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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

به  ازای هر هزار خودروی گازسوز، 0.64 جایگاه سی.ان.جی در ایران وجود دارد

چرخه معیوب 
اقتصاد انرژی

فرصت امروز: کاهش فاصله قیمتی س��ی.ان.جی و بنزین، عدم افزایش قیمت خودروی گازس��وز متناس��ب با 
هزین��ه تولی��د خودرو و همچنین افزایش ناکافی نرخ کارمزد جایگاه های س��ی.ان.جی باعث ایجاد چرخه معیوب 
اقتصادی در صنعت س��ی.ان.جی شده اس��ت. این چرخه معیوب اقتصادی به همراه ناهماهنگی بین دستگاه های 
اجرایی ازجمله مهمترین عوامل در توقف توس��عه صنعت س��ی.ان.جی بوده اس��ت. مجموع این عوامل منجر به 
تعداد کم جایگاه ها به نس��بت خودروهای گازسوز، عدم تناس��ب پراکندگی جایگاه ها با نقاط تمرکز تقاضا، تولید 
پایین خودروهای پایه گازس��وز و نهایتا کاهش صرفه اقتصادی مصرف س��ی.ان.جی نسبت به بنزین شده است...

 بازار سهام آخرین هفته سال را
منفی شروع کرد

 ریزش بورس
در روزهای آخر اسفند
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ثروتمندان 27 برابر فقرا هزینه خوراکی می دهند

شکاف تورمی در دهه 90
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رئیس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس،  با انتقاد از معطل ماندن طرح سـاماندهی صنعت خودرو در 

مجمع تشـخیص مصلحت نظام گفت بعضا گفته می شود که مجلس دنبال واردات خودروهای 
لوکس است، در حالی که ما در این طرح به دنبال تنظیم بازار خودرو هستیم. عزت اهلل اکبری...

 مجلس دنبال تنظیم بازار خودرو است
نه واردات خودروهای لوکس

نگــــاه
جنگ اوکراین، بایدن را به 

سمت ونزوئال و ایران سوق داد
تکاپوی نفتی آمریکا

شاید مهمترین اثرپذیری اقتصاد 
جهان از بحران شرق اروپا، ماجرای 
ان��رژی و در رأس آن طالی س��یاه 
باش��د؛ چراکه ب��ا کمپین تحریمی 
غرب علیه روسیه و به ویژه تحریم 
صادرات انرژی روسیه، فرصت های 
نوظهوری برای برخی از اقتصادهای 
نفتی مغضوب نظیر ونزوئال و ایران 
مهیا شده است. بدین ترتیب، جنگ 
در اوکراین به ماه ها جس��ت وجوی 
دولت بایدن برای عرضه نفت جدید 
افزوده و کاخ س��فید را به س��مت 
خاورمیانه،  نفتخی��ز  اقتصاده��ای 
کش��ورهای تح��ت تحری��م ایاالت 
متح��ده و غول ه��ای نفتی بخش 
خصوصی س��وق داده است، اما این 
تالش به دالی��ل متعددی پیچیده 

شده است.
به گزارش »وال استریت ژورنال«، 
از جمله این عوامل می توان به وعده 
بای��دن در م��ورد اتخ��اذ موضعی 
سختگیرانه علیه عربستان در زمینه 
نقض حقوق بش��ر، فشار سیاسی در 
داخل آمری��کا و اختالالت زنجیره 
تامین در دوران پس��اکرونا اش��اره 
ک��رد. البت��ه جمهوری خواه��ان و 
برخی دموکرات      ه��ا از تالش دولت 
بای��دن ب��رای بازگردان��دن ایران و 
ونزوئ��ال انتق��اد کرده      ان��د. هرچند 
مقام��ات آمریکای��ی می گویند که 
مذاکرات آنها با کش��ورهایی مانند 
ونزوئ��ال و عربس��تان عمدت��ا نه بر 

سر مس��ئله نفت بلکه بر 
2سایر مسائل ژئوپلیتیک...
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شماره   1981

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.13 Mar 2022

فرصت امروز: آیا وارد زمس��تان کریپتو ش��ده  ایم؟ دوران طوالنی 
قیمت های پایین و ش��ور و ش��وق پایین تر؟ چیزی ش��بیه آنچه در 
بین سال های ۲018 و ۲019 تحت عنوان زمستان طوالنی کرپیتو 
دیده ایم؟ به عنوان کس��انی که آن دوران را تجربه کرده ایم، ش��اید 
 Coin« بهتر باشد وقایع گذشته را با حال مقایسه کنیم. به گزارش
Bureau«، در ابتدای س��ال ۲0۲0 بود که باالخره زمستان کریپتو 
به پایان رس��ید. چند عامل در این س��قوط دخیل بود، اما احتماال 
عام��ل اصلی این بود که س��رمایه داران خرده پا که به آینده کریپتو 
کام��ال امیدوار بودند، به قرارداده��ای آتی با اهرم های معامالتی باال 
روی آوردن��د )یعنی از صرافی پول قرض کردند و معامالت با لِوریِج 
]Leverage[ باال انجام دادند( و ورود سرمایه گذاران شرکتی به بازار 
به حبابی تر شدن و باالرفتن اعتماد به نفس خریداران خرده پا کمک 
کرد. در آن زمان گزارش های زیادی از میلیونر شدن افراد تازه وارد به 
بازار کریپتو منتشر شد. برخی حتی خانه شان را گرو بانک گذاشتند 
ت��ا وام بگیرند و بیت کوین بخرن��د. البته این بخش خوب ماجرا بود 
و عده زیادی به جای بیت کوین، ارزهای تازه تاس��یس نامطمئن با 
احتمال س��ودهای چندهزار درصدی خریدند. همه اینها باعث رشد 
عظیم بازار کریپتو در س��ال ۲01۷ شد و در پایان این سال بازار به 
جایی رسید که نباید می رسید: سرمایه گذاران شرکتی که باهوش تر 
از مردم عادی بودند، متوجه حباب بازار شدند و بیت کوین فروختند 
و در قرارداده��ای آتی هم قیمت بیت کوی��ن را پایین قرار دادند. از 
دس��امبر ۲01۷ قیم��ت بیت کوین رو به کاهش گذاش��ت و با افت 
قیمت ها، سرمایه داران خرده پای کریپتو که بر سر آینده بیت کوین 
قمار کرده و با اهرم باال معامله کرده بودند، تمام دارایی های خود را 
از دست دادند. زمستان سرد طوالنی آغاز شده بود و تعداد زیادی از 

رمزارزهای بی پشتوانه از سرما یخ زدند.
افت دسته جمعی بازارهای مالی

ح��اال باید دید آی��ا می توان ن��زول این روزه��ای بیت کوین را با 
زمس��تان طوالنی قبلی مقایسه کرد؟ به نظر می رسد سقوط کنونی 
بازار کریپتو برخالف س��قوط قبلی به سیاس��ت پولی دولت آمریکا 
مربوط است. دولت آمریکا به خاطر رکود ناشی از کرونا مجبور شده 
بود به طرز بی سابقه ای پول چاپ کند و به اقتصاد تزریق نماید. این 
باعث شد پول زیادی دست مردم و شرکت ها بیاید و بازارهای بورس 
و کریپتو رونق بگیرد، اما همزمان تورم به طرز بی س��ابقه ای افزایش 
یافت و نهایتا فدرال رزرو مجبور شد روند چاپ پول را ُکند کند. اگر 
در مورد حجم عظیم پول چاپ ش��ده تردی��د دارید، همین بس که 
بدانید فدرال رزرو طی دو سال گذشته به اندازه 50 درصد کل تاریخ 

109 ساله اش پول چاپ کرده است.
اگرچه بازاره��ا در دوران چاپ پول، رونق خوبی را تجربه کردند، 
اما همه می دانس��تند که به زودی باید به��ای آن را پس داد. اواخر 
س��ال ۲0۲1 دولت اعالم کرد روند چاپ پ��ول به صورت تدریجی 
کاهش می یابد و این احتمال می رود که از ماه مارس ش��اهد اولین 
افزایش نرخ بهره طی دو س��ال اخیر باشیم. افزایش نرخ بهره باعث 
می ش��ود مردم سخت تر از گذش��ته از بانک وام بگیرند و این یعنی 
میزان پول در گ��ردش در جامعه کاهش می یابد )تقویت پول ملی 

و کاهش تورم(.
کافی است همین حاال به بازار بورس آمریکا نگاه کنید تا ببینید 

س��قوطی که این روزها در بازار کریپتو مش��اهده می شود، مختص 
کریپتو نیس��ت و در بازارهای مالی دیگر ه��م وضع به همین روال 
است. آن دس��ته از سهامی که شاهد بیش��ترین رشد در سال های 
۲0۲0 و ۲0۲1 بوده اند بیش��ترین ضربه را خورده اند )تازه واردهایی 
مثل نتفلیکس( و حتی سهام شرکت هایی که عموما امن به حساب 
می آیند وارد فاز نزولی شده اند، چون سرمایه گذاران در چنین بازاری 
بیشتر به دنبال حفظ سرمایه هس��تند تا سود و خرید اوراق قرضه 
دولتی را ترجیح می دهند. پس باید این نکته را پذیرفت که وضعیت 
فعلی را نمی توان زمس��تان کریپتو نامید و این زمستانی برای همه 
بازارهای مالی پرریسک است. ضمنا ریسک های ژئوپلیتیک جهانی 
به ویژه تنش روسیه و اوکراین به احساس ناامنی سرمایه گذاران دامن 
زده و اوضاع را بدتر کرده است. در مجموع، با مقایسه وضعیت فعلی 
بازار کریپتو )نزول اخیر بیت کوین( و زمستان طوالنی قبلی می توان 
به پنج تفاوت بحران قبلی با س��قوط کنونی رسید؛ تفاوت هایی که 
به نوع س��رمایه گذاران، ساختار بازار، وضعیت نظارت بر بازار، میزان 

آشنایی مردم با کریپتو و چشم انداز سرمایه گذاری برمی گردد.
5 تفاوت بحران قبلی و سقوط کنونی

نکته اول تفاوت در نوع س��رمایه گذاران اس��ت. در س��ال ۲01۷ 
اکثریت سرمایه گذاران بازار کریپتو، آدم های عادی بودند. افرادی که 
روی آینده بیت کوین، این دارایی دیجیتال جدید و پرریسک شرط 
می بس��تند. در آن دوران افراد اطالع کمی درباره آنچه می خریدند 
داش��تند و حتی دقیقا نمی دانس��تند که چرا رمزارز می خرند. آنها 
فقط می دانستند که نمی خواهند از بقیه عقب بمانند. آنها عموما از 
صرافی های مشکوک خارج از سیستم های نظارتی خرید می کردند و 
اکثرا به دادوستد با اهرم باال روی می آورند که ریسک باالیی داشت 
اما می توانست یکشبه میلیونرشان کند. البته در این بازار نهنگ هایی 
هم بودند، اما آنها هم نس��بتا ش��فاف نبودند و بی سروصدا دست به 
خری��د می زدند. اما امروز نوع س��رمایه گذاران فرق دارد و این دیگر 
بازاری نیست که سرمایه گذاران کوچک معمولی آن را حرکت دهند. 
حاال بازار کریپتو به بازار محبوب سرمایه گذاران سازمانی تبدیل شده 
و طبق آمارها، میزان س��رمایه گذاری صندوق های س��رمایه گذاری 
در کریپت��و از 5 میلیارد دالر در س��ال ۲01۷ به حدود ۶0 میلیارد 
دالر در ۲0۲1 رس��یده است. نتایج یک نظرسنجی که اخیرا توسط 
فیدلیتی انجام شد، نشان می دهد 5۲ درصد سرمایه گذاران شرکتی 
در بازار کریپتو س��رمایه گذاری کرده اند. عالوه بر اینها، شرکت هایی 
را داریم که ش��رکت سرمایه گذاری به حساب نمی آیند، اما به جای 
نگه داش��تن پول نقد، با سود خود بیت کوین می خرند. مشهورترین 
آنها مایکرواس��تراتژی اس��ت، اما تسال و اس��کوئر را هم باید به این 
لیس��ت اضافه کرد. حاال کامال مشخص است که سرمایه گذاران در 
بازار کریپتو در مقایس��ه با زمستان کریپتوی قبل، بزرگتر هستند، 
بلندمدت به ماجرا نگاه می کنند و در برابر باال و پایین بازار طبیعتا 
سرسخت تر از سرمایه گذاران خرده پا هستند. این سرمایه گذاران به 
حالت اهرمی دادوستد نمی کنند )فقط می خرند و ذخیره می کنند( 
و به همین خاطر در سقوط بازار دست به فروش ناگهانی نمی زنند. 

این دقیقا برعکس هرج و مرج سال ۲01۷ است.
تفاوت دیگر، س��اختار بازار اس��ت و باید پذیرفت که در سال های 
۲01۷ و ۲018 در مقایسه با امروز، بازارهای کریپتو توسعه نیافته تر 

بودن��د و نقدینگ��ی هم پایین بود. تعداد بس��یار کمتری صرافی در 
آن زمان وجود داش��ت و به همین خاطر حجم دادوس��تد کمتر از 
رقم کنون��ی بود. صرافی های کریپتو در آن دوران موسس��ات مالی 
س��اده تری بودند و امکانات بسیار کمتری در اختیار سرمایه گذاران 
حرفه ای می گذاش��تند. مس��ئله حفاظ��ت ضعیف از س��رمایه های 
رم��زارزی مردم و موسس��ات هم مطرح بود و ش��رکت های اندکی 
بودن��د که به افراد در این حوزه ه��ا خدمات می دادند. حاال بازارهای 
آتی پیش��رفته در صرافی های معتبر وج��ود دارد. حاال صندوق های 
س��رمایه گذاری در کریپت��و به وجود آمده و بانک های س��نتی مثل 
جی پی مورگان، گلدمن ساکس و سیتی گروپ می توانند مشتریان 
سازمانی خود را به صورت باواسطه در معرض بازار کریپتو قرار دهند. 
این صندوق های س��رمایه گذاری در کشورهای دیگر هم هوادار پیدا 
کرده اند، چراکه ریسک ورود به بازار را برای سرمایه گذاران سنتی تر 
پایین می آورند. در بین این کشورها، کانادا پیشرفت های چشمگیری 

داشته است.
کریپتو دیگر »غرب وحشی« نیست

نکته دیگ��ر به نظارت ب��ازار برمی گردد. در س��ال ۲01۷ تقریبا 
مقررات��ی برای کریپتو وجود نداش��ت. دارایی ه��ای دیجیتال توجه 
قانونگ��ذاران را آنچنان جلب نک��رده بود و مردم می توانس��تند در 
صرافی های مورددار خارجی دادوس��تد کنند. به واسطه همین عدم 
ش��فافیت بود که تعداد زیادی رمزارز با هدف کالهبرداری به وجود 
آمدن��د و آنقدر تعداد کالهبرداری ها باال بود که به بازار کریپتو لقب 
»غرب وحش��ی« دادند. حاال ش��رایط 180 درجه تغییر کرده و این 
روزها مقررات کریپتو ما را دربر گرفته اند. البته تعدادی از این قوانین 
لزوما دوستانه نیستند اما همین که سیاستمداران درباره مقررات این 
حوزه بحث می کنند، نش��انه تغییر اوضاع است. در واشنگتن حتی 
یک البی بالک چین به وجود آمده تا از حقوق مردم و ش��رکت های 
حوزه رمزارز دفاع کند. تعدادی از نمایندگان کنگره کامال حامی بازار 
کریپتو هستند و هدف شان جلوگیری از تصویب قوانین ضدکریپتو 
اس��ت. موسسات قدرتمند بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، 
گروه ویژه اقدام مالی )FATF(، بانک تسویه حساب های بین المللی 
و مجمع جهانی اقتصاد هر کدام پیشنهادهایی در مورد نحوه نظارت 
بر ب��ازار کریپتو مطرح کرده اند. بانک های مرک��زی نیز وارد میدان 
ش��ده اند و هم به دنبال نظارت بر بازارند و هم به دنبال راه انداختن 
رمزارز خودشان. پس با اطمینان می توان گفت در این حوزه ما هیچ 
شباهتی به دنیای ۲018 نداریم. تفاوت بعدی، میزان آشنایی مردم 
با کریپتو و پذیرش آن است. گرچه در سال ۲018 هم سر و صدای 
فراوان��ی در م��ورد رمزارزها در جریان بود، اما م��ردم هنوز با آن به 
صورت مسئله ای نوظهور برخورد می کردند. بیشتر مردم، کل جریان 
را کالهبرداری می دانس��تند و منتظر بودن��د یک روز ناگهان ارزش 
بیت کوین به صفر برسد. به احتمال زیاد دانش شما هم در آن زمان 
درباره رمزارزها باال نبود و احتماال یا از کسی چیزی شنیده بودید یا 
یکی دو گزارش درباره آن خوانده بودید. آن زمان شما در تلویزیون ها 
و رادیوها آگهی های مربوط به کریپتو را نمی دیدید و نمی ش��نیدید 
و چ��ون گوگل و فیس بوک تبلیغات رمزارزها را ممنوع کرده بودند، 
در وب س��ایت ها هم خب��ری نبود. در مورد پذی��رش چطور؟ تعداد 
فروشگاه هایی که در آن زمان رمزارز می پذیرفتند، بسیار کم بود، اما 

ما امروز استپلز سنتر ورزشگاه چندمنظوره شهر لس آنجلس را داریم 
ک��ه در نوامبر ۲0۲1 با قراردادی ۷00 میلی��ون دالری نامش را به 
»Crypto.com Arena« تغییر داد. کریپتو دات کام، نام صرافی 
مش��هور کریپتو در سنگاپور است. صرافی های بزرگ در حال حاضر 
اسپانسر مسابقات محبوب فوتبال، بسکتبال و اتومبیلرانی می شوند 
و می توان با اطمینان گفت کسی را نداریم که با کریپتو آشنا نباشد. 
این بازاریابی های عظیم باعث ش��ده روند پذیرش رمزارزها سرعت 
گیرد و این را می توان با افزایش بی سابقه تعداد کیف پول های فعال 
بیت کوین و اتریوم دید، اما مس��ئله فقط پذیرش توسط مردم عادی 
نیست. شرکت ها هم تالش می کنند از این روند عقب نیفتند. تعداد 
فزاینده ای از ش��رکت ها این روزها در درگاه های پرداخت خود اجازه 
پرداخت با رمزارزها را می دهند. حاال ما در دنیایی زندگی می کنیم 
ک��ه بیت کوین واحد پول قانونی یک کش��ور )الس��الوادور( اس��ت. 
همین یک س��ال پیش اگر ای��ن را به حامیان بیت کوین می گفتید، 
ب��اور نمی کردند. در حال حاضر در برخی ش��هرهای کانادا می توان 
مالیات های اس��تانی را با رمزارز پرداخت کرد. بنابراین برخالف سه 

سال پیش، کریپتو در حال حاضر همه جا هست.
دورنمای سرمایه گذاری بازار کریپتو

البت��ه ش��اید مهمترین تف��اوت س��ال ۲01۷ و ام��روز در حوزه 
دورنمای سرمایه گذاری باش��د. آن زمان روی چه چیزهایی می شد 
س��رمایه گذاش��ت و امروز اوضاع چطور اس��ت؟ در سال ۲01۷ اگر 
می خواستید کسی را به سرمایه گذاری در رمزارزها قانع کنید، باید 
به او می گفتید که کریپتو جایگزینی برای پول اس��ت. بیت کوین به 
عنوان طالی دیجیتال دیده می ش��د و مردم می توانس��تند با خرید 
بیت کوین جلوی بی ارزش ش��دن پول نقدشان را بگیرند. اتریوم هم 
پول جدیدی به حساب می آمد که می شد روی آن برنامه نویسی کرد. 
در واقع، دورنمای این س��رمایه گذاری امید به سیستمی متفاوت از 
سیس��تم مالی سنتی بود. شاید به همین دلیل بود که تعداد زیادی 
از فعاالن در سیس��تم مالی س��نتی )مثل وال استریت( عالقه ای به 
س��رمایه گذاری در کریپتو نداشتند. در آن زمان کلمه DeFi )امور 

مالی غیرمتمرکز( هنوز ابداع نشده بود.
ام��روز اما ب��ا دورنمای متفاوتی مواجهیم. این حج��م از تنوع در 
پروژه ه��ا و رمزارزها با کارکردهای متف��اوت حتی برای فعاالن بازار 
گیج کننده اس��ت. این روزها ما با موسس��ات مالی ای مواجهیم که 
سه س��ال پیش نمی ش��د حتی آنها را تصور کرد. حاال صرافی های 
غیرمتمرکزی وجود دارند که برخالف صرافی های رایج، دسترس��ی 
آس��ان افراد ناشناس به خدمات مالی را ممکن می سازند. آنها اجازه 
می دهند معامالت مس��تقیما بین کاربران )به کم��ک قراردادهای 
هوشمند( انجام شود. این شکل از موسسات مالی غیرمتمرکز حتی 
به کاربران بدون ش��ناختن آنها وام می دهند یا با خواباندن سرمایه 
کاربر در سیس��تم خود به او بهره می دهن��د. برای این منظور هیچ 
کاری نیاز نیس��ت جز وصل کردن کیف پول کریپتوی خود به این 
موسسات غیرمتمرکز. جذابیت باالی این ایده و فرصت های بی شمار 
ناش��ی از آن باعث شده شرکت های سرمایه گذاری سنتی به سمت 
آنها هجوم بیاورند و در سال ۲0۲1 شاهد افتتاح تعداد زیادی پروژه 

در این زمینه بودیم.
بخ��ش جذاب دیگ��ر در حوزه کریپتو،  NFTها هس��تند که به 

زودی در حوزه های��ی مث��ل موس��یقی، آث��ار هنری و حت��ی اوراق 
شناس��ایی جعل نشدنی شاهد تاثیر انقالبی شان خواهیم بود )ان اف 
تی مش��کل هنر دیجیتال را حل می کند و شما می توانید به کمک 
آن یک اثر دیجیتال اصل را بخرید و مطمئن باش��ید که از آن کپی 
نخواهد ش��د(. حوزه دیگری که در سال ۲0۲1 شاهد اوج گیری آن 
بودیم، بازی های آنالین روی شبکه بالک چین بود که به کاربران این 
امکان را می دهد بازی کنند و پول دربیاورند. همین ها بود که باعث 
ش��د ش��رکت فیس بوک حتی نام خود را به متا تغییر دهد و نشان 
دهد به دنبال ورود به دنیایی است که زیرساختش بالک چین است.

ب��ه همین خاط��ر کریپتو دیگر فقط یک پول جایگزین نیس��ت. 
کریپتو یک سیس��تم جایگزین است. ما داریم به کمک کریپتو وارد 
اینترنتی می ش��ویم ک��ه »ارزش« را با امنیت کامل جابه جا می کند 
و س��رمایه گذاران از پتانس��یل آن ش��گفت زده ش��ده اند. به کمک 
زیرساخت های کریپتو است که ما باالخره از وب ۲ عبور می کنیم و 
وارد وب 3 می شویم. پس امروز برخالف سال ۲01۷ سرمایه گذاران 
به دنبال آن نیس��تند که با سرمایه گذاری روی بیت کوین خودشان 
را از ش��ر دالر خ��الص کنند. آنها ب��ه دنبال س��رمایه گذاری روی 
اکوسیس��تمی هستند که پتانس��یل تحول جهان را دارد، به همان 
ش��یوه ای که اینترنت جهان را در دهه های 1990 و ۲000 میالدی 

متحول کرد.
سقوط کنونی کی به پایان می رسد؟

حاال به س��وال اصلی می رسیم: آیا دوباره داریم وارد یک زمستان 
سخت و طوالنی کریپتو می شویم؟ به نظر می رسد نمی توان زمستان 
سخت ۲018 و ۲019 را با دوران کنونی مقایسه کرد. جهان کریپتو 
با سرعتی باورنکردنی به جلو می رود و طی همین سه چهار سال همه 
چیز تغییر کرده است. بازار متحول شده، افراد بیشتری درباره کریپتو 
می دانند، افراد بیشتری از کریپتو استفاده می کنند و سرمایه گذاران 
اصلی بازار تغییر کرده اند. عواملی که باعث آغاز زمستان قبلی کریپتو 
ش��د، در حال حاضر وجود ندارند. بازار کریپتو در حال سقوط است 
و دالیل��ش بیرون این بازار جریان دارد. جهان دارد چیزی را تجربه 
می کند که طی 100 سال اخیر آن را با این وسعت تجربه نکرده بود: 
یک بیماری فراگیر و اجبار به چاپ بی س��ابقه پول. همین دو عامل 
اس��ت که تقریبا روی تمام دارایی ه��ا )از جمله کریپتو( تاثیر جدی 
می گذارد. یکی از دالیل س��قوط حال حاضر این اس��ت که کریپتو 
تبدیل به یک دارایی جذاب برای سرمایه گذاران سازمانی شده و به 
همین خاطر شبیه بازار بورس رفتار می کند. برای این سرمایه گذاران 
دیگر سهام تسال با بیت کوین و اتریوم فرقی نمی کند و حتی گاهی 
کریپتو برای شان جذاب تر اس��ت. این سرمایه  گذاران نگران افزایش 
نرخ بهره در آمریکا، تبعات جنگ روسیه و اوکراین، ورود سویه های 
جدید کرونا و اختالل در زنجیره توزیع )supply chain( هستند. 
این روند نزولی چقدر دوام می آورد؟ پیش بینی اش تقریبا غیرممکن 
اس��ت. این عوامل خارجی از کنترل ما خارج اس��ت و پذیرش این 
واقعیت می تواند از ناامیدی کنونی شما کم کند. اگر واقعیت کنونی 
را بپذیرید می بینید که س��قوط بازار باعث ش��ده فرصت های عالی 
خرید پروژه های آینده دار فراهم شود. آیا توان ماندن در این بازار طی 
ماه های سخت آینده را دارید؟ تجربه سال های قبل نشان می دهد که 

ماندن در این بازار به نفع تان خواهد بود.

نگاهی به وضعیت این روزهای رمزارزها

آیا وارد زمستان دوم کریپتو شده ایم؟

بازاریابی و تولید محتوا در تیک تاک با هشتگ های کاربردی
تیک تاک با داشتن بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی محسوب 
می شود. این پلتفرم در طول سال های اخیر توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده و به غیر از کاربران عادی، 
شمار زیادی اینفلوئنسر و برند نیز در آن حضور پیدا کرده اند. این امر به خوبی اهمیت تیک تاک برای دنیای 
کسب و کار را نشان می دهد. نکته مهم اینکه در این پلتفرم بیش از هر گروه سنی دیگری نسل جوان فعالیت 
دارد. بنابراین برندهایی که به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف جوان هستند، می توانند به سادگی هرچه 
تمام تر از فضای این پلتفرم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان سود ببرند. این امر نکته بسیار مهمی 
برای جلب نظر مخاطب هدف و بازاریابی بهینه اس��ت. امروزه بس��یاری از بازاریاب ها برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف سختی های بسیار زیادی را پشت سر می گذارند. این امر درباره تعامل با کاربران نسل جوان...



فرصت امروز: کاهش فاصله قیمتی س��ی.ان.جی و بنزین، عدم افزایش 
قیمت خودروی گازسوز متناسب با هزینه تولید خودرو و همچنین افزایش 
ناکافی نرخ کارمزد جایگاه های س��ی.ان.جی باع��ث ایجاد چرخه معیوب 
اقتصادی در صنعت س��ی.ان.جی شده است. این چرخه معیوب اقتصادی 
به همراه ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی ازجمله مهمترین عوامل در 
توقف توس��عه صنعت سی.ان.جی بوده است. مجموع این عوامل منجر به 
تعداد کم جایگاه ها به نسبت خودروهای گازسوز، عدم تناسب پراکندگی 
جایگاه ها با نقاط تمرکز تقاضا، تولید پایین خودروهای پایه گازسوز و نهایتا 

کاهش صرفه اقتصادی مصرف سی.ان.جی نسبت به بنزین شده است.
تقاضای رو به رش��د بنزین در نیمه نخس��ت دهه 80 باعث ش��ده بود 
واردات بنزین در سال 1385 به ۲۷.5 میلیون لیتر در روز برسد. این حجم 
از واردات، 3۷ درص��د از کل تقاضای بنزین را تش��کیل می داد که موجب 
ش��د در همان س��ال ها، برای مهار رشد بی رویه مصرف بنزین دو سیاست 
اثرگذار اتخاذ ش��ود. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سیاست 
اول راه اندازی س��امانه هوشمند س��وخت و الزامی شدن استفاده از کارت 
سوخت در جایگاه های عرضه بنزین و نیز سهمیه بندی آن در تیرماه 138۶ 
بود. س��همیه بندی بنزین به همراه اختالف قیمت مناس��ب بین بنزین و 
سی.ان.جی موجب اقبال مردم به سمت استفاده از سوخت جایگزین یعنی 
سی.ان.جی شد. سیاست دوم اجرای گام اول قانون هدفمندی یارانه ها در 

آذرماه 1389 و افزایش قیمت بنزین بود.
هدفمن��دی یارانه ها هرچند باعث ش��د تا روند کاه��ش مصرف بنزین 
ادامه یابد و واردات بنزین به  شدت کاهش پیدا کند، اما در ادامه سیاست 
ناکارآمد قیمت گذاری نس��بی بنزین و س��ی.ان.جی تا سال 1398 سبب 
کاهش فاصله قیمتی بنزین و گاز فش��رده شد و بدین ترتیب در آن دوره 
اس��تفاده از گاز فش��رده به  جای بنزین برای مصرف کنندگان، دیگر مانند 
گذشته صرفه اقتصادی نداشت. قیمت سی.ان.جی معموال 40 تا ۶0 درصد 
کمتر از قیمت بنزین اس��ت. در آن س��ال ها قیمت سی.ان.جی حدود 40 
درصد قیمت بنزین آزاد کشور بود که با سهمیه بندی بنزین طی سال های 

1393-1389، نس��بت قیمت س��ی.ان.جی به قیمت بنزین سهمیه ای به 
حدود ۷5 درصد رس��یده بود و این فاصله قیمتی نمی توانس��ت به  اندازه 
مطلوب، محرک جایگزینی سی.ان.جی با بنزین و افزایش مصرف سی.ان.
جی شود و در نتیجه سبب کاهش خرید )و تبدیل کارگاهی( خودروهای 

گازسوز شد.
با افزایش قیمت بنزین و بازگش��ت سهمیه بندی در سال 1398، فاصله 
قیمت س��ی.ان.جی با قیمت بنزین آزاد، از حدود 40 درصد به 15 درصد 
رس��ید و این فاصله قیمتی یک ابزار محرک تقاضا برای س��وخت سی.ان.
جی بود و از همین رو دوگانه سوز کردن یک میلیون و 4۶0 هزار خودروی 
عمومی در دستور کار قرار گرفت، اما سیاست ناکارآمد در تخصیص سهمیه 
بنزین خودروها و شرایط اقتصادی )ازجمله افزایش تورم( سبب بی ارزش 
ش��دن مابه التف��اوت قیمت س��ی.ان.جی تا قیمت بنزین ش��د. در نتیجه 
بی تفاوت ش��دن سبد هزینه مردم نسبت به اختالف قیمت سی.ان.جی و 
بنزین مانع از افزایش تقاضای سی.ان.جی و کاهش انگیزه برای تبدیل به 

خودروهای گازسوز شده است.
عامل بس��یار مهم توس��عه صنعت سی.ان.جی در کش��ور، میزان تولید 
و تبدیل خودروهای گازس��وز است. در س��ال های ابتدایی توسعه سی.ان.

جی و با افزایش س��ریع خودروهای گازس��وز، مصرف هم به  سرعت رشد 
کرد و در س��ال 1391 به حدود 19 میلیون مترمکعب در روز رس��ید. در 
دهه منتهی به س��ال 1400 علی رغم افزایش تعداد خودروهای گازس��وز، 
مصرف گاز فش��رده افزایش نیافته اس��ت که این موضوع نش��انگر کاهش 
رغب��ت صاحبان خودروهای گازس��وز به مصرف س��ی.ان.جی و درنتیجه 
افول تقاضای خرید و تبدیل کارگاهی خودروهای گازسوز بوده که بالطبع 
کاهش تولید خودروهای پایه گازسوز و تبدیل کارگاهی را به همراه داشته 
اس��ت. همچنین یکی از عللی که باعث شده مصرف گاز فشرده طی دهه 
اخیر رش��دی نداشته باشد، دسترسی خودروها به جایگاه های سی.ان.جی 
اس��ت. کما اینکه بررسی ها نشان می دهد رشد جایگاه سازی با توقف رشد 

مصرف گاز فشرده هماهنگ بوده و ادامه یافته است.

مهمترین عاملی که باعث شده تعداد احداث جایگاه ها کم باشد، اقتصاد 
نامناس��ب جایگاه داری است. با بررسی کارمزد جایگاه های سی.ان.جی در 
سال های اخیر مشخص شده است که تغییرات کارمزد جایگاه های سی.ان.
جی در هر سال نسبت به سال پایه در جایگاه های شهرداری 10.۷۲ درصد 
کمتر از شاخص قیمتی مصرف کننده )CPI( و برای جایگاه های خصوصی 

کالنشهرها 3۲.4۷ درصد کمتر از CPI رشد داشته است.
تعداد کم جایگاه های سی.ان.جی ایران به  ازای هر هزار خودروی گازسوز، 
در مقایسه با سایر کشورها نشان دهنده عدم تناسب بین تعداد خودروهای 
گازسوز و جایگاه های عرضه سوخت سی.ان.جی موجود در کشور است. به 
طوری که به  ازای هر هزار خودرو گازسوز در کشور، 0.۶4 جایگاه سی.ان.
جی وجود دارد که نسبت به میانگین 10 کشور دارای بیشترین خودروی 
گازسوز )با داش��تن حدود یک جایگاه به  ازای هر هزار خودروی گازسوز( 
مقدار کمتری است. در کالنشهرها عدم تناسب پراکندگی جایگاه ها با نقاط 
تمرکز تقاضا و نس��بت کم تعداد جایگاه ها به خودروهای گازس��وز سبب 
شلوغی و دسترسی دشوار خودروها به جایگاه های سی.ان.جی شده است.

در مجموع، مطالعه نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که کاهش فاصله 
قیمتی س��ی.ان.جی و بنزین، عدم افزایش قیمت خودرو گازسوز متناسب 
ب��ا هزینه تولید خودرو و همچنین افزایش ناکافی نرخ کارمزد جایگاه های 
س��ی.ان.جی متناس��ب با هزینه ه��ا )ازجمله قیمت زمین( س��بب ایجاد 
چرخه معیوب اقتصادی در صنعت سی.ان.جی شده است. چرخه معیوب 
اقتصادی این صنعت به همراه ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط، 
ازجمله مهمترین عوامل در توقف توس��عه این صنعت بوده اس��ت. برآیند 
این عوامل منجر به تعداد کم جایگاه ها به نسبت خودروهای گازسوز، عدم 
تناسب پراکندگی جایگاه ها با نقاط تمرکز تقاضا، تولید پایین خودروهای 
پایه گازسوز و کاهش صرفه اقتصادی مصرف سی.ان.جی نسبت به بنزین 
شده است. بنابراین با توجه به چالش های فراوان پیش روی صنعت سی.ان.
جی، توسعه آن نیازمند برنامه ریزی آینده نگرانه با رویکردی جامع و به هم 

پیوسته متناسب با اقتضائات کشور است.

به  ازای هر هزار خودروی گازسوز، 0.64 جایگاه سی.ان.جی در ایران وجود دارد

چرخه معیوب اقتصاد انرژی

واسطه های ملکی از سنگین تر شدن رکود بازار مسکن در شمال پایتخت 
خبر می دهند و می گویند که برای هر آگهی فروش آپارتمان در روز شاید 
یک نفر هم تماس نگیرد. بر این اس��اس قیمت های پیش��نهادی ریزشی 
شده و نسبت به ماه های قبل حدود 10 درصد کاهش یافته است؛ بعضی 
فروشندگان پول الزم هم تا 30 درصد تخفیف می دهند. به گزارش ایسنا، 
بررسی ها نشان می دهد بازارهای ارز، طال، خودرو و مسکن همچنان تحت 
تاثیر اخبار مثبت و منفی از مذاکرات وین هس��تند، اما شاید هیچ بازاری 
به اندازه مس��کن که خود را برای ورود به فاز پیش رونق مهیا کرده بود، از 
فضای موجود تاثیر نگرفته باش��د. پس از رس��یدن معامالت مسکن شهر 
تهران به حدود 9.8 هزار فقره در ماه های آذر و دی امسال شاهد افت 13 
درصدی قراردادهای خرید و فروش در بهمن ماه بودیم و معامالت به 8.5 
هزار فقره رسید. این در حالی است که معموال یازدهمین ماه از سال، بازه 

زمانی پرمعامله ای در بازار ملک محسوب می شود.
با ورود به اسفندماه نیز شواهد و قرائن از کسادترشدن بیشتر بازار مسکن 
حکایت دارد. در جنوب تهران که بازاری مصرفی محسوب می شود به دلیل 
رشد سنگین قیمت ها، متقاضیان قدرت خرید ندارند. در شمال تهران نیز 
که جنس معامالتش از نوع سرمایه گذاری است، خریداران عقب نشسته اند. 
مشاوران امالک می گویند که در شرایط فعلی تقریبا همه فروشنده شده اند 
و برخی افراد که از ریزش قیمت در آینده نگران هستند یا نیاز به نقدینگی 
دارند، بعضا ملک خود را 30 تا 40 درصد زیر قیمت می فروش��ند. در واقع 

بازار در حالت کلی در اضطراب قرار گرفته است.
از اسفند سال گذشته تاکنون که بازار به ثبات قیمتی رسیده، نرخ رشد 
قیمت مسکن در مناطق 1 تا 3 شهر تهران به ترتیب ۲ درصد، 1.۲ درصد 
و 1.۶ درص��د بوده، در حالی که متوس��ط افزایش قیمت در ش��هر تهران 
9.۲ درصد گزارش ش��ده اس��ت که از اوضاع بهتر بازار در مناطق مصرفی 
و جنوبی تهران حکایت دارد. یکی از مش��اوران امالک منطقه یک تهران 
می گوید که در دفتر ما روزانه حدود 140 آگهی منتش��ر می ش��ود که در 
روزهای اخیر شاید برای هر آگهی یک مشتری هم زنگ نزند، آن هم برای 

اطالع از وضعیت بازار اس��ت. در روزهای اخیر با وقوع جنگ بین روسیه و 
اوکراین، قیمت نفت افزایش یافته و پس از نوسانات روزهای گذشته نفت 
اوپک به 11۷ دالر در روز ۲0 اسفندماه رسید. همچنین تحلیل ها از بازده 
سرمایه توسط سرمایه گذاران دچار تغییر شده و به نظر می رسد بخش های 
نفتی و پاالیشی چشم انداز بهتری را نسبت به بخش های عمرانی به تصویر 
می کش��ند. بر این اساس کنشگران بازار مسکن مترصد خروج از این بازار 
هس��تند. حتی بخشی از خریداران مصرفی نیز در انتظار اردیبهشت سال 
آینده به سر می برند و اندک خرید و فروش هایی که در بازار مسکن شهر 

تهران انجام می شود توسط برخی متقاضیان واقعی است.
حال سوال اساسی این است که در سال آینده بازار مسکن به چه سمت 
و س��ویی خواهد رفت؟ به باور کارشناسان در صورت انجام توافق، افزایش 
درآمدهای صادراتی، رش��د اقتصادی و اجرای پروژه نهضت ملی مس��کن، 
س��اخت  و ساز رونق می گیرد که افزایش عرضه باعث ایجاد ثبات در بازار 
می ش��ود. سناریوی بدبینانه نیز این اس��ت که توافق نشود. در آن صورت 
نیز رش��د س��نگین قیمت مسکن دور از ذهن اس��ت؛ زیرا در سال 1400 
که اقتصاد کشور با سنگین ترین تحریم ها مواجه شده بود به دلیل تکمیل 
ظرفیت بازار مس��کن، نرخ ها به ثبات رس��ید و احتمال ادامه این وضعیت 

دست کم تا هشت فصل آینده وجود دارد.
البته فقط ش��هر تهران نیس��ت که دچار رکود ملک شده و بررسی ها از 
شهرهای اطراف پایتخت هم از کسادی شدید بازار در این مناطق حکایت 
دارد. از شهرهای اطراف پایتخت خبر می رسد که بازار مسکن این شهرها 
از ابتدای اسفندماه وارد رکود سنگین شده و قیمت ها کاهش یافته است. 
واس��طه های ملکی دالیل مختلفی را برای کس��ادی بازار ملک در تهران و 
حومه برمی شمارند که سرنخ اکثر آنها به اخبار مثبت و منفی از مذاکرات 
وین می رس��د. فروشندگانی که پول الزم هستند مجبورند تخفیف بدهند 
و در حال حاضر قیمت های فروش به مراتب پایین تر از هزینه های ساخت 
خانه در ش��هرهای جدید پرند و هشتگرد است. به همین دلیل، ساخت و 
ساز در این شهرها راکد شده است و سازندگان رغبتی برای سرمایه گذاری 

ندارند. در حال حاضر می توان با نقدینگی ۲00 تا 300 میلیون تومان در 
پرند و هشتگرد آپارتمان خریداری کرد.

عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل وضعیت این روزهای 
ب��ازار می گوید: یکی از دالیل عمده ثبات بازار مس��کن به سیاس��ت های 
عمومی دولت برمی گردد که نشان داده قصد ایجاد تحول در حد امکانات 
و اس��تطاعت خود را دارد. جامعه نیز در حال تحلیل این شرایط است که 
آیا سیاس��ت های دولت به ش��کل ملموس در زندگی مردم اثرگذار خواهد 
بود یا خیر. با وجود آنکه اقدام عملی انجام نشده، مردم تا االن از تحلیل ها 
سیگنال مثبت دریافت کرده اند. به گفته وی، در سه چهار ماه اول دولت، 
فضای منفی بافی به نوعی مسلط بود و ناامیدی القا می شد، اما در چند ماه 
اخیر مثبت گرایی، رویکرد دولت و مردم شده است. علی رغم اینکه انتظار 
می رف��ت مردم چندان بهایی به وعده ها ندهند، در میان مدت به اعتماد و 
باور رس��یدند که قرار اس��ت اقداماتی ش��ود. البته به زبان نمی آورند اما از 
فضای کلی می توان چنین برداش��ت کرد که امیدوار شده اند. اثرات روانی 
ناش��ی از مذاکرات وین، گفتمان فس��ادزدایی، عدالت محوری و مبارزه با 
گرانی باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کالن شده و بازارهای ارز، طال و مسکن 

به ثبات رسیده اند.
زینعلی درباره پیش بینی بازار مسکن در سال 1401 نیز می گوید: زمین 
و ساختمان در چهار سال گذشته حباب وحشتناکی به لحاظ قیمت گرفته 
است. قیمت خانه آنقدر باال رفته که در درون بخش مسکن، منطق افزایش 
قیمت وجود ندارد. در نتیجه س��ال 1400 مقداری توقف ش��کل گرفت و 

انتظار ادامه این وضعیت را برای سال 1401 داریم.
گفتنی اس��ت طبق گزارش بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال متوسط 
قیمت یک متر مربع مس��کن در شهر تهران 33 میلیون و ۶0 هزار تومان 
بوده که نس��بت به ماه قبل 0.4 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
1۶.4 درصد افزایش را نشان می دهد. تعداد معامالت انجام شده نیز در این 
ماه حدود 8.5 هزار فقره بوده که نسبت به ماه قبل 13.1 درصد کاهش و 

نسبت به ماه مشابه سال قبل 11۷.8 درصد افزایش داشته است.

سیر نزولی حجم معامالت مسکن پایتخت

بازار مسکن در شمال تهران قفل شد

نگـــاه

جنگ اوکراین، بایدن را به سمت ونزوئال و ایران سوق داد
تکاپوی نفتی آمریکا

شاید مهمترین اثرپذیری اقتصاد جهان از بحران شرق اروپا، ماجرای انرژی 
و در رأس آن طالی سیاه باشد؛ چراکه با کمپین تحریمی غرب علیه روسیه 
و به ویژه تحریم صادرات انرژی روس��یه، فرصت های نوظهوری برای برخی از 
اقتصادهای نفتی مغضوب نظیر ونزوئال و ایران مهیا شده است. بدین ترتیب، 
جنگ در اوکراین به ماه ها جست وجوی دولت بایدن برای عرضه نفت جدید 
افزوده و کاخ سفید را به سمت اقتصادهای نفتخیز خاورمیانه، کشورهای تحت 
تحریم ایاالت متحده و غول های نفتی بخش خصوصی س��وق داده است، اما 

این تالش به دالیل متعددی پیچیده شده است.
به گزارش »وال اس��تریت ژورنال«، از جمله ای��ن عوامل می توان به وعده 
بای��دن در مورد اتخاذ موضعی س��ختگیرانه علیه عربس��تان در زمینه نقض 
حقوق بشر، فشار سیاسی در داخل آمریکا و اختالالت زنجیره تامین در دوران 
پساکرونا اشاره کرد. البته جمهوری خواهان و برخی دموکرات      ها از تالش دولت 
بایدن برای بازگرداندن ایران و ونزوئال انتقاد کرده      اند. هرچند مقامات آمریکایی 
می گویند که مذاکرات آنها با کش��ورهایی مانند ونزوئال و عربستان عمدتا نه 
بر س��ر مسئله نفت بلکه بر سایر مس��ائل ژئوپلیتیک و امنیتی متمرکز بوده 
است. دولت بایدن همچنین با البی      های حامی نفت در آمریکا و کانادا نیز در 
مورد ظرفیت تولید آنها به مش��کل خورده است. نتیجه چنین وضعیتی پس 
از ممنوعیت واردات نفت و س��ایر منابع انرژی روسیه به آمریکا، تقالی نفتی 

ایاالت متحده  در سراسر جهان برای ایجاد عرضه مازاد است.
طبق گزارش ریس��تاد انرژی، روسیه با 4.3 میلیون بشکه )معادل 4 درصد 
عرضه جهانی( صادرات روزانه نفت به غرب، تا اندازه      ای بر بازار تسلط دارد که 
حتی تهدید به قطع جریان صادراتی باعث شده که شرکت های وال استریتی 
بدترین س��ناریوهای قیمتی تا بیش از ۲00 دالر در هر بش��که را برای سال 
جاری پیش      بینی کنند. بایدن همچنین با درخواس��ت بعضی از دموکرات      ها 
برای تعلیق مالیات فدرال بر بنزین به عنوان اقدام بعدی برای مقابله با افزایش 

قیمت سوخت در آمریکا مواجه شده است.
دولت آمریکا پیش از بحران اوکراین نیز به  دنبال افزایش تولید جهانی نفت 
بود. قیمت های جهانی انرژی در س��ال  اول ریاس��ت جمهوری بایدن به شدت 
افزایش یافت و مش��اوران کاخ سفید و حزب دموکرات، این اتفاق را تهدیدی 
جدی برای چشم      انداز سیاسی حزب خود در ایاالت  متحده و همچنین ثبات 
جهانی قلمداد می کردند. با بهبود اقتصادی پسا کرونایی و پیشی گرفتن رشد 
تقاض��ا از عرضه، قیمت نفت رکوردهای بی ش��ماری را در  ماه های اخیر ثبت 
کرده اس��ت، ب��ا این حال منتقدان از حزب جمهوری خ��واه و البی      های نفتی 
حمایت بایدن از انرژی      های پاک را دلیل این وضعیت می      دانند که باعث شده 

سرمایه      گذاران دیگر به شرکت های نفتی بدنام آمریکایی اعتماد نکنند.
در  ماه آگوست دولت آمریکا اوپک را برای تسریع افزایش تولید تحت فشار 
قرار داد و گفت که افزایش برنامه      ریزی شده اوپک پالس کافی نیست، اما این 
درخواس��ت آمریکا توس��ط اوپکی      ها نادیده گرفته شد و قیمت نفت و بنزین 
به رش��د خ��ود ادامه داد و تورم فزاینده      ای را تش��دید ک��رد که حاال به یکی 
از اصلی      تری��ن بحران های حزب دموکرات و بایدن در آس��تانه انتخابات میان 
دوره      ای تبدیل ش��ده اس��ت. عربس��تان نیز که برای چند دهه متحد کلیدی 
آمریکا در محدودسازی افزایش قیمت نفت بوده، به دلیل مواضع بایدن درباره 
مسائل این کشور، نس��بت به تکاپوی کاخ سفید برای افزایش تولید بی      توجه 
اس��ت. البته آمریکا از دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه اوپک نیز درخواس��ت 
حمایت کرده اس��ت. واش��نگتن همچنین در کنار لیبی و عربس��تان، متحد 
اس��تراتژیکش در منطقه یعنی امارات متحده عربی را هم برای افزایش تولید 
تحت فش��ار گذاشته است که به نظر می رسد تا حدی هم موفقیت آمیز بوده 

است.
دولت بایدن از س��وی دیگر به نفت ایران نیز برای کنترل بازار دل بس��ته 
اس��ت. اگر مذاکرات وین به سرانجام برس��د، ایران می تواند در ماه های آینده 
دوباره وارد بازارهای جهانی ش��ود. به عقیده تحلیلگران، سریع ترین راه برای 
دستیابی به نفت بیشتر در بازار، احیای توافق هسته      ای با ایران است، اما این 
مذاکرات پس از آنکه مس��کو از غرب درخواس��ت تضمین کرد، به بن بس��ت 
تازه ای برخورده اس��ت. مقامات آمریکایی و اروپایی می گویند که درخواست 
روس��یه غیرقابل قبول است و پیشنهاد مس��کو برای جدا کردن این توافق از 

تحریم های مربوط به جنگ اوکراین پذیرفتنی نیست.
اقدامات دولت بایدن در مذاکره با سایر کشورها برای تامین نفت موردنیاز 
در زنجیره عرضه جهانی، هم در داخل و هم در خارج از آمریکا با انتقاد مواجه 
ش��ده اس��ت. دونالد ترامپ در این باره به فاکس نیوز گفته است: »ما زیر پای 
خودمان نفت داریم، نفت مایع، اما در عوض به فکر این هستیم که از ونزوئال، 
ایران و بقیه نفت بخریم که واقعا آمریکا را دوست ندارند. « همچنین برخی از 
رهبران کانادا می گویند درحالی که کانادا به  عنوان متحد دموکراتیک آمریکا 
می توان��د ب��رای پرکردن خأل عرضه وارد میدان ش��ود، دولت بایدن به  دنبال 
همکاری با رژیم س��رکوبگری چون ونزوئال است. البته می توان گفت نگرانی 
کانادا بیش��تر از این بابت اس��ت که ونزوئال به دلیل داش��تن گریدهای نفتی 
سنگین      تر نسبت به کانادا، می تواند به رقیب مستقیم نفت صادراتی این کشور 

به آمریکا تبدیل شود.
واقعیت این است که تولیدکنندگان داخلی آمریکا و حتی کانادایی عالقه      ای 
به افزایش تولید و س��رمایه      گذاری ندارند و ترجیح می دهند تا نفت گران تری 
بفروشند و همچنین از این شرایط بحرانی، به عنوان اهرم فشاری به دولت      های 
خود استفاده کنند تا آنها را وادار به عقب      نشینی از سیاست های محیط زیستی 
خ��ود کنند. در این می��ان، گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا در هفته گذش��ته با 
مدیران ش��رکت های بزرگ نفت آمریکا دیدار کرد و س��عی داش��ت با لحنی 
آشتی      جویانه      تر از گذشته با آنان گفت      وگو کند تا شاید بتواند غول      های نفتی 
را متقاعد به افزایش عرضه کند. با این حال به نظر می رس��د غول      های نفت 
بی      پی، شورون و شل از گرانهولم خواسته      اند که بایدن شخصا از تولیدکنندگان 
داخلی حمایت کند تا موفقیت بیشتری در افزایش عرضه نفت داشته باشند. 
در چنین ش��رایطی به نظر می رس��د تولیدکنندگان آمریکایی که به عقیده 
تحلیلگران، منابع قابل اعتمادی برای رشد سریع عرضه نیستند؛ خواهان نوعی 
از باج      گیری از دولت بایدن هس��تند و می خواهند که در ازای افزایش عرضه 
خود، دولت آمریکا از برنامه      های اقلیمی و ضد صنعت س��وخت های فس��یلی 

خود دست بکشد.
دولتمردان آمریکایی می گویند که مجموع تمام این موانع و مش��کالت در 
زنجیره تامین، یکی از دالیلی اس��ت که آنها به طور فعاالنه از تولیدکنندگان 
بین      المللی کمک می      خواهند. روسیه یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان 
)در کنار آمریکا و عربستان سعودی( است و به اعتقاد کوین بوک مدیرعامل 
کلیرویو انرژی پارتنرز، پر کردن جای خالی روس��یه در بازارهای انرژی از آن 
دست چالش      هایی اس��ت که هیچ کس نمی تواند با منابع خودش جای آن را 
پر کند؛ خصوصا که هم کشورهای خارجی از یک طرف روی چندان خوشی 
به بایدن نشان نمی دهند و هم سیاستمداران و شرکت های نفتی آمریکایی از 
طرف دیگر به گروگان      گیری این وضعیت در میانه بحران، برای دس��تیابی به 

اهداف خود عالقه بیشتری دارند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

22 اسفند 1400

شماره 1981



فرصت امروز: ایران دو موج گس��ترده تحریمی را در ابتدا و انتهای دهه 
90 از س��ر گذراند که اثرات آن در سیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی 
آن س��ال ها قابل مش��اهده اس��ت. در حال حاضر مذاکرات وین به دلیل 
بازخوردهای حمله روس��یه به اوکراین دچار وقفه کوتاهی شده و پایان باز 
تحریم ها در اقتصاد ایران همچنان چش��م به راه احیای برجام باقی مانده 
اس��ت. براساس آمارها بین س��ال هاي 9۶ تا 99، سرانه تولید ناخالص در 
کشور از رقم 9 میلیون و ۷00 هزار تومان به حدود 8 میلیون و 490 هزار 
تومان رسیده است که کاهشي 1۲.4درصدي را نشان می دهد و از کوچک 
ش��دن کیک اقتصادی و البته فعالیت هاي مولد تولیدي حکایت دارد. این 
اتفاق همانا به دلیل مشکالتي است که تحریم بر سر راه اقتصاد ایران ایجاد 
کرده و کیک اقتصادي را کوچک تر کرده است. در چنین شرایطي درآمدها 
و هزینه ه��ا تحت تاثیر قرار گرفته و قدرت خرید افراد به  ش��دت تضعیف 
ش��ده است. دولت ها و بانک مرکزي مجبورند براي جبران قدرت خرید به 
سیاس��ت هاي مالي و پولي دس��ت زنند که تبعات آن نیز تورم و باالرفتن 
نقدینگي و پایه پولي اس��ت؛ مجموعه ای��ن متغیرهاي اقتصادي درنهایت 
به باالرفتن ش��اخص فالکت مي انجامد؛ ش��اخصي که در سال گذشته به 
باالتری��ن رقم یک دهه اخیر رس��ید و از ۲0.3درصد به 4۶درصد افزایش 

یافت، به طوری که تنها 4درصد با نرخ فالکت 50درصدي فاصله دارد.
وضعیت عدالت اجتماعی در دهه گذشته

آنط��ور که مرکز آمار ایران از ش��اخص های عدال��ت اجتماعی در نیمه 
دوم دهه 90 گزارش داده اس��ت، ثروتمندان ۲۷ برابر فقرا هزینه خوراکي 
می دهند. در این گزارش، ش��اخص های عدالت اجتماعی در هشت حوزه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سالمت، زیرساختی، جنسیتی و 
بین نس��لی ترسیم شده است و تالش ش��ده تا آخرین آمارهای مرتبط با 

وضعیت عدالت اجتماعی تا سال 99 گردآوری شود.
از جمله بخش های جالب این گزارش، نس��بت میانگین هزینه خوراکي 
در دو دهک پایین نسبت به دو دهک باالي جامعه طی دهه 90 است که 
نش��ان می دهد این نسبت در پایان س��ال 99 به رقم ۲۷.4 درصد رسیده 
اس��ت، یعنی دهک هاي برخوردار ۲۷.4 برابر دهک ه��اي کم درآمد براي 
خرید خوراکي هاي خود هزینه مي کنند. این نس��بت براي سال 98 حدود 
30.۷ ب��ود. اگرچه که در فاصله س��ال هاي 98 تا 99 از نس��بت هزینه ها 
کاسته شده، اما این امر نشان مي دهد که اوال قیمت مواد خوراکي به قدري 
افزایش یافته که حت��ي دهک هاي باالیي جامعه که قدرت خرید باالتري 
دارند نیز کمتر مصرف مي کنند و ثانیا قیمت آن دس��ت از مواد خوراکي 
باال رفته که دهک هاي پایین میزان بیش��تري از آن را اس��تفاده مي کنند. 
بنابراین با هر تغییري در اقالم خوراکي، فشار قیمتي بر دهک هاي پایین 
نیز بیش��تر خواهد شد. با مقایسه داده هاي مربوط به نرخ فالکت و نسبت 
هزین��ه دو ده��ک پاییني به دو دهک باالیي جامع��ه مي توان دریافت که 
هر سیاس��تي مي تواند تبعات زیادي براي دهک هاي پاییني جامعه داشته 

باش��د. به خصوص وقتي آن سیاست به صورت مستقیم بر قیمت اقالم و 
تورم تاثیر بگذارد؛ براساس گزارش هاي رسمي از سال 9۶ تا 99 نرخ تورم 
افزایش��ي 343 واحد درصدي داشته و از حدود 8.۶ درصد به 3۶.4درصد 
افزایش یافته است. این میزان افزایش در شرایطي است که دولت تصمیم 
گرفته بود با دادن ارز به نرخ دولتي براي کاالهاي اساس��ي و دارو، جلوي 

تکانه هاي قیمتي آنها را بگیرد تا سفره خوراکي خانوارها کوچک تر نشود.
البته سرنوشت ارز 4۲00 تومانی در بودجه سال آینده به تصمیم دولت 

بس��تگی دارد و مجلس مسئولیت آن را به دولت واگذار کرده است. با این 
حال اگر قرار است ارز ترجیحی از سال آینده با تصمیم دولتمردان حذف 
ش��ود، این امر نگرانی درباره وضعیت معیشتي دو دهک پاییني جامعه را 
به  ش��دت افزایش می دهد. از س��وی دیگر، برآورد ش��ده بود که دولت در 
س��ال آتي حدود 300 هزار میلیارد تومان کسري بودجه داشته باشد که 
با توجه به برخي مصوبات مجلس مانند افزایش منابع یارانه ها و همچنین 
بیش برآوردی سقف درآمدهاي نفتي، کسري بودجه به بیش از اینها خواهد 
رس��ید. در این صورت دولت در تحقق وعده هایي مبني بر کاهش تورم و 

کنترل متغیرهاي پولي دچار چالش خواهد شد.
سیر نزولی نرخ مشارکت اقتصادی

گزارش مرکز آمار همچنین بیانگر سقوط شاخص های اقتصادی در یک 
دهه گذشته نظیر ضریب جیني، تورم، نرخ استهالک و نرخ فالکت است. 
براس��اس آمارها، ضریب جیني از 0.3۶ در س��ال 91 به رقم 0.4 در سال 
گذشته رسیده اس��ت. البته وضعیت نابرابري برحسب شرایط جغرافیایي 
ف��رق دارد و بیش��ترین رقمي که براي مناطق ش��هري ثبت ش��ده، رقم 
0.4۶ درصد در س��ال 99 بوده، حال آنکه این میزان در س��ال 91 حدود 
0.3۷ درصد گزارش ش��ده ب��ود. همزمان با افزایش نابراب��ري و فقر، نرخ 
مشارکت اقتصادي نیز کاهش یافته و از قله 44.5درصدي در سال 9۷ به 
41.3درصد در س��ال گذشته رسید. کاهش نرخ مشارکت اقتصادي بدین 
معناست که افراد از زمره شاغالن یا »در جست وجوي کار« خارج شده اند 
و این امر نشان مي دهد که تحریم ها چقدر مي توانند اقتصاد کشور را تحت 
تاثیر قرار دهند. عالوه بر نرخ مشارکت اقتصادي، نسبت اشتغال جمعیت 
10 سال و بیشتر نیز دستخوش تغییر شد و از 39.1درصد در سال 9۷ به 

3۷.۲درصد در سال گذشته رسید.
از س��وی دیگر، تح��والت جمعیتی ایران نیز نگران کننده اس��ت و نیاز 
به تعمق بیش��تری دارد. از جمله این تحوالت، افزایش »نسبت وابستگي 
جمعیت« است. »نسبت وابستگي جمعیت« به نسبت جمعیت افراد باالي 
۶5 سال و کمتر از 15 سال به جمعیت 1۶ تا ۶5 سال گفته مي شود؛ یعنی 
افرادي که در س��ن کار کردن نیستند و براي امرار معاش و گذران زندگي 
به سایرین، مس��تمري و حقوق بازنشستگي شان وابسته هستند. براساس 
داده های مرکز آمار، این نس��بت تا پیش از سال 98 در بازه 40 تا 43 بود 
و در س��ال 98 ب��ه باالترین رقم خود 44.8درصد رس��ید. هرچند که این 
نسبت در سال 99 اندکی کاهش یافت و در پایان دهه به رقم 44.1 درصد 
رسید، اما به نظر می رسد به دلیل مشکالت اقتصادی که عمدتا ریشه در 
بازخوردهای تحریم دارد، این نسبت می تواند امسال افزایش یابد. باالرفتن 
»نسبت وابستگي جمعیت« که به دلیل افزایش امید به زندگي در مقایسه 
با س��ن کار کردن است، تبعات مختلفی دارد که افزایش هزینه هاي دولت 
)مانند باالبردن حقوق بازنشس��تگان(، خسران صندوق هاي بازنشستگي و 

منتقل شدن بار مالیاتي به سایر بخش ها و افراد ازجمله آنهاست.

ثروتمندان 27 برابر فقرا هزینه خوراکی می دهند

شکاف تورمی در دهه 90
بانکنامه

رشد 120 هزار تومانی سکه در روز گذشته
قیمت سکه و طال افزایش یافت

قیمت سکه در بازار تهران با افزایش 1۲0 هزار تومانی در اولین روز هفته 
به 1۲ میلیون و 330 هزار تومان رس��ید. ارزش هر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی طرح جدید به 1۲ میلیون و 330 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم نیز با قیمت 1۲ میلیون و 50 هزار تومان معامله ش��د. 
نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و 100 هزار تومان، ربع سکه 4میلیون تومان 
و س��که یک گرمی ۲ میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال 
نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و ۲۲۶ هزار تومان رس��ید و 
قیمت هر مثقال طال نیز 5  میلیون و 31۲ هزار تومان شد. اُنس جهانی طال 
نیز با قیمت هزار و 990 دالر معامله شد. همچنین نرخ دالر در صرافی های 
بانکی با ۷۲ تومان افزایش نس��بت به هفته گذشته ۲4 هزار و 5۶9 تومان 
معامله شد. قیمت فروش یورو نیز با کاهش 1۲0 تومانی به ۲۷ هزار و 34 
تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر ۲4 هزار و 3۲5 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز ۲۶ هزار و ۷۶5 تومان اعالم شد.

13 درصد کاالها با ارز نیمایی وارد می شود
سهم ارز 4200 در واردات کاالی اساسی

براس��اس آخرین جریان تجاری ایران، با ح��ذف ارز ترجیحی تامین ارز 
ح��دود 8۷ درصد کاالهای اساس��ی وارداتی از ن��رخ 4۲00 تومان به نرخ 
نیمایی نزدیک خواهد ش��د؛ این میزان می تواند در سال آینده تغییر داشته 
باش��د. به گزارش ایس��نا، مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی در سال آینده 
را به دولت داده اس��ت و با توجه به اصراری که دولت در ماه های گذش��ته 
در این رابطه داش��ته، بعید نیس��ت به زودی و در اوایل س��ال جدید حذف 
تدریجی آغاز ش��ود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که هفت قلم کاالی 
اساس��ی وارداتی با ارز 4۲00 تومانی در بین حدود ۲5 گروه کاالیی، حجم 

قابل توجهی از حجم و ارزش را به خود اختصاص داده اند.
آماره��ای گمرک ایران نش��ان می ده��د که در 11 ماهه امس��ال 1۷.5 
میلیارد دالر کاالی اساس��ی به وزن ۲۷.۶ میلیون تن وارد ش��ده که از این 
میزان 13.۶ میلیارد دالر به وزن ۲4 میلیون تن با ارز ترجیحی وارد ش��ده 
اس��ت. بر این اساس ۷۷.۷ درصد ارزش  واردات کاالهای اساسی مربوط به 
ارز 4۲00 تومانی بوده است و حدود 8۷ درصد وزن این کاالها را نیز دربر 
می گیرد، اما در مقابل، تامین ارز واردات کاالهای اساس��ی از س��امانه نیما 
قاب��ل توجه نیس��ت؛ به طوری که در این دوره 11 ماه��ه، 3.5 میلیون تن 
به ارزش 3.8 میلیارد دالر با ارز نیمایی وارد ش��ده است که نشان می دهد 
از مجموع واردات کاالی اساس��ی ۲1.۷ درصد از نظر ارزش و 13.۷ درصد 
وزن را به خود اختصاص داده اس��ت. حذف ارز ترجیحی موجب می ش��ود 
ک��ه هزینه واردات کاالهای اساس��ی از نرخ 4۲00 تومانی به نرخی نزدیک 
به بازار نزدیک ش��ود که رش��د چند برابری خواهد داشت؛ بر این اساس به 
اس��تناد واردات امس��ال تاکنون می توان گفت که بیش از ۷۷ درصد از نظر 
ارزش و ی��ا 8۷ درص��د از نظر وزنی، واردات این اقالم با رش��د حدود چند 

برابری هزینه ارز مواجه خواهد شد.
در کن��ار حذف ارز ترجیحی، مصوب��ه مجلس در مورد حذف نرخ 4۲00 
به عنوان مبنای محاس��به ارزش گمرکی کاالهای وارداتی نیز مطرح است 
که برای س��ال آینده برای تمامی کاالها اعم از اساس��ی و غیراساسی، نرخ 
س��امانه معامالت الکترونیک )ای تی اس( با نرخی نزدیک به بازار مبنا است 
ک��ه هزین��ه واردات را نیز افزایش خواهد داد. این در حالی اس��ت که برای 
کاالهای اساس��ی، حقوق گمرکی از چهار به یک درصد کاهش داشته ولی 
ب��رای س��ایر کاالها از جمله اقالم مرتبط با تولی��د 4 درصد خواهد بود، در 
حالی که در بودجه امس��ال مصوب ش��ده بود برای سایر کاالها به ۲درصد 
کاهش یابد.  به هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کاالها و 
تاثیرپذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر اعالم سازمان 
برنامه و بودجه به طور متوسط تورم کل را تا ۷ درصد افزایش خواهد داد. 
گندم، جو، ذرت، کنجاله س��ویا، روغن، دانه های روغنی و همچنین بخشی 
از دارو و تجهیزات پزش��کی اقالم وارداتی با ارز ترجیحی اس��ت که هر یک 
ب��ه دلیل ارتباط مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم با اقالم خوراک��ی و درمانی از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار اس��ت و س��بد هزینه خانوار را دس��تخوش 
تغییر می کند. در این رابطه باید رش��د قیمت جهانی اقالم وارداتی اساسی 
و افزایش حجم آن به ویژه کاالهای مش��مول ارز ترجیحی نیز مورد توجه 
قرار گیرد که احتماال در سال بعد نیز ادامه داشته باشد، از سویی سازوکار 
فروش ارز دولت به نرخی غیر از نرخ ثابت 4۲00 تومان و برمبنای س��امانه 
ای تی اس است که می تواند دستخوش تغییر شود. نحوه مدیریت آثار ناشی 
از حذف ارز ترجیحی و حداقل آس��یب معیش��ت مردم به ویژه دهک های 
پایین از اهم جریان حذف ارز ترجیحی است ولی تنها برنامه اعالمی دولت 
تاکن��ون پرداخت یاران��ه 90 تا 1۲0 هزار تومانی بوده و فعال واکنش��ی به 

پیشنهاد مجلس در مورد ارائه کاالبرگ نداشته است.

 جزییات تجارت 32 میلیارد دالری
ایران و شانگهای

بیش از 3۲ میلیارد دالر بین ایران و اعضای ش��انگهای در س��ال جاری 
تبادل تجاری انجام شده که نسبت به پارسال 31درصد رشد دارد. سیدروح 
اله لطیفی، س��خنگوی گمرک ایران همزمان با موافقت اعضای شانگهای با 
ساز و کار عضویت دائم ایران در این سازمان، ضمن تشریح تجارت ایران با 
آن، گفت که عضویت ایران در س��ازمان همکاری شانگهای و سرعت بخشی 
در فرآیند عضویت دائم در این س��ازمان، می تواند باعث افزایش چش��مگیر 
تجارت ایران با اعضای شانگهای و شرکای آنها در جهان شود، به ویژه اینکه 
س��ه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در این سازمان عضو هستند که سهم قابل 

توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
براس��اس گزارش س��خنگوی گمرک ایران، در 11 ماهه سال 1400، 
تج��ارت  کش��ورمان با 11 اعضای ش��انگهای 48میلی��ون و 903هزار و 
1۲3ت��ن، ب��ه ارزش 3۲میلیارد و ۷1۲میلی��ون و ۲33هزار و ۲۷3دالر 
بوده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 31درصدی داشته 
اس��ت. در رابطه با میزان صادرات کش��ور به اعضای ش��انگهای نیز 40 
میلی��ون و ۶4۲ ه��زار و ۲۷۲تن کاالی ایرانی ب��ه ارزش 18 میلیارد و 
۲95میلیون و ۶3۷ هزار و 304 دالر در 11 ماه س��ال 1400به اعضای 
سازمان همکاری های شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 41 درصد افزایش داش��ته اس��ت. چین با خرید 1۲ میلیارد و ۶34 
میلیون دالر، افغانس��تان با یک میلیارد و ۶55 میلیون دالر، هند با یک 
میلیارد و ۶34 میلیون دالر، پاکستان با یک میلیارد و 1۲9میلیون دالر، 
روس��یه با 439میلیون دالر، پنج مقصد نخست کاالهای ایرانی در بین 

اعضای شانگهای بودند.
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جزییات میزان سود به روایت رئیس سازمان بورس
واریز سود سهام عدالت آغاز شد

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از واریز س��ود بیش از 43 
میلیون مش��مول سهام عدالت تا پایان روز ش��نبه خبر داد. مجید 
عش��قی دیروز در نشس��ت خبری با بیان اینکه فرآیند واریز س��ود 
س��هام عدالت از شب گذش��ته )جمعه( آغاز شده است، گفت: سود 
سهام عدالت بیش از 43 میلیون مشمول سهام عدالتی که سجامی 
شده اند و یا شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت 

کرده اند با همکاری شبکه بانکی تا پایان امشب پرداخت می شود.
او با بیان اینکه فرآیند واریز س��هام عدالت از شب قبل آغاز شده 
است، افزود: میزان س��ود متناسب با ارزش اولیه سهام هر مشمول 
اس��ت. البته ممکن است برخی مش��موالن قسمتی از سهام خود را 
فروخته باش��ند که متناسب با میزان سهامی که دارند سود دریافت 
خواهند کرد. به گفته رئیس س��ازمان بورس، مشموالنی که ارزش 
اولیه س��هام آنها 49۲ هزار تومان اس��ت ح��دود 53۲ هزار تومان، 
مش��موالنی که ارزش اولیه سهام آنها 53۲ هزار تومان است، حدود 
5۷5 هزار تومان و مشموالنی که ارزش اولیه سهام آنها یک میلیون 
تومان است نیز حدود یک میلیون تومان سود دریافت خواهند کرد.
عش��قی همچنین از اصالح تدریجی دامنه نوس��ان از اوایل سال 
1401 خبر داد و گفت: تغییر دامنه نوسان در برنامه سازمان بورس 
اس��ت، اما این موضوع نیازمند روشن شدن برخی ابهامات از جمله 
بودجه و ریسک های سیاسی است. پیش از این اعالم کرده بودم که 
اصالح دامنه ابتدا از شرکت های بزرگ آغاز می شود و اکنون برنامه 
این اس��ت که از یک تاریخی به بعد اصالح به صورت تدریجی و با 
یک درصد آغاز خواهد شد. این روند در مقاطع سه ماهه و با توجه 

به بازخورد بازار بازبینی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دامنه نوس��ان باید متقارن باش��د، ادامه داد: 
تالش این اس��ت که اصالح دامنه بخش عم��ده بازار را دربر بگیرد، 
البته بازار پایه داستان خود را دارد. دامنه نوسان یکی از مولفه های 
اثرگ��ذار بر بازار اس��ت. البت��ه عوامل دیگری مانن��د میزان فعالیت 

سهامداران، بازارگردانان و… در تعادل بخشی بازار موثر است.
او همچنین از تعامل س��ازمان بورس با نهادهای مختلف خبر داد 
و اف��زود: در این راس��تا کارگروهی با حضور س��ازمان و قوه قضائیه 
برای ساماندهی پرونده های بازار سرمایه تشکیل شده است. عشقی 
در م��ورد آخرین وضعیت تاس��یس کانون س��هامداران حقیقی نیز 
توضیح داد: هنوز هیچ کس برای این منظور درخواس��ت نداده است 
و اگر این درخواس��ت اعالم شود در مورد اینکه به چه صورت باشد 
تصمیم گیری می ش��ود، اساسنامه آن هنوز نهایی نشده، اما سازمان 

آمادگی همکاری دارد.
رئیس س��ازمان بورس در مورد زمان جب��ران زیان مردم در بازار 
س��رمایه هم گف��ت: هیچ کس نمی توان��د به ص��ورت قطعی بگوید 
زیان مردم چه زمانی جبران می ش��ود. ای��ن موضوع در مورد همه 
بازاره��ای مالی دنی��ا صدق می کند. در بازار س��رمایه افراد مختلف 
سهم های مختلفی خریدند و میزان زیان از 90 درصد تا 50 درصد 
متفاوت اس��ت. البته برخی هم س��ود کردند ام��ا زمانی که صحبت 
از س��ود می ش��ود برخی انتقاد می کنند که حق هم دارند. در بازار 
ش��اخص های مختلفی وجود دارد و میزان ری��زش صنایع مختلف 

است.
وی در ادامه با اش��اره به واگذاری س��هام دو باش��گاه استقالل و 
پرس��پولیس افزود: در س��ازمان هیچ گاه در مورد هیچ سهی تبلیغ 
نمی شود و با ارکانی که زیرمجموعه بازار هستند و این کار را انجام 
دهند برخورد می ش��ود. به طور کلی رویکرد شفاف س��ازی است و 
واگذاری دو باش��گاه باعث می شود نظارت همگانی ایجاد شود و این 

روند مثبتی است. امیدواریم این فرآیند به سرانجام خوبی برسد.
رئیس س��ازمان بورس همچنین با اش��اره به فرآیند واریز س��ود 
از طری��ق س��امانه س��جام گفت: باید ب��ه این نکته توج��ه کرد که 
قانون تجارت کش��ور برای س��ال های بس��یار دور و زمانی است که 
سیستم های الکترونیکی در کار نبوده است. در این راستا مهلتی که 
برای سود مجامع در نظر گرفته شده برای سال های قبل است، این 
مهلت ها باید اصالح ش��ود. برای تقس��یم سود فرصت کمتر از چهار 
ماه یا حتی دوره های سه ماهه مطرح شده که در حال بررسی است.

او با اش��اره ب��ه اینکه س��پرده های اش��خاص حقوقی مش��مول 
مالیات ش��ده است، افزود: سیاس��ت دولت و مجلس است که همه 
فعالیت های اقتصادی مش��مول مالیات شوند. البته اشخاص حقوقی 
ب��زرگ که بخش عمده منابع بانکی در اختیار آنها قرار دارد ناگهان 
تصمیم نمی گیرند که همه منابع خود را از بانک خارج کنند. ممکن 
است تغییراتی در نوع سپرده های بانکی ایجاد شود، اما به طور کلی 

نظارت این موضوع برعهده بانک مرکزی است.
عش��قی با تاکید بر اینکه منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق 
توس��عه و تثبیت بازار سرمایه به صورت مس��تمر ادامه دارد، گفت: 
عالوه بر این عددی هم در بودجه س��ال آینده دیده ش��ده است که 

آن هم محقق خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت صندوق های پاالیشی یکم و دارایکم اظهار 
ک��رد: این دو صندوق ب��ه معضل جدی برای بازار تبدیل ش��ده اند 
چراکه س��اختار آنها مصوبه هیأت وزیران و متفاوت با صندوق های 
دیگر است. مدیریت این دو صندوق مربوط به دولت است. در واقع 
حق مدیریت و اعمال رأی س��هام دس��ت دولت باقی مانده است به 
همی��ن دلیل فاصله زیادی بین NAV و قیم��ت بازار وجود دارد. 
اصالحاتی برای اصالح س��اختار صندوق ها در نظر گرفته ش��ده که 
باید در شورای عالی بورس مطرح شود. اگر ساختار این دو صندوق 
اصالح ش��ود س��اختار آنها مانند س��ایر صندوق ها خواهد شد. این 
صندوق ها آبروی دولت، بازار سرمایه و صندوق های دیگر را برده اند!

رئیس س��ازمان بورس در مورد نظارت بر عملکرد نهادهای مالی 
و شرکت های سبدگردان که س��رمایه های مردم را در اختیار دارند 
نیز گفت: تعداد ش��رکت های س��بدگردان اخیرا افزایش یافته است 
و ب��ه همین دلیل الزم بود یک  س��امانه مس��تقل نظارتی برای این 
ش��رکت ها ایجاد ش��ود. در حال حاضر نیز به صورت آنالین نظارت 
می شوند. پیشنهادی از س��وی کانون نهادهای سرمایه گذاری برای 
رتبه بندی این ش��رکت ها توس��ط یک نهاد مستقل ارائه شده است 
ت��ا س��رمایه گذاران خرد بتوانن��د تصمیم بگیرند در کدام ش��رکت 
س��رمایه گذاری کنند. عش��قی با تاکید بر اینکه همه نهادهای مالی 
موظف به انتش��ار صورت های مالی خود هستند، گفت: این فرآیند 
به صورت س��االنه انجام می ش��ود، اما چون عمدتا ناشر نیستند این 

صورت ها را به صورت میان دوره منتشر نمی کنند.

رویداد

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در حالی آخرین هفته معامالتی خود 
در سال 1400 را آغاز کرد که با افت نسبتا شدید 15 هزار و 300 واحدی به 
رقم یک میلیون و 33۲ هزار واحد رسید. به اعتقاد کارشناسان، نامشخص 
بودن سیاس��ت های دولت در بازار سهام و افت و خیز سیاست گذاری ها از 
یک طرف و وقفه موقت مذاکرات برجام از طرف دیگر باعث شد تا بورس 

تهران روزی قرمز و منفی را پشت سر بگذارد.
کمبود نقدینگی در ماه های گذشته همواره در بازار سهام مشهود بوده و 
به همین دلیل بازار نیز از آغاز یک روند صعودی عاجز مانده است. در این 
بین به نظر می رس��د حداقل تا نیمه نخست فروردین ماه 1401 نمی توان 
انتظار بازار چندان پررونقی را داش��ت. از ط��رف دیگر از صبح روز جمعه 
خب��ر توقف مذاکرات و توقیف محموله نفتی ای��ران به ارزش 38 میلیون 
دالر از سوی آمریکا منتشر شد. اخبار برجامی بر روند بازار سهام به شدت 
تأثیرگذار اس��ت و این اتفاق در آخرین هفته کاری اسفندماه اثرات منفی 
زیادی به اعتقاد تحلیلگران می تواند بگذارد. در چنین شرایطی، معامالت 
بازار سهام در هفته پایانی اسفندماه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته 
اس��ت که می تواند باعث ایجاد نوسان شود. از سوی دیگر، برخی از اهالی 
بازار اعم از حقیقی ها و حقوقی ها مطابق رس��م و رسوم هر ساله به دالیل 
مختلف در روزهای پایانی س��ال اقدام به فروش س��هام و تأمین نقدینگی 
می کنند. برآیند این شرایط، بازار سهام را در حالت بالتکلیفی قرار داده و 
در چنین شرایطی پیش بینی می ش��ود که بورس در روزهای پایانی سال 
روند پرش��تابی نداشته باش��د و حتی در صورت اصالح نیز وارد یک روند 

خنثی و با شیب مالیم شود.
افت 15 هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران در نخستین روز کاری آخرین هفته سال با 
15 هزار و 354 واحد کاهش در ارتفاع یک  میلیون و 33۲ هزار واحدی 
ق��رار گرفت. در معامالت این روز بازار س��هام )بورس و فرابورس( بیش 
از 11 میلی��ارد و 533 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
1۲۷هزار و 55۲ میلیارد ریال و در بیش از ۶15هزار و ۶4 نوبت معامله 
ش��د. در ادامه معامالت بورس تهران بیش از 8 میلیارد و 9۲8 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 54 هزار و 39۷ میلیارد ریال و 
در 4۲۷ هزار و 9۲8 نوبت معامله ش��د. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با 3هزار و 589 واحد کاهش به 339 هزار و 101 واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با ۲ هزار و ۲43 واحد افت به ۲11 هزار و 948 واحد رس��ید. 
ش��اخص بازار اول، 13 هزار و 10۲ واحد و شاخص بازار دوم، ۲5 هزار و 

1۷0 واحد کاهش داشتند.
در بین همه نمادها، نماد پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با یک هزار و 
1۲1 واحد، معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با یک هزار و 101 واحد، 
پتروشیمی شیراز )شراز( با 395 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 159 
واحد و پتروش��یمی خراسان )خراسان( با 1۲9 واحد و پتروشیمی خارک 
)ش��خارک( با 1۲1 واحد تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس همراه شدند. در 
مقاب��ل ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۲ هزار و یک واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با یک هزار و ۲43 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و ۲۲۷ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با یک هزار و 11۶ واحد و پاالیش نفت تهران )ش��تران( با یک هزار و 1۶ 

واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
نماد ش��رکت س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی )شس��تا(، ایران خودرو 
)خ��ودرو(، پاالیش نفت تهران )ش��تران(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، بانک ملت )وبملت( و سایپا )خساپا( در 
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت 
روز گذش��ته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 848 
میلی��ون و 388هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 5 ه��زار و ۲۶3 میلیارد ریال 

دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز شاخص فرابورس بیش از 8۷ واحد کاهش داشت 
و ب��ه 18 هزار و 180 واحد رس��ید. در این بازار ۲ میلیارد و ۶05 میلیون 

برگ��ه س��هم و اوراق مالی ب��ه ارزش ۷3 هزار و 155 میلی��ارد ریال دادو 
ستد شد، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از 18۷ هزار و 13۶ 
نوبت بود. نمادهای فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور( و پتروشیمی زاگرس )زاگرس( 
با تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس هم��راه بودند. همچنین پاالیش نفت 
الوان )ش��اوان(،  شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )صبا(، فرابورس 
ایران )فرابورس( و پلیمر آریا ساسول )آریا( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس 

داشتند.
همه چیز به ثبات اقتصاد کالن برمی گردد

یک اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه پیش بینی رشد اقتصادی با توجه به 
شرایط اقتصاد کشور بسیار مشکل است، می گوید: اگر مذاکرات برجام به 
نتیجه برس��د از چند منظر گشایش اقتصادی حاصل خواهد شد. نخست 
آنکه درآمدهای نفتی به ش��کل معنا داری افزایش یافته و ارز حاصل از آن 
به کش��ور بازمی گردد. دوم اینکه حدود ۲0 درصد کاهش هزینه از محل 
تعامالت تجاری ایجاد می ش��ود که این امر س��بب باز شدن ظرفیت برای 
س��رمایه گذاری های خارجی خواهد بود. در این صورت شرایط متعادل تر 

شده و رشد اقتصادی ۶ تا 8 درصد کامال امکان پذیر است.
مصطفی دین محمدی در گفت وگو با سنا، می افزاید: رشد در هر اقتصادی 
تابع دو مولفه رشد فیزیکی عوامل تولید و رشد حاصل از بهره وری به مفهوم 
عام اس��ت. اگر توافق حاصل شود بدون اینکه سرمایه گذاری زیادی انجام 

ش��ود، ظرفیت تولید افزایش یافته و بهره وری ایجاد می شود. اگر تحریم ها 
همچنان پابرجا باش��د، رش��د اقتصادی کاهش یافت��ه و صفر خواهد بود 
همچنین بهره وری به سمت منفی شدن سوق یافته و نرخ سرمایه گذاری 
کاهش می یابد. به گفته وی، اگر خواهان رشد اقتصادی 8 درصدی هستیم 
باید حجم س��رمایه گذاری را تا رقم بس��یار زیادی افزایش دهیم که برای 
تامین آن باید س��رمایه گذاری خارجی داش��ته باشیم یا از محل پس انداز 

ملی استفاده کرد. از عایدات نفتی نیز می توان برای این منظور بهره برد.
دین محمدی با بیان اینکه شرط الزم برای افزایش سرمایه گذاری ثبات 
اقتصاد کالن اس��ت که بخشی از آن متأثر از مسائل سیاسی کشور است، 
ادام��ه می دهد: برای یک رش��د بلندمدت باید بی ثبات��ی اقتصاد کالن در 
داخل کش��ور کنترل شود و شوک های واردشده بر اقتصاد از نظر سیاسی 
و اقتصادی مهار تا سرمایه گذاری معنادار شود. زیرا سرمایه گذار همواره در 
پی کسب سود است که از مسیر ثبات اقتصادی این امر میسر می شود. با 
نگاه جامع تری به چهار دهه رش��د اقتصادی در کشور درمی یابیم طی 10 
س��اله اخیر خالص رشد منفی و نزدیک به صفر بوده است. از سال 13۷0 
تا س��ال 1390، رش��د اقتصادی 4درصدی با نوسان بس��یار زیاد را تجربه 
کرده ایم و قبل از س��ال 135۷ ت��ا 13۷0 به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و 
انقالب رشد اقتصادی منفی 1.5 درصد شد. از سال 1340 تا 135۶ رشد 
اقتصادی کش��ور 10 درصد بوده اس��ت. بنابراین هرچه اندوخته اقتصادی 

داریم از محل این دو دوره رشد اقتصادی مثبت بوده است.

بازار سهام آخرین هفته سال را منفی شروع کرد

ریزش بورس در روزهای آخر اسفند
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انجام سفرهای نوروزی با تزریق 2 دز واکسن 
امکانپذیر شد

رئیس جمهور با اشاره به فرا رسیدن تعطیالت نوروزی درباره تدابیر 
در نظر گرفته ش��ده در س��تاد ملی مقابله با کرونا برای پیشگیری از 
شیوع بیماری و سفرهای ایمن اظهار داشت ستاد ملی مقابله با کرونا 
در وهله اول بر لزوم فرهنگ س��ازی و تش��ویق م��ردم به تزریق 3 دز 
واکس��ن کرونا تاکید دارد، ام��ا از آنجا که بخش قابل توجهی از مردم 
هنوز دز سوم واکسن را تزریق نکرده اند، لذا ستاد، تزریق ۲ دز واکسن 

را مبنا و مجوز انجام سفرهای نوروزی قرار می دهد.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح شنبه در جلسه 
»س��تاد ملی مقابله با کرونا« با قدردانی از زحمات و تالش های کادر 
درمان کش��ور که با تالش های ش��بانه روزی خود موفق به مهار موج 
ششم کرونا شدند، گفت: اگرچه توانستیم بر موج ششم کرونا نیز غلبه 
کنیم، اما ضرورت دارد اجرای مقررات و ش��یوه نامه های بهداش��تی به 

ویژه در آستانه نوروز و عید نیمه شعبان باجدیت دنبال شود.
رئی��س جمهور تاکید ک��رد: در ایام پیش رو و از جمله در عید نیمه 
ش��عبان تولیت های آستان های مقدس��ه و اماکن زیارتی به ویژه حرم 
حضرت فاطمه معصومه )س( و مسجد جمکران پیش بینی ها و تدابیر 
الزم را برای روز میالد امام عصر )عج( داش��ته باش��ند تا هم مردم از 
فی��ض حضور در اماکن متبرک بهره مند ش��وند و هم زمینه ش��یوع 

بیماری کرونا فراهم نشود.
رئیسی با اشاره به فرا رسیدن تعطیالت نوروزی درباره تدابیر در نظر 
گرفته شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای پیشگیری از شیوع 
بیماری و س��فرهای ایمن اظهار داش��ت: ستاد ملی مقابله با کرونا در 
وهله اول بر لزوم فرهنگ سازی و تشویق مردم به تزریق 3 دز واکسن 
کرون��ا تاکید دارد، اما از آنجا که بخش قابل توجهی از مردم هنوز دز 
سوم واکسن را تزریق نکرده اند، لذا ستاد تزریق ۲ دز واکسن را مبنا و 

مجوز انجام سفرهای نوروزی قرار می دهد.
رئیس جمهور همچنین درباره س��فرهای خارجی با اشاره به برخی 
گزارش ه��ا درباره صدور گواهی های جعلی از س��وی برخی مراکز در 
کش��ورهای عراق و ترکیه اظهار داش��ت: حتما ب��ر صدور گواهی های 
ع��دم ابتالی افرادی که قصد ورود به کش��ور را دارند نظارت دقیق و 
جدی ش��ود و اگر نس��بت به گواهی تس��ت های انجام شده در خارج 
از کش��ور تردید وجود دارد، حتما در داخل کش��ور از افراد مشکوک 
مجددا تست گرفته شود. وی در ادامه سخنان خود با قدردانی از همه 
دست اندرکاران مقابله با کرونا در سراسر کشور تصریح کرد: الزم است 
فراتر از همه قدردانی ها، از متخصصان و کارشناسانی تشکر کنیم که 
به مدد تالش ها و زحمات آنان امروز کشور از شش نوع واکسن بومی 

کرونا برخوردار شده است.
رئیس جمهور با اش��اره به ایجاد ظرفیت صادرات واکسن در کشور 
خاطرنش��ان کرد: توانمندی به دس��ت آمده در حوزه تولید واکس��ن 
سرمایه ای گرانبها برای کشور در مقابله با بحران های احتمالی در آینده 
است. رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنانش با بیان اینکه تعطیلی 
حدودا دو ساله نظام آموزشی کشور باعث افت علمی و تحصیلی جدی 
شده است، گفت: گزارش های نگران کننده ای از نتایج پایش های علمی 
به دست آمده و ضرورت دارد وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات 
و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر برگزاری کالس های 
درس و امتحانات مدارس و دانشگاه ها به شکل حضوری تاکید داشته 
باشند. رئیس جمهور با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی 
ضرورت برگزاری کالس ها و امتحانات مدارس و دانش��گاه ها به شکل 
حضوری در ش��رایط غیراضطرار کرونایی افزود: برابر این مصوبه طفره 
رفتن از برگزاری حضوری کالس های درس و امتحانات دانش آموزان و 

دانشجویان تخلف محسوب می شود.
 رئیس��ی تاکید کرد: دانش آموزان و دانشجویان آینده سازان کشور 
هس��تند و هیچ جامعه ای نمی تواند و نباید نس��بت به کیفیت تربیت 

نسل آینده ساز خود بی تفاوت باشد.

نماگربازارسهام

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس،  با انتقاد از معطل ماندن طرح 
س��اماندهی صنعت خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت بعضا 
گفته می شود که مجلس دنبال واردات خودروهای لوکس است، در حالی 

که ما در این طرح به دنبال تنظیم بازار خودرو هستیم.
ع��زت اهلل اکبری تاالرپش��تی، نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اش��اره به دستورالعمل هش��ت بندی اخیر رئیس جمهور برای 
کیفی س��ازی و کمی س��ازی صنعت خودرو پس از بازدی��د وی از کارخانه 
ایران خودرو،  اظهار داش��ت:  ما در عین حال که تأکید داریم دستورالعمل 
رئیس جمهور باید توسط وزارت صنعت و خودروسازان به طور دقیق اجرا 
ش��ود، اما در عین حال نس��بت به تحقق برخی بندهای آن تردید داریم و 

معتقدیم زیرساخت های الزم برای آن باید فراهم شود.
وی افزود: یکی از محورهای دستور رئیس جمهور، افزایش 50 درصدی 
تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 است که در این خصوص 

زیرساخت های کافی از جمله در حوزه قطعه سازی باید فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با خروج خودروهای 
فاق��د کیفیت و ایمنی از چرخ��ه تولید نیز گفت: مدتی پی��ش از بازدید 

رئیس جمهور، با مس��ئوالن دو خودروسازی کشور صحبت کردیم که آنها 
هم نسبت به مسئله به صرفه نبودن تولید برخی خودروها تأکید داشتند 
و اعالم شد که پژو 405 و سمند هزینه بسیار باالیی دارد و باید از چرخه 

تولید خارج شود.
اکبری همچنین با اش��اره به دستور دیگر رئیس جمهور برای رفع موانع 
قانونی و اجرایی واردات خودرو گفت:  موانع اجرایی این کار در دولت وجود 
دارد و توس��ط خود دولت باید برطرف ش��ود، اما موانع قانونی آن توس��ط 
مجلس و در طرح ساماندهی صنعت خودرو و مصوبه بودجه ای اخیر برای 
واردات ۷0 هزار دس��تگاه خودرو در س��ال آینده رفع شده و این مصوبات 

باید تعیین تکلیف شود.
اکبری با انتقاد از معطل ماندن طرح ساماندهی صنعت خودرو در هیأت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بعضا برخوردهای 
غیرکارشناسی با مصوبات مجلس صورت می گیرد و مثال عنوان می شود که 
مجلس به دنبال واردات خودروهای لوکس است؛ در حالی که ما در طرح 
ساماندهی صنعت خودرو و نیز در مصوبه بودجه ای اخیر، به دنبال تنظیم 
بازار خودرو بوده ایم و تأکید کرده ایم که براساس نیازسنجی جامعه، واردات 

انجام ش��ود. وی افزود:  همچنین این نکته را هم به صراحت آورده ایم که 
اگر کسی قطعات خودرو و نیرومحرکه را صادر کند، امکان واردات خودرو 
خواهد داشت؛ یعنی همزمان، محور کار را بر روی صادرات قرار داده ایم و 

این هم براساس توان فعلی صنعت کشورمان است.
رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:  در حال حاضر، 
قطعه س��ازانی را سراغ داریم که سال هاست به فرانسه و آلمان قطعه صادر 
می کنند، بنابراین وقتی چنین ظرفیت هایی داریم می توان در ازای صادرات 

آن، به صورت تعریف شده خودرو وارد کنیم.
اکب��ری همچنین به بن��د آخر دس��تورالعمل رئیس جمهور درخصوص 
واگذاری مدیریت دولتی دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش غیردولتی 
اشاره کرد و اظهار داشت:  در این رابطه ما معتقد نیستیم که دولت سهامش 

را کامال واگذار کند؛ سهام دولت باید در خزانه باشد، نه در دست ایدرو.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر ساختار اداره خودروسازی ها درست نشود 
و تکلی��ف میزان دخالت دولت در خودروس��ازی معلوم نش��ود، هیچ وقت 
وضعیت این صنعت به سر و سامان نخواهد رسید، لذا ابتدا باید این موضوع 

را تعریف و مشخص کنند.

مجلس دنبال تنظیم بازار خودرو است، نه واردات خودروهای لوکس

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس می گوید در ش��رایط فعلی 
بزرگ تری��ن اب��زار دولت برای س��اماندهی صنعت خودرو، واردات اس��ت 
که تاکنون بالاس��تفاده مان��ده، دولت در جایگاه تنظیم گری اس��ت و اگر 
خودروس��ازی ها برنامه ای برای بهبود کیفیت نداش��ته باشند باید زمینه 

موردنیاز برای واردات خودرو را فراهم کند.
به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از خانه ملت، معصومه 
پاشائی بهرام درباره دخالت دولت در خودروسازی ها، گفت: دولت در ایران 
خودرو و سایپا سهام محدودی دارد و براساس قانون تجارت باید به میزان 
س��هام خود در این ش��رکت ها دخالت کند این در حالی است که تاکنون 
قانون تجارت به درستی در حوزه خودروسازی ها رعایت نشده و این رویه 

موجب زیانده شدن خودروسازان طی چند دهه گذشته شده است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی نگاه آقای رئیسی 

به موضوع خودروس��ازی را هوشمندانه دانس��ت و افزود: در شرایط فعلی 
بزرگ تری��ن اب��زار دولت برای س��اماندهی صنعت خودرو، واردات اس��ت 
که تاکنون بالاس��تفاده مان��ده، دولت در جایگاه تنظیم گری اس��ت و اگر 
خودروس��ازی ها برنامه ای برای بهبود کیفیت نداش��ته باشند باید زمینه 

موردنیاز برای واردات خودرو را فراهم کند.
وی اضاف��ه ک��رد: اگر خودروس��ازان به دنب��ال رعایت اس��تانداردهای 
هش��تادوپنج گانه خودرو باشند، باید برخی از پلتفرم های کنونی را از خط 

تولید خارج کنند و پلتفرم های جدید را جایگزین کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به جلسه خود با مدیرعامل 
ایران خودرو، یادآور ش��د: وی در این نشست مطرح کرد که ایران خودرو 
به دنبال پلتفرم های جدید که اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه را تامین 

می کند، است.

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس تصریح کرد: ب��ه مردم نوید 
می دهیم که شاهد تردد خودروهایی در شأن مردم و متناسب با استاندارد 

روز دنیا در جاده ها خواهیم بود.

بزرگ ترین ابزار دولت برای ساماندهی صنعت خودرو واردات است

دولت به میزان سهام خود در ایران خودرو و سایپا دخالت کند
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اخبار

قبوض گاز کوره داران استان خراسان رضوی تعدیل شد
مشهد- صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
با اصالح قانون محاسبه گازبهای کوره های آجرپزی مبلغ ۱۲۸ میلیارد تومان 
حاصل از تعدیل گازبهای قبوض صادر شده از ابتدای سالجاری تاکنون در حساب 
کوره داران آجرپزی این استان منظور و تعدیل شد.  حسن افتخاری با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: مطابق بند)ط( تبصره )۱( قانون بودجه سال ۱400کشوری 
تعرفه گازبهاي مشترکین صنعتي تابعي از نرخ خوراك پتروشیمي  تعیین می 
شــود که بر اســاس این قانون نرخ تعرفه کوره هاي آجرپزي از ابتدای امسال 
برمبناي ده درصد  نرخ متوسط خوراك گاز تحویلي به شرکتهاي پتروشیمي 

محاسبه شده بود. وی با بیان این مطلب که با استفساریه بند)ط( تبصره )۱( قانون بودجه سال ۱400،کوره هاي آجرپزي از شمول این 
بند خارج شده و تعرفه آنها در سال جاری مطابق تعرفه کسب و خدمات تجاري بازنگری و محاسبه شد افزود: براساس این استفساریه که 
در  اسفندماه امسال ابالغ گردید گازبهای کوره داران با تعرفه بخش کسب وخدمات تجاري به قیمت ۱495ریال در هر مترمکعب مصرف 
محاسبه و در مجموع مبلغ ۱۲۸ میلیارد تومان حاصل از تعدیل گازبها  در حساب این گروه از مشترکین استان منظور شد. مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی سیاست وزارت نفت و شرکت گاز را حمایت و پشتیبانی از تولید عنوان کرد و گفت: تاکنون دو هزار واحد تولیدی 
و صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد در استان با هزینه ای بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز به صورت 

یارانه ای گازرسانی شده که این مهم موجب صرفه جویی ساالنه ۱00 میلیون لیتر سوخت مایع شده است.
به گفته افتخاری، جایگزینی گاز در صنعت به جای دیگر سوخت های فسیلی موجب کاهش بهای تمام شده کاال، حفظ محیط زیست، 

رشد و شتاب اقتصادی و ایجاد کار و اشتغال می شود.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد: 
صرفه جویی 1 میلیارد و 600 میلیون ریالی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

ساری - دهقان : سرپرســت منطقه 9 عملیات انتقال گاز از صرفه جویی 
اقتصادی ۱ میلیارد و 600 میلیون ریالی با نصب و راه اندازی ژنراتور اضطراری 
در مرکز بهره برداری نــور خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: در پی درخواست واحد مخابرات منطقه، نصب و راه اندازي ژنراتور اضطراري 
در مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز نور در دستور کار واحد تعمیرات اساسی 
تاسیسات منطقه قرار گرفت. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز با بیان اینکه 
برای صرفه جویي و کاهش هزینه ها از ژنراتورهاي خارج از سرویس منطقه 4 

عملیات که به این منطقه انتقال داده شده بود استفاده شد، افزود: ژنراتور پس از به روز رساني در سیستم کنترل به ایستگاه مخابراتي یارد 
نور منتقل و توسط گروه برق و مکانیك تعمیرات اساسي با موفقیت نصب و راه اندازي شد. مفخمی با بیان اینکه این پروژه با صرف هزینه 
۱4 میلیون ریال در یارد نور به اتمام رسید، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه از نصب، برنامه ریزی کنترلر و راه اندازی ژنراتور با استفاده 
از توان داخلی و تالش همکاران تعمیرات اساسی انجام شده که صرفه جویی اقتصادی به مبلغ ۱ میلیارد و 600 میلیون ریال را در منطقه 

9 عملیات انتقال گاز در پی داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در روز درختكاري عنوان کرد:
کاشت نهال ایثار به یاد سالها ایثار و گذشت جانبازان

اراك- فرناز امیدی: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي با حضور 
در مراسم درختکاري در تصفیه خانه فاضالب اراك ضمن تاکید برحفظ سنت 
پســندیده درختکاري ، یاد و خاطره جانبازان سرافراز کشور را گرامي داشتند. 
به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، این مراسم در 
روز ۱6 اسفندماه و همزمان با اعیاد شعبانیه و والدت حضرت ابوالفضل العباس 
)ع( برگزار شــد و عالوه بر مهندس یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان مرکزي ، معاونین و مدیران و همچنین کارکنان تصفیه خانه 
فاضالب شــهر اراك حضور داشتند. در حاشــیه این مراسم ، مهندس عرفاني 
نسب ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه اظهار داشت : مراسم کاشت نهال در روز 

درختکاري در شرکت آب و فاضالب هر ساله انجام میگردد و امسال این برنامه همزمان با والدت حضرت ابوالفضل العباس )ع( برگزار شد. 
وي افزود : پیوند روز درخت کاري که یك سنت پسندیده مي باشد با اعیاد شعبانیه و روز جانباز ویژگي ممتاز و مضاعفي پیدا مي کند و 
امروز کاشت نهال ایثار به یاد سالها ایثار و گذشت و براي قدرداني از سالها تحمل رنج و درد جانبازان سرافراز انقالب و دفاع مقدس انجام 
شد. در این مراسم همچنین از حمید مهدي ، صادق منجزي و محسن آقا حاجي از کارکنان تصفیه خانه فاضالب اراك بواسطه عملکرد 

مفید در انجام وظیفه ، قدرداني شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن:
موفقیت های اداره کل در گروی وحدت و همدلی با مجمع خیرین مدرسه 

ساز و آموزش و پرورش استان است
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: بــه گزارش روابــط عمومی مهندس 
علی دقیق مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس گیالن، سیدابوالقاسم 
میرمسعودی رئیس و بهمن یعقوبی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز گیالن 
بــا دکتر محمد فائزی مدیرکل جدید آموزش و پرورش اســتان دیدار و ضمن 
تبریك انتصاب ایشان در خصوص راههای توسعه فضاهای آموزشی استان گفت 
و گو کردند.  مهندس دقیق در ابتدای این دیدار با تاکید بر جایگاه ویژه اداره کل 
نوسازی مدارس گیالن در سطح کشور و با برشمردن موفقیت های اداره کل در 

چند سال اخیر، ابراز داشت: موفقیت های اداره کل در سالهای اخیر در گروی وحدت و همدلی با مجمع خیرین مدرسه ساز و آموزش و 
پرورش استان است. وی با اشاره به اینکه استان گیالن به همت کارکنان پرتالش و متعهد خود در بسیاری از شاخص ها حائز رتبه برتر 
در سطح کشور بوده، یادآور شد: امیدوارم در سال جدید نیز با تالش و همدلی بیشتر با مجمع خیرین و آموزش و پرورش بتوانیم با توسعه 
و تجهیز فضاهای آموزشی در شان مردم فرهیخته استان گیالن باشیم. مدیرکل نوسازی مدارس استان با یادآوری نقش مهم خیرین در 
توسعه فضاهای آموزشی استان ابراز داشت: خوشبختانه با تالش های ارزشمند مجمع خیرین مدرسه ساز شاهد حرکت های بسیار خوبی 
در زمینه مدرســه سازی و مدرسه یاری در استان هستیم.  در ادامه حاج سید ابوالقاسم میرمسعودی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان گیالن با اعالم آمادگی هرچه بیشتر مجمع در تداوم همکاری با اداره کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان اظهارداشت: 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان مثل گذشته با تمام توان در کنار اداره کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان بوده و در توسعه 

زیرساخت های آموزشی تالش خواهد نمود.

چهره های ماندگار، شهروند افتخاری و شهید شاخص بوشهر در سال1۴00  
معرفی شدند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: چهره های ماندگار، شهروند افتخاری و 
شهید شاخص بوشهر در ســال ۱400 چهارشنبه شب همزمان با ۱۸ اسفند 
روز بوشهر )سالروز تاسیس مدرسه تاریخی سعادت( با حضور دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی و جمعی از مســووالن استانی در تاالر لیان این شهر معرفی 
شــدند. به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری بندر بوشهر، 
در این آیین، عبدالرضا عبداهلل زاده پیشکسوت قرآنی و منصور کبگانیان )دبیر 
ستاد راهبری نقشــه جامع علمی کشور( به عنوان چهره های ماندگار بوشهر، 
خلبان پیشکسوت منوچهر شیرآقایی به عنوان شهروند افتخاری و شهید مفقود 
االثر مجید بشکوه به عنوان شهید شاخص شهر بوشهر در سال ۱400 معرفی و 
تجلیل شدند. انتخاب این افراد براساس ارزیابی دبیرخانه بزرگداشت روز بوشهر 
صورت گرفته است که پیشنهاد اولیه از سوی دبیرخانه )متشکل از نخبگان و 
صاحب نظران( مطرح و در نهایت در صحن علنی شورای شهر بوشهر به تصویب 

رسیده است. ۱۸ اسفند سالروز تاسیس مدرسه تاریخی سعادت به عنوان روز بوشهر نام  گذاری شده و هر ساله در هفته منتهی به این 
روز ویژه برنامه های متنوعی برگزار می شود. حجت االسالم و المسلمین سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در این آیین 
گفت: ویژگی مشترك عبدالرضا عبداهلل زاده پیشکسوت قرآنی و منصور کبگانیان )دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور( به عنوان 
چهره های ماندگار بوشهر، خلبان پیشکسوت منوچهر شیرآقایی به عنوان شهروند افتخاری و شهید مفقود االثر مجید بشکوه به عنوان 
شــهید شــاخص شهر بوشهر در سال ۱400  عاشقانه زندگی کردن است. وی افزود: بوشهری ها  را باید با چهار خصلت هویتی دینی و 
دینداری، تالش و کوشش به واسطه تاریخ 6 هزار ساله، هویت عاشقی و کرامت اخالقی و تواضع شناسایی کرد. عاملی ادامه داد: بدون 
تردید چنانچه انسان  خود را تربیت نکند به مرور زمان ضعیف و توان خود و خداوند دیدن را از دست می دهد. وی در ارتباط با منصور 
کبگانیان اظهار کرد: وی دانشمندی بزرگ در حوزه مکانیك و هوا فضا و همچنین پایه  گذار سند جامع کشور هست که این سند راهبری 

علم و فناوری کشور را انجام می دهد.

آذربایجان شرقی- ماهان فالح: مدیرعامل جدید شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز در مراســم معارفه ی خود گفت: ما نه ارگان سیاسی 
هستیم و نه نظارتی؛ وظیفه ی اصلی ما روشن نگه داشتن چراغ خانه ی 

مردم است.
عباس حسامی سفیدان گفت: صنعت برق پیشران هر توسعه ای در 
کشور است و پیشــرفت در هر عرصه ای نیازمند وجود و بهره مندی از 
انرژی اســت. در این راســتا برق تبریز با دارا بودن بیش از یك میلیون 
مشترك و هزار کیلومتر شبکه  فشار ضعیف و متوسط و 7600 دستگاه 
انواع پست و ۲۱0 هزار دستگاه چراغ روشنایی شعار »رضایت هر شهروند 

در هر مکان و در هر زمان« را سرلوحه ی کار خود قرار داده است.
حسامی تاکید کرد: این هدف میسر نخواهد شد مگر با تالش همکاران 

برق تبریز و تعامل مستمر با شرکت توانیر و مقامات ارشد استان.
بــه گفته ی وی؛ برق تبریز ۱۲ برنامه ی مهــم پیش رو دارد. تبدیل 
شبکه ی مســی فشــار ضعیف به کابل خودنگهدار، تبدیل چراغ های 
پرمصرف به کم مصرف، استفاده از سیستم چراغ های هوشمند، استفاده 
از روش های نوین تعمیراتی مانند روش های پیش بینانه و جامع بهره ور، 

تکمیل اطالعات جغرافیایی شبکه، توجه به ایمنی برای تمامی ذینفعان، 
توسعه و اســتفاده از کنتورهای هوشمند، توسعه ی خط گرم، پیگیری 
ســاختمان ســتادی به عنوان نیاز اساســی، کاهش تلفات فنی و غیر 
فنی، تعامل و همکاری هر چه بیشــتر با نهادها و ادارات استانی بویژه 
شهرداری ها جهت تسریع و تســهیل اهداف و پروژه ها و نهایتا رعایت 
اصول عدالت محوری و توجه بیشتر به همکاران پیمانکاران نه بر اساس 

نوع قرارداد بلکه براساس شایستگی برنامه های مهم برق تبریز خواهند 
بود.

مدیرعامل جدید شــرکت توزیــع نیروی برق تبریــز تصریح کرد: 
شرکت های توزیع خط مقدم توانیر هستند و هم مردم و هم مسئوالن 
تمامی توقعات مرتبط با صنعت برق را از شــرکت های توزیع دارند در 
حالی که بخش بزرگی از مشــکالت از جمله تولید و انتقال در دســت 

شرکتهای توزیع نیست.
حسامی یادآور شد: ما نه ارگان سیاسی هستیم و نه نظارتی؛ وظیفه ی 

اصلی ما روشن نگه داشتن چراغ خانه ی مردم است.
وی خطاب به مدیران و معاونان و کارکنان شرکت گفت: اگر می خواهد 
خود را اثبات کنید با عملکردتان این کار انجام دهید و خود ارزیاب باشید 

نه دگر ارزیاب تا مشکالت خود را شناسایی و رفع کنید.
الزم به ذکر است؛ طی مراسمی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شــد، عباس حسامی سفیدان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع 
نیروی تبریز منصوب و از تالش های مدیریت قبلی در مدت زمان تصدی 

این سمت قدردانی شد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار 
رشت در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اعالم حمایت شهرداری 
از رســانه  های فعال در حوزه مدیریت شــهری و اســتفاده از ظرفیت 
رسانه ها برای اطالع رسانی پروژه ها گفت: انجام اقدامات روبنایی، اتمام 
پروژه های نیمه تمام و برنامه ریزی برای اجرای پروژه های زیرســاختی 
نظیر بازگشایی مسیر در محالت پنجگانه، رویکرد شهرداری رشت است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشــت - سید امیر حسین علوی شهردار رشــت در نشست خبری با 
اصحاب رســانه اظهار داشت: شــهرداری از اواخر پائیز اقدامات خود در 
حوزه آســفالت را آغاز کرد و با تمام ضعــف هایی که در بودجه ۱400 

وجود داشت این امر را در اولویت کارهایش قرار داد.
شــهردار رشــت با بیان اینکه در چند ماهه اخیر تقریبا ۲0 هزار تن 
آسفالت برای سطح شــهر هزینه شد، افزود: روند آسفالت بسیار خوب 
پیش رفته است و به همین دلیل با افزایش بودجه سال آینده به مقدار 
پنج میلیارد تومان قصد داریم تا بر روی اولویتهای دیگری نظیر سنگ  

فرش کردن محالتی نظیر پیرسرا و بازآفرینی محالت تمرکز کنیم.

سید امیر حسین علوی از افزایش ۱50 درصدی سهمیه قیر برای سال 
آینده خبر داد و با تاکید بر اینکه بعد از چندین و چند سال ماشین  آالت 
سنگین شهرداری تعمیر و اورهال شدند، اضافه کرد: با کمك مجموعه 
شهرداری توانستیم پروژه هایی مانند مرکز کنترل آتش  نشانی، خودرو 
میدل باس، مزار شــهدای گمنام پارك ملت، باغ ژاپنی، پارك گیالنه، 
سرای نهاد توسعه محله و رصدخانه کوشیار گیالنی را به اتمام رسانده و 

به بهره برداری برسانیم.
وی رویکرد شهرداری رشت را انجام اقدامات روبنایی، اتمام پروژه های 
نیمه تمــام و برنامه ریزی بــرای اجرای پروژه های زیرســاختی نظیر 
بازگشــایی مسیر در محالت پنجگانه از جمله محور خیابان سعدی به 
میدان سرگل اعالم کرد و گفت: شهرداری برای سرعت گرفتن این پروژه  

مشوق های زیادی را در اختیار سرمایه  گذاران قرار می دهد.
شهردار رشت ادامه داد: در اختیار قرار گرفتن اراضی شرکت سپیدرود 
و زمینهایی که در مســیر پروژه رینگ 90 متری قرار دارند، اقدام دیگر 
شهرداری رشت است. همچنین با قرارگاه خاتم مذاکره کردیم تا از سال 
آینــده قرارداد اجرای این پروژه را با مدل پیمانکاری - ســرمایه گذاری 

آغاز نماید.
علوی گرایش بودجه ســال آینده شهرداری را اقدامات عمرانی اعالم 
کــرد و با بیان اینکه 56 درصد بودجه ۱40۱ به شــکل واقعی عمرانی 
است، گفت: اینکه گفته می شود ما در این دوره مدیریت شهری حقوق 
و دســتمزدها و پرداختی ها را کاهش دادیم، کذب محض است، زیرا ما 

قطعا با حفظ منافع پرسنل شهرداری برنامه های خود را پیش می بریم.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: در اقدامی نمادین مدیرعامل و اعضای 
هیأت مدیره شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با شعار آشتی با طبیعت، 

نسبت به کاشت چند اصله نهال در اداره مرکزی اقدام کردند.
ســّیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اهمّیت درختکاری در حفظ 
محیط زیست گفت: درختان نفسی دوباره به زمین بخشیده و هوای پاك 

مهم ترین ارمغان آن برای دنیای صنعتی امروز خواهد بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی افزود: این اقدام با هدف 

ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه های ارزشمند 
نســل های امروز و فردای این مرز و بوم انجام شــده و هر شــهروند با 
پیوستن به پویش کاشتن درخت می توانند سهمی مهم در حفظ منابع 

طبیعی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی، در خصوص سایر برنامه های 
این شــرکت برای توسعه فضای سبز و درختکاری اظهار داشت: امسال 
با درختکاری در ایســتگاه های گازرسانی شهرستان های عجب شیر و 

هریس نسبت به توسعه فضای ســبز و کاهش آالیندگی های زیست 
محیطی تالش خواهد شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با 
اشاره به اینکه امروز جنس و نوع فقر متفاوت شده است، گفت: امروز 
باید با تفقد در فقر دریابیم که فقر جامعه با چه جنسی است تا بتوانیم 
نسخه شفابخشی متناسب با درد فعلی جامعه تهیه کنیم. به گزارشی، 
محســن مسعودیان راد در نشســت خبری که سالن جلسات کمیته 
امداد اســتان قم برگزار شــد، با بیان اینکه رویکردهای توانمندی و 
کرامتی در استان جایگزین استراتژی های حمایتی شده است، عنوان 

کرد: اگر عملکرد مناسبی داشته باشیم، می توانیم همین فقر که آفت 
نامیده می شــود را نیز به فرصت تبدیل کنیم. مدیرکل کمیته امداد 
اســتان قم با اشاره به لزوم شناسایی اســتعدادها و شکوفایی آن ها، 
مطرح کرد: امــروز عموم خانواده های ما بــا ناهنجاری های مختلف 
احتیاج به درمانگری های مشــاوره ای دارند. وی با بیان اینکه خیرین 
یکی از ســرمایه های ارزشمند هستند، خاطرنشان کرد: شاخص های 
متعددی که در درآمدهای کمیته امداد وجود دارد نشانگر این موضوع 
اســت که خیرین در این استان فعالیت بســیار زیاد و باالیی دارند. 
مســعودیان راد با اشــاره به اینکه پیام خیرین به مردم این است که 
ما تحت هر شرایطی در کنار شما هستیم، تصریح کرد: درآمد صدقه 
4۱ درصــد، اکرام 45 درصد، زکات و کفاره ۲۱۸ درصد و در مجموع 
درآمدها 4۲ درصد رشد داشته ایم. وی با بیان اینکه جمعیت ایتام ما 
رو به کاهش ولی متاســفانه جمعیت محسنین درحال افزایش است، 

یادآور شــد: نگرانی ما از فرزندان مطلقه این است که اگر نتوانیم به 
خوبــی به آن ها رســیدگی کنیم درآینده به عنــوان بمب های فعال 
درجامعه خواهند بود. مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با اشــاره به 
اینکه موسسه های ما باید به صورت تخصصی در جامعه فعالیت کنند، 
بیان کرد: باید تالش کنیم تمام موسسات خیریه در یك جامعه یك 
پارچه قرار بگیرند تا کمتر شــاهد موازی کاری باشــیم. وی با بیان 
اینکه در این راستا جلسه هم اندیشی و توجیهی با مراکز خیریه برگزار 
شــد، ابراز کرد: خوشبختانه این موسســه ها نیز از سامانه یك پارچه 
کمیته امداد که در اختیارشــان قرار گرفته اســت استقبال مطلوبی 
داشــته اند. مسعودیان راد با اشــاره به اینکه مشکل درمانی در میان 
خانواده ها بسیار زیاد شده است، اظهار داشت: مسکن مردم باتوجه به 
افزایش قیمت ودیعه و اجاره نیز متاسفانه به یکی از چالش های اصلی 

درجامعه تبدیل شده است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  جلسه اختتامیه  انبارگردانی ، 
بــا حضور مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، رئیس و تیم انبارگردانی 
و گروه پشــتیبانی امور تدارکات و خدمات کاال در محل انبار مرکزی 
شرکت گاز استان گلستان برگزار گردید. در ابتدای این جلسه ،  فرح 
بخش رئیس انبارگردانی گزارشــی  در خصوص نحوه شمارش اقالم 

موجــود در انبار کاال   در ادمین های  موجودی کاال ، پروژه ،  مازاد و 
اســقاط ارائه نمود .در  ادامه علی طالبی مدیر عامل شرکت گاز استان 
گلســتان ضمن تشکر از زحمات مجموعه امور کاال و تیم انبارگردانی 
،نکات مهمی را در خصوص اقدامــات موثر در گردش بهینه اقالم در 
انبار و عدم رکود ســرمایه و رسوب کاال با پیروی از قواعد نقطه بهینه 

سفارش گذاری و رصد دقیق اسناد بین راهی و رسید و حواله و اثرات 
سیستمی اسناد عنوان نمودند.در پایان نیز جلسه با ارائه پیشنهادات 
رئیس انبارگردان و مســئولین شــمارش   خاتمه یافته و مقرر شــد 
گزارشــات اولیه و نهایی انبارگردانــی در اولین فرصت  به مدیرعامل 

شرکت ارائه گردد.

مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

وظیفه ی اصلی برق تبریز روشن نگه داشتن چراغ خانه ی مردم است

کنفرانس مطبوعاتی شهردار رشت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد

با حضور راهنمای توحیدی؛

 سّنت حسنه درختكاری 
در شرکت گاز آذربایجان شرقی اجرا شد

مدیرکل کمیته امداد استان قم:

امروز جنس و نوع فقر متفاوت شده است

برنامه انبارگردانی شرکت گاز استان گلستان با شمارش کامل کاالهای موجود پایان یافت

اهواز- شبنم قجاوند:  با تعمیر اساسی دو دستگاه توربین رستون 
در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، عالوه بر صرفه جویی به میزان 
حداقــل ۲00 میلیارد ریال، از ســوزاندن حدود ۲0 تا۲5 میلیون فوت 
مکعب گاز در روز جلوگیری به عمل آمد. مدیرعملیات شرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون با بیان این خبر اظهار داشــت: تعمیرات اساسی مولد 
گاز داغ دو دستگاه توربین رستون TB-4000 که به دلیل نیاز عملیاتی 
تعمیرات آنها به شرکت نفت و گاز کارون واگذار شده بود با موفقیت انجام 
و ماشین آالت مذکور در سرویس عملیاتی قرار گرفتند. مهندس وحید 
زارع افزود: به این منظور، با بکارگیری قطعات موجود در قالب استفاده 
بهینه از سرمایه های فیزیکی سازمان و کاهش هزینه تعمیرات اساسی، 
عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی هر ۲ تجهیز در حالی انجام پذیرفت 
که به دلیل اشــکال Major در بدنه، نیازمند صرف هزینه بازسازی در 
رده قراردادهــای عمده بودند،  لیکن با اتکاء به دانش، توان فنی و تعهد 

کارکنان اداره نگهداری و تعمیرات شرکت نفت و گاز کارون، با همکاری 
مدیریت تدارکات و امور کاالی مناطق نفتخیز جنوب اقدامات مهندسی و 
اصالحی خارج از روند تعمیرات اساسی تعریف شده توسط سازنده اصلی، 

در دســتور کار قرار گرفت که این اقدام مهم حداقل ۲00 میلیارد ریال 
صرفه جویی ریالی به دنبال داشته است. مهندس زارع بیان داشت: این 
توربین ها هم اکنون با توجه به نیاز عملیاتی در ایستگاه تقویت فشار گاز 
آسماری اهواز 5 و کارخانه گاز و گازمایع 700 نصب و در مدار عملیاتی 
قرار گرفته اند. که راه اندازی توربین در کارخانه گاز و گاز مایع 700 باعث 
پیشــگیری از سوزاندن حدود ۲0 تا ۲5 میلیون فوت مکعب گاز در روز 
شده است. شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با تامین ۲5 درصد نفت 
خام کل کشور بزرگترین شرکت بهره بردار مناطق نفتخیز جنوب است 
که مسئولیت تولید صیانتی نفت، گاز و مایعات گازی را از میادین تحت 
سرپرستی برعهده  دارد ، و در کنار رسالت خطیر تولید، اهتمام به رعایت 
الزامات محیط زیستی با اتکاء به دانش فنی کارشناسان و روزآمدی این 
دانش در راســتای تحقق اهداف سازمان از مهم ترین اولویت های این 

شرکت  می باشد.

با بازسازی و تعمیر دو دستگاه توربین رستون محقق شد؛

 ۲00 میلیارد ریال صرفه جویی مالی و جلوگیری از سوزاندن روزانه 
حدود ۲۵ میلیون فوت مكعب گاز در نفت و گاز کارون
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بازاریابی همراه با اصالت برای استارت آپ ها

به قلم: باپتیست مونت
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

 ترجمه: علی آل علی

راه اندازی یک اس��تارت آپ در دنیایی که هزاران ش��رکت دیگر نیز برای جلب نظر مشتریان و سود فعالیت 
دارند، کار ساده ای نیست. این امر اغلب اوقات برای کارآفرینان به معنای ساعت های کاری طوالنی و همچنین 
تحمل فش��ار کاری باال خواهد بود. در این میان بحث مربوط به بازاریابی مناسب برای استارت آپ را نیز باید 
مدنظر قرار داد. بدون تردید هر فعالیتی در دنیای کسب و کار بدون بازاریابی مناسب شکست خواهد خورد. 
به همین خاطر شما باید خیلی زود برای استارت آپ تان به دنبال ایده های بازاریابی باشید، در غیر این صورت 

جلب نظر مشتریان و سرمایه گذارها امری غیرممکن خواهد بود. 
بازاریابی برای یک اس��تارت آپ اگر همراه با کلیش��ه های رایج باشد، هیچ فایده ای برای کارآفرینان نخواهد 
داش��ت. درست به همین خاطر شما باید همیش��ه اصالت محتوای بازاریابی تان را در کانون توجه قرار دهید. 
هدف اصلی در این مقاله کمک به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با چاش��نی اصالت در تولید 

محتوا و بازاریابی است. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
شناخت درست مخاطب هدف

شما برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به استفاده از نکات کلیدی و همچنین شناخت 
بهینه مخاطب هدف دارید. این امر اهمیت بسیار زیادی در زمینه تولید محتوا خواهد داشت. امروزه بسیاری 
از برندها بدون ش��ناخت مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از تکنیک های بازاریابی می کنند. این امر نه تنها 
تاثیری بر روی میزان محبوبیت استارت آپ شما نخواهد داشت، بلکه از همان ابتدا مشتریان را نسبت به آن 

ناامید خواهد کرد. 
خالقیت در ارائه پیام بازاریابی

پی��ام کمپی��ن بازاریابی ش��ما باید نظر مخاطب ه��دف را در همان ابتدای امر جلب کن��د. این نکته برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار مهم و حیاتی محسوب می شود. درست به همین خاطر در صورتی 
که ش��ما مهارت الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با چنین تکنیکی را نداش��ته باشید، خیلی زود 

استارت آپ تان شکست خواهد خورد. 
تنها کاری که شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این بخش باید انجام دهید، ارزیابی چند باره 
پیام بازاریابی تان پس از پایان کار اس��ت. این امر به ش��ما برای پیدا کردن نقاط ضعف پیام بازاریابی تان و در 
صورت امکان رفع ش��ان کمک خواهد کرد. بی شک این راهکار بسیار بهتر از مواجهه با موجی از اعتراض های 
مش��تریان در بازار نس��بت به عملکرد برندتان خواهد بود. دست کم در این یک مورد شما فرصت کافی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای و بهره گیری از موفقیت موردنظر در ادامه مسیر را خواهید 

داشت. 
سرمایه گذاری بر روی شبکه های اجتماعی

شبکه  های اجتماعی دیگر به طور کامل جایگزین کانال های بازاریابی قدیمی شده اند. امروزه تمام برندها در 
ش��بکه های اجتماعی حضور فعالی دارند. درست به همین خاطر شما باید کارتان در این بخش را به سرعت 
پیگیری نمایید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود توانایی تان برای جلب نظر مخاطب هدف به طور کامل 

از بین برود. 
نکته مهم برای فعالیت در ش��بکه های اجتماعی تالش برای تعامل عمیق با مخاطب هدف اس��ت این امر 
ش��ما را نسبت به س��ایر برندها و کسب و کارهایی که به دنبال انتشار خشک و خالی محتوای در شبکه های 
اجتماعی هستند، متمایز خواهد کرد. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف پیش روی تان قرار نمی گیرد. 
بیان نکاتی برای بحث مشتریان

مشتریان همیشه بحث و گفت و گو درباره برندها را دوست دارند. به همین خاطر شما در فرآیند بازاریابی تان 
باید نکات کلیدی به منظور بحث مشتریان را به یاد داشته باشید. این امر امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب هدف را به همراه داشته و فرآیند بازاریابی تان را به طور کامل متحول خواهد کرد. 
بی تردید برندهایی که در طول سال حتی یک بار هم اسم شان از سوی مشتریان به زبان آورده نمی شود، در 
نهایت سهم زیادی از بازار فروش نخواهند داشت. این امر باید برای شما به طور کلیدی روشنگر باشد، در غیر 
این صورت خیلی زود شما هم تبدیل به یکی از این برندها خواهد شد. پس همیشه به هنگام طراحی کمپین 

بازاریابی برای استارت آپ تان به فکر نکاتی برای بحث بیشتر مخاطب هدف تان باشید. 
entrepreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    یکشنبه   22 اسفند 1400    شماره 1981   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 
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طراح و ویراستار محتوای بازاریابی

ترجمه: علی آل علی

تیک تاک با داشتن بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه 
یکی از بزرگترین ش��بکه های اجتماعی محس��وب می شود. 
ای��ن پلتفرم در طول س��ال های اخیر توجه بس��یار زیادی را 
به خود جلب کرده و به غیر از کاربران عادی، ش��مار زیادی 
اینفلوئنس��ر و برند نیز در آن حضور پیدا کرده اند. این امر به 
خوبی اهمیت تیک تاک برای دنیای کس��ب و کار را نش��ان 
می ده��د. نکته مه��م اینکه در این پلتفرم بی��ش از هر گروه 
سنی دیگری نسل جوان فعالیت دارد. بنابراین برندهایی که 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف جوان هس��تند، 
می توانند به سادگی هرچه تمام تر از فضای این پلتفرم برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان سود ببرند. این امر 
نکته بسیار مهمی برای جلب نظر مخاطب هدف و بازاریابی 
بهینه است. امروزه بس��یاری از بازاریاب ها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف س��ختی های بس��یار زیادی را پش��ت 
س��ر می گذارند. این امر درباره تعامل با کاربران نس��ل جوان 
اهمیت بسیار بیش��تری نیز پیدا می کند.  بازاریابی در تیک 
تاک دیگر مانند س��ال های اخیر ی��ک گزینه لوکس یا حتی 
بسته به س��لیقه کارآفرینان نیست. امروزه هر برندی باید به 
خوبی امکان بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در این فضا را 
داشته باشد، در غیر این صورت شاید شما هرگز شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی کاربران و همچنین رقابت مناسب در بازار 
پیدا نکنید.  یکی از نکات مهم برای بازاریابی در تیک تاک و 
تولید محتوا مربوط به استفاده از هشتگ های مناسب است. 
امروزه بس��یاری از کاربران برای دسترسی به محتوای مورد 
عالقه شان در عمل هشتگ های دلخواه را دنبال می کنند. این 
امر نقش مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته 
و امکان جلب نظر آنها را فراهم خواهد ساخت. با این حساب 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید نیم نگاهی 

هم به هشتگ های مناسب داشته باشید. 
ه��دف اصلی در این مقاله م��رور برخی از مهمترین نکات 
در رابط��ه با بازاریابی و تولید محت��وا در تیک تاک در قالب 
استفاده درست از هشتگ هاست. در ادامه برخی از مهمترین 
نکات در این رابطه را مورد ارزیابی قرار می دهیم. با این حال 
پیش از پرداختن به اصل مطلب، برخی از مزایای استفاده از 
هشتگ ها در دنیای بازاریابی تیک تاک را مرور خواهیم کرد. 

مزایای استفاده از هشتگ در تیک تاک
افزایش بازدید محتوا

ام��روزه در تیک تاک میلیون ها محتوا در کس��ری از ثانیه 
تولید می ش��ود. بی تردید مشاهده تمام این محتواها از سوی 
کاربران امری سخت و حتی غیرممکن است. درست به همین 
خاطر ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف باید 
راهکارهای ویژه ای داش��ته باشید. این راهکارها به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان 
در عمل را به شدت افزایش می دهد. مهمترین راهکار در این 

میان نیز استفاده درست از هشتگ هاست. 
هش��تگ ها در کاربرد اصلی ش��ان برای دسته بندی دقیق 
محتوا مورد اس��تفاده قرار می گیرند. این امر به ش��ما و دیگر 
کاربران امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف از طریق 
طراحی محتوایی مطابق با هش��تگ های پرطرفدار را خواهد 
داد. درست به همین خاطر در دنیای امروز بسیاری از کاربران 
به طور مداوم به دنبال اس��تفاده از هش��تگ های محبوب به 

منظور دیده شدن بیشتر محتوای شان هستند. 
افزایش سطح تعامل

محتواهایی که دارای هشتگ باشند، به غیر از اینکه تعداد 
بیشتری از کاربران را جلب خواهند کرد، سطح تعامل برندتان 
با مشتریان را نیز بهینه می کند. این امر به طور مشخص در 
رابطه با جذابیت محتوای تان است. امروزه برخی از محتواهای 
بس��یار جذاب نیز به دلیل عدم توجه کاربران مورد استقبال 
ق��رار نمی گیرد. معنای این امر از دس��ت رفتن هزینه باالی 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. اگر شما 
در این میان به دنبال تعامل باال با مخاطب هد ف تان هستید، 
باید همیشه هشتگ های مناسب و مرتبط با محتوای تان را در 
دستور کار قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی 
برای تعامل با مخاطب تان پیدا نکنید. این امر ش��رایط بسیار 

دشواری پیش روی شما و برندتان قرار خواهد داد. 
ایجاد انجمنی از مشتریان

یک برند همیش��ه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نی��از به ایجاد انجمن دارد. کاربران تیک تاک به طور معمول 
تمایل��ی برای خری��د از یک برند ندارند. البت��ه در این میان 
وضعیت برندهایی با عملکرد بسیار عالی در بازار به طور کامل 
متفاوت است. درست به همین خاطر شما باید از تیک تاک 
در راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تبدیل آنها به 

مشتریان وفادارتان سود ببرید. 
نمایش جلوه های مختلف برن��د و همچنین ایجاد انجمن 
مش��تریان در تی��ک تاک یک��ی از راهکاره��ای اصلی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. این امر 
میزان تاثیرگذاری ش��ما بر روی مخاطب هدف را به ش��دت 
افزایش داده و شانس تان برای کسب سود باالتر را نیز بیشتر 

خواهد کرد. 
یادت��ان باش��د در فضای کنون��ی تیک ت��اک برندها باید 
خودش��ان را با هر راهکاری که می شناسند، در کانون توجه 
کاربران قرار دهند، در غیر این صورت شما به سادگی هرچه 
تمام تر در حاش��یه بازار قرار خواهید گرفت. این امر می تواند 
تاثیر بس��یار منفی بر روی عملکرد برندتان به طور عمومی و 

وضعیت محصوالت تان در بازار داشته باشد. 
شناسایی رقبا

بدون تردید یک هشتگ خوب در دنیای تیک تاک به غیر 
از شما نظر رقبا را نیز جلب می کند. درست به همین خاطر 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به دنبال 
برخی از مهمترین رقبای تان نیز باش��ید. ای��ن امر از طریق 

دنبال کردن هشتگ های کاربردی در دنیای تیک تاک روی 
می دهد. 

وقتی شما اطالع دقیق یا نحوه فعالیت رقبای تان در دنیای 
تیک تاک داشته باشید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش پیدا کرده 
خواهد کرد. هرچه باش��د ش��ما در این صورت اطالع دقیقی 
از کیفی��ت محتوای رقبای تان دارید. همین امر نیز به ش��ما 
برای تولید محتوای بهتر و تاثیرگذاری بر روی کاربران کمک 
می کند. امروزه تعامل ب��ا کاربران در دنیای بازاریابی بدل به 
امری س��خت و دشوار شده اس��ت. این نکته درباره کاربران 
نس��ل جوان مصداق بیش��تری دارد. درست به همین خاطر 
شما باید از هر فرصتی برای تعامل با چنین گروهی از کاربران 
س��ود ببرید. در این میان تعامل ب��ا مخاطب هدف در قالب 
تاثیرگ��ذاری بر روی آنها با الگوبرداری از رقبا ایده مناس��بی 
خواهد بود. این امر نه تنها هزینه های شما را کاهش می دهد، 

بلکه ش��انس تان برای پشت سر گذاش��تن رقبا با استفاده از 
ایده های ترکیبی را نیز بیشتر خواهد کرد. بنابراین شما دیگر 
مش��کلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

در بازار پیش رو نخواهید داشت. 
پیدا کردن اینفلوئنسرهای مرتبط با حوزه کاری

اینفلوئنسرها به طور معمول افراد پرطرفداری در شبکه های 
اجتماعی هستند. این امر درباره تیک تاک نیز مصداق دارد. 
بنابراین ش��ما برای توسعه کس��ب و کارتان باید نیم نگاهی 
به هم��کاری با اینفلوئنس��رها داش��ته باش��ید، در غیر این 
صورت ش��انس تان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
و تاثیرگذاری بر روی آنها به شدت کاهش پیدا می کند. این 
نکته نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 

بهینه سازی شرایط تان دارد. 
اینفلوئنس��رهای بی  نهایت مش��هور به طور معمول هزینه 
زیادی برای همکاری با برندها طلب می کنند. این امر امکان 
همکاری مناس��ب را از ش��ما گرفته و موقعیت ت��ان در بازار 
را نیز دش��وار خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر ش��ما به 
جای چنین راهکارهای پرهزین��ه ای باید به دنبال همکاری 
با اینفلوئنس��رهای ُخرد باشید. این امر به معنای پیدا کردن 
اینفلوئنس��رهای محدود به یک بازار محل��ی برای همکاری 
است. این امر ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به شدت افزایش می دهد. با این حساب دیگر نیازی 
به صرف هزینه های گزاف در حوزه بازاریابی نیز نخواهد بود. 
یادتان باشد در دنیای تیک تاک الزاما هزینه باال برای شما 
موفقی��ت به همراه ندارد. نکته ه��م در این میان تالش برای 
همکاری با افراد درست و هماهنگ با اهداف برندتان است، در 
غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف و تعامل با آنها پی��دا نکنید. این امر می تواند 

فرصت های شما را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. 
آگاهی سریع از ترندها

آگاهی از ترندها نکته بسیار مهمی محسوب می شود. این 
امر نقش مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته 
و ش��انس تان را نیز بهینه س��ازی خواهد ک��رد. نکته مهم در 
این میان نحوه اطالع از ترندهای تازه اس��ت. بدون تردید هر 
برن��دی در این میان راهکار خاص خودش را دارد. همین امر 
موجب موفقیت برخی از برندها و ناکامی برخی دیگر می شود. 
توصیه ما در این میان توجه به ترندهای برتر در دنیای تیک 
تاک است. البته راهکار این امر نیز دنبال کردن هشتگ های 

محبوب در این پلتفرم است. 
از آنجایی که امروزه تمام ترندهای مش��هور با هشتگ های 
محبوب پیوند دارند، ش��ما در صورت پیروی از الگوی دنبال 
کردن هش��تگ های مناس��ب و پرطرفدار به سادگی شانس 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان را خواهید داش��ت. 
امروزه بس��یاری از کاربران معمولی نیز به لطف هشتگ های 
برتر امکان آگاهی س��ریع از ترندها را پی��دا می کنند. با این 
حساب ش��ما نیز باید سرمایه گذاری درس��تی در این حوزه 
داش��ته باش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی شرایط تان 
پیدا نکنید.  امروزه دنیای تیک تاک س��طح باالیی از رقابت 
را به همراه دارد. درست به همین خاطر شما باید همیشه به 
فکر استفاده از ترندهای برتر باشید، در غیر این صورت خیلی 
زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین 
م��ی رود. این امر می تواند ش��انس تان در بلندمدت را به طور 
قابل مالحظ  ای کاهش داده و مشتریان را نیز به سوی دیگر 

برندها هدایت نماید. 
استفاده از هشتگ های مناسب در تیک تاک

اینکه چطور هش��تگ های مناس��ب در تیک ت��اک را پیدا 

کرده و از آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف س��ود 
ببریم، نکته ساده ای نیست. امروزه بسیاری از برندها به امید 
استفاده درس��ت از هشتگ ها در عمل از نمونه های نادرست 
استفاده می کنند. درست به همین خاطر شما برای جلب نظر 
کاربران باید همیش��ه به دنبال استفاده از بهترین هشتگ ها 
باش��ید. این امر ش��امل دو مرحله به هم پیوسته یعنی پیدا 
کردن هشتگ ها و کاربرد درست شان است. در ادامه برخی از 
توصیه های کلیدی برای اس��تفاده درست از هشتگ ها در هر 

دو حالت را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
ترکیب هشتگ های محبوب با هم

یکی از راهکارهای جذاب و هیجان انگیز برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف شامل ترکیب هشتگ های محبوب در 
دنیای تیک تاک است. این امر به شما برای خلق هشتگ های 
تازه کمک کرده و برندتان را به عنوان کس��ب و کاری نوآور 
به کاربران معرفی می کند. اگر شما نیز به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای هستید، باید همیشه 
این نکته مهم را در خاطر داش��ته باشید، در غیر این صورت 
شاید ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 

طور مداوم کاهش پیدا کند. 
ترکیب ترندها و هش��تگ های محب��وب در میان کاربران 
خیلی امر س��ختی نیس��ت. ش��ما برای پیگیری درست این 
ش��یوه بای��د اول از همه ارتباط خوبی ب��ا مخاطب هدف تان 
داش��ته باش��ید. این امر شما را نسبت به بس��یاری از ترندها 
و هش��تگ های ت��ازه مطلع خواه��د کرد. بنابرای��ن به جای 
سرمایه گذاری بیش از اندازه بر روی ابزارهای لوکس بازاریابی 
به فکر بهبود رابطه تان با مشتریان باشید. این امر شانس تان 

در بازار را به طور قابل مالحظه ای دوچندان خواهد کرد. 
توجه به ماهیت پست تان

پست ها در تیک تاک به طور معمول باید ویدئوهای کوتاه 
باش��د، در غیر این صورت ش��اید از نظر انتشار محتوا مانعی 
پی��ش روی تان قرار نگیرد، ام��ا تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف بدل به امری بی نهایت دش��وار خواهد ش��د. درست به 
همین خاطر ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیاز به استفاده از راهکارهای درست دارید. منظور ما در این 
میان توجه به ماهیت پست تان و حال و هوای تیک تاک برای 
انتش��ار محتواست. اگر ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را 
نشان ندهید، خیلی راحت توانایی تان برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف از بین م��ی رود. این امر می تواند ش��ما را بدل به یک 
برند کلیش��ه ای کرده و هیچ فرصتی هم پیش روی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی کاربران قرار ندهد. 
امروزه ماهیت پست ها نقش مهمی در استفاده از هشتگ ها 
دارد. دلیل این امر نیز تخصصی شدن فضای تولید محتوا در 
تیک تاک و ضرورت استفاده از هشتگ های درست است. اگر 
شما در این میان به نکته موردنظر توجه الزم را نشان ندهید، 
خیلی راحت از فهرست برندهای مورد عالقه کاربران در تیک 

تاک کنار گذاشته خواهید شد. 
توجه به تعداد هشتگ ها

شما امکان اس��تفاده از شمار باالیی هشتگ در یک پست 
تیک تاکی را ندارید. اگر شما در پست تان هشتگ های زیادی 
را به اش��تراک بگذارید، تیک تاک ب��ه طور خودکار برخی از 
آنها را برای کاربران نمایش نخواهد داد. این امر موجب هدف 
گذاری نادرس��ت بر روی مخاطب هدف و ناتوانی برای جلب 
نظر کاربران می شود. درست به همین خاطر اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید 

همیشه از تعداد محدود اما هدفمند هشتگ ها سود ببرید. 
توصیه ما در این بخش استفاده از 3 تا 5 هشتگ برای هر 
پست است. این تعداد شاید خیلی اندک به نظر برسد، اما در 
عمل ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
نیز بهینه س��ازی خواهد کرد. شما با این حساب دیگر نیازی 
برای نگرانی نس��بت به تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
یادتان باشد در فضای تیک تاک شما تنها برند تولیدکننده 
محتوا نیستید. این امر به معنای سطح رقابت باال در این میان 
است. درست به همین خاطر اگر شما قصد سرمایه گذاری بر 
روی تولید محتوا را دارید، باید این کار را به طور کامال اصولی 
دنبال نمایید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای 

جلب نظر کاربران پیدا نکنید. 
شرکت در چالش های تیک تاک

تیک تاک یکی از ش��بکه های اجتماعی پر از چالش است. 
این امر جذابیت زیادی برای کاربران داش��ته و امکان تعامل 
میان کاربران به بهترین شکل را فراهم می سازد. اگر شما نیز 
به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان در این فضا 
هستید، باید قبل از رقبا به سراغ شرکت در چالش ها بروید. 

بدون تردید نحوه شرکت یک برند در چالش های تیک تاک 
با یک کاربر حقیقی کامال متفاوت اس��ت. درس��ت به همین 
خاطر ش��ما باید همیش��ه محدودیت های برندتان را در نظر 
داش��ته باش��ید. همچنین تالش برای راه اندازی چالش های 
منحصر به فرد برندتان نی��ز ایده جذابی خواهد بود. این امر 
شما را در کانون توجه کاربران قرار داده و حتی شانس جلب 
نظر برخی از کاربران برای شرکت در چالش تان را نیز خواهید 
داشت. این امر نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 

شدت بهینه سازی خواهد کرد. 
امروزه فضای بازاریابی در تیک تاک رقابت بس��یار زیادی 
می��ان برندها ایجاد کرده اس��ت. در این بی��ن هر برندی که 
توانایی انطباق پذیری باالتری با فضای تیک تاک داشته باشد، 
برن��ده نهایی خواهد بود. یکی از راهکارهای مناس��ب در این 
میان نیز کاربرد چالش های جذاب است. این چالش ها به طور 
معمول همراه با هش��تگ خاصی نیز هس��تند. بنابراین شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان امکان اس��تفاده 
از هش��تگ ها را نیز دارید. این امر شما را به طور حرفه ای مد 
نظر کاربران قرار داده و برندتان را با جلوه ای هیجان انگیز در 
معرض دید مشتریان قرار می دهد. بنابراین شما باید همیشه 
استفاده از هشتگ های مناسب یا طراحی آنها برای بازاریابی 

در تیک تاک را در نظر داشته باشید.
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