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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نگاهي به گزارش بانك جهاني نشان می دهد

3 چالش اقتصاد ایران 
در 2021

بانک جهانی در گزارش تازه خود به بررسی چالش های اقتصاد ایران پرداخت و از خروج فعالیت های اقتصادی 
از رک��ود دو س��اله گ��زارش داد. به گفته بانک جهانی، اقتص��اد ایران در س��ال 1399 )21-2020( از یک رکود 
دوس��اله ب��ه دلیل کاهش محدودیت ه��ای کرونا و افزایش تدریجی تولید نفت طی نیمه دوم س��ال 2020 خارج 
ش��د. ب��ا این حال، فعالیت اقتصادی ضعیف تا حدی به دلیل تحریم های آمری��کا، درآمد ناچیز نفت و هزینه های 
مهار همه گیری کرونا، کس��ری بودجه را افزایش داده و منجر به فشارهای قابل توجه تورمی و کاهش ارزش پول 
ش��ده است. بنابراین انتظار می رود که رشد اقتصادی ایران همچنان در سطح کم باقی بماند و با احتمال ظهور...
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در دهمین گزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی« بررسی شد

تحوالت اقتصاد سیاسی ایران زیر ذره بین
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فرصت امروز: بازار سـرمایه در چهارمین روز هفته روندی صعودی داشـت و شـاخص بورس تهران با 
رشـد بیش از 12 هزار واحدی در میانه کانال یك میلیون و 500 هزار واحد ایستاد. در معامالت بیست 

و هفتمین روز مهرماه، همه شـاخص ها عملکردی مثبت داشـتند و در صدر آنها، شاخص کل 
بورس با 12 هزار و 554 واحد افزایش در ارتفاع یك  میلیون و 44۹ هزار واحدی قرار گرفت...

شاخص بورس تهران در میانه کانال 1.5 میلیون واحدی ایستاد

تقویت 12 هزار واحدی بورس

یادداشت
حکایت اقتصاددانان 

و سیاستمداران

علی سرزعیم / اقتصاددان

در س��ال 1398 حس��ن روحانی 
مناس��بت های  ب��ه  بی��گاه  و  گاه 
مختلف، اقتصاددانان و علم اقتصاد 
را م��ورد عتاب قرار م��ی داد و گناه 
وضعیت نامطلوب موجود را متوجه 
توصیه ه��ای اقتصاددان��ان می کرد. 
روش��ن اس��ت ک��ه وقتی ش��رایط 
اقتص��ادی وخی��م می ش��ود، همه 
ب��ه دنبال مقصر هس��تند و س��عی 
می کنند خود را مبرا نش��ان دهند. 
به همین قیاس، سیاستمداران نیز 
انگی��زه می یابند که س��هم خود را 
کم نشان دهند و س��هم دیگران را 
زیاد و چه دی��واری کوتاه تر از دیوار 

اقتصاددانان و علم اقتصاد.
علم اقتصاد ازجمله علومی است 
که هم قب��ل از انقالب و هم پس از 
انقالب در دولت های مختلف مورد 
سرکوفت قرار گرفت. شاه در نشست 
معروف رامسر، اقتصاددانانی را که به 
او توصیه کردن��د پول نفت را خرج 
نکن��د، مورد حمله ق��رار داد و آنها 
را ن��اآگاه قلمداد کرد. بعد از انقالب 
نیز اقتصاد با تعابیر زش��تی مطرح 
می شد. اولین رئیس جمهور کشور با 
سرهم کردن توهماتی، علم اقتصاد 
موج��ود را کن��ار زد و به  زعم خود 
»اقتص��اد توحی��دی« را جایگزین 
کرد. دولت بعد در س��تیز با دانش 

اقتص��اد، گ��وی رقابت را 
2ربود و تجار و صنعتگران...

13 ربیع االول 1443 - س���ال هفتم
شماره   1883

8 صفحه - 5000 تومان

Wed.20 Oct 2021

فرص��ت امروز: گ��زارش تاره مرکز آمار ایران از س��رانه فعالیت 
و مصرف فرهنگی ایرانیان در س��ال گذش��ته نش��ان می دهد که 
موسیقی همه گیرترین کاالی فرهنگی مورد استفاده مردم ایران 
است. البته شیوع کرونا در تغییر مختصات فرهنگی جامعه ایران، 
سهم عمده ای داشته و از آنجا که فعالیت های فرهنگی نظیر تئاتر 
و س��ینما در اغلب ایام به دلیل امواج ش��یوع کووید-19 تعطیل 
بوده اند، طبیعی اس��ت که سهم زیادی در الگوی مصرف فرهنگی 

سال گذشته نداشته باشند.
مرکز آمار ایران به  عنوان متولی اصلی تامین آمارهای موردنیاز 
برنامه ری��زان، طرح های آماری وی��ژه ای را انجام می دهد که یکی 
از ای��ن طرح ها، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار اس��ت. 
مرکز آمار اولین بار در سال 1393، طرح آمارگیری از فعالیت های 
فرهنگی خانوار را اجرا کرد و پس از آن در سال 1394 با افزودن 
برخی بخش ها و س��واالت با عنوان طرح آمارگیری از فعالیت ها و 
رفتارهای فرهنگی خانوار، این طرح را مجددا اجرا کرد. این طرح 
در س��ال های 139۶ و 1399 نیز اجرا شد و گزارشی که در ادامه 
می خوانید، گزارشی از اجرای طرح آمارگیری از فعالیت فرهنگی 
خانوار در سال 1399 است. در این طرح، اطالعات تفصیلی درباره 
فعالیت ه��ای فرهنگی و ویژگی های رفت��اری اعضای خانوارهای 
کش��ور، طی یک مرحله عملیات میدانی گردآوری ش��ده است. 
جامعه هدف این طرح، افراد 15س��اله و بیشتر در نقاط شهری و 
روستایی است و زمان آمارگیری در شهریورماه 1399 بوده است.

سرانه مطالعه، موسیقی، سینما و تئاتر
براس��اس یافته ه��ای این پژوه��ش، حدود ۶3 درص��د از افراد 

15ساله و بیشتر  باسواد، در یک سال منتهی به زمان آمارگیری، 
مطالعه غیردرس��ی چاپی یا الکترونیکی ش��امل کتاب، روزنامه و 
نشریه داش��ته اند. حدود 3۷درصد مطالعه غیردرسی نداشته اند. 
س��رانه زمان کل مطالعه غیردرسی هشت ساعت و 18دقیقه در 
ماه و به  عبارت بهتر، 1۶دقیقه و 3۶ ثانیه در روز بوده است. 22.4 
درصد از افراد 15ساله و بیشتر باسواد در ماه منتهی به آمارگیری 
روزنامه مطالعه کرده اند و ۷۷.۶ درصد مطالعه روزنامه نداشته اند. 
س��رانه زمان مطالعه روزنام��ه چاپی و الکترونیکی یک  س��اعت 
و 23دقیق��ه در ماه و به عبارت دیگ��ر، دو دقیقه و 4۶ثانیه بوده 
اس��ت. 8.9 درصد از افراد 15ساله و بیشتر باسواد در ماه منتهی 
به آمارگیری، نشریه مطالعه کرده اند و 91.1 درصد مطالعه نشریه 
نداش��ته اند. همچنین ۷3.8 درصد از افراد 15 س��اله و بیشتر در 
سال 1399 موسیقی گوش کرده اند و 2۶.2 درصد موسیقی گوش 
نکرده اند. بر این اس��اس به نظر می رس��د موسیقی همه گیرترین 
کاالی فرهنگی مورد استفاده مردم ایران است و قشرهای متفاوتی 

از آن استفاده می کنند.
وضعیت عضویت در شبکه های اجتماعی نیز نشان می دهد ۶5.2 
درصد از افراد 15س��اله و بیشتر در سال گذشته عضو شبکه های 
اجتماع��ی بوده و 34.8 درصد عضو نبوده اند. به طور متوس��ط هر 
فرد 15ساله و بیشتر در روز یک  ساعت و 32دقیقه در شبکه های 
اجتماعی حضور داش��ته است. طبق گفته پاسخ دهندگان به این 
پیمایش، در میان افرادی که عضو ش��بکه های اجتماعی بوده اند، 
واتس اپ با 88درصد و پس از آن اینستاگرام با ۶8 درصد بیشترین 

میزان عضویت را به خود اختصاص داده است.

درباره فعالیت فرهنگی س��ینما، تئاتر و کنس��رت هم باید در 
نظر داش��ت که در سال گذش��ته به  دلیل همه گیری کرونا، این 
فعالیت های فرهنگی در اغلب ایام س��ال فع��ال نبودند و یکی از 
دالیل پایی��ن بودن آمار در این ایام به ای��ن اتفاق برمی گردد. به 
این ترتیب، حدود 13.4 درصد از افراد 15س��اله و بیش��تر اظهار 
کرده اند در یک سال منتهی به زمان آمارگیری به سینما رفته اند 
و 8۶درصد از افراد 15س��اله و بیش��تر به سینما نرفته اند. حدود 
3.3 درصد از افراد 15ساله و بیشتر گفته اند در یک سال منتهی 
به زمان آمارگیری تئاتر رفته اند و 9۶.۷ درصد از افراد 15س��اله و 

بیشتر هم به تئاتر نرفته اند.
از س��وی دیگر طبق گفته پاس��خگویان، برآورد می  شود که در 
س��ال گذش��ته حدود 4۶.5 درصد افراد 15ساله و بیشتر فعالیت 
بدنی ورزش��ی داش��ته اند و حدود 53.5 درصد پاسخگویان بیان 
کرده اند که ورزش��ی انجام نداده اند. در سال گذشته حدود ۷0.۷ 
درصد افراد 15ساله و بیشتر گفتند که ورزش را به  صورت انفرادی 
و ح��دود 29.3 درصد بیان کرده اند ک��ه گروهی ورزش کرده اند. 
بیش��ترین مکانی که فعالیت بدنی ورزش در سال گذشته انجام 
ش��ده، با 3۷درصد متعلق به محل سکونت و سپس پارک ها بوده 

است.
گفتنی است اطالعات مربوط به خانوار از طریق مصاحبه رودررو 
با سرپرس��ت یا عضو مطلع خانوار و اطالعات مربوط به افراد 15 
ساله و بیشتر انتخاب شده در خانوار از طریق مصاحبه با فرد نمونه 
گردآوری ش��ده است. اس��تان های حاضر در این طرح آمارگیری 
عبارتند از: مرکزی، گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان 

 غربی، کرمانش��اه، خوزس��تان، فارس، کرمان، خراس��ان رضوی، 
اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال و 
بختیاری، لرس��تان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، زنجان، 
س��منان و یزد، هرمزگان، تهران، اردبیل، قم، قزوین، گلس��تان، 
خراس��ان شمالی، خراس��ان جنوبی و البرز. مطالعه کتاب، کتاب 
الکترونیک، نش��ریه و روزنامه، شنیدن موسیقی اعم از موسیقی 
سنتی و پاپ ایرانی، محلی، کالسیک غیرایرانی و غیرفارسی زبان 
و کنسرت، اجرای صحنه ای، سینما، سینما سیار، تئاتر و ورزش از 

جمله موارد فرهنگی مورد تحقیق در این طرح است.
سرانه مصرف شیر، نوشابه، سیگار و قلیان

مرکز آمار ایران همچنین در گزارشی جداگانه به بررسی سرانه 
مصرف ش��یر در کش��ور پرداخت و س��رانه مصرف شیر در سال 
گذش��ته را 3 لی��وان در هفته اعالم کرد. به طور دقیق تر، س��رانه 
مصرف ش��یر افراد 15 س��اله و بیش��تر در هفته به طور متوسط 
2.98 لیوان برآورد شده که استان اردبیل با 3.۶3 لیوان در هفته، 
بیشترین سرانه مصرف شیر را در بین استان های کشور داراست. 
به گفته مرکز آم��ار، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار، از 
جمله طرح های آماری جدید اس��ت که در سال 1399 برای افراد 
15 س��اله و بیش��تر با 43 هزار و ۷00خانوار نمونه شهری و 188 
هزار و ۶0 خانوار نمونه روس��تایی اطالعات مرتبط با حوزه کتاب 
و نشریات، موسیقی، ش��بکه های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، 

تغذیه و سرمایه اجتماعی را جمع آوری کرده است.
مهمتری��ن یافته های این گزارش در ح��وزه تغذیه و دخانیات 
نشان می دهد سرانه مصرف شیر افراد 15 ساله و بیشتر در هفته 

در س��ال گذشته به طور متوس��ط 2.98 لیوان برآورد شده است. 
استان اردبیل با 3.۶3 لیوان در هفته بیشترین سرانه مصرف شیر 
افراد 15 ساله و بیشتر را در بین استان های کشور دارا بوده است. 
همچنین سرانه مصرف نوشابه افراد 15ساله و بیشتر در هفته به 
طور متوس��ط دو لیوان برآورد ش��ده است. استان کرمان با سرانه 
مصرف نوشابه افراد 15 ساله و بیشتر به طور متوسط 2.۷۷ لیوان 
در هفته، بیشترین سرانه را در بین استان های کشور داشته است.

براس��اس این گزارش، در سال گذشته همچنین سرانه مصرف 
ماهی افراد 15 ساله و بیشتر در ماه به طور متوسط 1.۷ وعده بوده 
است. استان هرمزگان با 5.۶۷ وعده در ماه بیشترین سرانه مصرف 
ماهی افراد 15 ساله و بیشتر را در بین استان های کشور دارا بوده 
اس��ت. در سال گذشته سرانه مصرف فس��ت فود افراد 15ساله و 
بیشتر نیز به طور متوس��ط 1.34 دفعه در ماه برآورد شده است. 
همچنین 11 درصد از خانوارهای کشور در این سال غذای بیش 
از نیاز مصرفی خود را طی ماه منتهی به زمان آمارگیری در سطل 
زباله ریخته اند. از دیگر یافته های مرکز آمار در این گزارش، میزان 
مصرف س��یگار و قلیان در سطح جامعه اس��ت، به طوری که در 
سال گذش��ته 5.8 درصد افراد 15 ساله و بیشتر گفته اند سیگار 
می کش��ند و 89.۶ درصد از این افراد ِس��یگاری، هر روز س��یگار 
می کش��یدند. به عبارت بهتر، 2.5 درصد افراد 15 ساله و بیشتر، 
روزانه س��یگار می کشیدند. همچنین 0.4 درصد افراد 15 ساله و 
بیش��تر بیان کرده اند قلیان می کشند که 22.۷ درصد از این افراد 
به  طور روزانه قلیان می کشیدند، یعنی 0.9 درصد افراد 15 ساله و 

بیشتر هر روز قلیان می کشیدند.

مرک��ز آمار ای��ران از جمعیت 95.2 میلیون��ی جامعه ایران در 
س��ال 1415 خبر داد و از زنانه شدن سالمندی، کاهش سکونت 
در روس��تاها و نزدیک ش��دن جمعیت زنان به م��ردان به عنوان 
مهمترین تحوالت جمعیتی سال های پیش رو نام برد. هرچند پس 
از سرش��ماری نفوس و مسکن در س��ال 1395، دیگر سرشماری 
جمعیتی در ایران انجام نش��ده اس��ت، اما مرک��ز آمار در گزارش 
مفصلی که در رابطه با ش��اخص های کالن اقتصادی و اجتماعی 
تهیه کرده، به پیش بینی جمعیت کشور در فاصله سال های 139۶ 
تا 1415 دست زده است. این بررسی با روش ترکیبی پیش بینی 
جمعیت انجام ش��ده اس��ت ک��ه متداول تری��ن روش پیش بینی 
جمعیت بوده و از مجموعه عوامل مؤثر بر تغییر و تحوالت جمعیت 
یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب س��نی و جنس��ی 

جمعیت استفاده شده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد که جمعیت ایران تا سال 
1415 به بیش از 95.2 میلیون نفر افزایش پیدا می کند. به عبارت 
بهتر، جمعیت ایران از حدود 81.0۷ میلیون نفر در س��ال 139۶ 
با روندی افزایش��ی به 95 میلیون و 2۷8 هزار نفر در سال 1415 
خواهد رسید. همچنین جمعیت زنان به مردان نزدیک تر می شود 
و با وجود اینکه در سال 139۶ تعداد مردان حدود یک میلیون نفر 
از زنان بیشتر بوده و از کل جمعیت این سال، 41.04 میلیون مرد 

و 40.02 میلیون نفر زن بوده اند، اما در س��ال 1415 این ترکیب 
جمعیتی به نزدیک شدن تعداد زنان به مردان می انجامد و به طور 
دقیق تر، تعداد مردان به 4۷.9 میلیون نفر و زنان به 4۷.3 میلیون 

نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
در افق جمعیتی س��ال 1415، روستاها نیز خالی تر از جمعیت 
می شود. به گفته مرکز آمار، در سال 139۶ تعداد مردان و زنان در 
نقاط شهری ۶0.2 میلیون نفر بوده که 30.5 میلیون مرد و 29.۷ 
میلیون زن بوده اند، اما برآوردها حکایت از آن دارد که تا 15 سال 
آینده مجموع زنان و مردان در نقاط شهری به ۷۶.3 میلیون نفر 
خواهد رسید که سهم مردان 38.3 میلیون و زنان 3۷.9 میلیون 
خواهد بود. اما در نقاط روس��تایی و غیرس��اکن از تعداد جمعیت 
کاس��ته خواهد شد. در حالی در سال 139۶ حدود 20.۷ میلیون 
نفر مرد و زن در نقاط روستایی ساکن بوده اند که در سال 1415 از 
تعداد آنها حدود 2 میلیون نفری کاسته 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 سال 1415 در نقاط 

روستایی و غیرساکن کاهش خواهد یافت.
همچنین براس��اس گزارش دیگری که از سوی دفتر جمعیت، 
نیروی کار و سرش��ماری های مرکز آمار ایران منتشر شده است، 
جمعیت ایران در بخش س��المندی با تح��والت جدیدی روبه رو 

خواهد شد. سالمندی جمعیت در مطالعات جمعیت شناسی بدان 
معناست که نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت در حال افزایش 
باش��د. به عبارت بهتر، جمعیت رو به س��وی سالمندی جمعیتی 
اس��ت که بین ۷ تا 14 درصد آن جمعیت را گروه های سنین ۶5 
ساله و بیشتر تشکیل می دهند. این نسبت در جامعه سالمند بین 
14 تا 20 درصد و در جامعه سالخورده 20 درصد و بیشتر است. 
بررس��ی های جمعیتی سازمان ملل نش��ان می دهد که جمعیت 
جهان رو به سالمندی می رود و این روند در آینده سریع تر از قبل 
خواهد بود. نس��بت جمعیت سالمند جهان طی سال 2020 برابر 
9.3 درص��د بود. با فرض ثبات باروری در مقدار کنونی، در س��ال 
2050 این میزان بیش از دو برابر خواهد شد. یعنی به مقدار 22.8 
درصد خواهد رسید. مطالعات نشان می دهد که جمعیت ایران نیز 
همگام با جمعیت جهان رو به سوی سالمندی می رود، زیرا ایران 
مراحل اولیه  گذار جمعیتی را پشت سر گذاشته است. آمار و ارقام 
حاصل از سرش��ماری ها نشان می دهد که تعداد جمعیت سالمند 
ایران در دهه های اخیر در حال افزایش بوده اس��ت. چنانکه ایران 
در ۷0 س��ال گذشته در مقایسه با سطح جهانی از نظر سالمندی 
جمعیت در سطح بسیار پایین تری قرار گرفته است، زیرا طی این 
سال ها ایران از جمعیت جوانی برخوردار بوده است. در سال 2020 
نس��بت جمعیت ۶5 سال و بیشتر در س��طح جهانی حدود 9.3 

درصد و نسبت جمعیت ۶0 سال و بیشتر برابر 13.5 درصد برآورد 
ش��ده اس��ت. در همین سال سهم جمعیت ۶5 س��اله و بیشتر و 
۶0ساله و باالتر ایران به ترتیب برابر ۶.۶ و 10.3 درصد برآورد شده 
است. چنانچه مبنای سنی ۶5 سالگی مدنظر قرار گیرد، در اوایل 
دوره مورد بررس��ی، درصد سالمندان ایران اندکی بیش از نسبت 
جهانی بوده و به تدریج با گذش��ت زمان شکاف بیشتر شده و در 
اواخر دوره ش��کاف رو به کاهش می رود. به نظر می رسد روندهای 
باروری یعنی افزایش و به ویژه کاهش شدید آن در این تغییرات 
جمعیتی بسیار مؤثر بوده است. با وجود این در سراسر جهان بین 
سال های 1950 و 2020 جمعیت سالمند بیش از پنج برابر شده 
است. بنابراین در ایران شدت آن بیشتر از سطح جهانی یعنی بیش 
از ش��ش برابر بوده اس��ت. بدیهی است که این امر نتیجه کاهش 
مرگ و میر بوده که منجر ش��ده تا امید به زندگی در بدو تولد از 
حدود 3۷.5 س��ال در س��ال 1335 به ۷4.2 سال در سال 1395 
برسد. هرچند بخش عمده ای از افزایش امید به زندگی مربوط به 
کاهش مرگ و میر کودکان بوده است، اما دستاوردهای پزشکی، 
بهداشتی و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی نسبت به مسائل 
بهداشتی باعث ش��د که مرگ و میر بزرگساالن نیز کاهش یابد. 
از رهاورده��ای کاهش مرگ و میر بزرگس��االن، افزایش جمعیت 
سالمند بوده است. براس��اس برآورد سازمان ملل در سال 2019 

در سطح جهانی در فاصله سال های 1950 تا 1955 فردی که به 
س��ن ۶0 سالگی می رسد انتظار می رفت 14 سال دیگر عمر کند. 
در فاصله سال های 2015 تا 2020 برای همین سن این انتظار به 
حدود 21 سال افزایش یافت. به همین ترتیب در فاصله سال های 
1950 تا 1955 در ایران فردی که به س��ن ۶0 سالگی می رسید 
انتظار می رفت 12 س��ال دیگر عمر کند ک��ه این عدد در فاصله 
سال های 2015 تا 2020 به بیش از 18 سال افزایش یافته است.
ب��ا در نظر گرفت��ن مؤلفه ها می ت��وان نتیجه گیری ک��رد که در 
ایران س��المندی جمعیت هنوز آغاز نش��ده اس��ت. در سال 1395 
نسبت جمعیت س��المند ۶.1 درصد بوده اس��ت. براساس مطالعات 
صورت گرفته جمعیت سالمند ۶5 ساله به باال از حدود 5 میلیون نفر 
یعنی ۶.1 درصد در سال 1395 به حدود 19 میلیون نفر یعنی 18.۷ 
درصد در س��ال 1430 افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، ایران در 
س��ال 1405 با تجربه ۷ درصدی نسبت جمعیت ۶5 ساله و بیشتر 
رو به سالمندی خواهد رفت و سپس از سال 1425 به بعد با تجربه 
نسبت باالی 14 درصدی جمعیت ۶5 سال به باال، پدیده سالمندی را 
تجربه خواهد کرد. همچنین بررسی نسبت جنسی جمعیت ۶5 ساله 
و باالتر ایران طی 35 سال اخیر حاکی از زنانه شدن سالمندی است، 
به طوری که این نسبت از سال 1390 به بعد از مرز 100 تنزل یافته 

است، یعنی تعداد زنان سالمند از مردان پیشی گرفته است.

مهمترین تحوالت جمعیتی تا 15 سال آینده
ایران ۹5 میلیونی می شود

موسیقی فراگیرترین کاالی فرهنگی مورد استفاده ایرانیان است

مختصات مصرف فرهنگی در سال گذشته

همه آن چیزی که درباره SEM باید بدانیم
اگرچه بیش��تر افراد با مفهوم س��ئو آشنایی دارند، با این حال مفهوم بزرگتر آن را باید SEM دانست که 
به معنای کلیه روش هایی است که باعث خواهد شد تا از موتورهای جست و جو، درآمد بیشتری را داشته 
باش��ید. تحت این ش��رایط تبلیغات کیکی هم در زیرمجموعه آن قرار می گیرد. با این حال سئو تنها به این 
موضوع اش��اره دارد که الزم اس��ت تا شرایط سایت را برای بهتر دیده ش��دن مهیا کرد. برای این امر که از 
SEM بهترین اس��تفاده را داش��ته باشید، آشنایی با اش��تباهات رایج افراد بدون شک راهنمای عمل بسیار 
خوبی خواهد بود که در ادامه 10 مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد.  اگرچه ممکن است عجیب به نظر 
برسد، با این حال واقعیت این است که امروزه به خاطر سطح دسترسی بسیار باالی مشتریان به اطالعات، 

دیگر نمی توان آنها را با اقداماتی نظیر بمباران تبلیغاتی و کمپین های گسترده به مشتری تبدیل کرد...



فرصت امروز: اقتصاد ایران در دهه 90 شرایط ویژه ای را پشت سر گذاشته 
و قطار توسعه عموما در این دهه متوقف  بوده است. این گزاره ای است که 
برای اثبات آن نیازی به کمک گرفتن از ش��اخص های اقتصادی نیست و 
نگاهی کوتاه به شرایط اقتصادی نشان می دهد که تورم لجام گسیخته در 
حال رکوردشکنی است و آینده روشنی را نوید نمی دهد، دو موج تحریمی 
در ابتدا و انتهای دهه گذش��ته و محدودیت هایی که دس��ت و پای فعاالن 
اقتصادی را بسته است، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر، 
شیوع کرونا و از همه مهم تر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور 
حاکم شده یعنی خشکسالی، کم آبی، وضعیت برق و آب و آینده گاز، همه 
و همه اقتصاد ایران را در شرایطی کامال خطیر و استثنایی قرار داده است. 
وضعیت شاخص های اقتصادی هم نشان می دهد که از سال 1390 تا سال 
1399، رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده، تشکیل سرمایه ثابت نصف 
ش��ده، تشکیل سرمایه ماش��ین آالت کمتر از نصف و در سال 1398 برای 

اولین بار نرخ استهالک بیشتر از تشکیل سرمایه در کشور بوده است. 
شرایطی که در مجموع باعث شده است تا به گفته نهاد پژوهشی مجلس، 
س��هم ایران از تجارت جهانی در پایان دهه 90 به رقم 0.2 درصد برس��د. 
آنط��ور که مرکز پژوهش های مجلس در تحلی��ل عملکرد بخش خارجی 
اقتصاد ایران بین سال های 1392 تا 1399 گزارش داده است، سهم ایران 
از تجارت جهانی از 0.3 درصد در سال 1395 به حدود 0.2 درصد در سال 

1399 کاهش یافته است.
سهم ایران از تجارت جهانی به 0.2 درصد رسید

مرکز پژوهش های مجلس در بخش��ی از گ��زارش »تحلیلی بر عملکرد 
بخ��ش خارجی اقتصاد در س��ال 1399« می نویس��د: ارزش دالری حجم 
تجارت خارجی در س��ال 1399 نسبت به س��ال 1398 حدود 13 درصد 
کاه��ش یافته و از ح��دود 85 میلیارد دالر به ح��دود ۷3.8 میلیارد دالر 
رس��یده   اس��ت. از طرفی با بررس��ی سهم تجارت کش��ور از سهم تجارت 
جهانی، می  توان دریافت که طی س��ال  های 1395 تا 1399، همواره سهم 
ای��ران از تجارت جهانی کمتر از 0.5 درصد ب��وده و علی رغم اینکه حجم 
تجارت جهانی از حدود 32 هزار میلیارد دالر در سال 1395 به حدود 35 
هزار میلیارد دالر در س��ال 1399 افزایش یافته است، اما وضعیت تجارت 
خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از 0.3 درصد در سال 

1395 به رقم 0.2 درصد در سال 1399 کاهش یافته است. این امر بیانگر 
روند ضدادواری تجارت خارجی کش��ور در مقایسه با تجارت جهانی بوده 
و نش��ان دهنده ضعف زیرساخت  های بازرگانی )لجستیک، ترانزیت، بیمه، 
بازاریابی و حفظ ماندگاری در بازار(، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف 
دیپلماس��ی فعال اقتصادی و تج��اری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت 

بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است.
در این گزارش، آمارها نش��ان دهنده عملکرد ضعیف مناطق آزاد تجاری 
در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. چنانکه میانگین رشد سالیانه 
تجارت در مناطق آزاد، منفی 8 بوده و نس��بت متوس��ط س��رمایه  گذاری 
خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه  گذاری انجام شده در سرزمین اصلی 
طی دوره مورد بررس��ی، حدود 11 درصد بوده است که این مسئله نشان 
می دهد این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه  های خارجی به عنوان 

یکی از اهداف اصلی تأسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته  اند.
همچنین نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از 5.4 درصد در سال 1392 
به 9 درصد در سال 1398 و 10.2 درصد در سال 1399 رسیده و طی این 
دوره به  طور متوسط سالیانه حدود 9.5 درصد رشد داشته   است. از طرفی 
نس��بت ارزش کل قاچاق به تجارت رس��می کش��ور از 31 درصد در سال 
1392 به 1۶ درصد در سال 1399 رسیده و به  طور متوسط سالیانه حدود 
9 درصد کاهش یافته اس��ت. این ارقام بیانگر این واقعیت است که اوال به 
دلیل افزایش نرخ ارز و گران ش��دن کاالهای خارجی، میزان قاچاق ورودی 
ب��ه کل واردات کاهش یافته و از 35 درصد در س��ال 1392 به حدود 32 
درصد در سال 1399 رسیده   است و ثانیا در سال  هایی که تولید ناخالص 
داخلی به  دلیل ضعف بنیان  های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و 
همچنین به  دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی )کاهش خالص 

صادرات کشور(، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
قاچاق یك پنجم تجارت رسمی کشور است

قاچاق همیش��ه مش��کل اعظمی از اقتصاد ایران بوده و به گفته بازوی 
کارشناسی مجلس، مجموع تجارت غیررسمی )قاچاق ورودی و خروجی( 
در پایان دهه 90 به حدود یک پنجم تجارت رس��می کش��ور رسیده است 
)18.3 درصد طی س��ال های 1392-1399(. با توجه به س��هم قابل توجه 
قاچ��اق از تج��ارت خارجی، الزم اس��ت در این خصوص آسیب شناس��ی 

مناس��بی انجام ش��ود. در این راس��تا، مرکز پژوهش ه��ا می گوید: یکی از 
مهمتری��ن راهبردهای مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز، ایجاد س��امانه هایی در 
راس��تای شفافیت اطالعات اقتصادی و نظارت بر عملکرد سامانه ها توسط 
دولت و مجلس و اصالح قوانین مرتبط اس��ت. بر همین اساس، مقرر شد 
مس��تند به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1390 مجلس شورای 
اسالمی با ایجاد هشت سامانه اصلی و 13 سامانه فرعی، اطالعات موردنیاز 
سامانه جامع تجارت و سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز تأمین 
ش��ود. هرچند در سال های قبل، دس��تگاه های متولی سامانه های مختلف 
اقدامات��ی در این خص��وص انجام داده اند، اما هرگون��ه اقدام نظارتی برای 
تکمی��ل و بهره برداری از این س��امانه ها، می تواند در مبارزه مؤثر با قاچاق 

کاال و ارز، مفید باشد.
به  طور کلی، به دلیل کامل نبودن سامانه های مربوط به تجارت خارجی 
و ع��دم ارتباط س��امانه های گمرک و بانک مرکزی و برخی دس��تگاه های 
متولی تجارت خارجی با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب 
برای ش��فافیت در نقل وانتقال ارز و تراکنش های مالی، اجرای کامل قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز محقق نش��ده و رس��یدن به اهداف قانون گذاران 
در این حوزه با چالش های جدی مواجه اس��ت. از طرفی برخی مالحظات 
معیش��تی به دلیل عدم توسعه یافتگی و اش��تغال پایدار در مناطق مرزی 

سبب انحراف معافیت های قانونی در اجرا شده است.
در مجم��وع، مهمترین چالش های پیش روی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
را می توان به برخی از مشخصه های کالن اقتصاد کشور در حوزه نوسانات 
نرخ ارز، افزایش اختالف قیمت های داخلی و خارجی، افزایش هزینه های 
تولید و تجارت خارجی مرتبط دانست. با این حال، برخی از تحوالت سال 
1399 مانن��د افزای��ش تعرفه برخی کاالهای واردات��ی با هدف حمایت از 
تولی��دات داخلی و وضع ممنوعیت ه��ا و محدودیت های جدید برای ثبت 
س��فارش و ورود کاال و بروز برخی نوس��انات ارزی در سالیان گذشته، در 
کنار پیشنهادهایی برای ایجاد برخی مناطق آزاد جدید یا توسعه محدوده 
مناط��ق فعلی با محدوده های وس��یع و غیرقابل فنس کش��ی می تواند به 
افزایش قاچاق در کشور منجر شده و الزم است سیاست هایی برای تغییر 
روش ه��ای حمایت از تولیدات داخلی و توس��عه منطقه ای از طریق ایجاد 

مناطق آزاد، مدنظر قرار گیرد.

نسبت قاچاق به تولید داخلی در پایان دهه ۹0 دو برابر شد

سهم 0/2 درصدی ایران از تجارت جهانی

ب��ازوی پژوهش��ی بخ��ش خصوص��ی در دهمین گزارش از سلس��ه 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« به مباحث مؤثر بر اقتصاد 
سیاسی ایران نظیر رش��د تجارت جهانی، سرمایه گذاری چین در بندر 
کراچی پاکس��تان و رخدادهای اقتصاد افغانستان پرداخته است. مرکز 
پژوهش ه��ای اتاق ایران در رویکردی ت��ازه، موقعیت دوگانه ای اقتصاد 
سیاس��ی ایران در محیط بین الملل را با انتش��ار سلس��له گزارش های 
»پایش تحوالت تجارت جهانی« بررس��ی می کند و واکاوی رویدادهای 
کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دس��تور کار قرار داده است. 
در قال��ب این گزارش ه��ا، رویدادهای کلیدی از منظ��ر تأثیرگذاری بر 
دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی 
ق��رار می گیرند و در دهمین گ��زارش »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
نی��ز مجموعه ای از تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و منطقه ای محیط 

ژئواکونومیک ایران مورد موشکافی قرار گرفته است.
در بخ��ش اول ای��ن گزارش که ب��ه پایش تح��والت در الیه جهانی 
اختص��اص دارد، ارزیاب��ی جدید آنکتاد از تجارت جهانی مطرح ش��ده 
که نش��ان می دهد تجارت جهانی در سال 2021 در قیاس با 10 سال 
گذشته به  شدت رشد خواهد کرد. داده های اولیه در این مورد نمایانگر 
آن اس��ت که ارزش تجارت کاالیی در جهان در قیاس با س��ال 2020 
ح��دود 30 درصد و در قیاس با س��ال 2019 حدود 15 درصد افزایش 
 یافته اس��ت. ارزیابی ها نش��ان می دهد که رشد تجارت جهانی در نیمه 
دوم س��ال 2021 نیز تداوم خواهد یافت، بدان معناس��ت که برمبنای 
پیش بینی های این نهاد، ارزش تجارت جهانی در س��ال 2021 نسبت 
به س��ال 2019 حدود 20 درصد و نس��بت به س��ال 2020 حدود 28 
درصد افزایش خواهد یافت، اما توزیع این رشد به شدت نامتوازن خواهد 
بود؛ چنانکه کشورهای ثروتمند دارای موقعیت ویژه در تجارت جهانی، 

مهمترین برندگان این رشد خواهند بود و طیفی از کشورهای در حال 
توسعه به ویژه کشورهای فقیر و عقب مانده چندان از این تغییر بهره مند 
نخواهند ش��د.  همچنین در نخستین نشست شورای تجارت و فناوری 
آمریکا و اروپا، امنیت زنجیره تأمین نیمه رساناها، مقابله با سوءاستفاده از 
فناوری هوش مصنوعی، کنترل صادرات در فناوری های حساس، نظارت 
بر س��رمایه گذاری و مقابله با چالش ه��ای تجارت جهانی به  عنوان پنج 
اولویت در همکاری آمریکا و اروپا تعیین ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، 
بریتانی��ا نیز پ��س از برگزیت به دنبال توافقات جدیدی اس��ت که آغاز 
روند الحاق به موافقت نامه جامع و پیش��رفته مشارکت فراپاسیفیکی و 
ت��الش برای انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با ایاالت متحد ازجمله این 
تحرکات است. همچنین در منطقه آسیا، استراتژی کالن چین تا 2035 
با عنوان »مس��یر حماس��ی از فقر تا رفاه« مورد توج��ه قرار گرفته که 
مهمترین هدف گذاری این سند، تبدیل چین به کشوری توسعه یافته تا 
س��ال 2035 است. مخالفت ژاپن با الحاق چین به موافقت نامه جامع و 
پیشرفته فراپاسیفیکی و برگزاری دومین نمایشگاه تجاری چین و آفریقا 
از دیگر موضوعات مورد بررس��ی در این بخش است. در بخش دوم این 
گزارش نیز تحوالت در الیه منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از جمله 
به س��رمایه گذاری 3.5 میلیارد دالری چین در بندر کراچی پاکستان با 
ه��دف متحول کردن این بندر و تبدیل آن به بندری در کالس جهانی 
پرداخته ش��ده ک��ه از اهمیت ویژه ای برای ایران برخوردار اس��ت. عدم 
تمایل چین به س��رمایه گذاری در س��واحل ای��ران و توجه فزاینده این 
کشور به اقتصاد پاکستان نیز از منظر منافع ملی ایران و تعریف واقعی 
و غیردیپلماتیک این کشور از ایران شایسته توجه است. از سوی دیگر، 
برنامه عملیاتی روسیه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با مجموعه 
آ س��ه آن مورد بررس��ی قرار گرفته که این موضوع نیز از منظر منافع 

ژئواکونومیک ایران اهمیت دارد. مطرح کردن کریدور ش��مال - جنوب 
به  عنوان بخشی از زیرساخت »زنجیره عرضه میان جنوب شرق آسیا و 
اروپا« می تواند در مذاکرات با آ سه آن و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مدنظر 
قرار گیرد، اما یکی از مناقش��ه برانگیزترین مس��ائل منطقه ای به یقین، 
آینده تاریک اقتصاد سیاس��ی افغانستان اس��ت که اثرگذاری باالیی بر 
ایران خواهد داشت. گزارش جدید بانک جهانی که از چشم انداز تراژیک 
اقتصاد افغانستان حکایت دارد نیز در این گزارش مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته اس��ت. ترکیب عواملی چون حکومت طالبان، ش��دیدترین 
خشکس��الی ۷0 س��ال اخیر، بحران کرونا، تحریم ها علیه طالبان، قطع 
کمک های بین المللی و وابستگی شدید اقتصاد این کشور به کمک های 
خارج��ی، زمین��ه را برای بدترین بح��ران اقتصادی این کش��ور در دو 
دهه اخیر فراهم آورده اس��ت. بر این اس��اس، رشد اقتصادی همچنان 
منفی باقی خواهد ماند و زیرس��اخت های اقتصادی به سرعت به سوی 
فروپاشی خواهند رفت. گسترش فقر بی سابقه خواهد بود و دستاوردهای 
اقتص��ادی دو دهه اخیر احتماال در م��دت کوتاهی از بین خواهد رفت. 
یافته های گزارش نش��ان می دهد از سال 2009 تا 2020 افغانستان به 
طور متوسط س��االنه 8.5 میلیارد دالر کمک بین المللی دریافت کرده 
اس��ت که معادل 43 درصد از تولید ناخالص داخلی این کش��ور است. 
کمک های بین المللی ۷5 درصد مخارج عمومی و 50 درصد بودجه این 
کش��ور را تشکیل می داد و 90 درصد مخارج امنیتی دولت نیز از محل 
این کمک ها تأمین می ش��د. ۶۷ درصد مردم این کش��ور زیر خط فقر 
قرار دارند و با تحوالت اخیر 10 میلیون نفر دیگر از مردم این کشور در 
ماه های آینده زیر خط فقر خواهند رفت. فراتر از آثار غم انگیز این بحران 
بر سرنوشت انبوهی از انسان ها، سقوط اقتصادی افغانستان به معنای از 

دست رفتن یکی از بازارهای صادراتی مهم ایران نیز خواهد بود.

در دهمین گزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی« بررسی شد

تحوالت اقتصاد سیاسی ایران زیر ذره بین

یادداشت

حکایت اقتصاددانان و سیاستمداران

علی سرزعیم / اقتصاددان

در س��ال 1398 حس��ن روحان��ی گاه و بی��گاه به مناس��بت های مختلف، 
اقتصاددان��ان و علم اقتصاد را مورد عتاب قرار می داد و گناه وضعیت نامطلوب 
موجود را متوجه توصیه های اقتصاددانان می کرد. روشن است که وقتی شرایط 
اقتصادی وخیم می شود، همه به دنبال مقصر هستند و سعی می کنند خود را 
مبرا نشان دهند. به همین قیاس، سیاستمداران نیز انگیزه می یابند که سهم 
خود را کم نش��ان دهند و س��هم دیگران را زیاد و چه دیواری کوتاه تر از دیوار 

اقتصاددانان و علم اقتصاد.
علم اقتصاد ازجمله علومی است که هم قبل از انقالب و هم پس از انقالب 
در دولت های مختلف مورد س��رکوفت قرار گرفت. ش��اه در نشس��ت معروف 
رامس��ر، اقتصاددانانی را که به او توصی��ه کردند پول نفت را خرج نکند، مورد 
حمل��ه قرار داد و آنها را ناآگاه قلم��داد کرد. بعد از انقالب نیز اقتصاد با تعابیر 
زشتی مطرح می شد. اولین رئیس جمهور کشور با سرهم کردن توهماتی، علم 
اقتص��اد موجود را کنار زد و به  زعم خود »اقتصاد توحیدی« را جایگزین کرد. 
دولت بعد در ستیز با دانش اقتصاد، گوی رقابت را ربود و تجار و صنعتگران و 
سیاست پیشگان را بر اقتصاددانان ترجیح داد و سیستم فاسد و ناکارآمد اقتصاد 
دولتی را بنیان گذارد. دولت س��ازندگی، اقتصاددانان را مانعی برای شتاب در 
مسیر سازندگی دولت می دانس��ت و مدیرانی را که به دنبال ایجاد پروژه های 
بزرگ باشند، ترجیح می داد. دولت اصالحات نیز در اولویت بین توسعه فرهنگی 
و توسعه سیاسی سردرگم بود و اصال اقتصاد در اولویتش نبود و نهایتا باالجبار 
به امر اقتصاد پرداخت. دولت بعدی یعنی دولت نهم و دهم نیز اساسا ضدیت 
خود با علم اقتصاد را علنی می کرد و به مخالفت با آن مباهات می نمود. کسان 
دیگر نیز همه پیش��رفت ها را ناش��ی از عوامل دیگر و همه بدبختی ها را ناشی 
از پرداخت��ن به علم اقتصاد قلمداد کردند. لذا عجیب نیس��ت که دولت تدبیر 
و امی��د نیز به این قافله بپیوندد و گناه همه ناراس��تی ها را بر گردن اقتصاد و 

اقتصاددانان بیندازد.
اما آیا واقعیت این است که علم اقتصاد و اقتصاددانان مقصر هستند؟ پاسخ 
این سؤال منفی است، زیرا همه می دانند که مهمترین متغیر تصمیمات کلیدی 
در کش��ور، متغیرهای سیاسی هستند نه متغیرهای فنی. تفصیل این مسئله 
مجال موسعی می خواهد که در اینجا فراهم نیست، اما حتی اگر جواب سؤال 
باال مثبت می بود که نیست، آیا به مصلحت سیاستمدار است که چنین رویه ای 
در پیش گیرد؟ اگر سیاس��تمدار با یک یا چند اقتصاددان خاص مشکل دارد، 
هیچ اشکالی ندارد اگر علیه آن چند نفر ایراد بگیرد و مخالفت خود را با اصل 
دانش اقتصاد و کل صنف اقتصاددانان اعالم نکند. بد نیس��ت به یاد آوریم که 
در زمان شاه، بدنه اصلی روحانیت غیرسیاسی بود و روحانیت انقالبی مخالف 
شاه در اقلیت مطلق قرار داشتند، اما سخنرانی شاه در قم مبنی بر ارتجاع سیاه 
موجب شد که کل قشر روحانیت مورد حمله و تحقیر واقع شود که نتیجه آن 
این شد که کل بدنه روحانیت حمایت خود را از شاه قطع کرد و یا از روحانیت 

انقالبی حمایت نمود یا در برابر سقوط شاه، سکوت پیشه کرد.
سیاستمداران اصوال باید به دنبال افزایش تعداد حامیان خود باشند و نباید 
کاری کنند که کل بدنه یک صنف احساس کنند که یک مسئول سیاسی با 
استفاده از قدرت موقعیت خود علیه آنها موضع گرفته و آنها را تحقیر می کند. 
اگر چنین احساسی به یک صنف دست دهد، آن وقت علیه وی متحد می شوند 
و در مواقعی که سیاس��تمدار نیاز به حمایت آن قش��ر دارد، این حمایت از او 

دریغ می شود.
نباید فراموش کرد که روزهای س��ختی پیش روی اقتص��اد ایران قرار دارد 
و نیاز سیاس��تمداران به دانش اقتصاد ب��ه  عنوان مهمترین دانش حکمرانی و 
حامالن این دانش یعنی اقتصاددانان، بیش ازپیش ضروری می شود. همین امر 
نیز مصلحت دومی اس��ت که موجب می شود چنین موضع گیری هایی توسط 
یک مس��ئول اجرایی قابل توجیه نباش��د. اگر سیاس��تمدار در آینده نیازمند 
اقتصاددانان می ش��ود، نمی تواند هم اکنون این قش��ر را طوری تحقیر کند که 
دیگر کس��ی تمایلی به این همکاری پیدا نکند و اگر تمایلی پیدا کرد توسط 

هم صنف ها بایکوت و طرد شود.
نهایتا اینکه باید توجه داشت اقتصاددانان به رغم همه بی مهری هایی که در 
طول سالیان مختلف از سیاستمداران دیده اند، می دانند که کشور گریزی جز 
از استفاده از این دانش ندارد و حس وطن دوستی و احساس مسئولیت نهایتا 
آ نها را برمی انگیزد تا فرصت های کمک به سیاستمدار برای اصالح سیاست های 
اقتصادی را مغتنم ش��مرند، اما چه خوب اس��ت که فضا به گونه ای باش��د که 
این همکاری با رغبت و اش��تیاق صورت گیرد، نه ب��ا اکراه و ناچاری. حکایت 
اقتصاددانان و سیاستمداران، حکایت والدین و فرزند چموش و جوانی است که 
به واسطه قدرت جسمانی دوران جوانی، احساس استغنا و بی نیازی می کند و از 
روی خامی دوران بلوغ، گاه به پدر و مادر خود اشتلم می کند، اما خیرخواهی 
پدر و مادر موجب می شود تا آنها همه این کم لطفی ها را اغماض کنند و وقتی 
جوان مستأصل شد به یاری اش بشتابند. چه خوب است که این جوان از همان 

ابتدا، رفتار توأم با مهر و احترام در پیش گیرد.

سبز بودن فرم »ج« یکی از شروط چهارگانه است
آغاز ثبت نام طرح »جهش مسکن« از امروز

ثبت نام خانه اولی ها در طرح جهش مسکن از امروز چهارشنبه 28 
مهرماه آغاز می ش��ود. آنطور که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی اعالم کرده، ثبت نام از متقاضیان واحدهای طرح »جهش 
تولید و تامین مسکن« از روز چهارشنبه در سامانه ملی نهضت مسکن 
آغاز می شود. بر این اساس، متقاضیان می توانند به سامانه ملی نهضت 
مس��کن به نش��انی www.saman.mrud.ir مراجعه و نام نویسی 
کنند.  به گفته محمودزاده، در 31 استان و تعداد قابل توجهی از شهرها 
تامی��ن زمین صورت گرفته و آمادگی ثب��ت نام وجود دارد. همچنین 
عدم استفاده از تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن 
فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و 
س��ابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، از جمله شروط 

چهارگانه این طرح است.
هن��وز جزییات اقس��اط و نرخ س��ود تس��هیالت خانه های طرح 
»جهش تولید مسکن« برای دهک های مختلف توسط بانک مرکزی 
اعالم نش��ده، اما اقبال شاکری، نماینده مجلس گفته که تسهیالت 
450 میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت می شود. اقساط 
نیز 3 میلیون و ۷50 هزار تا 5 میلیون تومان خواهد بود. همچنین 
وزارت راه و شهرس��ازی گفته که ت��الش می کند حداکثر کمک را 
به دهک های یک تا سه داش��ته باشد. این کمک ها می تواند شامل 
تقبل تمام یا بخش��ی از نرخ سود تسهیالت، زمین رایگان، خدمات 

مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.
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فرصت امروز: در حالی که بازار کریپتو کارنسی و تولید و فروش رمز ارزها 
در کشورها ی پیشرفته به سرعت رشد می کند و این بازار ها در سطح دنیا 
در ح��ال تعمیق اس��ت، اما هنوز در ایران درب��اره موضوعات مهم صنعت 
رمزارزها تصمیم گیری نشده است. با آنکه کمیسیون اقتصادی مجلس دو 
بار س��عی کرد طرحی در زمینه ساماندهی بازار رمز ارزها طراحی کند، اما 
دولت هر بار از مجلس درخواس��ت فرصت کرد تا الیحه ای درخور و جامع 
تقدیم بهارس��تان نماید. این در حالی است که استخراج کنندگان کماکان 
مش��غول استخراج رمزارز با برق ارزان هس��تند و هر روز خبری از کشف 
مزارع اس��تخراج غیرمجاز بیت کوین در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به 
گوش می رسد. در حال حاضر، آمار های ضدونقیضی درباره تعداد ماینرهای 
بیت کوین در ایران وجود دارد؛ منابع غیررس��می از فعالیت 40 هزار ماینر 
در سراس��ر کش��ور خبر می دهند که گفته می ش��ود طی یک سال و نیم 
اخی��ر120 هزار بیت کوین تولید کرده و فروخته اند. قیمت کف فروش هر 
بیت کوین 3۷ هزار دالر بوده و بخش بزرگی ا ز  این درآمد بابت خرید کاال 
از خارج هزینه شده است. در حالی هنوز درباره مسائل مهم صنعت ارزهای 
دیجیتال در ایران تصمیم گیری نشده است که به نظر می رسد قوانین نصفه 
و نیمه ای که در حوزه استخراج رمزارزها هم اکنون در کشور وجود دارد نیز 

به بازنگری نیاز دارد، اما چرا؟
اولین قدم های قانون گذاری برای رمزارزها

ارزه��ای دیجیتال و تولید و فروش آن، از جمله مس��ائل مهم و نوظهور 
دنیای ماست و سیر قانون گذاری در حوزه رمزارزها نشان دهنده دو مسیر 
اس��ت؛ قوانین مرتبط با اس��تخراج رمزارزها و قوانین مرتبط با استفاده از 
رمزارزها. در این میان، به نظر می رسد هر چقدر در ایران در حوزه استخراج 
رمزارزها قوانینی شکل گرفته است، در حوزه خرید و فروش آن همچنان 
خأل قانونی احساس می شود. این در حالی است که بررسی مجموعه قوانین 
مرتبط با اس��تخراج رمزارزها نشان می دهد پس از گسترش اقبال عمومی 
و تمای��ل فعاالن اقتصادی به این بخش، تاکنون تغییرات قابل توجهی در 
زمینه قوانین و مقررات مرتبط رخ داده و رگوالتوری رمزارزها چند مرحله 

را پشت سر گذاشته است.
به گزارش ایرناپالس، مرحله نخست را می توان مواجهه با فعالیتی جدید 
و رو به رشد دانست و اولین گام های قانون گذاری حوزه رمزارزها در چنین 
فضایی برداشته شد. تصویب نامه هیأت وزیران در مرداد 1395، نمونه ای از 
قوانین وضع  شده در این مرحله است که در آن استخراج رمزارز به  عنوان 
یک فعالیت صنعتی معرفی ش��د و فعالیت در آن، منوط به دریافت مجوز 
از وزارت صنعت معدن و تجارت شد. در این تصویب نامه، جغرافیای مجاز 
اس��تخراج رمزارزها نیز تعیین شد؛ مناطق آزاد که صدور مجوز استخراج 

رمزارز در آن از طرف وزارت صمت به سازمان منطقه قابل واگذاری است 
و نی��ز رعایت محدودیت از فعالیت در حریم ش��هرهای تهران، اصفهان و 
مراکز استان ها. بر این اساس، استخراج رمزارز نیز مانند سایر فعالیت های 
صنعتی، مش��مول مق��ررات مالیاتی قرار گرفت و ش��رط معافیت مالیاتی 
برای واحدهای استخراج کننده رمزارز، فروش آن به خارجی ها یا به تعبیر 

تصویب نامه، صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان شد.
بخ��ش چالش برانگیز ای��ن مصوبه اما به میزان ان��رژی مصرفی ماینرها 
و اس��تخراج کنندگان رم��زارز برمی گردد. چنانچه قیم��ت برق متقاضیان 
اس��تخراج رمزارزها که تنها با دریافت انش��عاب برق از شبکه سراسری یا 
ساخت نیروگاه جدید یعنی خارج از شبکه سراسری مجاز شناخته می شد، 
برابر با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی و با نرخ تسعیر سامانه نیما تعیین 

شد. تعرفه گاز مصرفی نیز ۷0 درصد تعرفه صادراتی مشخص شد.
آیا ماینینگ در ایران یك صنعت است؟

ماینرها که پس از س��ردرگمی قانون گذار در مواجهه با این فعالیت، در 
تابس��تان 1398 با حکم قانونی ناچار به توقف فعالیت  خود ش��ده  بودند، 
نسبت به تعرفه برق مصرفی خود انتقادهایی را مطرح کردند. محور اصلی 
این انتقادها، تناقضی بود که در این تصویب نامه دیده می شد: اگر ماینینگ 
صنعت اس��ت، چرا به جای تعرفه برق صنعتی باید تعرفه برق صادراتی را 
پرداخت کند؟ پس از عبور از دوره پیک مصرف برق و تقریبا در نیمه های 
پاییز، مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها منتشر شد که براساس 

آن، بار دیگر بر تعرفه صادراتی برق ماینرها تأکید شد.
تعرفه برق 9۶5 تومانی برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی و نیز اعمال 
محدودیت های زمانی برای استفاده از برق، باز هم نتوانست جذابیت را به 
ماینینگ بازگرداند و برخی از فعاالن این صنعت، کشورهایی با تعرفه برق 
جذاب تر را به عنوان مقصد فعالیت خود انتخاب کردند. بدین ترتیب، سال 
1399 را می  توان سالی متفاوت در مقایسه با سال 139۷ تلقی کرد که در 
آن رگوالتور با وجود انتقادهای واردشده از جانب  فعاالن ماینینگ، حداقل 
در مجموعه حکمرانی به جمع بندی درباره دو موضوع رسیده بود. نخست 
جنس فعالیت ماینینگ که در طبقه بندی صنعت قرار داده شد و دیگری 

تعرفه برق که برابر با تعرفه صادراتی در نظر گرفته شد.
مرحله بعدی ب��رای قانون گذار، تعیین مختصات و جزییات اس��تخراج 
رمزارز بود. طبیعی اس��ت ک��ه در برخورد با هر پدی��ده جدیدی، یکی از 
واکنش ها مقابله باش��د. این همان رویکرد و واکنش��ی  است که در مراحل 
نخست انجام ش��د و چون چارچوب نظام مندی برای مواجهه با استخراج 
رمزارز در کش��ور وجود نداش��ت، برخی از دس��تگاه های ماینینگ توقیف 
و ضبط ش��دند. تصویب نام��ه هیأت وزیران در تیر م��اه 1399 را می توان 

واکنش��ی از جانب قانون گذار برای حل این مسئله دانست. بر این اساس، 
دارندگان دستگاه های استخراج رمزارز مکلف شدند تا دستگاه های خود را 

در سامانه وزارت صمت ثبت کنند.
با این حال، مس��ئله تأمین حامل های انرژی ماینرها همچنان به عنوان 
چالش��ی که از مراحل نخس��ت با این صنعت همراه بوده پس از اصالحیه 
مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها بر جای خود باقی ماند. در این 
اصالحیه، قیمت هر کیلووات ساعت برق مراکز ماینینگ یک هزار و ۶5۷ 
تومان تعیین ش��د که براساس متوس��ط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر 
سامانه نیما، هر سه ماه یک  بار توسط شرکت توانیر اصالح و به روزرسانی 
می ش��ود. همچنین چهار ش��یوه نیز برای تأمین برق مراکز ماینینگ در 
این اصالحیه تعیین ش��د: نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر، س��رمایه گذاری در 
بهینه سازی، نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی و نیز اتصال به شبکه 

و خرید انرژی از شرکت برق.
لزوم بازنگری در قوانین استخراج رمزارز

مسیر قانونی طی ش��ده درباره استخراج رمزارزها نشان می دهد برخورد 
مقابله ای که از ابتدا وجود داشته به مرور به تعامل تبدیل شده، اما همچنان 
با صنعتی مواجه هس��تیم که چالش هایی را در رابطه با تأمین مهمترین 
نهاده های خود یعنی انرژی دارد. قیمت گذاری برق هنوز یکی از چالش های 
صنعت ماینینگ است و از طرف دیگر، این صنعت بارها تحت تأثیر کمبود 
عرضه برق قرار گرفته و با بیانی غیردقیق به ویژه در تابس��تانی که پشت 
س��ر گذاشتیم، به عنوان مقصر نخست خاموشی ها معرفی شده است. این 
در حالی است که به گفته پیام باقری، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای 
برق ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، تولید رمزارز 
مجوزدار مصرفی حدود 300 مگاوات دارد و برآورد می ش��ود حدود 1000 
مگاوات نیز استخراج غیرمجاز در کشور داشته باشیم. بنابراین در مجموع 
مصرف برق برای اس��تخراج رمزارز حدود 1300 مگاوات اس��ت که فقط 
1.5 درصد از ظرفیت منصوبه کش��ور یعن��ی حدود 85 هزار مگاوات را به 
 خود اختصاص می دهد. در نتیجه نمی توان ماینینگ را دلیل موجهی برای 
خاموش��ی ها دانس��ت. بازنگری در قوانین مربوط به استخراج رمزارزها به 
رویکرد دولت س��یزدهم درباره این صنعت بستگی دارد. دولت در صورتی 
که بخواهد روند گذشته را ادامه دهد، راه مشخصی پیش روی خود دارد. 
مهمتری��ن چالش کنون��ی این صنعت، تعرفه  برق اس��ت و پس از آن نیز 
می توان به تس��هیل در صدور پروانه  بهره برداری و تسریع در شروع به کار 
مراکز ماینینگ اشاره کرد. دولت ابراهیم رئیسی در صورتی که بازنگری در 
قوانین اس��تخراج رمزارز را به عنوان فرصت شناسایی کند، خواهد توانست 

صنعت برق را نیز به  گونه  ای مثبت تحت تأثیر قرار دهد.

چرا قوانین استخراج ارزهای دیجیتال به بازنگری نیاز دارد؟

خطوط قرمز استخراج رمزارز

بان��ک جهانی در گزارش تازه خود به بررس��ی چالش های اقتصاد ایران 
پرداخت و از خروج فعالیت های اقتصادی از رکود دو س��اله گزارش داد. به 
گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال 1399 )21-2020( از یک رکود 
دوساله به دلیل کاهش محدودیت های کرونا و افزایش تدریجی تولید نفت 
طی نیمه دوم سال 2020 خارج شد. با این حال، فعالیت اقتصادی ضعیف 
ت��ا حدی به دلیل تحریم های آمریکا، درآمد ناچیز نفت و هزینه های مهار 
همه گیری کرونا، کس��ری بودجه را افزایش داده و منجر به فشارهای قابل 
توجه تورمی و کاهش ارزش پول ش��ده اس��ت. بنابراین انتظار می رود که 
رش��د اقتصادی ایران همچنان در سطح کم باقی بماند و با احتمال ظهور 
موج های بیش��تر انواع کرونا، ع��دم قطعیت در تحقق تحریم ها، تنش های 

اخیر در افغانستان و تاثیر تغییرات آب و هوایی به چالش کشیده شود.
بررس��ی اتاق بازرگانی تهران از گزارش اخیر بانک جهانی نشان می دهد 
که با وجود افزایش صادرات نفت در نیمه دوم 2020 و بهبود نسبي رشد 
اقتصادي در س��ال 99، اما این شاخص براي س��ال هاي آتي همچنان در 
اعداد پایین قرار گرفته و در س��ال 24-2023 ح��دود 2.2 درصد خواهد 
بود. با این حال نامش��خص بودن آینده مذاک��رات احیاي برجام، احتمال 
ش��یوع س��ویه هاي جدید ویروس کرونا و البته تنش در همس��ایگان و به 
خصوص افغانس��تان مي تواند رش��د اقتصادي را با چالش مواجه کند، اما 
به نظر مي رس��د کسري بودجه و تشدید تورم در سال هاي آتي، مهمترین 
چالش��ي است که دولت با آن روبه رو است. براساس آمارهای فروش اوراق، 
دول��ت از مهر ماه امس��ال اوراقي نفروخته و تا ش��هریور نیز 43.245 هزار 
میلیارد تومان در 18 مرحله فروش اوراق بدهي توانسته بفروشد. این میزان 

فروش اوراق بدهي در حالي اس��ت که دولت در س��ال جاري مي بایست تا 
۷0 هزار میلیارد تومان س��ود فروش اوراق پرداخت کند و به نظر مي رسد 
با این روند، فروش اوراق در سال جاري کفاف پرداخت سود اوراق پیشین 
و کمي هم جبران کس��ري بودجه را نماید. در قس��متي از گزارش بانک 
جهاني همچنین به آنچه در یک دهه گذشته بر اقتصاد ایران رفته است، 
اش��اره ش��ده و حضور پررنگ دولت مانع ایجاد اش��تغال و سرمایه گذاري 
بخش خصوصي خوانده شده است. هرچند که این امر اجتناب ناپذیر بوده 
است، چراکه با اعمال تحریم، دولت ها سعي در کاهش تبعات اقتصادي آن 
بر س��فره و در نهایت رفاه خانوارها داش��ته و شروع به پرداخت یارانه هاي 
نقدي و کمک هاي معیشتي کردند. با این وجود، مجموعه اقدامات دولت ها 
به خصوص در دور دوم تحریم ها که از س��ال 9۷ آغاز ش��د، در نهایت به 
»چرخه اي ش��دن مصارف دولت و تشدید بي ثباتي اقتصادي« انجامید. در 
بخشي از این گزارش آمده که میانگین تولید ناخالص داخلي کشور در دهه 
گذشته به سال 200۶ بازگشته است. بدین معنا که اقتصاد ایران در دهه 
90 با جمعیت حدود 83 میلیون نفري به قدري کوچک شده که تولید آن 

به سال هاي میاني دهه 80 و با جمعیت ۷0.5 میلیون نفر رسیده است.
در بخ��ش دیگ��ر این گزارش به رفاه خانوارها و آنچه که پس از ش��یوع 
کرونا بر آنها گذشت، پرداخته شده است. ضریب جیني در سال گذشته و 
طبق داده هاي بانک جهاني 0.42 بود که حدود دو دهم درصد بیش��تر از 
آن چیزي است که مراکز رسمي ایران منتشر کرده بودند. تولید ناخالص 
سرانه در 2020 میالدي نیز 2 هزار و 414 دالر برآورد شده که با دالر 25 
هزار توماني که در پایان اسفندماه به ثبت رسید حدود ۶0 میلیون و 350 

هزار تومان مي شود. به عبارت دیگر یعنی هر ایراني به  طور متوسط در هر 
ماه کمي بیش��تر از 5 میلیون تومان براي اقتصاد آورده داش��ته است. نرخ 
فقر یا سهم افراد با درآمد روزانه کمتر از 5.5 دالر در سال 2020 نیز 14 
درصد اعالم ش��ده است. اگرچه که به نظر مي رسد رقم 14 درصد اعالمي 
توسط بانک جهاني براي افرادي که کمتر از 4 میلیون و 125 هزار تومان 
در ماه درآمد دارند، بسیار کم باشد. چراکه وزارت رفاه و تعاون نرخ فقر در 
سال 98 را 32 درصد و تعداد افراد زیر خط فقر سرانه یک میلیون و 245 

هزار توماني را 2۶.5 میلیون نفر اعالم کرده بود.
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق ته��ران در بخش دیگري از گزارش 
خود با اش��اره به کاهش 400 درصدي ارزش پول ملي در س��ال هاي 19-
2018، از باال بودن احتمال پولي ش��دن تامین کس��ري بودجه خبر داد و 
نوشت: از سال 2018 به  طور متوسط 3۶ درصد از کسري بودجه از بانک 
مرکزي تامین شده است. این امر مي تواند افزایش تورم در سال هاي آتي را 
شدت بخشد. در این صورت هر کمکي، خواه افزایش یارانه نقدي باشد یا 
سایر انواع کمک هاي معیشتي در سایه تورم باال گم شده و بي اثر مي شود.
در مجموع، در صورت عدم بازگشت درآمدهاي نفتي ایران در میان مدت، 
دولت جدید با کس��ري بودجه فزاینده اي روبه رو مي شود؛ با رشد محدود 
درآمدهاي غیرنفتي به دلیل بهبود آهس��ته، چش��م انداز نامشخص براي 
درآمدهاي بیشتر نفتي و هزینه هاي افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگي، 
انتظار مي رود که توازن مالي در کسري باقي بماند. همچنین انتشار بیشتر 
اوراق بدهي براي پوشش کسري، به پولي شدن بودجه و در نهایت افزایش 

تورم مي انجامد.

نگاهي به گزارش بانك جهاني نشان می دهد
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در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
 قطار مدرسه سازی بانك پاسارگاد

به نهبندان رسید
بانک پاسارگاد در ادامه مجموعه فعالیت های خود در حوزه مدرسه سازی 
از مس��ئولیت اجتماعی، این  بار مدرس��ه ای را در روس��تای گلگزی از توابع 
شهرس��تان نهبندان استان خراس��ان جنوبی افتتاح کرد. به گزارش روابط 
عمومی بانک پاسارگاد، در روز شنبه 24 مهرماه امسال و با  حضور مدیران 
بانک پاس��ارگاد، رس��ول خادم قهرمان کشتی کش��ورمان، پرویز پرستویی 
هنرمن��د گرامی و جمعی از مس��ئوالن محلی، یک مدرس��ه در روس��تای 
گلگزی افتتاح ش��د. با ساخت این مدرسه، ش��رایط تحصیل برای فرزندان 
عزیزمان در این روس��تای کمتر برخوردار و روس��تاهای اطراف مهیا گشت 
و ب��ا توجه به صعب العبور بودن راه های دسترس��ی به این منطقه، ش��رایط 
ادامه تحصیل برای دانش آموزان این منطقه تس��هیل شد. گفتنی است این 
مدرس��ه با حمایت مالی بانک پاسارگاد و همراهی موسسه فرهنگی هنری 
خادمی��ن علی ابن ابیطالب )ع( تقدیم فرزندان ایران عزیزمان ش��ده و به نام 
بانوی قهرمان رش��ته تیراندازی کشورمان حاضر در المپیک 2021، سرکار 

خانم نجمه خدمتی نام گذاری شده است.

رشد اندک قیمت دالر در صرافی های بانکی
نوسان سکه در میانه کانال 11 میلیونی

در حال��ی ه��ر دالر آمریکا دیروز با افزایش 9۷ تومان��ی در بازار آزاد تهران به 
قیمت 2۷ هزار و 3۶2 تومان رس��ید که در صرافی ه��ای بانکی با افزایش 200 
تومانی مواجه شد. بدین ترتیب، نرخ دالر در صرافی های بانکی در روز سه شنبه 
2۷ مهرماه با 200 تومان رش��د به قیمت 2۶ هزار و ۷38 تومان دادوس��تد شد. 
قیم��ت فروش یورو نیز با 300 تومان افزایش به 30 هزار و 433 تومان رس��ید. 
قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و 209 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار و 
128 تومان اعالم شد. همچنین قیمت سکه با افزایش 80 هزار تومانی به نوسان 
در میانه کانال 11 میلیون تومانی ادامه داد. بر این اساس، ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با 80 هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل به رقم 
11 میلیون و 550 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 
میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع 
سکه 3 میلیون و 500 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 150 هزار تومان 
قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 14۶ 
هزار تومان و هر مثقال طال به 4 میلیون و 9۶۶ هزار تومان رسید. اُنس جهانی 

طال نیز با افزایش 1۶ دالری، یک هزار و ۷80 دالر و 55 سنت قیمت خورد.

در 6 ماهه نخست امسال
وام دهی بانك ها بیش از 50 درصد زیاد شد

تسهیالت پرداختی بانک ها در شش ماهه ابتدای امسال به بخش های 
اقتصادی مبلغ 12410.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل 5۷.9 درصد افزایش داشته است. طبق اعالم بانک 
مرکزی، سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه 
بخش های اقتصادی طی شش ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 83۷۶.۷ 
هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.5 درصد کل تس��هیالت پرداختی است. 
سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت 
و معدن در شش ماهه ابتدای امسال معادل 294۷.2 هزار میلیارد ریال 
بوده اس��ت که حاکی از تخصیص 35.2 درصد از منابع تخصیص یافته 
به س��رمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ 83۷۶.۷ هزار 
میلیارد ریال( اس��ت. همانطور که مشاهده می ش��ود از 3۷2۷.0 هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت پرداختی در بخش صنع��ت و معدن معادل 
۷9.1 درصد آن )مبلغ 294۷.2 هزار میلیارد ریال( در تأمین س��رمایه 
در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین 

منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
ش��ایان ذکر اس��ت که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات 
مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن 
پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس، 
ضروری اس��ت به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش س��رمایه و 
بهبود کفایت س��رمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن 
آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین 
سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و 
ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در 

تامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

جغرافیای چك های بانکی در پایان تابستان
تعداد چك های برگشتی کم شد، مبلغ ها زیاد

آمارهای بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در ششمین ماه امسال نشان 
می دهد که در این ماه معادل ۷09 هزار فقره چک برگش��ت خورده که از نظر 
تع��داد 4.4 درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز به میزان 5 درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده، 
حاکی از آن اس��ت که در شهریورماه امس��ال حدود ۷.3 میلیون فقره چک به 
ارزش 249 هزار و 900 میلیارد تومان مبادله ش��ده که از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتیب 5.5 درصد و 23.5 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، حدود ۶.۶ 
میلی��ون فقره به ارزش 218 ه��زار و 500 میلیارد تومان از چک های مبادله ای 
وصول ش��ده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ درصد و 2۶.۷ درصد 
افزایش دارد.   در کنار چک های وصولی معادل ۷09 هزار فقره چک برگش��ت 
خورده که از نظر تعداد، چک های برگشتی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 4.4 
درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز 5 درصد افزایش داشته است. همچنین در این 
مدت، در استان تهران حدود 2.2 میلیون فقره چک به ارزش بالغ بر 12۷ هزار 
و 500 میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله 
چک در سطح کشور است. چک های وصول شده در تهران حدود 2میلیون فقره 
ب��ه ارزش حدود 112 هزار و 900 میلیارد تومان و چک های برگش��تی معادل 
19۷ هزار فقره به ارزش بیش از 14 هزار و ۶00 میلیارد تومان گزارش ش��ده 
اس��ت.  عالوه بر این در ش��هریورماه، در سراسر کشور معادل ۶8۶ ه�زار فق�ره 
چ�ک ب�ه ارزش حدود 30 ه�زار و 200 میلی�ارد تومان به دالیل کس��ری ی�ا 
فق�دان موج�ودی برگش�ت خورده است که از نظر تعداد و ارزش 9۶.۷ درصد و 
9۶.1 درصد از کل چک های  برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده 
است. از سوی دیگر، در استان تهران معادل 189 هزار فقره چک به ارزش حدود 
14 هزار میلیارد تومان به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی برگشت داده شده 
که در استان تهران از نظر تعداد 95.9 درصد و از نظر مبلغ 95.5 درصد از کل 

چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
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نمادهای فصلی به بورس انرژی آمدند
در حالی که پیش از این امکان معامله نمادهای روزانه، هفتگی و ماهانه 
در بورس انرژی وجود داشت، از 28 مهرماه قابلیت معامله نمادهای فصلی 
نیز در بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ و عمده فروشی فراهم شد. در واقع 

متقاضیان می توانند برای سه ماه آینده برق خریداری کنند.
طبق آخرین آمارها، مشترکان بازار برق بورس انرژی ایران از حدود 90 
مشترک در سال گذشته، به ۷۶8 مشترک رسیدند که از این تعداد 425 
مشترک صنعتی کد دریافت کرده اند. 48 شرکت خرده فروشی نیز معرفی 
ش��دند که 43 ش��رکت موفق به دریافت کد خرده فروشی شده اند. تعداد 
نیروگاه های معرفی شده نیز 42 نیروگاه خصوصی و 2۶ نیروگاه دولتی است. 
بر این اس��اس و با توجه به افزایش شمار مشارکت کنندگان در بازار برق و 
همچنین برای پوشش نیازهای فعاالن این بازار، از 28 مهرماه امکان انجام 
معامله برق در نمادهای با دوره تحویل فصلی در بازار مش��تقه )بازار سلف 
مصرف کنندگان بزرگ و عمده فروشی( بورس انرژی ایران میسر می شود. 
همچنین برای تمام نمادهای مورد اشاره، حداکثر حجم قابل معامله در هر 
سفارش برابر با 10 میلیون و دامنه نوسان بدون محدودیت در نظر گرفته 
شده  است. با اضافه ش��دن نماد فصلی به بازار مشتقه بورس انرژی ایران، 
امکان انجام معامله  کلیه  نمادهای روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی )بارپایه، 
میان باری، کم باری و بارپیک(، برای فروش��ندگان )نیروگاه ها( و خریداران 
)مصرف کنندگان بزرگ صنعتی، خرده فروش ها یا شرکت های توزیع( وجود 
دارد. طب��ق اعالم روابط عمومی بورس ان��رژی، نمادهای فصلی افزون  بر 
اینکه قابلیت انعطاف پذیری بیشتری دارند، تمام نیازهای مصرف کنندگان را 
پوشش می دهند و به صرفه جویی در زمان و هزینه  خریدار کمک می کنند. 
از سوی دیگر مزیت این نماد برای نیروگاه ها افزون بر معافیت مالیاتی این 

است که ارزش معامله خود را زودتر دریافت می کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس مطرح کرد
سود سهامداران از سامانه سجام پرداخت شود

یک عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی بر لزوم پرداخت سود 
سهامداران از طریق سامانه سجام )س��امانه جامعه اطالع رسانی مشتریان( 
تاکید کرد. محسن دهنوی، نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود 
نوش��ت: »وزیر قبلی اقتصاد در پاس��خ به پیگیری هایم وعده داده بود همه 
شرکت های بورس��ی مکلف به پرداخت سود سهامداران از سجام شوند، اما 
حاال خبر رسیده که شستا سود سهامداران را از شعب بانک رفاه می پردازد. 
در شرایط کرونا به چه دلیل مردم را به بانک ها پاس می دهید؟ با عبدالملکی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت کردم. ایشان نیز قبول داشت و قرار 
شد تقسیم سود شستا از طریق سجام انجام شود. طبق بررسی هایم متاسفانه 
از شهریور پارسال تا شهریور امسال، از میان490 شرکتی که اطالعیه تقسیم 
س��ود را منتشر کرده اند، همچنان2۷2 شرکت، واریز سود را از طریق سجام 
انجام نداده یا نخواهند داد. با توجه به احراز هویت اکثریت سهامداران بازار 
سرمایه شامل 32 میلیون نفر در س��جام، الزم است خاندوزی وزیر اقتصاد 

مشکل را به صورت بنیادین حل کند. ما منتظریم!«

85۷ شرکت دانش بنیان تسهیالت بانکی گرفتند
بررس��ی جداول آماری بانک  مرکزی نش��ان می دهد که در شش ماهه 
نخست امسال 85۷ شرکت دانش بنیان 198 هزار و 900 هزار میلیارد ریال 
تس��هیالت بانکی دریافت کردند. این میزان از تسهیالت توسط بانک های 
دولتی، خصوصی شده، بانک های خصوصی و موسسات اعتباری پرداخت 
شده است. براساس این گزارش، ۷۷ هزار و 800 میلیارد ریال از تسهیالت 
پرداختی به شرکت های دانش بنیان توس��ط بانک های دولتی، 29 هزار و 
310 میلیارد توس��ط بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و 91 هزار 
و ۷41 میلیارد ریال نیز توسط بانک های خصوصی شده واریز شده است. 
بیشترین تسهیالت در شش ماهه  امسال از سوی بانک های ملی به مبلغ 
54 هزار و ۶00 میلیارد ریال، ملت به مبلغ 4۶ هزار و ۶00  میلیارد ریال و 
صادرات به مبلغ 39 هزار و 800 میلیارد ریال پرداخت شد. بررسی ها نشان 
می دهد که تس��هیالت پرداختی به شرکت های دانش بنیان در شهریورماه 
س��ال گذش��ته 30 هزار و 101 میلیارد ریال و در دو ماه بعد کاهشی بود. 
س��پس از آذرماه سال گذش��ته روند پرداخت تسهیالت صعودی شد و از 
مبلغ 3۷ هزار و ۷0۷ میلیارد ریال در آذرماه 99 به مبلغ 58 هزار و 501 
میلیارد ریال تا پایان اسفند سال گذشته رسید. در فروردین ماه امسال نیز 
واریز تس��هیالت کاهش قابل توجهی یافت و برابر 22 هزار و ۶39 میلیارد 
ریال رسید، اما این روند طوالنی نشد و در اردیبهشت به مبلغ 53 هزار و 

2۶۷ میلیارد ریال و شهریورماه برابر ۷8 هزار و ۶9۷ میلیارد ریال رسید.

اوپك پالس به سقف تولید نرسید
اوپک و متحدانش بار دیگر موفق نش��دند طبق اهداف تعیین شده نفت 
کاف��ی تولید کنند و کمبود عرضه را همزمان ب��ا احیای جهان از پاندمی 
ویروس کرونا تش��دید کردند. بلومبرگ به نقل از نمایندگان اوپک پالس 
نوش��ت: این گروه تولیدش را 15 درصد بیش از میزانی که برای سپتامبر 
برنامه ریزی کرده بود، کاهش داد در حالی که این میزان در اوت 1۶ درصد 
و در ژوئیه 9 درصد بود. این وضعیت منعکس کننده ناتوانی بعضی از اعضای 
این گروه شامل آنگوال، نیجریه و جمهوری آذربایجان برای افزایش تولید به 
سطح توافق شده به دلیل عدم سرمایه گذاری، اکتشاف و مسائل دیگر است. 
از نظر تئوری، اوپک پالس می توانست طبق توافق محدودیت عرضه ۷4۷ 
هزار بش��که در روز بیشتر نفت در سپتامبر تولید کند. اوپک و متحدانش 
ش��امل روسیه از س��وی مصرف کنندگان بزرگ برای تسریع روند افزایش 
تولید تحت فش��ار قرار گرفته اند. این درخواس��ت ها با فراگیر شدن بحران 
انرژی در اروپا که قیمت های برق را به رکورد باالیی رس��انده، قوی تر شده 
است. جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید روز دوشنبه اعالم کرد آمریکا 
همچنان به فش��ار بر اعضای اوپک درخصوص مس��ئله عرضه نفت ادامه 
می دهد. دولت آمریکا همچنین به لجستیک تامین انرژی و گران فروشی 
احتمالی می پردازد. همزمان با روی آوردن بعضی از تولیدکنندگان برق به 
مصرف نفت که تقاضا در بازار را تقویت کرده، بهای نفت برنت به باالترین 
حد از اکتبر سال 2014 صعود کرده است. تقاضای آمریکا برای نفت آمریکا 
هم افزایش پیدا کرده زیرا بحران انرژی قیمت سایر گریدهایی که براساس 
قیمت نفت برنت قیمت گذاری می شوند را تقویت کرده است. جدیدترین 
درخواست برای افزایش تولید نفت از سوی فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن 
مطرح شد که روز دوشنبه در واکنش به افزایش قیمت ها، تولیدکنندگان را 
به باالتربردن تولید فراخواند. وی گفت: دولتش روند قیمت ها در بازار را به 

منظور ارزیابی تاثیر آن بر صنایع داخلی زیر نظر دارد.

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار س��رمایه در چهارمی��ن روز هفته روندی صعودی 
داش��ت و ش��اخص بورس تهران با رش��د بیش از 12 ه��زار واحدی در 
میانه کانال یک میلیون و 500 هزار واحد ایس��تاد. در معامالت بیس��ت 
و هفتمین روز مهرماه، همه ش��اخص ها عملکردی مثبت داش��تند و در 
صدر آنها، شاخص کل بورس با 12 هزار و 554 واحد افزایش در ارتفاع 
یک  میلیون و 449 هزار واحدی قرار گرفت. در معامالت روز سه ش��نبه 
بی��ش از ۶ میلیارد و 855 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش 48 هزار و 14۷ میلیارد ریال داد و س��تد شد. همچنین شاخص 
کل با معیار هم وزن با 4  هزار و 380 واحد افزایش به 398 هزار و 34۷ 
واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 2هزار و ۷۶2 واحد رشد به 251هزار 
و 250 واحد رس��ید. شاخص بازار اول، افزایش 12 هزار و ۶24 واحدی 

و شاخص بازار دوم، افزایش 14 هزار و 5۷4 واحدی را تجربه کردند.
گروه خودرو با ۶۷ هزار و 280 معامله به ارزش 4 هزار و ۷4۶ میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساس��ی با ۶1 هزار و ۶48 معامله به ارزش 4 هزار و 
2۶5 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 55 هزار و 205 معامله به ارزش 3 
هزار و 21۷ میلیارد ریال، گروه کانه فلزی با 32 هزار و ۷94 معامله به 
ارزش 2 هزار و 308 میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای مالی با 25 هزار 
و ۷54 معامل��ه به ارزش یک هزار و 5۷5 میلیارد ریال در صدر برترین 
گروه ها قرار گرفتند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز آیفکس با رشد ۷2 

واحدی سبزپوش شد و به رقم 20 هزار و 3۷8 واحد رسید.
سبزپوشی آیفکس در چهارمین روز هفته

در جریان معامالت روز سه شنبه بورس تهران، 283 نماد بورسی مثبت 
و 89 نماد بورس��ی منفی بودند که از میان آنها ش��رکت سرمایه گذاری 
غدی��ر )وغدیر( ب��ا یک هزار و 9۶ واحد، ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( 
ب��ا یک هزار و 23 واحد، ملی صنایع م��س ایران )فملی( با ۶49 واحد، 
ای��ران خودرو )خودرو( با 55۷ واحد، بانک ملت )وبملت( با 403 واحد، 
مخاب��رات ایران )اخابر( با 389 واحد و پتروش��یمی خارک )ش��خارک( 
با 384 واحد، بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس داش��تند. در 
س��وی مقابل نیز پتروشیمی پردیس )ش��پدیس( با 190 واحد، بورس 
کاالی ای��ران )کاال( با 124 واحد، پارس الکتریک )لپارس( با ۶2 واحد، 

مبی��ن انرژی خلیج فارس )مبین( با 40 واحد، ش��یر پاس��توریزه پگاه 
اصفهان )غش��صفا( با 39 واحد، پتروشیمی شازند )شاراک( با 38 واحد 
و پتروشیمی شیراز )شیراز( با 38 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس 

همراه شدند.
همچنین معدنی دماوند )کدما(، پارس فوالد سبزوار )فسبزوار(، آریان 
کیمیات��ک )کیمیاتک(، ب��ورس کاالی ایران )کاال(، مل��ی صنایع مس 
ایران )فملی(، سایپا )خساپا( و ایران خودرو )خودرو( از جمله نمادهای 
پُرتراکنش بورس بودند. گروه خودرو هم در معامالت این روز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک  میلیارد و ۶۷3 میلیون 

برگه سهم به ارزش 4هزار و ۷4۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش ۷2 
واحدی به رقم 20 هزار و 3۷8 واحد رس��ید. برپایه معامالت چهارمین 
روز معامالت��ی هفته در فراب��ورس ایران، بیش از ی��ک میلیارد و 82۶ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶5 هزار و 854 میلیارد 
ریال دادوس��تد شد. در معامالت روز گذشته فرابورس ایران، 151 نماد 
فرابورس��ی مثبت و 92 نماد منفی بودند که از میان آنها ش��رکت ذوب 
آهن اصفهان با 11 واحد، ش��رکت پتروش��یمی تندگوی��ان با 9 واحد، 
س��رمایه گذاری صبا تامین ب��ا 8 واحد، بانک دی با ۷ واحد و ش��رکت 
صنایع پتروش��یمی تخت جمشید با ۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 
رش��د شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت پتروشیمی زاگرس با 
2۶ واحد، شرکت صنعتی مینو با 14 واحد، شرکت پاالیش نفت شیراز 
با ۶ واحد، ش��رکت فرابورس ایران با 5 واحد و شرکت تولید نیروی برق 
دماوند با 4 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند.

از حذف ارز 4200 تومانی تا افزایش سودآوری
با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت گذاری کاهش می  یابد و این موضوع 
افزون بر کاهش رانت و فس��اد، به افزایش سودآوری شرکت ها و صنایع 
بورسی منجر می شود. یک کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر حذف ارز 
4200 تومانی بر صنایع بورس��ی با بیان این مطلب به سنا می گوید: ارز 
دولتی به برخی صنایع به طور کامل تخصیص نیافته است. با حذف این 
س��ازوکار و عدم تخصیص ارز به صنایع از س��وی دولت، انتظار شفافیت 

بیش��تر از این صنایع می رود. همچنین رانتی که از تخصیص ارز دولتی 
در اقتصاد کشور ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.

عباس اس��پید با بیان اینکه با تخصی��ص ارز 4200 تومانی به برخی 
صنای��ع، در نرخ گ��ذاری محصوالت آنها نیز دخالت می ش��د، می افزاید: 
دولت ب��ا تخصیص ارز 4200 تومانی، این صنای��ع را مجبور می کرد تا 
از قیمت تعیین ش��ده دولتی تبعیت کنند. طبیعی اس��ت با حذف این 
موضوع، دولت دیگر اجازه نخواهد داشت که برای آن صنایع نرخ گذاری 
کند. در این ش��رایط، قیمت ه��ا را عرضه و تقاضا تعیین می کنند. الزمه 
یک اقتصاد کارا، به حداقل رس��اندن قیمت گذاری ها اس��ت. الزم است 
اج��ازه داده ش��ود ت��ا مکانیزم های عرض��ه و تقاضا ب��ر قیمت گذاری ها 
تاثیرگذار باشند. ایجاد وقفه هایی همچون تفاوت قیمتی به دلیل تفاوت 
نرخ ارز، در اکثر مواقع نه تنها به بهبود معیشت منجر نمی شود که فضا 

را برای رانت یا حتی فساد آماده می کند.
ب��ه گفته وی، نبود قیمت گذاری دس��توری، کارای��ی، پویایی و بهبود 
اقتصاد را دربر دارد. بی تردید به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در 
قیمت گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و 

در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.
او با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز 4200 تومانی بر دو گروه از شرکت ها و 
صنایع قابل تأمل و بررس��ی است، ادامه می دهد: گروه نخست، صنایعی 
هس��تند که در تامین مواد اولیه شان از آن منتفع می شدند و گروه دوم، 
صنایعی هستند که در فروش خود از آن متضرر می شدند. طبیعی است 
حذف این ارز 4200 تومانی، برای دس��ته نخس��ت، س��ودآوری کمتر و 

برای دسته دوم، سودآوری بیشتری را به همراه دارد.
اس��پید با بیان اینکه بیش��تر شرکت های بورس��ی در دسته دوم قرار 
می گیرند که فروش  آنها متأثر از قیمت گذاری بوده ، می گوید: ارز 4200 
تومانی به همه کاالها تخصیص نیافته و همچنین بسیاری از شرکت های 
بورس��ی و حتی ش��رکت  هایی که مواد اولیه ش��ان نیز با این ارز تامین 
می شد، از این ساز و کار خارج شده اند. بنابراین انتظار می رود حذف ارز 
4200 تومانی افزون بر اینکه مانع قیمت گذاری دس��توری می شود، به 

سودآوری بیشتر این شرکت ها نیز بینجامد.

شاخص بورس تهران در میانه کانال 1.5 میلیون واحدی ایستاد

تقویت 12 هزار واحدی بورس

اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشس��ت بیست وهفتم 
خ��ود که با حض��ور معاون تدوی��ن، تنقیح و انتش��ار قوانی��ن و مقررات 
معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار ش��د، به چالش های مرتبط با مسئله 
قانون گذاری در فضای کسب وکار کشور پرداختند و از روند فزاینده قوانین 
و وج��ود تناقض بین برخی قوانین مص��وب برای یک حوزه فعالیت انتقاد 
کردند. فعاالن اقتصادی در این نشست از روند فزاینده شاخص های کالن 
اقتصاد مانند رش��د پایه  پولی و نقدینگی و تورم ابراز نگرانی و از گنجانده 
ش��دن فرازهایی در بخشنامه بودجه س��ال 1401 برای رسیدگی به این 

نگرانی ها، ابراز امیدواری کردند.
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، صبح سه ش��نبه 2۷ 
مهرماه، بیست وهفتمین نشست ماهانه خود را برگزار کردند و در آن به نقد 
و بررسی اصلی ترین مسئله های اقتصادی کشور به طور خاص در حوزه های 
کس��ب وکار و تجارت خارجی پرداختند. در این نشست مسئله انرژی های 
تجدیدپذیر و کمک به بهبود شرایط زیست محیطی مطرح شد، رئیس اتاق 
تهران از مسئله کسری بودجه و تورم سخن گفت، فرآیند تنقیح قوانین در 
کشور مورد بررسی قرار گرفت، به مسئله سرمایه انسانی در کسب وکارهای 
دانش بنیان و استارت آپ ها پرداخته شد و مشکالت سیاست گذاری صنعتی 

در کشور موشکافی شد.
در ابتدای این نشست، مهراد عباد، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط 
زیس��ت اتاق تهران بر اهمیت توجه بخش  خصوص��ی و بنگاه ها در داخل 
کشور به مقوله تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی در ایران، تاکید 
کرد و با اشاره به تشکیل کمیته محیط زیست زیر نظر کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق تهران، یادآور شد که در این کمیته، طرح اتاق سبز کلید 
زده شده و در مرحله اول، مطالعات آن روی اتاق تهران در حال انجام است.

همچنین حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران به عنوان 
دومین س��خنران پیش از دس��تور پش��ت تریبون قرار گرفت و با اشاره به 

کس��ری 11 هزار مگاواتی برق در کش��ور گفت که دیگر راهی جز توسعه 
وس��یع و سریع انرژی های تجدیدپذیر وجود ندارد؛ آن هم در شرایطی که 

ایران جزو 10 کشور اول تولیدکننده گاز های گلخانه ای قرار گرفته است.
در ادامه نشس��ت نیز مس��عود خوانس��اری رئیس اتاق بازرگانی تهران، 
مش��کالت اجرایی بودجه ساالنه را عامل اصلی افزایش نرخ تورم دانست و 
از لزوم تغییرات در نظام بودجه نویسی سال آینده سخن گفت. خوانساری 
در نشس��ت هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران ب��ا بیان اینکه یکی از 
مهمترین معضالتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، کسری بودجه 
دولت و راهکارهایی اس��ت که برای مدیریت آن اجرایی می ش��ود، گفت: 
بررس��ی روند شش ماهه امسال نیز نش��ان می دهد که دولت در به دست 
آوردن منابع پیش بینی ش��ده در بودجه با مشکل مواجه بوده و همین امر 

مقدمات رشد تورم را فراهم می کند.
او ب��ا بیان اینکه ریش��ه تورم فعلی در اقتصاد ای��ران را باید در دو حوزه 
جست و جو کرد، توضیح داد: ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم زاست. 
افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی باالرفتن تورم اس��ت و در سال های 

گذشته به دلیل کسری بودجه این روند، سرعتی خطرناک گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم دسترسی دولت به ارز حاصل 
از ف��روش نفت، تاکید کرد: در حالی که م��ا امکان انتقال این ارز به بانک 
مرکزی را نداشته ایم، در عین حال از ریال این درآمدها استفاده شده است 
و همین تنخواهی که بانک مرکزی داده، خود به عاملی برای افزایش تورم 
بدل شده است. با افزایش پایه پولی، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ها 

رخ می دهد که ما شاهد آن بوده ایم.
خوانساری سپس به بخشنامه رئیس جمهوری برای بودجه 1401 اشاره 
ک��رد و گفت: در این بخش��نامه، دو مبحث مهم در نظر گرفته ش��ده که 
اهمیت فراوانی دارد. از سویی تاکید شده که بودجه باید طوری تنظیم شود 
که موجب افزایش تورم نشود و از این رو الیحه باید بدون کسری تنظیم 

شود. از سوی دیگر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و توقف قیمت گذاری 
دستوری تاکید شده که هر دو این موارد در صورت اجرا می تواند برای ما 

تبعات مثبت قابل توجهی داشته باشد.
به گفته وی، در این بخش��نامه به رش��د منفی سال های گذشته و عدم 
اطمینان س��رمایه گذاران برای مشارکت در اقتصاد نیز اشاره شده و ایجاد 
ثب��ات و بازگرداندن اعتماد به عنوان اولویت ه��ای مهم اقتصادی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. امیدواریم با اجرای این سیاست ها، بخشی از دغدغه 
فعاالن اقتصادی برطرف ش��ود. اتاق بازرگانی و مجموعه بخش خصوصی 
کش��ور نیز آمادگی دارد تا در مسیر اجرای این سیاست ها به دولت کمک 

کرده و در هر حوزه ای که نیاز به مشارکت احساس می شود، ورود کند.
او همچنی��ن به نشس��ت اخیر هی��أت نمایندگان اتاق ای��ران در هفته 
جاری اشاره کرد که طی آن، نمایندگان بخش  خصوصی روی چالش ها و 
راهکارهای مربوط به بخش مسکن، آب، برق و کسری بودجه به گفت و گو 
نشستند و تقس��یم کاری در این ارتباط صورت گرفت. خوانساری با بیان 
اینکه دولت سیزدهم متعهد به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال 
شده  است، افزود: در این رابطه، اتاق ایران بنا دارد ظرف مدت دو ماه آینده، 

یک برنامه عملیاتی برای اجرای این طرح به دولت ارائه دهد.
رئیس اتاق تهران با اش��اره به اینکه یکی از چالش های پیش آمده برای 
کشور، مس��ئله کمبود آب و به تبع آن، بروز پدیده فرونشست ها در نقاط 
مختلف کشور اس��ت، گفت: این پدیده ناگوار، عالوه بر آنکه زندگی مردم 
را به مخاطره انداخته  اس��ت، آثار تاریخی در مناطق آسیب پذیر را نیز در 
معرض تهدید قرار داده  است، از این رو اتاق ایران بنا دارد در رابطه با رفع 
چالش آب و پیامدهای ناگوار آن، راهکارهایی عملیاتی به دولت ارائه دهد. 
در این تقس��یم کار، اتاق بازرگانی تهران نیز موظف شده است در رابطه با 
چالش های مربوط به تولید برق و همچنین کس��ری بودجه، پیشنهادهای 

کارشناسی خود را به دولت آماده و ارائه کند.

در بیست وهفتمین نشست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
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ورود سیمان به بورس کاال و صادرات آن؛ 
منفعت یا خیانت؟!

پدر بتن ایران معتقد اس��ت که ورود سیمان به بورس با اهداف سیاسی 
ص��ورت گرفته اس��ت. به ادع��ای وی، صادرات س��یمان نیز ب��ا توجه به 
قیمت تمام ش��ده آن نوعی خیانت است. البته وزارت صمت، بورسی ها و 
فروشندگان سیمان نظر دیگری دارند. به گزارش ایسنا، سال 1400 برای 
صنعت س��یمان ایران، س��الی پر از اتفاق های گوناگون بوده که آن را نقل 
محافل بسیاری کرد. بحث چند ساله عرضه سیمان در بورس کاال و انجام 
معامالت خرید و فروش آن تحت نظر این سازمان باالخره در سال جاری و 

در روزهای پایانی دولت دوازدهم عملی و رسما الزامی شد.
از س��وی دیگر همزمان با آغاز فصل تابس��تان و محدودیت های تامین 
برق، برق صنایع به ویژه سیمان و فوالد به صورت نسبی قطع و فعالیت ها 
با محدودیت بس��یار همراه ش��د. این موضوع تولید سیمان را در تابستان 
جاری به نسبت ماه های پیش از آن بسیار کاهش داد. در نتیجه با توجه به 
پرکاربرد بودن س��یمان، بازار تا حدودی با کمبود مواجه شد که در نهایت 
ای��ن کمبود، خود را در قالب افزایش قیمت حت��ی تا 100 هزار تومان به 
ازای ه��ر پاکت نش��ان داد که البته با کاهش دم��ا و رفع محدودیت برق 
صنایع، قیمت آن دوباره تعدیل شد. در این بین با توجه به نیاز باالی داخل 
به س��یمان و کاربردی بودن آن، مس��ائلی همچون منع صادرات سیمان 
توس��ط برخی فعاالن صنایعی که از س��یمان به عنوان مواداولیه استفاده 
می کنند، مطرح ش��د و برخی توصیه کردند که به جای صادرات سیمان با 
قیمت هایی که اصال به صرفه نیس��ت، بهتر اس��ت از آن در داخل استفاده 
شود. به ادعای این دسته از افراد، صادرات سیمان در شرایط فعلی با توجه 
به هزینه های باالی تولید آن نوعی خیانت است. همچنین برخی معتقدند 
که ورود سیمان به بورس کاال با نیت های سیاسی و افزایش مجدد جذابیت 
این بازار س��هام در جهت باالبردن ش��اخص س��هام به ویژه در دولت قبل 

صورت گرفته است.
بر این اس��اس در این گزارش موضوعات مطرح ش��ده، از دید یک فعال 
صنعت تولید س��یمان، یک تحلیلگر بازار سرمایه، یک فعال حوزه فروش 
سیمان و در نهایت معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
علی اصغر کیهانی- بنیانگذار صنعت نوین بتن در ایران- ضمن تاکید بر 
اینکه مشکالت ساختاری صنعت سیمان و آشفتگی های بازار تنها بخشی 
مح��دود از فاجعه  بزرگی از رانت های پنهان نفتی طی س��ال های اخیر در 
کشور ماست به ایسنا، گفت: صادرات ساالنه بیش از 30 میلیون تن سیمان 
با توجیه ارزان بودن قیمت س��وخت و انرژی و همچنین فراوانی و ارزانی 
منابع معدنی در ایران هدف گذاری شد؛ غافل از اینکه حتی تصمیم گیران ما 

نمی دانند که سوخت و انرژی در همه دنیا قیمت مشخصی دارد.
وی تصریح کرد: بالغ بر 22 دالر انرژی را می سوزانیم تا محصولی تولید 
کنیم که آن را با نصف قیمت بفروش��یم. ماه گذش��ته یکی از نمایندگان 
سازمان تعزیرات اشاره کرد که کارخانه های سیمان تنها هزینه یک بیستم 
قیمت سوخت جهانی و یک شصتم گاز را می پردازند. در حال حاضر قیمت 
س��یمان در ترکیه 28 تا 30 دالر اس��ت اما اینها تا چه میزان منابع ما را 
مصرف و س��یمان را به قیمت کمتر از نصف صادر می کنند؟ ضمن اینکه 
برای تولید هر تن سیمان حجم قابل توجهی آلودگی سوختی وارد محیط 
زیست می ش��ود؛ به طوری که به ازای تولید هر تن سیمان، یک تن انواع 
گاز گلخانه ای وارد محیط زیس��ت و قریب ب��ه دو تن انواع مواد معدنی از 

طبیعت برداشت می شود.
کیهانی ضمن اشاره به اینکه متاسفانه کارخانه های سیمان در این رابطه 
هیچ گاه همه حقیقت را بیان نمی کنند، گفت: سیمان از جنس انرژی است 
و در تولید هر تن سیمان 125 لیتر سوخت فسیلی و 110 کیلووات ساعت 
برق مصرف ش��ده اس��ت که اینها در ایران با یارانه 85 درصدی در اختیار 
صنای��ع قرار می گیرد؛ لذا این کارخانه ها از ارزان بودن قیمت س��وخت در 
داخل کش��ور سوءاستفاده می کنند. بنابراین صادرات سیمان را بهتر است 
سرقت انرژی بدانیم. چنانچه قیمت انرژی تحویلی به کارخانه های سیمان 
را با نرخ های جهانی حساب کنیم، کارخانه های سیمان در ایران نسبت به 

تمام کارخانه های سیمان دنیا، دارای حاشیه سود باالتری هستند.

نماگربازارسهام

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مخالفت��ی با موضوع واردات خودرو اعالم نکرد، اما گفت باید ش��رایط آن 

فراهم شود که در حال حاضر فراهم نیست.
به گزارش ایس��نا، محس��ن صالحی نیا روز سه شنبه در حاشیه برگزاری 
پنجمین میز داخلی سازی صنعت خودرو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
ش��ورای نگهبان ایراداتی به ویژه در موضوع منشأ ارز برای واردات خودرو 
اعالم کرده که باید برطرف شود، تصریح کرد: وزارت صنعت تابع تصمیمات 
جام��ع و نهایی خواهد ب��ود که پس از جمع بندی به عن��وان قانون اعالم 

خواهد شد.
صالحی نیا در ادامه درباره برنامه صادراتی ارائه شده از سوی وزیر صنعت، 

مع��دن و تجارت و صادرات یک میلیون دس��تگاه تا س��ال 1404، اظهار 
ک��رد: برنام��ه ای در این زمینه با همراهی خودروس��ازان، قطعه س��ازان و 
مجموعه س��ازان و وزارت صنعت در حال تدوین اس��ت که پس از تدوین 

نهایی جزییات آن به استحضار عموم خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت خودروهای ناقص نیز تصریح کرد: 
در موضوع خودروهای ناقص مقرر ش��ده تا آخر آبان ماه بخش عمده ای از 
این خودروها از کف پارکینگ خودروس��ازان خارج ش��ود. همچنین مقرر 
ش��ده در آینده نزدیک خودروها حداکثر 10 تا 15 روز در کف پارکینگ 

خودروسازان باقی بمانند.
وی همچنی��ن تاکید کرد ک��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه 

طرح عرضه خودرو در بورس نیز تابع تصمیمات مجلس و شورای نگهبان 
است. صالحی نیا در ادامه ابراز امیدواری کرد که با افزایش تیراژ، روش هایی 
که برای کاهش هزینه ها در زنجیره تامین به کار گرفته می ش��ود و انجام 
سرمایه گذاری، قیمت خودرو کاهش یابد و گفت: کاهش قیمت وابسته به 

شرایط کالن اقتصادی و نرخ تورم است و نسبی خواهد بود.
رئیس هیأت عامل ایدرو در پایان با بیان اینکه دس��تیابی به تولید یک 
میلیون و ۶00 هزار دستگاه خودرو در سال آینده امکان پذیر است، تصریح 
کرد: این مهم با توانمندی که در خودروس��ازان و زنجیره تامین شاهدیم 
همچنین ظرفیت 200 هزار دستگاهی که در خودروسازان خصوصی دیده 

شده، امکان  پذیر خواهد بود.

شرایط واردات خودرو فراهم نیست

تخلیه و دپوی 1300 تن سرم در دو ماه اخیر در گمرک و بالتکلیفی آن با 
وجود دس��تور دادستانی، اکنون با انکار سازمان غذا و دارو مواجه شده و »آن 
را همان سرم های تاریخ گذشته سال 1395 اعالم کرده است«. در حالی که 
ماجرای سرم های تاریخ گذشته کامال متفاوت و فقط 250 تن بوده است؛ لذا 
مشخص نیست چرا با وجود اسناد واردات این سرم ها در مدت اخیر که عمدتا 
با درخواست سازمان غذا و دارو بوده، با عدم پذیرش موضوع مواجه شده است 
و برای تعیین تکلیف آن حتی در صورت عدم تایید ترخیص، اقدام نمی شود؛ 
ماجرایی که به دلیل بی توجهی این سازمان به مکاتبه مستقیم گمرک با وزیر 

بهداشت منتهی شده است.
به گزارش ایسنا، ماجرا به واردات سرم از نیمه مرداد امسال به دلیل کمبود 
در داخل کش��ور برمی گردد؛ اقالمی که مقرر شده بود گمرک با تایید وزارت 

بهداشت فورا و به صورت حمل یکسره ترخیص آن را انجام دهد.
 اما مدتی نگذشت که گمرک ایران از واردات محموله هایی از سرم خبر داد 
که بعد از ورود به گمرک تهران با توجه به اینکه هنوز مجوز وزارت بهداشت 
صادر نشده بود امکان ترخیص آنها را نداشت؛ از این رو به دلیل شرایط خاص 
این اقالم، در انبار گمرک تخلیه و نگهداری شد تا تکلیف آنها مشخص شود. 
از سوی دیگر در اوایل شهریورماه بود که گمرک ایران اعالم کرد حدود 250 
تن س��رم در گمرک است که از س��ال 1395 دپو شده و اقدامی برای تعیین 

تکلیف و ترخیص آن صورت نگرفته اس��ت در عین حال که حدود 280 تن 
دیگر سرم نیز حدود یکسالی در گمرک مانده بود.

ای��ن وضعیت مبهم تا جایی پی��ش رفت که معاونان دادس��تان تهران در 
بازدیدی که از گمرک تهران داشتند، دستور تعیین تکلیف فوری سرم ها اعم 
از محموله های مربوط به سال 1395 و آنچه در مدت اخیر به گمرک آمده و 

با مشکل در ترخیص مواجه شده بود را صادر کردند.
بر این اس��اس، وزارت بهداشت مکلف شد درخصوص 250 تن سرم تاریخ 
گذشته و همچنین 280 تن دیگر، در فرصت یک هفته ای به صورت مکتوب 
نظر خود را اعالم و نس��بت به ترخیص یا ع��دم ترخیص این اقالم تکلیف را 
مش��خص کند. همچنین در مورد س��رم هایی که در یکی- دو ماه اخیر وارد 
گمرک و به دلیل عدم ارائه مجوز بهداش��ت، صاحبان کاال نس��بت به تخلیه 
این س��رم ها در انبارهای عمومی گمرک تهران اقدام کرده بودند، مقرر ش��د 
وزارت بهداش��ت با اعزام نماینده خود به گم��رک و بازدید میدانی ظرف 48 
ساعت نسبت به تعیین تکلیف این سرم ها از جهت ترخیص یا عدم ترخیص 
اعالم نظر و س��رم هایی که مجوز وزارت بهداش��ت دارند فورا توس��ط گمرک 
ترخیص شود. در حالی تکلیف برای اقدام کامال مشخص شد که اعالم گمرک 
نشان داد تاکنون سازمان غذا و دارو اقدام موثری انجام نداده و خالف دستور 
دادستان، نماینده ای به گمرک نفرستاده است.  غذا و دارو این بار حتی واردات 

1300 تن در 2 ماه گذشته را نپذیرفت! در عین حال با وجود مکاتبات اخیر 
گمرک با س��ازمان غذا و دارو برای مشخص شدن وضعیت سرم های وارداتی 
اخیر که میزان آن به 1300 تن افزایش یافته، پاس��خی دریافت نشده است، 
این در حالی اس��ت که سازمان مربوطه در واکنش ابتدایی خود در دو هفته 
گذشته، وجود این 1300 تن سرم را رد نکرده و احتمال اظهار نشدن و عدم 
هماهنگ��ی ب��رای واردات را مطرح کرد.   اما جالب اینجاس��ت که به تازگی 
رئیس سازمان غذا و دارو این بار حتی وجود 1300 تن سرم وارداتی در مدت 
اخیر را منکر شده و گفته که این سرم ها همان سرم های تاریخ گذشته سال 
1395 هستند، وی با اطمینان گفته »این 1300 تن سرمی که از آن صحبت 
می کنند، وارداتش برای س��ال 1395 بوده و در س��ال 1399 منقضی ش��ده 
است، نمی دانم چرا عده ای اکنون یادشان آمده است.« شانه ساز البته اظهارات 
گذش��ته خود را تکرار و ماجرای چرایی عدم ورود اقالم دارویی و بدون مجوز 
به گمرک را مطرح است، وی که آمار 250 تن سرم تاریخ گذشته را با 1300 
تن وارداتی اخیر یکی کرده، در ادامه این را مطرح کرده که نباید چیزی بدون 
ثبت سفارش وارد گمرک نشود و حتی از ماجرای گمرک بیروت برای تایید 
اظهاراتش استفاده و با توصیه ای به گمرک، تاکید کرده که ورود بی حساب و 
کتاب اقالم و کاالها با گمرک کار اشتباهی است که بندر بیروت نمونه است و 

گمرک ما باید حساسیت خود روی این موضوع را بیشتر کند.

دبیر هیأت تجدیدنظر ش��ورای رقابت معتقد است که اگر این شورا به 
عرص��ه قیمت گذاری خودرو ورود نمی کرد، قیمت این محصول در حال 

حاضر بسیار باالتر از اعدادی بود که امروز اعالم می شود.
به گزارش اقتصادآنالین، دوره هشت ساله ریاست رضا شیوا بر شورای 
رقاب��ت در حالی به روزهای پایانی خود رس��یده، که انتقادها از عملکرد 
این ش��ورا در حوزه قیمت گذاری خودرو به اوج خود رس��یده اس��ت. از 
س��ویی مردم همچنان ب��ه خودروهایی که با قیمت رس��می به فروش 
می رس��ند، دسترس��ی محدودی دارند و مکانیزم قرعه کشی نیز چندان 
نتوانس��ته گره گشا باشد، از سویی خودروسازان از زیان انباشته چند ده 
هزار میلیارد تومانی خبر می دهند که حاصل از قیمت گذاری دس��توری 
اس��ت و از سوی دیگر دولت نیز از شرایط فعلی در بازار خودرو رضایت 

ندارد.
رضا فاطمی امین – وزیر صمت – در جدیدترین اظهارنظر خودرویی 
خود گفته: امسال با افزایش تولید 100 هزار دستگاه خودرو، تولید این 
محصول به یک میلیون دس��تگاه خواهد رسید. ضمن اینکه سال آینده 
یک میلیون و ۶00 هزار دس��تگاه خودرو در کش��ور تولید می ش��ود. به 
این ترتیب بحث قرعه کش��ی خودرو نیز حذف خواهد ش��د ضمن اینکه 
خودروس��ازان مش��کالت عدیده ای دارند که ما باید برای حل آن کمک 
کنیم. این صحبت ها در حالی مطرح شده که هنوز هیچ یک از نهادهای 
تصمیم گیر گزینه جایگزینی برای قرعه کش��ی ارائه نکرده اند و مشخص 
نیس��ت اگر بنا بر حذف این ش��یوه باش��د راهکار جدید چه خواهد بود. 
بازگش��ت به روش ثبت نام سابق که با از دسترس خارج شدن سایت و 
عدم دسترس��ی متقاضیان واقعی همراه بود امکان اجرا ندارد و با توجه 
به فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه، قطعا تقاضا برای خودرو در س��ال 

آینده نیز باال خواهد بود.
آلبرت بغزیان -  دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت – در گفت و گو 
با اقتصاد آنالین از نقش این ش��ورا در پایین نگه داش��تن قیمت خودرو 
می گوید و معتقد اس��ت برخالف برخی گمانه زنی ها اگر این شورا نبود، 

امروز قیمت خودرو بسیار باالتر بود.
وی ب��ا بیان اینکه جابه جایی در ریاس��ت ش��ورای رقابت، تغییری در 
وضعیت بازار خودرو ایجاد نمی کند، توضیح داد: این بازار براساس تمام 
معیارها شرایطی غیررقابتی دارد و خطر انحصار در آن بسیار باالست. از 
این رو وقتی رئیس جدید شورای رقابت با حکم دولت منصوب شود باز 

هم نمی توان انتظار داشت که رویکرد به این بازار تغییر کند.
دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت با اشاره به انتقادهای خودروسازان 
از تصمیمات شورای رقابت، گفت: در وهله نخست ما باید این را در نظر 
داش��ته باشیم که ش��ورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی کند، بلکه 
فرمولی را براساس مطالعات صورت گرفته تعیین می کند و خودروسازان 
ب��ا قرار دادن قیمت های خ��ود در این فرمول نرخ نهایی خودرو را اعالم 

می کنند. وقتی می گوییم تورم بخش��ی، این تورم را بانک مرکزی اعالم 
می کند و نه شورای رقابت. از این رو انتقادهایی که خودروسازان مطرح 

می کنند، در عمل متوجه شورا نیست.
بغزیان ادامه داد: اگر خودروس��ازان اعتراضی به فرمول شورای رقابت 
دارند، باید به ش��کل رس��می آن را ارائه کنند ت��ا در هیأت تجدیدنظر 
مورد بررس��ی قرار بگیرد اما در هشت سالی که بنده در این سمت قرار 
داش��ته ام تاکنون هیچ اعتراض رس��می به این فرمول صورت نگرفته و 
خودروس��ازان تنها ب��ه قیمت ها اعتراض دارند. این اعت��راض نیز با این 
هدف اس��ت که قیمت خود را به قیمت بازار برسانند و سودی به جیب 
بزنند، این در حالی اس��ت که با توجه به ش��رایط این بازار، قیمت ها از 
طریق فرمول ش��ورای رقابت تعیین می شود و برخالف برخی انتقادها، 
اگر ش��ورای رقابت نبود، قیمت خودرو از چیزی که امروز اس��ت بسیار 

باالتر بود.
ب��ه گفته وی، خودروس��ازان عالقه دارند که به جای ش��ورای رقابت، 
سازمان حمایت در این حوزه فعال شود تا بدون قیمت گذاری، با فروش 
محصول براس��اس نرخ های بازار آزاد عمل کنند که این موضوع شدنی 

نیست.
دبی��ر هیأت تجدیدنظر ش��ورای رقابت  در پاس��خ به این س��وال که 
ایراداتی که به فرمول زمان بندی تورمی شورای رقابت مطرح می شود تا 
چه حد واقعی است، توضیح داد: خودروسازی را نمی توان با یک کارگاه 
کوچک یا دخل و خرج روزانه مردم مقایس��ه کرد. خودروس��ازان در هر 
فصل خری��دی چند ماهه برای محصوالت خود انجام می دهند و از این 
رو این انتقاد که ش��ورای رقابت تورم فصل قبل را محاس��به می کند در 
رابطه با خودروس��ازان صدق نمی کند. از سوی دیگر اگر ما تورم باالیی 
داریم و به ش��کل ماهانه قیمت ها باال می رود، باید به سراغ حل مشکل 
کالن و کاه��ش تورم در اقتصاد ایران حرکت کنیم و انتقاد از ش��ورای 

رقابت در این زمینه پاک کردن صورت مسئله است.
بغزی��ان درب��اره صحبت وزی��ر صمت درب��اره احتمال حذف ش��یوه 
قرعه کش��ی ب��رای فروش خودرو نیز اعالم کرد: مش��خص نیس��ت این 
صحبت با چه پش��توانه ای مطرح ش��ده است. در ش��یوه قبلی ثبت نام، 
عمال بسیاری از متقاضیان واقعی امکان ثبت نام پیدا نمی کردند و شیوه 
قرعه کشی با این هدف اجرایی شد که مردم بدون دغدغه ثبت نام کنند 

و راه بر رانت و فساد بسته شود.
وی ادامه داد: در ش��رایطی که تولید محصول محدود اس��ت و تقاضا 
برای آن بس��یار باالس��ت و البته میان قیمت های بازار و کارخانه فاصله 
وجود دارد، باید پرس��ید که اگر بناس��ت دیگر قرعه کشی در کار نباشد، 
بناس��ت چه شیوه ای اجرایی شود؟ اگر بنا باشد قیمت کارخانه با قیمت 
بازار همس��ان ش��ود، قطعا نرخ ها باز هم تغییر خواهد کرد و اگر فاصله 
قیمت��ی حت��ی محدود باقی بمان��د همچنان برخی اف��راد از رانت خود 

استفاده می کنند. از این رو اگر بنا بر تغییری در این روند است، باید به 
طور دقیق مشخص شود که هدف گذاری چیست و حقوق مردم چگونه 

دنبال خواهد شد.

انکار عجیب درباره دپوی 1300 تن سرم

 بهانه تراشی با ماجرای بیروت!

اگر شورای رقابت نبود قیمت خودرو گران تر بود 

 خودروسازان اعتراض رسمی نداشته  اند
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همه آن چیزی که باید درباره مدل 
SOSTAC بدانیم

به قلم: آرماندو روجیو 
کارآفرین و مشاور حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

در زمین��ه بازاریابی اگ��ر از تکنیک های مختلف آگاهی نداش��ته 
باشید، یک فرصت ایده آل را از دست خواهید داد. درواقع تکنیک ها 
کم��ک می کنن��د تا تالش های ش��ما جهت دار ش��ده و به مقصدی 
مناس��ب دست پیدا کنند. سوستاک یک مدل و سیستم برای ایجاد 
و مدیری��ت طرح هایی اس��ت که ش��ما در کارتان به آنه��ا نیاز پیدا 
خواهی��د کرد. ب��ه صورت کلی این مدل از به هم پیوس��تن اجرایی 
تش��کیل می ش��ود که درس��ت به مانند تکه های پازل بوده و برای 
تش��کیل آن، باید به تمامی اجزا توجه داشته باشید. در حال حاضر 
نیز این مدل که از س��ال 1990 معرفی ش��ده، به عنوان یکی از سه 
مدل محبوب در زمینه بازاریابی یاد می شود. این اجزا شامل تجزیه 
و تحلیل موقعیت، اهداف، استراتژی، تکنیک ها، اقدام و کنترل است 
که در ادامه هر یک از این مراحل شش گانه را بررسی خواهیم کرد. 

1-تجزیه و تحلیل موقعیت 
در این بخش ش��ما باید به این س��وال ها پاس��خ دهید که دقیقا 
چه کس��ی هس��تید و قصد انجام چه فعالیتی را دارید و چه هدفی 
را دنبال می کنید؟ در این بخش ش��ناخت پرس��ونا یا شخصیت های 
مختلف مشتری، تحلیل سنوات )نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید( 
همچنین پایش رقبا )ش��ناخت رقیبان و درک تفاوت های موجود با 

آنها( موارد کامال ضروری است. 
2-اهداف

به صورت کلی در این بخش شما در حال پاسخ دادن به این سوال 
هس��تید که در آینده می خواهید به چه جایگاهی دست پیدا کنید؟ 
درواقع تمامی مواردی که معرفی کنید، جزو اهداف شما خواهد بود 
که در این زمینه توجه به روش 5s کمک بس��یاری را خواهد کرد. 
برطبق آن اهداف استاندارد یک شرکت باید شامل این موارد باشد: 
 ،)serve( خلق ارزش افزوده ،)speak(صحبت کردن ،)sell(فروش
صرفه جویی در هزینه ها )save( و س��روصدا ک��ردن )sizzle( که 
رس��یدن به آنها به معنای موفقیت برای برند اس��ت. در رابطه با هر 
یک از این موارد، با یک جس��ت و جوی ساده می توانید به اطالعات 
دقیق تر دست پیدا کنید. برای مثال منظور از سر و صدا کردن این 

است که برندسازی قوی ای داشته باشید. 
3-استراتژی 

در ای��ن بخش ش��ما تعیین می کنی��د که از چ��ه طریقی اهداف 
کوتاه م��دت و بلندم��دت خ��ود را مرتب��ط نمایید تا در این راس��تا 
باش��ند. در این رابطه ش��ناخت بازار هدف، توالی داشتن اقدامات و 

اولویت بندی کامال ضروری خواهد بود. 
4-تکنیك ها

تکنیک ها تمامی دانس��ته ها و ابزاری محسوب می شوند که کمک 
خواهند کرد تا مس��یر کوتاه تری را طی کنید. با این حال تکنیک ها 
بس��یار گسترده بوده و این امر می تواند گمراه کننده باشد. به همین 
خاط��ر مدل Sostac تنها ب��ه تکنیک های س��ئو، تبلیغات کلیکی 
گ��وگل، همکاری در فروش و بازاریاب��ی اینترنتی توجه دارد. گرچه 
تمامی این روش ها مطرح و شناخته ش��ده محسوب می شوند. با این 
حال ممکن اس��ت همکاری در فروش کمتر ش��ناخته ش��ده باشد. 
ب��ه همین خاطر به توضیح آن خواهی��م پرداخت. درواقع این روش 
همان فروش پورسانتی است که به ازای اقدامات، درصدی پرداخت 
خواهد ش��د. این امر کمک می کند تا در کنار فروش بیشتر، سرعت 
رش��د شناخته شدن باالتری هم داشته باش��ید و سریع تر به اهداف 

خود دست پیدا کنید. 
5-اقدام 

این امر که بدانید چه کسی چه کار را در چه زمانی انجام می دهد 
موضوعی بس��یار مهم محسوب می شود که در این بخش باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید. درواقع در این بخش باید تمامی راهکارهای 
خود را به مرحله عمل وارد نمایید. تعیین وظایف قبل از شروع هم 
از جمله اقداماتی است که باید به آن توجه داشته باشید. برای مثال 
این امر که در رابطه با یک پروژه چه س��اختارهایی در ش��رکت باید 

اقداماتی را انجام دهند، بدون شک امری مهم خواهد بود. 
6-کنترل 

مرحله آخر در مدل sostac را باید مهمترین بخش دانس��ت که 
حتی یک غفلت کوچک نیز باعث خواهد شد تا نتایج کامال متفاوتی 
را به دس��ت آورید. در این زمینه شما باید از ابزارهایی نظیر گوگل 
آنالیتیکس اس��تفاده نمایی��د و بر روی روند کارها، نظارت داش��ته 
باش��ید. در این مرحله ممکن است متوجه مسائلی شوید که نیاز به 

بهبود و یا حتی تغییر دارند. 
در آخر توصیه می ش��ود که چند مثال از مدل sostec را مطالعه 
کنید و با مدیرانی که تجربه اس��تفاده از آن را داش��ته اند، مشورت 
بگیرید. این امر باعث خواهد ش��د تا احتمال ب��روز خطا، به مراتب 

کمتر شود. 
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کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

ه��ر بازاریاب��ی در دوره کنونی بای��د راهکارهای تعامل با مش��تریان در 
شبکه های اجتماعی را خیلی خوب بلد باشد، در غیر این صورت مشتریان 
حتی به برند آنها نگاه هم نخواهند کرد. گس��ترش شبکه های اجتماعی و 
دسترسی دامنه هرچه وسیع تری از مردم به این پلتفرم ها اهمیت بازاریابی 
و تعامل با مش��تریان در این فضا را گسترش داده است. با این حساب اگر 
شما هنوز برنامه ای دقیق و مدون برای تعامل با مشتریان ندارید، به طور 

قابل مالحظه ای وضعیت تان دشوار خواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات مهم از نقطه نظر تعامل 
با مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین 
راهکارها در این راستا را مرور خواهیم کرد. بنابراین اگر شما هم در تعامل 
با مشتریان در شبکه های اجتماعی مشکل دارید، هرگز نکات این مقاله را 

از دست ندهید. 
مشخص کردن شبکه های اجتماعی

شما برای اینکه تعامل خوبی با مشتریان داشته باشید، باید اول از همه 
پلتفرم های مدنظرتان را مشخص نمایید. برخی از برندها به طور تصادفی 
اقدام به حضور در ش��بکه های اجتماعی می کنند. بدت��ر از آن هم تالش 
برای حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی است. شما با چنین کاری تمام 

فرصت های تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را نابود خواهید کرد. 
اولین گام شما در زمینه تعامل با مشتریان شناسایی پلتفرم های محبوب 
در میان آنهاس��ت. در این مس��یر اب��زار Webimax در زمینه مدیریت 
ش��بکه های اجتماعی با آمارهای دقیقش به شما کمک خواهد کرد. شما 
با استفاده از این ابزار امکان طراحی انواع نظرسنجی و شیوه های تعامل با 
مش��تریان برای شناسایی شبکه های اجتماعی مورد عالقه شان را خواهید 

داشت. 
تعریف مخاطب هدف

شما در بازار امکان جلب نظر تمام مشتریان را ندارید. درست به همین 
خاطر باید اقدامات تان بس��یار هدفمند باشد. این امر شامل انتخاب دامنه 
مشخصی از مشتریان و تمرکز انحصاری بر روی آنهاست. اگر شما به این 
نکته مهم توجه نشان ندهید، به احتمال زیاد شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان حاضر در بازار نخواهید داشت. 
تعریف مخاطب هدف به شما برای کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش 
بازگش��ت س��رمایه تان کمک خواهد کرد. به هر حال وقتی ش��ما به طور 
تصادفی در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان هستید، نباید انتظار 

موفقیت چندانی داشته باشید. 
پس از اینکه ش��ما مخاطب هدف ت��ان را تعریف کردید، امکان تعامل با 
آنها براس��اس محتوای شخصی سازی شده را پیدا می کنید. این امر درباره 
سایر الگوهای تعامل با مشتریان به هیچ وجه مصداق ندارد. چراکه شما در 
الگوی تعامل توده ای با مشتریان فقط یک نوع محتوا را برای تمام مشتریان 

بازار، بدون توجه به عالقه شان به حوزه کاری تان، ارسال خواهید کرد. 
استفاده استراتژیک از هشتگ ها

ام��روزه اغلب کاربران برای دسترس��ی به محتوای مورد عالقه ش��ان در 
ش��بکه های اجتماعی از هشتگ ها استفاده می کنند. هشتگ ها به کاربران 

اجازه دسترس��ی به پست های طبقه بندی ش��ده را می دهد. با این حساب 
اگر ش��ما مایل به نمایش محتوای بازاریابی برندتان در دس��ته بندی های 
مشخصی هس��تید، باید از هش��تگ های مرتبط اس��تفاده کنید. این امر 

محتوای تان را خیلی سریع پیش روی مخاطب هدف قرار می دهد. 
انگی��زه کاربران برای تعام��ل با برندهایی که محتوای ش��ان را همراه با 
هش��تگ های مرتب��ط بارگذاری می کنن��د، به طور قاب��ل مالحظه ای در 
مقایسه با شرایط عادی بیشتر است. درست به همین خاطر شما باید برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز از چنین الگویی سود ببرید. 
ترغیب کاربران به بازنشر محتوای تان

یکی از راهکارهای تعامل با مشتریان ترغیب شان به بازنشر پست های تان 
است. این امر شاید در ابتدا برای شما بسیار سخت باشد، اما به محض اینکه 
چند کاربر را به این کار ترغیب کنید، نوعی موج بزرگ پیرامون برندتان به 
راه خواهد افتاد. این موج به شما امکان ترغیب مشتریان به بازنشر محتوا 

بدون نیاز به کوچک ترین حرکتی را می دهد. 
احتماال ش��ما تا حال بارها در کمپین های کاربران عادی برای بازنش��ر 
محتوای ش��رکت های محبوب ش��رکت کرده اید. دلیل شکل گیری چنین 
کمپین های��ی تالش اولیه برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و 
ترغیب ش��ان به بازنشر محتوا و سپس تبدیل این تالش کوچک به موجی 
بزرگ اس��ت.  اغل��ب اوقات وقتی کارب��ران محتوای یک برند را بازنش��ر 
می دهند، تمایل شان برای خرید از آن برند به طور قابل مالحظه ای افزایش 
پیدا خواهد کرد. با این حس��اب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

راهکار بسیار ساده ای پیش رو دارید. 
استفاده از محتوای بصری

مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی بی��ش از هر نکت��ه دیگری جلب 
محتوای بصری برندها می ش��وند. با این حساب اگر شما محتوای جذابی 
برای مش��تریان داشته باشید، س��طح تعامل آنها با برند شما به طور قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. این امر حتی درباره طراحی پست هایی 
برای فروش مس��تقیم محصوالت نیز مصداق دارد. با این حساب شما باید 

همیشه نسبت به جذابیت محتوای بصری پست های تان حساس باشید. 
یکی از شبکه های اجتماعی محبوب در میان کاربران اینستاگرام است. 
براس��اس گزارش موسس��ه Gatech، اس��تفاده از محتوای بصری برای 
بازاریابی و تعامل با مشتریان در این پلتفرم شانس برندها را تا 38 درصد 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان افزایش می دهد. با این حس��اب شما 

هرگز نباید قدرت محتوای بصری در بازاریابی را دست کم بگیرید. 
گرایش به سوی محتوای ویدئویی

اس��تفاده از فرمت های بازاریابی در طول یک دهه گذش��ته روند رو به 
رشدی به سوی ویدئو داشته است. اگر شما در تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان و تعامل بهینه با آنها هستید، استفاده از چنین فرمتی یک 

امر ضروری خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه تمام شبکه های اجتماعی از فرمت ویدئو پشتیبانی 
می کنند. این امر به ش��ما فرصت بس��یار عالی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف می دهد. نکته مهم در این میان ضرورت طراحی ویدئوها به 
طور کوتاه است، در غیر این صورت محتوای تان بیش از اندازه برای کاربران 

کسل کننده خواهد شد. 
امروزه بسیاری از برندها برای طراحی محتوای ویدئویی هزینه های بسیار 
زیادی انجام می دهند. این امر برخی از کسب و کارهای کوچک را نسبت 
به ورود به این حوزه مردد کرده است. اگر شما هم با چنین وضعیتی برای 

ورود به عرصه بازاریابی ویدئویی مواجه هستید. بهترین راهکار تالش برای 
بازاریاب��ی بدون چنین هزینه های گزافی و اعتماد به توانایی تیم بازاریابی 
خودتان اس��ت. این امر دست کم هزینه های س��نگین بازاریابی را از روی 

دوش شما بر خواهد داشت. 
به روز رسانی تصاویر پروفایل برند

ه��ر برندی در طول زمان باید تغییر و تحوالت��ی پیدا کند، در غیر این 
صورت خیلی س��ریع از جریان رش��د و توسعه عقب می ماند. اگرچه به روز 
رسانی تصویر پروفایل برند در شبکه های اجتماعی حرفه ای ترین راهکار در 
این میان محس��وب نمی شود، اما دست کم سیگنالی مبنی بر ایجاد تحول 
در ش��رایط برندتان را به همراه خواهد داشت. این سیگنال برای مشتریان 
اهمیت ویژه ای داش��ته و آنها را به تعامل بیش��تر با ش��ما ترغیب خواهد 
کرد. به این ترتیب ش��ما فقط با به روز رسانی تصاویر پروفایل برندتان در 
ش��بکه های اجتماعی شانس تان برای تعامل با مش��تریان را به طور قابل 

مالحظه ای افزایش خواهید داد. 
دعوت از مشتریان برای گفت و گو

گفت و گو با مشتریان یکی از بهترین راهکارها برای افزایش نرخ تعامل 
برند محسوب می شود. بدون تردید هیچ راهی به اندازه تعامل مستقیم با 
مش��تریان س��اده و در عین حال کاربردی نیست. درست به همین خاطر 
شما باید همیشه این راهکار را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت مسیر 

تعامل تان با مشتریان بسیار سخت و پردردسر خواهد شد. 
ش��ما برای گفت و گو با مش��تریان باید همیشه محورهای جذابی را دم 
دست داشته باش��ید. این محورها می تواند ش��امل اتفاقات روز در دنیای 
بازاریابی یا حتی رویدادهای معمولی باش��د. نکته مهم ایجاد ارتباط میان 
رویداده��ای موردنظر با خدمات و محصوالت برندتان اس��ت. فقط در این 

صورت شما امکان تعامل مناسب با مشتریان را خواهید داشت. 
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مقاله

اخبار

اصفهان- قاسم اسد: مدیر عامل آبفای استان اصفهان در دیدار با 
اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان بر تعامل 

دوسویه میان اصحاب رسانه و آبفا تاکید کرد.
هاشم امینی با بیان این که در سال های اخیر رسانه ها در بزنگاه های 
مختلف در مدیریت تقاضا و مصرف آب در جامعه، آبفای استان اصفهان 
را یاری کرده اند، اظهار داشت: فعاالن رسانه ای پل ارتباطی میان مردم 
و مسئوالن هستند که در سال های اخیر  تبعات ناشی از خشکسالی را 

به خوبی برای مردم تشریح کرده اند.
وی به آثارگسترده ناشی از پدیده خشکسالی اشاره کرد و بیان داشت: 
عدم جاری شــدن آب در بســتر رودخانه زاینــده رود عالوه بر این که 
فرونشســت زمین را در پی دارد، به میراث فرهنگی اصفهان آسیب می 
رساند که تهدیدی بسیار جدی برای تمدن این سرزمین به شمار می آید.

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت باز چرخانی آب 
گفت: در سال های اخیر صنایع بزرگ استان با استفاده از پساب  برای 

رفع نیاز آبی خود، زمینه را در استفاده بهینه از آب مهیا کردند. 
امینی به ارزش حیاتی آب در اســتان اصفهان اشاره کرد و گفت: هر 
قطره از آب در استان باید به خوبی در بخش شرب، صنعت، کشاورزی و 

خدمات مدیریت شود تا تبعات ناشی از خشکسالی تا حدودی مهار شود.
وی از اصحاب رسانه خواست با مستند سازی و تحلیل های سازنده 
در بخش آب، مســئوالن استان را در رفع مشکالت ناشی از خشکسالی 

یاری دهند.
 امینی افزود: فعاالن رسانه ها می توانند با تولید گزارش های سازنده، 
تصویر صحیح و شفافی از آثار ناشی از خشکسالی در استان را ارائه دهند 

و راهکارهایی که در این زمینه اتخاذ شده را برای مردم بیان کنند. 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد: این شرکت همواره رویکرد 
حمایتی نسبت به فعاالن عرصه رسانه داشته است و این رویه همچنان 

ادامه دارد. 
در ادامه این جلسه رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه 
نگاران استان اصفهان به بیان نقطه نظرات خود در زمینه تعامل هر چه 
بیشتر اصحاب رسانه با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پرداختند و 

پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادند.   

اهواز- شبنم قجاوند: مدیــرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: 
برای طرح تولید جهش مسکن در خوزستان زمین مورد نیاز برای ساخت 
۲۴ هزار واحد در ســطح ۳۲۰ هکتار تامین شــده است اما این میزان 

زمین کافی نیست.
رضا رضایی در نشســت شورای مسکن خوزســتان با اشاره به لزوم 
تامین زمین در راستای طرح جهش تولید و تامین مسکن در خوزستان 
اظهار کرد: قانون طرح جهش تولید مسکن توسط رئیس جمهور به همه 

دستگاه های اجرایی ابالغ شده و در این زمینه اقدامات آغاز شده است.
وی افزود: ضروری اســت دســتگاه های اجرایی، ادارات، شرکت ها و 
موسسات دولتی همکاری الزم را در این طرح داشته باشند تا با همکاری 
همه بخش های استان خوزستان، شرایط بهتری در تولید مسکن داشته 

باشیم.
مدیرکل راه و شهرســازی خوزستان گفت: در حال حاضر برای طرح 
تولید جهش مسکن در خوزستان زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۴ هزار 
واحد در ســطح ۳۲۰ هکتار تامین شده است اما این میزان زمین کافی 

نیست و باید دستگاه های اجرایی همراهی الزم را داشته باشند تا زمین 
بیشتری برای ساخت مسکن در خوزستان تامین شود.

وی بیان کرد: برای ســاخت مسکن در خوزستان زمین مورد نیاز نه 
تنها باید برای امسال تامین شود بلکه باید برای سال های بعد نیز تامین 
شــود تا بتوانیم برنامه دولت برای ســاخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در 

خوزستان را اجرایی کنیم.
رضایــی افــزود: حدود ۵۰۰ هکتــار اراضی در محدوده شــهرهای 
خوزســتان داریم که کاربری مســکونی ندارند. این اراضی باید تغییر 
کاربری داده شــوند و برای ساخت مسکن تخصیص پیدا کنند. در این 
زمینه دستگاه های اجرایی باید همکاری داشته باشند تا بتوانیم به سرعت 

این کار را انجام دهیم.
وی گفت: ۳۷۵ هکتار زمین در شــهرهای خوزستان وجود دارد که 
در اختیار دستگاه های دولتی است و بالاستفاده هستند و عالوه بر این، 
برخی از این زمین ها مشکالتی برای شهرها ایجاد کرده اند که می توان از 

این زمین ها برای تولید مسکن استفاده کرد.
مدیرکل راه و شهرســازی خوزستان افزود: در راستای قانون جهش 
تولید مســکن ۲ هزار هکتار از اراضی ملی شناسایی شده است که باید 
به حریم شــهرهای خوزستان الحاق شود و انتظار داریم اداره کل منابع 

طبیعی خوزستان اراده ویژه ای در این زمینه داشته باشد.

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
کرمان گفت: مصرف درست و بهینه گاز در تمامی بخش ها در روزهای 
سرد سال قطعا در کنار برنامه ریزی های صورت گرفته توسط شرکت 

گاز استان کرمان ضروری است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، منوچهر فالح بیان 
کرد: این شــرکت تمام تالش خود را جهت جلوگیری از قطعی گاز در 
فصول سرد سال انجام داده و امیدواریم سایر بخش ها نیز با مصرف بهینه 

گاز در کنار ما باشند.
مدیرعامل شرک گاز استان کرمان گفت: اولویت ما تأمین انرژی بخش 
خانگی است و یقیناً با همراهی مردم عزیز استان، گاز صنایع و نیروگاه 

ها نیز تامین خواهد شد.
وی افزود: اســتفاده از تجهیزات مناسب در همه ی بخش ها اعم از 
صنعتــی، نیروگاهی و خانگی قطعا کمک بزرگی به مصرف بهینه و در 
نتیجه تامین گاز استان می کند بنابراین از همشهریان عزیز خواستاریم 
در ایــن خصوص اقدامات الزم را انجام دهند تا  به لطف خدا در فصول 

سرد، محدودیت مصرف برای صنایع و نیروگاه ها اعمال نشود.
فالح بیان کرد: تعمیرات اساسی ایستگاه ها و تأسیسات، رسیدگی به 
درخواست مشترکین ثبت نام شده در طرح بهینه سازی موتورخانه ها از 
جمله اقدامات با ارزشی است که توسط شرکت گاز استان کرمان در حال 
اجراست تا دغدغه ای در خصوص  فصل سرد سال وجود نداشته باشد.

وی با اشــاره به اینکه شروع فصل سرما با لزوم بکارگیری وسایل گاز 
ســوز و استفاده از وسایل گرمایشی همراه اســت، افزود: از هم استانی 
های عزیز خواهشــمندیم با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث ناگهانی 

جلوگیری کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در پایان گفت: برنامه ریزی دقیق، 
بهینه سازی سیستم های انرژی، رفع مشکالت موتورخانه ها و بسیاری 
از اقدامات دیگر وظایفی بوده که شرکت گاز استان کرمان با تمام قدرت 
ســعی در انجام آنها داشــته اما این عوامل بدون شک همکاری مردم و 
ســایر بخش ها را می طلبد که امیدواریم بتوانیم با رعایت نکات ایمنی 
و موارد مرتبط با مصرف بهینه ســوخت توســط آنها زمستان آرامی را 

پشت سر بگذاریم.

اراک-  فرناز امیدی: مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: 
در سفر ۲ روزه وزیر ورزش و جوانان به استان مرکزی ۱۲ پروژه عمرانی 

با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
عابد حقدادی در نشســت کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداری 
مرکزی با اشــاره به ســفر دو روزه وزیر وزیر ورزش و جوانان به استان 
مرکزی، اظهار کرد: وزیر ورزش در این سفر عالوه بر حضور در تعدادی از 
فعالیت های فرهنگی و ورزشی، نشست با جوانان، فعاالن ورزشی، جوانان 
اشتغال آفرین، در همایش پیاده روی صبح و نشاط نیز شرکت می کند.

وی ادامه داد: ۱۲ پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در 
استان با حضور وزیر ورزش افتتاح می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان مرکزی تصریح کرد: پیست تارتان 
مجموعه ورزشــی پنجم مرداد، سالن طبقاتی شهرستان زرندیه، زمین 

چمن فجر ســاوه، زمین چمن امیرکبیر اراک، سالن ورزشی محالت، 
۵ زمین چمن روســتایی در شهرستان های مختلف و مجتمع ورزشی 

خورشید خمین و… از جمله پروژه های افتتاحی است.
حقــدادی افزود: با توجه به اینکه ۲۶ مهر تا دوم آبان به عنوان هفته 
ورزش نامگذاری شــده، یک همایش پیــاده روی البته با رعایت فاصله 
گــذاری اجتماعی در منطقه ویژه گردو همراه بــا راه اندازی غرفه ها و 

ایستگاه های ورزشی پیش بینی شده است.
وی عنوان کرد: بــرای برگزاری همایش پیاده وری صبح و نشــاط 
پروتکل الزم از سوی شهرداری و نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی 
و… پیش بینی شــده است و این همایش به صورت زنده از شبکه سه 

سیما پخش می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: حضور اورژانس 
سیار، آتش نشانی، اتوبوس و نیروی انتظامی و… در این همایش الزامی 

است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان صنعت،معدن 
و تجارت اســتان بوشــهرگفت: تأمین مالی طــرح های صنعتی نیمه 
تمام  بــزرگ از طریق شــرکت پــروژه )ســهامی عام( بــا همکاری 

سازمان  بورس و  اوراق بهادارقابل تامین است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت،معدن و تجارت اســتان 
بوشهر، سید حسین حسینی افزود: با توجه به برنامه های وزارت متبوع 
در سال ۱۴۰۰ مبنی بر استفاده از ظرفیت  بازار سرمایه و ابزارهای نوین 
برای تأمین مالی پروژه ها و طرح های در دســت اجرای حوزه  صمت ، 
به همیــن منظور و برای تنوع بخشــی به راه های تأمیــن مالی برای 
تکمیل و توسعه سرمایه گذاری ها، در تعامل نزدیک با سازمان بورس و 
اوراق بهادار، دســتورالعمل عرضه عمومی شــرکت سهامی عام پروژه 

تصویب و ابالغ گردیده اســت . حسینی عنوان کرد: درهمین خصوص 
فرصت مناســبی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه  هایی که حداقل با 
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان و دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد 
هستند را فراهم آورده که درصورت تأیید توجیه پذیری طرح ها توسط 
ســازمان بورس، امکان صدور مجوز و پذیره نویسی عمومی آنها وجود 
خواهد داشت. رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تصریح کرد: 
با توجه به هماهنگی به عمل آمده وزارت  صمت با شرکت فرابورس به 
منظور تسریع در تأمین مالی  پروژه های دارای اولویت وزارت  صمت ، 
متقاضیان در استان بوشهر که تمایل به استفاده از این ابزار را دارند می 
توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰  پروژه های خود را به این سازمان 

اعالم نمایند.

در دیدار مدیرعامل آبفای استان اصفهان و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح شد؛

فعاالن رسانه ای تبعات ناشی از خشکسالی را به خوبی برای مردم تشریح کرده اند

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت:

تامین زمین برای ساخت ۲۴ هزار واحد مسکونی در خوزستان

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

مصرف بهینه گاز در روزهای سرد سال الزم و ضروری است

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اعالم کرد؛

افتتاح 1۲ پروژه عمرانی با اعتبار 1۰۰ میلیارد تومان در استان مرکزی

اجرای طرح تأمین مالی طرح های صنعتی نیمه تمام  بزرگ در استان بوشهر با همکاری سازمان بورس

روکش آسفالت خیابان ها
به قلم:  محمد آگاه پناه

عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چیست؟
نوع روکش و آسفالت را می توان به سادگی با توجه به حجم ترافیک شهری در خیابان و نوع خاک انتخاب نمود اما گاهی انتخاب روکش 
آسفالت آنقدر پیچیده می شود که باید با توجه به تحقیقات و پژوهش های سنگین صورت گرفته و فاکتور های مهم و وزین مانند چرخه 
هزینه زندگی انتخاب کرد. هر گاه که در انتخاب از متدولوژی استفاده شود باید سبک انتخاب شده عینی، منطقی، علنی، قابل توضیح 
و مهم تر از همه این که بهترین معیار برای پرداخت کننده مالیات را در بر داشته باشد. روکش کردن خیابان ها کاری بسیار دشوارتر از 
آسفالت کردن مسیر درب منزل تا پارکینگ اتومبیلتان است. اما آسفالت کردن خیابان ها با این نوع آسفالت بسیار متفاوت است چرا که 
آسفالت مطلوب می بایست در برابر ترافیک و عبور و مرور سنگین اتومبیل ها و بدی شرایط آب و هوایی بسیار مقاوم بوده و از نظر همواری 
به گونه ای باشد که بتوان بر روی آن هاکی بازی کرد.همچنین اگر عمل آسفالت کردن خیابان ها به خوبی صورت گرفته و از آن به خوبی 
محافظت شود جذابیت خاصی را به خیابان ها و خانه ها ومغازه ها می بخشد. باید از آسفالت خیابان ها طوری محافظت شود که در زمستان 
ها در اثر برف و یخبندان آسیبی نبیند و در تابستان هم آلودگی و کثیفی بر آن تاثیر گذار نباشد. اگر آسفالت این گونه باشد بدیعی است 

که مقرون به صرفه، بادوام و دائمی خواهد بود و همچنین نگهداری از آن نیز راحت تر می باشد.
برای تحقق این امر سه فاکتور اساسی وجود دارد که عبارتند از:

۱(طراحی مناسب۲(استفاده از مصالح و مواد مرغوب۳(اجرای صحیح عملیات ساخت و زیرسازی ومهمتر از آن نظارت صحیح
*حدود ۶ تا 8 میلیمتر از سطح باالیی زیرسازی باید با سنگ ریزه های زبر و در عین حال متراکم پر شود.

*برای عریض سازی و زیرسازی دوباره خیابان باید مجددا عملیات زیرسازی با سنگ ریزه ها صورت گیرد تا زه کشی محل اجرا با اطمینان 
بیشتری انجام شود.

روکش کردن: آنچه می بینیم و به نظر مناسب می آید ملزوما مطلوب نیست. به عنوان مثال اگر روکش خیابان در نظر صاف و هموار می 
آید دلیل بر مطلوب بودن و مناسب بودن آن نیست. در واقع آنچه فاکتور اصلی در مطلوب بودن آسفالت مد نظر است تراکم و ضخامت 

آسفالت اجرایی است.
*راههای ورودی و اختصاصی به کمترین تراکم ضخامت یعنی چیز در حدود ۵۰ میلیمتر آسفالت مخلوط گرم نیازمند است.

*ضخامت هر الیه آسفالت معموال سه چهارم ضخامت آسفالت نرم و مخلوط و گرم است. پیمانکار می بایست در قراردادش میزان ضخامت 
و تراکم روکش را بطور دقیق ذکر کند تا ابهامات در این مورد از بین رفته و از هر گونه کارشکنی ممانعت به عمل آید.

*برای اینکه دوام آسفالت بیشتر شود بهتر است که ۵۰ میلیمتر به زیرسازی و ۴۰ میلیمتر به الیه های رویی و سطح خیابان اختصاص یابد.
روکش خیابان ها باید دارای شیب باشد_در شیب گذاری گذاشتن شیب یک چهارم اینچ در هر ۳۰/۵ معمول است. )۲ سانتی متر متر 

برای هر یک متر عرض(
 *برای هر ۳۰ متر از خیابان ارتفاع شیب می بایست ۴۶۰ میلیمتر باشد.

*زه کشی باید از ساختمان ها فاصله داشته باشد و نباید اجازه داد تا آب در لبه آسفالت خیابان جمع شود. 
*سنگ ریزه هایی که در شالوده به کار می رود باید طوری ریخته شود که ضخامت در همه جا یکسان باشد

*در بخش زیرین آسفالت از گیاه کش ها استفاده کنید تا اگر احیانا آسفالت در آینده ترک برداشت در آنجا گیاه روئیده نشود و آسفالت 
متالشی نگردد. 

*باید آســفالت در درجه حرارت مناســب قرار گیرد. اگر حرارت داده شــده بیش از حد باشــد )که در این حالت دود آبی رنگی از روی 
آســفالت متصاعد می شــود( ســطح آســفالت پس از مدت کوتاهی ترک بر می دارد و  آســفالت زودتر از مدت مقرر سخت و سفت 

می شود.) بنابر این یکی از مواردی که باید مد نظر قرار داد و نظارت صحیحی بر آن داشت کنترل درجه حرارت آسفالت میباشد(
*پیمانکار نباید در یک برجستگی بیش از ۵ سانتی متر آسفالت مخلوط گرم بریزد.

آموزش 51۴5 نفر ساعت از کارکنان شرکت انتقال توسط منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز

ساری – دهقان : سرپرست منطقه 9 از آموزش ۵۱۴۵ نفر ساعت از کارکنان 
شــرکت انتقال گاز توســط منطقه 9 خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی، محی الدین مفخمی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره های 
آموزشــی در ســازمان ها، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۱۴۵ نفر 
ساعت، توسط منطقه 9 به کارکنان شرکت انتقال گاز آموزش داده شده است. 
وی با بیان اینکه کارکنان در ۲۶ دوره آموزشی برگزار شده به صورت مجازی و 
قالب وبینار شرکت کرده اند، افزود: از ۵ هزار و ۱۴۵ نفر ساعت آموزش، ۳ هزار 
۵۵8 نفر ســاعت آموزش برای کارکنان رسمی، 8۷۲ نفر ساعت برای کارکنان 
قرارداد مستقیم و ۷۱۵ نفر ساعت آموزش نیز برای کارکنان ارکان ثالث بوده است. مفخمی یادآور شد: همچنین کارکنان منطقه 9 نیز با 
شرکت در دوره های آموزشی مختلف که از سوی مناطق دهگانه برگزار شد به میزان ۲۰9۵ نفر ساعت، آموزش دیده اند. سرپرست منطقه 
9 عملیات انتقال گاز پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات را در گروی ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی آن سازمان 

دانست و بر حضور کارکنان منطقه در دوره های آموزشی تاکید کرد.

طی 6 ماهه سال جاری ؛
مراجعه 1۴هزار و ۴35 خودروهای سنگین به مراکز معاینه فنی خودروهای 

سنگین گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: سعید حسین رضایی، رئیس اداره ایمنی و 
ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن با اعالم این خبر 
گفت: طی ۶ ماهه سالجاری ۱۴ هزار و ۴۳۵ خودروهای سنگین به مراکز معاینه 
فنی خودروهای سنگین گیالن مراجعه نمودند. وی افزود: در ۶ ماهه۱۴۰۰ به 
طور متوسط ماهیانه بیش از ۲هزار و۴۰۰خودروی سنگین شامل انواع کامیون، 
اتوبوس و مینی بوس به دو مرکز فعال معاینه فنی استان مراجعه نمودند که ۷۷ 
درصد آنها موفق به اخذ برگه معاینه فنی شدند. سعید رضایی در ادامه گفت: در 
۶ ماهه سالجاری تعداد ۱۴هزار و ۴۳۵ خودروی سنگین به مراکز معاینه فنی 
استان مراجعه نمودند که از این تعداد۱۱هزار و ۱۶۱ مورد پس از سپری نمودن مراحل مختلف تست مکانیزه برگه معاینه فنی دریافت 
نمودند و به ۳هزار و ۲۷۴مورد نیز به دلیل داشتن اشکاالت فنی جهت رفع نواقص نواقص مشاهده شده و مراجعه مجدد به مرکز معاینه 
فنی مهلت الزم داده شد. وی خاطر نشان نمود: خودروهای سنگین پس از ورود به مراکز معاینه فنی مراحل مختلف تست مکانیزه را که 
شامل بررسی میزان آالیندگی - میزان صدا - لغزش جانبی چرخهای جلو - تست کمک فنر - تست کیلومترشمار- تست ترمز- تست 

جلوبندی - تست ظاهری اطراف بدنه - تست نورچراغ را پشت سر می گذارند و در صورت تایید برگه معاینه فنی دریافت می نمایند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان : 
حجم گاز دریافتی استان در 6 ماهه سال جاری افزون بریک میلیارد و 616 

میلیون متر مکعب
 گرگان-نادر کرمی: علی طالبی با بیان خبرفوق از دریافت نزدیک به یک میلیارد ۶۱۶ میلیون و 8۰۰ هزار مترمکعب گازدر ســال 
۱۴۰۰  دراستان گلستان در طول مدت  ۶ ماهه ابتدای سال خبرداد.وی افزود:این میزان مربوط به بخشهای مختلف گازرسانی اعم ازبخش 
خانگی،تجاری، صنعتی،نیروگاه ،کارخانه سیمان و جایگاههای CNG می باشد که از ابتدای فروردین لغایت  پایان شهریور ماه دریافت 
و به مصرف رسیده است.طالبی ادامه داد:از این میزان مصرف  حدود 9۰9 میلیون مترمکعب که ۵۶ درصد را شامل می شود مربوط به 
نیروگاهها،حدود ۵۰ میلیون مترمکعب مربوط به کارخانه سیمان ، ۱۲۱ میلیون متر مکعب برای جایگاههای  CNG و ۵۳۶ میلون متر 
مکعب نیزاختصاص به بخشهای خانگی و تجاری دارد.  وی  تصریح کرد:درهمین راستا درمدت زمان مشابه سال گذشته حجم گازدریافتی 
استان در بخشهای مختلف مصرف،نزدیک به یک میلیارد و ۴۳8  میلیون متر مکعب بوده است . این مقام مسئول با بیان اینکه اولویت 
مصرف گاز بویژه در ایام ســرد سال بخش خانگی می باشد .ازداشت:برابربخشنامه دولت و همچنین اطالع رسانی های انجام شده،کلیه 
واحدهای صنعتی،تجاری و اداری استان باید مجهز به سوخت دوم باشند تادر صورت لزوم از سوخت جایگزین استفاده نمایند.مدیرعامل 
شرکت گازاستان گلستان با اشاره به شروع فصل سرد سال از همه مشترکین گاز درخواست کرد تا با صرفه جویی و مدیریت مصرف گاز، 

ضمن کاهش هزینه های خانوار، شرایط را برای توزیع پایدار و مطمئن گاز در فصل زمستان برای تمام نقاط استان فراهم کنند

برگزاری آئین افتتاحیه کالسهای آموزشی فرهنگسرای استاد شهریار
اسالمشهر- سحر عمروانی:  آئین افتتاحیه کالسهای آموزشی آروند در فرهنگسرای استاد شهریار با حضور مسئولین شهری برگزار 
شد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، مراسم افتتاحیه کالسهای آموزشی آروند )عکاسی، فیلمبرداری، فتوشاپ و غیره...( با 
حضور شهروندان ، اعضای شورای اسالمی شهر اسالمشهر ، برخی از مسئولین و مدیران شهری در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای استاد 
شــهریار شهرک امام حسین)ع( برگزار گردید. در پایان این مراسم مرتضی خانعلی نایب رئیس شورای اسالمی شهر به همراه سیداکبر 
اسحقی و رضا عظیمی از دیگر اعضای شورای اسالمی شهر، و مصطفی ابراهیمی سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی از کتابخانه ، دارالقرآن 
شعبه امام حسین)ع( ، کالسها و واحدهای اداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واقع در فرهنگسرای استاد شهریار، بازدید 

و با پرسنل این مجموعه دیدار نمودند.

قــم- خبرنگار فرصت امروز: پوســتر روز قم با شــعار محوری 
»با آمدنت عید به قم می آید« و برچســب #درامتدادیاری در حاشــیه 
یازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با حضور اعضای شورا 

و شهردار قم رونمایی شد.
بــه گزارش شــهرنیوز، ۲۳ ربیع االول ســالروز ورود حضرت فاطمه 
معصومه )س( به این شــهر، با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان 
به روز قم نام گذاری و از ســال 98 وارد تقویم مناسبت های استان شده 
و طی سه سال گذشته برنامه های جهت بزرگداشت این روز تاریخی که 
نقطه عطفی در توسعه و سرآغاز فصل نوینی از شکل گیری شهر مقدس 

داشته، به اجرا درآمدهاست.
به همین مناســبت و در آستانه هشتم آبان ماه سال جاری و سالروز 
ورود پر خیروبرکت حضرت فاطمه معصومه )س( به شــهر مقدس قم 
۲۳ ویژه برنامه متنوع فرهنگی هنری به همت شــهرداری قم در سطح 

شهر اجرا می شود.
تقویــت حس تعلق به شــهر مقدس قم و افزایــش هویت فردی و 
اجتماعی شــهروندان به همراه بسترســازی جهت معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری و آشنایی بیشتر شهروندان و مردم ایران با ظرفیت های 

فرهنگی، مذهبی، تاریخی و علمی از اهداف مهم روز قم است.

همچنین مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم در 
حاشیه رونمایی از پوستر روز قم طی سخنانی از رایزنی برای ثبت روز قم 

در تقویم ملی ایران نیز خبر داد.

در یازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم؛

 از پوستر روز قم رونمایی شد
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همه آن چیزی که باید درباره بازاریابی درونگرا بدانیم

به قلم: ترور نیکوالس / نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم: امیر آل علی

به صورت کلی این امر که مش��تری این احس��اس را داشته باشد که به سراغ برند آمده و در این مسیر فشاری از جانب 
شما وجود نداشته است، به آن بازاریابی از جنس درونگرا و یا جاذبه ای گفته می شود. برای مثال ممکن است مخاطب در 
جست و جوی اینترنتی خود، با برند شما آشنا شود. این اصطالح نخستین بار در سال 2005 توسط رایان هالیگن )مدیر 
س��ایت HubSpot( مطرح ش��د. به عقیده او این روش می تواند برای کسب و کارهای کوچک و شرکت های دانش بنیان 
فوق العاده باشد. با این حال طبیعی است که این روش تنها برای دو گروه فوق نبوده و حتی بزرگترین برندها نیز می توانند 
از آن استفاده نمایند. در این زمینه شما با تمرکز به نیاز بازار، زمینه آشنایی افراد را با برند خود ایجاد خواهید کرد. درواقع 
هدف جذب مشتری ارگانیک بوده و این امر در تقابل با روش های رایجی است که به هر طریقی تالش برای فروش انجام 
می شود. درواقع تالش های بیش از حد، در اکثر موارد جامعه هدف را آزار می دهد و وجهه برند را خراب می کند. با این حال 
در جذب ارگانیک مشتری، همه چیز کامال متفاوت خواهد بود. به صورت خالصه در روش های مرسوم، شما مشتری را پیدا 
می کنید ولی در بازاریابی درونگرا، مشتری شما را پیدا خواهد کرد. در ادامه مزیت های بازاریابی درونگرا، بررسی خواهد شد. 
1-ساده سـازی اقدامات : اگر از بازاریابی درونگرا اس��تفاده نکنید، ش��ما پروسه سخت و طوالنی ای را در زمینه فروش و 
بازاریابی خواهید داشت. درواقع شما نیاز به انجام اقدامات متنوعی دارید و ممکن است در برخی از موارد، به علت فشار بر 
روی مشتری، نتایجی را هم به دست نیاورید. سختی های این مسیر خصوصا برای تیم های کوچک، کامال فرسایشی خواهد 
بود. با این حال در بازاریابی درونگرا، ش��ما تنها به نیاز مش��تری توجه داشته و با اقدامات درست، باقی مراحل توسط خود 
مشتری انجام خواهد شد. در این زمینه نکته جالب این است که براساس آمارها، بیشتر مشتریان تمایل دارند که خودشان 
اقدام به پیدا کردن برند نمایند. به همین خاطر است که بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که دیگر دوران تبلیغات 

مستقیم گذشته است. 
2-بهبود روابط با مشتریان : این موضوع خصوصا در درازمدت مشهود است. علت این امر نیز به این خاطر است که شما 
حاصل جست و جوی مشتری بوده و طبیعی است که تمایل از سوی آنها باال باشد. تحت این شرایط نگه داشتن آنها نیز 
به مراتب ساده تر است. درواقع اگر قرار بود که آنها جذب برندی دیگر شوند، شما را انتخاب نمی کردند. با این حال نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که چنین اقدامی به معنای عدم فعالیت نبوده و تنها به این موضوع اشاره دارد 
که شما نباید اصرار بر جذب مشتری داشته باشید. این موضوع مشتری را در حالت تدافعی می برد. با توجه به این امر که 
شما درگیر کارهای بی نتیجه بازاریابی به شیوه های رایج نخواهید شد. این امر طبیعی است که بتوانید بر روی بهبود ارتباط 
خود با مشتریان تمرکز نمایید. تحت این شرایط شما از یک برند، مفهومی باالتر را برای مشتریان خود پیدا خواهید کرد 
و طبیعی است که آنها شما را به اطرافیان معرفی کنند. درواقع تبدیل شدن مشتری به سفیر برند، در این حالت بیشترین 

احتمال را دارد. 
3-افزایش آگاهی نسبت به برند : با توجه به این امر که مشتری به سراغ شما می آید، طبیعی است که مطالعات الزم را 
انجام داده باشد. درواقع در این استراتژی، از همان ابتدا اطالعات مشتری نسبت به برند شما کامل خواهد بود. نمونه ساده 
این امر را می توان حضور مدیر شرکت در یک برنامه دانست. درواقع اگر در این برنامه مشتری بتواند توجه مخاطب را به 

سمت خود جلب نماید، حتی بدون کوچک ترین تبلیغ برند نیز آنها نسبت به فعالیت شما کنجکاو خواهند شد.
4-کاهش هزینه ها : درواقع این استراتژی کامال مقرون به صرفه بوده و به همین خطر هر برندی می تواند از آن استفاده 
کند. درواقع برندهایی که از این استراتژی استفاده می کنند، حتی به افراد کمتری برای تیم خود هم نیاز دارند. به همین 

خاطر صرفه جویی در هزینه ها صرفا به خاطر کاهش اقدامات و کنار رفتن تبلیغات نیست. 
5-نرخ تبدیل مشتری باالتر: مشکل بزرگ تبلیغات و اقداماتی که جامعه هدف را تحت فشار برای خرید قرار می دهد 
این است که نرخ تبدیل مشتری پایینی دارند. درواقع ممکن است هزاران نفر تبلیغ شما را مشاهده کرده باشند. با این حال 
حتی یک نفر هم مشتری شما نشود. با این حال در حدود بیش از ۷0 درصد افرادی که برند شما را پیدا می کنند، مشتری 

خواهند شد. بدون شک این موضوع یک معیار بسیار مهم محسوب می شود. 
در رابطه با مزیت های بازاریابی درونگرا ذکر این نکته ضروری است که این استراتِژی همواره در تالش است تا مشتری های 
مناسبی را برای کسب و کار پیدا کند و در ادامه با برقراری ارتباطی عمیق، زمینه ایجاد وفاداری را مهیا سازد. درواقع بیشتر 
روش های بازاریابی سنتی دیگر کارایی خود را از دست داده اند و مشتری های مدرن را به اندازه کافی ترغیب نمی کنند. در 
این زمینه سه اقدام اصلی وجود دارد که شامل جذب کردن، درگیر کردن و ترغیب کردن است. این امر در حالی است که 
در بازار سنتی، تمایل بیشتر به سمت قیف فروش است. با این حال چه مزیتی برای فعالیت بر روی افرادی وجود دارد که 
تحت هیچ شرایطی به مشتری شما تبدیل نخواهند شد؟ در این روش شما باید به دنبال تعامل دو طرفه مناسب و ایجاد 
لذتی طوالنی باش��ید تا در کنار جذب، ماندگاری مش��تری نیز رخ دهد. برای مثال دادن اطالعات ارزشمند، اقدام است که 

در زیرمجموعه بازاریابی درونگرا قرار می گیرد. با این حال در بازاریابی سنتی مانند تبلیغات، تنها فروش مطرح بوده است.
در این مرحله ابزارهای جذب در بازاریابی درونگرا را بررسی خواهیم کرد که مورد زیر را شامل می شود. 

1-وب سایت : بازاریابی درونگرا با توجه به این امر که شیوه ای جدید محسوب می شود، در تالش است تا از بهترین بستر 
استفاده کند. براساس آمارها امروزه اینترنت، به مهمترین مکان برای بازاریابی تبدیل شده است. به همین خاطر نیز طبیعی 
است که توجه کامل این استراتژی به اینترنت معطوف باشد. به صورت کلی شما نیاز به فضایی دارید که مخاطب بتواند شما 
را پیدا کند و پس از این مرحله، تمامی موارد مورد نیاز خود را در دسترس داشته باشد. برای مثال ممکن است تصور کنید 
که با وبالگ نویسی در سایت های محبوب نیز مشتری شما را پیدا خواهد کرد. با این حال اگر فضای اصلی وجود نداشته 
باشد، طبیعی است که مرحله شناخت و جست و جو رخ نخواهد داد و خریدی را هم شاهد نخواهید بود. به صورت کلی 

شما به وب سایتی حرفه ای نیاز خواهید داشت. 
2-سئو: با توجه به این امر که در موارد گذشته اعالم شد که مشتری پیداکننده برند شما خواهد بود این امر بسیار مهم 
است که شانس دیده شدن باالیی را داشته باشید. این موضوع تنها زمانی رخ می دهد که در زمینه سئو به حرفه ای ترین 
شکل ممکن اقدام نمایید. در این رابطه فراموش نکنید که همواره ترندهای جدید معرفی می شود و به همین خاطر ضروری 

است تا فردی حرفه ای را استخدام نمایید. 
3-آنالیز: شما تنها زمانی می توانید نسبت به درست بودن اقدامات خود و قرار داشتن در مسیر صحیح اطمینان داشته 
باشید که آمارها را بررسی کنید. این اقدام در زمینه شناخت نیاز مشتری نیز بسیار مهم است. در این رابطه خوشبختانه 

انواع نرم افزارها وجود دارد که اطالعات را با تحلیل های الزم، در اختیار شما قرار خواهند داد. 
4-شبکه های اجتماعی: با توجه به این امر که بیشتر زمان افراد در بستر اینترنت صرف شبکه های اجتماعی می شود، الزم 
است تا به این بستر نیز توجه ویژه داشته باشید. در این رابطه فراموش نکنید که فعالیت در شبکه های اجتماعی به معنای 
تبلیغ نبوده و شما باید تولید محتوای حرفه ای و ارزشمند داشته باشید. این موضوع خود کار هزاران تبلیغ را خواهد کرد. 

5-ایمیل مارکتینگ : با توجه به این امر که امروزه هر فردی حداقل یک ایمیل دارد، اس��تفاده از آن می تواند فرصتی 
ایده آل برای ش��ناخته ش��دن باشد. در این زمینه نحوه اس��تفاده از این بستر بسیار مهم بوده و بیشتر به زمانی اختصاص 
پیدا خواهد کرد که مشتری شما را شناخته است و شما از این بستر برای ایجاد ارتباط بهتر و برطرف کردن نیاز مشتری، 

استفاده خواهید کرد. 
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اگرچه بیش��تر افراد با مفهوم س��ئو آشنایی دارند، با این 
حال مفهوم بزرگتر آن را باید SEM دانس��ت که به معنای 
کلیه روش هایی اس��ت که باعث خواهد شد تا از موتورهای 
جس��ت و جو، درآمد بیشتری را داش��ته باشید. تحت این 
شرایط تبلیغات کیکی هم در زیرمجموعه آن قرار می گیرد. 
با این حال س��ئو تنها به این موضوع اش��اره دارد که الزم 
اس��ت تا شرایط س��ایت را برای بهتر دیده شدن مهیا کرد. 
برای این امر که از SEM بهترین استفاده را داشته باشید، 
آشنایی با اش��تباهات رایج افراد بدون شک راهنمای عمل 
بس��یار خوبی خواهد بود ک��ه در ادامه 10 مورد منتخب را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-تبلیغات و کمپین های گسترده 

اگرچ��ه ممکن اس��ت عجیب به نظر برس��د، با این حال 
واقعیت این اس��ت که امروزه به خاطر س��طح دسترس��ی 
بس��یار باالی مش��تریان به اطالعات، دیگر نمی توان آنها را 
با اقداماتی نظیر بمباران تبلیغاتی و کمپین های گس��ترده 
به مشتری تبدیل کرد. نکته ای که در این زمینه باید مورد 
توجه قرار دهید این اس��ت که در اقتصاد امروز، مش��تری 
به کس��ی اطالق می شود که برند ش��ما را صرفا برای یک 
ب��ار خری��د انتخ��اب نکنند. تحت این ش��رایط ش��ما تنها 
زمان��ی می توانید خ��ود را در زمینه جذب مش��تری موفق 
تلق��ی نمایید ک��ه تمایل ب��رای خرید مجدد، مهیا ش��ده 
باش��د. واقعیت این است که امروزه تبلیغات دیگر جذابیت 
گذش��ته را نداشته و شما باید تولید محتوای حرفه ای برای 
تمامی محصوالت خود داش��ته باشید. درواقع مشتری باید 
به خوبی قانع ش��ده باش��د که چرا باید از محصوالت شما 
اس��تفاده کند. همچنین الزم اس��ت تا ب��رای هر محصول، 
اس��تراتِژی جداگانه ای داشته باشید. درواقع دیگر نمی توان 
با کمپین های بزرگ، انتظار داش��ت که تمامی محصوالت 
به فروش برس��د. برای درک بهتر این موضوع بهتر اس��ت 
که نگاهی به آمارها داش��ته باشید تا تفاوت های مشتریان 
را بهتر بتوانید درک نمایید. همچنین اس��تفاده از ابزارهای 
تحلیل و سایت هایی که در این زمینه فعالیت دارند، به شما 

در فعالیت هرچه بهتر کمک خواهند کرد. 
 SEM و SEO 2-عدم هماهنگی میان

یکی دیگر از مش��کالت رایج این اس��ت که افراد تنها به 
س��ئو توجه دارند. این امر در حالی اس��ت که شما باید این 
اقدام را با توجه به مقوله بزرگتر آن انجام دهید. تحت این 
ش��رایط طبیعی اس��ت که برخی از اقدامات از لیست شما 
خارج ش��ود. این نکته مهم باعث شده است که بسیاری از 

سایت ها از سئو خود نتیجه الزم را نداشته باشند. 
3-عدم مدیریت درست هزینه ها 

برخی از مدیران بر این باور هس��تند که برای رش��د یک 
کس��ب و کار الزم اس��ت تا هزینه زیادی را متحمل ش��د. 
اگرچه این موضوع بدون ش��ک تاثیرگذار است، با این حال 
آی��ا تاکنون به این موضوع فک��ر کرده اید که اگر همه چیز 
مطاب��ق پیش بینی ها جلو نرود چ��ه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
ب��ا نگاهی ب��ه بزرگتری��ن برندهای جهان متوج��ه این امر 
خواهید ش��د که آنها ابدا  شروعی درخشان و پرزرق و برق 
را نداش��ته اند. درواق��ع آنها حتی یک دفت��ر کار واقعی هم 
نداش��ته و با حداقل هزینه ها ش��روع کرده اند. این موضوع 
باعث ش��ده ت��ا در ابت��دای کار خود متحم��ل هزینه های 
سنگین نشوند. درواقع بسیاری از مدیران برای پوشش این 

هزینه ها به سراغ سرمایه گذار می روند که این موضوع باعث 
خواهد ش��د تا بخش زیادی از سهام شرکت از دست برود. 
دلی��ل نگاه منفی ب��ه این موضوع هم به این خاطر اس��ت 
که ش��ما در ابتدای کار خود برندی ارزشمند را در اختیار 
ندارید و این امر طبیعی اس��ت که س��رمایه گذار در جایگاه 
باالتر قرار گیرد و قراردادی منصفانه را نداش��ته باش��ید. با 
این حال هنگامی که مراحل رش��د الزم شکل گرفته باشد، 
شما می توانید قراردادی را امضا نمایید که حتی برای شما 
نتیجه بخش تر محس��وب می ش��ود. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود که خصوص��ا در ابتدای کار خ��ود در تالش برای 
کاهش هزینه ها تا مرحله رشد اولیه باشید. در جهان امروز 
که اینترنت به مهمترین بس��تر تبلیغاتی افراد تبدیل شده، 
طبیعی اس��ت که شما بیش��ترین تمرکز و هزینه را هم در 
همین بخش انجام دهی��د. توجه به هزینه کمتر هم باعث 
خواهد ش��د تا به دنبال روش های خالقانه تری باشید. برای 
موفقیت در این بخش، پیگیری مداوم هزینه ها امری کامال 

ضروری خواهد بود.
4-عدم استفاده از کلمات کلیدی منفی

یکی از عجیب ترین موضوعات این اس��ت که افراد تصور 
می کنند استفاده از کلمات کلیدی منفی، ضدتبلیغ خواهد 
بود. بر این اس��اس یک نویس��نده هم نباید در متن کتاب 
خ��ود از کلمات منفی اس��تفاده کنند. ای��ن موضوع باعث 
می ش��ود که در س��ایت ها با صرفا کلماتی مواجه باشیم که 
بار معنایی مثبت به همراه دارند. تحت این شرایط مشتری 
کامال به ش��ما ش��ک خواهد کرد. درواقع ای��ن امر طبیعی 
است که هیچ برندی در باالترین سطح ممکن قرار نداشته 
باشد. تحت این شرایط الزم است تا از ضعف ها نیز صحبت 
شود. درواقع ش��ما باید این قانون نادرست را کنار بگذارید 
و کلمات منفی موردنیاز را هم مورد توجه قرار دهید. نکته 
جالب این اس��ت که براس��اس آمارها، بسیاری از جست و 
جوهای افراد براس��اس همین کلم��ات کلیدی منفی انجام 

می شود. 
5-عدم توجه به منافع شرکت 

بس��یاری از مدی��ران براس��اس س��لیقه خ��ود تصمی��م 
می گیرند. این امر در حالی اس��ت که منافع شرکت مهمتر 
از هر چیزی است. تحت این شرایط حتی ممکن است نیاز 
به این موضوع وجود داش��ته باش��د که با برندی همکاری 
نمایید که از مدی��ر آن خوش تان نمی آید. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود که نیازهای برند خود را مش��خص کرده و 
تصمیم��ات خود را تنها براس��اس آنها انج��ام دهید. با این 
اقدام شما با فرصت های جدیدی مواجه خواهید شد که در 

حالت عادی شانسی برای آنها وجود ندارد. 
6-هدف گذاری اشتباه 

همواره این نکته را به خاطر داش��ته باشید که شما حتی 
در بهتری��ن حالت ه��م نمی توانید در تمام��ی نقاط جهان 
فروش داش��ته باش��ید. درواقع برخی از بازارها ممکن است 
ابدا برای ش��ما نتیجه ای را دربر نداش��ته باشد. با این حال 
در زمین��ه بازاریابی اینترنتی، بس��یاری از برندها مکان یابی 
جغرافیایی نادرس��تی را دارند. همین امر باعث می ش��ود تا 
زم��ان و بودجه خود را از دس��ت بدهند. ب��رای مثل هنگام 
استفاده از سرویس تبلیغاتی گوگل، مخاطبان جهانی وجود 
دارد که ممکن است ابدا برای شما مناسب نباشد. به همین 
خاطر همواره باید شخصی س��ازی های الزم را انجام دهید. 
این نکته را فراموش نکنید که حتی ش��هرهای همجوار هم 
ممکن اس��ت بازار هدف شما نباش��د. درواقع در این بخش 
بسیار مهم است که هدف خود را به خوبی تعیین نمایید. 

۷-فعالیت غیرحرفه ای در یوتیوب 
بس��یاری از افراد تصور می کنند که در رابطه با اس��تفاده 

تجاری از یوتیوب به عنوان بزرگترین بستر اشتراک گذاری 
ویدئو، الزم اس��ت تا صفحه ای برای خود داشته باشند. این 
امر اگرچه نتایج خوبی را در پی دارد، با این حال اگر قصد 
سرمایه گذاری و فعالیت حرفه ای را ندارید، توصیه می شود 
ک��ه در این زمینه اقدامی را انجام ندهید. دلیل این امر نیز 
به این خاطر است که در این شبکه، رقبای متعددی وجود 
دارد ک��ه فعالیت خود را با کیفی��ت خوبی انجام می دهند. 
تحت این ش��رایط شما ش��انس بس��یار کمی را با فعالیت 
ضعیف جهت دیده شدن خواهید داشت. همچنین نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که فعالیت 
ضعیف، اعتبار برند شما را نیز نابود خواهد کرد. با این حال 
ش��ما می توانید از بخش تبلیغاتی آن استفاده کرده و برند 
را در مع��رض دید افراد مختلفی ق��رار دهید. در این رابطه 
نیز ش��ما باید به صفحاتی که تبلیغ شما قرار است بر روی 
آنها قرار گیرد و کش��ورهای هدف نیز توجه داشته باشید. 
همچنین آمارها را به صورت مداوم مورد بررسی قرار دهید 

تا از درست بودن همه چیز اطمینان داشته باشید. 
8-به دنبال راهکارهای تجربی باشید 

در بس��یاری از ش��رایط افراد در کار خود ب��ه تجربیاتی 
دس��ت پی��دا می کنند ک��ه در هیچ مقاله ای وج��ود ندارد. 
درواقع بسیاری از توصیه ها هم ممکن است برای برند شما 
نتیجه الزم را به همراه نداش��ته باشد و زمان طالیی آنها از 
دس��ت رفته باشد. تحت این شرایط اس��تفاده از تجربیات 
افرادی که در زمینه ای موردنظر ش��ما فعالیت داش��ته اند، 
بس��یار کاربردی خواهد بود. درواقع سیس��تم های مختلف، 
به علت استفاده از هوش مصنوعی ممکن است تحلیل های 
درس��ت و مطابق واقعیت موجود نداش��ته باشند. به همین 

خاطر شما نباید تنها به آنها اکتفا نمایید. 
۹-اجرای یك استراتژی بدون اختصاص زمان 

مناسب
بس��یاری از مدی��ران زمان زیادی را ص��رف انتخاب یک 
اس��تراتژی می کنند و با این حال نسبت به نتایج ابدا صبور 
نیس��تند. این امر باعث می شود که تمامی تالش های آنها، 
بی نتیجه باقی بمان��د. در این زمینه نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که در رابطه با نتایج دید 
منطقی داش��ته باش��ید و با چند مدیر دیگر هم مش��ورت 
نمایید. درواقع حتی برخی از ش��رایط ممکن اس��ت باعث 
ش��ود که شما نتایج را در زمانی به مراتب دیرتر از توقعات، 
مشاهده نمایید. در این زمینه تنها کافی است تا به صورت 
مداوم پیگیری های الزم را انجام دهید تا از قرار داشتن در 

مسیر درست، اطمینان داشته باشید. 
10-شروع اشتباه نداشته باشید

همه ما با این جمله مواجه ش��ده ایم که تنها کافی است 
ت��ا قدم اول را برداریم و همه چیز پس از آن هموار خواهد 
ش��د. این امر جمله ای کامال اشتباه بوده و تنها کافی است 
که جس��ارت برداش��تن قدم اول را داشته باش��یم. درواقع 
یک ش��روع اشتباه باعث خواهد ش��د تا فعالیت های بعدی 
ه��م متأثر از آن با نتایج الزم همراه نباش��د. در این زمینه 
توصیه می ش��ود که نسبت به قدم اول خود و فعالیت هایی 
که می خواهید شروع نمایید، توجه ویژه ای را داشته باشید. 
بدون ش��ک انتخاب های درست، ش��ما را به موقعیت های 

بسیار خوبی هم نزدیک خواهد کرد. 
در آخ��ر توصیه می ش��ود ک��ه بر روی افزای��ش دانش و 
آگاهی خ��ود در زمینه بازاریابی اینترنتی س��رمایه گذاری 
کرده و در صورت نیاز، تیمی حرفه ای را اس��تخدام نمایید. 
درواقع با توجه به س��رعت فوق العاده رش��د علم در تمامی 

زمینه ها، ابدا نباید به سطحی محدود شوید. 
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همه آن چیزی که درباره SEM باید بدانیم


