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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

دولت بدون استقراض چگونه بودجه را تراز کرد؟

 سناریوهای
تامین مالی بودجه

فرصت امروز: کسری بودجه شدید و چگونگی جبران آن، این روزها به دغدغه نخست بسیاری از کارشناسان و 
محافل اقتصادی تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمدهای نفتی وجود دارد و نه درآمدهای مالیاتی 
و گمرک��ی افزایش یافته اس��ت. دولت ماهانه ح��دود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق ب��ه کارکنان خود پرداخت 
می کن��د و همچنین تعهدات��ی در بخش های یارانه ای دارد که باید ماه به م��اه ادا کند و در کنار آن، زمزمه هایی 
شنیده می شود که احتمال دارد به تعهدات یارانه ای دولت اضافه شود؛ چنانکه محسن رضایی، معاون اقتصادی...

وقفه 9 هزار واحدی در مسیر صعودی شاخص بورس تهران

1۳ میلیارد برگه بهادار دست به دست شد
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روند نزولی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی ادامه دارد

نبض ضعیف تولید صنعتی
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یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی اکنون قیمت قطعات در بازار با قیمتی فراتر از رشـد نرخ ارز، 
افزایش یافته که این افزایش قیمت چشمگیر نیز ناشی از وجود خأل قطعات در بازار لوازم یدکی است.

نوید حبیبی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، به وقوع کمبود در بازار لوازم یدکی اشاره کرد 
و اظهار داشت: اکنون قیمت قطعات در بازار با قیمتی فراتر از رشد نرخ ارز، افزایش یافته...

قیمت لوازم یدکی از رشد نرخ ارز سبقت گرفت

یادداشت

چرا حراج نوزدهم 
لغو شد؟

کامران ندری
کارشناس اقتصادی

بانک مرک��زی اعالم کرد که 
مرحل��ه نوزدهم ح��راج اوراق 
مالی اس��المی دولتی که قرار 
ب��ود سه ش��نبه ۱۸ آب��ان ماه 
۱۴۰۰ برگ��زار ش��ود، ملغ��ی 
و تاری��خ جدید اطالع رس��انی 
خواه��د ش��د، ام��ا صحبت��ی 
درب��اره چرایی این لغو نش��ده 
اس��ت. وزارت اقتص��اد هم در 
ادام��ه گفته که ای��ن حراج در 
نمی شود  برگزار  یادشده  تاریخ 
اط��الع  ب��ه  تاری��خ دقی��ق  و 
هموطنان خواهد رسید. درباره 
موفق بودن انتشار اوراق قرضه 
دولتی و تامین کس��ری بودجه 
دولت از این مح��ل، اطالعات 
روش��نی وج��ود ن��دارد. کاش 
دولت شفاف تر عمل می کرد و 
مناب��ع تامین درآمدی خودش 
را حداقل با یک وقفه زمانی در 
اختیار محققان و کارشناس��ان 
قرار م��ی داد. در ح��ال حاضر 
وضعیت انتشار آمار و اطالعات 
به گونه ای است که کارشناسان 
براس��اس مفروضات و تصورات 
ک��ه  حدس های��ی  و  ذهن��ی 
می پردازند.  تحلیل  به  می زنند 
ایران به لحاظ انتشار اطالعات 

واقع��ا وضعی��ت بدی 
۳دارد. دولت جدید...
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فرصت امروز: پایش تحوالت اقتصادهای شریک و همسایه ایران 
از هدف گذاری و پیش��روی تجاری آنها حکایت دارد. چنانکه ترکیه 
در پی س��هم 5۰ میلیارد دالری از بازار آفریقا و سهم یک درصدی 
از صادرات جهانی است. از سوی دیگر، توافق امارات و اسرائیل برای 
ایجاد منطقه آزاد تجاری، آغاز مذاکرات تجارت ترجیحی پاکس��تان 
و ویتن��ام و امضای موافقت نامه تجارت آزاد هن��د و امارات از دیگر 
تحوالتی است که نشان دهنده پیشروی رقبای منطقه ای ایران است. 
این مهم را به وضوح می توان در دوازدهمین گزارش بازوی پژوهشی 
بخ��ش خصوصی تحت عن��وان »پایش تحوالت تج��ارت جهانی« 

مشاهده کرد.
در بخ��ش نخس��ت این گ��زارش ابت��دا به ت��داوم انتق��ادات از 
سیاست های تجاری چین و تالش این کشور برای برهم زدن رقابت 
آزاد اشاره شده است که یکی از موضوعات اصلی بیانیه پایانی اجالس 
اخیر وزرای تجارت گروه هفت را نیز به خود اختصاص داده بود. عزم 
بلندپروازانه هند برای دستیابی به افزایش چشمگیر میزان صادرات 
در سال آینده میالدی و پیگیری امضای موافقت نامه تجارت آزاد با 
امارات به  عنوان دومین ش��ریک صادراتی هند بعد از ایاالت  متحده، 
در کن��ار جنجال فاش ش��دن مخالفت بی��ش از 7۰درصد از مردم 
بریتانیا با امضای موافقت نامه تجارت آزاد با عربستان به دلیل سوابق 
تاریک این کشور در مسائل حقوق بشر، از دیگر تحوالتی است که در 
گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران موشکافی شده است. در بخش 
دوم گزارش نیز به درخشش ترکیه در صحنه صادرات جهانی، توافق 
امارات و اس��رائیل برای ایجاد منطقه آزاد تجاری، مذاکرات تجارت 
ترجیحی پاکس��تان و ویتنام، موافقت نامه تجارت آزاد هند و امارات 
و برنامه جدید عراق برای احیای صنایع این کشور اشاره شده است. 
همچنین در بخش پایانی به پیش بینی های صندوق بین المللی پول 

و آنکتاد از تحوالت اخیر اقتصاد جهانی پرداخته شده است.
2 سناریوی برجامی در انتظار تجارت

مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه سلسله گزارش های »پایش 
تحوالت تجارت جهان��ی«، به واکاوی رویدادهای کلیدی در محیط 
ژئواکونومی��ک ایران پرداخته و این تحوالت را در دو الیه منطقه ای 
و جهان��ی از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماس��ی اقتصادی و موقعیت 
ژئواکونومی��ک ایران مورد بحث و بررس��ی قرار داده اس��ت. برآیند 

گزارش های پیشین بازوی پژوهشی بخش خصوصی نشان می دهد 
ک��ه آینده تج��ارت ایران را می توان در قالب دو س��ناریوی برجامی 
طبقه بندی کرد و در نتیجه رصد فعالیت های تجاری همس��ایگان و 
رقبای ایران را نیز باید همزمان با هدف گذاری های تجاری در دستور 
کار قرار داد. س��ناریوی اول، احیای برجام و سناریوی دوم، افزایش 
محدودیت    ها و فشارهای ناشی از تحریم است. بنابراین تحت شرایط 
هر کدام از این س��ناریوها اقالم کاالی��ی و طرف های تجاری دارای 

اولویت متفاوتی خواهند بود.
از جمله برنامه های مهم دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، 
تمرکز بر کشورهای همسایه به  عالوه هند و چین است. در این برنامه 
بازار هایی نظیر کش��ورهای آفریقایی و س��وریه هدف دوم ایران در 
جریان توسعه صادرات غیرنفتی است، اما با احیای برجام پیش    بینی 
می شود که  سناریوهای دیگری نیز روی میز تجارت خارجی ایران 
قرار بگیرد و کش��ورمان به سمت بازار کشورهای صنعتی و از جمله 
اتحادیه اروپا بچرخد، اما ف��ارغ از نتایج مذاکرات برجام، ایران برای 
حفظ بازارهای هدف خود یا پیش��روی در بازارهای جدید، نیازمند 
بررسی تحوالت داخلی این کشورها از یک سو و بررسی روند تحوالت 
تجاری این کشورها با رقباست. البته از نگاه فعاالن اقتصادی، سطح 
تعام��الت تجاری ایران در آینده با همه بازارهای هدفش به  ش��دت 
به نتایج برجام پیوند خورده اس��ت، اما در کن��ار این موضوع، بازی 
کشورهای همسایه در زمین کشورهای آفریقایی و کشوری همچون 

سوریه قابل توجه است.
ای��ن مهم را در یازدهمین گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران با 
عنوان »پایش تحوالت تجارت  جهانی« می توان به وضوح دید. آنطور 
که بازوی پژوهشی بخش خصوصی در این گزارش بیان کرده، اخیرا 
امارات در راس��تای توسعه روابط اقتصادی با سوریه توافق نامه  هایی 
را با این کش��ور امضا کرده اس��ت. مصر، لبن��ان و اردن نیز در حال 
گس��ترش تعامل اقتصادی با سوریه هستند. نکته مهم این است که 
این کش��ورها در تالش هس��تند تا نفوذ ایران را در س��وریه کاهش 
دهند. حتی آمریکا با نادیده گرفتن بخش��ی از تحریم    های س��وریه 
به این اتفاق، چراغ س��بز نش��ان داده اس��ت. بر این اساس دولت و 
بخش خصوصی در راس��تای تحقق اهداف شان باید بیش از پیش بر 
این بازار متمرکز ش��وند. همان طور که باید ب��ه بازار آفریقا بیش از 

پی��ش بها دهند. ترکیه اخیرا ۱7کش��ور را به  عنوان بازارهای هدف 
تعریف کرده اس��ت که چند کش��ور آفریقایی هم در میان آن قرار 
دارند. در همین راس��تا در س��ال های اخیر رج��ب طیب  اردوغان از 
2۸ کش��ور آفریقایی دیدار کرده اس��ت و از این بین مصر، الجزایر، 
لیبی و مراکش ش��رکای کلیدی ترکیه به  شمار می    آیند. امارات نیز 
سرمایه    گذاری ۱.2 میلیارد دالری را در صحرای آفریقا رقم زده است. 
گذشته از این، امارات در حال گسترش تعامالت تجاری با پاکستان 
است. از طرف دیگر پاکستان نیز در حال گسترش تعامالت اقتصادی 

با افغانستان با تجدید قراردادهای قدیمی با این کشور است.
اقتصادهای منطقه به کدام سو می روند؟

مرکز پژوهش های اتاق ایران حاال در دوازدهمین گزارش »پایش 
تحوالت تجارت  جهانی« بار دیگر بر تحوالت رقبای منطقه ای ایران 
متمرک��ز ش��ده و در الیه جهانی نیز به سیاس��ت های تجاری چین 
برای برهم زدن رقابت آزاد اش��اره کرده اس��ت. در بخش س��وم نیز 
آخرین روندها و پیش بینی های نهادهای بین المللی از جمله صندوق 

بین المللی پول و آنکتاد مورد توجه قرار گرفته است.
ابتدا در الیه جهانی، تداوم انتقادات از سیاست های تجاری چین 
و تالش این کشور برای برهم زدن رقابت آزاد مطرح شده است که 
یکی از بندهای بیانیه پایانی اجالس اخیر وزرای تجارت گروه هفت 
را نیز به خود اختصاص داده بود. عزم بلندپروازانه هند برای دستیابی 
به افزایش چشمگیر میزان صادرات در سال آینده میالدی و پیگیری 
امضای موافقت نامه تجارت آزاد با امارات به  عنوان دومین ش��ریک 
صادرات��ی هند بع��د از ایاالت  متحده، در کنار جنجال فاش ش��دن 
مخالف��ت بیش از 7۰ درصد از م��ردم بریتانیا با امضای موافقت نامه 
تجارت آزاد با عربستان به دلیل سوابق تاریک این کشور در مسائل 

حقوق بشر، از دیگر تحوالت این روزهای اقتصاد جهان است.
در بخش دوم و در الیه منطقه ای نیز درخشش ترکیه در صحنه 
صادرات جهانی و رس��یدن س��هم آنکارا از ص��ادرات جهانی کاال به 
یک درصد برای نخس��تین بار در تاریخ این کش��ور مورد توجه قرار 
گرفته است. همچنین برگزاری دومین نشست مجمع همکاری های 
اقتص��ادی و بازرگانی ترکیه و آفریقا در اس��تانبول با هدف افزایش 
حجم تج��ارت در میان مدت، نش��ان از گرایش فزاین��ده ترکیه به 
بازارهای درحال توس��عه دارد. از س��وی دیگر، اس��رائیل می کوشد 

ضمن توافق برای تش��کیل منطقه آزاد تج��اری با امارات، تعامالت 
خود را با هند و ایاالت  متحده نیز افزایش دهد. عالوه بر این، تالش 
پاکستان و ویتنام برای گس��ترش روابط تجاری و نیز برنامه جدید 
عراق برای احیای صنایع که می کوشد تا با تاکید بر خصوصی سازی 
بخش صنعتی این کشور، روند صنعت زدایی را متوقف سازد، از جمله 
مسائلی است که توجه به آنها برای بخش خصوصی ایران از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
در بخش س��وم گزارش و در ذی��ل داده های تازه، پیش بینی های 
نهادهای بین المللی از جمله آنکتاد و صندوق بین المللی پول در پنج 
محور آمده اس��ت: شکننده بودن رشد اقتصادی خاورمیانه به دلیل 
تداوم تورم، بدهی های عظیم کش��ورهای منطقه و بحران اشتغال و 
کرونا؛ پیش بینی افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 
در نیمه نخست سال 2۰2۱ و بهره مندی بیشتر کشورهای صنعتی 
از این رشد؛ ایجاد اختالل در زنجیره عرضه در آمریکا و اروپا در پی 
بحران کرونا؛ رشد اقتصادهای نوظهور با صدرنشینی هند و گزارش 

بانک جهانی از روند تحول در قیمت کاالهای راهبردی.
از واکسیناسیون نامتوازن تا رشد شکننده

گ��زارش تازه صن��دوق بین المللی پ��ول حکای��ت از آن دارد که 
رش��د اقتصادهاي خاورمیانه به دلیل عدم توازن در واکسیناس��یون 
و موج ه��اي جدید کرونا همچنان ش��کننده خواهد ماند. با کاهش 
روند ابتال به کرونا در برخی کش��ورهاي منطقه، رش��د اقتصادي در 
خاورمیان��ه از منف��ی 3.2 درصد در س��ال 2۰2۰ می��الدی به ۴.۱ 
درص��د در س��ال 2۰2۱ افزایش خواهد یافت. در س��ال 2۰22 نیز 
رشد اقتصادي منطقه ۴.۱ درصد پیش بینی شده است. کشورهایی 
که واکسیناس��یون بیش��تري صورت داده اند، وابستگی کمتري به 
صنعت توریس��م دارند و گزینه هاي سیاست گذاري گسترده تري در 
دس��ترس دارند، زودتر از س��ایرین از رکود اقتصادي خارج خواهند 
ش��د. افزون بر این، کش��ورهاي نفتی از مزایاي رش��د سریع قیمت 
نفت در نیمه دوم س��ال 2۰2۱ بهره مند خواهند شد. با وجود این، 
منطقه همچنان در معرض چالش هاي اقتصادي و اجتماعی خواهد 
مان��د. تورم در منطق��ه و قیمت مواد غذایی رو ب��ه افزایش خواهد 
بود. بدهی هاي عظیم کش��ورهاي منطقه، ق��درت مانور دولت ها را 
کاهش می دهد، بحران تشدیدشونده اشتغال در بخش هاي وسیعی 

از منطقه پتانسیل ش��ورش و درگیري جوامع با دولت ها را افزایش 
می دهد. از منظر صندوق بین المللی پول، کش��ورهاي منطقه براي 
گذار از این چالش ها به اتخاذ اس��تراتژي هاي رشد فراگیر، منعطف 
و س��بز )سازگار با محیط زیست( نیازمند هستند. مهمترین اولویت 
کشورها واکسیناسیون است تا ابهام و نااطمینانی در اقتصاد منطقه 
کاه��ش یابد. این امر نیازمن��د همکاري هاي منطقه اي و بین المللی 
جهت گسترش واکسیناسیون در منطقه و گذار از وضعیت نامتوازن 
فعلی در این عرصه است. همچنین دولت ها باید کمک هاي هدفمند 
به اقشار بسیار آسیب پذیر را ادامه دهند. از منظر صندوق بین المللی 
پول، دولت ها باید سیاس��ت گذاري خ��ود را در چهار حوزه متمرکز 
کنند: نخس��ت افزایش اش��تغال جوانان و به ویژه زنان، دوم تقویت 
بخ��ش خصوصی و نقش آن در اقتصادهاي ملی، س��وم گس��ترش 
دیجیتالی ش��دن ی��ا اقتصاد دیجیتالی و چهارم س��رمایه گذاري در 

تکنولوژي هاي سازگار با تغییرات آب و هوایی.
از منظر موقعیت بین المللی ضعیف ایران، یک نکته در این گزارش 
جلب توجه می کند. همانگونه که آمارهاي صندوق بین المللی پول 
نشان می دهد، از ابتداي بحران کرونا تاکنون، این صندوق کمک هاي 
قابل توجهی را به کش��ورهاي خاورمیانه نموده اس��ت. در این میان 
س��هم ایران به عنوان پرجمعیت ترین کش��ور و یک��ی از بزرگترین 
اقتصاده��اي منطقه که به ش��دت درگیر بحران کرونا ش��ده، صفر 
بوده است. تحریم و مخالفت ایاالت متحده، مهمترین مانع ایران در 
دسترسی به این منابع که در واقع بخشی از حقوق حاکمیتی کشور 

محسوب می شود، بوده است.
از س��وی دیگر، داده هاي جدید آنکتاد از سرمایه گذاري مستقیم 
خارجی نش��ان می دهد که در نیمه نخست سال 2۰2۱ حدود ۸52 
میلیارد دالر سرمایه گذاري مستقیم خارجی در جهان صورت گرفته 
است که رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال 2۰2۰ 
نش��ان می دهد. در این میان، کش��ورهاي صنعتی بیشترین بهره را 
از این رش��د برده اند. به طوری ک��ه در این مدت ۴2۴ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاري مس��تقیم خارجی در این کش��ورها صورت گرفته 
است. در این بازه زمانی همچنین ۴27 میلیارد دالر سرمایه گذاري 
مس��تقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است که 

سهم آسیاي شرقی در قیاس با سایر مناطق بیشتر بوده است.

در حالی که هنوز تا روزهای سرد زمستانی کمتر از 5۰ روز 
باقی مانده و تنها بخش هایی از ایران در چند روز گذشته شاهد 
بارندگی بوده است، آمارهای وزارت نفت نشان می دهد مصرف 
گاز در کشور به شدت افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت 
مل��ی گاز ایران اخیرا گفت که »رش��د مصرف گاز در بخش 
خانگی معادل 2 فاز پارس جنوبی شده است.« با این حساب از 
هم  اکنون می توان پیش بینی کرد که فشار گاز در برخی مناطق 
شهری و روستایی کشور کاهش می یابد و نهایتا دود این ماجرا 
به چش��م صنایع خواهد رفت، زیرا سیاست دولت این است 
که بخش خانگی با کمبود گاز مواجه نشود. به نظر می رسد 
که روزهای س��خت گازی در پیش است و نخستین ترکش 
آن به مصرف صنایع برخورد خواهد کرد. چنانکه ابتدای این 

هفته مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش 
فشار روی شبکه گاز خبر داد و گفت: »بیشترین مصارف در 
مناطق شمالی کشور در سه استان مازندران، گلستان و گیالن 
و همچنین خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بوده است.« او با 
بیان اینکه »اولویت نخست، تامین گاز بخش خانگی است«، 
افزود: »اگر نتوانیم گاز را از شبکه خودمان تأمین کنیم، باید 
به صنعت و نیروگاه ها محدودیت بدهیم که طبیعتا این به نفع 

اقتصاد کشور نخواهد بود.«
در همی��ن حال، دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت 
س��یمان می گوید: »اینط��ور که وزارت نفت اع��الم کرده ما 
با کمبود گاز مواجه هس��تیم و ممکن است که برای تامین 
گاز خانگی بخش��ی از صنایع محدود شوند. بنابراین موافقت 

ش��ده که کارخانجات سیمان برای استفاده ۱5 روز مازوت را 
به عنوان سوخت دوم ذخیره  سازی کنند. البته درخواست ما 
ذخیره برای 3۰ روز بود که فعال با ۱5 روز آن موافقت ش��ده 
است. مس��ئله دریافت ضمانت نامه از کارخانجات و مباحثی 
مانن��د قاچاق مطرح بود. درحالی ک��ه کارخانجات مازوت را 
برای تولید دریافت می کنند و محل ذخیره نیز توس��ط خود 
وزارت نفت پلمب می ش��ود و تنها زمانی که گاز قطع ش��ود 
اجازه فک پلمب داده می شود. بنابراین موضوع قاچاق در مورد 
ما مطرح نیس��ت، اما سیاست های کلی وجود دارد که باعث 
این محدودیت ها می ش��ود. در هر صورت موافقت با ۱5 روز 
ذخیره مازوت انجام و قرار شده که برای بخشی از آن به جای 

ضمانت نامه، سفته بگیرند.«

او در مورد تاثیر قطعی احتمالی گاز بر صنعت س��یمان و 
احتمال افزایش دوباره قیمت آن نیز می افزاید: »زمانی که برق 
صنایع قطع شد به علت اینکه فصل کار بود، بازار به سیمان 
تش��نه بود و از طرف دیگر برق زودتر از سال های قبل دچار 
مش��کل و این بار کامال قطع شد. طبیعتا کمبود سیمان در 
بازار تش��دید و منجر به افزایش قیمت ش��د. از آنجا که بازار 
زمستان مانند تابس��تان سفت و سخت نیست، احتماال این 
اتفاق با قطعی گاز رخ ندهد.« دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان از قطع همزمان برق و گاز ابراز نگرانی می کند 
و می گوید: »نگرانی ما این اس��ت که همزمان با قطعی گاز، 
قطعی برق به علت مشکل سوخت نیروگاه ها داشته باشیم. 
در این صورت ممکن است که حتی تقاضای زمستان را هم 

نتوانیم تامین کنیم. اگر این اتفاق بیفتد صنعت سیمان تقریبا 
به تعطیلی کشانده می شود. با س��وخت دوم طی ۱5 روز ما 
می توانیم تولید کرینکر را انجام دهیم، اما مراحلی مانند آسیاب 

سیمان با قطعی برق دچار مشکل خواهد شد.«
البته استفاده از س��وخت مازوت یا سوخت های جایگزین 
دیگر برای کارخانه های سیمان و فوالد عالوه بر تشدید آلودگی 
هوا، فشار اقتصادی مضاعفی را هم به صنایع تحمیل می کند، 
زیرا هزینه س��وخت مازوت بسیار بیشتر از گاز است. در این 
بین، آمارهای وزارت صمت نشان می دهد که در شش ماهه 
نخست سال که برق بخشی از کارخانه های سیمان و فوالد به 
دلیل کمبودها قطع شد، تولید سیمان و انواع محصول فوالد 

دچار بیش از 9 درصد کاهش شد.

زمستان هنوز نیامده مصرف گاز افزایش یافت
روزهای سخت گازی

در اقتصادهای شریک و همسایه کشورمان چه می گذرد؟

جای خالی ایران در تجارت منطقه ای

راهکارهای پروموت کردن برند و محتوا در شبکه های اجتماعی
حضور در شبکه های اجتماعی دیگر امر عجیبی نیست. هر برندی برای موفقیت در بازارهای کنونی باید حضور در 
شبکه های اجتماعی را به مثابه یک امر بسیار مهم قلمداد کند، در غیر این صورت توانایی اش برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد.  امروزه اغلب برندها برای افزایش آگاهی مشتریان 
درباره کس��ب و کار و محصوالت ش��ان به طور مداوم از شبکه های اجتماعی س��ود می برند. این امر در کنار گزینه 
تبلیغات و پروموت کردن پولی محتوا در بسیاری از پلتفرم ها بازار پرسودی برای تیم مدیریت شبکه های اجتماعی 
بزرگ ایجاد کرده است. در کنار این موضوع استفاده از شبکه های اجتماعی برای بررسی بحث های مربوط به ایجاد 
انجمن برای مشتریان نیز بسیار شهرت دارد. این امر به برندها امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل 
ممکن را می دهد.  بدون تردید هر بازاریابی در طول دوران حرفه ای اش دست کم یک بار با این مشکل که چطور...



فرص��ت ام��روز: گزارش ش��اخص تولی��د صنعتی با تکیه ب��ر اطالعات 
ش��رکت های بورس��ی، مدت هاس��ت که به صورت ماهانه از سوی بازوی 
پژوهشی بانک مرکزی منتشر می شود و براساس آن، بیش از 2۸۰ شرکت 
صنعت��ی پذیرفته  ش��ده در بورس اوراق بهادار و فراب��ورس به طور ماهانه 
گزارش تولید خود را منتش��ر می کنند. آمارها حکایت از آن دارند که این 
شرکت ها بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار داشته و بر همین اساس 
اس��ت که می توان با اتکا به اعداد و ارقام منتشرشده، روند تغییرات تولید 
صنعتی کشور را رصد کرد. به موازات این گزارش، وزارت صمت نیز تالش 
می کند با انتشار آمارهای تولید در صنایع منتخب، از وضعیت صنایع ایران 
)آن هم در زیر تیغ تحریم ها( گزارش دهد و نش��ان دهد که کدام رش��ته 
فعالیت ها از سودآوری و رشد تولید مناسب تری برخوردار بوده و کدامیک 

افت تولید را تجربه کرده اند.
البت��ه نقطه تمای��ز گزارش وزارت صمت با گزارش پژوهش��کده پولی و 
بانکی در این اس��ت که گزارش های اعالم ش��ده از سوی بورس، متمرکز 
بر ش��رکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اس��ت، اما گزارش وزارت 
صمت لزوما چنین فضایی را دنبال نمی کند و ممکن اس��ت آمارگیری ها 
حتی از ش��رکت هایی انجام ش��ود که لزوما عضو بورس نیس��تند. حاال در 
جدیدترین گزارشی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی از روند تولید صنعتی 
منتشر کرده، شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در مهرماه امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۴ درصد افت کرده است. این رشد منفی 
شاخص تولید صنعتی در مهرماه که بعد از ۱۶ ماه رشد مثبت ثبت شده 
را می توان ادامه روند نزولی رش��د این شاخص دانست که از تیرماه ۱۴۰۰ 

شروع شده است.
رابطه محدودیت مالی و رشد تولید صنعتی

آنطور که پژوهش��کده پولی و بانکی از وضعیت تولید صنعتی در اولین 
ماه پاییز گزارش داده اس��ت، ش��اخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
در مهرماه امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته افت ۱.۴ درصدی 
داش��ته و این رشد منفی را می توان ادامه روند نزولی این شاخص دانست 
که از تیرماه شروع شده است. در بین صنایع مختلف نیز تولید در صنایع 
صادرات محور و صنایع تولیدکننده کاالهای واس��طه ای، کاهش بیشتری 
)نس��بت به مدت مشابه پارسال( داشته  اس��ت و در مقابل، رشد تولید در 
صنایع تولیدکننده کاالهای مصرفی و صنایع وابسته به واردات در این دوره 
علی رغم کاهش نرخ رشد تولید کماکان مثبت بوده است. همچنین بررسی 
صورت های مالی شش ماهه شرکت ها نشان می دهد که صنعت محصوالت 
غذایی و صنعت محصوالت دارویی به ترتیب بدترین وضعیت سودآوری را 
در سال ۱۴۰۰ داش��ته اند، به طوری که ارزش حقیقی سود آنها در شش 

ماهه امسال نسبت به شش ماهه پارسال کاهش یافته )یعنی سود اسمی 
کمتر از تورم رشد کرده است( و تعداد شرکت های زیانده آنها نیز افزایش 
داشته است. این کاهش سود حقیقی می تواند به  دلیل قیمت گذاری دولتی 
و غیرب��ازاری در کاالهای ضروری باش��د. در ط��رف مقابل، صنعت فلزات 
اساس��ی و محصوالت شیمیایی با رشد اس��می سود باالی ۱۰۰درصد جز 

سودآورترین صنایع بودند.
در بخش دیگر این گزارش، رابطه محدودیت مالی و رشد تولید صنعتی 
بررسی شده است. در اقتصاد ایران همواره محدودیت نقدینگی در صنایع 
از جمله مهمترین مش��کالت تولید برشمرده شده است. البته محدودیت 
مالی برای همه شرکت ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت ها شدیدتر 
و در برخی ش��رکت ها نیز محدودیت مالی کمرنگ تر است. در این راستا، 
در ادامه گزارش حاضر، ش��رکت ها براساس شاخص محدودیت مالی به دو 
گروه با محدودیت مالی شدید و با محدودیت مالی خفیف تقسیم شده و 
س��پس روند رش��د تولید این دو گروه با هم مقایسه شده است. نتایج این 
مقایسه نشان می دهد در بازه هایی که رشد شرکت های با محدودیت مالی 
بیشتر پایین تر است، می توان گفت که فشار محدودیت مالی بر رشد تولید 
بیشتر از سایر دوره  هاست. در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره ها )به جز 
فروردین ماه ۱399 که ش��وک کرونا تغیی��رات تولید را توضیح می دهد( 
رش��د شرکت هایی که محدودیت مالی ش��دیدتری داشتند کمتر از رشد 
سایر شرکت ها بوده است. در برخی برهه های زمانی مانند خرداد تا آذرماه 
۱39۸ این محدودیت اثر ش��دیدتری بر رش��د تولید داشته است. در آبان 
تا دی ماه ۱399 نیز مجددا این اختالف قابل توجه ش��ده است. البته این 
اختالف در ماه های بهمن و اس��فند به حداقل رس��یده است. از خردادماه 
ت��ا مهرماه نیز محدودیت مالی عامل تفاوت معنی دار در رش��د تولید بین 
ش��رکت ها نبوده و تغییرات رشد تولید ش��رکت ها در هر دو گروه )دارای 
محدودیت مالی ش��دید و کم( بس��یار نزدیک به هم و در یک راستا بوده 

است.
کدام صنایع بیشترین سودآوری را داشتند؟

اگرچه سودآوری در شرکت ها و صنایع، مسئله مالی به حساب می آید، 
ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رش��د در 
صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات محسوب می شود. براساس 
آمار ۴۶7 ش��رکت بورسی که اطالعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه 
شش ماهه ابتدای امسال در دسترس بوده است، ۶۰ شرکت زیانده بوده اند. 
این در حالی است که در شش ماهه سال گذشته از بین همین شرکت ها 
53 شرکت زیانده بوده اند که نشان می دهد به طور کلی شرکت های زیانده 
در صنایع بیش��تر شده اند. افزایش تعداد شرکتهای زیانده نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته در سال های اخیر سابقه نداشته و در سال های گذشته 
همواره از تعداد شرکت های زیانده کاسته می شده است.

همچنین س��ود اسمی این ش��رکت ها در نیمه نخست امسال نسبت به 
س��ال قبل حدودا رشد ۱۱۸ درصدی داشته است. این در حالی است که 
رش��د سود اسمی در سه ماهه امس��ال بیش از ۱۸5 درصد و در سه ماهه 
پارس��ال بیش از ۱33 درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه رشد سود 
اسمی در بین شرکت ها در شش ماهه ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته و این رشد 
بسیار باالتر از تورم بوده است، اما این رشد در مقایسه با رشد سودآوری در 
فصول قبلی، کمتر و روند نزولی را نشان می دهد. در مجموع، افزایش تعداد 
ش��رکت های زیانده به همراه روند نزولی رش��د سود می تواند عالمت های 

هم جهت در راستای تضعیف سودآوری شرکت های بورسی باشد.
بررس��ی عملکرد سودآوری ش��رکت ها به تفکیک صنایع نشان می دهد 
که در بین صنایع مهم همانند س��نوات اخیر ش��رکت های خودروسازی و 
ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به طوری که تنها 
صنعتی است که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. البته با 
توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد شرکت های زیانده دو 
فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل به نظر می رسد روند سودآوری 

این صنعت بهتر شده است.
نگاهی به رش��د سود اسمی صنایع نش��ان می دهد که صنایع صادرات 
محور مانند صنایع محصوالت ش��یمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل 
رش��د نرخ ارز در چند فصل اخیر بیش��ترین رشد سود اسمی را داشته اند. 
سود اس��می صنعت محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب ۱۱۶ 
درصد و ۱۴7 درصد نس��بت به مدت مشابه رشد داشته که بسیار باالتر از 
س��ایر صنایع بوده است. اگرچه نرخ رشد س��ودآوری این صنایع در شش 
ماهه س��ال جاری در مقایسه نرخ رشد سه ماهه روند نزولی داشته است. 
از ط��رف دیگر، تولیدکنندگان محصوالت ضروری و مصرفی نظیر صنایع 
دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته اند، به گونه ای 
که رش��د س��ودآوری صنعت محصوالت غذایی در سه ماهه و شش ماهه 
۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۱۶ درصد و صفر 
درصد بوده و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب 22 درصد 
و 23 درصد بوده است. به عبارت بهتر، ارزش حقیقی سودآوری این صنایع 
کاهش داشته است. به عالوه تعداد شرکت های زیانده در این صنایع نیز در 
س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. کاهش 
ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت های زیانده می تواند 
ریش��ه در قیمت گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود 

این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است.

روند نزولی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی ادامه دارد

نبض ضعیف تولید صنعتی

روند نزولی ش��اخص تولید صنعتی ش��رکت های بورسی در حالی ادامه 
دارد که صنعت محصوالت غذایی و دارویی بدترین وضعیت س��ودآوری را 
در صورت های مالی نیم سال اول ۱۴۰۰ داشته اند. به گفته بازوی پژوهشی 
بانک مرکزی، رش��د سود اس��می این صنایع کمتر از رشد تورم بوده و به 
عبارت بهتر، ارزش حقیقی س��ودآوری این صنایع کاهش داشته است. به 
ع��الوه تعداد ش��رکت های زیانده در صنایع غذایی و دارویی نیز در س��ال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. کاهش ارزش 
حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت های زیانده می تواند ریشه 
در قیمت گذاری دس��توری این صنایع داشته باش��د که حاشیه سود این 

صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
در همین زمینه، یک عضو اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به لزوم توقف 
قیمت گذاری دستوری می گوید: تا زمانی که بازار سرمایه راهی برای مقابله 
با قیمت گذاری دستوری پیدا نکند، حمایت از سرمایه گذاران عمال ناممکن 
اس��ت. عباس آرگون در گفت وگو با ایس��نا، ادامه می ده��د: با وجود آنکه 
اقتصاد ایران در س��ال های گذشته با تحریم های آمریکا و محدودیت های 
اف ای تی اف مواجه بوده و همین موضوع راه را برای بسیاری از فعالیت ها 
محدود کرده است، اما در عین حال برخی تصمیمات غلط داخلی نیز خود 

در به وجود آمدن شرایط فعلی مزید بر علت بوده اند.
او ب��ا بیان اینکه اگر اصالحات اساس��ی در اقتصاد ای��ران رخ ندهد، لغو 
تحریم ها نیز گره گش��ا نخواهد بود، می افزاید: هرچند کنار رفتن تحریم ها 
دس��ت ما را در بازاره��ای بین المللی باز خواهد کرد، ام��ا در عین حال تا 
زمانی که ما مبانی الزم را برای بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور فراهم 

نکنیم، تاثیرات مثبت نیز کوتاه مدت خواهند بود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد کش��ور باید به سمت 

حمایت از تولید حرکت کند، می گوید: این حمایت نمی تواند تنها به عرصه 
شعار محدود بماند. در س��ال های گذشته بارها حرف از تولید شده اما در 
عمل بسیاری از وعده ها محقق نشده اند. تداوم این شرایط به فرار سرمایه 
منجر خواهد ش��د، چراکه س��رمایه ذاتا آماده فرار است، یعنی هر جا که 
احساس ناامنی یا عدم اطمینان نسبت به آینده وجود داشته باشد، صاحب 
س��رمایه ترجیح می دهد پول خود را از آن عرصه خارج کند. متاسفانه در 
سال های گذشته شاهد انتقال سرمایه قابل توجهی به خارج از کشور بودیم 
و اگر این روند اصالح نش��ود، فرآیند خروج س��رمایه از اقتصاد ایران ادامه 
خواهد داشت. آرگون با بیان اینکه در ایران سفته بازی و دالل بازی از تولید 
سود بیشتری دارد، تاکید می کند: در شرایطی که تولیدکننده مجبور است 
هر روز با مالیات و تامین اجتماعی و نظام بانکی درگیر باشد، برخی افراد 
با خرید و فروش در بازارهای مختلف، پول قابل توجهی به جیب می زنند 
و ما در سیاس��ت گذاری ها باید این فرآیند را تغییر دهیم. بخش خصوصی 
هر جا که امکان حضور یافته از خود عملکرد قابل قبولی به ثبت رس��انده 
و باید در تصمیمات آینده نیز به این بخش س��هم بیش��تری داده ش��ود. 
قیمت گذاری دستوری یکی از اصلی ترین معضالتی است که تولیدکنندگان 
با آن مواجه بوده اند. ما از سازمان بورس درخواست اقدامی سریع در مقابله 
با قیمت گذاری دستوری را داریم تا در کنار حمایت از سرمایه گذاران، تولید 

نیز به شکلی واقعی رونق را تجربه کند.
اما به موازات گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، اتاق بازرگانی تهران نیز 
در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت تولید کاالهای صنعتی در 
نیمه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت که نشان دهنده رشد مثبت بخش قابل 
توجهی از این کاالهاست. برآوردهای این اتاق نشان می دهد که ایران طی 
ماه های گذش��ته توانسته رشد مثبت اقتصادی خود را ادامه داده و  با عبور 

از آمارهای س��ال ۱39۸ و ۱399، ش��رایط بهتری را نسبت به قبل تجربه 
کند. هرچند آمارهای رشد اقتصادی در قیاس با اعداد منفی سال های قبل 
همچنان فاصله قابل توجهی تا رسیدن به شرایط پیش از تحریم دارد، اما 
صرف مثبت شدن عملکرد اقتصادی کشور این امید را به وجود آورده که 
فاصله نسبت به رکود سال های گذش��ته افزایش یابد. در میان حوزه های 
مختلف اقتصادی نیز بخش خدمات همچنان تحت تاثیر ش��یوع ویروس 
کرونا، با فش��ار زیادی کار خود را ادامه می دهد اما بخش صنعت توانسته 

عملکرد خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد.
براس��اس ارزیابی های اتاق بازرگانی ته��ران، از میان 35 کاالی منتخب 
صنعتی، تولید 2۰ کاال افزایش یافته و در مقابل ۱5 کاال نیز کاهش تولید 
داش��ته اند. به این ترتیب، میانگین رش��د تولید صنعتی این کاالها نسبت 
به نیمه س��ال گذش��ته 3.۸ درصد بوده اس��ت. در بین کاالهای منتخب 
صنعتی، کامیون و کش��نده با تولید ۴۱55 دس��تگاهی رش��د بیش از ۶۶ 
درصد را تجربه کرده و در مقابل تولید الیاف اکریلیک کاهشی ۴۴ درصدی 
داشته است. پس از کامیون نیز تولید روغن نباتی با افزایش 3۸ درصدی، 
ماشین لباسش��ویی با رشد 35 درصدی و ش��مش آلومینیوم با رشد 27 
درصدی باالترین رشد مثبت را به خود اختصاص داده اند. همچنین تولید 
شیشه جام، دوده، کمباین، ظروف چینی، یخچال، اتوبوس، نئوپان، کاشی، 
پتروشیمی، کاتد مس، چرم، انواع سواری، تراکتور، الیاف پلی استر، کارتن و 
روغن صنعتی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت داشته اند. از 
سوی دیگر، تولید الکتروموتور، فیبر، پودر شوینده، وانت، تلویزیون، فوالد 
خام، س��یمان، نخ پنبه ای، کنسانتره زغال سنگ، پاپوش و کفش، آلومینا، 
الس��تیک خودرو، محصوالت فوالدی و انواع کاغذ نیز به ترتیب بیشترین 

رشد منفی را به ثبت رسانده اند.

تولید کدام کاالی صنعتی ایران اوج گرفت؟

تصویر 6 ماهه تولیدات صنعتی

نگـــاه

دموکرات ها اکثریت کنگره را از دست می دهند؟
مصیبت های بایدن به روایت »اکونومیست«

»اکونومیست« در سرمقاله این هفته خود به مصیبت های پیش روی بایدن 
پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا خطر ترامپ برای دموکرات ها نزدیک 
اس��ت؟ به گزارش »اکونومیس��ت«، »دو مورد از بهترین کتاب هایی که درباره 
جورج واش��نگتن نوشته شده اند، عنوان مشترکی دارند: »ریاست غیرممکن«. 
جرمی س��وری در کتابش می نویس��د که حتی تواناترین روس��ای جمهور نیز 
محکوم به شکست هستند. محدود کردن شکست و دستیابی به برخی نتایج 
خوب در این مس��یر، بهترین چیزی اس��ت که می توانیم انتظار داشته باشیم. 
حتی با این معیار های تیره و تار هم جو بایدن در حال لنگ زدن است. او که 
بیش از هر نامزدی در تاریخ رأی کس��ب کرده است، شاهد سقوط محبوبیت 
خود بوده اس��ت. در این مرحله و در دوره اول ریاس��ت جمهوری، تنها دونالد 
ترام��پ کمتر از میزان فعلی بایدن محبوبیت داش��ته اس��ت. دموکرات ها به 
تازگی سه دفتر عالی ایالتی در ویریجینیا را از دست داده اند؛ دفاتری که آقای 
بایدن یک س��ال پیش، ۱۰ درصد پیروزی در آنها به دست آورد. این موضوع 
پیش بینی ضعیفی برای انتخابات میان دوره ای س��ال آینده به دست می دهد، 

مبنی بر اینکه حزب او احتماال اکثریت کنگره خود را از دست خواهد داد.
دموکرات ها در کنگره به دلیل اختالفات جناحی متفرق شده اند. اوایل امسال 
آنها یک طرح محرک بزرگ را تصویب کردند، اما بقیه برنامه های آقای بایدن 
ش��امل یک بسته زیرس��اختی یک تریلیون دالری دو حزبی و یک طرح ۱.7 
تریلیون دالری در زمینه هزینه های اجتماعی متوقف ش��ده است. در صورت 
تصویب، این قانون تقریبا ش��امل اختصاص پول بیش��تری برای زیرساخت ها، 
اعتبار مالیاتی برای کودکان در راس��تای فقرزدایی و بودجه پیش دبس��تانی ها 
می ش��ود و کاهش هزینه دارو های تجویزی و افزایش اعتبار مالیاتی بر انرژی 
پ��اک را به دنبال دارد که س��رمایه گذاری خصوص��ی در بخش های جدید را 
تش��ویق می کند. ظرفیت تولید این هزینه ها احتماال با تغییرات مضر مالیاتی 
تأمین می ش��ود، اما رأی دهندگان ممکن است به این موضوع اهمیتی ندهند. 
در واقع، روحیه آنها ممکن اس��ت در س��ال آینده بهبود یاب��د. موارد ابتال به 
کووید-۱9 از س��پتامبر به نصف کاهش یافته است. اگر بیکاری بیشتر کاهش 
یابد، از انسداد های زنجیره تامین بیشتر کاسته شود و تورم کاهش یابد، زندگی 
برای کسانی که احساس می کنند بدشانسی آورده اند، آسان تر می شود. با این 

حال، برای آقای بایدن اینجا خبر های خوب به پایان می رسد.
برخی از مشکالت او داخلی است. سیاست آمریکا بیشتر تابع الگو هایی شبیه 
به قوانین فیزیک است. یک موضوع این است که حزب رئیس جمهور احتماال 
کرس��ی های خود را در انتخابات میان دوره ای از دست می دهد. به این ترتیب، 
ه��ر کاری که آقای بایدن انجام دهد، باز هم ریاس��ت جمهوری او احتماال از 
حالت قانونگذاری به حالت نظارتی تغییر حالت می دهد. با این حال، با وجود 
اکثریت محافظه کار در دیوان عالی، احتماال او تالش خود را برای تغییر اوضاع 
به کار خواهد بس��ت. فراتر از س��ال آینده، چشم انداز دموکرات ها حتی تیره تر 
اس��ت. عدم محبوبیت آنها در میان سفیدپوستان غیرتحصیلکرده دانشگاهی 
باعث می شود که بخش بزرگی از کشور که در خارج از شهر ها زندگی می کنند، 
برای آنان مشکل ساز شوند. دموکرات ها برای پیروزی در کالج الکترال، مجلس 
نمایندگان و سنا نسبت به هر حزب دیگری در تاریخ به سهم بیشتری از آرای 
خام نیاز دارند. برنده ش��دن در این ش��رایط همزمان با ترمیم نهاد های ملی و 
پیشرفت در حل و فصل مشکالت آمریکا از سالمت عمومی گرفته تا آب و هوا 

و تحرک اجتماعی، وظیفه یک سیاستمدار با استعداد های فوق بشری است.
آقای بایدن، آن فرد با استعداد های فوق بشری نیست. او به لحاظ شخصیتی 
توانمندی های زیادی دارد و طبق اکثر روایت ها مهربان و شایسته است. با این 
حال، دلیلی وجود دارد که چرا کس��ب مقام ریاست جمهوری توسط او بیش 
از 3۰ س��ال به طول انجامید. رأی دهندگان اولیه دموکرات به او به عنوان یک 
اق��دام دفاعی ب��رای جلوگیری از روی کار آمدن برنی س��ندرز، قهرمان ترقی 
خواه��ان رأی دادند. آقای بایدن براس��اس ش��اخص هایی همچون صالحیت، 
مرکزگرایی، تجربه در سیاس��ت خارجی و رد ترامپیسم اعصاب خردکن خود 
به مبارزات انتخاباتی پرداخت، اما عقب نش��ینی از افغانستان یک شکست بود 
و جنگ های فرهنگی در این کش��ور مثل همیش��ه ش��دید است. با این حال، 
فقر کودکان به لطف قانون تصویب ش��ده توس��ط کنگره، یک چهارم کاهش 
یافته و این برای اکثر دموکرات ها خبری خوش خواهد بود. مشکل فقط آقای 
بایدن نیس��ت. طبقه فعال جناح چپ حزب او که تحصیالت دانشگاهی دارد، 
دائم��ا فرض می کند ک��ه رأی دهندگان همان نگرش های��ی را در مورد نژاد و 
نق��ش دولت دارند که آنه��ا دارند. حال آنکه آمریکا کش��وری جوان و متنوع 
اس��ت. میانگین س��نی زیر ۴۰ سال است و فقط ۶۰ درصد از مردم این کشور 
سفیدپوست هستند. رأی دهندگان متفاوت هستند. با در نظر گرفتن میانگین 
ش��اخص های میان دوره ای 2۰۱۸ و 2۰۱۴ به عن��وان راهنما می توان فهمید 
که 75 درصد از رأی دهندگان سفیدپوس��ت خواهند بود و میانگین سنی آنها 
در س��ال آینده 53 سال است. دموکرات ها در میان تحصیلکردگان دانشگاهی 
پیشتازی زیادی دارند، اما تنها 3۶ درصد از آمریکایی ها دوران چهار ساله خود 
را در دانش��گاه به پایان رسانده اند. این پایگاه بسیار کوچک است، به خصوص 
که جمهوریخواهان در میان رأی دهندگان غیرسفیدپوست محبوب هستند و با 

آنها به سمت دموکرات ها هجوم می آورند.
زمانی که ریچارد نیکس��ون در س��ال ۱972 پیروز شد، دموکرات های چپ 
جدید به عنوان حزب »اس��ید، عفو عمومی و س��قط جنین« معرفی ش��دند. 
چپ جدید به همین راحتی به تمس��خر گرفته می ش��ود. حزب گناه سفید و 
لغ��و فرهنگ، افرادی که ب��ه جای »مادر« می گویند »به دنی��ا آورنده  فرد« و 
می خواهن��د اف ب��ی آی را در مقابل والدینی قرار دهند که ج��رأت انتقاد از 
معلمان را دارند، جزو همین گروه ها هستند. این فعاالن پر سر و صدا و تعداد 
کمی از رادیکال هایی که از کرس��ی های امن دموکرات ها انتخاب می ش��وند، 
پیروزی حزب را در مناطق معتدل تر دش��وار می کنند، حتی اگر آنها اکثریت 
رأی دهن��دگان حزب را نمایندگی نکنند. فعاالن مهاجرت در خارج از اقامتگاه 
معاون رئیس جمهور اردو زده اند و شکایت دارند که آقای بایدن سیاست های 
مرزی آقای ترامپ را تغییر نداده اس��ت. در مقابل، رأی دهندگان دموکرات در 
مینیاپولیس، جایی که جورج فلوید در آن کشته شد، به تازگی به جایگزینی 

اداره پلیس با بخش امنیت عمومی رأی منفی داده اند.
مقابله با پیام جمهوریخواهان مبنی بر اینکه او خواسته های چپ رادیکال را 
برآورده می کند، مستلزم آن است که آقای بایدن در حزبش سختگیرتر باشد. 
این ممکن اس��ت به معنای انجام کار هایی باش��د که از آنها متنفر است. او به 
طور مثال می تواند به استخدام افسران پلیس بیشتر در شهر هایی که نرخ قتل 
در آنها افزایش یافته است، اقدام کند. اگر دموکرات ها معتقدند که تالش های 
کثی��ف برای به دس��ت آوردن قدرت را تحت کنترل دارن��د، باید به آنچه در 
حزب جمهوریخواه می گذرد، نگاه کنند. انتخاب گلن یانکین به عنوان فرماندار 
ویریجینیا نشان می دهد که جمهوریخواهان می توانند در ایالت هایی که پایگاه 
حتم��ی جمهوریخواهان یا دموکرات ها نیس��تند، پیروز ش��وند. در رقابت دو 
نامزدی برای ریاست جمهوری، هر دو تقریبا همیشه شانس واقعی برای برنده 
ش��دن دارند. آقای بایدن و حزبش باید به شدت به این موضوع فکر کنند که 
برای محدود کردن خطر ترامپ در انتخابات آینده چه کاری باید انجام دهند.«
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فرصت امروز: کس��ری بودجه ش��دید و چگونگی جبران آن، این روزها 
به دغدغه نخس��ت بسیاری از کارشناسان و محافل اقتصادی تبدیل شده 
است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمدهای نفتی وجود دارد و نه درآمدهای 
مالیاتی و گمرکی افزایش یافته است. دولت ماهانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان حقوق به کارکنان خ��ود پرداخت می کند و همچنین تعهداتی در 
بخش های یارانه ای دارد که باید ماه به ماه ادا کند و در کنار آن، زمزمه هایی 
ش��نیده می ش��ود که احتمال دارد به تعهدات یارانه ای دولت اضافه شود؛ 
چنانکه محس��ن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از خبرهای خوش 
در آذرماه سخن گفته و صحبت های او در کنار زمزمه های حذف ارز ۴2۰۰ 

تومانی باعث طرح یارانه سوم نقدی و صدور کارت معیشت شده است.
زمزمه های پرداخت یارانه نقدی از نوع س��وم در اقتصاد ایران در حالی 
اس��ت که کس��ری ۴5۰ هزار میلی��ارد تومانی بودجه پی��ش روی دولت 
سیزدهم است، اما با این وجود، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مدعی است 
که هرچند کش��ور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده، 
اما در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتش��ار اوراق بدهی جدیدی تامین 
شده است. حال سوال این است که آیا واقعا این گونه است؟ اگر آری، سوال 
بعدی این است که دولت برای تامین مالی بودجه چه کرده و چگونه بدون 

استقراض، بودجه را تراز کرده است؟
به گزارش خبرآنالین، دولت های گذش��ته برای جبران کس��ری بودجه 
همواره به اس��تقراض از بانک مرکزی روی آوردند و به روش مس��تقیم و 
غیرمستقیم درخواست چاپ پول کردند. نخستین راه، استقراض مستقیم 
دول��ت از منابع بانک مرکزی اس��ت. به این صورت که اگ��ر دولت نتواند 
کس��ری بودج��ه را از طریق افزایش مالیات یا انتش��ار اوراق قرضه دولتی 
)که همان اس��تقراض از بازار بدهی است( تامین کند، اقدام به انتشار پول 

یا همان اس��تقراض از بانک مرکزی می کند. دومین راه اس��تقراض دولت 
از بانک مرکزی، از طریق اس��تقراض بانک ها از بانک مرکزی است؛ یعنی 
میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی افزایش می یابد و در این روش 
بانک ها واسطه این استقراض هستند. حال آنکه استقراض از بانک مرکزی 

موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم می شود.
طبق آمارهای بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدای امسال بدهی دولت به 
این بانک به ۱۶5 هزار میلیارد تومان رسیده  که رشدی ۴3 درصدی نسبت 
به اسفندماه پارسال داشته است. این رقم تنها بدهی دولت به بانک مرکزی 
است. اما آمارهای بانک مرکزی نشانگر آن است که بدهی دولت به بانک ها 
نیز در سه ماهه امسال نسبت به پایان سال گذشته رشد ۶ درصدی داشته 
و به ۴2۱ هزار میلیارد تومان رس��یده  اس��ت. از سوی دیگر، این رقم فقط 
بدهی خود دولت است و باید گفت که بدهی شرکت های دولتی به بانک ها 
نیز رشد ۶5 درصدی )نسبت به اسفندماه ۱399( داشته و به بیش از 2۴ 
هزار میلیارد تومان رسیده  است. بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی 
نیز در س��ه ماهه امس��ال به 3۶.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق 
گزارش نماگرهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در 
س��ه ماهه ابتدای امسال رقمی بیش از ۶۴7 هزار میلیارد تومان است که 

بیانگر رشد ۱5 درصدی نسبت به اسفندماه پارسال است.
در این باره، احمد حاتمی ی��زد می گوید: از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد 
خواهش می کنم اگر استقراض نکردیم، آمار و ارقام بدهید. اگر درآمد نفت 
و گاز محقق نش��ود، طبیعی اس��ت که درآمد گمرک و مالیات هم محقق 
نمی شود. وقتی درآمدها کاهش یابد، برای عدم استقراض باید هزینه ها را 
کاهش دهیم. نیروی انس��انی کارکنان دولت و نیروهای مسلح بسیار زیاد 
هستند. حال کدام را کاهش داده ایم؟ در حالی که سالی ۶۰۰ هزار میلیارد 

تومان داریم حقوق می دهیم. به اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی، تنها راه 
دولت این است که بودجه عمرانی اش را صرف نکند که در نتیجه اشتغال 
دچار مشکل می ش��ود. وقتی هم توان بانک ها را صرف خرید اوراق قرضه 
کنی��م، بانک ها پولی برای وام دادن به صنع��ت ندارند که در نتیجه رکود 
بیشتر و اشتغال بی رونق می شود. در ۴۰ سال اخیر هر وقت دولت کسری 
بودجه داشته، از بانک مرکزی استقراض کرده است. االن همه کارشناسان 
می گویند یا دولت مستقیما از بانک مرکزی برداشت می کند یا به صورت 
غیرمستقیم استقراض می کند. اگر همه اشتباه می گویند، آقای خاندوزی 

بگوید چه کرده است که بودجه را بدون استقراض تراز کرده است؟
همچنین مرتضی افقه با بیان اینکه خأل ناش��ی از نبود درآمدهای نفتی 
به جز از طریق اس��تقراض از بانک مرکزی چه مستقیم و چه غیرمستقیم 
میس��ر نیس��ت، می گوید: منابع تامین کس��ری بودجه یا از خارج بوده یا 
اس��تقراض از بانک مرکزی یا از م��ردم که در این مدت چون درآمد نفتی 
نداش��تیم، از فروش دارایی ها تا صندوق توس��عه ملی، هرچه دولت امکان 
داش��ته، مصرف کرده اس��ت. ضمن اینکه ف��روش اوراق بدهی با توجه به 
تفاوت نرخ تورم و نرخ س��ود، قاعدتا خریدار مردمی ندارند. دولت به ازای 
بدهی های خود به پیمانکاران، این اوراق را تحمیل می کند که ظلم است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه به نظر نمی رسد دولت به جز بانک مرکزی 
فعال امکان زیادی برای جایگزین کردن خأل درآمدهای نفتی داشته باشد، 
ادامه می دهد: این بیشتر به واقعیت نزدیک است که استقراض غیرمستقیم 
از بانک مرکزی اتفاق افتاده است، چراکه دولت هیچ راه دیگری هم ندارد؛ 
مگر اینکه بحث فروش نفت را حل کند. شاید دولت باید هزینه های جاری 
مازادش را کم کند که در کوتاه مدت امکان کم کردن آن نیس��ت. من هم 

تمایل دارم بگویم که تمرکز دولت بر منابع بانک مرکزی است.

دولت بدون استقراض چگونه بودجه را تراز کرد؟

سناریوهای تامین مالی بودجه

ن��گاه منفعت طلبانه برخی س��ازندگان، ش��رکت های دس��ت چندم و 
مقاطعه کاران به پروژه »مس��کن مهر« در کنار کیفیت پایین ساختمان ها 
و نبود خدمات و زیرس��اخت ها، ضربه ای را به اعتماد عمومی وارد کرد که 
حاال دولت مجبور ش��ده برخالف میل سازندگان ایرانی در طرح »جهش 
تولید مس��کن« به ش��رکت های چینی هم روی بیاورد؛ کما اینکه یکی از 
متقاضیان »مس��کن مهر« مدعی اس��ت که برخی پروژه های این طرح در 
قالب شرکت های زیرمجموعه به »آسفالت کار« و »جدول کار« واگذار شده 

بود.
به گزارش ایسنا، در پروژه  2 میلیون و 3۰۰ هزار واحدی »مسکن مهر« 
به جز آنها که به صورت خودمالکی به سرانجام رسید، اغلب طرح ها به دلیل 
نداشتن امکانات و زیرساخت ها یا ناکارآمدی بعضی سازندگان دچار تورم 
و افزایش قیمت ش��د. پروژه های »مسکن مهر« در آبشناسان رباط کریم، 
مهرآباد رودهن، پردیس و پرند در استان تهران، هشتگرد در البرز، ابریشم 
و ماهدشت کرج، خوزستان و همدان تنها نمونه هایی از بر باد رفتن اعتماد 
مردم به برخی دستگاه های دولتی و سازندگان بخش خصوصی ایران است؛ 
سازندگانی که از برخی حاتم بخشی ها و طوالنی شدن طرح »مسکن مهر« 

بهترین بهره را بردند.
ب��ا وج��ود آنکه در توان فنی و مهندس��ی ش��رکت های حرفه ای داخل 
کش��ور تردیدی وجود ندارد، بحث اس��تفاده از سرمایه و تکنولوژی چین 
برای پروژه »جهش تولید مسکن« ظاهرا جدی شده است. در جدیدترین 
موضع گی��ری، وزارت راه و شهرس��ازی اع��الم کرده که ضمن اس��تفاده 
حداکثری از توان س��ازندگان داخلی، از ظرفیت های سرمایه گذاران کشور 
چین نیز استفاده خواهد کرد. پیش از این هم محمود محمودزاده، معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به این موضوع که اس��تفاده از تکنولوژی 
س��اخت منجر به کاهش تا 35 درصدی قیمت تمام ش��ده مسکن خواهد 
شد، صراحتا مذاکره با چینی ها برای پروژه های مسکن ایران را تایید کرد، 
اما گفت که آنها قرار اس��ت تکنولوژی وارد کنند نه اینکه بسازند. در حال 
حاضر نیز عنوان می شود که قرار است چینی ها سرمایه هم به ایران بیاورند.

براس��اس این گزارش، انبوه سازان ایرانی از رکود بخش مسکن، تحمیل 
هزینه های س��نگین به حوزه ساخت و س��از، طوالنی شدن فرآیند صدور 
پروانه و بوروکراسی پیچیده اداری گله مند هستند. از حدود سه هفته قبل 
که بحث حضور چین برای اجرای پروژه »جهش تولید و تامین مس��کن« 
به گوش رس��ید، صدای سازندگان داخلی که معتقدند در بخش ساخت و 

ساز با کمبود تخصص و امکانات مواجه نیستیم، در آمد. چنانکه ایرج رهبر، 
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران به بیکاری 5 هزار شرکت انبوه ساز و 
5۰۰ هزار مهندس کشور که از توان اجرایی الزم برخوردار هستند، اشاره 
کرد و گفت که به جای آنکه به صادرات خدمات فنی و مهندسی بیندیشیم 

داریم برعکس عمل می کنیم.
فرش��ید پورحاج��ت، دبی��ر کان��ون انبوه س��ازان هم مش��کالت بخش 
ساخت وساز را نه پایین بودن توان داخلی، بلکه پیچیده بودن فرآیند صدور 
پروانه، تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی، مداخالت دولت، تحمیل 
هزینه های س��نگین و بوروکراسی پیچیده اداری دانست و گفت که پروانه 
ساختمانی برای شرکت خارجی در ایران ۱۰ روزه صادر می شود، اما برای 
ما فقط ۱۰ روز طول می کش��د تا جواب س��الم مان را بدهند. سیدمحمد 
مرتضوی، عضو هیأت مدیره کانون انبوه س��ازان نیز با اش��اره به سابقه نه 
چندان درخش��ان چین در پروژه آزادراه تهران � شمال گفت که در طرح 
»مس��کن مهر« پرداختی به ش��رکت ترکیه ای با دالر است که اگر همین 
امکان برای س��ازندگان داخلی در نظر گرفته ش��ود، آنها نیز خود را ارتقا 

می دهند و صنعت ساختمان کشور بیش از گذشته پیشرفت می کند.
شرکت های ساختمانی داخلی معموال چندان از باز شدن پای خارجی ها 
به ایران خوش شان نمی آید. اواخر سال گذشته نیز که پروژه 35۰۰ واحدی 
»مسکن ملی« شهر جدید بهارستان از طرف شرکت عمران به یک شرکت 
ایرانی با مدیریت فردی ترک تبار س��پرده شد، انبوه سازان اصفهانی گفتند 
که فرصت اشتغال زایی از ایرانی ها گرفته شده است. شرکت عمران هم در 
جواب اعالم کرد که انبوه سازان اصفهان از سال ۱39۴ حدود 3 هزار واحد 
مش��ارکتی را در دس��ت گرفته اند و طی این پنج سال فقط 2۰ درصد کار 
را جلو برده اند. مخالفت سازندگان داخلی با حضور سرمایه گذاران خارجی 
برای پروژه های مس��کونی در حالی مطرح می ش��ود که عملکرد نامطلوب 
برخی س��ازندگان ایرانی در طرح »مس��کن مهر« جلوی چشم قرار دارد. 
طبق آمارها، از ۸3 هزار واحد »مس��کن مهر« ش��هر جدید پردیس حدود 
5۰ هزار واحد به س��ازندگان داخلی واگذار ش��د که هنوز بعد از گذش��ت 
حدود 9 س��ال به اتمام نرسیده و این در حالی است که شرکت ترکیه ای 
اغلب واحدها را تکمیل کرده اس��ت؛ مگر آن قسمت هایی که ایراداتی در 
جانمایی داشت. به گواه متقاضیان نیز کیفیت و خدمات شرکت خارجی به 
مراتب بهتر از سازندگان ایرانی بوده است. در این میان، نبی اهلل قدیری فرد 
از متقاضیان »مس��کن مه��ر« پردیس به نکته جالبی اش��اره می کند و با 

بیان اینکه س��ازندگان »مسکن مهر« در حق متقاضیان، بی مهری کردند، 
می گوید: بعضی افراد بدون داش��تن هیچ گونه تخصصی در انبوه س��ازی با 
سوءاستفاده از فرصت فراهم شده وارد پروژه »مسکن مهر« شدند، به طوری 
که از »آس��فالت کار« گرفته تا »جدول کار« سازنده »مسکن مهر« شدند. 
یعنی بعضی پیمانکاران طرف قرارداد، کار را به ش��رکت های دست چندم 
و افراد مقاطعه کار واگذار کردند و فقط از مزایای اقتصادی این طرح بهره 
بردند و در این بین، هر روز هم قیمت مصالح و س��قف تسهیالت افزایش 
پیدا می کرد. به گفته قدیری فرد، شرکت ترک در فاز ۱۱ پردیس واحدها 
را ب��ا آورده نقدی حدود 3۰ میلیون تومان همراه با پکیج، رادیاتور و کولر 
تحوی��ل می دهد؛ در حالی که انبوه س��ازان داخلی ک��ه ۴۰ تا ۴5 میلیون 
توم��ان آورده متقاضیان را دریافت کردند ای��ن امکانات را ارائه نمی دهند. 
این در حالی است که از ۸3هزار واحد »مسکن مهر« شهر جدید پردیس 
حدود ۱۸ هزار واحد هنوز پس از گذشت 9 سال از آغاز این طرح تحویل 
نش��ده است. البته پای درد دل س��ازندگان هم که می نشینیم توجیهاتی 
دارند، اما برای خانواده ای که بعضا ۱۴ س��ال در انتظار »مسکن مهر« کل 
کش��ور به سر می برد، این حرف ها قانع کننده نیست. از حدود 2 میلیون و 
3۰۰ هزار واحد »مسکن مهر« حدود 2۴۰ هزار واحد هنوز تحویل نشده 
که بخش��ی در مراحل نازک کاری و بخشی درگیر مشکالت حقوقی است. 
از 2 میلیون و ۶۰ هزار واحد »مس��کن مهر« تحویل ش��ده یک میلیون و 
37۰ ه��زار واحد مع��ادل ۶7 درصد از در دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم 
و 33 درصد در دولت های نهم و دهم تحویل ش��ده اس��ت. حاال با توجه 
ب��ه اینکه تجربه چراغ راه آینده اس��ت، به نظر می رس��د دولت بنا دارد از 
گذشته درس بگیرد و تکنولوژی روز جهان را به خدمت پروژه های داخلی 
بیاورد. طبق اعالم معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی، 
یک��ی از ابزاره��ای تحت اختیار وزارت راه و شهرس��ازی برمبنای ماده ۱۴ 
قانون ساماندهی، جذب مشارکت و سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه 
مسکن است. وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد ضمن استفاده حداکثری 
از ظرفیت س��ازندگان و انبوه سازان داخلی به منظور تحقق عرضه ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی از جمله 
س��رمایه گذاران کش��ور چین استفاده کند. ابعاد و مش��خصات استفاده از 
ظرفیت س��رمایه گذاری خارجی در حوزه مس��کن در مذاکرات در دست 
اقدام و با توجه به توان ش��رکت های طرف مذاکره و همچنین تکنولوژی 

قابل استفاده در ایران مشخص می شود.

وقتی »آسفالت کار« سازنده »مسکن مهر« شد

چرا به مسکن سازی چینی ها انتقاد می شود؟

یادداشت

چرا حراج نوزدهم لغو شد؟

کامران ندری
کارشناس اقتصادی

بان��ک مرکزی اعالم کرد ک��ه مرحله نوزدهم ح��راج اوراق مالی 
اس��المی دولتی که قرار بود سه ش��نبه ۱۸ آبان م��اه ۱۴۰۰ برگزار 
ش��ود، ملغی و تاریخ جدید اطالع رس��انی خواهد ش��د، اما صحبتی 
درباره چرایی این لغو نش��ده است. وزارت اقتصاد هم در ادامه گفته 
که این حراج در تاریخ یادش��ده برگزار نمی ش��ود و تاریخ دقیق به 
اط��الع هموطنان خواهد رس��ید. درباره موفق بودن انتش��ار اوراق 
قرضه دولتی و تامین کس��ری بودج��ه دولت از این محل، اطالعات 
روش��نی وجود ندارد. کاش دولت ش��فاف تر عم��ل می کرد و منابع 
تامی��ن درآمدی خ��ودش را حداقل با یک وقفه زمان��ی در اختیار 
محققان و کارشناس��ان قرار می داد. در حال حاضر وضعیت انتش��ار 
آمار و اطالعات به گونه ای اس��ت که کارشناسان براساس مفروضات 

و تصورات ذهنی و حدس هایی که می زنند به تحلیل می پردازند.
ایران به لحاظ انتش��ار اطالعات واقعا وضعی��ت بدی دارد. دولت 
جدید حتی با شعار شفافیت روی کار آمد، اما چندان تغییر اساسی 
در روند انتش��ار اطالعات رخ نداده اس��ت. بنابراین نمی توان جواب 
درس��ت و دقیقی هم درب��اره موفقیت انتش��ار اوراق قرضه یا حتی 
دلیل لغو حراج آن داد. برای حل این مش��کل، ساختارها باید تغییر 
کند. هدف این اس��ت که تورم مهار شود و در عین حال هزینه های 
دولت تامین ش��ود، اما آنطور که مشخص است، دولت تا این لحظه 
توفیقی در کنترل تورم نداش��ته اس��ت. همین مورد نشانه ای است 
از اینکه دولت نتوانس��ته به ش��کل غیرتورمی هزینه هایش را تا این 
لحظ��ه تامین کند. البت��ه این را هم باید بپذیریم که تاثیر انتش��ار 
اوراق در کنت��رل ت��ورم بالفاصله ظاهر نمی ش��ود و زمان می برد تا 

تاثیر مالحظه شود.
وقت��ی به نرخ تورم نگاه می کنی��م، می بینیم که نرخ آن همچنان 
باالس��ت و دولت هم در مهار آن موفقیت چندانی نداش��ته اس��ت. 
به نظر می رس��د حت��ی انتظارات تورمی هم باالس��ت و مردم هنوز 
نسبت به اینکه قیمت ها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد، نگرانند. 
متاس��فانه در ایران ش��اخصی که انتظار تورمی را اندازه گیری کند، 
نداریم؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته، شاخصی به نام شاخص 
اطمینان مصرف کننده وجود دارد که نش��ان می دهد مصرف کننده 
نس��بت به آین��ده چه دیدگاهی دارد، اما چنین ش��اخصی در ایران 
سنجیده نمی ش��ود و ما نمی دانیم که در حال حاضر انتظار تورمی 
رو به باال یا پایین است. بنابراین تمام تصمیم ها و تحلیل ها براساس 

حدس و گمان صورت می گیرد.
با این حساب، سنجش تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور، کاری با اعمال 
شاقه اس��ت. وقتی داده های اقتصادی نه به اندازه کافی تولید می شود 
و نه آن اطالعاتی که تولید می ش��ود در زمان مناسب منتشر می شود، 
در نهایت آن آمار ارائه ش��ده ش��فافیت الزم را ندارد و کارشناس��ان و 
تحلیلگران براساس یکسری مفروضات، تحلیل ارائه می دهند. دولت هم 
اعتماد خود را به تحلیل های کارشناس��ی از دست می دهد، چون آنها 
براساس فرضیات ذهنی خودشان، تحلیل انجام داده اند. حاال این موارد 
را در کنار این مس��ئله بگذارید که یکسری از شاخص ها و اطالعات در 

ایران به طور کلی تولید نمی شود.
آنطور که تا االن مشخص شده است، موضع دولت سیزدهم درباره 
انتش��ار اوراق قرضه، متفاوت از دولت قبل نبوده است. می دانیم که 
انتش��ار اوراق از س��وی دولت، لوازم و الزاماتی دارد و دولت ها باید 
آنه��ا را بپذیرند، اما به نظر می رس��د دولت جدید هم گرفتار همان 
مباحث و نگرانی هایی اس��ت که در دولت قبلی وجود داشت. یعنی 
این دولت هم نگران افزایش نرخ بهره اوراق اس��ت. برای همین هم 
احتماال حراج آن را لغو کرده است. البته همانطور که گفتم ما دلیل 
اصلی را نمی دانیم و تنها حدس می زنیم. معموال روال درس��ت این 
است که زمانی برنامه ای برای حراج اوراق اعالم می شود اما بعد لغو 

می شود، باید درباره چرایی این لغو توضیح داده شود.
متاس��فانه در ایران ش��فافیت وجود ندارد. دول��ت جدید با اینکه 
دولت قبلی را نقد می کرد، اما خودش هم شفاف عمل نکرده است. 
دولت جدید س��ه ماه اس��ت که ش��روع به کار کرده و ادعا می کند 
توانسته هزینه های دولت را بپردازد، اما هیچ اطالعاتی از اینکه این 
هزینه ها از کجا تامین ش��ده است، نداریم. به این ترتیب، دولتی که 
خودش با ش��عار شفافیت روی کار آمده بود، شفافیتی در کارهایش 
دی��ده نمی ش��ود. به طور مث��ال در همه جای دنی��ا صحبت از این 
اس��ت که محرمانگی درباره ثروت و درآمد نباید وجود داشته باشد، 
اما حاال در ایران گفته ش��ده که ثروت و درآمد مس��ئوالن محرمانه 
اس��ت. این در حالی است که اگر ش��ما همین االن در گوگل سرچ 
کنید، می توانی��د ثروت تمام کابینه دولت بایدن رو ببینید. ش��اید 
جزییاتی درباره اینکه چطوری به دست آمده و دقیقا چیست، وجود 
نداش��ته باش��د، اما ارقام آن مشخص اس��ت. این در حالی است که 
در نظام اس��المی، شفافیت بیش��تر باید وجود داشته باشد. بعد هم 
علن��ا اعالم می کنند که ما مصوب کردیم ثروت مس��ئوالن محرمانه 
باشد و توضیحی هم برای آن داده نمی شود. در حالی که مسئوالن 
طی س��ال ها و بعد از انقالب مدام در اس��تخدام دولت بوده اند و از 

بیت المال حقوق دریافت کرده اند.
تا زمانی که شفافیت در کشور حل نشود، این مسائل هم حل نشده 
و مشکالت همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. ساختار باید تغییر کند، 
اما رفت و آمدهای مختلف، ساختار را تغییر نمی دهد. نبود اطالعات 
باعث ش��ده مثال تاریک خانه موالنا رخ دهد. کارشناسان با هم دعوا 
می کنند و چون هیچ اطالعات ش��فافی وجود ندارد، نمی توان دقیقا 
تحلیل کرد. وقتی تحلیلی در کار نباش��د، تصمیم گیری درستی هم 
در کار نخواهد بود. زمانی که مش��خص نیست مشهد شمال است یا 

جنوب، چطور می خواهید به مشهد بروید.
اطالعات، عنصری مهم و کلیدی اس��ت. مثال مسئوالن می خواهند 
ارز ۴2۰۰ تومان��ی را حذف کنند، اما آیا آنها می دانند انتظارات تورمی 
چقدر است؟ عده ای می گویند منابع را هدر می دهیم. گروهی دیگر هم 
معتقدن��د دولت ارزی ندارد که بخواهد تخصیص دهد. وقتی اطالعات 
وجود نداشته باشد، تصمیم گیری هم اشتباه خواهد بود. اگر در تئوری 
اختالف نظر وجود داشته باشد، قابل قبول است، اما وقتی در داده های 
آماری، اطالعات کافی وجود ندارد، اصال نمی دانیم انتظار تورمی باالست 
یا پایین تا براساس آن تصمیم گرفته شود. واقعیت این است که تحلیل 
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از کاهش قیمت یورو تا ثبات قیمت دالر
سکه وارد کانال 12 میلیون تومانی شد

قیمت س��که در دومین روز هفته کانال ۱2 میلی��ون تومان را رد کرد و هر 
دالر در بازار آزاد به 27 هزار و 75۰ تومان رسید. در حالی قیمت دالر در بازار 
آزاد ته��ران ب��ا کاهش حدود 7۰ تومانی به 27 هزار و 75۰ تومان رس��ید که 
در صرافی های بانکی تغییر چندانی نداش��ت. بر این اساس، قیمت هر دالر در 
صرافی های بانکی بدون تغییر نس��بت به روز قبل همان 27 هزار و 73 تومان 
داد و ستد شد. قیمت فروش یورو نیز با ۱۰۸ تومان کاهش به 3۰ هزار و 973 
تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و 537 تومان و نرخ خرید هر یورو 

نیز 3۰ هزار و 3۶۰ تومان گزارش شد.
اما مهمترین اتفاق روز گذش��ته در بازار س��که و طال رخ داد و قیمت سکه 
وارد کانال ۱2 میلیون تومانی ش��د. بدین ترتیب، ارزش هر قطعه س��که تمام 
به��ار آزادی ط��رح جدید با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی در روز یکش��نبه به رقم 
۱2 میلیون و 3۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و ۶5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون 
و 25۰ ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار 
ب��ه یک میلیون و ۱9۸ هزار توم��ان و هر مثقال طال به 5 میلیون و ۱9۱ هزار 
تومان رس��ید. همچنین اُنس جهانی طال با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی 
بدون تغییر و به همان قیمت یک هزار و ۸۱۸ دالر و 5۰ سنت ارزش گذاری شد.

بانک مرکزی: مجوزی برای ارتقای موسسه 
اعتباری ملل داده نشد

بانک مرکزی تاکنون مجوزی مبنی بر ارتقای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل 
به بانک صادر نکرده و صرفا با رس��یدگی به درخواست این مؤسسه برای ارتقا 
موافقت کرده است. بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو انتشار برخی اخبار در رسانه ها 
مبنی بر موافقت بانک مرکزی با ارتقای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل به بانک، 

توضیحات ذیل را به اطالع می رساند:
۱-بانک مرکزی تاکنون مجوزی مبنی بر ارتقای مؤسسه اعتباری غیربانکی 
ملل به بانک صادر نکرده است. به موجب قوانین و مقررات، صدور مجوز بانک 
مس��تلزم سیر تش��ریفات قانونی مربوطه اس��ت که در مورد مؤسسه اعتباری 

غیربانکی ملل، تشریفات الزم طی نشده است.
2-موضوع مصوبه جلس��ه مورخ ۱۴۰۰.7.۱۰ هیأت عامل بانک مرکزی، 
صرفا اعالم موافقت با رس��یدگی به درخواست مؤسسه اعتباری ملل، منوط 
ب��ه تعهد هیأت مدیره مؤسس��ه مذکور به انجام اصالحات س��اختاری ناظر 
ب��ر مواردی همچون افزایش س��رمایه، ف��روش اموال م��ازاد، عدم هرگونه 
س��رمایه گذاری جدید، انطباق با شاخص ها و حدود نظارتی و رعایت کامل 
قوانی��ن و مقررات مربوطه اس��ت. بدیهی اس��ت مصوبه مذک��ور هیچ گونه 
تعه��دی ب��رای بانک مرک��زی مبنی بر ص��دور مجوز بانک برای مؤسس��ه 

اعتباری غیربانکی ملل ایجاد نخواهد کرد.
3-بان��ک مرکزی در اجرای طرح اصالح نظام بانک��ی، مجموعه تدابیر و 
اقدامات اصالحی را برای هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، 
مبتن��ی بر ش��رایط و اقتضائات هر یک در نظر دارد ک��ه به تدریج، پس از 

هماهنگی های الزم به مورد اجرا گذارده شده و اطالع رسانی خواهد شد.

 تورم قیمت تولیدکننده در صنعت برق
چقدر است؟

مرک��ز آمار ایران، میزان تورم ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش 
برق در چهار ماه منتهی به تابس��تان امس��ال نسبت به مدت مشابه 
قب��ل از آن را 37.7 اعالم کرد. براس��اس آخرین گزارش مرکز آمار 
درصد تغییرات ش��اخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نس��بت 
به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابس��تان ۱۴۰۰ به ۰.۱ درصد 
رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل بهار، ۱.۱ واحد درصد 
کاهش دارد. در فصل مورد بررس��ی، درصد تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش برق نس��بت به فصل قبل، برای س��اعات مختلف 
اوج ب��ار، میان ب��ار و کم بار، به ترتی��ب 5.۱، 2.۸ و ۸.۰- درصد بوده 

است.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت 
به فصل مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل تابستان 
۱۴۰۰ ب��ه ۱9 درصد رس��ید. به عبارتی، میانگی��ن قیمت دریافتی 
توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت های 
توزیع برق، در فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل تابستان ۱399، 
۱9.۰ درصد افزایش داش��ته اس��ت. درصد تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه 
سال قبل، برای س��اعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب 

2۱.5، 27.۴ و 3.5 بوده است.
همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل 
بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابس��تان ۱۴۰۰ نس��بت 
به مدت مش��ابه در سال قبل )متوسط تورم ساالنه( به 37.7 درصد 
رس��ید که نس��بت به همین اطالع در فصل قب��ل 7.3 واحد درصد 
کاهش نش��ان می دهد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص 
قیم��ت تولیدکنن��ده بخش ب��رق در چهار فصل منته��ی به فصل 
تابستان نس��بت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف 
اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب 32.۸، ۴2.2 و 32.7 بوده است.

تابس��تان امسال شرایط تولید برق در ایران به شدت با نوسان رو 
ب��ه رو و به قطع��ی مکرر برق خانگی و صنعتی منجر ش��د. در این 
بین مهمترین عامل مصرف بی رویه برق در کشور را ارزان بودن آن 
کارشناسان عنوان می کنند. براساس نظر مدیران صنعت برق هزینه 
تمام ش��ده هر کیلووات س��اعت بدون س��وخت حدود ۱3۰ تومان 
مطرح و هزینه های جاری نیز حدود 3۶ هزار میلیارد تومان تخمین 
زده می شود و این در حالی  است که درآمد حاصل از فروش برق در 
س��ال گذشته قطعا کمتر از 25 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. 
ب��ه عبارتی دیگر صنعت برق در س��ال ۱399 فقط در بخش جاری 
خ��ود با حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کس��ری مواجه بوده اس��ت. 
شاخص های عملکردی صنعت برق در سال ۱399 بدین ترتیب بود 
که ظرفیت منصوبه به حدود ۸5 هزار مگاوات رسید؛ پیک بار برای 
اولی��ن بار ط��ی یک دهه اخیر با 5۸ هزار و 2۰۰ مگاوات در ش��ب 
اتف��اق افتاد و فروش برق تقریبا بالغ بر 29۰ هزار میلیون کیلووات 
ساعت منتهی شد و تعداد مشترکان جدید به حدود یک میلیون و 

25۰ هزار مشترک رسید.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران دو روز پیش پس از مدت   ها رکورد شکس��ت 
و  س��بزترین روز بورس در س��ال ۱۴۰۰ رقم خ��ورد. حمایت های کالمی 
دولتمردان از بازار س��رمایه و پیشروی قیمت دالر در کانال 27هزار تومان 
باعث شد تا شاخص کل تاالر شیشه ای در معامالت اولین روز هفته با رشد 
بیش از 3درصدی، ضمن ثبت سبزترین روز بورس امسال برای چهارمین 
بار به کانال ۱.۴ میلیون واحدی برسد. با اینکه دادوستد سهام هنوز رمق 
چندان��ی ندارد، اما خوش بینی س��هامداران به تداوم صعود قیمت ها باعث 

احیای بازار سرمایه در چهار روز متوالی شد.
البته این روند در روز گذشته )یکشنبه( با وقفه ای 9 هزار واحدی همراه 
ش��د و بازار س��رمایه که تازه به روند صعودی خو گرفته بود، نتوانست این 
روند را حفظ کند و شاخص بورس تهران 9 هزار واحد ریخت. بدن ترتیب 
در جریان معامالت روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه، شاخص کل بورس تهران با 
کاهش 9 هزار و ۶۸9 واحدی به رقم یک میلیون و ۴3۰ هزار واحد رسید 
و ش��اخص کل هم وزن با یک هزار و 55۸ واحد کاهش، رقم 3۸۴ هزار و 
۶9۶ واحد را به ثبت رساند. در این روز بیش از ۱3 میلیارد و ۴37 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸2 هزار و 359 میلیارد ریال در 
بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش 5 هزار 
و ۸39 واحدی و ش��اخص بازار دوم نیز کاه��ش 23 هزار و ۴9۰ واحدی 
را تجربه کردند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز چراغ آیفکس با افت ۱2۸ 

واحدی قرمز شد.
خودرویی ها صدرنشین معامالت یکشنبه

در جریان معامالت روز یکش��نبه، ۱۱۱ نماد بورسی مثبت و 273 نماد 
منفی بودند که از میان آنها گروه مپنا )رمپنا( با 59۸ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با 5۶۴ واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 559 واحد، مخابرات 
ایران )اخابر( با ۴۴9 واحد، س��ایپا )خس��اپا( ب��ا 272 واحد، بانک تجارت 
)وتج��ارت( با 2۶9 واحد، س��ایر اش��خاص بورس انرژی )ان��رژی( با ۱79 
واحد، گروه بهمن )خبهمن( با ۱7۶ واحد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانی��ان )پترول( با ۱55 واحد و بانک پارس��یان )وپ��ارس( با ۱2۶ واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( ب��ا 2  هزار و ۱3۱ واحد، 
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک  هزار و 357 واحد، 
صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با یک ه��زار و 3۱2 واحد، ملی 

صنایع م��س ایران )فملی( ب��ا یک هزار و 2۴7 واح��د، صنعتی و معدنی 
چادرملو )کچاد( با ۶3۴ واحد، پتروش��یمی پ��ارس )پارس( با ۶3۱ واحد، 
شرکت س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۴93 واحد و گسترش نفت و گاز 
پارس��یان )پارس��ان( با ۴29 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه 
ش��دند. همچنین شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(،  ایران 
خودرو )خودرو(، س��ایپا )خساپا(، بورس کاالی ایران )کاال(، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد(، گروه دارویی برکت )برکت( و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 

از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
گ��روه خودرو با ۱3۸ هزار و 3۴9 معامله به ارزش ۱3 هزار و ۱۸9 میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با ۶3 هزار و 2۱ معامله به ارزش ۴ هزار و 2۱5 میلیارد 
ریال، گروه چندرشته ای صنایع با ۴۸ هزار و 7۴3 معامله به ارزش ۴ هزار و 3۶ 
میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 55 هزار و 59۱ معامله به ارزش 3 هزار و ۶۶3 
میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای مالی با 32 هزار و 233 معامله به ارزش 3 

هزار و 53۸ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز چراغ آیفکس با افت ۱2۸ واحدی قرمز شد 
و ش��اخص فرابورس به رقم 2۰ هزار و 23۱ واحد رسید. همچنین در این 
بازار 2 میلیارد و ۴22 میلیون برگه سهم به ارزش 3۰ هزار و ۴۸7 میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. در معامالت دومین روز هفت��ه در فرابورس ایران، 
۱۰3 نماد فرابورس��ی مثبت و ۱۴۶ نماد نیز منفی بودند که از میان آنها 
ش��رکت صنعتی مینو با ۸.7 واحد، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 
هشت واحد، شرکت تولید نیروی برق دماوند با پنج واحد، شرکت تولیدات 
پتروشیمی قائدبصیر با سه واحد و شرکت پخش البرز با دو واحد بیشترین 
تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. در سمت مقابل، شرکت 
پتروش��یمی زاگرس با 33 واحد، ش��رکت پلیمر آریاساسول با 22 واحد، 
مجتمع جهان فوالد س��یرجان با ۱5 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری صبا 
تامین با ۱۴ واحد و ش��رکت ذوب آهن اصفهان با 9 واحد بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند.
مختصات بازار بدهی در ایران و جهان

در حالی مرحله نوزدهم حراج اوراق دولتی که قرار بود روز سه شنبه این 
هفته برگزار ش��ود، لغو شد که چرایی این موضوع به سوال کارشناسان و 
تحلیلگران بدل شده است. در این بین، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینک��ه اوراق بهادار با درآمد ثابت، از بهترین راهکارهای س��رمایه گذاری با 

پرداختی های با بازه زمانی از پیش تعیین شده است، به پایگاه خبری بازار 
س��رمایه می گوید: در حال حاضر بزرگترین بازیگر بازار بدهی، دولت است 
ک��ه از این بازار به عنوان ابزاری ب��رای پرداخت مطالبات خود و به تعویق 

انداختن این مطالبات به سال های آتی استفاده می کند.
به اعتقاد حسن امیری، متاسفانه آنطور که انتظار می رود بازار بدهی در 
ایران به دالیل بس��یاری چون نبود ابزارهای متنوع در بازار بدهی با درآمد 
ثابت، توس��عه نیافته است. این در حالی اس��ت که در بازارهای جهانی به 
ق��دری تنوع اب��زاری در بازار بدهی وجود دارد ک��ه جذابیت خاصی برای 

سرمایه گذاران ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه در کشورمان ابزارهای خوبی با الگوگیری از کشور مالزی 
تعریف ش��ده اما آنطور که باید از آنها اس��تفاده نمی ش��ود، ادامه می دهد: 
مثال در حوزه اوراق شرکتی، در شرکت ها به علت محدودیت منابع بانکی، 
دسترس��ی کمتری به تس��هیالت بانکی وجود دارد زیرا مدیران شرکت ها 
آش��نایی کمی با س��از و کار و مزایای انتشار اوراق برای تامین منابع مالی 
دارند. پیچیدگی های قانونی از س��وی نهادهای ناظر و همچنین نبود یک 
نظام اعتبارسنجی مناسب و قابل اتکا برای شرکت ها نیز باعث شده آنطور 

که باید شرکت ها از انتشار اوراق با درآمد ثابت بهره مندی نداشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موسسات اعتبارسنجی می افزاید: 
در مقیاس جهانی، موسسات اعتبارسنجی وجود دارند که به شرکت ها بر 
حس��ب فرمول های پذیرفته شده در تمام جهان، رتبه اعتباری اختصاص 
می دهن��د و این رتبه اعتباری مالکی برای مش��خص ش��دن قیمت اوراق 
بهادار و اوراق بدهی دولت ها و ش��رکت ها اس��ت. چنانچ��ه هر اندازه رتبه 
اعتباری پایین تر باشد به منزله آن است که جریان های نقدی که از اوراق 
بهادار بدهی انتظار می رود، قابل اتکایی کمتری داش��ته و ریسک باالتر و 
قیمت پایین تری خواهد داش��ت. بنابراین در بازار بدهی برای رس��یدن به 
استانداردهای جهانی باید تقویت شویم و برای اعتبارسنجی از شرکت هایی 
که در این زمینه فعال هس��تند حمایت کرده و اختیار خاص به آنها داده 
و آن��ان را به همه نهادهای مالی و ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس 

معرفی کنیم.
به گفته این کارشناس بازار س��رمایه، بهتر است پیچیدگی های قانونی 
و میزان س��خت گیری ها کاهش یابد تا شاهد بزرگ تر شدن بازار بدهی در 

کشور باشیم.

وقفه 9 هزار واحدی در مسیر صعودی شاخص بورس تهران

۱۳ میلیارد برگه بهادار دست به دست شد

پس از حدود 5۰ روز توقف عرضه اوراق مالی اسالمی دولتی و در حالی 
که قرار بود مرحله نوزدهم حراج اوراق دولتی روز سه شنبه این هفته )۱۸ 
آبان( برگزار شود، این حراج با اعالم بانک مرکزی لغو شد. آنطور که بانک 
مرک��زی در اطالعیه خود اعالم کرده اس��ت، »کارگزاری بانک مرکزی در 
راس��تای عرضه تدریجی اوراق مالی اسالمی توسط وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و پیرو اطالعیه منتشرش��ده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/3۰، مقرر بود مرحله 
نوزدهم حراج اوراق مالی اس��المی دولت��ی را به منظور فروش به بانک ها، 
موسس��ات اعتباری غیربانکی، صندوق های س��رمایه گذاری، شرکت های 
بیمه ای و ش��رکت های تأمین سرمایه در روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ 
اجرا کند، اما براس��اس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی، حراج مذکور 
در تاریخ یادشده برگزار نمی شود و تاریخ دقیق به اطالع هموطنان خواهد 
رسید. خاطرنشان می شود متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسالمی 
دولت��ی، وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی بوده و آن وزارتخان��ه الزامی به 
پذیرش تمام پیش��نهادهای دریافتی یا فروش همه اوراق عرضه ش��ده در 
حراج را ندارد. بانک مرکزی نیز صرفا سفارش��ات دریافت شده را به منظور 
تصمیم گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه یادشده نسبت به تعیین 
س��فارش های برنده اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان 
انجام می شود. بانک مرکزی براساس جزء )۴( بند »ک« تبصره )5( قانون 

بودجه س��ال ۱۴۰۰ مجاز ب��ه خرید و فروش اوراق مالی اس��المی دولت 
در بازار ثانویه اوراق اس��ت. کارگزاری این بانک ضمن تامین  زیرس��اخت 
معامالت و برگزاری حراج، تعهدی نس��بت ب��ه حجم و قیمت اوراق مالی 
اسالمی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور 

تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.«
حال لغو نوزدهمین مرحله حراج اوراق دولتی باعث طرح این سوال شده 
که آیا بورسی ها مانع انتشار اوراق شدند؟ در حالی که فعاالن بازار سرمایه 
مقصر ثبت آمارهای نزولی در این بازار را انتش��ار اوراق دولت می دانند و با 
این وجود قرار بود تا پس از هفت هفته وقفه، انتشار اوراق دوباره آغاز شود، 
بانک مرکزی اعالم ک��رد که وزارت اقتصاد برگزاری مرحله نوزدهم حراج 
اوراق مالی اسالمی دولتی در ۱۸ آبان ماه را ملغی کرده و در نتیجه تاریخ 
جدید اطالع رسانی خواهد شد. به گزارش ایسنا، دولت برای تامین کسری 
بودجه خود بدون ایجاد تورم راهی جز انتش��ار اوراق دولتی ندارد که برای 
سال جاری در ۱۸ حراج معادل 32 هزار و 35۶ میلیارد تومان اوراق بدهی 

و ۱۰ هزار و ۸9۰ میلیارد تومان اوراق سلف نفتی فروخت. 
این در حالی است که در سال گذشته دولت اوراق بیشتری فروخت و تا 
پایان آبان ماه پارسال حدود 73 هزار میلیارد از این اوراق فروخته شده بود 
که برای امسال کاهش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 

گذش��ته نش��ان می دهد. در این بین، پس از گذشت هفت هفته از آخرین 
حراج اوراق دولتی در 3۰ ش��هریورماه امس��ال، روز ش��نبه این هفته بانک 
مرک��زی در اطالعیه ای اعالم کرد که برای ۱۸ آب��ان ماه ۱۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق عرضه می کند اما با گذش��ت چند ساعت از این موضوع، بانک 
مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد که وزارت اقتصاد برگزاری مرحله نوزدهم 
حراج اوراق مالی اسالمی دولتی در ۱۸ آبان ماه را ملغی کرده و تاریخ جدید 
اطالع رس��انی خواهد شد. توقف انتشار اوراق دولتی از سوی وزارت اقتصاد، 
ای��ن احتمال را در ذهن ایجاد کرد از آنجا که در هفته های اخیر بحث های 
زیادی بر س��ر انتشار اوراق دولتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه صورت گرفته 
و برخی از فعاالن بازار س��هام مخالف انتشار اوراق هستند و تصور می کنند 
که دلیل نزول بازار س��هام عرضه این اوراق اس��ت، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی فعال برای انتشار اوراق دست نگه داشته است. بدین منظور، پیگیری 
خبرنگار ایسنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جویا شدن از علت وقفه 
در انتش��ار اوراق دولتی در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است 
و انتش��ار این اوراق تنها راه چاره اوست، بی پاسخ مانده است. بنابراین باید 
منتظ��ر ماند و دید که در روزهای آین��ده زمان برگزاری حراج اوراق دولت 
اعالم یا دولت در کل بی خیال انتشار اوراق می شود یا اینکه جایگزینی برای 

اوراق در راستای تامین مالی دولت تعیین خواهد شد.

آیا بورسی ها مانع انتشار اوراق دولتی شدند؟ 

عقب نشینی دولت از انتشار اوراق
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واردکنندگان مسئول مشکالت حمل ونقل 
داخلی کاال نیستند

اتحادی��ه واردکنندگان نهاده ه��ای دام و طیور ای��ران می گوید که 
نهاده های دامی پس از ورود و ترخیص کاال در سامانه بازارگاه عرضه و 

آدرس مقصد حمل برای شرکت باربری مجاز ارسال می شود.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیور ایران بعد از اعالم بار توسط باربری ها نیز مسئولیت حمل کاال 
برعهده خریدار و سیستم حمل و نقل کشور خواهد بود نه واردکننده 
کاال، اما متاس��فانه اخیرا به غلط مش��کالت حمل داخلی کاال متوجه 
واردکننده شده و از این بابت شکایات و پرونده های متعدد در تعزیرات 
و س��ایر مراجع ایجاد شده اس��ت. در این خصوص صدور برخی آرای 
تعزی��رات علیه واردکنن��ده نیز به دلیل بی اطالع��ی و اطالعات غلط 
ارائه شده به شعب باعث تش��دید مشکالت در جریان تامین کاالهای 
اساس��ی شده است اس��ت. بدیهی اس��ت که واردکننده بعد از عرضه 
کاال در س��امانه بازارگاه و ارسال آدرس خریداران به باربری هیچ گونه 
اختی��ار و ابزاری برای دخالت در امر حمل نداش��ته و موضوع مربوط 
به ش��رکت های حمل و نقل خریدار کاال بوده است. در همین ارتباط 
نام��ه ای از طریق اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و درخواست رسیدگی و رفع 

این مشکل شده است.

نفت ایران می تواند با برنج پاکستانی تهاتر شود
مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری 
در دیدار با وزیر جهاد کش��اورزی ایران اظهار کرد که پاکستان دارای 
برنج و ایران دارای نفت و پتروشیمی است که می توانیم این کاالها را 
با هم تهاتر کنیم. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
جهاد کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در دیدار 
با عبدالرزاق داود مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و 
سرمایه گذاری )سرپرست وزارتخانه بازرگانی پاکستان( و هیأت همراه 
اظهار کرد: پیشینه رابطه ایران و پاکستان قدمت باالیی دارد، ما دارای 
مرز، دین، فرهنگ و اقوام مشترک هستیم که می تواند شرایط تجاری 

بهتری نسبت به امروز برای دو کشور به ارمغان بیاورد.
وی افزود: ایران و پاکستان رقابتی در محصوالت کشاورزی ندارند و 
مکمل هم هس��تند بنابراین باید از فرصت همکاری دو کشور استفاده 
ش��ود. وزیر جهاد کش��اورزی در رابطه با کااله��ای صادراتی ایران به 
پاکس��تان خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر ما ظرفیت صادرات خرما 
و س��یب درختی را به پاکس��تان داریم و در مقابل می توانیم کنجد و 
برن��ج وارد کنیم. وی ادامه داد: نگاه ما در دولت جدید، نگاه ارتباط با 
همسایه و از طریق تهاتر است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
تعرفه دو کش��ور باید ترجیحی باشد، عنوان کرد: ما باید نگاه جدیدی 
به کش��اورزی داشته باش��یم و در زمینه دام سنگین، شتر، مرکبات و 
محصوالت کش��اورزی با هم همکاری کنیم، همچنین باید مشکالت 
بازارچه ه��ای مرزی برطرف ش��ود. وی ادامه داد: پیش��نهاد می کنیم 
مراودات مالی دو کشور با توجه به شرایط تحریم ایران، از طریق پول 
رایج در دو کشور انجام شود تا مشکالت تجاری دو کشور برطرف شود.
در ادام��ه این دیدار، عبدالرزاق داود مش��اور ارش��د نخس��ت وزیر 
پاکس��تان در امور بازرگانی و س��رمایه گذاری )سرپرس��ت وزارتخانه 
بازرگانی پاکستان( اظهار کرد: در حال حاضر روابط تجاری و اقتصادی 
ایران و پاکس��تان هیچ مناسبتی با پیشینه روابط این دو کشور ندارد 
و امیدواری��م بتوانیم این ش��رایط را تغییر دهیم. وی اف��زود: در این 
منطقه نیازمند یک اتصال و ارتباط بین کش��ورهای ایران، پاکستان، 
افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان و تاجیکستان است و در این اتصال 
منطقه ای، ایران و پاکستان مهمترین کشورها هستند، بدون ایران این 
ارتباط به ظرفیت نهایی نخواهد رس��ید. داود ادامه داد: هرگونه بهبود 
همکاری تجاری و اقتصادی با ایران بس��یار مهم است و حجم تجارت 
این دو کش��ور به خصوص در حوزه کشاورزی باید گسترش یابد. وی 
با اشاره به ظرفیت تهاتر در دو کشور عنوان کرد: پاکستان دارای برنج 
و ایران دارای نفت و پتروش��یمی اس��ت که می توانیم این کاالها را با 
هم تهاتر کنیم. مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و 
سرمایه گذاری عنوان کرد: ما به شرایط تحریمی ایران واقف هستیم و 
به دنبال یک ساز و کار برای ایجاد ارتباط موثر و مفید با برادرمان ایران 

هستیم به همین دلیل پیشنهاد تهاتر را مطرح می کنیم.
وی اف��زود: محص��والت دیگری که می توانیم ب��ه ایران صادر کنیم 
ش��امل کینوا، انبه و مرکبات است و امیدواریم مشکالت موجود برای 

تبادالت تجاری در سایه روابط برادرانه با ایران مرتفع شود.

نماگربازارسهام

یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی اکنون قیمت قطعات در بازار با 
قیمتی فراتر از رشد نرخ ارز، افزایش یافته که این افزایش قیمت چشمگیر 

نیز ناشی از وجود خأل قطعات در بازار لوازم یدکی است.
نوید حبیبی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، به وقوع کمبود در بازار 
لوازم یدکی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: اکنون قیم��ت قطعات در بازار با 
قیمتی فراتر از رشد نرخ ارز، افزایش یافته که این افزایش قیمت چشمگیر 

نیز ناشی از وجود خأل قطعات در بازار لوازم یدکی است.
وی همچنین با اظهار تأس��ف ظهور قطعات فی��ک و غیراصلی را یکی 
دیگر از اتفاقاتی اعالم کرد که بازار شاهد آن است و تحریم ها، ممنوعیت و 

دشواری فرآیند واردات را از دالیل آن دانست.
ای��ن تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدک��ی همچنین به افزایش قاچاق 
به ویژه در ماه های اخیر که ناش��ی از فق��دان قطعات اصلی به میزان نیاز 
بازار بوده اش��اره کرد و گفت: ش��رکت های رس��می و نمایندگان رسمی 
برندهای بین المللی در داخل کشور با وجود سرمایه گذاری ها و فعالیت های 
گسترده در زمینه بازاریابی و جذب مشتری بیشترین زیان را از این بابت 

متحمل شده اند، زیرا به همان سهولتی که قطعات قاچاق و فیک وارد بازار 
می شود، قادر به تامین نیاز بازار نیستند و این شرایط از سوی دیگر به زیان 

مصرف کنندگان نیز خواهد بود.
حبیبی ادامه داد: امکان ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی صرفا برای 
قطعات اصلی و توسط تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی یک برند که از 
مکان مشخص، وب سایت رسمی، پرونده اقتصادی و جواز کسب برخوردار 

هستند، وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رسوب قطعات در گمرک می تواند از 
عوامل بروز کمبود و افزایش قیمت در بازار شود، توضیح داد: فرآیند واردات 
به قدری دشوار شده که واردکنندگان را بر آن داشته تا به منظور فروش با 
قیمت باالتر، کاالی وارداتی خود را ترخیص ننمایند، اما می توان گفت این 

اتفاق در بازار لوازم یدکی به ندرت ممکن است، حادث شود.
ای��ن تولیدکننده و فعال بازار ل��وازم یدکی تصریح کرد: هرچند در بازار 
قطع��ات یدکی نظارت چندانی بر قیمت ها وجود ن��دارد، اما این بازار یک 
بازار رقابتی اس��ت و واردکنندگان س��عی در ترخیص هرچه سریع تر کاال 

از گمرکات دارند، بنابراین رس��وب کاال در گمرکات از سوی واردکنندگان 
با این هدف که موجب افزایش قیمت ها در بازار ش��ود، مورد تایید نیست. 
بخشنامه های متناقض، عدم همکاری بانک مرکزی برای تعیین منشأ نرخ 
ارز، عدم ارائه کد ساتا از سوی بانک مرکزی که به شکل ناهماهنگی میان 
نهادهای حاکمیتی از جمله مشکالت ترخیص است که موجب کمبود کاال 

و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت می شود.
حبیب��ی در پایان با بیان اینکه ترخیص قطع��ات از گمرک بخش قابل 
توجهی از نیاز بازار را مرتفع می سازد، خاطرنشان کرد: مشکالت ترخیص 
فرصت عرضه کاالی فیک به بازار را برای س��ودجویان فراهم می س��ازد و 
قاچاق کاال نیز از کش��ورهایی نظیر ترکیه، امارات و عراق انجام می ش��ود. 
کمب��ود قطعات در بازار بدین ش��کل که امکان تامین ی��ک قطعه از بازار 
ممکن نباشد، بروز نمی کند و موضوع اصلی افزایش بی رویه قیمت ها است 
که امکان خرید را از برخی از مصرف کنندگان سلب می کند. بنابراین کاال 
در بازار وجود دارد اما نه با قیمتی که به دس��ت مصرف کننده برسد و این 

اجحاف در حق مصرف کننده است.

قیمت لوازم یدکی از رشد نرخ ارز سبقت گرفت

عضو هی��أت مدیره انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور ضمن اشاره به ظرفیت صنعت قطعه سازی داخلی در تولید 
محصوالت جدید بر ضرورت سرمایه گذاری های خارجی و مشارکت شبکه 

تامین جهانی در این راستا تاکید کرد.
سیامک مقتدری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: تیراژ 
تولید در داخل کاهش یافته و بخش اعظم محصوالت متعلق به دهه های 
گذشته اس��ت، در چنین ش��رایطی بی تردید، عرضه خودروهای جدید با 
امکانات جدید و کیفیت بهبود یافته در ردیف مطالبات مصرف کنندگان و 

نیاز بازار قرار می گیرد. وی با اش��اره به اینکه قطعه سازان داخلی از توانایی 
و ظرفی��ت همکاری با خودروس��ازان در تولید محصوالت جدید برخوردار 
هس��تند و این موضوع ی��ک مزیت در تولید و توس��عه محصوالت جدید 
خودرویی به شمار می آید، درخصوص مشکالت مرتبط با توسعه محصوالت 
تصریح کرد: شبکه تولید خودرو در دنیا به یک شبکه جهانی تبدیل شده 
و کش��ورهای مختلف با توجه به مزیت های رقابتی خود، در شبکه تامین 
خودرو مشارکت دارند، اما صنعت خودروی داخلی از شبکه تامین جهانی 
دور افتاده که این موضوع موجب افت کیفیت، عدم به روزرسانی تکنولوژی 

و همچنین کاهش مقیاس اقتصادی تولید می شود.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور افزود: تولید و توسعه محصوالت جدید، نیازمند سرمایه گذاری های 
جدید با مش��ارکت شبکه تامین جهانی است که این شرایط برای صنعت 

خودروی داخلی فراهم نیست.
مقتدری در پایان خاطرنش��ان ک��رد: س��رمایه گذاری جدید همچنین 
نیازمند تامین منابع مالی، همکاری بانک ها و خودروسازان است، در نتیجه 

از لحاظ ابزاری و ماشین آالت قطعه سازان با مشکل مواجه هستند.

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان اینکه از هفت��ه آتی روزانه 7۰۰ 
دستگاه خودرو بیشتر در کشور تولید خواهد شد، از عرضه خودروهای کف 

پارکینگ خودروسازان تا دو ماه آینده خبر داد.
س��یدرضا فاطمی امین، وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در گفت وگو با 
خبرن��گار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینک��ه از هفته آینده تیراژ تولید 
خودروس��ازان افزایش می یاب��د، گفت: از هفته آتی روزانه 7۰۰ دس��تگاه 

خودرو بیش��تر در کشور تولید خواهد ش��د؛ ایران خودرو 5۰۰ دستگاه و 
س��ایپا 2۰۰ دس��تگاه روزانه بیش��تر تولید می کنند. وی درباره خبرهایی 
مبنی بر اینکه عرضه خودرو توس��ط خودروس��ازان ط��ی هفته های اخیر 
کاهش یافته اس��ت، توضیح داد: از هفته آینده عالوه بر اینکه تیراژ تولید 
خودروس��ازان رشد می یابد، عرضه خودروهایی که به دلیل نبود قطعه در 

کف پارکینگ خودروسازان وجود دارند نیز آغاز می شود.

وزیر کابینه س��یزدهم در پاسخ به این س��وال خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت مبنی بر اینکه چه زمانی خودروهای کف پارکینگ خودروسازان صفر 
می شود؟ توضیح داد: هرچند وجود خودرو در کف پارکینگ خودروسازان 
به میزان ۱5 روز تولید معقول اس��ت اما در حال حاضر این تعداد بیش از 
حد ش��ده اس��ت. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تا دو ماه آینده 

انباشت غیرمتعارف خودروهای کف پارکینگ رفع می شود.

توسعه و تولید خودروهای جدید نیازمند اتصال با شبکه تامین جهانی است

روزانه 700 دستگاه به تولید خودرو افزوده می شود

عرضه خودروهای کف پارکینگ تا 2 ماه آینده
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم از بهره برداری 14 پروژه 
مهم شــهری تا پايان ســال جاری خبر داد و گفت:  ساخت پارک هزار 
هکتاری اتفاق بزرگی در حوزه فضای ســبز در شهر قم بوده و تا امروز 
بیش از 90 درصد گیاهان و درختان آن کاشــته شــده و 42 درصد از 

زيرساخت های آن نیز اجراشده است.
به گزارش شــهرنیوز، دکتر سید مرتضی ســقائیان نژاد با اشاره به 
پروژه های در حال اجرا در شهر قم و اظهار داشت: سال 1400 نخستین 
ســال برنامه قم 1404 بوده که اجرايی می شود، ما يک برنامه را پشت 
ســر گذاشته که ازنظر بودجه 92 درصد تحقق پیداکرده و ازنظر برنامه 

۷2 درصد اجراشده است.
وی کاستی های 2۸ درصدی برنامه قم 1400 را موردبررسی قرارداد 
و گفت: کاستی های برنامه گذشته در برنامه قم 1404 گنجانده شده و 
برای برنامه 1404 تدوين مجدد انجام شــده است و اين برنامه برخالف 
برنامه قم 1400 که از ســال 94 آغازشــده و سخت افزاری بود، بیشتر 

نرم افزاری است.
شهردار قم خالصه ای از برنامه های قم 1400 را بیان کرد و افزود: در 

برنامه قم 1400 بیشتر به توسعه فضای سبز، نظافت شهر، توسعه معابر 
شهری، زيباسازی شهر، حمل ونقل و ساماندهی ترافیک پرداخته شده و 

دستاوردهايی از قبیل سرانه فضای سبز 20.۷ درصد داشته است.
وی ادامه داد: امروز جايگاه شــهر قم ازنظر توسعه فضای سبز بعد از 
اصفهان و شــیراز در جايگاه سوم قرار داشته و امتیاز آن آبیاری فضای 
سبز با پساب و آب خاکستری شهر است و طبق برنامه قم 1404 سرانه 

فضای ســبز به عدد 2۶ متر به ازای هر نفر خواهد رســید و با توجه به 
اينکه فضای سبز نیاز به زمان دارد بعد از گذشت چند سال  شاهد تغییر 

چهره شهر خواهیم بود.
سقائیان نژاد تصريح کرد: ساخت پارک هزار هکتاری اتفاق بزرگی در 
حوزه فضای سبز در شهر قم بوده و تا امروز بیش از 90 درصد درختکاری 

آن کاشته شده و 42 درصد از زيرساخت های آن نیز اجراشده است.
وی ســپس به پروژه های ناتمام برنامه قم 1400 اشاره کرد و گفت: 
1۶ پروژه  ناتمام برنامه گذشــته به برنامه قم 1404 ســوق داده شده و 
با برنامه ريزی های انجام شــده تا پايان ســال 14پــروژه از آن قطعاً به 

بهره برداری خواهد رسید.
شــهردار قم نام چند پروژه شاخص را نام برد و افزود: پروژه پیاده راه 
ارم، تونل غدير و بخشی از پروژه عمار ياسر تا میدان معلم و کوچه ممتاز، 
میدان نماز، تقاطع فردوسی، پروژه جمهوری در منطقه دو، اتمام خیابان 
شــهید برقعی بعد از ۵0 سال، سوله های ورزشــی مناطق۳ و 4 و ۵ با 
کاربری های ورزشی فرهنگی و سالن اجتماعات، اتمام پروژه بوستان هزار 

هکتاری، شهربازی ۷2 تن تعدادی از اين پروژه ها هستند.

اراک- فرناز امیدی: ســید علی آقازاده اســتاندار مرکزی صبح 
پنجشنبه در مراسم معارفه شهردار اراک، اين شهر را يکی از شهرهای 
صنعتی مهم کشور دانســت و اظهار کرد: صنعتی بودن اراک می تواند 
فرصتی را برای ايجاد اشــتغال، خلق ثروت، افزايش تولید فراهم آورد، 
اما در عین حال اين مســئله تهديدی به شمار می رود چرا که افزايش 

آاليندگی ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار امیدواری کرد: شــهردار جديد با حمايت اعضای شــورای 
اسالمی شهر اراک و همکاری دستگاه های اجرايی برنامه های مناسبی 

در راستای کاهش آلودگی ها در شهر اراک تدوين کنند.
آقازاده يکی از وظايف اصلی شوراها در قانون را انتخاب شهردار دانست 
و گفت: شورای اسالمی شهر اراک به خوبی اين وظیفه را به انجام رساند 

و گزينه مناسب و شايسته را معرفی انتخاب کرده اند.
ســید وحید میرنظامی، رئیس شــورای شــهر اراک نیز در جلسه 
معارفه شــهردار اراک گفت: امیدواريم شهردار جديد تنها به اداره شهر 
نپردازد، بلکه شهر را مديريت کند؛ در مديريت شهر با توجه به منابع و 
محدوديت ها، اولويت سنجی از اهمیت ويژه ای برخوردار است، زيرا طی 

چهار سال نمی توان معجزه کرد، اما می توان شهر را ارتقا داد.
وی اظهار کرد: رويکرد شــورای ششــم در برنامه های شهری بهبود 

حال مردم اســت، از همین رو توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی در 
مرکز توجه ما قرار گرفته است. علیرضا کريمی، شهردار اراک نیز در اين 
مراسم گفت: امیدوارم در مدتی که در خدمت شورای شهر هستم، بتوانم 

پاسخگوی نیازهای مردم و ضروريات باشیم.
وی اظهار کرد: امروز روز مبارزه با استکبار جهانی است بنا بر فرمايش 
مقام معظم رهبری مبارزه با استکبار جهانی بايد از کار و عمل مسئولین 
منبعث شود. به گفته ايشان هر کس می خواهد با استکبار جهانی مبارزه 

کند بايد برای مردم خدمت کند.

شهردار اراک ادامه داد: در يک خط می توانم بگويم برنامه شهرداری 
اراک در آينده بنابر قانون و طرح جامع و تفصیلی و ساير طرح هايی است 

که در ساير حوزه های ترافیک و پسماند مصوب می شود.
کريمی خاطرنشان کرد: وضعیت امروز شهر اراک شايسته مردم بزرگ 
اين شهر نیست حرکت ما پاسخی خواهد بود برای اين سوال که چرا در 

اين وضعیت قرار داريم و راه برون رفت آن چیست.
وی با اشاره به سرفصل برنامه ها خود گفت: ترويج گفتمان و روحیه 
خدمت، پیگیری توســعه متوازن و عدالت محوری در توزيع امکانات و 
کاهش فاصله مناطق کم برخوردار و برخودار، توجه به مسائل فرهنگی 
و اجتماعی، ارتقا نشاط اجتماعی، اداره شهر با روش های نوين و علمی 
محور مديريتی، مشــارکت محوری، انضباط مالی و شــفافیت کامل، 

پشگیری از فساد را در برنامه های شهری پیگیری خواهیم کرد.
شــهردار اراک تاکید کرد: قطعاً توجه به نیروهای شايســته، زنان و 
جوانان در برنامه های شــهری حائز اهمیت است و در قالب برنامه های 

خانواده محور به آن خواهیم پرداخت.
در اين مراسم علیرضا کريمی به عنوان شهردار جديد اراک معرفی و 
از زحمات محمد جعفرپور و علیرضا بیاتیان که پیش از اين سرپرستی 

شهرداری اراک را بر عهده داشتند، تقدير و تشکر به عمل آمد.

ساری – دهقان : مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزيع 
نیروی برق مازندران از برگزاری مانور اســتانی به مناســبت نکوداشت 
هفته پدافند غیرعامل در راســتای مقابله با برق های غیرمجاز و مراکز 
غیرقانونی استخراج رمزارز و همچنین نصب کنتورهای هوشمند فهام 
برای مشترکین ديماندی خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی ، وی اظهار داشــت :اين مانور در سطح امورهای 1۸ گانه 
و در قالب ۵۶ اکیپ بــا 112 نیرو برگزار گرديد. هدف اصلی اين مانور 
کشــف برق های غیرمجاز و شناســايی مراکز غیرقانونی استخراج رمز 
ارز بوده که هر دو مورد تاثیر مســتقیم و به ســزايی در کاهش تلفات 
و همچنین مديريت بار در ايام پیک دارند.  سرپرســت شــرکت توزيع 
نیروی برق مازندران با اشــاره به اقدامات انجام شده در اين مانور گفت 
:از ديگر فعالیت مهم انجام شده در اين مانور، تعويض کنتورهای عادی 

مشــترکین ديماندی با کنتورهای هوشمند فهام بوده که سهم شايانی 
در کنترل بار مشترکین در ايام پیک و مديريت مصرف با هدف کاهش 

خاموشی ها دارد. وی افزود : در طی اين مانور مجموعاً لوازم اندازه گیری 
11۷۶ مشترک مورد بازديد قرار گرفت و 24 برق غیرمجاز مستقیم از 
شــبکه جمع آوری گرديد. ۵۸ مورد دستکاری کشف و 1۶۷ کنتور به 
دلیل معیوب بودن تعويض گرديد. همچنین در طول برگزاری اين مانور 
يک روزه يک مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز با تعداد 1۸ دستگاه ماينر 
کشف گرديد و همچنین  تعداد ۷۸ دستگاه کنتور فهام نصب گرديد تا 

عملکرد قابل قبولی نیز در اين بخش به ثبت برسد.
مهندس حســینی کارنامی با تقدير و تشــکر از همــکاران خود در 
واحدهــای  لوازم اندازه گیری در امورهــای توزيع برق مازندران گفت: 
حضور پرشــور و اقدامات خالصانه و با جديت فراوان همکاران گرانقدرم  
علیرغم سختی های ذاتی کار که توام با عملکرد قابل قبولی از آنان در 

اين قسمت بوده است جای تقدير و تشکر دارد.

کرمان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزيع نیروی برق جنوب استان کرمان، بتول شیخ شعاعی معاون دفتر 
مهندســی و برنامه ريزی شــرکت از تدوين و راه اندازی "شبکه تست 
اســتاندارد با داده های واقعی بخشی از شبکه توزيع شرکت" خبر داد 
و گفت: بــا توجه به نیاز صنعت برق، جهت انجام پژوهش بر روی داده 
های واقعی شبکه های توزيع و استخراج نتايج واقعی و نیز نیاز دانشگاه 

ها به شــبکه مرجع تست داخلی؛  اين شــرکت اقدام به تعريف پروژه 
تحقیقاتی با عنوان "بررسی و تحلیل ايجاد بانک اطالعاتی مبتنی بر داده 
های واقعی بخشی از شبکه توزيع برق جنوب استان کرمان" جهت انجام 
مطالعات پژوهشی در اليه های متفاوت اطالعاتی نمود که توسط يکی از 

محققان، آقای حمید رضا اسماعیلیان به انجام رسید.
وی افزود: نتیجه اين کار تحقیقاتی، تدوين و راه اندازی شبکه تست 
با داده های واقعی بخشــی از شبکه توزيع تحت پوشش اين شرکت به 
صورت استاندارد می باشد که عالقه مندان می توانند شبکه تست نمونه 
را در پورتال اين شرکت به آدرس https://sked.co.ir  در زير سايت 

تحقیقات، شبکه های تست SKED1 و SKED2 دريافت نمايند.
اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود، بیان کرد: استفاده و بکارگیری 
شــبکه تســت مذکور می تواند جايگزين مناســبی برای شبکه های 

استاندارد IEEE باشــد با اين تفاوت که مطالعات بر روی شبکه ای با 
داده های واقعی و بومی، صورت می گیرد و اســتانداردهای الزم نیز در 

اين شبکه لحاظ شده است.
وی افزود: اين امکان و قابلیت شــبکه جديد معرفی شــده می تواند 

راهگشای مناسبی برای محققان داخلی و خارجی باشد. 
وی تاکیــد نمود: نتايج حاصل از ايــن پژوهش در قالب مقاله نیز به 
کنفرانس بین المللی سیرد 2021 که به میزبانی کشور سويیس برگزار 

می شود، ارسال گرديد  و مورد پذيرش واقع شد.
الزم به ذکر است کنفرانس مذکور از جمله کنفرانس های مورد توجه 
وزارت نیرو می باشــد و مقاله ی پذيرش شده نیز مورد حمايت وزارت 
نیرو قرارگرفت.  اين کنفرانس به مدت چهار روز از 29 شهريور تا 1 مهر 

1400 در شهر ژنو برگزار گرديد.

گرگان- رئیس امور بهداشــت، ايمنی و محیط زيســت شــرکت 
گازاستان گلستان ازتحقق بیش از 9۵ درصدی فرآيند واکسیناسیون 
کرونا کارکنان شــرکت خبر داد. مهــدی ضمیری دراين رابطه گفت: 
درراستای واکسیناسیون همگانی کارکنان، اين شرکت با پیگیريهای 
بعمل آمده وکســب مجوز مربوطه ، موفق به تخصیص واکسن کرونا 
برای تمامی پرســنل شــد.وی تصريح کرد: فرآيند واکســینه کردن 

کارکنان شرکت گازاستان گلســتان درمحل سالن شهید گرزين اين 
شــرکت برنامه ريزی واجرا گرديدبطوريکه ازمجموع9۷0 نفر پرسنل 
و رانندگان شــرکت، تعداد 922 نفر واکســن کرونــا تزريق کردند و 
خوشبختانه هیچ مشــکالت حادی گزارش نشــده است.رئیس امور
HSE شرکت گازاستان گلســتان ادامه داد: تعدادی ازهمکاران نیز 
به علت شــرايط خاص هنوز موفق به تزريق واکســن کرونا نشده اند 

که تزريق اين عده ازهمکاران نیز در شــرف برنامه ريزی و اقدام است. 
ضمیــری با تقدير از پیگیريهای بعمل آمده اظهارداشــت:با آغاز همه 
گیری بیماری کرونا همواره تالش کرديم تا با فراهم نمودن امکانات و 
لوازم بهداشــتی و همچنین ضدعفونی کردن اماکن و فضاهای اداری، 
ضمن صیانت ازســالمت همکاران و خانواده هايشان، شرايط را برای 

ايجاد محیط امن کاری فراهم آوريم.

1۴ پروژه شهری قم تا پایان سال به بهره برداری می رسد

کاشت بیش از ۹۰ درصد درختکاری بوستان ۱۰۰۰ هکتاری

مراسم تودیع و معارفه شهردار اراک با حضور مسئوالن استانی برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل در شرکت توزیع برق مازندران برگزار شد :

برگزاری مانور استانی مقابله با برق های غیر مجاز و مراکز استخراج رمز ارزها

تدوین شبکه تست استاندارد با داده های واقعی بخشی از 
شبکه توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

بیش از 95 درصد کارکنان شرکت گاز استان گلستان واکسینه شدند

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین:
800 مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه در دست تعمیرات است

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: در اجرای فعالیت های تعمیرات واحدهای 
نیروگاه شهید رجايی، 4 واحد بخاری و گازی اين نیروگاه به ظرفیت حدود ۸00 
مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات قرار دارد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت مديريت تولید برق شهید رجايی، علی فرهور مديرعامل اين شرکت با 
اشــاره به ضرورت کسب آمادگی واحدهای سیزده گانه نیروگاه برای کمک به 
تامین برق مورد نیاز شبکه سراســری در فصل زمستان و پیک تابستان سال 
آينده گفت: با توجه به رشد مصرف انرژی الکتريکی در کشور و نیاز فزاينده به 
تامین برق پايدار، 1۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجايی تا پايان 
ارديبهشت سال آينده تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازديدهای دوره ای قرار می گیرد که هم اکنون بخشی از اين فعالیت ها در 
دست اجرا است. فرهور افزود: فصل تعمیرات واحدهای نیروگاهی و همراه با آن در نیروگاه شهید رجايی از اواخر شهريور امسال آغاز شده 
که برای تسريع دستیابی به هدف کسب آمادگی، هم اکنون 4 واحد بخاری و گازی اين نیروگاه تحت تعمیرات قرار دارد. مديرعامل شرکت 
مديريت تولید برق شهید رجايی در تشريح اين خبر بیان داشت: در حال حاضر واحد شماره 1 بخاری به ظرفیت 2۵0 مگاوات برای انجام 
تعمیرات اساسی و واحد شماره 4 گازی هم به منظور اجرای تعمیرات اساسی و RI، از مدار تولید خارج هستند که همراه با اين فعالیت 
های تعمیراتی، واحد شماره 1 گازی هم با هدف انجام بازديد محفظه احتراق و تعويض نازل و واحد شماره 2 بخاری نیز با توان نامی 2۵0 
مگاوات برای انجام فعالیت بازديد دوره ای از شبکه سراسری تولید، خارج شده و از سوی متخصصان اين نیروگاه تحت تعمیرات قرار دارند. 
فرهور اظهار داشت: با اجرای همزمان برنامه های تعمیراتی در 4 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، در مجموع حدود ۸00 مگاوات از ظرفیت 
تولید انرژی الکتريکی اين نیروگاه در دست تعمیرات قرار گرفته است. هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل 
ترکیبی نیروگاه و با هدف کمک به پايداری شبکه سراسری برق، واحدهای سیزده گانه اين شرکت متناسب با ساعت کارکرد آن ها، تحت 
تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازديدهای دوره ای قرار می گیرد که در اين دوره هم، 1۷ فعالیت تعمیراتی برنامه ريزی شده است که از 

نیمه دوم شهريور، آغاز و تا پايان ارديبهشت سال 1401 ادامه می يابد.

توسعه پست ام الدبس خوزستان در 15 روز
اهواز - شبنم قجاوند: مديرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
طرح توسعه پست ام الدبس با نصب يک ترانس ۳0 مگاولت آمپری در مدت 1۵ 
روز به پايان رسید که در نوع خود يک رکورد اجرايی محسوب می شود. محمود 
دشت بزرگ اظهار کرد: با توجه به بازديد وزير نیرو از پست ام الدبس و ضرورت 
توسعه آن به علت افزايش ديماند مصرفی، عملیات نصب و راه اندازی ترانس دوم 
اين پست به ظرفیت ۳0 مگاولت آمپر همراه با يک بی 1۳2 کیلو ولت ورودی 
و ۳ فیدر ۳۳ کیلو ولت در دستور کار قرار گرفت که با تالش شبانه روزی گروه 
هــای اجرايی در مدت 1۵ روز به پايان رســید. وی با بیان اينکه زمان معمول 
اجرای اين پروژه ها ۳ ماه می باشد تصريح کرد: به دلیل اهمیت موضوع آبرسانی و لزوم توسعه پست، با اتخاذ تمهیدات الزم، افزايش تعداد 
گروه های اجرايی و کار شبانه روزی همزمان آنها در چند بخش پست، خط و عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات الزم مورد نیاز، اين 
بازه زمانی سه ماهه به 1۵ روز کاهش يافت. مدير عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: پست ام الدبس در حال حاضر آماده بهره 

برداری و برق دار شدن است و بعد از هماهنگی های الزم وارد مدار می شود.

با دستور شهردار رشت صورت گرفت؛ حمایت از بانوی دستفروش با 
اختصاص غرفه رایگان

رشت - خبرنگار فرصت امروز: در پی انتشار ويدئويی در فضای مجازی 
مبنی بر برخورد ماموران سد معبر شهرداری با يک بانوی دستفروش، با دستور 
سید امیر حسین علوی شهردار رشــت جهت دلجويی و حمايت از اين بانوی 
زحمتکش، يک غرفه رايگان برای ادامه کسب و کار در اختیار ايشان قرار گرفت. 
به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - اخیرا 
ويدئويی در فضای مجازی مبنی بر برخورد ماموران سد معبر شهرداری رشت 
با يک بانوی دستفروش در خیابان حاجی آباد منتشر شده که البته مستنداتی 
در مورد تقطیع بــودن اين ويدئو نیز وجود دارد. با اين حال از آنجا که اين امر 
موجبات تشويش اذهان عمومی را فراهم کرده است، معاونت خدمات شهری شهرداری رشت در راستای تنوير افکار عمومی، تبیین دقیق تر 
موضوع و شفاف  سازی اقدامات انجام شده پیامی به شرح ذيل صادر کرد : طبق تبصره 1 بند 2 ماده ۵۵ قانون شهرداريها، سد معابر عمومی 
و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و يا سکنی و يا هر عنوان ديگری شامل ممنوعیت 
هايی می باشد و شهرداريها مکلف هستند در راستای پیگیری و احقاق حقوق کلیه شهروندان از آن جلوگیری و در جهت آزاد نمودن معابر 
و اماکن مذکور اقدام کنند که مجری اين کار اداره اجرائیات، کنترل و نظارت شهرداريها و واحد رفع سد معبر می باشد. يکی از وظايف اصلی 
شهرداريها، افزايش سطح رضايتمندی مردم از خدمات و همچنین ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت زندگی شهری، نه فقط برای يک قشر بلکه 
برای کلیه شهروندان می باشد. بدون شک وظیفه ذاتی ماموران سد معبر شهرداری طبق تبصره 1 بند 2 ماده ۵۵ قانون شهرداريها، ايجاد 

نظم و رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر برای سهولت رفت و آمد شهروندان در شهر است.

حضور رئیس اداره گازآق قال درتجمع 13 آبان شهرستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: تجمع بزرگ 1۳ آبان روزاستکبار ستیزی و روز دانش آموزی با حضورسردارملک شاهکوئی فرمانده سپاه 
نینوا استان ، فرمانده سپاه آق قالسرهنگ مصطفی لو ،ائمه جمعه وجماعت، محمد عرب رئیس اداره گاز و مديران دستگاه های اجرائی 
ومردم واليت مدارو اجرای برنامه های متنوع  از جمله به آتیش کشیدن پرچم آمريکا و رژيم غاصب صهیونیستی در شهرستان آق قال 
برگزار شــد.در اين مراســم  فرمانده سپاه نینوا استان با گرامیداشت اين ايام ،با اشاره به اينکه  جريان صهیونیست و استعمارگر به دنبال 
سیطره بر تمام دنیاست و دراين مسیرازهیچ جنايتی فروگذارنبوده و نیستند گفت:جوانان و فرزندان انقالب می بايست مراقب تحريک های 
دشمن در فضای مجازی و حقیقی بوده تا بدانند حلقومی که صدای انشقاق وحدت در آن  دمیده شده باشد، صدای آمريکا و صهیونیست 
است.شايان ذکر است درهمین راستا آئین غبارروبی گلزارشهدای آق قال با حضور مسئولین درمحل يادمان شهدای گمنام شهرستان  نیز 

به نحو باشکوهی انجام شد.

شمس اللهی خبر داد:
 ایالمی ها در نیمه نخست امسال بیش از ۲9۶ میلیون متر مکعب 

گاز مصرف کردند
ایالم - منصوری: مديرعامل شرکت گاز استان ايالم با اشاره به اينکه در شش ماهه اول سال جاری در اقصی نقاط استان بیش از 29۶ 
میلیون متر مکعب گاز مصرف شده است، گفت: اين مقدار مصرف در واحدهای صنعتی، خانگی، ادارات دولتی و آموزشی، CNG و تجاری 
بوده است. عباس شمس اللهی با بیان اينکه در مجموع 29۶ میلیون و ۷41 هزارو 1۳9 متر مکعب گاز در سطح استان ايالم مصرف شده 
است، افزود: در بخش صنعت 199 میلیون و 149 هزارو 90۷ متر مکعب، خانگی ۶1 میلیون و 94۳ هزارو 19۷ متر مکعب، ادارات دولتی 
و آموزشی ۳ میلیون و ۷۵ هزارو ۸29 متر مکعب، CNG ها 24 میلیون و 9۸۵ هزارو ۷49 مترمکعب و مشترکین تجاری ۷ میلیون و ۳۷۳ 
هزارو 40 متر مکعب گاز مصرف شده است. وی با بیان اينکه اين مقدار مصرف گاز در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع 11 
درصد رشد داشته است، ادامه داد: مصرف واحدهای صنعتی و CNG نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 و ۶ درصد افزايش و مشترکین 
خانگی، تجاری، ادارات دولتی و آموزشی به ترتیب ۳۷ و ۶ و 4۳ درصد کاهش مصرف گاز داشته اند. شمس اللهی با اشاره به اينکه با ورود 
به آبان ماه، هر سال مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی دچار افزايش شديد می شود، اظهار داشت: نزديک به ۶0 درصد سبد انرژی استان 
از طريق گاز طبیعی تاُمین می شود و اين آمار نشان می دهد که گاز طبیعی يکی از مهمترين حامل های انرژی است و بايستی برنامه ريزی 
مدون و استراتژيک برای بهره مندی تمامی اقشار جامعه از اين نعمت الهی تدوين شود تا در فصول سرد سال در ارائه خدمات و پايداری 

گاز وقفه ايجاد نشود.
مديرعامل شرکت گاز استان ايالم تاُمین سوخت مستمر و مداوم در تمامی بخش ها را در گرو مصرف بهینه گاز طبیعی دانست و تصريح 
کرد: انتظار می رود که آحاد مختلف اســتان با صرفه جويی از اين نعمت خدادادی، شــرکت گاز استان را ياری کنند تا فصل سرد امسال 

بدون قطعی گاز سپری شود.

 صد در صد پمپ بنزین های گیالن از طریق سامانه هوشمند 
در حال عرضه خدمات هستند

رشت - خبرنگار فرصت امروز: عصر امروز سه شنبه 11 آبان ماه سالجاری کورش باالدست مدير شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن ، طی مصاحبه تلفنی با خبرنگار صدا و سیمای مرکز گیالن از فعال شدن صد در صد سامانه هوشمند جايگاههای 
استان خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ استان گیالن دارای 12۷ جايگاه سوخت 

مايع است و تمام 12۷ جايگاه نیز به صورت دو نرخی فعال هستند.
باالدست از کلیه نیروهای پرتالش منطقه گیالن که طی چند روز اخیر و به  صورت 24 ساعته در ستاد و کلیه جايگاهها در حال راه 
اندازی و رفع مشکل جايگاهها بوده اند و همچنین صدا و سیمای مرکز گیالن باالخص بخش خبر صدا و سیمای گیالن به جهت پوشش 

خبری و اطالع رسانی لحظه به لحظه به مردم شريف گیالن تقدير و تشکر کرد .

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی از کارمندان نمونه و 
برگزيدگان جشنواره شهید رجايی آبفای استان اصفهان در سال  1۳99 

تقدير شد.
در اين مراســم که مديرعامل، معاونین و مديران ســتادی و مناطق 
خودگردان آبفای اســتان حضور داشتند، با اهدای لوح تقدير و جوايزی 

از خدمات ارزنده ۷۶ کارمند نمونه اين شرکت قدردانی به عمل آمد. 
مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اين مراسم پیشرو 
بودن آبفای اســتان اصفهان در صنعت را به دلیل برخورداری از نیروی 
انسانی متعهد، متخصص و کارآمد دانست و تصريح کرد: در سال های 
اخیر آبفای استان اصفهان توانست با نیروهايی که قدرت تصمیم گیری و 

حل مساله دارند، بر چالش های متعدد اين صنعت غلبه کند.

هاشم امینی افزود: آبفای استان اصفهان با تکیه بر دانش و تخصص 
کارکنان و استفاده از شیوه های نوين توانست خدمات آبفا را به بهترين 
شکل در اختیار متقاضیان قرار دهد و انتظار می رود کارکنان با خالقیت، 
نوآوری و مسئولیت پذيری خود، با قوت به خدمت رسانی ادامه دهند.  

وی در مورد ويژگــی های يک کارمند نمونه گفت: کارمندان آبفای 
استان اصفهان بايد عالوه بر اينکه به لحاظ تخصصی به روز باشند، مهارت 
های تعاملی مانند روابط اجتماعی، مهارت های ارتباطی و ويژگی های 

فردی خود را نیز تقويت کنند. 
امینی با اشــاره به گــذر از بحران کم آبی در اســتان اعالم کرد: در 
تابستان ســال جاری به رغم محدوديت های شديد منابع آبی، آبفای 
استان اصفهان توانست آب شــرب مردم در شهرها و روستاهای تحت 

پوشش را تامین کند و روند خدمات رسانی به مردم به صورت مستمر و 
پايدار ادامه يافت. مديرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به اين 
که تا قبل از شیوع ويروس کرونا مراسم تقدير از کارکنان نمونه در جمع 
خانواده آن ها برگزار می شد، گفت: بر اين اعتقاد هستیم که از کارمندان 
نمونه بايد در حضور خانواده های شــان تقدير کرد، تا قدر زحمات اين 

نیروهای خدوم بیشتر دانسته شود. 

 تقدیر از کارکنان نمونه و برگزیدگان جشنواره 
شهید رجایی آبفای استان اصفهان در سال 1399
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چگونه از اطالعات شرکت محافظت کنیم؟

به قلم: دیو سوتن  / کارشناس حوزه شبکه  - مترجم: امیر آل علی

امروزه حفاظت از اطالعات یکی از اقدامات بسیار مهم برای هر شرکتی محسوب می شود. درواقع پیشرفت 
تکنولوژی جنبه های تاریک هم دارد که از آن می توان به تنوع اقدامات خرابکارانه و فعالیت هکرها اشاره کرد. 
با این حال واقعیت این است که هر فردی، به دنبال ساده ترین طعمه ها خواهد بود. درواقع هیچ هکری زمان 
خود را صرف برندی نمی کند که نفوذ به سیستم آن کار سختی باشد. درواقع وجود گزینه های متعدد، احتمال 
بروز این اتفاق را کاهش می دهد. درواقع با رعایت چند نکته ساده، می توانید تا 9۰ درصد احتمال بروز چنین 
اتفاقی را کاهش دهید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که یک اقدام خرابکارانه می تواند 
منجر به از دست رفتن اعتماد مشتریان شود. به همین خاطر در این رابطه باید کامال هشیار باشید. در ادامه 
این شش اصل طالیی برای محافظت از اطالعات شرکت را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که به خاطر ساده بودن آنها، امکان رعایت آن توسط هر فردی وجود دارد و می توانید از 
آن برای محافظت از اطالعات شخصی خود نیز استفاده کنید که امروزه به یک چالش جدی تبدیل شده است. 

1-از رمزهای قدرتمند استفاده کنید 
دلیل اصلی بسیاری از هک ها، استفاده از رمزهایی است که بسیار ساده هستند و این موضوع یک چالش 
بزرگ محسوب می شود. در این زمینه اشتباه بزرگتر، استفاده از اطالعاتی نظیر تاریخ تولد است که به سادگی 
هر فردی می تواند به آن دسترس��ی داش��ته باش��د. در این زمینه سوال اصلی این است که یک رمز قدرتمند 
چه ویژگی هایی دارد. در این رابطه دو فاکتور طوالنی بودن و اس��تفاده از انواع حروف، بهترین توصیه خواهد 
بود. با این حال این موضوع می تواند کمی گیج کننده باش��د. ب��ه همین خاطر انواع نرم افزارها وجود دارد که 
رمزهای قدرتمند برای شما ایجاد می کنند. نکته جالب این است که اگر رمز خود را فراموش کنید. از حافظه 
این نرم افزارها می توانید برای بازیابی استفاده نمایید. با این حال بهتر است که ریسک نکرده و حتما در یک 
کاغذ هم رمزهای خود را یادداشت کنید. در این رابطه گوگل گزینه ای را به وجود آورده که رمزها را ذخیره 
می کند و در مواقع مورد نیاز می توانید بدون نیاز به یادآوری، به آنها دسترسی داشته باشید. به صورت کلی 
ش��ما به یک نرم افزار مدیریت پسورد هم نیاز خواهید داشت. بدون شک رمز دو مرحله ای، از جمله اقداماتی 
است که به افزایش امنیت اطالعات شما منجر خواهد شد. در این رابطه اگر فردی بخواهد به اطالعات شما 
دسترسی داشته باشد، حتی در صورت در اختیار داشتن رمز، باید کد تاییدی که به گوشی و یا ایمیل شما 
ارسال می شود را وارد نماید. در این رابطه شما می توانید تعیین کنید که تنها از یک دستگاه مشخص، امکان 
دسترس��ی به اطالعات وجود داشته باشد. درواقع به هر میزان که اطالعات مهمتری را در اختیار دارید، الزم 
است تا اقدامات بیشتری را هم در این زمینه انجام دهید. درواقع برخی از شرکت ها، حتی افرادی را استخدام 
می کنند تا به صورت مداوم وضعیت امنیت داده ها را بررسی کرده و همواره اقدامات جدید را انجام دهند. از 
جمله مزیت های حضور چنین افرادی این است که در صورت تالش برای هک، آنها می توانند سریعا اطالعات 

شما را مخفی کرده و اقدامات پیشگیرانه الزم را انجام دهند. 
2-اطالع رسانی داشته باشید 

به هر میزان که س��طح اطالعات شما و افراد تیم ش��رکت افزایش پیدا کند طبیعی است که احتمال بروز 
خطا و اقدامات پرریسک نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در این رابطه یک دوره آموزشی، می تواند احتمال بروز 
بسیاری از مشکالت را به صفر برساند. درواقع یکی از اشتباهات رایج کارمندان این است که از دستگاه شخصی 
خود برای اقداماتی نظیر دورکاری استفاده می کنند و با آن، به سایت وصل شده و از داده های شرکت استفاده 
می کنند. تحت این شرایط به این علت که اکثر افراد برای رایانه های شخصی خود اقدامات پیشگیرانه خاصی 
انجام نمی دهند، طبیعی اس��ت که طعمه های بس��یار خوبی باشند. در این رابطه حتی ممکن است برندهای 
رقیب نیز از چنین اشتباهاتی برای دسترسی به اطالعات مهم شرکت شما، استفاده نمایند. به همین خاطر 

همواره باید احتمال بروز چنین اتفاقاتی را باال در نظر بگیرید. 
۳-اطالعات مهم را مخفی نگه دارید 

چه دلیلی وجود دارد که یک کارمند س��اده به مهمترین اطالعات ش��رکت دسترسی داشته باشد؟ در این 
زمینه ش��ما باید س��طح دسترسی های مشخصی را داشته باش��ید. یکی از مزایای این اقدام، کاهش احتمال 
سوءاستفاده توس��ط افراد درون سازمان است. برای مثال هنگامی که می دانید تنها سرپرست های هر بخش 
به بخش��ی از اطالعات دسترس��ی دارند، در صورت بروز مشکل می توانید سریعا ریشه آن را پیدا کنید. با این 
حال پیدا کردن مجرم در شرکتی که ده ها هزار کارمند دارد بدون شک یک کابوس خواهد بود. در آخر برای 
مهمترین اطالعات شرکت، توصیه می شود که بیش از سه نفر از افراد مورد اعتماد شرکت به آنها دسترسی 
نداشته باشند. نکته مهم دیگر این است که افراد را کنجکاو نکنید. درواقع بهتر است که هیچ یک از کارمندان 
نسبت به اینکه در شرکت اطالعات بسیار مهمی هم وجود دارد، آگاهی نداشته باشند. درواقع ممکن است یک 

اخراج، زمینه تالفی را به همراه داشته باشد. 
4- از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنید 

امروزه نرم افزارهای متعددی برای محافظت از اطالعات وجود دارد که توصیه می شود تا از بهترین ها در این 
زمینه استفاده کنید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتما نسبت به تلفن های همراه 
خود نیز دقت عمل باالیی را داشته باشید. درواقع تنها خطر موجود هکرها نبوده و انواع بدافزارها و ویروس ها 

وجود دارد که می تواند منجر به از دست رفتن اطالعات شما شود. 
5-رمزگذاری را فراموش نکنید 

ممکن است تصور کنید که این موضوع در مورد اول بیان شده است، با این حال رمزگذاری به معنای تغییر 
در داده ها اس��ت که هر فردی قادر به درک آن نباش��د. نمونه بارز آن را می توان در نامه نگاری های موجود در 
جنگ های جهانی مشاهده کرد. با این حال امروزه روش های نوین آن نیز معرفی شده است که هر داده، حتی 
اگر رمز فایل آنها نیز وارد شود، قابل نمایش نیستند و برای دیدن آنها حتما باید از یک نرم افزار و یا سیستم 
مش��خص، اس��تفاده کرد. درواقع حتی یک تالش ناموفق، باعث پاک ش��دن خودکار داده ها خواهد شد. این 

موضوع باعث خواهد شد تا دسترسی به اطالعات شما عمال غیرممکن شود. 
6-نسخه پشتیبان تهیه کنید 

بنا به هر دلیل نظیر خطای خودتان، ممکن است اطالعات را از دست بدهید. این موضوع می تواند تالش های چندین 
ساله شما را نابود نماید. در مورد قبلی نیز بیان شد که با رمزگذاری، در صورت حتی یک تالش ناموفق، داده ها پاک 
خواهند شد. به همین خاطر شما باید از اطالعات شرکت نسخه پشتیبان داشته باشید. در این رابطه فضای ابری و یا 
قرار دادن آنها در یک هاردی که تنها در گاوصندوق ش��ما قرار داده می شود، از جمله اقدامات ایمن محسوب خواهد 
شد.  در آخر فراموش نکنید که به صورت مداوم، حوادثی که برای برندهای مختلف رخ داده است را مطالعه کنید تا 
از تکرار مجدد آنها جلوگیری ش��ود. در این زمینه رعایت توصیه های جدید، از دیگر اقدامات مهم محس��وب می شود. 
درواقع در جهان به شدت مدرن حال حاضر، حتی توصیه های فوق ممکن است تا سه سال آینده دیگر جوابگو نباشند. 
business2community.com :منبع

به قلم: میشله مارتین
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

حض��ور در ش��بکه های اجتماعی دیگر امر عجیبی نیس��ت. 
ه��ر برندی برای موفقی��ت در بازارهای کنون��ی باید حضور در 
شبکه های اجتماعی را به مثابه یک امر بسیار مهم قلمداد کند، 
در غیر این صورت توانایی اش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
امروزه اغلب برندها برای افزایش آگاهی مشتریان درباره کسب 
و کار و محصوالت شان به طور مداوم از شبکه های اجتماعی سود 
می برن��د. این امر در کنار گزینه تبلیغات و پروموت کردن پولی 
محتوا در بسیاری از پلتفرم ها بازار پرسودی برای تیم مدیریت 
ش��بکه های اجتماع��ی بزرگ ایج��اد کرده اس��ت. در کنار این 
موضوع استفاده از شبکه های اجتماعی برای بررسی بحث های 
مربوط به ایجاد انجمن برای مش��تریان نیز بسیار شهرت دارد. 
این امر به برندها امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین 
ش��کل ممکن را می ده��د.  بدون تردید ه��ر بازاریابی در طول 
دوران حرفه ای اش دس��ت کم یک بار با این مش��کل که چطور 
باید در ش��بکه های اجتماعی محتوایی را پروموت کند، مواجه 
شده است. این امر برای بسیاری از کارشناس ها مشکلی بزرگ 
محس��وب می شود. اگر شما هم به دنبال راهکارهایی برای حل 
و فصل این مشکل هستید، مقاله کنونی مخصوص شماست. ما 
در این مقاله به دنبال راهکارهایی برای حل مشکالت بازاریاب ها 
برای پروموت کردن برندها و  محتوای بازاریابی ش��ان هستیم. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
چرا باید برندتان را در شبکه های اجتماعی پروموت 

کنید؟
اولین س��والی که درباره پروموت کردن برند در ش��بکه های 
اجتماعی پیش می آید، اهمیت این کار اس��ت. به راس��تی چرا 
ش��ما بای��د خودتان را درگی��ر یک فرآیند زمانب��ر و همچنین 
حساس کنید؟ اگر پاسخ مناسبی برای این پرسش پیدا نشود، 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان بدل به امری بی فایده خواهد شد. 
بنابراین شما باید همیشه پاسخی مشخص برای این سوال مهم 
داشته باشید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان تان پیدا نخواهید کرد. 
اولین نکت��ه ای که برای حضور در ش��بکه های اجتمای باید 
مدنظر داش��ت، افزایش محبوبی��ت پلتفرم های آنالین در طول 
سال های اخیر است. بر این اساس در طول یک سال اخیر تعداد 
کارب��ران ش��بکه های اجتماعی با ۱3.2 درصد رش��د به رکورد 
تازه ای دس��ت پیدا کرده اس��ت. به این ترتی��ب بیش از نیمی 
از انس��ان ها در سراسر دنیا دس��ت کم در یک شبکه اجتماعی 
عضویت دارند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها و سطح 

تاثیرگذاری شان بر روی مخاطب هدف دارد. 
ب��دون تردید بازاریاب ه��ا برای اختصاص هزین��ه بازاریابی و 
فعالیت در ش��بکه های اجتماعی همیشه به دنبال دالیل کافی 
هستند. درست به همین خاطر ما در این بخش به دنبال برخی 
از دالی��ل اصلی و مهم ب��رای حضور در ش��بکه های اجتماعی 
هستیم. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
جلب مشتریان تازه

همانطور که اشاره ش��د، اکنون تقریبا نیمی از مردم دنیا در 
ش��بکه های اجتماعی عضویت دارند. درس��ت به همین خاطر 
ش��ما باید به دنب��ال راهکارهایی ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف در این فضا باش��ید. حضور برندها در شبکه های 
اجتماعی به آنها فرصت بس��یار مناسبی در راستای جلب نظر 
مشتریان می دهد. به این ترتیب شما می توانید بدون هزینه های 
سرس��ام آور دامنه وسیعی از مشتریان را به برندتان جلب کنید.  
شما با تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی با ایده هایی نظیر 
معرفی کس��ب و کارتان به سادگی هرچه تمام تر فرصت جلب 

نظر مشتریان به برندتان را خواهید داشت. 
جذب مشتریان وفادار برای برند

ام��روزه بس��یاری از مش��تریان عالقه من��د به تعام��ل باال با 
مشتریان ش��ان هس��تند. این امر اهمیت بس��یار زی��ادی برای 
بازاریاب ه��ا دارد. اگ��ر برند ش��ما به دنبال تعامل با مش��تریان 
اس��ت، حضور در ش��بکه های اجتماعی یکی از مهمترین نکات 
خواهد بود. این امر به آنها فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف بدون دردس��ر اضافه را می دهد امروزه یکی از چالش های 
اساسی برندها در زمینه تعامل با مشتریان فقدان کانال ارتباطی 
مناسب است. این مشکل بزرگ با حضور مناسب در شبکه های 
اجتماعی با ساده ترین ش��کل ممکن حل خواهد شد. بنابراین 
شما باید همیشه حضور در شبکه های اجتماعی را به مثابه یکی 
از کارهای مهم و دارای اهمیت برای خودتان تلقی کنید، در غیر 
این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان 
نخواهید داش��ت.  جلب مش��تریان وفادار اغل��ب اوقات یکی از 
سخت ترین کارها در دنیای بازاریابی محسوب می شود. درست 
ب��ه همین خاطر بس��یاری از برندها هرگز نس��بت به انجامش 
اقدامی نمی کنند. شما با حضور برنامه ریزی شده در شبکه های 
اجتماعی به س��اده ترین ش��کل ممکن از پس این چالش مهم 

برخواهید آمد. 
فروش بیشتر

ش��بکه های اجتماعی فقط فضایی برای س��رگرم س��اختن 
مش��تریان نیست. ش��ما در این فضا به س��ادگی هرچه تمام تر 
امکان تعامل با مش��تریان و ارائه راهکاره��ای کاربردی به آنها 
را دارید. نکته مهم اینکه در طول س��ال های اخیر اضافه کردن 
قابلیت فروش مستقیم محصوالت به شما امکان تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان را نیز داده است. به این ترتیب شما در شبکه های 
اجتماعی امکان فروش مس��تقیم محصوالت ت��ان را هم دارید. 
فروش مستقیم محصوالت بس��تگی زیادی به موفقیت برندها 
برای معرفی کس��ب و کارشان به مخاطب هدف دارد. اگر برند 
شما محتوای جذابی برای مخاطب هدف داشته باشد، همیشه 
در فهرس��ت برندهای م��ورد عالقه آنها جای خواهید داش��ت. 
همچنین انگیزه مشتریان برای خرید سریع از شما نیز به طور 

قابل مالحظ��ه ای افزایش پیدا می کند. نتیجه این امر موفقیت 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و افزایش سود نهایی تان 
خواهد بود.  عرصه فروش آنالین محصوالت به طور ویژه ای در 
طول دو سال اخیر رشد داشته است. با این حساب حضور شما 
در شبکه های اجتماعی گامی مهم برای ایجاد سهمی مشخص 
از بازار برای خودتان خواهد بود. این امر به ش��ما کمک شایانی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان خواهد کرد.  بس��یاری از 
برنده��ا برای حضور در ش��بکه های اجتماعی و پروموت کردن 
محت��وا به طور مداوم به دنبال ایده های کاربردی هس��تند اگر 
ش��ما هم در این میان نیاز به دالیلی دارید، این بخش از مقاله 
به خوب��ی کمک تان خواهد کرد. البته هن��وز بخش دیگر کار، 
یعنی بررسی ایده هایی برای پروموت کردن محتوا در شبکه های 
اجتماع��ی باقی مانده اس��ت. در ادامه تمرک��ز اصلی ما بر روی 

پاسخگویی به این نکته خواهد بود. 

چگونه برندتان را در شبکه های اجتماعی پروموت کنید؟
اس��تفاده از مزایای شبکه های اجتماعی برای پروموت کردن 
برند و محتوای بازاریابی اش کار ساده ای نیست. ساالنه بسیاری 
از برندها در این مسیر با شکست های سنگین مواجه می شوند. 
با این حساب شما باید برنامه ای ویژه برای این بخش از کارتان 
داش��ته باش��ید، در غیر این صورت هرگز فرصت مناسب برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را به دس��ت نخواهید آورد. این 
امر موجب شکس��ت فوری ش��ما در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان خواهد ش��د.  اگر شما هم به دنبال راهکارهایی برای 
پروموت کردن محتوا و برندتان در شبکه های اجتماعی هستید، 

ایده های مورد بحث در ادامه بحث را از دست ندهید. 
ایجاد استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی

هر فعالیت بازاریابی باید همراه با برنامه ریزی دقیق باشد. این 
امر اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و 
جلب نظرش��ان به برند دارد. بس��یاری از کسب و کارها در این 
می��ان به دلیل عدم توجه کافی به وضعیت تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان به طور مداوم با شکست هایی در حوزه بازاریابی مواجه 
می ش��وند. توصیه ما در این بخش تالش ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف براس��اس طراحی یک برنامه کامل و جامع 
است. شما به این ترتیب فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 
بهترین شکل ممکن را خواهید داشت.  یک استراتژی بازاریابی 
حرفه ای باید اول از همه اهداف شما برای حضور در شبکه های 
اجتماعی را دربر گیرد. متاسفانه بسیاری از برندها هیچ ایده ای 
درباره دلیل حضورشان در شبکه های اجتماعی ندارند. درست 
ب��ه همین خاطر همیش��ه با مش��کالتی برای تاثیرگ��ذاری بر 
روی مخاطب هدف رو به رو می ش��وند. اگر ش��ما هم به دنبال 
راهکارهایی برای تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف 
هس��تید، باید ابتدا اهداف تان از کل این فرآیند را مورد بررسی 
قرار دهید. شاید این امر در ابتدا اندکی سخت باشد، اما در ادامه 
فعالیت تان کمک شایانی به وضعیت بازاریابی شما خواهد کرد.  
در مرحله بعد شما باید مخاطب هدف تان را هم به خوبی مورد 
بررس��ی قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود دچار 
اشتباه شده و بر روی مخاطبی نادرست سرمایه گذاری نمایید. 
این امر توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. 
شناسایی پلتفرم های اصلی

ش��ما امکان حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی را ندارید. 
درس��ت به همین خاطر باید از همان ابتدا نسبت به حضور در 
چند پلتفرم برتر برنامه ریزی کنید. در این میان سلیقه کاربران 
حرف اول و آخر را می زند. بنابراین به جای اینکه خیلی خودتان 
را خس��ته کنید، باید از همان اول بروید سراغ پلتفرم هایی که 
کاربران عالقه بیش��تری به آن دارن��د.  مهمترین معیار در این 
میان برای شناس��ایی پلتفرم های مناسب و مورد عالقه کاربران 
نیز میزان اس��تقبال کاربران از هر کدام اس��ت. به عنوان مثال، 
اینستاگرام با حجم باالی کاربران فعالی که دارد، برای هر برندی 
یک پلتفرم مهم محسوب می شود. درست به همین خاطر شما 
بای��د حضور دقیقی در این پلتفرم داش��ته باش��ید، در غیر این 
صورت ش��انس تان ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
به ط��ور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواه��د کرد.  توصیه ما 
در ای��ن بخش انتخاب دو یا س��ه پلتفرم ب��رای حضور متمرکز 
برندتان در آن است. این امر شاید در ابتدا شرایط بسیار سختی 
برای برندتان به همراه داش��ته باش��د، اما ب��ه زودی با مدیریت 
مناسب پلتفرم های مورد نظر امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب تان را پیدا خواهید کرد. 
تالش برای استفاده از اتوماسیون در بازاریابی

پروم��وت کردن برند و محتوای آن در ش��بکه های اجتماعی 
همیشه کار س��خت و طاقت فرسایی محسوب می شود. درست 
به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه در تالش برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف با س��اده ترین راهکارها باش��ید. یکی از 
گزینه های مناس��ب در این میان اس��تفاده از اتوماسیون است. 
ای��ن امر به ش��ما امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
هدف را می دهد. به این ترتیب هیچ مانعی پیش روی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. 
مزی��ت اصلی اتوماس��یون در عرصه بازاریابی ساده س��ازی و 
پیگیری خودکار بسیاری از کارهای تکراری و زمانبر است. شما 
به ای��ن ترتیب فرصت کافی برای اختص��اص زمان به کارهای 
مهمترتان را خواهید داش��ت. اگر برند شما تا به حال از مزایای 
اتوماس��یون در بازاریابی اس��تفاده نکرده است، باید تجدیدنظر 
اساس��ی در نحوه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
صورت دهید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر 

مشتریان نخواهید داشت. 
افزایش سطح تعامل با کاربران

مهمترین نکته برای بازاریابی مناسب در شبکه های اجتماعی 
افزایش سطح تعامل با کاربران است. امروزه برندهایی که تعامل 
نزدیک با مشتریان ش��ان دارند، همیش��ه در فهرست برندهای 
محبوب مش��تریان قرار می گیرند. درست به همین خاطر شما 
باید برنامه ای دقیق و مش��خص برای تعامل با مشتریان داشته 
باشید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید.  یکی از بهترین عملکردها 
در رابطه با تعامل با کاربران در ش��بکه های اجتماعی مربوط به 
برند گالس��یر اس��ت. این برند محبوب در سراسر دنیا همیشه 
واکنش های س��ریع و دوس��تانه به نظ��رات مش��تریان درباره 
محصوالت��ش دارد. درس��ت ب��ه همین خاطر همیش��ه برندی 
محبوب در میان مشتریان باقی مانده است. پلتفرم اصلی هدف 
گالس��یر توییتر اس��ت. با این حس��اب تمرکز این برند بر روی 

بازاریابی متن محور جای تعجب چندانی نخواهد داشت. 
ارزیابی مداوم وضعیت پروموت محتوا

ش��ما در نهای��ت باید همیش��ه انگیزه کافی ب��رای نظارت و 
ارزیابی نهایی کارتان را داش��ته باش��ید. این امر به شما فرصت 
بسیار مناسبی در راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
می دهد. بس��یاری از مش��تریان در صورت تمایل برای تعامل با 
برندها همیشه به دنبال بهترین گزینه موجود در بازار هستند. 
درس��ت به همین خاطر شما هم باید همیشه این کار را مدنظر 
قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید مش��تریان همیشه سراغ 
دیگر برندها بروند. در این صورت وضعیت برندتان به طور قابل 
مالحظه ای وخیم خواهد شد.  ارزیابی مداوم وضعیت بازاریابی 
برن��د اغلب اوقات به معنای پیگیری م��داوم امور و تالش برای 
بهینه سازی نحوه فعالیت تان است. این امر سطح تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
به این ترتیب دیگر مش��کلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف پیش روی تان نخواهد بود.  ش��اید بس��یاری از 
بازاریاب ها خودشان متوجه اشتباهات شان در زمینه بازاریابی و 
پروموت کردن برندشان نشوند. درست به همین خاطر استفاده 
از راهکارهای حرفه ای نظیر کمک کارش��ناس های حرفه ای در 
این رابطه امر مهمی خواهد بود. ش��اید این امر در ابتدا بس��یار 
سخت باشد، اما دست کم موفقیت تان در عرصه کسب و کار را 

تضمین خواهد کرد. 
ایده هایی برای پروموت کردن برند در شبکه های 

اجتماعی
ح��اال که با راهکاره��ای بازاریابی و پروموت ک��ردن برند در 
ش��بکه های اجتماعی به خوبی آشنا ش��دید، باید سری هم به 
برخی ایده های مناسب در این میان بزنیم. این امر اهمیت بسیار 

زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
راه اندازی یک رویداد و اعطای هدیه به کاربران

امروزه همه مردم از دریافت هدیه های کاربردی، هرچند ارزان 
قیمت، لذت می برند. این امر برای بس��یاری از برندها راهکاری 
مناس��ب در راستای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را شکل داده 
است. اگر کسب و کار شما نیز به دنبال راهکارهای تاثیرگذاری 
برای جلب نظر مشتریان است، بهترین ایده در این میان تالش 
برای اعطای هدیه های کاربردی به مشتریان خواهد بود. این امر 
کمک شایانی به شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان می کند. 
به این ترتیب دیگر هیچ مش��کلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان پیش روی برندتان نخواهد بود.  در کنار اعطای 
هدیه به مشتریان اگر شما توانایی راه اندازی یک رویداد آنالین 
را نیز داش��ته باشید سطح پروموت کردن برندتان به طور قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا می کند. این امر تاثیر بس��یار زیادی بر 

روی وضعیت برندتان و محبوبیتش در میان مشتریان دارد. 
استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ

همکاری با اینفلوئنسرها همیشه ایده جذابی به نظر می رسد. 
بس��یاری از برندها در این میان برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر 
روی مش��تریان و افزایش توانایی ش��ان در این زمینه به دنبال 
راهکارهایی برای پروموت کردن برندشان هستند. این امر شاید 
در نگاه نخست بسیار سخت و غیرممکن به نظر برسد، اما ظرف 
مدت زمانی کوتاه برندتان را به شدت در میان مشتریان محبوب 
خواهد کرد. این محبوبیت به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر 

روی مشتریان کمک خواهد کرد. 
نکته مهم در پیدا کردن اینفلوئنس��ر مناس��ب برای برندتان 
توج��ه به انطباق مهارت ها  ش��هرت وی با نحوه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. این امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری 

مناسب بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 
استفاده از محتوای تولیدی کاربران

انتش��ار محتوای تولیدی کاربران یک��ی از ایده های جذاب و 
کاربردی برای جلب نظر مش��تریان محسوب می شود. این امر 
انگیزه مش��تریان برای ادامه روند تولید محتوا پیرامون برندتان 
را به طور چش��مگیری افزایش خواهد داد. به این ترتیب ش��ما 
هیچ مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
تجربه نخواهید کرد.  اگر برند شما به اندازه کافی خوش شانس 
اس��ت که کاربران درباره اش محتوا تولی��د کنند، باید برنامه ای 
دقیق برای بازنش��ر محتوای مورد نظر داش��ته باشید. این امر 
یکی از بهترین ایده ها برای پروموت کردن برندتان در این فضا 
خواهد بود، در غیر این صورت همیشه با مشکالتی عمده برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان رو به رو خواهید بود. 
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راهکارهای پروموت کردن برند و محتوا در شبکه های اجتماعی


