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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا سیاست های حمایتی از صنایع شکست خورد؟

گلوگاههای
توسعهصنعتیایران

فرصت امروز: اگرچه کش��ورهای جهان در طول س��ال های گذشته مسیرهای صنعتی متفاوتی را طی کرده اند، 
ام��ا در همه آنها، سیاس��ت صنعتی، نق��ش اصلی را در تحول اقتصادی ایفا کرده و هیچ کدام بدون دس��تیابی به 
»تولید کارخانه ای ش��کوفا« به توس��عه و رفاه دس��ت نیافته اند؛ به طوری که کشورهای آلمان و آمریکا و ژاپن به 
عنوان صنعتی شدگان اولیه، چین و برزیل و مالزی به عنوان صنعتی شدگان جدید و کشورهای اندونزی و ویتنام 

و اتیوپی به عنوان صنعتی شدگان نوظهور، پیشرفت اقتصادی خود را کامال مدیون شکوفایی صنعتی هستند...

افزایش خودسرانه قیمت ها به بهانه اصالح نظام یارانه ای

اقدامات مشکوک در بازار مسکن
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دنیا برای مقابله با آلودگی هوا چه می کند؟

چالش های اقتصاد محیط زیست

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: از فردای روز سه شـنبه )27 اردیبهشت ماه( که شاخص کل بورس تهران پس از نزدیک 
به 20 ماه به مقاومت مهم 1.6 میلیون واحدی رسـید، ورق بورس برگشـت و با عقب نشینی خریداران 

به تدریج کاهش پلکانی بورس آغاز شـد تا عملیات ناموفق عبور از کانال پردسـت انداز یک 
میلیون و 500 هزار واحد کماکان ادامه داشته باشد. انتشار اخبار پاالیشی ها و گزارش       های...

شاخص بورس تهران با 5 هزار واحد افزایش به یک میلیون و 542 هزار واحد رسید

روزسبزتاالرشیشهای

نگــــاه
معجزه اقتصادی چین 

چطور رخ داد؟
الگوی چینی توسعه

توس��عه یافتگی، آرمان و رویای 
هم��ه کش��ورها در ط��ول تاریخ 
بوده، اما هر کدام س��بک و سیاق 
متفاوتی را برای رسیدن به توسعه 
دنب��ال کرده اند. یک��ی از بهترین 
مثال ه��ا در ای��ن زمین��ه، الگوی 
چینی توس��عه اس��ت و آنچه که 
امروز تحت عنوان »معجزه رش��د 
و توس��عه اقتصادی چین« از آن 
ی��اد می ش��ود. در ح��ال حاضر، 
کمتر رخداد و اتفاقی در س��طح 
بین الملل��ی وج��ود دارد که پای 
اژدهای زرد در میان نباشد. چین 
موضوع خبرس��از جهان اس��ت و 
قدرت  ای��ن  آخرین خبرس��ازی 
نوظهور جهانی به اجرای سیاست 
»کووید صفر« و قرنطینه شهرها 
در این کشور برمی گردد که باعث 
کندش��دن آهنگ رش��د اقتصاد 

چین و جهان خواهد شد.
پرس��ش این است که »معجزه 
اقتص��ادی چی��ن« چگون��ه رقم 
خورد و آیا الگوی چینی توس��عه 
در کش��ورهای دیگ��ر از جمل��ه 
ایران امکان پذیر است؟ بررسی ها 
نشان می دهد چین برای رسیدن 
به توس��عه پایدار، چه��ار مرحله 
را س��پری ک��رده و بهبود محیط 
از مهمترین  یک��ی  کس��ب وکار، 
اجزای برنامه اصالحات و حرکت 
به سمت اقتصاد باز در این کشور 

طی 40 س��ال گذشته 
2بوده است. نتیجه این...

30 شوال 1443 - س�ال هفتم
شماره   2024

8 صفحه - 5000 تومان

Wed.1 Jun 2022

فرصت امروز: اس��تیون اسپیلبرگ، فیلمساز و میلیاردر سرشناس 
آمریکایی، یکی از مشهورترین و تحسین شده ترین چهره های هالیوود 
اس��ت. او در طول بیش از نیم قرن فعالیت حرفه ای خود در سینما، 
بیش از یکصد فیلم داستانی را تهیه و کارگردانی کرده و عایدی اش 
از ف��روش »باکس آفیس« 25 میلیارد دالر بوده اس��ت. او همچنین 
شریک و هم بنیان گذار ش��رکت فیلم سازی »دریم  ورکس پیکچرز« 
)DreamWorks Picture( اس��ت و ثروتش ب��ه 7.95 میلیارد 
دالر می رس��د. نام اسپیلبرگ بیش از هر چیز با نام تولیدات ماندگار 
و پرهوادار س��ینمایی نظیر »آرواره ها«، »ای ت��ی«، »ایندیانا جونز«، 
»نجات س��رباز رایان« و صدالبته »فهرس��ت ش��یندلر« گره خورده 
اس��ت. هرچند نام و سابقه او عمدتا مرهون هنر هفتم و فعالیت های 
س��ینمایی اش بوده اس��ت، اما با ای��ن حال، کارگردانان سرش��ناس 
و فیلم س��ازان موفق بس��یاری هس��تند که همانند او در فهرس��ت 
میلیاردرهای دنیا قرار ندارند. برای همین است که وقتی نام استیون 
اس��پیلبرگ به میان می آید همواره به این موضوع هم اشاره می شود 
که کارآفرینان، تاجران و به طور کلی، اهالی کس��ب و کار می توانند 

از او به عنوان یکی از الگوهای کارآفرینی درس بگیرند و بیاموزند.
آنچه در گزارش حاضر می خوانید، درس های کارآفرینی اسپیلبرگ 
برای اهالی کسب و کار است که شامل هشت آموزه می شود: »همیشه 
گوش به زنگ باشید«، »آماده اشتباه کردن باشید«، »از نشان دادن 
خود نترسید«، »کار مورد عالقه تان را انجام دهید«، »ترس تنها یک 
کلمه است«، »نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کنید«، »دست از 
رویاپردازی نکشید« و »برندی بسازید که ماندگار باشد«. این گزارش 
از مطلبی در سایت »Success 2 Addicted« ترجمه شده است.

همیشه گوش به زنگ باشید
به خود غره شدن، یکی از گناهان کبیره در عالم کارآفرینی است. 
اگر می خواهید تازگی و ارتباط تان با واقعیت را حفظ کنید، باید چشم 
و گوش تان را باز نگه دارید و بیاموزید که با شرایط و مخاطرات چطور 

مطابقت پیدا کنید. وقتی اس��پیلبرگ مشغول تهیه فیلم »آرواره ها« 
بود، با مجموعه ای بی حد و حصر از مشکالت تکنیکی مختلف روبه رو 
ش��د که س��رعت تهیه فیلم را پایین آورده بود. بس��یاری از عوامل و 
بازیگران فیلم ش��کایت می کردند که به خاطر این دشواری های فنی 
همه چیز چقدر کند و آهسته پیش می رود. با این حال اسپیلبرگ به 
این شهرت دارد که می تواند در حین کار به راهکارها هم فکر کند و از 
موقعیت هایی که سر راه قرار می گیرند، بهترین حالت را بیرون بکشد. 
برای همین بود که »آرواره ها« عاقبت به یکی از موفق ترین فیلم های 

تاریخ سینما تبدیل شد و سه جایزه اسکار را از آن خود کرد.
آماده اشتباه کردن باشید

وقتی اس��پیلبرگ کارش را شروع کرد، تبدیل شدن به یک چهره 
مع��روف و ثروتمند، دورترین فکری بود که می توانس��ت به ذهنش 
خطور کند. زمانی که او نخستین فیلم مستقلش به نام »نور آتش« 
را در س��ال 1963 کارگردانی کرد، کل سودی که از ساخت و فروش 
این فیلم برد، تنها یک دالر بود. او قصد نداشت پول خوبی از ساخت 
این فیلم به جیب بزند و این کار را برای رش��د هنری خودش انجام 
داد. این فیلم ش��اید جایزه ای نگرفته باش��د، اما اس��پیلبرگ از این 
تجربه بسیار آموخت. کارآفرینان هم به همین شیوه باید از خطاهای 
محاس��باتی که در ابت��دای راه انجام می دهند، ی��اد بگیرند. خطاها 

می توانند بهترین معلم ما باشند.
از نشان دادن خود نترسید

وقتی کارتان را راه اندازی می کنید، نباید انتظار داش��ته باشید که 
گروه مشتریان دوان دوان به سراغ تان بیایند. باید اراده این را داشته 
باش��ید تا قدم جل��و بگذارید تا درجاتی از موفقی��ت را ببینید. برای 
همین اس��ت که آدم ها باید بدانند شما که هستید و چه می فروشید 
و چ��را آنها باید پول��ی را که به خاطرش زحمت می کش��ند، هزینه 
کس��ب وکار شما کنند. اینگونه بود که اسپیلبرگ کارش را به عنوان 
یک کارآموز بی مزد در استودیو »یونیورسال« آغاز کرد. او می دانست 

که باید خودش را درس��ت در مرکز همان صنعتی بگنجاند که دلش 
می خواهد در آن به موفقیت برسد، حتی اگر در این راه یک پنی هم 

دستش را نگیرد. بنابراین از نشان دادن خود هرگز نترسید.
کار مورد عالقه را انجام دهید

اگر می خواهید در هر کاری که انجام می دهید موفق باش��ید باید 
آن کار ریش��ه در انگیزه ای قوی داشته باش��د. بسیاری از فیلم های 
اس��تیون اس��پیلبرگ متأثر از تجربیات دوران کودکی اوست که در 
اعم��اق وجودش باقی مانده بودند. به عنوان مثال، فیلم »س��وپر 8« 
)2011( آینه ای اس��ت از اشتیاق اسپیلبرگ کوچک که می خواست 
در سال های کودکی فیلم بسازد. در این فیلم، بچه ها از یک دوربین 
دستی ارزان قیمت برای ساختن فیلم خانگی و برای بعضی از صحنه ها 
از اسباب بازی های ش��ان استفاده می کردند. اس��پیلبرگ خودش در 
کودک��ی همین کار را می کرد؛ او از قطار اس��باب بازی اش برای خلق 
صحنه های فاجعه بار فیلمی که با دوربین هش��ت میلی متری ضبط 
می ش��د، استفاده می کرد. پس زمینه یهودی او هم در کارش اثرگذار 
بود و در نهایت منجر به ساخت فیلم »فهرست شیندلر« شد. جالب 
آنک��ه اس��پیلبرگ در دوران کودکی به خاطر یهودی بودن از س��ایر 

بچه ها آزار می دید.
ترس تنها یک کلمه است

اس��تیون اس��پیلبرگ در ط��ول کار حرف��ه ای اش، مش��کالت و 
دست اندازهای بسیاری را دیده است. احتماال او هم همیشه پاسخی 
برای تمامی مش��کالت نداشته و نمی توانسته نتیجه نهایی کارهایی 
را که دس��ت به انجام ش��ان می زده ببیند، اما هرگز نگذاشت ترس از 
ناش��ناخته ها در مسیر موفقیتش قرار بگیرد. اگر کاری درست پیش 
نرود، او دیگران را س��رزنش نمی کند و مس��ئولیت آنچه را رخ داده 
برعه��ده می گیرد. به جای اینکه از ت��رس جا بزند، تصمیم می گیرد 

به استقبال آن برود.
هر کارآفرین موفقی به ش��ما خواهد گفت، موفقیت در کس��ب و 

کار به معنای این اس��ت که باید به خودتان ایمان داش��ته باش��ید و 
همین طور ب��ه محصولی که تولید کرده ای��د، در غیر این صورت، به 
راحتی ممکن است تمرکزتان را از دست بدهید و از راهی که در آن 
هستید، منحرف ش��وید. هرچند یک مفهوم اولیه بوده که شما را از 
ابتدا ترغیب به حرکت کرده، اما باقی معادله بسته به اراده شما برای 
پیروی از آن تصویری است که در ذهن دارید. شاید همه متغیرها را 
ندانید و قطعا نمی توانید همه چیز را کنترل کنید، اما گاهی فقط باید 
دل به دریا بزنید و امیدوار باشید که بهترین نتیجه را خواهید گرفت.

ضعف را به قوت تبدیل کنید
اس��تیون اس��پیلبرگ در مدرس��ه از زمره طردش��دگان بود. تنها 
می گش��ت و دوستان بسیار کمی داشت. این تنهایی باعث شد که او 
برای خودش یک دوست خیالی داشته باشد که موجودی فرازمینی 
بود و بعدها مایه الهام یکی از فراموش نش��دنی ترین فیلم های او شد: 
»ای تی«. رویاپردازی بی حد اسپیلبرگ سپس تبدیل به یک مهارت 
مثال زدنی برای قصه گویی از پش��ت دوربین ش��د. او به جای مخفی 
ش��دن در پس ضعفش، از آن برای شناس��اندن خود استفاده کرد. از 
آنچه که باعث ش��د فیلم سازی فراموش نشدنی بار بیاید چه می توان 
آموخت؟ از انعط��اف و خدمات مخصوص به افراد، به عنوان تکنیک 
بازاریابی خود استفاده کنید. این تکنیک می تواند رقبای بزرگ شما 
را غافلگیر کند. اگر ش��ما را به چش��م یک نارقیب و بازیگر کوچک 
می بینند، می توانید از همین نکته به سود خودتان و کسب و کارتان 

استفاده کنید.
دست از رویاپردازی نکشید

اس��پیلبرگ دهه ها در صنعت فیلمسازی مشغول به کار بوده و با 
این حال به نظر می رسد که جادوی او برای ساخت فیلم هایی که در 
رتبه های باال قرار می گیرند، همچنان دست نخورده باقی مانده است. 
از او نقل ش��ده اس��ت که »ماهی یک بار آسمان انگار بر سرم خراب 
می شود و بعد فیلم دیگری پیش چشمم می آید که دلم می خواهد آن 

را بسازم.« ساده اش اینکه اسپیلبرگ از فکر کردن در مورد ایده های 
فیلمسازی دست برنمی دارد. او از اینکه ژانرهای مختلف سینمایی را 
تجربه کند نمی ترسد. او ریسک پذیر و خالق است. آنچه از فیلم های 
اس��پیلبرگ دریافت می کنید، س��رگرمی ناب اس��ت، حتی اگر درام 
سنگینی مانند »فهرس��ت شیندلر« باش��د، یا فیلمی واقع گرایانه و 
نفس گیر مانند »نجات سرباز رایان«. از تالش برای ساخت محصوالت 
و خدمات جالب دس��ت نکشید و به خالقیت ادامه دهید. کارآفرینی 

یعنی در همه حال و همه وقت در صدر بمانید.
برندی بساز که ماندگار باشد

موفقیت در کارآفرینی یعنی به دست آوردن و نگه داشتن اعتماد 
مشتریان تان. استیون اسپیلبرگ چه در مقام کارگردان و چه در مقام 
تهیه کننده س��ینما همه آنچه را دارد در این راه می گذارد. از زمانی 
که او به صنعت سینما قدم گذاشته، در مورد پروژه هایی که انتخاب 
می کند بس��یار محتاط بوده اس��ت. البته که برخی از این پروژه های 
سینمایی به شکست انجامیدند، اما اغلب آنها موفقیت خالص بودند. 
همین امر باعث ش��د که نامش آشنا باشد؛ یک برند ساده و در عین 
حال س��تودنی در صنعت فیلمس��ازی. هر بار نام اس��پیلبرگ را در 
می��ان عوامل یک فیلم ببینی��د، می دانید که آن فیلم، فیلمی خاص 
اس��ت و به نح��وی فیلم خوبی از آب درمی آی��د. بدین ترتیب، نام او 
به یک برند تبدیل ش��ده که بهترین نوع تبلیغ برای یک فیلم است. 
از کس��ب وکارتان با سابقه و کارنامه خوب پشتیبانی کنید؛ نامی که 
معرف »کامل بودن« اس��ت. آخرین درسی که کارآفرینان می توانند 
از اس��تیون اسپیلبرگ بیاموزند، این حقیقت ساده است که یک نفر 
باید به اندازه ای اس��تقامت داشته باشد که دست آخر در آنچه انجام 
می دهد، استاد شود. اسپیلبرگ تمام وقتش را صرف خواندن نظریات 
و تئوری های فیلمسازی نکرد، چون می دانست جز اینکه تالش کنی، 
هی��چ راه دیگ��ری وجود ندارد که بفهمی م��رز باریک هنر و صنعت 

سینما کجاست!

میزگرد پژوهش��ی، تخصصی »حقوق کارگ��ر و کارفرما، راه حل تعارض 
همیش��گی« همراه با نقد و بررسی دو کتاب »مزدهای منصفانه و تحلیل 
وضعیت ایران« اثر »ابوالفضل پاسبانی صومعه« و »پیمان های دسته جمعی 
کار؛ بررسی تطبیقی حقوق فرانسه و انگلیس« نوشته »محمدحسین تمدن 
جهرمی« به همت انجمن اندیشه قلم روز دوشنبه 9 خردادماه برگزار شد. 
در این نشس��ت »ابوالفضل پاسبانی« عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی، 
»محمد مالجو« پژوهشگر اقتصاد سیاسی و »حسین حبیبی« عضو هیأت 
مدیره کانون عالی شوراهای کار سخنرانی کردند. ابتدا پاسبانی به شرحی 
از کت��اب »پیمان های دس��ته جمعی کار« پرداخت و گفت: این کتاب قرار 
بود که در10 فصل تهیه ش��ود، اما متاس��فانه تنها هفت فصل آن نوشته 
ش��ده  که این فصول، سیر تکامل و تطور موضوع پیمان های دسته جمعی 
کار را در حقوق کار دو کشور صنعتی فرانسه و انگلستان در قرون گذشته 
دنبال کرده  اس��ت. در فصل نخس��ت کتاب، پیدایش و تکامل پیمان های 
دس��ته جمعی در انگلیس و فرانس��ه، فصل دوم پیمان های دس��ته جمعی 
در رابط��ه با حقوق عمومی و حقوق خصوصی، فصل س��وم نقش قانون و 
رویه های قضایی و ضمانت اجرای اجتماعی در رژیم پیمان های دسته جمعی 
انگلیس و فرانسه، فصل چهارم پیمان های دسته جمعی و مفاد آن در قلمرو 

دو کش��و مزبور، فصل پنجم اتحادیه ها و خصایص مذاکرات دسته جمعی، 
فصل ششم مسئولیت های حقوقی و جزایی اتحادیه های کارگری و تاثیر آن 
در پیمان های دسته جمعی کار و فصل هفتم شکفتگی، رونق و نقش جدید 
پیمان های دسته جمعی در فرانسه و انگلستان مورد بحث قرار گرفته است. 
به گفته این اس��تاد دانشگاه، موضوع پیمان های دسته جمعی یک موضوع 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که به ضمانت اجرای حقوقی، اخالقی، 
اجتماعی و روانشناختی نیاز دارد. ویلیامسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در 
بحث س��طوح تحلیل اجتماعی به روشنی توضیح داده که چگونه واقعیت 
کف بازار متأثر از بستر مدیریتی، حقوقی، فرهنگی و شناختی است. چنانچه 
هدف یک جامعه توس��عه همه جانبه است، پس باید به موضوع پیمان های 
دس��ته جمعی کار به صورت همدالنه توجه کند و با تنظیم روابط کارگر و 
کارفرما براساس عدالت موجبات رشد بهره وری و تالش همه عوامل تولید 

را فراهم آورد.
او ب��ا اش��اره به تعارض میان حقوق کارگر و کارفرم��ا افزود: پیمان های 
دسته جمعی کار سبب می ش��ود کارفرمایان توانایی سوء استفاده از نیروی 
کارگران را نداشته باشند؛ مگر اینکه نماینده کارگران از خود ضعفی نشان 
داده باش��د و یا به اصطالح خریده شده باشد. با وجود این فواید همچنان 

پیمان های دس��ته جمعی کار با مخالفت هایی به بهانه ایجاد اغتش��اش در 
نظم موجود مواجه بوده  اس��ت. مطالعه این نوع کتاب ها نشان می دهد هم 
کارفرمایان و هم کارگران الزم اس��ت که بیش��تر با دستاوردهای علمی و 
تجربی کشورهای مختلف و کش��ور خودمان آشنا شوند و از ذهنیت های 
منسوخ خود را نجات دهند. جالب است که دولت ها در فرانسه بیشتر از نظر 
قانونی و در انگلستان به لحاظ اخالقی مکلف به رعایت مفاد پیمان ها هستند، 
اما در کشور ما با وجود آموزه های مذهبی، مفاد پیمان ها به لحاظ قانونی و 
اخالقی رعایت نمی شود. پاسبانی سپس به کتاب »مزدهای منصفانه« اشاره 
کرد و گفت: این کتاب در شش فصل تنظیم شده  است. در فصل اول سهم 
نیروی کار در برخی مکاتب اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم 
درباره تحلیل زمینه ها و دالیل بروز و نیاز به پردازش مزد منصفانه اس��ت. 
فصل سوم ثمرات پرداخت مزد منصفانه به عنوان یک حق انسانی را مورد 
توجه قرار می دهد. فصل چهارم به مهمترین عوامل موثر بر مزد منصفانه 
اشاره دارد. فصل پنجم به ویژگی های نیروی کار و نقش آنها در مزد منصفانه 
با تاکید بر تحلیل وضعیت ایران می پردازد و فصل ششم مزدهای منصفانه 
در اس��الم را مورد بحث قرار می دهد. در این کتاب س��عی شده نشان داده 
شود که سهم نیروی کار از »کیک اقتصادی« منشأ اختالفات بوده و هست 

و آخرین راهکاری که نئوکالسیک ها به آن تمسک جستند، برابری مزد با 
تولید نهایی نیروی کار بوده. این کتاب نشان می دهد تشخیص تولید نهایی 
نیروی کار به این س��ادگی ممکن نیس��ت. اگر هدف پرداخت مزد برابر در 
شرایط کاری برابر باشد، با توجه به اینکه میزان تالش و نوآوری نیروی کار 
یک متغیر صالحدیدی است، برای اینکه سرمایه داری نافی خودش نباشد، 
الزم است مزدها به صورت منصفانه پرداخت شود و کارگر احساس کند که 
مزد برابر هم دریافت می کند. وی توضیح داد: پیامبر در آموزه های اس��الم 
فرموده است؛ هر کس مزد کارگری را کمتر از اندازه بدهد باید برای رفتن 
به دوزخ آماده ش��ود. »مزد به اندازه« دارای ویژگی هایی اس��ت که شامل 
اندازه مقرر در قرارداد، س��طح عمومی مزد در بازار، عرف، تالش و کوشش 
کارگ��ر در تولید و یا به اندازه رفع نیازهای کارگر باش��د. اگر مزدی نتواند 
نیازهای کارگری را تامین کند، منصفانه بودنش زیر س��وال می رود. تجربه 
نشان می دهد پرداختن مزدی که صرفا کارگر از طریق آن زنده بماند، ناشی 
از توهمی اس��ت که فکر می کنیم توزیع درآمد موجب افزایش بهره وری و 
کارایی نمی شود. در این چارچوب کارفرما فکر می کند که این مزد آهنین 
از هزینه هایش می کاهد؛ حال آنکه این مزد آهنین آغازگر تنازعات خواهد 
بود، زیرا احس��اس ناموجه بودن مزدها مسئله ایجاد می کند. در ادامه این 

نشست نیز محمد مالجو بحثش را با کتاب »پیمان های دسته جمعی کار« و 
چرایی شکل نگرفتن پیمان های دسته جمعی کار در ایران آغاز کرد و گفت: 
اهمیت کتاب محمدحسین تمدن جهرمی از چند جنبه است؛ نخست آنکه 
او توانایی قابل توجهی در رشته همسایه یعنی حقوق داشت و توانست آن 
را به خوبی در کتاب »پیمان های دسته جمعی کار« نشان دهد. دیگر آنکه 
این توانایی را داش��ت که جریان های فکری متمایز و مجزا از جریان غالب 
اقتصاد را در چارچوب ارائه مباحثاتش بگنجاند و س��وم اینکه او توانس��ت 
زیرشاخه های به فراموش سپرده شده و متروک مثل روش شناسی اقتصاد 
و نظام های اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی را در س��طحی بس��یار عالی 
عرضه کند. به گفته مالجو، معلم فقید ما و کس��انی که با او آش��نا بودند، 
معلمی متواض��ع و فروتن بود که در زمان خ��ودش، هیچ یک از آثارش را 
سزاوار نشر و انتشار نمی دید. به نظر می آید کتاب »پیمان های دسته جمعی 
کار« مقدمه ای برای تحقیق مفصل بود که فراز و نشیب های زندگی تمدن 
نگذاشت تا آن را به سرانجام برساند. با گذشت بیش از 55 سال از نوشتن 
کتاب »پیمان های دسته جمعی کار« توسط تمدن جهرمی، همواره شاهدیم 
که امکان شکل گیری این پیمان ها چه در قالب اتحادیه در سنت انگلیسی و 

چه در قالب سندیکا در سنت فرانسوی فراهم نبوده  است.

در یک نشست پژوهشی مطرح شد
فقدان »پیمان های دسته جمعی کار« در ایران

درس هایی از یک فیلمساز که از شما کارآفرین بهتری می سازد

کارآفرینی به سبک اسپیلبرگ

سئو تصاویر در دنیای بازاریابی و تبلیغات
دنیای س��ئو تحوالت بس��یار زیادی را در طول سال های اخیر پشت سر گذاشته است. در این میان بسیاری 
از کارآفرینان از موج تغییرات جا مانده و بس��یاری از آنها هنوز هم از ش��یوه های بی نهایت قدیمی برای س��ئو 
محتوا سود می برند. این امر می تواند مشکالت زیادی برای برندها به همراه داشته و توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نیز دس��تخوش تغییراتی س��ازد. در دنیایی که تمام جنبه های آن به ش��دت در حال تغییر و 
توس��عه است، شما هم در کسب و کارتان باید همیشه از بهترین ایده ها سود ببرید، در غیر این صورت خیلی 
زود از کورس قهرمانی در دنیای کس��ب و کار کنار گذاش��ته خواهید شد. یکی از نکات مهم در این میان برای 
سئو محتوا توجه به فرمت های مختلف است. بسیاری از کارآفرینان و بازاریاب ها فقط به محتوای متنی در این 
میان توجه نشان می دهند. این امر می تواند برای آنها دشواری بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی شان در...



فرصت امروز: هوای تهران و اغلب شهرهای ایران در اکثر روزهای گذشته 
در وضعیت ناس��الم قرار داش��ته و به طور کلی از چند سال قبل، شرایط 
محیط زیستی ایران به نقطه ای رسیده که اقتصاددانان از آن به عنوان یکی 
از ابرچالش های اقتصاد ایران یاد می کنند. بی توجهی به چالش های اقتصاد 
محیط زیس��ت در این س��ال ها نه تنها تبعات اقتصادی به همراه داش��ته، 
بلکه به مرور تبعات اجتماعی آن نیز نمایان ش��ده اس��ت و کم آبی، از بین 
رفتن کشاورزی، خشک شدن تاالب ها و آلودگی هوای ناشی از ریزگردها 
از جمله آنهاس��ت. حال سوال این است که با این معضل زیست محیطی 

چه باید کرد؟
به نظر می رس��د اس��تفاده از س��ازوکارهای اقتصادی به ویژه عوارض و 
مالیات های محیط زیس��تی و ایج��اد صندوق هایی برای اس��تفاده از این 
منابع درآمدی، بهترین راهکار باش��د؛ کما اینکه در چند س��ال گذش��ته 
ایجاد نهادهای مالی حفاظت از محیط زیس��ت برای استفاده از درآمدهای 
مالیاتی و جرائم محیط زیس��تی مورد توجه اغلب کش��ورهای جهان قرار 
گرفت��ه اس��ت. این موضوع به وی��ژه در ایران که بخش اعظ��م درآمدهای 
آن از فروش نفت اس��ت، اهمیت بیش��تری دارد، زیرا با تشکیل نهادهای 
مالی حفاظت از محیط زیست در قالب صندوق های ارائه دهنده تسهیالت 
ب��ه صنایع آلوده کننده و همچنین صنای��ع نوآور در زمینه تولید و مصرف 
سازگار با محیط زیست و سایر نوآوری های محیط زیستی می توان وابستگی 
ب��ه درآمدهای نفت��ی را کم کرد و اهداف محیط زیس��تی را محقق نمود. 
این نهادهای مالی همچنین برای حل مش��کالت ناش��ی از کمبود اعتبار 
طرح های حفاظت از محیط زیست و در شرایطی که اصوال بخش خصوصی 

تمایل چندانی به تامین مالی این طرح ها ندارد، تأسیس می شوند.
حفاظت از محیط زیست با صندوق مالی

15 خردادماه، روز جهانی محیط زیس��ت اس��ت و تجربه نشان داده که 
حفاظت از محیط زیس��ت نیازمند تأمین درآمدهای پایدار اس��ت. آنطور 
که کمیس��یون توس��عه پایدار، محیط زیس��ت و آب اتاق ایران در گزارش 
»نهاده��ای مالی حفاظت از محیط زیس��ت و منابع طبیع��ی« می گوید، 
ایجاد نهادهای مالی، یکی از س��ازوکارهایی اس��ت که برای حل مشکالت 
زیست محیطی و تأمین منابع مالی پروژه های محیط زیست در کنار منابع 
دولتی به کار می رود. این نهادهای مالی عمدتا توسط دولت و تحت عنوان 
»صندوق محیط زیس��ت« تأسیس می ش��وند، اما به تدریج با توانمندشدن 
و اقتص��ادی کردن فعالیت ه��ای خود می توانن��د در میان مدت به صورت 
بنگاه های اقتصادی سودآور عمل کرده و مستقل شوند. بنابراین در صورتی 
که س��ازوکارهای و تمهیدات اجرایی و نظارتی مناس��بی برای این نهادها 
اندیش��یده ش��ود و تحت تأثیر فرازوفرودهای سیاسی و اقتصادی دولت ها 
قرار نگیرند، می توانند کارکرد مناسب و منبع مالی مطمئنی )فارغ از فراز 
و نشیب های درآمدی دولت( برای حفاظت از محیط زیست در کنار منابع 

دولتی داشته باشند.  در خالل 50 سال گذشته، یکی از مهمترین مسائل 
فراروی سیاست گذاران محیط زیست، نحوه تأمین منابع مالی برای حفاظت 
از محیط زیس��ت در حوزه های مختلف بوده اس��ت، زیرا محیط زیست در 
زمره کاالهای عمومی بوده و بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری 
در ای��ن زمینه ن��دارد. از زمان تش��کیل اتحادیه بین الملل��ی حفاظت از 
طبیع��ت و منابع طبیعی )IUCN( در س��ال 1948 به عنوان اولین نهاد 
بین المللی دولتی و سازمان های غیردولتی جهت حفاظت از محیط زیست، 
تأمین منابع مالی برای فعالیت های محیط زیس��تی همواره به عنوان یکی 
از مهمترین مس��ائل در کان��ون توجه این نهاد بوده اس��ت. در چند دهه 
اخیر و همزمان با گسترش مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های 
انسانی، س��ازمان های حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار به این باور 
رس��یده اند که پیش شرط دس��تیابی به حفاظت از محیط زیست و توسعه 
پایدار، وجود منابع مالی پایدار و بدون اتکا به منابع دولتی است. به همین 
دلیل، ایجاد صندوق های حفاظت از محیط زیست به عنوان سازوکاری که 
بتواند منابع مالی پایداری را در اختیار متولیان محیط زیس��ت و توس��عه 
پایدار قرار دهد، در کانون توجه قرار گرفته اس��ت. در چند سال گذشته و 
به ویژه پس از برگزاری کنفرانس ریو در سال 1992، صندوق های متعددی 
در کش��ورها برای تأمین منابع مالی الزم جهت حفاظت از محیط زیس��ت 
و دس��تیابی به اهداف توسعه پایدار تأسیس  ش��ده است. با افزایش شمار 
این صندوق ها، بس��یاری از کش��ورها بر آن ش��ده اند تا س��ازوکارهایی را 
برای تقویت و توانمندس��ازی آنها در دستور کار قرار دهند. هرچند موانع 
متعددی فراروی کارکرد این صندوق ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه 
قرار دارد، اما اکثر دولت ها با اتخاذ تدابیر مناسب توانسته اند بر بسیاری از 
این موانع چیره شوند. تأمین درآمدهای پایدار برای حفاظت محیط زیست 
و اس��تفاده از ظرفیت های نهادهای مالی ی��ا صندوق های ملی حفاظت از 
محیط زیس��ت به عنوان یک��ی از مهمترین راهکارهای کاهش خس��ارات 
وارده به محیط زیس��ت، جبران خسارات محیط زیست، توسعه نوآوری ها و 
فناوری های حفاظت از محیط زیس��ت، حمایت و پشتیبانی از فعالیت های 
محیط زیس��ت مطرح ش��ده و به دنبال آن نیز نهادهای مالی متعددی در 
زمینه حفاظت از محیط زیس��ت، منابع آب و منابع طبیعی در بسیاری از 

کشورها از جمله ایران شکل گرفته اند.
از موانع قانونی تا مبلغ پایین جرائم

اکثر صندوق ها وابسته به وزارتخانه های محیط زیست بوده و اکثرا دارای 
س��ازمان و ساختار تش��کیالتی مختص به خود بوده و تا حدود زیادی نیز 
از استقالل مالی برخوردارند. همچنین منابع مالی این صندوق ها عالوه بر 
کمک های دولتی عمدتا از عوارض، مالیات ها و جرائم آلودگی ها و تخریب 
محیط زیست تأمین می شود. بیشتر این صندوق ها، نقش مهمی در توسعه 
فناوری های پاک و ایجاد اش��تغال س��بز دارند، زیرا از منابع کسب ش��ده 

برای توس��عه حفاظت از محیط زیست و تولید پاک در حوزه های مختلف 
صنعت��ی و انرژی از طریق تحقیق، توس��عه، اجرای پروژه های آزمایش��ی، 
ایجاد مش��وق های اقتصادی )مثل کمک بالع��وض و وام کم بهره(، باعث 

توانمندسازی و گسترش فعالیت های محیط زیستی می شوند.
در بیش��تر کش��ورها، درآمده��ای حاص��ل از ع��وارض و مالیات ه��ای 
محیط زیس��ت و همچنین جریمه آلودگی ها و تخریب محیط زیست صرفا 
برای حفاظت و بهسازی از محیط زیست هزینه می شوند، اما در ایران صرفا 
برای برخی از جریمه های آلودگی و تخریب محیط زیس��ت این س��ازوکار 
پیش بینی شده و قانونگذار دولت را مکلف کرده تا درآمدهای حاصل از آن 
را برای اجرای فعالیت های حفاظت از محیط زیست در اختیار دستگاه های 
اجرایی مرتبط )سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری( قرار دهد. بس��یاری از این درآمدها اما به دالیل مختلف کامال 
در اختیار این دس��تگاه ها قرار نمی گیرد. از س��وی دیگر، منابع حاصل از 
جریمه های آلودگی و تخریب محیط زیست به دلیل پایین بودن جریمه ها 
چندان زیاد نیست که بتواند تکافوی بهسازی و جبران خسارت های وارده 

بر محیط زیست را دهد.
مهمتری��ن اصلی ک��ه اهمیت صندوق ه��ای ملی محیط زیس��ت را در 
کش��ور دوچندان ک��رده، قوانین متعدد در زمینه اخ��ذ جرائم و مالیات و 
عوارض آلودگی ها و تخریب محیط زیست است. با ایجاد این نهاد می توان 
سیاس��ت گذاری مناس��بی را برای نحوه اخذ جرائ��م آلودگی ها و تخریب 
محیط زیس��ت و مالیات ها و عوارض حاکم ک��رد و برنامه های حفاظت از 
محیط زیس��ت را به ص��ورت کارآمد به اجرا درآورد. ای��ن صندوق از منظر 
کاهش فش��ارهای بین المللی بر دولت، س��ازماندهی تس��هیالت اعطایی 
فعالیت های حفاظت از محیط زیست و شفاف سازی بیشتر یارانه های دولتی 
برای حفاظت از محیط زیس��ت و همچنین شفاف س��ازی نحوه کمک های 

بین المللی در چارچوب کنوانسیون ها قابل توجیه است.
در ای��ران دولت وظایف گس��ترده ای را در حوزه های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی و زیربنایی برعهده دارد و همین امر تقاضا برای خدمات عمومی 
را به شدت افزایش می دهد. از آنجا که اکثر این خدمات و وظایف از بودجه 
عمومی دولت تأمین می شود و این منابع نیز به شدت به درآمدهای نفتی 
وابس��ته هس��تند، به همین دلیل با فراز و فرودهای قیمت نفت در برخی 
سال ها امکان تخصیص منابع برای بسیاری از این خدمات به ویژه خدمات 
مربوط به حفاظت از محیط زیست غیرممکن می شود و یا به شدت کاهش 
می یابد. بنابراین در صورتی که صندوق محیط زیست ایجاد شود و جریمه 
آلودگی ها و تخریب محیط زیس��ت و عوارض به این صندوق ریخته شود، 
منبع قاب��ل اتکایی برای حفاظت از محیط زیس��ت در بلندمدت به وجود 
می آی��د و این فعالیت ها تحت تأثیر ف��راز و فرودهای اعتبارات دولتی قرار 

نمی گیرند.

دنیا برای مقابله با آلودگی هوا چه می کند؟

چالشهایاقتصادمحیطزیست

برخی از فروشندگان مسکن با القای گرانی پس از حذف ارز ترجیحی، 
ای��ن فرصت را برای خ��روج از بازار مغتنم دانس��ته و مقداری نرخ های 
پیشنهادی را در اردیبهش��ت ماه افزایش دادند، اما برآوردها گویای آن 
است که بازار در خردادماه با افت قیمتی مواجه شده و در واقع واکنش 
خاصی به این اتفاق نداش��ته اس��ت. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر 
ته��ران پس از یک هیجان کوتاه مدت یک ماه��ه با افت قیمت روبه رو 
شده اس��ت. گزارش های میدانی نش��ان می دهد که برخی فروشندگان 
به بهانه حذف ارز ترجیحی، نرخ های پیش��نهادی را در اردیبهش��ت ماه 
افزایش دادند. این اقدام به ایجاد فضای کاذب در بازار انجامید و رش��د 
قیمت ها خارج از ظرفیت تقاضا را منجر ش��د، ام��ا از ابتدای خردادماه 
به تدریج نش��انه های حباب زدایی در بازار نمایان شده است؛ آن هم در 
شرایطی که معموال خردادماه به دلیل نزدیک شدن به فصل جابه جایی، 

ماه پررونقی در بازار مسکن محسوب می شود.
ظاهرا حذف ارز 4200 تومانی کاالهای اساسی در اردیبهشت ماه 1401 
منجر به ایجاد فضایی برای القای انتظارات تورمی در بازار امالک پایتخت 
از س��وی برخی از بخر و بفروش ها شده است. مشاوران  امالک می گویند 
که بازار نسبتا پررونقی را به لحاظ حجم معامالت در اردیبهشت ماه سپری 
کرده اند. بر این اس��اس تصوری ایجاد ش��د که هر دو طرف عرضه و تقاضا 
ب��ا نرخ های جدید کنار می آیند اما افت بازار در خردادماه، این گزاره را رد 
می کند؛ به طوری که در مواردی نرخ های پیش��نهادی مس��کن به قبل از 

گرانی های اخیر برگشته اما بازار در رکود به سر می برد.
در واقع، به دلیل رش��د تا 600 درصدی قیمت مس��کن در چهار س��ال 
گذش��ته، بازار ملک ظرفیتی برای جهش مجدد ندارد و هر نوع فش��ار به 

این بازار فقط رکود آن را عمیق تر می کند. البته به دلیل تبعیت نهاده های 
س��اختمانی از تورم عمومی، افزایش قیمت ساخت اجتناب ناپذیر است اما 
بنا به گفته کارشناسان و تحلیلگران، در مقطع فعلی همبستگی بین قیمت 
س��اخت و قیمت ها در بازار وجود ندارد. اگرچه افزایش قیمت های اسمی 
در بازار به نوعی اجتناب ناپذیر ش��ده اما به دلیل حرکت بازار مس��کن در 
محدوده کمتر از نرخ تورم، سرمایه گذاری در این بازار فعال سودآور نیست.

در عین حال، واس��طه های ملکی از رونق نسبی واحدهای نوساز خبر 
می دهند. به دلیل کاهش س��اخت و ساز و افزایش سنگین نرخ عوارض 
ساختمانی، تمایل به تولید مسکن در تهران به شدت افت کرده است. در 
نتیجه همین مسئله منجر به فشار تقاضا در واحدهای کمتر از پنج سال 
س��اخت و ایجاد فاصله قیمتی بین این گروه از واحدها با قدیمی سازها 
ش��ده اس��ت. بنابراین عمده متقاضیان به س��مت آپارتمان های قدیمی 

سوق پیدا کرده اند.
آنطور که مشاوران امالک سطح  شهر تهران می گویند در مناطق میانی، 
یافت��ن واحدهایی با قیمت های در محدوده یک میلیارد تومان به ش��دت 
دشوار شده است؛ بنابراین متقاضیان مصرفی به نوعی از بازار مناطق میانی 
حذف و به محدوده های جنوبی شهر تهران نقل مکان کرده اند. در مناطق 
میانی و ش��مالی نیز عمده خرید و فروش ها از نوع تبدیل به احسن است. 
گزارش هایی هم از کوچ سرمایه گذاران ملکی به شمال کشور حکایت دارد.

یکی از مش��اوران امالک منطقه 14 تهران با بیان اینکه سطح قیمت ها 
در اردیبهش��ت ماه به یکباره دچار تغییر ش��د، می گوید: نرخ ها نسبت به 
فروردی��ن ماه بعضا بین 10 تا 20 درصد افزایش پیدا کرد. تا حدودی هم 
خرید و فروش های س��رمایه ای رش��د کرد اما متقاضیان مصرفی واکنش 

خاصی به قیمت های جدید نش��ان ندادند. در واقع خریداران واقعی، پولی 
ندارند که بخواهند اقدام به خرید کنند. فقط کسانی که قصد سرمایه گذاری 
بلندمدت دارند یا افرادی که می خواهند خانه خود را بزرگ تر کنند، در بازار 
حضور دارند. معامالت از نوع تبدیل به احس��ن هم مش��کالت خاص خود 
را دارد. اگر فاصله قیمتی بین خانه قبلی و خانه جدید مدنظر، زیاد ش��ود 
تبدیل هم امکان پذیر نخواهد بود. نتیجه کلی این اس��ت که بازار مسکن 

ظرفیت رشد ندارد.
در ارتب��اط با اث��رات اصالح نظام یاران��ه ای بر بازار مس��کن نیز یک 
کارش��ناس اقتصاد مس��کن، حذف ارز ترجیحی را در قیمت تمام شده 
س��اخت بی تاثیر می داند و می گوید: تورم عمومی ممکن است در قیمت 
مصالح س��اختمانی اثرگذار باش��د اما بازار ظرفیت رشد ندارد. به گفته 
مهدی س��لطان محمدی، سال گذشته بازار مس��کن کمتر از نرخ تورم 
رش��د کرد و امس��ال هم این روند ادامه می یابد. ش��واهدی نیز مبنی بر 

افزایش سنگین قیمت دیده نمی شود.
او درخصوص پیش بینی بازار مسکن در ادامه سال 1401 می افزاید: در 
حال حاضر شواهد تاییدکننده ای برای برخی ادعاها مبنی بر رشد سنگین 
قیمت در آینده نزدیک دیده نمی شود. قیمت مسکن در سال گذشته رشد 
نس��بتا مالیمی داشت. سناریوی محتمل این است که در سال جاری هم 
این روند تداوم داشته باشد. البته ممکن است نوساناتی دیده شود. مثال در 
اسفند افزایش ش��دید قیمت را داشتیم اما در فروردین کاهش پیدا کرد. 
در اردیبهش��ت احتم��اال با مقداری افزایش مواجه ش��ده ایم که البته آمار 
هنوز بیرون نیامده اس��ت. این نوس��انات جزئی در یک بازار نسبتا باثبات 

اتفاق می افتد.

افزایش خودسرانه قیمت ها به بهانه اصالح نظام یارانه ای

اقدامات مشکوک در بازار مسکن

نگـــاه

معجزه اقتصادی چین چطور رخ داد؟
الگوی چینی توسعه

توسعه یافتگی، آرمان و رویای همه کشورها در طول تاریخ بوده، اما هر 
کدام س��بک و س��یاق متفاوتی را برای رسیدن به توسعه دنبال کرده اند. 
یکی از بهترین مثال ها در این زمینه، الگوی چینی توس��عه است و آنچه 
که امروز تحت عنوان »معجزه رش��د و توسعه اقتصادی چین« از آن یاد 
می شود. در حال حاضر، کمتر رخداد و اتفاقی در سطح بین المللی وجود 
دارد که پای اژدهای زرد در میان نباش��د. چین موضوع خبرس��از جهان 
اس��ت و آخرین خبرس��ازی این قدرت نوظهور جهانی به اجرای سیاست 
»کووید صفر« و قرنطینه ش��هرها در این کش��ور برمی گ��ردد که باعث 

کندشدن آهنگ رشد اقتصاد چین و جهان خواهد شد.
پرس��ش این است که »معجزه اقتصادی چین« چگونه رقم خورد و آیا 
الگوی چینی توسعه در کشورهای دیگر از جمله ایران امکان پذیر است؟ 
بررسی ها نشان می دهد چین برای رسیدن به توسعه پایدار، چهار مرحله 
را سپری کرده و بهبود محیط کسب وکار، یکی از مهمترین اجزای برنامه 
اصالحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در این کشور طی 40 سال گذشته 
بوده اس��ت. نتیجه این رویکرد همانا جذب حجم عظیم سرمایه خارجی 
و کمک به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور بوده و در 40 سال 
زمان سپری شده از آغاز انجام اصالحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در 
چین، این کش��ور تعهد خود به بهبود محیط کسب وکار را همواره حفظ 

کرده است.
چین در مرحله اول بین س��ال های 1979 ت��ا 1991 میالدی، به این 
موضوع فکر کرد که توسعه نمی تواند جدا از سایر مناطق جهان رخ دهد. 
مرحله دوم اصالحات از س��ال 1992 تا 2001 ش��روع شد که اصالحات 
بازارمحور در دستور کار قرار گرفت و در مرحله سوم بین سال های 2002 
تا 2012 اصالحات هدایت شده با قوانین بین المللی در محیط کسب و کار 
چین مدنظر قرار گرفت. نهایتا در مرحله چهارم که از سال 2013 تااکنون 
ادامه دارد، چین با اصالحات نظام مند توانسته 65 پله در شاخص سهولت 

کسب وکار بانک جهانی صعود کند.
براس��اس گزارش��ی که مرکز پژوهش ه��ای اتاق ایران منتش��ر کرده، 
اگر چ��ه اصالح��ات اقتص��ادی در چه��ار دوره متوال��ی در چین صورت 
گرفته، اما مضامین این اصالحات یکس��ان و مبتنی بر پنج محور »جذب 
س��رمایه گذاری خارجی«، »اخذ مالیات ترجیحی«، »کاهش بوروکراسی 
دولتی«، »تمرکززدایی از دولت« و »بهبود س��طح آزادی اقتصادی« بوده 
اس��ت. مواردی که در چهار دهه به طور مس��تمر در معرض اصالح مداوم 
بوده و زمینه ارتقای 65 رتبه ای چین در بهبود محیط کسب و کار را فراهم 
کرده اس��ت. این مطالعه که از گزارش یک موسس��ه پژوهشی در چین با 
عنوان »گزارش بهبود محیط کس��ب وکار در چین: فعالیت ها و تجربه ها« 
ترجمه ش��ده است، نش��ان می دهد بهبود محیط کسب و کار در چین به 
لطف اجرای مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و نه یک چک لیست از 
اقدامات به دست آمده است. اصالح قوانین و استواری مالکیت خصوصی، 
توسعه سیاست های تجاری، اولویت دادن به جذب سرمایه گذاران خارجی 
و کاس��تن از حجم مداخالت دول��ت در اقتصاد از جمله مواردی بوده که 
زمینه ساز صعود چین به جایگاه سی ویکم شاخص انجام کسب وکار بانک 
جهانی ش��ده اس��ت. در این مس��یر، تجدیدنظر و اصالح 3 هزار قانون و 
سیاست نامناسب در حوزه اقتصاد و حقوق مالکیت، از اقدامات قوی دولت 

چین در بهبود محیط کسب و کار بوده است.
چی��ن در دو مقطع توانس��ته جهش ه��ای بزرگی را در ش��اخص های 
کس��ب وکار تجربه کند. در دوره نخس��ت که س��ه مرحله داشت، به مدد 
پیوستن به اقتصاد جهانی و بارگزاری دامنه ای از تغییرات حقوقی، چین 
به جمع 100 کشور نخست جهان پیوست و در دوره دوم یا مرحله چهارم 
نیز با تقویت مسیر قبلی، خود را به رتبه 31 جهان رساند. گزارش مذکور 
نش��ان می دهد س��ه دوره اصالحات اقتصادی چین در فاصله س��ال های 
1979 تا 2012 کمک کرده تا جایگاه چین تا رتبه 96 جهان در شاخص 
کسب وکار صعود کند. اوج کار دولت چین در بهبود محیط کسب و کار اما 
در دوره چهارم رخ داده اس��ت. افزایش عمق اصالحات در چهارمین دوره 
که در فاصله سال های 2013 تا امروز اجرا شده، تحولی همه جانبه را در 
این کش��ور ایجاد کرده؛ به طوری که ضمن صعود 65 پله ای در ش��اخص 
کسب وکار، چین را به دوازدهمین کشور جهان در زمینه دسترسی به برق 

و پنجمین کشور جهان در زمینه عمل به قراردادها تبدیل کرده است.
بنابراین نقش محیط کس��ب وکار در فرآیند توسعه بسیار مهم است، 
زیرا رابطه مثبت و مس��تقیمی بین محیط کس��ب و کار با بس��یاري از 
اثرات خارجی توس��عه اقتصادي از جمله فرصت هاي اشتغال، ایجاد و به 
اش��تراک گذاري ثروت، صادرات و همچنین توسعه اقتصادي و منطقه اي 
مت��وازن و م��وارد دیگر وج��ود دارد. دول��ت چین از زم��ان اصالحات و 
گش��ایش هاي سال 1978، توجه مداومی به س��اخت یک دولت بازارگرا 
داشته است. در طول سال هاي اخیر، دولت چین یک بسته اصالحی عمده 
را پیشنهاد کرده که بر تمرکززدایی، مقررات زدایی و خدمات بهبودیافته 
تاکید دارد. فرآیند تمرکززدایی س��عی دارد قدرت را به دولت هاي محلی 
تفوی��ض کرده و لغو اختیارات دولت را بدون زمینه هاي حقوقی ش��فاف 
انج��ام دهد. مقررات زدایی و مقررات گذاري به ش��کل م��وازي ارتقا داده 
می ش��ود. فرآین��د مقررات زدایی س��عی دارد دولت را از انج��ام اقدامات 
بی��ش از حد اقتص��ادي و اجتماعی براي برقراري س��لطه بازار در زمینه 
تخصیص منابع و استقالل اجتماعی باز دارد. مثال فهرست هاي منفی در 
زمینه هایی مانند تایید پروژه هاي س��رمایه گذاري به کار گرفته می شوند. 
فرآیند مقررات گذاري نیز س��عی دارد از طریق ابزارهاي نوآورانه اي چون 
نظارت الکترونیکی، بازدهی و اثربخشی را افزایش داده و هزینه هاي تایید 
را کاهش دهد. دولت خدمات محور قصد دارد مثال با کاهش فرآیندهاي 
اداري از طریق فروشگاه هاي پنجره واحد، کیفیت و بازده خدمات را بهبود 
دهد. اصالحاتی از این دست، به بهبود محیط کسب و کار چین و تثبیت 
رشد اقتصادي در محیط بسیار پیچیده جهانی، کمک زیادي کرده است.

اگرچ��ه چین پیش��رفت هایی در اصالح محیط کس��ب و کار داش��ته، 
اما دولت این کش��ور به خوبی می داند که موفقیت هاي گذش��ته ضامن 
موفقیت هاي آتی نخواهد بود. بهبود محیط کسب وکار یک فرآیند مستمر 
اس��ت و چین در چارچوب سهولت انجام کسب و کار هنوز از کشورهای 
پیش��رفته دیگر در زمینه هایی مثل پرداخت مالیات و تجارت بین مرزي 
عق��ب بوده و فضاي بزرگی براي پیش��رفت وج��ود دارد. نکته مهم دیگر 
اینکه در کنار آموزش و به اشتراک گذاري تجارب چین بایستی به چالش 
»تناس��ب نهادي« نیز توجه ش��ود؛ چراکه نهادها و فعالیت هاي موثر در 
یک کش��ور چه بسا نتایج متفاوتی را براي کشوري دیگر به همراه داشته 
باشد. بنابراین کشورهاي دیگر، زمانی که به تجربه چین رجوع می کنند، 
باید بافتارها و شرایط خود را کامال در نظر بگیرند و اقدامات مداخله اي و 

استراتژي هاي نظارتی مناسبی را براي خود طراحی کنند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه

11 خرداد 1401

شماره 2024



فرص��ت امروز: اگرچه کش��ورهای جهان در طول س��ال های گذش��ته 
مس��یرهای صنعتی متفاوت��ی را طی کرده اند، اما در همه آنها، سیاس��ت 
صنعت��ی، نقش اصلی را در تحول اقتصادی ایفا ک��رده و هیچ کدام بدون 
دس��تیابی به »تولید کارخانه ای شکوفا« به توسعه و رفاه دست نیافته اند؛ 
به طوری که کش��ورهای آلمان و آمریکا و ژاپن به عنوان صنعتی ش��دگان 
اولیه، چین و برزیل و مالزی به عنوان صنعتی شدگان جدید و کشورهای 
اندونزی و ویتنام و اتیوپی به عنوان صنعتی ش��دگان نوظهور، پیش��رفت 
اقتصادی خود را کامال مدیون ش��کوفایی صنعتی هس��تند. در ایران اما با 
وجود اینکه ساالنه حجم عظیمی از منابع در قالب   های مختلف به سمت 
صنایع هدایت ش��ده تا توس��عه تولیدات صنعتی رقم بخورد، اما متاسفانه 
سیاس��ت های حمایتی دولت ها از صنایع به خطا رفته و شکس��ت خورده 

است.
نتایج یک گزارش رسمی نشان می دهد گرچه سهم ارزش افزوده صنعتی 
کارگاه های صنعتی دارای 100نفر کارکن و بیشتر، حدود 80درصد مجموع 
ارزش افزوده صنعتی کارگاه های صنعتی دارای 10نفر کارکن و بیشتر است 
و بیشترین بهره وری را در میان کارگاه های صنعتی دارند، اما رویکرد کشور 
در تولید محصوالت صنعتی به سمت محصوالت منبع محور )65.8 درصد( 
بوده است؛ این یعنی سیاست های حمایتی دولت از صنایع و معادن کشور 
نه تنها در صنایع کوچک و متوس��ط بلکه در صنایع بزرگ نیز به توس��عه 
تولیدات با ارزش افزوده و فناوری باال منجر نشده است. در مجموع، صنایع 
کش��ور به دالیل 9 گانه هنوز به سطح مناسبی از بلوغ نرسیده اند و پیوند 
عمیقی میان بنگاه   های بزرگ با صنایع کوچک و متوسط برقرار نشده است.

چرا صنایع کشور به بلوغ نرسیده اند؟
بازوی پژوهشی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا صنایع در ایران به 
بلوغ نرسیده اند؟ به 9 دلیل اشاره می کند و می نویسد: به 9 دلیل مختلف، 
صنایع کشور هنوز به سطح مناسبی از بلوغ نرسیده اند و پیوند عمیق میان 
بنگاه   های بزرگ با صنایع کوچک و متوس��ط برقرار نشده و این امر سبب 
ش��ده است تا حجم عظیمی از واحدهای تولیدی که طی فرآیندی دشوار 
خلق و تاس��یس می   شوند، در مس��یر توسعه زمین   گیر شوند و امکان بلوغ 
را پیدا نکنند. عواملی نیز که زمینه   س��از ناکامی در تحقق توسعه صنعتی 
ش��ده اند، مشخص هس��تند. دو معیار نویس��ندگان گزارش برای تحلیل 
وضعیت بنگاه   های صنعتی کش��ور، سطح پیشرفت صنایع از زوایای روابط 
عمودی و افقی است. در سطح افقی به ترتیب مسائلی نظیر شاخص   های 
توس��عه   یافتگی، میزان صنعتی بودن، کیفیت محصوالت تولیدی، س��طح 
تخصص   یافتگی، مهارت نیروی کار و سطح فناوری در خوشه   های صنعتی، 
شش عاملی هستند که مدنظر این گزارش بوده اند. در سطح عمودی هم 
مسائلی نظیر بهره   وری بنگاه، وابستگی به واردات و بالغ   شدگی صنایع مورد 

پرس��ش قرار گرفته اند. نتیجه کلی اینکه صنایع ایران به دالیلی که اشاره 
ش��د، دیرتر از زمان مدنظر به بلوغ رس��یده اند و اقتصاد از همین ناحیه با 
چالش   های بسیاری روبه رو خواهد شد. تولیدات با کیفیت پایین، بنگاه   های 
بی   بهره از صرفه مقیاس، صنایع فاقد ش��بکه   ها و خوشه   های توسعه   یافته، 
تولیدات با س��طح فناوری نازل، اش��تغال زایی اندک برای نیروهای ماهر و 
متخصص در کنار بهره   وری اندک بخش صنعت، نیاز شدید به واردات مواد 
و قطعات خارجی در کنار عدم بلوغ همگی از نشانه   های بن   بستی است که 

کشور در زمینه توسعه صنعتی با آنها دست به گریبان است.
عدم گذار به موقع و صحیح صنایع به بلوغ موجب می شود منابع عظیمی 
که صرف تاس��یس و تثبی��ت بنگاه   های صنعتی می ش��ود، نتایج مدنظر 
سیاست گذار را به بار نیاورد. شواهد گزارش مرکز پژوهش   ها نشان می دهد 
ک��ه حجم عظیمی از بنگاه   های صنعتی کش��ور مراحل بل��وغ را به خوبی 
طی نکرده اند و در دو مس��یر کلی منحرف می   ش��وند. ای��ن بنگاه   ها یا به 
سمت حذف از بازار و مرگ زودرس می   روند یا اینکه به سمت فعالیت در 
بازارهای غیررس��می منحرف می   شوند. در حالی سهم کارگاه های کوچک 
در سال های مورد بررسی )88 تا 96( تقریبا رو به افزایش و به طور متوسط 
حدود 80درصد بوده که س��هم کارگاه های متوسط و بزرگ کشور تقریبا 
روبه کاهش و به طور متوسط حدود 20درصد بوده است. این موضوع نشان 
می دهد که مراحل بلوغ بنگاه های کوچک و ارتقای آنها به بنگاه متوس��ط 
با موفقیت انجام نش��ده اس��ت. همچنین تنها 12درصد از مجموع تولید 
بنگاه   های صنعتی کل کشور کیفیت باالیی داشته و مابقی تولید در سطوح 
متوسط و پایین از خط تولید خارج شده   اند. از سوی دیگر، 5 درصد صنایع 
کشور در تراز صنایعی با سطح مکانیزاسیون باال هستند. ضمن اینکه تنها 
5درصد نیروهای کار ش��اغل در صنایع کش��ور از افراد ماهر هستند. نکته 
حائز اهمیت این است که تنها یک درصد از فناوری مورد استفاده واحدها 
در خوشه   های کسب وکار در کشور، فناوری پیشرفته و باالست و 45درصد 

واحدها از فناوری پایین استفاده می کنند.
کم و کیف شکست سیاست حمایتی

صنای��ع ایران به دالی��ل متع��ددی از جمله تخصص   یافتگ��ی اندک و 
اش��تراک   گذاری پایین، ش��کاف ج��دی در زمینه کیفی��ت تولید و صرفه 
مقیاس دارند. طب��ق ارزیابی مرکز پژوهش ها، تالش سیاس��ت گذار برای 
ایجاد ش��بکه    توسعه خوشه   ای در کشور موفقیت   آمیز نبوده، به طوری که 
79 درصد خوشه   های کسب وکار کشور در مراحل جنینی و در حال توسعه 
هستند. از آنجا که تنها 21درصد خوشه   های شناسایی شده، خاتمه یافته    و 
به سطحی مطلوبی از توسعه   یافتگی رسیده  اند، می   توان گفت در این بخش 
هم وضعیت چندان مطلوب نیس��ت. به گفته نویسندگان گزارش، بررسی 
وضعیت، شناس��ایی نقاط ضعف و ارائه راهکار درخصوص س��اختار روابط 

افقی و عمودی الیه   های مختلف بنگاهی در صنایع کشور حائز اهمیت بوده 
و شبکه   سازی افقی به عنوان ساختار مطلوب روابط به شش دلیل مختلف 
که پیشتر اشاره شد، مورد توجه قرار گرفته است. شبکه   سازی عمودی نیز 
با تکیه بر تحلیل س��ه شاخص بلوغ بنگاه، بهره   وری کارگاه   های صنعتی و 

وابستگی وارداتی تولید ارزیابی شده است.
وقوع چنین وضعیتی در س��طح صنایع کش��ور به دو اتفاق کلی منجر 
ش��ده است؛ نخست اینکه SMEها به عنوان واحدهای کوچک و متوسط 
از ظرفی��ت پایینی در تولید ارزش افزوده برخوردارند و دیگر اینکه س��طح 
وابس��تگی صنایع بزرگ و مصرفی کش��ور به خارج بسیار باالست. صنایع 
مصرفی در کش��ور نتوانس��ته   اند نقش موثری در تحریک بازار محصوالت 
واسطه   ای داشته باش��ند، به طوری که کاالهای نهایی ساخت   محور نظیر 
رادیو و تلویزیون، ماشین   آالت مکانیکی، ماشین   آالت اداری و ابزار پزشکی 
باالترین ضریب وابس��تگی وارداتی به تجهیزات سرمایه   ای را داشته   اند که 
موجب افزایش وابس��تگی وارداتی تولیدات صنعتی شده است. همچنین 
ش��اخص توانمن��دی خل��ق ارزش اف��زوده درخصوص صنای��ع مصرفی و 
سرمایه   ای ازجمله تولید ماشین   آالت و تجهیزات طبقه   بندی نشده )صنعت 
ماشین   آالت مکانیکی( کاهش یافته و تولید مبلمان با کاهش مواجه بوده 
که در این صورت، موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و به 
تبع آن، نقش ضعیف کاالهای نهایی در تحریک بازار محصوالت واسطه   ای 
در زنجی��ره صنایع مختلف خواهد ش��د و عمال یکی از دالیلی اس��ت که 
موجب عدم ش��کل   گیری ساختار مطلوب روابط توسعه   یافته و شبکه   سازی 

عمودی در صنایع کشور می شود.
نکته مهم دیگر، سهم ارزش   افزوده صنعتی کارگاه   های صنعتی 100نفر 
کارکن و بیش��تر اس��ت. این بنگاه ها که مالک ح��دود 80درصد مجموع 
ارزش   افزوده صنعتی کارگاه   های صنعتی 10نفر کارکن و بیش��تر کش��ور 
هستند، بیشترین بهره   وری را در میان کارگاه   های صنعتی دارند، اما رویکرد 
کشور در تولید محصوالت صنعتی به سمت محصوالت منبع   محور )65.8 
درصد( بوده که نشان می دهد سیاست   های حمایتی دولت منجر به توسعه 
تولیدات با ارزش   افزوده و فناوری باال نه تنها در صنایع کوچک و متوس��ط 
بلکه در صنایع بزرگ نیز نش��ده اس��ت. نکته دیگ��ر درخصوص وضعیت 
بنگاه   ه��ای کوچک اینکه با وجود س��هم عمده 80درص��دی کارگاه   های 
صنعت��ی 10 تا 49 نفر کارکن از تعداد کل بنگاه   های صنعتی در کش��ور، 
س��هم اش��تغال، ارزش   افزوده و ارزش س��رمایه گذاری این واحدها به کل 
کارگاه   های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر کشور بسیار پایین و به ترتیب 
27، 14 و 16 درصد اس��ت. از طرفی، با وجود تاکیداتی که در برنامه   های 
چهارم، پنجم و ششم توسعه درخصوص حمایت و توسعه این بنگاه   ها شده، 

تاکنون سازوکار معینی تبیین نشده است.

چرا سیاست های حمایتی از صنایع شکست خورد؟

گلوگاههایتوسعهصنعتیایران

قائم مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و ساالنه برای کنترل پایه پولی، 
رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم کشور خبر 
داد و گف��ت برای کنترل ت��ورم باید تمامی بخش ها اع��م از دولت، بانک 
مرکزی، بانک ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام 

بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
اصغر ابوالحسنی در دومین روز از بیست و نهمین همایش سیاست های 
پول��ی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثب��ات مالی در بانک مرکزی 
برگزار ش��د، مولفه های ایجاد تورم را در چهار بخش تش��ریح کرد و افزود: 
عامل اول تورم را می توان در بخش عرضه جس��ت وجو کرد. بخش واقعی 
اقتصاد ایران دارای اش��کاالت س��اختاری اساسی است و برخی مواقع چه 
با قانونگذاری و چه با سیاس��ت گذاری نادرس��ت مانند نظام قیمت گذاری 
دس��توری، عوارض گمرکی، س��رکوب قیمتی در بخش کاال و خدمات و... 
به این بخش ش��وک نیز وارد ش��ده و منجر به ش��کاف در بخش عرضه و 
تقاضا شده و تورم ایجاد می شود. همچنین برآورد درستی از پتانسیل های 
بخش تولید که به س��رعت به تقویت بخش عرضه شود، موجود نیست و 
از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم؛ در 
حالی که تزریق مناب��ع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز 

تورم می شود.
قائ��م مقام بانک مرکزی، دومین عامل ایج��اد تورم را در بخش تقاضا و 
مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و توضیح داد: در بخش تقاضا عمده 
مطالع��ات در خصوص تورم و به خص��وص پول گرایان بر حجم نقدینگی 
تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده ای پولی می دانند. ولی بررس��ی ها نشان 
می دهد در ایران و کش��ورهای نفتی این مش��کل بیشتر از ناحیه ناترازی 
در درآمد و مخارج بخش دولتی ناش��ی شده است؛ چراکه دولت ها بخش 
بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در 

بخش ترازنامه بانک های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه 
تورم شده است. بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک ها 
و عدم استقالل سیاست گذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.

طبق اعالم بانک مرکزی، او با طرح این سوال که آیا رشد 28.7 درصدی 
نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در 
این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم 
آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رش��د اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد 

داشت.
ابوالحسنی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه ریزی در اقتصاد ایران 
افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هرساله 
میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این 
به معنای بزرگتر شدن هرساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی 
منابع بودجه تامین نش��ود منجر به کس��ری بودجه و بروز بی انضباطی در 

دولت و در نتیجه تورم می شود.
وی با اش��اره ب��ه اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان اس��تقرار دولت 
س��یزدهم عنوان کرد: در جلس��ات و تعامل با دولت توانس��تیم دولت را 
منضبط تر ببینیم و عالوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه های ابتدایی 
س��ال جاری نیز دولت از تنخواه اس��تفاده نکرده است. ادامه روند انضباط 
مالی دولت می تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند. از س��وی دیگر 
دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره 35 و چه 
در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت 
کند. به گفته ابوالحس��نی، نگاهی به متغیرهای کالن پولی در 20 س��ال 
گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید 
ناخالص حقیقی و... نشان می دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم 
نخواهد شد و باید با تغییر سیاست ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع 

سیاس��ت گذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای 
کنترل این موضوع برنامه ماهانه و ساالنه داریم.

قائم مقام بانک مرکزی، درخصوص مواضع فعال سیاس��ت گذار پولی در 
س��ال 1401 گفت: کمیته پایش پایه پول��ی از بهمن ماه 1400 در بانک 
مرکزی تشکیل شده و در آن تحوالت پایه پولی به دقت مراقبت می شود. 
همچنی��ن کمیت��ه مدیریت نقدینگی ب��ا حضور اعضایی از نهاد ریاس��ت 
جمهوری، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس برای ایجاد هماهنگی 
در اتخاذ تصمیم های کالن سیاس��تی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات 
می توان تش��کیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای 

تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه اشاره کرد.
او عامل س��وم تش��دید تورم را انتظارات تورمی برش��مرد و اضافه کرد: 
اقتص��اد سیاس��ی و محدودیت های تحریم��ی منجر به ب��روز رفتارهای 
اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارات تورمی 
در کش��ور شده اس��ت که به سرعت ش��کل می گیرد و به سختی از بین 
می رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. حدود 
نیم��ی از تورم در ای��ران را با انتظارات تورمی می توان مرتبط دانس��ت و 
بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد وقتی 10 سال پیش نرخ تورم 31 
درصد بوده، 14 درصد از آن ناش��ی از انتظارات تورمی بوده است. همین 
امروز که طرح مردمی س��ازی یارانه ها انجام ش��ده، بیش از آنکه افزایش 
قیمت ها ناش��ی از افزایش قیمت نهاده های تولید باش��د ناشی از افزایش 

انتظارات تورمی است.
وی عام��ل چهارم را عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج 
از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش 
قیمت نهاده های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با 

آن، کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.

قائم مقام بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و ارزی اعالم کرد

اصالح نظام بانکی و کنترل اضافه برداشت بانک ها

بانکنامه

با رشد 30 هزار تومانی در روز سه شنبه
سکه به 15 میلیون تومان رسید

قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با 30 هزار تومان افزایش 
در روز سه ش��نبه به 15 میلیون تومان رس��ید. سکه تمام بهار آزادی 
ط��رح قدیم نیز با قیمت 14 میلیون و 500 هزار تومان معامله ش��د. 
نیم سکه 8 میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه 5میلیون و 400 هزار 
تومان و س��که یک گرمی 3میلیون توم��ان قیمت خورد. در بازار طال 
نی��ز ن��رخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلی��ون و 428 هزار تومان 
رس��ید و قیمت هر مثقال طال 6 میلیون و 187 هزار تومان شد. اُنس 
جهان��ی طال نیز ب��ا قیمت یک هزار و 857 دالر و 13 س��نت معامله 
ش��د. همچنین قیمت دالر در صرافی های بانکی با 32 تومان افزایش 
با رقم 25 ه��زار و 959 تومان به فروش رفت. قیمت فروش یورو نیز 
در صرافی های بانکی با س��ه تومان افزایش به 28 هزار و 192 تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 25 هزار و 700 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 911 تومان اعالم شد.

تورم در استان ها به چند درصد رسید؟
جغرافیای استانی تورم در میانه بهار

بیشترین نرخ تورم 12 ماهه در اردیبهشت ماه امسال در استان کهگیلویه 
و بویراحمد با 46.7 درصد و کمترین آن در سیستان و بلوچستان با 33.6 
درصد ثبت ش��ده اس��ت. طبق اعالم مرکز آمار ایران، ن��رخ تورم 12 ماهه 
منته��ی به اردیبهش��ت ماه 1401 ب��رای خانوارهای کش��ور به عدد 38.7 
درصد رس��ید. در اردیبهشت ماه عدد ش��اخص کل برای خانوارهای کشور 
)100=1395( به 429.6 رس��ید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش 
نش��ان می دهد. در این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کش��ور 
مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و البرز با 5.4 درصد و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با 0.7 درصد است. درصد تغییر 
ش��اخص کل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای کش��ور 39.3 درصد اس��ت. بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اس��تان مازندران با 45.7 درصد و کمترین آن مربوط به اس��تان 
سیس��تان و بلوچستان با 32.6 درصد است. در اردیبهشت ماه 1401 عدد 
ش��اخص کل برای خانوارهای ش��هری )100=1395( به 424.4 رسید که 
نسبت به ماه قبل 3.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 5.8 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  خوزستان با 0.9 درصد 
است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای شهری کشور 39.2 درصد است. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه خانوارهای ش��هری مربوط به استان مازندران با 45.1 درصد 
و کمترین آن مربوط به اس��تان های خوزس��تان و سیستان و بلوچستان با 
33.5 درصد اس��ت. ن��رخ تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهش��ت ماه 1401 
برای خانوارهای شهری به عدد 38.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 
ماهه مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ب��ا 45 درصد و کمترین آن  
مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 33.5 درصد است. در اردیبهشت 
ماه همچنین عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی )100=1395( به 
459.2 رس��ید که نس��بت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش داشته است. در 
این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روس��تایی مربوط به استان  
هرمزگان با 9.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان زنجان 
با منفی 1.3 درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روس��تایی 40.1 درصد اس��ت، 
بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان  کهگیلویه و بویراحمد 
با 47.8 درصد و کمترین آن مربوط به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان با 

30.6 درصد است.

پادشاه رمزارزها صعودی باقی می ماند؟
ارزش واقعی بیت کوین در سال 2022

بیت کوی��ن هفته جدید را پس از نزول خود در ماه مه، با وضعیت 
خوبی آغاز کرد و به نظر می رسد که این سکه روند صعودی مناسبی 
پیدا کرده، اما این س��یر صعودی چقدر می تواند ادامه داشته باشد؟ 
بسیار بعید است که در این هفته شاهد یک روند صعودی قابل توجه 
برای بیت کوین باشیم. هرچند افزایش ارزش به باالی 30 هزار دالر 
نش��انه خوبی است، اما بیت کوین همچنان در زیر محدوده مقاومت 
حیاتی حدود 30 هزار و 750 دالر س��رکوب می شود. آخرین باری 
که بیت کوین تالش کرد این قیمت را بش��کند، در نهایت به شدت 
س��قوط ک��رد و در حدود 28 ه��زار و 500 دالر پایی��ن آمد. با این 
ح��ال، اگر گاوه��ا بتوانند در روزهای آینده ب��ه اندازه کافی حرکت 
کنن��د تا س��که را به ب��االی 30 هزار و 750 دالر برس��انند، ممکن 
است ش��اهد افزایش ارزش بیت کوین باش��یم و در حدود 32 هزار 
و 500 دالر بمانیم. این افزایش حدود 10 درصد نس��بت به قیمت 

فعلی خواهد بود.
به گزارش کوین، با این حال فعال شاهد افزایش بیشتر از 32 هزار 
و 500 دالر نیس��تیم. احساس��ات کلی در بازار آنق��در تغییر نکرده 
است که نشان دهد در این هفته بیت کوین برای یک روند صعودی 
آماده است. در عوض، سکه از نوسانات معمولی عبور خواهد کرد اما 
همچنان می تواند تا پایان هفته، باالی 30 هزار دالر باقی بماند. در 
مورد بیت کوین که امس��ال به 100 هزار دالر برسد، مطالب زیادی 
گفته ش��ده اما این امر بسیار بعید است. برخی از کارشناسان اشاره 
کردند که بیت کوین می تواند سال را با حدود 38 هزار دالر به پایان 
برساند. همچنین این احتمال وجود دارد که سکه بتواند به 50 هزار 
دالر نیز برسد. همه چیز بستگی به این دارد که احساس ریسک در 

بازار با چه سرعتی کاهش یابد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.31 
تریلیون دالر برآورد می ش��ود که این رقم نسبت به روز قبل 5.62 
درصد بیش��تر ش��ده اس��ت. در حال حاضر 45.94 درصد کل بازار 
ارزه��ای دیجیتالی در اختی��ار بیت کوین بوده که در یک روز 0.22 
درصد افزایش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 
ساعت گذشته 92.79 میلیارد دالر است که 79.66 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. حجم کل در امور مالی غیرمتمرک��ز در حال حاضر 
8.25 میلیارد دالر اس��ت که 8.89 درصد از کل حجم 24 س��اعته 
ب��ازار ارزهای دیجیتال اس��ت. حجم تمام س��که های پایدار اکنون 
81.59 میلیارد دالر است که 87.93 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.
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ثبت سفارش از امروز آغاز می شود
عرضه 2 خودروی پرطرفدار در بورس کاال

هجدهم خردادم��اه دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی در تاالر خودروی 
بورس کاال عرضه می ش��وند. بر این اساس، ثبت سفارش این دو خودرو از 
روز چهارشنبه 11 خردادماه آغاز شده و هر کدملی تنها می تواند یک ثبت 
سفارش ایجاد کند. براساس اطالعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کاال، 430 
دس��تگاه فیدلیتی و دیگنیتی 18 خرداد در تاالر حراج باز عرضه می شود 
ک��ه طبق جزییات اعالم��ی، عرضه برای 150 دس��تگاه فیدلیتی 7 نفره، 
150 دستگاه فیدلیتی 5 نفره و 130 دستگاه دیگنیتی خواهد بود. قیمت 
پایه فیدلیتی 7 نفره؛ 803 میلیون و 500 هزار تومان و فیدلیتی 5 نفره؛ 
789 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و بهمن موتور دیگنیتی را با 
قیمت 843 میلیون و 500 هزار تومان روی تابلوی معامالتی خواهد برد. 
همچنین به قیمت های پایه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده برمبنای قیمت 
نهایی فروش، هزینه های مالیات و عوارض شماره گذاری، هوشمندسازی 
کارت خودرو، خدمات پس��ت، تولید پالک و شماره گذاری و بیمه شخص 
ثالث اضافه می شود. پیشدریافت برای خرید خودرو در بورس کاال فعال 30 
درصد از طریق همان حس��اب وکالتی تعیین شده است. معامالت عرضه 
خ��ودرو در ب��ورس کاال در تاالر حراج باز ص��ورت می گیرد و هر کد ملی 
تنها می تواند یک ثبت س��فارش ایجاد کند. ثبت سفارش عرضه جدید دو 
خودروی پُرطرفدار فیدلیتی و دیگنیتی از امروز چهارشنبه  آغاز می شود و 
تا ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 18 خرداد )روز معامله( ادامه 
دارد. گفتنی اس��ت از ابتدای عرضه خودرو در بورس کاال در مجموع 139 
کارا شامل 81 دستگاه کارا دو کابین و 58 دستگاه کارا تک کابین معامله 
شد. نخستین عرضه در 28 اردیبهشت صورت گرفت و در معامالت انجام 

شده کارا حدود 10 میلیون تومان زیر قیمت بازار آزاد معامله شد.

تهران رکورددار بیشترین آسیب شغلی است
سهم باالی صنعت از آسیب شغلی

نتایج یک گزارش نش��ان می دهد که بیش��ترین آسیب شغلی در سال 
گذشته در بخش های صنعت و ساختمان اتفاق افتاده و استان های تهران، 
اصفهان و خراس��ان رضوی رکورددار بیشترین حادثه شغلی و مصدومیت 
کاری بوده اند. آس��یب شغلی به آسیب فیزیکی به بافت های بدن به دلیل 
بروز یک حادثه ش��غلی یا مواجهه با عوامل استرس زا در محیط کار گفته 
می ش��ود. آسیب های ش��غلی می توانند در اثر خطرات شغلی ناشی از کار 
اع��م از فیزیکی، مواد ش��یمیایی یا زیست شناس��ی از قبی��ل دما، گزش 
حشرات، مواد شیمیایی خطرناک، پرتو و فرسودگی شغلی به وجود آیند. 
بی تردی��د کم توجهی ب��ه مقوله ایمنی و حفاظ��ت کار، افزایش حوادث و 
 آسیب دیدگی های شغلی را به دنبال دارد و هرگونه حادثه ناشی از کار، ولو 
جزئی موجب درد و ناراحتی فرد حادثه دیده و اعضای خانواده او می شود.

برآورده��ای جهانی حاکی از آن اس��ت که س��االنه بی��ش از 350 هزار 
مرگ و میر در محل کار و بیش از 270 میلیون آس��یب در محل کار رخ 
می دهد. حال طبق گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، تعداد 
آسیب های شغلی در ایران بین س��ال های 1398 تا 1400، روند کاهشی 
داش��ته است؛ به طوری که از 12 هزار و 847 نفر � حادثه در سال 1398 
به 8931 نفر � حادثه در سال 1400 رسیده که از این میزان 96.7 درصد 

مربوط به مردان و تنها 3.3 درصد مربوط به زنان است.
در بررس��ی تعداد آسیب های شغلی ثبت ش��ده مشموالن قانون کار بر 
حسب فعالیت های عمده اقتصادی مشخص شد که بیشترین آسیب شغلی 
در س��ال 1400 به ترتیب مربوط ب��ه فعالیت های صنعت )تولید( با 38.2 
درصد و ساختمان با 36.7 درصد است و سایر فعالیت های خدمات عمومی 
با 9.3 درصد در رده بعد قرار دارد. همچنین تعداد آسیب های شغلی سال 
1400 در س��طح استان های کشور نش��ان می دهد که استان های تهران،  
اصفهان و خراس��ان رضوی باالترین تعداد آسیب های شغلی و چهارمحال 
و بختیاری، سیس��تان و بلوچس��تان و خراس��ان جنوب��ی کمترین تعداد 

آسیب های شغلی را به خود اختصاص داده اند.
گفتنی اس��ت برابر ماده 91 قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین 
حفاظت و س��المت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم ایمنی 
را تهی��ه ک��رده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به اس��تفاده 
و نگهداری مناس��ب از تجهیزات محافظتی و بهداش��ت ف��ردی و رعایت 
دس��تورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود هس��تند. کارشناسان در 
راستای کاهش آسیب های شغلی تاکید دارند که به استانداردسازی شرایط 
محیط کار به عنوان تضمین کننده سالمت نیروی کار توجه شود و اقدامات 

عملی در زمینه اصالح آن صورت گیرد.

با پیگیری و اعتراض فعاالن حوزه معدن
اخذ عوارض صادراتی از مواد اولیه معدنی لغو شد

پ��س از ابالغ مصوبه اخذ عوارض صادراتی از مواد اولیه معدنی و صنایع 
معدنی که با انتقاد معدن داران و صاحبان صنایع معدنی همراه شد، وزارت 
صمت طی دو مرحله اقدام به اصالح و حذف عوارض صادراتی برخی مواد 
و محصوالت معدنی ک��رد و در نهایت با توجه به حجم اعتراضات و ترس 
وزارت صمت از تبعات این اتفاق، مسئوالن گمرک از لغو عوارض صادراتی 
از مواد معدنی خبر دادند. علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک 
ایران در نامه  ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعالم کرد که 
مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کاالهای صنایع 
معدنی - محصوالت پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ 
عوارض خالف مصوبه تنظیم بازار است. پیش از این، اخذ عوارض صادراتی 
از م��واد اولیه معدنی و صنایع معدنی با انتق��ادات معدن داران و صاحبان 
صنایع معدنی همراه شد البته وزارت صمت طی دو مرحله اقدام به اصالح 

و حذف عوارض صادراتی برخی مواد و محصوالت معدنی کرده بود.
فع��االن حوزه معدن و کارشناس��ان معتقد بودند تصمی��م وضع عوارض 
صادراتی اصال نتایج مناس��بی برای صادرات مواد معدنی نخواهد داش��ت و 
ای��ن موضوع صادرات محصوالت معدنی را از جذابیت خارج می  کرد. وزارت 
صنعت اخیرا برای تنظیم بازار اعالم کرده بود که از این به بعد صادرات مواد 
و محصوالت معدن و صنایع معدنی ش��امل اخذ عوارض صادراتی 2 تا 22 
درصدی خواهد شد و همین موضوع، عاملی شده تا انتقادات زیادی از سوی 
فعاالن این حوزه متوجه این ابالغیه باشد. البته مسئوالن وزارت صمت اعالم 
ک��رده بودند این مصوبه برای جلوگی��ری از افزایش قیمت ها و جلوگیری از 
خام فروشی برخی از مواد معدنی وضع شده اما کارشناسان معتقد بودند در 
عمل برای صادرات موانع زیادی را ایجاد می کرد. حتی مجید عشقی، رئیس 
س��ازمان بورس هم نسبت به این موضوع واکنش نش��ان داده و آن را برای 
روند رو به رشد بازار سرمایه در هفته های اخیر خطرناک توصیف کرده بود.

خبرنــامه

فرصت امروز: از فردای روز سه ش��نبه )27 اردیبهش��ت ماه( که شاخص 
کل ب��ورس تهران پس از نزدیک ب��ه 20 ماه به مقاومت مهم 1.6 میلیون 
واحدی رس��ید، ورق بورس برگش��ت و با عقب نشینی خریداران به تدریج 
کاهش پلکانی بورس آغاز شد تا عملیات ناموفق عبور از کانال پردست انداز 
یک میلیون و 500 هزار واحد کماکان ادامه داش��ته باش��د. انتشار اخبار 
پاالیشی ها و گزارش       های ضعیف       تر از انتظار برخی شرکت ها، خبر واگذاری 
خودرویی ها و ش��ایعات مربوط به نرخ های غیرمنطقی و همچنین عرضه 
خودرو در بورس کاال و در نهایت وضعیت مبهم مذاکرات احیای برجام از 
جمله دالیلی اس��ت که تحلیلگران در چرایی فضای سرد و رخوتناک این 

روزهای بورس تهران بیان می کنند.
نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای برخالف دو ماه ابتدایی سال که حدود 15 
درص��د افزایش ارتف��اع داد و در صدر جدول بازده��ی بازارهای مالی قرار 
گرفت، از ابتدای خردادماه وارد یک دوره اصالحی ش��ده و طی هشت روز 
معامالت��ی خردادماه تاکنون نزدیک به 3درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. 
گرچه شاخص کل سهام در سومین روز هفته جاری به مدار رشد بازگشت 
و با رشد 3هزار و 316 واحدی، روند نزولی بورس را قطع کرد و به سطح 
یک میلیون و 537 واحد رسید، اما این صعود تقریبا بی جان و کم رمق بود. 
این روند در معامالت روز سه شنبه نیز ادامه یافت و شاخص کل بورس با 
رشد 5 هزار و 331 واحدی در سطح یک میلیون و 542 هزار واحد ایستاد.

سبزپوشی در دهمین روز خرداد
بازار سرمایه در چهارمین روز هفته توانست سبزپوش شود و شاخص کل 
بورس بیش از 5 هزار واحد افزایش یابد. در جریان معامالت روز سه شنبه 
10 خردادماه، شاخص کل بورس تهران با افزایش 5 هزار و 331 واحدی به 
رقم یک میلیون و 542 هزار واحد و شاخص کل هم وزن با 3 هزار و 122 
واحد افزایش به رقم 428 هزار و 321 واحد رسید. در چهارمین روز کاری 
هفته، بیش از 5 میلیارد و 915 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 36 هزار و 839 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 
ش��د. ش��اخص بازار اول، افزایش 4 هزار و 12 واحدی و شاخص بازار دوم، 

افزایش 10 هزار و 407 واحدی را تجربه کردند.
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با 957 واحد، ش��رکت ملی صنایع مس 
ایران با 907 واحد، شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 541 واحد، شرکت 
پتروشیمی پارس با 467 واحد و شرکت پاالیش نفت تهران با 342 واحد 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در نقطه مقابل نیز 
بان��ک تجارت با 180 واح��د، بانک صادرات ایران با 172 واحد، ش��رکت 
ایران خودرو با 136 واحد، ش��رکت مخابرات ایران با 105 واحد و شرکت 
توسعه معدنی و صنعتی صبانور با 90 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد 

شاخص کل همراه شدند.
گروه شیمیایی با 42 هزار و 36 معامله به ارزش 3 هزار و 407 میلیارد 
ریال در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین گروه خودرو با 47 هزار و 
883 معامله به ارزش 3 هزار و 33 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 
25 هزار و 696 معامله به ارزش 2 هزار و 313 میلیارد ریال، گروه غذایی 
بجز قند با 29 هزار و 658 معامله به ارزش یک هزار و 994 میلیارد ریال 
و گروه فلزات اساس��ی با 26 هزار و 569 معامله به ارزش یک هزار و 916 

میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از 63 واحد 
افزایش یافت و به رقم 21 هزار و 412 واحد رسید. در این بازار بیش از 3 
میلیارد و 323 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 265 هزار 
و 904 میلیارد ریال دادوس��تد شد. ش��رکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با 
28 واحد، شرکت پلیمر آریاساسول با 19.53 واحد، شرکت صنعتی مینو 
با 5.15 واحد، ش��رکت تولید پتروش��یمی تندگویان با 5 واحد و شرکت 
تولیدات پتروش��یمی قائد بصیر با 4.08 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 
رشد شاخص کل داش��تند. همچنین شرکت زغال سنگ پروده طبس با 
8.39 واحد، ش��رکت بهمن دیزل با 8 واحد، ش��رکت بخش البرز با 3.48 
واحد، بیمه اتکایی ایرانیان با 3.23 واحد و بیمه دی با 3 واحد با بیشترین 

تاثیر منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.
دالیل خروج پول از بازار سرمایه

یک کارش��ناس بازار س��رمایه در توضی��ح وضعیت این روزه��ای بازار 
می گوید: ای��ن روزها پیگیری اخبار جنگ روس��یه و اوکراین برای اهالی 
بازار سرمایه نقش تعیین کننده ای دارد. با شروع جنگ، اکثر کامودیتی ها 
به خصوص نفت و گاز با رش��د قابل توجهی مواجه شدند. دلیل اصلی این 
اتفاق، کاهش عرضه کاال توس��ط روس��یه به س��بب تحریم ها بود. با رشد 
قیمتهای جهانی، شرکت ها روی کاغذ با رشد سودآوری مواجه می شدند، 
اما بعد از مدتی واقعیت ها نمایان ش��د، به طوری که روس��یه جای فروش 
عمده محصوالت ایران را در ابعاد جهانی گرفت. به عقیده امین دامچه، از 
طرف دیگر کمبود برق در کش��ور باعث کاهش تولید برخی صنایع بزرگ 
در فصل گرما خواهد ش��د و اگر برای این مشکل چاره ای اندیشیده نشود، 

با توجه به چش��م انداز 1404 و بهره ب��رداری از طرح های مختلف، برخی 
مشکالت گسترده تر خواهد شد.

او با اشاره به افزایش قیمت دالر توضیح می دهد: روند دالر نیز صعودی 
ش��ده و با افزایش نرخ کاالهای اساسی، پیش بینی می شود روند صعودی 
دالر ادامه داش��ته باشد؛ بنابراین شرکت های بزرگ بازار که یکی از مبانی 
نرخ فروش آنها دالر اس��ت )مانند پاالیشگاه ها(، عمده فروش آنها داخلی 
است و مشکل چندانی در تولید ندارند، گزینه جذابی برای سرمایه گذاری 

هستند.
او با بیان اینکه تا زمانی که جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد احتمال به 
نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام پایین است، می افزاید: بنابراین گروه 
خ��ودرو، بانک، بیمه و حمل و نقل که صنایع برجامی به ش��مار می آیند، 
شاید تنها به واسطه تحوالت داخلی مورد توجه قرار گیرند. به طور مثال، 
در گروه خودرو با عملیاتی شدن ورود خودرو به بورس کاال، فاصله قیمتی 
بی��ن کارخانه و بازار کم می ش��ود و این موضوع به نفع کارخانه هاس��ت؛ 
همچنین اجرایی ش��دن معامله بلوکی سایپا و ایران خودرو می تواند جان 

تازه ای به این گروه بدمد. در صنعت خودرو، سهام گروه بهمن یکی از سهام 
کم ریسک تر به نسبت سایرین محسوب می شود.

این کارش��ناس بازار س��رمایه در پایان می گوید: دسته آخر هم سهامی 
هس��تند که ب��ا افزایش نرخ محصوالت ش��ان این روزها مواجه هس��تیم. 
گروه های غذایی، شوینده، الستیک، روغن موتور، دارویی و حتی نیروگاهی 
و مخابرات در این دس��ته قرار می گیرند. در سال گذشته بهای تمام شده 
برخی از این صنایع به قدری رشد کرد که آنها زیانده شدند و عمال شرکتی 
ک��ه زیان می کند، تمایلی ب��رای تولید ندارد. این موضوع س��بب کاهش 
محصول شده و بازار با مازاد تقاضا مواجه می شود و فشار شرکت ها سبب 
افزایش نرخ فروش ش��ان می شود. در حال حاضر با نگاه فاندامنتال شرایط 
بازار سرمایه ریسک چندانی ندارد، اما برخی اتفاقات سیاسی چه در داخل 
و چه در خارج از کش��ور سبب افزایش ریسک سیستماتیک و خروج پول 
از بازار طی روزهای اخیر شده است. با در نظر گرفتن کاهش ریسک های 
سیاسی، به نظر می رس��د با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری در بورس کامال 

توجیه پذیر است.

شاخص بورس تهران با 5 هزار واحد افزایش به یک میلیون و 542 هزار واحد رسید

روزسبزتاالرشیشهای
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جزییات تازه از واردات شیرخشک های رژیمی
اعالم گمرک ایران در رابطه با ورود جدید محموله های شیرخشک 
رژیم��ی و به جریان افتادن اظهارنام��ه بیش از 590 هزار قوطی برای 
ترخیص، بار دیگر تأیید می کند که س��ازمان غذا و دارو حتی قبل از 

واردات،  در جریان ورود یک میلیون قوطی شیرخشک بوده است.
پیگی��ری ایس��نا، از گمرک ایران ب��رای دریاف��ت آخرین وضعیت 
ترخیص محموله های شیرخشک رژیمی اطفال با این توضیح لطیفی-
سخنگوی گمرک- همراه شد که از مجموع 18 فقره اظهارنامه قبلی 
ح��دود 400 هزار و 604 قوطی شیرخش��ک دارویی از گمرک تهران 
ترخیص ش��ده اس��ت. این در حالی اس��ت که 22 فقره اظهارنامه در 
جریان انجام تش��ریفات گمرکی قرار گرفته که در مجموع 590 هزار 
و 864 قوطی شیرخش��ک را دربر می گیرد ک��ه برای 17 فقره از این 

اظهارنامه ها  حکم خروج صادر شده و به زودی ترخیص خواهد شد.
وی در رابطه با وضعیت شیرخشک های معمولی در جریان ترخیص 
نیز گفت که تعداد سه فقره اظهارنامه شامل 207 هزار و 648 قوطی 

شیرخشک معمولی در حال طی کردن تشریفات گمرکی قرار دارد.
 ماجرا از این قرار است که در اوایل اردیبهشت ماه و با کمبود در بازار 
برای تأمین شیرخش��ک رژیمی اطفال، سازمان غذا و دارو اعالم کرده 
ب��ود که حدود یک میلیون از این شیرخش��ک در گمرک وجود دارد 
که در حال طی کردن فرآیند ترخیص است. مدتی بعد گمرک ایران 
با این توضیح که مش��کل این محموله ها تایید ثبت سفارش و تمدید 
تعهدنامه صاحب کاال برای انجام تعهدات قبلی اس��ت که هر دو باید 
از س��وی س��ازمان غذا و دارو انجام شود، اعالم کرد که توافقاتی برای 

ترخیص انجام و در حالی طی فرآیند تشریفات گمرکی است.
چندی بعد در 26 اردیبهش��ت، گمرک آمار تازه ای منتشر کرد که 
نش��ان داد شیرخش��ک های رژیمی موجود در گم��رک،  یک میلیون 
نیس��ت؛ به طوری که در آن زمان در مجموع حدود 600 هزار قوطی 
شیرخش��ک رژیمی و مابق��ی آن 303 ه��زار و 48 قوطی  مربوط به 

شیرخشک های معمولی بوده است.
ام��ا مدت��ی بع��د س��ازمان غ��ذا و دارو در واکنش��ی به حواش��ی 
شیرخشک های وارداتی اظهارات قابل تأملی مطرح کرد مبنی بر اینکه 
اطالعی از ورود محموله های شیرخشک رژیمی نداشته و گمرک هم 
این س��ازمان را در جریان قرار نداده اس��ت، در حالی این اعالم تکرار 
ماجراهای قبلی در حوزه واردات اقالم دارویی بود که مسئوالن غذا و 
دارو تاکید کردند گمرک نباید اجازه ورود اقالم بدون ثبت سفارش را 
می داده اس��ت. این موضع سازمان غذا و دارو با واکنش هایی از سوی 
گمرک همراه بود مبنی بر اینکه این سازمان مرجع تحویل گیرنده کاال 
نیست و از سویی سازمان غذا و دارو از ورود محموله های شیرخشک، 
مطلع بوده و حتی ثبت  سفارش، چند ماه در کارتابل وزارت بهداشت 
مانده است، این موضوع البته در پیگیری از واردکنندگان هم تایید شد 
و تاکید کردند سازمان غذا و دارو در جریان واردات این شیرخشک ها 
حت��ی قبل از خرید بوده و با هماهنگی آن، این واردات صورت گرفته 

است.
با این حال گذشت مدتی کوتاه از این حواشی و دریافت آمار جدید 
از واردات صورت گرفته و اقالم واردش��ده طی هفته  گذشته نشان داد 
که اخیرا مجموع ورود شیرخش��ک های دارویی به حدود یک میلیون 
قوطی رس��یده است، این همان عددی است که س��ازمان غذا و دارو 
ابتدای اردیبهشت ماه اعالم کرد و نشان می دهد که این سازمان حتی 
قبل از ورود محموله ها به گمرک هم از جریان واردات آن مطلع بوده 

است، هرچند که نسبت به آن ابراز بی اطالعی کرده بود.
در این رابطه باید یادآور ش��د مکاتبه آبان ماه س��ال گذشته دارایی 
-رئیس س��ازمان غذا و دارو- با پیمان پاک -رئیس س��ازمان توس��عه 
تج��ارت - را که با اش��اره ب��ه مکاتبه معاون وقت فن��ی گمرک ایران 
مبنی بر قرار گرفتن اطالعات کلیه کاالهای وارده به انبارهای مراجع 
تحویل گیرنده به صورت برخط در س��امانه جامع تجارت، درخواست 
می کند نسبت به دسترسی به اطالعات و رصد کاالهای سالمت محور 

وارده به انبارها و گمرک اقدام شود.

نماگربازارسهام

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تسنیم، سردار سید 
کمال هادیانفر در جلسه ارتباط مستقیم مردمی در مرکز 197، با اشاره 
به بازدید حضوری و تماس تلفنی 150 نفر با رئیس و مسئوالن پلیس 
راهور، اظهار کرد: در این جلس��ه موضوعات مختلف مطرح شد و بخش 
زیادی از تماس ها، تقدیر و تش��کر از پلیس راه��ور مخصوصاً در حوزه 

توسعه ایمنی و کیفیت خودروها بود.
رئیس پلیس راهور افزود: بخش��ی از شهروندان نیز نقطه نظراتی در 
حوزه ترافیک و عده ای نیز در موضوع گواهینامه، شماره گذاری و سایر 

خدمات، موضوعاتی داشتند.
وی درباره تقس��یط جرائ��م رانندگی نیز گفت: اکن��ون حدود 293 
هزار دس��تگاه موتورس��یکلت و 109 هزار خودرو در پارکینگ متوقف 
هس��تند؛ مالکان این موتورس��یکلت ها و خودروه��ا و حتی افرادی که 
مشمول توقیف خودروها و موتورس��یکلت های رسوبی نیستند و اخیراً 
وس��ایل نقلیه آنها توقیف ش��ده، می توانند جرائم رانندگی خود را بدون 

هیچ پیش پرداختی در مراکز »پلیس+10« یا اپلیکیشن »پلیس من«، 
با اخذ تعهد به صورت قسطی در صورت یک سال پرداخت کنند البته 
این موضوع در س��ند آنها لحاظ می ش��ود که حتماً مل��زم به پرداخت 
باشند و با هر میزان که در توان آنها است، می توانند جرائم را پرداخت 
کنند. این مقام انتظامی در پاس��خ به این سؤال درباره امکان پذیر بودن 
پرداخت قسطی جرائم رانندگی برای سایر مالکان وسایل نقلیه نیز بیان 
ک��رد: ما یک دوره را برای س��ایر مردم انجام دادی��م، اما خیلی متعهد 
به پرداخت نش��دند و اکن��ون این امتیاز برای افرادی لحاظ ش��ده که 

وسایل نقلیه آنها در توقیف است.
توصیه پلیس به رانندگانی که بیش از 3 میلیون تومان خالفی دارند
هادیانف��ر با بیان اینکه اکنون پرداخ��ت تدریجی جرائم رانندگی در 
راهور 120 یا اپلیکیشن امکان پذیر است، از آن دسته رانندگی که بیش 
از 3 میلی��ون تومان خالفی دارند، خواس��ت که خالفی خود را پیش از 

اینکه مشمول توقیف خودرو شوند، پرداخت کنند.

رئیس پلی��س راهور درباره عدم تحویل خودروه��ا به مردم به دلیل 
عدم شماره گذاری آنها تصریح کرد: اینکه خودروساز، خودرو را تحویل 
نمی دهد، باید خودش پاسخگو باشد اما امروز در انبار ایران خودرو بیش 

از 70 هزار و در انبار سایپا بیش از 60 هزار انباشتگی پالک داریم.
وی ادام��ه داد: به طور مث��ال مالک یا خریدار وس��یله نقلیه در یک 
ش��هر و پالک در شهر دیگری است و خودرو نیز از شهر دیگری تولید 
ش��ده اما ما کمتر از 24 س��اعت، خودرو را پ��الک می کنیم اما اکنون 
خودروهایی در س��ال 1400 تولید ش��ده و باید با پالک همان س��ال 
ش��ماره گذاری ش��وند زیرا هم تکلیف ماده 4 قانون ما و هم حق الناس 
اس��ت، ما نمی توانی��م خودرویی را یک س��ال در کارخانه، فضای باز یا 
پارکین��گ قرار داش��ته را با مدل 1401 پالک کنیم زیرا اش��کال فنی 
برای ما دارد و دیگر افس��ران نمی توانند تش��خیص دهند به این دلیل 
 M که در س��ند 1401 ثبت ش��ده اما شماره شاسی سال 1401 دیگر

نبوده و N است.

نمی توانیم خودرویی را که یک سال در فضای باز بوده با مدل 1401 پالک کنیم

پیشنهادتحویلخودروهای۱۴۰۰بابازگشتبخشیازپولبهمتقاضیان

مع��اون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی گفت اقدامات الزم 
برای حذف تعرفه صادرات جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار و مرغ انجام 

شده و تعرفه این کاالها به صفر رسیده است.
به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت جهاد کشاورزی، 
حسین دماوندی نژاد با اشاره به طرح تغییر رویکرد برای انجام فعالیت های 
کش��اورزی و صنعت دام و طیور اظهار کرد: مدتی اس��ت که این طرح در 
کش��ور در حال اجرا اس��ت و دو بعد مصرف کنن��ده و تولیدکننده را دربر 
می گیرد. در بعد مصرف کننده با برنامه ریزی هایی که از هش��ت ماه پیش 
صورت گرفته اس��ت تولید به سمت بازار هدایت شد و بازار شرایط آرامی 

را دارد.
وی افزود: در بخش تولید برنامه ریزی های الزم صورت گرفته و با توجه 
به ظرفیت هایی که دولت با تخصیص اعتبار در صنعت دام و طیور به وجود 

آورده است، اجازه نداریم آن را از عرصه بین المللی و جهانی دور کنیم، به 
همین خاطر در حال حاضر در صنعت طیور و گاو شیرده، کشور به مراتب 
از برخی از کشورهای همسایه جلوتر است و در عرصه صادرات فعال است.

دماوندی نژاد با اش��اره به نزولی بودن نرخ بهره وری، راندمان اقتصادی و 
ش��اخص های عملکردی به دلیل استفاده از ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: 
ب��رای حذف تعرفه ص��ادرات جوجه یک روزه، تخم مرغ نطف��ه دار و مرغ، 

اقدامات الزم انجام شده و تعرفه این کاالها به صفر رسیده است.
به گفته وی، وزارت جهاد کش��اورزی مجوز ح��ذف تعرفه را به انجمن 
جوجه یک روزه داده اس��ت و در جلس��اتی که قبل از مطرح شدن مسائل 

اخیر با این انجمن داشتیم، مقرر شد با این مجوز به صادرات اقدام شود.
این مقام مس��ئول ادامه داد: مطابق آمارها روند افزایشی صادرات جوجه 
یک روزه در حال انجام اس��ت، چند برنامه پش��تیبانی برای این بخش در 

نظر گرفته ایم، از جمله گله پش��تیبان که تولید جوجه یک روزه را انجام 
می ده��د و نهاده مدت دار که در اختیار آنها قرار می گیرد، تا هزینه آنها را 

به صفر برسانیم.
دماوندی نژاد خاطرنش��ان کرد: 20 هزار میلیارد تومان تس��هیالت برای 
س��رمایه در گردش تولیدکنندگان تخصیص داده ش��ده اس��ت و معاون 
برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نماینده وزیر جهاد 
کشاورزی در بانک کشاورزی و نمایندگان سازمان های جهاد کشاورزی در 

شعب بانک کشاورزی در 32 استان مستقر هستند.
وی افزود: این تس��هیالت س��هل الوصول هستند و دس��تورالعمل های 
مربوطه از طریق وزارت جهاد کش��اورزی به بانک کش��اورزی ابالغ ش��ده 
است که تولیدکنندگان بتوانند به سرعت با این تزریق نقدینگی، نهاده های 

موردنیاز خود را خریداری کنند.

تسهیل در صادرات با حذف تعرفه مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه
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نشانه های رهبری تجاری نامناسب

به قلم: جان کیچنز
کارشناس مدیریت و رهبری تجاری

ترجمه: علی آل علی

مدیریت و رهبری تجاری یک برند می تواند امر بس��یار دش��وار و 
حتی کس��ل کننده ای باشد. در بس��یاری از مواقع کارآفرینان برای 
تبدی��ل ش��دن به ی��ک رهبر تجاری تالش بس��یار زی��ادی صورت 
می دهن��د. نکته مهم اینکه ش��ما برای اثرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف باید همیش��ه راهکارهای حرفه ای را در دستور کار قرار دهید، 
در غیر این صورت ش��اید کمتر فرصتی برای بهینه س��ازی موقعیت 

برندتان و خودتان در بازار پیدا کنید. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از نشانه های مرتبط با رهبری 
تجاری نامناسب است. این امر می تواند برای شما دردسرهای زیادی 
به همراه داشته و شرایط تان را نیز در این میان به طور چشمگیری 
تغییر دهد. درس��ت به همین دلیل آش��نایی با نش��انه های رهبری 
تجاری نامناسب در بس��یاری از مواقع نکته مهم و کاربردی خواهد 

بود. 
اگ��ر ش��ما هم قصد داری��د تبدیل ب��ه یک رهبر تجاری ش��وید، 
اشتباهات و نشانه های مورد بحث در این مقاله به شما برای پیگیری 

هرچه بهتر کارتان کمک خواهد کرد. 
الگوی خودخواهانه رهبری

ی��ک رهبر تجاری بای��د به فکر تمام اعضای ش��رکت و روندهای 
کاری در آن باشد. در صورتی که شما در یک شرکت با فردی رو به 
رو هس��تید که به عنوان رهبر تجاری از خودخواهی زیادی استفاده 
می کند، می توانید مطمئن باش��ید سرنوش��ت خوبی در انتظار برند 
مورد نظر نیس��ت. این امر شرایط ش��ما را به طور قابل مالحظه ای 
تغییر خواهد داد. نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به شیوه ای متفاوت و تاثیرگذار است. 
ی��ک رهبر تجاری که خودخواهانه عم��ل می کند، در واقع میزان 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را به طور چش��مگیری کاهش 
می ده��د. همچنی��ن اعتبار چنین ف��ردی در میان دیگ��ران نیز به 
س��رعت کاهش یافته و دیگ��ر توانایی اثرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدفش را نخواهد داشت.
یادت��ان باش��د ام��روزه برای تبدیل ش��دن به یک رهب��ر تجاری 
عال��ی باید همیش��ه از نقطه نظرات دیگران اس��تفاده کنید، در غیر 
این صورت ش��اید خیلی زود توانایی تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف از بین برود. 
مقاومت در برابر تغییر

تغییر بخش��ی از روند فعالیت کس��ب و کاره��ا در دنیای تجارت 
اس��ت. درس��ت به همین دلیل تمام برندها باید از تغییر در معنایی 
گس��ترده حمایت کنند، در غیر این صورت ش��اید ب��ه طور مداوم 
شرایط ش��ان بدتر ش��ده و دیگر شانس��ی برای اثرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف پیدا نکنند. 
یک��ی از ن��کات مهم برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف در 
دنیای کنونی کس��ب و کار مربوط به پذیرش ایده های تازه اس��ت. 
رهبران تجاری موفق همیشه به ساده ترین شکل ممکن از ایده های 
تازه اس��تقبال می کنند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری مناس��ب و 
حرفه ای بر روی مش��تریان کمک می کند. با این حس��اب اگر شما 
هم دوس��ت داری��د یک رهبر تجاری موفق در دنیا باش��ید، باید در 
صورت بروز فرصت های مناسب برای تغییر از آنها به خوبی استفاده 
نمایید، در غیر این صورت ش��اید هرگز شانس��ی برای اثرگذاری بر 

روی مخاطب هدف پیدا نکنید. 
ناتوانی در مدیریت خود

ی��ک رهبر تجاری خوب باید اول از همه توانایی مدیریت خودش 
به بهترین ش��کل ممکن را داش��ته باشد. ش��ما به عنوان یک رهبر 
تجاری الگوی دیگران در ش��رکت هستید. حاال اگر خودتان نتوانید 
وضعیت ش��رکت را به بهترین ش��کل ممکن مدیری��ت کنید، دیگر 

تکلیف بقیه بسیار روشن و واضح خواهد بود. 
یادتان باش��د ش��ما به عنوان یک رهبر تجاری همیشه مسئولیت 
ارائ��ه کمک و راهنمایی اعضای ش��رکت را دارید. البته اگر خودتان 
بتوانید از پس مش��کالت مربوط به پست سازمانی تان بربیایید. نکته 
مهم در این میان ناتوانی بس��یاری از رهبران تجاری در تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به شیوه ای حرفه ای و استاندارد است. این امر 
می تواند در بازه های زمانی طوالنی برای بسیاری از افراد دردسرساز 
شود. درست به همین خاطر بسیاری از افراد از همان ابتدای شروع 
ب��ه فعالیت در یک ش��رکت اقدام به رس��یدگی به تم��ام وظایف و 
مسئولیت های ش��ان می کنند. این امر در بلندمدت از آنها یک رهبر 
تجاری بالقوه خواهد ساخت. به این ترتیب شما هم می توانید از این 

وضعیت برای بهینه سازی موقعیت تان در بازار سود ببرید. 
entrepreneur.com :منبع

رهبری

به قلم: هانتر مینی
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

ساعت های کاری غیرمنعطف برای بسیاری از کارمندان به مثابه از بین 
رفتن توانایی کار خالقانه اس��ت. امروزه بسیاری از برندهای بزرگ دیگر از 
شیوه ساعت های کاری خشک و غیرمنعطف عبور کرده اند. البته هنوز هم 
برندها و شرکت هایی هستند که ساعت های کاری سفت و سخت خودشان 
را دارند. اگر شما به عنوان کارمند یا مدیر میانی یک شرکت مایل به ایجاد 
تغییراتی در ساعت های کاری تان هستید، باید خیلی روشن و واضح آن را 
با مدیران ارشد در میان بگذارید. البته بهره گیری از چند تکنیک طالیی در 
این میان می تواند برای شما بسیار مفید باشد. این امر شانس تان در بازار را 
به طور چشمگیری توسعه داده و شرایط تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد. 
هدف اصلی در این مقاله کمک به کارمندان و مدیران میانی برای مذاکره 
با مدیران ارشد یک شرکت برای استفاده از ساعت های کاری انعطاف پذیر 
اس��ت. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کم��ک کرده و ش��انس تان در این میان برای اس��تفاده از یک زمان بندی 
منعطف در عرصه کس��ب و کار به ش��دت افزایش دهد. در ادامه برخی از 

مهمترین نکات در این میان را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 

جست و جوی فرصت ها در جدول زمان بندی شرکت
برخی از کس��ب و کارها به طور پیش��فرض برخی از موقعیت های کار 
با س��اعت های انعطاف پذیر را مد نظر قرار داده اند. در این صورت ش��ما 
می توانی��د با چک ک��ردن برنامه کاری برندتان به ط��ور مداوم اقدام به 
بهره گیری از نکات مثبت آن کنید. بی ش��ک این امر در ابتدا س��خت به 
نظر می رس��د، اما اگر ش��ما برنامه ریزی دقیق را در ذهن داشته باشید، 
آن وقت دیگر کارتان چندان س��خت نخواهد بود. این امر می تواند برای 
ش��ما مزایای بس��یار متنوعی داشته باش��د. به عالوه، دیگر الزم نیست 
س��اعت های متوالی مزایای شیوه کار انعطاف پذیر را برای مدیران ارشد 

یک برند توضیح دهید. 
بیان اهمیت ساعت کاری منعطف

بسیاری از برندها برای فعالیت به طور منعطف شرایط خاصی دارند. این 
امر به طور معمول از س��وی مدیران ارشد ش��رکت اعالم می شود. در این 
صورت ش��ما باید نظر آنها را نس��بت به مزایای ساعت های کاری منعطف 
جلب کنید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرص��ت تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان را پیدا نکرده و وضعیت تان نیز به طور مداوم بدتر شود. 
بس��یاری از مدی��ران در صورتی که مزایای یک اس��تراتژی را به طور 
روش��ن مشاهده کنند، با آن مش��کل زیادی نخواهند داشت. نکته مهم 
در ای��ن میان تالش ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی این دس��ته از افراد با 
راهکارهای بسیار ساده و خودمانی است. بنابراین شما نباید در بحث تان 

از عبارت های پیچیده استفاده کنید. سعی کنید مانند یک گفت و گوی 
دوستانه کار را پیش ببرید تا در آخر همه متوجه منظورتان شوند. نکته 
مهم اینکه اگر شما منظورتان را به طور درست بیان نکنید، شاید هرگز 
کسی متوجه حرف های تان به بهترین شکل ممکن نشود. در این صورت 
احتمال اینکه مدیران تمایلی برای فعالیت ش��ما در قالب س��اعت های 

کاری متفاوت نشان دهند، بسیار کم خواهد بود. 
واقعیت ها را بگویید

بیان واقعیت ها درباره س��اعت های کاری امر بس��یار مهمی محس��وب 
می شود. این نکته به شما برای همکاری بسیار خوب و بی دردسر با مدیران 
ارشد کمک می کند. بسیاری از افراد وقتی یک درخواست مهم از مسئوالن 
برند دارند، به طور معمول اقدام به بیان غیرواقعی ماجرا می کنند. این امر 
می تواند اغراق در مزایای یک استراتژی یک امر موردنظرشان باشد. شاید 
در ابتدا ش��ما با چنین رهیافتی موفق به جلب نظر مس��اعد مدیران ارشد 
ش��وید، اما خیلی زود اعتبار ش��ما در میان آنها از بین م��ی رود. آن وقت 
دیگ��ر با هیچ راهکاری امکان بازیابی اعتبار از دس��ت رفته تان را نخواهید 
داشت. این امر می تواند برای شما بسیار گران تمام شود. پس لطفا همیشه 
واقعیت ها را به طور ش��فاف با مدیران در میان بگذارید. این امر به ش��ما 
فرصت بسیار خوبی برای جلب نظر مساعد مدیران ارشد برای مدت زمانی 

طوالنی می دهد.
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اخبار

با هدف کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام می شود؛
اجرای برنامه آمادگی تابستانه در نیروگاه شهید رجایی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: برنامه آمادگی تابستانه ی واحدهای نیروگاه شهید 
رجایی به منظور کمک به تداوم تولید برق پایدار در پیک مصرف تابستان، عملیاتی 
شــده است. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد 
دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی با اشاره به وضعیت آمادگی واحدهای نیروگاه 
برای تولید برق پایدار در تابستان 1401 گفت: هرساله به منظور کسب آمادگی الزم 
برای تولید انرژی الکتریکی در فصل پرمصرف تابستان، برنامه هایی از سوی گروه برنامه 
ریزی، تدوین و برای اجرا به معاونت های مربوطه ابالغ می شــود. دوستی در تشریح 

جزییات این برنامه افزود: تجهیزات واحدهای نیروگاه هرساله مورد بازبینی قرار می گیرد و در صورت وجود اشکال در آن ها، نسبت به رفع 
آن ها اقدام می شود تا خللی در فرآیند تولید برق به ویژه در ایام گرم سال ایجاد نشود. معاون مهندسی و برنامه ریزی ادامه داد: برنامه 
آمادگی تابستانه به گونه ای تدوین می شود تا تجهیزات مهم و اساسی واحدها که نقش مهمی در حفظ پایداری تولید در شرایط افزایش 
دمای هوا دارند، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد که در این ارتباط، برج های خنک کن اصلی، جایگاه ویژه ای دارند به گونه ای که آمادگی 
این تجهیزات بزرگ، مانع از افت راندمان و بهره وری در واحدهای بخاری می شود. از این روی، شناسایی و رفع نشتی در دلتاهای برج ها، 
شست و شوی دلتاها در 3 مرحله، بازدید و تنظیم لوورهای دلتاها و ...، از اقدامات مهمی است که با اجرای برنامه آمادگی تابستانه، انجام 
شد و یا در حال انجام است. دوستی در ادامه بیان داشت: بازدید و آماده سازی سیستم های خنک کاری کمکی واحد)ACT(، هواسازها 
و چیلرهای واحدها، کمپرسورها، همچنین سیستم هوای سرویس و کنترلی و بویلرهای کمکی، از اقدامات دیگری است که برای آمادگی 

تابستانه واحدها در دستور کار قرار گرفته و از سوی متخصصان نیروگاه در حال انجام بوده و در مراحل پایانی قرار دارد.

شهبازی خبر داد؛
برگزاری جشن بزرگ »دختران آفتاب« در روز میالد حضرت معصومه)س(

قم- خبرنگار فرصت امروز: مسئول امور فرهنگی بانوان حرم مطهر بانوی کرامت گفت: 
جشن بزرگ »دختران آفتاب« در سالروز میالد حضرت معصومه سالم اهلل علیها و روز دختر با 
حضور دختران 12 سال به باال در شبستان امام خمینی)ره( حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می 
شود. به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها، شهبازی مسئول 
امور فرهنگی بانوان حرم مطهر بانوی کرامت در گفت وگویی از برگزاری جشن دختران آفتاب 
همزمان با روز میالد حضرت معصومه سالم اهلل علیها در حرم مطهر بانوی کرامت خبر داد و 
گفت: این جشن ویژه دختران 12 سال به باال در روز چهارشنبه 11 خرداد از ساعت 1۷ در 
شبستان امام خمینی)ره( حرم بانوی کرامت برگزار می شود. وی با بیان اینکه این جشن برای 
اولین بار با همکاری وزارت آموزش و پرورش و معاونت امرو زنان نهاد ریاست جمهوری برگزار 

می شود، افزود: این مراسم با حضور و سخنرانی آیت اهلل سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و انسیه 
خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان برگزار خواهد شد. مسئول امور فرهنگی بانوان حرم مطهر بانوی کرامت گفت: این جشن به همت امور 
فرهنگی بانوان حرم بانوی کرامت و با مشارکت وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیمای مرکز قم، سازمان بسیج جامعه زنان، دفتر امور زنان و 
خانواده استانداری قم، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، امور زنان وزارت آموزش و پرورش و شهرداری قم برگزار می شود. وی افزود: 
در جشن بزرگ دختران آفتاب برنامه های متنوعی از جمله اجرای سرود، مولودی خوانی و تجلیل از 14 دختر نخبه استان قم انجام خواهد شد.

بازدید هیات عالی رتبه قطری از بنادر استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: عبداهلل محمد الخنجی، رییس سازمان توسعه و 
مدیریت بنادر قطر در راس هیات عالی رتبه دریایی و بندری از بنادر بوشهر ، دیر و کنگان 
دیدن کرد. به گزارش روابط عمومی، در این بازدید هیات قطری با حضور در بنادر بوشهر، 
دیر و کنگان از نزدیک از ظرفیت های دریایی و بندری و همچنین فرصت های سرمایه 
گذاری در این بنادر دیدن کردند. محمد شکیبی نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر در حاشیه این بازدید گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستای 
توسعه روابط تجاری و افزایش همکارهای بندری و دریایی با کشور قطر  از تمامی ظرفیت  

های خود بهره خواهد گرفت و در این خصوص هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. شکیبی نسب افزود: بنادر استان بوشهر از ظرفیت و  پتانسیل 
باالیی برخوردار هستند و یکی از  این موارد  جزیره نگین میباشد که  میتوان با سرمایه گذاری و ایجاد  یک مرکز لجستیکی توسط بخش 
خصوصی قطر در بندر بوشهر، کنترل هرچه بیشتر زنجیره تامین صادارات کاال از بوشهر به قطر را فراهم کرد. در ادامه خسرو سرایی مدیرکل 
ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی آماده هرگونه حمایت و همکاری در راستای توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری  با کشور قطر میباشد و در این خصوص از تمامی گزینه ها و ظرفیت ها بهره خواهد گرفت. در این نشست همچنین 
عبداهلل محمد الخنجی، رییس سازمان توسعه و مدیریت بنادر قطر هدف از سفر به ایران را مالقات با مقامات ایرانی و بازدید از بنادر استان بوشهر  
اعالم کرد و گفت:  بنادر دیر و بوشهر دروازه اصلی تجارت بین قطر و ایران هستند. الخنجی عنوان کرد:  از آنجایی که ۹۹ درصد مراودات تجاری 
بین ایران و قطر از طریق بنادر بوشهر و دیر انجام می شود، این دوبندر در همکاری های تجاری بین دو کشور از اهمیت باالیی برخوردار هستند.

آئین قرعه کشی جشنواره ی مشتریان خوش حساب همراه اول در مخابرات 
منطقه مرکزی برگزارشد 

اراک- فرناز امیدی: آئین قرعه کشی جوایز جشنواره ی مشتریان خوش حساب همراه 
اول در استان مرکزی با حضور ابوالقاسم فراهانی مدیر دفتر مخابرات منطقه مرکزی، 
خیراله محمودی جانشین مدیر تجاری مخابرات منطقه  مرکزی ورئوسای ادارات روابط 
عمومی،امورمشتریان تلفن همراه ،بازرسی و حراست مخابرات منطقه مرکزی و اصحاب 
رسانه برگزار شد. در این جلسه خیراله محمودی جانشین مدیر تجاری مخابرات منطقه 
گفت: ماموریت  همراه اول تحقق رؤیای دیجیتال می باشد و بحث اقتصاد دیجیتال، 
زیرساخت های دیجیتال و انقالب دیجیتال روز  جامعه جهانی است که کشورهای دنیا 

بر روی این پلتفرم درحال کار و بسترسازی می باشند. جانشین مدیر تجاری مخابرات منطقه ی مرکزی افزود: همراه اول هم در این راستا 
شبکه   خودش را به این سمت هدایت می کند و در این  راستا تعهدهای مختلفی درجهت افزایش مشتریان و شناسایی کسب وکارهای مختلف 
را ایجاد کرده، ازجمله کمپین هایی که دردست  اقدام است، کمپین جذب در خصوص افزایش مشتریان فعال دائمی و اعتباری است، بحث 
تبدیل سیم کارت های اعتباری به دائمی در راستای حمایت از مشتریان ارتباطات سیار. محمودی در ادامه بیان کرد: این وفاداری را همراه 
اول سعی دارد به صورت یک وفاداری دائم تبدیل کند و پیشنهادهای مختلفی را در این جهت مطرح می کند: 30 درصد مکالمات مشترکین 
دارای تخفیف خواهد بود و جهت خوشامدگویی به این مشترکین در ابتدا 30 گیگ اینترنت رایگان داده می شود که می توانند در 30 روز 
استفاده کنند و همچنین کمپین یو سیم، تبدیل سیم کارت های قدیمی می باشد که با توجه به تغییراتی که در بستر ارتباطات سیار اتفاق  
افتاده و با توجه به اینکه ارتباطات به صورت 4G اتفاق می افتد الزم است تمام این تغییرات در تمام سیم کارتهای قدیمی موجود انجام شود 

و تمام مشتریان به مشتریان دیجیتال محور بپیوندند.

همزمان با حضور استاندار مازندران در شهرستان گلوگاه انجام شد:
بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران از روستاهای این شهرستان

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای مازندران،همزمان با حضور محمود حسینی پور استاندار مازندران به همراه ۵0 مدیرکل 
دستگاههای اجرایی استان جهت بررسی مسائل و مشکالت در روستاهای شهرستان 
گلوگاه، محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل این شرکت بعنوان نماینده استاندار از تعدادی 
از روستاهای این شهرستان بازدید کرد. یخکشی با حضور در روستاهای نظام محله، تپه 
و بارکال شهرستان گلوگاه ضمن بازدید از وضعیت منابع آبی این روستاها دیداری نیز با 
ساکنان این مناطق داشت و پاسخگوی مشکالت و درخواست های مردمی در این منطقه 

بود.  الزم به ذکر است در پایان این سفر نشست شورای اداری شهرستان با حضور استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی برگزار شد.

نشست کارگروه بررسی مکان های ناایمن و پرخطر شهری در شهرداری 
گرگان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از برگزاری اولین جلسه کارگروه بررسی مکان های ناایمن، پرخطر و 
فاقد تجهیزات ایمنی سال 1401 با حضور مسئوالن مربوطه خبر داد.احمد ساالری با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه به اتفاقات تلخ و ناگواری 
که در خصوص مکان های ناایمن و فرسوده بودن برخی از بناها و ملک ها شامل )پاساژها، بیمارستان ها مساجد، بناهای قدیمی، تکایا و بازارها( 
هرچند وقت یکبار در کشور رخ می دهد، جلسه کارگروه شناسایی ساختمان های ناایمن در حوزه معاونت خدمات شهری تشکیل شد.ساالری 
افزود: این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط نظیر دادستانی، استاندارد، مسکن و شهرسازی، شرکت برق، اداره کار، شورای شهر و ... 
در محل سالن جلسات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری برگزار گردید.وی خاطرنشان کرد: از مهمترین مصوبات کارگروه شناسایی و 
اولویت بندی مکان های پر خطر و ناایمن در سطح شهر از قبیل پاساژها، ملک های قدیمی، مساجد، تکایا، بیمارستانها و هتل ها بوده که در دستور 
کارگروه قرار گرفته است.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان بیان کرد: اخطار به مالکین و هیات مدیره مکان های ناایمن جهت رفع نواقص 
و در صورت عدم تمکین معرفی به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی از دیگر اقداماتی است که با جدیت در این کارگروه پیگیری خواهد شد.

مشــهد - صابر ابراهیم بای: ســید عبداهلل ارجائی در دیدار با 
مدیرکل و معاونان شــورای اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی، 
اظهار کرد: ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش یک ســند مترقی 
اســت که در شش ساحت متفاوت به توســعه امر آموزش و پرورش 
می پــردازد و اهداف باالیــی را پیگیری می کند. وی افــزود: یکی از 
اصلی ترین وزارت خانه ها، آموزش وپرورش اســت که از نظر تعداد نیرو 
دانشی که در اختیار دارد؛ یعنی بدنه اصلی تعلیم و تربیت که معلمان 
هستند که از نظر مخاطبین وزارت خانه که در مرحله اول دانش آموزان 
و آینده ســازان مملکت و در مرحله دوم آحاد جامعه هســتند، حائز 
اهمیت اســت. شهردار مشهد بیان کرد: با توجه به گستردگی فعالیت 
وزارت خانه آموزش وپرورش نیاز دارد تا تمامی دستگاه ها برای رسیدن 
آن بــه اهداف عالیه تالش کنند. ارجائی ضمن اشــاره به اینکه یکی 
از دغدغه های اصلی مدیریت شــهری در دوره ششم، فضای آموزش 
غیررسمی در سطح جامعه به ویژه در حوزه کودکان و نوجوانان است، 

خاطرنشان کرد: کودکان بازمانده از تحصیل نیز جزو دغدغه های اصلی 
دوره ششم مدیریت شهری است و حاضر هستیم برای بازگرداندن آنان 
به تحصیل کمک کنیم. وی اضافه کرد: موضوعات مرتبط با آشــنایی 
دانش آموزان با محیط های اجتماعی، کارآفرینی و مســائل مرتبط با 

فناوری و کاهش آسیب های اجتماعی جزو اولویت های مدیریت شهری 
در عرصه آموزش است. شهردار مشــهد ضمن اشاره به اینکه معتقد 
هستیم آموزش وپرورش رکن اصلی و دانش آموزان حال و آینده سازان 
کشــور هستند، تصریح کرد: طی تفاهم نامه ای که چند روز گذشته با 
رییس سازمان آموزش استثنایی کشــور امضا شد، شهرداری مشهد 
هزینه سرویس رفت و برگشــت دانش آموزان استثنایی به مدارس را 
متقبل شد که این تفاهم نامه نشان دهنده اعتقاد ما به این موضوع است. 
ارجائی گفت: معتقد هستیم مسئله تربیت بدنی و فعالیت بدنی سالم از 
نیازهای نوجوانان است که باید در تمامی سطوح مورد توجه ویژه قرار 
بگیرد. وی ضمن اشاره به اینکه کودکی بهار تعلیم و تربیت است، ادامه 
داد: امام علی)ع( می فرمایند »َمَثل آن کس که در کودکی به فراگیری 
مطالب پردازد، همانند حکاکی بر سنگ است« به همین دلیل مدیریت 
شــهری در زمینه تعلیم و تربیت کــودکان و نوجوانان دغدغه دارد و 

برنامه های مفصلی برای نوجوانان وجود دارد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: در هفته جاری آقای عیسی جمال 
نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با حضور در صدا و سیمای 
مرکز گیــالن با آقای محمدباقر باقرزاده مدیرکل این ســازمان دیدار و 
گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومــی گاز گیالن -  در این دیدار آقای 
جمال نیکویی با بیان گزارشی از وضعیت گازرسانی در استان، خواستار 
همکاری هرچه بیشتر صداو سیما در زمینه اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
همه شــهرها و 2 هزار و ۹4 روستای گیالن برخوردار از گاز طبیعی می 
باشــند، گفت: هم اکنون عملیات گازرسانی در گیالن به مرحله پایانی 
خود نزدیک شده است و این شرکت تمرکز خود را بر روی افزایش سطح 
کیفی خدمات قرار داده است. مدیرعامل گاز گیالن با ضروری برشمردن 
صرفه جویی و صیانت از انرژی در استان، گفت: هوشمندسازی تجهیزات، 

افزایش ضریب ایمنی در مصرف گاز و آگاه سازی مردم از خطرات استفاده 
نا ایمن گاز بسیار اهمیت دارد و انتظار می رود صدا و سیما همانند گذشته 

با شرکت گاز در این زمینه همکاری نماید. همچنین در این دیدار مدیرکل 
صدا و ســیمای مرکز گیالن با قدردانی از خدمات شرکت گاز در استان 
گفت: بحمداهلل به برکت انقالب اسالمی و خون شهدای واالمقام، اتفاقات 
بسیار خوبی در حوزه گازرسانی رخ داده و شادکامی و آسایش برای مردم 
عزیز استان فراهم شده است. وی با بیان اینکه رسانه با توجه به وظایف 
ذاتی خود می تواند مطالبات شــرعی و به حق مردم را پیگیری و تحت 
پوشش قرار دهد، گفت: ما با دعوت از نمایندگان و مسئولین استانی می 
توانیم مطالبه گر باشــیم تا مشکالت حوزه گاز هرچه سریع تر برطرف 
گردد. آقای باقرزاده در پایان بر تعامل هر چه بیشتر دو سازمان با توجه به 
توان و امکانات موجود تاکید کرد و گفت: صدا و سیما به دلیل دامنه نفوذ 
و ارتباط مستقیم و مؤثر با مردم می تواند زمینه فرهنگ سازي مصرف 

ایمن و بهینه گاز طبیعی را فراهم نماید.

اهواز - شبنم قجاوند: با هدف تسریع در فرآیند توزیع عادالنه دارو 
و پوشــش  حداکثری داروخانه های استان خوزستان، شرکت آدوراطب 
مرکز جدید توزیع داروی خود در شهر اهواز را با حضور جمعی از مدیران 
و مسئوالن اســتانی افتتاح کرد. محسن فیاض دستجردی مدیر عامل 
شرکت آدوراطب گفت: گروه کوبل گروهی سالمت محور است که ارتقاء 
ســطح سالمت جامعه را رســالت خود قرار داده است؛ این گروه شامل 
شــرکت های آدوراطب در بخش توزیع دارو، داروسازی دکتر عبیدی و 
کوبل دارو در بخش تولید و تامین داروی باکیفیت است. وی افزود: روزانه 
بیش از 4/۵ میلیون بیمار مبتال به بیماری های غیر واگیر و ساالنه بیش 
از 80 میلیون از عالئم بیماری حاد توسط داروهای این گروه مورد درمان 
و التیام قرار می گیرند؛ ما همواره با اتکا بر اعتماد پزشــکان، داروسازان 
و بیماران همواره در تالشــیم تا با تولید و تامین داروی باکیفیت و ارائه 
راهکارهای نوین درمانی در کنار کادر درمان، ســطح سالمت جامعه را 
ارتقاء دهیم اما، چرخه کامل دارو )یعنی تامین، تولید و توزیع دارو( بدون 
توجه به کیفیت توزیع دارو امکان پذیر نیســت؛ در این راستا، شرکت 
آدوراطب در راستای توزیع باکیفیت، سریع و عادالنه دارو اقدام به ساخت 
مرکز توزیع کامال مدرن و پیشرفته مبتنی بر استاندارد های روز دنیا در 

شهر اهواز نموده است. مدیر عامل شرکت آدوراطب در ادامه با تاکید بر 
اهمیت دسترسی سریع و ساده بیماران به دارو گفت: آنچه که در شرکت 
آدوراطب اهمیت دارد، توزیع باکیفیت دارو و دسترسی تمامی بیماران به 
دارو اســت در این راه، با افتتاح مرکز جدید توزیع دارو در اهواز، شرکت 
آدوراطب بیش از ۵00 قلم از انواع دارو و تجهیزات درمانی را در تمامی 
اســتان خوزستان طی کمتر از 24 ســاعت از زمان ثبت درخواست به 
مراکز درمانی و داروخانه ها تحویل خواهد داد . دســتجردی با تاکید بر 
توزیع عادالنه دارو در سراسر کشور گفت: خوزستان با 4.۷ میلیون نفر، 
پنجمین استان کشور از لحاظ جمعیت است؛ مرکز توزیع داروی اهواز 
یکی از پیشرفته ترین مراکز توزیع شرکت آدوراطب است که در زمینی به 
مساحت 4.4 هزار مترمربع با 2600 مترمربع فضای اداری و انبار ساخته 
شده است؛ انبار این مرکز بیش از ۹32 پالت از انواع دارو گنجایش دارد؛ 
این مرکز با بکارگیری آخرین اســتانداردهای روز دنیا و با برنامه ریزی 
دقیق طی مدت 2 ســال به بهره برداری رسیده و دارای ناوگان جدید و 
مجهز به تمامی تجهیزات به روز و اســتاندارد توزیع با کیفیت دارو می 
باشد.  وی با اشاره به اهمیت مسائل زیست محیطی در آدوراطب گفت: 
آدوراطب دوستدار محیط زیست است در همین راستا، تمام سیستم های 

 R40۷ تهویه مطبوع، اسپلیت ها و سردخانه در این انبار از نوع گاز ُمَبرد
و R410 است که دوستدار محیط زیست می باشد. دستجردی با تاکید 
بر تامین نیروی انســانی بومی در تمامی مراکز آدوراطب گفت: در این 
مرکز، بصورت 100 درصد از توان بومی استفاده شده و در حال حاضر، 
بصورت مستقیم برای 48 نفر اشتغال زایی داشته و فرصت های فراوانی را 
برای اشتغال زایی غیر مستقیم فراهم کرده است. از دیگر سخنرانان این 
مراسم، دکتر سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای 
اســالمی بود.   وی گفت: شرکت آدوراطب می تواند به رفع محدودیت 
های مربوط به حوزه دارو برای مردم عزیز این اســتان کمک بســیاری 
کند و ما قدردان تالش های این شرکت برای افتتاح مرکز توزیع اهواز و 

اشتغال زایی برای مردم استان هستیم. 

لرستان - خبرنگار فرصت امروز: طی مراسمی با حضور مدیرکل 
امور زنان و خانواده استانداری لرستان، رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شــهر و شهردار خرم آباد  و میزبانی سازمان سیما؛ منظر و فضای سبز 
شهرداری خرم آباد پارک بانوان کوثر واقع در منطقه گلدشت شرقی به 

بهره برداری رسید.
محله های دارای آسیب اجتماعی بیش تر، در اولویت 

برنامه های شهرداری قرار دارند اجتماعی
رئیس شــورای اسالمی شهر خرم آباد در آیین افتتاحیه پارک بانوان 
کوثر ضمن گرامیداشــت سالروز آزادسازی خرمشــهر، گفت: یکی از 
برنامه های شورای دوره ششم و توافق همه اعضا باال بردن سطح کمی 
و کیفی کارهای عمرانی در شــهر و ایجاد و احداث پارک های محله ای 
جهت ایجاد نشاط در بین شــهروندان بوده است. رضا بیرانوند با بیان 

این که از ابتدای فعالیت شــورای شهر با نگاه فرا محله ای شروع به کار 
کرده ایم و این موضوع همواره برای ما حائز اهمیت بوده اســت، افزود: 
شهرداری بایستی در راستای این سیاست ها به سمت توسعه در تمامی 
نقاط شــهر گام بردارد و خود را موظف به اجرای آن ها بداند. بیرانوند با 
تاکید بر این که محله هایی که از آســیب های اجتماعی بیش تری رنج 
می برند در اولویت برنامه های شــهرداری قرار دارند، ادامه داد: یکی از 
مهم ترین فاکتورها برای زندگی شــهری آسایش و امنیت و زیباسازی 
محله ها در ســطح شــهر اســت و با توجه به این فاکتورها بایســتی 
پروژه های شــهری متناسب با خواسته ها و نیازهای شهروندان طراحی 
و اجرا شــوند. وی ضمن تقدیر از زحمات عوامل شهرداری در راستای 
احداث پارک بانوان کوثر در منطقه گلدشــت شرقی، گفت: با توجه به 
این که زمان زیادی از روی کار آمدن دوره ی ششم شورای اسالمی شهر 
خرم آباد نمی گذرد اما هر چقدر تغییرات در ســطح شــهر ایجاد شده 
ماحصل زحمات و تالش های مجموعه شــهرداری بوده اســت. رئیس 
شــورای اسالمی شهر خرم آباد با تاکید بر این که جهت پیشبرد اهداف 
و ایجاد رفاهیات در محله های مختلف شهر نیازمند تعامل و همکاری 
تمامی ارگان ها و دستگاه های اجرایی هستیم، اظهار داشت: محله های 
مختلف نیازمند فضای سبز، باشگاه های ورزشی، استخر، کتابخانه ها و... 
هستند که ایجاد این امکانات در تمامی محله ها تالش و تعامل تمامی 

ارگان ها را می طلبد. بیرانوند گفت: با توجه به مشکالت متعدد در جوامع 
شهری و گسترش آپارتمان نشــینی ایجاد چنین فضاهایی نیاز مبرم 
یک شهر است که امید اســت با همکاری و همدلی بین دستگاه های 
اجرایی و نظارتی با سرعت بیش تری به سوی اهدافی که برای خدمت 
به شــهروندان ترسیم شده است حرکت کنیم. وی تصریح نمود: البته 
مشــارکت مردم در مدیریت و نگهداری فضای ســبز و سایر طرح ها 
بسیار حائز اهمیت است و الزم است در همین راستا شعار »شهر خوب 

ساختنی است، نه نیافتنی« مدنظر همگان قرار بگیرد.
۴۰ میلیارد ریال برای افتتاح پارک کوثر هزینه شده است 

سعید فتوحی، شهردار خرم آباد نیز در آئین افتتاح این مراسم با بیان 
این که شهرداری در راستای ارائه خدمات به جمعیت بانوان وظیفه دارد، 
گفــت: پارک بانوان کوثر در مســاحت 6۷00 مترمربع و با هزینه 40 
میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است. وی افزود: این پارک دارای اتاق 
کودک و مادر، پیست دوچرخه سواری، زمین های ورزشی پینگ پنگ 
و والیبال و محوطه بازی کودکان اســت. فتوحی  با اشاره به این که در 
راستای خدمت به جمعیت بانوان شهر خرم آباد برنامه های دیگری نیز 
داریم، افزود: به دنبال احداث پارک بانوان در سطح منطقه 2 شهرداری 
خرم آباد هستیم و تالش می کنیم تا سه منطقه شهرداری از این امکان 

بهره مند شوند.

شهردار مشهد: 

یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری، فضاهای آموزشی غیررسمی است

تاکید مدیران شرکت گاز و صدا و سیمای گیالن بر نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه گاز 

افتتاح مرکز جدید توزیع دارو شرکت آدوراطب در اهواز؛

دسترسی سریع و ساده بیماران به دارو در استان خوزستان

پارک بانواِن کوثر در گلدشت شرقی خرم آباد افتتاح شد

اصفهان - قاسم اســد: به گزارش خبرنگار ایراسین، محمد امیر 
نیکوهمت بعد از ظهر دوشــنبه ۹ خرداد ماه در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: شرکت نفت سپاهان در سال حدود ۷20 هزار تن انواع روغن های 
موتوری، بنزینی، پارافین و فرآورده های مرتبط تولید می کند و هم زمان 
با این تولید پروژه های مختلف توسعه ای خود را نیز به پیش می برد. این 
پروژه ها در راســتای ارتقا کیفیت فرآورده های نفتی و روغن است. وی 
افزود: این شرکت طی فرآیند تولید به وسیله هیدروژناسیون ترکیبات 
آروماتیک سرطان زا را به محصوالت بی خطر و سبز تولید می کند. این 
محصوالت مصارف صنعتی ویژه ای دارد که ارزش افزوده باالیی برای این 
شرکت و کشور به ارمغان می آورد. مسئله مهم این است که ما در تولید 
خودمان نگاه مستمر به توسعه داشته باشد تا محکوم به موفقیت باشد. 
این نگاه در این شــرکت وجود دارد؛ حجم ســرمایه گذاری این شرکت 
در طرح های توســعه ای به 120 میلیون دالر می رســد و ۷0 درصد از 
تجهیزات این پروژه ساخت داخل است. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
سپاهان گفت: بررسی های مختلفی برای تولید مواد افزودنی  مورد نیاز 
این صنعت توسط شرکت های دانش بنیان انجام شده و امیدواریم بتوانیم 
اخبار خوبی را در سال جاری منتشر کنیم. ما در تالشیم تا عالوه بر تامین 
نیاز داخلی، بخشــی از تولیدات خود را نیز صادر کنیم تا بتوانیم فارغ از 
ارزآوری، برند کشور را نیز در منطقه توسعه ببخشیم. نیکو همت افزود: 
بنابراین استراتژی این شــرکت برای دوران پساتحریم توسعه صادرات 

است. در این راستا هاب چابهار در راستای افزایش ایستگاه های صادراتی 
است. البته این شرکت تالش کرده با حداقل کردن توقفات ناشی از تولید 
مانند تعمیرات اساســی، بهره وری تولید خود را افزایش دهد. از حدود 
۷20 هزار تن تولید این شــرکت تقریبا 30 درصد به رفع نیاز داخل و 
۷0 درصد به صادرات اختصاص پیدا می کند. وی افزود: ما با ایجاد یک 
سیستم توزیع فرآورده های مویرگی در کشور تالش کردیم که با کمترین 
قیمت ممکن فرآورده  های خود را به حلقه های آخر زنجیره برسانیم. این 
مســئله از ایجاد تقلب یا افزایش قیمت جلوگیری می کند. مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت سپاهان گفت: شرکت نفت سپاهان تحت لیسانس 
شرکت پورنر اتریش آلمان است و حتی در برخی از گریدهای تولیدی 

خود موفق شده تا گواهی نامه شرکت هایی چون بنز، بی ام دبلیو و رنو را 
دریافت کنیم. این مهم نیز ناشــی از تجارب مهمی در تولید و پایداری 
تولید است. نیکوهمت اظهار کرد: پیشتر صادرات محصوالت به صورت 
تبادل کاال انجام می شد اما اکنون از آن دوران عبور کرده ایم، به شرایط 
خوبی رسیده ایم، در حال پیشرفت هســتیم و در تحویل فرآورده های 
خود به مشتریان خارجی مشکلی نداریم. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
ســپاهان اظهار کرد: تولیدات این شــرکت بخشی از نیاز داخلی کشور 
را رفع می کند. 4 روانکار بزرگ در کشــور وجود دارد که شــرکت نفت 
سپاهان یکی از آن ها است بنابراین این شرکت با همکاری وزارت صمت 
و نفت تالش می کند علی رغم هزینه  هایی که به این شــرکت تحمیل 
شده است، محصوالت خود را با قیمت واقعی به دست مصرف کنندگان 
برساند. نیکوهمت گفت: پیشتر قیمت خوراک اصلی شرکت های روانکار 
به تدریج و هر 1۵ روز یکبار اصالح می شد. در شرایطی که قیمت نفت 
پیوسته در حال افزایش بود طبیعتا قیمت این خوراک نیز افزایش پیدا 
می کرد. این در حالی اســت که محصوالت نهایی ما توســط سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قیمت گذاری می شود و از 
تیر ماه ســال گذشــته تغییری نکرده بود.  وی ادامه داد: تولید در یان 
شرایط با توجه به افزایش هزینه ها، برای شرکت اقتصادی نیست. جنگ 
روسیه و اوکراین و افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری، هزینه  های 

شرکت را بیش از پیش بینی قبلی افزایش داده است. 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت سپاهان:

استراتژی شرکت برای دوران پساتحریم توسعه صادرات است
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سئو تصاویر در دنیای بازاریابی و تبلیغات

به قلم: کلی لیونز
کارشناس سئو

ترجمه: علی آل علی

دنیای سئو تحوالت بسیار زیادی را در طول سال های اخیر پشت سر گذاشته است. در این میان بسیاری 
از کارآفرینان از موج تغییرات جا مانده و بس��یاری از آنها هنوز هم از ش��یوه های بی نهایت قدیمی برای سئو 
محتوا سود می برند. این امر می تواند مشکالت زیادی برای برندها به همراه داشته و توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نیز دس��تخوش تغییراتی س��ازد. در دنیایی که تمام جنبه های آن به شدت در حال تغییر و 
توسعه است، شما هم در کسب و کارتان باید همیشه از بهترین ایده ها سود ببرید، در غیر این صورت خیلی 
زود از کورس قهرمانی در دنیای کسب و کار کنار گذاشته خواهید شد. یکی از نکات مهم در این میان برای 
سئو محتوا توجه به فرمت های مختلف است. بسیاری از کارآفرینان و بازاریاب ها فقط به محتوای متنی در این 
میان توجه نشان می دهند. این امر می تواند برای آنها دشواری بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی شان در 
این میان را نیز کاهش دهد. هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از نکات مهم از نظر سئو محتوای تصویری 
اس��ت. به عبارت بهتر، اگر ش��ما قصد بارگذاری یک عکس در دنیای بازاریابی را دارید، باید از سئو ویژه این 
فرمت سود ببرید، در غیر این صورت شاید هرگز شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای را 
پیدا نکنید. این امر می تواند مشکالت بسیار زیادی برای شما به همراه داشته و شانس تان در این میان را نیز 
به ش��دت کاهش دهد. درس��ت به همین دلیل هدف ما در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات در زمینه 
سئوی محتوا برای برندهاست. آن هم نه هر محتوایی، بلکه محتوای تصویر یا همان عکس های دنیای بازاریابی. 

در ادامه برخی از مهمترین نکات در این میان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
انتخاب اس��م درس��ت برای عکس ها: انتخاب اسم های درس��ت برای عکس های برند امر مهمی محسوب 
می ش��ود. برخی از بازاریاب ها وقتی به دنبال بارگذاری عکس در ش��بکه های اجتماعی یا سایت رسمی برند 
هستند، از اسم های بی نهایت ساده یا حتی اعداد برای نام گذاری تصاویر استفاده می کنند. پیشفرض اصلی این 
افراد عدم اهمیت اسم عکس در زمینه سئو یا بازاریابی است. این امر شاید تا همین یک دهه پیش مصداق 
داش��ت، اما امروزه با توجه به افزایش تقاضا برای حضور در ش��بکه های اجتماعی و همچنین شیوه نظارت بر 
تولید محتوا در این فضا از س��وی مدیران ارش��د پلتفرم ها در راستای ارائه بهتری محتوای تجاری ممکن به 

کاربران همه چیز دستخوش تغییر شده است. 
امروزه عکس های تجاری در دنیای ش��بکه های اجتماعی باید اس��م درست و مشخصی داشته باشند. البته 
این اس��م باید کوتاه نیز باش��د، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای بارگذاری تصویرتان پیدا نکرده و 
موقعیت تان در بازار به هم بریزد. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید همیشه اسم های کوتاه و تاثیرگذار برای 
تصاویر برندتان تعیین کنید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای بازاریابی بهینه و در دس��ترس قرار دادن 
تصاویرتان پیدا نمی کنید. ش��ما الزم نیس��ت برای انتخاب نام مناسب برای یک تصویر زحمت بسیار زیادی 
بکشید. همین که اسم مورد نظر ماهیت کلی عکس را توضیح دهد، کافی خواهد بود. نکته مهم اینکه امروزه 
الگوریتم ش��بکه های اجتماعی به طور خودکار در رتبه بندی محتوا به تصاویر دارای عکس مش��خص توجه 
بیشتری نشان می دهد. این امر می تواند مزیت بسیار مهمی برای شما در زمینه بازاریابی بهتر در دنیای امروز 
باشد. چنین امری وضعیت بازاریابی شما در میان دیگر رقبا را به طور غافلگیرکننده ای بهینه سازی خواهد کرد. 
یکی از مثال های مناسب در زمینه بارگذاری تصاویر به طور استاندارد همراه با اسمی مناسب مربوط به برند 
نایک است. این برند همیشه اسم محصوالت را در تصاویرش ذکر می کند. به همین دلیل سئو تصاویر نایک در 
شبکه های اجتماعی و حتی در سایتش بی نهایت عالی است. شما می توانید از همین تجربه برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف سود برده و شانس تان در این میان را نیز تقویت نمایید. 
کاهش ابعاد تصاویر: کاهش ابعاد تصاویر یکی از نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب 
می شود. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده از انواع تکنیک ها را امتحان 
می کنند. در این میان اگر تصویر اصلی ش��ما در پس��ت بازاریابی تان ابعاد درستی نداشته باشد، هرگز فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنید. این امر بیشتر اوقات در سایت برندها مصداق پیدا می کند. 
درست به همین دلیل اگر شما مایل به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای استاندارد هستید، باید 
همیشه موقعیت تان را به بهترین شکل ممکن براساس وضعیت مورد بحث تغییر دهید. راهکار موردنظر نیز 

در این میان بسیار ساده است: تغییر ابعاد تصاویر.
امروزه تغییر ابعاد تصاویر امر س��خت یا دشواری نیست. کافی است شما اقدامات الزم برای استفاده از یک 
ابزار ساده ویرایش عکس را انجام دهید. امروزه حتی این نرم افزارها در قالب اپ برای موبایل های هوشمند نیز 
در دسترس است. با این حساب شما دیگر مشکلی از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این میان پیش 

رو نخواهید داشت. این امر می تواند موقعیت شما در بازار را نیز به طور چشمگیری توسعه دهد. 
یادتان باشد هر شبکه اجتماعی یا سایتی دارای ابعاد خاصی برای بارگذاری تصاویر است. درست به همین 
دلیل شما پیش از پایان بندی روند تولید محتوا باید نسبت به این نکته توجه ویژه ای نشان دهید، در غیر این 
صورت ش��اید هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نکرده و ش��انس تان نیز در این میان به 
طور قابل مالحظه ای تغییر کند. نکته مهم دیگر اینکه شما برای تعامل با مخاطب هدف همیشه نیاز به تصاویر 
با ابعاد بزرگ ندارید. این دسته از تصاویر در سایت برندها به طور معمول زمان بیشتری برای بارگذاری طلب 
می کنند. معنای این امر انتظار بیش��تر کاربران برای مش��اهده محتوای سایت شما و کاهش رتبه سئوی تان 
خواهد بود. درست به همین خاطر باید همیشه تولید محتوا و بارگذاری آن را با دقت بی نهایت زیادی صورت 
دهید، در غیر این صورت به احتمال زیاد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کالت زیادی رو به 

رو خواهید شد. 
کاهش حجم تصاویر: تصاویر با حجم بس��یار زیاد برای هیچ س��ایتی خوب نیست. این امر می تواند سرعت 
بارگذاری صفحات را به طور تصاعدی افزایش داده و توانایی شما را نیز در این میان برای کسب رتبه های بهتر 
سئو در گوگل به شدت کاهش دهد. نکته مهم دیگر اینکه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در قالب فعالیت بازاریابی به طور مداوم نیازمند س��رعت عمل هس��تند. مثال برندهای حوزه ارتباطات 
همیش��ه روی سرعت خدمات شان مانور می دهند. با این حس��اب اگر سایت همین برندها زمان زیادی برای 

بارگذاری از کاربران بگیرد، نوعی تضاد در شعار چنین برندهایی مشاهده خواهد شد. 
ام��روزه کاهش حجم تصاویر امر عجیبی نیس��ت. ای��ن نکته در صورتی که به طور حرفه ای دنبال ش��ود، 
تاثیرگذاری بسیار خوبی بر روی سئو سایت یا اکانت برند در شبکه های اجتماعی دارد. نکته مهم دیگر اینکه 
در این میان ش��ما می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر مانع از کاهش کیفیت تصاویرتان شوید. به این ترتیب 
دیگر هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی موقعیت تان در بازار پیش روی شما 

نخواهد بود. 
ادامه دارد...
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دنیای سئو تحوالت بسیار زیادی را در طول سال های اخیر 
پش��ت سر گذاشته است. در این میان بسیاری از کارآفرینان 
از م��وج تغیی��رات جا مانده و بس��یاری از آنها هن��وز هم از 
ش��یوه های بی نهایت قدیمی برای سئو محتوا سود می برند. 
این امر می تواند مشکالت زیادی برای برندها به همراه داشته 
و توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز دستخوش 

تغییراتی سازد.
در دنیایی که تمام جنبه های آن به ش��دت در حال تغییر 
و توس��عه است، شما هم در کس��ب و کارتان باید همیشه از 
بهترین ایده ها س��ود ببرید، در غیر این صورت خیلی زود از 
کورس قهرمانی در دنیای کسب و کار کنار گذاشته خواهید 
شد. یکی از نکات مهم در این میان برای سئو محتوا توجه به 
فرمت های مختلف است. بسیاری از کارآفرینان و بازاریاب ها 
فقط به محتوای متنی در این میان توجه نشان می دهند. این 
امر می تواند برای آنها دشواری بسیار زیادی به همراه داشته و 

توانایی شان در این میان را نیز کاهش دهد.
ه��دف اصلی در این مقاله مرور برخی از نکات مهم از نظر 
س��ئو محتوای تصویری است. به عبارت بهتر، اگر شما قصد 
بارگذاری یک عکس در دنیای بازاریابی را دارید، باید از سئو 
ویژه این فرمت س��ود ببرید، در غیر این صورت ش��اید هرگز 
ش��انس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای 
را پیدا نکنید. این امر می تواند مش��کالت بسیار زیادی برای 
شما به همراه داشته و شانس تان در این میان را نیز به شدت 
کاهش دهد. درس��ت به همین دلیل ه��دف ما در این مقاله 
مرور برخی از مهمترین نکات در زمینه س��ئوی محتوا برای 
برندهاس��ت. آن هم نه هر محتوایی، بلکه محتوای تصویر یا 
همان عکس های دنیای بازاریابی. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این میان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
انتخاب اسم درست برای عکس ها

انتخاب اسم های درس��ت برای عکس های برند امر مهمی 
محسوب می شود. برخی از بازاریاب ها وقتی به دنبال بارگذاری 
عکس در شبکه های اجتماعی یا سایت رسمی برند هستند، از 
اسم های بی نهایت ساده یا حتی اعداد برای نام گذاری تصاویر 
استفاده می کنند. پیشفرض اصلی این افراد عدم اهمیت اسم 
عکس در زمینه سئو یا بازاریابی است. این امر شاید تا همین 
یک دهه پیش مصداق داش��ت، اما امروزه با توجه به افزایش 
تقاضا برای حضور در شبکه های اجتماعی و همچنین شیوه 
نظ��ارت بر تولید محتوا در این فضا از س��وی مدیران ارش��د 
پلتفرم ها در راس��تای ارائه بهتری محتوای تجاری ممکن به 

کاربران همه چیز دستخوش تغییر شده است. 
امروزه عکس های تجاری در دنیای ش��بکه های اجتماعی 
باید اسم درست و مشخصی داشته باشند. البته این اسم باید 
کوتاه نیز باش��د، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای 
بارگ��ذاری تصویرتان پیدا نکرده و موقعیت تان در بازار به هم 
بریزد. درست به همین دلیل شما باید همیشه اسم های کوتاه 
و تاثیرگ��ذار برای تصاویر برندت��ان تعیین کنید، در غیر این 
صورت هرگز فرصتی برای بازاریابی بهینه و در دسترس قرار 

دادن تصاویرتان پیدا نمی کنید.
شما الزم نیست برای انتخاب نام مناسب برای یک تصویر 
زحمت بسیار زیادی بکشید. همین که اسم مورد نظر ماهیت 
کلی عکس را توضیح دهد، کافی خواهد بود. نکته مهم اینکه 
امروزه الگوریتم شبکه های اجتماعی به طور خودکار در رتبه 
بندی محتوا به تصاویر دارای عکس مشخص توجه بیشتری 
نش��ان می دهد. این امر می تواند مزیت بس��یار مهمی برای 
ش��ما در زمینه بازاریابی بهتر در دنیای امروز باش��د. چنین 
امری وضعیت بازاریابی ش��ما در میان دیگ��ر رقبا را به طور 

غافلگیرکننده ای بهینه سازی خواهد کرد. 
یکی از مثال های مناسب در زمینه بارگذاری تصاویر به طور 
استاندارد همراه با اسمی مناسب مربوط به برند نایک است. 
این برند همیشه اسم محصوالت را در تصاویرش ذکر می کند. 
به همین دلیل س��ئو تصاویر نایک در شبکه های اجتماعی و 
حتی در سایتش بی نهایت عالی است. شما می توانید از همین 
تجربه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف س��ود برده و 

شانس تان در این میان را نیز تقویت نمایید. 
کاهش ابعاد تصاویر

کاهش ابعاد تصاویر یکی از ن��کات مهم برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف محس��وب می شود. امروزه بسیاری از 
برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده از 
انواع تکنیک ه��ا را امتحان می کنند. در این میان اگر تصویر 
اصلی ش��ما در پست بازاریابی تان ابعاد درستی نداشته باشد، 
هرگ��ز فرصت تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف را پیدا 
نمی کنید. این امر بیشتر اوقات در سایت برندها مصداق پیدا 
می کند. درست به همین دلیل اگر شما مایل به تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به ش��یوه ای اس��تاندارد هستید، باید 
همیش��ه موقعیت تان را به بهترین ش��کل ممکن براس��اس 
وضعیت مورد بحث تغییر دهید. راهکار موردنظر نیز در این 

میان بسیار ساده است: تغییر ابعاد تصاویر.
امروزه تغییر ابعاد تصاویر امر س��خت یا دش��واری نیست. 
کافی است شما اقدامات الزم برای استفاده از یک ابزار ساده 
ویرایش عکس را انجام دهید. امروزه حتی این نرم افزارها در 
قالب اپ برای موبایل های هوش��مند نیز در دسترس است. با 
این حس��اب شما دیگر مش��کلی از نظر تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف در این میان پیش رو نخواهید داش��ت. این 
امر می تواند موقعیت ش��ما در بازار را نیز به طور چشمگیری 

توسعه دهد. 
یادتان باش��د هر ش��بکه اجتماعی یا س��ایتی دارای ابعاد 
خاصی برای بارگذاری تصاویر اس��ت. درست به همین دلیل 
شما پیش از پایان بندی روند تولید محتوا باید نسبت به این 
نکته توجه ویژه ای نشان دهید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرص��ت تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف را پیدا نکرده و 

ش��انس تان نیز در این میان به ط��ور قابل مالحظه ای تغییر 
کند. نکته مهم دیگر اینکه شما برای تعامل با مخاطب هدف 
همیش��ه نیاز ب��ه تصاویر با ابعاد بزرگ ندارید. این دس��ته از 
تصاویر در س��ایت برندها به طور معمول زمان بیشتری برای 
بارگذاری طلب می کنند. معنای این امر انتظار بیشتر کاربران 
برای مش��اهده محتوای سایت شما و کاهش رتبه سئوی تان 
خواهد بود. درست به همین خاطر باید همیشه تولید محتوا و 
بارگذاری آن را با دقت بی نهایت زیادی صورت دهید، در غیر 
این صورت به احتمال زیاد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف با مشکالت زیادی رو به رو خواهید شد. 
کاهش حجم تصاویر

تصاویر با حجم بسیار زیاد برای هیچ سایتی خوب نیست. 
این امر می تواند سرعت بارگذاری صفحات را به طور تصاعدی 
افزایش داده و توانایی ش��ما را نیز در این میان برای کس��ب 
رتبه های بهتر سئو در گوگل به شدت کاهش دهد. نکته مهم 

دیگر اینکه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در قالب فعالیت بازاریابی به طور مداوم نیازمند سرعت 
عمل هس��تند. مثال برندهای حوزه ارتباطات همیش��ه روی 
سرعت خدمات شان مانور می دهند. با این حساب اگر سایت 
همین برندها زم��ان زیادی برای بارگذاری از کاربران بگیرد، 

نوعی تضاد در شعار چنین برندهایی مشاهده خواهد شد. 
امروزه کاهش حجم تصاویر امر عجیبی نیس��ت. این نکته 
در صورت��ی که به طور حرف��ه ای دنبال ش��ود، تاثیرگذاری 
بس��یار خوبی بر روی سئو سایت یا اکانت برند در شبکه های 
اجتماع��ی دارد. نکته مه��م دیگر اینکه در این میان ش��ما 
می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر مان��ع از کاهش کیفیت 
تصاویرتان ش��وید. ب��ه این ترتیب دیگر هیچ مش��کلی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی موقعیت تان 

در بازار پیش روی شما نخواهد بود. 
ام��روزه بس��یاری از بازاریاب ها نس��بت ب��ه کاهش حجم 
تصاویر و در پی آن افت کیفیت نگران هستند. این امر برای 
عکاس های حرفه ای دغدغه بسیار مهمی محسوب می شود، 
اما ش��ما که به عنوان بازاریاب یا کارش��ناس سئو در عرصه 
کس��ب و کار فعالیت دارید هرگز نبای��د نگران چنین امری 
باشید. دلیل آن هم کامال روشن است، چراکه کیفیت تصاویر 
در دنیای بازاریابی مثل صنعت عکاسی بی نهایت مهم نیست. 
مخاطب هدف نیز اغل��ب اوقات متوجه تفاوت میان کیفیت 
عکس ها در نمونه های مختلف نخواهد ش��د. با این حس��اب 
ش��ما الزم نیس��ت حساسیت بس��یار زیادی به خرج داده یا 
وضعیت تان را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار دهید. 
گاهی اوقات حجم یک عکس بی دلیل بس��یار زیاد اس��ت. 
در ای��ن صورت ش��ما خودتان ی��ا با همکاری با کارش��ناس 
گرافیک می توانید حجم آن را بدون افت کیفیت محس��وس 
کاهش دهید. این امر سرعت بارگذاری صفحات سایت را به 
شدت افزایش داده و در نتیجه رتبه سئوی شما در گوگل یا 

شبکه های اجتماعی به شدت افزایش پیدا می کند. 
استفاده از فرمت درست

ام��روزه فرمت های بس��یار زیادی برای تصاوی��ر در دنیای 
دیجیتال وجود دارد. این امر برای بسیاری از برندها امر مهمی 
محسوب نمی شود، اما اگر از نقطه نظر یک عکاس یا بازاریاب 
حرفه ای به ماجرا نگاه کنیم، تک تک جزییات در این ماجرا 
دارای اهمیت خواهد بود. نکته مهم برای برندها در راس��تای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تالش برای اس��تفاده از 
فرمتی درس��ت و رایج است. این امر می تواند به شما فرصت 
بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و 
شانس شما در بازار را نیز به طور چشمگیری تقویت نماید. 

یادتان باش��د فرمت های رایج در دنیای تصاویر برای همه 
کارش��ناس ها و حتی بازاریاب ها ش��ناخته ش��ده است. پس 
الزم نیس��ت خودتان را با فرمت های کمتر ش��ناخته ش��ده 
گول بزنید. برخی از مهمترین فرمت ها در این میان ش��امل 
JPEG، PNG و WebP است. این فرمت ها به سادگی در 
سایت ها و شبکه های اجتماعی بارگذاری می شود. درست به 
همین دلیل برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف می توانید 
به سادگی هرچه تمام تر ش��انس تان برای تعامل با مخاطب 
ه��دف در این می��ان را امتحان کنید؛ آن ه��م با فرمت های 

مناسب و به روز.
اگر عکس شما دارای فرم متفرقه است، می توانید به راحتی 
با اپ های ساده و کاربردی فرمت آن را تغییر دهید. نکته مهم 
اینکه پیش از بارگذاری یک عکس باید همیشه فرمت آن را 
چ��ک کنید. در صورتی هم که فرم��ت آن را تغییر داده اید، 
باید نسبت به استفاده از یک بازنگری کلی پیش از بارگذاری 
تصاویر توجه نشان دهید. این امر تمام ریسک های ممکن در 

زمینه بازاریابی و تولید محتوا را کاهش خواهد داد. 
طراحی نقشه تصاویر

نقش��ه تصاویر اصطالحی رایج برای اشاره به نام دیجیتال 
عکس هاست. این بخش به بازاریاب ها برای نام گذاری طوالنی 
عکس ها و استفاده از آن برای جلب نظر الگوریتم شبکه های 
اجتماعی یا گوگل کمک می کند. اگر شما این اسم را به طور 
دقیق و حرفه ای انتخاب نمایید، می توانید رتبه های باال از نظر 
سئو را به دست بیاورید. نکته مهم اینکه شما باید همیشه این 
نکات را با بهترین کیفیت دنبال کرده و به دنبال اثرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان با استفاده از شیوه های درست باشید. 
بسیاری از برندها طراحی نقشه تصاویر را به دست فراموشی 
سپرده اند. درست به همین دلیل هیچ شانسی برای اثرگذاری 
بر روی مخاطب هدف پیش روی آنها قرار نمی گیرد. این امر 
می تواند وضعیت برندها را به طور چش��مگیری تغییر داده و 

فعالیت شان را نیز با سختی بسیار زیاد همراه سازد. 
یادتان باش��د شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیاز به استفاده از تمام امکانات، حتی جزئی ترین آنها، دارید. 
در این میان نقش��ه تصاویر به ش��ما برای جای گذاری دقیق 
هر عکس با توضیحات دقیق کمک می کند. این بخش برای 
الگوریتم شبکه های اجتماعی و به ویژه گوگل دارای اهمیت 
باالیی است. نکته مهم اینکه شما برای وارد ساختن این نقشه 
در گ��وگل باید اندک��ی مهارت باال در زمین��ه کار با کدهای 
مختلف داشته باشید. درست به همین دلیل اغلب اوقات در 
ش��رکت ها این کار تخصصی از س��وی نیروهای ماهر صورت 
می گیرد. توصیه ما در این میان همکاری با یک کارش��ناس 
طراحی س��ایت یا کارشناس سئو حرفه ای برای چنین کاری 

است. 
CDN استفاده از سیستم

سیس��تم CDN به ش��بکه تحویل محتوا اشاره دارد. این 
شبکه برای دسترسی سریع و ساده ترین کاربران به محتوای 
منتشرش��ده در بس��تر اینترنت از دیتا س��رورهای مختلف 
استفاده می کند. به این ترتیب شما به جای اینکه تصاویرتان 
را به عنوان مثال در یک سرور کانادایی بارگذاری کرده و تمام 
کاربران را مجبور به اس��تفاده از این سرور نمایید، با استفاده 
از این سیس��تم به سرورهای مختلف در کشورهای گوناگون 
دسترس��ی خواهید داشت. این امر س��رعت بارگذاری محتوا 
برای کاربران را به شدت افزایش می دهد. به این ترتیب دیگر 
نیازی برای نگرانی نسبت به نحوه اثرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهد بود. 
امروزه سرعت بارگذاری صفحات و به طور کلی محتوا دارای 
اهمیت بسیار زیادی اس��ت. این امر می تواند به شما فرصت 
بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف داده 
و شرایط تان را نیز تغییر دهد. یادتان باشد برای بهینه سازی 
موقعیت تان در بازار باید همیشه به دنبال راهکارهای سریع تر 
برای مخاطب هدف باش��ید. این امر ش��ما را در کانون توجه 

مشتریان قرار داده و موقعیت تان را نیز تقویت خواهد کرد. 
یادتان باشد در دنیای امروز کمتر کاربری منتظر برند شما 
خواهد ماند. درس��ت به همین خاطر باید همیشه نسبت به 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با بهترین کیفیت توجه 
نش��ان دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز شانسی برای 
بهینه سازی موقعیت تان و موفقیت در دنیای سئو پیدا نکنید. 

استفاده از شیوه بارگذاری همراه با تاخیر
بارگذاری محتوا به طور سلسله مراتبی یا همراه با تاخیر یکی 
از شیوه های مناسب برای افزایش رتبه سئو محسوب می شود. 
بی تردید اسم این شیوه برای بسیاری از افراد گمراه کننده به 
نظر می رسد. ما تا اینجا درباره اهمیت سرعت عمل در حوزه 
س��ئو حرف زدیم. با این حال اکنون ش��یوه کارمان را عوض 
کرده و به طور کامل درباره یک روش متفاوت با شما صحبت 
می کنیم. نکته مهم در این میان آگاهی از چارچوب این روش 
اس��ت، چراکه کلیات آن بدون تغییر اساسی در توصیه های 

قبلی ما پیش می رود. 
ام��روزه به طور معمول یک س��ایت برای اینکه صفحه اش 
را به مخاطب هدف نش��ان دهد، ابتدا درخواس��ت بارگذاری 
تم��ام تصاویر از مرورگ��ر را می کند. این یعن��ی اگر در یک 
صفحه 10 تصویر وجود داش��ته باشد، ابتدا باید تمام تصاویر 
بارگذاری ش��ده و س��پس کاربران فرصت مشاهده صفحه را 
خواهند داش��ت. در شیوه بارگذاری همراه با تاخیر این روش 
به طور کامال برعکس اس��تفاده می ش��ود. بر این اساس شما 
به جای اینکه معطل بارگذاری تصاویر به طور کامل ش��وید، 
به مح��ض ورود به صفحه محتوای متنی را مش��اهده کرده 
و به تناس��ب پیش��روی تان در متن عکس ها به ترتیب برای 
شما بارگذاری خواهد شد. این شیوه به شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک ویژه ای کرده و ش��انس تان در 
ای��ن میان را نیز به طور ویژه ای افزایش می دهد. درس��ت به 
همین دلیل امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف از چنین شیوه ای سود می برند. 
بهره گیری از َکش مرورگرها

مرورگره��ا به طور طبیعی دارای کش یا سیس��تمی برای 
ذخیره سازی موفقیت اطالعات صفحات اینترنتی هستند. این 
ام��ر به کاربران کمک می کند ت��ا یک صفحه را برای بار دوم 
با س��رعت بسیار باالتری مشاهده نماید. اگر شما نیز مایل به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای امروز هس��تید، 
می توانید به خوبی از این ویژگی مرورگرها س��ود ببرید. تنها 
نکته مهم در این میان طراحی س��ایت به طور سازگار با این 
ویژگی اس��ت. در این صورت ش��ما به سادگی هرچه تمام تر 
ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف را پیدا کرده و 
شانس تان در این میان به طور قابل مالحظه ای تقویت خواهد 
ش��د.  یادتان باشد امروزه س��رعت بارگذاری صفحات دارای 
اهمیت زیادی اس��ت. در این میان اگر شما از سیستم کش 
استفاده کنید، کاربران برای بازدید دوباره از صفحه سایت تان 
دیگر حتی یک لحظه هم منتظر نمی مانند. این امر می تواند 
برای ش��ما مزایای بسیار زیادی در بازار داشته و موقعیت تان 
را نیز به طور چشمگیری توسعه دهد. بنابراین باید همیشه از 

این روش به خوبی سود ببرید.
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