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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

اقتصادها چطور رشد فراگیر را تجربه می کنند؟

تنگنای رشد فراگیر 
در اقتصاد ایران

فرصت امروز: اقتصاد ایران در حال حاضر به شدت به استراتژی »رشد اقتصادی فراگیر« نیاز دارد. نقطه کانونی 
»رش��د فراگیر«، تولید ثروت و بخش مجادله انگیز آن، نحوه توزیع این ثروت اس��ت که به عقیده اقتصاددانان باید 
به سمت مناطق حاشیه ای و بخش های کمتر برخوردار هدایت شود. استراتژی »رشد فراگیر« دارای ویژگی های 
منحصربه فردی اس��ت که این ویژگی ها را می توان در مقایس��ه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی »تعدیل 
ساختاری« و استراتژی »رشد فقرزدا« بیشتر شناخت. ویژگی اول این استراتژی، متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش...

شاخص بورس تهران با افت 11 هزار واحدی به 
یک میلیون و 553 هزار واحد رسید

 عبور ناموفق
از مقاومت 1.5 واحدی
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چگونه می توان سطح شفافیت را در اقتصاد ایران افزایش داد؟

الگوی ارتقای شفافیت اقتصادی
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از ابتـدای این هفته، بخش تازه ای از قانون جدید چک اجرا شـده و طی آن، وجوه چک برگشـتی در 
کلیه حسـاب های فردی که چک برگشتی را صادر کرده است، مسدود می شود. بدین ترتیب، بانک ها 

برای مسدودکردن وجوه صادرکنندگان چک های برگشتی، به اندازه کسری مبلغ چک اقدام 
می کنند و صادرکنندگان چک تا تسویه مبلغ چک صادرشده، حق برداشت از حساب خود را...

بخش جدیدی از قانون چک اجرا شد

سد جدید جلوی چک های برگشتی

یادداشت
سردرگمی در 
شناخت ایران

پرویز پیران
جامعه شناس

در ابت��دا بای��د بگوی��م که به 
ش��دت معتق��دم هیچ نس��خه 
نهایی وجود ندارد. ما اینجا تنها 
سوال هایی مطرح می کنیم و باید 
برای آن باب گفت وگو و دیالوگ 
و نقد باز ش��ود تا همه درباره اش 
حرف بزنند تا شاید آن زمان به 
تصویری دقیق تر برس��یم که آن 
هم نس��خه نهایی نیس��ت؛ ولی 
تمرینی اس��ت ب��رای گفت وگو 
و نقد. م��ا باید یاد بگیریم با هم 
گفت و گو کنیم و در چارچوبی 
که به مس��ائل جامعه ما و آینده 
فرزندان مان مربوط اس��ت، با در 
نظ��ر گرفتن ش��رایط نقد با هم 
تبادل نظر داش��ته باش��یم. یک 
مسئله مغفول در جامعه ایرانی، 
این اس��ت ک��ه نقد چیس��ت و 
ویژگی ه��ای آن چیس��ت؟ نقد 
خود، نهاده��ا، فرآیندها، تاریخ، 
جامع��ه و بع��د از این گفت وگو 
و نق��د می توانیم امیدی به فراتر 
رفتن داش��ته باش��یم. می توان 
امی��دوار بود که طرحی نو بتوان 
در انداخت. اگر بتوانیم گفت وگو 
و نقد را س��ازمان دهیم و از دل 
آن »گفتمان« بیرون بیاید، یعنی 
»دیس��کورس«  به  »دیال��وگ« 

تبدیل شود. 
ادامه در همین صفحه
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چنین اس��ت که از دل »دیس��کورس«، راهبرد و 
راهکار بیرون می آید. اس��تراتژی و مکانیس��م هایی 
ک��ه می توانند زمینه عم��ل را فراهم کنن��د، از دل 
اینها بی��رون می آی��د و زمینه پراگسیس��م یا عمل 
آگاه دگرگون س��از و متعهدان��ه ش��کل می گی��رد. 
»دیسکورس« به پالیس��ی و برنامه ریزی وصل شود. 
همه با هم صحبت کنند و همه با هم درگیر ش��وند. 
دوستان عزیز! جامعه ایرانی به یک روانکاوی جمعی 
نی��از دارد. من ای��ن حرف ها را به آین��ه می گویم و 
اولی��ن مخاطبش هم خودم هس��تم. ما نیاز داریم تا 
دوباره و بهتر خودمان را بشناسیم و با یک روانکاوی 
جمع��ی از خطای ش��ناختی دور ش��ویم. نیاز داریم 
رفتارهای م��ان را واکاوی کنیم. انقاب اس��امی که 
بزرگترین رخداد تاریخی ایران است، این واکاوی ها 
را از جه��ات مختلف مطرح می کند و ما گردنه هایی 
را که کش��ورهای دیگر در 300 یا 400 س��ال طول 
می کش��د تا از آن عب��ور کنند، در چند س��ال طی 

می کنیم.
نخس��ت مس��ئله ای را مطرح کن��م و آن اینکه در 
مسئله شناخت جامعه، موضوع »علوم انسان« مورد 
توجه قرار می گیرد. »علوم انسان« را با »علوم انسانی« 
اش��تباه نگیرید؛ چون اغلب من در س��خنرانی هایم 
می گویم »علوم انسان« و عده ای به اشتباه مدام آن 
را به »علوم انسانی« تبدیل می کنند. »علوم انسان« 
به مجموعه علومی می گویم که با موضوع علم ش��ان 
یعنی »انس��ان« کنش و واکن��ش دارند؛ یعنی همه 
علومی که با انسان در کنش و واکنش هستند. مثل 
جامعه شناسی، انواع انسان شناسی، مباحث فرهنگی، 
ان��واع علوم که ب��ه روان مربوط اس��ت، انواع علومی 
که به فضا مربوط اس��ت، مثل معماری و شهرسازی 
و... در همه این علوم با وجود چهره های برجس��ته و 
همچنی��ن کارهای مهم و تحقیقات برجس��ته، ما با 
یک سرگش��تگی و س��رگردانی مواجه هستیم. برای 
نمونه، اگر از معماران سرش��ناس و برجس��ته ایرانی 
ک��ه در فضای ای��ران کار می کنند، بپرس��یم که آیا 
مس��ئولیت ش��هرهایی که در ایران ش��کل گرفته و 
ساخته شده را می پذیرید؟ فکر نمی کنم هیچ معمار 
و شهرساز متعهدی این مسئولیت را بپذیرد. ممکن 
است هر کدام شان تک ستاره هایی داشته باشند که 
ب��ه آن ببالند، اما این تک س��تاره ها بریده بریده در 
سطح شهر پخش شده اند و در یک سطح متصلی رخ 
نمی دهد و کسی مسئولیت شهرها را قبول نمی کند.

ای��ن ش��رایط ای��ن س��وال را پیش م��ی آورد که 
جامعه ما االن چه ش��رایطی دارد؟ چگونه می توانیم 
جامعه مان را بشناسیم؟ همانطور که گفتم به دنبال 
نس��خه نهایی نیس��تیم که جامعه ما این است و جز 
این نیس��ت. یکی از مش��کات ش��ناختی م��ا، نگاه 
اس��تبدادی مان در ش��ناخت اس��ت که در درون ما 

خفته اس��ت و در ش��رایط کنونی بیدار ش��ده است. 
م��ن قصد دارم با هم گفت وگو کنی��م تا بدانیم که 
چه کنیم جامعه ما مش��کاتش را پشت سر بگذارد 
و مردم را از شرایطی که مناسب کرامت انسانی شان 
نیس��ت، عبور دهی��م. در واقع، مردم باید به دس��ت 

خودشان از این شرایط رها شوند.
چاره ای نداریم که نگاهی به تاریخ داش��ته باشیم. 
البته همیشه تاریخ بازنویسی می شود. من از سال ها 
پیش احس��اس نیاز در این زمینه ک��ردم و گروهی 
از دانش��جوها و جوان های زبده و تحس��ین برانگیز را 
گ��رد هم آوردم تا بتوانیم برای ش��ناخت بهتر ایران 
منابع تاریخی مان را تحلیل محتوایی کنیم. همینجا 
می گوی��م که همه اعتبار ای��ن کار برای این جوانان 
اس��ت؛ چراکه ای��ن هم یکی از آف��ات جامعه ایرانی 
اس��ت که دوس��ت دارد همه چیز را به اسم یک نفر 
س��ند بزند. ولی هر کس ابع��اد تحلیل محتوایی این 
پ��روژه را ببیند می فهمد که به هی��چ وجه کار یک 
نفر نیس��ت. از س��ال 13۶3 تا س��ال 13۹1 که من 
از دانش��گاه کنار رفتم، این پروژه در جریان بود. در 
ای��ن پروژه منابع تاریخی را تحلیل محتوایی کردیم. 
از دل ای��ن تحلیل محتواها، چند روایت اس��تخراج 
ش��د که یکی از آنها، »راهبرد و سیاس��ت سرزمینی 

ایران« است.
وقت��ی می خواهی��م در س��طح کان ی��ک جامعه 
را بشناس��یم، ب��ا چند نظری��ه مواجه هس��تیم که 
البت��ه هیچ کدام در ایران کار نش��ده اس��ت؛ یعنی 
نظریه هایی اس��ت ک��ه در کش��ورهای دیگر مطرح 
ش��ده و بعد آن را به ای��ران تعمیم داده اند. حتی در 
این تعمیم دادن، ش��رایط داخل��ی ایران را هم مورد 
توجه قرار نداده اند. یک نظریه وجود دارد که به غلط 
ب��ه آن نظریه مارکس می گوین��د و آن »دوره بندی 
تاریخ اروپای غربی« اس��ت. جوام��ع اروپای غربی از 
کومون اولی��ه به برده داری، فئودالی و س��رانجام به 
س��رمایه داری ختم می ش��ود. از آنجایی می گویم به 
غلط به مارکس نسبت داده می شود، چراکه مارکس 
بعد از این فرآین��د را تحلیل می کند، وگرنه موضوع 
برده داری، کش��ف مارکس نیست که حاال اینجا هم 
به اس��م او پیوند بخورد. مدتی روس ها تاش کردند 
که بگوین��د جامعه ایرانی هم از ای��ن نظریه پیروی 
می کن��د. برای نمونه چ��ون دیدند یک کلمه کنیز و 
غام در نوش��ته های تاریخی بود، پس گفتند جامعه 

ایرانی جامعه برده داری بوده، گرچه چنین نیست.
اص��ل برده داری در محدوده های کش��اورزی نیمه 
صنعت��ی و صنعتی کارگاه��ی، معنا پی��دا می کند. 
مجموعه ه��ای عظی��م خانوارهای ب��رده که در یک 
مقی��اس بزرگ کار می کردن��د و محصولی که تولید 
می کردند نصیب ش��ان نمی شد، به معنای برده داری 
اس��ت. عاوه بر اینکه در اس��ناد تخت جمشید هم 

داری��م که کارگران س��اخت این بناه��ا چه حقوقی 
داش��تند که اصا قابل مقایس��ه با استفاده از برده ها 
در س��اخت اهرام مصر نیس��ت. برای همین، اطاق 
دوره تاریخی برده داری به ایران اش��تباه است. حاال 
مس��ئله فئودالیسم را بررس��ی می کنیم. آیا می توان 
گف��ت جامعه ایرانی از نظر تاریخی، دوره ای فئودالی 
را پش��ت سر گذاشته اس��ت؟ فئودالیسم پنج محور 
اساس��ی دارد ک��ه هی��چ کدام��ش در ای��ران دیده 
نمی شود. نظام فئودالیسم یک نظام قدرت پیازگونه 
اس��ت که از الیه های مختلف تش��کیل ش��ده است. 
سلسله مراتبی است که به صورت محلی کار می کند. 
این در حالی اس��ت که در ایران وقتی سیستم از هم 

می پاشد، قدرت محلی شکل می گیرد.
ی��ا گروهی دیگ��ر، نظریه »پاتریمونیالیس��م« را به 
جامعه ایرانی نسبت می دهند. نظام »پاتریمونیالیسم« 
ه��م هیچ ربطی به ایران ن��دارد. برخی به آن ارباب-
رعیتی ه��م می گویند، اما ما در بررس��ی های مان به 
آن نظ��ام کفال��ت می گویی��م. این جری��ان هم از دو 
مسیر تاریخی ش��کل می گیرد؛ نخست جریان پایان 
روم. آزادان ش��هروند فقیرشده خودشان را در اختیار 
اش��راف ق��رار می دهند که در ازای غ��ذا، خانه و پول 
دریاف��ت کنند. این اما یک قرارداد اس��ت و ش��خص 
ه��رگاه بخواهد می تواند از این ق��رارداد بیرون بیاید. 
م��ا چنین چیزی اصا در ای��ران نداریم. جریان دوم، 
جریان ش��والیه گری اس��ت ک��ه برای افتخار ش��کل 
می گیرد؛ یعنی افراد خودش��ان را در اختیار اش��راف 
قرار می دهند برای کس��ب افتخ��ار، برای جنگ آوری 
و افتخارآفرینی. این دو جریان با هم ترکیب می شود 
و »پاتریمونیالیسم« را شکل می دهد. به همین دلیل 
می گوی��م کفیل یا مورد کفال��ت. البته نباید فراموش 
کنی��م که در امپراتوری عثمانی تحوالتی رخ می دهد 
که الگویی از »پاتریمونیالیسم« به اسم »سلطانیسم« 
ش��کل می گیرد که به نظام استبدادی شرقی نزدیک 
است. این شباهت موجب می شود که برخی به اشتباه 
بگویند که در ایران »پاتریمونیالیسم« هم حاکم بوده.
نظری��ه دیگ��ری که بس��یاری ب��ه ای��ران مرتبط 
می دانن��د، نظریه »ش��یوه تولید آس��یایی« اس��ت. 
من معتقدم »ش��یوه تولید آس��یایی« در مورد هند، 
مصر یا بین النهری��ن موضوعیت دارد، ولی ربطی به 
ای��ران ندارد. منظور این اس��ت ک��ه در جوامعی که 
رودخانه ه��ای بزرگ و فراوان وج��ود ندارد و منطقه 
خش��ک و نیمه خش��ک اس��ت، م��ردم مجبورند با 
تأس��یس سد و کانال کش��ی از آب اندک رودخانه ها 
برای کش��اورزی و امرار معاش زندگی استفاده کنند 
و همین مس��ئله ه��م پایه ریزی حکوم��ت و قدرت 
در جامعه ش��ان را ش��کل می ده��د. چی��زی که در 
بین النهرین هم ش��اهدش بودی��م. مهرداد بهار عزیز 
ه��م در مقاله ای این موضوع را بررس��ی می کند که 

نظریه »ش��یوه تولید آسیایی« ربطی به ایران دارد؟ 
اگر داشت چرا هیچ نشانه معماری از این کانال کشی 
و تأثیراتش نیس��ت؟ این در حالی اس��ت که اگر به 
ای��ران بنگری��م می بینیم ک��ه جمعیت ب��ه صورت 
گس��ترده زیر س��ایه البرز و زاگ��رس در ایران پهن 
ش��ده اند و عموما از آب های سطحی و نظام کاریزی 
و قناتی ب��رای امرارمعاش اس��تفاده می کنند. برای 
همین ایرانی ها این اختراع بزرگ را پایه ریزی کردند 
و قن��ات را به دنیا معرف��ی کردند و رومی ها با بردن 

آن به آفریقا، آن را بین المللی کردند.
حاال س��وال اینجاس��ت که اگر جامعه ایرانی همه 
اینها نیست، پس چیست؟ پاسخ را باید در چند چیز 
دانست، اما شاید کلیدی ترین عمل برای درک جامعه 
ایران، امنیت باش��د. ما در بررس��ی تاریخی به هفت 
عامل پایدار ناامنی رس��یدیم ک��ه البته اکنون مجال 
پرداختن به آن نیس��ت، ولی ب��رای نمونه یک مورد 
آن را بررس��ی می کنی��م. یک��ی از موضوعاتی که در 
ش��ناخت ایران مهم است، مسئله جغرافیاست. اگر به 
افغانستان نگاه کنید، می بینید یک زائده در دل چین 
دارد که به »کریدور وخان« معروف است. یک طرف 
این کریدور، کوه وخان است و طرف دیگر هندوکش.
در جری��ان تاریخی ش��کل گیری ایران��ی که امروز 
می شناس��یم، هیچ کس راهی نداشته برای رسیدن از 
ش��رق به غرب، جز اینکه از ای��ران و از وخان بگذرد؛ 
چراکه اگر مسیر ش��مال ایران را در پیش می گرفته، 
به س��رمای روس��یه می خورده که مناس��ب امکانات 
آن زمان��ش نبوده و اگر راهی جنوب ایران می ش��ده، 
امکان��ات س��فر دریایی چنان نبوده ک��ه این حجم از 
تج��ارت را بتواند پش��تیبانی کند. ب��رای همین همه 
مجب��ور بودند از ای��ران بگذرند. این گذش��تن چه بر 
س��ر ایران می آورد؟ برای نمونه آشپزی ما را دگرگون 
می کند. ق��وت غالب ایرانی ها غ��ات، بلوط و لبنیات 
ب��وده. چطور ملت��ی که غات و لبنی��ات می خوردند، 
حاال یک ملت دوس��تدار پلو و خورش هستند؟ چون 
از همی��ن رفت و آمدها، ادوی��ه را از هندی ها گرفتند 
و گوش��ت را از رومی ها و هر ک��دام را با تعادل ایرانی 
و کیفیت معیش��تش درآمیختند و به چیزی که امروز 
می بینیم، تبدیل کرده اند؛ بنابراین وقتی از ش��ناخت 
ایران حرف می زنیم، باید حواس مان به همه جزییات 
باش��د. این س��ر راهی ب��ودن، ما را در مع��رض انواع 
تهاجم ها در ابعاد مختلف قرار می دهد. از سوی دیگر، 
این وسعت عظیم، جامعه ایران را چند قومی می کند. 
این یکی از ارزش های جامعه ماس��ت که به آن توجه 

نمی شود.
از دیگر نکاتی که در شناخت جامعه ایرانی در سیر 
تاریخی اش به آن توجه نمی شود، حکومت هزار ساله 
ایات بر ایران اس��ت؛ روساخت ایاتی بر کشوری با 
زیرساخت ش��هری، صنعتی و بوروکراتیک که منجر 

به تناقضاتی در جامعه ایرانی ش��ده اس��ت. پس آن 
سرراهی بودن جغرافیایی، با این دست تناقض هایی 
ک��ه در جامعه ایران��ی وجود داش��ته، منجر به یک 
»دیالکتیک فترات و امنیت« شده است. این فترات 
در بس��تر تاریخی، توسعه را متوقف یا ُکند و جامعه 
را درونگ��را می کند. این درون گرای��ی در همه چیز، 
خودش را نشان می دهد. همچنین این فترات است 
که مسئله امنیت را جدی می کند؛ چون این جدایی 
موجب می شود وقتی یک گروه قدرت بگیرد، دیگري 
را بکش��د و برعکس. این ت��ب و تاب دائما در جامعه 
ایران��ی ادام��ه دارد و جامعه را س��وگوار می کند. در 
این وضعیت است که مکانیسم های انطباق و دفاعی 
ایرانی به میان می آید. ش��عر اینجا به کمک ایرانی ها 
می آید. جامعه خودش را بازتعریف و کنترل می کند. 
از چنی��ن دیدگاهی اس��ت که ش��عرهایی همچون 
»چوب معلم گل است« در جامعه رواج پیدا می کند. 

مثال هایی از این دست هم فراوان است.
قدرت در ایران به س��ه رش��ته اس��توار می ش��ود؛ 
صنایع دس��تی خانگی، صنای��ع کارگاهی و تولیدات 
کش��اورزی و دامداری ایلیاتی. م��ا کوچ روی ایات 
را داری��م. در کوچ ایل های کوچک مثل کردس��تان، 
مفهوم عش��یره ش��کل می گیرد، ول��ی در کوچ بلند 
بختیاری ها یا قش��قایی ها مفهوم »ق��درت ایلیاتی« 
ش��کل می گیرد. بحثی ک��ه اینجا وج��ود دارد، این 
اس��ت که به دلی��ل محدودیت ها در دسترس��ی به 
منابع آب، ما با پخش��ایش جمعیت روبه رو هستیم. 
ای��ن پخش��ایش جمعیت در بخش بزرگ��ی از ایران 
با قدرت ایلیاتی به مش��کل برمی خورد. برای مثال، 
وقتی خشکسالی می شود یک ایل بزرگ که اسلحه، 
اسب و جنگاور دارد در باالدست چند روستا مستقر 
می ش��ود و از مناب��ع آب آنها اس��تفاده می کند. این 
هم��ان تناقض هایی اس��ت که یک نظ��ام ایاتی بر 
جامعه ایرانی وارد می کند. چفت و بس��ت ساختاری 
که ایلیاتی اس��ت، چگونه اس��ت؟ در اینجاس��ت که 
مذهب به می��ان می آید. اصا مذه��ب برای تعدیل 
قدرت می آید؛ از یکس��و به آن مش��روعیت می دهد 
و از س��وی دیگر واسط می شود میان قدرت و مردم. 
یک��ی از موضوعات مغفول در ای��ران، مطالعه رابطه 
قوم و مذهب اس��ت. یک��ی از بحث های��ی که برای 
ش��ناخت جامعه ایران باید بدانی��م، مطالعه مذهب 
اس��ت. این مطالعه از دو جهت ضرب��ه خورده؛ یکی 
از طرف کس��انی که قضاوت های پیشینی داشتند و 
می خواهن��د بگویند هم��ه مصیبت های ما از مذهب 
اس��ت و یکی از س��وی کس��انی که دوس��تدارانه به 
مذه��ب نگاه کرده اند. باید تاریخ مذهب باز ش��ود و 

بی طرفانه بررسی شود.
پی نوشت: سخنرانی آناین پرویز پیران در کاب 

هاوس با موضوع »سردرگمی در شناخت ایران«.

سردرگمی در شناخت ایران

پردرآمدترین فوتبالیست های جهان در سال 2021
هر س��اله مجله فوربس فهرس��تی تحت عنوان پردرآمدترین ها را در حوزه های مختلف منتش��ر می کند 
ک��ه در ای��ن بین فوتبال به عن��وان ورزش اول جهان، محبوبی��ت فوق العاده ای را دارد. ب��ا اتمام لیگ های 
مختل��ف، اکنون بهترین زمان ب��رای صحبت کردن در رابطه با پردرآمدترین بازیکن های جهان می باش��د. 
در فهرس��ت امس��ال دو اتفاق بس��یار مهم افتاده است که ش��امل انتقال کریس��تیانو رونالدو به منچستر و 
لیونل مس��ی به پاری س��ن ژرمن اس��ت. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که معیار 
درآمد بازیکنان تنها حقوق باش��گاهی آن ها نبوده و تبلیغات را نیز ش��امل می شود. به همین خاطر ممکن 
اس��ت یک بازیکن حقوق باش��گاهی بیش��تری را دریافت کن��د ولی به خاطر عملک��رد ضعیف تر در زمینه 
تبلیغات، رتبه پایین تری را داش��ته باش��د. در ادامه 10 بازیکن پردرآمد س��ال را بررس��ی خواهیم کرد...



فرص��ت ام��روز: اقتصاد ای��ران در حال حاضر به ش��دت به اس��تراتژی 
»رش��د اقتصادی فراگی��ر« نیاز دارد. نقطه کانونی »رش��د فراگیر«، تولید 
ثروت و بخش مجادله انگیز آن، نحوه توزیع این ثروت اس��ت که به عقیده 
اقتصاددانان باید به س��مت مناطق حاشیه ای و بخش های کمتر برخوردار 
هدایت ش��ود. استراتژی »رشد فراگیر« دارای ویژگی های منحصربه فردی 
است که این ویژگی ها را می توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی 
استراتژی »تعدیل ساختاری« و استراتژی »رشد فقرزدا« بیشتر شناخت. 
ویژگی اول این اس��تراتژی، متمرکز بر ل��زوم کنترل و کاهش نابرابری در 
فرآیند رش��د اس��ت و ویژگی دوم نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال 

به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می شود.
در مجموع، دامنه گس��ترده ای از ش��اخص ها، مولفه ها و متغیرها را در 
س��نجش »رش��د فراگیر« می توان دخالت داد، ام��ا مهمترین عواملی که 
به جز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادی باید در ارزیابی »رشد فراگیر« 
مورد توجه باش��د را می توان وضعیت سطوح مختلف نابرابری )نابرابری در 
میان همه افراد جامعه، نابرابری در مناطق مختلف و...( و نیز اشتغال زایی 
)وضعیت نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، زنان، اقلیت ها و...( معرفی کرد. 
البته درباره »رش��د فراگیر«، تعابیر مختلفی گفته ش��ده است که یکی از 
تعابیر رایج آن، »رش��د همراه با برابری فرصت« اس��ت. همچنین »رش��د 
فراگیر« را می توان بر پایه توازن میان س��هم در ایجاد رشد و سهیم شدن 
در منافع آن تعریف کرد. بر همین اس��اس، »رش��د فراگیر« رشدی است 
که با مش��ارکت گس��ترده همه بخش های جامعه در فرآیند رشد به وقوع 
می پیوندد و س��پس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقس��یم 

می شود.
هر نوع رشدی »رشد فراگیر« نیست

همزم��ان ب��ا روی کار آمدن دولت س��یزدهم، بازوی پژوهش��ی بخش 
خصوصی در سلس��له گزارش هایی به بررسی روند تحوالت تجارت جهانی 
و آثار آن بر اقتصاد ایران پرداخته اس��ت. در این گزارش ها که تاکنون 30 
بخش آن در قالب »پایش تحوالت تجارت جهانی« منتش��ر ش��ده، تأثیر 
تحوالت همس��ایگان بر دیپلماسی اقتصادی ایران، موقعیت ژئواکونومیک 
ایران در الیه های جهانی و منطقه ای، آینده ایران در سیاس��ت بین الملل، 
پیامدهای اقتصادی احیا یا عدم احیای برجام، بازخوردهای جنگ اوکراین 
در بازار غذا و... بررسی شده است. به طور خاصه برآیند این مطالعات نشان 
می دهد رقابت های اقتصادی در سطح جهان و منطقه جدی است و ایران 

نیازمند فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و سیاسی است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران همچنین در شماره 51 بروشور »اقتصاد به 
زبان س��اده«، به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دو دهه گذشته پرداخته 
و پس از تحلیل ش��رایط و موشکافی وضعیت، به سیاست گذار یک مسیر 
جدید در قالب مفهوم »رشد فراگیر« پیشنهاد داده است؛ مسیری که باید 
به عنوان اس��تراتژی جدید اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته و تولید 
ثروت را به عنوان رکن حیاتی توس��عه کش��ور احیا نماید. برای اینکه به 
اهمیت سیاس��ت »رشد فراگیر« پی ببریم، ابتدا الزم است که ویژگی های 
این سیاس��ت را بشناس��یم و از تفاوت های آن نسبت به سیاست های اجرا 
ش��ده قبلی آگاه باشیم. نقطه کانونی این سیاس��ت، تولید ثروت و بخش 
مجادله انگیز آن، نحوه توزیع این ثروت اس��ت که به عقیده نویس��ندگان 
گزارش باید به سمت مناطق حاشیه ای و بخش های کمتر برخوردار جهت 
پیدا کند. در واقع، »رش��د فراگیر« دربرگیرنده رشد اقتصادي است که با 
کاهش نابرابري و همراه با س��رریز گس��ترده منافع رشد در جامعه همراه 
باش��د؛ یعنی منافع این رشد اقتصادی، بیشتر نصیب گروه هاي کم درآمد 
ش��ده و افزای��ش درآمد گروه هاي کم درآمد، محرومان و به حاش��یه رانده 

شدگان در فرآیند توسعه بیشتر از سایر گروه ها باشد.
تجربه اقتصاد ایران در 20 سال اخیر نشان می دهد که با »رشد فراگیر« 
فاصله ای نس��بتا بلند و طوالنی داریم. بررس��ی دقیق تر رشد اقتصادی در 
دو دهه گذش��ته نش��ان می دهد که صرف نظر از نوس��ان بسیار زیاد رشد 
در این س��ال ها و روندهای رکودی تجربه ش��ده در دو دهه اخیر، از منظر 
»رش��د فراگیر« با افول بیشتر اس��تانداردهای زندگی بخش های مختلف 
جامعه روبه رو بوده ایم. به عبارت دیگر، براس��اس تحلیل »رش��د فراگیر«، 
به جز نیمه اول دهه 1380، در سایر دوره ها و حتی در سال هایی که رشد 
اقتصادی مثبت و درآمد سرانه در حال افزایش بوده است، افزایش نابرابری 
و عدم اش��تغال زایی را شاهد بوده ایم. به همین دلیل، رشد اقتصادی دهه 
80 و به طور کلی، تجربه هر رش��د اقتصادی را نمی توان مصداق »رش��د 

فراگیر« دانست.
پیشنهاد مسیر جدید به سیاست گذار

با توجه به افول رشد اقتصادی و افزایش نابرابری ها، اقتصاد ایران به شدت 
نیازمند »رش��د اقتصادی فراگیر« و اتخاذ سیاس��ت های هوشمندانه برای 
تحریک رش��د اس��ت. بر همین اساس، این سیاس��ت ها باید حداقل واجد 
پنج ویژگی باش��ند: اول اینکه به کاهش بی ثبات��ی اقتصادی کمک کند. 
دوم، در ضمن احیای رش��د، با افزایش هزینه فرصت س��وداگری از طریق 
سیاست هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل 

افزایش هزینه فرصت س��وداگری، با کاهش هزینه س��رمایه گذاری مولد، 
سرمایه ها را به سمت کسب و کارهای اشتغال زا هدایت کند. چهارم اینکه 
همراه با برنامه ای وسیع برای مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی 
کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و در نهایت، توازن منطقه ای را از طریق 
سیاست هایی مانند ایجاد قطب های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت 
به س��مت این مناطق دنبال کند. در توضیح این مشخصات باید وضعیت 
کشور را نیز به دقت بررسی کرد. برای نمونه وضعیت کشور از منظر عدالت 

منطقه ای بسیار بغرنج است.
برخی تحقیقات تاکید دارند که رش��د نابراب��ری و بیکاری در طول این 
دوره، تاثیر منفی بر رش��د اقتصادی استان های ایران داشته است. بنابراین 
دولت باید سیاست های مشخصی برای کاهش نابرابری و افزایش اشتغال 
در پیش گیرد تا ش��اهد بهبود وضعیت در استان های کشور باشیم. رشد 
کشور در دهه 80 که عمدتا به دلیل سرمایه گذاری در بخش های سرمایه بر 
نظیر خودرو، ساختمان و فلزات اساسی بود، »فراگیر« نبود؛ بنابراین تکرار 

دوباره آن نمی تواند کمک چندانی به درمان اقتصاد ایران کند.
در همین حال، ش��وک های بیرونی ناش��ی از رون��ق درآمدهای نفتی یا 
تحریم ها، بر روندهای تجربه ش��ده در ایران بس��یار تاثیرگذار بوده است. 
همچنین در روندهای قبلی، ایران هرگز ش��اهد رش��د س��ریع و مستمر 
اقتصادی برای بازه ای طوالنی نبوده، بلکه در پی نوس��ان درآمدهای نفتی، 
رشد اقتصادی کشور کم و زیاد شده است. این روندی است که باید جای 
خ��ود را به یک دوره باثبات و پایدار از رش��د اقتص��ادی دهد. نقص دیگر 
برنامه های اقتصادی قبلی، به فاصله گیری از اهداف سیاست گذاری مربوط 
است. برای نمونه هیچ یک از اهداف اقتصادی کشور با هدف گذاری برنامه 
شش��م توسعه که بر روی تحقق رش��د اقتصادی ساالنه 8 درصدی تاکید 

داشت، سنخیتی ندارد.
در نهایت این گزارش تلویحا سعی دارد با قرار دادن دستور کاری تازه 
در متن دستگاه سیاست گذاری، کشور را به سمت خیز اقتصادی ترغیب 
کن��د؛ چراکه تداوم وضعیت فعلی، ش��رایط کش��ور را بحرانی تر خواهد 
کرد. بر این مبنا، حرکت به س��مت خی��ز اقتصادی نه یک انتخاب بلکه 
یک اجبار اس��ت که در کوتاه مدت و میان مدت خود را در قالب »رش��د 
فراگیر« نشان می دهد. البته نتیجه نهایی این خیز در قالب واژه »توسعه 
فراگیر« قابل فهم اس��ت؛ توسعه ای که ابعاد درآمدی و غیردرآمدی رفاه 
را بهبود بخشیده و توزیع رفاه در همه این ابعاد را نیز متوازن تر ساخته 

و بهبود دهد.

اقتصادها چطور رشد فراگیر را تجربه می کنند؟

تنگنای رشد فراگیر در اقتصاد ایران

بازار مس��کن در اردیبهشت ماه اندکی دچار تغییر قیمتی شد و اگرچه 
معامات چنگی به دل نزد، ولی قیمت های اسمی اندکی تغییر کرد؛ هرچند 
تورم مس��کن 11.5 درصد کمتر از تورم عمومی است. به گزارش ایسنا، با 
نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نوسانات اقتصادی، بازار مسکن مقداری 
با انتظار تورمی مواجه ش��د و قیمت ها نس��بت به ماه گذش��ته 2.5درصد 
افزایش پیدا کرد. طی س��ه س��ال گذش��ته یعنی در ماه های اردیبهشت 
س��ال های 13۹۹ تا 1401، تورم ساالنه مس��کن در کل کشور به ترتیب 
22.7 درصد، 28.5 درصد و 27.2 درصد گزارش ش��ده است. درخصوص 
بازار اجاره نیز در مدت یادشده نرخ ها به ترتیب 22.۶ درصد، 28.3 درصد 
و 2۶.۹ درصد رشد کرده است. رشد 27.2 درصدی قیمت مسکن در 12 
ماهه منتهی به اردیبهشت امسال در شرایطی رقم خورد که تورم عمومی 
38.7 درصد اعام شد؛ بنابراین افزایش سالیانه قیمت مسکن 11.5 درصد 
کمتر از شاخص کل بوده است. از سوی دیگر، بررسی تورم ماهیانه مسکن 
در دومین ماه از سه سال اخیر، گویای آن است که اردیبهشت ماه 13۹۹، 
نرخ رشد ماهیانه مس��کن 2.5 درصد بوده، در اردیبهشت ماه 1400 این 
عدد 0.۹ درصد ش��ده و س��ال 1401 نیز به 2.5 درصد رسیده است. این 
آمار که براساس شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور 
از سوی مرکز آمار ارائه شده، نشان می دهد پس از یک دوره افت نرخ رشد 
اجاره بها در سال گذشته، امسال قیمت ها دچار افزایش شده است. در یک 
ماه گذشته نیز بازار مسکن کل کشور براساس آمارهای رسمی با مقداری 
تغییر قیمت مواجه شد. گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم مسکن برای 
خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و 12 ماهه منتهی 
به اردیبهش��ت امس��ال به ترتیب 2.5 درصد، 30.5 درصد و 27.2 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. افزایش 2.5 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت 
ماه در ش��رایطی رخ داده که طبق بررسی های میدانی، معامات در رکود 

به س��ر می برد؛ بنابراین رشد اسمی قیمت ها می تواند از انتظارات تورمی، 
نوس��انات اقتصادی اخیر و نزدیک شدن به فصل جابه جایی نشأت گرفته 
باش��د. بازار مسکن به طور سنتی در اردیبهشت ماه دچار تحرک می شود 
که امس��ال نیز در هر دو بخش اجاره و فروش، این اتفاق رخ داده اس��ت. 
اگرچه در شهر تهران نرخ رشد قیمت مسکن به طور محسوسی دچار افت 
ش��ده و از حدود 100 درصد در س��ال 13۹۹ به حدود 17 درصد رسیده 
است. با اینکه هنوز آمار رسمی بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر 
تهران در اردیبهش��ت ماه ارائه نشده، بررسی های غیررسمی از افزایش 5 
درصدی نرخ های پیش��نهادی نس��بت به فروردین ماه حکایت دارد. البته 
رشد قیمت های پیشنهادی لزوما به معنای افزایش نرخ های قطعی نیست.
در همین حال، وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید 
مس��کن به 700 میلیون تومان خبر داده و به نظر می رسد افزایش شدید 
قیمت مسکن، دولت را به این سمت کشانده که شاید با افزایش وام مسکن 
بتوان تکانی به بازار داد؛ گرچه بررسی قیمت ها و فضای بازار، از بی اثر بودن 
این وام حکایت دارد. به گزارش خبرآناین، در حالی وزیر راه و شهرسازی 
از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به 700 میلیون تومان خبر داده 
که بررسی ها نشان می دهد کمترین قیمت مسکن در تهران حداقل متری 
15 میلیون تومان اس��ت؛ این عدد را می ش��ود در آخری��ن گزارش بانک 
مرکزی از تحوالت مسکن دید که مربوط به منطقه 18 تهران است. طبق 
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن تهران، متوسط قیمت مسکن 
در منطق��ه 18 حدود 15 میلیون و 770 هزار تومان اس��ت و پس از آن، 
در منطقه 20 به طور متوس��ط هر مترمربع واحد مس��کونی در حدود 1۶ 
میلیون و 70۹ هزار تومان قیمت دارد. همچنین گران ترین منطقه تهران، 
منطقه یک است که هر مترمربع به طور متوسط 75 میلیون و 15۶ هزار 
تومان به فروش می رود و بیش��ترین حجم معامله نیز در منطقه 5 تهران 

)متوسط قیمت متری 42 میلیون تومان( و کمترین معامله در منطقه 1۹ 
تهران )متوسط قیمت متری 18 میلیون و 132 هزار تومان( اتفاق افتاده 
اس��ت. اما گزارش ها از روند بازار، اعداد دیگری را از قیمت مس��کن نشان 
می ده��د؛ به ط��وری که در تهران خانه هایی با قیم��ت حدود 11 میلیون 
تومان نیز دیده می شود که مربوط به مناطق جنوبی تهران است. در نقطه 
مقابل آن نیز واحدهای مس��کونی ای در شمال تهران به فروش می رود که 

متری 120 میلیون تومان قیمت دارند.
طبق محاس��بات، اقساط تسهیات 700 میلیون تومانی با نرخ سود 18 
درصد و مدت بازپرداخت 12 ساله به حدود 11 میلیون و ۶00 هزار تومان 
می رسد؛ این در شرایطی است که بسیاری از اقشار جامعه، توان پرداخت 
چنین تسهیاتی را ندارند. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند این وام 
تاثی��ری در قدرت خرید متقاضیان واقعی ایجاد نمی کند و حتی می تواند 
به عنوان یک عامل روانی محرک منجر به رش��د نسبی قیمت ها شود. در 
حال حاضر، س��قف تسهیات خرید مسکن از طریق خرید اوراق در شهر 
تهران 480 میلیون تومان اس��ت که به زوجین تعلق می گیرد. هر یک از 
زوجی��ن می توانند 200 میلیون تومان وام به اضافه 80 میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند. البته برای خرید این تسهیات باید ۹۶0 فقره اوراق 
خری��داری کرد که نرخ هر فق��ره از آن در حال حاضر ح��دود 130 هزار 
تومان است. بدین ترتیب، خرید این تسهیات بیش از 124 میلیون تومان 
هزینه دربر دارد. مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه مش��اوران اماک 
در این باره می گوید: اگر تناس��بی بین اقساط وام که احتماال 11 میلیون 
تومان خواهد بود با درآمد مردم وجود نداش��ته باشد، این وام هیچ تاثیری 
نخواهد داش��ت. ما می گوییم وام 700 میلیون تومانی می خواهیم بدهیم، 
بعد صحبت از اقس��اط 11 میلیون تومانی می شود. اینها اصا همخوانی با 

هدف ندارد.

چه کسانی قدرت دریافت وام 700 میلیونی مسکن را دارند؟

پیام وام 700 میلیون تومانی

نگــــاه

شی جین پینگ چگونه به اقتصاد چین ضربه می زند؟
اقتصاد چین در معرض خطر

هفته نامه »اکونومیس��ت« در س��رمقاله این هفته خ��ود به وضعیت اقتصاد 
چی��ن پرداخ��ت و اینک��ه چگون��ه سیاس��ت های انعطاف ناپذیر ش��ی جین 
پینگ، رئیس جمهور چین به اقتصاد این کش��ور ضربه زده اس��ت. به نوش��ته 
»اکونومیست«، در 20 سال گذشته، چین بزرگ ترین و قابل اعتمادترین منبع 
رشد در اقتصاد جهانی بوده است. این یک چهارم افزایش تولید ناخالص داخلی 
جهان در آن دوره بوده و در 7۹ بخش از 80 بخش رش��د داش��ته است. حزب 
کمونیس��ت چین در دوره پس از مائو، رویک��ردی عملی برای ثروتمندکردن 
کش��ور اتخاذ کرده و اصاحات بازار را با کنترل دولتی ترکیب کرده است، اما 
اکنون اقتصاد چین در خطر اس��ت. مس��ئله فوری، کمپین کووید صفر است 
که باعث رکود اقتصادی ش��ده و ممکن اس��ت اقتصاد را به یک الگوی توقف-

ش��روع محکوم کند. این اتفاق، یک مش��کل بزرگ تر را ایجاد می کند: مبارزه 
ایدئولوژیک رئیس جمهور شی جین پینگ برای بازسازی سرمایه داری دولتی. 
اگر او در این مس��یر باقی بماند، رش��د چین کند می شود و پیش بینی اقتصاد 
چین س��خت خواهد بود و عواقب س��نگینی برای این کشور و جهان خواهد 

داشت.
پس از گذش��ت نزدیک به دو ماه، قرنطینه شانگهای در حال کاهش   است، 
ام��ا چین با ش��یوع تازه در پک��ن و تیانجین تا عاری ش��دن از کووید، فاصله 
زیادی  دارد. بیش از 200 میلیون نفر در محدودیت زندگی می کنند و اقتصاد 
این کش��ور در حال چرخش   است. خرده  فروشی در ماه آوریل 11 درصد کمتر 
از س��ال قبل بود و میزان خرید از کی  اف  س��ی، خودرو و کارتیه پایین   اس��ت. 
اگرچه برخی از کارگران در کارخانه زندگی می کنند، اما تولید صنعتی و حجم 
صادرات کاهش یافته است. برای اولین بار از سال 1۹۹0، پس از قتل عام در 
نزدیکی میدان تیان آن من، چین ممکن است مجبور شود به مدت یک سال 
کامل برای رشد سریع تر از آمریکا تقا کند. برای شی جین پینگ، این زمان 
افتضاح است. او قصد دارد برای سومین بار به عنوان رئیس جمهوری چین تایید 
شود. با تمدید دوران ریاست جمهوری شی برای سومین دوره پیاپی، رسم دو 
دوره ریاس��ت جمهوری برای رهبران چین از بین می رود. اکنون مس��ئولیت 
ضربات واردشده به اقتصاد چین، متوجه شی است. اولین انتقادی که در مورد 
تصمیمات شی به او وارد می شود، سیاست صفر کووید اوست که به مدت 28 
ماه اجرا ش��ده است. حزب کمونیست اکنون این نگرانی را دارد که بازگشایی 
صنایع و لغو محدودیت ها به مرگ میلیون  ها نفر منجر ش��ود. این ترس ممکن 
است تا حدی درست باش��د، 100 میلیون نفر باالی ۶0 سال دز سوم واکسن 
را تزریق نکرده  اند. از طرفی هم این کشور از واردات واکسن های موثرتر غربی 
خودداری می کند. در عوض ممکن اس��ت برنامه این باشد که سیاست کووید 
صفر را به س��ال آینده موکول کنند. چین از میزبانی مس��ابقات فوتبال جام 
ملت  های آس��یا در ژوئن 2023 کناره  گیری کرده اس��ت. از آنجا که اومیکرون 
قدرت س��رایت باالیی دارد، ابتای بیشتر و قرنطینه اجتناب  ناپذیر است، اما از 
آنجا که سیاست کووید صفر به شی نسبت داده می شود، هرگونه انتقاد از آن 
به عنوان خرابکاری تلقی می ش��ود. تعصب ایدئولوژیک پشت تصمیمات شی 
است؛ مجموعه  ای از ابتکارات اقتصادی که چیزی را شکل می دهد که شی آن 
را »مفهوم توسعه جدید« می  نامد و هدف آن رسیدگی به تغییرات بزرگی است 

که در یک قرن دیده نشده است، مانند شکاف میان چین و آمریکا.
اهداف چین منطقی هستند: مقابله با نابرابری، انحصار و بدهی و اطمینان از 
تسلط چین بر فناوری  های جدید و تقویت در برابر تحریم های غرب، اما توفان 
جریمه  ها، مقررات جدید و اصاحات باعث ش��ده است که صنعت فناوری که 
8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تش��کیل می دهد، دچار رکود شود. قوانین 
سختگیرانه در بخش اماک که مسئول بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی 
  است، منجر به کاهش بودجه شده است. همین قوانین از دالیلی بود که باعث 
ش��ده فروش مس��کن در آوریل 47 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش   یابد. 
دولت چین امیدوار است برنامه محرک گسترده  ای که در حال ساخت   است به 
آن کمک کند تا به هدف رش��د رسمی 5.5 درصدی برای سال 2022 دست 
یابد و نگرانی های پیش روی کنگره را آرام کند.  در 1۹ مه، نخست وزیر چین 
از مقامات خواست برای احیای رشد اقتصادی قاطعانه عمل  کنند و در همین 
راس��تا بانک مرکزی، نرخ های وام مسکن را کاهش داد. این حزب تاش کرده 

تا به سرمایه گذاران فناوری وحشت  زده اطمینان دهد.
گام بعدی دولت چین احتماال یک برنامه بزرگ زیرس��اختی دولتی اس��ت 
که از طریق اوراق قرضه تامین می ش��ود، اما انبوه بدهی نیاز به قرنطینه  های 
ش��دید را برطرف نمی  کند یا خطرات ناش��ی از مدل اقتصادی شی را کاهش 
نمی  ده��د. این موضوع ش��امل گس��ترش دامنه کم بازده  تری��ن بخش اقتصاد 
اس��ت. در بخشی که توس��ط دولت اداره می شود، سیاست های صنعتی چین 
موفقیت  های چش��مگیری داشته است، به عنوان مثال، ایجاد موقعیت مسلط 
جهانی در باتری  های پیش��رفته. شی امیدوار است که فناوری و گروه جدیدی 
از صندوق های س��رمایه گذاری دولتی، تصمیمات سریع تری بگیرند، اما همه 
شکس��ت  های ناامیدکننده را نباید فراموش ک��رد؛ از صنایع کمربند زنگ  زده 

گرفته تا میکروچیپ  ها.
در همین حال، مشوق  ها در مولدترین بخش اقتصاد، یعنی بخش خصوصی 
آسیب  دیده است. این موضوع در بازارهای مالی که شاهد جریان  های خروجی 
زیادی بوده  اند، قابل مش��اهده اس��ت. س��هام چین با 45 درصد کاهش نسبت 
به س��هام آمریکایی معامله می ش��ود که این فاصله  ای نزدیک به رکورد است. 
محاسبات سرمایه گذاران و کارآفرینان در حال تغییر است. برخی می  ترسند که 
سود مالی هر کسب و کاری توسط حزب که به بخش خصوصی بدبین است، 
محدود شود. سرمایه گذاران خطرپذیر می  گویند که به بزرگ ترین یارانه  ها روی 

آورده  اند، نه بهترین ایده ها.
برای اولین بار در 40 س��ال گذش��ته، هیچ بخش عمده  ای از اقتصاد شامل 
اصاحات آزادس��ازی نشده اس��ت. اقتصاد ایدئولوژیک شی، پیامدهای بزرگی 
برای جهان دارد. اگرچه محرک  ها می توانند تقاضا را افزایش دهند، اما احتماال 
قرنطینه  های بیشتری وجود دارد و اقتصاد جهان را که با رکود مواجه است، به 
خطر می  اندازد. در تجارت، اندازه و پیچیدگی چین باعث شده است که نتوانیم 
این کش��ور را نادیده بگیریم. قهرمانان چینی ممکن اس��ت بر برخی از صنایع 
دهه 2030 تسلط داشته باشند، اما غرب احتماال واردکننده محتاط  تری برای 
محصوالت چینی خواهد ش��د. در دیپلماس��ی، حضور بخش خصوصی که از 
بلندپروازی و استقال کمتری برخوردار است، بدین معناست که حضور چین 

در خارج از کشور بیشتر دولتی و سیاسی خواهد بود.
زندگی در یک چین منزوی  تر چگونه خواهد بود؟ در حالی که مردم در مورد 
قرنطینه و از دس��ت دادن مش��اغل آناین صحبت می کنند، بعید است که به 
دلیل نظارت، تبلیغات و حمایت گسترده از اهداف حزب، این نظرات به ناآرامی 
تبدیل شود. برخی از تکنوکرات  ها با گرایش کشور به چپ موافق نیستند، اما 
فاقد قدرت و ش��جاعت الزم برای اعتراض به آن هستند. بنابراین هیچ رقیبی 
برای شی که ۶8 سال دارد، وجود ندارد. با این حال، در آستانه برگزاری کنگره 
حزب کمونیس��ت که ممکن اس��ت حداقل تا سال 2027 قدرت او را تضمین 
  کند، کاستی  های حکومت یک  نفره در دومین اقتصاد بزرگ جهان آشکار است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: ش��فافیت یکی از ش��اخص های حکمرانی خوب است که 
ه��م برای ملت و هم دولت، اهمیت ویژه و دوچندانی دارد، چراکه ارتقای 
ش��فافیت اقتصادی دولت با پایین آمدن س��طح فس��اد دولتی ش��ناخته 
می شود. البته شفافیت و فساد، مفاهیمی کاما منطبق بر یکدیگر نیستند، 
ام��ا در ادبیات اقتصادی، ای��ن دو مفهوم را دو روی یک س��که می دانند؛ 
به طوری که اندیش��مندان، بهترین شاخص اندازه گیری شفافیت دولت را 
ش��اخص »ادراک فس��اد« )CPI( معرفی می کنند. هرچند ایران اقدامات 
ارزن��ده ای را برای ارتقای ش��فافیت انجام داده  و به عنوان مثال در س��ال 
1388 به »کنوانس��یون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد« پیوسته 
است، همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم در اسناد باالدستی کشور 
نظیر سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید ق��رار گرفته و اخیرا نیز 
افشای صورت های مالی ش��رکت های دولتی از سوی وزارت اقتصاد کلید 
خ��ورده اس��ت، اما با این وج��ود، نتایج قانع کننده ای در زمینه ش��فافیت 
اقتصادی به دس��ت نیامده و همچنان جا برای ارتقای شفافیت در اقتصاد 

ایران وجود دارد.
پرسش این است که چگونه می توان به ارتقای سطح شفافیت اقتصادی 
در دولت دس��ت یافت و فس��اد دولتی را کنترل کرد؟ یکی از عواملی که 
اندیش��مندان و صاحبنظران در پاسخ به این سوال توصیه می کنند، توجه 
به الگوی حکمرانی برای ش��فافیت و مبارزه با فس��اد است، اما اینکه کدام 
الگوی حکمرانی )اداره عمومی س��نتی، مدیریت دولتی جدید و حکمرانی 
شبکه ای(، بهترین الگو برای ارتقای شفافیت است، در مطالعات اقتصادی 

چندان به آن اشاره ای نشده است.
شفافیت در اقتصاد ایران و سنگاپور

ای��ن موضوع در مطالع��ه ای با عنوان »طراحی الگوی ارتقای ش��فافیت 
اقتصادی« مورد بررس��ی ق��رار گرفته و چند تن از دانش��جویان مدیریت 
دولتی دانش��گاه تهران و تربیت م��درس به راهنمایی محمد خوش چهره، 
اس��تادیار اقتصاد دانش��گاه تهران به مقایس��ه مقوله ش��فافیت در ایران و 
س��نگاپور پرداختند. ای��ران تاکنون قدم های متعددی برای دس��تیابی به 
ش��فافیت برداشته و در س��ال 1388 به »کنوانسیون سازمان ملل متحد 
برای مبارزه با فس��اد« پیوسته است. شفافیت به عنوان یک رکن مهم در 
اسناد باالدستی کشور نیز نظیر سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید 
قرار گرفته و قوانینی همچون »قانون ارتقای سامت نظام اداری و مقابله 
با فس��اد« وضع شده اس��ت. همچنین با هدف شفافیت عملکرد دولت به 
همت وزارت اقتصاد اخیرا صورت های مالی ش��رکت های دولتی در سامانه 
کدال منتشر شده است. با وجود این هنوز نتایج مثبتی در زمینه شفافیت 

کسب نشده است.
بررس��ی رتبه بندی سازمان ش��فافیت بین الملل از سال 2012 میادی 

تاکنون نشان می دهد ایران در طول این مدت در دهک سوم قرار داشته و 
تغییر محسوسی در امتیازات ایران در زمینه شفافیت حاصل نشده و نهایتا 
موفق به کسب امتیاز 30 شده است؛ این در حالی است که سنگاپور با قرار 
گرفتن در دهک نهم، در جمع شفاف ترین کشورهای جهان قرار دارد و از 

سال 2012 تاکنون، کمترین امتیاز آن 84 بوده است.
بنابراین این سوال مطرح می ش��ود که چگونه می توان به ارتقای سطح 
شفافیت اقتصادی در دولت دست یافت؟ یکی از راهکارها، توجه به الگوی 
حکمرانی و تشکیل سیاس��ت های مطلوب و همراستا با الگوی حکمرانی 
برای ش��فافیت و مبارزه با فس��اد اس��ت، اما اینکه کدام الگوی حکمرانی، 
بهترین الگو برای ارتقای ش��فافیت اس��ت، در مطالعات اقتصادی چندان 
پرداخته نش��ده است. در این راس��تا، پژوهش حاضر، با هدف دستیابی به 
الگوی��ی برای ارتقای ش��فافیت اقتصادی دولت ش��کل گرفت و به تجربه 

کشورهای موفق از جمله سنگاپور در این زمینه ارجاع شد.
نتایج این پژوهش نش��ان می دهد س��نگاپور کش��وری اس��ت که نتایج 
ارزنده ای را در ارتقای ش��فافیت و مبارزه با فس��اد دولتی به دست آورده و 
تقریبا با اقتصاد ایران برابری می کند و همانند کشورمان در گذشته درگیر 
استعمار غرب بوده اس��ت. الگوی حکمرانی و سیاست های مناسب دولت 
سنگاپور موجب شده تا با ارتقای شفافیت اقتصادی، فساد کان دولتی در 
زمان مس��تعمرگی و ناشی از سیاست ها و فرآیندهای بریتانیایی که باعث 
فقر مردم این کشور شده بود، ریشه کن شود. طبق آمار صندوق بین المللی 
پول در س��ال 2018، تولید ناخالص داخلی سنگاپور به 347 میلیارد دالر 
رسید و این در حالی است که این کشور از نظر وسعت کوچک تر از تهران 
است و مثل ایران نفت و گاز هم ندارد و به خوبی نماینده کشورهایی است 
که با شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی، اقتصاد خود را مقاوم ساخته اند. 
به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، تایلند، 
ویتنام و حتی چین از سیاست های دولت سنگاپور به عنوان الگویی برای 

رشد و توسعه بهره می برند.
به سوی الگوی حکمرانی شبکه ای

در این مطالعه برای طراحی الگوی شفافیت، ابتدا متن سندهای مرتبط با 
آن مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش 250 سند درخصوص کشورهای 
ایران و س��نگاپور که از منابع رس��می و معتبر مانند اس��ناد هیأت دولت، 
روزنامه های رسمی، قوانین و اسناد سازمان های عمومی به  دست  آمده اند، 
مطالعه و تحلیل ش��د. همچنین پژوهش��گران با 13 نفر از خبرگان حوزه 
سیاست گذاری و مبارزه با مفاسد دولتی مصاحبه کردند. سپس بعد از انجام 
مصاحبه ها و پیاده س��ازی آنها، متن مصاحبه از نظر مفاهیم عنوان ش��ده ، 
تحلیل و کدگذاری شد. مصاحبه شوندگان شامل رئیس دیوان محاسبات، 
حس��ابرس دیوان محاس��بات، پلیس مبارزه با جرائم اقتص��ادی، کارمند 

سازمان بازرسی، کارمند سازمان حسابرسی، دادیار مجتمع قضائی، مشاور 
مرکز مش��اوره معاونت اجتماعی انتظامی، کارمند وزارت دفاع، کارشناس 
رسمی دادگستری، کارمند سازمان حسابرسی وزارت دفاع،  وکیل پایه یک 
دادگستری، کارمند بازرسی وزارت دفاع و کارمند اداره کل امور بین الملل 

قوه قضائیه بودند.
در ادامه پس از استخراج مفاهیم، داده های به دست آمده در اختیار پنج 
نف��ر از خبرگان حوزه نظ��ارت و مدیریت دولتی ق��رار گرفت و اصاحات 
مورد نظر در آنها اعمال شد. براساس نظر شرکت کنندگان در این تحقیق، 
کنترل فس��اد و ارتقای ش��فافیت اقتصادی دولت در حوزه سیاس��ت ها و 
خط مشی های اداری دارای ۹ بعد شامل »یکپارچگی هوشمند«، »افزایش 
مش��ارکت«، »نتیجه گرایی با محوری��ت ارزش های عموم��ی«، »افزایش 
انعطاف پذیری«، »نظارت و تعادل«، »شفافیت اجرایی«، »شهروندمداری«، 
»کارایی و اثربخشی« و »توانمندسازی« است. همچنین الگوی حکمرانی 
مطلوب برای ارتقای ش��فافیت اقتصادی دولت، الگوی حکمرانی شبکه ای 
است؛ در حالی که ماهیت خط مشی ها و سیاست های به کار رفته در ایران 

با الگوی اداره عمومی سنتی منطبق است.
در س��نگاپور، اداره فرماندهی ش��بکه مبارزه با فساد را CPIB برعهده 
دارد که تمامی مجریان، شهروندان و سایر بازیگران صحنه مبارزه با فساد 
در آن حض��ور فعال دارند؛ در حالی که در ایران مبارزه با فس��اد توس��ط 
سازمان های مختلفی )همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان 
برنامه و بودجه و...( به صورت جزیره ای و در قالب س��اختار سلسله مراتبی 
انجام می گیرد. به اعتقاد این خبرگان، در ایران سازمان بازرسی کل کشور 

قابلیت انجام وظایفی همچون اداره CPIB را دارد.
پژوهش��گران در پایان، شش توصیه برای ارتقای شفافیت در ایران ارائه 
دادند: »تغییر الگوی حکمرانی سازمان بازرسی کل کشور از نوع سنتی به 
حکمرانی شبکه ای«، »توانمندسازی مجریان مبارزه با فساد و سایر مجریان 
این ش��بکه«، »اش��تراک اطاعات و افزایش تعامات سازمان بازرسی کل 
کشور با سایر سازمان ها و بازیگران شبکه برای ایجاد یک شبکه همکاری 
یکپارچه«، »افزایش مشارکت سازمان بازرسی با شهروندان و سایر بازیگران 
فعال در شبکه ضدفساد؛ مثا طراحی اپلیکیشن هایی برای سهولت ارسال 
گزارش��ات و مستندات شهروندان به ماموران س��ازمان بازرسی به صورت 
زنده«، »تمرکز س��ازمان بازرسی کل کشور به اصل نتیجه گرایی به جای 
تطاب��ق ظاهری موضوع��ات با قوانی��ن و ارزیابی اقدامات خ��ود از طریق 
محوریت قرار دادن ارزش های عمومی« و »اس��تقبال سازمان بازرسی کل 
کش��ور از نظرات مردم و جلب اعتماد عمومی به منظور شهروندمداری«. 
این پژوهش در فصل نامه سیاس��ت گذاری عمومی زیر نظر دانشگاه تهران 

منتشر شده است.

چگونه می توان سطح شفافیت را در اقتصاد ایران افزایش داد؟

الگوی ارتقای شفافیت اقتصادی

از ابتدای این هفته، بخش تازه ای از قانون جدید چک اجرا ش��ده و طی 
آن، وجوه چک برگش��تی در کلیه حساب های فردی که چک برگشتی را 
صادر کرده است، مسدود می شود. بدین ترتیب، بانک ها برای مسدودکردن 
وجوه صادرکنندگان چک های برگشتی، به اندازه کسری مبلغ چک اقدام 
می کنند و صادرکنندگان چک تا تسویه مبلغ چک صادرشده، حق برداشت 
از حس��اب خود را نخواهند داش��ت. در واقع، تا قبل از این اگر چک کسی 
برگش��ت می خورد، اگر وجوهی در همان بانک داشت، برای وصول شدن 
چک از آن استفاده می شد، اما حاال – از ابتدای هفته دوم خردادماه – این 
موضوع شامل همه بانک ها می شود و چنانچه چک فردی برگشت بخورد و 
وجه کافی در حسابش وجود نداشته باشد، وجوهی که در بانک های دیگر 

دارد، مسدود خواهد شد.
انتظار بانک مرکزی این است که اجرای قانون جدید چک، جلوی رشد 
صدور چک های برگشتی را بگیرد؛ کما اینکه آخرین آمارها نشان می دهد 
در فروردین ماه امسال نسبت به اسفندماه پارسال 34.2 درصد و نسبت به 
فروردین س��ال گذشته 17.1 درصد از تعداد چک های برگشت خورده کم 
شده است. همچنین در اولین ماه از سال 1401، مبلغ چک های برگشت 
خورده نسبت به اسفندماه 37.۶ درصد کاهش یافته اما نسبت به فروردین 

پارسال 30.4 درصد رشد داشته است.
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره گفته 
است: »بانک مرکزی طرح مسدودکردن وجوه صادرکننده  چک برگشتی 

به اندازه کسری مبلغ چک در حساب های بانکی مهم قانونی را با همکاری 
مجلس از امروز )ش��نبه 7 خرداد( به  ص��ورت »تدریجی« و با همکاری و 
مش��ارکت همه بانک های دولت��ی و خصوصی عملیاتی می کند.« به گفته 
محرمیان، »بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش 
مربوط به مس��دود کردن وجوه چک برگشتی در همه حساب های فردی 
است که چک برگشتی را صادر کرده؛ به گونه ای که تا امروز اگر چک فردی 
برگشت می خورد در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس کردن مبلغ 
چک از آن وجوه اس��تفاده می ش��د، اما از فردا این موضوع به همه بانک ها 
تسری پیدا می کند. مسدودی از حساب هایی با مانده موجودی باالتر شروع 
می شود و به  تدریج پایین می آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی 
را بتواند پوش��ش دهد، تا همان رقم مس��دود می ش��ود و خود حساب در 
اینجا مس��دود نخواهد ش��د بلکه مبلغ مانده ای که در حساب وجود دارد 

مسدود می شود.«
آنطور که معاون فناوری های نوین بانک مرکزی توضیح داده، حد نهایی 
معادل مبلغ چک برگشتی است و در این فرآیند از برگشت خوردن چک 
جلوگیری نمی ش��ود، بلکه وجوهی که فرد در همه بانک ها دارد به  اندازه 
مبلغ آن چک برگش��تی مسدود خواهد ش��د؛ یعنی فرض کنید شخصی 
بخش��ی از مبلغ چک را در حس��اب خود دارد، به  طور طبیعی آن میزان 
مبلغ در نظر گرفته و پاس می ش��ود و بقیه مبلغ یعنی آن مانده و کسری 
چک برگشتی، در همه بانک ها به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد. بعد 

از این، فرآیند مربوط به مراجعه ذی نفع به قوه قضائیه و سایر مواردی که 
باید انجام می ش��د، طی خواهد شد و مبالغ در دستوری که از قوه قضائیه 
صادر می شود، قابل برداشت خواهد شد. پس از اینکه رضایت فرد ذی نفع 
چک حاصل ش��د، وجوه مسدودشده هم آزاد خواهد شد. آمنه نادعلیزاده، 
س��خنگوی اجرای قانون جدید چک هم گفته اس��ت: »براساس اصاحیه 
اخیر قانون صدور چک، چک های تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد 
صادر و مجهز به شناسه 1۶رقمی شوند. بنابراین بانک ها مکلفند در زمان 
صدور چک های تضمین ش��ده، ثبت صدور این چک ها را در سامانه صیاد 

انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند.«
طب��ق آماره��ای بانک مرک��زی، در فروردی��ن ماه 1401 بال��غ بر 5.2 
میلیون فقره چک به ارزش 183 هزار و 800 میلیارد تومان مبادله ش��ده 
که نس��بت به اس��فندماه پارس��ال، از نظر تعداد 2۶ درصد و از نظر مبلغ 
38.۶ درصد کاهش را نشان می دهد. تعداد چک های رد و بدل شده بین 
بانک ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته از حیث تعداد 
25.4 درصد کاهش و از حیث مبلغ 24.1 درصد افزایش داشته است. در 
فروردی��ن ماه همچنین 471 هزار فقره چک به ارزش 20.7 هزار میلیارد 
تومان برگش��ت خورده که نسبت به اسفندماه از نظر تعداد 24.2 درصد و 
از حیث مبلغ 37.۶ درصد کاهش یافته اس��ت. میزان چک های برگش��ت 
خورده در فروردین امس��ال نس��بت به فروردین پارس��ال، 17.1 درصد از 

حیث تعداد کمتر شده اما از نظر مبلغ 30.4 درصد افزایش داشته است.

بخش جدیدی از قانون چک اجرا شد

سد جدید جلوی چک های برگشتی

بانکنامه

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد
رشد 6 درصدی سکه در ابتدای 1401

بانک مرکزی، متوس��ط قیمت فروش هر دالر آمریکا و س��که تمام بهار 
آزادی ط��رح قدی��م و جدید را در فروردین ماه امس��ال اع��ام کرد. بانک 
مرک��زی به صورت ماهانه تغییرات متوس��ط قیمت فروش هر دالر آمریکا، 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در شهر تهران را اعام می کند که 
حال اولین آمار در س��ال 1401 منتشر شده است. آنطور که بانک مرکزی 
گزارش داده اس��ت، در فروردین ماه امسال متوسط قیمت فروش یک سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران 12 میلیون و ۶40 هزار 
تومان بود که در مقایس��ه با ماه قبل ۶.1 درصد و در مقایس��ه با ماه مشابه 
س��ال قبل 20.5 درصد افزایش داشته اس��ت. همچنین حداقل و حداکثر 
قیمت سکه طرح قدیم در این ماه به ترتیب  12 میلیون و 110 هزار تومان 

و 13 میلیون و 108 هزار تومان اعام شده است.
در اولین ماه از س��ال 1401 همچنین متوس��ط قیمت فروش یک سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد ش��هر تهران 12 میلیون و 887 
هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۶.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 1۹.۶ درصد افزایش را نش��ان می ده��د. حداقل و حداکثر نرخ فروش 
این س��که نی��ز در این ماه به ترتیب 12 میلی��ون و 450 هزار تومان و 13 
میلیون و 43۶ هزار تومان بوده است. در همین حال، متوسط قیمت فروش 
یک دالر آمریکا در بازار آزاد شهر تهران طی فروردین ماه 2۶ هزار و 525 
تومان بود که در مقایس��ه با ماه قبل 3.4 درصد و در مقایس��ه با ماه مشابه 
سال قبل 8.1 درصد افزایش یافته است. حداقل و حداکثر نرخ فروش یک 
دالر آمریکا نیز در فروردین ماه به ترتیب 25 هزار و 804 هزار تومان و 27 

هزار و 1۶3 تومان اعام شد.
گفتنی اس��ت در معامات روز گذش��ته )ش��نبه 7 خردادماه( قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 125 هزار تومان افزایش )نسبت 
به پنجش��نبه هفته گذشته( به 14 میلیون و ۶80 هزار تومان رسید. سکه 
تم��ام بهار آزادی ط��رح قدیم نیز با قیمت 14 میلیون تومان معامله ش��د. 
نیم سکه 8میلیون و 80 هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون و 50 تومان و سکه 
یک گرمی 2 میلیون و ۹00 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طا نیز نرخ 
هر گرم طای 18 عیار به یک میلیون و 38۹ هزار تومان رس��ید و قیمت 
ه��ر مثق��ال طا ۶ میلیون و 20 هزار تومان ش��د. اُن��س جهانی طا هم با 
قیمت یک هزار و 854 دالر و 4۶ سنت معامله شد. همچنین نرخ دالر در 
صرافی های بانکی با 23 تومان افزایش با رقم 25 هزار و ۹1۶ تومان معامله 
ش��د. قیمت فروش یورو نیز با 7۶ تومان افزایش به 28 هزار و 18۹ تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 25 هزار و ۶58 تومان 

و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و ۹08 تومان اعام شد.

هشتمین ماه متوالی سقوط بیت کوین
حمام خون بیت کوین پایان یافت؟

ب��ه دلیل اش��تهای ضعیف برای ارزه��ای رمزنگاری ش��ده، بیت کوین در 
هفته هش��تم با کاهش مواجه ش��د و ارزش آن طی هفت روز گذش��ته 4 
درصد کاهش یافته اس��ت. به گزارش ایس��نا، س��قوط بیت کوین منجر به 
کاهش دارایی های دیجیتال در سراس��ر جهان ش��ده است و انتظار می رود 
باارزش تری��ن توکن جهان برای هش��تمین هفته متوالی از دس��ت برود که 
طوالنی ترین افت آن از آگوس��ت 2011 محسوب می شود. در همین حال، 
آلت کوین ها بس��یار س��خت تر از بیت کوین ضربه خوردند در نتیجه سلطه 
بیت کوین به طور سرس��ام آور افزایش یافته و ای��ن برتری تحت تاثیر موارد 
مخالف کان ناش��ی از انقباض پولی بانک مرکزی ایاالت  متحده همچنین 
پیامدهای رمزنگاری خاص ناش��ی از انفجار استیبل کوین ترا در اوایل این 
ماه است. در هفت روز گذشته، اتریوم تقریبا 12 درصد، پس از آن کاردانو 
نیز 12 درصد و س��والنا  20 درصد از ارزش دالری خود را از دس��ت داده 
اس��ت. در مجم��وع، ارزش بازار کریپتو در ماه مه ب��ا افت 2۹ درصدی بالغ 
بر 500 میلیارد دالر کاهش یافت. اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ و س��ایر 
آلت کوین های مرتبط با پروژه های برجس��ته دیفای مانند اواالنچ و س��والنا 
بدتری��ن عملکردها را در روز جمعه داش��تند و بی��ن 4 تا ۶ درصد کاهش 
یافتن��د. به گ��زارش کریپتو، ارتباط تنگاتنگ بین ارزهای رمزپایه و س��ایر 
دارایی های ریس��ک پذیر اخیرا بدون ش��ک از بین رفته اس��ت. دارایی های 
دیجیتال عمدتا در حاش��یه باقی مانده اند در حالی که س��هام های فناوری 
ایاالت  متحده پس از هفته های رکود مجددا احیا می ش��وند. از آنجایی که 
ف��درال رزرو نرخ ه��ای بهره را افزای��ش می دهد و انقباض��ات کمی را آغاز 
می کند، تصوی��ر کان برای دارایی های ریس��ک پذیر تاریک باقی می ماند. 
نقدینگی پایین و شرایط پولی سخت تر ممکن است در کوتاه مدت منجر به 

نوسانات شدید قیمت و به طور بالقوه نوسانات نزولی بیشتر شود.

پاسخ اتاق بازرگانی به صندوق توسعه:
بگذارید وام های ارزی، ریالی تسویه شود

اتاق ایران در واکنش به انتقاد صندوق توس��عه ملی از پیش��نهادات 
ریالی ش��دن اقساط بدهکاران ارزی، اعام کرد پیشنهادهای ارائه شده 
توسط صندوق توس��عه ملی بدون توجه به چارچوب حقوقی و قانونی 
و صرفا به اس��تناد اساس��نامه صندوق اس��ت. به تازگی روابط عمومی 
صندوق توس��عه ملی اظهاراتی در واکنش به پیشنهاد اتاق ایران برای 
رفع مش��کل بازپرداخت های معوق تس��هیات گیرندگان ارزی از محل 
منابع صندوق توسعه ملی ایراد داشته و در سخنرانی مهدی غضنفری، 
رئی��س هیأت عامل صندوق در دومی��ن همایش »صندوق ثروت ملی 
و عدالت بین نس��لی« نیز به آن اش��اره شده است. به دنبال این اتفاق، 
ات��اق بازرگانی ایران در توضیحاتی پیش��نهادات خود برای بازگش��ت 
ریالی بخش��ی از تسهیات ارزی را ش��فاف کرده است. در توضیحات 
این اتاق آمده:  پیش��نهادهای ارائه ش��ده توس��ط صندوق توسعه ملی 
ب��دون توجه به چارچوب حقوقی و ماحظات فوق و صرفا به اس��تناد 
اساسنامه صندوق هستند؛ در حالی که پیشنهاد ریالی شدن اقساط که 
توس��ط اتاق ارائه شده است )حداقل برای گروه بزرگی از وام گیرندگان 
که نیروگاه ها هس��تند(، مبنای قانونی داش��ته و ن��رخ این تبدیل نیز 
به صراحت در مصوبه هیأت دولت ذکر ش��ده است. در نتیجه پیشنهاد 
اتاق، مطالبه ای اضافه بر حق و حقوقی که قانون گذار برای گروه بزرگی 
از بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیات ارزی صندوق قائل شده 
اس��ت، نیست. ضمن آنکه لزوم پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از 
10 درصد نرخ ارز برای تمامی بنگاه های دریافت کننده تسهیات ارزی 
مطرح ش��ده و اس��تثنایی در این بند قانون مشاهده نمی شود. افزایش 
چند صد درصدی نرخ ارز، نوعی نااطمینانی اس��ت که پوش��ش آن به 

هیچ شکل در توان هیچ بنگاه اقتصادی نیست.
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یک اشتباه از سوی متقاضیان یارانه
به تفاوت 2 سامانه توجه کنید

در حال حاضر، دو س��امانه در اختیار متقاضیان یارانه اس��ت که باید 
بدانن��د هر یک از آنه��ا کاربرد جداگانه ای دارد؛ س��امانه ثبت اعتراض 
ک��ه محدود به گروه خاصی اس��ت و س��امانه ثبت نام ک��ه محدودیتی 
برای ورود ندارد. به گزارش ایس��نا، فضای یارانه ای از 1۹ اردیبهش��ت 
م��اه امس��ال متفاوت و البته پرماج��را پیش رفته اس��ت و بعد از واریز 
یارانه جدید 300 تا 400 هزار تومانی، افراد بسیاری درگیر این جریان 
بوده ان��د؛ خانوارهایی که تا پیش از ای��ن، یارانه دریافت می کردند ولی 
از اردیبهش��ت ماه، یارانه آنها قطع ش��د و دیگری، افرادی که از سال ها 
قبل یارانه آنها قطع شده و یا اصا در لیست یارانه بگیران قرار نداشتند. 
مدتی بعد نیز در 27 اردیبهش��ت ماه، ثبت نام از جاماندگان یارانه آغاز 

شد.
در ای��ن میان، دو س��امانه در دس��ترس م��ردم قرار گرف��ت تا امور 
یارانه ای خود را در آن انجام دهند که کاربرد متفاوتی از یکدیگر دارد؛ 
س��امانه ثبت اعتراض و درخواس��ت بازبینی و دیگری سامانه ثبت نام از 
جاماندگان یارانه؛ این در حالی اس��ت که برخی متقاضیانی که از قبل 
یارانه آنها قطع ش��ده و یا یارانه ای دریافت نمی کردند به س��امانه ثبت 
اعتراض وارد ش��ده اند؛ در حالی که برای آنها چنین کارایی نداش��ته و 
فق��ط باید به س��امانه ثبت نام مراجعه کنند؛ این در حالی اس��ت که تا 
پی��ش از این، حدود 78 میلی��ون نفر در جم��ع یارانه بگیران 45 هزار 
و 500 تومان��ی قرار داش��تند که بیش از ۶0 میلی��ون نفر از آنها یارانه 
معیشتی )ناشی از اصاح قیمت بنزین( هم دریافت می کردند، اما یارانه 
جدید شامل حدود 72 میلیون نفر شد و مابقی را وزارت رفاه در قالب 
دهک دهم حذف کرد؛ این یارانه برای ۹ دهک پرداخت ش��د؛ به طوری 
که برای س��ه دهک اول هر نفر 300 هزار و ش��ش دهک بعدی 400 
هزار تومان واریز ش��د، در این میان بخش��ی از حذف ش��دگان و البته 
کس��انی که دریافت کرده بودند، نس��بت به دهک بندی صورت گرفته، 

اعتراض داشتند.
بر همین اس��اس، سامانه hemayat.mcls.gov.ir  از سوی وزارت 
رفاه، در دس��ترس قرار گرفت که ورود به آن برای عموم نیس��ت بلکه 
تنها افرادی می توانند نس��بت به ثبت اعتراض و درخواست بازبینی در 
آن اق��دام کنند که تا فروردین امس��ال یارانه 45 ه��زار و 500 تومانی 
و ی��ا یارانه معیش��تی 55 تا 205 هزار تومان��ی را دریافت می کردند و 
یا هر دو را داش��ته اند، ب��ه عبارتی یارانه بگیر بوده ان��د و  یارانه مرحله 
134 )فروردی��ن( را ه��م دریافت کرده بودند ول��ی دیگر مرحله 135 
و 13۶ یعنی برای اردیبهش��ت و خرداد که یکجا واریز ش��د را دریافت 
نکرده و حذف ش��دند. همچنین افرادی می توانند به این س��امانه وارد 
و درخواس��ت بازبینی داش��ته باش��ند که حتی یارانه جدید را دریافت 
کرده ان��د ولی نس��بت ب��ه دهک بندی انجام ش��ده، معترض هس��تند. 
کلی��ه اف��راد یارانه بگیر و آنهایی که دریافتی ندارن��د، می توانند با ورود 
به همی��ن س��امانه hemayat.mcls.gov.ir  و یا از طریق ش��ماره 
گوی��ای 0۹20000۶3۶۹ از وضعی��ت ده��ک خود مطلع ش��وند؛ این 
در حالی اس��ت که با دس��تور رئیس جمهوری ب��رای پیگیری اعتراض 
صورت گرفته، س��ازمان هدفمندی یارانه ها تاکنون به حس��اب افرادی 
که اعتراض کرده و درخواس��ت بازبینی داشته اند، واریز  یارانه جدید را 
انجام داده ولی فعا مسدود است تا بعد از بررسی و تایید وضعیت آنها 

برای دریافت یارانه، در دسترشان قرار گیرد.
اما س��امانه دیگر، my.gov.ir اس��ت که برای ثبت نام از جاماندگان 
یاران��ه در دس��ترس ق��رار گرفت��ه و مس��ئولیت آن برعهده س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها اس��ت. برای ورود به این س��امانه محدودیتی برای 
هیچ گروه متقاضی یارانه نیس��ت یعن��ی چه افرادی که در قالب دهک 
دهم حذف ش��ده اند و چه کس��انی که در س��ال های گذش��ته یا اصا 
در لیس��ت یارانه بگی��ران نبوده ان��د و یا اینکه قبا ح��ذف و یا انصراف 
داده بودن��د. ثبت ن��ام از جاماندگان یارانه، به اس��تناد تبصره 14 قانون 
بودجه امس��ال انجام می شود و لیس��ت متقاضیان بعد از بررسی اولیه 
توسط س��ازمان هدفمندی یارانه ها، در اختیار وزارت رفاه جهت پایش 
نهای��ی و دهک بندی قرار خواهد گرفت که در صورت تایید در لیس��ت 
یارانه بگیران اضافه خواهند ش��د. برای ثبت درخواست در هر دو سامانه 
hemayat.mcls.gov.ir  و همچنی��ن my.gov.ir فعا محدودیت 

زمانی وجود ندارد.

در هفته اول خرداد
سفرهای مردم کمتر شد

سفرهای جاده ای مردم در هفته گذشته کاهش نسبی داشت و میزان 
ترددهای بین اس��تانی در این هفته به بیش از یک میلیون و ۶23 هزار 
خودرو در هر روز رس��ید. براس��اس س��امانه های حمل و نقل هوشمند 
مرکز مدیریت راه های کش��ور، یک میلیون و ۶23 هزار و 425 وس��یله 
نقلی��ه مختلف در بازه زمانی 30 اردیبهش��ت ماه تا پنجم خردادماه در 
محورهای مواصاتی کش��ور تردد داشته اند که این میزان در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد داشت اما در مقایسه با هفته 

قبل از این بررسی، کاهش 2 درصدی را تجربه کرد.
مطابق نقشه تخلیه و انباش��ت خودروهای بومی استان های مختلف 
در روزهای 30 اردیبهش��ت ماه تا پنجم خرداد ماه، برخی از استان ها با 
کاه��ش تردد و برخ��ی دیگر با افزایش این آمار مواجه ش��دند. در این 
میان لرس��تان، خوزستان و سیستان و بلوچستان با ۶ درصد، ۶ درصد 
و 5 درصد افزایش، بیش��ترین رشد را نسبت به هفته قبل از آن تجربه 
کردند، اما استان های بوشهر، هرمزگان و فارس با کاهش 11 درصدی، 
10 درصدی و 7 درصدی مواجه شدند، اما همین آمار در قیاس با هفته 
مش��ابه سال گذشته، رشد مطلق سفرهای جاده ای را در همه استان ها 
نش��ان می دهد. در این میان خوزس��تان، قم و سیستان و بلوچستان با 
30 درصد، 2۶ درصد و 2۶ درصد افزایش، بیش��ترین رشد را نسبت به 
هفته مش��ابه سال گذش��ته و کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، زنجان و 
لرس��تان نیز با افزایش 2 درصدی، 4 درصدی، 5 درصدی و 5درصدی 

مواجه شدند.
همچنین اطاعات پاک های ثبت ش��ده در دوربین های پاک خوان 
در ب��ازه زمانی مذکور نش��ان می ده��د که بی��ش از 7 میلیون و 41۹ 
ه��زار پاک خودرو ب��ا ترکیب مبدأ اس��تان های مختلف در محورهای 
برون ش��هری مشاهده ش��دند. در این میان خودروهای تهران و البرز با 
بیش از 20 درصد بیش��ترین س��هم را در این ترددها داش��ته  و پس از 
آن خودورهایی با پاک استان های مازندران، فارس، خراسان رضوی و 

اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: ش��اخص بورس تهران پس از پن��ج هفته صعود متوالی، 
در هفته نخس��ت خردادماه از مدار صعود باز ماند و با بازدهی منفی 1.۹ 
درصدی به نوس��ان در نیمه کانال 1.5 میلیون واحدی ادامه داد. در واقع، 
شاخص کل بورس از فردای روز سه شنبه )27 اردیبهشت ماه( که به سطح 
مهم 1.۶ میلیون واحدی رسید، با عقب نشینی خریداران به تدریج کاهش 
ارتفاع داد تا عملیات ناموفق بورس در عبور از مقاومت یک میلیون و 500 
هزار واحد طی هفته های گذشته همچنان پابرجا و برقرار باشد. اگرچه عبور 
ارزش معامات روزانه سهام از مرز 7 هزار میلیارد        تومان، بارقه های امید در 
تاالر شیشه ای را همچنان روشن نگه داشت، اما انتشار اخبار پاالیشی ها و 
گزارش       های ضعیف       تر از انتظار برخی ش��رکت ها، موجی از نگرانی و تردید 
را در بی��ن س��هامداران به پا کرد. این فض��ای نگرانی و ترس با اعام خبر 
واگذاری خودرویی ها و شایعات مربوط به نرخ های غیرمنطقی و همچنین 
ابهام در مسائل سیاسی و بین المللی، به التهاب هرچه بیشتر بورس دامن 
زد و به فضای سرد و رخوت معاماتی در هفته نخست خردادماه ختم شد.
در معامات اولی��ن روز از هفته دوم خردادماه نیز این روند نزولی ادامه 
یافت و شاهد کاهش دسته جمعی و هماهنگ شاخص ها بودیم؛ به طوری 
که ش��اخص کل بورس تهران با افت 11 هزار و 110 واحدی به رقم یک 
میلیون و 553 هزار واحد رس��ید و ش��اخص کل هم وزن با 4 هزار و 252 
واحد کاهش، رقم 432 هزار و 541 واحد را به ثبت رس��اند. در آن س��وی 
بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از ۹0 واحدی به 21 

هزار و 3۹7 واحد رسید.
حرکت هماهنگ شاخص کل و هم وزن

بازار س��رمایه هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد و ش��اخص کل و شاخص 
هم وزن در حرکتی هماهنگ کاهش یافتند. در جریان معامات روز شنبه 
7 خردادماه، شاخص کل بورس با 11 هزار و 110  واحد کاهش در ارتفاع 
یک  میلیون و 553 هزار واحدی ایس��تاد. شاخص کل هم وزن با 4 هزار و 
252 واحد کاهش به 432 هزار و 541 واحد و ش��اخص قیمت با 2 هزار 
و ۶22 واح��د افت به 2۶۶  هزار و 7۶3 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول، 
10 هزار و 80 واحد و ش��اخص بازار دوم 1۶  هزار و 358 واحد کاهش را 

تجربه کردند.
در معامات روز گذشته بورس تهران، بیش از 11 میلیارد و 240 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 57 هزار و ۹35 میلیارد ریال و در 
5۹7 هزار و 405 نوبت معامله شد. در بازار فرابورس نیز 3میلیارد و ۶۹0 

میلیون برگه س��هم و اوراق مالی ب��ه ارزش 30 هزار و 440 میلیارد ریال 
دادوستد شد، تا در مجموع معامله گران در دو بازار بورس و فرابورس بیش 
از 14 میلیارد و ۹30 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 88 

هزار و 375 میلیارد ریال معامله کنند.
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 478 واحد، پتروشیمی پارس 
)پ��ارس( با 275 واحد، پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( ب��ا 25۶ واحد، 
پتروشیمی بندرعباس )ش��بندر( با 203 واحد، گسترش سرمایه گذاری و 
توس��عه صنعتی پتروش��یمی خلیج فارس )پترول( با 11۹ واحد و موتوژن 
)بموتو( با 11۹ واحد با تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. در 
س��مت مقابل نیز فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 107 واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با 7۶0 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۶44 واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۶1۶ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با 53۹ واحد و ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با 4۹4 واحد تاثیر منفی بر ش��اخص بورس داش��تند. گروه خودرو هم در 
معامات این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک میلیارد و ۹40 میلیون برگه سهم به ارزش 5 هزار و ۹4 میلیارد ریال 

دادوستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از ۹0 واحد 
کاهش داش��ت و به 21 هزار و 3۹7 واحد رس��ید. در این بازار 3میلیارد و 
۶۹0 میلیون برگه س��هم و اوراق مالی ب��ه ارزش 30 هزار و 440 میلیارد 
ریال دادوس��تد شد و تعداد دفعات معامات نیز بیش از 3۶3 هزار و 353 
نوب��ت بود. نماده��ای آهن و فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، داروس��ازی دانا 
)ددانا(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بهمن دیزل )خدیزل(، تولید برق 
عسلویه مپنا )بمپنا( و توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( با تاثیر مثبت 
بر ش��اخص فرابورس همراه بودند. همچنین ش��رکت سرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات )وسپهر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پلیمر آریاساسول 
)آریا(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و فرابورس ایران )فرابورس( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
پیامد مثبت عرضه خودرو در بورس

یکی دو هفته قبل بود که خودرو در بورس کاال عرضه شد و این فروش 
که بر مبنای عرضه و تقاضا شکل گرفته بود، توانست قیمت واقعی خودروها 
را رق��م بزند، ب��ه طوری که دو خودروی کارا تک کابین و کارا دو کابین از 
گروه بهمن موتور، میلیون ها تومان کمتر از قیمت بازار معامله ش��دند. به 

دنبال موفق بودن این روش فروش سپس صحبت هایی مبنی بر پذیرش و 
فروش سایر خودروها در بورس کاال مطرح شد. در این خصوص، محمدرضا 
نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه عرضه خودرو 
در بورس، راهی برای کاهش دخالت دولت است، می گوید: دولت دست از 
قیمت گذاری خودرو برنداشت و حاال شاید عرضه خودروها در بورس کاال 
راهگش��ا باشد. آنطور که مشخص اس��ت پس از عرضه و معامله خودروی 
کارای تک کابی��ن و دو کابی��ن متعلق به یکی از خودروس��ازان خصوصی 
کشور، پنج خودروی جدید هم در بورس کاال پذیرش شده است تا ظرف 
روزهای آینده عرضه این محصوالت پیگیری شود. به عقیده نجفی منش، 
منطقی ترین کار این اس��ت که واحدهای تولی��دی، خود قیمت فروش را 
اعام کنند، اما در ش��رایط فعلی که دولت از قیمت گذاری کوتاه نمی آید، 
چاره دیگری باقی نمی ماند. طی سال ها دولت ها مدام بر سر قیمت گذاری 
خودرو پافش��اری کرده اند و حداقل باعث ض��رر و زیان 100 هزار میلیارد 

تومانی به صنعت خودرو شده اند.
او با بیان اینکه اگر دولت همچنان می خواهد به قیمت گذاری ادامه دهد 
و از طرفی از عواقب اجتماعی آن هم پرهیز کند، بهترین کار همین عرضه 
خودرو در بورس کاالست، توضیح می دهد: از لحاظ قانونی هم اگر کاالیی 
در بورس کاال عرضه و کش��ف قیمت شود، دیگر کسی حق قیمت گذاری 
بر روی آن را ندارد. حاال برای اینکه این مس��یر هموار ش��ود، باید با یکی 
دو محصول شروع و بعد این روش به کل محصوالت تسری یابد. اگر یک 
مرتبه تمام خودروها در بورس عرضه ش��وند، ممکن اس��ت مشکاتی به 
همراه داشته باش��د. درباره عرضه خودرو در بورس، صحبت های مختلفی 
بیان می ش��ود، اما مش��کل از آنجایی شروع ش��د که دولت قیمت گذاری 
خودرو را رها نکرد. حاال که دولت این اصل غلط را ادامه می دهد، ما هم به 
دنبال راهی هس��تیم که دخالت آن را به حداقل ترین حد ممکن برسانیم. 
ضم��ن اینکه تمام مواد اولیه ای که در صنعت خودرو مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، مانند ورق فوالد و آلومینیوم و مس و محصوالت پلیمری، همگی 
در بورس تعیین قیمت می ش��ود. وقتی اینطور اس��ت، چرا خود خودرو و 

محصول نهایی در همین بورس تعیین قیمت نشود؟
ای��ن فعال بخش خصوصی، عرضه خودرو در بورس کاال را موفقیت آمیز 
می دان��د و می گوید: تا اینجای کار، یک��ی دو خودرو در بورس کاال عرضه 
ش��ده اند که به نظ��ر موفقیت آمیز هم بوده اس��ت؛ به ط��وری که قیمت 

خودروی کارا در بورس، 70 میلیون تومان زیر قیمت بازار بوده است.

شاخص بورس تهران با افت 11 هزار واحدی به یک میلیون و 553 هزار واحد رسید

عبور ناموفق از مقاومت 1.5 واحدی

یک تحلیلگر بازار س��رمایه با بررسی وضعیت این بازار از زمستان سال 
گذشته بر این باور است که می توانیم گام صعودی بعدی بازار سرمایه را در 
تابس��تان داشته باشیم. روزبه شریعتی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در 
زمستان سال گذشته به ایسنا می گوید: بازار تقریبا از اوایل زمستان سال 
گذش��ته راکد بود، حجم معامات در آذر و اوایل دی ماه کمتر از 3 هزار 
میلی��ارد تومان بود؛ در حالی که ارزش معامات به عنوان دماس��نج بازار 
محسوب می شود و زمانی که حجم معامات کمتر از 3 هزار میلیارد تومان 
باشد در شرایط رکودی قرار دارد. چنانچه حجم معامات  بین 3 تا 5 هزار 
میلیارد تومان شرایط خنثی است و باالی 5 هزار میلیارد تومان مانند این 
روزها، دوره رونق بازار محس��وب می شود. به گفته شریعتی، از دی ماه به 
بعد حجم معامات بازار کم کم افزایش یافت که دالیل مختلفی داش��ت. 
رش��د دالر بازار آزاد، یکی از چاشنی های این اتفاق بود. همچنین صنعت 
خ��ودرو متأث��ر از اخبار واگذاری ها مورد توجه قرار گرفت. تاثیر برگش��ت 
ذخایر مالیات بانک ملت نیز تاثیرگذار بود و در این شرایط صنایع کوچک 

پیشرو بازار بودند.
او با اش��اره به اصاح نظام پرداخت یارانه ها می افزاید: در صنایع دارویی، 
لبنی و غذایی س��یگنال حذف ارز ترجیحی تاثیرگذار بود زیرا متناسب با 
حذف آن افزایش نرخ ها به ش��رکت ها داده شد. هرچند افزایش نرخ ها به 
میزان افزایش بهای تمام شده نبود، اما از آنجا که افزایش ریالی در حاشیه 
سود عملیاتی اتفاق افتاد، باعث شد بازار اقدام به خرید این شرکت ها کند.

ش��ریعتی به این س��وال که چرا حجم معامات در سال 1401 افزایش 
داش��ت و ش��اهد 7 هزار میلیارد تومان هم بودیم، پاسخ می دهد: شاخص 

کل از محدوده یک میلیون و 200 هزار واحد به یک میلیون و 500 هزار 
واحد رسید. در حال حاضر نیز یک مقاومت ساختگی ذهنی دارد. بازار تا 
انتهای اردیبهشت منتظر اتفاقاتی بود که بتواند محرکی برای رشد بعدی 
خود داش��ته باشد. دالر به محدوده 30 هزار تومان و دالر نیمایی به باالی 

25 هزار تومان رسیده است.
وی ادام��ه می ده��د: ب��ازار منتظر گزارش ه��ای 12 ماهه ب��ود اگر این 
گزارش ها بیشتر از انتظار بازار بود و منجر به این می شد که پی به ای های 
تی تی ام بازار کاهش پیدا کند، بازار این قدرت را داشت که بتواند محدوده 
ی��ک میلیون و ۶00 هزار واحد را رد کند، اما تا حدی رش��د کرده بود. از 
طرف دیگر س��یگنال های متناقض از س��مت مذاکرات به بازار تزریق شد، 
گزارش هایی که آمد مخصوصا در صنعت پاالیش��ی پایین تر از حد انتظار 
بود، شفافیت در نرخ مواد صادراتی و پیوست بودجه وجود نداشت و همه 
این اتفاقات باعث شد دوباره عدم اطمینان در بازار موج بزند و این نگرانی 

وجود داشته باشد که دولت دوباره با شرکت ها خلف وعده کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در مقابل سیگنال های منفی، 
سیگنال های مثبت نیز به بازار تزریق شد، می گوید: اتفاق های مثبتی که در 
بازار سرمایه رخ می دهد متأثر از قانون مالیات بر سپرده های حقوقی هاست 
که باعث شد خروج پول حقوقی ها از بانک ها به سمت صندوق های فیکس 
ب��ازار رخ دهد. این اتفاق باعث ش��ده دارایی تح��ت مدیریت صندوق های 
درآم��د ثابت به باالی 440 هزار میلیارد و میزان س��هام این صندوق ها به 

باالی ۶0 هزار میلیارد تومان برسد.
ش��ریعتی با بیان اینکه اوایل زمستان P/E TTM بازار به محدوده ۶.4 

واحد رس��یده بود، توضیح می دهد: در این ش��رایط هم بازار رش��د کرد و 
 P/e ttm نش��د و در حال حاضر P/ETTM ه��م گزارش ها باعث بهبود
بازار به محدوده هش��ت واحد رس��یده که هرچند عدد باالیی نیس��ت اما 
نشان می دهد بازار برای رشد باید محرک های قوی داشته باشد. متاسفانه 
رشد دالر به بیش از 31 هزار تومان یا سیگنال های مثبت مانند واگذاری 
خودرو و گزارش ها از ش��رکت های تلفیقی می تواند نمونه ای از آن باشد. از 
طرف دیگر نزدیک فصل مجامع هستیم که اگر دی پی اس های خوبی به 
ش��رکت ها داده شود منجر می شود بعد از گذر از فصل مجامع بازار دوباره 
بتواند یک سیر صعودی داشته باشد و محدوده مقاومتی خود را رد کند. تا 
زمانی که حجم معامات بیش از 5 تا ۶ هزار میلیارد تومان باقی بماند، بازار 
ریزشی نخواهد بود. اگر ورود پول حقوقی ها به سمت صندوق های درآمد 
ثابت ادامه دار باش��د و گزارش های خوبی را پیش رو داش��ته باشیم و اگر 
نرخ بانکی در این محدوده باقی بماند، با توجه به تورم می توان گفت بازار 
س��رمایه جزو بازارهای ارزان است و اگر ریسک های سیاسی شکل نگیرد 

بازار می تواند قدم به قدم افزایش یابد.
او با اشاره به وضعیت بازار جهانی می افزاید: در بازارهای جهانی اتفاقات 
خوب��ی رخ نمی دهد. کمبود کاالهای ناش��ی از جن��گ باعث بهم ریختن 
زنجیره ارزش ش��ده بود. نشانه هایی از رکود در بازار جهانی دیده می شود 
ک��ه برای جلوگیری از تورم های غیرقابل پیش بینی اس��ت. نرخ های بهره 
فراتر از انتظارها رشد می کند و این می تواند بازارهای اقتصادی را به رکود 
ببرد و اگر این اتفاق رخ دهند احتماال ایران هم در محصوالت خود در بازار 

جهانی به مشکل می خورد.

سیگنال های منفی و مثبتی که به بازار تزریق شده است

پیش بینی بورس در تابستان
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یارانه ای که باید به مردم داده می شد، باعث 
قاچاق بزرگی در مرزهای مان شده بود

وزیر جهاد کشاورزی گفت دولت یارانه را به سبد خانوار بازگرداند 
که این کار به شجاعت نیاز داشت؛ یارانه ای که از مرزهای مان بیرون 
می رفت و یا دیگران هم س��ر س��فره مردم ایران بودند، این اتفاق و 
این مردمی سازی باعث شد که این صنعت بتواند خود را پیدا کند.

به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از پای��گاه اطاع رس��انی وزارت جهاد 
کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد در بخش خبری »صف اول شبکه 
خب��ر« با موضوع ط��رح مردمی س��ازی یارانه ها و تامی��ن کاالهای 
اساس��ی اظهار ک��رد: موضوع امنیت غذایی در دنیای امروز بس��یار 
حائز اهمیت است و برای دولت ها به یک دغدغه تبدیل شده است.
وی اف��زود: از س��ال 2000 نوع نگاه دنیا به غ��ذا تغییر کرد و از 
ح��وزه امنیت غذایی به قدرت و اقتدار غذایی در کنار اقتدار نظامی 

ارتقا یافت.
س��اداتی نژاد تصریح کرد: کش��ورها به س��متی پیش می روند که 
روابط ش��ان را بر اس��اس غذا تنظی��م کنند و طبیعت��ا این موضوع 

حساسیت های حوزه غذا و تولید غذا را در دنیا نشان می دهد.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها مانند روسیه و اوکراین به سمت 
خودکفایی در غات پیش رفته اند و این در حالی است که طی 20 
س��ال گذشته واردکننده غات بوده اند و در حال حاضر صادرکننده 

این محصوالت هستند.
وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: 
ای��ن جنگ باعث افزایش قیمت سرس��ام آور محص��والت غذایی در 
دنیا شد و استراتژی تنظیم روزانه تعرفه صادرات محصوالت غذایی 
ایجاد شده است و برخی کشورهای تولیدکننده گندم صادرات این 

محصول را محدود و یا ممنوع کرده اند.
وی افزود: از س��ال گذش��ته با شروع دولت س��یزدهم، به سمت 
کاهش وابستگی و خودکفایی در محصوالت اساسی پیش رفته ایم و 
با فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال در زمینه کشاورزی 
و خودکفای��ی اقدام کرده ایم و تاش بر این اس��ت تا در حوزه غذا، 

پایداری سفره مردم و تامین کاالهای اساسی رقم بخورد.
ساداتی نژاد با اشاره به خشکسالی و تغییر اقلیم اضافه کرد: ایران 
در اقلیم خش��ک کره زمی��ن قرار دارد، البت��ه خداوند ظرفیت های 
بی نظیری از نظر اقلیمی به ایران داده است که در منطقه با مدیریت 
مناسب در قله اقتدار غذایی جنوب غرب آسیا قرار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه وضعیت مناس��بی در تولید محصوالت اساس��ی 
داری��م، ادامه داد: باید اس��تراتژی های جدیدی را اتخاذ کنیم که از 
ابتدای س��ال در زمینه کاالهای اساس��ی؛ افزای��ش خرید تضمینی 
گندم، کاش��ت غات و دانه های روغنی را برنامه ریزی کرده ایم و از 
ابتدای سال زراعی جدید این سیاست ها در حوزه کشت محصوالت 
اساس��ی و گیاهان کم آب بر با تغییر الگوی کشت را اجرایی خواهیم 

کرد.
وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به دو نی��روی قدرتمند در حوزه 
امنی��ت غذایی در کش��ور اذع��ان کرد: ای��ن دو نی��روی قدرتمند 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هس��تند که طرح مردمی س��ازی 
یارانه ها نش��ان داد که این دو نیرو ارکان مهم امنیت غذایی کش��ور 

هستند.
وی اف��زود: تولیدکنندگان صنعت دام و طیور کش��ور با قدرت و 
غیرت در تامین غذا در میدان ایس��تاده اند و مصرف کننده ایرانی با 

تمام توان از تولید حمایت می کند.
س��اداتی نژاد با بیان اینکه تولیدکننده و مصرف کننده حامی هم 
هس��تند، گفت: در اجرای طرح مردمی س��ازی؛ ای��ن دو نیرو از هم 
حمایت مقتدران��ه ای کردند و مردم ما باید با حمایت خود تولید را 
اس��تمرار دهند تا از س��فره صیانت و حمایت شود، تا غذا با قیمت 

مناسب تامین شود.
به گفته وی، تمام کش��ورها به بخش کش��اورزی یارانه می دهند 
و دلی��ل آن این اس��ت که ارزش افزوده در این بخش پایین اس��ت 
و میزان س��رمایه گذاری در این بخش جذابیت کمتری نس��بت به 

صنعت و خدمات دارد.

نماگربازارسهام

دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور نرخ تعرف��ه واردات خودرو و قطعات، حذف کش��ورهای 
تابع تحریم های آمریکا علیه صنعت خودروی کش��ور و توجه به س��لیقه 
مصرف کنن��دگان داخل��ی را از نکات کلیدی در مبح��ث واردات خودرو 

دانست.
آرش محبی نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به ضرورت 
حمایت از تولید داخلی و مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر ممانعت از ورود کاالی مش��ابه داخلی و ضرورت رقابت پذیری صنعت 
خودرو و قطعه  بر رعایت تناس��ب در تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو و 
قطعه تاکید کرد و اظهار داش��ت: نرخ تورم، نرخ بهره های بانکی داخلی، 
تناسب نرخ واقعی ارز با نرخ تورم سه شاخص مهم تعیین کننده در نرخ 
تعرفه هس��تند که بر این اساس تعرفه واردات قطعات خودرو می بایست 

32 درصد باشد.
وی با تصریح بر اینکه برای رعایت طبقه بندی های تعرفه ای پیشنهاد 
می شود، کف تعرفه برای واردات خودروهای اقتصادی یا 1000 سی سی 
55 درصد تعیین ش��ود، افزود: به تناس��ب افزایش حجم موتور یا رشد 
مصرف س��وخت تعرفه باید به ش��کل پلکانی و ت��ا رقم های ۹0 درصد 

افزایش داش��ته باشد و برای واردات خودروهای باالی 2500 سی سی، 
یک جهش تعرفه ای تا 120 درصد همانند بس��یاری از کشورها از جمله 

کره جنوبی، ترکیه و هند ضرورت دارد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور به این نکته اشاره کرد که تعیین نرخ تعرفه ای کمتر از 55 درصد 
برای واردات خودرو هرچند که به طور مس��تقیم بر صنعت قطعه سازی 
اثرگذار نیس��ت، اما از دو منظر حائز اهمیت اس��ت و بر همین اس��اس 
عن��وان داش��ت: تعرفه واردات قطع��ات خودرو هیچ گاه باالت��ر از تعرفه 
واردات خودرو نبوده و انتش��ار برخی شایعات مبنی بر تعیین تعرفه 10 
درص��دی برای واردات خودرو، تعرفه ای کمتر از 10 درصد برای واردات 
قطع��ات یا برای یک مدل خ��اص خودروها را ایجاب می کند که در این 
صورت این خودروها داخلی سازی نمی شوند و این موضوع ساخت داخل 

خودروها را آسیب پذیر می سازد.
محبی ن��ژاد در ادامه، تعیی��ن تعرفه واردات خ��ودرو و قطعات، توجه 
ب��ه کش��ور مبدأ واردات که نبای��د از میان کش��ورهای تابع تحریم های 
آمریکا علیه صنعت خودروی کش��ور باش��د و همچنین توجه به سلیقه 
مصرف کنندگان داخلی که قطعا اس��تفاده از خودروهای دس��ت چندم 

خارجی و یا چینی نیس��ت را از نکات کلیدی در مبحث واردات خودرو 
دانست.

به گفته وی در صورت تجویز واردات کاالی ساخته شده خودرو بدون 
انتقال ارز و با تعیین منش��أ ارز، این فرصت می بایست در اختیار بخش 
تولید و صنعت قطعه سازی نیز قرار بگیرد زیرا این موضوع به مثابه ارائه 
یک نوع مشوق و رانت به واردات خودرو است که تولیدکنندگان داخلی 

خودرو و قطعه از آن بی نصیب مانده اند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور بر این نکته تاکید کرد که در صورت رعایت چارچوب  های کلی و 
اصولی طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات، افت قیمت های کاذب، 
کاه��ش تقاضای کاذب و رونق بازار آزاد اتفاق می افتد و از س��وی دیگر 

خأل عرضه خودروهای داخلی با واردات جبران می شود.
محبی ن��ژاد آزادی واردات خ��ودرو در ص��ورت رعای��ت پیش نیازها و 
الزامات به سود مصرف کننده، رونق اقتصادی کشور و تولیدکننده اعام 
کرد و افزود: واردات قطعات بی کیفیت چینی و هندی از مبادی رسمی 
و قانونی کش��ور بدون نظارت و دیگر اینکه قاچاق قطعات خودرو که به 

تولید داخل و ایمنی و سامت مردم آسیب می رساند.

نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو براساس شاخص های اقتصادی باید 32 درصد باشد

علیزاده نی��ا کارش��ناس انرژی، گف��ت »توزیع یکنواخت س��وخت« در 
جایگاه ها چالش جدی امروز خودروس��ازها است که می تواند صدماتی در 

سامانه کاتالیست موتورهای با استاندارد یورو 5 و یورو ۶ ایجاد کند.
شنیده ها حاکی از آن است که در ماه جاری شرکت ملی پاالیش و پخش 
با کس��ری روزانه 5 میلیون لیتر بنزین مواجه خواهد بود. براساس آخرین 
آمار منتشر شده، مصرف بنزین کشور روزانه به 121 میلیون لیتر رسیده 
اس��ت و با احتساب کس��ری 5 میلیون لیتری در روز، در حقیقت می توان 
گفت مصرف بنزین کشور 12۶ میلیون لیتر در روز است. با چشم پوشی از 
مصرف روزانه و کسری احتمالی وزارت نفت، آمار نشان می دهد حدود 40 
درصد از بنزین تولیدشده در کشور استاندارد یورو دارد. این موضوع جای 
سوال بسیار فراوانی را ایجاد می کند که وزارت نفت طی سالیان گذشته چه 
کرده و چرا انگشت اتهام همیشه به سمت خودروسازان نشانه رفته است؟

براس��اس آمار منتشرش��ده در GlobalPetrolPrices.com، قیمت 

میانگین بنزین در دنیا 1.3۹ دالر اس��ت. البت��ه این قیمت برای بنزین با 
اکتان ۹5 و استاندارد یورو۶ است.

استاندارد بنزین جهانی در کجاست؟
براس��اس آمار منتشرش��ده در GlobalPetrolPrices.com، قیمت 
میانگین بنزین در دنیا 1.3۹ دالر اس��ت. البت��ه این قیمت برای بنزین با 
اکتان ۹5 و اس��تاندارد یورو۶ است، کشورهای تولیدکننده و صادرکننده 
نفت که اقتصاد ضعیف تری دارند، کیفیت بنزین آنها شاید در حد یورو4 یا 
یورو5 باشد. این مسئله سبب شده که دولت های صاحب نفت، یارانه های 
سوختی پرداخت کنند و از نظر ارزانی قیمت بنزین در دنیا، ایران جایگاه 
س��وم را دارد. اما کش��ورهای صاحب اقتصاد پیش��رفته به دلیل مالیات یا 
یارانه های دیگر، بنزین گران تری دارند. با تمام این تفاس��یر موضوع تولید 
حداکثر حدود 40 درصد بنزین یورو استاندارد در کشور را اگر بخواهیم با 
استاندارد سوختی سایر کشورها مقایسه کنیم، باز هم بنزین داخل کشور 
حرفی برای گفتن حتی از نظر قیمتی ندارد. براس��اس اس��تانداردها، اگر 

سوخت با سطح استاندارد باالتر عرضه شود، در خودروها و وسایل نقلیه ای 
که سطح استاندارد آالیندگی پایین تری دارند، قابل استفاده و زمینه الزم 

کاهش آالیندگی را نیز فراهم می کند.
براس��اس مصوبه هیأت دول��ت، همه بنزین و گازوئیل توزیع ش��ده در 

کانشهرها و تهران دارای استاندارد یورو4 است
استاندارد بنزین ایران در کجاست؟

جعفر س��االری مدیرعامل ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی؛ 
در آخرین اظهار نظر خود گفته بود: »براس��اس مصوبه هیأت دولت، همه 
بنزین و گازوئیل توزیع شده در کانشهرها و تهران دارای استاندارد یورو4 
است.« این جمله را می توان مهر تایید بر نبود بنزین با استاندارد یورو5 در 
تمام کش��ور شناخت. این درحالی است که آخرین گزارشات شرکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفتی درخصوص تولید بنزین با اس��تاندارد 
یورو نش��ان می دهد که حدود 40 درصد از کل سوخت تولیدی در کشور 

یورو استاندارد است.

در حال حاضر افت قیمت دالر را شاید بتوان یکی از دالیل ثبات قیمت 
خودرو در بازار دانست. فعاالن بازار خودرو نیز معتقدند بازار کشش افزایش 
بیش��تر قیمت را ندارد و همین امر موجب ش��ده تا شاهد افزایش قیمت 

خودرو در بازار نباشیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برخاف هفته گذشته 

ک��ه بازار خودرو ب��ا افزایش قیمت روبه رو بود این هفته خبری از تغییرات 
قیمتی نیس��ت و البته همین امر عاملی ش��ده تا معامات در بازار به صفر 
برس��د. فروشندگان خودرو معتقدند بخشی از متقاضیان خرید خودرو در 
حال محک زدن شانس خود در قرعه کشی سامانه فروش یکپارچه خودرو 
هستند، برخی دیگر هم منتظر تعیین تکلیف واردات خودرو که همین امر 

باعث شده تا بازار کساد بوده و خبری از معامات نباشد.
در حال حاضر افت قیمت دالر را شاید بتوان یکی از دالیل ثبات قیمت 
خودرو در بازار دانس��ت. اما فعاالن بازار خ��ودرو در این میان به این نکته 
اش��اره می کنند که بازار کشش افزایش بیشتر قیمت را ندارد و همین امر 

موجب شده تا شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار نباشیم.  

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با بیان 
اینکه چرخه تولید نیشکر تا شکر به دلیل نوعی ویروس دچار اختال شده 

است، از تولید رقم چغندر مقاوم خبر داد.
به گزارش ایس��نا دکتر محمدعلی ملبوبی در نشس��ت خبری دیروز که 
در پژوهش��گاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد، با اشاره 
به برنامه های این پژوهش��گاه در زمینه تقویت ارتباط دانش��گاه با صنعت، 
افزود: براس��اس آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی آن دسته از اعضای 
هیأت علمی که شرکت دانش بنیان تاسیس کنند، امتیاز باالتری دریافت 
می کنند. همچنین اعضای هیأت علمی باید براساس رشته مربوط، شش 
م��اه در صنایع خدمت کنند و ما هم ت��اش کردیم اعضای هیأت علمی 

پژوهشگاه با مفاهیم معنادار در صنعت بیشتر فعال شوند.
ملبوبی افزود: در حال حاضر  18 نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، 
صاحب شرکت دانش بنیان هستند و یا به نوعی در اداره این شرکت ها نقش 
دارند و فعال هستند که این میزان حدود 30 درصد مجموعه اعضای هیأت 

علمی پژوهشگاه است.

ملبوبی با اش��اره به موفقیت این پژوهش��گاه در زمینه تولید و س��اخت 
پوس��ت مصنوعی، گفت: محققان این پژوهش��گاه موفق به تولید پوست 
سلولی دوالیه ش��دند و ما از مدت ها قبل با مرکز سوانح سوختگی شهید 

مطهری همکاری هایی داشتیم.
معاون فناوری پژوهشگاه زیست فناوری تاکید کرد: این دستاورد مرحله 
حیوانی را با موفقیت پشت سر گذاشته و برای ورود به بخش بالینی آماده 

است .
ملبوبی ادامه داد: عاوه بر آن برای درمان نوعی بیماری چشمی در حال 

تحقیقات ژن درمانی هستیم.
معاون فناوری پژوهش��گاه ملی مهندس��ی ژنتیک و زیس��ت فناوری به 
تحقیقات در زمینه چغندر قند نیز اشاره و خاطرنشان کرد: درمان بیماری 
ریزومانیا در چغندرقند و تولید ارقامی مقاوم در برابر این بیماری با اصاح 
ژنتیکی از جمله تحقیقات ما بوده است. اکنون چرخه اصاح بذر تا تولید 

شکر در کشور به دلیل این بیماری با مشکل مواجه شده است.
وی ی��اداور ش��د: این تحقی��ق در مرحل��ه آزمایش میدانی براس��اس 

پروتکل های علمی داخلی و خارجی انجام شده و آماده رهاسازی هستیم.
دستاوردی برای مقابله با ریزگرد

ملبوب��ی به طرح محیط زیس��تی این پژوهش��گاه در زمین��ه مقابله با 
ریزگردها اش��اره کرد و گفت: این محصول یک مالچ زیس��تی است که به 
نوعی باکتری های طبیعی براس��اس باکتری های بومی به تولید رس��یده 
اس��ت و این مالچ قادر به مقاوم سازی خاک در برابر تبدیل شدن به کانون 

گردوغبار است.
وی با بیان اینکه این طرح از هفت س��ال قبل در پژوهش��گاه آغاز شده 
اس��ت، ادامه داد: آزمایش های میدانی آن نیز نشان داد که موجب استقرار 
خاک دس��ت کم تا یک س��ال خواهد شد، ضمن آنکه کاربرد آن در اراضی 

موجب رشد و قرارگیری گیاهان در خاک می شود.
معاون فناوری پژوهش��گاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری افزود: 
برای توس��عه و آزمایش آن در مقیاس وسیع با سازمان محیط زیست در 
دوره قبل مذاکره کردیم، ولی مخالفت شد که امیدواریم با توافقات صورت 

گرفته امکان آزمایش آن را در کانون ریزگردها داشته باشیم.

باال و پایین شدن کیفیت سوخت در جایگاه ها

 چالش جدی خودروهای استاندارد با سوخت وزارت نفت!

خرید و فروش در بازار خودرو به مرز صفر رسید

ویروسی که موجب اختالل در چرخه تولید چغندرقند تا شکر شد
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5 درس مدیریتی از چارلی دی آملیو

به قلم: آدریان فالک
خبرنگار

مترجم: امیر آل علی

اگر بخواهیم مهمترین ش��خصیت تیک ت��اک را نام ببریم که 
باعث شد تا این شبکه رشد بهتری را هم تجربه کند، بدون شک 
یک جوان 18 س��اله، انتخاب اول خواهد بود. وی در مدت زمان 
کمتر از یک س��ال فعالیت خود در تیک تاک موفق شده است تا 
میلیون ها طرفدار را برای خود پیدا کند. در این زمینه خواهر او 
نیز پس از مش��اهده موفقیت های به دس��ت آمده، در این زمینه 
فعالیت های��ی را آغاز کرده که همکاری ای��ن دو نفر، کلیپ های 
محبوبی را ایجاد کرده است. بدون شک در رابطه با هر موفقیت 
بزرگی، نکات آموزش��ی و درس هایی وجود دارد که در ادامه پنج 

مورد درباره چارلی دی آملیو را بررسی خواهیم کرد.
1-ثابت قدم باشید

نخستین نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که باید 
در کار خود ثبات داش��ته باش��ید. درواقع هیچ چیز تحت عنوان 
موفقیت یک ش��به وجود ندارد و حت��ی در صورتی که موفقیت 
خاصی را ه��م حس نکرده اید، باید کار خ��ود را ادامه دهید. در 
این رابطه رعایت الگوریتم های هر شبکه، بسیار مهم بوده و دی 
آملیو از همان کلیپ اول خود، تمامی قواعد را رعایت کرده است. 
همین امر باعث ش��د تا شانس دیده شدن باالیی را داشته باشد. 
همچنی��ن وی از زمان انتش��ار اولین کلی��پ، همواره نظم کاری 
خاصی را رعایت کرده است که در موفقیت وی، کاما تاثیرگذار 
بوده و الزم است تا به این نکته توجه داشته باشید که هر شبکه، 

استاندارد فعالیت خاص خود را دارد. 
2-از معجزه شبکه های اجتماعی غافل نشوید

درواقع ای��ن موفقیت بزرگ که امروزه با بیش از 100 میلیون 
دنبال کننده همراه شده است به خوبی تاثیر شبکه های اجتماعی 
را نش��ان می ده��د. در این زمینه فراموش نکنید که این بس��تر، 
تمامی محدودیت های را کنار گذاش��ته و شما می توانید حتی از 
دورترین نقاط نیز مخاطب و در نهایت مش��تری داش��ته باشید. 
نکت��ه دیگری ک��ه باید به آن توجه نمایید این اس��ت که امروزه 
دیگ��ر برای فروش و کس��ب درآمد، صرفا به در اختیار داش��تن 
محصول نیاز نخواهید داش��ت. درواقع یک ایده خاقانه می  تواند 
درآمدهای��ی فراتر از حد تص��ور را ایجاد نماید. همچنین این امر 
که ش��بکه ای نوظهور را مورد توجه قرار دهید، باعث خواهد شد 
تا در فضایی کم رقیب وارد شوید. تحت این شرایط طبیعی است 

که شانس موفقیت شما بسیار زیاد باشد. 
3-بدون استراتژی اقدامی را انجام ندهید

اگر تصور می کنید که تنها کلیپ های دی آملیو باعث موفقیت 
وی شده است بدون شک سخت دراشتباه هستید و در این رابطه 
الزم اس��ت تا برگ برنده اصلی را استراتژی درست وی در زمینه 
ایجاد روابط خوب با مخاطب به حس��اب آورد. در این زمینه وی 
پ��س از موفقیت های اولیه، از توصیه های ی��ک آژانس بازاریابی 
استفاده نمود و با رعایت نکات آنها موفق شد تا تعامل میان خود 
و کاربران را با افزایشی چشمگیر مواجه سازد. درواقع آژانس های 
بازاریاب��ی، به علت تجربه، توانایی، ارتباطات گس��ترده و مهارتی 
که دارند به خوبی می توانند شما را به یک ستاره محبوب تبدیل 
کنند. درواقع ش��ما برای برندسازی ش��خصی خود الزم است تا 
بودجه مناس��ب را کنار بگذارید. در این زمینه حتی اگر توانایی 
مال��ی الزم وجود ندارد می توانی��د وام گرفته و یا از فردی قرض 
نمایید. بدون ش��ک هنگامی که پتانسیل رش��د باالیی را دارید، 
در م��دت زمان کوتاه ق��ادر به بازپرداخت خواهی��د بود. درواقع 
همکاری با افراد دارای اس��تعداد ستاره شدن، به حوزه ای تبدیل 
شده اس��ت که برخی از افراد ثروتمند، در این رابطه اقداماتی را 
انجام می دهند و آژانس های بازاریابی می توانند شما را به چنین 
اف��رادی متصل نمایند. درواقع آنها به ازای هزینه ای که در حال 
حاضر پرداخت می کنند، در س��ودهای آینده سهیم خواهند بود. 
درواقع این امر طبیعی اس��ت که شما نسبت به قواعد بازاریابی و 
دیده شدن در شبکه های اجتماعی، آگاه نباشید. به همین خاطر 
اقدام کم ریس��ک، همکاری با آژانس های معتبر است و این کار 

درست اقدامی می باشد که چارلی دی آملیو انجام داده است. 
4-سبک خود را داشته باشید 

واقعیت این اس��ت که اقدامات تقلیدی، ابدا جذابیت و کاربرد 
الزم را ن��دارد. درواق��ع در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر که 
گزینه های متعددی وجود دارد، ش��ما باید سبک خود را داشته 
باش��ید. بدون شکر با مش��اهده ویدئوهای دی آمیلو، متوجه این 
ام��ر خواهید ش��د که وی س��بک جدی��دی را در ویدئوها پیاده 
کرده اس��ت که همین امر باعث شده تا محبوبیت سریعی را پیدا 
کن��د. درواقع ش��ما باید در هر زمینه ای، اقدام��ی را انجام دهید 
که تاکنون توس��ط فردی دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است. 
درواق��ع تا زمانی ک��ه حداقل یک مورد نوآوران��ه و یا خاقانه را 
ندارید، بهتر اس��ت که کسب و کار خود را شروع نکنید. درواقع 
اگر س��بک خاص خود را داشته باشید، به یک الگو بری دیگران 
تبدیل خواهید ش��د و این امر به معن��ای موفقیت هایی فراتر از 

حد تصور است. 
5-همواره فعالیت بیشتر به معنای موفقیت نیست 

ت��ا مدت ها قبل، چارلی دی آملیو تنه��ا در تیک تاک فعالیت 
داشت. این امر در حالی است که بسیاری از افراد تصور می کنند 
که از همان ابتدا باید شبکه های مختلف را مورد توجه خود قرار 
دهند تا ش��انس جذب مخاطب بیش��تر را به دست آورند. با این 
حال ش��ما باید در یک بخش به تکمیل ظرفیت برسید و پس از 
آن به دنبال گس��ترش باش��ید، در غیر این ص��ورت بیش از حد 
درگیر خواهید شد و این امر کیفیت کار شما را کاهش می دهد. 
در ای��ن رابط��ه فراموش نکنید ک��ه امروزه صفحه اینس��تاگرام، 
کاما متفاوت از تیک تاک اس��ت و زندکی روزمره خود را نشان 
می دهد. درواقع شما نباید تصور کنید که مجاز به استفاده از یک 
محتوا در شبکه های مختلف هستید. این نکته را فراموش نکنید 
ک��ه مدیران تیک تاک نیز به خاطر وف��اداری چارلی دی آملیو، 

حمایت های خوبی را از صفحه او انجام دادند. 
entrepreneur.com :منبع
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کارشناس حوزه بازاریابی و تبلیغات 
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امروزه استفاده از ظرفیت های اینترنت به علت مزایای فوق العاده ای 
ک��ه ب��ه هم��راه دارد، کاما حیات��ی اس��ت. درواقع به عقی��ده اکثر 
کارش��ناس ها، بدون توجه به ای��ن بخش نمی توان موفقیت خاصی را 
در بازار به دس��ت آورد. در این راس��تا نکته ای ک��ه باید به آن توجه 
داشته باشید این است که تنها یک یا چند روش برای موفقیت وجود 
ندارد و برای هر بخش، می توان اس��تراتژی مجزایی را در نظر گرفت. 
برای مثال امروزه در کنار فعالیت جهانی، مس��ئله اقدامات محلی نیز 
م��ورد توجه جدی قرار گرفته و نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باشید این است که بیشترین شانس جذب مشتری برای برند شما از 
بین جامعه ای اس��ت که در آنجا فعالیت دارید. به همین خاطر توجه 
ب��ه جامعه محلی، بس��یار مهم بوده و با اقدامات��ی حرفه ای، می توان 
موفقیت ه��ای بی نظیری را به دس��ت آورد. یک اش��تباه رایج در این 
رابط��ه، عدم نیاز به تولی��د محتوا برای جامعه محلی اس��ت. درواقع 
برخی از مدیران بر این باور هس��تند که با یک دوره تبلیغ، به راحتی 
می توانند مخاطب محلی را نس��بت به اقدامات خود آگاه سازند. این 
امر در حالی اس��ت که در بازار به ش��دت رقابتی ح��ال حاضر، دیگر 
تبلیغ��ات به تنهایی نمی تواند اطمینان الزم را به وجود آورد. درواقع 
تنوع گزینه ها باعث شده است تا انتخاب سخت شود. همچنین نکته 
دیگ��ری که باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت ک��ه ارزش تولید 
محتوا، به مراتب بیش��تر از هر نوع تبلیغی است. درواقع تبلیغات در 
مس��یر منسوخ ش��دن قرار دارند و در این بین تنها برخی از روش ها 
نظیر تبلیغات خاق، می توانند تا حدودی تاثیرگذار باشند. یک مثال 
س��اده در این رابطه، انتخاب فیلم براس��اس نقدهای مختلف اس��ت. 
درواقع افراد ترجیح می دهند به جای تصمیم براس��اس تبلیغات یک 
فیل��م، نظرات منتقدها را مطالعه کرده و براس��اس آن تصمیم گیری 
نمایند که خود یک نمونه از تولید محتوا محسوب می شود. در زمینه 
محتوا نیز فرمت های مختلفی وجود دارد که براساس آمارها، در شش 
س��ال اخیر، هیچ محتوایی محبوب تر از ویدئو نبوده اس��ت. به همین 
خاطر اولویت اول ش��ما باید این بخش باش��د که در ادامه چهار اصل 

آن را بررسی خواهیم کرد. 
1-موضوعات آموزشی داشته باشید

درواقع محبوب ترین موضوع، بحث آموزش اس��ت و افراد تمایل دارند 
ت��ا اطاعات خود را بیش��تر کنند. با این حال در این زمینه ش��ما باید 
خاقیت داش��ته باش��ید و سعی کنید تا نحوه کار ش��ما کاما جذاب و 
پرکاربرد باش��ند. در این رابطه ش��ما باید نسبت به جدیدترین نیازهای 
افراد آگاه باش��ید. این امر اگرچه در ظاهر بس��یار س��خت است، با این 
حال ابزارهایی نظیر Semrush، اطاعات الزم را در اختیار ش��ما قرار 
می دهند. در این زمینه تیتر بس��یار مهم بوده و موارد عددی، تاثیرگذار 
هس��تند. برای مث��ال عبارت 10 نکته حیاتی ب��رای افزایش عمر باتری 
گوش��ی های هوش��مند، به مراتب جذاب تر از زمانی است که تیتر شما 
تنه��ا به ش��کل اصول مراقبت از باتری باش��د. درواقع در ش��رایط حال 
حاضر که بس��یاری از برندها به دنب��ال اقدامات گول زننده برای افزایش 
ترافیک سایت خود هستند. اقدام بدون ریسک و حرفه ای این است که 
به دنبال رش��د طبیعی باشید. در این رابطه بررسی اقدامات انجام شده 
از س��وی رقبا نیز کمک خواهد کرد تا ضمن آگاهی از کمبودها، بتوانید 
یک ش��یوه منحص��ر به فرد را انتخاب کنید ت��ا از انجام اقدامی تکراری 

جلوگیری شود.
2-مطابق ادعاهای خود باشید و اعتمادسازی را جدی بگیرید

درواق��ع فضای آناین، بس��تری مناس��ب برای ان��واع کاهبرداری ها 
محس��وب می شود. همین امر باعث شده است تا اعتمادها به این بخش 
بس��یار کم ش��ود و خود یک چالش برای فروش آناین است. تحت این 
شرایط نیاز اس��ت که به دنبال اعتماد سازی باشید که گام نخست آن، 
اقدام براس��اس ادعاها است. درواقع یک اشتباه رایج، معرفی محصول با 
امکاناتی فراتر از واقعیت و پنهان کردن مش��کات می باشد. این امر در 

حالی است که هیچ برندی نمی تواند ادعا کند که بی نقص ترین محصول 
را تولی��د می کند. به همین خاطر صداق��ت، تاثیرات طوالنی مدت را به 
همراه دارد و الزم اس��ت تا به وضعیت برند خود در 10 س��ال آینده نیز 
توجه داش��ته باشید. در این زمینه ش��ما باید ویدئوهایی را تولید کنید 
که کاما براس��اس واقعیت است. در این زمینه حتی اقداماتی نظیر تور 
مج��ازی بازدید از ش��رکت و دعوت از افراد برای تس��ت محصول نیز از 
جمله موارد مهم محس��وب می ش��ود. در زمینه ویدئو نیز ش��ما باید از 
تیت��ر و کلمات کلیدی اس��تفاده کنید که کاما واقعی ب��وده و قادر به 

اثبات آن هستید. 
3-محتوای مخصوص برای هر شبکه داشته باشید 

از دیگر اش��تباهات رایج این است که افراد یک محتوا را برای تمامی 
بسترها مورد استفاده قرار می دهند. این امر در حالی است که هر شبکه، 
ویژگی های خاص خود را دارد. برای مثال در تیک تاک شما نمی توانید 
محتوایی بیش از 30 ثانیه داشته باشید. به همین خاطر اقدام حرفه ای 
این است که هر بخش، محتوای جداگانه داشته باشد. این امر خود باعث 
خواهد ش��د تا چک کردن تمام آنها، مورد نیاز باشد. در این زمینه شما 
می توانید ارجاع هم داشته باشید. برای مثال با استوری کردن بخشی از 
ویدئو محصول، افراد را به مش��اهده کامل در سایت خود ترغیب نمایید. 
این اقدامات باعث خواهد شد تا بسترهای مختلف، ترافیک ساز یکدیگر 
باش��ند. به صورت کلی مهمترین ش��بکه هایی که باید مورد توجه شما 
باشد شامل یوتیوب، فیس بوک، توییتر، لینکدین، اینستاگرام، وب سایت 

و ایمیل است. 
4-از معرفی خود غافل نشوید 

درواق��ع مخاط��ب باید به صورت کامل ش��ما را بشناس��د و اطاعات 
مختلفی را داش��ته باش��د. در ای��ن زمینه بیوگرافی تی��م، باعث خواهد 
ش��د تا نس��بت به قابلیت های ش��رکت، اطمین��ان الزم ش��کل گیرد. 
درواق��ع این بخش تنها برای اطمینان س��ازی نبوده و بس��یاری از افراد 
به چنین اطاعاتی تمایل دارد. به همین خاطر اس��ت که نمایش پشت 
صحن��ه اقدامات، همواره محبوب اس��ت و حتی در صنعت س��ینما نیز 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در کنار این موضوع ش��ما باید مجوزهای 
و افتخارات ش��رکت را نیز نش��ان دهید. درواق��ع می توانید این اقدام را 
تحت عنوان یک ویدئو انجام دهید و هر مجوز و افتخارات کس��ب شده 
را به صورت کامل ش��رح دهید. در کنار ای��ن موضوع مصاحبه کردن با 

بهترین ه��ای ح��وزه کاری خودتان، کمک خواهد کرد تا ضمن کس��ب 
ترافیک باالتر، اعتبار بیشتری در بازار به دست آورید. 

در نهای��ت فرام��وش نکنید که توج��ه به بخش الیو در ش��بکه های 
اجتماعی مختلف نظیر اینستاگرام و همکاری با اینفلوئنسرهای فعال در 
منطقه ش��ما، از دیگر اقداماتی اس��ت که باید مورد توجه قرار دهید و با 

این اقدامات می توانید شاهد بهترین نتایج باشید. 
searchenginejournal.com :منبع
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استاندار آذربایجان غربی:
فعالیت های نظارتی در دستگاه های اجرایی استان افزایش می یابد

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز: اس��تاندار آذربایجان غربی در این دیدار با محمدعلی زهره ای معاون اجرایی و پش��تیبانی 
دیوان محاس��بات کش��ور ضمن قدردانی از حضور و بازدیدهای میدانی مدیران دیوان محاسبات از مناطق مختلف کشور، گفت: 
بازیدهای میدانی و و آش��نایی بیش��تر با مس��ائل و مش��کات مردم، مبنای تصمیم گیری های مدیران دولت س��یزدهم است. 
محمدصادق معتمدیان افزود: شرایط کشور به گونه ای نیست که مدیران پشت میز و در اتاق های مدیریتی خود برای مردم و 
توسعه کشور تصمیم گیری کنند. وی همچنین با اشاره به ظرفیت ها، پتانسیل ها و پیشرانهای توسعه ای استان در حوزه های 
مختلف، خاطرنش��ان کرد: برنامه های ویژه ای برای بهره برداری و اس��تفاده بهینه از این ظرفیت ها برای جذب س��رمایه گذار و 
همچنین توسعه و آبادانی استان داریم. استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر افزایش فعالیت های حوزه نظارتی در دستگاه های 
اجرایی، گفت: به دنبال شناسایی گلوگاه های فساد و سالم سازی فضای اداری و مالی در دستگاه های اجرایی هستیم. معتمدیان 
در ادامه  زمینه نقش آفرینی دیوان محاسبات استان در انتظام بخشی مالی و کمک به حل چالش های اساسی استان و همکاری 
هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی و نظارتی مواردی را مطرح کرد. معاون اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور نیز در این 
دیدار به تش��ریح ش��عار “دیوان فناورانه مردم پایه” پرداخت و گفت: برگزاری جلسات مختلف در حوزه مالی و اداری در راستای 
انتقال تجربه و پیشگیری و همچنین ارائه آموزشهای الزم در حوزه مالی و اداری، از جمله رویکرد مهم دیوان محاسبات در چند 

سال اخیر بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران ؛
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش مدت زمان خاموشی های 

ناخواسته از مهمترین شاخص های بهره برداری می باشد
ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در نشست هماهنگی گذر از پیک 
با محوریت بررس��ی اقدامات حوزه بهره برداری این شرکت گفت: یکی از اصلی ترین دغدغه های 
ش��رکت توزیع برق مازندران در حوزه بهره برداری، کاهش مدت زمان خاموشی برای مشترکین 
می باشد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی؛  سید کاظم حسینی کارنامی اظهار 
 SCADA داشت: توسعه و ارتقاء س��امانه اتوماسیون شبکه توزیع برق شامل راه اندازی نرم افزار
، نص��ب کلیدهای کنترل از راه دور به منظور مانیتورینگ و کنترل ش��بکه، نصب دس��تگاه هاي 
CarPC مطابق با طرح هوشمندسازی مراکز اتفاقات شبکه )هما(، توسعه به کارگیري تلفن هاي 
تحت ش��بکه )IP Phone(، »رؤیت پذیري« نیروگاه هاي تولید پراکنده، پیگیري پروژه هاي ایجاد قدرت مانور و خروجي فیدر، 
پیگیري اجراي پروژه هاي توسعه فیدر از مهمترین اقدامات شرکت در جهت کاهش خاموشی ها و افزایش رضایتمندی مشترکین 
می باشد. وی در ادامه با اشاره به راه اندازي و یکپارچه سازي مرکز تماس جهت پاسخگویی بهتر به مشترکین محترم استان گفت: 
در مواقع بحران اعم از شرایط نامساعد جوی، طوفان و یا خاموشی های ایام پیک بار، تماس مشترکین با مراکز 121 به طور قابل 
توجهی افزایش می یابد که این موضوع  با توجه به محدودیت های موجود، سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری به تنهایی کافی 
نبوده و با عدم پاسخگویی، طوالنی شدن مدت انتظار در صف باعث ایجاد نارضایتی مشترکین گردید. در این راستا استقرار مرکز 
تماس تذرو جهت جلوگیری از ترافیک خطوط در مراکز اتفاقات شبکه )121( و افزایش سطح پاسخگویی به مشترکین محترم 
بوده است.    وی تصریح کرد: یکی از سیاست های کان شرکت توانیر در سالهای اخیر هوشمندی سازی مراکز اتفاقات شبکه 
در شرکت های توزیع برق بوده است که این موضوع در قالب طرح هما در سال ۹۹ در 24 شرکت توزیع برق ، از جمله شرکت 
توزیع برق مازندران اجرایی ش��ده اس��ت که از مهمترین مزایای این طرح  ارسال سیستمی و خودکار خاموشی ها به اکیپ های 
عملیاتی ، مستند سازی پایدار تمامی حوادث و اتفاقات شبکه ،تکمیل گزارش رفع خاموشی های فشار متوسط، فشار ضعیف و 
روشنایی معابر در نرم افزار توسط اکیپ های عملیاتی بصورت آناین ،کاهش تماس های بیسیم اپراتوری ، مانیتورینگ لحظه ای 
خودرو های اتفاقات بر روی نقشه ،شناسایی نزدیکترین خودرو به محل حادثه و مشاهده خودرو ها بر روی نقشه در تلفن همراه 

توسط مشترکین می باشد .

شرکت توانیر در راستای پاداش مدیریت مصرف اطالعیه داد:
پاداش 500 تومانی به مشترکان برق در ازای هر کیلووات صرفه جویی

ق��م - خبرنگار فرصت امروز: ش��رکت توانیر اعام کرد: مش��ترکان برق ب��ه ازای هرکیلووات 
صرفه جوی��ی در مصرف برق تا 500 تومان پاداش هم��کاری دریافت می کنند. به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق استان قم ،بر اساس اطاعیه شرکت توانیر، برای ایجاد زمینه 
مش��ارکت مش��ترکان صنعت برق در مدیریت مصرف و پرداخت بهای برق صرفه جویی ش��ده،  
مشترکان بخش خانگی که الگوی مصرف را در ماه های گرم سال )خرداد تا شهریور( رعایت کرده 
و نسبت به سال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند به ازای هر کیلووات ساعت کاهش تا مبلغ 

500 تومان پاداش همکاری مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد.
مبلغ پاداش در هر صورت حس��اب برق درج و از بهای برق مصرفی کم می  ش��ود. مش��ترکان برای کس��ب اطاعات بیش��تر 

می¬ توانند به تارنمای شرکت توانیر به آدرس www.Tavanir.Org.ir  و اپلیکیشن #برق_من مراجعه کنند.
 

دیدار نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل آبفا استان ایالم
ایام-هدی منصوری:علی اکبر بس��طامی، نماینده مردم ایام، ایوان، چرداول، س��یروان، هلیان،مهران، ملکشاهی و چوار در 
مجلس شورای اسامی با حضور در شرکت آب و فاضاب استان ایام با مدیرعامل ابفای دیدار و پیرامون مسایل مربوط به تامین 
آب شرب استان گفت و گو کردند. مدیرعامل شرکت آبفا ایام، در این دیدار ضمن خیر مقدم ،گزارش مبسوطی از وضعیت تامین  
آب ش��هرها و روس��تاهای استان و اقدامات انجام شده ارائه نمودند. پرویز ناصری گفت با اقدامات انجام شده طی دو ماه گذشته 
مشکل آب حدود 35 روستای استان رفع شده است و همچنین تا این لحظه مشکل کمبود آب در شهر ایام وجود نداشته است. 
مدیر عامل آبفای استان با اشاره به اقدامات آبفا جهت تامین آب زوار اربعین حسینی نیز  بیان داشت: با اقدامات و انجام پروژهای 
ابرسانی برای 300 هزار نفر در روز تأمین آب صورت گرفته و در این رابطه مشکلی نخواهیم داشت. وی در ادامه، خواستار حمایت 
نمایندگان اس��تان از پروژه های عمرانی این ش��رکت در سطح استان ش��دند مردم ایام،ایوان، چرداول، سیروان،هلیان،مهران، 
ملکشاهی و چوار در مجلس شورای اسامی ضمن قدردانی از مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضاب و تسلیت شهادت امام 
صادق )ع( و تقدیر از زحمات مدیرعامل و کارکنان ش��رکت آب و فاضاب، از اقدام انجام ش��ده در شرکت ابراز خرسندی کرد و 
اظهار داشت: تامین آب شرب مورد نیاز مردم به دلیل کمبود منابع، کاهش نزوالت جوی و بروز پدیده خشکسالی همچنین پدیده 

ریزگردهای از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و می بایست منابع آبی و مشکات مالی را مدیریت کرد.
علی اکبر بس��طامی با تاکید بر اجرای برنامه ریزی جهت تامین آب بلند مدت ش��هرها و روس��تاهای استان گفت: نمایندگان 

مجلس برای خدمات رسانی مطلوب به مردم و رفع مشکات آنان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
وی در ادامه خواستار تسریع در اجرای طرح آبرسانی به شهرستان ملکشاهی و هلیان شد.

آغاز پروژه آسفالت جاده جایزان امیدیه از سوی شرکت نفت و گاز آغاجاری
اهواز – شبنم قجاوند: عملیات اجرایی پروژه آسفالت 2 2. کیلومتر از جاده جایزان – امیدیه 
با حضور سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری آغاز شد. این پروژه شامل بخشی از ریز 
سازی قدیم، قیرپاشی و آسفالت می باشد که با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
سرمایه ای این شرکت در حال انجام است. طی برنامه ریزی صورت گرفته توسط مجموعه مهندسی 
و ساختمان، عملیات اجرایی آسفالت مسیر2/2 کیلومتری قطعه ج تا یکماه دیگر به بهره برداری 
می رسد. مهندس جواد تقی زاده سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در این بازدید 

بر شناسائی راهکارهای الزم جهت تسریع در اجرا و تکمیل جاده جایزان-امیدیه تاکید نمود.

سوخترسانی به 1855 پرواز در مرکز سوختگیری هواپیمایی منطقه 
گلستان

گرگان- نادر کرمی -سرپرس��ت مرکز س��وختگیری هواپیمایی گرگان از سوخترسانی به 1855 پرواز در استان 
گلس��تان در سال 1400 خبر داد.مرتضی جرجانی درباره جزئیات سوخترسانی به هواپیماها در مرکز سوختگیری 
هواپیمایی گرگان افزود: سال گذشته، بیش از 5 میلیون و 238 هزار لیتر سوخت برای 1855 پرواز تأمین گردیده 
است.وی بیان کرد: پروازها از فرودگاه بین المللی گرگان به مقاصد تهران، مشهد، کیش، قشم، زاهدان، زابل، اهواز، 
بندرعباس، عسلویه و کشورهای ترکیه و قزاقستان انجام شده است.جرجانی تأکید کرد: مصرف این فرآورده در سال 
1400 نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از آن )سال ۹۹( 3۹ درصد افزایش نشان می دهد که این میزان به دلیل 
کاهش محدودیتهای ایجاد ش��ده جهت جلوگیری از ش��یوع بیماری کرونا بوده است.مرکز سوختگیری هواپیمایی 
گرگان با ظرفیت ذخیره س��ازی 3۶0 هزار لیتری، وظیفه سوخت رس��انی به ناوگان هواپیمایی کش��ور در فرودگاه 

بین المللی گرگان را به عهده دارد

خبرنــامه

آذربایجان شـرقی - فالح: مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی 
ای��ران گف��ت: دپارتم��ان نان��و تکنولوژی با ه��دف دس��تیابی و تولید 

تکنولوژی های نوین در گروه تراکتورسازی تشکیل می شود.
مصطفی وحیدزاده اظهار کرد: باتوجه به قابلیت ها و ویژگی هایی که 
در این بخش وجود دارد، می توان با اس��تفاده از نانو تکنولوژی تحوالت 
بنیادین در عرص��ه  تولید و صنعت به وجود آورد. وی، مهمترین مزیت 
استفاده از تکنولوژی نانو در تولید و صنعت را باال بردن کیفیت اعام کرد 
و گفت: با استفاده از قابلیت های این حوزه می توان محصولی با کیفت و 
قابلیت های باال به دست مصرف کننده رساند و در فرآیندهای مصرف به 
تبع طوالنی شدن عمر محصول، بتوان عنوان کیفیت باال و قیمت پایین 
را نیز به آن داد. وحیدزاده از فعال بودن علوم نانو در شرکت ریخته گری 
تراکتورس��ازی خبر داد و افزود: ش��رکت ریخته گری تراکتورسازی که 
یکی از مجموعه های موفق در عرصه  بین المللی بوده و سابقه همکاری 
با بسیاری از شرکت های معتبر جهانی از جمله فیات را در کارنامه  دارد، 
چندین س��ال اس��ت که وارد حوزه نانو تکنولوژی ه��م به عنوان تولید 
کننده و هم به عنوان مصرف کننده شده است. مدیرعامل تراکتورسازی، 
عرصه  صنعتی و تاش در این بخش را مقدس دانست و گفت: فعالیت 
در حوزه صنعت و ارائه دس��تاوردها به بشر، با عبادت به درگاه خداوند، 

برابری می کند و این معنویات بیشترین پشتکار را برای ادامه این مسیر 
در فعاالن این عرصه بوجود می آورد. گروه صنعتی تراکتورس��ازی ایران 
به عنوان بزرگترین واحد تولیدکننده تراکتور در کش��ور ۹8 درصد نیاز 
کش��ور به این محصول را تامین کرده و س��االنه حجم قابل توجهی از 
تولی��دات خود را نیز روانه بازارهای جهانی در بیش از 15 کش��ور دنیا 
می کند. تراکتورس��ازی تبریز با توانایی تولید 18 نوع تراکتور س��بک، 
متوسط و سنگین در کشور و تولید فعلی 14 نوع انواع تراکتور برای نه 
فقط رفع نیاز داخلی بلکه برای صادرات به اروپا و کش��ورهای همسایه 
نیز گام های بلندی برداشته است. بیشترین صادرات تراکتورسازی تبریز 

تراکتورهایی اس��ت که مختص کش��ورهای خارجی تولید می شود که 
عمده ترین آن تراکتور 75 تا 80 اس��ب بخ��ار و تراکتورهای مدل 3۹۹ 
و 285 به ش��مار می رود که به اروپا و جمهوری آذربایجان صادر ش��ده 
اس��ت.   سال گذش��ته خط تولید 2 محصول جدید تراکتور مدل 455 
و 4120 افتتاح ش��د که پس از تامین نیاز داخلی، امیدواری نس��بت به 
صادرات این محصوالت نیز وجود دارد.  ش��رکت تراکتورسازی ایران به 
مرکزیت تبریز س��ازنده انواع تراکتور، کامیونت و ابزار است؛ این شرکت 
در زمین��ی به مس��احت 400 هکتار احداث ش��ده و ظرفیت تولید 20 
هزار دس��تگاه تراکتور، 30 هزار دستگاه موتور دیزلی، 33 هزار تن انواع 
قطعات آهنگری و 54 هزار تن انواع قطعات ریخته گری را در سال دارد. 
ش��رکت تراکتورسازی ایران در س��ال 1347 به صورت شرکت سهامی 
خاص تأس��یس شد و در اداره ثبت ش��رکت ها در تبریز به ثبت رسید؛ 
این شرکت طی سه ماهه آخر سال 1348 کار ساخت تراکتور را با مونتاژ 
تراکتورهای یونیورس��ال رومانی با قدرت ۶5 اسب بخار شروع کرد. در 
سال 1354 نخستین تراکتورهای MF )مسی فرگوسن( در چهار نوع به 
بازار عرضه شد، شرکت های آهنگری، موتورسازان و ریخته گری در سال 
13۶۶ از این شرکت تفکیک شد؛ در سال 1373 نیز کارگاه ابزارسازی 

این کارخانه مستقل شد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:

دپارتمان تکنولوژی نانو در تراکتورسازی ایران تشکیل می شود

بوش��هر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان 
بوشهر گفت: دستگاه ها و شرکت های دولتی در استان بوشهر چنانچه 
دارای اراض��ی داخل محدوده ش��هرها می باش��ند، ب��ه اداره کل راه و 
شهرس��ازی اس��تان اعام تا با اولویت 50 درصد س��همیه برای پرسنل 
همان دس��تگاه یا شرکت ، واحد مس��کونی از این طرح اختصاص داده 
ش��ود. به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی راه و شهرسازی استان 
بوش��هر دومین جلسه شورای تأمین مسکن اس��تان بوشهر به ریاست 
معاون  هماهنگی امور عمرانی  و با حضور فرمانداران،شهرداران،مدیران 
دستگاه های اجرایی ، مدیرکل راه و شهرسازی و سایر اعضای این شورا 
در محل سالن جلس��ات استانداری برگزار و آخرین وضعیت پروژه های 
مسکن  و آخرین اقدامات انجام شده طرح اقدام و جهش تولید و عرضه 
مسکن در استان مورد بحث بررسی قرار گرفت. سید محمود دستغیبی 
مدیر کل راه وشهرس��ازی استان بوش��هر در خصوص آخرین وضعیت 
اجرای طرح جهش تولید مس��کن در استان بوش��هر گزارش پیشرفت 
پروژه ها را تش��ریح نمود و  افزود : در استان بوشهر طرح جهش تولید 
مسکن جانمایی زمین دولتی مناسب در شهرهای مختلف استان صورت 
پذیرفته که در بیش��تر ش��هرها نیز عملیات اجرایی آغ��از گردیده یادر 

حال س��اخت می باش��د . مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت 
: بارها به دس��تگاهها و ش��رکت های دولتی در استان  اعام داشته که 
چنانچه دارای اراضی داخل محدوده ش��هرها می باشند، به اداره کل راه 
و شهرس��ازی اس��تان اعام تا با اولویت 50 درصد سهمیه برای پرسنل 
همان دستگاه یا شرکت، واحد مسکونی از این طرح اختصاص داده شود 
که علی رغم پیگیری های مکرر تا کنون این امر توس��ط دستگاه هایی 

اجرایی میس��ر نگردیده اس��ت . وی بیان کرد : بر اس��اس طرح جهش 
تولید مسکن سالیانه یک هزار واحد مسکونی پیش بینی شده که سهم 
شهر بوشهر که به شرکت عمران عالیشهر اباغ گریده است. و در حال 
حاضر زمین بیش از چهار هزار واحد تأمین و عملیات زیر س��اخت آن 
برای بیش از دو هزار واحد نیز انجام گرفته اس��ت. در ادامه این جلس��ه 
اعضا ش��ورا گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی خود در خصوص اجرای  
طرح ملی مسکن ارائه نمودند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
بوشهر گفت: با وجود اهمیت مسکن در این بره از زمان این استان عقب 
ماندگی های قابل توجهی در این بخش دارد که با توجه به سیاست های 
جهش تولید مسکن باید گام های موثرتری در این راستا برداشته شود و 
قصور و کوتاهی  از هیچ یک از اعضاو مس��ئولین و متولیان ذی ربط در 
حوزه تامین مسکن مردم عزیز استان پذیرفتنی نخواهد بود. رستمیان 
درباره تامین مسکن در استان بوشهر یادآور شد: در حوزه مسکن ساالنه 
س��اخت 13 هزار واحد مسکونی برای س��ایر اقشار و یکهزار واحد برای 
محرومان در اس��تان بوشهر تعریف شده است که با توجه به ضرورت و 
عقب ماندگی های موجود در این بخش در گام اول پیگیر برنامه 2 ساله 

احداث مسکن در استان آغاز شده است .

رش��ت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
گیان در بازدید از سدهای الستیکی تولم شهر صومعه سرا و خالکایی 
ماسال از خرید و ورود الستیک به محل کارگاه این سدها خبر داد . به 
گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیان؛ وحید خّرمی در بازدید از 
سدهای الستیکی تولم شهر صومعه سرا و خالکایی شهرستان ماسال 
گفت: با توجه به خرید و ورود الستیک به محل کارگاه و نصب آن در 
آینده ای نزدیک، س��دهای الستیکی مورد اشاره از پیشرفت فیزیکی 
مناسبی برخوردار می شوند. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیان 
با بیان اینکه س��د الستیکی تولم شهر صومعه سرا تاکنون 7۶ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: ساخت این سد الستیکی، باعث بهبود 
آبیاری 840 هکتار از زمین های پایین دس��ت این منطقه خواهد شد 
و ادامه داد: س��د الس��تیکی تولم شهر صومعه س��را به ارتفاع 3 متر، 
طول الس��تیک در ناحیه ت��اج ۶۶ متر و با حجم مخ��زن 110 هزار 
متر مکعب می تواند س��االنه حدود ۹ میلی��ون مترمکعب آب ذخیره 
کند. وی بهبود وضعیت آبیاری زمین های کش��اورزی منطقه ، تغذیه 
آب زیر زمینی، جلوگیری از کف کنی و بهس��ازی سواحل رودخانه، 

افزایش سطح تراز آب به دلیل پمپاژ آن به زمین های حاشیه رودخانه 
و بهره برداری تفریحی و گردشگری را از مهمترین اهداف ساخت سد 
الستیکی تولم ش��هر صومعه سرا عنوان کرد. مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گیان همچنین در بازدید و نشس��ت با عوامل پیمانکار و 

مش��اور طرح سدالستیکی خالکایی ماسال با اعام پیشرفت فیزیکی 
حدود  8۶  درصدی  این س��د تش��ریح کرد: هدف از س��اخت س��د 
الستیکی خالکایی ماسال، باال بردن تراز آب به منظور انتقال آب مازاد 
به کانال فومنات، تثبیت بستر رودخانه و جلوگیری از پدیده کف کنی، 
پرورش آبزیان و اهداف توریستی و تغذیه آب های زیرزمینی و تنظیم 
ساالنه حدود 17 میلیون متر مکعب آب در جهت بهبود آبیاری ۹25 
هکتار از اراضی شالیزارهای پایین دست این منطقه است. شایان ذکر 
است، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیان ضمن بازدید از طرح  
سدهای الستیکی تولم شهر صومعه سرا و خالکایی ماسال، در جلسه 
با عوامل کارگاهی و مشاورین طرح، بر برنامه ریزی دقیق در فعالیت 
های این طرحها تأکید نمود تا ش��اهد پایان پروژه ها در سال جاری 
باشیم. سدهای الستیکی شامل یک تیوپ بزرگ الستیکی است که با 
استفاده ار مهار های فوالدی بر روی یک بستر بتنی نصب و با هوا پر 
می شود. از مزیت های مهم این گونه سد ها، کنترل ساده آن با اجرای 
فرمان تخلیه و یا پر کردن تیوپ برای عبور آب بدون خطر س��یاب 

از محل سازه است.

اراک- فرناز امیدی: در این جلس��ه حمیدرضارستمی سرپرست اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان مرکزی با بیان زمینه های همکاری 
این اداره کل  با دانشگاه  از جمله مرکز TMC )مشاوره هدایت شغلی( 
که حدود 3 س��ال پیش آغاز به کار نموده پرداخت و گفت با ویرایش و 
بازنگری بر روی عملکرد مرکز  و تمدید مجوز این مرکز می توان خدمات 
بهتری به دانش��جویان ارائه نم��ود. وی افزود: در جه��ت مهارت افزایی 
دانش��جویان و تحقق شعار س��ال و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
بحث دانش بنیان؛ با توجه به  وجود امکانات کارگاهی منحصر به فرد در 
سازمان فنی و حرفه ای از جمله نزدیک به 300 کارگاه آموزشی مجهز 
در برخ��ی از حرفه ها می توان گفت ک��ه در حوزه دانش بنیان هم می 
توانیم  همکاری خوبی داشته باشیم. حمید رضا رستمی ادامه داد: امسال 
) سال 2022( در چین چهل و ششمین المپیاد جهانی مهارت برگزار می 
شود در سطح ملی نیز امسال بیستمین دوره المپیاد ملی مهارت برگزار 
می ش��ود که فراخوان آن بزودی انجام خواهد شد و افرادی که موفق به 
کس��ب رتبه برتر می شوند در فهرست ش��رکت کنندگان در مسابقات 

جهانی قرار می گیرند و با توجه به اینکه در دو سال اخیر استان مرکزی  
در المپیاد ملی مهارت و به تبع آن در المپیاد جهانی به آن ش��کلی که 
شایسته استان بوده علی رقم  وجود دانشگاهای وزین و همچنین صنایع 

بزرگ خیل��ی موفق نبوده ایم لذا امیدواریم با مدیریت جدید دانش��گاه 
اراک و پیگیری هایی که صورت می گیرد بتوانیم برای دوره بیستم یک 
ورود قدرتمندانه داش��ته باشیم. سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه 
اي استان مرکزي گفت: با اجرای طرحهای کادر و نخلستان با همکاری 
دانشگاه ها می توان جوانان شایسته دیار امیرکبیر را هم زمان با تحصیل 
علوم در دانش��گاه ها به صورت عملی با صنعت و کار آش��نا کرد و زمینه 
اشتغال سریع این عزیزان پس از فارغ التحصیلی را فراهم نمود. در ادامه 
جلسه سرپرست دانشگاه اراک با بیان این موضوع که دانشگاه و اداره کل 
آم��وزش فنی و حرفه ای ه��ر کدام یک وظیفه ذاتی و یک جامعه هدف 
دارند اما در واقعیت دانش��گاه و س��ازمان فنی و حرفه ای بایستی در هم 
تنیده شوند پرداخته و بیان داشت: موضوع مهارت ورزی دانش محور از 
س��وی دانشگاه به صورت طرحی به ستاد وزارت عتف منتقل شده است 
بدین مفهوم که ش��کل گیری  رشته ها بایستی حول مهارت ها باشد و 
ای��ن موضوع تحت عنوان دانش��گاه آینده قرار اس��ت بصورت پایلوت در 

دانشگاه اراک اجرا گردد.

آذربایجان ش��رقی - فاح: بر اس��اس تفاهم نامه همکاری بین ستاد 
نان��و تکنولوژی کش��ور و گ��روه تراکتورس��ازی ایران با ه��دف تجاری 
 س��ازی فناوری ها، تجهیزات و محصوالت مبتنی ب��ر فناوری های نوین، 
ی��ک درصد از قطعات مورد اس��تفاده در تراکتورهای تولیدی کش��ور با 
اس��تفاده از فناوری نانو تولید می ش��ود. دبیر ستاد نانو تکنولوژی کشور 
در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته 
با تراکتورس��ازی، به زودی 100 نمونه از قطعات تراکتور با اس��تفاده از 
ظرفیت های نانو تکنولوژی موجود در کش��ور تولید و بر روی محصوالت 
این گروه صنعتی استفاده خواهد شد. سعید سرکار از برنامه ریزی ۶ ماهه 
برای تولید به روش نانو تکنولوژی یک درصد از کل قطعات تراکتور خبر 
داد و افزود: براس��اس هماهنگی بین دو ط��رف در این مدت 100 مورد 
از قطعات مورد اس��تفاده در یک محصول کامل تراکتور با فن آوری نانو 

تکنولوژی تولید می شود. وی اعام کرد: در حال حاضر دانشمندان حوزه 
نانو از 100 قطعه مورد اشاره به دانش فنی تولید 30 قطعه به روش نانو 
دس��ت یافته اند که به عنوان محصوالت تجاری قابل عرضه و اس��تفاده 
بر روی محصوالت تولیدی تراکتورس��ازی می باش��د که این امر حکایت 
از طی ش��دن 3 درصد از اهداف برنامه پیش بینی ش��ده دارد. س��رکار 
قابلیت های قطعه س��ازی و خود اتکایی تراکتورسازی را در هموار بودن 
این مس��یر ارزشمند دانست و گفت: تراکتورسازی ایران با داخلی سازی 
۹3 درص��د از قطعات مورد نیاز خود گام های پیش برنده ای را برداش��ته 
که می تواند الگویی برای تمامی صنایع از جمله خودروسازان باشد. دبیر 
ستاد نانو تکنولوژی کشور خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته 
به زودی تراکتورس��ازی به عنوان الگوی نانو تکنولوژی کش��ور در عرصه 
صنعتی تبدیل خواهد شد و برای رسیدن به تمامی اهداف این مجموعه، 

ستاد نانو تکنولوژی پشتیبان و حامی این گروه توانمند در حوزه تولید و 
صنعت کشور و حتی بازارهای جهانی خواهد بود. مدیرعامل گروه صنعتی 
تراکتورس��ازی ایران نیز ورود این صنعت را به حوزه فن آوری های نوین 
اتفاقی مه��م در ارتقاء کمی و کیفی محصوالت تولیدی تراکتورس��ازی 
عنوان ک��رد و گفت: تراکتورس��ازی همواره تامین نیاز کش��اورزان را با 
نگاه مش��تری محوری از تمامی جوانب کیفی و اقتصادی در س��رلوحه 
برنامه های خود قرار داده است و ورود به عرصه فناوری های نانو تکنولوژی 
ه��م با این هدف صورت می گی��رد. مصطفی وحید زاده هدف از امضای 
این تفاهم نامه را به کارگیری ظرفیت های دو طرف برای تجاری  سازی 
فناوری ه��ا، تجهیزات و محصوالت مبتنی بر فناوری های نوین، با تمرکز 
فناوری  نانو و همچنین شناسایی واولویت بندی نیازهای فناورانه و ارائه 
راهکارهای مبتنی بر فناوری های نوین برای تامین این نیازها اعام کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر:

 اولویت ساخت مسکن برای کارکنان دولت با دستگاه هایی است که زمین دراختیار بگذارند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن اعالم کرد:

ورود الستیک به محل کارگاه سد های الستیکی تولم شهر صومعه سرا و خالکایی ماسال

نشست هم اندیشی سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه استان مرکزی با رئیس و معاونین دانشگاه اراک

دبیر ستاد نانو تکنولوژی کشور:

یک درصد از قطعات تراکتورهای داخلی با فناوری نانو تولید می شود

یکشنبه
8 خرداد 1401

شماره 2021



تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   یکشنبه   8 خرداد 1401    شماره 2021   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

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

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

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

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

7 گام ایجاد محتوای سئویی

به قلم: لورن باکر / کارشناس حوزه بازاریابی - مترجم: امیرآل علی

امروزه با توجه به افزایش چشمگیر برندها در حوزه های مختلف شاهد فعالیت سایت های متعددی هستیم که باعث شده است تا 
شانس دیده شدن، به مراتب کمتر شود. در این زمینه بدون توجه به سئو، عما شانس موفقیتی را نخواهید داشت. درواقع سئو به 
مجموعه روش هایی اطاق می شود که باعث خواهد شد تا در موتورهای جست و جو، بهتر دیده شوید و در این زمینه اگرچه می توان 
صدها روش را نام برد، با این حال نکته ای که بسیاری از افراد به آن توجه نمی کنند این است که محتوا باید ظرفیت رشد باالیی را 
داشته باشد. درواقع یک محتوای بد می تواند تمامی روش های بعد را با ضعف مواجه سازد. در این زمینه گام نخست این است که 

نسبت به آنها آگاهی داشته باشید که در ادامه هفت گام اساسی برای ایجاد محتوای سئویی را بررسی خواهیم کرد.
1-نسبت به محتوای خود و ساختار آن مطمئن شوید : یکی از مشکات حال حاضر این است که سرعت تولید محتوا بیش از حد 
سریع شده و این امر به زرد شدن اطاعات منجر شده است. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
محتوای خوب، پتانسیل رشد باالیی را دارد و در بازار پر از گزینه های مختلف، باعث می شود تا اعتبار به دست آورید. درواقع برخورد 
اول بسیار مهم بوده و اگر بتوانید تاثیر الزم را داشته باشید، می توانید مخاطبان همراه و وفاداری را برای خود ایجاد نمایید. در این 
زمینه فراموش نکنید که این فعالیت شما، کاما در زمینه بازاریابی و فروش نیز تاثیرگذار است. درواقع به هر میزان که مخاطبانی با 
اطاعات باالتری در حوزه کاری خود داشته باشید، احساس نیاز نیز در آنها افزایش پیدا خواهد کرد. برای مثال آژانس های مسافرتی 
به صورت مداوم اقدام به معرفی جذابیت ها، الزامات سفر و... می کنند تا افراد بیشتری به لیست مسافران آنها اضافه گردد. در این 
زمینه شما باید بدانید که مخاطب به چه اطاعاتی نیاز دارد و در گام بعد شیوه محبوب بیان آن را پیدا کنید. همچنین وجود تقویم 
محتوا کمک خواهد کرد تا بتوانید تنوع کار الزم را داشته و با نظم خوب اقدامات خود را انجام دهید. درواقع وجود نظم در کار از 
جمله موارد مهم در زمینه سئو محسوب می شود و باعث خواهد شد تا مخاطب با روند کارهای شما هماهنگی الزم را پیدا نماید. 
درواقع شما نباید تنها به پیدا کردن مخاطب توجه کنید. در این زمینه حفظ آنها نیز بسیار مهم خواهد بود. در این راستا اگرچه 
همواره اعام شده است که یک محتوای خوب شامل مقدمه ای جذاب، بحث اصلی و پایان بندی درست می باشد. با این حال به هر 
میزان که محتوای بیش��تری را مش��اهده کرده باشید، ایده های جدیدتری را هم خواهید داشت و می توانید از دل اقدامات دیگران، 

نتایج بسیار خوبی را به دست آورید. 
2-تنوع داشته باشید : نحوه بیان مورد بسیار مهمی است و باید به این نکته توجه داشته باشید. درواقع همه ما این تجربه را داریم 
که گفته های یک فرد، به مراتب دلچسب تر از دیگران است. این امر در حالی می باشد که با نگاهی واقع بینانه تفاوتی میان اطاعات 
وجود ندارد. در این زمینه شما نیز باید به ساختار خود توجه داشته و تنوع الزم را حفظ کنید. برای مثال این امر که در یک مقاله 
متنی، از تصاویر مناسب و در پایان یک کلیپ مرتبط استفاده کنید بدون شک تاثیرگذار خواهد بود. درواقع امروزه یک ترند مهم این 
است که یک محتوا به فرمت های مختلف انتشار پیدا کند. برای مثال می توانید محتوای متنی خود را به صورت پادکست، اینفوگرافی 
و ویدئو نیز منتشر کنید. همچنین فراموش نکنید که در سایت خود، ارجاع های الزم را داشته باشید تا میان محتواهای مختلف، پیوند 
الزم ش��کل گیرد و مخاطب همواره در معرض اطاعات دیگر باش��د. درواقع میزان ماندن مخاطب در سایت شما نیز از پارامترهای 

مهم در زمینه سئو محسوب می شود. 
3-الگوریتم ها را بشناسید : این امر که بدانید چه الگوریتم هایی وجود دارد، باعث خواهد شد تا بتوانید عملکرد به مراتب بهتری 
را داش��ته باش��ید. در این زمینه فراموش نکنید که هر ساله، این موارد تغییر پیدا می کند و شما می توانید نسبت به موارد آتی نیز 
پیش بینی هایی داشته باشید. برای مثال در سال 2011 گوگل آبدیت پاندا را منتشر کرد که با هدف حذف تکنیک های سئو کاه 
سیاه بوده است. در این زمینه فراموش نکنید که به جای تاش برای دور زدن الگوریتم ها بهتر است که با آنها همراه شوید. در این 
رابطه یکی از الگوریتم های حال حاضر، انتشار محتوای طوالنی است و دلیل آن زمان بیشتر ماندن افراد می باشد. با این حال نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که نباید در این زمینه بیش از حد افراط داشته باشید. درواقع این اقدام شما باعث خواهد 
شد تا مخاطب خسته شود و شما باید به خوبی تنوع داشته باشید و از اضافه گویی خودداری کنید. به صورت یک میانگین، به ازای 

هر پنج محتوای کوتاه، شما مجاز به تولید یک محتوای طوالنی )بیش از 2000 کلمه( خواهید بود. 
4-از کلمات کلیدی مناسب استفاده کنید : واقعیت این است که بسیاری از افراد از محتواهایی استفاده می کنند که ابدا مناسب 
و کافی نبوده و ارتباط الزم با موضوع را ندارند. درواقع اگرچه برخی از کلمات، محبوبیت جهانی را دارند. با این حال شما باید تعیین 
کنید که هدف شما چه جامعه هدفی بوده و براساس نیاز هر محتوا، اقدام کنید. در این زمینه انواع نرم افزارها وجود دارد که شما را 
در پیدا کردن این موارد کمک می کند. در این زمینه در کنار کلمات کلیدی دو کوتاه، از دم بلند ها نیز استفاده کنید. در این زمینه 
بررسی آمارهای گذشته نیز کمک خواهد کرد تا نسبت به درستی اقدامات خود، اطمینان داشته و از موارد موفق قبل نیز استفاده 
نمایید. درواقع هیچ دلیلی برای تکرار مواردی که نتیجه نداشته است، وجود ندارد. از دیگر موارد مهم، بهینه سازی توضیحات متا 
است. این موارد نیاز به اطاعات کافی داشته و توصیه می شود که در صورتی که نمی توانید کسب اطاعات الزم را داشته باشید، از 

فردی حرفه ای استفاده کنید.
5-کپی رایت را فراموش نکنید : درواقع افرادی که یک محتوا را تولید می کنند، حقوقی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. در این 
زمینه فراموش نکنید که شما باید به خوبی منابع متفرقه را ذکر کنید. در این رابطه اگرچه کپی برداری به افزایش سرعت تولید محتوا 
کمک می کند، با این حال امتیاز اصلی را زمانی به دست خواهید آورد که در زمینه تولید محتوا، پیشگام باشید. در رتبه بعدی نیز 
ترجمه قرار دارد. در زمینه سئو، نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهید، تحلیل مداوم رقبا است. درواقع این امر که بدانید سایرین 
چه استراتژی ها و اقدامات جدی را انجام می دهند و چه نتایجی را به دست آورده اند بسیار مهم خواهد بود. در این راستا کیفیت هر 

یک از محتواهای مورد استفاده نیز بسیار مهم بوده و در رتبه بندی سایت شما تاثیرگذار است. 
۶-از ارتباط خود اطمینان حاصل نمایید : از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت که اقدامات ش��ما با یکدیگر 
ارتباط الزم را داش��ته باش��د. درواقع از این بخش تحت عنوان اقدام حرفه ای نیز نام برده می ش��ود. برای مثال اگر در زمینه خودرو 
فعالیت دارید، اگرچه پوشش موضوعات مختلف در این حوزه اقدامی مناسب محسوب می شود. با این حال فراموش نکنید که به 
علت محبوبیت سایر کسب و کارها، نباید موارد دیگر را نیز مورد توجه داشته باشید. درواقع شما باید تاش کنید تا به عنوان یک 
پایگاه قابل و تخصصی در زمینه کاری خود تبدیل شوید. در این زمینه سایت ها براساس معیارهای مختلفی رتبه بندی می شوند که 
مهمترین آن میزان جست و جوی افراد است. به همین خاطر شما باید محتواهایی را تولید کنید که کاما به روز و متناسب با نیاز 
جامعه هدف است. به همین خاطر است که امروزه بسیاری از شرکت ها، افرادی  را تحت عنوان مدیر توسعه محتوا استخدام می کنند 
و فراموش نکنید که امروزه این بخش، مهمترین اقدام شما در زمینه بازاریابی محسوب می شود. درواقع بسیاری از روش ها، منسوخ 
شده محسوب می شود و الزم است تا آنها را کنار بگذارید. در کنار تمامی این موارد از ایجاد پیوندهای داخلی و خارجی و همچنین 

بهینه سازی های مداوم نیز غافل نشوید. 
7-تنها به سایت خود محدود نشوید: درواقع امروزه شبکه های اجتماعی، به پرکاربردترین امکان اینترنت برای اکثر افراد تبدیل شده 
است که به صورت میانگین بیش از چهار ساعت از زمان شبانه روز را به خود اختصاص می دهد. تحت این شرایط محدودبودن به 
سایت اقدامی مناسب نبوده و الزم است تا محبوب ترین شبکه های اجتماعی در بین جامعه هدف خود را مورد توجه قرار دهید. در این 
راستا فراموش نکنید که ممکن است یک برند، تنها یک جامعه هدف نداشته باشد و این امر ابدا یک ضعف محسوب نمی شود. با این 
حال شما باید برای هر جامعه، برنامه محتوایی خاص خود را داشته باشید. در این رابطه همکاری با برندها و سایت های مختلف باعث 
خواهد شد تا ضمن افزایش شانس بازدید، امکان انجام کارهای بیشتری را هم داشته باشید. درواقع بسیاری از اقدامات را می توان نام 
برد که جزو اصول سئو محسوب نمی شود. با این حال به افزایش بازدید محتواها کمک خواهد کرد و الزم است تا این موارد را نیز 

مورد توجه قرار دهید. برای مثال یک محتوا با فردی محبوب، می تواند رشد انفجاری را به همراه داشته باشد. 
searchenginejournal.com :منبع

به قلم: کریستینا ستیمی
خبرنگار

مترجم: امیر آل علی

ه��ر س��اله مجل��ه فورب��س فهرس��تی تح��ت عن��وان 
پردرآمدترین ها را در حوزه های مختلف منتشر می کند که 
در این بی��ن فوتبال به عنوان ورزش اول جهان، محبوبیت 
فوق الع��اده ای را دارد. ب��ا اتمام لیگ ه��ای مختلف، اکنون 
بهترین زمان برای صحبت کردن در رابطه با پردرآمدترین 
بازیکن های جهان می باش��د. در فهرس��ت امسال دو اتفاق 
بسیار مهم افتاده است که شامل انتقال کریستیانو رونالدو 
به منچستر و لیونل مسی به پاری سن ژرمن است. نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که معیار درآمد 
بازیکنان تنها حقوق باشگاهی آن ها نبوده و تبلیغات را نیز 
ش��امل می ش��ود. به همین خاطر ممکن است یک بازیکن 
حقوق باش��گاهی بیش��تری را دریافت کن��د ولی به خاطر 
عملکرد ضعیف ت��ر در زمینه تبلیغات، رتب��ه پایین تری را 
داشته باش��د. در ادامه 10 بازیکن پردرآمد سال را بررسی 

خواهیم کرد. 
1-کریستیانو رونالدو 

کشور: پرتغال 
سن: 36 سال 

درآمد: 125 میلیون دالر
با نگاهی به فهرس��ت افتخ��ارات مختلف نظیر توپ طا، 
متوجه این امر خواهید ش��د که در 13 سال اخیر، رقابتی 
فوق العاده بین مسی و رونالدو وجود داشته و اکثر جوایز به 
این دو نفر اختصاص پیدا کرده اس��ت. فوق ستاره پرتغالی 
پ��س از 12 س��ال به تیم س��ابق خود بازگش��ت که باعث 
ش��د که تا مدت ها، به تیتر یک اخبار تبدیل ش��ود. اگرچه 
فص��ل جاری ب��رای این تیم فاجعه بار بود و موفق نش��د تا 
س��همیه لیگ قهرمانان و حتی لیگ اروپا را کسب کند، با 
این حال با اضافه ش��دن مربی سابق تیم آژاکس آقای تن 
ه��اگ، امیدهای زیادی برای فصل بع��د وجود دارد. با این 
ح��ال از نظر عملک��رد فردی، کریس��تیانو روند خوب خود 
را حف��ظ ک��رده و عنوان دومین گلزن برت��ر لیگ را هم به 
دس��ت آورد. وی در حال حاضر، محبوب ترین فوتبالیست 
در اکث��ر ش��بکه های اجتماعی نظیر اینس��تاگرام و توییتر 
هم محس��وب می ش��ود. درواقع رتبه نخس��ت برای او تنها 
در مقایس��ه با فوتبالیس��ت ها نبوه و وی محبوب ترین فرد 
اینس��تاگرام محسوب می شود. از درآمد 125 میلیونی وی، 
70 میلیون به حقوق باش��گاهی و پاداش ها اختصاص دارد 
و 55 میلی��ون را از طریق فعالیت های تبلیغاتی به دس��ت 
آورده است. درواقع وی اگرچه وی سومین بازیکن پردرآمد 
از نظر حقوق باش��گاهی محس��وب می شود، با این حال در 
زمین��ه تبلیغات، جایگاه نخس��ت را در اختیار دارد. با این 
حال بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند که در سال آینده، 
حفظ این عنوان برای فوق س��تاره ای که 37 ساله می شود، 
بسیار س��خت خواهد بود. در رابطه با حقوق تبلیغاتی وی 
ذکر این نکته ضروری اس��ت که تنها سه ورزشکار عملکرد 
بهتری را داشته اند که شامل راجر فدرر)۹0 میلیون دالر(، 
لبران جیم��ز)۶5 میلیون دالر( و تایگ��ر وودز)۶0 میلیون 

دالر( بوده است. 
2-لیونل مسی
کشور: آرژانتین
سن: 34 سال 

درآمد: 110 میلیون دالر
بدون ش��ک بم��ب اصلی نقل و انتقاالت فصل گذش��ته، 
لیونل مس��ی بوده اس��ت که کمتر کسی تصور می کرد وی 
در تیمی به غیر از بارسلونا بازی کند. با این حال مشکات 
مال��ی ای��ن تیم که ب��ه خاطر بح��ران کرون��ا و خریدهای 
گران قیم��ت متع��دد رخ داده بود. در نهایت باعث ش��د تا 
امکان تمدید قرارداد وجود نداش��ته باشد. نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که بسیاری از تیم ها 
به خاطر مش��کات مالی ناش��ی از کرونا، مجبور به کاهش 
حقوق بازیکنان شدند که در این زمینه لیونل مسی نیز در 
مقایس��ه با حقوق سال قبل خود، مبلغ کمتری را به دست 
آورده و همین امر باعث ش��ده تا نتواند عنوان نخست سال 
گذشته خود را تکرار کند. با این حال انتقال به تیم جدید، 
چندان موفقیت آمیز نبوده و لیونل مسی بدترین آمار تاریخ 
خود را به ثبت رس��انده اس��ت. این امر در حالی اس��ت که 
از نظر تیمی، فصل خوبی س��پری ش��ده و آنها در مراحل 
پایانی لیگ قهرمانان حذف ش��دند و عنوان قهرمانی لیگ 
را به دس��ت آورند. در این رابطه بس��یاری از تحلیلگران بر 
این باور هس��تند که فصل آینده با تغییر مربی و همچنین 
مان��دن کیلیان امباپه در تیم، لیونل مس��ی می تواند فصل 
به مراتب بهتری را داش��ته باش��د. در ای��ن زمینه فراموش 
نکنید که در فهرست سال آینده، جام جهانی نیز تاثیرگذار 
خواهد بود و می تواند درآمد ناش��ی از تبلیغات بازیکنان را 
با افزایش چش��مگیری مواجه سازد. با این حال با توجه به 
تمدید قرارداد امباپه با رقمی باورنکردنی، به نظر می رس��د 
که فهرس��ت نخست سال آینده به س��تاره جوان فرانسوی 
اختص��اص پیدا خواهد کرد. نکته جالب این اس��ت که تیم 
پاری س��ن ژرم��ن در حال حاضر س��ه نفر از فهرس��ت 10 
تای��ی پردرآمدترین ها را در تی��م خود دارد و این امر باعث 
ش��ده اس��ت تا انتقادهای زیادی متوجه این تیم باش��د. از 
درآمد 110 میلیونی مس��ی، 75 میلیون حوقق باشگاهی و 
پاداش ها است و 35 میلیون به خاطر فعالیت های تبلیغاتی 
می باش��د. درواقع وی هیچ گاه موفق نشده است تا عملکرد 
بهتری در زمینه تبلیغات در مقایسه با رقیب پرتغالی خود 

داشته باشد. 
3-نیمار

کشور: برزیل
سن: 29 سال 

درآمد: 95 میلیون دالر

نیمار یکی از افرادی است که اگرچه عنوان فردی زیادی 
نظی��ر قهرمانی در ج��ام جهانی، توپ ط��ا و... را ندارد. با 
ای��ن حال در پنج س��ال اخیر همواره در جایگاه س��ومین 
فوتبالیس��ت پردرآمد بوده اس��ت. وی همچنین رکورددار 
بیش��ترین مبلغ انتقال یک بازیکن )222 میلیون دالر( هم 
است که تاکنون هیچ بازیکنی حتی به آن نزدیک هم نشده 
اس��ت. درواقع وی نقش اصلی در پیوس��تن لیونل مسی به 
تیم خود را داش��ته اس��ت. از درآمد وی 75 میلیون حقوق 
باش��گاهی و 20 میلیون درآمد ناش��ی از تبلیغات اس��ت. 
درواقع تمدید قرارداد تا س��ال 2025 باعث ش��ده است تا 
وی حقوقی مشابه با مسی را داشته باشد. مهمترین تصمیم 
تجاری وی در س��ال 2021، قطع همکاری با نایک و عقد 
قرارداد با پوما بوده اس��ت. وی همچنین سومین ورزشکار 
محبوب در ش��بکه های اجتماعی مختلف نظیر فیس بوک، 
اینس��تاگرام و توییتر نیز می باشد. وی همچنین در اقدامی 

جنجال��ی اکانت تیک تاک خود را غیرفعال کرد. براس��اس 
پیش بینی ها، وی در س��ال آینده جایگاه چهارم را به دست 
خواهد آورد. درواقع نکته منفی در رابطه با او این است که 
قبل از 30 سالگی، با افت شدید و انواع مصدومیت ها مواجه 
شده است. با این حال سال جدید می تواند شروع مجددی 

برای دریبل زن ترین بازیکن جهان باشد. 
4-کیلیان امباپه 

کشور: فرانسه
سن: 22 سال 

درآمد: 43 میلیون دالر
جوان ترین بازیکن فهرس��ت امس��ال، بازیکنی است که 
بیش��ترین اخبار طول فصل به وی اختصاص داشته است. 
درواقع وی بارها پیشنهاد تمدید پاری سن ژرمن را رد کرد 
و تمام��ی اخبار حاکی از پیوس��تن وی به ِرئال مادرید بود. 
با این ح��ال در لحظات آخر وی با یک پیش��نهاد بی نظیر 
مواجه ش��د که شامل افزایش چشمگیر حقوق باشگاهی تا 
س��قف 100 میلیون دالر، ح��ق تصمیم در انتخاب مربی و 
بازیکنان و حق تصویر به صورت کامل بوده اس��ت. نکته ای 
که در رابطه با این س��تاره باید موردنظر داشته باشید این 
اس��ت که وی در جام جهانی قبل، موفق شده است تا جام 
را به دس��ت آورد و از این نظر، آینده دارترین بازیکن حال 
حاضر محسوب می شود و بسیاری از تحلیلگران بر این باور 
هس��تند که وی می تواند رکوردهای مس��ی و رونالدو را جا 
به جا کند. درواقع ذکر این نکته ضروری اس��ت که امباپه 
در 22 س��الگی بیشتر از مسی و رونالدو در این سن گلزنی 
کرده است. حضور تنهایی وی در کاور بازی فیفا، مهمترین 
اقدام تبلیغاتی وی در سال جاری بوده است. در بازی سال 
آینده این ش��رکت نی��ز وی تنها چهره خواه��د بود و این 
تک��رار در طول تاریخ تنها برای رونالدو رخ داده اس��ت. از 
درآمد 43 میلیون دالری این فصل وی 28 میلیون درآمد 
باش��گاهی است و 15 میلیون نیز درآمد تبلیغاتی می باشد. 
با این حال با تمدید قرارداد جدید، وی بدون تردید عنوان 
نخس��ت سال آینده را به دست می آورد. درواقع با توجه به 
س��ن بازیکنان دیگر این فهرست، بعید است که در قرارداد 

آنها تغییری رخ دهد. 
5-محمد صالح

کشور: مصر
سن: 29 سال 

درآمد: 41 میلیون دالر
تا چند س��ال گذش��ته کمتر کسی تصور می کرد که یک 
بازیک��ن از ق��اره آفریقا بتوان��د در فهرس��ت پردرآمدترین 
بازیکنان س��ال قرار گیرد. با این حال محمد صاح تمامی 
مع��ادالت را ب��ه ه��م زده و در چهار فصل اخی��ر، عملکرد 
خیره کننده ای با لیورپول متحول شده دارد. درواقع حضور 
یورگ��ن کلوپ در این تیم باعث ش��ده ت��ا جام هایی نظیر 
قهرمانی لیگ قهرمانان و لیگ برتر به دست آید. این امر در 
حالی است که تا سال قبل، تمامی این عنوان ها غیرممکن 
به نظر می رس��ید. در این بین بدون شک مهمترین بازیکن 
در روند بی نظیر لیورپول، س��تاره مصری می باش��د. وی در 
بین تمامی بازیکنان فهرس��ت امسال، بهترین عملکرد را از 

نظر فردی و تیمی داش��ته اس��ت. درواقع تیم او در فینال 
لیگ قهرمانان قرار دارد و ش��انس اول کسب جام محسوب 
می شود. در لیگ نیز آنها در هفته پایانی عنوان قهرمانی را 
تنها با اختاف یک امتیار از دس��ت دادند ولی جام حذفی 
به تاالر افتخارات اضافه شد. وی همچنین گلزن برتر لیگ 
و یکی از چهار گلزن برتر لیگ قهرمانان اس��ت. با توجه به 
ای��ن امر که قرارداد وی در فصل آینده به پایان می رس��د، 
بدون شک ش��اهد افزایش درآمد باشگاهی او خواهیم بود. 
وی امسال 41 میلیون دالر به دست آورده که 25 میلیون 
حقوق باش��گاهی و 1۶ میلیون درآم��د تبلیغاتی وی بوده 

است. 
6-رابرت لواندوفسکی

کشور: لهستان
سن: 33 سال 

درآمد: 35 میلیون دالر
ماشین گلزنی باشگاه بایرن مونیخ، امسال هم موفق شد 
تا قهرمان��ی لیگ و عنوان گلزن تری��ن بازیکن جهان را به 
دس��ت آورد. با این حال وی از وضعیت خود در تیم آلمانی 
راض��ی نب��وده و احتماال در این پنجره نق��ل و انتقاالت به 
تیم دیگری خواهد رفت. وی امس��ال آمارهایی جدید نظیر 
گلزن��ی در 13 بازی متوالی را به دس��ت آورده اس��ت. وی 
امس��ال برند مخصوص لباس خود را نیز ایجاد کرده و این 
امر باعث ش��ده اس��ت تا در مقایسه با سال گذشته، درآمد 
حاصل از تبلیغات خود را بیشتر کند. از مبلغ 35 میلیونی 
وی 27 میلی��ون حق��وق باش��گاهی و 8 میلی��ون درآم��د 
تبلیغاتی است. با بررسی آمار وی متوجه این نکته خواهید 
ش��د که او در زمینه تبلیغات، به مراتب ضعیف تر از رقبای 
خود عمل کرده و الزم است تا در سال جدید در این رابطه 

فکری جدی نماید. 
7-آندرس اینیستا

کشور: اسپانیا
سن: 35 سال 

درآمد: 35 میلیون دالر
تا این لحظه تمامی بازیکن های معرفی ش��ده مهاجمان 
تی��م خود بوده اند، ب��ا این حال نفر هفت��م، هافبک خاق 
اس��پانیایی است که تیم ملی و باش��گاهی، تمامی عناوین 
ممکن را به دس��ت آورده اس��ت. درواقع امتی��از ویژه وی 
این اس��ت که باالترین تنوع جام را در اختیار دارد. وی در 
دومین فصل حضور خود در لیگ ژاپن موفق ش��ده است تا 
31 میلیون درآمد باش��گاهی و 4 میلیون درآمد ناش��ی از 
تبلیغات را داش��ته باش��د. با این حال قرارداد وی در فصل 
آینده به اتمام می رس��د و بعید است که تیم دیگری حاضر 
به پرداخت چنین حقوق س��نگینی باش��د. به همین خاطر 

بدون شک اینیستا در فهرست سال آینده نخواهد بود. 
8-پل پوگبا

کشور: فرانسه
سن: 28 سال 

درآمد: 34 میلیون دالر
دیکر هافبک فهرست امسال اگرچه در سه فصل گذشته، 
عملکرد فاجعه باری را داش��ته و با تیم منچس��تر عنوانی را 
به دست نیاورده است با این حال همچنان در این فهرست 
قرار دارد. براس��اس شایعات وی امس��ال تیم خود را تغییر 
خواه��د داد و با عملکرد بهت��ر می تواند بار دیگر خود را به 
عن��وان یکی از برترین هافبک ه��ای جهان مطرح کند. وی 
امسال یک قرارداد 10 ساله با آدیداس امضا کرده که باعث 
افزایش چش��مگیر درآمد تبلیغاتی وی ش��ده است. از 34 
میلیون پوگبا، 27 میلیون به حقوق باش��گاهی و 7 میلیون 
به درآمد ناشی از تبلیغات اختصاص دارد و به احتمال زیاد 
وی در فهرس��ت س��ال آینده نیز با توجه به اتمام قرارداد، 
حضور خواهد داشت. نکته جالب دیگر این است که فرانسه 
تنها کش��وری می باشد که بیش از یک نماینده در فهرست 

امسال دارد. 
9-گرت بیل 

کشور: ولز
سن: 32 سال 

درآمد: 32 میلیون دالر
این بازیکن که زمانی س��تاره اول تاتنهام بوده و به علت 
ش��باهت بازی به رونالدو، بس��یاری او را جانشین اسطوره 
پرتغالی می دانستند در چند فصل اخیر عملکرد فاجعه باری 
داش��ته و به یک نیمکت نش��ین تبدیل ش��ده است. همین 
ام��ر ش��ایعه خداحافظی وی از فوتبال را به همراه داش��ته 
است. وی بارها اعام کرده است که به گلف عاقه بیشتری 
نس��بت به فوتبال دارد. همین امر نیز انتقادات را نسبت به 
وی بیش��تر کرده و بعید است که تیم دیگری حاضر باشد 
حق��وق حال حاضر وی را پرداخت کند. به همین خاطر او 
نیز بدون شک در فهرست سال آینده جایی نخواهد داشت. 

10-ادن هازارد
کشور: بلژیک 
سن: 30 سال 

درآمد: 29 میلیون دالر
بدون ش��ک بدترین عملک��رد در بین تمام��ی بازیکنان 
فهرس��ت امسال به س��تاره همیش��ه مصدوم رئال مادرید 
اختصاص دارد. وی در س��ال 201۹ با رقم سرسام آور 118 
میلیون از تیم چلس��ی جدا ش��د. با این ح��ال عملکردی 
فاجعه ب��ار را داش��ته اس��ت و اکث��ر بازی ه��ا را ب��ه خاطر 
مصدومیت از دست داده و به نظر می رسد که در تابستان، 
به تیم دیگری منتقل خواهد ش��د. ای��ن امر به معنای آن 
اس��ت که حقوق باشگاهی وی حتی کمتر از نصف می شود 
که این خود باعث عدم حضور وی در فهرس��ت س��ال بعد 

خواهد بود.
در آخر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این 
اس��ت که با پیوس��تن ارلینگ هالند به منچستر سیتی که 
وی را پردرآمدترین بازیکن لیگ انگلیس کرده است بدون 

شک او در فهرست سال آینده حضور خواهد داشت. 
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