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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شوك هاي پولي چگونه تولید و اشتغال صنعتی را هدف می گیرند؟

اثرات شوک های پولی 
بر صنعت

فرصت امروز: صنعت فلزات اساسي يكي از مهمترين صنايع توليدي كشور است كه سهمي ۲۰ درصدی از توليد 
و ۱۳ درصدی از اشتغال بخش صنعت دارد. از آنجا كه فلزات يك كاالي واسطه موردنياز بخش هاي ديگر اقتصادي 
است، رشد توليد آن مي تواند بر رشد توليد بخش هاي ديگر اثرگذار باشد. طبق آمارهاي بانك مركزی طي سال هاي 
۱۳76 الي ۱۳97 صنعت فلزات اساس��ي به  طور متوس��ط با سهمي حدود ۲۰ درصد از توليد صنعتی، پس از بخش 
پتروشيمي رتبه دوم را در بين صنايع كشور داشته است. همچنين اين صنعت با سهمي حدود ۱۳ درصد از اشتغال 
صنعتي پس از صنايع مواد غذايي و خودرو در جايگاه سوم قرار گرفته است. با توجه به وجود منابع معدني در كشور...

تنها 4.5 میلیون نفر در سامانه امالك ثبت نام کردند

مالیات در یک قدمی ۲1 میلیون خانه
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 ضرورت تشکیل شورای سیاست گذاری خودرو
برای ساماندهی صنعت حمل و نقل کشور
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فرصت امروز: بازار سـرمایه در ششـمین روز پاییز روندی پرنوسـان داشت و شاخص بورس تهران که 
در سـاعات میانی معامالت توانسته بود تا یک میلیون و 431 هزار واحد افزایش یابد، در ادامه روندی 

نزولی به خود گرفت و به رشـدی کم رمق بسـنده کرد. به این ترتیب، شـاخص کل بورس با 
افزایش 73۲ واحدی به رقم یک میلیون و 4۲5 هزار واحد رسید. در معامالت روز سه شنبه...

حرکت معکوس شاخص ها در ششمین روز پاییز

رشد شاخص بورس بی رمق شد

یادداشت
قدرت خرید مردم 

زیر تیغ تورم

فاطمه پاسبان
كارشناس اقتصادی

ت��ورم از نظ��ر عل��م اقتصاد به 
معن��ای افزايش س��طح عمومی 
قيمت ه��ا در ط��ول ي��ك زمان 
مشخص است .    نرخ تورم با تغيير 
در يك شاخص قيمت كه معموال 
مصرف كننده  قيم��ت  ش��اخص 
اس��ت، در نظر گرفته می شود .    به 
س��خن ديگر، تورم، روند فزاينده 
و نامنظ��م افزاي��ش قيمت ها در 
اقتصاد اس��ت .    ت��ورم در ايران به 
اتف��اق می  افتد؛  داليل مختل��ف 
تأمين كس��ری بودج��ه دولت از 
طريق استقراض از بانك مركزی و 
به تبع آن افزايش حجم نقدينگی، 
افزايش قيم��ت حامل های انرژی 
و حذف يارانه ه��ای توليدی پس 
از اج��رای سياس��ت های تعديل، 
ب��ه  مرب��وط  ريس��ك  افزاي��ش 
فعاليت های مولد اقتصادی، ضعف 
در مديري��ت مخصوص��ا مديريت 
ارز و كاه��ش ارزش پول، افزايش 
نااطمينانی  جهان��ی،  قيمت های 
تورمی،  انتظارات  و ش��كل گيری 
كاهش انگيزه تولي��دی و تقويت 
انگي��زه س��وداگری، تحريم ه��ا  و 

كاهش سرمايه اجتماعی.
اطالع��ات مركز آمار نش��ان از 
آن دارد كه تورم )شاخص قيمت 

مصرف  كننده كل كشور 
۲به قيمت سال پايه...

۲۲ صفر ۱44۳ - س�ال هفتم
شماره   ۱87۰

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: واكسن س��تيزی، چالش��ی اس��ت كه اين 
روزها با پيش��رفت واكسيناس��يون كرونا در ايران و جهان 
نمودار ش��ده و سياس��ت گذاران و دولتمردان را در معرض 
اين پرس��ش قرار می دهد كه آيا شهروندان يك جامعه در 
انتخاب برای تزريق يا عدم تزريق واكس��ن آزاد هستند، يا 
در شرايط بحرانی همه گيری و برای حفظ سالمت عمومی 
جامعه بايد واكسيناسيون همگانی را اجباری كرد؟ در همين 
حال، جديدترين نظرسنجی )ايسپا( نشان دهنده بی اعتمادی 
۱4 درصدی به واكس��ن كرونا در جامعه ايران اس��ت. مركز 

افكارسنجی دانشجويان ايران )ايسپا( با انتشار يافته های يك 
نظرس��نجی اعالم كرد كه ۱4 درصد ش��هروندان باالی ۱8 
س��ال اصال تمايلی به تزريق واكسن كرونا ندارند. همچنين 
عدم تمايل به دريافت واكسن در شهروندان فاقد تحصيالت 
دانش��گاهی بيش از شهروندان دارای تحصيالت دانشگاهی 
است. آنطور كه نتايج نظرسنجی جديد ايسپا نشان می دهد، 
بی ميلی به دريافت واكسن كرونا در ميان گروه های مختلف، 
متفاوت اس��ت، به طوری كه مردان )۱7.۲ درصد( بيشتر از 
زنان )۱۱.۳ درصد( گفته اند تمايلی به زدن واكس��ن كرونا 

ندارن��د. همچنين عدم تمايل به دريافت واكس��ن كرونا در 
گروه س��نی زير 5۰ سال )۱7 درصد( به طرز قابل توجهی 
بيش از گروه سنی باالی 5۰ سال )7 درصد( است. مجرد ها 
نيز )۱7.8 درصد( بيش از متأهل ها )۱۳.4 درصد( گفته اند 
كه رغبتی به دريافت واكسن كرونا ندارند. همانطور كه اشاره 
شد، عدم تمايل به دريافت واكسن كرونا در شهروندان فاقد 
تحصيالت دانشگاهی بيشتر از شهروندان دارای تحصيالت 
دانشگاهی است؛ به نحوی كه عدم تمايل به دريافت واكسن 
در ميان افراد فاقد تحصيالت دانش��گاهی ۱5.7 درصد و در 

بين افراد دارای تحصيالت دانش��گاهی ۱۱.۳ درصد است. 
همچنين عدم تمايل به دريافت واكسن كرونا در بين افرادی 
كه س��اكن مراكز استان ها هس��تند ۱4.7 درصد، شهر های 

كوچك تر ۱5.۱ درصد و روستا ها ۱۲.۳ درصد است.
در اين نظرسنجی از كسانی كه گفته اند تمايلی به دريافت 
واكس��ن ندارند، پرس��يده ش��د: به چه دليل تمايل به زدن 
واكسن نداريد؟ نتايج به دست آمده نشان می دهد كه اعتماد 
نداشتن به واكسن های كرونا )۳۰.۱ درصد(؛ ترس از عواقب 
ناشی از تزريق واكس��ن )۲9.4 درصد(؛ مشكالت شخصی 

)9.4 درصد(؛ عدم احس��اس نياز به واكس��ن )6.۱ درصد(؛ 
مشكالت جسمی )۳.6 درصد(؛ نداشتن وقت )۳.6 درصد(؛ 
در دس��ترس نبودن واكسن مورد عالقه )۲.۲ درصد(؛ ساير 
دالي��ل مانند علتی ندارد، عالقه ندارم، داليل ش��خصی و... 
)۱۰.۱ درصد(، داليل عدم تمايل به دريافت واكسن از سوی 
ش��هروندان را تشكيل می دهند. اين نظرسنجی در روزهای 
۲۱ تا ۲5 ش��هريورماه امسال در سطح ملی اجرا و اطالعات 
نظرسنجی با در نظر گرفتن جمعيت باالی ۱8 سال كشور با 

نمونه ۱58۱ نفر به شيوه تلفنی گردآوری شده است.

ويروس كوويد-۱9 در ش��رايط ژئوپليتيكی خاصی شايع شد و 
در زمانه ای كه ملی گرايی و پوپوليسم، همكاری بين كشورها را به 
حداق��ل ممكن تقليل داده بود، واكنش به يك همه گيری جهانی 
می طلبيد كه همه كشورها با هم عليه اين بيماری بی سابقه متحد 

شوند و با يكديگر همكاری كنند.
به گزارش »فارن افرز«، ژائير بولسونارو از برزيل، شی جين پينگ 
از چي��ن، نارندرا مودی از هند، والديمير پوتين از روس��يه، رجب 
طيب اردوغان از تركيه، بوريس جانسون از بريتانيا و دونالد ترامپ از 
آمريكا بايد كنار هم می آمدند و تركيبی از همكاری را می ساختند و 
به ناامنی سياسی در جهان و رقابت هايی كه بين خودشان داشتند، 
پايان می دادند تا بتوانند بر مشكالت اين همه گيری فائق آيند، اما 
ش��رايط برای همكاری مساعد نبود و همين امر باعث شد كه آنها 
بحران را دس��ت كم بگيرند و به آنچه علم می گويد، اعتنا نكنند و 
همكاری های بين المللی را پس بزنند. در صدر آنها، آمريكا و چين 
ك��ه با هم به جنگ تجاری رس��يده بودند باي��د اختالفات را كنار 
می گذاشتند تا با يك بيماری جديد مقابله كنند. حتی با طرح اين 
سؤال كه آيا ويروس از آزمايشگاه های پكن به انسان ها سرايت كرده 
هم چين اطالعات مربوط به مقياس مسئله را در روزهای اول ماجرا 
منتشر نكرد. با وجود اينكه هيچ وقت روشن نشد كه سياست گذاران 
چين از چه زمانی از قضيه خبردار ش��ده بودند، مسئوليت ناپذيری 
آنها باعث ش��د كه جلوی سفرهای بين المللی را نگيرند و گستره 
شيوع بيماری در روزهايی كه جمعيت زيادی برای تعطيالت عيد 
چينی در اين كش��ور جمع شده بودند، افزايش يافت. اين تصميم 

باعث شد كه سرايت بيماری با سرعت زيادی تشديد شود.
آمري��كا نيز به  نوبه خود به هش��دارهای اولي��ه ده ها متخصص 
همه گيری اعتنايی نكرد و منكر شد كه بحران در حال ظهور است. 
دولت ترامپ انكار كرد كه كوويد-۱9 يك تهديد ش��ديد اس��ت و 
آنقدر تعلل كرد تا اينكه نتوانست واكنش درخوری به مسئله نشان 
دهد. دولت آمريكا برخی از ممنوعيت ها را اجرا كرد، اما همه سفرها 
به چي��ن را لغو نكرد و آنقدر منتظر ماند تا اينكه اروپا دس��ت به 
كنترل سفرها زد و كيت های تشخيص كرونا را نپذيرفت و از بهبود 
كيت های تشخيص خود هم پرهيز كرد. دولت آمريكا تجهيزاتی را 
كه برای نيروهای خط مقدم مقابله با ويروس كرونا نياز بود، تهيه 
نكرد و همين باعث ش��د كه آنها در اواي��ل كار ضعف های زيادی 
داش��ته باشند و ميزان تلفات نيز تا اندازه زيادی باال برود. اين شد 

كه ايالت های آمريكا برای تأمين تجهيزات بهداش��تی موردنياز با 
يكديگر به رقابت پرداختند و دولت مركزی نيز آنها را تنها گذاشت. 
سياست مداران زدن ماسك را به ابزاری برای هويت سازی سياسی 
بدل كردند. نتيجه همه اين بی نظمی ها و تأخيرها و بالهت ها اين 
شد كه ويروس با شدت غيرقابل كنترلی پخش شد و آمار مرگ و 
مير باال رفت. آمريكا يك كشور ثروتمند و پيشرفته است كه موطن 
بس��ياری از مؤسسات علمی پيشرو جهان به شمار می رود و فقط 
كمی بيش از 4 درصد جمعيت جهان را دارد. با اين حال، در اولين 
سال اين همه گيری ۲5 درصد از موارد ابتال به كرونا و ۲۰ درصد از 

موارد مرگ و مير كرونا در آمريكا رخ داد.
البت��ه برخی دولت ها هم اين تهديد را جدی گرفتند. در ابتدای 
ش��يوع بيماری، يكی از بهترين پيش بينی ها مربوط به كسانی بود 
كه از بيماری های مشابه گذشته مثل »سارس« درس گرفته بودند. 
وقتی كه كوويد-۱9 ظهور كرد، تايوان كه در سال ۲۰۰۳ به  شدت 
از »س��ارس« صدمه ديده بود، خيلی سريع موارد ايمنی را به كار 
گرفت و مرزها را به  روی ساكنان شهر ووهان چين بست و فرامينی 
برای هم��كاری آحاد مردم برای واكنش به ش��يوع بيماری صادر 
كرد. دولت تايوان اين خوشبختی را داشت كه يكی از متخصصان 
بيماری ه��ای همه گير، معاون اول رئيس جمهور ب��ود. بنابراين به 
 ش��كلی ش��فاف عمل كرد و يك برنامه جامع و سريع برای تست 
و رصد و قرنطينه و فاصله گيری اجتماعی و زدن ماس��ك را برقرار 
كرد. نتيجه اين شد كه تايوان تا اول ماه مه سال ۲۰۲۱ فقط ۱۲ 

مورد مرگ كرونايی را ثبت كرد.
ويتنام نيز از »سارس« درس گرفته بود. در سال هايی كه بعد از 
همه گيری بيماری »سارس« آمده بود، اين كشور يك زيرساخت 
بهداشت عمومی قبراق ساخته بود كه شامل عمليات اضطراری و 
يك نظام رصد ملی برای جمع آوری داده های بهداش��تی افراد و به 
اشتراک گذاشتن آن بود تا بتوان موارد ابتال را به  سرعت پيدا كند. 
وقت��ی كه همه گيری كنونی باال گرف��ت، دولت آماده بود تا برنامه 
تس��ت عمومی و رصد تماس های اجتماعی مبتاليان و قرنطينه و 
تعطيلی كسب وكارها را به اجرا بگذارد. ويتنام تا آوريل سال ۲۰۲۰ 
از يك اپليكيشن موبايلی استفاده كرده بود تا بتواند به طور خودكار 
به نيمی از جمعيت كشور هشدار دهد كه نزديك به افرادی كه ابتال 
به بيماری كرونای آنها اثبات ش��ده قرار داشتند. اين كشور به رغم 
داشتن جمعيت فشرده 96 ميليون نفری، موارد جديدی از مرگ 

بين سپتامبر ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۱ گزارش نكرد. تا اوايل ماه مه نيز 
ميزان تلفات اين كشور فقط ۳5 مورد بود.

اما برعكس، واكنش های بين المللی به كرونا به  طرز حيرت آوری 
ناشيانه بود، به خصوص در مقايسه با كارزارهای تبليغاتی قبلی كه 
برای مقابله با همه گيری ها و بيماری های واگيردار انجام شده بود. 
دولت ها و سازمان های بين المللی مثال در مقابل آبله يا فلج اطفال 
ب��ا هم كار می كردند و راهبردهای جامعه و هماهنگی را در تأمين 
بودجه و توسعه راهبردها به كار می گرفتند و واكنش های گروهی 
آنها در سطح سراسر جهان سازماندهی می شد، اما برای كوويد-۱9 
اي��ن اتف��اق رخ نداد و رئيس جمه��ور آمريكا، مديران بهداش��تی 
م��ورد وثوق را كه در مركز پيش��گيری و كنترل بيماری ها بودند، 
به س��كوت واداشت. كار اين مركز جلوگيری از شيوع بيماری بود 
و تمام جهان انتظار داش��ت كه اين س��ازمان در چنين زمانی در 
جلوگيری از بيماری پيش��اهنگ باشد، اما رئيس جمهوری آمريكا، 
مركز پيشگيری و كنترل بيماری های آمريكا را از سازمان بهداشت 
جهانی بيرون كش��يد، درست در زمانی كه همكاری جهانی بيش 
از ه��ر موق��ع ديگری نياز ب��ود. پس از اينكه ترام��پ چنين كرد، 
س��اير رهبران جهانی كه به فكر منافع خودش��ان بودند هم از او 
پيروی كردند و سياس��ت بی اعتنايی به بيماری بيشتر باال گرفت 

و نتيجه اش اين بود كه آمار مرگ و صدمه به افراد افزايش يافت.
در جريان اين همه گيری، س��اختن واكسن يكی از معدود نقاط 
روشن بود. شركت های داروسازی و زيست فناوری دست در دست 
يكديگ��ر و با همكاری دولت ها كار كردند تا بتوانند قدرتمندترين 
واكس��نی را كه تا به حال ساخته شده بسازند. دو واكسن براساس 
ژن های ويروس ساخته شد كه »مدرنا« و »فايزر � بيوان تك« بودند 
و به سرعت به توليد رسيدند. تنها دو ماه بعد از اينكه سری ژنتيكی 
ويروس »س��ارس � كوو � ۲« منتش��ر شد، واكس��ن مدرنا فاز اول 
انس��انی خود را ش��روع كرد و پس از آن طولی نكشيد كه فاز دوم 
نيز آغاز ش��د. در هم��ان زمان، تعدادی از ش��ركت ها و دولت ها و 
مؤسسات بين المللی فعال در توليد واكسن، همكاری خود را جلو 
بردند و سرمايه گذاری های عظيمی روی ظرفيت های زيرساختی 
توليد واكسن در مقياس انبوه كردند. نتيجه اين شد كه شركت های 
پشت سر دو واكسن اصلی توانستند به سرعت مقياس توليد را باال 
ببرند و فاز س��وم انسانی را تا پايان تابستان سال قبل تمام كنند. 
واكسن های مدرنا و فايزر از نظر انسانی ايمن بودند اما بايد بيشتر 

امتح��ان می ش��دند و اين كار تا پايان س��ال ۲۰۲۰ انجام ش��د و 
نهادهای نظارتی سراس��ر جهان اجازه اس��تفاده اضطراری از آن را 
صادر كردند. به موازات اين تالش ها، واكسن هايی كه بر پايه ويروس 
ضعيف شده بود نيز توليد شد كه مهمترين آنها واكسن »آكسفورد � 
آسترازنكا« بود كه در دسامبر سال ۲۰۲۰ آماده شد. اياالت متحده 
نيز در فوريه سال ۲۰۲۱ توانست واكسن تك دوزی »جانسون اند 

جانسون« را وارد بازار كند.
با اينكه ساختن واكسن يك پيروزی در همكاری بين المللی به 
حس��اب می آمد، اما توزيع واكسن به حكايت ديگری تبديل شده 
اس��ت. آمريكا و ساير كش��ورهای ثروتمند كه سرمايه های خود را 
برای س��اختن واكسن وسط گذاشته بودند، چندين برابر دوزهايی 
كه نياز داشتند از توليدكنندگان واكسن گرفتند و چنين شد كه 
اگر واكس��ن را يك كاال در بازار به حس��اب آوري��م، بازار را به هم 
ريختند. آنچه شرايط را بدتر كرد، اين بود كه برخی از كشورها با 
محدوديت های صادراتی مواجه بودند و بر اثر همين محدوديت ها 
تأمين و توزيع واكس��ن در آن نقاط با مش��كل مواجه شد. همين 
ب��س كه در م��اه مه ۲۰۲۱، ح��دود 75 درصد كل واكس��ن ها را 
۱۰ كش��ور در اختيار داشتند و دبيركل سازمان جهانی بهداشت، 
تدروس ادهانوم، به درس��تی اين ش��يوه توزيع واكسن را »نابرابری 

رسواكننده« ای ناميد كه وضعيت همه گيری را وخيم تر می كند.
در نبود همكاری جهانی برای فروش و توزيع واكس��ن، دولت ها 
دس��ت به توافقاتی چندجانبه زدند و دس��ت برخی از كشورهای 
بداقبال از واكسن خالی ماند يا آنها ناچار شدند كه با واكسن هايی 
واكسيناسيون را انجام دهند كه امتحان خود را پس نداده اند. برای 
مث��ال، چين بيش از ۲۰۰ ميليون دوز از چهار واكس��ن س��اخت 
داخل��ی خود را صادر كرده اس��ت كه ميزان صادرات واكس��ن آن 
بيش��تر از هر كشور ديگری اس��ت، اما هنوز داده های شفاف كمی 
درباره ايمنی واكس��ن های چينی منتشر شده است. گزارش هايی 
كه از برزيل و ش��يلی بي��رون آمده، كارايی اين واكس��ن ها را زير 
س��ؤال برده است. در اين بين، اوج گرفتن موارد ابتالی كوويد-۱9 
در هندوستان باعث ش��د كه اين كشور واكسن های خود را كه با 
مجوز ساير كشورها توليد می كرد، برای خود نگه دارد و صادراتش 
را كاهش دهد. بنابراين كشورهايی كه به واكسن های توليدی اين 
كش��ور وابس��ته بودند مثل بوتان و كنيا و نپال و رواندا، با مشكل 
تأمين واكس��ن مواجه شدند. با اينكه آمريكا قول های زيادی برای 

تأمين واكس��ن ساير كشورها داده بود، اما در ماه مه اعالم كرد كه 
فقط می تواند واكس��ن »آكسفورد � آسترازنكا« را )كه سازمان غذا 
و داروی آمريكا آن را تأييد نكرده بود( به ساير كشورها صادر كند 
و به اين ترتيب حدود 4 ميليون دوز واكسن را عمدتا به دو كشور 

همسايه خود، كانادا و مكزيك صادر كرد.
ام��ا چون در اين ميان خيلی از كش��ورها بدون واكس��ن مانده 
بودن��د و بايد برای اينكه يك همه گيری جهان��ی در دنيای امروز 
متوقف شود، مردم همه كشورها در حد قابل قبولی واكسينه شوند، 
يك ائتالف جهانی برای تأمين واكسن كشورهای جهان به وجود 
آمد كه نامش »كوواكس« گذاش��ته شد. كوواكس، نهادی بود كه 
براساس مكانيسم »اقدام پيش��رفته بازاری« كار می كرد و در آن، 
دولت ها توافق كرده بودند كه تعداد زيادی واكسن با بهايی كه قبال 
مشخص شده بود بخرند. هدف اين بود كه به  اندازه كافی پول برای 
توليد نزديك به يك ميليارد دوز واكسن برای 9۲ كشوری كه قادر 
به خريد واكس��ن نيستند تهيه شود. اين كشورها با اين مكانيسم 
می توانستند حدود ۲۰ درصد نياز خود به واكسن را از راه كوواكس 
برطرف سازند. با وجود اين، تا ماه مه سال ۲۰۲۱ رسيدن به هدف 

اين سازمان خيلی دور به نظر می رسيد.
موانع برای دسترسی به واكسن در كشورهای با درآمد متوسط 
و كم آنقدر زياد است كه می توان گفت كه تا سال ۲۰۲۳ ميالدی 
جمعيت های س��اكن در اين كش��ورها همچنان با خطرات باالی 
س��المتی مواجه خواهند بود. اين دوگانگی باعث ش��ده كه نوعی 
دوپارگی در كشورهای جهان از نظر بهداشتی و سالمتی به وجود 
بيايد. درحالی كه در كشوری مثل آمريكا، مردم رفته رفته ماسك ها 
را از صورت برمی دارند تا به س��فرهای تعطيالت تابس��تانی بروند، 
در هن��د فقط ۳درصد از جمعيت ۱.4 ميليارد نفری به  طور كامل 
واكسينه شده اند و اين مسئله شكاف عميقی را بين كشورها ايجاد 

كرده است.
به نظر می رس��د بيماری هايی مانند كوويد-۱9 در آينده نيز در 
جمعيت های بش��ری ظهور خواهد كرد، همچنان كه در سال های 
قبل بيماری »سارس« شايع شده بود. بنابراين ويروس كرونا، اولين 
و آخري��ن نمونه از اين همه گيری ها نخواهد بود. همچنين تجربه 
نشان داده كه همكاری های بين المللی برای رفع همه گيری چندان 
موفق نخواهد بود و كش��ورها در زمان��ه بحران به منافع خود نگاه 

خواهند كرد، به جای اينكه جهانی فكر كنند.

راهبردهایی برای مقابله بلندمدت با کووید-19
چطور به اینجا رسیدیم؟

جدیدترین نظرسنجی ایسپا نشان می دهد

بی اعتمادی 14 درصدی به واکسن کرونا

15 اقدام بازاریابی موثر برای کسب و کارهای کوچک
در زمين��ه بازارياب��ی اگرچه همواره با گزينه های متنوعی مواجه هس��تيم، با اين حال اگر بهترين ه��ا را مورد توجه خود 
ق��رار ندهي��م، در بازار به ش��دت رقابت��ی حال حاضر نتايج الزم را هم به دس��ت نخواهي��م آورد. با اين حال اس��تراتژی ها 
مواردی هميش��گی نبوده و به صورت مداوم، تغيير می كنند. به همين خاطر بس��يار مهم اس��ت كه حداقل از بهترين های 
آن در س��ال جاری، آگاهی داش��ته باش��يد. در اين زمينه بدون ش��ك اگر از اطالعات ديگران اس��تفاده نكنيد، محكوم به 
آزمون و خطا خواهيد بود كه خود مش��كالت بس��يار زيادی را به همراه دارد. اين مس��ئله خصوصا برای مديران برندهای 
كوچ��ك، ي��ك چالش بزرگ محس��وب می ش��ود. دليل اي��ن امر نيز به اين خاطر اس��ت ك��ه آنها به خاطر آنك��ه تازه كار 
هس��تند و ي��ا بودجه محدودی دارند، از قدرت ريس��ك پايينی نيز برخوردار هس��تند. به همين خاط��ر در ادامه ۱5 اقدام 
بازاريابی موثر برای كس��ب و كارهای كوچك را بررس��ی خواهيم كرد كه نتيجه بخش بودن آنها، تضمين ش��ده اس��ت...



فرصت امروز: صنعت فلزات اساس��ي يك��ي از مهمترين صنايع توليدي 
كش��ور اس��ت كه س��همي ۲۰ درصدی از توليد و ۱۳ درصدی از اشتغال 
بخش صنعت دارد. از آنجا كه فلزات يك كاالي واسطه موردنياز بخش هاي 
ديگر اقتصادي است، رشد توليد آن مي تواند بر رشد توليد بخش هاي ديگر 
اثرگذار باشد. طبق آمارهاي بانك مركزی طي سال هاي ۱۳76 الي ۱۳97 
صنعت فلزات اساسي به  طور متوسط با سهمي حدود ۲۰ درصد از توليد 
صنعتی، پس از بخش پتروشيمي رتبه دوم را در بين صنايع كشور داشته 
است. همچنين اين صنعت با سهمي حدود ۱۳ درصد از اشتغال صنعتي 
پ��س از صنايع مواد غذايي و خودرو در جايگاه س��وم قرار گرفته اس��ت. 
با توجه به وجود منابع معدني در كش��ور به  عنوان نخس��تين حلقه توليد 
فلزات، طبق گزارش های س��ازمان توسعه صنعتي ملل متحد )يونيدو( در 
سال ۲۰۱7 ايران چهاردهمين كشور در زمينه توليد فلزات در جهان بوده 
است. براساس آمارهاي گمرک و بانك مركزي نيز در پنج سال گذشته به  
طور ميانگين حدود ۱۰ درصد از ارزش صادرات غيرنفتي كشور به صنعت 
فلزات تعلق داشته كه پس از پتروشيمي مهمترين صنعت صادراتي كشور 
بوده اس��ت. بنابراين با توجه به اين آمارها، اهميت و نقش صنعت فلزات 

اساسي در اقتصاد ايران نمايان مي شود.
در اين ميان، پژوهش هاي تجربي بيانگر تأثيرپذيري بخش هاي اقتصادي 
از شوک هاي مثبت و منفي است كه بخش گسترده اي از اين پژوهش ها بر 
تأثير شوک هاي پولي بر اقتصاد كشورها متمركز است. حال سوال اين است 
كه ش��وک هاي پولي چگونه توليد و اش��تغال صنعتی را هدف می گيرند؟ 

پژوهشگران در يك پژوهش در جست وجوی پاسخ اين سوال برآمده اند.
اثرات نامتقارن و غیرخطی شوك هاي پولي

معموال تأثير ش��وک هاي مثب��ت و منفي پولي عالوه بر داش��تن اثرات 
حقيق��ي بر متغيره��اي كالن اقتصادي، به  ص��ورت غيرخطي و نامتقارن 
است و شوک هاي منفي، اثرات بيشتري نسبت به شوک هاي مثبت دارند. 
به عالوه اقتصاددانان معتقدند كه اثرات شوک هاي پولي ممكن است در يك 
راستا و به يك اندازه نباشند. اين تفاوت در راستا و اندازه آن، به نامتقارن 
بودن اثرات شوک هاي پولي تعبير می شود. در ضمن با توجه به تحقيق و 
بررسي هاي مختلف صورت گرفته در مورد اثرگذاري سياست هاي پولي در 
دوره ه��اي كوتاه مدت و بلندمدت مي توان گفت كه اكنون يك اجماع نظر 
در ميان اقتصاددانان وجود دارد كه اثرات سياست هاي پولي بر متغيرهاي 
كالن اقتص��اد در بلندمدت كاهش می يابد و تنها اثر آنها بر قيمت ها باقي 
خواهد ماند، اما اثر ش��وک هاي پولي در كوتاه مدت بر متغيرهاي حقيقي 
مانند توليد و اش��تغال، همچنان از موضوعات مورد بحث است. بنابراين با 
توجه به تأييد تأثيرات احتمالي سياس��ت هاي پولي بر متغيرهاي حقيقي 
اقتصاد، انجام تحقيقي پيرامون اثربخشي اين سياست ها و شوک هاي ناشي 
از آن در دوره هاي كوتاه مدت و بلندمدت بر توليد و اش��تغال قسمت هاي 

مختلف اقتصاد كشور ضروري به نظر مي رسد.
در اين زمينه ابراهيم نصيري فر، فرهاد غفاري، سيد شمس الدين حسيني 
و ش��مس كامبيز هژبر كيانی، نتايج پژوهش خود را در مقاله ای با عنوان 
»تحليل اثرات كوتاه مدت و بلندمدت ش��وک هاي پولي بر توليد و اشتغال 
صنعت فلزات اساس��ي در ايران: رهيافت ARDL غيرخطی« در ش��ماره 

۱۱  فصلنامه علمی و پژوهشی »رشد و توسعه اقتصادی« منتشر كرده اند. 
هدف اين پژوهش، بررسي اثرات كوتاه مدت و بلندمدت شوک هاي مثبت 
و منفي پولي و همچنين نامتقارني آنها از طريق كانال هاي انتقال سياست 
پولي ش��امل كانال هاي نرخ ارز، وام دهي و اعتب��اري و نرخ بهره بر مقدار 
توليد و ميزان اشتغال اين صنعت مهم است كه طي دوره زماني ۱۳76 تا 
۱۳97 ارزيابی شده است. براساس نتايج تحقيق، در بلندمدت شوک هاي 
پولي اثرات بيشتري بر روي مقدار توليد صنعت فلزات اساسي در مقايسه با 
ميزان اشتغال آن دارند. همچنين در كوتاه مدت اثر شوک هاي منفي پولي 

بر اشتغال اين صنعت همواره بيشتر از اثر شوک هاي مثبت است.
آنطور كه اين پژوهشگران گفته اند، بيشتر مطالعات، آثار سياست هاي پولي را 
بر توليد ناخالص داخلي يا توليد كل بخش صنعت كشور بررسي كرده اند، در 
حالي كه اين اثرگذاري مي تواند از يك فعاليت صنعتي به فعاليت ديگر از جنبه 
منفي يا مثبت بودن آثار متفاوت باشد. همچنين در كشور كمتر به بررسي تأثير 
سياست هاي پولي بر ديگر متغيرهاي كالن اقتصادي مانند اشتغال و خصوصا 
تعداد شاغالن زيربخش هاي صنعت پرداخته شده است. بنابراين تحقيق حاضر 
قصد داشته با توجه به اهميت صنعت فلزات اساسي در اقتصاد و صنعت ايران، 
اثرپذيري توليد و اشتغال آن را از شوک هاي مثبت و منفي سياست هاي پولي 
در كوتاه مدت و بلندمدت طي س��ال هاي۱۳76 تا ۱۳97 به  صورت فصلي با 

استفاده از الگوهاي علمی تحليل كند.
تاثیر شوك هاي پولي بر تولید صنعتی

در زمينه كارايي و مؤثر بودن سياست هاي پولي بر بخش حقيقي اقتصاد 
نظرات گس��ترده و متفاوتي وجود دارد كه همچنان مورد بحث و مناقشه 
است. كالسيك ها اعتقادي به اثرگذاري سياست پولي ندارند و معتقدند كه 
اجراي آن، تنها تغيير قيمت را به  دنبال خواهد داشت. در مقابل، كينزين ها 
معتقدند كه به  ازاي قيمت هاي مشخص، افزايش حجم اسمي پول موجب 
افزايش عرضه حقيقي پولي مي ش��ود؛ در نتيجه، نرخ بهره تعادلي كاهش 
می يابد و به تبع آن، سرمايه گذاري و توليد افزايش مي يابد كه به اين ترتيب 
اشتغال و درآمد نيز تحت  تأثير قرار خواهد گرفت. عقايد متخصصی مثل 
پوليون بيانگر آن اس��ت كه سياس��ت هاي پولي مي تواند موجب تغيير در 
تقاضاي كل ش��ود و به  دنبال آن، توليد و قيمت را تحت  تأثير قرار دهد. 
كالسيك هاي جديد، با طرح انتظارات عقاليي و انعطاف پذيري دستمزدها 
عنوان مي كنند كه درصورتي كه سياست هاي پولي پيش بيني پذير باشند، 
اين سياست ها خنثي هستند، اما در صورت پيش بيني ناپذير بودن سياست 
پول��ي، مي توان��د بر توليد و رف��اه جامعه تأثيرگذار باش��د. ديدگاه مكتب 
چرخه هاي تجاري حقيقي مطرح مي كند كه سياست پولي كامل منفعل 
است و چيزي كه باعث تغيير توليد مي شود، تغيير در فناوري و بهره وري 
است. در نهايت، كينزين هاي جديد به نبود انعطاف پذيري كامل دستمزدها 
و قيمت ها در كوتاه مدت اعتقاد دارند و استدالل مي كنند كه سياست پولي 

مي تواند بر بخش حقيقي اقتصاد حداقل در كوتاه مدت تأثيرگذار باشد.
يافته های اين مطالعه نشان می دهد شوک مثبت اعتباري يعني افزايش 
تس��هيالت پرداخت��ي به صنايع، ه��م در كوتاه مدت و ه��م در بلندمدت 
به ترتيب با ضرايب ۲.4 و ۱.۳7 بر توليد صنعت فلزات تأثير معنادار مثبتي 
داش��ته است كه با توجه به اندازه اين ضرايب، اثرگذاري آن در كوتاه مدت 

بيش��تر از بلندمدت بوده است. همچنين شوک منفي ارزي يعني كاهش 
نرخ ارز نيز هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت به  ترتيب با ضرايب منفی 
۳.5۳ و منفی ۰.۲۲ بر توليد صنعت فلزات تأثير معنا دار عكس داشته است. 
اين بدين معناست كه افزايش شوک ارزي )كاهش نرخ ارز( موجب كاهش 
توليد فلزات شده كه مي توان دليل آن را وجود ماهيت صادراتي براي اين 
صنعت برشمرد زيرا براس��اس آمارهاي بانك مركزي و گمرک حدود ۱۰ 
درصد از صادرات غيرنفتي كش��ور متعلق به صنعت فلزات است. به عالوه 
ب��ا توجه به باالتر بودن اندازه ضريب كوتاه مدت از اندازه ضريب بلندمدت 
شوک ارزي، اثرگذاري اين شوک نيز در كوتاه مدت بيشتر از بلندمدت بوده 
است. در مورد شوک نرخ سود تسهيالت اعطايي، اين شوک اثر معنا داري 
بر توليد صنعت فلزات نداشته كه دليل آن را مي توان تعيين دستوري نرخ 
س��ود تسهيالت برشمرد. همچنين با توجه به بزرگ تر بودن اندازه برآورد 
ضرايب كوتاه مدت نسبت به ضرايب بلندمدت شوک هاي ارزي و اعتباري، 
اثرگذاري اين شوک ها بر توليد در كوتاه مدت بيشتر از دوره بلندمدت بوده 
است كه به  نوعي در جهت تأييد نظريه والش است كه بيانگر كاهش اثرات 

سياست هاي پولي بر توليد در بلندمدت نسبت به كوتاه مدت است.
اثر شوك هاي پولي بر اشتغال صنعتی

در رابطه با ميزان اش��تغال صنايع فلزات اساسي، اثر شوک هاي پولي بر 
آن متفاوت از توليد است. در اين مطالعه، رابطه بلندمدت معنا داري ميان 
ش��وک هاي ارزي، اعتباري و نرخ سود تسهيالت اعطايي بخش صنعت با 
ميزان اش��تغال صنعت فلزات به دس��ت نيامد. ول��ي در كوتاه مدت ميزان 
اش��تغال با شوک منفي اعتباري و ش��وک منفي ارزي رابطه عكس دارد. 
به عبارتي، در كوتاه مدت افزايش شوک منفي اعتباري )كاهش اعتبارات و 
تس��هيالت پرداختي( و افزايش شوک منفي ارزي )كاهش نرخ ارز( منجر 
به كاهش اش��تغال صنعت فلزات شده اس��ت. بنابراين مي توان گفت كه 
شوک هاي منفي اثرگذاري بيشتري نسبت به شوک هاي مثبت بر اشتغال 
صنعت مذك��ور دارند كه اين مطلب در مطالعات قبل��ی درباره اثرگذاري 
بيشتر شوک هاي منفي بر متغيرهاي كالن اقتصاد نيز ذكر شده است. در 
ضمن مي توان براي مقايس��ه بين توليد و اش��تغال صنعت فلزات از منظر 
اثرگذاري شوک هاي پولي بر آنها نتيجه گرفت كه در بلندمدت شوک هاي 
پول��ي مانند تغييرات ن��رخ ارز و اعتبارات پرداختي ب��ه صنايع اثرگذاري 
بيش��تري بر توليد صنعت فلزات اساس��ي نسبت به اش��تغال آن دارند. به 
 ع��الوه، در كوتاه مدت افزايش اعتبارات صنايع توليدكننده فلزات منجر به 
افزايش توليد اين صنعت شده است درحالي كه بر اشتغال آن اثري نداشته 
است كه دليل اثرگذاري كمتر شوک هاي پولي بر اشتغال مي تواند ناشي از 
وجود ظرفيت خالي كارگاه هاي آن باشد زيرا براساس آمارهاي مركز آمار 
ح��دود 97 درصد از كارگاه هاي صنعت مذك��ور تا ۱۰ درصد زير ظرفيت 
بالقوه، توليد دارند. در پايان براساس يافته هاي پژوهش با توجه به اثرگذاري 
شوک هاي مثبت اعتباري بر توليد فلزات اساسي در كوتاه مدت و بلندمدت، 
راهكارهايي از جمله افزايش اعتبارات پرداختي به كارگاه هاي توليدكننده 
فل��زات و همچنين نظر به تأييد افزايش ش��وک منفي ارزي )كاهش نرخ 
ارز( بر كاهش توليد فلزات، خريد ارز حاصل از صادرات اين صنعت توسط 

دولت با قيمتي مناسب جهت رونق توليد آن پيشنهاد می شود.

شوك هاي پولي چگونه تولید و اشتغال صنعتی را هدف می گیرند؟

اثرات شوک های پولی بر صنعت

با تصويب هي��أت وزيران، زمينه تعيين قيمت برق به  صورت رقابتی 
در بورس انرژی فراهم ش��د. هي��أت دولت آيين نام��ه اجرايی ماده44 
قانون برنامه شش��م را تصويب كرد كه ب��ا تصويب اين آيين نامه زمينه 
تعيين قيم��ت برق به  صورت رقابتی در بورس انرژی فراهم می ش��ود. 
اين آيين نامه گام نخست در مسير واقعی كردن قيمت و حل مشكالت 
صنعت برق اس��ت؛ مش��كالتی كه امس��ال به خاموش��ی های گسترده 
منجر ش��د. موج خاموش��ی های امس��ال عالوه بر زيان سنگينی كه به 
اقتص��اد تحميل كرد، آث��ار اجتماعی فراوانی نيز به  دنبال داش��ت. در 
طول س��ال های گذشته كارشناس��ان و متخصصان حوزه برق و انرژی 
قيمت گذاری دستوری را به عنوان مهمترين چالش صنعت برق هميشه 
معرفی كرده اند، قيمت گذاری دستوری و ارزان فروشی برق مانع توسعه 
نيروگاه ها شده كه اين موضوع يكی از داليل اصلی موج خاموشی ها در 
بهار و تابس��تان امسال كه پيش بينی می ش��ود در ماه های آينده هم تا 
حدودی ادامه داشته باشد. در طول چند سال گذشته كارشناسان بار ها 
در مورد كاهش حجم س��رمايه گذاری در نيروگاه ها هشدار داده بودند، 
اما دولت ها هيچ اقدام عملی ای در اين  باره انجام نداده بودند، ولی حاال 
ب��ا آغاز به كار دولت جديد به  نظر می رس��د عزم دول��ت برای حل اين 
مشكل جدی است. مشكل از آنجا ناشی می شود كه قيمت برق واقعی 

نيست. دولت از طريق نظام قيمت گذاری دستوری شرايطی را به  وجود 
آورده كه نيروگاه ها و شركت هايی كه در زمينه ساخت نيروگاه فعاليت 
می كنند با زيان س��نگين مواجه می شوند و توسعه صنعت نيروگاهی با 
مشكالت بزرگی مواجه شده اس��ت. دولت برق را از نيروگاه ها می خرد 
و آن را در اختي��ار مصرف كننده ه��ا می گذارد، ام��ا مبلغی كه دولت به 
نيروگاه ها پرداخت می كند كفاف هزين��ه توليد برق را نمی دهد. ارزان 
بودن قيمت برق موجب ش��ده همه نيروگاه ها زيانده شوند و توان مالی 
برای سرمايه گذاری را نداشته باشند. در چنين شرايطی تا زمانی كه برق 
با نرخ واقعی فروخته نش��ود اين شركت ها قادر به ساخت نيروگاه های 
جديد و افزايش توليد برق نيستند. آمارها نشان می دهد دولت نه فقط 
برق را به قيمت غيرواقع��ی از نيروگاه ها می خرد بلكه مبلغ خريد برق 
را ه��م با تأخير پرداخت می كند و اين موضوع مش��كالت صنعت برق 
را دوچن��دان كرده اس��ت. طبق آخرين برآورد س��ازمان بورس، ميزان 
طلب ۱۰نيروگاه فعال كه سهام ش��ان در بورس دادوس��تد می ش��ود به 
۳۱۰۰ميليارد تومان رسيده، در چنين شرايطی آينده سرمايه گذاری و 

ساخت نيروگاه های جديد در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
قيمت فروش برق در ايران هم اكنون يك سوم قطر، يك ششم روسيه، 
يك نهم تركيه و يك بيس��تم كنيا اس��ت. آمارها نشان می دهد ميزان 

س��رمايه گذاری در صنعت برق در طول سال های 87 تا 99 نزولی بوده 
و از 6.5ميليارد دالر در سال87 به 6۳۰ميليون دالر در سال99 رسيده 
اس��ت. همچنين ظرفيت نيروگاهی ايران در ده��ه9۰ از 8.8درصد به 
۲.۲درصد كاهش يافته درحالی كه ميزان مصرف برق س��االنه بين 5 تا 
7درصد در حال افزايش است؛ يعنی ميزان نيروگاه های ساخته شده با 
ميزان افزايش مصرف تناس��بی ندارد و علت اين عقب ماندگی، كاهش 

سرمايه گذاری برای احداث نيروگاه های جديد است.
تحليلگران می گويند راه حل چالش صنعت برق، واقعی كردن قيمت 
اس��ت. دولت بايد شرايطی را فراهم كند كه نرخ برق به  صورت رقابتی 
به  دست مصرف كننده برسد و بهتر است يارانه های حوزه برق مستقيم 
به مردم پرداخت شود، زيرا ادامه مسير كنونی مشكالت بزرگی را برای 
اقتصاد به  وجود می آورد. گام نخست برای اين كار، كشف قيمت واقعی 
برق است. به زعم تحليلگران، بهترين مكانيسم برای تعيين نرخ برق به  
صورت رقابتی، عرضه آن در بورس انرژی اس��ت. تازه ترين خبر ها نشان 
می دهد دولت س��يزدهم به مدل های كارشناس��ی و اصول علم اقتصاد 
اعتماد كرده و در تازه ترين نشست خود با تصويب يك آيين نامه، مسير 
عرضه برق در بورس انرژی را باز كرده اس��ت. البته مطابق قانون برنامه 

ششم توسعه اين آيين نامه خيلی قبل تر بايد تصويب می شد.

مصوبه تازه دولت امکان تعیین قیمت برق در بورس انرژی را فراهم می کند

گام اول واقعی سازی قیمت برق

یادداشت

قدرت خرید مردم زیر تیغ تورم

فاطمه پاسبان
كارشناس اقتصادی

ت��ورم از نظر علم اقتصاد به معنای افزايش س��طح عمومی قيمت ها در 
طول يك زمان مش��خص است .    نرخ تورم با تغيير در يك شاخص قيمت 
كه معموال ش��اخص قيمت مصرف كننده است، در نظر گرفته می شود .    به 
سخن ديگر، تورم، روند فزاينده و نامنظم افزايش قيمت ها در اقتصاد است . 
   تورم در ايران به داليل مختلف اتفاق می  افتد؛ تأمين كسری بودجه دولت 
از طريق اس��تقراض از بانك مركزی و به تبع آن افزايش حجم نقدينگی، 
افزايش قيمت حامل های انرژی و حذف يارانه های توليدی پس از اجرای 
سياست های تعديل، افزايش ريسك مربوط به فعاليت های مولد اقتصادی، 
ضع��ف در مديريت مخصوصا مديريت ارز و كاه��ش ارزش پول، افزايش 
قيمت های جهانی، نااطمينانی و شكل گيری انتظارات تورمی، كاهش انگيزه 

توليدی و تقويت انگيزه سوداگری، تحريم ها  و كاهش سرمايه اجتماعی.
اطالع��ات مرك��ز آم��ار نش��ان از آن دارد ك��ه تورم )ش��اخص قيمت 
مصرف  كننده كل كشور به قيمت سال پايه ۱۳95( طی سال  های   ۱۳9۰          تا 
۱۳99 روند افزيشی شديدی داشته، به طوری كه          شاخص كل از رقم 4۲.8 
در سال ۱۳9۰ به رقم ۲5۲.6 در سال ۱۳99 رسيده كه حدودا شش برابر 
شده اس��ت .    تورم خوراكی  ها  و آشاميدنی  ها )در سال 99 حدود 8.۳ برابر 
نسبت به سال 9۰(     بيشتر از تورم غيرخوراكی  ها  و خدمات )5.۱ برابر سال 
99 نسبت به سال 9۰( بوده و سبزيجات و حبوبات بيشترين تورم را داشته 
است. )سال 99 در حدود ۱۳.7 برابر سال 9۰(. در سال ۱۳99 كشور، نرخ 
تورم ۳6.4 درصد، نرخ تورم خوراكی  ها  و آش��اميدنی  ها  )۳9 درصد( و نرخ 
ت��ورم غيرخوراكی  ها  و خدمات )۳5 درصد( را تجربه كرده اس��ت .    در اين 
ميان، بيش��ترين تورم خوراكی  ها  مربوط به ميوه و خش��كبار با 5۰ درصد 
تورم و در ميان غيرخوراكی  ها  بيشترين تورم با 65.6 درصد مربوط به حمل 

و نقل بوده است .    همه ارقام حاكی از افزايش شديد تورم در كشور است.
براساس آخرين رده  بندی جهانی درخصوص شاخص فالكت )جمع نرخ 
بيكاری و تورم( مشاهده می  شود كه در سال ۲۰۲۰ ميالدی در بين ۱56 
كش��ور رتبه  بندی  شده، ايران در رده هشتم قرار می  گيرد .    باالترين ميزان 
فالكت اقتصادی مربوط به كش��ورهای ونزوئال، لبنان، زيمبابوه، س��ودان، 
سوريه، آرژانتين و تركيه است .             آرتور اكان كه برای اولين بار اين شاخص را 
تبيين كرد، معتقد بود كه باالرفتن نرخ تورم در كنار نرخ بيكاری می تواند 
هزينه های اجتماعی و اقتصادی برای كش��ورها داشته باشد .        در اين ميان، 
ت��ورم باال اصلی  ترين                                          دليل باالبودن ش��اخص فالكت اقتصادی در ايران و 
كاهش ارزش ريال، مهمتر                                          ين عامل باالبودن تورم اس��ت .    از ابتدای س��ال 
۲۰۲۰ تاكنون ارزش ريال مقابل دالر 44 درصد كاهش يافته و متوس��ط 

نرخ تورم ساالنه ايران نيز در حال حاضر 4۰ درصد است.
زمانی كه تورم در يك اقتصاد رشد می كند، قيمت ها افزايش پيدا كرده 
و اي��ن افزايش قيمت ه��ا در ابعاد مختلف زندگی اف��راد تاثيرگذار خواهد 
بود ؛    افراد قدرت خريد خود را از دس��ت می دهند )به دليل افزايش نيافتن 
درآمده��ا حداقل به اندازه تورم( و فقيرتر می ش��وند .    اين فقر می تواند هم 
در ذهن افراد ش��كل  بگيرد و هم توانايی خريد نيازهای ضروری زندگی را 
تضعيف كند و پس  انداز را غيرممكن سازد و برای تامين نيازهای زندگی، 
پس ان��داز منفی )بدهی( ش��كل بگيرد .    افزايش تورم         در جامعه          نش��ان از 
كاهش ميزان رضايت و رفاه و امنيت غذايی و سالمت افراد دارد و سرمايه 
اجتماعی به خصوص اعتماد به دولت را تضعيف می  كند .    كاهش پس  انداز 
و به دنبال آن، كاهش س��رمايه  گذار                           ی را به دنبال دارد  و    همراه با كاهش 
سرمايه اجتماعی و كاهش سالمت تغذيه ای             و بهداشت خانوارها )افزايش 
ناامنی غذايی و كاهش بهره وری و افزايش هزينه درمان بيماری كه فشار 

بر بودجه خانوار وارد می  كند( تهديدهای جدی برای اقتصاد ايران است.
   تورم توليدی، يكی ديگر از چالش  های   اساس��ی تولي��د پايدار و مزيت 
رقابتی اقتصاد ايران است .    براساس اطالعات مركز آمار ايران، تورم توليدی 
برمبنای سال پايه ۱۳9۰ روند افزايشی داشته است، به طوری كه شاخص 
كل در س��ال ۱۳98 نس��بت به س��ال ۱۳9۰ در حدود 4.8 برابر شده كه 
اي��ن رقم برای فعاليت  های   كش��اورزی 4.9 برابر، معدن 5.۱ برابر، صنعت 
)س��اخت( 5.4 برابر و خدمات ۳.8 برابر شده است.    افزايش تورم توليدی 
به معنای افزايش قيمت تمام  شده و از دست دادن مزيت رقابتی در مقابل 
توليدات جهانی و كاهش تقاضا و فروش است كه پايداری توليد را با تهديد 
مواجه می  س��ازد و كاهش توليد خود به بازتوليد تورم كمك می  كند .    اگر 
با همين فرمان اقتصاد كش��ور به جلو برود و ش��اهد تورم بيش��تر باشيم، 
نارضايتی اجتماعی به اوج خود خواهد رسيد كه هزينه  های   سرسام آوری 
برای كشور به همراه خواهد داشت .    بنابراين الزم است با تدبير و هوشمندی 
و به  كارگيری علم اقتصاد و شناس��ايی عل��ل اصلی تورم، جهت حركت را 

تغيير داد.

رئیسی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
مهار تورم مسئله مهم و اولویت دولت است

رئيس جمهور، تورم را خط قرمز دولت دانس��ت و گفت دس��تگاه های 
اجرايی از هرگونه اقدامی كه منجر به افزايش تورم می شود، پرهيز كنند.
سيدابراهيم رئيسی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت در راستای كنترل تورم، بانك مركزی را موظف نمود سياست های 
پولی را متناسب با مديريت نقدينگی و كنترل تورم پيگيری كند. رئيس 
جمهور همچنين تصريح كرد: س��ازمان برنامه و بودجه موظف اس��ت 
بودج��ه س��ال ۱4۰۱ را با تاكيد بر اصالح س��اختار و حذف هزينه های 

غيرضرور بودجه تدوين كند.
رئيس��ی با بيان اينكه حمايت از توليد داخل در اولويت سياس��ت ها 
و برنامه ه��ای اقتصادی دولت قرار دارد، اف��زود: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برنامه ريزی و سياست های متناسب با اين اولويت  به ويژه توسعه 
توليدات داخلی و بی نيازی از واردات كاالی خارجی و اعمال محدوديت 
و ممنوعيت برای ورود كاالهای خارجی دارای مشابه داخلی يا كاالهای 

وارداتی غيرضروری را در دستور كار خود قرار دهد.
در اين جلسه سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت گزارشی 
از منابع و مصارف بودجه ۱4۰۰ ارائه كردند كه براس��اس اين گزارش، 
ظرفيت های قانونی برای تامين منابع بودجه عمومی مش��خص و مقرر 
گرديد همه دستگاه های اجرايی نسبت به انجام تكاليف مندرج در بودجه 
سال ۱4۰۰ به نحوی اقدام نمايند كه منابع بودجه، تامين شود و از اين 
محل مخاطره ای كه نتيجه آن افزايش نقدينگی باشد، ايجاد نگردد. در 
اين جلسه همچنين سازمان برنامه و بودجه موظف شد با اولويت بندی 

هزينه ها، حداكثر صرفه جويی در اعتبارات هزينه ای را به عمل آورد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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فرص��ت امروز: وعده های دولت برای دريافت ماليات از مالكان خانه های 
خالی در حالی ادامه دارد كه آخرين آمارها نشان می دهد تنها 4.5 ميليون 
نفر تاكنون در س��امانه ام��الک ثبت نام كرده اند.۱۰ م��اه پيش كه قانون 
ماليات بر واحدهاي خالي به تصويب مجلس رسيد، قرار بود قيمت ها پايين 
بيايد و بازار مس��كن به سامان برس��د. موافقان اين قانون وعده داده بودند 
كه با اجراي آن بيش از ۲ ميليون واحد مس��كوني به بازار عرضه مي شود، 
اما اين قانون همچنان براي اجرا با مش��كالتي روبه روس��ت و در اين مدت 
نيز نتوانسته مالياتي از دارندگان واحدهاي خالي دريافت كند و بر قيمت 
مس��كن نيز تاثيری نگذاشته است. آنطور كه بانك مركزي از بازار مسكن 
گزارش داده اس��ت، در مردادماه امسال متوسط قيمت هر مترمربع واحد 
مس��كوني در تهران ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۱ ميليون تومان فاصله داش��ت؛ 
يعنی بيشترين قيمت مسكن در چند سال اخير. در حالي قيمت مسكن 
به صورت ماهانه باال مي رود كه دستمزدها تنها سالي يك بار آن هم پس از 

جلسات فراوان ميان كارگران و كارفرمايان افزايش پيدا مي كند. 
در آذرم��اه ۱۳99 ب��ود كه قانون ماليات ب��ر خانه هاي خالي به تصويب 
مجلس رس��يد و ش��وراي نگهبان نيز آن را تاييد كرد. براساس اين قانون 
قرار بود اگر واحد مسكوني در شهرهاي باالي ۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰ 
روز س��اكن نداشته باشد مشمول ماليات برمبناي درآمد اجاره شود. بدين 
ترتيب كه ب��ه ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت هاي 
مندرج در اين قانون، ماهانه مش��مول ماليات��ي برمبناي ماليات بر درآمد 
اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، سال دوم 
معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱8 برابر ماليات 
متعلقه مي شود. پيش از تاييد اين قانون توسط شوراي نگهبان، وزارت راه 
و شهرس��ازي سامانه امالک و اسكان را كه يكي از كاركردهاي آن، اجراي 
ماليات بر خانه هاي خالي ب��ود، در مردادماه ۱۳99 وارد فرآيند اجرا كرد. 
پس از آن وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد كه از طريق تقاطع اطالعاتي 
۱.۳ ميليون واحد مسكوني خالي توسط اين سامانه شناسايي و به سازمان 

امور مالياتي براي اخذ ماليات معرفي كرده است. سپس رئيس كل سازمان 
امور مالياتي اعالم كرد كه نخستين ماليات از خانه هاي خالي در مردادماه 
امس��ال و به ان��دازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دريافت خواهد ش��د، اما 

مردادماه گذشت و اين وعده مسئوالن اجرايی نشد.
حاال آنطور كه مسئوالن وزارت راه و شهرسازی خبر می دهند، اطالعات 
هويتی ۲6 ميليون خانوار در سامانه امالک و اسكان وجود دارد كه تاكنون 
4.5 ميليون نفر در س��امانه ثبت نام كرده اند و س��اير افراد اگر نس��بت به 
درج اطالعات س��كونتی اقدام نكنند، واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی 
و مش��مول ماليات می شود. به گزارش ايسنا، اطالعات هويتی ۲6 ميليون 
خانوار در س��امانه امالک و اس��كان وجود دارد كه تا پايان مهرماه ۱4۰۰ 
فرصت دارند در اين س��امانه ثبت نام كنند و پيشنهاد تمديد اين زمان تا 
پايان آذرماه هنوز به تصويب نرسيده است. اين در حالی است كه تاكنون 

فقط 4 ميليون و 5۰۰ هزار نفر اطالعات سكونتی خود را درج كرده اند.
معاون وزير راه و شهرس��ازی با دعوت از ساير خانوارها برای ثبت نام در 
س��امانه امالک و اسكان )به نش��انی amlak.mrud.ir( اطمينان خاطر 
داد هدف اصلی از راه اندازی س��امانه، نه اعم��ال ماليات بلكه برنامه ريزی 
برای حوزه مس��كن اس��ت، اما اگر افراد اطالعات خود را درج نكنند واحد 
مسكونی ش��ان به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال ماليات به سازمان 

امور مالياتی معرفی خواهد شد.
از ۱9 فروردي��ن ماه ۱4۰۰ تا ۱9 خردادم��اه به خانوارها دو ماه فرصت 
داده ش��د تا اطالعات سكونتی و ملكی خود را درج كنند، اما همزمانی آن 
با انتخابات رياس��ت جمهوری و موضوع كرونا باعث شد تا برخی خانوارها 
موفق به ثبت اطالعات خود نش��وند، به همين دليل فرصت نام نويس��ی تا 

پايان مهرماه تمديد شد.
از س��ال ۱۳95 به بعد آماری در زمينه مس��كن وجود ندارد. به همين 
دليل دولت و مجلس بر آن ش��دند تا از طريق س��امانه امالک و اس��كان، 
اطالعات بخش مسكن در زمينه های ملكی، استيجاری، شهری و روستايی 

را به روز كنند. تعدد واحدهای مس��كونی موردنظر در اين قانون نيس��ت. 
صرفا اگر خالی اس��ت توصيه بر اين اس��ت كه پر ش��ود. قانون چند هدف 
را دنبال می كند كه اولين آن، اتصال كد ملی اعضای خانوار به كد پستی 
محل سكونت است. اين موضوع می تواند به برنامه ريزی كلی كشور كمك 
كند. در اين باره محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازی می گويد: 
»خالی ماندن واحدهای مسكونی دولت را مجبور به توسعه فيزيكی شهرها 
می كند كه بايد برای زيرساخت های آن بودجه صرف شود. بنابراين تالش 
اين است كه حداكثر پوشش خانوارها را در واحدهای خالی داشته باشيم. 

بنابراين از نگاه كلی، ثبت نام در سامانه برای همه خانوارها مفيد است.«
البته سامانه امالک و اسكان در سال جاری طی چند مرحله با اختالالتی 
مواجه ش��د. روز ۱9 تيرماه سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱6 مردادماه 
بازگشايی شد. آخرين وقفه ايجادش��ده نيز به ۱۰ شهريورماه برمی گردد. 
روز ۱6 ش��هريورماه معاون وزير راه و شهرسازی خبر داد كه قرار است در 
نسخه جديد آيتم هايی اضافه شود و ثبت نام راحت تر خواهد شد؛ محمود 
محمودزاده گفت كه »گزينه هايی را ايجاد كرده ايم كه خانوارها می توانند 
م��وارد را تاييد يا اصالح كنند و زمان كمتری ص��رف خواهند كرد. برای 
استفاده از اين سامانه بايد از نسخه 5۱ به بعد مرورگر موزيال فايرفاكس و 

يا نسخه 5۱ به بعد مرورگر كروم استفاده كنيد.«
از طرف ديگر، قانون س��از و كارهايی را در نظر گرفته است. يكی اينكه 
تمام معامالت اعم از رس��می و غيررس��می در سامانه ثبت و كد رهگيری 
دريافت شود. تمام خانوارها اعم از شهری، روستايی، مالك و مستاجر بايد 
حتم��ا محل س��كونت و دارايی ملكی خود را ثبت كنن��د. جزييات قانون 
در س��امانه امالک و اسكان درج شده و هموطنان می توانند با علم بيشتر 
اطالعات خود را ثبت كنند. بس��ياری از خدمات خانوار وابسته به كد يكتا 
اس��ت كه توسط س��امانه ارائه می ش��ود. بدين ترتيب در صورت ثبت نام 
نكردن و نداش��تن كد يكتا دستگاه ها نمی توانند خدمات خود مثل يارانه، 

گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارائه دهند.

تنها 4.5 میلیون نفر در سامانه امالك ثبت نام کردند

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه

باخت دومينويی دالر 4۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد و در جديدترين 
آمارها اعالم شده كه از مجموع كاالهای اساسی واردشده در سال ۱4۰۰، 

بيش از 86 درصد با ارز 4۲۰۰ تومانی تامين ارز و وارد كشور شده است.
از س��ال ۱۳97 ك��ه ارز 4۲۰۰ تومانی به چرخه تج��اری آمد تاكنون، 
ه��م مجم��وع واردات ايران كمتر و عمدتا به كاالهای اساس��ی و كاالهای 
واسطه ای توليد محدود شد و هم به تدريج ليست كاالهای دريافت كننده 
ارز ترجيحی كوتاه تر ش��ده است؛ به طوری كه از مجموع ۲5 گروه كاالی 
اساس��ی فقط هفت قلم مش��مول ارز 4۲۰۰ تومانی می ش��ود، ولی با اين 
حال حجم بااليی از واردات اقالم اساس��ی را به خود اختصاص داده است. 
در اين بين، انتقاد كارشناسان و فعاالن اقتصادی به ارز ترجيحی كماكان 
ادامه دارد و در تازه ترين نمونه، رئيس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در 
جريان نشست اعضای اين اتاق با وزير جهاد كشاورزی خواستار حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی شد و با بيان اينكه سياست ارز 4۲۰۰ تومانی دولت گذشته 
شكست خورده است، گفت: »راهی كه پيش روی دولت سيزدهم قرار دارد، 
ورود به اين حوزه و حذف اين ارز است. نگاهی به نتايج اجرای اين برنامه 
در س��ال های اخير نش��ان می دهد كه نه تنها اين ارز كمكی به پايين نگه 
داشتن قيمت كاالهای اساسی نكرده كه حتی قيمت برخی از اين كاالها 
از تورم نيز باالتر رفته است.« به گفته مسعود خوانساری، »در صورتی كه 
اين سياس��ت ارزی غلط اصالح نشود، عدم شفافيت، برهم خوردن فضای 
كس��ب و كار و آس��يب ديدن بخش های مهمی مانند صنعت كشاورزی، 
نتيجه قطعی اين ش��رايط خواهد بود. از اين رو اتاق بازرگانی آماده اس��ت 
تا در كنار دولت با ارائه راهكارهايی جديد، الاقل برای بخشی از مشكالت 

امروز اقتصاد ايران، برنامه های اجرايی ارائه كند.«
ح��ذف ارز 4۲۰۰ تومانی از چرخه تجاری با توجه به تبعات منفی آن و 
رانتی كه به دنبال دارد، بارها مورد بحث برای بوده ولی هيچ گاه عزم جدی 
در اين رابطه وجود نداش��ته است و مش��خص نيست دولت سيزدهم چه 
برنامه ای در اين رابطه دارد و آيا برای سال بعد حذف ارز 4۲۰۰ و يكدست 

شدن واردات با ارز نيمايی را در دستور كار قرار خواهد داد يا خير.
در همين حال، آخرين آمارها نشان می دهد واردات 86 درصد كاالهای 
اساس��ی در نيمه نخست س��ال ۱4۰۰ با ارز 4۲۰۰ تومانی بوده كه البته 
محدود به هفت قلم است. بررسی آمار تجارت خارجی در نيمه اول امسال 
حاك��ی از آن اس��ت كه در اين مدت مجم��وع واردات و صادرات به 79.۱ 

ميليون تن به ارزش 45 ميليارد دالر رسيده است كه سهم واردات ۱9.۱ 
ميلي��ون تن ب��ه ارزش ۲۳.۱ ميليارد دالر بوده اس��ت. از مجموع واردات 
صورت گرفته ۱4.۳ ميليون تن به ارزش 8.8 ميليارد دالر كاالی اساس��ی 
در ۲5 گروه از گمركات ترخيص و وارد كشور شده است كه اين مقدار در 
مقايسه با نيمه اول سال گذشته از نظر وزنی ۲۱ درصد و ارزش 57 درصد 
افزايش دارد. از ۱4.۳ ميليون تن كاالی اساسی واردشده از ابتدای امسال 
تا پايان شهريورماه، ۱۲.4 ميليون تن به ارزش بالغ بر 6.9 ميليارد دالر با 
ارز 4۲۰۰ تومانی وارد ش��ده اس��ت كه از نظر وزنی ۲4 درصد و ارزش 79 
درصد نسبت به نيمه اول پارسال افزايش يافته است. بر اين اساس، حجم 
كاالی اساس��ی واردش��ده با ارز 4۲۰۰ تومانی در سال جاری 64.9 درصد 
كل واردات از نظر وزن و ۲9.8 درصد از لحاظ ارزش در همين مدت است. 
همچنين كاالی اساسی واردشده با ارز ترجيحی 86.7 درصد وزن و 78.4 
درصد ارزش كل كاالی اساسی ترخيص شده در نيمه ابتدايی سال جاری 
بوده است. اما كاالهايی كه با ارز ترجيحی وارد شده است، محدود به هفت 
قلم ش��امل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام، ذرت، كنجاله سويا و 
بخشی از دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكی بوده است. بر اين اساس، گندم 
به وزن ۲.۱ ميليون تن و ارزش 698.5 ميليون دالر، ذرت 4.۳ ميليون تن 
به ارزش��ی بيش از ۱.4 ميليارد دالر، جو ۱.9 ميليون تن با ارزش 575.8 
ميلي��ون دالر، دانه های روغنی ۱.5 ميليون تن به ارزش يك ميليارد دالر، 
روغ��ن خوراكی نيمه جامد، مايع و خام ۱.۱ ميليون تن به ارزش��ی بيش 
از ۱.5 ميلي��ارد دالر و كنجاله س��ويا با ۱.۲ ميليون تن با ارزش��ی بالغ بر 
684.۱ ميليون دالر، ش��ش قلم از كاالهای اساسی مشمول و واردشده با 
ارز 4۲۰۰ در نيمه اول امس��ال است. همچنين دارو، تجهيزات و ملزومات 
پزشكی بيش از 7۰۰۰ تن با ارزشی بالغ 9۳۳ ميليون دالر در كنار شش 
قلم ديگر با ارز ترجيحی وارد كشور شده است. براساس اين گزارش، مانده 
كاالهای اساسی واردشده در ۲5 گروه، با ارز نيمايی بوده كه محدود است؛ 
به گونه ای كه از ۱4.۳ ميليون تن كاالی اساسی، ۱.9 ميليون تن به ارزش 
۱.9 ميليارد دالر با ارز نيمايی ترخيص ش��ده اس��ت. اقالمی مانند برنج، 
مرغ، گوشت، شكر، كاغذ، ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد، الستيك، 
سموم و كودهای شيميايی از جمله كاالهای اساسی وارداتی با ارز نيمايی 
است. كاالهای اساسی وارداتی با ارز نيمايی نسبت به نيمه اول پارسال از 

نظر وزن 7 و ارزش 8 درصد رشد داشته است.

8۶ درصد کاالهای اساسی با ارز ترجیحی وارد کشور شد
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بانکنامه

در ششمین روز پاییز
قیمت سکه و دالر افزایش یافت

ه��ر دالر آمريكا در حالی در بازار آزاد تهران ديروز با رش��د ۱۲6 
تومانی به ۲7 هزار و 8۰8 تومان رس��يد ك��ه در صرافی های بانكی 
نيز با افزايش��ی قابل توجه به كانال ۲7 هزار تومان رس��يد. بر اين 
اس��اس، ن��رخ دالر در صرافی های بانكی ب��ا 6۰5 تومان افزايش در 
روز سه ش��نبه به ۲7 هزار و 44۰ تومان رس��يد. قيمت فروش يورو 
نيز 4۰۲ تومان افزايش يافت و ۳۱ هزار و 9۳8 تومان تعيين ش��د. 
قيم��ت خريد هر دالر ۲6 ه��زار و ۳۰۳ تومان و نرخ خريد هر يورو 

نيز ۳۱ هزار و ۳۰5 تومان گزارش شد.
همچنين قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادی طرح جديد در 
ب��ازار تهران ب��ا ۱۰ هزار تومان افزايش به رق��م ۱۱ ميليون و 78۰ 
هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادی طرح قديم نيز ۱۱ ميليون 
و 4۰۰ هزار تومان معامله شد. نيم سكه بهار آزادی 6 ميليون تومان، 
ربع سكه ۳ ميليون و 55۰ هزار تومان و سكه يك گرمی ۲ ميليون 
و ۲۰۰ ه��زار توم��ان قيمت خ��ورد. در بازار طال نيز ن��رخ هر گرم 
طالی ۱8 عيار به يك ميليون و ۱48 هزار تومان رس��يد. قيمت هر 
مثقال طال نيز 4 ميليون و 97۳ هزار تومان ش��د. اُنس جهانی طال 
هم با حدود هش��ت دالر كاهش يك  هزار و 74۳ دالر و 66 س��نت 

قيمت خورد.  

شدت تورم در دهک های درآمدی کم شد
فاصله تورمی دهک های هزینه ای

طبق گزارش مركز آمار، نرخ تورم در شهريورماه امسال به 45.8 درصد رسيد 
كه در دهك های مختلف هزينه ای در بازه 45.5 درصد برای دهك شش��م تا 
49.4 درصد برای دهك دهم نوس��ان دارد. به عبارت ديگر، فاصله نرخ تورمی 
دهك ها در شهريورماه برابر 4درصد بود كه نسبت به ماه قبل از آن ۱.4 واحد 

درصد كاهش يافت.
خانواده ها براس��اس مجموع درآمد و هزينه ساليانه در ۱۰ گروه دسته بندی 
می شوند. دهك نخست، كم درآمدترين گروه و دهك دهم پردرآمدترين گروه 
از خانواده ها را تشكيل می دهند. نرخ تورم در دهك های مختلف متفاوت است 
و مركز آمار نرخ تورم و فاصله تورمی اين دهك ها را پس از اعالم نرخ تورم هر 
ماه منتش��ر می كند. حال گزارش تازه مركز آمار ايران نشان می دهد نرخ تورم 
ش��هريورماه به 45.8 درصد رس��يد كه در دهك های مختلف هزينه ای در بازه 
45.5 درصد برای دهك شش��م تا 49.4 درصد برای دهك دهم نوس��ان دارد. 
مح��دوده تغييرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده »خوراكی ها، آش��اميدنی ها و 
دخانيات« بي��ن 6۱.۳ درصد برای دهك دوم تا 57.5 درصد برای دهك دهم 
اس��ت. همچنين در گروه عمده »كاالهای غيرخوراكی و خدمات« بين 47.5 

درصد برای دهك دهم تا ۳۳.8 درصد برای دهك اول است.
به گفته مركز آمار، فاصله تورمی دهك ها در اين ماه به 4درصد رس��يد كه 
نس��بت به ماه قبل )5.4 درصد( ۱.4 واحد درصد كاهش داش��ته است. فاصله 
تورمی در گروه عمده »خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 
۰.6 واحد درصد كاهش و گروه عمده »كاالهای غيرخوراكی و خدمات« نسبت 

به ماه قبل ۱.9 واحد درصد كاهش را نشان می دهد.
آنچ��ه دهك های درآم��دی را از يكديگر مجزا می كند، وزن كاال در س��بد 
مصرفی خانوار است. دهك های كم درآمد به علت درآمد كمتر، هزينه كمتری 
را به تفريح و س��رگرمی و حتی بهداش��ت و درمان اختصاص می دهند. از اين 
جهت، وزن اين كاالها در س��بد مصرفی آنها كمتر اس��ت. در مقابل بيشترين 
سهم را خوراكی ها و آشاميدنی ها دارند. آنها بيشتر مخارج خود را معطوف اين 
دس��ته از كاالها و درواقع ضروريات زندگی می كنند. بر اين اس��اس، اگر تورم 
در اثر افزايش قيمت كاالهای خوراكی رش��د كند، در آن صورت فشار بر قشر 
ضعيف افزايش خواهد يافت. از طرفی ديگر، اگر تورم در كانال افزايش قيمت 
كاالهای غيرخوراكی و خدماتی رش��د كند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعيف 
كاهش خواهد يافت و ش��اخص های تورمی پردرآمدها فعال تر می شود. ضريب 
اهميت خوراكی ها و آشاميدنی ها در باالترين دهك درآمدی كشور، ۱7 درصد 

است و 8۲ درصد اهميت به كاالهای غيرخوراكی و خدمات اختصاص دارد.
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ماجرای کشف ماینر در شرکت بورس تهران
در پی »مطرح ش��دن صحبت هايی مبنی بر كشف چند دستگاه ماينر 
در ش��ركت بورس«، مديرعامل اين شركت اين موضوع را رد كرد و معاون 
سازمان بورس نيز اعالم كرد كه اين دستگاه ها شخصی نبوده اند، اما شركت 
بورس تهران بايد پاسخگو باشد چون چنين فعاليتی خارج از فعاليت های 
اين شركت محسوب می ش��ود، از سوی ديگر اين شركت سهامدار دارد و 

سهامداران هم بايد خواهان پاسخگويی باشند.
به گزارش ايس��نا، صحبت هايی مبنی بر »كشف چند دستگاه ماينر در 
زيرزمين س��اختمان شركت بورس توسط حراست و اينكه اين دستگاه ها 
متعلق به فرد خاصی در اين ش��ركت است«، مطرح شده است كه در اين 
راستا، مصطفی بهشتی سرشت، معاون اجرايی سازمان بورس و اوراق بهادار 
در گفت وگو با ايس��نا، اعالم كرد: اطالع رس��انی های الزم در اين زمينه را 

شركت بورس تهران بايد انجام دهد.
وی ادامه داد: در مورد اينكه گفته می ش��ود »اين دس��تگاه ها متعلق به 
ش��خص خاصی بوده اس��ت«، بايد بگويم با اطالعاتی كه تاكنون به دست 
آورده ام، اين دس��تگاه ها شخصی نبوده اند، اما به طور كلی چنين فعاليتی 
خارج از فعاليت های ش��ركت بورس محسوب می شود و اين مجموعه بايد 

پاسخگو باشد.
معاون اجرايی س��ازمان بورس تهران گفت: ش��خصا دستگاه ها را رؤيت 
نكرده ام، اما چند روزی است كه بحث آن مطرح است. باز هم تاكيد می كنم 
كه اين ش��ركت بايد پاسخگو باشد، چراكه سهامدار دارد و سهامداران هم 

بايد خواهان پاسخگويی باشند.
در اين زمينه علی صحرايی، مديرعامل ش��ركت بورس تهران در گفت و 
گو با ايسنا، اظهار كرد: اين موضوع صحت ندارد و آنهايی كه آن را مطرح 

كرده اند، اشتباه كرده اند. صحرايی از پاسخ به ديگر سواالت امتناع كرد.

فروش بازی های اکشن بیشتر شد
بازار داغ بازی های موبایلی 

رش��د صنعت بازی های موبايل��ی، از پيامدهای همه گي��ری كرونا بود. 
خانه نش��ينی مردم و تعطيلی مدارس و مراكز آموزش��گاهی بسياری را به 
بازی های موبايلی عالقه مند كرد. تازه ترين گزارش كافه بازار نشان می دهد 
در سال گذش��ته 67۰۰ بازی فروشنده در اين پلتفرم فروش برنامه فعال 
بوده است كه از اين تعداد، ۱7۳۰ بازی فروشنده، از عرضه كنندگان جديد 

بوده اند.
براس��اس اين گزارش، در سال گذشته، 4۳۰۰ بازی فروشنده، عالوه بر 
ب��ازی، محتوای ديجيتال هم فروخته ان��د. از مجموع كل بازی های عرضه 
ش��ده در اين پلتفرم، فروش ۳۰۰۰ بازی فعال در س��ال 98، در سال 99 
متوقف ش��ده است كه اين ميزان، نس��بت به ريزش بازی ها در سال های 

گذشته كمتر بوده است.
گزارش كافه بازار نش��ان می دهد بازی های پولی اغلب از روش پرداخت 
درون برنامه ای برای كسب درآمد استفاده كردند و در بازی های اكشن، اين 
روش بيشتر مورد استفاده بوده است. سهم بازی های رايگان از فروش بيش 
از بازی های پولی بوده است و بازی های رايگان دريافت شده توسط كاربران، 
بيش��تر در رسته های امتيازی، معمايی و شبيه سازی بوده است. كلمات و 
دانستنی ها، ورزشی و اكشن، بيشتر بازی ها رايگان نبوده است. عالقه مندان 
به بازی بيش��تر در استان های تهران، خراس��ان رضوی و آذربايجان غربی 
بازی خريده اند. اصفهان، البرز و گيالن در رتبه های بعدی خريداران بازی 
بوده اند. 5۰ درصد از خريد بازی ها در استان های تهران و خراسان رضوی 

انجام شده است.
بازی های دس��ته اكش��ن، بيش��ترين اش��تراک خريدار را از بين 
دس��ته های بازی دارند. بعد از اين بازی ها، مردم بيش��تر بازی های 
رانندگان��ی و تفنن��ی را خريده اند و بازی های معماي��ی و امتيازی، 
كمترين اشتراک را بين فروشنده های مختلف داشته است. در سال 
گذشته از ۱۰ دس��ته بازی، هشت دسته در تعداد نصب فعال رشد 
كرده اند. بيش��ترين رش��د تعداد نصب فعال در مقايسه با سال 98 
مربوط به دس��ته های كودک، شبيه سازی و اكشن است. دسته های 
تفننی و اكش��ن و امتيازی به ترتيب بيش��ترين تعداد نصب فعال را 
داش��تند. در سال 99، دسته كلمات و دانستنی ها بيشترين كاهش 

رشد در تعداد نصب فعال را داشته اند.

استقبال از یارانه دستمزد بیشتر شد
كارفرمايان��ی ك��ه از ظرفيت فارغ التحصيالن دانش��گاهی در بنگاه ها 
و واحده��ای خود اس��تفاده و زمينه جذب آنها را فراه��م كنند از ۳۰ 
درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار به عنوان يارانه بهره مند 

می شوند.
 به گزارش ايس��نا،  طرح يارانه دس��تمزد با هدف كاهش هزينه های 
به كارگم��اری نيروی كار جديد برای كارفرماي��ان و به منظور پايداری 
توليد، حفظ اش��تغال، افزايش فرصت های شغلی و حمايت از بنگاه های 
خصوصی و تعاونی در استان های مشمول به اجرا درآمده است. مناطق 
كم برخوردار از اشتغال و بنگاه های به شدت آسيب ديده از ويروس كرونا 
در اولوي��ت اج��رای اين طرح قرار گرفته اند به نح��وی كه وزارت كار با 
اصالح طرح پرداخت يارانه دستمزد، بنگاه های به شدت آسيب ديده از 
ويروس كرونا و فعال در يكی از ۱4 رس��ته مصوب ش��ده را در اولويت 

اجرای اين طرح قرار داد.
براس��اس تازه ترين گ��زارش آماری از طرح يارانه دس��تمزد، تاكنون 
۳8 ه��زار و 95۰ نف��ر در اي��ن طرح ثبت ن��ام كرده ك��ه از اين تعداد 
بي��ش از هزار و 7۳۰ نف��ر موفق به انعقاد قرارداد كار ش��ده اند؛ حدود 
68۰۰ كارفرما نيز در اين طرح مش��اركت داشتند. اين آمار در مقايسه 
با س��ال گذش��ته از رش��د قابل توجهی برخوردار بوده و روند ثبت نام 
كارجويان و كارفرمايان از ابتدای امسال سرعت بيشتری به خود گرفته 
اس��ت. بررس��ی توزيع جغرافيايی اجرای طرح نشان می دهد كه استان 
خوزس��تان با ثبت بيش��ترين تعداد داوطلب، كارفرما و قرارداد منعقده 
پيشتاز اين طرح بوده است. بسياری از كارشناسان معتقدند كه اجرای 
طرح يارانه دس��تمزد موجب گشوده شدن روزنه اشتغال و بازار كار در 

كشور به ويژه استان های محروم و كم برخوردار از اشتغال  می شود.
گفتنی است متقاضيان و كارفرمايان برای بهره مندی از مزايای طرح 
https://pyd.mcls. و دريافت يارانه دس��تمزد می توانند به س��امانه
gov.ir مراجع��ه و ثبت ن��ام كنند. جوين��دگان كار بايد دارای مدرک 
تحصيلی ديپلم و باالتر باشند و سن آنها از ۳7 سال تمام بيشتر نباشد؛ 
شرط س��نی برای زنان سرپرس��ت خانوار جوينده كار نيز تا سقف 45 

سال تعيين شده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار سرمايه در ششمين روز پاييز روندی پرنوسان داشت 
و ش��اخص بورس تهران كه در ساعات ميانی معامالت توانسته بود تا يك 
ميلي��ون و 4۳۱ ه��زار واحد افزايش يابد، در ادام��ه روندی نزولی به خود 
گرفت و به رشدی كم رمق بسنده كرد. به اين ترتيب، شاخص كل بورس 
ب��ا افزايش 7۳۲ واحدی به رقم يك ميليون و 4۲5 هزار واحد رس��يد. در 
معامالت روز سه شنبه بيش از يك ميليارد و ۳75 ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 48 هزار و ۳۰9 ميليارد ريال دادوستد شد. شاخص 
كل با معيار هم وزن با يك  هزار و 4۰8 واحد كاهش به 4۱9 هزار و 55۱ 
واحد و شاخص قيمت هم وزن با 888 واحد افت به ۲64 هزار و 7۳7 واحد 
رسيد. شاخص بازار اول افزايش ۳ هزار و ۱4۰واحدی و شاخص بازار دوم، 

كاهش 6 هزار و 6۱7واحدی را تجربه كردند.
گروه شيميايی با 7۰۱ هزار و 744 معامله به ارزش 6 هزار و 5۳ ميليارد 
ريال، گ��روه فرآورده های نفتی با 57 هزار و ۲54 معامله به ارزش 4 هزار 
و 758 ميلي��ارد ريال، گروه خودرو ب��ا 68 هزار و 8۱4 معامله به ارزش ۳ 
هزار و 88۱ ميليارد ريال، گروه فلزات اساسی با ۱۳8 هزار و 65۲ معامله 
ب��ه ارزش ۳ هزار و 74۰ ميليارد ريال و گ��روه بانك ها با ۲۱ هزار و 4۰7 
معامله به ارزش يك هزار و 7۱4 ميليارد ريال در صدر برترين گروه ها قرار 
گرفتند. در آن سوی بازار سرمايه نيز آيفكس 5۳ واحد افزايش يافت و به 

رقم ۲۰ هزار و 859 واحد رسيد.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در جريان معامالت چهارمين روز هفته گس��ترش نفت وگاز پارس��يان 
)پارسان( با يك هزار و ۲59 واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با 869 
واحد، شركت سرمايه گذاری غدير )وغدير( با 5۱9 واحد، پتروشيمی شيراز 
)شراز( با 477 واحد، پاالش نفت تهران )شتران( با 4۲9 واحد، پتروشيمی 
پرديس )ش��پديس( با 4۲۲ واحد، ملی صنايع مس ايران )فملی( با ۳98 
واحد و پااليش نفت اصفهان )ش��پنا( با ۳4۰ واحد تاثير مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در س��وی مقابل ف��والد مباركه اصفه��ان )فوالد( ب��ا 4۳7 واحد، گروه 
مپنا )رمپنا( با 4۱8 واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۳85 واحد، صنايع 
پتروشيمی خليج فارس )فارس( با ۳57 واحد، نفت و گاز پتروشيمی تامين 
)تاپيكو( با ۳۰4 واحد، بانك ملت )وبملت( با ۲57 واحد، پتروشيمی پارس 
)پ��ارس( با ۲۲۳ واحد، ايران خودرو )خودرو( با ۲۱7 واحد و بورس كاالی 

ايران )كاال( با ۲۱۲ واحد تاثير منفی بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنين آريان كيمياتك )كيمياتك(، پارس فوالد س��بزوار )فسبزوار(، 

پااليش نفت بندرعباس )شبندر(، شركت سرمايه گذاری تامين اجتماعی 
)شس��تا(، پااليش نفت تهران )ش��تران(، پااليش نفت اصفهان )ش��پنا( و 
ملی صنايع مس اي��ران )فملی( از جمله نمادهای پُرتراكنش بودند. گروه 
شيميايی هم در معامالت اين روز صدرنشين برترين گروه های صنعت شد 
و در اين گروه ۲۳۳  ميليون و ۲94 هزار برگه سهم به ارزش 6  هزار و 46 

ميليارد ريال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمايه نيز  شاخص كل فرابورس بيش از 5۳ واحد 
افزايش داش��ت و بر روی كانال ۲۰ ه��زار و 859 واحد ثابت ماند. در اين 
ب��ازار ۲ ميليارد و 8۱۰ ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش ۲۳۰ هزار و 94۲ 
ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. در جريان معامالت روز گذش��ته فرابورس 
ايران، شركت پليمر آرياساس��ول با ۳6 واحد، شركت پتروشيمی زاگرس 
با ۳۰ واحد، ش��ركت پتروش��يمی تندگويان با ۲۰ واحد، شركت صنعتی 
مينو با ۱4 واحد و مجتمع جهان فوالد سيرجان با ۱۰.۲4 واحد بيشترين 
تاثير مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. در سمت مقابل نيز بيمه 
پاس��ارگاد با ۱9.77 واحد، شركت سرمايه گذاری صبا تامين با ۱۰ واحد، 
شركت سرمايه  گذاری مالی سپهر صادرات با 9.6۲ واحد، شركت فرابورس 
ايران با 9 واحد و شركت ذوب آهن اصفهان با هشت واحد با بيشترين تاثير 

منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

نگاه کوتاه مدت به بورس آسیب زا است
عب��اس آرگون، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران درباره وضعيت بورس 
و بازدهی منفی برخی از عرضه اوليه ها می گويد: »در س��ال گذش��ته بازار 
س��رمايه با نوس��انات زيادی همراه بود و اين نوسانات دامن همه نمادهای 
بورسی را گرفت، چه عرضه اوليه ها و چه نمادهای قديمی تر. سال گذشته 
نمادها اقبال خوبی داش��تند و قيمت های خوبی را به نمايش گذاش��تند. 
بعضا برخی از عرضه اوليه ها هم رش��د چندصد درصدی داشتند، اما ذات 
بازار س��رمايه، هيجان پذير است و زمانی كه جو عمومی منفی باشد، فضا 
كامال براساس آن و بيشتر از فضای منفی واقعی، منفی برمی گردد و افت 
بيشتری پيدا می كند. وقتی هم فضای عمومی مثبت باشد، اوراكشنی در 
بازار رخ می دهد و بيش��تر از آنچه مثبت است، مثبت ديده می شود. البته 
نبايد فراموش ك��رد كه قيمت گذاری برخی از عرضه  اوليه ها هم بيش��تر 
از قيمت واقعی آنها بوده اس��ت.« به گفته آرگون، »آنچه چش��م انداز بازار 
را مش��خص می كند، متغيرهای فراوانی اس��ت چراكه بحث های عمومی، 
قيمت گذاری ها، تصميم و نگاه دولت و تأثيرپذيری از نرخ تورم روی بورس 
تأثير می گذارد. در كنار آن، نرخ دالر و قيمت های جهانی هم حضور دارند. 
بنابراي��ن پارامترهای مختلفی وجود دارد و انتظارات تورمی كه در جامعه 
ايجاد می شود هم تأثيرگذار است. همان طور كه اشاره شد، همه فاكتورهای 
داخل��ی را هم كه اندازه بگيريم، قيمت های جهانی همچنان وجود خواهد 
ش��د يا مثال شرايطی مثل كرونا می تواند رخ دهد تا همه معادالت را بهم 
بريزد.« او با بيان اينكه »مش��كل از آنجايی شروع می شود كه به جای نگاه 
ميان مدت و بلندمدت، نگاه كوتاه مدت به بازار س��رمايه وجود دارد«، ادامه 
می دهد: »اگر بازار سرمايه را با ديگر بازارها مقايسه كنيم، متوجه می شويم 
كه در بازه 5 و ۱۰ ساله بازدهی بازار سرمايه از طال و ارز و مسكن بيشتر 
بوده است. البته با اين شرط كه در خريد سهام، نمادهای مناسب انتخاب 
شود و با كار كارشناسی و دقت زياد خريد صورت بگيرد ، اما می بينيم كه 
براساس جو هيجانی و صف نشينی ای كه در بورس حاكم است، مردم شروع 

به خريدوفروش می كنند و در پايان ضرر می دهند.«
به عقي��ده اين عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران، »بازار س��رمايه، بازار 
پرريسكی است و افراد بايد پول های مازاد خود را در آن وارد عرضه كند، نه 
پول های موردنياز و اساسی را در بورس بريزند. بعضا ديده شده با اين جو 
هيجانی، عده ای در اوج می خرند و در كف می فروشند. در بازار سرمايه بايد 
از خبرگان استفاده كرد. افراد بايد نگاه ميان مدت و بلندمدت داشته باشند 

و براساس هيجان تصميم نگيرند تا بتوانند سود كنند.«

حرکت معکوس شاخص ها در ششمین روز پاییز

رشد شاخص بورس بی رمق شد

كارشناس��ان بازار سرمايه معتقدند در نيمه دوم س��ال ۱4۰۰ بايد انتظار داشت 
بورس تهران اثرپذير از تورم و قيمت ارز با رشد مواجه شود؛ اگرچه اين شرايط صرفا 

مناسب نوسان گيران بورس تهران خواهد بود.
 ب��ه گزارش خبرآنالين، در حالی كه بورس تهران هفت روزی اس��ت وارد فصل 
برگ ريزان س��ال شده اس��ت كه تقريبا ۱9۲ روز پرنوسان را طی كرده است، با اين 
وجود، روند كلی بازار در نيمه ابتدای ۱4۰۰، از رش��د 5.8 درصدی شاخص بورس 
حكايت دارد. بررس��ی روند نيمه اول بازار نشان می دهد كه شديدترين دوره نزولی 
بازار، مربوط به خردادماه بوده كه شاخص تا رقم يك ميليون و 95 هزار و 697 واحد 
س��قوط كرد و پس از آن، با افت و خيزهای خيلی كوتاهی و با ش��يبی ماليم، بازار 
مس��يری به سمت باال را حركت می كرد؛ تا جايی كه ششم شهريورماه به اوج خود 

رسيد و روی قله يك ميليون و 575 هزار و 76۲ واحد ايستاد.
اما پس از آن، بورس تهران نتوانس��ت اين مس��ير رو به رش��د را ادامه دهد و در 
روندی نزولی قرار گرفت؛ تا اينكه در نهايت در پايان شهريورماه به رقم يك ميليون 
و ۳86 هزار و 466 واحد رس��يد. در ح��ال حاضر بورس بازان معتقدند كه تحوالت 
غيراقتصادی و نگرانی از كاهش نرخ ارز، از مهمترين عوامل جاماندگی سهام از ديگر 
گزينه های سرمايه گذاری بوده است. اين شرايط بنا به برخی گزارش ها، باعث شد كه 
در نيمه ابتدايی ۱4۰۰، شاهد خروج بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان سرمايه حقيقی 

از گردونه معامالت سهام باشيم.
در اين ش��رايط، بس��ياری از فعاالن بازار سهام در بيم و اميد فضای بازار در نيمه 
دوم س��ال، آن هم در ش��رايط مبهم مذاكرات و روند بازارهای ديگر هستند؛ اينكه 
ادامه سرمايه گذاری در بازار سرمايه، امن و مطمئن خواهد بود؟ مجيد عبدالحميدی، 
كارش��ناس بازار سرمايه در مورد پيش بينی بازار سرمايه در شش ماه دوم می گويد: 
»اصالح كوتاه مدت شاخص بورس امری عادی بوده و باعث نگرانی سهامداران نبايد 
بش��ود. در شرايط فعلی تهديدی متوجه بورس نخواهد بود و احتماال در هفته دوم 
مهرماه وضعيت معامالت بورس صعودی خواهد بود و س��هامداران قادر به كس��ب 
بازدهی معقول از اين بازار خواهند بود. طبيعتا در چنين شرايطی قيمت ارز كنترل 
خواهد ش��د و آنجاس��ت كه بايد الگوی معامالتی در بازار س��هام نيز نسبت به اين 
كنترل ها تغيير كند و س��هامداران با توجه به  متغيرهای پي��ش روی بازار و به  دور 
از هيجان، س��بد بهينه تری برای كس��ب حداكثر س��ود با تحمل حداقل ريسك را 

چينش كنند.«
به اعتقاد اين كارشناس بازار سرمايه، »هرچند در چنين شرايطی نمی توان انتظار 
داش��ت كه بورس تورم زده تهران بتواند به مانند ماه های نخس��ت سال  99 سمت و 
س��وی صعودی داشته باشد و با حركتی تند و تيز به قله های جديد دست يابد، اما 
انتظار برای ركودی ش��دن بازار نيز غيرمحتمل اس��ت. در حال حاضر قيمت دالر 
نيمايی ۲۰ درصد از قيمت دالر آزاد كمتر اس��ت. نزديك شدن قيمت دالر نيما به 
قيمت دالر آزاد، باعث رشد سودآوری بازار و كاهش نسبت قيمت به درآمد بازار به 

اعداد كمتر از شش می شود كه دليلی برای رشد آينده بورس فراهم خواهد كرد.«
عبدالحميدی يادآور می شود: »با توجه به اينكه بورس تهران يك بازاری است كه 
به دنبال تورم حركت می كند، اگر تورم امس��ال 4۰ درصد باش��د، بازار بيش از 4۰ 
درصد رش��د خواهد كرد. اين رش��د به دو دليل اتفاق می افتد؛ يكی اينكه به اندازه 
تورم دارايی های ش��ركت ها رش��د كرده و ديگر اينكه برخی از شركت ها كه فروش 
آنها براساس نرخ های جهانی است با نرخ های باالتری می فروشند و لذا سود باالتری 

محقق می كنند.«
او درخصوص اينكه چه س��هم ها و صنعت هايی در حال حاضر ش��انس بيشتری 
در بازار دارند، می گويد: »در مرحله اول س��هام های پتروش��يمی و بعد از آن گروه 
خودرويی ها ش��انس بااليی دارند؛ چراكه وضعيت تكنيكالی مناس��بی دارند. عالوه 
بر اين  هم می توان ش��ركت های بيمه ای را هم نام برد، ولی هيچ كدام را بدون يك 
تحليل كامل و موثق پيشنهاد نمی كنم. تا پايان سال ۱4۰۰ درگير تصميمات تيم 
اقتصادی فعلی در دولت دوازدهم هستيم و با در نظر گرفتن وضعيت كنونی كشور و 
وجود مسائلی مانند بحران ارزی، كسری 45۰ هزار ميليارد تومانی بودجه و وضعيت 

نامناسب منابع انرژی در كشور، انتظاری جز كاهش يارانه حامل های انرژی و رشد 
نرخ ارز نداريم كه اين عامل منجر به سودآوری شركت ها خواهد شد و اين موضوع 

نويدبخش بازاری مطمئن و پويا در شش ماه دوم سال ۱4۰۰خواهد بود.«
همچنين سعيد رجبی، كارشناس اقتصادی درباره روند بازار سهام در 
نيمه دوم ۱4۰۰ می گويد: »هرچند خبرهايی از تالش های دولت جديد 
برای خروج از ركود و افزايش رش��د اقتصادی ش��نيده می شود، ولی به 
نظر می رس��د هنوز نه تحليلی از ش��رايط موجود اقتصادی وجود دارد و 
نه راهكار و اس��تراتژی مشخصی برای نيل به اهداف اقتصادی موردنظر 
تدوين ش��ده اس��ت. در اين ش��رايط عوامل اصلی موثر در بورس تهران 

را می توان در تغييرات قيمت ارز، ميزان تورم و برجام خالصه كرد.«
به گفته اين كارشناس اقتصادی، »افزايش قيمت ارز و تورم به ظاهر اثرات مثبت 
بر شاخص بورس می گذارد، اما در نهايت موجب كاهش تقاضای كل و تشديد ركود 
در كل اقتصاد خواهد ش��د كه شركت های بورس��ی نيز در نهايت از آن اثر خواهد 

پذيرفت. از طرفی، بحرانی كه س��ال گذشته با وجود هشدارهای اقتصاددانان دامن 
بورس تهران را گرفت، موجب ش��ده سياست گذاران بورس��ی با ابزارهای رسمی و 
غيررسمی مانع اثرگذاری رفتارهای هيجانی سهامداران خرد بر بازار سرمايه شوند. 
هرچند با توجه به ضرر هنگفت سهامداران خرد، به اين زودی اعتماد آنها برنخواهد 
گشت. برجام هم فعال در بالتكليفی به سر می برد. طرف های برجام فعال تمايلی به 
ادامه مذاكره ندارند؛ ولو اينكه در صورت شروع دور جديد مذاكرات هم بسيار بعيد 

است طی شش ماهه آينده به نتايجی اثرگذار بر اقتصاد منتهی شود.«
رجبی با ذكر اين نكته كه »قيمت دالر به شدت كنترل می شود و سياست دولت 
هم جلوگيری از ورود هرگونه شوک قيمتی به بازار ارز است و افزايش قيمت ارز را با 
شيبی ماليم مديريت خواهد كرد«، خاطرنشان می كند: »با تمام اين شرايط احتمال 
قريب به يقين در نيم سال دوم سال ۱4۰۰ بايد انتظار داشت بورس تهران اثرپذير از 
تورم و قيمت ارز با رشد مواجه شود، اما نه رشدی ناشی از مولفه های بنيادين. اين 

شرايط صرفا مناسب نوسان گيران بورس تهران خواهد بود.«

انتظار پرواز بورس در نیمه دوم 1400 منطقی است؟
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واردات 8۶ درصد کاالهای اساسی با ارز 4۲00
از مجموع كاالهای اساس��ی واردشده در سال جاری بيش از 86 
درصد با ارز 4۲۰۰ تومانی تامين ارز و وارد ش��ده كه البته محدود 
به هفت قلم اس��ت. به گزارش ايس��نا، از سال ۱۳97 كه ارز 4۲۰۰ 
تومان��ی به چرخ��ه تجاری آمد تا كنون، هم مجم��وع واردات ايران 
كمتر و عمدتا به كاالهای اساسی و كاالهای واسطه ای توليد محدود 
ش��د و هم به تدريج ليس��ت كاالهای دريافت كنن��ده ارز ترجيحی 
كوتاه تر شده است؛ به طوری كه از مجموع ۲5 گروه كاالی اساسی 
فقط هفت قلم مش��مول ارز 4۲۰۰ تومانی می شود، ولی با اين حال 
حجم بااليی از واردات اقالم اساسی را به خود اختصاص داده است.
بررس��ی آمار تج��ارت خارجی در نيمه اول س��ال جاری نش��ان 
می دهد كه در اين مدت مجموع واردات و صادرات به 79.۱ ميليون 
تن به ارزش 45 ميليارد دالر رس��يده اس��ت كه سهم واردات ۱9.۱ 

ميليون تن به ارزش ۲۳.۱ ميليارد دالر بوده است.
از مجم��وع واردات صورت گرفته ۱4.۳ ميليون تن به ارزش 8.8 
ميليارد دالر كاالی اساسی در ۲5 گروه از گمركات ترخيص و وارد 
كشور شده است كه اين مقدار در مقايسه با نيمه اول سال گذشته 

از نظر وزنی ۲۱ درصد و ارزش 57 درصد افزايش دارد.
اما از ۱4.۳ ميليون تن كاالی اساسی واردشده از ابتدای امسال تا 
پايان ش��هريور ماه، ۱۲.4 ميليون تن به ارزش بالغ بر  6.9 ميليارد 
دالر با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد شده است كه از نظر وزنی ۲4 درصد 

و ارزش 79 درصد نسبت به نيمه اول پارسال افزايش يافته است.
بر اين اس��اس، حجم كاالی اساسی واردشده با ارز 4۲۰۰ تومانی 
در سال جاری 64.9 درصد كل واردات از نظر وزن و ۲9.8 درصد از 
لحاظ ارزش در همين مدت است. همچنين كاالی اساسی واردشده 
ب��ا ارز ترجيحی 86.7 درص��د وزن و 78.4 درصد ارزش كل كاالی 

اساسی ترخيص شده در نيمه ابتدايی سال جاری بوده است.
كاالهاي��ی كه با ارز ترجيحی وارد می ش��ود، محدود به هفت قلم 
شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام، ذرت، كنجاله سويا و 

بخشی از دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكی است.
گندم به وزن ۲.۱ ميليون تن و ارزش 698.5 ميليون دالر، ذرت 
4.۳ ميليون تن به ارزشی بيش از ۱.4 ميليارد دالر، جو ۱.9 ميليون 
تن ب��ا 575.8 ميلي��ون دالر، دانه های روغن��ی ۱.5 ميليون تن به 
ارزش ي��ك ميلي��ارد دالر، روغن خوراكی نيم��ه جامد، مايع و خام 
۱.۱ ميليون تن به ارزش��ی بيش از ۱.5 ميليارد دالر و كنجاله سويا 
با ۱.۲ ميليون تن به ارزش��ی بالغ بر 684.۱ ميليون دالر، شش قلم 
از كاالهای اساس��ی مشمول و واردش��ده با ارز 4۲۰۰ در نيمه اول 
امسال اس��ت. همچنين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكی بيش از 
7۰۰۰ تن به ارزشی بالغ 9۳۳ ميليون دالر در كنار شش قلم ديگر 

با ارز ترجيحی وارد كشور شده است.
اما مانده كاالهای اساس��ی واردش��ده در ۲5 گروه، با ارز نيمايی 
ب��وده كه محدود اس��ت؛ به گونه ای ك��ه از ۱4.۳ ميليون تن كاالی 
اساس��ی، ۱.9 ميليون تن به ارزش ۱.9 ميلي��ارد دالر با ارز نيمايی 
ترخيص شده اس��ت. اقالمی مانند برنج، مرغ، گوشت، شكر، كاغذ، 
ماش��ين آالت و تجهيزات خطوط توليد، الستيك، سموم و كودهای 
ش��يميايی از جمله كاالهای اساس��ی وارداتی با ارز نيمايی اس��ت. 
كاالهای اساسی وارداتی با ارز نيمايی نسبت به نيمه اول پارسال از 

نظر وزن 7 و ارزش 8 درصد رشد داشته است.

نماگربازارسهام

عض��و كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی گفت 
اميدواريم ش��ورای سياس��ت گذاری توليد خودرو و حمل ونقل تشكيل 
ش��ود و اكثر وزرا و سازمان های مهم دخيل، نسبت به ساماندهی بخش 

حمل ونقل كشور ورود نمايند.
اهلل وردی دهقان��ی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
ضرورت تش��كيل شورای سياس��ت گذاری برای صنعت خودروی كشور 
اظهار داش��ت: صنعت خودرو يك صنعت گس��ترده و عظيم  اس��ت كه 
تبعات زيادی بر جامعه دارد؛ بر همين اس��اس، ش��ورای سياست گذاری 
ب��رای اين صنعت می بايس��ت از هيأتی عالی متش��كل از وزرای صمت، 
نفت، مس��كن، وزير كشور، وزير راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان 
حفاظت از محيط زيس��ت و س��اير ارگان ها و نهادهای مرتبط تش��كيل 

شود.
وی همچنين با اش��اره به مصرف باالی خودروه��ای داخلی از لحاظ 
س��وخت بنزين افزود: مصرف بيش از ۱۰۰ ميليون ليتر بنزين در سال، 

هزينه بااليی اس��ت، به طوری كه مطابق با يك س��وم هزينه  های جاری 
كشور برآورد می شود و كاهش آن ضروری است.

نماينده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر 
دنيا به سمت اس��تفاده از خودروهای الكتريكی در حال حركت است و 
كش��ور ما نيز می بايست در اين راستا اقدام نمايد. بر همين اساس و به 
منظور ش��ارژ اين خودروها، استفاده از ش��يوه های پيشرفته در طراحی 
و س��اخت مسكن الزامی اس��ت. اين موضوع با تمامی ارگان های عمده 
زيرساختی كشور اعم از شهرداری ها، وزير كشور، سازمان محيط زيست 
و وزير راه در حوزه ناوگان شهری و ريلی مرتبط است كه بايد در شورای 

سياست گذاری حضور داشته باشند.
دهقانی درخصوص اصالح س��اختار قيمت زنجيره ارزش توليد خودرو 
در ح��وزه مواد اوليه، بر تبعيت قيمت م��واد اوليه از قيمت های جهانی 
اش��اره كرد و افزود: قيمت خودرو حتی در حالت دس��توری، گران تر از 
خودروهای خارجی است و اين حق برای مصرف كنندگان محفوظ است 

كه با قيمت های كنونی خودروهای داخلی، بهترين خودروهای روز دنيا 
را ب��ا كمترين آاليندگ��ی و ميزان مصرف س��وخت و بهترين كيفيت و 

امنيت سوار شوند.
وی تاكيد كرد: مش��كل اساسی صنعت خودرو، فقدان رقابت در بازار 
داخل��ی، عدم توازن عرضه و تقاض��ا و عدم تامين تقاضای مازاد از طرق 
قانونی و مختلف از طريق واردات و ايجاد رقابت است. موضوعاتی از اين 

قبيل بيشتر بر روی قيمت اثرگذار است.
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در پايان 
خاطرنش��ان كرد: اميدواريم ش��ورای سياس��ت گذاری تولي��د خودرو و 
حمل ونقل تشكيل شود و اكثر وزرا و سازمان های مهم دخيل، نسبت به 
ساماندهی بخش حمل ونقل كش��ور وارد شوند، زيرا اين امور فرابخشی 
اس��ت و ش��ايد از لحاظ صنعتی و توليدی، يك وزارتخانه صنعتی مهم 
باش��د، اما از بعد ايجاد زيرس��اخت ها و سياس��ت گذاری ها تنها به يك 

وزارتخانه برنمی گردد.

عض��و كميس��يون اقتص��ادی مجل��س ش��ورای اس��المی گفت با 
تس��هيل گری دولت و افزايش ورودی ارزی كش��ور، كاهش نرخ ارز و 
تعدي��ل قيمت خودرو به طوری كه از روند تصاعدی س��ال های اخير 

فاصله بگيرد، محقق خواهد شد.
محمد صفايی دلوئی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، در پاس��خ 
به اين پرس��ش كه آيا احتمال كاهش ن��رخ دالر و در نتيجه كاهش 
قيم��ت خودرو وجود دارد، اظهار داش��ت: در ص��ورت چابكی دولت 
در حذف و كاهش موانع كس��ب وكار پي��ش روی توليدكنندگان در 
جه��ت افزايش و رونق صادرات، به طور قطع اين اتفاق خواهد افتاد، 
چراكه برای كاالهای صنعتی، بازارهای صادراتی كش��ورهای حاشيه 

خليج فارس را در اختيار داريم.
وی اف��زود: با تس��هيل گری دولت و افزايش ورودی ارزی كش��ور، 
كاهش نرخ ارز و تعديل قيمت خودرو به طوری كه از روند تصاعدی 
س��ال های اخير فاصله بگيرد، محقق خواهد شد. اميدواريم با حضور 
دكت��ر فاطم��ی امين و دكت��ر خان��دوزی در وزارتخانه های صمت و 
اقتصاد ش��اهد اين اتفاق باش��يم، اما نمی بايست انتظار كاهش شديد 

قيمت خودروهای داخلی و بازگش��ت آن به چند س��ال گذش��ته را 
داشته باشيم.

نماين��ده م��ردم گناباد و بجس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی 
درخصوص علت عدم بازگش��ت قيمت انواع كاالها به قيمت های قبل 
از افزايش شديد نرخ ارز بيان كرد: اين موضوع نيازمند برقراری ثبات 
در قيمت ها اس��ت، زيرا تا زمانی كه نوس��ان قيمتی وجود دارد، تورم 
انتظاری ش��كل می گيرد و اين موضوع نيز ارتباطی با ميزان عرضه و 

تقاضا ندارد.
صفاي��ی دلويی تصريح كرد: دولت می بايس��ت ب��ا تدابيری، بازار را 

به ثبات برساند تا بدين ترتيب نوسانات قيمتی از بازار حذف شود.
وی درخصوص راهكارهای رفع كمبود نقدينگی در صنعت خودرو 
تاكيد كرد: مش��اركت بخش خصوصی از طريق بازار سرمايه، احداث 
واحدهای خودروسازی جديد در حوزه خودروهای هيبريدی، بنزينی 
و گازسوز و شكستن انحصار می تواند در رفع مشكل كمبود نقدينگی 
در اين صنعت راهگش��ا باش��د و بدون حضور مردم حداقل در ايران، 

مديريت نقدينگی در صنعت امكان پذير نخواهد بود.

عض��و كميس��يون اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��المی در پايان 
درخص��وص عل��ت مخالفت مجل��س با آزادس��ازی قيم��ت خودرو 
خاطرنش��ان كرد: بنده موافق آزادسازی قيمت خودرو هستم، چراكه 
اكنون خودروس��ازان در وضعيت زيان های انباش��ته ق��رار دارند كه 
تهدي��دی ب��رای ادامه حيات اين صنعت اس��ت و آزادس��ازی قيمت 
موجب خروج خودروس��ازان از زيان خواهد شد، زيرا امكان پيشرفت 

يك صنعت در شرايط زيان دهی وجود ندارد.

تعدیل قیمت خودرو با تسهیل گری دولت و رشد ورودی ارزی کشور

ضرورت تشکیل شورای سیاست گذاری خودرو برای ساماندهی صنعت حمل و نقل کشور
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به قلم: اسکات بکمن 
نويسنده حوزه بازاريابی
مترجم: امير آل علی

اگرچه تقريبا هر برندی در زمينه توليد محتوا فعاليت هايی را دارد، با اين 
حال واقعيت اين اس��ت كه تمامی آنها نتايج يكس��انی را از اقدامات خود به 
دس��ت نمی آورند. علت اين امر نيز به خاطر عدم توجه به نكاتی اس��ت كه 
می تواند تاثير يك اقدام را كامال متحول نمايد. اين موضوع به خوبی اهميت 
تولي��د محتوا را نش��ان می دهد. درواقع هر فردی بايد از خود اين س��وال را 
بپرسد كه چه عواملی باعث ايجاد يك محتوا با شانس موفقيت باال می شود؟ 
بدون شك تا زمانی كه قوانين اصلی را رعايت نكنيد، تاثير هر اقدام ديگری 
در حداكثر خود نخواهد بود. در همين راس��تا پنج قانون اصلی توليد محتوا 
را كه توسط بازارياب ها و برندهای موفق مورد استفاده قرار می گيرد بررسی 

خواهيم كرد. 
1-در حوزه مورد عالقه خود اقدام به تولید محتوا نمایید 

نخس��تين نكته ای كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه از دايره 
تقليد خارج شويد. درواقع با يك جست و جوی ساده در بستر اينترنت متوجه 
بس��ياری از محتواهای تكراری می شويد كه طبيعتا تمايل برای مطالعه آن، 
روند كاهشی را دارد. در اين زمينه بازار تشنه مطالب جديد و خالقيت است. 
درواقع شما حتی می توانيد از دل محتواهای قديمی، موارد جذابی را مطرح 
نماييد. با اين حال در نخستين قانون الزم است كه براساس عالقه خود اقدام 
ك��رده و كپی برداری را فراموش كنيد. اين نكته را فراموش نكنيد كه در هر 
صنعتی ممكن است برخی از مسائل، مورد عالقه شما باشد. تحت اين شرايط 
ديگر تفاوتی ندارد كه سايرين به چه شكلی در حال اقدام هستند. اين نكته 
را فراموش نكنيد كه شما بايد همواره به استراتژی اقيانوس آبی توجه داشته 
باشيد كه براساس آن بهتر است تا در حوزه ای وارد شويد كه در آن كمترين 
رقابت وجود دارد. اين موضوع باعث می شود تا زمينه رشد باالتری را داشته 
باش��يد. به صورت كلی اگر بخواهيم تمامی مباحث اين بخش را جمع بندی 
كنيم، شما بايد جسارت عملكرد متفاوت را داشته باشيد و عالقه اصلی خود 
را پيدا كنيد. اين موضوع باعث خواهد شد تا به بهترين شكل، اقدامات خود 
را ادامه دهيد. درواقع در اين شرايط توليد محتوا، ديگر برای شما يك اقدام 
خسته كننده نبوده و حتی در باالترين فشار كاری هم رضايت الزم را داريد. 
دليل اين امر نيز به اين خاطر است كه شما در مسير مورد عالقه خود هستيد 
و اين امر باعث می شود كه فعاليت ها، برای شما معنای متفاوتی را پيدا كند. با 
اين حال اگر به حوزه موردنظر عالقه نداشته باشيد، وارد يك روند فرسايشی 
خواهيد شد و طبيعی است كه در آن زمينه به عمق الزم دست پيدا نكنيد. 

درواقع در حالت دوم، شما تنها به دنبال رد كردن اقدامات خواهيد بود. 

۲-همواره باید دلیل محکمی برای واردشدن به یک حوزه وجود 
داشته باشد

چه دليلی وجود دارد كه شما در رابطه با يك موضوع توليد محتوا نماييد؟ 
در اين رابطه الزم اس��ت تا جست و جوهای الزم را داشته باشيد تا مطمئن 
ش��ويد كه اقدامی تكراری را انجام نمی دهيد. در اين زمينه آيا محتوای شما 
برای خوانندگان اهميت بااليی را دارد؟ آيا براساس نياز روز است؟ تمامی اين 
سواالت مواردی است كه بايد در ذهن شما خطور كند. درواقع راز مهم اين 
است كه شك و ترديد داشته باشيد. به صورت يك استاندارد كلی، تا زمانی 
كه حداقل پنج دليل برای خود نداريد، بهتر است كه اقدامی را انجام ندهيد. 
اين س��واالت بايد در رابطه با هر محتوايی، تكرار ش��ود. در اين زمينه حتی 
می توانيد با فردی ديگر مشورت كنيد. درواقع به علت عالقه به حوزه ای كه 
انتخاب كرده ايد، ممكن است عقايد متعصبانه ای هم داشته باشيد كه بدون 
شك شما را در دام قرار می دهد. همچنين زمان انتشار محتوا نيز مهم است. 
برای مثال ممكن است اتفاق مهمی در صنعت شما رخ داده باشد و بخواهيد 
تحليل خود را بيان كنيد. تحت اين شرايط ديگر نمی توانيد انتشار آن را به 

يك ماه ديگر موكول نماييد. 
3-به دنبال بهبود مداوم ارتباط خود با مخاطبان باشید

در زمين��ه توليد محتوا تنها اقدامات درونی مهم نبوده و مس��ائل ديگری 
هم دخيل اس��ت كه عدم توجه به آن، باعث می ش��ود تا از تالش های خود 
باالترين حد نتايج را به دس��ت نياوريد. درواق��ع حتی اگر بهترين محتوای 
تاريخ را هم داشته باشيد، در صورتی كه جامعه مخاطب وجود نداشته باشد و 
محتوای شما به خوبی ديده نشود، طبيعی است كه نتيجه ای را هم به دست 
نمی آوريد. به همين خاطر از همان ابتدای كار خود الزم اس��ت تا به دنبال 

جذب مخاطب، بهبود ارتباط و پيدا كردن راهكارهايی باش��يد كه منجر به 
بازديد بيشتر از محتوا خواهد شد. در اين زمينه بسياری از افرادی كه عالقه 
به توليد محتوا دارند، از اس��تراتژی پس��ت مهمان استفاده می كنند تا جامه 
مخاطبان خود را در مدت زمان كمتری شكل دهند. در اين رابطه شيوه كار، 
كامال به شرايط شما بستگی دارد و نمی توان الگويی خاص را ترسيم نمود. به 
صورت كلی شما قبل از توليد يك محتوا نياز است كه نسبت به نحوه تبليغ 

و ترويج آن، به جمع بندی رسيده باشيد. 
4-به این باور برسید که هیچ کسی در ابتدا فوق العاده نیست 

يك��ی از مش��كالت راي��ج توليدكنندگان محتوا اين اس��ت ك��ه در دايره 
ترس های خود قرار دارند. درواقع آنها تصور می كنند كه بهتر اس��ت منتظر 
بهترين موقعيت برای ش��روع فعاليت خود باشند. با اين حال بهترين زمان 
امری نس��بی بوده و تنها ب��ه عملكرد خودتان بس��تگی دارد. در اين زمينه 
نكته ای كه بايد به آن توجه داش��ته باش��يد اين است كه ايده ها منتظر شما 
نمی مانند و هر لحظه ممكن است حوزه موردنظر شما، توسط افراد ديگری 
مورد اس��تفاده قرار گيرد. به همين خاطر ش��ما نبايد موقعيت را از دس��ت 
بدهيد و الزم اس��ت تا شروعی سريع را داش��ته باشيد. بدون شك در حين 
انجام كار، ش��ما متوجه نكات خواهيد ش��د كه در هيچ كتاب، مقاله و دوره 
آموزش��ی نمی توان آنها را پيدا كرد. علت اين امر نيز به اين خاطر اس��ت كه 
جامع��ه هدف در هر منطق��ه ای، متفاوت بوده و ويژگی ه��ای خاص خود را 
دارد. ب��ه همين خاطر اتكا كردن ب��ه اطالعات تئوری ابدا كافی نخواهد بود. 
در اين زمينه شما بايد به جای تمركز بر روی بی نقص بودن، به دنبال بهبود 
هميشگی باشيد. بدون شك با تحليل مداوم و بررسی نتايج، شاهد روند رو 
به رش��د خود خواهيد بود. تحت اين ش��رايط پس از مدتی كه معموال بيش 

از يك س��ال طول می كشد، شما در وضعيت مناس��ب قرار خواهيد گرفت. 
نكته ديگری كه بايد به آن توجه داش��ته باشيد اين است كه محتوا صرفا به 
معنای وبالگ نويس��ی نبوده و تنوع بااليی را دارد. به همين خاطر الزم است 
كه نسبت به آنها اطالع پيدا كرده و مورد عالقه ترين را پيدا كنيد. همچنين 
فراموش نكنيد كه اگر در زمينه توليد پادكست فعاليت داريد، دليلی وجود 
ندارد كه س��اير موارد را كنار بگذاريد. بدون شك در ابتدای كار خود ممكن 
است با تمسخر و ترديدهای حتی نزديك ترين افراد مواجه شويد. با اين حال 
اين نكته را همواره به خاطر داشته باشيد كه بهترين ها زاده نمی شوند و اين 

موضوع تنها به خودسازی بستگی دارد. 
5-مقایسه را فراموش کنید 

اگرچه تحليل مداوم ساير افراد كمك خواهد كرد تا با نقاط قوت و ضعف آشنا 
ش��ويد. با اين حال اين امر به معنای الگو قرار دادن آنها و يا توجه به اقدامات 
نبوده و ش��ما بايد در مسيری كه انتخاب كرده ايد، ثابت قدم بمانيد. تحت اين 
شرايط شما می توانيد از تفاوت خود به عنوان يك مزيت رقابتی استفاده كنيد. 
اين نكته را هم به خاطر داش��ته باش��يد كه اگرچه تقلي��د از بهترين ها باعث 
می شود كه شاهد موفقيت های اوليه باشيد، با اين حال اين موضوع در درازمدت 
ابدا امكان پذير نخواهد بود. همچنين توصيه های كارشناس ها را كنار بگذاريد. 
دليل اين امر به اين خاطر است كه هر يك از آنها نظر متفاوتی را دارند. درواقع 
نظرات ممكن است براساس تجربيات قبلی آنها در جامعه باشد كه شباهتی به 
جامعه هدف ش��ما ندارد. به همين خاطر نبايد به اين موارد بيش از حد توجه 
نماييد. بهترين راهكار برای توليد محتوای موفق، اين است كه قوانين مخصوص 
به خود را داشته باشيد كه نتيجه تحليل مداوم است. خوشبختانه امروزه انواع 
نرم افزارها وجود دارد كه اين اقدام را برای شما ساده تر خواهد كرد. درواقع شما 
بايد هر توصيه ای را كه تصور می كنيد كاربردی است، مورد آزمايش قرار داده 
و اقدام به قبول آن بدون آزمايش و تحليل نكنيد.  در آخر نكته ای كه بايد به 
آن توجه داشته باشيد اين است كه رعايت اين پنج اصل شما را در مسير توليد 
محت��وای موفق قرار خواهد داد. با اين حال فراموش نكنيد كه همواره می توان 

بهتر شد. به همين خاطر ابدا نبايد خود را به هيچ سطحی محدود كنيد. 
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اخبار

ایالم- منصوری: مديرعامل شــركت پااليش گاز ايــام از پايان 
موفقيت آميز سيزدهمين تعميرات اساسي اين پااليشگاه در شهريورماه 
ســال جاري خبر داد و گفت: در تعميرات اساسي امسال در اين شركت 
بيش از 4 هزار تجهيز توسط  كارشناسان و پيمانكاران داخلي بازسازي، 

نوسازي، تعمير و يا تنظيم شدند.
به گزارش روابط عمومی، روح اله نوريان مديرعامل شــركت پااليش 
گاز ايام با اشاره به اينكه تعميرات  اساسي امسال از ٢۶ مردادماه لغايت 
٢۶ شــهريورماه ادامه داشــت،افزود: هر چند رعايت پروتكل هاي ستاد 
ملي مقابله با كرونا براي جلوگيري از شيوع  كرونا و مقارن شدن شروع 
تعميرات اساســي با پيك پنجم شيوع كوويد 19 در استان، محدوديت 
هاي شديدي از قبيل فاصله گذاري اجتماعي، نحوه سرو غذا، استفاده از 
ماسك، ضدعفوني ابزارآالت و تجهيزات كارگاهي، نحوه توزيع آب و ساير 
خدمات رفاهــي را ايجاد كرده بود اما با همكاري همه جانبه واحدهاي 
مختلف پااليشگاه، چرخ تعميرات اساسي به حركت خود تا پايان مسير 

ادامه داد.
وي اظهار داشــت: در تعميرات امسال بيش از 4 تجهيز شامل تعداد 

٧4 تجهيز ثابت، 11۵ مورد تجهيز دوار، بيش از ۳٠٠ مورد شــيرآالت، 
حدود يكهزارو ۶٠٠ اينچ قطر از خطوط لوله، بيش از ٢ هزارو 8٠٠ تجهيز 
ابزار دقيقي، بيش از 8٠٠ تجهيز برقي مورد بازرسي، نوسازي، تعمير و يا 

تنظيم قرار گرفتند. 
مديرعامل شــركت پااليش گاز ايام به اجــراي ٢٢ طرح اصاحي 
از معاونت مهندســي اشــاره و تصريح كرد: رفع مشكل افزايش دماي 

بيرينگ ها و ارتعاشات گيربكس كمپرســور تقويت فشار گاز خروجي 
شماره ٢، تعويض خط معيوب ۳٠ اينچ ورودي زباله سوز واحد بازيافت 
گوگرد شماره ٢، ساخت و نصب كويل پنجم مخزن گوگرد، تعمير سيني 
هاي برج هاي واحدهاي پااليشي به تعداد 4 مورد، نصب و راه اندازي ۶ 
مورد  VFD جهت كنترل دور متغير فن هاي اسيدي واحدهاي شيرين 
سازي گاز از جمله موارد با اهميت در تعميرات  اساسي امسال بوده است.
دكتر نوريان خاطرنشان كرد: در طول تعميرات اساسي امسال، حدود 
۶8 هزار نفرســاعت عملياتي صرف تعميرات  اساســي شده است كه با 
احتســاب نيروهاي نظارتي و پشتيباني، اين ميزان به بيش از 9٠ هزار 

نفر ساعت مي رسد.
وي با قدردانــی از همكاري همه واحدها در انجام به موقع تعميرات 
اساسي، اظهار داشت: در تعميرات  اساسي امسال معاونت عمليات شامل 
واحدهاي تعميرات، بهره برداري و حمل ونقل و واحد های بازرسي فني، 
معاونت مهندسي، ايمني و آتش نشاني، امور كاال و امور رفاهي به صورت 
مستقيم درگير تعميرات بوده و ساير واحدها نيز به  صورت غيرمستقيم 

پشتيبان عمليات تعميرات اساسي بودند.

ساری – دهقان : مدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : به منظور سوخت رسانی بی وقفه به نيروگاه شهيد سليمی 
نكا اداره كل راه آهن شــمال ، شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری ، حمل و نقل و ترافيك استانداری و شركت توليد نيروی 

برق شهيد سليمی نكا ، راه كارهای پيش رو را بررسی كردند .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب 
پور مدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در جلسه 
مشــترک با مديران عامل نيروگاه شهيد ســليمی نكا ، راه آهن استان 
ومعاون حمل و نقل و ترافيك استانداری كه به ميزبانی اين شركت برگزار 
شــد تامين پايدار سوخت نيروگاه شهيد سليمی نكا را جزء برنامه های 
جدی اين شركت برشمرد و بيان كرد : با مقايسه آمارهای ارسالی فرآورده 
به نيروگاه شهيد سليمی در سال گذشته و جاری كه با رشد پنج درصدی 
نسبت به سال گذشته افزايش مصرف داشته ، خواستار رفع سريع نواقص 

به منظور هماهنگی مستمر در امر سوخت رسانی شد .
وی افزود : انبار نفت ساری با توجه به زيرساخت هايی كه قابليت تغيير 
پذيری باالی عملياتی را داشته و با پشتيبانی نيروهای توانمند عملياتی 

و همــكاری با  حمل و نقل ريلی اين امكان را فراهم می كند كه در هر 
شرايطی بتواند سوخت دوم نيروگاه مازندران را تامين كند .

ســبحان رجب پور اظهار كرد : در اين هم انديشــی مقرر گرديد كه 
ســوخت رسانی به نيروگاه توســط اداره كل راه آهن شمال با واگذاری 

مخزن دارها و همچنين تقويت نفت كش ها در اولويت قرار گيرد .
رجب پور با اشــاره به وجود يكــی از بزرگترين نيروگاههای برق در 
مازندران ، بيان كرد : حمل و تخليه به موقع سوخت جايگزين در نيروگاه 
شهيد سليمی نكا اولويت اول اين شركت بوده كه با توجه به احتمال افت 

فشار گاز طبيعی بايد همچون سنوات قبل صورت پذيرد .
در ادامه اين نشست مديران عامل نيروگاه شهيد سليمی نكا و راه آهن 
شــمال و معاون دفتر فنی وحمل و نقل ترافيك و دفتر فنی و نماينده 
اســتانداری مازندران نظرات  و راهكارهای پيشنهادی خود را در جهت 

بهبود سوخت رسانی به نيروگاه مطرح و سخنانی ايراد كردند .

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: سرپرست معاونت اجتماعی و 
پيشگيری از وقوع جرم دادگستری كل آذربايجان شرقی بر لزوم رعايت 
الزامات و مقررات زيست محيطی در معدن مس سونگون ورزقان تاكيد 
كرد. احمد موقری در جلســه بررسی كارشناسی و تخصصی مشكات 
احداث هيپ ليچينك جديد در معدن مس ســونگون ورزقان، با بيان 
اينكه يكی از اولويت های اصلی و مهم دستگاه قضائی توجه به موضوع 
حقوق عامه است، اظهار كرد: موضوعات مربوط به محيط زيست از جمله 
شــئون حقوق عامه می باشد كه بايد توسط صاحبان صنايع به ويژه در 
حوزه معدن و در آذربايجان شرقی  مس سونگون به دقت رعايت شود. 
وی هدف اصلی از برگزاری اين جلسه را ايجاد تعامل و دست يافتن به 
نوعی توافق بين اداره كل حفاظت محيط زيست استان و مجتمع مس 

ســونگون در ارتباط با حفاظت از محيط زيست مبنی بر ادامه فعاليت 
هيپ جديد عنوان كرد. موقری با اشاره به اينكه هيپ ليچينك فرآيندی 
اســت كه طی آن ماده ای را كه به عنوان هدف در نظر است، با انحال 
در يك حال مناســب جدا می كنند و سپس با روش های خاصی می 
توان ماده هدف را از حال استخراج كرد، ادامه داد: اين فرايند در صنايع 
شيميايی و معدنی بسيار پر كاربرد است. به گفته وی هيپ ليچينك در 
صنعت مس به شكل الكتروليز، به طور مستقيم مس كاتدی توليد می 
كند و رهاسازی سياالت سمی از سايت هيپ ليچينگ به محيط زيست، 
می تواند سامت اكوسيستم و جمعيت های انسانی اطراف آن را تحت 

تأثير قرار دهد.
مدیران مس سونگون پاسخگو باشند

مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقی نيز در اين نشست 
موضع سازمان متبوع در مورد فعاليت هيپ جديد را نظارتی اعام و با 
ابراز نگرانی های زيســت محيطی موجود در اين خصوص، يادآور شد: 
مديران مس سونگون بايد در اين زمينه به نگرانی های حفاظت محيط 
زيست پاسخ دهند. حسن عباس زاده گفت: مديران مس سونگون بايد 
درباره فعاليت هيپ جديد و ضرورتی كه می بايست از جانب سازمان 

صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی معادن و مجتمع مس 
سونگون قبل از شروع فعاليت انجام می شد، رعايت نشده است، را بيان 
و توضيحــات كاملی در اين خصوص ارايه كنند. پس از بحث و تبادل 
نظر به منظور دســتيابی به راهكاری جهت حل مشــكل در راستای 
ادامــه فعاليت هيپ به لحاظ ضرورت موجــود و نيز رعايت الزامات و 
مقررات زيســت محيطی در جهت حفظ شــرايط اكولوژيكی و گونه 
هــای جانوری و گياهی منطقه، مقرر شــد طی هفته آتی هماهنگی 
الزم بــرای بازديد ميدانی از منطقه و محل احداث هيپ با هماهنگی 
مجتمع مس ســونگون و اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان 
شــرقی انجام و متعاقب آن، طی جلسه ای شــرايط موجود و امكان 
سنجی ادامه فعاليت هيپ از لحاظ شرايط زيست محيطی به صورت 
كارشناســی بررســی و تصميم اجرايی الزم اتخاذ شود. مجتمع مس 
سونگون بزرگ ترين مجموعه معدنی شمال غرب كشور است در فاصله 
1٠٠ كيلومتری شمال شرق تبريز و ٢۵ كيلومتری شهر ورزقان و در 
همســايگی جمهوری های آذربايجان و ارمنستان قرار دارد كه با يك 
ميليارد و ۵٠٠ ميليون تن ذخيره شناســايی شده، بزرگ ترين معدن 

مس كشور است.

اهواز- شبنم قجاوند: مديرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز 
كارون از تهيه و تحويل 4٠٠  بسته معيشتی ارزاق توسط اين شركت در 

راستای عمل به مسئوليت اجتماعی خبر داد.
غامرضا مفيدی در تشريح خبر فوق اظهار داشت: اين اقدام در راستای 
ايفای نقش مسئوليت اجتماعی و مشاركت در كمك به معيشت اقشار 
آسيب پذير، همزمان با اربعين حسينی وآغاز هفته دفاع مقدس صورت 
پذيرفت.. وی افزود: بسته های كمك مومنانه معيشتی كه شامل اقام 
ضروری می باشد جهت توزيع متمركز بين خانواده های كم بضاعت، از 
طريق حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان به كميته پشتيبانی قرارگاه 
حضرت اميرالمومنين)ع( حســب تكليف استانداری خوزستان تحويل 

گرديد. مديرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز كارون همچنين اظهار 
داشــت: طی ماه گذشــته نيز ٢٠٠ بسته معيشتی ارزاق تهيه و توسط 
پايگاه مقاومت بسيج اين شركت در مناطق كم برخوردار مجاور تاسيسات 
توزيع شد. شركت بهره برداری نفت و گاز كارون در كنار رسالت خطير 
توليد نفت و گاز، نسبت به انجام مسئوليت های اجتماعی خود در قبال 
جامعه شهری و روستايی حوزه فعاليت همواره اهتمام داشته كه كمك به 
توسعه فضاهای آموزشی و مذهبی، توسعه فضای سبز، توزيع بسته های 
فرهنگی و نوشت افزار، همكاری در ضدعفونی اماكن شهری وروستائی، 
توزيع اقام بهداشتی و آبرسانی به روستاهای همجوار تاسيسات بخشی 

از فعاليت های اين شركت در ساليان اخير می باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به منظور بررسی و رفع عدم 
انطباقهای احتمالی و نظارت بر اجرای دقيق دستورالعمل ها و روش 
های اجرايی جاری، گروه معين شركت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان از نواحی گنبد كاووس و مينودشت تاسيسات اين 

نواحی بازديد كرد.
در اين بازديد كه به سرپرستی معاون فنی و عملياتی انجام شد، 

اعضا عاوه بر نظارت بر اجرای مصوبات قبلی، از پروژه های در حال 
انجام در اين نواحی و تاسيات انبار نفت گنبد كاووس بازديد كرده و 

فرآيند عمليات در اين نواحی را مورد بررسی قرار دادند.
بر پايه اين گزارش منظور جمع بندی و بررســی نتايج حاصل از 
اين بازديد جلسه ای با حضور اعضای گروه معين برگزار شد. گروه 
معين شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان متشكل 

از مدير منطقه)به عنوان رئيس(، معاونين، روســا و كارشناســان 
واحدها باهدف شناســايی چالشــها، خاها و نقاط ضعف و قوت 
مراكز تحت پوشش منطقه شامل نواحی چهارگانه )گرگان، گنبد، 
كردكوی و مينودشت(، مجاری عرضه سوخت، انبارهای نفت،مركز 
ســوختگيری هواپيمايی و مركز كنترل سوخت مرزی اينچه برون 

تشكيل شده است

نوریان مدیرعامل شركت پاالیش گاز استان خبر داد: 

پايان موفقيت  آميز سيزدهمين تعميرات  اساسي در پااليشگاه گاز ايالم

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

جلسه هماهنگی سوخت رسانی به نیروگاه با دستگاههای زیربط

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری كل آذربایجان شرقی:

رعایت الزامات زیست محیطی در مس سونگون ضروری است

تهیه و تحویل ۴۰۰  بسته معیشتی توسط شركت بهره برداری نفت و گاز كارون

بازدید گروه معین شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از نواحی گنبدكاووس و مینودشت

به صدا در آمدن زنگ خطر كمبود آب در شهرستان گلپایگان
اصفهان- قاسم اسد: مدير آبفای گلپايگان می گويد زنگ خطر كمبود آب 
شــرب در اين شهرستان به صدا در آمده است.    ناصر دهقادنی افزود: بر اساس 
برنامه شــركت مديريت منابع آب ايران از ابتدای شهريور ماه امسال ٢٠ درصد 
آب تحويلی به گلپايگان كمتر شــده و سهم آب شهرستان گلپايگان با كاهش 
۶٠ ليتر در ثانيه، از ۳۳٠ به  ٢٧٠ ليتر در ثانيه رســيده اســت. وی با بيان اين 
كه جبران كمبود آب شرب شهرهای گلپايگان، گوگد، گلشهر و ساير روستاها از 
محل چاه های سطح شهر انجام می شود افزود: از 1۳ حلقه چاه فعال در شهرهای 
گلپايگان، گلشــهر و گوگد، دو حلقه چاه در شــهر گلشهر كه منبع تأمين آب 
روستاهای غرقن، هرستانه و حاجيله و َمرغ چاه  و چشمه  به شمار می رود، در حال خشك شدن است. دهقادنی با بيان اين كه امسال منابع 
آب محلی روستاهای اين شهرستان از ۵٠ تا 8٠ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است، گفت: در چهار ماه گذشته ٧۵۶ هزار ليتر 
آب از طريق تانكر به اين روستاها آبرسانی شده است.  وی با اشاره به كاهش ۵٠ درصدی بارندگی ها در شهرستان گلپايگان گفت: هم اكنون 
۵۳ درصد سد كوچری و 8٧ درصد سد گلپايگان خالی است و به همين دليل از شهروندان تقاضا داريم در مديريت مصرف آب كوشا باشند 
چرا كه گلپايگان شهر پر آبی نيست و مانند ساير شهرهای استان با كمبود آب مواجه است. دهقادنی در رابطه با پروژه فاضاب شهری گفت: 
زمين تصفيه خانه تملك شده است و خطوط جمع آوری فاضاب نيز تا مركز شهر گوگد اجرا شده است اما با توجه به نبود اعتبارات بايد دنبال 

راهكاری جديد برای عملياتی شدن شبكه جمع آوری و تصفيه خانه فاضاب بود كه بهترين راه، جذب سرمايه گذار بخش خصوصی است.

تاكید مدیرعامل شركت آبفای گیالن بر تکمیل پروژه رینگ شهر الهیجان
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: مديرعامل شركت آب و فاضاب استان 
گيان گفت: با تكميل پروژه رينگ شهر الهيجان، خانوارهای باقيمانده در خيابان 
های گلســتان از تصفيه خانه بزرگ آب گيان بهره مند می شوند. به گزارش 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضاب استان گيان؛ سيد 
محسن حسينی در جلسه ای با حضور فرماندار و نماينده مردم شريف شهرستان 
الهيجان در مجلس شورای اسامی ضمن تاكيد بر تكميل رينگ شهر الهيجان 
در كوتاه مدت توسط شركت آب منطقه ای افزود: با اجرای اين پروژه، خانوارهای 
باقيمانده خيابان های گلســتان تحت پوشش تصفيه خانه آب گيان قرار می 
گيرند كه با انجام اين كار ظرفيت تامين آب شرب روستاهای شهرستان الهيجان از مجتمع آبرسانی شهيد خوش سيرت نيز افزايش می يابد. 
مديرعامل آبفای گيان با اشاره به لزوم اجرای خط انتقال مجتمع آبرسانی روستايی شهيد خوش سيرت بطول ٧ هزار و ۵٠٠ متر گفت: انتظار 
است با هماهنگی و پيگيری نماينده محترم شهرستان الهيجان در مجلس شورای اسامی از سازمان برنامه و بودجه، تأمين اعتبار اين پروژه از 
رديف اعتبارات محروميت زدايی افزايش داشته باشد. وی با بيان اينكه طرح تكميلی مجتمع آبرسانی سرچشمه و نواحی پنجگانه ميانی شامل 
روستاهای ديزبن باال و پايين در دستوركار شركت آبفای گيان قرار دارد، افزود: پس از انتخاب پيمانكاران مربوطه، عمليات تكميلی تاسيسات 
آبرسانی اين مناطق آغاز می شود. مديرعامل آبفای گيان با بيان اينكه مدول دوم تصفيه خانه بزرگ آب گيان در اسفندماه سال 1۳99 وارد 
مدار بهره برداری شد، گفت: با بهره برداری از مدول دوم اين تصفيه خانه، ظرفيت تامين آب شرب شهر الهيجان ارتقاء يافت و شهروندان از 
آب پايدار و با كيفيت بهره مند شدند. وی با قدردانی از زحمات مديرعامل شركت آب منطقه ای گيان جهت تكميل خط انتقال شهر رودبنه 

افزود: با تحويل اين خط، ظرفيت تامين آب شرب اين شهر و تعدادی از روستاهای مجاور ارتقاء پيدا كرد.

تجلیل از ایثارگران توزیع برق استان مركزی
اراک- فرناز امیدی: همزمان با گراميداشــت هفته دفاع 
مقدس، ايثارگران پيشكسوت توزيع برق استان مركزی تجليل 
شدند. مدير عامل شــركت توزيع نيروی برق استان مركزی در 
مراسم تجليل از ايثاگران شركت ضمن گراميداشت هفته دفاع 
مقدس بيان داشت : تامين برق مشتركان جزء با روحيه ايثارگری 
كه در وجود تمامی پرسنل اين شركت وجود دارد ،محقق نمی 
شــود. محمد اله داد تصريح كرد: پيشرفت های چشمگير امروز 
كشور در صنعت آب و برق، مرهون و وامدار ايثارگران و شهدايی 
است كه با ازخود گذشتگی در جبهه های نبرد حق عليه باطل از كشور دفاع كردند و برای ما عزت و سعادت آفريدند. جانشين فرماندهی 
سپاه روح اهلل استان مركزی نيز دراين مراسم گفت: بی شك خلق حماسه جاويد ملت شريف ايران در طول هشت سال جنگ تحميلی نابرابر 
با رژيم بعث عراق برگ زرينی در تاريخ نظام جمهوری اسامی است كه تا هميشه بر تارک ملت ايران خوش خواهد درخشيد.  محمدرضا 
عسگری افزود: نقش خانواده های معظم شهدا و ايثارگران در خلق اين حماسه جاويد بی نظير است و همه مردم و مسئوالن كمر همت بسته 
تا فرهنگ ايثار و شهادت را همه دوران ها به ويژه در هفته گراميداشت هفته دفاع مقدس در جهت تدام نظام جمهوری اسامی ترويج كنيم. 
وی اظهار داشت : هر انسانی در بعد وظيفه نياز به پذيرش فرهنگ ايثار و شهادت دارد و قطعاً در جامعه ايران اسامی نيز ما بايد در تربيت 

فرزندان و در نقطه به نقطه زندگی خود اين فرهنگ ناب محمدی را تسری بخشيم .
 
از ابتدای امسال تاكنون؛ ۴52 هزار تن روغن خوراكی در بندرشهید رجایی 

تخلیه شده است
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تا كنون 4۵٢ هزارتن روغن 
نباتی به وسيله 1۵ فروند كشتی از طريق بندرشهيد رجايی واردكشور شده  است. به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی 
هرمزگان، »علی رضا محمدی كرجی ران« درتشريح ميزان واردات،تخليه و ارسال روغن خوراكی از بندرشهيد رجايی به استانهای كشور 
اظهارداشت: در راستای تامين زنجيره كاالهای اساسی مورد نياز هموطنان از ابتدای سال جاری تا كنون 4۵٢ هزار تن روغن خوراكی به 
وسيله 1۵ فروند كشتی از طريق بندر شهيد رجايی وارده كشور شده است . وی ادامه داد: در حال حاضر 1۶٧ هزارتن روغن در مخازن 
اين مجتمع موجود است كه روزانه يك هزار و ۶8٠ تن از اين كاالی مصرفی و مورد نياز كشور به وسيله ٧٠ كاميون از بندرشهيد رجايی 
به كارخانجات و شركت های فرآوری روغن نباتی در سراسر كشور ارسال می شود. مديرمنطقه ويژه اقتصادی بندر شهيد رجايی گفت: 
همچنين ٢ كشتی حامل روغن خوراكی با ظرفيت ٧1 هزار و ۵٠٠ تن در لنگرگاه بندرعباس مراحل اسنادی خود را طی نموده و طی 
روزهای آينده در بندر شهيد رجايی پهلو دهی می شود . محمدی كرجی ران با بيان اينكه ظرفيتی بالغ بر ۳٧٠ هزارتن در سه نقطه از 
اراضی بندرشهيد رجايی به ذخيره سازی و نگهداری فرآوری روغن خام خوراكی اختصاص دارد، اضافه كرد: از 9 پست اسكله تخليه و 

نگه داری كاالهای اساسی در بندرشهيد رجايی، ۳ پست آن مخصوص تخليه روغن نباتی است.

سرپرست شهرداری رشت در جلسه شورای اداری ؛ 
جدیت نظارت بر پرداخت حقوق كارگران شركتهای حجمی طرف قرارداد شهرداری

رشت- خبرنگار فرصت امروز: بهارمست در جلسه امروز شورای اداری 
شــهرداری گفت: مديران ارشد شهرداری اهتمام بيشتری در رسيدگی به 

موضوعات شهری و حوزه كاری تحت مديريت خود داشته باشند.
بهارمست در جلسه امروز شــورای اداری شهرداری گفت: مديران ارشد 
شهرداری اهتمام بيشتری در رسيدگی به موضوعات شهری و حوزه كاری 

تحت مديريت خود داشته باشند.
به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری رشت - علی 
بهارمست در جلسه شورای اداری شهرداری رشت با بيان اينكه تا زمان انتخاب و شروع به كار شهردار آينده هيچ يك از وظايف خدماتی شهری 
متوقف نشده و اخالی در خدمات  رسانی به شهروندان ايجاد نخواهد شد، گفت: خدمات شهرداری تعطيل بردار نيست و در همه حوزه های 
كاری اين انتظار از شهرداری وجود دارد كه با قوت به خدمات رسانی خود ادامه دهد و با درايت و تاش معاونين و مديران سازمانها و مناطق 
پنجگانه و ساير كاركنان شهرداری هيچ خدمتی در دوران سرپرستی متوقف نخواهد شد.  سرپرست شهرداری رشت عدم مديريت واحد 
شهری را عامل بسياری از گره های شهر عنوان كرد و اظهار داشت: در صورت وجود مديريت واحد شهری در شهرها بسياری از مشكات وگره 
های كاری موجود در شهرداريها به راحتی قابل گشايش خواهد بود. سرپرست شهرداری رشت در بخش ديگری از سخنان خود ضمن تبريك 
٧ مهرماه روز آتش نشانی و خدمات ايمنی گفت: آتش نشانان ارتش هميشه در صحنه شهرداری هستند كه در بسياری از ماموريت های 
محوله آگاهانه جان خود را در خدمت به شهروندان در طبق اخاص می نهند. فداكاری و از خودگذشتگی آتش نشانان مايه فخر و غرور است.

آئین افتتاح  پد و آشیانه بالگرد اورژانس هوایی مركز استان چهارمحال و 
بختیاری برگزار شد

شهركرد- خبرنگار فرصت امروز: رئيس دانشگاه علوم پزشكی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختياری، از برگزاری آئين 
افتتاح  اولين پد و آشيانه بالگرد اورژانس هوايی مركز استان خبر داد.

به گزارش وبدا؛ دكتر مجيد شيرانی افزود: اين آئين با حضور حجت االسام والمسلمين  نكونام  نماينده معزز ولی   فقيه  در استان و امام  
جمعه  شهركرد، معاونين توسعه و درمان  دانشگاه علوم پزشكی شهركرد ، شهردار شهركرد، مدير عامل مجمع خيرين و جمعی از اعضای 
اعضای شورای شهر و خيرين نيك انديش، خانواده شادروان رحمت ا... توكلی زانيانی و مديريت و كارشناسان اورژانس پيش بيمارستانی 
استان در مجتمع رحمتيه دانشگاه علوم پزشكی، در بيست و هفتمين روز از شهريورماه 14٠٠ برگزار شد. به گفته وی، عمليات احداث 
پد و آشيانه بالگرد اورژانس هوايی استان در زمينی به مساحت 4٠٠ متر مربع و آشيانه با زيربنای ٢۵٠٠ متر مربع از زمستان 1۳99 آغاز 
و همزمان با چهل و ششمين سالگرد تأسيس اورژانس پيش بيمارستانی با آورده اعتباراتی از سوی دانشگاه و صرف اعتباری بيش از ۵٠٠ 

ميليون تومان از سوی خانواده شادروان رحمت ا... توكلی زانيانی افتتاح شد.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: »عبــاداهلل نظامی« به عنوان 
شهردار جديد اســكو معرفی و حكم خود را از فرماندار اين شهرستان 
دريافت كرد. فرماندار اســكو در مراســم توديع و معارفه شهردار جديد 
اين شهر با اشاره به قدمت اسكو به لحاظ تاريخی و قدمتی، گفت: اسكو 
در تمام فصل های ســال ميزبان خيل عظيمی از گردشگرانی است كه 
مشــتاقانه برای بازديد از اماكن تاريخی، اين شــهر را به عنوان مقصد 
سفرهای خود انتخاب می كنند. »بابك رضی منش« با قدردانی از شهردار 
سابق و سرپرســت شهرداری اسكو، افزود: شــهردار و شورای اسامی 
اين شــهر در خصوص ساختن شــهری آباد و توسعه يافته برای جذب 

گردشگران بايد با هم تعامل زيادی داشته باشند.
شهردار و شورای اسالمی اسکو بازوان اجرایی 

توسعه شهر هستند
رييس شورای اسامی اسكو نيز در اين مراسم گفت: اعضای شورای 
اسامی اين شهر با اكثريت آرای شهردار جديد اسكو را انتخاب كردند و 
معتقديم كه اعضای شورای اسامی و شهردار به عنوان بازوی اجرايی ۶ 

نفری برای توسعه، عمران و آبادانی اين شهر تاش خواهند كرد. »فاطمه 
مظفری اســكوئی« با اشاره به ســابقه مديريی اجرايی و عملكرد موفق 
شهردار جديد در رده های مديريتی و توانمندی وی در آنها، افزود: اميد 
است با حضور »عباداهلل نظامی« اتفاق های خوبی در شهر اسكو روی دهد 
و اين شــهر به جايگاه واقعی خود برسد. وی توجه به حوزه گردشگری، 
جذب سرمايه گذاری، راه اندازی كميسيون سرمايه گذاری، تكريم ارباب 
رجوع و تاش برای رضايت مردم اســكو را از برنامه های مهم شــورای 

اسامی شهر و شهرداری در دوره جديد اعام كرد.
جلب رضایت مردم موجب مشاركت آنان 

در توسعه شهر می شود
شهردار جديد اسكو نيز در اين مراسم گفت: توجه به امر مهم تكريم 
ارباب رجوع و رضايت مردم از اولويت های بنده و شورای اسامی اين شهر 
است و اگر برای جلب رضايت مردم تاش شود، به طور قطع مشاركت 
مردم در امر توسعه شهر تحقق می يابد. عباداهلل نظامی، افزود: توجه به 
انضباط مالی و اداری، مديريت شفاف، تعامل با ادارات سطح شهرستان 

و اســتان برای رفع مشكات مردم، تاش برای ايجاد درآمد پايدار برای 
شــهرداری، رسيدگی به سيما و منظر شــهری و ارتقا و حفظ جايگاه 
شورای اسامی شهر و پرسنل شهرداری از ديگر اولويت های كاری من 
در شــهرداری است. وی با تاكيد بر همراهی، مشاركت و همفكری تك 
تك شهروندان اســكو در امر توسعه شهری، اظهار داشت: اميد است با 
عنايت خداوند منان و كمك اعضای شورای اسامی شهر و تعامل مردم، 
در حد وسع و توان بتوان پروژه های عمرانی را اجرا و در توسعه اين شهر 
تغيير و تحول ايجاد كرد. اُسكو از شهرهای غربی استان آذربايجان شرقی 
در نزديكی تبريز است و بر اساس سرشماری سال 1۳9۵ اين شهرستان 

حدود 1۶٠ هزار نفر جمعيت دارد.

با حضور فرماندار و رییس شورای اسالمی این شهرستان؛

شهردار جدید اسکو معرفی شد
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5 قابلیت جدید اینستاگرام برای حساب های تجاری

به قلم: آنا سوننبرگ 
نويسنده حوزه تكنولوژی

مترجم: امير آل علی

با توجه به اينكه در بستر اينترنت عمال هيچ محدوديتی وجود ندارد و شما می توانيد ارتباط جهانی داشته 
باشيد، طبيعی است كه استفاده از آن را مهمترين اقدام در زمينه بازاريابی بدانيم. در اين زمينه پاندمی كرونا 
نيز باعث شده است تا استفاده افراد از اينترنت، رشدی تاريخی را داشته باشد. در اين رابطه آمارها حاكی از 
آن است كه بيشتر زمان افراد در اين بستر، صرف شبكه های اجتماعی می شود. در دنيای شبكه های اجتماعی، 
بدون ش��ك اينس��تاگرام جايگاه خاصی را دارد. داليل اين موضوع را می توان حمايت فيس بوک، جذابيت و 
امكانات متنوع، حضور اكثر برندها و افراد مش��هور در كنار عدم بروز مشكالتی نظير اتهام جاسوسی كاربران 
دانس��ت. درواقع اينستاگرام از ابتدای فعاليت خود، هيچ گاه دچار تنش و يا اظهارنظری جنجالی نشده است. 
به صورت كلی در دنيای ش��بكه های اجتماعی دو گروه كاربر وجود دارد كه ش��امل كاربران عادی و تجاری 
اس��ت. بدون شك برای حساب های تجاری، افزايش سرعت امری مهم بوده و باعث می شود تا مديريت زمان 
بهتری صورت گيرد. به همين خاطر در ادامه پنج قابليت جديد اينس��تاگرام را بررسی خواهيم كرد كه برای 

حساب های تجاری، اهميت فوق العاده ای دارد.  
1-ارسال محتوا از طریق نسخه دسکتاپ

با توجه به اين امر كه صفحات تجاری، فعاليت حرفه ای می كنند و اين امر طبيعی است كه تصاوير و ويدئوها 
ويرايش ش��وند. انتقال فايل از سيس��تم به موبايل، امری زمانبر خواهد بود. درواقع تا س��ال گذشته، محيط 
دسكتاپ تنها برای مشاهده و جست و جوی صفحات بوده است. با اين حال امسال قابليت پست گذاری و چت 
كردن نيز اضافه شده كه بدون شك كار را ساده تر خواهد كرد. درواقع اديتورها می توانند مستقيما از سيستم 
خود، محتواها را ارسال كنند. با اين حال همچنان مشكل عدم امكان ارسال از پيش تعيين شده محتواها در 
اين شبكه محبوب وجود دارد كه براساس شايعات در سال آينده اين امكان هم اضافه خواهد شد. با اين حال 

تا آن موضع شما می توانيد از برنامه های جانبی نظير Creator Studio استفاده كنيد. 
۲-پیش نویس کردن محتواها

اين امر طبيعی اس��ت كه افراد تمايل داشته باشند در اوقات فراغت خود محتواها را توليد نمايند و ممكن 
است در برنامه زمانی آنها، شاهد تداخل اقدامات باشيم و تحت اين شرايط رعايت نظم كاری، يك چالش بزرگ 
خواهد بود. درواقع اگرچه در اينستاگرام امكان ارسال خودكار محتواها در زمان تعيين شده وجود ندارد، با اين 
حال شما می توانيد محتواها را در هر زمانی توليد كرده و نسخه آماده را سريعا پست نماييد. اين امكان برای 
بخش استوری نيز وجود دارد كه بنا بر جديدترين آمارها، پراستفاده ترين بخش اينستاگرام محسوب می شود. 
برای اين اقدام تنها كافی است كه در كادر ارسال محتوا، از گزينه Draft استفاده نماييد. در اين رابطه شما 
محدوديتی برای تعيين موارد پيش نويس نداريد و اين امر به معنای آن است كه شما می توانيد در يك روز، 
محتواهای يك هفته و يا حتی بيشتر را آماده كنيد. بدون شك چنين قابليتی برای ادمين ها كه مديريت چند 

صفحه را در اختيار دارند، بسيار جذاب خواهد بود.  
3-اضافه کردن لینک به استوری از طریق استیکر

تا چند هفته قبل، تنها صفحاتی كه بيش از ۱۰ هزار دنبال كننده را دارند، قادر به اضافه كردن لينك بودند 
كه اين امر باعث می شد تا با باال كشيدن صفحه، كاربران وارد صفحه موردنظر شوند. با اين حال اكنون اين 
امكان به شيوه ای متفاوت برای تمامی كاربران امكان پذير شده است. درواقع لينك موردنظر درست به مانند 
قابليت منشن، در خود استوری قابل مشاهده خواهد بود. مزيت ديگر اين اقدام، امكان مشاهده سايت، قبل از 
وارد شدن به آن است. درواقع يكی از ايراداتی كه مخاطبان آن را تهديدی برای امنيت خود می دانستند، اين 
بوده كه در حالت عادی، افراد تا قبل از وارد شدن به سايت، دامنه آن را مشاهده نمی كردند كه اين مشكل در 
قابليت جديد، به صورت كامل رفع شده است. براساس اخبار منتشر شده در صورتی كه استقبال از اين طرح 
مطابق انتظار باشد، حتی ممكن است حالت قديمی اضافه كردن لينك، به صورت كامل كنار گذاشته شود. 

4-زیرنویس خودکار ویدئوها
مهمترين مانع در رابطه با ارتباط جهانی، تفاوت زبان ها است. در اين رابطه اينستاگرام قابليتی را اضافه كرده 
كه از مدت ها قبل توسط يوتيوب مورد استفاده قرار گرفته است. درواقع زيرنويس خودكار، اقدامی است كه 
كار را برای مديران صفحات به مراتب س��اده تر خواهد كرد. آمارها در اين زمينه حاكی از آن اس��ت كه بيش 
از 4۰ درصد افراد صدای ويدئو را در ش��بكه های اجتماعی قطع می كنند. مهمترين دليل اين امر، حضور در 
فضای نامناسب است. به همين خاطر وجود زيرنويس، شانس ديده شدن را نيز به مراتب افزايش خواهد داد. 
با اين حال اين بخش اينس��تاگرام كامال تازه كار بوده و در حال حاضر تنها از ۱6 زبان پش��تيبانی می كند. با 
توجه به هوش مصنوعی به كار رفته، شما عمال نياز به انجام اقدامی نداريد. درواقع به صورت خودكار صداها 

به متن تبديل می شود. 
5-کلید میانبر جا به جا شدن بین صفحات 

تا يك س��ال قبل، افراد برای آنكه بين صفحات خود در اينس��تاگرام جا به جا شوند، نياز بود تا بر روی نام 
صفحه كليك كنند تا بتوانند صفحات ديگر را انتخاب نمايند. با اين حال اكنون می توانيد بر روی كادر دايره ای 
پايين صفحه كه تصوير پروفايل را نش��ان می دهد، انگش��ت خود را نگه داريد تا تمام صفحات، قابل مشاهده 
باشد. درواقع متنوع كردن كليدهای يك اقدام، می تواند كار را ساده تر نمايد. در اين زمينه آمارها نيز حاكی از 
آن است كه بيش از 5۰ درصد كاربران، از اين راه جديد به جای شيوه سابق استفاده می كنند كه ساده تر است. 
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به قلم: سی کوان 
نويسنده حوزه كسب و كار

مترجم: امير آل علی

در زمين��ه بازاريابی اگرچه همواره ب��ا گزينه های متنوعی مواجه 
هستيم، با اين حال اگر بهترين ها را مورد توجه خود قرار ندهيم، در 
بازار به شدت رقابتی حال حاضر نتايج الزم را هم به دست نخواهيم 
آورد. با اين حال اس��تراتژی ها مواردی هميشگی نبوده و به صورت 
مداوم، تغيير می كنند. به همين خاطر بس��يار مهم است كه حداقل 
از بهترين های آن در سال جاری، آگاهی داشته باشيد. در اين زمينه 
بدون شك اگر از اطالعات ديگران استفاده نكنيد، محكوم به آزمون 
و خطا خواهيد بود كه خود مشكالت بسيار زيادی را به همراه دارد. 
اين مسئله خصوصا برای مديران برندهای كوچك، يك چالش بزرگ 
محس��وب می ش��ود. دليل اين امر نيز به اين خاطر است كه آنها به 
خاطر آنكه تازه كار هس��تند و يا بودجه مح��دودی دارند، از قدرت 
ريس��ك پايينی نيز برخوردار هس��تند. به همين خاطر در ادامه ۱5 
اقدام بازاريابی موثر برای كسب و كارهای كوچك را بررسی خواهيم 

كرد كه نتيجه بخش بودن آنها، تضمين شده است. 
1-مشتریان اصلی خود را بشناسید 

اگرچه در اكثر شيوه های بازاريابی و ايجاد مشتری، تمايل به جذب 
حداكث��ری وجود دارد. با اين حال اگر ش��ما در ابتدا افرادی را مورد 
توجه قرار دهيد كه شانس تبديل شدن به مشتری بيش از 5۰ درصد 
را دارند، بدون شك نتايج بهتری را به دست خواهيد آورد. برای مثال 
در حالت عادی برای ايجاد ۱۰۰ مشتری، ما به بازاريابی برای بيش از 
۱۰ هزار نفر نياز خواهيم داشت. با اين حال اگر مشتريان اصلی خود 
را بشناس��يد، حتی با مورد توجه قرار دادن ۱۰۰ نفر نيز می توان به 
اين آمار دست پيدا كرد. در اين رابطه همه چيز ديگر به نحوه عملكرد 
شما بستگی خواهد داشت. اين موضوع باعث می شود تا سرعت رشد 
به مراتب باالتری را داشته باشيد و از اقدامات خود نتايج بهتری را هم 
به دست آوريد. شناخت مشتريان اصلی و افرادی كه باالترين احتمال 
خريد از جانب آنها وجود دارد، شكل دهنده اقدامات شما خواهد بود. 
درواقع هنگامی كه جامعه آماری شما محدود باشد، شناخت ساليق 
و نيازها، به مراتب ساده تر خواهد بود. بدون شك چنين اقدامی برای 
تيم ه��ای كوچك با بودجه و تع��داد كارمندان كم، كامال امكان پذير 
است. پس از طی كردن اين مرحله شما می توانيد در صورت تمايل 
به ديگر فرصت های موجود در بازار توجه داش��ته باشيد. با اين حال 
چنين اقدامی كمك می كند تا از اقدامات خود باالترين حد نتايج را 
به دست آورده و سود واقعی يك سال خود را تضمين نماييد. در پيدا 
كردن جامعه هدف واقعی، اس��تفاده از تكنولوژی خصوصا ابزارهای 

تحليل، كاربرد بسياری را خواهد داشت. 
۲-تکنیک هایی که موثر نیستند را شناسایی کنید 

اش��تباه بزرگ بسياری از مديران اين است كه تصور می كنند اگر 
يك تكنيك در س��ال گذشته نتايج خوبی را به همراه داشته، حتما 
امس��ال هم می تواند چنين تاثيری را داش��ته باش��د. با اين حال در 
بسياری از موارد اين تصور درست نيست و شما نمی توانيد اطمينان 
داشته باشيد كه ش��يوه موردنظر، بهترين گزينه محسوب می شود. 
به همين خاطر بس��يار مهم اس��ت كه به صورت مداوم بازنگری در 
تكنيك های خود داش��ته باشيد. اين نكته را همواره به خاطر داشته 
باشيد كه شما نبايد از هزينه فرصت غافل شويد. براساس اين مقوله، 
هنگام پرداختن به اين اقدام درواقع شما فرصت پرداختن به اقدامی 
ديگر را از دست خواهيد داد. به همين خاطر بسيار مهم است كه از 
نتيجه بخش بودن آن، اطمينان داش��ته باشيد. اين موضوع نيز برای 
برند های كوچك به مراتب مهمتر اس��ت. دليل آن نيز به اين خاطر 
اس��ت كه اگر از هر اق��دام خود باالترين نتايج را به دس��ت نياورند، 
بدون ش��ك ديگر بودجه آن را حداقل تا پايان سال نخواهند داشت. 
با بازنگری نس��بت به تكنيك ها، متوجه بسياری از اقدامات بی اثر و 
يا كم اثر خواهيد ش��د كه الزم است تا سريعا كنار گذاشته شوند. در 
اين زمينه فراموش نكنيد كه كنار گذاش��تن يك تكنيك به معنای 
فراموش كردن آن نبوده و ممكن اس��ت در سال آينده، وضعيت آن 
كامال دگرگون ش��ود. به همين خاطر توصيه می ش��ود كه آمارها و 

تجربيات خود را پيرامون هر تكنيك، حذف نكنيد. 
3-فهرست ایمیلی برای خود ایجاد نمایید 

بستر اينترنت باعث شده است تا محدوديت زمانی، مكانی و حتی 
پولی از بين برود. برای مثال ممكن اس��ت در تبليغات تلويزيونی و 
بيلبوردی، ش��ما بودجه الزم را نداشته باشيد. با اين حال روش های 
بازاريابی اينترنتی به حدی مقرون به صرفه هس��تند، كه استفاده از 
آنها برای هر برندی امكان پذير اس��ت. در اين زمينه فراموش نكنيد 
كه شما تنوع بااليی در شيوه پرداخت نيز خواهيد داشت. برای مثال 
می توانيد به ازای هر بار كليك بر روی لينك قرار داده شده، مبلغی 
را پرداخت كنيد. در اين زمينه بهترين راهكار اس��تفاده از اينترنت، 
ايجاد خبرنامه اس��ت. درواقع تبليغ مس��تقيم در جهان امروز، يك 
عامل مزاحم تلقی می شود و مربوط به اقتصاد كالسيك است كه در 
دوران منسوخ شدن به سر می برد. درواقع در جهان به شدت متغير 
و پيشرفته امروز، طبيعی اس��ت كه در هر زمينه ای شاهد تغييرات 
جديد و كنار گذاشتن شيوه های قديمی باشيم. در اين رابطه با توجه 
ب��ه اين امر كه هر فردی حداقل يك ايميل را دارد، اس��تفاده از اين 
بستر می تواند موقعيت طاليی باشد. در اين راستا فراموش نكنيد كه 
ش��ما بايد جامعه هدفی برای خود مشخص كرده و به دنبال كسب 
اطالعات بيشتر به صورت مداوم باشيد. برای مثال ممكن است پس 
از ارسال اولين پيام، برخی از مخاطبان در نظرسنجی شركت كرده و 
حوزه های مورد عالقه خود را مشخص كنند. تحت اين شرايط ديگر 
ارس��ال محتواهايی خارج از اين محدوده ها، عاقالنه نخواهد بود. در 
اين زمينه فراموش نكنيد كه ارزش كار ش��ما بايد باال باشد. اين امر 
به معنای اش��تراک گذاری اطالعات كاربردی و مطابق نياز روز است، 
در غير اين صورت نتيجه الزم را به دس��ت نخواهيد آورد. همچنين 
الزم اس��ت تا مي��ان اقدامات خود ارتب��اط الزم را برقرار كنيد. برای 
مثال در ايميل ها، اق��دام به ارائه كدهای تخفيف و معرفی صفحات 
شما در ش��بكه های اجتماعی نماييد تا با اين اقدام ترافيك آنها نيز 
افزاي��ش پيدا كند. يكی از ترندهای مهم در اين زمينه، اس��تفاده از 
اينفوگرافی است. درواقع ش��ما بايد تا حد امكان موضوعات و اخبار 
موردنظ��ر خود را در قالب اينفوگرافی مطرح نماييد. علت اين امر به 
اين خاطر است كه شما بايد اصل اختصار را رعايت نماييد و آمارها 
در اين زمينه حاكی از آن است كه مخاطب امروز، چندان تمايلی به 
مطالعه متن خصوصا موارد طوالنی ندارد. در اين زمينه ممكن است 

تصور كنيد كه اس��تفاده از ويدئو، گزينه بهتری محسوب می شود. با 
اين حال اين اقدام حجم بااليی را اش��غال خواهد كرد و اين احتمال 
وجود دارد كه ابدا مورد توجه قرار نگيرد. با اين حال اينفوگرافی ها به 
علت تركيب متن با عكس، سرعت انتقال مفاهيم به شيوه ای بسيار 
ساده را دارند و آمارها نيز در اين رابطه بيانگر جذابيت آن برای بيش 

از 8۰ درصد كاربران است. 
4-اقدامات خود را شخصی سازی نمایید 

واقعيت اين است كه در جهان امروز ديگر اقدامات كلی، باالترين 
نتايج ممكن را به همراه ندارد. درواقع هر مشتری تمايل دارد كه به 
ش��يوه مورد عالقه خود، شاهد رفتارهايی باش��د. در اين راستا شما 
بايد ب��ه صورت مداوم اطالعات خود را از مش��تريان و حتی جامعه 
هدف افزايش دهيد تا با توجه به اين اصل بتوانيد در بازار به ش��دت 
رقابتی حال حاضر، باالترين حد نتايج را به دس��ت آوريد. برای مثال 
ممكن است فردی تمايل داشته باشد كه هر روز از مهمترين اخبار 
حوزه كاری شما مطلع شود و برای فردی ديگر تنها كدهای تخفيف 

جذابيت داشته باشد. درک اين موضوع به افزايش تاثير اقدامات شما 
نيز كمك خواهد كرد. در نهايت چنين استراتژی ای باعث خواهد شد 
تا بانك اطالعاتی شما از مشتری، در سطح بسيار خوبی قرار داشته 
باشد كه خود زمينه را برای فعاليت های ديگر به همراه خواهد داشت. 

5-در تالش برای متفاوت بودن باشید 
يك��ی از نكات منفی در بازار امروز اين اس��ت كه اختالف برندها، 
بس��يار كم شده است. با اين حال تا 5۰ سال قبل، كيفيت غول های 
هر صنعت با برندهای كوچك تر، كامال محس��وس بود. در اين راستا 
سوال اصلی اين است كه چگونه می توان تفاوت و مزيت رقابتی الزم 
را ايجاد كرد. درواقع اگرچه در رابطه با محصول ممكن است قدرت 
تغيير و اقدامات جديد ش��ما كم باش��د، با اين حال فراموش نكنيد 
كه در كسب و كار ش��ما بخش های ديگری نظير خدمات رسانی به 
مشتری وجود دارد كه می توانيد خالقيت های نامحدودی را در آنها 
به اجرا بگذاريد. اين موارد خود می تواند مزيت رقابتی برند شما باشد 
و به عاملی برای جذب بيشتر، تبديل شود. در اين زمينه شما بايد به 
صورت مداوم، موقعيت های جديد را شناسايی كرده و در تالش برای 
استفاده از آنها برای ايجاد تمايز برند خود با ساير رقبا باشيد. درواقع 
اين تفاوت ها، داليلی اس��ت كه مخاطب برای انتخاب ش��ما خواهد 
داش��ت كه طبيعتا هرچه بيشتر و مهمتر باشند، نتايج بهتری را هم 

به دست خواهيد آورد. 
۶-کسب و کار خود را در گوگل ثبت نمایید 

گوگل به عنوان بزرگترين مرورگر جهان، امكانات متنوعی را دارد 
و به كس��ب و كارها نيز توجه ويژه ای را نش��ان داده است. به همين 
خاطر ثبت ش��ركت در آن، می تواند موقعيت های فوق العاده را ايجاد 
نمايد. نمونه ساده آن، اپليكيشن نقشه گوگل است كه محبوب ترين 
در جهان محس��وب می ش��ود و به صورت پيشفرض در گوشی های 
اندرويدی شاهد آن هستيم. بدون شك اگر كسب و كار شما در اين 
بستر وجود داشته باشد، طبيعی است كه شانس رشد باالتری را هم 
خواهيد داشت. نكته جالب اين است كه اكثر اقدامات گوگل رايگان 
ب��وده و موارد پولی نظير بخش تبليغ��ات آن، با گزينه های مختلف 
پرداختی مواجه اس��ت كه در كنار آن، قيمت آنها نيز كامال مقرون 

به صرفه است. 
7-از سئو غافل نشوید 

از ديگر اقداماتی كه بايد به آن توجه نماييد، مقوله س��ئو اس��ت. 
درواق��ع اين موضوع به تمامی روش هايی اطالق می ش��ود كه باعث 
خواهد شد تا سايت شما در موتورهای جست و جو، بهتر ديده شود. 
در اي��ن رابطه ذكر اين نكته ضروری اس��ت كه بي��ش از 8۰ درصد 
جست و جوهای افراد به صفحه اول محدود می شود. به همين خاطر 
اگر س��ئو حرفه ای انجام ندهيد، طبيعی است كه شانس ديده شدن 
ش��ما نيز بس��يار كم خواهد بود كه اين امر به معنای از دست رفتن 
تالش های شما است. درواقع سئو از جمله روش هايی است كه باعث 
خواهد شد تا ترافيك سايت شما به صورت طبيعی رشد كند. در اين 
زمينه نيز آمارها حاكی از آن اس��ت كه بي��ش از 7۰ درصد كاربران 
گوشی های هوشمند، در طول روز حداقل از يك كسب و كار جديد 
بازديد می كنند. خوشبختانه امروزه دوره های آموزشی متنوعی وجود 
دارد كه حتی به صورت آنالين نيز می توانيد از آن استفاده كنيد. با 
اي��ن حال در صورت عدم زمان كافی برای پرداختن به اين موضوع، 
توصيه می شود كه استخدام سئو كار حرفه ای را در اولويت قرار دهيد. 

8-از تجربیات دیگران استفاده کنید 
برای شناسايی اقداماتی كه كاربردی هستند يكی از تكنيك های 
هوش��مندانه اين اس��ت كه به اقدامات برندهای ديگر توجه داشته 
باشيد. درواقع اگر برند رقيب اقدامی را انجام داده كه نتايج خوبی را 
داش��ته است، طبيعی است كه تكرار آن توسط شما نيز كاربرد الزم 
را داش��ته باشد. اين موضوع تنها از بررسی رقبای مستقيم به دست 
نمی آي��د و می توانيد حتی فعاليت ه��ای جهانی را هم رصد كنيد. با 
چنين اقدامی شما از تجربيات برندهای ديگر كه ممكن است ماه ها 

برای آن زمان صرف كرده باش��ند و شكست هايی را نيز برای آنها به 
همراه داشته باش��د، به سادگی استفاده كنيد. در اين زمينه ممكن 
است تصور نماييد كه تكرار يك اقدام، نتايج اوليه را به همراه نخواهد 
داشت. با اين حال اين موضوع كامال به شيوه پرداخت شما بستگی 
دارد. مثال بارز اين موضوع، برند اينستاگرام است كه اگرچه قابليت 
استوری را از اس��نپ چت كپی برداری كرد، با اين حال در پرداخت 
آن به حدی خوب عمل كرد كه نتايج آن در مقايسه با بندی كه اين 

طرح را ابداع كرده، به مراتب بيشتر بوده است. 
9-تولید محتوا داشته باشید 

با نگاهی به اكثر سايت های تجاری موفق، متوجه اين امر خواهيد 
شد كه آنها بخشی تحت عنوان وبالگ را دارند كه در آن توليد محتوا 
انجام می دهند. نكته ای كه بايد به آن توجه داش��ته باشيد اين است 
كه مش��تری احتمال دارد كه صرفا به كس��ب و كار شما عالقه مند 
باش��د و احساس نياز به محصول ش��ما در آنها وجود نداشته باشد. 
با اين حال نكته ای كه بايد به آن توجه داش��ته باشيد اين است كه 
توليد محتوا با تبليغ تفاوت بسياری را داشته و الزم است كه در آن، 
تنها به انتش��ار محتواهای موردنياز و به  روز بازار، توجه داشته باشيد. 
رعايت تنوع در فرمت ها نيز از ديگر اصل ها محس��وب می شود. برای 
مثال جديدترين آمارها حاكی از آن اس��ت كه محتواهای ويدئويی، 
محبوب ترين محس��وب می شود. با اين حال بيشترين سرعت رشد، 
متعلق به پادكس��ت است. در اين زمينه نكته ديگری كه بايد به آن 
توجه داش��ته باشيد اين است كه تمامی موضوعات، اهميت يكسان 
نداشته و الزم است تا ترندها و كلمات كليدی را بشناسيد كه در اين 

زمينه نيز انواع نرم افزارها وجود دارد. 
10-از به روز رسانی محتواها غافل نشوید 

بدون ش��ك هر برندی برای توليد محتواهای خود تالش بسياری 
می كند. با اين حال پس از انتش��ار آن، اين موضوع به صورت كامل 
كنار گذاش��ته می شود. تحت اين ش��رايط آيا طبيعی است كه برای 
محتواهايی كه در بهترين حالت تنها تا يك هفته مشاهده خواهد شد، 
تا اين حد زحمت را متحمل ش��د؟ در اين زمينه واقعيت اين است 
كه هر محتوايی را می توان به صورت مداوم مورد استفاده مجدد قرار 
داد. با اين حال اين امر تنها زمانی امكان پذير است كه به روز رسانی 
داده ها و موارد مطرح ش��ده، ص��ورت گيرد. برای مثال اگر محتوايی 
تحت عنوان پرفروش ترين محصوالت در ماه قبل را منتشر كرد ه ايد، 
می توانيد اي��ن اقدام را برای ماه های ديگر ني��ز انجام دهيد. در اين 
مقاالت تنها كافی اس��ت تا آمار فروش و ترتيب ها تغيير كند. با اين 
اقدام شما با كمترين زحمت، محتواهای جديد و جذابی را سريعا در 

دسترس خواهيد داشت. 
11-تنها به یک بستر برای اشتراك گذاری محتواهای خود 

محدود نشوید 
اكر تصور می كنيد كه برای اش��تراک گذاری محتواهای خود تنها 
به سايت و صفحات موجود در شبكه های اجتماعی محدود هستيد، 
بدون ش��ك در حال از دست دادن فرصت های بازار هستيد. در اين 
زمينه بس��ياری از س��ايت ها وجود دارد كه اقدام به بازنش��ر محتوا 
می كنند و پذيرای پست مهمان هستند. همچنين بسترهايی نظير 
يوتيوب وجود دارد كه شانس ديده شدن شما را چندين برابر خواهد 

كرد. 
1۲-خدماتی رایگان را انجام دهید 

يكی از راهكارهای تضمينی برای افزايش دستاوردها اين است كه 
فراتر از انتظار معمول بازار باش��يد. اين اقدام را می توان به سادگی با 
انجام حداقل يك اقدام دور از انتظار و به صورت رايگان انجام دهيد. 
همچنين ارس��ال هديه نيز در اين گروه قرار می گيرد. طبيعی است 
هنگامی كه مزيت بيشتری برای مشتری داشته باشيد و تاثير اوليه 

باالتری را به جا بگذاريد، انتخاب شما در اولويت قرار گيرد.  
13-با اینفلوئنسرها همکاری داشته باشید 

اين امر يك واقعيت اس��ت كه اگر يكی از كارمندان شركت پشت 
دوربي��ن ب��رود و حتی درباره موضوعی بس��يار خ��وب بحث نمايد، 
جذابيت الزم را برای جامعه هدف نداشته باشد. دليل اين امر نيز به 
اين خاطر است كه كارمند شما ابدا در شبكه های اجتماعی شناخته 
شده محسوب نمی شود و طبيعی است كه نظرات نسبت به او خنثی 
باشد. با اين حال اگر يك اينفلوئنسر اين اقدام را انجام دهد، به اين 
خاطر كه در مركز توجه كاربران در ش��بكه های اجتماعی قرار دارد، 
طبيعی است كه باالترين حد نتايج را به دست آورد. درواقع تنها توليد 
محتوا مهم نبوده و نحوه بيان و خصوصا اينكه توسط چه كسی مطرح 
شود نيز بسيار مهم است. اين امر در حالی است كه بيشتر برندها از 
اينفلوئنسرها تنها برای تبليغات استفاده می كنند كه در موارد گذشته 
نيز عنوان شد كه اين موضوع ديگر كاربرد الزم را ندارد. در اين راستا 
توصيه می ش��ود كه از اينفلوئنسرها در جريان توليد محتوا، استفاده 
كنيد. در بتن اين توليدهای محتوا، می توان تبليغات غيرمستقيم را 
هم ش��اهد بود. نمونه بارز اين موضوع را می توان در آنباكس كردن 
محصوالت مش��اهده كرد كه برندها محصول را به صورت رايگان در 
اختيار اينفلوئنسر قرار می دهند تا در كنار آنباكس، تجربه كار با آن را 

با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد. 
14-محتواهای جهانی را مورد توجه قرار دهید 

در زمينه اش��تراک گذاری محتوا ش��ما صرفا به توليد آن محدود 
نب��وده و می توان از موارد محبوب جهانی نيز اس��تفاده كرد و نمونه 
ساده آن ترجمه كردن محتواهای برتر به زبان جامعه هدف است. با 
اين حال شما می توانيد از محتواهای برتر داخلی نيز استفاده كنيد. 
اين موارد با توجه به اينكه موضوعاتی بسيار جذاب هستند كه شانس 
ديده ش��دن بااليی را هم خواهند داشت. در اين رابطه شما فراموش 
نكنيد كه مخاطب، فراموش نخواهد كرد كه محتوا را در چه سايتی، 
مش��اهده كرده اس��ت و اين موضوع می تواند كنجكاوی آنها را برای 
مشاهده كامل سايت و يا شبكه های اجتماعی شما به همراه داشته 
باشد. درواقع از اين اقدام می توانيد برای آشناسازی افراد با برند خود، 

اقدامات و محصوالت استفاده كنيد. 
15-با سایر برندها زمینه همکاری تعریف نمایید 

اين امر يك واقعيت است كه به تنهايی نمی توان به موفقيت های 
بزرگ دس��ت پيدا كرد. اين موضوع خصوصا برای برندهای كوچك 
مطرح اس��ت. در اين راس��تا بس��ياری از برندها وجود دارد كه شما 
می توانيد با آنها زمينه همكاری تعريف كرده و رش��د متقابل داشته 
باشيد. با چنين اقدامی زمينه برای انجام سريع تر، بهتر و بيشتر كارها 
مهيا خواهد شد. از اين اقدام حتی می توان برای ايجاد زمينه جهت 
فعاليت در بازار س��اير كشورها نيز استفاده كرد. به همين خاطر هم 

ارزش بسيار بااليی را دارد. 
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۱5 اقدام بازاریابی موثر برای کسب و کارهای کوچک


