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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

دالر و سکه از بورس سبقت گرفتند

 بازدهی بازارها
در نیمه 1400

تابستان داغ 1400 باالخره به پایان رسید و از این هفته اولین روز کاری پاییز آغاز می شود. سوال این است که کدام بازار 
بیش��ترین بازدهی را در نیمه اول س��ال 1400 ثبت کرد و باالترین سود را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد؟ رتبه بندی 
بازدهی بازارها نش��ان می دهد که دالر در مقام نخس��ت ایس��تاده اس��ت و قیمت هر دالر آمریکا از ابتدای سال تاکنون با 
بازدهی 11 درصدی بیش از همه بازار های مالی در این بازه زمانی رش��د کرده اس��ت. البته در ماه های ابتدایی امسال و تا 

نیمه شهریورماه، بورس پربازده ترین بازار سرمایه گذاری بود، اما به  دنبال نزول 13 درصدی بورس تهران از هفته دوم...

عجیب ترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو  
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کشورهای اطراف ایران چه راهبردی برای تجارت دارند؟

نقشه راه تجارت همسایگان
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فرصت امروز: اولین روز کاری پاییز در بورس تهران در حالی امروز آغاز می شود که برخالف شروع داغ 
تابسـتان، بورس تهران در هفته های پایانی شـهریورماه تن به اصالح و ریزش شاخص ها داد. براساس 

داده هاي سـازمان بورس، شـاخص کل بازار سـهام در حالی پیش از شـروع شهریورماه روي 
سطح یك میلیون و 515 هزار واحدي قرار داشت که در این ماه با افت 128 هزار واحدي...

بازار سرمایه به مدار صعود بازمی گردد؟

ریزش بورس به وقت شهریور

سرمقاله
به سوی شفافیت 

مالی بانك ها

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

کمتر از یک روز پس از وعده 
شفافیت ش��رکت های دولتی از 
س��وی وزیر اقتصاد، صورت های 
مال��ی س��ال 13۹۹ بانک ملی 
ایران ب��ه همراه چند ش��رکت 
دیگر دولتی در س��طح عمومی 
منتشر ش��د. انتش��ار تراز مالی 
بزرگ ترین بانک دولتی کش��ور، 
اقدامی متهورانه و س��تودنی در 
راستای شفافیت مالی بانک ها و 
موسسات اعتباری و آگاهی مردم 
از تراز مالی بانک هاست. هرچند 
که در واکنش به انتشار اطالعات 
مال��ی بان��ک مل��ی، غالمرض��ا 
نماینده محترم مجلس  مرحبا، 
در توضی��ح مندرجات تراز مالی 
مورد اش��اره گفته است: »بانک 
ملی ای��ران، یک بانک تجاری با 
مولفه های عمومی اقتصاد بخش 
خصوصی نیست، بلکه یک بانک 
دولت��ی ب��ا وظای��ف حاکمیتی 
اس��ت که در کن��ار فعالیت های 
اقتص��ادی خ��ود، پیاده س��ازی 
اهداف دولت جمهوری اسالمی 
ای��ران را نیز پیگی��ری می کند. 
از ای��ن رو نمی توان صورت های 
مالی ای��ن بانک را فقط با توجه 
به مولفه هایی مانند سود و زیان 

بررسی کرد.«
ادامه در همین صفحه
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فرص��ت امروز: اتاق بازرگاني تهران در جلس��ه هفته گذش��ته 
هی��أت نمایندگانش به مرور وضعیت ش��اخص هاي کالن اقتصاد 
ایران در پایان ش��هریورماه 1400 پرداخت که نشان دهنده بهبود 
نسبي در برخي حوزه ها و نگراني در حوزه های دیگر است. ارزیابی 
پارلمان بخش خصوصی پایتخت نشان مي دهد که وضعیت شیوع 
کرون��ا در موج پنجم وارد فاز نزولي ش��ده و در بس��یاري از نقاط 
کش��ور، میزان ابتال و مرگ و میر روندي کاهش��ي دارد. با افزایش 
س��رعت واکسیناس��یون این امید وجود دارد ک��ه اقتصاد ایران با 
سرعت بیشتري به سمت عادي سازي حرکت کند و در این روند 
بخشي از فشار وارد آمده به اقشار کم درآمد کاهش یابد. در رابطه 
با ش��اخص هاي کالن اقتصادي، تورم همچنان اصلي ترین عامل 

نگران کننده در اقتصاد ایران به ش��مار مي رود. بررس��ي ها نشان 
مي دهد که ایران در تیرماه بیش از 43 درصد تورم داش��ته و تنها 
آرژانتین در میان اقتصادهاي منتخب با تورم 51 درصدي عملکرد 
بدتري از ایران به ثبت رس��انده اس��ت. در طول این مدت، تورم 
ترکیه 1۹ درصد، برزیل ۹ درصد، پاکستان 8.4 درصد، عراق 7.4 
درصد، روسیه 6.5 درصد، عربستان 0.4 درصد و چین یک درصد 
بوده است. به این ترتیب، تورم ایران در این مدت 5.۹ برابر عراق، 

5.2 برابر پاکستان و 2.3 برابر تورم ترکیه بوده است.
در همین حال، میزان افزایش ماهانه پایه پولي کشور همچنان 
روند صع��ودي خود را ادام��ه داده و افزایش ماهانه نقدینگي نیز 
در مرداد امس��ال به 3۹21 هزار میلیارد تومان رس��یده است. در 

حوزه رش��د اقتصادي، شرایط ایران نسبت به گذشته بهبود قابل 
توجهي را نشان مي دهد. براساس برآوردهاي بانک مرکزي، رشد 
اقتصادي ایران 7.4 درصد و براس��اس برآوردهای مرکز آمار 7.6 
درصد بوده اس��ت. در میان بخش هاي مختلف، نفت با رشد بیش 
از 20 درصدی بهترین عملکرد را داشته و پس از آن رشد صنعت 
قرار دارد. رش��د بخش ساختمان اما براساس برآورد بانک مرکزي 

منفي بوده است.
در حوزه تجارت خارجي نیز عملکرد بخش هاي مختلف 
متفاوت اس��ت. آنطور که مریم خزاعی، معاون بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در این نشست توضیح داده، 
صادرات غیرنفتی ایران به کشور ترکیه با رشد 2.4 برابری 

بهب��ود قابل توجهی را تجربه کرده و ت��راز تجاری ایران با 
ترکی��ه به می��زان 203 درصد به نفع ای��ران افزایش یافته 
اس��ت. همچنین تراز تجاری ایران و چین به دلیل رش��د 
صادرات غیرنفتی و افت واردات از چین به میزان 5۹ درصد 
رشد کرده اس��ت. در سوی مقابل، صادرات غیرنفتي ایران 
ب��ه اتحادیه اروپا 7.8 درصد کاهش یافت��ه و واردات از این 
اتحادیه نیز کاهش��ي 18.6 درصدي را نش��ان مي دهد. در 
هفت  ماهه س��ال 2021 میالدي صادرات ایران به اروپا نیز 

حدودا 8 درصد افزایش یافته است.
همچنین در ادامه نشست بیست وششم هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران، مس��عود خوانساري به بررسي شاخص هاي کالن 

اقتصاد کش��ور پرداخت و گفت: کماکان رش��د نقدینگي روندي 
صع��ودي دارد و رقم نقدینگي در مردادماه به 3 هزار و ۹21 هزار 
میلیارد تومان رسیده که رقم باالیي است. علت اصلي این میزان 
رشد نقدینگي، کس��ري بودجه است. براساس آخرین گزارش ها، 
درآمدها و هزینه هاي کش��ور به هیچ وجه با هم همخواني ندارند 
و ش��اید کمتر از 50 درصد درآمدهاي کشور در پنج ماه گذشته 
محقق ش��ده و دولت مجبور اس��ت براي تامی��ن هزینه هایش از 
تنخواه گردان بانک مرکزي اس��تفاده کند و همین موضوع باعث 
افزای��ش پایه پول��ي و دامن زدن به تورم ش��ده اس��ت. بنابراین 
مهم ترین بحثي که دولتمردان باید به آن توجه کنند، همین بحث 

مهار تورم است.

ادامه از همین صفحه
این قبی��ل اقدامات مثبت ب��رای شفاف س��ازی عملکرد مالی 
بانک ه��ا نباید مایه نگرانی مس��ئوالن و مدیران ذی ربط ش��ود و 
همچنین این اطالع رسانی مالی نباید در سطح انتشار صورت های 
مالی تلفیق��ی بانک ملی ایران آن هم در ک��دال بورس محدود و 
محصور باقی بماند، بلکه اتاق شیشه ای عملکرد بانک های دولتی 
و خصولتی و همینطور بانک های خصوصی از منظر افکار عمومی 
و سهولت دسترس��ی به این قبیل اطالعات، نیازمند آن است که 
گزارش عملکرد مالی سالیانه هیأت مدیره بانک ها که به بازرسان 
قانونی و مجمع عمومی صاحبان س��هام بانک ها ارائه می ش��ود و 
همچنین متن کامل گزارش س��الیانه بازرسان قانونی بانک ها به 
مجمع عمومی صاحبان س��هام درباره اظهارنظر رس��می آنان از 
فعالیت یک س��اله هر بانک، بایس��تی بالفاصله پس از تصویب در 
مجمع عمومی سهامداران عالوه بر انتشار رسمی در سیستم کدال 
بورس، در پایگاه اطالع رسانی هر بانک قرار گیرد تا عموم مردم و 
اصحاب رس��انه و پژوهشگران بانکی بتوانند از این اطالعات مالی 

غیرتبلیغاتی استفاده کنند.
نگاهی گ��ذرا به پایگاه اطالع رس��انی بانک های دولتی نش��ان 
می دهد که غالبا از نظر اطالع رسانی و درج گزارش سالیانه هیأت 
مدی��ره و بازرس قانونی، چندان که باید و ش��اید به روز و کارآمد 
نیس��تند. به عنوان مثال، آخرین ترازنامه منتش��ر شده در پایگاه 
اطالع رس��انی بانک ملی مربوط به عملکرد مالی سال 13۹3 این 
بانک اس��ت و آخرین گزارش هیأت مدیره در سایت بانک صنعت 
و معدن متعلق به سال 13۹8 است. در پایگاه اطالع رسانی بانک 
س��په نیز هرچه جست وجو کردم، اثری از گزارش هیأت مدیره و 
بازرس قانونی این بانک نیافتم. البته در بحث ادغام بانک ها نباید از 
انصاف گذشت که هیأت مدیره بانک سپه در یکی دو سال گذشته 
سخت درگیر وظیفه حاکمیتی ادغام تعدادی از بانک ها و موسسات 
اعتباری در این بانک بوده است؛ کاری بس نفس گیر و طاقت فرسا 
که مهمترین بخش های این وظیفه حاکمیتی عالوه بر تطبیق و 
هماهنگ سازی »کور بانکینک« )core banking( این بانک ها با 
سیستم بانک سپه، حل و فصل مسائل و مشکالت پرسنلی بانک ها 
و موسسات مالی ادغام شده و پاسخگویی به خیل عظیم سهامداران 
آنها و همچنین پروس��ه قانونی انتقال س��هام بانک ها و موسسات 

ادغامی به شرکتی به نام »شرکت خدمات آینده اندیشه نگر« بوده 
اس��ت که ظاهرا به علت مش��کالت قانونی در این مرحله متوقف 
مانده است، زیرا آگهی ثبتی شماره 140030400۹01022351 
مورخ 1400/03/05 منتش��ره در روزنامه رسمی کشور حاکی از 
آن اس��ت که صورت های مالی و ترازنامه و حس��اب سود و زیان 
س��ال مالی بانک انصار منتهی به تاریخ 13۹7/12/2۹ مورد تایید 
و تصوی��ب مجمع عمومی این بانک قرار گرفته اس��ت. این بدان 
معناست که شخصیت حقوقی بانک انصار حداقل تا تاریخ آگهی 
اشاره شده به قوت خویش باقی مانده است. به همین جهت، انتظار 
مردم و صاحب نظران بانکی این است که بانک سپه طی گزارشی 
اعالم کند ادغام چند بانک و موسسه اعتباری )بانک انصار، بانک 
مهر اقتصاد، بانک حکمت ایرانیان، بانک قوامین و موسسه اعتباری 
کوثر( از طریق انتقال عمده سهام این بانک ها و موسسات اعتباری 
به »شرکت خدمات آینده اندیشه نگر« چه تأثیر مالی بر عملکرد 
این بانک داشته است و سهام این بانک ها به چه قیمتی به شرکت 
مذکور و س��پس به بانک سپه واگذار شده یا می شود و بانک سپه 
در ازای این س��هام چه میزان پول به س��هامداران و بس��تانکاران 
بانک های ادغامی پرداخت کرده اس��ت و در مجموع، این رویداد 
عظیم مال��ی چه تأثیر مثبت و یا منفی بر تراز مالی بانک س��په 

داشته است؟
حال که بحث از س��هام بانک ها و موسسات ادغامی شد، فرصت 
را مغتنم می ش��مارم و از وزیر محترم اقتصاد اس��تدعا دارم هیأتی 
را برای بررس��ی مشکالت پرسنلی مدیران، کارشناسان و کارکنان 
بانک ها و موسسات ادغامی )اعم از پرسنل رسمی و پرسنل شرکتی( 
که همگی به بانک س��په منتقل شده اند، معین کنند تا بخشی از 
مش��کالت هیأت مدیره محترم بانک سپه در مورد همسان سازی 
حقوق و مزایای کارکنان مورد بحث و همچنین اعتراض کارکنان 

بانک ها و موسسات ادغامی در این زمینه کاسته شود.
در زمینه اطالع رسانی عمومی تراز مالی البته وضعیت بانک های 
خصوصی نیز بهتر از بانک های دولتی و خصولتی نیس��ت، با این 
تفاوت ک��ه بانک های خصوص��ی جزو ش��رکت های پذیرفته در 
بورس هستند و براساس مقررات سازمان بورس، گزارش عملکرد 
بانک های خصوصی و بانک های خصولتی از ابتدای تاس��یس در 
کدال بورس موجود و در دس��ترس همگان اس��ت، زیرا براساس 

مق��ررات قانون��ی، بانک های خصوص��ی باید در بورس باش��ند و 
سهام ش��ان از طریق بورس معامله شود و مشمول کلیه ضوابط و 
مقررات بورس هستند، در حالی که این الزام قانونی برای بانک های 
دولتی وجود ندارد. همین موقعیت را هم بانک های خصولتی دارند. 
در زمینه ش��فافیت مالی باید توجه داش��ت که شفافیت مالی 
بانک ه��ا و بانک مرکزی، پدیده رس��انه ای جدیدی نیس��ت و از 
چند س��ال پیش در دس��تور کار بانک مرکزی قرار داشته است. 
کمیته بال )متشکل از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی چندین 
 ،)BIS( تحت حمایت بانک تسویه حساب های بین المللی )کشور
در س��ال 1۹۹8 در س��ندی با عنوان »بهبود ش��فافیت بانکی« 
)Enhancing Bank Transparency( ب��ه تبیی��ن جایگاه 
و اهمیت ش��فافیت در بانک ها پرداخته اس��ت. بانک مرکزی در 
سال 1385 مبادرت به ترجمه و انتشار سند »بهبود شفافیت در 
بانک ها« از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال مستقر در بانک 
تسویه حس��اب های بین المللی نمود. در بخشی از استانداردهای 
نظارتی کمیته بال آمده اس��ت: »انضباط بازار، ارزیابي ریس��ک و 
در نتیجه کفایت سرمایه موسس��ه می تواند به ایجاد یک محیط 
مطمئن و س��الم بانکي یاري رس��اند. محیطي که در آن ناظران 
بتوانند موسس��ات تحت نظارت را ملزم نمایند تا عملیات خود را 
به شیوه های مطمئن و ص�حیح انج�ام دهند. در چنین شرایطي، 
ناظران قادرند تا بانک ها را ملزم به افشاي اطالعات نموده، از آنها 
بخواهند تا در گزارش های نظارتي خود، اطالعات موردنظر را ارائه 
کنند. برخي ناظران از این اختی��ار برخوردارند تا در گزارش های 
خود، تمام یا بخش��ي از اطالعات مزبور را در دسترس عموم قرار 
دهند.« و اینکه: »به زعم کمیته بال، براي یک نظام بانکي ایمن و 
سالم که ب�ه شیوه موثری نظارت می شود، شفافیت عامل مهمي به  
حساب می آید. این کمیته ب�ه ارتق�ای شفافیت ادامه خواهد داد، 
از جمله از طریق توس��عه رهنمودهاي مشروح تر افشا در برخي از 

زمینه های شناسایی شده در این نوشتار.«
در اسفندماه 13۹5 ولی اهلل سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی 
 IFRS در همایش »اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی
و نقش آن در ارتقای ش��فافیت بازارهای مالی«، پیوستن به نظام 
گزارش��گری مالی بین المللی را برای ایجاد بستر مناسب تعامالت 
جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و گفت: »خوشبختانه ظرف 

یک  ساله اخیر به ویژه پس از برجام در این باره سخن بسیار گفته 
شده و اجماع فراگیری به وجود آمده است. به هر حال این واقعیت 
برخاسته  از مدل کسب وکار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی 
اجتناب ناپذیر تلقی می ش��ود، زی��را در بانکداری ای��ران دو رابطه 
مباشرتی برقرار است. رابطه اول؛ مشابه بانکداری متعارف دنیا بین 
بانک و سهامداران و رابطه دوم؛ متأثر از قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، بین بانک و س��پرده گذاران برقرار اس��ت و به استناد چارچوب 
نظری گزارشگری مالی که حاکم بر استانداردهای حسابداری است، 
منطقا باید در جای خود لحاظ ش��ود. به خصوص اینکه دو تحول 
عمده مورد ادع��ای IFRS، اصول محوری )به جای قاعده محوری( 
و توجه به مدل کس��ب وکار واحدهای گزارشگر است. به عالوه در 
مجموعه جدید صورت های مالی، 100 مورد تغییر در جهت ارتقای 
افش��ا و ش��فافیت مورد تأکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در 
جهت  تطبیق با IFRS انجام شده است که از جمله مهمترین آنها، 

افشای ریسک های چهارگانه صنعت بانکداری است.«
حال س��وال مهم در مقوله شفافیت مالی بانک ها این است که 
اصوال چه لزومی دارد مردم از عملکرد مالی ش��بکه بانکی کشور 
مطلع باشند؟ پاسخ بدین پرسش چندان سخت و پیچیده نیست، 
زی��را اطالع عامه مردم از عملکرد مالی بانک ها از مصادیق حقوق 
ملت اس��ت که در بند 2 اصل 3 قانون اساس��ی به عنوان یکی از 
وظایف دولت جمهوری اس��المی بدین گونه م��ورد تصریح قرار 
گرفته است: »باال بردن  سطح  آگاهی های  عمومی  در همه  زمینه ها  
با اس��تفاده  صحیح  از مطبوعات  و رس��انه های  گروهی  و وس��ایل  
دیگر.« همچنین براساس مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات عمومی مصوب بهمن ماه 1387 مجلس شورای اسالمی، 
»هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد، مگر 
آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطالعات عمومی یا انتشار 
آنه��ا تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.« و ایضا »اطالعاتی 
ک��ه متضمن حق و تکلیف برای مردم اس��ت باید عالوه بر موارد 
قانونی موجود از طریق انتشار و اعالن عمومی و رسانه های همگانی 

به آگاهی مردم برسد.«
بنابراین آگاهی از عملکرد همه بانک ها، حق مردم اس��ت، زیرا 
مردم سپرده های خود را با اطمینان به بانک های دولتی، خصوصی 
و خصولتی می س��پارند، اما این س��پرده ها نه متعلق به بانک های 

سپرده پذیر و نه متعلق به دولت است، بلکه شرعا و قانونا متعلق به 
سپرده گذاران است که به بانک سپرده اند تا به وکالت و یا به عنوان 
شریک س��پرده گذاران در عملیات مجاز و مش��روع بانکی به کار 
گیرد و کس��ب سود کند و س��ود حاصل از این عملیات بانکی را 
به نس��بت مدت و مبلغ سپرده بین بانک و سپرده گذاران تقسیم 
نمای��د. همچنی��ن در بانک های خصوصی و خصولت��ی عالوه بر 
سپرده گذاران، سهامداران بانک ها هستند که باید بدانند عملکرد و 
تراز مالی بانک چه تأثیری بر کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام 
و س��ود سهم داشته است. بنابراین مردم و مشتریان بانک ها حق 
دارند که از تراز مالی بانک ها و موسسات اعتباری آگاهی یابند و در 
جریان باشند که بانک ها، سپرده ها و سرمایه گذاری مردم را چگونه 

در عملیات بانکی به کار گرفته اند.
مخلص کالم آنکه ایجاد اتاق شیش��ه ای و شفافیت مالی همه 
بانک ه��ای دولتی و خصولت��ی و خصوصی و تبعیت همه بانک ها 
از الزامات و اس��تانداردهای مالی IFRS و همچنین شفاف سازی 
کامل بازار بورس، به نفع دولت و مردم اس��ت و مشخص می کند 
ک��ه بانک ها در اج��رای تکالیف قانونی چه میزان از س��پرده های 
مردم را صرف پرداخت تس��هیالت تکلیف��ی کرده اند و چه میزان 
منابع بانکی صرف س��ایر تس��هیالت غیرتکلیفی یا بنگاه داری و 
مداخله در بازار سرمایه شده و به تفکیک چه میزان از تسهیالت 
تکلیفی و تسهیالت غیرتکلیفی، معوق و یا سوخت شده اند. بدین 
ترتیب، ش��فافیت مالی بانک ها هم در افزای��ش نظارت همگانی 
مردم و مش��تریان بر بانک ها بسیار موثر است و هم انضباط مالی 
بانک ها را تقویت می کند. ش��فافیت مالی و آگاهی عموم مردم از 
عملکرد مالی بانک ها و همچنین تبعیت مالی بانک ها و موسسات 
اعتباری از اس��تانداردهای حس��ابداری و مال��ی قابل اطمینان، از 
اصول شناخته شده بانکداری بین المللی است. بنابراین از شفافیت 
مالی بانک ها نبایس��تی هراس داشت، بلکه برعکس باید شرایطی 
فراه��م آورد که همه بانک های دولت��ی، خصولتی و خصوصی به 
سوی شفاف س��ازی عملکرد مالی خود حرکت کنند و تراز مالی 
حسابرسی شده و گزارش بازرسان قانونی بانک ها را عالوه بر ثبت 
و انتشار در سامانه کدال، بالفاصله پس از تصویب مجمع عمومی 
سهامداران در پایگاه اطالع رسانی شان انتشار دهند تا امکان آگاهی 

و نظارت عمومی مردم بر بانک ها فراهم آید.

به سوی شفافیت مالی بانك ها

تورم ایران 6 برابر تورم عراق و 5 برابر تورم پاکستان است

تصویر شاخص های اقتصادی در پایان تابستان

تولید محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی با ایده های کاربردی
تولید محتوا در شبکه های اجتماعی همیشه کار سخت و زمانبری است. بسیاری از بازاریاب ها همیشه با مشکل 
کمبود ایده مناسب برای تولید محتوا رو به رو هستند. این امر آنها را در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
و نتیجه بخشی فرآیند بازاریابی شان به طور قابل مالحظه ای دچار مشکل می کند. اگر شما هم به دنبال راهکاری 
برای بازاریابی بهتر و س��اده تر هس��تید، باید اول از همه نظرتان را به ش��بکه های اجتماعی جلب کنیم. امروزه 
شبکه های اجتماعی دارای اهمیت بسیار زیادی در میان کاربران هستند. درست به همین خاطر بسیاری از برندها 
برای بازاریابی و تبلیغات حضور فعالی در شبکه های اجتماعی دارند. اگر شما هنوز در شبکه های اجتماعی عضویت 
ندارید، باید همین حاال اقدام به ثبت نام برندتان در این پلتفرم ها نمایید.  مرحله بعد از عضویت در ش��بکه های 
اجتماعی پیدا کردن ایده های مناسب برای تولید محتواست. متاسفانه در اینجا نیز بسیاری از بازاریاب ها با مشکل...



فرصت امروز: ایران در اقتصاد سیاس��ی جهان، موقعیت دوگانه ای دارد؛ 
از یکس��و، ارتباطات بین المللی کش��ورمان به کمترین میزان در دهه هاي 
گذش��ته رس��یده و از س��وی دیگر، به صورت مضاعفی از تحوالت اقتصاد 
سیاسی بین الملل متأثر می شود. هرچند ایران به تازگی به عضویت کامل 
س��ازمان همکاری ش��انگهای درآمده، اما در انعق��اد قراردادهای تجاری و 
پیمان های منطقه ای در مقایسه با همسایگان و رقبای منطقه ای و جهانی 
عقب مانده اس��ت. بنابراین »پایش تحوالت تجارت جهانی« و »دیده بانی 
تحرکات تجاری منطقه« به یک ضرورت برای اقتصاد ایران تبدیل ش��ده 

است.
در این راس��تا، نهاد پژوهش��ی بخش خصوصی در هشتمین گزارش از 
سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« به بررسی رویدادهای 
کلیدی از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک 
ایران در دو الیه جهانی و منطقه ای پرداخته است. مرکز پژوهش های اتاق 
ایران در بخش نخس��ت این گزارش، احتمال شدت گرفتن جنگ تجاری 
میان آمریکا و چین را بررس��ی کرده و در بخش دوم به مسائل منطقه ای 
نظیر تحوالت اقتصادی افغانس��تان، روابط تجاری امارات با آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی و همچنین روابط ترکیه با مصر اشاره کرده است. به اعتقاد 
بازوی پژوهش��ی پارلم��ان بخش خصوصی، کش��ورهای منطقه در انعقاد 
قراردادهای تجاری و پیمان های منطقه ای از یکدیگر س��بقت گرفته اند و 
هر یک از آنها برای تبدیل ش��دن به  هاب منطقه تالش می کنند. بنابراین 
»دیده بانی تحرکات تجاری منطقه«، یکی از مهمترین موضوعاتی است که 

باید از سوی دولتمردان و متولیان تجارت خارجی دنبال شود.
پایش تحوالت امارات در الیه منطقه ای

امارات بزرگترین بازار آمریکا در خاورمیانه محس��وب می شود و در 12 
سال گذشته همواره شریک اول اقتصادی این کشور در منطقه بوده است. 
آمریکا در روابط با طیف وسیعی از کشورها دچار کسری تجاری است،  اما 
در سطح جهانی از لحاظ باالترین تراز مثبت تجاری آمریکا با سایر کشورها، 
ام��ارات در جای��گاه چهارم قرار می گیرد و در بین کش��ورهای منطقه نیز 
باالترین تراز مثبت تجاری را با امارات دارد. آمریکا در س��ال 2020 حدود 
15 میلیارد دالر به امارات صادرات داشته که این میزان صادرات حدود 88 
هزار شغل ایجاد کرده است. حجم تجارت دو کشور در سال2020 حدود 
17.83 میلیارد دالر بوده است. آمریکا پس از چین و هند که سهمی 13.۹ 
و 11.7 درصدی در تامین واردات امارات دارند، با سهمی 7.4 درصدی در 

جایگاه سوم شرکای وارداتی امارات قرار می گیرد.
در ح��وزه س��رمایه گذاری نیز براس��اس آمارها در س��ال 201۹، حجم 
س��رمایه گذاری مس��تقیم امارات در آمریکا 27.6 میلیارد دالر بوده است 
و زمین��ه را برای اش��تغال 12 هزار نفر فراهم آورده اس��ت. از دیگر س��و، 
سرمایه گذاری مس��تقیم آمریکا در امارات در همین مقطع 17.2 میلیارد 
دالر بوده اس��ت. امارات می کوش��د روابط تجاری با اقتصاد نخست جهان 
را گسترش داده و تحکیم بخش��د. در اقدامی دیگر امارات اعالم کرده که 
امضای فوری موافقت نامه جامع همکاری اقتصادی با کشورهایی از جمله 
هند، بریتانیا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی،  اندونزی و کنیا را در دس��تور کار 

قرار داده اس��ت. این موافقت نامه ها در شش ماه تا یک سال آینده به  امضا 
خواهند رس��ید. در این موافقت نامه ها حوزه های تجارت، س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی و بخش هایی همچون توریسم مدنظر قرار خواهد گرفت. 
ش��تاب امارات در امضای موافقت نامه ه��ای همکاری اقتصادی با طیفی از 
کشورها در راستای برنامه های بلندمدت این کشور به  عنوان هاب تجاری و 
اقتصادی خاورمیانه از یک سو و پیشبرد رقابت ژئواکونومیک با عربستان از 
سوی دیگر است. قرار گرفتن ترکیه در میان کشورهایی که ابوظبی در پی 
موافقت نامه های جامع اقتصادی با آنهاست، پیام آور تغییر در روابط تیره دو 
کش��ور است. این تغییر در حالی رخ می دهد که روابط عربستان همچنان 

با ترکیه تیره مانده است.
در سطح کالن، برخی از تحلیلگران کنش های امارات در  ماه های اخیر را 
در راستای گسست تدریجی این کشور از بلندپروازی ژئوپلیتیک و بازگشت 
به  نقش سنتی اقتصادی این شیخ نشین در منطقه می دانند. در سال های 
اخیر این کشور بیش از وزن ژئوپلیتیک خود کوشید در صحنه منطقه ای 
ایفای نقش کند، اما آسیب های وارده به  آن فزاینده بود. از همین رو، برخی 
معتقدند که امارات به  تدریج می کوش��د اولویت های اقتصادی را در صدر 
سیاست خارجی خود قرار دهد و شتاب برای امضای این موافقت نامه ها نیز 
در همین راس��تا قابل تفسیر اس��ت. برخی برآوردهای دولت امارات نشان 
می دهد در صورت امضای این موافقت نامه ها، حجم تجارت این کش��ور با 
شرکای تجاری به  سرعت افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، پیش بینی 
می ش��ود در صورت امضای موافقت نامه همکاری جامع اقتصادی با هند، 
حجم تجارت دو کشور از 40میلیارد دالر در سال 2020 به  100 میلیارد 

دالر در سال 2025 برسد.
دیپلماسی اقتصادی عراق شتاب می گیرد

همچنی��ن در هفته های اخی��ر دول��ت الکاظمی در آس��تانه انتخابات 
پارلمانی عراق، به دیپلماسی اقتصادی این کشور شتاب داده است. در این 
راس��تا اخیرا قراردادهای مهمی در حوزه انرژی میان عراق و ش��رکت های 
فرانسوی، س��وئدی، ترک و چینی امضا شده است. افزون بر این، نشست 
مش��ترک اقتصاد و بازرگانی عراق و ژاپن در بغداد با حضور بیش از 300 
ش��رکت ژاپنی برگزار ش��د. در این نشست توسعه همکاری های دو کشور 
در بخش ه��ای مختلف از جمل��ه انرژی های تجدیدپذی��ر و صنایع نفتی 
بررسی شد. در رخدادی دیگر، سفیر عربستان در عراق از چشم انداز روشن 
روابط اقتصادی با این کش��ور س��خن گفت و افتتاح دفتر رایزنی بازرگانی 
این کش��ور در عراق، ص��دور مجوز فعالیت بانک تج��اری عراق در ریاض 
و تش��کیل ش��ورای بازرگانی عراق - عربس��تان را گام های اولیه در مسیر 
گسترش روابط اقتصادی دو کشور دانست و همچنین از پروژه اتصال ریلی 

دو کشور استقبال کرد.
طبق گفته های س��فیر عربس��تان، تیم های تخصصی دو کشور در حال 
بررسی همکاری در توسعه یک میدان بزرگ گازی در عراق هستند. افزون 
بر این، پروژه اتصال ش��بکه برق عراق به  شورای همکاری خلیج فارس نیز 
در این چارچوب در دست بررسی است. در رخدادی دیگر، وزارت حمل و 
نقل عراق یادداشت تفاهم همکاری در حوزه حمل و نقل دریایی با شرکت 

بندره��ا ابوظبی را امضا کرد.  اندکی پیش از این، وزارت حمل و نقل عراق 
یادداشت تفاهم مشابهی با عربستان امضا کرده بود. در قالب این یادداشت 
تفاهم یک س��اله، شرکت بندرهای ابوظبی اجازه بررسی کارشناسی برای 
یافتن فرصت های همکاری با  عراق در زمینه حمل و نقل و به ویژه حمل و 
نقل دریایی را می یابد. در رخدادی دیگر نیز وزارت حمل و نقل عراق اعالم 
کرد این کشور در پی ایجاد اتصال جدید در خطوط راه آهن از بندر فاو تا 
گذرگاه مرزی فیش خابور در ش��مال عراق و تا ترکیه اس��ت. این پروژه در 
راستای تبدیل عراق به هاب لجستیک در منطقه و در جهان عرب صورت 
می گیرد. روش��ن است که بخش��ی از این پروژه ها با مقاصد تبلیغاتی و در 
آستانه انتخابات رسانه ای می شود، اما قابل انکار نیست که عراق به  صورتی 
فزاینده بر دیپلماس��ی اقتصادی و بر تبدیل شدن به حلقه وصل کشورهای 
منطقه و تعریف خود به  عنوان نقطه توازن متمرکز می ش��ود. البته هنوز 
برای گمانه زنی در مورد موفقیت دولت عراق در پیش��برد این اس��تراتژی 

بلندپروازانه زود است.
ترکیه نیز از روند عادی سازی روابط خود با مصر ابراز رضایت کرده است. 
سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اخیرا از این روند ابراز رضایت کرده 
و ابراز امیدواری کرده اس��ت که مناس��بات اقتصادی دو کشور به  سرعت 
گس��ترش یابد. مصر مهمترین ش��ریک تجاری ترکیه در آفریقاس��ت. در 
س��ال 2020 حجم تجارت دو کش��ور 4.85 میلیارد دالر بود. خط هوایی 
ترکیش ایر 21 پرواز در هفته به  قاهره دارد که بیش��ترین میزان پرواز این 
ش��رکت به  یک پایتخت در آفریقاست. ترکیه امیدوار است با عادی سازی 

روابط با مصر، مهمترین بازار خود در آفریقا را احیا کند.
هدف گذاری اردن برای هاب تبادل انرژی

وزیر انرژی اردن اخیرا اعالم کرده این کش��ور برنامه 10س��اله ای برای 
تبدیل شدن به  هاب تبادل انرژی در منطقه خاورمیانه دارد و هدف گذاری 
کرده تا سال 2030 به  کشوری کلیدی در انتقال انرژی در شامات تبدیل 
ش��ود. عناصر کلیدی ای��ن برنامه میان مدت عبارتن��د از امنیت پایدار در 
دریافت انرژی با قیمت های متع��ارف، افزایش تکیه بر منابع داخلی برای 
تولی��د انرژی و تنوع بخش��ی به  منابع انرژی از طریق س��رمایه گذاری در 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر. در این قالب اردن می کوش��د س��هم انرژی های 
تجدیدپذیر در سبد انرژی خود را از 21 درصد کنونی به 31 درصد تا سال 
2030 افزایش دهد. در قالب این طرح، مذاکرات با عراق برای احداث خط 
لوله مشترکی که نفت عراق را به  بندر عقبه اردن انتقال می دهد، آغاز شده 
است. همچنین این کشور تامین بخشی از انرژی موردنیاز لبنان را در قالب 
این ط��رح مد نظر دارد. در  ماه های اخیر اردن موفق ش��د نوعی همکاری 
چهارجانبه با مصر، سوریه و لبنان صورت دهد، به گونه ای که خط لوله گاز 
عربی در آستانه احیا شدن قرار گرفته و بخشی از برق موردنیاز لبنان نیز 
قرار است از اردن تامین شود. اردن با مشکالت مالی متعددی روبه روست؛ 
تغییرات آب و هوایی بر منابع آبی این کشور، تاثیر منفی زیادی داشته و 
تا سال 2030 وضعیت این کشور تحت تاثیرات منفی آب و هوایی در این 
کشور تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی تغییر در راهبرد توسعه ای این 

کشور بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک ضرورت است.

کشورهای اطراف ایران چه راهبردی برای تجارت دارند؟

نقشه راه تجارت همسایگان

نرخ تورم س��االنه در شهریورماه امسال برای خانوارهای سراسر کشور 
به 45.8 درصد رس��ید که باالترین حد تورم در بیش از هش��ت س��ال 
گذش��ته است. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از افزایش نرخ 
تورم ماهانه و نقطه ای خانوارهای کش��ور در پایان تابس��تان خبر داد. بر 
این اساس نرخ تورم س��االنه یعنی درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک س��ال منتهی به ماه ش��هریور، نسبت به دوره مشابه قبل 
از آن برای خانوارهای کش��ور به 45.8 درصد رسید که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، 0.6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم 
ساالنه برای خانوارهای شهری 45.1 درصد و برای خانوارهای روستایی 
4۹.7 درصد بوده اس��ت. به این ترتیب، نرخ تورم ساالنه در شهریورماه 
ب��رای خانوارهای ش��هری 0.6 درصد و برای خانوارهای روس��تایی یک 

درصد افزایش داشته است.
گزارش اخیر مرکز آمار نش��ان می ده��د که ادامه روند افزایش قیمت 
از ماه های گذش��ته تاکنون به رشد همه جانبه شاخص های تورم و ثبت 
اعدادی تکرار نش��ده در چند سال گذشته منتهی شده است. به طوری 
که تمامی ش��اخص های تورم در ش��هریورماه با افزای��ش همراه بوده و 
روند رو به رشد تورم ساالنه، باز هم به باالترین حد خود طی سال های 
گذشته رس��یده است. بر این اساس، تورم س��االنه که در ماه های اخیر 

روندی افزایش��ی داشت، برای شهریورماه به رقم 45.8 درصد رسید که 
0.6 درصد نسبت به ماه قبل باالتر است و این رقم باالترین حد تورم در 

بیش از هشت سال گذشته در شاخص ساالنه به شمار می رود.
دیگر شاخص افزایش یافته، تورم ماهانه است که با رشد 0.7 درصدی 
به 3.۹ درصد در شهریورماه رسید و تورم نقطه به نقطه نیز با رشد 0.5 
درصدی، عدد 43.7 درصد را در آخرین ماه تابستان ثبت کرد. روند رو 
به رش��د تورم در حالی ادامه پیدا کرده و رکوردش��کنی می کند که این 
موض��وع از مدت��ی قبل با توجه به رویه موج��ود و البته وضعیت بودجه 
دولت، از س��وی کارشناسان و مسئوالن پیش بینی شده و نسبت به آن 
هشدار داده شده بود. در مجموع، کسری سنگین بودجه دولت در سال 
جاری و استقراضی که به ویژه در ماه های ابتدایی امسال از سوی دولت 
دوازدهم از بانک مرکزی صورت گرفت و چاپ پولی که انجام ش��ده، از 

جمله عوامل افزایش پایه پولی و تورم اعالم می شود.
مروری بر جریان تورم کاال و خدمات مصرفی مردم در شهریورماه، 
حاکی از آن اس��ت که روند طی ش��ده، رشد متوسط 43.7 درصدی 
هزینه را برای خانوارها در تامین کاال و خدمات به همراه داشته است. 
این یعنی خانوارهای کش��ور به طور میانگین 43.7 درصد بیش��تر از 
ش��هریور س��ال گذش��ته برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکس��ان« هزین��ه کرده اند. این در حالی اس��ت ک��ه در بین کاالها و 
خدم��ات مورد مصرف مردم »روغن و چربی ها« با ۹7 درصد افزایش 
نسبت به سال قبل در صدر قرار دارد و پس از آن گروه »سبزیجات« 
با ۹3.8 درصد، »ش��یر و پنیر و تخم مرغ« با 72.5 درصد و »ماهی 
و صدف داران« با 6۹.8 درصد، باالترین حد افزایش قیمت نس��بت به 
س��ال قبل را تجربه کرده اس��ت. همچنین گروه »ارتباطات« با 5.5 
درص��د و »آموزش« ب��ا 18.8 درصد، کمترین افزای��ش هزینه را در 

مقایسه با شهریورماه پارسال به همراه داشته است.
در مورد تورم س��االنه نیز گروه »روغن و چربی ها« با ۹2.5 درصد 
بیش��ترین تورم را داش��ته و کمترین رش��د در این شاخص به »آب، 
برق و س��وخت« با تورم 1۹.7 درصد اختصاص دارد. تورم ماهانه نیز 
ک��ه خود با افزایش همراه بوده، رش��د 10 درصدی در گروه »ش��یر، 
پنی��ر و تخم مرغ« را به همراه داش��ته که باالتری��ن حد تورم ماهانه 
در ش��هریور است. کمترین میزان نیز با 0.8 درصد به گروه »گوشت 
قرمز و ماکیان« اختص��اص دارد. همچنین به گفته مرکز آمار ایران، 
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در شهریورماه امسال برای دهک های 
مختل��ف هزینه ای از 45.5 درصد برای دهک شش��م تا 4۹.4 درصد 

برای دهک دهم است.

تورم ساالنه 45 درصدی در شهریورماه

هزینه  خانوارها سنگین تر شد

باشگاهاقتصاددانان

اقتصاددان خوب کیست؟
دوشاخ والراسی

لئون والراس یکی از برجس��ته ترین اقتصاددان های تاریخ است که 
عمدت��ا خود اقتصاددان ها ارزش نظریه ه��ای او را به خوبی می دانند. 
کتاب »عناصر اقتصاد سیاس��ی محض« او در دهه ۹0 میالدی توسط 
ویلیام جف به زبان انگلیس��ی ترجمه شد و همین مسئله باعث شد تا 
توجه دوباره ای به این اقتصاددان صورت بگیرد. در واقع، لئون والراس 

نمونه ای اعال از کمال و نقص در علم اقتصاد است.
پایی��ز 1834 رو به پایان بود که ماری اس��پری لئ��ون والراس در 
نرماندی ش��مالی فرانس��ه ب��ه دنیا آم��د. پدرش ش��خصی فرهنگی 
ب��ود و اگرچه یک اقتصاددان حرفه ای به ش��مار نمی آم��د، اما تفکر 
اقتصادی اش تاثیر قابل توجهی بر فرزندش داشت. والراس به دانشگاه 
پاریس رفت و به تحصیل در رشته مهندسی پرداخت، اما از این رشته 
خسته شد. پس از تحصیل نیز به عنوان مدیر بانک، نویسنده ادبی و 
روزنامه ن��گار فعالیت کرد و در نهایت به علم اقتصاد روی آورد. قدرت 
اندیشه او به شکلی بود که دانشگاه لوزان او را به عنوان استاد اقتصاد 
سیاس��ی دعوت کرد. وال��راس در طول حیات فکری خ��ود به دنبال 
اصالحات اجتماعی و ملی سازی زمین بود و نهایتا در روزهای ابتدایی 

سال 1۹10 میالدی در مونتروی سوییس درگذشت.
یکی از برجسته ترین افرادی که مجددا سراغ والراس رفت، میلتون 
فریدم��ن بود. فریدمن در بررس��ی کت��اب »عناصر اقتصاد سیاس��ی 
محض«، در کنار تقدیر زیادی که از کیفیت ترجمه جف داش��ت، به 
یادداش��ت های او اشاره ای خاص می کرد و به نظرش این یادداشت ها 
و ن��کات می توانن��د تاثیر زی��ادی در پژوهش های اقتصادی داش��ته 
باش��ند. به اعتقاد فریدمن، اگرچه این توصیف شومپتر از والراس که 
می گفت »تا جایی که نظریه محض مدنظر اس��ت، والراس بزرگترین 
اقتصاددان تاریخ اس��ت« اندکی اغراق آمیز اس��ت، اما شکی ندارد که 
کتاب »عناصر« والراس، ش��اهکاری است که نقشی پررنگ در توسعه 
اقتصاد به عنوان یک علم داش��ته اس��ت و حتی در دهه ۹0 میالدی، 
یعن��ی تقریبا یک قرن پس از انتش��ار کتاب اصلی، حرف ها و اهمیت 
فراوانی برای افرادی دارد که در زمینه اقتصاد اندیشه ورزی می کنند. 
البته فریدمن به درس��تی کتاب را در دل زمانه  کنونی تحلیل می کند 
و نق��ش این کتاب در تاریخ اندیش��ه اقتص��ادی را اندکی کمرنگ تر 

می کند.
ب��ه نظ��ر فریدم��ن، دو مضم��ون عم��ده در این کتاب به چش��م 
می خ��ورد: تحلیل »کمیاب��ی« یا همان »مطلوبی��ت نهایی« و نظریه 
»تع��ادل عمومی«. والراس با هر دو زمینه به ش��کلی برخورد می کند 
ک��ه گویا ب��ا هارمونی کامل در کن��ار یکدیگر رفتار کرده و تش��کیل 
یک کل می دهند. به نظ��ر والراس، »مطلوبیت نهایی« را نمی توان از 
مطالع��ه »تعادل عمومی« جدا کرد و این مس��ئله اندکی بین والراس 
و اقتصاددان��ان تفاوت ایجاد می کند. به عقی��ده فریدمن، برای درک 
بهتر اهمیت نظریات والراس ابتدا باید تحلیل او از »مطلوبیت نهایی« 

مطرح شود و پس از آن به سراغ نظریه »تعادل عمومی« برویم.
به نظ��ر فریدمن، بحث نظریه مطلوبیت والراس برای دانش��جویان 
اقتصاد تنها از زاویه توسعه ایده و اندیشه اقتصادی اهمیت دارد. دلیل 
این مس��ئله هم این اس��ت که نظریه مطلوبی��ت در تحلیل اقتصادی 
مدرن به شکلی مشخص تر و البته با تجربه گرایی کمتر رفتار می کند 
و نزد والراس این مسئله چنین نیست. با این حال حتی تا دورانی که 
فریدمن تحلیل خود بر والراس را می نوشت، به نظر او از حیث معنا و 
نقش قابلیت اندازه گیری مطلوبیت، علم اقتصاد پیشرفت خاصی فراتر 

از والراس نکرده بود.
در زمین��ه نظری��ه »تعادل عمومی« هم تغییرات��ی که والراس بین 
ویراس��ت های مختلف کت��اب ایجاد می کند، نش��ان می دهد که او از 
کارکرد داده های تجربی خود راضی نیس��ت. تغییراتی که در ویراست 
چهارم این کتاب ایجاد شد، نشان می دهد که والراس دیگر مثل سابق 
نظ��ام، معنا و نق��ش اقتصادی را که در ابتدای کار در ذهن داش��ت، 
همانند قبل قبول ندارد و بیشتر به سمت شکلی محض حرکت کرده 
است و به دنبال مصالحی نیست که با آن شکل محض نظریه خود را 
نشان دهد. به عقیده فریدمن، همین مسئله، مثالی بسیار روشن است 
که اگر حتی اقتصاددانی بزرگ همچون والراس از داده ها جدا شود، به 

چه سمت و سوی پرخطر و پراشتباهی می رود.
فریدم��ن اعتقاد دارد ک��ه هیچ اقتصاددانی به ان��دازه والراس در 
ایجاد چارچوبی برای سازماندهی ایده های اقتصاددانی موفق نبوده 
اس��ت. والراس نوعی نگاه به سیس��تم اقتصادی را ایجاد می کند که 
با کمک آن بهتر می توان از اش��تباهات منطق��ی دوری کرد. البته 
فریدم��ن ای��ن مس��ئله را به تنهایی برای رس��یدن ب��ه یک نظریه 
اقتص��ادی معنادار و ثمربخ��ش کافی نمی داند، زیرا ب��ه نظر او، ما 
نه تنه��ا نیازمند چارچوبی برای س��ازماندهی ایده ه��ای اقتصادی 
هس��تیم، بلکه به خود ایده ها هم نیاز داری��م. زبان صحیحی برای 
بی��ان اقتصادی نیاز داریم، اما ج��دای از آن چیزی برای گفتن هم 
می خواهیم. داش��تن فرضیاتی که در نقش مصالح نظریه اقتصادی 
وارد ش��وند، م��واد اولیه ای ضروری برای رس��یدن ب��ه یک نظریه 
اقتص��ادی معنادار هس��تند و در این زمینه وال��راس گامی خاص و 
رو به جلو برنمی دارد. خود فریدمن پیش��نهاد می کند که وقتی قرار 
اس��ت به دنبال ایده اقتصادی باش��یم، بهتر اس��ت ن��گاه خود را از 

والراس به اقتصاددان هایی چون آلفرد مارشال برگردانیم.
فریدمن این نکته را با اشاره به جمله ای از میل جمع بندی می کند: 
»بعید است ش��خصی اقتصاددانی خوب باشد و چیز دیگری نباشد.« 
به نظر فریدمن، کس��ی که نتواند درک صحیحی از سازمان اقتصادی 
والراس��ی داش��ته باش��د، نمی تواند اقتصاددان خوبی باشد و از سوی 
دیگر، اگر جز ش��یوه تفکر والراسی چیز دیگری هم نداند، اقتصاددان 

خوبی نخواهد بود.
از دیگ��ر آث��ار لئ��ون وال��راس، کت��اب »مطالعاتی درب��اره اقتصاد 
اجتماعی« اس��ت که در س��ال 18۹6 منتشر شد. بسیاری، والراس را 
یک سوسیالیست می دانند و عده ای او را یکی از مهمترین چهره های 
علم اقتصاد که نزدیک س��رمایه داری اس��ت، قلم��داد می کنند. دلیل 
اصل��ی باور گ��روه نخس��ت، آرا و باورهای والراس در زمینه مس��ائل 
اجتماعی و اصالحاتی است که توزیع ثروت در یک جامعه را دگرگون 
می کنند. این اندیش��ه های والراس در کتاب حاضر خود را به ش��کلی 
کامال بس��ط یافته جلوه می دهند. موضوعات��ی نظیر عدالت اجتماعی، 
مالی��ات، مالکی��ت معنوی و مالکی��ت زمین در این کت��اب گنجانده 
ش��ده اند و اگر می خواهی��د نظریه های اجتماعی یک��ی از بزرگترین 
اقتصاددان ه��ای ریاضی محور تاریخ در این زمینه ها را بدانید، مطالعه 

این کتاب را از دست ندهید.
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تابس��تان داغ 1400 باالخره به پایان رسید و از این هفته اولین روز کاری 
پاییز آغاز می شود. سوال این است که کدام بازار بیشترین بازدهی را در نیمه 
اول س��ال 1400 ثبت کرد و باالترین س��ود را برای سرمایه گذاران به ارمغان 
آورد؟ رتبه بندی بازدهی بازارها نشان می دهد که دالر در مقام نخست ایستاده 
اس��ت و قیمت هر دالر آمریکا از ابتدای سال تاکنون با بازدهی 11 درصدی 
بیش از همه بازار های مالی در این بازه زمانی رشد کرده است. البته در ماه های 
ابتدایی امسال و تا نیمه ش��هریورماه، بورس پربازده ترین بازار سرمایه گذاری 
بود، اما به  دنبال نزول 13 درصدی بورس تهران از هفته دوم شهریورماه ، دالر 
به صدر پربازده ترین بازارها در پایان ش��ش ماهه اول س��ال در آمد. شاخص 
بورس تهران از اول خرداد ماه تا هفته نخس��ت شهریور ماه بیش از 45 درصد 
رشد کرده بود و به نظر می رسید که بازده بورس در نیمه نخست سال از سایر 
بازار ها پیشی بگیرد، اما نزول 200 هزار واحدی شاخص کل بورس منجر به 
افت بازده س��رمایه گذاری در این بازار شد، تا عنوان پرسودترین بازار مالی در 
نیمه 1400 به بازار ارز برسد. سکه با بازدهی 8 درصدی، بورس با بازدهی 6 

درصدی و مسکن با بازدهی 4 درصدی در رتبه های بعدی ایستادند.
بورس چگونه از دالر و سکه جا ماند؟

پرونده بورس تهران در سومین ماه از فصل داغ تابستان برای بورس بازان 
به هیچ وجه داغ نبود و شاخص بورس تهران در شهریورماه با افت حدود 
8.5 درصدی تا محدوده های ثبت ش��ده در میانه های تیرماه عقب   نشینی 
کرد. در خالل این یک ماه، بورس و فرابورس نوسان های بسیاری را تجربه 
کردند و برخالف شروع داغ تابستان، در شهریورماه تن به اصالح دادند تا 
در مجموع رش��د تابستانی شاخص کل بورس به حدود 18 درصد محدود 
شود. بازدهی بورس همچنین در نیمه نخست سال 1400 به کمی بیشتر 
از 6 درصد رس��ید تا در رتبه بندی بازدهی بازارها در نیمه نخست امسال، 
بورس از دالر و س��که به ترتیب با بازده��ی 11 درصدی و 8 درصدی جا 

بماند و تنها جلوتر از بازار مسکن با بازدهی 4 درصدی بایستد.
به این ترتیب، شاخص بورس تهران پس از افت 6.7 درصدی در فروردین 
م��اه و 5.3 درصدی در اردیبهش��ت م��اه، در خردادماه ب��ه مدار صعودی 

برگشت و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، رشد 1.2 درصدی را ثبت 
کرد. در ادامه نیز با رونق نس��بی معامالت با پیروزی س��یدابراهیم رئیسی 
در انتخابات س��یزدهم، ش��اخص کل بورس به روند رشد خود ادامه داد و 
ش��اهد رش��د 12.2 درصدی در تیرماه و 15.58 درصدی در مردادماه بود 
تا به ش��هریورماه رسید. هرچند تا نیمه ش��هریورماه نیز بورس همچنان 
پربازده ترین بازار س��رمایه گذاری بود، اما با اصالح شاخص کل در روزهای 

آخر شهریور، بازدهی بورس تهران در ششمین ماه سال کاهش یافت.
بیش واکنشی بورس بازان به تحوالت غیراقتصادی و بیم از افت نرخ دالر، 
از جمله مهمترین دالیل جاماندگی سهام از دیگر گزینه های سرمایه گذاری 
بود. ش��رایطی که باعث شد در نیمه اول سال شاهد خروج بیش از 22هزار 
میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معامالت سهام باشیم. امروز )شنبه 
سوم مهرماه( نخستین روز از معامالت بورس در نیمه دوم سال 1400 است 
و ب��ازار س��هام در حالی معامالت پاییزی خود را آغ��از می کند که در طول 
ش��ش ماه گذشته ولو ناپایدار موفق شده است از سد روند نزولی بلندمدت 
خود بگذرد و به رغم آنکه در هفته های پایانی تابستان شاهد ریزش سنگین 
شاخص کل بورس بود، بازدهی 6درصدی را به  ثبت برساند. با این حال در 
میان رقبا، دالر رشد 11درصدی را ثبت کرد و در بازار سکه نیز شاهد رشد 
حدود 8 درصدی قیمت بودیم. به نظر می رسد بازار سهام در شش ماهه دوم 
سال یا به پیشواز احیای برجام می رود و باید با کاهش انتظارات تورمی و افت 
نسبی قیمت ارز، مسیر درست سرمایه  گذاری را به  سهامداران خود بیاموزد و 
یا اینکه با کمرنگ شدن احتمال توافق در مذاکرات وین و تحت تاثیر کسری 

بودجه سنگین امسال، مسیر رشد تورمی را در پیش بگیرد.
سمت و سوی بازارها در ادامه سال

س��ال 1400 باالخره به نیمه رسید و شش ماه نخستش تمام شد. حاال 
راحت تر می توان درباره سیمای بازارها در سال 1400 قضاوت کرد. آمار ها 
نش��ان می دهد قیمت ه��ر دالر آمریکا از ابتدای س��ال تاکنون با بیش از 
10درصد رشد، بیش از همه بازار های پرریسک رشد کرده است. البته در 
ماه های نخس��ت امسال و تا نیمه ش��هریورماه نیز همانطور که اشاره شد، 
بورس کماکان پربازده ترین بازار سرمایه گذاری بود، اما با  نزول 13درصدی 
ب��ورس از هفته دوم ش��هریور ، دالر به صدر پربازده ترین بازارها در ش��ش 
ماهه اول سال آمد. شاخص بورس تهران از اول خرداد ماه تا هفته نخست 
ش��هریور ماه بیش از 45درصد رشد کرده بود و به نظر می رسد بازده بورس 

در نیمه نخس��ت سال از س��ایر بازار ها پیش��ی بگیرد، اما نزول 200هزار 
واحدی شاخص کل بورس منجر به افت بازده سرمایه گذاری این بازار شد.
براس��اس آمارها قیمت هر دالر آمریکا از ابتدای سال تاکنون 11 درصد 
رشد کرده است که بیشتر از همه بازار ها بوده است. شواهد میدانی نشان 
می دهد که یکی از دالیل این رش��د قیمت دالر در نیمه نخس��ت س��ال، 
افزای��ش تقاضای خرد در س��طح ب��ازار آزاد برای خرید دالر بوده اس��ت. 
کارشناسان معتقدند محرک های سیاسی و اقتصادی، سطح تقاضا در بازار 
ارز را به  طور مداوم دستخوش تغییر می  کند و با توجه به آنکه محرک های 
رشد قیمت در نیمه نخست سال بیشتر بوده است، سطح تقاضا برای خرید 
دالر افزایش یافته و منجر به رش��د قیمت شده است. همچنین قیمت هر 
س��که در این مدت با حدود 8 درصد رش��د در رتبه دوم بازدهی بازارهای 
مالی قرار گرفته اس��ت. میانگین قیمت هر مترمربع مس��کن هم در شهر 
تهران در نیمه نخس��ت سال با 4درصد رش��د مواجه شده است که کمتر 
از طال، ارز و بورس بوده اس��ت. با این حال، بررس��ی ها نش��ان می دهد که 
تحت تأثیر افزایش انتظارات تورم��ی، مردم این روز ها از طال و ارز بیش از 

گذشته به  عنوان ضربه گیر تورم استفاده می کنند.
براس��اس آخرین گزارش های رسمی، نرخ تورم ساالنه در شهریورماه به 
43.6 درصد رس��یده اس��ت. این به  معنای آن است که ساالنه بیش از 43 
درصد از ارزش ریال کاسته می  شود. در چنین شرایطی یکی از مهمترین 
دغدغه های خانواده های ایرانی که س��طح درآمد ش��ان به پایین ترین حد 
ممکن در چند دهه گذشته رسیده است، حفظ قدرت پول و مصونیت در 
برابر تورم اس��ت. این روند پرشتاب تورم که از سال13۹7 به دنبال خروج 
آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها آغاز شده است، به  دنبال رشد نقدینگی 
در حال افزایش اس��ت و آنطور که کارشناسان برآورد می کنند با توجه به 
کس��ری بودجه ش��دید دولت، احتماال در ماه های آینده همچنان افزایش 
خواه��د یافت. این موضوع ضرورت محافظ��ت در برابر تورم را برای مردم 
بیش��تر کرده اس��ت؛ چراکه همین حاال هم بخش زیادی از قدرت خرید 
مردم در نتیجه رشد شدید تورم از دست رفته است. به همین دلیل مردم 
ب��رای اینکه از خود در برابر تورم محافظت کنند، پس انداز های خود را در 
بازار طال و ارز و اخیرا بورس س��رمایه گذاری می کنند. شوربختانه در ایران 
ابزار های مالی کافی برای اینکه به شهروندان در برابر تورم مصونیت بدهد، 

وجود ندارد و یا دست کم کمتر معرفی شده است.

دالر و سکه از بورس سبقت گرفتند

بازدهی بازارها در نیمه 1400

فرصت امروز: در حالی که معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی از ابالغ 
دس��تورالعمل محدودیت تراکنش های واریزی به 20 تراکنش در روز خبر 
داده بود، اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی این موضوع بازنگری می شود. 
ماجرا از نشست خبری هفته گذشته مهران محرمیان، معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی آغاز شد. این نشست درباره اقدامات بانک مرکزی برای 
مقابله با قمار و شرط  بندی سایبری بود و محرمیان در آن اعالم کرد: »بانک 
مرکزی در راستای مقابله با قمار، بخشنامه ای به بانک ها ابالغ کرده است 
که بنا بر آن هر فرد روزانه فقط 20 تراکنش واریزی و در نهایت در طول 
ماه تا 80 تراکنش واریزی می تواند داشته باشد.« او البته این را هم گفت 
که »این بخشنامه به بانک ها ابالغ شده اما هنوز از سوی آنها اجرا نشده و 

در ماه های آینده اجرا خواهد شد.«
از نگاه بانک مرکزی، الزام هر کد ملی به انجام روزانه 20 تراکنش واریزی 
باعث می شود افراد با داشتن چند کارت بانکی هم نتوانند تراکنش واریزی 
بیشتری انجام دهند و به این ترتیب، با سوءاستفاده از روش کارت به کارت 
که رایج ترین ش��یوه انتقال پول در س��ایت های قمار و ش��رط بندی است، 
مقابله می ش��ود. پس از آن هم روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای 
تاکید کرد که »این محدودیت تنها شامل »واریز به« کارت بانکی یک فرد 
اس��ت« و سایر تراکنش ها را شامل نمی شود. انتشار این خبر اما موجی از 
نگرانی را در میان صاحبان کس��ب وکارهای خرد اینترنتی ایجاد کرد و به 
همی��ن دلیل، یک روز بعد بانک مرکزی در اطالعیه تازه ای از این تصمیم 

خود عقب نشست.
به گزارش »باش��گاه خبرنگاران جوان«، امروزه تب برخورد با سایت های 
قمار و ش��رط بندی، بیش از هر زمان دیگری داغ شده، اما واقعیت امر این 
است که مقابله با چنین معضلی تنها با کلید فیلتر قابل عالج نیست. حتی 
ش��یوع کرونا و تعطیالت مسابقات ورزش��ی که بر تنور بازار شرط بندی ها 

می دمید نیز نتوانست سرعت رشد این سایت ها را کاهش دهد و برعکس 
تعطیلی های کرونایی باعث افزایش وقوع این جرم در کش��ور ش��ده است. 
تنها با یک جست وجوی ساده در موتور های جست وجوگر و فضای مجازی 
می توان به عمق فاجعه پیشروی سایت های شرط بندی و قمار آنالین پی 
برد. در همین راس��تا، بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این 
ش��یوه، در روز 30 شهریورماه بخش��نامه ای را منتشر کرد که براساس آن 
تراکنش های »واریز به« به 20 بار در روز کاهش پیدا کرد و به تمام بانک ها 
س��ه ماه زمان داد تا این محدودیت را اعمال کنند، اما اشتباه رسانه ها در 
انعکاس این خبر موجب شد که فعاالن اقتصادی و مردم، این محدودیت را 
در میزان انجام همه تراکنش های بانکی در روز بدانند، در صورتی که این 
محدودی��ت تنها در مورد تعداد تراکنش های واریز به کارت اعمال خواهد 
ش��د و محدودیتی برای تعداد تراکنش هایی ک��ه هر فرد به منظور کارت 
به کارت از کارت های بانکی خود به س��ایر کارت ها در شبکه بانکی انجام 
می دهد، پیش بینی و تعیین نش��ده است. به عبارت دیگر، این محدودیت 

تنها شامل »واریز به« کارت بانکی یک فرد است.
همانطور که گفته ش��د، این بخشنامه بانک مرکزی با مخالفت بسیاری 
از فع��االن اقتصادی، صاحبان مش��اغل خرد و صاحبان کس��ب و کار های 
اینترنتی مواجه شد؛ زیرا اگر این محدودیت اعمال شود بسیاری از کسب 
و کار های اینترنتی با اختالل زیادی مواجه خواهند ش��د. در نهایت، پس 
از گذش��ت یک روز از منتش��ر شدن این بخش��نامه، بانک مرکزی در روز 
چهارشنبه )31 شهریورماه( اطالعیه ای مبنی بر به تعویق افتادن اعمال این 
محدودیت، به دستور رئیس بانک مرکزی منتشر کرد. در ادامه  پیگیری ها، 
س��یدرضا راستی الحسینی، معاون ش��عبه یکی از بانک ها ضمن اشاره به 
اینک��ه بانک مرکزی این محدودیت را برای مبارزه با قمار و ش��رط بندی، 
فساد، پولشویی و مالیات اعمال کرده بود، گفت: »بانک مرکزی برای شفاف 

کردن میزان مالیات دریافتی و جلوگیری از فرار مالیات برخی از صاحبان 
مش��اغل که دارای کارتخوان  با کد مالیاتی هس��تند نیاز به چنین اقدامی 
دارد. برای برخی از خیریه ها به دالیل مختلف حساب هایی باز می کنند و 

به این طریق به بحث قمار دامن می زنند.«
او با بیان اینکه »برخی از قوانین بانک مرکزی، اقتصاد را به چالش می کشد«، 
ادامه داد: »بانک مرکزی تمام این مشکالت را در یک بسته دیده و برای همه به 
یک صورت راهکار ارائه داده که معایب زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از خرده فروشان 
و صاحبان مشاغل دیگر در این زمینه به مشکل برخواهند خورد. عامه مردم 
که قمارباز و اختالسگر نیستند و شاید تنها 5 درصد تراکنش های مشکوک 
داشته باشند و این قوانین نتیجه نبود زیرساخت های الزم در این زمینه است. 
به همین دلیل بانک مرکزی مجبور به انتشار بخشنامه های مکرر و الزام کردن 

برخی امور به بانک ها می شود.«
ای��ن فعال ح��وزه بانکی ب��ا تاکید بر اینک��ه باید در زمین��ه تکنولوژی 
پیش��رفت هایی صورت بگیرد، افزود: »بس��یاری از کش��ور های اروپایی با 
استفاده از زیرساخت مناسب توانسته اند با بیمه عمر افراد، زمینه بسیاری 
از خالف ه��ا را از بین ببرند. همچنین افراد و خیریه هایی که تراکنش های 

مشکوک دارند را شناسایی و با آنها برخورد می کنند.«
مش��کل زمانی رخ داد که بانک مرکزی با منتش��ر کردن بخشنامه خود 
مبنی بر محدودس��ازی تراکنش های »واریز به« به یک روز کامل، فضای 
رس��انه و بازار های مالی را دچار اضطراب کرد تا زمانی که بنا بر دس��تور 
رئی��س کل بانک مرکزی، اعمال این محدودیت ها به تعویق افتاد. صحبت 
معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی در زمین��ه اعمال محدودیت ها و 
س��پس اعالم بازنگری در این موضوع پس از گذشت یک روز، ناهماهنگی 
در تیم بانک مرکزی را نش��ان می دهد که این امر موضوع نگران کننده ای 

برای اقتصاد کشور است.

بازنگری بانك مرکزی در محدودیت تراکنش واریزی

محدودیت تراکنش هایی که دوباره نامحدود شد

بانکنامه

افت و خیز سکه و طال در هفته آخر تابستان
نوسان 10درصدی حباب سکه

بهای طال و س��که در هفته ای که گذش��ت، به س��بب آرام بودن 
بازاره��ای جهانی و بازار ارز در داخل، نوس��ان کمی را تجربه کرد. 
از س��وی دیگر کاهش تقاضا در بازار س��بب شد تا قیمت ها در بازار 
سکه و طالی داخلی با حداقل افت و خیز در این هفته همراه شود. 
براساس اطالعاتی که از سوی اتحادیه طال و جواهر تهران در اختیار 
ایس��نا، قرار گرفت، آرامش نسبی بازارهای جهانی در کنار نوسانات 
محدود بازار ارز، سبب شد قیمت طال و سکه در بازار سکه و طالی 

داخلی در یک هفته اخیر با حداقل نوسان توأم گردد.  
قیم��ت هر اونس جهانی طال در بازار جهانی طال که تا چند هفته 
گذش��ته تا 1800 دالر هم باال رفته بود، ابت��دای هفته منتهی 26 
شهریورماه،  با افت 25 دالری هفته را آغاز کرد و همین عامل سبب 
آرامش بازار شد؛ تا جایی که در طول این هفته ای که  گذشت،  هر 
اونس طال روند قیمتی خنثایی را از خود بروز داد و قیمت هر اونس 
جهانی طال در معامالت این هفته به کف پنج هفته ای رسید و تحت 
تأثی��ر بیانیه فدرال رزرو و متمرکز بر روی نرخ بهره آمریکا، نوس��ان 
جزئی را ش��اهد بود. )این در حالی اس��ت که بهای جهانی این فلز 

گرانبها در یک ماه گذشته حدود 100 دالر در نوسان بوده است(
از س��وی دیگر در ب��ازار داخل نیز نرخ ارز در این هفته رش��د یا 
کاهش قابل توجهی را تجربه نکرد و با آرامش نس��بی سبب شد تا 
بهای طال و س��که در بازار داخل نوسان کمی را داشته باشد. عالوه 
بر دو عام��ل قیمت جهانی طال و نرخ ارز در داخل، کاهش تقاضا و 
معامالت ناشی از ایام ماه صفر که سبب افت تقاضا و رکود عمیق در 
بازار طال و سکه شده است، عامل دیگری است که در آرامش و عدم 
نوسان بازار هفته اخیر موثر بوده است؛ به طوری که حجم معامالت 
خرید و فروش در این بازار به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
بر این اس��اس، در یک هفته اخیر هر قطعه س��که تمام بهار طرح 
جدی��د با ح��دود 100 هزار تومان رش��د در آخری��ن معامالت روز 
پنجش��نبه به 11میلیون و 850 هزار تومان رس��ید و این درحالی 
اس��ت که در اوایل هفته در محدوده 11 میلیون و 750 هزار تومان 
بود. سکه تمام طرح قدیم نیز با افزایش 150 هزار تومانی در پایان 
هفته به 11 میلیون و 450 رس��ید. نیم سکه نیز در طول این هفته 
بدون نوسان در انتهای هفته 5میلیون و ۹50 هزار تومان به فروش 
رس��ید. ربع س��که هم با کاهش قیمت  50 هزار تومانی نس��بت به 
ابتدای هفته در آخرین معامالت به 3 میلیون و 450 هزار تومان در 
حال��ی که تا 3میلیون و 500 هزار تومان هم در اوایل هفته افزایش 
یافته بود، رسید. سکه های یک گرمی نیز در این هفته بدون نوسان 

2میلیون و 200 هزار تومان عرضه شد.  
همچنی��ن در معام��الت پایانی هفته، هر مثق��ال طالی 17 عیار 
ب��ه حدود 5میلیون و 10 هزار تومان رس��ید که رش��دی 70 هزار 
تومان��ی را در ای��ن هفته ش��اهد بود و هر گرم ط��الی 18 عیار در 
حال��ی که ابت��دای هفته یک میلی��ون و 141 ه��زار تومان قیمت 
داش��ت، در معامالت پنجش��نبه با قیمت یک میلیون و 157 هزار 
تومان دادوس��تد شد و بر این اساس هر گرم طال 18 عیار به نسبت 
ابتدای هفته با تقویت حدود 16 هزار تومانی مواجه شد که روندی 
غیرطبیعی و التهابی را نداش��ته اس��ت. با توج��ه به کاهش تقاضا و 
آرامش در بازار، حباب س��که نیز در طول این هفته نوسان هیجانی 
را تجربه نکرد؛ هر قطعه تمام بهار آزادی در یک هفته گذشته بین 
550 تا 600 هزار تومان دارای حباب بود که نس��بت به هفته های 
پیش تر حدود 10 درصد نوسان را نشان می دهد و این مقدار نوسان 

در بازار غیرمعمول به نظر نمی رسد.

بازار ارز در ادامه سال به کدام سو می رود؟
آرامش دالر در آستانه پاییز

بازار ارز آخرین هفته تابستان را در آرامش و به دور از نوسان شدید 
که ناش��ی از احتیاط فعاالن بازار است س��پری کرد، اما تحلیلگران 
درخصوص روند بازار در سومین فصل سال پیش بینی های متفاوتی 
دارند. به گزارش ایرنا، بازار ارز هفته ای آرام را از س��ر گذراند و با وجود 
آنکه چشم انتظار دریافت سیگنال از نیویورک یا وین بود، اما در نهایت 
آخرین روزهای شهریورماه در بازار ارز با نوسانی محدود به پایان رسید. 
در معامالت این هفته، دالر باالترین نرخ را در روز ش��نبه با بهای 27 
هزار و 650 تومان و پایین ترین سطح را روز یکشنبه در نرخ 27 هزار 
و 250 توم��ان ثبت کرد. این حداکث��ر و حداقل قیمتی برای یورو در 
هفته ای که گذش��ت حداکثر 32 هزار و 420 تومان در روز سه ش��نبه 
و حداقل 31 هزار و ۹00 تومانی در روز دوش��نبه بود. به این ترتیب با 
وجود نوسانات مقطعی قابل توجهی که بازار ارز در آخرین ماه تابستان 
تجربه کرد، اما در مجموع قیمت دالر در کانال 27 هزار تومان و بهای 
ی��ورو نیز در کان��ال 32 هزار تومان باقی ماندند و بازار توان کافی برای 

صعود یا سقوط از این کانال را نداشت.
تحلیلگران بازار ارز مهمترین عوامل تعیین کننده در مسیر معامالت 
ب��ازار طی ماه های اخیر را اخب��ار مربوط به تحریم های اقتصادی علیه 
ایران و مذاکرات هس��ته ای می دانند که هر س��یگنال مثبت یا منفی 
درخصوص این مسائل با واکنش سریع بازار مواجه می شود. در همین 
راس��تا در هفته ای که گذشت، برگزاری نشست ساالنه مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد در نیویورک و سخنرانی روسای جمهوری ایران و 
آمریکا در این نشست و همچنین سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
به وین برای ش��رکت در نشست ساالنه آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
مهمترین اخباری بودند که توجه فعاالن بازار ارز را در هفته گذشته به 
خود معطوف کرده بودند، اما در نهایت از هیچ کدام از این نشس��ت ها، 

سیگنال مشخصی به فعاالن اقتصادی نرسید.
بازار ارز در حالی س��ومین فصل س��ال را آغاز می کند که همچنان 
چشم انتظار تصمیم سیاست مداران در موضوع تحریم ها است. انتظاری 
که فعاالن این بازار را به دو گروه عمده تقس��یم کرده اس��ت. برخی با 
پیش بینی به درازا کش��یده شدن زمان از سرگیری مذاکرات هسته ای 
و به نتیجه رس��یدن این مذاکرات، انتظ��اری صعودی برای هفته های 
آتی بازار دارند، اما گروهی دیگر با اش��اره به روندهای شکل گرفته در 
بازارهای موازی س��هام و سکه و همچنین رفتار بازارساز طی روزهای 
اخیر، جو انتظاری حاکم بر بازار را نزولی توصیف می کنند و معتقدند در 
هفته های آتی بازار روندی نزولی را تجربه خواهد کرد. حال باید منتظر 
ماند و دید کدام دس��ته از این فعاالن بازار ارز، رفتار محتاطانه روزهای 
اخیر را ترک کرده و ریسک خرید یا فروش در بازار را در روزهای آتی 

پذیرا خواهند شد.
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
افزایش سهم مسکن از تسهیالت بانکی

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از افزایش چهار برابری س��هم مس��کن از 
تسهیالت بانکی کش��ور خبر داد و گفت در حوزه تأمین مالی مسکن هم 
در قانون جهش تولید و هم مصوبه بودجه س��ال 1400، س��هم مناسبی 
برای عرضه مس��کن در نظر گرفته ش��ده است. در سال های گذشته سهم 
مس��کن از تس��هیالت بانکی در حداقل ممکن و تنها 5 درصد بود، اما در 
جهت گیری های جدید این رقم به 20 درصد تسهیالت بانکی رسیده است. 
این امر دسترسی مردم را افزایش داده و فعالیت بخش خصوصی را در حوزه 

تولید مسکن رونق می دهد.
حبیب اهلل طاهرخانی با بیان اینکه مکان یابی و تامین زمین این عرضه های 
گسترده را با لحاظ کردن همه شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
انجام خواهیم داد، افزود: سیاست الحاق زمین به شهرها و همچنین توسعه 
درونی شهرها در قالب بافت های فرسوده همچنان در دستور کار قرار دارد. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه کد رهگیری از ابتدا رایگان 
بوده و هم اکنون نیز هست، تاکید کرد: علت اینکه برخی مشاوران از ارائه 
کد رهگیری به متعامالن خودداری می کنند این اس��ت که جواز ندارند یا 
به دلیل تخلف، دسترس��ی آنها را مس��دود کرده ایم؛ شهروندان می توانند 
با تلفن 7334 ش��کایات خود را در این زمینه ب��ه اتحادیه گزارش دهند. 
مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از سال 1388 که 
سامانه کد رهگیری به منظور باال بردن ضریب امنیت معامالت ایجادشده 
رایگان بوده و در حال حاضر نیز وجهی بابت این موضوع دریافت نمی شود. 
لذا اینطور نیست که از هم اکنون طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، 

کد رهگیری رایگان شده باشد بلکه از ابتدا بدون هزینه بوده است.
وی افزود: کد رهگیری مزایای فراوانی دارد که مهمترین آن به افزایش 
ضریب اطمینان معامالت، باال بردن امنیت اجتماعی و استخراج آمار مسکن 
برمی گردد. کد رهگیری در واقع عزت صنف مش��اوران امالک است و اگر 
شخصی از ثبت آن خودداری کرد احتماال به این دلیل است که به خاطر 
تخلف نمی تواند آن را ارائه کند. خسروی تصریح کرد: بعضا پیش می آید که 
مشاور امالک دچار تخلف شده و ما دسترسی او را به سامانه کد رهگیری 
مس��دود کرده ایم. عده ای هم جواز ندارند و در مواردی پلمب مغازه تا سه 
ماه طول می کشد که در این سه ماه ممکن است خالف های زیادی مرتکب 
شوند. شهروندان می توانند کلیه موارد تخلف دفاتر امالک را با شماره تلفن 
7334 اتحادیه امالک گزارش کنند که در اس��رع وقت رسیدگی می شود. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه کمیسیون حل اختالف مستقر 
در اتحادی��ه امالک برابر قانون نظام صنفی به طور دائم تخلفات صنفی را 
رسیدگی می کند، گفت: از 12 سال قبل کمیسیون حل اختالف طبق مواد 
27 و 28 موارد تخلف را رس��یدگی می کند. البته موضوعات مختلفی در 
شکایات مردم وجود دارد که به اذعان اماکن، ما بیشترین میزان همکاری 
درخصوص رس��یدگی به ش��کایات و پلمب واحدهای صنف��ی را در بین 
صنوف داریم. وی با انتقاد از مصوبه ستاد کرونا مبنی بر اینکه برای تمدید 
قرارداده��ای اجاره نیازی به دریافت کد رهگیری نیس��ت، اظهار کرد: این 
موضوع باعث می شود که آمار کد رهگیری پایین بیاید و با خأل آمار مواجه 

شویم و همچنین مشکالتی برای متعامالن ایجاد شود.
خسروی، پرداخت نکردن حق کمیسیون از سوی متعامالن را از جمله 
شکایات رایج عنوان کرد و گفت: روزی دو سه نفر از مشاوران به ما مراجعه 
می کنند و می گویند که خریدار یا فروشنده حق الزحمه ما را پرداخت نکرده 
اس��ت. متعامالن در اختیار اتحادیه نیس��ت اما از دادگستری، کمیسیون 
ش��کایات در اتحادیه امالک مستقر ش��ده که در این موارد حق و حقوق 
مشاوران را مطالبه می کند. هزینه دادرسی نیز برعهده متعامالن است. در 
واقع زمانی که قرارداد به امضا می رسد برای سه نفر شامل خریدار، فروشنده 

و واسطه، حق ایجاد می شود که باید حق هر کس پرداخت شود.
خس��روی در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود با اش��اره به اجرایی 
نبودن قانون پیش فروش یادآور ش��د: از سال 138۹ که قانون پیش فروش 
در 25 ماده به تصویب رس��یده عمال مهمتری��ن کانال جذب منابع مالی 
برای س��ازندگان مسدود شده اس��ت؛ چراکه در این فرآیند مشاور امالک 
دیده نشده است. مشاور با زحمت فراوان برای واحد نیمه کاره مشتری پیدا 
می کند اما نهایتا متعامالن به دفتر اسناد رسمی می روند و حق مشاور در 
این بین دیده نمی ش��ود. لذا کسی انگیزه ای برای پیش فروش ندارد و این 

قانون عمال قابلیت اجرای خود را از دست داده است.

عضو کمیسیون عمران:
قانون جهش مسکن به کاهش تورم کمك می کند

عضو کمیس��یون عمران مجلس، قانون جهش تولید مسکن را موجب 
تقویت تولید، رونق اقتصادی، کاهش تورم و هزینه های مسکن ارزیابی کرد 
و گفت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در یک سال با احتساب اینکه 
تا چهار س��ال آینده باید 4 میلیون واحد مس��کونی داشته باشیم، موجب 
تقویت تولید و کاهش تورم و هزینه های مسکن می شود و می توانیم با رونق 

اقتصادی جلوی رکود و تورم افسارگسیخته را بگیریم.
آرا ش��اوردیان، نماینده ارامنه ش��مال در مجلس درب��اره قانون جهش 
تولید مسکن به ایرنا، گفت: در این طرح زمین هایی در اختیار وزارت راه و 
شهرسازی قرار می گیرد و دست دالالن از این صنعت کوتاه و تورم کنترل 
می شود. در حوزه دانش فنی و صنعت مسکن می توانیم از نیروهای مجرب 
و محصوالت صادراتی چون تیرآهن و سیمان استفاده کنیم. هرچند کنترل 
تورم فقط در بخش مسکن نیست و در خیلی موارد دیگر هم باید اقداماتی 
صورت بگیرد. وی درباره تثبیت نرخ مصالح س��اختمانی نیز گفت: قیمت 
سیمان زمانی به بیش از 80 هزار تومان رسیده بود، اما با برنامه های وزارت 
صمت و حمایت از کارخانه های تولید سیمان، قیمت این محصول به زیر 
30 هزار تومان رس��ید. یکی از دالیل گرانی ها، کمبود برق و بهم خوردن 

تعادل میان عرضه و تولید بود.
شاوردیان، اعطای تسهیالت 20 درصدی بانک ها را برای ساخت مسکن 
امکان پذیر دانس��ت و گفت: در کمیسیون عمران روی طرح جهش تولید 
مسکن  هفت ماه کار شد و از نظرات مرکز پژوهش های مجلس، وزارت راه 
و شهرسازی، معاونت عمرانی وزارت کشور، بنیاد مسکن و بانک مسکن و 
شهرداری استفاده شد. مواردی را که شورای نگهبان متذکر شده بود مرتفع 
کردیم و اکنون این قانون به دولت ابالغ شده است. هرچند دولت تا زمان 
ابالغ صبر نکرد و زودتر از موعد کار خود را شروع کرده بود که امیدواریم به 
نتیجه مطلوب برسد. اوایل همه می گفتند که این قانون همان مسکن مهر 
است اما اینگونه نیست. در طرح جهش تولید مسکن بحث محیط زیست 
و تامین برق، آب، گاز و فاضالب در نظر گرفته شده است. ما از زمین های 
مازاد بالاستفاده سازمان ها و ارگان های دولتی استفاده می کنیم که کاربرد 

کشاورزی ندارد و در آن حریم شهرها مشخص باشد.

مسکن

فرصت امروز: اولین روز کاری پاییز در بورس تهران در حالی امروز آغاز 
می شود که برخالف شروع داغ تابستان، بورس تهران در هفته های پایانی 
شهریورماه تن به اصالح و ریزش شاخص ها داد. براساس داده هاي سازمان 
بورس، ش��اخص کل بازار س��هام در حالی پیش از شروع شهریورماه روي 
س��طح یک میلیون و 515 هزار واحدي قرار داش��ت که در این ماه با افت 
128 هزار واحدي دو کانال سقوط کرد و در پایان معامالت روز چهارشنبه 
31 ش��هریورماه، شاخص کل بورس با ایستادن روي سطح یک میلیون و 

387 هزار واحد به کار خود پایان داد.
فعاالن بازار س��رمایه می گویند که دغدغه احیاي برجام و ابهام در روند 
مذاکرات نه فقط س��هم هاي شاخص ساز بازار که حتي سهم هایي را که از 
رشد بازار هم بهره اي نبرده بودند، وارد فاز اصالح کرده است. برخي دیگر 
از کارشناسان بازار سرمایه نیز بر این باورند که در کنار ریسک هاي سیاسي 
که معامالت فعلي بازار س��هام را تحت تاثیر خود قرار داده است، برخی از 
مسائل داخلي نظیر تغییر نرخ ارز، رشد تورم و تغییر نرخ سود بین بانکي 
و همچنین ادامه قوانین غیرکارشناس��انه اي همچون دامنه نوسان و حجم 
مبنا باعث ش��ده که چنین الگویي براي معامالت بازار سهام رقم بخورد و 
صف نشیني را به رفتاري غالب در بازار تبدیل کند. هرچند این احتمال نیز 
وجود دارد که س��هامداران و فعاالن بازار سرمایه با نگاه به اتفاقاتي که در 

سال گذشته رخ داد، عملکرد محتاطانه تري در پیش گرفته اند.
همه چراغ های بورس قرمز شدند

بازار س��رمایه در هفته پایانی تابس��تان، هفته ای کاهش��ی را پشت سر 
گذاش��ت و ش��اخص بورس تهران کانال یک میلیون و 400 هزار واحد را 
هم از دس��ت داد و به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد لغزید.  بررسی 
معامالت بورس در هفته ای که گذشت، نشان می دهد ارزش کل معامالت 
با 1۹ درصد کاهش نسبت به هفته قبل از 180 هزار و 5۹7 میلیارد ریال 
به 308 هزار و 2۹۹ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم کل معامالت این 
بازار در هفته قبل 50 هزار و 711 میلیون سهم بود که با 2۹.2 درصد افت 

تا 35 هزار و 882 میلیون سهم در این هفته کاهش یافته است.
ه��ر پنج بازار اول س��هام، بازار دوم س��هام، بازار بدهی، بازار مش��تقه و 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در این هفته روندی نزولی داشتند، 
به طوری که ارزش معامالت در بازار اول سهام با 2 درصد کاهش از 110 
هزار و 850 میلیارد ریال در هفته قبل به 108 هزار و 586 میلیارد ریال 
در این هفته رسید. همچنین ارزش معامالت در بازار دوم سهام که کاهشی 
27 درصدی را تجربه کرد، از 177 هزار و ۹13 میلیارد ریال در هفته قبل 
ب��ه 12۹ ه��زار و ۹74 میلیارد ریال در این هفته رس��ید. ارزش معامالت 
در ب��ازار بدهی نیز که در هفته قبل 6 ه��زار و ۹75 میلیارد ریال بود، به 
هزار و 514 میلیارد ریال در این هفته رس��ید که کاهش��ی 78 درصدی 
را نش��ان می دهد. این روند کاهش��ی در بازارهای مش��تقه و صندوق های 

سرمایه گذاری قابل معامله نیز وجود داشت، به طوری که ارزش معامالت 
در بازار مشتقه با یک درصد کاهش از 231میلیارد ریال در هفته قبل به 
228 هزار میلیارد ریال در این هفته رس��ید. همچنین ارزش معامالت در 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله که هفته قب��ل 84 هزار و 628 
میلیارد ریال بود، با کاهش 1۹.64 درصدی به 68 هزار و ۹ میلیارد ریال 

در هفته پایانی شهریور رسید.
در این هفته همچنین شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و 300 
هزار واحد عقبگرد کرد. بر این اساس، شاخص کل با 6.84 درصد کاهش از 
رقم یک میلیون و 488 هزار واحد در هفته قبل به رقم یک میلیون و 386 
هزار واحد در این هفته رسید که حاکی از 101 هزار و 810 واحد کاهش 

است. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 7.76 درصد کاهش از 450 هزار 
و 666 واحد در هفته قبل تا رقم 415 هزار و 4۹5 واحد در این هفته نزول 

کرد که کاهشی 34 هزار و ۹71 واحدی را نشان می دهد.
چشم انداز پاییزی بورس تهران

بازار س��رمایه در دو هفته گذشته برخالف روندی که از ابتدای تابستان 
داشت، مسیر نزولی به خود گرفت، به طوری که شاخص کل بورس که از 
یک میلیون و 550 هزار واحد گذر کرده بود، تا کانال یک میلیون و 300 
هزار واحد کاهش یافت؛ موضوعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه، علت آن را 
وجود چند ابهام در این بازار می داند. سعید جعفری در پاسخ به این سوال 
که چرا روند بازار سرمایه در دو هفته گذشته منفی بوده، به ایسنا می گوید: 
یک��ی از دالیل این موضوع، عوام��ل تاثیرگذار در بازارهای مالی مانند نرخ 
بهره بین بانکی یا همان نرخ سود بین بانکی و متعاقب آن افزایش نرخ سود 
اوراق درآمد ثابت اس��ت. در واقع اتفاقی که در دو هفته گذش��ته رخ داده، 
این است که نرخ س��ود اوراق درآمد ثابت یا همان اوراق دولتی حداقل 2 
درصد نسبت به اوایل تابستان افزایش پیدا کرده است. همین موضوع باعث 

افزایش جذابیت اوراق درآمد ثابت و کاهش جذابیت بازار سهام می شود.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با اش��اره به روی کار آمدن دولت س��یزدهم 
می افزاید: دولت س��یزدهم به تازگی مستقر ش��ده و همه انتظار دارند در 
جهت کنترل تورم اقداماتی انجام دهد و یکی از ابزارهای کوتاه مدت کنترل 
تورم، افزایش نرخ اوراق اس��ت. همین اتفاق باع��ث افزایش ترس در بازار 

سهام شده است.
جعفری با بیان اینکه چند عامل دیگر نیز در ریزش دو هفته اخیر بازار 
س��رمایه تاثیرگذار بوده است، توضیح می دهد: یکی از این عوامل، ریسک 
افت قیمت های جهانی است. برای مثال، قیمت سنگ آهن ریزش زیادی 
تجربه کرد و باعث شد برخی سرمایه گذاران نگران این باشند که این اتفاق 
به قیمت اکثر محصوالت در دنیا تسری پیدا کند. عامل دیگر نیز ابهامات 
موجود پیرامون آغاز مذاکرات سیاس��ی اس��ت چراکه گمان می رود توافق 
ص��ورت بگیرد و ن��رخ دالر کاهش قابل توجهی را تجرب��ه کند. این چند 
عامل باعث شده عدم تقاضا در بازار زیاد شود. در واقع در حال حاضر بازار 
سرمایه بیشتر از نظر تقاضا مشکل دارد. یعنی فروشنده ها قوی نیستند اما 
به دلیل مذکور جذابیت برای خریداران وجود ندارد و خریدار محتاط شده 

و عقب نشسته اند.
او در انته��ا ب��ا تاکید بر اینکه بازار س��رمایه در هفت��ه جاری روندی 
صع��ودی در پیش خواهد گرفت، می گوید: منظورم از روند صعودی این 
اس��ت ریزش��ی که در دو هفته قبل تجربه کرده ایم جبران خواهد شد، 
اما حدس می زنم تا اوایل آذرماه بازار متعادل، نوس��انی و خنثی باش��د 
و نمی توان انتظار صعود ش��دیدی از آن داش��ت تا زمانی که ریسک ها و 

ابهامات مذکور برطرف شود.

بازار سرمایه به مدار صعود بازمی گردد؟

ریزش بورس به وقت شهریور

 در حالی که رئال مادرید به عنوان با ارزش ترین باشگاه فوتبال دنیا در 
بورس اوراق بهادار ثبت نشده است و سهام خود را نمی فروشد، تعدادی از 
باشگاه های معروف خالف این رویه را در پیش گرفته اند؛ منچستریونایتد، 

قهرمان سه دوره اروپا، بزرگترین باشگاه حاضر در بازار سهام است.
به گزارش خبرآنالین، رئال مادرید برای س��ومین سال متوالی در صدر 
فهرست برندهای مالی 2021 به عنوان ارزشمندترین برند باشگاهی جهان 
قرار دارد؛ غول اس��پانیایی با وجود اف��ت 10 درصدی در ارزش برند خود 
ب��ا 1.27 میلیارد یورو در رده بعدی جهانی قرار دارد و از بارس��لونا رقیب 
اللیگایی که 1.26 میلیارد یورو ارزش دارد جلوتر است. رئال مادرید یکی از 
موفق ترین باشگاه های فوتبال جهان است که 13 بار قهرمان لیگ قهرمانان 
اروپا ش��ده و می توان گفت این غول اس��پانیایی از نظر تجربه قهرمانی در 

چمپیونزلیگ در سطح کامال متفاوتی نسبت به رقبا قرار دارد.
چندین مدل مالکیت برای باش��گاه های فوتبال در سراسر جهان وجود 
دارد؛ در خص��وص رئال مادرید اما این باش��گاه به صورت عمومی معامله 
نمی ش��ود و س��هام قابل خرید برای عموم مردم ندارد، در عوض باش��گاه 
متعلق به بخش خصوصی اس��ت و توس��ط 100 هزار نف��ر از اعضای آن 
حمایت مالی می شود. این باشگاه توسط یک رئیس منتخب اداره می شود 
که از س��ال 200۹ آن ش��خص فلورنتینو پرز بوده اس��ت؛ فلورنتینو پرز 
رودریگز، بازرگان و سیاس��ت مدار س��ابق اسپانیایی است که طبق آخرین 
برآورده��ای صورت گرفته ارزش ثروت وی در س��ال 2021 نزدیک به 2 
میلیارد دالر برآورد شده است. طبق آخرین اعالم صورت گرفته ارزش هر 
سهم این باشگاه در 24 ساعت گذشته با  کاهش 0.24 درصدی به 12 دالر 
و 5۹ س��نت رسیده است. در حالی که رئال مادرید در بورس اوراق بهادار 
ثبت نشده است و سهام خود را نمی فروشد، تعدادی از باشگاه های معروف 
خالف این رویه را در پیش گرفته اند؛ منچس��تریونایتد، قهرمان سه دوره 
اروپا، بزرگترین باش��گاه حاضر در بازار سهام است و در بورس نیویورک به 
عنوان MANU فهرست شده است. قبل از تصاحب توسط خانواده گلیزر، 
یونایتد در بورس لندن فهرست شده بود، اما باشگاه در سال 2005 حذف 
شد و در سال 2012 در وال استریت شناور شد. در حال حاضر ارزش هر 
سهم از سهام های منچستر یونایتد کمی بیش از 17 دالر تخمین زده شده 
است؛ منچستر یونایتد پس از بارسلونا سومین باشگاه با ارزش فوتبال دنیا 

با ارزشی بالغ بر 1.13 میلیارد یورو است.
گفتنی است که سه باشگاه بزرگ ایتالیا نیز در بورس اوراق بهادار اصلی 
این کش��ور، بورس��ا ایتالیا، به صورت عمومی معامله می شوند؛ یوونتوس 
برای اولین بار در س��ال 2001 وارد بازار سهام شد پس از التزیو که اولین 
باشگاهی بود که از یک سال قبل سهام خود را در بازار سهام برای فروش 
عمومی قرار داد و آ.اس. رم نیز آخرین باش��گاه فوتبال ایتالیا اس��ت که در 
بورس��ا ایتالیا فهرس��ت شده اس��ت، با این وجود طبق آخرین برآوردهای 
صورت گرفته 67 درصد از س��هام آنها هنوز در مالکیت خانواده سنس��ی 

قرار دارد.
باشگاه یوونتوس از جمله باشگاه هایی است که سهام آن به نسبت ارزان 
اس��ت؛ طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته هر سهم این باشگاه در بازار 
س��هام به قیمت 0.72 یورو معامله می ش��ود؛ گفتنی اس��ت که یوونتوس 
نتوانست در سال جاری میالدی در بین 10 باشگاه با ارزش فوتبال جهان 
قرار گیرد. ارزش س��هام باش��گاه التزیو اما کمی بیشتر از یوونتوس است، 
طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته هر س��هم از این باش��گاه به قیمت 

1.22 یورو معامله می ش��ود؛ گفتنی است که باشگاه التزیو نیز در بین 10 
باش��گاه با ارزش دنیا جایگاهی ندارد و هر سهم از باشگاه آ.اس. رم نیز به 

قیمت 0.43 یورو در بازار سهام ایتالیا خرید و فروش می شود.
در این میان اما سهام باشگاه آرسنال به نسبت گران است؛ این باشگاه در 
سال جاری میالدی در رتبه دهم با ارزش ترین باشگاه فوتبال دنیا با ارزش 
بالغ بر 675 میلیون یورو قرار گرفت. هر سهم از این باشگاه به طور تقریبی 
15 هزار دالر قیمت خورده است؛ باشگاه فوتبال آرسنال یک باشگاه فوتبال 
انگلیسی در شمال شهر لندن است که موفق به کسب 13 عنوان قهرمانی 
در لیگ برتر انگلستان، 14 قهرمانی در جام حذفی فوتبال انگلستان ، 16 
قهرمان��ی در جام خیریه انگلس��تان و دو قهرمانی در جام اتحادیه فوتبال 
انگلستان شده  اس��ت. آنها رکورددار طوالنی ترین مدت صدرنشینی بدون 
وقفه در لیگ فوتبال انگلیس، بیشترین بازی بدون باخِت پیاپی )4۹ بازی( 
و همچنین قهرمانی بدون شکس��ت در یک فصل هستند. باشگاه آرسنال 
درخصوص قصد خود از عرضه س��هام آن به طور عمومی گفته اس��ت که 
قصد دارد به هواداران این ش��انس را بدهد که احساس کنند بخشی از آن 
را در اختیار دارند. همانطور که گفته شد رئال مادرید، بارسلونا و منچستر 
یونایتد به ترتیب س��ه تا از با ارزش ترین باشگاه های فوتبال دنیا هستند و 
پس از آن منچس��تر سیتی با ارزشی بالغ بر 1.0۹ میلیارد یورو چهارمین 

باشگاه باارزش فوتبال دنیا است. باشگاه فوتبال منچستر سیتی یک باشگاه 
فوتبال حرفه ای در لیگ برتر انگلستان است که در شهر منچستر قرار دارد؛ 
در س��ال 1880 به عنوان سنت مارک )وس��ت گورتون( تأسیس شد، در 
سال 1887 به نام آردویک تغییر نام داد و در سال 18۹4 منچستر سیتی 
نام گرفت. گفتنی است که مدیرعامل این باشگاه میلیارد یورویی، خلدون 

المبارک از بازرگانان اماراتی است.
باش��گاه فوتبال بایرن مونیخ پنجمین باش��گاه با ارزش فوتبال دنیا با 
ارزش��ی بالغ بر 1.07 میلیارد یورو اس��ت؛ بایرن باش��گاه فوتبال آلمانی 
است که در مونیخ پایتخت ایالت بایرن قرار دارد و ساالنه در بوندس لیگا 
)لیگ برتر فوتبال آلمان( به رقابت می پردازد. باشگاه فوتبال لیورپول نیز 
با ارزش��ی بالغ بر ۹73 میلیون یورو ششمین باشگاه با ارزش فوتبال در 
سال جاری میالدی است و باشگاه فوتبال پاری َسن ژرمن نیز با ارزشی 
بال��غ ب��ر 887 میلیون یورو هفتمین باش��گاه با ارزش فوتبال در س��ال 
جاری میالدی است. همچنین باش��گاه فوتبال چلسی و باشگاه فوتبال 
تاتنهام هاتسپر هش��تمین و نهمین باشگاه های فوتبال با ارزش دنیا در 
سال جاری میالدی هستند و به ترتیب 76۹ و 723 میلیون یورو ارزش 
دارند و آرس��نال نیز در جایگاه دهمین باش��گاه با ارزش فوتبال دنیا در 

سال جاری میالدی قرار گرفته است.

نگاهی به سهام 10 باشگاه برتر فوتبال جهان

برترین باشگاه های فوتبال چقدر می ارزند؟
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کارشناسان بازار خودرو با انتقاد از وضعیت قیمت ها در بازار، معتقدند در 
حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب ترین جغرافیاهای قیمتی 
مواجه است. بازار و صنعت خودرو در کدام مسیر گام خواهد برداشت؟ این 
سوالی اس��ت که در روزهای آغازین فعالیت های دولت سیزدهم، بسیاری 
از افکار عمومی را به خود جلب کرده اس��ت. کارشناس��ان و صاحب نظران 
ح��وزه خودروی��ی معتقدند در حال حاضر بازار خ��ودروی ایران با یکی از 

عجیب ترین جغرافیاهای قیمتی مواجه است.
بر همین اساس، کارشناسان تاکید دارند دولت سیزدهم علی رغم فشار 
مضاعف تامین نیاز ارزی کشور، باید به تغییر شرایط تن دهند. در همین 
خصوص فربد زاوه در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین، درباره چالش های 
خودرویی دولت س��یزدهم، می گوید: دولت سیزدهم در حالی کار را آغاز 

کرده که با کوهی از ابرچالش های اقتصادی و سیاسی مواجه است.
وی می افزاید: مش��کالت کش��ور در گذر زمان در رقابت های سیاس��ی 
مغفول ماند و اگر هم به آن توجهی ش��د، از باب فش��ار به گروه سیاس��ی 
مستقر بود. حال حاصل این رقابت های سیاسی به دولت و مجلس اصولگرا 
رسیده است و خود باید برای مشکالتی که بعضا در ایجاد و یا ممانعت از 

ایجاد آنها نقش پررنگ داشتند، چاره بیندیشند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: بحران هایی چون صندوق 
بازنشس��تگی، بدهی ش��رکت های تجاری، کس��ری بودجه دولت، تحریم 
خارجی و داخلی، بی آبی، کاهش توان تولید گاز و برق در کش��ور، صنایع 
فرس��وده و ناکارآمد و اخیرا بیماری کرونا که هر کدام برای توقف کش��ور 
به قدر کافی مهلک هس��تند، به صورت تجمیعی و همزمان در پیش روی 

دولت سیزدهم است.
زاوه با بیان اینکه تکرار اش��تباه های گذش��ته در مدیریت دوران تحریم 
مشکالت را پیچیده تر کرده است، تصریح می کند: سرکوب قیمت ها برای 
کنترل تورم به خصوص در کاالهای مانند خودرو، کاالهای اساسی و انرژی 
که به پولپاش��ی گس��ترده ارز 4200 تومانی منجر ش��ده است و البته در 
کنت��رل تورم افسارگس��یخته بی تاثیر بوده، ابرچالش بده��ی و زیان را در 

بنگاه های خصوصی و دولتی فعال در این حوزه ایجاد کرده است.
بهترین تصمیم خودرویی چیست؟

وی یادآور می ش��ود: دولت س��یزدهم هرچند در اولین جلسات خود به 
آزادسازی بهای مواد لبنی رأی داد و صنعت دامپروری را از این تصمیم سو 
رهانید، ولی بازار مصرف را به ناچار با شوک قیمت مواجه کرد. این تصمیم 
در عین اینکه بس��یار تصمیم درستی است و البته برای جبران آسیب به 
سبد هزینه های خانوار به راهکارهای معقول و خردمندانه نیاز دارد، باید به 

سرعت در همه بازارها اجرایی شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو عنوان می کند: نظارت قیمت ها و تنظیم 
بازار هرچند در برنامه پیش��نهادی وزیر صمت پررنگ جلوه می کند، ولی 
بهترین تصمیم، تعطیلی نهادهای مزاحمی مانند شورای رقابت و سازمان 
حمای��ت از مصرف کننده و تولیدکننده و س��پردن قیمت به مکانیزم بازار 
اس��ت. هرچند حت��ی در بازاری رقابتی مانند محص��والت لبنی هم بدون 
افزای��ش آزادی، زمینه ب��رای اجحاف در حق مصرف کننده بس��یار محیا 

می شود.
زاوه متذک��ر می ش��ود: صنعت خودرو ب��ا وجود اینکه کاالی اساس��ی 
نیست، همیشه مشمول قیمت گذاری دستوری بوده است. نکته جالب در 
قیمت گذاری خودرو، رقابت نهادهای مدعی برای پذیرش این مس��ئولیت 
اس��ت؛ در حالی که می دانند این روش ها منس��وخ بوده و منجر به توزیع 

عادالنه نخواهد شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه به نظر می رس��د ورود نهادهای نظارتی و تحقیق 
درخصوص تالش مفرط در پذیرش مسئولیتی چنین خطیر ضروری است، 
می گوید: قیمت گذاری دستوری در دولت نهم و دهم منجر به زیان انباشت 
چند میلیارد دالری در صنعت خودرو شد. مجددا در دولت یازدهم با وجود 
اینکه برجام فرصتی برای جبران این مشکالت بود، رفتار غلط وزارت صمت 
سبب شد شرکت های خودروسازی از حاشیه ضرردهی جز با تورم عمومی 

کشور که خود نقش مهمی در ایجاد آن دارند، خارج نشوند.
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو می افزاید: خ��روج ترام��پ از برجام و 

برق��راری تحریم ها و اصرار دولت و ش��ورای رقابت به ان��کار تورم فزاینده 
ناشی از افزایش پایه پولی در دوران رخصت تورمی دولت یازدهم، ماشین 
زیان سازی این شرکت ها را روشن نگاه داشت و مجددا زیان های سنواتی با 

تجدید ارزیابی به سرمایه تبدیل شد.
عجیب ترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو ایران

زاوه تصریح می کند: عدم اصالح قیمت ها در عدم اصالح ساختار مدیریت 
تولید و تامین که س��بب افزایش شدید هزینه های آنها در چند سال اخیر 
ش��ده، تولید عملیاتی شرکت های خودروسازی را از خودرو به زیان تغییر 
داده است که در نهایت رقم بدهی آنها را به چندین برابر ارزش دارای شان 
برس��اند. قیمت در بازار با ش��رکت در برخی دوره ها بیش از 100 درصد 
اختالف پیدا کرد و ش��رکت ها و دولت از درآمد هنگفتی که می توانس��ت 

بخش قابل توجهی کسری بودجه را جبران کند، محروم شدند.

عجیب ترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو  

 قیمت باید در بازار تعیین شود
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هزینه  خانوارها سنگین تر شد
ادام��ه روند افزایش قیمت از ماه های گذش��ته تاکنون، به رش��د 
همه جانبه شاخص های تورم و ثبت اعدادی تکرارنشده در چند سال 

اخیر منتهی شده است.
به گزارش ایسنا، آنچه که در آمار اخیر مرکز آمار ایران در رابطه 
با تورم شهریور منتشر شد نشان داد که تمامی شاخص های تورم با 
افزایش همراه بوده و روند رو به رشد تورم ساالنه، باز هم به باالترین 

حد خود طی سال های گذشته رسیده است.
تورم ساالنه که در ماه های اخیر روند افزایشی طی کرده و رکورد 
ثبت می کرد برای ش��هریورماه نیز به 45.8 درصد رس��یده که 0.6 
درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش دارد، این باالترین حد تورم 
در بیش از هشت سال گذشته در شاخص ساالنه به شمار می رود.

دیگر ش��اخص افزایش یافته تورم ماهانه اس��ت که با رش��د 0.7 
درصدی به 3.۹ درصد در ش��هریورماه رسیده و تورم نقطه به نقطه 
نیز با رشد 0.5 درصدی عدد 43.7 درصد را در آخرین ماه تابستان 

ثبت کرده است.
روند رو به رش��د تورم در حالی ادامه پیدا کرده و رکوردش��کنی 
می کند که این موضوع از مدتی قبل با توجه به رویه موجود و البته 
وضعیت بودجه دولت، از س��وی کارشناسان و مسئوالن پیش بینی 
و هش��دار داده شده بود، به هر صورت کسری سنگین بودجه دولت 
در سال جاری و اس��تقراضی که به ویژه در ماه های ابتدایی امسال 
از سوی دولت از بانک مرکزی صورت گرفته و چاپ پولی که انجام 

شده از عوامل افزایش پایه پولی و تورم اعالم می شود.
متوسط افزایش هزینه خانوارها بیش از 43 درصد

ام��ا م��روری بر جری��ان ت��ورم کاال و خدمات مصرف��ی مردم در 
ش��هریورماه، حاکی از آن اس��ت که روند طی شده، افزایش به طور 
متوس��ط 43.7 درص��دی هزینه را برای خانواره��ا در تامین کاال و 
خدمات به همراه داشته است. این در حالی است که در بین کاالها 
و خدم��ات مورد مصرف م��ردم »روغن و چربی ه��ا«  با ۹7 درصد 
افزایش نس��بت به س��ال قبل در صدر ق��رار دارد و بعد از آن گروه 
»س��بزیجات« با ۹3.8، »ش��یر و پنیر و تخم مرغ« 72.5 و »ماهی 
و صدف داران« با 6۹.8 باالترین حد افزایش قیمت نس��بت به سال 

قبل داشته است.
در ای��ن بین گروه »ارتباطات« با 5.5 و »آموزش« 18.8 کمترین 
افزایش هزینه را در مقایسه با شهریور سال گذشته به همراه داشته 
اس��ت. در مورد تورم س��االنه نیز گروه »روغن و چربی ها« با ۹2.5 
بیش��ترین تورم را داشته و کمترین در این شاخص به »آب، برق و 

سوخت« با تورم 1۹.7 درصد اختصاص دارد.
تورم ماهانه نیز که خود  با افزایش همراه بوده رشد 10 درصدی 
در گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« را نیز به همراه  داشته که باالترین 
حد تورم ماهانه در ش��هریور است. کمترین میزان نیز با 0.8 درصد 

به گروه »گوشت قرمز و ماکیان« اختصاص دارد.
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آبفای استان 
جهت هم اندیشــی و بررسی مشکالت کالنشــهر تبریز در حوزه آب و 

فاضالب در جلسه علنی شورای اسالمی تبریز حضور یافت.
در این جلســه که با حضور اعضای شــورا در سالن جلسات شورای 
اسالمی شهر تبریز برگزار شد، مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی، معاون 
بهره برداری و توسعه آب و نیز برخی معاونان و مدیران آبفا نیز حضور 
داشتند. در این جلسه ابتدا مسائل مربوط به آب و فاضالب شهرستان 
تبریز توسط اعضای شورا مطرح شد، سپس علیرضا ایمانلو مدیرعامل 
شرکت آبفا آذربایجان شرقی به بیان نقطه نظرات خود پرداخت. رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره 
به ادامه اجرای پروژه های آب و فاضالب اظهار کرد: رشــد و گسترش 
شــهر و تکمیل نشدن برخی زیرساخت ها باعث بروز مشکالت عدیده 
ای برای مردم و همچنین دستگاه های متولی مربوطه نظیر شرکت آب 
و فاضالب شــد اما این شــرکت تمام توان خود را برای ایجاد و توسعه 
زیرساخت ها در بخش آب و فاضالب بکار می گیرد. ایمانلو افزود: روی 
هم رفته وضع تولید آب دراستان خوب است اما مصرف هم باید مطابق 
با استانداردهای در نظر گرفته شده باشد و فرهنگ سازی مناسبی نیز 
برای مصرف آب داشته باشیم. وی به اقدامات ساختاری در تامین آب 
شــرب تاکید کرد و یکی از راه های اصلی حل مشکل قطعی آب تبریز 
را انتقال آب ارس دانســت که می تواند راهگشــای خوبی برای برون 
رفت از مشکل کم آبی در کالنشهر تبریز باشد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شــرقی ادامــه داد: همزمان با انتقال آب ارس به 

تبریز اصالح شــبکه ها هم انجام خواهد شد تا هدررفت آب از شبکه 
ها را به حداقل برســانیم. ایمانلو در مورد کیفیت آب نیز خاطرنشــان 
کرد: یک آزمایشگاه مرجع با دستگاه ها و تکنولوژی باالی شبانه روزی 
در حال رصد هســتند که بهترین آب شرب را به دست مردم برسانند. 
وی با اشــاره به رینک انتقال آب به تبریز گفت: متولی این امر شرکت 
آب منطقه ای می باشد که در صورت اتمام آن در سال آینده و با زون 
بندی های انجام داده شده مشکل کمبود فشار آب نیز حل خواهد شد. 
رئیس هیأت مدیره شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به 
شبکه فاضالب استان افزود: در حال حاضر 14 شهر استان دارای شبکه 
فاضالب می باشــد که شهر تبریز با 86 درصد باالترین میزان شبکه را 
دارا می باشــد و دومین کالنشــهر ایران در توسعه شبکه فاضالب می 
باشد. ایمانلو در خصوص اقدامات زیست محیطی شرکت آب و فاضالب 

استان در کالنشهرتبریز تاکید کرد: تصفیه خانه فاضالب اصلی تبریز از 
جمله اقدامات بارز وشــاخص در این زمینه است که  از سال 80 شروع 
به کارکرده است و فاز دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز که جزو بزرگترین 
تصفیه خانه های در حال ساخت کشور است و فاضالب یک میلیون نفر 
را تصفیه خواهد کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
خاطرنشــان کرد: احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز 
از ســال 95 با قراردادی به مبلغ 182 میلیارد تومان در دو فاز مایع و 
لجن آغاز شده است که سویل بخش مایع بیش از نود درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و یکی از پیشــرفته ترین و کارآمدترین فرایندهای به روز 
تصفیه فاضالب شهری می باشد. ایمانلو مزایای فاز دوم تصفیه خانه را 
انتقال پساب آن برای مصارف صنعتی و همچنین دریاچه ارومیه دانست 
و گفت: این امر در احیای دریاچه سهم بسزایی خواهد داشت. وی افزود: 
در برخی از مناطق کالنشــهر تبریز سال ها به دلیل مشکالت اداری و 
شهرســازی مجوز احداث شــبکه فاضالب داده نمی شد که اخیرا" با 
مساعدت مسئوالن مربوطه کارهای اجرایی آن مناطق را شروع خواهیم 
کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تاکید کرد: در 
مناطق کم برخوردار نیز پیگیر برخی مشکالت شبکه فاضالب هستیم تا 

مردم آن مناطق نیز در رفاه کامل باشند.
در این جلسه اعضای شورای شهر ضمن قدردانی از تالشهای صورت 
گرفته، بر ادامه همکاری با شرکت آبفای استان تأکید کرده و خواستار 
تســریع در انجام پروژه ها و حضور بیشتر شــرکت آبفا در فعالیت های 

عمرانی و زیرساختی مربوطه شدند.

اصفهان- قاسم اسد: نخستین بار در کشــور امکان اندازه گیری 
سطح، سرعت، دما و حجم فاضالب جاری در شبکه های فاضالب شهر 
اصفهان به صورت بر خط فراهم شــد.  مدیر دفتر سیستم های کنترل 
و انرژی فاضالب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: در حال حاضر تجهیزات دبی سنجی در 10 نقطه از شبکه جمع 
آوری و انتقال فاضالب شــهر اصفهان نصب شده که در کشور بی نظیر 
است.  علیرضا زمان میرآبادی گفت: این سامانه شامل 10 ایستگاه دبی 
سنجی ثابت و 10 ایستگاه دبی سنجی متحرک است که امکان ثبت و 
تحلیل داده ها در مورد چگونگی هدایت شبکه فاضالب شهر اصفهان را 
به کاربران  می دهد.  وی افزود: تحلیل این داده ها از آن جهت مهم است 

که به ویژه هنگام بارندگی و ورود آب باران به شبکه جمعآوری و انتقال 
فاضالب، امکان گزارش به سامانه 122 و واحدهای رسیدگی به حوادث 
جهت برنامه ریزی برای هدایت جریان فاضالب و جلوگیری از پس زدگی 
فاضالب به داخل منازل را فراهم می ســازد.  مدیر دفتر سیستم های 
کنترل و انرژی فاضالب آبفای استان اصفهان با اشاره به لزوم پیشگیری 
از         پــس زدگی فاضالب خانگی در زمان بارندگی عنوان کرد: این 
سامانه امکان اعالم هشــدار باالزدگی فاضالب را می دهد تا در صورت 
بروز مشکل، نسبت به رفع گرفتگی و ترمیم شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضالب اقدام شود.  وی از دیگر مزایای دبی سنجی منهول های شبکه 
فاضالب را مدیریت حجم ورودی تصفیه خانه های فاضالب اعالم کرد. 

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیر شــیالت و امور آبزیان 
سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: شهرک شیالت به صورت 
زنجیره ارزش آبزی پروری با سرمایه گذاری بخش خصوصی در هشترود 

ایجاد می شود.
قاسم جعفروند در بازدید از اراضی پایاب سد سهند بر طرح مطالعاتی 
امکان سنجی آبزی پروری در این منطقه تاکید کرد و افزود: این شهرک 
شامل تامین بچه ماهی، تولید خوراک آبزیان و پرورش انواع ماهی خواهد 
بود. وی به ســرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در این شهرک اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه منابع آب 
و زمین مناســب برای اجرای طرح آبزی پروری در پائین دست این سد 
وجود دارد و این مجتمع با ظرفیت 500 تن در فاز اول و هزار تن در فاز 

دوم با اشتغالزایی مستقیم برای 60 نفر ایجاد می شود.
مدیر شــیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
میزان سرانه مصرف ماهی در استان را ۷.5 کیلوگرم عنوان کرد و افزود : 
این سرانه نسبت به سرانه کشور که 12.5 کیلوگرم است، باید به واسطه 

فراهم سازی زیرساخت های الزم افزایش یابد.
وی همچنین به کشــاورزی قراردادی در شــیالت که ضامن ارتقای 
سطح معیشت کشــاورزان است، اشاره و بیان کرد: کشاورزی قراردادی 

قراردادی اســت برای یک مدت معین بین یک کشاورز و یک شرکت 
به صورت شفاهی یا کتبی پیش از آغاز فرآیند تولید منعقد می شود.

»جعفروند« ادامه داد: در این قرارداد پشتیبان به عنوان سرمایه گذار و 
کشاورز در قالب شروطی در زمینه تامین نهاده های تولید، مشاوره، تولید، 
بازاریابی و فروش محصول نســبت به تولید محصوالت کشاورزی اقدام 
می کنند. وی کشاورزی قراردادی را حلقه بین تولید و مصرف با کمترین 
دخالت واسطه برشمرد و اضافه کرد: بر اساس این طرح تولیدکننده باید 

بتواند بدون دغدغه تامین نهاده به تولید اقدام کند.
گردشگری بخش آبزی پروری مورد توجه قرار گیرد 

فرماندار هشترود نیز در این بازدید با اشاره به ظرفیت شهرستان در 
زمینه آبزی پری، بیان کرد: مدیران توجه جدی نسبت به توسعه صنعت 
گردشــگری و جذب توریست در بخش آبزی پروری این منطقه داشته 
باشند. امین امینیان اظهار داشت: طی سال های گذشته برای اولین بار 
جشنواره ماهیگیری در سد سهند برگزار شد ولی متاسفانه شیوع کرونا، 
سدی در مقابل تداوم اجرای این جشنواره ایجاد کرد و امیدواریم بتوانیم 

دوباره این جشنواره را در سطح کشوری برگزار کنیم.
به گفته وی سرمایه گذاران در بخش آبزی پروری این شهرستان مورد 
حمایت قرار می گیرند. ســد خاکی سهند هشترود با حجم مفید 1۳5 
میلیون مترمکعب روی رودخانه قرانقو از سرشاخه های رودخانه قزل اوزن 
و در 1۳0 کیلومتری تبریز و ۳5 کیلومتری شهرستان هشترود با اهداف 
تأمین آب شــرب و صنعت منطقه، کنترل سیالب و توسعه کشاورزی 

احداث شده و از سال 1۳85 در حال بهره برداری است. 
اراضی طرح و توســعه شبکه پایاب سد سهند هشترود در قالب پنج 
واحد عمرانی به وسعت ۷500 هکتار در دو طرف جاده هشترود - مراغه 

و در مجاورت رودخانه قرانقو واقع شده است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گیالن گفت: در ســال گذشته بیش از ۷0 درصد از تسهیالت ابالغی با 
توجه به الگوهای در نظر گرفته شــده در استان به صورت هدفمند به 

پشتیبان های مشاغل خانگی پرداخت شد.
گسترش و تقویت مشاغل خانگی در تحقق اهداف نظام در 

حوزه اشتغال ضروری است
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن: دومین جلســه کمیته فنی ساماندهی مشاغل خانگی با حضور 
عباس علیزاده مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیالن،رنجکش مدیر 
کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و دیگر اعضا در 

استانداری گیالن برگزار شد.
علیزاده در این نشست با ارایه عملکرد حوزه اشتغال اداره کل در سال 
گذشته گفت: با تحقق سیاست های دولت در تحقق برنامه های ابالغی 

حوزه اشــتغال و با رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی توانستیم جزء سه 
استان برتر کشور در حوزه کسب و کار فعال بازار کار باشیم.

وی بــا بیان این مطلب از تعامل اســتانداری، ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی، دســتگاه های اجرایی، بانک های عامــل و به ویژه تالش و 
زحمــات همکاران مجموعه بزرگ تعــاون،کار رفاه اجتماعی گیالن به 

عنوان عوامل موثر در تحقق این موفقیت بزرگ قدردانی کرد.
مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیالن خاطر نشان کرد: گسترش 
و تقویت مشــاغل خانگی در تحقق اهداف نظام در حوزه اشتغال بسیار 
ضروری اســت.  وی تاکید کرد: در این خصوص ســازوکارهای اجرایی 
الزم جهت اتصال کسب و کارهای خانگی به بازار باید مورد توجه جدی 
دستگاه های اجرایی قرار گیرد. علیزاده در خصوص پرداخت تسهیالت 
مشــاغل خانگی یادآور شد: در سال گذشــته تعداد 129 طرح با مبلغ 
تسهیالت 62 میلیارد ریال و با ایجاد اشتغال برای ۳84 نفر مصوب و از 

طریق دو بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون پرداخت شد.
وی اضافه کرد: میزان این تسهیالت در سالجاری با رشد چمشگیری 

همراه و با مبلغی حدود 400 میلیارد ریال به استان گیالن ابالغ شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

تبریز دومین کالنشهر ایران در توسعه شبکه فاضالب

نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

دبی سنجی منهول های شبکه فاضالب شهر اصفهان به صورت آنالین

مدیر شیالت و امور آبزیان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

شهرک شیالت در هشترود ایجاد می شود

در دومین جلسه کمیته فنی ساماندهی مشاغل خانگی مطرح شد؛

گسترش و تقویت مشاغل خانگی در تحقق اهداف نظام در حوزه اشتغال ضروری است

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر:
3 شهر و 10 روستای شهرستان کنگان برخوردار از نعمت گاز

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از 
گازرسانی به ۳ شهر و 10روستای شهرستان کنگان خبر داد  به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهرگفت: با 
توجه به موقعیت اســتراتژیک شهرستان کنگان در طی این سال ها تمام توان 
خود را بکار گرفته ایم تا در ارتباط با توسعه زیرساخت های گازرسانی این منطقه 

پیشگام باشیم و خدمات ارزنده ای را به نقاط مختلف شهرستان ارائه دهیم .
وی گفت : به منظور توســعه گازرســانی در شهرها و روستاهای شهرستان 
کنگان که میزبان عظیم ترین صنایع گاز و پتروشیمی کشور است تا کنون  بالغ 
بر ۳95 کیلومتر شبکه اجرا گردیده که از این میزان بیش از ۳48 کیلومتر سهم شهرها و 45 کیلومتر نیز سهم روستاهای این شهرستان 
می باشــد. رحمانی افزود: در بندر کنگان است که به عنوان قطب بزرگ اقتصادی کشور می باشد قریب به ۳95 کیلومتر شبکه گذاری 
انجام شده است که با اجرای این میزان شبکه گذاری ،  ضریب نفوذ گاز شهری در این شهرستان به100درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی 
نیز95/5 درصد افزایش یافته است. در جنوب استان و در شهرستان کنگان اقدامات ارزشمندي در طی این سالها در امر گازرساني انجام 
گرفته است در همین خصوص مهندس رحمانی گفت: تا کنون 16894 انشعاب در این شهرستان اجرا گردیده که 1514۳عدد در روستاها 

و 1۷51 عدد نیز در شهرها نصب شده است.

طرحهای هادی روستاهای زلزله زده درنشست رئیس اداره گاز رامیان با 
رئیس بنیاد مسکن شهرستان بررسی شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: عبد الحمید جرجانی رئیس اداره گاز رامیان  با حضور درمحل بنیاد مسکن  با رئیس بنیاد  شهرستان  
دیدار و گفتگو کرد.وی در خصوص اهداف این نشســت گفت:در این جلسه که به منظور بررسی طرحهای هادی روستاهای زلزله زده و 
تغییرات ایجاد شده در این روستاها برگزار شد مقررگردید فایلهای همه روستاهای شهرستان دریافت تا نسبت به بررسی خطوط تغذیه گاز 
روستاها و تغییرات ایجاد شده اقدام شودتادرصورت نیاز،برای توسعه شبکه این روستاها برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.جرجانی در ادامه 
در خصوص آمادگی اداره گاز شهرستان در زمینه ورود به ایام سرد سال افزود: این اداره گازهمچون سنوات گذشته درطول ایام گرم سال ، 
تعمیرات اساسی یا اورهال تمامی ایستگاههای تقلیل فشارگاز TBSوCGS  شهرستان را به اتمام رسانده که درحال حاضردراین زمینه 
مشکلی وجود نداشته وآماده خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان در ماههای  سرد سال هستیم.رئیس اداره گاز رامیان اظهارداشت: 
ایســتگاه MRS صنایع نیزدرشرف انجام تعمیرات است که بخشی از آن انجام شده وایستگاه باقی مانده نیز تا پایان این هفته به اتمام 

خواهند رسید.

شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
گازرسانی به صنایع استان از مرز یکهزار گذشت

ایالم- منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: در راستای تحقق نامگذاری سال جاری و کمک به توسعه صنایع، واحدهای 
صنعتی گازدار استان به یکهزار و 5 مورد رسیده است.  عباس شمس اللهی به مهمترین صنایع گازدار شده استان اشاره و افزود: پتروشیمی 
ایالم، کارخانه سیمان ایالم، بزرگترین گلخانه صنعتی استان در هلیالن از صنایع عمده گازدار استان می باشند. وی اظهار داشت: از این 
تعداد صنایع گازدار استان،  ۳15 واحد صنعتی در شهرستان های ایالم و چوار، 145 واحد ایوان، ۳5 واحد آبدانان، 65 واحد بدره، 8۷ واحد 
چرداول، 80 واحد دره شــهر، 50 واحد دهلران، ۷۳ واحد ســیروان, 85 واحد ملکشاهی، 50 واحد مهران و 20 واحد صنعتی در هلیالن 
مستقر می باشند. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به واحد های تولیدی و صنعتی گازدار شده در مناطق شهری و روستایی استان اشاره و 
تصریح کرد: از این تعداد واحدهای صنعتی گازدار، ۳28 واحد مرغداری، 169 واحد گاوداری، 1۷0 واحد صنایع و مشترکین عمده و ۳۳8 
واحد نیز سایر واحد های تولیدی،صنعتی و خدماتی بوده است. شمس اللهی با بیان اینکه در سال جهش تولید بیش از 18۳ واحد تولیدی 
و صنعتی در اقصی نقاط استان گازدار شده است، گفت: در سال جاری نیز تاکنون 48 واحد صنعتی و تولیدی گازدار شده است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان ایالم گفت: در سال گذشته برای گازرسانی به 18۳ واحد صنعتی و تولیدی ۳8 کیلومتر شبکه توزیع و ۷ کیلومتر شبکه 

تغذیه اجرا، 1۷ ایستگاه اندازه گیری و 2 ایستگاه تقلیل فشار نصب و راه اندازی شده است. 

انجام 1۴1 پروژه عمرانی از ابتدای سال تا کنون توسط بسیج سازندگی قم
قم- خبرنگار فرصت امروز: مســئول سازمان بسیج سازندگی استان قم، 
گفت: از ابتدای سال تاکنون 141 هزار پروژه عمرانی در عرصه های مختلف کار 
شده و 24 میلیارد و 412 میلیون تومان اعتبار این پروژه ها بوده است. محمود 
داودآبادی در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس عنوان کرد: قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی در محروم ترین نقاط در هر استان فعالیت می کنند. وی افزود: 
مدل کار ما قرارگاهی بوده و وقتی مشکلی در جایی رخ می دهد سعی می کنیم 
که با کمک مردم، خیرین و دستگاه های مسئول به بهترین شکل مسائل را حل 
کنیم. مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم گفت: مسئله مهم ما دوری از 
نگاه اعانه ای بوده و تمرکز کرده ایم بر توانمندســازی که برای این منظور یک نگاه ویژه به افزایش مشــاغل و بهره وری داریم. داودآبادی 
تصریح کرد: سعی ما این است که نیاز ضروری مردم از طریق خود مردم شناخته شده و حل شود؛ احصاء مسائل مردم از طریق زندگی 
با آن ها انجام می شود و مسائل ضروری مردم از طریق خود آن ها به ما بیان می شود. وی تاکید کرد: اگر در جایی نهادهای حکومتی 
ورود می کنند، وقتی خارج می شوند هم جریان های جهادی می مانند و به کارها ادامه می دهند. مسئول سازمان بسیج سازندگی استان 
قم یادآور شد: قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( در سطح کالن در کشور تشکیل شده و تمرکز اصلی این قرارگاه بر محرومیت زدایی است. 

بررسی انعقاد تفاهم نامه فی مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی و صندوق 
کار آفرینی امید در استان 

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز: در راستای اجرای طرح توسعه پایدار 
منظومه روستایی در شهرستان بروجن جلسه ای فی مابین بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی استان و صندوق کار آفرینی امید تشکیل و پیرامون انعقاد تفاهم نامه 
مباحثی مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید. فرشید ریاحی سامانی مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی استان در این جلسه ضمن تشریح طرح توسعه پایدار 
منظومه روستایی بروجن، گفت: این طرح مبانی توسعه را به درستی تعریف و به 
توسعه روستایی از زاویه ارتقاء قابلیت های محلی نگاه کرده و اشتغال و معیشت 
مردم را در بر می گیــرد. وی افزود: مطالعات فازهای اول و دوم در بخش های 
بلداجی و گندمان انجام و 66 طرح تا کنون آماده تامین اعتبار برای سرمایه گذاری هستند که در حال حاضر برای راه اندازی مشاغل خانگی 

حدود 10۳میلیارد ریال تسهیالت نیاز است و باید تامین گردد.

معاون کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛
همکاری ۲۶1 مرکز نیکوکاری در طرح شور عاطفه ها در استان مرکزی

اراک-  فرناز امیدی: معاون کمیته امداد استان مرکزی گفت: عالوه بر مدارس و دفاتر امداد در استان، 261 مرکز نیکوکاری به عنوان 
مراکز جمع آوری کمک های مردمی در طرح شور عاطفه ها همکاری می کنند. شاپور جاللی با اشاره به فعالیت های کمیته امداد در آستانه 
سال تحصیلی جدید بیان کرد: طرح شور عاطفه ها با هدف تأمین کمک ملزومات آموزش غیرحضوری دانش آموزان نیازمند به صورت 
مشارکت با برنامه پویش همکالسی مهربان آموزش و پرورش از 20 شهریورماه امسال شروع شده و تا 11 مهرماه این طرح ادامه خواهد 
داشــت. وی افزود :24 شــهریور تا 26 مرحله اول اجرای این طرح بود که در مصلی های نماز جمعه استان برگزار شد و عالوه بر آن دفاتر 
کمیته امداد، مدارس استان و 261 مرکز نیکوکاری به عنوان مرکز جمع آوری کمک های مردمی در طرح شور عاطفه ها هستند. جاللی 
ادامه داد: تالش کردیم در این دوره از اجرای طرح بیشترین استفاده را از فضای مجازی خصوصاً شبکه شاد داشته باشیم تا اطالع رسانی 
به خانواده ها و جلب مشارکت آنها از این طریق تسهیل شود. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: 
مکاتباتی با صنایع استان نیز برای جمع آوری کمک ها انجام شده است که بتوانیم از ظرفیت آنها نیز استفاده کنیم، با توجه به تجربه هایی 

که از سال های گذشته در بحث کمک های مردمی بخصوص در ایام کرونا و همدردی که از مردم داشتیم وضعیت امیدوار کننده است.

پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب مازندران
ســاری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقــل روابط عمومی، پنجاه و 
پنجمین جلسه کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع استان با حضور نمایندگان 
دستگاههای اجرایی از جمله حفاظت محیط زیست، آب وفاضالب ودانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در شرکت آب منطقه ای مازندران برگزار گردید. در این جلسه مهندس موسوی 
مدیر حفاظت کیفی شرکت آب منطقه ای مازندران ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام 
شده در راستای مصوبات جلسات گذشته ،منابع آالینده حاشیه رودخانه تجن از پایین 
دست سد شهید رجایی تا مصب رودخانه را  مورد بررسی قرار داد.  ایشان در این جلسه 
تاثیرات آالینده ها بروی تغییــرات کیفیت آب رودخانه و مخاطرات احتمالی آن برای 
آبزیان و دیگر موارد اســتفاده را تشــریح نمود و راهکارهای مناسب برای برون رفت از 

مشکالت فوق الذکر بین اعضای کاگروه تبادل نظر گردید.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان اقداماتی که در ایــن ناحیه برای حفظ پایداری 

شبکه برق در تابستان 1400 انجام شده بود را تشریح کرد.
محمد سلبی بیان کرد: ناحیه شــرق به علت دارا بودن پست های 
انتقال بسیار مهم و حساس امیدیه یک و امیدیه دو و همچنین خطوط 
تبادلی 400 و 2۳0 کیلوولت درون استانی و برون استانی و وجود بانک 
خازنی ۳00 مگاواری و راکتور هــای 50 و 150 مگاواری از اهمیت و 
حساسیت بســیار باالیی برخوردار است. وی افزود: این امور به منظور 
پایداری و بهینه ســازی شبکه و همچنین گذر از تابستان بسیار گرم 
1400 و کنترل بار مصرفی ناحیه)MW ۳50( و بار بخش انتقال ناحیه 
)MW 850( اقداماتی بشرح ذیل انجام داده که باعث پایداری شبکه 
و کاهش حوادث و خاموشــی ها، کاهش ترموویژن ها و دیفکت های 

شبکه شده بود.
1-فیلتراســیون، تصفیه، رفع اشــکال و رفع نشت روغن اساسی از 
ترانس های T11 ، T10 ، T8 ، T۷ ، T6 ، T2 ، T1 پســت امیدیه 
یک و T1 پســت رامشــیر  2-اجرای برنامه های سرویس و نگهداری 
تجهیزات درحالت باخاموشــی، بدون خاموشی و کاردرحالت برق دار 

بصورت 100 %    ۳-رفع اشکاالت و دیفکتهای تجهیزات شبکه بصورت 
95 %     4-رفع اشــکال از ده دســتگاه کلید هوایی مربوط به بانک 
های خازنی ۳00 مگاواری امیدیه دو و آماده سازی و درمدار قراردادن 
کلیه بانک های خازنی ناحیه   5-رفع اشــکال و رفع نشت روغن از ده 

دســتگاه ترانس جریان و ترانس ولتاژ قدیمی ) CT و CVT ( پست 
امیدیه یک   6-سرویس و اورهال تعدادی از بریکرها و کلیدهای هوایی 
معیوب پست های امیدیه دو ، امید، میانکوه ،امیدیه یک ) 20 دستگاه (    
۷-تعمیر و رفع اشکال اساسی از بریکرهاو کلیدهای هوایی پارس سوئیچ 
پســتهای امیدیه یک و ایثار توسط نمایندگان شرکت پارس سوئیچ ) 
10 دستگاه (   8-تعویض رله های قدیمی و معیوب خط 905 امیدیه 
دو – شهید عباسپور و اصالح مدارات و تنظیمات رله های خطوط 916 
امیدیه دو – چغادک و 904 امیدیه دو- ماهشهر و ۷21 ایثار    9-رفع 
مــوارد ترموویژن خطوط و تجهیزات شــبکه    10-رفع دیفکت ها و 
اشکاالت تعدادی ازخطوط ناحیه شامل اصالح سیم ، اصالح شیلدوایر 
، تعویض چمبر ، نصب شــیلدوایر و نصب دمپــر    11 – جمع آوری 
نیزار و باتــالق اطراف دکل های ۷ و 8 خطــوط 800 و 801 امیدیه 
یک – امید – پازنان و ایجاد فونداســیون و دیوار چینی هر چهار لگ 
دکل های مذکور   12 – نصب نبشــی های سرقتی دکل های ناحیه 
به مقدار بیش از 6 هزار کیلوگرم   1۳ – خاموش نمودن بیش از 400 
پروژکتور و وسایل روشنایی و سرمایشی در پست های ناحیه بمنظور 

مدیریت مصرف انرژی

اقدامات ناحیه شرق که عبور از تابستان بدون خاموشی را رقم زد

شنبه
3 مهر 1400

شماره 1869
 شنبه
3 مهر 1400

شماره 1867



10 عادت ثروت ساز

به قلم: کیسی امافیدن  / نویسنده حوزه اقتصاد و موفقیت  - مترجم: امیر آل علی

تردیدی وجود ندارد که عادت ها، شخصیت انسان را می سازد. با این حال بسیاری از افراد تصور می کنند که کسب ثروت، تنها 
یک علم بوده و به موضوعات دیگری ارتباط ندارد. این امر در حالی است که اگر عادت های کسب ثروت را در خود ایجاد نکنید، 
حتی مطالعه نیز باعث نمی شود که اقدامات الزم را انجام دهید. در این زمینه اگرچه توصیه های متعددی وجود دارد، با این حال 
بدون شک ساده ترین آنها، نقطه شروع بسیار خوبی محسوب می شود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که چنین 
عادت هایی، حتی اگر در ظاهر بی ارتباط باشند، با این حال تاثیر مستقیم دارند. در ادامه 10 مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد. 
1-س��حرخیز بودن : در این زمینه بس��یاری از افراد تصور می کنند که ساعت خواب موضوعی مهم نبوده و اگر به شب 
بیداری عادت کرده اید، نیازی به تغییر آن نیست. با این حال نکته ای گه باید به آن توجه داشته باشید این است که در هر 
بازاری، صبح شروع فعالیت محسوب می شود. به همین خاطر تاخیر شما باعث از دست رفتن فرصت های بسیاری خواهد 
شد. همچنین این مسئله بر روی سالمت شما نیز تاثیرگذار است. درواقع خواب بعد از ساعت 12، نه تنها کیفیت استراحت 
شما را به مراتب کاهش می دهد و در طول روز احساس کسلی خواهید کرد، بلکه در درازمدت بر روی عملکرد مغز و سیستم 
ایمنی بدن، تاثیرات مخربی را به همراه دارد. برای مثال تیم کوک هر روز ساعت 3.45 دقیقه صبح از خواب بیدار می شود. 

نظم در خواب و بیدار شدن، به نظم در کارها و برنامه ریزی درست در طول روز کمک بسیاری را خواهد کرد. 
2-مطالعه مداوم: اشتباه بزرگ بسیاری از افراد در زمینه مطالعه این است که تصور می کنند اگر هر چیزی را بخوانند، در 
این زمینه موفق ظاهر شده اند. با این حال منظور از مطالعه، خواندن مطالب مناسب در زمینه کاری شما است. برای مثال اگر 
در زمینه طراحی سایت و سئو فعالیت دارید، دیگر مطالعه رمان، منظور این بخش محسوب نخواهد شد. در زمینه مطالعه 
مداوم بودن آن بسیار مهم بوده و توصیه می شود که هر روز حداقل یک ساعت را به این موضوع اختصاص دهید. با این حال 
اگر به صورت جدی خواهان موفقیت هستید، این موضوع باید بیش از سه ساعت در طول روز باشد. بدون شک با بازنگری 
در اقدامات روزانه خود، فرصت کافی را به دست خواهید آورد. براساس آمارها افراد به طور متوسط بیش از دو ساعت از زمان 
خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند. در این زمینه اگر نگاه کردن به تلویزیون و اقدامات دیگر را هم به این مورد اضافه 
کنیم، بیش از پنج س��اعت از زمان طول روز افراد، صرف اقداماتی می ش��ود که فایده خاصی را ندارد. بدون شک با کاهش 
آنها، فرصت کافی را برای عادت های مثبت و جدید خود خواهید داشت. با یک جست و جوی ساده در اینترنت می توانید به 
فهرست کاملی از کتاب ها، مقاالت و دوره های آموزشی مرتبط با حوزه کاری خود دست پیدا کنید. فراموش نکنید که امروزه 
شیوه های مطالعه بسیار متنوع شده است. درواقع شما تنها به خواندن محدود نیستید و می توانید به نسخه صوتی کتاب  ها 

گوش دهید. به صورت کلی اگر مطالعه شما منجر به یادگیری موارد جدید و کاربردی نشود، ابدا ارزشی نخواهد داشت. 
3-فکر کردن عمیق: گرچه ممکن اس��ت بیش از حد س��اده به نظر برس��د، با این حال واقعیت این است که بسیاری از 
افراد در طول روز خود غرق در افکار عمیق نمی شوند. این موضوع باعث خواهد شد تا تصمیماتی را اتخاذ نمایید که حالتی 
احساسی و یا با پشتوانه فکری مناسب نیستند. تحت این شرایط شما زمان، انرژی و حتی بودجه خود را از دست می دهید 
که می توانست صرف اقدامات به مراتب بهتری شود. در این زمینه سقراط عقیده دارد که زندگی بدون بررسی عمیق آن 
بی معنا خواهد بود. در این زمینه فراموش نکنید که به گذشته و تصمیمات قبلی نیز فکر کنید و در تالش برای یادداشت 

کردن نتایج این اقدام خود باشید. 
4-توج��ه ب��ه عالیق: افراد ثروتمند جه��ان در زمینه ای فعالیت کرده اند که مورد عالقه آنها اس��ت. درواقع عالقه را باید 
مهمترین راز موفقیت به حساب آورد. بدون شک اگر عالقه کافی نداشته باشید، ابدا حاضر به تحمل سختی ها نخواهید بود. 
به همین خاطر بسیار مهم است که عالقه اصلی خود را در زندگی پیدا کنید. در این زمینه فراموش نکنید که هر چیزی 
خارج از عالقه اصلی، موارد فرعی محس��وب می ش��ود که حتی ممکن است نیاز به حذف آنها وجود داشته باشد. در نهایت 
توصیه می شود که تنها در عالقه اصلی خود غرق نشوید و به سایر عالیق خود نیز بپردازید، در غیر این صورت با احساس 
افسردگی مواجه می شوید که خود انگیزه را نابود می کند. در این راستا ضروری است تا از انتخاب سبک زندگی مخصوص به 

خود واهمه نداشته باشید. درواقع دلیلی برای یکسان زندگی کردن درست مشابه دیگران وجود ندارد. 
5-کمک کردن بدون توقع: یکی از رازهای اصلی موفقیت این اس��ت که ارتباطات بس��یار خوبی را داشته باشید. در این 
رابطه شما به تنهایی نمی توانید هدف مدنظر خود را عملی نمایید. به همین خاطر الزم است که روحیه کمک کردن بدون 
توقع را در خود ایجاد نمایید تا افراد هم تمایل پیدا کنند تا به شما کمک های الزم را داشته باشند. در این زمینه شما باید 
نگرش خود را نسبت به صورت تغییر دهید. به صورت کلی هدف شما و خانواده، باید مهمتر از پول باشد. با این اقدام شما 

در زمینه کاری خود بهترین رشد ممکن را خواهید داشت که طبیعتا ثروت ساز هم محسوب می شود.   
6-استراحت کامل : بدون شک موفقیت به معنای کار کردن 24 ساعته نیست. درواقع شما باید به شیوه ای فعالیت کنید 
که حتی یک ساعت هم کامال تاثیرگذار باشد. یکی از دالیل کش داده شدن کارها، استراحت کم افراد است. درواقع شما 
باید در کنار استراحت های کوتاه، برای آخر هفته های خود برنامه ای ویژه داشته باشید و کار را کنار بگذارید. این امر باعث 
می شود که برای هفته پر کار آینده، کامال آماده شوید. به نظر بسیاری از روانشناس ها، بهترین نوع استراحت، پرداختن به 
اقداماتی است که دوست دارید. برای مثال ممکن است فردی با یک نوشیدنی و موسیقی، آرامش الزم را به دست آورد و 

فردی دیگر انجام یک بازی را انتخاب کند. در این زمینه سلیقه شما تعیین کننده خواهد بود. 
7-وقت گذرانی با خانواده : هر دستاوردی اگر باعث آسیب به نهاد خانواده شود، ارزشمند نخواهد بود. در این زمینه توصیه 
می شود که برای خانواده و دوستان خود زمان کافی داشته باشید. این موضوع با برنامه ریزی حرفه ای کامال امکان پذیر است. 
فراموش نکنید که برای موفقیت شما باید برای بیش از 20 سال فعالیت مداوم آماده باشید، به همین خاطر اگر بیش از حد 
به خود س��خت بگیرید، نه تنها س��المت خود را از دست می دهید، بلکه نقش شما در خانواده نیز نابود خواهد شد. در این 
زمینه فراموش نکنید که همه کارها را خودتان انجام ندهید. درواقع بسیاری از اقدامات روزمره وجود دارد که اهمیت نداشته 

و می توان آنها را به افراد دیگر محول کرد. 
8-ورزش مداوم : ورزش نه تنها باعث حفظ سالمتی می شود، بلکه روحیه افراد را نیز دگرگون می سازد. درواقع افرادی که 
به صورت مداوم ورزش می کنند، شجاعت باالتری داشته و در برابر سختی ها از خود احساس ضعف کمتری نشان می دهند. 
با توجه به این امر که برای رس��یدن به موفقیت ش��ما نیاز دارید تا روزهای سختی را طی کنید، بدون شک این موضوع از 
اهمیت فوق العاده برخوردار خواهد بود. در کنار تقویت جسم خود الزم است تا به تقویت ذهن و روح خود نیز توجه داشته 

باشید که مدیتیشن و یوگا، یکی از بهترین راهکارها در این زمینه محسوب می شود. 
۹-سرعت در انجام کارها : بسیاری از افراد برای انجام کارهای خود تاخیر دارند. این امر در حالی است که فرصت ها ابدا 
منتظر نمی مانند و برای افرادی هستند که زودتر از سایرین به دست شان آورند. در این زمینه شما باید عادت انجام سریع 
کارها را در خود تقویت نمایید. در این رابطه فراموش نکنید که حتما از فردی خبره در زمینه کاری خود مشورت بگیرید. 
درواقع شما نباید تصمیم گیری های مهم را به تنهایی انجام دهید. هنگامی که به انجام کارها در زمان کمتر از مقدار رایج 

فکر کنید، این موضوع به تقویت مهارت ها نیز منجر می شود و یک مزیت برای شما خواهد بود.
10-برنامه ریزی برای هفته های آینده : اگرچه بسیاری از افراد اهمیت برنامه ریزی آگاه هستند. با این حال نکته منفی این 
است که تنها به برنامه ریزی روزانه توجه دارند. این امر در حالی است که برنامه روزانه شما باید از هفته ها قبل مشخص شده 
باشد. در این شرایط شما می توانید در مسیر رسیدن به اهداف بزرگ قرار گیرید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که برنامه شما باید انعطاف باالیی را داشته باشد، علت این امر به این خاطر است که همواره این احتمال وجود 
success.com :دارد که مواردی رخ دهد که جزو برنامه ریزی شما نبوده است.                                         منبع
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تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی همیشه کار سخت و 
زمانبری است. بسیاری از بازاریاب ها همیشه با مشکل کمبود 
ایده مناس��ب برای تولید محتوا رو به رو هستند. این امر آنها 
را در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و نتیجه بخشی 
فرآیند بازاریابی ش��ان به طور قابل مالحظه ای دچار مش��کل 
می کند. اگر ش��ما هم به دنبال راه��کاری برای بازاریابی بهتر 
و س��اده تر هس��تید، باید اول از همه نظرتان را به شبکه های 
اجتماعی جلب کنیم. امروزه شبکه های اجتماعی دارای اهمیت 
بسیار زیادی در میان کاربران هستند. درست به همین خاطر 
بس��یاری از برندها برای بازاریاب��ی و تبلیغات حضور فعالی در 
ش��بکه های اجتماع��ی دارند. اگر ش��ما هنوز در ش��بکه های 
اجتماع��ی عضویت ندارید، باید همی��ن حاال اقدام به ثبت نام 

برندتان در این پلتفرم ها نمایید. 
مرحله بعد از عضویت در ش��بکه های اجتماعی پیدا کردن 
ایده های مناس��ب برای تولید محتواس��ت. متاسفانه در اینجا 
نیز بسیاری از بازاریاب ها با مش��کل فقدان ایده های جذاب و 
کاربردی رو به رو هس��تند. اگر ش��ما هم چنین وضعیتی در 
ش��بکه های اجتماعی دارید، این مقاله مخصوص شماست. در 
ادام��ه برخ��ی از بهترین ایده ها برای بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را مرور خواهیم 

کرد. 
ایجاد محتوای سریالی

محتوای سریالی به آن دسته از محتواهایی گفته می شود که 
به طور دنباله دار در شبکه های اجتماعی بارگذاری می شود. این 
نوع محتواها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و ترغیب 
کاربران به دنبال کردن مداوم اکانت برند مناسب خواهد بود. 

بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به دنب��ال راهکاری برای ترغیب ش��ان به فال��و کردن صفحه 
هس��تند. این امر در صورت انتش��ار محتوای سریالی به طور 
قابل مالحظه ای ساده خواهد شد. یکی از بهترین نمونه ها در 
ای��ن میان مربوط به مجله ونکوور اس��ت. این مجله در اکانت 
اینس��تاگرامی اش به طور هفتگی ویدئوهایی درباره آش��پزی 
بارگ��ذاری می کند. به این ترتی��ب مخاطب های عالقه مند به 
آش��پزی خیلی راحت و بی دردسر از نکات مربوط به محتوای 
س��ریالی این مجله بهره مند می شوند. نکته جالب اینکه تمام 
مخاطب هدف این مجله حتی چند روز پیش از انتشار رسمی 
ویدئوی آشپزی منتظر مشاهده آن هستند. به این ترتیب مجله 
ونکوور به س��ادگی یک عادت مشخص در میان مخاطب های 

خود ایجاد کرده است. 
)Giveaway( برگزاری مسابقه آنالین یا اعطای هدیه

ایده بعدی برای تولید محتوا به اندازه کافی جذاب هست تا 
هر مخاطبی را جلب کند. امروزه مردم بیش از هر زمان دیگری 
مس��ابقه به طور آنالین را دوست دارند. همین امر ایده اصلی 
برای برگزاری مس��ابقات جذاب در شبکه های اجتماعی شده 
اس��ت. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
هس��تید، هیچ چیز به اندازه یک مس��ابقه جذاب با جایزه ای 
هیجان انگیز مناس��ب نخواه��د بود. نکته مه��م در این میان 
ضرورت طراحی مسابقه به طور نسبتا ساده است، در غیر این 

صورت شاید کمتر کسی جذب آن شود. 
عالوه بر برگزاری مس��ابقه، ش��ما امکان اعطای هدیه های 
مختل��ف به مش��تریان تان را ه��م دارید. چنی��ن هدیه هایی 
ک��ه به طور معمول Giveaway نامیده می ش��ود، کس��ب و 
کارت��ان را برای مدت زمانی طوالنی در ذهن مش��تریان حک 
می کند. به این ترتیب شما برای مدت زمانی طوالنی در کنار 
مش��تریان تان باقی خواهید ماند. بسیاری از برندها در فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان ش��ان به مناس��بت های مختلف 
برخی از محصوالت ش��ان را در قالب هدی��ه به آنها می دهند. 
اگر شما هم بودجه مناسبی در این میان دارید، اعطای یکی از 

محصوالت تان در قالب هدیه ایده خوبی خواهد بود. 
دعوت از مشتریان برای طرح هر سوالی که 

می خواهند
بدون تردید مش��تریان همیشه از برندهای مورد عالقه شان 
س��وال دارند. این ام��ر نوعی ویژگی مش��ترک در میان تمام 
مش��تریان محسوب می ش��ود. با این حساب ش��ما باید برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان از هر نوع س��والی که 
دارند با روی خوش استقبال نمایید، در غیر این صورت شاید 

مشتریان به شما توجه چندانی نکنند.
 خوشبختانه امروزه امکان بارگذاری شمار باالیی استوری و 
همچنین ویدئوهای الیو در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. 
با این حس��اب شما برای گردآوری سواالت مشتریان و سپس 
پاس��خگویی به تمام آنها مشکلی نخواهید داشت. این نکته به 
طور معمول از س��وی اینفلوئنسرها و چهره های شناخته شده 
در اینستاگرام و تیک تاک دنبال می شود. با این حساب شما در 
صورت استفاده از چنین تکنیکی به طور ضمنی خودتان را در 
کنار چهره های شناخته شده در فضای آنالین قرار خواهید داد. 

همکاری با دیگران
ش��ما همیش��ه الزم نیس��ت تمام ایده های بازاریابی تان را 
خودت��ان طراحی و اجرا کنید. گاهی اوق��ات همکاری با یک 
برند یا اینفلوئنس��ر به شما امکان بهره مندی از تجربه و اعتبار 
آنها را می دهد. نکته مهم در این میان توجه به وضعیت کسب 
و کارتان و س��پس ت��الش برای انتخاب یک گزینه مناس��ب 
در راس��تای تعامل با مش��تریان اس��ت. این امر به طور قابل 
مالحظه ای شما را در راس��تای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

کمک خواهد کرد. 
اگر کس��ب و کار شما در سطح خرد فعالیت دارد، باید قید 
اینفلوئنسرهای بزرگ را بزنید. این امر فقط هزینه بسیار زیادی 
برای کسب و کار شما به همراه خواهد داشت. ایده بهتر در این 
میان تالش برای همکاری با اینفلوئنسری محلی است. به این 
ترتیب ش��ما فرصتی عالی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان خواهید داشت. 

به اشتراک گذاری محتوای مرتبط با رویدادهای روز
ب��دون تردید روزانه یک عالمه اتفاق ریز و درش��ت در دنیا 
می افتد. نکته مهم در این میان واکنش برند ش��ما نس��بت به 
اتفاق های مرتبط با حوزه کاری یا تعهداتش است. این امر شما 
را به طور قابل مالحظه ای در نگاه مش��تریان حرفه ای و معتبر 

جلوه خواهد داد. 
گاهی اوقات هم اندیش��ی با برخی از مش��تریان وفادار برند 
بهتری��ن ایده برای پیدا کردن محت��وای مرتبط با رویدادهای 
روز خواهد بود. این امر ش��اید به نظر عجیب برسد، اما شانس 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل 
مالحظ��ه ای افزایش می دهد. بهتری��ن نمونه در این میان نیز 
اینفلوئنسرهای اینستاگرام و تیک تاک هستند. این کاربران به 
طور معمول به هر اتفاق مهمی در دنیا واکنش نشان می دهند. 
نکت��ه جالب اینکه اغلب اوق��ات واکنش های آنها ماهیت طنز 
داش��ته و میلیون ها کاربر را به خ��ودش جلب می کند. با این 
حساب افزودن اندکی حس شوخ طبعی به فرآیند بازاریابی تان 

چندان ایده بدی نخواهد بود. 

بازآفرینی محتوای قدیمی
هیچ کس تولید محتوای تازه و پیدا کردن ایده های جدید را 
کار ساده ای نمی داند. درست به همین خاطر شما باید توانایی 
خودتان برای بازآفرینی محتوای قدیمی را مدنظر قرار دهید. 
این امر شامل اس��تفاده از محتوای قدیمی برندتان با افزودن 
اطالعات تازه و اصالح برخی از ایرادات قبلی اش اس��ت. چنین 
امری به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
خواه��د کرد. به این ترتیب ش��ما بدون نیاز به صرف کمترین 
هزینه ای امکان تبدیل محتوای آرش��یو برندتان به یک پست 
تازه و تاثیرگذار را خواهید داشت. این امر جذابیت های بسیار 

زیادی برای هر برندی به همراه خواهد داشت. 
هم��کاران من در موسس��ه Hootsuite به طور معمول از 
ایده های قدیمی بازاریابی در قالبی جدید استفاده می کنند. این 
امر موجب به روز رسانی مداوم آرشیو سایت و تداوم تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف می شود. با این حساب اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، الگوبرداری از 

Hootsuite ایده بسیار مناسبی خواهد بود. 
میزبانی از یك چالش

امروزه چالش های بسیار زیادی در سطح شبکه های اجتماعی 
تدارک داده می شود. این چالش ها با هدف تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف س��اماندهی می ش��ود و اغلب هم اوقات بسیار 
خوش��ی برای کاربران رق��م می زند. نکته مه��م در این میان 
انتخاب یک موضوع مرتبط با کس��ب و کارتان برای راه اندازی 
چالش است. اگر شما موضوع خاصی مدنظر ندارید، میزبانی از 
یک چالش مشهور جایگزین خوبی خواهد بود. این امر به شما 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را می دهد. 
اگر ش��ما از طرفداره��ای چالش های رایج در ش��بکه های 
اجتماعی هستید، درگیر س��اختن برندتان در این میان ایده 
جذابی خواهد بود. البته همیشه امکان همکاری با دیگر برندها 
در این راستا نیز وجود دارد. به این ترتیب هزینه های برگزاری 
رویداد در میان برندهای همکار تقس��یم خواهد ش��د. این امر 
گزینه ای مناس��ب برای برندهای کوچک با سطح محدودی از 

بودجه برای بازاریابی است. 
محتوای به دس��ت آم��ده از تعامل میان برنده��ا با هم در 
برگ��زاری یک چالش اغلب اوقات برای چند روز اکانت آنها در 
ش��بکه های اجتماعی را بیمه خواهد کرد. به این ترتیب شما 
محتوای��ی خاص و ج��ذاب برای کاربران تان خواهید داش��ت. 
همچنین اگر چالش ش��ما با همکاری گسترده کاربران همراه 
ش��ود، به طور مداوم ویدئوهای جذاب از س��وی آنها دریافت 
خواهید کرد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف کمک خواهد کرد. 
تولید محتوای آموزشی

مردم در ش��بکه های اجتماعی به دنبال ویدئوهای آموزشی 
برای رفع برخی از مشکالت ش��ان نیز هستند. این امر باید به 
ط��ور ویژه ای مدنظ��ر برندهایی که به طور م��داوم ویدئوهای 
خنده دار تولید می کنند، قرار گیرد. اگر شما توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با ویدئوهای آموزش��ی را داشته باشید، 
به تدریج به یک برند حرفه ای و کارش��ناس در نگاه مشتریان 
تبدیل خواهید شد. این امر اعتبار شما در بازار را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش می دهد. با این حساب باید همیشه به دنبال 

پیگیری چنین رویکردی در زمینه تولید محتوا باشید. 
هنر شما در تولید محتوا در شبکه های اجتماعی مربوط به 
ایجاد تعادل میان محتوای آموزشی و سرگرم کننده است. این 
امر اکانت شما را برای کاربران در شبکه های اجتماعی به طور 
قابل مالحظه ای جذاب خواهد کرد. با این حساب دیگر نیازی 
برای نگرانی نس��بت به تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و 

همراه ساختن آنها با خودتان نخواهد بود. 
جشن گرفتن روزهای جهانی

اگ��ر نگاهی به تقویم کرده باش��ید، کل��ی روز جهانی برای 
اتفاقات و موضوعات مختلف به چشم تان می خورد. شاید این 
روزها از نظر شما بسیار مسخره باشد، اما موضوع بسیار خوبی 
برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی خواهد بود. این امر به 
شما برای تولید محتوا و همچنین تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف کمک می کند. 
گاهی اوق��ات بازاریاب ها هی��چ ایده ای ب��رای تولید محتوا 
ندارند. از سویی هم اکانت شان در شبکه های اجتماعی نیازمند 
محتوای تازه اس��ت. در این صورت ت��الش برای تولید محتوا 
براساس روزهای جهانی پیش رو ایده جذابی خواهد بود. نکته 
جالب اینکه امروز تقریبا برای هر موضوعی در تقویم روز جهانی 
وجود دارد. بنابراین ش��ما با کمبود ایده در این بخش رو به رو 
نخواهید شد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان کمک خواهد کرد. همچنین از شر فقدان ایده برای 

تولید محتوا نیز راحت خواهید شد. 
طراحی میم های مختلف

میم ها در طول س��ال های اخیر بس��یاری از کارب��ران را به 
خودشان جلب کرده اند. این امر درباره نحوه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و همچنین تولید محتوا از سوی بازاریاب ها نیز 
مصداق دارد. اگر شما تا به حال حتی یک میم را هم ندیده اید، 
باید حتما س��ری به شبکه های اجتماعی بزنید و هشتگ میم 
را دنبال کنید. این امر ش��ما را با میلیون ها محتوای جذاب و 

خنده دار رو به رو خواهد ساخت. 
وندی��ز )Wendy’s( یکی از نکات برندهای فعال در زمینه 
طراح��ی میم ب��رای کاربران اس��ت. این برند به ط��ور مداوم 
میم های جذاب برای کاربرانش تهیه می کند. نکته جالب اینکه 
میزان اس��تقبال کاربران از میم های این برند به طور میانگین 
در مقایسه با سایر محتواها بهتر است. بنابراین شما با استفاده 
از موضوعات جذاب  و تبدیل شان به میم های خنده دار فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
نظرسنجی از مشتریان

نظرسنجی همیشه ایده ای جذاب برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محسوب می ش��ود؛ به ویژه اگر شما دو گزینه 
بسیار جذاب پیش روی آنها قرار دهید. بسیاری از برندها برای 
اینک��ه کاربران را بیش از هر زمان دیگری به برندش��ان جلب 
کنند، اقدام به اس��تفاده از نظرس��نجی می کنند. خوشبختانه 
امروزه تمام شبکه های اجتماعی از نظرسنجی پشتیبانی کرده 
و ش��ما به سادگی امکان بارگذاری آنها را دارید. با این حساب 

مشکل چندانی پیش روی شما در این بخش نخواهد بود. 
بی ش��ک دومین��وز بهترین برن��د در زمین��ه نظرخواهی از 
مشتریان با گزینه های جذاب محسوب می شود. اکانت رسمی 
این برند فس��ت فود به طور مداوم از مشتریان درباره غذاهای 
مورد عالقه ش��ان نظرخواهی کرده و حتی درباره افزودن یک 
دس��تور پخت به منوی رسمی شان نیز نظر مشتریان را جویا 
می شود. دقیقا به همین خاطر دومینوز همیشه فست فود مورد 

عالقه مشتریان است. 
نمایش پشت صحنه کسب و کار

مش��تریان تمایل زیادی برای مشاهده پشت صحنه کسب 
و کارها دارند. بنابراین اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
آنها هستید، باید همیشه نمایش پشت صحنه کسب و کارتان 
را مدنظر قرار دهید. ای��ن امر باید به طور واقع گرایانه ای تمام 
جزییات مرب��وط به تولید محصوالت یا صف��ر تا صد تحویل 
سفارشات به مشتریان را به نمایش بگذارد. چنین ایده ای حتی 

قابلیت وایرال شدن در شبکه های اجتماعی را نیز دارد. 
برند بیلبورد برای اغلب طرفداران موس��یقی کامال شناخته 
شده است. این برند به طور مداوم پشت صحنه ضبط موزیک 
ویدئو و همچنین اجرای کنسرت از سوی خوانندگان مشهور 
را پوشش می دهد. به این ترتیب کاربران با بازدیدهای میلیونی 
از ویدئوهای این برند استقبال کرده و اوقات بسیار عالی برای 

آنها ایجاد می شود. 
استفاده از یك ترند مشهور

امروزه ترندها در عرصه ش��بکه های اجتماعی به طور مداوم 
تغییر می کند. اگر ش��ما به دنبال استفاده از ترندهای برتر در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، به احتمال 
زیاد مشکل چندانی پیش روی تان نخواهد بود. مهم ترین نکته 
در این میان تالش برای آگاهی دقیق از ترندهای مورد عالقه 
مشتریان و سپس تبدیل آن به ایده ای جذاب برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب ش��ما به سادگی 
هرچ��ه تمام تر فرصت جلب نظر مخاطب هدف تان را خواهید 

داشت. 
اگر شما قصد موفقیت تضمینی در زمینه استفاده از ترندهای 
برتر را دارید، باید به طور همزمان از چند ترند مناسب استفاده 
کنی��د. اینطوری در صورت عدم موفقیت یک ترند دس��ت کم 

سایر ترندها آن را پوشش خواهند داد. 
بازنشر محتوای تولیدی کاربران

محت��وای تولیدی کاربران اغلب اوقات فرصت مناس��بی در 
اختیار برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. 
این امر به ش��ما برای جلب نظر کاربران کمک شایانی کرده و 
شرایط جلب نظر کاربران را ساده تر از هر زمانی خواهد ساخت. 
اگر برند شما آنقدر خوش شانس است که محتوای تولیدی 
کاربران داش��ته باش��د، باید به طور قابل مالحظه ای در تالش 
برای بازنشر آنها باشید، در غیر این صورت شاید کاربران دیگر 
درباره برند شما محتوایی تولید نکنند. این امر شما را به دردسر 
بزرگ��ی خواهد انداخت. بنابراین حتی در قالب یک اس��توری 
کوتاه هم که ش��ده، باید از محتوای تولیدی کاربران استقبال 
کنید، در غیر این صورت ش��اید فرص��ت تاثیرگذاری بر روی 

کاربران را به طور کامل از دست بدهید. 
بی ش��ک امروزه تولید محتوا در شبکه های اجتماعی نکته 
بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها در این میان 
مشکالت مداومی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان 
دارند. اگر شما به دنبال ایده هایی سریع و آماده هستید، نکات 

مورد بحث در این مقاله کامال برای تان کاربردی خواهد بود. 
blog.hootsuite.com :منبع

تولید محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی با ایده های کاربردی


