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شاخص بورس تهران به پیشروی در ابرکانال  1.5میلیون واحدی ادامه داد

پنجمین رشد متوالی شاخص سهام
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فرصت امروز :در جریان معامالت س�ومین روز هفته و همزمان با اولین روز افزایش یک واحد درصدی
دامنه نوس�ان (به مثبت و منفی  6درصد) ،شاخص بورس تهران با رشد  1.8درصدی پس از هشت ماه
انتظار بار دیگر به ابرکانال  1.5میلیون واحدی رس�ید .این برای س�ومین بار از زمان ش�روع
ریزش بزرگ بازار سهام است که نماگر اصلی تاالر شیشهای از مرز یک میلیون و  500هزار4 ...

 18رمضان  - 1443سـال هفتم

شماره 1998

 8صفحه  5000 -تومان
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سرمقاله

رشد پیشنگر تولید برای ششمین ماه متوالی منفی شد

پایان منفی صنعت
در سال 1400

رقابت به جای نظارت
غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
در روزه��ای گذش��ته م��وج
ت��ازهای از افزای��ش قیم��ت در
بازار کاال و خدمات کشور اتفاق
افتاد و مطابق معمول ،نهادهای
نظارتی موظف ش��دند سرمنشأ
ای��ن گرانیها را شناس��ایی و با
آن برخورد کنن��د .درخصوص
منش��أ و عل��ل اصل��ی گرانیها
و عوام��ل موثر ب��ر آن تاکنون
مباحث مختلفی مطرح شده و
به قولی نه تنها س��رنخ گرانیها
بلک��ه کالف س��ردرگم آن نیز
شناس��ایی ش��ده اس��ت .ولی
عم�لا تدبی��ر علم��ی و عملی
مناس��بی برای حل این معضل
صورت نمیگی��رد ،زیرا اجرای
راهکاره��ای مرب��وط به کنترل
ب��ازار به س��بب پیچیدگیهای
آن و تض��اد ب��ا مناف��ع برخی
جریانهای قدرتمند و اشکاالت
موج��ود در س��اختار اقتصادی
کشور ،مقاومتها و هزینههای
جدی ایجاد میکن��د .بنابراین
دولته��ا بعضا حاضر نیس��تند
هزینه این موض��وع را بپردازند
و در نتیجه به استفاده از تدابیر
مقطع��ی روی میآورن��د تا هم
ب��رای مردم ملموستر باش��د و
هم هزین��ه جراحی اقتصادی را
نپردارند...
ادامه در همین صفحه

فرصت امروز :بازوی پژوهشی بانک مرکزی ،وضعیت شاخص تولید صنعتی در اسفندماه  1400را منتشر کرد که
بیانگر ادامه روند منفی این شاخص در پایان سال گذشته برای ششمین ماه متوالی است .گزارش پژوهشکده پولی و
بانکی نشان میدهد که رشد شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در اسفندماه به رقم منفی  1.4درصد رسید.
این ش��اخص که نمایانگر تغییرات تولید  280ش��رکت صنعتی حاضر در بورس  -به عنوان نیمی از تولیدات صنعتی
کشور – است ،هر چقدر در نیمه نخست سال  1400روند مثبت و مطلوبی داشته ،اما در نیمه دوم سال گذشته...
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صندوق بینالمللی پول خواستار پایداری زنجیره عرضه در بحرانهای مختلف شد

عملیات نجات زنجیره ارزش جهانی
3

بوکار
مدیریت و کس 

مهارتهای ضروری شروع کسب و کار
ترمزی که کشیده نمیشود

واکنش کاربران به گرانی در بازار خودرو

5

تنها تعداد کمی از افراد هستند که استعداد ذاتی برای کارآفرینی دارند و در این حوزه ،بدون تمرین خاصی
میتوانند کامال درخشان ظاهر شوند .با این حال این امر به معنای آن نخواهد بود که نباید وارد این شغل رویایی
شد .درواقع هر فردی با تمرین میتواند خود را به باالترین سطحها در هر زمینهای برساند .در این راستا بدون
شک کارآفرینی ،یکی از شغلهایی محسوب میشود که هر فردی تمایل زیاد به انجام آن دارد .در این زمینه
پنج مهارت وجود دارد که باعث میشود تا آمادگی الزم برای شروع کسب و کار خود را پیدا کنید .درواقع این
موضوع باید همواره مورد توجه قرار گیرد که یک شروع ضعیف ،میتواند عواقب بسیار بدی را به همراه داشته
باشد .به همین خاطر اقدام هوشمندانه این است که بدون مهارت کافی ،اقدامی را انجام ندهید .نکته مهم دیگر
این است که این پنج مهارت حیاتی ،نتیجه گفت و گو و تحقیقات متعدد بوده و به همین خاطر میتوان با...
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رقابت به جای نظارت
ادامه از همین صفحه
چراک��ه الزمه ح��ل این معضل اقتص��ادی ،در اصالح قوانین و
مقررات اقتصادی کشور ،مبارزه با رانتخواری ،تغییر سیاستهای
پولی و س��اماندهی نظام بانکی ،ایجاد نظام مالیاتی کارآمد ،عدم
مداخله انحصاری در اقتصاد بازار ،جلوگیری از انحصار اطالعاتی و
مواردی از این دست نهفته است.
س��وال این اس��ت که آیا فعالیتها و اقدامات نهادهای نظارتی
میتوان��د در نهایت معض�لات مبتالبه ب��ازار کاال و خدمات را به
صورت پایدار حل کند؟ بررس��ی اجمال��ی روند اقدامات نهادهای
نظارتی طی قریب به نیم قرن گذشته نشان میدهد که این کار از
عهده نهادهای نظارتی با شرح وظایف و اختیارات فعلی برنخواهد
آمد ،چراکه فلسفه وجودی این نهادها با اهداف و شرح وظایفشان
در شرایط فعلی اقتصاد ،مباینت ذاتی دارد .در نتیجه ،توقع و انتظار
دولتم��ردان چه در قبل از انقالب و چه بعد از انقالب از فعالیت و
عملکرد نهادهای نظارتی تاکنون محقق نشده است.
در مبانی علمی ،وجود و سازوکار فعالیت نهاد نظارتی عمال در

قبل از وقوع نابسامانی در بازار و پیشبینی و مدیریت بحران تعریف
میشود ،در حالی که تلقی ما در ایران از عملکرد نهاد نظارتی ،در
کنترل و نظارت بر بازار از طریق مبارزه با گرانفروشی و برخورد با
تخلفات خالصه میشود؛ در واقع ،نهاد نظارتی بایستی عالج واقعه
قبل از وق��وع نماید ،ولی دولتمردان ما ع�لاج واقعه بعد از وقوع
میدانند .طی یکصد سال گذشته مکاتب مختلف نظارت بر بازار
به فراخور تحوالت نظامهای اقتصادی خصوصا نظام سرمایهداری،
چهار مرحله اصلی تحول را پشت سر گذاشتهاند که این مراحل از
برخورد پلیسی صرف و مبارزه علنی و فیزیکی با متخلفان تا روند
حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سپس رقابتیسازی بازار کاال
و خدمات و در نهایت ایجاد شفافیت در رقابت و مسئولیت محض
تولیدکننده در قبال تولید کاال و ارائه خدمات منتهی شده است.
در ای��ران اما مدیریت کنترل بازار کاال و خدمات از اوایل دهه 50
با تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی گرفته تا ایجاد ستادهای
تنظیم بازار در شرایط فعلی ،تکامل و تحولی جدی را در ماهیت و
ایجاد سازوکارهای متناسب با اقتصاد بازار به خود ندیده ،یا برخی

بانک پاس��ارگاد از س��ال  ۱۳۸۴فعالیت خود را در ایران
آغاز کرده ،از مردادماه  1390با نماد «وپاسار» در فهرست
بورس اوراق به��ادار تهران قرار گرفته و از ابتدای ش��روع
فعالیت خود همواره عملکرد درخشانی در میان بانکهای
خصوصی کشور از خود نشان داده است .به نوشته «نبض
ب��ورس» ،در گزارش حاضر ابتدا به بررس��ی عملکرد بانک
پاس��ارگاد در  9ماهه  1400میپردازیم .بانک پاس��ارگاد
(نماد وپاسار) در  9ماه ابتدای سال گذشته به سود خالص
 6.636میلیارد تومانی رس��ید ( 1.013ری��ال به ازای هر
س��هم) که  46درصد بیشتر از مدت مش��ابه سال قبل از

آن بوده اس��ت .همچنین این بانک در همین مدت حدود
 28.716میلیارد تومان درآمد از تسهیالت داشته که رشد
 87درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل را نشان
میدهد .از س��وی دیگ��ر ،بانک پاس��ارگاد مبلغ 19.730
میلیارد تومان بابت س��ود سپردهها پرداخت کرده که 76
درصد بیش از مدت مشابه سال قبل از آن بوده است .جمع
درآمدهای عملیاتی بانک پاسارگاد در  9ماهه سال 1400
با افزای��ش  ۳۰درصدی به رق��م  10.180میلیارد تومان
رسیده است .خالص سود سرمایهگذاریهای این بانک در
این  9ماهه حدود  43میلیارد تومان بوده که البته نسبت

از این تحوالت را به صورت ناقص درک کرده است ،چراکه اجرای
بس��یاری از این مراحل مس��تلزم وجود مقدمات اقتصادی نظیر
کاهش مداخله دولت در بازار ،افزایش اختیارات بخش غیردولتی
و حرکت به س��مت بازار به اصطالح مختل��ط اقتصادی از منظر
خصوصی ،تعاونی و کمتر دولتی صرف است.
مطالعات انجام شده درخصوص بازار کشورمان نشان میدهد که
با توجه به مزیت اصلی اقتصاد ایران در ترانزیت تجارت و گسترش
همهجانبه آن از طریق فعالیتهای تجارت داخلی و خارجی ،این
بازار بس��یار مستعد ایجاد یک فضای رقابتی میان اجزای مختلف
زنجیره تولید تا مصرف است و از این منظر ،آسیب زیادی بر اقتصاد
کشور وارد شده است ،بنابراین در این شرایط بیش از آنکه نیازمند
نظارت و کنترل باشد ،تشنه ایجاد فضای رقابتی در زنجیره تولید تا
مصرف است .به نظر میرسد عدم رقابتیسازی بازار کاال و خدمات
و تبعات ناش��ی از آن موجب ش��ده اس��ت تا عمال تمام خدمات
حمایت��ی دولت برای اقش��ار مختلف جامعه تنه��ا به نفع طبقات
برخوردار مصادره گردد .لذا هرگونه نوس��انات اقتصادی به افزایش

انحصار ،کاهش قدرت انتخاب و خرید مردم و در نهایت محکومیت
آنها به اس��تفاده از شرایط یکطرفه اقتصادی به زیان مصرفکننده
منتهی میشود .به عنوان نمونه ،انحصار موجود در بازار خودرو به
بهانهه��ای مختلف از جمله حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از
خروج ارز از کشور عمال موجب شده تا فقط از جانب این موضوع،
ضریب افزایش تورم به طور میانگین بین  12تا  20درصد بر اقتصاد
ملی تحمیل ش��ود و در کنار آن ،یک بازار ناسالم عرضه و تقاضای
سرشار از رانت و فساد اقتصادی شکل گیرد که حجم قابل توجهی
از تخلفات ریز و درش��ت اقتص��ادی در آن اتفاق میافتد .با ایجاد
رقابت از مسیر واردات خودرو و ورود سرمایهگذاران واقعی است که
بس��اط این مافیا عمال برچیده خواهد شد و دو شرکت خودروساز
بزرگ داخلی مجبور میش��وند برای بقای خود در بازار و کس��ب
مشتریان وفادار در ش��رایط رقابتی تالش کنند .ولی شرط اصلی
این موضوع همانا رهاس��ازی صنعت خودرو از قید انحصار با همه
جذابیتهای پنهان و آشکار آن از سوی دولت است .در حال حاضر،
راهکارهایی مطرح شده است که واردات خودرو بدون خروج حتی

یک دالر ارز از کشور و با قیمت پول رایج مملکت انجام شود و در
اختیار مردم قرار گیرد ،به طوری که ضمانتهای الزم درخصوص
گارانتی و وارانتی محصول نیز ارائه شود.
با رقابتیسازی بازار خودرو توسط بخش غیردولتی ،بار عظیمی
از مش��کالت فعلی در بازار خودرو و بازارهای متأثر از آن ،از دوش
دولت برداش��ته خواهد شد .این موضوع درخصوص سایر کاالها و
خدمات موردنیاز مردم مانند لوازم خانگی و ساخت مسکن هم به
خوبی قابل اجراست ،ولی متاسفانه وجود دستهای پنهان و ناپاک
در این حوزهها ،امکان رقابتیسازی را از اقتصاد ایران سلب کرده
و جامعه را با مانورهای تبلیغاتی کنترلی و دستورهای ویژه عمال
بالتکلیف نگه داشته اس��ت .اهتمام دولت انقالبی برای پاکسازی
اقتصاد از وجود مفسدان و رانتخواران از طریق رقابتیسازی بازار،
مقوله مهمی است که میتواند نهادهای نظارتی و کنترلی را از یک
بنبس��ت جدی در وظایف و اختیارات بیس��رانجام نجات داده و
مجال را برای شکوفایی اقتصاد ایران از طریق فعالسازی مهمترین
ظرفیت آن یعنی تجارت فراهم سازد.

نگاهی به عملکرد بانک پاسارگاد در سال 1400

«وپاسار» نماد رشد و توسعه در بازار سرمایه

به مدت مشابه سال قبل از آن ،تغییری نداشته است.
ام��ا نکته قاب��ل توجه در ص��ورت مال��ی  ۹ماهه بانک
پاسارگاد ،تمرکز بیشتر بر روی خالص درآمدهای کارمزد
بوده است که این درآمدها نسبت به سال قبل ،افزایش ۵۹
درصدی داش��ته و به  1.575میلیارد تومان رسیده است.
ب��ه عبارت دیگر ۱۵ ،درص��د از درآمدهای عملیاتی بانک
پاس��ارگاد از محل کارمزد است .مانده موجودی نقد بانک
پاسارگاد هم با افزایش  ۶۳درصدی نسبت به سال قبل به
 43.985میلیارد تومان رسیده است .حاشیه سود خالص
«وپاس��ار» در صورت مالی  ۹ماهه ابتدای سال گذشته به

 65درصد رس��یده که  ۷درصد افزایش را نس��بت به سال
قبل از آن نشان میدهد.
بانک پاسارگاد همچنین در اسفندماه و در دوره  12ماهه سال
 ،1400تراز مثبت و عالی ثبت کرده اس��ت .به طوری که این
بانک در عملکرد  12ماهه منتهی به اسفندماه ،حدود 38.360
میلیارد تومان درآمد از تس��هیالت اعطایی خود کس��ب نمود.
همچنین جمع س��ود اعطاشده به س��پردههای سرمایهگذاری
ش��ده در این بانک به  26.615میلیارد تومان رسید .تراز بانک
پاسارگاد در اسفندماه نیز  1.096میلیارد تومان و در  12ماهه
 11.745میلیارد تومان مثبت بوده است .به نظر میرسد رشد

کها در  ۱۲ماه گذش��ته و بحث س��ود تسعیر
تراز عملیاتی بان 
ارز موج��ب خوشبینی فعاالن به صورته��ای مالی  ۱۲ماهه
بانکها شده اس��ت .در بین  ۷بانک پذیرفتهشده در بورسها،
«وپاسار» پس از وبملت ،بیشترین رشد تراز عملیاتی در مقایسه
با سال  1399را به ثبت رساند ه است .در دو نمودار زیر ،ترکیب
س��پردههای بانک پاسارگاد در دوره  9ماهه  1400و همچنین
روند مربوط به درآمد تس��هیالت اعطایی ،سود سپردهها و تراز
عملیاتی بانک در دوره  12ماهه  1400نش��ان داده شده است.
آخرین قیمت س��هم در حدود  8.830ریال است و در یک ماه
گذشته نزدیک به  11درصد رشد داشته است.
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نگـــاه
خسارت قطعی پیاپی برق جبران میشود؟

پوشش بیمهای هزینه خاموشی

قطع مکرر برق در س��ال گذش��ته ع�لاوه بر اینکه مش��کالت زیادی را
ب��رای مردم ،بنگاههای اقتصادی و ادارات دولتی وارد کرد ،موجب ش��د تا
ب دیده و به
وس��ایل زندگی و کار مردم مانند تلویزیون ،یخچال و ...آس��ی 
اصطالح بس��وزد .در این راستا ،طرحی یکشوری با عنوان «حمایت دولت
از آسیبدیدگان ناشی از قطع مکرر برق» در مجلس مطرح شده و طی آن
دولت امکان پیدا میکند ضرر سوختن وسایل برقی ناشی از خاموشیهای
پیاپی را برای مردم جبران کند .ایجاد پوشش بیمهای با کمکهزینه مردم و
بخش بیمه ،مسیری است که نمایندگان برای جبران ضرر وارده به مردم در
زمینه لوازم برقی سوخته پیشنهاد کردهاند .بازوی کارشناسی مجلس هم با
تایید این پیشنهاد ،توصیه کرده که از دو مسیر میتوان به طراحی بهتر و
پایدارتر برای جبران خسارت قطع مکرر برق رسید؛ «اصالح سقف تعهدات
و غرام��ت بیمهای» و «متناسبس��ازی حق بیمه پرداختی با خس��ارات»،
دو پیش��نهادی اس��ت که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه داده و میتواند
زمینهساز پرداخت خسارت به متضرران از خاموشیهای فصلی باشد.
مطابق ماده واحده این طرح ،ش��رکتهای برق اس��تانی و شهرس��تانی
موظفند با همکاری ش��وراهای محل و س��ایر دس��تگاهها ش��دت و حجم
خسارتهای ناشی از قطع مکرر برق را ظرف مدت یک ماه برآورد کنند و به
وزارت نیرو گزارش دهند .وزارت نیرو نیز موظف است تمهیدات الزم برای
جبران خس��ارتهای وارده را فراهم کند و به اطالع آسیبدیدگان برساند.
طبق این ماده واحده ،وزارت نیرو میتواند نسبت به جبران خسارات وارده
از طریق عدمدریافت هزینه مصرف برق از مشترکان اقدام کند.
طب��ق گزارش مرکز پژوهشها ،آییننامه اجرای��ی بند «ه» تبصره «»۶
قانون بودجه سال  ،۱۴۰۰در اردیبهشتماه تصویب و مناقصه مربوط پس
از چند مرتبه و عدماستقبال شرکتهای بیمه و در نهایت تجدید مناقصه
عمومی برای انتخاب بیمهگر با مش��خصات مش��خص برگزار ش��د .تعداد
مشترکان در این مناقصه  ۳۵میلیون مشترک و مبلغ حق بیمه پیشبینی
نیز برابر با  ۸۷۹میلیارد ریال با لحاظ ارزشافزوده در نظر گرفته شده است.
در این مناقصات بیمهگذار ش��رکت توانیر به نمایندگی از مشترکان برق و
دستگاه ناظر نیز معاونت هماهنگی توزیع توانیر است .پس از گذشت هشت
ماه از س��ال  ،۱۴۰۰برنده مناقصه و ش��رکت بیمهگر مشخص شد .این در
حالی است که براساس پاسخنامه مرکز پژوهشها به سندیکای بیمهگران
ایران ،از ابتدای س��ال  ۱۴۰۰تاکنون حدود  ۴۰۰میلیارد تومان خس��ارت
برآورد میش��ود که پیش از این هیچ شرکت بیمهگری به جهت پرداخت
خس��ارات وجود نداش��ته و پرداخت خس��ارات از ابتدای دیماه  ۱۴۰۰در
حال انجام است .در این میان ،با توجه به آییننامه اجرایی ،شرکت بیمهگر
موظف به پرداخت کل خسارات وارده از ابتدای سال است و تاریخ مناقصه
ارتباطی به زمان وقوع حادثه ندارد.
براساس آمارها ،تعداد خسارات پرداختی از  ۱۸هزار فقره در سال ۱۳۹۸
به  ۳۶هزار فقره در س��ال  ۱۳۹۹رس��یده است .همچنین تا پایان آبانماه
 ،۱۴۰۰حدود  ۷۰هزار فقره خس��ارت اعالم شده است .با توجه به افزایش
قیمت پوش��شهای بیمهای به دلیل تورم و ثابتماندن حق بیمه دریافتی
روی قبوض برق از سال  ۱۳۹۸تاکنون در قانونهای بودجه سنواتی ،سقف
حق بیمه پیشبینیشده نیز ثابت بوده است ،اما تعداد و به دنبال آن ،مبلغ
خسارات افزایش یافته که باعث بالتکلیف ماندن حجم باالیی از متقاضیان
ش��ده است .همچنین برخی مس��ائل مانند متناس��ب نبودن حق بیمه و
خس��ارات باعث عدمحضور ش��رکتهای بیمه در مناقصات توانیر شده که
انتخاب شرکت بیمهگر را با تاخیر همراه میکند و عمال در نیمه اول سال
که در فصل تابس��تان خسارت نسبت به سایر زمانها بیشتر است ،پوشش
بیمهای ناشی از حوادث برق بدون شرکت بیمهگر است .تعداد خسارت باز
از  ۵هزار فقره در سال  ۱۳۹۸به  ۸هزار عدد در سال  ۱۳۹۹رسیده که با
وجود اینکه رشد  ۶۰درصدی داشته ،میزان مبلغ خسارت معوق متناسب با
آن حدود  ۱۶۶درصد در بازه زمانی ذکرشده افزایش داشته است که نشان
از افزایش هزینه خسارات دارد.
نهاد پژوهش��ی مجلس همچنین در جمعبندی گزارش خود مینویسد:
حکم این طرح مش��ابه ماده  ۱۲قانون الح��اق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت است و تمامی ابهامهایی که در مورد این طرح
در این گزارش مطرح ش��د ،بخش��ی از آن ابهامها در ماده  ۱۲قانون الحاق
دیده ش��ده و بخش دیگر با توجه به این ماده ،به بودجه س��االنه ،آییننامه
اجرایی آن و همچنین قرارداد بیمهگر با توانیر ارجاع داده میشود .به همین
منظور با توجه به مواردی که مطرح شد ،دغدغه طرح که جبران خسارات
وارده به مردم اس��ت و دغدغه صحیحی است ،با وجود این به نظر میرسد
این طرح بهتنهایی پاس��خگوی ابهامها و مشکالت فعلی موجود خسارات
ناشی از حوادث برق نباشد .به همین منظور به نظر میرسد تبصره «ه» در
صورت انجام اصالحاتی در بند « »۶در بودجه س��نواتی و آییننامه اجرایی
آن بتواند مشکالت پیشآمده را رفع کند.
از جمله مهمترین مش��کالت در حال حاضر میتوان به متناسب نبودن
حق بیمه دریافتی با افزایش هزینه خس��ارات واقعش��ده و تعداد خسارت،
متناس��ب نبودن سقف تعهدات در قرارداد ش��رکت بیمهگر و بیمهگذار و
عدمتفکیک خط��رات موجود در این نوع حوادث اش��اره کرد که پرداخت
خسارات و همچنین ورود شرکتهای بیمه به این حوزه را با چالش مواجه
کرده اس��ت .بر این اساس ،دو پیش��نهاد «اصالح سقف تعهدات و غرامت
بیمهای» و «متناسبسازی حق بیمه پرداختی با خسارات» برای حل این
چالشها ارائه میش��ود .در بخش نخس��ت ،مرکز پژوهشها پیشنهاد داده
اس��ت با توجه به وضعیت حاکم بر قوانین س��قف تعهد بیمه ،این س��قف
متناس��ب با حق بیمه س��الجاری هر سال در قانون بودجه بازتنظیم شود
تا حداکثر مبلغ خس��ارت پرداختی ،تعهد و غرامت در قرارداد بین شرکت
توانیر و بیمهگر س��ال قابل اصالح باش��د .این نهاد پژوهشی همچنین در
پیش��نهاد دوم خود گفته اس��ت که حق بیمه دریافت��ی روی قبوض برق
حداقل دوبرابر افزایش یابد .برآوردها نش��ان میدهد که  ۷۰هزار خسارت
واقع شده تا پایان آذرماه  ،۱۴۰۰حدود  ۴۰۰میلیارد تومان خواهد بود که
با توجه به مبلغ کل حق بیمه  ۸۸میلیارد تومانی مناقصه توانیر با شرکت
بیمهگر ،محل تامین مابهالتفاوت این خس��ارت ناشی از حوادث برق محل
سوال است .با فرض اینکه اکثر این خسارات در تابستان رخ داده ،اگر میزان
خسارت نهایی تا پایان سال به حدود  ۵۰۰میلیارد تومان برسد ،با افزایش
 ۴۸۶درصدی ( ۴۸۶تومان به ازای هر مش��ترک خانگی و  ۴۸۶۰تومان به
ازای هر مش��ترک صنعتی) میتوان میزان خس��ارات واقع شده را پوشش
داد .در صورتی که ماهیت خطر (مس��ئولیت و حادثه) در حوادث تفکیک
شود ،پرداخت بخشی از خسارات برعهده بیمه مسئولیت (در صورت وجود)
خواه��د بود و الباقی با حق بیمه دریافت��ی روی قبوض برق قابل پرداخت
اس��ت .البته از سال  ۱۳۹۸تاکنون مبلغ حق بیمه روی قبوض برق ،ثابت
بوده و باید متناسب با تورم تغییر کند.
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رشد پیشنگر تولید برای ششمین ماه متوالی منفی شد

پایان منفی صنعت در سال 1400

فرص��ت امروز :بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی ،وضعیت ش��اخص تولید
صنعتی در اس��فندماه  1400را منتش��ر کرد که بیانگر ادامه روند منفی
این شاخص در پایان سال گذشته برای ششمین ماه متوالی است .گزارش
پژوهش��کده پولی و بانکی نش��ان میدهد که رشد شاخص تولید صنعتی
ش��رکتهای بورس��ی در اس��فندماه به رقم منفی  1.4درصد رسید .این
شاخص که نمایانگر تغییرات تولید  280شرکت صنعتی حاضر در بورس -
به عنوان نیمی از تولیدات صنعتی کشور – است ،هر چقدر در نیمه نخست
س��ال  1400روند مثبت و مطلوبی داش��ته ،اما در نیمه دوم سال گذشته
تغییر جهت داده و رشد آن منفی شده است.
پ��س از کاهش قاب��ل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم س��ال  1397و
ابتدای س��ال  ،1398رش��د تولید این بخش از فصل چه��ارم  1398روند
صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خردادماه  ۱۴۰۰ادامه یافت.
این روند اما در تابس��تان متوقف شد و رشد ش��اخص تولید در تیرماه به
 3.1درصد و در مردادماه به صفر درصد رس��ید .س��پس مجددا روند رشد
ش��اخص تولید صنعتی در فصل پاییز نزولی ش��د و به بازه منفی یک تا
صفر درصد رس��ید .در حالی که رشد شاخص تولید صنعتی شرکتهای
بورس��ی در بهمن ماه  1400برای چهارمین ماه متوالی در این دامنه قرار
گرفت ،در اس��فندماه از دامنه منفی یک درصد فراتر رفت و به رقم منفی
 1.4درصد رسید .دو صنعت بزرگ کشور یعنی صنایع شیمیایی و فلزات
اساس��ی در ماه پایانی س��ال گذش��ته همچون ماههای قبل با رشد منفی
تولید و افزایش موجودی انبار مواجه شدند .همچنین به جز صنایع فلزات
اساسی ،منسوجات و دستگاههای برقی ،در سایر صنایع رشد شاخص تولید
اسفندماه از رشد بهمن ماه کمتر بوده است.
تاثیر محدودیت مالی بر رشد صنعتی
بیش از  ۲8۰ش��رکت صنعتی پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق بهادار و
فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر میکنند ،بیش
از نیم��ی از تولید کش��ور را در اختیار دارند .بنابراین با بررس��ی آمار این
ش��رکتها میتوان تغییرات تولید صنعتی را رصد کرد .همانطور که اشاره
شد ،در اس��فندماه سال گذشته شاخص تولید محصوالت شیمیایی برای
چهارمین ماه متوالی ،رشد منفی را تجربه کرد .اگرچه رشد شاخص تولید
فلزات اساسی نیز در اسفندماه منفی بود ،اما شاخص تولید این صنعت در
اس��فندماه ،کاهش کمتری را نسبت به بهمن ماه نشان میدهد .شاخص
تولید خودروسازی و ساخت قطعات هم در اسفندماه نسبت به مدت مشابه

سال قبل  4.6درصد رشد مثبت داشت که البته نسبت به رشد بهمن ماه
از افت قابل توجهی حکایت دارد .همچنین به جز صنایع فلزات اساس��ی،
منس��وجات و دستگاههای برقی ،رشد ش��اخص تولید اسفندماه در سایر
صنایع کمتر از رشد بهمن ماه بوده است.
محدودی��ت نقدینگ��ی در اقتص��اد ای��ران همواره یک��ی از مهمترین
مش��کالت تولید برشمرده شده اس��ت .البته محدودیت مالی برای همه
شرکتها به یک اندازه نیست و در برخی شرکتها شدیدتر و در برخی
ش��رکتها کمرنگتر اس��ت .در این راس��تا ،ش��رکتها در این گزارش
براساس ش��اخص محدودیت مالی به دو گروه با محدودیت مالی شدید
و محدودیت مالی خفیف تقس��یم شدند و س��پس روند رشد تولید این
دو گروه با هم مقایس��ه ش��د .نتایج نش��ان داد در دورههایی که رش��د
ش��رکتهای با محدودیت مالی بیش��تر پایینتر اس��ت ،میتوان گفت
که فش��ار محدودیت مالی بر رشد تولید بیش��تر از سایر دورهها است و
همبستگی بین محدودیت مالی و رشد منفی تولید باالتر بوده است .در
دو س��ال گذش��ته تقریبا در تمام دورهها (به غیر از فروردین ماه ۱399
که ش��وک کرونا تغییرات تولید را توضیح میدهد) رش��د شرکتهایی
که محدودیت مالی ش��دیدتری داش��تند ،کمتر از رشد سایر شرکتها
بوده اس��ت .در برخی برههه��ای زمانی مانند خرداد ت��ا آذرماه ۱398
این محدودیت اثر ش��دیدتری بر رش��د تولید داشته اس��ت .در آبان تا
دی ماه  ۱399نیز مجددا این اختالف قابل توجه ش��ده است .البته این
اختالف در ماههای بهمن و اس��فند به حداقل رسیده است .از خردادماه
تا آبان ماه نیز محدودیت مالی عامل تفاوت معنادار در رش��د تولید بین
ش��رکتها نبوده و تغییرات رشد تولید شرکتها در هر دو گروه (دارای
محدودیت مالی ش��دید و کم) بسیار نزدیک به هم و در یک راستا بوده
اس��ت .در آذرماه رشد ش��اخص تولید در بین شرکتهای با محدودیت
مال��ی ش��دید ،اندکی کمتر از گروه دیگر بوده اس��ت ،اما در س��ه ماهه
زمستان مجددا رشد گروه با محدودیت مالی شدید بیشتر بوده است .به
عبارت دیگر ،در ماههای گذشته محدودیت تامین مالی نمیتواند عامل
افت تولید یا عدم افزایش در صنایع باشد.
قیمتگذاری دستوری علیه سودآوری
اگرچه س��ودآوری در ش��رکتها و صنایع ،مس��ئله مالی به حس��اب
میآید ،اما برای تداوم تولید و پایداری رش��د در صنایع ،داشتن حاشیه
س��ود مطمئن از الزامات است .براساس آمارها ،در حالی که رشد اسمی

سود شرکتها در سال ( ۱399نسبت به سال قبل) بیش از  ۱33درصد
بوده ،این رقم در ش��ش ماهه و  9ماهه  ۱۴۰۰به ترتیب به  ۱۰8درصد
و  ۶۴درصد رسیده است .این روند نشان میدهد اثر جهشهای قیمتی
بر سود اسمی که در سال  ۱399نمایان شده و در نیمه اول  ۱۴۰۰نیز
ادامه داش��ته ،در نیمه دوم سال گذشته با فروکش کردن نوسانات ارزی
کمتر شده است .روند سودسازی شرکتهای بورسی را میتوان از طریق
تعداد ش��رکتهای زیانده نیز دنبال کرد .در حالی که در سال  ۱399از
 ۲۶7شرکت تنها  3۴شرکت زیانده بودهاند ،این تعداد در شش ماهه و
 9ماهه  1400به ترتیب  8و  10شرکت بیشتر شده است.
بررس��ی عملکرد سودآوری شرکتها به تفکیک صنایع نشان میدهد
همانن��د س��نوات اخیر ش��رکتهای خودروس��ازی و س��اخت قطعات
بدتری��ن وضعیت را از نظر س��ودآوری دارند؛ به طوری که جمع س��ود
خالص ش��رکتهای آن منفی میش��ود .اگرچه در  9ماهه  ۱۴۰۰تعداد
ش��رکتهای زیانده در این صنعت کمتر از س��ال قبل ش��ده ،اما زیان
تولید ش��ده در  9ماه��ه  ۱۴۰۰تقریبا برابر با  9ماهه  ۱399اس��ت که
نش��انه نومیدکنندهای از وضعیت سودآوری این صنعت است .در سوی
مقابل نیز صنعت فلزات اساس��ی با  97درصد و فرآوردههای نفتی با 66
درصد رشد سود اسمی  9ماهه نسبت به سال قبل ،بیشترین سودآوری
را داش��تند .از سوی دیگر ،تولیدکنندگان محصوالت ضروری و مصرفی
مانند صنایع دارویی و غذایی رش��د س��ود اس��می کمتر از رش��د تورم
داش��تهاند ،به طوری که رشد س��ودآوری صنعت محصوالت غذایی در
شش ماهه و  9ماهه  ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود صفر
درص��د بوده و این نرخ رش��دها برای صنعت داروی��ی نیز به ترتیب ۲۲
درصد و  3۰درصد بوده است .به عبارت دیگر ،ارزش حقیقی سودآوری
این صنایع کاهش داشته اس��ت .همچنین تعداد شرکتهای زیانده در
این صنایع نیز در این س��ال نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل افزایش
داشته است.
کاهش ارزش حقیقی س��ود ای��ن صنایع و افزایش تعداد ش��رکتهای
زیانده میتواند ریش��ه در قیمتگذاری دس��توری این صنایع داشته باشد
که حاش��یه س��ود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است .به عالوه
تعداد شرکتهای زیانده در صنعت غذایی و دارویی در  9ماهه به ترتیب 3
و  ۴شرکت بیشتر از سال گذشته است که نشاندهنده وضعیت نامناسب
سودآوری در این صنایع است.

وزیر اقتصاد در نشست با فعاالن بخش خصوصی خبر داد

حذف گام به گام ارز  4200تومانی

فعاالن بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران ،ش��امگاه دوشنبه میزبان
وزی��ر اقتصاد بودند .احس��ان خان��دوزی در این نشس��ت از حذف گام به
گام و تدریجی ارز  4200تومانی خبر داد و همچنین از انتش��ار فهرس��ت
ابربده��کاران بانکی دفاع کرد .فعاالن بخش خصوصی نیز به مش��کالت و
چالشهای خود از جمله حواش��ی اخیر اتاق ایران و همینطور افزایش ۵۷
درصدی دستمزدها پرداختند.
وزیر اقتص��اد در دیدار با نمایندگان اتاقهای ای��ران ،تعاون و اصناف با
اش��اره به اهمیت موضوع پیشبینیپذیری در اقتصاد گفت :سیاس��ت ما
در وزارت اقتصاد این اس��ت که به نوبه خودمان کمک کنیم که مس��ئله
پیشبینیپذی��ری در اقتص��اد کش��ور تحقق پیدا کن��د .میپذیرم که در
مواردی این پیشبینیپذیری نقض شده و خدشهدار گردیده ،اما همچنان
بر اولویت این ایده اصرار داریم و در س��تاد اقتصادی دولت هم موضوع را
باجدیت پیگیری میکنیم.
او در ادامه س��خنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و افزود :در
موضوع عوارض صادراتی هم مش��کل اخیر روسیه پیش آمد و یا همانطور
که خودتان مطلع هس��تید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقالم
دیگر ،کشور دچار مسئله شد و میدانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی
رفتند ،از خود روس��یه که درگیر جنگ و تحریم هس��ت گرفته تا س��ایر
کش��ورهای همس��ایه مثل عراق که در طول یک م��اه اخیر چند مصوبه
درخصوص تعرفهه��ای گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین
ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
خاندوزی با اش��اره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات،
یک پیشرفت اس��ت ،ادامه داد :دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان
کنید که در دولتفعلی به جای اینکه مثل دولتهای گذشته ممنوعیت
صادرات��ی بگذاریم و بازارهای ش��ما را که چندین س��ال ت�لاش کرده و

توانستهاید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کال بیاعتبار کنیم،
س��خت ایس��تادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ
دهد .با وضع عوارض همین کار را میتوان کرد .حق نداریم که ممنوعیت
کل��ی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدش��هدار کنیم .به
گفته وی ،درخصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که
میشد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کالن باشیم.
وزیر اقتصاد س��پس به موضوع حذف تدریج��ی و گام به گام ارز ۴۲۰۰
تومان��ی پرداخت و گفت :موض��وع ارز  ۴۲۰۰تومانی ک��ه این روزها نقل
محافل اس��ت ،ماههاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را
توضیح دهم وقت مبس��وطی نیاز است ،اما همین قدر بگویم که حتما در
سال  ۱۴۰۱حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتما ارز
 ۴۲۰۰تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
او با تأکید بر اینکه در سال  ۱۴۰۱حتما تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰
تومانی کش��ور اتفاق خواهد افتاد ،توضیح داد :حتما در پایان سال ،۱۴۰۱
وضعیت ارز  ۴۲۰۰تومانی فعلی را نخواهیم داشت ،اما اینکه با چه گامهای
تدریجی و از چه مقوالت و محصوالتی اجرای این سیاست در پیش گرفته
ش��ود و یا اینکه کی و چگونه ش��روع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود
که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد ،هنوز مورد بحث و تبادل
نظر جدی است .خاندوزی همچنین به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از
نهادهها و انرژی اشاره کرد و افزود :برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی
را ب��ه نحوی بتوانیم باالنس کنیم که اقتصاد کش��ور یکباره دچار ش��وک
قیمتی نش��ود ،در ستاد اقتصادی دولت تدبیر میشود که گام اول در این
زمینه چه باید باشد ،چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و
پس از آن ،گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.
وزیر اقتصاد درخصوص موضوع قیمتگذاریها نیز گفت :ضابطهمندی

در می��زان افزای��ش قیمتهای متعارف ب��ه معنای اینک��ه دارای منطق
اقتصادی باش��د ،مورد تأکید اس��ت و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق
اقتصادی باش��د را نمیتوان نفی کرد .برای مثال ،نمیتوان قیمت نهادهها
را افزایش داد ،اما انتظار داش��ت قیمت محصوالت نهایی ثابت بماند و به
عبارتی شاهد سرکوب قیمتها باشیم .این تحول باید در یک سقف و کف
مش��خصی رخ دهد ،مثال افزایش قیمتها وقتی درخصوص ارز مربوط به
یک کاالی خاص چند برابر ش��ود قیمت نهایی این کاال چند برابر نش��ود،
یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که  ETSباشد از طرف دیگر
دولت هم اصرار دارد که حتما تعرفهها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه
و ماشینآالت دچار شوک خیلی باالیی نشوند.
خان��دوزی با بیان اینکه رفتار پلیس��ی در عرصه اقتص��اد در بلندمدت،
تأثیرات مطلوب نخواهد داشت ،افزود :قائل به این هستیم که در بلندمدت
رفتاره��ای پلیس��ی نمیتوان��د کنترلکننده قیمت کااله��ا و محصوالت
در بازارها باش��د و بهترین مس��یر این اس��ت که بتوانی��م از طریق ایجاد
پیشبینیپذی��ری و اعتماد در بازار ،موجبات فراوان��ی در عرضه را ایجاد
کنیم.
او درخصوص انتش��ار لیس��ت بدهکاران بانکی نیز گف��ت :توافق بین ما
در وزارت اقتص��اد و بانکه��ای دولتی ،این اس��ت ک��ه بدهیهای قطعی
مشکوکالوصول یعنی دیونی که  ۱۸ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها
گذشته باشد ،منتشر شود و اگر کسانی هستند که میگویند ما در مسیر
پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد ،این تخطی از توافقی است
که با بانکها در این زمینه شده است ،اما باید توجه کرد که اصل این اقدام
به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخهای بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب
اس��ت که اساس��ا نکول را به یک انتخاب کامال اقتصادی و عقالیی تبدیل
میکند ،اقدام منطقی و قابل دفاعی است.
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صندوق بینالمللی پول خواستار پایداری زنجیره عرضه در بحرانهای مختلف شد

عملیات نجات زنجیره ارزش جهانی
ایمان ولیپور
ایمیلIvanKaramazof@yahoo.com :
زنجیرههای ارزش جهانی در طول س��الهای گذش��ته در معرض انواع
ش��وکها قرار داش��تهاند ،هرچند تاثیر این شوکها در زنجیرههای ارزش
گوناگ��ون ،متفاوت بوده و هر کدام از ش��وکها ،صنایع خاصی را بیش��تر
تحت تاثیر قرار دادهاند .مثال زنجیره ارزش دو صنعت هوافضا و نیمهرساناها
به دلیل س��طح باالی دیجیتالی و حجم زیاد سرمایه به شدت مستعد دو
شوک حمالت سایبری و اختالفات تجاری است ،اما در همین حال نسبت
به شوکهای دیگری مانند تغییرات اقلیمی ،آسیبپذیری کمتری دارد .از
سوی دیگر ،شوک بیماریهای همهگیر ،تاثیر زیادی بر زنجیرههای ارزش
کار-محور ،تقاضا و عرضه دارد؛ کما اینکه در بحران کووید ،۱۹-تقاضا برای
کاالهای غیرضروری و س��فرها ش��دیدا کاهش یافته و به صنعت پوشاک،
فرآوردههای نفتی و هوافضا ،آس��یب بس��یاری وارد شده است .همچنین
اگرچ��ه تولید در زنجیرههای ارزش فعالیتهایی نظیر کش��اورزی و مواد
غذایی تحت تاثیر قرار گرفته ،اما این فعالیتها به دلیل ماهیت اساس��ی
محصوالت خود همچنان با رشد تقاضا مواجه هستند.
در این راستا ،صندوق بینالمللی پول در گزارش تازه خود به تاثیر شوکها
بر زنجیرههای ارزش جهانی پرداخته و با اش��اره به سازگاری زنجیرههای
ارزش در ط��ول پاندمی کووید ،19-خواس��تار پایداری زنجیرههای عرضه
نسبت به شوکهای مختلف ،از همهگیری کرونا و جنگ در اوکراین گرفته
تا حمالت سایبری و تغییرات اقلیمی شده است .متنوعسازی منابع تامین
و افزایش قابلیت جایگزینی در تامین منبع نهادهها (حرکت آسانتر میان
کش��ورها برای تامین نهادههای مورد نیاز) ،دو توصیه کارشناسان صندوق
بینالمللی پول به بخش خصوصی و دولتهاست.
الگوی تجارت در رکودهای جهانی
صندوق بینالمللی پول در گزارش «تجارت جهانی و زنجیرههای ارزش
در طول همهگیری» ،به آثار گس��ترده کرونا بر نظام توزیع جهان اش��اره
میکند و مینویسد :با ظهور همهگیری کووید ،۱۹-تجارت جهانی بهطور
چش��مگیری با افت مواجه شد؛ به طوری که براس��اس آخرین آمارها ،در
فصل دوم س��ال  2020حجم تجارت کاالیی جهان  12.2درصد و تجارت
خدمات  21.4درصد نسبت به فصل پایانی سال  2019کاهش پیدا کرد.
با این وجود ،بهبود تجاری در مقایسه با روندهای بهبودی پس از دورههای
رکودی اقتصاد جهان بسیار سریعتر رخ داده است؛ کما اینکه تجارت کاالها
تا اکتبر  ۲۰۲۱به سطح پیش از همهگیری کرونا رسید که بازگشت بسیار
س��ریعتری بهعنوان مثال نسبت به بحران مالی جهان را نشان میدهد .با
این حال ،کارشناس��ان صندوق بینالمللی پول معتقدند که روندهای کل،
ناهمگون��ی قابل توجهی را پنهان میکنند و با توجه به جنگ روس��یه و

اوکراین ،احتمال اختالل بیشتر تجارت وجود دارد.
براس��اس ای��ن گزارش ،تج��ارت در خدمات همچنان ب��ه کندی پیش
میرود که علت اصلی آن ،افت ش��دید سفرهاس��ت ،با این حال ،خدمات
حملونقل در حال بهبود است و اگرچه همچنان اختالل زیادی در تجارت
دریایی وجود دارد ،اما تجارت در س��ایر خدمات بهویژه خدمات مخابراتی
بس��یار قویتر بوده اس��ت .با این وجود ،تجارت در کاالهایی که شدیدا به
زنجیرههای ارزش جهانی وابس��ته هستند ،نس��بت به سایر کاالها نوسان
بیش��تری داش��ته اس��ت؛ چنانچه در فاصله زمانی ژانویه و آوریل ،2020
صادرات کاالی وابس��ته به زنجیره ارزش جهانی  30درصد کاهش داشته
اس��ت ،در حالی که کاهش صادرات در س��ایر کاالها تنها  18درصد بوده
اس��ت .جالب آنکه بهبود تجارت کاالهای وابسته به زنجیره ارزش جهانی
نیز سریعتر اتفاق افتاده است .همچنین افت اولیه تجارت در برخی صنایع

نظی��ر صنعت خودرو به واس��طه اختالل در تامی��ن نهادههای مهم چون
نیمههادیها ،با شدت بیشتری همراه بوده است.
یافتههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که عوامل خاص مرتبط
ب��ا همهگیری ،نقش کلیدی در چرخش تجارت از خدمات به کاالها بازی
میکنن��د که فراتر از تاثیر بر تقاضاس��ت .واردات کااله��ا کمتر و واردات
خدمات بیش از آنچه که با تقاضا و قیمتهای نس��بی قابلتوجیه باشند،
کاه��ش یافتهاند .این الگو در کش��ورهایی که همهگیری و سیاس��تهای
مهار بیماری ش��دیدتر بوده ،پررنگتر بوده است .بررسی دادههای تجاری
دوجانبه نیز نشان میدهد که پیامدهای بینالمللی ناشی از اختالل عرضه
(ک��ه بهدنبال تعطیالت کرونایی ایجاد ش��ده بودند) ،عامل اصلی کاهش
تجارت در اوایل شیوع همهگیری کرونا بوده است؛ یعنی کشورهای دارای
ش��رکای تجاری که قرنطینههای سختگیرانهتری را اعمال کردند ،کاهش
بیش��تری در واردات کاال را تجرب��ه کردند .بهطور متوس��ط 60 ،درصد از
کاهش واردات در نیمه نخس��ت سال  2020میتواند به قرنطینه شرکای
تجاری نسبت داده ش��ود .این تاثیر در صنایعی که شدیدا به زنجیرههای
ارزش جهانی متکی بودهاند و در میان صنایع پاییندس��ت هستند (چون
صنایع الکترونیک) بیشتر بوده است.
به سوی تنوع زنجیره تامین جهانی
بوده و تا حدی که دورکاریها اجازه
پیامدهای سرریز منفی کوتاهمدت 
داده ،کاهش پیدا کردهاند .همچنین اثرات سرریز در طول موجهای بعدی
همهگیری کاهش داش��تهاند که نش��اندهنده تطبیقپذیری و سازگاری
زنجیرههای ارزش جهانی بوده اس��ت .در حقیقت ،ب��ا توجه به تفاوت در
زمانبندی وقوع موجهای همهگیری و سیاس��تهای مهار شیوع ویروس

اجارهها تا کجا اوج میگیرند؟

اجاره مسکن در نقطه جوش
بهار و تابستان به خصوص بین ماههای اردیبهشت تا تیر اگرچه بهترین
فصل آب و هوایی محس��وب میش��ود ،اما حال میلیونها اجارهنشین که
طبق آمارها حدود  9میلیون خانوار در کش��ور هس��تند ،در این زمان به
شدت بد است ،زیرا اصوال اردیبهشت تا تیرماه فصل جابهجایی و یا تمدید
اجاره خانهها محس��وب میشود و اغلب مس��تاجران «کاسه چه کنم» در
دست گرفته و نمیدانند باید چگونه افزایش اجارهها را تاب بیاورند .رصد
بازار اجاره نش��ان میدهد که بخش زیادی از اجارهنش��ینها در سالهای
گذش��ته مجبور شدهاند به محالت و مناطق پایینتری نقل مکان کنند و
حتی بخش زیادی به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجارهها حاشیهنشین
شدند .آمارهای رسمی با تمام مالحظاتی که در محاسبه و انتشار آنها انجام
میش��ود ،تورم بازار اجاره را باالت��ر از تورم مصرفکننده برآورد میکنند؛
چنانک��ه در گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن در اس��فندماه
 ،1400میزان افزایش قیمت اجاره در مناطق شهری کشور نسبت به مدت
مشابه سال قبل حدودا  50درصد اعالم شده است.
در همی��ن حال ،گ��زارش تازه مرکز آمار ایران از تحوالت بازار مس��کن
در تابس��تان  ،1400گویای وضعیت وخیمتری است .طبق گزارش مرجع
آماری کشور ،بخش زیادی از مستاجران در سراسر کشور طی فصل طالیی
نقل و انتقاالت ملکی س��ال گذشته ناگزیر به جابهجایی شدند .به طوری
که آمارها نشان میدهد در تابستان پارسال جابهجایی مستاجران در بازار
اجاره رش��د 200درصدی داش��ته و در واقع س��ه برابر مدت مشابه سال
 1399ش��ده اس��ت .علت این میزان جابهجایی ک��ه حداقل در یک دهه
گذشته سابقه نداشته ،جواب کردن مستاجران از سوی موجران برای فرار از
قیمتگذاری دستوری اجارهبهاست .طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا،
همه قراردادهای سررسید شده تا پایان سال میتوانست در صورت تمایل
مستأجر با سقف رشد  25درصدی در تهران 20 ،درصدی در کالنشهرها
و  15درصدی در سایر شهرها تمدید شود ،اما بررسیهای میدانی از بازار
اجاره و گفتوگو با مشاوران امالک نشان میدهد که این مصوبه نتوانسته
کمک حال مستاجران باشد؛ کما اینکه اگر سری به شوراهای حل اختالف
بزنید ،متوجه میشوید که تعداد زیادی شکایت نامه از سوی مستاجران و
صاحب خانهها بر سر تمدید قرارداد اجاره شکل گرفته است.
در س��ال  1399بود که با شیوع کرونا ،ستاد ملی کرونا برای حمایت از
قشر اجارهنشین تصمیم گرفت برای افزایش میزان اجاره بها در قراردادهای
تمدیدی س��قف تعیین کند .در این مصوبه البته موجران مکلف به تمدید

قراردادهای اجاره ش��دند مگر آنکه فرزند موج��ر قصد اقامت در آن واحد
مسکونی را داشته باشد .با اینکه کارشناسان از همان ابتدا با مداخله قیمتی
در بازار اجاره مخالف بودند ،اما حکایت تلخ قیمتگذاری دستوری این بار
گریبان بازار اجاره مس��کن را گرفت .همانطور که اش��اره شد ،این مصوبه
موجب طرح ش��کایتهای زیادی در ش��ورای حل اخت�لاف بین موجران
و مس��تاجران شد و ش��گفت آنکه برای س��ال  1400نیز تمدید و همان
س��قفگذاری قیمتی در قراردادهای تمدیدی این بار هم اعمال شد .این
در حال��ی بود که موجران با توجه به ت��ورم حداقل  30تا  35درصدی در
کاالهای اساس��ی ،توقعی بیش از این داشتند ،بنابراین به پیشنهاد تمدید
قرارداد اجاره از سوی مستاجران جواب رد دادند و همین باعث وقوع یک
اتفاق بزرگ در تابستان  1400و رشد  200درصدی جابهجایی مستاجران
در بازار اجاره مسکن شد .این اتفاق ،یک پیامد دیگر هم داشت و آن ،رشد
 110درصدی اجاره بها در کل کش��ور ب��ود ،چراکه طبیعی بود با کاهش
عرضه در بازار اجاره ،قیمت اجاره بها افزایش یابد و طبق گزارش مرکز آمار،
میانگین اجاره بهای  31مرکز اس��تان کشور در تابستان پارسال به عنوان
فصل جابهجایی مستاجران به  31هزار تومان به ازای هر مترمربع برسد.
در حال حاضر نیز روایت مش��اوران امالک از تغییرات نرخ اجاره نش��ان
میدهد قیمتها در  15فروردین ماه امس��ال نسبت به اسفندماه پارسال
حدود  25درصد افزایش پیدا کرده و هماکنون با ورود فایلهای جدید به
بازار مجددا رشد قیمتهای پیش��نهادی آغاز شده است .برآورد مشاوران
امالک این است که با شرایط فعلی بازار تا پیش از شروع نقلوانتقال بازار
مسکن در اواخر خردادماه ،قیمت اجاره باز هم باالتر خواهد رفت و از آنجا
ک��ه قدرت طرف عرضه در بازار اجاره به ش��دت باالت��ر از قدرت چانهزنی
مس��تأجران است ،قیمت نهایی بازار اجاره به نرخهای پیشنهادی موجران
در آگهیهای اجاره نزدیکتر خواهد بود تا قدرت اجاره مستأجران .بنابراین
همانطور که تجربیات گذشته سیاستگذاری مسکن نشان میدهد هرگونه
مداخله دولتی در این بازار همانا نتیجه عکس خواهد داد و س��قفگذاری
اجاره بها در قراردادهای تمدیدی ،جدیدترین شاهد مثال این اتفاق است؛
مصوبهای که نهایتا به وقوع یک جابهجایی بزرگ در بازار اجاره مس��کن و
رشد قابل توجه اجاره بها در تابستان  1400منتهی شد .فاصله بعید بین
س��طوح فعلی اجاره بها در کش��ور با آنچه دولت در قالب بخشنامه تعیین
سقف اجاره بهای قراردادهای تمدیدی مدنظر داشته ،موضوعی تلخ و قابل
تأمل از واقعیت حال حاضر بازار اجاره مسکن است.

کووید 19-در میان مناطق مختلف جهان ،برخی از مناطق که در کاالهای
وابسته به زنجیره ارزش جهانی مشارکت قابلتوجهی دارند ،توانستند سهم
خ��ود را در واردات از دیگ��ر مناطق افزایش دهند .تا میانه س��ال ،2020
کش��ورهای آسیایی که در اوایل شیوع کرونا آسیب دیده بودند ،توانستند
آن را مهار کنند (درست زمانی که بسیاری از کشورهای اروپایی به اعمال
محدودیتهای شدید رفت و آمد پرداختند) و شاهد افزایش  4.6درصدی
سهم بازار محصوالت مرتبط با کاالهای وابسته به زنجیره ارزش جهانی در
اروپا و افزایش  2.3درصدی سهم بازار این محصوالت در آمریکای شمالی
بودند .این دس��تاوردها با توجه به اس��تانداردهای تاریخی ،بزرگ و سریع
بودند ولی با تطبیق کشورها با همهگیری کرونا ،این شرایط تا حدی تعدیل
شده که نشاندهنده موقتیبودن این تغییرات است.
ب��ا توجه به س��ازگاری کلی که تجارت جهان��ی و زنجیرههای ارزش در
طول همهگیری کرونا داشتهاند ،کارشناسان صندوق بینالمللی پول معتقد
هستند که سیاستهایی چون بازگرداندن فعالیت شرکتها به کشور مبدأ،
سیاستی انحرافی است و در عوض بهتر است سازگاری زنجیرههای عرضه
نس��بت به شوکها به وسیله متنوعس��ازی منابع تامین نهادهها و افزایش
قابلیت جایگزینی در تامین منبع نهادهها (حرکت آس��انتر میان کشورها
برای تامین نهادههای موردنیاز) ساخته شود .در حال حاضر ،توجه بسیاری
به سمت تامین نهادههای تولید از داخل وجود دارد ،به طوری که شرکتها
در نیمکره غربی جهان 82 ،درصد کاالی واسطهای خود را از داخل تامین
میکنند.
قابلیت جایگزینی میتواند از دو راه حاصل شود؛ از طریق انعطافپذیری
بیش��تر در تولید ،مانند زمانی که س��ازنده خودروهای تسال نرمافزاری را
بازنویس��ی میکن��د تا با توجه به ش��رایط کمبود نیمههادیه��ا در بازار،
خودروهای خود را قادر به اس��تفاده از نیمههادیهای جایگزین کند؛ یا به
وسیله استانداردسازی نهادهها در سطح بینالمللی .بهعنوان نمونه شرکت
جنرالموت��ورز اخیرا اعالم کرده اس��ت که با تامینکنندگان نیمههادیها
برای کاهش تراشههای مخصوص خود تا  95درصد همکاری خواهد کرد.
افزایش پای��داری زنجیره عرضه نه تنها برای مقابله با ش��رایط اضطراری
پزش��کی چون همهگیری اهمیت دارد ،برای انواع دیگر شوکها همچون
جنگ در اوکراین ،حمالت سایبری و رویدادهای شدید آبوهوایی مرتبط
با تغییرات اقلیمی نیز مهم اس��ت .در حالی ک��ه عمده کار ایجاد پایداری
باید توسط شرکتها بهعنوان فعاالن بخشخصوصی انجام شود ،دولتها
نی��ز میتوانند با اقداماتی چون پرکردن خألهای اطالعاتی در زنجیرههای
عرض��ه ،س��رمایهگذاری در تج��ارت و زیرس��اختهای دیجیتال ،کاهش
هزینههای تجارت و به حداقل رساندن نااطمینانی سیاستی ،نقش مفیدی
ایفا کنند .واکسیناسیون گسترده نیز برای کاهش اثرات سرریز شوکهای
مرتبط با گسترش همهگیری کرونا ،اهمیت زیادی دارد.
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با کاهش  190هزار تومانی در روز گذشته

سکه  13میلیون و  160هزار تومان شد

قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید ب��ا کاهش  ۱۹۰هزار
تومانی در روز سهش��نبه به  ۱۳میلیون و  ۱۶۰هزار تومان رس��ید.
س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت  ۱۲میلیون و ۹۰۰
هزار تومان معامله ش��د .همچنین نیمس��که بهار آزادی 7میلیون و
 ۲۵۰هزار تومان ،ربع س��که  4میلیون و  ۲۵۰هزار تومان و س��که
ی��ک گرمی  ۲میلیون و  ۵۸۰هزار تومان قیمت خورد .در بازار طال
نی��ز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۳۰۴هزار تومان
رسید و قیمت هر مثقال طال نیز  5میلیون و  ۶۵۰هزار تومان شد.
اُن��س جهانی طال هم ب��ا قیمت یکهزار و  ۹۷۸دالر و  ۹۶س��نت
معامله شد.
از سوی دیگر ،این روزها قیمت دالر در بازار آزاد تهران در حالی
به نوس��ان در کانال  27هزار تومانی ادام��ه میدهد که نرخ آن در
صرافیهای بانکی کماکان در میانه کانال  25هزار تومان قرار دارد.
بر این اس��اس ،قیمت دالر در صرافیهای بانکی با  ۶تومان کاهش
در روز سهش��نبه با رقم  ۲۵هزار و  ۳۲۴تومان معامله ش��د .قیمت
فروش یورو نیز با  ۱۳تومان کاهش به  ۲۸هزار و  ۶۳۲تومان رسید.
قیمت خرید هر دالر  ۲۵هزار و  ۷۲تومان و نرخ خرید هر یورو نیز
 ۲۸هزار و  ۳۴۷تومان اعالم شد.

در سال گذشته پرداخت شد

 3.2میلیارد دالر ارز ترجیحی دارو

در فروردین ماه امس��ال و طبق روال گذش��ته ،یک میلیارد دالر
ب��رای تامین ارز اق�لام دارویی و تجهیزات پزش��کی مدنظر وزارت
بهداش��ت اختصاص یافته اس��ت ،ضمن آنکه در سال گذشته نیز به
میزان  3.2میلیارد دالر ارز دارو تامین شده است .طبق اعالم بانک
مرکزی ،مطابق قانون بودجه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی
دولت ،س��قف ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال
 ۱۴۰۰به میزان  3.2میلیارد دالر بود که به طور کامل توسط بانک
مرکزی تامین ش��د .بر این اساس ،روند تخصیص ارز واردات دارو و
تجهیزات پزش��کی ،متناسب با مصوبات مربوطه و اعالم اولویتهای
درخواس��تی از سوی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی به
گونهای بوده که در بهمن و اس��فندماه س��ال گذشته جمعا بالغ بر
 ۴۵۰میلیون دالر تخصیص ارز به درخواس��تهای واصله آن وزارت
انجام شده است .با توجه به اهمیت مقوله دارو و تجهیزات ضروری
پزشکی برای کشور ،تامین ارز برای درخواستهای وزارت بهداشت
در چارچ��وب ضواب��ط مربوطه ،هم��واره در اولوی��ت اقدامات بانک
مرکزی بوده و هس��ت و مناسبترین ارزهای در دسترس برای این
اقالم اختصاص داده میشود.
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نماگر بازار سهام
به دنبال روند صعودی بازار سهام

ارزش سهام عدالت افزایش یافت

روند صعودی بازار س��رمایه باعث افزایش ارزش واقعی سهام عدالت نیز
شده و در حالی که ارزش واقعی سهام  ۲۹۲هزار تومانی در اواسط فروردین
ماه بیش از  ۱۱میلیون تومان بود ،طبق آخرین آمار به بیش از  ۱۲میلیون
تومان رسیده است.
پس از آزادس��ازی سهام عدالت ،مشموالن این سهام که روش مستقیم
را برای مدیریت س��هام خود انتخاب ک��رده بودند ،میتوانند با مراجعه به
سامانه  www.samanese.irارزش واقعی سهام و جزییات دارایی خود را
مشاهده کنند .این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی
یا کاهشی میشود .برای مثال ،ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک
میلیون تومانی در  ۲۰اسفند سال  ۱۸ ،۱۳۹۹میلیون و  ۷۸۰هزار تومان
قیمت داش��ت ،در حالی که قیمت این سهام در  ۱۶تیرماه سال  ۱۴۰۰تا
 ۱۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان کاهش یافته بود .س��هامی که در روزهای
ت ماه و خردادماه سال
نخس��تین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهش�� 
 ۱۳۹۹بیش از  ۲۰میلیون تومان قیمت داشت.
در این راس��تا ،در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت
با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی بیش از  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و در
 ۲۸آبان ماه حدود  ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان قیمت داش��ت ،اما روند
نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش شد .به طوری که ارزش واقعی سهام
عدالت به ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی در  ۲۹بهمن ماه سال گذشته۱۰ ،
میلیون و  ۳۵۱هزار تومان قیمت داش��ت .سپس در نهم فروردین ماه سال
جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی  ۱۱میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار در روزهای گذشته ،این رقم
به حدود  ۱۲میلیون و  ۲۷۵هزار تومان رسیده است .البته همچنان امکان
فروش این سهام برای مشموالن وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر
تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند.

بــــورس

www.forsatnet.ir
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شاخص بورس تهران به پیشروی در ابرکانال  1.5میلیون واحدی ادامه داد

پنجمین رشد متوالی شاخص سهام

یک کارشناس بازار سهام پیشبینی کرد

بازدهی  30درصدی بورس در 1401

ب��ه عقیده یک کارش��ناس بازار س��هام ،روند صعودی ب��ازار به صورت
تدریجی ،آهسته و پیوسته خواهد بود و براساس پیشبینیهای انجامشده
به نظر میرس��د روند کلی بازار تا پایان س��ال  ۱۴۰۱با حداقل  ٣٠درصد
بازدهی مثبت ،س��ود نظ��ام بانکی را پشتس��ر بگذارد .احمد اش��تیاقی
به اعمال مالیات بر س��پردههای بانکی حقوقیه��ا و تاثیر آن بر معامالت
بورس اشاره کرد و به سنا افزود :رقیبی که همیشه تهدیدکننده معامالت
بازار س��هام بوده ،سود بدون ریسکی است که سپردههای بانکی در اختیار
س��رمایهگذاران قرار میدهند .زمانی که نرخ سود سپرده با روند صعودی
همراه شود بسیاری از افراد ترجیح میدهند تا سرمایههای خود را به جای
س��رمایهگذاری در بازار سهام ،وارد سپردههای بانکی کنند تا از این طریق
بتوانند سود تضمینشدهای دریافت کنند.
اشتیاقی با اعتقاد بر اینکه با اعمال مالیات بر سپردههای بانکی حقوقیها
ش��اهد رخ دادن دو اتف��اق خواهیم ب��ود ،افزود :در ابتدا این ش��رکتها و
مؤسس��ات ترجیح میدهند تا دیگر در قالب سپرده بانکی سرمایهگذاری
نکنند ،در کنار این مسئله به دلیل قرار گرفتن قیمت سهام شرکتها در
نقطه ارزندگی و نیز پیشبینی کس��ب بازدهی از ب��ورس در حد و حدود
سپردههای بانکی ،به صورت مستقیم اقدام به خرید سهام در بازار میکنند.
به گفته این کارش��ناس بازار سهام ،این اتفاق زمینهساز ورود نقدینگی به
بازار س��رمایه و ش��تاب در روند صعودی ش��اخص بورس خواهد شد .اگر
س��رمایهگذاران تمایل به کسب بازدهی بدون ریسک در بازار سهام داشته
باشند ،میتوانند سرمایهگذاری در صندوقهای با درآمد ثابت را جایگزین
س��رمایهگذاری در س��پردههای بانکی کنند و با ورود سرمایههای خود به
بورس ،بازدهی معقولی را از این بازار کسب کنند.
او با بیان اینکه با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی در زمینه معافیت
مالیاتی سپردههای بانکی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ،زمینه
ورود س��رمایه به این بازار بهطور کامل فراهم ش��ده اس��ت ،ادامه داد :به
نوعی این امکان برای صندوق با درآمد ثابت فراهم اس��ت تا  ١٥درصد از
وجوه صندوق را در قالب خرید سهام سرمایهگذاری کند که از این طریق
هم میتوان ش��اهد ورود نقدینگی به بازار سهام باشیم و به مراتب این امر
کمککننده به روند معامالت بازار س��هام خواهد بود .به نظر میرس��د با
فرض احیای برجام و نیز با اقداماتی که در زمینه بهبود روند معامالت بازار
سهام انجام شده است ،میتوان امیدوار به تداوم روند صعودی بازار باشیم،
اما سهامداران نباید در انتظار شتاب رشد شاخص بورس در بازار باشند.
اش��تیاقی در پایان با تاکید بر اینکه رشد ش��اخص بورس نمیتواند به
صورت مستمر ادامهدار باشد ،گفت :روند صعودی بازار به صورت تدریجی،
آهسته و پیوسته ادامه پیدا خواهد کرد و همچنین براساس پیشبینیهای
انجام شده به نظر میرسد روند کلی بازار تا پایان سال  ۱۴۰۱با حداقل ٣٠
درصدی بازدهی مثبت همراه باشد.

بازار سهام جهانی جان دوباره میگیرد؟

با آماده شدن س��رمایهگذاران برای گزارشهای درآمدی ،معامالت آتی
س��هام ایاالت متحده افزایش مییابد .معامالت آتی س��هام ایاالتمتحده
عصر دوشنبه پس از پایان دادن به یک جلسه معامالتی در محدوده قرمز،
افزایش یاف��ت .قراردادهای اس اند پی  ۵۰۰و نزدک به ترتیب  0.3و 0.4
درصد افزایش یافتند .معامالت آتی وابس��ته به میانگین صنعتی داوجونز
 ۱۰۰واحد جهش کردند و وارد معامالت یکش��به شدند .در همین حال،
بازدهی خزانهداری به صعود خود ادامه داد و معیار  ۱۰ساله ایاالتمتحده
به  2.86درصد یعنی باالترین رقم از دسامبر  ۲۰۱۸رسید.
نامهای بزرگی که قرار است این هفته میزان درآمدهای خود را منتشر
کنند ش��امل خطوط هوایی یونایتد ،امریکن اکس��پرس و تسال میشوند.
نتفلیکس قرار اس��ت درآمدهای فصلی خود را پس از بس��ته ش��دن بازار
سهش��نبه گزارش دهد .به گزارش اس��تاک ۵۳ ،درصد از  ۳۴شرکت اس
اند پ��ی  ۵۰۰که تاکنون گزارش درآمدی خود را اعالم کردند ،هم از نظر
فروش و هم از نظر درآمد هر سهم شکست خوردهاند .این مقدار کمی بهتر
از نرخ نوسانات معمولی هفته اول به میزان  ۴۷درصد و نرخ هفته اول سه
ماهه گذش��ته یعنی  ۵۰درصد است .استراتژیستها میگویند« :با وجود
شرایط سخت معتقدیم که این فرصتها به نفع شرکتهاست که برآوردها
را شکست دهند ،همانطور که در طول تاریخ به دلیل رشد درآمد دو رقمی
انجام دادهاند ».پل ش��اتز ،رئیس هریتیج کاپیتال هم میگوید« :باید نکته
اول برای س��رمایهگذاران این باشد که دریابند س��هام ،بیشتر از اخبار آن
واکنش نشان میدهد».

فرصت امروز :در جریان معامالت س��ومین روز هفته و همزمان با اولین
روز افزایش یک واحد درصدی دامنه نوسان (به مثبت و منفی  6درصد)،
ش��اخص بورس تهران با رش��د  1.8درصدی پس از هش��ت ماه انتظار بار
دیگر به ابرکانال  1.5میلیون واحدی رس��ید .این برای سومین بار از زمان
ش��روع ریزش بزرگ بازار س��هام اس��ت که نماگر اصلی تاالر شیشهای از
م��رز یک میلی��ون و  500هزار واحد عبور میکند .از ابتدای ش��روع دوره
رکودی بورس تهران از میانه تابس��تان دو س��ال قبل تاکنون که بیشتر از
 20ماه زمان میگذرد ،ش��اخص کل بورس تنه��ا دو بار موفق به ورود به
ابرکانال یک میلیون و  500هزار واحد ش��ده و هر بار نیز پس از چند روز
نوسان و در روندی نزولی تا محدوه کانال  1.2میلیون واحدی عقب رفته
اس��ت .این بار اما به نظر میرسد که شانس شاخص بورس برای پیشروی
در ابرکانال  1.5میلیونی بیش��تر از دفعات قبل باشد .آنچه این احتمال را
بیشتر میکند ،بازگشت اعتماد سهامداران به واسطه حذف محدودیتهای
معامالتی از جمله همین افزایش دامنه نوسان قیمت است که از میانه این
هفته (دوشنبه  29فروردین) مثبت و منفی  ۶درصد شده و قرار است به
مرور به  10درصد برسد.
در جریان معامالت روز سهشنبه  30فروردین ماه ،پنجمین رشد متوالی
ش��اخص سهام رقم خورد و ش��اخص کل بورس تهران با رشد  11هزار و
 221واحدی به س��طح یکمیلیون و  ۵۱۳هزار واحد رسید .شاخص کل
هموزن نیز با  ۲هزار و  ۷۹۸واحد افزایش به  ۴۰۰هزار و  ۵۷۴واحد رسید.
شاخص کل فرابورس هم با  ۶۰واحد افزایش به رقم  ۲۰هزار و  ۷۶۵واحد
دست یافت تا رشد دسته جمعی شاخصها در روزهای آخر فروردین ماه
ادامه داشته باشد.
 10میلیارد اوراق بهادار معامله شد
پس از آنکه در روز سهش��نبه هفته گذشته با صدور بخشنامه جنجالی
عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی ،منفیترین روز بورس در طول سه
ماه گذش��ته رقم خورد و ش��اخص کل بورس با افت قابل توجه  33هزار
واحدی مواجه شد ،حاال پنج روز متوالی است که بر مدار صعودی حرکت
کرده و در ارتفاع یکمیلیون و  ۵۱۳هزار واحد ایس��تاده اس��ت .در پایان
معامالت روز سهشنبه ،معاملهگران بیش از  10.6میلیارد سهام ،حق تقدم
و اوراق مالی در قالب  ۵۶۴هزار فقره معامله به ارزش حدود  ۶هزار و ۲۰۰
میلیارد تومان در بورس تهران معامله کردند.

ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس (ف��ارس) با  3ه��زار و ۶۸۱
واحد ،پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) با  ۲هزار و  ۵۲۴واحد ،پاالیش نفت
بندرعباس (ش��بندر) با  ۷۰۷واحد ،پاالیش نفت تهران (ش��تران) با ۶۳۹
واحد ،بانک پارس��یان (وپارس) با  ۳۳۷واحد ،بانک ملت (وبملت) با ۲۹۰
واحد و پتروش��یمی نوری (نوری) با  ۲۷۵واحد با بیشترین تاثیر مثبت بر
ش��اخص بورس همراه شدند .در س��مت مقابل نیز شرکت سرمایهگذاری
غدی��ر (وغدی��ر) با  ۲۷۰واحد ،معدنی و صنعت��ی گل گهر (کگل) با ۲۵۰
واحد ،گروه مپنا (رمپنا) با  ۱۹۰واحد ،توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با
 ۱۶۸واحد و توس��عه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) با  ۱۶۰واحد تاثیر
منفی بر شاخص بورس داش��تند .همچنین شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی (شس��تا) ،پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) ،پاالی��ش نفت تهران
(شتران) ،پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) ،گسترش سرمایهگذاری ایران
خودرو (خگستر) ،ایران خودرو (خودرو) و سایپا (خساپا) در گروه نمادهای
پُرتراکنش قرار داش��تند .گروه خودرو هم در معامالت این روز و همچون
روزهای معامالتی قبل ،صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و در این
گروه  ۲میلیارد و  ۲۸۲میلیون برگه سهم به ارزش  7هزار و  ۳۳۱میلیارد
ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از  ۶۰واحد افزایش
داشت و به رقم  ۲۰هزار و  ۷۶۵واحد رسید .در این بازار 3میلیارد و ۲۰۵
میلیون برگه س��هم و اوراق مالی به ارزش  ۲۷ه��زار و  ۶۸۷میلیارد ریال
دادوستد شد .تعداد دفعات معامالت فرابورس در این روز بیش از  ۲۵۷هزار
و  ۲۸۵نوبت بود .نمادهای صنعتی مینو (غصینو) ،فوالد هرمزگان جنوب
(هرمز) ،بیمه پاس��ارگاد (بپاس) ،پتروشیمی مارون (مارون) ،بیمه اتکایی
ایرانیان (اتکای) و پاالیش نفت الوان (ش��اوان) با تاثیر مثبت بر ش��اخص
فرابورس همراه بودند .همچنین پتروشیمی زاگرس (زاگرس) ،گروه توسعه
ملی مهر آیندگان (ومهان) ،زغال سنگ پروده طبس (کزغال) ،بهمن دیزل
(خدیزل) ،پتروش��یمی تندگویان (شگویا) ،توسعه مولد نیروگاهی جهرک
(بجهرم) و تجلی توس��عه معادن و فلزات (تجلی) تاثیر منفی بر ش��اخص
فرابورس داشتند.
بازگشت بورس به روزهای اوج؟
همزم��ان ب��ا افزایش یک درصدی دامنه نوس��ان در روز میانی هفته،
ش��اخص کل بورس تهران با یک رش��د پرقدرت و پس از حدود هشت

ماه ،کانال  1.5میلیون واحدی را فتح کرد .با وجود فراز و نش��یبهای
سه ماه گذش��ته ،نمودارهای شاخص بورس نشان میدهد شاخص کل
از شش��م بهمن ماه پارس��ال و پس از  17ماه ن��زول وارد روند صعودی
ش��ده و این روند از ابتدای امسال شتاب بیشتری گرفته است .براساس
آمارها ،ارزش روزانه معامالت خرد نیز بین  40تا  50درصد نس��بت به
معامالت نیمه دوم سال گذشته افزایش داشته که نشان میدهد تمایل
ل  1401برای دادوستد در بورس تهران افزایش
سرمایهگذاران در س��ا 
یافته اس��ت ،اما سطح معامالت خرد هنوز با س��طوح اوج بازار در سال
 ،1399فاصله زیادی دارد.
آخرین بار ش��اخص کل بورس در ش��هریورماه  1400در محدوده 1.5
میلیون واحدی قرار داشت .در پایان معامالت روز دوشنبه ارزش کل بازار
سهام به  7134هزار میلیارد تومان معادل  256میلیارد دالر رسید .با این
میزان رش��د ،بازده س��هامداران در سه ماه گذشته به  25درصد رسید .در
ای��ن روز همچنین ارزش معامالت خرد به  6ه��زار و  682میلیارد تومان
رسید که باالترین میزان معامالت خرد در هفت ماه گذشته تلقی میشود.
با وجود رشد  1.8درصدی شاخص بورس تهران در مبادالت دوشنبه اما
از سرعت رشد آن در مبادالت روز سهشنبه کاسته شد که بهنظر میرسد
ک میلیونو
این موضوع ناشی از قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومت ی 
 500هزار واحد باشد .بررسیها نشان میدهد شاخص کل بورس تهران در
این محدوده با مقاومتهای تکنیکی روبهرو اس��ت و این محدوده مقاومت
بهوی��ژه در محدوده یک میلی��ون و  550تا یک میلیون و  600هزار واحد
میتواند مانع از رش��د بیشتر شاخص شود .با این حال ،کارشناسان بر این
باورند که از نظر تکنیکی چنانچه شاخص بورس بتواند با قدرت از محدوده
ی��ک میلیون و  600هزار واحد عبور کند ،میتواند تا س��قف قله تاریخی
خ��ود یعنی محدوده  2میلیون و  100هزار واحد (که در مردادماه 1399
به ثبت رسید) ،پیشروی کند .هرچند برای رسیدن شاخص به این سطح،
بازار سهام به حمایتهای بنیادی نیاز دارد؛ کما اینکه هفته گذشته وزارت
صمت بخش��نامهای مبنی بر اعمال عوارض صادراتی  2تا  22درصدی بر
 69محصول صنعتی و معدنی را ابالغ کرد که این موضوع با واکنش منفی
بورس و فعاالن بازار سهام روبهرو شد .آخرین خبرها حاکی از آن است که
ب ه دنبال افزایش انتقادها در این زمینه ،احتمال اصالح یا لغو این بخشنامه
افزایش یافته است.

بخشنامههای التهابآور صادر نکنید

ی��ک کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان اینکه ت��ورم با اقتصاد دس��توری و
بخشنام ه نهتنها کنترل نمیشود بلکه به التهابات آن نیز دامن زده میشود،
راهکارهایی برای مهار تورم ارائه کرد .وحید ش��قاقی درباره وضعیت فعلی
نرخ تورم و راهکارهای کنترل آن به ایسنا ،گفت :همواره نگاه دولتمردان به
کنترل تورم و کاهش گرانیها دستوری است و فکر میکنند که با گسترش
نظارتها میتوانند مانع تورم ش��وند؛ در حالی که تا زمانی که ریشه تورم
خشکانده نشود ،تورم همچنان پابرجاست .ریشه و منشأ گرانیها ،دو بعد
داخلی و بینالمللی دارد ک��ه در حوزه بینالمللی قیمت کاالهای جهانی
افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است ،بخشی
از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل میش��ود .به گفته شقاقی ،موضوع
بینالمللی دیگری که بر افزایش تورم در ایران تاثیر گذاش��ته ،بالتکلیفی
برجام است ،زیرا انتظار جامعه این بود که برجام به نتیجه خواهد رسید اما
اکنون به نتیجه رسیدن آن طوالنی شده و این موضوع به افزایش انتظارات
تورمی دامن زده است .از سوی دیگر ،هرچه به آبان  ۱۴۰۱نزدیک شویم،
انتظارات تورمی نیز افزایش مییابد زیرا در این زمان ،انتخابات مجلس سنا
و کنگره آمریکا برگزار میش��ود و پیشبینیها حاکی از برنده شدن حزب
جمهوریخواه در این انتخابات اس��ت و این حزب مخالف احیای برجام و
موافق تشدید فشارهای اقتصادی به ایران است.
او با اشاره به عوامل داخلی تورمزا نیز افزود :یکی از این عوامل ،افزایش
حقوق کارگران اس��ت که این موضوع هزینههای تولید را افزایش میدهد
ی باشیم .افزایش عوارض و حقوق
و با این افزایش ،باید منتظر تورم و گران 
گمرکی برای برخی از اقالم نیز از دیگر عوامل تورمزاست که این موضوع
ب��ه افزایش قیمت مواد اولی��ه و اقالم و تجهی��زات وارداتی منجر خواهد
ش��د .عامل داخلی دیگری که بر تورم تاثیرگذار اس��ت ،بالتکلیفی حذف

چند راهکار برای مهار تورم

ارز  ۴۲۰۰تومانی اس��ت که حذف آن از آبان س��ال گذشته مطرح شده و
تاکنون نیز تکلیف آن مشخص نشده که تعلل دولت و عدم شفافیت در این
زمینه به انتظارات تورمی دامن زده است .ناترازی بودجه نیز یکی دیگر از
عوامل تورمزاست و با توجه به اینکه بودجه امسال با ناترازی همراه است،
این موضوع یک سیگنال تورمی به اقتصاد منتقل میکند.
ش��قاقی با بیان اینکه صادرشدن بخش��نامههایی با ایرادهای بسیار ،از
دیگر عوامل تورم است که یکی از این بخشنامهها ،افزایش پلکانی عوارض
گمرکی برای فلزات و سایر اقالم است ،ادامه داد :این موضوع برای اقتصاد،
ت��ورم را ب��ه همراه دارد .ع�لاوه بر این ،همچنان ما ش��اهد افزایش اضافه
برداش��ت بانکها از بانک مرکزی ،افزایش حجم عملیات ریپو در اقتصاد و
ی در نظام بانکی هستیم .آمارها نیز نشان میدهد که در پایان سال
ناتراز 
گذشته ،اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به  ۱۲۰هزار میلیارد تومان
رسید و مانده ریپو در  ۲۵فروردین ماه  ۱۴۰۱باالی  ۹۵هزار میلیارد تومان
شد که به معنای روشن بودن موتور خلق نقدینگی است.
این اقتصاددان ش��قاقی با اش��اره به اینکه همچنان س��اختار بانکهای
کش��ور تشدیدکننده ناترازی و افزایشدهنده نقدینگی است ،گفت :نگاه و
ن میزند،
عملک��رد دولتمردان برای مقابله با تورم نیز به افزایش تورم دام 
زیرا مس��ئوالن به مداخالت دستوری دست میزنند که التهابات را بیشتر
میکند .اولین توصیه من به دولت این است که از هرگونه مواجهه دستوری
برای کنترل تورم و صدور بخشنامههای التهابآور برای بازارها جلوگیری
کند .از س��وی دیگر تا زمانی که برجام به نتیجه مش��خصی نرس��یده ،ارز
 ۴۲۰۰تومانی نباید حذف شود و آن را به صورت شفاف اعالم کنند.
وی درب��اره کاهش ناترازیه��ای بانکی و بودجه نیز گفت :دولت باید به
اضافه برداشت از بانکها و بانک مرکزی و همچنین تسهیالت تکلیفی ورود

کند و اجازه دهد که انضباط مالی پیاده ش��ود و ترازنامه بانکهای بد (با
ناترازی باال) با محدودیت رشد مواجه شود .همچنین انتظارات تورمی باید
مدیریت شود ،زیرا در حال حاضر بالتکلیفی برجام ،تاثیر خود را بر اقتصاد
ایران گذاشته است .البته مدیریت ریال در کنار ارز نیز باید لحاظ شود.
ش��قاقی با بیان اینکه افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر ،یک عالمت
تورمی را به اقتصاد منتقل میکند ،توضیح داد :تا زمانی که شرایط اقتصادی
ملتهب است ،حقوق گمرکی نیز نباید افزایش یابد زیرا این افزایش منجر به
افزایش هزینههای وارداتی میشود که تاثیر خود را بر تولید داخلی خواهد
گذاش��ت .با اقتصاد دس��توری و بگیر و ببند و بخشنامههای شبانه نهتنها
تورم کنترل نمیشود بلکه به التهابات نیز دامن میزند .برخی تصمیمات
غلط و تورمزا که در ماهها و سالهای گذشته گرفته شده و اکنون نتیجه
آنها را مش��اهده میکنی��م نیز در این موضوع بیتاثیر نبوده اس��ت .دیگر
نمیتوان ب��ار تورمی افزایش حقوق کارگران و معلمان را کنترل کرد زیرا
این افزایش حقوقها دومینووار منتقل میش��ود و سایر حقوقها همچون
حقوق بازنشس��تگان نیز افزایش پیدا میکند .گفتنی اس��ت وزیر اقتصاد
اخیرا از حذف تدریجی ارز  4200تومانی خبر داد و گفت :حتما در س��ال
 ۱۴۰۱حرک��ت دولت در این مس��یر قدم به قدم خواه��د بود و حتما ارز
 ۴۲۰۰تومانی یکباره حذف نخواهد شد .او با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱
حتم��ا تغییری در وضعیت ارز  ۴۲۰۰تومانی کش��ور اتف��اق خواهد افتاد،
خاطرنش��ان کرد :حتما در پایان س��ال  ۱۴۰۱وضعیت ارز  ۴۲۰۰تومانی
فعلی را نخواهیم داشت ،اما اینکه با چه گامهای تدریجی و از چه مقوالت
و محصوالتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه
شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت
تأثیر قرار ندهد ،هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
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نماگر بازار سهام
تردد کامیونها در شبهای قدر ممنوع شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تهمیدات ترافیکی در ش��بهای
قدر خبر داد و اعالم کرد تردد کامیونها وس��ایل نقلیه س��نگین در
شبهای قدر در پایتخت ممنوع است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا ،سردار محمد
حسین حمیدی اظهار کرد :تردد کامیونها و وسایل نقلیه سنگین که
در حالت عادی از ساعت  23تا  5بامداد آزاد بوده در شبهای قدر در
معابر ش��هر تهران ممنوع است و پلیس ضمن اعمال قانون نسبت به
توقیف کامیونها اقدام خواهد کرد.
وی افزود :با توجه به اینکه بسیاری از حاضرین در مراسم شب قدر
و مراس��م عزاداری ش��ب ش��هادت موالی متقیان علی (ع) با پوشش
تیره حاضر خواهند شد رانندگان باید با دقت و توجه الزم و با رعایت
قوانی��ن راهنمایی و رانندگی تردد کنند و از توقف و پارک خودرو در
محلهای ممنوع که منجر به سلب آسایش دیگران و بر هم زدن نظم
است خودداری کنند.
رئی��س پلی��س راهور ته��ران ب��زرگ ادام��ه داد :در این خصوص
هم��کاران در معابر مختلف درخصوص راهنمای��ی پارک خودروهای
ش��رکتکنندگان در مراس��م راهنمایی الزم را خواهند داشت ضمن
اینکه معابر بزرگراهی نیز با توجه به افزایش تردد تا سحر تحت نظارت
و توجه پلیس است .به گفته وی ،پلیس راهور تهران بزرگ در شبهای
قدر تمهیدات ویژه ترافیکی خواهد داش��ت و با حضور  100درصدی
در اطراف محلهای برگزاری مراسم شب قدر به خصوص امامزادهها،
تکایا و حس��ینیهها نسبت به تسهیل تردد و نظم بخشیدن به رفت و
آمد حاضرین در مراسم اقدام خواهد داشت ضمن اینکه ممکن است
در برخی معابر که در اختیار مراس��م قرار گیرد محدودیتهای تردد
مقطعی داشته باشیم.

اتصال دستگاههای کارتخوان خردهفروشیها
به سامانه خرید هوشمند

«قیم��ت خودرو داره به نحوی افزایش پیدا میکنه که اگه دنبال خرید
خودرو باش��ین ،از یک نمایش��گاه که خارج بشین تا رسیدن به نمایشگاه
دیگ��ه امکان خرید رو کامل از دس��ت میدین ».این فق��ط یکی از انبوه
واکنشهایی اس��ت که مردم این روزها در شبکههای اجتماعی نسبت به
بیشتر شدن قیمت خودرو نشان دادهاند .واکنشهایی که زیادند و بسیاری
از آنها با چاشنی شوخی و خنده ،اما در دل خود حقیقت تلخی را به تصویر
میکش��د و س��ؤال بزرگی را مطرح میکند که ریش��ه این افزایش قیمت
بیسروسامان در بازار خودرو را باید در کجا جستوجو کرد؟
بس��یاری از کاربران دارند پای پس��تها و توییتهای خود از هش��تگ
مافیای خودرو اس��تفاده میکنند و خواستار کنترل و شفافسازی در این
باره هستند .همین چند وقت پیش بود که خبر افزایش قیمت سمند ،فقط
در عرض یک روز به مبلغ ۴۰میلیون تومان دود را از س��ر بس��یاری بلند
کرد ،البته این اتفاق در آن بازه زمانی برای س��مند خیلی س��روصدا کرد،

اما خودروهای دیگر هم از این اتفاق بینصیب نماندند .فقط محض نمونه
خدمتتان عرض کنیم که ،دوشنبه۲۹ ،فروردین ،قیمت پژو ۲۰۷اتوماتیک
به ۵۴۷میلیون تومان رسید .قیمت پراید ۱۱۱دو میلیون تومان بیشتر از
روز گذشته بود و به ۱۹۷میلیون تومان رسید .تیبا  5میلیون تومان کم شد
و به ۱۹۰میلیون تومان رس��ید .پژو پارس هم با ۱۲میلیون تومان کاهش
نسبت به روز گذش��ته به زیر ۳۰۰میلیون تومان بازگشت و ۲۹۰میلیون
تومان معامله شد .این افزایش قیمتها البته مثل همیشه خود به خود با
کیفیت خودروها هم قیاس میشود .قیمتهایی که به سرعت باال میرود و
آپشنها و کیفیتی که ارتقا پیدا نمیکند و تکان نمیخورد.
س��ردار سید تیمور حسینی ،جانش��ین پلیس راهنمایی و رانندگی ،در
صحبته��ای تازه خود در انتقاد به موضوع کیفی��ت خودروها که به نظر
میرسد حاال بسیار بیشتر از قبل محل بحث شده ،از این گفت که فاصله
بس��یار زیادی تا رس��یدن به نقطه مطلوب در صنعت خودروسازی داریم:

«وقتی از ترمز  A. B. Sو کیسه هوا صحبت میکنیم اینها جزو آپشنها و
امکاناتی است که خیلی قدیمی شده است .امروز دنیا به سمت خودروهای
هوش��مند و خ��ودران رفته که دیگر نیازی به حض��ور راننده در آن وجود
نداش��ته باشد .امروز وقتی خودمان را با فناوری روز دنیا مقایسه میکنیم
میبینیم که فاصله ما با آنها کهکشانی است.
در ای��ن میان ،اما آنچه که بیش��تر مایه تأس��ف اس��ت این اس��ت که
خودروس��ازان ما هیچوقت ایراد خودشان را نپذیرفتند و از بابت این ایراد
هیچوقت از مردم عذرخواهی نکردند .همیش��ه حق به جانب گفتند که ما
بهترینیم .خودروس��ازی ما فاصلهاش با استانداردهای روز دنیا کهکشانی
اس��ت و نتیجه امتیازاتی که طی این سالها به شکل انحصار و رانت داده
ش��ده حیف و میل میلیاردها میلیارد س��رمایه این کش��ور و تس��هیل در
تصادفها و افزایش جانباختگان و تحمیل هزینههای هنگفت به کش��ور
است».

قیمت خودرو در کارخانه نباید افزایش یابد
به گفته س��خنگوی دولت ،مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر
نشده است و مشکالت صنعت خودرو ریشهای است.
ب��ه گزارش تجارتنیوز ،س��خنگوی دولت دیروز در نشس��تی خبری
اعالم ک��رد که دولت مجوزی برای افزایش قیم��ت خودرو صادر نکرده
و مش��کالت صنعت خودرو ریشهای است ،بنابراین خودروسازیها نباید
محصوالت خود را افزایش قیمت دهند.
یکی از نمایندگان مجلس نیز گفته اس��ت که خودروی ملی یعنی باز
نشدن ایربگها در  ۹۳درصد موارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره افزایش قیمت خودرو اعالم
ک��رد :دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانهای خودرو صادر نکرده

اما مشکالت صنعت خودرو ریشهای است.
ای��ن موضوع ب��ه معنای ع��دم افزایش قیم��ت خ��ودرو در کارخانه
خودروسازی است است.
به��ادری جهرمی با بی��ان اینکه دولت بر افزایش تولی��د تأکید دارد،
اف��زود ۱۸۰ :هزار خ��ودرو در پارکینگ دو خودروس��از بود که امروز به
زیر  ۵۰هزار دس��تگاه کاهش یافته است و این از اقدامات دولت بوده و
در کنار آن افزایش ضمانتنامهها داش��تیم که این از موارد هشتبندی
دستور رئیس جمهور برای صنعت خودرو است.
نماین��ده مردم چابهار در مجلس گفت :خ��ودروی ملی یعنی افتضاح
ملی ،یعنی باز نش��دن ایربگها در  ۹۳درصد موارد ،یعنی کشته شدن

بیش از حدود  ۲۰هزار نفر در س��وانح رانندگی ،یعنی ارابه مرگ .هیچ
خانوادهای نیس��ت که داغدار از دست دادن عزیزی در تصادفات نباشد؛
آیا مخالفت با واردات خودرو سهیم شدن در این فاجعه انسانی نیست؟

ات��اق اصن��اف ای��ران جزیی��ات اتص��ال دس��تگاههای کارتخوان
خردهفروشیها به سامانه خرید هوشمند را تشریح کرد.
به گزارش ایس��نا ،اتاق اصناف ایران در اطالعی��های اعالم کرد که
بنا بر بخش��نامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت -و با توجه به نزدیک
بودن به امکان تخصیص ارز ترجیحی کاالهای اساسی و انواع یارانهها
به صورت هوش��مند و همچنین در دستور کار بودن طرحهای عرضه
مستقیم کاال به گروههای منتخب جامعه تحت عنوان «سامانه اعتبار
یارانهای هوشمند» یا «سایه»  -مقتضی است تمامی واحدهای صنفی
ذیرب��ط اطالعات دس��تگاههای کارتخوان خ��ود را در http://pos.
 /iranianasnaf.irثب��ت کنند و یا به ش��ماره*۵۰۰*۱۰ #پیامک
بزنند تا دس��تگاههای کارتخوان خردهفروشیها به سامانههای خرید
هوشمند متصل شوند.
همچنین در این اطالعیه پیشبینی شده که با توجه به شرایط رکود
(کاهش قدرت خرید جامعه) به همراه تورم (افزایش قیمت) ،این طرح
موجب تحریک تقاضا و افزایش مشتریان آنها خواهد شد و در نهایت
موجب رونق کسب و کار واحدهای صنفی خواهد شد.
در این طرح ،تطابق مشخصات مالک پوز بانکی و یا صاحب حساب
بانکی متصل به پوز ،با دارنده پروانه کس��ب واحد صنفی به هیچوجه
الزامی نیس��ت و ثبت مش��خصات پوز بانکی در سامانه صرفا به منزله
پذیرش آن توس��ط واحد صنفی و اتصال به سامانه هوشمند «سایه»
اس��ت .هر سهمی از مبلغ خرید کاال که از محل حساب سایه (اعتبار
یا یارانه) به حس��اب واحد صنفی واریز میشود ،همزمان با واریز سایر
مبالغ خرید است .ضمنا ،زمانبندی اصالح و تکمیل اطالعات پوزها به
تفکیک رس��تههای صنفی ،استان یا شهرستان و همچنین زمانبندی
آغاز پایلوتهای مختلف و مراحل اجرای طرح ،صرفا از طرف معاونت
تجارت و خدمات وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم خواهد شد.
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مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

بهره وری تولید با بهره وری نیروی کار فراهم می شود

آذربایجان شــرقی  -فالح :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجان شــرقی اظهار کرد :بهــره وری تولید با بهره وری نیروی کار
فراهم می شود.
حســین فتحی در نشست تخصصی با اعضای شورای شهر تبریز در
جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز ،تشکیل کمیسیون
ورزش و جوانان شورای شهر تبریز را گامی مهم در ایجاد شادابی و نشاط
اجتماعی و احیاء ورزش و توسعه ســرانه ورزشی که برای اولین بار در
تبریز تشکیل گردیده عنوان کرد.
وی ورزش را عامل توســعه و امری ضروری برای جامعه کار و تالش
توصیف نمود و از آمادگی این اداره کل برای تحقق برنامه های یاد شده
در راســتای توسعه ورزش کارگری خواند و تصریح کرد :امیدواری برای
نهادینه شدن ورزش همگانی با همراهی هم گام های موثری را در استان
برداریم تا به نتایج ارزشمند آن بر اساس تحقیقات علمی ،ثابت شده در
جامعه برسیم .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ایجاد
رونق اقتصادی و ارتقاء نشاط در نیروی کار از وظایف متولیان جامعه کار
و تولیدات و در این راستا فدراسیون ورزش کارگری در استانها که یکی
از ارکان های مربوط به ارتقاء مولفه ســالمت و نشاط و شادابی نیروی
کار و تولید است.
در ادامه این نشست رئیس هیات ورزش کارگری ،گزارشی از عملکرد
هیات ورزش کارگری اســتان در سال  ۱۴۰۰که سال بسیار موفقی نیز

برای هیات ورزش کارگری بود ارائه داد و از کمســیون ورزش و جوانان
شورا شهر تبریز از بابت تشکیل این کمسیون به ریاست هادی اسطوره
ورزش استان و قهرمان سالهای سال کشور و جهان در بازی های آسیایی
و المپیک جهان بعنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ ورزش استان تقدیر
و تشکر کرد.
ابوالفضل امیدی افزود :در ســال  ۱۴۰۰هیات ورزش کارگری استان
آذربایجان شرقی نیز سهم بسیار بیشتر در ورزش استان داشت بطوریکه
در ورزش همگانی و قهرمانی افتخارات بســیاری دست یافت از جمله
میزبان  ۸رشته ورزشی قهرمانی کارگران کشور بود ۲۹ ،تیم به مسابقات
قهرمانی کارگران کشور اعزام داشت ۳۸ ،رشته مسابقات کارگران استان

را برگزار کرد ۲۸ ،پویش دوشنبه های ورزش و کار در واحدهای تولیدی
و صنعتی برگزار کرد ۲ ،کالس مربیگری برای آقایان و بانوان ،سه دوره
دانش افزایی ،دو دوره توجیهی و دو دوره کارگاه آموزشی برگزار کرد.
وی همچنین گفت :در سال گذشته هیات ورزش کارگری در عرصه
کشوری صاحب عناوین مختلفی شــد که از مهم ترین آنها میتوان به
کســب عنوان نایب قهرمانی تیم والیبال ساحلی در بندر انزلی ،کسب
عنوان قهرمانی پنجمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگران کشور در
تبریز ،کسب عنوان قهرمانی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران
کشور به میزبانی استان آذربایجان شرقی و کسب عنوان قهرمانی تیم دو
صحرانوردی در مســابقات قهرمانی کارگران کشور در استان یزد اشاره
کرد .در پایان جلسه مصوبه های خوبی حاصل شد از جمله مقرر گردید
با کمک کمســیون ورزش و جوانان پیست دو ومیدانی کارگران تبریز
بازسازی ،تجهیز و توسعه یابد و
مقرر گردید کارگروهی تشکیل شود و در نقاط مختلف شهر نسبت
به ورزش همگانی و توســعه ورزش استان افراد مستعد شناسایی و در
عرصه های مختلف بکار گرفته شــوند ،تفاهم نامه مشترک فی مابین
کمیســیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز و هیات ورزش کارگری
استان در خصوص جشنواره ورزشی کارگران استان و برگزاری نمایشگاه
دســتاوردهای کارگران در عرصه ورزش و میزبانی مســابقات قهرمانی
کارگران کشور در تبریز منعقد گردد.

سید موسی حسینی کاشانی:

تالش کردهایم هنرمندان قمی ،مجموعه فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان را خانه خود بدانند

قم -خبرنگار فرصت امروز :سید موسی حسینی کاشانی در نشست
صمیمی مدیران انجمنهای فرهنگی و هنری با استاندار قم گفت :تالش
کردهایم تا هنرمندان قمی ،مجموعه فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را
خانه خود بدانند و همواره تعامل دوسویه وجود داشته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم،
ســید موسی حسینی کاشانی در نشست صمیمی مدیران انجمنهای

فرهنگی و هنری با استاندار قم که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان قم برگزار شد گفت :قم دارای ظرفیتهای چشمگیر
فرهنگی و هنری اســت و بدون تردید با انجام حمایت های الزم ،شاهد
رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در این عرصه خواهیم بود.
وی از برنامهریــزی و اقدامــات جدی برای تعامــل و هماهنگی با
هنرمندان اســتان خبر داد و گفت :تالش کردهایم تا هنرمندان قمی،
مجموعه فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان را خانه خود بدانند و همواره
تعامل دوســویه وجود داشته اســت .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان قم با اشاره به اختصاص  ۲درصد از بودجههای هزینهای دستگاهها

در حوزه فرهنگ و هنر در بودجه سال  ،۱۴۰۱گفت :این اقدام ارزشمند
میتواند در حوزه اقتصاد فرهنگ بسیار مؤثر بوده و امیدواریم در استان
به خوبی انجام شود .وی با بیان اینکه باید همه مردم و مسئوالن نسبت
به کارهای هنری هنرمندان قمی آگاهی و آشنایی داشته باشند ،گفت:
باید زمینه الزم برای خرید آثار هنری و بهرهمندی هرچه بیشتر مردم از
عرصههای فرهنگی و هنری را فراهم کنیم .در این نشست که با حضور
مدیــران انجمنهای فرهنگی و هنری اســتان قم در اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی برگزار شد ،شرکتکنندگان دغدغهها ،درخواستها و
مشکالت هنرمندان زیرمجموعه انجمنهای خود را ارائه کردند.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز اعالم کرد؛

تدوین سند چشم انداز  ۱۰ساله بسیج و سپاه در حوزه فضای مجازی

آذربایجان شــرقی  -فالح :فرمانده ســپاه ناحیه امامت تبریز با
اشــاره به اینکه با مدیریت و برنامه واحــد در حوزه فضای مجازی ،می
توانیم امپراطوری رســانه ای غرب را که مدام علیه جمهوری اســالمی
ایران ،فضاسازی می کند ،از بین ببریم ،گفت :جنگ شناختی و ادراکی
خطرناک تر از هر جنگی است.
سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل در نشست هم اندیشی با فعاالن
حوزه فضای مجازی ،فرماندهان پایگاه ها و مســئولین فضای مجازی،
اظهار کرد :در رابطه با شــعار ســال که از ســوی مقام معظم رهبری،
نامگذاری شده است ،فعالین مجازی بسیجی و انقالبی ،باید به عملیاتی
شدن شعار سال کمک کنند و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی ،کم و
کاستی ها و نقاط قوت را بیان کنند.
وی بــا بیان اینکه هم در داخل کشــور و هم خارج از مرزها ،همواره
بدخواهان و دشمنان انقالب ،در حال پمپاژ اخبار غیر واقعی ،علیه کشور
هستند ،گفت :رسانه های انقالبی و دلسوز ،برای مقابله با این هجمه ها،
باید در کنار هم و با ایجاد تیم های تخصصی و دلسوز ،به تمام این شایعه
پراکنی ها و اتهامات بی اساس ،پاسخ دهند.

وی گفت :اگر اعتقاد ،حس وطن دوســتی و اعتماد مردم ،از طریق
همین اخبار کذب و جعلی از بین برود ،آنوقت هزینه های ســنگینی را
متحمل خواهیم شــد ولی با هوشیاری مردم و نیروهای انقالبی ،حربه
دشمن را خنثی خواهیم کرد.
سرهنگ پاسدار پوراسماعیل ادامه داد :متأسفانه به دالیلی ،نیروهای
انقالبی و بســیجی ،از ظرفیت فضای مجازی ،آنگونــه که باید ،خوب

استفاده نکرده اند و امیدواریم با واکاوی آسیب ها و بررسی علل ضعف
ها ،این کاستی ها را جبران کنند.
وی افزود :در حوزه ســپاه ناحیه امامت هم باید با همفکری مشاوران
خوب و تخصصی ،مهم ترین ضعف های حوزه مجازی را شناسایی و برای
ترمیم آنها ،راهکارهای خوب و عملیاتی ارائه دهیم.
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت :انعکاس گسترده اخبار واقعی
و بیان دستاوردهای انقالب در فضای مجازی ،آموزش و باال بردن سواد
رسانه ای شهروندان ،خالصه نویسی و پرهیز از تولید محتواهای طویل
و خسته کننده ،رصد دائمی اخبار ،تقسیم وظایف و استفاده از تخصص
افراد در حوزه خود ،از مهم ترین اقداماتی است که باید در حوزه فضای
مجازی ،صورت گیرد.
ســرهنگ پاسدار پوراسماعیل با اشاره به تدوین سند چشم انداز ۱۰
ساله بسیج و سپاه در حوزه فضای مجازی گفت :این سند و چشم انداز،
در  ۲دوره پنج ساله ،تدوین و برنامه ریزی شده است که در پایان این بازه
زمانی ،باید به اهداف و مطالبات مد نظر مقام معظم رهبری و دلسوزین
انقالب ،دست یابیم.

نشست مدیرعامل شرکت توانیر با مدیران صنعت برق
کشور با موضوع گذر از پیک بار تابستان ۱4۰۱
اهواز -شبنم قجاوند :نشست مدیرعامل شرکت توانیر با مدیران
صنعت برق کشور با موضوع مدیریت مصرف و گذر از پیک بار تابستان
 ۱۴۰۱به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .آرش کردی در این نشست
که با حضور معاونین شــرکت توانیر و مدیران صنعت برق سراسر کشور
برگزار شد ،بر اجرای برنامههای مدیریت بار و مدیریت مصرف برق برای
گذر از تابستان  ۱۴۰۱تاکید کرد .وی با بیان اینکه به زودی برنامه نحوه
همکاری صنایع در پیک بار ابالغ خواهد شــد ،گفت :نظارت بر حســن

اجرای این برنامه و مدیریت بار بر عهده شــرکتهای برق منطقهای در
کشور است .مدیرعامل شرکت توانیر افزود :بخشهای کشاورزی ،تجاری
و اداری نیز موظف به رعایت دستوالعمل ابالغی و محدودیتهای اعمال
شــده خواهند بود .وی با تاکید بر آمادهســازی کامل شبکه برق ،گفت:
نشستها و جلســات هماهنگی و همکاری برای عبور از پیک تابستان
پیش رو ،باید منظم تا حصول نتیجه برگزار شود .پیگیری وصول مطالبات
از صنایع یکی دیگر از محورهای نشست مدیرعامل شرکت توانیر با مدیران

صنعت برق بوده اســت .معاونین و مدیران ارشد شرکت برق منطقهای
خوزستان نیز در این نشست به صورت ویدئو کنفرانس شرکت کردند.

آنها را  ۴۷۷میلیارد ریال عنوان کرد.
مدیر دفتر قراردادهای شــرکت آب منطقه ای مازندران اضافه کرد:
درسالی که پشت سر گذاشتیم  ۷۸۷سند مالی با مبلغ  ۶۰۱۲میلیارد
ریال نیز مورد تائید قرار گرفت.
عال در پایان خاطرنشان کرد :تالش شد جهت ارتقای سالمت مباحث
قراردادی و افزایش کســب و کار از ظرفیت همه سامانه های مرتبط با
موضوع از جمله ســامانه تدارک الکترونیکی دولــت ،پایگاه اطالعات
قراردادهای کشور ،سامانه جامع معامالت و دعاوی استفاده شود.

راه اندازی اپلیکیشن ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

بوشهر -خبرنگار فرصت امروز :سرپرست شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر با اشاره به راهاندازی اپلیکیشن ارتباطات مردمی ( سامانه
 )۱۲۲این شــرکت اظهار داشت :سامانه  ۱۲۲این شرکت دارای اپراتور
و مجهز به امکانات ثبت حوادث ،اتفاقات و ســایر خدمات به مشترکان
است.
ابوالحسن عالی با بیان اینکه این سامانه در راستای تسهیل ارتباطات
مردم با شــرکت آب وفاضالب استان بوشــهر و ثبت درخواستهای
مشترکین راهاندازی شده است گفت :این سامانه نقش مهمی در حذف
هزینه های جانبی و رســیدگی سریع و دقیق وکاهش هدر رفت آب
دارد.
وی بیان کرد :مشترکین آب میتوانند به محض ثبت اطالعات آدرس
و دقیق لوکیشن و محل حادثه برای رفع سریع آن پیگیری کنند.

به گفته سرپرســت شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر یکی از
دســتاوردهای این سامانه ،فراهم شــدن امکان تحلیل آمار و اطالعات

شهردار مشهد:

چاپ سی جزء قرآن با خط بریل برای اولین بار در کشور

مشهد -صابر ابراهیم بای :شهردار مشهد گفت :برای اولین بار در کشور
سی جزء قرآن به خط بریل برای استفاده نابینایان با حمایت شهرداری رونمایی
و منتشر میشود.
سید عبداهلل ارجائی در نشست صمیمی با جامعه قاریان که با حضور رئیس و
جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر ،معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی
و اجتماعی و جمعی از مدیران شهری برگزار شد ،افزود :مشهد با توجه به وجود
مضجع نورانی حضرت رضا(ع) مهد قرآن اســت و از لحاظ وجود اساتید قاریان
برجسته در کشور پیشرو است.
وی اضافه کرد :در کنار اساتید قاریان بزرگ جلسات خانگی قرائت و آموزش قرآن در مشهد از گذشته در سطح وسیعی برگزار میشد.
شهردار مشهد با بیان اینکه بنا به هر دلیلی و شاید به دلیل کممهری جلسات خانگی قران و آموزش قرآن طی چند سال گذشته کمرنگ
شده است ،اظهار کرد :لذا از اساتید و قاریان ،آستان قدس رضوی ،ادارهکل ارشاد ،جامعه قاریان و ...میخواهیم برنامه عملیاتی برای توسعه
جلسات قرآن خانگی را آماده و شهرداری مشهد نیز با تمام توان از آن حمایت خواهد کرد .ارجائی به رونمایی از قرآن سی جزئی با خط
بریل اشاره و تصریح کرد :این قرآن با حمایت شهرداری برای اولین بار در کشور تدوین و منتشر خواهد شد .شهردار مشهد ادامه داد :اکنون
یک هزار جلد از این قرآنها که به خط بریل چاپ شده است میان نابینایان توزیع میشود.

آیین تکریم و معارفه روسای دانشگاه اراک و صنعتی در دانشگاه اراک با
حضور وزیر علوم

اراک -فرناز امیدی :به گزارش روابط عمومی دانشــگاه اراک ،آیین تودیع و
معارفه روسای دانشگاه اراک و صنعتی اراک  ۲۷فروردین با حضور دکتر زلفی
گل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی نماینده
ولی فقیه در اســتان مرکزی ،دکتر مخلص االئمه ،استاندار مرکزی و جمعی از
مدیران استان و دانشگاهیان در دانشگاه اراک برگزار شد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در ابتدای این نشســت گفت :استان مرکزی
ویژگیها و ظرفیتهای منحصر به فردی دارد که تاکنون به خوبی مورد استفاده
قرار نگرفته است .این استان مهد دانشمندان و علمای موثر در کشور است که
امام راحل مهمترین این علما است که مدل جدیدی از مدیریت جامعه را ارائه کرده است .وی عنوان کرد :استان مرکزی از نظر صنعتی جزو
استان های برتر است و انتظار می رود که دانشگاه های این استان به ویژه دانشگاه مادر ،جزو دانشگاه های برتر کشور باشند و در گذشته
متاسفانه شاهد آن بودیم که برخی اساتید بزرگ از این استان خارج می شدند که در این دوره باید این شرایط اصالح شود.
زلفی گل اضافه با بیان اینکه شعار امسال فرصتی برای جامعه دانشگاهی کشور است ،اظهار کرد :دانش بنیان بودن نوآوری و فناوری
مهم است چرا که به واسطه آن محصوالت رقابت پذیر تولید می شود و تنها راه مزیت ساز در حوزه اقتصاد ،سرمایه گذاری در عرصه علم
و فناوری است .سرپرست دانشگاه اراک نیز در این آیین ضمن اشاره به حرکت دانشگاه در راستای بیانیه گام دوم انقالب گفت :دانشگاه
اراک در نظر دارد در تراز گام دوم انقالب بطور موثر ،مسئله محور و نتیجه محور عمل کند .دکتر مجتبی ذوالفقاری اظهار کرد :امید است
با همکاری و همیاری دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و حتی خانوادههای دانشگاهیان بتوانیم در تحقق این امر مهم پیشتاز عمل کنیم.
دکتر سعید حمیدی رئیس سابق دانشگاه اراک در این نشست ابراز امیدواری کرد در این دوره مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در
خصوص ساماندهی مراکز آموزش عالی به صورت مناسب اجرایی شود .وی با ابراز نگرانی از کمیت گرایی در آموزش عالی کشور گفت:
زمانی در استان مرکزی تنها یک مرکز آموزش عالی وجود داشت ،اما امروز تعداد آن ها به  ۷۵مرکز میرسد.

توئیت وزیر کار در تمجید از رکوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان

اصفهان -قاسم اســد :وزیر تعاون و کار و رفــاه اجتماعی در توئیتی  ،از
رکوردهای تولیدی اخیر ذوب آهن اصفهان  ،در دوره مدیریت جدید این شرکت
تمجید کرد.
حجتاهلل عبدالملکی ،در این توئیت نوشت :تجربه مدیریتی در همین مدت
کوتاه دولت مردمی نشان داده که بخش قابل توجهی از دستاوردهای مهم ،صرفا
با ســالم سازی مدیریتی و با همین ظرفیتهای موجود به دست میآید؛ ذوب
آهن اصفهان که در مجموعه وزارت مردم به تازگی تغییر در راس خود را تجربه
کرده در ماههای پایانی ســال ۱۴۰۰بالغ بر  ۶رکورد تولیدی قابل توجه کسب
کرد و توانست رکورد تولید چدن در  ۵۰سال گذشته به میزان  ۲۷۶۹۰۰۰تن و رکورد تولید ماهیانه چدنمذاب به میزان  ۲۵۰۸۷تن در
بهمن ماه  ۱۴۰۰را بشکند؛ همچنین شکست رکورد تولید پنجاه سال گذشته در کک خشک نیز با تولید  ۱۲۲۳هزار تن درسال ۱۴۰۰
محقق شد .شایان ذکر است  ،مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان است که تالش نموده با رویکرد جدید به
ویژه در تامین مواد اولیه  ،تولید این مجتمع عظیم صنعتی را افزایش دهد.

تاکید مدیر مخابرات منطقه گلستان بر افزایش همدلی و هم افزایی در
جهت پیشبرد اهداف

سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم:

تحویل  ۶۲۳پروژه توسط این شرکت در سال ۱4۰۰

ساری  -دهقان  :مدیر قراردادهای شرکت آب منطقه ای مازندران از
تحویل  ۶۲۳پروژه توسط این شرکت در سال  ۱۴۰۰خبر داد.

اخبار

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :مدیر مخابرات منطقه گلستان در اولین جلسه شورای مدیران بر افزایش همدلی و هم افزایی در جهت
پیشبرد اهداف تاکیدکرد.دکتر غالمعلی شهمرادی که در اولین جلسه شورای مدیران و در حضور اعضای این شورا سخن می گفت  :با
تاکید بر تسریع فرآیند ارائه سرویس ها و خدمات نسبت به رعایت قوانین و دوری از تخلف توصیه اکید داشت و گفت  :سرعت بخشیدن
به فعالیت ها نباید موجب کاهش کیفیت و عدم اجرای قوانین شود .وی تصمیم گیری های کالن  ،ارائه پیشنهادات اثر بخش و گزارش
اقدامات کلیدی حوزه ها  ،را از برنامه های شورای مدیران دانست و ایجاد فضای همدلی و هم افزایی با تبیین سیاسیت های مخابرات توسط
اعضای شورا در بین کارکنان را از اولویت ها بر شمرد.مدیر مخابرات منطقه گلستان افزایش همدلی و تعامالت سازنده و انسجام و اتحاد
را رمز موفقیت در پیشبرد و تحقق اهداف دانست و تالش بیشتر در سال ۱۴۰۱را از تمامی کارکنان در بخش های مختلف خواستار شد.

مدیر قراردادهای شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد:

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای مازندران ســمانه عال مدیر دفتر قراردادهای این شرکت با بیان این
مطلب گفت :از این تعداد ۲۹۵ ،پروژه تحویل قطعی شده و  ۳۲۸پروژه
نیز در مرحله تحویل موقت می باشند.
وی افزود :درســال گذشته  ۷۳مورد قرارداد نیز منعقد گردیده که از
این تعداد  ۳۸مورد قرارداد پیمانکاری به ارزش  ۸۴۷۰میلیارد ریال و ۳۵
مورد قرارداد مشاوره ای به ارزش  ۴۳۳میلیارد ریال بوده است.
عال با بیان اینکه درسال قبل  ۳۷مورد مزایده منتشر شده حجم ریالی
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منظم و به صورت ماهیانه اســت که برنامهریزی برای ارایه خدمات به
مشترکان را نیز تسهیل میکند .عالی افزایش رضایت مشترکان ،تسهیل
ارایه خدمات از طریق کاهش مراجعات حضوری شــهروندان ،افزایش
سرعت و بهبود کیفیت خدمات را از دستاوردهای راهاندازی سامانه ۱۲۲
بیان کرد و افزود :از جمله ماموریت های ســامانه  ۱۲۲بهبود مســتمر
فعالیتهای مرکز تماس به منظور افزایش تعامالت با مشتریان ،ارزیابی
مســتمر نظرات شهروندان در ارتباط با خدمات ارایه شده و ایجاد بانک
اطالعاتی تماسها و درخواســتهای مشترکان و شهروندان به منظور
شناخت انتظارات و کاســتیها در روند خدمات است .وهم اکنون این
اپلیکیشن برروی سایت شــرکت آب وفاضالب استان بوشهر به آدرس

https://abfa-bushehr.ir/page-Default/FA/۰/form/pId۴۰۷

قابل دسترسی می باشد.

سالمت چشم  ۲۰هزار کودک ایالمی سنجش شد

ایالم -منصوری :سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم گفت :حدود  ۲۰هزار کودک ایالمی  ۳تا  ۶ساله سال گذشته در اجرای طرح
سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفتند .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این طرح همه ساله بصورت سراسری اجرا که در قالب آن کودکان
سه تا  ۶سال مورد معاینه چشم قرار می گیرند .وی افزود :کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند ،به تعداد  ۸۹۰نفر به بینایی سنج
و یا چشم پزشک ارجاع داده شدند.
سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم با ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر مالی با مشکل مواجه باشند از سوی بهزیستی
مورد حمایت قرار می گیرند ،یادآور شد :در این زمینه کمک هزینه عینک به  ۱۲۱نفر پرداخت شده است .نورعلیوند یادآور شد :عارضه
تنبلی چشم در صورت درمان به موقع قابل پیشگیری خواهد بود و موجب رفع مشکالت بینایی افراد در سنین باالتر می شود.

شرکت آب و فاضالب استان گیالن:

با رعایت الگوی مصرف آب  ،مشترکین
مشمول افزایش تعرفه نخواهند شد

رشت -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش
همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن ،مدیرعامل این شرکت با اشاره به
ابالغ تعرفه های جدید آب ،اظهار داشت :تعرفه های جدید آب با هدف مدیریت
مصرف بهینه ابالغ شد و مشترکین با رعایت الگوی مصرف آب ،مشمول افزایش
تعرفه در قبوض آب بهاء نخواهند شد.
مازیار علی پور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
گیــالن با اعالم این خبر افزود :قیمت آب برای مشــترکین پرمصرف از اواخر
اســفندماه سال  ۱۴۰۰افزایش یافت که بر اساس آن الگوی مصرف مشترکین
خانگی ماهانه  ۱۳مترمکعب تعیین شده و تعرفه آب بها برای بیش از الگوی مصرف ،به صورت پلکانی و براساس ضرایب قانونی محاسبه
می شود.
مدیرعامل آبفای گیالن با تاکید بر رعایت الگوی مصرف آب توسط مشترکین خانگی تصریح کرد :در صورت رعایت الگوی مصرف آب به
میزان ماهیانه  ۱۳متر مکعب ،مشترکین مشمول هیچ گونه افزایش نرخ آب مصرفی بر روی قبوض خود نخواهند بود.
وی با اشاره به باال بودن هزینه تمام شده تولید آب ،بر صرفه جویی در مصرف آن تأکید کرد و گفت :با رعایت الگوی مصرف آب  ،از
پرداخت هزینه مازاد می توان جلوگیری نمود که در سال گذشته  ۵۱درصد مشترکین ،الگوی مصرف را رعایت کرده اند.
مدیرعامل آبفای گیالن یادآور شد :تعداد مشترکین آب استان  ۸۵۲هزار و  ۶۷۴مشترک است که از این تعداد  ۶۷۵هزار و  ۷۶مشترک
خانگی و مابقی صنعتی ،تجاری است و حدود  ۱۸درصد مشترکین آب استان ،کم مصرف و  ۳۳درصد با الگوی تعیین شده و  ۴۹درصد
باالتر از الگوی مصرف هستند که در طبقه مشترکین پرمصرف محسوب می شوند.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
کارشناسهای روابط عمومی و کمک به کسب و کارهای نوپا
به قلم :دیانا ریتچی
کارشناس کسب و کار
ترجمه :علی آلعلی
حوزه روابط عمومی یکی از بخشهای تخصصی در دنیای کس��ب و کار محسوب میشود .این حوزه برای
بسیاری از افراد اهمیت بسیار زیادی داشته و منبع اصلی پیشرفت و حفظ موقعیت برندهای برتر دنیا محسوب
میش��ود .با این حال اغلب اوقات وقتی یک برند تازه تاس��یس وارد بازار میشود ،ایجاد تیم روابط عمومی را
در اولویتهای آخر قرار میدهد .دلیل این امر نیز ارزیابی حوزههایی مثل بازاریابی و فروش با درجه اهمیت
باالتر است.
هدف اصلی این مقاله بررسی برخی از مزایا و شیوههای کمک تیمهای روابط عمومی به کسب و کارهای
تازه تاسیس است .اگر شما هم به دنبال راهاندازی یک کسب و کار نوپا هستید ،نکات مورد بحث در این مقاله
به ش��ما برای ش��ناخت بهتر حوزه روابط عمومی و توسعه سریع کسب و کارتان کمک خواهد کرد .در ادامه
برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
افزایش آگاهی درباره برند
بس��یاری از کس��ب و کارهای تازه تاسیس تا مدتها در بازار هیچ ش��هرتی برای خودشان پیدا نمیکنند.
این امر مشکالت آنها را به طور مداوم افزایش داده و شرایط تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز از بین
میبرد .بنابراین ش��ما باید از همان روز اول ش��روع به کار برندتان به دنبال تکنیکهایی برای افزایش شهرت
برندتان باشید .این امر وضعیت شما را به طور قابل مالحظهای تقویت کرده و حتی امکان رقابت با برندهای
بزرگ را نیز فراهم میآورد.
تیمهای روابط عمومی در زمینه افزایش شهرت برندها تاثیرگذاری بسیار زیادی دارند .بدون تردید بازاریابی
و تبلیغات برای افزایش اعتبار برندها امری ضروری است ،اما در نهایت شناخت مشتریان از یک برند براساس
تجربه تعامل با آنها صورت میگیرد .در این میان تیم روابط عمومی در شکلدهی به تجربه مشتریان از برند
نقش موثری دارد .این نکته به طور ویژهای در حوزه  B2Bمصداق پیدا میکند .بنابراین شما باید اول از همه
با تکیه بر تیم روابط عمومی در تالش برای جلب نظر مشتریانتان باشید.
ایجاد روابط حرفهای با دیگران
شما در بازار از یک طرف با مشتریان سر و کار دارید و از طرف دیگر باید همکاری با برندهای دیگر را نیز
توسعه دهید .این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها داشته و حتی امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب
هدف را نیز فراهم میسازد .بسیاری از برندها در این میان برای بهینهسازی شرایطشان از همان ابتدا به دنبال
همکاری گسترده با دیگر کسب و کارها هستند .در این میان توانایی تیم روابط عمومی برای ایجاد پایههای
مناسب همکاری اهمیت بسیار زیادی دارد.
وقتی شما از طریق تیم روابط عمومی اقدام به همکاری با برندهای بزرگ میکنید ،این امر اعتبار فعالیتتان
را به شدت افزایش میدهد .بنابراین باید همیشه حواستان به این بخش از کسب و کار جمع باشد ،در غیر
این صورت شاید فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبتان پیدا نکنید .امروزه بسیاری از برندهای بزرگ
فقط در صورت مشاهده فعالیت تیم روابط عمومی اقدام به ارزیابی وضعیت برندهای دیگر و همکاری با آنها
خواهند کرد .به عالوه ،این تیم فشار کاری بر روی بخشهای دیگر را نیز کاهش داده و امکان فعالیت مناسب
را به همراه خواهد داشت.
شناسایی بهترین مشتریان برند
شناس��ایی بهترین مشتریان برند امری ضروری برای بازاریابی بهتر است .این امر به شما برای تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانستان در بازار را نیز به طور مداوم افزایش میدهد .امروزه برخی از
برندها در بازار برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان اقدام به استفاده از شیوههای مختلف میکنند .اگر در این
میان شما بهترین مشتریان برند را نشناسید ،تمام هزینههای بازاریابیتان بیفایده خواهد بود.
بخش روابط عمومی به دلیل تعامل نزدیک با مشتریان امکان شناسایی بهترین مشتریان برند را دارد .این
امر به ش��ما برای هدفگذاری درس��ت بر روی مخاطب هدف و بازگشت سرمایه باالتر کمک میکند .با این
حساب شما باید همیشه به این بخش مهم توجه نشان داده و فضای فعالیتتان را براساس آمارهای به دست
آمده از این بخش ساماندهی نمایید.
منبعreadwrite.com :

مهارتهای ضروری شروع کسب و کار

به قلم :الن ونپیر
نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
تنها تعداد کمی از افراد هس��تند که اس��تعداد ذاتی برای
کارآفرین��ی دارن��د و در ای��ن ح��وزه ،ب��دون تمرین خاصی
میتوانند کامال درخش��ان ظاهر شوند .با این حال این امر به
معنای آن نخواهد بود که نباید وارد این ش��غل رویایی ش��د.
درواقع هر فردی با تمرین میتواند خود را به باالترین سطحها
در هر زمینهای برس��اند .در این راستا بدون شک کارآفرینی،
یکی از شغلهایی محسوب میشود که هر فردی تمایل زیاد
ب��ه انجام آن دارد .در این زمینه پن��ج مهارت وجود دارد که
باعث میش��ود تا آمادگی الزم برای شروع کسب و کار خود
را پیدا کنید .درواقع این موضوع باید همواره مورد توجه قرار
گیرد که یک ش��روع ضعیف ،میتواند عواقب بس��یار بدی را
به همراه داش��ته باشد .به همین خاطر اقدام هوشمندانه این
است که بدون مهارت کافی ،اقدامی را انجام ندهید .نکته مهم
دیگر این است که این پنج مهارت حیاتی ،نتیجه گفت و گو
و تحقیقات متعدد بوده و به همین خاطر میتوان با اطمینان
نسبت به هر یک از آنها صحبت کرد.
-1قاطعیت
یک عادت مشترک کارآفرینهای نوپا این است که تالش
میکنند تا رضایت همگان را به دست آورند و کمریسکترین
اقدامات را انجام دهند .این امر در حالی اس��ت که یک مدیر
باید قاطعیت داشته باشد و بر روی نظر خود بماند .همچنین
وی باید تصمیمگیرنده نهایی باشد و مسئولیتها را عهدهدار
ش��ود .در این زمینه فراموش نکنید که حتی یک اش��تباه از
س��وی شما بر روی زندگی افراد بسیاری تاثیر خواهد داشت.
به همین خاطر اب��دا نباید مواردی نظیر احساس��ات ،باعث
شود تا از مسیر درست و حرفهای خارج شوید .نکته دیگری
که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که قاطعیت به معنای
خودرأی بودن نیست .درواقع شما باید روحیه انتقادپذیری و
مش��ورت باالیی را داشته باشید .درواقع بدترین نوع مدیران،
افرادی هستند که در حصار غرور خود قرار گرفتهاند .در این
زمینه ش��ما باید همواره یک قانون کلی را داش��ته باشید و
آن صالح ش��رکت است .با این دیدگاه دیگر نظرات شخصی
دیگران و ...تاثیر کمتری را خواهد داشت .همچنین الزم است
تا از همان برخورد اول ،ش��خصیتی را از خود نشان دهید که
همگان متوجه شوند شما مدیری کاربلد هستید و هیچ اقدام
نامتعارفی نمیتواند بر روی شما تاثیرگذار باشد .درواقع یک
اتفاق رایج این اس��ت که کارمندان قدیمی تالش میکنند تا
با اقداماتی نظیر تعریف کردن بیش از حد ،نظر مدیر تازه کار
را به س��مت خود جلب نمایند و در تصمیمات دخالت کنند
که عمدتا در راس��تای منافع شخصی است .به همین خاطر

شما باید رفتارهای احتمالی خود را بررسی کرده و در تالش
برای ساختن شخصیتی محکم قبل از شروع کار خود ،باشید.
-2صداقت
تیم ش��رکت ،س��رمایهگذاران و مش��تری به ش��ما اعتماد
میکنند و این امر الزمه تداوم یک کسب و کار است .در این
راس��تا مهمترین فاکتور ایجاد و حفظ اعتماد ،صداقت است.
درواقع یکی از اشتباهات بس��یاری از مدیران که از آن تحت
عنوان یک سیاست و استراتژی نام میبرند ،فریب دادن است.
این امر در حالی اس��ت که اگ��ر دید موفقیت طوالنیمدت را
دارید ،باید از همان ابتدا ،صداقت در کار خود را داشته باشید.
درواقع این موضوع ممکن اس��ت ش��رایط سختی را هم برای
شما به همراه داشته باشد .برای مثال اقرار به اشتباه خودتان
پس از رخ دادن یک فاجعه ،بدترین حالت ممکن است .با این
حال این موضوع کامال ضروری اس��ت .در این راستا شما باید
در تالش برای انتقال حداکثری اطالعات خصوصا به کارمندان
خود باش��ید .درواقع یکی از مش��کالت رای��ج ،پنهانکاریها
محسوب میش��ود .در این زمینه توصیه میشود که صداقت
خود را به ش��رایط و عوامل گره نزنید و حتی اگر یک موضوع
به ضرر خودتان است ،صداقت را انتخاب کنید .درواقع تالش
برای پنهانکاری و نشان دادن تصویری جعلی ،باعث میشود
تا زمان زیادی را از دس��ت بدهید و این اقدام به عادت ش��ما
تبدیل شود و طبیعی است که دیگر برای رشد واقعی شرکت
خود ،تالش الزم را انجام ندهید و این موضوع شما را در روند
نزولی قرار میدهد .درواقع این جمله را همواره به خاطر داشته
باشید که یک دروغ برای همیشه پنهان نخواهد ماند .تمرین
صداقت نیز میتواند با هر اتفاقی در زندگی روزمره شما همراه
باشد .برای مثال نظر واقعی خودتان را نسبت به یک موضوع
بدون توجه به تاثیر آن بر مخاطب که ممکن اس��ت حتی از
صمیمیترین دوستان شما باشد ،شروع نمایید .در این زمینه
همواره بدترین حالت ممکن را هم در نظر داش��ته باش��ید .با
ای��ن اقدام متوجه این امر خواهید ش��د که صداقت ،ش��ما را
ناب��ود نخواهد کرد و این اقدام ش��ما حت��ی مورد تمجید نیز
قرار میگیرد که میتواند نمونههای بیشماری از آن را با یک
جست و جوی ساده ،پیدا کنید.
-3درک باال
درواقع از این بخش میتوان تحت عنوان رفتار انسانی نیز
نام برد .درواقع کارمندان ،هر یک دارای شخصیت خاص خود
بوده و نباید نگاه رباتی به آنها داش��ت .این امر در حالی است
که بس��یاری از افراد ،کارمندان خود را درست به مانند برده
میدانند و هیچ چیز برای این گروه ،مهمتر از منافع شخصی
نیست .بدون شک با این دیدگاه ،شما سریعا به فردی منفور
تبدیل خواهید شد و کارمندان نیز به دنبال گزینههای شغلی
دیگر میروند .تحت این ش��رایط انتظار رش��د ،کامال دور از
ذهن خواهد بود .در کنار این مس��ئله ،نکته دیگری که باید
به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که باید فردی کامال

اجتماعی باشید تا س��ریعا بتوانید ارتباط الزم را با تیم خود
برقرار نمایید .درواقع میزان درک و ارتباط دوس��تانه شما با
تیم ش��رکت ،باعث خواهد شد تا به رهبری ،نزدیکتر شوید
که به مراتب مهمتر از مدیریت اس��ت .نکته دیگری که باید
به آن توجه داش��ته باش��ید این است که تیم شرکت به یک
مربی دلس��وز به جای منتقدی سرس��خت ،نیاز دارد .در این
زمینه یک اقدام موثر این اس��ت که خ��ود را در جایگاه یک
مدیر تصور کرده و رفتارهای خود را تمرین نمایید .همچنین
بررس��ی اقدامات مدیران موفق دیگر ،ش��ما را متوجه نکات
بسیار مهمی خواهد کرد .در این زمینه شما تنها به درک تیم
شرکت محدود نبوده و باید قدرت درک خواستههای مشتری
و س��رمایهگذارها را داشته باش��ید .با این اقدام میتوانید سه
ضلع را به خوبی مدیریت نمایید.
-4کار تیمی
این امر که تصور کنید مس��ئولیتهای ش��ما تنها ش��امل
پش��ت میز نشس��تن و انجام کارهای رایج است ،بسیار غلط
بوده و ش��ما باید روحیه کار تیمی باالیی را داشته باشید .در
این راس��تا ش��ما باید به صورت مداوم به بخشهای مختلف
س��ر زده و تجربیات خ��ود را در اختیار اف��راد قرار دهید .در
برخی از شرایط نظیر اوضاع بحرانی ،حتی ممکن است شما
نیاز به انجام کارهای هرچند س��اده داشته باشید .به همین
خاطر هیچگاه نباید خود را فردی جدا از تیم ش��رکت تصور
نمایید .در این راستا انجام هر اقدامی به صورت تیمی ،باعث
میشود تا سرعت انجام آنها افزایش پیدا کند .به همین خاطر
میتوانید به فردی کامال فعال در تیم خود نیز تبدیل شوید.
-5مسئولیتپذیری
به عنوان توصیه آخر الزم اس��ت تا مسئولیت تصمیمات و
اش��تباهات خود را برعهده گرفته و از تحت فش��ار قرار دادن
کارمندان خود جلوگیری نمایید .این امر در حالی اس��ت که
پنهان شدن ،به یک ویژگی رایج مدیران تبدیل شده است و
درواق��ع آنها تا زمان موفقیت ،همواره خود را نفر اول معرفی
میکنن��د و در زمان بروز خطا و مش��کل ،افراد تیم را مقصر
میدانند .این امر در حالی است که شما به عنوان مدیری که
خواهان رفتار حرفهای اس��ت ،باید کامال عکس این قضیه را
مورد توجه قرار دهید.
در آخ��ر فراموش نکنید که این پنج اصل ،اقداماتی زمانبر
بوده و نباید تصور کنید که یک هفتهای میتوانید به تمامی
آنها دس��ت پیدا کنید .درواقع حتی ممکن است شما به یک
سال خودسازی نیاز داشته باشید .همچنین توصیه میشود
ک��ه کار خود را از یک ش��رکت کوچک ش��روع نمایید تا در
صورت بروز اش��تباه ،س��ریعا بتوانید اقدام��ات الزم را انجام
دهید .درواقع تمرین عملی ،اقدامی بس��یار مفید خواهد بود
که در این زمینه برندهای بزرگ ،ابدا گزینه خوبی محسوب
نمیشوند.
منبعgroovehq.com :
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تولید محتوای بازاریابی فرآیندی پیچیده نیس��ت ،اما
باید با دقت باالیی دنبال شود .بسیاری از بازاریابها پس
از تولید محتوا فقط به فکر بارگذاریاش هس��تند .چنین
امری ش��اید ایده خوبی باشد ،اما در صورتی که همراه با
اندکی ویرایش نهایی محتوا نش��ود ،فاجعهای تمام عیار
در عرصه بازاریابی به همراه خواهد داشت.
ویرایش محتوا برای بسیاری از افراد امر بسیار سختی
محسوب میشود .این امر حتی برای برخی از کارآفرینان
نیز دش��واریهای زیادی به همراه خواهد داش��ت .بدون
تردی��د در میان فرمتهای محتوای��ی مختلف هنوز هم
فرمت متن اهمیت باالیی دارد .در حالی که ویدئوی روز
به روز کاربران بیش��تری را به خودش مش��غول میکند،
ش��ما باید اندکی به متن هم توجه نش��ان دهید .چراکه
هنوز هم بس��یاری از افراد با مت��ن ارتباط بهتری برقرار
میکنند .این امر فرصتهای زیادی پیش روی شما برای
تولید محتوا و بازاریابی همراه با بازگش��ت باالی سرمایه
خواهد داد.
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات مهم
برای ویرایش حرفهای محتوای متنی است .اگرچه اغلب
مراحل به طور اختصاصی ب��رای محتوای متنی طراحی
شده ،اما شما امکان استفاده از آن برای سایر فرمتها را

نیز دارید .در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا
را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
جست و جو برای ایرادات ساختاری
ایرادات س��اختاری هم مسئله دس��تور زبان و هم ماجرای
جایگذاری درس��ت هر بخش در محتوا را شامل میشود .به
عنوان مثال ،اگر محتوای بازاریابی شما درباره معرفی محصول
تازه برند اس��ت ،باید یک مقدمه ،مت��ن اصلی و جمعبندی
درس��تی داش��ته باش��ید .اگر جای هر ک��دام از بخشهای
موردنظر اش��تباه باشد ،تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از
بین خواهد رفت .درست به همین خاطر شما باید همیشه این
نکته مهم را در دستور کار قرار دهید.
مطالع��ه دوباره ی��ک متن پیش از بارگ��ذاری نهایی اغلب
اوقات بس��یاری از ایرادات را مش��خص میسازد .این توصیه
حتی از س��وی کارآفرینانی که به طور تخصصی تیم ویرایش
محتوا دارند هم مورد توجه قرار میگیرد .با چنین کاری شما
به خوبی شانستان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با
یک محتوای حرفهای را افزایش خواهید داد.
بررسی لحن و سبک متن
ه��ر مت��ن بازاریاب��ی دارای لحن خاصی اس��ت .این لحن
میتواند دوس��تانه ،همراه با جدیت و همین طور مشاورهای
باشد .نکتهای که در این میان باید از سوی شما مورد بررسی
ق��رار گیرد ،بحث مرب��وط به ارزیابی س��بک محتوای متنی
برای اطمینان از تاثیرگذاری درس��ت بر روی مخاطب هدف
است .ش��ما در این صورت شانس بس��یار زیادی برای جلب
نظ��ر مخاطب هدفتان خواهید داش��ت ،در غیر این صورت
مشکالتتان به طور مداوم افزایش پیدا میکند.

بعد از اینکه شما لحن محتوایتان را بررسی کردید ،نوبت
به س��بک آن نیز میرس��د .ش��ما هرگز نباید متنت��ان را با
دستور زبان بسیار خشک و قدیمی بنویسید .این امر ماهیت
محتوای بازاریابیتان را بینهایت جدی خواهد کرد .توصیه ما
در ای��ن میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
با اس��تفاده از یک سبک ساده و دوستانه است .چنین امری
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را بینهایت س��ادهتر از هر
زمان دیگری میکند.
ارزیابی سئو
سئو برای محتوا از همه چیز مهمتر است .اگر شما محتوای
سئو شده پیش روی مخاطب هدف قرار دهید ،دیگر مشکلی
از نظ��ر بازدید باالی آن نخواهید داش��ت .امروزه موتورهای
جس��ت و جو برای ارائ��ه محتوا در رتبهه��ای برتر الگوریتم
خاص خودش��ان را دارند .این امر امکان تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف را فراهم کرده و ش��انس برندتان برای تبدیل
ش��دن به یک برند حرفهای را افزایش میدهد .بنابراین شما
باید همیشه استفاده از تکنیکهای سئو در محتوایتان را در
دستور کار قرار دهید.
استفاده از نکات مربوط به سئو همیشه امر مهمی محسوب
میش��ود .اگر شما در این میان از کلیدواژههای مناسب برای
محتوایتان س��ود ببرید ،دیگر مس��یر تاثیرگ��ذاری بر روی
مخاطب هدف خیلی س��خت و دشوار نخواهد بود .همچنین
ش��ما در مدت زمانی کوتاه بدل به کارشناس حوزه سئو نیز
میشوید .پس همیش��ه پیش از انتشار محتوا نیم نگاهی به
ارزیابی دوباره آن از نقطه نظر سئو داشته باشید.
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