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رشداقتصادیدربدبینانهترینحالتبه4.6درصدمیرسد

 2 تصویر
از رشد 1400

فرصت امروز: رشد اقتصادی 1400 در سناریوی خوشبینانه به 5.7 درصد و در سناریوی بدبینانه به 4.6 درصد 
می رس��د؛ این جدیدترین برآورد بازوی پژوهش��ی مرکز آمار ایران اس��ت که البته نسبت به برآورد قبلی این نهاد 
پژوهش��ی )رش��د 6.2 درصدی و 3.9 درصدی( تغییر کرده اس��ت. به طوری که از یکسو ارقام رشد در سناریوی 
بدبینانه بیش��تر و در س��ناریوی خوش بینانه کمتر از قبل برآورد شده اس��ت و از سوی دیگر، فاصله این اعداد در 
حالت با نفت و بدون نفت به هم نزدیک تر شده است. در پیش بینی جدید پژوهشکده آمار، میزان رشد اقتصادی...
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مرکز مطالعات زلزله دانشگاه برکلی

روز چه��ارم ژانویه در خبرها 
منتشر شد که پس از 90 سال 
)از س��ال 1931( ک��ه جن��رال 
موتورز آمریکا مق��ام اول تولید 
خودرو دنیا بود، س��ال گذشته 
این مقام را به رقیب ژاپنی خود 
یعنی تویوتا باخت. 2021 اولین 
س��الی بود که رس��ما تولیدات 
ای��ن کارخانه ژاپن��ی از جنرال 
موت��ورز آمریکایی بیش��تر بوده 
است. درباره این خبر، توجه به 
چند نکته ضروری است: مسئله 
کیفی��ت در تولی��دات تویوت��ا، 
مسئله دسترسی به منابع اولیه 

و همچنین منابع انسانی.
مسئلهکیفیتدرتولیدات

تویوتا
افزای��ش »کمی��ت« تولی��د 
محصول در کارخانجات تویوتا، 
مترادف با »اُفت کیفیت« نبوده 
و این یک نکته کلیدی اس��ت. 
خانواده/گ��روه تویوت��ا برمبنای 
»کیفیت« ش��کل گرفته و این 
مق��ام جدید از ای��ن بابت حائز 
توجه اس��ت ک��ه گ��روه تویوتا 
توانس��ته با حفظ کیفیت، کمر 

رقیب کّمی کار خود را 
2بشکند...
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فرصت امروز: با وجود اینکه پاندمی کووید-19، یک بحران تمام عیار 
ب��رای اقتصاد جهان در س��ال 2020 بود، اما روند بازس��ازی اقتصادی 
س��ریع  تر از حد انتظار شروع ش��د و            بسیاری از کشورها در سال 2021 
از بحران خارج ش��دند. واکسیناسیون کرونا در این میان، نقش کلیدی 
داش��ت، یعنی کش��ورهایی در بح��ران کرونا موفق تر عم��ل کردند که 
توانستند سرعت واکسیناسیون را افزایش دهند و از چالش های ناشی از 
همه  گیری رها شوند. به همین دلیل از واکسن به عنوان عامل محرک 

احیای اقتصادی یاد شده است.
براساس گزارش افق تجارت جهانی که توسط دولت بریتانیا منتشر 
شده اس��ت، روند رش��د تولید ناخالص داخلی جهان در دهه های آتی 
س��رعت می گیرد. بدین ترتیب، در دهه  های پیش رو س��هم تجارت در 
اقتصاد جهان ارتقا خواهد یافت و کاالها و خدمات بیشتری برای عرضه 
به بازار جهانی وجود خواهد داشت. در فاصله سال  های 2000 تا 2020 
میالدی، ارزش تولید ناخالص داخلی جهان با نرخ 2.6 درصد در س��ال 
رش��د کرده است. بررسی  ها نشان می              دهد            در فاصله سال  های 2000 تا 
2007 متوس��ط نرخ رشد اقتصادی س��االنه در جهان 3.5 درصد بوده 
اس��ت ولی در س��ال  های 2011 تا 2020 و پس از پشت سر گذاشتن 
بحران مالی، نرخ رش��د اقتصادی جهان به مرز 2.9 درصد در هر س��ال 
رس��ید. دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ساالنه در دهه دوم هزاره سوم 
میالدی در مقایس��ه با دهه اول را می              توان کاهش نرخ رش��د جمعیت، 
کمتر بودن نرخ توس��عه تکنولوژیکی و صنعتی در کش��ورهای در حال 
توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی و تضعیف زیرساخت  های مالی 
و س��رمایه  گذاری دنیا دانست. البته س��رعت پایین روند جهانی  سازی 

اقتصادی هم در این تحول منفی اقتصادی بی تاثیر نبوده است.
برآوردسهمهرمنطقهازاقتصادجهان

مطالعات نش��ان می دهد با پایان بحران کرونا، سرعت رشد اقتصادی 
جهان بیشتر می              شود و طبق پیش بینی ها، در سال  های 2021 تا 2026 
ش��اهد بازس��ازی تدریجی اقتصاد دنیا و افزایش نرخ رش��د اقتصادی 
خواهی��م ب��ود. در دهه 2030 میالدی متوس��ط نرخ رش��د اقتصادی 
س��االنه به 2.3 درصد               و در دهه بعدی به 2 درصد می              رس��د. همچنین 

پیش بینی می              ش��ود تا سال 2050 ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا به 
مرز 380 هزار میلیارد دالر برس��د، در حالی که در س��ال 2019 ارزش 
تولید ناخالص داخلی دنیا 87 هزار میلیارد دالر بود. این رشد اقتصادی 
معادل تجربه افزایش بالغ بر 300 درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی 
دنیاس��ت که می              تواند تاثیرات ماندگاری بر ساختار مالی جهان بر جای 
بگذارد. در این گذر هم سهم کشورها در اقتصاد دنیا تغییر می              کند و هم 
الگوی مصرف و تولید متحول خواهد شد. بدون شک کشورهایی که در 
توسعه تکنولوژیکی پیشگام بوده  اند، بیش از دیگر کشورها سهم دریافت 
می              کنند و کشورهایی که نتوانسته اند با دنیا در مسیر توسعه تکنولوژی 

همسو باشند، از مسیر رشد بازخواهند ماند.
مهمترین تحولی که در این سال  ها تجربه شده، تغییر سهم کشورها 
در رشد اقتصادی دنیاست. در شرایطی که در فاصله سال  های 2000 تا 
2019 سهم کشورهای اروپایی در رشد اقتصادی دنیا حدود 10 درصد 
بود، در س��ال  های 2020 تا 2050 سهم این کشورها در رشد اقتصادی 
دنیا به 7 درصد تقلیل خواهد یافت. س��هم کشورهای آمریکای شمالی 
هم در این دو بازه زمانی تغییر خواهد کرد و از 19 درصد در سال  های 

2000 تا 2009 به 18 درصد در بازه زمانی 2020 تا 2050 می              رسد.
در بخ��ش دیگری از این گزارش به س��هم هر            منطقه در کل اقتصاد 
دنیا پرداخته شده و پیش  بینی هایی برای سال  های 2030 و 2050 ارائه 
شده است. آمارها نشان می              دهد در سال 2019 سهم آمریکای شمالی 
در تولید ناخالص داخلی دنیا 26.6 درصد بوده و این رقم در سال 2030 
به حدود 23.5 درصد می              رس��د. این سهم همچنین در سال 2050 به 
20.5 درصد تنزل خواهد یافت. در این بازه زمانی، کش��ورهای اروپایی 
ش��اهد افت سهم خود در تولید ناخالص داخلی دنیا از 19.9 درصد در 
س��ال 2019 به 14.1 درصد در س��ال 2050 خواهن��د بود. در مقابل، 
س��هم کشور چین در اقتصاد دنیا با سرعت رشد خواهد کرد و از سهم 
16.9 درصدی در س��ال 2019 به مرز 21.9 درصد در س��ال 2030 و 
مرز 26.9 درصد در سال 2050 خواهد رسید. سهم کشورهای جنوب 
آسیا، کشورهای آفریقایی و کشورهای اروپای شرقی و آسیای            مرکزی 
نیز در تولید ناخالص داخلی دنیا در این دوره های زمانی رش��د خواهد 

کرد، در حالی که سهم کشورهای آمریکای التین، بریتانیا و خاورمیانه 
           با کاهش همراه خواهد بود.

تغییر سهم اقتصاد هر منطقه در کل تولید ناخالص داخلی دنیا ریشه 
در نرخ رش��د اقتصادی و میزان تولید ثروت در منطقه دارد. کش��ورها 
برای حرکت در مسیر رشد نیاز دارند تا ساختاری پویا برای تولید ثروت 
داشته باشند و اگر در این مسیر از دیگر کشورها عقب بمانند با معضالت 
زیادی روبه  رو خواهند شد. یکی از این معضالت هم کاهش سهم آنها در 
اقتصاد دنیاست که می              تواند روی معادالت قدرت در عرصه اقتصادی و 

حتی سیاسی تاثیرگذار باشد.
سقوطسهمخاورمیانهازاقتصادجهان

این مطالعه نش��ان می              ده��د در س��ال 2019 ارزش تولید ناخالص 
داخلی اس��می            در آمریکای ش��مالی 23 هزار میلی��ارد دالر بود            و این 
منطقه بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دنیا داشت، در حالی 
ک��ه اروپا با 17 ه��زار            میلیارد دالر تولید ناخال��ص داخلی جایگاه دوم 
را ب��ه خود اختص��اص داده بود. در س��ال 2019            ارزش تولید ناخالص 
داخلی کش��ورهای چین و هنگ  کنگ نی��ز 15 هزار میلیارد دالر بود و 
این کش��ورها جایگاه سوم جهان را از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی 
به خود اختصاص داده بودند؛ ولی تا س��ال 2050 می              توانند جایگاه اول 
را به            دس��ت بیاورند. پیش بینی می              ش��ود ارزش تولید ناخالص داخلی 
این کش��ورها در س��ال 2050 برابر با 103 هزار میلیارد دالر باش��د و 
این کش��ورها بزرگ ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دنیا به خود 
اختصاص دهند. در س��ال 2050 ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکای 
شمالی به 78 هزار میلیارد دالر می              رسد ولی از نظر بزرگی اقتصاد بعد 
از چین و هنگ کنگ جایگاه دوم را خواهد داشت و اروپا جایگاه سوم را 

به خود اختصاص می              دهد.
نکت��ه مهم این اس��ت که در س��ال 2019 در می��ان 9 منطقه مهم 
جغرافیایی جهان، کشورهای آفریقایی جایگاه آخر را به خود اختصاص 
داده بودند            و کشورهای خاورمیانه جایگاه هشتم را داشتند. ارزش تولید 
ناخال��ص داخلی آفریقا 2.4 هزار میلی��ارد دالر و ارزش تولید ناخالص 
داخلی کشورهای خاورمیانه نیز 2.8 هزار میلیارد دالر بود، ولی در سال 

2050 جایگاه این دو منطقه در دنیا تغییر خواهد کرد. در شرایطی که 
کشورهای خاورمیانه به قعر جدول سقوط می              کنند، جایگاه کشور های 
آفریقای��ی به            جایگاه هفت��م            تغییر می یابد. به طوری ک��ه ارزش تولید 
ناخالص داخلی آفریقا از 2.4 هزار میلیارد دالر در س��ال 2019 به 17 
هزار میلیارد دالر در س��ال 2050 می              رس��د، در حالی که ارزش تولید 
ناخالص داخلی کش��ورهای خاورمیانه از 2.8 هزار میلیارد دالر در سال 

2019 تنها به 10 هزار میلیارد دالر در سال 2050 خواهد رسید.       
رش��د جمعیت، یکی از فاکتورهای بس��یار مهم برای افزایش نرخ 
رشد اقتصادی است. از یک طرف، رشد تقاضا به دلیل رشد جمعیت 
عامل تاثیرگذار در افزایش نرخ رش��د اقتصادی است و از طرف دیگر 
جمعیت جوان س��ازنده نیروی کار در کشورها هستند که وجودشان 
برای س��اختن اقتصادی پویا و صنعتی در حال رشد و نوآور ضروری 
است. پیش بینی می              شود در سال  های 2020 تا 2030 جمعیت دنیا 
از 7.8 میلیارد نفر به بالغ بر 8.5 میلیارد نفر برسد که از رشد حدود 
9 درصدی جمعیت دنیا در یک دهه حکایت دارد و پایین  ترین نرخ 
رش��د جمعیت            ظرف 10 سال است که از دهه 1960 تاکنون            تجربه 
شده اس��ت. آمارها نشان می              دهد سرعت رشد جمعیت در دهه  های 
اخی��ر پایین ب��وده که تغییر الگوی زندگی یکی از دالیل آن اس��ت؛ 
ولی            مسئله اینجاست که تنها در کشورهای صنعتی کاهش جمعیت 
و س��المندی جمعیت تجربه نشده اس��ت بلکه در سال  های اخیر در 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار هم این 
معضل تجربه ش��ده است. برخی شرایط اقتصادی را دلیل اصلی نرخ 
پایین رشد جمعیت می              دانند و گروهی دیگر تغییر روش زندگی را در 
این وضعیت تازه اثرگذار قلمداد می              کنند.            شناسایی دلیل این معضل 
و ت��الش برای برطرف کردن آن، موضوعی اس��ت که در س��ال  های 
گذشته            مورد مطالعه قرار گرفته و هنوز نمی  توان اینطور بیان کرد که 

دنیا توانسته به راه حلی دست پیدا کند.
آیندهجهانبهکدامسومیرود؟

البته تاثیر کاهش نرخ رشد جمعیت بر اقتصاد حدود 15 تا 20 سال 
بعد نمایان می              ش��ود؛ زمانی که نیروهای کاری قبلی بازنشسته شده  اند 

و باید گروهای تازه  وارد بازار کار ش��وند ولی به دلیل کاهش زاد و ولد 
شمار آنها به اندازه ای نیست که بتوانند جایگزین نیروهای خارج  شده از 
بازار کار ش��وند. از طرف دیگر باید این جمعیت تازه  نفس، آموزش  ها و 
مهارت  های الزم را نیز دریافت کنند ولی از آنجا که            75 درصد از رش��د 
جمعیت تا س��ال 2050 در کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی محقق 
خواهد شد، سهم زیادی از این افراد نمی  توانند در توسعه اقتصادی دنیا 
نقشی ایفا کنند و حتی در رشد اقتصادی کشور خود نیز سهیم باشند. 
بنابراین برای اینکه از رش��د جمعیت در کشورهای فقیر به نفع اقتصاد 
دنیا بهره گرفته شود، باید سرمایه  گذاری در زیرساخت  های آموزشی و 
مهارت   آموزی این کش��ورها انجام شود. تالش  های جهانی برای کاهش 
نرخ فقر در این کشورها و هدایت کودکان و نوجوانان به سمت آموزش 
می              تواند بس��تر را برای رش��د اقتصادی این کش��ورها و رشد اقتصادی 
دنیا فراهم کند که مسئله بسیار بااهمیتی است. این سیاست می              تواند 
باعث رشد متوازن تر اقتصاد جهان و شناسایی افراد توانمندی باشد که 

می              توانند نقش مهمتری در اقتصاد جهان بازی کنند.
در انتها باید گفت که اقتصاد جهان در مس��یر حرکت به س��مت و 
سوی تازه ای اس��ت. معادالت قدرت های اقتصادی در حال تغییر است 
و چین و هنگ  کنگ در سال  های آتی به قدرت برتر اقتصاد دنیا تبدیل 
می              ش��وند. بدون ش��ک تبدیل ش��دن به قدرت برتر اقتصادی می              تواند 
قدرت  گیری سیاس��ی و جهانی را نیز به همراه بی��اورد. از طرف دیگر، 
جایگاه کش��ورهای غربی در این رده  بندی در حال کاهش اس��ت ولی 
همچنان این کشورها به تولید علم و تکنولوژی ادامه می              دهند و عضوی 
اثرگذار در جامعه جهانی خواهند بود. مسئله نگران  کننده، افت جایگاه 
کشورهای خاورمیانه در رده  بندی اقتصادی دنیاست؛ مسئله ای که باید 
           از امروز برای آن چاره  ای اندیش��یده شود و سرمایه  گذاری های جدیدی 
برای هدایت به س��مت توسعه  یافتگی انجام ش��ود. این سرمایه  ها باید 
صرف توس��عه آموزش و ایجاد فرصت  های ش��غلی شود و ساختار مالی 
کش��ورهای این منطقه اصالح شود. این افت جایگاه برای منطقه  ای که 
بزرگ ترین ثروت طبیعی جهان را در اختیار دارد، معضل بزرگی است و 

باید از همین امروز برای آن چاره ای اندیشید.

با وقفه 10 روزه در صادرات گاز ایران به ترکیه به دالیل 
فنی، آنکارا برای تامین انرژی خود به س��مت باکو متمایل 
ش��ده است و به نظر می رس��د که آذربایجان جایگاه ایران 
در ص��ادرات گاز ب��ه ترکیه را از آن خ��ود خواهد کرد. در 
همی��ن حال، عراق با امضای ق��رارداد 2 میلیارد دالری با 
شرکت سینوپک چین برای توسعه میدان گازی منصوریه 
و یادداشت تفاهم برای صادرات برق عربستان، در راستای 
متنوع س��ازی شرکای تجاری خود تالش می کند؛ آنچه در 
مجم��وع، جاماندگی ایران از رالی انرژی منطقه و جهان را 

به ذهن متبادر می کند.
بازوی پژوهش��ی اتاق ایران در بیستمین گزارش »پایش 
تحوالت تج��ارت جهانی«، ب��ه تحوالت اخی��ر در دو الیه 
جهان��ی و منطقه ای محیط ژئواکونومی��ک ایران پرداخته و 
آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی ارائه ش��ده توسط 

بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی را بررس��ی کرده 
اس��ت. در بخش تحوالت جهانی، دومین نشس��ت شورای 
تجاری و فناوری اروپا و آمریکا با هدف اتخاذ سیاس��ت های 
مشترک در حوزه های کلیدی اقتصاد سیاسی بین الملل بین 
ای��ن دو بلوک مورد توجه قرار گرفته اس��ت. یکی از اهداف 
این ش��ورا، مقابله مشترک با چین است که به طور فزاینده 
ب��ه عنوان رقیب غرب در تجارت جهانی س��ر بر می آورد. از 
سوی دیگر، آمریکا تعرفه ها علیه چین را حفظ می کند. این 
تصمیم از س��وی دولت بایدن در پی آن اعالم شد که چین 
به تعهدات خود مطابق توافق تجاری منعقدش��ده با ایاالت 

متحده در اواخر دوره ترامپ عمل نکرده است.
در الیه منطقه ای نیز حضور گس��ترده تر کره جنوبی در 
خاورمیانه از جهات مختلفی حائز اهمیت است. سفر اخیر 
رئی��س جمهور ک��ره جنوبی به امارات، عربس��تان و مصر 

طیف��ی از موافقتنامه های تج��اری و اقتصادی را به همراه 
داش��ت. افزون بر این، کره ق��راردادی 3.5 میلیارد دالری 
برای فروش سیس��تم های دفاع ضدموشک به امارات امضا 
کرد. این نخس��تین قرارداد دفاعی مهم میان یک کش��ور 
آسیایی و کشورهای خلیج فارس است. فراتر از این قرارداد 
در س��طح کالن نیز کره جنوبی و شورای همکاری خلیج 
ف��ارس برای احیای مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد میان 

طرفین به توافق رسیدند.
از دیگر سو، گزارش جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
افغانستان در مورد تجارت خارجی این کشور نشان می دهد 
که کش��ورهای آس��یای میانه مهمترین برندگان تحوالت 
اخیر در افغانستان بوده اند. در سال جاری شمسی واردات 
افغانس��تان از آس��یای مرکزی بیش از 2میلیارد دالر بوده 
است. نکته حائز اهمیت بعدی، امضای توافقنامه سه ساله 

سوآپ ارزی میان دولت های ترکیه و امارات است که همه 
این موارد از منظر منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران 

شایسته توجه جدی است.
عراق نیز از جمله کش��ورهای منطقه است که در تالش 
برای متنوع س��ازی ش��رکای تجاری خود اس��ت. امضای 
قرارداد 2میلیارد دالری با ش��رکت س��ینوپک چین برای 
توس��عه میدان گازی منصوریه و امضای یادداش��ت تفاهم 
برای صادرات برق عربستان به این کشور از جمله اقدامات 
عراق در این زمینه به شمار می رود. عالوه بر آن، این کشور 
اجرای پروژه راهبردی شبکه ریلی به ترکیه و اتحادیه اروپا 
که از بندر فاو ب��ه بغداد و از آنجا به ترکیه و اتحادیه اروپا 

متصل می شود را در دستور کار قرار داده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در بخش پایانی این گزارش نیز 
به گزارش جدید آنکتاد در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

در جهان اش��اره کرده که براس��اس آن، جریان سرمایه گذاری 
خارجی مس��تقیم خارجی در س��ال 2021 ح��دود 77 درصد 
نس��بت به س��ال 2020 افزایش یافته اس��ت، اما با وجود رشد 
س��رمایه گذاری خارجی، طبق پیش بینی بانک جهانی، رش��د 
اقتصاد جهان که در س��ال 2021  تقریبا 5.5 درصد بوده است 
در سال 2022 به 4.1 درصد کاهش خواهد یافت. کشورهای در 
حال توسعه و بازارهای نوظهور به دلیل توان کمتری که در ارائه 
بس��ته های تشویقی برای مقابله با این روند دارند احتماال تحت 
تأثیر بیش��تری قرار خواهند گرفت. آمارها همچنین از وضعیت 
نامناس��ب ایران در بازار روسیه خبر می دهند. تجارت خارجی 
روس��یه عمدتا با اتحادیه اروپا، چین و همسایگان روسیه چون 
بالروس است. ایران و روسیه هنوز شرکای تجاری قابل توجهی 
برای یکدیگر نیستند و با توجه به رقابت غول ها در بازار روسیه، 

نفوذ ایران در این بازار آسان نخواهد بود.

دربیستمینگزارش»پایشتحوالتتجارتجهانی«مطرحشد
جاماندگیایرانازرالیانرژی

ارزشاقتصادجهانتاسال2050سهبرابرمیشود

سقوطخاورمیانه

رونماییازمحصولتازهبرنددر7گام
هر اتفاق مهمی در عرصه کسب و کار همیشه همراه با برنامه ریزی مناسب است. این امر به کارآفرینان امکان 
تهیه یک برنامه مناسب و تاثیرگذاری عالی بر روی مشتریان را می دهد. همانطور که پرتاب یک موشک فضایی از 
سوی ناسا همراه با سال ها برنامه ریزی و ماه ها مطالعه فشرده است، کسب و کارها نیز برای رونمایی از محصوالت 
تازه شان باید برنامه و مراحل مختلفی را مدنظر داشته باشند، در غیر این صورت شاید کمتر مشتری به وضعیت 
آنها توجه نشان دهد.  امروزه در بازارهای رقابتی جلب نظر مشتریان یکی از کارهای بسیار سخت برای برندها 
محسوب می شود. این امر همیشه انتقادات زیادی را نسبت به برندها به همراه داشته است. اگر شما هم در عرصه 
کارآفرینی یا بازاریابی تجربه ای داشته باشید، خیلی خوب با فشار انتظارات مشتریان آشنایی دارید. این امر گاهی 

اوقات برای برندها به طور کامل غیر قابل درک می شود. آنچه در این شرایط دشوار به شما برای هماهنگی با...



فرصت امروز: رش��د اقتصادی 1400 در س��ناریوی خوشبینانه به 5.7 
درصد و در سناریوی بدبینانه به 4.6 درصد می رسد؛ این جدیدترین برآورد 
بازوی پژوهش��ی مرکز آمار ایران است که البته نسبت به برآورد قبلی این 
نهاد پژوهش��ی )رش��د 6.2 درصدی و 3.9 درصدی( تغییر کرده است. به 
طوری که از یکس��و ارقام رشد در سناریوی بدبینانه بیشتر و در سناریوی 
خوش بینانه کمتر از قبل برآورد شده است و از سوی دیگر، فاصله این اعداد 
در حالت با نفت و بدون نفت به هم نزدیک تر ش��ده اس��ت. در پیش بینی 
جدید پژوهشکده آمار، میزان رشد اقتصادی در سناریوی بدبینانه در حالت 
ب��ا نفت و بدون نفت ب��ه ترتیب 4.6 درصد و 3.5 درصد و در س��ناریوی 
خوش بینانه نیز در حالت با نفت و بدون نفت به ترتیب 5.7 درصد و 4.3 

درصد تخمین زده شده است.
به گفته پژوهش��کده آمار، تفاوت عمده برآورد جدید نس��بت به برآورد 
پیش��ین به س��ناریوی بدبینانه برمی گردد که میزان رشد در این سناریو 
امکان رشد بیشتری یافته است. در سناریوی بدبینانه، بخش نفت به رشد 
11.1 درصد، س��اختمان 4.8 درصد، صنعت 2.6 درصد، کشاورزی منفی 
2.3 درصد، آب و برق و گاز 6.6 درصد، عمده فروش��ی و خرده فروشی 2.4 
درص��د، حمل و نق��ل و انبارداری 5.9 درص��د و فعالیت های مالی و بیمه 
به رش��د 2.4 درصد در پایان س��ال 1400 خواهند رسید. البته در صورت 
گشایش بین المللی و رفع تحریم های نفتی، انتظار افزایش رشد بخش نفت 
به حدود 14.5 درصد وجود خواهد داشت و متعاقب آن، بر سایر بخش ها 
نیز اثر مثبتی خواهد گذاش��ت. بنابراین می توان انتظار رشد 3.3 درصدی 
ب��رای صنعت، منفی 0.4 درص��دی برای کش��اورزی، 5.5 درصدی برای 
ساختمان، 7.3 درصدی برای آب و برق و گاز، 6.3 درصدی برای حمل و 
نقل و در مجموع رشد اقتصادی 5.7 درصدی را برای سال 1400 داشت.

رشداقتصادایرانازنگاهبانکجهانی
بانک جهانی در گزارش چشم اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال 
2021 منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده 
است. طبق این ارزیابی جدید، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال 
2021 به ترتیب 5.6 درصد و 2.1 درصد پیش بینی شده است که نسبت 
ب��ه پیش بینی قبلی بان��ک جهانی در ژانویه این س��ال، 1.5 درصد و 0.6 
درصد افزایش را نش��ان می دهند. براساس پیش بینی جدید بانک جهانی، 
رش��د اقتصادی ایران در سال های 2021 و 2022 به ترتیب 2.1 درصد و 
2.2 درصد پیش بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای 
س��ال گذشته میالدی معتقد بود روند رش��د اقتصادی ایران در سال های 
آت��ی نزولی خواه��د بود. به گفته بانک جهانی، ای��ران از طریق جهش در 
بخش های صنعتی می تواند در سال های 2021 تا 2023 بر رشد اقتصادی 

خود بیفزاید، اما در بخش خدمات به واسطه همه گیری کرونا و اثرگذاری 
آن بر اقتصاد، رشد با وقفه طوالنی تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد 

اقتصادی در سال 2023 به رقم 2.3 درصد خواهد رسید.
در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید-19 در جهان تأکید شده 
است و بر همین اساس، رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ متمرکز 
خواهد بود و بس��یاری از اقتصادهای در حال  توسعه و نوظهور از این رشد 
جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می رود تولید در س��ال 2021 در منطقه 
خاورمیانه و آفریقای ش��مالی، 2.4 درصد رش��د داشته باشد، قیمت های 
باالتر نفت چش��م انداز رش��د را برای صادرکنندگان نفت تقویت کرده، اما 
با ش��یوع جدید ویروس و نوسان در پیش��رفت واکسیناسیون، این بهبود 

محدود شده است.
براس��اس گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران که در پایان سال 2021 
منتشر ش��ده، وضعیت اقتصادی ایران تحلیل ش��ده است. به گفته بانک 
جهانی، رش��د اقتصادی ایران پس از سپری کردن یک دهه طی سال های 
2020–2011 به تدریج در حال بهبود اس��ت ک��ه این رونق اقتصادی با 
واکسیناس��یون گس��ترده در نیمه  دوم س��ال 1400 تقویت شده، با این 
حال، محدودیت ذخایر ارزی قابل دس��ترس به دلی��ل تداوم تحریم های 
آمریکا منجر به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم شده است. از طرفی رونق 
اقتصادی ایجاد ش��ده که عمدتا اشتغال زا هم نبوده به همراه تورم های باال 
منجر به کاهش رفاه خانوارها به ویژه در دهک های پایین درآمدی ش��ده 
اس��ت. همچنین اتفاقات ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی 
و افزایش بی سابقه  دما، منجر به کمبود آب و قطعی برق شده که فوریت 

اجتماعی- اقتصادی این چالش ها را هرچه بیشتر آشکار می کند.
خط��رات عم��ده  پیش روی اقتص��اد ایران به روند گس��ترش پاندمی و 
چشم انداز تحوالت ژئوپلیتیک مربوط می شود. تا زمانی که واکسیناسیون 
کام��ل بخش عمده  جمعیت محقق نش��ود، انتش��ار س��ویه های جدید و 
خطرناک کووید-19 و اقدامات مهارکننده متعاقب آن، ریس��ک های قابل 
توجه در روند بهبود اقتصاد ایران خواهند بود. س��ویه های جدید در کنار 
جذب سرمایه گذاری پایین، از موانع دیگر رشد اقتصادی به شمار می آیند. 
در سطح بین الملل نیز اختالالت تجاری و تقاضای کم از سوی کشورهای 
همس��ایه مانند افغانس��تان و عراق به  عنوان منبع اصلی ذخایر ارزی قابل 
دس��ترس، از موانع اصلی رش��د و تأمین مالی واردات به ش��مار می روند. 
همچنین رش��د کندتر ش��رکای بزرگ تجاری مانند چین، همراه با تداوم 
تحریم های آمریکا بر صادرات می تواند بر رش��د نفتی و غیرنفتی اثر منفی 
بگ��ذارد. از طرفی اقتصاد ای��ران همچنان در برابر افت قیمت جهانی نفت 
آس��یب پذیر است. بدین ترتیب، میانگین رش��د تولید ناخالص داخلی در 

میان مدت کمتر از 3 درصد پیش بینی می شود.
صندوقبینالمللیپولچهمیگوید؟

صندوق بین المللی پول نیز در گزارش »چشم انداز اقتصاد جهان« که در 
اکتبر سال 2021 منتشر ش��ده، رشد اقتصادی ایران در سال های 2021 
و 2022 را به ترتیب 2.5 درصد و 2 درصد پیش بینی کرده اس��ت. برآورد 
صن��دوق بین المللی پول نش��ان می دهد که اقتصاد جهان در س��ال های 
2021 و 2022 به ترتیب رشد 5.9 درصدی و 4.9 درصدی خواهد داشت 
ک��ه حکای��ت از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان ب��ا وجود ادامه  همه گیری 
ناش��ی از ش��یوع کووید-19 دارد. از س��ویی با سیاست  های پشتیبانی که 
اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش 
از همه گیری رسانده اند، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان 
با مشکل دست و پنجه نرم می کنند و خود را به سطوح پیش از همه گیری 

نرسانده اند.
صن��دوق بین المللی پول پیش بینی می کند که فش��ار قیمت در س��ال 
2022 در جه��ان کاهش خواهد یافت. اصلی تری��ن نگرانی در این میان، 
ظهور انواع تهاجمی تر ویروس کووید در جهان اس��ت، در نتیجه تس��ریع 
واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار 
گیرد. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون، خود به منزله رسیدن به 

دستاوردهای اقتصادی است.
 )Economist Intelligence Unit( همچنین نشریه اکونومیست
در یک گزارش تحلیلی، چشم انداز پنج سال آینده ایران را به تصویر کشیده 
اس��ت که در این گزارش به بررس��ی وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان 
پرداخته و آینده ایران تا س��ال 2026 میالدی را پیش بینی کرده اس��ت. 
به گفته اکونومیس��ت، انتظار م��ی رود آمریکا برخی از تحریم های نفتی را 
در نیمه نخست س��ال 2022 بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد 
اقتصادی ایران خواهد ش��د. همچنین با احیای قابل توجه اقتصاد چین و 
در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کش��ور در س��ال 1400 
)2022-2021( تا حد متوسطی احیا می شود و رشد 2 درصدی را تجربه 
می کند. این در حالی اس��ت که تخمین زده می ش��ود به دلیل افت سریع 
ص��ادرات نفتی و غیرنفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردش��گری 
به دلیل ش��یوع کرونا، اقتصاد چین در این سال 12 درصد نسبت به سال 
گذشته کوچک شده باشد. با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران 
در پی ازسرگیری مذاکرات هسته ای، احتماال رشد اقتصادی ایران در سال 
1401 )2023-2022( به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات 
نفت و افزایش س��رمایه گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این 

سال خواهد شد.

رشداقتصادیدربدبینانهترینحالتبه4.6درصدمیرسد

2 تصویر از رشد 1400

روز یکش��نبه رهبر معظم انقالب در دیدار ب��ا تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتص��ادی بر ضرورت عدم مداخله دول��ت در فعالیت های اقتصادی تاکید 
کردند و گفتند »آمارهای اقتصادی دهه  90 )آمارهای اقتصاد کالن کشور( 
حّقاً و انصافاً خرس��ندکننده نیس��ت: آمار مربوط به رش��د تولید ناخالص 
داخلی، آمار مربوط به تش��کیل س��رمایه در کش��ور، آمار مربوط به تورم، 
آمار مربوط به رش��د نقدینگی؛ اینها خرسند کننده نیست. آمار مربوط به 
تامین ماش��ین آالت به هیچ  وجه مطلوب نیس��ت یا مسکن و امثال اینها. 
اینها حقایقی است که اگر مسئولین می توانستند وضعیت را در جهت این 
آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقینا وضع اقتصاد کشور امروز خیلی 
بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه 
درباره  معیشت مردم اظهار نگرانی می کنیم، مربوط به همین چیزها است. 
عامل این مشکالت هم صرفاً تحریم نیست؛ البته تحریم بالشک موثر بوده 
اما صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم گیری های غلط 

یا کم کاری ها و امثال اینها است؛ می توانست این  جور نباشد.«
پای��گاه خب��ری اتاق ته��ران به همین بهان��ه در گزارش��ی به وضعیت 

شاخص های مهم اقتصادی در دهه 1390 پرداخته است.
* غول تورم: روند تورم در دهه 1390 نشان از نوسان ها و افت و خیزهای 
بس��یاری دارد، اما به صورت کلی در این دهه تورم همچون فنری فشرده 
عمل کرده و به اعداد بی س��ابقه ای در اقتصاد ایران رسیده است. نرخ تورم 

در سال های ابتدایی دهه 1390 به دلیل فشارهای تحریمی، سیر صعودی 
را ط��ی کرد اما با تغیی��ر دولت و نگاه امیدوارانه به آینده بین س��ال های 
1393 ت��ا 1395، روند تورم نزولی ش��د و در س��ال 1395 به پایین ترین 
سطح رسید، اما عمر کوتاهی داشت و در نهایت در سال 1397 و با خروج 
آمریکا از برجام دوباره روند اوج گیری آن شروع شد که همچنان ادامه دارد. 
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که نرخ تورم س��االنه دی ماه 
1400 برای خانوارهای کشور به 42.4 درصد رسیده است. همچنین نرخ 
تورم نقطه ای در دی ماه امس��ال به عدد 35.9 درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کش��ور به طور میانگین 35.9 درصد بیشتر از دی ماه پارسال 
برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. ارقام 
مربوط به تورم به وضوح نشان می دهد که قدرت خرید و معیشت مردم در 

طول یک دهه بیش از نصف کاهش یافته است.
* اقتصادی که رش��د نکرد: در ش��رایطی میانگین ت��ورم ایران در دهه 
1390 حدود 23 درصد بوده و ایران ش��ش سال از 10 سال این دهه را با 
تورم باالی 30 درصد پش��ت سر گذاشته است که شاخص رشد اقتصادی 
و تولید هم وضعیت اصال مناسبی نداشته است. وحید شقاقی،  کارشناس 
اقتصادی با بررس��ی ش��اخص ها و آمارهای اقتصادی می گوید که در این 
دوره، میانگین رش��د اقتصادی ما منفی 0.45 درصد است؛ یعنی میانگین 
رشد اقتصادی دهه نزدیک به صفر است. طبق بررسی ها، نیمی از سال های 

دهه 1390 رشد اقتصادی منفی گزارش شده و در دو سال، رشد اقتصادی 
از منفی 6 درصد نیز کمتر بوده است.

* سونامی نقدینگی: رشد تورم با نقدینگی رابطه مستقیمی دارد و این 
بدان معناست که وقتی با رشد شدید تورم در دهه 1390 رو به رو بوده ایم 
حتما نقدینگی هم به ش��دت افزایش یافته است؛ در واقع وقتی پایه پولی 
و نقدینگی رشد می کند تورم هم در پی آن افزایش می یابد. در بهمن  ماه 
1390 مجموع نقدینگی کشور کمی بیش از 339 هزار میلیارد تومان بوده 
ک��ه این میزان طبق آمارهای بانک مرک��زی در آبان ماه 1400 به رقم 4 
هزار و 160 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. آمارها نشان می دهد رشد 
نقدینگی در دهه1390 عمدتا باالی 20درصد بوده و در دو سال 1392 و 
1399 به سطح 40درصد نیز رسیده است. همچنین در چند سال گذشته 
و از جمله سال جاری نیز رشد نقدینگی عمدتا باالی 40 درصد بوده است.
* خبری از س��رمایه گذاری نیست: روند تشکیل سرمایه در دهه 1390 
به شدت نزولی بوده است؛ به شکلی که رشد متوسط ساالنه سرمایه   گذاری 
در س��ال های این دهه به منفی 6.8 درصد می رسد. کارشناسان این دهه 
را بدترین دوره س��رمایه  گذاری در اقتصاد ایران معرفی می  کنند. به طوری 
که در این سال ها نه تنها شاهد سرمایه گذاری های کالن داخلی و خارجی 
نبوده ایم که فرار س��رمایه هم به ش��دت افزایش یافته است و شاهد مثال 

آن، خروج سرمایه های ایرانیان و رشد عجیب خرید خانه در ترکیه است.
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تویوتاوجنرالموتورز؛
فردگرایییاکارگروهی؟

محمدرضااسالمی
پژوهشگر مهندسی سازه در مرکز مطالعات زلزله دانشگاه برکلی

روز چهارم ژانویه در خبرها منتش��ر ش��د که پس از 90 س��ال )از 
س��ال 1931( که جنرال موتورز آمریکا مق��ام اول تولید خودرو دنیا 
بود، سال گذشته این مقام را به رقیب ژاپنی خود یعنی تویوتا باخت. 
2021 اولین سالی بود که رسما تولیدات این کارخانه ژاپنی از جنرال 
موتورز آمریکایی بیشتر بوده است. درباره این خبر، توجه به چند نکته 
ضروری است: مسئله کیفیت در تولیدات تویوتا، مسئله دسترسی به 

منابع اولیه و همچنین منابع انسانی.
مسئلهکیفیتدرتولیداتتویوتا

افزای��ش »کمیت« تولید محصول در کارخانجات تویوتا، مترادف با 
»اُفت کیفیت« نبوده و این یک نکته کلیدی است. خانواده/گروه تویوتا 
برمبنای »کیفیت« ش��کل گرفته و این مقام جدید از این بابت حائز 
توجه است که گروه تویوتا توانسته با حفظ کیفیت، کمر رقیب کّمی 

کار خود را بشکند. 
تویوتاومسئلهدسترسیبهمنابعاولیه

تویوتا در شرایطی »کمیت« محصوالت خود را افزایش می دهد که 
تقریب��ا به هیچ یک از منابع اولیه برای تولید محصول )در خوِد ژاپن( 
دسترس��ی ندارد! نه س��نگ آهن در ژاپن وجود دارد، نه گاز و نه برق 
ارزان. هیچ یک. تمام پارامترهای اولیه برای تولید محصول در تیراژ باال، 
در ژاپن موجود نیست. سنگ آهن را باید با »کشتی« از استرالیا حمل 
کنند. مهمترین مولفه انرژی در تولید )یعنی برق( با چالش جدی در 
ژاپن مواجه است. برخالف کشورهای اروپایی یا آمریکا که دسترسی 
به »برق هسته ای« ممکن است، در ژاپن به دلیل مسئله زلزله، توسعه 
نیروگاه هسته ای یک »ریسک« محسوب می شود و لذا ژاپنی ها حتی 
در »تولید برق« با محدودیت/مالحظات بسیاری مواجه بوده و هستند. 
برق و فوالد، دو رکن کلیدی در تولید محصوالت صنعتی محس��وب 
می شوند. تویوتا در ش��رایطی کمیت را افزایش داده که نه کیفیت را 
باخته و نه میزان »دسترس��ی« اش به منابع اولیه فرقی کرده است! و 

این یعنی یک معجزه.
تویوتاومنابعانسانی

جن��رال موتورز در س��رزمین پهن��اور آمریکا به ان��واع منابع اولیه 
دسترس��ی دارد. حتی از بابت دسترس��ی به »منابع انسانی«، مدیران 
جنرال موت��ورز به راحتی ب��ه برترین اس��تعدادهای هندی، چینی، 
ترکیه ای، ایرانی، مصری و... دسترس��ی دارن��د؛ در حالی که مدیران 
تویوتا )عمدتا( فقط با ژن ژاپن��ی در حال اداره گروه اقتصادی تویوتا 
هستند. در اینباکس مدیران اداره منابع انسانی جنرال موتورز، روزانه 
انبوه��ی ایمیل فارغ التحصیالن دانش��گاه های اس��تنفورد، ام.آی.تی، 
برکلی، میشیگان و... وارد می شود؛ ایمیل هایی از افرادی با ملیت های 
مختلف، در حالی که به س��ختی )ش��اید محال( می توان یک »مدیر 

ارشد غیرژاپنی« در تویوتا پیدا کرد.  
اما این چگونه ممکن است؟ برای ذهن هایی که عادت کرده اند همه 
چیز را در چند پاسِخ سرراست و شسته ُرفته تحلیل کنند، نمی توان 
پاس��خی برای این س��وال یافت. پاسخ به این پرس��ش، کوتاه، روشن 
و خطی نیس��ت. پاس��خ به این س��وال متضمن یک شرط است و آن 
پذیرفتن »پیچیدگی«هاس��ت. پاسخ اگر آسان بود، نیسان هم تویوتا 
می شد. حتی هوندا که در کمیت/کیفیت بارها تا نزدیکی تویوتا آمده 

هم اینگونه می شد.
گروه تویوتا، یک صندوق سربس��ته است. مجموعه »ساختارهایی« 
که ش��رکت )امپرات��وری( تویوتا برمبنای آن بنا ش��ده، اصال واضح و 
روش��ن نیست. بخشی از پیچیدگی ها مبتنی بر روند ثبت اختراعات، 
تحقیق و توسعه و اساسا »فناوری« است. اما بخشی دیگر، مبتنی بر 

ساختارهای »روابط انسانی« است. مولوی در بیتی می گوید: 
»نقشی که بر دل می زند / بر دیده گر پیدا شدی

هر دست و رو ناشسته ای / چون شیِخ ذالّنون آمدی«
کنای��ه و تعبیر موالنا که می گوید فرد دس��ت و رو ناشس��ته ای که 
به دنبال »جهش« اس��ت، در این بحث مص��داق دارد. اگر »نقش« و 
عل��ت به راحتی پیدا و مش��خص بود که »فورد« یا »ش��ورولت« هم 

می توانستند تویوتا شوند.
تویوتاومسئلهحقوقومزایا

یکی از مهمترین مسائل در طراحی ساختار سازمان ها و بنگاه های 
بزرگ اقتصادی، »مس��ئله حقوق مدیران« است. مدل ژاپنی کامال با 
مدل آمریکایی در این بحث متفاوت اس��ت. در یادداشت قبل به این 
موضوع پرداخته ش��د که حقوق خانم مری ب��اررا، مدیرعامل جنرال 
موتورز برابر با حقوق یک مهندس ساده در همان مجموعه است و این 
چیزی است که در مدل ژاپنی )طراحی سازمان( اصال و ابدا پذیرفتنی 

نیست. )مدل آمریکایی اصالت را به مدیر می دهد(
تجویزراهبردی

موفقیت تویوتا در بحث کمیت و کیفیت، مبتنی بر »طراحی مدل 
سازمانی« )بدون کپی برداری( و لحاظ کردن »محدودیت«های ژاپنی 
اس��ت. جالل آل احمد در مقاله ای درباره گاندی می گوید: »کسی که 
از نردبان ضعف های بش��ری باال رفت و به رهبری قوم رسید.« تویوتا 
ن��ه از نردبان ضعف که از نردبان محدودیت باال رفته اس��ت. مدیران 
ژاپنی در دل آمریکای رقیب، کارخانه تاسیس کردند و با شعبه تولید 
کمری در ایالت کنتاکی توانس��تند کمر رقیب را بشکنند. نه با شعار، 

بلکه در عمل.
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وزارت اقتصاد ابتدای این هفته در نامه اي به 13 بانک دولتي، ضرب االجل 
24 ساعته برای پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن تا سقف 100 میلیون 
توم��ان به کارکنان، بازنشس��تگان و مس��تمري بگیران بخش هاي دولتي، 
عمومي و خصوصي تعیین کرد. حاال در ش��رایطی بانک های دولتی مکلف 
به پرداخت تسهیالت خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان 
و مس��تمری بگیران ش��ده اند که گزارش های میدانی نشان می دهد برخی 
بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن، بهانه های مختلفی نظیر بسته شدن 
پرداخت وام جدید در روزهای پایانی س��ال، ابالغ نشدن بخشنامه، داشتن 

میانگین گردش حساب و... را مطرح می کنند.
البته دردس��رهای وام جدید تنها ناظر به مشتریان نیست و طرح جدید 
وزارت اقتصاد برای بانک ها هم مشکل س��از ش��ده اس��ت. به نظر می رسد 
پرداخ��ت تس��هیالت خرد ب��دون ضام��ن، تازه ترین نمونه از تس��هیالت 
تکلیفی و سیاس��ت دس��توری ب��دون تامین منابع اس��ت. در واقع، تعداد 
باالی وام گیرندگان خرد، منابع باالیی را می طلبد و این در حالی است که 
بانک ها در آستانه پایان سال با کسری نقدینگی مواجه هستند و دستورات 
این چنینی باعث می شود که عده زیادی از مردم به شعب بانک ها مراجعه 
کنن��د، در حالی که بانک ها منابع کافی برای وام دهی در اختیار ندارند. از 
س��وی دیگر، وام خرد تبدیل به سرمایه نمی شود و اثربخشی چندانی هم 
ب��رای مردم ندارد. در نهایت ای��ن وام خرد تنها به بدهی بلندمدت تبدیل 
می ش��ود و بدین ترتیب، کس��ی که توان مالی ندارد و از اقش��ار ضعیف و 

طبقات پایین جامعه است، با بدهی بیشتری مواجه خواهد شد.
ضرب االجل وزارت اقتصاد به بانک ها

وزیر اقتصاد در راستای تکلیف رئیس جمهور به بانک های دولتی مبنی 
بر تس��هیل پرداخت وام های خرد، بانک های زیرمجموعه این وزارتخانه را 
در مرحل��ه اول مکلف به پرداخت وام های خرد به کارکنان، بازنشس��تگان 
و مس��تمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت 
ضامن کرد. هفته گذش��ته بود که سیداحسان خاندوزي از امکان دریافت 

وام ب��دون ضامن خبر داد و گفت: با بخش��نامه وزارت اقتصاد، بانک هاي 
زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیالت زیر 100 میلیون تومان 
افراد حقوق بگیر و مستمري بگیر داراي رتبه اعتباري مناسب )از بانک محل 
دریافت حقوق خود( را بدون ضامن انجام دهند. البته همانطور که اش��اره 
ش��د، پیشتر نیز رئیس جمهور در نشستي با مدیران عامل بانک ها، دستور 
داده بود تا پرداخت تسهیالت خرد به متقاضیان با اعتبارسنجي، جایگزین 

اخذ وثیقه شود.
خاندوزی همچنین در ابتدای این هفته در حاشیه گردهمایی سراسری 
بانک ه��ای دولتی در جمع خبرنگاران گفت: یکي از محورهاي مهم تحول 
نظام بانکي به نفع مردم، موضوع پرداخت وام هاي آسان و بدون ضامن به 
مردم بود که این موضوع مورد تاکید رئیس جمهور هم واقع ش��د. به گفته 
وزیر اقتصاد، از این پس بانک هاي دولتي حق مطالبه ضامن براي مشتریان 
خوش حساب را نخواهند داشت و با مدیران شعب بانکي که در اعطاي وام 
بدون ضامن طبق بخش��نامه جدید خودداري مي کنند به صورت قاطعانه 

برخورد خواهیم کرد.
وزارت اقتصاد همچنین در ادامه این ماجرا در نامه اي به 13 مدیر بانک 
دولتي، ضرب االجل 24 س��اعته با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت 
تس��هیالت خرد به کارکنان، بازنشس��تگان و مستمري بگیران بخش هاي 
دولت��ي، عمومي و خصوصي تعیین کرد. بر این اس��اس، ش��رایط دریافت 
وام تا 50 میلیون تومان تنها با نامه کس��ر از حقوق و دریافت وام تا 100 
میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته اعالم شده 
و مشموالن این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن دریافت می کنند، 

مراجعه نمایند.
حال در ش��رایطی ک��ه بانک های دولتی مکلف به پرداخت تس��هیالت 
خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشس��تگان و مستمری بگیران 
شده اند، اما گزارش های میدانی و بازخوردهای مشتریان حاکی از آن است 
که برخی از بانک ها بهانه های مختلفی چون بسته شدن پرداخت وام جدید 
در روزهای پایانی س��ال، ابالغ نشدن بخش��نامه، داشتن میانگین گردش 

حساب و سپرده حداقل نصف مبلغ وام موردنظر و... را مطرح می کنند.
در شعب بانک ها چه خبر است؟

با اینکه وزارت اقتصاد به بانک های دولتی 24 ساعت مهلت داد تا نسبت 

به درج بخش��نامه مربوطه و فرآیند دریافت این تسهیالت و اعالم آدرس 
سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت 
اقتصاد اقدام کرده و در صورت محرز ش��دن تخلف ش��عبه ای از بانک در 
راستای پرداخت وام بدون ضامن، رئیس شعبه موردنظر را برکنار کنند، اما 
گزارش های میدانی از شرایط عجیب و غریب بانک ها در این زمینه حکایت 
دارد. »ایسنا« در یک گزارش میدانی در این باره نوشت: متصدی یک بانک 
در پاسخ به شرایط دریافت وام بدون ضامن اعالم می کند که برای این وام، 
باید میانگین مانده حساب شما در بازه شش ماهه حداقل 5 میلیون تومان 
باش��د و بانک دیگری می گوید متقاضی این وام باید حداقل در ش��ش ماه 
اخیر حداقل 20 میلیون تومان در حسابش نزد بانک سپرده داشته باشد.

برخ��ی دیگر از بانک ها نیز اعالم کردند که بخش��نامه ای در این زمینه 
تاکنون ابالغ نش��ده اس��ت و بانکی نیز بهانه نپرداختن وام بدون ضامن را 
بس��ته ش��دن پرداخت وام در روزهای پایانی س��ال اعالم کرد و گفت که 
متقاضیان برای دریافت این وام در سال بعد به بانک مراجعه کنند. البته در 
مواردی نیز برخی بانک ها ش��رایط عجیبی برای پرداخت وام بدون ضامن 
اع��الم نکردند و طبق گفته آن ا، مبلغ وام و س��ایر فرآیند دریافت این وام 

مبتنی بر رتبه اعتباری افراد است.
فارغ از گزارش های میدانی، بسیاری از مردم هم در این باره گالیه دارند و 
برآیند صحبت های آنها از لزوم سپرده گذاری برای دریافت وام بدون ضامن 
حکای��ت دارد. به طوری که بانک ه��ا می گویند متقاضیان باید در چند ماه 
اخیر نصف مبلغ وام یعنی چیزی حدود 20 تا 30 میلیون در بانک موردنظر 
س��پرده یا گردش مالی داش��ته باش��ند تا بتوانند وام بدون ضامن دریافت 
کنن��د. این صحبت های مردمی و گزارش های میدانی در حالی اس��ت که 
وزارت اقتص��اد بر پرداخت وام ب��دون ضامن و نظارت بر تمکین بانک ها از 
این مصوبه تاکید دارد و در س��امانه نظارت مردمی خود فارغ از واحدهای 
بازرسی بانک ها نسبت به شکایت های مردم ورود می کند. کما اینکه دیروز 
علی نظامی، رئیس مرکز بازرس��ی وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی 
از برکن��اری مدیر یک بانک به دلیل پرداخت نکردن وام بدون ضامن خبر 
داد. گفتنی اس��ت متقاضیان وام بدون ضامن می توانند برای ثبت شکایات 
 bazresi.mefa.ir خود به سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد به نشانی 

مراجعه کنند.
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دردسرهای طرح جدید وام دهی

پس از چالش بسیار درباره حذف یا ماندگاری ارز 4200 تومانی، رأی نمایندگان 
مجلس به توقف آن بود و به نظر می رسد جدال رانت، بی پولی و تورم در حال حاضر 
به نفع تورم به پایان رسیده است. به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف و حذف ارز 4200 
تومانی در اهم برنامه های دولت سیزدهم قرار داشته و بارها نسبت به رانت سنگین 
پرداخت آن تاکید کرده است. دولت حتی در الیحه بودجه 1401 نیز تبصره سنوات 
قبل مربوط به تامین ارز واردات کاالی اساس��ی با ارز 4200 تومانی را حذف کرده 
بود. اگرچه انتظار می رفت با توجه به واکنش های نمایندگان، روال مجلس به سمت 
تایید پیش��نهاد دولت پیش برود ولی آنچه تاکنون در جریان بررسی الیحه بودجه 
در کمیسیون تلفیق گذشته، به مخالفت با حذف ارز ترجیحی منتهی شده است، 
نمایندگان می گویند که با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل 
استناد، به ادامه پرداخت رأی داده اند. چند نکته پیرامون ارز 4200 و مصوبه اخیر 
تلفیق قابل بررس��ی است. موضوع اول رانت است؛ ارز 4200 تومانی از فروردین ماه 
1397 وارد چرخه تجاری شده ولی به تدریج با توجه به فساد ناشی از اختصاص این 
ارز برای تمامی واردات، لیست پرداختی به کاالهای اساسی محدود شد و در نهایت 
در دو س��ال اخیر فقط هفت قلم کاال مش��مول آن بوده است، اما با توجه به تغییر 
قیمت ارز در سال های اخیر و فاصله زیاد با نرخ بازار آزاد، از نمایندگان تا کارشناسان 
و مس��ئوالن بارها از این ارز به عنوان عاملی برای فس��اد در تج��ارت یاد کرده و از 
نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند. در حال حاضر در هر دالر از ارز 4200 تومانی 
که پرداخت می شود، با توجه به متوسط دالر 25 هزار تومانی، حدود 21 هزار تومان 
ران��ت وج��ود دارد؛ همان یارانه ای که دولت باب��ت آن پرداخت می کند و در حجم 
باال بس��یار قابل توجه اس��ت. بنابراین با ادامه روند پرداخت ارز ترجیحی،  این رانت 
همچنان پابرجا خواهد ماند، عدد عجیبی که برای یک سال می تواند تا بیش از 300 
هزار میلیارد تومان باشد. مورد دیگر درآمد دولت از محل پرداخت ارز 4200 تومانی 
است که به آن اذعان نیز داشته است، به هر حال می تواند به جای فروش ارز خود با 
نرخ 4200 تومانی آن را حداقل با نرخ 25 هزار تومان فروخته و درآمد قابل توجهی 
به دست آورد؛ حذف می توانست هم  اقدامی برای ممانعت از توزیع رانت باشد و هم  
عاملی برای افزایش درآمد و تامین منابع در بودجه. آمارها نشان می دهد در 10 ماهه 
امس��ال حدود 11 میلیارد دالر ارز ترجیحی بابت واردات کاالی اساسی اختصاص 
پیدا کرده که فروش این رقم با نرخ ترجیحی درآمدی کمتر از 50 هزار میلیارد برای 
دول��ت دارد ولی اگر آن را با حذف یارانه ای که پرداخت می کند به فروش رس��انده 
بود، با نرخ حدود 25 هزار تومان،  درآمد 275 هزار میلیارد تومانی کسب کرده بود.

در کن��ار اهمیت رانت و درآمد دولت، تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی هم 
مطرح اس��ت. بیش از 50 درصد واردات با ارز 4200 به نهاده های تولید اختصاص 
پیدا می کند که باید به یکباره نرخ ارز آن حداقل پنج برابر ش��ود که موجب گرانی 
واردات و در نهایت تاثیر بر قیمت داخلی می ش��ود؛  موضوعی که مورد توجه دولت 

بوده و حتی مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اند که گرانی بعد از حذف 
این ارز طبیعی است و می تواند تا 7درصد تورم کل را که اکنون حدود 42.4 درصد 
اس��ت، افزایش دهد. اما اینکه برنامه دولت برای مدیریت بع��د از حذف ارز 4200 
چیس��ت،  روی دیگر و مهم آن اس��ت؛ یعنی همین موردی که محل توقف بررسی 
جریان حذف در مجلس بوده است. بررسی اظهارات و اقدام دولت نشان می دهد که 
در الیح��ه بودجه 1401 حدود 100 هزار میلیارد تومان برای جبران تغییر نرخ ارز 
ترجیحی قرار داده بود و برنامه خود را پرداخت یارانه نقدی برای جبران گرانی ناشی 
از حذف گذاشت ولی همین برنامه یارانه هم هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. 
معاون اقتصادی دولت گفته بود که در ابتدای دی ماه یارانه نقدی پرداختی تا 800 
هزار تومان افزایش پیدا می کند ولی به بهمن هم نرسیده و با مخالفت با حذف ارز 
4200 به نظر می رسد فعال اجرایی نشود. قرار بود مبلغی بین 90 تا 126 هزار تومان 
به همراه یارانه معیش��تی و یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به 60 میلیون نفر 
پرداخت شود. سوال این است که این رقم چقدر می تواند تبعات تورمی تغییر نرخ 

ارز و گرانی واردات را پوشش دهد؟
در م��ورد حذف یارانه گن��دم نیز دولت برنامه اش را پرداخت یارانه نان به نانوا در 
قالب کارت یارانه اعالم کرد ولی تاکید داشت که قطعی نیست و یا در مورد دارو از 
ورود به بیمه ها و پرداخت یارانه از این محل خبر داد ولی برنامه مشخصی ارائه نشد. 
در زمان بررسی الیحه بودجه، مجلس از دولت برنامه مشخص خود برای حذف ارز 
4200 و جریان پس از آن را داشت ولی ظاهرا چنین برنامه ای دریافت نکرده و به 
همین دلیل هم با حذف ارز مخالفت کرده اس��ت. در بخشی دیگر از مصوبه تلفیق 
آمده که باید 9 میلیارد دالر با نرخ ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و 
کاالهای اساسی در س��ال 1401 اختصاص داده شود، برای گندم نیز مقرر شده با 
تامین بودجه ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم موردنیاز توسط 
دول��ت از تولید داخل تامین ش��ود. این 9 میلیارد دالر نی��ز با توجه به منابع ارزی 
تخصیصی امس��ال جای تأمل دارد و بعید است بتواند با افزایش واردات و گرانی در 
بازارهای جهانی کافی باشد،  برای بودجه امسال 8میلیارد دالر پیش بینی شده بود 
ولی در  10 ماه بیش از 11 میلیارد دالر پرداخت شده و طبق  اعالم رئیس سامان 

برنامه و بودجه، این رقم تا پایان سال تا 18 میلیارد دالر می تواند رشد کند.
همین 9 میلیارد دالر، حتی اگر کافی باشد، یک حساب سرانگشتی نشان می دهد 
که اگر باز هم متوس��ط نرخ دالر در سال بعد را 25 هزار تومان فرض کنیم، درآمد 
دولت از محل عرضه با نرخ 4200 تومان کمتر از 40 هزار میلیارد تومان است ولی 
اگر با نرخ بازار بفروشد، درآمد حداقل 225 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت که در 
این حالت اختالف درآمد بین دو نرخ حدود 180 هزار میلیارد تومان است که همان 
ران��ت ارز 4200 در 9 میلیارد دالر خواهد بود، هرچند که در حالت طبیعی میزان 

نیاز به واردات و نرخ ارز از این بیشتر خواهد بود.

جدالرانت،تورموبیپولیبهنفعتورمبهپایانرسید

ارز4200دراغما

بانکنامه

بااستفادهازسامانهنوبتدهیهوشمندبانکپاسارگاد
زمانحضورخوددربانکرا

بهحداقلبرسانید
با توجه به ش��رایط خ��اص دریافت خدمات حض��وری در دوران 
ش��یوع کرونا، فرآین��د انجام این نوع خدمات نی��ز در جهت رعایت 
پروتکل های بهداش��تی متحول شده اس��ت. از جمله این تمهیدات 
می   توان به »س��امانه نوبت دهی هوشمند بانک پاسارگاد« اشاره کرد 
که با استفاده از آن زمان انتظار در شعبه های بانکی کاهش یافته و 

مشتریان دیگر در شعبه منتظر نخواهند ماند.
مش��تریان بانک پاس��ارگاد قبل از مراجعه به شعبه با بهره گیری 
از سامانه نوبت دهی هوش��مند این بانک می توانند نوبت خود را در 
صف مش��تریان منتظر دریافت خدمت رزرو کرده و براساس شماره 
دریافت��ی و مدت زم��ان باقی مانده تا نوبت، زم��ان خود را مدیریت 
کنن��د. در ای��ن صورت عالوه بر صرفه جوی��ی در زمان، از تجمع در 
محیط بانک جلوگیری شده و امکان انتقال ویروس کاهش می یابد.
ب��رای انجام ای��ن کار مراجعان محترم ابتدا باید کد ش��عبه بانک 
پاسارگاد موردنظر خود را از طریق پیامک به سرشماره 10008289 
ارس��ال کنند. پس از لحظاتی، پیامکی حاوی ش��ماره نوبت، تعداد 
افراد حاضر در صف ش��عبه و زمان تقریبی انتظار توس��ط س��امانه 
برای متقاضی ارس��ال می شود. به این ترتیب مشتریان قادر خواهند 
ب��ود چند دقیقه قبل از زمان اعالم ش��ده، برای دریافت خدمات به 
شعبه مراجعه کنند. همچنین در صورت نیاز به دریافت نوبت برای 
یک س��اعت خاص، باید یک پیامک با فرمت »کد شعبه. ساعت« به 
سرشماره مذکور ارس��ال کنید. به عنوان مثال؛ برای دریافت نوبت 
در ساعت 10:30 برای شعبه مرکزی بانک پاسارگاد با کد 201 باید 
10:30.201 را ارسال فرمایید. در این حالت بهترین نوبت براساس 

ساعت موردنظر به شما اختصاص داده می شود.
برای آگاهی از کد ش��عبه های بان��ک می توانید از بانک اطالعاتی 
موجود در نش��انی bpi.ir/branches اس��تفاده کنید. مش��تریان 
محترم بانک پاس��ارگاد می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر به 
سایت بانک  پاسارگاد به نشانی bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشاوره 

و اطالع رسانی به شماره 82890-021 تماس حاصل فرمایند.

دالردرصرافیهایبانکی25هزارو145تومان
سکه130هزارتومانارزانشد

قیم��ت دالر در صرافی ه��ای بانکی با 97 توم��ان افزایش در روز 
دوش��نبه با قیمت 25 هزار و 145 تومان معامله شد. قیمت فروش 
ی��ورو نیز با کاه��ش 31 تومانی به 28 هزار و 457 تومان رس��ید. 
قیم��ت خرید هر دالر 24 ه��زار و 864 تومان و نرخ خرید هر یورو 
نیز 28 هزار و 174 هزار تومان اعالم ش��د. قیمت س��که نیز دیروز 
130 هزار تومان ارزان ش��د. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
ط��رح جدید با 130 هزار تومان کاهش قیمت به 12 میلیون و 50 
هزار تومان رسید و س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 
11 میلیون و 950 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم  سکه بهار 
آزادی 6 میلی��ون و 700 هزار تومان، ربع س��که 3  میلیون و 750 
هزار تومان و س��که یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت 
خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون 
و 216 هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثق��ال طال نیز 5  میلیون و 
271 هزار تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال نیز با قیمت یک هزار 

و 792 دالر و 19 سنت معامله شد.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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قیمتموادغذاییدر6ماهگذشتهنشانمیدهد
رشد5تا88درصدیخوراکیها

در شش ماه گذش��ته قیمت گروه محصوالت پروتئینی 5 تا 
17درص��د، لبنی��ات 18 تا 31 درصد، قند، ش��کر و چای 5 تا 
18درصد، غالت و حبوبات 8 تا 71درصد و میوه و صیفی بین 

18 تا 88 درصد افزایش داشته است.
انجمن مل��ی حمایت از حق��وق مصرف کنن��دگان، گزارش 
کارگروه رص��د و پایش قیمت اقالم اساس��ی و پرمصرف بازار 
کشور منتهی به اول بهمن ماه را منتشر کرده که برمبنای آن، 
از بین 52 کاالیی که در 9 گروه بررس��ی ش��ده اند، قیمت 48 
کاال در شش ماه گذشته بین دو )روغن مایع و الستیک پراید( 
ت��ا 88 )رب گوجه( درصد افزایش و قیمت چهار کاال بین 10 
)تیرآهن( تا 37 )سیمان خاکستری( درصد کاهش یافته است.

رئیس جمه��ور در تازه تری��ن گفت وگ��وی تلویزیونی خود، 
کنت��رل قیمت فوالد و س��یمان را به عنوان نم��ادی از تالش 
موفقیت آمیز دولت در کنت��رل تورم ذکر کرد، اما این گزارش 
نش��ان می دهد با وجود کاهش قیمت سیمان، اقالم خوراکی و 
بس��یاری کاالهای مصرفی موردنیاز مردم ت��ورم باالیی تجربه 
می کنند. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم دی ماه نیز نشان 
می دهد با وجود کاهش تورم ساالنه در این ماه اما برای اولین 
بار در دولت س��یزدهم نرخ تورم ماهان��ه و نقطه به نقطه روند 

صعودی به خود گرفته است.
براساس این گزارش، قیمت گروه محصوالت پروتئینی شامل 
گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و 
گوساله زنده در ابتدای ماه جاری نسبت به شش ماه قبل بین 
5 تا 17 درصد افزایش یافته است. در شش ماه گذشته قیمت 
هر کیلو تخم مرغ و گوش��ت گوس��اله هر ک��دام با 17 درصد 
افزای��ش به حدود 24 ه��زار و 600 و 136 هزار و 500 تومان 
رس��یده اس��ت. همچنین در این مدت قیمت هر کیلو گوساله 
زنده 8 درصد، گوش��ت گوسفندی 7 درصد و گوشت مرغ تازه 
و گوسفند زنده هر کدام 7 درصد افزایش داشته و به 55 هزار 
و 800 توم��ان، 136 هزار تومان، 29 هزار و 700 تومان و 59 

هزار و 900 تومان رسیده است.
همچنین در شش ماه گذشته گروه لبنیات شامل انواع شیر، 
پنی��ر و کره بین 18 تا 31 درصد افزایش یافته که بیش��ترین 
افزایش مربوط به قیمت پنیر به قیمت 21 هزار و 400 تومان 
به ازای 400 گرم بوده است. بر این اساس قیمت هر کیلو شیر 
خام، ش��یر استریل پاکتی و شیر پاستوریزه بطری به ترتیب با 
26 درصد، 23 درصد و 18 درصد افزایش نس��بت به شش ماه 
قب��ل به حدود لیتری 6700 تومان، 16 هزار تومان و 12 هزار 
تومان رس��یده است. قیمت کره 100 گرمی نیز با افزایش 22 
درصدی در ش��ش ماه به نزدیک 13 هزار تومان رسیده است. 
افزایش قیمت قند، ش��کر و چای نیز طی شش ماه گذشته 5 
تا 18 درصد بوده اس��ت. در این م��دت قیمت هر کیلو قند 5 
درصد، شکر فله 11 درصد، شکر بسته بندی 18 درصد و انواع 
چای بین 11 تا 17 درصد افزایش یافته و به حدود 19 هزار و 
300 توم��ان، 16 هزار و 600 تومان، 17 هزار و 200 تومان و 

124 تا 131 هزار تومان رسیده است
در ای��ن می��ان از بین انواع روغن، قیم��ت روغن نیمه جامد 
4.5 کیلویی با 13 درصد کاهش در شش ماه گذشته به حدود 
80 هزار تومان رسیده است، اما قیمت روغن مایع آفتابگردان 
معمولی و س��رخکردنی هر کدام 2 درص��د افزایش یافته و به 

حدود 14 هزار تومان و 13 هزار تومان رسیده است.
بررسی قیمت گروه کاالیی غالت و حبوبات شامل انواع برنج، 
ماکارونی و حبوبات در شش ماه گذشته نیز حاکی از افزایش 8 
تا 71 درصدی قیمت این کاالهاست. چنانکه برنج ایرانی یعنی 
هاش��می و طارم با 68 درصد و 71 درصد افزایش طی ش��ش 
ماه گذش��ته به 62 تا 64 هزار تومان رس��یده، اما این افزایش 
قیمت در برنج خارجی ش��امل هندی و پاکستانی کمتر یعنی 
حدود 19 درصد و 17 درصد بوده و قیمت این دو محصول در 
بهمن ماه امسال به 28 تا 29 هزار تومان رسیده است. قیمت 
ماکارون��ی 500 گرمی نیز با 33 درص��د افزایش در این مدت 
به حدود 8800 تومان رس��یده است. از بین انواع حبوبات نیز 
در ش��ش ماه گذشته قیمت لپه، نخود، لوبیا چیتی و عدس به 
ترتی��ب 8 درصد، 22 درصد، 26 درص��د و 38 درصد افزایش 
یافته اس��ت، به ط��وری که در ابتدای ماه ج��اری قیمت انواع 
حبوبات یادشده در محدوده 39 تا 47 هزار تومان بوده است.

اما گروه مورد بررس��ی بعدی در گزارش انجمن ملی حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان به می��وه، صیفی و م��واد غذایی 
اختصاص دارد که طی شش ماه گذشته بین 18 تا 88 درصد 
افزایش قیمت داشته اند. بیشترین افزایش قیمت در این گروه 
مربوط به رب گوجه فرنگی اس��ت ک��ه با افزایش 88 درصدی 
نسبت به شش ماه قبل به نزدیک 32 هزار تومان رسیده و بعد 
از آن س��یب زمینی با 75 درص��د و گوجه فرنگی با 54 درصد 
افزایش نس��بت به ش��ش ماه قبل در رتبه دوم قرار می گیرند. 
قیم��ت این دو محص��ول در ابتدای بهمن ب��ه حدود 11 هزار 
تومان رس��یده است. از بین س��ایر میوه، صیفی و مواد غذایی 
در ش��ش ماه گذش��ته قیمت س��یب قرمز و پیاز زرد هر کدام 
34 درص��د، س��یب زرد 32 درصد، خرم��ا 27 درصد، پرتقال 
26 درصد، آب آش��امیدنی بط��ری 20 درصد و موز 18 درصد 

افزایش یافته است.
همچنی��ن بررس��ی قیم��ت گ��روه مصالح س��اختمانی طی 
ش��ش ماه گذش��ته حاکی ار افت 37 درصدی قیمت سیمان 
خاکستری، 10 درصدی تیرآهن و 12 درصدی میلگرد است، 
اما قیمت گچ س��فید و ورق سیاه 25 و 6 درصد افزایش یافته 
اس��ت. در گروه تایر و روغن موتور نیز طی ش��ش ماه گذشته 
ش��اهد افزایش 2 تا 7 درصدی انواع الس��تیک پراید، سمند و 
پژو و همچنین افزایش 35 ت��ا 36 درصدی انواع روغن موتور 
هس��تیم. در گروه ش��وینده ها نیز قیمت انواع پودر دس��تی و 
ماشینی 25 درصد و دستمال کاغذی 37 درصد افزایش یافته، 
به طوری که قیمت انواع پودر 500 گرمی در ابتدای بهمن 11 
تا 15 هزار تومان و قیمت دس��تمال کاغذی 200 برگ حدود 

11 هزار تومان بوده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران چهار روز متوالی است که در مسیر صعودی 
ق��رار گرفته اس��ت، اما چش��م انداز آن هنوز مبهم و مه آلود اس��ت. حجم 
معامالت و به طور کلی روند دادوس��تد   ها در بازار سهام در حالی در چند 
روز گذشته افزایش یافته که به نظر می رسد این مهم به جلسه دولتمردان 
درخصوص رفع ابهامات موجود در نرخ خوراک پتروشیمی   ها و نرخ سوخت 

سایر صنایع بازمی گردد.
ش��اخص بورس تهران در پایان معامالت روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه، 
با رش��د بیش از 10 هزار واحدی به آس��تانه کانال 1.3 میلیونی نزدیک تر 
شد و با ادامه این روند احتماال در روز معامالتی سه شنبه به کف این کانال 
می رسد. در معامالت روز گذشته 63.3 درصد کل ارزش خرید را حقیقی ها 
انجام دادند و حقوقی ها با س��هم 36.7 درصدی، س��هم کمتری نسبت به 
حقیقی ها در ورود نقدینگی به بازار داش��تند. همچنین سهم حقیقی ها از 
کل حجم خرید 78.9 درصد و س��هم حقوقی ها 21.1 درصد بوده اس��ت. 
در سوی مقابل نیز س��هم حقیقی ها از کل ارزش فروش 68.1 درصد بود 
و حقوقی ها با س��هم 31.9 درصدی، سهم کمتری را نسبت به حقیقی ها 
در خروج نقدینگی از بازار داشتند. همچنین سهم حقیقی ها از کل حجم 
فروش 79.7 درصد و سهم حقوقی ها 20.3 درصد بوده است. بدین ترتیب، 
بازار س��هام در معامالت دیروز با 159 صف خرید به ارزش 6 هزار و 740 
میلی��ارد و 859 میلیون ریال و در س��وی دیگر بازار با 67 صف فروش به 

ارزش 2 هزار و 356 میلیارد و 452 میلیون ریال به کار خود پایان داد.
ادامهرشددستهجمعیشاخصها

در جریان معامالت سومین روز هفته، شاخص کل بورس با افزایش 10 
هزار و 22 واحدی به رقم یک میلیون و 294 هزار واحد و شاخص هم وزن 
با 2هزار و 966 واحد افزایش به رقم 330 هزار و 726 واحد رسید. بیش از 
7 میلیارد و 69 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 46 هزار و 
249 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار 
اول، افزایش 10هزار و 69 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 11 هزار و 

745 واحدی را تجربه کردند.
گ��روه »فرآورده ه��ای نفتی« در جریان معامالت ای��ن روز با 50 هزار و 

14 معامله به ارزش 5 هزار و 12 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی 
نشست. در این گروه، 8 درصد نمادها، افزایش 5 تا 3 درصدی، 17 درصد 
نماده��ا افزایش 3 تا یک درصد و 26 درص��د نمادها افزایش صفر تا یک 
درصدی را نس��بت به روز قبل ثبت کردند. همچنین »ش��تران« با 4.17 
درصد، »شبهرن« با 1.93 درصد و »شپنا« با 0.68 درصد در صدر افزایش 
قیمت ها )نسبت به روز قبل( در صدر گروه فرآورده های نفتی قرار گرفتند. 
این در حالی اس��ت که »ش��بندر« با 0.59 درصد و »شپنا« با 0.2 درصد 

بیشترین کاهش قیمت ها را نسبت به روز قبل ثبت کردند.
همچنین گروه خودرو با 41 هزار و 385 معامله به ارزش 3 هزار و 737 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 34 هزار و 809 معامله به ارزش 2 هزار 
و 782 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 28 هزار و 840 معامله به ارزش 2 
هزار و 135 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 8 هزار و 617 معامله به ارزش 

یک هزار و 225 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
بانک ملت با 709 واحد، ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با 585 واحد، 
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با 574 واحد، ش��رکت پاالیش نفت 
ته��ران با 535 واحد و ش��رکت ای��ران خودرو با 475 واحد بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت 
پتروشیمی پردیس با 79 واحد، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 
71 واحد، شرکت صنعت غذایی کوروش با 65 واحد، شرکت داروسازی 
اکس��یر با 40 واحد و شرکت پدیده شیمی قرن با 26 واحد با بیشترین 
تاثیر منفی بر رش��د شاخص همراه شدند. در آن سوی بازار سرمایه نیز 
ش��اخص فرابورس بیش از 87 واحد افزایش داش��ت و به رقم 17 هزار 
و 618 واحد رس��ید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به 976 هزار 
میلی��ارد تومان و ارزش بازار پایه به بی��ش از 312 هزار میلیارد تومان 
رس��ید. معامله گران بیش از 5.1 میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق مالی 
در قال��ب 205 هزار فقره معامله کردند. نمادهای پتروش��یمی زاگرس، 
پتروش��یمی تندگویان، فوالد هرمزگان، بیمه پاسارگاد، فرابورس ایران، 
بیمه س��امان و پاالیش نفت الوان به ترتیب بیش��ترین اثر افزایشی در 

شاخص فرابورس را داشتند.

تاثیرحذفحجممبنابرمعامالتبورسی
از ام��روز سه ش��نبه دوازدهم بهمن ماه، حجم مبن��ا در برخی نمادهای 
بازاره��ای اول و دوم فرابورس حذف می ش��ود؛ اتفاق��ی که به اعتقاد یک 
کارش��ناس بازار سهام، بازار را واقعی می کند. شرکت فرابورس ایران اخیرا 
در اطالعیه ای اعالم کرده که در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران حجم 
مبنا در یکی از شرایط پیش رو حذف خواهد شد. نخست آنکه سهم طی 
سه ماه گذشته دارای میانگین حجم معامالت بیش از دو برابر حجم مبنا 
باشد. دوم آنکه مجموع حداقل تعهد معامالت روزانه بازارگردان های فعال 
در آن نماد، دو برابر حجم مبنا باش��د. بدین ترتیب، پس از بررس��ی های 
صورت گرفته توسط معاونت نظارت بر بازار فرابورس، حجم مبنا برای 20 
نماد معامالتی از سه شنبه 12 بهمن اعمال نخواهد شد. در این خصوص، 
حسین کاظم زاده با اشاره به تصمیم اخیر فرابورس درباره حذف حجم مبنا 
در برخی نمادهای بازار اول و دوم به ایسنا، می گوید: هر تصمیمی که منجر 
به رفع محدودیت های بازار سرمایه شود اقدام خوبی برای توسعه بازار است. 
چنین تصمیم هایی واقعی شدن قیمت ها را در بازار سرمایه به دنبال دارد. 
با حذف حجم مبنا اصالح قیمت و یا رش��د قیمت س��ریع تر می شود و اثر 

خبرها در روند معامالت فرسایشی خواهد بود.
او ب��ا تاکید بر اینکه فرابورس در تصمیمی اقدام به حذف حجم مبنا در 
برخی نمادها کرده اس��ت، توضیح می دهد: مقرر شده در صورتی که سهم 
در سه ماه گذش��ته دارای میانگین حجم معامالت بیش از دو برابر حجم 
مبنا باشد و یا مجموع حداقل تعهد معامالت روزانه بازارگردان های فعال در 
آن نماد، دو برابر حجم مبنا باشد، حجم مبنا حذف خواهد شد. همچنین 
نمادهایی که دارای صف خرید یا صف فروش در 20 روز کاری متوالی در 

بازار پایه فرابورس باشند نیز با حذف حجم مبنا مواجه می شوند.
کاظ��م زاده چنی��ن تصمیم های��ی را پیش زمین��ه و مقدم��ه ح��ذف 
محدودیت های مهم در بازار سرمایه می داند و می افزاید: البته معموال حذف 
محدودیت ها و تغییر ش��رایط در بازارها، طی کوتاه مدت ممکن است آثار 
منفی داشته باشد اما اگر مسئوالن از تصمیم های خود عقب نشینی نکنند، 

می تواند به روان شدن معامالت و افزایش نقدشوندگی بازار کمک کند.

ارزشمعامالتبازارسهاماز6.5هزارمیلیاردتومانفراتررفت

چهارمین رشد متوالی شاخص سهام

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی تجارت دارویی 
ایران در سال جاری پرداخته که نشاندهنده رشد آمار نهایی در این بخش 
است. از حدود دو سال قبل و با آغاز شیوع کرونا، ایران نیز مانند بسیاری 
از دیگر کشورها، سهم بیشتری از تجارت خود را در اختیار حوزه پزشکی 
و بهداش��تی گذاش��ت. ایران در ماه های ابتدایی ش��یوع مجبور به واردات 
برخی اقالم برای پیشگیری و درمان کرونا شد، اما در ماه های بعد در حوزه 
پیشگیری در کنار تامین نیازهای داخل، امکان صادرات برخی محصوالت 
به خارج از کشور را نیز فراهم کرد. با این وجود نگاهی به آمارهای تجارت 
اقالم دارویی و پزشکی ایران در 9 ماهه ابتدای سال جاری نشان می دهد 
که همچنان بخش مهمی از کل آمار این حوزه به واردات اختصاص دارد و 
درصد محدودی از محصوالت ایرانی به بازارهای خارجی ارسال می شوند.

براس��اس آمارهای اتاق بازرگانی تهران، تجارت دارویی کش��ور تا پایان 
آذرماه حدودا 2.1 میلیارد دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 
افزایشی 31 درصدی را نشان می دهد. تجارت وزنی در این دوره نیز حدودا 
147 هزار تن بوده که 2.4 برابر نس��بت به س��ال قبل افزایش یافته است. 
در طول این مدت ایران حدودا 148 میلیون دالر صادرات دارو داشته که 
افزایش��ی 33 برابری را نسبت به س��ال گذشته نشان می دهد و در مقابل 
نیز حدودا 2میلیارد دالر کاالی دارویی به ایران واردش��ده که افزایشی 22 
درصدی را نش��ان می دهد. در حوزه تجهیزات پزشکی، صادرات ایران 3.6 
میلیون دالر بوده که افزایش��ی 16 برابری را نش��ان می دهد. در این گروه 
صادرات ونتیالتور به مرز 439 هزار دالر رسیده و به این ترتیب ایران برای 
نخستین بار در این حوزه به صادرکننده بدل شده است. همچنین در این 

مدت 256 میلیون دالر تجهیزات پزشکی نیز به ایران وارد شده است. در 
حوزه لوازم پزشکی صادرات ایران به 52 میلیون دالر رسیده که افزایشی 
135 برابری را نش��ان می دهد. جعبه و کیت کمک های اولیه، دس��تکش 
پالس��تیکی و سرنگ و س��وزن ایران در این حوزه بیشترین صادرات را به 
خود اختص��اص داده اند. همچنین در این م��دت 765 میلیون دالر لوازم 

پزشکی نیز به ایران وارد شده است.
در ح��وزه داروها نیز صادراتی 37 میلیون دالری و واردات 891 میلیون 
دالری به ثبت رسیده اس��ت. در بخش محصوالت محافظت شخصی نیز 
ص��ادرات ایران 54 میلیون دالر و واردات 75 میلیون دالر بوده اس��ت. در 
این مدت ماسک های صورت ایران در بازارهای خارجی فروشی بیش از 25 

میلیون دالری را به ثبت رسانده اند.

پیش بین��ی آینده بیت کوین زمان بس��یار خوبی اس��ت تا بس��یاری از 
تحلیلگران پیش بینی های خود را اصالح کنند، اما همچنان بر این باورند که 
این ارز در سال جاری به باالترین حد خود خواهد رسید. ارزش بیت کوین 
در این هفته کاهش قابل توجهی داشته است زیرا قیمت ها در حال حاضر 
در مح��دوده حدود 50 درصدی از باالترین قیمت خ��ود قرار دارند البته 
بهبود اندکی یافته است. به گزارش نیوزبی تی سی، کارشناسان پیش بینی 
می کنن��د که قیمت بیت کوین تا پایان س��ال 2022 به باالترین حد خود 
خواهد رس��ید و این پیش بینی 93 هزار و 717 دالر است که بیش از 20 
هزار دالر باالتر از باالترین رکورد فعلی آن در نوامبر است. این پیش بینی 

افزایش قیمت بیت کوین تا پایان س��ال 2025 با قیمت 192 هزار و 800 
دالر و تا س��ال 2030 با قیمت 406 هزار و 400 دالر نشان داده است. در 
حالی که این پیش بینی ها ممکن است ابتدا عالی به نظر برسند، اما بسیار 
کمتر از آن چیزی است که کارشناسان در جوالی 2021 پیش بینی)قیمت 
بیت کوی��ن به 265 و 706 ه��زار دالر( کرده بودن��د. تحلیلگران در مورد 
خری��د، فروش و حفظ ارزهای دیجیتال ی��ا زمان آن اختالف نظر دارند با 
ای��ن حال، بیش از نیمی از آن��ان معتقدند که زمان خوبی برای خریداران 
اس��ت و تنها 45 درصد مخالف هستند. جالب است که واکنش گروه های 
مختلف در زمان س��رمایه گذاری را بررسی کنیم. در این مورد، 29 درصد 

از افراد مورد بررسی گفتند: نه باید بخرند و نه بفروشند، در حالی که 10 
درصد معتقد بودند که سرمایه گذاران باید بفروشند. پتانسیل این صنعت 
نوظهور برای تغییر تجارت و امور مالی و تسهیل مشارکت مالی نباید نادیده 
گرفته یا تضعیف ش��ود و به گفته پاسخ دهندگان نظرسنجی، آخرین بازار 
نزولی ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد زیرا عدم اطمینان اقتصادی 
تهدید دیگری برای صنعت در حال ظهور است. لی اسملز، دانشیار دانشگاه 
اس��ترالیای غربی در این باره می گوید: به نظر می رسد بیت کوین در حال 
آماده شدن برای سقوط بزرگ است و ممکن است پایان یک دوره و آغازی 

برای دوره دیگر باشد.

کدامدارویایرانبیشترینمشتریرادرجهاندارد؟

سهمنازلایراندرتجارتدارویی

سقوطپادشاهرمزارزهابهپایانمیرسد؟
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کاهشوارداتدرمقابلافزایشصادرات
محصوالتفوالدی

آم��ار میزان واردات و صادرات زنجیره فوالد از ش��مش فوالد تا 
انواع مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن اس��فنجی نش��ان می دهد 
ک��ه هرچ��ه میزان واردات به کش��ور به حداقل نزدیک می ش��ود، 
صادرات افزون تر ش��ده اس��ت. در حالی که فوالدی ها کاهش 3 تا 
14 درصدی واردات انواع فوالد در 9 ماهه 1400 نس��بت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته را تجربه کرده اند که صادرات آنها 16 تا 92 

درصد بیشتر شده است.
براس��اس آماری که توس��ط انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران 
در اختیار ایس��نا، قرار گرفته اس��ت، از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذرماه 5میلیون و 190 هزار تن انواع شمش فوالدی )شامل اسلب، 
بلوم و بیلت( صادر ش��ده اس��ت که به نسبت 4میلیون و 475 هزار 
تن صادرش��ده در مجموع 9 ماهه ابتدایی س��ال 1399 افزایش 16 

درصدی داشته است.  
کل مقاطع طویل فوالدی صادرش��ده در 9 ماهه س��ال جاری به 
2میلیون و 26 هزار تن رس��یده که نس��بت به یک میلیون و 511 
هزار تن صادرش��ده در مدت مشابه س��ال گذشته، 34 درصد رشد 
داش��ته است. همچنین میزان صادرات کل مقاطع تخت فوالدی در 
مدت مذکور س��ال جاری برابر 454 هزار تن است که در مقایسه با 
471 هزار تن صادرش��ده در 9 ماهه ابتدای س��ال گذشته، 4درصد 

کمتر ثبت شده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، 2 میلیون و 480 
ه��زار تن انواع محصوالت فوالدی )تیرآه��ن، میلگرد، ناودانی، انواع 
ورق، نبش��ی و ...( صادر شد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته 
ی��ک میلی��ون و 982 هزار تن بوده اس��ت و بر این اس��اس میزان 
صادرات محصوالت فوالدی در این مقایسه آماری رشد 25درصدی 

را نشان می دهد.
طبق معمول همیش��ه، بیش��ترین درصد افزایش متعلق به آهن 
اسفنجی اس��ت که با رشد 92 درصدی صادرات در 9 ماهه 1400 
به نسبت مدت مش��ابه سال گذشته به 869 هزار تن رسیده است. 
از ابت��دای فروردین تا پای��ان آذرماه 1399، می��زان صادرات آهن 
اسفنجی ایران 453 هزار تن ثبت شده است. این در حالی است که 

واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.
دراقالمفوالدیکمکمبهخودکفاییکاملخواهیمرسید

همچنی��ن در مجموع 9 ماهه س��ال 1400 در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال گذش��ته، میزان واردات مقاطع طویل فوالدی 3درصد، 
ش��مش فوالد 14درصد و مقاطع تخت ف��والدی 15 درصد کاهش 
داش��ته است. ضمن اینکه کش��ور همچنان از واردت آهن اسفنجی 

بی نیاز است.
بیش��ترین می��زان واردات ف��والدی طی 9 ماهه امس��ال مختص 
محصوالت فوالدی معادل 586 هزار تن بوده اس��ت که البته نسبت 
به واردات آن در مدت مشابه سال گذشته )681 هزار تن( 14درصد 

کاهش را تجربه کرده است.
پ��س از آن می��زان واردات مقاطع تخت ف��والدی نیز در 9 ماهه 
امس��ال معادل 552 هزار تن ثبت ش��ده که از می��زان واردات آن 
در مدت مش��ابه سال گذش��ته، 15درصد کمتر است. در مجموع 9 
ماهه س��ال گذش��ته 615 هزار تن مقاطع تخت فوالدی وارد کشور 

شده است.
از ابتدای امس��ال تا پایان آذرماه مجم��وع مقاطع طویل فوالدی 
واردشده نسبت به همین مدت در سال گذشته 3درصد کمتر شده 

و از 66 هزار تن به 64 هزار تن رسیده است.
طبق آمار، واردات ش��مش فوالدی )فوالد میانی ش��امل اس��لب، 
بیلت و بوم( در مدت مذکور س��ال جاری 4000 تن ش��مش بوده 
است که برابر میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته است.

همانطور که اش��اره ش��د، کش��ور از واردات آهن اسفنجی بی نیاز 
است و همچنان واردات این محصول معدنی صفر است.

نماگربازارسهام

قیمت خودرو در بازار ایران در حوزه داخلی و وارداتی باز هم گران ش��د 
که دلیل مشخصی دارد و قابل پیشگیری است.

به گزارش تحریریه، قیمت خودرو در بازار در حوزه داخلی و وارداتی باز 
هم گران شد که دلیل و منطق مشخصی دارد و قابل پیشگیری است. زیرا 
در ماه های کنونی متأثر از کمبود عرضه افزایش قیمت اتفاق افتاده اس��ت 
و ربط��ی به تورم ندارد. به این دلیل که ت��ورم اثر خود را در جهش بیش 
از ش��ش برابری خودرو در چهار سال اخیر برجای گذاشته و باقی افزایش 
قیمت )تا 15 برابر قیمت های جهانی( به حباب ناشی از کمبود عرضه باز 

می گردد.
بازی های سیاس��ی در صنعت خودروس��ازی کش��ور در حوزه داخل با 
س��رکوب قیمت کارخانه که نتیجه آن عدم عرضه توس��ط خودروسازان 
دولتی اس��ت، در ح��وزه خودروهای وارداتی با چهار س��ال عدم واردات و 
در ح��وزه مونتاژ خودروهای چینی با فش��ارهای نامرئی بر خودروس��ازان 

خصوصی به وس��یله فش��ار برای گران فروش��ی و کم عرضه ک��ردن، رالی 
بی پایان قیمت ها را شکل داده است.

سیاس��ت گذار به جای برخورد واقع بینانه به ش��کنجه بازار روی آورده و 
نمایش های پوپولیستی برگزار می کند. در خودروهای داخلی قیمت ها را از 
نقطه سر به سر فراتر نبرده و با روندی این کار را انجام می دهد که احتماال 
پنج س��ال دیگر طول می کش��د و بحران خودرو را 10 س��اله می کند. در 
حوزه خودروهای وارداتی نیز شاهد شعارهای عوام فریبانه درباره حمایت از 
تولید داخل از طرف اش��خاص و نهادهایی هستیم که کوچک ترین فهمی 
از پایه های اقتصاد و مزیت های نس��بی ندارند. در حوزه مونتاژ خودروهای 
چینی نیز فشار بر شرکت های کارآمد به روش های مختلف تشدید شده و 

آنها را از رقابت باز داشته است.
نتیجه این سیاست گذاری، فضای خجالت آور بازار خودرو کشور است که 
باعث دلخوری شدید مردم شده و آنها را نسبت به تصمیم ها و رویدادهای 

موثر بر بازار بی اعتماد کرده است. نه کاهش قیمت دالر باعث واکنش بازار 
خودرو می ش��ود و نه طرح مجلس برای واردات 50 هزار دستگاه در سال 
1401، زیرا کاهش قیمت دالر در وضعیت تورمی شدید و عدم عرضه اثری 
ندارد و طرح مجلس هم با ورود عجیبی که هیأت عالی نظارت بر حس��ن 
اجرای سیاست های کلی نظام در ماه گذشته داشت و باعث وتوی واردات 

خودرو شد معلوم نیست چه عاقبتی داشته باشد.
بازار خودرو ایران به این جمع بندی رسیده است که متغیر مداخله گری 
فرات��ر از نهادهای رس��می قصد ندارد به بازار خ��ودرو اجازه اصالح بدهد. 
خروجی این کنش و واکنش ها بی اعتبار ش��دن دولت سیزدهم در همان 
ش��ش ماه نخست آغاز مدیریت کش��ور است که تبعات سیاسی سنگینی 
برای آن خواهد داش��ت. ورود دولت به سه متغیر اشاره شده باعث خواهد 
ش��د بازار به س��مت آرامش حرکت کند، در غیر این صورت گفتاردرمانی 

فایده ای ندارد و اوضاع بدتر خواهد شد.

چرا خودرو باز هم گران شد؟

بازرس کل امور صنعت س��ازمان بازرس��ی گفته بود »ماندن 140هزار 
خودرو )95هزار دس��تگاه ایران  خودرو و 45هزار دستگاه سایپا( به واسطه 
نقص قطعات در پارکینگ ها زیبنده نظام نیس��ت!«، اما حاال پس از ماه ها 

همچنان شاهد ادامه این روند از سوی خودروسازان هستیم!
رهب��ر معظم انقالب روز یکش��نبه در دیدار با فعاالن اقتصادی کش��ور 
نکته ای را گوش��زد کردند که نکات و دردهای بس��یار در آن نهفته است: 

»کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و مردم ناراضی اند.«
به گزارش بخش سیاس��ی س��ایت خبرمهم، این گفته باید نصب العین 
متولیان اعاده »حقوق عامه« در قوه قضائیه باشد که جلب رضایت مردم را 
در دستور کار قرار دهند؛ به ویژه اینکه صفر تا صد بازار خودرو و حاشیه های 

آن، صدای مردم را درآورده است.
از داس��تان مجهول و دردسرساز س��ند خودرو و وکالتنامه های تعویض 
پالک که بگذریم، عملکرد خودروس��ازان در ساخت خودروی باکیفیت و 
تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده، اصال قابل دفاع نیست و کنار سطح 
پایی��ن ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل، بیش��ترین نارضایتی در 
تحویل دیرتر از موعد خودروهاست؛ این نارضایتی زمانی زیاد می شود که 
متقاضیان خرید خودرو با وجود دپو و انبار ش��دن تعداد زیادی خودرو در 
پارکینگ های خودروس��ازان، در موعد مق��رر و در مواقعی باالتر از قیمت 
توافقی در قرارداد اولیه یا ارائه پیشنهاد برای تغییر خودرو برای کاستن از 
زمان تأخیر تحویل خودرو، رؤیاهای خود را درخصوص در اختیار داش��تن 

خودروی مطلوب خود بربادرفته می دانند.
ای��ن وضعیت نیازمند ورود جدی قوه قضائیه اس��ت تا با تنبیه مقصران 
وض��ع موجود بازار خودرو و برخورد با ترک فعل ها و کش��ف فس��ادهای 
موجود، بتوانند در این آش��فته بازار سامانی ایجاد کنند؛ تجربه ورود بدون 
مالحظه دستگاه قضائی به ساماندهی »سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی« نمونه موفق دخالت مسئوالنه و مقتدر قوه قضائیه در اموری است 

که ناکارآمدی های آن عامل نارضایتی مردم شده است.
البته دادستانی  کل کشور که در چارت دستگاه قضائی به  عنوان متولی 
دفاع از حقوق عامه مردم، مس��ئول برخورد با این وضعیت است، اقداماتی 
چند در حوزه بازار خودرو انجام داده است، اما سازمان بازرسی کل کشور بنا 
بر مسئولیت ذاتی خود که مراقبت از اجرای قوانین در نهادها و ارگان های 
دولتی و حاکمیتی است، بدون مماشات، به عملکرد خودروسازهای عمده 

کشور ورود کرده است.
تأکیدسازمانبازرسیکلکشوربراصالحساختاریشرکتهای

خودروساز
29 ش��هریور امسال بود که س��ازمان بازرسی کل کشور پس از احصای 
وج��ود 140 هزار خ��ودروی تحویل  نش��ده )به بهانه کمب��ود قطعات( در 
پارکینگ ه��ای خودروس��ازان، به  صورت رس��می خواس��تار ارائه جدول 

زمان بندی ترخیص خودروهای ناقص شد.
این درخواست در نشست تخصصی رفع چالش های تأمین قطعات اصلی 
خ��ودرو و کاهش خودرو های ناقص با حض��ور معاون وزیر صمت، مدیران 
عامل دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا، مدیران عامل شرکت های 
قطعه سازی، نماینده انجمن قطعه س��ازان و نمایندگانی از گمرک و بانک 
مرکزی در س��ازمان بازرسی کل کش��ور اعالم شد، اما هیچ خبری از ارائه 

جدول زمان بندی ترخیص خودروهای دپوشده نشد!
در همان نشس��ت ب��ود که غالم عباس ترکی؛ معاون نظارت و بازرس��ی 
امور تولیدی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور با تأکید بر ضرورت اصالحات 
نهادی در س��اختار شرکت ها و دستگاه های مرتبط با صنعت خودرو، نظام 
قیمت گذاری خودرو را هم نارسا خواند و گفت: نظام قیمت گذاری خودرو 
باید آسیب شناسی شود و مالحظاتی را که تاکنون به  لحاظ شرایط زمانی 

و سیاست زدگی، مانع تصمیمات درست شده است، باید کنار بگذاریم.
رسوب ده ها هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان زیبنده نیست!

اش��کان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان 
بازرس��ی کل کشور هم از جمله کسانی اس��ت که در آن مقطع زمانی به 
انباش��ته ش��دن خودرو های ناقص در پارکینگ ها و کارخانه ها انتقاد کرد 
و گفت: این اتفاقات موجب ش��ده اس��ت که عرضه خودرو در بازار ناکافی 
باش��د و شاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم؛ ماندن 140 هزار خودرو )95 
هزار دس��تگاه برای ایران  خودرو و 45 هزار دس��تگاه برای سایپا( به واسطه 
نق��ص قطعات در پارکینگ ها زیبنده نظام نیس��ت و باید با عزم و اراده ای 
ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راس��تا هم خودروسازان، 
هم قطعه سازان هم دستگاه های حاکمیتی و سیاست گذار باید با هم افزایی 

اقدام مقتضی معمول کنند.
موجودیپارکینگخودروسازهایکشورتاموعدمقررصفرنشد!

حدود یک ماه پس از نشست مربوطه و در 28 مهرماه، ذبیح اهلل خداییان؛ 
رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور در شورای  عالی قوه قضائیه اعالم کرد: 
با پیگیری های سازمان بازرس��ی مقرر شد عمده 145 هزار خودرویی که 
هم اکنون در پارکینگ های دو شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان 

آبان ماه به صفر برسد.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ضمن اش��اره به ای��رادات وارد بر مدل 
خودروس��ازی کش��ور بر ضرورت ارائه یک طرح جامع در راس��تای تحول 

صنعت خودروسازی که از الزام قانونی برخوردار باشد، تاکید کرد.
به گزارش خبرخودرو، تدوین مدل جدید خودروسازی در راستای ایجاد 
تحول در صنعت خودروی کشور در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس قرار گرفته و پیرو آن جلسه ای با حضور انجمن خودروسازان ایران و 
انجمن های قطعه سازی کشور و برخی از قطعه سازان و خودروسازان بخش 

خصوصی و عمومی در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد.
احمد نعمت بخش در گفت گو با خبرن��گار خبرخودرو، در همین رابطه 
درخصوص ایرادات وارد بر مدل خودروس��ازی کش��ور ب��ه قیمت گذاری 
دس��توری اش��اره کرد و اظهار داشت: قیمت گذاری دس��توری زیان های 
انباش��ته هنگفتی را بر صنعت خودرو تحمیل کرده است و از سوی دیگر 
خصوصی سازی واقعی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به مدیریت بهتر 
این شرکت ها کمک می کند، اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت آزادس��ازی واردات خودرو، از اجرای مجدد 
طرح »مهر عدم س��اخت داخل« از سوی وزارت صمت انتقاد کرد و گفت: 
طرح »عدم ساخت« که مبتنی بر ممنوعیت واردات کاالهای تولید داخل 
بود، طی 16 س��ال گذش��ته اجرا نمی ش��د اما اجرای مج��دد آن طی دو 
س��ال اخیر نادرست اس��ت زیرا واردات 10 درصد هر کاالی صنعتی نیاز 
ضروری کشور و صنایع اس��ت و 90 درصد باقی مانده می تواند در اختیار 

تولیدکنندگان داخلی باش��د. بستن دروازه های کش��ور به روی واردات با 
هدف حمایت از ساخت داخل موجب شکوفایی هیچ صنعتی نخواهد شد.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران همچنین بر لزوم استفاده از ابزار تعرفه  
در کل صنایع کش��ور از جمله صنعت خودرو تاکید و تصریح کرد: میزان 
تعرفه برای واردات مواد اولیه کاالی نیمه ساخته و محصول نهایی متفاوت 
است و کمترین تعرفه به مواد اولیه و باالترین میزان تعرفه به کاالی نهایی 
اختصاص دارد. می  بایس��ت اصول تعرفه گذاری پیاده شود و مجوز واردات 
کاالی ها لغو گردد. تمامی این موارد باید در طرح جامع مجلس دیده شود.
نعمت بخش افزود: برای مثال، اکنون اجازه واردات ماش��ین آالت جوش 
ورق به دلیل س��اخت داخلی آن صادر نمی ش��ود، در حالی که این طرح 
از س��وی برخی از صنعتگران مورد سوء استفاده قرار گرفته و در این مورد 
به خصوص فروش��نده تا 70 درصد گران تر از قیمت وارداتی برای ماشین 
جوش قیمت تعیین نموده اس��ت. اصالح این وضعیت با وضع تعرفه های 
معی��ن قاب��ل حل خواهد ب��ود. وی در پایان تنظیم ب��ازار خودرو و حذف 
تقاضای کاذب از این بازار را در گرو حذف قیمت گذاری دستوری و فروش 
خودرو در حاشیه بازار دانست و خاطرنشان کرد: به طور مشخص پیشنهاد 
بنده حذف قیمت گذاری دس��توری است. ضمن اینکه امیدواریم به زودی 
ی��ک طرح جامع که دربرگیرنده تمامی این موضوعات باش��د، با همکاری 
نمایندگان محترم کمیسیون صنایع و معادن نهایی شده تا پس از تبدیل 

آن به قانون، دولت مکلف به اجرای آن شود.

لزومورودجدیسازمانبازرسیبهتخلفاتخودروسازان

مدلجدیدخودروسازیازنگاهخودروسازانچگونهخواهدبود؟
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اخبار

سرپرست شركت توزيع برق مازندران خبر داد:
بهره برداری از ۱۱۴پروژه در حوزه توزيع برق استان همزمان با دهه فجر ۱۴۰۰

ساری - دهقان : سرپرست شــركت توزيع بــرق مازندران از بهره 
برداري 114 پروژه با اعتبار 298 ميليارد و 462 ميليون ريال هم زمان 
با ايام مبارك دهه فجر در سطح امورهای 18 گانه برق شهرستان های 
اســتان  خبر داد. به گزارش خبرنگار مازنــدران به نقل روابط عمومی 
شركت توزيع برق مازندران، مهندس سيد كاظم حسينی كارنامی گفت 
: اين پروژه شــامل كاهش تلفات ، مقاوم سازی شبکه ، رينگ و توسعه 
فيدر ، رفع ضعف ولتاژ ، تامين برق مسکن مهر ، نصب كابل خودنگهدار ، 
احداث ساختمان  اداری ، اصالح و بهينه سازي و توسعه و احداث شبکه 

هاي توزيع برق مي باشد . وي افزود : در اين ايام ، در امور برق بابل 25 پروژه ، امور برق آمل 18 پروژه ، امور برق بابلسر 13 
پروژه ، سوادكوه 12 پروژه ،  ساری 11 پروژه ، مياندرود 10 پروژه ، سيمرغ و جويبار  هر كدام 6 پروژه ، نکا 5 پروژه ، امور برق 
قائمشهر 4 پروژه ، امور برق فريدونکنار 3 پروژه  و در بهشهر 1پروژه  به بهره برداری مي رسد . سرپرست شركت توزيع برق 
مازندران  خاطرنشان كرد :  برای بهره برداری از اين پروژه ها تعداد 96 دستگاه پست هوايی نصب و 26 كيلومتر شبکه فشار 
متوسط و حدود 50 كيلومتر شبکه فشار ضعيف احداث شده است . وي طول خطوط فشار متوسط حوزه توزيع برق مازندران 
را 13 هزار و 500  كيلومتر و طول خطوط فشار ضعيف نيز 17 هزار  و 838 كيلومتر عنوان و تصريح كرد : تعداد پستهاي 

توزيع برق مازندران نيز 36 هزار و 382 دستگاه با ظرفيت 4 هزار و 524 مگا ولت آمپر مي باشد .

استان مركزی در نمايشگاه بین المللی گردشگری به كشور معرفی شد 
اراک- فرناز امیدی: مديركل ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنايع دستی 
اســتان با اشاره به حضور اســتان مركزی در نمايشگاه بين المللی گردشگری 
تهران گفت: ظرفيت های اســتان از طريق نمايشگاه گردشگری تهران به تمام 
كشور معرفی شد. به گزارش روابط عمومی اداره كل ميراث فرهنگی گردشگری و 
صنايع دستی استان مركزی مصطفی مرزبان با اعالم اين خبر گفت: نمايشگاه های 
گردشگری به عنوان ابزاری مناسب برای نمايش داشته های فرهنگی، تاريخی، 
طبيعی يا صنعتی يک كشور به كار گرفته می شوند. مدير كل ميراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنايع دستی استان مركزی به همکاری بخش خصوصی در اين 

نمايشگاه تاكيد كرد و افزود: امسال استان مركزی با همکاری بخش خصوصی، انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمايان گردشگری، 
انجمن هتل داران، تاسيسات گردشگری  و هنرمندان صنايع دستی استان غرفه بسيار پررنگ تر و با برنامه ريزی بسيار پربارتر حضور دارند. 
مرزبان در ادامه افزود: برنامه های پيش بينی شــده در نمايشــگاه امسال شامل: اجرای گروه موسيقی سنتی هاالی، اجرای نقالی و مرشد 
خوانی، اجرای بازيهای بومی محلی، رونمايی از كتاب نقطه عشق با حضور پروفسور قوام زاده پدر علم آنکولوژی و دكتر كاظم آشتيانی پدر 
علم سلولهای بنيادی ايران، رونمايی از تابلو تفرشی دوزی با نقش ضامن آهو با حضور دكتر حسابی فرزند پروفسور حسابی و رونمايی از 
اپليکيشن گردشگری است. وی بيان داشت: استان مركزی در فضايی به مساحت 133 متر متر مربع در پانزدهمين نمايشگاه بين المللی 
گردشگری تهران حضور دارد. مديركل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان مركزی گفت: صنايع دستی و واحد های گردشگری 
و بوم گردی استان در قالب 10 كانتر در نمايشگاه بين المللی نيز معرفی می شوند. مرزبان درپايان خاطرنشان كرد: اقامتگاه های بوم گردی 
هزارابه، گيسو بانو،  عمارت نقوسان، سن ايک حضور دارند و همچنين  رشته های ميناكاری، پيکرتراشی، هنرهای چوبی، فيروزه كوبی قالب 

بافی، عروسک سنتی و سوغات استان  از جمله رشته هايی هستند كه در غرفه استان به معرض نمايش گذاشته شده است.

نتیجه اطالع رسانی مناسب و تمهیدات خاص؛
طوفان بدون هیچ  حادثه دريايی از هرمزگان عبور كرد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان 
گفت: براساس بررســی های خاص دريايی و دريافت گزارشات لحظه ای از آب 
و هــوای منطقه با بهره گيری از توان نيروهــای متخصص در اداره كل بنادر و 
هواشناسی هرمزگان و همراهی اصحاب رسانه در آگاهی بخشی و رصد لحظه ای 
طوفان دريايی، خوشبختانه اين پديده بدون هيچ گونه حادثه دريايی به پايان 
رسيد. به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، "علی رضا 
محمدی كرجی ران" با بيان اينکه از هفته گذشــته و به محض دريافت اولين 
هشدارهای مربوط به طوفان، در تمامی بنادر اصلی و فرعی استان، نشست های 

توجيهی و آگاهی دهنده توســط مديران هر بندر برگزار شد، اظهارداشت: اين جلسات  برای شركت های كشتيرانی و ارگان های مرتبط 
دريايی نيز تشکيل و مخاطرات احتمالی متاثر از اين طوفان و همچنين اتخاذ موارد احتياطی و ايمنی يادآوری شد. وی افزود: آنچه مسلم 
اســت بهره گيری از دانش متخصصان دريايی و هواشناســی واطالع رسانی به موقع و پيشگيرانه ای كه درقالب تصاوير آگاهی دهنده در 
سايت ها و شبکه های اجتماعی با همکاری اصحاب رسانه و رسانه ملی صورت گرفت، گام بزرگی بود كه در جهت به صفر رساندن حوادث 
مرتبط با اين طوفان  بزرگ دريايی برداشته شد. به گفته مديركل بنادر ودريا نوردی هرمزگان، تجربيات حاصله از اين كارجمعی همراه با 
تمامی مستندات در معاونت دريايی اين اداره كل گردآوری تا در صورت تکرار طوفان های مشابه بتوان از تجربيات حاصله بهره برد. الزم 
به ذكر است، اين طوفان از عصر روز چهارشنبه هفته گذشته در غرب خليج فارس شروع و سپس به تدريج در روز پنجشنبه و به ويژه روز 
جمعه يکم بهمن ماه، كل مناطق دريايی خليج فارس، تنگه  هرمز و دريای  عمان را در نورديد كه شدت عمل آن با تخمين بادهايی به بيش 

از 40 نات و امواجی به بيش از 3 متر قابل مالحظه بوده است.

به همت شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد ؛
توزيع 8۰۰  بسته نوشت افزار میان دانش آموزان كم برخوردار شهرستان 

مسجدسلیمان
اهواز- شبنم قجاوند: شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان در 
راستای عمل به مسئوليت های اجتماعی صنعت نفت ، 800 بسته نوشت افزار 

به دانش آموزان كم برخوردار شهرستان مسجدسليمان اهداء كرد . 
در اين مرحله كه چهارمين مرحله ی توزيع بسته های نوشت افزار توسط اين 
شركت در سال تحصيلی جاری می باشد 800 بسته نوشت افزار شامل كيف و 
لوازم التحرير ضروري طي مراسمي جهت توزيع ميان دانش آموزان كم برخوردار 

شهرستان مسجدسليمان به كميته امداد امام خميني )ره( اهدا شد  . 
پيش از اين نيز تعداد 1500 بســته نوشــت افزار جهت توزيع ميان دانش 

آموزان كم برخوردار شهرستان های اللی،انديکا و هفتکل در اختيار اين اداره حمايتی قرار گرفته است .

به مناسبت دهه فجر:
طرح گازرسانی به ۱۶ روستا و ۱۰۹ واحد صنعتی در ايالم افتتاح می شود

ايالم-هدی منصوری:مديرعامل شركت گاز استان ايالم از افتتاح گازرسانی به 16 روستا و 109 واحد صنعتی و توليدی در 
اقصی نقاط استان ايالم بمناسبت ايام اهلل دهه فجر خبر داد. عباس شمس اللهی افزود: اين روستاها شامل 5 روستا در دهلران، 
يک روستا در ملکشاهی، 3 روستا در چرداول ، 3 روستا در سيروان ، 3 روستا در هليالن و يک روستا در ايوان می باشند. وی 
از افتتاح 109 واحد صنعتی و توليدی در اقصی نقاط استان ايالم خبر داد و اظهار داشت: برای گازرسانی به اين روستا و واحد 
های صنعتی 306 ميليارد ريال از محل اعتبارات داخلی شركت ملی گاز ايران هزينه شده است. مديرعامل شركت گاز استان 
تصريح كرد: اين روستاها شامل ميوانه ايوان، گراب، دره باريک و باال دشته هليالن ،سرابکالن ، فاطميه و قلعه وزير سيروان ، 
چم بور فرخينوند، هرقروش و باريکه چرداول ، انجير ملکشاهی، علی آباد بزرگ و كوچک ، گوراب باال و پايين، فرخ آباد دهلران 
هستند كه تاكنون مختلف و صعب العبور بودن و باالبودن هزينه گازرسانی، گازدار نشده بودند. شمس اللهی با بيان اينکه 39 
روستا در اقصی نقاط استان در اين ايام كلنگ زنی می شوند، خاطرنشان كرد: برای گازرسانی به اين تعداد روستا بيش از 855 

ميليارد ريال از محل اعتبارات داخلی شركت ملی گاز ايران هزينه می شود. 

كشف بیش از ۲۵ میلیارد ريال كاالی قاچاق در استان گلستان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی استان گلستان از كشف كاالهای قاچاق به ارزش بيش از 25 ميليارد ريال در اين 
استان خبر داد.سردار سعيد دادگر اظهار داشت: حمايت از توليد داخلی و مبارزه با قاچاق كاالهای غيرمجاز خارجی يکی از وظايف مهم 
پليس بوده و در اين راستا طرح مبارزه با قاچاق كاال توسط ماموران پليس امنيت اقتصادی استان با هدف صيانت از توليد داخلی در سطح 
استان به مرحله اجرا در آمد.وی افزود: در اجرای اين طرح ماموران پليس امنيت اقتصادی استان 10 تن چوب قاچاق، هزار و 500 ليتر 
گازوئيل و 982 عدد لوازم جانبی موبايل كشف كردند.اين مقام ارشد انتظامی استان تصريح كرد: در ادامه اين طرح ماموران موفق شدند 
81 تن نهاده های دامی،  375 كيلوگرم كود شيميايی، 2 هزار و 900 كيلوگرم تخم مرغ  و 22 دستگاه ماينر قاچاق كشف كنند.دادگر با 
اشاره به دستگيری 20 متهم در اين رابطه و تشکيل پرونده برای آنان گفت: برابر اعالم كارشناسان ارزش كاالهای كشف شده 25 ميليارد 
و 984 ميليون ريال برآورد شده است.فرمانده انتظامی استان گلستان با تاكيد بر مقابله بی امان پليس با اخالل گران اقتصادی خاطرنشان 

كرد: كشف 55 قطعه لوازم قطعات خودرو،  327 پاكت سيگار و  830 كيلوگرم ماهی نيز بخش ديگری از موفقيت های طرح مذكور است.

آذربايجان شــرقی - ماهان فالح: مديرعامل شــركت گاز 
آذربايجان شرقی گفت: 56 طرح شهری و روستايی شركت گاز استان 
با بيش از 38 ميليارد تومان هزينه و 250 كيلومتر لوله گذاری دهه 

فجر امسال به بهره برداری می رسد.
سيدرضا رهنمای توحيدی اظهار كرد: از اين تعداد طرح، گازرسانی 
44 روســتای آذربايجان شــرقی در ايام دهه فجر افتتاح می شود و 
بقيه طرح ها مربوط به طرح های شهری و روستايی است. وی افزود: 
عمليات اجرايی طرح گازرسانی در بستان آباد نيز كه اجرای آن برای 
يک سال پيش بينی شده، در ايام دهه فجر آغاز می شود. وی يادآور 
شد: آذربايجان شرقی برای گازرسانی 100 روستا در سال جاری تعهد 
داشــت كه 49 روستا با 600 كيلومتر لوله گذاری در هفته دولت به 
بهره برداری رسيد و گازرسانی 44 روستای ديگر نيز در دهه فجر به 
بهره برداری ميرسد و گازرسانی هفت روستای باقی مانده نيز تا پايان 
سال انجام می شود. وی ادامه داد: امسال همچنين 10 ايستگاه گازی 

در تبريز و پنج ايستگاه در مرند مقاوم سازی شده است.
۹۹.۵8درصد خانوارهای آذربايجان شرقی از نعمت گاز 

برخوردار هستند 
رهنمای توحيدی خاطرنشان كرد: اكنون 98.44 درصد روستاهای 
آذربايجان شرقی، البته با احتســاب طرح های روستايی آماده بهره 
برداری در دهه فجر امســال، از نعمت گاز برخوردار هستند و حدود 
100 درصد خانوارهای شهری نيز از گاز شهری بهره مند می باشد؛ 
در مجموع متوسط بهره مندی و ضريب نفوذ گاز در بين خانوارهای 
استان 99.58 درصد اســت. وی نياز متوسط ساالنه مصرف گاز در 
آذربايجان شرقی را بيش از 10 ميليارد مترمکعب اعالم كرد و افزود: 
اين نياز مصرف شــامل مصارف خانگی، صنايع، نيروگاهی و مصارف 
عمومی در اســتان است. وی در خصوص مديريت مصرف يا مصرف 
بهينه گاز در آذربايجان شــرقی نيز گفت: بر اســاس مصوبه شورای 
اقتصاد شــركت ملی گاز ايران سامانه ای بنام »سامانه بهينه سازی 
ســوخت موتورخانه ها« راه اندازی كرده كه موتورخانه های بخش 
تجاری يا دولتی در آن ثبت نام می كنند و با هزينه شركت گاز استان 
سه شاخص مورد توجه قرار می گيرد تا مصرف بهينه شود. مديرعامل 
شــركت گاز آذربايجان شــرقی اظهار كرد: در اين طرح عايق كاری 
لوله ها، تنظيم مشــعل ها و نصب ضد رسوب با هزينه شركت ملی 
گاز ايران انجام می شود و بار مالی برای مشتركان گاز ندارد؛ امسال 
تاكنون حدود 55 ميليارد ريال در اين خصوص هزينه شده و حدود 

950 مشــترك در اين خصوص ثبت نام كرده بودند كه با احتساب 
واحد موتورخانه ای سه هزار و 120 واحد را شامل می شود كه 2 هزار 

و 700 واحد موتورخانه اجرا و تاييد شده است
بیش از ۱۲ درصد در مصرف گاز صرفه جويی شد

رهنمای توحيدی با اشــاره به اينکه با اجرای طرح بهينه ســازی 
موتورخانــه ها بيش از 12 درصد در مصرف گاز صرفه جويی شــد، 
ادامه داد: برای اجرای اين طرح امســال تا سقف 90 ميليارد ريال در 

آذربايجان شرقی هزينه می شود.
وی افزود: بر اســاس مصوبه هيات دولــت بازديد از موتورخانه يا 
سيستم تاسيسات ادارات كه بايد بين 18 تا 21درجه باشد و از آبان 
ماه اين بازديدها آغاز شــده و تاكنون در آذربايجان شرقی 10 هزار و 
500 مورد بازرســی انجام شده كه منجر به صدور 248 اخطار شده 
و در صورت تکرار موجب قطع گاز اداره خاطی می شــود. وی ادامه 
داد: فرهنگ ســازی در خصوص مصرف بهينه از طريق رسانه ملی و 
ســاير رسانه ها نيز دنبال می شــود و در اين راستا از ظرفيت های 
بســيج نيز از طريق تفاهم نامه ای كه با ســپاه عاشورا منعقد شده 

است، استفاده ميشود. 
وی همچنين با اشــاره به اينکه برای مصرف بهينه گاز مشتركان 
اعمال تشويق و جريمه در نظر گرفته شده است، گفت: اگر مشتركی 
از 15 آبان تا 15 اســفند بتواند به ازای هــر واحد درصدی كاهش 
مصرف نسبت به ســال گذشته داشته باشد، سه واحد درصد شامل 
تخفيف می شود كه يک مشترك می تواند تا سقف 45درصد مشمول 

اين تخفيف شود. 
مديرعامل شــركت گاز استان ادامه داد: بر اين اساس در واقع اگر 

مشــتركی بتواند يک درصد نسبت به پارسال كاهش مصرف داشته 
باشد، از ســه درصد تخفيف در بهای گاز مصرفی برخوردار ميشود 
و ميتواند تا 15درصد كاهش در مصرف داشــته و از سقف 45درصد 

تخفيف بهره مند شود.
 رهنمای اضافه كرد: اگر مشــتركی الگوی مصرف را رعايت كند 
و در ســه پله اول مصرف قرار گيرد، افزايش قيمــت گاز كه از اول 
آذرماه امسال اعمال شده، شامل آنها نخواهد شد، اما در صورت عدم 
رعايت، بر اساس جدول رفتار می شود؛ در واقع مصرف خانگی تا 500 
مترمکعب در ماه شامل افزايش قيمت تعرفه گاز نمی شود، مثال اگر 
مصرف 600 مترمکعب شــد 40درصد افزايش قيمت شامل خواهد 
شد و تا پله دوازدهم به تناسب اين افزايش اعمال می شود. وی 75 
درصد مصرف مشتركان گاز در آذربايجان شرقی را قابل قبول دانست 
و گفت: به مشــتركان پرمصرف پيامک ارسال شده تا مراقب مصرف 
خود باشند و شامل جريمه نشوند، البته چهار تا پنج درصد مشتركان 

اين استان بسيار پرمصرف هستند. 
ركورد مصرف گاز در آذربايجان شرقی با بیش از ۴۱ میلیون 

مترمکعب شکست 
مديرعامل شــركت گاز آذربايجان شــرقی همچنين با اشاره به 
شکســته شــدن مجدد ركورد مصرف گاز برای دومين بار در سال 
جاری، نســبت به سه سال گذشــته گفت: در دوم بهمن ماه امسال 
41 ميليون و 200 هزار مترمکعب گاز مصرف شده كه نسبت به سال 
گذشته هشت درصد افزايش را نشان می دهد، البته به علت سردسير 
بودن استان، آذربايجان شرقی جزو سه چهار استان به لحاظ پيشرفت 
و توسعه در بخش گاز است كه البته بيشتر به گاز نياز دارد و بر اين 

اساس مصرف بيشتری هم دارد. 
رهنمای همچنين اظهار كرد: امســال 55 هزار مترمکعب گاز در 
ساعت، جايگزين ســوخت های مايع در صنايع آذربايجان شرقی و 
شهرك های صنعتی شده اســت كه تا پايان سال اين مقدار به 80 
هزار مترمکعب در سال جاری می رسد؛ البته تاكنون قطعی گاز در 
هيچ بخش خانگی يا صنايع و عمومی آذربايجان شرقی نداشتيم. وی 
با درخواست از مشتركان گاز برای رعايت دمای رفاه يعنی 18 تا 21 
درجه دمای محيط و مصرف بهينه گاز، گفت: اگر مشــتركی دمای 
22 درجــه را به 21 درجه تقليل دهــد در واقع 6 درصد در مصرف 
گاز صرفه جويی كرده است. الزم به ذكر است هم اكنون شركت گاز 

آذربايجان شرقی يک ميليون و 700 هزار مشترك گاز دارد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی اســتان به 
مناسبت فرارســيدن دهه مباركه فجر انقالب اسالمی با صدور 

پيامی سالروز پيروزی انقالب را تبريک گفت. 
همزمان با ايام اهلل دهه مبارك فجر و چهل و ســومين سالروز 
پيروزی انقالب اســالمی، سردار"ســيدمحمود ميرفيضی" طی 
پيامی اين ايام خجسته را به رهبر معظم انقالب اسالمی و مردم 

انقالبی استان تبريک گفت.
متن اين پيام به شرح زير است: بسم اهلل الرحمن الرحيم

انقالب شکوهمند اسالمی ايران در حالی وارد چهل و سومين 
سال عمر پر بركت خود می شود كه انوار الهام بخش آن سراسر 
منطقه، جهان اسالم و فراتر از آن را در بر گرفته و موجب بيداری 

ملت ها در كشورهای مختلف شده است.
بی شک ايام اهلل دهه فجر، خاستگاه ارزش های اسالمی و طلوع 
آفتاب معنويت، در بهمن ماه ســال 1357 با رهبری بنيان گذار 
كبير انقالب اسالمی است، انقالبی كه برهه ای از تاريخ اين مرز 
و بوم كهن بوده و برگ زرينی را در تاريخ دنيا گشــود تا صدای 
عدالت خواهی، اســتقالل طلبی و آزادگی ايران اسالمی و مردم 

غيور اين ديار را به جهان طنين انداز كند.
دهه فجر انقالب اســالمي ســرآغاز طلوع خورشيد درخشان 
انقالب و تبلور شکوه و عظمت نهضتي مبتني بر تعاليم نبوي در 
عصر حاضر است كه توانست حکومت الهي را در سرزمين پاك 

ايران تثبيت كند.

دهه مبارك فجر، يادآور بصيرت و بشــارت ملتی منســجم، 
خداجوی و واليت مدار اســت كه توانست تحت هدايت رهبری 
دورانديش و شــجاع و با بهره گيری از تعاليم عاليه دين مبين 
اسالم در رويارويی با استبداد شاهنشاهی فصل جديدی از حيات 
سياســی و فرهنگی خويش را آغاز كند و موجب احيای دين و 

معارف الهی در سرزمين كهن ايران شود.
خــدای تعالی را ســپاس گذاريم كه به بركت نفس قدســی 
حضرت روح اهلل و ايثار و فداكاری شهيدان واالمقام، عصاره تاريخ 
بر صحيفه سرخ بهمن چکيد و بهمن خونين را همچون رودی 
خروشان از ايثار در ايران عزيز روان و واژه های جهاد و شهادت را 

از اوج انديشه به ژرفای دل جاری ساخت.

انقالب اسالمی توانست به پشتوانه مردم و رهبری واليت مطلقه 
فقيه نظام طاغوت را سرنگون كند كه مورد حمايت همه جانبه 
قدرت های بزرگ و ســلطه گر بوده و از همه جهات سياســی، 
اقتصادی و فرهنگی از آن حمايت می كردند ليکن مردم ايران به 
رهبری مردی الهی و پشتوانه توكل و اراده الهی و با نثار هزاران 
شهيد توانست پيروزی و حاكميت اسالم ناب شيعی را در ايران 

عزيز اسالمی پديدار كند.
سالگرد انقالب اسالمي فرصت گرانبهاي يادآوري سلحشوري 
ها و و دالورمردي هاي ملت ايران اسالمي و مبارزات مردم آزادي 

خواه در برابر حاكميت استبداد و سلطه خارجي است.
پيروزي انقالب اسالمي سر آغاز حاكميت ارزشهاي معنوي در 
جامعه بوده و دهه فجر خاستگاه ارزش هاي اسالمي و بزرگترين 
معجزه قرن می باشد كه اين دهه در واقع فرصت تجديد پيمان با 

آرمانهاي انقالب اسالمي است.
اينجانــب ضمن عرض تبريک چهل و ســومين بهار پيروزی 
انقالب اسالمی به محضر رهبر عظيم الشأن و مردم غيور، انقالبی 
و فرهنگی اســتان ، با اطمينان اعالم می داريم فرزندان جان بر 
كف ملت در نيروی انتظامی تحت فرماندهی فرمانده معظم كل 
قوا با روحيه انقالبی آماده ی پاسداری و نگهبانی از انقالب كبير 

اسالمی هستند.
سرتيپ دوم پاسدار "سيد محمود ميرفيضی" - فرمانده 
انتظامی استان قم

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز:   رييس روابط عمومی شركت 
گفت: در مراسمی كه در سالن آمفی تاتر شركت گاز استان برگزار شد از 

تنديس دومين رويداد فرهنگی آوای گاز رونمايی شد. 
  دبير رويداد فرهنگی آوای گاز گفت: با برگزاری مراســمی با حضور 
مدير عامل شركت گاز استان ، اعضا كميته فرهنگی شركت و تعدادی 
از هنرمندان اســتان از تنديس دوميــن دوره رويداد فرهنگی آوای گاز 

رونمايی شد. 
دومين دوره رويداد فرهنگی آوای گاز در 3 بخش توليدات صدا ،فيلم 
و عکس تلفن همراه در زمســتان 1400 برگزار می شود . حضور تمام 

عالقمندان و هنرمندان گرامی در اين رويداد آزاد می باشد.
وی گفت:  در راستای ايفا مسئوليت های اجتماعی خود و در جهت 
تعامل هر چه بيشتر با ذينفعان شــركت  اقدام به برگزاری اين رويداد 

فرهنگی  كرديم.
عباسی گفت:  با برگزاری اين مراسم ضمن تقدير از حضور عالقمندان 

در اين دوره، از تنديس اين دوره كه به نفرات برتر هر بخش اهدا خواهد 
شد رونمايی شد.

مهندس رحمانی ،مدير عامل شركت گاز استان بوشهر گفت:با توجه به 

ماهيت فعاليت صنعتی و اجرايی شركت گاز، نگاه ها بيشتر از اين منظر 
به اين شــركت هست ولی در راستای انجام مسئوليت های اجتماعی و 
بهره گيری از نظر و نگاه ذينفعان و تعامل هرچه بيشــتر با ايشان ،اين 
رويداد فرهنگی را برای دومين سال و برای اولين بار در بين شركت های 

مجموعه شركت ملی گاز ايران برگزار می كنيم.
شاهين بهرام نژاد گفت: با توجه به فعاليت های صورت گرفته توسط 
مجموعه شركت گاز استان در بعد گازرسانی و همچنين انجام فعاليت 
های فرهنگی و برگزاری ايــن رويداد فرهنگی ،به نمايندگی از جامعه 

هنری استان از برگزار كنندگان اين كار فرهنگی تقدير كرد .
دبير دومين رويداد فرهنگی آوای گاز گفت:با توجه به درخواست مردم 
و اهالی فرهنگ و هنر و با توجه به تصميم شــورای سياســت گزاری و 
هيات داوران آخرين مهلت ارســال آثار به دومين رويداد فرهنگی آوای 
گاز  تا 10 بهمن ماه 1400 تمديد شــده اســت و در همين راستا  از 

عالقمندان جهت حضور دراين رويداد دعوت بعمل می آيد.

با بیش از ۳8 میلیارد تومان هزينه و ۲۵۰ كیلومتر لوله گذاری؛

۵۶طرحشرکتگازآذربایجانشرقیدههفجربهبهرهبرداریمیرسد

پیام تبريک فرمانده انتظامی استان قم بمناسبت فرا رسیدن دهه مباركه فجر 

دبیر دومین رويداد فرهنگی آوای گاز در استان بوشهر خبر داد:

برگزاری مراسم رونمايی از تنديس دومین رويداد فرهنگی آوای گاز

رشت- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با سفر رئيس جمهور و 
اعضای هيات دولت به گيــالن، دكتر حيدری معاون حقوقی، مجلس 
و پشــتيبانی وزارت نيرو به همراه مهندس جانباز مديرعامل شــركت 
مهندسی آب و فاضالب كشور امروز از تصفيه خانه بزرگ آب گيالن در 

منطقه سنگر بازديد كردند.
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب 
استان گيالن؛ رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت در اين بازديد با 
اشاره به نقش مهم تصفيه خانه آب گيالن در تامين آب شرب شهرها و 
روستاهای استان گفت: اين تصفيه خانه در فاصله 20 كيلومتري جنوب 
شرقی شهر رشت و در مجاورت كانال سنگر قرار گرفته و طی دو مدول 
احداث شد كه ظرفيت توليد آن در مجموع 6 هزار ليتر بر ثانيه می باشد.
سيد محسن حســينی با بيان اينکه آب آشاميدنی 14 شهر و 198 
روستای مناطق مركزي و بخشی از مناطق شرقی استان گيالن از اين 

تصفيه خانه تامين می شــود، افزود: با بهره برداری از مدول دوم تصفيه 
خانه آب گيالن در اسفندماه سال گذشته، پشتوانه خوبی برای تامين آب 

شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش ايجاد شده است.

مديرعامل شــركت آب و فاضالب گيالن تصريح كرد: بخش هايی از 
شبکه توزيع آب شــرب شهرستان های رشت، انزلی، خمام، سياهکل، 
الهيجان، رودبنه، آستانه اشرفيه، كياشهر، لنگرود، كومله، شلمان، اطاقور، 
چاف و چمخاله كه در سال های اخير به دليل افزايش قابل توجه مصرف، 
با كمبود فشار آب مواجه بودند، با بهره برداری از مدول دوم تصفيه خانه 

گيالن شرايط مناسبی دارند.
به گفته حســينی؛ آب خام مورد نياز اين تصفيه خانه از دو رودخانه 

سفيدرود و شهر بيجار تامين می شود.
وی ارزش تصفيه خانه بزرگ آب گيالن را با توجه به فهرست 
بهای سال 1399 بيش از يکهزار و 485 ميليارد تومان ذكر كرد و 
گفت: در افق اين طرح، آب شرب 18 شهر و 568 روستای استان 
با جمعيتی حدود 2 ميليون و 500 هزار نفر از تصفيه خانه بزرگ 

آب گيالن تامين خواهد شد.

بازديد معاون حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن
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همهآنچیزیکهدربارهمدیریتمالیشخصیبایدبدانیم

بهقلم:امیلیاستنلی/کارشناس حوزه اقتصاد - مترجم: امیر آل علی

بدون شک مدیریت مالی شخصی، نقش بسزایی در رشد و کیفیت زندگی دارد. با این حال علی رغم اهمیت فوق العاده، نسبت به این 
موضوع بسیار کم صحبت شده است. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که چنین اقدامی، ابدا سخت نبوده 
و نیاز به طی کردن دوره های مختلف ندارید. درواقع با رعایت چند اصل س��اده، تا بیش از 80 درصد راه را طی خواهید کرد و پس از آن 
می توانید به دنبال یادگیری تکنیک های بهتر و آموزش تکمیلی باشید تا در نهایت بتوانید بهترین عملکرد ممکن را از خود نشان دهید. 
به صورت کلی مدیریت مالی شخصی، علم نحوه خرج کردن و رفتار با مقوله پول است. درواقع تمامی تصمیمات شما در این زمینه شامل 
کس��ب درآمد، پس انداز، س��رمایه گذاری، خرج کردن و... را شامل می شود. در ابتدا نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که انجام 
اقدامی جدید، نیازمند در اختیار داشتن زمان کافی است. درواقع یکی از مشکالت رایج افراد این است که زمان بسیاری را صرف اقدامات 
بی اهمیتی نظیر مشاهده کلیپ های موجود در شبکه های اجتماعی می کنند که نمونه نوظهور آن، تیک تاک است. در این راستا نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگرچه سرگرمی ابدا برای زندگی بد نیست، با این حال الزم است تا نسبت به همه چیز، 
برنامه ریزی داشته باشید. به همین خاطر ایجاد نظم در زندگی، خود می تواند پیش نیاز مدیریت مالی صحیح باشد. در این زمینه می توان با 
اختصاص زمان های مشخص برای هر اقدام و تنظیم زنگ هشدار، از غرق شدن بیش از حد نسبت به یک مورد، جلوگیری نمایید. درواقع از 
شبکه های اجتماعی، تلویزیون و بازی های رایانه ای، به عنوان مهمترین موارد اتالف وقت نام برده می شود که با مدیریت درست آنها، شاهد 

زمان بسیار کافی برای هر اقدامی در طول شبانه روز خواهید بود. در ادامه اصول مهم مدیریت مالی را بررسی خواهیم کرد. 
1-اهدافمالیخودرایادداشتنمایید

اولین قدم در زمینه مدیریت مالی موفق این است که اهداف خود را تعیین نمایید. برای مثال این امر که بدانید آیا قصد ایجاد یک 
کسب و کار را دارید و یا برای ماه آینده به دنبال یک سفر هستید، بدون شک در وضعیت مالی شما تاثیرگذار خواهد بود. به همین 
خاطر در ابتدا باید تمامی این موارد را مشخص کرده و به آنها اولویت دهید. درواقع تنها نباید تا ماه آینده خود را مشاهده کنید و در 
این زمینه حتی ممکن است نیاز به تعیین برنامه های چندین سال آینده نیز داشته باشید. در این راستا تنها تعیین موارد کافی نبوده 
و شما باید دقیقا بدانید که هر بخش به چه مقدار بودجه ای نیاز دارد. این موضوع باعث خواهد شد تا از امروز به فکر پس انداز باشید.

2-بودجهبندیداشتهباشید
در گام دوم الزم است تا برای هر اقدام خود، بودجه کافی را در نظر بگیرید. با این اقدام متوجه خواهید شد که درآمد شما 
به اندازه تمامی اهداف تعیین شده نبوده و الزم است تا برخی از آنها را کنار بگذارید. در این زمینه می توانید حتی با مدیریت 
اولویت ها، نیاز کمتری به حذف موارد داشته باشید. برای مثال اگر قصد خرید یک ماشین جدید را دارید، طبیعی است که 
باید بسیاری از هزینه های دیگر را کاهش دهید تا فضا برای پس انداز کافی داشته باشید. در این بخش ممکن است حتی 
به روش های افزایش درآمد خود نیز فکر کنید. درواقع دلیلی وجود ندارد که شما تنها به یک منبع درآمد، محدود باشید. 
نکته جالب این بخش، نیاز به پیدا کردن روش های جدید افزایش درآمد و کاهش هزینه ها است. درواقع یک پیشنهاد خوب 
که در چند سال اخیر توجهات بسیاری را به سمت خود جلب کرده است، مسئله ارزهای دیجیتال است. در این راستا شما 

می توانید با آموزش کافی و استفاده از توصیه های افراد خبره، درآمدهای قابل توجهی را داشته باشید. 
3-ازشربدهیهاخالصشوید

یکی از موارد منفی زندگی هر فرد که باعث می شود تا روحیه انجام اقدامات جسورانه گرفته شود، درگیر بودن با انواع 
قسط ها است. در این راستا شما باید برای پرداخت هرچه زودتر آنها برنامه داشته باشید. درواقع پرداخت بدهی ها باید جزو 
اولویت های اول شما باشد تا به ثبات مالی بهتری دست پیدا کنید. در این زمینه بهتر است که پس از پرداخت بدهی ها، دیگر 
گرفتار این وضع نشوید. درواقع وسوسه خریدهای جدید و رسیدن به خواسته در کمترین میزان ممکن، همواره این احتمال 
را زنده نگه می دارد که ش��ما به دنبال قرض کردن و وام گرفتن باش��ید. با این حال الزم است تا بر احساسات خود کنترل 
الزم را ایجاد نمایید تا با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شوید. آمارها در این زمینه حاکی از آن است که بسیاری از افراد، 
بودجه خود را صرف خریدهایی می کنند که ابدا ضروری نبوده و این امر در حالی است که با مدیریت مالی درست، می توانید 
خواسته خود را در زمان مناسب، داشته باشید و این نکته را فراموش نکنید که در اکثر موارد قرض کردن و وام گرفتن، به 
معنای اجبار به پرداخت هزینه ای بیشتر از مبلغ دریافت شده است که خود یک حرکت اقتصادی منفی محسوب می شود. 

4-یکصندوقاضطراریداشتهباشید
از دیگر مواردی که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که یک صندوق برای زمان های پیش بینی نش��ده داشته باشید. برای مثال 
ممکن است به یک باره با خرابی چند دندان خود مواجه شوید و یا مشکلی رخ دهد که ابدا انتظار آن را ندارید. در این زمینه شما 
می توانید بودجه خود را در جایی سرمایه گذاری نمایید تا ارزش آن به صورت مداوم افزایش پیدا کند. با این حال فراموش نکنید که 
این امر باید در زمینه هایی باشد که سریعا بتوانید آن را به پول تبدیل کنید. برای مثال خرید طال، یکی از این موارد محسوب می شود. 

5-اطمینانداشتهباشیدکههزینههایشمابیشترازدرآمدنیست
درواقع این نکته هرچند ساده، شاه کلید موفقیت شما در زمینه مدیریت مالی محسوب می شود. در این راستا شما باید 
در هر مرحله اطمینان داشته باشید که بیشتر از درآمد حال حاضر خود خرج نمی کنید. در این راستا بازنگری در هزینه ها، 
یک اقدام کامال هوشمندانه خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، هزینه فرصت است. درواقع هنگامی که 
یک انتخاب را داشته باشید، شانس پرداختن به گزینه های دیگر را از دست خواهید داد. برای مثال فردی که تمایل دارد تا 
سال آینده یک خودرو جدید را تهیه کند، طبیعی است که فرصت خرید موارد دیگر را نخواهد داشت و در این زمینه حتی 
ممکن است شما نیز تصمیم به کاهش هزینه های خود برای افزایش پس انداز داشته باشید. به همین خاطر است که حتی 
ثروتمندترین افراد، همواره تالش می کنند تا سبک زندگی ساده ای را داشته باشند تا درگیر باتالق پول خرج کردن نشوند 
و بتوانند همواره سرمایه خود را بیشتر نمایند. در این راستا یادآوری مداوم اهداف کمک خواهد کرد تا در جهان حال حاضر 

که پر از گزینه های متنوع است، از مسیر خود منحرف نشوید. 
6-ازدورانبازنشستگیغافلنشوید

یکی از مواردی که تمامی افراد جهان نسبت به آن توافق دارند، گذر سریع عمر است. درواقع اگرچه ممکن است تصور کنید 
که سال های زیادی تا بازنشستگی وجود دارد، با این حال به یک باره متوجه آن خواهید شد که نزدیک به این دوران جدید و مهم 
هستید ولی آمادگی الزم را ندارید. در این راستا فراموش نکنید که در دوران بازنشستگی، درآمد شما به کمترین میزان ممکن 
خواهد رسید و عمال دیگر نمی توانید فعالیت اقتصادی خاصی را داشته باشید. به همین خاطر بسیار مهم است که پشتوانه مالی 
مناسبی را برای خود آماده کرده باشید. در این زمینه بسیاری از موسسات وجود دارد که با پرداخت هزینه هایی برای چندین 
سال متوالی که معموال بیش از 20 سال است، در دوران پیری، درآمدهای مناسبی را به شما پرداخت خواهد کرد. با این اقدام 
شما می توانید برای بازنشستگی خود، یک اقدام مثبت را انجام دهید. در این زمینه شما می توانید خودتان نیز چنین اقدامی را 
انجام دهید و هر ماه 10 درصد از درآمد خود را ذخیره کنید و هر سال آن را در یک فعالیت پرسود سرمایه گذاری نمایید. برای 
مثال اگر شما از سن 25 سالگی چنین اقدامی را شروع نمایید، بدون شک در 60 سالگی، بودجه قابل توجهی را خواهید داشت 
که می توانید با آن اقدامی نظیر خرید یک خانه هرچند کوچک را داشته باشید و با اجاره آن، هزینه های زندگی خود را پوشش 
دهید.  در آخر توصیه می ش��ود که از توصیه های افرادی که بیش از 60 س��ال سن دارند، استفاده کنید. درواقع تجربیات آنها 
می تواند شما را در سنین به مراتب پایین تر، متوجه مواردی نماید که کامال کاربردی هستند. همچنین مطالعه مقاالت مرتبط با 
این موضوع، کمک خواهد کرد تا اطالعات باالتری را داشته باشید و با آگاهی بیشتر، مدیریت مالی خود را انجام دهید. درواقع 
توصیه های فوق، تنها موارد بسیار ساده هستند تا به اجرا درآوردن آن برای تمامی افراد امکان پذیر باشد. به همین خاطر شما ابدا 
business2community.com:نباید خود را به این موارد محدود تصور نمایید.                                                  منبع
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هر اتفاق مهمی در عرصه کس��ب و کار همیش��ه همراه با 
برنامه ریزی مناس��ب است. این امر به کارآفرینان امکان تهیه 
یک برنامه مناس��ب و تاثیرگذاری عالی بر روی مش��تریان را 
می دهد. همانطور که پرتاب یک موشک فضایی از سوی ناسا 
همراه با س��ال ها برنامه ریزی و ماه ها مطالعه فش��رده است، 
کس��ب و کارها نیز برای رونمایی از محصوالت تازه شان باید 
برنامه و مراحل مختلفی را مدنظر داش��ته باشند، در غیر این 
صورت شاید کمتر مشتری به وضعیت آنها توجه نشان دهد. 
ام��روزه در بازاره��ای رقابتی جلب نظر مش��تریان یکی از 
کارهای بسیار سخت برای برندها محسوب می شود. این امر 
همیش��ه انتقادات زیادی را نسبت به برندها به همراه داشته 
اس��ت. اگر شما هم در عرصه کارآفرینی یا بازاریابی تجربه ای 
داشته باشید، خیلی خوب با فشار انتظارات مشتریان آشنایی 
داری��د. این امر گاهی اوقات ب��رای برندها به طور کامل غیر 
قابل درک می ش��ود. آنچه در این شرایط دشوار به شما برای 
هماهنگی با نیازهای مشتریان و ترغیب شان به سوی خرید 
محصول تازه ت��ان کمک می کند، برنامه ری��زی اصولی برای 
رونمایی از محصول جدیدتان اس��ت. این امر نقش مهمی در 
جلب نظر مخاطب هدف به همراه دارد. با این حساب شما به 
ساده ترین شکل ممکن فروش باالی محصول تان را تضمین 

خواهید کرد. 
بدون تردی��د همه کارآفرینان در طول دوران کاری ش��ان 
ب��ه دنبال راهکارهایی برای فروش بهتر هس��تند. این امر به 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور قابل 
مالحظ��ه ای کمک خواهد کرد. با این حس��اب ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید همیشه به دنبال 
راهکارهای حرفه ای باش��ید. اس��تراتژی ای که در این مقاله 
مورد بحث قرار می گیرد، شامل استفاده از مراسم رونمایی از 
محصول تازه برند است. البته امروزه با توجه به شرایط ناشی 
از کرونا به جای مراس��م رونمایی از محصول امکان صحبت 
کردن از تولید محتوا پیرامون این امر نیز وجود دارد. در ادامه 
برخی از نکات کلی��دی برای رونمایی حرفه ای از محصوالت 

تازه برند را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
تعریفمخاطبهدف

وقتی ش��ما در تالش برای تولید محتوا به منظور رونمایی 
از محصول تازه برندتان هستید، باید اول از همه مخاطب تان 
را مشخص س��ازید. یکی از اشتباهات اساسی کارآفرینان در 
این بخش عدم مش��خص س��اختن مخاطب هدف و سپس 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی تمام مش��تریان بازار اس��ت. 
بدون تردید در یک بازار مشخص شما فقط دامنه محدودی از 
مشتریان را به عنوان مخاطب هدف خواهید داشت. بنابراین 
تالش برای تاثیرگذاری بر رو تمام مش��تریان حاضر در بازار 

بیشتر نوعی خیال پردازی بسیار دور و دراز خواهد بود. 
توصیه ما در این میان تالش برای شناسایی مخاطب هدف 
اصلی برند و هدف گذاری بر روی آنها به منظور کس��ب نتایج 
بهینه اس��ت، در غیر این صورت ش��ما هرگز نتیجه مناسبی 
در زمینه بازگش��ت س��رمایه را تجربه نخواهید کرد. بی شک 
بسیاری از برندها در این راستا به طور مداوم با مشکالتی رو 
به رو هستند. این امر شرایط را برای کسب و کارهای مختلف 
به طور قابل مالحظه ای دشوار می سازد. به همین خاطر شما 
باید ارتباط تان با مشتریان را مورد ارزیابی دوباره قرار دهید. 

وقتی از ارزیابی دوباره ارتباط با مش��تریان حرف می زنیم، 
منظ��ور اصلی مان تالش ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی آنها به 
شیوه ای حرفه ای است. این امر شامل گوش دادن به حرف ها 
و درخواس��ت های آنها در فضای آنالین و اعمال آنها در قالب 
فرآیند رونمایی از برند اس��ت. نکته مهم اینکه وقتی شما در 
تالش برای گوش دادن به کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
باشید، به طور خودکار دامنه مشخصی از مخاطب هدف تان 
را پی��دا خواهید کرد. چراکه در فض��ای آنالین همه کاربران 
به محصول ش��ما عالقه ندارند و فقط بخش��ی از آنها نسبت 
به ماهیت کاری ش��ما تمایل نشان خواهند داد. همین دامنه 
محدود باید به عنوان مخاطب هدف شما مد نظر قرار گیرد، 
در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای شروع به کارتان 
در عرصه کس��ب و کار و تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف نداش��ته باشید. این امر می تواند شرایط شما را به طور 
قابل مالحظه ای دشوار ساخته و تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

را بدل به امری سخت و غیرممکن نماید. 
یادتان باشد تعریف مخاطب هدف به تمام کارهای شما نظم 
مش��خصی می بخشد. در این صورت شما دیگر مشکلی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر 
در بلندمدت نیز ش��رایط شما را به طور قابل مالحظه ای در 
مقایسه با رقبا بهبود می بخشد. در این صورت شما به سادگی 
هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا 

کرده و شرایط تان بهینه سازی می شود. 
امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف شان اقدام به فعالیت های مختلف می کنند. با این حال 
تا وقتی که ش��ما در عمل مخاطب هدف تان را تعریف نکنید 
هرگز فرصتی برای تاثیر گذاری بر روی آنها نخواهید داشت. 
در این میان وضعیت رونمایی از محصوالت برند نیز از پیش 

مشخص خواهد بود. 
تعیینموقعیتمحصول

وقتی ش��ما درباره کفش های ورزشی نایک فکر می کنید، 
اول از هم��ه چه چیزی به ذهن تان می رس��د؟ ورزش��کاران 
حرفه ای یا کس��انی که ب��ه دنبال ایجاد تغیی��ر در وضعیت 
ورزشی ش��ان هس��تند؟ بدون تردید هر برندی نوعی خاطره 
یا انگیزه را در مش��تریان زن��ده می کند. این امر تحت عنوان 
نوس��تالژی برای بسیاری از مش��تریان در بازارهای مختلف 
دارای اهمیت اس��ت. اگر ش��ما هم به دنبال فروش مناسب 
محصوالت تان به مشتریان هستید، باید همیشه نوعی خاطره 
مشخص را در آنها ایجاد نمایید. چنین امری از طریق تعیین 

موقعیت محصول به خوبی امکان پذیر خواهد بود. 
بسیاری از برندها بدون توجه به نیازی که محصول شان رفع 
می کند، در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
هر ش��یوه ای هس��تند. چنین امری شاید بسیار ساده به نظر 
برس��د، اما فرآیند تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به 
شدت س��خت خواهد کرد. با این حساب شما برای رونمایی 
حرفه ای از محصوالت تان باید اول از همه به دنبال شناسایی 
موقعیت های مناسب برای آن باشید. به عنوان مثال، اگر شما 
تجهیزات مربوط به تعمیرات خودرو را عرضه می کنید، باید 
موقعی��ت محصوالت تان را در بازار اتومبیل س��ازی به خوبی 
مشخص نمایید. به این ترتیب تمام افراد درگیر در این حوزه 

درک مناسبی از وضعیت شما خواهند داشت. 
وقتی مش��تریان انتظ��ارات هماهنگی ب��ا ماهیت برندتان 
داشته باش��ند، تاثیرگذاری بر روی آنها امر چندان دشواری 
نخواه��د بود. این امر می تواند در مدت زمانی کوتاه به ش��ما 

ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کند. با این 
حساب اگر به دنبال جلب نظر مشتریان تان هستید، باید اول 
از هم��ه انتظارات آنها را در قال��ب تعیین موقعیت محصول 
مدیریت نمایید، در غیر این صورت به احتمال زیاد ش��رایط 
بسیار دش��واری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
پیش رو خواهید داش��ت. این امر می تواند وضعیت ش��ما در 
بازار را به طور چش��مگیری دشوار کرده و فرآیند رونمایی از 

محصول را نیز با شکست همراه خواهد کرد. 
تعییناهدافرونماییازمحصول

هر برن��دی در زمینه رونمایی از محص��والت تازه برندش 
دارای اهداف مش��خصی اس��ت. شاید ش��ما به دنبال رقابت 
بهتر با برندی دیگر در بازار باش��ید. ش��اید هم این امر نقطه 
عطفی برای ورود ش��ما به بازار تازه باشد. در هر صورت شما 
بای��د اهداف تان در رونمایی از محصوالت تازه برند را به طور 
کامل مش��خص س��ازید، در غیر این صورت به احتمال زیاد 
هرگز فرصتی برای جلب نظر مش��تریان و تحقق اهداف تان 

پیدا نخواهید کرد. 
یکی از اشتباهاتی که بس��یاری از برندها به هنگام تعیین 
اهداف برای رونمایی از محصول شان انجام می دهند، مربوط 
به رونمایی از محصول و س��پس تالش برای تعیین اهداف از 
این کار اس��ت. چنین امری به ان��دازه ای عجیب و غیرعادی 
اس��ت که بی ش��ک همراه با شکس��ت خواهد بود. شما باید 
براساس ش��ناختی که مش��تریان هدف و همچنین توانایی 
برندتان دارید، اهداف مش��خص و محدودی را تعیین کنید. 
این امر احتمال تحقق شان را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
می دهد. اگر در این میان اهداف شما بسیار بزرگ باشد، شاید 
حتی از توانایی برندتان خارج ش��ده و با شکس��ت در تحقق 
آنها روحیه ش��رکت ب��ه طور قابل مالحظ��ه ای کاهش پیدا 
کند. بنابراین بدون دلیل دنبال کاهش روحیه کارمندان تان 
نباش��ید. در عوض ش��ما همیش��ه ام��کان تاثیرگ��ذاری بر 
روی مخاطب هدف به س��اده ترین ش��کل ممکن با برخی از 
راهکارهای س��اده را خواهید داش��ت. این امر به شما کمک 
ش��ایانی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کرده و به 

طور مداوم موقعیت تان در بازار را بهینه سازی خواهد کرد. 
زمانبندیدرستبرایرونماییازمحصوالت

زمان بن��دی برای رونمایی از محص��والت نیز یکی دیگر از 
نکات مهم است. متاسفانه برخی از برندها بدون اطالع قبلی 
به مشتریان اقدام به رونمایی از محصوالت تازه شان می کنند. 
این امر ش��اید بس��یار جذاب یا تاثیرگذار باش��د، اما توانایی 
برندتان برای جلب نظر تمام مشتریان را از بین می برد. راهکار 
بهتر در این میان اطالع رس��انی نسبت به قصد برندتان برای 
رونمایی از یک برند تازه اس��ت. چنین امری نوعی احساس 
انتظار در میان مش��تریان ایجاد می کند. شما به این ترتیب 
به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان را خواهید داش��ت. این امر شانس تان در بازار را به 

طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
یادتان باشد زمان بندی درست در بازار تا حد زیادی مربوط 
به ارزیابی شرایط سایر رقبا نیز هست. اگر شما دقیقا همزمان 
با برندی بزرگ تر به دنبال رونمایی از محصول تازه تان باشید، 
بخش قابل مالحظه ای از مشتریان بازار را از دست می دهید. 
این امر می تواند هزینه بس��یار زیادی برای شما و برندتان به 
همراه داشته باش��د. بنابراین بهترین ایده در این بین تالش 
برای تعیین زمانی خالی و بدون حضور رقبای بزرگ در بازار 
است. اینطوری شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف و جلب نظر آنها پیدا می کنید. 
گفت و گو با برخی از مشتریان وفادار برند درباره رونمایی 
از محص��والت برند و زمان بندی آن نیز می تواند ایده بس��یار 

خوبی باشد. این امر اغلب اوقات توانایی شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش 
می دهد. با این حس��اب دیگر مشکلی در مسیر تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف پیش روی ش��ما نخواهد بود. این امر 
ش��ما را در راس��تای جلب نظر مش��تریان بدل به یک برند 
دوس��ت داش��تنی خواهد کرد. با این حساب باید همیشه به 
دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف و جلب نظر آنها 
به ش��یوه ای حرفه ای باشید، در غیر این صورت شاید خیلی 
زود جذابیت محتوای مربوط به رونمایی از محصول تان برای 

مشتریان از بین برود. 
الگوبرداری از برندهای بزرگ در زمان بندی برای رونمایی 
از محصول تازه برند شاید در نگاه نخست بسیار جالب باشد، 
اما ش��ما در عمل مجبور به انتخاب زمان های دقیقا مش��ابه 
آنها خواهید ش��د. نتیجه این امر شکست فرآیند رونمایی از 
محصول تازه تان خواهد بود. خب وقتی یک برند بین المللی و 
کامال مشهور همزمان با شما محصولی را روانه بازار و محتوای 
مربوط به رونمایی از آن را بارگذاری نماید، آیا مش��تریان به 

برند تازه کار شما توجه خواهند کرد؟
آمادگیبرایارائهخدماتمشتریان

وقت��ی یک محص��ول تازه از س��وی برند ش��ما روانه بازار 
می ش��ود، موجی از س��واالت مختلف نیز هم��راه با آن برای 
برند ش��ما مطرح خواهد ش��د. این امر شامل طراحی برخی 
از سواالت درباره کیفیت محصول و شیوه پرداخت هزینه آن 
است. همچنین مدت زمان گارانتی نیز همیشه سوال ویژه ای 
خواهد بود. درست به همین خاطر شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان باید همیش��ه به دنبال ارائه اطالعات 
موردنظر به بهترین ش��کل ممکن باشید، در غیر این صورت 

شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر آنها پیدا نکنید. 
یک��ی از تجربه های منفی مش��تریان در ارتب��اط با برندها 
مرب��وط به ع��دم دریافت خدمات مش��تریان مناس��ب برای 
محصوالت تازه اس��ت. این امر تجربه مشتریان از یک برند را 
به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار داده و امکان توسعه 
بازار هدف را نیز به طور کامل از بین می برد. درست به همین 
خاطر شما باید همیشه پیش از رونمایی نهایی از محصول تان 
نس��بت به کیفیت مناس��ب خدمات پس از فروش اطمینان 
حاصل کنید، در غیر این صورت به طور مداوم با مشکالت و 
نارضایتی های شدید مشتریان در این میان رو به رو می شوید. 
چنین امری می تواند شرایط شما را به طور قابل مالحظه ای 
دشوار ساخته و شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به طور کامل از بین ببرد. 
اگر در هر زمینه ای الگوبرداری از رقبا ایده مناسبی نباشد، 
دس��ت کم در رابطه با خدمات مش��تریان ای��ن امر ضروری 
خواهد بود. برندهای بزرگ همیش��ه برنامه های دقیقی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف دارند. ای��ن امر امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش می دهد. با این حساب دیگر مشکلی برای جلب نظر 

مشتریان باقی نخواهد ماند. 
یادتان باش��د مشتریان همیش��ه براساس کیفیت خدمات 
برندها نس��بت به آنها داوری خواهند کرد. بنابراین ش��ما در 
صورت ارائه خدمات مناس��ب همیش��ه در میان مش��تریان 
محبوب باقی خواهی��د ماند. بنابراین در زمین��ه رونمایی از 

محصول تان به این نکته مهم نیز توجه داشته باشید. 
زمانبندیبرایانتشارمحتوا

اغل��ب برنده��ا برای رونمای��ی از محصول ش��ان اول از همه 
ش��بکه های اجتماعی را به عنوان پلتفرم ه��دف مورد ارزیابی 
ق��رار می دهند. این امر نقش مهم��ی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف داش��ته و ش��انس ش��ما در بازار را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش خواهد داد. درست به همین خاطر شما باید 
همیشه بارگذاری محتوا در ش��بکه های اجتماعی را به عنوان 
یکی از فرآیندهای مهم در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
مورد ارزیابی دقیق قرار دهید. این امر ش��انس شما برای جلب 
نظر مشتریان را نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
توصی��ه ما در رابطه با بارگذاری محتوا درباره برند ش��امل 
استفاده از یک برنامه مشخص و طراحی محتوا از مدت ها قبل 
است. این امر به شما فرصت بررسی نکات مهمتر در روزهای 
پایانی کار بر روی محصول را می دهد. همچنین به طور قابل 
مالحظه ای میزان استرس و نگرانی شما را نیز کاهش خواهد 
داد. بنابراین شما باید همیشه این چنین نکته مهمی را مدنظر 
قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید همیشه با مشکالتی در 

زمینه رونمایی از محصوالت تان مواجه می شوید. 
یادتان باش��د محتوای بازاریابی ش��ما نباید حالت اسپم یا 
آزاردهن��ده برای مخاطب هدف پیدا کن��د. اگر این نکات به 
خوبی مدنظر ش��ما قرار گیرد، ش��انس تان ب��رای جلب نظر 

کاربران به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
ارزیابیکلیرونماییازمحصولتازهبرند

پ��س از اینکه رونمایی از محص��والت برند با موفقیت طی 
شد، تکلیف نهایی محصول برند باید مشخص شود. به عبارت 
دقیق تر، آیا ش��ما در این میان موفقی��ت قابل مالحظه ای را 
تجرب��ه کرده اید؟ این امر نقش مهمی ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان خواهد داشت. اگر ش��ما توانایی ارزیابی این 
مرحله از کارتان را داش��ته باش��ید، به طور مداوم توانایی تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تقویت می ش��ود. با 
این حس��اب دیگر دلیلی برای نگرانی بابت مراحل بعدی در 

راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
یادتان باش��د ش��ما ب��رای جلب نظ��ر مش��تریان در بازار 
همیشه شرایط بس��یار دش��واری را خواهید داشت. این امر 
درب��اره رونمایی از محصول نیز مصداق دارد. بنابراین ش��ما 
باید همیش��ه فرآیند طی شده در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را با دقت فراوان طی کنید، در غیر این صورت 
شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر مشتریان تان پیدا نکنید. 
این امر به عنوان نقطه پایان به شما فرصت بسیار خوبی برای 
تحلیل تم��ام فرآیندهای تان و ارزیابی میزان موفقیت تان در 
رونمای��ی از یک محصول تازه را می دهد. به این ترتیب دیگر 

دلیلی برای نگرانی در حوزه کسب و کار باقی نخواهد ماند. 
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رونمایی از محصول تازه برند در 7 گام


