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رشداقتصادی۸درصدیدرسالآیندهمحققمیشود؟

 تنگناهای
رشد اقتصادی 1401

فرصت امروز: نزدیک به یک دهه اس��ت که رش��د اقتصادی 8درصدی تنها روی کاغذ هدف گذاری می ش��ود و 
واقعیت نرخ رش��د اقتصادی در این س��ال ها بسیار پایین تر از این اعداد و ارقام است. دولت سیزدهم نیز در حالی 
نرخ رش��د 8درصدی را برای س��ال آینده هدف گذاری کرده است که به نظر می رس��د تحقق این میزان رشد در 
س��ال آینده امکان پذیر اس��ت. آنطور که »اکونومیس��ت« از روند ش��اخص های کالن اقتصادی ایران در سه سال 
آینده گزارش داده است، در نیمه نخست سال آینده میالدی به احتمال زیاد تحریم های نفتی برداشته می شود...

پیشبینیجالب»اکونومیست«ازقیمتدالردرچندسالآینده
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ارزشمعامالتبازارسرمایهاز51هزارمیلیاردتومانگذشت
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مدیریتوکسبوکار

یادداشت
وروداستارتآپها

بهبورس

محمدرضاطالیی
 عضو هیأت نمایندگان

اتاق تهران

ادامه روند ورود استارت آپ ها 
ب��ه بازار س��رمایه دوب��اره کلید 
خورده است. شرکت پیشگامان 
ف��ن آوری و دان��ش آرامیس با 
نم��اد معامالتی »تپس��ی« دی 
ماه سال گذش��ته پذیرش شده 
ب��ود و آذرماه هم در فهرس��ت 
نرخ ه��ای فرابورس ای��ران قرار 
گرفت. بنابراین در قدم نخست 
شرکت تپس��ی به عنوان اولین 
فراب��ورس  در  اس��تارت آپ 
پذیرش ش��ده و گفته می شود 
فیلیمو هم درخواس��ت پذیرش 
در  ک��ه  داده   را  فراب��ورس  در 
حال بررس��ی است، اما آنچه در 
پذیرش استارت آپ ها در بورس 
با مانع و مش��کل رو به رو است، 
آنهاست.  نامش��هود  دارایی های 
به طور کلی، شرکت های حوزه 
فناوری و اطالعات و یا کس��ب 
دارایی های  نوی��ن،  کاره��ای  و 
نامشهودی هس��تند که به نظر 
می رسد وقت آن شده که کشور 
روی ارزش گذاری آنها اقدام کند. 
حاال چه قرار باشد این شرکت ها 
وارد بورس ش��وند و چه برای 
خ��ود ارزش ش��رکت ص��ورت 

که  همانطور  بگی��رد. 
4مشاهده می کنیم...
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فرص��ت ام��روز: بنگاه ه��ای اقتصادی ح��ال و روز خوب��ی ندارند 
و ای��ن را می توان از روند نزولی ش��اخص مدی��ران خرید در ماه های 
گذش��ته دریافت. از بین ش��اخص های متنوع و گوناگونی که توسط 
کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شوند، شاخص مدیران 
خری��د )Purchasing Manager’s Index(، یکی از مهمترین 
ش��اخص های اقتصادی اس��ت که م��ورد پذیرش اکثر کش��ورهای 
توس��عه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 
29 هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کش��ور دنیا محاسبه 
می شود. این ش��اخص در فارسی به اختصار »شامخ« نامیده شده و 
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه و انتشار آن 

را به عهده دارد.
حاال آخرین وضعیت ش��اخص مدیران خرید در میانه فصل پاییز 
نش��ان می دهد که ش��امخ اقتصاد در آبان ماه همچن��ان روند نزولی 
خود را ادامه داده و رش��د تولید به نرخ پایین تری نس��بت به مهرماه 
رسیده است. با اینکه شاخص مدیران خرید در ماه های ابتدایی امسال 
بهبودی نسبی را نشان می داد، اما در چند ماه گذشته بار دیگر روندی 
نزولی را تجربه کرده و در آبان ماه به رقم 51.07 رس��یده اس��ت. به 
گفته فع��االن اقتصادی، گرانی و کمبود م��واد اولیه در کنار کاهش 
تقاضای بازار، از جمله مش��کالت مهمی اس��ت ک��ه بنگاه ها در ماه 
گذشته با آن دست به گریبان بوده اند. از سوی دیگر، شاخص مدیران 
خری��د صنع��ت در آبان ماه، وضعیت بهتری داش��ته و به گفته اکثر 
فعاالن صنعتی، نرخ رشد فعالیت ها بهتر از مهرماه بوده است. در بین 
زیرش��اخص های اصلی صنعت نیز تنها شاخص موجودی مواد اولیه 

به رقم زیر 50 رسیده و سایر زیرشاخص ها باالی 50 ثبت شده اند.
شامخچیستوچگونهمحاسبهمیشود؟

شاخص مدیران خرید یا همان شامخ براساس پایش پرسشنامه ای 
به دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموس��ی از شرایط اقتصاد کالن 
به ویژه وضعیت رون��ق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه 

می دهد. در طرح ش��امخ از پاس��خ دهندگان خواسته می شود به 12 
پرس��ش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش 
)بهتر شده، بدتر شده و یا تغییری نکرده است( پاسخ دهند. در صورت 
انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 
و گزینه کمتر از ماه قبل عدد صفر برای آن پرس��ش ثبت می ش��ود. 
مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه ها در عدد 
همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. در نهایت، معیار 
س��نجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. عدد صفر و صد 
به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه »بدتر 
ش��ده اس��ت« و »بهتر شده اس��ت« را انتخاب کرده اند. عدد 50 نیز 
نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، باالی 50 نشانه 
بهب��ود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر ش��دن 
وضعیت نسبت به ماه قبل است. در این راستا، چنانچه عدد محاسبه 
ش��ده زیر 50 باشد، اما از عدد محاس��به شده ماه قبل بیشتر باشد، 
نش��ان می دهد که سرعت بدترشدن وضعیت کاهش یافته است. در 
سوی مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده باالی 50 باشد اما از عدد ماه 
قبل کمتر باشد، نشان می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه 

با ماه قبل کاهش یافته است.
حاال براس��اس آنچه مرک��ز پژوهش های اتاق ایران از ش��امخ کل 
اقتصاد و ش��امخ بخش صنع��ت در میانه پاییز گزارش داده اس��ت، 
ش��اخص مدی��ران خرید اقتصاد ای��ران در آبان ماه رق��م 51.07 به 
دس��ت آمده و رشد تولید به رقم پایین تری نسبت به مهرماه رسیده 
اس��ت. در این ماه به  جز شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مؤلفه ها باالتر از 50 
ثبت ش��ده اند. دلیل باالی 50 بودن شاخص کل در آبان ماه ناشی از 
بخش صنعت بوده است. همچنین شاخص مدیران خرید صنعت در 
آبان ماه عدد 57.11 به دس��ت آمده و به اعتقاد اغلب فعاالن بخش 
صنعت، نرخ رش��د فعالیت ها بهتر از ماه قبل بوده اس��ت. در این ماه 

تنها ش��اخص موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را به ثبت رس��انده و 
س��ایر زیرش��اخص ها باالی 50 بوده اند. شاخص کل صنعت در اکثر 
رشته فعالیت ها به جز صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شیمیایی باالی 

50 بوده است.
جزییاتشامخاقتصاددرمیانهپاییز

شاخص مدیران خرید اقتصاد در آبان ماه در حالی به 51.07 واحد 
رسید که شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در این ماه )53.86( 
رشد کمتری نسبت به مهر داشت. میزان رشد این شاخص در بخش 
خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش هاست. شاخص 
میزان سفارشات جدید مشتریان )47.38( در آبان به کمترین مقدار 
طی سه ماه اخیر رسید. بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان 
نیز با کاهش ش��دید تقاضا روبه رو بودند و افزایش قیمت ها و کمبود 
ش��دید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مش��تریان ش��د. همچنین 
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )44.62( در آبان 
ب��ه کمترین مقدار هفت ماه اخیر رس��ید. این ش��اخص که در همه 
بخش های اقتصادی کاهش داشته به عقیده فعاالن اقتصادی ناشی از 

افزایش قیمت ها و نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است.
شاخص صادرات کاال یا خدمات )48.38( همچنان در آبان کمتر از 
50 است، هرچند که میزان آن از مهرماه )45.27( بیشتر شد. شاخص 
قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )83.13( همچنان مانند 
ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. افزایش دائمی قیمت مواد 
اولی��ه بر روی قیمت محصوالت و هزینه های تولید تأثیرگذار بوده و 
شاخص قیمت محصوالت تولیدش��ده یا خدمات ارائه شده )63.14( 
متأثر از افزایش هزینه های تولید همچنان در مقادیر باالی خود قرار 
دارد. شاخص انتظارات برای ماه آینده )59.74( نیز اگرچه همچنان 
انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعالیت ها را نشان می دهد، اما میزان 
آن طی چهار ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده و درصد کمتری 
از فعاالن در مقایسه با ماه قبل انتظارات خوش بینانه برای آذر دارند. 

البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود در بخش ساختمان است.
به  طور کلی، براساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی در 
آبان، در میان همه زیرشاخص های شامخ کل اقتصاد مؤلفه های میزان 
سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، 
موج��ودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و میزان صادرات 
کاال یا خدمات روند کاهش��ی داش��ته اند. به گفت��ه فعاالن اقتصادی 
همچنان افزایش ش��دید در نرخ ارز و طیف وس��یعی از قیمت های 
مواد اولیه و لوازم موردنیاز در این ماه چالشی بزرگ در انجام فعالیت 
اقتص��ادی کسب وکارهاس��ت. عالوه بر آن، کمب��ود نقدینگی باعث 
کاهش در تقاضای مش��تریان شده است. افزایش شدید بار هزینه ها 
هم در تولیدکنندگان و هم در ارائه دهندگان خدمات منجر به افزایش 
قیمت فروش ش��ده زیرا شرکت ها ناچار به انتقال هزینه های خود به 

مشتریان بوده اند.
جزییاتشامخصنعتدرمیانهپاییز

شاخص مدیران خرید صنعت نیز در آبان به عدد 57.11 رسید و 
به اعتقاد اکثر فعاالن این بخش، نرخ رش��د فعالیت ها بهتر از مهرماه 
بوده اس��ت. در بین زیرشاخص های صنعت، فقط شاخص موجودی 
مواد اولیه عدد زیر 50 را به ثبت رساند و سایر زیرشاخص های اصلی 
باالی 50 بودند. ش��اخص کل صنعت در اکثر رشته فعالیت ها به  جز 
صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شیمیایی باالی 50 بود. شاخص مقدار 
تولید محصوالت در آبان ماه )59.25( نسبت به مهر افزایش داشت و 
بهبود در تقاضای مشتریان در بخش صنعت باعث افزایش رشد تولید 
در آبان ماه شد. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
در آبان )57.36( نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشت و در مقایسه 
با رکود تقریبا پنج ماهه خود )البته به جز شهریور به علت بازگشایی 
فعالیت ها( ش��رکت ها با تقاضای بهتری روبه رو بودند، گرچه قدرت 

خرید مشتریان همچنان در سطوح پایین خود است.
به طور کل��ی، در آبان ماه همان طور که ش��اخص انتظارات تولید 

برای ماه بعد در مهرماه نش��ان می داد، ش��رایط اکثر صنایع بهتر از 
مهر بوده اس��ت، هرچند غالبا با کمبود ش��دید م��واد اولیه و قیمت 
بس��یار باالی آن مواجه بودند. ع��دم اطمینان پیرامون تغییرات نرخ 
ارز و درنتیجه مش��کل تهیه مواد اولیه، افزایش حقوق و دس��تمزد، 
عدم امکان به روزرسانی تکنولوژی تولید و بهره وری پایین تجهیزات 
قدیمی، باعث شده تا هزینه تمام شده محصول بسیار باال و بنگاه ها در 
برنامه ریزی برای تولید با نااطمینانی ش��دید روبه رو باشند. به عقیده 
فعاالن اقتص��ادی، افزایش هزینه های تولید به تدریج بر توان رقابتی 
بنگاه ها با س��ایر کش��ورها در صادرات محصوالت تأثیرگذاری منفی 

دارد.
از جمله چالش ها و مش��کالت بنگاه های اقتصادی در ماه گذشته 
افزایش ش��دید قیمت گاز، کمبود نقدینگی، عدم تخصیص به موقع 
ارز، کاهش س��طح قدرت خرید مشتریان و کاهش تقاضا بوده است. 
به گفته فعاالن اقتصادی، کمبود گاز در حال حاضر بسیاری از صنایع 
را با چالش مواجه کرده و از س��وی دیگر افزایش قیمت گاز در کنار 
افزایش قیمت مواد اولیه، توان رقابتی بنگاه ها با سایر کشورها را پایین 
آورده اس��ت. همچنین به دلیل تغییرات فصلی و رکود بازار مسکن، 
مش��کل در تأمین مواد اولیه و قطع��ات موردنیاز تجهیزات و کمبود 
شدید سوخت موردنیاز برای کوره ها، بسیاری از شرکت های سیمانی 
را با کاهش تولید روبه رو کرده اس��ت. ع��دم تخصیص به موقع ارز و 
کمبود نقدینگی نیز باعث بروز مشکالت برای فعاالن اقتصادی شده 
و نحوه ارائه مواد اولیه توس��ط پتروشیمی ها، در روند فعالیت صنایع 
وابس��ته اختالل ایجاد می کند. نهایتا به دلیل کاهش س��طح قدرت 
خرید مشتریان، بنگاه ها در مقایسه با سال های قبل با کاهش سطح 
تقاض��ا و مصرف در بازار داخلی روبه رو هس��تند. درنتیجه، برخی از 
ش��رکت ها برای کاهش هزینه تمام ش��ده باالی تولید در اثر افزایش 
شدید قیمت مواد اولیه و تورم باال، ناچار به تعدیل نیرو شده و امکان 

رقابت با بازارهای خارجی بسیار کمتر شده است.

با وجود اینکه زنان بیش��تر از مردان به دنبال تحصیل در دانشگاه 
هستند، اما در دو دهه گذشته نسبت زنان به مردان فارغ التحصیل در 
رشته اقتصاد پایین آمده و یا راکد مانده است. همچنین رشته اقتصاد 
در میان دانش��جویان با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین و س��ایر 
اقلیت ها محبوبیت کمتری دارد. حال آنکه فقدان نمایندگی زنان در 
مقاطع کارشناسی اقتصاد می تواند به توصیه های سیاستی نامتعادل 

برای مسائل مهمی نظیر تغییرات آب وهوایی بینجامد.
به گزارش »ویفروم«، »علم اقتصاد یکی از گس��ترده ترین حضورها 
در طیف وسیعی از مشاغل، بهداشت و امور مالی دارد و مهمتر از آن، 
بر همه ما به عنوان ش��هروند و مصرف کننده تاثیر می گذارد. بنابراین 
همانطور که نتایج مطالعات در اروپا و آمریکا نش��ان می دهد، داشتن 
اطالعات بیش��تر از زنان اقتصاددان در تصمیم گیری می تواند بر نحوه 
طراحی سیاست ها تاثیر بگذارد. عالوه بر این، زنان اقتصاددان می توانند 
دیدگاه ه��ای نوآورانه ای برای تاثیرگذاری ب��ر گفتمان اقتصادی ارائه 
دهند. این تحقیق با بررس��ی 25 کشور مختلف، تفاوت های کشورها 
درباره نمایندگی کمتر زنان در مقاطع تحصیلی کارشناس��ی اقتصاد 

را نشان می دهد.

براس��اس این گزارش، زنان در کش��ورهای اروپایی بین سال های 
2013 ت��ا 2018 به  طور متوس��ط 38 درصد از دانش��جویان مقطع 
کارشناسی اقتصاد را تشکیل می دهند. تجزیه وتحلیل بین کشوری از 
مجموعه داده های اداره آمار اروپا نشان می دهد در برخی از کشورهای 
اروپای ش��رقی، زنان فارغ التحصیل در رش��ته اقتصاد بیشتر از مردان 
هس��تند. در همین حال، کشورهای اروپای شمالی که سطوح باالیی 
از نمایندگ��ی زنان در دانش��گاه را دارند، ش��کاف جنس��یتی در نرخ 

فارغ التحصیلی از مقاطع کارشناسی اقتصاد را تجربه می کنند.
اقتصاد رشته ای است که در آن از ریاضیات عینی و تجزیه وتحلیل 
داده ها استفاده می شود و در آن جنسیت نباید مهم باشد. با این حال، 
زنان می توانند در انتخاب موضوعاتی که اقتصاددانان بررسی می کنند 
و توصیه ه��ای سیاس��تی آنان  تفاوت ایجاد کنند ب��رای مثال، مردان 
بر زیرش��اخه اقتصاد کالن که رفتار و عملکرد یک اقتصاد را به  طور 
کلی مطالعه می کند، تس��لط دارند و زنان بیشتر در موضوعاتی مانند 
اقتصاد بازار کار، بهداشت و آموزش متخصص می شوند. به طور خاص، 
دانش��جویان پس��ر در دروس اقتصاد کالن از دانشجویان دختر بهتر 
عم��ل می کنند، در حالی که عکس این موضوع در مورد اقتصاد خرد 

است که بیشتر بر مطالعه تصمیمات فردی مصرف کنندگان، دولت و 
شرکت ها تمرکز دارد. تفاوت های جنسیتی در دیدگاه ها در توصیه های 
سیاس��ت نیز مشهود اس��ت. زنان اقتصاددان بیشتر از مداخله دولت 
و مقررات زیس��ت محیطی حمایت می کنند و نگران نابرابری هستند. 
نتایج نظرسنجی سال 2018 از اقتصاددانان آمریکا نشان داد که زنان 
اقتصاددان 18 درصد بیش��تر با توزیع درآمد برابر و 16 درصد بیشتر 
موافق این موضوع هس��تند که سیاست ها بیش از حد رشد اقتصادی 
را بر کیفیت محیطی ترجیح می دهند. افزایش حضور زنان اقتصاددان 
می تواند به توصیه های سیاستی متعادل تر برای مسائلی مانند تغییرات 
آب وهوای��ی منجر ش��ود. اقتصاددانان در دیدگاه ه��ای خود در مورد 
سیاست های زیست محیطی براساس جنسیت متفاوت هستند. به ویژه 
زنان بیشتر از مداخالت و حفاظت از محیط زیست حمایت می کنند و 

نسبت به اثرات اجتماعی و زیست محیطی حساس تر هستند.«
از س��وی دیگر، زنان بخشی جدایی ناپذیر از جوامع انسانی هستند 
و جوامع��ی ک��ه تالش دارند زنان را نادیده بگیرن��د یا به نوعی ارزش 
زن��ان را زیر پا می گذارند در نهایت محکوم به شکس��ت هس��تند. به 
گزارش »اکونومیس��ت«، »در بسیاری از نقاط جهان، دختران نادیده 

گرفته می ش��وند. حتی در برخی موارد به س��ادگی آنه��ا را به دامان 
مرگ می س��پارند. آمار و ارقام هم نش��ان می دهد که همین مسائل 
منجر به کاهش تعداد دختران جوان نس��بت به مردان جوان ش��ده 
اس��ت. این یعنی میلیون ها مرد جوان محکوم به زندگی در تنهایی و 
تجرد می ش��وند. این تنهایی و تجرد منجر به فرسودگی مردان جوان 
می شود و مردانی که به این سطح می رسند بیشتر امکان دارد دست به 
خشونت، آشوب و جنایت بزنند. اغلب مردانی که به گروه های شورشی 
می پیوندن��د، پس از تنهایی و عزلت در این مس��یر ق��رار می گیرند. 
گروه های تروریس��تی نسبت به این مس��ائل آگاهی دارند. به همین 
خاطر اس��ت که به دنبال جنگ، به آنها وعده زن و زندگی می دهند. 
چندهمس��ری برای مردان جزو دیگر عواملی اس��ت که تعداد مردان 
مجرد را باال می برد. یعنی هرچه تعداد این مردان بیشتر شود، ناآرامی 

و تنش هم بیشتر خواهد شد.
البته تنش ها و کشمکش ها دالیل پیچیده ای دارند، اما اینکه کشمیر 
به لحاظ نرخ جنسیت، نابرابرترین نرخ را در هند دارد یا اینکه همه 20 
کشوری که درگیر جنگ هستند در زمینه شاخص چندهمسری، رتبه 
برتر را دارند، امری تصادفی و اتفاقی نیست. در گینه که پنجم سپتامبر 

سال جاری کودتا رخ داد، 42 درصد از زنان 15 تا 49 ساله همسر دوم 
یا چندم هستند. این مسئله ای تصادفی نیست. جوامع دیگری هم با 

شرایط مشابه وجود دارند که این داعیه را ثابت می کنند.
در کشورهای دموکراتیک ثروتمند، این قضیه به شکلی دیگر بروز 
پیدا می کند. در این کش��ورها مردها به دنبال دفاع از خود می روند و 
به همین خاطر منجر به بروز مش��کل و بحران می شوند. در واقع آنها 
نقطه آغاز خصومت ها و جنگ ها هستند. برخی برای خود گروه هایی 
می سازند که فقط سرگرم خشونت است و برخی دیگر هم به گروه های 
پیکاری می پیوندند. در واقع نقطه پایان همه آنها، خش��ونت اس��ت. 
جوامعی که تنها به روابط مردان اهمیت می دهند بیشتر به سرکوب 
زنان میل دارند. در این جوامع پدرها تصمیم می گیرند دختران ش��ان 
با چه کسی ازدواج کنند. آنها خانواده ای را انتخاب می کنند که حاضر 
باشد شیربهای بیشتری بپردازد. برخی پدرها به بهانه به دست آوردن 
همین پول، تصمیم می گیرند دختران خود را در سنین بسیار پایین 
به خانه شوهر بفرستند. اینها مشکالتی بزرگ به شمار می آیند. همه 
اینها نشان می دهد جوامعی که به زنان خود بها نمی دهند، در نهایت 

محکوم به شکست می شوند.«

آیاموفقیتاقتصادیدرگرویزناناقتصادداناست؟
ملکههایاقتصاد

شاخصمدیرانخریداقتصادایرانبهمرز50واحدرسید

نبضتولیدصنعتیدرمیانهپاییز

افزایشفالووربرنددرشبکههایاجتماعیباراهکارهایساده
توسعه برند در دنیای کنونی نیازمند جلب توجه کاربران در شبکه های اجتماعی است. امروزه اغلب مردم برای 
انتخاب برندها و خرید محصوالت اول از همه به اکانت آنها در شبکه های اجتماعی توجه نشان می دهند. درست 
به همین خاطر شما هم باید توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی داشته باشید.  یکی از نکات مهم برای فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی داشتن تعداد مناسبی فالوور اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک خواهد کرد. بسیاری از برندها برای جلب نظر مشتریان به طور مداوم به دنبال راهکارهایی در جهت 
افزایش تعامل با کاربران هستند. در این میان اگر تعداد فالوورهای شما بسیار اندک باشد، هیچ شانسی برای جلب 
نظر مشتریان نخواهید داشت. اگر خودتان را به جای مشتریان قرار دهید، مشاهده یک اکانت فاقد فالوورهای 
پرتعداد به هیچ وجه راضی کننده نخواهد بود.  یکی از راهکارهای رایج برای افزایش تعداد فالوورهای برند در...



فرصت امروز: نزدیک به یک دهه اس��ت که رش��د اقتصادی 8درصدی 
تنها روی کاغذ هدف گذاری می شود و واقعیت نرخ رشد اقتصادی در این 
سال ها بسیار پایین تر از این اعداد و ارقام است. دولت سیزدهم نیز در حالی 
نرخ رشد 8درصدی را برای سال آینده هدف گذاری کرده است که به نظر 
می رس��د تحقق این میزان رشد در سال آینده امکان پذیر است. آنطور که 
»اکونومیست« از روند شاخص های کالن اقتصادی ایران در سه سال آینده 
گزارش داده اس��ت، در نیمه نخست س��ال آینده میالدی به احتمال زیاد 
تحریم های نفتی برداش��ته می ش��ود و یک توافق میان ایران و طرف های 
برجامی حاصل خواهد شد. بدین ترتیب، این توافق زمینه را برای افزایش 
رشد اقتصادی تا محدوده 8.9 درصد و کاهش نرخ تورم به سطح 23درصد 
در سال 2022 فراهم خواهد کرد. هرچند که در صورت بازگشت احتمالی 
تحریم ها، رقم تولید ناخالص داخلی مجددا به 2.9 درصد در سال 2023، 
منفی 2.1 درصد در سال 2024، منفی 2.6 درصد در سال 2025 و منفی 

2.2 درصد در سال 2026 خواهد رسید.
به اعتقاد تحلیلگران »اکونومیس��ت«، اقتص��اد ایران یکی از بزرگ ترین 
اقتصاده��ای منطق��ه خواهد مان��د و در صورت رفع اختالف��ات در روابط 
خارجی می تواند چشم اندازی اغوا کننده برای سرمایه گذاران داشته باشد، 
اما همچنان با چالش ها و تهدیداتی روبه روست؛ کما اینکه کسری بودجه 
ساختاری، سیاست ارز چندنرخی، نیاز به سرمایه گذاری در صنایع و کاهش 
نرخ مش��ارکت اقتصادی از جمله مواردی است که اقتصاد ایران را در سه 

سال آینده تهدید می کند.
سمتوسویرشداقتصادیدرسالآینده

افزای��ش تولی��دات صنعتی، افزای��ش میانگین ص��ادرات نفت به چین 
و افزای��ش دیرهنگام نرخ واکسیناس��یون کووید-19، از رش��د مثبت در 
سال های 2022-2021 حمایت خواهد کرد، اما به درازا کشیدن مذاکرات 
با آمریکا بر س��ر رفع تحریم ها چش��م   انداز افزایش بیشتر صادرات را برای 
اغلب ماه های سال 2022-2021 محدود می کند و رشد سریع تورم فشار 
س��نگینی را بر مصرف بخش خصوصی وارد خواه��د آورد. بنابراین واحد 
اطالعات »اکونومیست« انتظار دارد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 
در س��ال 2022-2021 تقریبا متوقف ش��ود و نرخ تنها 2 درصد را تجربه 
کند، اما پس از آن در سال 2023-2022 جهش شدیدی خواهد کرد و به 
رقم 8.9 درصد خواهد رسید، چراکه رفع تحریم ها اجرایی می شود و اجازه 
خواهد داد حجم صادرات نفت افزایشی 200 درصدی را تجربه کند؛ هرچند 
از آنجا که نرخ تورم همچنان باال و افزایش میانگین دستمزدهای حقیقی 
ضعیف خواهد بود، به نظر نمی رس��د که س��طح فقر چندان کاهش یابد و 

این بر ش��رکت های خارجی که به دنبال صادرات کاالهای غیرسرمایه   ای 
به ایران همچون غذا و کاالهای مصرفی هس��تند، فشار خواهد آورد. البته 
»اکونومیس��ت« نهایتا پیش بینی می کند که ب��ا توجه به ماهیت پیچیده 
احیای اقتصادی و در صورت بازگش��ت احتمالی تحریم ها در سال 2024، 
اقتصاد ایران در سال های 2025-2024 تا 2027-2026 به رکود بازگردد.
درباره س��مت و سوی رش��د اقتصادی در سال آینده، مهدی پازوکی به 
»خبرآنالین« می گوید: »با ش��ناختی که از س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
ش��رایط فعلی دارم و واقعیت های اقتصاد ایران، بودجه سال آینده به طور 
قطع بر روی رویا بس��ته خواهد ش��د. در دولت احمدی نژاد 595 میلیارد 
دالر نفت فروختیم و قرار بود نرخ رشد اقتصادی 8 درصد باشد که محقق 
نش��د. حال آنکه در دولت اصالحات، درآمد نفتی کمتر از یک سوم دولت 
احمدی ن��ژاد بود، اما باالترین نرخ رش��د اقتصادی را در 43 س��ال پس از 

انقالب در برنامه سوم شاهد بودیم.«
این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رئیس سازمان برنامه و 
بودجه درباره کس��ری بودجه ادامه می دهد: »بودجه 1400 نیز روی کاغذ 
کس��ری ندارد و مهم عملکرد اقتصاد اس��ت. در جداول و بودجه ای که به 
مجلس می دهند، منابع درآمدی دولت و مخارج آن یکس��ان است و هیچ 
دولتی بودجه را با کسری نمی بندد. آنچه درخصوص تنظیم بودجه اهمیت 

دارد، این است که بودجه واقعی باشد و قابلیت ها را در نظر گیرد.«
ب��ه اعتقاد وی، »نرخ رش��د 8 درصدی به طور قطع محقق نمی ش��ود؛ 
ب��ه خصوص با وجود تداوم تحریم ها، اقتص��اد ایران نیاز به ثبات و امنیت 
س��رمایه گذاری دارد. در ش��رایط تحریم کس��ی حلوا قس��مت نمی کند. 
آق��ای رئیس جمه��ور برخالف احمدی نژاد، کمتر به غ��رب حمله کرده و 
شعارهای پوپولیستی داده است. اگر تحریم ها برداشته شود، برای اقتصاد 
ایران گشایش��ی رخ خواهد داد، چراکه وقتی برجام را پذیرفتیم، براساس 
گزارش های مس��تند س��ازمان برنام��ه و بودجه، در س��ال های 95 و 96 
ش��اخص های اقتصادی به شدت افزایشی ش��د و نرخ رشد ما دو رقمی و 
تورم تک رقمی ش��د.  این نشان می دهد تحریم ها اثر داشته است. درست 
مثل اوایل سال 97 که ترامپ از برجام خارج شد و شاخص های اقتصادی 

سقوط کردند.«
فروشاوراقدردولتروحانیورئیسی

پازوک��ی با بیان اینکه »در بودجه 1400، رقم کل بودجه عمومی دولت 
یک هزار و 277 هزار میلیارد تومان است که از سه منبع درآمدی تحقق 
پی��دا می کن��د«، می گوید: »یک��ی از منابع درآمدی عبارت اس��ت از رقم 
درآمدهای غیرنفتی با جرایم، که مالیات ها و عوارض گمرکی عمده آن را 

تش��کیل می دهند که 454 هزار میلیارد تومان است. واگذاری دارایی های 
سرمایه ای، دیگر منبع درآمدی است که رقم آن 395 هزار میلیارد تومان 
است و عمده آن، مولدسازی دارایی هاست که 349 هزار میلیارد تومان آن 
نفت است. سومین منبع درآمدی دولت نیز واگذاری دارایی های مالی است 
که قسمت عمده اش فروش اوراق مالی است که 427 هزار میلیارد تومان 
می ش��ود و 225 هزار میلیارد تومان آن مختص فروش شرکت های دولتی 
اس��ت؛ بخش عمده شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار 
شد که بیشتر دفترداری است و این واگذاری اتفاق افتاده و رقم عمده این 

بخش هم اوراق بدهی است.«
او با اشاره به اینکه »میزان فروش اوراق بدهی در دولت های دوازدهم و 
س��یزدهم می افزاید: »در پنج ماهه ابتدای سال 1400، نزدیک به 8 هزار 
میلی��ارد تومان توس��ط دولت روحانی فروخته ش��د و در حال حاضر و تا 
اواخ��ر مهرماه بیش از 38 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته ش��ده 
که 30 هزار میلیارد تومان آن به وس��یله همین دولت فروخته شده است 
ک��ه دولت آینده )چهاردهم( بای��د بازپرداخت کند. در نتیجه اوراق بدهی 
برخالف نظر آقای میرکاظمی چیز بدی نیس��ت؛ در شرایط تورمی و رشد 
فزاین��ده نقدینگی، اوراق بدهی می تواند منبع تامین درآمد دولت باش��د؛ 
چراکه کش��ور را با شعار نمی توان اداره کرد. جمع این 3 عدد، یعنی 454 
و 395 و 427 هزار میلیارد تومان می ش��ود یک هزار و 277 هزار میلیارد 

تومان درآمد دولت در سال 1400.«
این  کارش��ناس اقتصادی س��پس به مخارج و هزینه های دولت اش��اره 
می کند و توضیح می دهد: »مخارج دولت از دو قس��مت تش��کیل ش��ده 
است؛ 918 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است که شامل حقوق 
کارمندان دولت می شود و 145 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های 
بازنشس��تگی و 176 هزار میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای که 
مجلس عدد 108 هزار میلیارد تومان دولت را به 176 هزار میلیارد تومان 
افزایش داده است. خطاب به مجلس باید گفت اگر شما کسر بودجه دارید، 

چرا بودجه عمرانی را 62 درصد افزایش دادید.«
پازوکی در پایان صحبت هایش درباره اینکه چطور می توان بحث بودجه 
را س��امان داد، می گوید: »مش��کالت اقتصاد ایران راهکار دارد و به صورت 
خالصه باید مخارج دولت را کاهش داد؛ به خصوص با هماهنگی ای که در 
حال حاضر بین قوا وجود دارد. این بهترین فرصت تاریخی است که بتوان 
مخارج دولت را کاهش داد. اگر قوای سه گانه علمی برخورد کنند، جلوی 
س��ازمان های موازی را بگیرند و انضباط مالی و بودجه ای به اقتصاد ایران 

بازگردد، می توان امیدوار بود مخارج دولت کاهش یابد.«

رشداقتصادی۸درصدیدرسالآیندهمحققمیشود؟
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رئی��س کل بانک مرکزی از عرضه 36 میلیارد دالر ارز از ابتدای س��ال 
تاکنون خبر داد و گفت از ابتدای امس��ال 36 میلیارد دالر ارز برای تامین 
کاالها صورت گرفته که بیانگر افزایش عرضه ارز نسبت به کل سال گذشته 
است. همچنین از ابتدای امسال برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در 

سامانه نیما 22.4 میلیارد دالر بوده است.
علی صالح آبادی در ی��ک گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه عرضه ارز 
صادرکنندگان در س��امانه نیما در این مدت 20 میلیارد دالر بوده اس��ت، 
اف��زود: تامین ارزی که درخصوص تم��ام کاالها صورت گرفته 36 میلیارد 
دالر بوده که بخش��ی از آن در س��امانه نیما و بخشی هم از طریق سامانه 
بانکی تامین ش��ده، بنابراین نسبت به کل سال گذشته عرضه ارز افزایش 
پیدا کرده اس��ت. خوش��بختانه در سال جاری دسترس��ی بانک مرکزی و 
در مجموع دسترسی سیس��تم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل 
مالحظه ای داش��ته است. از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی 
هستیم و پیش بینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود 
خواهد رفت. او با اش��اره به بازگش��ت 22.4 میلی��ارد دالری ارز صادرات 
غیرنفتی ادامه داد: در سال جاری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
معادل 22.4 میلیارد دالر بوده اس��ت که این میزان در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه سال گذش��ته 45 درصد افزایش داشته اس��ت. همچنین در سال 
جاری عرضه ارز در س��امانه نیما توسط صادرکنندگان معادل 20 میلیارد 
دالر بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70 درصد 

افزایش داشته است.
به گفت��ه صالح آبادی، تس��هیل بازگش��ت ارزهای صادرات��ی از طریق 
ارائه مش��وق های صادراتی و ایجاد تبادل مس��تقیم بین صادرکنندگان و 

واردکنندگان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین به رش��د 3.7 برابری معامله ارز در بازار متشکل ارزی اشاره کرد 
و گفت: در بازار متشکل ارزی یا بازار اسکناس ارزی نیز 1.3 میلیارد دالر 
از ابتدای سال معامله انجام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 
3.7 برابر رشد داشته که این عرضه عمدتا توسط صادرکنندگان بوده است. 
در مقررات ارزی آمده است که اگر صادرکننده ای بخواهد بخشی از منابع 
حاصل از صادرات را به صورت اس��کناس برگرداند، مانعی ندارد و می تواند 

در بازار متشکل ارزی عرضه کند.
وی با بیان اینکه ارز اصلی کشور از طریق سامانه نیما و حجم باال تامین 
می شود، افزود: روز یکشنبه 237 میلیون دالر معامله شده و این تداوم دارد 
و هیچ مشکلی در عرضه ارز در سامانه نیما نداریم. دسترسی خوبی به ارزها 
داریم و نیازها از این بازار تامین می ش��ود. در عرضه ارز صادرکنندگان در 
نیما نیز که 70 درصد رش��د داشته، روند خوبی داریم و در ماه های آینده 

وضعیت خوبی را در بازار حواله و اسکناس خواهیم داشت.
صالح آبادی با اش��اره به پرداخت 1.5 میلیارد دالر برای واردات واکسن 
کرون��ا توضیح داد: در کمتر از 9 ماه گذش��ته 11 میلی��ارد دالر ارز برای 
واردات کاالی اساسی و دارو تامین شده و این رقم عالوه بر واردات واکسن 
کرونا بوده اس��ت. چنانچ��ه 1.5 میلیارد دالر برای واردات واکس��ن کرونا 
پرداخت ش��ده است. همچنین 11 میلیارد دالری که برای واردات کاالی 
اساسی توسط بانک مرکزی تامین شده بیش از رقم کل سال گذشته است 

و هم اکنون نیز مشکلی برای تامین ارز کاالهای اساسی نداریم.
او سپس درخصوص کاهش نرخ تورم نیز گفت: یکی از موضوعات مهم، 
نرخ تورم اس��ت و سال گذشته و در دوران آغاز فعالیت دولت جدید، نرخ 

تورم در کشور باال بود، اما در دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه در حال 
کاهش بوده و این به معنای این نیس��ت که تورم نداریم، تورم داریم ولی 
رشد تورم کاهش یافته است. به طوری که در مهر و آبان ماه تورم نقطه به 
نقطه 13.9 درصد کاهش داشته است و نرخ تورم 12 ماهه نیز نزولی شده 

و 2.5 واحد درصد کاهش یافته است.
رئی��س کل بانک مرکزی درباره برنامه ه��ای این بانک برای کاهش نرخ 
تورم ادامه داد: در نظر داریم رشد ترازنامه بانک ها را مدیریت کنیم. بانک 
مرک��زی به صورت مداوم ترازنامه ها را رصد می کند و بانک هایی که آن را 
رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه می شوند. یکی از موضوعات 
جدی در راستای کنترل خلق پول، این است که خلق پول توسط بانک ها را 
کنترل کنیم و یکی از ابزارهای آنها رشد ترازنامه بانک هاست که به صورت 

جدی دنبال می کنیم.
صالح آبادی در پایان صحبت هایش به رشد پایه پولی اشاره کرد و افزود: 
رش��د پایه پولی در س��ال 99 برابر 30.1 درصد و سهم خالص دارایی های 
خارج��ی بانک مرکزی در رش��د پایه پولی 34.8 واحد درصد بوده اس��ت 
یعنی بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم خالص دارایی خارجی بانک 
مرکزی رخ داده اس��ت. این بدان معناس��ت که بانک مرکزی ارزهایی را با 
نرخ نیمایی به دولت پرداخت می کرده در حالی که با نرخ 4200 تومان به 

بازار عرضه می شده است.
به گفته وی، در هش��ت ماهه امسال رش��د پایه پولی 17.8 درصد بوده 
است که سهم خالص دارایی خارجی 6.5 واحد درصد بوده و این امر حاکی 
از آن اس��ت که س��هم افزایش خالص دارایی خارجی در مقایس��ه با سال 

گذشته خیلی کمتر بوده است.

رئیسکلبانکمرکزیازبهبوددسترسیبهمنابعارزیخبرداد
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تجارتجهانیبهسمتنااطمینانیمیرود
دورنمایمبهمتجارت2022

پیش    بینی    ه��ای کنفرانس توس��عه و تج��ارت ملل متحد )آنکتاد( نش��ان 
می دهد که تجارت جهانی در فصل س��وم سال 2021، احیای قوی خود پس 
از همه گی��ری کووید-19 را ادامه داد، هرچند ب��ه طور نابرابر بین بخش های 
اقتصادی و کشورهای جهان. براساس گزارش آنکتاد که در 30 نوامبر منتشر 
ش��د، ارزش تجارت کاال و خدمات در س��ه ماهه سوم سال جاری میالدی به 
رقم 5.6 تریلیون دالر رس��ید و رکورد سه ماهه جدیدی را ثبت کرد. با اینکه 
برآوردهای آنکتاد از احیای اقتصادی در پس��اکرونا حکایت دارد، اما این نهاد 
بین المللی، چش��م انداز تجارت در س��ال آینده میالدی را مبهم توصیف کرد 
و از ریس��ک های شش گانه ای نظیر فشارهای تورمی، نرخ رشدهای پایین تر از 
انتظارات و نوسان تقاضا خبر داد که دورنمای تجارت 2022 و روند دادوستد 

کاالیی را پر از تردید و ابهام خواهد کرد.
براس��اس گزارش تازه آنکتاد، ارزش تجارت کاال و خدمات در س��ال 2021 
به رقم 28 تریلیون دالر خواهد رس��ید که 23  درصد نس��بت به سال 2020 
میالدی و 11  درصد نس��بت به س��طح پیش از پاندمی کرونا افزایش را نشان 
می دهد. هرچند این اعداد و ارقام نشان دهنده احیای قدرتمند تجارت در عصر 
پساکروناس��ت، اما آنکتاد از یکس��و این بهبود اقتصادی را نابرابر و ناهماهنگ 
توصیف می کند و از س��وی دیگر هشدار می دهد که چشم    انداز تجارت 2022 
مبهم و پر از تردید و نااطمینانی اس��ت. به گزارش پایگاه داده    های آنکتاد، در 
فصل سوم سال 2021 تجارت جهانی احیای قدرتمند خود در پساکرونا را ادامه 
داد و رکورد فصلی خود را با رقم 5.6 تریلیون دالر شکست. بر این اساس اما 
یک واقعیت در پس ظاهر زیبای این احیای تجارت نهفته است و آن این     است 
که این احیا در س��طح کشورها و بخش های مختلف ناهماهنگ بوده است. به 
تعبیر آنکتاد، »روند مثبت برای تجارت بین الملل س��ال 2021 عمدتا حاصل 
احیای قدرتمند تقاضای پس از رفع محدودیت    های کرونا، بس��ته    های محرک 

اقتصادی و افزایش قیمت کاالها بوده است. «
در گزارش آنکتاد رش��د »کمتر از انتظارات« اقتصاد چین به  عنوان یکی از 
عوامل نااطمینانی برای س��ال آینده میالدی معرفی شده است. آنکتاد نوشت: 
    »نرخ رشد پایین تر از انتظارات عمدتا خود را در کاهش روندهای تجارت جهان 
نش��ان خواهد داد« و »فش��ارهای تورمی« نیز اثرات منفی بر اقتصاد کشورها 
و جریان    ه��ای تجارت بین الملل می    گذارد. چش��م    انداز آنکت��اد حکایت از آن 
دارد که »بس��یاری از اقتصادها از جمل��ه اقتصادهای اتحادیه اروپا«، همچنان 
با اختالل    های ناشی از کووید-19 مواجه خواهند بود و این موضوع بر تقاضای 
مصرف    کنندگان طی سال آینده اثرگذار خواهد بود. گزارش همچنین هشدار 
می دهد که نوس��انات شدید و غیرمنتظره تقاضا که در سال2021 رقم خورد 
و منجر به افزایش استرس بر زنجیره عرضه شد و هزینه    های مارپیچی حمل 
کشتی در س��ال آینده نیز ادامه خواهد یافت. عوامل ژئوپلیتیک نیز می تواند 
در تغییر الگوهای تجاری نقش داش��ته باش��د و با افزایش تجارت منطقه    ای 
در آفریقا و منطقه آسیا-پاس��یفیک، »تجارت از دیگر مسیرها کاهش خواهد 
یافت. « در این گزارش همچنین به خطر تداوم کمبود نیمه    هادی    ها اشاره شده 
است؛ »از زمان ظهور پاندمی کووید-19، صنعت نیمه    هادی    ها به دلیل افزایش 
غیرمترقبه تقاضا و تداوم اختالالت عرضه با مش��کالتی مواجه ش��د. اگر این 
وضعیت ماندگار شود، اثرات منفی این کمبود بر تولید و تجارت در بسیاری از 

بخش های تولیدات کارخانه    ای ادامه خواهد یافت. «
در س��ال 2021 گرچه بخش خدمات توانست همراستا با رشد کلی پیش  
برود، اما تجارت خدمات، از جمله گردش��گری، کمی کمتر از س��طح پیش از 
پاندمی خواهد بود و ارزشی در حدود 6تریلیون دالر را به خود اختصاص خواهد 
داد. در بین بخش های تولیدات کارخانه    ای، تجارت محصوالت مرتبط با انرژی 
بیشترین رشد را داشته که مرهون تقاضای زیاد و افزایش قیمت سوخت های 
فسیلی بوده است. در عین حال، اما تجارت در برخی از بخش ها طی فصل سوم 
2021 از س��کون بیشتری برخوردار شد که حاصل کمبود جهانی ریزتراشه    ها 

بوده است. صنایع خودروسازی و الکترونیک از جمله این بخش ها بوده    اند.
از منظ��ر مناطق جغرافیایی مختلف نیز ناهمگونی احیای تجارت در فصل 
س��وم 2021 قابل مشاهده است، هرچند که تفاوت این احیا در نقاط مختلف 
نسبت به نیمه نخست سال کمتر شده است. بر این اساس، جریان    های تجارت 
در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، قدرتمندتر بوده 
اس��ت. در این گزارش آمده است: »در ش��رایطی که این روند طی فصل    های 
پیش��ین ناشی از رش��د تجارت در اقتصادهای در حال توسعه شرق آسیا بوده 
است، در فصل سوم 2021 در سطح کل کشورهای در حال توسعه گسترش 
یافت. به عالوه در فصل س��وم 2021 رشد تجارت برای اقتصادهای شرق آسیا 

نسبتا کمتر از دیگر اقتصادهای درحال توسعه بوده است. «

نوآوریازچهزمانیجهشپیداکرد؟
بهسویتجاریسازینوآوری

ن��وآوری عنص��ری حیاتی در رش��د اقتصادی اس��ت و چالش بزرگ 
بنگاه ها و دولت ها این است که فضا را برای بروز نوآوری فراهم کنند. با 
اینکه هیچ کس نمی داند چرا نوآوری رخ می دهد، بعضی نظریات تالش 
می کنند مدلی برای آن بس��ازند. دالیل درونزا فرض را بر این می گیرند 
که نوآوری ب��دون هیچ علت قابل توضیحی اتف��اق می افتد، اما بعضی 
نوآوری را حاصل تالش دانشمندان و دیگر افراد برای دستیابی به دانش 
و معلومات می دانند. در عرصه کارآفرینی نیز نوآوری به ویژه به کارگیری 
تجاری آن، حاصل تالش کارآفرینان برای دستیابی به سود است. »یوزف 
ش��ومپیتر«، عنوان »تخریب سازنده« را برای این فرآیند در نظر گرفته 
اس��ت؛ یعنی زمانی که یک بنگاه با موفقیت دس��ت به نوآوری می زند 
و با س��ود باالی س��االنه پاداش می گیرد، رقبا هم تش��ویق می شوند با 
نوآوری های بهتری به صحنه بیایند. س��کوی پرتاب نوآوری در اقتصاد 
به سال 1980 میالدی برمی گردد؛ زمانی که تغییرات قانونی در آمریکا 
به س��مت کاهش نقش دولت ها در بودجه رسانی به فرآیند توسعه رفت. 
هدف این بود که توسعه فناوری از بودجه رسانی دولتی و آزمایشگاه های 
ملی خارج ش��ود. یکی دیگر از تغییرات، به دانشگاه ها اجازه می داد که 
پژوهش های بدون سود برای موسسات و کسب وکارهای کوچک انجام 
دهند که البته با قراردادهای دولتی امکان پذیر می ش��د. به لطف همین 
تغییرات بود که فناوری توس��عه پیدا کرد، خوش��ه های نوآوری ش��کل 

گرفت و »دره سیلیکون« در کالیفرنیا ایجاد شد.
نکته مه��م دیگر درباره ن��وآوری، اثر آن بر بهره وری اس��ت. »رابرت 
س��الو« از برندگان جایزه نوبل اقتصاد می گفت شما این روزها همه جا 
ش��اهد عصر رایانه اید، اما آن را در آمارهای به��ره وری نمی بینید. او به 
وضوح می گفت که رایانه باعث کاهش رش��د بهره وری ش��ده است، اما 
از س��ال 2000 به بعد، انقالب کامپیوتر رشدی را که در بهره وری مورد 
انتظار بود، ایجاد کرد. با این حال شواهد نشان می دهد نوآوری به زمان 

بیشتری برای تحویل کاالی نهایی خود به جهان نیاز دارد.
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فرصت امروز: اکونومیس��ت، چش��م انداز متغیرهای اقتصادی ایران تا 
س��ال 2026 را بررس��ی کرد و از رشد اقتصادی 8.9 درصدی، تورم 23 
درصدی و نرخ دالر 20 هزار تومانی در س��ال آینده میالدی به واس��طه 
پیش��رفت مذاکرات وین خبر داد. به اعتقاد تحلیلگران اکونومیست، در 
نیمه نخس��ت س��ال 2022 به احتمال زیاد تحریم های نفتی برداش��ته 
می ش��ود و یک توافق محدود حاصل خواهد ش��د. این توافق، زمینه را 
برای افزایش رش��د اقتصادی ت��ا محدوده 9درصد و کاهش نرخ تورم به 
سطح 23درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد. همچنین نرخ دالر در 
س��ال 2022 میالدی به 20 هزار و 600 تومان و در سال 2023 به 18 

هزار و 500 تومان می رسد.
ام��ا همچون فراز و فرود نرخ رش��د اقتصادی از س��ال 2024 به بعد، 
اس��کناس س��بز آمریکایی نیز مجددا از این برهه زمانی راه صعود را در 
پی��ش می گی��رد و به رقم 23 هزار و 700 تومان در س��ال 2024، رقم 
26 ه��زار و 500 تومان در س��ال 2025 و رق��م 28 هزار و 700 تومان 
در س��ال 2026 خواهد رس��ید. البته این پیش بینی ها با آنچه در فضای 
داخل��ی ایران انجام می ش��ود، تفاوت های اساس��ی دارد و بر متغیرهای 
بلندمدت اقتصاد کالن مبتنی است. به گفته اکونومیست، انتظار می رود 
از حدود اوایل یا اواس��ط س��ال 2022 تا اواخر س��ال 2023 به واسطه 
بهب��ود روابط با آمریکا، نرخ بازاری ریال تقویت ش��ود. پس از آن اما به 
واسطه بازگشت احتمالی تحریم ها این نرخ به شدت تضعیف خواهد شد 
و در پایان س��ال 2026، نرخ ری��ال در برابر هر دالر به 29 هزار و 700 

تومان خواهد رسید.
چرالغوتحریمهاشکنندهخواهدبود؟

واحد اطالعات اکونومیست )EIU( در گزارشی که ابتدای آذرماه منتشر کرد، 
به وضعیت سیاست و اقتصاد ایران پرداخته و آینده شاخص های کالن اقتصادی 
را تا سال 2026 پیش بینی کرده است. این گزارش پیش بینی کرده که آمریکا 
در نیمه نخست 2022 برخی از تحریم های نفتی را بردارد و این مهم موجب 
حمایت از رش��د اقتصادی ایران خواهد شد. طبق این گزارش، حساس   ترین 
جنبه سیاس��ت خارجی ایران بین سال های 2022 تا 2026 مربوط به روابط 
با آمریکا خواهد بود. در حال حاضر تحریم های گس��ترده و مخرب اقتصادی 
ناشی از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 اعمال می شود. تاکنون در دوره 
ریاست جمهوری جدید، شاهد بی   عملی در این رابطه بوده   ایم و ایران بر این باور 
است که منافع اقتصادی برداشته شدن تحریم ها برای امنیت کوتاه   مدت آن یک 
هدف ضروری تلقی می شود. از سوی دیگر جو بایدن، رئیس   جمهوری آمریکا 
خواستار کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه است و اعمال محدویت   ها بر برنامه 
هس��ته   ای ایران را روش��ی مهم برای نیل به این هدف می   داند. ایران خواهان 
تضمینی از آمریکاست مبنی بر اینکه از توافق کناره   گیری نخواهد کرد، چیزی 
که نمی تواند به طور دائمی آن را انجام دهد. دولت جو بایدن اما می تواند حداکثر 
تا اواخر 2024 که مصادف اس��ت با انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا 
چنین تضمینی را بدهد. در نتیجه دستیابی به توافقی که برجام را بار دیگر زنده 
کند، در نیمه نخست سال 2022 محتمل   تر از عدم دستیابی به آن است. البته 

ریسک های قابل توجه کاهنده این احتمال نیز وجود دارند.
البته واحد اطالعات اکونومیس��ت پیش بینی می کند که توافق بار دیگر از 
حدود اواخر س��ال 2023 شکننده خواهد شد و تا پایان سال 2024 احتمال 
می رود در پی انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا با یک تهدید دیگر مواجه 
شود. در روابط دیگر، به عنوان مثال رابطه با عربستان سعودی که از سال 2016 
خدشه دار شده است، شاهد احیای روابط دیپلماتیک رسمی است که مذاکرات 
آن در حال حاضر در جریان است. اما در میان   مدت چندان محتمل نیست که 
این مذاکرات به تغییر معناداری در روابط دو کش��ور منتهی شود. ایران برای 
ایجاد ضربه   گیر در برابر تهدیدهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر توسعه روابط 
خود با دو قدرت شرقی یعنی روسیه و چین تاکید می کند. این شامل افزایش 
خریدهای نظامی از هر دو کشور، گسترش روابط تجاری و فروش نفت به قیمت 
ارزان به چین در ازای سرمایه گذاری داخلی در زیرساخت   هاست. به عالوه میل 
ای��ران به ایجاد ثبات در مرزها آن را وا می دارد تا روابطی عملی و قابل اجرا با 
طالبان در افغانستان بنا نهد که احتماال شامل همکاری دیپلماتیک با روسیه و 
چین نیز خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که سطحی از ثبات در آن کشور 

ایجاد شده است.
فرازوفرودهاینرخرشدونرختورم

اکونومیست در ادامه این گزارش پیش بینی کرده که آمریکا در نیمه نخست 
2022 برخی از تحریم های نفتی را بردارد و این مهم موجب حمایت از رشد 
اقتصادی ایران خواهد شد. هرچند افزایش تولیدات صنعتی، افزایش میانگین 
صادرات نفت به چین و افزایش دیرهنگام نرخ واکسیناس��یون کووید-19، از 
رشد مثبت در سال های 2022-2021 حمایت خواهد کرد، اما به درازا کشیدن 
مذاکرات با آمریکا بر س��ر رفع تحریم ها چشم   انداز افزایش بیشتر صادرات را 

برای اغلب ماه های س��ال 2022-2021 محدود می کند و رش��د سریع تورم 
فش��ار س��نگینی را بر مصرف بخش خصوصی وارد خواه��د آورد. در نتیجه، 
اکونومیس��ت انتظار دارد رش��د واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2022-
2021 تقریبا متوقف شود و نرخ تنها 2 درصد را تجربه کند، اما پس از آن در 
سال 2023-2022 جهش شدیدی خواهد یافت و به رقم 8.9 درصد خواهد 
رسید، زیرا تحریم ها کنار می روند و باعث می شوند حجم صادرات نفتی رشد 
200 درصدی را تجربه کند. البته از آنجا که نرخ تورم همچنان باال و افزایش 
میانگین دستمزدهای حقیقی ضعیف خواهد بود، به نظر نمی رسد که سطح فقر 
چندان پایین بیاید و این بر شرکت های خارجی که به دنبال صادرات کاالهای 
غیرسرمایه   ای به ایران )همچون غذا و کاالهای مصرفی( هستند، فشار خواهد 
آورد. هرچند که نهایتا طبق پیش بینی اکونومیست، با توجه به ماهیت پیچیده 
احیای اقتصادی، در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها در سال 2024، اقتصاد 

ایران در سال های بعد مجددا به دامن رکود بازمی گردد.
همچنین کاهش ارزش ریال در بازار موازی، کمبودهای ناشی از تحریم ها 
و پولی   س��ازی کس��ری بودجه همچنان بر نرخ تورم سریع خواهد افزود، نرخ 
ساالنه   ای که در بازه ژانویه تا سپتامبر به 46.4 درصد رسید. با توجه به اینکه 
پولی   س��ازی کسری بودجه همچنان موجب رش��د عرضه پول در کوتاه   مدت 
می ش��ود، دولتمردان، ریسک سوق دادن ایران به ورطه یک مارپیچ ابرتورمی 
نابودگر را می   پذیرند، اما یک افزایش شدید در صادرات نفت در نیمه نخست 
دوره مورد پیش بینی، از کمبود ارز خارجی خواهد کاس��ت و از تداوم ابرتورم 
پیش��گیری خواهد کرد. در نتیجه واحد اطالعات اکونومیست انتظار دارد که 
نرخ تورم در سال 2022 به 23 درصد کاهش یابد. با ادامه این روند و افزایش 
صادرات نفت که موجب تقویت ریال در بازار موازی می شود، میانگین نرخ تورم 

در سال 2023 به 17.2 درصد کاهش خواهد یافت.

پیشبینیجالب»اکونومیست«ازقیمتدالردرچندسالآینده

دالر 1۸ هزار تومان می شود؟
بـــانکنامه

ازشتابرشدقیمتسکهکاستهشد
سکه13میلیونو170هزارتومان

با افت قیمت دالر و انس جهانی طال در روز گذشته از شتاب رشد قیمت سکه 
در بازار تهران کاسته شد و هر سکه به رقم 13 میلیون و 170 هزار تومان رسید. 
نرخ هر دالر آمریکا روز دوشنبه در صرافی های بانکی با 59 تومان کاهش به 27 
هزار و 823 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با 258 تومان کاهش، 32 هزار و 
66 تومان ثبت شد. همچنین قیمت خرید هر دالر 27 هزار و 273 تومان و نرخ 
خرید هر یورو نیز 31 هزار و 431 تومان اعالم شد. از سوی دیگر، با افت قیمت 
دالر، از شتاب رشد قیمت سکه کاسته شد و ارزش سکه با رشد 20 هزار تومانی 
به 13 میلیون و 170 هزار تومان رسید. بر این اساس، بهای هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با افزایش 20 هزار تومانی قیمت نسبت به روز قبل به رقم 
13 میلیون و 170 هزار تومان رس��ید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 
قیمت 12 میلیون و 900 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون 
و 850 هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 
میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 
عیار به یک میلیون و 311 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز 5 میلیون 
و 680 هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی طال نیز در مقایسه با روز قبل دو دالر 

کاهش داشت و به قیمت یک هزار و 781 دالر و 47 سنت معامله شد.

یککارشناساقتصادمسکنپیشبینیکرد
اثرمذاکراتوینبربازارمسکن

به گفته یک کارشناس بازار مسکن، به نتیجه نرسیدن مذاکرات لغو تحریمها در دور 
اول باعث اثرات افزایشی بر بازار ارز و به تبع آن سایر کاالها از جمله ملک می شود؛ البته 
آنطور نیست که مثل سال گذشته شاهد رشد سنگین قیمت مسکن باشیم. ابوالحسن 
میرعمادی در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: جهش��ی که بازار مسکن در سه سال اخیر 
داشت همانند تبی بود که سال گذشته به نقطه اوج رسید. طبیعی بود که بازار مقداری 
افقی حرکت کند تا به تعادل برسد. همین اتفاق هم افتاد و در سال جاری قیمت مسکن 
در ش��هر تهران به ثبات رسید و حتی شاهد کاهش قیمت در بعضی محله ها بودیم. از 
طرف دیگر هم اکنون تحت تاثیر ش��رایط سیاسی و اقتصادی، سرگردانی عجیبی را در 
بازارها و قیمت کاالها می بینیم. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم میلگرد تا حدود 25 
هزار تومان هم رسید و مجددا به حدود 14 هزار تومان کاهش یافت. این نشان می دهد 
بازارها به دلیل عدم قطعیت در ش��رایط سیاسی و اقتصادی در حالت سردرگمی قرار 
دارند. این کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن مهمترین مولفه 
اثرگذار بر قیمت مسکن است، گفت: تا سال گذشته برخی سرمایه گذاران و فروشندگان 
ملک عددهایی را اعالم می کردند که مبنای مش��خصی نداش��ت. در شمال تهران نرخ 
مسکن به متری 150 میلیون تومان رسید که البته در سال جاری مقداری متعادل شد، 
اما هنوز با قدرت خرید مردم فاصله  بسیاری دارد. میرعمادی، نوسانات دالر را نیز در بازار 
مسکن موثر دانست و گفت: در ماه های گذشته تصور بر این بود قیمت دالر در محدوده 
25 هزار تومان باقی می ماند اما هم اکنون می بینیم که نتیجه بخش نبودن مذاکرات 4+1 
باعث ش��د دالر به باالی 30 هزار تومان برسد. این مسئله در میان مدت بر روی قیمت 
کاالها از جمله مسکن تاثیر می گذارد؛ چراکه نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت کاالها دارد.
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وروداستارتآپهابهبورس

محمدرضاطالیی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

ادامه روند ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه دوباره کلید خورده 
است. شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس با نماد معامالتی 
»تپس��ی« دی ماه سال گذشته پذیرش ش��ده بود و آذرماه هم در 
فهرست نرخ های فرابورس ایران قرار گرفت. بنابراین در قدم نخست 
شرکت تپسی به عنوان اولین استارت آپ در فرابورس پذیرش شده 
و گفته می ش��ود فیلیمو هم درخواست پذیرش در فرابورس را داده  
که در حال بررس��ی اس��ت، اما آنچه در پذیرش اس��تارت آپ ها در 
بورس با مانع و مشکل رو به رو است، دارایی های نامشهود آنهاست. 
ب��ه طور کلی، ش��رکت های حوزه فناوری و اطالعات و یا کس��ب و 
کارهای نوین، دارایی های نامش��هودی هس��تند که به نظر می رسد 
وقت آن ش��ده که کشور روی ارزش گذاری آنها اقدام کند. حاال چه 
قرار باش��د این شرکت ها وارد بورس ش��وند و چه برای خود ارزش 

شرکت صورت بگیرد.
همانطور که مش��اهده می کنیم، امروز دنیا به س��متی رفته است 
که ش��رکت های برتر جهان در حوزه فناوری اطالعات فعال هستند 
و عمدتا دارایی های مشهودی مانند ساختمان و تجهیزاتی را کمتر 
در اختیار دارن��د. دارایی های آنها عمدتا نرم افزارها و فناوری ش��ان 
است که نامشهود است. این وضعیت درباره برندها هم صادق است. 
ارزش گذاری روی برند شرکت ها هم شبیه دارایی نامشهودی است 
که در ح��وزه فناوری از آن اس��تفاده می ش��ود. ارزش گذاری روی 
دارایی ه��ای نامش��هود برندها و فناوری ها باعث می ش��ود که مردم 
به س��مت س��رمایه گذاری در این حوزه ورود بهتری داشته باشند و 
به آنها اعتماد کنند. همین مس��ئله باعث می ش��ود که اشتغال زایی 
افزای��ش پیدا کند و رونق در این بخش بیش��تر ش��ود. حتی زمانی 
ک��ه ای��ن ارزش گذاری ها ص��ورت بگی��رد، از خروج فع��االن حوزه 
فناوری اطالعات و نخبگان کشور جلوگیری می کند. به اعتقاد من، 
سیاست گذاری دولت باید به س��متی برود که دارایی های نامشهود 
ارزش گذاری ش��وند تا ش��اهد رونق اقتصادی در این بخش باشیم. 
امیدوارم تپس��ی پیش��گام این حوزه باش��د و بعد هم شاهد حضور 

شرکت های بیشتر در این زمینه باشیم.
وقتی که اس��تارت آپ ها بتوانند وارد بورس ش��وند و از این طریق 
تامی��ن مالی ش��وند، مش��کالت زیادی ح��ل خواهد ش��د، چراکه 
سال های گذش��ته وقتی که این ش��رکت ها قصد گرفتن تسهیالت 
بانکی داش��تند، با مش��کالتی مواجه بودند. در واقع بانک ها بیشتر 
مایل هس��تند به دارایی های قابل مش��اهده مانند سوله، تجهیزات 
و ماش��ین آالت میلیاردها تومان تس��هیالت دهند، ام��ا برای حوزه 
نرم افزار ارزش قائل نیستند. درباره تولید محتوا هم همین وضعیت 
صادق اس��ت. با پیگیری هایی ک��ه در اتاق بازرگان��ی انجام دادیم، 
گام های مثبتی در این زمینه برداشته شده تا دانش فنی، نرم افزارها 
و محتوای دیجیتال دارای ارزش ش��وند. همچنین در آینده مسلما 
در حوزه صنعت بالک چین، تش��خیص آثار هنری و NFT هم که 
جز دارایی های نامشهود هستند، اقداماتی انجام خواهد گرفت. البته 
در دنیا این مسئله حل شده است. همانطور که می بینیم 10 شرکت 

برتر دنیا همین شرکت های فناوری اطالعات هستند.

معاوننظارتسازمانبورسخبرداد
ادامهبورسیشدناستارتآپها

مع��اون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
از ادامه روند ورود اس��تارت آپ ها به بازار س��رمایه خبر داد. علیرضا 
ناصرپ��ور به درج نماد تپس��ی به عنوان نخس��تین اس��تارت آپ در 
فرابورس اش��اره ک��رد و گفت: فرابورس رون��د پذیرش حدود چهار 
مجموعه را به صورت همزم��ان پیش می برد. البته روند پذیرش به  
خاطر ابهامی که در دس��تورالعمل وجود داشت متوقف شده بود که 
خوش��بختانه این ابهام در اولین جلس��ه هیأت مدیره برطرف شد و 

پذیرش صورت گرفت.
او با بیان اینکه روند بررسی سایر شرکت ها نیز ادامه دارد، افزود: 
س��ایر اس��تارت آپ ها نیز پذیرش می ش��وند. باید مورد به مورد در 

هیأت پذیره فرابورس بررسی و تایید شوند.
براساس این گزارش، شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 
با نماد معامالتی »تپسی« 29 دی ماه سال گذشته در گروه رایانه و 
فعالیت های وابس��ته به آن، زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار پذیرش 
ش��ده بود و در هفت��م آذرماه پس از احراز تمامی ش��رایط پذیرش 
در فهرس��ت نرخ های فرابورس ایران درج ش��د. در این راستا، امیر 
هامونی، مدیرعامل س��ابق فرابورس با اش��اره به اینکه اخیرا ضوابط 
خاص اس��تارت آپ ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم و در سازمان 
بورس نیز تصویب ش��ده اس��ت، گفته بود: در قدم نخس��ت شرکت 
تپس��ی به عنوان اولین استارت آپ در فرابورس پذیرش شده و سایر 
اس��تارت آپ ها مثل فیلیمو نیز درخواس��ت پذیرش در فرابورس را 

داده اند که در حال بررسی است.
امیر هامونی با تاکید بر اینکه ش��رکت های اس��تارت آپی به دلیل 
دارایی های نامش��هود زیادی که دارند نس��بت به سایر شرکت های 
بازار سرمایه با ریس��ک باالتری مواجهند، افزود: به همین دلیل در 
قدم اول برای عرضه اولیه این ش��رکت ها، سهام آنها به مردم عرضه 
نمی شود بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق مشارکت صندوق های 
سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی عرضه اولیه انجام خواهد شد.

یادداشت

فرصت امروز: به نظر می رسد که دالر همچنان یکه تاز انتظارات در بازار 
س��هام اس��ت. پس از آنکه دور تازه مذاکرات وین بدون هیچ نتیجه ای در 
هتل کوبورگ به پایان رسید و دیپلمات های اروپایی، پیش نویس های ایران 
را ناامیدکننده خواندند، قیمت دالر با شروع این هفته برای دومین بار در 
س��ال جاری به باالی مرز 30 هزار تومان رسید. همین امر عامل محرکی 
شد تا ش��اخص بورس تهران پس از یک هفته روند منفی باالخره در روز 
یکشنبه به مدار صعودی برگردد و سبزپوش شود. هرچند که با افت قیمت 
اس��کناس س��بز آمریکایی در معامالت روز دوشنبه شاخص بورس تهران 
بار دیگر قرمزپوش ش��د. تغییر در قیمت دالر، اثر قابل توجهی بر عملکرد 
بورس تهران و انتظارات سرمایه گذاران دارد، چراکه رشد یا افت قیمت ارز 
می تواند س��ود شرکت ها را به آسانی دستخوش تغییر کند. این اثرگذاری 
از دو جهت امکان پذیر اس��ت؛ دسته اولی که به سرعت از تغییرات قیمت 
ارز اثر می   پذیرند، شرکت هایی هستند که فروش دالری یا به عبارت بهتر 
صادرات دارند و از این رو قیمت محصوالت آنها در بازارهای جهانی تعیین 
می ش��ود. این وضعیت باعث می شود ارزش ریالی فروش آنها در قیمت ارز 
تقسیم شود. در کنار این نمادها همچنین نمادهای دیگری هم هستند که 
صادرات ندارند، اما قیمت گذاری محصول آنها برمبنای قیمت ارز و قیمت 
جهانی محصوالت دیگر انجام می شود. این نمادها نیز در شرایطی که بهای 
ارز دستخوش تغییر شود از این تغییرات منتفع یا متضرر خواهند شد. روز 
گذشته در حالی قیمت دالر در صرافی های بانکی با افت اندکی به 27 هزار 
و 800 تومان رسید که این مهم )در کنار کاهش قیمت انس جهانی طال( 
در بازار سکه از شتاب رشد قیمت ها کاست و در بورس تهران نیز به افت 

865 واحدی نماگر اصلی تاالر شیشه ای دامن زد.
االکلنگشاخصکلوشاخصهموزن

بازار سرمایه در پانزدهمین روز آذرماه، روند پرنوسانی داشت و شاخص 
بورس تهران در حالی که در ساعات میانی معامالت تا رقم یک میلیون و 
345 هزار واحد افزایش یافته بود، اما در س��اعات پایانی روندی نزولی به 
خود گرفت و با ایس��تادن روی رقم یک میلیون و 342 هزار واحد به افت 
865 واحدی بس��نده ک��رد. در جریان معامالت روز دوش��نبه 15 آذرماه، 
شاخص کل بورس با کاهش 865 واحدی به رقم یک میلیون و 342 هزار 
واحد و شاخص هم وزن با 426 واحد افزایش به رقم 363 هزار و 768 واحد 
رس��ید. در سومین روز معامالتی هفته، بیش از 4 میلیارد و 865 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 29 هزار و 75 میلیارد ریال در 
بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش 2 هزار 
و 92 واح��دی و ش��اخص بازار دوم نیز افزایش 2 ه��زار و 849 واحدی را 

تجربه کردند. همچنین گروه اداره بازارهای مالی با 27 هزار و 421 معامله 
به ارزش 2 هزار و 220 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 30 هزار و 811 
معامله به ارزش یک هزار و 935 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 25 
ه��زار و 241 معامله به ارزش یک هزار و 826 میلیارد ریال، گروه خودرو 
ب��ا 31 ه��زار و 676 معامله به ارزش یک هزار و 749 میلیارد ریال و گروه 
چندرشته ای صنایع با 12 هزار و 29 معامله به ارزش 905 میلیارد ریال در 
صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس 
با 315 واحد، شرکت پتروشیمی پردیس با 249 واحد، بانک ملت با 248 
واحد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 215 واحد و شرکت مبین 
انرژی خلیج فارس با 192 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
بورس داشتند. در س��وی مقابل نیز شرکت ملی صنایع مس ایران با یک 
هزار و 901 واحد، شرکت پتروشیمی فناوران با 379 واحد، شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با 366 واحد، ش��رکت پاالیش نفت تهران با 221 واحد و 
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با 192 واحد با بیشترین تاثیر منفی 
بر ش��اخص بورس همراه شدند. در آن س��وی بازار سرمایه نیز آیفکس با 
شاخص بورس تهران همراه شد و 28 واحد افت کرد. در جریان معامالت 
س��ومین روز هفته در فرابورس ایران، شاخص کل فرابورس با کاهش 28 
واحدی به رقم 19 هزار و 181 واحد رس��ید. بیش از یک میلیارد و 891 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 478 هزار و 666 میلیارد 
ریال دادوستد شد. شرکت فرابورس ایران با 9 واحد، مجتمع جهان فوالد 
س��یرجان با شش واحد، ش��رکت تولید نیروق برق دماوند با چهار واحد، 
شرکت پتروشیمی تندگویان با چهار واحد و شرکت پاالیش نفت الوان با 
دو واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی با 11 واحد، ش��رکت پتروشیمی زاگرس 
با هش��ت واحد، شرکت پتروش��یمی مارون با هشت واحد، شرکت پلیمر 
آریاساس��ول با 7.8 واحد و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با هفت 
واحد با بیش��ترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند. دیروز در 
فرابورس ایران همچنین به مدد عملیات بازار باز که اوراق بین بانکی معامله 
ش��د بیش از 48 هزار و 158 میلیارد تومان داد و س��تد شد با این حساب 
ارزش معامالت دو بازار به بیش از 52 هزار میلیارد تومان رسید، اما عمده 
ای��ن ارزش مربوط به عملیات بازار باز بین بانک ها و فروش اس��ناد خزانه 
اسالمی بین خودشان است که این رقم در معامالت فرابورس ثبت می شود.

بازارسرمایهدرنقطهجذاب؛چراوچگونه؟
بازار سرمایه در ماه های اخیر دچار افت و خیزهای زیادی بوده و برآیند 
آن شرایط کنونی را رقم زده که به گمان کارشناسان در نقطه جذابی قرار 

دارد. موضوعی که نه به »گمان« بلکه با اس��تناد بر آمار و مستندات قابل 
اثبات بوده و بارقه های امید را در دل سهامداران روشن نگه داشته است. به 
گزارش سنا، »روند سودآوری شرکت های تحت پوشش بورس تا پایان سال 
ادامه دارد و با توجه به تصمیمات اخیر دولت، این روند در سال آینده هم 
ادامه خواهد داش��ت. طبق آمارها در سایت کدال، گزارش هشت ماه اخیر 
شرکت های بورسی مثبت بوده و تمام شرکت ها در وضعیت بسیار مناسبی 
قرار دارند، به این معنا که حتی خیلی از ش��رکت ها، 100 درصد بیشتر از 
مدت مشابه سال قبل فروش داشته و سودآوری خوبی دارند. بر این اساس، 
نس��بت P/E بازار بس��یار کاهش یافته و عددها برای خرید بسیار جذاب 
هستند.« این صحبت های اخیر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس است 
که به تازگی در جمع خبرنگاران مطرح کرده است. در حال حاضر، موضوع 
ارزندگی در بازار سرمایه به دنبال افت قیمت ها در این بازار و افزایش نرخ 

سود در بازار پول بیش از گذشته مورد توجه فعاالن بازار سرمایه است.
در همین راستا، علی خسروشاهی رئیس هیأت مدیره سبدگردان »کارا« 
می گوید: »این کاهش قیمت ها در بازار سهام سبب ارزندگی بیش از پیش 
بس��یاری از سهام شرکت ها شده است. سرمایه گذارانی که تاکنون حوصله 
به خرج داده و سهام ارزشمند خود را حفظ کرده اند، در قیمت های فعلی 
فقط س��هام بنیادین و س��ودآور خود را نگه دارند. با وجود اینکه شاخص 
کل به اعداد ابتدای س��ال نزدیک ش��ده است، اما بسیاری از سهام اصالح 
بیش��تری نسبت به شاخص داشته اند و قیمت هایی پایین تر از قیمت های 

سال گذشته را تجربه می کنند.«
همچنی��ن آراد پورکار، کارش��ناس بازار س��رمایه اعتقاد دارد: »س��هام 
دالرمحور و س��هم هایی که ازP/E مناسبی برخوردارند، می توانند بازدهی 
معقول��ی را به ش��رط س��رمایه گذاری میان مدت و بلندم��دت در اختیار 
س��هامداران قرار دهند. س��رمایه گذاری در این دست شرکت ها از ریسک 
چندانی برخوردار نیست و سهامداران می توانند بازدهی بیشتری را از بازار 
س��رمایه نسبت به دیگر بازارها کس��ب کنند.« به گفته وی، »سهامداران 
باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که همه س��هم ها ارزنده نیست، بلکه 
نمادهایی که تولید و فروش خوبی داش��تند و س��ود معقولی را شناسایی 
کرده اند به عنوان س��هام مناسب برای س��رمایه گذاری باید انتخاب شوند؛ 
بنابراین ضروری است س��هامداران با مطالعه و تحلیل مناسب به خرید و 
فروش بپردازند.« رضا نازی، قائم مقام مدیرعامل »هلدینگ آتیه خواهان« 
نیز می گوید: »بازار س��رمایه در حال تطبیق خود با فضای تورمی کنونی 
است و به نظر می رسد در دو سه ماه پایانی سال جاری همزمان با کاهش 
فروش اوراق دولتی با شرایط خوبی در بازار سرمایه رو به رو خواهیم بود.«
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نوسان بورس در نیمه آذرماه

به عقیده یک کارش��ناس بازار س��رمایه، رها شدن سهام عدالت توسط 
متولی��ان موجب ش��ده تا ارزش بازاری این س��هام با وج��ود ارزنده بودن، 
یک چهارم ارزش واقعی باش��د. حمیدرضا جیهانی در م��ورد ارزنده بودن 
پرتفوی س��هام عدالت به »فارس« گفت: سهام عدالت به ذات یک ترکیب 
ارزنده ای از سهام شرکت های مختلف است که در دهه 80 دولت تصمیم 
گرفت به دهک های پایین درآمدی جامعه یک س��ری از سهام شرکت های 
ارزنده و تولیدی را که دارای ارزش افزوده باالیی بودند را در قالب س��هام 
عدال��ت اختص��اص دهد. به گفته وی،  از س��ال 98 ت��ا 1400 دولت قبل 
می خواس��ت ظرفیتی برای تأمین مالی دولت انج��ام دهد و نیز به خاطر 
ش��رایط کرونایی می خواس��ت کمکی به دارندگان سهام عدالت بشود، در 
نتیجه اعالم کرد س��هام عدالت که اقس��اط آن از محل سود تقسیم شده 
شرکت های سرمایه پذیر تسویه ش��ده را آزاد کند، اما متأسفانه دارندگان 
س��هام عدالت به دلیل نیاز مالی که داش��تند این سهام را به ثمن بخس و 
بهای ناچیز فروختند، اما کارگزاری ها و بانک ها پول مردم را دیر پرداخت 
کردند. اتفاق بعدی این بود که شرکت های سرمایه گذاری استانی مرتبط با 
سهام عدالت وارد بورس شدند، اما با توجه به شرایط منفی بازار، ارزش روز 
سهام عدالت یک چهارم شد و دارندگان سهام عدالت مجبور شدند، دارایی 

ارزشمند خود را به یک چهارم قیمت واقعی بفروشند.
این کارش��ناس بازار سرمایه در مورد اینکه آیا عدم وجود بازارگردان در 
س��هام عدالت موجب ریزش قیمت شده است، گفت: چون سهام در بازار 
یک قیمت سیال و در حرکتی دارد، نیازمند این است که سهام هر شرکت 
توس��ط سهامداران عمده مدیریت شود و توسط بازارگردانان مراقبت شود 
که از میزان ارزندگی سهام کاسته نشود، اما در سهام عدالت چون متولی 
خاصی نداشته، این دّر گرانبها همانند یک بچه یتیم به دست سفته بازان 
افتاد، چون دولت حاکمیت شرکتی در شرکت های سرمایه گذاری استانی 

را پیگیری نکرد، در نتیجه س��هام همه شرکت های سرمایه گذاری که وارد 
بازار س��رمایه ش��د، افت کردند، در حالی که باید حاکمیت شرکتی طبق 

دستورالعمل بورس برای همه شرکت های بورسی رعایت شود.
جیهانی در مورد جایگاه ش��رکت های تعاونی شهرس��تانی سهام عدالت 
نیز گفت: در س��اختار اولیه برای س��هام عدالت در قالب چارچوب تعاونی 
شهرس��تانی و تعاونی های قشری تعریف ش��دند که این دو نوع تعاونی در 
کنار یکدیگر نمایندگان اعضای مجمع اتحادیه کش��وری سهام عدالت را 
انتخاب می کردند، اما متأس��فانه اغلب اعضای تعاونی ها آش��نایی با اصول 
هیأت مدیره و مدیریت آشنایی نداشتند و افراد خاصی از طرف سهامداران 
انتخاب ش��دند که این افراد روی موج س��وار ش��ده و تعاونی های س��هام 
عدالت شهرس��تانی نتوانستند طبق قانون تجارت عمل کنند و ارزش این 
س��هام را نگه دارند.  او در پاسخ به اینکه وقتی شرکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی سهام عدالت وارد بورس شدند، دیگر شرکت تعاونی سهام عدالت 
شهرستانی چه جایگاه و یا مأموریتی در آن دارد؟ افزود: در ساختار قانون 
اساس��ی کش��ور به لحاظ مدیریت اقتصادی، کامال مترقیانه س��ه ضلع در 
نظر گرفته اس��ت که در کنار بخش دولتی و  خصوصی، بخش تعاونی در 
قالب ش��رکت های سهامی خاص و عام در نظر گرفته شده و شرایط برای 
ش��رکت های سهامی عام تعاونی این است که از نظر ساختار داخلی مانند 
انتخابات و هیأت مدیره تابع قانون تعاون هستند، اما از نظر مراودات مالی و 
خارج از شرکت تابع قانون تجارت کشور هستند؛ یعنی یک شرکت سهامی 
ع��ام تعاونی از نظر داخلی تابع قانون تع��اون و از نظر معامالت و مراودات 

مالی تابع قانون تجارت است. 
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، زمانی که تعاونی های سهام عدالت 
به صورت ش��رکت های سرمایه گذاری استانی تشکیل و وارد بورس شدند، 
در واقع ش��رکت های تعاونی شهرستانی به نمایندگی از اعضا دارای سهم 

آنها بوده و حق رأی دارند و می تواند اعمال رأی کند.
وی در مورد اینکه چگونه سهامدار عمده در شرکت های تعاونی سهامی 
عام شکل می گیرد؟ گفت: برای تشکیل سهامدار عمده و مدیریت حرفه ای 
شرکت های تعاونی سهامی عام باید چند شرکت تعاونی شهرستانی با هم 
رایزنی کنن��د و در قالب یک صندلی هیأت مدیره اعمال مدیریت کنند یا 
اینکه اگر در ش��رکت های س��هامی عام معمولی سه پنجم از صندلی های 
هیأت مدیره را به دست بگیرند، می توانند اکثریت سهام و مدیریت شرکت 
را مدیریت کنند. در حالی که در ش��رکت های س��هامی عدالت هیچ کس 
نمی تواند سهامدار عمده باشد، مگر اینکه به صورت گفتمانی و البی چند 
ش��رکت تعاونی کنار هم قرار بگیرند و بتوانند یک صندلی هیأت مدیره را 
تشکیل دهند. جیهانی در مورد مجمع شرکت های سرمایه گذاری استانی 
و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها ادامه داد: براساس ضوابط و بخشنامه 
س��ازمان بورس باید حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ناشران بورسی 
رعایت ش��ود. همچنین اعضای غیرموظف هیأت مدیره از بین سهامداران 
غیرکنترلی انتخاب می شود تا ساختار نظارت در یک شرکت سهامی پیاده 
شود یا اینکه کمیته حسابرسی داخلی باید ایجاد شود که به ریاست یک 
عضو هیأت مدیره مستقل و غیروابسته باشد و مجموعه این موارد، حاکمیت 
ش��رکتی در یک شرکت سهامی عام اجرا می شود که باید در شرکت های 

تعاونی سهام عام هم قابل پیاده شدن باشد. 
به گفته این کارشناس، قابلیت گسترش اقتصادی برای تک تک اعضا در 
این حاکمیت ش��رکتی دیده شده است. اگر از روند بهینه اعمال مدیریت 
در شرکت های سرمایه گذاری استانی استفاده نشود، مردم در تصمیم گیری 
سرنوش��ت خود نمی توانن��د دخالت کنند و ی��ک راه دخالت مردم اعمال 
مدیریت از طریق سهامداران عمده به نمایندگی از مشموالن سهام عدالت 

است.
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ازکمبودسازتاپیانوی۹00میلیونی!
گزارش میدانی از بازار س��ازهای موس��یقی حاکی از 10 برابر شدن 
قیمت این کاالها طی س��ه س��ال اخیر و کمبود س��از است، تا جایی 
که محدوده قیمت پیانوی آکوس��تیک به 170 تا 950 میلیون تومان 
رسیده است؛ البته این ساز به دلیل قیمت باال، تقاضای خیلی کمی هم 
دارد. به گزارش ایس��نا، واردات کاالهای گروه 4 از سال 1397 ممنوع 
ش��ده و امکان ترخیص ندارند و طی سال های اخیر هم محموله هایی 
از این گروه از جمله خودرو، لوازم خانگی و ... در گمرکات دپو ش��ده 
است. براساس گزارش های گمرک، حدود 80 میلیون دالر کاالی گروه 
4 از زمان ممنوعیت دپو شده است. آالت موسیقی نیز یکی از کاالهای 
گروه 4 در بین اقالم دپوش��ده اس��ت. اما اخیرا گزارش هایی مبنی بر 
پیگیری ترخیص محموله 11 کانتینری ابزار و آالت موس��یقی  برند 
»یاماها« در گمرک بوش��هر منتشر شد. در نهایت سخنگوی گمرک 
اعالم کرد که این محموله از س��ال 1398 وارد گمرک ش��ده ولی به 
دلیل ممنوعیت واردات اقالم گروه 4 و مغایرت کد تعرفه و شرح کاال 

در ثبت سفارش، گمرک مانع از ترخیص آن شده است.
برای بررس��ی وضعیت بازار س��ازهای موس��یقی بعد از س��ه سال 
ممنوعیت، س��ری به بازار این کاال زدیم. مغازه دار اول که بیشتر پیانو 
می فروش��د، می گوید ساز در بازار کم است. البته وضعیت گیتار بهتر 
اس��ت چراکه در داخل از سوی شرکت های ایرانی، تولید می شود، اما 
درباره پیانو که فقط چند کش��ور در جهان قابلیت تولید آن را دارند، 
وضعیت فرق می کند و قیمت آن هم طی س��ه س��ال اخیر تقریبا 10 
برابر ش��ده است. البته طبق گفته های این فروشنده تا یک سال اخیر 

هم پیانو به کشور وارد شده، اما ساز جدیدتر از آن در بازار نیست.
در ویترین مغازه بعدی ترکیبی از سازهای پیانو، گیتار، هنگ درام 
و گیتار برقی  به چش��م می خورد. این فروشنده درباره مشکالت بازار 
ساز در زمان ممنوعیت واردات می گوید: شبیه برخی از سازها به ویژه 
گیتار در کشور تولید می ش��ود و در مواردی هم کاالهایی غیرقانونی 
وارد ش��ده است. البته همچنان سه شرکت پیانوی دیجیتال به کشور 
وارد می کنند، اما پیانوی آکوس��تیک از بارهای قدیمی اس��ت و طی 
سال های اخیر وارد نشده است. البته این نوع پیانو به دلیل قیمت باال 

مشتری زیادی هم ندارد.
اظهاراتضدونقیضدربارهوارداتپیانو

این فروش��نده همچنان می گوید که در این مدت برای واردات ادوات 
موسیقی ارز به اشخاص داده نمی شده، اما دست شرکت ها برای واردات 
باز اس��ت. بنابراین بیش��تر سازها در بازار در دس��ترس است. البته این 
صحبت ها از سوی یک فروشنده دیگر نیز تکرار شد. اما مغازه دار بعدی 
که عالوه بر پیانو، گیتار، هنگ درام و گیتار برقی، بعضی سازهای داخلی 
از جمله تار و تنبک هم عرضه می کند، حرف هایی خالف فروش��ندگان 
قبلی می زند: پیانوهای موجود در بازار همه تولید قبل از س��ال 2018 
هس��تند و در این م��دت وارداتی صورت نگرفته اس��ت، اما با توجه به 
تولید س��ازهای ایرانی در گذشته و شباهت گیتار به این سازها، تولید 
این محصول با کیفیت کمتر از کاالی خارجی انجام می ش��ود و در این 
ش��رایط هم فروش داخلی ها بیشتر ش��ده است. در مواردی هم ممکن 
است کاال به صورت غیرقانونی وارد شود. فروشنده بعدی اما از مشکالت 
تامین متعلقات ساز می گوید: مشکل فقط کمبود سازهای پیانو، گیتار 
ویالن نیست، بلکه تامین کاالی باکیفیت و همچنین متعلقات ساز مثل 
سیم و کیف های محکم برای محافظت از ساز هم با مشکل مواجه است. 
چراکه این اقالم وارداتی هستند. قیمت ها هم از سال 1396 تاکنون 10 
برابر شده است. این مغازه دار هم می گوید بخشی از کاالها قبل از سال 
1397 وارد ش��ده اند، اما به طور کلی امکان واردات با هزینه بسیار باال 
وجود دارد. به طوری که در موارد زیادی قیمت س��ازها بیش از قیمت 
دالری آنها  در داخل فروخته می ش��ود، چون مغازه دار هم آن را گران 
خریده است. درباره کاالی قاچاق هم مطمئن نیستم چون فروشندگان 

درباره جزییات واردات اطالعات زیادی ندارند.
قیمتسازهایمختلف

براساس گفته های فروشندگان در این بازار، سازهای پرطرفدار پیانو، 
گیتار و هنگ درام هستند که گیتار و هنگ درام در داخل هم تولید 
می شوند. محدوده قیمت پیانوی دیجیتال 30 تا 120 میلیون تومان، 
پیانوی آکوستیک 170 تا 950 میلیون تومان، گیتار 700 هزار تومان 

تا 60 میلیون تومان و هنگ درام هفت تا 16 میلیون تومان است.
شائبههایدربارهوارداتساز

با اظهارات ضد و نقیض مغازه داران درباره واردات، پرسش اساسی که 
مطرح می شود این است که با وجود ممنوع الورود بودن ادوات موسیقی از 
سال 1397 تاکنون، آیا شرکت های واردکننده به طریقی امکان واردات 

داشته اند یا کاالهای جدید به طور غیرقانونی به کشور وارد شده است.

نماگربازارسهام

طرح واردات خودرو با وجود تایید ش��ورای نگهبان همچنان در مرحله 
بازبینی قرار دارد و به دلیل ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تش��خیص از 
طرح ساماندهی صنعت خودرو، جهت اصالح به مجلس بازگردانده شد. به 
نظر می رسد با وجود طی شدن مراحل اجرایی این طرح، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام این موضوع را همراه با ایرادات اساسی برای ساختار اقتصادی 

کشور عنوان کرده است.
طرحوارداتخودرودرهالهایازابهام

به گزارش آرتان پرس، طرح واردات خودرو با وجود تایید شورای نگهبان 
همچنان در مرحله بازبینی قرار دارد. روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که از نظر ش��ورای نگهبان، ابهامات طرح رفع ش��ده و این شورا 
نس��بت به آن ایرادی ندارد، اما باز هم برای بازبینی به مجلس بازگردانده 

شد تا عیوبی که برخی از کارشناسان به آن وارد کرده بودند رفع شود.
براس��اس قانونی که به زودی به دولت ابالغ خواهد شد، واردات خودرو 
مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو 
و خدمات مرتبط با صنایع نیرومحرکه صورت خواهد گرفت و تنها ش��رط 

واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده است.
نزدیکشدنطرحوارداتخودروبهمراحلاجرا

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس نی��ز در این باره اظهارنظر 
کرد و گفت : با توجه به اظهارات س��خنگوی ش��ورای نگهبان مبنی بر 
تایی��د طرح در ش��ورای نگهبان، طرح واردات خ��ودرو به مجلس برای 
ابالغ باز می گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد ش��د، لذا پیش بینی 
م��ا این اس��ت که واردات خ��ودرو از ماه آینده احتم��اال اجرایی خواهد 
ش��د. فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین 
وضعیت طرح واردات خودرو گفت: اگر شورای نگهبان این طرح را تایید 
کند، طرح به مجلس بازمی گردد و رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور 
اعالم می کند. دولت  نیز این قانون را به روزنامه رسمی اعالم می کند تا 
درج شود. 20 روز پس از زمان درج در داخل کشور و در خارج از کشور 
بعد از دو ماه الزم االجرا می ش��ود. مراحل اداری قبل از درج در روزنامه 
هم زمان زیادی را نمی خواهد و به نظر می رسد که این طرح تا یک ماه 

بتواند عملیاتی شود.

نگرانیمجمعتشخیصمصلحتنظام
طرح واردات خودرو با وجود تایید ش��ورای نگهبان همچنان در مرحله 
بازبینی قرار دارد. هادی طحان نظیف، س��خنگوی ش��ورای نگهبان ضمن 
اعالم موافقت شورا با طرح مجلس این موضوع را مورد تاکید قرار داده که 
ش��ورای نگهبان در مرحله قبل نیز اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی 
نسبت به آزادسازی مشروط خودرو نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرده 
که این ابهامات برطرف ش��د. هم اکنون نیز ش��ورای نگهبان نسبت به این 
طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد. به گزارش آرتان پرس، هفته گذشته و پیش 
از اعالم نظر شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نامه ای به ش��ورای نگهبان، برای بار دوم به تکرار اش��کاالت طرح 
مجلس پرداخت. بنابر این هیأت عالی نظارت مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام طرح س��اماندهی صنعت خودرو )واردات مشروط خودرو( را مغایر با 
سیاس��ت های کلی نظام و اقتصاد مقاومت��ی خوانده. این نهاد در نامه دوم 
خ��ود نیز اصالحات مجلس را ناکافی و به ش��ورای نگهبان اعالم کرده که 

ایرادات سابق این هیأت، همچنان به قوت خود باقی است.

سرانجام طرح واردات خودرو به کجا رسید؟

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور ضمن 
ابراز خرس��ندی از مونتاژ موتورسیکلت های هوندا 125 انژکتوری در سال 

جاری، بر توجه به ذائقه و نیاز مشتری در بازار موتورسیکلت تاکید کرد.
حبی��ب اهلل محم��ودان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اش��اره به 
وضعیت تولید موتورسیکلت در سال جاری عنوان کرد: تولید موتورسیکلت 
نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته، اما خوشبختانه کارخانجات 
تولیدکننده موتورس��یکلت اقدام به مونتاژ موتورسیکلت های طرح هوندا 

125 انژکتوری که متقاضی زیادی در بازار دارند، کرده اند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه عرضه موتورس��یکلت در بازار باید براس��اس نیاز 
مشتری صورت بگیرد، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما بدون توجه به نیاز 
بازار موتورسیکلت هایی تولید می شوند که در مناطق روستایی و شهرهای 
درجه سه کاربردی ندارند. به عنوان مثال تحمیل موتورسیکلت های طرح 
اس��کوتر به مناطق روس��تایی اجحاف در حق آنان اس��ت. زیرا این مدل 
موتورس��یکلت ها نمی توانند پاس��خگوی نیاز کش��اورزان، کسبه خرده پا، 
معلمان و حتی کارمندان در روستاها باشند و اغلب موتورسیکلت های سی 

جی در روستاها با استقبال بیشتری مواجه می شوند.
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه س��ازان موتورسیکلت کشور با 
اشاره به این نکته که نباید تنها به تولید موتورسیکلت های جدید و یا طرح 
قدیم بسنده کرد، گفت: همانطور که هم اکنون در کنار موتورسیکلت های 
جدید، مدل هوندا 125 مونتاژ می ش��ود باید برای هر منطقه ای مطابق با 

وضع موجود نسخه پیچید.
محمودان با بیان اینکه عدم توجه به ذائقه مشتری در بازار موتورسیکلت 
ضد سیاس��ت های تجاری اس��ت، اذعان داش��ت: اگر مناطق شهری را که 
دارای تراکم جمعیت اس��ت به اس��تفاده از موتورسیکلت های با آالیندگی 
کمتر و اس��تانداردهای روز تش��ویق کنیم ناخودآگاه این بهسازی موجب 

می ش��ود ساکنان مناطق روستایی نیز با موتورسیکلت های روز آشنا شده 
و در نهایت به اس��تفاده از آنها روی خواهند آورد، اما تحمیل آنها نگرشی 

ضدعقالتی، ضدانسانی و حتی ضدتجاری است.
وی در ادامه با تصریح بر اینکه فروش موتورس��یکلت های دست دوم در 
بازار با قیمت 50 درصد باالتر از موتورس��یکلت های صفر مایه شرم است، 
گفت: این موتورس��یکلت ها با ش��رایط و مزایایی مانند خرید اقساطی به 
جامعه تحمیل ش��ده و از طرف دیگ��ر مصرف کننده واقعی ناچار به خرید 
موتورسیکلت دست دوم با قیمت 50 درصد باالتر از مدل های صفر است و 

متاسفانه کسی پاسخگوی این وضعیت نیست.
نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با 
انتقاد از عدم وجود دیدگاه کارشناس��انه در پیکره وزارت صمت افزود: در 
دولت دوازدهم افراد محافظه کاری در بدنه وزارت صمت حضور داش��تند 
که کاری از دس��ت آنها س��اخته نبود، اما تیم جدید وزارت صمت در کل 
برنامه ای برای توسعه صنعت موتورسیکلت ندارند و یا به عبارتی نمی دانند 

چه می خواهند بکنند.
محمودان با اشاره به عرضه قطعات خودرو و موتورسیکلت در نمایشگاه 
سوریه اظهار داش��ت: این نمایشگاه در حالی قرار است برگزار شود که ما 
فاقد ش��روط الزم برای صادرات قطعه به س��وریه هس��تیم. از طرف دیگر 
کشتی های حامل با بیمه های سنگین مواجه هستند و در کنار آن مسائل 
مال��ی و بانک��ی وجود دارد و از همه مهمتر کش��ور ما هن��وز وارد مرحله 
اقتصادی س��ازی برای صادرات نشده است. اقتصادی سازی به این معنا که 
تولیدات ما عالوه بر کیفیت مطلوب باید دارای قیمت مناس��ب در عرصه 
بین الملل باش��د که کشور چین در حال حاضر به این مرحله دست یافته 

است.
وی ادام��ه داد: بنابراین صادرات در وهله اول نیازمند حمل و نقل ایمن 

و بی دغدغه اس��ت و در مرحله بعد نیاز به اقتصادی س��ازی است که بدین 
منظ��ور باید مواد اولیه ارزان، تس��هیالت وی��ژه و معافیت های مالیاتی در 
اختی��ار تولیدکنندگان قرار گیرد تا صادرکنن��ده اطمینان یابد اگر از کاال 
س��ودی دریافت نک��رد حداقل از امتیازات صادرات بهره مند خواهد ش��د. 
بنابرای��ن تنها به کارگیری لفظ صادرات کفای��ت نمی کند چراکه اقتصاد 
شوخی بردار نیست و این ساده انگاری درخصوص نمایشگاه سوریه نیز قطعا 

به شکست خواهد انجامید.
نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه س��ازان موتورسیکلت کشور 
با اش��اره به ش��عری از س��عدی خاطرنشان کرد: ش��عر »بوریا باف اگرچه 
بافنده س��ت، نبرندش به کارگاه حریر« مصداق آقایانی است که به عنوان 
کارش��ناس اقتصادی در بدنه وزارت صمت قرار گرفتند در حالی که اصال 

برای این کار مناسب نیستند.
محمودان در پاسخ به این سوال که تقاضا برای چه نوع موتورسیکلت هایی 
در بازارهای صادراتی بیش��تر است، گفت: خوشبختانه موتورسیکلت های 
کار در یم��ن، س��وریه، ع��راق و مصر با ایران یکس��ان و معموال ش��امل 
موتورس��یکلت های هوندا س��ی جی 125 یا باکسر هس��تند اما چینی ها 
در این بخش نیز موتورس��یکلت های کار متنوعی را به کشورهای مذکور 
تحمیل می کنند. البته اکثر موتورسیکلت های کار به دلیل عدم روابط میان 
کش��ورها از نظر ظاهری مشابه هم هستند و اگر بخواهند روابط دوگانه و 

چندگانه داشته باشند معادالت چینی ها برهم خواهد خورد.
وی تش��ریح ک��رد: موتورس��یکلت کار در کش��ور مص��ر دقیق��ا مانند 
موتورس��یکلت های ایرانی اس��ت اما از نظر قیمتی قادر به رقابت با چین 
نیستیم. اگر موفق به شکست معادالت چینی ها شویم، می توانیم با ایجاد 
روابط اقتصادی بین ایران و پاکستان و بنگالدش و به ویژه مصر )به دلیل 

اشتراکات فرهنگی( در عرصه رقابت با چین موفق عمل کنیم.

بیتوجهیبهذائقهمشتریانموتورسیکلتضدسیاستهایتجاریاست
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: جلســه هم اندیشی با حضور 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و معاونان و 
مدیران مالی و برنامه ریزی و بودجه و مشــترکین در خصوص مسائل 
و مشکالت برخی شهرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن 

کنفرانس این شرکت برگزار شد.
در ابتدای این جلســه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ضمن 
تقدیــر از فعالیت های انجام یافته در شهرســتان هــا گفت: تعامل با 
فرمانداران، مدیران و ســایر دستگاه های اجرایی شهرستان ها یکی از 
رویکردهای مهم شــرکت آب و فاضالب اســت و در این راستا مدیران 
محترم شهرســتان ها باید تمام تالش خود را برای هم اندیشــی و هم 
افزایی بکنند تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن مشــکالت شهروندان را 

مرتفع کنیم.
علیرضا ایمانلو افزود: رســالت حقیقی شــرکت آب و فاضالب ارائه 
خدمات اســتاندارد با کیفیت عالی اســت و در این راستا باید با برنامه 
ریزی دقیق، مدون، کارآمد و مطابق با اســتانداردهای تعریف شــده به 

هدف واقعی خود برسد.
وی ادامــه داد: در جهت ارتقای نظام مدیریت طرح ها و پروژه ها به 
منظور انجام مناســب و مطابق زمان و هزینه پروژه ها و ایجاد ساختار 

اقتصاد مهندسی در پروژه ها و اتمام طرحهای نیمه تمام جدیت کامل 
داشته باشند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همچنین نسبت به رعایت 
بودجه مصوب سال 1400 و کاهش هزینه های جاری و اجتناب از اعمال 

هزینه های غیر ضروری تاکید کرد.
علیرضا ایمانلو تصریح کرد: باید انشعابات غیرمجاز در تمامی شهرستان 

ها شناسایی و مشترکان پر مصرف جریمه شوند.
وی گفت: بحث نگهداری از تاسیســات از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است که با توجه به حجم و تنوع تأسیسات و تجهیزات مورد بهره برداری 

در صنعت آب و فاضالب و عدم توجه درست به نگهداری صحیح و برنامه 
ریزی شده از این تأسیسات، ضمن افزایش روزافزون تعمیرات اضطراری و 
افزایش هزینه های نگهداری باید مدیران استانی به این امر مهم و حیاتی 

اهتمام ویژه داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان افزود: مدیران شهرستان 
ها با برنامه ریزی دقیق و بــا هدف کاهش این تعمیرات و هزینه های 
مربوط به آن خواهیم توانست با بهره گیری از تکنیک های بازرسی دوره 
ای، زمانبندی ســرویس ها، ارائه برنامه های مدون و ســایر بازدیدهای 
پیشــگیرانه در کاهش تعمیرات اضطراری و بدون برنامه نقش بسزایی 

داشته باشند.
ایمانلو با توصیه بر واقعی نمودن درآمدها در قبال هزینه ها، همچنین 
وصول مطالبات سررسید گذشته، نســبت به پایش مشترکین جهت 
شناسایی انشــعابات غیر مجاز و تغییر کاربری شده و خدمات بهینه و 

درست به مشترکین تاکید کرد.
وی در پایان از مدیران شهرستان ها خواست تا با برنامه ریزی دقیق و 
اصولی جهت کنترل آب در کل سال اقدامات شاخص و عملی برداشته 
و با انجام تبلیغات شهری مناسب و مجازی ضمن فرهنگ سازی شاهد 

قطعی و کمبود آب در سطح استان نباشیم.

اراک- فرناز امیدی: رئیس کمیســیون برنامه و بودجه وحقوقی 
شــورای اســالمی کالن شــهر اراک  اظهار کرد: طی جلسه گذشته 
کمیســیون برنامه و بودجه و حقوقی عملکرد 7 ماهه شهرداری مورد 
بررسی و کارشناســی قرار گرفت و  در طی بررسی ها و  شرح گزارشات 
مشخص شد در 7ماهه نخست سال جاری در بحث درآمد حاصله حدود 
۸۵ درصد متمم بودجه محقق شده و شهرداری موظف است تمام تالش 
خود را در راستای درآمدهای کوششی و قانونی در شرایط کنونی حاکم 

بر اقتصاد جامعه به عمل گیرد.

قریشی افزود: در بخش تملک دارایی و سرمایه ای سهم 7 ماهه 4۵0 
میلیارد تومان و  همچنین سهم درآمد 7 ماهه ۶۳۸ میلیارد تومان وصول 

شده است.
وی ادامه داد: در بخش های هزینه ای جاری ۲1۳ میلیارد تومان هزینه 
شده که متأسفانه نشان دهنده عدم رعایت ماده ۲۸ آئین نامه مالی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه وحقوقی شورای اسالمی کالن شهر 
اراک گفت: مبلغ ۲۲۳ میلیارد معادل ۵0 درصد دارایی و سرمایه هزینه 
شــده که علیرغم تذکرات داده شــده در بررسی عملکرد مالی ۶ ماهه 
بودجه همچنان با عدم پیشرفت فیزیکی در بسیاری از پروژه ها و  ضعف 

عملکرد زیر 10 درصد و نزدیک به صفر روبه رو هستیم.
قریشی اضافه کرد: در شــهرداری متأسفانه با کسری درآمدی 11۳ 

میلیاردی که کثیر آن مرتبط با ردیف درآمدی است رو به رو هستیم.
وی بیان داشت:  به شهرداری پیشنهاد داده شد برای رفع مشکالت در 
بخش هزینه ای نسبت به تهیه و تنظیم متمم بودجه 1400 و  اصالح آن 

اقدام کند چراکه این شیوه بودجه نویسی در بحث درآمدی و هزینه ای 
برای شورای ششم مقبول نیست و بودجه باید دارای مطابقت با واقعیات 

موجود باشد.
قریشی اذعان داشت: متأسفانه ردیف هایی در بخش تملک دارایی و 
سرمایه ای مشاهده می شود که شهرداری فاقد اراده و  برنامه برای انجام 

آن هاست و صرفاً جهت پوشش هزینه ای استفاده می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسالمی کالن شهر 
اراک تصریح کرد: شهرداری باید تمام تالش خود را در بخش درآمدهای 
کوششــی و  قانونی به عمل گیرد و  نسبت به تأخیر راه اندازی و استقرار 
سیســتم نرم افزار یکپارچــه درآمد که مدت دو ســال از خریداری آن 

می گذرد هرچه زودتر اقدام کند.
قریشی درپایان خاطرنشــان کرد: مطالبات شهرداری باید در واحد 
وصول اداره درآمد تجمیع شود و با نظام مند کردن شیوه وصول حقوق 

خود را احقاق کند.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره 
به اینکه ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری موجب افزایش درآمد سرانه 

می شود، گفت: افزایش درآمد سرانه سفره مردم را رونق می دهد.
عابدین خرم اعالم کرد: دولت خیزی را در حوزه صنعت و معدن ایجاد 
خواهد کرد که به زودی شاهد آن خواهیم بود. وی با بیان اینکه همدلی، 
هم افزایی و هم راســتایی در توسعه و پیشــرفت اقتصادی و صنعتی 
خیلی مهم اســت، خاطرنشان کرد: نگرش ها در آذربایجان شرقی باید 
نگرش فراملی باشد چون با سه کشور همسایه هستیم. وی گفت: حضور 
فعال و دائمی در بازارهای کشــورهای همسایه ضروری است و در حال 

برنامه ریزی هستیم تا این هدف محقق شود.
خرم با بیان اینکه صنعتگران استان راهکارهای الزم را در این خصوص 
می دانند و اراده این کار را نیز دارند، گفت: مسئوالن نیز باید در خدمت 
تولید باشــند و فضای کســب و کار را ایجاد کنند. وی یادآور شد: 1۹ 
نماینده آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسالمی ظرفیت بزرگی برای 
این استان هستند و پیگیر مسائل تولید و صنعت می باشند البته تمام 

مسئوالن استان به دنبال رفع موانع تولید هستند.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر رفع موانع تولید در استان اظهار 

کرد: باید کسانی که در تولید ایجاد مانع می کنند از کار کنار بروند. خرم 
بــا بیان اینکه در حدود بیش از ۳0 روزی که مســئولیت پذیرفتم ۳۶ 
کارخانه و واحد صنعتی را از نزدیک بازدید کردم، گفت: فاصله مدیریت 
تا بدنه زیاد اســت در حالی که باید مدیــران با کارگران ارتباط نزدیک 
داشته باشند. وی با اشــاره به اینکه فاصله کم مدیر و کارگران موجب 
ایجاد ارتباطات معنادار، افزایش روحیه و باال رفتن بهره وری می شــود، 
اظهار کرد: بحران ها محصول بهره وری پایین هستند. خرم با بیان اینکه 
تعدیل نیرو در استان وجود نداشته و بی تفاوتی بین مدیران و کارگران 

معنایی ندارد، گفت: باید الگوی مدیران موفق را در استان تکثیر دهیم.
وی افزود: به کمک صنعتگران استان چرخه تولید را به صورت مضاعف 
و جهشی تقویت می کنیم تا تولید، اشتغال و ارزش افزوده افزایش یابد. 
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه زمان گفتار درمانی در 
اقتصاد و صنعت استان به سرآمده است، گفت: با مشخص شدن عارضه 
ها باید به صورت چابک به دنبال رفع موانع تولید باشیم. وی خاطرنشان 
کرد: حرکت جهادی در حوزه رفع موانع باید انجام شــود چون شــعار 
سال برای مسئوالن شعار نیست بلکه دستور است و بر این اساس باید 
کمر همت ببندیم و وارد گود شویم. وی اضافه کرد: صنعت آذربایجان 

شرقی در کشــور بارز بوده ولی به مرز فرسودگی ماشین آالت رسیده 
اســت که البته به کمک شرکت های دانش بنیان امکان نوسازی آنها و 
به روز شــدن تکنولوژی واحدهای صنعتی وجود دارد. خرم خاطرنشان 
کرد: شرکت های دانش بنیان می توانند حلقه واسط صنعت و دانشگاه 
باشند و نوسازی را انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه نخبه گرایی می تواند 
کشــور را از بسیاری از تنگناها عبور دهد، گفت: مهندسی معکوس در 
کشورمان تبدیل به مکتب شده است اما با این وجود بهره وری ما پایین 
است ماشین های به روز و نیروی کار ماهر می تواند بهره وری را افزایش 
دهد. استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: نیروی جوان تحصیل کرده و 
دانش آموخته می تواند مزیت اصلی و پیشران صنعت باشد، بر این اساس 

باید صنعت مامنی برای افراد متخصص و نیروی انسانی اهل فن باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  علی طالبی مدیر عامل شرکت 
گازگلستان دربازدید ازپروژه های گازرسانی منطقه آزادشهر و نشست 
خبری با خبرنگاران استان گلستان از گازطبیعی به عنوان یک موهبت 
لهــی نام برد که مصرف کنندگان آنرا برای آیندگان باید حفظ کنند.

وی درادامــه با بیان مطالبی مهم درخصوص فرهنگ ســازی مصرف 
ایمــن و بهینه گازطبیعی ،بر لزوم توجه به این موضوع  مهم و رعایت  
موارد مورد نظــر تاکید نمودند.طالبی به اهمیت گازطبیعی درچرخه 
اقتصــادی کشوراشــاره نمودوگفت:گازطبیعی پــس از انجام مراحل 
مختلف و صرف هزینه های زیاد به چرخه اقتصاد کشــور وارد شــده 
و در اختیار بخشــهای خانگی ،تجــاری و صنعتی قرار می گیرد بنابر 
این شایســته اســت از این نعمت طبیعی با صرفه جویی در مصرف 
آن  صیانت نموده و آنرا برای نســلهای بعدی نیــز نگهداری نمائیم.

مدیرعامل شــرکت گازگلستان درادامه گفت:که امسال ۲ هزار و 400 
میلیارد ریال برای اجرای طرح های گازرســانی مناطق روستایی بویژه 
روســتاهای کوهســتانی، مرزی و دور افتاده، توسعه شبکه شهری و 
شهرک های صنعتی این استان اختصاص یافته است.وی بابیان اینکه 
امسال مشــکلی در تامین گاز مورد نیاز مشترکان باالخص در بخش 

خانگی گلســتان نداریم، افزود: به دلیل واقع شــدن استان در انتهای 
خط شبکه انتقال گاز و درصورت ایجاد برخی مشکالت احتمالی، گاز 
مصرفی واحدهای تولیدی، صنعتی و نیروگاهی اســتان با محدودیت 
مواجه خواهد شد که این واحدها باید از سوخت جایگزین )نفت گاز و 
مازوت( استفاده نمایند.مدیر عامل شرکت گاز گلستان گفت:امسال نیز 
مصرف گاز متناسب با ظرفیت تعیین شده برای مدارس، اماکن مذهبی 
و مدجویان کمیته امداد و بهزیستی گلستان رایگان است و آندسته از 
مددجویانی که اجاره نشین هستند می توانند با ارائه اجاره نامه معتبر 
به ادارات گاز هریک از شهرستان های استان از مصرف رایگان استفاده 
نماینــد. طالبی افزود:تمامی پروژه های گازرســانی کشــور  به برکت 
انقالب وتالش دولتمردان صورت گرفته  بطوری که دراستان گلستان 
تاکنون تمامی شــهرها بهمراه ۹0۶ روستای گازرسانی شده  و بیش از 
7۲ درصد ســبد انرژی استان ،گازطبیعی است.وی در ادامه با اشاره به 
اینکه در زمستان امسال هیچ مشکل کمبود گاز برای مشترکان خانگی 
و تجاری نخواهیم داشــت، ادامه داد: نگران تامین گاز برای مشترکان 
نیســتیم اما برای صنایع محدودیت های انجام می شود که در همین 
خصوص ذخیره ســازی های الزم انجام شــده و سوخت مایع به آنها 

تعلق می گیرد.طالبی با اشاره به افزایش قیمت بهای گاز افزود:با توجه 
به اینکه بیشتر شهرهای گلســتان در اقلیم سه قرار دارد تا 400 متر 
مکعب قیمت گاز افزایش نخواهد داشت، و همانند تعرفه سال گذشته 
حساب می شــود اما از 400 مترمکعب باالتر مشمول افزایش قیمت 
خواهد شــد و در هر پله 40 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.وی 
دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع صرفه جویی 
به بیان اقداماتی ســاده دراین خصوص پرداخت و گفت:تنظیم دمای 
اطــاق بین 1۸ تــا ۲1 درجه ،کم کردن یک درجــه دما که کاهش ۶ 
درصــد در مصرف گاز و 10 درصد هزینــه خانوار را بهمراه دارد،خرید 
لوازم گاز سوز استاندارد،پوشیدن لباسهای مناسب فصل سرما،مسدود 
کردن درزها ،خاموش کردن بخاریهای اتاقهایی که مورد اســتفاده قرار 
نمی گیردو موارد مرتبط دیگر از راههای مهم صرفه جویی در مصرف 
می باشد. مدیرعامل گازگلســتان درادامه برلزوم رعایت نکات ایمنی 
تاکیدنمود وگفت:ضــرورت دارد برای فراهم نمودن رفاه خانواده نکات 
ایمنی منجمله توجه به نشــت وسایل گازسوز،محکم کردن دودکشها 
واطمینان ازســالم بودن و بازبودن مســیرآن ،در دسترس بودن هوای 
کافی برای وسایل گازسوز وسرویس کردن وسایل را مورد توجه قرار داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

انشعابات غیرمجاز شناسایی و مشترکان پر مصرف جریمه شوند

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه وحقوقی شورای اسالمی شهر اراک:

تحقق ۸5 درصد متمم بودجه شهرداری اراک

افزایش درآمد سرانه سفره مردم را رونق می دهد

زمان گفتار درمانی در اقتصاد و صنعت به سرآمده است

مدیر عامل شرکت گاز گلستان :
 امسال مشکلی در تامین گاز مورد نیاز مشترکان باالخص در بخش خانگی گلستان نداریم

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی سد الستیکی فخرآباد رشت
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آب منطقه ای گیالن گفت : 
حجم آب ذخیره شــده سد الستیکی فخر آباد برابر با 4۵0 هزار متر مکعب و 

حجم آب تنظیمی سالیانه آن برابر با ۲ میلیون متر مکعب خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن؛ وحید خّرمی در حاشیه بازدید 
از این پروژه با اعالم این خبر گفت: سد الستیکی فخر آباد با هدف توسعه و بهبود 
آبیاری حدود 1000 هکتار از اراضی شالیزارهای منطقه با پیشرفت فیزیکی ۶0 
درصدی در حال اجرا می باشــد. وی جلوگیری از تداخل آب شــور دریا با آب 
شیرین رودخانه، آبگیری ایمن کانال انحراف آب، ذخیره موقت دبی تراز رودخانه 
و زهکش ها برای تأمین آب کشاورزی، افزایش سطح تراز آب در رودخانه و کاهش هزینه پمپاژ، بهبود شرایط زیست محیطی و تغذیه سفر 
های آب زیر زمینی، بهره برداری توریستی و تفریحی و ساماندهی رودخانه در این محدوده را از دیگر اهداف ساخت سد الستیکی فخرآباد 
رشت عنوان نمود. مدیرعامل آب منطقه ای گیالن افزود: سد الستیکی فخرآباد رشت با طول تاج ۵/40 متر و با ارتفاع الستیک ۵/۳ متر 
در حال احداث است. گفتنی است، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی نیز در 

این بازدید حضور داشت و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت و روند اجرای پروژه قرار گرفت.

از بسیجی نمونه شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر شد
اهواز- شبنم قجاوند: مشــاور وزیر و فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت 
نیرو، از یعقوب دانشی به عنوان بسیجی نمونه پایگاه مقاومت بسیج شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان تقدیر و قدردانی کرد. میثم جعفرزاده از یعقوب دانشی 
فرمانده بســیج پایگاه امام حسین )ع( این شرکت، به عنوان بسیجی نمونه در 
سال 1400 تقدیر کرد. در لوح تقدیر اهدایی مشاور وزیر و فرمانده مرکز مقاومت 
بسیج وزارت نیرو به بسیجی نمونه شرکت برق منطقه ای خوزستان آمده است:  
امروز بســیجیان عزیز در اقشار و طبقات مختلف با شاخصه هایی نظیر ایمان 
عمیق آمیخته به عشــق، معرفت، بصیرت والیت مداری و پایبندی به اصول و 
ارزش های واالی اسالم ناب محمدی )ص( به تکیه گاهی مستحکم برای دفاع همه جانبه از نظام اسالمی و دستاوردهای متعلق به آن 
تبدیل گشته و با تاسی از سنت پاک نبوی، سیره علوی و فرهنگ جهاد و شهادت در راه صیانت از میهن اسالمی و رشد شکوفایی آن در 

عرصه های مختلف آماده مجاهدت و ایثارگری می باشند. 
اینک بنا به پیشنهاد فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شرکت مادر تخصصی توانیر، بر خود فرض میدانم از تالش های چشمگیر 
و اقدامات موثر و ارزشمند جنابعالی در راستای اجرای ماموریت های بسیج در سال 1400، بعنوان بسیجی نمونه پایگاه مقاومت بسیج 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر و تشکر نمایم. بر اساس این گزارش، طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران مستقل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، از یعقوب دانشی به عنوان بسیجی نمونه تقدیر و قدردانی شد. در این مراسم همچنین از روح اهلل قالوند 
از کارکنان ناحیه شمال این شرکت که در مسابقات کشتی فرنگی سنگین وزن پیشکسوتان جهان به مقام نائب قهرمانی رسیده بود با 

اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.

مهندس خلردی مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد :
ثبت 1۰۰ میلیون مترمکعب ریزش باران درشهر ساری

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران ، با توجه به بارش باران اخیر در سال 
جاری در کل استان مازندران متوسط بارندگی به ۲۸ میلیمتر رسید. در این خصوص مهندس خلردی مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب 
منطقه ای مازندران ضمن اشاره به مناطق مرکزی استان که 440 میلیون مترمکعب ریزش بارندگی داشته گفت:  در مجموع بارش های 
روز پنجشنبه در کلیه نقاط استان  7۳۳ میلیون مترمکعب بارش باران گزارش شده است. وی افزود: در میان شهرهای استان مازندران، 
ساری با 100 میلیون مترمکعب ریزش باران بیشترین حجم بارش را داشته و شهر عباس آباد نیز با ثبت ۶4 میلیمتر بیشترین متوسط 
بارندگی را داشته است. فرهاد خلردی اضافه کرد:  14 حوضه آبریز در استان توسط شرکت آب منطقه ای مازندران رصد میشود که از این 

میان حوضه آبریز تجن و تاالر - سیاهرود به ترتیب با 1۳۶ و 10۶ میلیون مترمکعب آب، بیشترین بارندگی را داشتند.

پیام تقدیر و تشکر رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایالم از اهالی رسانه 
و مطبوعات به مناسبت کنگره ۳۰۰۰ شهید استان ایالم

ایالم- منصوری: شــهادت باالترین فضیلتی است که خداوند این ارمغان آسمانی را، به پاک ترین جهادگران در راه خویش عطا می 
نماید و الحق سخنی باالتر و معنوی تر از ذکر مقام این آسمانیان و زنده نگه داشتن میراث ماندگارشان سراغ نداریم . ما جاماندگان از قافله 
کاروان عاشورایی برخود فرض میدانیم تا از شهدا این آیه  های مجسم ایثار و اخالص سخن بگوییم و از دریای بیکران علم و معرفت ایشان 
برای رسیدن به قله های پیشرفت وسعادت اخروی خویش توشه برداریم . ما امروز مفتخریم به همکاری در برگزاری کنگره ۳000 شهید 
پر افتخار استان ایالم که بی شک با پیام ارزشمند ولی امر مسلمین جهان ، مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظله العالی خطاب 
به مردم و خانواده های معظم شهدای واال مقام استان،امسال در تاریخ پرافتخار این دیار والیتمدار که الگوی ماندگاریشان شهدای اسالم 

می باشند ثبت ودرج گردیده است .
»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«

بر خود فرض میدانم از مدیران محترم، ســردبیران عزیز و دبیران خبری و تولیدی، تهیه کنندگان هنرمند، خبرنگاران و گزارشــگران 
خستگی ناپذیر، تصویر برداران و عکاسان تیز بین و کلیه عوامل و فعاالن رسانه ها اعم از خبرگزاری ها- مطبوعات- پایگاه های خبری در 
*پوشش گسترده اجالسیه های کنگره ۳000 شهید استان ایالم و نیز اجالسیه نهایی این کنگره عظیم،* تقدیر و تشکر نموده و تالش 
ها و مجاهدت های ارزنده و ارزشمند همه عزیزان را ارج می نهم. عزت و سربلندی و موفقیت و سعادت کلیه همکاران رسانه ای را تحت 
زعامت حکیمانه مقام معظم والیت تا ظهور مصلح کل و منجي بشریت بقیه اله االعظم ارواحنا له الفداء از خداوند سبحان مسئلت می نمایم.
برادرتان
محمد علینظری- رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایالم

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم:
مددجویان قمی، قبل از شروع به اشتغال، احکام شغلی و فنون کسب و کار 

را آموزش می بینند
قم- خبرنگار فرصت امروز: کمیته امداد استان قم، مستعدین طرح های 
خودکفایی و اشــتغال را قبل از شــروع به کار با احکام فقهی و تکنیک های 

تخصصی شغلشان آشنا می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، سید محسن صالحی، معاون امور 
فرهنگی کمیته امداد استان قم با بیان حدیث الفقه ثم المتجر و اشاره به اینکه 
طبق آموزه های دینی الزم است افراد قبل از کسب و کار با احکام فقهی متناسب 
با شغل خود آشنا شوند گفت: ۲00 مددجوی مستعد کسب و کار که توسط حوزه 
خودکفایی و اشتغال معرفی شدند در دوره های آموزشی مرتبط با کار خود شرکت کردند  .

صالحی با اشاره به اینکه این آموزشها توسط اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی از موسسات مجرب فقه اقتصادی و موفق در کسب و کار برگزار می 
شود تصریح کرد: اخالق و احکام کسب و کار، شیوه های بهره مندی از تسهیالت اشتغال و موفقیت در کسب و کار از جمله این دوره های آموزشی است .

وی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی۵ ساعته طی سه روز و برای ۳00نفر در مجتمع فرهنگی حضرت معصومه )س( و اداره پردیسان 
برگزار شد افزود:۶00 مددجوی دیگر نیز در دوره های دیماه و بهمن ماه آموزش خواهند دید.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت:
 دوره پنجم آموزش های تخصصی سامانه جامع اطالعات مکانی شرکت 

ملی گاز ایران در استان بوشهر برگزار شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز  استان بوشهر، مدیر عامل این شرکت گفت: این دوره آموزشی به 
پیشنهاد  مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران 
با هدف ارائه آموزش تخصصی ســامانه GIS با همکاری شرکت صفا 
رایانه و میزبانی شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد. رحمانی افزود: این 
نشست آموزشی  از  تاریخ هفتم آذرماه به مدت چهار روز برگزار شد و 
شامل آشنایی با سامانه و آموزشهای تخصصی در این زمینه بود  و البته 
با برگزاری کارگاه عملیاتی ،تبدیل  اطالعات مکانی استانهای حاضر در 
این نشست نیز مورد بررسی قرارگرفت. وی گفت: با توجه به  اینکه سامانه که از نیازهای مبرم شرکتهای گاز استانی است مقرر گردید با رفع 

نواقص و اصالحات موجود ، در پنج استان فراخوان شده عملیاتی شود. 
مدیر عامل شــرکت گاز استان بوشهر در ادامه افزود: با توجه به اینکه داده های GIS در این شرکت انجام شده است ، سامانه مذکور 
در این شرکت مورد بهره برداری قرار گیرد. رحمانی در پایان افزود: در راستای کیفی سازی خدمات و تکریم ذینفعان  ،شرکت گاز استان 

بوشهر با استفاده از تکنولوژی های به روز اقدامات موثری را انجام داده است.

اصفهان- قاسم اسد: با حضور نماینده  اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی،  راهکارهای تامین منابع مالی اجرای تاسیسات فاضالب شهر 

قهجاورستان بررسی شد.
مهدی طغیانی در این جلســه بر اجرای تاسیســات فاضالب شهر 
قهجاورســتان تاکید و بیان کرد: با توجه به موقعیت توپوگرافی زمین 
در این منطقه که آب در بافت زمین نفوذ نمی کند، اجرای تاسیســات 
فاضالب به منظور حفظ محیط زیســت و کاهش آالینده های زیست 

محیطی بسیار  ضروری است.
وی افزود: باید راه های تامین منابع مالی این طرح به خوبی بررســی 

شود تا اجرای آن در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی گردد.  
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: مشارکت 
بخش خصوصی در اجرای این طرح راهکاری بســیار مناسب است، هر 
چند که دستگاه ها و مردم نیز باید همکاری الزم را در سرعت بخشیدن 

به آن انجام دهند.   
 طغیانی استفاده از پساب در صنعت را ضروری دانست و گفت: باید 
زمینه های اســتفاده از پساب در صنعت بیش از پیش در استان فراهم 

شود تا با فرایند بازچرخانی آب بتوان بر مشکالت کم آبی غلبه کرد.
در ادامه این نشســت مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان با بیان این 
که تا کنون ۵ کیلومتر از 47 کیلومتر شــبکه جمع آوری فاضالب شهر 
قهجاورستان اجرا شده است گفت: برای اجرای 4۲ کیلومتر شبکه جمع 
آوری  فاضالب باقی مانده، خط انتقال به تصفیه خانه فاضالب شــرق و 

احداث ایستگاه پمپاژ به 1۸00 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
هاشــم امینی افزود: انتظار می رود با مشــارکت بخش خصوصی و 
همکاری مسئوالن امر، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در آینده 
نزدیک فراهم شــود، هر چند که آبفای استان اصفهان تدابیر الزم برای 

عملیاتی شدن این پروژه را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد: با اجرای این طرح در هر 
ثانیه ۲۲ لیتر پساب به تصفیه خانه منتقل می شود که پیش بینی می 

شود این میزان تا سال 14۲۵ به ۳۸ لیتر در ثانیه افزایش یابد.

در نشست بررسی راهکارهای تامین منابع مالی اجرای تاسیسات فاضالب شهر قهجاورستان اعالم شد؛

تکمیل شبکه فاضالب قهجاورستان به 1۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

شماره 1913
سه شنبه
16 آذر 1400
سه شنبه
16 آذر 1400

شماره 1916



7راهکارسادهبرایکسبدرآمدازطریقاینترنت

بهقلم:نیکوارتون / مشاور اقتصادی - مترجم: امیر آل علی

اگر بخواهیم مهمترین تغییر 100 سال گذشته را نام ببریم، بدون شک اینترنت را باید در باالترین جایگاه قرار داد. 
درواقع این مقوله باعث تغییرات بسیاری در تمامی بخش ها شده و توانایی های بسیاری را مهیا کرده است. درواقع امروزه 
بخش هایی نظیر ارز دیجیتال، شبکه های اجتماعی و... که جهان را دگرگون کرده است، همگی مدیون این اختراع مهم 
هستند. درواقع اینترنت امکاناتی را مهیا کرده است که تا قبل از آن، حتی تصور کردن کمک های آن غیرممکن به نظر 
می رسید. در این زمینه حتی می توانید با اقدامات بسیار ساده، کسب درآمد هم داشته باشید. درواقع بحران کرونا باعث 
شده است تا بسیاری از افراد با مشکالت مالی مواجه شوند که در این زمینه پیدا کردن شغل دوم، اقدامی هوشمندانه 
خواهد بود. با این حال واقعیت این است که چنین اقدامی ابدا ساده نبوده و زمان زیادی را از شما اشغال خواهد کرد. 
تحت این ش��رایط متحمل فش��ار بیش از حد و در نهایت انواع بیماری های جسمی و روحی خواهید شد که تحت این 
ش��رایط، حتی محکوم به پرداخت هزینه هایی فراتر از درآمد خود برای بازگشت سالمتی خود خواهید بود. تحت این 
شرایط سوال اصلی این است که چگونه می توان بدون زحمت، شغل دوم پردرآمدی را در اختیار داشت؟ در این زمینه 
استفاده از اینترنت، بهترین راهکار موجود است که در ادامه چند مورد از آنها را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که هفت موردی منتخب، ممکن است به حدی درآمدزا باشند که حتی شما نسبت 
به کنار گذاشتن شغل اصلی خود نیز فکر کنید. به همین خاطر نباید نگاه شما به آنها تنها به عنوان یک شغل محدود 

با حقوق حداقلی باشد. 
1-یکوبسایتایجادنمایید

با در اختیار داش��تن یک وب س��ایت شما می توانید اقدام به تولید محتوا در زمینه مورد عالقه خود کرده و از طریق 
تبلیغات، کسب درآمد داشته باشید. همچنین می توانید در این بخش به عنوان یک فروشگاه آنالین اقدام نمایید. با این 
حال همواره نیازی به ایجاد یک سایت نبوده و در صورت مهارت کافی می توانید مدیریت سایت برندهای دیگر را نیز 
برعهده بگیرید. در این زمینه حتی اگر مهارت کافی را ندارید، ابدا نباید ناامید شده و امروزه انواع دوره های آموزشی و 
مقاالت وجود دارد که راهنمای شما خواهند بود. درواقع یکی از بهترین اقدامات ممکن این است که سرمایه گذاری بر 
روی خود داشته باشید تا مهارت های بیشتری را به دست آورید. تحت این شرایط طبیعی است که پیداکردن شغل های 

بهتر، اقدامی به مراتب ساده تر خواهد بود. 
2-لوازمخودرابهفروشبرسانید

بدون ش��ک همه ما لوازمی را داریم که از آنها اس��تفاده الزم را نمی بریم. تحت این شرایط آنها را به امید فرا رسیدن 
زمان مناسب برای استفاده مجدد، به انباری ها می فرستیم که در نتیجه تنها به قدیمی شدن و فرسوده شدن آنها منجر 
خواهد شد. با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که وسایلی را که نیاز ندارید، به فروش برسانید؟ در این 
زمینه eBay، یک گزینه بس��یار خوب محس��وب می شود که با توجه به مخاطبان میلیونی خود، شانس فروش بسیار 
باالیی را خواهید داشت. همچنین با مطالعه مقاالت مرتبط، می توانید شانس فروش خود را افزایش دهید. با این اقدام 

ساده، شما در پایان ماه درآمد باالتری را خواهید داشت. 
3-درنظرسنجیهاشرکتنمایید

یکی از نیازهای مهم اکثر کسب و کاها، نظرسنجی برای بهبود تصمیمات و کیفیت خدمات است. در این زمینه معموال 
افراد تا زمانی که مش��وق مالی وجود نداش��ته باشد، نسبت به این اقدام بی توجه خواهند بود. به همین خاطر نیز برندها 
به افرادی که فرم ها را به صورت کامل پر می کنند، هزینه ای را پرداخت خواهد کرد و یا هدیه ای در نظر گرفته می شود. 
تحت این شرایط شما با چند دقیقه زمان گذاشتن، می توانید کسب درآمد داشته باشید. در این رابطه برخی بازی ها و 
اپلیکیشن ها را نیز می توان پیدا کرد که به ازای فعالیت شما و مشاهده تبلیغات، هزینه ای را در نظر خواهند گرفت. در 
این زمینه آمارها حاکی از آن است که تنها با شرکت در نظرسنجی ها، می توانید تا 500 دالر در ماه درآمد داشته باشید. 

4-کانالیوتیوبخودراایجادنمایید
بدون شک یوتیوب را باید مهمترین شبکه اجتماعی جهان به حساب آورد. دلیل این امر نیز به این خاطر است که 
دومین سایت با باالترین ترافیک محسوب می شود و یوتیوبرها را در سود تبلیغات خود سهیم می کند. این امر باعث شده 
است تا شاهد فعالیت حرفه ای بسیاری از افراد باشیم. در این راستا شما هم می توانید یک کانال برای خود ایجاد کرده 
و کسب درآمد داشته باشید. با این حال نکته ای که نباید فراموش کنید این است که سطح درآمد شما کامال به تعداد 
مخاطبان وابسته است. به همین خاطر توصیه می شود که به دنبال فعالیت در زمینه ای باشید که حداقل یک تفاوت 
جدی با اقدامات مشابه دارد و به کیفیت کار خود نیز توجه داشته باشید. در این زمینه تسلط به نرم افزارهای ادیت ویدئو 
در کنار میکروفون یقه ای، از جمله الزامات اولیه محسوب می شود که تهیه آنها، هزینه خاصی را به همراه نخواهد داشت. 

5-تصاویرخودرابهفروشبرسانید
امروزه با توجه به رشد کیفیت دوربین های گوشی های هوشمند در کنار تنوع باالی دوربین های عکاسی، طبیعی است 
که هر فردی تصاویر مختلفی را گرفته باشد. با این حال آیا می دانستید که می توان از این اقدام هم کسب درآمد داشت؟ 
درواقع برخی از سایت ها وجود دارد که اقدام به فروش تصاویر شما می کنند. در این زمینه تنها کافی است که تصویر 
شما، از قوانین نظیر حداقل 4 مگاپیکسل کیفیت، برخوردار باشد. با آپلود کردن آنها می توانید منتظر مشتری مانده و 
شانس کسب درآمد داشته باشید. با این حال نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که به هر میزان خالقیت و 
کیفیت کار شما باالتر باشد، طبیعی است که شانس کسب درآمد باالتری را هم خواهید داشت. در این زمینه نیز توصیه 

می شود که یک دوره آموزش مبانی عکاسی را گذرانده باشید. 
6-دستیارمجازیباشید

تیم پشتیبان از جمله نیازهای تمامی برندها محسوب می شود. در این زمینه شما می توانید به عنوان پاسخ دهنده به 
سواالت مشتریان در سایت و شبکه های اجتماعی اقدام کرده و از این طریق کسب درآمد داشته باشید. در این زمینه 

سایت هایی نظیر Upwork، شما را در پیدا کردن شغل مناسب کمک خواهند کرد. 
7-امکاناتخودرااجارهدهید

به صورت کلی شما می توانید فضای پارکینگ و وسیله نقلیه و حتی یکی از اتاق های خود را اجاره داده و از این طریق 
کسب درآمد داشته باشید. در این زمینه انواع سایت ها نظیر Parqex وجود دارد که کار را برای شما ساده خواهند کرد. 
درواقع امنیت کار توسط این سایت ها تضمین شده و ابدا نباید نگران باشید. در این زمینه حتی می توانید در زمان هایی 

که مسافرت هستید، تمام خانه خود را اجاره دهید که بدون شک درآمد باالتری را هم به همراه دارد.
۸-آموزشداشتهباشید

شما به صورت آنالین می توانید انواع دوره های آموزشی را برگزار نمایید. در این زمینه حتی می توان پکیج های آفالین 
نیز تهیه کرده و ویدئوهای آموزش��ی ضبط نمایید. بسیاری از س��ایت ها در این زمینه وجود دارد که دوره های شما را 
تبلیغ کرده و به صورت درصدی با ش��ما همکاری می کنند. به همین خاطر حتی می توانید از س��اده ترین مهارت های 
خود نیز درآمدهای خوبی داشته باشید.  در آخر نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که برای درآمد باال، بهتر 
اس��ت که تمامی این هش��ت مورد را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهید که با توجه به ساده بودن آنها، امکان این 

اقدام کامال مهیا است. 
wisebread.com:منبع
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توس��عه برن��د در دنیای کنونی نیازمند جل��ب توجه کاربران 
در شبکه های اجتماعی اس��ت. امروزه اغلب مردم برای انتخاب 
برندها و خرید محصوالت اول از همه به اکانت آنها در شبکه های 
اجتماعی توجه نشان می دهند. درست به همین خاطر شما هم 
باید توجه ویژه ای به ش��بکه های اجتماعی داشته باشید.  یکی 
از ن��کات مهم برای فعالیت در ش��بکه های اجتماعی داش��تن 
تعداد مناس��بی فالوور است. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف کمک خواهد کرد. بس��یاری از برندها 
برای جلب نظر مشتریان به طور مداوم به دنبال راهکارهایی در 
جهت افزایش تعامل با کاربران هس��تند. در این میان اگر تعداد 
فالوورهای شما بسیار اندک باشد، هیچ شانسی برای جلب نظر 
مشتریان نخواهید داشت. اگر خودتان را به جای مشتریان قرار 
دهید، مشاهده یک اکانت فاقد فالوورهای پرتعداد به هیچ وجه 

راضی کننده نخواهد بود. 
یکی از راهکارهای رایج برای افزایش تعداد فالوورهای برند در 
ش��بکه های اجتماعی مربوط به خرید فالوور است. این امر شاید 
یک راهکار کوتاه مدت باش��د، اما در مدت بلندمدت دردسرهای 
بس��یار زیادی برای برندتان به همراه خواهد داش��ت. درست به 
همین خاطر شما باید همیش��ه در راستای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف از فالوورهای واقعی اس��تفاده کنید. این راهکار 
ش��اید اندکی طوالنی تر باشد، اما تاثیرگذاری بلندمدتی بر روی 
مخاطب هدف خواهد داشت. مهمترین مسئله در زمینه جذب 
فالوور واقعی مربوط به راهکارهای چنین امری اس��ت. این نکته 
برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اگر شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید، 
هرگز شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان و 
حضور مداوم در بازار نخواهید داشت. درست به همین خاطر ما 
در مقاله کنونی به دنبال راهکارهایی برای تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی مخاطب هدف هستیم. اگر شما هم مشکالت زیادی در 
مس��یر جلب نظر کاربران و افزایش تعداد فالوورهای تان دارید، 

نکات مورد بحث در این مقاله برای تان راهگشا خواهد بود. 
انتخابشبکهاجتماعیدرست

س��رمایه گذاری بر روی شبکه های اجتماعی باید با دقت نظر 
فراوانی صورت گیرد. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. امروزه برخی از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به س��رمایه گذاری 
بر روی تمام شبکه های اجتماعی می کنند. این امر نه تنها از نظر 
مالی منطقی نیست، بلکه از توانایی تیم های بازاریابی نیز خارج 
است. درست به همین خاطر شما در عمل باید بین پلتفرم های 
مختلف دس��ت به انتخاب بزنید. توصیه ما در این بخش تالش 
برای انتخاب شبکه های اجتماعی براساس نظرخواهی از مشتریان 
است. چنین امری به خوبی شما را در مسیر تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف راهنمایی خواهد کرد. 
شبکه های اجتماعی پرطرفدار در میان کاربران به طور معمول 
بهترین انتخاب ها برای شما خواهند بود. چنین امری اطمینان 
کافی به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهد 
داد. به این ترتیب شانس زیادی برای جلب نظر مشتریان خواهید 

داشت. 
بدون ش��ک بسیاری از تیم های بازاریابی برای انتخاب پلتفرم 
مناس��ب برای سرمایه گذاری به چیزی فراتر از توصیه های ساده 
نیاز دارند. بنابراین ما در اینجا به برخی از راهکارهای اساس��ی و 
مهم برای پیدا کردن شبکه اجتماعی مناسب از سوی شما اشاره 

خواهیم کرد. در این زمینه به این نکات توجه نمایید:
• نظرخواهی از مش��تریان و پیدا کردن پلتفرم محبوب ش��ان 
همیش��ه ای��ده خوبی خواهد ب��ود. این امر ش��ما را با اطمینان 
خاطر باال به س��وی بازاریابی و سرمایه گذاری بر روی یک شبکه 

اجتماعی هدایت می کند. 
• الگوب��رداری از برنده��ای بزرگ بازار و ت��الش برای حضور 
در پلتفرم هایی که مد نظر آنهاس��ت، ایده دقیقی است. این امر 

کمترین میزان ریسک برای شما را به همراه دارد. 
• جس��ت و جو برای پیدا کردن مخاطب هدف خاص برندتان 
راهکار دیگری است که امکان مطالعه پلتفرم های محبوب آنها و 

سپس سرمایه گذاری بر روی شان را به شما خواهد داد. 
امروزه ش��ما به منابع اطالعاتی بسیار زیادی در مقایسه با هر 
زمان دیگری دسترسی دارید. بنابراین برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کافی است به اطالعات سرویس هایی مثل گوگل 
آنالیتیکس توجه کنید. چنین امری شما را به خوبی از وضعیت 
شبکه های اجتماعی و رفتار کاربران در آنها آگاه می سازد. به این 
ترتیب فرآیند تصمیم گیری برای تان بسیار ساده تر از هر زمانی 

خواهد شد. 
بهینهسازیپروفایلتاندرشبکههایاجتماعی

انتخ��اب یک پلتفرم مناس��ب ب��رای بازاریابی پای��ان ماجرا 
نیست. متاسفانه بس��یاری از برندها پس از انتخاب یک پلتفرم 
مناس��ب دیگر به بقیه بخش های کار توجهی نشان نمی دهند. 
وقتی کاربران پروفایل ش��ما در شبکه های اجتماعی را مشاهده 
می کنند، باید به س��رعت ماهیت حرفه ای فعالیت تان را متوجه 
شوند، در غیر این صورت به سادگی از کنار کسب و کارتان عبور 
خواهند کرد. این امر تمام هزینه ها و برنامه های یک تیم بازاریابی 

برای فعالیت در شبکه های اجتماعی را بر باد خواهد داد. 
اگر شما به دنبال راهکاری ساده و تاثیرگذار بر روی جلب نظر 
مشتریان هستید، توصیه ما رعایت برخی از نکات ساده و در عین 
حال کاربردی اس��ت. در ادامه برخ��ی از این نکات مهم را مورد 

توجه قرار می دهیم:
• انتخاب یک عکس حرفه ای ش��امل لوگ��و برند برای تصویر 
پروفایل بهتری��ن گزینه خواهد بود. این عکس اغلب اوقات باید 
دارای فرمت استاندارد و رزولوشن 400 در 400 باشد. نکته مهم 
اینکه راهنمای مربوط به فرمت و رزولوشن هر پلتفرم همیشه در 

قالب یک راهنمای ساده برای شما به نمایش درمی آید. 
• استفاده از یک تصویر پروفایل در تمام شبکه های اجتماعی 
مد نظر شما امر مهمی محسوب می شود. چنین نکته ای به خوبی 

ش��انس  تان برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را افزایش 
خواهد داد. 

• اس��تفاده از کلیدواژه های محبوب در حوزه کسب و کارتان 
همیشه اهمیت بس��یار زیادی دارد. چنین امری اکانت تان را به 
سادگی در جست و جوی کاربران در رتبه های برتر قرار می دهد. 
• تکمیل کردن تمام بخش های یک پروفایل برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف امر بسیار مهمی محسوب می شود. شما با 
چنین کاری شانس تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف 
را خواهید داشت. به عالوه شانس تان برای حذف فالوور پرتعداد 

نیز افزایش پیدا می کند. 
بدون تردید رعایت نکات فوق برای هر بازاریابی امر س��ختی 
خواهد بود. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و جلب فالوورهای بیش��تر باید راهکار ساده تری را مدنظر 
قرار دهید. توصیه ما در این بخش شامل الگوبرداری از برندهای 
دیگر اس��ت. البته در انتخ��اب برند راهنمای ت��ان باید بهترین 
کس��ب و کار بازار را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید 
با راهنمایی های آن برند نتیجه ای به غیر از شکس��ت نصیب تان 

نشود. 

آگاهیازبهترینزمانبارگذاریپست
آیا ش��ما به عنوان یک تی��م بازاریابی از بهتری��ن زمان برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف آگاهی دارید؟ این پرس��ش 
اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
خواهد داش��ت. اگر شما زمان بندی درستی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نداش��ته باشید، پست های تان هرگز بازدید 
مناسبی دریافت نخواهد کرد. بنابراین باید همیشه به این نکته 
که چطور مخاطب هدف تان را جذب محتوای تان کنید، در سر 

داشته باشید. 
اگر ش��ما در زمان درس��تی پس��ت های تان را در شبکه های 
اجتماعی بارگذاری نمایید، شانس تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر 
روی مخاطب هدف خواهید داشت. همچنین الگوریتم شبکه های 
اجتماعی نیز در رتبه بندی س��ئو محتوا توجه بیشتری به شما 
خواهد داش��ت. خوشبختانه امروزه با استفاده از آمارهایی که به 
طور مداوم از سوی ش��بکه های اجتماعی منتشر می شود، پیدا 
کردن زمان مناسب برای بارگذاری محتوا چندان سخت نیست. 
بنابراین ش��ما باید همیش��ه از اطالعات گردآوری شده از سوی 
پلتفرم های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
استفاده نمایید، در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت.
یک��ی از اش��تباهات مهمی ک��ه از س��وی بازاریاب ه��ا برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف روی می ده��د، مربوط به 
استفاده از یک زمان برای تمام شبکه های اجتماعی است. شاید 
بارگذاری محتوا در ساعت های پایانی شب در اینستاگرام بسیار 
مفید باشد، اما این امر هیچ تضمینی درباره توییتر یا فیس بوک 
به ش��ما نخواه��د داد. بنابراین پس از اینک��ه پلتفرم های تان را 
انتخاب کردید، باید نس��بت به شناس��ایی ساعت مناسب برای 

انتشار محتوا در هر کدام اقدام نمایید. 
بارگذاریمداوممحتوا

برخ��ی از برندها پس از اینکه اندکی در بازار برای خودش��ان 
ش��هرتی پیدا می کنند، دیگر نس��بت به بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی توجه الزم را نش��ان نمی دهن��د. این امر نه تنها تاثیر 
مناسبی بر روی وضعیت شان نخواهد داشت، بلکه در بلندمدت 
موجب ناامیدی مش��تریان نیز می ش��ود. امروزه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و تعامل با وی یک بازی کوتاه مدت نیست. 
بنابراین شما باید همیشه س��رمایه گذاری مناسبی بر روی این 
حوزه داشته باشید، در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین می رود. 
در دنیایی که شمار بسیار زیادی از برندهای رقیب برای شما 
وجود دارد، دست کم گرفتن وضعیت دشوار تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امر بسیار مهمی محسوب می شود. شما همیشه 
باید بهترین عملکردتان در زمینه تولید محتوا برای بارگذاری در 
ش��بکه های اجتماعی را داشته باشید، در غیر این صورت حتی 
یک کاربر نیز نسبت به فالو کردن اکانت مربوط به برندتان توجه 

نشان نخواهد داد. 
عنص��ر ت��داوم در زمینه بازاریاب��ی یکی از ن��کات مهم برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف و دعوت از آنها برای دنبال 
کردن برندتان اس��ت. این امر همیش��ه نام برندتان را در کانون 
توجه مشتریان قرار می دهد. متاس��فانه برخی از برندها پس از 
اینکه اولین نتیجه مثبت در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را مش��اهده می کنند، خیلی سریع از تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ناامید می ش��وند. این امر مشکالت بسیار زیادی 

برای آنها به همراه خواهد داشت.
یکی از مشکالت اساس��ی برندها برای انتشار مداوم محتوای 

بازاریابی مربوط به کمبود ایده است. بدون شک هر بازاریابی در 
طول دوران حرفه ای اش این تجربه منفی را داشته است. بنابراین 
ش��ما در صورت مواجهه با این وضعیت در شرایط عجیبی قرار 
ندارید. توصیه ما برای شما به منظور برون رفت از این شرایط در 

نکات ذیل خالصه شده است:
• درخواس��ت از مش��تریان ب��رای اعالم نوع محت��وای مورد 
عالقه شان همیشه ایده بسیار خوبی محسوب می شود. شاید این 
امر در نگاه نخست بسیار سخت به نظر برسد، اما احترام تان به نظر 
مش��تریان را نشان خواهد داد. چنین امری در بلندمدت اعتماد 

مشتریان به برندتان را به طور چشمگیری افزایش می دهد. 
• امتحان ایده ه��ای مختلف برای تولید محتوا به منظور پیدا 
کردن بهترین ای��ده یکی دیگر از راهکارهای مفید برای ش��ما 
خواه��د بود. این امر ش��ما را از نقطه نظر تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف در وضعیت کارشناسی حرفه ای قرار خواهد داد. 

• الگوب��رداری از رقبا و تالش برای اس��تفاده از یک میانبر در 
زمینه بازاریابی نیز همیشه ایده جذابی خواهد بود، البته به شرط 
اینکه رقبای بزرگ و موفقی را برای چنین کاری انتخاب نمایید. 
• بررس��ی تحلیل های طبقه بندی ش��ده و دقیق که از سوی 
موسسه های مختلف منتشر می شود، کار تیم های بازاریابی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت ساده می کند. این 
امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 

شکل ممکن کمک خواهد کرد. 
تعاملفعاالنهبامخاطبهدف

تعام��ل فعاالنه با مخاطب هدف یکی از مهمترین نکات برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها محس��وب می شود. امروزه مشتریان در 
ش��بکه های اجتماعی بیش از هر نکت��ه دیگری به دنبال تعامل 
برندها با خودشان هستند. این امر اگر همراه با تاثیرپذیری برندها 
از نظرات و ایده های آنها باش��د، بهترین فعالیت بازاریابی آنالین 

خواهد بود. 
اگر کسب و کار شما در بازار به طور مداوم نسبت به تعامل با 
مشتریان بی توجه است، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت 
برندتان اتخاذ کنید. این امر به ش��ما ب��رای فعالیت بازاریابی به 
ش��یوه ای بهینه کمک خواهد کرد، در غیر این صورت همیشه 
با مشکالت اساسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

رو به رو می شوید. 
یکی از نکات مهم در زمینه تعامل با مخاطب هدف مربوط به 
تالش برای اس��تفاده از نظرات شان در بهینه سازی عملکرد برند 
است. شاید این امر در نگاه نخست بسیار سخت به نظر برسد، اما 
به مشتریان نشان می دهد برای نظرات شان ارزش قائل هستید. 
چنین نکته ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بهترین 

راهکار ممکن خواهد بود. 
متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به تعامل واقعی با مخاطب 
هدف شان توجه الزم را نشان نمی دهند. درست به همین خاطر 
کاربران همیشه به آنها به چشم یک برند کلیشه ای و بی اهمیت 
نگاه می کنند. اگر ش��ما مایل به تجربه چنین رویدادی نیستید، 
باید همین حاال دست به کار شده و تعامل تان با مشتریان را به 

طور واقعی دنبال کنید. 
اگر نمی دانید تعامل تان با مخاطب هدف را از کجا شروع کنید، 
یکی از س��اده ترین ایده ها مربوط به بارگذاری انواع پس��ت های 
دارای پرس��ش از مشتریان اس��ت. به عالوه اگر در پلتفرم هایی 
مثل توییتر همیشه با مخاطب هدف تان گفت و گو داشته باشید، 
دیگر بدون ش��ک جزئی از فهرس��ت برندهای مورد عالقه شان 

خواهید بود. 
دنبالکردنبرندهایمرتبطباحوزهکارتان

تعامل با مخاطب هدف در ش��بکه  های اجتماعی شروع بسیار 
خوبی برای جلب فالوورهای بیش��تر است، اما اگر شما به دنبال 
عملکرد کامال حرفه ای در این حوزه هستید، باید برندهای مرتبط 
با ح��وزه کاری تان را نیز دنبال نمایید. البت��ه در این میان باید 
دور رقبای اصلی تان را خط بکش��ید. دنبال کردن اکانت رسمی 
رقبای تان هیچ توجیهی در عرصه کس��ب و کار ندارد. پس لطفا 

این فکر را برای همیشه کنار بگذارید. 
وقتی نام برند ش��ما در کنار دیگر کسب و کارهای مرتبط به 
حوزه تان دیده ش��ود، به تدریج اعتبارتان به طور چش��مگیری 
افزایش پیدا می کند. ش��اید این امر در کوتاه مدت برای ش��ما 
چندان جالب نباشد، اما به تدریج شهرت تان کامال در بازار بهبود 
پیدا خواهد کرد. با این حساب در این تکنیک باید سرمایه گذاری 
بلندمدتی برای افزایش ش��هرت و اعتب��ار برندتان انجام دهید. 
چنین امری ش��ما را به بهترین ش��کل ممک��ن در کانون توجه 
مش��تریان قرار خواهد داد. معنای این امر امکان جلب نظر آنها 

به منظور دنبال کردن برندتان است. 
بی ش��ک پیدا کردن برندهایی که مرتبط ب��ا حوزه کاری تان 
هستند، امر چندان دشواری نخواهد بود. فقط کافی است گشت 
و گذاری در ش��بکه های اجتماعی داشته یا چند تماس کوتاه با 
برخی از همکاران تان برقرار نمایید. این امر به خوبی ش��ما را با 

برخی از همکاران تان آشنا خواهد کرد. 
بهکاربرانگوشدهید

شبکه های اجتماعی فضایی برای تعامل میان کاربران با یکدیگر 
است. اگرچه شما در بازار به عنوان یک برند فعالیت دارید، اما در 
نهایت نقش تان در پلتفرم های مختلف مثل دیگر کاربران خواهد 
بود. اگر در این می��ان به نظرات کاربران اهمیت ندهید و حتی 
فرصتی برای تعامل متقابل برای شان فراهم نکنید، هیچ شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نخواهید داشت. 
فراهم سازی شرایط مناسب برای تعامل با مشتریان هرگز کار 
دشواری نیست. شما فقط باید نکات و پیام های آنها را نیز مدنظر 
قرار دهید. امروزه بسیاری از برندها برای طراحی محصوالت تازه 
از این تکنیک استفاده می کنند. بنابراین شما هم باید برای کسب 
اعتبار در بازار از نظرات مشتریان برای طراحی محصوالت تازه و 

ارائه خدمات بهینه سود ببرید. 
بی شک برندهایی که برای مدتی طوالنی به عملکرد یکجانبه و 
بی توجهی به مشتریان عادت کرده اند، اصالح این روند امر بسیار 
دشواری خواهد بود. درست به همین خاطر شما باید عملکردتان 
در این راس��تا را با ساده ترین گام ها شروع کنید. به عنوان مثال 
بازنش��ر محتوای تولیدی کاربران و تقدیر از برخی ایده های شان 

شروع مناسبی در این راستا خواهد بود. 
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افزایش فالوور برند در شبکه های اجتماعی با راهکارهای ساده


