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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تغییر مسیر ارز ترجیحی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد

سهضلعی
ارز4200تومانی

فرص��ت امروز: انتهای هفته گذش��ته بود که دولت الیحه اصالح نظ��ام تخصیص ارز دولتی را با اعتبار 27 هزار 
میلی��ارد تومان��ی به مجلس فرس��تاد و این امر به معنای مس��یریابی جدید برای پرداخت بخ��ش مهمی از یارانه 
کاالهای اساسی است که البته موافقان و منتقدان بسیاری دارد. گروهی از کارشناسان، حذف ارز 4200 تومانی 
را در راستای اجرای عدالت اجتماعی- اقتصادی و کاهش شکاف طبقانی می دانند و در سوی مقابل، عده دیگری 
معتقدند که حذف ارز ترجیحی به تورم کاالها در کش��ور دامن می زند. رئیس جمهوری روز چهارشنبه 19 آبان...

شاخص کل بورس میانه کانال 1.4 میلیونی و آیفکس 
میانه کانال 20 هزار واحدی را از دست داد

شنبه سرخ پوش بازار سرمایه
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آیا با مهار کرونا، سیاست های   حمایت گرایانه دولت ها ادامه می یابد؟

چرخش کرونایی تجارت جهانی

8

مدیریتوکسبوکار

5
سـخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران از وضعیت قیمت ها، عرضه و 

تقاضا در بازار لوازم یدکی خبر داد. سـید مهدی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داشت: آرامش بر بازار لوازم یدکی خودرو حاکم است و کمبود و گرانی در بازار وجود...

ادامهرکوددربازارلوازمیدکی
بهدلیلکاهشتقاضا

یادداشت
سیکل معیوب 

اقتصادی

حسین سلیمی
کارشناس اقتصادی

طبق گزارش بانک مرکزی از 
روند رشد پایه پولی و نقدینگی 
در نیمه نخس��ت امسال، حجم 
نقدینگی از 3476هزار میلیارد 
تومان در پایان س��ال گذشته با 
رش��دی 17درص��دی به حدود 
توم��ان  میلی��ارد  4068ه��زار 
رسیده و نس��بت به شهریورماه 
پارسال هم 40.5درصد بر حجم 
نقدینگی اضافه شده است. این 
گزارش می گوید نس��بت حجم 
نقدینگی به پایه پولی به عنوان 
ضری��ب فزاین��ده نقدینگی هم 
به 7.839واحد رس��یده اس��ت. 
وضعی��ت به گونه ای اس��ت که 
نمی ت��وان گفت مه��ار تورم به 
این زودی اتفاق خواهد افتاد. به 
هرحال، ه��دف دولت جدید در 
جهت کاهش تورم بوده و یکی 
از راه ه��ای کنت��رل آن، همین 
کنترل رشد نقدینگی است. در 
حالی که آمارهای بانک مرکزی 
حاکی از افزایش این ش��اخص 
اس��ت، اما باید توج��ه کرد که 
نس��بت افزایش آن تا حدودی 
کمتر اس��ت. به طوری که رشد 
نقدینگی نسبت به شش ماه یا 
یک س��ال گذشته کاهش یافته 

که  همانطور  اما  است. 
2گفته شد، نهایتا ...

8 ربیع الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   1899

8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت امروز: رئیس سازمان خصوصی سازی روز گذشته 
در جمع فعاالن بخش خصوصی حاضر ش��د و از مدیریت 
بهره ور به عنوان رویکرد جدید این سازمان نام برد. حسین 
قربان زاده از لزوم پیاده سازی فرمولی برای تحقق این ایده 
در روند خصوصی س��ازی س��خن گفت و افزود: »براساس 
بررسی هایی که انجام دادیم به این نقطه رسیدیم که برای 
موفقیت در خصوصی س��ازی باید مالکیت را پاداشی برای 
مدیریت بهره ور قرار دهیم.« او همچنین به آخرین وضعیت 
بورسی شدن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس گریزی زد 

و از تضمین موفقیت بعد از واگذاری سرخابی ها خبر داد.
در ابتدای این نشست، حسین سالح ورزی، نایب رئیس 
اتاق ایران هدف از برگزاری این نشست را بررسی مدل های 
موردنظر سازمان برای ادامه واگذاری ها، تشریح روش های 
قبلی، مشکالت و نواقصی که در پی داشت و به طور کلی 
برنامه س��ازمان برای روند خصوصی سازی و رویکردی که 
این سازمان در پیش گرفته است، عنوان کرد و گفت: »دو 
روایت درباره حجمی که قرار است واگذار شود، وجود دارد؛ 
یک��ی 14 هزار هزار میلیارد تومان و دیگری 18 هزار هزار 
میلی��ارد تومان که البته درب��اره صحت آن هنور اطمینان 
نداریم.« س��پس رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی درباره 
دو روایتی که از حجم واگذاری ها در آینده مطرح اس��ت، 
گفت: »این 14 و 18 هزار هزاری که تخمین زده می شود 
مربوط به امالک و مس��تغالت دولت اس��ت. عالوه بر این، 
شرکت های بزرگی هستند که حسابرسی نشده اند و حجم 
باالیی زیان انباش��ته دارند. درب��اره این بخش هیچ اطالع 
مالی نداریم و این یکی از ضعف های جدی کار اس��ت که 
باید در اسرع وقت برطرف ش��ود.« طبق گفته قربان زاده، 

»90 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه ای برای س��ازمان 
دیده ش��ده که باید از طریق فروش س��هام انجام ش��ود و 
تاکنون اتفاقی نیفتاده و 130 هزار میلیارد تومان رد دیون 
داریم که در سال 1400 باید انجام شود و در این حوزه هم 

اقدامی صورت نگرفته است.«
او در ادام��ه به تش��ریح اقداماتش در یک ماه گذش��ته 
که وارد این عرصه ش��ده اس��ت، س��خن گفت و با اشاره 
به آسیب شناس��ی وضعی��ت حاضر تاکید ک��رد: »در این 
چارچوب به این نتیجه رس��یدیم که اگر حمایتی از سوی 
س��ران قوا نباشد به س��ختی واگذاری ها محقق می شود و 
باید بازنگ��ری جامعی در این وادی اتف��اق افتد. از طرفی 
الزم است ایده مالکیت، پاداش��ی برای مدیریت بهره ور را 
پیگیری کنی��م و راهکاری جز این نداری��م. در این مدت 
س��عی کردیم پرونده های چالشی و مجموعه های فعال در 
حوزه قیمت گ��ذاری، تجربی��ات وزرای اقتصاد دولت های 
قبل، پژوهشکده ها و هر ش��خص حقیقی و حقوقی که با 

این حوزه در ارتباط بودند را مورد توجه قرار دهیم.«
به اعتقاد رئیس سازمان خصوصی سازی، »برای رسیدن 
به چشم انداز روشن باید کالبدشکافی دقیق و عمیقی اتفاق 
بیفتد، باید معیارهای انتخاب بنگاه ها، استثناهای موردنظر 
هیأت وزیران، شیوه قیمت گذاری، واگذاری، نظارت بر این 
مراحل و ش��یوه های حل اختالف و ... همگی بررسی شود. 
البت��ه قبل از هر چیز باید تعیی��ن تکلیف کنیم که آیا به 
خصوصی س��ازی اعتقاد داریم یا نه؟ اگر اعتقاد داریم باید 

ابزار و امکانات اجرای آن را تعیین کنیم.«
قربان زاده از تشکیل کارگروه هایی برای به روز کردن نظام 
ارزش گذاری در روند واگذاری ها خبر داد و خاطرنشان کرد: 

»بنگاه هایی که واگذار می ش��وند باید به رش��د و بهره وری 
برس��ند و برای این منظور به دیدگاه ه��ای بلندنظرانه در 
اقتصاد ملی نیاز داریم. از زمانی که مزه منفعت بی زحمت 
زیر دندان دولت رفت، این فرهنگ نهادینه ش��د و به کل 
اجزای کش��ور آسیب زد. این موضوع برای اقتصاد خود به 
خود ت��ورم به دنبال دارد. خصوصی س��ازی هم در همین 
چارچ��وب نمی تواند نتیجه کامل و مورد انتظاری داش��ته 
باشد. هرچند در این بین ناامید نمی شویم و سعی می کنیم 
قدمی برداریم. آش��تی ملی بی��ن دولت و بخش خصوصی 

باید شکل بگیرد و در این راستا به مدلی نیاز داریم.«
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی در نهایت از اتاق ایران 
خواست تا در شناسایی افرادی که می توانند طرف معامالت 
قرار گیرند به این سازمان کمک کند. در ادامه این نشست 
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران 
ب��ا بیان اینکه »معنای درس��ت خصوصی س��ازی باید جا 
بیفتد و از این مسیر شاهد پیشرفت، توسعه و اشتغال زایی 
باشیم«، گفت: »متاسفانه در این حوزه همواره درآمدزایی 
برای دولت مطرح بوده است. در بسیاری کشورها تجربیات 
ارزش��مندی را شاهد هستیم، بی توجهی به اهلیت و نقش 
بخش خصوصی، نقطه ضعفی است که در روند واگذاری ها 

شاهد هستیم.«
او تعامل اتاق ها با دولت در این وادی را مهم توصیف کرد 
و افزود: »تا الزامات اولیه را مهیا نکنیم این  قطار در مسیر 
درس��ت خود حرکت نمی کند. در بحث نیروگاه ها ش��اهد 
واگذاری هس��تیم اما قالب این نیروگاه ها در اختیار دولت 
است و با بخش خصوصی رقابت ناسالمی را ایجاد می کند.«

همچنین محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و 

قانون ایران از نیاز به جدی گرفتن نظام حقوقی در کشور و 
به ویژه شیوه خصوصی سازی سخن گفت و افزود: »در این 
عرصه، نگرش ها باید تغییر کند و به قواعد حقوقی پایبند 
شد. آنچه در این س��ال ها رخ داده نشان می دهد که واقعا 
اعتقادی به خصوصی س��ازی نب��وده و به هیچ وجه امنیت 

سرمایه گذاری موردنظر رهبری محقق نشده است.«
بهزاد حضرتی، رئیس هیأت مدیره انجمن ش��رکت های 
مهندس��ی و پیمان��کاری نف��ت، گاز و پتروش��یمی نیز از 
قدیمی بودن اس��ناد مزایده انتق��اد کرد و گفت: »در حال 
حاضر اس��ناد مزایده  کامل و شفاف نیست، پس الزم است 
این اس��ناد تغییر کرده، چارچوب های مزایده س��الم شده 
و الزام��ات موردنظر دو طرف در آن دیده ش��ود، این گونه 

خریدار با خیال راحت وارد عرصه خواهد شد.«
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران هم در واکنش 
به اتفاقات اخی��ری که در برگرداندن تعدادی از بنگاه های 
واگذارشده به دولت رخ داد، گفت: »شیوه امروز واگذاری ها 
به هیچ عنوان منجر به توس��عه و ایجاد اشتغال نمی شود. 
باید ابتدا ه��دف از واگذاری ها را تغییر دهیم. این واقعیت 
وجود دارد که امروز فن و مدیریت خود را از خرید و فروش 
جدا کرده است. بنابراین خود را از ظرفیت ملی مدیریت در 
کشور محروم کرده ایم. همچنین نباید در خصوصی سازی، 
هدف را تامین فوری پول و درآمد قرار دهیم. بر این اساس 
پیشنهاد می شود س��ازمان خصوصی سازی برای یک دوره 
پنج س��اله مدلی را طراحی کند ت��ا در چارچوب آن ابتدا 

مدیریت واگذار شود و پس از آن مالکیت.«
آرش نجف��ی، رئیس انجمن بهینه س��ازی مصرف انرژی 
و رئی��س کمیس��یون ان��رژی اتاق ای��ران نیز از س��ازمان 

خصوصی س��ازی به عنوان یک رگوالت��ور یاد کرد که باید 
از منافع مجموعه ذی نفع��ان خود حمایت کند، اما از این 
وظیفه غافل بوده است. به گفته او، »این سازمان فروشنده 
نیس��ت. باید عقالنیت را مالک ق��رار داده و از تئوری های 
اقتصادی بهره گرفته و با ترکیب آنها به مدلی مناسب برسد 
و از مش��اوران مالی و اقتصادی حاذق و بی طرف اس��تفاده 

کند.«
محمد امیرزاده، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز از رئیس 
سازمان خصوصی سازی خواست تا با عجله وارد اجرا نشود؛ 
ابتدا آسیب شناسی دقیقی انجاد داده و زمینه نقش آفرینی 
بخ��ش خصوصی را فراهم کند. همچنین در حاش��یه این 
نشست، رئیس سازمان خصوصی سازی به آخرین وضعیت 
بورس��ی شدن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس اشاره کرد 
و در جم��ع خبرنگاران گفت: »ب��رای واگذاری این دو تیم 
حتما به تضمین موفقیت بعد از واگذاری نیاز داریم. تا این 
تضمین اتفاق نیفتد، واگذاری این دو بنگاه نیز ممکن است 
به سرنوش��ت بقیه بنگاه ها دچار شود. باید موارد مربوط به 
حق پخش این باش��گاه ها، تبلیغات محیطی و... ش��فاف و 

سودآوری آنها نیز تضمین شود.«
به گفته قربان زاده، »ارزش گذاری و قیمت گذاری برند و 
بررسی صورت های مالی انجام شده است و دو باشگاه آماده 
پذیرش هس��تند، اما باید اطمینان خاطر ایجاد شود، زیرا 
این دو باش��گاه هواداران چن��د 10 میلیونی دارند و اگر به 
سرنوشتی که برای برخی بنگاه ها در فرآیند خصوصی سازی 
ب��ه دلیل برخی از غفلت ه��ا رخ داد دچار ش��وند، عواقب 
خطرناک ت��ری دارد. در ای��ن فرآیند تعجی��ل نداریم و با 

آرامش  در مسیر خصوصی سازی پیش می رویم.«

تغییرات مصرف غذای ایرانیان در دهه 90 نش��ان می دهد که 
س��رانه مصرف برخی اقالم خوراکی نظی��ر محصوالت پروتئینی 
نزدیک به 50 درصد افت داشته است. این موضوع بیانگر کوچک 
شدن سفره خانوار ایرانی در 10 سال گذشته است و زنگ هشدار 
را برای سیاست گذاران به صدا درآورده است. گزارش های میدانی 
نش��ان می دهد نه تنها سرانه مصرف اقالم خوراکی در این سال ها 
به ش��دت افت کرده که خانوارها هزینه بیشتری نیز برای تامین 
مواد غذایی متحمل می شوند. موضوعی که امنیت غذایی کشور را 
مورد تهدید قرار داده و به نظر می رسد عامل اصلی کوچک شدن 
سفره خانوارها، وقوع دو قله تورمی در ابتدا و انتهای دهه 90 بوده 
است که باعث ش��ده درآمد خانوارها از رشد قابل توجه قیمت ها 
عقب بیفتد. در همین حال، آمارها نشان می دهد در ادامه کوچک 
ش��دن س��فره غذایی ایرانیان، الگوی مصرف برنج نیز تغییر کرده 
و س��رانه مصرف برنج در یک دهه گذش��ته 11 کیلوگرم کاهش 
داش��ته است. بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارش اخیر خود 
به بررسی مصرف برنج در بین سال های 1390 تا 1399 )پیش از 
افزایش چندین و چند برابری قیمت برنج در سال جاری( پرداخته 

و می نویسد: در طول 10 سال سرانه مصرف برنج در کشور حدود 
11 کیلوگرم به صورت میانگین کاهش داشته و از 44 کیلوگرم در 
سال 1390 به 33 کیلوگرم در سال 1399 رسیده است. موسسه 
مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه ایران با دارا بودن 
4درصد از سطح زیرکش��ت برنج جهان، در رتبه بیست و هشتم 
تولید این محصول قرار دارد، ادامه می دهد: در س��ال زراعي 99-
98 مع��ادل 2 میلی��ون و 400 هزار تن برنج س��فید از حدود 4 
میلیون تن شلتوک در س��طح 700 هزار هکتار اراضي شالیزاري 
)عمدتا در مازندران، گیالن، گلس��تان و خوزس��تان( تولید شده 
است. اما شرایط خشکسالي سال جاري مي تواند تولید برنج داخل 
را در مقایس��ه با س��ال هاي قبل تحت تاثیر قرار دهد. خودکفایي 
در محصوالت اس��تراتژیک تضمین کننده امنیت غذایي و امنیت 
عمومي و ثبات اقتصادي و سیاسي کشور است که این موضوع به 
وضوح در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي پنج ساله توسعه 
بیان ش��ده اس��ت. طبق آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي، ضریب 
خودکفای��ي برنج  تولیدي در 10 س��ال اخیر معادل 64.3 درصد 
بوده اس��ت که نشان از وجود ظرفیت مناسبي براي تامین بخش 

عمده اي از نیاز کش��ور با اتکا به تولید داخلي دارد. براس��اس این 
گزارش، از آنجا که ایران به واردات برنج وابس��تگي داشته و تولید 
داخلي کفاف مصرف همه مردم را نمي دهد. لذا در ش��رایط فعلي 
کش��ور ناچار به واردات آن از خارج اس��ت. ایران تاکنون یکي از 
بزرگترین واردکنندگان برنج باسماتي از هند بوده است. پاکستان، 
تایلن��د و ویتنام نیز در رتبه هاي بعدي ق��رار دارند. در دولت هاي 
قب��ل براي واردات حدود 300هزار ت��ن برنج جهت تامین ذخایر 
استراتژیک و احتیاطي کشور، به شرکت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي مجوز داده مي ش��د که این رق��م در مصوبه هاي بعدي به 
نص��ف کاهش یافت. البته به اقتضاي ش��رایط، حجم واردات این 
ش��رکت طي این مدت بین دو رقم فوق در نوسان بوده است. در 
س��ال 1399 میزان واردات برنج به کش��ور حدود 870 هزار تن 
ب��وده که 23 درصد آن از کانال ش��رکت بازرگاني دولتي صورت 
گرفته است. مابقي واردات برنج توسط بخش خصوصي انجام شده 
اس��ت. گفته مي ش��ود یکي از عوامل تهدیدکننده خوداتکایي در 
محصول برنج، واردات بیش��تر از نیاز بوده است. به منظور مقابله 
با این پدیده، در س��ال هاي اخیر ب��راي این محصول تصمیماتي 

همچ��ون اعمال محدودیت هاي واردات��ي و همچنین تغییر گروه 
کاالی��ي برنج  خارجي در س��بد تخصی��ص ارز، از اولویت اول به 
اولویت دوم و درنتیجه تخصیص ارز نیمایي اتخاذ ش��ده اس��ت. 
البت��ه دولت تالش کرده این موض��وع را به گونه اي مدیریت کند 
تا قطع تخصیص ارز ترجیح��ي، کمترین پیامد را در بازار برنج و 
امنیت غذایي کشور داشته باشد. یکي دیگر از اقداماتي که صورت 
گرفت، کاهش حقوق و عوارض گمرکي واردات برنج از 26 درصد 
س��ال 1398 به 10 درصد در سال 1399 بوده است. با این حال، 
مش��کالت پرداخت ارز و گراني آن در ماه هاي اخیر موجب شده 
تقاضا براي واردات برنج به ش��دت کاهش یابد. بازوی پژوهش��ی 
وزارت صمت در پایان می نویس��د: در ایران به طور طبیعي الگوي 
تقاضاي برنج در کشور به گونه اي است که مصرف کنندگان برنج 
ایران��ي تمایل کمتري به خرید و  مصرف برن��ج خارجي دارند و 
برخي دهک هاي درآمدي پایین ب��راي مدیریت هزینه هاي خود 
ابتدا برنج پرمحصول ایراني را جایگزین برنج کیفي ایراني مي کنند 
و برن��ج خارج��ي را در اولویت بعدي جهت جبران کس��ري برنج 
در س��بد غذایي خود اضافه مي کنند. ضمن اینکه گفته مي شود 

مصرف کنندگان حدود 11 اس��تان از 16 اس��تان مرزي )و عمده  
جمعیت استان هاي کرمان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان 
و بخشي از همدان(، به طور کلي برنج خارجي را در اولویت الگوي 
مصرف خود قرار مي دهند. بدیهي است در این استان ها، مدیریت 
هزینه ه��اي خانوار بر نوع برنج خارجي مورد مصرف تاثیر دارد. به 
نحوي که اقشار با درآمد متوسط و باال برنج خارجي کیفي و اقشار 
کم درآمد نیز برن��ج خارجي با کیفیت پایین تر )ارقام پرمحصول( 
را ترجی��ح مي دهند. حال چنانچه دسترس��ي به ارقام پرمحصول 
با قیمت مناس��ب براي اقش��ار کم درآمد امکان پذیر نباشد، این 
احتم��ال وج��ود دارد که به تدریج برنج خارجي از س��بد مصرف 
ای��ن خانوارها حذف ش��ود. البته با توجه ب��ه افزایش قیمت برنج 
خارجي از س��ال گذشته و کاهش ش��کاف قیمت برنج خارجي و 
ایراني، احتمال برهم خوردن ترکیب الگوي مصرف برنج داخلي و 
خارج��ي و افزایش تمایل مصرف کنندگان برنج خارجي به خرید 
ارقام پرمحصول برنج ایراني نیز وجود دارد. روند مصرف سرانه برنج 
طي س��ال هاي 1390 تا 1399 کاهشي بوده و از 44 کیلوگرم در 

سال 1390 به 33 کیلوگرم در سال  1399رسیده است.

کاهش 11 کیلوگرمی سرانه مصرف برنج در دهه 90
الگوی مصرف برنج تغییر کرد

رئیس سازمان خصوصی سازی از آخرین وضعیت بورسی شدن سرخابی ها خبر داد

مدیریت بهره ور در روند خصوصی سازی

اشتباهات طراحی سایت و راهکارهای پرهیز از آنها
براس��اس گزارش موسس��ه برایت لوکال )Bright Local(، 86 درصد از مش��تریان برای خرید محصوالت 
موردنیازش��ان از اینترنت استفاده می کنند. این امر به معنای افزایش شدید محبوبیت خرده فروشی های آنالین 
و برندهای دارای فروش��گاه آنالین برای مش��تریان است. در این میان هیچ چیز به اندازه طراحی سایت به طور 
اس��تاندارد برای مشتریان دارای اهمیت نیست. اگر شما توانایی طراحی سایت به طور مناسب را داشته باشید، 
وضعیت تان در مواجهه با مش��تریان به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا خواهد کرد. به این ترتیب دیگر نیازی 
برای مش��اهده کاهش آمار فروش یا شکس��ت در زمینه جلب نظر مشتریان تازه نخواهد بود.  وقتی صحبت از 
طراحی و مدیریت سایت می شود، بسیاری از مشکالت رایج این عرصه به ذهن بازاریاب ها و مشتریان می رسد. 
اگر شما به عنوان صاحب یک کسب و کار برنامه ای برای رفع این مشکل نداشته باشید، خیلی زود توانایی تان...



فرصت امروز: بحران کرونا، بسیاری از مفاهیم و روندها در گستره اقتصاد 
جهانی را بهم ریخته و از جمله این تحوالت، روند جهانی سازی بوده است 
که از تبعات کرونا در امان نماند. هر چقدر جهانی سازی تا قبل از پاندمی 
کرونا، میزان و س��رعت تجارت بین المللی را در چند دهه گذش��ته به حد 
بی سابقه ای رساند و سفر آسان ، پایان جنگ سرد و اقتصادهای نوظهور در 
مجموع سیس��تمی را به وجود آوردند که بیش��تر از هر زمانی به آنچه که 
در سوی دیگر دنیا اتفاق می افتاد، وابسته بود، اما با همه گیری کرونا، نظام 
تجارت جهانی تغییر مسیر داد و هرچه بیشتر به سوی زنجیره تأمین ملی و 
منطقه ای حرکت کرد. کرونا مبین دو چهره متفاوت از سیاست های تجاری 
دولت ها بوده و در حالی که پیش از همه گیری کووید-19 کشورها به دنبال 
کاهش تعرفه   ها و حرکت به س��مت تجارت آزاد بودند، اما با شیوع کرونا، 
نظام تجارت جهانی جای خود را به زنجیره تامین داخلی و سیاس��ت های 
حمایت گرایانه دولت ها داد. حال س��وال این اس��ت که آی��ا با مهار کرونا، 

سیاست   های حمایت   گرایانه دولت ها ادامه می یابد و ماندگار می شود؟
بازوی پژوهش��ی وزارت صمت در پاس��خ به این سوال می گوید: هرچند 
روند بلندمدت سیاس��ت گذارها به س��مت حمایت      گرایی و محیط تجاری 
دش��وارتر حرکت می کند، اما کشش��ی طبیعی به س��مت تجارت آزاد نیز 
وجود دارد که قراردادهای تجارت آزاد، یکی از نش��انه      های آن محس��وب 
می ش��ود. بنابراین تغییرات حمایتی فعلی را می ت��وان تالش دولت      ها در 
راستای افزایش س��طح کنترل بر شرایط و نیروهای گریز از مرکز ارزیابی 
کرد. بر این اس��اس می توان گفت، بازگشت به سیاست   های پیش از کرونا 

سریعا امکان پذیر نیست.
تحوالت تجارت جهانی با شیوع کرونا

موسسه مطالعات و پژوهش   های بازرگانی در گزارش تازه خود با عنوان 
»پای��ش تحوالت جهانی« به ع��وارض کرونایی نظام تج��ارت پرداخته و 
می نویس��د: در دو مقطع پیش و پس از همه گیری کرونا، گذشته از اینکه 
سیاس��ت   های جهانی رنگ و بوی متفاوت می گیرند، حجم تجارت جهانی 
نی��ز در این دو دوره تفاوت قابل توجه��ی دارد. به دنبال همه گیری کرونا، 
حجم تجارت جهانی 30 درصد کاهش پیدا کرد. البته این شیب نزولی به  
تدریج متوقف شد و تجارت جهانی رشد کرد، اما هنوز در بسیاری کشورها 
از جمل��ه ایران حجم تجارت خارجی به آخرین س��ال پیش از همه گیری 

نزدیک هم نشده است.
براس��اس این گزارش، روند تجارت جهانی تا س��ه  ماه دوم سال 2021 
با رش��د قابل توجهی ادامه پیدا کرد و بس��یاری از نتایج مبتنی بر رش��د 
حتی از پیش بینی      ها هم جلوتر بوده، اما این رش��د در قیاس با افت شدید 
تجارت در س��ال 2020 و متأثر از محدودیت های تجاری ناش��ی از کرونا 
محقق شده است و با مقایسه حجم تجارت کاالیی و خدمات جهانی سال 
2021 با مدت مشابه در سال 2019 )پیش از همه گیری( همچنان شاهد 
عدم تحقق آمار قبلی هستیم. رشد فعلی در قیاس با افت شدید و ناگهانی 
س��ال 2020 سنجیده می ش��ود و در صورت مالک قرار دادن سال 2019، 

همچنان آس��یب      ها در روند تجارت قابل تأمل هستند. البته روند شتابان 
رشد تجارت جهانی طبق داده      های اواخر سه ماه دوم و اوایل سه ماه سوم، با 

کندی مواجه شده و از شتاب اولیه نیز کاسته شده است.
چنی��ن الگویی را می ت��وان در تجارت ایران نیز مش��اهده کرد. در واقع 
اگرچه تجارت کاالیی ایران طی ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاری با رشد 
قابل توجهی مواجه شده است، اما این رشد در قیاس با افت تجاری دو سال 
گذش��ته متأثر از همه گیری و تشدید تحریم      ها در قالب رشد قابل تأمل و 
چشمگیر ارزیابی می شود. چنانچه سال مبدأ را برای مقایسه، سال 1397 
در نظر بگیریم که اثرات همه گیری و تحریم بر تجارت ایران نمایان نشده 
بود، رشد فعلی همچنان از آمار تجارت در آن سال عقب      تر قرار می گیرد. بر 
این مبنا، تجارت در شش ماه نخست سال 1400 در قیاس با دو سال پیش 
رش��د داشته اس��ت و در صورت مبنا قرار گرفتن سال 1397، آسیب      های 

تجاری موجود همچنان نیاز به ترمیم و تأمل بیشتری خواهد داشت.
فراز و فرود   های تجارت خارجی ایران

بررس��ی   های آماری نش��ان می دهد فراز و فرود   ه��ای تجارت خارجی 
ایران در سه سال اخیر ناشی از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 
س��ال 1397 و تش��دید تحریم   ها و همچنین ش��یوع وی��روس کرونا از 
اواخر س��ال 1398 بیشتر متوجه بخش صادرات کشور بوده است. رشد 
61درصدی صادرات و دس��تیابی به ارزش 21.8 میلیارد دالر در ش��ش 
ماه نخس��ت س��ال 1400 در حالی رقم خورده است که صادرات 23.4 
میلیارد دالری کشور در مدت مشابه سال 1397 با افت 10.5 درصدی 
به 20.9 میلیارد دالر در ش��ش ماه نخست س��ال 1398 و همچنین با 
افت ش��دید 34درصدی به 13.6 میلیارد دالر در شش ماه نخست سال 
1399 رسیده بود. بنابراین به رغم رشد 61 درصدی در شش ماه نخست 
س��ال  جاری هنوز ارزش صادرات کش��ور 1.6 میلیارد دالر کمتر از رقم 
سال 1397 است. عالوه بر این، تغییرات ارزش واردات کشور طی شش 
ماه نخس��ت س��ال های گذش��ته، کمتر از صادرات بوده است، به طوری 
که رش��د 36.7 درصدی ارزش واردات کشور در شش ماه نخست سال 
1400 و دس��تیابی ب��ه ارزش 23.1 میلی��ارد دالر در حالی رقم خورده 
اس��ت که ارزش واردات از 23.4 میلیارد دالر در شش ماه نخست سال 
1397 با افت 5.5 درصدی به 21.4 میلیارد دالر در ش��ش ماه نخست 
سال 1398 و با افت شدیدتر 22درصدی به 16.8 میلیارد دالر در شش 
ماه نخست سال 1399 رس��یده است، بنابراین تقریبا ارزش واردات در 
شش ماه نخست سال جاری به رقم مدت مشابه در سال 1397 )تنها با 

اختالف حدود 300میلیون دالر کمتر( رسیده است.
از س��وی دیگر، ص��ادرات ارزان و واردات گران همچن��ان از ویژگی   ها و 
جزء الینفک تجارت ایران اس��ت. تمرکز بر ص��ادرات کاالهای خام و مواد 
اولیه با ارزش افزوده پایین و واردات کاالهای واسطه   ای و سرمایه   ای دارای 
ارزش افزوده باالتر و همچنین نیاز کشور به واردات کاالهای اساسی مانند 
غالت باارزش و قیمت های جهانی قابل توجه، از دالیل آن اس��ت. در شش 

ماه نخس��ت سال  جاری صادرات کشور رش��د 25درصدی در ارزش واحد 
صادرات��ی و واردات کاال نیز رش��د 19درص��دی را در ارزش واحد وارداتی 
تجربه کرده اس��ت، اما در نهای��ت ارزش هر تن کاالی صادراتی 363 دالر 
و ارزش هر تن کاالی وارداتی 1208 دالر بوده اس��ت که همچنان وجود 
ش��کاف زیاد بین ارزش واحد صادراتی و وارداتی را نشان می دهد. بررسی 
آماری نشان می دهد، اگر ارزش هر تن کاالی صادراتی معادل ارزش واحد 
واردات��ی و با فرآوری و ارزش افزوده باالتر بود، کل ارزش صادرات کش��ور 
طی شش ماه نخست می توانست به جای 21.8 میلیارد دالر معادل 72.4 

میلیارد دالر باشد.
از مبادی وارداتی تا مقاصد صادراتی

در شش ماه نخست امسال، عمده   ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب 
کشورهای چین )30.1 درصد(، عراق )17.6 درصد(، ترکیه )10.6 درصد(، 
امارات متحده عربی )10.30 درصد( و افغانستان )6.4 درصد( و همچنین 
عمده   ترین مبادی وارداتی به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی )31.6 
درص��د(، چین )21.8 درصد(، ترکی��ه )10.5 درصد(، آلمان )3.9 درصد( 
و س��وئیس )3.9 درصد( بوده است. به  طور کلی، تمرکز مقاصد صادراتی 
کشور بیش از مبادی وارداتی است. اما طی شش ماه نخست سال 1400 
نس��بت به مدت مشابه سال های گذش��ته تمرکز بازارهای صادراتی ایران 
اندکی کاهش و در مقابل تمرکز مبادی وارداتی اندکی افزایش یافته است. 
مطابق گزارش   های آماری سازمان توسعه تجارت کشور، سهم پنج مقصد 
مهم صادراتی به 73.2 درصد رسیده است، این سهم در مدت مشابه سال 
1399 معادل 77درصد و در س��ال 1398 معادل 75.2  درصد بوده است. 
درخصوص مبادی وارداتی نیز مش��اهده می شود که سهم پنج مبدأ مهم 
وارداتی کش��ور در ش��ش ماه نخست س��ال جاری به 71.2 درصد رسیده، 
در حالی که در مدت مش��ابه سال 1399 معادل 71.5 درصد و برای سال 

1398 معادل 69.9 درصد بوده است.
ترکیه در س��ال های اخیر مقصد بی��ش از 10 درصد از صادرات کاالهای 
غیرنفتی کش��ور بوده و از این حیث ش��ریک مهم تجاری ایران محسوب 
می شود. سال گذشته به دلیل مسائل و مشکالت مختلف از جمله انسداد 
مرزها، سهم این کشور در صادرات غیرنفتی ایران تا پایان شش ماه نخست 
س��ال 1399به حدود 5 درص��د کاهش یافت و در جای��گاه پنجم مقاصد 
صادراتی قرار گرفت، اما در شش ماه نخست سال جاری با افزایش دو برابری 
در صادرات، به سهم 10.6 درصدی و جایگاه سوم در بین مقاصد صادراتی 
ایران رس��یده است. از نکات بارز و قابل توجه بخش واردات کشور در شش 
ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش واردات 
از کش��ورهای امارات متحده عربی )83 درصد(، چین )17 درصد(، ترکیه 
)33 درصد(، آلمان )8 درصد (و س��وئیس )368 درصد( اس��ت. با توجه به 
افزایش رشد ارزشی و کاهش رشد وزنی واردات به ویژه درخصوص واردات 
از چین، ترکیه و آلمان با افزایش نس��بی کیفیت اقالم وارداتی نیز همراه 

بوده است.

آیا با مهار کرونا، سیاست های   حمایت گرایانه دولت ها ادامه می یابد؟

چرخشکروناییتجارتجهانی

آنطور که معاونت بررس��ي هاي اتاق بازرگاني تهران براس��اس آمارهای 
خزانه داري کش��ور گزارش داده اس��ت، کل درآمده��اي مالیاتي در نیمه 
نخس��ت س��ال جاري حدود 139 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه 
با مدت مش��ابه سال گذشته رش��د 62.5 درصدي داشته است. مهمترین 
دلیل این افزایش به کاهش مالیات س��تاني از بنگاه هاي اقتصادي در سال 
گذش��ته )به واسطه اعمال محدودیت ها و تعطیلي هاي چندباره کرونایی( 
برمی گردد. با وجود رش��د چش��مگیر درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست 
امس��ال، اما همچنان س��هم مالیات از تولید ناخالص داخلي کم است؛ به 
طوری که براس��اس گزارش ها سهم مالیات ها از تولید ناخالص داخلي در 
س��ال گذشته 3.8 درصد و سهم مالیات ها از تامین بودجه کل حدود 31 
درصد است. سال گذشته بیش از 207 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتي 
وصول ش��د که نس��بت به آنچه در برنامه ششم توس��عه عنوان شده بود، 

انحرافي 20.8 درصدي داشت.
در حالي نس��بت درآمدهاي مالیاتي به GDP در ایران به 6 درصد هم 
نمي رس��د که این درصد در اقتصادهاي همس��ایه تا 12 و بعضا 17 درصد 
افزایش داشته و در کشورهاي پیشرفته نیز این سهم بین 30 تا 35 درصد 
عنوان شده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان مي دهد که براي رسیدن به 
متوسط نسبت مالیات به GDP در میان کشورهاي همسایه، نیاز است که 
حداقل افزایش 50 درصدي در این نسبت رخ دهد؛ افزایشي که با تعریف 
پایه هاي مالیاتي جدید ممکن اس��ت سال ها طول بکشد. بنابراین به نظر 
مي رسد تنها راه رسیدن به این مهم به خصوص در شرایط فعلي که انتظار 

مي رود تحریم ها تا مدتي پابرجا بمانند، کاهش معافیت هاي مالیاتي است.
براس��اس این گزارش، از کل 139 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتي در 
ش��ش ماه نخست امسال حدود 87 هزار میلیارد تومان آن به مالیات هاي 
مستقیم و مابقي به مالیات کاالها و خدمات اختصاص دارد. این نسبت در 
مدت مشابه سال گذشته نیز مشهود بود و سهم مالیات هاي مستقیم بر کل 
درآمدهاي مالیاتي بیشتر از سایرین بود. روند فصلي درآمدهاي مالیاتي از 
بهار 98 تا تابستان امسال نشان از افت و خیزهاي زیادي در مالیات ستاني 
دارد. به گونه اي که بهار 98 کمترین مالیات از مودیان اخذ و تابستان سال 
جاري نیز بیشترین درآمد مالیاتي وصول شد. از بهار 98 تا تابستان 1400 
جز در تابستان 99 که تغییرات درآمدهاي مالیاتي نسبت به فصل قبلش 
منفي 13.5 درصد بود، در سایر ماه ها شاهد مثبت بودن )و نه الزاما بیشتر 
ش��دن درآمد مالیاتي( نس��بت به ماه قبلش بوده ایم. با این حال نوسان ها 
در نس��بت مالیات ها ب��ه کل درآمدهاي دولت و همچنین نس��بت آن به 
GDP مي تواند به بي ثباتي ها دامن بزند و درآمدهاي حاصله از این بخش 

را پیش بیني ناپذیر کند.
در ادامه این گزارش، نسبت درآمدهاي مالیاتي بر تولید ناخالص داخلي 
در ایران و سایر کشورها آمده است. این نسبت در حالی در بهار 99 به رقم 
6.6 درصد رسید که در فصل بعدی یعنی تابستان 99 به کمترین میزان 
و به حدود 3.2 درصد کاهش یافت.  البته کم بودن این نسبت در اقتصاد 
ایران مس��ئله دیروز و امروز نیست و براي سالیان سال وجود داشته است. 
به عنوان مثال نسبت درآمدهاي مالیاتي به تولید ناخالص داخلي در سال 

97 و پس از اعمال تحریم هاي نفتي در کش��ور با افت شدیدي نسبت به 
سال 96 که هنوز تحریم و کرونا وجود نداشت به حدود 4.5 درصد رسید. 
این امر نشان مي دهد که در شرایط خوب اقتصادي که خبري از تحریم و 
بیماري هاي واگیردار نیست نیز اقتصاد نمي تواند بیش از یک عددي نسبت 
مالیات بر تولید ناخالص داخلي داشته باشد. رقم هایي که گفته شده نشان 
مي ده��د که از کل اقتصاد کمت��ر از 5 درصد از درآمدهاي مالیاتي تامین 
مي ش��ود. کاهش این نس��بت از سال 92 آغاز ش��د و پیش از آن وضعیت 
کش��ور بهتر بود؛ در سال 95 این نس��بت به 7.2 درصد رسید و در مسیر 
نزولي قرار گرفت و تاکنون نیز نتوانسته به آن سال بازگردد. چنانکه آخرین 
آمار نش��ان مي دهد نسبت درآمدهاي مالیاتي به تولید ناخالص داخلي در 
فصل بهار امس��ال 4.2 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
2.4 درصد کاهش پیدا کرده است.  این سهم براي اقتصادهاي پیشرفته تا 
35 درصد نیز مي رسد، اما اوضاع وقتي نگران کننده مي شود که کشورهاي 
همسایه مانند ترکیه در سال هایي توانسته بود این نسبت را به 24 درصد 
نیز برساند. این نسبت ارتباط مستقیمي با فعالیت هاي اقتصادي دارد. در 
هر سالي که فعالیت اقتصادي به هر دلیلي کاهش یابد، این نسبت نیز کم 
مي ش��ود. البته که باید توجه کرد مالیات ها هم��واره بهترین راهکار براي 
پوش��ش کسري بودجه به دلیل کاهش درآمدهاي نفتي هستند، اما نحوه 
و میزان اخذ آن با س��ایر کشورها بسیار متفاوت بوده و کشور سال هاست 
درگیر مش��کالتي نظیر فرار مالیاتي گروه هاي با درآمد باال مانند پزشکان 

و وکالست.

روند نزولی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلي ادامه دارد

باخت مالیاتی

یادداشت

سیکل معیوب اقتصادی

حسین سلیمی
کارشناس اقتصادی

طب��ق گزارش بانک مرکزی از روند رش��د پایه پولی و نقدینگی در 
نیمه نخس��ت امسال، حجم نقدینگی از 3476هزار میلیارد تومان در 
پایان سال گذشته با رشدی 17درصدی به حدود 4068هزار میلیارد 
تومان رسیده و نسبت به شهریورماه پارسال هم 40.5درصد بر حجم 
نقدینگی اضافه شده است. این گزارش می گوید نسبت حجم نقدینگی 
به پای��ه پولی به عنوان ضریب فزاینده نقدینگ��ی هم به 7.839واحد 
رسیده اس��ت. وضعیت به گونه ای است که نمی توان گفت مهار تورم 
به ای��ن زودی اتفاق خواهد افتاد. به هرح��ال، هدف دولت جدید در 
جه��ت کاهش تورم بوده و یک��ی از راه های کنترل آن، همین کنترل 
رش��د نقدینگی اس��ت. در حالی که آمارهای بانک مرکزی حاکی از 
افزایش این ش��اخص اس��ت، اما باید توجه کرد که نسبت افزایش آن 
تا حدودی کمتر اس��ت. به طوری که رش��د نقدینگی نسبت به شش 
ماه یا یک سال گذشته کاهش یافته است. اما همانطور که گفته شد، 
نهایتا وعده هایی که برای جلوگیری از رش��د نقدینگی داده شده، به 
این زودی عملی نخواهد ش��د و کاهش دادن نرخ رشد نقدینگی کار 
آسانی نیست. از سوی دیگر، سررسید اوراق قرضه ای که دولت قبلی 
فروخته بود، س��ر رسیده اس��ت و دولت جدید باید آنها را بازپرداخت 
کند. تمام اینها هزینه هایی است که بر دوش دولت گذاشته می شود. 
عالوه ب��ر این، صحبت هایی درباره حذف دالر 4200 تومانی به میان 
آمده است. اگر حذف این دالر در کنار کنترل رشد نقدینگی از دیگر 
مس��یرها اتفاق بیفتد، می تواند باعث کاهش نرخ تورم ش��ود، اما اگر 
مس��یرهای دیگر رشد، کنترل ش��ود و در واقع دولت نتواند به نوعی 
ای��ن ارز 4200 تومانی را از راهی دیگر تامین کند، دوباره تورم باالتر 
خواهد رفت. صحبت دیگری که این روزها مطرح ش��ده است، درباره 
افزایش یارانه نقدی از 45 هزار تومان به 200 هزار تومان اس��ت. این 
اقدام دوباره باعث رشد نقدینگی خواهد شد. همچنین تثبیت قیمت 
کاالهای اساس��ی باز هم به میان آمده اس��ت. اما اگر دولت قصد دارد 
این دالر 4200 تومانی را به مواد غذایی مانند روغن، مواد اساس��ی و 
دارو ندهد، افزایش قیمت آن در جایی خودش را نشان خواهد داد. اگر 
واحدهای تولیدی نباید قیمت محصوالت خود را افزایش دهند، دولت 
باید ارز موردنیاز آنها را به نوعی تامین کند. اگر ش��رکت های تولیدی 
برای ارز موردنیاز و افزایش قیمت محصوالت به مشکل برخورند، تولید 
خ��ود را کاهش خواهند داد که به ای��ن صورت روی پرداخت مالیات 
آنها به دولت تاثیر می گذارد و به این ترتیب، درآمد مالیاتی دولت کم 
می شود. االن می بینیم که دولت مقابل افزایش قیمت خودرو ایستاده 
اس��ت. این ماجرا باعث ورشکستگی ش��رکت ها نمی شود، اما اگر آنها 
قیمت محصوالت را متناس��ب با رشد هزینه های شان افزایش ندهند، 
میزان تولید خود را کمتر خواهند کرد. پس شرکت نمی تواند مالیات 
دهد و دولت با کس��ری مالیاتی مواجه خواهد ش��د. نهایتا دولت وارد 
چرخه ای ش��ده اس��ت که باید در جایی درست این رشد نقدینگی را 
متوقف کند. بخش هایی از اقتصاد نیاز به مرمت دارند، بخش هایی باید 
تغییر کنند و بخش هایی هم باید متوقف شوند. همانطور که در خبرها 
آمده اس��ت، دولت فعال حراج اوراق قرضه را متوقف کرده است. تمام 
این اقدامات اگر انجام شود، حداقل پنج تا شش ماه زمان الزم دارد تا 
بتواند در مس��یر درست و بازدهی قرار بگیرد. به هرحال کاهش رشد 
نقدینگی، امر مهمی است و اثرات زیادی در تورم دارد، اما دولت باید 
دقیق و پله پله آن را عملیاتی کند. به گمان من، اصل قضیه در همان 
سیکل اقتصادی است. اگر تحریم ها لغو شود، اثرات مثبتی در جذب 
س��رمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری و رش��د اقتصادی حاصل خواهد 
شد، نهایتا همان رش��د نقدینگی در جهت تولید، هزینه خواهد شد. 
بنابراین اگر اینطور ش��ود، حتی به رش��د اقتصادی هم کمک خواهد 
کرد، اما اگر اقتصاد ایران همچنان تورم، رشد نقدینگی و رشد منفی 
اقتصادی داش��ته باشد، تمام این مشکالت اقتصادی که در چند دهه 

گذشته داشته ایم، ادامه پیدا خواهد کرد.

با حمایت مجمع تشکل های دانش بنیان ایران
رویداد ملی شهر هوشمند برگزار می شود

رویداد »روز ملی ش��هر هوش��مند 1400« چهارم آذرماه در زادروز 
ابونصر فارابی از سوی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و با حمایت 
مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار می شود. قرار است در این 
مراسم از سامانه رتبه بندی ش��هرهای ایران در حوزه هوشمندسازی 
نیز رونمایی ش��ود. به گفته امین فرجی، عضو هیأت علمی دانش��گاه 
تهران و رئیس مرکز تحقیقات ش��هر هوشمند ایران، مرکز تحقیقات 
ش��هر هوشمند ایران یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه تهران است که 
به مدت دو س��ال فعالیت دارد و از ابتدای تاس��یس این مرکز، فضای 
تعاملی را میان بخش های مختلف برای ایجاد ش��هر هوش��مند ایجاد 
کرده است. او ایجاد کمیته ملی شهر هوشمند را یکی از اقدامات این 
مرکز نام برد و گفت: کارفرمای این کمیته وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات بوده است و ما به عنوان دبیرخانه این کمیته، فاز اول آن را 
اجرایی کردیم و وارد فاز دوم این طرح شدیم. فرجی، آشنایی بازیگران 
فعال در اکوسیس��تم هوشمندس��ازی با یکدیگر و جلوگیری از انجام 
کارهای موازی را از اهداف ایجاد این کمیته دانست و یادآور شد: این 
کمیته فضای��ی را ایجاد خواهد کرد که بازیگران این حوزه به دورهم 
جمع شوند و بر این اساس از سال گذشته برگزاری رویداد »روز ملی 

شهر هوشمند 1400« را در دستور کار قرار دادیم.
وی دلی��ل انتخاب روز چهارم آذرماه را زادروز ابونصر فارابی »واعظ 
نظریه آرمان ش��هر« عنوان کرد و گفت: ما از طریق دانشگاه تهران در 
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کردیم که این روز در تقویم 
کشور به عنوان یک روز ملی ثبت شود که تاکنون اجرایی نشده است، 

ولی ما از سال گذشته برگزاری رویداد شهر هوشمند را آغاز کردیم.
رئیس مرکز تحقیقات شهر هوش��مند با بیان اینکه این رویداد در 
س��ال گذش��ته به دلیل کرونا به صورت مجازی برگزار شد، ادامه داد: 
ب��رای برگزاری این رویداد در س��ال جاری پیش نشس��ت هایی را در 
حوزه های ش��هر هوشمند، حمل و نقل، استارت آپ ها و آموزش شهر 
هوش��مند برگزار کردیم و رویداد اصلی در روز پنجشنبه 4 آذرماه با 
حضور بخش های خصوصی  و دولتی و با حمایت مجمع تش��کل های 

دانش بنیان ایران در اتاق ایران برگزار خواهد شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: انتهای هفته گذش��ته بود که دول��ت الیحه اصالح نظام 
تخصیص ارز دولتی را با اعتبار 27 هزار میلیارد تومانی به مجلس فرستاد 
و این امر به معنای مس��یریابی جدید برای پرداخت بخش مهمی از یارانه 
کاالهای اساس��ی است که البته موافقان و منتقدان بسیاری دارد. گروهی 
از کارشناس��ان، ح��ذف ارز 4200 تومان��ی را در راس��تای اجرای عدالت 
اجتماعی- اقتصادی و کاهش ش��کاف طبقانی می دانند و در سوی مقابل، 
ع��ده دیگری معتقدند که ح��ذف ارز ترجیحی به تورم کاالها در کش��ور 
دامن می زند. رئیس جمهوری روز چهارش��نبه 19 آب��ان ماه در نامه  ای به 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی، الیحه »تامین مطمئن 
کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های 
جبرانی برای معیشت اقشار آس��یب پذیر« را برای انجام تشریفات قانونی 
تقدیم بهارس��تان کرد. این الیحه به پیش��نهاد سازمان برنامه و بودجه در 
جلسه پنجم آبان ماه هیأت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود. 
دولت سیزدهم مترصد است که مسیر پرداخت یارانه های پنهان و آشکار را 
)به گفته خودش( به نفع مردم تغییر دهد. در این راستا و براساس الیحه 
دولت، سقف بودجه ارزی یارانه  کاالهای اساسی و دارو از 8 میلیارد دالر به 
12.6 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. هرچند هنوز جزییات این الیحه 
نهایی نش��ده است، اما احتمال دارد که ظرف دو هفته آینده از این الیحه 

رونمایی شود.
تکلیف ارز 4200 تومانی روشن می شود؟

اگر مجلس به الیحه پیش��نهادی دول��ت رأی مثبت بدهد، دولت اجازه 
خواهد داشت در صورت تغییر نرخ ارز نهاده های دامی و کاالهای اساسی، 
از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کاالهایی که با ارز ترجیحی تامین 
می ش��ود، تا س��قف 270هزار میلیارد ریال به  حساب سازمان هدفمندی 
یارانه ها واریز کند که این مبلغ تا آخر س��ال صرف پرداخت یارانه به افراد 
مش��مول قان��ون الزام دولت ب��ه پرداخت یارانه کاالهای اساس��ی مصوب 
سال99 خواهد شد. البته دولت در این الیحه از مجلس اجازه خواسته در 
صورتی که منابع یادش��ده کافی نباشد، مابه التفاوت آن تا سقف 270هزار 
میلیارد ری��ال را از محل جابه جایی در ردیف های جدول تبصره14 قانون 

بودجه امسال تامین و پرداخت کند.
هرچند در الیحه پیش��نهادی دولت جزییاتی از نحوه هزینه کردن این 

میزان اعتبار اعالم نش��ده اما به  نظر می رس��د بخش��ی از این مبلغ صرف 
واردات کاالهای اساس��ی و نهاده های دامی و دارو خواهد ش��د و بخش��ی 
هم به  صورت مس��تقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقش��ار نیازمند 

مستقیما توزیع خواهد شد.
محاسبات سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین 
واقعیت های اقتصادی در س��طح بازار نش��ان می دهد ک��ه با وجود هزاران 
میلی��ارد تومان یارانه ارزی )4200 تومانی( برای تامین کاالهای اساس��ی 
و جلوگیری از رش��د قیمت این کاالها، اما مصرف کنندگان ش��اهد رش��د 
بی منطق قیمت کاالهای اساس��ی و تورم باالی این کاالها بوده اند و عمال 
تخصیص ارز 4200 تومانی به جز رانت و فس��اد برای عده ای خاص، هیچ 
حاصلی برای مردم عادی نداش��ته اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد که با 
وجود پرداخت یارانه های پنهان و آش��کار، ش��کاف طبقاتی و درآمدی در 
ایران بیشتر شده است. یعنی اثربخشی یارانه های پنهان ازجمله یارانه ارز 
4200 تومانی بر س��فره مردم به  شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه 
دولت باال رفته اس��ت. به همین دلیل یکی از گزینه های روی میز دولت و 
مجلس این است که از یک سو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی 
دیگر به  صورت تدریجی و گام به گام )در مقطع زمانی متفاوت و نه یکباره( 
نظام پرداخت یارانه ها را به س��مت حمایت مستقیم و نقدی ببرند. هفته 
گذشته سیدابراهیم رئیسی برای دومین بار میزبان جمعی از اقتصاددانان 
از نحله های فکری مختلف بود تا درباره حذف ارز 4200 تومانی هم اندیشی 
کنند. اقتصاددانان حاضر در این نشست از یک سو در مورد ضرورت حذف 
ارز دولتی متفق القول بودند، اما در عین حال نسبت به تبعات تورمی حذف 

این ارز ابراز نگرانی کردند.
سه راهی ارز ترجیحی پیش پای دولت

ب��ه موازات نشس��ت اقتصاددانان با رئیس جمهور، نشس��ت های متعدد 
دیگ��ری نی��ز در ارتباط با ح��ذف ارز 4200 تومانی در روزهای گذش��ته 
برگزار شد و اقتصاددانان به اظهارنظر در این باره پرداختند. از جمله احمد 
میدري در نشست »نیاز به پیوست عدالت در سیاست گذاري عمومي، ابعاد 
و روش انجام« در موسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« گفت: »مي توان به 
جز سیاست حذف ارز ترجیحي و ادامه آن، راه حل سومي را انتخاب کنیم 
و آن اجراي فاکتور الکترونیکي اس��ت . در کش��ورهاي دیگر این سیاست 

تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده و هیچ ارتباطي با نظام هاي 
کمونیستي ندارد.«

این اقتصاددان، هزینه ساالنه تامین دارو در کشور را 3 میلیارد دالر عنوان 
کرد و افزود: »گروهي از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در دولت هاي 
اول و دوم روحاني معتقد بودند که ارز ترجیحي را براي واردات دارو حذف 
کنند و دارو با ارز نیمایي وارد کشور شود و بودجه اختصاص داده شده براي 
واردات دارو در اختیار وزارت بهداشت و سازمان هاي بیمه گر قرار داده شود 
تا این سازمان ها براساس میزان مصرف و واردات دارو تصمیم گیري کنند. 
این سیاست بر این اساس توصیه مي شد که نرخ ارز ترجیحي باعث قاچاق 
کاال به کشورهاي همسایه شده و اگر ما قیمت ارز براي دارو را آزاد کنیم از 
آنجایي که قیمت آن به نرخ بین المللي نزدیک مي شود امکان قاچاق دارو 

هم کاهش مي یابد. این مهمترین استدالل طرفداران این سیاست بود.«
میدري با بی��ان اینکه اجراي عدالت نیازمند تکنی��ک و انضباط اداري 
اس��ت، ادامه داد: »ما به دنبال راه حل هاي آسان هستیم اما این راه حل ها 
هزینه هاي سنگین دارند. پس این گونه استدالل ساده لوحانه است. در تمام 
کش��ورها با نظام هاي مختلف اقتصادي، سیاس��ت گذاري در زمینه دارو با 
دولت هاست و مردم با قیمت سر و کار ندارند بلکه با یک سیستم منسجم 

و انضباط یافته دولتي روبه رو هستند.«
او با اش��اره به تخصیص ارز ترجیحي به کاالهاي اساس��ي و نهاده هاي 
دام��ي نیز گف��ت: »کمتر از 10 تج��ار ایراني خوراک دام و طی��ور را وارد 
کش��ور و بین حداقل 25 هزار مرغدار توزیع مي کنند و بعد از تولید مرغ، 
محصول از س��وي توزیع کننده پخش مي شود. در حال حاضر مي توانیم به 
جز سیاست حذف ارز ترجیحي و ادامه آن، راه حل سومي را انتخاب کنیم 
و آن اجراي فاکتور الکترونیکي اس��ت . در کش��ورهاي دیگر این سیاست 
تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده و هیچ ارتباطي با نظام هاي 

کمونیستي ندارد.«
به گفته میدري، »در لیبرال ترین نظام هاي اقتصادي هم دولت بر بخش 
دارو و درم��ان کنترل و نظارت دارد و مس��ئولیت آن را به بازار آزاد نداده 
است. این اقتصادها باور دارند که دولت باید کاال و پول را رصد کند. مثال 
نهاده با هر نرخي وارد کشور شود باید قابل رصد باشد تا مالیات بر ارزش 

افزوده آن گرفته شود.«

تغییر مسیر ارز ترجیحی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد

سهضلعیارز4200تومانی

ح��ذف ارز 4200 تومان��ی از اقتصاد ایران همچون تولدش، بی دردس��ر 
نیست و مخالفان و موافقان زیادی دارد که باعث می شود هر بار به نتیجه 
مشخصی نرس��د، اما این بار شواهد حاکی از آن است که مجلسی ها عزم 
خود را در این رابطه جزم کرده اند، اما دولت احتیاط بیشتری برای حذف 
ارز 4200 تومانی دارد.  به گزارش ایسنا، ارز 4200 تومانی با هدف رساندن 
کاالها به قیمتی ارزان به دس��ت مردم وارد اقتصاد ایران شد، اما شواهد و 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای 
هدف اولیه خود ایفا کند بلکه رانت و فسادهای گسترده ای نیز ایجاد کرد.

این موضوع باعث شد که دولت به تدریج به فکر حذف ارز 4200 تومانی 
بیفتد و اختصاص این ارز از کل واردات را تنها به پنج قلم کاالی اساس��ی 
به همراه بخش��ی از دارو و تجهیزات پزش��کی محدود کند. عالوه بر این، 
هر بار موضوع حذف کامل ارز ترجیحی مطرح شده که تاکنون به نتیجه 
مش��خصی نرسیده اس��ت، زیرا دولت به هر دلیلی از جمله مالحظاتی در 
مورد تبعات ناش��ی از ای��ن حذف و آثار منف��ی آن، تصمیم گیری در این 
مورد را به بررس��ی و اقدام مجلس واگذار کرده اس��ت. ام��ا این بار، اهالی 
مجل��س با وجود اینکه برخی از نماین��دگان ، خطر حذف ارز ترجیحی بر 
افزای��ش قیمت ها و تورم را گوش��زد می کنند، تاکید زی��ادی بر حذف ارز 
4200 تومانی دارند و می خواهند فس��اد و رانت شکل گرفته از طریق آن 
را هرچه سریع تر از بین ببرند. در حالی که دولت، حذف ارز 4200 تومانی 
را منوط به بررس��ی و اقدام مجلس می داند، طبق اعالم عضو کمیس��یون 
برنامه و بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و براساس 
جزء 3 بند ب تبصره 1 قانون بودجه سال جاری، دولت می تواند هر زمان 
بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند. در این زمینه، دولت الیحه 
اصالح ارز 4200 تومانی را ابالغ کرد که طبق آن، س��قف ارز ترجیحی از 
8 ب��ه 12.6 میلیارد دالر افزایش یاف��ت و 27 هزار میلیارد تومان از محل 

مناب��ع حاصل از حذف احتمال��ی ارز 4200 تومانی به خانوارها به صورت 
یارانه نقدی نیز پرداخت می شود که این الیحه، شائبه حذف ارز ترجیحی 
را مطرح کرد؛ در حالی که این الیحه تنها س��قف تخصیص ارز 4200 را 
افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین 
آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی  و اینکه 
در صورت حذف این ارز، مبلغ موردنظر دولت برای یارانه جدید نقدی در 
ازای حذف ارز 4200 تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می گیرد، اعالم 
نش��ده اس��ت . از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال 9.5 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه 
در سقف جدید دولت تنها 3.1  میلیارد دالر باقی می ماند که دولت باید از 
مابه التفاوت این 3 میلیارد دالر، 27 هزار میلیارد دالر یارانه نقدی بدهد که 
برای هر دالر، 9 هزار تومان نصیب دولت می شود. اگر دولت این 3 میلیارد 
دالر را به نرخ میانگین موزون  بفروشد، 70 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت 
به دس��ت می آورد که تنها 27 هزار میلی��ارد تومان آن را یارانه می دهد و 
بدین ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می کند که این پرسش 

را مطرح می کند آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کاالهای اساسی دارد؟
در این بین، تعیی��ن جایگزین برای حذف ارز 4200 تومانی و مدیریت 
تبعات تورمی و منفی حذف آن برای قیمت ها و بازارهای مختلف بس��یار 
مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش 
ش��دید قیمت ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز 4200 تومانی 
برود، زیرا مردم به خاطر افزایش مداوم قیمت ها نسبت به دولت بی اعتماد 
ش��ده اند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات 
غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، 
رئیس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی به بررسی چگونگی حذف ارز 
4200 تومانی پرداخت که در بخش��ی از آن گفته، »آنگونه که اعالم شده 

است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به خاطر اهمیت 
دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارد؛ 
بنابرای��ن در این صورت سیس��تم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش همچنان 
ادامه خواهد یافت.« عالوه بر این، او در یادداش��ت خود به بیان ابهامات و 
پرسش هایی درباره حذف ارز ترجیحی پرداخته و گفته الزم است تا دولت 
به این موارد پاس��خ دهد که یکی از آنها مبنی بر این اس��ت که در صورت 
حذف ارز ترجیحی نهاده های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاس��به 
قیمت آنها و خصوصا محصوالت نهایی این نهاده ها یعنی مرغ، تخم مرغ، 
ش��یر و لبنیات با چ��ه نرخ ارزی خواهد بود؟ همچنی��ن بخش دیگری از 
یادداشت همتی به جایگزین حذف ارز ترجیحی پرداخته که می گوید در 
صورتی که مابه التفاوت حاصل از حذف این ارز، اگر نقدی پرداخت ش��ود، 
آیا در موارد هزینه کرد آن انحراف ایجاد نمی شود؟ آیا براساس آنچه گفته 
می شود با پرداخت به 40 میلیون نفر مقصود حاصل می شود؟ آیا اطالعات 

و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ 
موارد ذکرشده در این گزارش تنها بخشی از ابعاد مهم حذف ارز 4200 
تومانی است که دولت باید به آنها توجه کند و قبل از حذف ارز ترجیحی 
و پرداخت یارانه نقدی در قبال آن، ابتدا تورم را مهار کند و س��پس برای 
مدیریت تبع��ات منفی احتمالی این حذف برنامه ری��زی کند تا منجر به 
تورم نشود، اما آنطور که مجلسی ها می گویند دولت تاکنون برنامه ای برای 
مدیری��ت ارز 4200 تا پایان س��ال جاری ارائه نکرده اس��ت و در دومین 
نشس��ت هم اندیش��ی رئیس جمهور با اقتصاددانان برای بررسی حذف ارز 
4200 تومانی نیز به استناد صحبت های حسین راغفر از حاضرین در این 
جسله، دولت به دلیل خط قرمزهای خود همچون تورم ، معیشت مردم و 
ارزش پ��ول ملی ، تمایلی برای حذف این ارز ندارد و صرفا مجلس��ی ها بر 

حذف ارز ترجیحی اصرار دارند.

پاسکاری ساماندهی ارز 4200 تومانی بین پاستور و بهارستان ادامه دارد

از مجلس اصرار از دولت انکار

بانکنـــامه

دالر در صرافی های بانکی از 28 هزار تومان گذشت
خبرهای خوش برای بازار ارز

در شرایطی که خبر از آزادسازی 3.5 میلیارد دالر از منابع ارزی 
بلوکه ش��ده ایران در یکی از کش��ورها به گوش می رس��د و گزارش 
بانک مرکزی از جریان ارزی در س��امانه نیما و بازار متش��کل ارزی 
نیز این موضوع را تایی��د می کند، قیمت دالر در صرافی های بانکی 
روز گذش��ته از م��رز 28 هزار تومان گذش��ت. در حالی قیمت دالر 
در ب��ازار آزاد تهران با رش��د 160 تومانی به رق��م 28 هزار و 584 
تومان رس��ید که هر دالر در صرافی های بانکی با رشد 129 تومانی 
)در مقایس��ه با روز پنجشنبه گذشته( به کانال 28 هزار تومان وارد 
ش��د و 28 هزار و 129 تومان قیم��ت خورد. قیمت فروش یورو نیز 
با 131 تومان افزایش به 32 هزار و 28 تومان رس��ید. قیمت خرید 
هر دالر 27 هزار و 401 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 31 هزار و 
393 تومان اعالم شد. همچنین هر مثقال طال با کاهش 153 هزار 
تومانی به نرخ 5 میلیون و 320 هزار تومان فروخته ش��د و هر گرم 
طالی 18 عی��ار نیز با کاهش 34 هزار و 200 تومانی، یک میلیون 
و 229 ه��زار و 600 تومان قیم��ت پیدا کرد. در بازار فلزات گرانبها 
نیز قیمت هر س��که امامی با افزایش 54 هزار تومانی، 12 میلیون و 

678 هزار تومان اعالم شد.
در حال��ی ک��ه پیش بینی ها از ت��داوم روند صع��ودی قیمت دالر 
حکایت داش��ت، خبر رس��ید که به تازگی بیش از 3.5 میلیارد دالر 
مسدودشده ایران در یکی از کشورها آزاد و در حال ورود به چرخه 
تجاری کش��ور است. سپس بانک مرکزی نیز در گزارشی اعالم کرد 
که جریان ارزی در س��امانه نیما و بازار متش��کل ارزی بهبود یافته 
و میزان معامالت ارز در س��امانه نیما یا همان سامانه ای که در آن، 
نی��از ارزِی واردکنن��دگان تامین می ش��ود در دوره منتهی به هفته 
س��وم آبان ماه به 3 میلیارد و 715 میلیون دالر رسید. کارشناسان 
معتقدند، تزریق تمام منابع ارزی کشور به بازار می تواند نرخ دالر را 
به 15 هزار تومان و یا کمتر از این برس��اند اما در خوش بینانه ترین 
حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می تواند حفظ شود و بعد از 
آن جهش پیدا می کند. البته اقتصاددانان برای مدیریت نوس��ان در 
بازار ارز پیش��نهاد می کنند تا محدوده معینی از س��وی دولت برای 
نرخ ارز تعیین شود که برخی از آنها، محدوده مناسب برای نرخ ارز 
15 ت��ا 20 هزار تومان می دانند، زیرا به اس��تناد ادعای تحلیلگران، 
پایین ت��ر از این محدوده مش��کالتی را ب��رای تولیدکنندگان ایجاد 

می کند.

بانک ها در پایان تابستان چقدر وام دادند؟
رشد 20 درصدی تسهیالت دهی بانک ها

نگاهی به عملکرد بانک ها و موسس��ات اعتباری در پایان تابستان 
امسال نشان می دهد که مانده تسهیالت اعطایی تا پایان شهریورماه 
در مقایسه با اسفندماه پارس��ال رشد 20.3 درصدی داشته و فقط 
8 درصد از تسهیالت بانکی قرض الحسنه بوده است. طبق اطالعات 
منتشرش��ده از س��وی بانک مرکزی، تس��هیالت اعطایی بانک ها و 
موسس��ات اعتباری تا پایان ش��هریورماه امسال، معادل 2877 هزار 
و 900 میلیارد تومان بوده که نس��بت به اس��فندماه پارسال با رشد 
20.3 درصدی مواجه شده است. همچنین تسهیالت قرض الحسنه 
8.3 درصد از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات اعتباری 
قرض الحس��نه را تش��کیل داده و حجم عمده عملکرد تس��هیالتی 
بانک ه��ا مربوط به مرابحه با 31.2 درصد و فروش اقس��اطی 19.4 
درصد است. به لحاظ عددی در پایان شهریور سال جاری 239 هزار 
و 300 میلیارد تومان از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه 

سال گذشته، 18 درصد رشد را نشان می دهد.
از س��وی دیگر، بانک های تج��اری در کل 436 هزار و 900 میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت کرده اند که با رش��د 19.2 درصدی مواجه 
شده و س��هم وام های قرض الحسنه از این میزان تسهیالت 60 هزار و 
700 میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک های تجاری 
در پایان س��ال گذش��ته 22.1 درصد افزایش یافته است. گفتنی است 
13.9 درص��د از وام های بانک های تجاری را قرض الحس��نه تش��کیل 
می دهد. در بانک های تجاری کشور نیز سهم عمده تسهیالت پرداختی 
مانند بانک ها و موسس��ات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 
28.3 درص��د اس��ت که رقم آن 123 ه��زار  و 800 میلیارد تومان در 
پایان شهریور 1400 بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت 
پرداختی بانک های تجاری در پایان ش��هریورماه به فروش اقس��اطی، 

مرابحه و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
همچنی��ن بررس��ی عملک��رد بانک ه��ای تخصص��ی در پرداخت 
تس��هیالت تا پایان ش��هریورماه امسال نش��ان دهنده این است که 
تس��هیالت اعطایی با 7.5 درصد افزای��ش از رقم 387 هزار و 700 
میلی��ارد تومان به عدد 416 ه��زار و 700 میلیارد تومان رس��یده 
که سهم تس��هیالت قرض الحس��نه از این میزان تسهیالت اعطایی 
بانک های تخصصی معادل 21 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که با 
افزایش 6.5 درصدی در مقایس��ه با اسفند سال گذشته مواجه شده 
اس��ت. گفتنی است که 5.1 درصد از وام های بانک های تخصصی را 

قرض الحسنه تشکیل می دهد.  
بزرگترین بخش تس��هیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی 
کش��ور مربوط به فروش اقس��اطی می ش��ود؛ به نحوی که در پایان 
شهریور امسال 40.4 درصد کل تس��هیالت اعطایی این بانک ها به 
رقم 168 هزار و 400 میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده 
و این رقم در اس��فندماه سال گذش��ته به میزان 168 هزار و 100 
میلیارد تومان بود. بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی 
تس��هیالت قابل توجهی پرداخت کرده ان��د؛ به نحوی که 17 درصد 
کل منابع تس��هیالتی این بانک ها در پایان شهریور امسال به میزان 

70 هزار و 800 میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.
همچنین بررس��ی تس��هیالت اعطای��ی بانک ه��ای غیردولتی و 
موسس��ات اعتباری در پایان شهریورماه امس��ال نشان می دهد که 
تسهیالت این بانک با 23.6 درصد رشد به رقم 2024 هزار و 200 
میلیارد تومان رس��یده است و س��هم تسهیالت قرض الحسنه از این 
میزان تسهیالت 7.8 درصد ) 157 هزار و 200 میلیارد تومان( بوده 
که اعطای این نوع تسهیالت در این نوع بانک ها در شهریور امسال 
18.1 درصد رشد داشته است. همچنین 36.8 درصد کل اعتبارات 
ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم 745 هزار 

و 400 میلیارد تومان بوده است.
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نگرانی سهامداران از انتخاب های تازه در شورای عالی بورس
پای تعارض منافع در میان است؟

تع��دادی از نماین��دگان مجلس با اش��اره به انتخ��اب رئیس هیأت 
مدیره یکی از بانک های خصوصی به عنوان عضو شورای عالی بورس، 
ای��ن انتخاب وزیر اقتصاد و بی توجهی بان��ک مرکزی را باعث نگرانی 

سهامداران بانکی در شرایط فعلی می دانند.
به گزارش خبرآنالین، نمایندگان مجلس در هفته گذش��ته کلیات 
طرح »مدیریت تعارض منافع« را تصویب کردند که هدف از پیگیری 
این موضوع، مبارزه با مفاس��د اقتصادی عنوان ش��ده اس��ت. به طور 
کلی قرار است با تصویب این مصوبه، جلوی موقعیت هایی که منفعت 
ش��خص یا س��ازمان در تعارض با وظایف وی باشد، گرفته شود و در 
می��ان مس��ئوالن و تصمیم گی��ران بخش های مختل��ف همچون بازار 
س��رمایه، ترس یا عالقه به ترجیح منافع ش��خصی و سازمانی به جای 
منافع عمومی وجود نداش��ته باشد، اما در خالل تصویب این موضوع، 
توجه رس��انه ها و تعدادی از نمایندگان به س��مت بورس جلب ش��د؛ 
جایی که به علت تالطم های متعدد و ریزش های سنگین، سهامداران 
خرد با مش��کالت و دغدغه های زیادی مواج��ه بودند و تعارض منافع 
در ای��ن بازار بیش از بس��یاری از موقعیت های دیگر برای جامعه آفت 

داشت.
طبق بررس��ی و گ��زارش برخی اعضای کمیس��یون های مرتبط در 
مجلس، چندین عضو موثر س��ازمان بورس در سمت های مهمی چون 
شورای عالی یا هیأت  مدیره ارکان مختلف بورس به  طور همزمان در 
هیأت مدیره شرکت های خصوصی که عموما فعالیت مالی دارند، عضو 
هس��تند؛ ش��رکت هایی که هر تصمیم بورس، روی ارزش س��هام آنها 
تاثیر جدی دارد که در این میان، حضور در هیأت مدیره بانک ها یکی 

از حساس ترین آنهاست.
احس��ان ارکانی عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس، یکی از 
نمایندگانی بود که بیش��ترین تذک��رات را در این خصوص طی هفته 
گذش��ته انجام داد. او با اش��اره به وضعیت نابس��امان بازار بورس در 
روزهای اخیر گفت: متاس��فانه در س��ال های گذش��ته، برخی مدیران 
ارش��د سازمان بورس و ش��ورای عالی آن، حضوری فعال و پررنگ در 
بخش خصوصی بازار بورس داش��تند که چنین موضوعی، مصداق بارز 
یک بی عدالتی بوده و قطعا مجلس ادامه چنین روندهایی را به صالح 
بازار سرمایه نمی داند. جدیدترین نمونه از این دست، حضور همزمان 
آقای علی سعیدی رئیس هیأت مدیره یک بانک خصوصی در شورای 
عالی بورس اس��ت که باعث تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک های 

حاضر در این بازار شده است.
ارکان��ی با بیان اینکه اعضای ش��ورای عالی ب��ورس نباید در هیأت 
مدیره بانک های خصوصی حضور داش��ته باشند، افزود: مجلس ضمن 
پیگی��ری ای��ن موضوع و تذکر ب��ه وزرای اقتص��اد و رئیس کل بانک 
مرکزی برای تغییر هرچه سریع تر ایشان و سایر افرادی که مسئولیت 
همزم��ان در بورس و بخش خصوصی مرتبط با آن دارند، نس��بت به 
تهی��ه مقررات و قوانین عام و فراگیر در این خصوص هم اقدام خواهد 

کرد.
رحیم زارع، س��خنگوی کمیس��یون تلفیق نی��ز در واکنش به این 
وضعیت بورس، خواس��تار دخالت و پیگیری سریع این تعارض منافع 
توس��ط وزیر اقتص��اد و رئیس کل بانک مرکزی ش��د. البته این آفت 
ب��زرگ تنها در تصدی همزمان دو یا چند ش��غل خالصه نمی ش��ود 
بلک��ه در حوزه ب��ازار بورس و س��رمایه، انواع رانت ه��ای اطالعاتی و 
تصمیم  گی��ری به نفع منافع ش��خصی نیز گزارش ش��ده ک��ه باید به 
این موضوعات نیز رس��یدگی ش��ود. به همین خاط��ر، مصوبه جدید 
مجلس نیز تاکید می کند که مشموالن این قانون نمی توانند در مورد 
نهادهایی که خود، بس��تگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به  
عنوان مشاور، صاحب سهام یا عضو هیأت  مدیره فعالیت دارند،   هیچ 
 گونه مجوزی صادر کنند و در صورت صدور مجوز، عالوه بر لغو مجوز 
به انفصال موقت از ش��ش  ماه تا دو س��ال محکوم خواهند شد. با این 
اوصاف در صورت تصویب این قانون، عضو جدید ش��ورای عالی بورس 
ک��ه همزمان رئی��س هیأت مدیره یک بانک خصوصی اس��ت، پس از 
تصویب هرگونه مجوز در بورس برای بانک مذکور، محکوم به انفصال 
از خدمت خواهد ش��د. حتی ماده دیگر از ای��ن قانون، تاکید می کند 
که هیچ  یک از مش��موالن این قانون نمی تواند هم زمان با اشتغال در 
یکی از نهادهای عمومی،  به هر نوع اشتغال در دیگر نهادهای عمومی 
ی��ا خصوصی مرتبط با ح��وزه کاری از جمله عضویت در هیأت مدیره 
مب��ادرت ورزد که از ای��ن منظر نیز رئیس کل بان��ک مرکزی و وزیر 

اقتصاد باید پاسخگوی این تعارض منافع در انتصاب مذکور باشند.
شاید بسیاری از میلیون ها س��هامدار خرد در کشور، بارها اصطالح 
»ش��ورای عالی بورس« را شنیده باش��ند اما از وظایف و جایگاه مهم 
آن بی خبرن��د. ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار )ک��ه مختصرا به 
آن ش��ورای عال��ی بورس گفته می ش��ود(، نقش اساس��ی و اصلی در 
تعیین راهبردهای بازار س��رمایه و نظارت بر س��ازمان بورس را دارد. 
ش��ورای عالی، ناظر اصلی بر س��ازمان بورس اس��ت. این شورا، مرجع 
سیاس��ت گذاری های بازار س��رمایه به ش��مار می رود و عمال، باالترین 
رکن بازار اوراق بهادار محس��وب ش��ده و تصویب سیاست های کالن 
بازار س��رمایه برعهده آن است که با این اوصاف، یک شغل تمام وقت 
و نیازمند مدیرانی بدون ش��غل تمام وقت در بخش خصوصی به ویژه 

حوزه پولی و مالی است.
جایگاه های حقیقی این شورا از جمله خبرگان مالی که اکنون انتصاب 
یکی از آنها با واکنش مجلس و کارشناسان همراه شده، می توانند حداکثر 
در دو دوره این ش��ورا حضور داش��ته باش��ند و به علت نفوذ خاص آن، 
»افرادی که جزو کارکنان بورس و اوراق بهادار یا جزو هیأت مدیره باشند، 
امکان حضور در این ش��ورا را ندارند.« با چنین تاکیدات مهمی، چگونه 
امکان فعالیت همزمان یک عضو ش��ورای عالی در جایگاه ریاست هیأت 
مدیره یک بانک پذیرفته ش��ده در این بازار، از نظر مس��ئوالن اقتصادی 
دولت فعلی، فاقد مشکل است؟ این حساسیت و اهمیت به گونه ای است 
که طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، حتی انجام هرگونه 
معامالت اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم 
در انجام معامالت مذکور توسط اعضای شورا ممنوع است و آنها موظفند 
فعالیت های اقتصادی و مالی خود و همچنین مش��اغل تمام وقت یا پاره 
وقت خود را که طی دو س��ال اخیر به آن اش��تغال داشته  اند یا دارند، به 
رئی��س قوه قضائیه گزارش دهند. ب��ا این اوصاف باید منتظر ماند و دید، 
باالخره این وضعیت که موجب نگرانی سهامداران سایر بانک ها )که از این 
کمک مس��ئوالن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برخوردار نشده اند( تا چه 
زمانی ادامه خواهد داشت و موضوع، از طریق دخالت مجلس حل خواهد 

شد یا قوه قضائیه.

شاخص کل بورس میانه کانال 1.4 میلیونی و آیفکس میانه کانال 20 هزار واحدی را از دست دادخبرنــامه

شنبهسرخپوشبازارسرمایه

این پرسش برای فعاالن بازار سرمایه همواره مطرح است که دو متغیر مهمی 
که انتظار می رود دس��تخوش تغییر ش��وند یعنی سرنوشت برجام و نیز دالر 
4200 تومانی چه تأثیری بر روند بازار س��رمایه خواهند داشت؟ کارشناسان 
خوش بینانه ترین شرایط را احیای برجام و حذف دالر 4200 تومانی می دانند 
که با فرض آن، س��ودآوری صنایع بورسی افزایش و روند رو به رشد شاخص 
نیز ادامه خواهد یافت. در مقابل بدترین شرایط برای بورس زمانی رقم خواهد 
خورد که بدون برجام، پیامدهای بعدی آن نیز شروع شود. عالوه بر این، ادامه 
تخصیص ارز 4200 تومانی نیز می تواند سودآوری برخی صنایع را کاهش دهد 
که نتیجه آن، افت کلی بازار و از دست رفتن جذابیت آن برای سرمایه گذاران 
خواهد بود. در این زمینه، احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با ایرناپالس، چش��م انداز بورس تا پایان امسال را برای دو متغیر تأثیرگذار بر 
ای��ن بازار یعنی برجام و نرخ ارز ترجیحی تحلیل کرد و گفت: در س��ناریوی 
خوش بینانه درباره توافق هس��ته ای یعنی احیای برجام، بهترین شرایط برای 
بازار سرمایه رقم خواهد خورد. در واقع فعاالن بازار سرمایه، همیشه نیم نگاهی 
ب��ه بازارهای موازی دارند. با احیای برجام، بازارهای موازی مانند بازار ارز، طال 
و کاالهای بادوامی همچون خودرو، رشد بیشتری نخواهند داشت و چه بسا، 

بخشی از ارزش خود را نیز از دست خواهند داد.
او همچنین با یادآوری کاهش کسری بودجه دولت در سناریوی احیای برجام 
و تأثیر آن بر بورس افزود: با احیای برجام، کسری بودجه دولت نیز بهبود می یابد 
و انتظار می رود نرخ اوراق بدهی که هم اکنون حدود 22 درصد اس��ت پس از 

احیای برجام و با کاهش کسری بودجه دولت، کاهش خواهد یافت.
تأثیر دیگر احیای برجام بر بازار سرمایه از مسیر نرخ ارز خواهد بود و به گفته 
اشتیاقی، انتظار می رود که با احیای برجام، نرخ ارز به نرخ نیمایی برسد و بازار 
سهام با این نرخ، سودآور است. بنابراین با احیای برجام، بازاری که اکنون در کف 

خود قرار دارد همچنان بازدهی خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه، دیگر تأثیر مثبت احیای برجام را کاهش هزینه 
نقل وانتقاِل مالِی بین المللی و کاهش هزینه های حمل کاال دانست که سودآوری 

شرکت های بورسی را افزایش می دهد. در مجموع، احیای برجام بهترین سناریو 
برای بازار سرمایه است و با فرض احیای برجام، اکنون بازار سرمایه، جذاب و 

روبه رشد است.
اشتیاقی سپس چش��م انداز بورس در شرایط عدم احیای برجام نسبت به 
دیگر بازارها را مقایسه کرد و گفت: اگر برجام احیا نشود، انتظار می رود بازارهای 
موازی بورس جذابیت بیشتری پیدا کنند. عالوه بر این، عدم احیای برجام این 
شائبه را ایجاد می کند که سیاست قیمت گذاری دستوری ادامه یابد و جای خود 

را به قیمت های رقابتی و کشف قیمت در بازار ندهد.
اما یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار س��رمایه، سرنوشت تخصیص 
دالر 4200 تومانی است. اشتیاقی درباره تأثیر دالر 4200 تومانی بر بورس نیز 
گفت: به  نظر می رسد این شیوه تخصیص ارز با توجه به کسری منابع ارزی، 
کسری بودجه و نیز فساد و رانت گسترده  نرخ ترجیحی و عدم تحقق هدف 
سیاست گذار، امکان تداوم نداشته باشد. بنابراین بهترین گزینه برای بازار ارز، 
حذف دالر 4200 تومانی، تعادل در نرخ های نزدیک نیما و پرداخت یارانه به 

دهک های آسیب پذیر به عنوان سیاستی جبرانی است.
وی سناریوی حذف ارز 4200 تومانی را دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم 
برای بازار س��رمایه و شرکت های بورسی دانست و توضیح داد: بخشی از بازار 
س��هام و به  طور خاص ش��رکت های دارویی، زراعی و شرکت های خوراکی با 
حذف دالر 4200 تومانی به طور مستقیم بهره مند می شوند. حذف دالر 4200 
تومانی این شرکت ها را از قاعده قیمت گذاری خارج می کند و قیمت محصوالت 
آنها در بازار تعیین خواهد شد و بنابراین حاشیه سود آنها با افزایش نرخ، افزایش 

می یابد.
اشتیاقی تأثیر غیرمستقیم حذف دالر 4200 تومانی را بر دیگر شرکت ها و 
صنایع بورسی، از مسیر کاهش کسری بودجه تحلیل کرد و گفت: انتظار داریم 
با حذف دالر 4200 تومانی، کسری بودجه دولت تا حدودی کاهش یابد و به 
 دنبال آن نرخ اوراق بدهی مدیریت شود و بورس همچنان بتواند جایگاه خود را 

به عنوان نخستین  بازار جذاب برای سرمایه گذاری حفظ کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان سناریوی بدبینانه درباره متغیر ارز برای 
بازار سرمایه را ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی دانست و گفت: برای شرکت ها 
و صنایعی که به طور مستقیم از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند احتمال کاهش 
سودآوری با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی وجود دارد و دیگر شرکت ها و 
صنایع نیز از مسیر افزایش کسری بودجه آسیب خواهند دید. همچنین انتظار 
می رود با افزایش کس��ری بودجه، فشار روی نرخ اوراق بیشتر می شود و نرخ 
اوراق از نرخ های کنونی نیز فراتر خواهد رفت و در نتیجه بورس، جذابیت خود 

را از دست خواهد داد.

از سرنوشت برجام تا ارز ترجیحی
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فرصت امروز: بازار سرمایه هفته چهارم آبان ماه را با روند نزولی آغاز کرد 
و ش��اخص بورس تهران با افت بیش از 17 هزار واحدی، میانه کانال 1.4 
میلیون واحدی را از دست داد. آیفکس نیز با کاهش 169 واحدی از میانه 
کانال 20 هزار واحدی پایین رفت. پس از آنکه بورس تهران در هفته    ای که 
گذشت، به واسطه حمایت های کالمی اندکی جان گرفت و شاخص بورس 
تهران با رشد بیش از 4 درصدی، کمی از زیان گذشته سهامداران را جبران 
ک��رد، در آغاز هفته چهارم آبان ماه بازار س��رمایه بار دیگر عقبگرد کرد و 

شاخص ها روزی نزولی را پشت سر گذاشتند.
در جریان معامالت روز ش��نبه 22 آبان ماه، شاخص کل بورس تهران با 
کاه��ش 17 هزار و 302 واح��دی به رقم یک میلیون و 439 هزار واحد و 
ش��اخص کل با معیار هم وزن با 3 هزار و 341 واحد افزایش به رقم 387 
هزار و 942 واحد رسید. بر پایه معامالت نخستین روز معامالتی این هفته، 
بیش از 5 میلیارد و 840 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
46 هزار و 611 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. 
ش��اخص بازار اول، کاهش 13 هزار و 917 واحدی و شاخص بازار دوم نیز 
کاهش 30 هزار و 950 واحدی را تجربه کردند. در آن سوی بازار سرمایه 
نیز شاخص کل فرابورس همگام با شاخص کل بورس، روندی نزولی داشت 
و آیفکس با افت 169 واحدی از میانه کانال 20 هزار واحدی پایین رفت، تا 

شنبه سرخ پوش بازار سرمایه بیش از پیش خودنمایی کند.
گروه فرآورده های نفتی صدرنشین شدند

در معامالت روز گذش��ته بورس تهران، 115 نماد بورسی مثبت و 266 
نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی شیراز )شیراز( با 440 واحد، 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 379 واحد، پتروشیمی خراسان )خراسان( 
با 231 واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 221 واحد، 
فوالد خوزس��تان )فخوز( با 180 واحد، نفت پارس )شنفت( با 171 واحد، 
پتروش��یمی جم )جم( با 126 واحد، گروه صنعتی پاکش��و )پاکشو( با 96 
واحد، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان )وسکرمان( با 88 
واحد، شرکت س��رمایه گذاری اس��تان آذربایجان غربی )وساغربی( با 87 
واح��د، صنعت غذایی کورش )غکورش( ب��ا 80 واحد، صنعتی زرماکارون 
)غزر( با 76 واحد و سپید ماکان )سپید( با 75 واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 3 هزار 
و 375 واح��د، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با یک ه��زار و 613 واحد، 
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 314 واحد، 

پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 65 واحد، پاالیش نفت تهران 
)شتران( با 906 واحد، بانک ملت )وبملت( با 880 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با 850 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 684 
واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 635 واحد و بانک تجارت )وتجارت( با 
515 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. همچنین شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(،   بانک 
مل��ت )وبملت(، ملی صنایع مس ای��ران )فملی(، پاالیش نفت بندرعباس 
)ش��بندر(، گروه دارویی برکت )برکت( و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( از 

جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
گ��روه فرآورده ه��ای نفتی با 43 هزار و 873 معامل��ه به ارزش 3 هزار و 
587 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 47 هزار و 147 معامله به ارزش 3 
هزار و 332 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 46 هزار و 289 معامله 
ب��ه ارزش 2 ه��زار و 740 میلیارد ریال، گروه بانک ها ب��ا 30 هزار و 217 
معامل��ه ب��ه ارزش 2 هزار و 589 میلیارد ریال و گ��روه مواد دارویی با 23 
هزار و 541 معامله به ارزش یک هزار و 480 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس کانال 20.5 واحدی 
را از دست داد و با 169 واحد کاهش به رقم 20 هزار و 478 واحد رسید. 
برپایه معامالت نخس��تین روز هفته در فرابورس ایران، بیش از 2 میلیارد 
و 334 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 77 هزار و 291 
میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. در معامالت روز شنبه، 121 نماد فرابورسی 
مثب��ت و 126 نماد منفی بودند که از میان آنها ش��رکت صنعتی مینو با 
15 واح��د، بیمه کوثر با 10 واحد، ش��رکت پاالیش نفت الوان با 9 واحد، 
گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی با 6.07 واحد و ش��رکت سنگ آهن 
گهرزمین با 6.04 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. 
همچنین شرکت پتروشیمی زاگرس با 48 واحد، شرکت پلیمر آریاساسول 
با 46 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین با 17 واحد، شرکت ذوب 
آهن اصفهان با 15 واحد و ش��رکت فرابورس ایران با 14 واحد بیش��ترین 

تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند.
سایه تردید به تاالر شیشه ای بازگشت

ب��ورس در هفته گذش��ته کمی جان گرفت و نه تنه��ا نماگر اصلی تاالر 
شیش��ه ای با رش��د بیش از 4 درصدی، کمی از زیان گذشته سهامداران را 
جبران کرد بلکه ارزش معامالت نیز اندکی نسبت به هفته های پیش از آن 
افزایش یافت. آنچه در س��ومین هفته آبان    ماه به تقویت تقاضا و امیدواری 

سهامداران منجر شده بود، تاکید بر لزوم همگرایی دو بازار پول و سرمایه و 
ادامه حمایت های کالمی از بازار سهام بود که در پایان هفته با انتشار خبر 
افزایش نرخ فروش خودروسازان، پازل حمایت از بورس را تکمیل کرد، اما 
به یکباره لغو این خبر خودرویی که بورس    بازان از آن به  عنوان نخس��تین 
گام در جهت حذف قیمت گذاری دس��توری ی��اد می کردند، بار دیگر آب 
سردی بر سر بازار ریخت تا احتمال از دست رفتن همین اعتماد باقی مانده 
بازه��م پررنگ ش��ود. اتفاقی که در معامالت روز گذش��ته رخ داد تا تاثیر 
منفی این مهم )قیمت گذاری دستوری( در معامالت بورس بیش از پیش 
مشخص شود. به اعتقاد کارشناسان، در حالی مسیر برای صعود قیمت ها 
هموار ش��ده بود که سیاست های یک بام و دو هوای دولت بار دیگر تردید 
به جان بورس    بازان انداخت و حال باید دید سهامداران در ادامه هفته چه 

سیاستی را در پیش خواهند گرفت.
در این باره یک فعال بازار سرمایه بر این باور است که بازگشت ثبات و 
بازسازی اعتماد مخدوش شده سهامداران از جمله مهمترین اقداماتی است 

که دولت باید در راستای ایجاد آرامش در بازار سرمایه انجام دهد.
محمدعلی احمدزاده  اصل با اش��اره به تبعات قیمت گذاری دستوری به 
سنا می گوید: در بازار خودرو به عنوان یکی از بازارهای رقیب بازار سرمایه 
علی رغم اینکه هیچ مزیتی در صنعت خودرو مش��اهده نمی شود، این بازار 
حتی برای دو س��ال آینده نیز فروش های خود را انجام داده  است. این در 
حالی است که آثار آن در بازار سرمایه و در میان سهامداران این بازار نمود 
پیدا نخواهد کرد. حتی این اقدام در صنعت خودروسازی منفعت چندانی 

به همراه نداشته است.
به گفته احمدزاد اصل، از میان برداش��تن قیمت گذاری دستوری افزون 
بر اینکه از الزامات صنعت خودروسازی به  شمار می رود، یکی از انتظارات 
اهالی بازار س��رمایه نیز بوده است. علی رغم تمام تالش ها و وعده وعیدها، 
این موضوع تحقق نیافته و صنعت خودروس��ازی را با چالش هایی مواجه 

کرده است.
او همچنین به دغدغه دیگر س��هامداران در صنعت پتروش��یمی اشاره 
می کند و می افزاید: این بازار اکنون نگران قیمت خوراک است. الزمه مرتفع 
کردن این نگرانی ها و بازگرداندن اعتماد نسبی در بازار سرمایه، این است 
که وزارت اقتصاد به عنوان پیش��انی بازار سرمایه که مسئولیت این بازار را 
عهده دار است، نخست باید موضوعات را برای فعاالن و متخصصان این بازار 
تشریح کند. گام بعدی، ایجاد سیاست گذاری هایی در راستای همسوشدن 

بخش های مختلف اقتصادی وزارتخانه های مربوطه است.
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ارتقای کیفی خودرو وابسته به تقویت 
ارتباط میان خودروسازان، قطعه سازان و 

مجموعه سازی ها است
عض��و هیأت مدیره خان��ه صنعت، معدن و تج��ارت ایران گفت 
تقویت ارتباط میان خودروس��ازان، قطعه س��ازان و مجموعه سازان 
ب��ر ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام ش��ده و پیش��رفت هر دو 

صنعت موثر است.
آرم��ان خالقی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
تقوی��ت ارتباط میان خودروس��ازان و قطعه س��ازان و برنامه وزیر 
صم��ت مبنی بر کاه��ش تعداد حدود 800 قطعه س��از به حداکثر 
100 مجموعه س��از و تاثیر آن بر کنت��رل کیفیت و قیمت قطعات 
اظهار داشت: آثار مثبت ناشی از تقویت ارتباط میان خودروسازان 
و قطعه س��ازان و همچنین ت��وان صنعت قطعه س��ازی به صنعت 
خودرو بازمی گردد و در مقابل، استحکام صنعت خودروی کشور و 
ارتقای توان واقعی در حوزه ساخت داخل از لحاظ کیفی و قیمت 

تمام شده نیز بر رشد و پیشرفت قطعه سازی ها اثرگذار ست.
وی اف��زود: با توجه به تنوع و تعدد زیاد و طیف وس��یع قطعات 
م��ورد اس��تفاده در تولید خ��ودرو، فناوری س��اخت، تجهیزات و 
ماش��ین آالت قطعه سازان نیازمند به روزرس��انی و نوسازی است و 
عالوه بر آن قطعه س��ازان می بایس��ت توان مالی برای برخورداری 
از س��رمایه در گردش کافی به منظور به روزرسانی تجهیزات را در 

اختیار داشته باشند.
عض��و هیأت مدی��ره خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران گفت: 
انج��ام تعه��دات مال��ی خودروس��ازان در موعد مقرر نس��بت به 
قطعه س��ازان، امکان تامین به موقع م��واد اولیه و قطعات موردنیاز 

قطعه سازان به میزان کافی را فراهم می سازد.
خالق��ی درخص��وص آم��وزش  و مباح��ث مرتب��ط ب��ا ارتقای 
استانداردهای ساخت در قطعه سازی بیان کرد: به منظور برقراری 
ارتباط میان قطعه سازان داخلی و مصرف کنندگان خارج از کشور، 
می بایست قطعه س��ازان از بازار بزرگ تری برخوردار باشند و برای 
تحقق ای��ن امر، افزایش تیراژ و همزمان��ی آن با ارتقای کیفیت و 
ب��ه دنبال آن کاهش قیمت تمام ش��ده در تولی��د قطعات اهمیت 

بسزایی دارد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: 
بخشی از قطعاتی که بدین ترتیب در داخل به تولید می رسند، در 
بازار داخلی مورد استفاده قرار می گیرند و بخشی نیز در بازارهای 
خارج��ی عرضه می ش��وند. این روند ب��ه پای��داری تولید قطعات 
باکیفیت و قیمت مناس��ب و در نهایت دسترس��ی عموم به کاالی 

خودرو با قیمت مناسب کمک خواهد کرد.
وی درخصوص استفاده از مجموعه سازان در تولید قطعات گفت: 
برخی از قطعات به طور مستقیم و برخی دیگر به صورت مجموعه 
در تولید خودرو مورد استفاده قرار می گیرند. تقویت مجموعه ها در 
امتداد یکدیگر یک نگاه کلی و راهبردی اس��ت و تقویت و ارتقای 
کیفی صنعت خودروی کش��ور وابسته به تقویت مجموعه سازی ها 

است.
خالق��ی در پای��ان درخص��وص ارتب��اط می��ان قطعه س��ازان، 
مجموعه س��ازان و خودروسازان خاطرنش��ان کرد: قطعه سازان به 
عنوان تامین کنندگان قطعات موردنیاز واحدهای مجموعه س��ازی 
در ص��ورت به روزرس��انی تجهی��زات، پرداخت به موق��ع مطالبات 
آنها، برخورداری از س��رمایه در گردش کافی و بازارهای صادراتی، 
تامین کنندگان قابل اطمینانی برای مجموعه س��ازها خواهند بود و 
در مقابل مجموعه س��ازان نیز می بایس��ت در قراردادها به گونه ای 
عمل نمایند که مطالبات قطعه س��ازان به موقع پرداخت ش��ود. به 
طریق اولی، تس��ویه به موقع مطالبات مجموعه س��ازان از س��وی 
خودروس��ازان نیز ایفای تعهدات نس��بت به قطعه سازان را موجب 

می شود.

نماگربازارسهام

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران 
از وضعیت قیمت ها، عرضه و تقاضا در بازار لوازم یدکی خبر داد.

س��ید مهدی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
آرامش بر بازار لوازم یدکی خودرو حاکم اس��ت و کمبود و گرانی در بازار 
وجود ندارد. وی با اشاره به کاهش تقاضا در بازار لوازم یدکی این عامل را 
موجب بروز رکود در بازار دانست و گفت: عرضه قطعات به بازار با مشکلی 

مواجه نیست، اما فراوانی تقاضا تحرک بازار را در پی خواهد داشت.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران 
افزود: در ماه های اخیر قیمت قطعات افزایش��ی نداشته ضمن اینکه رکود 
همچنان برقرار است، اما رونق ساخت و سازها به کمک دولت، موجب رونق 

صنوف از جمله خروج بازار لوازم یدکی از رکود خواهد شد.

کاظم��ی بیان کرد: در صورت خرابی خودرو و نیاز به تعمیرات، مراجعه 
به فروش��ندگان لوازم یدکی افزایش می یابد، ام��ا در حال حاضر به دلیل 
کاه��ش ترددها و همچنین کاهش تعمیرات به دلیل گرانی قطعات، لوازم 
یدکی با توجه به اینکه در زمره کاالی اساسی مردم نیست، در مقایسه با 
س��ایر کاالها رش��د قیمت چندانی را تجربه نکرده است. وی با بیان اینکه 
کاهش تقاضا موجب کاهش عرضه قطعات به بازار نش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: به دنبال تاکید ریاس��ت جمهوری و ق��وه قضائیه بر ترخیص کاالها 
از گمرکات، س��هولت در واردات و ترخی��ص تدریجی قطعات خوابیده در 
گمرکات اتفاق افتاده اس��ت. س��خنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی 
خودرو و ماش��ین آالت تهران درخص��وص وضعیت تولید قطعات داخلی و 
روند عرضه قطعات داخلی به بازار گفت: اکنون کارخانجات تولید قطعات 

یدکی در س��ه شیفت فعالیت دارند و میزان تولید در مقایسه با یک سال 
گذش��ته افزایش یافته است. کاظمی در پایان درخصوص وضعیت بازار از 
لح��اظ قطعات بی کیفیت، قاچاق و قطعات فیک و غیراصلی خاطرنش��ان 
کرد: کماکان قطعات بی کیفیت در بازار یافت می ش��ود و دولت تصمیمی 
در رابطه با جلوگیری از ورود این قطعات به بازار اتخاذ نکرده است. ضمن 
اینک��ه قاچ��اق در صنف لوازم یدکی چن��دان رواج ن��دارد و یا در صورت 
وقوع آن لطمه  ای به مصرف کنندگان وارد نمی س��ازد زیرا بیش��تر مربوط 
به خودروهای کم تردد اس��ت که فروشندگان اندکی را نیز دربر می گیرد، 
به همین دلیل تامین قطعات آن با مشکل کمبود مواجه است، اما اعضای 
صنف حداکثر تالش خود را در جهت تامین این قطعات از طریق هوایی یا 

مسافری به عمل می آورند.

ادامهرکوددربازارلوازمیدکیبهدلیلکاهشتقاضا

رئیس جمهور ب��ا تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان واکس��ن 
داخلی کرونا، گفت برای حمایت از زحمات این تولیدکنندگان حتما باید 
پیش خرید واکس��ن داخلی مورد تأیید وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی انجام شود. به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه 
در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا، اقدام ش��رکت های داخلی در تولید 
واکس��ن کرونا را بسیار ارزشمند دانست و اظهار داشت: حمایت از فعالیت 
و تولید واکس��ن داخلی توسط این شرکت ها، جزو اولویت های دولت است 
و در این راس��تا پیش خرید این تولیدات، می تواند آنها را نسبت به ادامه و 

گسترش فعالیت های شان امیدوارتر کند.
رئیس جمهور با قدردانی از تالش و فداکاری شبانه روزی و خستگی ناپذیر 

کادر بهداش��ت و درمان و همه کسانی که در مقابله با بیماری کرونا نقش 
دارند، گفت: امیدواریم با همکاری مردم شریف کشورمان بتوانیم به نقطه 
اطمینان بخشی در مهار این بیماری برسیم و با افزایش میزان واکسیناسیون 

به بیش از 80 درصد از سالمت مردم صیانت کنیم.
رئیس��ی پرهی��ز از هرگون��ه اقدام��ی که موج��ب سس��تی در رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی می ش��ود را ضروری دانست و گفت: نباید نتیجه 
هوشمندسازی برخی محدودیت ها باعث عادی انگاری و سستی در مراعات 
مقررات بهداش��تی باشد. رئیس��ی با تاکید بر کنترل رفت و آمد از طریق 
مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه برخی از 
کشورهای همسایه با موج جدید بیماری مواجه شده اند، الزم است از تردد 

افراد بدون داش��تن تس��ت منفی از مرزهای کشور جلوگیری شود. رئیس 
جمه��ور همچنین با تاکید بر لزوم بازنگری در مصوبات قبلی س��تاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت: در این بازنگری باید مش��خص ش��ود که چه میزان 
از مصوبات اجرایی و عملیاتی ش��ده و چه تعداد از آنها، موضوعیت خود را 
بعضا با توجه به تغییر شرایط از دست داده است و انجام این کار می تواند 

در تصمیم گیری های بعدی به ستاد مؤثر باشد.
همچنین در این جلس��ه با توجه به موفقیت های چش��مگیر در کاهش 
آسیب های ناش��ی از کرونا، موضوع اجرای طرح محدودیت های هوشمند 
در سراس��ر کش��ور به ویژه چند اس��تان با وضعیت قرمز در جلسه امروز 

بررسی شد.

////////////////////

برای حمایت از تولیدکنندگان، حتما پیش خرید واکسن داخلی کرونا انجام شود

//////

//////
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 4 دلیل درست
برای فروش یک کسب و کار کوچک 

به قلم: دنیس هیل
مشاور کسب  و کار
مترجم: امیر آل علی

یکی از س��واالت همیش��گی کارآفرین ها این اس��ت که چه 
زمان��ی باید کس��ب و کار خود را به فروش برس��انند. در این 
زمینه توصیه اولیه این اس��ت که اگر صاحب یک کسب و کار 
بزرگ هس��تید، ابدا به فکر فروش نباش��ید. درواقع این اقدام 
تنها زمانی توجهی دارد که در آس��تانه ورشکس��تگی باشید و 
معموال فروش برندهای بزرگ، به معنای ضرر کردن محسوب 
می ش��ود. با این ح��ال در رابطه با کس��ب و کارهای کوچک، 
این موضوع به مراتب س��اده تر است. با این حال انتخاب زمان 
اش��تباه، می تواند نتایج بس��یار بدی را به همراه داشته باشد. 
در این رابطه با توجه به پتانس��یل رش��د باال برای کس��ب و 
کارهای کوچک، باید نسبت به تصمیم خود دقت عمل باالیی 
را داشته باشید. با این حال چهار دلیل درست وجود دارد که 
می توانید به آنها برای فروش کسب و کار کوچک خود اعتماد 
نمایی��د. نکته ای که باید ب��ه آن توجه نمایید این اس��ت که 
اگرچه حتی یک دلیل هم می تواند مبنای تصمیم گیری باشد، 
با این حال بهتر اس��ت که حداقل دو مورد را مشاهده کنید و 
بعد تصمیم گی��ری نمایید. درواقع تصمیم به فروش باید پس 
از بررسی های متعدد و تالش برای تغییر اوضاع صورت گیرد. 

1-قدرت ریسک خود را از دست داده اید 
یک کس��ب و کار کوچک برای اینک��ه بتواند در بازاری که 
ابرقدرت ها حضور دارند، حرفی برای گفتن داش��ته باشد باید 
ریس��ک نماید و ای��ن موضوع کامال حیاتی اس��ت. تحت این 
ش��رایط اگر به عنوان مدیر ش��رکت قدرت ریسک خود را از 
دست داده اید، طبیعی است که دیگر رشد چندانی را نخواهید 
کرد و تحت این ش��رایط ف��روش برند، اقدامی هوش��مندانه 
خواهد بود. این موضوع باعث خواهد ش��د تا بتوانید برند خود 
را در اختی��ار فردی قرار دهید که با توجه به قدرت ریس��ک 
باالت��ر خود، آین��ده بهتری را ایجاد نماید. تحت این ش��رایط 
طبیعی است که برند شما با قیمت مناسبی خریداری شود. با 
این حال اگر برند ش��ما به حالت ساکن درآید، دیگر جذابیت 
الزم ب��رای بازار را پی��دا نخواهید کرد و طبیعی اس��ت که با 
مشتریان کمتری هم مواجه شوید که دیگر حاضر به پرداخت 
مبلغ قابل توجه نیستند. به همین خاطر شما باید سریعا این 
موضوع را تش��خیص دهی��د که آیا قدرت ریس��ک خود را از 

دست داده اید و یا همچنان می توانید به قدرت ادامه دهید. 
2-بیش از حد خسته هستید

اگرچه کارآفرینی یک ش��غل بسیار جذاب به نظر می رسد، 
ب��ا این حال واقعیت این اس��ت که این ح��وزه را باید یکی از 
سخت ترین ها به حس��اب آورد. درواقع بسیاری از افراد حتی 
نمی توانند فش��ارهای سال اول فعالیت را تحمل نمایند و این 
موضوع حتی زندگی ش��خصی آنها را نیز دستخوش تغییرات 
منف��ی می کند. در ای��ن زمینه نکته ای که بای��د به آن توجه 
داش��ته باشید این است که ش��ما باید درجه خستگی خود را 
بسنجید. درواقع ممکن است به خاطر حجم کاری باالی طی 
چند روز، احس��اس خس��تگی نمایید. پ��س از مرخصی چند 
روزه، ب��ه حالت س��ابق بازگردید. تحت این ش��رایط تصمیم 
برای فروش ش��رکت ابدا عاقالن��ه نخواهد بود. با این حال اگر 
اس��تراحت نیز منجر به بازگش��ت به وضعیت سابق نمی شود، 
این موضوع را باید جدی گرفت و یکی از نش��انه های آن است 
که ش��ما بهتر است که ش��رکت را به فروش برسانید. درواقع 
هیچ آینده مناسبی نمی توان برای یک کسب و کار تصور کرد 
ک��ه مدیر آن انرژی الزم را ندارد. این موضوع نه تنها وضعیت 
شرکت را در مس��یر نزولی قرار می دهد، بلکه تهدیدی جدی 
برای سالمت شما نیز خواهد بود. تحت این شرایط بهتر است 
که کس��ب و کار خ��ود را قبل از وقوع ی��ک بحران به فروش 

برسانید تا حداقل تالش های قبلی، به هیچ تبدیل نشود. 
3-انگیزه خود را از دست داده اید 

از دس��ت رفتن انگیزه ممکن است دالیل بسیار متنوعی را 
داش��ته باشد. برای مثال ضرر کردن مداوم، یکی از نمونه های 
رایج محس��وب می ش��ود. درواقع این احتمال وجود دارد که 
تصورات ش��ما با واقعیت بازار همخوانی نداشته باشد. در این 
زمینه از دس��ت دادن انگی��زه از دیگر نش��انه های مهم برای 
فروش شرکت محسوب می شود. درواقع این نکته را فراموش 
نکنید که ش��ما به عنوان مدیر شرکت، الگوی کارمندان خود 
هستید و بدون ش��ک بی انگیزه بودن شما به آنها نیز سرایت 
خواهد کرد. تحت این شرایط طبیعی است که نتیجه خوبی از 
دل یک تیم بی انگیزه به دست نیاید. در این راستا فروش یک 
کسب و کار همواره به معنای بیکار شدن کارمندان و از دست 
رفتن تالش ها نبوده و می توانید صرفا سهام خود را به فروش 
برس��انید تا س��هامدار جدید، یک مدیر توانا را مورد استفاده 
قرار دهد. به همین خاطر شما نباید ابدا نگران وضعیت شغلی 

کارمندان خود باشید.  
4-در فکر اقدامی جدید هستید 

در بازار متغیر حال حاضر، طبیعی است که شاهد تغییرات 
گسترده باشیم. تحت این شرایط یک بازار ممکن است جایگاه 
س��ابق خود را از دس��ت بدهد و فضا برای یک کس��ب و کار 
جدید مهیا ش��ود. تحت این شرایط فروش شرکت و استفاده 
از بودجه برای حوزه س��ودآورتر، یک اقدام کامال هوشمندانه 
خواهد بود. در این رابطه حتی عالقه شخصی نیز یک تصمیم 
درس��ت خواهد بود. درواقع ممکن است شما ابتدای کار خود 
را حوزه ای انتخاب کرده باش��ید تا بتوانید س��رمایه الزم برای 
هدف اصلی را به دس��ت آورید. با این حال توصیه می شود که 
نسبت به انتخاب جدید خود، اطمینان الزم را به دست آورده 
و عجوالنه تصمیم نگیرید. درواقع اگر تغییر مداوم حوزه کاری 
به عادت شما تبدیل ش��ود، هیچ گاه قادر نخواهید بود تا یک 
کسب و کار کوچک و نوپا را به برندی بزرگ تبدیل نمایید. 
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با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی سال، بررس��ی آمارها برای شروع سالی بهتر، 
از جمله اقامات رایج محس��وب می شود. در این رابطه با توجه به اهمیت فوق العاده 
ش��بکه های اجتماعی، آگاهی از ترندها به اقدامی بسیار مهم تبدیل شده است که 
در این زمینه، اینس��تاگرام به مراتب بهتر توانسته تا کسب و کارها و سلبریتی ها را 
به س��مت خود جذب نماید. در این رابطه آمارها حاکی از آن است که بیش از 90 
درصد کاربران میلیاردی اینستاگرام، حداقل یک کسب و کار را دنبال می  کنند که 
این موضوع نکته ای بسیار مهم است. در این راستا هرچه زودتر ترندها را شناسایی 
کنید، زمینه بهتری برای آماده شدن خواهید داشت. آمار بسیار امیدوارکننده درباره 
اینستاگرام این است که در طول بیش از 10 سال فعالیت، هیچ گاه با اتهامی نظیر 
سوءاستفاده از اطالعات کاربران خود مواجه نشده و تحریمی برای آن وجود ندارد. 
درواقع اینس��تاگرام از جمله معدود شبکه های اجتماعی است که در تمامی جهان، 
اجازه فعالیت دارد. به همین خاطر نیز بررس��ی آن برای هر کسب و کاری ضروری 
است. در ادامه 12 ترند احتمالی اینستاگرام در سال 2022 را بررسی خواهیم کرد. 

1-بخش فروشگاه محبوبیت فوق العاده ای را پیدا خواهد کرد
روند استفاده از بخش فروشگاه، در دو سال اخیر رشد بسیاری را داشته است. با 
این حال یک تصور غلط در این رابطه وجود دارد که تنها کس��ب و کارهای بزرگ 
باید از این بخش اس��تفاده کنند. این امر در حالی اس��ت که چنین قابلیتی باعث 
سهولت روند خرید می شود. در این رابطه اگرچه ممکن است تصور کنید که سایت 
اصلی بستر مناسب تری محسوب می شود. با این حال جالب است بدانید که بیش 
از 70 درصد کاربران، اینستاگرام را به عنوان بستر اصلی خود برای جست و جوی 
محصوالت جدید انتخاب می کنند. درواقع این شبکه با توجه به اینکه برپایه ارسال 
عکس ایجاد شده است، بسیار خوب می تواند در این رابطه فعالیت کند و جذابیت 
باالیی را برای مخاطبان دارد. این امر در حالی اس��ت که در حالت عادی، افراد باید 
جست و جوی طوالنی در س��ایت های مختلف برای پیدا کردن محصول موردنظر 
خود داش��ته باشند. در این زمینه، برندهای پوشاک، بهترین عملکرد را داشته اند و 
توصیه می شود که نمونه های موفق نظیر Calvin Klein را به عنوان الگوی خود 

قرار دهید. با تحلیل این برندها، متوجه نکات بسیار خوبی خواهید شد. 
2-تولیدکنندگان محتوا کسب درآمد متنوع تری را خواهند داشت

در حال حاضر تولیدکنندگان محتوا تنها می توانند از طریق تبلیغات، پیدا کردن 
اسپانسر و فروش محصول کسب درآمد داشته باشند. این امر در حالی است که در 
یوتیوب شما پس از کسب مخاطبان اولیه، می توانید در سود تبلیغات سهیم شوید. 
این موضوع بدون شک ضعفی است که پیش بینی می شود در سال آینده مورد توجه 
مدیران اینس��تاگرام قرار گیرد. در این زمینه بی��ش از 90 درصد بازاریاب ها عقیده 
دارند که اینس��تاگرام بهترین بستر برای فعالیت تجاری و همکاری با اینفلوئنسرها 
اس��ت. تحت این شرایط طبیعی است که شاهد تنوع در کسب درآمد افراد باشیم. 
با این اقدام ش��مار افرادی که در این ش��بکه فعالیت خواهند کرد نیز افزایش پیدا 

می کند. 
3-بسیاری از برندها با اینفلوئنسرها همکاری خواهند کرد

این موضوع یک واقعیت اس��ت که در اینس��تاگرام، اینفلوئنسرها در مرکز توجه 
هستند. تحت این ش��رایط همکاری با آنها می تواند نتایج فوق العاده ای را به همراه 
داشته باشد. با این حال برخالف تصور عموم همکاری با یک نانواینفلوئنسر، بهترین 
گزینه محسوب می شود. درواقع این دسته از افراد مخاطبان بیش از یک میلیون را 
در اختیار دارند. آمارها در این زمینه حاکی از آن است که چنین افرادی بیشترین 
رشد را برای شما به همراه خواهند داشت. در این راستا در حال حاضر تنها برندهای 
بزرگ با این دسته از افراد همکاری می کنند. با این حال در سال آینده احتماال اکثر 
برندها با کنار گذاشتن شیوه های کم تاثیر و منسوخ شده بازاریابی خود، این روش را 
به عنوان یکی از استراتژی های اصلی انتخاب کنند. برخالف تصور عموم، همکاری با 
نانواینفلوئنسرها در مقایسه نتایجی که به همراه دارد، بسیار مقرون به صرفه است. 

4-الیو محبوب ترین بخش خواهد شد 
در حال حاضر بخش استوری پرکاربردترین قابلیت اینستاگرام محسوب می شود. 
با این حال ش��انس رشد الیو به مراتب بیشتر است و احتماال در سال آینده شاهد 
انفجاری در استفاده از آن خواهیم بود. درواقع پخش زنده به این خاطر که مخاطب 
را در نزدیک ترین حالت نس��بت به تولیدکننده محتوا قرار می دهد، بخش��ی بسیار 
جذاب اس��ت. در این زمینه نباید تصور کنید که این موضوع برای کس��ب و کارها 
کاربرد الزم را ندارد. درواقع نتایج نظ س��نجی ها حاکی از آن اس��ت که مهمترین 
بخش برای کسب اعتماد مشتری، نشان دادن چهره مدیر، محیط شرکت، کارمندان 
و در نهایت محصوالت در بخش الیو است. همچنین جدیدترین نظرسنجی ها نشان 
می ده��د که بیش از 80 درصد کاربران، مش��اهده یک الیو را به مطالعه یک مقاله 
ترجیح می دهند. با این حال برخالف تصور عموم، الیو نباید طوالنی باش��د. درواقع 
بیش از 15 دقیقه، تاثیر اقدام شما را به شدت کاهش می دهد. در این زمینه اگر به 
زمان طوالنی نیاز دارید، توصیه می شود که از استراتژی الیو سریالی استفاده کنید. 
با این اقدام شما تنها با یک موضوع، چند شب مخاطب خود را بدون کوچک ترین 
خستگی، کامال درگیر نگه خواهید داشت. این اقدام کمک می کند تا شما زمان کافی 

برای پیدا کردن موضوعات دیگر داشته باشید.
5-پاسخ دادن به دایرکت الزامی خواهد شد 

یکی از بدترین اقدامات برندهای تجاری این است که پس از کسب مخاطبان باال، 
وضعیت پاسخ دهی به دایرکت بسیار بدی را پیدا می کنند. این امر در حالی است که 
ماهیت شبکه های اجتماعی بر پایه ارتباط دوطرفه ایجاد شده است. در این زمینه 
اگرچه اینس��تاگرام با قابلیت هایی نظیر پاسخ های از پیش تعیین شده، سعی کرده 
است تا به ادمین های صفحات تجاری کمک کرده باشد، با این حال به نظر می رسد 
که شاهد امکانات متنوع تری در سال آینده خواهیم بود. برای مثال یکی از مواردی 
که به نظر می رس��د به عنوان ترند اصلی در این بخش مطرح شود، ارسال خودکار 
پاس��خ ها براساس یکسری کلیدواژه باشد. این موضوع به صورت ابتدایی انجام شده 

و نیاز به رشد باالتری دارد.
6-حفظ سالمت و مسائل بهداشتی بیش از گذشته مورد توجه قرار 

خواهد گرفت
تجربه کرونا باعث ش��ده اس��ت تا یک نگرانی جهانی نسبت به مسائل بهداشتی 
ش��کل گیرد. درواقع هیچ فردی دیگر تمایل ندارد اقدامی را انجام دهد که ممکن 
است سالمت آنها را با مخاطره مواجه سازد. تحت این شرایط نیاز است که شما تولید 
محتوای کافی در این زمینه داش��ته و نش��ان دهید که کامال دغدغه های موجود را 
درک کرده و برای آنها راه حل دارید. درواقع برد اصلی در سال آینده برای برندهایی 
خواهد بود که در این زمینه بتوانند نوآوری و خالقیت داش��ته باش��ند. همچنین 
مشتریان انتظار دارند که حتی پس از خرید، شما پیگیر آنها باشید. در صورت بروز 
مشکل، می توانند بر روی شما حساب کنند. درواقع مشکل بزرگ بسیاری از کسب 
و کارهای اینترنتی این است که معموال خدمات پس از فروش قابل توجهی را ندارند. 

7-بخش Guide تغییراتی را خواهد داشت 
اگرچه بخش راهنما برای دس��ته بندی پس��ت ها ایجاد شده و یک قابلیت بسیار 
کاربردی محسوب می شود، با این حال آمارها حاکی از آن است که تاکنون توجهات 
به آن چندان قابل توجه نبوده اس��ت. به همین خاطر احتماال در سال آینده شاهد 
تغییراتی در رابطه با این امکان مهم خواهیم بود. درواقع یکی از مشکالت همیشگی 
اینس��تاگرام این اس��ت که امکان س��رچ وجود ندارد و این امر باعث خواهد شد تا 
پس��ت های قدیمی، عمال بی فایده ش��وند. به همین خاطر به نظر می رس��د که در 
بخش Guide، شاهد قابلیت جست و جو براساس یکسری کلیدواژه خواهیم بود. 
همچنین ممکن اس��ت اضافه شدن پس��ت به بخش راهنما، به یک اقدام خودکار 
تبدیل شود. برای مثال تمامی پست هایی که در آنها از هشتگ عینک استفاده شده 

است، در بخش راهنمای آن به صورت خودکار اضافه خواهد شد. 

8-کسب و کارهای کوچک مورد توجه بیشتری قرار می گیرند
بدون شک مش��تری امروز به دنبال امتحان کردن محصوالت و برندهای جدید 
است. این موضوع را می توان به خوبی در کسب و کارهای کوچک پیدا کرد. درواقع 
خرید از آنها حس به مراتب جذاب تری را به همراه دارد و اقدامی مقرون به صرفه تر 
نیز محس��وب می شود. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که بحران کرونا، نه تنها برندها را با مش��کالت مالی مواجه کرده است، بلکه 
این فشار بر روی مردم عادی به مراتب بیشتر بوده و طبیعی است که قدرت خرید 
افراد کمتر ش��ود. تحت این شرایط دیگر برندها که قیمت های به مراتب باالتری را 
برای یک محصول می گیرند، از صحنه کنار خواهند رفت. درواقع یکی از س��واالت 
مهمی که در چند س��ال اخیر مطرح ش��ده این اس��ت که آیا خرید کردن از یک 
برند که معموال بیش از 30 درصد هزینه آن صرفا به خاطر ش��هرت اس��ت، اقدامی 
هوشمندانه است؟ درواقع با همان هزینه می توان محصولی بهتر و یا حداقل چندین 

نیاز خود را به صورت همزمان برطرف کرد. به همین خاطر احتماال طی سال های 
آینده، برندهای مطرح با مشکالت بیشتری در مقایسه با کسب و کارهای کوچک، 

رو به رو خواهند شد.
9-قابلیت Reels تغییر می کند 

درواقع این بخش برای رقابت با شبکه نوظهور تیک تاک ایجاد شده است. با این 
حال تا به امروز نتایج آن چندان مورد توجه نبوده و به همین خاطر احتماال در سال 
آینده ش��اهد تغییرات گسترده ای خواهیم بود. همچنین قابلیت استوری با توجه به 
اینکه محبوبیت بسیار باالیی را پیدا کرده و پرکاربردترین محسوب می شود، احتماال 
با اضافه شدن امکانات بیشتر همراه خواهد بود تا همچنان جذابیت خود را حفظ کند. 

10-مطالعه موردی محبوب ترین محتوای متنی خواهد شد 
در حال حاضر گزینه هایی نظیر مصاحبه، محبوبیت باالتری را دارند. با این حال 
در مطالعه م��وردی به این خاطر که یک موضوع به صورت تخصصی مورد ارزیابی 
قرار می گیرد، ارزش باالتری را هم دارد و کاربرد آن برای مخاطبان بیشتر است. در 
این زمینه هر فردی که بتواند متن را درون عکس و فیلم قرار دهد و یا خود راوی 
آن باش��د، بدون شک موفقیت باالتری را هم به دست می آورد. درواقع این نکته را 
همواره به خاطر داشته باشید که مخاطب امروز، به دنبال راهکارهای ساده تر است. 
در این زمینه با یک مطالعه موردی، می توانید کمپین هایی را ایجاد کرده و مخاطب 
را نی��ز با خود درگی��ر نمایید. درواقع چنین اقدامی فضا ب��رای خالقیت و پیوند با 

اقدامات دیگر را دارد. 
IGTV-11 بهترین سال خود را خواهد داشت 

این بخش نیز برای رقابت با یوتیوب ایجاد شده است. درواقع طرح های تقلیدی 
اینس��تاگرام به جز قابلیت استوری، چندان موفقیت آمیز نبوده است. با این حال با 
تحلیل آمارها این موضوع مش��هود است که توجهات به سمت آن رو به رشد بوده 
و احتماال در س��ال آینده ش��اهد انقالب��ی در رابطه با آن خواهیم ب��ود. درواقع اگر 
اینس��تاگرام امکان تبلیغ و ش��ریک کردن تولیدکننده محتوا در سود آن را اضافه 
نماید، بدون ش��ک اتفاقات مثبت بسیاری رخ خواهد داد. همچنین این شبکه باید 
امکانات ادیت ویدئو بیشتری را اضافه کند. در این زمینه فراموش نکنید که ویدئو 
نه تنها محبوب ترین نوع محتوا محسوب می شود، بلکه در زمینه فروش اینترنتی نیز 

دارای باالترین حد تاثیر است. 
12-رفتن به اکسپلور راحت تر خواهد شد 

یکی از س��خت ترین بخش های اینستاگرام، قرار گرفتن پست در بخش اکسپلور 
است. در این زمینه شاهد راهکارهای مختلف از سوی افراد متفاوت هستیم. با این 
حال بیش��تر این روش ها، تاثیر چندانی را ندارند و در این رابطه اینس��تاگرام باید 
یکس��ری اصول مشخصی را تعیین نماید تا این امکان برای تمامی صفحات وجود 
داش��ته باشد تا با قرار گرفتن در این بخش، شانش رشد باالیی را داشته باشند. در 
این زمینه نکته منفی دیگر این است که اکسپلور در حال از دست دادن محبوبیت 

خود است. به همین خاطر اعمال تغییرات، کامال ضروری خواهد بود. 
singlegrain.com :منبع
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اخبار

رشت- خبرنگار فرصت امروز: نشســت نماینــده محترم مردم 
شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی گیالن با صاحبان صنایع در شهرک صنعتی 

رودسر برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن 
،  حضرت حجت االســالم و المسلمین حاج آقا صفری نماینده محترم 
مردم شریف شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی 
در جلســه بررسی مسائل و مشکالت صاحبان واحدهای تولیدی که با 
حضور محمد مهدی مظفری فرماندار شهرستان رودسر و فریبرز سعیدی 
کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن و صاحبان مشاغل که 
در شهرک صنعتی رودسر برگزار شد، اظهار داشت: رهبر معظم انقالب با 
هوشمندی امسال را با نام تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری 

کردند .
حضرت حجت االسالم و المسلمین صفری گفت : بنگاه های کوچک 
و متوســط به تزریق سرمایه در گردش نیازمند هستند و این بار باید با 
ســرعت عمل عارضه یابی شود در واقع اشتغال نسبت به افزایش تولید 
اولویت دارد و در این افزایش سهم بهره وری از سرمایه داری  مهمتر است.
وی در ادامــه اظهار داشــت: افزایــش بهره وری ســرمایه ، نیاز به 

سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد و در به حداقل رساندن هزینه ها 
موثر است .

فریبرز ســعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن 
ضمن تشکر از حضور ، تالش و پیگیری های حضرت حجت االسالم و 
المسلمین حاج آقا صفری نماینده محترم مردم شریف شهرستان های 
رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی و جناب آقای مظفری فرماندار 
محترم شهرستان رودسر با تاکید براینکه اهداف این نشست ها  کمک به 
راه اندازی واحدهایی که فعال یا نیمه فعال است افزود: با افزایش ظرفیت 

واحدهای تولید و تکمیل پروژه های نیمه تمام اشتغالزایی در استان به 
طور جدی شتاب می گیرد.

 وی در ادامــه افزود : بحث تحریک تقاضا اهمیت کلیدی دارد و در 
راستا کنترل واردات، قاچاق و ظرفیت مازاد تاثیر به سزایی دارد همچنین 
درحال حاضر حدود 80 درصد ســرمایه گذاری در بخش صنعت بانک 
محور است به نوعی بانک ها سرمایه می دهند و بهره باال دریافت می کنند 
و کاهش ظرفیت بنگاه تولیدی ســبب رشد بیشتر آن می شود لذا نرخ 

تسهیالت بانکی باید مورد بررسی قرار گیرد.
سعیدی کیا همچنین با بیان اینکه تشکیل این نشست ها و کارگروه 
ها بخش قابل توجهی از مشــکالت واحدهای تولیدی و صنعتی را حل 
میکند ، اظهار کرد: این امر مستلزم نگاه بلند و عمیق از سوی مسووالن 
بانک ها و دستگاه های اجرایی است که انتظار داریم حداکثر انعطاف را 

در این زمینه با رعایت قانون داشته باشند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن با اشاره به اهمیت رفع 
مشــکالت واحدهای تولیدی صنعتی برای بازگرداندن رونق به اقتصاد، 
گفت: دولت در قالب طرح ها و برنامه های مختلف به دنبال حل مشکل 
نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است و در عین حال برنامه 

ریزی ویژه ای برای کمک به واحدهای تولیدی بزرگ دارد.

اصفهان- قاسم اسد:  با استقرار نظام آراستگی در 15 منطقه از 38 
منطقه خودگردان آبفای استان اصفهان در حدود 20 درصد بهبود بهره 

وری در محیط کار حاصل شده است. 
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان 
افزود:  در چند سال اخیر  اقداماتي در قالب طرح استقرار نظام آراستگی 
محیط کار موسوم به 5s  به منظور مرتب سازی، پاکیزه سازی و سامان 
دادن محیط کار به اجرا درآمده که زمینه بهبود بهره وری بین کارکنان 
را مهیا کرده است. سعید ابوطالبیان  اقدامات انجام شده در زمینه پیاده 
ســازی نظام آراستگی را شامل دو  محور ســخت افزاری و  نرم افزاری 
عنوان و افزود: هدف ازاجرای  این نظام، حفظ، نگهداری و استانداردسازی 
محیط کار در قالب  پاکســازی، نظم و ترتیب، نظافت، استاندارد سازی 
و انظباط اســت . وی با بیان این کــه رعایت این نکات در نهایت باعث 

پیشــگیری از اتالف هزینه و ســرمایه می شــود اظهار داشت: کاهش 
چشمگیر خطاها و اشتباهات، افزایش عالقه کارکنان به محیط، باال رفتن 

سطح خالقیت افراد، بهبود وضع ظاهری محیط، ارتقاء روحیه کاری و 
رضایت مندی شغلي از جمله دستاوردهای مهم اسقرار این نظام است.

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات آبفای استان اصفهان گفت: هم 
اکنون با نصب عالئم حسی در راه پله ها و ایجاد رمپ استاندارد، فضای 
مناســبی  برای  سهولت دسترسی جانبازان و معلولین به خدمات آبفا 
صورت گرفته است.  ابوطالبیان گفت: نظام آراستگی محیط کار سیستم 
بسیار ساده ای است که اساس آن را نظم و انظباط تشکیل می دهد و در 
نهایت افزایش رضایت مندی متقاضیان را به همراه دارد. ابوطالبیان گفت: 
در حال حاضر فرآیند اســتقرار نظام آراستگی در 8 منطقه خودگردان 
دیگر نیز آغاز شده اســت و پیش بینی تا انتهاي سال 1402 همه 38 
منطقه خودگردان آبفای اســتان اصفهان تحت پوشش نظام آراستگي 

محیط کار)s 5( قرار گیرند. 

قم- خبرنگار فرصت امروز: طرح مشــترک یاس با عنوان یاوران 
آسیب ستیز در تعامل مشترک کمیته امداد امام خمینی)ره(، جمعیت 

هالل احمر و ستاد پیشگیری از اعتیاد استان قم برکزار شد.
سید محســن صالحی ، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم 
در خصــوص این طرح که به میزبانی مجتمع فرهنگی و تربیتی والیت 
برگزار شد اظهار داشت: این دوره در امتداد فاز دوم طرح یاس با عنوان 
یاوران آسیب ستیز ویژه ۶5نفر از دختران بازمانده از ازدواج تحت حمایت 

برگزار شده است.
وی بیــان کرد: در قالب این طرح که برای دختران 20 تا 35 ســال 
طراحی شده تسهیالت و امتیازات ویژه ای برای اعضای شرکت کننده در 
نظر گرفته شده اســت. وی عنوان کرد: آموزش های آنان در طی 4 روز 
شامل دوره مقدماتی کمکهای اولیه هالل احمر، دو  مهارت از مهارتهای 

زندگی و پیشگیری از اعتیاد به مدت 22 ساعت است.
صالحی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در طرح یاس پس از قبولی 

در آزمون و دریافت مدرک نیز امکان همکاری به عنوان نیروی داوطلب 
در خانه های هالل را خواهند یافت.

همچنین عباس جوشقانیان قائم مقام کمیته امداد استان در حاشیه 
برگزاری این طرح و دیدار متولیان اجرای طرح به عنوان میزبان سازمانی 

برنامه ها نیز گفت: برای یک نیروی هالل احمر بهترین توشــه در کنار 
مهارتهای علمی الزم، صبر وتاب آوری و ارتباط موثر است که بحمداهلل 

در این دوره در نظرگرفته شده است.
قطعاً یک راهکار آموخته شــده در این دوره می تواند جلوی برخی 
از آســیب های زندگی فردی و مشترک را بگیرد لذا کالسهای مشاوره 

گروهی بسیار موثر است.
 حجت االسالم فقیه نماینده ولی فقیه در هالل احمر استان نیز بیان 
کرد: جلوگیری از موازی کاری سازمانی و یکدست و هم قدرت شدن بین 
سازمانها الزم و زیباست.  برای روان درمانی اجتماعی بین دختران این 
طرح باید با اشــتغال زایی و توجه به  محوریت خانواده، الگوگیری های 

نامناسب نسل جوان در فضای مجازی را خنثی کرد.
وی تصریح کرد: همســویی بین دستگاهها اهمیت زیادی در تحقق 
اهداف دارد چرا که در آن صورت با کار تخصصی و مکانیزه کردن برنامه 

ها می توان آسیب ها را درمان کرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار رشت در صحن علنی 
شورای شهر مهمترین برنامه های کوتاه مدت شهرداری رشت را تا نوروز 
1401 برشمرد و اظهار کرد: افزایش بودجه 1401 به عدد 2 هزار میلیارد 
تومان و برنامه  برای حل مشــکالت محــالت کم برخوردار از جمله این 

اقدامات محسوب می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت 1۹ آبان 1400 با حضور 
در صحن علنی شــورای اسالمی شهر رشت اظهار داشت: در مجموعه 
شــهرداری رشــت کارها به صورت تلفیقی انجام می شــود و تجمیع 
فعالیتهای شورای شهر و شهرداری حتما نتایج مثبتی را برای شهر رشت 
در بر خواهد داشت. علوی به مکاتباتی که در یکی دو هفته اخیر پلیس 
امنیت اقتصادی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با شهرداری داشته 
است اشــاره کرد و افزود: بخش زیادی از مسائل و مشکالت شهرداری 
بدون همکاری شــورای شهر رشــت قابل حل و فصل نیست و از شورا 
تقاضای مساعدت و همکاری در ادامه کار داریم. شهردار رشت از کسری 
3۶ درصد در وصولی های شهرداری سخن گفت و با بیان اینکه بر اساس 

آمار امروز، مناطق شــهرداری در بخش وصولی ها و درآمدها به نسبت 
ماه گذشــته کاهش حدود 40 درصدی دارند، تصریح کرد: درآمدهای 
شهرداری در حال حاضر مســتقیما وابسته به فعالیتهای ساختمان و 
ساخت و ساز است. بنابراین وقتی خللی در این روند پیش می آید، میزان 

درآمدهای شهرداری کاهش پیدا می کند.
علوی با تاکید بر اینکه شهرداری رشت در مجموع به پرداخت چیزی 

حدود 100 میلیارد تومان غرامت محکوم شــده است، اذعان کرد: این 
رای پرداخت غرامت بر علیه شــهرداری رشــت پیرامــون پرونده های 
بررسی شده قطعی است. وی اظهار داشت: بخش عمده ای از تهاترهای 
ساختمان ســازهای توانمند ما به پرداخــت غرامت ها اتصال پیدا کرده 
اســت که در این مورد هم ورود کردیــم تا فرآیند به نحوی پیش برود 
که به ضرر شــهرداری رشت تمام نشود. شهردار رشت تعیین تکلیف و 
پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه های عمرانی را هم از دیگر اموری که 
باید سریعتر انجام شود دانست و گفت: نخستین اقدامی که شهرداری 
در حوزه  پروژه های عمرانی انجام داد، اختصاص مبالغی برای تامین قیر 
بود که خوشــبختانه تا چند روز دیگر قیر مورد نیاز از کارخانه آسفالت 
شهرداری رشت تهیه و جهت لکه گیری و سایر موارد در اختیار مناطق 
قرار می گیرد. علوی با بیان اینکه شهرداری قصد دارد، هر ماه یک محله 
حاشــیه نشین و کم برخوردار شهر رشــت را انتخاب کرده و برای حل 
مشکالت و نیازمندیهای آن برنامه ریزی کند، گفت: با تولید قیر و شروع 
اجرای پروژه های آسفالت نسبت به اصالح زیرساختها و لکه گیری معابر 

و کوچه ها اقدام می کنیم.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار گرگان با مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران دیدار و گفتگو کرد.
مهندس محمدرضا سبطی ظهر پنجشنبه در سالن اندیشه شهرداری 
گرگان با دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل و آقایان عیســی امامی نایب 
رئیس و ناصر ســیف اللهی و حســن تلیکانی دو عضو هیئت مدیره و 
هیئت همراه دیدار و گفتگو کرد.مهندس سبطی در این نشست گفت: 

شهرستان گرگان ظرفیت و پتانسیل های بالقوه مادي و معنوی بسزایی 
براي گســترش تعامالت بانکی با بانک قرض الحسنه مهر ایران دارد و 
امیدوارم این همکاری ها در راســتای احیای بانکداری اسالمی در بستر 
قرض الحسنه افزایش یابد.در ادامه مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض 
الحسنه مهر ایران نیز اظهارداشت: این بانک طي یک دهه فعالیت خود، 
گامهای مثبت و موثری در راستاي کاهش آسیب های اجتماعی و توزیع 

صحیح عدالت و ثروت برداشــته است.این نشست در حضور علی اکبر 
بصیرنیا، مهران کاظم نژاد و حمیدرضا آقامالیی سه عضو شورای اسالمی 
شــهر و برخی مدیران شــهرداری گرگان برگزار شد.مباحث مربوط به 
ســرمایه گذاری، بهره گیری از تسهیالت بانکی و مشارکت بانک قرض 
الحســنه مهر در توسعه شهر موضوعاتی بودند که در این نشست مورد 

تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن عنوان کرد: 

تالش مجموعه مدیریتی استان رفع مشکالت پیش پای تولید و ایجاد اشتغال مولد است

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات آبفای استان اصفهان اعالم کرد؛

بهبود بهره وری با استقرار نظام آراستگی در محیط کار

برگزاری طرح یاس در مجتمع فرهنگی و تربیتی والیت کمیته امداد قم

تدوین طرحها و برنامه های متفاوت در شهرداری رشت تا نوروز سال 1۴۰1

مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران با شهردار گرگان دیدار کردند

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس خبر داد:
آغاز کالس های آموزشی فرهنگسراها بصورت حضوری

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری بندرعباس گفت: کارکنان نه برای اینکه کارمند شهرداری 
هستند، بلکه به این دلیل که آنها نیز قسمتی از شهروندان بندرعباس هستند، 
اگر بتوانیم ســطح آموزشــی آنها را ارتقا دهیم می توانند تاثیر خوبی در شهر 
بندرعباس داشته باشند. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، حامد رضوانی در این باره اظهار کرد: باتوجه به بهبودی وضعیت کرونا 
و فعالیت مجازی، اکنون فعالیت فرهنگســراها را بصورت حضوری و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های ستاد ملی کرونا بازگشایی کردیم. وی 
با بیان اینکه اکنون در مرحله نام نویسی این کالس ها هستیم، افزود: استقبال، بیشتر از چیزی بوده که ما برنامه ریزی کرده بودیم زیرا مردم 
این اشتیاق را دارند که همه چیز را تمام و کمال آموزش حضوری ببینند. رضوانی تصریح کرد: برنامه ریزی شهرداری بندرعباس و سازمان 
فرهنگی ورزشی نیز بر این است که اگر شرایط کرونایی اجازه دهد تمام کالس ها را بصورت حضوری برگزار کند. رئیس سازمان فرهنگی 
شهرداری اضافه کرد: امیدواریم با حمایت مجموعه شهرداری بتوانیم در راستای تکمیل تجهیرات فرهنگسراها اقدام کنیم که بتواند حداکثر 

ظرفیت بهره برداری از فرهنگسراها را داشته باشیم. 

دومین طرح بزرگ زیست محیطی شهرستان خواف از سوی شرکت 
سیمیدکو کلید خورد

مشهد- صابر ابراهیم بای: در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی، 
دومین طرح بزرگ زیســت محیطی شهرستان خواف از سوی شرکت صنعتی 
و معدنی توســعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( کلید خورد.  شرکت سیمیدکو در 
نیمه اول سال جاری موفق به بهره برداری یکی از بزرگ ترین طرح های زیست  
محیطی کشور شــد. با راه اندازی این طرح  استفاده از منابع آبی شهرستان به 
حداقل مقدار ممکن رســید. این شرکت صنعتی و معدنی یکی از بزرگ ترین 
تولید کنندگان کنسانتره و گندله در منطقه معدنی سنگان خواف است که به 
دلیل نیاز به استفاده باال از منابع آبی و با توجه به خشکسالی و کمبود شدید آب 
در این منطقه، موفق شد با راه اندازی طرح بزرگ فیلتراسیون و آبگیری از باطله، بیش از 80 درصد آب مصرفی خود را احیا و به چرخه 
تولید بازگرداند. محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت سیمیدکو تامین آب در منطقه معدنی سنگان را چالش اصلی صنایع معدنی در این 
منطقه دانست و گفت: منطقه معدنی سنگان و شهرستان خواف دچار فقر شدید منابع آبی بوده و با توجه به آب بر بودن صنایع معدنی در 
این منطقه، با مطالعات علمی صورت گرفته توسط این شرکت و با تکیه بر توان نیروی متخصص و بومی منطقه یکی از بزرگترین طرح های 
زیست محیطی کشور )طرح بزرگ فیلتراسیون و آبگیری از باطله( را در نیمه اول سال جاری به بهره برداری رسانده و آماده ی کلنگ زنی 
دومین طرح بزرگ زیست محیطی در منطقه خواف یعنی اجرای طرح شبکه جمع آوری و تصفیه پساب شهرستان خواف هستیم. مدیرعامل 
سیمیدکو سرمایه گذاری ریالی برای اجرای این طرح را 3000 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شرکت سیمیدکو طی تفاهم نامه مشترک با 
شرکت آبفای استان خراسان رضوی با سرمایه گذاری در این طرح بزرگ زیست محیطی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در 
خصوص کمک به بهداشت و سالمت منطقه، ضمن تامین بخشی از آب مورد نیاز خطوط تولید خود به حفظ منابع آبی زیر زمینی جهت 

کمک به مباحث کشاورزی و دامپروری گام بزرگی بر خواهد داشت.

مانور مقابله با آلودگی نفتی در بندر بوشهر برگزار شد
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز:  رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از برگزاری مانور 
عملیاتی مقابله با آلودگی نفتی در اسکله 13 بندر بوشهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی، حجت خسروی رییس اداره ایمنی و حفاظت 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر  در اینباره گفت: بمنظور ارتقای سطح توان نیروهای عملیاتی و با توجه به باال بودن 
پتانســیل ایجاد آلودگی  در بنادر، همچنین  بر اساس توصیه های کنوانسیونی، مانور مقابله با آلودگی نفتی  در بندر بوشهر انجام  شد. 
خسروی افزود: بر اساس سناریو  ، طی پایش هوایی کانال دسترسی بندر بوشهر توسط جایروپلین اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  
آلودگی نفتی توسط تانکر مستقر در اسکله 13 مشاهده شد و طی اطالع به مرکز پاسخگویی به اضطرار های دریایی  بندر قایق مقابله با 
آلودگی جهت ارزیابی میدانی به موقعیت اعزام شد. رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان 
کرد:  با انجام پایش میدانی تیم مقابله با الودگی،یدکش یادگار  به همراه تجهیزات الزم و شناور احسان بعنوان شناور طناب گیر نیز به 
موقعیت  اعزام شدند.  وی ادامه داد : با توجه  به جریان اب و بمنظور محصور کردن الودگی به جهت عدم وسعت بیشتر عملیات بوم اندازی 
به طور دقیق انجام گرفت  و بالفاصله با دستور فرمانده میدان عملیات جمع آوری لکه های نفتی وپاکسازی انجام شد. خسروی اضافه 
کرد: همچنین بابرنامه ریزی های انجام شده بمنظور جمع اوری و بازیافت آلودگی، اسکیمر و پاور پک به شناور یادگار نیز منتقل شد و به 
موقعیت اعزام گردید و خوشبختانه در ساعت 10 و پس از گذشت یکساعت از شروع عملیات، الودگی ایجاد شده بطور کامل برطرف شد.

برگزاري نخستین رویداد ملي نمایشگاهي بهم رساني صنعت لوازم خانگي 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهاي 
صنعتي اســتان قزوین گفت: نخســتین  رویداد ملي نمایشگاهي بهم رساني 
فستیوال نوآوري ها و چالش هاي فناوري صنعت لوازم خانگي و صنایع وابسته 
در روزهاي 25 الي 28 آبان ماه همزمان با بیســت و یکمین  نمایشگاه ساالنه 
لوازم خانگي کشــور در تهران برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان قزوین، » شهریار کشاورز » در جلسه شوراي هماهنگي 
برگزار کننده این رویداد ملي اظهار داشت: در راستاي بهره گیري از توانمندي هاي داخلي در حوزه ارتقا و انتقال فناوري و توجه به ظرفیت 
هاي حوزه صنعت لوازم خانگي و تحقق منویات مقام معظم رهبري که تاکید بر ممنوعیت کاالي وارداتي و توجه بیشــتر در حمایت از 
تولیدات داخلي و کاالي ایراني در صنعت لوازم خانگي و صنایع وابسته را داشته ، این شرکت با همکاري شبکه فن بازار منطقه اي ملي 
تصمیم به برگزاري این رویداد ملي را نموده است. وي آشنایي با نیازهاي فناوري صنعت لوازم خانگي و صنایع وابسته، تسهیل در ایجاد 
شبکه اي از عرضه فناوري و تقاضاي فناوري بین صنعت لوازم خانگي، بومي سازي  تکنولوژي، توسعه هم زمان عرضه فناوری و شناسایی 
تقاضا، حضور شرکت هاي دانش بنیان، سرمایه گذاران نخبگان علمي و اساتید دانشگاهي، معرفي فناوري هاي برتر بهم رساني متقاضیان 
و عرضه کنندگان فناوري نمایشگاه دستاوردها و نیاز هاي فناوري برگزاري استارتاپ دمو را از مهمترین اهداف این رویداد ملي برشمرد.  
کشاورز با اشاره به مزیت صنعت لوازم خانگي تصریح کرد: دسترسی مناسب به بازارهاي محلی، منطقه اي، ملی و بین المللی، امکان تامین 
بخش قابل توجهی از مواد اولیه زنجیره در داخل کشور، تنوع گسترده محصوالت با دامنه هاي قیمتی متفاوت براي دهک هاي مختلف 
جامعه، بومی سازي بخش زیادي از طراحی، دانش فنی و خدمات فنی و مهندسی زنجیره صنعت لوازم خانگی، اشتغالزایی باال در زنجیره 

به ویژه حوزه فروش و خدمات پس از فروش از مزیتهاي صنعت لوازم خانگي در کشور مي باشد.

طی آئینی؛ 5 روستا در شهرستان چوار گازدار شد
ایالم- منصوری:  مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم از گاز دار شدن 5 روستای چوار خبر داد و گفت: شرکت گاز استان به منظور ارائه 
خدمات رسانی مطلوب و استفاده از انرژی پاک، جلوگیری از مهاجرت روستائیان ساکن به شهرها، محرومیت زدایی، جلوگیری از تخریب منابع 
طبیعی و قطع درختان، کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از استفاده از سایر سوخت ها، گازرسانی به روستاهای محروم و کمتر توسعه یافته 
را در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی 
مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم در آئین افتتاح و بهره برداری گازرسانی به 5 روستای شهرستان چوار افزود: این روستاها شامل بان خشک، 
برجعلی، بانکلولی، طاق تاوی و بان زیارت هستند که در مجموع بیش از 150 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند. مدیرعامل شرکت 
گاز استان ایالم با بیان اینکه از 51 روستای شهرستان چوار، تا کنون 4۶ روستا گاز دار شده و عملیات اجرایی گاز رسانی به 3 روستای دیگر 
در دست اقدام است، تصریح کرد: تالش می شود تا دهه فجر امسال مابقی روستاهای دارای قابلیت گازرسانی شهرستان به اتمام برسد و این 
مهم به منظور خدمات دهی به روستائیان مناطق محروم می باشد و انتظار می رود که مردم در مراحل مختلف اجرای عملیات گازرسانی با 
کارکنان خدوم شرکت گاز همکاری کنند. وی از ضریب نفوذ 100 درصدی گاز در مناطق شهری و ۹۷ درصدی در حوزه روستایی استان 
خبر داد و گفت: شرکت گاز استان ایالم در طول چند سال گذشته تعداد زیادی از روستاهای استان را گازدار نموده که این میزان حجم 
عملیات گاز رسانی در استان و میزان هزینه های تاُمین اعتبار شده پروژه هاي اجرا شده برای آحاد مختلف مردم قابل لمس است. همچنین 
در این مراسم نماینده حوزه شمالی مردم استان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شرکت گاز استان قدم های قابل قبولی برای گازدار 
شدن مناطق روستایی استان برداشته که قابل تقدیر و قدردانی است، گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ گاز رسانی در مناطق شهری و روستایی 

به ترتیب 100 و ۹۷ درصد می باشد که این نشان از تالش جهادی و خدمت بی منّت مدیران و کارکنان شرکت گاز به مردم استان است.

توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نماینده مردم قائمشهر صورت پذیرفت:
بازدید از ساختمان بیمارستان جایگزین رازی قائمشهر

ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی استان مازندران، در این بازدید دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران به همراه دکتر کیوان مرادیان نماینده مردم شهرســتان های قائمشهر ، سوادکوه، 
جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسالمی وضعیت تکمیل و تجهیز ساختمان بیمارستان 
جایگزین رازی قائمشهر را مورد بررسی قرار دادند و در خصوص تامین تجهیزات پزشکی و 

درمانی و همچنین پیگیری آماده سازی و بهره برداری این پروژه بحث و تبادل نظر شد.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز 
شرکت برق منطقه ای خوزستان اقدامات این ناحیه را در نیمه نخست 

امسال وگذر از فصل گرم سال تشریح کرد.
امیر زبیدی گفت: ناحیه غرب اهواز عالوه بر برق رسانی به جمعیتی 
بالغ بر یک میلیون نفر، ســازمان هــا و مراکز صنعتی مهمی را تغذیه 

می نماید.
وی افزود: این امور دارای 2۶ پســت برق انتقال و فوق توزیع بوده و 
ظرفیت منصوبه در این امور 4 هزار و 453 مگاولت آمپر و بار غیر همزمان 
در تابستان ســال جاری برابر یکهزار و 45۹ مگا وات بود که حدود 1۷ 

درصد ازکل بار شرکت برق منطقه ای خوزستان است. 
مدیر امور بهره بــرداری ناحیه غرب اهواز شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان با بیان اینکه کارکنان این امور در راســتای گذر از تابستان 
1400 اقدامات مهم و اثر بخشــی در حوزه تجهیزات، شبکه و در حوزه 

نیروی انسانی انجام داده اند، تصریح کرد: همکاری در انجام پروژه های 
نصب و راه اندازی دو پست موبیل 132/33 کیلو ولت)سرو و جنوبغرب(، 
یک دستگاه ترانسفورماتور 132 به 33 درپست ام الدبس، همکاری در 

بهره برداری و راه اندازی 3 خط انتقال و فوق توزیع )خط 400 پیروزان-
چهارمداره شــیبان و دو مداره ســرو (، چهار مجموعه بانک خازنی 33 
کیلوولت درپستهای سپنتا،گلستان و دانشگاه از جمله این اقدامات بوده 

است.
زبیدی ادامه داد: همچنین انجام پروژه های بهینه ســازی تجهیزات 
پست های حمیدیه و بوستان و تعویض مقره های خط 400 کیلو ولت 
)مهزیار-نیروگاه گتوند(، پایش مداوم و رفع اشــکاالت خطوط انتقال و 
فوق توزیع از قبیل کســری بندی 1۷ تن نبشــی و پیچ و مهره دکل، 
تعویض 3۷8 بشقاب مقره، رفع بحران از 50 دکل انتقال و فوق توزیع و 
انجام برنامه های تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات پستها و خطوط به میزان 
100 درصد با هدف اثربخشی در جهت کاهش انرژی توزیع نشده نسبت 
به سال قبل از دیگر اقدامات این امور برای گذر از تابستان بوده که همه 

این اقدامات با همکاری دیگر واحدهای شرکت انجام شده است.

نگاهی به عملکرد امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز در نیمه نخست سال جاری
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5 نکته جالب درباره میلیاردرهای جوان 

به قلم: راشل اسلیفکا
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

کس��ب ثروت در س��نین جوانی، بدون شک رویای هر فردی محسوب می ش��ود. به همین خاطر است که 
میلیاردرهای جوان، در مرکز توجهات هستند. در این رابطه براساس آمار فوربس، بیش از 2 هزار میلیاردر در 
سراسر جهان وجود دارد که این این تعداد تنها 63 نفر آنها، زیر 40 سال هستند. این موضوع خود به خوبی 
س��ختی های این کار را نیز نش��ان می دهد. با این حال اگر فردی نظیر مارک زاکربرگ موفق شده است تا به 
چنین دستاوردی دست پیدا کند، دلیلی ندارد که شما قادر به انجام آن نباشید. در این زمینه آشنایی نکات 
مهم باعث خواهد ش��د تا به درک بهتری از حوزه میلیاردرهای جوان، دس��ت پیدا کنید. در ادامه پنج مورد 

منتخب را بررسی خواهیم کرد. 
1-بیش از نیمی از آنها کارآفرین هستند 

اگرچه بیش��تر افراد تصور می کنند که کس��ب ثروت میلیاردی در سنین جوانی به ثروت خانوادگی وابسته 
است، با این حال آمارها خالف این موضوع را به اثبات می رساند. درواقع بیش از نیمی از آنها کارآفرین هستند. 
با این حال نکته مهم این است که آنها در حوزه هایی فعالیت دارند که حداقل یک خالقیت ارائه شده است. 
نمونه آن را می توان در اقدام مدیران فیس بوک، اس��نپ چت، اوبر و... مشاهده کرد. درواقع برای کسب ثروت 
میلیاردی قبل از آنکه به 40 سالگی خود برسید، الزم است تا به دنبال کارآفرینی و ارائه حداقل یک خالقیت 

جدید در بازار هدف خود باشید. 
2-همه کارآفرین ها خودساخته نیستند

درواق��ع تعداد زی��ادی از میلیاردرهایی که در زمین��ه کارآفرینی فعالیت دارند، ارثی��ه خانوادگی را یدک 
می کشند. به همین خاطر این دسته از افراد تا قبل از فوت پدر خود، عمال ثروتی را نداشته اند و به یک باره نه 
تنها میلیاردر می شوند، بلکه مدیریت یک شرکت را هم به دست می آورند و حتی ممکن است با دارایی خود، 
کسب و کار جدیدی را هم ایجاد نمایند. به همین خاطر نیز شما باید به این باور برسید که تمامی میلیاردرهای 
جوان، الگوهای مناسبی نبوده و شرایط ناعادالنه ای هم در تمامی کشورها وجود دارد. برای مثال رقابت کردن 
با برند فردی که تمامی موقعیت خود را از ارث به دس��ت آورده، برای فردی که ابتدای راه کارآفرینی اس��ت. 
بس��یار سخت خواهد بود. با این حال آمار امیدوارکننده این است که در بیش از 70 درصد مواقع، این دسته 
از افراد نمی توانند ارزش ارثیه خود را افزایش دهند و موفقیت های گذشته را تکرار نمایند. به همین خاطر در 

درازمدت، شانس موفقیت کارآفرین های خودساخته، به مراتب بیشتر خواهد بود. 
3-ترک تحصیل یک اقدام رایج محسوب می شود 

اگر تصور می کنید که درس خواندن تنها راه س��اخت یک زندگی مناس��ب محسوب می شود، جالب است 
بدانید که آمارها خالف این موضوع را به اثبات می رساند. درواقع اکثر میلیاردرهای جوان، درس را برای تمرکز 
بر کار خود رها کرده اند. در این زمینه ذکر این نکته ضروری اس��ت که در مدارس، افراد محکوم به یادگیری 
دروسی مشترک هستند و در این زمینه استعداد و عالقه افراد در نظر گرفته نمی شود. همچنین دانشگاه نیز 
به قدری پرهزینه و زمانبر اس��ت که عمال افراد فرصتی برای کار عملی پیدا نمی کنند. درواقع دلیلی وجود 
ندارد که اگر فردی به حوزه تکنولوژِی عالقه دارد، دروس تاریخ و جغرافیا را مطالعه کند. ترک تحصیل این 
فرصت را به وجود می آورد تا افراد تمام زمان خود را صرف کار و یادگیری در یک حوزه مشخص نمایند. در این 
زمینه نکته جالب دیگر این است که امروزه برای بسیاری از شرکت ها، دیگر مدرک دانشگاهی مالک استخدام 
نبوده و تنها توانایی حرف اول را می زند. به صورت کلی این امر که درس خواندن تنها راه موفقیت تلقی شود، 
کامال اشتباه بوده و هر فردی باید در این زمینه با اختیار خود اقدام نماید. با این حال فراموش نکنید که ترک 
تحصیل به معنای بها دادن به تنبلی نبوده و در صورتی که هدف خود را مشخص نکرده اید و برنامه ای برای 
حضور در بازار ندارید ابدا ترک تحصیل توصیه نخواهد شد. در این زمینه بسیاری از اسطوره های کارآفرینی 

نظیر بیل گیتس و استیو جابز، دانشگاه را رها کرده اند. 
4-تنها در یک حوزه فعالیت نمی کنند 

بنا به هر دلیلی ممکن است یک کسب و کار با مشکالتی مواجه شود و سودآوری الزم را نداشته باشد. به 
همین خاطر اس��ت که میلیاردرهای جوان، در بیش از دو حوزه فعالیت می کنند. برای مثال مارک زاکربرگ 
در حوزه تکنولوژی تنها مالک سه شبکه اجتماعی مطرح نبوده و طرح های جذابی نظیر واقعیت مجازی را به 
صورت جدی دنبال می کند. همچنین گرت کمپ حتی قبل از ایده اوبر، در حوزه تکنولوژی فعال بوده و برند 
قبلی خود به نام StumbleUpon را در سال 2007 به مبلغ 75 میلیون دالر به eBay فروخت. این موضوع 
خود بودجه الزم برای طرح انقالبی اوبر را در پی داشت. به همین خاطر اگر خواهان کسب ثروت سریع هستید 

باید منابع درآمدی خود را نیز متنوع کرده و تنها به یک حوزه دلخوش نباشید. 
5-همه چیز کار نیست 

در آخر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که برخالف تصور عموم، میلیاردرهای جوان 
زندگی خود را صرف کار نمی کنند و حتی به س��رگرمی های خود نیز توجه ویژه دارند و بس��یاری از آنها به 
صورت روزانه، تفریحات خود را انجام می دهند. درواقع در این زمینه، تفریح باعث می شود تا در کنار کاهش 
استرس ها، از زندگی خود نیز لذت برده و خود را فردی محکوم شده تلقی نخواهید کرد. این نکته را همواره 
به خاطر داش��ته باش��ید که شما باید برای فعالیت طوالنی مدت آماده باشید. به همین خاطر با فشار بیش از 
حد، پس از مدتی با انواع بیماری های روحی و جس��می مواجه خواهید شد و دلیلی نیز برای اختصاص تمام 
زم��ان ب��ه کار هم وجود ندارد. درواقع توجه به خود در این بخش کامال مش��هود بوده و نباید زندگی را برای 

خود سخت نمایید. 
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 86 ،)Bright Local( براس��اس گزارش موسس��ه برایت لوکال
درصد از مش��تریان برای خرید محصوالت موردنیازشان از اینترنت 
اس��تفاده می کنند. ای��ن امر به معن��ای افزایش ش��دید محبوبیت 
خرده فروش��ی های آنالی��ن و برندهای دارای فروش��گاه آنالین برای 
مش��تریان اس��ت. در این میان هیچ چیز به اندازه طراحی سایت به 
طور استاندارد برای مشتریان دارای اهمیت نیست. اگر شما توانایی 
طراحی سایت به طور مناسب را داشته باشید، وضعیت تان در مواجهه 
با مش��تریان به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا خواهد کرد. به این 
ترتیب دیگر نیازی برای مش��اهده کاهش آمار فروش یا شکست در 

زمینه جلب نظر مشتریان تازه نخواهد بود. 
وقتی صحبت از طراحی و مدیریت س��ایت می ش��ود، بسیاری از 
مش��کالت رایج این عرصه به ذهن بازاریاب ها و مش��تریان می رسد. 
اگر ش��ما به عنوان صاحب یک کسب و کار برنامه ای برای رفع این 
مشکل نداشته باشید، خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین نکات در 
طراحی س��ایت به طور حرفه ای اس��ت. این امر به شما برای تعامل 
بهینه با مش��تریان و افزایش نرخ فروش ت��ان کمک خواهد کرد. در 
ادام��ه برخی از مهمتری��ن نکات در این رابطه را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
تیتر طوالنی صفحات سایت

مش��تریان در دوره و زمان��ه کنونی حوصله زی��ادی برای مطالعه 
تیترهای طوالنی سایت شما ندارند. درست به همین خاطر طراحی 
تیترهای طوالنی برای سایت ایده به شدت نامناسبی خواهد بود. از 
سوی دیگر الگوریتم گوگل نیز به طور خودکار رتبه سئو سایت های 
دارای تیترهای طوالنی را به شدت کاهش می دهد. بنابراین شما در 
عمل با ناتوانی کامل برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در این رابطه 

مواجه خواهید شد. 
اگر ش��ما به دنبال راهکاری برای کاهش تعداد کاراکترهای باالی 
تیترهای س��ایت تان هس��تید، به غیر از تالش برای خالصه س��ازی 
هر تیتر برخی از ابزارهای مناس��ب نیز در دس��ترس تان است. ابزار 
پیش��نهادی ما در این رابطه CoSchedule است. این ابزار به شما 
امکان ارزیابی دقیق تیتر صفحات سایت تان و بیان ایرادات احتمالی 
آنها را می دهد. شما به این ترتیب همیشه نسبت به کیفیت مناسب 

صفحات سایت تان مطمئن خواهید بود. 
توضیحات جانبی طوالنی صفحات سایت

وقتی کاربران موضوعی را در گوگل جست و جو می کنند، به طور 
معمول سایت هایی نمایش داده شده به غیر از تیتر اصلی دارای یک 
توضیح جانبی نیز هس��تند. این توضیح همیش��ه چند خط ابتدایی 
مقاله یا کپشن س��ایت موردنظر را شامل می شود. اگر توضیح مورد 
نظر بیش از اندازه طوالنی باش��د، مش��تریان توجه الزم را به سایت 
ش��ما نخواهند کرد. درس��ت به همین خاطر باید همیشه نسبت به 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف تان توجه نش��ان دهید، 
در غیر این صورت شاید حتی یک نفر نیز سایت تان را جدی نگیرد. 
توصی��ه ما در این بخش تالش برای نگارش س��طر ابتدایی مقاله 
س��ایت تان به کوتاه ترین شکل ممکن است. چنین امری توضیحات 
جانبی صفحات س��ایت تان در گوگل را به طور استاندارد به نمایش 
درم��ی آورد، در غیر این صورت ش��ما باید همیش��ه نگران وضعیت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشی. 
اگر اس��تفاده از تکنیک های س��نتی برای کاه��ش ایرادات بخش 
توضیحات جانبی چندان با شلوغی ساعت های کاری تان هماهنگی 
 Word ندارد، توصیه دیگر ما استفاده از ابزارهای کمکی است. ابزار
Counter به ش��ما امکان شمارش دقیق تعداد کلمات هر بخش از 
مقاله ت��ان را می دهد. به این ترتیب اگر تعداد کلمات بخش ابتدایی 
مقاله تان زیاد بود، باید بدون هیچ اتالف وقتی نس��بت به کم کردن 
تعداد آن اقدام نمایید، در غیر این صورت سایت تان رتبه سئو چندان 

مناسبی به دست نمی آورد. 
استفاده از کلیدواژه های کلیشه ای

امروزه س��ایت ها برای جلب نظر کاربران به بهترین شکل ممکن 
همیشه به دنبال استفاده از کلیدواژه ها هستند. کلیدواژه ها به کاربران 
امکان پیدا کردن بهترین مقاالت ممکن در فضای آنالین را می دهد. 
ش��ما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف باید همیشه 
کلیدواژه های درس��ت و دقیق را در کنارتان داش��ته باشید، در غیر 
این صورت مقاله تان یا اصال برای کاربران نمایش داده نمی ش��ود یا 
اینکه در رتبه های بس��یار نامناسب گوگل قرار خواهد گرفت. در هر 
صورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این ش��رایط امر بسیار 

دشواری خواهد بود. 
یکی از اشتباهات رایج بازاریاب ها برای جلب نظر مشتریان تالش 
برای اس��تفاده از چندین کلیدواژه به طور همزمان اس��ت. شاید این 
امر در نگاه نخس��ت ایده مناسبی به نظر برس��د، اما در مدت زمان 
اندک توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به صفر می رساند. 
موتورهای جس��ت و جو نیز در صورت اس��تفاده بی ش��مار ش��ما از 
کلیدواژه ها رتبه س��ئوی تان را به شدت کاهش خواهند داد. بنابراین 
ش��ما در عمل با مش��کالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به شیوه سنتی رو به رو خواهید شد. 
بهترین ایده در این میان استفاده متعادل از کلیدواژه ها خواهد بود. 
توصیه ما افزودن 2 یا 3 کلیدواژه به هر مقاله یا محتوای تان در فضای 
آنالین اس��ت. این طوری شما همیشه امکان جلب نظر مشتریان به 
بهترین شکل ممکن را خواهید داشت. چنین امری درباره فروشگاه 
آنالین برند نیز مصداق دارد. به هر حال پس��ت های فروش��گاه شما 
نیز در موتورهای جس��ت و جو براس��اس الگوریتم عادی رتبه بندی 

خواهد شد. 
توصی��ه نهایی م��ا در این بخ��ش برگزاری یک مطالع��ه کوتاه و 
کارب��ردی برای پیدا ک��ردن بهترین کلیدواژه های ممک��ن در بازار 
اس��ت. این امر به شما برای شناسایی دقیق سلیقه مشتریان کمک 
خواهد کرد. همچنین دیگر خبری از ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و شکس��ت در بازار نیز نخواه��د بود. ابزار گوگل کی 
وردز )Google Keywords( یک��ی از بهترین گزینه ها برای پیدا 
کردن کلیدواژه های محبوب و مورد توجه مشتریان در بازار محسوب 

می شود. 

بارگذاری تصاویر بدون اسم و توضیحات
بارگذاری تصاویر در س��ایت یکی از راهکارهای س��اده و کاربردی 
برای جلب توجه کاربران محسوب می شود. بسیاری از سایت ها تقریبا 
هی��چ محتوایی را بدون تصویر بارگذاری نمی کنند. اگرچه این اقدام 
بسیار مناسبی است، اما در صورت بی توجهی شما به فرآیند بارگذاری 
محتوا بدترین نتیجه ممکن را به همراه خواهد داشت. نکته مهم در 
این میان استفاده از نام مشخص برای هر تصویر است. دلیل این امر 

نیز محدودیت های الگوریتم گوگل است. 
امروزه الگوریتم گوگل تصاویر را براس��اس اسکن بصری آنها مورد 
ارزیابی قرار نمی دهد، بلکه اسم هر عکس و توضیجات جانبی اش برای 
این الگوریتم مهم است. بنابراین اگر شما عکسی بدون توضیحات را 
در س��ایت تان بارگذاری نمایید، واکن��ش الگوریتم موردنظر کاهش 
رتبه سئو س��ایت تان خواهد بود. درست به همین خاطر بسیاری از 
سایت های خرده فروشی علی رغم بارگذاری تصاویر باکیفیت در عمل 

هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان ندارند. 

توصیه ما در این بخش افزودن توضیحات جانبی به تمامی تصاویر 
سایت اس��ت. این امر به شما امکان جلوگیری از یک مشکل بسیار 
ب��زرگ را می دهد. همچنین دیگر نگرانی بابت س��طح تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان نخواهید داش��ت. امروزه شمار باالیی از برندها به 
بازاریاب ه��ا ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان از تصاویر جزئی و 
دقیق محصوالت شان استفاده می کنند. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه عکس های 
موردنظر همراه با توضیحات جانبی و همچنین نام های دقیق باشد. 
این امر موجب شناس��ایی ش��ما به عنوان یک برند معتبر از س��وی 

الگوریتم گوگل می شود. 
تمرکز بر روی یک موضوع خاص

صفحات سایت ها به طور معمول فقط بر روی یک موضوع تمرکز 
پی��دا می کنند. ای��ن امر از س��وی بازاریاب ها با ه��دف تاثیرگذاری 
بهتر بر روی مخاطب ه��دف صورت می گیرد. اگرچه چنین اقدامی 
تاثیرگذاری بس��یار زیادی بر روی مخاطب هدف دارد، اما در صورت 
زیاده روی و تولید انحصاری محتوای اختصاصی دیگر هیچ شانس��ی 

برای توسعه آنالین کسب و کارتان نخواهید داشت. 
امروزه مشتریان زمان بسیار کمی برای تعامل با برندها اختصاص 
می دهند. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید محتوای تان را به طور 
چندجانبه با اهداف مختلف طراحی کنید. فقط در این صورت شانس 
جلب نظر مشتریان به طور گروهی و همراه با سلیقه های متفاوت را 

خواهید یافت. 
اس��تفاده از موضوعات مختلف برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف همیش��ه ایده ای مناسب محسوب می شود. البته نکته مهم در 
این میان ضرورت ارتباط میان موضوعات مختلف مدنظر شماست، در 
غیر این صورت شما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
کوتاهی بیش از اندازه مقاالت سایت

محتوای متنی س��ایت شما باید دس��ت کم به اندازه توضیح کافی 
و جامع یک مطلب طوالنی باش��د. بدون شک تولید محتوای بسیار 
طوالن��ی هم برای مخاطب هدف چندان جذاب نیس��ت، اما این امر 
درباره محتوای کوتاه نیز مصداق دارد. بنابراین ش��ما باید همیشه به 
دنبال طراحی محتوایی استاندارد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان باش��ید، در غیر این صورت همیشه با مشکالت عمده برای 
جلب نظر مخاطب هدف تان رو به رو می شوید. این امر نه تنها به شما 
فرصتی مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نمی دهد، 
بلکه همان تعداد مشتری وفادار اندکی که پیرامون برندتان هست را 

نیز فراری خواهد داد. 
توصیه ما در این بخش بس��یار س��اده و روش��ن اس��ت. شما باید 
به هنگام ن��گارش محتوا برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
حواس تان را به طور کامل جمع کنید تا با پرداختن به تمام جزییات 
مطلب امکان ارائه یک مقاله به نس��بت طوالنی را داشته باشید، در 
غیر این صورت کاربران به گمان اینکه محتوای تان کلیشه ای یا ساده 

است، به راحتی از آن چشم پوشی خواهند کرد. 
عدم توجه به آمارهای دقیق

این روزها بس��یاری از موسس��ه های بزرگ و کوچک در حال ارائه 
آمارهای دقیق به برندها و به طور کلی مشتریان ش��ان هستند. اگر 
در این میان ش��ما توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان با 

استفاده از این آمارها را نداشته باشید، خیلی زودتر از آنچه فکرش را 
بکنید از بازار کنار خواهید رفت. 

خوشبختانه بسیاری از اطالعات و آمارهای در دسترس برندها به 
طور کامال رایگان عرضه می شود. به همین خاطر شما هیچ مشکلی 
برای اس��تفاده از آنها نخواهید داش��ت. تنها نکته مهم در این میان 
پیدا کردن منبعی مطمئن به عنوان تولیدکننده آمارهاست، در غیر 
این صورت تمام تالش های ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف بی نتیجه باقی خواه��د ماند. امروزه بس��یاری از برندها برای 
تاثیرگذاری روی مخاطب هدف شان اقدام به استفاده آمارهای دقیق 
گوگل می کنند. این امر به برندها امکان بسیار خوبی برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان خواهد داد. با این حس��اب به جای اینکه فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان بدل به یک امر س��خت و غیرممکن 
ش��ود، شما به ساده ترین شکل ممکن فرصت جلب نظر مشتریان و 

تاثیرگذاری بر روی آنها را پیدا خواهید کرد. 
نکته امیدوارکننده در این میان ارائه آمارهای دقیق از سوی اغلب 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب شما هیچ مشکلی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و جلب نظرشان به برندتان نخواهید 
داش��ت. بنابراین از این به بعد پیش از تولید محتوا حتما س��ری به 
آمارهای دقیق و کاربردی در حوزه کسب و کارتان بزنید. این طوری 
محتوای تان تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر روی مخاطب هدف خواهد 

داشت. 
بارگذاری کند صفحات سایت

هی��چ چی��ز در دنیای آنالین به اندازه س��رعت بارگ��ذاری پایین 
صفحات یک س��ایت ناامیدکننده نیس��ت. به ویژه در دوره  کنونی 
که ابزارهای بس��یار زیادی برای رفع این مش��کل در اختیار برندها 
قرار دارد. وقتی کاربران به امید مش��اهده محتوای موردنیازش��ان یا 
خرید از برندتان وارد سایت شما می شوند، در صورت مواجهه با زمان 
بارگذاری بس��یار باال به سرعت سراغ گزینه های دیگر خواهند رفت. 
معن��ای این امر واگذاری فرآیند بازاریابی و جلب نظر مش��تریان به 

رقبا خواهد بود. 
پیش��نهاد م��ا در این بخش اس��تفاده از ابزاره��ای حرفه ای برای 
ارزیابی وضعیت بارگذاری صفحات و در صورت نیاز بهینه سازی شان 
اس��ت. نکته مهم اینکه اغلب اوقات بازاریاب ها و صاحبان کس��ب و 
کار خودش��ان متوجه س��رعت پایین بارگذاری صفحات سایت شان 
نمی ش��وند. درس��ت به همین خاطر نیاز به راهنمایی و نظرات افراد 

خارج از کسب و کارشان خواهند داشت. 
سایت بدون پاسخگویی سریع به مشتریان

پاسخگویی به مشتریان یکی از مهمترین نکات برای جلب نظرشان 
به منظور بازدید دوباره از س��ایت اس��ت. اگر این امر از س��وی شما 
به خوبی رعایت نش��ود، تاثیرگذاری بس��یار اندکی ب��ر روی تجربه 
مشتریان از برندتان خواهد داشت. از آنجایی که امروزه اغلب کاربران 
تجربیات شان از برندها را در شبکه های اجتماعی بارگذاری می کنند، 
در ط��ول م��دت زمانی اندک ش��هرت منفی زیادی در ش��بکه های 
اجتماعی پیدا خواهید کرد. این امر به معنای ناتوانی مطلق شما برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان و بهبود وضعیت برندتان خواهد بود. 
توصی��ه ما در این بخش اول از هم��ه راه اندازی یک تیم خدمات 
مشتریان و توجه ویژه به نظرات بازدیدکنندگان از سایت است. شما 
در این صورت به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان و جلب نظرشان را پیدا خواهید کرد. هر چقدر توانایی شما 
برای ارائه پاس��خ های دقیق در مدت زمانی کوتاه به مشتریان بیشتر 
باشد، در نهایت تعداد بازدیدهای سایت تان افزایش پیدا خواهد کرد. 
این امر بر روی انگیزه مش��تریان برای خرید از س��ایت تان نیز تاثیر 

مناسبی خواهد داشت. 
امنیت پایین سایت

درز اطالعات کاربران در فضای آنالین یکی از نگرانی های مهم این 
روزها محس��وب می ش��ود. در این میان حتی سایت ها و پلتفرم های 
معتبری مثل فیس بوک نیز در امان نیستند. درست به همین خاطر 
تمام برندها باید از کارشناس های حرفه ای امنیت شبکه و همچنین 
ابزارهای حرفه ای استفاده نمایند، در غیر این صورت با کوچک ترین 
درز اطالعات س��ایت تان در فضای اینترن��ت اعتبارتان به طور قابل 

مالحظه ای به خطر می افتد. 
امروزه کمتر مش��تری تمایل به خرید از یک برند با سایت دارای 
امنیت بس��یار پایین خواهد داشت. درست به همین خاطر شما باید 
همیشه ارتقای امنیت سایت برندتان را در اولویت قرار دهید. چنین 
امری یک مزیت رقابتی بزرگ نیز برای برندتان محسوب می شود. به 
این ترتیب بدون نیاز به نگرانی گس��ترده امکان تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان تان را پیدا خواهید کرد. 
خوشبختانه اکنون محتوای آموزشی و حتی دوره های بسیار زیادی 
برای یادگیری اصول اولیه امنیت آنالین در دس��ترس کاربران عادی 
و برندها قرار دارد. اگر ش��ما هم به دنبال بهبود وضعیت س��ایت تان 
هس��تید، باید همیش��ه این نکات و ش��رکت در دوره های آموزشی 
مختل��ف را مدنظر قرار دهید، در غیر ای��ن صورت هر لحظه امکان 

حمله سایبری به سایت تان وجود خواهد داشت. 
فرم های ثبت نام طوالنی

یکی از دردسرهای همیشگی مشتریان برای دسترسی به محتوای 
ویژه سایت ها یا خرید از آنها فرآیند ثبت نام طوالنی است. شاید این 
امر برای برندها از نظر دسترس��ی به اطالعات ارتباطی گس��ترده با 
مشتریان خوشایند باشد، اما در مدت زمان کوتاهی سایت شان را بدل 
به یکی از آزاردهنده ترین مکان های آنالین برای کاربران خواهد کرد. 
توصی��ه ما در این بخش کوتاه س��ازی فرم های ثب��ت نام و صرفا 
درخواس��ت مهمترین اطالعات از کاربران است، در غیر این صورت 
شما هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید 
داشت. چنین امری شما را در مقایسه با رقبای تان به طور چشمگیری 
در خطر قرار می دهد. بنابراین باید همیشه حواستان به وضعیت فرم 
ثبت نام در س��ایت تان باشد. صرف دریافت اطالعاتی نظیر نام و نام 
خانوادگی و همچنین آدرس ایمیل برای ش��روع کار مناسب خواهد 
بود. این امر به ش��ما فرصت تاثیرگذاری اولیه بر روی مش��تریان و 
س��پس توسعه س��طح ارتباط تان با آنها را می دهد. بنابراین همیشه 

براساس این نکات با مشتریان تان تعامل داشته باشید. 
بی ش��ک امروزه تعام��ل با مش��تریان در فضای آنالی��ن یکی از 
س��خت ترین کارهای دنیا محسوب می شود. نکته مهم در این میان 
اس��تفاده از توصیه های کاربردی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف است. اگر شما در این راستا نیاز به کمک دارید، ایده ها و نکات 
مورد بحث در این مقاله بهترین گزینه برای شروع کارتان خواهد بود. 
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