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نیم رخ بازارهای مالی 
در 7 ماهه امسال

فرص��ت ام��روز: با وجود عملکرد نزولی ش��اخص بورس تهران در 50 روز گذش��ته، آمارها نش��ان می دهد که 
بازده بازار س��هام از س��ایر بازار ها پیشی گرفته است. رشد پرش��تاب تورم در سه سال گذشته بر اهمیت بازارهای 
س��رمایه گذاری در ایران افزوده اس��ت، زیرا نرخ تورم طبق محاسبات مرکز آمار ایران، ساالنه دست کم 45 درصد 
از قدرت خرید خانوارها کم کرده است که این موضوع، نگرانی زیادی را به  ویژه در میان سپرده گذاران بانکی به  
وجود آورده است. طبق محاسبات موجود، سپرده گذاری در بانک ها حتی با فرض دریافت 20درصد سود ساالنه...
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فرصت امروز: بانک جهانی تازه ترین گزارش خود از »چشم انداز 
بازاره��ای کاالیی« را منتش��ر کرد. در این گ��زارش که دو بار در 
سال منتشر می شود، وضعیت پنج بازار کاالی اصلی جهان )انرژی، 
کش��اورزی، کودها، فلزات و موادمعدنی و فلزات گرانبها( بررسی 
می ش��ود. آنطور که بانک جهانی از چش��م انداز قیمت ها در سال 
2022 گزارش داده اس��ت، قیمت نفت به 74 دالر در هر بش��که 
می رس��د، محص��والت فلزی با کاهش قیمت مواجه می ش��وند و 
محصوالت کش��اورزی نیز تثبیت قیمتی را تجربه می کنند. این 
گزارش همچنین با بررسی قیمت فلزات گرانبها از جمله طال در 
سه ماهه سوم سال 2021، قیمت این کاال در سال 2022 را تحت 

تاثیر تنگناهای موجود در زنجیره تامین پیش بینی کرده است.
به گفته بانک جهانی، پس از ش��یوع کرون��ا، بازارهای کاالیی 
جهان در سال های 2020 و 2021 با چالش های پنجگانه »اختالل 
در عرض��ه و تقاضا«، »ش��رایط نامس��اعد آب و هوایی«، »بحران 
کانتینرها«، »تولید پرنوس��ان انرژی« و »محدودیت های ناشی از 
همه گیری« مواجه شدند و حال باید چالش های »محدودیت های 
بیشتر در عرضه کاال« و »احتمال شیوع سویه های جدید ویروس« 
را نیز در معادالت بازارهای کاالیی در سال 2022 گنجاند. در این 
راستا، پیش بینی می شود که قیمت باالی کاالها در صورت تداوم، 
روند رشد کش��ورهای واردکننده انرژی را ُکند و آهسته و ناامنی 

غذایی در کشورهای کم درآمد را تشدید نماید.
قیمت نفت به 74 دالر در هر بشکه می رسد

بانک جهانی در گزارش موس��وم به »چشم انداز بازارهای کاالیی 
جهان«، کاالها را در پنج دس��ته »انرژی«، »کشاورزی«، »کودها«، 
»فلزات و محصوالت معدنی« و »فلزات گرانبها« تقسیم بندی کرده 
اس��ت و ابتدا به بررس��ی روندهای قیمتی کاالها در سال 2021 و 

س��پس پیش بینی قیمت کاالها در س��ال 2022 پرداخته اس��ت. 
براساس این گزارش، قیمت حامل های انرژی در سه  ماهه سوم سال 
2021 همچنان در حال افزایش اس��ت و قیمت کاالهای دیگر نیز 
به دلیل افزایش ش��دیدی که در ابتدای امسال با آن مواجه شدند، 
روند افزایش��ی خود را حف��ظ کردند. این در حالی اس��ت که باید 
مسائلی نظیر تغییرات آب و هوایی، محدودیت های بیشتر در عرضه 
و احتمال ش��یوع س��ویه های جدید کرونا را نیز در معادالت لحاظ 
کرد، چراکه آب و هوای نامس��اعد بس��یاری از بازارها را تحت تاثیر 
قرار داده، دمای باال و غیرعادی تابس��تان باعث افزایش قیمت برق 
شده و خشکس��الی ها، تهدیدی جدی برای منابع آبی و در نتیجه 
محصوالت کشاورزی هستند. از سوی دیگر، سیل بر عرضه برخی از 
فلزات و زغال سنگ تاثیر داشته و افزایش شدید قیمت گاز طبیعی 
و زغال س��نگ بر کاالهایی چون کود و فلزات، اثرات غیرمستقیمی 
گذاش��ته اس��ت. با این حال، قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ پس 
از رس��یدن ب��ه باالترین حد قیمتی خ��ود، در س��ال 2022 وارد 
روند کاهش��ی خواهد ش��د، چراکه رش��د تقاضا کند می ش��ود و 
محدودیت های عرضه نیز کاهش می یابد. در نتیجه برآوردها خبر از 
رس��یدن قیمت نفت خام به 74دالر برای هر بشکه در سال 2022 
می دهد. قیمت حامل های انرژی در سه ماه دوم سال 2021 حدود 
16درصد افزایش یافت، این در حالی اس��ت که قیمت گاز طبیعی 
شتاب بیشتری در افزایش قیمت داشته است. قیمت نفت خام در 
س��ه ماه دوم سال 2021 به طور متوسط 72 دالر در هر بشکه بود 
که نسبت به سه  ماهه پیش از آن 7 درصد افزایش داشت. قیمت ها 
در ابتدای ماه آگوست و در بحبوحه نگرانی ها از شیوع مجدد کرونا 
کاهش یافت، اما در ادامه و در سه  ماهه اخیر، قیمت انرژی در حال 
افزایش است. بدین ترتیب، بانک جهانی پیش بینی کرده که تقاضا 

برای نفت افزایش یابد و در نیمه دوم س��ال 2022 به سطح پیش 
از همه گیری ناشی از ش��یوع کرونا برسد، چراکه با رفع اختالالتی 
که بر س��ر عرض��ه وجود دارد، تولید نف��ت افزایش پیدا می کند. با 
افزایش تقاضا همچنین تولید نفت ش��یل به بازار اضافه می شود و 
اوپک و ش��رکا، کاهش تولید خود را ملغی خواهن��د کرد. در بازار 
نفت باید بحران کاهش سرمایه گذاری را نیز مدنظر قرار داد، چراکه 
سرمایه گذاری در این بخش در سال 2020 به شدت کاهش یافت. 
در همین حال، نگرانی از شیوع سویه های جدید ویروس کووید-19 
همچون ش��بحی بر س��ر این بخش از بازار جهان است و هر لحظه 
ام��کان کاهش تقاضا برای آن وج��ود دارد. بانک جهانی همچنین 
تاکید کرده که قیمت گاز طبیعی و زغال س��نگ در س��ال 2022 
کاهش می یابد و این روند کاهشی در 2023 بیشتر می شود، چراکه 
این محصوالت با رش��د تقاضا و افزای��ش تولید و صادرات به ویژه از 
سوی آمریکا همراهند. اتفاقات امسال نشان داد که تغییر الگوهای 
آب و هوایی به دلیل تغییر آب و هوا چگونه خطری رو به رشد برای 
بازارهای انرژی است و توأمان بر تقاضا و عرضه تاثیر می گذارد. در 
عین حال، افزایش قیمت گاز طبیعی و زغال س��نگ در سال جاری 
باعث ش��د که انرژی های خورش��یدی و بادی به عنوان یک منبع 
جایگزین انرژی رقابتی تر ش��وند. بانک جهانی همچنین در بررسی 
بازار محصوالت انرژی همواره بر ابهامات موجود در این بخش تاکید 
دارد و از عدم اطمینان در آن سخن می گوید. چنانچه به عنوان مثال 
برآورد کرده که در صورت احیای برجام و برطرف ش��دن تحریم ها 
علیه ایران، ش��اهد افزایش تولید نفت ایران تا بیش از یک  میلیون 

بشکه در روز خواهیم بود.
سمت و سوی بازارهای طال، فلزات و کشاورزی

بان��ک جهانی در ادامه گزارش درباره بازار فلزات نیز پیش بینی 

می کند که این بخش پ��س از تجربه افزایش 48درصدی قیمت 
در س��ال جاری میالدی، در س��ال 2022 حدود 5درصد کاهش 
خواهد یافت. این در حالی اس��ت که شاخص قیمت فلزات و مواد 
معدنی به طور متوس��ط در سه  ماهه س��وم سال 2021 کاهشی 
یک  درصدی داشت. همچنین سنگ آهن با کاهشی 17درصدی 
صدرنش��ین کاهش قیمت اس��ت که تا حد زیادی وامدار کاهش 
تولید فوالد در چین اس��ت. با این حال، با احیای اقتصاد جهانی، 
تقاضا برای فلزات در حال افزایش است، اما تولید همچنان دچار 
اختالل است. قیمت فلزات گرانبها در سه  ماهه سوم سال 2021 
به طور متوسط کاهشی 3درصدی داشت که در این میان، پالتین 
کاهش��ی 13درصدی، نقره کاهشی 9درصدی و طال کاهشی یک 
 درصدی را تجربه کرده اس��ت. قیمت پالتین به دلیل اختالل در 
تولید خودرو در سطح جهانی، تحت فشار قرار گرفته است. بانک 
جهانی پیش بینی می کند که تنگناهای موجود در زنجیره تامین تا 
پایان سال 2022 کامال برطرف نخواهد شد، چراکه اصالح کمبود 
انرژی و اختالالت در حمل ونقل به زمان نیاز دارد. خطرات اساسی 
که چش��م انداز بازار فلزات را تیره و ت��ار می کند، ابهامات در بازار 

امالک چین و اختالل در عرضه انرژی است.
براس��اس این گ��زارش، قیمت محصوالت کش��اورزی نیز پس از 
افزایش 22درصدی در س��ال 2021، در سال آینده تثبیت خواهد 
ش��د. در میان ش��اخص های اصل��ی غیرانرژی، قیم��ت محصوالت 
کش��اورزی، کودها و فلزات گرانبها حدود یک س��وم باالتر از سطح 
پی��ش از کرونا اس��ت، در حال��ی که فلزات و م��واد معدنی بیش از 
50درصد رشد داشته اند. قیمت کاالهای کشاورزی در سه  ماهه سوم 
2021 تثبیت ش��د و کاهش قیمت برخی از مواد غذایی چون برنج 
با افزایش قیمت نوش��یدنی ها چون قهوه جبران شده است. با وجود 

دش��واری هایی که در عرضه برخ��ی از کاالهای غذایی نظیر ذرت و 
س��ویا به دلیل نامساعدبودن ش��رایط آب و هوایی رخ داده، بیشتر 
بازارها به قدر کافی قادر به تامین کاالهای خود هستند. با این حال، 
روند رش��د قیمت انرژی به ویژه زغال سنگ و گاز طبیعی به افزایش 
هزینه  نهاده های کشاورزی دامن زده است. مثال برخی کودها از ماه 
ژانویه به این س��و، بیش از 55درصد افزایش قیمت داشتند. افزایش 
قیمت مواد غذایی همراه با افزایش هزینه های انرژی به افزایش تورم 
در قیمت مواد غذایی چند کش��ور کم درآمد منتج شده است. طبق 
آخرین ارزیابی مشترک س��ازمان غذا و کشاورزی- فائو )FAO( و 
برنامه جهانی غذا )WFP( انتظار می رود ناامنی غذایی که در سال 
2020 بیش از 155میلیون نفر را در سراس��ر جهان تهدید می کرد، 
تشدید شود و افراد بیشتری را در این گرداب وارد کند. به گفته بانک 
جهانی، ایران نیز در قیمت مواد غذایی بیش از 60درصد تورم دارد.

بانک جهانی در پایان این گزارش، به رابطه میان شهرنش��ینی و 
تقاضا برای کاال اش��اره می کند و می گوید: نوسانات شدیدی که در 
قیمت انرژی رخ داده، مش��کالت پیش روی  گذار جهان به اقتصاد 
بدون کربن را بیش از پیش برای سیاس��ت گذاران جهان برجسته 
کرده اس��ت. در این میان، شهرها در خط مقدم این  گذار هستند. 
اگرچه شهرها تنها 2درصد از سطح کره زمین را اشغال کرده اند، اما 
مصرف کننده  بیش از دوسوم انرژی جهان هستند و سهم مشابهی 
نیز از انتشار گازهای گلخانه ای دارند. بنابراین رابطه میان شهرنشینی 
و تقاضای کاال، دربرگیرنده استفاده از حمل ونقل در مناطق شهری، 
ان��دازه خانوار و نوع محل اقامت، تامین زیرس��اخت ها و ترجیحات 
مصرف کننده است. این امر اهمیت برنامه ریزی استراتژیک و تقویت 
زیرس��اخت های باکیفی��ت در محدود کردن تاثیر شهرنش��ینی بر 

مصرف کاال و افزایش کیفیت زندگی در شهرها را تقویت می کند.

فرصت امروز: نمایندگان مجلس در 21 مهرماه امس��ال، 
بانک ها و موسس��ات اعتباری را موظف کردند در چارچوب 
دس��تورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت 
بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیالت را با امکان 
دسترسی هر تس��هیالت گیرنده به اطالعات تسهیالت خود 
ایجاد کنند که البته این مصوبه با انتقاد جمعی از کارشناسان 
حقوقی و بانکی مواجه ش��ده است. ماجرا به تصویب ماده 3 
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار )جایگزین 
ماده 31 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( برمی گردد 
که تبص��ره 4 آن متضمن جرم انگاری تخل��ف عدم رعایت 
نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ تبصره ای که هیچ 

ارتباط موضوعی با محتوای ماده 3 این قانون ندارد.
از جمله منتقدان مصوبه اخی��ر مجلس، کانون بانک ها و 
موسس��ات اعتباری خصوصی است. چنانچه علی نظافتیان، 
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با اشاره به الکترونیکی 
کردن قراردادهای بانکی، این پرس��ش را مطرح می کند که 
آیا ضروری اس��ت روابط  ق��راردادی و حقوقی بین بانک ها 
و مش��تریان جرم انگاری ش��ود و به  جای مراجعه به مراجع 

حقوق��ی، هی��أت انتظامی بان��ک مرکزی و ی��ا هیأت های 
رس��یدگی به تخلفات اداری، موضوعاتی ب��ا ماهیتی کامال 
حقوقی، جرم تلقی ش��ود و مراجع قضایی و سیستم بانکی 
کشور را درگیر شکایات تسهیالت گیرندگان و بانک ها نمود؟ 
به اعتقاد نظافتیان، از نظر اصول و مبانی قانون گذاری نباید 
تخلفات اداری و بانکی نظیر عدم ثبت قرارداد تسهیالت در 
س��امانه الکترونیکی قراردادهای بانکی را جرم انگاری کرد و 
صدها پرونده جزایی مرب��وط به موضوعات کامال حقوقی را 
برای دس��تگاه قضایی ایجاد نمود و بدی��ن ترتیب، مدیران 
و کارکن��ان بانک ه��ای خصوص��ی را در ردی��ف کارکنان و 
صاحب منصبان دولتی قرار داد، زیرا ماهیت اعمال موردنظر 
کامال حقوقی و غیرجزایی و صرفا تخلف اداری اس��ت و در 
مراجعی نظی��ر هیأت انتظامی بانک مرک��زی و هیأت های 
رسیدگی به تخلفات اداری، قابل رسیدگی است و با سیاست 
جرم زدایی قوه قضائیه نیز ناسازگار است. بنابراین جرم انگاری 
موضوع��ات حقوقی، هیچ نفعی برای جامع��ه ندارد و تراکم 

دعاوی و شکایات در مراجع قضایی را افزایش خواهد داد.
همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها با 

انتقاد نسبت به الزام بانک ها و موسسات اعتباری برای ایجاد 
سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیالت به ایسنا، می گوید: 
مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، بانک ها را 
موظف به ارائه نس��خه ای از قرارداد به مش��تری کرده است 
که پی��ش از این مصوبه نیز بانک ها ای��ن موضوع را رعایت 
می کردند، اما از آنجا که مش��تریان اغلب موقع اس��تفاده از 
تسهیالت برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت 
نمی کنند. مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، 
ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده اس��ت. در یکی 
از تبصره ه��ای آن، بان��ک مرکزی س��ه ماه فرص��ت دارد تا 
دس��تورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و 
اعتبار برس��اند که این تبصره، ش��ورای پول و اعتبار را صرفا 

امضاکننده دستورات دانسته است.
به گفته جمش��یدی، یکی دیگر از تبصره ها نیز بانک ها را 
موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار 
دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی 
مش��تریان به ارزیابی وثایق کرده است، در حالی که ارزیابی 
وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باش��د بین بانک و 

ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید 
صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه ش��ود. اگر بانکی نس��خه ای 
از قرارداد را در اختیار مش��تری قرار ندهد، مش��تری باید به 
بخش بازرس��ی بانک مراجعه کند و جواب قانع کننده ای به 
مشتری داده ش��ود که دلیل ندادن این قرارداد چیست؟ از 
س��وی دیگر، زمانی که مش��تری جواب قانع کننده دریافت 
نک��رد، باید به بانک مرکزی مراجعه کن��د و این موضوع به 
کمیس��یون تخلفات اداری و نهایتا هی��أت انتظامی بانک ها 

ارجاع داده شود.
او با اش��اره به فرمت قراردادهای تس��هیالت بانکی ادامه 
می دهد: قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک 
مرکزی تعیین کرده، محدود ش��ده است که یک اشکال به 
این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده 
هر یک از طرفین تعیین ش��ود و جایی بدین منظور در نظر 
گرفته نش��ده اس��ت، در حالی که قراردادها باید متناسب با 
مفاد هر نوع تسهیالت تعبیه شده باشند. سامانه ای که باید 
برای الکترونیکی ش��دن قرارداده��ای بانک ها را تهیه کنند، 
ب��ه ملزوم��ات، هزینه ها و تجهیزاتی نی��از دارد که در قانون 

ذکرنشده که منابع آن از کجا تامین می شود؟ 
دبیرکل کانون بانک ها در پایان با بیان اینکه در تبصره 4 
این مصوبه از نرخ های مصوب ش��ورای پول و اعتبار صحبت 
ش��ده و اعالم نکرده که چه نرخ هایی مدنظر است، می گوید: 
نرخ های مصوب ش��ورای پول و اعتبار علی الحس��اب است و 
حداقل و حداکثر سود علی الحساب را اعالم می کند که برای 
عقودی چون مشارکت معنا ندارد. دادگاه ها نیز همین حداقل 
و حداکثر س��ود را مبنای میزان بده��ی واحد تولیدی قرار 
می دهند که اشتباه است. این مصوبه، تاخیر و تعلل بانک ها 
در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم  دانسته است و مجازات  
تعیین شده در این مورد به ماده 576 قانون مجازات اسالمی 
ارجاع داده ش��ده که این ماده مختص کارکنان دستگاه های 
دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی نیازمند 
صراح��ت الزم در قانون اس��ت. از س��وی دیگ��ر، از آنجا که 
این گونه مسائل از نظر حقوقی و قضائی، ساده و جزئی است، 
آیا نمی توان این موضوع در کمیسیون حقوقی بانک ها مورد 
بررس��ی قرار گیرد تا با افزایش پرونده ها و شلوغی دادگاها، 

ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟

چراکارشناسانحقوقیباالکترونیکیشدنقراردادهایبانکیمخالفند؟
انتقادبانکیهابهمصوبهمجلس

بانکجهانیازسمتوسویقیمتکاالهادرسال2022گزارشداد

چشماندازبازارهایکاالییجهان

جلبمخاطبدراینستاگرامبا10تکنیککاربردی
اینستاگرام در طول یک دهه اخیر به طور قابل مالحظه ای مد نظر کاربران در سراسر دنیا قرار گرفته است. به 
همین خاطر هیچ برندی دیگر توانایی نادیده گرفتن این پلتفرم بزرگ را ندارد. اگر شما هم به دنبال راهکاری 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید بازاریابی در اینستاگرام را در کانون توجه تان قرار دهید. 
بدون تردید بازاریابی در هر پلتفرمی نیازمند برخی تکنیک ها و راهکارهای مناس��ب اس��ت. درست به همین 
خاطر شما هم برای بازاریابی در اینستاگرام به مجموعه ای از تکنیک های کاربردی نیاز دارید، در غیر این صورت 
نتیجه فرآیند بازاریابی تان به هیچ وجه راضی کننده نخواهد بود. اولین کاری که ش��ما در این مس��یر باید انجام 
دهید، پیدا کردن راهکاری برای جلب نظر مخاطب در اینس��تاگرام است. برند شما تا زمانی که توجه مخاطب 
هدف را جلب نکند، هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهد داشت. اینطوری کسب و کارتان پس از...

یادداشت
وقتیدنیایاقتصاد

بابیگمکاندازهگیری
میشود

اقتصادجهانی
درمقیاسبرگر

فرض کنی��د در بازار ارز هر 
دالر 25 ه��زار تومان اس��ت و 
ساندویچ بیگ مک پنج دالری 
آمریکایی در ای��ران به قیمت 
100 ه��زار تومان ب��ه فروش 
می رود. این مسئله به سادگی 
نشان می دهد که ارزش تومان 
ایران باید بیش از چیزی باشد 
ک��ه در ب��ازار ارز نش��ان داده 

می شود.
می��الدی   1986 س��ال  در 
»بیگ مک«  که ش��اخص  بود 
توسط پام وودال، روزنامه نگار 
نش��ریه  در  بریتانیای��ی 
»اکونومیس��ت« معرفی ش��د. 
این ش��اخص هنوز هم به طور 
اندازه گیری  برای  غیررس��می 
ق��درت خری��د بی��ن ارزهای 
مختل��ف ب��ه کار م��ی رود. از 
بیگ م��ک  ش��اخص  طری��ق 
ارزهای  ک��ه  دریافت  می توان 
مختل��ف در ش��رایط واقع��ی 
می خواهن��د  م��ردم  وقت��ی 
کاالیی خریداری کنند، چقدر 
ک��ه  آنجای��ی  از  دارد.  ارزش 
همبرگر ه��ای بزرگ ش��رکت 
مک دونالد در همه جای جهان 
به ی��ک ان��دازه وزن و قیمت 
دارند، می توان ب��ا این کاالی 

کش��ورهای  یکسان، 
2مختلف را با هم...



فرصت امروز: ش��ش روز از ش��روع ثبت نام طرح نهضت ملی مس��کن 
می گذرد و س��واالت مختلفی درباره طرح مسکنی دولت سیزدهم مطرح 
شده اس��ت. این س��ومین مداخله دولتی در بازار مسکن است که پس از 
تجربه نافرجام مس��کن مهر و مس��کن ملی، رویای خانه دار شدن مردم را 
دنبال می کند. طرح »جهش تولید مس��کن« ک��ه با روی کار آمدن دولت 
سیدابراهیم رئیسی کلید خورد، هم اکنون در مرحله نام نویسی قرار دارد و 
به گفته وزیر راه و شهرسازی، بیش از 800 شهر در آن جانمایی شده اند. 
این طرح س��رآغازی برای ساخت 4میلیون مسکن طی چهار سال است و 
این در حالی است که برخی از کارشناسان با توجه به تجربه ناموفق ساخت 
مسکن توسط دولت های گذشته، آینده روشنی را پیش روی طرح »جهش 
تولید مسکن« نمی بینند. از جمله این کارشناسان، فرید قدیری است که 
اخیرا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما حضور یافت و 
نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کرد. این کارشناس اقتصاد مسکن 
با بیان اینکه نزدیک به 40 درصد خانوار های ایرانی و 70 درصد شهروندان 
تهرانی زیر خط فقر مسکن هستند، گفته است: فقر مسکن، تعریف جهانی 
دارد و خانوار هایی که بیش از 30 درصد از هزینه ماهانه یا سالیانه خود را 

صرف تامین مسکن می کنند، زیر خط فقر مسکن هستند.
طرح»جهشتولیدمسکن«دربوتهنقد

فرید قدیری با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی به ثبت رسیده از سوی 
وزارت مس��کن و شهرس��ازی، نرخ جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران 
1.8 برابر نرخ متعارف جهانی است، گفت: این نرخ در تهران به 70 درصد 
جمعیت استان رسیده است. یعنی بیش از دو سوم تهران نشینان هزینه ای 
که برای اجاره بها و تهیه مس��کن می دهند، بیش��تر از رقم پرداختی سایر 
کشورهای دنیاست. براساس آمارهای مربوط به سال 98، یک زوج ساکن 
تهران حدود 66 س��ال طول می کشد که خانه دار شوند. البته این موضوع، 
یک شرط محال هم دارد و آن اینکه نرخ مسکن با شرایط تورمی دستمزد 
آن فرد برابری داشته باشد و متاسفانه هیچ گاه این اتفاق نمی افتد، زیرا نرخ 
مسکن همیشه بیشتر از تورم کشور است. مدت خانه دار شدن یک زوج در 
کشور به طور میانگین حدود 33 سال طول می کشد و این در حالی است 
که در دنیا تعریف ش��ده حدود 10 تا 12 س��ال طول می کشد تا یک فرد 

بتواند با پس انداز خود خانه دار شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به الزام دولت سیزدهم برای تولید ساالنه 
یک میلیون واحد مس��کن، ادامه داد: در ح��ال حاضر حدود 4.5 میلیون 
واح��د خالی و یا خانه دوم در کش��ور وج��ود دارد یعنی خانه ای که مالک 
آن دو یا سه بار در سال از آن استفاده می کند. از سوی دیگر هنوز حدود 

70 هزار واحد از پروژه مسکن مهر تحویل صاحبان شان نشده است. حال 
اینکه »قانون جهش تولید مسکن« که الزام تولید ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی را در دستور کار قرار داده، برای این 4.5 میلیون واحد خالی هم 
تدبیری اندیشیده یا نه، به نظر می رسد که پاسخ منفی است، زیرا راه حل 
ساده ای برای این موضوع وجود دارد و آن اعمال مالیات بر خانه های خالی 
اس��ت که این قانون در کشورمان اجرا نمی شود. در واقع دولت اجراکردن 
چنین قانونی را رها کرده و سراغ راهی رفته که نه زمانش مشخص است 
و نه ابزاری برای اجرای آن فراهم اس��ت. به گفته وی، هیچ کس منکر این 
نیست که بازار مسکن نیازمند خانه است و مردم باید بتوانند ظرف شش 
ماه آینده از خانه هایی که بالاستفاده هستند استفاده کنند. سوال این است 

که چرا به سراغ برنامه ای می رویم که حداقل یک سال طول می کشد؟
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن از کل 
تسهیالت بانکی 5 درصد است، افزود: اشکال تامین مالی بخش مسکن به 
این موضوع برمی گردد که در طول چند سال گذشته سهم بخش مسکن 
از کل تسهیالت بانکی 5 درصد بوده است. این در حالی است که این سهم 
در دهه 80 بین 20 تا 25 درصد بوده، اما در چند س��ال اخیر به 5 درصد 

رسیده و سقوط کرده است.
قدیری با اش��اره به س��امانه خانه های خالی نیز گف��ت: اتفاقی که برای 
خانه های خاله می افتد، در دنیا بی س��ابقه است. مشکل اصلی تامین مالی 
مسکن، خانه های خالی و زوج هایی که خانه ندارند، کالنشهرهاست. اینجا 
این سوال مطرح می شود که زمین های وزارت راه و شهرسازی برای هشت 
کالنشهر، داخل شهر است یا در شهرهای اطراف؟ سال اول، سالی طالیی 
برای دولت اس��ت. اگر رئیس جمهور نتواند مش��کل مس��کن را حل کند، 
مطالبات سنگین تر می شود. وقتی رئیس جمهور تشخیص دادند با مالیات 

می تواند مشکل را حل کند، چرا مالیات تصویب نمی شود؟
آنچهدربارهنهضتملیمسکنبایدبدانید

در حالی کمتر از یک هفته از ش��روع نام نویسی در طرح »جهش تولید 
مسکن می گذرد که پرس��ش های مختلفی درخصوص مراحل ثبت نام در 
سامانه ثمن برای شهروندان مطرح شده است. برای روشن شدن جزییات 
بیش��تر این طرح، معاونت مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی در 
یک گزارش، به این س��واالت پاسخ داد. براساس این گزارش، سامانه ثمن 
28 مهرماه و یک ماه پس از ابالغ »قانون جهش تولید مس��کن« توس��ط 
رئیس دولت سیزدهم راه اندازی شد که طی آن متقاضیان مسکن با رعایت 
چهار شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت بخش خصوصی، 
استفاده نکردن از امکانات دولتی از ابتدای انقالب در بخش زمین و مسکن 

و پنج سال س��ابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، امکان ثبت نام در سامانه 
را دارند. در این راس��تا، پایش هم زمان با ثبت نام در مراحل مختلف انجام 
می ش��ود. س��پس بعد از پایش اولیه و احراز شرایط، پذیرفته شدگان برای 
مراحل دیگر پایش به اداره های کل راه و شهرس��ازی استان برای بررسی 
سابقه پنج سال سکونت معرفی می شوند و در نهایت با تایید نهایی، برای 
دریافت تس��هیالت و همچنین باز کردن حساب مسدودی به نام خود نزد 

بانک تسهیالت دهنده معرفی می شوند.
بنابراین متقاضیان برای ثبت نام در طرح »جهش تولید مسکن« باید به 
سامانه ثمن )saman.mrud.ir( مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 
ثبت نام از روز چهارشنبه 28 مهرماه آغاز شده است و تا 28 آبان ماه ادامه 
دارد. همچنین احراز شرایط متقاضیان براساس ماده )1( آیین نامه اجرایی 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام می شود. براساس 
این آیین نامه، متقاضیان و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مس��کونی یا 
واحد مس��کونی از اول فروردین 1384 ب��وده و از تاریخ 22 بهمن 1357 
از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن 
شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد 
مس��کونی استفاده نکرده باشد )سبز بودن فرم »ج« در استعالم از سامانه 
مربوطه(. همچنین متقاضی باید متأهل یا سرپرس��ت خانوار باش��د. زنان 
خودسرپرس��ت نیز مشروط به داشتن دست کم 35 سال سن حائز شرایط 
برای ثبت نام هستند. متقاضیان زن متأهل هم می توانند با ارائه تعهدنامه 
محضری از طرف همس��ر، مبنی بر پذیرش شرط واگذاری به همسر و به 
ش��رط تکمیل اطالعات فرم »ج« به نام متقاضی و همس��ر با احراز سایر 
ش��رایط قانونی مندرج در شیوه نامه از مزایا و امکانات این برنامه برخوردار 

شوند.
دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد 
تقاضا و عدم دریافت تسهیالت ساخت یا خرید مسکن از سیستم بانکی از 
ابتدای س��ال 1384 تاکنون، از دیگر شرایط متقاضیان در این طرح است. 
همچنین متقاضیان واجد ش��رایط تاییدشده در سامانه باید برای استفاده 
از واحدهای مسکونی این برنامه حائز این شرایط نیز باشند: نداشتن منع 
قانونی برای دریافت تس��هیالت بانکی )نظیر چک برگش��تی، تس��هیالت 
معوقه و ...( و توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی 
براساس قیمت تمام شده در مراحل ساخت. نهایتا متقاضی پس از ثبت نام 
می توان��د وضعیت همه مراح��ل کار خود را از طریق بخش »مش��اهده و 
پیگیری درخواس��ت« در سامانه طرح های حمایتی مس��کن وزارت راه و 

شهرسازی )به آدرس tem.mrud.ir( پیگیری نماید.
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7۰ درصد تهرانی ها زیر خط فقر مسکن

طرح اخیر مجل��س پیرامون جرم انگاری عدم بازگش��ت ارز صادراتی 
باع��ث واکن��ش فعاالن اقتص��ادی ش��ده و هرچند این ط��رح هنوز به 
صح��ن علنی نرس��یده و به گفته محمدرضا پورابراهیمی برای بررس��ی 
به کمیس��یون اقتصادی مجلس ارس��ال شده اس��ت، اما مخاطرات این 
ط��رح برای بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی آنچنان جدی اس��ت که 
معتقدند جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی، تیشه به ریشه صادرات 
ایران می زند و تعداد زی��ادی از فعاالن اقتصادی ترجیح می دهند دیگر 

در حوزه صادرات فعالیت نکنند.
ب��ه اعتقاد نماین��دگان بخش خصوصی، چالش اصل��ی صادرات ایران 
همانا انباش��ت بخشنامه های خلق الس��اعه و غیرکارشناسی است که در 
تدوین و صدور آنها مش��ورتی با ذی نفعان نمی ش��ود؛ آنچه می توان آن 
را به »مصائب اقتصاد بخش��نامه ای« تعبیر کرد. چنانکه به گفته مسعود 
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، دولت به کارخانه صدور بخشنامه 
تبدیل ش��ده اس��ت. همچنین به گفته مهدی میراشرفی رئیس گمرک 
ایران، در س��ال گذش��ته 150 بخش��نامه متناقض و کُندکننده تجارت 
صادر شد، یعنی هر دو روز یک بخشنامه صادراتی! نکته ای که به اعتقاد 

جمشید نفر، مانع از سه رقمی شدن صادرات ایران شده است.
نفر با بیان اینکه بخش��نامه های خلق الساعه و غیرکارشناسی همان 
تحریم ه��ای داخلی هس��تند که در ح��ال حاضر ب��ه بزرگترین مانع 
صادراتی کش��ور بدل ش��ده اند، به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: از 
س��ال 1397 تا امروز به دلیل صدور بخشنامه های غلط بانک مرکزی، 
فرصت استثنایی کشور برای سه رقمی شدن میزان صادرات و رساندن 

آن به عدد 100 میلیارد دالر را از دس��ت دادی��م. این فعال اقتصادی 
با اش��اره به برخی از این دستورالعمل های مخرب برای بخش صادرات 
می افزاید: اگر از ابتدا مس��ئله تهاتر حتی تهاتر از کش��ور ثالث را برای 
برگش��ت ارز مطرح می کردی��م یا اینک��ه واردات در مقابل صادرات را 
عملیات��ی کرده بودیم، امروز وضعیت صادرات ما تا این اندازه آس��یب 
 ندیده بود. متأس��فانه در س��خن بر موضوع واردات در مقابل صادرات 
تأکی��د کردند، اما در عمل آنقدر ارز ارزان قیم��ت وارد بازار کردند که 
کس��ی س��راغ صادرکننده نرفت. درحالی که عملیاتی شدن واردات در 
مقاب��ل صادرات می توانس��ت همه مش��کالت مملکت را ح��ل کند. از 
حدود 37 میلیارد دالر صادرات کش��ور حدود 14,5 میلیارد به کاالی 
اساسی اختصاص داش��ت که به غلط با نرخ 4200 وارد کشور شد، اما 
اگر تصمیم گیران امر صادرات به مش��ورت ها بها می دادند می توانستند 
20 میلی��ارد دالر مابق��ی را روی دوش صادرکنن��دگان بگذارن��د ت��ا 
واردکنندگان برای تأمی��ن ارز موردنیاز خود به آنها مراجعه کنند. در 
این صورت کارش��ان انجام می ش��د و بخش بزرگ��ی از تعهدات بانک 
مرکزی رفع می شد. این یک بازی برد-برد بود که متأسفانه نتوانستیم 

از آن استفاده کنیم.
ب��ه گفت��ه نفر، در بس��یاری موارد دولتم��ردان نفت، میعان��ات و گاز 
ص��ادر کردند و نتوانس��تند ارز آن را به کش��ور بازگردانند. اگر این پول 
را به صورت تهاتر در اختیار واردکنندگان می گذاش��تند می توانس��تند 
به  راحتی تحریم ها را دور بزنند. اما متأس��فانه مرغ برای برخی مدیران 
دولت��ی ی��ک پا دارد و با پافش��اری بر روش غلط، ص��ادرات و بازرگانی 

کش��ور را با مش��کالت زی��اد مواجه کردن��د. همچنین مه��دی علیپور، 
فع��ال اقتصادی و عضو س��ابق اتاق بازرگانی ای��ران در واکنش به طرح 
جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی به ایسنا، می گوید: با طرح جدید 
نماین��دگان مجلس، تعداد زیادی از فع��االن اقتصادی ترجیح می دهند 
دیگ��ر در حوزه ص��ادرات فعالیت نکنند. تجارت ی��ک فرآیند پیچیده و 
طوالنی مدت اس��ت که از کاال به کاال و بازار به بازار ش��رایط متفاوتی را 
تجرب��ه می کند. اینکه قانونی تصویب کنیم که تمام صادرکنندگان را با 
یک چش��م ببیند و برای تمام آنها یک قاعده وضع کند، قطعا نش��ان از 

عدم شناخت دقیق از تجارت دارد.
او با بیان اینکه بعضا از تولید تا رس��یدن کاالی صادراتی به دست 
خریدار چند ماه زمان نیاز اس��ت، توضیح می دهد: برخی کاالها ابتدا 
باید سفارش دریافت کنند و سپس تولید شوند. به این ترتیب خریدار 
بخش��ی از پول را واریز می کند، مواد اولیه دریافت ش��ده، کاال تولید 
می ش��ود و سپس به سمت مقصد رفته و پس از چند هفته به دست 
خریدار می رس��د. از این رو اینکه بگوییم بعد از سه ماه ارز قطعا باید 

به کشور بازگردد، ممکن نخواهد بود.
به اعتقاد این صادرکننده، بایستی میان صادرکننده شناسنامه دار و 
برخی صادرکننده نماها تفکیک قائل ش��د و قوانین را طوری تصویب 
کرد که به صادرات آس��یب نزند. در س��ال های گذش��ته بسیاری از 
صادرکنن��دگان به دلیل دش��واری ها کار خود را متوق��ف کرده اند و 
نهایی کردن قوانین این چنینی، تیر خالص بر بسیاری از فعالیت های 

صادراتی کشور می زند.

واکنشهابهطرحجرمانگاریعدمبازگشتارزصادراتیادامهدارد
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فرض کنید در بازار ارز هر دالر 25 هزار تومان است و ساندویچ 
بیگ مک پنج دالری آمریکایی در ایران به قیمت 100 هزار تومان 
به فروش می رود. این مس��ئله به سادگی نشان می دهد که ارزش 
تومان ایران باید بیش از چیزی باش��د که در بازار ارز نش��ان داده 

می شود.
در س��ال 1986 میالدی بود که شاخص »بیگ مک« توسط پام 
وودال، روزنامه نگار بریتانیایی در نش��ریه »اکونومیس��ت« معرفی 
شد. این ش��اخص هنوز هم به طور غیررس��می برای اندازه گیری 
قدرت خرید بین ارزهای مختلف به کار می رود. از طریق شاخص 
بیگ م��ک می توان دریافت که ارزهای مختلف در ش��رایط واقعی 
وقتی مردم می خواهند کاالیی خریداری کنند، چقدر ارزش دارد. 
از آنجایی که همبرگر های بزرگ ش��رکت مک دونالد در همه جای 
جه��ان به یک ان��دازه وزن و قیمت دارند، می ت��وان با این کاالی 
یکس��ان، کشورهای مختلف را با هم مقایسه کرد. به عبارت دیگر، 
ش��اخص بیگ مک )Big Mac Index( روشی غیررسمی برای 
س��نجش برابری قدرت خرید دو واحد پول است که از طریق آن 
می توان به نرخ برابری واحد پول در بازار کشورهای مختلف دست 
 یافت. این ش��اخص برمبنای برابری ق��درت خرید عمل می کند و 
یکی از روش های معمول برای توضیح برابری قدرت خرید اس��ت. 
از آنجا که س��اندویچ ش��رکت مک دونالد در بیش از 120 کشور 
جهان تولید می ش��ود، این شاخص از سوی نشریه »اکونومیست« 
برای اندازه گیری نرخ برابری ارزها معرفی شد، تا با عطف به اینکه 
قیمت یک س��اندویچ در هر کشور چقدر است و افراد برای خرید 

جنس مشابه چقدر می پردازند، نرخ برابری سنجیده شود.
همانطور که اش��اره شد، »اکونومیس��ت« حدود 35 سال پیش 
ش��اخص بیگ م��ک را معرفی ک��رد و در آن زمان این س��اندویچ 
مع��روف مک دونال��د تنها 1,6 دالر قیمت داش��ت. در حال حاضر 
این س��اندویچ به طور میانگین در چهار ش��هر ب��زرگ 5,65 دالر 
قیم��ت دارد. این افزایش قیمت به ش��دت باالتر از نرخ تورم طی 
همین دوره زمانی اس��ت. با توجه به این نمودار متوجه می شویم 
که محل تولد ساندویچ بیگ مک امروزه یکی از گران ترین جاهایی 
اس��ت که می توان آن را خرید. برای مثال این همبرگر در ویتنام 
69 هزار دانگ هزینه برمی دارد که تقریبا سه دالر است و این امر 
نش��ان می دهد که بیگ مک در ویتنام تقریبا 47 درصد ارزان تر از 

آمریکا است.
البته هدف از معرفی این ش��اخص، راهنمایی خریداران نیست 
بلکه وضعیت ارزهای مختلف با آن تحلیل و س��نجیده می ش��ود. 
ق��درت ی��ک ارز در اصل باید بیانگر قدرت خرید آن باش��د و این 
مس��ئله را گوستاو کس��ل، اقتصاددان س��وئدی در آموزه »برابری 
قدرت خرید« خود در س��ال 1918 ارائه ک��رد. از آنجایی که 69 
هزار دان��گ و 5,65 دالر قدرت خرید یک برگر یکس��ان را دارد، 
باید به یک اندازه مس��اوی ارزش داش��ته باش��ند. این واقعیت که 
شما می توانید با دانگ این همبرگر را 47 درصد ارزان تر از قیمت 
دالری اش بخرید، نش��ان می دهد که ارز دان��گ پایین تر از ارزش 

واقعی اش در بازار ارز معامله می شود.
جالب اینجاس��ت که وزارت خزانه داری آمریکا هم قطعا همین 
فکر را می کند. این وزارتخانه س��الی دو بار درباره کش��ورهایی که 
ارز خود را به ش��کل مصنوع��ی ارزان نگه می دارند ت��ا بتوانند از 
طریق آن صادرات خود را بهبود بخش��ند و قدرت رقابتی خود را 
افزایش دهند، به کنگره گزارش می دهد. در آخرین گزارش وزارت 
خزانه داری آمریکا، نام ویتنام هم در کنار کش��ورهای س��وییس و 
تای��وان آورده ش��د و این وزارتخانه در ماه های گذش��ته مذاکرات 
مش��خصی با ویتنام برای حل این مس��ئله داشته است. به طوری 
ک��ه در آخری��ن روزهای تیرماه امس��ال هر دو کش��ور به توافقی 
رس��یدند. بانک مرکزی ویتنام متعهد ش��د ک��ه در کاهش ارزش 
رقابتی مداخله ای نداش��ته باش��د و اعالم کرد که به تدریج به ارز 
اجازه شناوری بیشتری می دهد و درباره مداخله هایش در بازار ارز 
ش��فاف تر عمل می کند. اگر این مسئله به خوبی پیش رود امکان 

وقوع هر نوع تعرفه مضر بین این دو کشور از بین می رود.
اگرچه ش��اخص بیگ مک نش��انگر مش��کالت ویتنام اس��ت، بد 
نیس��ت این مس��ئله را باز ه��م در ذهن بیاوریم ک��ه به طور کلی 
کش��ورهای فقیر نس��بت به کش��ورهای ثروتمند از جهات بسیار 
زی��ادی ارزان تر به نظر می رس��ند و ویتنام م��ورد عجیبی در این 
میان نیس��ت. قیمت یک همبرگر وابسته به تولید ناخالص داخلی 
س��رانه یک کشور اس��ت. البته مورد تایوان خاص است، زیرا این 
کشور در حالی که ثروت خوبی دارد باز هم به طرز عجیبی ارزان 
به نظر می رس��د و س��وییس هم با هر متر و معیاری بیش از حد 
گران است. ارزان ترین جایی که می توان ساندویچ بیگ مک خرید، 
لبنان است و اگرچه این ساندویچ 37 هزار پوند لبنان قیمت دارد، 
ام��ا با تبدیل پون��د لبنان به دالر آمریکا، هر س��اندویچ چیزی در 
ح��دود 1,68 دالر قیمت دارد. بنابرای��ن یکی از عواملی که باعث 
شده است تا این ساندویچ این قدر در لبنان ارزان باشد، این است 
ک��ه واردکنن��دگان لبنانی می توانند مواد اولی��ه بیگ مک را با ارز 
یارانه ای خری��داری کنند. همین چندنرخی ش��دن ارز در لبنان، 
بیانگر فاجعه اقتصادی این کشور است و در عین حال به آن دامن 
هم می زند، به شکلی که همین ساندویچ ارزان بیگ مک هم دردی 

از شهروندان لبنانی را دوا نمی کند.
بررسی های اقتصادی نش��ان می دهد خالقیت و تمایز دو عامل 
اصلی موفقیت در خلق کس��ب وکارهای تازه و منحصربه فرد است 
که می تواند به توس��عه اقتصادی کمک کند. اگر کاالها همیشه در 
گذر از زمان و مرزهای مختلف، یکس��ان باقی می ماندند، مقایسه 
اقتصادها از طریق آنها کاری بسیار ساده و جذاب بود. خوشبختانه 
بیگ مک ه��ا با وجود تمام تنوع و تمایزی که تاکنون داش��ته اند و 
حت��ی با همه خالقیت های��ی که در مورد آنها به کار رفته  اس��ت 
هنوز در همه جای دنیا یکس��ان هستند و می توان از آنها برای این 
مقصود اس��تفاده کرد. البته این کاال نیز به عنوان یک ش��اخص از 
کشوری به کش��ور دیگر و همچنین از سالی نسبت به سال دیگر 
تفاوت های��ی خواهد داش��ت، اما همواره به یک ص��ورت بوده و به 
همین خاطر مش��تری های بس��یاری را به خود جلب کرده  است. 
همه اینها دست به دست هم داده تا این کاال به یک شاخص جذاب 

برای »اکونومیست« تبدیل شود.
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فرصت امروز: با وجود عملکرد نزولی ش��اخص بورس تهران در 50 روز 
گذش��ته، آمارها نش��ان می دهد که بازده بازار سهام از سایر بازار ها پیشی 
گرفته است. رشد پرش��تاب تورم در سه سال گذشته بر اهمیت بازارهای 
س��رمایه گذاری در ایران افزوده است، زیرا نرخ تورم طبق محاسبات مرکز 
آمار ایران، س��االنه دس��ت کم 45 درصد از قدرت خرید خانوارها کم کرده 
است که این موضوع، نگرانی زیادی را به  ویژه در میان سپرده گذاران بانکی 
به  وجود آورده اس��ت. طبق محاسبات موجود، س��پرده گذاری در بانک ها 
حتی با فرض دریافت 20درصد سود ساالنه به  معنای آن است که قدرت 
خرید پس اندازها ساالنه 25 درصد )طبق آخرین آمار تورم( کاهش می  یابد.  
در حال حاضر، 80 درصد نقدینگی در س��پرده های مدت دار بانکی رسوب 
کرده و به  معنای آن است که س��پرده گذاران ازجمله بزرگترین بازندگان 
افزایش نرخ تورم هس��تند، چراکه س��ال به س��ال بخش مهمی از ارزش 
پول شان را نیز از دست می دهند. با این وجود، بخشی از سرمایه گذاران در 
تالش هستند تا از طریق سرمایه گذاری در بازار های طال، ارز و سهام مانع از 
کاهش قدرت خریدشان شوند، به  ویژه در طول سه سال گذشته که آهنگ 
رشد نرخ تورم افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت این است که به غیر از 
بازار سهام، افزایش جریان نقدینگی در سایر بازار ها از جمله بازار ارز، خود 
به بحران تورم دامن می زند. با این حال، سرمایه  گذاران با توجه به آنکه در 
تالش��ند از خود در برابر تورم محافظت کنند، صرفا به بازده بازارها توجه 
می کنند و تحت  تأثیر این موضوع جریان نقدینگی به  طور مدام و با توجه 

به میزان بازدهی در میان بازار ها در حال جابه جایی است.
در شهریورماه تحت  تأثیر نزول 12درصدی شاخص کل بورس تهران و 

نوسان های قیمت دالر، میزان بازده سرمایه گذاری در بازار ارز، از بازار سهام 
پیش��ی گرفت، اما در پایان مهرماه با وجود چند دور نزول ش��اخص های 
بورس، ش��رایط تغییر کرد و موجب شد تا بازده هفت ماهه بورس از بازده 
سرمایه گذاری در بازار ارز پیشی بگیرد. آمار ها نشان می دهد که در مهر ماه 
امسال با وجود آنکه شاخص کل بورس تهران در طول چند هفته پایانی با 
نزول مواجه شده، اما در مجموع با 50هزار واحد افزایش از رقم یک میلیون 
و 386هزار واحد به رقم یک میلیون و436هزار واحد رس��یده است؛ یعنی 
سهامداران به  طور متوسط در اولین ماه پاییز 3,6 درصد سود کرده اند، با 
این میزان سود، هم اکنون میانگین بازده سرمایه گذاری در بورس از ابتدای 
امسال تاکنون به مرز 10درصد رسیده و بازار سهام از نظر بازدهی در صدر 

همه بازار ها قرار گرفته است.
براساس آمارها، س��رمایه گذاران در بازار ارز در رتبه دوم جدول بازدهی 
بازارها، از نظر رش��د در هفت ماه گذشته ایس��تاده اند، به طوری که بازده 
س��رمایه گذاری در بازار ارز در این بازه زمانی به 9,13 درصد رسیده است. 
قیمت هر دالر آمریکا از ابتدای امس��ال ت��ا پایان مهرماه با 2 هزار و 300 
تومان افزایش از 25هزار و 200تومان به 27هزار و 500تومان رسیده است. 
این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم روند نزولی شاخص کل بورس 
و افزایش قیمت دالر در  آبان ماه، ترکیب جدول بازده س��رمایه گذاری در 

بازار ها در میانه فصل پاییز  دچار تغییر شود.
با وجود آنکه قیمت طال در ایران اثرپذیری زیادی از تغییرات قیمت ارز 
دارد، اما آمارها نشان می دهد که در هفت  ماه گذشته قیمت طال و سکه به 
موازات نرخ ارز رشد نکرده است. به  طور کلی، قیمت طال تحت  تأثیر نرخ 

جهان��ی هر اونس طال در بازار جهانی و قیمت دالر در بازار داخلی تعیین 
می ش��ود؛ با این ح��ال، اثرپذیری نرخ طال از قیم��ت دالر در بازار داخلی، 
بیش��تر از نوسان نرخ هر اونس طال در بازار های جهانی است. با وجود این 
اثرپذیری آمار ها نشان می دهد که قیمت طال و سکه در هفت ماهه امسال 
به  طور میانگین بین 5,5 تا 6 درصد رشد کرده است که دست کم 3درصد 

کمتر از نوسان قیمت دالر است.
طبق آمارهای موجود تا پایان مهرماه، حتی میزان رشد قیمت سکه طرح 
جدید 3,8درصد بوده که کمتر از بازدهی همه بازارهاست. قیمت هر قطعه 
سکه طرح جدید با وجود آنکه در مقاطعی در طول ماه های گذشته از مرز 
12میلیون و 350 هزار تومان هم عبور کرد، اما در پایان مهرماه به محدوده 
11میلیون و 700هزار تومان رسید. قیمت هر سکه طرح جدید در ابتدای 
امسال در محدوده 11میلیون و 270هزار تومان قرار داشت. در بازار سکه و 
طال همچنین بیشترین رشد در هفت ماه گذشته متعلق به مثقال و طالی 
18عیار بوده است. اعداد و ارقام نشان می دهد که قیمت هر مثقال طال از 
ابتدای امسال تاکنون 281هزار تومان معادل 5,98 درصد و هر گرم طالی 

18عیار نیز 5,97 درصد افزایش یافته است.
بدین ترتیب، جدول بازدهی بازارهای مالی تا پایان مهرماه 1400 نشان 
می دهد که بازار سهام در هفت ماهه امسال با بازدهی 10 درصدی در صدر 
بازارها ایستاد. بازار ارز با بازدهی 9,13 درصدی در رتبه دوم و بازار سکه و 
طال با بازدهی حدود 6 درصدی در رتبه سوم قرار گرفتند. در بازار سکه و 
طال نیز بیشترین بازدهی به مثقال طال با 5,98 درصد و کمترین بازدهی 

به سکه طرح جدید با 3,8 درصد اختصاص داشت.

بازار سهام در صدر بازدهی بازارهای مالی تا پایان مهرماه ایستاد

گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می دهد که در پایان شهریورماه 
امس��ال، شاخص تولید صنعتی اندکی رشد کرده و رشد سود اسمی در 9ماه 
گذشته، روندی صعودی داشته است که بیشتر به دلیل افزایش قیمت دالر و 
افزایش سود شرکت های صادراتی بوده است، هرچند قیمت گذاری دستوری، 
سودآوری صنایع غذایی و دارویی را در ششمین ماه سال تحت تاثیر قرار داد. 
در حالی که عملکرد تولید ش��رکت های بورس��ی در ماه های تیر و مرداد، 
رش��د شاخص تولید صنعتی را به محدوده صفر درصد نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل رسانده بود، گزارش جدید پژوهش��کده پولی و بانکی کشور برای 
ش��هریورماه نشان می دهد که این ش��اخص در این ماه اندکی بهبود داشته و 
به 1,9 درصد رسیده اس��ت. محدودیت های تامین برق برای صنایع سیمان 
و فوالد در ش��هریورماه نیز باعث رش��د منفی شاخص تولید این صنایع شد، 
به طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی 
1,5 و 2,4 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده اند. البته این 
رشد منفی از آنچه این صنایع در ماه های تیر و مرداد تجربه کردند، کمتر بوده 
است. به عالوه کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان می دهد 

که تقاضا برای محصوالت این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.
همچنین صنعت محصوالت ش��یمیایی در شهریورماه مشابه ماه های اخیر 
رش��د تولیدی نزدیک به صفر داشته است. این در حالی است که فروش این 
صنعت در ماه های اخیر کمتر از تولیدش بوده که منجر به افزایش موجودی 
انبار در این صنعت شده است. صنعت خودروسازی و قطعات نیز کماکان رشد 
تولید باالی 10درصد )نسبت به مدت مشابه سال قبل( خود را حفظ کرده و 

رشد فروش در این صنعت بیشتر از رشد تولید بوده است.
این گزارش در پاس��خ به اینکه ش��رکت های صنعتی در شهریورماه چقدر 
سودآور بوده اند، نوشته است: بررسی وضعیت سودآوری شرکت های صنعتی 
نش��ان می دهد که از 447 شرکت بورسی که اطالعات مربوط به سود و زیان 
آنها در بازه سه ماهه ابتدای 1400 در دسترس بوده است، 65 شرکت زیانده 
بوده اند. در حالی که در س��ه ماهه 1399 از بین همین شرکت ها 79 شرکت 
زیانده بوده اند که نش��ان می دهد شرکت های زیانده در صنایع کمتر شده اند. 
همچنین س��ود اسمی این شرکت ها در سه ماهه 1400 نسبت به سال قبل 
حدود سه برابر شده است، به گونه ای که جمع سود 447 شرکت در سه ماهه 
ابتدای سال 1399 برابر با 35 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که در سه ماهه 

ابتدایی امسال به 107 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عالوه بر این، مقایس��ه سود اسمی ش��رکت های صنعتی در 9ماهه 1399، 
12 ماهه 1399 و س��ه ماهه ابتدایی 1400 نشان می دهد که روند رشد سود 
اس��می در 9ماه اخیر روند صعودی بوده که بیش��تر به دلیل افزایش قیمت 
دالر و افزایش س��ود شرکت های صادراتی بوده اس��ت. همانند سنوات اخیر 
شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری 
دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت های آن 
منفی می ش��ود. تعداد شرکت های زیانده این صنعت در 12 ماهه 1399 پنج 
شرکت بوده است. البته نسبت به تعداد شرکت های زیانده در سال 1398 پنج 
شرکت از شرکت های زیانده کمتر شده، اما تعداد شرکت های این صنعت که 
در سه ماهه ابتدای امس��ال زیانده بودند، 12شرکت بوده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل سه شرکت کمتر است.
نگاهی به رشد سود اسمی صنایع نیز نشان می دهد که صنایع صادرات محور 
مانند صنایع محصوالت ش��یمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل رشد نرخ 
ارز در دوره اخیر با رش��د باالی 200 درصدی در س��ود اسمی خود نسبت به 

مدت مشابه مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد 
و محصوالت ضروری و مصرفی هستند مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه 
به قیمت گذاری های دولتی که وجود دارند، رش��د س��ود اسمی کمتر از رشد 
تورم داشته اند. به گونه ای که رشد سودآوری صنعت محصوالت غذایی در سه 
ماهه ابتدایی 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 16درصد کاهش داشته 
و صنعت دارویی نیز تنها 22 درصد افزایش سود داشته است. با توجه به اینکه 
تعداد شرکت های زیانده این دو صنعت نیز در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت 
به سال قبل افزایش داشته است، می توان گفت که قیمت گذاری دستوری این 
صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده است که می تواند 

در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه کند.
براس��اس این گزارش، در چهار ماهه اخیر یعنی از خرداد تا ش��هریورماه، 
موجودی انبار در بخش صنعت به طور متوس��ط افزایش را نشان می دهد. به 
عبارت دیگر، رش��د فروش در ماه های اخیر کمتر از رش��د تولید بوده و حتی 
در مردادماه رش��د فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 
نیز بوده اس��ت. افزایش موجودی انبار در چهار ماه متوالی می تواند پش��توانه 
ضعیف تقاضا از رش��د بیش��تر تولید صنعتی در ش��رایط فعلی را نشان دهد. 
صنعت محصوالت شیمیایی که در ماه های اخیر همواره کاهش در موجودی 
انبار را تجربه کرده بود در سه ماه تابستان با افزایش 4 درصدی در موجودی 
انبار مواجه ش��ده است. با توجه به رشد نزدیک صفر این صنعت در این دوره 
می توان گفت که فروش ش��رکت های این صنعت در س��ه ماه اخیر نسبت به 
مدت مشابه کاهش داشته است که می تواند به رشد منفی تولید این صنعت 

در ماه های آتی منجر شود.
همچنی��ن یکی از صنایعی ک��ه در دوره های اخیر بیش��ترین تغییر را در 
موجودی انبار دارد، صنعت خودروس��ازی است که این صنعت از مردادماه تا 
اسفندماه 1399 به طور متوسط در هر ماه 12,8 درصد به موجودی انبار خود 
اضافه کرد، اما در اردیبهشت ماه امسال رشد فروش حدود 27 درصد بیشتر از 
تولید بوده که به معنای کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه های قبلی 
است. در تیرماه نیز رشد فروش این صنعت حدود 15,1 درصد بیشتر از رشد 
گزارش ماهانه تولید صنعتی )ش��هریورماه 1400( تولید این صنعت بوده که 
نش��ان دهنده کاهش در موجودی انبار این صنعت ش��ده است. در ادامه این 
رون��د، در مرداد و ش��هریورماه نیز موجودی انبار ای��ن صنعت به ترتیب 9,4 
درصد و 5,5 درصد کاهش داش��ته اس��ت. از سوی دیگر، تحمیل محدودیت 
تامین برق برای صنعت فوالد منجر به محدودیت عرضه برای این صنعت شده 
که در نتیجه آن موجودی انبار صنعت فلزات اساس��ی در مرداد و شهریورماه 
کاهش داشته است. بدیهی است که با توجه به مازاد تقاضا در این صنعت در 
صورت برطرف ش��دن محدودیت تامین برق انتظار می رود که تولید در این 

صنعت رشد داشته باشد.

قیمتگذاریدستوریباسودآوریصنایعچهکرد؟

شارژدالریتولیددرپایانتابستان

حملونقلریلی

بیتوجهیسکهبهرشددالروانسجهانیطال
دالربهکانال2۷هزارتومانرسید

قیم��ت دالر در صرافی ه��ای بانکی از مرز حس��اس 27 هزار تومان 
گذش��ت. در حالی که هر دالر آمریکا روز دوش��نبه در بازار آزاد تهران 
ب��ه قیم��ت 27 هزار و 645 تومان خرید و فروش ش��د، ن��رخ دالر در 
صرافی های بانکی با رش��د 295 تومانی در مقایسه با روز کاری قبل به 
رقم 27 هزار و 94 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نیز با رش��د 300 
تومان��ی به 31 هزار و 310  تومان افزایش یافت. قیمت خرید هر دالر 
26 هزار و 557 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار و 690 تومان 
اعالم شد. قیمت سکه اما در روز گذشته تغییری نکرد و ارزش هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بدون توجه به رشد قیمت دالر و انس 
جهانی طال در همان رقم 11 میلیون و 820 هزار تومان ثابت ماند. سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 500 هزار تومان معامله 
شد. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و 100 هزار تومان، ربع 
سکه 3 میلیون و 600 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 230 
ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار 
ب��ه یک میلیون و 171 هزار تومان و هر مثقال طال به 5 میلیون و 75 
هزار تومان رسید. اُنس جهانی طال نیز با 10 دالر افزایش نسبت به روز 

کاری قبل، یک هزار و 803 دالر و 66 گزارش شد.

بانکمرکزیاعالمکرد
جزییاتتسهیالتسرمایهدرگردشبنگاهها

بان��ک مرک��زی در بخش��نامه ای به نظام بانکی کش��ور، س��قف 
تسهیالت سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکت های بازرگانی، 
خدماتی و پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعالم کرد که بر اساس 
آن، س��قف تسهیالت س��رمایه در گردش قابل اعطا برای واحدهای 
تولیدی جدید در س��ال اول معادل 90 درصد پیش بینی فروش در 
آن سال خواهد بود. براس��اس اعالم بانک مرکزی، سقف تسهیالت 
س��رمایه در گردش قابل اعطا به ش��رکت های بازرگانی، خدماتی و 
پیمان��کاری حداکثر مع��ادل 60 درصد باالترین می��زان فروش هر 
دوره مندرج در صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده در طول س��ه 
س��ال گذش��ته اس��ت. درخصوص ش��رکت های بازرگانی، خدماتی 
و پیمان��کاری جدید و غیرفعال نیز س��قف تس��هیالت س��رمایه در 
گردش قابل اعطا برای س��ال اول فعالیت حداکثر معادل 60 درصد 
پیش بینی فروش در آن س��ال خواهد بود. براس��اس این بخشنامه، 
س��قف تسهیالت سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی 
فعال حداکثر معادل 90درصد فروش سال گذشته واحدهای مذکور 
اس��ت. همچنین درخصوص واحدهای تولی��دی جدید یا واحدهای 
تولی��دی که طرح توس��عه ای اجرا کرده اند و ی��ا واحدهای تولیدی 
غیرفعال س��قف تسهیالت س��رمایه در گردش قابل اعطا برای سال 

اول 90درصد پیش بینی فروش در آن سال خواهد بود.
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گزارشمرکزآماردردهه۹0نشانمیدهد
ازافت3۶درصدیازدواجتارشد28

درصدیطالق
مرکز آمار ایران از روند افزایش��ی طالق و کاهش ازدواج در 10 سال 
گذش��ته گزارش داد. مرکز آمار در گزارشی تفصیلی به بررسی وضعیت 
شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی از سال 1390 تاکنون پرداخت 
که در بخش��ی از این گزارش )در س��رفصل جمعیت و نیروی انسانی( 
آماری از وضعیت ازدواج و طالق ثبت ش��ده در دهه گذشته ارائه شده 
اس��ت. این گزارش نشان می دهد که نس��بت طالق به ازدواج طی این 
س��ال ها از 16.3 درصد به 32.9 درصد افزایش داش��ته است. البته این 
شاخص در سال 1398 در باالترین نقطه یعنی 33 درصد قرار می گیرد 

ولی در سال گذشته 0.1 درصد کاهش پیدا کرده است.
جزییات دیگری از این آمار نشان می دهد که در سال 1390 مجموع 
ازدواج ثبت شده 874 هزار و 702 نفر بوده که در سال 1399 به 556 
ه��زار و 731 نفر کاهش یافته اس��ت. در این بازه زمان��ی روند ازدواج 
عمدتا کاهشی بوده است، اما در سال 1395 اندکی افزایش ازدواج ثبت 
ش��ده و از حدود 685 هزار و 352 به 704 هزار و 716 نفر می رس��د، 
هرچند که در س��ال بعد با افت حدود 100 هزار نفری مواجه می شود. 
بر این اس��اس، محاسبات نش��ان می دهد که ازدواج در ایران در فاصله 

سال های 1390 تا 1399 بیش از 36 درصد کاهش یافته است.
اما در رابطه با وضعیت طالق در کش��ور، آمارها حاکی از آن اس��ت 
که در س��ال 1390 حدود 142 هزار و 841 نفر طالق ثبت ش��ده بود 
که در س��ال 1399 به 183 هزار و 193 نفر افزایش یافته اس��ت. روند 
تغییرات طالق نیز عمدتا افزایش��ی بوده ولی در فاصله 1397 و 1398 
اندکی کاهش داشته است که این روند در سال گذشته مجددا افزایشی 
می ش��ود. بر این اساس، میزان طالق در ایران از سال 1390 تا 1399 

حدود 28 درصد افزایش داشته است.

عضوهیأتعلمیانستیتوپاستورگزارشداد
آخرینوضعیتواکسیناسیون

درایرانوجهان
براس��اس گزارشی که عضو هیأت علمی انس��تیتو پاستور ایران در 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران اعالم کرد، تا 30 مهرماه امسال 
حدود 100 میلیون دوز واکسن سینوفارم از چین وارد کشور شد و در 
مجموع 10 میلیون واکس��ن کووایران برکت با مجوز مصرف اضطراری 
به وزارت بهداشت تحویل داده شده و هیچ یک از واکسن های ساخت 
داخ��ل تایید نهایی از س��ازمان بهداش��ت جهان��ی را تاکنون دریافت 

نکرده اند.
عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران در گزارشی که در کمیسیون 
اقتصاد س��المت اتاق تهران ارائه داد، آخرین وضعیت صنعت واکسن 
کووید در ایران و جهان را تشریح کرد. براساس گزارش زهره افتخاری 
و بنا بر آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان جهانی بهداشت طی 
20 اکتبر )28 مهرماه(، تاکنون 48.1 درصد جمعیت جهان دست کم 
یک دوز واکسن کووید را دریافت کرده اند و به این ترتیب، 6 میلیارد 

و 84 میلیون دوز تاکنون در جهان مصرف شده  است.
این گزارش همچنین نش��ان می دهد که کشور امارات با 96 درصد 
تزریق دس��ت کم یک دوز واکس��ن کووید، در جهان پیش��تاز است و 
کوبا که تا چندی پیش مش��کالت عدیده ای در واکسیناسیون داشت، 
در رتبه س��وم جهان ایس��تاده و 86 درصد از واجدان شرایط دریافت 
واکس��ن در این کش��ور، دوز اول را تزریق کرده اند. براساس این آمار، 
در ایران نیز تا 20 اکتبر امس��ال، 58 درصد از واجدین ش��رایط، دوز 

اول را تزریق کرده اند.
آخرین گزارش س��ازمان بهداش��ت جهانی همچنین نشان می دهد 
که کش��ورهای چی��ن، ایاالت  متحده آمریکا، آلم��ان و بلژیک، هند و 
انگلیس در صدر تولیدکنندگان واکس��ن کووی��د19- جای دارند. در 
چین حدود 142 میلیون دوز و در آمریکا 103 میلیون دوز واکس��ن 
کووید تولید شده  اس��ت. این گزارش در عین حال نشان می دهد که 
هر دوز واکس��ن آسترازنکا تولید ش��ده از سوی آکسفورد و آسترازنکا 
چهار دالر قیمت دارد و ارزان ترین واکس��ن کووید شناخته ش��ده در 
جهان اس��ت. در این میان، هر دوز واکس��ن مدرنا تولیدشده از سوی 
آمریکا 37 دالر، س��ینووک چی��ن 30 دالر، فایزر-بایونتک 20 دالر، 
اسپوتنیک روس��یه 10 دالر و واکسن جانسون اندجانسون آمریکا نیز 

10 دالر قیمت دارد.
ای��ن گزارش ب��ه جغرافیای ص��دور مجوز کام��ل و اضطراری چند 
واکسن کووید منتخب نیز پرداخته و براساس آن، واکسن های فایزر-

بایونتک، آکسفورد-آس��ترازنکا، مدرنا، جانسون اندجانسون، سینوفارم 
و اس��پوتنیک بیش��ترین مجوزها را برای تزریق در کشورهای جهان 
دریافت کرده اند. واکسن سوبرانا ساخت کشور کوبا نیز تنها در ایران، 
کوب��ا و نیکاراگوئه موفق ش��ده اس��ت که مجوز تزری��ق اضطراری را 

دریافت کند.
براس��اس گزارش عضو هیأت علمی انستیتو پاس��تور، در ایران نیز 
ش��ش واکس��ن در فازهای مختل��ف مطالعات بالینی ق��رار گرفت که 
در نهای��ت و تاکن��ون، مجوز مصرف اضطراری ب��رای کووایران برکت، 
اسپایکوژن و پاس��توکووک صادر شد و واکسن های کووپارس و فخرا 
نیز مج��وز مصرف مش��روط را دریافت کرده اند. این در حالی اس��ت 
که هیچ یک از واکس��ن های کووید س��اخت داخل تاکن��ون موفق به 
دریافت تایید نهایی از س��وی سازمان بهداشت جهانی نشده اند. طبق 
آمار واکسیناس��یون کووید تجمیعی در کش��ور از ابتدا تا 30 مهرماه 
امس��ال، حدود 100 میلیون دوز واکسن سینوفارم از چین، در حدود 
10 میلیون دوز واکس��ن آسترازنکا از کش��ورهای ژاپن، ایتالیا، چین، 
اتریش، لهس��تان، روس��یه، کره جنوبی و یونان وارد ایران شده  است. 
واکس��ن به��ارات هند نیز به می��زان یک میلی��ون و 120 هزار دوز و 
اس��پوتنیک روس��یه نیز حدود 2 میلیون و 500 هزار دوز وارد کشور 
شده  اس��ت. تولیدکنندگان داخلی نیز براساس این آمار، واکسن های 
خود را تحویل وزارت بهداش��ت داده اند: برکت ب��ا 10 میلیون دوز و 

انستیتو پاستور با حدود یک میلیون و 400 هزار دوز.
نتایج این گزارش نشان می دهد، تا دوم آبان ماه امسال در مجموع 
80 میلیون و 406 هزار و 788 دوز واکس��ن در کش��ور تزریق ش��ده 
اس��ت و به این ترتیب، 77 درص��د دوز اول و 42 درصد نیز دوز دوم 
را دریافت کرده اند. پیش بینی می ش��ود که تا دهم آبان ماه نیز تعداد 

واکسن ورودی به کشور از مرز 150 میلیون دوز فراتر برود.

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در اولین روز آبان ماه 28 هزار واحد 
افت را پشت سر گذاشت و در حالی که بسیاری از نمادها منفی بودند، به 
مرز سقوط به ابرکانال یک میلیون و 300 هزار واحد نزدیک شد. این اتفاق 
در دومی��ن روز کاری آب��ان ماه رخ داد و روند نزولی بازار س��رمایه در روز 
گذشته در حالی با افت 23 هزار واحدی ادامه یافت که شاخص کل بورس 
برای چندمین بار در طول ماه های گذش��ته به کانال یک میلیون و 300 

هزار واحد عقبگرد کرد.
کارشناس��ان همچنان بورس تهران را روی موج نوسان می بینند و این 
وضعیت نوسانی را در ادامه هفته نیز پیش بینی می کنند. آنها معتقدند تا 
سایه سنگین ابهامات غیراقتصادی و غیربنیادی از سر بازار سرمایه برداشته 
نش��ود، وضعیت به همین من��وال خواهد بود. تا پی��ش از پایان انتخابات 
ریاس��ت جمهوری سیزدهم پیش بینی می شد که با روی کار آمدن دولت 
جدید و وعده های بورس��ی سیدابراهیم رئیسی، وضعیت بازار سهام بهبود 
پیدا می کند، اما همچنان با وجود گذشت چهار ماه از شروع به کار دولت 
سیزدهم، بورس تهران کماکان روی موج نوسان قرار دارد و ابهامات اقتصاد 
کالن اجازه نمی دهد که بازار سرمایه به مدار اصلی خود بازگردد، تا حدی 
که نماگر اصلی تاالر شیشه ای در سومین روز آبان ماه برای چندمین مرتبه 
در طول ماه های اخیر به کانال 1,3 میلیونی سقوط کرد. با این حال، اغلب 
تحلیلگران بر سر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ اینکه بازار ارزنده است و فروش 

سهام در قیمت های فعلی منطقی نیست.
فلزاتاساسیدرصدرگروههایبورسی

در جریان معامالت روز دوش��نبه، شاخص کل بورس با کاهش 23 هزار 
و 647 واحدی تا رقم یک میلیون و 384 هزار واحد عقب رفت و شاخص 
هم وزن با 7 هزار و 927 واحد کاهش به رقم 380 هزار و 157 واحد رسید. 
در این روز بیش از 5 میلیارد و 675 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 38هزار و 812 میلیارد ریال دادوس��تد شد. شاخص بازار اول نیز 
کاهش 20 هزار و 764 واحدی و شاخص بازار دوم هم کاهش 36 هزار و 

804 واحدی را تجربه کردند.
گروه فلزات اساس��ی با 53 ه��زار و 662 معامله به ارزش 3 هزار و 532 
میلیارد ریال، گروه خودرو با 54 هزار و 395 معامله به ارزش 3 هزار و 319 
میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 46 ه��زار و 677 معامله به ارزش 3 هزار 
و 307 میلی��ارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 45 هزار و 53 معامله به 
ارزش 3 هزار و 142 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 17 هزار و 365 معامله 
به ارزش یک هزار و 419 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

در معامالت روز گذشته شرکت بورس کاالی ایران با 180 واحد، شرکت 
فرآوری معدنی اپال کانی پارس با 123 واحد، شرکت سایر اشخاص بورس 
انرژی با 112 واحد، ش��رکت البراتوار داروسازی دکتر عبیدی با 81 واحد 
و بانک کارآفرین با 60 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل 
داش��تند. در سوی مقابل نیز شرکت پتروشیمی پارس با یک هزار و 395 
واحد، شرکت پتروشیمی پردیس با یک هزار و 175 واحد، شرکت صنایع 
ملی مس ایران با یک هزار و 36 واحد، شرکت پتروشیمی جم با یک هزار 
و سه واحد و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 986 واحد بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش 280 
واحدی به رقم 19 هزار و 676 واحد رسید. در معامالت این روز فرابورس 
ای��ران، بیش از 2 میلیارد و 288 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 389 هزار و 746 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. شرکت فرابورس 
ای��ران با 9 واحد، ش��رکت صنعتی مینو با هفت واحد، ش��رکت ریل پرداز 
نوآفرین با 2,83 واحد، شرکت پخش البرز با 2,82 واحد و شرکت تجارت 
الکترونیک پارس��یان کیش با یک واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت پتروشیمی زاگرس با 64 واحد، 
شرکت پلیمر آریا ساسول با 27 واحد، شرکت ذوب آهن اصفهان با 15,64 
واحد، شرکت پتروشیمی مارون با 14 واحد و شرکت پاالیش نفت شیراز با 

11 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
روزهایپاییزیبورستهرانادامهدارد

ب��ورس ته��ران در مهرماه، روزهای پرنوس��انی را پش��ت سرگذاش��ت، 
حاش��یه های مربوط به کشف ماینر، تغییرات مدیریتی در سازمان بورس، 
خ��روج نقدینگی، جدل بر س��ر حذف یا تداوم قیمت گذاری دس��توری و 
احتم��ال حذف ارز 4200 تومانی از جمله عوامل��ی بودند که به تالطم و 
نوسان بازار سرمایه در نخستین ماه فصل پاییز دامن زدند. البته بازار سرمایه 
در شش ماه نخست امسال، رشدی نزدیک به 6 درصد را تجربه کرد که این 
میزان، قدری پایین تر از انتظار فعاالن بازار س��رمایه بود. به دنبال اعتراض 
سهامداران از روند بازار در شش ماه نخست سال، کارشناسان معتقدند که 
با توجه به روند نزولی شدید بورس در سال گذشته، سهامداران نباید توقع 
رش��د سنگین از بازار سهام داشته باشند، بلکه معامالت بازار باید در ابتدا 
به وضعیت ثبات دس��ت پیدا کند و سپس در انتظار رشد شاخص بورس 

در این بازار بود.
درباره س��مت و سوی بورس در مهرماه، پیمان حدادی، کارشناس بازار 

سرمایه به ایرنا می گوید: بازار سهام در نخستین ماه از فصل پاییز نوساناتی 
ش��دید را تجربه کرد و ش��اخص بورس در کانال یک میلیون و 300 هزار 

واحد تا یک میلیون و 400 هزار واحد در حال نوسان بود.
او با تاکید بر اینکه در مهرماه عمده قیمت سهام شرکت های حاضر در 
بورس در مسیر کاهش��ی و نزولی شدید قرار گرفت، ادامه می دهد: وجود 
تعطیالت در ابتدای مهرماه باعث شد تا سهامدارانی که با دید کوتاه مدت 
به دنبال فعالیت و سرمایه گذاری در بازار سهام هستند جهت جلوگیری و 
کاهش ریسک موجود برای سرمایه گذاری در بورس، اقدام به فروش سهام 
خود در بازار کنند. در دهه نخست مهرماه و با پیش بینی مثبت گزارشات 
تولید و فروش ش��رکت ها در شهریورماه، انتظار فعاالن بازار این بود که به 
مرور و تا انتهای مهرماه به دلیل گزارش مثبت ش��رکت ها، افزایش حجم 
معامالت و رشد قیمت سهام شرکت ها صورت بگیرد، در حالی که معامالت 

بازار طبق پیش بینی ها پیش نرفت و این اتفاق محقق نشد.  
به اعتقاد حدادی، در پایان مهرماه و با انتشار صورت های مالی شرکت ها، 
بازار به این نکته رس��ید که صنایع حاضر در بازار طی ش��ش ماه نخست 
س��ال مس��یر معقولی را پشت سر نگذاش��ت، حتی در این میان برخی از 
صنایع مانند بانکی ها و پاالیش��ی ها سودهای سال گذشته خود را محقق 
نکردند و یا رش��د سودآوری آنها نسبت به دوره مشابه سال گذشته بسیار 
کم بود. در مقابل، گروه های پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی ها و برخی 
از شرکت های سیمانی گزارش��ات خوبی را نسبت به دیگر صنایع به بازار 
مخاب��ره کردند اما باز هم کلیت بازار منفی بود و اتفاق مثبتی در این بازار 

رخ نداد.
او کمبود نقدینگی را مهمترین علت وجود روند منفی در معامالت بازار 
س��رمایه می داند و می گوید: این مس��ئله خود نشأت گرفته از چند عامل 
اس��ت. ابتدا جذاب ش��دن بازارهای رقیب بورس مانند رمزارزها در ایجاد 
چنین روندی بی تاثیر نبود. همچنین نبود چشم انداز روشن و امیدوارکننده 
در بین س��هامداران، سبب ایجاد نوسان در معامالت بورس شد و برخی از 
فعاالن بازار در انتظار اجرای عملی برخی از وعده های داده شده برای بهبود 

روند معامالت بازار سهام بودند.
این کارش��ناس بازار سرمایه در پایان با اشاره به ریسکهای تهدیدکننده 
معامالت بورس در آبان ماه می افزاید: افزایش نرخ بهره از جمله ریسک های 
تهدیدکننده است. نرخ بهره در روزهای گذشته افزایش و به محدوده 20 
درصد رس��ید؛ حال اگر ای��ن نرخ باز هم افزایش یاب��د می تواند به عنوان 

مهمترین ریسک فعلی بازار مورد توجه قرار گیرد.

شاخصبورستهراندوبارهکانال1.4میلیونواحدیراازدستداد

بورس روی موج نوسان

پای س��یمان از خردادماه امس��ال به بورس کاال باز شد و با وجود اینکه 
حاشیه های این اتفاق به دلیل باالرفتن قیمت سیمان ناشی از قطعی برق 
صنایع زیاد بود در نهایت همه شرکت های سیمانی موظف شدند محصول 
خود را در بورس کاال عرضه کنند و طبق آمار تاکنون 71 ش��رکت به این 

ابالغیه وزارت صمت جامه عمل پوشاندند.
به گزارش ایس��نا، نهم خردادماه در مجم��وع 16 میلیون و 134 هزار و 
841 تن سیمان در بورس کاال عرضه شد که با تقاضای 17 میلیون و 557 
هزار و 295 تنی همراه ش��د و 12 میلیون و 879 هزار و 110 تن آن در 

نهایت مورد معامله قرار گرفت.
پس از این اتفاق و با ورود به فصل تابس��تان و رویارویی کشور با بحران 
برق، برق صنایع با محدودیت مواجه و باعث شد قیمت هر کیسه سیمان 
به باالی 70 هزار تومان هم برس��د؛ اتفاقی که مخالفان عرضه سیمان در 
بورس دلیل آن را بورس��ی شدن سیمان می دانستند، اما با این وجود نهم 
شهریورماه وزارت صمت در ابالغیه ای به رؤسای سازمان صمت 31 استان 
اعالم کرد که خرید و فروش س��یمان خارج از بورس کاال ممنوع اس��ت و 
پس از آن نیز یک تاالر اختصاصی برای معامالت س��یمان در بورس کاال 

راه اندازی شد.
بر این اس��اس، طبق آخرین آماری که از س��وی بورس کاال مطرح شده 
اس��ت سیمان شرکت سیمان قشم در بازار اصلی این بورس پذیرش شده 

اس��ت تا شمار ش��رکت های سیمانی پذیرش ش��ده در بورس کاال به 71 
شرکت برسد. نگاهی به پذیرش های اخیر نشان می دهد که شش مهرماه 
ش��رکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز به عنوان هفتادمین 
ش��رکت محصول س��یمان خود را در بورس پذیرش کرد و در تاریخ های 
30 ش��هریورماه نیز محصول س��یمان شرکت سیمان س��فید ارومیه، 22 
شهریورماه محصول سیمان ش��رکت های سیمان شرکت سیمان یاسوج، 
س��فید بنوید، گیالن و ش��هرکرد و در 16 ش��هریورماه محصول سیمان 
ش��رکت های الر، نائین، صنایع سیمان کیاسر، ایالم و خمسه و همینطور 
هش��تم ش��هریورماه محصول سیمان دو شرکت س��یمان باقران و ساروج 

اصفهان در بورس کاال پذیرش شده بودند.
پیش از این هم شرکت های سیمان سپهر قیر و کارزین، فراز فیروزکوه، 
صنایع س��یمان نهاوند، نیزار قم، کویر کاشان، پیوند گلستان، زاوه تربت، 
اس��تهبان، کاوان بوکان، صنایع س��یمان زابل، بین المللی ساروج بوشهر، 
آباده، آرتا اردبیل، اردستان، بجنورد، تهران، جوین، خاش، خزر، دشتستان، 
دورود، س��یمان سفید شرق، سیمان سفید نی ریز، شاهرود، عمران انارک، 
ف��ارس، فارس نو و الرس��تان در بورس کاال مورد پذی��رش قرار گرفته اند. 
همچنین عالوه بر شرکت های مذکور، سیمان مازندران، ممتازان کرمان، 
منددش��تی، هرمزگان، س��امان غرب، صنایع س��یمان س��امان غرب، آذر 
آبادگان خوی، المرد، فیروزکوه، ارومیه، اصفهان، بهبهان، توس��عه ماهان 

کرمان، خوزس��تان، داراب، زنجان، ساوه، سپاهان، شرق، شمال، صوفیان، 
قائن، کردس��تان، غرب آس��یا، آبیک، کرمان و هگمتان نیز در بورس کاال 

پذیرش شده اند.
گفتنی اس��ت روز گذش��ته مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری غدیر از 
بورسی ش��دن س��یمان غدیر و هلدینگ صنعتی و معدنی غدیر در سال 
جاری خبر داد. امیرعباس حس��ینی در نشس��تی خبری که روز دوشنبه 
برگزار شد با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم سرمایه گذاری غدیر مسئله 
اوره بود، گفت: در مورد مطالبات مربوط به اوره طی یک س��ال گذش��ته 
مکاتب��ات زیادی صورت گرفت و جلس��ات متعددی برگزار ش��د. در حال 
حاضر در مرحله حسابرس��ی یارانه ای قرار داری��م و امیدواریم مذاکرات با 
دولت برای مطالبات به نتیجه برسد. مجموعه غدیر امسال تقریبا دو برابر 
نسبت به سال قبل در حوزه سودآوری رشد داشت و در 9 ماهه 67 درصد 

افزایش بدهی را تجربه کرد.
او همچنین در مورد بورسی شدن زیرمجموعه های هلدینگ غدیر توضیح 
داد:  سیمان غدیر آماده عرضه است و ارزش گذاری اولیه آن صورت گرفته 
است. هر زمانی که س��ازمان اجازه دهد با نماد سغدیر عرضه خواهد شد. 
هلدینگ صنعتی و معدنی غدیر هم درج نماد و وارد فاز ارزش گذاری شده 
است. برآورد ارزش گذاری آن حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است. این 

هلدینگ نیز در سال جاری با نماد کغدیر عرضه خواهد شد.
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سکوت،سناریویجدیدبرایگرانفروشی
بلیتهواپیما

در حالی که ش��رکت های هواپیمایی طی ماه های گذشته قیمت 
بلیت هواپیما را هر طور که  خواس��تند، فروختن��د، نه تنها تاکنون 
تکلیف و سرنوش��ت این تخلف مش��خص نشده اس��ت، بلکه به نظر 

می رسد کسی حاضر به پاسخگویی در این باره هم نیست.
به گزارش ایس��نا، طی ماه های گذش��ته قیم��ت بلیت هواپیما به 
ص��ورت غیرقانونی از س��وی ایرالین ه��ا افزایش یافته اس��ت و در 
این میان نه تنها ش��رکت های هواپیمایی بلکه مس��ئوالن س��ازمان 
هواپیمایی کشوری هم حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده اند.
داس��تان از اینجا شروع شد که ایرالین ها از ابتدای تیرماه امسال 
قیم��ت بلیت پروازه��ای داخلی را بدون آنکه مصوب��ه و مجوزی از 
ش��ورای عالی هواپیمایی داش��ته باش��ند، تا بیش از 30 درصد در 
مس��یرهای مختلف افزایش دادند و جالب تر اینکه تاکنون توضیحی 

درباره علت این اقدام شان به رسانه ها و مردم نداده اند.
در این ماه ها مس��ئوالن س��ابق و کنونی وزارت راه و شهرس��ازی 
و س��ازمان هواپیمایی کش��وری به اظهارنظرها و هشدارهایی اکتفا 
کردن��د که هیچ وقت عملی نش��د و جلس��ات متعدد گذش��ته هم 
بی نتیجه رها ش��دند. به نظر می رس��ید وزیر راه و شهرسازی جدید 
با جدیت بیش��تری با این تخلف و گرانفروشی برخورد کند، اما این 
اتفاق هنوز نیفتاده، هنوز رئیس جدید س��ازمان هواپیمایی کشوری 
معرفی و انتخاب نش��ده و این دستگاه حاکمیتی با سرپرست اداره 

می شود.
رس��تم قاس��می در هفته گذش��ته و در حاش��یه تودیع و معارفه 
مدیرعامل ش��رکت راه آهن در پاسخ به خبرنگار ایسنا، درباره اینکه 
باالخ��ره تکلیف قیمت بلیت هواپیما چه زمانی روش��ن می ش��ود؟ 
اینگونه پاسخ داد: قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداش��تی ب��ه وی��ژه محدودیت پذی��رش 60 درصدی مس��افر در 
پروازه��ای داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود ش��رایط 
کش��ور از نظر ش��یوع ویروس کرونا و برداشته شدن این محدودیت 

بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.
وی افزود: محدودیت 60 درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل 
و نقل عمومی براس��اس مصوبات س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا اتفاق 
افتاده اس��ت که هم اکنون در جلس��ات ستاد ملی مقابله با کرونا در 
حال بحث و بررسی برای اعمال تغییرات در این پروتکل ها هستیم.

در ای��ن میان نه تنه��ا قیمت بلیت هواپیما کاهش نیافته اس��ت 
بلکه ایرالین ها باز هم قیمت بلیت هواپیما باال می برند و اگر نگاهی 
به قیمت بلیت هواپیما بیندازیم متوجه می ش��ویم که ش��رکت های 
هواپیمای��ی در طول روزهای هفته نرخ پروازهای داخلی را هر طور 
که بخواهند و به نفع ش��ان باش��د تغییر می دهند از س��وی دیگر به 
گفت��ه مس��افران حتی با این وج��ود پروتکل های بهداش��تی مانند 

محدودیت پذیرش 60 درصدی مسافر را هم رعایت نمی شود.
ب��ا وجود پیگی��ری مکرر خبرنگار ایس��نا در این باره مس��ئوالن 
س��ازمان هواپیمایی کشوری حاضر به پاس��خگویی نشدند و برخی 
مس��ئوالن روابط عمومی تنها به گفتن ای��ن جمله اکتفا کردند که 

پاسخ ما همان اطالعیه ای است که صادر کردیم!

جهش3برابریتولیدمیگودرخوزستان
مدیرکل شیالت خوزستان گفت سطح زیر کشت میگو دو برابر شده 

و تولید میگوی استان با رشد 3 برابری به 800 تن رسیده است.
فتح اهلل ابوعلی اظهار کرد: در سال جاری بیش از 400 هکتار اراضی، 
زیر کش��ت میگو رفته اس��ت که حدود 330 هکت��ار از این اراضی در 
مجتم��ع پرورش میگوی چوئب��ده آبادان و 75 هکتار در شهرس��تان 
خرمشهر و سایر اراضی به صورت انفرادی در دیگر مناطق استان واقع 
شده است. به گزارش ایسنا به نقل از جهاد کشاورزی خوزستان افزود: 
پ��رورش میگو در خوزس��تان از دهه 70 در مجتم��ع پرورش میگوی 
چوئبده آبادان آغاز ش��د و بنا ب��ه دالیل مختلف، این مجتمع چندین 
سال از شرایط مناسب تولید خارج شده بود. وی ادامه داد: خوشبختانه 
طی چند سال اخیر، شرایط بسیار خوبی ایجاد شد به نحوی که امسال 
نس��بت به سال گذشته سطح زیر کشت دو برابر شده و تولید میگوی 

استان با رشد 3 برابری به  800 تن رسیده است.
ابوعل��ی اظهار کرد: حدود 90 درصد از تولیدات میگوی اس��تان به 
بازارهای هدف منطقه از جمله کش��ورهای اروپایی و کشورهای شرق 
آس��یا صادر می ش��ود و امیدواریم با عضویت ایران در پیمان شانگهای 

شاهد افزایش روند صادرات در کشور باشیم.

نماگربازارسهام

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت بدون شفاف سازی 
قیمت تمام ش��ده خودرو ض��رر و زیان های وارده بر خودروس��ازان داخلی 
در فض��ای غیررقابت��ی و دولت��ی حاک��م بر ای��ن صنعت م��ورد پذیرش 

مصرف کنندگان نیست.
عادل نجف زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: اقتصاد 
خودروی کش��ور از لحاظ قیمت تمام شده و جزییات اقالم مصرفی اعم از 
وارداتی، هزینه های مترتب بر واردات و مواد اولیه  مصرفی داخلی نیازمند 

شفاف سازی است.
وی افزود: زیان انباشته خودروس��ازان برای قانون گذار از باب اطالعاتی 
که در اختیار دارد، مورد پذیرش است اما برای مصرف کنندگان مورد قبول 

نیست و علت آن به این موضوع برمی گردد که مزیت های رقابتی را از بازار 
خودرو حذف کرده ایم و اقتصاد خودروی داخلی، صرفا اقتصاد دولتی است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسالمی گفت: در فضای 
غیررقابتی صنعت و بازار خودروی کش��ور، هر چقدر تولید داشته باشیم و 
زیان های انباش��ته را متحمل شویم، ضرر و زیان های وارده مورد اعتنا قرار 
نمی گیرد. نجف زاده بیان کرد: به حمایت از تولید داخلی معتقد هستیم اما 
تولید داخلی نیز می بایست مزیت های رقابتی و قیمت تمام شده را به طور 

شفاف در اختیار مصرف کننده و جامعه ایرانی قرار بدهد.
وی ادامه داد: آنچه در مجلس یازدهم به آن نرس��یده ایم این اس��ت که 
کاالی تمام شده و قیمت تمام شده کاالهای مصرفی در حوزه خودرو چقدر 

هس��تند و به چه قیمتی در اختیار مردم ق��رار می گیرند، در حالی که در 
سایت های خودروسازان جهانی، به طور دقیق قیمت تمام شده خودرو ثبت 

شده و سود منطقی بر آن اعمال شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: 
زیان های انباشته مورد ادعای خودروسازان می بایست در یک فضای شفاف 
اقتصادی مورد بررس��ی قرار بگیرد که در این راس��تا کمیسیون صنایع و 
مجلس نیز عزم جدی بر آن دارد و تا زمانی که این شفاف س��ازی صورت 
نگیرد، حمایت از مصرف کننده و زیان های انباشته معنایی نخواهد داشت تا 

خودرو با قیمت پایین تری در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.

زیان های انباشته خودروسازان در فضای غیررقابتی پذیرفته نمی شود

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت در شهر 
تهران حداقل 80 جایگاه کوچک مقیاس نیاز داریم.

ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از صدا وس��یما، 
س��عید برخوردار گف��ت: در حال حاضر در کل اس��تان تهران روزانه 
ح��دود 25 میلیون فرآورده نفتی توزیع می ش��ود ک��ه از این میزان 

حدود 15 تا 16 میلیون لیتر بنزین است.
وی درباره لزوم احداث جایگاه جدید سوخت در استان تهران افزود: 
ما در اس��تان تهران 339 جایگاه سوخت داریم که از این تعداد 212 
باب داخل ش��هر تهران واقع شده است که با توجه به موضوع گرانی 
زمین در برخی مناطق ش��هر مثل شمال، شمال غرب، شمال شرق و 
بخشی از جنوب ش��رق متقاضی برای احداث جایگاه کم است، البته 
رویکرد ش��رکت در سنوات گذشته این بود که با همکاری شهرداری 

جایگاه کوچک مقیاس احداث کنیم که تاکنون 24 باب جایگاه به این 
شکل احداث شده است.

برخوردار با بیان اینکه هم اکنون در کل استان تهران روزانه حدود 
25 میلیون فرآورده نفتی توزیع می ش��ود که از این میزان حدود 15 
تا 16 میلیون لیتر بنزین اس��ت، افزود: احداث جایگاه جدید فقط به 
این منظور اس��ت که هم خدمت رس��انی به مردم سریع تر باشد و هم 

اینکه از به دردسر افتادن مردم برای سوخت گیری جلوگیری شود.
مع��اون بازرگانی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
تهران گفت: در حال حاضر حدود 25 جایگاه در سطح تهران تعطیل 
هستند که دلیل عدم فعالیت این جایگاه ها تنها به خاطر مشکالت و 
اختالفات حقوقی داخلی اس��ت و به هیچ عنوان به مشکل جایگاه دار 
و ش��رکت پخش و یا موضوع ضررده بودن جایگاه مربوط نیس��ت و 

ش��رکت پخش هرگون��ه همکاری جه��ت اعطای مج��وز الزم برای 
راه اندازی مجدد و فعالیت این جایگاه ها را خواهد داشت.

وی درباره تس��هیل در ش��رایط احداث جایگاه خاطرنشان کرد: در 
گذش��ته تس��هیالتی از س��وی بانک های عامل برای اح��داث جایگاه 
جدید داده می ش��د، اکنون تسهیالتی داده نمی شود، اما برنامه ریزی 
ش��رکت ملی پخش به گونه ای اس��ت که به نیاز س��وخت شهروندان 
پاسخ داده شود، مثال با شهرداری برای احدث جایگاه کوچک مقیاس 
توافق ش��ده، در فاز اول یک مزایده از س��وی شهرداری برگزار شد و 
شرکت های صاحب نشان زمین معرفی شدند تا در قالب قرارداد های 
BOT بتوانن��د جایگاه به بهره برداری برس��انند که تاکنون بخش��ی 
از پروژه ها اجرا ش��ده و بخش��ی هم متوقف مانده که شهرداری باید 

پاسخگو باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت اکنون که واردات خودرو ممنوع 
است، از طریق کانال های غیررسمی، خودروی خارجی با چندین برابر 
قیمت وارد می شود به طوری که قیمت آن برای مصرف کننده دو برابر 
قیمت واقعی اس��ت. واردات خودرو در ش��رایط فعلی اقدامی صحیح و 

اقتصادی است که البته این کار باید به تدریج انجام شود.
س��ید کمیل طیب��ی در گفت وگ��و با خبرن��گار ایمن��ا، در رابطه با 
آزادس��ازی واردات خ��ودرو اظه��ار ک��رد: واردات خودرو ب��ا توجه به 
رقابت پذی��ر نبودن خودروی داخلی همواره ب��ه عنوان یک نیاز مطرح 
ش��ده است. سال هاس��ت واردات خودرو محدود و ممنوع بوده است تا 
کیفی��ت خودروهای داخلی افزایش یاب��د و بتواند با خودروی خارجی 

رقابت کند.
وی تصریح کرد: در کوتاه مدت اگر واردات خودرو آزاد شود شاید بر 
تقاض��ای ارز تأثیرگذار بوده و ن��رخ ارز را افزایش دهد البته این تغییر 
چندان محس��وس نیس��ت، زیرا نرخ ارز از فاکتورهای بس��یاری تأثیر 

می گیرد که یکی از آنها واردات خودرو خواهد بود.
اس��تاد دانش��گاه اصفهان گفت: اگ��ر تورم کنترل ش��ده و همزمان 
تحریم ها نیز برداش��ته ش��ود تا صادرات غیرنفتی رون��ق یابد، واردات 
خودرو نیز تأثیرات ناچیز و کوتاه مدت بر افزایش نرخ ارز خواهد داشت 
زیرا در مجموع اگر واردات خودرو به صورت رسمی آزاد شود، منجر به 

تأثیرات غیرمستقیمی بر صنعت خودرو نیز خواهد شد.
طیبی تاکید کرد: خودروهای داخل��ی اکنون رقیب عمده ای ندارند 
و با آزادس��ازی واردات خودرو برای حفظ بازار خود مجبور به افزایش 
کیفیت ش��ده که پ��س از آن خودروه��ای داخلی برای ص��ادرات نیز 

مناسب خواهند شد، همین موضوع ارزآوری به دنبال خواهد داشت.
وی ادام��ه داد: اکن��ون ک��ه واردات خودرو ممنوع اس��ت، از طریق 
کانال های غیررس��می خ��ودروی خارجی با چندی��ن برابر قیمت وارد 
می ش��ود؛ به طوری که قیمت آن برای مصرف کنن��ده دو برابر قیمت 
واقعی است. واردات خودرو در شرایط فعلی اقدامی صحیح و اقتصادی 

است که البته این کار باید به تدریج انجام شده و آگاه سازی در رابطه 
با آن انجام ش��ود. اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفهان گف��ت: زمانی که 
قدرت صادراتی خودروی داخلی افزایش یابد، صنایع وابس��ته از جمله 
قطعه س��ازان نیز رونق یافته و کاالی باکیفیت تری تولید خواهند کرد. 

قطعات یدکی خودرو مزیت صادراتی خوبی برای صادرات دارد.

نیازتهرانبه80جایگاهسوختجدید
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی با حضور شهردار 
بندرعباس و مدیران روابط عمومی مناطق و سازمان های شهرداری، مدیر 

ارتباطات و امور بین الملل این شهرداری معارفه شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
مهدی نوبانی در این جلســه اظهار کرد: حوزه رسانه و روابط عمومی ها 

فعالیت گسترده تری خواهد داشت.
وی افزود: انعکاس رسانه ای و اجتماعی فعالیت های بخش های مختلف 

شهرداری از سوی روابط عمومی ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
شهردار بندرعباس با تاکید بر رصد مجموع رسانه های مجازی، مکتوب 
و خصوصا فضای مجازی، گفت: در شــرایطی که رسانه حرف اول همه 

محافل را می زند، در این حوزه نیازمند فعالیت و جدیت بیشتر هستیم.
نوبانی ادامه داد: تمام شهروندان باید نسبت به تالش های شهرداری 

مطلع شوند که وظیفه آن بر عهده روابط عمومی هاست.
شهردار بندرعباس با اشاره به ضرورت تعامل با همه رسانه های استان، 
بزرگان رسانه ای و فعاالن این عرصه، عنوان کرد: با هیچ رسانه ای مشکل 

نداریم و در برابر رسانه های منتقد جبهه نمی گیریم.

نوبانی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها نیز باید با همین شیوه عمل 
کنند و در برابر انتقادات، تنها باید انعکاس اخبار صحیح و شفاف پاسخگو 
خواهیم بود. این مقام مسئول همچنین عنوان کرد: رضایت جامعه هدف 
که همان شهروندان هستند و ایجاد آرامش با عملکرد مثبت و مسئوالنه 

باید در دستور کار همه بخش های شهرداری باشد.
شــهردار بندرعباس با تاکید بر توجه ویژه به حوزه روابط عمومی و 

تقویت امکانات و تجهیزات، تصریح کرد: شهرداری باید از روزمرگی خارج 
شود و روابط عمومی ها در این مسئله نقش مهمی دارد.

وی از روابط عمومی ها بازوی مهم شهرداری یاد کرد و افزود: آموزش 
تخصصی کارکنان روابط عمومی و توجه به بسته های تشویقی نیز باید 

جزو برنامه های مدیر جدید این حوزه باشد.
نوبانی در بخش دیگری از سخنانش نیز اظهار کرد: ارزیابی هوشمند 

عملکرد همه بخش های شهرداری در دستور کار قرار دارد.
مریم پاســاالر، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 
نیز در این نشست اظهار کرد: بکارگیری نیروهای متخصص و نیروسازی 
صورت گرفته در حوزه روابط عمومی شــهرداری نتیجه تالش مدیران 

سابق این حوزه است.
وی با تاکید بر تعامل با رسانه ها تاکید کرد: احساس وظیفه در حوزه 

روابط عمومی باعث حفظ آبروی مجموعه می شود.
اضافه می شود، در این جلسه ضمن قدردانی از حامد رضوانی سرپرست 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، مریم پاساالر به 

عنوان سرپرست جدید این حوزه معارفه شد.

اهواز- شبنم قجاوند: آیین تکریم و معارفه مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار و "سید حجت اله موسوی" با 

حکم مدیرعامل به عنوان سرپرست این دفتر منصوب شد.
محمود دشت بزرگ در آیین تکریم و معارفه مدیر دفتر روابط عمومی 
که با حضور شــورای معاونین شرکت برگزار شد با بیان اینکه زحمات 
شایسته ای در دوران مدیریت تورج فتاحی در روابط عمومی انجام شده 
است، گفت: امیدواریم این مســیری که در روابط عمومی آغاز شده به 
صورت بهتری در دوران تصدی آقای موســوی که از نیروهای توانمند، 

ارزشی و انقالبی است تداوم داشته باشد.
وی افــزود: روابط عمومی نقش موثر و انکارناپذیری در رســیدن به 
اهداف شــرکت در درون و بیرون سازمان دارد و باید در این راستا گام 

بردارد.
کیوان خورسند عضو هیئت مدیره و معاون منابع انسانی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان نیز در آیین معارفه "سید حجت اله موسوی" که در 
دفتر روابط عمومی با حضور کارکنان روابط عمومی برگزار شد، بیان کرد: 

روابط عمومی یک مساله چند وجهی و چند جانبه است که با بخش های 
دیگر شرکت قابل مقایسه نیست و شرایط کاری خاص خود را می طلبد.
وی افزود: آقای موســوی از نیروهای قدیمی شرکت است که خاک 
صحنه را خورده اســت و می تواند با ایجاد همدلی و تجربه ای که دارد 

اهداف شرکت را محقق سازد.

موسوی نیز در آیین معارفه خود با تشکر از حسن اعتماد مدیرعامل 
برای انتخاب وی، گفت: روابط عمومی آیینه تمام نمای شــرکت است 
که در راستای اهداف شرکت در دو بخش ایجاد همدلی و همگرایی در 
درون ســازمان و ارتباط و ارائه دستاوردهای شرکت در بعد بیرونی باید 

انجام وظیفه کند.
وی افزود: این اهداف محقق نخواهد شد مگر آنکه با تعامل و همدلی 
در کنار همدیگر قرار بگیریم و اهداف سازمان را سرلوحه کار خود قرار 
دهیم.  بر اســاس این گزارش، ســید حجت اله موسوی دارای مدرک 
کارشناسی ارشــد مدیریت بازرگانی بوده و ســابقه ۲۳ سال کار را در 
صنعت آب و برق خوزستان دارد و از بدو تاسیس شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در این شرکت مشغول بکار بوده است. وی پیش از این رئیس 
گروه دفتر مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان بوده و با حفظ 
سمت، سرپرست دفتر روابط عمومی شده است. پیش از این تورج فتاحی 
مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده که در آیین 

تکریم و معارفه از زحمات وی تقدیر شده است.

ایالم- منصوری: مدیرمهندســی ساختار شــرکت ملی گاز ایران 
با اشــاره به اینکه اصالح و بهبود روش ها و طراحی مشــاغل جدید در 
پاالیشگاه گاز ایالم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، گفت: به منظور 
دستیابی به اهداف و استراتژی های سازمان، اصالح و بازنگری ساختار 

سازمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
به گزارش روابط عمومی ، مجید کشــاورز پــس از بازدید از ناحیه 
عملیاتی پاالیشگاه گاز ایالم افزود: یکی از اهداف دیدارهای مستقیم در 
بحث ساختار سازمانی، نزدیک کردن دیدگاه ها و انتظارات شرکت ها با 
سیاست های باالدســتی وزارت نفت و برنامه ششم توسعه و همچنین 
صیانت از سرمایه های انسانی متعهد، دانش محور و خالق با هدف تقویت 
انگیزه خدمات رسانی و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی ها 

است. کشاورز اظهار داشت: مهندسی ساختار از طریق کاربینی، سنجش 
زمان و مدت انجام کار، بازدید و سپس طراحی ساختار مناسب سازمانی، 

دستیابی به اهداف را در شرکت ها تسهیل می نماید. 
مدیر مهندســی ساختار شــرکت ملی گاز ایران با بازدید میدانی از 
تاسیســات فرایندی،کارخانه دانه بندی گوگرد و آزمایشــگاه و سپس 
شرکت در جلسات جدگانه ای با مسئولین واحدها، به طرح و برنامه های 
شرکت پاالیش گاز ایالم اشاره و تصریح کرد: بنا بر برنامه های توسعه ای 
انجام شده و در دست اقدام، مأموریت ها و وظایف محوله این شرکت در 
راستاي تحقق برنامه های تولید تکلیفي خود، مقررشده است تا مستندات 
و دالیل توجیهي مناسب در رابطه با تغییرات پیشنهادي موردنظر ساختار 

سازماني، تهیه و به مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران ارائه شود.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: طی هماهنگی های بعمل آمده 
میان شرکت گاز و آموزش و پرورش استان گیالن، جشنواره فرهنگی-

آموزشــی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در سراسر استان برگزار می 
شود. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم خبر اجرای جشنواره فرهنگی-آموزشی مصرف 

ایمن و بهینه گاز طبیعی برای دانش آموزان گیالنی اظهار داشــت: این 
طرح به دنبال برگزاری جلسات هماهنگی میان شرکت گاز و آموزش و 
پرورش استان گیالن اجرایی شده است و دانش آموزان عزیز می توانند 

از طریق برنامه آموزشی شاد در آن شرکت کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اهمیت موضوع اشاعه 
فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در سطح جامعه بیان کرد: مقوله 
آموزش و فرهنگ سازی همواره مدنظر این شرکت بوده و در همین راستا 
طرح های آموزشی مختلفی همچون طرح بزرگ سفیران انرژی در کلیه 

مدارس استان اجرا شده است.
حسین اکبر با بیان اینکه برگزاری جشنواره های فرهنگی و دوره های 
آموزشی در ســال های آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت: آموزش و 
فرهنگ سازی برای به ثمر نشستن، مستلزم توجه و استمرار فراوان می 

باشــد و به همین علت در تالش هستیم تا این طرح در آینده نیز ادامه 
یابد. وی درخصوص چگونگی اجرای طرح آموزش مجازی دانش آموزان 
اظهار داشــت: در این طرح با استفاده از نرم افزار شاد محتوای آموزشی 
همچون نکات، تصاویر و فیلم هایی با موضوعات سرویس وسایل گازسوز، 
بررســی وضعیت دودکش ها، استفاده از بســت و شیلنگ استاندارد و 
همچنین نکاتی درخصوص صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در اختیار 

دانش آموزان قرار می گیرد.
مدیرعامل گاز گیالن ادامه داد: دانش آموزان پس از فراگیری محتوای 
آموزشــی می توانند در رشــته نقاشــی )مختص دانش آموزان مقطع 
ابتدایی( و رشته عکاسی )مختص دانش آموزان مقطع متوسطه( شرکت 
نمایند که در پایان به 100 اثر منتخب از سوی شرکت گاز استان گیالن 

جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به نقل از مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدست ، مانور حضور و آماده 
باش ۲4 ساعته کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن در بعد از وقت اداری و روزهای تعطیل  ، عصر روز پنجشنبه ۲9 
مهر ماه اجرا شد .  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گیالن ؛ این مانور  با هدف آمادگی الزم به صورت ۲4 
ساعته و همچنین در زمان وقوع بحران و شرابط خاص صورت گرفت . 

 مدیر منطقه ضمن اشــاره به  آمادگی، هوشیاری و حضور به موقع 
کارکنــان به صورت ۲4 ســاعته افزود : ) آماده بــودن کارکنان در هر 
شرایطی و حضور به موقعه آنان از مهمترین عوامل خدمت رسانی صحیح 

، سوخترسانی مطللوب و کار ایمن و بدون حادثه است . ( 
گفتنی است برگزاری مانور احضار و آماده باش در آخرین روزهای ماه 
مهر و شروع فصل سرد سال با هدف ارزیابی پاسخگویی و حضور به موقع 

روسا ، مسئوالن و گارکنان این شرکت برگزار شد.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس معارفه شد

سرپرست روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب شد

کشاورز، مدیرمهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم:

اصالح و بهبود روش ها و طراحی مشاغل جدید در پاالیشگاه گاز ایالم ضروری است

جشنواره فرهنگی-آموزشی مصرف ایمن و بهینه گاز 
طبیعی در مدارس گیالن برگزار می شود

برگزاری مانور احضار و آماده باش کارکنان  پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن

در دومین جلسه شورای حفاظت و کارگروه سازگاری با کم آبی مازندران عنوان شد:
گذر از خشکسالی با مدیریت مصرف و تغییر الگوی کشت

ســاری – دهقان : دومین جلسه شــورای حفاظت از منابع آب استان در 
ســالجاری با حضور دستگاه های اجرایی استان درمحل استانداری مازندران به 
ریاست دکتر رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در تاریخ برگزار 
گردید.  به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، در این جلسه که با 
دســتور کار بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال آبی گذشته و تبیین 
برنامه برای سال آبی پیش رو تشکیل گردید، دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای مازندران با شایسته دانستن اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه 
های اجرایی گفت: با توجه به پیش بینی ها، سال آبی پیش رو نیز همانند سال 
آبی 1۳99-1400 بارش ها از میانگین ساالنه پایین تر خواهد بود. وی افزود : 
یکی از عوامل مهم در عبور موفق از ســال آبی گذشته سدهای استان بوده که 
از سال آبی 98-99 آب مناسبی را ذخیره داشت. دبیر کارگروه سازگاری با کم 
آبی اســتان خاطر نشان کرد  ، در حال حاضر وضعیت سدها در وضعیت نرمال 
قرار نداشته و از این حیث نیز ذخیره مناسبی برای سال آبی پیش رو نداریم و این وضعیت در حوزه تجن سخت تر خواهد بود و باید با 
تغییر الگوی کشــت، صرفه جویی و استفاده از گیاهان کم آب طلب از خسارتهای احتمالی جلوگیری نماییم.   در ادامه دکتر رازجویان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران ، این کارگروه را برای گذر از خشکسالی پیش رو مهم دانست و گفت: ذخیره سازی آب 
های سطحی در مازندران نسبت به ظرفیت آن در حد مطلوب قرار ندارد که باید این ضعف در استان را با احداث سدهای مناسب تقویت 
نماییم. رازجویان اضافه کرد : عامل مهم دیگر برای ذخیره نمودن آب های سطحی آببندان ها هستند که باید با الیروبی آنها امکان ذخیره 

آب را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:
نیمی از ظرفیت مخازن ذخیره آب ۲ سد استان مرکزی خالی است

اراک-  فرناز امیدی: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: 
نیمی از ظرفیت مخازن ذخیره آب سدهای کمال صالح و الغدیر این استان خالی 
اســت و مردم باید مدیریت مصرف آب و الگوهای صرفه جویی را مسئوالنه در 

دستور کار داشته باشند.
عزت اله آمری افزود: ظرفیت ذخیره آب در مخزن پشت سد کمال صالح 9۶ 
میلیون مترمکعب است اما اکنون حجم آب موجود تنها ۵1 میلیون مترمکعب 
اعالم شده است. وی اظهار داشت: در شرایطی که ذخیره مخزن آب سد کمال 
صالح به نصف رســیده اســت، یک هزار و 100 لیتر برثانیــه آب برای مصرف 
آشامیدنی مردم اراک از آن خارج می شود و نبود منبع تغذیه این سد در بازه زمانی کوتاهی مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: مخزن ذخیره آب سدالغدیر ساوه نیز گنجایش ۲۷۶ میلیون مترمکعب  را دارد که  اکنون تنها 
110 میلیون مترمکعب آب در آن ذخیره شده  و  معادل 40 درصد ظرفیت آن است. آمری افزود: خشکسالی شدید و نبود بارش مناسب 
در پاییز امسال موجب شده که از ۲0 مهرماه جاری دریچه های سد الغدیر بسته شود و تا اطالع ثانوی حقابه مصارف کشاورزی به دلیل 
موقعیت بحرانی ذخایر آبی  این سد قطع شده است. وی اظهار داشت: تصمیم بر آن است که با مدیریت بهینه ذخایر موجود آبی سد الغدیر 
این منابع تا بهبود اوضاع فقط برای مصارف آشامیدنی مردم شهر ساوه اختصاص یابد. 9۲ درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در 

بخش کشاورزی، سه و نیم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می شود.

اچ اس ای منطقه قم پیشرو در آموزش اصول محوری ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست

قم- خبرنگار فرصت امروز:  دوره آموزشــی آشنایی با اصول اولیه ایمنی، 
بهداشــت و محیط زیست توسط مســئول پژوهش و توسعه ایمنی منطقه به 
میزبانی شرکت آبفای قم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قم، یک دوره آموزشی آشنایی با مباحث و محورهای 
اصلی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تحت عناوین آشنایی با سیستم مدیریت 
اچ اس ای، دستورالعمل مجوز کار، نحوه ارزیابی خطر پذیری، آشنایی با عوامل 
زیان آور محیط کار، PlAN HSE، نحوه بررســی اچ اس ای در مناقصات، ادوات 
اســتحفاظ فردی و سایر موارد مرتبط، توسط مسئول پژوهش و توسعه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم به عنوان مدرس این دوره در ساختمان شهید قاسم سلیمانی شرکت آبفای قم برگزار شد. عبدالزهرا 
طالبی، مسئول بهداشت کار صنعتی و حفاظت از محیط زیست این منطقه قم، ضمن تاکید بر تشکیل این جلسات، بحث و تبادل نظر 
پیرامون موانع و چالش های پیش رو در همسویی با استقرار کامل نظام نامه اچ اس ای افزود: بدون شک حفظ و حراست دارایی های شرکت ها، 
تاسیسات صنعتی و غیر صنعتی، تامین سالمت کارکنان، صیانت از محیط زیست پیرامون تاسیسات و حوزه عملیات از مسئولیت های خطیری 

است که امروزه تحت نظام مدیریت منسجم اچ اس ای در پرتوی اعمال مقررات ایمنی و پایش اجرائیات این حوزه نوین اجراء می شود.

طراحی چشم انداز تجارت بین المللی برای بنادر کوچک استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: افزایش عمق کانال دسترســی بندر بوشــهر برای ایجاد شــرایط تردد 
کشتی های ۵0 هزارتنی در اولویت طرح های توسعه  این بندر است. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، سیاوش ارجمندزاده  
در حاشــیه بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از 
تاسیســات بندری در بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: استان بوشهر 11 بندر 
تجاری دارد که بزرگترین آن بندر بوشــهر با ظرفیت هشت میلیون تن تخلیه 
و بارگیری اســت. وی بیان کرد: در فاز نخست، توسعه بندر بوشهر در مجتمع 
بندری نگین تدارک دیده شده و یک برنامه پنج ساله توسعه بندر بوشهر تا سال 140۵ مشخص شده که براساس این مطالعه برنامه  ها یکی 
پس از دیگری اجرایی خواهد شد. ارجمندزاده ادامه داد: یکی از مهم ترین برنامه های برای بندر بوشهر توسعه دریایی است که مقرر شد با 
افزایش عمق کانال تا 1۳.۵ متر زمینه برای تردد کشتی های ۵0 هزار تنی در بوشهر فراهم شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: در شرایط کنونی در بندر بوشهر تنها امکان تردد کشتی  های ۳0 هزارتنی است که با اجرای طرح توسعه عالوه بر فراهم شدن شرایط 
برای تردد کشتی  های ۵0 هزار تنی،  مساحت محوطه  های ترمینال های کانتینری، صادرات مواد معدنی و نفتی افزایش پیدا می  کند. وی در 
ارتباط با بنادر تابعه استان بوشهر نیز اظهار کرد: طرح توسعه بنادر تابعه بوشهر نیز در قالب 1۵ سال و سه برنامه پنج ساله )از سال 1400( 
به تصویب رسیده است. ارجمندزاده عنوان کرد: در قالب طرح توسعه با افزایش ظرفیت بنادر زمینه برای رونق روزافزون تجارت آنها فراهم 
شود که نتیجه آن افزایش اشتغال و رونق کسب و کار حوزه دریانوردی در استان بوشهر است. وی افزود: در این ارتباط با یک گام رو به 
توسعه بیشتر تالش می  شود تا شناورهای سنتی بتدریج جای خود را به شناورهای فلزی داده و بنادر تابعه در این استان بتوانند بخوبی در 

عرصه تجارت بین المللی فعالیت داشته باشند. 

کسب نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی توسط شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: شرکت نفت ستاره خلیج فارس به پاس عملکرد شایسته در حوزه 
مسئولیت اجتماعی نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی را کسب کرد. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، با هدف کمک به اعتالی ایفای مسئولیت ها اجتماعی در سازمان 
ها و بهینه سازی آن ها با اجرای ممیزی، ارزیابی و تقدیر از سازمان های فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی، 
نخستین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی برگزار شد. این جشنواره با هدف بهبود و ارتقای 
فعالیت های مسئولیت اجتماعی در سازمان ها و شرکت ها، تقویت مؤلفه هایی همچون پاسخگویی اجتماعی، 
بهبود تعامل با ذی نفعان داخلی و خارجی، پایداری فعالیت های مسئولیت اجتماعی و نگاه فراتر از کمک های 
خیریه ای، توســط مؤسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد. در این جشنواره، به ارتباط بین روابط 
عمومی و حوزه مســئولیت اجتماعی توجه شــده بود و در ارزیابی ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذینفعان مختلف سازمان و 
پیاده ســازی الگوهای بین المللی در فضای کســب و کار ایرانی، مدنظر قرار داشت. شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ایفای مسئولیت های 
اجتماعی همواره پیشرو بوده است و عالوه بر وظیفه ی ذاتی خود مبنی بر تأمین امنیت سبد سوخت ایران اسالمی و تولید نیمی از فرآورده های 
استراتژیک صادراتی و موردنیاز کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی را مدنظر قرار داده و سعی داشته است تا به عنوان صنعتی نمونه با نگاه 
به جوامع محلی نقش آفرینی کند. ادامه ی ساخت بیمارستان ۲۶4 تختخوابی نفت ستاره خلیج فارس، اهدای بیش از ۲40 تخت بیمارستانی، 
10 تخت ICU، 10 دســتگاه مانیتور عالئم حیاتی بیمار، 1۶ دستگاه ساکشن جراحی و دو دستگاه بالدگاز به شبکه ی درمان هرمزگان، 
مشارکت در اجرای طرح پیک سایی شبکه بندرعباس، تأمین برق و آب موردنیاز آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس، کمک 
به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، توانمندسازی نیروهای بومی با آموزش های تخصصی، به کارگیری نخبگان برتر استانی در پاالیشگاه 
در راستای ایجاد انگیزه در جامعه ی علمی هرمزگان، کاهش بار مراجعات بر شبکه درمانی شهر بندرعباس با ایجاد مرکز تخصصی درمان و 

ده ها اقدام دیگر نشان از جدیت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ایجاد توسعه ی پایدار در جنوب کشور و نگاه ویژه به جوامع محلی است.

اصفهان- قاسم اسد: بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع 
صنعت ساختمان اصفهان از ششــم تا دهم آبان ماه 1400 و با حضور 

برندهای مطرح فعال در حوزه ساختمان کشور برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، حضور بیش از 110 شرکت از 11 استان کشور در این نمایشگاه 
قطعی شده تا توانمندی ها، پتانسیل ها، کاالها و خدمات خود را در فضایی 

بالغ بر 1۶ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش بگذارند.
شــرکت های حاضر در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان 
اصفهان در زمینه هوشمندســازی ســاختمان، ابزارآالت، تجهیزات و 
ماشین آالت ساختمانی، آسانسورها و باالبرها، پوشش هاي سقف و دیوار 
و قطعات پیش ساخته،  تأسیسات و سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی، 
شــرکت های انبوه ساز، شیشــه، آهن و فوالد، تجهیزات و لوازم ایمنی 
کار، حمام، سونا و آشــپزخانه، یراق آالت، در و پنجره، درب اتوماتیک، 
دکوراسیون و معماري داخلی رنگ، چسب و رزین و عایق ها، سنگ هاي 
ساختمانی، شیرآالت بهداشتی، کاشی، سرامیک، پارکت و پوشش هاي 
کــف، لوازم و تجهیزات الکتریک، الکترونیــک و الکترومکانیک، لوله و 
اتصاالت، مخازن پلی اتیلن و صنعتی سازي و فناوري هاي نوین فعالیت 

دارند.

همچنین مراکز علمی و پژوهشی، مشاوران و پیمانکاران مصالح پایه 
)ســیمان، گچ، بتن،آجر و...(، نیز در این نمایشــگاه به ارائه فعالیت ها و 

پتانسیل های خود خواهند پرداخت.
شــرکت های مطرحی از اســتان های اصفهان، تهران، قم، مرکزی، 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 
یزد، فارس و البرز در این نمایشــگاه حضور دارند؛ همچنین نمایندگان 
محصوالت شرکت هایی از آلمان، ایتالیا و ترکیه، جدیدترین محصوالت 
حوزه ساختمان را در معرض بازدید متخصصان، عالقمندان، کارشناسان 

و فعاالن این حوزه قرار خواهند داد.
آجر نماچین، بهریزان ،دنیای ماموت، چینی بهداشتی مروارید، آجر 
شهرزاد، پارس زنده رود پالســت، ، بارد صنعت، برج مارکت، شیرآالت 
گلپایگان، یکتا آلومینیوم پارس، ، آویسا لوله جی، سانا عایق، آگپا ایران 
کیــش، اوریبان، کاینداســتون، آریا اطلس جاوید، آریــا بارون توس، ، 
هلدینگ اوج ســپهر، بنیاد بتن و دنا برودت از جمله برندهای مطرحی 
هستند که در بیســت و چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت 

ساختمان اصفهان حضور خواهند داشت.
ایــن نمایشــگاه در حالی برگزار می شــود که شــرکت ها، برندها و 
مجموعه های تولیدی شاخص کشور به دنبال توسعه بازار و فعالیت های 
خود هســتند و حضور در نمایشــگاه را بهترین شــرایط برای توسعه 
فعالیت هــای خود در نظر گرفته اند؛ همچنین برگزاری ســومین دوره 
مسابقات ملی مهارتی آجرچینی کشور و 1۳ کارگاه آموزشی و همایش 
در روزهای برگزاری نمایشــگاه قطعی شــده و شرایط مطلوبی را برای 

عالقمندان این حوزه ایجاد خواهد کرد
ویژگی مهم نمایشگاه ساختمان امسال این است که برای نخستین 
بار پاویون شرکت های دانش بنیان با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان در این نمایشگاه برپا خواهد شد.

برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان با حضور 110 شرکت از 11 استان

شماره 1888
سه شنبه
4 آبان 1400
سه شنبه
4 آبان 1400

شماره 1886



چالشحفظسطحدرآمدبههنگامتغییرحوزهکاری

بهقلم:ماهواششایخ
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

ما اکنون در دوره ای زندگی می کنیم که تمایل برای استعفا از شغل فعلی و دنبال کردن رویاهای کاری 
بیشترین محبوبیت را دارد. ساالنه بسیاری از کارآفرینان و کارمندان در شرکت های مختلف اقدام به ترک 
ش��غل فعلی شان و شروع تجربه کاری جدید در حوزه ای متفاوت می کنند. این امر نوعی ترند محبوب در 

میان اهالی کسب و کار محسوب می شود. 
بدون تردید ورود به حوزه های مورد عالقه برای بسیاری از افراد رویایی جذاب است. با این حال از نقطه 
نظر مالی چنین عملکردی یک فاجعه تمام عیار محس��وب می ش��ود. شما با تغییر حوزه کاری تان دیگر تا 
مدت ها امکان بازگش��ت به س��طح درآمد قبلی تان را نخواهید داشت. درست به همین خاطر تغییر حوزه 

کاری یکی از پرریسک ترین اقدامات هر کارآفرینی در طول زندگی اش محسوب می شود. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکارها و تکنیک های مناس��ب برای حفظ س��طح درآمد 
حتی در هنگام تغییر حوزه کاری اس��ت. این امر به ش��ما ش��هامت بسیار بیش��تری برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب ه��دف خواهد داد. در ادامه برخی از راهکارهای کاربردی در این میان را مورد ارزیابی قرار 

خواهیم داد. 
شناساییحوزهموردنظروسپسترککار

یکی از مشکالت اصلی در زمینه ترک شغل عدم شناسایی حوزه مورد عالقه از سوی افراد است. نتیجه 
این امر مواجهه با یک بحران اساس��ی در زمینه انتخاب حوزه بعدی برای فعالیت کاری است. اگر شما به 
کار فعلی ت��ان عالق��ه زیادی ندارید، باید پیش از هر اقدامی ی��ک حوزه تازه را انتخاب نمایید، در غیر این 

صورت هیچ شانسی برای حفظ سطح درآمدتان نخواهید داشت. 
بس��یاری از اف��راد پس از پیدا ک��ردن یک حوزه مورد عالقه ب��رای فعالیت کاری تا مدت ها در ش��غل 
قبلی ش��ان باقی می مانند. دلیل این امر اطمینان از امکان ش��روع یک کار جدید و حتی پیش��برد بخشی 
از آن قبل از هر چیز اس��ت. چنین امری تمام ریس��ک های مربوط به کاهش درآمد را از بین خواهد برد. 

بنابراین هیچ مشکلی پیش روی شما در این فرآیند نخواهد بود. 
جستوجوبرایکمکهایمالی

اگر شما ایده ای برای راه اندازی یک کسب و کار یا فعالیت تازه در سر دارید، پیدا کردن یک سرمایه گذار 
یا نوعی حمایت مالی از سوی دیگران امر مهمی خواهد بود. چنین امری برای شروع فعالیت در یک حوزه 
تازه به اندازه کافی منطقی خواهد بود. بنابراین ش��ما مش��کلی در این راستا پیش روی خودتان احساس 

نخواهید کرد. 
اگر ش��ما هنوز یک س��رمایه گذار خوب برای ایده تازه تان پیدا نکرده اید، شاید زمان مناسب برای شروع 
کارتان فرا نرس��یده باش��د. بس��یاری از کارآفرینان با عجله بیش از اندازه فقط خودش��ان را به دردس��ر 
می اندازن��د. بنابراین ش��ما باید از چنین عملکردهای��ی در زمینه کس��ب و کار دوری کنید. ورود به یک 
حوزه کاری تازه همیش��ه چالش برانگیز اس��ت. به همین خاطر شما نباید خودتان چالش پیش روی تان را 

تشدید کنید. 
بازنویسیرزومهتان

ورود به یک حوزه کاری جدید به معنای نیاز به رزومه ای تازه است. بسیاری از کارآفرینان چنین نکته 
مهمی را مدنظر قرار نمی دهند. درس��ت به همین خاطر همیش��ه مشکالتی در زمینه پیدا کردن شغل در 
حوزه های تازه دارند. ش��اید رزومه شما در کسب و کار قبلی تان بسیار پرطرفدار بود، اما اکنون شرایط به 
طور کامل فرق کرده است. شما دیگر امکان پیدا کردن یک موقعیت شغلی مناسب با تجربه های قبلی تان 
را ندارید. بنابراین باید رزومه تان را به شکلی بازنویسی کنید که موردپسند فعاالن در حوزه کاری تازه تان 
قرار گیرد، در غیر این صورت به احتمال زیاد مدت زمانی طوالنی از کاهش سطح درآمدتان رنج خواهید 

برد. 
توجهبهبرندشخصی

آنچه در ش��رایط بحرانی به ش��ما برای ورود به حوزه ای تازه و پیدا کردن شغل مناسب کمک می کند، 
اس��تفاده از برند ش��خصی اس��ت. اگر ش��ما برند ش��خصی حرفه ای داش��ته باش��ید، حتی در حوزه های 
غیرتخصصی تان هم مورد اس��تقبال سایر برندها و کارآفرینان قرار خواهید گرفت. درست به همین خاطر 

امروزه بسیاری از افراد به دنبال راه اندازی برند شخصی و توسعه آن هستند. 
شما برای توسعه برند شخصی تان نیاز به تحمل دردسرهای زیادی ندارید. ساده ترین راهکار در این میان 
توجه به عملکرد دیگر کارآفرینان با برندهای ش��خصی تاثیرگذار اس��ت. همچنین تالش برای پاسخگویی 
به چرایی تمایل تان برای حضور در یک حوزه کاری تازه با برند شخصی تان هم نکته جذابی خواهد بود.
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ترجمه: علی آل علی

اینستاگرام در طول یک دهه اخیر به طور قابل مالحظه ای 
مد نظر کاربران در سراس��ر دنیا قرار گرفته اس��ت. به همین 
خاطر هیچ برن��دی دیگر توانایی نادی��ده گرفتن این پلتفرم 
بزرگ را ندارد. اگر شما هم به دنبال راهکاری برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف هستید، باید بازاریابی در اینستاگرام را 

در کانون توجه تان قرار دهید. 
ب��دون تردی��د بازاریابی در ه��ر پلتفرم��ی نیازمند برخی 
تکنیک ه��ا و راهکارهای مناس��ب اس��ت. درس��ت به همین 
خاطر ش��ما هم برای بازاریابی در اینس��تاگرام به مجموعه ای 
از تکنیک های کاربردی نیاز دارید، در غیر این صورت نتیجه 
فرآین��د بازاریابی تان به هیچ وجه راضی کنن��ده نخواهد بود. 
اولین کاری که شما در این مسیر باید انجام دهید، پیدا کردن 
راهکاری برای جلب نظر مخاطب در اینس��تاگرام است. برند 
ش��ما تا زمانی که توجه مخاطب ه��دف را جلب نکند، هیچ 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهد داشت. اینطوری 
کس��ب و کارت��ان پس از م��دت زمانی طوالنی ه��م در بازار 

ناشناخته باقی خواهد ماند. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین راهکارها 
برای جلب نظر مخاطب هدف به فرآیند بازاریابی برندهاست. 
محور اصلی بحث ما نیز اینستاگرام به عنوان یکی از مهمترین 
شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا خواهد بود. اگر شما هم به 
دنبال راهکاری برای جلب نظر مخاطب هدف در این پلتفرم 
هستید، به هیچ وجه نکات مورد بحث در این مقاله را از دست 

ندهید. 
بارگذاریمحتوایبصریباکیفیتبهطورمداوم

کارب��ران وقتی اینس��تاگرام را ب��از می کنن��د، اول از همه 
ب��ا محتوای بص��ری رو به رو خواهند ش��د. این ام��ر یکی از 
ویژگی های اصلی اینستاگرام را شامل می شود. با این حساب 
ش��ما باید برنامه ای ویژه برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف براس��اس این شیوه داشته باش��ید. متاسفانه برخی از 
برندها نسبت به تفاوت اینستاگرام با دیگر شبکه های اجتماعی 
بی توجه هستند. به همین خاطر توانایی الزم برای جلب نظر 

کاربران را از دست می دهند. 
امروزه کاربران بیش از هر فرمت محتوایی دیگری به ویدئو 
و سپس عکس تمایل دارند. اینستاگرام هم به دلیل پشتیبانی 
وس��یع از این دو فرمت میان بسیاری از بازاریاب ها محبوبیت 
دارد. ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فقط باید 
طراحی محتوای باکیفیت در این رابطه را مد نظر قرار دهید. 
به این ترتیب شانس تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف به 

طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
ش��اید در نگاه نخست طراحی محتوای بصری کار ساده ای 
به نظر برس��د، اما س��ختی های این مسیر بسیار بیشتر است. 
اگر ش��ما به دنبال طراحی محتوای جذاب برای مخاطب تان 
هستید، همیشه باید پرسونای برندتان را در اولویت قرار دهید. 
این امر ش��امل طراحی محتوا براس��اس ویژگی های مرکزی 
برندتان است. به این ترتیب بدون دردسر امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. این امر در بلندمدت 
شما را بدل به برندی محبوب در میان مشتریان خواهد کرد. 
پرسونای برند شامل ویژگی ها و ارزش های محوری هر برند 
در رابط��ه با تولید محصول، بازاریابی و همچنین تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف اس��ت. برندهایی که از این ش��یوه 
برای تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی استفاده می کنند، 
همیشه تاثیرگذاری باالتری بر روی مخاطب هدف شان دارند. 
بنابراین ش��ما هم در این بش باید از همین شیوه برای جلب 
نظر مش��تریان تان استفاده نمایید. در غیر این صورت فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدل به یک چالش اساسی 

برای تان خواهد شد. 
هماهنگیباآپدیتهایاینستاگرام

اینس��تاگرام در طول نزدیک ب��ه یک دهه حضور در عرصه 
رقابت میان ش��بکه های اجتماعی تغییرات بس��یار زیادی را 
داشته اس��ت. بدون ش��ک کاربران ابتدایی این پلتفرم دیگر 
هیچ ش��باهتی میان اینس��تاگرام در روزه��ای ابتدایی اش با 
آخرین نس��خه های فعلی نخواهند دید. معنای این امر تغییر 
مداوم اینس��تاگرام به عنوان یک��ی از پلتفرم های جذاب برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
اگر برند ش��ما در زمینه بازاریابی نس��بت ب��ه آپدیت های 
اینستاگرام بی توجه باش��د، خیلی زود توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را از دست خواهید داد. دلیل این امر نیز 
تمایل کاربران در اینستاگرام برای مشاهده محتوای به روز و 
مطابق با آخرین تغییرات این پلتفرم اس��ت. کار شما در این 
بخش ش��اید تا اندازه ای سخت باشد، اما اگر بتوانید همیشه 
به عنوان اولین برند از آپدیت های اینستاگرام در زمینه تولید 
محتوا سود ببرید، دیگر هیچ مشکلی برای جلب نظر کاربران 
نخواهید داش��ت.  یکی از تجربه های موفق درباره استفاده از 
آپدیت اینس��تاگرام مربوط به س��رویس IGTV اس��ت. این 
سرویس زمانی که عرضه شد، هدف اصلی اش رقابت با یوتیوب 
بود. نکته جالب اینکه بس��یاری از برندها در عمل برای جلب 
نظر مخاطب هدف شان به س��وی استفاده از IGTV رفتند. 
چنین امری به دلیل نوآوری قابل مالحظه ای امکان توس��عه 

سریع کسب و کار را به برندها داد. 
چنین ماجرایی درباره فیلترهای واقعیت افزوده اینستاگرام 
نیز مصداق داد. چنین فیلترهایی در رقابت مستقیم با اسنپ 
چت برای کاربران راه اندازی ش��د. نکته جالب اینکه بسیاری 
از برندها برای س��رگرم ساختن مخاطب هدف شان از چنین 
ویژگی ای س��ود بردند. شما به عنوان بازاریاب باید همیشه به 
دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
باشید. این امر برندتان را همیشه در فهرست کسب و کارهای 
مورد عالقه مش��تریان نگه خواهد داشت. به این ترتیب هیچ 
مشکلی پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

نخواهد بود. 

توجهبهخواستههایمشتریان
بازاریابی در اینستاگرام و جلب نظر کاربران باید یک امر مهم 
و دقیق حساب شود. متاسفانه بسیاری از برندها به گمان اینکه 
هر محتوایی در این پلتفرم مورد توجه کاربران قرار می گیرد، 
اقدام ب��ه تولید محت��وا می کنند. نتیجه این ام��ر مواجهه با 
مشکالت گسترده در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
خواهد بود.  امروز یکی از ویژگی های اصلی بازاریاب های موفق 
توانایی شناخت سلیقه و خواسته های مشتریان است. چنین 
امری به برنده��ا امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف را می دهد. بنابراین اگر شما به دنبال جلب نظر مخاطب 
هدف به طور حرفه ای هس��تید، باید همیشه رابطه نزدیکی با 
مشتریان داشته باشید، در غیر این صورت کمتر شانسی برای 

تعامل مناسب با مخاطب هدف تان خواهید یافت. 

گاهی اوقات بازاریاب ها ترندهای رایج در زمینه بازاریابی را 
با خواسته های مشتریان اش��تباه می گیرند. این امر شاید در 
نگاه نخست بدون هیچ ایرادی باشد، اما گاهی اوقات مشتریان 
را نس��بت به برندتان دلس��رد خواهد کرد. یکی از راهکارهای 
مناسب در این میان تقویت کانال های ارتباطی میان برندتان با 
مشتریان خواهد بود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک خواهد کرد. همچنین اس��تفاده از انواع 

نظرسنجی ها نیز ایده جذابی خواهد بود. 
اگر شما دامنه مشخصی از مشتریان وفادار دارید، استفاده از 
نظرات آنها برای بازاریابی مناسب بهترین ایده ممکن خواهد 
بود. چنین امری شما را به طور قابل مالحظه ای بدل به برند 
مورد عالقه مشتریان خواهد کرد. بنابراین تقریبا هیچ مشکلی 

در این میان پیش روی تان نخواهد بود. 
زمانبندیمناسببرایانتشارمحتوا

وقتی ش��ما یک ایده مناسب برای تولید محتوا دارید، باید 
به نکات جانبی نیز توجه نش��ان دهید. یکی از نکات مهم در 
این میان زمان بندی برای انتشار محتواست. بسیاری از برندها 
به چنین نکته مهمی توجه الزم را نشان نمی دهند. به همین 
خاطر حتی بهترین ایده های بازاریابی شان را نیز با زمان بندی 

نامناسب از بین می برند. 
امروز الگوریتم اینستاگرام به طور مداوم در حال تغییر است. 
همین امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را بدل به امری 
س��خت و دشوار کرده اس��ت. یکی از تکنیک های مناسب در 
این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده از 
زمان بندی مناس��ب است. به طور معمول بهترین زمان بندی 
ب��رای انتظار محتوای بازاریابی بی��ن 11 صبح تا 2 بعدازظهر 
اس��ت. در این زمان اغلب کاربران آنالین بوده و ش��ما امکان 

جلب بازدیدکننده بیشتر برای محتوای تان را خواهید یافت. 
بدون تردید بارگذاری محتوا در س��اعت های پایانی ش��ب 
نیز به خاطر تعامل مش��تریان با مخاطب هدف امری مناسب 
خواهد بود. بنابراین ش��ما مشکلی در راستای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف در این س��اعت ها نخواهید داشت. یکی از 
نکات مهم در این میان شخصی س��ازی زمان بندی مورد نظر 
براس��اس نیاز کسب و کارتان است. چنین امری به شما برای 
پرهیز از هرگونه ریس��کی در زمینه تعامل با مشتریان کمک 

خواهد کرد. 
وقتی ش��ما س��رمایه گذاری باالی��ی ب��ر روی بازاریابی در 
اینس��تاگرام کرده اید، هرگونه مشکلی در این میان به شدت 
برای ت��ان پرهزینه خواهد ب��ود. به همین خاطر اس��تفاده از 
ابزارهای زمان بندی انتش��ار محتوا یکی از ایده های مناس��ب 
ب��رای بازاریابی عال��ی در اینس��تاگرام خواهد ب��ود. از میان 
ابزارهای مختلف در این مورد، پیشنهاد ما ابزار انتشار محتوای 
Sprout Social اس��ت. این ابزار به ش��ما امکان زمان بندی 
دقیق انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی را می دهد. به این 
ترتیب دیگر هیچ وقت برای انتشار پست های تان زمان طالیی 

را از دست نخواهید داد. 
بیانداستانهایبصری

امروزه بس��یاری از مردم هنوز هم به داستان های سنتی در 
قال��ب متن عادت دارند. با این حال دنیای فناوری روز به روز 
در حال تغییر است. همین امر موجب تغییر در روند طراحی 
و بیان داس��تان ها، به ویژه در عرصه بازاریابی، شده است. اگر 
شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان براساس 
چنین تکنیک هایی هستید، باید پیش از هر نکته دیگری ایده 
ذهنی تان برای یک داس��تان جذاب را با تصاویر یا حتی یک 
ویدئوی جذاب ترکیب کنید. این امر موجب جلب توجه هرچه 
بهتر کاربران در فضای اینستاگرام می شود. بنابراین شما هیچ 
مشکلی برای تعامل با مشتریان و توسعه داستان تان در سراسر 

این پلتفرم نخواهید داشت. 
ب��دون تردید اینس��تاگرام ب��ه عنوان یک پلتف��رم بصری 

پتانسیل های بس��یار زیادی دارد. بنابراین شما باید در زمینه 
داستان س��رایی برای برندتان نیز از پتانسیل های مورد نظر به 
خوبی اس��تفاده نمایید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نخواهید داشت. 
تبدیل داستان های سنتی به نمونه هایی سازگار با محتوای 
بصری همیشه کار دشواری است. با این حال اندکی تمرین و 
الگوبرداری از تجربه برندهای موفق در این زمینه وضعیت شما 

را به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
استفادهازهشتگهایمناسب

هش��تگ ها یک��ی از ابزاره��ای کاربردی برای پی��دا کردن 
محتوای دلخواه در اینس��تاگرام محس��وب می ش��ود. امروزه 
بس��یاری از کاربران به جای جست و جو در میان اکانت های 
مختلف برای پیدا کردن محتوای دلخواه ش��ان از هش��تگ ها 
اس��تفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر شما به دنبال مشاهده 
محتوایی جذاب در رابطه با س��یر و سفر هستید، کافی است 
کلیدواژه های مرتبط با این حوزه را در قالب هشتگ جست و 
ج��و نمایید. آن وقت کلی محتوای جذاب برای تان به نمایش 

درخواهد آمد. 
نکته مهم در این بخش استفاده از هشتگ ها از سوی کسب 
و کار شماس��ت. این امر به ش��ما توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را می دهد. اگر ش��ما نسبت به این نکته توجه 
الزم را نش��ان ندهید، هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان نخواهید یافت. 
صرف نظر از هش��تگ های عمومی برای تولید محتوا، شما 
باید همیشه یک هشتگ ویژه برای برندتان هم داشته باشید. 
به این ترتیب کاربران به س��ادگی هرچ��ه تمام تر امکان پیدا 
کردن محتوای مرتبط با برندتان را خواهند داش��ت. به عالوه، 
شما برای پیدا کردن محتوای تولیدی کاربران درباره برندتان 
نیز نیاز به هشتگ خاص برای برندتان خواهید داشت، در غیر 
این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
بهرهبرداریدرستازانواعمسابقهوچالش

کاربران در شبکه های اجتماعی همیشه عاشق انواع بازی های 
گوناگون هس��تند. این امر نه تنها فرصتی برای س��رگرمی و 
خوشگذرانی دوستان در کنار هم است، بلکه به برندها فرصتی 
برای تعامل بهتر با مشتریان را نیز می دهد. بنابراین شما باید 
در این میان به دنب��ال راهکارهایی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور حرفه ای باشید. نخستین اقدام در این 
میان نیز تالش برای طراحی مسابقه های جذاب برای کاربران 

است. 
اگر ش��ما در بخش های قبلی این مقاله نسبت به شناخت 
درست مشتریان تان اقدام کرده باشید، محتوای بازاریابی تان 
در این بین جذابیت بسیار زیادی برای کاربران خواهد داشت. 
بنابراین ش��ما در عمل مش��کلی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب تان در این وضعیت نخواهید داشت. نکته مهم در این 
میان انتخاب یک جایزه مناسب برای مسابقه آنالین تان است. 
به این ترتیب کاربران بیش از هر زمان دیگری نسبت به حضور 

در مسابقه برندتان ترغیب خواهند شد. 
چالش های رایج در ش��بکه های اجتماعی نیز بیشتر شامل 
ان��واع ترندها و همچنین ترغی��ب کاربران برای اس��تفاده از 
محصوالت برند است. شما به این ترتیب شانس بسیار زیادی 
برای جلب نظر مشتریان تان خواهید داشت. اگر شما محصول 
تازه ای برای عرضه در بازار دارید، باید پیش از هر نکته دیگری 
به دنبال ترغیب کاربران برای اس��تقبال از آن باش��ید. به این 
ترتیب رونمایی از محصوالت برندتان همراه با موجی از تولید 

محتوای کاربران درباره آن خواهد بود. 
استفادهازتبلیغاتپولیاینستاگرام

شما برای رقابت با برندهای بزرگ همیشه امکان تمرکز بر 
روی تولی��د محتوا به طور ارگانیک را ندارید. به همین خاطر 
گاهی اوقات اس��تفاده از تبلیغات پولی اینستاگرام ایده بدی 
نخواهد بود. ش��ما در این میان باید مدیریت مناسبی بر روی 
بودجه در دسترس تان داش��ته باشید. این امر شامل نمایش 
بهتری��ن محتوای بازاریابی تان در قالب تبلیغات برای کاربران 
است، در غیر این صورت تبلیغات بیش از اندازه هر کاربری را 

نسبت به تعامل با برند شما دلسرد خواهد ساخت. 
بدون تردید ش��ما برای بازاریابی موفق در اینس��تاگرام به 
ترکیبی از تولید محتوا و استفاده از گزینه تبلیغات پولی نیاز 
دارید. بنابراین همیشه تعادل را در میان این دو رویکرد رعایت 
نمایید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
همکاریبااینفلوئنسرها

تبدیل کردن یک برند به گزینه ای جذاب برای کاربران در 
اینستاگرام همیشه با همکاری اینفلوئنسرها بسیار ساده خواهد 
بود. دلیل این امر نیز محبوبیت و اعتبار باالی اینفلوئنسرهاست. 
اگر شما با یک اینفلوئنسر مناسب برای تبلیغ و توسعه کسب و 
کارتان به تفاهم برسید، مسیر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را بسیار ساده تر از هر زمان دیگری طی خواهید 
کرد.  نکته مهم در این میان همکاری با اینفلوئنس��رها دارای 
دامنه مشترکی از فالوورهاست. به بیان ساده، شما باید فقط با 
اینفلوئنسرهای مشهور در حوزه کاری خودتان همکاری داشته 
باشید، در غیر این صورت فرآیند بازاریابی شما جذابیت خاصی 

برای کاربران نخواهد داشت. 
امروزه اینفلوئنسرهای بسیار زیادی در سراسر دنیا فعالیت 
دارند. با این حساب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باید از میان انبوهی از اینفلوئنس��رها دست به انتخاب 
بزنید. توصیه ما در این بخش انتخاب اینفلوئنسرهایی با دامنه 
متعادلی از فالوورهاست. بنابراین باید دور افراد دارای فالوورهای 
میلیونی را خط بکش��ید. چراکه چنین همکاری هایی نه تنها 
برای برندتان بس��یار پرهزینه خواهد ب��ود، بلکه تاثیرگذاری 

اندکی نیز به همراه دارد. 
بدون تردید بازاریابی در اینستاگرام در طول سال های اخیر 
بدل به امری تخصصی ش��ده اس��ت. اگر شما مایل به حضور 
موفق در این فضا هستید، توصیه های مورد بحث در این مقاله 

شروع مناسبی برای تان خواهد بود. 
sproutsocial.com:منبع

چگونهدراینستاگرامبازاریابیموفقیداشتهباشید؟

جلب مخاطب در اینستاگرام با 1۰ تکنیک کاربردی


