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سهم21درصدیایرانازمجموعیارانهانرژیجهاننشانمیدهد

ایران در صدر 
اقتصادهای یارانه ای

فرصت امروز: بررسی داده های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که ایران با اختالف فاحش، در جایگاه نخست 
یارانه پرداختی انرژی در جهان قرار دارد و در دوره زمانی 2010 تا 2020، میزان پرداخت یارانه گاز در ایران معادل 
مجموع یارانه 16 کشور جهان بوده است. براساس مطالعه ای که به تازگی از سوی اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و 
پتروشیمی ایران و با استناد بر داده های آژانس بین المللی انرژی انجام شده است، سهم ایران از مجموع یارانه پرداختی 
انرژی در جهان، 21.5 درصد است. این گزارش در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی اتاق تهران و از سوی سعید...
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نگـــاه
موسسهتحقیقاتی
»فیچسلوشنز«
پیشبینیکرد

خیزصادراتنفت
ایراندرسال2023

تحقیقات������ی  موسس����ه 
کرده  پیش بینی  فیچ سلوش��نز 
اس��ت که توافق برجام تا اواخر 
س��ال 2022 و یا حتی س��ال 
2023 ب��ه تعوی��ق می افتد و 
در نتیج��ه بخش عمده رش��د 
ص��ادرات نفت ایران در س��ال 
خواه��د  اتف��اق   2023-24
افتاد. در این گزارش که مرکز 
پژوهش های ات��اق ایران آن را 
منتش��ر کرده اس��ت، موسسه 
از  فیچ سلوش��نز  تحقیقات��ی 
وضعی��ت صنعت نف��ت و گاز 
ای��ران در فص��ل س��وم س��ال 
2021 گزارش داده و همچنین 
ب��ا اس��تفاده از پیش بینی های 
تعدیل شده با چشم انداز توافق 
هسته ای میان ایران و آمریکا، 
مؤلفه های کلیدی صنعت نفت 
و گاز برای یک دوره 10 س��اله 
ت��ا س��ال 2030 را پیش بینی 

کرده است.
در  گ��زارش،  این  براس��اس 
ح��ال حاضر به دلی��ل کاهش 
تقاض��ای نف��ت و گاز داخل��ی 
تحت فش��ار تحریم های ثانویه 
آمری��کا و همچنین ب��ه دلیل 
ش��یوع کرونا، تمرکز هزینه ای 
ش��رکت ملی نفت ایران صرف 

ارتق��ا و مدرن س��ازی 
2فعالیت های جاری...
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فرص��ت امروز: از س��ال 2013 و با تصمی��م دولت چین، طرح 
ابت��کاری »کمربن��د و راه« رس��ما مطرح ش��د. در چارچوب این 
ابتکار، چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج فارس و دریای 
مدیترانه و از طرف دیگر با آس��یای جنوب شرقی و جنوب آسیا و 
اقیانوس هند مرتبط می شود. این طرح در ابتدا به عنوان شبکه ای 
از طرح های زیربنایی منطقه ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه 
آن نش��ان می دهد که محدوده این ابتکار همچن��ان ادامه دارد و 
گستره کش��ورهای »کمربند و راه« سه قاره آس��یا، اروپا و آفریقا 

را دربرمی گیرد.
حال س��وال این اس��ت که ابتکار چینی »کمربن��د و راه« چه 
فرصت  های��ی را در اختیار ای��ران قرار می دهد؟ در پاس��خ به این 
پرسش، نهاد پژوهشی مجلس، فرصت های همکاری تجاری ایران 
در این پروژه را بررسی کرده و می گوید: استفاده از مزیت های ابتکار 
»کمربن��د و راه«، عالوه بر اینکه در جه��ت کاهش آثار اقتصادی 
تحریم ها موثر اس��ت، می تواند با فرمول »هم��ه کریدورها به جز 
ای��ران« مقابله کند. به اعتقاد مرکز پژوهش ه��ا، ورود ایران به این 
ابتکار، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم هاست، 
بلکه راهبردی موثر برای خنثی سازی اهداف فرااقتصادی تحریم ها 
از جمله بی اثر س��اختن تالش ها برای تنزل مزیت های جغرافیای 
سیاس��ی ایران است. به ویژه آنکه حضور در ابتکار »کمربند و راه« 
می تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه های 
اخیر از طریق حمایت از پروژه هایی چون خط لوله باکو- تفلیس-

جیح��ان و در قالب فرمول »همه کریدورها به ج��ز ایران« در پی 
تضعیف آن بود، بینجامد.

فرصتهایایراندرابتکار»کمربندوراه«
اه��داف اساس��ی ط��رح »کمربن��د و راه« )BRI(، مح��دود به 

مالحظ��ات اقتصادی نیس��ت و ماهیت فرااقتص��ادی اهدافی که 
با محاس��بات پکن در عرصه سیاس��ت بین الملل ارتباط دارد، هم 
از منظر مالحظات کالن سیاس��ت خارجی چی��ن و هم از حیث 
ترتیبات حاکم بر معادالت منطقه ای و جهانی از اهمیتی راهبردی 
برخوردار است. به  طور خالصه، ابتکار »کمربند و راه«، پلتفرم اصلی 
پکن ب��رای تبدیل به هژمون نوظهور جهان اس��ت و با تالش آن 
برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین الملل ارتباط دارد، 
کمااینکه براساس جدیدترین گزارش جامعه اطالعاتی آمریکا، چین 
با پشت سرگذاشتن آمریکا، تا سال 2040 به ابرقدرت جهان تبدیل 
خواهد ش��د. چین قبل از عملیاتی سازی ابرپروژه ابتکار »کمربند 
و راه« با کش��ورهای واقع در این کریدور، توافق نامه های بلندمدت 
همکاری منعقد می کند که تاکنون و تا پایان س��ال 2020 چنین 
توافقنامه های��ی را در حدود 205 مورد امضا کرده اس��ت. در اوایل 
س��ال 1400 نیز تفاهم نامه همکاری 25 ساله بین چین و ایران به 
امضا رسید که می توان گفت زمینه اجرایی شدن ابتکار »کمربند و 

راه« در کریدور ایران فراهم شده است.
از حیث کمی، پتانس��یل باالیی در ارتق��ای روابط تجاری ایران 
با کش��ورهای کریدور »کمربند و راه« وج��ود دارد؛ به گونه ای که 
با افزایش پیوس��تن کش��ورها به این ابتکار، می توان شاهد ارتقای 
روابط تجاری نی��ز بود. طبق آمارهای گمرک ایران، حجم تجارت 
ایران با کشورهای هم مسیر واقع در ابتکار »کمربند و راه« در سال 
1399 )2020( بیش از 25 میلیارد دالر بوده که حدود 37 درصد 
از کل تجارت ایران )66 میلیارد دالر( را ش��امل می شود. در سهم 
37 درصدی تجارت کش��ورهایی که با ای��ران در ابتکار »کمربند و 
راه« در ی��ک کریدور قرار دارن��د، حدود 27 درصد متعلق به چین 
و ح��دود 9 درصد متعلق به ترکیه اس��ت )در مجموع دو کش��ور 

ح��دود 36 درصد از کل تج��ارت با ایران را در کریدور مش��ترک 
ابتکار »کمربند و راه« در اختیار دارند(. س��ایر کشورهای واقع در 
مسیر مشترک )ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و 
قزاقس��تان( در مجموع کمتر از یک درصد از کل تجارت با ایران را 

به خود اختصاص داده اند.
با احتس��اب خود چین، حدود 37 درص��د از کاالهای صادراتی 
ای��ران اع��م از نفتی و غیرنفتی )ب��ه ارزش 11.5 میلیارد دالر( در 
س��ال 1399 به طور مستقیم به کش��ورهای واقع در کریدور ابتکار 
»کمربند و راه« صادر ش��ده اس��ت. عالوه بر این، حدود 38 درصد 
از نیازه��ای وارداتی ایران به ارزش تقریب��ی 13 میلیارد دالر نیز 
به  طور مس��تقیم از طریق شش کشور واقع در این کریدور شامل 
قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه 

تامین می شود )کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک(.
براساس آخرین آمارها، 10 گروه کاالیی عمده صادراتی در سال 
2018، ح��دود 89 درص��د از صادرات ایران به جهان را تش��کیل 
می ده��د که ارزش آن 86.2 میلیارد دالر اس��ت. 65 کش��ور واقع 
در کریدور »کمربند و راه« حدود 35 درصد از این صادرات کاالیی 
را به خود اختصاص می دهند. طبیعتا با افزایش تعداد کش��ورهای 
دارای شرایط عضویت در این ابتکار به 140 در سال 2020، بیش 
از 35 درصد از کاالها به کش��ورهای واق��ع در کریدور مزبور صادر 
شده است. تحقیقات نشان می دهند کاهش 10درصدی هزینه های 
ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کش��ورهای فعال در کریدور 
»کمربن��د و راه« به ترتیب 2، 5.5 و 1.1 درصد، افزایش می دهد. 
در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در 
ابتکار »کمربند و راه«، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در 
مدیریت مرزی، در دس��ترس بودن و کیفیت زیرساخت های حمل 

ونقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
می توانند به ترتیب رشد 200.4 درصدی، 52.9 درصدی و 161.3 

درصدی صادرات ایران را منجر شود.
حضوردر»کمربندوراه«وکاهشاثرتحریمها

ای��ران در حال حاضر تحت ش��دیدترین تحریم های آمریکا قرار 
دارد و فشار آمریکا بر بخش های اقتصادی- تجاری مرتبط با ایران 
در سایر کشورها به اختالل در همکاری های اقتصادی منجر شده 
اس��ت. کیفیت روابط ایران با چین و س��ایر کشورهای پیشرفته تر 
واقع در مسیر این ابتکار، برمبنای همان الگوی سابق، یعنی فروش 
مواد خام در حوزه انرژی و خرید کاالهای عمدتا مصرفی پیگیری 
می شود. ارتباط با سایر کشورها نیز در بهترین حالت ممکن براساس 
صادرات محصوالتی با ارزش افزوده پایین و عمدتا غیرصنعتی دنبال 
شده است. به نظر می رسد که هم فشار تحریم ها و هم کمبودهای 
عمده زیرس��اختی و مدیریتی در بخش ه��ای اقتصادی- تجاری، 
ض��رورت الزم برای ورود فعال به طرح ابت��کار »کمربند و راه« را 
ایجاد کرده است. محدودیت کمی و کیفی موافقت نامه های تجاری 
ایران با کشورهای واقع در مسیر این ابتکار و همچنین ضعف های 
لجس��تیکی و مخابراتی در پیش��برد با کیفی��ت تجارت، کمترین 
دالیل برای توجیه لزوم ورود ایران به این طرح محسوب می شود. 
بنابراین به نظر می رسد که ورود به این طرح عالوه  بر اینکه امکانات 
مالی گسترده ای را برای رفع کمبودهای زیرساختی مهیا می کند، 
با ایجاد بس��تر روابط تجاری راهبردی تر با چین و س��ایر کشورها، 
تاثیرات تحریم ایران را به حداقل می رساند. عالوه  بر این، تسهیالت 

موجود به کاهش آثار تحریم نیز کمک خواهد کرد.
همچنین ارتباط با کشورهای مختلف واقع در کریدور »کمربند و 
راه« از طریق تنوع بخشی به کشورها و کاالهای تجاری، به کاهش 

تمرکز تجاری و افزایش شاخص اکمال تجاری )این شاخص نشان 
می دهد تا چه اندازه آنچه که یک کشور صادر می کند با آنچه کشور 
دیگری وارد می کند همپوشانی دارد( منجر خواهد شد که این امر 
می تواند تاثیرات تحریم علیه اقتصاد ایران را کاهش دهد. همچنین 
در راس��تای حفظ قدرت رقابت پذیری با کشورهای طرف تجاری 
ک��ه در کریدور ابتکار »کمربند و راه« قرار دارند، اقتصاد ایران باید 
کیفیت حمل و نقل، لجستیک )سخت افزاری و نرم افزاری( و ارائه 
خدمات به مش��تریان و طرفین تجاری را ارتقا دهد که این امر با 
تکیه بر تجربه کش��ورهای موفق طرف تجاری، موجب تسریع در 

به روزرسانی و ارتقای کیفیت موارد مذکور خواهد شد.
براس��اس آنچه در این گزارش عنوان ش��ده است، جایگاه چین 
در این ابتکار طی دهه آینده را می توان به عنوان یکی از مهمترین 
عوامل در ضرورت زمینه س��ازی برای ایجاد یک رابطه راهبردی با 
این کش��ور از مجرای ابتکار »کمربند و راه« دانست. در این راستا، 
ایران با علم به چنین موضوعی، تفاهم نامه همکاری 25 ساله را در 
ابتدای سال 1400 با چین امضا کرده است. بنابراین الزم است تا 
بخش های مرتبط با تصمیم سازی های مربوط به ابتکار »کمربند و 
راه« و در س��طحی وسیع تر نحوه تنظیم و مدیریت روابط عملی با 
چین در بازه های میانمدت و بلندمدت سیاست گذاری ها و اقدامات 
الزم را به انجام برس��انند، اما مسئولیت این سیاست گذاری و اقدام 
در راس��تای تنظیم روابط با چین برعهده کیست؟ به گفته مرکز 
پژوهش ه��ا، بخش های دولتی درگیر با امور مدیریتی و اجرایی در 
هر دو س��طح سخت افزاری )ش��بکه های حمل ونقل( و نرم افزاری 
)تسهیل تجارت در حوزه قوانین و مقررات و همکاری های تجاری 
در سطوح مختلف(، مسئول و دس��ت اندرکار ورود فعال و اثرگذار 

ایران به ابتکار »کمربند و راه« خواهند بود.

بح��ران مالی که در س��ال 2007 از بازار مس��کن آمریکا آغاز ش��د و 
کشورهای توسعه یافته دیگر را هم درگیر کرد، نشان دهنده شکست تمام 
عی��ار نظریات اقتصادی در پیش بینی بحران های از این دس��ت بود. بازار 
مسکن آمریکا از اوایل دهه 2000 روند افزایشی بی سابقه ای را تجربه کرد 
و بازار سهام هم درحال ثبت رکوردهای تاریخی جدیدی بود. دیگر بازارها 
هم وضعیت مش��ابهی داشتند. نظریات اقتصادی در آن زمان نتوانستند 
وق��وع بحران مال��ی را پیش بینی کنند، چراکه به نق��ش بازارهای مالی 
در اقتص��اد و امکان اثرگ��ذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی 
نمی کردند. حتی تا پیش از سقوط بازار مسکن، بسیاری از اقتصاددانان، 
وقوع حباب در بازار مسکن را امری غیرممکن تلقی کرده و هر نوع افزایش 
قیمت در این بازار را بیشتر به عنوان رونق تفسیر می کردند. این در حالی 
اس��ت که باید بین افزایش قیمت هایی که متناس��ب با بنیاد دارایی رخ 

می داد و افزایش های بی دلیل یا همان حباب ها تمایز قائل شد.
حباب در مفاهیم اقتصادی به شرایطی اطالق می شود که یک دارایی 
بیش از حد ارزش گذاری می ش��ود. به بیان بهتر، حباب دارایی یا حباب 
اقتص��ادی زمانی رخ می دهد که فعاالن بازار طی فرآیند خرید و فروش، 
قیم��ت دارایی را در مقادیری باالت��ر از ارزش ذاتی آن تعریف می کنند. 
هن��گام تش��کیل حباب، خریداران هم��واره به این امید اق��دام به خرید 

دارایی در قیمت های باالتر از ارزش ذاتی آن می کنند که تصور می کنند 
می توانند آن را حتی در قیمت های باالتر نیز به فروش برسانند.

مسئله ش��کل گیری حباب همواره مورد توجه اقتصاددانان است، زیرا 
قیمت ها می توانند نحوه تخصیص منابع در اقتصاد را دس��تخوش تغییر 
کنند. به عنوان مثال، وجود حباب می تواند سبب اختالل در انگیزه های 
س��رمایه گذاری افراد شده و موجب س��رمایه گذاری در دارایی هایی شود 
که بیش��تر از ارزش ذاتی آن قیمت گذاری ش��ده اند و ی��ا حباب در بازار 
مسکن می تواند سبب ساخت غیربهینه خانه های جدید شود. عالوه بر این 
حباب ها می توانند اثرات حقیقی نیز داشته باشند. ترکیدن حباب قیمتی، 
ترازنامه بنگاه ها، موسسات مالی و همچنین خانوارها را مختل نموده و از 
این طریق سبب کاهش فعالیت واقعی در اقتصاد می شود. به خاطر اثری 
که حباب ها می توانند بر بخش واقعی اقتصاد بر جای بگذارند، شناسایی 
زمان پیدایش و از بین رفتن آن از موضوعات مهم برای اقتصاددانان است. 
تجربه تلخ بحران مالی در پایان نخس��تین دهه قرن بیست و یکم باعث 
ش��د در نظریات اقتصادی، بخش مس��کن و ارزش گذاری بیش از اندازه 
دارایی ها مورد توجه قرار بگیرد. مفهوم حباب در نظریات از آن س��ال به 
بعد پررنگ تر شد که معنای آن ارزش گذاری بیش از اندازه یک دارایی بود.
دالیل مختلفی برای شکلگیری حباب در بازار مسکن ارائه شده است. 

این دالیل را می توان به چند دس��ته اصلی تقس��یم کرد. دسته نخست، 
علت شکلگیری حباب را به سیاست های پولی انبساطی و نرخ های بهره 
پایین نسبت می دهند. پژوهشگران در این استدالل ها می گویند بانک های 
مرکزی در دوره پیش از س��قوط قیمت مسکن در سال 2007 نرخ های 
بهره را در س��طوح بس��یار پایین حفظ کرده بودن��د و این باعث افزایش 
مصنوعی تقاضا برای وام های رهنی ارزان شده و در نهایت حباب مسکن 
را ایجاد کرده اس��ت. دس��ته دیگر از محققان، حباب مسکن را ناشی از 
تحرکات طرف تقاضا می دانند و باور دارند حباب به دلیل تقاضای فزاینده 
برای مسکن است که شکل می گیرد و در نهایت در دسته دوم، محققان 
باور دارند حباب زدگی در بازار مس��کن در س��ال 2007 ناش��ی از سمت 
عرضه بوده اس��ت و به دلیل مقررات زدایی زیاد از بازار تامین مالی رهنی 

بود که ایجاد شده است.
در ای��ران، به دلی��ل وجود ش��باهت ها و تفاوت هایی ک��ه در اقتصاد 
با کش��ورهای توس��عه یافته وج��ود دارد، عوامل دیگری ه��م در تحلیل 
حباب زدگ��ی بازار مس��کن نقش آفرینی می کن��د. از جمله اینکه قیمت 
مسکن در اقتصاد ایران به شوک درآمدهای نفتی وابسته است. همچنین 
سیاس��ت های پولی، دومین عامل اثرگذار بر قیمت مسکن است. بعضی 
مطالعات هم نااطمینانی از تغییرات قیمت های آتی را در شکلگیری حباب 

مسکن موثر می دانند. بررسی ها نشان می دهد به دلیل همین عوامل، بازار 
مسکن پایتخت در س��ال های 1381، 1397، 1398 و 1399 به حباب 
قیمتی دچار شده است. نکته مهم اینکه پس از فروپاشی حباب مسکن 
در اقتصاد ایران، رش��د اقتصادی نسبت به دوره های قبل تر افت می کند. 
این موضوع به چند دلیل رخ می دهد. نخست اینکه بخش مسکن سهم 
باالی��ی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد و دوم اینکه بخش مس��کن 
از کانال های غیرمس��تقیم مثل اثر ثروت و اثر ترازنامه ای بخش حقیقی 
اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهشگران با توجه به اثر قابل توجه 
ش��وک های نفتی بر بازار مسکن در ایران، به دولت ها توصیه کرده اند که 
برای جلوگیری از شکلگیری تالطم در بازار مسکن،  وابستگی اقتصاد را 

به درآمدهای نفتی کاهش دهند.
در این میان، پژوهشگران در مطالعه ای به دردسرهای حباب زدگی در 
بازار مس��کن پرداختند. این مطالعه که با عنوان »شناسایی و زمان بندی 
شکلگیری و فروپاشی حباب های قیمتی چندگانه در بازار مسکن تهران« 
در نشریه »راهبرد اقتصادی« در بهار 1400 منتشر شده است، می گوید: 
ت��ا پیش از بحران س��ال 2008، اقنصاددانان ب��ه نقش حباب )خصوصا 
در بازار مس��کن( و آثار زیانبار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی 
نداشتند، اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی 

صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و می تواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به 
شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی 
وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکلگیری 
و از بین رفتن آن اس��ت. در این راستا، با استفاده از داده های فصلی بازار 
مس��کن تهران بین سال های 1372 تا 1399 و همچنین با به کارگیری 
رویک��رد نوین فیلیپس و ش��ی )2018( وجود حب��اب در این بازار مورد 
آزم��ون قرار گرفت. نتایج این تحقی��ق، حاکی از وجود حباب قیمتی در 
بازار مسکن در برخی از بازه های زمانی در دوره مورد بررسی است. بررسی 
قیمت حقیقی و نس��بت قیمت به س��ود، حاکی از آن است که در چند 
دوره مختلف دوره هایی وجود داشته است که ویژگی های بسیار مشابهی 
با دوره های حبابی داش��ته اند. نتایج به دس��ت آمده از آزمون فیلیپس و 
ش��ی نیز این موضوع را تایید می کند و بیانگر این اس��ت که بازار مسکن 
تهران در چند دوره طی سال های 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد 
حباب قیمتی بوده اس��ت. همچنین تحلیل نموداری دوره های فروپاشی 
حباب نش��ان می دهد که بعد از این دوره ها، قیمت های حقیقی در بازار 
مسکن افت محسوسی داشته اند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت 
در دوره ه��ای حبابی بوده و نتایج به دس��ت آم��ده از آزمون های قبلی را 

تایید می کند.

چراخانههابیشازآنچهبایدارزشگذاریمیشوند؟
دردسرهایحبابزدگیدربازارمسکن

ابتکار»کمربندوراه«چهفرصتهاییرادراختیارایرانقرارمیدهد؟

علیه»همهکریدورهابهجزایران«

بازاریابیدرشبکههایاجتماعیوراهکارهایرهاییازشدوبن
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی برای هر برندی جذاب و هیجان انگیز است. اینکه شما به عنوان کارآفرین 
یا بازاریاب به ش��یوه ای بسیار ساده و کم هزینه با مخاطب هدف تان ارتباط داشته باشید، گزینه ای است که به 
ای��ن راحتی ه��ا امکان صرف نظر از آن وجود ندارد. با این حال تمام برنامه های مختلف برندها برای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از طریق شبکه های اجتماعی با یک اتفاق ساده امکان به حاشیه رفتن را دارد. 
این اتفاق ساده مواجهه با شدو بن )Shadow-Ban( در شبکه های اجتماعی است.  بدون تردید بسیاری از 
شبکه های اجتماعی از قابلیت شدو بن برای حفاظت از سالمت پلتفرم شان استفاده می کنند. با این حال کمتر 
شبکه اجتماعی به طور واضح درباره این پدیده توضیح می دهد. درست به همین خاطر بسیاری از برندها نسبت 

به چیستی و نحوه مقابله با شدو بن اطالعات دقیقی ندارند. امروزه هنوز هم بسیاری از بازاریاب ها نسبت به...



فرصت امروز: بررسی داده های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که 
ایران با اختالف فاحش، در جایگاه نخست یارانه پرداختی انرژی در جهان 
ق��رار دارد و در دوره زمان��ی 2010 تا 2020، میزان پرداخت یارانه گاز در 
ایران معادل مجموع یارانه 16 کشور جهان بوده است. براساس مطالعه ای 
که به تازگی از سوی اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی ایران 
و با اس��تناد بر داده های آژانس بین المللی انرژی انجام ش��ده است، سهم 
ای��ران از مجموع یارانه پرداختی انرژی در جهان، 21.5 درصد اس��ت. این 
گزارش در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی اتاق تهران و از سوی سعید 
رفیعی فر، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ارائه شد و 
هجمه  مخربی که به گفته این فعال اقتصادی از محل یارانه  انواع حامل های 

انرژی بر اقتصاد ایران آوار شده، مورد واکاوی قرار گرفت.
طبق آخری��ن داده های آژان��س بین المللی انرژی، در س��ال 2020 در 
مجموع 42 کشور جهان یارانه انرژی پرداخت کرده اند و میزان آن بیش از 
181 میلیارد دالر برآورد شده که نیمی از آن به منطقه منا )شمال آفریقا 
و خاورمیانه( برمی گردد. براساس اطالعات آژانس بین المللی انرژی، ایران 
در سال 2019 با پرداخت 86 میلیارد دالر یارانه انرژی، رتبه اول پرداخت 
یارانه در جهان را از آن خود کرد و هرچند در س��ال 2020 به علت افت 
تقاضا و کاهش قیمت س��وخت های فس��یلی به دلیل شیوع کرونا، میزان 
یارانه پرداختی در جهان نس��بت به س��ال 2019 به می��زان 41.9 درصد 
کاهش یافت که پایین ترین رقم س��االنه از سال 2010 است، با این حال، 
ایران با پرداخت 29.64 میلیارد دالر یارانه انرژی در این سال نیز در رتبه 

نخست پرداخت یارانه انرژی در جهان ایستاد.
یارانهگازایران؛معادلیارانه16کشور

اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروش��یمی ایران در گزارش خود با 
عنوان »بررس��ی یارانه انرژی در ایران و جهان؛ بازه زمانی 2010-2020« 
می نویس��د: ای��ران در حالی در صدر اقتصادهای یارانه ای جهان در س��ال 
2020 قرار گرفته که از 29.64 میلیارد دالر یارانه انرژی پرداختی در این 
سال 42.12 درصد به یارانه برق، 41.1 درصد به یارانه گاز و 16.78 درصد 
به یارانه نفت اختصاص داش��ته اس��ت. پس از ایران که در جایگاه نخست 
پرداخ��ت یارانه انرژی در س��ال 2020 قرار دارد، کش��ورهای چین، هند، 

عربستان سعودی، روسیه، الجزایر و مصر در رتبه های بعدی جای دارند.
بررسی دقیق تر این گزارش نش��ان می دهد که مجموع یارانه پرداختی 
برای انرژی در ایران به قیمت س��ال پایه 2020 میالدی، 29.64 میلیارد 
دالر بوده که س��هم آن از کل 181.473 میلیارد دالر یارانه انرژی جهان، 

معادل 16.33 درصد بوده است. در این سال همچنین سهم ایران در کل 
یارانه نفت جهان 5.5 درصد، در کل یارانه پرداختی گاز طبیعی جهان 33 

درصد و در کل یارانه برق جهان 23.8 درصد بوده است.
براساس این گزارش، مجموع یارانه پرداختی انرژی در ایران طی بازه 10 
س��اله سال های 2010 تا 2020 )به قیمت سال پایه 2020(، معادل 986 
میلیارد و 405 میلیون دالر بوده که سهم آن از کل 4 هزار و 590 میلیارد 
دالر یارانه پرداختی جهان، 21.49 درصد بوده اس��ت. در این بازه زمانی، 
سهم ایران در کل یارانه پرداختی نفت جهان معادل 18.95 درصد، در کل 
یاران��ه گاز طبیعی جهان 33.5 درص��د و در کل یارانه برق جهان نیز 18 
درصد بوده است. اگرچه صرف مقایسه میزان یارانه پرداختی، مالک دقیقی 
برای ارزیابی میزان یارانه انرژی در کشورهای مختلف نیست، اما با ارزیابی 
بهتر، می توان از بررس��ی دو شاخص نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص 
داخلی و نس��بت یارانه انرژی به جمعیت و در واقع، سرانه یارانه انرژی به 
قیاس دقیق تری دس��ت یافت. بر این اساس و طبق نتایج این مطالعه، در 
میان 42 کشور که به پرداخت یارانه انرژی مشغول هستند، 20 کشور اول 
به میزان 67.5 درصد نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی و 94.66 
درصد سرانه یارانه انرژی را به خود اختصاص داده اند. در این بین، ایران از 
نظر رقم مطلق یارانه انرژی، رتبه اول را در میان کشورهای پرداخت کننده 
یارانه انرژی در دست دارد و عالوه بر این، از حیث دو نسبت فوق نیز جزو 
پنج کش��ور اول در جهان است به طوری که در س��ال 2020، ایران رتبه 
پنجم جهان از لحاظ نس��بت باالی انرژی به تولید ناخالص داخلی با رقم 
4.7 درصد و رتبه پنجم جهان از لحاظ سرانه باالی یارانه انرژی با رقم 353 
دالر را به خود اختصاص داده است. کشور لیبی باالترین یارانه انرژی را از 
نظر نسبت به تولید ناخالص داخلی و کویت باالترین سرانه یارانه انرژی را 

در میان اقتصادهایی که یارانه انرژی پرداخت می کنند، دارا هستند.
بررسی ابعاد دیگر این گزارش نشان می دهد که در سال 2020 در بین 
20 کشور نخست جهان با باالترین میزان یارانه پرداختی در گاز طبیعی، 
ایران با تخصیص 12.180 میلیارد دالر به یارانه گاز و با سهمی معادل 33 
درصد رتبه اول را دارد. در بازه زمانی 10 ساله 2010 تا 2020 نیز ایران با 
پرداخت 324.471 میلیارد دالر یارانه گاز در رده اول جهان ایستاده است. 
این در حالی است که در این بازه زمانی، مبلغ پرداختی یارانه برق در ایران 
تقریبا معادل مجموع مبلغ پرداختی یارانه 11 کشور جهان است. حال آنکه 
میزان پرداخت یارانه گاز در ایران طی این بازه زمانی، تقریبا معادل مجموع 

یارانه 16 کشور جهان بوده است.

وضعیتتکاندهندهیارانهانرژیایران
ای��ن گزارش در پایان می گوی��د: یارانه هاي ان��رژي در جهان با اهدافي 
همچ��ون حمایت از خانوارهاي فقیر، حفظ اش��تغال، حفظ امنیت انرژي 
و حمای��ت از تولید داخلي برقرار مي ش��وند. این حمایت ها به صورت هاي 
گوناگوني اعمال مي شوند که یکي از رایج ترین شیوه هاي آن، تعیین قیمت 
انرژي پایین تر از قیمت بازار آزاد اس��ت. تجربه کش��ورهاي مختلف جهان 
نش��ان مي دهد که معموال اینگونه یارانه ها ابزار مناسبي براي دستیابي به 
اهداف موردنظر نبوده و منجر به مشکالتي همچون عدم تخصیص بهینه 
منابع، افزایش مصرف و اتالف منابع، قاچاق و فس��اد اقتصادي، عدم توازن 
بودجه دولت و تراز تجاري انرژي و بازتوزیع منابع به نفع گروه هاي پردرآمد 

مي شود.
ب��ا توجه به قیم��ت حامل هاي انرژي در کش��ورمان، یاران��ه پرداختي 
دولت، محدودیت منابع فس��یلي، رشد باالي مصرف س��االنه انواع انرژي، 
ع��دم کارایي فني و اقتصادي مصرف انرژي و امکان صادرات فرآورده هاي 
نفتي در صورت صرفه جویي، بهینه س��ازي مص��رف انرژي در ایران به یک 
ضرورت تبدیل ش��ده اس��ت. در ایران مصرف نهایي انرژي در مقایس��ه با 
برخي کشورهاي درحال توسعه به وضوح بیشتراست. این امر از بهره وري 
پایین در بهره برداري، مصرف باالي انرژي و همچنین اس��تفاده از کاالها و 
خدمات انرژي بر ناشي مي شود. با توجه به وضعیت مصرف انرژي، شاخص 
ش��دت انرژي، قیمت انرژي و یارانه هاي پرداختي ان��رژي در ایران، ادامه 
پرداخ��ت یارانه انرژي اثرات نامطلوبي در پي خواهد داش��ت. لذا ضرورت 
اق��دام دولت در جهت اصالح کامل نظام یارانه هاي انرژي در ایران بیش از 

پیش مشخص مي گردد.
مناف��ع حاص��ل از اصالحات در ح��وزه انرژي در صورت��ي که به خوبي 
طراحی و سازماندهي شده باش��د، گسترده و متنوع است. حذف یارانه ها 
به معناي تخصیص بهتر منابع در نظام انرژي، آشکارسازي مشوق ها براي 
صرفه جویي انرژي و سرمایه گذاري بیشتر در فناوري هاي کارآمدتر و پاک تر 
است. منابع مالي حاصل از حذف یارانه ها مي تواند براي تأمین سایر اهداف 
سیاستي عمومي از جمله پشتیباني هدفمند جهت دسترسي فقرا به انرژي 
اختص��اص یابد. بدیهي اس��ت که انجام اصالحات در ح��وزه انرژي، اقدام 
آساني نیست، چرا که اصالح قیمتي تاثیر مستقیمي بر زندگي روزانه مردم 
مي گذارد، اما ش��واهد و نتایج بررسي هاي متعدد تأییدکننده این موضوع 
است که طراحي درست و اجراي دقیق اصالحات در حوزه انرژي در نهایت 

منافع مستحکم تري را براي جامعه به ارمغان مي آورد.
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ایران در صدر اقتصادهای یارانه ای

مطاب��ق تجربیات جهان��ی، ایجاد مناط��ق آزاد، راهی ب��رای تمرین 
آزادس��ازی تجاری و تقویت فضای رقابتی در راس��تای تسهیل فضای 
کسب وکار است. کشورهای مختلفی از سیاست مناطق آزاد برای عرضه 
کاال و خدمات به بازارهای خارجی استفاده کرده اند که آثار متفاوتی بر 
توس��عه اقتصادی کشورها داشته است. این سیاست در برخی کشورها 
منجر به تنوع و رش��د صادرات، ایجاد اش��تغال و ارزآوری شده، اما در 
برخی دیگر مانند کشورهای آفریقایی نتایج ناامیدکننده ای داشته است.

در گزارش��ی که نهاد پژوهش��ی مجلس در تحلی��ل عملکرد بخش 
خارجی اقتصاد ایران منتشر کرده، وضعیت مناطق آزاد در سال گذشته 
مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته مرکز پژوهش ها، آخرین گزارش 
آنکتاد )2019( نش��ان می دهد پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی، 
ایجاد مناطق آزاد کاهش پیدا کرده است. در همان زمان ایجاد مناطق 
آزاد در دنیا که حدودا چهار دهه پیش بود نیز به  عنوان سیاست بهینه 
اول شناخته نمی شد. به عبارت  دیگر، اصالحات در سرزمین اصلی مقدم 
بر ایجاد این مناطق است. تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی موفق جهان، 
زمانی به موفقیت رس��یده اند که اقتصاد این کشورها از مناطق آزاد به 
 عنوان یک آزمایشگاه جهت تجارت هدفمند در اقتصاد جهانی استفاده 
کرده اند. یعنی ابتدا اس��تراتژی توس��عه صنعتی )تولیدی( این کشورها 
در راس��تای تجارت هدفمند با اقتصاد جهانی تدوین شده است، سپس 
به دلیل اینکه س��رزمین اصلی آمادگی پیاده کردن این اس��تراتژی را 
نداشته، مناطقی طراحی و تأسیس شده اند تا قوانین و مقررات تجارت 
آزاد ب��ا کمترین موانع اداری و بیش��ترین تس��هیالت و امتیازات برای 

سرمایه گذاری خارجی در آنجا اجرا شود.
ایرادي که به مناطق آزاد تجاري در کشورهاي در حال توسعه گرفته 
مي شود، این است که این مناطق باعث ترویج واردات کاالهاي خارجي 
و تضعیف و نابودشدن تولیدکننده هاي ملي که نیاز به پشتیباني دارند، 

مي ش��ود. در صورتي که یکي از اهداف ایجاد مناطق آزاد، بسترس��ازی 
مناس��ب براي تأمین کاال و تجهیزات ارزان قیمت از بازارهاي خارجي و 
بین المللي، تولید اشتراکي و... براي موسساتي است که سعي در پیروزي 
در تجارت جهاني و مستولي شدن بر بازارهاي بین المللي دارند. مروري 
بر آمارهاي اصلي مناطق آزاد تجاري صنعتي ایران نش��ان مي دهد که 
این مناطق عملکرد اقتصادي قابل قبولي در این سال ها  براساس اسناد 

باالدستي ازجمله بند 11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي نداشته اند.
یک��ی از مواردی که نش��ان دهنده عملکرد مجموع��ه مناطق آزاد و 
اهمیت آن در مبادالت بازرگانی کش��ور اس��ت، حجم تجارت خارجی 
در مناطق آزاد اس��ت. در س��ال 1399 نسبت حجم تجارت در مناطق 
آزاد به س��رزمین اصلی حدودا رق��م 2 درصد را به خود اختصاص داده 
است. یعنی مناطق آزاد علی رغم امتیازات قانونی که به آنها اعطا شده، 
می توانس��تند حجم عمده تجارت خارجی کش��ور را پوشش دهند که 
آمارها نشان دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت 
خارجی کش��ور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق 

آزاد نیز منفی 0.8 بوده است.
براساس آمارها در اکثر سال های مورد بررسی )1392 تا 1399( تراز 
تجاری در مناطق آزاد منفی بوده اس��ت. یک��ی از علت های اصلی این 
موضوع، آن اس��ت که درآمدهای این مناطق برای تأمین زیرساخت ها، 
از محل واردات تأمین می شود و این مناطق اساسا برای توسعه خود به 
چنین درآمدهایی نیاز دارند. طبق آمارهاي بانک جهاني در سال 1399 
حجم تولید ناخال��ص داخلی ایران حدودا 191.8 میلیارد دالر و حجم 
تجارت در همین س��ال در مناطق آزاد 1.5 میلیارد دالر بوده است که 
این نسبت برابر با 0.8 تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می دهد 

مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.
هرچن��د تراز تجاری مناطق آزاد در س��ال های 1398 )222 میلیون 

دالر( و 1399 )154 میلیون دالر( مثبت بوده است، اما متوسط سالیانه 
ت��راز تجاری مناطق آزاد در دوره زمان��ی مذکور حدود 622.5 میلیون 
دالر منفي بوده اس��ت. در همین راس��تا، تراز تجاری بدون احتس��اب 
صادرات نفت و گاز در سرزمین اصلی نیز در سال 1399 حدود 3895 
میلیون دالر کس��ری داشته و در اغلب سال ها نیز این تراز منفی حاکم 
بوده اس��ت. بر این  اس��اس، می توان این گونه گفت که عملکرد مناطق 
آزاد در ایران متأثر از سیاس��ت های اتخاذش��ده در سرزمین اصلی بوده 
است. در اکثر سال هایی که در سرزمین اصلی کسری تراز تجاری وجود 
داش��ته، مناطق آزاد نیز دارای کسری تراز تجاری بوده اند و نتوانسته اند 
عملکردی متفاوت از س��رزمین اصلی داشته باش��ند؛ بنابراین مناطق 
آزاد جهت موفقیت نیازمند بهبود ش��رایط محیط کسب وکار و کاهش 
ریس��ک های اقتصادی در سرزمین اصلی هس��تند و شواهد آماری نیز 
مؤید همین مطلب است. یکی از دالیل کسری تراز تجاری مناطق آزاد 
می تواند سرمایه گذاری هایی باش��د که در این مناطق با اهدافی غیر از 

توسعه صادرات انجام شده است.
آمار مهم دیگر، حجم س��رمایه گذاري خارجي تحقق یافته در مناطق 
آزاد اس��ت که در این دوره زمانی به طور متوسط حدودا 192 میلیون 
دالر بوده اس��ت، در حالي که به طور متوس��ط این رقم براي سرزمین 
اصلي حدودا 1782 میلیون دالر بوده که این نسبت حدودا 11 درصد 
کل س��رمایه گذاري خارجي در س��رزمین اصلي اس��ت. یعنی براساس 
ش��واهد آماري از عملکرد اقتص��ادي آنها، این مناطق نقش چنداني در 
جذب س��رمایه هاي خارجي به  عنوان یکي از اهداف اصلي تأسیس این 
مناطق در اقتصاد ایران نداشته اند. در مجموع، آمارهای اقتصادی مناطق 
آزاد نش��ان دهنده شکست این مناطق در رس��یدن به اهداف اقتصادی 
اس��ت و توس��عه کمی و جغرافیایی این مناطق نی��ز کمک چندانی به 

اقتصاد ملی نخواهد کرد.
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موسسهتحقیقاتی»فیچسلوشنز«پیشبینیکرد
خیزصادراتنفتایراندرسال2023

موسسه تحقیقاتی فیچ سلوش��نز پیش بینی کرده است که توافق 
برجام تا اواخر سال 2022 و یا حتی سال 2023 به تعویق می افتد 
و در نتیج��ه بخش عمده رش��د صادرات نفت ایران در س��ال 24-
2023 اتف��اق خواهد افتاد. در این گ��زارش که مرکز پژوهش های 
اتاق ایران آن را منتشر کرده است، موسسه تحقیقاتی فیچ سلوشنز 
از وضعی��ت صنع��ت نفت و گاز ایران در فصل س��وم س��ال 2021 
گزارش داده و همچنین با استفاده از پیش بینی های تعدیل شده با 
چشم انداز توافق هس��ته ای میان ایران و آمریکا، مؤلفه های کلیدی 
صنع��ت نف��ت و گاز ب��رای یک دوره 10 س��اله تا س��ال 2030 را 

پیش بینی کرده است.
براس��اس این گ��زارش، در حال حاضر به دلی��ل کاهش تقاضای 
نفت و گاز داخلی تحت فش��ار تحریم های ثانویه آمریکا و همچنین 
به دلیل شیوع کرونا، تمرکز هزینه ای شرکت ملی نفت ایران صرف 
ارتقا و مدرن س��ازی فعالیت های جاری می ش��ود، اما پیش بینی ها 
حاکی از بهبود ش��رایط و بیش��تر ش��دن تقاضا در سال های آینده 

است.
بررس��ی موسسه فیچ سلوش��نز در رابطه با اکتش��افات باالدستی 
نشان می دهد که ایران دارای بیش از 180 میدان کشف  شده است، 
ام��ا تاکنون کمتر از نیمی از ذخایر کشف ش��ده، توس��عه یافته اند. 
کش��ورمان با در اختیار داش��تن 163.1میلیارد بشکه نفت پس از 
کانادا، ونزوئال و عربس��تان س��عودی دارای چهارمی��ن ذخایر قابل 
اس��تخراج نفت در جهان اس��ت. همچنین حجم منابع گاز طبیعی 
ایران 33.5 تریلیون مترمکعب اس��ت و ای��ران از این لحاظ پس از 

کانادا و روسیه در جایگاه سوم در جهان قرار دارد.
در رابطه با تولیدات باالدس��تی نفت نیز این موسس��ه تحقیقاتی 
پیش بین��ی کرده که در س��ال 2021، تولید نفت خ��ام و میعانات 
گازی 3.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد که بخش 
عمده آن به تقاضای نفت خام از س��وی چین برمی گردد. این رشد 
در س��ال 2022 میالدی به 4.9 درصد خواهد رس��ید. تولید تحت 
تاثی��ر نرخ اندک اس��تخراج نهایی، نرخ افت باالی��ی دارد. مدیریت 
ضعیف مخازن، فقدان زیرس��اخت های کافی و دسترسی محدود به 
فن��اوری خارجی به دلی��ل تحریم های آمری��کا از دالیل عمده این 
امر هس��تند. از طرف��ی، با توجه به افت ص��ادرات و قیمت نفت به 
دلیل تحریم ها و شیوع کووید-19، توانایی محدود شرکت ملی نفت 
ایران برای س��رمایه گذاری و تکیه صرف بر روی پیمانکاران داخلی 
و پیش بینی به تعویق افتادن توافق هس��ته ای تا اواخر سال 2022 
و یا حتی سال 2023، انتظار می رود که بخش عمده رشد صادرات 

نفت ایران در سال 24-2023 حاصل شود.
موسسه فیچ سلوشنز درباره تولیدات باالدستی گاز هم پیش بینی 
کرده است که تولید گاز طبیعی در سال 2021 نسبت به سال قبل 
از آن 5 درصد افزایش داش��ته باشد. اگرچه وجود منابع عظیم گاز، 
زمینه را برای پیش بینی های خوش بینانه تر فراهم می سازد، اما رشد 
بلندمدت به میزان کسب سود سرمایه گذاران خارجی و ایجاد منابع 
جدید تقاضا و بهبود زیرساخت های صادرات بستگی خواهد داشت. 
همچنین قرار اس��ت کاهش سوزاندن گاز هم به میزان تولید کمک 
نماید. پیش بینی می ش��ود تولید از 248 میلیارد متر مکعب برآورد 
شده در سال 2020، با افزایشی 5 درصدی در سال 2021 میالدی 

به 260.4 میلیارد متر مکعب برسد.
به گفته این موسس��ه تحقیقاتی، چش��م انداز بخش نفت ایران به 
دنبال پیروزي بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوري ایاالت متحده 
در س��وم نوامبر س��ال 2020، به طور چش��مگیري روش��ن ش��ده 
اس��ت. بایدن نش��ان داده که به دنبال ورود مج��دد ایاالت متحده 
به توافق برجام اس��ت که این موضوع، مس��یر را براي رفع تدریجی 
تحریم ه��اي ثانویه و بازیابی حدود 2 میلیون بش��که در روز تولید 
نفت هموار می س��ازد. با این حال، چش��م انداز بلندمدت با توجه به 
تداوم ریسک هاي باالي س��رمایه گذاري در ایران و محدودیت هاي 
مالی ش��رکت ملی نفت ای��ران، همچنان بدون تغییر اس��ت. وراي 
بازگش��ت حجم تولید و صادرات محدودشده از سال 2018، شاهد 
فضاي محدودي براي رش��د خواهیم بود. تولید گاز به واسطه شمار 
زیاد میادینی که در حال توس��عه هس��تند ش��امل ف��از 11 پارس 
جنوب��ی، بالل، فرزاد و کی��ش همچنان افزایش خواهد داش��ت. با 
ای��ن ح��ال، احتماال این افزای��ش تا پیش از پای��ان دور پیش بینی 
فیچ سلوشنز محدود خواهد شد، زیرا پروژه هاي جدید کاهش یافته 
و محدودیت هاي صادراتی هم به طور فزاینده اي هویدا می ش��وند. 
با توجه به س��رمایه گذاري هاي مداوم ش��رکت ملی نفت ایران براي 
گسترش و ارتقاي تولید سوخت هاي پاالیش شده و چشم انداز قوي 
تقاض��ا براي نفت و گاز ب��ه دلیل رهایی بازار از آث��ار توأمان کرونا 
و تحریم هاي هس��ته اي ایاالت متحده، چش��م انداز در پایین دست 

نسبتا قوي است.
همچنین موسس��ه فیچ سلوش��نز در بخش دیگری از این گزارش 
ضمن بررس��ی ش��رایط صنایع نفت و گاز در منطق��ه خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا به این نتیجه رس��یده است که با وجود فشار کاهش 
به��ای نفت، کاه��ش داوطلبانه میزان تولی��د و تحریم های آمریکا، 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان یکی از عوامل پیش برنده 
رشد عرضه جهانی در دهه پیش رو خواهد بود. نفت همچنان عضو 
اصلی عرضه اس��ت و بر س��هم گاز نیز افزوده خواهد شد. براساس 
پیش بینی این موسسه، تولید نفت در کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا با افزایش��ی 22.5 درصدی در دوره 2021 تا 2030، معادل 

6.75 میلیون بشکه در روز مواجه خواهد شد.
فیچ سلوش��نز پیش بینی کرده است که در 10 سال آینده، میزان 
مصرف محصوالت پاالیش ش��ده 2.34 میلیون بشکه در روز )28.7 
درصد( افزایش یابد و تا س��ال 2030 می��الدی به 10.52 میلیون 
بش��که در روز برس��د. انتظار می رود ظرفیت صنایع پاالیش��گاهی 
در منطقه نیز در پنج س��ال آینده رش��د باالی��ی را تجربه کند و با 
افزایش حدود 2.41 میلیون بشکه در روز، در سال 2025 میالدی 
به 14.09 میلیون بش��که در روز برس��د. عالوه ب��ر این، پیش بینی 
می شود که تولید گاز کشورهای مذکور از 855 میلیارد متر مکعب 
در سال 2020 میالدی به 1071 میلیارد متر مکعب تا سال 2030 
افزایش یابد )رش��د  25.2 درصدی( . تقاضای گاز منطقه نیز از 693 
میلی��ارد مترمکعب در س��ال 2020 میالدی ب��ه 878 میلیارد متر 

مکعب در سال 2030 )26.7 درصد رشد( افزایش خواهد یافت.
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فرصت امروز: آیا دالر از تجارت ایران قابل حذف است؟ این وعده ای است 
که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در جمع نمایندگان بخش خصوصی 
ارائه داده و گفته اس��ت: »در نظر داریم ت��ا اقتصاد ایران را از دالری بودن 
خارج کنیم.« این اولین باری نیس��ت که موضوع ح��ذف دالر از مراودات 
اقتصادی ایران در دستور کار قرار می گیرد. پیش از این نیز تالش ها برای 
امضای موافقت نامه هایی برای تبادل کاال با ارز دو کشور در دستور کار قرار 
گرفت، اما در نهایت توفیق چندانی حاصل نشد. هرچند دولت نهم و دهم 
بیشترین مانور را بر این مسئله داشت، اما با این حال، روند وابستگی اقتصاد 
ایران به دالر در دو دهه اخیر افزایش یافت و برخی ها معتقدند که دالریزه 

شدن اقتصاد ایران، یکی از نقاط ضعف در دوران تحریم تلقی می شود.
نخس��تین حضور وزیر صم��ت در جمع فعاالن اقتص��ادی همچنین با 
وعده ه��ای دیگری نیز همراه ب��ود و این عضو کابینه دولت س��یزدهم از 
برداش��تن تعهد ارزی از س��ال آینده خبر داد. آنچه در این وعده سیدرضا 
فاطمی امین مس��تتر اس��ت، خوش بینی یا اطمینان او ب��ه افزایش درآمد 
ارزی است. او ابراز امیدواری کرد که از اوایل تابستان سال آینده به کمک 
فعاالن اقتصادی مش��کالت درآمدهای ارزی برطرف شود. از صحبت های 
وزیر صمت چنین می توان برداشت کرد که دولت سیزدهم برنامه جدیدی 
برای بازش��دن گره ارزی دارد؛ یا بخش��ی از تحریم ها لغو خواهد ش��د یا 
دسترس��ی به منابع جدید ارزی ایجاد ش��ده یا مکانیزم های تازه ای برای 

افزایش درآمدهای ارزی طراحی شده است.
اقتصاددالریزهدرشرایطتحریمی

شاید از 15 آگوست سال 1971 که آمریکا قابلیت تبدیل دالر آمریکا به  
طال را به ش��کل یک طرفه فس��خ کرد و عمال به نظام برتون وودز پایان داد، 
ش��وک اقتصادی نه تنها به ایران بلکه به همه اقتصاد جهان وارد کرد، زیرا 
از آن زمان که دالر به یک ارز بی پش��توانه تبدیل شد، همه کشورها بر آن 
شدند که ذخایر ارزی خود را از طال به دالر تبدیل کنند. اقدام آمریکا در آن 
زمان به »شوک نیکسون« هم معروف شد، زیرا باعث شد شرایطی پدید آید 
که دالر آمریکا تبدیل به ارز اندوخته بس��یاری از کشورها شود و همزمان، 

بس��یاری از ارزهای س��خت همانند پوند انگلیس هم شناور گردد. اقتصاد 
ایران هم از آن زمان از این ش��وک بی نصیب نماند و کش��ورمان هم سعی 
کرد که ارز اندوخته خود را به دالر آمریکا تبدیل س��ازد و با توجه به آنکه 
صادرات نفت ایران هم در اختیار کنسرسیومی بود که عمده شرکای آن را 
شرکت های آمریکایی تشکیل می دادند، این امر مزید بر انتفاع اقتصاد ایران 
به س��مت دالریزه ش��دن بود. حاال با گذشت چند دهه از آن زمان، اقتصاد 
ایران زیر فشار تحریم های آمریکا قرار دارد و تحت تاثیر تشدید تحریم ها و 
قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، مشکالت تجار ایرانی افزایش یافته 
است. چنانکه بس��یاری از فعاالن اقتصادی می گویند بانک های بین المللی 
حاضر به همکاری با ایران نیستند و همین امر هزینه مبادله را به شدت باال 
برده است. در این میان، دولت سیزدهم و در رأس آن، وزیر صمت به دنبال 
امکان دالرزدایی از مبادالت اقتصادی ایران هستند، اما پرسش این است که 
آیا حذف دالر از اقتصاد ایران امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوال، یک 
فعال اقتصادی با اش��اره به تجربه مکرر حذف دالر از اقتصاد در دولت های 
مختلف می گوید: »هزینه مبادله تجاری با ارزی به جز دالر روشن نیست.«

مس��عود دانش��مند درباره طرح دوباره لزوم حذف دالر از اقتصاد ایران و 
امکان اجرای این مسئله در گفت وگو با »خبرآنالین«، می افزاید: »در ابتدا 
باید بررس��ی کرد که س��هم دالر از مبادالت تجاری در جهان چقدر است 
و پس از آن می توان پاس��خ داد آیا می ت��وان دالر را از اقتصاد ایران حذف 
ک��رد یا خیر؟ در اقتصادهای بزرگ همانند اتحادیه اروپا که یورو را دارند، 
هنوز نتوانسته اند دالر را از مبادالت حذف کنند؛ حتی چین با وجود حجم 
گسترده اقتصاد خود نتوانسته دالر را حذف کند. باید توجه داشت که بیش 

از 50 درصد از مبادالت تجاری در سطح جهان با دالر انجام می شود.«
او به تجربه مکرر طرح حذف دالر از اقتصاد در دولت های گذشته اشاره 
می کند و ادامه می دهد: »تاکنون چندین بار موضوع حذف دالر از اقتصاد 
ایران را تجربه کرده ایم و پیشنهاد شده که مبادالت را با یورو انجام دهیم، 
در حالی که باید توجه داشت فروش نفت در تمام دنیا برمبنای دالر است 
و اگر قرار بر حذف دالر باشد، بایستی ارز حاصل از فروش نفت )دالر( را با 

پرداخت هزینه به یورو تبدیل کنیم. به عبارت دیگر، هزینه تسعیر ارز یعنی 
تبدیل دالر به یورو یا هر ارز دیگری نیز به هزینه های کنونی اضافه می شود 
چراکه حتی خرید و فروش نهاده های دامی و روغن نیز در بازارهای جهانی 
با دالر انجام می شود. همچنین خرید فلزات نیز در بازارهای جهانی بر پایه 
دالر انجام می شود. به این ترتیب، با حذف دالر باید هزینه ای برای تبدیل 
این ارز به یورو پرداخت کنیم که همان طور که اشاره شد، این اقدام هزینه 

بیشتری به اقتصاد ایران و همچنین فعاالن اقتصادی وارد خواهد کرد.«
حذفدالرازاقتصادجنبهشعاریدارد

به اعتقاد دانش��مند، »حذف دالر از مبادالت تجاری ایران، نتیجه ای جز 
ضرر ندارد. تصور کنید قرار است تجارت ایران با چین براساس یوان باشد. 
ای��ن اتفاق وقتی می تواند رخ دهد که چین نی��ز ریال ایران را قبول کند. 
همچنین اینکه با هر کشوری به ارز رایج آن کشور مبادالت صورت گیرد، 
امری هزینه زا و سنگین است. ضمنا وقتی سیستم بانکی کشورهای دیگر 

با ما کار نمی کنند چطور می توان این مهم را پیش برد.«
این فعال اقتصادی، صحبت های اخیر وزیر صمت را ش��عاری می داند و 
می گوید: »اظهارات وزیر صمت درباره حذف دالر از اقتصاد بیش��تر جنبه 
شعاری دارد و به نظر نمی رسد جنبه واقعی و عملی داشته باشد. در زمان 
آقایان احمدی نژاد و روحانی و به عبارت بهتر در دولت های گذشته تاکنون 
چندبار این موضوع را تجربه کرده ایم و هر دفعه موفق نبوده ایم و دوباره به 
سمت استفاده از دالر در اقتصاد و مبادالت تجاری بازگشته ایم. نتیجه این 
اقدامات واضح و روش��ن اس��ت. البته در این سال ها کسی عدد و رقمی از 
میزان ضرر و زیان ناشی از این اقدامات اعالم نکرده است. البته فرض کنید 
در تبدیل ارزها نوس��انات را نادیده بگیریم، اما بی  تردید زیان یک درصدی 
هم در حجم تجارت کش��ور، زیانی هنگفت اس��ت. در بورس نفت، بورس 
فلزات و بورس مواد غذایی نیز همه مبادالت با دالر انجام می شود. بنابراین 
به راحتی نمی توان این ارز را از اقتصاد ایران حذف کرد. این اقدام نیز مانند 
دیگر طرح ها با هدف دور زدن تحریم مطرح می شود، اما گزارشی از میزان 

هزینه تحمیلی آن بر اقتصاد عنوان نمی شود.«

حذفدالرازاقتصادایرانامکانپذیراست؟

تبعات دالرزدایی از مبادالت تجاری

س��وق یافت��ن تقاضای مصرف��ی به س��مت واحده��ای کوچک متراژ و 
ارزان قیمت در سه منطقه پرتراکم جنوب تهران موجب کوچ طرف عرضه 
از شمال به نیمه جنوبی پایتخت شده است. به گزارش ایسنا، جهش قیمت 
مس��کن در مناطق برخوردار شهر تهران، معادله سود در این بازار را تغییر 
داده است. آمارها نشان می دهد پس از رشد قیمت ملک در شمال پایتخت 
تقاضای واقعی در این محدوده کاهش یافته و بر همین اس��اس، تقاضای 
س��فته بازی در جست وجوی مناطق پرمعامله به سمت جنوب تهران روانه 
شده است. گزارش های میدانی حاکی از آن است بخر و بفروش ها که بین 
سال های 96 تا 99 اغلب در شمال پایتخت حضور داشته اند، ضمن ورود به 
فاز احتیاط در این محدوده، نیم نگاهی به جنوب تهران دارند. س��ازندگان 
نیز با برداشت صحیح از کاهش توان طرف تقاضا، سیاست خود را از ساخت 
واحدهای بزرگ متراژ در ش��مال تهران به احداث آپارتمان های کوچک در 
جنوب پایتخت تغییر داده اند. مناطق 10، 14 و 15 از جمله مناطق جدید 

هدف سازندگان و همچنین سفته بازان شده است.
در حال حاضر منطقه 10 واقع در نیمه جنوبی تهران که تنها حدود 1.2 
درصد از کل مساحت و 3.5 درصد جمعیت این کالنشهر را شامل می شود 
10 درصد معامالت مس��کن را به خود اختصاص می دهد. منطقه 14 نیز 
با 2.3 درصد از کل مساحت تهران حدود 5 درصد از جمعیت این شهر و 
6.3 درصد از معامالت مسکن را دربر می گیرد. همچنین منطقه 15 با 7.3 
درصد از کل جمعیت و 6.1 درصد از کل مساحت شهر تهران، 4.3 درصد 
از معامالت مسکن را به خود اختصاص می دهد. با این حال منطقه 15 به 

هدف اول ساخت و ساز در شهر تهران تبدیل شده است.

نمایه های فوق گویای دو مطلب است؛ اول اینکه مناطق مذکور از تراکم 
جمعیتی باالیی به نس��بت مس��احت برخوردارند و دوم، اغلب واحدهای 
مس��کونی این مناطق از نوع کوچک متراژ هستند. در حال حاضر میانگین 
قیمت مس��کن در هر سه منطقه موردنظر از متوسط شهر تهران پایین تر 
اس��ت. میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه 10 به میزان 20.6 میلیون 
توم��ان، منطقه 14 بالغ ب��ر 22.8 میلیون و منطقه 15 ب��ه میزان 16.4 
میلیون تومان اس��ت. متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران نیز 31.7 
میلیون تومان برآورد می شود. با اینکه ساخت و ساز در تهران در مقایسه با 
پارسال 18درصد و نسبت به 10 سال قبل 80 درصد کاهش یافته، طبق 
آخرین آماری که ش��هرداری تهران ارائه داده در پنج ماهه نخس��ت سال 
1400 بیشترین صدور پروانه ساختمانی به ترتیب مربوط به منطقه 15 با 
281 فق��ره، منطقه چهار با 227 فقره، منطقه 2 با 179 فقره، منطقه 14 
با 160 فقره و منطقه 8 با 154 فقره بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که 
بیشترین معامالت به ترتیب در مناطق 5، 10، 2، 4 و 14 انجام می شود. 
نکته قابل توجه اینکه منطقه 10 از جایگاه هفتم تا هشتم تعداد معامالت 

مسکن در سال های گذشته به رتبه دوم در سال جاری رسیده است.
سوق یافتن تقاضای مصرفی به سمت خانه های کوچک متراژ در مناطق 
کمتر برخوردار، اقبال سفته بازان و سازندگان به مناطق جنوبی را افزایش 
داده اس��ت. داود بیدار، کارش��ناس بازار مس��کن در این زمینه می گوید: 
»همواره گفته می ش��ود که دو و نیم میلیون خانه خال��ی وجود دارد، اما 
این واحدها اغلب یا در نقاط برخوردار ش��هرها ساخته شده که متقاضیان 
مصرفی توان خرید آن را ندارند یا در حاشیه شهرها است که مردم چندان 

مایل نیستند در آن مناطق ساکن شوند. بنابراین بازار هدف در حال حاضر 
مناطق کم برخوردار درون ش��هرها اس��ت.« در این می��ان، آمارهای بانک 
مرکزی از ش��هریورماه 1400 گویای آن است که خانه های 60 تا 70 متر 
مربع بیش��ترین تقاضا را در تهران دارد. رتبه ه��ای بعدی به ترتیب از آن 
واحدهای 50 تا 60 متر، 70 تا 80 متر و 40 تا 50 متر اس��ت. خانه های 
کمتر از 40 متر نیز با وجود محدودیت قوانین و مقررات برای احداث آنها 
3.6 درصد نیاز بازار را شامل می شود. بررسی ها از علت اقبال شهروندان به 
واحدهای کوچک نشان می دهد در عین حال که کیفیت برای متقاضیان 
مهم است، محدودیت نقدینگی مانع دستیابی آنها به واحدهای بزرگ متراژ 
می شود. همچنین افرادی که توانایی تامین هزینه خانه های کوچک متراژ 
را ندارند مجبور به مهاجرت می شوند. مهدی سلطان محمدی، کارشناس 
اقتصاد مس��کن در این خصوص می گوید: »نباید اقشار پایین را از زندگی 
در کالنش��هرها محروم کرد و تولید آپارتمان و سوئیت های کوچک برای 
این قش��ر در تهران مغفول مانده اس��ت.« انحراف برداشت از عدم تناسب 
قیمت هر متر مربع خانه های کوچک با بزرگ متراژها و همچنین انتظار از 
خانه آرمانی باعث شده است تا سیاست گذاران شهری در قوانین خود مانع 
از تولید آپارتمان های کمتر از 40 متر مربع ش��وند. معموال قیمت هر متر 
مربع مسکن کوچک متراژ، بیشتر از قیمت واحدهای بزرگ است. علت این 
موضوع به فش��ار تقاضا در ش��رایط کمبود عرضه مربوط می شود. از سوی 
دیگر، باال نگه داشتن سطح کیفی انتظارات به مقاومت در برابر یک واقعیت 
منجر ش��ده است. بعد خانوار در کالنشهرها کاهش یافته و به 3.3 درصد 

رسیده است؛ کارشناسان معتقدند باید این واقعیت پذیرفته شود.

بهسویخانههایکوچکدرجنوبپایتخت

مقصدجدیدسفتهبازانمسکنکجاست؟

بانکنامه

افتاندکدالردرصرافیهایبانکی
سکه110هزارتومانارزانشد

در حالی هر دالر آمریکا روز دوشنبه در بازار آزاد تهران با کاهش 
40 تومانی به رقم 27 هزار و 140 تومان رس��ید که در صرافی های 
بانکی کماکان در کانال 26 هزار تومان قرار دارد. بر این اساس، نرخ 
دالر در صرافی های بانکی در بیس��ت و شش��مین روز مهرماه با 50 
تومان کاهش به قیمت 26 هزار و 537 تومان داد و ستد شد. قیمت 
فروش یورو نیز بدون تغییر همان 30 هزار و 433 تومان ثابت ماند. 
قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 11 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 

29 هزار و 831 تومان گزارش شد.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در 
ب��ازار تهران با 110 هزار توم��ان کاهش به 11 میلیون و 470 هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 
200 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 950 
هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 470 هزار تومان و سکه یک گرمی 
2 میلیون و 150 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گ��رم طالی 18 عیار به یک میلیون و 132 هزار تومان و هر مثقال 
طال به 4 میلیون و 905 هزار تومان رس��ید. اُنس جهانی طال هم با 
کاهش چهار دالری یک  هزار و 764 دالر و 36 سنت قیمت خورد.

یککارشناسارزهایدیجیتالبررسیکرد
تبعاتورودبانکمرکزیبهرمزارزها

درحالی که رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی آزمایشی رمزارز ملی 
بر پایه ریال خبر داده اس��ت، یک کارش��ناس رمزارز می گوید »انتشار 
رم��زارز مربوط به پروژه های تجاری این حوزه  اس��ت که ش��رکت های 
دانش بنیان متخصص در حوزه بالک چین می توانند به آن ورود کنند و 

ضروری نیست که یک نهاد حاکمیتی به این حوزه ورود کند.«
عل��ی صالح آب��ادی پس از جلس��ه اخیر خود با اعضای کمیس��یون 
اقتصادی مجلس از راه اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه ریال در آینده 
خبر داد.  این در حالی اس��ت که موضوع رمزارز ملی قبال نیز از سوی 
عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی اعالم و عنوان شده بود 
که رمز پولی به پش��توانه ارز و طالی بانک مرکزی منتشر می شود که 
این رمز پول، موجب روان سازی مبادالت، آشنایی مردم با این نوع پول 
و کاهش تاثیر پایه پولی بر نقدینگی خواهد شد که در آن زمان، انتشار 

این رمزپول تنها در حد حرف باقی ماند.
در واکنش به ورود بانک مرکزی به انتش��ار رمزارز، علیرضا شامخی، 
کارش��ناس حوزه رمزارزها به ایس��نا، می گوید: »ورود بانک مرکزی به 
انتشار رمزارزها ضروری نیست و این کار مربوط به پروژه های تجاری این 
حوزه  است که شرکت های دانش بنیان متخصص در حوزه بالک چین 
می توانند به آن ورود کنند و ضروری نیست که یک نهاد حاکمیتی به 
این حوزه ورود کند. از سوی دیگر، تاکنون در دنیا بانک های مرکزی به 
پروتکل مش��خصی برای انتشار ارزهای فیات به صورت رمز دست پیدا 
نکرده ان��د.« او در مورد آثار ورود بانک های مرکزی به انتش��ار رمزارزها 
نی��ز افزود: »انتش��ار این رمزارزه��ا بانک های تج��اری را دچار چالش 
می کند، زیرا هزینه تراکنش در شبکه را پایین می آورد و همین ممکن 
اس��ت دس��ت بانک های مرکزی را در محدودکردن بانک های تجاری 
باز بگذارد.« با این تفاس��یر، در ش��رایطی که اکثر دولت ها در دنیا به 
قاعده گذاری در رمزارزها و محدود کردن بیشتر این بازار ورود کرده اند 
و دستورالعمل و تجربه مشخصی در دنیا برای انتشار رمزارز ملی وجود 
ندارد، باید منتظر ماند و دید که راه اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه 
ریال موفق خواهد بود یا خیر. البته از آنجا که رمزارزها فناوری جدیدی 
هستند، الزم است بانک مرکزی ضمن راه اندازی آزمایشی رمزارز ملی 
به آموزش و آشنایی مردم با رمزارزها و معامله آنها توجه کند که همانند 
تش��ویق های بیش از اندازه مسئوالن برای ورود به بورس نشود و مردم 

هیجانی و شتاب زده عمل نکنند.

مهارسرکشیتورمدرانتظارمجوز
درحالی که دولت رئیس��ی خط قرمز خود را کنترل تورم اعالم کرده و 
به زعم کارشناسان، انتش��ار اوراق بهترین گزینه برای تامین مالی دولت 
بدون ایجاد تورم اس��ت، از مهرماه تاکنون اوراقی منتش��ر نشده است که 
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی اعالم کرد برای 
نیمه دوم امس��ال باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود و در حال 
حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامه ریزی کنیم.  
به گزارش ایسنا، دولت رئیسی از ابتدای آغاز فعالیت خود مهار تورم را سر 
لوحه اقدامات و برنامه ریزی های خود قرار داد و دس��تگاه های اجرایی را از 
هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می ش��ود، منع کرد. اقتصاددانان 
انتشار اوراق و گسترش بازار آن را الزمه اساسی تامین کسری بودجه بدون 
ایج��اد ت��ورم می دانند و معتقدند دولت باید با افزایش نرخ س��ود اوراق و 
کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند. بدین منظور، 
احس��ان خاندوزی وزیر امور اقتصاد، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش 
هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی 
اس��المی در نرخ، سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تدوین و 
انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران 
اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت دار برای اجرا در بازار اوراق اعالم کرد. 
در این راستا، بررسی وضعیت فروش اوراق بدهی حاکی از آن است 
که در نیمه اول امس��ال 18 مرحله فروش اوراق بدهی برگزار ش��د و 
فقط در دو مرحله آخر، عملکرد مناسبی در فروش اوراق وجود داشت 
و پیش از این، عملکردها در این زمینه مناسب نبوده و تفاوت فاحشی 
در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته است. در 
حالی که دولت در ش��ش  ماهه نخست سال به میزان 43 هزار و 245 
میلیارد تومان اوراق فروخته و توانس��ته به 22 درصد از هدف س��االنه 
تعیین ش��ده خود که 200 هزار میلیارد تومان اس��ت، برسد و با توجه 
به اضافه برداشت ها از ذخایر بانک مرکزی، امکان قرض از این بانک را 
ندارد؛ از مهرماه تاکنون اوراقی منتشر نشده است.  بنابراین، الزم است 
تا هرچه زودتر نس��بت به برنامه ریزی برای انتش��ار اوراق در نیمه دوم 
سال به عنوان یکی از ابزارهای مهم مهار تورم و تأمین مالی دولت بدون 
ایجاد تورم اقدام ش��ود که مهدی بنانی، رئیس مرکز مدیریت بدهی ها 
و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد می گوید: طبق مجوز قانونی، 
انتش��ار اوراق در نیمه اول سال صورت گرفته است، اما برای نیمه دوم 
س��ال باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر ش��ود که در حال حاضر 

منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامه ریزی کنیم.
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برآوردهاتاسال1415نشانمیدهد
جمعیتایران۹5میلیونیمیشود

طبق برآورد مراجع رس��می، جمعیت ایران تا س��ال 1415 به بیش 
از 95.2 میلی��ون نفر افزایش پیدا می کند. پس از سرش��ماری نفوس 
و مس��کن در س��ال 1395 دیگر سرش��ماری جمعیتی در ایران انجام 
نش��ده اس��ت، اما مرکز آمار ایران در گزارش مفصل��ی که در رابطه با 
ش��اخص های کالن اقتص��ادی و اجتماع��ی تهیه کرده ب��ه پیش بینی 
جمعیت کل کشور در فاصله سال های 1396 تا 1415 پرداخته است. 
این بررس��ی با روش ترکیبی پیش بینی جمعیت انجام شده  است که 
متداول تری��ن روش پیش بینی جمعیت بوده و از مجموعه عوامل موثر 
ب��ر تغییر و تح��والت جمعیت یعنی باروری، م��رگ و میر، مهاجرت و 

ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.
گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد که جمعیت ایران از حدود 81.07 
میلیون نفر در س��ال 1396 با روندی افزایش��ی به 95 میلیون و 278 
هزار نفر در سال 1415 خواهد رسید. ترکیب جمعیتی ایران به نحوی 
پیش رفته که در سال 1396 تعداد مردان حدود یک میلیون نفر بیش 
از زنان بوده اس��ت؛ به طوری که از کل جمعیت، 41.04 میلیون مرد 
و 40.02 میلیون زن بوده اند که در سال 1415 تعداد مردان به 47.9 
میلیون نفر و زنان به 47.3 میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد، اما در 
نقاط شهری و روس��تایی وضعیت افزایش جمعیت به نحوی است که 
تا سال 1415 تعداد زنان و مردان نسبت به سال 1396 در مواردی با 

کاهش مواجه خواهد شد.
طب��ق ای��ن گزارش، در س��ال 1396 تعداد مردان و زن��ان در نقاط 
ش��هری 60.2 میلیون نفر بوده که 30.5 میلیون مرد و 29.7 میلیون 
زن بوده ان��د، ام��ا برآوردهای مرکز آمار از ای��ن حکایت دارد که تا 15 
س��ال آینده مجم��وع زنان و مردان در نقاط ش��هری به 76.3 میلیون 
نفر خواهد رس��ید که سهم مردان 38.3 میلیون و زنان 37.9 میلیون 
خواهد بود، اما در نقاط روستایی و غیرساکن از تعداد جمعیت کاسته 
خواهد ش��د ( به گونه ای که در س��ال 1396 حدود 20.7 میلیون نفر 
مرد و زن در نقاط روس��تایی و غیرساکن بوده اند که در سال 1415 از 
تع��داد آنها حدود 2 میلیون نفری کاس��ته و 18.9 میلیون نفر برآورد 
شده است. تعداد مردان نیز از 10.5 میلیون به 9.5 میلیون نفر و زنان 
از 10.2 میلیون به 9.4 میلیون نفر در س��ال 1415 در نقاط روستایی 

و غیرساکن کاهش خواهد یافت.

وزیرراهوشهرسازیخبرداد
قیمتبلیتهواپیماکاهشمییابد

وزیر راه و شهرس��ازی درباره مس��ائل مختلف��ی از جمله قیمت 
بلیت هواپیما، چگونگی و جزییات ساخت 4 میلیون واحد مسکن، 
ایجاد بانک زمین، ورود ش��رکت های خارجی به س��اخت مسکن و 
... صحبت کرد. به گزارش ایس��نا، رستم قاسمی در حاشیه مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
در پاسخ به اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص 
نشده است و ایرالین ها بدون داشتن مصوبه و اختیار قانونی اقدام 
به افزای��ش نرخ پروازه��ای داخلی کرده اند؟ گف��ت: قیمت بلیت 
هواپیما به دلیل رعایت پروتکل های بهداش��تی به ویژه محدودیت 
پذیرش 60 درصدی مسافر در پروازهای داخلی افزایش یافته بود 
که امیدواریم با بهبود ش��رایط کش��ور از نظر شیوع ویروس کرونا 
و برداش��ته ش��دن این محدودیت بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را 

تعدیل کنیم.
به گفته وی، محدودیت 60 درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل 
و نقل عمومی براس��اس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده 
است که هم اکنون در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا در حال بحث 

و بررسی برای اعمال تغییرات در این پروتکل ها هستیم.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین درباره چگونگی و جزییات س��اخت 
4 میلیون واحد مس��کن در دولت س��یزدهم افزود: درباره مس��کن به 
دلیل قانون جهش تولید و خواس��ت دولت مقرر ش��ده تا چهار س��ال 
آینده 4 میلیون واحد مس��کونی در کشور ساخته شود و در این راستا 
اخیرا قانون خوبی در مجلس طی ماه گذش��ته ابالغ ش��د که می تواند 
کمک بزرگی به مردم برای صاحبخانه ش��دن کند. البته وعده ساخت 
4میلیون واحد مس��کونی در دولت سیزدهم به این معنا نیست که در 
هر س��ال یک میلیون واحد س��اخته خواهد شد، چراکه همه می دانیم 
ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می برد. بنابراین از ابتدا این 
مسئله را اعالم کردیم که در وهله نخست باید تا حدود 2میلیون واحد 
مس��کونی ش��روع کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی آن نیز در شرف 

آغاز شدن است.
قاس��می اضافه کرد: همچنین براس��اس آخرین اطالعات به دس��ت 
آمده از سازمان ملی زمین و مسکن بیش از 800 شهر در کشور مورد 
بررسی قرار گرفته و زمین ها شناسایی شدند که در واقع برای ساخت 
2میلیون مسکن کفایت می کند. همچنین از اقداماتی که در این زمینه 
در دستور کار قرار داده ایم ایجاد بانک زمین در وزارت راه و شهرسازی 
اس��ت که یک ماه پیش اعالم کردیم تا س��ه ماه آینده این بانک ایجاد 

می شود و تا پایان مهلت اعالم شده این اتفاق خواهد افتاد.
او در ادامه درباره روش های تأمین مالی س��اخت مس��کن این گونه 
توضیح داد:  منابع مالی برای س��اخت مس��کن پیش بینی ش��ده است 
و براس��اس اینکه در قانون آمده تا س��قف 360 هزار میلیارد تومان به 
ای��ن پروژه اختصاص پیدا خواهد کرد و برای اینکه بتوانیم تس��هیالت 
مناسبی را در این زمینه تعیین و پرداخت کنیم پیشنهاداتی به شورای 
پول و اعتبار داده ایم که ش��نبه هفته آینده به تصویب خواهد رس��ید. 
براساس پیشنهادات ارائه شده به شورای پول و اعتبار سقف تسهیالت 
در نظر گرفته ش��ده برای مراکز اس��تان ها 400 میلیون تومان و برای 
روستاها 250 میلیون تومان است. متقاضیان می توانند پس از طی این 
مراحل در سامانه موردنظر ثبت نام کنند و با توجه به فرم »ج« که به 

زودی اصالحاتی در آن اعمال می شود وارد این طرح شوند.
به گفته قاس��می س��اخت مس��کن نه تنها با فراخوان به انبوه سازان 
و تعاونی های مختلف در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت بلکه حتی به 
افرادی که مالک زمین هس��تند هم تسهیالت می دهیم. از سوی دیگر 
بنیاد مسکن براس��اس آخرین تعهدنامه اش 400 هزار واحد مسکونی 
در ای��ن طرح خواهد س��اخت. همچنی��ن 200 هزار واحد مس��کونی 
روس��تایی و شهری در دس��تور کار داریم و کمیته امداد،  بهزیستی و 
بنیاد مستضعفان تعهد ساخت 520 هزار واحد مسکونی را داده اند که 

البته این طرح ها آغاز شده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار س��رمایه در بیس��ت و شش��مین روز مهرماه، روزی 
پرنوسان را سپری کرد و شاخص بورس تهران در حالی که تا ساعات میانی 
معامالت دوشنبه روندی کاهشی داشت و تا رقم یک میلیون و 430 هزار 
واحد هم کاهش یافت، اما در س��اعات پایانی معامالت، روندی صعودی به 
خود گرفت و در پایان با ایستادن در رقم یک میلیون و 436 هزار واحد به 

رشد 854 واحدی بسنده کرد.
در جریان معامالت روز دوشنبه بازار سرمایه، شاخص کل بورس با رشد 
854 واحدی به رقم یک  میلیون و 436 هزار و 963 واحد و شاخص کل با 
معیار هم وزن با کاهش 4 هزار و 347 واحد به رقم 393 هزار و 963 واحد 
رس��ید؛ به طوری که معامله گران در این روز بیش از 7.6 میلیارد س��هام، 
حق تقدم و اوراق مالی در قالب 523 هزار فقره معامله و به ارزش 5 هزار و 
773 میلیارد تومان داد و ستد کردند. همچنین شاخص بازار اول، 4 هزار 
و 187 واحد رشد و شاخص بازار دوم، 9 هزار و 421 واحد کاهش داشت. 
ش��اخص صنعت فلزات اساسی در روز دوشنبه نیز همانند روز یکشنبه با 
ارزش بیش از 7 هزار میلیارد ریال در صدر صنایع قرار گرفت. در آن سوی 
بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس 107 واحد کاهش یافت و به رقم 

20 هزار و 306 واحد رسید.
آنچهدربازاربورسوفرابورسگذشت

در معامالت روز دوش��نبه بورس تهران، 170 نماد بورسی مثبت و 216 
نماد منفی بودند که از میان آنها ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار 
و 244 واحد، پتروش��یمی شازند )شاراک( با 447 واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با 400 واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( با 325 واحد، 
پتروش��یمی جم )جم( با 232 واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با 
229 واحد، پتروش��یمی فناوران َ)فن( با 226 واحد، معدنی و صنعتی گل 
گه��ر )کگل( با 223 واحد، فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با 218 واحد و 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با 215 واحد بیشترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل نیز پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 189 واحد، پتروشیمی 
پارس )پ��ارس( با 188 واحد، ب��ورس کاالی ایران )کاال( ب��ا 171 واحد، 
آلومینیوم ایران )فایرا( با 167 واحد، بانک پارسیان )وپارس( با 155 واحد، 
پتروش��یمی خراسان )خراسان( با 136 واحد، بانک ملت )وبملت( با 133 
واحد، فجر انرژی خلیج فارس )بفجر( با 127 واحد و فرآوری معدنی اپال 

کانی پارس )اپال( با 94 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
همچنی��ن نماد ملی صنایع م��س ایران )فملی(، پارس فوالد س��بزوار 
)فس��بزوار(، آریان کیمیاتک )کیمیاتک(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، 
پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، ایران خودرو )خودرو( و فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه فلزات اساسی هم 
در معامالت این روز همچون روز قبل صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه 406  میلیون و 865 هزار برگه سهم به ارزش 7  هزار و 

3 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس حدود 107 واحد 
کاهش داشت و بر روی کانال 20 هزار و 306 واحد ایستاد. در این بازار 3 
میلیارد و 482 میلیون برگه سهم به ارزش 486 هزار و 852 میلیارد ریال 
داد و ستد شد. در جریان معامالت روز دوشنبه فرابورس ایران، 101 نماد 
فرابورس مثبت و 177 نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، سهامی 
ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی مارون )م��ارون(، پخش هجرت 
)هجرت(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا(، فوالد هرمزگان 
جن��وب )هرمز( و ذوب روی اصفهان )فروی( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 
شاخص فرابورس داش��تند. همچنین فرابورس ایران )فرابورس(، مجتمع 
جهان فوالد س��یرجان )فجهان(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بانک 
دی )دی(، ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، صنایع پتروشیمی 
تخت جمشید )شجم(، تولیدات پتروشیمی قائدبصیر )شبصیر(، بیمه کوثر 
)کوثر( و نفت پاسارگاد )شپاس( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه 

بودند.
رئیسعوضشدامامصوباتاجرانشد

حدود پنج ماه قبل بود که سازمان بورس و اوراق بهادار برای احیای بازار 
سرمایه 10 مصوبه را در نظر گرفت، اما در حالی رئیس این سازمان تغییر 
کرد ک��ه هیچ کدام از این مصوبات رنگ اجرا به خ��ود ندیدند. به گزارش 
ایسنا، اوایل اردیبهشت س��ال جاری بود که سازمان بورس به دلیل ادامه 
ریزش های پی در پی بازار س��رمایه، 10 مصوبه را برای احیای این بازار در 
نظر گرفت. آنطور که اعالم شد از میان این مصوبات، مصوبه اختصاص یک 
درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت 
نهادهای مالی بازار س��رمایه برای اس��تفاده از تس��هیالت بانکی و اعطای 

اقامت پنج س��اله برای س��رمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اجرایی 
شد. هرچند که آمار دقیقی از تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه در دسترس نیست و به نظر نمی رسد هیچ سرمایه گذار 

خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام کرده باشد.
همچنین هفت مصوبه دیگر از 10 مصوبه مذکور باید تاییدیه سران سه 
ق��وا را می گرفتند که آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس س��ابق 
سازمان بورس و اوراق بهادار، اعالم کرده بود، این تاییدیه اخذ شد. بر این 
اساس، مقرر شده بود که 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 
1400 به صندوق تثبیت بازار س��رمایه واریز شود. در عین حال، با انتشار 
20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توس��ط صندوق تثبیت بازار س��رمایه 
و صندوق س��رمایه گذاری مشترک توس��عه بازار سرمایه با تضمین دولت 

جمهوری اسالمی ایران موافقت شد.
از سوی دیگر، بانک ها و موسس��ات اعتباری برای برنامه های حمایت 
از بازار س��رمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از 
ش��مول م��اده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید خ��ارج خواهند بود و به 
منظور تش��ویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی 
که از س��هام خود یا شرکت های زیرمجموعه شان حمایت کنند، مالیات 
بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین 
شرکت هایی که سود تقس��یم نشده سال 1400 آنها به حساب سرمایه 
منتقل می شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. صندوق توسعه 
ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله 
بازار س��رمایه ش��د و قرار شد زیان محقق ش��ده آن دسته از خریداران 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله پاالیش یکم که واحدهای 
مذک��ور را از دول��ت خریداری کرده  و تاکنون به فروش نرس��انده اند، از 

طریق اعطای سهام جبران شود.
با این حال و با گذش��ت بیش از پنج م��اه از مصوبات مذکور، خبری از 
اجرایی شدن آنها نیس��ت. چنانکه حتی خریداران صندوق پاالیشی یکم 
همچنان با ضرر دست به گریبان هستند و ضرر آنها هم جبران نشده است. 
این در حالی اس��ت که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شش روز قبل 
تغییر کرد و مش��خص نیس��ت تکلیف مصوبات وعده داده شده آن هم در 
روزهایی که بازار باز هم روند کاهشی را در پیش گرفته و توان حفظ کانال 

یک میلیون و 500 هزار واحد را هم نداشته، چه خواهد شد.

بیشاز7میلیاردسهامدربورستهراندستبهدستشد

رشد 854 واحدی شاخص بورس

معامالت بورس هفته گذش��ته تحت تاثیر تغیی��رات احتمالی رئیس و 
اعضای هیأت مدیره س��ازمان بورس، روزهای پرنوس��انی را تجربه کرد و 
عمق معامالت این بازار بیش از روزهای گذشته با کاهش همراه شد. وجود 
چنین روندی در بازار نیز بار دیگر نگرانی س��هامداران را از تکرار روزهای 
منفی شاخص بورس برانگیخت و به دنبال آن، کارشناسان بارها تداوم افت 
غیرمعمول شاخص بورس را که هیچ خطری هم تهدیدکننده معامالت آن 
نیست غیرطبیعی عنوان کردند. مطرح شدن زمزمه هایی مبنی بر احتمال 
توافق برجام و ترس از ریزش ش��دید نرخ دالر، از جمله عواملی اس��ت که 
از نظر کارشناس��ان تاثیرگذار در ریزش ش��اخص بورس بود و سهامداران 
از ترس افت ش��دید قیمت دالر و تاثیرگذاری آن بر س��هام دالری محور و 
شاخص ساز بازار، دست به فروش های هیجانی سهام خود در بازار زدند که 
این امر نیز بی تاثیر در تداوم افت ش��اخص بورس و ش��تاب ایجادشده در 

روند معامالت بازار نبود.
در کن��ار این موضوع، گمانه زنی های مربوط به تغییر احتمالی ریاس��ت 
س��ازمان بورس و نگرانی س��هامداران از فرد انتخابی برای سکانداری این 
س��ازمان، تاثیر غیرمعمولی را در اوج گیری ریزش شاخص بورس داشت و 
با مهر تایید برای تغییر حتمی ریاست سازمان بورس، معامالت بورس در 
روزهای پایانی هفته گذش��ته وارد روزهایی پر از ترس از نگاه سهامداران 
شد. سپس انتخاب رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس در آخرین 
روز معامالتی هفته گذشته، خوش بینی زیادی را در بین فعاالن بازار ایجاد 
ک��رد و به دنبال آن، رون��د بورس در نخس��تین روز از هفته جاری طبق 
پیش بینی ها پیش رفت و به رش��د بیش از 40 هزار واحدی ش��اخص کل 
انجامی��د. هرچند این روند چندان ادامه دار نبود و معامالت بازار س��رمایه 
مجددا دچار نوس��ان شد. حال س��وال این است که نقطه حمایتی اصالح 
شاخص بورس کجاست؟ یک کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید: 
بررسی های تکنیکالی )تحلیل فنی شاخص کل( نشان دهنده آن است که 
محدوده های یک میلیون و 350 هزار واحد به عنوان حمایت جدی برای 
شاخص بورس تلقی می شود و ریزش بازار سهام در این محدوده ها متوقف 

خواهد شد.
یاور میرعباسی به علت اصالح اخیر شاخص بورس و نیز ترس سهامداران 
از روند فعلی معامالت بورس اش��اره کرد و به ایرنا، گفت: نوس��ان در ذات 

بازار سرمایه قرار دارد؛ بنابراین طبیعی است که در برخی از دوره ها با رشد 
پرش��تاب ش��اخص بورس در بازار همراه باشیم و در مقابل فروش در بازار 
تحت تاثیر رشد شدید نرخ سهام شرکت ها که در کوتاه مدت صورت گرفته 

است، افزایش پیدا کند و شاخص بورس وارد مدار نزولی شود.
او آینده نرخ ارز را تابع رفع تحریم ها دانست و افزود: تاثیر رفع تحریم یا 
عدم رفع آن بر مسیر معامالتی بورس متفاوت خواهد بود؛ به همین دلیل 
در برخی از مواقع شاهد ایجاد چنین نوسان هایی در بازار خواهیم بود. در 
کنار این مس��ائل، مذاکرات ایران با عربس��تان و نیز مسائل مطرح شده در 
زمینه مذاکرات ایران با آذربایجان نش��ان دهنده وجود برخی از ریسک ها 
در کلیت فضای سیاسی کشور است که منجر به احتیاط سهامداران برای 

سرمایه گذاری در بورس شد.
میرعباس��ی س��پس به دیگر عامل تاثیرگذار در اصالح شاخص بورس 
تاکید کرد و ادامه داد: مس��ئله دیگر موضوع نرخ سود بین بانکی است که 
متغیر مهم اثرگذار بر نرخ س��ود سپرده های بانکی است، این امر به نوعی 

تعیین کننده نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور خواهد بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه به افزایش نرخ سود بین بانکی طی چند 
روز گذش��ته تاکید کرد و گفت: با توجه به چنین اتفاقی طبیعی است که 
نرخ بهره در اقتصاد کش��ور با افزایش همراه ش��ود، در این میان جذابیت 
کسب بازدهی بدون ریسک باعث می شود تا سرمایه گذار تمایل کمتری را 
به دیگر گزینه ها برای س��رمایه گذاری داشته باشد چراکه با ریسک بسیار 
کمتری می توانند بازده معقولی را از نرخ سود بانکی کسب کنند، اگرچه با 
توجه به تورم فعلی حاضر در اقتصاد کشور، سرمایه گذاری در بانک چندان 

اقتصادی تلقی نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه مسئله مربوط به قیمت ارز مهمترین متغیری است 
که در فضای فعلی اقتصاد کشور مهم و اثرگذار تلقی می شود، گفت: طی 
دو ماه گذشته نرخ ارز به دلیل اتفاقات رخ داده درخصوص برجام و تعیین 
زمان برای مذاکرات با کاهش همراه شد که این موضوع تاثیرگذار بر روند 
معامالت بازار سهام بود. همچنین انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به دلیل 
آش��نایی وی با بازار سرمایه به عنوان اتفاقی بسیار مثبت برای بازار تلقی 
می شود. کما اینکه صالح آبادی در صحبت های اولیه خود، کاهش نرخ ارز 
را جزو اهداف اصلی خود در این س��مت عنوان کرد. بنابراین کاهش نرخ 

ارز از زمان انتصاب صالح آبادی به سکانداری بانک مرکزی به مرور در حال 
کاهش اس��ت و با توجه به اینکه بخش عمده ای از بازار س��رمایه کشور از 
طریق ارزش دارایی ها یا درآمد و س��ود وابس��ته به نرخ ارز است؛ بنابراین 

کاهش قیمت دالر سبب افت سود شرکت ها می شود.

یککارشناسبازارسرمایهپاسخداد

نقطهحمایتیاصالحشاخصبورسکجاست؟
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5000تنذرتآلودهشد!
بعد از هش��دارهایی که در رابطه با دپو و عدم ترخیص نهاده های 
دامی در گمرکات ش��مال کش��ور اعالم شده بود تازه ترین خبرها از 
فاسدبودن حدود 5000 تن ذرت دامی و آلودگی آن به آفالتوکسین 
حکایت دارد. به گزارش ایس��نا، دپوی کاالهای اساسی و البته سایر 
اقالم در گمرک و بنادر و موانعی که در رابطه با ترخیص آنها وجود 
دارد موجب ش��ده به دفعات از سوی مسئوالن مربوطه هشدارهایی 
در رابطه با احتمال متروکه ش��دن و حتی فاس��د شدن این کاالها 
مطرح شود.  چندی پیش بود که مسئوالن گمرک ایران از احتمال 
فاسدش��دن چن��د ده هزار تن نه��اده دامی دولت��ی و خصوصی در 
گمرکات ش��مال کش��ور خبر داده و تاکید ک��رده بودند که مدارک 
الزم جهت ترخیص این کاالها به گمرک ارائه نشده و از این رو باید 
نسبت به متروکه شدن آنهایی که در معرض فساد قرار دارند اقدام 
ش��ود.  این در حالی اس��ت که تازه ترین اخبار دریافتی ایسنا از این 
حکایت دارد که بعد از ماجرای ذرت های آلوده در چند س��ال اخیر، 
اکن��ون از کاالهای مانده در گمرک های  مازندران که بخش زیادی 
از آن را نهاده های دامی تش��کیل می دهد، 5000 تن ذرت  فاسد و 

آلوده به سم آفالتوکسین شده است.
پیگیری موضوع از گمرک ایران نیز تاییدکننده آلودگی بخشی از 

ذرت های موجود در گمرک های مازندران است.
در این رابطه معاون فنی گمرک ایران به ایس��نا، توضیحاتی ارائه 
ک��رد و  با اش��اره به وضعیت کاالهای اساس��ی موج��ود در گمرک 
مازندران گفت که در س��ه گمرک امیرآباد، نوش��هر و فریدونکنار تا 
پایان ش��هریورماه سال جاری حدود 672 هزار تن کاال موجود بوده 
ک��ه از این میزان 286 هزار تن جو، 97 ه��زار تن گندم، 160هزار 
ت��ن ذرت، 7000 تن دانه های روغن��ی و 113 هزار تن روغن خام 
بوده اس��ت. ارونقی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در سطح 
گمرک های مازندران حدود 5000 تن ذرت که از سال 1398 وارد 
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر شده بود فاسد و بالغ بر 14.7 هزار تن 

کاالی متروکه شده است که عمدتا نهاده های دامی هستند.
به گفته وی، ذرت های آلوده طی فرآیند قانونی در اختیار سازمان 
ام��وال تملیکی قرار  گرفته و پیگیری ه��ای الزم در این خصوص از 

سوی گمرکات مربوطه صورت پذیرفته است.
مع��اون فنی گمرک ای��ران در رابطه با چرایی جریان ماندگاری و 
فاسدش��دن این ذرت ها یادآور ش��د که گمرک مسئولیتی در قبال 
کاالیی که اظهار نشده ندارد و از زمانی این مسئولیت آغاز می شود 
که به گمرک اظهار ش��ده و در فرآیند انجام تش��ریفات قرار بگیرد 
یا از س��وی مراجع تحویل گیرنده کاال به عنوان کاالی متروکه اعالم 
ش��ود، این اق��الم نیز قبل از اظه��ار در مناطق ویژه دپو ش��ده بود 
و مرج��ع تحویل گیرن��ده به محض محدودیت زمان��ی و پایان دوره 
ماندگاری نسبت به اعالم متروکه و ارجاع به سازمان اموال تملیکی 

اقدام کرده است. 

نماگربازارسهام

س��یامک مقتدری در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
می��زان تاثیر واردات خودرو بر افزایش نرخ ارز اظهار داش��ت که تاثیر 
واردات ب��ر افزایش نرخ ارز بس��تگی به می��زان واردات دارد، به عنوان 
مث��ال واردات 100 هزار دس��تگاه با حداقل ن��رخ ارز 25 هزار دالر، 2 
میلی��ارد و 500 میلیون دالر برآورد می ش��ود که این حجم از واردات 
ب��ا توج��ه به محدودیت های ارزی که در کش��ور داری��م، تاثیر خود را 

می گذارد.
وی همچنی��ن افزود: واردات نیازمند لوازم یدکی اس��ت و از آنجایی 
که س��اخت قطعات به دلیل تیراژ پایین آنها، مقرون به صرفه نیس��ت، 

بنابراین این قطعات می بایست وارد شوند.
عض��و هیأت مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 

قطعه س��ازان خودرو کشور درخصوص ش��یوه واردات بدون انتقال ارز 
براس��اس مصوبه س��اماندهی صنعت خودروی مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: ارز متعلق به ایرانیان خارج از کش��ور محدودیت هایی دارد که 
موجب افزایش تقاضا می ش��ود و این افزای��ش تقاضا، قطعا بر افزایش 
نرخ ارز اثرگذار اس��ت و همین طور زنجیروار به تورم نیز منجر خواهد 
شد زیرا به هر حال نرخ ارز بر بهای کاالها و خدمات تاثیر می گذارد.

مقت��دری درخصوص ملزومات موردنیاز برای صادرات که براس��اس 
اظه��ارات وزیر صمت برنامه ای در این خصوص در این وزارتخانه تهیه 
شده است، تصریح کرد: در صادرات بحث نقل و انتقال ارز مطرح است. 
مس��ئله دیگر این اس��ت که صادرات نیازمند بازاریابی و فراهم س��ازی 
مقدماتی اس��ت. ضمن اینک��ه بالفاصله پس از ص��ادرات، ورود ارز به 

کشور و تشکیل صف خرید خودرو اتفاق نمی افتد به ویژه اینکه اعتبار 
برند نیز اهمیت دارد.

وی در ادامه اذعان داشت: متاسفانه به دلیل دوری از زنجیره جهانی 
تولید خودرو، بسیاری از خودروهای داخلی متناسب با تکنولوژی های 

روز نیستند و کیفیت مطلوب را در مقایسه با رقبای خارجی ندارد.
عض��و هیأت مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کش��ور در پایان خاطرنشان کرد: پس از صادرات، 
ش��بکه خدمات پس از فروش در کش��ور مقصد باید فراهم باش��د که 
نیازمند س��رمایه گذاری بوده و زمانبر نیز اس��ت. در نتیجه صادرات به 
سهولت امکان پذیر نیست و در آینده بسیار نزدیک شاهد آن نخواهیم 

بود، بلکه در میان مدت و بلندمدت مقدمات مفصلی را می طلبد.

چالش های واردات و صادرات در صنایع خودروسازی تشریح شد

سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت به 
منظور تامین نظر ش��ورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصالح 

شد که براساس آن خودرو به صورت محدود وارد کشور می شود.
سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن: واردات محدود خودرو به کشور 
انجام خواهد ش��د. »روح اهلل عباس پور« افزود: کمیسیون صنایع در صدد 
واردات مدیریت ش��ده خودرو بدون فش��ار به منابع ارزی اس��ت و در این 
نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی 
ب��ازار خودرو مهلت��ی تعیین کنند. چراکه وی برنامه ای ش��ش ماهه برای 
مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و... دارد.
نماین��ده م��ردم بوئین زهرا و آوج در مجلس تاکی��د کرد: به رغم اینکه 
وزارت صمت و معاونت ارزی بانک مرکزی به دلیل ارز موردنیاز با واردات 
خودرو مخالف هس��تند ولی کمیس��یون صنایع و معادن به دنبال واردات 

خودرو بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور است.
علی صبوری، کارش��ناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار ایران 

اکونومیس��ت در ارتب��اط با واردات خ��ودرو گفت: واردکنن��دگان خودرو 
درخواست واردات خودرو بدون انتقال ارز داشتند و با توجه به مخالفت های 

وزارت صمت و انجمن ها باالخره در مجلس این موضوع مصوب شد.
وی در ادام��ه این گون��ه بیان می کند: این موضوع که ب��ا واردات خودرو 
بدون انتقال ارز، ارزهای خارج از کش��ور تبدیل به کاال می شود و به ایران 
باز می گردد بسیار خوشایند خواهد بود، اما زمانی که از جانب خودروسازان 
داخلی به مدت پنج س��ال درخواس��ت یک میلیارد دالر بدون انتقال ارز 
برای قطعه و خودروس��ازی ش��د، مورد توجه قرار نگرفتند در صورتی که 
اگر محقق می شد بس��یاری از خطوط تولید خودروسازی از کار نمی افتاد 
و اکنون در زمینه قطعات ریزتراش��ه و الکترونیکی خودروسازی مشکالت 
بسیاری وجود نداشت. علی صبوری تاکید کرد: گفته ها حاکی از آن است 
که 3 میلیارد دالر ارز بدون انتقال برای واردات خودرو پرداخت می شود در 
حالی که یک میلیارد دالر ارز که باعث ارزش افزوده و ایجاد شغل می شد 

به خودروسازان داخلی پرداخت نشد.

وارداتخودروبدونانتقالارز
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برتریهایافراددرونگرا
درعرصهکسبوکارچیست؟

بهقلم:رابینباکلی
روانشناس بالینی و تحلیلگر رفتاری کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

اگر شما فرد برونگرایی هستید، به احتمال زیاد برتری های بسیار 
زیادی در اغلب جوامع دارید. این امر به ش��ما امکان تعامل بهینه با 
دیگران و همچنین پیش��برد کارهای تان در سریع تری زمان ممکن 
را می دهد. شاید از این منظر افراد درونگرا تناسب چندانی به حوزه 
کس��ب و کار نداشته باشند، اما ماجرا همیشه اینطوری نیست. افراد 
درونگرا هم ویژگی های خاص خودش��ان را دارن��د. این برتری ها به 
آنها امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی روند فعالیت کاری را می دهد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از برتری های افراد درونگرا 
در مقایسه با دیگران آن هم در محیط کار است. اگر شما هم فردی 
درونگرا هس��تید یا همکاران درونگرایی دارید، نکات مورد بحث در 

این مقاله به کارتان خواهد آمد. 
خودکفایی

اف��راد درونگرا به دلیل ترجیحاتی که دارند، اغلب اوقات در محل 
کار به کس��ی اتکا نداش��ته و خودشان تمام کارهای ش��ان را انجام 
می دهند. چنین امری نوع��ی خودکفایی برای آنها به ارمغان آورده 
است. با این حساب اگر شما به دنبال یک تیم کاری خودکفا و بدون 
دردسر هستید، افزودن تعدادی افراد درونگرا به آن تیم ایده جالبی 
خواهد بود. این امر به ش��ما امکان س��اماندهی س��ریع کارها بدون 

هیچ گونه دردسر اضافی را می دهد. 
هماهنگیسریعبامحیط

افراد درونگرا خیلی پرحرف نیس��تند. همچنی��ن در صورت بروز 
تغییرات نیز جای مقاومت خیلی س��ریع با آن انطباق پیدا می کنند. 
ای��ن امر به آنها برای بس��یاری از س��ازمان ها امری مهم محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از افراد برونگرا به طور م��داوم در برابر تغییرات 
مقاومت نش��ان می دهند. این امر آنها را به طور تاثیرگذاری در برابر 
تغیی��رات قرار می دهد و انعطاف پذی��ری را بدل به امری کمیاب در 

آنها خواهد کرد. 
برخی از کسب و کارها به طور مداوم به دنبال کارمندانی منعطف 
و استقبال کننده از شرایط تازه هستند. در این صورت افراد درونگرا 

یکی از بهترین گزینه ها برای شما خواهند بود. 
جامعهشناسیعالیافراددرونگرا

افراد درونگرا به جای اینکه پش��ت سر هم حرف بزنند، شنوندگان 
بسیار خوبی هستند. این امر موجب تاثیرگذاری آنها بر روی محیط 
کس��ب و کار و امکان شناخت در لحظه مش��تریان می شود. به این 
ترتیب شما در تیم فروش تان دست کم به چند کارمند درونگرا نیاز 
دارید. این افراد خیلی سریع امکان شناخت مشتریان و ارائه بهترین 

پیشنهادها برای آنها را خواهند داشت. 
بسیاری از برندها که به طور مداوم نیازمند اطالعات تازه و دقیق 
هستند، از افراد درونگرا اس��تفاده می کنند. این امر موجب افزایش 
سرعت در زمینه گردآوری اطالعات و تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

براساس آن خواهد شد. 
بینیازیازارتباطمستمربادیگران

اف��راد درونگرا جلس��ات کاری و صحبت کردن م��داوم با دیگران 
را دوس��ت ندارند. بنابراین به طور مداوم خودش��ان نیازهای شان را 
رف��ع کرده و مس��تقیم به جلو حرکت می کنند. اگر ش��ما به دنبال 
تیم کاری هس��تید که خیلی به دنبال جلسات پشت سر هم نباشد، 
این دسته از کارمندان بهترین گزینه برای شما خواهند بود. به این 
ترتیب ش��ما به س��ادگی هرچه تمام تر امکان جلب نظر مشتریان و 

پیشبرد پروژه های تان را خواهید داشت. 
یکی از دردسرهای مداوم کسب و کارها در زمینه مدیریت پروژه ها 
مربوط به تمایل کارمندان برای تشکیل جلسات به طور مداوم است. 
این امر به هیچ وجه در میان کارمندان درونگرا مشاهده نمی شود. با 

این حساب انتخاب آنها گزینه ای هوشمندانه خواهد بود. 
آگاهیازتواناییهایخود

وقت��ی کارمندان درونگرا کمتر مایل به صحبت کردن و تش��کیل 
جلس��ات هس��تند، زمان بیش��تری برای آگاهی از توانایی  های شان 
خواهند داش��ت. نکته جالب اینکه این دسته از افراد به جای کمک 
گرفتن از دیگران ترجیح می دهند خودش��ان یک مهارت تازه را یاد 
بگیرند. به این ترتیب آنها در عمل کارمندانی با مهارت های بس��یار 
باال محسوب می شوند. همچنین آگاهی آنها از مهارت های خودشان 

نیز به طور قابل مالحظه ای باالست. 
تحملفشارباالیکاری

آخری��ن برتری اف��راد درونگرا در محیط کار تحمل فش��ار کاری 
اس��ت. این دس��ته از کارمندان خیلی اهل اعتراض به شرایط کاری 
نیس��تند و اگر بخواهند نارضایتی ش��ان را هم نش��ان دهند، به طور 
مس��المت آمیز انجامش می دهند. با این حس��اب چنین کارمندانی 
برای مدیران بس��یار ب��اارزش خواهند بود. اگر ش��ما به دنبال روند 
کاری ساده و بی دردسری هستید، استخدام این دسته از افراد مزیت 

بزرگی برای برندتان خواهد داشت.
entrepreneur.com:منبع
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بهقلم:ربکاریزباتو
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی بدون توجه به افزایش ترافیک سایت همیشه امری ناقص خواهد بود. شما 
تا زمانی که مش��تریان به محتوای بازاریابی تان توجه نشان ندهند، توانایی تاثیرگذاری 
بر روی آنها را نخواهید داشت. این امر تا حد زیادی به توانایی شما برای جذب کاربران 
به محتوای س��ایت تان هم بس��تگی دارد. از این نظر ترافیک س��ایت به بهترین شکل 
ممک��ن موفقیت ش��ما در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف و تعامل با آنها را 
نشان می دهد.  امروزه بسیاری از کسب و کارها در زمینه راه اندازی سایت رسمی برای 
برندشان مشکلی ندارند. با این حال مسئله افزایش ترافیک سایت یک چالش تمام عیار 
برای آنها محس��وب می شود. اگر ش��ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان و افزایش 
ترافیک سایت تان را نداشته باشید، نه تنها شانسی برای رقابت با برندهای بزرگ در بازار 
را نخواهید داشت، بلکه به طور قابل مالحظه ای شرایط تان از نظر مالی نیز ناگوار خواهد 
ش��د.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از بهترین راهکارها برای افزایش ترافیک 
سایت بدون نیاز به طی مسیرهای طوالنی و بیش از اندازه سخت است. اگر شما هم به 
دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف تان هستید، نکات 
زیر به ش��ما برای افزایش ترافیک سایت و دسترس��ی به این هدف مهم کمک خواهد 

کرد. در ادامه برخی از مهم ترین نکات در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تولیدمحتوا

اولین نکته ای که باید مدنظر ش��ما قرار گیرد، اهمیت تولید محتوا در سایت رسمی 
برند اس��ت. برخی از کسب و کارها در س��ایت رسمی شان فقط محتوای تولیدی برای 
شبکه های اجتماعی را بازنشر می کنند. این امر جذابیت سایت شما برای مخاطب هدف 
را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. با این حساب دیگر شانسی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت.  کاربران برای اینکه به سایت یک برند توجه 
ویژه ای نشان دهند، باید همیشه محتوایی جذاب را پیدا کنند. درست به همین خاطر 
شما باید یک تیم مشخص برای تولید محتوای بازاریابی در سایت تان داشته باشید. این 
امر شاید در نگاه نخست همراه با هزینه های بسیار زیادی باشد، اما به شما فرصت بسیار 
عالی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به طور کامال متفاوت با رقبای تان را می دهد. 
با این حساب شما در عمل با تشکیل چنین تیمی یک سرمایه گذاری بلندمدت بر روی 

کسب و کارتان انجام داده اید. 
بررسیدقیقموضوعمحتوا

موضوعات محتوا که به طور عمده در تیترشان نمایان می شود، اهمیت بسیار زیادی 
دارد. برخ��ی از کاربران برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم به دنبال 
موضوعات تکراری و حتی کلیش��ه ای هستند. این امر بزرگترین دشمن شما در عرصه 
سئو محسوب می شود.  برندها برای اینکه ترافیک سایت شان را افزایش دهند، باید اول 
از همه به دنبال فرآیندی مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشند. اگر 
ش��ما خودتان را به جای کاربران و مش��تریان عالقه مند به حوزه کاری تان قرار دهید، 
خیلی خوب امکان شناسایی سلیقه شان را خواهید داشت. این امر به شما برای انتخاب 
موضوعات هماهنگ با س��لیقه مشتریان کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب دیگر 
خبری از تولید محتوای کلیش��ه ای و بی توجهی مداوم مش��تریان به وضعیت برندتان 

نخواهد بود. 
بازاریابیارگانیکدرشبکههایاجتماعی

ب��دون تردی��د صحبت از بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی آن ه��م در مقاله ای که 
ه��دف اصلی اش افزایش ترافیک س��ایت برندهاس��ت، نکته عجیبی به نظر می رس��د. 
امروزه بسیاری از شبکه های اجتماعی امکان به اشتراک گذاری لینک های مختلف را به 
کاربران شان می دهند. این امر برای برندها به معنای فرصتی عالی به منظور تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. ش��ما در صورت فعالیت بازاریابی مناسب در شبکه های 
اجتماع��ی امکان انتقال ترافیک به س��ایت تان را پیدا می کنید. ای��ن امر اغلب اوقات با 
بارگذاری آدرس رسمی سایت تان در بخش بیوگرافی و همچنین بارگذاری لینک مربوط 
به محتوای مختلف در بخش های گوناگون اکانت تان صورت می پذیرد. با این حس��اب 
اگر ش��ما به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید به طور قابل 
مالحظه ای بازاریابی ارگانیک در شبکه های اجتماعی را مدنظر قرار دهید. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد.  بازاریابی ارگانیک 
به برندها امکان جلب نظر مخاطب هدف و تعامل با وی بدون نیاز به صرف هزینه های 
گزاف را می دهد. این امر اغلب اوقات یکی از دغدغه های مهم بازاریاب ها در دوره کنونی 
محسوب می شود. اگر کسب و کار شما هم بودجه بازاریابی بسیار اندکی دارد، به احتمال 
زیاد بازاریابی ارگانیک بهترین ایده برای شما خواهد بود. اگر به این موضوع توجه نشان 

دهید، به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان را پیدا می کنید.
تحلیلوضعیتسایت

اگر سایت شما در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد، هر کاربری را در مدت زمانی 
کوتاه ناامید می  س��ازد. بس��یاری از افراد به محض اینکه س��ایت یک برند را مش��اهده 
می کنند، نقص های آن را پیدا کرده و به س��رعت آن را ترک می کنند. با این حس��اب 
شما باید سایت بی عیب و نقصی را در اختیار کاربران قرار دهید، در غیر این صورت به 

احتمال زیاد شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای تحلیل وضعیت سایت در دسترس برندها قرار دارد. 
یکی از ابزارهای مناسب در این میان Crazy Egg است. این ابزار به شما امکان ارزیابی 
دقیق و جزئی وضعیت سایت تان را می دهد. به این ترتیب هر مشکلی که در سایت تان 

وجود داشته باشد، در مدت زمانی کوتاه رفع خواهد شد. 
همکاریبااینفلوئنسرها

همکاری با اینفلوئنسرها از آن دست کارهایی است که برای تمام بازاریاب ها جذابیت 
دارد. امروزه مشتریان نسبت به ادعاها و حرف های تیم های بازاریابی توجه بسیار اندکی 
دارند. بنابراین ش��ما باید به دنبال استفاده از تاثیرگذاری س��ایر افراد بر روی تیم های 
بازاریابی باش��ید، در غیر این صورت به احتمال زیاد هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان تان پیدا نخواهید کرد. این امر شما را به طور قابل مالحظه ای در مقایسه 
با دیگر برندها در وضعیت خطرناکی قرار می دهد.  همکاری با اینفلوئنسرها امر سخت 
یا پیچیده ای نیس��ت. شما فقط باید کاربران مناسب برای تعامل با برندتان را به خوبی 
مورد شناس��ایی قرار دهید. این امر به شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
می دهد. به هر حال کاربران حرف های اینفلوئنسرها را بسیار بهتر از برندها می پذیرند. 
شما در زمینه انتخاب یک اینفلوئنسر مناسب باید اول از همه به سراغ حوزه تخصصی 
وی بروید. اگر گزینه موردنظر ش��ما دارای مهارت کافی در حوزه کاری ش��ما باش��د، 
همکاری با وی یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود. بنابراین نباید حتی یک لحظه هم 

در همکاری با وی تردید نمایید. 
ایجادفهرستایمیل

شما برای اینکه کاربران را به سوی سایت تان بکشانید، همیشه نباید منتظر فرصت 
مناسب باشید. اغلب برندهای بزرگ همیشه دست به کار شده و کاربران را به مشاهده 
محتوای سایت ش��ان دعوت می کنند. با این حس��اب شما باید به خوبی از این تکنیک 
برای بهبود وضعیت کس��ب و کارتان اس��تفاده نمایید، در غیر این صورت به طور قابل 

مالحظه ای در مقایسه با رقبا عقب خواهید ماند. 

ایجاد یک فهرس��ت ایمیل با حضور جمعی از کاربران عالقه مند به حوزه کس��ب و 
کارتان ایده بس��یار خوبی برای بازاریابی اس��ت. این کار نه تنها س��طح تعامل ش��ما با 
مشتریان را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد، بلکه در عمل به شما فرصت عالی 
برای تاثیرگذاری بر روی اعضای فهرست موردنظر و تبدیل شان به مشتریان وفادار برند 
خواهد داد. امروزه تبدیل کاربران به مشتریان وفادار برند یکی از دغدغه های مهم هر تیم 
بازاریابی محسوب می شود. شما با در نظر داشتن این نکته به راحتی امکان تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان تان را پیدا خواهید کرد. از نقطه نظر افزایش ترافیک سایت تنها کاری 
که شما در این میان باید انجام دهید، به اشتراک گذاری برخی از محتوای سایت تان و 
دعوت از کاربران برای مراجعه به لینک اصلی محتواس��ت. اینطوری به س��ادگی هرچه 

تمام تر ترافیک سایت تان افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. 

تعاملباکاربراندرشبکههایاجتماعی
امروزه هر برندی دارای شماری از مشتریان وفادار و البته کاربرانی عالقه مند به حوزه 
کس��ب و کارش اس��ت. نکته مهم در این میان نحوه تعامل شما با چنین افرادی است. 
اگر ش��ما زمان الزم برای تعامل با این دس��ته از افراد را اختصاص دهید، به طور مداوم 
امکان تاثیرگذاری بر روی آنها و همچنین ترغیب شان به مشاهده محتوای سایت تان را 
پیدا می کنید. این امر در بلندمدت نوعی ترافیک تضمین شده برای سایت شما به همراه 

خواهد داشت. بنابراین باید همیشه این نکته مهم را مدنظر قرار دهید. 
پاس��خگویی به سواالت و نظرات مش��تریان درباره برندتان همیشه ایده ای جذاب از 
نقطه نظر بازاریابی است. خالقیت شما در ارائه پاسخ های مناسب به مشتریان وضعیت 
نهایی ش��ما در این حوزه را مش��خص خواهد کرد. وقتی مش��تریان پاسخ های جذاب 
و نوآورانه ش��ما را مش��اهده کنند، به احتمال زیاد برای یک بار هم که ش��ده سری به 
سایت تان خواهند زد. این امر یعنی شما به ساده ترین شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر 

روی کاربران و افزایش ترافیک سایت تان را پیدا خواهد کرد. 
هدفگذاریدوبارهمحتوا

وقتی محتوای ش��ما قدیمی می ش��ود، نباید آنها را فراموش کنید. بسیاری از برندها 
نسبت به محتوای قدیمی شان هیچ توجهی نشان نمی دهند. این امر فقط سایت برندتان 
را ب��ا کل��ی مطلب قدیمی مواجه خواهد ک��رد. بهترین ایده در ای��ن میان تالش برای 
هدف گذاری دوباره بر روی محتوا خواهد بود. این امر به شما امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف و جلب نظرش را می دهد.
صرفه جویی در زمینه تولید محتوا یکی از مهمترین نکات برای مدیریت سایت به طور 
اصولی محسوب می شود. شما با چنین کاری نه تنها امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان را خواهید داشت، بلکه حتی شانس افزایش ترافیک اش را نیز پیدا می کنید. 

یکی از دغدغه های همیشگی کارآفرینان در رابطه با سایت رسمی شان مربوط به نحوه 
بارگذاری محتوا در کوتاه ترین زمان ممکن است. این امر در صورت بی توجهی شما در 
عمل س��ایتی با محتوای قدیمی و به روز رس��انی های دیرهنگام در اختیار کاربران قرار 
می دهد. هدف گذاری دوباره بر روی محتوای قدیمی به شما امکان بارگذاری محتوایی 
قدیمی تان با ظاهر و محتوایی به روز شده را می دهد. اینطوری در رقابت با دیگر برندها 

همیشه رتبه های برتر را در اختیار خواهید داشت. 
استفادهازابزارهایسئو

مدیریت س��ئو بدون ابزارهای حرفه ای امر س��خت و حت��ی غیرممکنی خواهد بود. 
بسیاری از سایت های بزرگ در عمل به بهترین ابزارهای سئو مجهز هستند و تیم های 
بازاریابی برای بهبود رتبه آنها از بهترین امکانات ممکن استفاده می نمایند. خوشبختانه 
امروزه ابزارهای بس��یار زیادی در دسترس شما قرار دارد. با این حساب شما مشکلی از 

نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود رتبه سئوی تان نخواهید داشت. 
اگر ش��ما به دنبال ابزارهای مناس��بی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
هس��تید، باید نمونه هایی مقل گوگل آنالیتیکس و همچنی��ن Ahrefs را مدنظر قرار 
دهید. این ابزارها به دلیل ماهیت حرفه ای و اس��تقبال عمومی برندهای بزرگ باید در 
صدر فهرس��ت شما قرار داشته باش��ند. بدون تردید همیشه امکان استفاده از ابزارهای 
ساده تر با هزینه کمتر وجود دارد، اما این امر دردسرهای متعددی برای شما در زمینه 
مدیریت س��ئو به همراه خواهد داشت. با این حساب استفاده از ابزارهای معتبر و مورد 

تایید برندهای بزرگ ایده بسیار بهتری خواهد بود. 
توجهبهجستوجویصوتی

جس��ت وجوی صوتی در طول سال های اخیر فناوری بسیار مهم و رو به رشدی بوده 
است. امروزه بسیاری از کاربران به جای استفاده از گزینه هایی مثل جست وجوی متنی 
به سراغ جست وجوی صوتی رفته اند. این امر تا حدود زیادی ناشی از توسعه دستیارهای 
هوشمند و اتکای آنها به ارتباط صوتی با کاربران است. با این حساب کسب و کار شما 
هم باید آماده تعامل صوتی با مخاطب هدفش باش��د، در غیر این صورت شاید توانایی 

تعامل با مشتریان تان را خیلی راحت از دست بدهید. 
نکته مهم درباره جست وجوی صوتی ضرورت در نظر گرفتن کلیدواژه ها و عادت های 
جدید کاربران در زمینه جست وجو است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. اگر ش��ما در این حوزه درست ماند جست وجوی 
متن��ی عمل کنید، به احتمال زیاد توانایی چندان��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان نخواهید داش��ت. درس��ت به همین خاطر تعامل با مشتریان براساس الگویی 
نوین امری ضروری خواهد بود. ش��ما برای اینکه در اس��تفاده از جس��ت وجوی صوتی 
س��ئو مناس��بی را مدنظر قرار دهید، اول از همه باید زبان محاوره ای را در ذهن داشته 
باشید. وقتی کاربران با استفاده از جست وجوی صوتی به دنبال محتوای مورد عالقه شان 
هستند، اغلب اوقات از زبان محاوره ای استفاده می کنند. ویژگی اصلی در این زبان عدم 

تمایل برای به کار بردن عبارت های رسمی و توجه به عبارت های عامیانه است. 
سئومحلی

س��ئو محلی به سایت ش��ما برای ارتقای رتبه اش در میان کاربران یک شهر یا بازار 
محلی کمک خواهد کرد. بس��یاری از برندها نس��بت به سئو محلی توجه الزم را نشان 
نمی دهند. درس��ت به همین خاطر همیشه در بازارهای محلی با مشکل رقابت با دیگر 
برندها رو به رو هستتند. اگر شما این امر مهم را مدنظر قرار ندهید، توانایی تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان را نخواهید داشت. 
اشتباه اصلی برندها در زمینه توسعه سایت شان توجه مداوم به بازارهای بزرگ است. 
اگر شما ویژگی های منحصر به فرد هر بازار را مورد بی توجهی قرار دهید، دیگر شانسی 
ب��رای تعامل با مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. این امر به س��ادگی با تالش برای 
اس��تفاده از کلیدواژه های پرطرفدار در بازارهای محلی قابل حل و فصل اس��ت. با این 
حس��اب تنها کاری که ش��ما باید انجام دهید، شناسایی دقیق بازارهای محلی و تالش 

برای بررسی محتوای مورد عالقه کاربران در آن است. 
A/Bاستفادهازآزمون

آزمون A/B به ش��ما امکان پیدا کردن بهترین ایده برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را می دهد. بدون تردید بس��یاری از برندها برای بارگذاری محتوای 
جذاب در سایت رسمی شان با مشکالت زیادی رو به رو هستند. یکی از نکات مهم برای 
رفع چنین مشکالتی مربوط به تغییر سریع سلیقه مشتریان است. اگر شما در این رابطه 
نکات متعددی را مدنظر قرار ندهید، به سختی امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان 
را پیدا خواهید کرد.  آزمون A/B به برندها امکان آگاهی س��ریع و بی واسطه از سلیقه 
مش��تریان را می دهد. وقتی شما محتوای جذابی برای مخاطب هدف تان داشته باشید، 
اس��تقبال آنها از ایده های ش��ما امری انکارناپذیر خواهد بود. با این حساب شما مشکل 

چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
بدون تردید برای هر برندی مش��کل تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بارها پیش 
آمده اس��ت. شما در آزمون A/B با انتش��ار دو نوع محتوا با ایده های متفاوت در عمل 
از بازخورد کاربران برای اصالح فرآیند بازاریابی تان استفاده خواهید کرد. این امر نقش 

مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهد داشت. 
منبع:هاباسپات

راهنماییجامعبرایبهبودترافیکسایت

چگونه ترافیک سایت تان به طور حرفه ای را افزایش دهید؟
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از طراحی و ساخت ۱۵ دستگاه ترانس خریداری شده در شرکت ایران 
ترانسفو خبر داد و گفت: دو دستگاه ترانس ۲۳۰ کیلو ولت در ماه های 

آینده به این شرکت تحویل داده می شود.
مدیرعامل به همراه معاون طرح های توسعه و نمایندگان شهرستان 
های شادگان و شوش در مجلس شورای اسالمی از شرکت ایران ترانسفو 

طرف قرارداد ساخت ۱۵ دستگاه ترانس این شرکت، بازدید کردند. 
محمود دشت بزرگ در این خصوص اظهار کرد: شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان در حال حاضر یک قرارداد فعال برای خرید ۱۵ دستگاه 
ترانس به مجموع ظرفیت ۹۷۰ مگاولت آمپر با شــرکت ایران ترانسفو 
زنجان دارد و این بازدید به همراه نمایندگان مجلس با هدف کسب اطالع 

از مراحل طراحی و تسریع در ساخت این دستگاه ها انجام شده است.
وی ارزش ســرمایه گذاری این قرارداد را بیش از ۱۹۲ میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: بنا بر این قرارداد مقرر شده که شرکت ایران ترانسفو 
۱۵ دســتگاه ترانس شامل ۳ دستگاه ۲۳۰ به ۳۳ کیلو ولت با ظرفیت 

۵۰ مگاولت آمپر، دو دستگاه ترانس ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلو ولت به ظرفیت 
۱۶۰ مگاولت آمپر و ۱۰ دستگاه به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر ظرف مدت 

۱۸ ماه به ما تحویل دهد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان توضیح داد: در این بازدید 
مقرر شــده که دو دســتگاه ترانس ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلو ولت در ماه های 

آینده به این شرکت تحویل داده شود تا در پست اصلی هفت تپه شوش 
نصب و راه اندازی شــوند. دشت بزرگ تصریح کرد: سایر ترانس ها نیز 
برای طرح های توسعه و پایداری شبکه برق تحت نظارت این شرکت در 
نظر گرفته شده اند که بعد از تحویل ایران ترانسفو مراحل نصب آنها در 

پست های برق آغاز می شود.
وی افــزود: خرید این ترانس ها کمک می کند تا عالوه بر نوســازی 
ترانسفورماتورهای پست هفت تپه اصلی، افزایش ظرفیت منصوبه را در 

پست های فوق توزیع و انتقال داشته باشیم.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان با قدردانی از همراهی 
نمایندگان شهرســتان های شادگان و شوش در بازدید از شرکت ایران 
ترانســفو، گفت: در این بازدید نمایندگان از ظرفیــت و امکانات ایران 
ترانسفو بازدید و در جلسه ای که با مدیران این شرکت برگزار شد شرکت 
کرده اند. همچنین بنا شد نمایندگان برای نوسازی و توسعه شبکه برق 
استان همکاری الزم را به ویژه در بحث سرمایه گذاری و تامین بودجه، با 

شرکت برق منطقه ای خوزستان داشته باشند. 

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : استفاده بیشــتر مردم از خودروهای شخصی با توجه به 
شیوع کرونا دلیل افزایش مصرف بنزین در شش ماهه اول سال ۱4۰۰ 
بود. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب 
پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری بیان 
کرد : با توجه به افزایش ترددها با خودرو های شــخصی در شش ماهه 
نخســت سال ۱4۰۰ مصرف بنزین در سطح استان مازندران نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است . وی افزود : دلیل 
افزایش مصرف بنزین در این مدت کم اســتفاده کردن مردم از وسایل 
نقلیه عمومی وافزایش تردد مســافران در ایــام تعطیل بوده و به دلیل 

رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی به منظورقطع زنجیره شیوع کرونا 
بیشتر مردم از خودروهای شخصی استفاده نموده اند . رجب پور تاکید 
کرد : در صورت اقبال مردم به جایگزینی ســوخت سی ان جی به جای 
بنزین در خودروهای شخصی ، در آینده نزدیک شاهد کاهش آلودگی و 
افزایش هوای پاک و همچنین کاهش چشمگیر مصرف بنزین خواهیم 
بود . رجب پور اظهار کرد : در شش ماهه نخست سال ۱4۰۰ شاهد ۳۰ 
درصد کاهش مصرف نفت سفید ، ۷ درصد افزایش در مصرف نفتگاز و ۶ 
درصد افزایش مصرف نفتکوره نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم 
. وی افزود : در شــش ماهه اول سال ۱4۰۰ نسبت به مدت مشابه سال 

۹۹  در مصرف گاز مایع  4 درصد کاهش مصرف مشاهده می شود .

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و 
دیوان محاسبات گیالن صبح امروز از تصفیه خانه بزرگ آب استان در 

منطقه سنگر بازدید کردند.
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در این بازدید با اشاره به 
نقش مهم تصفیه خانه آب گیالن در تامین آب شرب شهرها و روستاهای 
استان گفت: هم اکنون این تصفیه خانه آب آشامیدنی ۱4 شهر و ۱۹۸ 

روستای گیالن را تامین می کند.
سید محسن حسینی، ظرفیت تولید این تصفیه خانه را ۶ هزار لیتر در 
ثانیه اعالم کرد و افزود: با بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه آب گیالن 
در اسفندماه سال گذشته، پشتوانه خوبی برای تامین آب شرب شهرها و 

روستاهای تحت پوشش ایجاد شده است.
وی تصریــح کرد: 4 هزار و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه از آب تولید شــده در 

این تصفیه خانه از محل سد آیت اهلل بهجت )ره( در حال تامین است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن در خصوص قرارداد ساخت، 
بهــره برداری و نگهداری از این تصفیه خانــه در قالب قرارداد BOT ؛ 
مبلغ ابتدایی این قرارداد را ۱۶۸ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: با توجه 
به فهرست بهای سال ۹۹ ارزش این تصفیه خانه ۱4۸۵ میلیارد تومان 

است.
حسینی با تاکید بر رفع مشکالت و تنش هایی که در حوزه آب شرب 
برخی از شهرها و روستاها وجود دارد، گفت: در شهر رشت ۲ هزار و ۲۰۰ 
کیلومتر خطوط انتقال و توزیع در مدار بهره برداری است که ۲۷ کیلومتر 

از این خطوط نیاز به اصالح و بازسازی دارد.
علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصــادی و دارایی گیالن نیز در این 
بازدید با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت خّیران جهت اجرای پروژه های 

آبرسانی؛ خواستار تشکیل کمیته تامین منابع مالی در استان شد.

اراک- فرناز امیدی: معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: ۱۱۶ میلیون و ۲۷۵ هزار تردد 
امسال در سطح ۶۸ جاده  این استان ثبت شد. محمد محسنی افزود: بر 
اساس تحلیل ترددجاده های مجهز به تردد شمار برخط استان مرکزی، 
میزان تردد خودروها در راه های برون شهری این استان امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته  است. وی ادامه داد: ۲۵ 

درصد از مجموع ترددها انجام شده در جاده های استان مرکزی امسال 
متعلق به وسایل نقلیه سنگین و یک درصد مربوط به اتوبوس های برون 
شهری است که تردد این مسایل نقلیه به ترتیب ۲ و ۳۶ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش یافته  است. معاون فنی و راه روستایی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: طرح ممنوعیت و 
محدودیت تردد برای کنترل بیماری کرونا از جمله عوامل کاهش تردد 
این وسایل نقلیه در جاده های استان در سال جاری بوده  است. محسنی 
خاطرنشان کرد: ۲۳ میلیون وسیله نقلیه در نیمه نخست امسال به استان 
مرکزی وارد و ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار وسیله نقلیه از استان خارج شدند 
که ورود و خروج این وسایل نقلیه از استان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۲ درصد افزایش یافته  است. وی ادامه داد: هشت میلیون و 4۳۵ 

هزار وسیله نقلیه در دهه آخر ماه صفر امسال در جاده های استان مرکزی 
تردد داشــتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته )با احتساب سال 
قمری( ۶۰ درصد افزایش یافته  اســت. معاون فنی و راه روستایی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: ورود و خروج 
وسایل نقلیه از این استان اکنون نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۰ و 
هشت درصد افزایش دارد. محسنی افزود: مسافران قبل از سفر می توانند 
به صورت ۲4 ساعته از طریق شماره تلفن ۱4۱ از آخرین وضعیت جوی 
و ترافیکی جاده مطلع شــوند. ۶ هزار و 4۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه 
اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر 
آن را راه های روستایی تشکیل داده است. روزانه حدود 4۹۰ هزار وسیله 

نقلیه از مسیرهای جاده ای استان مرکزی تردد می کنند.

اسالمشهر- سحر عمروانی : مراسم اختتامیه هفته فیلم و عکس 
شهرســتان اسالمشــهر با حضور جعفری معاون سیاســی و انتظامی 
فرمانداری شهرستان اسالمشهر، میثم مرادی معاون هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران، مازیار قلمی رئیس گروه 
ســینمایی و سمعی و بصری، حسین کشاورزیان رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اسالمشهر و جمعی از مسئولین و اصحاب رسانه شهرستان 
در ســالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اسالمشهر برگزار 
شــد .به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
اسالمشــهر، حسین کشاورزیان رئیس اداره فرهنگ ضمن خیرمقدم به 
مسئولین، مدعوین و میهمانان مراسم از تالشها و زحمات معاونت هنری 
و سینمایی، مســئول انجمن سینمایی شهرستان و همکاران مجموعه 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در برگزاری هفته فیلم و عکس شهرستان 
اسالمشهر تقدیر و تشکر نمود .  کشاورزیان افزود: در این شرایط سخت 

کرونا هنرمندان آسیب های زیادی را متضرر شدند و این عامل منجر به 
کند شدن و حتی تعطیلی فعالیت مراکز فرهنگی و هنری شده است و 
امیدواریم هر چه زودتر شــرایط برای برگزاری برنامه ها وجشنواره های 
فرهنگی و هنری مهیا شــود. در ادامه مرادی معاون هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران ضمن تبریک آغاز والیت 
و امامت امام زمان )عج(، از خدمات کشــاورزیان رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اسالمشهر و مسئولین برگزاری برنامه هفته فیلم و عکس 
شهرستان اسالمشهر تشــکر نمود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا 
انجمن سینمایی شهرستان اسالمشهر بازگشایی شود و در آینده شاهد 
رشد، درخشش و پیشرفت هنرمندان در عرصه های مختلف باشیم .  در 
ادامه جعفری معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان اسالمشهر، 
گفت: ما در شهرستان اسالمشهر چهره های زیادی در زمینه های مختلف 
فرهنگی و هنری داریم که با حمایت از آنها می توانیم چرخه فرهنگی و 

هنری شهرستان را ارتقاء دهیم . در پایان این مراسم از خانواده های شهید 
معزز محمود شفیعی و حمید رضا زینعلی  و برگزیدگاه بخش عکاسی 
عبارتند از: اصغر عاصم، زهرا اقدسی، محمد رضا حسینی و آرزو مومنی و 
در بخش فیلم های کوتاه منتخب: فیلم ارتش مخفی به کارگردانی محمد 
اسماعیلی، فیلم هلهله جنگ به کارگردانی صادق رسولی، فیلم مستند 
مهاجران فرحزاد به کارگردانی آقایان جواد رضایی و مرتضی عوض پور  و 
پشکسوتان عرصه هنر: حسن اذانگو، عبدالستار خادم جعفری و محسن 
همتی تقدیر و تجلیل بعمل آمد.  همچنین جایزه ویژه دستاورد فنی و 
هنری هفته فیلم و عکس شهرستان به علیرضا عباسقلی برای تکنیک 
خالق در صدابرداری تعلق گرفت.   در حاشیه این مراسم مرادی معاون 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی استان تهران با هیات 
همراه از نمایشگاه عکس هنرمندان شهرستان های اسالمشهر،رباط کریم 

، قدس ، بهارستان، شهریار و مالرد بازدید نمودند. 

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد :

۱۵ دستگاه ترانس قدرت شبکه برق خوزستان در مرحله طراحی و ساخت

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

افزایش 15 درصدی مصرف بنزین در شش ماهه نخست سال

بازدید مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گیالن از تصفیه خانه آب استان

معاون اداره کل راهداری استان مرکزی:

ثبت 116  میلیون تردد در جاده های استان مرکزی

آئین اختتامیه هفته فیلم و عکس شهرستان اسالمشهر با حضور و استقبال گسترده مردم برگزار شد 

در نیمه اول سال جاری:
شرکت گاز استان ایالم 5۸۸ اشتراک رایگان گاز واگذار کرد

ایالم- منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از واگذاری ۵۸۸ مورد اشتراک رایگان گاز به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیستی، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در نقاط مختلف شهری و روستایی این استان در شش ماهه اول سال جاری خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای مسئولیت های اجتماعی و 
کمک به نیازمندان در اقصی نقاط شهری و روستایی ایالم انجام شده است، افزود: از این تعداد اشتراک رایگان گاز واگذار شده، ۹۵ خانوار 
تحت حمایت بهزیستی، ۳۱۹ خانوار تحت پوشش کمیته امداد و ۱۷4 واحد باقیمانده شامل خانواده های معظم شهدا، مساجد، حسینه ها 
و اماکن مذهبی در سطح استان بوده است.  وی با بیان اینکه برای واگذاری اشتراک رایگان به خانواده های تحت حمایت بهزیستی، مبلغ 
۲۰۰ میلیون و ۸۵۰ هزارو ۹۰۰ ریال بخشودگی هزینه اشتراک گاز منظور شده است، اظهار داشت: برای تعداد ۳۱۹ خانوار تحت حمایت 
کمیته امداد نیز ۶۷4 میلیون 4۳۶ هزارو ۱۸۰ ریال بخشودگی هزینه اشتراک گاز اعمال شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با 
اشاره به اینکه در مجموع برای خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و اماکن مذهبی استان در شش ماهه اول سال جاری، مبلغ 
یک میلیاردو ۲۸۸ میلیون و ۸۷۵ هزارو ۵۷۰ ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز استان پرداخت شده است، تصریح کرد: ار ابتدای ابالغ 
قانون ششم توسعه تا کنون، تعداد ۱۸ هزارو 4۹۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، خانواده معظم شهدا، مساجد، حسینه ها و 
اماکن مذهبی از اشتراک رایگان گاز در سطح استان ایالم بهره مند شده اند. شمس اللهی تصریح کرد: این شرکت در راستای انجام وظایف 
قانونی و مسئولیت های اجتماعی و کمک به رفع محرومیت های استان و طبق مواد ۸۰/ج/۲ و ۸۸/ث/۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور، این 
مهم را در دستور کار خود قرار داده است. وی با اشاره به اینکه اقدامات و فعالیت های این مجموعه در راستای توسعه متوازن نعمت گاز در 
جامعه به ویژه افراد کمتر برخوردار است، خاطرنشان کرد: مدد جویان نهاد  های حمایتی که تاکنون از امتیاز و انشعاب گاز بهره مند نشده اند، 

می توانند با دریافت معرفی نامه از نهاد مربوطه و ارائه آن به شرکت گاز صرفاّ یکبار از امتیاز کنتور و اشتراک رایگان گاز استفاده کنند.

تقویت اینترنت خانگی روستای سید میران و نوچمن از توابع گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با نصب تجهیزات جدید ، ســرویس اینترنت خانگی روســتاهای نوچمن و سید میران تقویت شد 
.مهندس احمدرضا کبیر ضمن اعالم این خبر گفت : توسعه ارتباطات مخابرات در روستاها ی توایع گرگان باتالش کارشناسان در دستورکار 
و از اولویت ویژه ای برخوردار است.وی با اشاره به اینکه سرویس اینترنت به عنوان نیاز اصلی مردم در شرایط کنونی مطرح است ،  با آغاز 
سال تحصیلی و به جهت استفاده بیشتر دانش آموزان و دانشجویان ، تقویت آنرا کامال ضروری دانست .مدیر مخابرات شهرستان گرگان 
در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده در روستاها پرداخت و گفت : یکی از این اقدامات نصب دو دستگاه dslam و افزایش پورت های 
adsl در روستای نوچمن و سید میران است که موجب شده است متقاضیان بیشتری  بتوانند  از اینترنت خانگی  بهره مند شده و با 

کیفیت  افزون تری  از این سرویس استفاده کنند.  

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
هدف از طرحهای توسعه ای رضایت بیش از پیش مشترکان همراه اول است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: درجلسه ای با شرکت ناک روند عملیات توسعه ارتباطات سیار در استان بررسی و بر کسب رضایت 
مشترکان همراه اول تاکید شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه ، از وضعیت مناسب پوشش تلفن همراه 
استان سخن گفت و افزود: با تمام این وجود ، فعالیتهای توسعه ای در راستای افزایش کیفیت شبکه تلفن همراه باید ادامه داشته باشد.

وی با تاکید به مدیران شرکت پیمانکار عملیات توسعه همراه اول در استان ، نسبت به تسریع در اجرای پروژه گفت : تکمیل سایت های 
نیمه کاره و راه اندازی آنها در اولویت باشدو در این راستا برنامه ریزی الزم صورت گیرد.مدیر مخابرات منطقه گلستان کسب رضایت بیش 
از پیش مشترکان همراه اول  در استان را از اهداف برنامه های توسعه ای استان دانست و برای رسیدن به این هدف و اجرای به موقع طرح 

ها و پروژه دستورات ویژه صادر کرد.

تعمیرات تخصصی مادربردهای رادار ترما در بندر شهید رجایی پایان یافت
بندرعباس- خبرنگار فرصت امــروز:  معاون فنی و نگهــداری اداره 
کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان گفت: تعمیرات تخصصــی ۳ عدد مادربرد 
رادار ترمــا در بندر شــهیدرجایی با ۲ میلیــارد و ۲۵۰ میلیــون ریال پایان 
یافــت. به گــزارش روابط عمومــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان، 
»محمدرضا پور رجبی« در تشــریح تعمیرات این ســه مادربرد اظهارداشت: 
شــرایط متاثر از تحریم های ظالمانــه امکان خرید بردها از خارج از کشــور 
را غیر ممکن کرده اســت از اینرو تعمیرات تخصصی این ســه عدد مادربرد به 
دســت توانمند متخصصان داخلی و در یکی از شــرکت های دانش بنیان در 
 بنــدر شــهید رجایی با موفقیــت انجام شــد.  وی تعمیرات تخصصی این دســتگاه هــا را فرصتی در راســتای خودبــاوری ملی و

آزمونی برای بهرگیری از اندیشه های بومی برشمرد و عنوان کرد: تعمیرات این سه مادربرد ۱۱۱هزار دالر؛ صرفه جویی ارزی دربرداشته 
است.  گفتنی است؛  از سال گذشته با راه اندازی کارگاه تخصصی تعمیر و ساخت انواع بردهای الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی و بندری 

با مشارکت یک شرکت دانش بنیان در بندر شهید رجایی، امکان تعمیرات اساسی مادربردهای رادار در این مجتمع فراهم شده است.

خبر مراسم تکریم و معارفه مدیر هیئت رزمندگان اسالم رشت 
رشت- خبرنگار فرصت امروز:  همزمان با ســالروز آغاز امامت و والیت 
حضرت مهدی )عج( ، مراســم تکریم و معارفه مدیر هیئت رزمندگان اســالم 

رشت با حضور اعضاء هیئت امنا هیئت رزمندگان استان گیالن برگزار گردید.
 حاج محمد حســن حاتمی ، مدیر هیئت رزمندگان اســالم گیالن در این 
مراسم ، نشر و اشاعه فرهنگ ناب اهل بیت )ع( را راه گشای مسائل فرهنگی و 
تربیتی همه نسل ها دانست و خاطر نشان کرد ، هیئت های رزمندگان اسالم 
در سراسر کشور این نقش را به خوبی ایفا کرده است ، و در این راستا ، هیئت 
رزمندگان اسالم رشت نیز کارنامه درخشانی را در این مسیر دارد. در پایان مراسم 
، ضمن تشــکر و قدر دانی از زحمات  محســن نیازمند ، برادر اصغر مرتضوی به سمت مدیر هیئت رزمندگان شهرستان رشت منصوب 
گردید. برادر مرتضوی از فعاالن فرهنگی شهرستان ، سابقه ۲۰ سال عضویت در ستاد اجرایی هیئت رزمندگان اسالم استان گیالن  را در 

کارنامه خود دارد.

مدیر کل راه وشهرسازی مطرح کرد: 
جاده ریگ-گناوه  ۳5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر 
گفت: برای تکمیل جاده بندر ریگ - گناوه به ۳۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر، فرزاد 
رستمی بیان کرد: جاده بندر ریگ –گناوه در ادامه جاده ساحلی بوشهر به طول 

۱۳ کیلومتر و در ۲ قطعه در حال ساخت  است.
وی ادامه داد: قطعه اول این طرح در سال ۱۳۹۵ شروع و آسفالت آن به پایان 
رسیده است، قطعه دوم نیز سال ۱۳۹۸ به طول ۸ کیلومتر شروع شد که آسفالت 
۳ کیلومتر آن انجام شــده و ۵ کیلومتر دیگر آن در مرحله روسازی است که تا 
۱۵ روز دیگر عملیات آسفالت این ۵ کیلومتر هم آغاز می شود. مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اینکه تا کنون ۳۰ میلیارد 
تومان برای این طرح هزینه شده  اضافه کرد: برای تکمیل و بهره برداری آن ۳۵ میلیارد تومان نیاز است. رستمی عنوان کرد: با تکمیل 
جاده بندر ریگ - گناوه  مسیر ورودی به شهر گناوه تا ۱۰ کیلومتر کوتاه تر می شود که کاهش بار ترافیکی و صرف انرژی را به دنبال دارد

شهردار اهواز :
مدیریت جهادی باید توام با برنامه ریزی و ترغیب نیروها به نوآوری باشد

اهواز- شبنم قجاوند: رضا امینی شــهردار اهــواز در جلسه شورای اداری 
ضمن تاکید بر نوآوری در کار، مدیریت جهادی را مدیریتی توأم با برنامه ریزی و 

ترغیب نیروها بر فکر کردن و ارائه ایده و نوآوری برشمرد.
جلسه شورای اداری شهرداری اهواز با حضور شهردار اهواز، معاونین، مدیران 

مناطق و تعدادی از مسئولین در سالن جلسات شهرداری اهواز برگزار شد.
رضا امینی در این جلســه ضمن تاکید بر ضرورت نوآوری و ایده پردازی در 
ایجاد شرایطی جدید، اظهار کرد: مدیریت جهادی باید به گونه ای باشد که در 
کنار حضور مستمر در میدان، توأم با برنامه ریزی و ترغیب نیروها بر فکر کردن 
و ارائه ایده و نوآوری باشد. وی افزود: یکی از راه های پیاده سازی نظم در سیستم مدیریت، پیروی از سیستم اتوماسیون است که در کنار 
ایجاد نظم موجب کاهش هزینه های جاری شهرداری نیز می شود. شهردار اهواز ضمن تاکید بر اهمیت رعایت اولویت ها در کارها، تصریح 
کرد: اگر سلسه اولویت ها و ترتیب آن ها در کار تعریف نشود، بدون شک دچار تنش می شویم. امینی با اشاره به این که باید هزینه های 
شهرداری را کاهش داد و برای تحقق کامل بودجه تالش کرد، افزود: همواره بودجه ای که برای شهرداری مصوب می شود محقق نشده و 

باید برنامه ریزی کرد تا از همان ابتدای تصویب بودجه، آن را محقق کرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم از افتتاح و بهره برداری ۱۶ 
طرح بزرگ و شاخص عمرانی، فرهنگی و خدماتی توسط شهرداری این 
کالن شهر تا پایان امسال خبرداد و گفت: برنامه های متنوعي براي "روز 

قم" برای سومین سال در هفته های آینده برگزار می شود.
به گزارش شهرنیوز، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در دیدار با آیت اهلل 
سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم و تولیت آستان مقدس حضرت 
معصومه)س(، با تبریک آغاز والدت امام عصر )عج( اظهار داشت: در شش 
سال گذشته بیش از سه هزار پروژه شهری بزرگ و کوچک در شهر قم 
به بهره برداری رســیده و در حال حاضر نیز تکمیل و بهره برداری بخش 

دیگری از آن در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه تا پایان امســال ۱۶ طرح بزرگ و شاخص عمرانی، 
فرهنگی و خدماتی در قم به بهره برداری می رســد، گفت: برخی از این 
طرح ها شامل اجرای پروژه میدان نماز، تکمیل بلوار جمهوری، ساخت 
پارکینگ هــای طبقاتی، تکمیل مســیر اتوبوس تندرو بلــوار آیت اهلل 
بروجردی، تکمیل ســاختمان شورای شهر، خیابان ارم، فاز پنجم عمار 

یاسر، رمپ و لوپ تونل غدیر و فاز نخست از خط یک  مترو قم است.

شهردار قم اذعان کرد: برای بهره برداری از این طرح ها، 4۵۰ میلیارد 
تومان نیاز است که با بهره برداری از آن در فضای سبز، عمران و آبادانی 

شهر و سایر بخش ها شاهد تحول خواهیم بود.
وی تصریح کرد: آنچه نگران کننده شــده این اســت کــه روزبه روز 
بودجه هــای عمرانی کاهش می یابد و خرج و مخارج پروژه های عمرانی 
باال اســت، به طوری که قیر از قیمت تنی دو میلیون تومان به هشــت 
میلیون تومان رســیده است. سقاییان نژاد با بیان اینکه خوشبختانه در 
بخش حمل ونقل وضعیت شهر قم مناسب بوده و به یک  انسجام کامل 
رســیده ایم، خاطرنشان کرد: ۳۵۰ تا 4۰۰ دستگاه اتوبوس نو در اختیار 
داریم و قرار اســت ۱۰۰ تاکسی نیز تا آخر امسال به ناوگان حمل ونقل 
عمومی اضافه شود که این مهم نیز بدون شک در افزایش رضایت مندی 
مردم مؤثر است. وی ادامه داد: شهرداری از نظر مالیات بر ارزش افزوده ای 
که به این شــهر اختصاص می یافت نیز دچار مشــکل شــده اســت، 
به طوری که ۲۵۰ شرکت صنعتی مســتقر در قم، که باید ارزش افزوده 

را در قم پرداخت کنند در تهران نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند.
شهردار قم یادآور شد: در وضعیت موجود که روزبه روز خرج و مخارج 

اداره شهر در حال افزایش است، شهرداری با همکاری و همدلی شورای 
شــهر پیش بینی تأمین منابع پایدار شــهری را در برنامه قــرار داده و 

امیدواریم روزبه روز شاهد توسعه و عمران شهری باشیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود افزود: مدیریت جامع تأمین 
نظام مالی یکی از برنامه های اولویت دار شهرداری است و در این زمینه 
کوشش ما رعایت نظم و انضباط مالی است و پیش بینی تدابیر الزم در 

این زمینه است.
ســقاییان نژاد با بیان اینکه به زودی برنامه روز قم را برای ســومین 
سال با چهارچوب بهتری اجرا می کنیم، گفت: در این رابطه پنج کمیته 
تشکیل شده و در این زمینه نیز از نظر علما، نخبگان و فعاالن فرهنگی و 

اجتماعی شهر بهره مند خواهیم شد.

16 طرح بزرگ و شاخص در قم به بهره برداری می رسد؛
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محت��وای ویدئویی محبوبیت مثال زدنی در میان کاربران، چه در ش��بکه های اجتماعی و چه در فضای 
کلی اینترنت، دارد. همین امر اغلب بازاریاب ها را به س��وی اس��تفاده از چنین فرمتی ترغیب کرده است. 
امروزه کمتر برندی بدون توجه به محتوای ویدئویی در تالش برای بازاریابی اس��ت. با این حس��اب ش��ما 

سطح باالیی از رقابت در بازاریابی ویدئویی را کنارتان خواهید داشت. 
چالش اصلی پیش روی بازاریاب ها در زمینه تولید محتوای ویدئویی ش��یوه ایجاد تمایز با رقباست. این 
امر اهمیت بس��یار ویژه ای برای برندها خواهد داشت. اگر شما توانایی ایجاد تمایز میان محتوای ویدئویی 
خودتان با دیگر رقبا را نداش��ته باشید، خیلی زود به گروه کسب و کارهای کلیشه ای خواهید پیوست. در 

این صورت دیگر حتی یک کاربر هم به محتوای بازاریابی تان نگاه هم نخواهد کرد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ایده ها و تکنیک های مناس��ب برای ایجاد تمایز در محتوای 
ویدئویی برند شماس��ت. این امر به ش��ما برای رقابت بهتر با دیگر برندها و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
کمک خواهد کرد. پس با ما همراه باش��ید تا فرآیندی کام��ل از ایجاد تمایز در ویدئوهای بازاریابی تان را 

مرور کنیم. 
شناختدقیقمخاطبهدف

وقتی شما شناخت دقیقی از مخاطب هدف تان نداشته باشید، خیلی زود در رقابت با آنها با شکست رو 
به رو خواهید شد. این امر یکی از نکات اساسی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب می شود. 
با این حس��اب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان هستید، گام اول شناخت دقیق آنهاست. 

بدون این نکته شما توانایی تاثیرگذاری بر روی هیچ مخاطبی را نخواهید داشت. 
ش��ناخت مخاطب هدف به ش��یوه های بس��یار زیادی امکان پذیر است. اگر ش��ما در این میان به دنبال 
ابزارهای حرفه ای هس��تید، گوگل ترندز بهترین گزینه خواهد بود. این ابزار به ش��ما، ترندهای برتر بازار 
براساس دسته بندی و تفکیک دقیق را نشان می دهد. با این حساب شما مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
همکاریباافرادحرفهای

شما به عنوان یک کارآفرین بدون شک تمام مهارت های الزم برای تهیه ویدئوهای بازاریابی حرفه ای را 
ندارید. بنابراین یا باید به دنبال کالس های آموزشی عالی باشید یا اینکه با افرادی حرفه ای همکاری کنید. 
بی ش��ک همکاری با افراد حرفه ای گزینه منطقی تری خواهد بود. بنابراین به جای اینکه وقت خودتان را 
صرف ش��رکت در کالس های آموزشی نمایید، به سادگی هرچه تمام تر سراغ کارشناس ها و افراد حرفه ای 
این حوزه بروید. اینطوری در یک چشم به هم زدن امکان جلب نظر مشتریان و تاثیرگذاری بر روی آنها 

را خواهید یافت. 
توجهبهروندداستانیویدئو

ویدئوهای بازاریابی دقیقا مثل یک فیلم سینمایی است. شما برای اینکه ویدئوی بازاریابی جذابی داشته 
باش��ید، باید به فکر فیلمنامه ویدئوی تان باش��ید، در غیر این صورت در بهترین حالت کلیپ بازاریابی تان 

فقط وجه سرگرم کننده برای مشتریان خواهد داشت. این یعنی هیچ خبری از خرید نخواهد بود. 
یک داس��تان خوب برای تهیه ویدئوی بازاریابی باید ش��امل یک آغاز و پایان دقیق باش��د. فقط در این 

صورت شما شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان خواهید داشت. 
بهترین راهکار برای آش��نایی با ویژگی های یک داس��تان خوب توجه به عملکرد رقبا در زمینه بازاریابی 
اس��ت. این امر ش��اید در مراحل ابتدایی بسیار سخت باش��د، اما به تدریج مهارت شما برای طراحی یک 

داستان خوب و بی ایراد را افزایش خواهد داد. 
بهینهسازیچندثانیهابتدایی

تاثیرگ��ذاری اصل��ی هر ویدئوی بازاریابی در چند ثانیه ابتدایی روی می دهد. با این حس��اب ش��ما باید 
توج��ه ویژه ای به چند ثانیه ابتدایی ویدئوی تان داش��ته باش��ید، در غیر این ص��ورت هرگز فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان پیدا نخواهید کرد. اغلب کاربران در شبکه های اجتماعی فقط با مشاهده 
س��ه ثانیه ابتدایی هر ویدئو درباره اش تصمیم گیری می کنند. بنابراین ش��ما فرصت زیادی برای جلب نظر 

مشتریان تان ندارید و باید حتما شروع خوبی برای ویدئوی تان در نظر بگیرید. 
بازبینینهاییرافراموشنکنید

پس از اینکه ویدئوی بازاریابی ش��ما آماده شد، باید یک بازبینی نهایی را نیز مدنظر قرار دهید. این امر 
اهمیت بسیار ویژه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. اگر در این میان برخی از همکاران تان 
هم نگاهی کوتاه به ویدئوی شما بیندازند، دیگر کارتان عالی خواهد شد. اگر هم چنین شرایطی را ندارید، 

دست کم خودتان یک بار پیش از انتشار ویدئوها آنها را بازبینی کنید. 
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بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی برای هر برندی جذاب و 
هیجان انگیز اس��ت. اینکه شما به عنوان کارآفرین یا بازاریاب 
به شیوه ای بسیار ساده و کم هزینه با مخاطب هدف تان ارتباط 
داشته باشید، گزینه ای است که به این راحتی ها امکان صرف 
نظر از آن وجود ن��دارد. با این حال تمام برنامه های مختلف 
برندها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 
طریق شبکه های اجتماعی با یک اتفاق ساده امکان به حاشیه 
Shadow-( رفتن را دارد. این اتفاق ساده مواجهه با شدو بن

Ban( در شبکه های اجتماعی است. 
بدون تردید بسیاری از شبکه های اجتماعی از قابلیت شدو 
بن برای حفاظت از س��المت پلتفرم ش��ان استفاده می کنند. 
با این حال کمتر ش��بکه اجتماعی ب��ه طور واضح درباره این 
پدیده توضیح می دهد. درس��ت به همین خاطر بس��یاری از 
برندها نس��بت به چیستی و نحوه مقابله با شدو بن اطالعات 

دقیقی ندارند. 
امروزه هنوز هم بس��یاری از بازاریاب ها نسبت به شدو بن 
تردید دارند. هدف اصلی ما در این مقاله بررسی شدو بن در 
برخی از پلتفرم های اجتماعی مش��هور و سپس تالش برای 
ارزیاب��ی نحوه پرهیز از دچار ش��دن به این برخورد عجیب و 
غریب ش��بکه های اجتماعی است. اگر شما هم عالقه مند به 
یادگیری چیستی شدو بن و مقابله با آن هستید، هرگز مقاله 

کنونی را از دست ندهید. 
شدوبندرشبکههایاجتماعیچیست؟

ش��دو بن به حالتی اطالق می ش��ود ک��ه در آن یک کاربر 
از س��وی پلتفرم��ی که در آن فعالیت دارد، بالک یا س��اکت 
)Mute( می ش��ود. ای��ن امر اغلب اوقات ب��رای مدت زمانی 
مح��دود روی می دهد، اما در برخی از مواق��ع کاربران برای 

همیشه با شدو بن مواجه می شوند. 
دلیل اصلی مواجهه با این نوع برخورد شبکه های اجتماعی 
نحوه فعالیت کاربران اس��ت. ش��اید ش��ما هیچ دلیلی برای 
ش��دو بن شدن پیدا نکنید، اما الگوریتم هوشمند شبکه های 
اجتماعی با تحلیل ریزفعالیت های شما امکان ارزیابی هرچه 

دقیق تر این مسئله را پیدا می کند. 
گاه��ی اوقات کارب��ران قانون مش��خصی در ش��بکه های 
اجتماعی را زیر پا نگذاشته اند، اما ادمین ها یا ناظران پلتفرم ها 
از ن��وع رفتار کاربران ناراضی می ش��وند. این امر در ارتباط با 
نقص ضمنی قوانین و نحوه فعالیت منصفانه در ش��بکه های 
اجتماعی است. با این حس��اب شما باید برنامه ای ویژه برای 
ارزیاب��ی نح��وه تعامل تان ب��ا مخاطب هدف در ش��بکه های 
اجتماعی داشته باشید، در غیر این صورت به احتمال زیاد با 
مشکالت زیادی رو به رو خواهید شد. معنای این امر ضرورت 
شناخت الگوهایی از فعالیت در شبکه های اجتماعی که شدو 
بن را تقویت می کند و تالش برای پرهیز از آنهاست. در ادامه 
نحوه مواجهه با ش��دو بن در برخی از ش��بکه های اجتماعی 

محبوب را مورد بررسی قرار می دهیم. 
توییتر

توییتر یکی از مشهورترین پلتفرم های اجتماعی در سراسر 
دنیا محسوب می شود. کاربران در توییتر امکان دسترسی به 
دامنه وسیعی توییت ها و همچنین ارتباط با میلیون ها کاربر 
را دارند. همین امر برندها را نیز به سوی توییتر هدایت کرده 

است. 
توییتر از معدود پلتفرم هایی محسوب می شود که به طور 
دقیق درباره شدو بن صحبت کرده است. این شبکه اجتماعی 
در سال 2018 در قالب یک مقاله به بررسی ضمنی شدو بن 
در پلتفرمش پرداخت. بر این اساس بسیاری از شایعات درباره 
شدو بن شدن در توییتر غیرواقعی محسوب می شود. این امر 
با توجه به قوانین س��فت و س��ختی که توییتر برای شدو بن 
کردن دارد، منطقی به نظر می رس��د. نکته مهم اینکه توییتر 
به طور دقیق درباره شرایط مواجهه با شدو بن صحبتی نکرده 
است. درست به همین خاطر ارزیابی نحوه مواجهه کاربران با 

شدو بن امری عجیب و حتی سخت خواهد بود. 
توییتر به طور کلی رفتار مش��کوک کاربران را نوعی اخطار 
تلقی می کند. اگر اکانت شما برای مدت زمانی طوالنی رفتار 
مش��کوکی در توییتر داشته باشد، به احتمال زیاد با اخطار و 

همچنین شدو بن مواجه خواهید شد. 
اینستاگرام

آدام موسری، مدیرعامل اینستاگرام، درباره شدو بن اعتراف 
جالبی دارد. او معتقد است این پدیده یک امر جدی و مداوم 
از سوی اینستاگرام در مدیریت پلتفرمش محسوب نمی شود. 
نکت��ه مهم اینک��ه آدام موس��ری تاکید دارد ع��دم نمایش 
محتوای صفحه برندها در بخش اکس��پلور دلیلی برای شدو 
بن شدن ش��ان نیست. بر این اس��اس بخش اکسپلور به طور 
تصادفی و براس��اس برخی از معیارها نظیر میزان اس��تقبال 
کاربران و اس��تاندارد بودن پست ها نسبت به نمایش آنها در 
این بخش اقدام می کند. اگر شما خوش شانس نباشید، شاید 
خیلی کم محتوای تان در این بخش به دست کاربران برسد. با 

این حساب شما شدو بن به معنای واقعی نشده اید. 
نکته مهم اینکه شدو بن در اینستاگرام امری رایج محسوب 
می شود. شاید این استراتژی به طور رسمی از سوی مدیران 
اینس��تاگرام تایید نشده باشد، اما بس��یاری از کاربران با آن 
مواجه می ش��وند. از این نظر ش��دو بن یکی از استراتژی های 
اینس��تاگرام برای مدیریت پلتفرمش اس��ت. شما در صورت 
مواجهه با شدو بن یک گام از حذف اکانت تان عقب تر هستید. 
بنابراین باید آن را نوعی اخطار مهم تلقی نمایید، در غیر این 

صورت شاید اکانت تان برای همیشه بسته شود. 
تیکتاک

تیک تاک یکی از ش��بکه های اجتماعی محبوب در میان 
نسل جوان محسوب می شود. مشاهده شدو بن در این پلتفرم 
ت��ازه امری عجیب و حتی دردناک خواهد بود. تیک تاک در 
مقایس��ه با دیگر پلتفرم ها اس��تراتژی واضح تری در راستای 
ش��دو بن کردن کاربران دارد. بر این اساس اگر شما قوانین و 

تعه��دات کاربری در این پلتفرم را زیر پا بگذارید، برای مدت 
زمانی کوتاه ش��دو بن خواهید شد. این امر از شش ساعت تا 
یک هفته متغیر اس��ت. نکته مهم اینک��ه در صورت ادامه دار 
بودن نقض تعهدات کاربری در تیک تاک اکانت ش��ما برای 
همیش��ه ش��دو بن باقی خواهد ماند. بر این اساس خبری از 
حذف اکانت به این س��ادگی ها نیس��ت، اما شما برای مدت 
زمانی طوالنی امکان تعامل با دیگر کاربران به این سادگی ها 

را نخواهید داشت. 
یوتیوب

یوتیوب یکی از پلتفرم های محبوب برای بارگذاری محتوای 
ویدئویی محسوب می شود. نکته مهم اینکه میزان نارضایتی 
کارب��ران از محتوای آزاردهنده یا توهین آمیز در این ش��بکه 
اجتماعی در مقایس��ه با دیگر رقبایش بس��یار زیادی است. 
درس��ت به همین خاطر یوتیوب از شدو بن به عنوان ابزاری 
برای کاهش نارضایتی ها نسبت به پلتفرمش استفاده می کند. 
اگر ش��ما حتی یک محتوای ش��بیه به گونه های مجرمانه یا 
نقض کننده قوانین یوتیوب را بارگذاری نمایید، این پلتفرم به 
س��رعت آن محتوا را حذف کرده و برای مدت زمانی طوالنی 

شما را شدو بن خواهد کرد. 

یکی از مهمترین نکات درباره شدو بن در یوتیوب مربوط به 
مدت زمان طوالنی اش اس��ت. بر این اساس شما دیگر امکان 
استفاده از یوتیوب به این زودی ها را نخواهید داشت. این امر 
به منظور جلوگیری از حتی ترغیب کاربران به نقض قوانین 
یوتیوب صورت گرفته اس��ت. در حالت های پیش��رفته کانال 

شما را به طور کامل حذف خواهد کرد. 
نکته جالب درباره یوتیوب عدم تایید شدو بن به طور رسمی 
اس��ت. بر این اس��اس مدیران یوتیوب ش��دو بن را به عنوان 
روندی برای مدیریت پلتفرم ش��ان به رسمیت نمی شناسند. 
با این حال بس��یاری از کاربران و صاحبان کانال های یوتیوب 

تجربه هایی مشابه شدو بن را گزارش کرده اند. 
چطورمطمئنشویدکهشدوبنشدهاید؟

وقتی شما تغییرات منفی در اکانت تان احساس می کنید، 
زنگ خطر برای مواجهه با ش��دو بن به صدا درمی آید. ش��ما 
در این موقعیت ها بای��د حواس تان به طور کامل به وضعیت 
اکانت تان باش��د. بدون تردید خیلی از اوقات ش��دو بن امری 
خیالی است. شاید شما دیگر محتوای جذاب برای مخاطب تان 
تولید نمی کنید یا اینکه رقبای تان عملکرد بهتری داشته اند. با 
این حال اگر قصد مطمئن شدن نسبت به شدو بن را دارید، 

به این نکات توجه نمایید:
• کاهش معن��ادار نرخ تعام��ل: هر اکانتی در ش��بکه های 
اجتماعی دارای نوعی ثبات در نرخ تعامل است. اگر این نرخ 
برای برند ش��ما در مدت زمانی اندک با افت قابل مالحظه ای 
رو به رو شد، باید حواس تان نسبت به شدو بن جمع باشد. در 
صورتی که گزارش هایی از عدم مشاهده محتوای تان از سوی 
دیگر کاربران دریافت کردید، شدو بن شدن شما قطعی است. 
• عدم نمایش نام اکانت و هش��تگ تان برای کاربران: وقتی 
نام اکانت و هش��تگ های ش��ما در بخش اکس��پلور و دیگر 
ش��یوه های جس��ت وجوی کاربران به نمای��ش در نمی آید، 
احتمال اینکه شدو بن شده باشید، بسیار زیاد است. بسیاری 
از برندها در این مواقع نس��بت به ش��دو ب��ن فکر نمی کنند. 
درست به همین خاطر نوعی سردرگمی در فعالیت شان قابل 

مشاهده خواهد بود. 
• از دسترس خارج ش��دن برخی از امکانات: یکی از نکات 
مهم در ش��دو بن از دسترس خارج ش��دن برخی از امکانات 
برای برندهاس��ت. به عنوان مثال، شما دیگر امکان بارگذاری 
پست های فروش مس��تقیم در اینستاگرام را نخواهید یافت. 

این امر نشانه ای واضح از شدو بن شدن است.
چطور در شبکه های اجتماعی شدو بن نشویم؟

قوانینشبکههایاجتماعیرازیرپانگذارید
وقتی ش��ما در یک ش��بکه اجتماعی نام نویسی می کنید، 
باید حواس تان به قوانین آن باشد. بسیاری از کاربران قوانین 
شبکه های اجتماعی را مطالعه نمی کنند. این امر موجب بروز 
دردس��رهایی برای آنها خواهد شد. اگر ش��ما به عنوان یک 
برند در شبکه های اجتماعی فعالیت دارید، باید حواس تان به 
طور کامل جمع باش��د. شاید شما پس از سال ها تالش برای 
توس��عه اکانت تان در پلتفرم موردنظر با یک اشتباه کوچک 

برای مدتی ش��دو بن ش��وید و کاربران تقریب��ا فراموش تان 
کنن��د. این امر یکی از تجربه های دردناک در زمینه بازاریابی 
محس��وب می شود. به همین خاطر برندها باید به طور بسیار 
حرفه ای تری در مقایس��ه با کاربران عادی نسبت به مطالعه 

قوانین هر پلتفرم اجتماعی اقدام نمایند.
نکته مهم اینکه قوانین اغلب شبکه های اجتماعی شباهت 
بس��یار زیادی به هم دارد. این امر به شما فرصت عالی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در تمام پلتفرم ها بدون نیاز 
ب��ه ارزیابی مداوم قوانین هر کدام می دهد. یکی از نکاتی که 
بیش��تر از همه برای برندها دردسرساز می شود، بحث مربوط 
به کپی رایت اس��ت. اگر شما این نکته را مد نظر قرار دهید، 

بسیاری از مشکالت تان در زمینه شدو بن حل خواهد شد. 
مانندرباتهارفتارنکنید

اکانت ش��ما باید حالت طبیعی و شبیه به دیگر کاربران را 
داشته باشد. اینکه شما در قالب یک برند دقیق مثل یک ربات 
رفتار کنید، ش��ک و تردید پلتفرم ه��ای اجتماعی را افزایش 
خواه��د داد. این امر در مدت زمانی کوتاه امکان به دردس��ر 
انداختن شما را فراهم می کند. بنابراین همیشه تعامل مناسب 
ب��ا کاربران و ثابت کردن فعالیت طبیعی اکانت تان را مدنظر 

قرار دهید. 
یک��ی از نکاتی که ب��رای الگوریتم ش��بکه های اجتماعی 
ش��ک برانگیز است، فالو کردن پش��ت سر هم شمار باالیی از 
کاربران یا حت��ی الیک کردن پس��ت های پرتعداد در مدت 
زمانی اندک اس��ت. ش��ما باید در این راستا تعادل را رعایت 
نمایی��د، در غیر این صورت به احتمال فراوان شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
رفتار مانن��د اکانت ها و کاربران واقعی نه تنها از نقطه نظر 
پرهیز از ش��دو بن شدن، بلکه برای تعامل مناسب با کاربران 
نیز اهمی��ت دارد. امروزه بس��یاری از کارب��ران به برندهایی 
که سطح تعامل بس��یار پایینی با کاربران و مشتریان دارند، 
توجهی نش��ان نمی دهند. بنابراین ش��ما باید فکری اساسی 
برای این وضعیت برندتان نمایید، در غیر این صورت ش��اید 
پیش از اینکه شدو بن ش��وید، کاربران به طور کامل شما را 

فراموش کنند. 
استفادهازهشتگهایممنوعهرافراموشکنید

هش��تگ های ممنوعه به طور معمول فهرست مشخصی را 
شکل می دهد. این هشتگ ها یا دارای محتوای نژادپرستانه یا 
توهین آمیز است. بنابراین اس��تفاده از آنها شما را به راحتی 
در دام ش��دو بن می اندازد. بدون تردید ش��ما به عنوان یک 
برن��د هیچ نیازی ب��رای اس��تفاده از هش��تگ های ممنوعه 
ندارید. بنابراین باید حواس تان به طور کامل نس��بت به این 
امر جمع باش��د، در غیر این صورت ش��اید به سادگی هرچه 
تمام تر ش��رایط تان در این رابطه به ه��م بریزد. این امر برای 
شما دردسرهای بسیار زیادی به همراه داشته و از نظر اعتبار 

حرفه ای کسب و کار در شرایط ناگواری قرار می گیرید. 
انتشارمحتوایاسپمممنوع

محتوای اس��پم به طور معمول از س��وی کاربران ریپورت 
می ش��ود. این امر هش��داری برای ش��ما نس��بت به احتمال 
مواجهه با شرایط بحرانی در زمینه بازاریابی است. وقتی تعداد 
ریپورت های یک پس��ت یا اکانت ش��ما به طور کلی افزایش 
پیدا می کند، کسب و کارتان نه تنها در معرض شدو بن، بلکه 
حذف اکانت نیز خواهد بود. چنین امری کس��ب و کار ش��ما 
را ب��ه طور قابل مالحظه ای با مش��کالت بازاریابی و مدیریت 

شهرت رو به رو خواهد کرد. 
امروزه بسیاری از برندها برای اینکه از شر شدو بن خالص 
ش��وند، با وسواس خاصی محتوای شان را بارگذاری می کنند. 
ای��ن امر یکی از ن��کات مهم برای تعامل ب��ا مخاطب هدف 
محس��وب می شود. به این ترتیب شما با چنین کاری نه تنها 
از ش��ر شدو بن رها خواهید شد، بلکه در عمل امکان تعامل 

بهینه با مشتریان تان را هم خواهید داشت. 
فعالیتمداومدرشبکههایاجتماعی

گاهی اوقات برندها پ��س از اینکه موفقیت های بزرگی در 
ش��بکه های اجتماعی کسب می کنند، به طور کامل مخاطب 
هدف ش��ان را فراموش کرده و اکانت ش��ان برای مدت زمانی 
طوالنی غیرفعال باقی می ماند. این امر شدو بن برای شما به 
همراه ندارد، اما پس از ش��روع ب��ه کار دوباره دیگر خبری از 
نرخ تعامل باالی برندتان نخواهد بود. این امر احس��اس شدو 
بن ش��دن در بسیاری از بازاریاب ها ایجاد می کند. نکته مهم 
اینکه شما باید همیشه حواس تان به عملکرد مداوم برندتان 
باش��د، در غیر این صورت شاید شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان نداشته باشید. 
وقتی شما نس��بت به فعالیت مناس��ب و مداوم اکانت تان 
اطمینان داش��ته باشید، نه تنها با مش��کل شدو بن رو به رو 
نخواهید ش��د، بلکه دیگر هیچ مش��کلی در زمینه تعامل با 
کاربران و توس��عه برندتان در ش��بکه های اجتماعی هم پیدا 

نمی کنید. 
خریدالیکوکامنترامتوقفکنید

خری��د الیک و کامنت یکی از قدیمی ترین ش��یوه ها برای 
توسعه برند در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. این امر 
به شما فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین 
تعامل واقعی با آنها را نمی دهد، بلکه فقط ظاهری مشابه دیگر 
برندها برای شما به همراه خواهد داشت. نکته مهم اینکه این 

ظاهر حرفه ای نیز به سادگی از بین می رود. 
امروزه شبکه های اجتماعی در صورت خرید الیک و کامنت 
از سوی اکانت ها خیلی سریع آنها را شدو بن می کنند. این امر 
به معن��ای ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
بهبود عملکرد برند خواهد بود. با این حساب شما باید هرگونه 
اقدامی برای خرید الی��ک و کامنت را متوقف کنید، در غیر 
این صورت نه تنها ش��دو بن، بلکه حذف کامل اکانت هم در 

انتظارتان خواهد بود. 
بدون تردید امروزه ش��دو بن نوعی کاب��وس برای کاربران 
ش��بکه های اجتماعی و به طور مش��خص برندها محس��وب 
می ش��ود. اگر شما به دنبال پرهیز از بروز شرایط شدو بن در 
اکانت تان هس��تید، باید نکات م��ورد بحث در این مقاله را به 

طور دقیق مد نظر قرار دهید. 
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