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تجارتایرانواروپادر9ماهگذشتهبهمسیررشدبازگشت

2 سناریوی برجامی 
در تجارت با اروپا

فرصت امروز: مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در س��ه فصل اول س��ال ۲۰۲۱ نش��ان می دهد که تجارت 
با اروپا در مس��یر احیا قرار گرفته اس��ت. براس��اس آمارها، حجم کاالیی ایران با اتحادیه اروپا در این فاصله زمانی 
رشدی ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. تراز تجاری نیز اگرچه همچنان به نفع اروپاست، 
اما نس��بت به س��ال گذش��ته ۴ درصد بهتر ش��ده اس��ت. متوس��ط صادرات ماهانه ایران به اروپا هم ۱۳ درصد 
رش��د داش��ته و همه این اعداد و ارقام، س��یگنال های مثبتی را از تجارت کاالیی ایران و اروپا مخابره می کند...

چراباوجودسیگنالهایمثبتارزی،قیمتدالرپاییننمیآید؟

واکنشسنجیدالربهمذاکراتبرجامی
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ساختمانسازی
بهروشصنعتی

علیرضاسرحدی
عضو انجمن صنفی 

مهندسان صنعت ساختمان

بخش ساختمان س��ازی مثل 
همه بخش های اقتصادی کشور 
برای به روز ش��دن و رسیدن به 
سطح تکنولوژی دنیا به یکسری 
زیرس��اخت ها نیاز دارد. تا وقتی 
که وضعیت اقتصاد آشفته باشد، 
صنعتی ش��دن ساختمان سازی 
نیز دور از دس��ترس خواهد بود. 
هرچن��د تحریم ها و مش��کالت 
اقتص��ادی ه��م مزید ب��ر علت 
هستند. از طرف دیگر، مصالحی 
که تولید می کنیم تحت کنترل 
نیس��ت. به طور مثال، س��یمان 
و آه��ن تحت تاثیر مش��کالت 
مالی و نوس��ان عجیب و غریب 
قیمتی ق��رار دارن��د و کنترلی 
روی کیفیت آنها نیست. در کنار 
تمام این مسائل، آنچه به عنوان 
تکنولوژی ساختمان س��ازی در 
دنیا عنوان می ش��ود، ب��ا ایران 
فاصله زیادی دارد. غیر از معدود 
ساختمان هایی که بنا به دالیلی 
به شکل خاص ساخته می شود، 
تکنولوژی ساختمان س��ازی در 
ایران ب��ه هم��ان روش ۲۰ الی 
۳۰ سال پیش اس��ت. یعنی ما 
همچن��ان به همان ش��کل بتن 

و میلگ��رد و س��یمان 
3استفاده می کنیم...

۲5 ربیع الثانی ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   ۱9۱۲
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به گفته س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران، بانک پاسارگاد توانسته است در میان 
بانک های خصوصی ایران، بهترین عملکرد درآمدی و سودآوری را از خود نشان دهد. این 
بانک با مالکیت خصوصی و سرمایه 65.5۲۰ میلیارد ریالی در سال ۱۳8۴ تأسیس شد 
و از سال ۱۳9۰ با نماد »وپاسار« در فهرست بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. 
به گزارش »نبض بورس«، براساس گزارش شش  ماهه، بانک پاسارگاد در بخش خالص 
درآمد تسهیالت و سپرده گذاری به میزان 58.۳۱۲میلیارد ریال درآمد کسب کرده است 

که نس��بت به دوره مشابه سال گذش��ته 98درصد و نسبت به فصل بهار سال جاری 
۱۱۲درصد رشد داشته است. در بخشی دیگر، بانک پاسارگاد از محل کارمزد به درآمد 
خالص 9.۴۱۲میلیارد ریالی دست یافته که ۳8درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر 
بوده اس��ت. در مجموع، بانک پاسارگاد در ش��ش  ماهه اول سال ۱۴۰۰، سود خالصی 
معادل ۴۰.668میلیارد ریال شناسایی کرده است. این میزان سود نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته ۱۱درصد و نسبت به سه  ماهه بهار سال جاری نیز ۱۲۱درصد رشد داشته 

و به ازای هر سهم 6۲۱ ریال سود محقق کرده است. بانک پاسارگاد همچنین برای سال 
۱۴۰۰ نیز درآمد تسهیالت اعطایی ۳۴۲.۲۰۰میلیارد ریالی، درآمد سپرده گذاری های 
۱۳.86۴میلیارد ریالی، درآمد کارمزد ۲7.۰79میلیارد ریالی، درآمد سرمایه گذاری های 
۳.8۳7میلیارد ریالی و سود خالص ۱۰۲.9۰۰میلیارد ریالی را هدف گذاری کرده و تحقق 
آن را پیش بینی می کند. براساس اطالعیه اخیر بانک پاسارگاد در سایت کدال، سود آن 
دسته از سهامداران محترم حقیقی که حساب انفرادی خود نزد بانک پاسارگاد را قبال 

به اداره س��هام این بانک اعالم نموده اند، در تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۰ به حساب ایشان 
واریز شده است. سایر سهامداران محترم فاقد حساب نزد بانک پاسارگاد می توانند جهت 
دریافت سود سهام با در دست داشتن مدارک مربوطه )سهامداران حقیقی با کارت ملی 
یا شناسنامه و شماره شبا و همچنین سهامداران حقوقی با معرفی نامه اعالم نماینده، 
آخرین روزنامه رسمی و شماره حساب حقوقی( طبق زمان بندی اعالم شده در سایت 

کدال به یکی از شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند.

از نگاه سرمایه گذاران غربی، سختگیری ها و محدودیت های اخیر دولت چین علیه 
غول های اینترنتی مثل علی بابا، تنسنت و دیدی، چیزی جز یک خودکشی نیست. 
اصال برای اینکه رشد اقتصاد را کند و آهسته کنید، مگر کاری راحت تر از شلیک به 

زانوی گروهی از موفق ترین شرکت های تکنولوژیک دنیا وجود دارد؟
به گزارش »وال اس��تریت ژورنال«، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین اما نظر 
دیگری دارد. از دیدگاه او، دو نوع تکنولوژی داریم: آنهایی که »خوب است« داشته 
باشیم و آنهایی که »باید« داشته باشیم. رسانه های اجتماعی، تجارت الکترونیک و 
ش��رکت های اینترنتی مصرفی جزو آن دسته ای هستند که »خوب است« داشته 
باشیم، اما در نگاه شی جین پینگ، عظمت ملی به داشتن بهترین اپ چت  گروهی 
یا تاکسی اینترنتی وابسته نیست. در نقطه مقابل، او فکر می کند که چین »باید« 
به جدیدترین تکنولوژی نیمه رساناها، باتری خودروهای برقی، هواپیماهای تجاری 
و تجهیزات مخابراتی دسترسی داشته باشد تا چاالکی تولیدی خود را حفظ کند، 
نیازمند شرکت های غربی نباشد و نهایتا همچنان صنعتی باقی بماند )و تبدیل به 
اقتصاد خدماتی نش��ود(. به همین خاطر است که دولت پکن همزمان با حمله به 
غول های اینترنتی )و تالش برای مطیع قانون کردن آنها(، حمایت سفت و سخت 
از تولید داخلی و ترویج ایده »چینی بخر« و دادن سوبسید به کارخانه ها را کماکان 

ادامه می دهند.
ش��ی جین پینگ، اولویت های متفاوت تکنولوژیکی اش را در س��خنرانی ای که 
سال پیش در مجله حزب کمونیس��ت »Qiushi« منتشر شد، بیان کرده است. 
او اذعان کرد که اقتصاد آنالین در حال ش��کوفایی اس��ت و گفت که »چین باید 
سرعت پیشرفت اقتصاد دیجیتال، جامعه دیجیتال و دولت دیجیتال را باال ببرد« اما 
»همزمان باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال است 

و صنایع مختلف تولیدی را نباید رها کرد.«
به لحاظ تاریخی با توسعه کشورها، تولید کارخانه ای جایگزین کشاورزی می شود 
و سپس بخش خدمات جای بخش تولید را می گیرد. در دهه های اخیر سهم تولید 
کارخانه ای از GDP )تولید ناخالص داخلی( توس��عه یافته ترین اقتصادهای جهان 
کاهش پیدا کرده است )به خصوص در کشورهای آمریکا و انگلیس( که همین باعث 
شد بخش  مهمی از مشاغل کارخانه ای به خارج از آمریکا )به ویژه چین( کوچ کنند. 
اگرچه سهم تولید کارخانه ای از تولید ناخالص داخلی چین هم کاهش پیدا کرده 
و به ۲6 درصد رسیده است، اما در مقایسه با دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا هنوز هم 
کم نیست و باالترین رقم به حساب می آید. دولت چین می خواهد این رقم به سمت 
پایین تر نزول نکند و چین راه دیگر اقتصادهای توسعه یافته را در معکوس شدن روند 

صنعتی شدن در پیش نگیرد.
زمس��تان پیش، دن وانگ تحلیلگر حوزه تکنولوژی در مرکز تحقیقاتی گوکال 
دراگونومیکز در هنگ کنگ نوش��ت: »چین نمی خواهد مثل انگلیس باشد که در 
صنایعی که هوشمندتر به نظر می رسند وضع خوبی دارد )مثل تلویزیون، رسانه، 
مالی و دانشگاه( و همزمان هم سهم بودجه تحقیق و توسعه اش )R&D( کاهش 

پیدا کرده و هم تعداد شرکت های تولیدی  بزرگ جهانی اش در حال افول است.«

سیاستمداران در سراس��ر جهان عموما عالقه بیش از حدی به تولید دارند، اما 
سرمایه گذاران و غول های مالی چین نه. سوال این است که چرا؟ چون اکثر صنایع 
در حال حاضر در وضعیت به شدت رقابتی به سر می برند و شرکت های تولیدکننده 
نمی توانند سود باالیی به جیب بزنند. موفقیت در این حوزه نیازمند مقادیر عظیمی 
س��رمایه و نیروی کار است که همه اینها روی سوددهی تاثیر منفی می گذارد، اما 
ش��رکت های اینترنتی که به طور مستقیم با مصرف کنندگان در تماس هستند و 
پلتفرم ش��ان گرفته و کم رقیب اس��ت، با حداقل س��رمایه گذاری سودهای کالنی 
می دهند. به همین خاطر اس��ت که فیس بوک در حال حاضر ۱۱ برابر »میکرون 
تکنالجی«، غول صنعت نیمه رسانا ارزش دارد. یا به همین خاطر است که شرکت 
علی بابا در ماه فوریه ۲۰ برابر شرکت »سمی کنداکتور منیوفکترینگ اینترنشنال« 
)SMIC( ارزش گذاری شد. علی بابا، شرکت خصوصی تجارت الکترونیک است و آن 
یکی شرکت تولیدکننده نیمه رسانا که سوبسید عظیم دولتی دریافت می کند و دولت 

چین در رقابت تجاری اش با آمریکا، امید زیادی به آن بسته است.
از دید رهبران چین، شرکت های اینترنتی هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کنند 
که در ارزش گذاری های بازار خصوصی به آنها توجهی نمی ش��ود. مثال از دید آنها، 
غول مالی Ant )وابس��ته به علی بابا( ثبات سیس��تم مالی چین را تهدید می کند 
یا موسسات آموزشی آنالین باعث تشدید اضطراب اجتماعی می شوند و باز ی های 
آنالین )آنطور که اخیرا یک رسانه دولتی توصیف کرده است( »افیون ذهن« هستند. 
سران چین اعتقاد دارند که تولید کارخانه ای مزایایی برای جامعه به همراه دارد که 
در ارزش گذاری های بازار آزاد به آنها هیچ اشاره ای نمی شود. برای دهه ها همین تولید 
بود که در چین اشتغال زایی می کرد، بهره وری را باال برده بود و مهارت های کلیدی 
را به مردم آموخته بود. دولت چین حاال احساس می کند که برای تداوم رقابت برابر 
با غرب باید بتواند پیشرفته ترین تکنولوژی های ممکن را تولید کند )مثل چیپ های 
تلفن های هوشمند( و برای رسیدن به این هدف از هیچ کمکی به شرکت ها دریغ 
نمی کند؛ چنانکه هم به آنها سوبسید باال می دهد و هم از آنها در برابر رقبای خارجی 

حمایت می کند.
رهب��ران آمریکا البته در خفا با س��ران چین در این ح��وزه توافق دارند: آنها هم 
نگران هستند که غول های تکنولوژیک آمریکایی، رقبای کمتر تکنولوژیک خود را 
به مرز نابودی می کش��انند، حریم خصوصی کاربران را نقض می کنند و اطالعات 
آنها را به آگهی دهنده ها می فروشند، جلوی پخش اخبار دروغ و فیک را نمی گیرند 
)چون کلیک بیشتری می خورند و بیشتر دیده می شوند( و به طور مخفیانه باعث 
اعتیاد آنالین کاربران می شوند. جالب اینجاست که حاال سران آمریکا )و چند کشور 
اروپایی( که دهه ها کمک های مالی/بخشنامه ای پکن به صنایع خاص را مورد انتقاد 
قرار می دادند، در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که باید روش چین را در پیش 
بگیرند و با سیاست گذاری و اعطای سوبسید بعضی از صنایع خاص را زنده کنند )از 
دید بایدن پیشرفت بعضی از صنایع مهم در رقابت با چین برای دفاع از امنیت ملی 
آمریکا، امری ضروری است(، اما آمریکا به هر حال اقتصادی عمیقا خصوصی است 
و دولت نمی تواند در تخصیص سرمایه به صنایع جلوتر از بازارهای خصوصی عمل 

کند، اما در چین این روند کامال برعکس است. البته این امر لزوما به معنای درست 
بودن روش چین نیست. تخصیص سرمایه به صنایعی که برای توسعه ملی ضروری 
به نظر می رسند، موقعی سود باال به ارمغان می آورد که اقتصاد همچنان جای زیادی 
برای رش��د داشته باشد، اما چین دوران رشد سریع خود را به پایان رسانده است، 
بازگشت سرمایه به اندازه قبل باال نیست و تعداد زیادی از صنایع چینی با مشکالتی 
نظیر بدهی و ظرفیت بالاستفاده دست و پنجه نرم می کنند. به عالوه بازار داخلی 
چین نمی تواند هرچه را که کارخانه هایش تولید می کنند خریداری کند و این مازاد 
باید صادر ش��ود. بنابراین چین برای آنکه بتواند نسبت تولید کارخانه ای به تولید 
ناخالص داخلی خود را همچنان باال نگه دارد باید دیگر کش��ورهای صادرکننده را 
مجبور کند که سهم کوچک تری از بازار را بپذیرند و این امر طبیعتا باعث اصطکاک 

میان طرفین خواهد شد.
شاید اولویت های حزب کمونیست چین در بازه بلندمدت منطقی به نظر برسد، 
اما س��ختگیری های اخیر علیه شرکت های تکنولوژیک نش��ان می دهد که پکن 
می تواند به آسانی سرنوشت شرکت های خصوصی اش را یک شبه تغییر دهد. ری 
دالیو، سرمایه گذار مش��هور و بنیان گذار صندوق سرمایه گذاری بریج واتر چند روز 
پیش درباره اقدامات اخیر چین نوشت: »کاپیتالیسم دولتی برای این اجرا می شود 
که دولت بتواند منافع اکثریت را تامین کند. در چنین وضعیتی کاپیتالیست های 
دولتی باید جایگاه مردم و شرکت ها را در این سیستم به خوبی درک کنند، وگرنه 

اشتباهات شان عواقب سنگینی برای همه خواهد داشت.«
اما ماجرا از چه قرار است؟ از پاییز سال پیش بود که دولت چین سخت گیری ها 
علی��ه غول های تکنولوژیک چینی را آغاز کرد و این روند همچن��ان ادامه دارد. از 
یکس��و منتقدان می گویند که پکن دارد جلوی آزادی های اقتصادی را می گیرد و 
در سوی دیگر موافقان معتقد هستند که چین همان  کاری را می کند که آمریکا و 
اروپا همواره آرزویش را دارند، یعنی مراقبت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری 
از انحصار و حبابی شدن بازار. در این راستا، دولت چین در ماه های گذشته اقدامات 
سختگیرانه اش را پی گرفت. کما اینکه در ماه نوامبر سخت گیری های دولتی علیه 
موسسات مالی، در ماه آوریل علیه فروش آنالین، در ماه جوالی علیه تاکسی های 
 آنالی��ن و همچنین موسس��ات خصوصی آموزش آنالین و در ماه آگوس��ت علیه 
بازی های ویدئویی در این کشور دوچندان شد. ابتدا در ماه نوامبر، دولت چین جلوی 
ورود غول مالی Ant )وابسته به علی بابا( را به بازار بورس گرفت. این حرکت باعث 
نارضایتی شدید جک ما، بنیان گذار شرکت علی بابا شد و بعد از یک سخنرانی تند و 
تیز، چندین و چند ماه از او هیچ خبری نبود. پکن اعالم کرد که باید نظارت بیشتری 
روی این غول مالی صورت بگیرد، وگرنه حضورش در بازار بورس می تواند خطرات 
زیادی برای بازارهای مالی به همراه داشته باشد. در ماه آوریل نیز دولت چین غول 
فروش آنالین یعنی »علی بابا« را به خاطر تالشش برای انحصار در بازار حدود ۲.8 

میلیارد دالر جریمه کرد.
س��پس در ماه جوالی و پس از آنکه غول همس��فری آنالین چین )دیدی( وارد 
بازار س��هام آمریکا شد )با ارزش گذاری 7۳ میلیارد دالر(، پکن اعالم کرد که قصد 

دارد قوانین مربوط به حضور شرکت های چینی در بازارهای مالی خارجی و دریافت 
سرمایه از آنها را سختگیرانه تر از قبل کند. غول همسفری آنالین چین یعنی دیدی 
را »اوبر چین« به حساب می آورند و دولت چین اعالم کرد که حضور این شرکت 
در بازار بورس نیویورک، نگرانی های امنیتی ایجاد می کند. بر این اساس تحت فشار 
و آغاز تحقیقات دولت چین، دیدی مجبور شد که ثبت نام کاربران جدید را متوقف 
کند و سپس برنامه اش از اپ استور چین حذف شد. همچنین در این ماه دولت چین 
اعالم کرد که سخت گیری های بیشتری را علیه شرکت های آنالین آموزش خصوصی 
اعمال می کند و آنها دیگر نمی توانند که به شیوه کنونی راه خود را ادامه دهند. از 
دید دولت چین، این شکل از آموزش خصوصی که روی کنکور ورودی دانشگاه ها 
متمرکز اس��ت، هم فشار مالی سنگینی بر والدین و خانواده ها می آورد و هم باعث 
استرس دانش آموزان می شود. از سوی دیگر، حدود سه  چهارم دانش آموزان چینی 
در مناطق غیرش��هری بزرگ می شوند و به خاطر وضعیت مالی خانواده های شان، 
توانای��ی پرداخت هزینه های این موسس��ات خصوصی را ندارن��د و این امر باعث 

بی عدالتی بیشتر در سطح جامعه می شود.
نهایتا در ماه آگوست نیز یک روزنامه دولتی چینی اعالم کرد که بازی های ویدئویی 
»افیون ذهن« هستند و همین مقاله باعث افت ارزش شرکت هایی نظیر تنسنت شد. 
هرچند چند ساعت پس از انتشار این مقاله، نسخه آنالین آن مالیم تر و نرم تر شد و 
عبارت »افیون ذهن« نیز از متن مقاله حذف شد، اما صنعت بازی های ویدئویی چین 

از این می ترسد که دولت چین قصد دخالت در این بازار را داشته باشد.

پکنمیخواهدکارخانههااقتصادراجلوببرندنهاینترنت
چینعلیهعلیباباودوستان

ازبهترینعملکردسودآوریتاپرداختسودنقدیبهسهامداران

درخششعملکردیبانکپاسارگاد

طراحیاستراتژیبازاریابیدرتیکتاکبرایسال2022
قدرت تاثیرگذاری تیک تاک بر روی کاربران در طول چند سال اخیر بحث تازه ای محسوب نمی شود. بسیاری 
از کاربران در کنار عضویت در س��ایر ش��بکه های اجتماعی به حضور در تیک تاک نیز عادت کرده اند. درست به 
همین خاطر برندها نیز کم کم به فکر حضور مناسب در این فضا افتاده اند. اگر شما هم در عرصه کسب و کار 
به دنبال بازاریابی آنالین هستید، تیک تاک دیگر جای خودش را در میان پلتفرم های بزرگ باز کرده است. به 
همین خاطر باید همیشه نسبت به استفاده از خدمات این پلتفرم نیز توجه نشان دهید.  بازاریابی در تیک تاک 
در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی سختی های خاص خودش را دارد. نحوه رفتار کاربران در تیک تاک در 
مقایسه با بقیه شبکه های اجتماعی تفاوت آشکاری دارد. به همین خاطر اگر شما به دنبال بازاریابی در این فضا 

با استفاده از تکنیک های کلیشه ای یا قدیمی باشید، هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان...



فرصت امروز: مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سه فصل اول سال 
۲۰۲۱ نش��ان می دهد که تجارت با اروپا در مس��یر احیا قرار گرفته است. 
براس��اس آمارها، حجم کاالیی ایران با اتحادی��ه اروپا در این فاصله زمانی 
رشدی ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. تراز تجاری 
نیز اگرچه همچنان به نفع اروپاس��ت، اما نسبت به سال گذشته ۴ درصد 
بهتر شده است. متوسط صادرات ماهانه ایران به اروپا هم ۱۳ درصد رشد 
داش��ته و همه این اعداد و ارقام، سیگنال های مثبتی را از تجارت کاالیی 

ایران و اروپا مخابره می کند.
تجارت ایران و اروپا در س��ال های گذش��ته به واسطه تحریم و در ادامه 
کرونا در حالی افت و خیرهای زیادی را تجربه کرده است که هفتمین دور 
مذاکرات وین از میانه این هفته در هتل کوبورگ وین ازسر گرفته شده و 
نگاه ها عموما به نتایج مذاکرات مثبت است. چنانچه این فضای خوش بینانه 
به روند مذاکرات به واقعیت بپیوندد و احیای برجام محقق شود، طبعا آمار 
و ارقام تجارت ایران و اروپا رش��د خوبی خواهد داش��ت و شاهد بازگشت 
ش��رکای اروپایی خواهیم بود. کما اینکه پس از امضای برجام نیز تجارت 
ایران و اروپا در مس��یر رش��د قرار گرفت و پس از خروج آمریکا از برجام و 
تش��دید تحریم ها، حجم صادرات به اتحادیه اروپا تقریبا به صفر رسید. به 
نظر می رسد قدم نخست برای توسعه تجارت با اروپا، لغو تحریم ها و احیای 
برجام اس��ت. در صورت تحقق این مهم، سناریوی خوش بینانه حکایت از 
رش��د ۱۲۰ درصدی تجارت با اتحادیه اروپا دارد و در بدبینانه ترین حالت 
نیز رش��د 8۰ درصدی تجارت اتفاق می افت��د. هرچند که میزان مبادالت 
تجاری در هر دوی این سناریوهای برجامی، رشد سال های برجام را تجربه 

نمی کند.
تجارتایرانواروپاچگونهآبرفت؟

اتحادی��ه اروپ��ا یک��ی از بزرگتری��ن بلوک ه��ای اقتصادی جه��ان و از 
قدیمی ترین ش��رکای تجاری ایران اس��ت. هرچند واردات از اتحادیه اروپا 
همواره فاصله قابل توجهی با صادرات داشته است، اما کارشناسان می گویند 
با رفع تحریم ها و تسهیل مراودات بانکی می توان صادرات به اتحادیه اروپا را 
توسعه داد. کما اینکه همزمان با برجام و لغو تحریم ها، اروپایی ها نسبت به 
همکاری با ایران روی خوش نشان دادند، ولی با بازگشت تحریم ها، روابط 

تجاری ایران و اتحادیه اروپا رفته رفته آب رفت.
تجارت کاالیی ایران و اتحادیه اروپا در ۱۰ س��ال گذش��ته با نوسان ها و 
فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. آمارها نشان می دهد که در یک 
دهه گذش��ته )۲۰۲۰-۲۰۱۱( تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا به غیر از 
سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱8 همواره منفی بوده است. بیشترین تجارت ایران 
با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ رقم خورد و در سوی دیگر، کمترین میزان 
تجارت به سال ۲۰۲۰ برمی گردد که عالوه بر تحریم ها، پاندمی کرونا نیز 
مزید بر علت شد. همچنین بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اروپا در ۱۰ 
سال اخیر مربوط به سال ۲۰۱۱ و کمترین آن مربوط به سال ۲۰۱9 بوده 

و این در حالی است که کمترین میزان واردات ایران از این اتحادیه هم در 
سال ۲۰۲۰ رقم خورده و بیشترین آن در سال ۲۰۱7 رخ داد.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران چندی پیش، آمارهای تجارت 
کاالیی ایران و اروپا در بازه زمانی چهار ماه نخس��ت ۲۰۲۱ را منتشر کرد 
ک��ه حاکی از افت ۱.۱ درصدی تجارت ای��ران و اروپا بود. در این گزارش، 
کل تجارت کاالیی ایران و اتحادیه اروپا طی چهار ماه نخست ۲۰۲۱ حدود 
۱۴5۰ میلیون یورو اعالم شد که کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به بازه مشابه 
س��ال ۲۰۲۰ را نش��ان می داد. تراز تجاری نیز در ای��ن مدت معادل 9۲5 
میلیون یورو کس��ری برای ایران بود که ۴ درصد نس��بت به دوره مش��ابه 
سال قبل بهبود یافت. حجم صادرات ایران به این اتحادیه نزدیک به ۲6۳ 
میلیون یورو و واردات از این منطقه نیز نزدیک به ۱۱87 میلیون یورو به 
ثبت رسید. برآیند این آمارها در مقایسه با تجارت ترکیه با اتحادیه اروپا در 
بازه مزبور نش��ان می داد که ترکیه 9۴ برابر ایران به اتحادیه اروپا صادرات 

داشته است.
تجارتبااروپادرانتظاررفعتحریمها

معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران ح��اال در گزارش تازه خود و 
با به روزرس��انی آمارهای تجارت ایران و اتحادیه اروپا در بازه زمانی 9 ماه 
ابت��دای ۲۰۲۱، از افزایش ۲ درصدی حجم کاالیی ایران با قاره س��بز در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است. به نظر می رسد که تجارت 
ایران با اتحادیه اروپا در مسیر رشد قرار گرفته و آمارهایی که اتاق بازرگانی 
تهران منتشر کرده، این موضوع را ثابت می کند. همانطور که گفته شد، با 
تشدید تحریم ها در دهه 9۰، صادرات به کشورهای اروپایی تقریبا به صفر 
رس��ید و افت زیادی را تجربه کرد. آمار تجارت خارجی با اتحادیه اروپا در 
حالی به روزرسانی ش��ده که مذاکرات احیای برجام نیز از میانه این هفته 
از س��ر گرفته ش��ده اس��ت. چنانچه مذاکرات وین بتواند به رفع تحریم ها 
بینجامد، ش��اهد بازگشت شرکای اروپایی به ایران خواهیم بود؛ موضوعی 
که پس از امضای برجام نیز اتفاق افتاد و نش��ان داد فرنگی ها از همکاری 

اقتصادی با ایران استقبال می کنند.
براس��اس گزارش اتاق بازرگانی تهران، صادرات به کشورهای اروپایی 
در 9 ماه��ه ابتدای ۲۰۲۱ با رش��د ۱۴ درصدی مواجه ش��ده که ایتالیا، 
رومانی و بلغارس��تان بیش��ترین سهم را در آن داش��ته اند. البته واردات 
از اتحادیه اروپا با افت اندکی روبه رو ش��ده که بیش��ترین سهم در افت 
واردات را هلن��د دارد. تراز تجاری ایران ب��ا اتحادیه اروپا نیز در 9 ماهه 
۲۰۲۱ نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل حدود ۴  درصد بهتر شده، اما 
همچنان به نفع اروپاس��ت و رقم این تراز تجاری حدودا منفی ۲ میلیارد 
یورو اس��ت. تج��ارت کاالیی ایران با اتحادیه اروپ��ا در این بازه زمانی با 
رشد حدود ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۳.۴ 
میلیارد یورو رس��ید که ۱9  درصد آن را ص��ادرات با رقم 55۴ میلیون 
ی��ورو و 8۱  درصد آن را واردات با رقم ۲.7 میلیارد یورو تش��کیل داده 

اس��ت. گروه »مواد ش��یمیایی و س��ایر محصوالت مرتبط« با مشارکت 
۱۲.۱ واحد  درصدی و گروه کاالیی »کاالهای صنعتی طبقه بندی شده 
برحسب مواد« با مشارکت ۱۱ واحد  درصدی، عوامل مسلط این رشد را 
تشکیل داده اند. عامل اصلی در افت واردات نیز از حیث گروه کاالیی به 
کاهش واردات گروه »مواد خام غیرخوراکی به جز سوخت« با مشارکت 

منفی ۱.6 واحد  درصدی برمی گردد.
ازمقاصدصادراتیتامبادیوارداتی

در 9 ماه��ه ابتدای ۲۰۲۱، عمده  ترین مقاصد صادراتی ایران در اتحادیه 
اروپا شامل کشورهای آلمان با سهم ۳۲.۳ درصد، ایتالیا با ۲۰.۴ درصد و 
اسپانیا با 9.۴ درصد بوده که سهم آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتیب با افت ۴.6 واحد درصد، رش��د 6.5 واحد درصد و ۱.7 واحد درصد 
همراه بوده است. چهار گروه عمده کاالیی صادراتی ایران به اتحادیه اروپا 
ش��امل »مواد غذایی و حیوانات زنده«، »مواد شیمیایی و سایر محصوالت 
مرتبط «، »کاالهای صنعتی طبقه بندی شده بر حسب مواد« و »مواد خام 
غیرقابل خوردن به جز س��وخت « بوده اس��ت. بیش از 96  درصد از ارزش 
صادرات ایران در گروه کاالیی »مواد غذایی و حیوانات زنده« به ۱۳ کشور 
اختصاص داشته که این گروه کاالیی در 9 کشور، سهم باالی 5۰ درصدی 
از کل ارزش صادرات ایران به این کش��ورها را تشکیل داده است. در گروه 
کاالیی »مواد ش��یمیایی و سایر محصوالت مرتبط« نیز ۱۰ کشور بیش از 
95  درصد از ارزش صادرات ایران در این گروه کاالیی را تشکیل می دهند 
ک��ه در بین آنها بلغارس��تان و رومانی به ترتیب 8۰  درص��د و 6۴  درصد 
از کل ارزش صادرات ایران به این کش��ورها را ش��امل می شود. همچنین 
۱۲ کش��ور و هشت کش��ور به ترتیب بیش از 95 درصد از ارزش صادرات 
ایران در دو گروه »کاالهای صنعتی طبقه بندی ش��ده بر حس��ب مواد« و 
»مواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت« را تشکیل می دهند که در گروه 
کاالیی »مواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت«، سهم این گروه کاالیی 
در لوکزامبورگ، 99 درصد از کل ارزش صادرات به این کش��ور را تشکیل 
می دهد. در سوی مقابل نیز مبادی عمده وارداتی ایران از اتحادیه اروپا در 
9 ماهه ابتدای ۲۰۲۱، کشورهای آلمان با سهم ۳8 درصد، ایتالیا با ۱۲.۲ 
درصد و هلند با ۱۱.6 درصد بوده که س��هم آنها نس��بت به مدت مش��ابه 
پارس��ال به ترتیب با افت ۲.۳ واحد درصد، ۳.9 واحد درصد و رش��د ۲.۳ 

واحد درصد مواجه بوده است.
حال س��وال این است که »تجارت با اروپا به کدام سمت خواهد رفت؟« 
بازوی پژوهشی بخش خصوصی در پاسخ به این سوال، در یک گزارش که 
حوالی مهرماه منتش��ر کرد، از دو س��ناریوی برجامی پرده برداشت و قدم 
نخس��ت برای توس��عه تجارت را لغو تحریم ها و احیای برجام دانست. به 
گفته مرکز پژوهش های اتاق ایران، در صورت تحقق این مهم، س��ناریوی 
خوش بینانه حکایت از افزایش ۱۲۰ درصدی و سناریوی بدبینانه از افزایش 

8۰ درصدی تجارت با اتحادیه اروپا حکایت دارد.

تجارتایرانواروپادر9ماهگذشتهبهمسیررشدبازگشت

2 سناریوی برجامی در تجارت با اروپا

ش��اخص رشد س��الیانه اجاره بها در ش��هر تهران و کل کشور به اعداد 
بی س��ابقه 5۲ درصد و 55 درصد رس��یده و برنامه هایی مثل تعیین سقف 
اجاره  بها منجر به کنترل بازار اجاره نش��ده است. به گزارش ایسنا، پس از 
ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال ۱۴۰۰ محقق شده، اجاره  بها 
روند صعودی به خود گرفته اس��ت. آمارها نشان می دهد از اردیبهشت ماه 
امسال منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد 
اجاره بها صعودی ش��ده اس��ت. در آبان ماه نیز نرخ رشد سالیانه اجاره  بها 
در شهر تهران در حالی 5۱.6 درصد بوده که قیمت مسکن نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته ۱7.7 درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش 

نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان امسال 55 درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان می دهد در فروردین شاخص رشد سالیانه 
قیمت مسکن در شهر تهران 9۱.7 درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد 
بوده اس��ت. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده، اما اجاره  بها 
روند صعودی به خود گرفته اس��ت. افزایش 5۱.6 درصدی سالیانه قیمت 
اجاره در تهران که در آبان ماه اتفاق افتاده، از سال ۱۳9۳ تاکنون بی سابقه 

بوده است.
طبق بررس��ی ها، رکود بازار خری��د و فروش به افزایش قیمت ها در بازار 
اجاره منجر ش��ده اس��ت. از ابتدای س��ال ۱۳96 تا آبان ماه امسال قیمت 
مس��کن در ش��هر تهران 6۱۱ درصد رشد داشته، در حالی که نرخ رسمی 

رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و به جز سال ۱۳99 هر سال شتاب 
بیش��تری به خود گرفته است؛ به طوری که ش��اخص رشد سالیانه کرایه 
مسکن اجاری شهر تهران در آبان ماه ۱۳96 معادل 9.6 درصد بوده، آبان 
ماه ۱۳97 این عدد به ۱7 درصد رسیده، آبان ماه ۱۳98 رشد سالیانه اجاره 
به��ا ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ماه ۱۳99 این رقم به ۲8.7 درصد رس��یده و 

آبان ماه ۱۴۰۰ معادل 5۱.6 درصد ثبت شده است.
افزایش نرخ های بازار اجاره در چهار س��ال گذش��ته در حالی فش��ار به 
خانوارهای مس��تاجر را افزایش داده که س��طح دستمزد جامعه کارمندی 
و کارگری که اغلب از اقش��ار اجاره نشین هستند، متناسب با رشد قیمت 
اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به 
کوچ طبقاتی از ش��مال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از 
تهران شده اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره نشینی کارگران وجود ندارد، 
تخمین زده می ش��ود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره نشین و 
بنا به گفته هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 

ساختمانی حدود 9۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره  بها نداشته است. 
دولت طی دو س��ال گذشته س��قف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران 
را ۲5 درصد اعالم کرد، اما آمار رس��می نشان می دهد آبان سال قبل نرخ 
افزایش اجاره  بها در تهران ۲8.7 درصد و در سال جاری 5۱.6 درصد بوده 

اس��ت. تس��هیالت 7۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دالیلی 
همچون سخت گیری بانک ها درخصوص معرفی ضامن، حکم ُمسکن را هم 

برای خانوارهای اجاره نشین ندارد.
گزارش های میدانی گویای آن است که از زمان تصویب وام ودیعه مسکن 
در خردادم��اه ۱۴۰۰، رویه یکس��انی در بانک های عامل برای پرداخت وام 
ودیعه مس��کن وجود نداشته است. مثال بعضی بانک ها عنوان می کنند که 
باید دو ضامن رسمی با سابقه باالی ۱۰ سال معرفی شود. برخی مراجعان 
ه��م می گویند ک��ه بانک اعالم می کن��د باید حداقل پنج س��ال از موعد 
بازنشس��تگی ضامن باقی مانده باش��د. یکی دیگر از مشکالت متقاضیان، 
ایراد بانک ها به تاریخ انعقاد اجاره نامه است. با اینکه تاریخ اجاره نامه واحد 
مس��کونی باید از ش��ش ماهه دوم سال ۱۳99 باش��د، اکثر بانک ها فقط 
اجاره نامه هایی را معتبر و مناس��ب دریاف��ت وام می دانند که در نیمه اول 
س��ال ثبت شده باش��د و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه 
دریاف��ت وام حذف می کنند. طبق آم��اری که محمود محمودزاده، معاون 
مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده تا پایان آبان امسال 
یک میلیون و 6۴۰ هزار نفر برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام 
کرده اند که 6۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار 
نفر تسهیالت را دریافت کرده اند. این در حالی است که حدود 8.5 میلیون 

خانوار در کشور مستاجر هستند.

پسازثباتقیمتمسکن

بازاراجارهروندصعودیگرفت

نگــــاه

دستیابیبهتوافقدروینچقدرطولمیکشد؟
چشمامیدبههتلکوبورگ

فرصت امروز: هفتمین دور مذاکرات وین میان ایران و ۱+۴ )آلمان، 
فرانس��ه، بریتانیا، روس��یه و چین( از میانه این هفته در هتل »پاالس 
کوبورگ« کلید خورد. از خبرهایی که پس از این نشست در رسانه ها 
مخابره ش��ده به نظر می رسد که فضای مذاکرات خوش بینانه است و 
همه طرف ها دس��تیابی به توافق را ممکن و عملی می دانند. برآورد و 
پیش بینی کارشناسان و ناظران سیاسی نیز این است که حصول یک 
توافق و لغو تحریم ها محتمل خواهد بود. بس��یاری از خبرگزاری ها و 
نشریات معتبر غربی هم پیش بینی کرده اند که در نهایت مذاکرات به 
س��رانجام خواهد رسید، اما درخصوص سقف زمانی آن و عملی شدن 
نتایج مذاک��رات اتفاق نظری وجود ندارد. کما اینکه »اکونومیس��ت« 
احتم��ال داده این مذاکرات در ابتدای س��ال آینده میالدی به توافق 
بینجامد، یا خبرگزاری »سی ان ان« پیش بینی کرده که این توافق در 
پایان سال آینده عملی شود. هرچند اغلب دیدگاه ها درباره به سرانجام 
رس��یدن مذاکرات وین خوش بین هستند و معتقدند که توافق دست 

یافتنی است، اما چشم انداز زمانی لغو تحریم ها هنوز مه آلود است.
در مجموع، کارشناس��ان پنج س��ناریو را در مذاک��رات وین مطرح 
می کنند؛ سناریوی نخست که آمریکا آن را دنبال می کند، طرح گام به 
گام بازگشت ایران به التزام ها در برجام و لغو گام به گام تحریم هاست. 
در سناریوی دوم تحت عنوان طرح موقت که اروپا آن را مطرح کرده، 
چ��ون دولت بایدن نمی تواند توافق را در کنگره به تصویب برس��اند، 
آمریکا باید تعهد دهد در قبال بازگشت ایران به برجام، هر سه ماه یک 
بار بخشی از تحریم ها را تعلیق کند. سناریوی سوم، بازگشت یکجا به 
برجام ۲۰۱5، لغو تحریم ها و راستی آزمایی است که طرح منسوب به 
ایران است. سناریوی چهارم که در چند روز گذشته از سوی روس ها 
بحث ش��ده و اروپایی ها هم به آن اشاره کرده اند، به طرح گام به گام 
نزدیک اس��ت، اما با گستردگی و سرعت بیشتر لغو تحریم ها در یک 
دوره زمانی کوتاه. س��ناریوی پنجم موسوم به طرح ب ایران هم اخیرا 
مطرح شده و بر این مبناست که اگر لغو کامل تحریم ها محقق نشد 
و قرار بر تعلیق بخش��ی از تحریم ها در مذاکرات ش��د، اتحادیه اروپا و 
اعضای پیمان ش��انگهای قانون حمایت از تج��ارت آزاد و روابط مالی 
آزاد با ایران را در مجالس قانونگذاری خود تصویب و کشورهای خود 

را از شمول تحریم های آمریکا به شکل رسمی و قانونی معاف کنند.
ک��وروش احمدی، دیپلمات س��ابق ایران در س��ازمان ملل درباره 
س��مت و س��وی مذاکرات وین بر این باور اس��ت ک��ه »صرف نظر از 
اینکه رس��ما ای��ن دور را چه بنامیم، با توجه به اینکه دس��تاورد های 
ادوار قبلی مذاکرات در بهار گذشته به عنوان مبنای کار پذیرفته شده 
است، می توان این دور را ادامه کار مذاکرات قبل دانست و به صورت 

غیررسمی دور هفتم نامید.«
او در تحلیل روز اول مذاکرات و صحبت های طرفین که نشس��ت اول 
را مثبت ارزیابی کرده اند، به »انتخاب« می گوید: »چند نکته مهم در روز 
اول روشن شد؛ اول اینکه آنطور که از صحبت های انریکه مورا برمی آید، 
مذاکراتی که در شش دور گذشته انجام شد به عنوان مبنایی برای کار های 
پیش رو پذیرفته ش��ده اس��ت. صرف نظر از اینکه این دور را رسما چه 
بنامیم، با توجه به اینکه دستاورد های ادوار قبلی به عنوان مبنا پذیرفته 
شده می توان آن را به طور غیررسمی دور هفتم و ادامه مذاکرات پیشین 
نامید. نکته دوم در تایید نکته اول مربوط به احیای فعالیت سه گروه کاری 
است که در شش دور قبلی ایجاد شده بودند: یعنی گروه کاری هسته ای، 

گروه کاری تحریم ها و گروه کاری ترتیب و توالی.«
احم��دی در م��ورد گروه کاری ترتی��ب و توالی توضی��ح می دهد: 
»وظیفه این کارگروه این اس��ت که مش��خص کند کدام طرف، کدام 
تعه��د برجامی را به چ��ه ترتیبی و در چه مقط��ع زمانی انجام دهد. 
برنامه اعالم شده گروه کاری تحریم ها سه شنبه و گروه کاری هسته ای 
چهارش��نبه تشکیل جلسه می دهد. این ترتیبات حکایت از ادامه کار 

مطابق توافقات گذشته دارد.«
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به نکته سوم مذاکرات وین 
می گوید: »نکته س��وم این است که مسئوالن و کارشناسان مجرب و 
مطلع وزارت خارجه که در ادوار قبلی حضور داش��تند )به اس��تثنای 
آقای عراقچی( در این دوره هم حضور دارند. این بدان معناس��ت که 
صرف نظر از مقامات عالی رتبه در سطح معاونان وزرا که در تیم جدید 
هس��تند و من اطالعی از میزان تجربه و تخص��ص آنها در این حوزه 
ندارم، ولی نکته امیدوارکننده این اس��ت که تیم کاربلد همیش��گی 
حض��ور دارد و می توان تصور کرد ک��ه این تیم در این دو گروه کاری 
ش��رکت می کنند و از این نقطه نظر هم می توان گفت که کار همان 

روال قبلی را خواهد داشت.«
او با بیان اینکه »مس��ئله دیگر که در حول و حوش مذاکرات بر آن 
تاکید شده، ضرورت سرعت عمل است که هم برای ما و هم به ظاهر 
برای طرف آمریکایی مهم است«، ادامه می دهد: »برای ما از این جهت 
اهمیت دارد که هر روزی که می گذرد بابت تحریم، هزینه های گزافی 
را پرداخت می کنیم و مش��کالت اقتصادی روی هم تلنبار می ش��ود 
که هرچه زودتر این تحریم ها برداش��ته شود به نفع مردم و وضعیت 
اقتصادی کش��ور اس��ت. از طرف دیگر هم آمریکایی ها یک مطلبی را 
مرتبا تکرار می کنند و آن این است که برنامه هسته ای ایران پیشرفت 
زیادی کرده و اگر قرار باشد مذاکرات به طول بینجامد، ادعای شان این 
است که هدف ایران خرید وقت برای ادامه برنامه هسته ای خواهد بود. 
لذا هر دو طرف یعنی هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی احساس 

می کنند زمان مهم است و سرعت عمل الزم.«
احمدی درباره اینکه چرا تا پیش از این وزیر امور خارجه می گفت که 
مذاکرات در ادامه شش دور قبلی انجام نمی شود، ولی اکنون دارد همان 
مسیر را ادامه می دهد، تصریح می کند: »واقعیت این است که موضوعاتی 
که ما داریم مش��خص و عبارتند از نوع و گستردگی تحریم ها علیه ما و 
برنامه هسته ای ایران برای طرف غربی. حال اگر هدف برگشتن به تعهدات 
برجامی باشد، صورت مسئله در خارج از ذهن ما و روی زمین مشخص 
است و به شکل ارادی و ذهنی صرف نمی شود موضوع و محتوا ایجاد کرد. 
بنابراین آنچه به ناچار در دستور کار قرار می گیرد، همین مسائلی است که 
در خارج از ذهن ما وجود دارد و به حساسیت های سیاسی دولت سیزدهم 
هم که انریکه مورا به آن اشاره کرد، تنها در حد حرف و تبلیغات می توان 
پرداخت و جایی در عمل مشخص ندارد. در نتیجه یکسری اظهارات ریشه 
در همین حساس��یت های سیاسی دارد، ولی در دنیای واقعی و بیرون از 
ذهن ما موضوعات را نمی توان چیزی غیر از آنچه واقعا وجود دارد، تصور 
کرد. این حساسیت های سیاسی متاسفانه تاکنون موجب تعویق شش 
ماهه در برداشت تحریم ها شده و امید است بیش از این موجب معطلی 

اقتصاد و کشور نشود.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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ای��ران در حال��ی جزو ۱۲ کش��ور جهان با ن��رخ ارز دوگانه اس��ت که 
اقتصاددانان، نظام ارز دونرخی را بسترس��از فس��اد و ناکارآمدی می دانند. 
هرچند بانک مرکزی در بخش��نامه ای تازه به صرافان کشور در ابتدای این 
هفته، جزییات مصارف ارزی بیست وپنج گانه را اعالم کرد، اما این بخشنامه 
نتوانست از خیل عظیم خریداران ارز سهمیه ای بکاهد. بانک مرکزی بابت 
ه��ر کارت ملی حدود ۲ هزار دالر ارز می دهد که این امر باعث ایجاد بازار 
سیاه و همچنین بازار اجاره کارت های ملی شده است. در این راستا، بانک 
مرکزی در بخش��نامه ای با افزایش ارز مس��افرتی از ۲ هزار یورو به ۲ هزار 
و ۲۰۰ یورو، تخصیص ارز س��همیه ای با کارت ملی را حذف کرد، اما این 
بخش��نامه از صف طویل و بلند خریداران دالر س��همیه ای نکاست، زیرا تا 
زمانی که اختالف قیمت ارز در صرافی ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن 
مفاد بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت ارز سهمیه ای، همچنان تشکیل 
صف های طوالنی مقابل صرافی ها دور از انتظار نیست. به دلیل ناکارآمدی 
همین نظام ارزی اس��ت که از میان ۱89 اقتصاد جهان تنها ۱۲ کش��ور از 

نرخ ارز دوگانه برخوردارند.
از میانه این هفته همچنین هفتمین دور مذاکرات وین در هتل کوبورگ 
وین ازسر گرفته شد و طرفین مذاکره سیگنال های مثبتی مخابره کردند، 
اما برخالف ابتدای امس��ال که بازار ارز واکنش های معناداری نس��بت به 
مذاکرات هس��ته ای داش��ت و اسکناس س��بز آمریکایی با هر خبر مثبتی 
س��ریعا افت قیمت��ی را در پیش می گرفت، در دور ت��ازه مذاکرات احیای 
برجام، قیمت ارز نس��بت به اخبار غیرموثق کمتر حساس��یت نشان داده 
و افت قیمتی هم رخ نداده اس��ت. به نظر می رسد در دور هفتم مذاکرات 
وین و اولین دور مذاکرات در دولت سیزدهم، معامله گران بیشتر به دنبال 
خبرهای مهم و موثق هس��تند و تا زمان حصول توافق نهایی نس��بت به 

گمانه زنی ها واکنش چندانی نشان نمی دهند.
ایرانجزو12کشوربانرخارزدوگانه

س��ه نوع س��اختار نرخ ارز در اقتصادهای جهان وجود دارد؛ تک نرخی، 
دو نرخی و چند نرخی. براساس آخرین اطالعات صندوق بین  المللی پول، 

در میان ۱89 اقتصاد جهان تنها ۱۲ کش��ور دارای نرخ ارز دوگانه هستند 
که شامل ارمنستان، باهاما، بروندی، اریتره، غنا، عراق، قرقیزستان، مالدیو، 
سائوتومه و پرنسیپ، سودان جنوبی، سوریه و ایران می شوند. همچنین 6۳ 
اقتصاد جهان دارای نظام نرخ ارز ش��ناور، 88 کشور دارای نظام میخکوب 
مالیم، ۲۳ کش��ور دارای نظام میخکوب س��خت و مابقی هم اختالطی از 

نظامات مزبور هستند.
ص��رف نظر از انتخاب نوع نظام ارزی، نحوه نظارت بر نوس��ان نرخ ارز و 
تعدی��ل بهنگام آن، از جمله موضوعات مهمی اس��ت که به صورت منظم 
توس��ط مقامات ناظر پولی و ارزی اقتصادهایی که به ویژه دارای س��اختار 
تک نرخی ارز هس��تند، پایش و نظارت می شود و در صورت نیاز، نرخ ارز 
رسمی کشورها متناسب با تحوالت قیمتی در سطح جهان و تورم داخلی و 
در چارچوب ترتیبات نظام نرخ ارز صورت می  گیرد. در سال ۲۰۲۰، ارزش 
پول ملی بسیاری از اقتصادها در مقابل دالر تضعیف شد و این موضوع در 
تعدیل نرخ ارز رسمی اکثر آنها هم لحاظ شد. در بین کشورهای در حال 
توس��عه نیز شاهد افزایش نرخ ارز رس��می البته به استثنای اقتصاد ایران 
هس��تیم که با احتساب س��ال ۲۰۲۱، سه س��ال متوالی است که نرخ ارز 
رسمی آن بدون تغییر، ۴۲۰۰ تومان در برابر هر دالر باقی مانده است. به 
همین دلیل است که اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی، نظام ارز دونرخی را 

بسترساز ناکارآمدی می دانند و خواهان تک نرخی کردن ارز هستند.
در حال حاضر، عمق شکاف قیمتی ارز در بازار آزاد و صرافی های بانکی 
به بیش از ۲ هزار تومان رسیده و این موضوع، سودی را که به جیب دالالن 
می ریزد، دوچندان کرده اس��ت. قیمت دالر در بازار آزاد تهران این روزها 
در حوالی مرز ۲9 هزار تومان در حال نوس��ان اس��ت و این در حالی است 
ک��ه در نهمین روز آذرماه قیم��ت دالر در صرافی های بانکی به ۲6 هزار و 
5۱۳ تومان رس��ید. بررسی ها نشان می دهد در مقاطعی که بازار ارز متأثر 
از اخبار سیاس��ی و اقتصادی ش��کل دهنده انتظارات منفی، روند افزایشی 
پیدا می کند، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات و آرامش به بازار 
و نش��ان دادن دست باال در مدیریت بازار ارز، قیمت گذاری ارز در صرافی 
ملی را هماهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی دهد؛ سیاستی که 
برخی کارشناسان معتقدند موجب ایجاد شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی 
ملی شده و تقاضا برای خرید انواع ارزهای خارجی از صرافان تحت نظارت 

بانک مرکزی را دوچندان می کند.

چراقیمتدالربازهمباالرفت؟
در هفته های گذشته خبرهای مثبتی از آزادسازی بخشی از منابع ارزی 
بلوکه ش��ده و افزایش تزریق ارز به چرخه اقتصادی کشور منتشر شد، اما 
هی��چ کدام نتوانس��ت مانع روند صعودی قیمت ها در بازار ارز ش��ود. حاال 
امیدها به دور تازه مذاکرات احیای برجام اس��ت تا شاید افسار قیمت دالر 
را مه��ار کن��د. با اینکه انتظار می رفت قیمت ها در ب��ازار ارز در واکنش به 
س��یگنال های مثبت ارزی، راه نزولی را در پیش گیرد و به س��مت کاهش 
قیمت ها حرکت کند، اما برعکس، واکنش بازار ارز به گش��ایش های ارزی، 

تداوم صعود قیمتی بود.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درباره چرایی این اتفاق به »ایسنا« 
می گوید: »این مسئله بیانگر این است که سطح سرمایه اجتماعی در ایران 
به پایین ترین سطح خود رسیده و سخنان مسئوالن در میان مردم شنیده 
و پذیرفته نمی شود. دیگر نمی توان با گفتار یا خبردرمانی، بازار ارز را کنترل 
کرد، بلکه باید اصالحات ساختاری در اقتصاد همچون کنترل تورم صورت 
گیرد. گفتار درمانی های موقت، اعتبار سیاست گذار پولی را از بین می برد 
که این موضوع، اجرای سیاس��ت های ارزی و پولی به خصوص تورم را در 
راستای مهار آن با شکست مواجه می کند.« او با بیان اینکه »ریاست بانک 
مرکزی باید در اختیار یک فرد متخصص و نه سیاسی و حاکمیتی باشد«، 
ادام��ه می دهد: »اگر اکنون رئیس کل بانک مرکزی یک فرد مس��تقل از 
دولت و اقتصاددان بود، خبر آزادسازی منابع ارزی و افزایش عرضه در بازار 
متشکل ارزی می توانست بر کاهش قیمت ها در بازار ارز تاثیرگذار باشد.«

در شرایطی که فعاالن بازار ارز از تاثیر مثبت آزادسازی منابع ارزی قطع 
امید کرده اند، حاال همه چشم ها به هتل دوبورگ شهر وین دوخته شده است. 
هرچند خبرهای مثبت و خوش بینانه ای از اولین روز دور هفتم مذاکرات وین 
در رس��انه ها منتشر شده، اما قیمت دالر واکنش چندانی به این مهم نشان 
نداده اس��ت. به نظر می رس��د در این دور از مذاکرات، معامله گران بیشتر به 
دنبال خبرهای مهم و موثق هس��تند و نوس��ان معنادار دالر پس از انتشار 
رس��می نتایج مذاکرات بروز خواهد ک��رد. یعنی زمانی که بازار به اطمینان 
برسد که مذاکرات هسته ای چه سمت و سویی پیدا می کند، موقعیت جدید 
معامله گران تعریف خواهد شد. هرچند که برخی از تحلیلگران نیز معتقدند 
رشد قیمت دالر در این روزها ارتباطی به مذاکرات هسته ای نداشته و عمدتا 

تحت تاثیر هماهنگی دالر با نرخ تورم رخ داده است.

چراباوجودسیگنالهایمثبتارزی،قیمتدالرپاییننمیآید؟

واکنش سنجی دالر به مذاکرات برجامی

قیمت ها در بازار ارز و سکه روز گذشته کاهشی شد و قیمت دالر در بازار آزاد 
تهران به رقم ۲8 هزار و 959 تومان و در صرافی های بانکی به رقم ۲6 هزار و 
5۱۳ تومان رسید. در جریان معامالت روز سه شنبه نرخ هر دالر در صرافی های 
بانکی با ۱۰۱ تومان کاهش نسبت به روز قبل به ۲6 هزار و 5۱۳ تومان رسید. 
قیم��ت فروش یورو نیز با ح��دود 5۱ تومان کاهش به ۳۰ هزار و 75۳ تومان 
رس��ید. همچنین قیمت خرید هر دالر ۲6 هزار و 87 تومان و نرخ خرید هر 
یورو نیز ۳۰ هزار و ۱۴۴ تومان اعالم ش��د. در بازار سکه و طال نیز شاهد افت 
قیمت ها بودیم، چنانچه قیمت سکه با ۱8۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز 
قبل به میانه کانال ۱۲ میلیون تومانی رسید. بر این اساس، ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱8۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز 
کاری قبل به رقم ۱۲ میلیون و 57۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز به قیمت ۱۲ میلیون و ۳5۰ هزار تومان معامله شد. همچنین 
نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 6۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و 75۰ 
هزار تومان و س��که یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در 
بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۲5۴ هزار تومان و 
هر مثقال طال به 5 میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید. قیمت اُنس جهانی طال نیز 
در مقایسه با روز قبل دو دالر کاهش داشت و به بهای یک هزار و 79۲ دالر و 

7۴ سنت ارزش گذاری شد.
در این میان، روز گذش��ته در پی برخی اظهارنظرها مبنی بر افزایش 
قیمت س��که و ط��ال در نتیجه آغاز هفتمی��ن دور مذاکرت وین، رئیس 

اتحادیه طال و جواهر تهران این موضوع را رد کرد و با تاکید بر اینکه در 
حال حاضر بازار س��که و طال در ش��رایط آرامی به سر می برد و تقاضای 
کاذب و هیجانی در بازار س��که و طال دیده نمی ش��ود، از ریزش قیمت 
انواع قطعات س��که و مصنوعات طال در معامالت روز سه شنبه نسبت به 
روز قبل خبر داد. به دنبال اینکه ش��نیده می ش��ود آغاز مذاکرت وین، 
روند اقتصاد کش��ور را به سمت صعودی شدن کشانده و سکه و طال نیز 
از ای��ن قاعده مس��تثنی نبوده و منجر به افزای��ش قیمت ها در این بازار 
ش��ده اس��ت، ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا، در این باره گفت: 
در معامالت بازار سکه و طال با توجه به افزایش حدودا دو دالری اونس 
جهانی که به ۱797 دالر رسیده است و احتماال کاهش نرخ ارز در بازار، 

قیمت ها در روز سه شنبه نسبت به روز قبل کاهشی بوده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه سکه ۲۰۰ هزار تومان و طال 
۱۴ هزار تومان ارزان تر ش��د، ادامه داد: هر مثقال طالی آب شده ۱7 عیار که 
در محدوده 5 میلیون و ۴5۰ هزار تومان قرار داشت، در روز سه شنبه کاهش 
حدودا 6۲ هزار تومان نسبت به روز دوشنبه را تجربه کرده است. هر گرم طالی 
۱8 عیار نیز با ریزش ۱۴ هزار تومانی نسبت به روز قبل، دیروز  یک میلیون و 

۲5۲ هزار تومان تعیین قیمت شد.
به گفته وی، هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۲۰۰ هزار تومان کاهش در 
معامالت روز سه ش��نبه به ۱۲ میلیون و 55۰ هزار تومان رسید و سکه تمام 
قدیم نیز با کاه��ش ۱5۰ هزار تومانی حدود  ۱۲ میلیون و ۳5۰ هزار تومان 

قیمت گذاری شده است. نیم سکه و سکه های یک گرمی اما بدون تغییر ادامه 
مس��یر داده اند.  در این روز همچنین به ترتیب هر قطعه نیم سکه 6 میلیون 
و 6۰۰ هزار تومان و سکه های یک گرمی ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت 
خوردند. ربع س��که نیز با کاهش 5۰ هزار تومانی نس��بت به روز قبل به رقم 
۳میلیون و 75۰ هزار تومان رسید. حباب سکه نیز در حال حاضر حدود ۳۰۰ 
هزار تومان است. همه این  ریزش ها نشان می دهد که قیمت ها نسبت به روز 
قبل نه تنها افزایش نداشته اند بلکه کاهش قیمت هم دیده شده و قیمت  سکه 

و طال رو به کاهش بوده است.
این مقام صنفی در رابطه با وضعیت میزان تقاضا در بازار نیز گفت: در اینگونه 
موارد که نوسان بر بازار وجود دارد، به ویژه زمانی که نوسان ها کاهشی هستند، 
چندان انتظار تقاضا و دادوستد باال وجود ندارد؛ چراکه در مسیر نوسان کاهشی، 
مش��تریان و مصرف کنندگان برای رسیدن قیمت ها به قیمت های نزدیک به 
واقعیت دس��ت نگه می دارند، اما به طور کلی در چند ماهه اخیر آن تقاضایی 
که برای بازار سکه و طال انتظار همیشه مرسوم بوده است، وجود ندارد. البته 
صفر نیست اما تقاضای قابل توجهی که سال های گذشته دیده می شد، وجود 
ندارد. در حال حاضر حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد داد و ستد در بازار انجام می شود.
به عقیده محمدولی، در حال حاضر نسبت به برخی از مواقع همچون چند 
ماه پیش یا نسبت به اواخر سال گذشته که بازار با التهابات زیاد روبه رو شده بود، 
اکنون آن التهاب قیمتی وجود ندارد و بازار با نوسان های آرام پیش می رود و 

آرامش بر بازار سکه و طال حاکم است.
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یادداشت

ساختمانسازیبهروشصنعتی

علیرضاسرحدی
عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان

بخش ساختمان س��ازی مثل همه بخش های اقتصادی کشور برای 
به روز شدن و رسیدن به سطح تکنولوژی دنیا به یکسری زیرساخت ها 
نیاز دارد. تا وقتی که وضعیت اقتصاد آش��فته باش��د، صنعتی ش��دن 
ساختمان س��ازی نیز دور از دس��ترس خواهد بود. هرچند تحریم ها و 
مش��کالت اقتصادی هم مزید بر علت هستند. از طرف دیگر، مصالحی 
که تولید می کنیم تحت کنترل نیس��ت. به طور مثال، سیمان و آهن 
تحت تاثیر مش��کالت مالی و نوسان عجیب و غریب قیمتی قرار دارند 
و کنترلی روی کیفیت آنها نیس��ت. در کنار تمام این مسائل، آنچه به 
عنوان تکنولوژی ساختمان سازی در دنیا عنوان می شود، با ایران فاصله 
زیادی دارد. غیر از معدود س��اختمان هایی که بنا به دالیلی به ش��کل 
خاص ساخته می ش��ود، تکنولوژی ساختمان سازی در ایران به همان 
روش ۲۰ الی ۳۰ س��ال پیش است. یعنی ما همچنان به همان شکل 

بتن و میلگرد و سیمان استفاده می کنیم.
هم��گام بودن با تکنولوژی روز دنیا، مس��تلزم یکس��ری ارتباطات و 
مسائل سیاسی است. چندی پیش عنوان شد که چین قرار است وارد 
بخش ساختمان س��ازی کشور شود و تکنولوژی ساخت و ساز را هم با 
خود بیاورد. به هرحال، تکنولوژی ساختمان س��ازی در چین باالس��ت 
اما وقتی درباره نحوه انتقال این تکنولوژی به ایران مطرح می ش��ود، به 
نظر می رس��د که چینی ها با خودشان، کارگر، تکنیسین و مواد الزم را 
می آورند. بنابراین با ورود تکنولوژی به این شکل نه کارآفرینی در کشور 
شکل می گیرد و نه تکنولوژی ای وارد می شود. البته نه فقط این طرح، 
پروژه هایی زیادی وجود داش��ته که خارجی ها وارد ش��ده اند، ساخته و 
رفته اند بدون اینکه تکنولوژی در اختیار ایرانی ها قرار دهند. البته باید 

تاکید کرد که زیرساخت های الزم هم فراهم نیست.
قانون نظام مهندس��ی نکاتی در این باره مطرح کرده اس��ت. به طور 
مثال تکنیسین ساختمانی باید رتبه بندی و مهندسان باید به روز شوند، 
اما تمام این موارد صوری شده و کسی به آن اهمیت نمی دهد. در واقع 
وضعیت به گونه ای است که ما تکنیسین و متخصص یعنی کسی که 
مدرک از نهادهای رس��می مانند س��ازمان نظام مهندسی و وزارت راه 
شهرسازی داشته باشد، نداریم. البته که بارها در گفت وگوهای سازمان 
نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی صحبت هایی مطرح شده اما در 
عمل اتفاقی نیفتاده است. با این وجود خیلی نمی توان انتظار داشت که 
تکنولوژی ساخت در کشور ارتقا پیدا کند. کارگران، مهندسان، مصالح 
استاندارد و... همگی فرهنگ ساختمان سازی را شکل می دهند و توجه 

به آن تکنولوژی ساختمان سازی را تعریف می کند.
برای پر کردن ش��کاف تکنولوژی ساختمان س��ازی در ایران و سایر 
کش��ورها، باید خارجی ها به ش��رط انتقال تکنولوژی وارد ش��وند و از 
طرفی هم ایران بتواند در دیگر کش��ورها به ساخت و ساز بپردازد، اما 
باید توجه داش��ت که تکنولوژی ای که چین در ساختمان سازی دارد، 
مستلزم یکسری زیرساخت هاست که سال ها بر روی آن کار شده است. 
آنها یکس��ری مصال��ح و تکنیک دارند که ما آنه��ا را در اختیار نداریم. 
همچنین باید تاکید کنم که انتقال تکنولوژی هر کشوری امکان پذیر 
نیست. کشورها براساس شرایط اقلیمی و فرهنگ خودشان ساختمان 
می سازند. مس��لما فرهنگ ایرانی با چینی متفاوت است و باید به این 
نکته توجه کرد. در این زمینه، نظام مهندس��ی ما باید فرهنگ س��ازی 
کند و دانشگاه ها در این مسیر قرار بگیرند تا زیرساخت صنعتی به روز 
ش��ود، اما مصالح س��اختمانی ما همان مصالح سنتی قدیمی است. ما 
کارخانه های زیادی نداریم که بتوان در آن قطعات پیش ساخته مسکن 
را تولید و سپس در زمین مورد نظر پیاده کرد. ما هنوز با فرغون بتن 

می بریم و دانه دانه آجر روی هم می چینیم.

سرمایهایرانیاندرآتشتبلیغاتمیسوزد
افتدالریملکدرترکیه

هرچند آمارها نش��ان می دهد خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه رو 
به افزایش اس��ت، اما وضعیت متزلزل شاخص های اقتصادی در همسایه 
غرب��ی، دورنمای مبهمی را برای س��رمایه گذاران خارجی ترس��یم کرده 
اس��ت. ایرانی ها در ماه سپتامبر ۲۰۲۱، بار دیگر رکورد خرید مسکن در 
ترکیه را شکستند و بیش از ۱۳۰۰ خانه در این کشور خریدند. این رقم 
در حال��ی بیش از ۲.5 برابر میانگین خرید ماهانه ایرانیان در پنج س��ال 
گذشته بوده که هجوم خریداران خارجی و افزایش تقاضا در بازار امالک 
ترکیه نیز نتوانس��ته از ریزش قیمت ها و رکود اقتصاد این کش��ور در پی 
کرونا جلوگیری کند. طبق آخرین برآوردها، میانگین قیمت مس��کن در 

ترکیه در یک سال و نیم گذشته حدود ۴ درصد افت کرده است.
با این حس��اب، س��رمایه گذاران ایرانی چنانچه در یک س��ال اخیر در 
امالک داخلی خرید انجام می دادند به مراتب س��ود بیش��تری را نصیب 
خ��ود می کردن��د.  نکته دیگ��ر به س��قوط روزافزون ارزش لی��ر در این 
روزه��ا برمی گردد طبق گزارش ه��ای میدان��ی، ارزش دالری ملک های 
خریداری ش��ده در ترکیه از س��ال ۲۰۱6 تاکنون به ط��ور میانگین ۲7 
درصد کاهش پیدا کرده که از زیان انبوه دارایی های دالری ایرانیان طی 
پنج سال گذشته حکایت دارد. همچنین قوانین حاکم بر خرید و فروش 
امالک در ترکیه فش��ار س��نگینی را به خریداران خارجی ملک تحمیل 
کرده تا بدین ترتیب راه بازگش��ت سرمایه گذاران پشیمان برای استرداد 
پول و خارج کردن آن از ترکیه به حداقل ممکن برس��د. به عنوان مثال، 
تمامی مالکان خانه و آپارتمان در بازار مس��کن ترکیه در فاصله ورود تا 
خروج از این بازار، چهار نوع مالیات به دولت پرداخت می کنند که شامل 
»مالی��ات زمان خری��د«، »مالیات تمبر«، »مالیات س��االنه بر امالک« و 

»مالیات بر عایدی سرمایه« )حدود ۳5 درصد( می شود.
از س��وی دیگر، بازارهای پولی و مالی ترکیه نیز در سراش��یبی سقوط 
ق��رار گرفته و عدم ثب��ات اقتصادی، مهمترین مؤلفه برای فرار س��رمایه 
خارجی از یک کش��ور به ش��مار می آی��د. صعود افسارگس��یخته تورم و 
افت ش��دید ارزش لیر در برابر دالر، بیانگر اوضاع وخیم اقتصادی ترکیه 
اس��ت. نرخ ت��ورم در ترکیه از س��ال ۲۰۱6 دو رقمی ش��ده و هم اکنون 
تورم نقطه ای این کش��ور به ۲۰ درصد رس��یده اس��ت. خبر ورود ترکیه 
به لیس��ت خاکس��تری FATF در ماه اخیر نیز به نوبه خود، س��یگنال 
منفی مضاعفی را برای بازار دارایی ها در ترکیه منعکس کرد. با این حال 
برخی از ایرانیان با بی اعتنایی نس��بت به وضعیت متزلزل اقتصاد ترکیه، 
تحت تأثیر تبلیغات رس��انه ای همچنان مش��تاق خرید ملک و اقامت در 

این کشور هستند.
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درهمایش»الگویمطلوبحکمرانیاقتصادی«مطرحشد
رشداقتصادیبااهرمبخشخصوصی

همای��ش »الگوی مطل��وب حکمران��ی اقتصادی« ب��ا موضوع 
»موازنه سیاس��ت، اقتصاد و س��رمایه گذاری« در حاش��یه رویداد 
»کی��ش اینوکس ۲۰۲۱« در س��الن همایش ه��ای خلیج فارس 
جزیره کیش برگزار ش��د. در این همایش سه ساعته که به همت 
اتاق ایران برگزار ش��د، محمد قاس��می رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس، حس��ین قربان زاده رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی، 
محسن شریعتی نیا اس��تاد دانشگاه شهید بهشتی، محمد خزاعی 
دبی��رکل کمیته ایران��ی اتاق بازرگانی بین المل��ل ICC، مجتبی 
توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس، 
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، غالمرضا انصاری 
مشاور اقتصادی وزیر امور خارجه، مسلم صالحی رئیس فراکسیون 
سرمایه گذاری مجلس و حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران 

سخنرانی کردند.
ابتدا محمد قاس��می، رئی��س مرکز پژوهش های ات��اق ایران با 
تاکید بر اینکه »دولت فعلی کش��ور را در نامطلوب ترین وضعیت 
بعد از جنگ از لحاظ نرخ تورم س��االنه، نرخ ارز، رش��د اقتصادی، 
کس��ری بودجه، روند دستمزدهای واقعی، وضعیت فقر و نابرابری 
در کشور تحویل گرفته است«، گفت: »در این شرایط سه سناریو 
متصور هس��تیم که مبتنی ب��ر آنها می ت��وان متغیرهای کالن را 
پیش بین��ی کرد. س��ناریوی پایه، تداوم وضعیت فعلی اس��ت که 
برمبنای این سناریو دولت فقط تماشاچی اتفاقات است. سناریوی 
دوم س��ناریوی اصالحات است که برمبنای آن فرض بر این است 
که ابتدا تحریم ها مرتفع و بعد اصالحات اقتصادی در داخل انجام 
ش��ود. این اصالحات شامل کنترل رشد هزینه های دولت، اصالح 
نظ��ام مالیاتی، اصالحات��ی در حوزه نوع نگاه دول��ت به اقتصاد و 
عدم مداخله در قیمت گذاری و توجه به خصوصی س��ازی واقعی و 
محترم شمردن مالکیت است. بین اینها سناریوی میانی هم داریم 
که فقط تحریم ها رفع ش��ود و دولت اقدام به اصالحات اقتصادی 

بنیادین نکند و فقط به دنبال رفع تحریم ها باشد.«
قاس��می با اش��اره به پیش بینی های متغیرهای کالن اقتصادی 
برمبنای این سناریوها گفت: »در سناریوی پایه نرخ تورم در سال 
آین��ده اندکی کاهش یافته اما در ۱۴۰۲ به بعد افزایش��ی خواهد 
بود. همچنین نرخ ارز در پایان امسال به ۳6 هزار و سال بعد ۴8 
هزار تومان خواهد رس��ید. به عالوه کس��ری بودجه با جهش های 

زیادی از هر سال ادامه خواهد یافت.«
به گفته وی، »در س��ناریوی اصالحات یک س��ال بعد از انجام 
اصالحات تورم به سرعت کاهش یافته و حتی می تواند از دو سال 
بعد اصالحات تک رقمی ش��ود. همچنین در مورد نرخ ارز فش��ار 
موجود بر بازار برداش��ته شده و این نرخ در محدوده بسیار آرامی 
حرکت خواهد کرد. به عالوه یک س��ال بعد از اجرای این سناریو 
رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت، اما از دو سال بعد دوباره نرخ 
رشد کاهش می یابد، چراکه ما برای خارج شدن از تله رشد پایین 
اقتصادی به اصالحات بنیادی تر در اقتصاد ملی نیاز داریم از جمله 
اصالح نوع مداخله دولت در اقتصاد. نکته مهم اینکه دو سال بعد 
از اصالحات اقتصادی کس��ری فعلی بودجه به مازاد بودجه تبدیل 

خواهد شد.«
قاس��می با بیان اینک��ه »احتیاج داریم دول��ت در حوزه بخش 
خصوصی سیاست های روشنی داشته باشد«، افزود: »تا زمانی که 
فضای کسب و کار مطلوب نش��ده و واگذاری به بخش خصوصی 
واقع��ی و احترام گذاش��تن ب��ه واگذاری های انجام ش��ده صورت 
نگیرد، چشم انداز رش��د اقتصادی در دسترس نیست. مسیر بهتر 
شدن وضع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی می گذرد که 

توسط بخش خصوصی محقق شود.«
در ادامه این نشس��ت همچنین محسن شریعتی نیا، استادیار و 
عضو هیأت علمی دانش��گاه شهید بهشتی به این پرسش پرداخت 
که عضویت دائم ایران در شانگهای چه اثراتی بر اقتصاد ما خواهد 
داشت؟ شریعتی نیا با بیان اینکه »در آستانه ورود به جهان جدید 
هس��تیم که کشورهای در حال توس��عه در آن بخش بیشتری از 
منابع اقتصادی قدرت را در آینده داش��ته و آس��یا در کانون این 
روند اس��ت«، گفت: »چین نق��ش محوری در ای��ن میان دارد و 
پیوس��تن ایران به س��ازمان همکاری های ش��انگهای حتما اثرات 

اقتصادی مهمی برای ما خواهد داشت.«
او ب��ا بیان اینکه »همکاری بین بانکی، نماد همگرایی اقتصادی 
ش��انگهای است که توس��ط روس��یه مطرح و حاال عملیاتی شده 
است«، ادامه داد: »تاکنون تامین مالی 59 پروژه به ارزش بیش از 
۱۰ میلیارد دالر در قالب این همکاری بین بانکی تامین شده که 

عمده آنها توسط چین انجام شده است.«
وی فرآیند الحاق ایران به پیمان ش��انگهای را فرآیند زمانبری 
دانس��ت و گفت: »فرآیند الحاق آغاز ش��ده و حدود ۴۰ سند باید 
امضا کنیم تا به عضویت دائم دربیاییم. فرآیند الحاق هند دو سال 
زمان برد و برای ما هم دس��ت کم همین میزان زمان خواهد برد. 
بیش از 5۰ درصد س��ندهایی که باید به امضا برس��انیم امنیتی و 
سیاسی هس��تند و اس��ناد مربوط به حوزه گمرک، همکاری های 
بین بانکی، ایجاد ش��رایط حمل و نقل مساعد و فعالیت در بخش 
کش��اورزی از دیگر اس��نادی است که باید امضا ش��وند. بنابراین 
فرآیند الحاق دس��ت کم تا ۱۴۰۲ ب��ه طول خواهد انجامید که تا 

آن زمان تکلیف پرونده هسته ای ایران هم روشن خواهد شد.«
او با اشاره به پیامدهای پیمان شانگهای در دیپلماسی اقتصادی 
اضافه ک��رد: »تقویت مزیت های ترانزیتی کش��ور به عنوان حلقه 
وصل هند و روس��یه، تامین بخش از نیازهای مالی کش��ور توسط 
کنسرس��یوم بین بانکی، ارائ��ه طرح های ایرانی و کوش��ش برای 
تصویب آنها، مش��ارکت همزمان در مگاپروژه ابریش��م و اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا از مزیت های عضویت دائم ایران در این پیمان 

خواهد بود.«
ش��ریعتی نیا در پای��ان با بی��ان اینکه »س��ازمان همکاری های 
ش��انگهای ابتکار محور اس��ت و بخش خصوصی از هم اکنون باید 
ب��ه فکر ارائه طرح های خود به این س��ازمان باش��د«، تاکید کرد: 
»ما نیاز داریم رابطه مان با اقتصاد جهانی نرمال ش��ود و حاکمیت 
اقتصادی کشور که هم اکنون به گروگان گرفته شده آزاد شود. در 
این صورت پیمان ش��انگهای برای اقتصاد ما موثر و مفید خواهد 

بود.«

رویداد

فرصت امروز: در حالی بازار س��هام در هش��ت ماه گذشته کمترین بازدهی را در 
مقایس��ه با بازارهای رقیب داشته است که به نظر می رسد این وضعیت در روزها و 
هفته های آینده هم ادامه داش��ته باشد. از میانه مردادماه سال گذشته که شاخص 
بورس تهران به قله ۲ میلیون واحدی رس��ید تا همین روز گذشته، نزدیک به یک 
سال و نیم است که چرخه نزولی بورس ادامه دارد. کما اینکه در فاصله زمانی مهرماه 
تا آذرماه امس��ال نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای تنها در محدوده دو کانال ۱.۳ و ۱.۴ 
میلیون واحدی در حال نوس��ان اس��ت و در طول این دو ماه نزدیک به پنج بار به 

ابرکانال ۱.۴ میلیون واحدی رسیده و در ادامه از دست داده است.
البته این دوره رکودی در مقایسه با دوره رکودی ابتدای دهه 9۰ که بیش از 7۰۰ 
روز طول کش��ید و حدود ۳۱  درصد از ارتفاع ش��اخص اصلی بازار سهام )در فاصله 
زمانی س��ال 9۲ تا اواخر 9۴( کاست، هنوز فاصله دارد. در این میان، هفتمین دور 
مذاکرات وین در حالی از دوش��نبه این هفته آغاز شده که چشم انداز مبهم احیای 
برجام به رخوت معامالت بورس دامن زده است. در جریان معامالت روز گذشته نیز 
روند نزولی بازار سرمایه ادامه پیدا کرد و شاخص بورس تهران با افت بیش از 6 هزار 
واحدی به مرز یک میلیون و ۳5۰ هزار واحد رس��ید. در این روز همه شاخص های 

بورسی عملکردی نزولی داشتند.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در جریان معامالت روز سه ش��نبه 9 آذرماه، همه شاخص ها کاهش یافتند و در 
صدر آنها، شاخص کل بورس با 6 هزار و 8۴5 واحد افت تا رقم یک  میلیون و ۳57 
هزار واحدی عقب رفت. در معامالت این روز بیش از ۴میلیارد و ۲۱5 میلیون سهم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲9 هزار و 6۲8 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
همچنین شاخص کل هم وزن با یک هزار و 68۰ واحد واحد کاهش به ۳7۲ هزار و 
۴9۴ واحد و شاخص قیمت هم وزن با یک هزار و 57 واحد افت به ۲۳۴ هزار و ۴67 
واحد رسید. شاخص بازار اول، کاهش ۲ هزار و 9۳۲ واحدی و شاخص بازار دوم نیز 

کاهش ۲۰ هزار و ۳57 واحدی را تجربه کردند.
در بین همه نمادها، بانک ملت )وبملت( با 68۳ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 
۴۳۱ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۳59 واحد، شرکت سرمایه گذاری صدر 
تامین )تاصیکو( با ۱۴7 واحد، نفت پارس )شنفت( با ۱۱۲ واحد، سرمایه گذاری شفا 
دارو )ش��فا( با ۱۰7 واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاسار( با 98 واحد، بانک اقتصاد نوین 
)ونوین( با 97 واحد، پلی پروپیلن جم )جم پیلن( با 77 واحد، داروپخش )وپخش( 

با 7۴ واحد، مس ش��هید باهنر )فباهنر( با 7۰ واحد و بانک پارسان )وپارس( با 7۰ 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

در س��مت مقابل، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ی��ک هزار و 7۲۳ 
واحد، پتروش��یمی نوری )ن��وری( با 9۲5 واح��د، فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( 
ب��ا 879 واح��د، مخابرات ایران )اخابر( با 57۰ واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با 
۴77 واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( با ۴۴9 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیک��و( با ۲۴۴ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با ۲۴۴ واحد و پاالیش نفت 
تبریز )شبریز( با ۲۳۰ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. نمادهای 
بانک ملت )وبملت(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد(، پتروش��یمی نوری )نوری(، گ��روه دارویی برکت )برکت(، تولیدی 
فوالد سپید فراب کویر )کویر( و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( از 
جمله نمادهای پُرتراکنش دیروز بودند. گروه شیمیایی هم در معامالت روز سه شنبه 
صدرنشین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۲۰۲  میلیون و 6۴9 هزار 

برگه سهم به ارزش ۲ هزار و 5۱6 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از ۴۳ واحد کاهش 
داشت و بر روی رقم ۱9 هزار و ۴6۰ واحد ایستاد. در این بازار یک میلیارد و 7۰۱ 
میلیون برگه س��هم به ارزش ۲۲ هزار و ۱۲7 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نماد 
بیمه پاسارگاد )بپاس(، صنعتی مینو )غصینو(، زغال سنگ پرورده طبس )کزغال(، 
گروه توسعه ملی مهر آیندگان )ومهان(، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز )شکام(،   
ریل س��یر کوثر )حسیر(، مجتمع صنایع الستیک یزد )پیزد( و فرآوری زغال سنگ 
پروده طبس )کپرور( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، فرابورس ایران )فرابورس(، پلیمر آریا ساسول 
)آری��ا(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی 
تندگویان )شگویا(، توسعه س��امانه نرم افزاری نگین )توسن(، مجتمع جهان فوالد 
سیرجان )فجهان(، بهمن دیزل )خدیزل( و توکاریل )توریل( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه شدند.
سازوکار انتشار اوراق نیازمند اصالح

روز گذش��ته همچنین پنل تخصصی »روش های نوین تامین مالی از طریق بازار 
سرمایه« در حاشیه نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد. در این پنل، 
میثم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس، س��ازوکار انتشار اوراق 

دولتی را نیازمند اصالح دانست و گفت: »ضروری است فرآیند انتشار اوراق دولتی از 
لحاظ ساز و کار و ارکان هیچ گونه تفاوتی با اوراق شرکتی نداشته باشند و اگر روند 

فعلی اصالح نشود، تامین مالی دولت بی تردید به مشکل برخواهد خورد.«
او ب��ا بیان اینکه »بازار س��رمایه در وضعی��ت کنونی بازاری اس��ت که می تواند 
درخصوص انتش��ار اوراق، حجم آنه��ا و همچنین میزان تامین مال��ی از این بازار، 
سیاست هایی تعیین کند«، افزود: »حجم تامین مالی دولت طی سال گذشته، ۱8۳ 
»هم��ت« بوده که ش��امل اوراق خزانه، اوراق منفعت، اوراق س��لف و اوراق مرابحه 
می ش��ود. در سال گذشته ۱۳۰ »همت« اوراق مرابحه منعقد شد؛ همچنین میزان 
اس��ناد خزانه اسالمی )اوراقی اس��ت که به پیمانکاران تخصیص داده می شود( ۴۳ 

»همت« بوده است.«
فدایی »بازارگردانی« را نقشی مغفول در بازار سرمایه برشمرد و ادامه داد: »انتشار 
بدون رکن بازارگردان، یکی از عارضه های اسناد خزانه اسالمی در بازار سرمایه است. 
از عوامل اثرگذاری که در بازار س��هام طی مدت اخیر مش��اهده می شود، سیگنالی 
اس��ت که اسناد خزانه اسالمی به بازار س��رمایه می دهند؛ در نظر داشته باشید که 
مارکت اس��ناد خزانه اس��المی، یک مارکت غیر بلوغ  یافته شده، زیرا این اسناد در 
دس��ت پیمانکارانی اس��ت که حاضرند آن را به هر قیمتی بفروشند. از سوی دیگر، 
صندوق های س��رمایه گذاری که متقاضیان اصلی آنها هستند، حاضر به خرید این 
اوراق نمی شوند. بنابراین از دولت تقاضا می شود سازوکار انتشار اسناد خزانه اسالمی 
اصالح و برای این اوراق بازارگردان لحاظ شود. الزم است فرآیند انتشار اوراق دولتی 
از لحاظ سازوکار و ارکان هیچ گونه تفاوتی با اوراق شرکتی نداشته باشند و اگر روند 

فعلی اصالح نشود، تامین مالی دولت بی تردید به مشکل برخواهد خورد.«
وی حجم معامالت اوراق بدهی را یکی از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه برشمرد 
و گفت: »حجم معامالت در بازار اوراق بدهی بازار س��رمایه در بورس و فرابورس از 
ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۴6۳ »همت« بوده که معامالت عمده دربرگیرنده 
یک هزار و  ۱۳7 »همت« بوده اس��ت، یعنی بی��ش از 95 درصد بازار اوراق بدهی 
می��ان بازیگران بزرگ اتفاق می افتد. معامالت بلوک در فرابورس ۱7 »همت« و در 
بورس ۱۰ »همت« بوده اس��ت. معامالت خرد در بورس ۴ »همت« و در فرابورس 
56 »همت« بوده که عمده آن مربوط به خزانه اس��المی اس��ت که به پیمانکاران 

فروخته می شود.«

افت6هزارواحدیشاخصبورستهراندرمعامالتروزگذشته

ریزش بازار سرمایه ادامه دارد

فرصت امروز: نفت اولین بخش از اقتصاد ایران بود که هدف تحریم ها قرار گرفت. با 
تحریم نفتی در سال های گذشته صادرات نفت ایران مدام کم و کمتر شد و دولتمردان 
ترجیح دادند همان مقدار نفتی را هم که با دور زدن تحریم ها صادر می کنند، محرمانه 
نگه دارند، اما شاید همچنان راهی وجود داشته باشد تا بتوان تحریم ها را به صورت 
مولد و اثربخش دور زد. این راه از مسیر توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی و پاالیشگاهی 
می گذرد و می توان بخشی از ظرفیت صادراتی نفت را برای توسعه این صنایع صرف 
کرد. مطالعات نش��ان می دهد که رش��د مصرف سوخت های نفتی در بخش   حمل و 
نقل تا س��ال ۲۰۴5 تقریبا صفر خواهد بود؛ بنابراین ساخت پاالیشگاه های معمولی 
که خروجی جز س��وخت ندارند با این چالش بزرگ مواجه خواهند بود و در صورت 
اقدام به س��اخت این پاالیش��گاه ها باید کامال بازار مصرف آن بررس��ی شده باشد. از 
س��وی دیگر، تقاضا برای محصوالتی با قابلیت مصرف در پتروش��یمی از جمله اتان، 
گاز مایع و نفتا افزایش��ی خواهد بود و ساخت پتروپاالیشگاه ها که عالوه بر سوخت، 
محصوالتی پتروش��یمی هم تولید خواهند کرد، صرفه اقتصادی بیش��تری با توجه 
به ارزش افزوده این محصوالت خواهند داش��ت، با این حال مهمترین مانع توس��عه 
پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی در کشور، تامین سرمایه طرح ها خواهد بود که نیازمند 

جذب سرمایه  گذاری خارجی است. 
طبق گفته نهاد پژوهشی مجلس، سه رویکرد »احداث واحدهای جدید پاالیشگاهی 
ب��ا رویکرد تولید و صادرات س��وخت«، »احداث واحدهای جدید پتروپاالیش��گاهی 
ب��ا رویکرد تولید و صادرات س��وخت و محصوالت پتروش��یمی« و »ارتقا و افزایش 
پیچیدگی پاالیشگاه های موجود کشور برای تولید مواد با ارزش افزوده بیشتر« برای 

توسعه صنعت پتروپاالیشگاهی ایران متصور است.
براساس گزارش مرکز پژوهش ها، پتروپاالیشگاه ها واحد هایی هستند که خوراک 
ورودی نفت خ��ام یا میعانات گازی را مصرف می کنند و محصول نهایی آنها عالوه بر 
س��وخت، مواد شیمیایی است. تاسیسات پتروشیمی که به همراه پاالیشگاه ساخته 
می  شوند، طیف وسیعی از محصوالت شیمیایی را تولید می کنند و به دلیل ارزش افزوده 
باالتر محصوالتی نظیر الفین  ها و آروماتیک  ها، بهره  وری اقتصادی این مجموعه ها باال 
خواهد رفت.  واحدهای پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی از نظر پیچیدگی به پنج طبقه 
تقس��یم می شوند. گروه اول، پاالیشگاه های معمولی هستند که صرفا سوخت تولید 
می کنند. در حال حاضر پاالیشگاه های تهران، بندرعباس، الوان، شیراز و کرمانشاه از 
این نوع بوده و محصوالت شیمیایی خاصی در این واحدها تولید نمی شود. پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس هم در فاز اول فقط تولیدکننده س��وخت اس��ت اما با اجرا شدن 
فازهای بعدی، خوراک اولیه صنایع پتروش��یمی را نیز تهی��ه خواهد کرد. نوع دوم، 
پاالیشگاه  هایی هستند که واحدهای FCC دارند و محصوالت شیمیایی الفینی مانند 
پروپیلن و اتیلن هم تولید می کنند. در حال حاضر دو پاالیشگاه شازند اراک و آبادان 
از این نوع هس��تند و کمتر از ۳ درصد از جرم خروجی آنها به الفین تبدیل می شود.  
سه طبقه دیگر آنها کامال به پتروپاالیشگاه ها با ضریب پیچیدگی متفاوت اختصاص 

دارد. گونه سوم، پتروپاالیشگاه  هایی هستند که شامل پاالیشگاه و پتروشیمی کراکر 
بخار یا پتروشیمی آروماتیک می شوند. در این واحدها حداکثر ۴۰ درصد از محصوالت 
تولیدی، مواد ش��یمیایی و پتروشیمی خواهد بود و طیف وسیعی از آنها را تشکیل 
می دهند. در حال حاضر تبادل محصول بین پاالیش��گاه ها و پتروشیمی  ها در کشور 
وجود دارد، اما این واحدها از نظر مدیریتی مستقل اداره می شوند. مثال خوراک نفتای 
سبک و سنگین واحد الفین پتروشیمی اراک از پاالیشگاه اراک و پاالیشگاه اصفهان 
تامین می شود.  در ساختار چهارم، بعد از واحد پاالیشگاهی، واحد کراکر بخار و واحد 
آروماتیک به طور همزمان احداث می ش��وند و تبادل محصوالت بین س��ه مجموعه 
توأمان انجام می شود. مزیت این واحدها تولید همزمان الفین  ها و آروماتیک  ها است. 
پتروشیمی بندر امام خمینی این ویژگی را دارد اما خوراک نفتی خود را از پاالیشگاه 
آبادان دریافت می کند. نهایتا نوع آخر پتروپاالیشگاه ها، رویکرد جدیدی از همبستگی 
و ادغام پتروش��یمی و پاالیشگاه هستند. این واحدها به گونه  ای پیکربندی می شوند 
که بیشترین محصوالت شیمیایی و پلیمری را )بیش از ۴۰ درصد( به جای سوخت 
تولید کنند. به دلیل مقیاس بزرگ این واحدها )بازه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تن در سال 
خوراک ورودی( و تولید مقیاس باالی محصوالت در خروجی واحد، قیمت تمام شده 
 COTC محص��والت در واحدهای تبدیل نفت خام به مواد ش��یمیایی موس��وم به
کاه��ش قابل توجهی پیدا می کند و می تواند آینده واحدهای پتروش��یمی معمولی 
در دنیا را دچار تحول کند. بازوی کارشناس��ی مجلس س��پس به سه رویکرد عمده 
در مورد پاالیشگاه  س��ازی و صنعت پتروپاالیشگاه اشاره می کند. در رویکرد اول باید 

برای خنثی سازی و مقابله با تحریم  ها، اقدام به احداث پاالیشگاه ها با هدف صادرات 
فرآورده های سوختی کرد. با توجه به اینکه حجم بازارهای صادراتی بنزین و گازوئیل 
رش��د قابل توجهی تا ۲۰۴5 نخواهد داشت، مسئله بازار محصوالت سوخت یکی از 
مهمترین چالش  ها در این رویکرد خواهد بود. همچنین در صورت عدم کنترل مصرف 
داخلی، این پاالیش��گاه ها فقط نیاز داخلی را فراهم خواهند کرد. رویکرد دوم نیز که 
تاکید بیش��تری بر آن شده، احداث واحدهای جدید پتروپاالیشی با رویکرد تولید و 
صادرات سوخت و محصوالت پتروشیمی است. در این رویکرد، عالوه بر سوخت، تولید 
محصوالت شیمیایی نظیر آروماتیک  ها و الفین  ها نیز بخش قابل توجهی از خروجی 
پتروپاالیشگاه ها را دربر خواهد گرفت. اما در رویکرد سوم، پاالیشگاه های موجود کشور 
ارتقا داده می شوند تا محصوالت با ارزش افزوده بیشتر تولید شوند. با توجه به مقررات 
جدید برای کاهش گوگرد موجود در نفت کوره )مازوت( به عنوان سوخت کشتی  ها و 
همچنین تغییر در تقاضای محصوالت پاالیشگاهی، ترکیب این محصوالت در آینده 
تغییر می کند، بنابراین پاالیش��گاه ها سعی خواهند کرد  درصد گوگرد محصوالت را 
پایین آورده و تولید نفت کوره را پایین آورده یا در فرآیندهای دیگری تبدیل به مواد 
پتروش��یمی باارزش  تر کنند. در صورت انتخاب رویکرد ساخت پاالیشگاه، باید توجه 
کرد که اوال ارزیابی دقیقی از میزان بازار صادراتی محصوالت س��وختی در سال های 
آینده انجام شده و متناسب با آن ظرفیت پاالیشگاهی جدید در کشور تعریف شود. 
نکته بعد اینکه این واحدها باید قابلیت تبدیل شدن به پتروپاالیشگاه را داشته باشند 

و در طراحی اولیه به این نکته توجه شود.

پتروپاالیشگاههاتحریمرادورمیزنند؟

نقشهراهتوسعهپتروپاالیشگاهیایران
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جنجالممنوعهها؛از»بوش«تا»یاماها«!
اینکه هر مدت یک بار س��ر و صدای رایزنی برای ترخیص برخی 
از کاالهای دپوش��ده در گمرک که واردات ش��ان ممنوع است، بلند 
می ش��ود، عمدتا به همان تصمیم یکباره دولت در سال ۱۳97 برای 
ممن��وع کردن واردات حجم زی��ادی کاال که خود مجوز واردات آن 
را ص��ادر کرده بود، برمی گردد، ام��ا در این بین منافذی بود که راه 
را برای دور زدن این ممنوعیت یا حتی واردات قانونی باز گذاشت.

ب��ه گزارش ایس��نا، تغییر سیاس��ت ارزی دولت در ابتدای س��ال 
۱۳97 و اعالم ارز ۴۲۰۰ و به رسمیت نشناختن بازار آزاد، در کنار 
تمامی تبعاتی که به همراه داشت موجب تصمیم گیری هایی شد که 
آثار آن هر مدت یک بار خود را نش��ان می دهد،  زمانی که قرار شد 
تمامی واردات با ارز ۴۲۰۰ انجام ش��ود و با توجه به اختالف قیمت 
ب��ا بازار آزاد و رانت موجود، حج��م واردات نیز باال رفت ولی طولی 
نکش��ید که دولت برای جبران بخش��ی از این آسیب و صرفه جویی 
ارزی دس��ت به محدود کردن واردات زد، از این رو لیس��تی حداقل 
۱۰۰۰ قلم��ی را ممنوع اعالم کرد و در این بین واردات گروه ۴ که 

عمدتا اقالم غیرضروری هستند ممنوع اعالم شد.
دولتمجوزوارداتدادولیوارداتراممنوعکرد!

ای��ن در حالی بود که همزمان با اعالم ممنوعیت، حجم زیادی از 
کاالهای گروه۴ در گمرک و بنادر دپو شده بود که اغلب دارای ثبت 
سفارش تاییدشده وزارت صمت و یا ثبت سفارش های صادرشده ای 
ب��ود که واردکنن��ده در جریان خرید و واردات قرار داش��ت ولی به 
یکباره با این ممنوعیت مواجه ش��د و دیگ��ر امکان ترخیص فراهم 
نبود، بر این اس��اس مدت ها رایزنی ب��رای تعیین تکلیف این کاالها 
انجام ش��د تا اینکه بیش از یک سال بعد و در بهمن ۱۳98، دولت 
مصوبه ای ص��ادر کرد که صاحبان این اقالم بتوانند در مهلت س��ه 

ماهه نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند.
 همی��ن مصوبه ه��م ماجرای خ��ود را داش��ت و در آن امکان 
ویرای��ش و ی��ا تمدید ثبت س��فارش تا پایان س��ال ۱۳98 برای 
»اظهار« کاالهای دارای ثبت سفارش مورد توجه بود و اعالمی در 
مورد ترخیص نداش��ت، از س��ویی با توجه به شدت گرفتن شیوع 
کرونا و وضعیت نامناس��بی که حاکم بود مس��ئوالن گمرک اعالم 
کردند که در این مدت س��ه م��اه عمال اتفاقی برای تعیین تکلیف 
این کاالها نیفتاده اس��ت، در نهایت بار دیگر در خردادماه ۱۳99 
مصوب��ه تمدید و این ب��ار ترخیص مورد تاکید ق��رار گرفت ولی 
ب��از هم برخی موانع از جمله تایید منش��أ ارز، مانع از خروج این 
اقالم ش��ده و در شهریورماه با پایان زمان تعیین شده، دپوی این 
کااله��ا پابرجا ماند ولی بعد از پایان مصوبه یعنی زمانی که امکان 
ترخیص کاالهای گروه ۴ وجود نداش��ت، بارها حواش��ی ترخیص 

اقالم این گروه پیش آمد.
بوشویاماهافقط2نمونههستند

خودروه��ای دپوش��ده در گم��رک از جمله تبع��ات تصمیم های 
ناگهانی س��ال ۱۳97،  ب��رای ممنوعیت واردات اس��ت که طی آن 
ترخیص بیش از ۱۲ هزار دستگاه موجود در گمرک که بالغ بر ۱۰ 
هزار دستگاه آن ثبت سفارش داشت متوقف شد و در این چند سال 
ب��ا وجود مصوباتی که برای تعیین تکلیف این خودروها صادر ش��د 

اکنون بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در گمرک مانده است.
 از دیگ��ر موارد، جریان  ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش بود 
که با ثبت س��فارش قب��ل از ممنوعیت، واردات و اظهار کاالی خود 
تا س��ال گذشته را ادامه داد و بانک مرکزی هم در زمان ممنوعیت 
برای آن منشأ ارز تایید کرده ولی با وجود داشتن رأی دیوان عدالت 
اداری و تمامی رایزنی های��ی که صورت گرفته بود در نهایت امکان 

ترخیص پیدا نکرد و جریان آن همچنان ادامه دارد.
از مدتی پیش هم خروج محموله ۱۱ کانتینری آالت موسیقی 
برند یاماها حاشیه س��از شد و با وجود ورود در سال ۱۳98 یعنی 
زمان ممنوعیت، در آستانه ترخیص هم قرار گرفته که در نهایت 
ب��ا ارائه مس��تندات گمرک، مقام قضائی ترخی��ص آن را متوقف 

کرده است.

نماگربازارسهام

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
گف��ت الزمه صادرات خودرو، اصالح قیمت خودرو اس��ت تا بدین ترتیب 
امکان تامین نیاز داخل فراهم ش��ود که با قیمت گذاری دس��توری نیل به 

این هدف ممکن نیست.
عب��اس آرگون در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص مصوبه 
ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، 
قطع��ه و خدمات خودرویی اظهار داش��ت: این مصوبه ت��ا زمانی که تایید 
شورای نگهبان را نگیرد و به تصویب نرسد، تبدیل به قانون نشده و نیازمند 
مجوز صادرات اس��ت. نکته حائز اهمیت این است که چه میزان خودرو به 

بازار عرضه می شود و در مقابل آن چه میزان تقاضا وجود دارد.
وی افزود: یکی از پرسش هایی که در این زمینه مطرح می شود این است 
که زمانی که خودروس��ازان قادر به تامین تقاضای بازار داخل نیستند، آیا 
می توانند نس��بت به صادرات اقدام نمایند. در بس��یاری از کاالها به دلیل 
نی��از داخل، اولویت بر تامین بازار داخل قرار گرفته و مجوز صادرات صادر 

نمی شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
افزایش تقاضای خودرو در بازار نس��بت به عرضه را ناش��ی از عدم اصالح 
قیمت خودرو اعالم کرد و گفت: الزمه صادرات، اصالح قیمت خودرو است 
تا بدین ترتی��ب امکان تامین نیاز داخل فراهم ش��ود که با قیمت گذاری 
دستوری نیل به این هدف ممکن نیست. نحوه قیمت گذاری کنونی موجب 

افزایش چند برابری تقاضا در بازار شده است.
آرگون همچنین به این نکته اش��اره کرد که آیا خودروهای تولید داخل 
با توجه به کیفیت آنها قادر به کس��ب سهمی از بازارهای صادراتی جهانی 
خواهند ب��ود. وی توجه به ظرفیت های خودرویی کش��ور را حائز اهمیت 
دانست و بیان کرد: اکنون کدام نوع از خودروهای داخلی از قابلیت ورود به 

بازارهای صادراتی برخوردار هستند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
درخصوص واردات با استفاده از ارز صادراتی گفت: می بایست شرکت هایی 
ب��ه عرصه واردات ورود نمایند که ضمن برخ��ورداری از توانایی واردات از 
مح��ل ارز صادراتی، توانایی تامین زیرس��اخت های خدمات پس از فروش 

را نیز داش��ته باشند. واردات توسط واردکنندگان در حالی که توانایی ارائه 
خدمات پس از فروش را ندارند، توجیه پذیر نیست.

آرگون در ادامه گفت: صادرات خودرو و قطعه توس��ط خودروس��ازان و 
به ازای آن واردات خودرو غیرمنطقی اس��ت. بر این مصوبه ابهامات زیادی 
وارد اس��ت و ویژگی جامعیت که توان رفع مشکل صنعت خودروی کشور 
را داشته باش��د، ندارد. می بایست پرداختن به مقوله صادرات ضمن توجه 

به حمایت از تولید داخل در قالب یک طرح جامع و با نگاه جامع باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان می بایست خود را برای حضور 
در یک بازار رقابتی آماده نمایند و بدون حضور خودروسازان در این بازار، 
رش��د و پیشرفتی برای صنعت خودروی کش��ور قابل تصور نیست. امکان 
واردات می بایس��ت برای واردکننده فراهم ش��ود و در مقابل، خودروسازان 
نیز باید بتوانند در یک بازار رقابتی به فروش تولیدات خود با قیمت داخلی 
اقدام نمایند، اما اگر بخواهیم تمام متغیرها را ثابت نگه داریم و صرفا نسبت 
به آزادس��ازی واردات اقدام نماییم، پاسخگو نخواهد بود. این مصوبه نقاط 

کور بسیاری دارد.

پیش نیاز صادرات خودرو تامین تقاضای داخلی و آزادسازی قیمت ها است

نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت 
خودروسازان براساس اعالم و مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه 
تولید و قیمت های جدید را اعالم کردند اما توقف آن از سوی رئیس دولت، 
نه تنها موجب بی اعتمادی به ارکان تصمیم گیر ش��د، بلکه عدم اطمینان 
قطعه سازان و س��رمایه گذاران بخش خصوصی به تصمیمات اتخاذشده و 

نبود ثبات در صنعت خودرو کشور را به دنبال داشت.
ب��ه گزارش اقتصاد آنالین، مهدی مطلب زاده با بیان اینکه اصالح قیمت 
خودرو می توانس��ت برای مردم نیز سودمند باشد، افزود: مردم باید بدانند 
ک��ه اصالح قیمت خ��ودرو در کارخانه با افزایش تولید و در نتیجه کاهش 
قیمت در بازار آزاد همراه اس��ت و دست دالالن از این بازار کوتاه می شود 
لذا مصرف کننده راحت تر می توانند خودرو موردنیاز خود را به طور مستقیم 

خریداری نماید.
مطلب زاده ادامه داد: تنها با واقعی شدن قیمت ها، جهش تولید که مورد 
نظر مقامات عالی کش��ور است رخ خواهد داد و این جهش تولید تنها راه 

پویایی صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور است.
وی افزود: الزمه پیش��رفت یک صنعت در تحقیق و توس��عه آن صنعت 

اس��ت تا بتواند با سود حاصل از فروش، با نوسازی و به روز رسانی خطوط 
تولید خود، محصوالت جدیدتر و باکیفیت تری و چه بسا با قیمت پایین تر 
به مردم ارائه دهد. خودروس��ازان نیز از این مقوله مس��تثنی نیستند، اما 
برای انجام این اقدامات نیاز دارند از زیان ناش��ی از قیمت گذاری دستوری 

خارج شوند.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: متاسفانه نه 
در دولت و نه در رسانه ها، گام موثری در راستای آگاه سازی مردم برداشته 
نمی ش��ود، اما مردم باید بدانند که اصالح قیمت خودرو در کارخانه، لزوما 
موجب افزایش قیمت بازار نخواهد بود، بلکه در کوتاه مدت باعث کاهش��ی 

شدن قیمت ها در بازار آزاد خواهد شد.
مطل��ب زاده با بیان اینکه قیمت گذاری دس��توری در تمام دنیا از جمله 
کشورهای کمونیستی مانند شوروی و چین جواب خود را پس داده است، 
افزود: کش��ور چین متوجه شد تا زمانی که سایه قیمت گذاری دستوری و 
کنترل دولتی را از سر صنایع برندارد، رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد.

وی با اش��اره به اینکه امروز کاالها و محص��والت چینی تمام دنیا را در 
اختیار خود گرفته، اظهار کرد: از تصمیم بزرگ ترین اقتصاد جهان می توان 

نتیجه گرفت که کنترل دس��توری قیمت ه��ا و بنگاهداری دولتی موجب 
توقف رش��د صنایع و اقتصاد بوده و ادامه این روند رش��د منفی صنعتی-

اقتصادی را در پی خواهد داشت.
این صنعتگر ادامه داد: با پایش عملکرد ش��ورای رقابت در چند س��ال 
گذش��ته به ایجاد ۱۲۰هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو کش��ور 
خواهیم رس��ید که موج��ب دالل پروری در این بخش ش��ده و البته زیان 
انباشته 85 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را نیز به ارمغان آورده است.

مطلب زاده گفت: با نگاهی به روند افزایش میزان مطالبات قطعه س��ازان 
که امروز به 7۰ هزار میلیارد تومان رسیده، متوجه خواهیم شد که میزان 
مطالبات زنجیره تامین خودروسازان هر سال بیش از 7۰ درصد نسبت به 

سال قبل افزایش داشته است.
وی افزود: اگر روال نادرس��ت قیمت گذاری دس��توری خودرو در کشور 
اصالح نشود، خودروساز قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهد بود و 
در نتیجه صنعت قطعه سازی کامال نابود شده و در خوش بینانه ترین حالت، 

خودروسازان کشور نیز تبدیل به واحدهای مونتاژکار خواهند شد.
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: شــرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی و سپاه عاشورا در راستای عمل به مسوؤلیت اجتماعی و نهادینه 
سازی فرهنگ مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی، تفاهم نامه همکاری 

منعقد کردند.
در آیین امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین که با حضور مدیران و 
اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز استان و سردار سرتیپ 
دوم پاســدار اصغر عباســقلی زاده، فرمانده سپاه عاشــورا برگزار شد، 
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: بحمدهلل سپاه پاسداران از 
بدو تاسیس به موازات عمل به تعهد و مسؤولیت مقدس و خطیر خود در 
صیانت از کیان اسالمی و اقتدار نظام در عرصه های سازندگي، عمران، 
آباداني و توسعه ایران اسالمي حضوري فعال و سازنده داشته و همکاری 
فی مابین زمینه ســاز تقویت توان در عمل به مسؤولیت اجتماعی در 

عرصه های مختلف خواهد بود.
ســّیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اهداف این تفاهم نامه افزود: 
ارتقای درجه مســؤولیت اجتماعی طرفیــن و ارتقای آگاهی عمومی و 
فرهنگ ســازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی از اهداف کالن این 
تفاهم نامه می باشــد. وی همچنین اظهار کرد: اهتمام به ایجاد فرصت 
های همکاری در زمینه بهبود ســرمایه های اجتماعی، رشــد دانش و 
آگاهی، حمایت و مشــارکت اجتماعی، آموزش فرهنگ شهروندی در 
ارتباط با مصرف گاز و جلوگیری از آســیب های ناشــی از مصرف غیر 

ایمن و غیر اســتاندارد از مهم ترین محورهای همکاری با سپاه عاشورا 
خواهد بود. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ابراز امیدواری 
کرد: تفاهم نامه منعقده منشأ تعامالت سازنده فی مابین با سپاه عاشورا 
در راستای اطالع رسانی و اشاعه فرهنگ مصرف ایمن و بهینه از گاز در 
جامعه، برای کاهش حوادث و آمار تلفات جانی ناشــی از مرگ خاموش 
هم اســتانی های عزیز به دلیل سهل انگاری باشد. سردار سرتیپ دوم 
پاسدار اصغر عباسقلی زاده، فرمانده سپاه عاشورا نیز در این آیین ضمن 
استقبال از توسعه همکاری های فی مابین در خدمت رسانی صادقانه به 
هم استانی های عزیز و فعالیت در عرصه فرهنگی و مصرف صحیح گاز 
طبیعی، گفت: ســپاه عاشورا بر اساس تعّهد خود مبنی بر حفظ امنیت 

ملّی و منافع اجتماعی، آمادگی دارد با همکاری شرکت گاز در نهادینه 
نمودن فرهنگ مصرف ایمن و کاهش صدمات جبران ناپذیر ناشی از عدم 

آگاهی مردم نقش موثری ایفا نماید.
جذب 23 هزار و 453 مشترک جدید گاز در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی همچنین گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون 23 هزار و 453 مشترک جدید گاز در استان 
جذب شده است. ســّیدرضا رهنمای توحیدی در این خصوص گفت: 
امســال شاخص های گازرسانی علی رغم محدودیت های برخی منابع 
از جمله منابع مالی، شرایط کرونایی و... با شتاب مطلوبی رو به افزایش 
می باشد. وی ادامه داد: با جذب 23 هزار و 453 مشترک جدید، شمار 
مشترکین گاز در استان به یک میلیون و 700 هزار افزایش یافته است.

توحیدی توضیح داد: برای تأمین گاز این تعداد از مشترکین در سال 
جاری، 523 کیلومتر شــبکه گازرسانی اجرا و 7859 انشعاب در استان 
نصب شــده است. این مقام مسؤول در شــرکت گاز استان با اشاره به 
گازرسانی و جذب مشترک در بخش صنعتی تصریح کرد: عالوه بر 89 
واحد صنعتی عمده، 54 واحد صنعتی مشــمول مصوبه شورای اقتصاد 
نیز از ابتدای سال تاکنون از گاز طبیعی بهره مند گردیده اند. مدیرعامل 
شرکت گاز آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تاکنون 98 درصد خانوار 
روستایی و 100 درصد خانوار شهری به مدار مصرف گاز کشور متّصل 

شده اند.

اصفهان- قاســم اسد: در راســتای حذف بروکراســی اداری و 
الکترونیکی شدن بارنامه های مدیریت کنترل مواد در فوالد مبارکه محقق 
گردید. محمد یزدانیان رئیس واردات و انبارهای فوالد مبارکه با اشاره به 
الکترونیکی شدن بارنامه های مدیریت کنترل مواد در این شرکت اظهار 
کرد: این اقدام منجر به پرداخت به روز دستمزد خودروهای حمل مواد 
به فوالد مبارکه گردیده و از اتالف زمان، فعالیت های فاقد ارزش افزوده و 

دارای بهره وری جلوگیری خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در صنایع 
بزرگ به خصوص فوالد مبارکه ادامه داد: هرچه بتوانیم فعالیت های فاقد 
ارزش افزوده )فعالیت هایی که برای ســازمان مزایایی نداشته و به تولید 
ثروت در مجموعه کمکی نمی کند( را کاهش دهیم، بهره وری و اثربخشی 
فعالیت ها افزایش می یابد؛ الکترونیکی شدن بارنامه های مدیریت کنترل 
مواد در فوالد مبارکه نیز عالوه بر ارتقای بهره وری و اثربخشی، رضایت 

رانندگان و پیمانکاران را نیز در پی خواهد داشت.
 الکترونیکی شدن بارنامه ها منجر به حذف کاغذ خواهد شد

رئیــس واردات و انبارهای فوالد مبارکه با اشــاره به مشــکل تأخیر 
پرداخــت هزینه های انتقال بار به دلیل وجود واســطه )پیمانکار فوالد 
مبارکه( خاطرنشــان کرد: این معضل منجر به بــروز اختالفاتی میان 
رانندگان و پیمانکاران مربوطه می شد که با الکترونیکی شدن بارنامه ها 
برطرف گردید و عالوه بر آن، بروکراســی و کاغذبازی دراین بین حذف 
گردید و با جلوگیری از اقدامات فیزیکی، در زمان مدیران، متصدیان و 

دیگر دست اندرکاران نیز صرفه جویی شد؛ همچنین دقت بررسی مدارک 
نیز افزایش یافت.

 کاهش مراجعات بانکی و عدم نیاز به صدور چک
یزدانیان با بیان این که الکترونیکی شــدن این فرایند، خطای انسانی 
را به صفر می رساند، تأکید کرد: در سیستمی شدن هر فرایند به دلیل 
تعریف شدن اعداد و ارقام، صدور بارنامه با هزینه های غیرمعقول، تعریف 
 نشده است و این سیستم برای پارامترهای مختلف با فرمول های ریاضی 
که برای آن تعریف شده کامال به صورت هوشمند عمل می کند و حتی 
اگر اشــتباهی در ورود اطالعات انجام شــود، سیستم به کاربر هشدار 

می دهد و در این صورت خطای کاربری به حداقل ممکن می رسد.

 افزایش رضایت مندی رانندگان با الکترونیکی شدن بارنامه ها
روح اهلل فدایی اشــیانی مسئول حمل ونقل کنترل مواد شرکت فوالد 
مبارکــه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: با توجه به افزایش 
پرداخت بارنامه های وارده و ارســالی از فوالد مبارکه )روزانه حدود 200 
عدد بارنامه( که شامل حمل سفارش های خرید، حمل کاال و مواد انتقالی، 
حمل کاال و قطعات تعمیراتی و تغییر شکلی، حمل کاالهای گمرکی از 
گمرکات کشور )به جز گمرک بندرعباس(، حمل کاالهای خرید مستقیم 
و خریــد اضطراری نواحی، حمل مــواد معدنی )که مبدأ و مقصد فوالد 
مبارکه نیســت، ولی این مواد برای ادامه فرایند به معدن دیگری حمل 
می شــود(، حمل محصوالت بین کارخانه و ... به صورت کاغذی و دستی 
می شد، پرداخت این بارنامه ها پس از طی مراحل اداری و تأییدات کاغذی 
تا پرداخت به شرکت پیمانکار بســیار زمان بر بود که باعث نارضایتی و 

شکایت رانندگان و کاهش انگیزه آنان به حمل کاال می گردید.
 کاهش مدت زمان پرداخت بارنامه های فوالد مبارکه

 به 24 ساعت
وی افزود: در فرایند قبلی، اشــکاالتی از قبیل عدم دقت، ســرعت و 
احتمال خطا و یا سوءاستفاده مشاهده می شد که واحد واردات و انبارهای 
کنترل مواد شــرکت فوالد مبارکه از نیمه شــهریورماه سال جاری در 
راستای رضایت مندی مشتریان و رانندگان، اقدام به الکترونیکی کردن 
پرداخت بارنامه ها بدون تغییر فرایند نمود و مدت زمان پرداخت بارنامه را 

به 24 ساعت کاهش داد.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیر بهره برداری شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی گفت: مشترکان گازی که بیش از الگوی تعیین 
شده مصرف داشته باشند، مشــمول طرح پلکانی گازبهاء خواهند شد. 
خسرو آریان پور با این خبر افزود: بر اساس اعالم شرکت ملّی گاز ایران و 
به منظور حفظ حقوق تمامی مصرف کنندگان گاز کشور و توزیع عادالنه 
این انرژی پاک، طی سیاســت های بازدارنده اتخاذ شده برای مشترکان 
پرمصرف و بدمصرف گاز، افزایش گازبهاء در نظر گرفته شده که از ابتدای 
آذرماه اعمال می گردد. وی در خصوص شبهه پیش آمده برای مشترکان 
گاز طبیعی مبنی بر دریافت پیامکی با مضمون عدم شمولیت طرح پلکانی 
گازبهاء برای مشترکان کم مصرف اعالم کرد: این طرح طبق روال سال 
های گذشته تداوم داشته و نرخ گاز برای مشترکان خانگی که در محدوده 
الگوی مصرف قرار گیرند و در 3 پله اول طرح باشند، به نرخ قبل خواهد 
بود. آریان پور ادامه داد: برابر مصوبات هیأت دولت، ماه های ســرد سال 
از 16 آبان ماه لغایت 31 فروردین ماه ســال بعد و ماه های گرم سال از 
اول اردیبهشت ماه لغایت 15 آبان ماه هر سال تعیین شده است. وی با 
اشاره به اینکه مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی، الزامی 
برای حفظ پایداری جریان گاز و پیشگیری از افت فشار در مناطق انتهایی 

خطوط گاز می باشد، تصریح کرد: در اقلیم بندی شهرها اغلب شهرهای 
استان آذربایجان شرقی در اقلیم یک قرار گرفته و در اقلیم یک، صورت 
حساب مشترکان خانگی تا 500 مترمکعب مصرف، بدون تغییر تعرفه 
گاز هستند. مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی در خصوص 
جزئیات طرح پلکانی اعالم شده از سوی شرکت ملّی گاز اظهار کرد: در 
فصول سرد سال، در جدول 12 پلکانی تعرفه گاز بخش خانگی، از پله 4 تا 

12، در هر پله 40 درصد به نرخ گازبهای پله قبل اضافه می شود.
نصب 7 هزار و 756 انشعاب جدید گاز شهری و روستایی

وی همچنین گفت: طی هفت ماه اول سالجاری 7 هزار و 756 انشعاب 
گاز شهری و روستایی در استان آذربایجان شرقی نصب گردیده است.

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان افزود: تا پایان مهرماه سال جاری، 
با نصب 2 هزار و 935 انشــعاب شهری و نصب 4 هزار و 821 انشعاب 
در بخش روســتایی، شمار انشــعاب گاز نصب شده در سطح استان به 
687 هزار و 795 مورد افزایش یافته اســت. خسرو آریان پور با اشاره به 
پروژه های فعال گازرسانی در 217 روستای استان افزود: مطابق برنامه 
زمانبندی، نصب انشــعابات گاز بخش های روستایی در حال گازرسانی 
استان نیز در دستور کار حوزه بهره برداری قرار گرفته است. وی تصریح 

کرد: بازدیدهای ادواری از روند اجرای پروژه های گازرســانی، رسیدگی 
به امور پیمانکاران اجرایی از طریق برگزاری اتاق فکر، برگزاری جلسات 
مدّون کنترل پروژه، تأمین مالی و کاالیی پروژه ها و جلوگیری از رکود 
در اجرا، تســهیل در مراحل تسویه کاالیی و اجرایی پیمان ها، ارزیابی 
پیمانکاران و بکارگیری نیروهای با صالحیت و توانمند و... از مهم ترین 
اقدامات اجرایی در تحقق تعهدات گازرسانی در بخش روستایی می باشد. 
آریان پور در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه های CNG اشاره 
و تصریح کرد: امسال گازرسانی به 7 جایگاه متقاضی گاز در برنامه اجرایی 
قرار داشته که به فراخور مجوزهای صادره مورد اقدام قرار خواهد گرفت. 
مدیر بهره برداری شــرکت گاز استان خاطرنشان کرد: هم اکنون 168 

جایگاه CNG در سطح استان فعال می باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرســازی 
استان گلستان گفت: هزینه اولیه پیش بینی شده برای احداث خط 
ریلی گرگان- مشــهد حدود 20 هزار میلیارد ریال است که برای 
اجرایی شــدن آن نیازمند سرمایه گذار هستیم.حسین محبوبی در 
خصوص احداث راه آهن گرگان _ مشــهد اظهارکرد: پروژه احداث 
راه آهن گرگان- مشهد یکی از مسیرهای ریلی کشور بوده که دارای 

مطالعات مصوب است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان افزود: با وجود کلنگ زنی 
اولیه این پروژه توسط مقامات کشوری، پیشروی آن به جهت کمبود 

بودجه و تحریم ها متوقف شده است.محبوبی همچنین تصریح کرد: 
اعتبار اولیه برای احداث این خط ریلی حدود 20 هزار میلیارد ریال 
برآورد شده که برای اجرایی شدن آن نیازمند سرمایه گذار هستیم.
وی گفت: این پروژه دارای پتانســیل باالیی برای حمل و نقل کاال 
و مسافر به اســتان های همجوار و کشورهای همسایه خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان بیان کرد: اجرای این پروژه 
عالوه بر توسعه اقتصادی استان، اهمیت ویژه ای جهت ایمنی تردد 
مسافران دارد.الزم به ذکر است پروژه راه آهن گرگان _ مشهد 750 
کیلومتر طول داشته که بیش از 200 کیلومتر آن در استان گلستان 

واقع شده است.

در راستای عمل به مسؤولیت اجتماعی محقق شد؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری سپاه عاشورا و شرکت گاز آذربایجان شرقی

تحقق شفاف سازی با الکترونیکی شدن بارنامه های مدیریت کنترل مواد در فوالد مبارکه

مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی:

مشترکان پرمصرف مشمول طرح پلکانی گازبهاء می شوند

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان :

کمبود اعتبار و تحریم مشکل راه آهن گرگان- مشهد

کسب رتبه های برتر ورزشی توسط قهرمانان شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند:  کارکنان ورزشکار شرکت برق منطقه ای خوزستان 

در چند رشته ورزشی خوش درخشیده و رتبه های برتر را کسب کردند.
روح اهلل قالوند از کارکنان ناحیه شمال این شرکت در مسابقات کشتی فرنگی 
رده ســنی 40 تا 45 سال سنگین وزن پیشکسوتان جهان که در کشور یونان 
برگزار شد نائب قهرمان شد. تیم ملی پیشکسوتان ایران در این دوره از مسابقات 
به قهرمانی دست پیدا کرد. اسماعیل اسفندیاری کارمند شاغل در روابط عمومی 
نیز با دعوت فدراسیون جهانی تکواندو در مسابقات قهرمانی تکواندو ناشنوایان در 
جهان که در تهران برگزار شــد به قضاوت پرداخت. این دوره از مسابقات در دو 
بخش کیوروگی )مبارزه( و پومسه ) اجرای نمایش فرم( برگزار شده است. در مسابقات ورزشی دیگری، مجید باجالن کارمند شاغل در امور 
حمل و نقل این شرکت در مسابقات پرس سینه باشگاه های استان خوزستان در بخش بدون لوازم پیشکسوتان و در رده سنی مستر یک 
در دسته سنگین، موفق به کسب مقام اول شد. در اولین دوره مسابقات تیراندازی کارگری خوزستان انتخابی تیم استان جهت حضور در 
مسابقات کارگری کشور که در دو بخش آقایان و بانوان و در دو ماده تفنگ و تپانچه بادی برگزار شد، تیم شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با توجه به مجموع امتیازهای تیمی، قهرمان شــد. در این دوره از مسابقات در ماده تفنگ بخش آقایان، احسان غریب رضا و امیرابراهیم 
میان آب به ترتیب مقام های اول و سوم و در ماده تپانچه بخش بانوان، الهام غریب رضا مقام دوم را به خود اختصاص داد. مربی و سرپرستی 
این دوره از مسابقات فرشید چال اشتری کارمند شاغل در اداره ورزش شرکت بوده است. شایان ذکر است، به منظور ترویج ورزش های 

همگانی نیز در سطح شرکت همایش های متنوعی از جمله پیاده روی برگزار شده است.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز اعالم کرد:
استفاده از تجهیزات بومی سازی شده در تعمیرات اساسی توربین 

تأسیسات حیاتی رشت
ساری – دهقان : تعمیرات اساسی توربین نوسکی واحد سوم تاسیسات رشت 
با اســتفاده از تجهیزات بومی سازی شــده و تالش و تجارب همکاران جوان و 
متخصص منطقه 9 عملیات انتقال گاز با موفقیت به اتمام رســید. به گزارش 
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین 
مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: تاسیســات تقویت فشار گاز رشت یکی از 
تاسیسات مهم و استراتژیک منطقه 9 عملیات انتقال گاز است که وظیفه تامین 
گاز استان های شمالی کشور را عهده دار می باشد. وی خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه انتقال گاز توسط توربوکمپرسورهای تقویت فشار صورت می گیرد، انجام 
تعمیرات اساسی این دستگاه ها نقش مهمی در تحقق انتقال ایمن و پایدار گاز خواهد داشت. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز افزود: 
تعمیرات اساسی 10 هزار ساعته توربین نوسکی واحد سوم تاسیسات تقویت فشار گاز رشت با استفاده از توان و تجارب همکاران جوان و 
متخصص منطقه در بازه زمانی تعریف شده انجام و پس از تست عملکرد و بررسی سیستم های حفاظتی با موفقیت در سرویس قرار گرفت. 
مفخمی با اشاره به بازسازی مجموعه vain guide این توربین که بین مراحل HP و LPنصب است، اعالم کرد: در تعمیرات اساسی انجام 
 RING DEFLECTION OIL شده، از بابیت های جدید روز دنیا در یاتاقان های توربین استفاده شده و تجهیزات بومی سازی شده مانند
نیز مورد استفاده قرار گرفته است. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز، افزایش قابلیت اطمینان تاسیسات، انتقال پایدار، پاک و ایمن 
گاز، جلوگیری از بروز خرابی های احتمالی و کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری را از جمله مزایای انجام تعمیرات اساسی برشمرد و از 

تالش های مجموعه عملیات ایستگاه های منطقه  قدردانی کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن:
حساب 1۰۰ از یادگارهای به یادمانی امام راحل است

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابط عمومی انقالب اسالمی 
استان گیالن، مهندس حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
گیالن به همراه حجت االسالم و المسلمین قربان پور مسئول دفتر نماینده ولی 
فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن، معاونین و جمعی از مسئولین 
این نهاد، با حضور در دفتر نماینده معزز ولی فقیه در اســتان گیالن با حضرت 
آیت اله فالحتی دیدار و گفتگو نمود. مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
گیالن در این دیدار حساب 100 امام )ره( را در راستای کمک به احداث مسکن 
محرومان عنوان کرد و گفت: عمران و آبادی و مقاوم سازی مسکن روستایی به 
عهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی است. حامد دائمی جفرودی با اشاره به اینکه اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر یکصدهزار نفر 
به بنیاد مسکن انقالب اسالمی محول شده است، بیان کرد: افراد محروم و متقاضیان کم برخوردار جامعه هدف ما را تشکیل می دهند وی از 
فعال شدن انجمن خیرین مسکن ساز گیالن خبر داد و تصریح کرد: حساب 100 امام )ره( در راستای کمک به احداث مسکن اقشار محروم 
جامعه ایجاد شده تا افرادی بی بضاعت بتوانند صاحب مسکن شوند. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن، مقاوم سازی واحدهای بی 
دوام و کم دوام روستایی را از اولویت های ابن نهاد عنوان کرد و افزود: اجرا و بازنگری در طرح های هادی روستایی از جمله برنامه های بنیاد 
مسکن استان است و در این راستای امسال در 144 روستا بازنگری طرح هادی انجام می شود. در ادامه آیت اهلل رسول فالحتی با اشاره 
به اینکه حساب 100 از یادگارهای به یادمانی امام راحل است اظهار کرد: حساب 100 امام )ره( بر آمده از دل انقالب اسالمی است. وی، 
اجرای طرح هادی روستایی و مقاوم سازی را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: اجرای طرح هادی تحول در مناطق روستایی را در بر دارد و 
این امر موجب ارائه خدمات بهتر در روستاها می شود. امام جمعه رشت با بیان اینکه در اجرای طرح های هادی روستایی فرهنگ سازی 

اثرگذار است، تصریح کرد: نیاز است فرهنگ سازی برای اجرای طرح های هادی در روستاها توسط بنیاد مسکن انجام شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین: 
راه اندازی رصد خانه آب یک اقدام اساسی در جهت حفظ و صیانت از 

منابع آبی استان است
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: به منظور مدیریت و کنترل هوشمند مصارف 
منابع آب زیرزمینی، بدنبال راه اندازی رصد خانه آب در اســتان قزوین تا پایان امســال هستیم و این یک اقدام اساسی در جهت حفظ و 
صیانت از منابع آبی استان است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین؛ مهندس ملکی مدیرعامل این شرکت در خصوص 
اهمیت راه اندازی رصد خانه آب در استان اظهارداشت: دشت قزوین به عنوان یکی از دشت های مهم و استراتژیک کشور با توجه به تغییر 
اقلیم و کاهش میزان بارش ها و نیز مصرف بی رویه منابع آب های زیرزمینی همواره با چالش های جدی در حوزه آب مواجه بوده که در 
صورت بی توجهی نسبت به مدیریت منابع آبی در سال های آینده با مشکالت بیشتری نیز مواجه خواهد شد. مهندس ملکی تصریح کرد: 
در سالهای گذشته میزان افت سطح آب های زیرزمینی به بیش از  یک و نیم متر هم رسیده بود که خوشبختانه با اجرای طرح های احیاء 
و تعادل بخشی و همکاری دستگاهها و بهره برداران توانستیم وضعیت را کنترل کرده و از بحران خارج کنیم بطوریکه در سال گذشته با 
بستن چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز با نصب کنتورهای هوشمند و اقدامات موثر دیگر میزان افت سطح آب 
های زیرزمینی دشت قزوین به حدود صفر رسید اما این برنامه ها باید تداوم داشته و در کنار توسعه آبیاری مدرن و دور شدن از روش های 
سنتی آبیاری در بخش کشاورزی به سمت مدیریت هوشمند مدیریت آب حرکت نماییم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اضافه 
کرد: با شرایط موجود در دشت قزوین و ضرورت تامین نیازهای کشاورزی یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم کنترل مصارف غیر 
مجاز از آبهای زیرزمینی است که باید آن را به حداقل برسانیم تا حیات آینده دشت تضمین شود و بهترین کار برای تحقق این هدف نصب 
کنتورهای هوشمند بود که تصمیم گیری های الزم برای آن انجام و کار در حال اجرا می باشد بطوریکه از مجموع حدود 6 هزار حلقه چاه 
موجود در استان تاکنون حدود 3800 حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده است. وی افزود: برای نصب کنتورهای باقیمانده بیش از 400 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با تامین آن از سوی کشاورزان در یک سال آینده این کار نیز عملیاتی خواهد شد.

روند اجرایی فاضالب بندردیلم با حضور معاون امور عمرانی استاندار 
بوشهر بررسی شد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: محمدهادی رستمیان در بازدید از طرح 
فاضالب دیلم با اشاره به نقش مهم اجرا این طرح ها در بهبود وضعیت بهداشتی 
و زیرساخت ها اظهار داشت: خدمات شرکت آب و فاضالب در این حوزه ستودنی 
است. معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه اجرا طرح جمع آوری 
فاضالب در همه شهرهای استان ضروری اســت گفت: اولویت اجرا طرح های 

فاضالب در شهرهای ساحلی قرار گیرد.
عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم با 
بیان اینکه ایستگاه فاضالب دیلم ظرفیت در شبانه روز 2800 متر مکعب است 

افزود: 20 هزار نفر تحت پوشش طرح فاضالب دیلم قرار دارد.
حمزه پور با بیان اینکه ایســتگاه شماره 4 فاضالب دیلم در منطقه ساحلی 
است تصریح کرد: این ایستگاه قادر است در شبانه روز 800 متر مکعب فاضالب 
به تصفیه خانه منتقل کند و 4 هزار نفر تحت پوشش دارد. وی ظرفیت اسمی 
تصفیه خانه فاضالب دیلم را 2400 مترمکعب دانست و بیان کرد: ارتقا تصفیه خانه، احداث کانال پساب، اجرا 30 کیلومتر شبکه اصلی و 

فرعی و احداث یک ایستگاه فاضالب دیگر از برنامه های در دست اجرا است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با تأکید بر اینکه سامانه 
ارتباطات مردمی 137 دیده بان شهری به شمار می رود گفت: افزایش 49 
درصدی تماس ها در سال 1400 نشان از اعتماد شهروندان به مسئوالن 

شهری برای رفع مسائل و مشکالت شهری است.
به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در نشست شورای 
مدیران با اشــاره به اهمیت وجود سامانه 137 و اثرگذاری مثبت برای 
خدمت بیشتر به مردم گفت: این سامانه مردمی همراه واقعی شهروندان 
و مردم است و باید از طریق آن بیش ازپیش به نظرات همشهریان احترام 

گذاشت و مشارکتشان را جلب کرد.
شــهردار قم بابیان اینکــه باید از طریق 137 همــراه بودن با مردم 
موردتوجــه قرار گیرد، خطاب به مدیران شــهری در مورد اهمیت این 
سامانه خاطرنشان کرد: اگر به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی و احترام 
به حقوق شهروندی هستید، اعتماد به مردم به عنوان یک سرمایه بزرگ 
باید موردتوجه قرار گیرد و بدون شک این اعتمادسازی با پیگیری صحیح 

و به هنگام پیام های شهروندان در ارتباط با سامانه 137 اتفاق می افتد.
دکتر سقائیان نژاد با اشاره به اینکه سامانه 137 گوش شنوا و دیده بان 
شهری اســت، گفت: از طریق این سامانه شهروندان موارد و مشکالت 

مرتبط با امور شهری را در کوتاه ترین زمان انتقال می دهند و باید مدیران 
و کارکنان بخش های مختلف شهرداری نیز در کمترین زمان پیگیر رفع 

مشکالت آنان باشند.
شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از شهروندان 
قمی که در تماس با ســامانه 137 نســبت به ارائــه گزارش ها و بیان 
مشکالت اقدام می کنند، خاطرنشــان کرد: آمارها نشان می دهد تعداد 
تماس های مردمی در 7 ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به مدت مشابه 

آن در ســال 98 که طرح تحول مرکز ارتباطات مردمی 137 انجام شد 
رشد 49 درصدی دارد.

دکتر سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: افزایش تعداد تماس های مردمی 
با ســامانه 137 در 7 ماهه ســال جاری، این نوید را می دهد که میزان 
مشــارکت مردمی و ارتقاء ســرمایه اجتماعی که در نگاه های رسمی، 
شهرداری را برای حل مشکالتشان انتخاب می کنند افزایش محسوسی 
یافته اســت، بنابراین لزوم تسریع در حل ساختاری مسائل مطرح شده، 
تالش در جهت عدم نیاز به تماس های تکراری شــهروندان در موضوع 

واحد نکته ای است که باید موردتوجه و تأکید قرار گیرد.
شهردار قم خاطرنشان کرد: نباید شاهد آن باشیم که شهروندان بارها 
و بارها پیرامون حل یک موضوع در مقاطع زمانی متعدد طرح مســئله 
کنند، بلکه باید در کمترین زمان موضوع ها و مسائل آنان پیگیری شود.

وی از مدیران بخش های مختلف به ویژه مناطق شــهری خواســت 
با توجه به اســتقبال و اعتمادی که شــهروندان نسبت به سامانه 137 
داشته اند، پاسخگویی و پیگیری موضوع های مطرح شده توسط شهروندان 
را در اولویت قرار داده و همشــهریان را در جریان آخرین نتایج پیگیری 

قرار دهند.

سامانه دیده بان شهر 137 همراه واقعی شهروندان قمی؛

 افزایش 49 درصدی تماس شهروندان قمی نشان از اعتماد به مسئوالن شهری
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Mindful بهقلم:میشلگرازیانو/ کارشناس کسب و کار و موسس آژانس روابط عمومی
ترجمه: علی آل علی

کارآفرینی حوزه ای مناس��ب برای همه مردم نیس��ت، با این حال کس��انی که عالقه مند به فعالیت در این حوزه هستند 
باید حواس شان را کامال جمع کنند، در غیر این صورت خبری از کسب موفقیت در این حوزه نخواهد بود. امروزه بسیاری 
از افراد در دنیای کس��ب و کار اش��تباهات متعدد و تکراری را انجام می دهند. این امر نه تنها هزینه زیادی روی دست آنها 
قرار می دهد، بلکه جلوه حرفه ای ش��ان را نیز در میان دیگران از بین خواهد برد.  هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از 
اشتباهات روزمره کارآفرینان در عرصه کسب و کار است. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک 
خواهد کرد. اگر شما به این نکات توجه الزم را نشان ندهید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل 
مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین اشتباهات روزمره کارآفرینان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تماس های تلفنی فراوان: بسیاری اوقات تماس های تلفنی یک ساعته کارآفرینان می تواند در پنج دقیقه جمع بندی شود. بنابراین 
شما نیازی به تماس های طوالنی در اغلب موارد ندارید. نکته مهم در این میان توجه به صرفه جویی در زمان با استفاده از کاهش 
مدت زمان تماس های تلفنی است. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی وضعیت کاری تان کمک خواهد کرد.  هرچه 
ش��ما مدت زمان تماس های تلفنی تان را کاهش دهید، زمان بیش��تری برای رسیدگی به کارهای مهم عرصه کسب و کار خواهید 
داشت. این امر شما را به طور قابل مالحظه ای مورد توجه مشتریان قرار می دهد. به هر حال هیچ کس مایل به تعامل با کارآفرینی 

که همیشه وقت کم می آورد، ندارد. 
نداشتن دستیار شخصی: شما پس از مدت زمانی اندک در عرصه کسب و کار نیازمند استفاده از دستیارهای شخصی نیز خواهید 
شد. این امر به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. بسیاری از کارها در دنیای کسب و کار از عهده 
کارآفرینان خارج است. این امر فقط از بحث مهارتی نیست، بلکه حوزه مدیریت زمان را نیز مدنظر دارد. با این حال اگر شما پس از 
گذشت چند سال از فعالیت تان به عنوان کارآفرین هنوز دستیار شخصی ندارید، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت تان انجام دهید. 
بی توجهی به برند شخصی: کارآفرینان بزرگ در سراسر دنیا دارای برندهای شخصی قدرتمندی هستند. این امر امکان تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان و همچنین جلب نظر دیگران برای همکاری را فراهم می سازد. بنابراین شما باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف براساس توسعه برند شخصی تان باشید، در غیر این صورت خیلی زود کسب و کارتان به دست فراموشی سپرده خواهد 
شد.  امروزه شبکه های اجتماعی فضای بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ارائه می دهد. شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براساس این نکات به سادگی هرچه تمام تر امکان استفاده از پلتفرم های محبوبی مثل اینستاگرام یا توییتر را 
دارید. بنابراین باید دست کم در یکی از شبکه های اجتماعی فوق اکانت رسمی داشته باشید. اینطوری امکان تعامل مستقیم با مخاطب 
هدف تان را پیدا می کنید. بدون شک منظور ما در اینجا ایجاد اکانت مجزا برای خودتان در مقایسه با برندتان است. این امر به شما 

فرصت طراحی و توسعه برند شخصی تان را خواهد داد. 
عدم سرمایه گذاری مداوم: حفظ پول در حساب های بانکی شما را بدل به فردی ثروتمند نمی کند. امروزه کسب و کارهای بزرگ 
به طور مداوم مشغول سرمایه گذاری بر روی پروژه های مهم هستند. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
شایانی خواهد کرد.  اگر شما سود مناسبی در طول سال گذشته کرده اید، سرمایه گذاری بخش قابل مالحظه آن برای توسعه برندتان 
ایده مناسبی خواهد بود، در غیر این صورت دیر یا زود با مشکالت مالی بسیار گسترده ای در حوزه کسب و کار مواجه خواهید شد. 

آن وقت دیگر برای سرمایه گذاری بسیار دیر خواهد بود. پس هرچه زودتر دست به کار شوید و جلوی این اشتباه رایج را بگیرید. 
entrepreneur.com:منبع

چطوررهبرتجاریچابکیباشیم؟

بهقلم:ماِکشگوپتا / کارشناس مدیریت کسب و کار - ترجمه: علی آل علی

امروزه دنیای کسب و کار سریع تر از هر زمان دیگری در حال تحول است. چنین امری برای کسب و کارها اهمیت بسیار زیادی داد، 
چراکه شرایط تازه ای برای فعالیت شان ایجاد می کند. یکی از نکات مهم در این میان وضعیت رهبران تجاری در موقعیت کنونی است. 
شما در شرایط فعلی برای تبدیل شدن به یک رهبر تجاری موفق باید در عمل رهبری تجاری چابک را مد نظر قرار دهید. این امر به 
شما امکان هماهنگی با شرایط متغیر بازار کسب و کار و دستیابی به موفقیت در کوتاه ترین زمان ممکن را خواهد داد.  هدف اصلی 
در این مقاله بررسی برخی از نکات مهم درباره تبدیل شدن به یک رهبر تجاری چابک است. اگر این امر به شما برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب کمک میکند، ادامه این مقاله را از دست ندهید. 
چابکی احساس��ی: بس��یاری از رهبران تجاری در طول روز و همکاری مداوم با همکاران و مشتریان احساسات بسیار زیادی را تجربه 
می کنند. این امر نیازمند برنامه ای دقیق برای مدیریت احساسات و پیگیری فعالیت کاری با باالترین کیفیت ممکن است. متاسفانه بسیاری 
از رهبران تجاری توانایی مدیریت احساسات شان را ندارند. به همین خاطر کیفیت کاری شان به طور مداوم با فراز و نشیب های متعدد 
همراه اس��ت.  ش��ما به عنوان یک رهبر تجاری باید همیشه کنترل باالیی بر روی توانمندی های احساسی تان داشته باشید، در غیر این 
صورت خیلی زود توانایی و انرژی تان برای مدیریت کسب و کار از بین می رود. این امر در برخی از موارد موجب ترک فعالیت کارآفرینانه 
از سوی برخی از رهبران تجاری نیز می شود. بنابراین پیش از اینکه شرایط برای شما بیش از اندازه سخت شود، کنترل احساسات تان را به 

دست بگیرید، در غیر این صورت شرایط بسیار دشواری برای مدیریت احساسات و کسب و کارتان را تجربه خواهید کرد. 
چابکی در یادگیری مهارت های تازه: بسیاری از افراد برای یادگیری یک مهارت تازه به مدت زمانی نسبتا طوالنی نیاز دارند. این 
امر درباره رهبران تجاری باید در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد، در غیر این صورت ش��ما هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و وضعیت کسب و کارتان نخواهید داشت.  یادگیری مهارت های تازه در عرصه کسب و کار به شما برای جلب 
نظر مشتریان و همکاری بهتر با دیگر اعضای شرکت کمک می کند. از آنجایی که شما به عنوان یک کارآفرین همیشه فرصت کافی 
برای یادگیری مهارت های تازه را ندارید، باید س��رعت عمل تان در این رابطه را به ش��دت افزایش دهید، در غیر این صورت روند 

تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف متوقف خواهد شد. 
اعتماد مناسب به دیگران: شما برای اینکه سرعت رشد و توسعه کسب و کارتان را به شدت افزایش دهید، باید اعتماد مناسبی به 
اعضای شرکت داشته باشید، در غیر این صورت همیشه این خودتان هستید که باید تمام بخش ها و فعالیت های برند را ساماندهی 
کند. متاسفانه بسیاری از کارآفرینان در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مشکالت بسیار زیادی را تجربه می کنند. 
این امر اغلب اوقات به دلیل ناتوانی مدیران در اعتماد به کارمندان است. اگر شما هم چنین تجربه ای از فعالیت کاری دارید، به احتمال 
زیاد هیچ موفقیتی در تبدیل شدن به یک رهبر تجاری کارآمد نخواهید داشت.  بی شک تقویت مهارت اعتماد به دیگران، به ویژه 
همکاران در شرکت، یک شبه صورت نمی گیرد. با این حال شما باید از همین حاال برای تقویت مهارت مورد نظر اقدام کنید، در غیر 

این صورت شرایط تان برای توسعه مهارت های رهبری تجاری به شدت دشوار خواهد شد. 
توسعه سریع کسب و کار: انتظار اصلی از رهبران تجاری توسعه سریع کسب و کارشان است. اگر شما در این رابطه عملکرد مناسبی 
از خودتان نشان ندهید، هرگز به عنوان یک رهبر تجاری موفق مورد شناسایی قرار نمی گیرید. مهمترین مسئله در این میان تالش 
برای اولویت دادن به برنامه توسعه کسب و کار در هر شرایطی است. این دیدگاه نه تنها برای شما، بلکه تمام اعضای شرکت مهم 
است. بنابراین باید درباره اش با دیگران نیز صحبت کنید، در غیر این صورت به هیچ وجه فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 

پیدا نخواهید کرد و پرونده توسعه کسب و کارتان هم هرگز به سرانجام نمی رسد. 
customerthink.com:منبع

بهقلم:آلیساهیروز
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

ق��درت تاثیرگذاری تیک تاک بر روی کارب��ران در طول چند 
سال اخیر بحث تازه ای محسوب نمی شود. بسیاری از کاربران در 
کنار عضویت در سایر شبکه های اجتماعی به حضور در تیک تاک 
نیز عادت کرده اند. درس��ت به همین خاطر برندها نیز کم کم به 
فکر حضور مناس��ب در این فضا افتاده اند. اگر شما هم در عرصه 
کس��ب و کار به دنبال بازاریابی آنالین هس��تید، تیک تاک دیگر 
جای خودش را در میان پلتفرم های بزرگ باز کرده است. به همین 
خاطر باید همیشه نس��بت به استفاده از خدمات این پلتفرم نیز 

توجه نشان دهید. 
بازاریابی در تیک تاک در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی 
س��ختی های خاص خودش را دارد. نح��وه رفتار کاربران در تیک 
تاک در مقایسه با بقیه شبکه های اجتماعی تفاوت آشکاری دارد. 
به همین خاطر اگر شما به دنبال بازاریابی در این فضا با استفاده 
از تکنیک های کلیش��ه ای یا قدیمی باش��ید، هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
متاسفانه هنوز بسیاری از برندها حضور در تیک تاک را به مثابه 
یک امر مهم و ضروری مد نظر قرار نمی دهند. درس��ت به همین 
خاطر ش��مار باالیی از برندها هنوز هیچ برنامه ای برای حضور در 
این فضا ندارند. ش��ما هرچه دیرتر ب��ه فکر فعالیت در تیک تاک 
بیفتید، س��طح رقابت در این پلتفرم بیش��تر خواهد ش��د. با این 
حساب شاید زمانی فرا برسد که دیگر حتی توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب تان را نداشته باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای 
طراحی استراتژی بازاریابی در تیک تاک است. این امر با توجه به 
نزدیک شدن به پایان سال جاری اهمیت باالیی دارد. بسیاری از 
برندها برای س��ال نو میالدی به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در 
روند فعالیت شان هستند. بهترین ایده نیز در این میان استفاده از 

تیک تاک به عنوان پلتفرمی تازه برای بازاریابی خواهد بود. 
بدون تردید ورود به یک حوزه تازه برای بازاریابی همیش��ه امر 
س��ختی محسوب می شود. درس��ت به همین خاطر شمار باالیی 
از برنده��ا به طور مداوم برای حضور در این فضا با مش��کل رو به 
رو می ش��وند. توصیه ما در این بخش تالش برای ش��روع فرآیند 
بازاریاب��ی در تیک تاک همراه با یک برنامه دقیق اس��ت. این امر 
به ش��ما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به س��اده ترین 
ش��کل ممکن را می دهد. درس��ت به همین خاطر ما در ادامه به 
بررس��ی برخی از نکات مهم برای بازاریابی در تیک تاک خواهیم 
پرداخت. اگر ش��ما هم عالقه مند به یادگیری نحوه برنامه ریزی و 
طراحی اس��تراتژی بازاریابی در تیک تاک هس��تید، مقاله کنونی 

مخصوص شماست. 
بازاریابیدرتیکتاکبهچهمعناست؟

بازاریاب��ی در تیک تاک بخ��ش گس��ترده ای از توجهات را به 
خودش جلب کرده اس��ت. به همین خاطر بررس��ی چیستی آن 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر ش��ما بدون اطالع دقیق از حوزه 
بازاریابی پیش روی تان ش��روع به کار نمایید، به احتمال زیاد در 
آخر نتیجه ای به غیر از شکست در انتظارتان نخواهد بود. درست 
به همین خاطر فعالیت همراه با دقت نظر باال همیش��ه موردنیاز 
است.  وقتی شما به عنوان یک کسب و کار در تیک تاک فعالیت 
دارید، امکان تحقق چندین هدف متفاوت را خواهید داشت. برخی 
از مهمترین اهداف برندها از بازاریابی در تیک تاک به ش��رح ذیل 

است:
• آگاهی بخشی به کاربران درباره برند و محصوالت

• تعامل با کاربران و ایجاد انجمن مشتریان
• فروش محصوالت برند به طور آنالین

• دریافت بازخورد از کاربران و مشتریان در فضای تیک تاک و 
به روز رسانی عملکرد برند

• ارائه خدمات پس از فروش یا به طور کلی خدمات مشتریان
• تبلیغ برای برند و محصوالتش در راستای تجربه فروش بهتر 

ب��دون تردید اهداف فوق ب��رای بس��یاری از بازاریاب ها دارای 
اهمیت اس��ت. درست به همین خاطر تیک تاک یکی از بهترین 
فضاهای بازاریابی را در اختیار برندها قرار می دهد. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری حرفه ای ب��ر روی مخاطب هدف کمک خواهد 

کرد. 
همانطور که هر پلتفرمی امکان بازاریابی با استفاده از الگوهای 
متنوع وجود دارد، درباره تیک تاک نیز الگوهای به شدت متنوعی 
در دس��ترس قرار دارد. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف تان هستید، باید آشنایی کاملی با این الگوها داشته 
باشید. در ادامه برخی از الگوهای رایج در این راستا را مورد ارزیابی 

قرار خواهیم داد. 
اینفلوئنسرمارکتینگدرتیکتاک

تی��ک تاک یکی از فضاه��ای مورد عالقه برای اینفلوئنس��رها 
محس��وب می ش��ود. دلیل این امر ماهیت متفاوت آن در مقایسه 
با دیگر ش��بکه های اجتماعی پرطرفدار است. بنابراین اگر شما به 
دنب��ال فضایی تازه و منحصر به فرد برای تعامل با مش��تریان تان 
هس��تید، باید همیشه تیک تاک را مد نظر قرار دهید. این امر به 
ش��ما فرصت بسیار خوبی به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد داد. 
از آنجایی که اینفلوئنسرها همیشه به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف هستند، حضورشان در تیک تاک امری غیرطبیعی 
نیس��ت. ش��ما برای اینکه به خوبی توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف تان در تیک تاک را داش��ته باشید، باید اول از همه 
همکاری با اینفلوئنسرها را مدنظر قرار دهید. این امر شاید در نگاه 
نخست بسیار پرهزینه باشد، اما از همان ابتدا برند شما را در کنار 

محبوب ترین کاربران این پلتفرم قرار خواهد داد. 
همانطور که در توییتر یا اینس��تاگرام اینفلوئنسرهای بزرگ و 
ُخرد در کنار هم قرار دارند، تیک تاک نیز چنین وضعیتی را دارد. 
با این حس��اب شما به سادگی امکان همکاری با یک اینفلوئنسر 
خ��رد و صرفه جویی در هزینه های تان را خواهید داش��ت. چنین 
امری به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک 

خواهد کرد. 
اگر گش��ت و گذار کوتاهی در فضای تیک تاک داشته باشید، 

خیلی زود با اینفلوئنسرهای مشهور این پلتفرم آشنا خواهید شد. 
بسیاری از اینفلوئنسرهای تیک تاک دارای شهرت جهانی هستند. 
همین امر موجب محبوبیت تیک تاک و جلب توجه هرچه بیشتر 

ایفلوئنسرها به آن شده است. 
بسیاری از برندها برای اینکه همکاری مناسبی با اینفلوئنسرها 
داش��ته باشند، باید از قبل برنامه منسجمی را طراحی کنند. این 
امر ب��ه آنها برای تاثیرگ��ذاری حرفه ای ب��ر روی مخاطب هدف 
کمک خواهد کرد. بنابراین اگر شما بدون هیچ برنامه ای به سراغ 
اینفلوئنسرها بروید، خیلی سخت توانایی جلب نظر کسی از میان 

آنها را خواهید داشت. 
نکته مهم در زمینه انتخاب اینفلوئنس��ر توجه به ارتباط حوزه 
تخص��ص وی با فعالیت برندتان اس��ت، در غیر این صورت توجه 
کاربران به فعالیت برندتان جلب نخواهد ش��د. بنابراین همیش��ه 
پیش از تصمیم گیری نهایی اندکی درباره کارتان تحقیق کرده و 

گزینه های مختلف را با هم مقایسه نمایید. 

ایجادتیکتاکبرایبرند
تیک تاک امکان بارگذاری ویدئوهای کوتاه همراه با موس��یقی 
مت��ن را به کاربران می دهد. برندها نیز درس��ت براس��اس همین 
راهکار اقدام به تعامل با کاربران می کنند. بنابراین شما برای اینکه 
در این پلتفرم شانسی برای جلب نظر کاربران داشته باشید، باید 

دست به کار ساخت تیک تاک شوید. 
امروزه برندهای بس��یار زیادی در تیک تاک عضویت دارند. این 
امر سطح رقابت قابل مالحظه ای برای شما به همراه خواهد داشت. 
نکته مه��م در این میان تالش برای پی��دا کردن مخاطب هدف 
منحصر به فرد برند و تولید محتوا به طور اختصاصی برای آنهاست، 
در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
فضای تیک تاک برای کسانی که اولین تجربه شان از این پلتفرم 
را دارند، بسیار ناآشنا خواهد بود. اگر شما به بازاریابی در توییتر یا 
یوتیوب عادت کرده باشید، به احتمال زیاد شروع به کار در تیک 
تاک برای تان بس��یار دش��وار خواهد بود. درست به همین خاطر 
باید همیش��ه اندکی به عملکرد رقبای تان توجه نشان دهید، در 
غیر این صورت ش��اید از همان ابتدا شکست همراه کمپین های 

بازاریابی تان باشد.
طراحی تیک تاک برای بارگذاری آنالین کار دش��واری نیست. 
ش��ما فقط باید براساس سلیقه مخاطب هدف دست به کار شده 
و نظ��ر کاربران را جلب نمایید. در غیر ای��ن صورت محتوای تان 
موردپس��ند کس��ی قرار نخواهد گرفت. خوشبختانه امروزه شمار 
بس��یار زیادی از موسس��ه های معتبر مثل گوگل یا هاب اسپات 
اطالع��ات طبقه بندی ش��ده و دقیقی ب��رای بازاریاب ها منتش��ر 
می کنند. بنابراین ش��ما از نظر دسترس��ی به اطالعات مناسب و 

پیش بینی سلیقه کاربران مشکل چندانی نخواهید داشت. 
تبلیغاتدرتیکتاک

تیک تاک نیز درست مانند دیگر شبکه های اجتماعی به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی کاربران و نمایش تبلیغات به منظور کس��ب 
درآمد اس��ت. با این حس��اب اگر برند شما مقدار مناسبی بودجه 
تبلیغات��ی دارد، اس��تفاده از تیک تاک در ای��ن میان گزینه بدی 

نخواهد بود. 
نکته مهم درباره تبلیغ��ات در تیک تاک توجه به هدف گذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف اس��ت. ش��ما قرار نیست در تیک 
تاک به س��راغ تم��ام کاربران بروید. تنها نکت��ه مهم تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای اس��ت. وقتی از مخاطب 
هدف صحبت می کنیم، معنای آن عالقه حداقلی کاربران به حوزه 
فعالیت تان است. اگر شما قصد تاثیرگذاری بر روی تمام کاربران 
را داشته باش��ید، خیلی زود با مشکل در حوزه بازاریابی رو به رو 
خواهید شد. این امر امکان جلب نظر مشتریان را از شما گرفته و 
حتی اعتراض کاربران برای تبلیغات غیرمرتبط و آزاردهنده تان را 

به همراه خواهد داشت. 
چطوردرتیکتاکشروعبهکارکنیم؟

ش��روع به کار در تیک تاک گزینه ساده ای نیست. همانطور که 
پیش از این نیز اشاره کردیم، بسیاری از برندها در عمل به دلیل 
اش��تباه گرفتن تیک تاک با دیگر پلتفرم ها با شکست در راستای 
بازاریابی مواجه می ش��وند. اگر ش��ما به دنبال کار اصولی و همراه 
با برنامه در این میان هس��تید، باید قبل از هر نکته ای نس��بت به 

طراحی یک برنامه درست توجه نشان دهید. 
آشنایی با تکنیک های مختلف بازاریابی و الگوهای تولید محتوا 
در تیک تاک فقط بخش��ی از این مسیر محسوب می شود. ما در 
ادامه به بررس��ی نحوه طراحی یک اس��تراتژی درست و کامل در 
تیک تاک از صفر تا صد خواهیم پرداخت؛ امری که به شما امکان 

تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف را می دهد. 

اولین گام در مسیر حرفه ای شدن در تیک تاک استفاده از یک 
حساب تجاری است. این امر به ش��ما امکان استفاده از ابزارهای 
حرفه ای بازاریابی در تیک تاک را می دهد. اگر ش��ما از این گزینه 
استفاده نکنید، بسیاری از بخش های بازاریابی در تیک تاک مثل 

اطالعات جانبی را دریافت نخواهید کرد. 
ایجاد حساب تجاری در تیک تاک کار چندان دشواری نیست. 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همراه با یک اکانت 
تج��اری پس از ثبت نام اولی��ه باید به بخش تنظیمات اکانت تان 
بروید. در این بخش گزینه تغییر حساب کاربردی به اکانت تجاری 
کامال مشخص است. پس از لمس گزینه موردنظر حساب کاربری 
شما از حالت شخصی به تجاری درخواهد آمد. نکته جالب اینکه 
کارب��ران پس از اقدام تان امکان مش��اهده تی��ک تجاری در کنار 

حساب شما را خواهند داشت. 
بسیاری از برندها تا مدت ها پس از شروع به کار در تیک تاک از 
حساب کاربری عادی استفاده می کنند. این امر نه تنها دسترسی 
به اطالعات مهم را غیرممکن می کن��د، بلکه نظر کاربران درباره 
برندتان را هم به طور کامل تغییر خواهد داد. بنابراین شما باید اول 
از همه نس��بت به فعالیت در این فضا در قالب یک اکانت تجاری 
توجه نش��ان دهید. همانطور که مش��اهده کردید، ایجاد حساب 
تجاری در تیک تاک کار چندان دشواری نیست. بنابراین شما باید 

همیشه این نکته مهم را مد نظر قرار دهید. 
انواعتبلیغاتدردسترستیکتاک

تی��ک تاک یک پلتفرم تازه محس��وب می ش��ود، اما از همین 
حاال خیلی خوب اصول کس��ب درآمد و همکاری با بازاریاب ها را 
یاد گرفته اس��ت. شما برای نمایش تبلیغات در تیک تاک امکان 
استفاده از گزینه های متنوعی را دارید. برخی از گزینه های محبوب 

در این میان به شرح ذیل است:
• تبلیغات تصویری

• تبلیغات ویدئویی همراه با موسیقی متن
• تبلیغات مشخص شده در بخش جست و جو

• تبلیغات میان ویدئوها
بازاریاب ها و برندها براساس نیاز کسب و کارشان امکان استفاده 
از گزینه های متنوعی به منظ��ور بازاریابی تاثیرگذار را دارند. اگر 
شما بودجه مناسبی در این میان دارید، استفاده همزمان از چند 

گزینه باال ایده چندان بدی نخواهد بود. 
یکی از نکات جالب تیک تاک امکان همگام سازی با اسپاتیفای 
برای پخش موسیقی بر روی ویدئوهاست. با این حساب اگر شما 
مایل به افزایش جذابیت ویدئوهای تبلیغاتی تان هستید، تیک تاک 

برنامه ویژه ای برای تان دارد. 
چگونهدرتیکتاکتبدیلبهیکبازاریابحرفهای

شویم؟
بازاریابی حرفه ای در تیک تاک امر س��اده ای نیست. شما برای 
این کار دست کم به چند راهنمایی کاربردی نیاز خواهید داشت. 
درس��ت به همین خاطر در ادامه برخی از مهمترین نکات در این 
رابطه را با هم مرور خواهیم کرد. این امر به شما برای تاثیرگذاری 

هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف کمک می کند. 
آشناییباتیکتاک

شما در اولین قدم باید مقداری آشنایی با تیک تاک پیدا کنید. 
این امر شامل بررسی فضای کلی تیک تاک و مرور عملکرد برخی 
از برندهای بزرگ اس��ت. شما با چنین کاری به ساده ترین شکل 
ممک��ن توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان را تقویت 
می کنید. اشتباه برخی از تیم های بازاریابی تالش برای تولید محتوا 
در این پلتفرم به هر قیمتی است. شما در این صورت هیچ شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت.  آشنایی 
با فضای تیک تاک امر سختی نیست. شما فقط باید تجربه تان از 
اینس��تاگرام یا فیس بوک را فراموش کرده و در قالب ماجراجویی 
تازه به تجربه تان از تیک تاک بپردازید. این امر برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به اندازه کافی جذاب خواهد بود. 
تعریفمخاطبهدف

ش��ما پس از اینکه آش��نایی اجمالی با تیک تاک پیدا کردید، 
بای��د اندکی درباره مخاطب هدف تان نیز تأمل کنید. تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی تمام کاربران ایده بس��یار نادرستی است. این 
ام��ر در نهایت همه کاربران را از برند ش��ما متنف��ر خواهد کرد. 
بنابراین باید به دنبال راهکاری حرفه ای تر باشید. این راهکار شامل 
شناسایی دامنه کاربران عالقه مند به حوزه کاری برندتان و تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی آنهاست. شما با چنین کاری به بهترین 

شکل ممکن توانایی جلب نظر مشتریان را خواهید داشت. 
اگر شما به دنبال تعریف مخاطب هدف تان هستید، باید اول از 
همه نسل جوان را مد نظر قرار دهید. دلیل این امر نیز محبوبیت 
گسترده تیک تاک در میان نسل جوان است. شما با این کار گام 

مهمی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب برمی دارید. 
وقتی سر و کار ش��ما با مخاطب جوان است، محتوای تان باید 
هیجان باالیی داشته باش��د، در غیر این صورت کمتر کاربری به 
تعامل با برند ش��ما توجه نش��ان خواهد داد. این امر ش��ما را در 
رقابت با دیگر برندها به طور قابل مالحظه ای در ش��رایط دش��وار 

قرار می دهد.
بارگذاریمداوممحتوا

تیک تاک فضای بس��یار شلوغی دارد. از آنجایی که ویدئوهایی 
کاربران در این پلتفرم بسیار کوتاه است، شما باید به فکر بارگذاری 
مداوم و بسیار سریع محتوا باشید، در غیر این صورت برندتان در 

میان رقبای بزرگ تر به سرعت گم خواهد شد. 
کاربران در تیک تاک میانه خوبی با برندهای فعال دارند. همین 
امر انگیزه تیم های بازاریابی برای بارگذاری پشت سر هم محتوا را 
چند برابر می کند. اگر شما به دنبال جلب نظر مخاطب هدف تان 
در این فضا هس��تید، تیک تاک گزینه بسیار خوبی در اختیارتان 
ق��رار می دهد. با این حس��اب اولین درس برای تبدیل ش��دن به 
بازاریابی حرفه ای در تیک تاک بارگذاری مداوم محتوا برای تعامل 

بهینه با کاربران است. 
متاسفانه برخی از بازاریاب ها تیک تاک را فضایی مانند توییتر یا 
اینستاگرام قلمداد می کنند. شاید شما در اینستاگرام با بارگذاری 
هر سه روز یک بار محتوا خیلی خوب نظر کاربران را جلب کنید، 
اما در تیک تاک ش��ما نیازمند بارگذاری روزانه یا حتی روزی دو 
بار محتوا خواهید بود. این امر تفاوت اصلی میان بازاریابی در تیک 

تاک با دیگر پلتفرم ها را نشان می دهد. 
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طراحی استراتژی بازاریابی در تیک تاک برای سال 2022


