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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

چرانقشبانکهایمرکزیدوبارهپررنگمیشود؟

بزنگاه تاریخی تورم
فرصت امروز: بانک  های مرکزی، حافظ پول و رگ حیات نظام سرمایه  داری هستند. اقدامات آنها بر دستمزدها 
و پس  اندازهای مردم و تصمیم آنها برای وام  گیری با هر قیمتی تاثیر می  گذارد و مسیر گسترده اقتصاد را تعیین 
می  کند. چه کارگر باش��ید یا یک مس��تمری  بگیر و چه پس  اندازکننده یا وام  گیرن��ده، تصمیمات بانک مرکزی بر 
ش��ما تاثیر می گذارد. به نوش��ته »اکونومیست«، 30 سال پیش، پس از آنکه تورم در کشورهای ثروتمند دورقمی 
ش��د، قدرت و اختیارات بانک مرکزی در راس��تای تحقق یک هدف یعنی تثبیت قیمت  ها به کار گرفته شد. اکثر 
بانک  های مرکزی وظیفه  ای دش��وار را برعهده گرفتند و از دخالت  های سیاس��تمداران مداخله  جو و کاسبان آرای 
عمومی مس��تقل ش��دند. تا مدت ها چنین به نظر می  رسید که این ترکیب هوشمندانه سیاستی به طور کلی سایه 
تورم را برداشته باشد. اهداف بانک  های مرکزی، انتظارات قیمتی را در همه  جا شکل می  داد. بین سال های ۱۹۹0 
تا 200۷ میانگین تورم در آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن از ۸ درصد در دهه ۱۹۷0 به رقم 2.۱ درصد افت کرد...
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مجیدسلیمیبروجنی
تحلیلگر اقتصادی

س��ال ها و دهه ها است که 
مش��کالت  با  ایران  اقتص��اد 
قدیمی خود دس��ت و پنجه 
ن��رم می کند؛ مش��کالتی از 
قبیل ت��ورم دورقمی فزاینده 
و رش��د ک��م و ناپای��دار به 
قدم��ت مش��کالت اقتصادی 
کش��ور. سیاس��ت گذار ه��م 
کم و بیش ش��یوه مش��ابهی 
را ب��رای حل این مس��ائل به 
کار بسته اس��ت. شیوه هایی 
که اگر درس��ت انتخاب شده 
بودند، حال و روز اقتصادمان 
تا این حد بی رم��ق و ناتوان 
نب��ود. بیش��تر کارشناس��ان 
معتقدن��د ک��ه دولتم��ردان 
اش��تباهات  از  هی��چ گاه 
نگرفته اند  درس  گذش��تگان 
و هن��وز ه��م ب��ا توجیهات 
که  می کنند  ت��الش  بی ربط 
پرخطای شان  سیاس��ت های 
را س��رپوش گذارن��د. اکث��ر 
ده��ه  چه��ار  دولتم��ردان 
گذش��ته تمایل داش��تند که 
خود  سیاست های  مسئولیت 
را گ��ردن نگیرن��د. به همین 
دلیل وقتی که اقتصاد ایران 
افسارگس��یخته  تورم های  با 

روبه رو می شود، تمام 
3تالش شان بر این...

۱5 شوال ۱443 - س�ال هفتم
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یک مجله آمریکایی در گزارش��ی با تاکید بر اهمیت به 
نتیجه رس��یدن مذاک��رات وین در راس��تای احیای توافق 
هس��ته ای، راهکارهایی را به دولت جو بایدن برای تسریع 
روند تواف��ق با ایران مطرح کرد. به گزارش ایس��نا، مجله 
آمریکایی نش��نال اینترس��ت در گزارش تازه خود درباره 
تالش های دیپلماتیک برای احیای توافق هسته ای نوشت: 
دولت بایدن در یک سال گذشته تالش کرده است درباره 
توافق هسته ای جدیدی دوباره با ایران مذاکره کند؛ توافقی 
چندجانبه میان آمریکا، ایران و دیگر کشورها برای ممانعت 
از س��اخت س��الح هس��ته ای از س��وی ایران در ازای لغو 
تحریم ها. با در نظر داش��تن اینکه حدود ۷۶ درصد مردم 

آمریکا بر این باورند که ایران هس��ته ای تهدید حساس��ی 
خواهد بود، بازگش��ت به این تواف��ق برای ثبات منطقه ای 
حیاتی بوده و به خاطر ترس همگانی از این موضوع، نسبت 

به گسترش تنش ها ترجیح  بیشتری دارد.
نشنال اینترست در ادامه گزارش می نویسد: احتمال این 
وجود ندارد که ایران هس��ته ای تهدیدی برای امنیت ملی 
آمریکا ایجاد کند، به این خاطر که این کشور )ایران( از نظر 
جغرافیایی دور اس��ت و آمریکا بازدارندگی هسته ای بسیار 
قوی تری دارد. با این ح��ال، این موضوع می تواند تنش ها 
در منطقه خاورمیانه را ش��دت بخشیده و چشم انداز وقوع 
اشتباه محاسباتی و حمالتی پیش دستانه را پدیدار سازد. 

کش��ورهایی مانند عربستان س��عودی به دنبال تسلیحات 
هس��ته ای می روند تا برای خ��ود بازدارندگی ایجاد کنند. 
توافق قبلی به طور موفقیت آمیزی تهران را ملزم به غیرفعال 
کردن و انتقال بیشتر سانتریفیوژها و اورانیوم غنی شده اش 
ک��رد. اگرچه خروج دولت ترامپ از توافق برجام در س��ال 
20۱۸ و اجرای کارزار »فشار حداکثری« موجب گسترش 
بیش��تر تنش ها و به اوج رس��یدن حمالت علیه س��ربازان 
آمریکایی شد. در موقعیتی که سیاست خارجی آمریکا در 
گیر و دار بحران��ی در اوکراین و تهدیدهایی جهانی مانند 
تغییرات آب وهوایی است، آخرین چیزی که واشنگتن نیاز 
دارد، فشار حامیان داخلی برای به کار بردن تدابیر بیشتر 

برای خاورمیانه اس��ت. تعام��ل دیپلماتیک برای مصالحه، 
هزینه بس��یار کمتری نس��بت به ریس��ک سیاس��ت های 

مخاطره آمیز در دولت آینده آمریکا دارد.
در ادامه گزارش نش��نال اینترست آمده است: کشورها 
وقتی طرف مذاکره شان تهدید ایجاد کرده و بی اعتبار باشد، 
از همکاری خودداری می کنند. متاس��فانه سیاس��ت های 
داخل��ی آمریکا باعث متصور ش��دن ه��ر دوی این موارد 
درباره واشنگتن می شود. مقاصد خصومت بار کنگره موجب 
کارش��کنی در تالش های دولت در مذاکرات می شود.  هر 
توافقی از سوی دولت برابر است با توافقی که می توان آن را 
درست مانند سال 20۱۸ دور انداخت. ایران بدون تعهدات 

معتبر برای متوقف کردن کنگره متخاصم و دولت بعدی از 
کارشکنی در این تالش ها، هیچ دلیلی برای این امر ندارد 
که باور کند واشنگتن به هرگونه توافقی پایبند خواهد ماند.
گزارش نشنال اینترست همچنین مطرح می کند: عالوه 
بر ای��ن، پابرجا بودن تحریم ها دس��تیابی به یک توافق را 
س��خت  تر می کند. تهدید و اجبار ط��ی مذاکرات می تواند 
به طور ناخواس��ته مانعی س��ر راه رسیدن به هدف باشند. 
با افزایش یافتن هزینه پابرجا بودن خصومت ها، تحریم ها 
موجب فرستادن سیگنال های منفی درباره آمادگی طرف 
مقابل برای حل و فصل مسائل از طریق افزودن بر حداقل  

ملزومات رسیدن یک توافق می شود.

پیشنهادمجلهآمریکاییبهبایدنبراینجاتبرجام

بازاریابیباابزارکلیدواژهگوگلهمراهباتکنیکهایطالیی
یکی از حوزه های پرطرفدار در دنیای کسب و کار مربوط به عرصه سئو است. این حوزه جذابیت بسیار زیادی 
برای مردم دنیا داشته و بسیاری از کارآفرینان برای حرفه ای شدن در آن مشغول برنامه ریزی های بسیار سفت و 
سختی هستند. در این میان برند شما نیز برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان باید برنامه های بسیار دقیقی 
برای سئو محتوا داشته باشد، در غیر این صورت شاید به سادگی هرچه تمام تر توانایی تان در این میان از بین رفته 
و رقبا در کمال خونسردی جای شما در بازار را بگیرند.  استفاده از ابزارهای درست و دقیق برای سئو محتوا می تواند 
همیشه ایده بسیار خوبی باشد. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و وضعیت تان را نیز به طور قابل 
مالحظه ای بهینه سازی خواهد کرد. یادتان باشد در این میان شما می توانید همیشه روی ابزارهای گوگل حساب 

کرده و از آنها بدون نیاز به پرداخت هزینه های باال سود ببرید. یکی از ابزارهای حرفه ای گوگل برای...



فرصت امروز: آمارها نش��ان می دهد که در دهه ۹0 بیش از ۹۶ میلیارد 
دالر پول از کشور خارج شده و به موازات آن، موجودی سرمایه ایران تنها 
3میلیارد دالر شارژ شده است. به همین دلیل است که اقتصاددانان از این 
دهه عموما با عنوان »دهه سوخته« و »دهه سیاه و از دست رفته« اقتصاد 
ایران یاد می کنند. براساس آمارهایی که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
تهران چندی پیش از ابعاد مختلف موجودی سرمایه منتشر کرد، ایران در 
اغلب س��ال های دهه ۹0، با افول جدی حس��اب سرمایه مواجه بوده و در 
برخی از س��ال های این دهه حتی استهالک سرمایه از تشکیل آن سبقت 
گرفته است. شواهد نشان می دهد که خالص حساب سرمایه کشور در دهه 
۹0 با نزول ۹3 میلیارد دالری روبه رو بوده و شاهد مثال این موضوع همانا 
رتبه نخس��ت ایرانیان در خرید ملک در کش��ور ترکیه در سال های اخیر 
است؛ حجمی عظیم از سرمایه گذاری احتیاطی که ناشی از بی ثباتی اقتصاد 

ایران در دهه گذشته بوده است.
آنطور که بازوی پژوهش��ی وزارت صم��ت در گزارش تازه خود با عنوان 
»تجزیه و تحلیل چالش   های س��رمایه گذاری در بخش   های صنعت، معدن 
و تجارت و راهکارهای رفع آن« بررس��ی کرده است، ۱0 عامل در کاهش 
س��رمایه گذاری در کشور موثر بوده است که از دو مسیر داخلی و خارجی 
زمینه افت سرمایه گذاری را فراهم کرده   اند. طبق ارزیابی موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��ای بازرگان��ی، عوامل ده گانه ای که ضد س��رمایه گذاری عمل 
کرده اند به ترتیب شامل »قاچاق«، »دامپینگ«، »تحریم« و »بی توجهی به 
جذب سرمایه گذاری خارجی« و همچنین »ضعف سیاست پولی«، »فضای 
کس��ب وکار نامساعد«،    »ضعف سیاس��ت مالی«،    »ضعف سیاست ارزی«، 

»ضعف سیاست تجاری« و »دولتی بودن اقتصاد« هستند.
دراقتصادایرانچهمیگذرد؟

اقتصاددانان، تشکیل سرمایه را موتور رشد اقتصادی می دانند و هر زمان 
که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می توان پیش بینی کرد که 
در س��ال های بعد رش��د اقتصادی نیز صفر یا منفی شود. به نظر می رسد 
۱0 مانع در جذب سرمایه گذاری در کشور موثر است که شامل »قاچاق«، 
»دامپین��گ«، »تحریم«، »بی توجهی به جذب س��رمایه گذاری خارجی«، 
»ضعف سیاس��ت پولی«، »فضای کسب وکار نامساعد«،     »ضعف سیاست 
مالی«،  »ضعف سیاست ارزی«، »ضعف سیاست تجاری« و »دولتی بودن 
اقتصاد« می ش��ود. همچنی��ن پنج عامل از درون بخ��ش تولید بر فرآیند 
س��رمایه گذاری تاثیر می گذارد که ش��امل نرخ بهره، ن��رخ تورم، مالکیت، 
تسهیالت و نرخ سود موردانتظار است. طبق ارزیابی بازوی پژوهشی وزارت 
صم��ت، مهمترین راه هایی ک��ه دولت می   تواند از طری��ق آنها به تحریک 
س��رمایه گذاری بپردازد، شامل هشت مسیر مختلف است که کاهش نرخ 

سود تسهیالت، کنترل نوسانات نرخ ارز و هجینگ ارزی، برنامه   ریزی برای 
توسعه س��رمایه گذاری رقابت   پذیر، تدوین برنامه   های منسجم در راستای 
مشارکت عمومی-دولتی، واگذاری طرح   های عمرانی نیمه   تمام، راه   اندازی 
صن��دوق پروژه ارزی برای طرح   های با رقابت   پذیری باال، تبدیل تجارت به 
س��رمایه گذاری و نیز افزایش هزینه   ه��ای عمرانی و خریدهای دولت را در 
بر می گیرد. موسس��ه مطالعات و پژوهش   های بازرگانی در این گزارش در 
کنار عوامل کاهنده انگیزه سرمایه گذاری در کشور و محرک   های تشکیل 
سرمایه، تحلیلی امروزی از اقتصاد ایران نیز ارائه کرده و ۱2 ویژگی اقتصاد 
کشور در حال حاضر را به ترتیب در »عقب افتادگی اقتصادی ایران نسبت به 
اندازه پیش بینی شده در افق ۱404«،    »بزرگ شدن اندازه اقتصاد کشورهای 
گروه هدف بیش از اندازه پیش بینی شده در افق ۱404«، »رشد تصاعدی 
نقدینگ��ی«، »دورقمی ب��ودن تورم«،    »نرخ باالی بی��کاری«، »عزیمت به 
سمت حذف طبقه متوسط«،    »کاهش شفافیت اقتصادی«، »سیستماتیک 
شدن فساد«، »ایجاد جریان فرسایش اجتماعی«،    »حجیم و سنگین شدن 
دول��ت«، »فقدان بخش خصوصی توانمند« و »فقدان برنامه اجرایی برای 
ارتقای مش��ارکت مردم در اقتصاد« برش��مرده اس��ت. همچنین تحریم و 
کاهش درآمدهای ارزی نیز اثرات شدیدی بر سرمایه گذاری صنعتی کشور 
داش��ته و کاهش دسترسی کشور به گشایش ارزی )LC( و کاهش میزان 
خرید ماشین   آالت توسط شرکت ها در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی پدید 
آمده که بدون توجه به آنها، امکان سیاس��ت گذاری درس��ت برای اقتصاد 
ایران وجود ندارد. این گزارش با اش��اره به باالرفتن حجم و ابعاد دولت در 
اقتصاد و اثر منفی ورود گروه   های شبه دولتی بر توسعه صنعتی کشور تاکید 
می کند که بدون رفع چهار چالش جدی نمی   توان امید چندانی به تقویت 
تش��کیل سرمایه و رشد تولید صنعتی داش��ت. به جز بخش شبه دولتی و 
بخش عمومی مستقل و موازی با دولت، وجود عرصه   های بزرگ انحصاری 
و نیمه انحصاری برای دولت، برداشت عظیم بنگاه   ها و شرکت های دولتی از 
ظرفیت   های پولی و مالی کشور در کنار افزایش بدهی   های دولت به سیستم 
بانکی کش��ور از جمله مواردی هستند که انگیزه تقویت سرمایه گذاری در 
بخش   های مختلف اقتصاد ایران، از جمله بخش صنعت را تحلیل می   برند.

فرمولجذبسرمایهگذاریخارجی
ب��ازوی پژوهش��ی وزارت صمت در ادام��ه این گ��زارش می گوید برای 
سیاس��ت گذاری درس��ت جه��ت افزای��ش س��رمایه گذاری در اقتصاد و 
صنعت، الزم اس��ت به ۹ نکته مختلف توجه ش��ود. لزوم دوری از تحلیل 
غیرواقعی از وضع موجود کشور به عنوان ورودی برای برنامه   ریزی به منظور 
سرمایه گذاری، توجه به فقدان رابطه نظام   مند بین سطوح اسناد باالدستی 
و پایین دس��تی برنامه، توجه به اش��تباهاتی نظیر تقدم گذش��ته   نگری بر 

آینده   نگ��ری در سیاس��ت گذاری   ها، حل و فصل معضل��ی همچون حجم 
باالی اقتصاد غیررسمی، توجه به چرایی سیاسی شدن طرح   های عمرانی، 
توجه به چرایی طول عمر باالی طرح   های سرمایه گذاری، حل معضل نرخ 
بازده پایین طرح   های س��رمایه گذاری، یافتن راهکار برای چالش بازگشت 
دیرهنگام طرح   های س��رمایه گذاری به چرخه تولید ملی در کنار توجه به 
اثر عدم تفکیک اه��داف کوتاه، میان و بلندمدت برای س��رمایه گذاری در 
بخش   های مختلف اقتصادی از جمله مواردی اس��ت که به عنوان الزامات 

سیاست گذاری درست بر آن تاکید شده است.
این گزارش سپس توصیه می کند که با توجه به انتظار روند کاهشی نرخ 
تورم در کشور، سیاست   های مرتبط با کاهش نرخ سود تسهیالت می   تواند 
محرک مهمی برای توس��عه س��رمایه گذاری بخش   های صنعت، معدن و 
تجارت باشد. با توجه به نقش قابل توجه نرخ ارز بر سرمایه گذاری صنعتی 
از طریق واردات کاالهای سرمایه ای و هزینه تولید، یکی از اقدامات ضروری 
در این حوزه، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از طریق راه   اندازی بازار آتی 
ارز خواهد بود )با توجه به افزایش سهم غیردولتی   ها در عرضه ارز این امر 
امکان   پذیر خواهد بود(. البته نوس��انات ن��رخ ارز در قانون رفع موانع تولید 
کنترل ش��ده؛ ولی هنوز اجرا نشده است. همچنین افزایش سرمایه گذاری 
در بخش   های صنعت، معدن و تجارت باید به   نحوی باشد که بیشترین تاثیر 
را بر رش��د اقتصادی از یکس��و و نیز ارتقای رقابت   پذیری داشته باشد. در 
این خصوص، تدوین سند توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت   های داخلی 

و خارجی از مهمترین اقداماتی است که می   تواند مورد توجه قرار گیرد.
همچنین به    دالیل مختلفی نظیر باالب��ودن هزینه، طوالنی بودن مدت 
بازگش��ت س��رمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانی��ن و مقررات از 
بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت ها برعهده بخش عمومی یا همان دولت 
و س��ازمان های دولتی و عمومی بوده اس��ت. از طرف��ی بخش دولتی نیز 
بدون کمک بخش خصوصی نمی   تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات 
زیربنایی و زیرس��اخت   ها بپردازد، بنابراین بهترین حالت برای ایجاد بهینه 
زیرساخت   ها و تاسیسات زیربنایی، استفاده از تمام تخصص   ها در بخش های 
عمومی و خصوصی، اس��تفاده از حمایت های قانون��ی بخش عمومی و از 
هم��ه مهمتر منابع مالی در هر دو بخش اس��ت. برای همین امر به ایجاد 
و توسعه س��رمایه گذاری در کشور با مدل »مشارکت عمومی-خصوصی« 
می   توان از طریق قراردادها کمک کرد. به این صورت که دولت بخش��ی از 
تامین مالی در زیرساخت   ها را فراهم کند تا ضمن ایجاد انگیزه برای ورود 
بخش خصوصی در فعالیت های زیرساختی و ایجاد سرمایه گذاری جدید، 
انگیزه ایجاد سرمایه گذاری جدید در سایر صنایع مرتبط با زیرساخت   های 

مربوطه افزایش    یابد.

چراموتوررشداقتصادیدرایرانخاموشاست؟

10 مانع جذب سرمایه

بررس��ی های میدان��ی بازار اجاره مس��کن همزمان با نزدیک ش��دن به 
روزهای اوج جابه جایی ها در ماه های خرداد و تیر نش��ان می دهد که بازار 
اجاره به شدت آشفته بوده و مستاجران ناامید از یک بنگاه مسکن به بنگاه 
دیگر می روند و هر روز به امید پیدا کردن فایلی مناس��ب در س��ایت های 
مسکن گشت می زنند. اگر به چند بنگاه سری بزنید و یا با مستاجرانی که 
به دنبال خانه می گردند همراه شوید، به خوبی متوجه می شوید که قیمت 
اج��اره از هیچ قانون و ضابطه ای پیروی نمی کن��د و هر صاحبخانه ای هر 
عددی که دوس��ت دارد را اعالم می کند و در نهایت مستاجران خسته هم 
مجبور هستند تسلیم این عددها شوند و یا اینکه خسته و ناامید از قیمت ها 
به منطقه ای پایین تر بروند و سرخورده و عصبانی از شرایط به دنبال پیدا 
کردن خانه ای کوچک تر و با امکانات کمتر باش��ند. نگاهی به سایت دیوار 
نشان می دهد قیمت اجاره یک خانه ۶5 متری 20 سال ساخت در منطقه 
فاطمی به 200 میلیون تومان پیش و ماهی 5 میلیون و 500 هزار تومان 
تا ۶ میلیون تومان اجاره رسیده است. مستاجران برای اجاره ماهیانه یک 
خانه ۱20 متری در منطقه نارمک نیز باید 500 میلیون تومان پول پیش 
و ماهیان��ه ۸ میلیون تومان اجاره پرداخت کنند، آن هم در ش��رایطی که 
حداق��ل حقوق کارگران در س��ال جدید کمی بی��ش از 5 میلیون تومان 

تعیین شده است.
جهش در اجاره های پیشنهادی موجران برای قراردادهای سال جدید در 
برخی مناطق پرتقاضا حتی به 50 درصد افزایش نس��بت به سال گذشته 
هم رس��یده و این در حالی اس��ت که دولت س��قف افزایش اجاره را 25 
درصد تعیین کرده اس��ت. هرچند این ارقام پیش��نهادی تا حدودی قابل 

مذاکره است و امکان گرفتن تخفیف هم تا حدی توسط مستاجران وجود 
دارد، اما در مجموع با توجه به اینکه س��طح درآمد خانوارها در این حدود 
افزایش نیافته، مس��تاجران برای انعقاد قرارداد تمدید خانه اجاری خود با 
توجه به س��طح باالی ارقام پیش��نهادی موجران با چالش روبه رو هستند. 
اصرار موجران به افزایش اجاره ها باعث ش��ده تا شاهد کوچ مستاجران از 
مناطق باالتر به مناطق ضعیف تر ش��هرها و حتی ساکن شدن و گسترش 
حاشیه نش��ینی باشیم. در واقع، افزایش اجاره ها همانند تلنگر به دانه های 
دومینو عمل می کند و هر مستاجری همچون دانه های دومینو به منطقه 
پایین تر س��قوط می کند تا اینکه به حاش��یه برسد. هرچند وزارت مسکن 
اعالم کرده که صاحبخانه ها اجازه ندارند که بیش از 25 درصد روی مبلغ 
اجاره بها بگذارند، اما نکته مهم این است که این مصوبه عمال اجرا نمی شود 
و مس��تاجران هم چاره ای جز پرداخت اجاره های سنگین یا کوچ کردن به 
منطقه ای پایین تر ندارند. درباره س��مت و س��وی کنونی بازار مسکن، یک 
کارشناس اقتصاد مسکن به ایسنا می گوید: دو عامل در سال گذشته باعث 
ثبات قیمت مس��کن شده بود که یکی فضای احیای برجام و دیگری افت 
توان خریداران بود، اما طوالنی ش��دن روند مذاکرات تا حدودی انتظارات 
کاهش��ی را کمرنگ کرده و احتماال در سال جاری با رشد نسبی معامالت 
مس��کن مواجه شویم. به گفته س��عید لطفی، در شرایط فعلی تا حدودی 
انتظارات کاهشی در بازار مسکن محو شده است. از آن طرف دولت، پروژه 
نهضت ملی مسکن را در دستور کار دارد که فضای بازار را تا حدودی آرام 
می کن��د. بنابراین با یک عامل مح��رک و یک عامل بازدارنده در معامالت 
مس��کن مواجهیم. افزایش حدود 50 درصدی دستمزد، قیمت تمام شده 

مس��کن را مقداری باال می برد. آجر و س��رامیک و ام دی اف و آهن و ... را 
کارگر تولید می کند. وقتی دستمزد افزایش می یابد طبیعتا قیمت ساخت 
نیز تاثیر می پذیرد. در سوی مقابل به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان، 
بازار مسکن کش��ش افزایش قیمت ندارد. یعنی یک پارادوکس در بخش 
مس��کن ایجاد ش��ده که می تواند به ش��کل کاهش س��اخت و ساز بخش 
خصوصی بروز پیدا کند. او با اش��اره به ثبات بازار مس��کن در سال ۱400 
توضیح می دهد: سال گذشته بازار مسکن در رکود قرار داشت؛ هرچند در 
اس��فندماه که به طور س��نتی بازار رونق می گیرد، رشد تعداد معامالت را 
داشتیم، اما به طور کلی در سال گذشته معامالت با افت مواجه شد. سال 
۱400 در شهر تهران حدود ۷۷ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا 
رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد و نسبت به سال ۱3۹۶ به 
میزان 5۷ درصد کاهش پیدا کرد. ممکن اس��ت در سال ۱40۱، مقداری 
معامالت افزایش پی��دا کند و بر روی قیمت ها تاثیر بگذارد، اما حتما این 
رش��د زیر نرخ تورم خواهد بود. وی، دو علت را در ثبات بازار مسکن موثر 
می داند و می گوید: دو عامل قوی در س��ال گذشته به آرامش بازار مسکن 
منجر شد که یکی بحث کاهش توان خریدار بود و موضوع دیگر به فضای 
ایجادش��ده برای احیای برجام مربوط می شد. در نتیجه معامالت کاهش 
یافت. امس��ال هر دو پارامتر کمرنگ شده و هم مذاکرات وین تا حدودی 
طوالنی شده و هم انتظارات کاهشی وجود ندارد. به دلیل رشد دستمزد و 
افزایش سقف وام اوراق مسکن انتظار داریم مقداری قدرت مالی خریداران 
واقعی مس��کن افزایش یابد و تحلیل من این اس��ت که به تدریج ش��اهد 

افزایش معامالت خواهیم بود.

مستاجرانبالتکلیفرویموجقیمتاجارهبها
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پایاندورانرونقصادراتچین
قطارآهستگیازچینمیآید

دوره رون��ق ص��ادرات چین ب��ه پایان رس��یده اس��ت؛ چنانکه در 
ماه آوریل، رش��د صادرات اژدهای زرد، روند کاهش��ی پیدا کرد           و به 
پایین ترین میزان خود در دو س��ال  گذشته رسید. به نظر می رسد که 
ش��اید به دوران افول صادرات چین پس از دهه ها رونق رسیده ایم. به 
نوشته هفته نامه »اکونومیست«، در  ماه گذشته یک قطار باری با نوار 
زرد رنگ وارد بوداپس��ت ش��د، این قطار حام��ل تجهیزاتی در زمینه 
انرژی خورش��یدی، کیت تهویه و س��ایر قطعات بود و برای رس��یدن 
به بوداپس��ت، از شاندونگ، استانی در شرق چین، ۱۶ روز در راه بود. 
قطارهای باری اکنون به عنوان بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین، از 
شاندونگ به بیش از 50 شهر در اروپا و آسیا خدمات         رسانی می کنند. 
آنها قطارهای »کی-         لو« نامیده می         ش��وند، این نام گذاری اشاره         ای به 
پادش��اهی باستانی »کی - لو« است که در آن قسمت از چین در دوره 

کنفوسیوس شکوفا شده بودند.
ص��ادرات چین چ��ه از طری��ق راه آهن و چه از طریق مس��یرهای 
جاده         ای، دریایی و یا هوایی در دو سال گذشته پیشرفت سریعی داشته 
         اس��ت. آنها در سال  202۱ میالدی تقریبا 30  درصد افزایش صادرات 
را تجربه کردند. بیش از 5 هزار قطار »کی-لو« از سال  20۱۸ ایستگاه 
را ترک کردند، اما در آوریل، رشد صادرات چین به  شدت کاهش پیدا 
کرد. با معیار دالر، صادرات چین تنها 3.۹ درصد بیشتر از سال گذشته 
میالدی بود. این افزایش اندک صادرات این کش��ور هم چیزی شبیه 
به معجزه بود، چراکه چین در حال جنگ س��نگین و عجیب و غریب 
با ویروس کووید-۱۹ اس��ت و همین امر باعث شده است که در شهر 
شانگهای به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تجاری این کشور، قرنطینه 

و محدودیت های سنگین اعمال شود.
به گفته بانک نامورا، محدودیت های سختگیرانه در 4۱ شهر چین 
همچنان باقی مانده است که تقریبا 30  درصد از تولید ناخالص داخلی 
را تشکیل می دهد. ترس چین از گسترش کرونا و اعمال قرنطینه         های 
سنگین در هفته های گذشته باعث سرگردانی کامیون         های زیادی در 
جاده         ها ش��ده است. اقدامات احتیاطی، تجارت بین         المللی را هم دچار 
مش��کل کرده و زنجیره عرضه را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. به گفته 
ویندوارد، یک شرکت تحلیلی کش��تیرانی، در میانه ماه آوریل، 50۶ 
کشتی در خارج از بندر شانگهای منتظر دریافت محموله         ها بودند، در 
حالی که این رقم در  ماه فوریه 2۶0 کش��تی بود. برخی از تحلیلگران 
امیدوار بودند که ماشین صادراتی چین بتواند با شیوع سویه امیکرون 
مقابله کند. این کارشناسان تاکید کردند که کارگران می توانند خود 
را در محل کار قرنطینه کنند، اما هیچ کارخانه مدرنی کامال مستقل 
نیست و هر حلقه بسته آن باید برای تامین         کنندگانش باز بماند و اگر 
هر بخشی در زنجیره تامین تسلیم ویروس کووید شود، می تواند تولید 
را در همه بخش ها مختل کند. برای مثال، تولید خودروی تس��ال در 
ش��انگهای به دلیل کمبود دسته سیم از یک تامین         کننده که گرفتار 

ویروس شده، با مشکل مواجه شده          است.
اکونومیس��ت اما بر این باور اس��ت که افزایش تجارت به هر میزان 
در این شرایط چش��مگیر است، ولی افزایش 3.۹ درصدی که آژانس 
گمرک چین در نهم ماه مه منتش��ر کرد، بیش��تر یک رقم اسمی بود 
ت��ا واقعی. به گفته بانک یوبی         اس، آماره��ای دقیق         تر که در اواخر  ماه 
منتش��ر شد، نشان می دهد که قیمت صادرات چین در  ماه آوریل در 
مقایسه با سال میالدی قبل، احتماال ۸  درصد یا بیشتر افزایش داشته 
اس��ت. اگر اینچنین باش��د، حجم صادرات چین باید در  ماه گذشته 
کاهش یافته باشد. این افزایش قیمت ها این نگرانی را ایجاد کرده است 
که چین قرنطینه ش��ده باعث تشدید تورم در اقتصاد شرکای تجاری 
آن به         ویژه ایاالت متحده آمریکا ش��ود. البته این زنگ هش��دار اغلب 
اغراق         آمیز است. به گفته اقتصاددانان بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، 
کاالهای ساخته ش��ده )به صورت کلی یا جزئ��ی( در چین کمتر از 2  
درصد از هزینه         های مصرف         کننده ش��خصی آمریکایی در سال  20۱۷ 
را تشکیل می دادند. اتفاقات مرتبط با کووید در چین می توانند اثرات 
موجی بزرگ تری داش��ته          باش��ند. مثال این اتفاق می تواند باعث شود 
که تولیدکنندگان رقیب تولیدکنندگان چینی قیمت محصوالت خود 
را بیش��تر کنند و همین امر به افزایش تورم در کشوری مثل آمریکا 

منجر می شود.
آمار رس��می چین نش��ان داد که صادرات رایانه         ه��ا و لوازم خانگی 
در  ماه گذش��ته کاهش یافته          اس��ت؛ این در حالی است که در دوران 
قرنطینه، محصوالت غرب خریداران زیادی داش��ت، با این حال، همه 
روندها کند و آهس��ته نمی شود. واردات چین از روسیه از زمان حمله 
والدیمیر پوتین به اوکراین به رشد خود ادامه داده است، زیرا تحریم ها 
مانع دسترسی روس��یه به بازارهای غربی شده است. این پیشنهادها 
ش��امل 50 واگن جو بود که با قطار »کی -        لو« به اس��تان ش��اندونگ 

منتقل شد.

صندوقبینالمللیپولارزشیوانچینرا
افزایشداد

صن��دوق بین المللی پول )IMF( ارزش یوان چین را در س��بد 
ارزی حق برداش��ت ویژه )SDR( افزایش داده اس��ت. به گزارش 
چاینا، در آخرین بررس��ی ارزشیابی سبد ارزی حق برداشت ویژه 
که هفته گذش��ته انجام ش��د، این س��ازمان ارزش یوان را از رقم 
۱0.۹2 درص��د به ۱2.2۸ درصد و ارزش دالر آمریکا را از 4۱.۷3 
درص��د به 43.3۸ درصد افزایش داد. ارزش س��ه ارز دیگر س��بد 
SDR  یعن��ی یورو، ین ژاپ��ن و پوند انگلیس نی��ز کاهش یافت. 
س��بد ارزی حق برداشت ویژه، یک دارایی ذخیره بین المللی برای 
تکمیل ذخایر رس��می کش��ورهای عضو صن��دوق بین المللی پول 
 SDR اس��ت. این به روزرسانی ارزش یوان را در جایگاه سوم سبد
پس از دالر آمریکا و پوند انگلیس حفظ کرد. این بررس��ی حدود 
یک س��ال دیرتر از زمان بندی آن انجام می ش��ود، به دلیل اینکه 
صندوق بین المللی پول، کارهای مربوط به همه گیری کووید-۱۹ 
را در اولویت قرار داده اس��ت. ارزشیابی به صورت پنج ساله انجام 
می ش��ود و اولین مورد از زمان پیوس��تن یوان به س��بد ارزی در 
سال 20۱۶ اس��ت. به گفته صندوق بین المللی پول، این تغییر از 
اول آگوس��ت اعمال خواهد شد و بررسی بعدی برای سال 202۷ 
تعیین ش��ده اس��ت. بانک مرکزی چین در جلسه بررسی ارزیابی 
س��بد ارزی حق برداش��ت ویژه اعالم کرد که این کشور به ترویج 

اصالحات بازار مالی و باز کردن بازار ادامه خواهد داد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرص��ت ام��روز: بانک  ه��ای مرک��زی، حافظ پ��ول و رگ حی��ات نظام 
س��رمایه  داری هستند. اقدامات آنها بر دس��تمزدها و پس  اندازهای مردم و 
تصمیم آنها برای وام  گیری با هر قیمتی تاثیر می  گذارد و مس��یر گسترده 
اقتص��اد را تعیین می  کند. چه کارگر باش��ید یا یک مس��تمری  بگیر و چه 
پس  اندازکننده یا وام  گیرنده، تصمیمات بانک مرکزی بر شما تاثیر می گذارد.
به نوشته »اکونومیست«، 30 سال پیش، پس از آنکه تورم در کشورهای 
ثروتمند دورقمی ش��د، قدرت و اختیارات بانک مرکزی در راستای تحقق 
ی��ک ه��دف یعنی تثبی��ت قیمت  ها به کار گرفته ش��د. اکث��ر بانک  های 
مرکزی وظیفه  ای دشوار را برعهده گرفتند و از دخالت  های سیاستمداران 
مداخله  جو و کاسبان آرای عمومی مستقل شدند. تا مدت ها چنین به نظر 
می  رس��ید که این ترکیب هوشمندانه سیاس��تی به طور کلی سایه تورم را 
برداش��ته باش��د. اهداف بانک  های مرکزی، انتظارات قیمتی را در همه  جا 
ش��کل می  داد. بین س��ال های ۱۹۹0 تا 200۷ میانگین ت��ورم در آمریکا، 
بریتانی��ا، آلمان و ژاپن از ۸ درص��د در دهه ۱۹۷0 به رقم 2.۱ درصد افت 
کرد. تا قبل از شیوع کووید-۱۹، این تورم بسیار پایین بود که عامل نگرانی 
به   ش��مار می  رفت و نه تورم بس��یار ب��اال. اما امروز نظام مقابل��ه با تورم با 
بزرگ ترین ناکامی خود روبه رو ش��ده است. تورم همانند شیری غران و به 
دنبال اوج  گیری بهای انرژی، افزایش دس��تمزدها و اختالالت زنجیره های 
عرضه بازگشته است. در ماه مارس، بهای مصرف  کننده در آمریکا و منطقه 
یورو از نرخ ۷ درصد س��االنه فراتر رفت که س��ریع  ترین رشد در چند دهه 
اخیر بود. در بسیاری مناطق، بازارهای کار به طرز ناراحت  کننده  ای کوچک 

شدند؛ چراکه فرصت  های شغلی به  شدت کاهش یافتند.
جهاندرآستانهعصرجدیدتورمی

حتی بانک تسویه بین  الملل )BIS( که بانک مرکزی بانک  های مرکزی 
اس��ت، هشدار می  دهد که ممکن اس��ت جهان در آستانه یک عصر جدید 
تورم��ی قرار گیرد. سیاس��ت گذاران پولی در سراس��ر جهان ثروتمند تقال 
می  کنند تا پاسخ مناسبی برای این شرایط پیدا کنند. این تهدید علیه اعتبار 
بانک  های مرکزی در حالی پدیدار می  ش��ود که آنها حیطه وظایف خود را 
از صرف مقابله با تورم بس��یار فراتر برده  اند. برتری و قدرت مقررات  گذاری 
آنها پس از بحران مالی سال 200۷، افزایش زیادی پیدا کرد. آنها در دوران 
همه  گیری در حوزه وسیعی از بازارهای دارایی دخالت کردند، اوراق قرضه 
دولتی را در مقیاس بزرگ خریدند و حتی مستقیما به شرکت ها و دولت ها 
وام دادند. سکون تورم در قبل از همه  گیری، آنها را در وضعیتی جدید قرار 
داد تا به سیاس��ت گذارانی همه  کاره تبدیل شوند. آنها برای حل مشکالت 

س��اختاری از قبیل نابرابری و تغییرات اقلیمی وارد عمل شدند. اکنون که 
تورم یک  بار دیگر بازمی  گردد، این خطر وجود دارد که اهداف جدید، بانک 

مرکزی را از هدف مهار تورم دور کند یا مانع تحقق آن شود.
با گذش��ت زمان و به ویژه پس از بروز بحران  ها، قدرت بانک  های مرکزی 
رو به افول گذاشت. ریکس  بانک )Riksbank( سوئد، اولین بانک مرکزی 
جهان در س��ال ۱۶۶۸ با هدف حفظ ارزش منصفانه و مناس��ب سکه های 
داخلی تاس��یس شد. بانک انگلستان در س��ال ۱۶۹4 و برای تامین منابع 
جنگ با فرانسه تاسیس ش��د. به دنبال آن، دیگر بانک  های مرکزی پدید 
آمدند؛ هرچند فدرال   رزرو با تاخیر و در س��ال۱۹۱3 تاس��یس شد. وقوع 
مجموعه  ای از بحران  های مالی در قرن نوزدهم باعث شد بانک  های مرکزی 
به آخرین پناهگاه وام  دهنده تبدیل شوند و آماده باشند تا در زمان بحران از 
نظام بانکی پشتیبانی کنند. آنها برای ایجاد اعتماد و اطمینان به پول آن را 
با طال پیوند زدند. استاندارد طال در زمان رکود دهه ۱۹30 فرو پاشید. آبرو 
و اعتبار بانک  های مرکزی از بین رفت و آنها گوش به  فرمان دولت ش��دند. 
آنها در جریان جنگ جهانی دوم وظیفه داش��تند هزینه بدهی  های دولت 
را پایین نگه دارند. بسیاری از آنها به سمت سیاست صنعتی تغییر جهت 
دادند. بانک  های مرکزی در بازارهای نوظهور، نقش بانک  های توسعه  ای را 
بازی کردند. به عنوان مثال، یکی از واحدهای بانک مرکزی مکزیک، تامین 
مالی ساخت مجموعه های گردشگری در کانکون )Cancun( را برعهده 
گرفت. اما با اوج  گیری تورم در دهه های ۱۹۶0 و ۱۹۷0، اعطای استقالل 
به بانک  های مرکزی در دس��تور کار قرار گرف��ت. در آمریکا، فدرال  رزرو و 
خزانه  داری توافق کردن��د که بانک مرکزی برای نرخ بازدهی اوراق دولتی 
س��قف تعیین کند. فدرال  رزرو اوج اس��تقالل خود را در اوایل دهه ۱۹۸0 
به نمایش گذاش��ت و پ��ل ولکر برای مهار تورم ب��ه پیدایش رکود کمک 
ک��رد. بانک  های مرکزی ابتدا در جهان ثروتمند و س��پس در بس��یاری از 
اقتصادهای نوظهور مستقل ش��دند و اهداف تورمی تعیین کردند. امروزه 

اکثر آنها مستقل هستند و تنها استثنا، بانک خلق چین است.
ظهوردوبارهبانکهایمرکزیبزرگ

چ��را نقش بانک  های مرکزی مجددا بزرگ می  ش��ود؟ ی��ک دلیل، کاهش 
یکنواخ��ت نرخ  های بهره همزم��ان با افزایش جهانی س��طح پس  اندازها بود 
که باعث ش��د تورم نتواند پس از بحران مالی دوباره جان بگیرد. نرخ محک 
بهره فدرال  رزرو در س��ال 2000 حدود ۶ درصد بود، اما امروزه 0.25 تا 0.5 
درصد اس��ت. با وجود اینکه بانک مرکزی به تدری��ج نرخ بهره را باال می  برد، 
س��رمایه  گذاران پیش  بینی می  کنند که حداکثر اوج آن در دو سال آینده 3.۱ 

درصد باشد. بانک  های مرکزی برای احیای تورم به انواع ابزارها متوسل شدند. 
بسیاری از آنها در جهان ثروتمند به خرید اوراق دولتی روی آوردند تا نرخ  های 
به��ره درازمدت را پایین آورند. بانک مرکزی اروپا، اوراق ش��رکتی را خرید و 
برای وام  های بانکی به خانوارها و کسب  وکارها یارانه در نظر گرفت. بانک ژاپن 
پا را از این هم فراتر گذاش��ت و با خریداری صندوق های س��هام قابل مبادله، 
وعده داد نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱0  ساله دولتی را در سطح 0.25 درصد نگه 
دارد. عامل دیگر افزایش نقش بانک  های مرکزی، توجه به ثبات مالی بود که 
در گذش��ته از آن غفلت می  شد. مقررات سختگیرانه برای بانک  ها به پیدایش 
واس��طه  گران غیربانکی در بازارهای اعتبارات منجر شد. وقتی بحران آغاز شد 
بانک  های مرکزی مجبور ش��دند برای ثبات  بخش��ی به این بازارها وارد عمل 
ش��وند. کمبود ش��دید نقدینگی به دنبال قرنطینه در سال 2020، بانک  های 
مرکزی را واداشت تا به حوزه تخصیص اعتبارات وارد شوند. تحوالت فناوری 
به کاهش پول نقد فیزیکی سرعت بخشید؛ در حالی که پول فیزیکی، زمانی 
مظهر اعتماد به بانک  های مرکزی بود. س��پس بانک  های مرکزی به این فکر 
افتادند آیا الزم است اسکناس  هایی که عرضه می  کنند به شکل مجازی باشند؟

سیاست، عامل دیگر بزرگ ش��دن نقش بانک مرکزی است، چنانکه از 
زمان بحران مالی به بعد، انتصاب روس��ای کل فدرال   رزرو با س��روصدای 
بیشتری همراه می  شود. وزرا و فعاالنی که خود را در رویارویی با مشکالت 
کمتر ملموس��ی مثل تغییرات اقلیم��ی و نابرابری می  بینند، نیم  نگاهی به 
ترازنامه ه��ای ب��زرگ بانک مرکزی انداختند و امی��دوار بودند از آنها برای 
دس��تیابی به اهداف ارزشمند اجتماعی و سبز اس��تفاده کنند. بانکداران 
مرکزی بیش��تر از گذشته درباره این موضوعات صحبت می  کنند. افزایش 
تنش  ه��ای جهانی نیز برخی از آنه��ا را وادار کرد تا هنگام مدیریت ذخایر 
ارزی از ح��وزه فن��ی مدیریت ریس��ک فراتر روند و به ح��وزه ژئوپلیتیک 
گام بگذارند. بس��یاری از بانک  های مرکزی در بازارهای نوظهور، سیاست 
هدف  گذاری تورمی را برگزیدند و نقش توسعه  ای خود را کنار گذاشتند تا 
به تورم پایین و با تالطم کمتر برس��ند، اما به خاطر آسیب  پذیری در برابر 
تحرکات نرخ ارز و خروج س��رمایه، کنت��رل قدرتمندتری بر بازارها اعمال 
کردند. هنوز نشانه هایی از سیاست صنعتی قدیم از جمله سهمیه  بندی وام 
بانکی برای کش��اورزان و روستاییان در هند به چشم می  خورد. بانک خلق 
چین، چندین هدف را دنبال می  کند که اغلب در جهت خواسته های دولت 
هس��تند. این بانک نرخ بهره را کمی آزادس��ازی کرد، اما به شدت کمیت 
اعتب��ارات را مدیریت می  کند و ب��ه قیمت آن توجهی ندارد. بانک مرکزی 

چین از بانک  ها می  خواهد تا وام  های ترجیحی به افراد خاص اعطا کنند.

چرانقشبانکهایمرکزیدوبارهپررنگمیشود؟

بزنگاه تاریخی تورم

در اینکه دالر 4200 تومانی در اقتصاد جز رانت و فساد و قاچاق معکوس 
عایدی نداش��ت، شکی نیس��ت اما نکته مهم، زمان و روش درست اصالح 
نظ��ام پرداخت  یارانه های ناش��ی از تخصیص این ارز ترجیحی اس��ت. به 
گزارش ایِبنا، اتخاذ هیچ سیاس��ت اقتصادی بدون تبعات و عارضه نیست 
و حاال اگر این سیاس��ت به طور واضح و مبرهن به اعتقاد اکثریت جامعه 
اقتصاددانان، یک تصمیم اشتباه باشد معضالت بیشتری را با خود به همراه 
خواهد داش��ت که بعضا جبران ناپذیر است. سیاستی که فروردین ماه ۹۷ 
به صورت ش��بانه و پشت درهای بس��ته اعالم رسمی شد هم جزو همین 
اش��تباهات است که ضرر هنگفتی به سرمایه ملی کشور و اقتصاد و حتی 
معیشت مردم وارد کرد. هدف از ارز ترجیحی بهبود شرایط زندگی مردم و 
تامین کاالهای مورد نیاز به قیمت ارزان تر و تک نرخی شدن ارز بود اما در 
این چهار سال اخیر شاهد بودیم که سود این رانت به جیب عده ای خاص 
رف��ت و ن��ه تنها مردم از آن بی نصیب ماندند بلکه ب��ه هیچ کدام از اهداف 

مدنظر نزدیک هم نشد! 
در همان س��ال اول و حتی ماه های اولیه، درخواست های ثبت سفارش 
واردات با ارز 4200 تومانی به قدری افزایش یافت که نه تنها بس��یاری از 
آنها با قیمت ارزان به بازار عرضه نشد بلکه میزان قابل توجهی ارز هم بدون 
وارد کردن یک کاال از مملکت خارج ش��د. همچنین براس��اس آمار بانک 
مرکزی وقت، از فروردین ۹۷ تا ۱2 خردادماه سال ۹۸ حدود ۱3 میلیارد و 
225 میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کاال و خدمات تأمین ارز 
شد و همچنین  2۱۹ میلیارد و ۷۶2 میلیون و روپیه هند، 44 میلیارد و 
۹40 میلیون یوان چین و ۹۸ میلیارد و 54۱ میلیون روبل روسیه ارزهای 
مهم دیگری بوده که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی 

برای واردکنندگان تأمین ش��د.   در این س��ال از مجموع 3۱ میلیارد دالر 
تخصیص داده شده برای واردات کاالهای مختلف که ۱4 میلیارد دالر آن 
برای واردات کاالهای اساسی بود، مبالغ قابل توجهی برای واردات کاالهای 
غیراساسی و غیرضروری استفاده شد، در واقع واردات کاالهای غیرضروری 

در سال ۹۷ حدود 3.۷ میلیارد دالر بیشتر از سال ۹۶ بود. 
آنطور که شقاقی شهری اقتصاددان می گوید شنیده ها حاکی است حدود 
500 همت انحراف منابع در این سیاست تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی 
داش��ته ایم. از سال ۱3۹۷ تا زمانی که ارز 4200 تومانی پرداخت می شد، 
گرچه از حجم کاالهای مش��مول به تدریج کم شد و پرداخت برای عموم 
کاالها به هفت قلم رس��ید اما در این بین نرخ ارز در بازار از حدود 5 هزار 
تومان تا بیش از 30 هزار تومان افزایش یافت و همین باعث شد تا هر بار بر 
رانت آن افزوده و سنگین تر شود.   هرچند آمار دقیقی در دست نیست اما 
با یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در سال های 
اخیر به عمق این فس��اد و رانت پی خواهی��م برد. در بودجه ۱3۹۸ دولت 
پیش بینی اختصاص ۱4 میلیارد دالری ارز 4200 داش��ت،  در س��الی که 
متوسط نرخ دالر حدود ۱3 هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸000 
تومانی با ارز ترجیحی داش��ته، در این حالت در ۱4 میلیارد دالر بیش از 
۱00 هزار میلیارد تومانی دولت پرداختی داش��ته اس��ت. سال ۱3۹۹ هم 
متوسط قیمت دالر حدود 23 هزار تومان بوده و اختالف ۱۸ هزار و ۸00 
تومانی را شاهد بودیم که با تخصیص حدود ۱۱ میلیارد دالر ارز ترجیحی 

با رانت بیش از 200 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم.  
سال گذشته هم ۸ میلیارد دالر در بودجه مصوب شده بود که ظرفیت 
آن در نیمه اول تمام ش��د ولی براس��اس اعالم سازمان برنامه و بودجه، تا 

پایان سال نیاز به واردات بیش از ۱۸ میلیارد دالری با ارز 4200 بود. حاال 
با متوسط قیمت دالر 25 هزار تومانی در سال ۱400 حساب و کتاب کنید 

که باز هم چه میزان رانت در اقتصاد توزیع شد.
همین دالیل اساس��ی و مهم دولت س��یزدهم را بر آن داشت تا از زمان 
روی کار آم��دن، در اندیش��ه اصالح نظام یارانه ناش��ی از ارز 4200تومان 
باش��د. گرچه در دو س��ال اخیر تعداد زیادی از کاالهای اساسی از لیست 
ارز ترجیحی کنار گذاش��ته شد اما گویا کس��ی نخواست پایان دهنده این 
سیاست اشتباه باشد و مسئولیت تبعات آن را بپذیرد تا اینکه تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم با هر دلیل و تصوری در اقدامی جسورانه نسبت به حذف 
این ارز ترجیحی از اقتصاد رفتار کرد و هفته گذشته با اعالم پرداخت یارانه 
400 هزار تومانی به س��ه دهک نخس��ت درآمدی و 300 هزار تومانی به 
شش دهک بعدی، به طور رسمی پایان رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز 

ترجیحی را اعالم کرد.
هرچن��د هیچ اقتص��اددان و اقتصادخوان��ده کاربلدی منک��ر حذف ارز 
4200تومانی نیست و همه اتفاق نظر دارند که باید این عامل اصلی رانت 
و فس��اد و انگی��زه قاچاق معکوس زودتر از اینها از اقتصاد حذف می ش��د 
اما بس��یاری بر زمان و روش این سیاس��ت اصالح نظام پرداخت یارانه ها 
نقد دارند و معتقدند که شرایط کنونی خیلی مناسب اجرای این سیاست 
نبود. ب��ا این حال باید بپذیریم اجرای این تصمیم تبعاتی را هم به همراه 
خواهد داشت، اما دولت باید در اجرای تصمیمات اینچنینی از مشورت با 
اقتصاددانان مطرح و برجس��ته کشور از هر طیف و گروهی بهره ببرد و با 
اجماع نهایی به نتیجه ای برسد که منافع مردم و کشور را توأمان به همراه 

داشته باشد.

آیاحذفارز4200تومانی،جراحیاقتصادیاست؟

مناقشهداغبرسراصالحنظامیارانهها

یادداشت

ازاشتباهاتگذشتهدرسنگرفتیم

مجیدسلیمیبروجنی
تحلیلگر اقتصادی

س��ال ها و دهه ها اس��ت که اقتصاد ایران با مشکالت قدیمی 
خ��ود دس��ت و پنجه ن��رم می کن��د؛ مش��کالتی از قبیل تورم 
دورقم��ی فزاینده و رش��د ک��م و ناپایدار به قدمت مش��کالت 
اقتصادی کش��ور. سیاس��ت گذار هم کم و بیش شیوه مشابهی 
را برای حل این مس��ائل به کار بس��ته است. شیوه هایی که اگر 
درس��ت انتخاب ش��ده بودند، حال و روز اقتصادمان تا این حد 
بی رمق و ناتوان نبود. بیشتر کارشناسان معتقدند که دولتمردان 
هیچ گاه از اش��تباهات گذشتگان درس نگرفته اند و هنوز هم با 
توجیهات بی ربط تالش می کنند که سیاست های پرخطای شان 
را س��رپوش گذارند. اکثر دولتمردان چهار دهه گذش��ته تمایل 
داش��تند که مسئولیت سیاس��ت های خود را گردن نگیرند. به 
همین دلیل وقتی که اقتصاد ایران با تورم های افسارگس��یخته 
روبه رو می شود، تمام تالش شان بر این است که مشکل را گردن 
گذش��تگان و فعاالن بازار بیندازند؛ در حالی که اگر گذش��ته و 
س��ابقه این قبیل کارها بررسی شود، معلوم می شود که همواره 

این روش ها، نتایج زیانباری به همراه داشته است.
ش��اید یک��ی از عوامل اصل��ی اینک��ه اقتصاد ما پر ش��ده از 
سیاس��ت های رنگارنگ و ناهمگون و غیرمتناس��ب، ش��لختگی 
تئوری��ک و بالتکلیف��ی ایدئولوژیک اس��ت ک��ه گریبان مان را 
گرفت��ه و رهای م��ان نمی کند. ب��ه رغم تالش ه��ای کم رمق و 
پراکنده و ادعاهای بزرگ هنوز ما تکلیف مان را با توسعه روشن 
نکرده ایم و هنوز در اوج این بالتکلیفی هس��تیم بی آنکه به مغز 
و محتوای قابل اعتنایی پایبند باش��یم. از س��وی دیگر، حاال که 
عرصه سیاست گذاری، عرصه کوشش و بدون برنامه و خطاهای 
پرهزینه ش��ده، نظام حکمرانی اقتصادی هم تاکنون نخواس��ته 
و یا نتوانس��ته اس��ت حداقل از گذش��ته خود بیام��وزد و برای 
چندی��ن و چندمین بار از یک س��وراخ گزیده نش��ود. حافظه و 
ظرفیت یادگیری نظام حکمرانی ما به قدری کم ش��ده اس��ت 
که هر دولت جدید که بر س��رکار می آید، اصرار دارد خطاهای 
دولت های پیش��ین را که تا چندی پیش با هزار ش��عار و طعنه 
آنها را مورد انتقاد قرار داده بود، تکرار کند و متاسفانه این آب 

گل آلود، بهشتی است برای ماهیگیران فرصت طلب.
در این آش��فته بازار اس��ت که با وجود معض��ل کهنه تورم و 
کس��ری بودجه و بی قیدی و ناترازی نظام بانکی شاهد هستیم 
به دنبال پولپاش��ی و ارزپاش��ی به بهانه تحریک و تقویت تولید 
هس��تند یا به رغم شکس��ت چندین و چند ب��اره همچنان به 
بهان��ه حمای��ت از مصرف کننده، س��رکوب قیمتی و س��رکوب 
ارزی را پیگی��ری می کنن��د. حال بعد از دهه ه��ا تجربه بیهوده 
و ناس��ودمند کنترل قیمتی و درج قیمت مصرف کننده به بهانه 
کنترل تورم به درج قیمت تولیدکننده رسیده ایم؛ در حالی که 
با بحران عمیق زیس��ت محیطی و کم آبی شدید روبه رو هستیم 
و همچن��ان خبری از روی آوردن به اس��تفاده بهینه و پایدار از 
منابع زیرزمینی نیست و پروژه های اضافه انتقال آب یکی پس 
از دیگ��ری کلید می خ��ورد. خالصه بر هر چال��ش و ابرچالش، 
عده ای هستند که مصمم هستند همچنان آزموده ها را بیاموزند 

و به بهانه های مختلف، دانش و تجربه دنیا را جدی نگیرند.

بانکمرکزیاعالمکرد
آخرینوضعیتعرضهارزدرسامانهنیما

عرض��ه ارز نس��بت به تقاضا ط��ی بازه زمان��ی ۱۷ الی 25 
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در س��امانه نیما و بازار متشکل 
معامالت ارزی پیش��ی گرفت که این امر به معنای پوش��ش 
جام��ع نیازه��ای وارداتی و خرد اس��کناس فرات��ر از تقاضای 
موجود است. بانک مرکزی اعالم کرد: طی بازه زمانی یادشده، 
حدود 4.۸ میلیارد دالر توسط صادرکنندگان به صورت انواع 
ارز در س��امانه نیما عرضه ش��ده است که از این میزان حدود 
۱.5 میلی��ارد دالر معامله ش��ده که این ام��ر حاکی از عرضه 
کاف��ی برای تأمین نیاز وارداتی اس��ت. همچنین از تاریخ ۱۷ 
الی 25 اردیبهشت ماه ۱40۱ در بازار متشکل معامالت ارزی، 
حدود ۸0 میلیون دالر اس��کناس توس��ط بانک ها و صرافی ها 
عرضه شده که از این میزان حدود 3۸.5 میلیون دالر معامله 
ش��ده و این امر حاکی از آن اس��ت که میزان عرضه اسکناس 
بیش از میزان تقاضا بوده اس��ت. گفتنی است افزایش فروش 
صادرکنندگان در س��امانه نیما در س��ال جاری موجب رشد 
۱00 درصدی مجموع معادل دالری معامالت از ابتدای سال 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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درهمایشبرترینهایبورسکاالیایرانمطرحشد
دستورکارهایجدیددربورسکاال

وزی��ر اقتصاد در نخس��تین همایش برترین های ب��ورس کاالی ایران با 
تشریح روند رو به بهبود ظرفیت های مغفول بورس کاال برای اقتصاد ایران 
گفت ب��ورس کاال همواره می تواند برطرف کننده دغدغه های حاکمیت در 
حوزه شفافیت باشد. احسان خاندوزی با بیان اینکه مدت ها این ایده مطرح 
بود که اموال غیرمنقول )بورس مسکن( را به عنوان یک شاخص در بورس 
کاال داش��ته باشیم، افزود: برای تس��هیل در اجرای این موضوع در وزارت 
اقتصاد س��ندی را ابالغ کردیم که کامال س��ازگار با مصوبه شورای پول و 
اعتبار بودجه اس��ت. از اواس��ط دهه ۹0 فضای خوبی فراهم شد تا کاالی 
کش��اورزی نیز در بورس کاال سهم بیشتری داشته باشند، اما متاسفانه به 
دلیل تغییر سیاست ها این موضوع کمرنگ شد اما همچنان به نظر می رسد 
یکی از بهترین ابزارها در حوزه کش��اورزی، تکی��ه به ظرفیت بورس کاال 
است. همچنین عرضه کاالهای منقول مانند خودرو هم موضوعی است که 
می توان از س��از وکار بورس کاال برای آنها استفاده کرد تا بتوان رانت های 
آن را زدود. در ادامه این همایش نیز رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
از ارسال پیش نویس اصالح قانون بازار سرمایه به مجلس خبر داد و گفت: 
پیش نویس اصالح قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی بازار سرمایه در 
مجلس شورای اسالمی به اتمام رسیده و ظرف یک ماه آینده با جمع بندی 
نهایی به صحن علنی ارسال می شود. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، در 
حوزه مولدسازی دارایی های دولت در بورس کاال، اتفاقات مثبت رقم خورده 
و این رویه ادامه خواهد داش��ت. همچنین مجید عش��قی، رئیس سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در این همایش با بیان اینکه در بورس کاالی ایران 
معامالت س��ایر مصالح ساختمانی و معامالت سلف نفتی را در دستور کار 
داریم، گفت: در بحث های کمیته فقهی ما بحث مس��کن را در بورس کاال 
داریم که این موضوع در حال بررس��ی اس��ت. بحث تسهیالت اعتباری به 
عن��وان یکی از ابزارهای تامین مال��ی در بورس کاال که در قانون هم برای 
آن پیش بینی ش��ده، در شرایط فعلی کمک بزرگی به زنجیره تامین مالی 
می کند. همچنین بحث مجوزهای واگ��ذاری معادن در بورس کاال که در 

قوانین هم پیش بینی شده نیز در دستور کار بورس کاال قرار دارد.
حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی ایران نیز در ادامه 
همایش با اش��اره به اینکه بورس کاال، کارهای ویژه زیرس��اخت در بخش 
کاغ��ذی و الکترونیک را برای انجام معامالت در دس��تور کار دارد، گفت: 
البته فرآیندهای کاغذی بورس کاالی ایران به حداقل رس��یده و این روند 
ادامه خواهد داشت. در آینده ما شاهد بحث سبدگردانی در مشتقه خواهیم 
بود. س��امانه های جدید در بورس کاال قرار اس��ت راه اندازی شود که با این 
رویه تامین های جدیدی شکل می گیرد. به گفته سلطانی نژاد، برای اینکه 
به جایگاه و اهمیت بورس کاال در معادالت اقتصادی کشور پی ببریم، اگر 
حجم تجارت غیرنفتی ما ۱۶0 میلیون تن باشد، ارزش معامالت بورس کاال 

بیش از 50 درصد ارزش تجارت خارجی غیرنفتی ماست.
طبق اعالم شرکت بورس کاال، نخستین همایش تجلیل از برترین های 
ب��ورس کاالی ایران با حضور مس��ئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی 
برگزار شد و از پنج چهره تاثیرگذار و پیشکسوت حوزه کاالیی و همینطور 
40 ش��رکت در این مراس��م تقدیر ش��د. محمدرضا پورابراهیمی، مهدی 
کرباس��یان، مصطفی طاهری، اردشیر سعد محمدی و محمد رضوانی فر از 
جمله چهره هایی بودند که در این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند. عالوه 
بر تقدیر از چهره ها همچنین ش��رکت های فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
ملی صنایع مس ایران، فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان و پاالیش نفت 
اصفهان پنج ش��رکت برتر به لحاظ ارزشی شناخته شدند. از شرکت های 
برتر در حوزه پتروش��یمی شامل پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی 
بندر امام، پتروشیمی شازند و پتروشیمی بیستون نیز با اهدا لوح سپاس و 
تندیس تجلیل شد. همچنین شرکت پارس فوالد سبزوار و سرمایه گذاری 
سیمان تامین دو شرکت عرضه کننده پیشرو و شرکت های ورق خودروی 
چه��ار محال و بختی��اری، معدن��ی و صنعتی چادرمل��و، مجتمع صنایع 
آلومینیوم جنوب، فوالد سیرجان ایرانیان و نورد فوالد صنعتی و ساختمانی 
یزد پنج شرکت با بیشترین رشد افزایش حجم و ارزش معامالت بودند که 

تندیس و لوح یادبود این مراسم را از آن خود کردند.

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران که در اولین روز            معامالتی از آخرین 
هفته اردیبهشت ماه با رش��د ۱3 هزار و ۹۶۱ واحدی به باالترین سطح از 
شهریورماه ۱400 و قله ۱۹ ماهه رسیده بود، دادوستد           های روز یکشنبه را 
با افت 5 هزار و 43۱ واحدی به پایان رساند و اگرچه تا سطح یک میلیون 
و 5۷2  هزار واحد عقب نشست، اما ارزش معامالت خرد بورس در این روز 

از ۸ هزار میلیارد  تومان فراتر رفت و رکورد هشت ماهه خود را شکست.
در معامالت روز دوش��نبه نیز روند حرکت بازار س��رمایه تماما صعودی 
بود و همه ش��اخص های این بازار س��بزپوش شدند. به طوری که شاخص 
کل ب��ورس تهران با افزایش ۱0 ه��زار و ۸20 واحدی به رقم یک میلیون 
و 5۸3 هزار واحد رس��ید و ش��اخص کل با معیار هم وزن با 4 هزار و 252 
واحد افزایش، رقم 44۹ هزار و 224 واحد را به ثبت رس��اند. بیش از ۱2 
میلیارد و 225 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۶ هزار و 
۶04 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار 
اول، افزایش ۱۱ هزار و ۹۷2 واحدی و ش��اخص بازار دوم، افزایش ۹ هزار 
و 2۷2 واحدی را تجربه کردند. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل 
فرابورس ۱3۱ واحد ارتفاع گرفت و در سطح 2۱ هزار و ۶20 واحد ایستاد.

آنچهدربازاربورسوفرابورسگذشت
در جریان معامالت روز دوشنبه 2۶ اردیبهشت ماه، شاخص کل بورس 
امروز با ۱0 هزار و ۸20 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 5۸3 هزار واحد 
صعود کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم 4 هزار و 252 واحد افزایش 
یافت و رقم 44۹ هزار و 224 واحد را نمایش داد. ش��اخص بازار اول، ۱۱ 
هزار و ۹۷2 واحد و شاخص بازار دوم، ۹  هزار و 2۷2 واحد افزایش را ثبت 
کردند. در معامالت بورس تهران، بیش از ۱2 میلیارد و 225 میلیون سهم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۶۶ هزار و ۶04 میلیارد ریال و در ۸۷۶ 

هزار و ۱۹۸ نوبت معامله شد.
ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با یک ه��زار و ۶۹4 واحد، ملی 
صنای��ع م��س ایران )فملی( ب��ا یک ه��زار و 20۷ واحد، گ��روه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با 5۶0 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
ب��ا 50۷ واحد، معدن��ی و صنعتی گل کهر )کگل( ب��ا 502 واحد و ایران 
خودرو )خودرو( با 4۷۷ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. 
در نقطه مقابل نیز توس��عه صنایع بهش��هر )وبشهر( با 2۱۱ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با 20۱ واحد، کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران )حکشتی( با ۱۶۸ واحد و صنعت غذایی کورش )غکورش( 
با ۱5۹ واحد و فروش��گاه های زنجیره های افق کوروش )افق( با ۱4۷ واحد 
تاثیر منفی بر ش��اخص بورس داش��تند. گروه خودرو با ۱02 هزار و 43۹ 
معامله ب��ه ارزش ۸ هزار و ۶04 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی 
نشست. همچنین گروه فلزات اساسی با ۸۹ هزار و 403 معامله به ارزش ۷ 
هزار و 5۹۸ میلیارد ریال، گروه غذایی به جز قند با 5۸ هزار و 4۹ معامله 
به ارزش 3 هزار و 43۹ میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 4۷ هزار و 
۱۶۱ معامله به ارزش 3 هزار و 43۹ میلیارد ریال و گروه شیمیایی با ۶0 
ه��زار و ۱4۸ معامله به ارزش 3 ه��زار و ۷5 میلیارد ریال در صدر برترین 
گروه ها قرار گرفتند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز شاخص کل فرابورس 
با افزایش ۱3۱ واحدی به رقم 2۱ هزار و ۶20 واحد رس��ید. در این بازار 
بیش از 5 میلیارد و ۷۷۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
یک میلیون و ۶55 هزار و ۶32 میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت پلیمر 
آریاساس��ول )آریا(، با 44 واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( با 
۱4 واحد، ش��رکت فرابورس ایران )فرابورس( با هشت واحد، تجلی توسعه 
مع��ادن و فلزات )تجلی( با ۷.۹۸ واحد و ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز( با هفت واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. 
همچنین ش��رکت صنعتی مینو )غصینو( با ۱3 واحد، شرکت پتروشیمی 
تندگویان )شگویا( با 5.5 واحد، شرکت تولید نیروی برق دماوند )دماوند( 
با 2.۷ واحد، شرکت دامداری تلیسه نمونه )تلیسه( با 2.۶ واحد و شرکت 
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال )قچار( با 2.3۹ واحد با بیشترین تاثیر 

منفی بر رشد شاخص همراه شدند.

خودروهابهبورسکاالمیآیند
به موازات برنامه دولت برای واردات خودرو و آغاز به کار سامانه یکپارچه 
ثبت نام، ب��ورس کاال نیز از آغاز عرضه خودرو کارا متعلق به بهمن موتور 
و همزمان افتت��اح تاالر تخصصی خودرو خب��ر داد. عباس یعقوبی، مدیر 
عملیات بازار شرکت بورس کاال گفت که »از روز چهارشنبه 2۸ اردیبهشت 
م��اه، معامالت تاالر خودرو از س��اعت ۹ چهارش��نبه هفت��ه جاری کلید 

می خورد.« طبق اطالعیه بورس کاال، قرار اس��ت در اولین گام خودرو کارا 
را عرضه کند و حداقل 50درصد تولیدات ساالنه این خودرو در بورس کاال 
ارائه خواهد شد. هم اکنون ظرفیت اسمی تولید این خودرو 25هزار دستگاه 
و ظرفیت تولید واقعی ۱5هزار دستگاه است. طبق توافق، حداقل 50درصد 

تولیدات ساالنه این خودرو در بورس کاال عرضه می شود.
خبر های دریافتی از بورس کاال نش��ان می دهد به  دنبال عرضه کارا، به  
زودی خودروی شاهین سایپا نیز از طریق بورس کاال عرضه می شود. البته 
پیشتر حسن الهیاری، مدیرکل نظارت بر کاال های فلزی و معدنی سازمان 
حمایت در نامه ای با عنوان درخواست تجدیدنظر در فرآیند پذیرش خودرو 
به مدیرعامل بورس کاالی نوشته بود که باید از عرضه خودرو در بورس کاال 
ممانعت شود. هرچند برخی کارشناسان نسبت به افزایش شفافیت  قیمت ها 
در بازار خودرو با بهره گیری از بس��تر بورس کاال خوش بینند و می گویند 
بهترین راه برای حذف التهاب و پایان دادن به موضوع قرعه کشی ها، عرضه 

خودرو در بورس کاالست.
در اسفند سال گذشته هم جواد فالح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس 
کاال از طراحی یک مدل جدید برای عرضه خودرو در بستر این بورس خبر 
داده و گفته بود: »تاکنون خودروی نو در کش��ور مخصوصا در س��ال های 
اخیر، توس��ط دولت قیمت گذاری ش��ده اس��ت و تولیدکنندگان براساس 
قیمتی که دولت تعیین کرده خودرو را عرضه کرده اند. بر این اساس خودرو 
در بازارهای دس��ت دوم با قیمت های بس��یار متفاوت با قیمتی که توسط 
خودروساز عرضه می شود، مورد معامله قرار گرفته و این مدل معامالتی به 
دلیل صف تقاضایی که ایجاد کرده باعث شده توسط قرعه کشی مشخص 
ش��ود چه افرادی صاحب خودروهایی شوند که اختالف قیمت شدیدی با 
ب��ازار دارن��د.« او همچنین در مورد مدلی که در ب��ورس کاال برای عرضه 
خودرو طراحی ش��ده اس��ت، افزوده بود: »یکی از مدل هایی که در بورس 
کاال مطرح ش��ده این اس��ت که خودرو در بورس کاال عرضه شود و کشف 
قیمت براساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. برای این مدل 
می توان از قراردادهای سلف استاندارد بهره برد. یعنی خودروساز، خودروی 
خود را در قالب قرارداد س��لف عرضه کند. قاعدتا برخی عرضه ها می تواند 
در قابل سلف کوتاه مدت و برخی سلف بلندمدت باشد. خریدار نیز خودرو 
را در قالب قرارداد س��لف پیش خرید می کند و در زمان سررسید قرارداد، 
خودرو را از خودروس��از تحویل می  گیرد. از زمانی هم که خودرو در بورس 
معامله و خریدار مشخص می شود، تا زمان سررسید می توان از امکان بازار 
ثانویه استفاده کرد که اگر فردی که خودرو را خریداری کرده تمایل داشته 
باش��د آن را در بازار ثانویه به شخص دیگری بفروشد، بتواند این معامله را 

انجام دهد.«

شاخصبورستهرانبهپیشرویدرکانال1.5میلیونواحدیادامهداد

رشد دسته جمعی شاخص ها
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تاثیرمستقیموارداتخودرورویکاهش
قیمتخودرووالتهاببازار

پس از گمانه زنی های متعدد و بحث های فراوان و مخالفت های زیاد، 
س��رانجام واردات خورو به ایران پس از سال ها ممنوعیت واردات، آزاد 

شد.
به گزارش خبرنگار پدال نیوز، چند س��ال است که علی رغم وجود 
تقاض��ا و نیاز برای خرید خودروهای وارداتی دولت و وزارت صمت به 
دالی��ل مختلف جل��وی واردات خودرو به بازار ای��ران را گرفته بودند. 
س��رانجام دولت نس��بت به واردات خودرو چراغ سبز نشان داد و قرار 
اس��ت با هدف رقابتی تر ش��دن فضای بازار خودرو و پاسخ به تقاضای 
مش��تریان و نیاز بازار واردات خودرو صورت بگیرد که یقینا نتیجه آن 
کاهش قیمت خودرو در بازار و همچنین شکستن حباب قیمت برخی 

خودروهاست.
هرچند هنوز جزییات قوانین مربوط به واردات خودرو منتشر نشده، 
ولی وزارت صمت و دولت تاکید دارند که قرار است خودروهای اقتصادی 
به بازار ایران وارد ش��وند. بدین ترتیب هنوز شک و تردیدهایی نسبت 
به واردات خودروهای لوکس وج��ود دارد و وزارت صمت خودروهای 
لوک��س را نیاز اصلی بازار فعلی ای��ران نمی داند. در حال حاضر وزارت 
صمت و دولت تصمیم دارند با واردات خودروهای اقتصادی با کیفیت 
خارجی به ب��ازار ایران و توقف تولید برخ��ی از خودروهای قدیمی و 
بی کیفیت در ایران خودرو و سایپا، به بازار خودرو سر و سامان بدهد.

یک��ی از دالیل التهاب بازار خودرو، وجود تقاضای بیش��تر از تولید 
خودروس��ازان اس��ت. در حال حاضر حدود 500 ه��زار تقاضای مازاد 
وج��ود دارد و دولت قصد دارد ب��ا واردات این تعداد خودرو به صورت 
سالیانه این تقاضای مازاد را پاسخ دهد. زمانی که میان عرضه خودرو 
و تقاضا تعادل نسبی برقرار شود، یقینا این بازار سیاه برپا شده توسط 
دالالن نیز خاتمه می یابد. جمع شدن بساط دالالن به معنای ترکیدن 
حباب قیمت کاذبی است که برای بسیاری از خودروها به وجود آمده 
و این خبر خوش��ی برای مصرف کنندگان واقعی اس��ت که می توانند 

خودروی مورد نظر خود را با قیمت مناسب تری خرید کنند.
ش��نیده ها حاکی اس��ت که دولت قصد دارد واردات خودرو را به دو 
خودروس��از بزرگ ایران یعنی سایپا و ایران خودرو واگذار کند. زمانی 
ک��ه خودروه��ای وارداتی به بازار عرضه ش��وند، یقین��ا فضا رقابتی تر 
می شود و بازار خودرو از انحصار خارج می شود. شکستن انحصار بازار 
خودرو و رقابتی تر ش��دن فضا در کنار افزایش عرضه خودرو بی ش��ک 

روی کاهش قیمت انواع خودروها در بازار تاثیر می گذارد.
همچنین محصوالت متنوع تری برای خرید پیش روی مشتریان قرار 
دارن��د. البته اگر دولت و وزارت صمت صرفا خودروهای اقتصادی وارد 
کنند، عمده این کاهش قیمت به خودروهای اقتصادی مربوط می شود 
و بعید است که تاثیر چندانی روی حباب قیمت خودروهای لوکس و 

میلیاردی داشته باشد.

نماگربازارسهام

یک کارش��ناس صنعت خودرو تولید خ��ودروی ارزان را در گرو اصالح 
س��اختار صنعت خودرو دانست و اذعان داشت برای کاهش قیمت خودرو 
راهی جز این وجود ندارد که خودروساز دیدگاه خود به صنعت خودرو را از 

بنگاهی سیاسی و صنعتی به اقتصادی تغییر دهد.
عماد مردان��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو درخصوص تولید 
خ��ودروی ارزان و در مقی��اس اقتصادی اظهار داش��ت: متاس��فانه تولید 
خ��ودروی ارزان مطابق با روحیات خودروس��ازان ما نیس��ت چراکه برای 
پوش��اندن هزینه های مازاد تحمیل شده بر بنگاه اقتصادی خود راهی جز 
اف��ت کیفیت و افزایش قیمت ندارند. بنابراین کاهش قیمت خودرو دور از 

ذهن به نظر می رسد.
وی همچنین درباره مباحث مطرح ش��ده مبنی بر تولید خودرو ۶ هزار 
دالری توسط دو خودروساز بزرگ گفت: خودروسازان پیش از تولید خودرو 
۶ هزار دالری الزم اس��ت به سواالتی مبنی بر اینکه خودرو ۶ هزار دالری 
قرار اس��ت با چه کیفیتی تولید ش��ود و از نظر کیفی قاب��ل رقابت با چه 
خودروهایی در جهان است و آیا این خودرو می تواند جوابگوی نیاز کشور 

باشد پاسخ دهند.

عضو س��ابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ب��ا صراحت بیان کرد: 
همانطور ک��ه وعده های وزیر صمت مبنی بر حذف قرعه کش��ی و ارتقای 
کیفی خودروهای داخلی محقق نش��د تولید خودرو ارزان نیز ش��بیه یک 

وعده است.

مردان��ی تولید خودروی ارزان را در گرو اصالح س��اختار صنعت خودرو 
دانس��ت و اذعان داش��ت: برای کاهش قیمت خودرو راهی جز این وجود 
ندارد که خودروساز دیدگاه خود به صنعت خودرو را از بنگاهی سیاسی و 
صنعتی ب��ه اقتصادی تغییر دهد، چراکه این تغییر دیدگاه موجب تعدیل 
نیروی کار مازاد و دقیق تر شدن محاسبات در صنعت خودروسازی می شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه چرا هزینه نیروی مازاد در خودروسازی ها باید 
از جیب مردم پرداخت ش��ود، افزود: تا زمانی که س��اختار صنعت خودرو 

اصالح نشود شاهد اتفاقی مثبت در این حوزه نخواهیم بود.
ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو درخص��وص واردات خ��ودرو به عنوان 
راه��کاری برای تعدیل قیمت خودرو اظهار داش��ت: واردات خودرو تمایل 
مردم به خرید خودروهای وارداتی را افزایش داده و با فش��ار بر بازار داخل 

موج��ب افت قیمت خودروهای داخلی می ش��ود. همچنین با آزادس��ازی 
واردات تولید از حالت مونوپول خارج ش��ده و خودروساز ناچار به رقابت و 

ارتقای کیفی محصوالت خود خواهد شد.

تولید خودروی ارزان در گرو اصالح ساختار صنعت خودرو است
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اخبار

طرح آبرساني به 28 روستاي شهرستان ساوه كلنگ زني شد
اراک- فرنــاز امیدی: عمليات اجرايي طرح آبرســاني به 28 روســتاي 
شهرستان ســاوه با حضور مهدي الياسي سرپرست فرمانداري ويژه شهرستان 
ساوه ، حجت االسالم ســبزي نماينده مردم شهرستان هاي ساوه و زرنديه در 
مجلس شــوراي اسالمي و سرهنگ مهدي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج ساوه 
، آغاز شــد. به گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب استان مركزي در 
اين مراسم كه در ارديبهشت ماه سال جاري در روستاي باغشاهي برگزار شد ،  
مهندس سعيد طاعتي مديرعامل شركت آب وفاضالب ساوه طي سخناني اظهار 

داشت : اهم اقدامات پيش بيني شده در اين طرح شامل ايجاد تاسيسات آب اعم از تجهيز و حفر چاه ، احداث ايستگاه پمپاژ و مخزن ذخيره 
آب در دو مجتمع آبرساني "سردار سليماني" و "سرداران" ساوه مي باشد. وي افزود : اعتبار اين طرح در مجتمع آبرساني سردار سليماني  
)كوهپايه( مشتمل بر آبرساني به شش روستا با اعتباري بالغ بر ۹ ميليارد و ششصد ميليون تومان و در مجتمع سرداران مشتمل بر آبرساني 
به 22 روستا با اعتباري بالغ بر ۱۳ ميليارد تومان و مجموعا بالغ بر 22 ميليارد تومان مي باشد. طاعتي در توضيح اقدامات برنامه ريزي شده 
در اين طرح بيان داشت : احداث مخازن ذخيره در روستاهاي چرمك ، شرفلو ، ملك آباد ، و حقانيه و همچنين احداث يك باب مخزن 

تقليل فشار در مسير خط انتقال سيليجرد انجام خواهد شد. 

در نشست مجمع نمایندگان گیالن با مدیران اجرایی حوزه انرژی و كشاورزی:
اولویت ها و چالش های حوزه ی انرژی و كشاورزی گیالن بررسی شد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: نشست مجمع نمايندگان گيالن با دستور 
كار بررســی عمده ترين اولويت ها و چالش های انرژی و كشاورزی گيالن در 
ديوان محاســبات استان گيالن برگزار شــد. » بهمن داراب زاده« مدير عامل 
شركت برق منطقه ای گيالن در اين نشست از اجرای 8 طرح اثر گذار و مهم در 
حوزه  ترميم خطوط و افزايش ظرفيت پست های برق در مناطق مختلف گيالن 
خبر داد و گفت: اين طرح ها اكنون با ۳۵0 ميليارد ريال اعتبار در حال اجراست 
و تا آغاز فصل گرما و افزايش مصرف برق در استان به بهره برداری می رسند. وی 
افزود: پيك مصرف برق در استان گيالن در سال گذشته حدود 2 هزار مگاوات 

بود كه امسال اين رقم می تواند تا 2 هزار و ۱00 مگاوات افزايش داشته باشد. داراب زاده با اشاره به تابستان سخت پيش رو و روند استمرار 
افزايش مصرف برق در كشور گفت: با مديريت بهينه مصرف برق، همه می توانند از نعمت برق استفاده كنند. توسعه زيرساخت ها و ترويج 
فرهنگ مصرف درست و حساب شده از انرژی برق، از جمله راهکارها برای بهره مندی همه از برق می باشد و حصول نتايج مطلوب در اين 
حوزه، مستلزم تعامل و همراهی عموم مشتركان با برنامه ريزان حوزه انرژی است. در اين نشست، مهرداد گودرزوند چگينی رييس مجمع 
نمايندگان گيالن، جبار كوچکی نژاد و محمدرضا احمدی از نمايندگان مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، احمد دنيامالی نماينده 
انزلی، پرويز محمد نژاد، نماينده لنگرود، خليل بهروزی فر، نماينده مردم فومن و شفت، ابراهيم نجفی نماينده آستانه اشرفيه و غالمرضا 
مرحبا نماينده آستارا در مجلس شورای اسالمی، مدير عامل شركت آب منطقه ای گيالن، رييس سازمان جهاد كشاورزی گيالن، مديرعامل 

شركت توزيع برق گيالن و مدير عامل شركت آب و فاضالب گيالن  حضور داشتند.

شركت آب و فاضالب استان قزوین از معلمان تقدیر كرد
 قزوین - خبرنگار فرصت امروز: قائم مقام  شركت آب و فاضالب استان 
قزوين به همراه حسين فيضی ،فرمانده سازمان بسيج ادارات كل استان و فاطمه 
اشــدری،مهری سادات تقوی از اعضای شورای شهر قزوين و جمعی از مديران 
شركت آبفا و حوزه بسيج شهيد باهنر  به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم 
با حضور در دبيرســتان دخترانه فاطميه هالل احمر شهرستان قزوين از تالش 
های معلمين و كادر اداری اين مدرسه قدردانی نمودند. به گزارش روابط عمومی: 
مهندس حسينخانی قائم مقام شــركت آبفا در جمع معلمين و دانش آموزان 

ضمن قدردانی از معلمين و تالش های جانفرسای ايشان اظهار داشت:  بی شك معلمين  سبب ساز رشد و بالندگی جامعه  در تمام زمينه 
ها به ويژه  زمينه های فرهنگی و فرهنگسازی هستند و ما در شركت آب و فاضالب  حضور اين فرهيختگان را مغتنم شمرده و خواستار 
همياری و همکاری ايشان در زمينه فرهنگسازی مديريت مصرف آب هستيم. وی همچنين با اشاره به اينکه دانش آموزان آينده سازان اين 
مرز و بوم هستند برای ايشان آرزوی نمود آينده ای روشن و پيشرفت های روزافزون در راه كسب علم  و دانش و آبادی ايران زمين را پيش 
رو داشته باشند . سپس ساير  مديران و حاضرين به ايراد سخنرانی و تکريم مقام معلم نمودند. در پايان  نيز از  از تالش های معلمان و كادر 
اداری دبيرستان دخترانه فاطميه هالل احمر  به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم با اهداء هديه و لوح تقدير قدردانی و تشکر بعمل آمد.

برگزاری جشن پایان گازرسانی در شهرستان عباس آباد
ساری - دهقان : با بهره برداری از روستای دراسرا در شهرستان عباس آباد 
جشن پايان گازرسانی در اين شهرستان برگزار و به شهرستان سبز تبديل شد. به 
گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شركت گاز استان مازندران، طی 
مراسمی با حضور نماينده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای 
اسالمی، سرپرست امور روستايی و شــوراهای استانداری مازندران، سرپرست 
شــركت گاز استان، امام جمعه، فرماندار، بخشدار و ديگر مسئولين شهرستان، 
جشــن پايان گازرسانی در سطح شهرستان عباس آباد برگزار و اين شهرستان 
بعنوان شهرستان سبز معرفی شد.   قاسم مايلی رستمی سرپرست شركت گاز 

استان مازندران با اظهار اين كه طرح گازرسانی به روستای دراسرا با اعتباری بالغ بر ۱0 ميليارد تومان به بهره برداری رسيد، گفت: با گازدار 
شدن اين روستا و انجام فرايند اشتراک  پذيری، ۱00 خانوار روستايی و بيش از ۱۵0 مشترک از نعمت گاز طبيعی بهره مند شدند. وی اظهار 
داشت: برای گازرسانی به اين روستا ۱۵ كيلومتر شبکه گذاری اجرا و بيش از ۱20 علمك نصب شده است. سرپرست شركت گاز مازندران 
با اشاره به گازرسانی به تمامی روستاهای شهرستان عباس آباد گفت: گاز به ۹۵.۵ درصد از روستاهای استان مازندران رسيده است و اين 

روند تا دسترسی همه روستاها ادامه می يابد. 

شركت گاز و اداره كل تامین اجتماعی استان گیالن تفاهم نامه همکاری 
امضا كردند

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با اجــرای برنامه ميز خدمت 
جهادی شركت گاز گيالن در مصلی شهر رشت، تفاهم نامه همکاری درجهت 
پوشــش بيمه ای فرگير مابين شــركت گاز و اداره كل تامين اجتماعی استان 
گيالن به امضاء رســيد. به گزارش روابط عمومی گاز گيالن - عيســی جمال 
نيکويی مديرعامل شركت گاز اســتان گيالن درخصوص مفاد اين تقاهم نامه 
گفت: بر اســاس اين قرارداد همکاری شــركت گاز استان گيالن متعهد شد تا 
مطالب آموزشی پوشش بيمه ای فرگير و نيز آدرس سامانه انعقاد قرارداد بيمه 
در درگاه های مختلف و به انحاء مختلف اطالع رسانی نمايد. وی فراهم نمودن 

زمينه اطالع رسانی حضوری و حقيقی به خانواده كاركنان شركت گاز و همچنين انجام تبليغات محيطی در فضاری اداری، مراسم ها و 
نشست ها را از ديگر تعهدات شركت گاز استان گيالن در اين تفاهم نامه عنوان كرد. جمال نيکويی همچنين درخصوص تعهدات طرف 
مقابل گفت: بر اساس اين تفاهم نامه اداره كل تامين اجتماعی موظف به تهيه محتوای آموزشی با موضوع آشنايی با طرح بيمه دانشجويان 

و زنان خانه دار و همچنين اطالع رسانی نحوه انعقاد قرارداد بيمه در سامانه خدمات غيرحضوری es.tamin.ir می باشد. 

چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم
آغاز ثبت نام چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم در 

استان بوشهر
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: حجت االســالم اســماعيل پور مديركل 
اوقاف و اورخيريه اســتان بوشهراظهار داشــت: ثبت نام برای حضور در چهل و 
 پنجمين دوره مسابقات سراســری قرآن از 2۱ ارديبهشت ماه از طريق سامانه 
www.quraniran.ir آغاز شــده و به مدت يك ماه ادامه خواهد داشــت. به 
گزارش روابط عمومی اداره كل اوقاف وامورخيريه اســتان بوشهر، ثبت نام برای 
حضور در چهل  وپنجمين دوره مســابقات سراسری قرآن از 2۱ ارديبهشت ماه 
آغاز شده و تا 2۱ خردادماه به مدت يك  ماه ادامه خواهد داشت. حجت االسالم 
اسماعيل پور مديركل اوقاف و اورخيريه استان بوشهراظهار داشت: ثبت نام برای 

حضور در چهل و پنجمين دوره مسابقات سراسری قرآن از 2۱ ارديبهشت ماه از طريق سامانه www.quraniran.ir آغاز شده و به مدت 
يك ماه ادامه خواهد داشت. وی افزود: مسابقات اين دوره در ۱2 رشته برگزار می شود كه شامل رشته های حفظ كل قرآن، حفظ 20 جزء، 
حفظ ۱0 جزء)مرحله شهرستانی و استانی(، حفظ پنج جزء)مرحله شهرستانی و استانی(، قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، تفسير عمومی قرآن 

كريم،  اذان،  دعاخوانی، مديحه سرايی، ترجمه نهج البالغه، ترجمه صحيفه سجاديه است.

اهواز - شبنم قجاوند: همزمان با نخســتين روز كاری بيست  و 
ششمين نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی، مديرعامل و رئيس 
هيئت مديره شركت ملی حفاری ايران با تعدادی از مديران شركت های 
زير مجموعه شركت ملی نفت ايران و مجموعه های بزرگ صنعتی حاضر 
در نمايشــگاه ديدار كرد. دكتر حميد رضا گلپايگانی پس از  شركت در  
مراســم  افتتاح نمايشگاه، در بازديد از شــماری از غرفه ها با مديران و  
نمايندگان شركت های ســازنده و دانش بنيان فعال در عرصه ساخت 

قطعات و تجهيزات به گفت وگو نشست.
وی با اشــاره به فرصت پيش آمده برای رايزنی و هم افزايی و گفت 
وگوی چهره به چهره با دســت اندركاران ســاخت و توليد تجهيزات و 
قطعات كاربردی در صنعت نفت و حفاری، گفت: براساس برنامه ريزی 

به عمل آمده در مدت برپايی نمايشــگاه خود و مديران شركت از غرفه 
های شركت ها و مجموعه های صنعتی، دانش بنيان و  مراكز علمی و 

پژوهشی بازديد و در خصوص تامين نيازهای شركت و همچنين زمينه 
های همکاری و همياری مشــترک و اســتفاده از ظرفيت های داخلی 
بحث و بررســی و تبادل نظر خواهند داشت. همچنين دكتر گلپايگانی 
در اولين كاری نمايشگاه با تعدادی از مديران عامل شركت های بخش 
خصوصی فعال در صنعت حفاری، پروژه های نفت و گاز و نمايندگان و 
كارشناسان  شركت های خارجی حاضر در نمايشگاه ديدار و گفتگو كرد. 
بيست  و ششمين نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی با شعار »نفت 
دانش بنيان، توليد ايرانی و صادرات جهانی« از روز جمعه )2۳ ارديبهشت 
ماه ۱40۱( در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران آغاز به  كار 
كرد.  در اين نمايشگاه كه به مدت چهار روز داير است يك  هزار و  200  

شركت داخلی و  44  شركت خارجی  از  ۱۱ كشور حضور دارند.

آذربایجان شــرقی - فالح: رييس شورای اسالمی شهر تبريز بر 
صدور حکم تخليه اماكن ارائه شده به بانك شهر تاكيد كرد.

حجت االسالم رسول برگی در هفتادويکمين جلسه علنی اظهار كرد: 
هفته گذشــته روز جهانی جمعيت هالل احمر را داشتيم كه اين روز را 
خدمت تمامی زحمتکشان اين عرصه تبريك عرض می كنيم و اميدواريم 

همواره شاهد آرامش بوده و سانحه های ناگوار را نبينند.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تبريك روز روابط عمومی ابراز كرد: 
2۷ ارديبهشــت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی است، اين روز را نيز 
خدمت تمامی تالشگرانی اين عرصه كه سخت مشغول به كار هستند 
تبريك می گوييم. رييس شــورای اسالمی شهر تبريز در بخش ديگری 
از ســخنان خود گفت: روز منش پهلوانی را هم خدمت تمامی پهلوانان 
به ويژه همکار ارجمندمــان پرويز هادی تبريك عرض كرده و خواهان 
توفيقات روز افزون برای آنها هستيم. برگی در بخش ديگری از سخنان 
خود در خصوص سرانه ورزشی مطرح كرد: سرانه ورزشی شهر تبريز به 

نسبت جمعيت كم بوده و بايد برای اين مهم اقداماتی اتخاذ شود.
وی در بخش ديگری از سخنان خود هم توضيح داد: مديران ما تاكسی 
ندارند، يك دستگاه پرايد دارند كه برای نشان دادن ساده زيستی خود با 
آن به محل كار تردد می كنند و يك دستگاه شاسی بلند ارس پالک كه 

در پاركينگ نگهداری و در ساعات غيراداری از آن استفاده می كنند.

رييس شورای اسالمی شهر تبريز در ادامه بيان كرد: به مديران حق 
اســتفاده از تسهيالت بانکی در راستای نوسازی ناوگان تاكسيرانی داده 
نشود. اين مقام مســئول در بخش ديگری از سخنانش عنوان كرد: در 
خصوص انحالل شركت بهره برداری و تشکيل سازمان حمل و نقل ريلی 
سريعا نامه ای از سوی امور حقوقی تدوين شود تا اقدامات الزم را انجام 
دهيم. برگی در بخش ديگری از سخنان خود با انتقاد شديد از وضعيت 
بانك شــهر اظهار كرد: متاسفانه بانك شــهر از سال ۱۳88 تاكنون به 
صورت رايگان از تمامی خدمات شهری استفاده كرده و هيچ هزينه ای به 

شهرداری متقبل نشده است.

رييس شورای اسالمی شهر تبريز ادامه داد: عالوه بر اين بهترين نقاط 
شهری به كيوسك ها، شهرنت ها و دستگاه های اِی تی اِم اختصاص داده 
شده و در اين راستا هم هيچ هزينه ای به شهرداری داده نمی شود، اينها 

همه بيت المال بوده و بايد تعيين تکليف شود.
وی افزود: متاسفانه هيچ قرارداد و مزايده ای در اين راستا با بانك شهر 
وجود ندارد و بايد در اين راســتا اقداماتی ترتيب داده شــود، شهرداری 
مزايــدات را بياورد تا بدانيم با كــدام قرارداد اين محل ها به آنها تحويل 
داده شده است. برگی با بيان اينکه شورای شهر وظيفه نظارت عالی به 
اين موضوع دارد، ادامه داد: ما نمی توانيم به بيت المال خيانت كنيم، در 
راستای اين موضوع مهم خواستار پاسخ قانع كننده از سوی شهرداری 

هستيم.
رييس شورای اسالمی شــهر تبريز در ادامه سخنان خود ابراز كرد: 
خواهشــمنديم فورا حکم تخليه برای مکان هايی كه به بانك شهر داده 

شده، صادر شود و اجرت گرفته شود.
اين مقام مســئول در ادامه افزود: در جلســه هفته قبل در خصوص 
صداوسيما عناوينی را مطرح كرديم كه خوشبختانه امام جمعه محبوب 

تبريز هم دستور صريح دادند كه اين اختالف با شهرداری حل شود.
رييس شورای اسالمی شهر تبريز تاكيد كرد: بيت المال صلواتی نيست 

و به اين موضوع مهم در خصوص بانك شهر بايد توجه شود.

قم - خبرنگار فرصت امروز: ســخنگوی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در آستانه برگزاری كنگره شهدای روحانی، با مديران رسانه ها 
و مطبوعات قم ديدار كرد و در مورد اهداف و دســتاوردهای اين كنگره 
با آن ها به گفت وگو پرداخت. به گزارشــی، ســردار سرتيپ دوم پاسدار 
رمضان شريف سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مسئول كميته 
اطالع رسانی كنگره شهدای روحانی با حضور در شهر مقدس مقدس قم، 
در آســتانه برگزاری كنگره شهدای روحانی در قم، با مديران رسانه ها و 
مطبوعات استان ديدار و گفت وگو كرد. شريف با اشاره به برگزاری كنگره 
شهدای روحانی هم زمان با چهارم خردادماه در قم عنوان كرد: در تمام 
استان های كشور يادواره های شــهدای روحانی برگزار شده است و در 
برخی از اســتان ها نيز اين يادواره ها دو يا ســه بار برگزار شده است اما 
مراسم و كنگره اصلی در قم با حضور مهمانان ملی و بين المللی برگزار 
می شود. سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بيان اينکه دشمن 
از ابزارهای رسانه ای برای وارونه نمايی واقعيت ها استفاده می كند، اظهار 
كرد: ما با فعاليت های رسانه ای در كنگره شهدای روحانی به دنبال ارائه 

يك تصوير دقيق و جامع از شهدای روحانی هستيم.

وی ادامه داد: نماينده ولی فقيه در سپاه با مديريت حوزه های علميه 
نشست های مختلفی را تا كنون برگزار كرده است تا در راستای برگزاری 

اين كنگره از ظرفيت حوزه های علميه به شيوه مطلوب استفاده شود.
شريف با اشاره به برگزاری نشست خبری كنگره شهدای روحانی در 
شنبه هفته آينده گفت: در اين نشست خبری جزييات كنگره با حضور 
حجت االســالم والمســلمين حاجی صادقی نماينده ولی فقيه در سپاه 
برای خبرنگاران تشريح می شــود. وی از توجه كنگره شهدای روحانی 
به خدمات روحانيت در هنگام باليای طبيعی، دستاوردهای روحانيت در 
راستای مقابله با كرونا و شهدای روحانی مدافع حرم ياد كرد و گفت: برای 
شــهدای روحانی مدافع حرم مراسمی مستقل پنج شنبه اين هفته در 
جوار مزار شهيد قاسم سليمانی برگزاری می شود. شريف گفت: روحانيون 
آزاده در قزوين و روحانيون فرمانده در خوزستان گردهم خواهند آمد و 

برای روحانيون جانباز نيز مراسمی برگزار خواهد شد.
وی به سركشــی از چهار هزار خانواده شهيد در نقاط مختلف كشور 
به عنوان يکی از برنامه های كنگره شــهدای روحانی اشاره كرد و گفت: 

اين برنامه تا روز برگزاری كنگره شهدای روحانی ادامه خواهد داشت.

در ادامه اين نشســت مديران رسانه های قم بر لزوم توليد محتواهای 
كاربردی از جمله كتاب در كنگره شهدای روحانی، گسترش فعاليت های 
تبليغی برای معرفی شهدای روحانی به ويژه شهدای شاخص اين قشر، 
استفاده از ابزارهای نوين رسانه ای از جمله انيميشن برای معرفی شهدا، 
توليــد محتواهای ويژه فضای مجازی، نامگذاری روزی به نام شــهدای 
روحانی و برگزاری جشنواره رسانه ای ويژه شهدای روحانی تاكيد كردند.

همچنين، افزايش تعامالت مسئوالن ستاد كنگره شهدای روحانی با 
اصحاب رسانه، تهيه تاريخ شفاهی از رزمندگان روحانی، تبيين اهداف 
كنگره برای مردم، از ديگر مباحث مطرح شــده توسط اهالی رسانه در 

اين نشست بود.

آذربایجان شرقی - فالح: شهردار تبريز بر رفع معضالت و مشکالت 
موجود در پروژه های شهری درگير با تأسيسات آب و فاضالب و تسريع 

روند اجرايی آنها تأكيد كرد.
يعقوب هوشيار در ديدار با مديرعامل آب و فاضالب استان اظهار كرد: 
برخی از پروژه های شهری ما درگير تأسيسات زيرزمينی آب و فاضالب 

هستند كه عمليات اجرايی پروژه را به تأخير انداخته است.  
وی افزود: پروژه هايی همچون مسيرگشايی ۶۵ متری خاوران و تقاطع 
غيرهمسطح رسالت-ديزل آباد معضل تأسيسات آب و فاضالب دارند كه 

نيازمند تعامل و هماهنگی برای رفع آنها است.  
شهردار تبريز تصريح كرد: تعامل و هم افزايی در راستای حل مشکالت 
شهری موجب پيشرفت امور و كسب رضايت شهروندان و حل مشکالت 
آنها خواهد شد. وی اضافه كرد: تالش داريم با هماهنگی آب و فاضالب 
اســتان و رفع تأسيسات زيرزمينی اين شــركت در پروژه های شهری، 

روزشمار افتتاح اين پروژه ها را نيز اعالم كنيم.  

مديرعامــل آب و فاضالب نيز در اين جلســه ضمن تبريك انتخاب 
شــهردار، گفت: مردم از اين انتخاب استقبال می كنند و می دانند كه 

تخصص و تعهد شهردار موجب عمران و آبادانی شهر خواهد شد.  
وی افزود: هم اكنون با 8۶ درصد خط پوشش، دومين شهر كشور از 

نظر توسعه فاضالب هستيم.
وی يادآور شد: ۱۵0 ميليارد تومان مساعدت دولتی خواهيم گرفت و 
اميدواريم در دوره فعلی مديريت شهری، مسئله فاضالب را جمع بندی 
كنيم. تهاتر مطالبات طرفين از همديگر و بحث تعيين تکليف ســالن 
تازه تأسيس شركت آب و فاضالب در خيابان آبياری و عوارض ساخت آن 
و بررسی توافق چهارگانه طرفين در خصوص زمين تصفيه خانه واقع در 
شــهرداری منطقه ۹ مسائلی بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

همزمان با نخستین روز كاری بیست وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با مدیران ارشد صنعت نفت 
و شرکت های بزرگ حاضر در نمایشگاه دیدار کرد

هفتادویکمین جلسه علنی شورای شهر؛ 

انتقاد رییس شورای شهر تبریز در خصوص اماكن ارائه شده به بانک شهر

با موضوع كنگره ملی شهدای روحانی انجام شد؛

نشست هم اندیشی سخنگوی سپاه با اصحاب رسانه های قم

در نشست مشترک شهردار تبریز و مدیر آبفا تاكید شد؛

رفع معضالت پروژه های شهری درگیر با تأسیسات آب و فاضالب

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: دكتر سيف اهلل اميری مدير كل 
دفتر صنايع معدنی وزارت صمت و هيأت همراه، ضمن بازديد از خطوط 
توليد ذوب آهن اصفهان، در نشستی با مهندس ايرج رخصتی مديرعامل 
و معاونين اين مجتمع عظيم صنعتی، راهکارهای تقويت و ارتقاء سطح 

تعامالت را بررسی كردند.
مهندس رخصتی با بيان اين كه وزارت صمت به عنوان متولی معادن 
و مواد اوليه مورد نياز صنايع در كشــور محســوب می شود، گفت: اين 
نشســت ها به منظور انتخاب راهکارهای مناسب و برنامه ريزی كامل و 
جامعی بــرای تعامل ذوب آهن اصفهان با اركان وزارت صمت و ســاير 

مراجع ذی صالح برگزار شد.
وی نقش تركيب مواد اوليــه در توليد محصوالت جديد و باكيفيت 
را حايز اهميت دانســت و گفت: كمبود مواد اوليه مانند ســنگ آهن 
و زغال ســنگ با كيفيت و نحــوه تامين و اختصــاص آن ها، بهره وری 
شــركت های فوالدی به ويــژه  ذوب آهن اصفهان را تحت شــعاع قرار 
می دهد. مهندس رخصتی با بيان اين كه ذوب آهن اصفهان سنگ آهن 
معادن داخلی را به بهای روز خريداری می كند و در پرداخت قيمت آن 
نيز مشــکلی ندارد، تاكيد كرد : ذوب آهن آماده است تمام زغال سنگ 
توليد داخــل را هم دريك فرايند منطقی خريــداری كند تا نيازی به 

صادرات آن نباشــد. مديرعامل شركت، واگذاری پهنه های معدنی مواد 
اوليه به ذوب آهــن اصفهان را مورد تأكيد قــرار داد و افزود: ذوب آهن 
اصفهان برای سرمايه گذاری و شركت در مزايده واگذاری معادن آمادگی 
الزم را دارد و انتظار داريم برای داشــتن معدن و تامين پايدار مواد اوليه 

مورد نياز خود، متوليان امر نيز از اين شركت بزرگ حمايت كنند.
مديركل دفتر صنايع معدنی وزارت صمت نيز در اين نشست گفت: در 
بازديد از خطوط توليد شاهد سرزنده بودن و پويايی خطوط توليد كارخانه 
 بودم كه نشان روند رو به رشد و آرامش منطقی حاكم بر كارخانه دارد.

وی تاكيد كرد: ذوب آهن اصفهان با اشتغال نزديك به 20 هزار نفر، الزم 
است توليدی پايدار و مداوم داشته باشد و وزارت صمت نيز در اين راستا 
از ذوب آهــن اصفهان حمايت الزم را می كند كه در اين رابطه مذاكرات 

خوب و مثبتی نيز در حال انجام است.
اميری از نقش و تاثير شركت ذوب آهن در حفظ آرامش بازار با عرضه 
محصوالت متنوع و باكيفيت از سوی اين شركت، قدردانی كرد و افزود: 
مديران پيشــين برای ذوب آهن گام های خوبی برداشتند و با توجه به 
رويکرد و نگاه مديريت جديد، چشــم انداز و افق های روشنی برای حل 

ريشه ای مسائل و مشکالت در ذوب آهن اصفهان وجود دارد.
وی، ســطح همکاری و تعامالت ذوب آهن با وزارت صمت را بسيار 
مناسب ارزيابی كرد و گفت: ذوب آهن با اين سطح همکاری و برنامه هايی 
كه برای سال ۱40۱ و سال های آتی تدوين كرده، در چشم انداز ۵ ساله 
به اهداف مورد نظر خود خواهد رســيد، ضمن اين كه با رويکرد جديد، 
برای تعامالت ذوب آهن با وزارت صمت، دورنمای اميدبخشی را می توان 
برای اين شركت متصور بود. شايان ذكر است؛ با توجه به سفر احتمالی 
رياست جمهوری و هيأت دولت به استان اصفهان و تاكيد مقامات عالی 
استان و وزارتخانه  های كار و صمت برای هماهنگی هرچه بيشتر با اركان 
فعال عرصه های معدن، صنعت و عرضه كاال ، اين نشست برگزار گرديد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان كرد:

نحوه اختصاص مواد اولیه، بهره وری شركت های فوالدی را تحت شعاع قرار می دهد
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یک��ی از حوزه ه��ای پرطرف��دار در دنیای کس��ب و کار مربوط به 
عرصه س��ئو اس��ت. این حوزه جذابیت بس��یار زیادی برای مردم دنیا 
داش��ته و بس��یاری از کارآفرینان برای حرفه ای ش��دن در آن مشغول 
برنامه ریزی های بس��یار س��فت و سختی هس��تند. در این میان برند 
ش��ما نیز برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مشتریان باید برنامه های 
بس��یار دقیقی برای سئو محتوا داشته باشد، در غیر این صورت شاید 
به سادگی هرچه تمام تر توانایی تان در این میان از بین رفته و رقبا در 

کمال خونسردی جای شما در بازار را بگیرند. 
استفاده از ابزارهای درست و دقیق برای سئو محتوا می تواند همیشه 
ایده بس��یار خوبی باشد. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار 
داده و وضعیت تان را نیز به طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی خواهد 
کرد. یادتان باش��د در این میان شما می توانید همیشه روی ابزارهای 
گوگل حساب کرده و از آنها بدون نیاز به پرداخت هزینه های باال سود 
ببرید. یکی از ابزارهای حرفه ای گوگل برای عرصه س��ئو شامل گوگل 
کی ورد پلنر )Google Keyword Planner( اس��ت. این ابزار به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و امکان پیدا 
کردن بهترین کلیدواژه های ممکن در هر حوزه را نیز به همراه خواهد 

داشت. 
ب��دون تردید در بازار ابزارهای بس��یار زیادی ب��رای فعالیت برندها 
در عرصه س��ئو وجود دارد. با این حال ابزار گوگل به دلیل ش��هرت و 
اعتبار این برند در بازار جذابیت های بسیار بیشتری به همراه دارد. شما 
می توانید از این ابزار در بسیاری از مواقع به طور کامال رایگان بهره برده 

و شرایط تان را نیز با استفاده درست از آن بهینه سازی کنید. 
بس��یاری از کارآفرینان به هنگام اس��تفاده از ابزار گوگل برای سئو 
محتوا درک درس��تی از امکانات آن و همچنین شیوه درست استفاده 
از آن ندارند. درس��ت به همین خاطر به طور مداوم با مش��کالتی در 
راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف رو به رو ش��ده و در این 
میان مشکالت شان به طور مداوم افزایش پیدا می کند. اگر شما مایل به 
استفاده درست و حرفه ای از ابزار گوگل هستید، می توانید در این مقاله 

نکات و توصیه های بسیار حرفه ای پیدا کنید. در ادامه آموزشی کاربردی 
برای سئو محتوا با ابزار گوگل کی ورد پلنر را مرور خواهیم کرد. 

انتخابکلیدواژههایکمترشناختهشدهبابازگشتسرمایهباال
در هر حوزه ای از کسب و کار برخی از کلیدواژه ها دارای طرفدارهای 
بسیار زیادی هستند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به برندها کمک کرده و به طور کلی کاربران با جس��ت و جوی 
آنها محتوای دلخواه شان را پیدا می کنند. یک ایده مناسب در این میان 
اس��تفاده از کلیدواژه های پرطرفدار برای سئو بهینه محتوای سایت یا 
ش��بکه های اجتماعی است. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک ک��رده و وضعیت برندتان را نیز به طور 
چشمگیری بهبود بخش��د. با این حال در بلندمدت استفاده مداوم از 

کلیدواژه های بی نهایت محبوب می تواند برای شما دردسرساز شود. 
بس��یاری از م��ردم در طول زمان به محتواهای��ی که کلیدواژه های 
کلیش��ه ای یا خیلی محبوب دارند، توجه الزم را نشان نمی دهند. این 
ام��ر می تواند برای ش��ما تاثیرگذاری الزم را از بین برده و مش��کالت 
برند شما را به طور مداوم افزایش دهد. توصیه ما برای شما در چنین 
ش��رایطی تالش برای استفاده از کلیدواژه های کمتر شناخته شده اما 

دارای تاثیرگذاری باالست. 
وقتی در یک عرصه از کسب و کار نوآوری تازه ای صورت می گیرد، 
بسیاری از برندها در طول زمان به آن عادت می کنند. این امر در مورد 
کلیدواژه ه��ا نیز مصداق دارد. وقتی یک برند برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف نیاز به کلیدواژه های متن��وع دارد، باید به طور مداوم 
به دنبال استفاده از نمونه های تاثیرگذار باشد. این امر می تواند شامل 
ترندهای تازه یا به روز نیز ش��ود. با این حس��اب اگر شما قبل از سایر 
رقبا اقدام به استفاده درست از کلیدواژه های پرکاربرد کنید، بسیاری از 

مشکالت تان در این میان حل خواهد شد. 
ب��دون تردید هر برندی برای تولید محت��وا برنامه خاص خودش را 
دارد. اگر شما برای مدت زمانی طوالنی کلیدواژه های برندتان در زمینه 
بازاریابی را تغییر ندهید، به سادگی هرچه تمام  تر شانس تاثیرگذاری بر 
روی آنها را از دست می دهید. بازار کسب و کار به طور مداوم در حال 
تغییر اس��ت. با این حساب شما هم باید خیلی زود نسبت به استفاده 
از ایده ه��ای تازه در بازار اقدام نمایید، در غیر این صورت ش��رایط تان 
برای تاثیرگذاری بر روی کاربران سخت تر از هر زمان دیگری می شود. 
ابزار گوگل در این میان تازه ترین ترندها و کلیدواژه ها را به شما نشان 

می دهد. این کلیدواژه ها شاید محبوبیت بسیار زیادی نداشته باشد، اما 
ب��ه دلیل تاثیرگذاری باال بر روی مخاطب هدف در بلندمدت می تواند 

گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری برندها باشد. 
یادتان باش��د برترین کلیدواژه ها همیش��ه در بازار حسابی محبوب 
نیستند. شما در صورت استفاده از کلیدواژه های متفاوت می توانید به 
خوبی ماهیت منحصر به فرد برندتان را نشان داده و بر روی مخاطب 

هدف سطح باالیی از تاثیرگذاری را پیاده کنید. 
دستهبندیکلیدواژهها

بدون شک کلیدواژه های مورد نیاز برندها برای تولید محتوا همیشه 
به یک ش��کل نیس��ت. این کلیدواژه ها براس��اس موقعی��ت یک برند 
یا ش��رایطش در بازار به طور مداوم تغییر می کند. درس��ت به همین 
دلیل ش��ما نیز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه 
راهکارهای تازه و دسته بندی محتوا را مد نظر قرار دهید. استفاده از یک 
کلیدواژه برای تمام شرایط می تواند شما را در موقعیت بسیار دشواری 
قرار دهد. همین امر از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برند شما 

را به سرعت بدل به گزینه ای کلیشه ای خواهد کرد. 
گوگل با ابزارش در زمینه کلیدواژه ها به بازاریاب ها امکان دسته بندی 
کلیدواژه های ش��ان را می دهد. به این ترتیب شما براساس ماهیت هر 
پست تان امکان انتخاب از میان انبوهی از کلیدواژه ها را پیدا کرده و به 
سادگی هرچه تمام تر روی آنها تاثیر خواهید گذاشت. این امر در مدت 
زمانی کوتاه برند شما را بدل به گزینه ای جذاب و دوست داشتنی برای 
مشتریان می کند. به این ترتیب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف پیش روی شما و کسب و کارتان نخواهد بود. 

دس��ته بندی کلیدواژه ها باید براس��اس ماهیت و حوزه آنها صورت 
گیرد. این امر در صورتی که شما خیلی زود نیاز به کلیدواژه های تازه 
پیدا کنید، به کمک تان می آید. اشتباه برخی از برندها در زمینه استفاده 
از کلیدواژه ها و سئو محتوا مربوط به عدم دسته بندی آنهاست. با این 
حساب شما باید همیشه ایده های تازه و کاربردی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف داشته باشید. این امر می تواند در موقعیت های مهم 
بدون هیچ زمان اضافه ای شما را با انبوهی از کلیدواژه های مناسب تان 

رو به رو سازد. 
یادتان باشد همیشه فعالیت بازاریابی با تکنیک ها و روتین های ثابت 
تاثیرگذاری باالتری دارد. این امر می تواند به شما برای اثرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن کمک کرده و موقعیت تان در 
بازار را نیز به ش��دت ارتقا دهد. در این صورت شما به سادگی و بدون 
نیاز به صرف هزینه های باال امکان بهبود وضعیت سئو محتوای تان را 

پیدا می کنید. 
الگوبرداریازرقبا

یکی از ایده ه��ای جذاب و کم هزینه برای پیدا کردن کلیدواژه های 
مناس��ب مربوط به اس��تفاده از تجربه برندهای دیگر است. این امر به 
طور معمول برای برندها جذابیت بسیار زیادی داشته و موقعیت آنها در 
بازار را نیز به طور چشمگیری توسعه می دهد. درست به همین دلیل 
امروزه شمار باالیی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 

مشکالت کمتری به نسبت گذشته رو به رو هستند. 
شما الزم نیس��ت برای پیدا کردن کلید واژه های مناسب در عرصه 
کسب و کار همیشه خودتان دست به کار شوید. گاهی اوقات استفاده 
از ایده های مربوط به س��ایر کسب و کارها شما را در موقعیت بهتری 
قرار می د هد. نکته مهم در این میان تالش برای الگوبرداری از برندهای 
دیگر به جای کپی سطحی از روند کارشان است. بی شک یک برند در 
صورت کپی کردن کار دیگر کسب و کارها خیلی زود از فهرست کسب 

و کارهای مورد عالقه مشتریان خارج 
خواهد ش��د. بنابراین ش��ما باید در 
عوض به دنبال تاثیرگذاری بهینه بر 
روی مخاطب هدف با کمترین هزینه 

ممکن باشید.
بی ش��ک در ه��ر ب��ازاری برخی 
از برنده��ا دارای امکان��ات و بودجه 
باالتری هس��تند. ش��ما بای��د برای 
الگوب��رداری در زمین��ه اس��تفاده از 
کلیدواژه ها بر روی چنین برندهایی 

تمرکز کنید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف داده و ش��رایط تان در بازار را نیز بیش از هر زمان 

دیگری بهینه سازی خواهد کرد. 
خوش��بختانه ابزار گوگل در این مرحله نیز به فکر بازاریاب ها بوده 
اس��ت. بر این اساس ش��ما امکان ارزیابی عملکرد رقبا و کلیدواژه های 
مورد استفاده آنها با کاربرد ساده ابزار گوگل را دارید. این امر در قالبی 
دسته بندی شده و بسیار کاربردی پیش روی شما قرار می گیرد. با این 
حس��اب دیگر هیچ مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نداشته و شرایط کاری تان در این میان به طور قابل مالحظه ای 

بهینه سازی خواهد شد. 
بدون ش��ک برخی از رقبای بزرگ ش��ما در بازار سال های متمادی 
محبوب مش��تریان بوده اند. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت های 
زیادی داشته باشد. الگوبرداری از برندهای بزرگ همیشه برای کسب 
و کارهای کوچکتر ایده جذابی محسوب می شود. شما در این صورت 
به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
را پیدا می کنید. این نکته می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بهتر بر 
روی مخاطب هدف و تکرار موفقیت هایی نظیر برندهای بزرگ کمک 
کند. با این حساب شما باید همیشه به فکر تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف با استفاده از تمام ظرفیت های بازاریابی باشید، در غیر 
این صورت ش��اید از نظر مالی و امکانات در دس��ترس هرگز کیفیت 

محتوای سئوی تان به پای دیگر برندها نرسد.
استفدهازکلیدواژهمخصوصبرایهرمحتوا

بازاریابی در دنیای کنونی دیگر یک کار س��اده و بی دردسر نیست. 
شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این شرایط از تمام 
ظرفیت های برندتان نهایت استفاده را کرده و در راستای تاثیرگذاری 
بهین��ه بر روی مخاطب هدف توان تان را ب��ه کار گیرید. در این میان 
کاربرد کلیدواژه های مخصوص برای هر پست می تواند ایده بسیار خوبی 
باشد.  گاهی اوقات برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دردسرهای زیادی را متحمل می شوند. این امر می تواند وضعیت 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را تغییر 
دهد. شما الزم نیست برای جلب نظر مخاطب هدف مشکالت بسیار 
زیادی را به جان بخرید. این امر می تواند با اس��تفاده از کلیدواژه های 
اختصاصی و بهینه س��ازی شده وضعیت ش��ما در بازار را به طور قابل 

مالحظه ای تقویت نماید. 
ابزار کلیدواژه گوگل در اغلب موارد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف امکانات بس��یار متنوعی پیش روی برندها قرار می دهد. این امر 
به ش��ما فرصت کاف��ی برای تاثیرگذاری با محتوای مناس��ب بر روی 
مخاطب هدف را خواهد داد. یادتان باش��د ش��ما در هر پست به غیر 
از کلیدواژه ه��ای اختصاصی باید برخی از کلیدواژه های رایج را نیز در 
دستور کار قرار دهید. این امر می تواند برای شما مزایای بسیار زیادی 

به همراه داشته باشد. 
محتوای بازاریابی شما باید در نهایت امر در دسترس کاربران به طور 
عمومی قرار گیرد. این امر در صورت استفاده از کلیدواژه های درست و 
کاربردی بسیار بهتر دنبال خواهد شد. بنابراین شما باید هرچه زودتر به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان با ترکیبی از کلیدواژه های 

عمومی و تخصصی باشید. 
ابزار گوگل کلی ورد پلنر در این میان به شما برای انتخاب بهترین 
کلیدواژه های ممکن کمک می کند. این امر از طریق ارائه فهرستی بلند 
باال از کلیدواژه های مختلف صورت گرفته و شانس تان در این میان را به 
طور قابل مالحظه ای تقویت می کند. یادتان باشد شما براساس وضعیت 

هر کلیدواژه امکان تاثیرگذاری بهین��ه بر روی مخاطب هدف را پیدا 
می کنید. بر این اساس در انتخاب فهرست تان هرگز نباید عجله کنید. 
این امر می تواند فرصت های پیش روی شما را به طور قابل مالحظه ای 

تحت تاثیر قرار دهد. 
استفادهازکلیدواژههایسوالی

شما الزم نیست همیشه ارتباط بسیار ساده و کلیشه ای با مخاطب 
هدف داش��ته باش��ید. این امر می تواند با اس��تفاده از سواالت کلیدی 
جذابیت محتوای تان را به طور چشمگیری افزایش دهید. بنابراین تمام 
کاری که شما باید انجام دهید، استفاده از برخی کلیدواژه های سوالی 
اس��ت. اینطوری عالوه بر تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به طور 
سنتی امکان طرح سواالت کلیدی و افزایش توجه آنها به محتوای تان را 
نیز خواهید داشت. این امر در بلندمدت برای شما مزایا و جذابیت های 

بسیار متعددی به همراه خواهد داشت. 
طرح سواالت مناس��ب در برخی از موارد برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کلیدی محس��وب می ش��ود. این امر می تواند موقعیت 
ش��ما در بازار را تقویت کرده و ش��رایط تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان را به شدت بهینه سازی کند. 
اب��زار کلی��دواژه گوگل برای چنین ش��رایطی کامال در دس��ترس 
شماست. شما می توانید با اس��تفاده از این ابزار کلیدواژه های مناسب 
را شناس��ایی کرده و در قالب سوالی آنها را مطرح کنید. همچنین در 
صورت تمایل امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با بررسی برخی 

از بهترین الگوهای طرح سوال نیز وجود دارد. 
یادتان باشد سواالت شما باید به موقع و درست طراحی شود، در غیر 
این صورت شاید تاثیرگذاری الزم را به همراه نداشته و توانایی تان برای 
تعام��ل بهتر با مخاطب هدف نیز به طور کامل از بین برود. توصیه ما 
در این بخش مرور برخی از نمونه های موفق از طراحی سوال در زمینه 
سئو است. این امر شما را با تجربه ای مناسب به سوی طراحی سوال و 

سئو محتوا هدایت خواهد کرد. 
استفادهازفیلترهایجغرافیایی

هر کلیدواژه ای می تواند در یک موقعیت مکانی مناس��ب جذابیت 
زیادی داش��ته و در یک موقعیت دیگر فاقد جذابیت الزم و کاربردی 
باش��د. این امر برای بسیاری از برندها نکته بی نهایت مهمی محسوب 
ش��ده و شرایط ش��ان در بازار را نیز تغییر می دهد. اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه 
دس��ته بندی مشتریان احتمالی براساس موقعیت مکانی شان را به یاد 

داشته باشید. 
اس��تفاده از فیلترهای مرتبط با موقعیت مکانی می تواند برای شما 
جذابیت بسیار زیادی به همراه داشته و شرایط تان در بازار را نیز به نحو 
قابل مالحظه ای تغییر دهد. مثال اگر شما هم مشتریان شهری و هم 
روستایی دارید، می توانید از دو گروه کلیدواژه متفاوت برای تاثیرگذاری 
بر روی هر کدام از آنها سود ببرید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. 
یادتان باشد شما با دسته بندی مشتریان به طور حرفه ای و استفاده 
از موقعیت مکانی شان برای کاربرد کلیدواژه های بهتر همیشه فرصت 
تاثیرگذاری بر روی آنها را پیدا خواهید کرد. این امر موقعیت شما در 
بازار را نیز به طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی می کند. پس همیشه 
پیش از انتشار محتوای تان نیم نگاهی نیز به وضعیت موقعیت مکانی 
مشتریان یا مخاطب هدف تان داشته باشید. این امر در بلندمدت تاثیر 

بسیار مثبتی بر روس سئو محتوای تان خواهد داشت. 
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بازاریابی با ابزار کلیدواژه گوگل همراه با تکنیک های طالیی


