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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا بازارهای مالی در این روزها نوسان زیادی دارند؟

پنجضلعی
انتظاراتتورمی

اقتصاد ایران سال هاس��ت که دچار انتظارات تورمی باال ش��ده و مطالعات نش��ان می دهد که انتظارات تورمی، تاثیر 
زیادی در ش��کل گیری تورم های دورقمی داش��ته اس��ت. در واقع یکی از عوامل کلیدی تبیین تورم، انتظارات مردم از 
تورم آینده است. در اهمیت نقش انتظارات تورمی همین بس که امروزه برخی بانک های مرکزی از آن به عنوان یک 
ابزار سیاس��تی برای تحقق اهداف خود بهره می گیرند. هرچند امواج انتظارات تورمی در بازارها تحت تاثیر متغیرهای 
اقتصادی و غیراقتصادی شکل می گیرد، اما سیاست گذار می تواند برای کنترل انتظارات تورمی، سیاست های پولی را به...

ترمز شاخص ها با وجود افزایش ۵0 درصدی ارزش کل معامالت بورس کشیده شد

فراز و نشیب بورس در شهریور
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 حذف هزینه های مازاد از تولید خودرو
ضروری است

بازاریابی اینترنتی موفق با 2۵ ابزار کاربردی
برای بس��یاری از افراد فعالیت در ش��بکه های اجتماعی به معنای ثبت نام و ارسال محتوا است. این امر 
در حالی اس��ت که شما با چنین اقدامی ابدا نمی توانید به خوبی مخاطبان هدف را به سمت خود متمایل 
س��ازید. درواقع امروزه ادمین های حرفه ای اینستاگرام، از ابزارهای مختلفی برای پوشش نیازهای مختلف 
خود استفاده می کنند که این امر باعث خواهد شد تا امکان انجام کارهای متنوع در کمترین زمان ممکن 
را داش��ته باش��ند. درواقع مدیریت صفحه در ش��بکه های اجتماعی در صورتی که ابزارهای اطراف خود به 
خوبی استفاده کنید، ابدا کار سختی نخواهد بود. در ادامه 25 ابزار محبوب و پرکاربرد را بررسی خواهیم 
کرد.  این امر یک واقعیت اس��ت که در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، تمرکز بر روی تنها یک شبکه، 
نمی تواند برای شما باالترین حد نتایج را داشته باشد. به همین خاطر شما باید در تالش برای حضور در...
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فرصت امروز: شاید انرژی تنها حوزه از امکانات زندگی در ایران باشد که در مقایسه جهانی از وضعیت 
مناسـب و مطلوبی برخوردار اسـت. آنطور که وزارت رفاه در سومین گزارش »پایش فقر« اعالم کرده، 

فقر انرژی در ایران صفر است و میزان دسترسی به آب، برق و گاز در ایران در وضعیتی باالتر 
از متوسط جهانی قرار دارد. البته این وضعیت فقر صفر انرژی، ریشه در یارانه های پنهان و...

کرمان بدترین و قم بهترین وضعیت را در دسترسی به آب، برق و گاز دارد

جغرافیایفقرانرژیدرایران

سرمقاله
از نکوهش تا همایش

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

شبکه بانکی کشور در چند روز 
گذش��ته رویداده��ای متفاوتی را 
پشت سر گذاشت. رویداد نخست، 
در روز رأی اعتماد مجلس به وزرای 
پیش��نهادی دولت رخ داد. آنجا که 
یکی از نمایندگان محترم، سیستم 
بانکی را سخت مورد نکوهش قرار 
داد و در ادعایی ناباورانه مدعی شد 
که دولت های یازدهم و دوازدهم را 
بانک ها زمین زده ان��د و بدون ارائه 
هیچ گون��ه دلیل علم��ی و منطقی 
مدعی شد بانک ها در ایران، ریشه 
تورم هس��تند. به گفته وی، ریشه 
تورم فقط دو عامل اس��ت؛ کسری 
بودجه و بی انضباطی شدید حاکم 
بر بانک ه��ا. او افزود که »از س��ال 
۱۳۸۰ که در ایران بانک خصوصی 
درس��ت ش��د، اما مقام ناظر قوی 
و رگوالت��ور قوی وجود نداش��ت، 
بی انضباطی تشدید شد، نتیجه اش 
تورمی اس��ت که ام��روز دودش به 
چشم همه ما می رود.« این نکوهش 
سیاس��ی که تا ح��دی مخالفت با 
حض��ور بانک ه��ای خصوص��ی در 
صنعت بانکداری و نکوهش شدید 
سیستم بانکی کشور از آن استنباط 
می ش��ود، هرچند واکنش رسمی 
بانک مرک��زی را در پی نداش��ت، 
اما »کان��ون بانک ها و موسس��ات 
اعتباری خصوصی« در بیانیه ای از 

این سخنان گالیه کرد.
ادامه در همین صفحه
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 بانک پاس��ارگاد آغاز هفته بانکداری اسالمی و سالروز 
تصوی��ب قان��ون عملیات بانک��ی بدون ربا را ب��ه تمامی 
همکاران خدوم نظام بانکی کشور تبریک و تهنیت گفت 
و برای ایشان آرزوی صحت، سالمتی و توفیق روزافزون 

در شکوفایی اقتصادی کشور نمود.
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، این بانک که 
به  عنوان بانک برتر اس��المی س��ال 2۰2۱ ایران توسط 
 )The Banker( نش��ریه بین الملل��ی و معتب��ر بنک��ر
برگزیده ش��ده است، ضمن اش��اره به فداکاری ها و ایثار 
هم��کاران نظام بانکی کش��ور در کلیه واحده��ا در ایام 

ش��یوع وی��روس کرونا در عرصه خدمت رس��انی به آحاد 
م��ردم ش��ریف ای��ران و نقش ایش��ان در تس��هیل امور 
اقتصادی در س��طوح خرد و کالن اقتصادی؛ فرا رسیدن 
سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأیید آن 
در شورای نگهبان در تاریخ دهم شهریورماه سال ۱۳62 
را تبری��ک و تهنیت گفت و برای ایش��ان آرزوی صحت 
و سالمتی نمود. گفتنی اس��ت در بررسی ساالنه نشریه 
بنکر از بانک های اس��المی سراس��ر جهان شاخص هایی 
نظیر س��رمایه الیه یک بانک ها )Capital ۱-Tier( و 
تغییرات آن، میزان کل دارایی های منطبق بر ش��ریعت، 

س��ود خالص از محل فعالیت های بانکداری اسالمی، نرخ 
بازده حقوق صاحبان س��هام، نس��بت هزینه به درآمدها 
و درص��د تس��هیالت غیرجاری مرتبط با عقود اس��المی 
مورد بررس��ی ق��رار می گیرند و در کن��ار آن محصوالت 
و خدم��ات خ��اص بانک ها در حوزه بانکداری اس��المی، 
تالش های بانک برای توس��عه خدمات بانکداری اسالمی 
برای کس��ب وکارهای نو و درنهایت نوآوری ها و اقدامات 
بان��ک در زمین��ه فناوری های مالی و بانک��ی روز و البته 
س��رمایه گذاری های جدید برای گسترش دایره خدمات 
بانکداری اسالمی بررسی می شوند. در این راستا براساس 

ارزیابی س��ال 2۰2۱ نش��ریه بنکر، بانک پاسارگاد موفق 
ش��د برای شش��مین دوره، عنوان »بانک اس��المی سال 

ایران« را به خود اختصاص دهد.
در س��ایر ارزیابی های این مؤسسه معتبر و باسابقه که 
 Financial Times مستقیما زیرمجموعه انتش��ارات
قرار دارد، بانک پاس��ارگاد در س��ال 2۰2۰ در بین هزار 
بانک برتر جهان؛ از نظر نرخ بازده سرمایه )ROC( رتبه 
۱۳ جهانی و اول خاورمیانه را کسب کرده است و از منظر 
نرخ بازده دارایی ها )ROA( نیز رتبه ۱2۱ جهانی و ۱6 
خاورمیان��ه را در اختیار دارد. بانک پاس��ارگاد همچنین 

تنها بانک ایرانی حاضر در فهرست هزار بانک برتر جهان 
در رتبه بندی 2۰2۰ نش��ریه بنکر بوده اس��ت. به عالوه، 
بانک پاس��ارگاد از نظر ارزش برند نی��ز تنها بانک ایرانی 
حاضر بین 5۰۰ برند برتر بانکی ارزیابی شده توسط بنکر 
و موسسه برندفاینانس )BrandFinance( است و در 
آخرین رتبه بندی در س��ال 2۰2۱ موفق ش��د با ۸9 پله 
صعود، در رتبه 29۰ برترین بانک های جهان قرار گیرد. 
در این رتبه بندی بانک پاسارگاد از نظر رشد ارزش برند 
در رتبه نهم و از نظر رش��د رتبه، جایگاه هفتم را در بین 

بانک های جهان کسب کرد.

ادامه از همین صفحه
فارغ از مباحث سیاس��ی مرتبط با این نکوهش، واقعیت 
آن است که هر کسی کمترین آشنایی با جغرافیای سیاسی 
کشور داشته باشد، به خوبی می داند که نه بانک های دولتی 
و ن��ه بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوص��ی و نه حتی 
بانک مرکزی هیچ کدام از چنان موقعیت ممتاز سیاس��ی 
برخوردار نیستند که بتوانند به پشتوانه این موقعیت، دولت 
را زمینگیر نمایند و فعالیت سیاسی کنند. حضور و فعالیت 
بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی نیز منبعث از 
سیاست های کلی نظام و مصوبه مجلس محترم است. این 
نکته نیز بر کس��ی پوشیده نیس��ت که در مقوله نظارت بر 
عملیات بانکی، هیچ تفاوتی بین بانکداری دولتی و خصوصی 
نیست و هم بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی هر 
دو تح��ت نظارت قانونی بانک مرکزی هس��تند. همچنین 
عالی ترین مرجع سیاست گذار بانکی کشور، شورای پول و 
اعتبار است که اکثریت اعضای محترم آن، دولتیان هستند 
و دولت نیز خود را ساقط نمی کند. مدیران و کارکنان شبکه 
بانکی کش��ور هم نقش��ی در این مناقشات سیاسی ندارند. 
افزون بر آن، واکاوی علل و ریشه های تورم، نیازمند بررسی 
علمی و میدانی است و از نظر علمی نمی توان تورم را صرفا 
منحصر به عملکرد بانک ها و کس��ری بودجه دانس��ت و از 
نقش استقراض دولت از بانک مرکزی، تسهیالت تکلیفی، 
تامین کس��ری بودجه از مس��یر بورس، مجوزهای قانونی 
مجلس برای افزایش بهای خدمات عمومی و فرآورده های 
نفتی و همچنین س��ایر عوامل موث��ر در افزایش نرخ تورم 
فعلی غافل بود. بنابراین طرح اتهامات سیاسی علیه بانک ها 

منصفانه نیست و فاقد منطق کارشناسی است.
طبق اصل هش��تاد و شش��م قانون اساسی، »نمایندگان  
مجل��س  در مقام  ایفای  وظایف  نمایندگ��ی  در اظهارنظر و 
رأی  خود کامال آزادند و نمی توان  آنها را به  س��بب  نظراتی  
که  در مجل��س اظهار کرده اند یا آرائی  ک��ه  در مقام  ایفای  
وظایف  نمایندگی  خود داده  اند، تعقیب  یا توقیف  کرد.« اما 
این آزادی اظهارنظر قطعا ناظر به طرح اتهام علیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی نیست و انتظار می رود نمایندگان محترم 
در بیان نقطه نظرات سیاسی یا کارشناسی خویش از وارد 

کردن اتهام به افراد و اش��خاص خودداری نمایند. این گونه 
مباح��ث بانکی را می توان در فضایی کامال کارشناس��ی به 
بحث و تبادل نظر گذاش��ت و در نتیجه نیازی به سیاسی 

کردن موضوعات و مباحث بانکی نیست.
در کنار این نکوهش ناخوشایند، هفته بانکداری نیز از 
راه رسید و به همت بانک مرکزی و موسسه عالی آموزش 
بانکداری، »س��ی و یکمین همایش بانکداری اس��المی« 
در روزهای سه شنبه و چهارش��نبه هفته گذشته برگزار 
ش��د. تحول مثبت��ی که در همایش امس��ال اتفاق افتاد، 
پخش آنالین همایش بود که امکان استفاده عالقه مندان 
ب��ه مباح��ث بانکی را فراهم س��اخت و دیگ��ر نیازی به 
پیگی��ری اخبار گزینش��ی و بعضا تقطیع ش��ده همایش 
از س��وی رس��انه ها نبود. غایبان ب��زرگ این همایش نیز 
»ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی« و »کانون بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری خصوصی« به عنوان دو تش��کل 
صنفی اثرگذار و هماهنگ کننده شبکه بانک های دولتی 
و خصوصی بودند که رسما از آنان دعوت به عمل نیامده 
ب��ود. ط��ی دو روز برگزاری همایش، مباحث ارزش��مند 
بانک��ی و فقه��ی و از جمل��ه مباح��ث مرب��وط به طرح 
»بانک��داری جمهوری اس��المی ایران« توس��ط مدعوین 
محترم ارائه شد که در جای خود بسیار ارزشمند و قابل 
استفاده اس��ت. در ادامه به برخی از مباحث مطرح شده 

در این همایش مختصرا اشاره می شود:
* دکت��ر خاندوزی، وزیر اقتص��اد: »در دورانی که الیحه 
قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسالمی مطرح و در 
مجلس حضور داشتم، فراخوان موثری برای پیشنهادهای 
ایجابی طرح بانک مرکزی ارس��ال ش��د و اکنون از موضع 
وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت 
صاحبنظران بانکداری اسالمی و سیاست گذاری پولی دراز 

می کنم..«
* دکتر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی: »از جمله 
مصوبات بس��یار مهم ش��ورای فقهی در س��ال های اخیر 
می توان به دس��تورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات 
اعتباری، دس��تورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و 
اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توس��ط بانک مرکزی و 

شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید 
)رپو( منطبق با ش��ریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق 
مالی اس��المی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار 
تواف��ق بازخرید منطبق با ش��ریعت ب��دون اثرگذاری بر 
ذخایر ش��بکه بانکی و انتش��ار اوراق ودیعه توسط بانک 
مرک��زی با هدف جذب وج��وه از عموم در قالب ودیعه و 
بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی 
معادل حداکثر نرخ تورم س��الیانه و نیز اس��تفاده از عقد 
مرابحه و تاکید بر اس��تفاده از آن در اعطای تس��هیالت 

اشاره کرد.«
* دکت��ر حیدری، دبیر همایش و رئیس موسس��ه عالی 
آم��وزش بانکداری: »تدوین قوانی��ن جدید و اصالح برخی 
قوانین موج��ود، ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت. از این رو، 
اص��الح قوانی��ن بانکی، یک��ی از اجزای اصل��ی اصالحات 
اقتص��ادی موردنی��از کش��ور به ش��مار م��ی رود و یکی از 

اولویت های برنامه های تحول اقتصادی است.«
* استاد آیت اهلل دکتر محقق داماد: »حکمت و مقصد 
ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مسئله، 
اس��اتید و اقتصاددان های کش��ور بفرمایید چه کاری در 
بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام 
می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند 
و س��رمایه هنگفت را به تج��ار فع��ال و تولیدکنندگان 
می دهد ک��ه آنها حرکت اقتصادی پی��ش ببرند. مگر نه 
اینکه این عین عدالت اس��ت؟ اینکه ظلم نیس��ت اینکه 
عین عدالت است... پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از 
مردم می گیرد، ب��ه قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده بعد 
از پ��س دادن آن پول بای��د عین آن با مقدار افت پول را 
پرداخت کند. اگر کس��ی هم پول��ی را گرفت و در تاریخ 
مقرر پس نداد، باید زیانی را که وارد شده است، پرداخت 

کند و اگر نکند، ظلم است.«
* حجت االسالم دکتر مصباحی مقدم: »شرایط ما از نظر 
تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید الزم صورت گیرد 
که تورم کنترل ش��ود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری 
بودج��ه دولت اس��ت و اگر دولت درآمده��ا و هزینه هایش 
متوازن باشد، نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد 

و البته عالوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی اس��تقراض 
می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب 

می شود.«
* دکتر بحرینی، نماینده مجلس: »یک دیدگاه، این بانک 
)بانک مرک��زی( را تک هدفی می دان��د، اما در طرحی که 
اکنون در مجلس بررس��ی می ش��ود، همانند اکثر کشورها 
حف��ظ ارزش پ��ول و کنترل تورم و در کن��ار آن، توجه به 
توسعه و اشتغال هم باید در ردیف وظایف این بانک تعریف 
شود، زیرا بانک مرکزی نمی تواند نسبت به توسعه بی تفاوت 
باشد... در طراحی قانون جدید، بانک مرکزی وظیفه ثبات 
سطح عمومی قیمت ها را برعهده دارد و باید به رشد اشتغال 
و تولی��د هم کمک کن��د که البته این دی��دگاه در تمامی 

کشورها وجود دارد.«
* دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارس��یان: »در س��ال 
۱4۰۰ تکالیفی که قانونگذار برای شبکه بانکی قائل شده، 
شش برابر سال گذشته اس��ت و بالغ بر 6۰۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت تکلیفی تعیین شده است که این موضوع 
با کارآمدی در تناقض اس��ت... اکنون تناقض هایی در رفتار 
قانونگذاران در ش��بکه بانکی وجود دارد که مش��کل آفرین 
اس��ت... نظامات ارزی هر کشور متفاوت است و اینکه یک 
نظ��ام ارزی را در قان��ون پولی و بانکی ذک��ر کنیم و بانک 
مرکزی موظف به اجرای آن ش��ود، با اقتدار بانک مرکزی 

مغایر است.«
* دکت��ر پیمان ن��وری، معاون اقتصادی دادس��تان کل 
کشور: »بهترین کمک به تولید، بازگرداندن منابع از افرادی 
اس��ت که پول را گرفته ان��د و پس نمی دهند. البته منظور، 
بدهکاران بانکی که اکنون تولید و سوددهی دارند، نیست، 

بلکه افرادی است که هیچ گونه بازدهی ندارند.«
* دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
»از نظام بانکی انتظار می رود نسبت به ساماندهی بنگاه های 
اقتصادی غیرفعال که دارای ظرفیت هس��تند و همچنین 
تامی��ن منابع مالی بخش هایی که امکان فعال س��ازی آنها 

وجود دارد یا توجیه اقتصادی دارند، اقدام شود.«
* دکت��ر حس��ین زاده، مدیرعام��ل بانک مل��ی ایران: 
»ایده آل این اس��ت که بانک ها اس��تقالل داشته باشند و 

خود سیاس��ت گذاری کنند... واقعیت های موجود کشور، 
چیز دیگری است، زیرا بخش عمده تامین منابع مالی در 
کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه صورت می گیرد و 
بانک ه��ا تنها ۱۰ درص��د از تامین مالی را برعهده دارند، 
اما این نس��بت در کشور ما برعکس است و اقتصاد ما به 
شدت وابسته به بانک است... تکالیفی که در سال ۱4۰۰ 
برای بانک ها تعیین شده، با میزان منابع ورودی بانک ها 
تطابق ندارد که در این ش��رایط، بانک ها با مشکل مواجه 

شده و به دنبال آن، تورم هم ایجاد خواهد شد.«
* دکتر عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: »شرط 
الزم استقالل بانک مرکزی، این است که درک صحیحی 
در میان سیاس��ت گذاران اصلی کش��ور از کارکرد بانک 
مرکزی وجود داش��ته باشد؛ چراکه اگر این درک صحیح 
نباش��د و اهمیت کار بانک مرکزی در نظر گرفته نشود، 
مس��لما هرچه قان��ون بگوید را یا گ��وش نمی دهند یا از 
قانون تخطی می کنند. ت��ورم، پدیده مهمی به خصوص 
در کش��ور ماس��ت که نگهداری ارزش پ��ول را به یکی 
از دغدغه های م��ردم تبدیل کرده اس��ت. اکنون چطور 
می توانیم ب��ا آن برخورد کنیم و با پس اندازکنندگان که 
بخش اصلی سپرده گذاری در کشور را تشکیل می دهند، 

چگونه رفتار کنیم؟«
* دکت��ر مظاهری، رئیس کل اس��بق بان��ک مرکزی: 
»یک اصل اساس��ی این است که سپرده ها و منافع بانک 
متعلق به دولت نیس��ت، اما این موضوع هنوز به درستی 
جا نیفتاده اس��ت. دولت درباره سپرده ها و منابع موجود 
در بانک ه��ای دولت��ی هم همین دی��دگاه را دارد و آنها 
را متعلق به خود می داند و تاکنون موفق نش��ده ایم این 
مقوله س��اده را در دو دولت قبلی جا بیندازیم که منابع 
مالی مردم نزد سیس��تم بانکی، متعلق به دولت نیست... 
پیش��نهاد مش��خص به دولت جدید، این اس��ت که کار 
الیحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناس��ان بانک 
مرکزی قرار دهد و در این الیحه، شائبه ربوی بودن باید 
از نظام بانکی حذف ش��ود، تا نظام بانکی بتواند با مسائل 

روز بانکی دنیا منطبق شود.«
)ادامه این یادداشت در شماره فردا منتشر می شود(

از نکوهش تا همایش
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فرصت امروز: ش��اید انرژی تنها حوزه از امکانات زندگی در ایران باش��د 
که در مقایسه جهانی از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار است. آنطور 
که وزارت رفاه در س��ومین گزارش »پایش فقر« اعالم کرده، فقر انرژی در 
ایران صفر است و میزان دسترسی به آب، برق و گاز در ایران در وضعیتی 
باالتر از متوسط جهانی قرار دارد. البته این وضعیت فقر صفر انرژی، ریشه 
در یارانه های پنهان و آش��کار انرژی دارد که دولت به شهروندان پرداخت 
می کند. در واقع، قیمت ارزان انرژی باعث ش��ده تا س��هم انرژی در سبد 
مصرف��ی خانواره��ا افزایش یابد و ایران در نقطه صفر فقر انرژی بایس��تد. 
به طوری که این غنای فراگیر بدون اینکه هزینه زیادی به س��بد مصرفی 
خانواده ه��ای ایرانی تحمیل کند، ای��ران را باالتر از میانگین مصرف انرژی 
جهان قرار داده است. کما اینکه یکی از دالیل عمده خاموشی و قطعی برق 
در هفته ها و ماه های گذش��ته، همین سرکوب قیمتی برق و قیمت گذاری 
دس��توری است که باعث اقتصاد نامتوازن برق و افت سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در صنعت انرژی شده است.
این سومین گزارش رسمی از مجموعه گزارش های »پایش فقر« از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و پیشتر دو گزارش پیرامون »خط 
فقر« و »مس��کن مقرون به صرفه«، شرایط کش��ور را پایین   تر از میانگین 
جهان��ی و در وضعیتی نامناس��ب ارزیابی کرده و گفته بود که یک س��وم 
ایرانی ها زیر خط فقر قرار دارند و همینطور تعداد خانوارهای ایرانی محروم 

از مسکن مقرون به صرفه ۱.۸ برابر متوسط جهانی است.
وضعیت استان ها در شاخص فقر انرژی

در س��ومین گزارش »پایش فقر« بر مقوله فقر انرژی و میزان دسترسی 
ب��ه آب، برق و گاز تمرکز ش��ده اس��ت. فقر انرژی یکی از ش��اخص   های 
کاربردی برای اندازه   گیری فقر اس��ت که به بررس��ی سهم آب، گاز و برق 
از سبد مصرفی خانوار می   پردازد. این گزارش نشان می دهد ایران در سال 
2۰۱۸ مطاب��ق با آمار بانک جهانی در وضعیتی باالتر از متوس��ط جهانی 
قرار دارد، به   طوری که در دسترس��ی به برق شهری متوسط کشوری ۱۰۰ 
درصد بوده در حالی که در همان س��ال متوسط جهانی ۸9.5 درصد بوده 
است. همچنین متوسط جهانی دسترسی به آب براساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانی برای مناطق شهری ۸5.۱4 درصد و برای مناطق روستایی 
5۳ درصد بود، حال    آنکه متوس��ط کشوری در ایران براساس آمار شرکت 
آب و فاضالب کش��ور، برای مناطق ش��هری 99.۸2 درصد و برای مناطق 
روس��تایی 75.95 درصد اس��ت که باالتر از متوسط جهانی است. در بین 
۳۱ اس��تان کش��ور نیز کرمان بدترین و قم بهترین وضعیت را در شاخص 
فقر انرژی دارد. در ادامه این گزارش به وضعیت شاخص فقر انرژی در سه 
استان کرمان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده 
است؛ وضعیتی که در آن کرمان در چهار شاخص از شاخص های پنجگانه 
فقر انرژی )ش��امل »شاخص برق رسانی، آب رسانی و گازرسانی به مناطق 
ش��هر و روستایی«، »شاخص س��هم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار«، 
»شاخص درصد بهره مندی خانوار از یارانه انرژی«، »شاخص های کیفیت 

و امنیت عرضه انرژی« و »ش��اخص نوع سوخت خوراک پزی«( وضعیتی 
پایین   تر از میانگین کشوری دارد. همچنین سه استان در وضعیت »بسیار 
بد«، هفت استان کشور در وضعیت »بد«، 9 استان در وضعیت »متوسط« 

و ۱2 استان در وضعیت »مناسب« به سر می   برند.
در بخش دیگری از گزارش، برای س��نجش مقرون   به   صرفه بودن انرژی 
از دو شاخص »سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار« و »یارانه انرژی« 
استفاده شده اس��ت. اگر خانواری ۱۰ درصد از درآمد خود را صرف خرید 
انرژی  برای پخت   وپز، گرمایش و سرمایش خانه خود کند، این خانوار دچار 
فقر انرژی است. در ایران سهم انرژی از سبد مصرفی خانوار در سال ۱۳9۸ 
حدود 4درصد بوده که ناش��ی از قیمت پایی��ن حامل   های انرژی به علت 
یارانه پرداختی به آنهاس��ت. همینطور در این س��ال سهم انرژی در سبد 
خرید تنها ۳.57 درصد از خانوارهای ایرانی بیش از ۱۰ درصد بوده است. 
اس��تان کرمان با ۱۱ درصد و سیس��تان و بلوچستان با 9 درصد بیشترین 
می��زان و قم با ۰.۳ درصد کمترین میزان خانوارهای فقیر انرژی به لحاظ 
سهم انرژی از کل هزینه خانوار را دارند. هرچه دهک درآمدی باالتر باشد، 
درصد کمتری از خانوارها دچار فقر انرژی هستند، یعنی درصد کمتری از 
خانوارها هس��تند که سهم انرژی از هزینه   شان باالتر از ۱۰درصد است. در 
واقع خانواده   های کرمانی ماهانه و س��االنه سهم بیشتری از درآمد خود را 

صرف انرژی می کنند، حال آنکه این سهم در قم بسیار کمتر است. 
ایرانیان از چه سوختی استفاده می کنند؟

وضعیت ایران به لحاظ ایمن بودن سوخت در دسترس مصرف کنندگان 
نیز مناس��ب اس��ت. در این گزارش برای برآورد ایمنی و سازگاری مصرف 
سوخت با شاخص   های محیط   زیست، سنجه نوع سوخت خوراک   پزی مدنظر 
قرار گرفته و تاکید بر این اس��ت که خانوارها نباید برای پخت   وپز یا تامین 
گرمایش منزل از س��وخت جامد مانند کود حیوانی، محصوالت کشاورزی، 
بوته   ها، چوب، زغال چوب و زغال   س��نگ استفاده کنند و استفاده از سوخت 
جامد، فقر انرژی محس��وب می شود. بر این اس��اس در مجموع 2درصد از 
جمعیت کش��ور از این نوع سوخت استفاده می کنند. استان   های کهگیلویه 
و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان، بیشترین استفاده از سوخت 
زغ��ال چوب و نفت س��فید را دارند. همچنین در مناطقی از اس��تان   های 
سیستان و بلوچستان، مرکزی، خراسان شمالی و فارس از زغال چوب برای 
پخت   وپز استفاده می کنند. اگر نگاهی به شاخص   های برخورداری استان ها 
از آب و گاز بیندازیم، گزارش ابعاد جالب تری پیدا می کند. اردبیل و همدان 
در بخش استان   های برخوردار از گاز طبیعی در دو فقره شهری و روستایی 
بهتری��ن عملکرد را دارند. این گزارش در عین ح��ال تایید می کند که در 
هر دو بخش ش��هری و روستایی وضعیت سیس��تان و بلوچستان مناسب 
نیس��ت. در بخش آب هم دو اس��تان ایالم و آذربایجان ش��رقی به ترتیب 
بهترین عملکرد را در شاخص روستایی و شهری دارند و در عین حال استان    
سیستان و بلوچستان در این بخش نیز وضعیت نامناسبی دارد. با توجه به 
یافته های این گزارش می توان گفت که ایران کشوری فقیر در زمینه انرژی 

نیس��ت. دلیل آن نیز دسترسی آس��ان و کم هزینه به انرژی و آب است، اما 
مهم ترین دلیل این موضوع همانا یارانه های پرداختی دولت به ش��هروندان 
در این حوزه اس��ت. آمارها نش��ان می دهد در ش��اخص های دسترسی در 
حال حاضر بیش از 99درصد از س��طح کش��ور برق رسانی شده اند و حدود 
۱۱9۰روس��تا فاقد برق هس��تند. از این تعداد روستا 25۰ نقطه در دست 
برق رس��انی تا پایان سال ۱4۰۰ اس��ت. در ارتباط با آب شرب نیز 75.95 
درصد از روستاهای باالی 2۰خانوار و 99.۸ درصد از مناطق شهری کشور از 
امکانات آب شرب سالم برخوردار هستند. مطابق با سالنامه ۱۳9۸ شرکت 
آبفا، مناطق روس��تایی استان های یزد، کرمان، کردستان، بوشهر، سیستان 
و بلوچس��تان و هرمزگان به ترتیب کمترین استان هایی بوده اند که مناطق 

روستایی آنها از آب شرب سالم بهره مندند.
رتبه بندی استانی دسترسی به انرژی

در ی��ک تصویر کلی می توان گفت که هیچ یک از اس��تان های کش��ور 
به صورت ۱۰۰درصد مناطق روس��تایی بهره مند از آب آش��امیدنی سالم 
ندارند. 24 درصد از جمعیت روس��تایی ایران دسترسی به آب شرب سالم 
ندارند. مطابق با داده های نمونه گیری نوع س��وخت خوراک پزی خانوار، در 
استان های فارس، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و همدان از سوخت زغال 
چوب برای پخت و پز استفاده می کنند. بررسی شاخص سهم هزینه انرژی 
از سبد هزینه خانوار نشان می دهد که خانوار ایرانی تنها حدود 4درصد از 
درآمد خود را صرف خرید انرژی می کند که عمده دالیل این موضوع هم 

انرژی ارزان و در دسترس و یارانه انرژی پرداختی از سوی دولت است.
در نهایت با توجه به ش��اخص های مطرح ش��ده در حوزه انرژی و آب، 
می توان وضعیت اس��تان ها را رتبه بندی کرد. از شاخص های معرفی شده، 
شاخص های امنیت و کیفیت عرضه برای هیچ یک از سه بخش آب، برق و 
گاز داده ای ارائه نمی کنند. برای شاخص یارانه انرژی هم به همین صورت 
هیچ داده ای به تفکیک اس��تان در دس��ترس نیس��ت؛ بنابراین رتبه بندی 
استان ها به لحاظ فقر انرژی  برای سایر شاخص  ها )»آب رسانی، برق رسانی و 
گازرسانی به مناطق شهری و روستایی«، »سهم هزینه انرژی از سبد هزینه 
خانوار«، »س��وخت خوراک پزی«( انجام شده است. در این راستا شاخص 
دسترس��ی به سه بخش دسترس��ی به آب، برق و گاز تقسیم شده است. 
نتایج نهایی نشان می دهد که استان کرمان با عدد 4 )یعنی در 4 مورد از 
5 شاخص( وضعیت بدتری از متوسط کشور داشته و پس از آن استان های 
سیس��تان و بلوچس��تان و کهگیلویه و بویراحمد با عدد ۳ ق��رار دارند. در 
مجموع، سه استان )کرمان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد( 
در وضعیت »بس��یار بد«، هفت اس��تان )بوش��هر، چهارمحال و بختیاری، 
خراس��ان جنوبی، زنجان، فارس، کرمانش��اه و لرستان( در وضعیت »بد«، 
9 اس��تان )ایالم، آذربایجان ش��رقی و غربی، خراسان شمالی، خوزستان، 
سمنان، مازندران، هرمزگان و همدان( در وضعیت »متوسط« و ۱2 استان 
)اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، خراس��ان رضوی، قزوین، قم، کردس��تان، 

گلستان، گیالن، مرکزی و یزد( در وضعیت »مناسب« به سر می   برند.

کرمان بدترین و قم بهترین وضعیت را در دسترسی به آب، برق و گاز دارد

جغرافیایفقرانرژیدرایران

گ��زارش ت��ازه مرکز آمار ایران از ش��اخص قیمت اق��الم خوراکی در 
مردادماه امس��ال نشان می دهد روند کوچک شدن سفره خانوارها که از 
دهه 9۰ آغاز ش��ده بود، همپای گرمای داغ تابستان به اوج خود رسیده 
اس��ت. تغییرات مصرف غذای ایرانیان در دهه 9۰ نشان می دهد سرانه 
مص��رف برخی از اقالم خوراکی از جمله محص��والت پروتئینی، کاهش 
5۰ درصدی داشته است. این موضوع بیانگر کوچک شدن سفره خانوار 
ایرانی در ۱۰س��ال گذش��ته اس��ت. نتایج یک مطالعه کارشناسی نشان 
می دهد نه تنها سرانه مصرف اقالم خوراکی ایرانیان به  شدت افت کرده 
که هزینه بیشتری بابت مواد غذایی مختلف اعم از آبزیان، گوشت قرمز، 
قند و شکر، برنج و همچنین لبنیات از سوی خانوارها پرداخت می شود؛ 
موضوعی که امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده است. به نظر می رسد 
عامل اصلی کوچک شدن س��فره خانوارها، وقوع دو قله تورمی در ابتدا 
و انتهای دهه 9۰ اس��ت که باعث شده درآمد خانوار از رشد قابل توجه 

قیمت ها عقب بیفتد.
براس��اس آمارها، ایرانیان در دهه 9۰ در مقایس��ه ب��ا دهه ۸۰ غذای 
کمتری می خورند و هزینه بیش��تری باب��ت خوراکی های مختلف اعم از 
گوش��ت، لبنیات، برنج و قند و ش��کر می پردازند. گزارش تیرماه ۱4۰۰ 
مرکز آمار از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها نیز نشان 
می دهد قیمت س��بد خوراکی ها نسبت به سال پایه ۱۳95 حدودا چهار 
برابر ش��ده و فشار سنگینی به رفاه خانوارهای ایرانی وارد شده است. به 

طوری که در تیرماه به نس��بت س��ال پایه )۱۳95(، قیمت نان و غالت 
سه برابر، قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آنها 4.4 برابر، قیمت 
ماهی ه��ا و ص��دف داران 4.7 برابر و قیمت ش��یر و پنیر و تخم مرغ 4.۱ 

برابر شده است.
حاال گ��زارش مردادماه مرکز آمار از تغیی��رات قیمتی اقالم خوراکی 
نش��ان دهنده تشدید این روند اس��ت. به طوری که هویج فرنگی با 7۰ 
درصد، پرتقال با ۳9 درصد و تخم مرغ ماش��ینی با ۸ درصد، بیش��ترین 
افزایش قیمت را در مردادماه نس��بت به ماه قبل داشته اند. همچنین در 
گروه نان و غالت، اقالم برنج ایرانی درجه یک با ۳.4 درصد، ش��یرینی 
خشک و رش��ته آش با 2.5 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه قبل ثبت کرده اند. در گروه گوش��ت قرمز، سفید و فرآورده های آنها 
نیز ماهی قزل آال با ۸.9 درصد، مرغ ماش��ینی با 7.2 درصد و گوش��ت 
گاو یا گوس��اله با 6.6 درصد بیش��ترین افزایش قیمت را نس��بت به ماه 

قبل داشته اند.
در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن هم بیش��ترین افزایش قیمت 
مربوط به تخم مرغ ماش��ینی با ۸.9 درصد، ماس��ت پاس��توریزه با 5.6 
درصد و شیر پاستوریزه با 5.4 درصد بوده است. در این گروه همچنین 
روغن نباتی جامد با 2.۳ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه 
قبل داش��ته است. در گروه میوه و خش��کبار هم پرتقال با ۳9.5 درصد 
و س��یب با ۸.2 درصد بیش��ترین افزایش و لیموترش با ۱4.۱ درصد و 

هندوانه با 9.۸ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل تجربه 
کرده اند. به عالوه در گروه سبزیجات و حبوبات، بیشترین افزایش قیمت 
مرب��وط ب��ه هویج فرنگی با 7۰.5 درصد، قارچ ب��ا ۱4.7 درصد و گوجه 
فرنگی با 9.9 درصد بوده و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به سیب 
زمینی با 4.9 درصد و بادمجان با 4.۱ درصد بوده اس��ت. همچنین در 
گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها نیز سس مایونز با 6.5 
درصد و نوش��ابه گازدار با 5.9 درصد بیشترین افزایش قیمت نسبت به 

ماه قبل را به خود اختصاص داده اند.
همانط��ور که از این اع��داد و ارقام برمی آید، آخری��ن قیمت مواد 
غذایي و البته س��رانه مصرف آن از بدترشدن رفاه غذایي و کوچک تر 
ش��دن س��فره معیش��تي خانواده ها حکایت دارد. هرچن��د که براي 
درک ای��ن موضوع، نیازي به آمارها نیس��ت و تنه��ا یک بار خرید از 
س��وپرمارکت محله تان، این واقعیت را عیان تر مي کند. »زنگ هشدار 
س��فره خانوارها«، »زنگ خطر حذف کاالي اساس��ي از سبد مصرفي 
خانواده ه��ا« و... اینها تعابیر مختلفی اس��ت که می ت��وان از تغییرات 
مصرف غذای ایرانیان ارائه کرد و همگي نیز بر فقیرتر شدن، مصرف 
کمت��ر م��واد غذایي و از هم��ه مهم تر حذف اقالم اساس��ي موردنیاز 
بدن تاکید دارد؛ اتفاقی که ریش��ه در سیاس��ت هاي اش��تباهی دارد 
که نتوانس��ته از قش��ر متوس��ط و پایین جامعه در مقابل آسیب های 

اقتصادی محافظت نماید.

تب تورم تابستانی در بازار خوراکی ها

سفره خانوارها کوچک تر شد

نگـــاه

کار در خارج راحت است، اما مالیات دادن نه
تحوالت کار در عصر پساکرونا

»ی��ک لحظه تصور کنی��د که همه گیری ویروس کرونا تمام ش��ده 
اس��ت. س��فرهای جهانی از س��ر گرفته شده اس��ت ،  اتفاق ها  ی داغ و 
خطرناک دیگر س��پری شده اس��ت و شرکت ها   شروع به عملی کردن 
وعده ها  ی خود کرده اند. به عنوان مثال، برخی از شرکت ها   برای جذب 
اس��تعدادهای برتر وعده ای داده اند: اج��ازه کار از راه دور از هر نقطه از 

جهان ،  حداقل برای چند ماه در هر سال.«
»چارل��ی ولز« و »ایوان لوینگت��ون« در »بلومبرگ بیزینس ویک« 
نوشتند: »حاال یک لندنی ،  یک نیویورکی   و یک هنگ کنگی را در حال 
قدم زدن در یک رس��توران تصور کنید. بگذارید بگوییم این جایی که 
در حال قدم زدن هستند، ریودوژانیرو است. همه آنها حقوق یکسانی 
دارن��د )۱۰۰ هزار دالر( و به مدت دو ماه اجازه کار از راه دور از برزیل 
را دارند. هنگامی که کارهای خود را تمام کردند و از محل کار خود در 
خارج از کشور به خانه بازگشتند ،  چه کسی بیشترین مالیات را بدهکار 
است؟ طبق گفته »رابرت سالتر« از شرکت مالیاتی و مشاوره ای »بلیک 
روتنبرگ« ،  کارگر از راه دور ما از نیویورک با باالترین صورت حس��اب 
روبه رو می ش��ود ،  در حالی که لندنی ها   هیچ چیز اضافی برای پرداخت 
ندارند. با این حال ،  این امر فرض می ش��ود که هر سه طبق مقررات ) و 
شاید مهم تر ،  برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه( مالیات برزیل خود 

را به موقع پرداخت کردند.
س��التر از بدترین سناریو برای این نس��ل جدید تنظیم کنندگان 
هش��دار می دهد: ملزم به ثبت چندین فرم مالیاتی در کش��ورهای 
مختل��ف و در عین حال از دس��ت دادن مزای��ای معاهدات مالیاتی 
بین حوزه ها  ی قضایی. او می گوید: »این می تواند یک فاجعه باش��د. 
ش��ما ممکن است مجبور باش��ید چهار یا پنج اظهارنامه مالیاتی پر 
کنید.« س��التر می گوید   کارکنانی که حتی فقط برای چند هفته در 
خارج از کشور کار می کنند، ممکن است خود را مسئول مالیات در 
حوزه ها  ی قضایی خارج از کش��ور بدانند. بس��یاری از کشورها برای 
جلوگی��ری از مالیات بیش از حد ،  قرارداده��ای مالیات مضاعف را 
منعقد کرده اند، اما چنین توافق نامه ها  یی ممکن است فقط در مورد 
مالیات ها  ی فدرال اعمال شود و نه در مورد تعهدات شهری یا ایالتی 
که در بس��یاری از مناطق ایاالت متحده مش��ترک است یا تعهدات 

تأمین اجتماعی متداول در اروپا.
در حدود ۱۰ س��ال گذش��ته ش��رکت ها  یی مانند اوبر، فیس بوک و 
اینس��تاگرام به دلیل اینکه در شرکت ها  ی خود غذا می دادند، یا آزادی 
لب��اس برای کارمندان خود قائل بودن��د و حتی دفتر ها   رنگی و مدرن 
طراحی ش��ده بود، افراد را به ش��دت به سوی خود جذب می کردند و 
عالقه جوانان به این شرکت ها   زیاد بود. اما هم اکنون شرکت ها  ی حاضر 
در لن��دن تا نیویورک، از تورنتو تا برلین همگ��ی در دوره کووید-۱9، 
ش��رایط  دورکاری انعطاف پذیری ارائه دادند که اتمام این ش��رایط نیز 

مشخص نیست.
»آندرا میوتو«، توس��عه دهنده 29 ساله »آی اُ اس در شرکت دروپلت 
می گوید: »دورکاری میز پینگ پونگ جدید اس��ت.« استارت آپی که او 
حاال در آن کار می کند، در کمبریج لندن مس��تقر اس��ت. در چند ماه 
گذشته این مرد در اسپانیا مستقر بوده و در جزیره ها  ی این کشور در 
حال به روزرسانی کارهای خود است. به گفته »نیک بلوم«، اقتصاددان 
و پروفس��ور استنفورد: »این نوع زندگی بسیار ارزشمند است و از این 
طریق می توان افراد بااستعداد برای کار را جذب کرد.« »رولوت«، یکی 
از بزرگ ترین استارت آپ ها  ی اروپا که حدود ۱۳۰ کارمند در انگلیس 
دارد، اج��ازه می دهد که کارمندان خود از هر کش��ور یا منطقه ای که 
می خواهند کار کنند. این شرکت در تالش است تا بتواند متخصصان 
خود را به گونه ای به منابع انسانی وصل کند تا نظرات آنها   همیشه دیده 

شود، اما نیازی به حضور فیزیکی شان   در شرکت نباشد.
خیلی از ش��رکت ها   به این سمت حرکت کردند. یکی از شرکت ها  ی 
اس��تارت آپ دیگر ک��ه نرم افزارهای��ی برای دورکاری و ش��رکت ها  یی 
ک��ه کارمندان آنه��ا   از خانه کار می کنند، ارائ��ه می دهد، می گوید که 
»متقاضی ها  ی زیادی به سوی آنها   آمدند و در زمان همه گیری به نظر 

می رسد خیلی از شرکت ها   به سوی دورکاری حرکت کردند.«
البت��ه در چش��م انداز درازم��دت، این اتفاق ها   تا ح��دی می تواند 
ریسک ها  ی زیادی را به همراه داشته باشد. براساس دورکاری افراد، 
مالیات بر درآمد نیز مش��کل جدی می شود. به گفته سالتر، مشاور 
مالی��ات، »در بیرون از ش��رکت ها، وضعیت بد خواهد ش��د. قوانین 
مختلف و متفاوت مالیات در کش��ورهای متعدد باعث می ش��ود که 
اظهارنامه ه��ا  ی مالیاتی برای افراد در چند کش��ور صورت بگیرد و 
پیچیدگی ها  ی زیادی را به همراه داش��ته باش��د.« به نظر می رسد 
جریان نقدی نیز دچار مش��کل می ش��ود، زمانی که ش��ما در چند 
کش��ور حقوق دریاف��ت می کنید، معضالت زیادی ایجاد می ش��ود. 
س��التر هشدار می دهد: ش��رکت ها  یی که اجازه می دهند کارمندان 
خود در کشورهای ثانویه زیادی کار کنند و در آنجا حقوق دریافت 
کنن��د، دچار مش��کل در اظهارنامه های مالیاتی خود می ش��وند. او 
پیش��نهاد می کند: با کارمندان خود مش��ورت زیادی داشته باشید 
و نگذارید کارمندان در میانه راه گیر کنند. به طور مثال، ش��ایعاتی 
ایجاد ش��ده که اگر کارمندی کمتر از ۱۸۰ روز در یک کش��ور کار 
کند، در خطر مالیات ها  ی دیگری نخواهد بود و این س��خن بس��یار 

اشتباه است.
با در نظر گرفتن تمامی این قوانین، سالتر، شرایط یک نیویورکی، 
هنگ کنگ��ی و لندنِی مش��غول در برزیل را بررس��ی کرده اس��ت. 
نیویورک��ی اگ��ر در نیوی��ورک زندگی می کرد و ب��ه کار خود ادامه 
می داد، احتماال ۱64۸ دالر بیش��تر در دو م��اه دریافت می کرد. به 
این دلیل اس��ت که در برزیل قانون مالیات بر درآمد بدون در نظر 
گرفتن ملیت، 25 درصد اس��ت ک��ه از 24 درصد فدرال رزرو باالتر 
می ش��ود. بالعکس، اگر هنگ کنگی به کار خود در برزیل ادامه دهد 
۱۳۳4 دالر در دو ماه بیش��تر کس��ب خواهد کرد، چ��ون در آنجا 
مالیات بیش��تر خواهد بود. فردی ک��ه در لندن زندگی می کند نیز 
4۰ درصد مالیات باید پرداخت کند و به نظر می رسد با حضور خود 

در برزیل بیشتر سود خواهد کرد.
میوت��و می گوید ش��رایط و قوانین مالیاتی خ��ود را دقیق تر رصد 
خواهد کرد. ش��رکت او به وی پیش��نهاد داده ت��ا در لندن زندگی 
کند و یکی از مالیات دهنده ها  ی این ش��هر شود، یا اینکه به صورت 
قراردادی از ایتالیا به کار خود ادامه دهد. او تصمیم گرفته در ایتالیا 
بمان��د. با حضور در انگلی��س با افزایش مالیات این کش��ور روبه رو 
خواهد شد، اما میوتو به طور کلی بیشتر در نظر دارد به کشورهای 

دیگر نظیر اندونزی، آفریقای جنوبی و تایلند برود.«
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اقتصاد ایران سال هاس��ت که دچار انتظارات تورمی باال شده و مطالعات 
نش��ان می دهد که انتظارات تورمی، تاثیر زیادی در شکل گیری تورم های 
دورقمی داشته است. در واقع یکی از عوامل کلیدی تبیین تورم، انتظارات 
مردم از تورم آینده اس��ت. در اهمیت نق��ش انتظارات تورمی همین بس 
ک��ه امروزه برخی بانک ه��ای مرکزی از آن به عنوان یک ابزار سیاس��تی 
ب��رای تحقق اهداف خود بهره می گیرند. هرچند امواج انتظارات تورمی در 
بازارها تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی ش��کل می گیرد، اما 
سیاست گذار می تواند برای کنترل انتظارات تورمی، سیاست های پولی را به 
کار گیرد و حجم پول در دست مردم را به نقطه کافی برساند. هنگامی که 
مردم پول بیش از موردنیاز خود در دس��ت داشته باشند، انتظارات تورمی 

نیز بیش از پیش به تورم دامن می زنند.
ای��ن انتظارت تورم��ی از رفتار مردم برمی آی��د. هنگامی که عرضه پول 
در جامعه باالس��ت، مردم نیز پول کافی ب��رای خرید دارند. در این حالت، 
مردم هرگاه که تصمیم بگیرند، می توانند به سمت خرید هر کاالیی بروند، 
چراکه ابزار کافی در اختیار آنهاست و وقتی که ابزار مهیا باشد، هر تغییر 
قیمتی واکن��ش آنها را نیز به دنبال دارد. مثال وقتی قیمت طالی جهانی 
افزایش می یابد، مردم بی فوت وقت به س��مت بازار سکه هجوم می برند و 
همین شتاب تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت می شود. بنابراین هنگامی 
که سیاس��ت های پولی انبساطی باعث حجم زیاد پول می شوند و این پول 
نیز تماما دس��ت مردم و بنگاه هاست، انتظارات تورمی نیز همواره مستعد 

نقش آفرینی است، چراکه ابزار حرکت تورم در دست مردم است.
نقش انتظارات تورمی در تعیین قیمت ارز

چندی پیش در نشس��ت تخصصی »خبرآنالین« در »کالب هاوس« با 
حضور کارشناس��ان و اقتصاددانان به بررسی این موضوع پرداخته شد که 
»چرا بازار ارز، طال و بورس این روزها نوسان زیادی دارد؟« در این نشست، 
سیدکمال سیدعلی معاون اس��بق ارزی بانک مرکزی، سیاست گذار پولی 
را دچار روزمرگی خواند و گفت که س��ه عامل انتظارات تورمی، س��رمایه 
اجتماع��ی و عملکرد بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز نقش دارند؛ وحید 
شقاقی شهری به ریشه نوسان های بازار ارز اشاره کرد و گفت که فرسایشی 
شدن تعیین تکلیف برجام و FATF، انتظارات تورمی را افزایش می دهد 
و نهایت��ا عل��ی صادقی همدانی، اقتص��اد ایران را در حال دالریزه ش��دن 
دانست و به موشکافی تاثیر کسری بودجه بر بازار ارز پرداخت. بندهایی از 

صحبت های این سه را در ادامه گزارش حاضر می خوانید.
* س��یدکمال س��یدعلی: ابتدا باید توجه کنیم که آیا در شرایط عادی، 
وضعی��ت را تحلی��ل می کنیم یا در وضعیتی هس��تیم ک��ه بانک مرکزی 
نمی توان��د سیاس��ت های پولی خ��ود را اعمال کند. ای��ن موضوع برعهده 
بانک مرکزی اس��ت که بتواند نرخ تورم تا پایان س��ال را پیش بینی کند 
و بر پایه آن بازار ارز را مدیریت نماید، اما متاس��فانه در ش��رایط فعلی این 
امکان برای بانک مرکزی فراهم نیس��ت. به واسطه شرایط اقتصادی، بانک 
مرکزی با روزمرگی مواجه است و نمی تواند برنامه ریزی دقیق کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت داشته باشد، اما داده های اقتصادی در این فضا به ما 
چه می گویند؟ پیش بینی می شود نرخ تورم در سال جاری بین 45 تا 5۰ 

درصد باشد و نوسانات بازار ارز نیز نوساناتی افزایشی است.
کشور ترکیه در مقطعی که با تورم باالی 6۰ درصد روبه رو بود، نرخ سود 
خود را باالتر از تورم تعریف کرد تا کسانی که در این اقتصاد سرمایه گذاری 
می کنند، متضرر نشوند و بر این اساس به میزان تورم، لیر را در برابر دالر 
تضعیف می کرد، اما ما در ایران با س��ود منفی در ش��رایط تورم بسیار باال 
روبه رو هستیم. نرخ تورم در ایران باالتر از 4۰ درصد است، اما نرخ سود در 
محدوده 2۰ درصد قرار دارد. این وضعیت پرداخت س��ود منفی یا تحمیل 
زیان به سپرده گذار، به دالیل متعددی در ایران شکل گرفته و نمی توانیم 

مدل های معتبر اقتصادی را پیاده سازی کنیم.
در دهه ۸۰ و دوره دولت اصالحات، قیمت نفت به ۱۰ دالر رس��ید و ایران 
تنها س��ه و نیم میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داش��ت، اما به دلیل اینکه با 
فش��ارهای بین المللی روبه رو نبودیم، توانستیم با دریافت فاینانس بخشی از 
مش��کالت را حل کنیم. به طوری که در سال های 2۰۰4 تا 2۰۰6 حدود ۳5 
میلیارد دالر فاینانس از خارج تامی��ن کردیم. در این دوره درآمد ارزی ایران 
چندان باال نبود، اما دولت تصمیم به یکسان سازی نرخ ارز گرفت. من در آن 
مقطع، دبیر کمیس��یون مدیریت بازار ارز ب��ودم و مدیرانی که آنجا بودند هر 
هفته وضعیت نقدینگی و تورم را بررس��ی کرده و اهداف را تعیین می کردند. 
بانک مرکزی در این دوره می دانست که نرخ تورم تا پایان سال چقدر است و 
در نتیجه امکان برنامه ریزی برای تضعیف ریال در برابر ارزها را داش��ت. البته 
نوسانات روز بازارهای بین المللی نیز برای تعیین قیمت روزانه ارز مورد بررسی 
قرار می گرفت تا ببینیم در بازارهای جهانی چه اتفاقی رخ داده است. به نظر 
می رس��د برخی مدل های اقتصادی برای تبیین و تحلیل نرخ ارز در ش��رایط 
ع��ادی و معمول جواب می دهد، یعنی در ش��رایطی که بتوانیم با همه ارزها 

معامله انجام دهیم، اما واقعیت این اس��ت که ش��رایط ما به هیچ وجه عادی 
نیس��ت. به این ترتیب نمی توانیم تنها با مقایسه نرخ تورم داخلی و نرخ تورم 
خارجی، قیمت ارز را مش��خص کرد. حتی در حوزه نرخ تورم نیز باید مسائل 
داخلی را بررسی کرد. مثال مسکن به عنوان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم 
محس��وب می شود، اما مس��کن قابل معامله بین المللی نیست. در عین حال 
برخی تنها درباره دالر صحبت می کنند و این در حالی اس��ت که باید درباره 
سبد ارزی صحبت کرد. پس از یکسان سازی نرخ ارز شاهد ماندگاری و ثبات 
ب��ازار ارز در ایران بودی��م، اما با روی کار آمدن دولت نهم، قیمت دالر به یک 
مس��ئله حیثیتی برای دولت تبدیل شد و از سال ۱۳۸6 دولت با فشار شدید 
به بانک مرکزی مانع افزایش قیمت شد که در نتیجه این سیاست قیمت دالر 
طی دو س��ال از هزار تومان به ۳9۰۰ تومان رسید. وقتی پای برجام به میان 
آمد قیمت دالر تا ۳2۰۰ تومان عقب نش��ینی کرد. نکته اینجاست که در این 
مقطع، کسی کاری را انجام نداد. پس می بینیم اعتماد مردم به دولت و بانک 
مرکزی و انتظارات تورمی در تعیین قیمت ارز تا چه میزان موثر است. پس از 

خروج آمریکا از برجام نیز شاهد نوسان شدید قیمت ارز بودیم.
آتش بالتکلیفی ها بر انبار نقدینگی

* وحید ش��قاقی شهری: یکی از مهمترین ابزارها برای تحلیل بازار ارز، 
حجم و رشد نقدینگی است. بررسی ها نشان می دهد میزان رشد نقدینگی 
در دهه  چهل میانگین ۱7 درصد و در دهه پنجاه حدود ۳۱.5 درصد بوده 
اس��ت. در دهه شصت متوسط رش��د نقدینگی ۱۸ درصد، در دهه هفتاد 
27 درصد، در دهه هش��تاد 2۸ درصد و در دهه نود نیز 2۸ درصد برآورد 
می شود. به این ترتیب عمال در سه دهه هفتاد و هشتاد و نود میانگین رشد 
نقدینگی حدود 2۸ درصد بوده اس��ت. در همین حال، میانگین نرخ تورم 
در دهه چهل ۱.6 درصد، در دهه پنجاه ۱۳.5 درصد، در دهه ش��صت ۱۸ 
درصد و در دهه هفتاد 24.5 درصد بود. سپس میانگین نرخ تورم در دهه 
۸۰ به حدود ۱5 درصد و در دهه 9۰ به 24 درصد رس��ید. پس می بینیم 
در دهه هشتاد با اینکه میانگین رشد نقدینگی 2۸ درصد بوده، اما میانگین 
نرخ تورم به ۱5 درصد رسیده، اما در دهه 9۰ میانگین رشد نقدینگی 2۸ 

درصد بوده و نرخ تورم نیز 24 درصد برآورد شده است.
انتظارات تورمی بر قیمت ارز تاثیرگذار است. برآوردها نشان می دهد روزانه 
حدود 4 هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران اتفاق می افتد، 
اما با وجود رشد نقدینگی، عامل اصلی که در این دو ماهه منجر به رشد نرخ 
ارز شده، انتظارات تورمی بوده است. به عبارت دیگر، انتطارات تورمی مانند 
آتش��ی است که در انبار کاه افتاده و حال ش��عله ور شده است. در مجموع، 
پنج عامل مهم در شکل گیری انتظارات تورمی نقش دارند؛ اولین عامل مهم، 
میزان کارآمدی تیم اقتصادی دولت اس��ت. دوم، نااطمینانی و ابهام بر س��ر 
مذاکرات هس��ته ای است و عامل سوم نیز به بحث مدیریت و کنترل کرونا 
برمی گ��ردد. در این حوزه نیز ابهاماتی جدی وجود دارد. در عین حال ابهام 
چه��ارم به موض��وع FATF برمی گردد و ابهام آخر ریش��ه در ناآرامی های 
منطقه و افغانس��تان دارد. به این ترتیب، مس��یر حرکت بازار ارز مس��یری 
اطمینان بخش نیست و الزم است با اتخاذ سیاست های دقیق در حوزه پولی 
و مالی و تعیین تکلیف موضوعات مهم سیاسی، این وضعیت را مدیریت کرد.
این عوامل با س��هم های مختلف دست به دس��ت هم می دهند؛ به نظر 
من، سهم بحث مذاکرات و توافق هسته ای در شکل گیری انتظارات تورمی 
بس��یار ب��اال بوده و اخباری هم ک��ه در این خصوص مخابره ش��ده، اخبار 
خوشایندی نیست و حتی آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، صراحتا 
اعالم کردند که به آینده مذاکرات خوشبین نیستند، همین امر سیگنالی 

جدی برای بازار ارز محسوب می شود.
مدیریت انتظارات تورمی، امر مهمی اس��ت و متاسفانه این بالتکلیفی ها 
همچون آتشی بر انبار نقدینگی عمل کرد و ظرف دو ماهه اخیر شاهدیم 
قیم��ت ارز ح��دود 4 هزار تومان افزایش یافته اس��ت. این افزایش 4 هزار 
تومانی قیمت در حالی اتفاق افتاد که در س��ه س��ال پیش قیمت دالر در 
مح��دوده ۳ هزار تومان بود و حال تنه��ا افزایش قیمت رخ داده ظرف دو 
ماه به این میزان رس��یده اس��ت. متاسفانه این نااطمینانی ها اثرات خود را 
بر س��ایر کاالها نیز می گذارن��د، چراکه همه بازارها زنجی��روار به بازار ارز 
متصل هس��تند. همچنین در مورد کاهش های یک��ی دو روزه نرخ ارز در 
بازار می توان گفت این موضوع به دلیل تزریق های ارزی روزانه اس��ت، اما 
ما باید یک روند دو ماهه را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجه انتظارات 
تورمی، رشد نرخ ارز در آن مدت رخ داده است و هر چقدر مذاکرات برجام 
و FATF بیشتر دچار فرسایش شود و این روند طوالنی گردد، بر انتظارات 
تورمی افزوده خواهد شد و متاسفانه این انتظارات تورمی شکل گرفته در 

کوتاه مدت اصالح پذیر نخواهد بود.
چرا اقتصاد در حال دالریزه شدن است؟

* عل��ی صادقی همدان��ی: به خاطر وجود درآمدهای نفتی در گذش��ته 
متوجه اشتباهات سیاست گذاری ها نمی شدیم؛ مانند فرد بیماری که مخدر 
مصرف می کند و متوجه درد ناشی از بیماری خود نمی شود، اما وقتی مخدر 
قطع می ش��ود، دردهای واقعی خود را نشان می دهند. ما مجموعه عریض 
و طویلی به نام دیوان ساالری به اسم دولت به وجود آورده ایم که 2 هزار و 
۸۸2 هزار میلیارد تومان خرج دارد و شاید برخی بگویند بودجه شرکت های 

دولت��ی را نباید محاس��به کنیم اما به هر صورت این هزینه واقعی اس��ت. 
در عی��ن حال در اقتصاد ایران 25۰۰ هزار میلی��ارد تومان یارانه پرداخت 
می شود، این در حالی است که اگر اینها را جمع ببندیم، می بینیم که جمع 
این هزینه ها از مجموعه تولید ناخالص داخلی ما بیش��تر خواهد ش��د. این 
بدان معناست که مجموعه عریض و طویل دیوان ساالر صورتحسابی را پیش 

روی ملت می گذارند که از حجم تولید ملی باالتر است.
اگر بخواهم به زبان بسیار ساده توضیح بدهم باید بگویم این اقتصاد به 
سمت عقب در حال حرکت است و اگر نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت 
به یکدیگر را بررسی کنیم، می بینیم عمدتا تغییرات آنچنانی و نوسان های 
شدید مانند ایران ندارند. چیزی که باعث شده نرخ ارز در ایران تحت تاثیر 
قرار گیرد، ریزش ارزش پول ملی ماست که این اتفاق ناشی از سوءمدیریت 
پولی اس��ت. سوءمدیریت پولی نیز در اثر تامین مالی کسری بودجه شکل 
گرفته و اینجاست که بی انضباطی و اشتباه هولناک، خود را در بازار ارزهای 
خارجی نش��ان می دهد. به این ترتیب، مادامی که برای حامل های انرژی 
یارانه پرداخت می ش��ود و برای ساخت مس��کن و ... با گشاده دستی یارانه 

می دهند، نمی توان انتظار دیگری داشت.
همین حاال با وجود کسری بودجه شدید، همچنان در جریان انتخابات 
شاهد وعده های عجیب و غریب بودیم که همگی می توانند به این کسری 
بودج��ه دامن بزنند و عاقبت این وضعی��ت افزایش تورم خواهد بود. یکی 
دیگ��ر از عواملی که باعث عقبگرد این اقتصاد می ش��ود، کاهش مس��تمر 
خالص حس��اب تراز پرداخت هاست؛ این بدان معناس��ت که خروج ارز از 
کشور باالتر از س��رعت ورود آن است و باید توجه داشت که سیاست ها و 
گارد ما در قبال تعامالت بین المللی و گشایش های سیاسی، این پیام را به 
فعاالن بازار منتقل می کند که جریان ورودی ارز در آینده مستمرا کاهش 
پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، موتور اقتصاد روز به روز با کاهش فعالیت 
روبه رو می ش��ود و برخی در این شرایط این سوال مهم را مطرح می کنند 
که چرا اقتصاد ایران در حال دالریزه ش��دن اس��ت؟ طبیعی است و وقتی 
پیش بینی ها بر کاهش ورودی ارز به کش��ور اس��توار اس��ت و تمایل برای 
خروج ارز باالس��ت، چنین اتفاقی گریزناپذیر خواهد بود. البته این مشکل 
راه حل دارد و باید کسری بودجه دولت از راه های غیرتورمی پوشش داده 
ش��ود و در اولویت دوم، کس��ری بودجه کاهش یافته و حتی از بین برود. 
بی تردی��د این اقدام زمینه را ب��رای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار 

ارز فراهم خواهد کرد.

چرا بازارهای مالی در این روزها نوسان زیادی دارند؟

پنجضلعیانتظاراتتورمی
بانکنامه

قیمت دالر چگونه افزایش و سپس کاهش یافت؟
2 نیمه متفاوت بازار ارز در هفته گذشته

بازار ارز در هفته ای که گذش��ت دو نیمه کامال متفاوت را تجربه 
ک��رد. کاهش قابل توجه قیمت ها در نیمه ابتدایی و ثبات قیمت در 
نیمه دوم هفته، نش��ان دهنده انتظار بازار برای تحوالت اقتصادی و 
تصمیمات جدید است. بازار ارز سرانجام در هفته گذشته وارد روند 
نزولی شد و قیمت ها به محدوده دو هفته پیش، یعنی پیش از آغاز 
تعطیالت ش��ش روزه کرونایی بازگشت. بررسی روند تحوالت ارزی 
در این هفته نش��ان می دهد علی رغم تمایل افزایش��ی بازار در روز 
ش��نبه، طی روزهای یکشنبه و دوش��نبه بازار شاهد کاهش شدید 
قیمت ه��ا هم در بازار آزاد و هم در صرافی های بانکی بود. البته این 
روند نزولی شدید از روز سه شنبه متوقف شد و پس از کمی افزایش 

بها، بازار سه روز پایانی هفته را در نوسانی متعادل سپری کرد.
کارشناسان برای ردیابی این تغییر رفتار در معامالت بازار، بررسی 
تحوالت را از چهارش��نبه هفته قبل از آن آغاز می کنند، آنجا که با 
رأی اعتماد مجلس ش��ورای اسالمی، تیم اقتصادی دولت سیزدهم 
تکمیل ش��د. در تداوم این خبر افزایش قیمت صرافی های بانکی در 
روز پنجش��نبه علی رغم کاهشی ش��دن قیمت ها در بازار آزاد، این 
س��یگنال را به فعاالن بازار ارز رس��اند که دولت جدید تصمیم دارد 
ت��ا کنترل قیمت های بازار ارز را آغاز کند. همین امر موجب نگرانی 
نوس��ان گیران ش��د. عالوه بر این، کاهش فاصل��ه قیمت ارز در بازار 
آزاد و صرافی های بانکی فش��ار تقاضای کاذب را هم در بازار کاهش 
می دهد، بر همین اس��اس پیش از آغاز معام��الت این هفته انتظار 

کاهش قیمت ها دور از ذهن نبود.
ب��ه گ��زارش ایرنا، با این وج��ود نوس��ان گیران در معامالت نیمه 
ابتدایی روز ش��نبه با تداوم دادن هیجان صعودی که طی دو هفته 
پیش��ین ب��ازار را تحت تاثیر خ��ود قرار داده بود، قیم��ت دالر را تا 
نزدیک��ی 2۸ ه��زار و ۳۰۰ تومان افزایش دادن��د و پس از آن برای 
کسب سود، اقدام به فروش ارزهای در اختیار خود کردند که منجر 
به نزولی ش��دن بازار در نیمه دوم معامالت روز ش��نبه ش��د، اما از 
روز یکش��نبه، دو خبر دیگر به شدت بازار را به سمت کاهش تقاضا 
و در نتیج��ه اف��ت قیمت، تهییج کرد. اولین خب��ر مربوط به فرمان 
رئیس جمهوری در اولین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت 
ب��رای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم ب��ود که طی آن اعضای تیم 
اقتصادی دولت مامور به اس��تفاده از تجربه ها و دیدگاه های نخبگان 
در جه��ت ارائ��ه راهکارهای تقویت ارزش پول ش��دند. این موضوع 
مجددا نوسان گیران را به خروج از بازار تشویق کرد و آنها با نگرانی 

از تقویت عرضه از سوی بازارساز به فروش ارز پرداختند.
اما خبر دیگری که موج کاهش قیمت را س��رعت بخشید، مربوط 
به تازه ترین آمار تجاری درخصوص کاهش قابل توجه میزان واردات 
کش��ور در مردادماه بود. انتشار این خبر که معنای کاهش تقاضای 
واقعی برای خرید ارز اس��ت در حالی منتش��ر شد که طی مردادماه 
قیمت ارز در بازار همواره با افزایش مواجه بود. بنابراین برای فعاالن 
اقتصادی مش��خص شد این افزایش قیمت بیش از آنکه تحت تاثیر 
عوامل اقتصادی رخ داده باش��د، موثر از عوامل روانی اتفاق افتاده و 
بر همین اس��اس معامله گران بازار برای خرید ارز احتیاط بیشتری 

از خود نشان دادند.
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آیا دنیا بدون رسانه ها جای بهتری است؟
نگرش ایرانیان به رسانه های اجتماعی

براساس نظرسنجی اخیر مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران )ایسپا( 
درخص��وص نگ��رش ش��هروندان پیرامون رس��انه های اجتماع��ی،  اغلب 
پاس��خگویان، استفاده از رس��انه های اجتماعی را الزم و ضروری می دانند. 
مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران با هدف بررس��ی نگرش شهروندان 
درخصوص رسانه های اجتماعی، نظرس��نجی را در مقیاس ملی در تاریخ 
۱7 تا 2۰ مردادماه امس��ال انجام داد. اطالعات این نظرس��نجی با رعایت 
اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت ۱۸ سال به باالی کل کشور )اعم 
از مناطق ش��هری و روستایی( با تعداد نمونه ۱57۰ نفر به شیوه مصاحبه 
تلفنی گردآوری ش��د. بالغ بر 5۰.4 درصد پاس��خگویان این نظرسنجی را 
مردان و 49.6 درصد را زنان تش��کیل می دادند که ۳۸.2 درصد در مراکز 
استان ها، ۳5.۸ درصد در سایر شهرها و 26 درصد نیز در روستاها سکونت 

داشتند.
در این نظرس��نجی، نگرش شهروندان پیرامون رس��انه های اجتماعی؛ 
اس��تفاده شهروندان از رس��انه های اجتماعی مجازی به تفکیک خارجی و 
داخلی؛  میزان استفاده کاربران از رسانه های اجتماعی در روز، هفته و ماه؛ 
کسب درآمد ش��هروندان از طریق رسانه های اجتماعی؛ نگرانی کاربران از 
فاش شدن اطالعات شخصی در رس��انه های اجتماعی، مورد بررسی قرار 
گرفت. براساس نتایج به دست  آمده، 7۸.۸ درصد پاسخگویان با گزینه »این 
روزها استفاده از رسانه های اجتماعی الزم و ضروری است«، موافق و ۱۳.4 
درص��د مخالف بودند و 7.۸ درصد نی��ز در این خصوص اظهار بی اطالعی 

کردند.
همچنین 5۸ درصد پاسخگویان معتقد بودند که »رسانه های اجتماعی 
باعث تقویت روابط اجتماعی می شود«، 27.۳ درصد با این موضوع مخالف 
و ۱4.7 درصد نیز در این خصوص نظر یا پاس��خی نداش��تند. در پاسخ به 
گزین��ه »دنیا بدون رس��انه های اجتماعی، جای بهتری اس��ت« نیز ۳2.2 
درصد پاس��خگویان با این گزینه موافق، 57 درصد مخالف و ۱۰.۸ درصد 
هم پاس��خی برای آن نداشتند. در عین حال 4۸.4 درصد پاسخگویان در 
پاسخ به این پرسش که »در حال حاضر، شما از کدام رسانه های اجتماعی 
استفاده می کنید؟«، اعالم کردند که فقط از رسانه های اجتماعی خارجی 
مثل تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام استفاده می کنند؛ در مقابل ۱.۸ درصد 
پاسخگویان فقط از رس��انه های اجتماعی داخلی مثل سروش، روبیکا و... 
اس��تفاده می کنند. همچنین 22.۸ درصد پاس��خگویان، هم از رسانه های 
اجتماعی داخلی و هم خارجی اس��تفاده می کنند. 27 درصد پاسخگویان 
نیز در حال حاضر کاربر هیچ کدام از رسانه های اجتماعی داخلی یا خارجی 
نیس��تند. براساس نتایج این نظرسنجی، ۱9.۸ درصد پاسخگویان )معادل 
۱4.5درص��د کل نمونه( اعالم کردند که »از طریق رس��انه های اجتماعی 
کس��ب درآمد دارند« و در مقاب��ل ۸۰.2 درصد گفته اند درآمدی از طریق 
رسانه های اجتماعی ندارند. کس��ب درآمد شهروندان از طریق رسانه های 
اجتماعی در بین زنان و مردان متفاوت اس��ت. به طوری که مردان بیشتر 

از زنان بیان کرده اند از طریق رسانه های اجتماعی کسب درآمد می کنند.
همچنین در پاس��خ به گزین��ه »در مجموع چقدر نگران هس��تید که 
ناخواسته اطالعات شخصی تان در رسانه های اجتماعی فاش شود؟«، 44.۸ 
درصد کس��انی که از رسانه های اجتماعی اس��تفاده می کنند، اصال نگران 
فاش شدن اطالعات ش��خصی خود در رسانه های اجتماعی نیستند؛ 9.6 
درص��د به میزان کم، ۱6.۸ درصد به میزان زیاد و ۱۳.9 درصد تا حدودی 
در این خصوص احس��اس نگرانی می کنند. ۱4.۸ درصد کاربران نیز کامال 
نگران فاش شدن اطالعات شخصی خود در رسانه های اجتماعی هستند. 
جالب است که میزان نگرانی پاسخگویان از فاش شدن اطالعات شخصی 
در رس��انه های اجتماعی در بین زنان و مردان متفاوت است، به طوری که 

مردان بیشتر از زنان در این خصوص اظهار نگرانی کامل و زیاد کرده اند.

هیچ  کاهش حقوقی در کار نیست
خیال کارکنان راحت

با اینکه به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش حقوق کارکنان دولت، 
س��ازمان برنامه و بودج��ه آن را تکذیب اعالم کرده اس��ت، اما هزینه های 
سنگین پرداخت حقوق و دستمزد و منابعی که پایدار و قابل تحقق نیست، 

از چالش های پیش روی دولت سیزدهم در نیمه دوم امسال خواهد بود.
 ب��ه گزارش ایس��نا، اخیرا مطالبی در مورد کاه��ش حقوق کارمندان و 
کارکن��ان دول��ت در برخ��ی از ش��بکه های اجتماعی به نقل از مس��عود 
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و  بودجه منتشر شد، ولی این سازمان بر 
کذب بودن چنین موضوعی تاکید کرد. سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده 
که اصالحات ساختاری و افزایش بهره وری با اتکا به نیروهای توانمند کشور 
از جمله کارکنان دولت از جمله برنامه هایی است که این سازمان در قالب 

برنامه و همچنین بودجه سال آینده باجدیت آن را دنبال می کند.
اما حواش��ی حقوق در حالی مطرح می ش��ود که در بودجه سال جاری 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا 25 درصد پیش بینی و مقرر شد 
که دریافتی های باالی ۱۰ میلیون تومان مش��مول این 25 درصد نشده و 
فقط به می��زان ثابت 2میلیون و 5۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داش��ته 
باشند. این در حالی است که هزینه های جاری دولت به طور قابل توجهی 
در بودجه امسال افزایش داشت؛ به طوری که در الیحه پیشنهادی دولت تا 
دو برابر رشد داشته و به 6۳7 هزار میلیارد تومان رسیده بود ولی در نهایت 
با مصوبه مجلس در قانون بودجه هزینه های جاری که عمده آن را پرداخت 

حقوق دربر می گیرد به بیش از 9۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش تند هزینه های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر 
منابع پایدار و تضمین شده ای در بودجه پیش بینی نشده بود  و موجب شده 
دولت در سال جاری نیمی از هزینه های خود را از محل استقراض از بانک 
مرکزی و ف��روش اوراق تامین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم 
اس��ت. در همین رابطه اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتش 
نس��بت به نحوه بودجه ریزی و افزایش قاب��ل توجه هزینه ها انتقاد کرده و 
گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین 
افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیش بینی منابع در بودجه امسال 

گنجانده شده است؟
او البت��ه نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان س��ازی و پرداخت 
فوق العاده ها در حقوق به ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج 
از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه تراشی 
در روزهای پایانی دولت گذشته اخالقی نبوده است. میرکاظمی که وعده 
ترمیم وضعیت بودجه در س��ال های بعد را داده است اعالم کرده که چند 
ماه باقی مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به صورت 
انقباضی و با کنترل هزینه ها پیش خواهد برد و احتماال اصالحیه یا متمم 

ارائه نمی شود مگر در صورت ضرورت.

دریچــه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در ابتدای هفته گذش��ته وارد فاز 
اصالحی ش��د و هرچند در آخرین روز کاری هفته با رش��دی پرقدرت به 
کانال ۱.5 میلیونی بازگشت، اما در نهایت با ۳۰ هزار واحد کاهش نسبت 
به هفته قبل به رقم یک میلیون و 52۰ هزار واحد رسید و بازدهی حدود 
منفی 2 درصد را ثبت کرد. با وجود عملکرد نزولی ش��اخص کل بورس و 
ش��اخص هم وزن، اما ارزش کل معامالت و همچنین حجم کل معامالت 
بورس در این هفته )نسبت به هفته قبل( افزایشی بود. به طوری که ارزش 
کل معام��الت بازار بورس ب��ا 5۰ درصد افزایش در این هفته از 4۰۸ هزار 
و 9۳۰ میلی��ارد ریال به 6۱2 هزار و 9۰5 میلیارد ریال رس��ید. همچنین 
حجم کل معامالت این بازار از 49 هزار و 54 میلیون سهم در هفته قبل به 
69 هزار و 764 میلیون سهم در این هفته رسید که رشد 42.2 درصدی 

را نشان می دهد.
همه بازارها )بازار اول س��هام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه و 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله( در هفته ای که گذشت، روندی 
صعودی داشتند و با این وجود، ترمز شاخص ها کشیده شد. به طوری که 
در پایان هفته ش��اخص کل بورس با ۱.9۰ درصد کاهش نسبت به هفته 
قبل از یک میلیون و 55۰ هزار واحد تا رقم یک میلیون و 52۰ هزار واحد 
عقب رفت که کاهش 29 هزار و 52۱ واحدی را نش��ان می دهد. شاخص 
کل ب��ا معیار هم وزن نیز ب��ا ۰.22 درصد کاهش از عدد 456 هزار و ۳5۸ 
واحد در هفته قبل به رقم 455 هزار و ۳76 واحد در این هفته رسید که 

بیانگر افت 9۸۳ واحدی است.
رشد ۵0 درصدی ارزش کل معامالت بورس

بورس تهران در هفته منتهی به ۱۰ ش��هریور، حرکتی پرفراز و نش��یب 
داشت و با اینکه وضعیت بازارها صعودی بود، اما شاخص ها وضعیت نزولی 
داشتند. در این هفته تمامی بازارها نسبت به هفته قبل خود، روند صعودی 
را طی کردند. بر این اساس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، افزایش 4۳ 
درصدی را در این هفته نس��بت به هفته قبل تجربه کرد و از ۱46 هزار و 
426 میلیارد ریال به 2۱۰ هزار و ۱۰5 میلیارد ریال رسید. حجم معامالت 
این بازار نیز که هفته قبل ۱9 هزار و ۳69 میلیون س��هم بود به 26 هزار 
و ۱42 میلیون سهم در این هفته رسید و افزایش ۳5 درصدی را به ثبت 
رساند. روند حرکت بازار دوم سهام نیز همانند بازار اول سهام صعودی بود، 
ب��ه طوری که ارزش معامالت این بازار در این هفته نس��بت به هفته قبل، 
57 درصد افزایش یافت و از ۱69 هزار و 762 میلیارد ریال به 266 هزار و 
۳66 میلیارد ریال رسید. حجم معامالت این بازار نیز با 49 درصد افزایش، 

از 25 هزار و 769 میلیون سهم به ۳۸ هزار و 4۳۸ میلیون سهم رسید.
بازار بدهی نیز همچون بازارهای دیگر، هفته ای سبز را پشت سر گذاشت 
و ارزش معامالت این بازار با رشد ۳۸ درصدی از ۱۰ هزار و ۸74 میلیارد 

ریال در هفته قبل به ۱5 هزار و 45 میلیارد ریال در این هفته رسید. حجم 
معامالت بازار بدهی نیز از ۱۱ میلیون برگه به ۱5.45 میلیون برگه رسید 
که رش��دی 4۰ درصدی را نش��ان می دهد. طبق بررسی های انجام شده، 
حجم معامالت بازار مشتقه که هفته  های گذشته روندی معکوس داشت، 
در این هفته سبزرنگ بود. بر این اساس، ارزش معامالت این بازار در هفته 
قبل 22۸ میلیارد ریال بود که در این هفته به 742 میلیارد ریال رسید و 
افزایش 225 درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت این بازار هم با افزایش 
چش��مگیر ۳ هزار و ۸76 درصدی، از 2 میلی��ون قرارداد در هفته قبل به 

76.۳ میلیون قرارداد در این هفته رسید.
همچنین صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله نیز در هفته ای که 
گذش��ت، روندی صعودی داشتند و ارزش معامالت این بازار از ۸۱ هزار و 
64۰ میلیارد ریال در هفته قبل به ۱2۰ هزار و 64۸ میلیارد ریال در این 
هفته رس��ید و رشد 47.7۸ درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت در این 
بازار نیز با رشد ۳۰.45 درصدی در این هفته نسبت به هفته قبل از ۳ هزار 

و 9۰4 میلیون یونیت به 5 هزار و 92 میلیون یونیت رسید.
مسیر معامالت بورس در نیمه دوم شهریور

یک کارش��ناس بازار س��رمایه در پیش بینی مس��یر معامالت بورس در 
نیم��ه دوم ش��هریورماه می گوید: اصالح کوتاه مدت ش��اخص بورس نباید 
باعث نگرانی س��هامداران شود. در ش��رایط کنونی، تهدیدی متوجه بازار 
سرمایه نیست؛ احتماال در نیمه دوم شهریورماه وضعیت معامالت بورس، 
صعودی خواهد بود و سهامداران قادر به کسب بازدهی معقول از این بازار 

خواهند بود. علیرضا تاج بر با اش��اره به افت اخیر ش��اخص بورس و ترس 
س��هامداران از روند اصالحی بازار سهام می افزاید: ترس فعلی سهامداران 
از روند اصالحی بازار، طبیعی اس��ت و نمی توان در کوتاه مدت خوش بینی 
برای سرمایه گذاری در این بازار را به سهامداران بازگرداند. با توجه به رشد 
حدود 4۰ درصدی  بازار در دو ماه اخیر، طبیعی است که اکنون شاخص 
بورس برای مدتی موقت وارد مدار اصالحی شود. هرچند با توجه به وجود 
ش��رایط بنیادی در اقتصاد کشور، وضعیت حاکم در بازارهای موازی و نیز 
شرایط فعلی در بازار سهام خطر چندانی نمی تواند تا پایان سال جاری روند 

صعودی معامالت بورس را مختل کند.
تاج ب��ر با تاکید بر اینک��ه در پیش گرفتن روند صعودی ب��ازار نیازمند 
زمان های مختلف و انجام آن در مقاطع متفاوت است، ادامه می دهد: نباید 
انتظار داشت روند صعودی بازار با شتاب زیاد و به صورت ممتد ادامه داشته 
باشد. به طور حتم قرار گرفتن بازار بر مدار صعودی در بازه زمانی بلندمدت 

نیاز به اصالح دارد.
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سهامداران در اصالح بازار 
اقدام به جابه جایی س��هام خ��ود در بازار می کنن��د، می گوید: در صورتی 
ک��ه روند صعودی بازار به صورت مداوم ادامه دار باش��د، دیگر هیچ فرصت 
خریدی برای سهامداران ایجاد نمی شود؛ بنابراین فقط در زمان اصالح بازار 
است که سهامداران تمایل به خرید سهام ارزنده بازار با قیمت های پایین تر 
خواهند داش��ت. از آنجا که اصالح فعلی ش��اخص بورس موقتی است، به 
نظر می رس��د که بازار به مرور و با انتش��ار گزارش ش��ش ماه شرکت های 
صادرات مح��ور و نیز تثبیت نرخ دالر به مرحله تعادل برس��د و بعد از آن 

دوباره شاهد روند صعودی بازار خواهیم بود.
ب��ه گفت��ه وی، براس��اس پیش بینی ه��ای صورت گرفت��ه، از نیمه دوم 
شهریورماه وضعیت تعادلی معامالت بورس به روند صعودی تبدیل خواهد 
شد و دوباره سهامداران در آن زمان قادر به کسب بازدهی معقولی از این 

بازار خواهند بود.
او روند اصالحی ش��اخص بورس را به دلیل رش��د پرش��تاب بازار در دو 
م��اه اخی��ر طبیعی می دان��د و می افزاید: در وضعی��ت فعلی هیچ خطری 
تهدیدکننده معامالت بورس نیس��ت، همچنین س��رمایه گذاران همسو با 
تورم حاکم در کش��ور باید سرمایه های خود را تبدیل به دارایی های مالی 
یا کاال کنند. بازارهای موازی اکنون با ریس��ک مالیاتی همراه هس��تند و 
براساس صحبت های انجام ش��ده قرار بر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه 
در این بازارهاست؛ بنابراین سرمایه گذاری در بازار سرمایه بهترین سپر در 
برابر تورم است. اکنون شرکت هایی در بازار سرمایه حضور دارند که در حال 
صادرات هستند و درآمد آنها وابسته به دالر است که سهام این شرکت ها 

در بازار با اقبال مواجه خواهند شد.

ترمز شاخص ها با وجود افزایش ۵0 درصدی ارزش کل معامالت بورس کشیده شد

فرازونشیببورسدرشهریور

از آزادسازی سهام عدالت حدود ۱6 ماه می گذرد؛ پرونده نیمه تمامی که 
هرچند وقت یک بار فصل جدیدی به آن اضافه می شود، اما در هیچ کدام از 

این فصل ها، مشموالن امکان دسترسی به حق خود را ندارند.
 به گزارش ایس��نا، فرآیند آزادسازی س��هام عدالت، سال ۱۳99 بعد از 
حدود ۱4 س��ال صورت گرفت تا مردم مالک س��هام خود باشند. هرچند 
مش��موالن حق انتخاب داش��تند تا س��هام خود را به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم اداره کنند، با این حال تقریبا هیچ کدام از افراد این دو گروه 

نتوانستند آنطور که انتظار می رفت مالک سهام خود شوند.
اردیبهشت سال گذش��ته بود که مقام معظم رهبری موافقت خود را با 
آزادسازی سهام عدالت در ابالغیه ای اعالم کردند و بالفاصله به مشموالن 
این امکان داده ش��د که یکی از دو روش مس��تقیم و غیرمستقیم را برای 
مدیریت س��هام خود انتخاب کنند. در روش مس��تقیم افراد می توانستند 
شخصا نس��بت به فروش سهام خود اقدام کنند، اما در روش غیرمستقیم 
افراد سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی می شدند. نهایتا حدود ۱9 
میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰ میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را 

برای مدیریت سهام خود برگزیدند.
فرآیند آزادس��ازی در روزهای اوج بازار سرمایه صورت گرفت و شاخص 
در پی کس��ب رقم 2 میلیون واحد بود. در آن روزها ارزش واقعی س��هام 
عدالت به ارزش اولیه حدود 5۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده 
بود و این رقم وسوسه کننده بسیاری از سهامداران را بر آن داشت تا نسبت 
به فروش س��هام خود اقدام کنند. البته در ابتدا ۳۰ درصد س��هام عدالت 
و چندی بعد ۳۰ درصد دیگر آزادس��ازی ش��د و قرار بود 22 بهمن س��ال 
۱۳99، باقیمانده سهام آزادسازی شود که این اتفاق رخ نداد. البته اشخاص 
نمی توانستند سهام خود را به فروش بگذارند و برای فروش سهام خود باید 

از طریق بانک و کارگزاری اقدام می کردند.
در همان روزها بود که عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا ریزش 
بازار اس��تارت بخورد. یکی از همین عوامل نیز فشار فروشی بود که سهام 
عدالت به بازار تحمیل می کرد و همین اتفاق باعث شد تقاضای بسیاری از 
مشموالن به نتیجه نرسد و درحالی که همسو با روند کاهشی بازار سرمایه، 
از ارزش واقعی س��هام عدالت کاسته می شد، سهام مردم فروش نمی رفت 
و در نتیجه پولی به حس��اب آنها واریز نمی ش��د. در نهایت مس��ئوالن در 
ش��هریورماه تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار سرمایه، 
فروش سهام عدالت را متوقف کنند، بنابراین مشموالن حتی از طریق بانک 
و کارگزاری هم نمی توانستند اقدام به فروش سهام خود کنند. هرچند در 
ش��ش ماهه دوم سال وعده هایی برای فروش سهام عدالت از جمله امکان 
خرید این س��هام توس��ط هلدینگ های بزرگ داده شد، اما این وعده ها تا 
پایان س��ال اجرایی نش��دند، حال آنکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 

اولیه حدود 5۰۰ هزار تومانی، تا 9 میلیون تومان هم کاهش پیدا کرد.
در آن سوی ماجرا نیز غیرمستقیم هایی بودند که سهامدار شرکت های 
س��رمایه گذاری استانی ش��ده بودند و ارزش این شرکت ها به بیش از ۳4 
هزار میلیارد تومان رس��یده بود. در این راس��تا، قرار بود مجامع الکتریکی 
شرکت های س��رمایه گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در 
مجامع اعضای هیأت مدیره ش��رکت ها را انتخ��اب کنند. این اتفاق که به 
عبارتی بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب می شد، قرار بود 2۰ 
اس��فندماه سال گذشته صورت بگیرد اما نهایتا لغو شد. هرچند مسئوالن 
رس��ما دلیلی برای لغ��و انتخابات ذک��ر نکردند، اما بای��د گفت مخالفت 

ش��رکت های سرمایه گذاری استانی و انتقاد به نحوه برگزاری مجامع )زیرا 
مش��موالن برای حضور در مجامع باید س��جامی می شدند و شرکت ها بر 
این باور بودند که همه مردم امکان دسترس��ی ب��ه اینترنت و ثبت نام در 
س��جام را ندارند( باعث لغو این جریان ش��د و در حال حاضر نیز خبری از 

این فرآیند نیست.
در هر صورت چندی پیش محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس س��ازمان 
بورس اعالم کرد قرار اس��ت فروش سهام عدالت تدریجی آغاز شود و باید 
تالش کرد تا این اقدام  به صورت ماهانه و با درصدهای کم اجرایی شود. 
دهقان تاکید کرده بود که به هیچ عنوان الزم نیست یکباره ۳۰ درصد از 
سهام عدالت آزادسازی شود، در این زمینه می توان به منظور جلوگیری از 
تاثیر منفی آن بر معامالت بورس در هر مرحله یک درصد از آن را در بازار 
آزادس��ازی کنیم. او در مورد زمان اجرایی شدن برنامه های در دستور کار 
سازمان بورس برای فروش سهام عدالت نیز گفته بود که زمان اجرایی شدن 
این تصمیمات وابس��ته به وضعیت بازار است، هر لحظه که احساس شود 
این اقدامات تاثیر منفی را بر بازار می گذارد اجرای آنها متوقف خواهد شد.
پس از صحبت های دهقان، شرکت سپرده گذاری مرکزی در اطالعیه  ای 
اعالم کرد که آن دسته از مشموالن سهام عدالتی که سفارش فروش سهام 
خود را در ماه های گذشته در درگاه های الکترونیکی شرکت های کارگزاری 

و یا سیستم بانکی ثبت کرده اند، اما با توجه به تغییرات قیمتی ایجادشده 
از روز ثبت س��فارش تاکنون، قصد انصراف دارند، تا تاریخ تعیین شده ) 5 
شهریورماه ۱4۰۰( مهلت دارند، سفارش های خود را لغو کنند. اطالعیه ای 
که به نظر می رس��ید س��عی در منصرف کردن مشموالن در فروش سهام 
عدالت داش��ته که البته با توجه به شرایط حساس بازار سرمایه نیز دور از 

انتظار نبود.
پس از آن نیز مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس اعالم کرد که 
فروش سهام عدالت با توجه به شرایط حاکم بر بازار به صورت بلوکی انجام 
خواهد ش��د. در نهایت نیز دهق��ان در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده که 
فعال هیچ برنامه ای برای آزادس��ازی معامالت سهام عدالت به صورت خرد 

وجود ندارد. 
با این حال و با پذیرش اینکه ممکن اس��ت امکان فروش س��هام عدالت 
به صورت خرد باعث فش��ار فروش در بازار شود، این سوال وجود دارد که 
سناریوی نهایی برای این دارایی مردم که هنوز و حتی در روزهای بعد از 
آزادس��ازی در اختیارشان قرار نگرفته است، چیست؟ درحالی که یک روز 
وعده آغاز دوباره فروش س��هام داده می ش��ود، یک روز از مشموالن تقاضا 
می ش��ود سفارش فروش خود را لغو کنند و در نهایت اعالم می شود که تا 

اطالع ثانوی خبری از فروش خرد نیست!

تکلیف سرمایه های مردم چه می شود؟

از آزادسازی سهام عدالت تا اسارت سهام مشموالن
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عرضه خودروهای زیر 100 میلیون به بازار 
 شرط ارزان شدن خودرو چیست؟

قیمت خودرو در بازار ایران برای چهارمین روز پیاپی ارزان ش��د. 
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی بابل با تایید این خبر گفت در 
بازار، خودروهای دست دوم و با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان 
معامله می ش��ود. با توجه به کاهش ق��درت خرید مردم پیش بینی 

می شود قیمت خودرو در هفته سوم شهریور ثابت بماند.
ب��ه گزارش تجارت نیوز، س��یدرضا فاطمی امی��ن، وزیر صمت به 
مردم وعده داده اس��ت که تولید خودرو را در دولت رئیس��ی به ۳ 
میلیون دس��تگاه می رساند و بهای تمام ش��ده خودرو را 2۰ درصد 
کاه��ش می دهد. فعاالن ب��ازار خودرو می گویند ای��ن وعده ها تاثیر 
روانی در بازار گذاشته و بازار خودرو را تا حدودی راکد کرده است!
بررسی ها نشان می دهد در روز چهارشنبه ۱۰ شهریور خودرو دنا 
معمولی با قیمت ۳25 میلیون تومان معامله ش��د. تیبا هاچ بک به 
۱6۰ میلیون تومان و تیبا صندوقدار به ۱4۸ میلیون تومان رسید.

معامله گ��ران معتقدن��د از چه��ار روز گذش��ته تاکن��ون قیم��ت 
خودروهای ایرانی بین یک تا س��ه میلیون تومان ارزان شده است و 

در روزهای آینده هم خودرو ارزان تر می شود!
شرط ارزان شدن خودرو چیست؟

اما آیا خودرو تا پایان س��ال ۱4۰۰ ارزان می شود؟ رئیس اتحادیه 
فروشندگان خودرو بابل پاسخ داد: همه این وعده ها به تصمیم گیری 
کالن سیاس��ت گذاران ارتب��اط دارد که آیا با آمری��کا توافق خواهد 
ش��د یا خیر؟ چنانچه توافق شود ارزهای بلوکه شده آزاد، ممنوعیت 

واردات خودرو رفع و تولید بیشتر و خودرو ارزان می شود.

کمبود سیمان نداریم، کمبود ایمان داریم!
بنیانگذار صنعت نوین بتن در ایران در یادداشتی با اشاره به هزینه بر 
ب��ودن تولید س��یمان، صادرات هر تن از آن به قیم��ت ۱2 تا ۱4 دالر 
در دولت قبل را نوعی خیانت دانس��ت. به گزارش ایسنا، در یادداشت 
علی اصغر کیهانی آمده است: گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی با عنوان »بررسی مشکالت ساختاری صنعت سیمان و 
دالیل آشفتگی بازار در هفته های اخیر« تنها گوشه ای از فاجعه بزرگی 
اس��ت که درباره رانت پنهان نفتی در س��ال های اخیر در کشور ما در 
جریان بوده و تعدادی س��ودجوی حرفه ای پشت برخی کارخانه ها به 
تاراج منابع ملی پرداخته اند و از کنار این تاراج، چند دوجین مدیر سود 
و پاداش های میلیاردی به جیب زده اند. این گزارش گویای آن است که 
کشور ما با سرعت سرسام آوری به سمت نابودی منابع و ذخایر معدنی 
و تاراج انرژی در حرکت است و صدالبته این نابودی نه ربطی به آمریکا 
و دشمنان خارجی که با دستان پرتوان وزرا و مدیران کل و دولتمردان 
خودمان اتفاق می افتد. مدیرانی که این همه خسارت به مردم و منابع 
ملی وارد کردند، میلیاردها تومان حقوق و مزایا و پاداش هم می گیرند 
و زبان شان هم به اصطالح دراز است. از نویسنده آلمانی هاینریش بل 
نقل است که گفته است بعد از هیتلر، آلمانی ها درک کردند که او چه 
بالیی بر س��ر کش��ور و زیربناهای آن آورد، اما یک چیز نابودشده هم 
بود که فقط روش��نفکران فهمیدند و آن خیانت هیتلر به کلمات بود. 
خیلی از کلمات شریف معانی خود را از دست دادند؛ پوچ شده بودند؛ 
مسخره شده بودند؛ آشغال شده بودند؛ مثل آزادی، آگاهی، پیشرفت و 
عدالت. پس از گذشت 7۰ سال این بار صنعت سیمان تاریخ را به شکل 
مضحکی تکرار کرده اس��ت. چه اینکه در پشت نقاب های ظاهر فریبی 
به نام توس��عه صنعتی، صادرات، پیشرفت، اخذ رتبه نخست صادرات 
سیمان در جهان، در عمل به تاراج منابع ملی پرداخته شد. فاجعه بارتر 
از این تشخیص و مشاهده این گمراهی از سوی مدیرانی در مجلس و 
دولت و سکوت و بی توجهی به این رویه نابودکننده و بعضا همراهی و 
همدلی بوده که ممکن است در اثر کالهی بوده که کارخانه های سیمان 

به سر آنها گذاشته اند.

نماگربازارسهام

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
ضمن اش��اره به لزوم بهره گی��ری از بازار بورس و مناب��ع بانکی برای حل 
مشکل نقدینگی خودروسازان گفت فوالد می بایست بی واسطه در اختیار 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان قرار بگیرد و نس��بت به شناس��ایی و حذف 

هزینه های مازاد از تولید خودرو اقدام شود.
غالمحس��ین کرمی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، ضمن تایید 
برنامه های وزیر صمت در حوزه خودرو از موضوعات کیفیت، قیمت و تیراژ 
به عنوان موضوعات مورد اش��اره در برنامه های وزیر صمت نام برد و اظهار 
داشت: خودروسازان برای رفع مشکل نقدینگی می بایست از بازار بورس و 
منابع بانکی کمک بگیرند و با اس��تفاده از توانمندی مدیران و به کارگیری 

راهکارهایی نسبت به شناسایی هزینه های مازاد و حذف آنها اقدام نمایند، 
به طوری که هر دو سوی مصرف کننده و تولیدکننده متحمل زیان نشوند. 

حذف هزینه های مازاد موجب افزایش سوددهی کارخانجات می شود.
وی افزود: کارخانجات خودروس��ازی به ش��کل خصولتی اداره می شوند 
و ض��روری اس��ت که ب��ه طور کام��ل از س��لطه دولت خارج ش��ده و به 
بخ��ش خصوصی واگذار ش��وند تا بخش خصوصی ب��ا تدابیری در جهت 
س��اماندهی صنعت خودروی کش��ور حرکت نماید و یا با توجه به دولتی 
بودن کارخانجات فوالدس��ازی و در صورت تداوم س��یطره مدیریت دولت 
بر خودروس��ازی ها، در راس��تای قطع دس��ت دالالن تالش شود تا فوالد 
بی واسطه در اختیار کارخانه ها قرار گرفته و خودرو با قیمت مناسب تری به 

دست مصرف کنندگان برسد. نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه بیان کرد: تنها بخشی از ماده اولیه فوالد از طریق 
واردات تامین می شود و بخشی که موردنیاز کارخانجات خودروسازی است، 
قابلیت تامین آن در داخل وجود دارد، اما در حوزه قیمت نیازمند مدیریت 

است.
وی در پایان درخصوص قانون مجلس مبنی بر قیمت گذاری فوالد تولید 
داخل براس��اس نرخ فوب خلیج فارس و قیمت های جهانی و درخواس��ت 
قطعه سازان نسبت به تغییر این قانون خاطرنشان کرد: دولت وعده کاهش 
نرخ ارز را مطرح کرده و پس از اس��تقرار کامل دولت و آغاز به کار آن، با 

همکاری مجلس در راستای ساماندهی وضعیت بازار اقدام خواهد شد.

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی قطعه سازان استان تهران ضمن تاکید 
بر لزوم سورس های موازی در تولید قطعات خودرو گفت وجود سورس های 
موازی موجب شکس��ت انحصار، رقابت در تولید، بهبود کیفیت و کاهش 

قیمت خواهد شد.
محس��ن رزمخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اش��اره به اینکه 
برای تولید در مقیاس اقتصادی وجود دو تا س��ه سورس الزم است، اظهار 
داش��ت: با توجه به تیراژ هدف که تولید ۳ میلیون خودرو در س��ال است 
وجود دو تا سه سورس برای تولید هر قطعه الزم است. لذا چنانچه بخواهیم 

در مقیاس اقتصادی تولید کنیم به بیش از دو تا سه قطعه ساز نیاز نداریم 
چراکه وجود س��ورس های بیش��تر موجب زیاندهی کلیه تامین کنندگان 
قطعه خواهد ش��د. وی با تاکید بر اینکه تک س��ورس بودن و انحصار در 
ام��ر تولید پذیرفته نیس��ت، بیان کرد: وجود تنها یک س��ورس در برخی 
مواقع موجب می ش��ود تولیدکننده قطعه شرایط خود را به مصرف کننده 
تحمیل کند و در صورتی که نتواند قطعه موردنیاز خط تولید خودروس��از 
را تامی��ن کند کل صنعت خودرو متوقف خواهد ش��د. در حالی که وجود 
سورس های موازی موجب شکست انحصار، رقابت در تولید، بهبود کیفیت 

و کاهش قیمت خواهد شد. عضو هیأت مدیره انجمن صنفی قطعه سازان 
اس��تان تهران با بیان اینکه انحصار توس��ط خودروسازان مطرح جهان نیز 
پذیرفته نیست، عنوان کرد: کشورهای پیشرفته با تقسیم کار جهانی برای 
تولید هر قطعه چند س��ورس با تیراژ باال در نظ��ر گرفته اند و تنها برخی 
قطعات با ه��دف حفظ برند که حاصل دانش آنها اس��ت در کارخانه های 
خودروسازی تولید می شود. رزمخواه در پایان خاطرنشان کرد: قطعه سازان 
و مجموعه سازان تامین کننده قطعه نباید منحصر به فرد باشند، چراکه با 

تعدد سورس ها رقابت و کیفیت در تولید حاصل می شود.

وجود سورس های موازی رقابت و کیفیت در تولید را به همراه خواهد داشت

حذفهزینههایمازادازتولیدخودروضروریاست
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اخبار

اهواز- شــبنم قجاوند: شــرکت برق منطقه ای خوزستان ۲۰۰ 
کپسول اکســیژن برای درمان بیماران مبتال به کرونا به دانشگاه علوم 

پزشکی اهواز اهدا کرد.
طی مراسمی با حضور مدیرعامل این شرکت و رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز در یمارســتان امام خمینی )ره( اهواز ، این تجهیزات به 
دانشگاه علوم پزشــکی اهواز اهدا شد. محمود دشت بزرگ مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان اهدای کپسول اکسیژن و صندلی به 
بیمارستان کرونایی را تکلیف انسانی، سازمانی و شرعی خواند که باید در 
این شرایط از بیمارستان ها انجام شود. وی با اشاره به تالش های دوساله 
کادر درمان در مقابله با بیماری کرونا گفت: وظیفه ایجاب می کند که 
پشــتیبانی های الزم از بیمارســتان ها و کادر درمان انجام شود و الزم 
است که سازمان ها و مردم در این موضوع مشارکت فعال داشته باشند.

مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان با تقدیر از همکارانی 

که در تهیه و تامین تجهیزات اهدایی مشارکت داشته اند، تصریح کرد: 
در همین راســتا یک مجموعه ۳۰۰ تایی کپسول اکســیژن در اندازه 
های مختلف و تعدادی صندلی تهیه شــده که امروز ۲۰۰ کپسول آن  

به دانشگاه علوم پزشــکی اهواز اهدا شد همچنین ۳۰ عدد صندلی به 
بیمارستان امام خمینیی )ره( هدیه شد. روز گذشته نیز ۴۰ کپسول و 
۲۰ صندلی به بیمارستان آیت اهلل کرمی )ره( اهواز اهدا شد و مابقی نیز 

در روزهای آینده توزیع خواهد شد.
محمود دشت بزرگ در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
کمبود تولید برق در استان در تابستان جاری اشاره کرد و افزود: مجموعه 
برق اســتان همه تالش خود را کرد که برق مراکز درمانی به هیج وجه 
قطع و دچار خاموشــی نشــود تا مراکز درمانی از این بابت دچار خللی 

نشوند و در این زمینه موفق عمل کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در این مراسم با تشکر از عمل 
خداپســندانه برق منطقه ای خوزســتان در اهدای کپسول اکسیژن و 
صندلی به بیمارســتان های کرونایی، این اقدام را باعث قوت قلب کادر 

درمان و خدمات رسانی بهتر به بیماران توصیف کرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه پنج شهرداری قم گفت: 
بلوار معنوی پیامبر اعظم)ص( حدفاصل حرم مطهر تا مســجد مقدس 
جمکران ظرفیت باالیی برای جذب سرمایه گذاری دارد و در حال حاضر 
نیز اجرای پروژه های ســرمایه گذاری در این بلوار در حال شکل گیری 

است.
علیرضا اقبالیان با بیان اینکه ساالنه میلیون ها زائر از سراسر کشور و 
دنیا برای حضور در این مکان مقدس و اماکن مقدسه به این شهر سفر 
می کنند، افزود: این مکان شریف در کنار بقعه چند امامزاده واجب التعظیم 
و مهم ترین بلوار معنوی شــهر قم که حدفاصل حرم مطهر تا مســجد 
مقدس جمکران به عنوان بلوار معنوی پیامبر اعظم)ص( احداث شده، در 

منطقه پنج شهر قرارگرفته و ظرفیت باالیی برای سرمایه گذاری است.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم با تأکید بر اینکه یکی از ظرفیت های 

بزرگ ســرمایه گذاری و کسب درآمد پایدار در منطقه پنج بلوار پیامبر 
اعظم)ص( به شــمار مــی رود، ابراز کــرد: در حال حاضــر نیز اجرای 

پروژه های ســرمایه گذاری در این بلوار در حال شکل گیری است و این 
پروژه ها ظرفیت های باالی درآمد پایدار برای منطقه هستند و سرانه های 
خدماتی، تجاری و اقامتی بسیار خوبی هم در این محدوده پیش بینی شده 
اســت. وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر با توسعه اماکن تفریحی 
و گردشگری، شاهد افزایش ماندگاری زائر در قم هستیم، تصریح کرد: 
در گذشته زائرین جز زیارت، هدف دیگری برای حضور در قم نداشتند، 
اما امروز شاهدیم با تأکید بر حفظ جایگاه واالی زیارتی شهر مقدس قم 
با احداث فضاهای متعدد گردشگری و تفریحی شرایط برای ماندگاری 

بیشتر زائرین فراهم شده است.
اقبالیان ادامه داد: در منطقه پنج نیز پروژه های تفریحی و گردشگری 
در حال اجراست که از آن جمله می توان به آغاز ساخت شهربازی معارفی 

اشاره کرد که ظرفیت منطقه برای سرمایه گذاری را باال میبرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: معاون امور بندری و اقتصادی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان گیالن از رشد ۲۴۱ درصدی ترانزیت کاال 
در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بندر 
انزلی خبر داد و گفت: ۵۲ درصد کشتی هایی که از بندر انزلی به مقاصد 

کشورهای حاشیه دریای خزر رفتند، دو سر بار بودند.
محمد محسن ســلیمی پور؛معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان گیالن در گفت و گو با روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان گیالن از رشد ۳ و ۱۰ درصدی تخلیه و بارگیری 
کاال به ترتیب در بنادر انزلی و آستارا خبرداد و اظهار داشت: در پنج ماهه 
امسال میزان کل تخلیه و بارگیری کاال در بنادر انزلی و آستارا  ۷۷۱ هزار 
تن که به تفکیک در بندر انزلی به میزان ۶۷۷ هزار تن و در بندر آستارا 

۹۴ هزار تن بوده است.
وی در خصوص صادرات کاالی غیر نفتی و ترانزیت مجتمع بندری 
انزلی خاطرنشــان کرد: عملکرد مجتمع بندر انزلی در پنج ماهه سال 
جاری در بخش صادرات کاالی غیر نفتی به میزان ۱۵۳ هزار تن با رشد 

قابل توجه ۹۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که عمده 
این کاالها شامل کاالی ساختمانی، مواد شیمیایی، پارچه و الیاف و مواد 
معدنی بوده که به ترتیب اولویت به مقاصد روسیه، قزاقستان، آذربایجان 

و ترکمنستان حمل گردیده است.
سلیمی پور افزود: در بخش واردات و تخلیه کاالی غیر نفتی به میزان 
۵۱۵ هزار تن بوده که از این مقدار ۳۶۳ هزار تن مربوط به کاالی اساسی 
)غــالت(، ۴۲ هزار تن روغــن خوراکی و ۹۵ هزار تن مربوط به چوب و 
تخته است و در بخش ترانزیت نیز شاهد رشد ۲۴۱ درصدی می باشیم 
که عمده کشــورهای مبدا کاال نیز به ترتیب اولویت کشورهای روسیه، 

قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان بوده است. 
معــاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
گیالن به رشد عملیات کانتینری اشــاره کرد و عنوان داشت: عملیات 
تخلیه و بارگیری کانتینر پر و خالی در بنادر انزلی و آستارا  در پنج ماه 
نخســت امسال به تعداد ۲ هزار و TEU ۷۷۳ بوده که شاهد رشد ۱۴ 

درصدی آن هستیم.

وی از ورود  ۳۰۱ فروند شناور در بنادر انزلی و آستارا در ۵ ماهه 
نخســت سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: شاخص های عملیاتی بنادر 
انزلی و آســتارا به عنوان مهمترین مولفه های ارزیابی هر بندر، با 
تامین تجهیزات مناســب و بهبود فرآیندها علیرغم شیوع ویروس 
منحــوس کرونا،  ارتقاء قابل توجهــی یافته به نحوی که میانگین 
زمان انتظار  و زمان حضور کشــتی ها در مدت مذکور در مجتمع 
بنــدری انزلی به ترتیب ۵۶ درصــد و ۱۷ درصد و در منطقه ویژه 
اقتصادی آســتارا به ترتیب ۲۹ درصد و ۱۰ درصد کاهش و ارتقاء 

یافته است.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت شهرکهای 
صنعتی اســتان قزوین گفت: مشــکل ۱۶ ســاله پیگیری و اخذ سند 
ششدانگ مالکیت شهرک صنعتی خرمدشت سرمایه گذاران و واحدهای 
صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرک صنعتي خرمدشت با مساحت یکهزار 
و چهارصد و هشــتاد و پنج هکتار که بزرگترین شهرک صنعتي استان 
قزوین میباشد، باپیگیری مستمر حل شــد. به گزارش روابط عمومي 
شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، » حمیدرضا خانپور« با اعالم 
این خبر مهم اظهار داشت : استقبال سرمایه گذاران با برندهای معتبر 
کشــوری در طول دو ســال اخیر جهت اســتقرار در شهرک صنعتي 

خرمدشــت و موقعیت مناسب ترانزیتي و مشوق و معافیت مالیاتي ۱۳ 
ســاله این امکان را براي سرمایه گذاران واحدهاي صنعتي مهیا کرده تا 
با دریافت سند مالکیت جهت اخذ تسهیالت بانکي و توسعه واحدها با 
انگیزه بیشتري ورود کنند. وي تصریح کرد: تحقق این مهم با همکاري و 
مساعدت اداره کل ثبت اسناد و امالک، جهاد کشاورزی و امور اراضی و 
پیگیریهاي ویژه جمالي پور استاندار معزز قزوین و رجب رحماني نماینده 
مردم شریف تاکستان و  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اســالمي و با طرح موضوع و رفع موانع تولید در چندین جلسه شوراي 
حفظ حقوق بیت المال و پیگیری حقوقی موضوع محقق شــده است. 
رئیس هیئت مدیره شرکت شــهرکهاي صنعتي استان در ادامه اعالم 
داشت : شهرک صنعتی خرمدشت با مساحت دو هزار دویست و بیست 
ســه هکتار در حوزه جذب سرمایه گذار تاکنون بیش از ۲۰۰ قرارداد با 
ســرمایه گذاري ۶۰ هزار میلیارد ریالي و اشتغال مولد مورد انتظار ۱۰ 
هزار نفري با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده که از این تعداد ۶8 
واحد تولیدی با اشتغال بیش از دو هزار نفر پروانه بهره برداری اخذ کرده 

و در حال فعالیت هستند و مقدمات جذب سرمایه گذاران جدید با توجه 
به مشوق ها و زیرساخت های عالی شهرک در دست اقدام مي باشد.

خانپور از شــهرک صنعتی خرمدشت به عنوان شهرکی که در آینده 
نزدیک به محل استقرار کارخانجات و صنایع مهم کشور تبدیل خواهد 
شــد، نام برد و گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هکتار زمین صنعتی در این 
شــهرک برای واگذاری به سرمایه گذاران و استقرار صنایع پیش بینی 

شده، هایتک و کم آب بر آماده واگذاری می باشد.
مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
در حال حاضر کلیه شــهرکها و نواحي صنعتي تابعه استان داراي سند 
مالکیت صنعتی شده اند و تاکنون بالغ بر ۲۰۰۰ فقره سند مالکیت تک 
برگی برای واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، تجاری و زیرساختها 
در شهرکها و نواحی صنعتی تابعه استان صادر شده و واحدهای تولیدی 
که موفق به اخذ پایان کار ساختمانی و پروانه بهره برداری می شوند، می 
توانند با مراجعه به دفتر شرکت شهرکهای استان نسبت به دریافت سند 

مالکیت تک برگی اقدام کنند.

سحر عمروانی – اسالمشهر:  مدیر منطقه ۴ شهرداری اسالمشهر 
از اجرای عملیات روکش مکانیزه آسفالت ضلع شمال باندکندروی بزرگراه 
آیت اله سعیدی خبر داد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، 
رضا مهدوی مدیر منطقه چهار شهرداری اسالمشهر اظهار کرد: با هدف 
بهبود عبور و مرور شهری و روان سازی ترافیک بزرگراه آیت اله سعیدی، 

بخشی از باند کندرو این شاهراه اصلی به زیر بار ترافیک رفت.

وی گفت: ضلع شمالی باند کندرو بزرگراه آیت اله سعیدی حدفاصل 
خیابان بهاری به ســمت غرب به طول حــدود ۵۵۰ متر پس از اجرای 
شــبکه جمع آوری آب های سطحی، روسازی و تست تراکم در دو الیه 
از محل اعتبارات عمرانی ســال ۱۴۰۰ منطقه ۴ شهرداری اسالمشهر، 
روکش مکانیزه آسفالت شد. مهدوی مساحتی که طی این عملیات به 
محور آیت اله ســعیدی افزوده شده را ۱۷۰۰ متر مربع عنوان و تاکید 

کرد: به منظور روان سازی ترافیک و تسهیل تردد خودروهای عبوری این 
محور، سایر مقاطع دیگر این بزرگراه که امکان تردد دارد پس از نوسازی 

و ایجاد تراکم الزم روکش مکانیزه آسفالت آنها نیز انجام خواهد شد.
گفتنی است طی ماه های اخیر نیز باند کندرو بلوار آیت اهلل سعیدی 
حدفاصــل رودخانه کن تا ریل راه آهن به همت معاونت فنی عمرانی و 

شهرداری منطقه چهار آسفالت و بازگشایی شده است.

 شرکت برق منطقه ای خوزستان ۲۰۰ کپسول اکسیژن 
به دانشگاه علوم پزشکی اهواز اهدا کرد

افزایش ماندگاری زائران با اجرای طرح های تفریحی و گردشگری در قم

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن خبرداد:

رشد ۲۴1 درصدی ترانزیت کاال در بندرانزلی 

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان  خبر داد:

اخذ سند مالکیت بزرگترین شهرك صنعتی استان قزوین

اجرای عملیات روکش مکانیزه آسفالت ضلع شمال باند کندروی بزرگراه آیت اله سعیدی  

همزمان با هفته دولت صورت پذیرفت:
افتتاح محور کزاز- مهاجران به طول 3.۴کیلومتر

اراك- فرناز امیدی: مدیرکل راه و شهرســازی اســتان مرکزی از افتتاح 
آسفالت محور کزار- مهاجران شهرستان شازند به طول ۳،۴ کیلومتر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشــهر سازی) مرکزی( ، همزمان با هفته 
دولت طی مراسمی با حضور استاندارمرکزی، فرماندار شهرستان شازند، مدیرکل 
راه وشهر سازی استان مرکزی و سایر مسئولین، محور روستایی کزاز-مهاجران 

به طول ۳.۴ کیلومترافتتاح شد.
مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی درحاشیه این مراسم بیان داشت: این 
محور به طول۳،۴ کیلومتر و عرض۶ متر احداث شده و برای تکمیل این محور 

حدود ۲۵۰۰تن آسفالت مصرف شده است.
مرزبان هدف از احداث این محور را برقراری راه دسترسی روستای کزاز و بازگشایی مسیر به محور اصلی اراک- بروجرد عنوان کرد و 
اظهار داشت: با افتتاح این پروژه اهالی این روستا با تعداد حدود ۶۰۹ خانوار و جمعیتی درحدود ۱۹۰۰نفر به طور مستقیم می توانند از جاده 
اصلی محوراراک- بروجرداستفاده کنند و همچنین دسترسی این روستا به شهرجدید مهاجران نیز تسهیل می شود. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده که برای تکمیل آن میزان ۴۰۰۰ مترمکعب اساس، ۳۰۰۰ متر مکعب زیر اساس، ۲۱۱۳ مترمکعب 

عملیات خاک برداری و خاک ریزی انجام شده و برای اجرای آن اعتباری افزون بر۱۷ میلیارد ریال هزینه شده است.

افتتاح فاز اول پروژه شهر نور سیرجان با حضور استاندار کرمان
کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، این آئین هشتم شهریور ماه 
مصادف با آخرین روز از هفته دولت و با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم شریف بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسالمی، مدیر 

عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و برخی دیگر از مسئولین استان و شهرستان سیرجان، برگزار گردید.
علی زینی وند، استاندار کرمان در این نشست ضمن تاکید بر نوین بودن این پروژه بیان نمود: استفاده از المپ های کم مصرف LED برای 
تمامی بلوارها و خیابان های شهر سیرجان ایده ای نو، خالقانه و ارزشمند است که برای اولین بار در کشور در حال انجام است که امروز 
شاهد به بهره برداری رسیدن فاز اول آن می باشیم. وی با انتقاد از اینکه این استان در احداث نیروگاه های خورشیدی عقب است، اظهار 
کرد: کرمان در راه اندازی مزارع کوچک مقیاس انرژی خورشیدی ظرفیت خوبی دارد و در استان حدود ۷۲ مگاوات انرژی خورشیدی تولید 
می شود درصورتی که باید بیش از ۲۰۰۰ مگاوات وات برق تولید می کردیم. این مقام مسئول تصریح کرد: با واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین 

در کنار ناحیه صنعتی شهر بلورد برای احداث نیروگاه خورشیدی موافقت کردیم.
حسن پور نماینده مردم شهرستان های بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسالمی، ضمن تقدیر و تشکر از تالش های سه ارگان 
همکار در پروژه شهر نور، گفت: تالش های شبانه روزی پرسنل پر تالش مدیریت برق شهر سیرجان بر کسی پوشیده نیست به طوری که 
در این شرایط سخت حاکم بر جامعه و با وجود بیماری منحوس کرونا این عزیزان تمامی تالش خود را برای پیشبرد و به پایان رساندن فاز 

اول این پروژه کردند و من به نمایندگی از مردم شریف این شهر از زحمات ایشان قدردانی می نمایم.
عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان نیز در این نشســت بیان نمود: پروژه شهر نور در 
شهرستان سیرجان با هماهنگی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، پیگیری نماینده مردم شریف شهرستان های سیرجان 
و بردسیر در مجلس شورای اسالمی و با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، شهرداری سیرجان و شرکت صنعتی و 

معدنی گل گهر از زمستان سال ۱۳۹۹ شروع شده است.

   اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و سازمان آتش نشانی گناوه 
تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز:  رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر از امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر گناوه در زمینه خدمات اطفا حریق 

و امداد و نجات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، حیدر مجدنیا رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: همزمان با هفته گرامیداشت 
دولت تفاهم نامه همکاری میان اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر و 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر گناوه با محوریت همکاری 
متقابل و اســتفاده از ظرفیت ها و تجربیات طرفین در امور آموزشی، پژوهشی، 
عملیاتی به امضاء رســید. مجدنیا افزود: این تفاهم نامه جدای آنکه در راستای 
همکاری و مشارکت به هنگام بروز حادثه و بالیای طبیعی و همکاری در زمینه 
امدادرسانی و تبادل بهره گیری از ظرفیت های آتش نشانی برای عملیات مهار 
آتش سوزی و دیگر عملیات ها و برگزاری مانورهای مشترک امداد و نجات در طول سال ایجاد شده است، اما میتوان از مهمترین اهدف  
آن به باالبردن ضریب ایمنی و حفاظتی شهر و شهروندان بندر گناوه در جهت پیشگیری از حوادث انسانی، صیانت از تجهیزات، دارایی 

ها، محیط زیست با همکاری و همراهی اداره کل بنادر ودربانوردی استان بوشهر و سازمان ایمنی و آتش نشانی بندر گناوه اشاره نمود. 

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
 واکسیناسیون کارکنان شرکت گاز استان ایالم آغاز شد

ایالم- منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از آغاز واکسیناسیون کارکنان این شرکت در هفته دولت خبر داد و گفت: با هدف 
ریشه کنی ویروس کرونا و کاهش شیوع آن در شرکت و نیز ارائه خدمات ایمن و مطلوب تر به مشترکین و ارباب رجوع، طرح واکسیناسیون 

کارکنان شرکت گاز استان ایالم با اولویت کارکنان عملیاتی و واحد های مرتبط با امور مشترکین آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی افزود: طرح مذکور از هفته دولت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 

ایالم و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور، همزمان در مرکز استان و کلیه شهرستانها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه شرکت گاز استان ایالم حدود ۵۰۰ نفر شاغل در حوزه های عملیاتی و غیر عملیاتی دارد، اظهار داشت: این طرح بر اساس 

برنامه زمانبندی و اولویت های تعریف شده برای کارکنان در حال انجام است.
شمس اللهی به مکاتبات و پیگیری های انجام شده با نهادهای حوزه سالمت استان برای اجرای هرچه سریع تر طرح واکسیناسیون 
کارکنان شرکت گاز استان ایالم اشاره و تصریح کرد: بی شک با اجرای این طرح، ضمن حفظ سالمت و صیانت از منابع انسانی شرکت، 

روند ارائه خدمات به مشترکین و مراجعین گرامی بنحو شایسته تری صورت می پذیرد.

مدیرعامل آبفای گیالن :
فعالیت کارکنان آبفای گیالن در خدمات رسانی ، جهادگونه است

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آبفای گیالن در مراسم تکریم 
و معارفه فرمانده پایگاه بســیج شهید عباسپور این شرکت، فعالیت کارکنان در 

خدمات رسانی را بسیجی وار و جهادگونه دانست.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن، تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج این شرکت با حضور جانشین فرمانده 
سپاه قدس گیالن در امور اقشار ، مدیرعامل و معاونین آبفای گیالن برگزار شد.

سیدمحسن حســینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا و تقدیر از مجموعه فعالیت های انجام شده 
در حوزه بســیج شرکت اظهار داشت: در فرهنگ ما، فعالیت هایی که فراتر از وظایف اداری و سازمانی انجام می شود را فعالیت بسیجی 

وار و جهادگونه می دانند و در شرایط کنونی و کاهش منابع تأمین آب ، معاونین و مدیران شرکت بسیجی وار به ارائه خدمت پرداختند.
وی با اشاره به اینکه سخت ترین بخش فعالیت مربوط به حوزه آب و فاضالب می باشد خاطرنشان کرد: شرکت های آب و فاضالب هم 
تأمین کننده، انتقال دهنده و توزیع کننده آب شرب می باشند و موضوع کیفیت نیز بسیار حائز اهمیت است . مهندس حسینی از همکاری 
و مشارکت سپاه قدس گیالن در اجرای پروژه های آبرسانی روستایی نیز تقدیر و تشکر نمود و یادآور شد: تالش بر این است با همه مشکالت 
موجود بهترین خدمات ارائه شود. مدیرعامل آبفای گیالن ضمن تقدیر از فرمانده پایگاه بسیج این شرکت که به درجه بازنشستگی نائل آمد ، 
ابراز امیدواری نمود با حضور فرمانده جدید پایگاه بسیج، شاهد رشد و پیشرفت مناسب در فعالیت های فرهنگی و اعتالی این حوزه باشیم.

بررسی دایری سرویسهای مخابراتی ادارات مخابرات استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: درجلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان ، دایری سرویسهای مخابراتی ادارات مخابرات استان 
بررسی شد.با حضور دکتر غالمعلی شهمرادی ، دایری سرویسهای مخابراتی ادارات مخابرات استان در هفته ۲۳ بررسی شد .مدیر مخابرات 
منطقه گلستان با تاکید بر تالش بیشتر ، تحول در رشد شاخص ها و افزایش دایری ها را خواستار شد .وی با تقدیر از مدیران مخابرات 
شهرستانها که اهداف تعیین شده در آنها محقق شده است ، از سایر شهرستانها خواست با استفاده از ظرفیت حداکثری امکانات و تجهیزات 
میزان دایری و واگذاری سرویسها را افزایش دهند.دکتر غالمعلی شهمرادی همت مدیران مخابرات شهرستانها و شناسایی موانع و چالشها 
را مورد تاکید قرار دادوگفت : الزم است  تالش در جهت ارائه راهکار های مناسب و کاربردی برای رفع  موانع را بیشتر نمایند.الزم به ذکر 
اســت پس از بررســی میزان دایری سرویسهای تلفن ثابت ، ADSL ، مشترک فعال ، vdsl و FTTH نقاط قوت و ضعف شناسایی و 

راههای افزایش فروش هریک از سرویسها ارائه و بر عملیاتی شدن آن تاکید شد.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت گاز استان 
آذربایجان شــرقی گفت: همزمان با هفته دولت ۹۲ طرح گازرسانی در 

استان بهره برداری و کلنگ زنی می شود.
ســّیدرضا رهنمای توحیدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجائــی و باهنر و تبریک هفته دولت، گفت:  طرح های گازرســانی 
آماده بهره برداری شــامل شــبکه گازرســانی ۴۹ روســتای تابعه 
شهرستان های بســتان آباد، مراغه، کلیبر، خداآفرین، چاراویماق، 
جلفا، میانه، هریس، اهر و هشــترود، ۲۷ واحد صنعتی و یک واحد 
ســاختمان اداری و پست امداد منطقه ۶ تبریز است.  وی همچنین 
گفت: به مناســبت هفته دولت عملیات گازرسانی به هفت روستای 
بنــه کاغی، کوجان، ونســتان، ملک طالش، قراجــه ملک، از توابع 
شهرســتان ورزقان، اولیق از توابع شهرستان خداآفرین و گوی بالغ 
  S.B.T پایین از توابع شهرستان تبریز، احداث هفت واحد ایستگاه

تقلیل فشــار در سطح شهر تبریز و ســاختمان اداری و پست امداد 
شهرستان مرند آغاز می شود.

وی ادامه داد: با بهره برداری از طرح های گازرسانی روستایی در هفته 

دولت، یکهزار و ۱۰۶ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شــوند. 
توحیدی با اشــاره به آمار بهره مندی بخش روستایی استان از نعمت 
گاز طبیعی، اظهار داشــت: هم اکنون ۲ هزار و  ۲۶۴ روستای استان با 
۳۲۴ هزار و 8۰۴ خانوار، تحت پوشــش گاز طبیعی قرار دارند که این 
موضوع شــرکت گاز اســتان را در زمره شرکت های پیشتاز در توسعه 
گازرسانی به مناطق روســتایی و محروم قرار داده است. وی همچنین 
اعالم کرد: امسال گازرسانی به تمام بخش های صنعتی مشمول مصوبه 
شــورای اقتصاد در برنامه اجرایی این شرکت قرار دارد که با گذشت ۵ 
ماه از ســال جاری، تأمین گاز ۳۲ واحد صنعتی مشمول، محقق شده 
اســت. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 
هم اکنون هشت هزار و ۷۲۱ واحد صنعتی در استان تحت پوشش گاز 
طبیعی قرار دارند که از این تعداد ۷۵۲ واحد در قالب مصوبه شــورای 

اقتصاد گازرسانی شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

بهره برداری و کلنگ زنی ۹۲ طرح گازرسانی در آذربایجان شرقی
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به قلم: برنت سیتوراس
کارشناس حوزه بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

برای بس��یاری از افراد فعالیت در شبکه های اجتماعی به 
معنای ثبت نام و ارسال محتوا است. این امر در حالی است 
که شما با چنین اقدامی ابدا نمی توانید به خوبی مخاطبان 
ه��دف را به س��مت خود متمایل س��ازید. درواق��ع امروزه 
ادمین های حرفه ای اینس��تاگرام، از ابزارهای مختلفی برای 
پوشش نیازهای مختلف خود استفاده می کنند که این امر 
باعث خواهد شد تا امکان انجام کارهای متنوع در کمترین 
زمان ممکن را داش��ته باش��ند. درواقع مدیریت صفحه در 
ش��بکه های اجتماعی در صورتی ک��ه ابزارهای اطراف خود 
به خوبی اس��تفاده کنید، ابدا کار س��ختی نخواهد بود. در 
ادامه 25 ابزار محبوب و پرکاربرد را بررسی خواهیم کرد. 

Buffer-1
این امر یک واقعیت است که در بازار به شدت رقابتی حال 
حاضر، تمرکز بر روی تنها یک ش��بکه، نمی تواند برای شما 
باالترین حد نتایج را داشته باشد. به همین خاطر شما باید 
در تالش برای حضور در اکثر شبکه های محبوب باشید. با 
این حال طبیعی است که در این زمینه، اولویت هایی را هم 
مشخص نمایید. برای مثال اگر اینستاگرام پرمخاطب ترین 
شبکه در بین افراد جامعه هدف شما محسوب می شود، نیاز 
است که بیشترین توجه را به آن داشته باشید. با این حال 
یکی از مشکالت همیشگی افراد زمان بندی ارسال محتواها 
است. در این زمینه برنامه فوق به شما این امکان را می دهد 
که حتی محتواهای آماده ش��ده را در زمان موردنظر خود 
در ش��بکه های اجتماعی مختلف ارسال نمایید. نکته جالب 
این اس��ت که این برنامه با تحلیل صفحات ش��ما، بهترین 
زمان ارسال محتوا را مشخص می کند که خود کمک بسیار 
خوبی محسوب می شود. در آخر می توانید آمارهای مختلف 
درباره عملکرد خودتان را مش��اهده کنی��د. این امر امکان 
مقایس��ه را به وجود می آورد که خود ارزش بسیار باالیی را 
دارد. در آخر نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که برای دسترسی به تمامی امکانات این شبکه نیاز 

است تا نسخه پولی آن را نصب کنید. 
Hootsuite-2

ای��ن برنامه نیز امکاناتی مش��ابه مورد نخس��ت دارد و به 
ش��ما این ام��کان را می دهد ک��ه زمان بندی برای ارس��ال 
محتواهای خود برای ش��بکه های اجتماعی مختلف داشته 
باشید. نکته ای که در این رابطه باید به آن توجه نمایید این 
اس��ت که اگر بخواهید یک پست را به صورت همزمان در 
شبکه های دیگر هم منتشر نمایید، به وسیله این ابزار کامال 
ساده خواهد بود. نسخه رایگان این برنامه تنها برای اتصال 
دو ش��بکه فعال است و برای دسترس��ی بدون محدودیت 

و امکانات کامل آن باید نسخه پولی آن را نصب نمایید. 
Later-3

ای��ن برنامه در ابت��دا تنها برای اینس��تاگرام فعال بود با 
این حال اکنون از چهار ش��بکه دیگر به نام های فیس بوک، 
پینترست، توییتر و لینکدین پشتیبانی می کند. اگرچه این 
برنام��ه دارای امکانات به مراتب کمتری در مقایس��ه با دو 
گزینه قبلی اس��ت، با این حال رایگان بودن آن باعث شده 

تا در این فهرست قرار گیرد. 
Plann-4

ویرای��ش عکس یکی از مواردی اس��ت که ب��ه جذابیت 
بیش��تر آن کمک بسیاری را خواهد کرد. در کنار ابزارهای 
موردنیاز، شما می توانید برای انواع محتواهای خود، امکان 
ارسال زمان بندی شده را فعال نمایید. تعیین بهترین زمان 

ارسال هم از دیگر امکانات آن محسوب می شود. 
Canva-۵

اگر بخواهیم پس از فتوشاپ بهترین نرم افزار ادیت عکس 
را نام ببریم، بدون ش��ک این گزین��ه در صدر خواهد بود. 
درواقع یکی از مش��کالتی که باعث می ش��ود تا بسیاری از 
افراد به س��راغ طرح های جذاب نرون��د و فعالیتی تکراری 
در ش��بکه های مختلف داشته باشند این است که از اصول 
 canva ویرای��ش و طراحی اطالعی ندارند. در این راس��تا
با در اختیار داش��تن هزاران طرح از پیش س��اخته ش��ده، 
در این مس��یر به شما کمک بس��یاری خواهد کرد. در این 
رابط��ه امکانات الزم برای شخصی س��ازی نیز وجود دارد و 
محیط کاربری آن نیز بس��یار ساده است. نکته جالب دیگر 
این اس��ت که از آن برای ساخت ویدئو، انیمیشن و تصاویر 
متحرک نیز می توانید استفاده نمایید. این نکته را فراموش 
نکنید که براس��اس آمارها در حال حاض��ر ویدئو، در صدر 
عالی��ق کاربران ق��رار دارد. با این حال برای دسترس��ی به 
امکانات کامل نظیر فونت های مختلف، الزم است تا نسخه 
pro آن را نصب کنید. ساخت پوستر، اینفوگرافی، بروشور 
و هر چیزی که به آن نیاز داش��ته باش��ید، در این برنامه با 
تن��وع باالیی وجود دارد که ب��ه صورت روزانه به تعداد آنها 

اضافه می شود. 
Rep-6

یکی از مشکالت همیشگی صفحات تجاری در شبکه های 
اجتماعی این است که به خوبی نمی توانند اینفلوئنسرهای 
ح��وزه کاری خ��ود را شناس��ایی کنند و ب��ا برندهای هم 
ه��دف، ارتباط برقرار نمایند. این برنامه تالش کرده اس��ت 
ت��ا ترتیب بندی درس��تی را با توجه به نی��از مخاطب خود 
داشته باشد. همچنین این برنامه پلی ارتباطی نیز محسوب 
می شود و می توانید از آن برای ارتباط مستقیم هم استفاده 

نمایید. 
Facebook Business Suite-7

فیس بوک به عنوان محبوب ترین شبکه اجتماعی جهان، 
برنامه ای ش��خصی برای کاربران خود طراحی کرده اس��ت 
که افراد به وس��یله آن می توانن��د به راحتی صفحه خود را 
مدیری��ت نمایند. برای مثال می توانید پاس��خ های از پیش 

تعیین شده برای نظرات کاربران را داشته باشید. نکته مهم 
دیگر این برنامه، رایگان بودن تمامی امکانات آن است. 

Facebook Ads Manager-8
امروزه تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی به علت کاربران 
میلیونی، می توان��د با نتایج فوق العاده ای همراه باش��د. در 
ای��ن زمینه فیس ب��وک هم پنل مخصوص خ��ود را دارد و 
برای مدیریت آن، برنامه ای را طراحی کرده اس��ت تا افراد 
بتوانند وضعیت تبلیغات خود را پیگیری نمایند. همچنین 
با اس��تفاده از این برنامه شما می توانید از کمپین های آتی 

آگاهی پیدا کرده و خود را برای آنها آماده نمایید. 

Iconosquare-9
این برنامه در کنار امکان زمان بندی ارسال محتوا، پس از 
تحلیل صفحه به ش��ما توصیه های الزم را خواهد داد. انواع 
مقاالت مرتبط ب��ا تمامی موضوعات مدیریت ش��بکه های 
اجتماع��ی و بازاریابی در آنه��ا وجود دارد. امتیاز اصلی این 
برنامه که آن را در مقایس��ه با رقبای خ��ود متفاوت کرده 
است، تنوع آمارهای آن است که بدون شک راهنمای عمل 

بسیار خوبی برای شما خواهد بود. 
BeLive.tv-10

پخش زن��ده امروزه به یک��ی از محبوب ترین بخش های 
تمامی ش��بکه های اجتماعی تبدیل شده است. با این حال 
برای بهتر برگزارشدن آن برنامه ریزی خاصی صورت نگرفته 
و همین امر باعث ش��ده است تا کیفیت آن چندان مطلوب 
نباش��د. درواقع برنامه فوق تالش کرده اس��ت تا کاربران را 
در بهتر برگزار کردن الیوها کمک نماید. نکته جالب دیگر 
این است که شما همزمان می توانید در چند شبکه، پخش 

زنده داشته باشید. 
Smarp-11

هنگام��ی ک��ه یک تیم در ح��ال کار ب��رای تولید محتوا 
هس��تند، این موضوع بسیار اتفاق خواهد افتاد که اقدامات 
تکراری رخ دهد. این امر بدون ش��ک از ش��ما زمان زیادی 
را خواهد گرفت و مش��کلی بزرگ محسوب می شود. تحت 
این ش��رایط الزم است تا بستری وجود داشته باشد تا افراد 
بتوانن��د آخرین اقدامات خود را مش��خص کرده و س��ابقه 
محتواهای خود را درج نمایند. این امر درست اقدامی است 
ک��ه Smarp به خوبی آن را انجام می ده��د. در کنار این 
موض��وع می توانید محتوای تولی��دی خود را با همکاران به 

اشتراک گذاشته نظرات آنها را جویا شوید. 
Adobe Spark Post-12

در زمینه ویرایش هیچ فهرستی بدون حضور نماینده ای 
از برند ادوبی، کامل نخواهد بود. این برنامه دارای قالب های 
متنوع پیش��فرض اس��ت که از آنها می توانید برای ویرایش 
محتواه��ای خود اس��تفاده نمایید. این برنام��ه حتی برای 
افرادی که تمایل به س��اخت موارد گرافیکی هس��تند هم 
می تواند منجر ب��ه ایده های متنوعی ش��ود. درواقع دلیلی 
وجود ن��دارد که خ��ود را تنها ب��ه اس��تفاده از نمونه های 

پیش فرض، محدود تصور نمایید.
Slack-13

ای��ن برنامه یکی از بهترین ه��ا در زمینه تماس تصویری 
محس��وب می شود. در شرایط حال حاضر که ویروس کرونا 
به مش��کلی جهانی تبدیل شده و افراد محکوم به دورکاری 
هس��تند، وجود چنین برنامه هایی کامال ضروری است. در 
این راس��تا ش��ما با چنی��ن برنامه هایی حت��ی می توانید با 
مش��تریان خود نیز ارتباط بهتری را داشته باشید. درواقع 
ام��روزه یک��ی از اقدامات مهم، تولید محت��وا و آموزش در 
راس��تای تشدید احساس نیاز جامعه هدف است که در این 
زمینه با چنین برنامه ای، ش��ما از هرگونه محدودیت زمانی 
و مکانی، رها خواهید ب��ود. برای تمامی برنامه های معرفی 
ش��ده، نس��خه موبایل هم وجود دارد ک��ه کار را به مراتب 

ساده تر کرده است. 
Anchor.fm-14

برای این امر که پادکست تولید نمایید، وجود یک برنامه 
جرقه ای کامال ضروری خواهد بود. از نکات ویژه این برنامه، 
امکان ضبط مکالمات است که باعث خواهد شد تا مصاحبه 

گرفتن، امری کامال ساده شود. در آخر نیز تمامی بازارهای 
موردنیاز برای ویرایش، در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 

Boomerang-1۵
در ای��ن برنامه عالوه بر قالب ه��ای متنوع برای عکس ها، 
انواع فایل های GIF در کنار ویدئوهای کوتاه وجود دارد که 
کمک می کند تا ابزارهای الزم برای تولید محتواهای خود 
را داشته باش��ید. تمامی امکانات الزم جهت شخصی سازی 

نیز وجود دارد. 
Trello-16

این امر بس��یار رایج است که یک تیم بر روی یک پروژه 
کار کند. تحت این ش��رایط نیاز به برنامه ای جهت مدیریت 
آن وج��ود دارد که در این زمین��ه Trello به خوبی عمل 
می کند. ش��یوه کار آن نیز دقیق��ا مطابق یا اصطالح ژاپنی 
کنبان اس��ت که براس��اس آن اگر کارها در سلس��له مراتب 
و دس��ته بندی های درس��ت قرار گیرد، انجام آنها به مراتب 
ساده تر خواهد بود. درواقع این برنامه در کنار دسترسی های 
الزم، تالش کرده است تا مدیریت را با امکانات متنوع خود، 

به امری ساده تبدیل نماید. 
Hyperlapse -17

یک��ی از دغدغه مهم افرادی که تمایل دارند تا در زمینه 
تولید محتوا فعالیت داش��ته باش��ند، گران بودن و حمل و 
نقل س��خت تجهیزات اس��ت. این امر در حالی اس��ت که 
کیفیت دوربین گوش��ی های هوش��مند، به سطحی رسیده 
است که به وس��یله آنها هم می توان اقدامات بسیار جذابی 
را انجام داد. با این حال اگر فیلم ش��ما لرزش داشته باشد، 
تمامی زحمات از دست خواهد رفت. در این برنامه می توان 
تا حد زیادی این لرزش ها را برطرف کرد. نکته جالب دیگر 
این اس��ت که به صورت مس��تقیم می توانید ویدئوها را در 

اینستاگرام پست نمایید. 
Snapseed -18

ای��ن امر ک��ه بتوانید به صورت حرف��ه ای تصاویر خود را 
ویرایش نمایید، بدون ش��ک امری بس��یار مهم خواهد بود. 
در ای��ن زمینه گ��وگل برنامه ای کام��ل را معرفی کرده که 
امکان��ات فوق العاده در کنار محیط کاربری س��اده دارد. از 
جمله امکانات جذاب آن، امکان اشتراک گذاری سریع بین 

نسخه کامپیوتر و تلفن همراه آن است. 
Google Analytics -19

اگ��ر برنام��ه ای را گ��وگل طراح��ی ک��رده، در کاربردی 
بودن آن نباید تردید داش��ته باش��ید. این برنامه با بررسی 
داده ها و تبدیل آنها به آمارهای کاربردی، ش��ما را نس��بت 
به وضعیت س��ایت و صفحات شما در شبکه های اجتماعی 
مطلع می س��ازد. این امر باعث خواهد شد تا استراتژی های 
ب��ه مراتب بهت��ری را انتخاب کنید. در کن��ار این موضوع 
دسترسی به آمارهای جهانی و محلی، کمک خواهد کرد تا 
اطالعات موردنیاز خود نظیر ترندها را به سادگی شناسایی 

نمایید. 
CoSchedule -20

برای تولید محتوای موفق الزم اس��ت که شما برای یک 
ماه آینده خود برنامه مشخصی را داشته باشید. بدون شک 
مدیریت این مس��ئله امری س��خت خواهد بود. با این حال 
ای��ن برنامه به خوبی نیاز ش��ما را تامی��ن می کند. درواقع 
ش��ما می توانید زمان و فردی که مس��ئول انجام هر یک از 
محتواها هس��ت را مش��خص کرده و اطالعات موردنیاز را 
به صورت مس��تقیم برای آنها ارس��ال نمایی��د. درواقع اگر 
خواه��ان برنامه ریزی دقیق و نظم دادن ب��ه کارهای خود 
هس��تید، توصیه می ش��ود که از این برنام��ه رایگان غافل 

نشوید. 
IFTTT -21

ای��ن برنامه ارتب��اط الزم می��ان اپلیکیش��ن ها را برقرار 
می کن��د. درواق��ع تنها کافی اس��ت تا کدهای دس��توری 
را مش��خص نمایید. ب��رای مثال اگ��ر برای ش��ما ایمیلی 
ارس��ال شود، یک پیامک برای فرس��تنده ارسال شود. این 
همگام س��ازی ها می تواند سرعت کار ش��ما را چندین برابر 
نماید. تحت این ش��رایط ممکن اس��ت دیگر به اس��تخدام 

نیروی کاری جدید نیازی نباشد. 
Amplifr -22

در ای��ن برنام��ه تنها کافی اس��ت تا محتواه��ای خود را 
وارد نمایی��د و هوش مصنوعی ب��ه کار رفته، بهترین زمان 
برای پس��ت گذاری در هر ش��بکه را مشخص می کند. نکته 
جال��ب این اس��ت که تحلیل های این ه��وش مصنوعی، به 
صورت مداوم بوده و این امر باعث می ش��ود که زمانی ثابت 
برای ارس��ال محتواها وجود نداشته باشد. همچنین اطالع 
از جدیدتری��ن ترندها و امکان رص��د اقدامات رقبا، از دیگر 

قابلیت های این برنامه محسوب می شود. 
Ripl -23

این برنامه یک ادیتور ویدئوی بس��یار قدرتمند محسوب 
می شود که با انواع محتواهای آماده، کار را برای عموم افراد 
آسان کرده اس��ت. همچنین اگر خواهان تولید محتواهای 
متحرک نظیر اس��تاپ موش��ن هس��تید، این برنامه کمک 

بسیار خوبی محسوب می شود. 
Restream.io -24

ای��ن امر که بتوانی��د یک الیو را به ص��ورت همزمان در 
چند ش��بکه اجتماعی پخ��ش نمایید، بدون ش��ک ارزش 
بس��یار باالیی را خواهد داش��ت. در این راس��تا برنامه فوق 
به س��ادگی چنین امکانی را مهیا س��اخته است. در رابطه 
با امنیت آن نیز تاکنون گزارش��ی منفی وجود نداشته و به 

راحتی می توانید به آن اعتماد نمایید. 
Mention -2۵

پیدا ک��ردن کلمات کلی��دی می تواند ش��انس موفقیت 
اقدامات شما را چندین برابر نماید. در این راستا بسیاری از 
افراد از کلمات هم معنی غافل می شوند که اهمیت بسیاری 
دارد. در ای��ن برنامه می توانید با فهرس��ت کاملی از کلمات 

کلیدی به روز در حوزه موردنظر خود، آشنا شوید. 
searchenginejournal.com :منبع

بازاریابیاینترنتیموفقبا25ابزارکاربردی
توسعه کسب و کار با دستیار مجازی

Boost Media به قلم: لویس اسشنک / کارشناس بازاریابی و رئیس آژانس
ترجمه: علی آل علی

داستان های مختلف درباره کارآفرینانی که حتی تا ۱6 ساعت در روز نیز کار می کنند، هنوز برای بسیاری از مردم کامال 
واقعی به نظر می رسد. کار پرفشار شاید از نظر توسعه کسب و کار ایده موفقی محسوب شود، اما از نظر تاثیر بر سالمتی 
کارآفرینان و وضعیت زندگی شخصی شان همراه با نتایج مخربی خواهد بود. درست به همین خاطر کارآفرینان به دنبال 
دس��تیارهای حرفه ای و کاربلد برای رهایی از س��اعت های کار طوالنی هستند.  اگر شما هم به دنبال یک دستیار حرفه ای 
هستید، شاید دیگر الزم به جست وجو در میان رزومه های مختلف نباشد. دلیل این امر ظهور دستیارهای مجازی است. شما 
با اس��تفاده از دس��تیارهای مجازی امکان پیگیری بسیاری از امور مربوط به کسب و کارتان با هوش مصنوعی آنها و بدون 
نیاز به دخالت مستقیم را خواهید داشت. دوره کار طوالنی در عرصه کارآفرینی و احساس شباهت به استیو جابز یا ایالن 
ماسک دیگر به پایان رسیده است. شما اکنون باید در تالش برای استفاده از دستیارهای مجازی به منظور پیشبرد هرچه 
بهتر امور باشید، در غیر این صورت از رقبای تان عقب خواهید ماند.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات مهم 
در رابطه با استفاده از دستیارهای هوشمند در عرصه کسب و کار است. اگر شما هم نسبت به استفاده از چنین ابزارهایی 
تمایل دارید، اما نمی دانید چطور باید کارتان را شروع کنید، این مقاله مخصوص شماست. در ادامه برخی از مهمترین نکات 

در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تعیین دقیق فرآیندها و ایجاد اسناد کاربردی

شما برای اینکه به بهترین شکل ممکن از دستیارهای مجازی استفاده نمایید، باید اول از همه فرآیند دقیق پیش روی تان 
را مشخص سازید. بدون تردید دستیارهای مجازی مانند انسان ها امکان کار در یک محیط شلخته را ندارند. بنابراین شما 
باید فرآیندهای منظمی را پیش روی این ابزارها قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید تجربه مطلوبی از کار با این ابزارها 
پیدا نکنید.  پس از اینکه فرآیندهای کاری که دستیارهای مجازی باید ساماندهی کنند، مشخص گردید باید به سراغ تهیه 
اسناد مختلف بروید. این امر امکان دریافت خروجی کار دستیارهای مجازی در قالب اسناد طبقه بندی شده را فراهم می کند. 
بنابراین ش��ما دیگر مش��کلی از نظر تاثیرگذاری بر روی سرعت عمل کسب و کارتان نخواهید داشت. بسیاری از برندها به 
مطالعه اسناد به عنوان خروجی کار کارمندان شان عادت ندارند. با این حساب استفاده از دستیارهای مجازی نوعی تحول در 

زمینه فعالیت کسب و کار شما محسوب می شود. 
شناسایی مهمترین کارها 

مهمترین کارهایی که شما باید به دستیارهای مجازی تان واگذار کنید، کدامند؟ این پرسش اهمیت بسیار زیادی برای 
تعیین وضعیت کسب و کار شما خواهد داشت. با این حساب باید به طور دقیق بدان پاسخ دهید. بسیاری از برندها به سراغ 
ابزارهای کمکی در زمینه کس��ب و کار می روند، اما به دلیل تعیین نکردن بخش هایی که باید از کمک ابزارهای حرفه ای 
اس��تفاده کرد در عمل هیچ بهره ای از آنها نمی برند. بهترین انتخاب در این راس��تا تاکید بر روی کارهایی است که در عین 
س��ادگی زمان زیادی از کارآفرینان می گیرد. این امور به طور معمول بخش قابل مالحظه ای از زمان تیم های کاری را به 
خودش اختصاص می دهد. اگر چنین کارهایی مثل، بارگذاری محتوای در ش��بکه های اجتماعی یا پاس��خگویی سریع به 
مش��تریان در قالب ربات چت به طور س��ریع و از سوی ابزارهای مجازی صورت گیرد، شما به عنوان کارآفرین زمان بسیار 

زیادی برای کارهای مهم ترتان خواهید داشت. 
پیدا کردن دستیار 

پس از اینکه ش��ما دو مرحله اولیه را پش��ت س��ر گذاشتید، نوبت به انتخاب دس��تیار مجازی می رسد. این مرحله باید 
براس��اس س��طح نیاز شما به ابزارهای مختلف صورت گیرد، در غیر این صورت شاید ابزاری نامناسب برای کسب و کارتان 
انتخاب نمایید.  یکی از دستیارهای مجازی مناسب برای کسب و کارها UpWork نام دارد. این ابزار به طور ویژه ای برای 
کارآفرینان مستقل طراحی شده است. بنابراین شما با استفاده از چنین ابزاری به طور قابل مالحظه ای نیازتان به استخدام 
یک کارمند در شرایط فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل را کاهش خواهید داد. خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی در 
دسترس برندها قرار دارد. با این حساب شما مشکلی در راستای انتخاب یک دستیار مناسب نخواهید داشت. تنها کاری که 

باید انجام دهید یک جست وجوی دقیق در بازار و سپس انتخاب ابزار براساس سطح نیازتان است. 
entrepreneur.com :منبع

جدیدترین تغییر اینستاگرام

به قلم: لویجی لئوناردو / نویسنده حوزه تکنولوژی
مترجم: امیر آل علی

اگر بخواهیم مهمترین شبکه اجتماعی حال حاضر جهان را نام ببریم، بدون شک اینستاگرام در باالترین جایگاه قرار 
خواهد گرفت. در این زمینه اگرچه فیس بوک، پرمخاطب تر محس��وب می شود، با این حال نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید تفاوت سال شروع فعالیت های آنها است که در این زمینه اینستاگرام آمار بهتری دارد. همچنین انتقادهای 
چند سال اخیر به مسئله سوءاستفاده از اطالعات کاربران توسط فیس بوک، این برند را با مشکالتی مواجه ساخته است. 
اگرچه اینستاگرام از سال 2۰2۱ تحت مالکیت فیس بوک درآمده است، با این حال تا به امروز با مشکالت برند مادر خود 
مواجه نشده است. یکی از قابلیت های مهم که این شبکه به بهترین شکل از آن استفاده می کند، بخش استوری است 
که به محتواهایی اطالق می شود که تنها برای 24 ساعت قابل مشاهده هستند. با این حال اگر هایالیتی را ایجاد نمایید، 
امکان مشاهده آن برای همیشه وجود دارد. طراحی جالب این بخش که سهولت بازدید محتواها را به وجود آورده، باعث 
ش��ده اس��ت تا در حال حاضر، بیشترین استفاده را به خود اختصاص دهد. در این زمینه برای صفحات باالتر از ۱۰ هزار 
مخاطب، امکانی وجود دارد که می توانند برای استوری های خود لینک قرار دهند و افراد با باال کشیدن صفحه، مستقیما 
وارد س��ایت موردنظر ش��وند. اگرچه این بخش بسیار جذاب و کاربردی محسوب می شود، با این حال یکی از انتقادها به 
آن عدم امکان مش��اهده لینک اس��ت. درواقع افراد ممکن اس��ت ندانند که وارد چه سایتی می شوند. به همین خاطر تا 
چندی دیگر استیکر مخصوص آن اضافه خواهد شد که ظاهری مشابه منشن کردن افراد را دارد. این امر باعث خواهد 
شد تا افراد قبل از وارد شدن به سایت، نام آن را مشاهده کنند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این امکان، برای 
تمامی کاربران خواهد بود و یا همچنان صفحات باالی ۱۰ هزار مخاطب، به آن دسترسی خواهند داشت. درواقع یکی 
دیگر از انتقادهای جدی به اینس��تاگرام، عدم امکان این بخش برای تمامی کاربران است. به نظر بسیاری از تحلیلگران 
این انتقاد کامال درست بوده و برخی از حوزه ها، آنقدر محبوب نیستند که حتی ۱۰ هزار مخاطب داشته باشد و صاحبان 
این صفحات ممکن اس��ت ابدا هدف جذب مخاطب باال را در دس��تور کار خود قرار ندهند. با این حال محروم ش��دن از 
یک امکان پرکاربرد، ابدا مناسب نخواهد بود. به همین خاطر برخی از شایعات منتشرشده که این تغییر، مقدمه ای برای 
همگانی کردن قابلیت قرار دادن لینک به استوری ها خواهد بود. حال باید دید که این تغییر جذاب، تا چه اندازه می تواند 

نظرات کاربران را به سمت خود جلب نماید. 
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