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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

صورت های مالی 5 بانک دولتی منتشر شد

به سوی شفافیت 
بانکداری دولتی

کمتر از یک روز پس از وعده شفافیت شرکت های دولتی از سوی وزیر اقتصاد در هفته گذشته، صورت های مالی 
بانک ملی ایران به همراه چهار بانک دولتی دیگر برای شفافیت بیشتر منتشر شد. در حالی که سال ها اطالعی از نحوه 
عملکرد بانک های دولتی وجود نداشت، وزیر اقتصاد در اقدامی  کم سابقه دستور داد صورت های مالی بانک های دولتی 
از طریق سامانه اطالعات ناشران یا کدال منتشر شود. در نخستین گام، هفته قبل برای اولین بار صورت های مالی سال 
1399 بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور در سامانه کدال منتشر شد و بالفاصله مثل یک بمب...

 شاخص بورس تهران
کانال 1.4 میلیون واحدی را پس گرفت
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اشتغال 11 میلیون ایرانی به شبکه های اجتماعی وابسته است

نقش اقتصادی شبکه های اجتماعی
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مدیریتوکسبوکار
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ورود حساب شده خودروهای خارجی به کشور موجب ساماندهی بازار خودرو و باعث اُفت و کاهش عطش 

مردم در خرید خودروهای خارجی خواهد شـد. به گزارش خبرگزاری تسـنیم، مجلس شـورای 
اسـامی در نشست علنی 24 شهریورماه با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و سه رأی ممتنع...

 واردات حساب شده خودروهای خارجی
به نفع اقتصاد کشور است

یادداشت
 به سوی

رشد اقتصادی باثبات 
در بلندمدت

علی دینی ترکمانی
کارشناس اقتصادی

باثب��ات  اقتص��ادی  رش��د 
بلندمدت، متغیر مهمی اس��ت 
ک��ه هم در مق��ام علت موجب 
افزایش  اقتص��ادی،  بازس��ازی 
بهره وری و رش��د دس��تمزدها 
می ش��ود و هم در مقام معلول 
سیاس��ت  تاثیر  تح��ت  خ��ود 
صحیح  س��اختارهای  صنعتی، 
اقتص��ادی و انتق��ال مناب��ع از 
فعالیت ه��ای با به��ره وری کم 
ب��ه فعالیت ه��ای با به��ره وری 
ب��اال، مدیری��ت قوی انباش��ت 
س��رمایه و انتق��ال دانش فنی 
و ریس��ک کم س��رمایه گذاری 
اس��ت .    اقتصاد ای��ران در دوره 
بلندم��دت بعد از انق��الب، بر 
حس��ب تولی��د ناخالصی ملی 
س��رانه ب��ه ط��ور متوس��ط به 
میزان 0.7 درصد رش��د منفی 
دارد .    این یعنی ناتوانی اقتصاد 
بازسازی خود و همین طور  در 
ناتوانی در ارتقای بهره وری. در 
این شرایط، رشد دستمزدها و 
س��ایر هزینه ها طبعا در قیمت 
تمام  ش��ده و ت��ورم بازتاب پیدا 
می کن��د .    البته تاکی��د می کنم 
این به معنای کنترل دستمزدها 

ب��ا ه��دف مه��ار تورم 
3نیست که سیاست...
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فرصت ام��روز: گزارش بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که برای دومین بار متوالی رشد تولید صنعتی تحت تاثیر 
محدودیت های تامین برق صنایع فوالد و سیمان قرار گرفته است 
و موجودی انبار خودروس��ازان نیز حاکی از کاهش 9.4 درصدی 
موجودی این صنعت دارد که به معنای تداوم پیشی گرفتن فروش 

خودروسازان نسبت به تولید آنهاست.
پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارش ماهانه تولید صنعتی 
مردادماه 1400 اعالم کرد که رشد مثبت شاخص تولید صنعتی 
در مردادماه پس از 14 ماه متوقف شد و رشد شاخص در این ماه 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل به محدوده صفر درصد رسید. 
نگاهی به رش��د این شاخص در سه ماه اخیر نشان از روند نزولی 
رش��د شاخص تولید صنعتی در ماه های اخیر دارد و برای دومین 
ماه متوالی رش��د بخش صنعت تحت تاثیر محدودیت های تامین 
برق صنایع فوالد و سیمان قرار گرفت و رشد شاخص تولید صنایع 
فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی تحت تاثیر این محدودیت ها 
در مردادماه نسبت به مدت مشابه به ترتیب به منفی 8.6 درصد 
و منفی 4.2 درصد رس��ید. عالوه بر این، ش��اخص موجودی انبار 
در بخ��ش صنعت طی مردادماه افزایش موجودی انبار در این ماه 
را نش��ان می دهد که افزایش موجودی انبار بخش صنعت در سه 

ماه اخیر به همراه روند کاهشی رشد تولید می تواند نشانه هایی از 
کاهش بیشتر رشد تولید در ماه های آتی باشد.

بیش از 270 ش��رکت صنعتی پذیرفته ش��ده در بورس اوراق 
بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر 
می کنن��د بیش از نیمی از تولید کش��ور را در اختیار دارند. لذا با 
توجه به بررسی آمار این شرکت ها می توان وضعیت تغییرات تولید 
صنعت کش��ور را رصد کرد. بررسی ها نشان می دهد که شاخص 
مس��تخرج از داده های این شرکت ها همراس��تا با شاخص تولید 
صنعتی کل کشور است. لذا این شاخص در زمانی که شاخص های 
رسمی کل کش��ور با تاخیر منتشر می شوند و تواتر فصلی دارند، 
می تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه 

صنعت را نشان دهد.
بررسی وضعیت سودآوری شرکت های صنعتی نشان می دهد که 
تعداد شرکت های زیانده در صنایع تولیدکننده محصوالت ضروری 
یعنی صنایع غذایی و صنایع دارویی که درگیر قیمت گذاری های 
دس��توری هستند، افزایش داشته و رشد سود اسمی شرکت های 
این دو صنعت در س��ه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه به 
ترتیب منفی 16 درصد و 22 درصد بوده است. از سوی دیگر، سود 
اسمی شرکت ها در صنایع صادراتی مانند محصوالت شیمیایی و 

فلزات اساس��ی در سه ماهه نخست س��ال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از 200 درصد رشد کرده است.

براساس این گزارش، در فروردین و اردیبهشت ماه امسال تغییر 
در موجودی انبار شرکت های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه 
استراتژی فروش شرکت های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل 
موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد، اما در 
سه ماهه اخیر یعنی از خرداد تا مردادماه، موجودی انبار در بخش 
صنعت به طور متوسط افزایش را نشان می دهد. به عبارت دیگر، 
رشد فروش در ماه های اخیر کمتر از رشد تولید بوده است و حتی 
در مردادماه رش��د فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال 

قبل منفی نیز بوده است.
جزییات تغییرات موجودی انبار محصوالت شرکت های صنعتی 
نش��ان می دهد صنعت محصوالت شیمیایی که در ماه های اخیر 
همواره کاهش در موجودی انب��ار را تجربه کرده بود، در ماه های 
تیر و مرداد با افزایش در موجودی انبار مواجه شده است. با توجه 
به رشد نزدیک صفر این صنعت در تیر و مردادماه می توان گفت 
که فروش شرکت های این صنعت در دو ماه اخیر نسبت به مدت 
مشابه کاهش داشته اس��ت که می تواند به رشد منفی تولید این 

صنعت در ماه های آتی منجر شود.

در همین حال، یکی از صنایعی که در دوره های اخیر بیشترین 
تغییر را در موجودی انبار دارد، صنعت خودروس��ازی اس��ت. این 
صنعت  از مردادماه 1399 تا اس��فندماه این سال به طور متوسط 
در هر م��اه 12.8 درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد، اما در 
اردیبهشت ماه امسال رشد فروش حدود 27 درصد بیشتر از تولید 
بوده اس��ت که به معنای کاهش موجودی انبار انباش��ته شده در 
ماه های قبلی اس��ت. در تیرماه نیز رشد فروش این صنعت حدود 
15.1 درصد بیشتر از رشد تولید این صنعت بوده که نشان دهنده 
کاه��ش در موجودی انبار این صنعت اس��ت و در ادامه این روند، 
مردادم��اه نیز موجودی انبار این صنعت 9.4 درصد کاهش یافت. 
در صنعت فلزات اساس��ی نیز کاهش تولید در مردادماه با کاهش 
موجودی انبار همراه بوده که محدودیت از سمت عرضه رشد تولید 
این صنعت را منفی کرده است و همانطور که در بخش قبل اشاره 
شد، محدودیت در تامین برق در صنعت فوالد، عامل محدودیت 

بخش عرضه در این صنعت بوده است.
براس��اس این گزارش، روند رش��د ش��اخص تولید صنعتی از 
شهریورماه 1397 تا مردادماه 1400 نشان می دهد بعد از کاهش 
قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال 1397 و ابتدای سال 
1398، رشد تولید این بخش از فصل چهارم 1398 صنعت مثبت 

ش��د که این رشد مثبت تا انتهای س��ال 1399 ادامه داشت. در 
سال 1400 تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و 
در اردیبهش��ت ماه به نرخ رشد 6.8 درصد و در خردادماه به رشد 
7.7 درصد رسید. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه 
متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به 3.1 درصد رسید. 
آمار تولید ش��رکت های بورسی در مردادماه نیز نشان می دهد که 
روند کاهشی رشد تولید که در تیرماه شروع شده در مردادماه نیز 
ادامه پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
در این ماه به صفر درصد رسید. مقایسه شاخص تولید صنعتی در 
مردادماه 1400 با مردادماه 1397 نشان می دهد که شاخص تولید 
شرکت های صنعتی بورسی 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سه 
س��ال قبل کاهش داشته است. نگاهی به وضعیت شاخص تولید 
صنایع مختلف در طول این س��ه سال نشان می دهد که ترکیب 
رشد صنایع در این مدت تغییر کرده است. به طوری که وضعیت 
ش��اخص تولید صنایعی مانند خودروس��ازی و فلزات اساسی در 
ماه های اخیر به طور معناداری پایین تر از مدت مش��ابه سه سال 
قبل خود بوده است و شاخص تولید برخی صنایع مانند کانی های 
غیرفلزی، صنایع دارویی و ماشین آالت و تجهیزات وضعیت بهتری 

نسبت به سه سال قبل خود دارند.

»تصور کنید شش تکه لگو دارید، همان آجرهای مستطیلی دو 
در چهار که وقتی بچه بودید س��اعت ها با آنها سرگرم می شدید. 
حاال می توانید حدس بزنید چند ترکیب مختلف می توانید با این 
ش��ش آجر پالستیکی کوچک خلق کنید؟ پاسخ این است: 915 
میلیون. متوجه شدید با اینکه لگو اسباب بازی کودکان است، الزم 
نبود کس��ی برای تان توضیح دهد که چیست؟ این به این خاطر 
است که آجرهای پالستیکی مشهور لگو بیش از 60 سال قدمت 
دارن��د. امروز هم نزدیک به 100 میلیون کودک در 140 کش��ور 

مختلف با اسبا ب بازی های لگو بازی می کنند.«
آنچه خواندید، بند نخست گزارشی است که سایت »سی ام جی« 
)شرکت مش��اوره مالی که به کسب و کارهای خانوادگی مشاوره 
می دهد( درباره اسباب بازی لگو به عنوان یکی از موفق ترین کسب 
و کارهای خانوادگی منتشر کرده است. کسب وکارهای خانوادگی 
از آن دس��ت تجارت هایی است که مثل تیغ دودم عمل می کند؛ 
همان اتحاد خانوادگی که می تواند س��بب رونق کار شود و دست 
دیگران را از منافع ش��رکت کوتاه کند، بس��یار محتمل است که 
تبدیل به نقطه ضعف شرکت ش��ود و در گذر زمان تنها سایه ای 
از موسس��ان اولیه بماند، با نس��ل تازه ای که چیزی از آن تجارت 
نمی دانند، اما در خانواده کرک کریستیانس��ن، تجارت همیش��ه 
در س��ویه روش��ن خود ماند و به راهش ادامه داد. گزارش سایت 

»سی ام جی« را در ادامه می خوانید.
آجرهای کوچک راه درازی پیموده اند

ش��اید غافلگیر ش��وید ک��ه بدانید لگ��و، بزرگتری��ن تولیدی 
اسباب بازی دنیا به لحاظ سود و فروش، یک کسب و کار خانوادگی 
اس��ت: خانواده کرک کریستیانس��ن از دانمارک. لگو با حدود 90 

س��ال س��ابقه حاال بیش از 17 هزار کارمند در سراس��ر دنیا دارد 
و کارخانه ه��ای تولی��دی اش از دانمارک و چین تا مجارس��تان و 
مکزیک و دفاتر فروشش از واشنگتن و لندن تا شانگهای و سنگاپور 

گسترده است. این آجرهای کوچک راه درازی را پیموده اند.
داستان لگو با یک دانمارکی جوان به نام اوله کرک کریستیانسن 
آغاز شد که در میانه دوران رکود بزرگ اقتصادی بود: سال 1932. 
اوله در بیالند زندگی می کرد، ش��هر کوچکی در منطقه روستایی 
یوتالند. او از خانواده ای تهیدس��ت بود و 9 خواهر و برادر داش��ت. 
کس��ب وکار نج��اری اول��ه در آن اوایل بیش��تر متمرکز بر تعمیر 
س��اختمان های قدیمی و س��اخت س��اختمان های جدید بود. او 
همچنین لوازم منزل هم می ساخت، چیزهایی مثل نردبان و میز 
ات��و، اما رکود بزرگ میزان تقاضا ب��رای این محصوالت را کاهش 
داد، پس اوله به دنبال جایگزینی گشت. او شروع کرد به ساختن 
اسباب بازی های چوبی از جمله قلک، یویو و کامیون اسباب بازی، 
اقالم��ی که میزان تقاضا برای آنها ثابت مان��د و البته در کنارش 
ساخت برخی از همان اقالم مورد مصرف خانه ها را هم ادامه داد.

خیلی زود اوله در کارخانه یک مسابقه برای تعیین اسم برگزار 
ک��رد، اما در س��ال 1934 خودش بود که اس��م را پیدا کرد. لگو 
از تلفیق دو کلمه دانمارکی س��اخته ش��ده: »leg godt« یعنی 
»بازی خوبی داش��ته باشی« )معنای لگو در التین معادل است با 
»سرهم می کنم« یا »کنار هم می گذارم«. اوله موقع انتخاب اسم 
برای شرکتش در جریان این قضیه نبود که بعدها این اسم چقدر 

بامسما خواهد بود(.
آجرهای لگوی اولیه همه چوبی بودند تا اینکه در س��ال 1947 
ش��رکت ماشین تزریق پالستیک خرید. سه سال بعد، اوله سکته 

کرد و خانواده به این نتیجه رسید که تکلیف وراثت را روشن کند. 
اوله تصمیم گرفت که یکی از س��ه پس��رش یعنی گادفرد کرک 
کریستیانسن )که آن موقع یکی از مدیران عملیاتی شرکت بود( 
رفته رفته کار رهبری لگو را در دست بگیرد. سال 1950 او گادفرد 
را به جایگاه قائم مقام ش��رکت ارتقا داد و مسئولیت بیشتری به او 
محول کرد. گادفرد سال 1957 که به میراث پدرش رسید رسما 
مدیرعامل شرکت شد. شرکت پس از 25 سال به دست نسل بعد 
سپرده شد. در این میان شرکت در حال کار بر روی سیستم بازی 
بود، یعنی سیستمی که در آن هر یک از تکه های لگو می توانست 
روی دیگری س��وار ش��ود و هرچه قطعات بیش��تری می داشتید 
می توانستید چیزهای بیشتری هم بسازید. این آجرهای پالستیکی 
آش��نایی که در هم چفت می شوند و برای بسیاری از ما شناخته 
ش��ده اند، در سال 1958 توس��ط گادفرد به بازار معرفی شدند و 
امتیازش��ان ثبت شد. متاسفانه اوله آنقدر عمر نکرد که این روز را 

ببیند. او چند ماه قبل از معرفی لگوهای تازه از دنیا رفت.
روند گس��ترش جهانی لگو از زمان گادفرد شروع شد. هرچند 
اس��باب بازی های این ش��رکت در همان موقع هم تا نروژ و سوئد 
رسیده بود، اما او کارش را بر رساندن این اسباب بازی ها به قفسه 
فروشگاه ها در دیگر کشورهای اروپایی متمرکز کرد و کارش هم از 
آلمان شروع شد. گادفرد همچنین تا سال 1961 لگو را وارد بازار 
آمریکا کرد. تا سال 1974 گروه لگو زیرمجموعه اش را در کنتیکت 

به راه انداخت و تولید لگو در آمریکا از اوایل دهه 80 آغاز شد.
دست انداز محبوبیت بازی های دیجیتال

یکی از دیگر شاخص های رشد شرکت در سال 1973 ظاهر شد. 
سالی که خانواده کرک کریستیانسن، یک مدیر خارج از خانواده 

را به عنوان مدیرعامل لگو به کار گمارد. وان هولک اندرسن شش 
سال به عنوان رئیس شرکت ایفای نقش کرد تا اینکه کیلد برای به 
دست گرفتن رهبری لگو آماده شد و تا 25 سال بعد، رهبری لگو 
را در دست داشت. کیلد یکی از چهره های اصلی تغییرات گسترده 
در لگو بود. یکی از این تغییرات آن بود که »Duplo« را تبدیل 
به برندی مستقل کرد )بخش��ی از شرکت لگو که از سال 1969 
مشغول ساخت قطعات اسباب بازی و آجرهای پالستیکی است( 
و یکی از تغییرات دیگر، س��رعت بخش��یدن به روند جهانی شدن 
شرکت بود. لگو تحت رهبری او تا اوایل دهه 90 گام های بزرگی 
در ب��ازار بین المللی برداش��ت. در زمان مدیریت کیل��د، خانواده 
سرش��ناس دانمارکی به نقشش در نظارت بر امور روزمره شرکت 
ادامه می داد و اعضای خانواده به نفع نس��ل های آینده ش��ان برای 
نوع کنترل ش��ان بر شرکت با یکدیگر متحدتر می شدند. کرکبی، 
شرکت سرمایه گذاری خاندان کرک کریستیانسن در همین راستا 
در دهه 80 تاسیس شد. امروز کرکبی مالک 75 درصد از شرکت 
لگو است. بنیاد خیریه لگو هم مالکیت 25 درصد باقی مانده را در 
اختیار دارد. کرکبی همچنین مالک طیف گس��ترده ای از س��هام 
سایر شرکت هاس��ت و صاحب 30 درصد از سهام شرکت مرلین 

اینترتینمنت، مالک پارک های لگولند.
اوای��ل ده��ه 90 بود که لگو با مش��کالت مالی برخ��ورد کرد؛ 
مش��کالتی که ناشی از مجموعه ای از مس��ائل بودند. یکی از این 
مشکالت، پایان دوره زمانی حق ثبت اختراع آجرهای پالستیکی 
لگ��و بود و دیگ��ری رو به افزایش گذاش��تن محبوبیت بازی های 
دیجیتال. تا س��ال 1988 گروه لگو برای نخس��تین ب��ار از زمان 
تاسیس اش گزارش کمبود بودجه داد و خانواده هم یکی را خارج 

از دایره خودشان وارد بازی کرد. پاول پالگمان قرار شد به عنوان 
مدیر مالی لگو مشغول به کار شود، اما این زخم التیام نیافت. سال 
2004 خانواده یک مدیر اجرایی جدید را جذب کرد. یورگن ویگ 
نادستروپ، خیلی زود به مدیران شرکت در مورد میزان اضطراری 
بودن شرایط گزارش داد: »ما روی یک تخته مشتعل ایستاده ایم.« 
استخدام نادستروپ کار خودش را کرد. او خیلی زود وضع شرکت 
را از ای��ن رو ب��ه آن رو کرد و بعد هم در عرض 10 س��ال میزان 
فروش شرکت چهار برابر شد. او گفته که هرچند تمامی تصمیمات 
بزرگ و مهم را با خانواده در میان می گذاش��ته اس��ت، اما مالکان 
شرکت به او اعتماد داشته اند که هر کاری می کند در جهت منافع 

حداکثری لگو است.
در طول س��الیان متم��ادی، لگو هرگز ب��ه  دور از چالش نبوده 
است. رشد محبوبیت بازی های دیجیتال و آنالین و ورشکستگی 
اسباب بازی فروش��ی هایی مانند »Toys R Us« به این معنا بود 
که ش��رکت باید به خالقیت و مطابق شدن با زمانه پایبند بماند 
تا بتواند همچنان دس��ت پیش را داشته باشد. برای همین است 
که با گذشت این همه سال و حاال که لگو همچنان شناخته شده، 
موفق و محبوب مانده اس��ت. می توان گفت که لگو، تولیدکننده 
آجرهای پالس��تیکی س��اده هنوز هم یکی از اسباب بازی س��ازان 
پیشرو در دنیاست. این شرکت، اسباب بازی های فیزیکی اش را با 
بازی های دیجیتال درهم آمیخته و اپلیکیش��ن موبایلی دارد و در 
 augmented( حال آزمایش برای ورود به دنیای واقعیت افزوده
reality( اس��ت. لگو راهش را به س��وی آس��یا هم باز کرده و به 
صورت ویژه بر روی چین تمرکز دارد. بعد از چین برنامه پیشروی 

به سمت هند و بعد هم خاورمیانه است.

نگاهی به یکی از موفق ترین کسب وکارهای خانوادگی جهان
چند تکه لگو با احتمال بی نهایت

رشد مثبت تولید صنعتی پس از 14 ماه متوقف شد

ایست تولید با سرعت گیر خاموشی

جذب فالوور در تیک تاک با ایده های طایی
تیک تاک یکی از پلتفرم های محبوب در میان کاربران محسوب می شود. امروزه بسیاری از کاربران در کنار 
عضویت در دیگر شبکه های اجتماعی همیشه نیم نگاهی هم به تیک تاک دارند. اگرچه این پلتفرم در مقایسه 
با دیگر رقبای بزرگش بسیار جوان محسوب می شود، اما به خوبی جای خودش در بازار را پیدا کرده است. این 
امر به آنها امکان جلب نظر انواع برندها و اینفلوئنسرها از سراسر دنیا را می دهد. به این ترتیب شما نیز مانند 
بسیاری از کاربران امکان عضویت در این پلتفرم و حتی تبدیل شدن به اینفلوئنسری بزرگ را دارید.  براساس 
گزارش تیک تاک، این پلتفرم تا ژانویه 2021 دقیقا 689 میلیون کاربر فعال داشته است. این رقم برای پلتفرم 
تازه تاسیس رکورد بسیار خوبی محسوب می شود. با این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان هستید، باید تیک تاک را به عنوان یکی از پلتفرم های دارای دامنه وسیعی از کاربران بشناسید...



فرصت امروز: اگر ش��بکه های اجتماعی تا دیروز تنها محلی برای گذران 
وقت و بروز احساس��ات شخصی بود، امروزه به یکی از مهمترین فضاهای 
تاثیرگذار در حوزه های اقتصادی و اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت. گزارش 
تازه مرکز آمار ایران نشان می دهد 65 درصد ایرانیان از شبکه های مجازی 
و پیام رس��ان ها استفاده می کنند و 20 درصد کاربران )11 میلیون نفر( از 
طریق شبکه های مجازی کسب درآمد می کنند، یعنی اشتغال 11 میلیون 
ایرانی وابسته به شبکه های اجتماعی است. هرچند واتس اپ با 88 درصد 
و اینس��تاگرام با 68 درصد بیشترین میزان عضویت ایرانیان در شبکه های 
اجتماعی را به خود اختصاص داده اند، اما 83 درصد درآمد کسب وکارهای 
تجارت  الکترونیک از اینس��تاگرام اس��ت و همین باعث شده تا این شبکه 
اجتماعی، مهم ترین و پولسازترین پلتفرم فضای مجازی در کشور باشد. به 
عبارت دیگر، اینستاگرام با 83 درصد، واتس اپ با 53 درصد، تلگرام با 43 
درصد و وبالگ و فیس بوک با 8 درصد در صدر اس��تفاده کس��ب وکارهای 
ایرانی قرار دارند و این در حالی است که سهم پیام رسان های داخلی برای 

درآمدزایی کمتر از 5 درصد است.
ش��بکه های اجتماعی عالوه بر درآمدزایی شهروندان در رشد اقتصادی 
کش��ورها ه��م موثر اس��ت و پژوهش ها نش��انگر تاثیر متف��اوت و متضاد 
شبکه های اجتماعی بر بهره وری شرکت ها و اقتصاد کشورهاست. به گفته 
کارشناس��ان، ش��بکه های اجتماعی از یک س��و باعث کاهش هزینه های 
تبلیغاتی ش��رکت ها و عرض اندام کس��ب و کارهای کوچک می شوند و از 
س��وی دیگر، به واسطه رشد انبوه محتوا، هزینه سربار اضافی به شرکت ها 
تحمی��ل می کنند. مطالعات بدبینانه نش��ان می دهد ک��ه هر یک درصد 
افزایش در تعداد کاربران ش��بکه های اجتماع��ی، موجب کاهش 0.02 تا 

0.06 درصدی در GDP کشورها می شود.
سهم شبکه های اجتماعی از رشد اقتصادی

با اینکه ش��بکه های اجتماعی، دنیای کس��ب وکارها را متحول کرده اند، 
ام��ا جدیدترین پژوهش ها نش��ان می دهد که افزایش تع��داد کاربران در 
برخی از پلتفرم ها می تواند بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت و منفی 
داش��ته باشد. در یکی از پژوهش های اخیر که در سال 2020 میالدی در 
ژورنال بین المللی »اقتصاد، کس��ب و کار و مدیریت« منتش��ر شده، نقش 
اقتصادی شبکه های اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، پینترست و توییتر در 
198 کش��ور جهان بین س��ال های 2009 تا 2017 میالدی بررسی شده 
اس��ت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تاثیر رسانه های اجتماعی 
بر رشد اقتصادی هم می تواند مثبت باشد و هم منفی. نتایج این پژوهش 
نش��ان داده است که ش��بکه های اجتماعی فیس بوک و پینترست بر رشد 
اقتصادی تاثیر منفی داش��ته اند و تاثیر دو شبکه توییتر و یوتیوب بر رشد 
اقتصادی کش��ورها مثبت بوده است. همچنین در این پژوهش، سهم بازار 
ش��بکه های اجتماعی، توییتر، پینترست و یوتیوب در ماه مارس 2020 به 
ترتی��ب 64.99 درصد، 14.29 درص��د، 8.31 درصد و 3.10 درصد برآورد 

شده است. این پژوهش در تحلیل اثرگذاری منفی شبکه های اجتماعی بر 
رش��د اقتصادی، بر این استدالل متکی است که حجم زیاد داده ای که در 
ش��بکه های اجتماعی تولید می شود، می تواند هزینه های مصرف کنندگان 
برای دس��تیابی به اطالعات موردنظر و هزینه های ش��رکت ها برای کسب 
رتبه های خوب در نتایج جست وجو را افزایش دهد. استدالل دیگر آن است 
که ش��بکه های اجتماعی با پرت کردن ح��واس و کاهش تمرکز کارکنان 
باعث کاهش بهره وری آنها می ش��وند. ب��ا این وجود، آنچه در این پژوهش 
مورد تاکید قرار گرفته، آن اس��ت که تاثیرات اقتصادی مثبت رس��انه های 
اجتماعی و آنالین، بس��یار پررنگ تر از تاثیرات منفی آن است و با تاثیری 
که این پلتفرم ها در فعالیت کس��ب و کارها و تعامل آنها با مشتریان شان 
دارن��د، بهبود قابل توجهی در این موارد ایجاد ش��ده اس��ت که نهایتا این 
امر موجب ش��کل گیری گردش مالی فراوان در اقتصاد کش��ورها و س��هم 

شبکه های اجتماعی از رشد اقتصادی می شود.
سایه شبکه های اجتماعی بر کسب و کارها

شبکه های اجتماعی رفتار مصرف کنندگان و کسب و کارها را به  شدت 
تحت تاثی��ر قرار داده ان��د. اکنون هر فرد به  طور میانگین 9س��اعت از روز 
را در فضاه��ای آنالین )از صفح��ات اینترنت گرفته تا  پلتفرم های مختلف 
شبکه های اجتماعی( در حال جست وجو، مشاهده و تعامل با دیگر کاربران 
اس��ت. آمارهای »استاتیستا« نشان می دهد که هر کاربر به طور میانگین 
روزان��ه حدود 145 دقیقه در ش��بکه های اجتماعی حض��ور دارد. پیش از 
گسترش اینترنت و رسانه های اجتماعی، شرکت ها باید هزینه جداگانه ای 
به طرف س��ومی پرداخت می کردند تا به واس��طه آن ش��خص یا رس��انه، 
اطالعات آن کس��ب و کار به جامعه هدف رسانده شود ، اما اکنون کسب و 
کارها می توانند با تولید محتوای مناسب و انتشار آن در فضاهای رسانه ای 
آنالین خود نظیر س��ایت شرکت و صفحات شبکه اجتماعی، تا حد خوبی 
اطالعات خود را به جامعه هدف خود برسانند. هرچند که اکنون هم برای 
تسریع و تعمیق این اطالع رسانی، هنوز به طرف سومی می تواند نیاز باشد. 
رسانه های آنالین اکنون موجب شکل گیری شغل های جدیدی شده اند که 
پیش تر وجود نداش��تند. اکنون  دیجیتال مارکتینگ به یکی از شاخه های 
مهم در هر کس��ب و کاری بدل ش��ده و تقریبا هر شرکت بزرگی، بخشی 

اختصاصی برای ساماندهی امور کسب و کارش در این حوزه دارد.
با توجه به خیل گسترده مخاطبان شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا، 
اطالع رسانی درباره محصوالت و خدمات در مقیاس جهانی بسیار ساده تر 
و کم هزینه تر شده است. براساس آمارها، تعداد کاربران جهانی رسانه های 
اجتماعی مختلف در سال 2020 بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون نفر بوده 
و همین باعث شده تا مقیاس پذیری کسب و کارها در سطح جهانی بسیار 
ساده تر شود. پیش بینی می شود تعداد کاربران رسانه های اجتماعی در سال 
2025 می��الدی ب��ه 4 میلیارد و 410 میلیون نفر برس��د. طبق داده های 
سایت »استاتیستا«، در سال 2019 ارزش بازار جهانی تبلیغات دیجیتال 

چیزی بالغ بر 325 میلیارد دالر بوده اس��ت و پیش بینی شده پس از افت 
مقطعی ناش��ی از پاندمی کرونا در س��ال 2020، این مبلغ در سال 2021 

مجددا رشد کرده و به 389 میلیارد دالر برسد.
سمت و سوی صنعت اینفلوئنسر مارکتینگ

جهان��ی  صنع��ت  وضعی��ت  از  »بیزینس اینس��ایدر«  بررس��ی های 
اینفلوئنسر مارکتینگ نشان می دهد ارزش اقتصادی این بازار به  شدت در 
حال افزایش است،  به  طوری که ارزش این صنعت در سال 2019 میالدی، 
مبلغ 8 میلیارد دالر برآورد ش��ده و پیش بینی ش��ده این عدد در س��ال 
2022 میالدی به 15 میلیارد دالر برس��د. در گزارش »بیزینس اینسایدر« 
به داده های آژانس اینفلوئنس��ر مارکتینگ مدیاکیکس استناد شده و این 
داده ها نش��ان می دهد که در س��ال 2019 حدود 17 درصد از شرکت ها، 
بیش از نیمی از بودجه تبلیغاتی خود را به پلن های اینفلوئنسر مارکتینگ 
 ROI تخصی��ص می دهند. همچنین 89 درصد ش��رکت ها معتقدند نرخ
)بازده به نسبت س��رمایه گذاری( اینفلوئنسر مارکتینگ از دیگر کانال های 
بازاریاب��ی بهتر اس��ت. با وج��ود اینکه هر رس��انه اجتماعی ب��ه اقتضای 
امکانات خود به محلی برای مانور اینفلوئنس��رها تبدیل شده، اما می توان 
اینس��تاگرام را محبوب ترین پلتفرم برای این گروه افراد دانست. بررسی ها 
نشان می دهد که نزدیک به 80 درصد شرکت ها برای اجرای کمپین های 
اینفلوئنسر مارکتینگ خود به سراغ اینفلوئنسرهای اینستاگرامی می روند. 
ای��ن عدد برای فیس بوک 46درصد، یوتیوب 36 درصد، توییتر 24 درصد 
و برای لینکدین 12 درصد برآورد شده است. در میان فرمت های مختلف 
تبلیغات اینفلوئنس��ری، پست و استوری اینس��تاگرام با درصدهای 78 و 
73، بیش��ترین محبوبیت را نسبت به دیگر انواع فرمت های تبلیغاتی دارا 
هستند و ویدئوهای یوتیوب با 56 درصد در رتبه سوم قرار دارد. از آنجا که 
استوری های اینستاگرامی با باالکشیدن صفحه به سرعت امکان دسترسی 
به سایت مقصد را فراهم می کنند، به  عنوان یکی از ساده ترین و سریع ترین 
روش ها برای اجرای کمپین های اینفلوئنسرمارکتینگ شناخته شده است. 
سرعت دسترسی مخاطب به صفحات هدف، در تبلیغات استوری پنج برابر 
تبلیغات در فید است. عموما پلتفرم های پیام رسان و شبکه های اجتماعی، 
رسانه های رایگانی هستند که همین امر باعث کسب تعداد زیادی مخاطب 
و مشارکت باالی آنها در تبادل اطالعات در این پلتفرم ها می شود. از سوی 
دیگر، بس��یاری از پلتفرم های شبکه های اجتماعی، امکان ارائه راهکارهای 
اختصاصی برای خرید و پرداخت آنالین در این پلتفرم ها را فراهم می آورند 
و این امر می تواند تاثیر بسزایی در سهولت تعامل کاربران با پیشنهادهای 
خرید ارائه شده داشته باشد. با توجه به آنکه در شبکه های اجتماعی امکان 
ه��دف قرار دادن مخاطبان براس��اس مکان جغرافیایی، عالیق و س��وابق 
جست وجو وجود دارد، نرخ بازده تبلیغات در این شبکه ها بسیار باالتر است 
و از هدر رفتن بودجه های تبلیغاتی ش��رکت ها روی مخاطبان غیرمرتبط 

جلوگیری می شود.

اشتغال 11 میلیون ایرانی به شبکه های اجتماعی وابسته است

نقش اقتصادی شبکه های اجتماعی

گزارش نهاد پژوهشی مجلس از وضعیت بخش معدن نشان می دهد 
که غیرفعال شدن معادن کشور به دالیل مختلفی رخ داده که مهمترین 
آن، اختیارات وسیع دولت در صدور مجوزهای معدنی و مداخله در این 
بخش است؛ وضعیتی که زنگ خطر افزایش ابعاد حبس معادن به بیش 
از 5 هزار مورد را به صدا درآورده اس��ت. در همین حال، آمارها نش��ان 
می دهد اس��تان های اصفهان، فارس و خراسان رضوی بیشترین تعداد 

معادن فعال کشور را در خود جای داده اند.
براس��اس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1398، 
تعداد 5952 معدن فعال دارای پروانه بهره برداری در کشور وجود دارد. 
همچنی��ن 177 معدن در حال تجهیز بوده و قری��ب به 5 هزار معدن 
غیرفعال هستند. معادن فعال کش��ور در سال 1398 در مجموع 458 
میلیون تن ماده معدنی اس��تخراج کرده اند )ک��ه این میزان حدود 80 
درصد ظرفیت اسمی استخراج معادن فعال کشور است(. میزان ذخایر 
قطعی مواد معدنی معادن فعال کش��ور نیز حدود 35 میلیارد تن اعالم 
شده است. با توجه به اینکه کل ذخایر معدنی کشور براساس آمارهای 
س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی حدود 53 میلیارد تن است، 
بنابراین می توان گفت که حدود 67 درصد از ذخایر معدنی کش��ور در 
حال حاضر در حال اس��تخراج و بهره برداری اس��ت و 33 درصد ذخایر 

معدنی کشور )در قالب حدود 5 هزار معدن( غیرفعال هستند.
حال س��وال این اس��ت که بیش��ترین مع��ادن فعال ای��ران در کدام 
اس��تان ها قرار دارند؟ مرکز پژوهش ها در پاسخ به این سوال در گزارش 
خود می گوید: در میان اس��تان های کش��ور، از نظر تعداد معادن فعال، 

استان های اصفهان )535 معدن(، فارس )425 معدن(، خراسان رضوی 
)422 معدن(، خراس��ان جنوبی )358 معدن(، آذربایجان شرقی )347 
معدن(، سمنان )339 معدن(، یزد )305 معدن(، کرمان )268 معدن(، 
آذربایجان غرب��ی)271 معدن(، تهران)222 مع��دن( و مرکزی )212 
مع��دن( در مجم��وع 60 درصد از تعداد معادن فعال کش��ور را به خود 
اختص��اص داده ان��د. همچنین از نظر ذخیره ماده معدنی، اس��تان های 
کرم��ان )3.4 میلیارد تن(، اصفه��ان )2.7 میلیارد ت��ن(، فارس )2.7 
میلیارد تن(، خراس��ان جنوبی)2.5 میلیارد تن(، خراسان رضوی )2.1 
میلیارد تن(، بوش��هر )2.1 میلیارد تن(، آذربایجان ش��رقی )2 میلیارد 
تن(، خوزستان )1.9 میلیارد تن(، کهگیلویه و بویراحمد )1.4 میلیارد 
ت��ن(، یزد)1.3 میلیارد تن( و آذربایجان غربی و تهران )هر کدام با یک 
میلیارد تن(، حدود 70 درصد از ذخایر معدنی معادن فعال کشور را به 

خود اختصاص داده اند.
در ح��ال حاضر آم��ار دقیق��ی از پروانه های اکتش��اف و گواهی های 
کش��ف صادر شده توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دسترس 
تهیه کنندگان این گزارش نیست و داده ها و اطالعات قابل استنادی که 
بتوان تعداد محدوده های اکتشافی فعال و غیرفعال کشور را شناسایی و 
تحلیل کرد، اعالم عمومی نشده است. همچنین عالوه بر حدود 11 هزار 
پروانه بهره برداری صادر شده، تعداد زیادی مجوز معدنی در قالب پروانه 
اکتشاف و گواهی کشف وجود دارد که بعضا سال ها در اختیار اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی قرار دارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به 
تمدید این مجوزها کرده است؛ در صورتی  که حداکثر زمان موردنیاز )از 

نظر فنی( برای تبدیل پروانه اکتشاف به گواهی کشف به طور متوسط 
پنج س��ال و برای تبدیل گواهی کش��ف به پروانه بهره برداری یک سال 
است. براساس این گزارش، بهره برداری از معادن کشور براساس قوانین 
و مقررات موجود، مستلزم انجام عملیات اکتشاف، ارائه طرح بهره برداری 
و آماده سازی و تجهیز معدن است. متقاضیان فعالیت های معدنی پس 
از ثبت محدوده موردنظر، اقدام به دریافت پروانه اکتشاف کرده و پس از 
انجام عملیات اکتشاف مقدماتی و تفصیلی و دستیابی به میزان ذخیره 
ماده معدنی، گواهی کش��ف معدن صادر می شود. پس از صدور گواهی 
کشف، دارنده گواهی حداکثر یک سال مهلت دارد تا طرح بهره برداری 
از مع��دن را به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ارائه دهد. پس از تأیید 
طرح بهره برداری، پروانه بهره برداری صادر ش��ده و دارنده پروانه موظف 
است طبق طرح تأییدشده نسبت به آماده سازی، تجهیز و بهره برداری از 
معدن اقدام کند. معادنی که براساس طرح بهره برداری تأیید شده، اقدام 
به اس��تخراج ماده معدنی می کنند، معادن »فعال« نامیده می شوند؛ اما 
معادنی که به هر دلیلی، بهره برداری از معدن را طبق طرح بهره برداری 
انجام ندهند، معادن »غیرفعال« نامیده می شوند. همچنین محدوده های 
اکتشافی که دارای مجوز »پروانه اکتشاف« یا »گواهی کشف« هستند، 
بعضا به دلیل برخی فرآیندهای معیوب اداری، تخلف از قوانین و مقررات 
و یا س��ایر دالیل فنی، بیش از مهلت تعیین شده در قانون در ید دارنده 
مجوز باقی می مانند، اما جزو معادن »غیرفعال« محس��وب نمی شوند؛ 
بنابراین تقسیم بندی معادن به »فعال« و »غیرفعال« صرفا برای معادنی 

که دارای پروانه بهره برداری هستند، انجام می شود.

33 درصد ذخایر معدنی کشور غیرفعال هستند

جغرافیای استانی معادن فعال ایران

نگــــاه

سازمان بین المللی کار گزارش داد
ناهمخوانی شغل و تحصیات در بازار کار

اگرچه میزان تحصیالت در سطح جهانی افزایش یافته و زنان نسبت به 
گذشته از حق تحصیل برخوردارند، اما این مولفه   ها تاثیر چندانی در بهبود 

بازار جهانی کار نداشته است.
 به گزارش س��ازمان بین المللی کار، نقش آم��وزش در پرورش نیروی 
انس��انی انکارنشدنی است. بسیاری از فعاالن کارگری بر ضرورت آموزش 
نیروی انس��انی تاکی��د دارند و برای آموزش کارگران در س��ال های اخیر 
تالش های زیادی کرده   اند. آموزش به منظور ایجاد توسعه اشتغال پایدار 

مورد توجه سازمان بین المللی کار نیز قرار گرفته است.
نتایج برخی از نظرسنجی   ها در حوزه اشتغال نشان می دهد که بسیاری 
از کارگران در مش��اغلی اش��تغال دارند که هیچ تناسبی با رشته و میزان 
تحصیالت آنها ندارد. این پدیده در س��طح جهان رواج دارد و از ش��کاف 
قابل   توجهی میان آموزش و بازار کار حکایت می کند. گروهی از کارگران 
130 کش��ور جهان در یک نظرس��نجی س��ازمان بین المللی کار شرکت 
کردند. نتایج به دس��ت آمده نش��ان می دهد که حدود نیمی از کارگران 
جهان در کارهایی اشتغال دارند که هیچ ارتباطی با تحصیالت آنها ندارد. 
بس��یاری از کارگران نس��بت به جایگاه شغلی خود باس��وادتر هستند و 

بسیاری نیز سواد کمی برای فرصت شغلی خود دارند.
کارگران تحصیلکرده   ای که در کشورهای با درآمد باال اشتغال دارند، از 
فرصت   های شغلی مناسبی برخوردار هستند. البته این موقعیت در اختیار 
تمام��ی آنها ق��رار ندارد، اما حدود 60 درصد از جمعیت، فرصت ش��غلی 
مرتبط با تحصیالت ش��ان را دارند. این پدیده اجتماعی در کش��ورهای با 
درآمد متوسط 52 درصد و در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین 43 
درصد است که به هیچ وجه قابل قبول نیست. همچنین از هر چهار کارگر 
در کشورهای فقیر، تنها یک نفر فرصت شغلی متناسب با تحصیالتش را 
دارد. نتایج این نظرس��نجی نشان می دهد هرچه کشورها توسعه   یافته   تر 
باشند، میزان انطباق میان تحصیالت و فرصت شغلی آنها افزایش می   یابد.
س��طح درآمد می تواند مولفه مهمی برای طبقه   بندی کارگران باش��د، 
اما برخی از کش��ورها برای طبقه   بندی نیروی انسانی خود از مولفه   ای به 
نام »آموزش« اس��تفاده می کنند. حدود 20 درصد از نیروی انس��انی در 
کشورهای با درآمد باال، مدرک تحصیلی باالتری نسبت به موقعیت شغلی 
خود دارند. همچنین س��هم کشورهای با درآمد متوسط در ارتباط با این 
موضوع حدود 12.5 درصد و سهم این نیروها در کشورهای فقیر، حدود 

10 درصد گزارش شده است.
نرخ نیروی انسانی که نسبت به موقعیت شغلی خود تحصیالت بیشتری 
دارند، در کشورهای پردرآمد باالست. کارشناسان سازمان بین المللی کار 
معتقدند این افراد به دالیلی مثل برخورداری از مزایای بیش��تر، استرس 
شغلی کمتر و امنیت شغلی بیشتر روی به این مشاغل می   آورند. همچنین 
این احتمال وجود دارد که آنها برای کسب تجربه به چنین موقعیت   هایی 
هرچند موق��ت روی آورند. به طور کلی می توان گفت، تغییر ناگهانی در 
بازار کار سبب می شود تا کارگران برای یک موقعیت شغلی که نسبت به 
تحصیالت آنها جایگاه پایین   تری دارد، تقاضا دهند. این پدیده می تواند در 
درازمدت به بروز تاثیرات منفی در روابط و بازار کار منجر ش��ود؛ در این 

شرایط نیاز به مداخله از سوی دولتمردان وجود دارد.
کارگران در کشورهای فقیر شرایط متفاوتی را تجربه می کنند؛ حدود 
70درص��د از نیروی کار در این کش��ورها تحصیالت کمتری نس��بت به 
موقعیت ش��غلی خود دارند. همچنین سهم کشورهای با درآمد متوسط 
رو به پایین حدود 46 درصد برآورد ش��ده اس��ت. ضرورت برخورداری از 
تحصیالت و آموزش در بازار کار روزبه روز افزایش می   یابد، اما این احتمال 
وجود دارد که برخی از کارگران کم سواد هنوز بتوانند وظایف محوله خود 
را به  درس��تی انجام دهند؛ زیرا مهارت   های الزم را از طریق آموزش حین 
کار، تجربه و خودآموزی کس��ب کرده   اند. برخی از کارگرانی که نسبت به 
موقعیت شغلی شان، تحصیالت باالتری دارند نسبت به دیگران از امنیت 
شغلی بیشتری برخوردارند، اما چالش   هایی مثل دستمزد و رضایت شغلی 
کمتر، از دس��ت دادن انگیزه و انتظارات تحقق نیافته پیش   روی آنها قرار 
دارد. از سوی دیگر، آموزش ناکافی می تواند بر بهره وری، رشد اقتصادی و 

نوآوری تاثیر منفی بگذارد.
بس��یاری از کارگران کم   س��واد به دلیل نداش��تن مهارت و صالحیت 
کافی، در مش��اغل غیررس��می اش��تغال دارند. اگر این نیروها در بخش 
رس��می هم اشتغال داشته    باشند، باز هم ردیف   های شغلی پایین به آنها 
واگذار می ش��ود. به عبارت دیگر، این گروه به ندرت می توانند از اش��تغال 
در بخش غیررس��می خارج شوند. همچنین کنار آمدن با تغییرات ناشی 
از پیش��رفت   های تکنولوژیکی، خودکارسازی و دیجیتالی شدن برای این 
گروه   ها س��خت قلمداد می شود. کارگرانی که تحصیالت کمتری دارند و 
دوره   های آموزشی کمتری را گذرانده   اند، در شرایط بحرانی مثل پاندمی 
کرونا در معرض آسیب   های شغلی بیشتری قرار می   گیرند، همچنین خطر 
بیکاری آنها را بیشتر تهدید می کند. اگر دستیابی به یک موقعیت شغلی 
را براساس جنسیت ارزیابی کنیم، نتایج حاصله نشان می دهد که هر دو 
گروه جنسیتی برای اشتغال با چالش روبه رو هستند. با تمام این تفاسیر، 
تفاوت چندانی میان هر دو گروه در کش��ورهای با درآمد باال وجود ندارد. 
جمعیت زنانی که تحصیالت بیشتری نسبت به موقعیت شغلی خود دارند، 

در مقایسه با مردان بیشتر است.
برای کنترل این شرایط الزم است که سیاست   های برابری شغلی ایجاد 
ش��ود؛ یعنی زنان همچون مردان بتوانند از فرصت   های شغلی متناسب با 
تحصیالت خود استفاده کنند. اطالعات دقیقی درباره چرایی این پدیده 
در دس��ت نیست، اما کارشناس��ان حوزه کار باور دارند که پاندمی کرونا 
یک��ی از دالیل تاثیرگذار بر این موضوع اس��ت. نه تنها نرخ تطبیق میزان 
تحصیالت زنان با موقعیت ش��غلی کاهش یافته، بلکه بسیاری از آنها در 
کارهای نیمه   وقت استخدام شده   اند. برخی از زنان برای همیشه شغل خود 
را از دست داده    یا بنا به تصمیم شخصی محل کار خود را ترک کرده   اند. 
به عنوان مثال، تطابق میان نرخ تحصیل و موقعیت ش��غلی زنان آمریکا 
از 60.2 درصد در س��ال 2019 به 57.1 درصد در س��ال 2020 رس��ید. 
همچنین در کشور جمهوری دومینیکن که اقتصاد آن به شدت به بخش 
گردش��گری وابسته است، میزان تطابق شغلی و تحصیلی زنان نسبت به 

مردان در سال 2020 افزایش یافت.
کارگران در کش��ورهای کم   درآمد ترجیح می دهند برای کسب درآمد 
بیشتر روی به خوداشتغالی بیاورند تا درآمد بیشتری کسب کنند. میزان    
عدم تطابق در مشاغل آزاد بسیار بیشتر است. همچنین در این کشورها، 
برخی از کارفرمایان به میزان تحصیالت نیروی کار خود توجهی نمی   کنند 
و می��زان تحصی��الت را معیاری ب��رای جذب نیروی انس��انی نمی   دانند. 
کش��ورهایی که نرخ تطبیق بس��یار پایینی دارند با چالش شکاف مزدی 

روبه رو هستند.
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کمتر از یک روز پس از وعده شفافیت شرکت های دولتی از سوی وزیر 
اقتصاد در هفته گذشته، صورت های مالی بانک ملی ایران به همراه چهار 
بانک دولتی دیگر برای ش��فافیت بیش��تر منتشر شد. در حالی که سال ها 
اطالعی از نحوه عملکرد بانک های دولتی وجود نداش��ت، وزیر اقتصاد در 
اقدامی  کم س��ابقه دس��تور داد صورت های مالی بانک های دولتی از طریق 
س��امانه اطالعات ناش��ران یا کدال منتشر ش��ود. در نخستین گام، هفته 
قبل برای اولین بار صورت های مالی س��ال 1399 بانک ملی ایران به عنوان 
بزرگترین بانک دولتی کشور در سامانه کدال منتشر شد و بالفاصله مثل 

یک بمب خبری در رسانه ها بازتاب یافت.
هرچند خبر بارگذاري صورت هاي مالي بانک های دولتي در سامانه کدال 
با واکنش مثبت بس��یاري از کارشناس��ان و فعاالن اقتصادي روبه رو شد و 
آن را گامي مثبت در آغاز راه دولت سیزدهم در مسیر شفافیت بانکداری 
دولتی و روشنایی در تاریکخانه اقتصاد تلقي کردند، اما همه واکنش ها به 
انتشار این صورت هاي مالي مثبت نبود و برخی از جمله غالمرضا مرحبا، 
نماینده مردم آس��تارا در مجلس درباره انتشار صورت هاي مالي بانک ملی 
گف��ت: »بانک ملی ایران، یک بانک تجاری ب��ا مولفه های عمومی اقتصاد 
بخش خصوصی نیس��ت، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است 
که در کنار فعالیت های اقتصادی خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری 
اس��المی ایران را نیز پیگیری می کند. از این رو نمی توان صورت های مالی 
این بانک را فقط با توجه به مولفه هایی مانند س��ود و زیان بررسی کرد.« 
فارغ از این واکنش های مثبت و منفی اما نمی توان کتمان کرد که وزارت 
اقتصاد، گام نخست را در مسیر شفافیت بانکداری دولتی، محکم برداشته 

است.
ادامه واکنش ها به انتشار صورت های مالی

به دنبال انتش��ار صورت های مالی بانک ملی ایران برای شفافیت بیشتر، 
وزارت اقتصاد، صورت های مالی چهار بانک مس��کن، کش��اورزی، توسعه 
صادرات و صنعت و معدن را هم منتش��ر کرد. هرچند انتشار صورت های 
مال��ی تلفیقی بانک ملی در گام نخس��ت، موجی از انتق��اد  را برای وزارت 
اقتصاد به همراه داش��ت، اما واکنش های مثبت به این اقدام هم کم نبود 
و اغلب پژوهش��گران و فع��االن اقتصادی و همینطور رس��انه ها با نگاهی 
تحس��ین آمیز از رویکرد احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد حمایت و ابراز 
امیدواري کردند که او در ادامه این مس��یر بتواند با جدیت بیشتري پیش 

برود و شعار شفافیت را جامه عمل بپوشاند.
علی نظافتیان، دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ه��ا در این باره به 
»فرصت ام��روز« می گوید: »این اقدام مثبت برای شفاف س��ازی عملکرد 
مالی بانک ها نباید مایه نگرانی مس��ئوالن و مدیران ش��ود و همچنین این 
اطالع رس��انی مالی نباید در س��طح انتش��ار صورت های مال��ی آن هم در 

س��ایت کدال محدود و محصور باقی بماند، بلکه اتاق شیش��ه ای عملکرد 
بانک های دولتی از منظر افکار عمومی نیازمند آن است که گزارش عملکرد 
مالی س��الیانه بانک ها عالوه بر انتشار رسمی در س��امانه کدال، در پایگاه 
اطالع رس��انی هر بانک نیز ق��رار گیرد تا عموم مردم و اصحاب رس��انه و 

پژوهشگران بانکی بتوانند از این اطالعات مالی بهره ببرند.«
با این حال، نگاهی گذرا به پایگاه اطالع رس��انی بانک های دولتی نشان 
می دهد که غالبا از نظر اطالع رسانی و درج گزارش سالیانه هیأت مدیره و 
بازرس قانونی، چندان که باید و ش��اید به روز و کارآمد نیستند. کما اینکه 
آخرین ترازنامه منتشرشده در پایگاه اطالع رسانی بانک ملی ایران مربوط 
به عملکرد مالی سال 1393 این بانک است و آخرین گزارش هیأت مدیره 

در سایت بانک صنعت و معدن متعلق به سال 1398 است.
نظافتیان درباره اینکه اصوال چه لزومی دارد مردم از عملکرد مالی شبکه 
بانکی مطلع شوند، پاس��خ می دهد: »پاسخ بدین پرسش چندان پیچیده 
نیس��ت، زیرا اطالع 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 
مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین آگاهی از عملکرد همه بانک ها، حق 
مردم است، زیرا مردم سپرده های خود را با اطمینان به بانک ها می سپارند، 
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 سپرده گذاران در عملیات مجاز و مشروع 
بانکی به کار گیرد و سود حاصل از این عملیات بانکی را به نسبت مدت و 

مبلغ سپرده بین بانک و سپرده گذاران تقسیم نماید.«
عملکرد نظام بانکی در اتاق شیشه ای

همچنی��ن بازیگر مهم دیگر در بانک ه��ای خصوصی و خصولتی عالوه 
بر س��پرده گذاران، س��هامداران بانک ها هس��تند. به گفته نظافتیان، »در 
بانک های خصوصی و خصولتی عالوه بر س��پرده گذاران، این س��هامداران 
بانک ها هس��تند که باید بدانند عملکرد و ت��راز مالی بانک چه تأثیری بر 
کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام و سود 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.«
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها البته شفافیت مالی بانک ها و بانک 
مرک��زی را پدیده رس��انه ای جدیدی نمی داند و می گوی��د که این مهم از 
چند سال پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است: »کمیته بال 
)متشکل از نمایندگان بانک های مرکزی چندین کشور( تحت حمایت بانک 
تس��ویه حساب های بین المللی )BIS(، در سال 1998 در سندی با عنوان 
»بهبود ش��فافیت بانکی« )Enhancing Bank Transparency( به 
تبیین جایگاه و اهمیت ش��فافیت در بانک ه��ا پرداخت. بانک مرکزی نیز 
در س��ال 1385 مبادرت به ترجمه و انتش��ار س��ند »بهبود ش��فافیت در 
بانک ها« از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال مستقر در بانک تسویه 

حساب های بین المللی نمود.«

او در جمع بن��دی صحبت های��ش می گوی��د: »ایجاد اتاق شیش��ه ای و 
ش��فافیت مالی همه بانک ها به نفع دولت و مردم است و مشخص می کند 
ک��ه بانک ها در اجرای تکالیف قانونی چقدر از س��پرده های مردم را صرف 
پرداخ��ت تس��هیالت تکلیفی کرده ان��د و چقدر از تس��هیالت تکلیفی و 
تس��هیالت غیرتکلیفی، معوق و یا سوخت شده اند. بدین ترتیب، شفافیت 
مالی بانک ها هم در افزایش نظارت همگانی مردم و مش��تریان بر بانک ها 
موثر اس��ت و هم انضباط مالی بانک ها را تقویت می کند. شفافیت مالی و 
آگاهی عموم مردم از عملکرد مالی بانک ها و همچنین تبعیت مالی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری از استانداردهای حسابداری و مالی قابل اطمینان، از 
اصول شناخته ش��ده بانکداری بین المللی اس��ت. بنابراین از شفافیت مالی 
بانک ها نباید هراس داشت، بلکه برعکس باید شرایطی فراهم کرد که همه 
بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی به سوی شفاف سازی مالی حرکت 
کنن��د و گزارش عملکرد مالی خود را عالوه بر ثبت در س��امانه کدال، در 
پایگاه اطالع رسانی شان منتشر کنند تا امکان آگاهی و نظارت عمومی مردم 

بر بانک ها فراهم آید.«
نگاهی به صورت های مالی 5 بانک دولتی

نگاهی به صورت های مالی پنج بانک ملی، مس��کن، کشاورزی، توسعه 
ص��ادرات و صنعت و معدن نش��ان می دهد که زیان انباش��ته این بانک ها 
به رقم 81 هزار میلیارد تومان رس��یده است. با این حال، با وجود افزایش 
11 درصدی زیان انباش��ته این پنج بانک دولتی در س��ال مالی گذش��ته، 
زیان عملکرد آنها نس��بتا بهبود پیدا کرده اس��ت. هم اکنون زیان انباشته 
این بانک ها جمعا به 81 هزار و 867 میلیارد تومان رسیده که 81 درصد 
این زیان متعلق به بانک ملی ایران اس��ت. با این حال، عملکرد مالی بانک 
ملی نش��ان می دهد که زیان خالص این بانک در س��ال 1398 معادل 15 
ه��زار و 474 میلیارد توم��ان بوده که این رقم در س��ال 1399 با کاهش 
57.7 درص��دی به رقم 6 هزار و 547 میلیارد تومان زیان رس��یده؛ یعنی 
زیان عملکرد بانک ملی در طول یک سال نزدیک به 9هزار میلیارد تومان 

کاهش داشته است.
براس��اس این گزارش، زیان 230 میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن 
نیز در طول یک س��ال 130 درصد کاهش یافته و این بانک در سال مالی 
گذشته به سود 69 میلیارد تومانی رسیده است. بانک توسعه صادرات نیز 
برخالف س��ایر بانک های دولتی چند سال اس��ت که وارد روند سودآوری 
شده و سود عملکرد این بانک از 114 میلیارد تومان در سال 1398 با رشد 
34.6 درصدی به رقم 154 میلیارد تومان در سال 1399 رسیده است. با 
این حال، بانک مس��کن همچنان عملکرد مطلوبی ندارد و زیان این بانک 
در س��ال مالی 1399 با رشد 14.4 درصدی به هزار و 715 میلیارد تومان 
رسیده است. این افزایش زیان موجب شده تا زیان انباشته بانک مسکن نیز 
به مرز 5 هزار میلیارد تومان برسد که نشان می دهد در مدیریت مالی این 
بانک باید تحول اساسی انجام گیرد. همانطور که وزیر اقتصاد گفته است، 
کلیت عملکرد بانک های دولتی نشان دهنده بی انضباطی مالی است و باید 

راه جدیدی برای بهبود عملکرد بانک های دولتی گشود.

صورت های مالی 5 بانک دولتی منتشر شد

به سوی شفافیت بانکداری دولتی

ایرانیان همچنان رتبه های نخست را در خرید خانه در کشور ترکیه دارند 
و آمارها نش��ان می دهد که این روند در ماه های گذشته رشد عجیبی پیدا 
کرده است. در این خصوص مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در توییتی در صفحه ش��خصی خود اعالم کرد که ایرانیان 4 هزار و 600 
خانه طی هفت ماه اخیر در ترکیه خریداری کرده اند که این رقم نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است.
به گفته خوانس��اری، در سال 2020 میالدی ایرانیان در بین خارجی ها 
رتبه نخست خرید مسکن در ترکیه و در هفت ماهه سال جاری رتبه دوم 
را با خرید 4 هزار و 600 خانه به دس��ت آورده اند که در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل 21 درصد افزایش یافته است. دلیل این وضعیت تورم 
افسارگسیخته، نبود چشم انداز روشن از آینده و وضعیت بد سرمایه گذاری 

است.
همچنین یک کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه بی ثباتی اقتصادی 
و تغییر س��الیق مدیران در ایران باعث فرار س��رمایه ها از بخش مسکن به 
دیگر کشورها شده است، گفت: ترکیه از سال ها قبل به اتباع دیگر کشورها 
ازجمله ایران اعالم کرد که در پروژه های مسکونی این کشور شریک شوند 
و بدین ترتیب صنعت ساختمان خود را رونق داد. کشورهای عراق و سوریه 
هم در حال حاضر این سیاست را در پیش گرفته اند و اگر فکری برای فرار 

سرمایه ها نشود با کمبود شدید مسکن در ایران مواجه می شویم.

ایرج رهبر با بیان اینکه مجموعه عواملی مثل عدم ثبات قوانین و مقررات، 
نبود ثبات در سیاس��ت گذاری، بی اعتماد شدن فعاالن صنعت ساختمان و 
نوسانات اقتصاد کالن باعث فرار سرمایه ها از بازار مسکن ایران و ورود آن 
به کشورهای اطراف شده است، در گفت وگو با ایسنا افزود: طی سال های 
گذشته همواره سیاست های مان را در بخش مسکن تغییر داده ایم. یکی از 
مثال های بارز به پروژه مس��کن مهر برمی گردد که یک دولت با تمام توان 
آن را شروع و سازندگان را به پروژه دعوت کرد. بسیاری از فعاالن صنعت 
س��اختمان، س��رمایه و تجهیزات خود را وارد این طرح کردند و متحمل 
هزینه های فراوانی ش��دند. اما دولت بعدی به یکباره اعالم کرد که مسکن 
مهر را قبول ندارد. این سیاس��ت دوگانه نهایتا به بی اعتمادی عمیقی بین 

بخش خصوصی و بخش دولتی منجر شد.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه هم اکنون بخش 
عمده س��رمایه های ایرانیان که می توانس��ت وارد صنعت ساختمان کشور 
خودمان شود به کشورهای اطراف مثل ترکیه، امارات، گرجستان، قبرس و 
... رفته است، ادامه داد: ترکیه سال ها قبل به سرمایه گذاران ایرانی، عراقی 
و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس اعالم کرد که سرمایه های تان را به 
اینجا بیاورید و با ما شریک شوید که همین اتفاق هم افتاد. عراق و سوریه 
نیز در حال حاضر این سیاست را در پیش گرفته اند و ادامه این روند باعث 

ایجاد خأل در بخش مسکن خواهد شد.

ب��ه گفته رهب��ر، قیمت خانه در ترکیه از ایران ارزان تر اس��ت؛ زیرا آنجا 
ب��ه اندازه کافی عرضه ص��ورت می گیرد و تعادل بین عرض��ه و تقاضا در 
بازار مس��کن برقرار می شود. آنها نفت و معادن ندارند. پس فقط دو حوزه 
گردش��گری و مس��کن باقی می ماند که روی آن برنامه ریزی و کار جدی 
کرده اند. می دانند که مس��کن حوزه پیشران اس��ت و با ارائه مشوق هایی 
در قوانین و مقررات، تس��هیالت و نهاده های س��اختمانی سرمایه ها را به 
س��مت خود جذب می کنند. او در پایان تحریم ها را در صنعت ساختمان 
ایران بی تاثیر دانست و گفت: مصالح، نیروی انسانی و زمین به اندازه کافی 
داریم. پس مشکالت بخش مسکن به هیچ عنوان ربطی به تحریم ها ندارد. 
ما با وضع قوانین و مقررات رکودزا و نداشتن یک روند باثبات در قوانین و 

تصمیمات مدیریتی به خودتحریمی دچار شده ایم.
گفتنی اس��ت بازار مس��کن ترکیه یک��ی از 20 ب��ازار اول جهان برای 
سرمایه گذاری ملکی و پنجمین بازار مسکن ارزان از بین 103 کشور مورد 
مطالعه معرفی شده است. آمارهای رسمی بازار مسکن ترکیه نشان می دهد 
خری��داران خارجی در این بازار س��هم نزدیک ب��ه 5 درصدی از معامالت 
س��االنه خرید آپارتمان دارند. علت اصلی رونق سرمایه گذاری خارجی در 
بازار مس��کن ترکیه، معجزه وام است؛ دسترس��ی سازنده ها به وام ساخت 
و پرداخت وام خرید مختص واحدهای نوس��از باعث ش��ده ش��رکت های 

ساختمانی، انگیزه سرمایه گذاری گسترده برای شهرک سازی پیدا کنند.

رشد عجیب خرید خانه در همسایه غربی

رونق مسکن ترکیه از جیب همسایه ها

یادداشت

به سوی رشد اقتصادی باثبات در بلندمدت

علی دینی ترکمانی
کارشناس اقتصادی

رشد اقتصادی باثبات بلندمدت، متغیر مهمی است که هم در مقام علت 
موجب بازس��ازی اقتصادی، افزایش بهره وری و رشد دستمزدها می شود و 
هم در مقام معلول خود تحت تاثیر سیاست صنعتی، ساختارهای صحیح 
اقتص��ادی و انتقال منابع از فعالیت های ب��ا بهره وری کم به فعالیت های با 
بهره وری باال، مدیریت قوی انباش��ت سرمایه و انتقال دانش فنی و ریسک 
کم س��رمایه گذاری است .    اقتصاد ایران در دوره بلندمدت بعد از انقالب، بر 
حسب تولید ناخالصی ملی سرانه به طور متوسط به میزان 0.7 درصد رشد 
منفی دارد .    این یعنی ناتوانی اقتصاد در بازسازی خود و همین طور ناتوانی 
در ارتقای بهره وری. در این شرایط، رشد دستمزدها و سایر هزینه ها طبعا 
در قیمت تمام  شده و تورم بازتاب پیدا می کند .    البته تاکید می کنم این به 
معنای کنترل دس��تمزدها با هدف مهار تورم نیست که سیاست درآمدی 
نامیده می شود .    هرچند در مورد دستمزدها و حقوق های   نجومی معنا دارد، 
اما در مورد حداقل دس��تمزد بی معناست .    اصل، بحث بر سر رشد ضعیف 
و بهره وری ضعیف اس��ت .    مادام که این مش��کل حل نشود، تورم به وجود               
می آید و دس��تمزدهای معیش��تی هم به   ناچار باید به  صورت اسمی رشد 
کنند تا بخشی از تورم جبران شود . برای برون  رفت از این دور، تنها راه، نیل 
به رشد مثبت قابل قبول در بلندمدت و باکیفیت کردن آن از طریق پیشبرد 
سیاس��ت صنعتی و ارتقای نظام نوآوری است .    به عنوان یک مثال، صنعت 
ف��رش را ببینید .    صنعتی که زمانی صادرات خوبی داش��ت، اکنون مزیت 
رقابتی خود را در مقابل رقبای چینی، هندی و پاکس��تانی از دس��ت داده 
است .    اگر رشد بلندمدت قوی بود، این اتفاق تبدیل به یک چالش نمی شد ، 
زیرا نیروی کار ش��اغل در این صنعت ب��ه فعالیت های دیگری با بهره وری 
باال منتقل می ش��د و با دریافت دس��تمزد          باالتر احساس رضایت بیشتری 
می کردند . چون این اتفاق نیفتاده، این نیروی کار ش��غل خود را از دس��ت 
داده و ناتوان از پیدا کردن ش��غلی دیگر شده است .    اقتصاد ایران به لحاظ 
تاریخی و تمدنی از قافله  تحوالت اقتصادی بر حس��ب شاخص هایی چون 
رشد سالیانه بلندمدت، توانایی در کاهش تورم سالیانه، تثبیت نرخ واقعی 
ارز بدون ایجاد شوک های پی درپی ارزی، تولید و صادرات دانش بنیان عقب 
افتاده اس��ت. در دهه 60 میانگین نرخ رشد اقتصادی 1.6 درصد در سال 
منفی و در دهه 90 نیز صفر بوده است .    دو دهه از دست رفته که جبرانش 
در این عصر پرش��تاب، کاری است بسیار سخت .    اقتصاد ایران فرصت  های 
  تاریخی را از دست داده است .             پیامدهای این وضع هم بر روی هم انباشته 
شدن بحران ها در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که اکنون 
شاهد آن هستیم .    در حالی که برای اینکه مسیر رشد اقتصادی به درستی 
طی ش��ود باید شاهد رشد باثبات و بلندمدت باشیم .    اگر دولت  های   آینده 
رویه  ه��ای   کنونی را در پی بگیرند، رش��د اقتصادی ما در بلندمدت باثبات 

نخواهد بود و همچنان نوسانات زیادی به خود خواهد دید.

رشد دالر و کاهش یورو در صرافی های بانکی
سکه 270 هزار تومان ارزان شد

هر دالر آمریکا در حالی دیروز در بازار آزاد تهران با افزایش 40 تومانی به رقم 
27 هزار و 641 تومان رس��ید که در صرافی های بانکی با افزایش 200 تومانی 
همچنان در کانال 26 هزار تومان باقی ماند. نرخ دالر در صرافی های بانکی در 
اولین روز هفته  204 تومان افزایش یافت و 26 هزار و 834 تومان معامله شد. 
قیمت فروش یورو نیز با 154 تومان کاهش به 31 هزار و 436 تومان رس��ید. 
قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 303 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار 
و 813 تومان اعالم شد. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د در بازار تهران با کاهش 272 ه��زار تومانی به رقم 11 میلیون و 720 
هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 350 هزار 
تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 5میلیون و 950 هزار تومان، ربع سکه 
3 میلیون و 450 هزار تومان و س��که یک گرمی 2 میلیون و 200 هزار تومان 
قیم��ت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم ط��الی 18 عیار به یک میلیون و 
141 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز 4میلیون و 945 هزار تومان 
شد. اُنس جهانی طال نیز یک  هزار و 751 دالر و 12 سنت قیمت خورد که در 

مقایسه با پنجشنبه گذشته 19 دالر و 80 سنت کاهش داشت.

کمیجانی در دیدار با وزیر انرژی سریانکا:
مبادالت مالی ایران و سریانکا گسترش می یابد

رئیس کل بانک مرکزی گفت گس��ترش روابط تجاری و صادرات و 
واردات متقابل و نیز حل و فصل مسائل مالی بین ایران و سریالنکا در 

دستور کار است.
به گزارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در دیدار با وزیر انرژی کشور 
س��ریالنکا با استقبال از گسترش مبادالت تجاری بین دو کشور گفت: 
انتظار می رود س��ریالنکا از منافع ایران در محافل بین المللی به عنوان 

کشوری مستقل حمایت کند.
او با تاکید بر پش��تیبانی بانک مرک��زی و نظام بانکی ایران از تامین 
مال��ی صادرات و واردات بین دو کش��ور و ارائه مکانیزم های پرداخت و 
دریافت به طور مس��تقیم و غیرمستقیم، افزود: گسترش روابط تجاری 
و بانکی بین ایران و س��ریالنکا براساس تامین مالی صادرات و واردات 
بین دو کشور و ارائه مکانیزم های پرداخت و دریافت به طور مستقیم و 
غیرمستقیم امکان پذیر است. این دیدار می تواند سرآغازی برای بسط 

روابط تجاری و بانکی بین دو کشور باشد.
رئیس کل بانک مرکزی برای انعطاف هرچه بیشتر و یافتن راه هایی 
برای گس��ترش همکاری ها میان دو کشور، پیشنهاد ایجاد کارگروهی 
متش��کل از متخصصان کش��ور سریالنکا، کارشناس��ان بانک مرکزی، 
تجار و سایر فعاالن اقتصادی را به منظور بررسی راهکارهای گسترش 
همکاری های تجاری و نیز راهکارهای تسویه بدهی ارائه کرد. همچنین 
وزیر انرژی س��ریالنکا در این دیدار گفت: کشور سریالنکا از گسترش 
همکاری ها با ایران اس��تقبال می کند و با وجود محدودیت های پیش 
رو، عالقه مند به گسترش تجارت متقابل و استفاده از همه ظرفیت های 
موجود برای پیش��برد منافع دو طرف اس��ت و از همه پیش��نهادات و 

راهکارهای عملیاتی در این زمینه استقبال می کند.
در این دیدار همچنین مقام سریالنکایی از پیشنهادات بانک مرکزی 
درخصوص افزایش همکاری های تجاری اس��تقبال کرد. به گفته وی، 
سریالنکا در شرایط دشوار بین المللی در کنار ایران خواهد بود و از منافع 

این کشور حمایت خواهد کرد.
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کدام استان ها بیشترین درآمد را کسب کردند؟
رشد 48 درصدی درآمد توسعه دهنده ها

اپلیکیشن کافه بازار به عنوان بستر توزیع و پخش برنامه، بازی و ویدئو، 
بیش از 44 میلیون بار نصب فعال را ثبت کرده است. تازه ترین گزارش کافه 
بازار از عملکرد کاربران و توس��عه دهندگان ایرانی در سال 99 منتشر شد. 
براساس این گزارش، 161 عدد بازی و برنامه فعال در کافه بازار عرضه شده 
اس��ت. کاربران کافه بازار در طول یک س��ال 1.6 میلیارد بار برنامه و بازی 
از کاف��ه بازار دانلود و یا به روز رس��انی کردند. بیش از 280 میلیارد تومان 
درآمد نصیب توسعه دهنده های بازی و برنامه ها شده که در مقایسه با سال 
98، 48 درصد رش��د را نش��ان می دهد. بیش از 67 هزار توسعه دهنده در 
کافه بازار، اپلیکیش��ن عرضه کرده اند. به طور کلی، 117 میلیون تراکنش 
در کافه بازار ثبت شده است. تعداد خریداران 15.7 میلیون نفر بوده و این 
میزان تراکنش، بیش از 756 میلیارد تومان درآمد عاید توس��عه دهندگان 

کرده است.
از درآم��د کل توس��عه دهندگان، در اختی��ار  از 88 درص��د  بی��ش 
توس��عه دهندگان استان تهران است. استان خراسان رضوی با 5 درصد در 
جایگاه دوم قرار دارد و س��ایر اس��تان ها در مجم��وع فقط 7 درصد درآمد 
دارند. بیش از نیمی از خریداران از س��ه اس��تان تهران، آذربایجان غربی و 
خراسان رضوی اند. 32 درصد خریداران محتوای دیجیتال در استان تهران 
زندگی می کنند. خراس��ان شمالی کمترین خرید محتوای دیجیتال را در 
س��ال گذشته ثبت کرده است. بررس��ی های کافه بازار نشان می دهد  84 
درصد درآمد توسعه دهندگان بازی در اختیار توسعه دهندگان استان تهران 
است. گیالن با 6 درصد در جایگاه دوم و استان خراسان رضوی با 2 درصد 

در جایگاه سوم است.
در س��ال 99 همچنین 6700 بازی فروشنده در بازار فعال بوده و از این 
تعداد، یک هزار و 730 فروشنده جدید هستند. 4300 بازی عالوه بر سال 
99 در سال 98 هم فروشنده بوده و محتوای دیجیتال فروخته اند. 3000 
بازی در سال 98 فروش داشتند، اما در سال 99 فروش نداشتند. این تعداد 

ریزش نسبت به سایر سال ها، کمتر بوده است.

برگ برنده خاندوزی برای مهار تورم 
در شرایطی که سیر صعودی تورم همچنان مهمان اقتصاد ایران است و 
وزیر اقتصاد بر تامین کسری بودجه بدون روش های تورم زا تاکید می کند، 
افزایش انتش��ار اوراق با جذاب کردن بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره، 
کاهش زمان سررسید اوراق و تداوم اعمال این دو موضوع تا پایان سال به 

زعم کارشناسان، تنها برگ برنده دولت برای مهار تورم خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، انتشار اوراق و گس��ترش بازار آن  موضوعی است که 
اقتصاددانان آن را الزمه اساس��ی تامین کس��ری بودجه دولت بدون ایجاد 
تورم و نیز مهار تورم می دانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش 
نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب 
کند. در این راس��تا، کامران ندری، کارش��ناس اقتصادی می گوید: یکی از 
راه ه��ای پیش روی دولت برای مهار تورم، فروش اوراق مش��روط به عدم 
مداخله دس��توری و جذاب بودن نرخ سود آنهاست زیرا، جذاب کردن نرخ 
اوراق، هم مردم را برای سرمایه گذاری در بازار اوراق تشویق می کند و هم 

از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری می کند.
این اظهارات در حالی است که آخرین وضعیت نرخ تورم و نقدینگی به 
عنوان مولفه های متأثر از برداش��ت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن 
اینگونه اس��ت که نرخ تورم ساالنه مردادماه برای خانوارها به 45.8 درصد 
رس��یده و نقدینگی در پایان شهریور س��ال جاری به بیش از 3900 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
درحالی که همچنان برداش��ت های دول��ت از بانک مرکزی متهم اصلی 
رشد نقدینگی و تورم است، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و 
دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای 
مالیاتی، خصوصی سازی، انتشار اوراق و... برعهده دارد، یکی از اولویت های 
مه��م خ��ود را کمک به ثبات اقتصاد کالن و مهار پای��دار تورم اعالم کرد. 
همچنین خاندوزی اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی به منظور ایجاد 
فرصت اصالحات اساس��ی را گذار از کسری بودجه سال 1400 با کمترین 
هزینه اقتصاد کالن اعالم کرد و گفت: با توجه به هزینه های اس��تقراض از 
بانک مرکزی در اقتصاد کالن، ایجاد تقاضا برای اوراق فوری ترین اقدام در 

این حوزه است. 
در این راس��تا، بررسی آمار منتشرش��ده از وضعیت فروش اوراق 
بدهی و اذعان وزیر اقتصاد نیز حاکی از آن اس��ت که در سال جاری 
عملکردها در حوزه فروش اوراق مناس��ب نبوده است و تفاوت های 
چش��مگیری با س��ال گذش��ته دارد. آخرین اعالم بانک مرکزی از 
هفدهمین مرحله فروش اوراق بدهی در سال جاری خبرهای مثبتی 
را منعک��س می کن��د، زیرا در این مرحله 13 ه��زار و 250 میلیارد 
تومان اوراق به فروش رفته است که بیشترین فروش هفتگی اوراق 
از خرداد س��ال گذش��ته محسوب می شود. از س��وی دیگر، تا پایان 
مرحله هفدهم معادل 32 ه��زار و 356 میلیارد تومان اوراق بدهی 
فروخته شده است، درحالی که سال گذشته در این زمان به میزان 
70 هزار و 524 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفته بود. نکته 
حائز اهمیت در این حراج، نرخ بهره 21.8 درصدی اوراق اس��ت که 
باالترین نرخ از ابتدای س��ال محسوب می شود و می توان این امر را 

در افزایش خرید اوراق موثر دانست. 
درحالی که دولت در ش��ش  ماهه نخس��ت س��ال به میزان 43 هزار و 
245 میلیارد تومان اوراق فروخته و توانسته به 22 درصد از هدف ساالنه 
تعیین ش��ده خ��ود که 200 هزار میلیارد تومان اس��ت، برس��د؛ با کاهش 
انتظارات محقق ش��ده و رسیدن نرخ سود اوراق ثانویه )نرخ سود تعادلی( 
در حدود 20 درصد به نظر می رسد که از اوراق 21 درصدی در بازار حراج 
اس��تقبال شود و فرصت طالیی برای دولت فراهم آورده است که از طریق 

اوراق بتواند تامین مالی غیرتورمی خود را انجام دهد.
با این تفاس��یر، به نظر می رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج 
اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است؛ به نحوی که در دو 
هفته گذشته دولت توانسته به میزان 24 هزار میلیارد تومان از طریق حراج 
اوراق تامین مالی کند که نشان از عملکرد خوب دولت دارد. بنابراین، از آنجا 
که تامین کسری بودجه از محل برداشت از بانک مرکزی یا تنخواه موجب 
افزای��ش پایه پولی و در نهایت تاثیر آن بر افزایش تورم می ش��ود و قدرت 
خرید مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می دهد، الزم اس��ت تا وزارت 
اقتصاد مقابل خواس��ته های دولت برای برداش��ت از بانک مرکزی بایستد، 
جذاب کردن بازار اوراق را با نگه داشتن نرخ بهره اوراق در محدوده ای باال 
به صورت مداوم تا پایان س��ال ادامه دهد و به صورت دس��توری بانک ها را 

ملزم به خرید اوراق نکند. 

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار س��رمایه پس از پش��ت سر گذاشتن دو هفته نزولی، 
دیروز در اولین روز معامالتی پاییز به روند صعودی بازگش��ت و ش��اخص 
بورس تهران با رش��د 35 هزار و 653 واحدی به رقم یک میلیون و 422 
هزار واحد رس��ید. در جریان معامالت روز ش��نبه سوم مهرماه، بیش از 6 
میلیارد و 907 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 61 هزار و 
362 میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 7 هزار 
و 442 واحد افزایش به 422 هزار و 941 واحد و ش��اخص قیمت هم وزن 
با 4هزار و 695 واحد رش��د به 266 هزار و 876 واحد رسید. شاخص بازار 
اول، افزایش 31 هزار و 987 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 53 هزار 

و 571 واحدی را تجربه کردند.
گروه فلزات اساس��ی با 557 هزار و 583 معامله به ارزش 9 هزار و 683 
میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 40 هزار و 529 معامله به ارزش 5 
هزار و 259 میلیارد ریال، گروه خودرو با 82 هزار و 818 معامله به ارزش 
5 ه��زار و 91 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 47 هزار و 825 معامله به 
ارزش 4 هزار و 820 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 25 هزار و 728 معامله 
به ارزش 2 هزار و 29 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. در 
آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس بیش از 293 واحد افزایش 

یافت و به رقم 20 هزار و 857 واحد رسید.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در معامالت اولین شنبه پاییزی بورس تهران، 318 نماد بورسی مثبت 
و 76 نم��اد منفی بودند که از میان آنها ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
3 هزار و 281 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 2 هزار و 687 واحد، 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 2 ه��زار و 285 واحد، معدنی 
و صنعت��ی گل گهر )کگل( ب��ا یک هزار و 542 واحد، گس��ترش نفت وگاز 
پارسیان )پارس��ان( با یک هزار و 451 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 448 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیکو( با یک هزار و 237 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
یک ه��زار و 236 واحد و پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 153 

واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل ب��ورس کاالی ایران )کاال( ب��ا 245 واحد، پارس فوالد 
س��بزوار )فس��بزوار( با 97 واحد، آسان پرداخت پرشین )آپ( با 82 واحد، 
تراکتورس��ازی ایران )تایرا( با 72 واحد و گروه مپناس )رمپنا( با 59 واحد 
و پ��ارس الکتری��ک )لپارس( ب��ا 51 واحد تاثیر منفی بر ش��اخص بورس 
گذاشتند. همچنین پارس فوالد سبزوار )فسبزوار(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(، گروه دارویی برکت )برکت(، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، سپید ماکیان )سپید( و ملی صنایع 

مس ایران )فملی( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس بیش از 293 واحد 
افزایش داشت و بر روی کانال20 هزار و 857 واحد ثابت ماند. در این بازار 

3 میلیارد و 403 میلیون برگه س��هم به ارزش 189 هزار و 321 میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. در معامالت روز گذشته فرابورس ایران، 169 نماد 
مثبت و 89 نماد منفی بودند که از میان آنها شرکت پلیمر آریاساسول با 
78 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با 49 واحد، شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب با 33واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با 26 واحد و شرکت 
پتروشیمی تندگویان با 22 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
داشتند. همچنین بیمه پاسارگاد با 22 واحد، شرکت فرابورس ایران با 19 
واحد، مجتمع جهان فوالد سیرجان با 18 واحد، شرکت تولید نیروی برق 
دماوند با 12 واحد و شرکت سرمایه  گذاری مالی سپهر صادرات با 11 واحد 

با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
مسیر بورس بعد از 2 هفته توفانی

معام��الت بازار س��هام در آخرین هفت��ه معامالتی ش��هریور ماه با افت 
قابل توجه 6.9 درصدی همراه بود و این ضعیف ترین هفته معامالتی سهام 
در سال 1400 بود. در معامالت هفته پایانی تابستان، غالب سهام با ریزش 
قیمت مواجه ش��دند و ش��اخص کل که همین دو هفته قبل در س��ودای 
شکست ابرکانال یک میلیون و 500 هزار واحد بود، به محدوده یک میلیون 
و 300 ه��زار واحد عقب نش��ینی کرد. اما پ��س از دو هفته فضای منفی، 
ش��اخص کل بورس در اولین روز کاری پاییز به رش��د بی��ش از 35 هزار 
واحدی دست یافت و به نظر می رسد سمت و سوی مثبتی را می توان در 

ادامه این ماه برای بورس تهران متصور بود.
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند معامالت بورس در هفته ای 
که گذش��ت، می گوید: فش��ار فروش بر معامالت هفته گذشته بازار سهام 
حاک��م ب��ود و نکته مهم فعلی تاثیرگذار بر روند معام��الت بازار مربوط به 

ابهامات کالن سیاسی کشور است.
امیرعل��ی امیرباقری ب��ا بیان اینکه خوش بینی بازار نس��بت به توافقات 
احتمالی منجر به ایجاد برخی از بیش واکنش ها نسبت به قیمت دالر شد، 
به ایرنا گفت: نسبت به این موضوع این آگاهی وجود دارد که قیمت دالر 
تاثیرپذیر از پارامترهای اقتصادی است و فرآیندهای سیاسی صرفا می توانند 
اثر سرعت بخشی را بر این فرآیند داشته باشد. اکنون فعاالن بازار با توجه به 
وضعیت فعلی معامالت بورس تصمیم به اقدامات هیجانی می گیرند که این 
موضوع به شدت بر تعیین مسیر  بازار تاثیرگذار است، این در حالی است 
که بازار س��رمایه اکنون در موقعیتی ارزنده  برای سرمایه گذاری میان مدت 

و بلندمدت قرار دارد.
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه، حجم عرضه در ب��ازار نباید 
س��هامداران را نگ��ران کند زیرا این روند ب��ازار می تواند به عنوان فرصتی 

مناسب برای سرمایه گذاران و خرید سهام مناسب در بازار باشد.
او به افت و خیزهای معامالت بورس در ش��ش ماهه نخست سال اشاره 
کرد و افزود: در چند ماه نخس��ت سال، شرکت های بزرگ تحول بزرگی را 
در ن��رخ فروش محصوالت خود تجربه کردن��د، ارقام فروش آنها در قیاس 

با میانگین های پنج س��اله و دو ساله ارقامی جالب توجه بود و سود تقریبا 
معقولی در اختیار شرکت ها قرار گرفت.

وی ب��ا بیان اینکه از نظر بنیادی می توان امیدوار به س��رمایه گذاری در 
سهام شرکت های بزرگ و شاخص ساز بود، گفت: اکنون چشم انداز نرخ ارز 
یکی از کمیت های بسیار تاثیرگذار بر معامالت بازار است و جنس تاثیر آن 

از نوع بیش واکنشی و غیرتحلیلی بر روند معامالت بازار است.
امیرباقری با بیان اینکه اخیرا برخی از فعاالن بازار سرمایه ارقامی عجیب 
را برای نرخ ارز متصور هس��تند که به هیچ عنوان س��ازگار با واقعیت های 
اقتصاد کالن کش��ور نیس��ت، افزود: اکنون که حجم نقدینگی به 4 هزار 
هزار میلیارد تومان رس��یده است، طبیعتا با این حجم از نقدینگی و رشد 
اقتصادی که کشور تجربه می کند ارقام پایین برای دالر دور از تصور است.

عوامل موثر در روند اصاحی شاخص بورس
او س��پس ب��ه عامل دیگر تاثیرگ��ذار در روند اصالحی ش��اخص بورس 
اش��اره کرد و گفت: مقوله قیمت های جهانی از دیگر بهانه های بازار برای 
اصالح شاخص بورس است، آمار اقتصادی آمریکا نشان داد که تا حدودی 
می توان ش��اهد تقویت شاخص دالر بود که همین امر قیمت های جهانی 
را دس��تخوش تحول می کند و به طور کامل اثر این اتفاق بر بازار سرمایه 
ایران مش��هود است؛ به گونه ای که در چند وقت اخیر شاهد تغییر قیمت 
س��نگ آهن به نرخ 100 دالر بوده ایم. این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه بازار س��رمایه در شش ماهه نخست سال رشد نزدیک به 6 درصدی 
را تجربه کرد که این میزان قدری پایین تر از انتظار فعاالن بازار س��رمایه 
بود، گفت: س��هامداران نباید برای این مدت انتظار رشد سنگین را از این 
بازار داش��ته باشند، زیرا مقوله ثبات مهمترین نیاز بازار بعد از تجربه روند 
نزولی ش��دید شاخص بورس در س��ال 99 بود. حتی اگر بازار سرمایه در 
شش ماهه نخست سال، رشد صفر درصدی را هم تجربه می کرد باز هم به 
دلیل بازگشت ثبات نسبی به بازار، جای امیدواری وجود دارد که قیمت ها 
تا حدودی افزایشی شود و بازار بتواند ثبات نسبی را بعد از نوسان شدیدی 

که تجربه کرده است به دست آورد.
ب��ه گفته امیرباق��ری، ثباتی که بازار در معامالت نیمه نخس��ت س��ال 
به دس��ت آورد می تواند منجر به روند افزایش��ی بازار در نیمه دوم س��ال 
ش��ود. از بعد سیاسی شاهد وجود دیدگاه ها و ابهاماتی هستیم که طبیعتا 
مقول��ه نرخ دالر از مهمترین پارامترهای تاثیرپذیر از این دیدگاه هاس��ت.  
فعاالن بازار س��رمایه نسبت به تغییرات قیمت دالر بسیار حساس هستند 
و اکنون ش��اهد بیش واکنش هایی در بازار س��رمایه هس��تیم که در دیگر 
بازارهای سرمایه گذاری مشاهده نمی شود. فعاالن بازار سرمایه تحت تاثیر 
نقدش��وندگی باالی بازار مبادرت به عرضه سنگین سهام در بازار می کنند 
که این موضوع به مقوله فرهنگ سرمایه گذاری کوتاه مدت در این بازار باز 
می گردد؛ بنابراین طبیعی اس��ت که با وجود کوچکترین هیجانی در بازار 

شاهد ایجاد فشار فروش در معامالت این بازار باشیم.

شاخص بورس تهران کانال 1.4 میلیون واحدی را پس گرفت

لبخند بورس به پاییز

گزارش بازوی پژوهش��ی وزارت کار نش��ان می دهد که بیشترین سهم 
منابع درآمدی خانوارهای ش��هری و روس��تایی در س��ال گذشته از محل 

یارانه ها، حقوق بازنشستگی و اجاره مسکن شخصی بوده است.
تعیین حداقل دس��تمزد کارگران یکی از مهمتری��ن چالش های حوزه 
روابط کار و دغدغه ش��ورای عالی کار در ماه های پایانی هر س��ال اس��ت. 
به اعتقاد کارشناس��ان موضوع سه جانبه گرایی باید به نحوی صورت گیرد 
تا حداقل دس��تمزد مصوب بتواند هزینه های زندگی خانوار کارگری برای 
تامین نیازهای ضروری را پوشش دهد. قانون کار در ماده 41 صراحتا اعالم 
کرده حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و به گونه ای تعیین شود 
تا معیش��ت یک خانوار کارگری که متوسط تعداد افراد آن توسط مراجع 

رسمی اعالم می شود را تامین کند.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارش��ی نس��بت حداقل 
دس��تمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای نقاط 
شهری و روس��تایی را مورد بررسی قرار داده است. مبنای متوسط درآمد 
و هزینه خانوارهای کش��ور برای نقاط ش��هری و روستایی براساس طرح 

آمارگیری هزینه و درآمد خانوار بوده است.

براس��اس این گزارش، در سال 1399 متوسط درآمد ساالنه یک خانوار 
شهری 74 میلیون و 674 هزار و 400 تومان و متوسط درآمد یک خانوار 
روستایی حدود 42 میلیون تومان بوده که این مقدار نسبت به سال 1398 
در خانوارهای ش��هری 38 درصد و در خانوارهای روس��تایی 41.6 درصد 

رشد داشته است.
در س��ال 1399 بیش��ترین س��هم منابع درآمدی یک خانوار ش��هری 
معادل 52.9 درصد و خانوار روس��تایی معادل 37.5 درصد مربوط به سایر 
درآمدهای یک خانوار بوده اس��ت. 52.9 درصد منابع درآمدی خانوارهای 
شهری مربوط به سایر درآمدها بوده که منظور از سایر شامل یارانه، اجاره 
بهای مسکن شخصی، حقوق بازنشستگی و دیگر درآمدهای متفرقه است. 
31.4 درصد منابع درآمدی خانوارهای شهری از محل مزد و حقوق بگیری، 
14.2 درص��د از محل مش��اغل آزاد غیرکش��اورزی و 1.5 درصد از محل 

مشاغل آزاد کشاورزی تامین شده است.
در بخش منابع درآمدی خانوارهای روس��تایی نیز عمده درآمد خانوارها 
مرب��وط به مزد و حقوق بگیری و س��ایر درآمدها ب��وده به نحوی که 37.5 
درص��د منابع درآمدی خانوارها از اجاره بهای مس��کن ش��خصی، یارانه و 

حقوق بازنشستگی و 32.7 درصد از محل مزد و حقوق بگیری تامین شده 
و مابقی به درآمدهای حاصل از مش��اغل آزاد کش��اورزی و غیرکشاورزی 

اختصاص دارد.
همچنین متوس��ط هزینه ساالنه یک خانوار شهری در سال گذشته 63 
میلیون و 468 هزار و 400 تومان و متوس��ط هزینه یک خانوار روستایی 
34 میلیون و 898 هزار تومان بوده که در مقایس��ه با سال 1398 از رشد 
30.5 درصدی در بخش خانوارهای شهری و رشد 31.2 درصدی در بخش 

خانوارهای روستایی حکایت دارد.
نتایج این گزارش نش��ان می دهد که در سال 1399 هزینه های ساالنه 
خانوارهای ش��هری و روستایی به تناس��ب درآمدهای ساالنه آنها افزایش 
داش��ته و تف��اوت بین درآمد و هزینه س��االنه خانوارهای ش��هری حدود 
11 میلی��ون تومان و خانوارهای روس��تایی ح��دود 8 میلیون تومان بوده 
اس��ت. گفتنی است بررس��ی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از 
متوسط درآمد پولی ساالنه یک خانوار شهری در سال 1398 نشان داد که 
بیشترین درآمد خانوارها از محل درآمدهای متفرقه ای مثل بورس و سود 

بانکی و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.

بیشترین منبع درآمد خانوارها در سال گذشته

یارانه، حقوق بازنشستگی و اجاره
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نگاهی به تولید الستیک خودرو طی 5 ماه 
نخست امسال

آمار ارائه ش��ده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر کشور، از تولید بالغ بر 106 
ه��زار ت��ن از انواع تایر خودروها حکایت دارد که تولی��د این کاال در پنج ماهه 
نخس��ت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 0.4  درصدی به 

لحاظ وزنی و افت 1.5 درصدی به لحاظ تعدادی را ثبت کرده است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار عملکرد تایرسازان بزرگ کشور از ابتدای سال 
جاری تا پایان مردادماه، در مجموع 106 هزار و 289 تن تایر خودرو تولید شده 
است که این وزن از تایرها معادل 9 میلیون و 810 هزار و 130 حلقه تایر است. 
بررسی آمار نشان می دهد که تولید تایر در مدت مذکور امسال نسبت به 105 
هزار و 863 تن تولید ش��ده معادل 9 میلیون و 957 هزار و 281 حلقه تولید 
شده در مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 0.4 درصد افزایش و از منظر 

تعداد حلقه ها با 1.5 درصد کاهش تولید روبه رو شده است.
طبق آمار در پنج ماه نخس��ت س��ال جاری، بیشترین رشد تولید، مختص 
تولید تایر دوچرخه و موتور و تایرهای وانتی اس��ت که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته هر یک 19 درصد به لحاظ وزنی افزایش تولید داشته اند. همچنین 
بیشترین س��هم از میزان کل تولید تایرها در پنج ماهه  امسال متعلق به تایر 
سواری هاست. از میزان تولید تایرهای تولیدی در پنج ماهه امسال، 61 هزار و 
292 تن، معادل 8 میلیون و 509 هزار و 685 حلقه متعلق به تایرهای سواری 
است که هم به لحاظ وزنی و هم تعدادی کاهش 3 درصدی را نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته را نشان می دهد. از ابتدای سال 1400 تا پایان مردادماه، 
11 هزار و ش��ش تن تایر وانتی و 7353 تن تایر دوچرخه و موتور و در کشور 
تولید شده است که رشد 19 درصدی را نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته را 
هر یک ثبت کرده اند. در مدت مذکور سال جاری همچنین با رشد 7 درصدی 
نسبت به مجموع پنج ماهه ابتدایی سال گذشته، 22 هزار و 753 تن تایر باری 

و اتوبوسی در داخل کشور تولید شده است.
در مقابل اما تولید تایرهای کش��اورزی سبک با افت 30 درصدی، تایرهای 
راه س��ازی و صنعتی با افت 16 درصدی و تایرهای س��نگین با افت 2 درصدی 
نسبت به پنج ماهه ابتدایی س��ال 1399، به ترتیب 1561 تن تایر کشاورزی 
سبک، 2007 تن تایر راه سازی و صنعتی و 7670 تن تایر کشاورزی سنگین 
توسط تایرسازان داخلی تولید شده است. در نهایت نیز طبق آمار در مدت پنج 

ماهه امسال با افت 5 درصدی  3567تن انواع تیوب تولید شده  است.
این کاهش تولید تایر توس��ط تولیدکنندگان و انجمن تایر به س��بب تولید 
مازاد نیاز بازار و نبود تقاضای متناس��ب با حجم تولید که منجر به انباش��ت 
برخی سایز تایرها شده بود؛ پیش بینی شده بود. عالوه  بر این پس از مخالفت 
س��ازمان حمایت با درخواست تولیدکنندگان برای افزایش 15درصدی قیمت 
انواع تایرها، شنیده می شود که کارخانه های تولیدکننده به شیوه خود دست به 
کار شده تا با کمبود عرضه الستیک در بازار باعث افزایش غیرمستقیم الستیک 

شوند تا در نهایت دولتی ها به افزایش قیمت های رسمی رضایت دهند.

نوسان شدید قیمت جوجه یک روزه در بازار
ذرت و سویا در بازارگاه شارژ نشده است

دبیر کانون مرغداران گوش��تی از نوسانات قیمتی جوجه یک روزه 
در بازار خبر داد. پرویز فروغی در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به 
این س��وال که آیا قیمت جوجه یک روزه کاهش یافته است یا خیر؟ 
گفت: در هفته های گذش��ته وزارت جهاد کش��اورزی دستورالعملی 
ص��ادر کرد که براس��اس آن فاصله بی��ن دو جوجه ریزی به 90 روز 
افزایش یافت و مرغداران نیز با 80 درصد ظرفیت خود جوجه ریزی 
کردند. این دس��تورالعمل باعث ش��د قیمت جوجه یک روزه  از 11 
هزار تومان به 7000 تومان کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: اما این 
کاهش قیمت پایدار نبود، زیرا برخی اس��تان ها از این دستورالعمل 
مس��تثنی شدند و همین موضوع اختالفات بسیاری ایجاد کرد و در 
نهایت مجددا قیمت جوجه یک روزه افزایش یافت و از 7000 تومان 
ب��ه 9000 تومان رس��ید. دبیر کانون مرغداران گوش��تی در بخش 
دیگ��ری از صحبت هایش به وضعیت نهاده های دامی اش��اره کرد و 
گفت: همچنان در ارس��ال و بارگی��ری نهاده های دامی تاخیر وجود 
دارد و مرغدارانی هس��تند که هنوز بعد از 40 روز نهاده های ش��ان 
را دریاف��ت نکرده اند. وی تصریح ک��رد: همچنین حدود یک ماهی 
می ش��ود که ذرت و س��ویا در س��امانه بازارگاه ش��ارژ نشده است و 
مرغداران مجبور هس��تند نهاده های دام��ی موردنیاز خود را از بازار 
آزاد خریداری کنند. قیمت ذرت در بازار آزاد حدود 5000 تومان و 
سویا نیز9000 تومان است. فروغی در پایان گفت: قیمت تمام شده 
مرغ زنده برای تولیدکننده با وجود این وضعیت نهاده ها و  نوسانات 

قیمتی جوجه یک روزه بیش از 20 هزار تومان است.

نماگربازارسهام

ورود حساب ش��ده خودروهای خارجی به کشور موجب ساماندهی بازار 
خ��ودرو و باعث اُفت و کاهش عطش م��ردم در خرید خودروهای خارجی 
خواهد ش��د. به گزارش خبرگزاری تس��نیم، مجلس ش��ورای اسالمی در 
نشس��ت علنی 24 ش��هریورماه ب��ا 172 رأی مواف��ق، 38 رأی مخالف و 
س��ه رأی ممتنع با اصالحات کمیس��یون صنایع و معادن در ماده 4 طرح 
ساماندهی صنعت خودرو درخصوص واردات خودرو به منظور تأمین نظر 

شورای نگهبان موافقت کرد.
به موجب این مصوبه، هر ش��خص حقیقی ی��ا حقوقی می تواند به ازای 
صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نس��بت به واردات 
خودرو تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( و یا واردات خودروی بنزینی یا 

گازسوز معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
محمدرض��ا س��بزعلیپور، رئی��س مرکز تج��ارت جهانی ای��ران ضمن 
استقبال از مصوبه مجلس، آزادسازی اقتصاد را برابر با مفاد قانون اساسی 
علی الخصوص اصل 44 قانون اساسی مثبت ارزیابی کرد و گفت: آزادسازی 

در غالب زمینه ها به ویژه در زمینه فعالیت های اقتصادی همواره مفید و به 
نفع کشور بوده و 42 سال کشورداری پس از انقالب به خوبی این واقعیت 
را به اثبات رسانده که هرگونه محدودسازی و اقتصاد دستوری موفق نبوده 
و جز نابس��امانی و برهم خوردن نظم بازار و گرانی و تورم و ایجاد انحصار 
و ش��کل گیری رانت های نجومی و هزاران میلیاردی برای عده ای خاص و 
عمیق تر ش��دن فاصله طبقاتی در جامعه، حاصل دیگری در پی نداش��ته 
و نخواهد داش��ت. وی افزود: محدودس��ازی و ایجاد انحصار در بخش های 
مختلف اقتصاد به ویژه در عرصه تولید و تجارت، خیانتی بزرگ به ایران و 
ایرانی محسوب می شود، زیرا موجب عقب ماندگی اقتصاد و پسرفت کشور 
و همچنین تحمیل هرگونه کاال و خدمات بی کیفیت و گران قیمت و نهایتا 
س��ختی و عذاب به مردم شریف می باشد!! همه مسئوالن محترم در زبان 
اظهار می دارند که مردم ولی نعمتان ما هستند و ما هم خادم همین مردم 
و دائما تأکید می کنند که باید تکریم ارباب رجوع و ادب و احترام به ملت 
در دستور کار همه دستگاه ها و شرکت ها باشد، اما در عمل نه تنها خبری از 
تکریم و ادب و احترام به مردم نیست بلکه همین مسئوالن خادم، آنچنان 

قوانینی را تصویب و یا بخشنامه و دستورالعمل هایی را صادر می کنند که 
جز بی احترامی به ملت و تحمیل س��ختی و عذاب به مردم نتیجه دیگری 

دربر نداشته و ندارد!!
علیپور در ادامه تش��ریح کرد: یکی از صنایعی که همواره در کش��ورمان 
انحصاری، مشکل س��از، بی توجه به خواس��ت و حرمت مردم و بی کیفیت 
و گران ف��روش بوده، صنعت خودروس��ازی می باش��د!! صنعتی که به طور 
انحص��اری )تقریبا 90 درصد( در دس��ت دولت و آن ه��م در اختیار چند 
کارخانه ش��ناخته شده و انگشت ش��مار می باشند و جمعیت 85 میلیونی 
ایران باید محتاج محصوالت تحمیلی و بی کیفیت این کارخانه ها باشند و 
بدون هیچ اعتراضی، پذیرای بال و رفتارهای ناشایس��ت و بی احترامی های 

این کارخانه ها باشند.
طی چند س��ال گذشته که به دلیل ممنوعیت قانونی و وجود تحریم ها، 
ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، جشن و پایکوبی یا به قول 
معروف ایام بره کش��ان خودروسازان داخلی و یکته تازی آنان بیش از پیش 

آغاز گردید!! 

واردات حساب شده خودروهای خارجی به نفع اقتصاد کشور است

عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی ضمن اش��اره به فقدان 
برنامه ری��زی و نظارت بر بازار م��واد اولیه بر صدور مجوز واردات مواد اولیه 
و خ��ودرو در یک بازار رقابتی با هدف کاه��ش قیمت و افزایش بهره وری 

تاکید کرد.
مجتبی یوس��فی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص علت 
محاس��به مواد اولیه براس��اس نرخ دالر و قیمت های جهانی اظهار داشت: 
برنامه ریزی، نظم و نظارت کافی بر عرضه مواد اولیه فوالدی و پتروشیمی ها 
وج��ود ندارد، در عین اینکه تامین کنن��ده 70 درصد نیاز صنایع داخلی از 
جمله خودروس��ازان هستیم، متاس��فانه با این نگاه که مواد اولیه در بازار 
بین المللی با ارز به فروش می رس��د، فروش در داخل را نیز به قیمت دالر 

محاسبه می کنیم، اما دستمزد کارگر بر اساس ریال پرداخت می  شود.
وی افزود: در دولت جدید می بایس��ت نس��بت به صادرات انرژی تعیین 
تکلی��ف ش��ود، همان طور که به��ای انرژی برای فع��االن صنعت فوالد و 
پتروشیمی براساس ریال محاسبه می شود، به همین ترتیب نیز می بایست 
در اختی��ار بخ��ش خصوصی و بازار ق��رار بگیرد و نه براس��اس نرخ دالر. 
می بایس��ت تامین نیاز تولیدکننده داخلی در اولویت قرار بگیرد و س��پس 

نسبت به صادرات انرژی اقدام شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: در حال حاضر با روش های کنونی قیمت گذاری، عمال تولید داخل 
و مصرف کنن��ده داخلی به نوعی جریمه می ش��وند و همانطور که ش��اهد 
هس��تیم، اندک رمق باقی مانده در رگ های بخش تولید کش��ور به سوی 
ورشکستگی خواهد رفت. همچنین با بروز مشکالتی برای مصرف کنندگان 

ع��ادی، محصولی همچون خودرو با کیفیت پایین، قیمت   گران و با تاخیر 
به دست آنها می رسد.

یوسفی تصریح کرد: انحصار و مدیریت دوگانه بر صنعت خودروی کشور 
چه در بحث مواد اولیه و چه در تولید محصول نهایی خودرو حاکم است؛ 
به طوری که بخش تامین مواد اولیه به عنوان بخش دولتی، از رانت انرژی 
ارزان و رایگان استفاده می کند و زمانی که به محصول نهایی می رسیم و یا 

برای حمایت از تولیدکننده، همانند بخش خصوصی رفتار می شود.
وی تاکی��د کرد: مجوز واردات خودرو و م��واد اولیه در یک بازار رقابتی 
می بایس��ت صادر شود. در این صورت ش��رکت های پتروشیمی و فوالدی 
ناچار از کاهش قیمت و کاهش هزینه های س��ربار و مازاد شده و به سمت 

بهره وری حرکت می کنند.
عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی بیان کرد: مدیریت تو در 
تو و این موضوع که برخی از تامین کنندگان قطعات خودروس��ازان بزرگ 
کشور، بخشی از سهام این شرکت ها را نیز در اختیار دارند، تعارض منافع 

به شمار می رود.
یوس��فی افزود: صنعت خودروی کش��ور در دو بخش با مش��کل مواجه 
اس��ت، یک بخش مدیریت و اصالح فرآیندها اس��ت و در این راس��تا، این 
موضوع که خودروسازی ها، خصوصی هستند یا دولتی می بایست مشخص 
ش��ود. انتصاب مدیران و حیات خلوت دولت های مختلف بودن نش��ان از 
دولتی بودن صنعت خودروی کشور است و در مقابل، پاسخگویی به مقوله 
بهره وری، تعارض منافع، اصالح قیمت ها، کاهش هزینه های سربار و سود 

حاصله مدیریت خصوصی خودروسازان را می رساند.

وی یادآور ش��د: از سوی دیگر انحصار حاکم بر صنعت خودروی کشور 
نی��ز موجب ش��ده ت��ا بی کیفیت ترین خودروه��ا با گران تری��ن قیمت به 

مصرف کنندگان تحویل شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: 
مدیریت دوگانه و غیرش��فاف همراه با تعارض منافع منشأ بروز مشکالت 
کنونی برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو اس��ت. در حال حاضر 
نظارت بر بازار مواد اولیه و محصول نهایی خودرو وجود ندارد. محصوالت 
به ش��کل خام صادر می شوند و این در حالی است که تولیدکنندگان قادر 
به تامین مواد اولیه موردنیاز تولید نیس��تند و نتیج��ه این وضعیت، بروز 
آش��فتگی در بازار است که در حال حاضر شاهد آن هستیم. پایه و اساس 
این مشکالت به کاهش ارزش پول ملی بازمی گردد و تا زمانی که اختالف 

فاحش نرخ ارز وجود دارد، مشکالت نیز تداوم خواهد داشت.

در مردادماه امسال بیش از 52 هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه های 
رسمی عرضه شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 43 درصد افزایش 

دارد.
به گزارش ایس��نا، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کش��تار دام 

کشتارگاه های رسمی کشور در ماه مرداد سال جاری را اعالم کرد.
براس��اس این گزارش، وزن گوش��ت قرمز عرضه ش��ده انواع دام های 
ذبح ش��ده در کشتارگاه های رسمی کش��ور در مرداد 1400 در مجموع 
52.800 تن گزارش ش��ده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر 

انواع دام بوده است.
گوشت گاو و گوساله با 28.232 تن، 53.5 درصد از وزن کل گوشت 
قرمز عرضه ش��ده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره 
ب��ا 20.189 تن، بز و بزغاله با 3.440 تن و س��ایر انواع دام با 939 تن، 

به ترتیب 38.2 درصد، 6.5 درصد و 1.8 درصد از وزن کل گوشت قرمز 
عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.

مقایس��ه عملکرد کش��تارگاه های رس��می کش��ور در مرداد 1400 با 
ماه مش��ابه سال 1399 نش��ان دهنده افزایش 43 درصدی مقدار عرضه 

گوشت قرمز  است.
مقدار عرضه گوشت در مرداد 1400 نسبت به ماه مشابه سال 1399 
برای گوس��فند و بره 65 درصد، برای بز و بزغاله 27 درصد، برای گاو و 
گوساله 32 درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش 62 درصد و برای شتر 

و بچه شتر 12 درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می دهد که مقدار 
عرضه گوش��ت قرمز در کش��تارگاه های رسمی کش��ور در مرداد 1400 

نسبت به ماه قبل )تیر( در حدود 2درصد کاهش داشته است.

مدیریت دوگانه و انحصاری بر تولید و عرضه مواد اولیه و خودرو حاکم است

عرضه 52 هزار تنی گوشت قرمز
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کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

مصاحبه ها و جلسات آنالین می تواند استرس بسیار زیادی برای افراد به 
همراه داشته باشد. شرکت در جلسات مهم کاری حتی در شرایط حضوری 
هم برای بس��یاری از افراد سخت و همراه با نگرانی های فراوان خواهد بود. 
با این حساب تکلیف جلسات آنالین کامال روشن است. بسیاری از افراد در 
جلسات آنالین اشتباهات بسیار بیشتری در مقایسه با حالت عادی انجام 
می دهند. هدف ما در این مقاله جست و جوی برخی از راهکارهای مناسب 

برای کاهش فشار و استرس شرکت در جلسات آنالین است. 
نکت��ه ای که م��ا در این مقاله مدنظ��ر قرار داده ایم، مرب��وط به اهمیت 
پس زمینه و محیط پیرامون ش��ما به هنگام برقراری تماس ویدئویی برای 
ش��رکت در جلسات کاری آنالین اس��ت. بدون تردید هیچ فردی مایل به 
انتقال احساس��ات نامناس��ب و تقویت برداش��ت های منفی از خودش در 
طول جلس��ه کاری نیس��ت. درست به همین خاطر ش��ما باید نسبت به 
پس زمینه تان توجه نشان دهید. این امر در صورت طراحی یک پس زمینه 
حرفه ای و نمایانگر فضای عادی کس��ب و کار به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی طرف مقابل و موفقیت در جلسه آنالین کمک خواهد کرد. در ادامه 
برخی از نکات درباره نحوه طراحی پس زمینه برای جلسات آنالین را مورد 

بررسی قرار می دهیم. 

ضرورت استفاده از پس زمینه واقعی
برخی از کارآفرینان برای ش��رکت در جلس��ات کاری ب��ه طور مداوم از 
پس زمینه های پیش فرض ابزارهای ارتباطی مثل زوم اس��تفاده می کنند. 
این امر ش��اید ایده ای جذاب باشد، اما تاثیرگذاری به شدت منفی بر روی 
طرف های دیگر جلسه دارد. راهکار مناسب در اینجا تالش برای استفاده از 
یک پس زمینه واقعی اس��ت. بسیاری از افراد به هنگام شرکت در جلسات 
کاری آنالی��ن از طریق پس زمینه هر کاربر برخی حدس های اولیه درباره 
وی زده و ب��ه این ترتیب پیش فرضی نس��بت به او پی��دا می کنند. با این 
حساب شما با طراحی یک پس زمینه واقعی و مناسب امکان تاثیرگذاری 

بر روی دیگران، بدون حتی یک کلمه حرف زدن، را دارید. 
استفاده از ترکیب رنگ آبی

روانشناس��ی رنگ ها به ش��ما برای طراحی یک پس زمینه مناس��ب در 
جلس��ات آنالین کاری کمک زیادی می  کند. طیف رنگ آبی از این منظر 

نشانه آرامش و انتقال دهنده این حس در میان دیگران است. با این حساب 
اگر شما به دنبال انتقال چنین حسی به دیگران هستید، باید دست کم یک 
المان با رنگ آبی در پس زمینه تان داش��ته باشید. این المان می تواند یک 
تابلو، رنگ دیوار یا حتی لیوانی ساده در کنار دست تان باشد. نکته مهم در 

این میان ضرورت نمایش این رنگ در پس زمینه است. 
استفاده از کتاب و قفسه های مختلف

کتاب نش��انه ای مستقیم از دقت نظر و اهل مطالعه بودن است. درست به 
همین خاطر بس��یاری از افراد برای تزیین دفتر کار یا حتی خانه شان از انواع 
کتاب ها اس��تفاده می کنند. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی دیگران در 
جلس��ه های آنالین و نش��ان دادن دقت نظر و سختکوشی تان هستید، هیچ 
نکته ای به اندازه استفاده از تعدادی کتاب و قفسه های مخصوص برای چیدن 
آنها در پس زمینه نیس��ت. این امر ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در میان 
حاضران در جلسه مورد توجه قرار می دهد.  بسیاری از افراد برای شرکت در 

جلسات کاری یک گوشه تاریک از خانه یا محل کار را انتخاب می کنند. این 
امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را سخت و حتی غیرممکن خواهد کرد. 

توجه به نور مناسب
نور مناسب در وضوح تصویر شما اهمیت زیادی دارد. وقتی شما زمان زیادی 
ب��رای طراحی پس زمینه تان اختصاص داده اید، باید فکری به حال نورپردازی 
درست داشته باشید، در غیر این صورت تمام زحمات تان بی نتیجه باقی خواهد 
ماند.  استفاده از نور طبیعی در طول روز و همچنین انواع المپ برای تقویت 
روشنایی در شب ها بهترین ایده برای تجربه یک جلسه آنالین کاربردی است. 
همانطور که شما در جلسات حضوری از نورپردازی درست اتاق جلسه مطمئن 
می شوید، در اینجا هم باید چنین راهکاری را پیش بگیرید. اینطوری امکان 
تاثیرگذاری مناسب بر روی شرکت کنندگان در جلسه را پیدا خواهید کرد و 

کیفیت تصویرتان هم عالی خواهد بود. 
theladders.com :منبع

برگزاری جلسات کاری آنالین و چالش پس زمینه
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اخبار

ساری – دهقان : نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای 
اسالمی عنوان کرد: گازرسانی به مناطق کمتر توسعه یافته مصداق بارز 
عدالت اجتماعی است. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
"دکتر شمس الدین حسینی" با اشاره به مطلب فوق، عملکرد شرکت 
گاز استان را در گسترش زیرساخت های استان بسیار خوب توصیف کرد. 
وی با اشاره به حذف محدودیت های سرانه در بودجه سال جاری بر ادامه 
روند توسعه گازرسانی به مناطق کوهستانی جواهرده و اشکورات رامسر 
تاکید کرد. نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسالمی در 
ادامه ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته توسط شرکت گاز استان 
در این راستا گفت: از عملکرد مطلوب شرکت گاز در تامین مستمر گاز 
طبیعی و توســعه آن در مناطق دوهزار و شروع عملیات گازرسانی به 
روستاهای دریاسر عباس آباد و همچنین محدوده دالیخانی منطقه جنت 
رودبار رامسر، بیانگر موضوع فوق است و با عزم راسخ و توانی که در این 
شرکت قابل مشاهده است، امیدواریم با استفاده حداکثری از ظرفیتهای 
قانونی و همدلی مسئولین شاهد بهره مندی تمامی روستاهای باقی مانده 
و واجدالشرایط از این نعمت خدادادی باشیم. در ادامه "مقدم بیگلریان" 

سرپرست شرکت گاز استان نیز با اشاره به اهمیت گاز طبیعی به عنوان 
محور توسعه پایدار، از این نعمت خدادادی به عنوان یک زیرساخت مهم 
نام برد و گفت: اقدامات مهمی در راستای افزایش ظرفیت گازرسانی در 
شهرستان رامسر و همچنین ایمن سازی زیرساخت های گازرسانی در 
مســیر رودخانه ها در دســت برنامه ریزی و اجرا می باشد. وی با بیان 
پیگیری هــا و اقدامات صورت گرفته نماینده مردم منطقه و فرمانداران 

شهرستان های رامسر، تنکابن و عباس آباد جهت گازرسانی به روستاهای 
فاقــد گاز، ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی های صورت پذیرفته و اخذ 
مجوزهای الزم بتوانیم در آینده ای نه چندان دور، شــاهد بهره برداری 
از طرح های گازرســانی و توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر مناطق تحت 
پوشش باشیم.  بیگلریان، برنامه ریزی برای انتخاب پیمانکار پروژه فاز ۱ 
جواهرده و همچنین فاز ۲ دالیخانی خبر داد و گفت:  پیمانکار کارهای 
باقیمانده خطوط تغذیه و شــبکه توزیع گاز منطقه سه هزار تنکابن به 
زودی انتخاب خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مراحل اولیه بررسی مسیر 
و بازاریابی برای گازرسانی به محدوده اشکورات شهرستان رامسر صورت 
پذیرفته است افزود: به زودی روش اجرایی این پروژه گازرسانی تعیین 
تکلیف خواهد شد. سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه مناطق 
روستایی باقی مانده در شهرستان تنکابن در مناطق صعب العبور و رانشی 
می باشــند، کار اجرایی پروژه را بسیار سخت بیان کرد و اظهار داشت: 
تالش خواهد شد در مناقصات آتی در انتخاب پیمانکار جواهرده محقق 
شود.  بیگلریان ابراز امیدواری کرد با همکاری ادارات و دیگر سازمان ها 

شاهد گشایش روند اجرای پروژه های گازرسانی باشیم.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی ویژه و با حضور حجه 
االسالم و المسلمین ابوترابی فرد،امام جمعه موقت تهران،استاندار قزوین 
و جمعی از مســئولین استانی،”شرکت آب و فاضالب استان قزوین” در 
بین دســتگاه های اجرایی به عنوان رتبه نخست ارزیابی عملکرد سال 
۹۹ در بین ۱۱۴ دستگاه اجرایی دست یافت. به گزارش روابط عمومی، 
در این مراســم همچنین لوح یاد شــده که به تایید هدایت اله جمالی 
پور، اســتاندار قزوین و ابوالفضل یاری، رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان قزوین رسیده بود، به داراب بیرنوندی، مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان قزوین اعطا شد. در ادامه این برنامه همچنین از 
بهزاد شکوری،معاون منابع انسانی،ناصر المعی،معاون درآمد و خدمات 
مشترکین ،سعید زارع پور،معاون برنامه ریزی و زین العابدین باجلوند، 
مســئول ارزیابی عملکرد ، به عنوان تیــم کاری برتر در زمینه ارزیابی 
عملکرد شرکت آب و فاضالب تقدیر مجدد به عمل آمد و الوح جداگانه 

ای به ایشان اعطا گردید. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین 
در این زمینه گفت: ارزیابی صورت گرفته بر پایه بررســی های کمیته 
ارزیابی عملکرد ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ودر نظر 
گرفتن عملکرد شرکت در چهارچوب سیاست های ابالغی انجام گرفته 
است داراب بیرنوندی تصریح کرد: ارزیابی مورد اشاره دارای محورهایی 
چون صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری، استقرار دولت الکترونیک، 
مدیریت سرمایه انسانی، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و اصالح 
ساختار ســازمانی صورت گرفته است است. وی همچنین کسب رتبه 
مذکور را نشــانگر حرکت به ســمت جلو در ارائه خدمات به شهرها و 
روستاهای اســتان ذکر کرد و اظهار داشت:  این ارزیابی ها، مسئولیت 
های شــرکت را در افزایش رضایتمندی مردم برای ارائه خدمات پایدار 
دوچندان می نماید گفتنی اســت شرکت آب و فاضالب استان قزوین 
در سال های گذشته نیز موفق به کسب رتبه های برتر ارزیابی عملکرد 

ملی و استانی در بین دستگاه های اجرایی  شده است. در پایان یاد آور 
می شود عملکرد مثبت شرکت سبب شده طی سه سال گذشته، شرکت 

یکپارچه استانی رتبه اول را کسب نماید.

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: نشست »بررسی و پیگیری رفع 
مشــکالت مجموعه فوالد مبارکه در حوزه واردات« با حضور مدیر کل 
گمرکات استان اصفهان و رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت 
استان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، 
در ابتدای این نشست، رسول کوهستانی پزوه مدیر کل گمرکات استان 
اصفهان با بیان این نکته که در کشور تنها شاهد وجود دو گمرک قانونی 
اختصاصی هســتیم که متعلق به مجتمع فــوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان است تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های قانونی این گمرک های 
اختصاصی می تواند نقش بسیار موثری در تسهیل فعالیت های گمرکی و 
واردات مواد اولیه و ماشین آالت این دو مجموعه بزرگ صنعتی ایفا نماید. 
وی تسهیل واردات و کاهش هزینه انبارداری را از مهمترین مزیت های 
اســتفاده از این گمرکات اختصاصی دانست.  مدیر کل گمرکات استان 
اصفهــان با تاکید بر حمایت ویژه گمرک اصفهان از واردات مواد اولیه و 
ماشــین آالت این مجموعه بزرگ صنعتی گفت: با توجه به حجم باالی 
واردات مجموعه فوالد مبارکه الزم است اقدامات الزم در جهت جلوگیری 
از متروکه شدن کاال های وارداتی این شرکت صورت گیرد. کریم سلیمی، 

رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان نیز با اعالم آمادگی ســازمان صمت استان برای پیگیری و رفع 
مشکالت فعاالن اقتصادی استان در حوزه ثبت سفارش و واردات کاال، 
رفع مشکالت موجود در سامانه جامع تجارت را یکی از دغدغه های مهم 
وزارت صمت و ســازمان صمت استان دانست که می تواند نقش مهمی 
در تســهیل تجارت خارجی و کاهش دغدغه های فعاالن اقتصادی ایفا 
نماید. وی خواستار ارائه لیست مشکالت شرکت فوالد مبارکه در حوزه 

ثبت سفارش و استفاده از سامانه جامع تجارت به این سازمان به منظور 
پیگیری و رفع ریشــه ای این مشکالت شد.  در ادامه زهرا زمانی مدیر 
پژوهش و بررسی های اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح اقدامات پارلمان 
بخــش خصوصی اصفهان در حوزه ارزی تصریــح کرد: با آغاز فعالیت 
هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان در سال ۹8؛ پیگیری 
و رفع مشکالت ارزی اعضاء و همچنین کمک به توسعه صادرات استان 
در اولویــت برنامه های پارلمان بخش خصوصی اصفهان قرارگرفت که 
ایجاد میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی برای نخستین بار در کشور در 
سال ۹8 و همچنین ایجاد میز های صمت و امور گمرکی از مهمترین 
اقدامات این حوزه بود که نقش بسیار مهمی در پیگیری و رفع مشکالت 
ارزی فعاالن اقتصادی استان اصفهان داشت.  وی افزود: خوشبختانه با 
پیگیری های انجام شــده در اتاق بازرگانی اصفهان شاهد دستاوردهای 
مناسبی در حوزه کسب و کار استان و کشور بودیم که صدور بخشنامه 
ها و دستورالعمل های تسهیلگر در حوزه ارزی و رفع بخش قابل توجهی 
از مشــکالت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان و کشور از مهمترین 

دستاوردهای آن بوده است.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: دفاع مقدس باید به عنوان یک 
مکتب در نظر گرفته شــود تا بتوان زوایای مختلف آن را تمام و کمال 

مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور جانشین فرمانده سپاه 
قدس گیالن در بسیج اقشار، معاون اجرایی سپاه قدس استان  جانشین 
فرماندهی مرکز آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم رشت،مشــاور 
اســتاندار در امور ایثارگران، مشاور اســتاندار در امور زنان و خانواده و 
خانواده معظم شــهدا در ســالن شهید عباسپور شــرکت سهامی برق 

منطقه ای گیالن برگزار شد.

» بهمن داراب زاده« مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 
در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس ابعاد و زوایای 
مختلفی دارد و مختص به یک هفته نبوده و باید در طول سال و در همه 

ایام سال به آن پرداخت و آن را تبیین کرد.
وی افزود: ارزش و اهمیت دوران دفاع مقدس و دالوریهای رزمندگان، 
ایثارگران، شهدا و آزادگان ما در خلق صحنه های بی نظیر دفاع مقدس 
به حدی اســت که امام راحل رضوان اهلل علیه فرمودند که  به منزلت و 

جایگاه رزمندگان و دفاع مقدس غبطه می خوردند.
داراب زاده گفــت: دفاع مقــدس ابعاد و زوایای مختلفــی دارد، اما 
مهمترین جنبه، روح معنوی دفاع مقدس است. ایثار،گذشت، عشق، کار 
بی ریا، کار برای خدا و والیت پذیری و ... روح معنوی دفاع مقدس است 
که بی انتها بوده و تبیین آن شــاید سال ها زمان ببرد. در واقع به دفاع 
مقدس باید به عنوان یک مکتب نگریســته شود تا تمام و کمال بتوان 

زوایای مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن گفت: گرامیداشت 

هفتــه دفاع مقدس این پیام را به دشــمنان می دهــد که ملت غیور 
ایران همیشــه آماده و در صحنه است و همچون گذشته آماده هرگونه 
جانفشانی و از خودگذشتگی می باشند. اگر چه دشمنان با شبهه افکنی 
و وارونه جلوه دادن حقایق و ایجاد تردید در دل جوانان می خواهند ذهن 
آنان را منحرف کنند تا بتوانند ارزش دفاع مقدس را کم رنگ کنند و بر 

ظلم و تعدی خود بر جهانیان ادامه دهند.
وی افزود: امروز فرهنگ غنی دفاع مقدس در بین کشــورهای جهان 
ترویج پیدا کرده است و شاهد گسترش و نفوذ دین مقدس اسالم، جبهه 

مقاومت و فرهنگ شهید سلیمانی ها در جهان و منطقه هستیم.
ســرهنگ حبیبی جانشین  ســپاه قدس گیالن در این آیین گفت: 
ویژگی های فردی و شــخصیتی صدام حســین، وضعیت فرهنگی و 
اقتصــادی ایران و نظام های قدرتمند جهانی و منطقه ای از مهمترین 
عواملی بودند که باعث شکل گیری جنگ تحمیلی بر ملت مظلوم ایران 

شد.

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسالمی:

گازرسانی به مناطق کمتر توسعه یافته مصداق بارز عدالت اجتماعی است

 درخشش کم نظیر شرکت آب و فاضالب استان قزوین 
و کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد استان

به همت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:

نشست »بررسی و پیگیری رفع مشکالت شرکت فوالد مبارکه در حوزه واردات« 

مدیر عامل برق گیالن در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

مهمترین بعد دفاع مقدس، روح معنوی آن است

 تقویت شبکه فوق توزیع مرکز خوزستان 
با برقداری خط پیروزان به رینگ اهواز

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه عملیات احداث خط دومداره پیروزان به رینگ اهواز 
به پایان رسیده و خط برقدار شده است، گفت: این خط دو مداره ۱۳۲ کیلو ولت باعث می شود که شبکه فوق توزیع مرکز استان خوزستان 

تقویت و از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار شود.
محمود دشت بزرگ بیان کرد: خط دومداره ۱۳۲ کیلو ولت پست ۴۰۰ کیلو ولت پیروزان به رینگ اهواز ۱۰ کیلومتر طول مدار دارد و 

۴۱۵ میلیارد ریال هزینه بهره برداری از آن است.
وی با بیان اینکه این پروژه باعث بهبود وضعیت رینگ ۱۳۲ کیلو ولت شهر اهواز می شود، افزود: رینگ بودن شبکه برق یعنی اینکه 
از هر سو همدیگر را تغذیه می کنند و اگر از نقطه ای شبکه قطع شود از طرف دیگر تغذیه می شود و بدین ترتیب خاموشی ها کاهش 

پیدا می کند و در مواقع حوادث از همدیگر پشتیبانی می کنند و اگر پست انتقالی از مدار خارج شود این پست جایگزین آن می شود.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: عالوه بر پایداری شبکه برق، از مزایای دیگر این پروژه می توان به توسعه و 

تقویت زیرساخت های شبکه برق در منطقه برای اشتغال زایی در بخش های صنعتی و کشاورزی اشاره کرد.
دشت بزرگ اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته تاکنون با احتساب این پروژه، ۳۰ کیلومتر فیبر نوری و ۱۶۵ کیلومتر مدار خط به بخش 

انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

بررسی و آزمایش جایگذاری تسمه حمل بار هنگام جابه جایی و نصب پایه 
های بتونی تیر برق به جای زنجیر

کرمان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، علیرضا خواجویی مدیر دفتر ایمنی و کنترل 
ضایعات این شــرکت در خصوص بررسی و آزمایش جایگذاری تسمه حمل به 
جای زنجیر، بیان نمود:با توجه به وقوع حوادثی که در طول ســالیان متمادی 
هنگام استفاده از زنجیر هنگام حمل، نصب و برکناری پایه های برق صورت می 
گرفت و خطرات زیادی نیز به دنبال داشت این شرکت اقدام به بررسی و آزمایش 
جایگذاری و جایگزین نمودن تسمه به جای زنجیر نموده است و در همین راستا 
با حضور تعدادی از کارشناسان فنی شرکت در مدیریت برق شهرستان بردسیر 

بار دیگر تسمه مورد آزمایش های متعدد قرار گرفت.
وی افزود:با توجه به نوع تسمه های موجود در بازار بعد از نصب دو اصله تیر برق و یک برکناری، دچار زدگی می گردند به طوری که 
استفاده مجدد از آنها ریسک باالیی را به دنبال دارد عالوه بر این، با توجه به قیمت تسمه های فوق  و اختصاص حداقل یک تسمه به منظور 

نصب سه اصله تیر در اجرای پروژه ها این هزینه  به سایر هزینه های اجرای پروژه افزوده خواهد شد.
خواجویی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد اگر استفاده از تسمه در بین تمامی پیمانکاران و گروه های کاری عملیاتی و اجرایی 
گردد می توان اظهار نظر نهایی را در خصوص مزایا و  یا معایب تسمه عنوان نمود و با توجه به هزینه انجام شده، کاهش سطح ریسک 
تسمه را در عمل نسبت به زنجیر ارزیابی نمود. وی در پایان سخنان خود به ارائه توضیحاتی در خصوص مزایا و معایب تسمه پرداخت و 
گفت:  تسمه حمل بار در واقع نوعی باربند و جهت بستن و جابه جایی بار می باشد، امروزه تسمه حمل بار در بیشتر صنایع مورد استفاده 

قرار می گیرد و عمالً جایگزینی منعطف تر و کم خطر تر از سیم بکسل و یا زنجیر می باشد.
وی تصریح نمود: تسمه دارای ساختاری نرم و انعطاف پذیر می باشد و مانند سیم بکسل و یا زنجیر باعث ایجاد پارگی و یا برش نمی شود، 

به همین منظور امروزه در کارگاه ها و صنایع کوچک و بزرگ نیز به منظور ایمنی بیشتر از این تسمه ها استفاده می شود.

تکمیل طرح آبرسانی رینگ جنوبی اراک ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
اراک- فرناز امیدی: معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: تکمیل طرح آبرسانی رینگ جنوبی خط انتقال آب سد 

کمال صالح به اراک ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، حسین اسدی افزود: برای خرید لوله و تجهیزات مورد نیاز  این طرح عمرانی 

مهم تاکنون ۲۵۰ میلیارد  ریال هزینه شده که  ۱۴۰ میلیارد ریال از این هزینه ها  طلب پیمانکار است.
وی اظهار داشــت: ۱طول طرح آبرســانی رینگ جنوبی خط انتقال آب سد کمال صالح به شهر اراک ۱۴ کیلومتر است و  ۴۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون عمده شیرآالت و اتصاالت و حدود تامین شده است.
معاون طرح و توســعه شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: گام اول اجرای این طرح آبرسانی ۲ و نیم کیلومتر خط اصلی با 8۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی انجام شده و گام دوم نیز با ۶ کیلومتر در مرحله برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار است.
اسدی افزود: این طرح آبرسانی که در مجاورت راه کمربندی جنوبی شهر اراک در دست انجام است و  شامل خط انتقال به طول حدود 
۱۴ کیلومتر با لوله های فوالدی در سایزهای ۶۰۰ و ۷۰۰ میلی متری است که با  اجرای آن ۱۰۰ درصد مردم شهر اراک از آب آشامیدنی 
سد کمال صالح نفع می برند. وی اظهار داشت: کوی صنعتی، کوی مسکن، شهرک ولیعصر، گردو، فاز یک، فاز دو، شهرک شهید بهشتی و 
کوی اندیشه قرار است با تکمیل این طرح آبرسانی از مزایای آن بهره مند شوند. معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای مرکزی خاطر 
نشان کرد: بستر زمین در  مسیر اجرای عملیات خط انتقال رینگ جنوبی آبرسانی اراک سنگی است و اجرای این طرح نسبت به رینگ 
شمالی دشواری های بیشتری دارد. اسدی افزود: با بهره برداری از طرح آبرسانی رینگ شمالی شهر اراک تمامی شهرک های شمالی واقع در 
قسمت شمالی بلوار امام علی )ع(، پردیس، قائم، الجواد، الغدیر، آزادگان،بعثت، مشاور،الهیه، حافظیه، حمید و غیره از آب سالم و بهداشتی 
تصفیه خانه ســد کمال صالح برخوردار شــدند. وی توضیح داد: طرح کمربند شمالی انتقال آب شهر اراک  شامل خط انتقال به طول ۹ 
کیلومتر با لوله فوالدی سایزهای یک هزار، یک هزار و ۲۰۰ و 8۰۰ میلی متری و نیز یک مخزن ذخیره ۱۰ هزار مترمکعبی بتنی و حوضچه 
های شیرآالت است سال گذشته به اتمام رسیده است. ۹۲ درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، سه و پنج دهم 

درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می شود.

فرمانده انتظامی گلستان:
مشارکت 2۰۰ نیروی پلیس گلستان در عملیات اطفای حریق درازنو 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی گلستان از اعزام نیروهای پلیس برای مهار آتش سوزی جنگل های درازنو کردکوی 
خبرداد.سردار محمد سعید فاضل دادگر در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با افزایش دامنه آتش در جنگل های درازنو کردکوی، فرماندهی 
انتظامی اســتان گلســتان تمامی توان خود را برای کنترل و مهار آتش در کنار سایر نیروهای امدادی و مردمی بکار گرفته است.فرمانده 
انتظامی گلستان افزود: فرایند اعزام بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای انتظامی، پلیس راه و یگان ویژه به منطقه درگیر در حریق از روز گذشته 
آغاز و همچنان ادامه دارد.وی تأکید کرد: این فرایند تا پایان کامل عملیات اطفاء حریق ادامه دارد.رئیس مدیریت بحران کردکوی هم گفت: 
۱۱ دستگاه ماشین آتش نشانی برای کمک به اطفای آتش جنگل های مناطق کوهستانی دارزنو اعزام شدند.ابراهیم قدمنان با اشاره به 
گستردگی آتش سوزی به جهت وزش بادهای شدید از همه شهروندان شهرستان و عالقمند به محیط زیست و منابع طبیعی و جنگلی 
سایر شهرهای هم جوار هم خواست با حضور در این مناطق آتش نشانان را در امر خاموش کردن آتش کمک کنند.طبق گفته وی بیش از 

۱۰۰ هکتار از جنگل های این منطقه درگیر حریق شده است.

شمس اللهی:
طرح اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه ها توسط شرکت گاز ایالم در 

حال اجراست
ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: طرح ملّی اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه های مسکونی و اداری 
توسط شرکت گاز استان ایالم در حال اجراست. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی در جلسه  با مجریان 
و پیمانکاران اجرای طرح اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها، خواستار تسریع در اتمام عملیات اجرایی بهینه سازی موتورخانه  های مسکونی، 
تجاری و اداری ثبت نام شده استان شد. وی اظهار داشت: اصالح و ترمیم عایق کاری موتورخانه، تنظیم مشعل و نصب رسوب گیر آب، 

سبب صرفه جویی در مصرف گاز مشترکین شده و به تبع آن کاهش هزینه گاز بهای آنها نیز فراهم خواهد شد.
 وی با بیان اینکه با اجرای این طرح گاز مصرفی واحد ها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می یابد، تصریح کرد: از ابتدای شروع این طرح تاکنون، 
۹۷ مشترک در سامانه ثبت نام کرده اند که تاکنون اجرای ۶۹ مورد از بهینه سازی به صورت کامل انجام شده و ۲8 مورد در دست اقدام و 
اجرا است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به برنامه های آتی این شرکت برای اجرای اصالح و بهینه سازی موتورخانه های مسکونی و 
اداری اشاره و تصریح کرد: با توجه به اجرای مرحله دوم این طرح ملّی که موتورخانه واحد های اداری را شامل شده است، انتظار می رود که 
ادارات دولتی که دارای موتورخانه فرسوده یا راندمان پایین می باشند  و مصرف گاز بیش از استاندارد دارند، قبل از شروع فصل سرما در 
سامانه ir.nigc.goc//:https ثبت نام کرده و از مزایای این طرح ملّی بصورت رایگان بهره مند شوند. شمس اللهی تصریح کرد: با اجرای 

این موضوع مهم عالوه بر  کاهش هزینه گاز بهای ادارات، گامی در صرفه جویی و کاهش مصرف گاز در فصل سرما برداشته خواهد شد.

توزیع 15۶۳ بسته مهر تحصیلی بین دانش آموزان از محل موقوفه شیخان
قم - خبرنگار فرصت امروز:  ۱۵۶۳ بسته مهر تحصیلی به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال و از محل عواید موقوفه شیخان تهیه و بین 

دانش آموزان نیازمند استان قم توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، طرح مهر تحصیلی از محل عواید 
موقوفات و به همت ادارات اوقاف استان اجرایی شده است. بر این اساس و به گفته سید سجاد موسوی قیداری رئیس اوقاف ناحیه یک 
شهرستان قم، هزار و ۵۶۳ بسته لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز دانش آموزان به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱۹ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال تهیه 
و در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده است. وی افزود: این بسته ها از محل عواید موقوفه مزار مقدس شیخان و با مدیریت اداره اوقاف 

ناحیه یک شهرستان قم تهیه شده اند.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیر  باغبانی   سازمان   جهاد 
 کشاورزی   استان   آذربایجان شرقی   از  تولید ۱8۰   هزار  تن   انگور  در  استان  
 طی  ســال   جاری   خبر  داد و گفت: ۵۶ واحد صنایــع تبدیلی انگور در 
اســتان فعالیت می کند که بخشی از این انگور به عنوان مواد اولیه وارد 
خط تولید این واحدها می شــود. محمدباقر  بی پروا  با  بیان   اینکه   وسعت  
 تاکستان های   آذربایجان شرقی   ۱۷   هزار  و  ۵۲۳   هکتار  است، اظهار کرد: 
امســال ۵۲۳   هکتار  از تاکســتان های باغ غیربارور  و  ۱۷   هزار  هکتار  آن 
 بارور  بوده  است.   وی   با  بیان   اینکه   براساس   برآوردهای   اولیه   میزان   تولید 
 انگور  در  ســال جاری   باید  به بیش   از  ۳۰۵   هزار تن   می رسید، ادامه داد: 
در  اثر  سرمازدگی   و  تگرگ   حدود  ۱۲۵   هزار  تن   از  محصول   از  بین   رفت 
 و  میزان   تولید  انگور  در  سال   جاری   به ۱8۰ هزار  تن   رسید.   مدیر  باغبانی  
 سازمان   جهادکشاورزی   آذربایجان شرقی   با  بیان   اینکه   حدود  پنج  درصد 
 تولید  انگور  معادل   ۲۷   هــزار  تن   به صورت   تازه خوری   و  مصارف   محلی  
 اعم   از  غوره و  دوشــاب   مصرف   می شــود، افزود:   8۵   درصد  بقیه   معادل  
 ۱۵۳   هزار  تن   نیز  به   کشــمش   کالیفرنی   و  تیزآبی   تبدیل   می شود.   وی  
 متوســط   عملکرد  انگور  در  آذربایجان شرقی   را  ۱8   تن   در  هکتار  دانست  
 و  بیان کرد:   انگور  و  فرآورده های   آن   از  جمله   ســبزه   و کشــمش   یکی   از 
 اقالم   صادراتی   کشور  محسوب   می شود  و استان از  نظر  سطح   زیرکشت  

 تولید  انگور  و  فرآورده های   آن   جایگاه   ویژه ای   در  کشــور دارد.    »بی پروا« 
 با  بیان   اینکه   حدود  ۹۰   درصد  تولید  ســال جاری   معادل   ۳۹   هزار  تن   به  
 کشــمش   کالیفرنی   و  حدود  ۱۰   درصد  معادل   پنج هزار  تن   به   کشمش  
 تیزابی   و  آفتابی   تبدیل   می شود، ادامه   داد:   مجموع   کشمش   فرآوری شده  
 اعم   از  کالیفرنی   و  تیزآبی   ۴۴   هزار  تن   اســت  که  بیشــتر  به   کشورهای  
 حوزه   خلیج   فارس   و  آسیای   میانه   و  روسیه   و  برخی   کشورهای   اروپایی  و 
 آفریقایی  صادر  می شود.   وی   با  بیان   اینکه   فعاالن   بخش   کشاورزی   استان  

 عالوه   بر  فرآوری   انگور  تولیدی   استان   بخشی   از  تولید  استان های   همجوار 
 را  خریــداری   و  به   محصول   صادراتی   تبدیــل   می کنند، اضافه کرد:   رقم  
 بی دانه   انگور  )کشمشی( ۹۰   درصد  ســطح   زیر  کشت   باغ های  استان   را 
 تشــکیل   می دهد  و  ۱۰   درصد  بقیه   را  نیز  ارقام   دیگری   از  قبیل   فخری،  
 عسگری،   حسینی،   صاحبی،   دسته چین،   شاهانی،   قوراشیرین  یا  تبرزه،   قره  
 ازوم   و  خلیلی   تشکیل   داده   است .   مدیر  باغبانی   سازمان   جهادکشاورزی  
 آذربایجان شرقی   همچنین اظهار داشــت:   ملکان   با  تولید  ۹۵   هزار  تن،  
 بناب   با ۵۰   هزار  تن   و  مراغه   با ۱۷   هزار  تن   به   ترتیب   مقام   اول   تا  ســوم  
 تولید انگور اســتان را به   خود  اختصاص   داده اند.    به گفته وی ۵۶   واحد 
 صنایع   تبدیلی   انگور  در ســطح   اســتان   وجود  دارد  که   صاحبان آنها به  
 صورت   تخصصی   و  حرفه ای   در  حال   فعالیت   هســتند.   وی  با اشــاره به 
اینکه ملکان   رتبه   اول   را  از  حیث   کارخانه های   فرآوری   در  حال   ساخت   به  
 خود  اختصاص   داده ، بیان کرد: ۹۰   درصد  محصوالت   تبدیلی   کارخانه ها 

 صادراتی است  و توسعه در این زمینه به ارزآوری بیشتر منجر می شود.
وی   از  تبدیل   شدن   بزرگترین   شهرک   صنعتی   ملکان   به   صنایع   تبدیلی  
 انگور  خبر  داد  و  افزود:   در  حال   حاضر  این   شهرک   در  حال   ساخت   است   و 
 در  آینده ای   نزدیک   به   بزرگ ترین   شهرک   فرآوری   انگور  در  کشور  معرفی  

 خواهد  شد.

مدیر  باغبانی   سازمان   جهادکشاورزی   استان:

1۸۰   هزار  تن   انگور  در  آذربایجان شرقی   برداشت شد    
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شماره 1870
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شماره 1868



تمایزبخشی به برند با گوش دادن به مشتریان در فضای آناین

به قلم: فی شیلز / کارشناس بازاریابی و کسب و کار - ترجمه: علی آل علی

مش��تریان در بازارهای مختلف همیش��ه به دنبال برندهایی هستند که به خوبی آنها را درک کنند. این 
امر حتی از کیفیت و قیمت نهایی محصوالت نیز برای مش��تریان اهمیت باالتری دارد. مهمترین ابزار در 
این میان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب نظرشان به برند گوش دادن به آنها در فضای آنالین 
است. این امر نه تنها شما را در میان مشتریان محبوب می کند، بلکه تمایز منحصر به فردی نیز به کسب و 
کارتان خواهد داد. امروزه بسیاری از برندها به دنبال ایجاد تمایز میان عملکردشان با رقبا هستند. بنابراین 
اگر ش��ما هم به دنبال چنین الگویی هس��تید، باید هرچه سریع تر اقدام به استفاده از تکنیک گوش دادن 
به مش��تریان در فضای آنالین نمایید. این تکنیک به طور خالصه به فرآیند پیگیری نظرات و تجربه هایی 
که مشتریان درباره موضوعات مختلف، به طور معمول مرتبط با برندتان، به اشتراک می گذارند، است. این 
فرآیند ارزیابی س��ایت ها، فروم ها و به طور کلی ش��بکه های اجتماعی را شامل می شود. نکته جالب اینکه 

حتی در خارج از عرصه بازاریابی نیز چنین الگویی برای مطالعات و پژوهش های حرفه ای کاربرد دارد. 
وقتی ش��ما به نظرات و تجربه های مش��تریان اهمیت می دهید، مزایای آن در کس��ب و کارتان نمایان 
خواهد ش��د. این امر به طور ویژه ای کس��ب و کارتان را نس��بت به رقبا متمایز خواهد کرد. ما در ادامه به 
تاثیر گوش دادن به مشتریان بر روی کسب و کارها خواهیم پرداخت. همچنین شیوه های گوش دادن به 
مشتریان به بهترین شکل ممکن را نیز مرور خواهیم کرد. این امر به شما برای تصمیم گیری سریع درباره 

انتخب این استراتژی کمک خواهد کرد. 
فهم بهتر مشتریان

هر برندی در بازار باید براساس نیاز و خواسته مشتریان اقدام به تولید و عرضه محصول کند. متاسفانه 
امروزه بس��یاری از برندها براس��اس آنچه حدس می زنند، محصوالت ش��ان را روانه بازار می کنند. این امر 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
ش��ما برای اینکه درک درس��تی از خواس��ته ها و انتظارات مشتریان تان داشته باش��ید، باید اول از همه 
کلیدواژه های پرکاربرد در شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای آنالین را شناسایی نمایید. این امر به 
ش��ما صرفه جویی در زمان برای شناسایی بحث های مهم مشتریان کمک خواهد کرد، در غیر این صورت 
ش��اید کار شما برای مدت زمانی طوالنی ادامه پیدا کرده و حتی توانایی تاثیرگذاری بر روی یک مشتری 

را هم نداشته باشید. 
بررسی کلیدواژه های پرکاربرد در یک بازار به شما امکان تحلیل دقیق از موضوعات داغ برای مشتریان 
را می دهد. این امر گاهی اوقات حتی موجب فهم بهتر انتظارات مشتریان نیز می شود. با این حساب شما 

باید همیشه نیم نگاهی به این الگوی فعالیت در بازار داشته باشید.
شناسایی ترندهای فوری

گاهی اوقات در بازار برخی از ترندها به طور فوری و برای مدت زمانی کوتاه داغ می شوند. شما در این 
میان باید به سرعت نسبت به ترند موردنظر واکنش نشان داده و در تالش برای استفاده از آن به بهترین 
ش��کل ممکن باش��ید، در غیر این صورت فرصت موردنظر به سرعت از دس��ت خواهد رفت. چنین امری 
اغلب اوقات  همراه با نوعی اشتباه بزرگ از سوی کسب و کارهاست. بنابراین شما باید در کوتاه ترین زمان 

ممکن ترندها را شناسایی کرده و به دنبال تعامل با مشتریان بر اساس آن باشید. 
امروزه برندهایی مورد توجه مش��تریان هس��تند که به خوبی با آنها تعامل داشته باشند. راهکار اساسی 
برای ش��ما به منظور آگاهی از ترندهای فوری و کوتاه مدت افزایش تعامل با مش��تریان اس��ت. این امر به 
مش��تریان انگیزه کافی برای اطالع رس��انی به شما درباره تازه ترین انتظارات ش��ان را می دهد، در غیر این 

صورت به احتمال زیاد شما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
کاهش شباهت میان برندتان با رقبا

امروزه کسب و کارها به طور قابل مالحظه ای به هم شبیه شده اند. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان را 
به شدت کاهش می دهد. اگر شما در این میان به دنبال عملکرد متفاوت در مقایسه با رقبای تان هستید، باید تمام 
حواس تان به مشتریان باشد. این امر یکی دیگر از مزایای گوش دادن به مشتریان را نشان می دهد. شما با چنین 
کاری امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مشتریان را خواهید داشت.  ایراد اصلی اغلب برندها در زمینه تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف بی توجهی به اظهارنظر مش��تریان و تالش برای اس��تفاده از برخی تکنیک های از مد 
افتاده اس��ت. این امر ش��ما را بدل به برندی کلیش��ه ای در بازار خواهد کرد. وقتی ش��ما کامل شبیه به دیگر 
رقبای تان باش��ید، مش��تریان دیگر حضورتان در بازار را درک نخواهند کرد. این ام��ر به معنای ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و شکست شما در زمینه ایجاد تمایز با رقبا خواهد بود.  شما برای کاهش 
ش��باهت برندتان با رقبا باید نیم نگاهی هم به عملکرد آنها داش��ته باشید. این امر به شما فرصت بهبود روند 

فعالیت تان در بازار را می دهد. برخی از ایده های مناسب برای چنین کاری به شرح ذیل است:
• گردآوری اطالعاتی درباره عملکرد عمومی رقبای تان در بازار و تالش برای شناس��ایی نقاط مش��ترک 

عملکرد آنها و پرهیز از چنین تکنیک هایی.
• استفاده از داده هایی که در شبکه های اجتماعی به طور رایگان در دسترس برندها قرار می گیرد.

• بررس��ی و انتخ��اب برخی از هش��تگ های پرطرفدار ب��رای ارزیابی عملکرد رقب��ا و همچنین واکنش 
مشتریان به آنها.

بدون تردید ش��ما راهکارهای بس��یار زیادی برای ایجاد تمایز میان برندتان با رقبا دارید. نکته مهم در 
این میان درک اولیه این نکته اس��ت که ش��ما در صورت بی توجهی خیلی زود ش��بیه رقبای تان خواهید 
شد. شاید در این میان الگوبرداری از رقبا ایده ای جذاب باشد، اما باید توجه داشت که الگوبرداری از رقبا 
بدون اعمال تغییراتی در ایده های شان هیچ نتیجه مناسبی برای شما و کسب و کارتان به همراه ندارد. 

اگر ش��ما مایل به اس��تفاده از انواع متفاوتی از اطالعات به منظور آگاهی از راهکارهای گوش دادن به 
مشتریان و ایجاد تمایز برای برندتان هستید، باید بیش از هر نکته دیگری در تالش برای اعتبارسنجی هر 
منبع باشید. این امر شامل بررسی میزان استفاده دیگر کارآفرینان و بازاریاب ها از اطالعات موردنظر است. 
درست به همین خاطر سرویسی مثل گوگل آنالیتیکس طرفدارهای بسیار زیادی در میان بازاریاب ها دارد. 
اگر شما براساس این معیار عمل کنید، تاثیرگذاری تان بر روی مشتریان امری تضمین شده خواهد بود. 

بی ش��ک ش��روع به کار در زمینه گوش دادن به مشتریان، به ویژه برای کسانی که میانه خوبی با آن ندارند، 
امر س��خت و دش��واری خواهد بود. با این حال شما با اندکی تمرین امکان کسب مهارت در چنین حوزه ای را 
خواهید داشت. بنابراین انتخاب سخت شما در این میان شروع به کار برای گوش دادن به مشتریان و استفاده 
از اطالعات موردنظر برای ایجاد تمایز در برندتان خواهد بود. متاس��فانه برخی از برندها پس از گوش دادن به 
رقبا در عمل استفاده چندانی از اطالعات به دست آمده نمی کنند. این امر جلب نظر مشتریان را بدل به کاری 
نیمه تمام خواهد کرد. پس همیشه حواس تان به استفاده از اطالعاتی که به سختی گردآوری کرده اید، باشد. 
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تیک تاک یک��ی از پلتفرم های محب��وب در میان کاربران 
محسوب می شود. امروزه بسیاری از کاربران در کنار عضویت 
در دیگر شبکه های اجتماعی همیشه نیم نگاهی هم به تیک 
تاک دارند. اگرچه این پلتفرم در مقایسه با دیگر رقبای بزرگش 
بس��یار جوان محسوب می شود، اما به خوبی جای خودش در 
بازار را پیدا کرده اس��ت. این امر به آنها امکان جلب نظر انواع 
برندها و اینفلوئنسرها از سراسر دنیا را می دهد. به این ترتیب 
شما نیز مانند بسیاری از کاربران امکان عضویت در این پلتفرم 

و حتی تبدیل شدن به اینفلوئنسری بزرگ را دارید. 
براساس گزارش تیک تاک، این پلتفرم تا ژانویه 2021 دقیقا 
689 میلیون کاربر فعال داشته است. این رقم برای پلتفرم تازه 
تاس��یس رکورد بسیار خوبی محسوب می شود. با این حساب 
اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
هستید، باید تیک تاک را به عنوان یکی از پلتفرم های دارای 
دامنه وس��یعی از کاربران بشناسید، در غیر این صورت شاید 

هرگز اصال سراغ این پلتفرم هم نیایید. 
اگر شما هم در طول ماه های اخیر به طور مداوم برای شروع 
به کار به عنوان اینفلوئنس��ر و تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف وسوسه شده اید، این مقاله مخصوص شماست. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی نح��وه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در قالب اینفلوئنسر است، اما توصیه های مورد 
بح��ث ما به درد برنده��ا نیز می خورد. بنابرای��ن تقریبا تمام 
کارآفرینان امکان استفاده از توصیه های ما را خواهند داشت. 

در ادامه به بررسی دقیق این موضوع می پردازیم. 
تعریف مخاطب هدف

اولین کار برای حضور موفق در هر شبکه اجتماعی تعریف 
دقیق مخاطب هدف است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. شما تا زمانی که دقیقا 
مخاطب تان را مش��خص نکرده باشید، امکان تبدیل شدن به 
یک اینفلوئنسر را نخواهید داشت. بنابراین اولین کار شما در 
این میان باید تالش برای تعیین دقیق مخاطب هدف تان باشد. 
تعیین مخاطب هدف ارتب��اط نزدیکی با حوزه فعالیت هر 
کارآفرین یا ش��رکت دارد. اگر برند شما در زمینه محصوالت 
ورزش��ی فعالی��ت دارد، باید به دنبال مخاط��ب هدفی از دل 
همین حوزه باش��ید، در غیر این صورت به احتمال زیاد هیچ 

شانسی برای جلب نظر کاربران نخواهید داشت. 
امروزه برخی از برندها به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از تمام حوزه ها و سلیقه های متفاوت هستند. اگرچه این 
امر برای کارآفرینان جذابیت بس��یار زیادی دارد، اما در عمل 
امکان پذیر نیس��ت. درست به همین خاطر شما باید فقط به 

بخش ویژه ای از بازار توجه نشان دهید. 
ش��ما به محض اینکه درک درس��ت و روشنی از مخاطب 
هدف ت��ان پیدا کردید، آماده حضور در بازار هس��تید. این امر 
اهمیت بسیار زیادی برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف 
دارد. به هر حال اینفلوئنسری که دقیقا بداند مخاطب هدفش 
کیست، بسیار راحت تر از هر زمان دیگری امکان تولید محتوا و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهد داشت. 
شناخت سلیقه مخاطب هدف

تولید محتوا براساس س��لیقه مخاطب هدف رمز موفقیت 
اینفلوئنس��رها و برندها در ش��بکه های اجتماعی محس��وب 
می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اقدام به تولید محتوا براساس ایده های ترکیبی می کنند. 
ای��ن امر به معنای اس��تفاده از تقریبا هر ای��ده ای برای تولید 
محتواست. با این حساب شما هرگز امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نخواهید داش��ت. نکته اساسی در این میان 
تالش برای شناسایی س��لیقه مخاطب هدف و سپس تالش 

برای تولید محتواست. 
ش��ما برای شناس��ایی س��لیقه مخاط��ب هدف ت��ان باید 
س��ریع ترین راه ممکن را طی کنید. این امر ش��امل استفاده 
از سایر ش��بکه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر برای 
همفکری با مش��تریان تان است. شما در صورت پیگیری این 
ایده به طور حرفه ای شانس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. این امر به تدریج شما 
را بدل به اینفلوئنس��ری حرفه ای در فضای تیک تاک خواهد 

کرد. 
توجه به میزان رقابت

ش��ما برای اینکه همیش��ه محتوای جذابی برای مخاطب 
هدف تان داش��ته باش��ید، باید توج��ه ویژه ای ب��ه رقبای تان 
نش��ان دهید. ای��ن امر ش��امل تحلیل نحوه عملک��رد آنها و 
تالش برای الگوبرداری از ایده های مناسب ش��ان است. برخی 
از اینفلوئنس��رها در این شرایط همیش��ه به دنبال استفاده از 
ایده های تازه و کامال نو هس��تند. شاید این امر جذاب به نظر 
برسد، اما زمان زیادی از شما خواهد گرفت. با این حساب یک 
ای��ده بهتر در این میان تالش برای الگوبرداری از رقبا به طور 
رایگان است. این امر شما را به طور قابل مالحظه ای در صدر 

فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان قرار می دهد. 
ترندهایی که مدنظر رقبای ش��ما ب��رای تولید محتوا قرار 
می گیرد، باید خیلی سریع از سوی شما نیز استفاده شود. این 
امر به شما امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را 
خواهد داد. نکته جالب اینکه شما با چنین کاری به نوعی یک 

مطالعه سریع و ارزان قیمت درباره بازار انجام داده اید. 
Z مطالعه درباره نسل

نس��ل Z در طول سال های اخیر تمام بازارهای دنیا را فتح 
کرده اس��ت. دلیل این امر ورود افراد این نسل به سن فعالیت 
کاری و افزایش قدرت اقتصادی ش��ان برای خرید است. با این 
حساب هر برندی برای بازاریابی باید نیم نگاهی به این دسته از 
افراد داشته باشد، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکند. 
ش��ما به عنوان یک اینفلوئنسر یا بازاریاب برندتان در تیک 
 Z تاک باید همیش��ه نکات مورد عالقه نس��ل جوان یا همان

را مدنظر قرار دهی��د، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 

امروزه اینفلوئنس��رها به طور م��داوم در تالش برای تولید 
محتوای موردپسند نس��ل Z هستند. از آنجایی که مخاطب 
هدف ش��ما به طور عمده شامل این نسل از افراد است، تولید 
محتوا براساس سلیقه شان اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. 
این امر به شما فرصتی عالی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف می دهد. 
نکته مهم اینکه دامنه س��نی کاربران تیک تاک روز به روز 
در حال افزایش است. با این حال شما فعال باید تمرکز ویژه ای 
بر روی نسل Z داشته باشید، در غیر این صورت خیلی سریع 

مورد انتقاد و بی توجهی کاربران قرار خواهید گرفت. 
شرکت در چالش های مختلف

اغلب برندها و اینفلوئنس��رها در دنی��ای تیک تاک به طور 
مداوم در چالش های مختلف شرکت می کنند. این امر به شما 

امکان تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را خواهد 
داد. بس��یاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف به طور 
مداوم در تالش برای تولید محتوای گوناگون هستند. اگر شما 
چالش ها را مدنظر قرار دهید، شاید دیگر حتی تولید محتوا به 

طور سنتی نیز کاربرد چندانی برای تان نداشته باشد. 
ش��اید در نگاه نخس��ت پیدا کردن یک چالش برای تولید 
محتوا براس��اس آن سخت باش��د، اما کاربران در شبکه های 
اجتماعی همیش��ه ایده ها و چالش های ت��ازه ای را راه اندازی 
می کنند. بنابراین ش��ما هیچ وقت ایده و چالش کم نخواهید 
آورد. نکت��ه مهم توجه به چالش ه��ای مختلف و تالش برای 
امتحان شان به عنوان اولین نفر است. چنین امری اعتبار شما 
در میان کاربران را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
یادتان باش��د که ش��ما برای انتخاب چالش باید به ماهیت 
کس��ب و کار یا حوزه تخصصی تان به عنوان یک اینفلوئنسر 
توجه نشان دهید. به عنوان مثال، اگر شما یک اینفلوئنسر در 
حوزه سرگرمی هستید، استفاده از چالش های حرفه ای برای 
ورزشکاران ایده جذابی نخواهد بود. چنین امری نه تنها مورد 
پس��ند کاربران تان نیس��ت، بلکه احتماال برای اجرای آن نیز 

دردسرهای زیادی را متحمل خواهید شد. 
استفاده از هشتگ ویژه برند

برندها در اینستاگرام شرایط ویژه ای دارند. مزیت استفاده از 
اکانت رسمی و استقبال کاربران از آن برای هر برندی موقعیت 
خوبی در اینستاگرام می سازد. با این حال در تیک تاک شرایط 
به طور کامل متفاوت اس��ت. تیک تاک بیشتر پلتفرمی برای 
کاربران واقعی است و تولید محتوای برندها در آن بسیار دشوار 
خواهد بود. با این حس��اب ش��ما باید فکری به حال وضعیت 
بازاریابی تان در این حوزه نمایید. ایده ما در این بخش استفاده 
از هش��تگ مخصوص برند و تالش ب��رای گردآوری محتوای 
مرتبط با برندتان است. این امر به شما امکان تولید محتوا به 
ساده ترین شکل ممکن از طریق بازنشر محتوای دیگر کاربران 

را می دهد. 
اگر کسب و کار شما در مسیر توسعه و افزایش محبوبیتش 
اس��ت، استفاده از یک هش��تگ مخصوص ایده بسیار جذابی 
خواهد بود. هش��تگ شما باید شامل نام برندتان و در صورت 
تمایل اسم کمپین موردنظر باشد. به این ترتیب کاربران تیک 
ت��اک در صورت تمایل برای تولید محتوا پیرامون برندتان به 
سادگی امکان استفاده از هشتگ موردنظر را خواهند داشت. 

یکی از خواسته های مداوم کاربران در شبکه های اجتماعی 
و ب��ه ویژه تیک تاک تعامل نزدیک برندها و اینفلوئنس��رها با 
خودش��ان اس��ت. با این حساب اگر ش��ما ایده ای حرفه ای و 
جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نداشته باشید، 
به احتمال زیاد با مشکل در زمینه توسعه فعالیت تان رو به رو 
خواهید شد. هشتگ ها در این میان به شما برای تعامل بهینه 

با مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
استفاده از ایده های وایرال

بازاریاب��ی در تیک تاک به طور قاب��ل مالحظه ای تحت 
تاثیر ایده های وایرال ش��ده قرار دارد. اگر ش��ما به موقع از 
ایده های تازه و محبوب استفاده کنید، امکان بهره گیری از 
سود مناسب را خواهید داشت. به این ترتیب شهرت تان به 
طور قابل مالحظه ای در تیک تاک و میان کاربران افزایش 

پیدا خواهد کرد. 

نکته مهم در تولید محتوای وایرال تالش برای شناس��ایی 
دقیق سلیقه کاربران است. این امر به شما امکان جذب بازدید 
ب��اال از محتوای تان را می دهد. وقتی یک محتوا بازدید باالیی 
داشته باشد، تیک تاک به طور خودکار آن را به دیگر کاربران 
توصیه خواهد کرد. به این ترتیب ویدئوی شما در عرض مدت 

زمانی کوتاه به طور قابل مالحظه ای وایرال خواهد شد. 
تولید محتوای تعاملی

کاربران در ش��بکه های اجتماعی همیشه مایل به تعامل با 
یکدیگر هستند. این امر درباره تعامل با برندها و اینفلوئنسرها 
نیز مصداق دارد. یکی از مثال های کاربردی در این باره مربوط 
به برندهای حوزه مد و پوشاک است. چنین برندهایی امکان 
همکاری با چهره های مش��هور برای تهیه پس��ت درباره انواع 
لباس های ش��ان را دارن��د. چنی امری جذابی��ت باالیی برای 
کاربران داش��ته و برند موردنظر در ط��ول مدت زمانی اندک 

امکان جلب نظر مشتریان به طور حرفه ای را خواهد داشت. 
نکت��ه مهم در زمین��ه تولید محتوای تعامل��ی تالش برای 
اس��تفاده از نظرات کاربران و س��پس فراهم سازی کانال هایی 
برای دریافت بازخوردشان است. اگر شما این مسئله را مدنظر 
قرار ندهی��د، محتوای تان کامال معمول��ی خواهد بود. به این 

ترتیب دیگر خبری از جلب نظر مخاطب هدف نیست. 
توجه به کیفیت به جای کمیت

ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به طور 
مداوم در تالش برای تولید محتوا باشید، اما اگر در این میان 
به کیفیت محت��وا توجه نکنید، تم��ام کارهای تان بی نتیجه 
باقی خواهد ماند. کیفیت محتوا مهمترین نکته در جلب نظر 

مخاطب هدف محسوب می شود. 
وقتی از محتوای باکیفیت صحبت می کنیم، باید به مراحل 
مختلفی توجه نش��ان دهیم. به طور خالصه، اگر شما به تمام 
توصیه هایی که تا اینجا بیان ش��د، توجه نش��ان دهید امکان 
تولید محتوای باکیفیت را خواهید داشت، در غیر این صورت 

موفقیت محتوای تان به هیچ وجه تضمین شده نخواهد بود. 
وقتی ش��ما در تیک تاک مشغول تهیه انواع ویدئو هستید، 
باید نسبت به کیفیت محتوا از قبیل ایده خوب و پردازش آن 
به طور درس��ت توجه نشان دهید. با این حال یک نکته دیگر 
مربوط به کیفیت خود ویدئو اس��ت. ش��ما در این رابطه باید 
دست کم از یک دوربین یا گوشی هوشمند مناسب استفاده 
کنید، در غیر این صورت ویدئوهای تان تار و با کیفیت پایین 
ضبط خواهد شد. این امر جذابیت محتوای تان برای مخاطب 

هدف را به طور کامل از بین می برد. 
استفاده از هشتگ 

ش��ما به غیر از هشتگ ویژه برندتان باید از دیگر هشتگ ها 
نیز سود ببرید. این امر شامل استفاده از هشتگ های عمومی 
برای دسترسی هرچه س��اده تر کاربران به محتوای تان است. 
بدون تردید حالت ایده آب برای دسترس��ی به مخاطب هدف 
داش��تن تعداد فالوورهای فراوان اس��ت، اما در این میان شما 
با اس��تفاده از هشتگ ها می توانید از این کلیشه قدیمی عبور 
کنید. اگر به تجربه کاربری بس��یاری از افراد در تیک تاک و 
دیگر ش��بکه های اجتماعی دقت کنید، کمتر کسی دیگر به 
طور مداوم اکانت ها را برای پس��ت های تازه شان جست و جو 
می کند. راهکار جایگزین در این میان استفاده از انواع و اقسام 
هشتگ است. چنین امری به شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای 

بر روی مخاطب هدف را خواهد داد. 
استفاده از کپشن های جذاب

محتوای متنی و به طور مشخص کپشن هنوز هم در میان 
کاربران ش��هرت بس��یار زیادی دارد. برخ��ی از کاربران برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از کپش��ن های طوالنی و 
با جزییات بس��یار زیاد اس��تفاده می کنند. اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید به طور 
کامل چنین ایده هایی را فراموش کنید. دلیل این امر ناتوانی 
برای استفاده از چنین ایده هایی در عمل است. با این حساب 
شما باید به طور قابل مالحظه ای در تالش برای خالصه سازی 

جمالت تان به منظور طراحی یک کپشن کوتاه باشید. 
امروزه اغلب مردم حوصله مطالعه کپش��ن های طوالنی را 
ندارند. درست به همین خاطر شما باید کارتان را در کوتاه ترین 
شکل ممکن دنبال نمایید، در غیر این صورت تبدیل شدن به 

یک اینفلوئنسر مشهور فقط در حد ایده باقی خواهد ماند. 
بارگذاری محتوا در زمان درست

زمان بندی برای بارگذاری محتوا در زمان هایی که کاربران 
بیشتری آنالین هستند، اهمیت باالیی دارد. بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��رایط گوناگونی 
توجه نشان می دهند. این امر شامل شناسایی سلیقه مخاطب 
هدف، اس��تفاده از هش��تگ های درس��ت و همچنین تعامل 
با آنهاس��ت. با این حال اگر محتوای ش��ما در زمان نادرستی 
بارگذاری ش��ود، تمام تالش های شما بی نتیجه باقی خواهد 
ماند. نکته مهم در این میان شناس��ایی زمان هایی اس��ت که 
کاربران بیش��تری در تیک تاک آنالین هس��تند. اگر شما در 
چنین زمان های��ی محتوای تان را بارگذاری نمایید، ش��انس 
بسیار بیشتری برای افزایش تعداد الیک و بازدید محتوای تان 

خواهید داشت. 
بازنشر بخشی از محتوای تان در دیگر پلتفرم ها

بدون تردید تیک تاک مشهورترین پلتفرم دنیا نیست. شما 
هر چقدر هم که به این پلتفرم عالقه داش��ته باش��ید، باز هم 
دس��ت آخر باید در تالش برای اس��تفاده از دیگر شبکه های 
اجتماعی در کنار آن باشید، در غیر این صورت شانس چندانی 
برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهید یافت. به عنوان مثال، 
اگر برند شما یک اکانت رسمی در توییتر هم دارد، باید بخشی 
از محتوای تان در تیک تاک را در این پلتفرم بازنشر دهید. این 
امر نظر کاربران را به اکانت تان در تیک تاک جلب خواهد کرد. 
به این ترتیب ش��ما در مدت زمانی کوتاه امکان افزایش شمار 

فالوورهای تان در تیک تاک را پیدا خواهید کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها و کارآفرینان مس��تقل به دنبال 
حضور در تیک تاک و جذب فالوور در آن هستند. اگر شما هم 
به دنبال چنین کاری هستید، استفاده از ایده های مورد بحث 

در این مقاله شروع مناسبی برای شما خواهد بود. 
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