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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 نهاد پژوهشی مجلس
نسبت به پولی سازی کسری بودجه 300 هزار میلیاردی هشدار داد

 نقشه راه
اصالح بودجه 1400

فرصت امروز: عملکرد بودجه سال های 1398 و 1399 از کسری بودجه بزرگی حکایت دارد. میزان این کسری 
برای ســال 1398 بیش از 130 هزار میلیارد تومان و برای ســال 1399 بیش از 180 هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. این کســری ها عمدتا از دو مسیر انتشار اوراق مالی اسالمی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین 
شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیق تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکالت به...

»شیمیایی ها« در صدر معامالت بورس تهران

بورس و فرابورس نوسانی شدند
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آخرین سال قرن با چه رشد اقتصادی به پایان می رسد؟

سناریوهای رشد اقتصادی 1400

8

مدیریتوکسبوکار

یادداشت
دستور صحیح برای 
ساماندهی بازار ارز

غالمرضا خلیل ارجمندی
کارشناس اقتصادی

گذشــته  هفته  رئیس جمهوری 
برای ساماندهی بازار ارز و به دست 
آوردن منابع الزم جهت کاهش تورم 
موجود، مسئولیت بازگرداندن وجوه 
ناشــی از صادرات نفتی و غیرنفتی 
بانک های کشورهای  در  بلوکه شده 
مختلف را برعهده رئیس کل بانک 
مرکزی گذاشــت. این دســتور که 
اکنون از ســوی برخی مورد انتقاد 
قرار گرفته اســت، مهمترین انتظار 
اقتصــاد ایران در تامین منابع ارزی 
برای تهیه نهاده ها و مبادالتی است 
که نتیجه عدم تحقق آن، تنش های 
روزافزون مالی کشــور است. حال 
چرا برخی معتقدند این امر وظیفه 
وزارت امور خارجه اســت و برخی 
این امــر را در حیطه مســئولیت 
بانک مرکــزی می دانند؟ مهمترین 
خط مشترک این ابهام، در موضوع 
تحریم های مالی آمریکا علیه ایران 
اســت. طرفــداران مدیریت وزارت 
امور خارجــه باور دارند که می توان 
از طریق گفت وگــوی دیپلماتیک، 
مســئوالن هر کشــور را جداگانه 
قانع ســاخت تا منابع ایران در آن 
کشور را به شــیوه های غیررسمی 
آزاد کنند. این همان سیاستی است 
که دولت های گذشته با فرماندهی 

امور خارجه  وزیران وقت 
3دنبال کرده ...

27 صفر 1443 - سـال هفتم
شماره   1873

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.4 Oct 2021

فرصت امروز: سالمندی مشکل عمده بیشتر کشورهای جهان 
در سال های پیش رو خواهد بود و ایران هم از این قاعده مستثنی 
نیست، چنانکه به گفته بازوی پژوهشی وزارت کار، تا سال 1415 
شمسی، 11 درصد از جمعیت ایران را سالمندان به خود اختصاص 
خواهند داد؛ این یعنی رشد 114 درصدی سالمندان کشور تا 20 
سال آینده. همچنین پیش بینی می شود که در سال 1430 حدود 
یک پنجم از جمعیت ایران به سالمندی برسند. با توجه به این که 
روز 9 مهرماه )اول اکتبر( روز جهانی ســالمندان نام گذاری شده 
اســت، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در یک گزارش 
آماری به بررسی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی سالمندان ایران 

در دهه 90 پرداخته است.
پیری یا سالمندی به عنوان آخرین دوره زندگی انسان همواره 
مورد توجه متفکران علوم انســانی، اجتماعی، زیست شناســی و 
پزشــکی قرار داشته است. سالمندان در طول دوران سالمندی با 
تحوالت بســیاری در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی از 
جمله دور شــدن از حضور و مشــارکت های اجتماعی به واسطه 
بازنشســتگی، احساس تنهایی و بروز مشــکالت روحی، کاهش 
میزان درآمد و در مقابل افزایش مخارج زندگی به واسطه پرداخت 
هزینه های مراقبت های پزشکی و نیز هزینه های درمانی ناشی از 
بیماری که به طور طبیعی با افزایش سن رخ می دهد و مسائلی از 
این دســت که همگی لزوم توجه و برنامه ریزی سیاست گذاران را 

طلب می نماید، روبه رو می شــوند. سازمان ملل در مطالعات خود 
با توجه به متوســط امید زندگی در ســطح جهان، شــروع سن 
ســالمندی را 65 سالگی لحاظ می کند. البته این سن با توجه به 
شرایط کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. یافته های این 
گزارش نشان می دهد که براساس پیش بینی سازمان ملل تعداد 
ســالمندان )65 ساله و بیشتر( تا سال 2050 میالدی به بیش از 
1.5 میلیارد نفر می رسد. براساس برآوردهای انجام شده پیش بینی 
می شود جمعیت سالمند ایران در 20 سال آینده با 114.8 درصد 
افزایــش از 4 میلیون و 871 هزار و 518 نفر در ســال 1395 به 
10 میلیون و 465 هزار نفر در سال 1415 برسد. به عبارت دیگر، 
پیش بینی می شــود که در سال 1415 شمســی، 11 درصد از 

جمعیت کل کشور را سالمندان به خود اختصاص خواهند داد.
گزارش بازوی پژوهشــی وزارت کار نشان می دهد که متوسط 
رشــد سالیانه جمعیت در افراد ســالمند بین سال های 1395 تا 
1415 حــدود 3.9 درصد خواهد بود، در  حالی که این نســبت 
برای جمعیت کل کشور حدود 0.9 درصد است. همچنین نسبت 
جنسی ســالمندان از 93 درصد در سال 1398 به 92 درصد در 
ســال 1399 رسیده است. به عبارت بهتر، در سال 1399 به ازای 
هر 100 زن ســالمند در کشــور، حدود 92 مرد سالمند وجود 
دارد که این امر حاکی از افزایش تعداد ســالمندان زن نسبت به 
مردان سالمند است. این تعداد برای نقاط شهری حدود 93 مرد 

سالمند به ازای یکصد زن سالمند و برای نقاط روستایی حدود 89 
مرد سالمند به ازای یکصد زن سالمند است. از همین روست که 
بسیاری از کارشناسان و پژوهشــگران درباره سالمندی زنانه در 

ایران هشدار می دهند.
این گزارش همچنین نشان می دهد جمعیت سالمند کشور با 
3.6 درصد افزایش از 5283 هزار نفر در ســال 1398 به 5475 
هزار نفر در ســال 1399 رسیده است و درصد جمعیت سالمند 
نســبت به جمعیت کشور از 6.4 درصد در ســال 1398 به 6.5 
درصد در سال 1399 افزایش پیدا کرده است. همچنین در سال 
1399 از تعداد 5475 هزار نفر ســالمند در کشور، تعداد 3994 
هــزار نفر )73 درصــد( در نقاط شــهری و 1481 هزار نفر )27 
درصد( در نقاط روســتایی ساکن هستند. جمعیت فعال سالمند 
)65 ســاله و بیشتر( کشور نیز با افت 12 درصدی از 612 هزار و 
78 نفر در ســال 1398 به 538هزار و 940 نفر در ســال 1399 
رسیده است. در سال گذشــته همچنین 2.1 درصد از جمعیت 
فعال اقتصادی و 13.4 درصد از جمعیت غیرفعال اقتصادی متعلق 
به افراد ســالمند )65 ساله و بیشتر( اســت. 2.3 درصد از افراد 
شاغل نیز سالمند هستند. در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی 
سالمندان 9.9 درصد و نرخ بیکاری سالمندان 1 درصد بوده است.

از ســوی دیگر، نرخ بی سوادی ســالمندان از 57.9 درصد در 
ســال 1398 به 54.9 درصد در ســال 1399 رسیده است. این 

امر بدان معناست که در ســال 1399 بیش از نیمی از جمعیت 
سالمند )تقریبا 55 درصد( بی سواد هستند. این نرخ برای مردان و 
زنان سالمند به ترتیب 39.9 درصد و 68.7 درصد و برای مناطق 
شهری و روستایی به ترتیب 45.2 درصد و 81.1 درصد است. در 
سال 1399 همچنین نسبت خانوارهای دارای سالمند و سرپرست 
سالمند به کل خانوارها به ترتیب 24.1 درصد و 22.2 درصد است. 
بیشترین درصد از خانوارهای دارای سالمند و سرپرست سالمند 
مربوط به دهک های درآمدی اول و دهم است. همچنین بیشترین 
ســهم مربوط به دهک درآمدی اول و کمترین ســهم مربوط به 

دهک درآمدی پنجم است.
همانطور کــه از یافته هــای این گــزارش برمی آید، خطر 
ســالمندی زنانه در کمین جامعه ایرانی است و به گفته مرکز 
آمار ایران، در حالی که در سال 1335 تنها 4 درصد از جمعیت 
کل کشور در ســنین 65 ساله و بیشتر بوده است، پیش بینی 
می شود در سال 1430 حدود یک پنجم از جمعیت ایران، این 
سنین را تجربه کنند. طبق اعالم مرکز آمار، در فاصله سال های 
1335 تا 1390 تعداد زنان و مردان سالمند 65 ساله و بیشتر 
تقریبا برابر یا نزدیک بود که پیش بینی می شود در سال 1430 
این شکاف به رقمی بیش از 1.2 میلیون نفر به نفع زنان برسد. 
جمعیت زنان و مردان سالمند 65 ساله و بیشتر در سال 1335 
به  طور برابر و 0.4 میلیون نفر بود که این رقم در سال 1345 به 

0.5 میلیون نفر رسید. جمعیت زنان و مردان سالمند 65 سال 
و بیشــتر در سال 1365 به ترتیب 0.7 میلیون نفر برای زنان 
و 0.8 میلیون نفر برای مردان سالمند بود. همچنین جمعیت 
زنان و مردان ســالمند 65 ساله و بیشتر در سال 1390 برابر 
و 2.2 میلیــون نفر بود که این رقم در ســال 1395 رقم 2.5 
میلیون نفر برای زنان و 2.4 میلیون نفر برای مردان ســالمند 
بود. جمعیت زنان 65 ســاله و بیشتر در سال 1400 نیز به 3 
میلیون نفر می رسد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 
1335 تنها 4 درصد از جمعیت کل کشور در سنین 65 ساله و 
بیشتر بود، اما با گذشت زمان، سهم جمعیتی آنها افزایش یافته 
اســت و پیش بینی می شود در سال 1430 تقریبا یک پنجم از 
جمعیت کشور یعنی 19درصد، این سنین را تجربه کنند. در 
ســال 1335 جمعیت 60 ساله کشــور 6.2 درصد و جمعیت 
65ساله و بیشتر 4درصد بود که این رقم در سال 1365 کاهش 
داشــته و به ترتیب به 5.4 درصد و 3.1 درصد رسید. جمعیت 
60 ساله و بیشتر در سال 1390 نیز به 8.2 درصد و جمعیت 
65 ســاله و بیشتر به 5.8 درصد رســید که این رقم در سال 
1395 بازهم روند افزایشی داشته و به ترتیب به 9.3 درصد و 
6.1 درصد رسید. همچنین طبق گفته مرکز آمار، جمعیت 60 
ساله و بیشتر کشور در سال 1400 به  10.4 درصد و جمعیت 

65 ساله و بیشتر به 6.7 درصد می رسد.

پژوهشــگران اســترالیایی در یک گــزارش تفصیلی، 
راه   حل های خــود را برای مهار کرونا ارائه کردند. به اعتقاد 
ایــن پژوهشــگران، در این زمینه دو راه   حــل کلی وجود 
دارد: راه   حــل اول، »حذف کامل بیمــاری« و راه حل دوم، 
»کنترل بیماری در سطوح بسیار پایین« است. استراتژی 
حذف به این معناست که کاهش کل میزان ابتال، بستری 
در بیمارســتان و مرگ ومیر باید در دستور کار قرار گیرد. 
برای این منظور باید سیاســت تعطیلی فراگیر در برخی از 
مناطق کشورها انجام شود. استراتژی دوم، احتمال ادامه دار 
بودن موارد ابتال در ســطح بین المللــی، محدودیت طول 
دوره فاصله گذاری اجتماعی و همین طور پتانســیل انتقال 
موارد بدون عالمت یا پنهان را در نظر می گیرد و سازگاری 

کنترل شده را پیشنهاد می دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا 
)کرونومی(، پاندمی کووید-19 تنها یک موضوع پزشــکی 
یا علمی نیســت، بلکه موضوعی است که همه ما را تحت 
 تاثیر قرار داده اســت. بنابراین برای مشــکلی به وسعت و 
پیچیدگی کووید-19 نمی توان تنها یک راه حل ارائه کرد، 
به همین دلیل »نقشــه راه بهبــود« دو راه جایگزین ارائه 
کرده است که هر دوی آنها جامعه را به مقصد می رسانند. 
گزارش »نقشه راه بهبود« را پژوهشگرانی که در حوزه خود 
متخصص هســتند، تهیه کرده اند؛ از ریاضیدانان گرفته تا 
ویروس شناسان و فالسفه. اینکه دو انتخاب در این تحقیق 

ارائه شده است، دالیل متعددی دارد.
اول اینکه نااطمینانی های زیــادی پیرامون آنچه درباره 
کووید-19 می دانیم، وجود دارد. برآورد عوامل تعیین کننده 
مهم همچون تعداد ناقل های بیماری تا 10برابر متغیر است. 
با وجود چنین نااطمینانی هایی مطمئنا محدودیت هایی در 
میزان اطمینان وجود دارد. دوم اینکه این راهکارها در زمانی 
مشــخص ارائه شده اند )اواخر ماه آوریل 2020(، به طوری 
که احتمال می رود شــرایط همه گیری بعــدا تغییر کند، 
بنابراین تالش شده است هر دوی آنها به طور متعادل ارائه 
شوند. این گزارش تاکید می کند، هر انتخابی که میان این 
دو گزینه ارائه شود، شامل بده بستانی حساس میان حفظ 
سالمت، حمایت از اقتصاد و رفاه اجتماعی است که وظیفه 
دولت ها محسوب می شــود. تمرکز این گزارش بر تاثیرات 

ویروس و بهبود در کوتاه مدت است.
همانطور که اشــاره شــد، این گــزارش دو گزینه برای 
بهبــودی جامعه از همه گیری کرونا ارائه داده اســت: اول، 
حذف بیماری و دوم، ســرکوب بیماری به پایین ترین حد 
ممکن و سپس مدیریت آن. براساس این گزارش، از ابتدای 
اوج همه گیری کرونا در اواخر ماه مارس که استرالیا شاهد 
500 مورد بیماری در روز بود تا زمان نگارش این گزارش، 
تعداد موارد جدید ابتال به کمتر از 25 مورد رســیده است. 
در طول اوج همه گیــری، 90 درصد موارد در نتیجه ورود 
افراد خارجی ایجاد شــده بودند که استرالیا به طور کامل 

آن را متوقف کرد. نرخ تســت گیری در اســترالیا در میان 
باالتریــن نرخ های جهان و نرخ تســت های مثبت و موارد 
مرگ ومیر آن در میان کمترین نرخ های جهان بوده است. 
این مسئله استراتژی دولت در کنترل همه گیری و پذیرش 
آن از ســوی مردم را تایید می کنــد. بنابراین در حالی که 
بسیاری از کشورها نمی توانند چشم انداز حذف بیماری را 
در نظر بگیرند، استراتژی حذف ایالت به ایالت برای استرالیا، 

گزینه ای امکان پذیر بوده است.
براساس این گزارش، اســتراتژی حذف بیماری باید به 
کاهش کل میزان ابتال، بستری در بیمارستان و مرگ ومیر و 
حفاظت بهتر از جمعیت بهتر از هر جایگزین دیگری منتهی 
شود. از سوی دیگر، زمانی که این استراتژی به نتیجه برسد، 
فاصله گذاری اجتماعی و سایر محدودیت ها می تواند برداشته 
شود. استرالیا برای حذف بیماری، احتماال باید سیاست قفل 
کامل را در مناطق خاص بعد از اواســط ماه مه و احتماال 
تــا 30 روز ادامه دهد. از ســوی دیگر، انتظار برای به صفر 
رســیدن موارد ابتال در هر منطقه و سپس نگه داشتن آن 
برای دوره کمون )نهفتگی( از الزامات این استراتژی است. 
پیش بینی زمان دقیق به صفر رسیدن موارد ابتالی محلی 
و اینکــه آیا این اقدامات باید برای رســیدن به آن افزایش 
یابد، دشوار اســت؛ بنابراین این گزینه از بابت زمان بندی 
حذف فاصله گذاری اجتماعی با نااطمینانی بیشتری همراه 
است. تعداد ناقل های بدون عالمت در استرالیا شناخته شده 

نیســتند که می توانند برای این اســتراتژی ریسک بالقوه 
محسوب شوند. با این حال، مدل سازی ها نشان می دهند، 
با فرض اینکه تعداد موارد بدون عالمت اندک باشــند، این 
اســتراتژی همچنان قابل اجراســت. در صورتی که برخی 
مناطــق به حذف بیماری رســیدند و مناطق دیگر به آن 
نرسیدند، موانع ســفر در داخل استرالیا باید افزایش یابد. 
ریســک ورود موارد جدید از خــارج باقی خواهد ماند که 
نیازمند اقدامات کنترلی شدید در مرزهای بین المللی است. 
پس از دستیابی به هدف، حس امنیت روانی و رفاه اجتماعی 

به کامل تر شدن بازیابی اقتصادی کمک خواهد کرد.
اســتراتژی دوم، احتمال ادامه دار بودن موارد ابتال در 
ســطح بین المللی، محدودیت طول دوره فاصله گذاری 
اجتماعــی و همین طور پتانســیل انتقال مــوارد بدون 
عالمــت یا پنهــان را در نظر می گیــرد و تایید می کند 
که برخی مــوارد می توانند به طور فعــال باقی بمانند. 
محققان گزارش، این گزینه را »ســازگاری کنترل شده« 
نامیده اند؛ چراکه این اســتراتژی گســترش ویروس را 
کنتــرل کرده و در عین حــال اطمینان حاصل می کند 
که جامعه با زندگی با روند ادامه دار ابتال ســازگار شده 
اســت. نتایج این گزارش نشــان می دهد که مهمترین 
مزیت این استراتژی، برداشتن مرحله ای محدودیت های 
کرونایی اســت که می تواند از اواسط ماه مه در استرالیا 
آغاز شــود. مزیت بلندمدت این گزینه، احتمال گردش 

طوالنی مدت ویروس در جهان را به رســمیت شناخته و 
مردم و سیستم را برای زندگی با ریسک ادامه دار ابتال به 

بیماری آماده می کند.
از ســوی دیگر، این رویکرد یک استراتژی عملی برای 
مدیریــت مــوارد ابتال در زمان حــال و آینده در داخل 
سیســتم بهداشــتی ارائه می کند. به عالوه، تعداد موارد 
ابتــال، بســتری و مرگ ومیر، اندکی در این اســتراتژی 
بیشتر است. همچنین اســتراتژی سازگاری کنترل شده 
نیازمند آزمایش ها و ردیابی تماس های گســترده است. 
با وجــود این، در ایــن گزینه همواره ریســک جهش 
ابتالها وجود دارد و برخی از این جهش ها ممکن اســت 
به موج های وســیع تری مبدل شــوند که نیازمند اتخاذ 
فاصله گذاری هــای اجتماعی جدی تری هســتند؛ مانند 
آنچــه در ســنگاپور رخ داد. پیش بینی اینکه مردم پس 
از برداشته شدن محدودیت ها، در حالی که روند ابتالها 
هنوز ادامه دارد، تا چه اندازه احساس اطمینان می کنند، 
دشوار اســت. بنابراین اگرچه ممکن است محدودیت ها 
زودتر برداشــته شوند، اما ســرعت بازگشت به زندگی 
اجتماعــی و اقتصادی ممکن اســت آهســته تر صورت 
گیرد. محققان دانشگاهی همچنین تشخیص زودهنگام 
و ایزوله ســازی حمایت شــده، محدودیت های مرزی و 
مســافرتی، اعتماد عمومی، شــفافیت و مشارکت مدنی 

را از جمله الزامات موفقیت این طرح ها اعالم کرده اند.

پژوهشگران استرالیایی بررسی کردند
2 استراتژی برای مهار کرونا

یک پنجم جمعیت کشور تا 30 سال آینده به سالمندی می رسند

سالمندی زنانه در کمین جامعه ایران

بهترین تقویم های بازاریابی در شبکه های اجتماعی کدامند؟
آیا شــما به دنبال مدیریت حرفه ای اکانت برندتان در شــبکه های اجتماعی هســتید؟ کارآفرینان برای 
دســتیابی به این هدف اول از همه باید یک تقویم حرفه ای در اختیار داشــته باشند. شاید در نگاه نخست 
تقویم ابزاری کلیشه ای و حتی غیرکاربردی به نظر برسد، اما امروزه به لطف توسعه فناوری های در دسترس 
کســب و کارها بــا تقویم های حرفه ای امکان مدیریت بخش های گســترده ای از بازاریابی در شــبکه های 
اجتماعی به طور خودکار فراهم شــده است. این امر به شــما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
کمک شایانی خواهد کرد. همچنین فرآیند بازاریابی را نیز بیش از هر زمان دیگری ساده می کند.  یکی از 
چالش های همیشــگی تیم های بازاریابی بارگذاری به موقع محتوا در شبکه های اجتماعی یا هماهنگ سازی 
بخش های مخلتف آن است. این امر دردسرهای بسیار زیادی برای هر کسب و کار به همراه خواهد داشت...



فرصت امروز: عملکرد بودجه سال های 1398 و 1399 از کسری بودجه 
بزرگی حکایت دارد. میزان این کسری برای سال 1398 بیش از 130 هزار 
میلیارد تومان و برای ســال 1399 بیش از 180 هزار میلیارد تومان بوده 
است. این کسری ها عمدتا از دو مسیر انتشار اوراق مالی اسالمی و استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی 
هســتند. در نگاهی دقیق تر، انتشــار اوراق موجب انتقال بار مشکالت به 
آینده می شود و برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های 
غیرسرمایه گذاری دولت نیز عالوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع و 
عواید آن، به کارکرد توسعه ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد. بودجه 
ســال 1400 نیز در حالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری 
عظیــم 300 هزار میلیارد تومانی در ســقف اول حکایت دارد. تأمین این 
میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد 
ایران خواهد شد. پولی سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم 
از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث 
ایجاد تورم های باال در ماه های پیش رو می شــود. همچنین انتشار اوراق 
بدهی یا استقراض از بانک ها صرفا مشکالت را با ابعادی بزرگ تر به آینده 
موکول می کند. تأمین کسری از طریق فروش دارایی های دولت نیز که در 
ســال 1399 به واسطه رونق بازار سرمایه ممکن شده بود، در سال 1400 

احتماال با ابعاد پیش بینی شده در قانون بودجه امکان پذیر نیست.
مصائب پولی سازی کسری بودجه

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود به اصالح ساختار بودجه 
و نقش دولت و مجلس در این اصالحات پرداخت و نســبت به پولی سازی 
کســری 300 هزار میلیاردی بودجه امسال هشــدار داد. بررسی های این 
نهاد پژوهشی نشان می دهد بودجه سال 1400 با حدود 300هزار میلیارد 
تومان کسری به تصویب رسیده است. در نتیجه تامین این میزان کسری از 
راه استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی باعث 
ایجاد تورم خواهد شد و الجرم مسیر جایگزینی پول تورم زا، از اصالحات 

فوری در بخش های مختلف می گذرد.
بازوی کارشناســی مجلس در این گــزارش، اولویت های اصلی اصالح 
بودجه را مشــخص کرده اســت. در بخش اصالح نظام مالیاتی، گام موثر 
اخذ مالیات بر مجموع دارایی اســت که البته مقدمات دریافت آن فراهم 
اســت. در بخش سیاست های حمایتی، اصالح یارانه پرداختی به خانوار از 
طریق بازارســازی برای بنزین و حامل های انرژی و اصالح یارانه پرداختی 
به صنعت، از طریق اصالح قیمت ســوخت و خوراک پیشنهاد شده است. 
حذف دهک های پردرآمد و پوشــش بهتر دهک های کم درآمد، گام دیگر 
اصالح سیاســت های حمایتی اســت. همچنین مجاری ایجاد بدهی های 

غیراوراقی دولت باید انسداد یابد و وظایف ارکان دولت در مدیریت بدهی 
مشخص شود. با این حال، تنگناهایی که در سال های اخیر گریبان اقتصاد 
ایران را گرفته، باعث شــده تا بحث اصالحات ساختاری بودجه به شکل 
جدی تری مورد توجه قرار گیرد. آمارها نشــان می دهد که کسری بودجه 
در سال 98 حدود 130هزار میلیارد تومان و در سال 99 بالغ بر 180هزار 
میلیارد تومان بوده اســت و به نظر می رســد این رقم در ســال جاری به 
300هزار میلیارد تومان خواهد رســید. در سال های گذشته این کسری 
از طریق فروش اوراق، برداشــت از صندوق توســعه ملی و فروش اموال 
دولت در بورس تا حد زیادی پوشــش داده می شــد، اما به نظر می رسد 
امسال حتی با برداشته شدن تحریم   ها و باالرفتن فروش نفت، جبران این 
کســری امکان پذیر نیست. همچنین معضل کسری بودجه و تورم    باال در 
سال های اخیر به شکل گیری تعادل بد در اقتصاد ایران منجر شده است که 
حتی اگر ادامه آن امکان   پذیر باشد، نتایج خوشایندی دربر نخواهد داشت. 
وجود کسری بودجه مداوم،    افزایش سطح عمومی بدهی دولت و تورم    باال 
می تواند در آینده   ای نزدیک به بحران های اقتصادی بزرگی در اقتصاد ایران 
بینجامد؛ در نتیجه انجام اصالحات ســاختاری و همه جانبه در بودجه از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
کسری بودجه به موازات تورم دورقمی، پای ثابت اقتصاد ایران در چند 
دهه اخیر بوده و دولت ها به دلیل هزینه باالی اصالحات از انجام آن شانه 
خالی کرده و با استفاده از منابع نفت یا استقراض از بانک مرکزی، کسری 
بودجه را به قیمت افزایش مداوم متغیرهای پولی و تورم مزمن پوشــش 
داده اند. این حجم از کســری بودجه در سال جاری به سطحی رسیده که 
پیش بینی می شود حتی با برداشته شدن تحریم   ها و باالرفتن فروش نفت 
نیز پوشــش داده نمی شود. هرچند در صورت فروش نفت و گشایش های 
ارزی، فرآیند ورود دالرهای نفتی به اقتصاد ایران عالوه بر رشد پایه پولی 
و ایجاد تورم، به بیماری هلندی و تضعیف تولید منجر می شود. همچنین 
افزایش ســطح بدهی   های عمومی در کنار تورم مزمن می تواند به بحران 
بزرگی منتهی شود که اصالحات بودجه را به یک  فوریت در اقتصاد ایران 

تبدیل می کند.
تعریف 6 پروژه برای اصالحات بودجه ای

بودجه به عنوان مهمترین ســند مالی کشــور، ابعاد مختلفی دارد و در 
نتیجه    اصالح آن، پیچیدگی زیادی خواهد داشــت. مرکز پژوهش ها برای 
این اقدام چهار محور اساسی بیان می کند و اولین محور اصالحات بودجه 
را تامین منابع پایدار بودجه عمومی می داند. دومین محور اصالحات بودجه 
نیــز بر مدیریت هزینه   ها و مصارف عمومی تاکید دارد. اصالح فرآیند   های 
تهیه،    تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه هم به عنوان ســومین محور 

اصالحات بودجه مورد توجه قرار گرفته و نهایتا اصالح ساختار و رویه   های 
شــرکت های دولتی چهارمین محور اصالحات بودجه است. همانطور که 
اشاره شد، اصالحات بودجه    از سال های دور مورد توجه بوده و در سخنان 
دولتمردان منعکس    شده اســت. با این حال، هزینه نسبتا زیاد این اقدام 
و منابع فروش نفت و گاز باعث می   شــد تا سیاست مداران راه بد را به راه 

سخت ترجیح دهند و اصالحات را به تعویق بیندازند.
نهاد پژوهشی مجلس در پایان این گزارش برای دستیابی به اصالحات 
بودجه   ای، شش کالن پروژه تعریف کرده است که هر یک شامل اقدامات 
جزئی تری هستند و در نهایت در کوتاه   مدت و بلندمدت به اصالح ساختار 
بودجه منتهی می شوند. این کالن پروژه   ها عبارتند از موضوعاتی همچون 
اصالح نظام مالیاتی، سیاســت   های حمایتی، مولدســازی، نفت، کنترل 
هزینه   ها و صندوق های بازنشســتگی. در بخش اصــالح نظام مالیاتی،    بر 
تکمیل بسترهای الزم برای اجرایی کردن مالیات درآمد تاکید شده است و 
انواع مالیات   ها همچون مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات 
بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار گرفته   اند. برای مثال، مالیات بر عایدی 
ســرمایه به عنوان یک طرح با اثربخشــی بلندمدت در نظر گرفته شده و 
هدف آن وضع مالیات بر عایدی ســرمایه هنگام نقــل و انتقال دارایی   ها 
   مانند امالک،    وســایل نقلیه، طال و ارز است. در بخش نفت اصالح رابطه 
درآمدهای نفتی و بودجه کشــور مورد توجه قــرار دارد و اصالح فرآیند 
تورمی ورود دالرهای نفتی به بودجه به عنوان هدف اعالم شــده اســت. 
در بخش مولد سازی پیش بینی شده است که با مستندسازی دارایی   های 

دولت امکان درآمدزایی از محل اراضی دولتی به وجود بیاید.
شــاید مهمترین بخش این برنامه   ها سیاســت   های حمایتی و کنترل 
هزینه   ها باشــد. بر همین اســاس اقداماتی همچــون اصالح یارانه   های 
پرداختــی به خانوار از طریق اصالح یارانه   هــای پنهان در بخش انرژی 
و ایجاد سبد حمایتی جدید از مهمترین برنامه   های یادشده در گزارش 
اســت. اصالح این یارانه ها در بخش صنعت و اتصــال نظام مالیاتی به 
نظام یارانه   ای از دیگر برنامه   های مهمی اســت کــه در این گزارش به 
آنها اشــاره شــده اســت. از محورهای اصلی اقدامات دولت در بخش 
کنترل هزینه   ها و صندوق های بازنشســتگی می توان به کنترل رشــد 
حقوق و دســتمزد   ها، کنترل هزینه   های غیر ضــروی و بهبود کارآمدی 
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی اشاره کرد. بر این اساس مخارج 
غیر ضروری دستگاه   های اجرایی حذف شده و صندوق های بازنشستگی 
ملزم می   شــوند تا صورت های مالی،    صورت جلســات، سرمایه گذاری   ها، 
   قراردادها و ســوابق مدیران شان را شفاف ســازی کنند و با نظم دهی به 

سازوکارهای شان بهره   وری صندوق ها را افزایش دهند.

نهاد پژوهشی مجلس نسبت به پولی سازی کسری بودجه 300 هزار میلیاردی هشدار داد

نقشه راه اصالح بودجه 1400

حــدود 48 درصد خریــد و فروش های بازار مســکن تهران در پنج 
منطقه انجام می شود که در شهریورماه با رشد تا 60 درصدی معامالت 
نســبت به مردادماه مواجه بودنــد؛ از دالیل تحرک بازار در آخرین ماه 
تابستان می توان به آخرین مهلت جابه جایی، انتظارات تورمی و افزایش 

خریدهای سرمایه ای اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، حدود نیمی از معامالت مسکن کالنشهر تهران تنها 
در پنج منطقه از مناطق بیست ودوگانه شهر تهران انجام می شود. بدین 
ترتیــب مناطق 5، 10، 2، 4 و 14 در شــهریورماه امســال 48 درصد 
قراردادهای خرید و فروش مســکن در پایتخــت را به خود اختصاص 
دادند. بررســی ها نشــان می دهد هر یک از مناطق فوق از ویژگی های 
مخصــوص به خود برخوردار اســت که جذابیت ســفته بازی در آن را 
باال برده اســت. به عنوان مثال، خصوصیت منطقه 5 جمعیت بیش از 
850 هزارنفری، وســعت، برخورداری از سرانه های خدماتی و خطوط 
ارتباطی ریلی و آزادراهی آن اســت. در منطقه 14 که عنوان پنجمین 
منطقه پرتقاضا در شــهریورماه را به خود اختصاص داد، ویژگی غالب 
همانا هماهنگی قیمت مســکن با توان خرید اقشــار متوسط و پایین 
است. منطقه 10 نیز به دلیل قرارگیری در مرکز شهر، وجود واحدهای 
کوچک متراژ و قیمت مناســب، هدف خریدهای مصرفی است. در هر 
پنج منطقه مذکور حضور سفته بازان، سرمایه گذاران و بخر و بفروش ها 

پررنگ دیده می شود.

در بین مناطق یادشــده منطقه 2 بــا حدود 701 هزار نفر جمعیت، 
بیشــترین قیمت مسکن را با میانگین 49.8 میلیون تومان در هر متر 
مربع به خود اختصاص می دهد. متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه 
5 بالغ بر 37.6 میلیون تومان، منطقه 4 به میزان 33.7 میلیون تومان، 
منطقــه 14 به میزان 22.8 میلیون تومــان و منطقه 10 بالغ بر 20.6 

میلیون تومان است.
مناطق پرتقاضای شهر تهران در شهریورماه 1400 با رشد معامالت 
مواجه شــدند. خرید و فروش ها طی یک ماه گذشــته در منطقه 2 به 
میــزان 39 درصد، منطقه 5 بالغ بر 24 درصد، منطقه 4 به میزان 55 
درصــد، منطقه 14 بالغ بر 60 درصد و منطقه 10 به میزان 32 درصد 
رشــد یافت. قیمت ها نیز به جز در منطقه 14 که حدود نیم درصد در 
مقایسه با مردادماه کاهش پیدا کرد، در چهار منطقه دیگر افزایشی بود؛ 
به طوری که در یک ماه گذشــته قیمت مسکن در منطقه 2 به میزان 
4 درصد، منطقه 5 بالغ بر 1.6 درصد، منطقه 4 به میزان 1.5 درصد و 
منطقه 10 بالغ بر 3.7 درصد افزایش پیدا کرد. در کل شهر تهران نیز 

معامالت 42 درصد و قیمت 2.4 درصد نسبت به مردادماه رشد کرد.
کارشناسان مسکن از جمله عوامل رونق نسبی معامالت در شهریورماه 
را خرید و فروش های سرمایه گذاری می دانند. عواملی همچون آخرین 
فرصت در فصل جابه جایی، رشد تورم، احتمال طوالنی شدن روند احیای 
برجام، ورود قیمت دالر به کانــال 28 هزار تومان و حتی لمس کانال 

29 هزار تومان در مقطعی کوتاه، پایین بودن بازده ســرمایه گذاری در 
بخش های تولیدی و تلقی عمومی از مســکن به عنوان یک دارایی امن 

از جمله دالیل اقبال به بازار مسکن در شهریورماه 1400 بوده است.
در این زمینه، عباس زینعلی کارشــناس بازار مسکن درباره آخرین 
تحوالت این بازار در شهریورماه 1400 می گوید: »فعال اقتصادی وقتی 
بررســی می کند می بیند که هیچ کدام از بازارهای موازی به اندازه بازار 
مسکن، اطمینان بخشی یا سودآوری مورد انتظار را ندارند. نیاز به مسکن 
در جامعه کماکان وجود دارد و ســرمایه گذار به خوبی از ایجاد فاصله 
بین عرضه و تقاضا مطلع اســت.« به اعتقــاد زینعلی، »بازارهای دیگر 
نظیر طال یا ارز بعضا سرمایه ها را دچار آسیب می کنند. در نتیجه مردم 
ســراغ مطمئن ترین بخش برای حفظ دارایی های خود می روند که آن 
هم خرید واحدهای مســکونی، تجاری و اداری اســت. به خصوص در 

واحدهای مسکونی، تقاضای موثری در کشور ما همواره وجود دارد.«
این کارشــناس بازار مســکن درباره پیش بینی قیمت خانه در نیمه 
دوم امســال نیز می افزاید: »با وجود اینکه همه چیز بستگی به اجرای 
سیاســت های دولت دارد، اما بیش از یک رشد مالیم برای بازار مسکن 
نمی توان متصور بود. ممکن است اواخر سال جاری به دلیل نیاز سنتی 
بازار، قیمت ها به اندازه یک عدد کوچک جابه جا شود، اما قطعا جهشی 
در کار نخواهــد بود، زیرا عامل محرک آنچنانی در بازار مســکن دیده 

نمی شود.«

معامالت مسکن در کدام مناطق تهران رونق دارد؟

نصف معامالت مسکن در 5 منطقه پایتخت

دریچــه

در پیش نشست همایش »بازشناسی چالش های رشد 
اقتصادی ایران« مطرح شد

زنگ خطر هوش مصنوعی
انقالب چهارم صنعتی به واسطه هوش مصنوعی در سال 2030 به اوج 
خود خواهد رسید که این یک زنگ خطر برای کشور ماست و اگر زودتر به 

این موج نرسیم در آینده یکی از کشورهای عقب افتاده خواهیم شد.
سومین پیش نشست همایش ملی »بازشناسی چالش های رشد اقتصادی 
در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهســازی راهبردها و سیاست ها«، با عنوان 
»جایگاه رســانه ها در توسعه اقتصادی« با حضور دکتر منصور ساعی عضو 
 هیأت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، دکتر محمد 
سلطانی فر عضو  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، 
دکتر حمید ضیایی پرور مدرس حوزه ارتباطات، دکتر حسین امامی مدرس 
رسانه های اجتماعی و دکتر مسعود رجبی کارشناس کسب وکارهای نوین 
به  صورت مجازی و به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر محمد ســلطانی فر، سخنان خود را با عنوان 
»چالش های بخش خصوصی در توسعه  اقتصادی با تأکید بر استارت آپ ها« 
ارائه کرد و گفت: »شکل گیری استارت آپ ها توانست در بسیاری از کشورها 
تبدیل به روندی برای توســعه و پیشرفت کســب وکارها و توسعه در امور 
اقتصادی آنها شــود. متأسفانه در کشــور ما این جایگاه نتوانست تبدیل 
به پدیده ای توسعه بخش شــود. بررسی دلیل عدم موفقیت استارت آپ ها 

می تواند به آینده  روشنی برای فعالیت این پدیده تبدیل شود.«
شغل هایی که با ورود هوش مصنوعی می میرند

سخنران بعدی این پیش نشست، دکتر حسین امامی بود که به موضوع 
»تأثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی؛ فرصت ها و نگرانی ها« پرداخت. او 
با بیان اینکه »برای دســتیابی به رشد اقتصادی و رفع موانع تولید نباید از 
هوش مصنوعی غافل شد«، گفت: »کم توجهی ایران در زمینه بهره گیری 
از هوش مصنوعی، خسران قابل توجهی به اقتصاد کشور خواهد زد. هوش 
مصنوعی موجب افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید، ارائه  خدمات بهتر 
و همچنین افزایش بهره وری خواهد شــد. در عصر فراگیر شــدن هوش 
مصنوعی، اقتصاد کشــورهای در حال توسعه  توانایی رقابت با اقتصادهای 
پیشرفته را نخواهند داشــت و به یک جامعه فرسوده و بی مصرف تبدیل 
می شوند. انقالب چهارم صنعتی به واسطه  هوش مصنوعی در سال 2030 
به اوج خود خواهد رسید که این یک زنگ خطر و هشدار برای کشور ماست 
که اگر زودتر به این موج نرســیم در آینده یکی از کشــورهای عقب افتاده 
خواهیم شد لذا مســئوالن و برنامه ریزان باید در کنار فعالیت جاری شان 
در نگاهــی آینده نگرانه بر هوش مصنوعی تمرکز کنند و ســند توســعه 
استراتژی های ملی هوش مصنوعی تدوین شود. با توسعه هوش مصنوعی 

»رشد اقتصادی« و »بهره وری« به شکل فزاینده ای افزایش می یابد.«
امامی با بیان اینکه »نگرانی عمده درباره اشــتغال و گســترش میزان 
بیکاری در آینده است«، ادامه داد: »هوش مصنوعی می تواند بر دستمزد، 
توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی تأثیر بگذارد. همچنین در زمان فراگیری 
هوش مصنوعی در چند ســال آینده شاهد کارکنان خودکارفرما هستیم 
که وابستگی ســازمانی ندارند، بلکه می توانند همزمان برای چند شرکت 
فعالیت کنند. از طرفی دیگر هوش مصنوعی باعث از بین رفتن بسیاری از 
مشــاغل خواهد شد ولی در عوض، مشاغل جدید دیگری مرتبط با هوش 
مصنوعی پدید خواهند آمد. مشاغل باید بتوانند بین رشته  خود و توانایی 
هوش مصنوعی یک عامل ارتباطی پیدا کنند تا از تکنولوژی عقب نیفتند و 
شغل شان را حفظ کنند. به نوعی بتوانند کار کردن را به ماشین ها سپرده و 

بیشتر به فکر برطرف کردن نیازها و خالقیت و نوآوری باشند.«
او نرخ از بین رفتن مشــاغل را متفاوت دانســت و گفت: »پژوهش های 
مختلف نشان می دهد برخی مشاغل همچون مشاغل بازاریابی تلفنی، داور 
مسابقات ورزشــی، صندوق دار فروشگاه، گارسون ها، راهنمای گردشگران، 
نانواهــا، راننده های اتوبوس، کارگران ســاختمانی و مأموران حراســت و 
حفاظت از بین خواهند رفت. همچنین رسانه های مشهور بین المللی تنها 
کار خبرنویســی و تنظیم اخبار را به هوش مصنوعی نسپردند بلکه روند 
راســتی آزمایی خبرهای دریافتی، حذف خبرهای جعلی، خالصه گیری از 
متون و نظارت بر بخش نظرات مخاطبان را هم به هوش مصنوعی واگذار 

کرده اند که این امر موفق بوده است.«
تاثیر ضریب نفوذ موبایل در تولید ناخالص داخلی

دکتر سید مسعود رجبی، سخنران پایانی این پیش نشست نیز سخنان 
خــود را با عنوان »جایگاه اینترنت موبایل در توســعه اقتصادی با رویکرد 
اینترنت اشیاء و حوزه  سالمت« ارائه کرد و گفت: »بسیاری از اندیشمندان 
علوم اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که ترکیب و هم گرایی فناوری های 
نوین ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه داری در دهه های اخیر سبب 
گشــایش مرحله تازه ای در جوامع بشری شده است. پیشرفت هایی که در 
فناوری ارتباطات رخ داده، منجر به افزایش جریان اطالعات در بعد جهانی 
شده است، مرحله ای که با اصطالحاتی نظیر »جامعه  شبکه ای« اثر مانوئل 
کاستلز و »جامعه  اطالعاتی« توصیف و تبیین شده است. تردید نیست که 
یک محور مهم این جوامع، بزرگراه های اطالعاتی هستند و این بزرگراه ها 
که اینترنت و تکنولوژی موبایــل از جمله نمونه های مهم در حال تکوین 
آن اســت، از نظر اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی فضای تــازه ای را برای 
انســان های معاصر ایجاد کرده اســت، فضایی با عناصر تازه، فضایی بدون 
مرزهای جغرافیایی و سیاســی و باالخره تصویری از انسان همه جا حاضر 
را به دســت می دهد. این بزرگراه ها بر ارتباطات، آمــوزش، تفریح، رفاه و 

کسب وکار انسانی مؤثرند.«
به گفته رجبی، »امروزه تمرکز زیادی روی نقش بسیار باارزش تکنولوژی 
موبایل در بهبود شــرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بازارهای 
نوظهور صورت گرفته اســت. توسعه فناوری های موبایل منافع اجتماعی-
اقتصادی فراوانی دارد و به گواه مطالعات بین ضریب نفوذ موبایل و رشــد 
اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد و به ازای هر 10 درصد افزایش ضریب 
نفوذ موبایل در کشورهای درحال توسعه، تولید ناخالص داخلیGDP  بین 
0.8 تــا 1.2 درصد افزایش می یابــد.« او با بیان اینکه »مطالعات جدیدتر 
نشــان می دهد جایگزینی هر 10 درصد موبایل نسل دوم با نسل سوم یا 
10 درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل نسل سوم، تولید ناخالص داخلی را با 
رشد مواجه می کند«، افزود: »تا سال 2016 اکوسیستم موبایل بیش از یک 
میلیون شغل مستقیم را ایجاد کرده است. موسسات مالی دریافته اند جذب 
مشتریان جدید از طریق شبکه های نوظهور موبایل به راحتی ممکن است و 
گسترش این شبکه ها مزایای اقتصادی دیگری همچون سرمایه گذاری افراد 
خارجی، دسترسی بهتر خانواده ها به اطالعات بهداشتی و آموزشی و افزایش 
درآمد دولت از اعطای گواهینامه ها و دریافت مالیات ها را نیز به همراه دارد. 
بنابراین سرویس های موبایل به عنوان پلتفرمی برای ایجاد، توزیع و مصرف 
راه حل های دیجیتالی و خدمات استفاده می شود و این سیستم ها می توانند 

جایگزین زیرساخت های سنتی شوند.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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فرصت امروز: رشد اقتصادی تقریبا صفر ایران در دهه 90 عمدتا مرهون 
دو موج تحریمی ابتدا و انتهای این دهه و سیاست های نادرست اقتصادی 
منتج از آن بوده اســت. این عوامل به موازات شــیوع گســترده ویروس 
کرونا در یک ســال و نیم اخیر دست به دست هم دادند تا زمینه کاهش 
ســرمایه گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند. حال در نیمه 
آخرین سال قرن چهاردهم شمسی سوال این است که اقتصاد ایران در سال 
1400 به کدام سو می رود و چه رشد اقتصادی در انتظار این سال است؟ 
در پاســخ به این سوال، پژوهشکده آمار در گزارشی تحلیلی به پیش بینی 
نرخ رشد اقتصادی سال 1400 به تفکیک فصول چهارگانه پرداخته است. 
این گزارش در دو سناریو تحت عناوین سناریوی خوش بینانه و سناریوی 
بدبینانه انتخاب شده است. در سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی با نفت در 
پایان سال 3.4 درصد و بدون نفت 2.4 درصد در نظر گرفته شده است. در 
سمت مقابل نیز سناریوی خوش بینانه رشد اقتصادی با نفت را 6.2 درصد 

و بدون نفت را 4.2 درصد پیش بینی کرده است.
به گفته پژوهشکده آمار، با توجه به اهمیتی که متغیر رشد اقتصادی 
)رشــد GDP( به عنوان شــاخص ســنجش عملکرد اقتصادی دارد و 
علی رغم کاســتی هایی که در تبیین ســطح رفاه عمومــی دارد، اما به 
جــرأت می توان گفت که هنوز هیچ متغیر اقتصادی دیگری نتوانســته 
قابلیت های این شــاخص را به عنوان یک بدیل داشــته باشد، بنابراین 
آگاهــی از میزان رشــد تولید ناخالص داخلی یــا همان GDP و روند 
گذشته و اکنون آن، اهمیت زیادی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها 

دارد.
گزارش بانک جهانی خوش بینانه است

بانک جهانی در گزارش چشم اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال 
2021 منتشــر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشــورها را مورد بازنگری قرار 
داده اســت. در این راســتا، نرخ رشــد اقتصادی جهان و ایران برای سال 
جاری میالدی به ترتیب 5.6 درصد و 2.1 درصد پیش بینی شــده است 
که نسبت به پیش بینی قبلی بانک جهانی در ماه ژانویه امسال، 1.5 و 0.6 

درصد افزایش را نشان می دهد. طبق پیش بینی جدید بانک جهانی، رشد 
اقتصادی ایران در ســال های 2021 و 2022 به ترتیب 2.1 و  2.2 درصد 
پیش بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری 
میالدی معتقد بود روند رشد اقتصادی ایران در سال های آتی نزولی خواهد 
بود. البته ایران از طریق جهش در بخش های صنعتی می تواند در سال های 
2021 تا 2023 بر رشــد اقتصادی خود بیفزاید، اما در بخش خدمات به 
واسطه همه گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد، رشد با وقفه طوالنی تری 
همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال 2023 میالدی به 2.3 

درصد خواهد رسید.
این گــزارش به توزیع نابرابر واکســن کرونا در جهــان تأکید کرده و 
گفته است که رشــد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ متمرکز خواهد 
بود و بســیاری از اقتصادهای در حال  توســعه و نوظهور از این رشــد جا 
خواهنــد ماند. از طرفی انتظار می رود تولید در ســال جاری میالدی در 
منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، 2.4 درصد رشد داشته باشد. با اینکه 
قیمت های باالتر نفت چشــم انداز رشــد را برای اقتصادهای نفتی تقویت 
کرده، اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این 

بهبود محدود شده است.
در همین حال، بانک خاورمیانه با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای 
تصادفــی )Dynamic Stochastic General Equilibrium( به 
پیش بینی متغیرهای کالن اقتصادی در بهمن ماه 1399 و اردیبهشــت 
ماه 1400 پرداخته اســت. داده های مورد استفاده برای پیش بینی شامل 
داده های فصلی حساب های ملی به قیمت پایه 1390 است که با استفاده 
از این داده ها و با توجه به شرایط تداوم همه گیری بیماری کرونا در کشور 
و این نکته مهم که فرآیند واکسیناسیون همگانی در ایران به نسبت سایر 
کشورها از سرعت به مراتب پایین تری برخوردار است و همچنین با توجه 
به اینکه افق اقتصاد جهانی براســاس پیش بینی صندوق بین المللی پول 
بهبود یافته سناریوی ارائه شده به صورت خروج تدریجی اقتصاد جهان از 

رکود ناشی از همه گیری کروناست به پیش بینی پرداخته است.

گزارش صندوق بین المللی پول چه می گوید؟
صندوق بین المللی پول نیز در جوالی سال 2021، پیش بینی خود از نرخ 
رشــد اقتصادی جهان را مورد بازنگری قرار داد که بر این اساس، نرخ رشد 
اقتصادی جهان و کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی )طبقه بندی 
کشــورهای خاورمیانه و آســیای مرکزی براســاس طبقه بندی صندوق 
بین المللی پول است( در سال جاری میالدی به ترتیب 6 درصد و 4 درصد 
پیش بینی شــده است که نســبت به گزارش قبلی آن، تغییر محسوسی 
مشاهده نمی شود. همچنین نرخ رشد اقتصادی در سال جاری میالدی برای 
اقتصادهای پیشــرفته و در حال توسعه به ترتیب 5.6 درصد و 6.3 درصد 
و برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین نیز 3.9 درصد پیش بینی 
شــده است. پژوهشکده آمار در پایان این گزارش و در پیش بینی نرخ رشد 
اقتصادی سال 1400 می نویسد: براســاس جمع بندی از نتایج روش های 
مختلف به کار گرفته شــده و مقایسه با سایر پیش بینی ها اعم از داخلی و 
بین المللی، رشد اقتصادی سال 1400 در سناریوی خوش بینانه 6.2 درصد 
و در ســناریوی بدبینانه )که البته محتمل تر است( 3.4 درصد خواهد شد. 
این ارقام برای رشــد محصول ناخالص داخلی بــدون نفت به ترتیب 4.2 
درصد و 2.4 درصد خواهند بود. همچنین رشد بخش نفت )استخراج نفت 
و گاز طبیعی( در ســناریوی محتمل )بدبینانه( 9.9 درصد، ساختمان 3.7 
درصد، صنعت 2.9 درصد و کشــاورزی 2.7 درصد و بخش های آب و برق 
و گاز، عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل و انبارداری و فعالیت های 
مالــی و بیمه به ترتیب 5.2 درصد، 4.7 درصــد، 3.8 درصد و 5.3 درصد 
در سال 1400 رشد خواهند داشت. چنانچه گشایش بیشتری در مراودات 
بین المللی حاصل شــود به گونه ای که بار تحریم های اقتصادی و به ویژه 
صادرات نفت تعدیل شــود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 18.4 
درصد و متعاقب آثار القایی افزایش درآمد نفت بر ســایر بخش ها می توان 
انتظار رشد اقتصادی 6.2 درصدی را برای سال 1400 داشت. همانطور که 
اشاره شد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای 

سال 2021 را به ترتیب 2.1 و 2.5 درصد پیش بینی کرده اند.

آخرین سال قرن با چه رشد اقتصادی به پایان می رسد؟

سناریوهای رشد اقتصادی 1400

براســاس آخرین داده های اطالعاتی بانک مرکزی، از 6 میلیون و 907 
هزار و 700 چک مبادله ای در مردادماه امســال 89.3 درصد وصول شده 
است که این میزان نسبت به ماه قبل 11.5 درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنین 742 هزار فقره چک به ارزش 29 هزار و 939 میلیارد تومان در 
این ماه برگشت خورد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 32.4 درصد و از 

نظر مبلغ 30.8 درصد افزایش را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی گزارشــی از وضعیت چک ها در مردادماه 
امسال را منتشر کرد. براساس این آمار، 6 میلیون و 907 هزار و 700 چک 
به ارزش 202 هزار میلیارد تومان مبادله شــد. تعداد و مبلغ چک مبادله 
شــده در مردادماه نســبت به ماه قبل از آن به ترتیب 13.4 درصد و 4.8 
درصد افزایش یافته اســت. در این دوره 48.8 درصد چک های مبادله ای 
کل کشــور در اســتان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده 
است که به ترتیب با 30.6 درصد، 11 درصد و 7.2 درصد بیشترین سهم 
را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 62.8 درصد از ارزش 
چک های فوق در ســه استان تهران با 50.4 درصد، اصفهان با 7.1 درصد 
و خراسان رضوی با 5.3 درصد مبادله شده است که بیشترین سهم را در 
مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. در ماه مورد گزارش در استان تهران 
بیــش از 2 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر 1019 هزار 

میلیارد ریال مبادله شد.

بررسی جداول آماری بیانگر این است که در مردادماه امسال 6 میلیون 
و 200 هــزار فقره چک به ارزش 172 هزار میلیارد تومان در کل کشــور 
وصول شد که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 11.5 درصد و به لحاظ 
مبلــغ 1.3 درصد افزایش نشــان می دهد. در واقــع از 6 میلیون و 200 
هزار فقره چک 89.3 درصد وصول شــد. در مردادماه 1400 در اســتان 
تهران حدود یــک میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشــی حدود 88 
هــزار میلیارد تومان وصول شــد که از نظر تعــداد 89.6 درصد و از نظر 
ارزش 87 درصد از کل چک های مبادله ای وصول شــده است. در این ماه 
همچنین در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های 
وصولی بـــه کل چک های مبادله ای در اســتان، به  ترتیب به استان های 
گیالن با 92.2 درصد، خوزســتان با 91.1 درصــد و یزد با 90.7 درصد 
اختصاص یافته اسـت و اسـتان های کهگیلویه و بویراحمد با 85.4 درصد، 
خراســان شمالی با 85.9 درصد و کردســتان با 86.2 درصد پایین ترین 
نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به 
خود اختصاص داده اند. براســاس این گزارش، حدود 742 هزار فقره چک 
به ارزش 29 هزار و 939 میلیارد تومان در مردادماه امســال در کل کشور 
برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
32.4 درصد و 30.8 درصد افزایش را نشان می دهد. از کل تعداد و مبلـغ 
چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 10.7 درصد و 14.8 درصد 

برگشت داده شده اســت. در ماه مورد گزارش در استان تهران نیز حدود 
220 هزار فقره چک به ارزشی بـــیش از 13 هزار میلیارد تومان برگشت 
داده شــد که از نظر تعداد 10.4 درصــد و از نظر ارزش 13 درصد از کل 

چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
در بین ســایر استان های کشور نیز بیشــترین نسبت تعداد چک های 
برگشــتی به کل چک های مبادله ای در اســتان، به ترتیب به استان های 
کهگیلویه و بویراحمد با 14.6 درصد، خراســان شمالی با 14.1 درصد و 
کردستان با 13.8 درصد اختصـاص یافته است و استان های گیالن با 7.8 
درصد، خوزستان با 8.9 درصد و یزد با 9.3 درصد پایین ترین نسبت تعداد 
چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده در استان را به خود 
اختصاص داده اند. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که کسری و فقدان 
موجودی مهمترین علل چک های برگشتی در میانه تابستان بوده است. بر 
این اساس، معادل 720 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 29 هزار میلیارد 
تومان در مردادماه امسال در کل کشور به دالیل کسری یا فقدان موجودی 
برگشت داده شده است. یعنی در کل کشور از نظر تعداد 97.1 درصد و از 
نظر ارزش 97 درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی بوده اســت. در مردادماه همچنین در استان تهران معادل 212 
هزار فقره چک به ارزشی حدود 128 هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا 

فقدان موجودی برگشت داده شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی می گوید مالیات بر تراکنش بانکی نداریم 
و مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر 

و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ مالیات نیستند.
امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته ایم با جلوگیری از فرارهای مالیاتی 
به درآمد تعیین شده در بودجه سال جاری درخصوص درآمدهای مالیاتی 
دست یابیم، گفت: یکی از راه های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش های 
بانکی افرادی اســت که دارای گردش مالی باالیی هستند، یعنی گردش 
مالی تراکنش های بانکی باالی 5 میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد. رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی کشــور ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطالعات 

مربوط به این اشــخاص را در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار می دهد، 
البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شــکلی از دارایی به شکل 
دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می گذاریم، اما نسبت به 
موارد دیگر از مودیان ســوال می شــود که آیا فعالیتی بوده که مالیات آن 
پرداخت نشده باشد. طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، پارسا با تاکید بر 
اینکه ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم، افزود: بر این اساس سازمان امور 
مالیاتی با بررســی تراکنش های بانکی اشخاص از فعالیت هایی که مالیات 
آنها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام 
است. طی پنج ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال های گذشته 

حدود 62 درصد رشــد درآمد مالیاتی داشته ایم که این درصد بدون فشار 
به مودیان و بیشتر از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی به دست آمده است. 
اطالعات مربوط به اشــخاصی که فرار مالیاتی دارند از طریق سازمان امور 
مالیاتی شناسایی شده یا اطالعات مربوط به فعالیت های اقتصادی توسط 
دستگاه های نظارتی و اجرایی برای ما ارسال می شود و ما براساس آن اقدام 
می کنیم. پارسا با اشاره به اینکه فرار مالیاتی انواع مختلفی دارد و ما بدون 
هیاهو و جار و جنجال موارد مالیاتی را عالمانه بررسی و اطالع رسانی های 
الزم را انجام می دهیم، گفت: این سیاســت قطعی و محکم سازمان امور 

مالیاتی بوده و هست.

90درصد چک های مبادله ای وصول شد

جغرافیای استانی چک در میانه تابستان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

مالیات بر تراکنش بانکی نداریم

یادداشت

دستور صحیح برای ساماندهی بازار ارز

غالمرضا خلیل ارجمندی
کارشناس اقتصادی

رئیس جمهوری هفته گذشــته برای ســاماندهی بازار ارز و به دست آوردن 
منابع الزم جهت کاهش تورم موجود، مســئولیت بازگرداندن وجوه ناشــی از 
صادرات نفتی و غیرنفتی بلوکه شده در بانک های کشورهای مختلف را برعهده 
رئیس کل بانک مرکزی گذاشــت. این دستور که اکنون از سوی برخی مورد 
انتقاد قرار گرفته اســت، مهمترین انتظار اقتصــاد ایران در تامین منابع ارزی 
بــرای تهیه نهاده ها و مبادالتی اســت که نتیجه عــدم تحقق آن، تنش های 
روزافزون مالی کشور است. حال چرا برخی معتقدند این امر وظیفه وزارت امور 
خارجه اســت و برخی این امر را در حیطه مسئولیت بانک مرکزی می دانند؟ 
مهمترین خط مشترک این ابهام، در موضوع تحریم های مالی آمریکا علیه ایران 
اســت. طرفداران مدیریت وزارت امور خارجه باور دارند که می توان از طریق 
گفت وگوی دیپلماتیک، مســئوالن هر کشور را جداگانه قانع ساخت تا منابع 
ایران در آن کشــور را به شیوه های غیررسمی آزاد کنند. این همان سیاستی 
است که دولت های گذشته با فرماندهی وزیران وقت امور خارجه دنبال کرده 
بودند؛ سیاستی که بیشتر مبتنی بر مذاکره، انتقال پول غیررسمی و چمدانی و 
گاه بهره گیری از ظرفیت های اقدامات انسان دوستانه بوده است. اگرچه این امر 
توانست در مقاطعی همچون داروی آرام بخش عمل کند، با این وجود، به دلیل 
اینکه هیچ گاه از کانال های رسمی و به صورت جریانی پیوسته، استمرار نداشته، 
هر بار باعث شده است که غول تورم پس از یک دوره کوتاه آرامش با خروش 
بیشتری از جای برخیزد و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. اما به اعتقاد من 
و بســیاری از اقتصاددانان دیگر، مسئول و فرمانده عملیات انتقال و بازگشایی 
مسیر بازگرداندن پول های ایران در بانک های خارجی الزاما باید بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران باشد. این امر عالوه بر اینکه قانونا برعهده این مجموعه 
گذاشــته شده و اصل دیپلماسی ارزی و مدیریت پولی و ارزی کشور در حوزه 
مدیریت بانک مرکزی بوده و دستگاه دیپلماسی کشورها به طور معمول مجری 
سیاست های این بانک است، مانع از بروز بسیاری از حواشی جریان غیررسمی 
و غیرمستمر پول به کشور خواهد شد. تجربه سال ها انتقال غیررسمی دالرهای 
صادراتی به کشــور، نتیجه ای جز ایجاد رانت و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی 
برای برنامه ریزی و مدیریت منابع ارزی و ریالی کشــور نداشــته است.  نکته 
مهم دیگر، پیچیدگی های مســائل مالی و بانکی بین المللی است که به طور 
قطع، رفع برخی نگرانی های بانک های خارجی از عهده متخصصان این حوزه 
برمی آید و دیپلمات های ایرانی هر اندازه که تالش کنند، نیاز دارند در مذاکرات 
خود از دیدگاه های تخصصی کارشناسان مالی بهره گیرند. این در حالی است 
که مســئوالن بانک مرکزی می توانند در مذاکرات مســتقیم خود با حمایت 
دیپلماسی فعال وزارت خارجه، بسیاری از گزینه های موجود برای تبادالت مالی 
را بــدون نیاز به اخذ تاییدیه های مکرر مذاکره کنندگان غیرحرفه ای در حوزه 
مالی، به طرف خارجی پیشنهاد کرده و سریع تر موانع اجرایی کار را شناسایی 
و از ظرفیت های موجود بهره گیری کنند. از ســوی دیگر، در صورتی که بانک 
مرکزی فرماندهی عملیات انتقال دالرهای صادراتی را برعهده داشــته باشد، 
احتماال تکلیف تصمیم گیری درباره FATF هم برای مراجع رسمی و قانونگذار 
روشن خواهد شــد. این مسئله ای اســت که باالخره باید از سوی عالی ترین 
مقامات کشور مورد رایزنی و تصمیم گیری واقع شود. به این ترتیب، در صورت 
ســپردن مسئولیت مذاکرات انتقال ارزهای بلوکه شده کشور به مدیران بانک 
مرکزی و الزام دستگاه دیپلماسی به حمایت و همراهی همه جانبه، با هم افزایی 
ایجادشده می توان گره این کار را گشود و به کارگیری دانش مالی و بانکی در 
کنار توانایی مذاکره )دیپلماسی(، حداقل بخش بزرگی از منابع ارزی کشور را 

که در کشورهای دیگر به گروگان گرفته شده است، آزاد خواهد کرد.

برگ ریزان قیمت ها در یازدهمین روز پاییز
قیمت دالر و سکه ریخت

پس از آنکه قیمت دالر در چند روز گذشته به کانال 28 هزار تومانی رسید 
و به افزایش قیمت سکه و طال منجر شد، این روند صعودی در یازدهمین روز 
مهر متوقف شد و قیمت طال، سکه و ارز در بازار تهران ریخت. در حالی که روز 
یکشنبه هر دالر آمریکا در بازار آزاد با افت یکصد تومانی 28 هزار و 101 تومان 
قیمت خورد، در صرافی هــای بانکی با 162 تومان کاهش به 27 هزار و 480 
تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز 355 تومان کاهش یافت و 31 هزار و 916 
تومان تعیین شد. قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 936 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز 31 هزار و 284 تومان اعالم شد.
همچنین قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید با 50 هزار 
تومان کاهش به 11 میلیون و 830 هزار تومان رســید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز 11 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 
6 میلیون و 50 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 580 هزار تومان و سکه یک 
گرمی 2 میلیون و 230 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طــالی 18 عیار به یک میلیون و 159 هزار تومان رســید و قیمت هر مثقال 
طال نیز 5 میلیون و 21 هزار تومان شد. اُنس جهانی طال هم با وجود تعطیلی 

بازارهای جهانی همان یک هزار و 761 دالر و 50 سنت باقی ماند.

هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟
4 کارت بانکی به ازای هر نفر

تا پایان شــهریورماه امســال تعداد انواع کارت های بانکی به بیش از 390 
میلیون رسید. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در حال حاضر 393 میلیون 
و 599 هزار و 55 عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشــت، اعتباری، هدیه و 
کارت پول الکترونیک در کشــور وجود دارد و در صورتی که جمعیت ایران را 
80 میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی چهار کارت بانکی دارد.

تا پایان شــهریورماه 255 میلیون و 266 هــزار و 279 عدد کارت بانکی از 
نوع برداشت وجود دارد که بانک ملی با 45 میلیون و 912 هزار و 216 کارت، 
بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک ها را داراست. بانک های صادرات، 
ملت و سپه در رده های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت 
برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است. همچنین 6 میلیون و 310 هزار 
و 413 عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شــبکه بانکی وجود دارد که بانک 
ملی با تعداد 2 میلیون و 371 هزار و 656 عدد کارت، بیشترین صدور کارت 
اعتباری در میان بانک ها را داشته است. عالوه بر این 130 میلیون و 37 هزار 
و 321 عدد کارت خرید یا هدیه توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی 
ایران با صدور 33 میلیون و 395 هزار و 160 عدد کارت هدیه در رتبه نخست 
قــرار گرفته و پس از آن بانک های پارســیان و ملت قرار دارند. همچنین یک 
میلیون و 985 هزار و 42 عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان شــهریورماه 

وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
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گزارش »اکونومیست« از دالیل افول بازار سهام انگلیس
بورس لندن چطور احیا می شود؟

بورس لندن که زمانی بلندپروازی های زیادی داشت در دهه گذشته به 
زمین خورده است. به گزارش »اکونومیست«، اگر از بریتانیایی ها بپرسید 
که در لندن چه می گذرد، با نگاه هاج و واج آنان مواجه می شــوید. گرچه 
مبادله ین و یوآن و مبادالت مالی جهان همگی پولســاز هستند اما درک 
نحوه کارکرد آنان برای عموم سخت است، اما این مسئله یک استثنا دارد: 
بازار سهام. بولتن های خبری روزانه از معادالت »شاخص 100 بورس اوراق 
بهادار فایننشیال تایمز« موسوم به » FTSE 100 index« خبر می دهند 
و نوسانات آن همواره رصد می شود. بورس اوراق بهادار لندن )LSE( جایی 
است که شرکت های غول پیکر چند ملیتی، معامالت بزرگی را برای خرید 
و فروش شــرکت های جهان انجام می دهند؛ یا حداقل پیش از این  چنین 
بوده است. بورس لندن در دهه گذشته از عرش به فرش رسیده است. در 
سال 2006 ارزش شرکت های دارای سهام در لندن 10.4 درصد از کل بازار 

سهام جهانی بود، اما امروزه این رقم 3.6 درصد است.
سهم بورس لندن در این بازه زمانی در بازار اروپا از 36 درصد به 22 درصد 
کاهش یافته و آنهایی که در این بازار باقی  مانده اند، عمر درازی دارند. کمتر 
از یک پنجاهم ارزش بورس لندن را کمپانی های فناوری تامین می کنند، 
حال آنکه این دست کمپانی ها، سهمی 40درصدی در بازار سهام نیویورک 
و نزدک دارند. جیمز  اندرسون از کمپانی بیلی گیفورد، یکی از موفق ترین 
سرمایه گذاران جهان به  تازگی به »فایننشیال تایمز« گفت که انگلیس دارای 
بازار سهام قرن نوزدهمی است؛ حق با اوست. یکی از دالیلی که سبب افت 
مالی بورس بریتانیا شده، عملکرد ضعیف شرکت های بزرگ انگلیسی است. 
بسیاری از این شرکت ها از بریتیش پترولیوم و گالکسواسمیت کالین گرفته 
تا تســکو و گروه بانکداری »HSBC« به دلیل بیماری مزمن بریتانیا در 
مدیریت ضعیف از جایگاه باالیی که در رده صنعتی خود داشــتند، نزول 
پیدا کردند. این امر ســبب کاهش بازدهی ها شده و برخی از شرکت  ها در 
معرض وا گذاری قرار گرفته اند. در این کشور تمامی صنعت مدیریت دارایی  
که وظیفه نظارت بر شرکت های دیگر را برعهده دارد، به شکل نامناسبی 
مدیریت می شود. در حال حاضر ارزشمندترین صندوق بریتانیا ارزشی کمتر 
از 10درصد نسخه آمریکایی اش دارد. طرح های بازنشستگی بریتانیا سال ها 
صرف از بین بردن ریسک کردند، اما حاال در معرض رشد اقتصادی کوچک 

یا تولید ثروت  اندک قرار دارند.
شــهر لندن نیز دچار بحران شده چرا که شرکت های جهانی که با خود 
گزینه های افزایش ســرمایه داشــتند، از بین رفتند. احیای لندن پس از 
»بیگ بنگ« )اصطالحی که در ســال 1986 بــه دلیل خروج معامالت از 
حالت عادی بر ســر زبان ها افتاد( تا حدی متکی به بدل شــدن بورس به 
مکانی برای مشاغل جهانی بود. با این حال در هفته های گذشته شاهد آن 
بودیم که کمپانی پرودنشال فایننشل )یک غول بیمه( هنگ کنگ را مقصد 
سرمایه خود کرده است و کمپانی »BHP« گفته که راهی استرالیا خواهد 
شد. به نظر می رسد آرزوهای لندن برای تبدیل شدن به قطبی برای مشاغل 
اروپایی با برگزیت ناکام مانده اســت. نقطه ضعف این شــهر، شمار  اندک 
استارت آپ هایی است که لندن را به  عنوان خانه خود انتخاب می کنند. در 
 )IPOS( سال 2005 لندن میزبان یک پنجم از عرضه اولیه عمومی جهان
بود، اما امروز میزبان یک بیســت و پنجم آن اســت. بورس اوراق بهاداری 
که به طور مداوم موفق به جذب شرکت های جدید نمی شود به موزه بدل 
می شــود. منطقی است که بپرسیم بازار ســهام چقدر اهمیت دارد. برای 
انگلیســی هایی که به پس انداز کردن عالقه دارند، پاسخ این است که این 
اهمیت زیاد نیست، چرا که آنان می توانند خانه خود، بریتانیا را برای انجام 
کارهای بین المللی ترک کنند. آنها به عنوان صاحبان سهام خارجی ممکن 
اســت نسبت به بازار داخلی بزرگ خود حس نوستالژی داشته باشند، اما 
این تمام ماجرا است. برای اقتصاد بریتانیا، بورسی که دارای قدمت باشد، 
اهمیت زیادی دارد؛ این موضوع کار را برای موسسان استارت آپ ها که در 
تمنای گسترش شرکت خود هســتند، دشوار می کند. گرچه دانشگاه ها، 
دادگاه ها و ســرمایه گذاران در تالش برای آن هستند که این کشور را به 
مکانی مناسب برای کســب و کار تبدیل کنند اما جاذبه های انگلستان در 

حال کمرنگ  شدن است.
برای لندن، بازار سهام بسیار مهم است. این شهر همچنان مرکزی برای 
مبادالت است، اما ارزش سهام موضوعی مهم در ادعای مرکز مالی جهان 
بودن است. شرکت های پذیرفته شده در بورس؛ فعالیت های مالی، خدمات 
حسابرسی و حقوقی که به آنان ارائه می شوند را تحت تاثیر قرار می دهند. 
صنعت خدمات مالی، موفق ترین صنعت بریتانیا است که 6 درصد از تولید 
ناخالص داخلی و حدود یک دهم درآمد مالیاتی را به خود اختصاص داده 
اســت. بدترین واکنش به رکود بازار سهام این خواهد بود که دولت موانع 
دفاعی را بردارد. باید در برابر وسوســه وتو یا جلوگیری از حذف لیست ها 
مقاومت کند. درحالی که بازار آزاد به برخی شرکت ها اجازه خروج می دهد، 

برخی دیگر را نیز تشویق می کند که وارد میدان شوند.
اما نقطه شروع می تواند قوانین حاکمیت شرکتی بریتانیا برای شرکت های 
پذیرفته شده در بورس باشد. 20 سال پیش تمام جهان به این بازار غبطه 
می خورد، اما با گذشت زمان آنان فرسوده شدند و گروهی از مدیران نیمه 
بازنشسته از آن بر جای ماند که به ندرت در خط مقدم صنعت جهانی جای 
می گیرند. بسیاری از آنان فکر می کنند که وظیفه آنان، فروش بنگاه هاست 
نه تشویق آنان برای ســرمایه  گذاری. این گروه گرچه تثبیت شده اند، اما 

نتایج ضعیفی در کارنامه دارند و باید از بین بروند.
بازار سهام می تواند با جذب ســهام کالس دوگانه، جذاب تر شود. اینها 
به برخی از ســهام  حق رأی اعطا می کنند و در میان موسســه  هایی که به 
کنترل عالقه مند هستند، محبوبند. گرچه آنان از سوی رقبا پذیرفته شده 
هستند، اما مدیران صندوق بریتانیا مخالف حضور آنان در داخل کشورند. 
اصالح صنعت مدیریت دارایی در این کشور به تاخیر افتاده است. قوانین، 
 انگیــزه ای ناصحیح برای بنگاه ها در جهت نگهــداری بدهی و دارایی های 
خصوصی ایجاد می کند و نوســانات به دلیل اینکه به ندرت ارزش  گذاری 
می شوند، از دیده پنهان می مانند. این تعصب ها باید برداشته شود. 5327 
طرح بازنشستگی شرکتی بریتانیا باید در چند طرح بزرگ ادغام شوند. خبر 
خوب آنکه گروهی از  شرکت های آینده دار در حال ظهور هستند. در چند 
سال گذشته سیلی از سرمایه  به انگلستان سرازیر شده است که از مجموع 
آن می توان به 34 اســتارت آپ خصوصی با ارزش یک میلیارد دالر و ورود 
شرکت هایی از فرانسه، آلمان و ســوئد اشاره کرد.  شرکت هایی همچون 
ریوالــوت، یک کمپانی فین تک در حال تبدیل شــدن به یک غول بزرگ 
هستند. عالوه بر مقررات زدایی حاکمیتی از شرکت ها و اجازه دادن به سهام 
کالس دو گانه، دولت باید شرایط را به سرعت تسهیل کند تا استارت آپ ها 
بتوانند خارجی های بااســتعداد را جذب و فارغ التحصیالن دانشــگاه های 
برجسته را استخدام کنند. ماحصل چنین اقدامی، خلق نسل جدیدی از 
شرکت های نوآور است که »بیگ بنگ« دیگری را برای بازار لندن به ارمغان 

خواهد آورد.

نگـــاه

فرصت امروز: هرچند خبر کشف ماینر در زیرزمین شرکت بورس تهران 
و کم شــدن نقش بورس انرژی در عرضه فرآورده های نفتی و پاالیشــی 
در هفته اول مهرماه از اعتماد عمومی به بازار ســرمایه کاست، اما به نظر 
می رســد بازار ســهام در هفته جاری دوباره به مدار صعود بازگشته و در 
حالی که تا همین روزهای میانی هفته قبل بی وقفه به ســمت پایین تابلو 
در نوســان بود، حاال راهی متفاوت را پیش گرفته اســت. اهرم این رشد 
بازار سهام همانا افزایش قیمت دالر و احتمال ثبات قیمت اسکناس سبز 
آمریکایی در کانال 28 هزار تومانی است. هرچند این افزایش قیمت دالر 
ارتباط مســتقیمی با حواشــی احیای برجام دارد و اصال به همین دلیل 
بوده که به رغم وجود کســری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی در ســال 
1400 شــاهد رشد نرخ دالر از محدوده 25 هزار تومان )در ابتدای سال( 
و رســیدن به کانال 28 هزار تومان در این روزها هستیم. به نظر می رسد 
با طوالنی شدن گیر و دار مذاکرات احیای برجام، ضرب و زور قیمت دالر و 
تغییرات آن بیشــتر شــده و ماندگاری صعود آن به کانال 28  هزار تومان 

توانسته بر احتمال صعود بازار سهام در روزهای آتی بیفزاید.
در این راســتا، پس از رشد قابل توجه 36 هزار واحدی شاخص بورس 
تهران در روز شــنبه 10 مهرماه، با افت اندک قیمت دالر در روز یکشنبه 
از شدت رشد شاخص کل بورس نیز کاسته شد و پرونده بورس تهران در 
یازدهمین روز پاییز با رشد کم رمق 3 هزار واحدی شاخص کل بسته شد.

آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت
بازار ســرمایه در روز یکشنبه، روزی پرنوســان را پشت سر گذاشت و 
شاخص کل بورس که در ساعات ابتدایی معامالت توانسته بود تا رقم یک 
میلیون و 481 هزار واحد افزایش یابد، در ساعات میانی روندی کاهشی به 
خود گرفت و در پایان به رشد بیش از 3 هزار واحدی بسنده کرد. شاخص 
کل با این رشد 3 هزار و 213 واحدی به رقم یک میلیون و 476 هزار واحد 
رسید. به موازات رشد شاخص کل اما شاخص کل با معیار هم وزن 2  هزار 
و 248 واحد کاهش یافت و در رقم 422 هزار و 578 واحد ایستاد. گفتنی 
است »شاخص کل قیمت« که به اختصار »شاخص کل« نامیده می شود، 
بیانگر تغییرات سطح عمومی قیمت ها در کل بازار است و میانگین افزایش 
یا کاهش قیمت ســهام در بازار را بیان می کند؛ بنابراین در شــاخص کل 
ســهام، شــرکت های بزرگ تر و با ارزش  بازار باالتر اثر بیشتری بر مقدار 
شاخص کل دارند. در مقابل، شــاخص دیگری به نام »شاخص هم وزن« 
وجود دارد که اندازه شرکت ها در محاسبه آن چندان تاثیری ندارد و وزن 

همه شرکت ها یکســان در نظر گرفته می شود. در معامالت روز یکشنبه 
بیش از 8 میلیارد و 225 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
67 هزار و 731 میلیارد ریال داد و ســتد شــد. شاخص بازار اول، افزایش 
256 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 12 هزار و 990 واحدی را تجربه 
کردند. در جریان معامالت این روز، 165 نماد بورســی مثبت و 221 نماد 
بورسی منفی بودند که از میان آنها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
با 2 هزار و 707 واحد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین 
با یک هزار و 355 واحد، شــرکت توســعه معادن و فلزات با 542 واحد، 
شرکت گســترش نفت و گاز پارسیان با 412 واحد و شرکت پتروشیمی 
پردیس با 374 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. 
همچنین شــرکت ملی صنایع مس ایران با یک هزار و 92 واحد، شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با 290 واحد، شــرکت پاالیش نفت اصفهان با 264 
واحد، شرکت پاالیش نفت تهران با 260 واحد و شرکت فوالد خوزستان با 

260واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
گروه شــیمیایی با 176 هزار و 823 معامله بــه ارزش 12 هزار و 224 
میلیــارد ریال، گروه خودرو با 98 هــزار و 905 معامله به ارزش 7 هزار و 
215 میلیــارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 59 هزار و 337 معامله به 
ارزش 5 هزار و 668 میلیارد ریال، گروه فلزات اساســی با 95 هزار و 941 
معامله بــه ارزش 4هزار و 168 میلیارد ریال و گــروه مواد دارویی با 36 
هــزار و 978 معامله به ارزش 2 هزار و 606 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 18 واحد افزایش 
داشت و بر روی کانال 21 هزار و 320 واحد ایستاد. در این بازار 3 میلیارد 
و 285 میلیون برگه ســهم به ارزش 89 هــزار و 420 میلیارد ریال داد و 
ستد شد. در معامالت روز یکشــنبه فرابورس ایران، 136 نماد فرابورسی 
مثبــت و 128 نماد منفی بودند که از میان آنها بیمه پاســارگاد با 120 
واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با 36 واحد، شرکت پتروشیمی الوان با 
10 واحد، شرکت نفت ایرانول با هشت واحد و شرکت صنایع ماشین های 
اداری ایران با شش واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. 
در ســوی مقابل، شرکت پتروشیمی تندگویان با 22 واحد، شرکت پلیمر 
آریاساسول با 15.28 واحد، شــرکت فوالد هرمزگان جنوب با 15 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با 12 واحد و گروه سرمایه گذاری میراث 

فرهنگی با 10 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.

بورس در فصل پاییز به کدام سو می رود؟
معامــالت بازار ســهام در اولین هفته مهرماه بــا بازدهی 3.6 درصدی 
شــاخص کل به پایان رســید و در دو روز ابتدای هفتــه دوم مهرماه نیز 
شــاخص کل جمعا 40 هزار واحد رشــد کرده است. تا اینجای کار، پاییز 
بــرای بورس تهران خوش یمن بوده، اما در ادامه این فصل چطور؟ آیا این 
روند در هفته های آتی نیز ادامه خواهد یافت؟ در پاســخ به این پرسش، 
یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: »انتظار می رود در ماه های آبان و آذر 
شــاهد روندی پایدار در معامالت بازار باشیم و پیشنهاد ما به سهامداران، 

سرمایه گذاری در صنایع پیشرو است.«
سلمان نصیرزاده، روند معامالت بورس در فصل پاییز را بررسی کرد و به 
ایرنا، گفت: »معامالت بورس در وضعیت فعلی در کنار تحرکات مثبت خود 
با ریسک هایی همراه است. اکنون مهمترین ریسکی که ممکن است به بازار 
تحمیل شود، تصمیمات احتمالی اتخاذشده در حوزه اقتصاد کالن است. 
ممکن است کنترل تورم یکی از مسائل مدنظر باشد، اما در عین حال رشد 

نقدینگی جزو عواملی است که کاهش تورم را با مشکل مواجه می کند.«
او با بیان اینکه »ســهامداران باید گزارش ماهانه و فصلی منتشرشده 
شرکت ها را به طور دقیق مورد بررســی قرار دهند«، افزود: »طی پنج 
هفته آینده بازار تحت تاثیر متغیرهای بنیادی مانند گزارش شهریورماه، 
فصل تابســتان و نیز ماه مهر شرکت هاست، چراکه این گزارش ها جزو 
گزارشاتی هســتند که می توانند در تصمیم گیری سهامداران تاثیرگذار 

باشند.«
این کارشــناس بازار سرمایه سپس به ســهام برتر در بازار اشاره کرد و 
گفت: »تاکنون گروه پتروشــیمی بهترین عملکرد را از خود نشــان داده 
است، همچنین فوالد که در تابستان تحت تاثیر وضعیت مصرف برق بود 
و با کمبود تولید همراه شــد در شــهریورماه عقب ماندگی خود را جبران 
کرد، در کنار آنها گروه ســیمان به دلیــل افزایش نرخ و عرضه در بورس 
کاال شرایط بهتری را نسبت به سایر گروه ها تجربه کردند همچنین وجود 
وضعیت مثبت در گروه بانک آنها را در مرحله ای مناسب از سرمایه گذاری 
در بازار ســهام قرار داده است؛ چراکه این صنعت می تواند از محل تسعیر 
نرخ ارز منتفع شــود. در مجموع انتظار می رود گزارشات فصل تابستان، 
گزارشاتی معقول و رو به جلو باشد. بنابراین انتظار داریم در ماه آبان و آذر 
شــاهد روندی پایدار در معامالت بازار باشیم و پیشنهاد ما به سهامداران، 

سرمایه گذاری در صنایع پیشرو است.«

»شیمیایی ها« در صدر معامالت بورس تهران

بورس و فرابورس نوسانی شدند

روش های جلوگیری از نوسان های شــدید قیمت سهام در بورس های 
جهان در دو گروه کلی دامنه نوســان و توقف معامالت قرار می گیرند. در 
برخی از بورس ها مانند بورس نیویورک، دامنه نوســان ایستا وجود ندارد؛ 
در برخی مانند بورس ژاپن، دامنه نوســان وجود دارد اما برخالف بورس 
تهران، نه بــه صورت درصدی بلکه به صورت واحدی از پول آن کشــور 
تعیین می شود. در واقع، تغییرات شدید و ناگهانی بورس، قانون گذاران در 
بازارهای سهام را به جست وجو برای پیدا کردن راه حل هایی برای کنترل 

نوسان های شدید واداشته تا بتوانند مانع بروز بحران های احتمالی شوند.
همانطور که اشاره شد، به  طور کلی در بورس های جهان از دو شیوه برای 
کنترل تغییرات قیمت ســهام استفاده می شود. روش اول توقف معامالت 
است؛ یعنی معامله یک سهم خاص، براساس تشخیص مسئوالن بازار و به 
دلیل نوسان قیمت شدید، متوقف می شود. توقف معامالت، روشی است که 
بیشتر در بورس های اوراق بهادار توسعه یافته دیده می شود و البته به ندرت 
مورد استفاده قرار می گیرد. روش دوم نیز دامنه نوسان یا تعیین کمترین 
قیمت و بیشترین قیمت برای معامله سهام است. در روش دامنه نوسان، 
سفارش های خرید و فروشی که در خارج از این محدوده قرار گیرند، ثبت 
نمی شوند و بنابراین، قیمت تنها در محدوده خاصی تغییر می کند و نوسان 

روزانه آن قابل کنترل خواهد بود.
در بورس تهران نیز از اوایل دهه 1380 تاکنون، دامنه نوسان به اشکال 
مختلف وجود داشته و در برخی از دوره ها دامنه نوسان متقارن و در برخی 
دوره ها به صورت نامتقارن تعیین شده است. به  نظر می رسد تصمیم گیری 
درباره آینده دامنه نوسان، نیازمند مطالعات علمی و مشاهده تجارب سایر 
کشورهاســت؛ از همین رو، معاونت تحقیق و توســعه بورس اوراق بهادار 

تهران در گزارشــی با عنوان »بررسی ســازوکار کنترل نوسان قیمت در 
بورس های اوراق بهادار« پرداخته است. در ابتدای این گزارش توصیه های 
سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار یا آیسکو مورد بررسی قرار 
گرفته؛ هدف اصلی آیســکو اطمینان از وجود کارایی، شفافیت و عملکرد 
منصفانه بازار اوراق بهادار است. وقوع نوسان های شدید می تواند با کاهش 
یکپارچگی بازارها و کاهش اعتماد ســرمایه گذاران به این اهداف آســیب 
برســاند. در این راستا هیأت مدیره آیســکو به منظور حفظ نظم در بازار 
سرمایه و مدیریت نوسان های شدید قیمتی، پیشنهاد می دهد بورس های 
اوراق بهادار باید دارای ســازوکار کنترل نوســان مناسب برای مواجهه با 
نوسان های شدید قیمتی باشند. بورس ها باید سازوکار مناسب برای بازار 
خود را طراحی و پیاده ســازی کنند و برای اســتفاده از سازوکار یادشده، 
پارامترهای مناسبی را مورد استفاده قرار دهند. سازوکار کنترل نوسان باید 

به صورت منظم و مستمر مورد بازتنظیم قرار گیرد.
در بخش دیگری از این گزارش، به بررســی های انجام شــده توســط 
فدراسیون جهانی بورس ها )WFE( اشاره شده که براساس آن، بورس های 
اوراق بهادار برای کنترل نوســان قیمتی از دو روش اصلی شــامل توقف 
خودکار معامالت و محدودیت دامنه نوســان استفاده می کنند. در روش 
توقف خودکار معامالت چنانچه سفارشی در سامانه معامالت ثبت شود و 
امکان اجرا روی حدود مجاز دامنه نوسان یا بیرون آن را داشته باشد، این 

سفارش حذف شده و معامالت به صورت خودکار متوقف می شود.
محدودیت دامنه نوســان به محدودیتی اطالق می شود که امکان ثبت 
سفارش یا انجام معامله تنها در بازه تعیین شده امکان پذیر باشد. با استفاده 
از دامنه نوسان سفارش هایی که خارج از دامنه نوسان ثبت شوند به صورت 

خودکار لغو می شوند یا اصوال امکان ثبت بیرون از این محدوده را ندارند.
بورس های اوراق بهادار معموال دارای دو نوع دامنه نوســان با عناوین دامنه 
نوســان پویا و ایستا هستند. دامنه نوســان پیرامون قیمت مبنا و معموال به 
 صورت درصدی بیشــتر و کمتر از آن تعیین می شود. دامنه نوسان ایستا، به 
حداکثر نوسان مجاز نسبت به قیمت مبنای ایستای جلسه معامالتی پیشین 
گفته می شود و معموال بر حسب درصد اعالم می شود. این در حالی است که 
دامنه پویا حداکثر نوسان مجاز را در اطراف قیمت مبنای پویا نشان می دهد 
و معموال به صورت درصدی حول قیمت مبنا تعریف می شــود. قیمت مبنای 
مورد استفاده برای تعیین این دامنه، قیمت آخرین معامله انجام شده در بازار 
عادی یا حراج اســت. این گزارش در ادامه هشت بورس را بررسی و ابزارهای 
کنترلی تغییرات قیمت ســهام را در آنها مقایسه کرده است. بر این اساس، 
بورس های تدوال، اســتانبول و هنگ کنگ دامنه نوسان پویا ندارند، اما در هر 
کدام از آنها، بازه ای برای دامنه نوسان ایستا تعیین  شده است. از طرف دیگر، 
در بورس نیویورک، دامنه نوسان ایستا وجود ندارد. در این بورس با توجه به 
قیمت سهام، دامنه تعیین می شود. برای سهام با قیمت بیش از سه دالر دامنه 
5 درصد، بین 75 ســنت تا ســه دالر دامنه 20 درصد و کمتر از 75 سنت 
دامنه برابر با حداقل 75 درصد یا 15 ســنت در نظر گرفته شده می شود. در 
بورس های مادرید، قطر، مالزی و ژاپن، هر دو دامنه نوسان پویا و ایستا وجود 
دارد. به طور مثال در بورس مادرید برای هر ســهم براساس نوسان تاریخی 
دامنه ایستا و پویای مجزایی تعیین می شود. در بورس ژاپن نیز براساس قیمت 
سهم، دامنه ایســتا و پویای متفاوتی برای هر سهم بر حسب ین، واحد پول 
این کشور، تعیین می شود. یعنی دامنه ایستا و پویا براساس قیمت هر سهم به 

 صورت واحدی از ین است و به صورت درصدی تعریف نمی شود.

سازوکار کنترل نوسان قیمت در بورس های اوراق بهادار

کدام بورس های دنیا دامنه نوسان دارند؟
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بسیاری از کسانی که موز وارد کردند اصال 
صادرکننده سیب نبودند!

رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی می گوید بســیاری 
از کســانی که در دو ســال قبل مجوز واردات مــوز گرفتند اصال 
صادرکننده ســیب نبودند. به گزارش ایسنا چند هفته ای می شود 
کــه قیمت موز افزایش یافته و به بیش از 30 هزار تومان رســیده 
اســت؛ افزایش قیمتی کــه برخی از فعاالن اقتصــادی علت آن را 
مصوبــه واردات مــوز در ازای صادرات ســیب می دانند و معتقدند 
انحصار »واردات موز در ازای صادرات ســیب« رانت ایجاد کرده و 
پای دالالن به این بخش باز شــده اســت؛ به طوری که این دالالن 
تنها بر روی حواله های صادراتی سیب های شــان کیلویی 5000 تا 
6000 هزارتومان می کشــند و به واردکنندگان واگذار می کنند که 
در نهایت این 5000 تــا 6000 هزارتومان بر روی محصول نهایی 
آشــکار می شــود. درخصوص افزایش قیمت موز و اینکه آیا اجرای 
مصوبه واردات موز در ازای صادرات ســیب که چندی پیش توسط 
وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد در نهایت به ضرر مصرف کنندگان 
تمام شــده است یا خیر با رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
بــه گفت وگو پرداختیم.  ســیدرضا نورانی با بیان اینکه بایســتی 
قوانین و مقررات در بخش اقتصادی به صورت شفاف تعیین شود و 
تصمیم گیری در اتاق های دربسته نتیجه ای جز ایجاد رانت خواری و 
آسیب به مصرف کننده نهایی ندارد به ایسنا، گفت: زمانی که مصوبه 
واردات موز در ازای صادرات سیب ابالغ شد با مازاد سیب در انبارها 
مواجه بودیم و این مصوبه جهت تشــویق صادرکنندگان با کاهش 
تعرفــه وارداتی موز از 20 درصد به 4 درصد بود، اما در حال حاضر 
شــرایط تغییر کرده و نیاز است برای جلوگیری از رانت ایجادشده 
مصوبه اصالح شود. وی با اشاره به اینکه همه صادرکنندگان سیب 
واردکننده موز نیستند، افزود: رانت بازی و فروش مجوز واردات موز 
به ازای هر کیلو 6000تومان نتیجه همین تصمیم گیری ها اســت 

و باید مشخص شود دقیقا چه کسانی این رانت را ایجاد کرده اند.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی اضافــه کرد: با وجود 
اینکه موز از ســه قاره عبور می کند و به کشــور می رسد باز هم از 
برخی میوه های داخل کشــور ارزان تر است. می بایست جلوی این 
رانت ها گرفته شود تا موز در بازار عمده فروشی به قیمت قبلی خود 
بازگــردد. نورانی در ادامه گفت: هر تن مــوز هندی که وارد بنادر 
کشور می شود حدود 500 دالر یعنی کیلویی 50سنت، هر تن موز 
فیلیپینی 600 دالر یعنی کیلویی 60 ســنت و هر تن موز اکوادور 
نیز 700 دالر که کیلویی70 ســنت است. یعنی اگر موز 70 سنتی 
را برمبنای دالر25 هزارتومان با هزینه های رنگ آوری و حمل آن تا 
سردخانه حساب کنیم قیمت آن کیلویی 20 هزارتومان به صورت 
عمده خواهد شد. وی تصریح کرد: نیازی نیست دولت برای واردات 
موز ارزی به بخش خصوصی تخصیص دهد. می توان با ارز حاصل از 

صادرات میوه وتره بار، سبزی و صیفی موز وارد کرد.
به گفته وی وقتی ثبت ســفارش ها به صورت شــفاف و مشخص 
صــورت نمی گیــرد و منــوط به صادرات ســیب می شــود، قطعا 
محدودیت و رانت ایجاد می شــود. بنابراین از دولت سیزدهم انتظار 
داریم به صورت شــفاف وارد این موضوع شده و سبد خانوار ایرانی 

را رونق بخشد.

نماگربازارسهام

شــورای رقابت و مدیران کشور به طور دســتوری قیمت ها را به مردم 
تحمیل می کننــد و مصرف کننده و تولیدکننده هیچ نقشــی در تعیین 

قیمت ها ندارند و این کار بی احترامی به آنها است.
بــه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از به پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(،  یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت گذاری 
دســتوری در صنعت خودرو توهین به خودروســازان و مصرف کنندگان 
است، گفت: صنعت خودروی کشور با چالش بزرگی با عنوان قیمت گذاری 
دستوری مواجه است که آسیب های جدی به آن وارد کرده و متخصصان 
و مدیران این صنعت، باید راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکالت این 

صنعت ارائه دهند.
جواد مولوی در این باره افزود: شورای رقابت باید براساس وظایف تعریف 
شــده  خود و به عنوان سیاست گذار و ناظر عمل کند نه اینکه قیمت گذار 

باشد، چون قیمت را بازار و تقاضای مردم مشخص می کند.

وی عنوان کرد: مدت زیادی اســت که این موضوع باعث شده، شورای 
رقابت و مدیران کشور به طور دستوری قیمت ها را به مردم تحمیل کنند و 
متأسفانه مصرف کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمت ها ندارند 

و این کار توهین به آنها است.
مولوی تاکید کرد: عرضه و تقاضــا باید قیمت خودرو را تعیین کرده و 
قیمت گذاری باید از حالت دســتوری خارج و بازار قیمت خودرو را تعیین 

کند، اما همچنان از بازار غیررقابتی خودرو رنج می بریم.
بــه گفته این کارشــناس اقتصادی؛ مردم در شــرایط فعلی از کیفیت 
خودروهای داخلی رضایت ندارند و به همین دلیل باید قاطعانه گفت، سود 

بازار خودرو تنها به جیب دالالن و واسطه گران می رود.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر تنوع خودروهای باکیفیت در داخل کشــور 
به اندازه ای باشد که براساس تقاضا، قیمت خودروهای داخلی تعیین شود، 
قیمت گذاری از حالت دســتوری خارج شده و شــورای رقابت به عنوان 

سیاست گذار و ناظر، اعمال نظر خواهد کرد. مولوی افزود: فراموش نکنیم 
حمایت البی های اقتصادی، بیشتر از حمایت کنندگان تولید داخلی است 
و به همین  دلیل، بازار از خودروهای خارجی بی کیفیت پر شــده است و 
تا زمانی که تنوع در بازار خودروی داخلی وجود نداشــته باشــد، افزایش 
قیمت به ضرر مشتری و خریدار است، گرچه دخالت ها و انتصابات خارج 
از مجموعه  خودروســازی نیز سبب شــده تاکنون به کیفیت الزم خودرو 

دست پیدا نکنیم.
وی معتقد است؛ باید کارگروهی برای ساماندهی خودرو تشکیل شود که 

رقابت پذیری این صنعت باال برود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکالت صنعت خودروسازی 
برای همه روشــن اســت، بنابراین حمایت دســت اندرکاران این صنعت 
می تواند راهگشای مســائلی چون حذف قیمت گذاری دستوری، جبران 

زیان های انباشته شده و تامین مالی موردنیاز باشد.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور 
ضمن اشاره به عالقه مندی جامعه نسبت به واردات خودرو گفت مصوبه ساماندهی 
صنعت خودرو مشــوقی برای افزایش صادرات قطعه و یا حتی ورود قطعه سازان به 
عرصه واردات خودرو در ازای صادرات قطعه است. امیرحسین جاللی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، درخصوص میزان آمادگی قطعه سازان نسبت به صادرات قطعه 
با توجه به اینکه در ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو در ازای 
صادرات قطعه و خودرو مقرر گردیده، اظهار داشــت: اکنون صادرات قطعه توسط 
برخی از قطعه سازان انجام می شود و این مصوبه به منزله مشوقی برای قطعه سازان 
در راستای افزایش صادرات محسوب خواهد شد. وی افزود: برخی از قطعه سازان نیز 
سعی در برقراری ارتباط با خودروسازان جهانی به منظور صادرات قطعه و در ازای 
آن واردات خودرو در صورت ســودآوری هستند. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درخصوص تمایل قطعه سازان نسبت 
به واردات خودرو گفت: اقدام قطعه ســازان به عنوان یک کارآفرین در این راســتا 
متأثر از وضعیت اقتصاد و بازگشت سرمایه است و در صورت سودآوری قطعا به این 

حــوزه ورود خواهند کرد. جاللی با توجه به اینکه طرفداران واردات خودرو، مصوبه 
ساماندهی صنعت خودرو را موجب رقابتی کردن بازار خودرو دانسته اند، درخصوص 
چگونگی تاثیرگذاری این مصوبه بر رقابت پذیری خودروسازان و بازار این محصول 
بیان کرد: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو بسیار عریض و طویل است و اظهارنظر 

درخصوص این مصوبه نیازمند بررسی دقیق آن است.
وی درخصوص موضع دولت در برابر واردات گفت: با توجه به قیمت خودروهای 
خارجی و داخلی موجود در بازار و وجود خودروهای خارجی با عمر بیش از هشت 
سال در کشور، آنچه از فضای عمومی جامعه برمی آید، این است که جامعه عالقه مند 
به واردات اســت، زیرا واردات موجب کاهش قیمت خودروهای خارجی موجود در 
بازار شــده و عالوه بر آن، خودروهای وارداتی نو نیز با قیمت کمتری در دســترس 

خریداران قرار خواهد گرفت.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور 
در پایان خاطرنشــان کرد: به هر حال واردات زمینه رقابت را فراهم می ســازد، به 

طوری که خودروسازان را ناچار از فروش محصوالت با قیمت رقابتی خواهد کرد.

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو مشوقی برای افزایش صادرات قطعه است

قیمت گذاری دستوری؛ بی احترامی به مصرف کننده و تولیدکننده
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به قلم: کسنیا الرینا
کارشناس بازاریابی و برندسازی

ترجمه: علی آل علی

کارآفرینان همیشه دوســت دارند کسب و کارشان را تبدیل به یک برند بزرگ و 
موفق کنند. اینکه برند شما حتی توانایی رقابت با برندهای بزرگ بازار را هم داشته 
باشــد، رویای حیرت انگیزی اســت. تنها راهکار تحقق این رویا نیز برندسازی است. 
بسیاری از کسب و کارها تا مدت های زیادی نسبت به برندسازی و تاثیرگذاری منحصر 
به فرد بر روی مخاطب هدف توجه الزم را نشان نمی دهند. این امر مشکالت بسیار 
زیادی برای کارآفرینان به همراه خواهد داشت. با این حساب اگر شما به تازگی کسب 

و کارتان را راه اندازی کرده اید، تالش برای برندسازی نکته ای ضروری خواهد بود. 
برندسازی همیشه یکی از استراتژی های دردسرساز در دنیای کسب و کار محسوب 
می شود. بسیاری از کارآفرینان به طور کامل نسبت به استفاده مناسب از آن در دنیای 
کســب و کار تردید دارند. همین امر موجب مقاومت برخی از کارآفرینان نسبت به 
تبدیل کسب و کارشان به یک برند حرفه ای شده است. هدف اصلی ما در این مقاله 
بررسی نحوه بهبود وضعیت کســب و کارها از طریق برندسازی به ساده ترین شکل 
ممکن است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل 
ممکن کمک خواهد کرد. با این حســاب اگر برندســازی همیشه برای شما ایده ای 
سخت و غیرممکن بوده است، هرگز نکات مورد بحث در این مقاله را از دست ندهید. 

چرا برندسازی مهم است؟
پیش از بررسی هر نکته ای برای برندسازی ساده و کاربردی باید به یک سوال مهم 
پاسخ دارد. اینکه چرا برندسازی اینقدر مهم است، سوال کاربردی و مهمی محسوب 
می شــود. بسیاری از برندها هیچ پاسخی برای این سوال ندارند. با این حساب اغلب 
برندهای دنیا نه از طریق یک فرآیند منطقی و مبتنی بر درک اهمیت برندســازی، 

بلکه صرفا به دلیل دنباله روی از کسب و کارهای دیگر به این سو حرکت کرده اند. 
اگر شما به دنبال موفقیت در عرصه کسب و کار و برندسازی هستید، باید به طور 
کامل نسبت به مزایا و دالیل اهمیت هر استراتژی آگاهی داشته باشید، در غیر این 
صورت هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
در این بخش ما نگاهی کوتاه به برخی از مزایای برندســازی به عنوان یک استراتژی 

مهم در عرصه کسب و کار توجه خواهیم کرد.
ایجاد تمایز میان برندتان با رقبا

اولین نکته ای که در برندســازی به طور قابل مالحظه ای برای برند شما محسوس 
خواهد بود، مربوط به ایجاد تمایز با رقابت. امروزه بسیاری از برندها برای ایجاد تمایز 
با رقبا دست به هر کاری می زنند. با این حساب شما هم باید آمادگی الزم برای بهبود 
وضعیت تان با برندسازی اصولی را داشته باشید. این امر به شما برای توسعه اعتبار و 

شهرت تان در بازار کمک خواهد کرد. 
شما تا وقتی کسب و کارتان را به طور خرد و غیررسمی اداره کنید، سود چندانی 
به دســت نمی آورید. این امر شما را نسبت به تاثیرگذاری بر روی بازار ناامید خواهد 
کرد. بنابراین برندسازی نه یک انتخاب دلبخواهی، بلکه ضرورتی برای فاصله گرفتن از 
کسب و کارهای کلیشه ای خواهد بود. بی شک اگر کسب و کار شما به نوعی کلیشه ای 

شود، دیگر شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 
شناخت بهتر کسب و کارتان از سوی مشتریان

یکی از آرزوی های هر کارآفرینی شناخت سریع کسب و کارش از سوی مشتریان 
است. این امر با توجه به حضور شمار باالیی از رقبا در بازار بسیار بعید به نظر می رسد. 
درست به همین خاطر شــما باید تمام توجه تان را صرف برنسازی به منظور ایجاد 
شهرتی برابر با برندهای بزرگ نمایید، در غیر این صورت حتی بهترین استراتژی های 

بازاریابی و تولید بهترین محصوالت بازار هم کمکی به شما نخواهد کرد. 
مشتریان در بازارهای مختلف هر کسب و کار را به نام یک برند می شناسند. بنابراین 
اســتارت آپ شما تا وقتی که در قالب یک برند مقابل دیدگان مشتریان قرار نگیرد، 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. این امر به شما برای 
جدی گرفتن برندسازی کمک خواهد کرد. بنابراین اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان در بازار هستید، باید اول از همه یک برند مناسب برای خودتان ایجاد کنید. 

این امر به شما جلوه ای حرفه ای و دوست داشتنی برای مشتریان خواهد داد. 
ایجاد اعتماد در میان مشتریان 

ایجاد اعتماد در میان مشتریان یکی دیگر از مزایای برندسازی محسوب می شود. 
وقتی شــما در قالب یک برند مشغول به فعالیت در بازار هستید، تمام نکات مربوط 
به حرفه ای گری را رعایت کرده اید. این امر شامل ثبت دقیق مشخصات کسب و کار 
و همچنین تعامل مناسب با مشتریان است. یکی از تجربه های مشترک مشتریان در 
بازارهای مختلف مربوط به مواجهه با برندهایی بی نام و نشان است. چنین برندهایی به 
بدترین شکل ممکن مشتریان را به شک انداخته و امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
را از بین می برد. تنها راهکار مناسب در این میان نیز برندسازی به طور اصولی است. 

جلب نظر بهترین نیروی کار بازار
مشکل از دست دادن کارمندان حرفه ای برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک 
یک داستان تکراری محسوب می شود. این امر در کنار ناتوانی برای رقابت با برندهای 
بزرگ بر ســر جذب کارمندان حرفه ای شرایط کار برای کسب و کار شما را هر روز 
ســخت تر خواهد کرد. بنابراین شما باید به سرعت دنبال راهکاری برای غلبه بر این 

شرایط باشید، در غیر این صورت به زودی از بازار کسب و کار کنار خواهید رفت. 
برندسازی به شما برای دگرگونی وضعیت کسب و کارتان کمک می کند. این امر 
به شــما انگیزه ای مضاعف برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود فعالیت 
در بازار خواهد داد. شما تا وقتی یک برند حرفه ای نداشته باشید، در حقیقت انگیزه 
مشخصی برای حضور در بازار ندارید. به عالوه، کارمندان حرفه ای نیز کسب و کارتان 
را چندان جدی نخواهند گرفت. بنابراین شما به محض اینکه یک برند حرفه ای ایجاد 
نمایید، تمام شرایط برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان کاردرست و حرفه ای فراهم 

خواهد شد. 
چگونه برند مناسب برای کسب و کارتان را بسازید؟

برندسازی امر ساده ای نیســت، اما شما با استفاده از تکنیک های حرفه ای امکان 
موفقیت در این حوزه را دارید. اگر شما به دنبال نکات و تکنیک هایی حرفه ای برای 
برندسازی هستید، نکت مورد بحث در این بخش کاربردهای بسیار زیادی برای شما 

خواهد داشت. 
تعیین مخاطب هدف

شما در برندسازی باید برای یک گروه مشخص از مشتریان برندی جذاب طراحی 
کنید. یکی از اشــتباهات اولیه کارآفرینــان در این میان تالش برای جلب نظر تمام 
مشــتریان بازار است. این امر فقط بودجه و توانایی شــما را هدر خواهد داد. با این 
حساب باید به دنبال راهکارهایی بهتر برای برندسازی براساس سلیقه مشتریان باشید. 
وقتی شــما از مشتریان صحبت می کنید، گروه های بسیار زیادی را مدنظر دارید. 
این امر باید به طور قابل مالحظه ای از سوی شما مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که 
برند شما با شمار باالیی از مشتریان سر و کار دارد، باید تفاوت در سلیقه آنها را مدنظر 
قرار دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل ممکن 
کمک خواهد کرد. نکته مهم اینکه شــما با درک تفاوت های مشتریان فقط به سوی 

آن گروهی از مشــتریان که دارای ارتباطی مناسب با شما هستند، خواهید رفت. به 
این ترتیب به ساده ترین شکل ممکن مشتریان هدف تان در بازار را شناسایی کرده اید. 
اگر کسب و کار شما اکنون دارای شمار مناسبی مشتری است، برای هدف گذاری 
برای مشــتریان تازه نیاز به شــروع کار از صفر نیست. تنها کاری که شما باید انجام 
دهید، توجه به ویژگی های مشــتریان فعلی تان و تالش برای پیدا کردن مشتریانی 
مشابه در بازارهای مختلف اســت. این امر کار شما را به طور قابل مالحظه ای ساده 

خواهد کرد. 
طراحی پیشنهاد ارزشمند برندتان

هر برندی باید یک پیشنهاد با ارزش برای مشتریان داشته باشد. اگر شما در بازار 
همان محصولی که دیگر رقبا عرضه می کنند را بدون کم و کاســت در معرض دید 
مشتریان قرار دهید، کمتر کسی از آن استقبال خواهد کرد. تمام هنر شما در عرصه 
کارآفرینــی در ایجاد تمایز میان محصول تان با رقبا خالصه می شــود. بنابراین باید 
توجه ویژه ای به طراحی پیشنهاد ارزشــمند برندتان براساس یک محصول نوآورانه 

داشته باشید.
امروزه مشــتریان به طور مداوم دنبال راهکارهایی تازه برای رفع مشکالت شــان 
هستند. اگر شما در این میان ایده ای برای رفع بهتر مشکالت مشتریان داشته باشید، 
توانایــی تاثیرگذاری بر روی آنها به طور حرفــه ای را پیدا می کنید. این امر نیازمند 
پاسخگویی به برخی از سواالت مهم است. در این رابطه به سواالت ذیل توجه نمایید:

• مشتریان هدف شما واقعا چه محصولی را می خواهند؟
• محصول شما چطور امکان حل مشکل مشتریان را خواهد داشت؟

• چه عواملی در ترغیب مشتریان برای خرید محصوالت تان نقش دارد؟
• چرا مشتریان فعلی در بازار باید کسب و کار شما را نسبت به رقبا ترجیح دهند؟

بدون تردید سواالت فوق اهمیت بسیار زیادی دارد و پاسخگویی به آنها نیز ساده 
نیست. با این حال وقتی شما پاسخ های درستی برای آن پیدا کنید، دیگر کمتر برندی 
توانایی رقابت با شــما را خواهد داشــت. به عالوه، در مسیر برندسازی نیز با شک و 

تردیدهای بسیار کمتری رو به رو خواهید شد. 
تعیین ماموریت و ارزش های برند

پاســخ دادن به پرسش درباره چرایی حضور کسب و کارتان در بازار یکی از نکات 
بسیار مهم محسوب می شود. اگر شما به طور تصادفی سراغ برخی از برندهای بزرگ 
بروید، نقطه اشتراک شــان اســتفاده از ماموریت های جذاب و همچنین ارزش های 
موردپسند مشتریان است. درست به همین خاطر رقابت با برندهای بزرگ امری بسیار 

سخت و دشوار محسوب می شود. 
ماموریت برند شــامل هدف اصلی اســت که برای تحقق اش در بازار حضور دارد. 
بدون تردید هدف اصلی برای هر برند کســب سود است، اما اینکه شما چنین کاری 
را چطور انجام می دهید، ماموریت تان را شکل می دهد. به عنوان مثال، برند گوگل با 
هدف ساده سازی گشت و گذار در فضای اینترنت وارد بازار شد. این ماموریت تا امروز 

به طور بی وقفه از سوی مدیران این برند دنبال شده است. 
شما پس از تعیین ماموریت برند باید ارزش های آن را نیز مورد بررسی قرار دهید. 
ارزش های برند شامل نکاتی است که برای شما اهمیت بسیار زیادی دارد و همیشه 
بــه هنگام فعالیت کاری آنها را رعایت می کنید. یکــی از مثال های کاربردی در این 
میان مربوط به ارزش های زیست محیطی کسب و کارهای بزرگ است. این امر شما 
را ملزم به فعالیت براســاس توجه مداوم به حفاظت از محیط زیست می کند. نکته 
مهم اینکه امروزه مشــتریان توجه ویژه ای به چنین تعهدی از سوی برندها دارند. با 
این حساب شما با چنین کاری شانس بسیار زیادی برای جلب نظر مشتریان در بازار 

خواهید داشت. 

تعریف شخصیت برند
شخصیت برند درست مانند شخصیت انسان ها مجموعه ای از کیفیت ها را شامل 
می شود. وقتی شما شخصیت برندتان را طراحی می کنید، در واقع مشغول ایجاد یک 
وجه انسانی از آن برای ساده سازی شرایط تعامل میان مشتریان با خودتان هستید. 

این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان کمک خواهد کرد. 
تعریف شخصیت برند باید براســاس نکاتی که موردپسند مشتریان است صورت 
گیرد. نکته مهم در این میان پایداری شخصیت برند در بلندمدت است. بر این اساس 
شما امکان تغییر شــخصیت برندتان در کوتاه مدت را ندارید. پس به هنگام انتخاب 
شخصیت برند باید با دقت کامل وارد کار شوید، در غیر این صورت شاید خیلی زود 

مجبور به تغییر آن شوید. اینطوری مشتریان تان حسابی از شما ناامید خواهند شد. 
طراحی عالئم برند

عالئم برند شــامل تمام نکات دیداری و نوشتاری است که مشتریان را به یاد شما 
می اندازد. این المان ها شامل رنگ و فونت مورد استفاده در لوگو، ترکیب رنگ های برند 
و همچنین شعارهای تبلیغاتی تان است. بسیاری از برندها به هنگام طراحی شعارهای 
تبلیغاتی یا حتی رنگ های مورد استفاده در لوگوی شان به تاثیر آنها بر روی مشتریان 
توجه ندارند. اگر شما در زمینه فست فود فعالیت دارید و رنگ لوگوی تان آبی بود، باید 
همیشه برای بسته بندی سفارشات از این طیف رنگ استفاده کنید، در غیر این صورت 

هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید یافت. 

بدون تردید ســر و کار داشتن با رنگ های مختلف امر ساده ای نیست. درست به 
همین خاطر شما باید از برخی راهنمایی های عمومی در این رابطه نهایت استفاده را 
ببرید. بر این اســاس رنگ قرمز بیشتر برای تقویت سطح انرژی مشتریان، رنگ زرد 
برای ایجاد دیدگاه مثبت و همچنین رنگ بنفش و آبی با هدف ایجاد احساس آرامش 
و دعوت به رویاپردازی مدنظر قرار می گیرد. اگر شــما این نکات را به هنگام طراحی 
لوگو مد نظر قرار دهید، تجربه ای بی عیب و نقص از تعامل با مشتریان خواهید داشت. 

تعامل با مشتریان در کانال های ارتباطی مختلف
امروزه یک برند باید همیشه در دسترس مشتریان باشد، در غیر این صورت خیلی 
زود از یاد مشــتریان می رود و رقبای دیگر جای آن را پر خواهند کرد. با این حساب 
بهترین راهکار در این بخش تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشــتریان با حضور در 
شــبکه های اجتماعی مختلف است.  شــبکه های اجتماعی در طول سال های اخیر 
طرفدارهای بســیار زیادی پیدا کرده اند. این امر برای برندها فرصتی عالی به منظور 
تعامل با مشــتریان را شکل داده است. بنابراین اگر شما به دنبال توسعه برندتان در 
مدت زمانی اندک هستید، باید پیش از هر نکته دیگری به حضور فعاالنه در شبکه های 
اجتماعی واکنش نشان دهید. این امر به شما فرصت بسیار عالی برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان خواهد داد.  صرف نظر از حضور در شبکه های اجتماعی، شما باید یک 
سایت رســمی نیز برای برندتان داشته باشید. امروزه بسیاری از برندها بدون سایت 
رسمی حتی مورد توجه یک مشتری هم قرار نمی گیرند. بنابراین هدف گذاری شما 
باید بر روی جلب نظر مشــتریان داشته باشید. امروزه هر مشتری وقتی با یک برند 
آشنا می شود، اول از همه به دنبال سایت رسمی اش است. مشاهده سایت رسمی و به 
ویژه بخش »درباره ما« نقش مهمی در تصمیم گیری مشتریان برای اعتماد کردن به 
شما خواهد داشت. با این حساب شما باید همیشه بخش موردنظر را به طور حرفه ای 

و همراه با اطالعات کامل پر نمایید. 
اهمیت تداوم در برندسازی

برندســازی یک کار کوتاه مدت نیست و شما باید همیشه آن را مدنظر قرار دهید. 
اشــتباه برخی از کارآفرینان تالش برای برندســازی یک بار برای همیشه است. این 
امر توانایی تاثیرگذاری شــما برای مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای کاهش 
می دهد. بنابراین برندسازی را به عنوان یک استراتژی بلندمدت مدنظر قرار دهید. این 
امر موجب تقویت شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهد شد. چنین 
امری به شما فرصت عالی برای جلب نظر مشتریان و تعامل سازنده با آنها خواهد داد. 
به روز رسانی برند یکی از نکات مهمی است که در زمینه فرآیند بلندمدت بازاریابی 
باید مدنظر داشت. اگر شما برای مدت زمانی طوالنی بدون اعمال کوچکترین تغییری 
در برندتان فعالیت کنید، به احتمال زیاد دیر یا زود به مشکل خواهید خورد. بنابراین 
بهتریــن راهکار در این میان تالش برای ارزیابی انتقادی وضعیت برند و تالش برای 

به روز رسانی وضعیت تان به طور مداوم است. 
wordstream.com :منبع

برندسازی برای کسب و کار در 7 گام
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: سخنگوی شورای اسالمی شهر قم با 
اشاره به آخرين وضعيت پروژه های فعال در شهر را موردتوجه قرار داد و 
گفت: تونل بلوار جمهوری اسالمی در حدفاصل ميدان امام حسين )ع( تا 

بلوار يادگار امام )ره( 65 درصد پيشرفت فيزيكی دارد.
به گزارش شهرنيوز،  محسن محرری با بيان اينكه با وجود محدوديت 
نقدينگی در مديريت شهری، هيچ پروژه ای در شهر متوقف نيست اظهار 
کرد: اعضای دوره ششم شورای شهر از همان ابتدای فعاليت خود تمرکز 

خاصی برای به ثمر رساندن پروژه های نيمه تمام داشته اند.
وی افزود: بر اين اساس، همه پروژه های نيمه تمام شناسايی و بودجه ای 
هم برای تكميل آن ها در نظر گرفته شده است، اما برخی از اين پروژه ها 

نسبت به ديگر پروژه ها دارای اولويت هستند.
عضو شورای اسالمی شهر قم در ادامه به برخی پروژه های اولويت دار در 
مديريت شهری اشاره کرد و گفت: تكميل پياده راه ارم در منطقه هفت 
شهری حدفاصل خيابان شبســتان تا چهارراه شهدا ازجمله اين موارد 

است که به اميد خدا در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.
وی با تأکيد بر پيشرفت فيزيكی ۱۹ درصدی تقاطع سه سطحه ميدان 
نماز و پيگيری تداوم تكميل آن خاطرنشــان کرد: تقاطع غيرهمسطح 

شــهدای روحانيت در منطقه دو شهری در کنار تكميل ساختمان های 
شهرداری منطقه دو و سه و همچنين ساختمان شورای اسالمی شهر در 
کنار شهرداری مرکز از ديگر پروژه های اولويت دار مديريت شهری است.

محرری پيشرفت فيزيكی 65 درصدی تونل امام حسين )ع( در منطقه 
دو شــهری، حدفاصل ميدان امام حسين )ع( تا بلوار يادگار امام )ره( را 
موردتوجه قرار داد و ابراز اميدواری کرد با پيگيری های الزم، اين پروژه تا 

پايان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی همچنين درباره پروژه شــهربازی معارفی قم گفت: اسكلت اين 
پروژه در بلوار پيامبر اعظم )ص( بنا شده است و پيگيری مراحل تكميل 

آن بر اساس قرارداد منعقدشده ادامه دارد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر قم با اشاره به پيگيری تكميل دو سوله 
ورزشی در مناطق سه و پنج شهری اذعان کرد: سوله فرهنگی ورزشی 
منطقه پنج حدود ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكی دارد و در سال جاری به 
اتمام می رسد و سوله ورزشی منطقه سه شهری نيز با ۳5 درصد پيشرفت 

فيزيكی بر اساس زمان بندی پروژه در حال دنبال شدن است.
وی تكميل رمپ و لوپ های موجود در بلوار آيت اهلل بروجردی، شهرک 
قدس و منطقه فردوسی را از ديگر پروژه های اولويت دار مديريت شهری 
معرفی کرد و درباره ادامه تونل غدير در بلوار عمار ياسر گفت: به موازات 
تداوم تملكات در فاز پنج عمار ياســر، عمليات تونل اين محدود هم تا 

کوچه ممتاز توسط سازمان توسعه و عمران پيگيری می شود.
محرری ســپس به تداوم پروژه بی آر تی بلوار آيت اهلل بروجردی در 
حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری اشاره و اظهار کرد: احداث بوستان 
زائر به مساحت ۱۹ هكتار و ادامه فاز دوم بوستان خضر نبی )ع( نيز به 

مساحت ۱5 هكتار از ديگر پروژه های فعال مديريت شهری است.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: واحد شــماره يک گازی نيروگاه 
شهيد رجايی برای رفع اشكال کالچ و پمپ سوخت مايع آن، در دست 

تعميرات قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مديريت توليد برق شهيد رجايی، 
بهمن غنوی معاون تعميرات و نگهداری نيروگاه سيكل ترکيبی با اشاره 
به اشــكال ايجاد شده در واحد شماره يک گازی اين نيروگاه گفت: اين 
واحد با ظرفيت نامی ۱2۳ مگاوات برای رفع اشكال کالچ و پمپ سوخت 

مايع آن، از مدار توليد خارج شد و در دست تعميرات قرار گرفت .

معاون تعميرات و نگهداری نيروگاه ســيكل ترکيبی بيان داشت: به 
منظور تسريع در رفع اشكال کالچ و پمپ سوخت مايع و آماده سازی اين 
واحد برای توليد برق، متخصصان نيروگاه اقدام به خروج واحد و تعويض 
پمپ سوخت مايع و کالچ اين سيستم نمودند که با اين اقدام، اين واحد  

در کوتاه ترين زمان ممكن به مدار توليد برق بازگشت.
اين تعميرات در حالی انجام شد که در آغاز فصل تعميرات در نيروگاه 
شهيد رجايی، هم اکنون واحد شماره يک بخاری و واحد شماره ۴ گازی 

اين نيروگاه نيز تحت تعميرات اساسی قرار دارند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: بهارمســت گفت: در خصوص 
ســرانه فضای ورزشی هنوز با شــرايط مطلوب به ويژه در مناطق کم  
برخــوردار فاصله داريم و بايد با جديت بيشــتری برای رفع کمبودها 

گام برداريم.
به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــهرداری 
رشت - علی بهارمست در بازديد از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری رشت ضمن تقدير از تالشهای اين سازمان در بعد فرهنگی 
به ويژه در مناسبتها، اظهار کرد: عملكرد سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی در اجرای برنامه های فرهنگی به ويژه در مناسبت ها قابل تقدير 

است.
 سرپرست شهرداری رشت افزود: يكی ديگر از وظايف ذاتی مديريت 
شهری ترويج و توســعه ورزشهای همگانی است که سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشــی شهرداری رشت اقدامات خوبی در اين حوزه انجام 
داده است.

بهارمست با تاکيد بر ضرورت افزايش فضا و سرانه ورزشی در مناطق 
کم  برخوردار رشــت اذعان داشــت: اگر چه طی سالهای اخير اقدامات 
موثری در توسعه و بهسازی فضاهای ورزشی انجام شده است اما هنوز 
با شــرايط مطلوب به ويژه در مناطق کم  برخوردار فاصله داريم و بايد با 

جديت بيشتری برای رفع کمبودها گام برداريم.
رئيس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت نيز ضمن 
ارائه گزارشی از عملكرد سازمان، خواستار توجه بيشتر مسئوالن به اين 

سازمان در زمينه تخصيص اعتبارات شد.
در ادامه سرپرست شهرداری رشت به همراه معاون حمل و نقل و امور 
زيربنايی و ديگر مديران شهرداری از رصدخانه کوشيار گيالنی بازديد و 
روند تكميل و تجهيز اين رصدخانه را مورد ارزيابی قرارداده و دستورات 

الزم جهت تسريع در امور را صادر نمود.

رش��ت- خبرنگار فرصت امروز: با آغاز فصل ســرما، مديرعامل 
شــرکت گاز استان گيالن از همه مشترکين درخواست کرد تا پيش از 
روشــن نمودن وسايل گرمايشی خود، نسبت به بازرسی و سرويس آن 

اقدام کرده و از آماده به کار بودن اين وسايل اطمينان حاصل نمايند.
به گزارش روابط عمومی گاز گيالن، حسين اکبر مديرعامل شرکت 
گاز گيالن با آغاز فصل پاييز و شــروع ســرما از همه مشــترکين گاز 
درخواست نمود تا با رعايت نكات ايمنی و استفاده از وسايل گرمايشی 
استاندارد، پاييز و زمستانی آرام و امن را در کنار خانواده های محترمشان 

سپری نمايند.
حسين اکبر با بيان اين مطلب، افزود: مشترکين گرامی قبل از روشن 
کردن وســايل گرمايشی خود، بايد از صحت و سالمت شير و شيلنگ 
گاز، سالمت دستگاه و باز بودن مجرای دودکش اطمينان حاصل نمايند.

وی در ادامه گفت: استفاده از لوله هاي بخاري مناسب، بست فلزي و 
دودکش مجهز به کالهک H از ديگر مواردي هستند که رعايت آنها می 

تواند تا حد بسياری از بروز حادثه جلوگيری نمايد.
مديرعامل گاز گيالن گفت: يكی از داليل وقوع گازگرفتگی بويژه در 
استان های شمالی کشور، مسدود شدن مجرای دودکش ها به علت النه 

گذاری پرندگان در فصول بهار و تابستان می باشد، فلذا از همه مشترکين 
محترم تقاضا می شــود حتما نسبت به بررسی وضعيت دودکش های 

منازل خود پيش از استفاده از وسايل گرمايشی اقدام نمايند.
وی اظهار داشت: بر اساس آمارهای به دست آمده از اتفاقات رخ داده 
در سال های گذشته، بسياری از موارد گاز گرفتگی متعلق به خانه ها و 
اماکن وياليی بوده که تنها چند بار در سال مورد استفاده قرار می گيرند 
و ساکنين آن بدون بررســی های ايمنی اقدام به روشن کردن بخاری 
نموده که بعلت نقص در فرآيند اشتعال و گرمارسانی، موجب جمع شدن 

گاز مونوکسيد کربن در ساختمان و بروز حادثه شده است.
حسين اکبر با اشاره به اهميت اطالع رسانی و فرهنگ سازی در اين 
زمينه اظهار داشت: سازمان های تبليغی و آموزشی نظير صدا و سيما، 
آموزش و پرورش، رســانه های مكتوب و مجازی و ... بايد با ورود به اين 
عرصه، شــرکت گاز را درجهت نهادينه نمودن فرهنگ مصرف بهينه و 

ايمن گاز طبيعی ياری رسانند. 

اهواز- ش��بنم قجاوند: معاون مالی و امور پشتيبانی شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان گفت: به مناسبت روز ملی ايمنی و آتش نشانی 

مانور اطفای حريق در ايستگاه های برق اين شرکت انجام شد.
مهدی باســطی نيا با گراميداشــت و تبريک روز ملی ايمنی و آتش 

نشــانی و قدردانی از تالش های پرسنل آتش نشانی اين شرکت، بيان 
کرد: با هدف ارزيابی و ارتقاء سطح آمادگی و عملكرد گروه های عملياتی 
و آتش نشانی در پيشگيری و کنترل حريق های احتمالی، در دو ايستگاه 

برق مهزيار و صنايع فوالد اهواز مانور اطفای حريق برگزار شد.
وی افزود: در اين مانور در ساعت مشخصی، در اين ايستگاه ها آتش 
ســوزی با برنامه ای اتفاق افتاد تا زمان رسيدن نيروهای آتش نشانی از 
امور حمل و نقل به محل آتش سوزی و خاموش کردن آن مورد ارزيابی 
قرار گيرد. معاون مالی و امور پشتيبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با بيان اينكه اين مانور با همكاری دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل 
و H.S.E، معاونت بهره برداری و  حراســت و امور محرمانه انجام شده 

اســت، تصريح کرد: با اعالم آتش سوزی در ايستگاه های برق نيروهای 
آتش نشانی با تجهيزات کامل در کمترين زمان ممكن خود را به محل 
رساندند و وســايل خود را در محل مستقر و آتش را خاموش کرده اند 

که نشان از آمادگی باالی آنها برای مهار حوادث احتمالی داشته است.
باسطی نيا با بيان اينكه در 6 ماه گذشته نيروهای آتش نشان شرکت 
در ۸ مورد حادثه اطفای حريق حضور داشــته و حريق را کنترل کرده 
اند، تاکيد کرد: با توجه به حساســيت ايستگاه های برق و شرايط آب و 
هوايی و مصرف برق در خوزســتان، آتش نشانان شرکت نقش ويژه ای 
در کنترل و پيشگيری از حوادث دارند که بايد از زحمات و رشادت های 

شبانه روزی آنها تقدير و تشكر کرد.

آخرین وضعیت پروژه های شهری قم

از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛

رفع اشکال در کالچ و پمپ سوخت مایع  واحد شماره 1 گازی

سرپرست شهرداری رشت در بازدید از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

 افزایش سرانه ورزشی مناطق کم برخوردار با جدیت پیگیری شود

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن:

رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی، تضمین کننده پاییز و زمستانی آرام و امن

 آمادگی آتش نشانان در مانور اطفا حریق 
در ایستگاه های برق خوزستان

ارجمندزاده عنوان کرد:
سامانه بومی احراز هویت خدمات بندری در بندر بوشهر، راه اندازی شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مديرکل بنادر و دريانوردی استان بوشهر 
از راه اندازی سامانه بومی احراز هويت خدمات بندری در بندر بوشهر خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی، سياوش ارجمندزاده مديرکل بنادر و دريانوردی استان 
بوشــهر در اين باره گفت:با همت و تالش گروه نرم افزار اداره فناوری اطالعات 
و ارتباطات اداره کل بنادر و دريانوردی اســتان بوشــهر و در راستای هوشمند 
سازی و شفافيت فرآيندهای بندر، تحقق اهداف دولت الكترونيک و همچنين 
پيشگيری از تخلفات با توجه به ارائه خدمات به اشخاص حقيقی و حقوقی در 
پنجره خدمات بندری که منوط به ارائه اســناد هويتی معتبر شامل وکالتنامه، 
معرفی نامه، مدارک شخصی مشتريان و همچنين رفع اثر از احكام قضايی و نامه های توقيف سازمان های ذيصالح می باشد، سامانه بومی 

احراز هويت خدمات بندری در بندر بوشهر طراحی و پياده سازی شد.
ارجمندزاده افزود: اين سامانه به منظور استعالم و جستجوی پيشرفته در اسناد هويتی در اختيار کليه ذی نفعان زير مجموعه اداره کل 
بنادر و دريانوردی استان قرار گرفته است و از جمله مزايای اين سامانه می توان به درج و نگهداری آرشيو الكترونيكی کليه اسناد هويتی 
معتبر، حذف اسناد کاغذی، امكان رهگيری وضعيت هويتی اشخاص نيازمند خدمات بندری، تفكيک اسناد هويتی به سه دسته معرفی 
نامه، وکالت نامه و توقيف، افزودن تاريخ اعتبار به اســناد معرفی نامه و کالت نامه، درج حدود اختيارات به اسناد وکالت نامه، امكان درج 
ليستی از افراد حقيقی و حقوقی در يک سند توقيف، استعالم وضعيت توقيف افراد و شرکت ها بر اساس شناسه ملی، امكان رفع توقيف 
افراد و شرکت ها و پيوست نامه رفع توقيف، قابليت جستجوی پيشرفته در اسناد، امكان دريافت خروجی اکسل از گزارش ها، قابليت تعريف 

سطوح دسترسی سلسله مراتبی به بخش های سامانه،کاربری آسان با استفاده تكنولوژی طراحی وب اپليكيشن تک صفحه اشاره نمود.

پتروشیمی ایالم، تولید را از سر گرفت
ايالم- هدی منصوری: آرش خزايی رئيس مجتمع پتروشيمی ايالم:عمليات 
اورهال )تعميرات اساسی( مجتمع در مجموع به تعداد ۱۱۸6۴ فعاليت تعميراتی 
برای واحدهای الفين، پلی اتيلن سنگين، شيرين سازی خوراک، سرويس های 
جانبی، آفسايد و ناحيه غيرصنعتی با صرف بيش از ۹5 هزار نفر ساعت پس از 
برنامه ريزی، تخصيص منابــع و امكانات الزم، با همراهی و همكاری تيم های 
تعميراتی در تاريخ 2۱ شــهريور ۱۴۰۰ به اتمام رسيد.  در بازه زمانی يک ماهه 
اورهال کليه پروتكل های بهداشتی، دستورالعمل های ايمنی و بهداشت مجتمع 
بدون هيچگونه حادثه ای برای پرســنل و يا آسيب به تجهيزات پايان پذيرفت.  
پتروشيمی ايالم پس از دريافت خوراک از پااليشگاه گاز ايالم در تاريخ 5 مهر ماه۱۴۰۰ و با تالش شبانه روزی همكاران در همان روز در 

مدار توليد قرار گرفت و هم اکنون توليد اتيلن، پروپيلن، بنزين پروليز، پلی اتيلن سنگين در مجتمع انجام می گيرد.

ارزش معامله این هفته به ۳۰ میلیارد تومان رسید؛
 عرضه هزار تنی پلی اتیلن سبک خطی »شاراک«

 توسط شرکت پتروشیمی شازند
اراک- فرناز امیدی: حجم معامله محصول پلی اتيلن خطی برابر با ۱,۰۰۰ 
تن اعالم شــده و ارزش معامله اين محصــول طی اين هفته بالغ  بر ۳۰ ميليارد 

تومان بوده است.
به گزارش بورس نيوز، شــرکت پتروشيمی شــازند در هفته ای که گذشت 
۴,۱۰۰ تن از انواع پلی پروپيلن در گريد های مختلف را در بورس کاال عرضه کرد 

اما؛ تقاضايی برای فروش اين محصول وجود نداشت.
ديگر محصولی که پتروشــيمی شازند به عرضه گذاشته مربوط به پلی اتيلن 
ســبک خطی بوده که ۱,۰۰۰ تن در بورس کاال عرضه شــده که از اين مقدار 
۱,۹۴۰ تن مورد تقاضا واقع شده بود. حجم معامله محصول پلی اتيلن خطی برابر با ۱,۰۰۰ تن اعالم شده و ارزش معامله اين محصول طی 
اين هفته بالغ بر ۳۰ ميليارد تومان بوده است. پتروشيمی شازند در هفته منتهی به ۹ مهرماه سال ۱۴۰۰ محصول منومر وينيل استات را به 
مقدار 5۰6 تن در بورس کاال مورد عرضه قرار داد که ۴۹5 تن از اين محصول را به فروش رساند. نرخ فروش ميانگين اين محصول برابر با 

۳۹۷,۴۳۹ هزار ريال اعالم شده و ارزش معامله منومر وينيل استات بالغ بر ۱۹,۷5۰ ميليون تومان گزارش شده است.

حریق کارگاه صافکاری در جرجان ششم با تالش ماموران آتشنشانی 
گرگان مهار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: موسی الرضا صفری رييس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری گرگان با اشاره به وقوع 
آتش ســوزی در کارگاه صافكاری، گفت: صبح روز جمعه نهم مهر ماه در پی تماس شــهروندان پس از مشاهده آتش و دود داخل کارگاه 
صافكاری در جرجان ششم، آتش نشانان از دو ايستگاه عملياتی شماره ۴ و 2 به محل حادثه اعزام شدند.صفری ادامه داد: ايستگاه های 
عملياتی پس از اعالم ستاد فرماندهی به محل حادثه اعزام و عمليات اطفاء را آغاز نمودند که با تالش آتش نشانان حريق در مدت زمان 
کوتاهی مهار و از سرايت آن به کارگاه های مجاور جلوگيری شد.رئيس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری گرگان با بيان اينكه 
روشن ماندن هر گونه تجهيزات برقی و يا لوازم گازسوز می تواند عامل بروز آتش سوزی ها باشد، يادآور شد: بی احتياطی و سهل انگاری 
عامل اصلی در بروز آتش سوزی محيط های کارگاهی است و از اين رو انتظار می رود مسئولين کارگاه ها آموزش های کافی ايمنی را برای 

افراد کارگاه برگزار نمايند.حريق کارگاه صافكاری در جرجان ششم با تالش ماموران آتشنشانی گرگان مهار شد

اجرای عملیات دیوارکشی در 19 مکان پرخطر توسط شهرداری گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از اجرای عمليات ديوارکشی در ۱۹ مكان رها شده و خطرزا 
خبر داد.در اجرای بند ۱۴، ماده 55 و ۱۱۰ قانون شــهرداری ها در 6 ماهه ۱۴۰۰ تعداد ۱۹ مكان مورد عمليات ديوارکشــی و رفع خطر 
قرار گرفت.اجرای عمليات ديوارکشی جهت جلوگيری از دپوی زباله و خاک و نخاله، به عنوان يكی از عوامل نازيبايی چهره شهر و محل 
زندگی و تكثير جوندگان موذی از قبيل موش، انجام می شود.بر اساس قانون، شهرداری ها موظف به ديوار کشی زمين های باير که در 
محدوده شهر قرار دارد، هستند.در صورت اجرای عمليات ديوار کشی توسط شهرداری، مالک موظف به پرداخت جريمه و هزينه ديوارکشی 

به شهرداری خواهد بود.

اهدای بسته لوازم خانگی و نوشت افزار به اهالی روستای سرتیکن جاسک
 بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی باحضور سردار ساالری 
فرمانده ســپاه امام ســجاد و محمد رادمهر فرماندار جاسک، بسته کمک های 

شرکت توزيع نيروی برق به اهالی روستای سرتيكن جاسک اهدا شد.
منابع اين کمک ها از محل صرفه جويی در مصرف برق تابستان امسال و با 
همكاری پايگاه بسيج شرکت توانير جمع آوری و به اين روستا اختصاص يافت. 
برای اهدای اين کمک ها سه استان سيستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان از 
سوی شرکت توانير تعيين شد که روستای سرتيكن شهرستان جاسک باتوجه به 

محروميت اين منطقه برای اهدای اين بسته ها انتخاب شد.
اين بسته ها شامل 2۸ يخچال و پنكه و 5۰ بسته نوشت افزار ويژه دانش آموزان است که همزمان با آغاز بازگشايی مدارس طی مراسمی 
به اهالی اين منطقه اهدا شد. باتوجه به اينكه روستای سرتيكن به تازگی برق دار شده، انشعاب برق نيز به صورت کامل با هزينه شرکت 

توزيع نيروی برق به منازل اين روستا واگذار می شود.

برگزاری کالس آموزشی و مانور اطفای حریق در ناحیه مارون
اهواز- ش��بنم قجاوند: مدير امور بهره برداری ناحيه مارون شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: به مناســبت هفتم مهرماه روز ملی ايمنی و آتش 

نشانی، در اين ناحيه کالس آموزشی و مانور اطفای حريق برگزار شد.
رضا محمديان بيان کرد: به مناسبت روز ملی ايمنی و آتش نشانی با حضور 
جمعی از پرســنل ناحيه و دعوت از کارشناس ســازمان آتش نشانی رامهرمز، 
چگونگی نحوه اطفای حريق به صورت تئوری، آشــنايی با خاموش کننده ها و 
کاربرد آنها و نحوه تشــخيص انواع کپسول های آتش نشانی از روی ظاهر آنها، 

آموزش داده شد.
وی افزود: عالوه بر آموزش های تئوری، در پست هرمز رامهرمز مانور اطفای حريق نيز برگزار شد تا پرسنل به صورت عملياتی استفاده 

از کپسول های آتش نشانی را تمرين کرده باشند.
مدير امور بهره برداری ناحيه مارون با تشكر از تالش های نيروهای آتش نشانی و اشاره به نقش آنها در کنترل حوادث، تصريح کرد: هدف 

از برگزاری اين دوره آموزشی و مانور، يادآوری نكات ايمنی به پرسنل و حفظ آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی است .

ساری – دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری گفت : مدير منطقه ساری به اتفاق جمعی از 

مسئولين با خانواده جانبازان شرکت ديدار کردند.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی،عباس خليل پور 
مســئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری بيان کرد : سبحان رجب پور مدير شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ســاری به اتفاق جمعی ازهمــكاران در هفته دفاع 
مقدس با خانواده ايثارگران زاغی و عليزاده در شهرســتان ساری ديدار 

کردند .
در اين ديدار سبحان رجب پور مدير شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ســاری عنوان کرد : از ايثارگری جانبازان در هشت سال 
دفاع مقدس به عنوان اسوه های صبر و استقامت درسها بايد آموخت و 

سيره رفتار و کردار آنها را سر لوحه زندگی خود قرار دهيم .

وی افزود : ايثارگران ســبحان زاغی و رضــا علی عليزاده  با دفاع از 
نظام مقدس اسالمی و نائل شــدن به درجه جانبازی ، جامعه و  ما را 
مديون خود و خانواده صبورشــان کرده اند وامروز وظيفه ما تجليل و 

بزرگداشــت اين بزرگ مردان اســت که عالوه بر رسالت حفظ روحيه 
جهادی و ايثار ، يكی از پيام رســانان واقعی اهداف شهدا و هشت سال 

دفاع مقدس می باشند  .
در ادامه رجب پور در حضور ميهمانــان در منزل ايثارگران زاغی و 
عليزاده خطاب به خانواده های شهدا و ايثارگران اظهار داشت : شهدا و 
ايثارگران خود را فدای آرمان های اسالم و وطن اسالمی کردند و برای 

برپايی کشوری آزاد و دينی ، از جان خود گذشتند .
ســبحان رجب پور در ديدار با خانواده ايثارگران اذعان کرد : ما خود 
را مديون ايثارگران دفاع مقدس و خون شــهدا می دانيم و آرمان آنها 

را برای دست يافتن به اهداف بلند انقالب اسالمی دنبال می کنيم.
وی افزود : شما ايثارگران از افتخارات اين شرکت هستيد و ما سعی 
می نماييم درهمه فعاليت ها روش و منش شما را سرلوحه کارهايمان 

قرار دهيم .

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

دیدار و تجلیل از خانواده ایثارگران درهفته دفاع مقدس
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شماره 1876
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چگونه در مصاحبه های کاری هوشمندانه ظاهر شویم؟

به قلم: جف چارلز
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

مصاحبه ها هرگز فرآیندهایی ســاده نیســتند. اینکه شــما برای مدت زمانی به نسبت طوالنی اقدام به 
گفت وگو و پاسخگویی به سواالت مختلف نمایید، ذهن هر کسی را خسته خواهد کرد. با این حال در عمل 
راه گریزی از مصاحبه در دنیای کســب و کار نیست. شما به عنوان یک کارآفرین نه تنها با مصاحبه های 
اســتخدامی، بلکه روزنامه نگاران کنجکاو نیز رو به رو هســتید. با این حساب باید خودتان را برای انجام 
مصاحبه های باکیفیت و دقیق آماده نمایید، در غیر این صورت شــانس تان برای موفقیت در دنیای کسب 

و کار به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
هدف اصلی در این مقاله بررســی برخی از راهکارهای موفقیت در مصاحبه های مختلف کاری است. در 
ادامه برخی از نکات برای حضور و تعامل هوشمندانه با مصاحبه کنندگان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

اهمیت هنر گوش دادن 
وقتی شما در یک مصاحبه حاضر می شوید، باید بیش از اینکه در تالش برای بیان نکات و نقل قول های 
از قبل حفظ کرده تان باشــید، به طرف مقابل گوش دهید. گاهی اوقات شــما با سوالی رو به رو می شوید 
که از قبل پاســخی برای آن ندارید. در این صورت باید با اســتفاده از خالقیت ذهنی تان جوابی درست و 
قابل توجه برای ســوال موردنظر آماده نمایید، در غیر این صورت شانســی برای انجام دادن یک مصاحبه 

درست نخواهید داشت. 
شــما به عنوان فردی که نظر یک رســانه یا حتی برند را جلب کرده اید، باید همیشه پاسخ هایی کوتاه 
و دقیــق به طرف مقابل دهید، در غیر این صورت صحبت های طوالنی شــما همه را ناامید خواهد کرد. 
بنابراین پیش از شروع به صحبت کردن برای ارائه پاسخ چند ثانیه ای با خودتان فکر کنید و سپس شروع 

به صحبت نمایید. 
طرح پرسش های جذاب

مصاحبه ها در سراســر دنیا فقط مربوط به طرح ســوال از یک طرف و پاسخگویی طرف مقابل نیست. 
شــما به عنوان یک کارآفرین خالق امکان فراتر رفتن از این امر را دارید. بر این اســاس در صورت امکان 
سواالت مناسب و جزئی از طرف مقابل تان بپرسید. این امر مصاحبه کننده را نیز در روند گفت وگو درگیر 

خواهد کرد. 
بســیاری از کارآفرینان تجربه برگزاری مصاحبه های استخدامی برای شرکت شان را دارند. شما در این 
نوع مصاحبه ها همیشــه به دنبال سواالت کلیدی هســتید. بنابراین طرح یک سوال درست و اساسی از 
طرف مقابل برای پیشــبرد بحث با حتی عوض کردن جهت آن در مســیر دلخواه تان ایده بدی نخواهد 
بود. البته یادتان باشــد سوال شما نباید مسیر گفت وگو را به طور کامل عوض کرده و خودتان را به جای 

مصاحبه کننده قرار دهید. 
داستان سرایی را به یاد داشته باشید

داستان ســرایی در هــر موقعیتی تاثیرگذاری خــاص خودش را دارد. وقتی شــما در مصاحبه کاری با 
یک شــرکت بزرگ هستید، داستان ســرایی امکان شکستن یخ جلسه و همینطور بیان نکات مهم به طور 
غیرمستقیم را می دهد. بسیاری از مردم شنیدن داستان های جذاب را دوست دارند. با این حساب اگر شما 
در مصاحبه تان اندکی داستان ســرایی نیز انجام دهید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی طرف مقابل به 

طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
امروزه بسیاری از مردم داستان سرایی را به خوبی بلد نیستند. با این حساب شما به عنوان یک کارآفرین 
باید به طور قابل مالحظه ای در تالش برای تقویت مهارت های تان به عنوان داستان سرا باشید، در غیر این 

صورت حتی یک نفر نیز به مصاحبه های شما توجه نخواهد کرد. 
نقطه ها را به هم وصل کنید

وقتی شما در یک مصاحبه حاضر می شوید، هر سوالی با سوال بعدی نوعی ارتباط معنایی دارد. یک ایده 
جذاب در این میان تالش برای وصل کردن نقاط مشــترک سواالت به یکدیگر و تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براســاس این فرآیند است. شما با چنین کاری امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به طور حرفه ای را پیدا خواهید کرد. 
برخی از کارآفرینان حرفه ای به خوبی ارتباط میان ســواالت در مصاحبه ها را پیدا کرده و حتی از آنها 
برای پیش بینی ســواالت بعدی استفاده می کنند. بدون تردید این امر سختی های خاص خودش را دارد، 
اما به محض اینکه شما آن را یاد بگیرید، بدل به فردی حرفه ای در انجام مصاحبه های کاری خواهید شد. 
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Wizard Cntent کارشناس بازاریابی و عضو تیم بالگری

ترجمه: علی آل علی

آیا شــما به دنبال مدیریــت حرفه ای اکانــت برندتان در 
شبکه های اجتماعی هســتید؟ کارآفرینان برای دستیابی به 
این هــدف اول از همه باید یک تقویم حرفــه ای در اختیار 
داشته باشند. شــاید در نگاه نخست تقویم ابزاری کلیشه ای 
و حتی غیرکاربردی به نظر برســد، اما امروزه به لطف توسعه 
فناوری های در دسترس کسب و کارها با تقویم های حرفه ای 
امکان مدیریت بخش های گسترده ای از بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی به طور خودکار فراهم شــده است. این امر به شما 
بــرای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان کمک شــایانی 
خواهد کرد. همچنین فرآیند بازاریابی را نیز بیش از هر زمان 

دیگری ساده می کند. 
یکی از چالش های همیشــگی تیم های بازاریابی بارگذاری 
به موقع محتوا در شــبکه های اجتماعی یا هماهنگ ســازی 
بخش های مخلتف آن است. این امر دردسرهای بسیار زیادی 
برای هر کسب و کار به همراه خواهد داشت. اگر به این موضع 
مسئله همگام سازی پست های مختلف در پلتفرم های گوناگون 
را هم اضافه کنیم، دیگر مشــکالت کســب و کارها به طور 
تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. راهکار اساســی برای تمام 

این مشکالت چیزی نیست به غیر از تقویم بازاریابی. 
تقویم بازاریابی به شما امکان مدیریت زمان بندی و انتشار 
پست های تان در شبکه های اجتماعی را می دهد. به این ترتیب 
شما همیشه کارهای تان را در زمان مناسب و بدون تاخیرهای 
گســترده انجام خواهید داد. درست به همین خاطر در طول 
سال های اخیر استفاده از چنین ابزارهایی در میان کارآفرینان 
و تیم های بازاریابی به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده 

است. 
اگر شما هم به دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان به طور کاربردی هســتید، باید اول از همه 
یــک ابزار حرفه ای در زمیه تقویم بازاریابی پیدا کنید. امروزه 
با توســعه ابزارهای در دسترس برندها عمال انتخاب یک ابزار 
خوب بدل به امری ســخت و دشوار شــده است. درست به 
همین خاطر ما در این مقاله قصد بررسی برخی از مهمترین 
نکات در رابطه با انتخــاب ابزارهای حرفه ای تقویم بازاریابی 
را داریم. در ادامه در قالب بررســی برخی از بهترین ابزارهای 
موجود در بازار به بررسی برخی از نکات اساسی در این راستا 

نیز خواهیم پرداخت. 
بهترین ابزارهای تقویم بازاریابی در شبکه های 

اجتماعی
ما در این بخش فهرست مناسبی از بهترین ابزارهای موجود 
در بازار گردآوری کرده ایم. این امر به شــما برای تاثیرگذاری 
بر روی فرآیند بازاریابی و حضور بهتر در شبکه های اجتماعی 
کمک خواهد کرد. در ادامه برخــی از ابزارهای حرفه ای را با 
ســطح کاربری برندهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. 
این امر به شما برای انتخاب بهترین ابزار ممکن کمک خواهد 

کرد. 
)Promote Rpublic( پروموت ریپابلیک

اولین ابزاری که قصد بررسی در این مقاله را داریم، یکی از 
بهترین و قدرتمندترین ابزارهای موجود در بازار است. پروموت 
ریپابلیک بــه تیم های بازاریابی امکان صرفه جویی در زمان و 
انرژی شــان را می دهد. هدف اصلی از ارائه این ابزار کمک به 
بازاریاب ها برای پیگیــری خودکار کارهای تکراری در عرصه 
بازاریابی و تبلیغات اســت. به این ترتیب شما زمان بیشتری 
برای کار بر روی بخش های مهمتر کســب و کارتان خواهید 

داشت.
بدون تردید فرآیندهایی نظیر ارســال پیام یا بارگذاری به 
موقع محتوا برای هر تیم بازاریابی سخت و حتی کسل کننده 
خواهد بود. اگــر در این میان یک ابزار حرفه ای چنین کاری 
را برای شــما انجام دهد، بسیاری از مشکالت تان حل و فصل 

خواهد شد. 
نکته جالب درباره ابزار پروموت ریپابلیک هماهنگی باالی 
آن با ابزارهای گوگل است. به این ترتیب شما در قالب استفاده 
از آن امکان مشــاهده آمارهای تکمیلی گوگل را نیز خواهید 
داشت. این امر شاید در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، 
اما در بلندمدت کیفیت محتوا و شیوه بازاریابی شما را به طور 

قابل مالحظه ای بهبود می بخشد. 
هزینه اســتفاده از ابزار پروموت ریپابلیک بســتگی به نوع 
نیازهای شما دارد. بر این اساس از پیشنهاد ساالنه 108 دالر 
برای کاربری ســاده و ساالنه 468 دالر برای کاربری حرفه ای 
امکان انتخاب وجود دارد. بدون تردید شما برای شروع کارتان 
نیازی به یک بســته حرفه ای ندارید. با این حســاب سطح 
کاربردی معمولی نیز برای شــما کافــی خواهد بود. بنابراین 
چندان دنبال صرف هزینه های گزاف در زمینه کار با ابزارهای 

تقویم بازاریابی نباشید و کارتان را بسیار ساده شروع کنید. 
)Social Bee( سوشیال بی

سوشیال بی یکی دیگر از ابزارهای حرفه ای برای مدیریت 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. این ابزار به 
معنای واقعی فراتر از تقویمی صرف برای شما عمل می کند. 
هدف اصلی از توسعه این ابزار رفع نیاز کسب و کارها نسبت 
بــه ابزارهای مختلف و گردآوری تمــام خدمات در یک ابزار 
یکپارچه بود. با این حســاب مشــاهده امکانات مختلف ابزار 

سوشیال بی نباید برای شما غافلگیرکننده باشد. 
شما با اســتفاده از ابزار سوشیال بی امکان طراحی محتوا 
به طور حرفه ای و ســپس تعیین زمانی بــرای بارگذاری آن 
را خواهید داشــت. مزیت این امر امکان طراحی محتواهای 
مختلف و ســپس بارگذاری شــان در زمان دلخواه تان است. 
چنین امــری به طور معمول مورد بی توجهی بازاریاب ها قرار 
می گیرد. درســت به همین خاطر بازاریاب ها به طور مداوم با 
مشکالتی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دست 

و پنجه نرم می کنند. 
اگر بهترین محتوای بازاریابی دنیا هم در زمان نامناســبی 

بارگذاری شود، سطح تاثیرگذاری اش بر روی مخاطب هدف 
بــه طور قابل مالحظه ای کاهش پیــدا خواهد کرد. بنابراین 
دســت کم برای اینکه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
طور حرفه ای دنبال شود، شما نیاز به یک ابزار حرفه ای مثل 

سوشیال بی دارید. 
اگر شــما از آن دسته بازاریاب هایی هســتید که میانه 
خوبــی با پرداخت هزینه برای ابزارهــای بازاریابی ندارید، 
سوشــیال بی بهترین انتخاب برای شــما خواهد بود. شما 
امکان استفاده محدود از امکانات این ابزار به طور رایگان را 
دارید. همچنین در صورت تمایل برای استفاده از خدمات 
گسترده آن فقط با پرداخت 19 دالر امکان خریدش را پیدا 
می کنید. این ابزار در مقایســه با دیگر ابزارهای حرفه ای و 
تقویم های موجود در بازار یکی از اقتصادی ترین پیشنهادها 

را به شما عرضه می کند. 

)Agorapulse( آگورا پالس
یکی از معیارهای تشخیص ابزارهای حرفه ای از نمونه های 
آماتور توجه به میزان اســتفاده برندها و مدیران بازاریابی از 
هر کدام اســت. وقتی درباره آگورا پالس پای 31 هزار مدیر 
بازاریابی در میان باشد، بدون تردید باید نسبت به کیفیت آن 
مطمئن شد. به هر حال بازاریاب ها در سراسر دنیا بی دلیل به 

یک ابزار توجه نشان نمی دهند. 
ابــزار آگورا پالس هیچ ادعای خاصــی در زمینه کمک به 
تیم هــای بازاریابی ندارد. تنها هــدف در این میان کمک به 
برنامه ریزی بهتر و همچنین بارگذاری ســر موقع محتواست. 
بنابراین شــما در کار با این ابزار یکســری امکانات ســاده و 
کاربردی را در دســترس خواهید داشت. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف کمک شایانی 

خواهد کرد. 
امروزه بســیاری از برندها برای برنامه ریزی درباره انتشــار 
محتوای بازاریابی در شــبکه های اجتماعی بــه طور مداوم 
درگیر تصمیم های غلط و همچنین گزینه هایی مثل همکاری 
پرهزینه با آژانس های بازاریابی هستند. شما با استفاده از آگورا 
پالــس امکان بهره مندی از امکانات اساســی در این زمینه با 

هزینه ای بسیار اندک را خواهید داشت. 
قیمت اســتفاده از سرویس آگورا پالس بسته به سطح نیاز 
شما متفاوت است. این امر از بسته رایگان برای کاربری ساده 
تا هزینه ساالنه 948 دالر برای بسته ویژه متغیر است. ویژگی 
اصلی بسته ویژه آگورا پالس امکان بهره مندی از پشتیبانی 24 
ساعته است. بنابراین شما در عمل با پرداخت هزینه بسته ویژه 
از خدماتی مشابه آژانس های بازاریابی نیز بهره مند می شوید. 

)Content Cal( کانتنت کال
مدیریت محتوا در شبکه های اجتماعی امری مهم و دقیقا در 
ردیف زمان بندی آن است. بسیاری از برندها علی رغم رعایت 
زمان بندی های درســت به دلیل کیفیت پایین محتوای شان 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست می دهند. 
این امر موضوع اصلــی ابزار کانتنت کال و دلیل عرضه ای به 

بازار بوده است. 
شما در کانتنت کال در واقع در قالب یک شبکه اجتماعی 
امکان تعامل با دیگر بازاریاب ها و حتی مشاهده تجربه کار آنها 
را خواهید داشت. این امر شاید بسیار ساده به نظر برسد، اما 
به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود روند 

فعالیت تان کمک شایانی خواهد کرد. 
بســیاری از برندها بدون اســتفاده از یــک مثال عینی و 
بهره مندی از کمک های کاربردی امکان اســتفاده از ابزارهای 
تقویم بازاریابی را ندارند. این امر درباره شــبکه های اجتماعی 
به دلیل ضرورت انتشار مداوم محتوا مصداق بارزتری دارد. در 
این میان ابزار کانتنت کال به شما برای الگوبرداری از برندهای 
دیگر کمک خواهد کرد. فضای این ابزار به معنای واقعی نوعی 
پلتفرم برای کمک همه بازاریاب ها به یکدیگر است. بنابراین 
شما با هر سطحی از مهارت امکان شروع به کار در این فضا و 

حتی کمک کردن به کاربران دیگر را خواهید داشت. 
نکته مهم درباره استفاده از ابزار کانتنت کال هزینه آن است. 
شــما برای بهره مندی از امکانات پایه ای تقویم این سرویس 
امکان استفاده از دموی رایگان برای یک ماه را دارید، اما پس 
از پایــان این دمو باید حتما برنامه ماهانــه 37 دالری اش را 
خریداری کنید، در غیر این صورت امکان استفاده از هیچ کدام 
از خدمات آن را نخواهید داشت. این امر شامل بخش پلتفرم 
بازاریاب هــا و الگوبــرداری از کارهای دیگــر بازاریاب ها نیز 
می شود. با این حساب شما باید بودجه به نسبت مناسبی برای 
استفاده از ســرویس های این بخش در اختیار داشته باشید، 
در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 

)Pally( پالی
پالی یکی از ابزارهای تقویم بازاریابی مخصوص اینستاگرام 
است. امروزه اغلب برندها برای بازاریابی قبل از همه به سراغ 
اینستاگرام می روند. دلیل این امر نیز تا حد زیادی واضح است. 
شــما در فضای این ابزار امکان استفاده از خدمات گوناگون 
بازاریابی را دارید. اینستاگرام در طول سال های اخیر امکانات 
بســیار زیادی در اختیار بازاریاب ها قرار داده اســت. این امر 
شامل توسعه امکانات بارگذاری و ویرایش ویدئو و همچنین 
خرید درون برنامه ای است. با این حساب مشاهده یک تقویم 

حرفه ای برای اینستاگرام امر عجیبی نخواهد بود. 
مزیت اصلی ابزار پالی هماهنگی باالی آن با محیط کاربری 
اینستاگرام است. یکی از مشکالت اساسی هر تیم بازاریابی در 
زمینه کار با ابزارهای مربوط به اینستاگرام عدم هماهنگی شان 
با یکدیگر است. چنین امری در رابطه با طراحی پالی به طور 
ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است. با این حساب شما مشکلی 
از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید 
داشــت.  نکته جالب درباره استفاده از ابزار پالی هزینه بسیار 
پایین آن اســت. بر این اساس تیم های بازاریابی امکان شروع 
بــه اســتفاده از این ابــزار در ازای 15 دالر در ماه را خواهند 
داشت. همچنین نسخه دموی آن نیز با امکانات محدودتر به 
طور دائمی برای عالقه مندان فعال خواهد بود. با این حساب 
شما باید عملکرد قابل مالحظه ای در زمینه کار با این ابزار از 
خودتان نشــان دهید. اگر تجربه قبلی در این راستا ندارید، 
شــروع کار با سرویس رایگان پالی بهترین گزینه خواهد بود. 
این امر شــما را نســبت به فضای کلی این ابزار آشنا کرده و 
امکان صرفه جویی در هزینه های تان را به همراه خواهد داشت. 

)Iconosquere( آیکونو اسکوئر
اغلــب بازاریاب هــا به دنبال ابزاری هســتند کــه از تمام 
شــبکه های اجتماعی پشتیبانی نماید. این امر اهمیت بسیار 
زیادی از نظر کیفیــت بازاریابی و از همه مهم تر صرفه جویی 
در هزینه ها دارد. اینکه شــما برای هر پلتفرم نیاز به یک ابزار 
جداگانه داشته باشــید، برای هر تیم بازاریابی نوعی کابوس 
خواهد بود. درســت به همین خاطر آیکونو اســکوئر به شما 
امــکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هــدف و مدیریت تمام 
شبکه های اجتماعی به طور یکجا را می دهد. این ابزار در مدت 
زمانی کوتاه به شهرت بســیار باالیی دست پیدا کرده است. 
بنابراین اگر شــما هم به دنبال فرآیندی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان هستید، باید استفاده از چنین ابزاری 
را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید زمان کافی برای 
جلب نظر مشتریان را به طور قابل مالحظه ای از دست بدهید. 
هزینه اســتفاده از ابزار آیکونو اســکوئر در مقایسه با دیگر 
ابزارهای مشــابه اندکی باالتر است. با این حال اگر شما از آن 
اســتفاده کنید در عمل تمام پلتفرم های اجتماعی را تحت 
پوشش خواهید داشت. هزینه استفاده از این سرویس ماهانه 
59 دالر خواهد بود. با این حســاب شما ابزار گرانی را پیش 
روی تــان دارید. توصیه ما اســتفاده از چنین ابزاری فقط در 
صورت حرفه ای شــدن در حوزه بازاریابی اســت، در غیر این 
صورت شما هزینه بسیار زیادی همراه با نتیجه اندک صورت 

داده اید. 
)Sendible( سندیبل

یکــی دیگر از ابزارهایی که تمــام پلتفرم های اجتماعی را 
تحت پوشش قرار می دهد و از همه مهم تر اینکه بسیار فراتر از 
نوعی تقویم بازاریابی است، سندیبل نام دارد. این ابزار امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون دردسرهای اضافی را 
به همراه خواهد داشت. همچنین تیم های بازاریابی با استفاده 
از این ابزار به تمام سرویس های مهم نظیر گوگل بیزینس نیز 
متصل خواهند شــد. با این حساب شما در عمل با ابزاری به 

شدت حرفه ای مواجه هستید. 
زمان بندی دقیق برای بارگذاری محتوا همیشه در تقویم های 
بازاریابی وجود دارد. با این حال سندیبل پا را فراتر از این حوزه 
گذاشــته و حتی امکان ویرایش محتوا پیش از انتشار را نیز 
فراهم کرده است. نکته جالب اینکه تمام این خدمات با سطح 
قیمت مناسبی عرضه می شــود. شما با پرداخت 29 دالر در 
ماه امکان اســتفاده از خدمات این ابزار را پیدا خواهید کرد. 
بنابراین مشکل چندانی پیش روی شما برای استفاده از چنین 

ابزاری نخواهد بود. 
)Trello( ترلو

ترلو ترکیبی از تقویم های سنتی بازاریابی و نمونه های به روز 
آن است. این ابزار به شما امکان پیگیری تمام نیازهای تان در 
زمینه زمان بندی محتوا را می دهد. بنابراین اگر مشــکلی در 
این راســتا دارید، باید اول از همه به سراغ ترلو بروید. امروزه 
ابزارهایی که امکانات بســیار متنوعی دارند، برای بسیاری از 
برندهای تازه کار چندان جذاب نیست. درست به همین خاطر 
استفاده از ابزاری ساده و کاربردی برای برندها در اولویت قرار 
دارد. ترلو دقیقا این کار را برای شما صورت می دهد. بنابراین 
اگــر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هســتید و 
نیــازی به یک ابزار بیش از اندازه حرفــه ای ندارید، باید ترلو 

را انتخاب کنید. 
ابزار ترلو با توجه به امکانات ساده ای که ارائه می دهد، سطح 
قیمت مناسبی نیز دارد. شما امکان استفاده از امکانات ساده ای 
ابزار فقط با پرداخت 10 دالر در ماه را خواهید داشــت. این 
سطح قیمت برای تقویم های بازاریابی بسیار مناسب محسوب 
می شــود. همچنین باید توجه داشــت که ابزار ترلو از تمام 
شــبکه های اجتماعی نیز پشتیبانی کرده و از نظر استفاده و 

هماهنگی با پلتفرم های مختلف هیچ مشکلی ندارد. 
)Story Chief( استوری شف

اســتوری شــف ابزاری فراتر از کمک به بازاریاب ها برای 
مدیریت و انتشــار زمان بندی شده محتوای بازاریابی شان در 
شبکه های اجتماعی است. بر این اساس شما امکان استفاده 
از این ابزار برای مدیریت وردپرس را نیز خواهید داشــت. این 
امر به بازاریاب ها امکان ســاماندهی وضعیت اکانت های شان 
در شــبکه های اجتماعی و همچنین سایت و وبالگ رسمی 
برندشان به طور یکپارچه را می دهد. بنابراین شما در استفاده 

از این ابزار هیچ محدودیتی نخواهید داشت. 
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بهترین تقویم های بازاریابی در شبکه های اجتماعی کدامند؟


