت البرز در ۱۳ کیلومتری جاده 
کوه سفید منتقل می شــود که امیدواریم تا پایان سال همه پسماندها 

فرآوری شود.
وی با تأکید بر اینکه در این سایت حدود ۳۳۰ تن به میزان ۵۰ درصد 
آن توسط خطوط پردازش شماره یک تفکیک و ۳۰۰ تن دفن می شود 
خاطرنشــان کرد: ۳۰۰ تن الباقی با راه اندازی خط دو تا پایان سال قابل 

فرآوری و تفکیک است.

سرپرســت سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: این ۳۵ تن 
کود بسیار مرغوب است و با راه اندازی خط دو همه پسماندهای قم قابل 

فرآوری و تبدیل به کود مرغوب است.
میرابراهیمی عنوان کرد: در حال حاضر۴۹ غرفه بازیافت در ســطح 

شهر با هدف اطالع رسانی و انتقال مفاهیم مدیریت پسماند فعال است.

آذربایجان شرقی - فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد منطقه 
آزاد ارس از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری بمناسبت اعیاد 

قربان تا غدیر در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ســعید شیرمحمدی ضمن تبریک 
این اعیاد گفت: این ایام فرصت مغتنمی برای تبیین فلســفه امامت و 
والیت می باشد و بدین منظور این اداره با همکاری اداره تبلیغات اسالمی 
محتوای ارزشمندی با حضور روحانیون شهرستان در این ایام تهیه نموده 
که بدلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 

فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
شیرمحمدی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۲ عنوان برنامه فرهنگی و 
هنری در این ایام اشاره کرد و افزود: برگزاری مسابقه نقاشی، دلنوشته و 
شعر ویژه کودک و نوجوان، محفل شعر با حضور شاعران ملی و استانی، 

کتابخوانــی با موضوع والیت و امامت، خفظ آیت الکرســی با ترجمه و 
تجوید ویژه فرزندان پرســنل ســازمان از جمله مهم ترین برنامه های 
تدارک دیده شده ویژه این ایام برای تمام رده های سنی می باشد. وی در 
پایان ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بخاطر 
حمایت و صدور دســتور برگزاری این ویژه برنامه ها و همچنین تشکر 
از ستاد غدیر شهرستان جلفا و معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری 
ســازمان در راستای همراهی و همکاری جهت اجرای هر چه بهتر این 
برنامه ها، افزود: در طول ایام دهه والیت  در سطح روستاهای شهرستان 
جلفا و درمانگاه ارس، خدمات درمانی و پزشکی رایگان ارائه خواهد شد.

ساری – دهقان : در هفته چهاردهم پویش #هرهفته_الف_ب_
ایران در ســال ۱۴۰۰ تصفیه خانه آب شــرب و خط انتقال برای برای 
آبرسانی به شهرهای بابل و بابلسر با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس محترم 

جمهور آقای روحانی وارد مدار شد.
به گزارش خبرنگار مازندران بــه نقل روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران ،روحانی رییس جمهور در ابتدای مراســم با اشاره به اهمیت 
دولت یازدهم و دوازدهم به تامین آب شــرب و سالم برای مردم ایران 
گفت : مردم عزیز مازندران، شهر بابل و بابلسر  شاهد افتتاح تصفیه خانه 
آب شــرب هستند که بسیار برای ما مهم بوده که آب سالم و پایدار به 

مردم محترم برسانیم.
در ادامه مهندس پاکروح معاون توسعه و مهندسی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور گفت: فاز اول تصفیه خانه شهرهای گروه الف، آب 
شــرب شهرهای بابل و بابلســر و روستاهای مسیر را با ظرفیت تصفیه 

۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه و لوله گذاری ۷۰ کیلومتری تامین خواهد کرد.
ایشــان افزود: در مطالعات احداث این تصفیه خانه، تامین آب شرب 

برای ۶۰۰ هزار نفر از مردم محترم در نظر گرفته شد.
پاکروح با اشاره به هزینه ۴۲۰ میلیارد تومانی برای احداث این تصفیه 
خانه خاطر نشان کرد، برای این  تصفیه خانه مخزن ۳۷۰۰۰ مترمکعبی 

احداث گردید که در ادامه آبرســانی به شــهرهای گروه الف مازندران 
نیز عملیات احداث مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی برای  ابرســانی به شهر 

فریدونکنار نیز کلنگ زنی خواهد شد.

وزیر راه در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه اعالم کرد:

بهره مندی از ۲ الیروب در بنادر جنوب کشور بعد از ۵۰ سال 

در هفتمین دوره افتتاح های مناطق آزاد؛

۲۰ طرح اقتصادی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد

تولید روزانه ۳5 تن کود کمپوست در قم
تفکیک همه زباله های شهر با راه اندازی خط دوم پردازش پسماند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد منطقه آزاد ارس اعالم کرد؛
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری عید تا عید در ارس 

تصفیه خانه آب شرب شهرهای گروه الف مازندران افتتاح شد

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم: 
همکاری پاالیشگاه گازایالم با منطقه ۷عملیات انتقال گاز افزایش می یابد

ایالم - خبرنگار فرصــت امروز: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت:همکاری پاالیشگاه گاز ایالم با منطقه ۷عملیات انتقال گاز در زمینه های 
مختلف افزایش می یابد. به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان در دیدار مدیر 
منطقه ۷ عملیات انتفال گاز که در محل پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد، افزود: 
بروزرسانی و تکمیل سیستم میترینگ درنقطه تحویل، سیستم ارسال آنالین 
اطالعات تولید از پاالیشگاه به منطقه ۷ و پایش خط خروجی دراین پاالیشگاه از 

جمله اقدامات فی مابین است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم به نقش حیاتی شــرکت انتقال گاز در 
زنجیره تولید گاز طبیعی اشاره و تصریح کرد: در سالی که توسط مقام معظم رهبری بنام » تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها » نامگذاری 
شده است، تالش می شود که موانع تولید برطرف شود و این مجموعه  قدمهای مثبتی در این راستا برداشته است. همچنین مدیر منطقه 
۷عملیات انتقال گاز از همکاری های انجام شده فی مابین شرکت پاالیش گاز ایالم و منطقه ۷ عملیات انتقال گاز کشور تقدیر و ابراز امیدواری 
کرد در سایه تداوم این همکاری ها زنجیره تولید، پاالیش و انتقال گاز در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها بهتر از پیش به فعالیت خود 
ادامه دهد. » مهدی زارع »در بازدید خود از شــرکت پاالیش گاز ایالم خواستار تداوم و تقویت همکاری های دوجانبه در راستای تولید و 
انتقال گاز مورد نیاز داخلی و صادراتی منطقه شد. در خاتمه نیز مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به همراه مدیر منطقه ۷ عملیات گاز از 

خط خروجی  و نقطه تحویل گاز بازدید نموده و تفاهم الزم جهت حفظ و پایشهای فنی این بخش حاصل گردید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن خبر داد :
» تست هیدرواستاتیک 9۳ درصد از مخازن جایگاه های CNG استان 

گیالن انجام شد «
رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدســت ، از انجام تست هیدرواستاتیک ۹۳ درصد از 
جایگاههای CNG اســتان گیالن با توجه به حساســیت و لزوم وجود سطح 
باالی ایمنی در مخازن خبر داد .  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه گیالن و به نقل از مدیر منطقه ؛  مخازن ذخیره در 
 CNG  یکی از تجهیزات بسیار مهم برای انتقال سوخت CNG جایگاههای
با دما و فشار مناسب به خودروها است و با توجه باینکه این مخازن در معرض 
مداوم مواد شــیمیایی موجود در گاز طبیعی با فشار باالی ۲۰۰ بار هستند به 
منظور جلوگیری از هرگونه حادثه ناگوار در جایگاه باید مورد پایش و تست های مورد نیاز قرار گیرند . « مدیر منطقه گفت : » خوردگی 
سطح داخلی و خارجی مخازن و ترک های مویی عواملی هستند که بطور طبیعی در مخازن تحت فشار جایگاههای CNG به جود می 
آیند که انجام تست های هیدرواستاتیک در آزمایشگاههای محاز و تحت نظارت سازمان ملی استاندار و براساس استاندارد ۷۸۲۹ می تواند 
از بروز حادثه جلوگیری نماید . « وی  با اشاره به اینکه منطقه گیالن ازنظر انجام تست هیدرواستاتیک مخازن ذخیره یکی از مناطق برتر 
 CNG در رده ششم کشوری قرار دارد افزود : » استان گیالن دارای یکصد باب جایگاهCNG می باشد و از حیث تعداد و میزان مصرف
می باشد که تاکنون ۹۳ باب از جایگاهها براساس سال ساخت مخزن ، نسبت به تست مخازن ذخیره اقدام کردند و تاییدیه های الزم را 
از سازمان استاندارد استان را دریافت کردند ؛ مابقی جایگاهها نیز با توجه به مهلت مقرر و سر رسید ۵ سال از عمر مخازن نسبت به انجام 

تست هیدرواستاتیک در حال اقدام می باشند  . «

با سالم خبر مهم لطفا همراه باعکس درجای مناسب وباال درج شود باتاکید مسئول مربوطه. باتشکر
فعال بودن 1۷ پروژه ساختمان های دولتی و تاسیسات عمومی دراستان مرکزی

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راه و شهرســازی استان مرکزی خبرداد: در 
سطح استان تعداد ۱۷ پروژه در زمینه اجرای ساختمان های دولتی و تاسیسات 

عمومی با اعتبار هزینه شده ۳۰۰میلیارد ریال فعال است.
 احمد مرزبان ، با بیان اینکه تعداد ۱۷ پروژه اجرای ســاختمان های دولتی 
و تاسیســات عمومی در سطح استان فعال است اظهار کرد: این پروژ ها از۲۰ تا 
۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در مجموع تا کنون۳۰۰ میلیارد ریال برای 
ساخت آن ها هزینه شده اســت.  وی با اشاره به اینکه پروژه توسعه ساختمان 
کتابخانه مرکزی شهر اراک دارای۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی است گفت: تاکنون 
برای اجرای این پروژه که۱۸۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.  مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی 
بیان داشــت: احداث مجتمع های فرهنگی وهنری،اداری با ۱۶هزار متر مربع زیربنا  واعتبار هزینه شــده بالغ بر ۹۵ میلیارد ریال،به طور 
متوسط  دارای پیشرفت فیزیکی ۶۵درصدی هستند.  مرزبان با بیان اینکه احداث ساختمان های هواشناسی در سطح استان دارای پیشرفت 
فیزیکی در حدود ۴۸  درصدی هستند اذعان داشت: اعتبار هزینه شده برای ساخت این پروژه ها تا کنون ۳۰ میلیارد ریال بوده است.  وی 
از دیگر پروژه های شاخص این اداره کل، به پروژه ساختمان  های اداری دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: برای اجرای این پروژه ها با 
۱۷۰۰۰ مترمربع زیربنا مبلغ ۸۵میلیارد  ریال تا کنون هزینه شده است.  مدیرکل راه و شهرسازی استان در پایان تاکید کرد: با تخصیص 

اعتبارات الزم می توان با سرعت بیشتری این پروژه ها را تکمیل کرد و برای خدمت رسانی به مردم عزیز، تحویل حوزه مربوطه داد.

بمنظور تسریع در روند واکسیانسیون شهروندان؛
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان فریزر نگهداری واکسن کرونا را تأمین و 

واگذار کرد
اهواز- شبنم قجاوند: شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان با تأمین و واگذاری یک دستگاه فریزر نگهداری واکسن کرونا به 

مدیریت بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان شرایط تزریق واکسن این ویروس را برای عموم شهروندان سهولت بخشید .
این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با دستور مساعد مدیرعامل این شرکت به سفارش اداره خدمات مهندسی و 
توســط اداره تدارکات و امور کاال با صرف هزینه ای افزون بر ۵۲۸ میلیون ریال خریداری و در اختیار مدیریت شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان مسجدسلیمان قرار گرفت تا واکسن ویروس کویید ۱۹ که می بایست در دمای خاصی نگهداری شود و این قابلیت در یخچال 
های معمولی امکان پذیر نیست ، دوره ی نگهداری و تزریق آن به شهروندان برای مصون ماندن در برابر این ویروس ، کوتاه تر و ساده تر 
شود . شایان ذکر است شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از این نیز با همکاری مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت 
مسجدسلیمان اقالم قابل توجهی از تجهیزات حفاظت فردی و بهداشتی را جهت استفاده توسط کادر زحمت کش درمان به ارزش تقریبی 

بیش از ۲۰ میلیارد ریال را در اختیار مدیریت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان قرار داده اند .

مصرف برق شرکت های سیمان استان بوشهر تا 9۰ درصد کاهش یافت
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان بوشهر گفت: با هماهنگی استانداری بوشهر و رایزنی های صورت گرفته 
با کارخانه های سیمان این استان مصرف برق آنها در راستای تامین برق پایدار 

مشترکان محترم استان در بخش  خانگی ۹۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، غالمرضا 
حشــمتی در تشــریح این خبر اظهار داشت: کارخانه های ســیمان به عنوان 
مشترکان دیماندی و با مصرف برق باال هستند که کاهش ۹۰ درصدی برق آنها 

اقدامی مهم در راستای تامین برق هم استانی ها به شمار می رود.
وی بیان کرد: پیش از این نیز در تعامل صورت گرفته با بخش های مختلف صنعت در استان بوشهر زمینه برای کاهش مصرف آنها فراهم 
شده است. حشمتی ادامه داد: اولویت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر همواره حمایت از تولید با تامین برق پایدار است اما وقوع  
شرایطی خاص به دلیل نبود تعادل بین تولید و مصرف و کمبود ۱۲ هزار مگاوات تولید برق در کشور شرایطی ایجاد کرده تا از ظرفیت 

بخش صنعت برای تامین برق پایدار مشترکان خانگی استفاده شود. 
وی افزود: مکمل همه این ها مصرف بهینه است و با توجه به اعالم هواشناسی مبنی  بر افزایش دمای استان طی روزهای آینده، مشترکان 

باید این طی چند هفته فرارو با جدیت تمام نسبت به کاهش مصرف اهتمام جدی داشته باشند.

اجرای بیش از 9919 کیلومتر شبکه  گاز در استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان   با بیان   خبر فوق  ، از اجرای  افزون بر ۹۹۱۹  کیلومتر شبکه 
گازرسانی  در  این استان  خبر  داد.علی طالبی   در این خصوص  بیان داشت: این شرکت تا کنون   توانست  افزون بر ۹۹۱۹  کیلومتر 
شبکه در استان اجرا کند که ۳۶۳۳  کیلومتر برای شهرها  و ۶۲۸۶  کیلومتر نیز در روستاهای استان   انجام شده است که در این ارتباط   
سهم شهرستان گنبد  ۲۰۹۶  کیلومتر و مرکز استان  نیز ۱۳۹۰  کیلومتر می باشد.وی افزود: این شرکت در  سال ۹۹   به میزان   ۲۸۰ 
کیلومتر اجرای شبکه  گاز را هدفگذاری کرده بود که خوشبختانه با  تالشهای صورت  گرفته  از این میزان  فراتر رفته و توانستیم  ۳۰۳  
کیلومتر شبکه را در سطح استان اجرا کنیم که حدود   ۲۴۱   کیلومتر در بخش  روستایی  و  ۶۲  کیلومتر   نیز در مناطق شهری  انجام 
شده است.   مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان  اذعان داشت: در سه ماهه نخست سال  ۱۴۰۰  نیز حدود ۷۶  کیلومتر در استان  شبکه 

اجرا شد که سهم روستاهای استان  از این حجم عملیات  ۶۵  کیلومتر  می باشد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد انزلی، در ادامه پیگیری های این 
سازمان به منظور تسریع در بهره برداری از طرح ملی اتصال این منطقه به 
خط ریل سراسری،دکتر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با همراهی 
مهندس اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان،دکتر 
ارسالن زارع استاندار گیالن، از بخش های مختلف پروژه اتصال ریل به 

مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آورد.
 وی با بیان اینکه علی رغم تمام هماهنگی ها و پیگیری های صورت 
گرفته از سوی دستگاه های ذی ربط،میزان پیشرفت فیزیکی اجرای طرح 
متوســط است، اظهار داشت: براساس همکاری های ایجاد شده طرح تا 
پایان شهریور ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار می گرفت اما برخی 
موانع و مشکالت پیش بینی نشده باعث عدم تحقق برنامه افتتاح پروژه 

شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ درصد از زیرسازی 
طرح انجام شــده و مصالح مورد نیاز. روسازی نیز آماده می باشد، اظهار 

امیدواری کرد باقی مانده مسیر نیز با مشارکت همه دستگاه های مسئول 
تا چندماه آتی تکمیل و تا زمستان مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی دو پروژه استانی ملی استان گیالن را که دارای اثرات بین المللی 
برای کشورمان است را تکمیل باقی مانده آزاد راه قزوین-رشت و وصل 
شدن منطقه آزاد انزلی به شبکه ریلی کشور عنوان نمود و گفت: این دو 
طرح نقش راهبردی در فعال سازی کریدور شمال جنوب از طریق ایجاد 
مسیر موازی در راه فعلی یعنی بندر امیرآباد ایفا می کنند،و بر این اساس 

از اهمیت باالیی برای وزارت راه و شهرسازی برخودار است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند رو به شد مراودات تجاری ایران با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش نقش دریای خزر در معادالت ترانزیتی 
جهانی، تأکید کرد: بنابراین افتتاح خط ریلی رشت به بندر کاسپین، می 

تواند به افزایش سهم ایران در تجارت بین المللی ختم گردد.

وزیر وزیر راه و شهرسازی:

اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری تا زمستان سال جاری

سه شنبه
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بهقلم:جولیامککوی
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

بازاریابی در دنیای کنونی هیچ ش��باهتی به گذشته ندارد. 
بس��یاری از ایده های بازاریابی در طول س��ال های اخیر جای 
خودش��ان را به نمونه های تازه و جدیدت��ر داده اند. این امر در 
مورد محتوای مورد اس��تفاده در فرآیند بازاریابی نیز مصداق 
دارد. بسیاری از بازاریاب ها به طور سنتی محتوای متنی را به 
عنوان مهمترین المان در فرآیند تعامل با مشتری مدنظر قرار 
می دهند. نکته مهم در این میان افزایش تمایل کاربران برای 
مشاهده محتوای بازاریابی براساس فرمت های تصویری است. 
بدون تردید ویروس کرونا بس��یاری از فعالیت های دنیا را با 
اختالل شدید مواجه کرده اس��ت. یکی از حوزه های مهم در 
این میان بازاریابی اس��ت. بسیاری از برندها در طول چند ماه 
ابتدایی ش��یوع کرونا به طور کامل قید بازاریابی را زده بودند. 
این امر ش��اید در نگاه نخس��ت برای صرفه جویی در هزینه ها 
صورت گرفته بود، اما در مقیاس��ی وسیع تر یک فاجعه تمام 
عیار در زمینه ارتباط میان برندها و مشتریان ش��ان محسوب 

می شد. 
خوشبختانه اکنون دیگر خبری از وضعیت نگران کننده در 
زمینه بازاریابی نیس��ت، اما نکته مهم در این میان تالش برای 
استفاده از تکنیک های تازه برای تعامل بهینه با مشتریان است. 
یکی از مهمترین تغییرات در بازاریابی امروزی نیاز به استفاده 
هرچه بیشتر از فرمت بصری است. این امر اهمیت بسیار زیادی 
ب��رای برندها دارد. کاربران در ش��بکه های اجتماعی و به طور 
کلی فضای آنالین تمایل بسیار کمتری برای تعامل با مشتریان 
براس��اس محتوای متنی دارند. این امر در کنار آستانه تحمل 
کمت��ر آنها در زمینه توجه به محتوای بازاریابی چالش بزرگی 
پیش روی تمام برندها قرار داده است. با این حساب شما باید 

هرچه زودتر فکری به حال وضعیت بازاریابی تان نمایید. 
اس��تفاده از محتوای بصری و به طور ویژه فرمت عکس در 
زمینه بازاریابی محتوایی ترند تازه ای نیست. این بحث نزدیک 
ب��ه یک دهه در عرصه بازاریابی قدمت دارد. نکته مهم در این 
میان افزایش تقاضا برای محتوا بازاریابی براساس الگوی بصری 
در طول یک سال و نیم خیر است. با این حساب اگر شما در 
تالش برای جلب نظر کارب��ران در تمام فعالیت های برندتان 
هس��تید، باید این نکته را به بهترین شکل ممکن مدنظر قرار 
دهید، در غیر این صورت ش��اید هیچ شانس��ی برای تعامل با 

مشتریان تان پیدا نکنید. 
ه��دف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخ��ی از ایده ها و 
تکنیک های مناس��ب برای اس��تفاده از محت��وای بصری در 
بازاریابی اس��ت. این امر به ش��ما برای فعالیت دقیقا براساس 
سلیقه مخاطب هدف تان کمک خواهد کرد. اگر شما این نکته 
را مدنظر داشته باشید، فرآیند بازاریابی برای شما بدل به امری 
س��اده و راحت تر خواهد ش��د. در ادامه برخی از توصیه های 

اساسی در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
ضرورتاستفادهازمحتوایاصیلوداستان

اینکه یک برند به طور مداوم از محتوای بصری دیگر رقبای 
خود کپی برداری کند، هرگز ایده خوبی نیس��ت. اگر شما در 
بازار دارای اعتبار و شهرت منحصر به فردی نباشید، همیشه 
به عنوان گزینه ای دس��ت چندم برای خرید مدنظر مشتریان 
قرار می گیرید. متاسفانه بس��یاری از برندها در زمینه تعامل 
با مش��تریان توجهی به تولید محتوای اصیل ندارند. این امر 

مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
یکی از دالیل اصلی در زمینه کپی برداری مداوم از محتوای 
تولی��دی دیگر برندها مربوط به فقدان س��اختار یکپارچه در 
بخش بازاریابی اس��ت. این امر موجب ع��دم توازن در زمینه 
فعالیت بخش بازاریابی در مقایس��ه ب��ا دیگر بخش های برند 
می ش��ود. نتیجه چنین ام��ری نیز تمایل ب��ه کپی برداری یا 
الگوبرداری بس��یار ناش��یانه از محتوای بازاریابی دیگر برندها 

خواهد بود. 
وقتی کاربران در فضای آنالین محتوای بازاریابی کپی شده 
ش��ما را مشاهده می کنند، خیلی زود نسبت به تمام کسب و 
کارتان قضاوت خواهند کرد. این امر به معنای از دست رفتن 
فرصتی طالیی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد 
بود. اگر شما برای نخستین بار در تالش برای ایجاد ارتباط با 
مخاطب هدف تان هس��تید، باید توجه باالیی به اهمیت تاثیر 
اولیه نش��ان دهید. اگر در این میان کوچکترین اش��تباهی از 
س��وی شما رخ دهد، تاثیرگذاری اولیه بر روی مخاطب هدف 
به طور کامل از بین می رود. بنابراین شما باید همیشه به دنبال 

محتوای اصیل برای بازاریابی باشید. 
داستان سرایی به عنوان یکی از شیوه های قدیمی بازاریابی 
هنوز ه��م اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. اغل��ب برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان از محتوای داستانی 
س��ود می برند. نکته مهم در این میان تالش برای نوآوری در 
داس��تان های برند است. اگر این امر مورد توجه برند شما قرار 
نداشته باشد، خیلی سخت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان خواهید داشت. 
داستان های جذاب همیشه برای مردم جالب است. اگر برند 
شما داستان جذابی برای مشتریانش داشته باشد، تا مدت ها 
در ذه��ن آنها باقی خواهد ماند. نکته مهم در این میان تالش 
برای س��اماندهی داستان برند با اس��تفاده از شناخت درست 
مشتریان است، در غیر این صورت شاید داستانی که مدت ها 
برای آن زحمت کش��یده اید کمترین تاثیری بر روی مخاطب 

هدف نداشته باشد. 
برخی از برندها در زمینه داستانس��رایی در عرصه بازاریابی 
فورا به س��راغ محتوای متنی می روند. یک ایده جالب در این 
میان اس��تفاده از فرمت بصری برای انتقال داس��تان اس��ت. 
اینطوری کاربران بسیار بیشتر از هر زمان دیگری درگیر تعامل 
با برندها خواهند شد. بنابراین در سری بعدی داستان برندتان 

از محتوای بصری به جای محتوای متنی استفاده نمایید. 
تبدیلپیشنهاداتبرندبهالمانهایبصری

پیش��نهادهای خرید ویژه اغلب اوقات یک��ی از گزینه های 

جذاب برای بازاریابی محس��وب می شود. بس��یاری از برندها 
در طول سال های اخیر جشنواره های متعددی را بنیانگذاری 
کرده اند. اگر کس��ب و کار شما نیز در تالش برای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش است، باید برگزاری چنین 

جشنواره هایی را مدنظر داشته باشد. 
تصمیم گیری برای ارائه تخفیف های گس��ترده به مشتریان 
همیشه س��خت ترین مرحله کار نیست. گاهی اوقات ترس از 
اینکه کمپین برند با استقبال بس��یار اندک مشتریان مواجه 
شود، بزرگترین کابوس بازاریاب هاست. شما در این میان باید 
هر کاری که از دس��ت تان برمی آید در راس��تای ساده سازی 

تعامل مشتریان با کمپین تان انجام دهید. 
بس��یاری از برندها وقتی در تالش برای ارائه پیش��نهادات 
جذاب به مش��تریان هس��تند، همیش��ه از متن برای معرفی 
خودش��ان و محصوالت موردنظر استفاده می کنند. یک ایده 
راحت تر در این میان استفاده از المان های گرافیکی است. این 
ام��ر به کاربران امکان درک ماهیت پیام بازاریابی تان در مدت 

زمانی اندک را می دهد. 
براس��اس مطالعه متخصصان مغز و اعص��اب، توانایی ذهن 
انسان برای پردازش داده های بصری 60 هزار بار بیشتر از متن 
است. بنابراین جهت گیری به سوی محتوای تصویری در حوزه 
بازاریابی امری بسیار مهم و ضروری محسوب می شود. اگر برند 
شما در این میان عملکرد مناسبی از خودش نشان ندهد، به 

سرعت با مشکالت اساسی مواجه خواهید شد. 

بهینهسازیمحتوایبصریکمپینبرایگوگل
بازاریاب��ی بصری بدون توجه به گوگل امکان ناپذیر اس��ت. 
ام��روزه هر فعالیت بازاریابی از س��وی برندها باید با توجه به 
الگوریتم گوگل صورت گیرد، در غیر این صورت ش��اید هرگز 

نتیجه دلخواه در زمینه بازاریابی حاصل نشود. 
بسیاری از برندها وقتی صحبت از الگوریتم گوگل می شود، 
حس��ابی از موفقیت بازاریابی ناامید می ش��وند. دلیل این امر 
ارزیابی گوگل به عنوان یکی از موانع اصلی در زمینه بازاریابی 
اس��ت. نکته مهم در این میان اهمی��ت الگوریتم گوگل برای 
نمایش هرچه بهتر محتوای بازاریابی برند است. این امر اهمیت 
بس��یار زیادی از نقطه نظر بازاریابی دارد. بنابراین شما باید به 
الگوریت��م گوگل به مثابه فرصتی ب��رای چک کردن کیفیت 

محتوای تان پیش از انتشار نگاه کنید. 
انتظار گوگل از محتوای بازاریابی بصری هر برند بسیار ساده 
اس��ت. شما باید اول از همه کیفیت باالیی در فایل عکس تان 
داش��ته باش��ید و بعد از آن هم اطالعات موردنیاز کاربران را 
ب��ه طور کامل در تصویرتان درج نمایی��د. اگر در این میان از 
کلیدواژه های پرکاربرد و مرتبط با حوزه فعالیت تان هم استفاده 
نمایید، وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا خواهد 

کرد. 
همانطور که مش��اهده کردید، گوگل درخواس��ت و انتظار 
بسیار عجیبی از برندها ندارد. نکاتی که مدنظر الگوریتم این 
پلتفرم قرار دارد، باید به طور اساسی از سوی تمام بازاریاب ها 
رعایت شود. بنابراین اگر شما در زمینه تولید محتوای عملکرد 
اصولی داشته باشید، نیازی به نگرانی در این راستا نخواهد بود. 
یکی از اش��تباهاتی که برندها در زمینه بازاریابی بصری به 
طور مداوم مرتکب می ش��وند، مربوط ب��ه بارگذاری محتوای 
بیش از اندازه است. این امر نه تنها موفقیتی برای برند شما به 
همراه ندارد، بلکه موجب ارزیابی الگوریتم گوگل از محتوای تان 
به عنوان نوعی اسپم خواهد شد. معنای این امر نمایش بسیار 
کمتر از حد انتظار محتوای تان برای مخاطب هدف خواهد بود. 
اینطوری دیگر هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف باقی نمی ماند. 
بارگذاریویدئویالیو

امروزه نمایش ویدئوهای الیو یکی از پرطرفدارترین گزینه ها 
در ش��بکه های اجتماعی محسوب می شود. بسیاری از برندها 
برای تعامل بهینه با مخاطب هدف ش��ان اقدام به اس��تفاده از 
چنین گزینه ای می کنند. اگر برند شما نیز در این میان تمایل 
به ایجاد تحول در وضعیت بازاریابی اش دارد، باید به طور قابل 

مالحظه ای ترند الیو را مدنظر قرار دهد. 
بارگذاری ویدئوهای الیو کار بسیار سختی نیست. البته در 
این میان ش��ما باید ایده بسیار عالی در اختیار داشته باشید، 
در غی��ر این ص��ورت عملکردتان در این زمین��ه به طور قابل 

مالحظه ای افت پیدا خواهد کرد. 
یکی از ایده های ساده و کاربردی در زمینه بازاریابی براساس 
ویدئوهای الیو پاسخگویی به سواالت کاربران است. مهمترین 
مس��ئله در این میان دعوت از کاربران برای بیان سواالت شان 
در طول فرآیند بازاریابی اس��ت، در غیر این صورت شاید شما 
هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا 

نکنید. 
با توجه به اینکه کاربران اغلب اوقات با شرکت در ویدئوهای 
الیو امکان طرح سوال به طور مستقیم و بدون تاخیر را دارند، 
اس��تفاده از این ایده برای آنها بس��یار خوش��ایند خواهد بود. 

بنابراین اگر شما در تالش برای تبدیل شدن به برند پرطرفدار 
در میان مش��تریان هستید، باید همیشه این ایده کاربردی را 
مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید رقبای تان خیلی 

زود شما را پشت سر بگذارند. 
توجهبهوجههسرگرمیمحتوایبصری

هیچ چیز به اندازه سرگرمی برای کاربران در فضای آنالین 
مهم نیس��ت. اگر کمپین بازاریابی ش��ما بیش از اندازه جدی 
باشد، ش��مار بس��یار اندکی از افراد بدان جذب خواهند شد. 
درس��ت به همین خاطر محتوای بازاریابی شما باید همیشه 
اندکی مایه طنز هم داش��ته باش��د، در غیر این صورت شاید 

کمتر کسی بدان جذب شود. 
س��رگرم ساختن مخاطب هدف اغلب اوقات امری سخت و 
طاقت فرسا محسوب می شود. درست به همین خاطر بسیاری 
از برنده��ا در فرآیند موردنظر تمایلی برای ارتباط با مخاطب 
هدف ش��ان ندارند. برخی از برنده��ا در این میان از ترندهای 
تازه و برتر در دنیای اطراف ش��ان اس��تفاده می کنند. این امر 
شامل بازسازی برخی از صحنه های فیلم های مشهور یا حتی 
برگزاری یک مسابقه برای ارسال بهترین تصویر از محصوالت 
برند از س��وی مشتریان اس��ت. چنین کارهایی شاید در نگاه 
نخست چندان پرطرفدار نباشد، اما در عمل تاثیرگذاری بسیار 

زیادی بر روی کاربران و سطح تعامل شان با برند دارد. 
تولیدویدئوباحسوحالتیکتاک

ام��روزه تیک تاک در می��ان تمام مردم دنی��ا و طرفداران 
ش��بکه های اجتماعی جای خ��ودش را باز کرده اس��ت. این 
امر اهمیت بس��یار زیادی ب��رای تعامل ب��ا مخاطب هدف و 
تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی آنه��ا دارد. برخی از برندها در این 
میان برای تعامل بهینه با مخاطب هدف به طور مداوم به سوی 

تولید ویدئو در قالب تیک تاک جهت گیری می کنند.
یکی از نکات مهم در رابطه با ویدئوهای تیک تاکی مربوط 
به حس و حال ش��ان است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای 
برندها دارد. اگر شما مهارت باالیی در زمینه تولید ویدئو در این 
قالب دارید، نیازی نیست تمام آنها را در تیک تاک بارگذاری 
کنید. هر برندی امکان بازنشر ویدئوهای تیک تاکی اش را دارد. 
همچنین اگر در سایر پلتفرم ها نیز ویدئوهایی با چنین حس 
و حالی تولید نمایید، امکان تاثیرگذاری بس��یار بهتر بر روی 

کاربران را خواهید داشت. 
محتوایبصریقابلخرید

خرید مستقیم از شبکه های اجتماعی در طول یک سال و 
نیم اخیر به دلیل ش��یوع کرونا بدل به ترندی داغ شده است. 
بسیاری از کسب و کارها برای جبران افت فروش شان در این 
میان به س��وی چنین ترندی جهت گیری کرده اند. مهمترین 
نوآوری در این میان با اقدام اینستاگرام برای فروش مستقیم 
محصوالت ش��روع شد. بر این اس��اس برندها امکان انتخاب 
ک��ردن تصاویر مختلف اکانت ش��ان و اف��زودن گزینه خرید 

مستقیم را پیدا کردند. 
کارب��ران در ص��ورت مش��اهده ی��ک محصول ج��ذاب در 
اینس��تاگرام تمایل��ی ب��رای مراجعه به س��ایت فروش��نده و 
جس��ت وجوی دوب��اره آن ندارند. درس��ت ب��ه همین خاطر 
فروش مستقیم اینس��تاگرام یکی از گزینه های بسیار جذاب 
برای کاربران محسوب می شود. اگر شما این نکته بسیار مهم 
را مدنظر داشته باشید، همیش��ه امکان بهبود وضعیت تان را 

خواهید داشت. 
اگر کس��ب و کار ش��ما تا به حال هیچ استفاده ای از گزینه 
خرید مستقیم در ش��بکه های اجتماعی نداشته است، شاید 
اکنون زمان تغییر فرا رس��یده باشد. متاس��فانه شمار بسیار 
زی��ادی از برندها نس��بت به ای��ن نکته توجه الزم را نش��ان 
نمی دهند. همین امر موجب مواجهه با ضررهای هنگفت در 

طول دوره کرونایی شده است. 
استفادهازگیف

گیف یکی از فرمت های بصری بس��یار ج��ذاب برای مردم 
محسوب می شود. شما با یک گیف امکان بیان احساسات تان 
به بهترین شکل ممکن را خواهید داشت. بدون تردید اگر قرار 
باش��د به جای گیف از محتوای متن��ی برای بیان منظورمان 
استفاده کنیم، بسیاری از برنامه های برندمان با مشکل مواجه 

خواهد شد. 
گیف ها به طور گس��ترده ای در س��طح فض��ای آنالین در 
دس��ترس کاربران قرار دارد. نکته جالب اینکه هیچ نوع قانون 
کپی رایتی برای اس��تفاده از گیف های مختل��ف وجود ندارد. 
بنابراین شما به بهترین شکل ممکن امکان استفاده از چنین 
محتوایی در فرآیند بازاریابی تان را خواهید داشت. این امر در 
مدت زمانی کوتاه شما را بدل به برندی پرطرفدار و خالق در 

میان مشتریان خواهد کرد. 
توجهبهمحتوای360درجه

اینکه یک محتوای تصویری حالت 360 درجه را عرضه کند، 
امر عجیبی محس��وب می شود، با این حال در طول سال های 
اخیر همین امر عجیب و در نگاه نخست غیرممکن به بهترین 
ش��کل تکامل پیدا کرده اس��ت. یکی از ایرادات همیشگی به 
عکس ها نمایش فقط یک بخش از تصویری بزرگ بود. امروزه 
با اس��تفاده از تصاویر 360 درجه ام��کان عبور از چنین ایراد 

سنتی وجود دارد. 
اگر کسب و کار شما صحنه فوق العاده حیرت انگیزی برای 
کاربرانش دارد، باید به بهترین ش��کل ممکن از تصاویر 360 
درجه استفاده نمایید. چنین تصاویری به طور معمول براساس 
تکنیکی خاص برداش��ته ش��ده و همچنین نیازمند لنزهای 
مناسب هستند. بنابراین در صورت امکان از یک فرد حرفه ای 
برای تهیه تصاویر موردنظر استفاده نمایید، در غیر این صورت 
شاید کیفیت نهایی عکس تان بس��یار کمتر از آن چیزی که 

می خواهید، باشد. 
بدون تردید امروزه اس��تفاده از المان های بصری در فرآیند 
بازاریابی امر بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها 
این نکته مهم را بیش از هر زمان دیگری مدنظر قرار داده اند. با 
این حساب شما باید عملکرد بسیار خوبی در این حوزه داشته 
باش��ید. توصیه های مورد بحث در این مقاله ش��روع مناسبی 

برای شما و کسب و کارتان خواهد بود. 
searchenginejournal.com:منبع

بازاریابی محتوایی با تمرکز بر فرمت بصری تبدیلشدنبهکارآفرینیمیلیونربا3تکنیکطالیی
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ورود به دنیای کارآفرینی و کس��ب درآمدهای چند میلیون دالری برای هر فردی ش��بیه به رویایی بزرگ 
است. برخی از کارآفرینان بزرگ در گوشه و کنار دنیا به خوبی این هدف را به دست آورده اند. مهمترین نکته 
در عملکرد چنین کارآفرینان بزرگ و موفقی توجه به برخی از نکات مشترک است.  اگر شما هم عالقه مند به 
موفقیت در دنیای کارآفرینی هستید، بهترین کار الگوبرداری از کارآفرینان موفق است. هدف اصلی در این مقاله 
مرور برخی از مهمترین نکات در این حوزه است. شما با استفاده از نکاتی که مورد توجه کارآفرینان بزرگ قرار 

دارد، می توانید مسیرتان برای تبدیل شدن به کارآفرینی میلیونر را شروع کنید. 
انجامکاربراساسسلیقه،نهبرایسود

کارآفرینان بزرگ هیچ وقت به خاطر سود دست به کاری نمی زنند، بلکه محرک اصلی آنها برای فعالیت و نوآوری 
عش��ق و عالقه شان اس��ت. درس��ت به همین خاطر افراد موفق در هر حوزه ای به کار به چشم نوعی سرگرمی نگاه 
می کنند. اگر ش��ما به حوزه فعالیت تان عالقه زیادی نداش��ته باشید، همیشه از کار در آن بخش احساس نارضایتی 
خواهید داشت. این احساس دیر یا زود شما را نسبت به زمینه فعالیت تان ناامید خواهد کرد.  روحیه بخشی در زمینه 
کس��ب و کار امر ساده ای نیست. اگر ش��ما به کاری که می کنید عالقه نداشته باشید، خیلی سخت توانایی افزایش 
روحیه دیگران را پیدا خواهید کرد. درس��ت به همین خاطر باید همیش��ه وضعیت کاری تان را با توجه به عالیق تان 
انتخاب کنید. اغلب اوقات وقتی یک کارآفرین با عالقه باال در حوزه تخصصی اش مشغول به کار است، دیگران انگیزه 
بسیار زیادی برای همکاری با وی خواهند داشت. این امر مسیر موفقیت شما در عرصه کارآفرینی را شکل می دهد.  
امروزه کارآفرینان بزرگ مثال های بسیار خوبی از فعالیت در حوزه های مورد عالقه و موفقیت در این راستا محسوب 
می ش��وند. بنابراین ش��ما برای کسب موفقیت در این راستا باید اول از همه به فکر پیدا کردن مسیر مورد عالقه تان 
باشید، در غیر این صورت تبدیل به کارآفرینی می شوید که هر چند سال یک بار زمینه تخصصی اش را عوض می کند. 

کسبتجربهدرزمینهحسابداری
حسابداری اغلب اوقات یک کار تخصصی محسوب می شود. بسیاری از افراد در این راستا مهارت الزم را ندارند. 
درست به همین خاطر به محض شروع یک کسب و کار تازه همه به دنبال حسابداری حرفه ای هستند. شاید 
این امر در نگاه نخس��ت کامال طبیعی به نظر برس��د، اما از نقطه نظر حرفه ای مشکالت بسیار زیادی به همراه 
دارد. مسئله مهم در این میان هزینه های باالی همکاری با حسابدارهای حرفه ای است. با این حساب اگر شما 
خودتان در این زمینه مهارت های الزم را داش��ته باشید، امکان فعالیت بسیار بهتر برای تان فراهم خواهد شد.  
بسیاری از کارآفرینان بزرگ در عمل افرادی همه فن حریف هستند. این امر موجب مدیریت کارها به سادگی 
هرچه تمام تر از سوی این افراد می شود. بنابراین شما با توجه به این نکته باید دست کم در زمینه حسابداری 
برای چند سال ابتدایی شروع کسب و کارتان روی مهارت های خودتان حساب باز کنید، در غیر این صورت از 

همان گام نخست هزینه های زیادی روی دوش برندتان خواهد بود. 
توجهبهسیستمباورهایتان

بس��یاری از کارآفرینان بزرگ ذهنیت همه جانبه ای نس��بت به عرصه کسب و کار دارند. این امر فراتر از 
طراحی برنامه های جذاب برای موفقیت در حوزه کسب و کار است. شما قبل از هر نکته ای باید باورهای 
درس��تی درباره موفقیت به عنوان یک کارآفرین داش��ته باشید.  اگر ش��ما باور داشته باشید که می توانید 
بدل به کارآفرینی میلیونر شوید، این امر برای شما امکان پذیر خواهد بود، در غیر این صورت شاید حتی 
با بهترین ایده های کاری هم موانع مختلف ذهنی مانع کسب موفقیت از سوی شما شود. امروزه مربی های 
انگیزشی مثل تونی رابینز یا جو دیسپنزا بر روی این نکته مهم برای موفقیت در دنیای کسب و کار تاکید 
دارند. با این حساب شما هم باید کارتان را با ایجاد باورهای درست در زمینه کسب و کار شروع کنید، در 

غیر این صورت شاید فرصت تبدیل شدن به کارآفرینی که آرزویش را دارید، پیدا نکنید.  
entrepreneur.com:منبع

سیاست5سالهچینباهدفکاهشوارداتازآمریکاطراحیشد
پایانبازیچینوآمریکا

ادامهازصفحهاول
برمبنای طرح پنج ساله دولت چین، این کشور در نظر دارد وابستگی خود را به کاالهای وارداتی از آمریکا کاهش دهد. 
هم اکن��ون آمریکا کس��ری تجاری باالیی با چین دارد، به طوری ک��ه ارزش کاالهای صادراتی آمریکا به بازار چین کمتر از 
هزینه واردات کاالهای چینی است. با توجه به سیاست چین مبنی بر کاهش واردات از آمریکا و تامین نیاز در بازار داخلی، 
انتظار می رود در سال های آتی کسری تجاری آمریکا با چین بیشتر شود و جنگ تجاری آمریکا و چین وارد مرحله تازه ای 
بشود. این سیاست در روزهایی که روابط چین و آمریکا به دلیل سیاست های دولت ترامپ مبنی بر وضع تعرفه های  تجاری 
و تداوم این سیاست ها در دولت جدید آسیب زیادی دیده، از اهمیت باالیی برخوردار است. بسیاری از رسانه ها بر این باورند 

که این آخرین گام چین در جنگ تجاری با آمریکاست و می  تواند به عنوان برگ برنده چین در این زمینه شناخته شود.
چین اقتصاد بزرگی اس��ت و تغییر در سیاس��ت تجاری این کشور می  تواند روی کشورهای زیادی تاثیر مستقیم داشته 
باشد. کشورهایی که دستیابی به بازار بزرگ چین تغییر معناداری در درآمد تجاری شان ایجاد خواهد کرد. در این شرایط 
کشورهای دیگری که در صادرات کاالهای اساسی به خصوص نفت و فلزات اساسی و سنگ آهن فعال هستند ،  می  توانند 
از فضای ایجادشده در چین استفاده کنند و برای صادرات کاالهای اساسی به چین جایگزین آمریکا شوند. به عنوان مثال، 
برزیل می  توانند صادرات سویا و پنبه به چین را انجام دهد و جایگزین آمریکا در بازار چین شود یا بخش بیشتری از نیاز 
نفتی چین از طریق واردات از ایران تامین ش��ود. ایران در س��ال  های گذشته یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری چین بود و 
بخش بزرگی از نفت چین از طریق واردات از ایران تامین می  شد. هرچند تحریم  های  نفتی آمریکا باعث کاهش صادرات نفت 
ایران به چین شد ولی در تمامی این سال  ها چین برای خرید نفت ایران مسیرهای جایگزینی را پیدا کرده است. حال که 
فضای سیاسی به سمت کاهش تحریم  ها و بازگشت آمریکا به توافق هسته  ای سال 2015 است، فرصت برای توسعه روابط 
تجاری دو کشور و افزایش صادرات نفت ایران به چین فراهم است. هند هم یکی دیگر از کشورهایی است که در سال  های 
اخیر با کسری تجاری با چین روبه  رو بود. در سال 2020 کسری تجاری هند با چین 60 میلیارد دالر بود و در صورتی که 
با افزایش صادرات کاالهای مختلف به چین جایگزین بخشی از تجارت آمریکا با چین شود، خواهد توانست کسری تجاری 

خود را برطرف کند و به شرایط تعادل نزدیک شود.
نکته مهمی که در این شرایط برای کشورهای صادرکننده به چین اهمیت دارد، نه  تنها قیمت کاالهای صادراتی، بلکه 
کیفیت این محصوالت است. چین بازاری بزرگ است و رشد اقتصادی این کشور در کنار افزایش درآمد مردم سبب شده 
تا تقاضا برای کاالهای باکیفیت در این کشور افزایش یابد. حاال کشوری می  تواند جایگزین آمریکا در بازار چین شود که هم 
بتواند محصوالت را با قیمت پایینی وارد بازار چین کند و هم محصوالتی باکیفیت و ارزشمند را به این بازار ارسال نماید و 

بتواند پاسخگوی تقاضای بازار بزرگ چین باشد.
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