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بانک ها وام اجاره ندهند، جریمه مالیاتی می شوند

 ماراتن بانکی
وام اجاره

وام اجاره در حالی امس��ال س��ه ساله می شود که سقف آن هم افزایش یافته و مبلغ این وام در تهران 100 میلیون 
تومان، مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی ۲00 هزار نفر جمعیت 70 میلیون تومان و سایر شهرها 40 میلیون تومان 
تعیین ش��ده اس��ت. دوره بازپرداخت وام اجاره حداکثر پنج ساله و نرخ سود آن نیز 1۸ درصد است. سقف کلی این 
وام در سال 1401 برای شبکه بانکی 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانک ها ملزم به پرداخت آن به شهروندان 
در سقف جدید شده اند. شیوه نامه اجرایی تسهیالت کمک ودیعه مسکن نیز چند روز پیش ابالغ شد و بررسی این...

شاخص بورس تهران در چاله سقوط نماند
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چرا استراتژی توسعه صنعتی به مرحله اجرا نرسید؟

گلوگاه های توسعه صنعتی ایران
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مدیریتوکسبوکار

5
عضو هیأت علمی دانشـگاه علم و صنعت ایران عنوان کرد چشـم اندازها نسـبت به همکاری صنعت 

خودرو ایران و روسـیه امیدوارکننده نیسـت چراکه صنعت خودرو روسیه اگر زنجیره کاملی 
داشت با تحریم ها متوقف نمی شد. امیرحسن کاکایی درخصوص ادعای مقامات دولتی مبنی...

 همکاری با روسیه
مزیتی برای صنعت خودرو ایران ندارد

نگــــاه
بنگاه های صنعتی چطور 

زنده می مانند؟
حیات و ممات 

بنگاه های صنعتی
بررسی وضعیت بخش صنعت 
بین س��ال های 1376 تا 1394 
نشان می دهد که این بخش پس 
از خدم��ات )50درصد( و معدن 
)16.۸ درصد( به طور متوس��ط 
13.۸ درص��د از ارزش اف��زوده 
کشور را به خود اختصاص داده 
اس��ت. براس��اس آمارها، تعداد 
کارگاه ه��ای صنعت��ی 10 نف��ر 
کارکن و بیش��تر از 414 هزار و 
546 نفر در سال 135۸ به یک 
میلیون و ۲5۸ هزار و 414 نفر 
در س��ال 1394 رسید. این امر 
نش��ان می دهد که صنعت وزن 
مهمی در کاه��ش نرخ بیکاری 
در اقتص��اد ای��ران دارد. ب��ا این 
ح��ال، در س��ال های گذش��ته 
می توان بخ��ش صنعت را یکی 
از متضررترین بخش ها از اعمال 
تحریم ها دانست. در واقع، تحریم 
به طور مستقیم و غیرمستقیم با 
اثرگذاری بر عوامل متعددی، بر 
خ��روج بنگاه ها از بخش صنعت 
اثر داش��ته است. یافته های یک 
مطالعه نش��ان می دهد عواملی 
نظی��ر ت��ورم، جمعیت، رش��د 
اقتص��ادی و ش��اخص صنعتی 
شدن اقتصاد، از جمله مهمترین 
عوامل��ی اس��ت که ب��ر خروج 
بنگاه های هر استان و استان های 

مج��اور آن تاثیر دارد. 
2یک دلیل...
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فرص��ت ام��روز: چند وقتی اس��ت که عب��ارت »خودروی 
اقتص��ادی« به کلی��دواژه وزی��ر صمت تبدیل ش��ده و رضا 
فاطم��ی امین از واردات خودروی اقتصادی زیر 10 هزار دالر 
و همچنین عرضه مدل های داخلی در قالب »اقتصادی« خبر 
داده اس��ت. هرچن��د عبارت »خودروی اقتص��ادی و ارزان«، 
جذابیت زیادی برای مردم دارد، اما این سوال را مطرح می کند 
ک��ه »خودروی اقتصادی« مدنظ��ر وزارت صمت چه قیمتی 
دارد؟ آیا چنین خودروهایی از منظر کیفی می توانند رضایت 
شهروندان را جلب کنند و از میزان سوانح و تلفات جاده ای در 
ایران بکاهند؟ آیا این خودروها سطح کیفی مطلوب و در حد 
استاندارد جهانی دارند و یا دست کم می توانند استانداردهای 

هشتادوپنجگانه کشور را رعایت کنند؟
اگرچ��ه از نظر وزارت صمت، خ��ودروی زیر 10 هزار دالر 
در قالب »اقتصادی« جای می گیرد و با جست وجویی اندک 
در س��طح جهان می توان خودروهای زیر 10 هزار دالر پیدا 
کرد، اما این امر منوط به آن اس��ت که این خودروها کیفیت 
و اس��تاندارد قابل قبولی هم داشته باشند. صحبت های وزیر 
صمت درباره تولید و واردات »خودروی اقتصادی« در حالی 
اس��ت که طبق تجربیات جهانی، اج��رای چنین طرح هایی 
بدون توجه به ظرفیت و توانایی ش��بکه تامین، هزینه واقعی 
تولید و نیاز و س��لیقه مشتریان امکان پذیر نیست. در همین 
حال، نتایج یک گزارش رس��می نشان می دهد که در تولید 
و همچنی��ن واردات محصوالت اقتصادی عالوه بر پیش بینی 

صحیح از هزینه تولید، نباید کیفیت را فدای قیمت کرد.
چالش های تولید خودروی ارزان

با آغاز به کار دولت سیزدهم، عبارت »خودروی اقتصادی« 
و »ارزان«، بس��امد باالیی در بین دولتمردان پیدا کرد. ابتدا 

صحب��ت از تولید »خودروی اقتصادی« بود و س��پس با لغو 
ممنوعی��ت واردات، از ورود خودروه��ای اکونومی به کش��ور 
صحبت به میان آم��د، به طوری که وزیر صمت در چند ماه 
گذشته بارها از واردات خودروی اقتصادی که عامه شهروندان 
توان خریدش را داش��ته باش��ند، س��خن گفته است. طبق 
ش��نیده ها، برخی از خودروس��ازان داخلی به دنبال استفاده 
از پلتفرم ه��ای خودروه��ای ب��ه اصط��الح اکونومی خارجی 
هس��تند و از جمله گزینه های آنها، خ��ودروی اقتصادی رنو 
یعنی»کوئید« است؛ محصولی که رنو در هند و برزیل عرضه 
ک��رده و در دوره برج��ام نی��ز قرار بود در ایران تولید ش��ود. 
گفتنی است »اکونومی«، واژه ای فرانسوی و به معنای اقتصاد 

و صرفه جویی است.
در همین حال، نهاد پژوهش��ی مجل��س در یک اظهارنظر 
کارشناس��ی به بررس��ی »الزامات تولید خودروی اقتصادی؛ 
با تمرکز ب��ر خودروی کوئید« پرداخت��ه و با مرور تجربیات 
داخلی به ویژه خودروی ال90 هشدار داده است که در تولید 
و همچنی��ن واردات محصوالت اقتصادی عالوه بر پیش بینی 
صحی��ح از هزینه تولید، نباید کیفی��ت را فدای قیمت کرد. 
طب��ق ارزیابی مرکز پژوهش ها، دوگان��ه کیفیت )با تاکید بر 
ایمنی( و قیمت تمام ش��ده خودرو همواره محل چالش بوده 
اس��ت. بنابراین بیم آن می رود که اه��داف وزارت صمت در 
مورد عرضه خ��ودروی ارزان هم از جنبه مس��ئله کیفیت و 
ایمنی و هم از حیث پیش بینی قیمت محقق نش��ود. اگر در 
برنامه ریزی جدید به خطاهای صورت گرفته در ماجرای ال90 
توجه نش��ود، احتمال انحراف پ��روژه وزارت صمت از اهداف 
مدنظ��ر دور از ذهن نیس��ت. ال 90 خودرویی اس��ت که در 
اواس��ط دهه ۸0 و تحت قرارداد پلتفرم مش��ترک ایکس90 

در ایران به تولید رس��ید. پیش بینی اولی��ه برای قیمت این 
خ��ودرو کمتر از 7 هزار دالر بود، با این حال قیمت آن عمال 
به حدود 11هزار دالر در زمان تولید رسید. بنابراین خطاهای 
صورت گرفته به دلیل عدم شناخت کافی و واقع بینانه از شبکه 
تامی��ن به خصوص برای ایکس 90 به عنوان پلتفرمی جدید، 
عامل محقق نش��دن اهداف قیمتی ال90 ب��ود. بنابراین در 
صورت تولید کوئید یا خودروی مش��ابه آن در ایران با توجه 
به شبکه تامین فعلی، رعایت استانداردهای هشتادوپنجگانه 
و هزینه های مالی ممکن است قیمت نهایی آن نسبت به نرخ 
پایه افزایش قابل توجهی داشته باشد. در نتیجه اهداف اولیه 
قیمتی وزارت صمت در عرضه خودروی به اصطالح اقتصادی 

محقق نخواهد شد.
هشدار درباره تکرار تجربه ال 90

ای��ن گزارش پس از گری��ز به تجرب��ه ال 90 در ایران، به 
محصول دیگری از رنو به نام »کوئید« اشاره کرده و با تحلیل 
و واکاوی ش��رایط قیمتی و کیفی آن، به وزارت صمت بابت 
عدم تکرار تجربه ال90 در کوئید هش��دار داده اس��ت. مرکز 
پژوهش ه��ا، »خودروی اقتصادی« را خودرویی دانس��ته که 
با کوچک س��ازی ابع��اد، کاهش وزن، ح��ذف برخی امکانات 
)آپش��ن ها(، بهینه سازی طراحی، اس��تفاده از زنجیره تامین 
موج��ود و افزایش تیراژ، هزینه های تولی��د آن تا حد امکان 
کاهش پیدا می کند. از جمله خودروهای اقتصادی که در این 
گزارش به آنها اشاره ش��ده شامل رنو کوئید )نسخه هند( با 
قیمت 5 هزار و 700 دالر، سوزوکی ماروتی مدل التو با قیمت 
4 هزار و ۲00 دالر، هیوندای آی 10 )نس��خه هند( با قیمت 
7 ه��زار دالر، کیا پیکانتو با قیمت 9هزار دالر و رنو س��اندرو 
مدل ۲0۲۲ با قیمت حدودا 1۲هزار دالر می شود. همچنین 

در ادامه این فهرست به نام تیبا صندوقدار با قیمت 3.9 هزار 
دالر و پژو ۲06 تیپ ۲ با قیمت 4.۸ هزار دالر نیز اشاره شده 
اس��ت. تجربه تولید رنو کوئید در هند و برزیل نشان می دهد 
که رنو این خودرو را در س��ال ۲015 در هند و دو س��ال بعد 
در برزیل عرضه کرد. براس��اس آمارها، بیشترین میزان تولید 
کوئید به س��ال ۲016 و در هند مربوط می ش��ود که بالغ بر 
105هزار دس��تگاه از آن به تولید رسید. با توجه به بازار ۲.9 
دستگاهی هند، کوئید در بهترین حالت توانسته 3.6 درصد 
از این بازار س��هم داشته باشد. نکته دیگر در مورد کوئید این 
اس��ت که خودروی موردنظر از س��ال ۲016 تا  سال۲0۲0 
پیوسته روندی نزولی در تیراژ تولید داشته، به طوری که در 
س��ال ۲0۲0 تیراژ آن حدود 64 درصد کمتر از سال ۲016 
بوده اس��ت. دیگر آمار نزولی کوئید در هند به جایگاه فروش 
ای��ن خودرو مربوط می ش��ود، به طوری که در س��ال ۲016 
هش��تمین خودروی پرفروش در این بازار بوده، اما در س��ال 
۲0۲0 به رتبه ۲۲ س��قوط کرده اس��ت. این موضوع احتماال 
با تغییر ذائقه مش��تریان هندی و س��طح کیفی نامناس��ب 
کوئید در ارتباط است. همچنین قیمت نسخه برزیلی کوئید 
حدود 400دالر نس��بت به نسخه پایه هندی افزایش داشته 
است. قیمت کف نسخه برزیلی کوئید در سال ۲016 حدود 
6100دالر ب��وده، اما در حال حاضر ب��ه 13  هزار و 400دالر 

رسیده است.
مقایسه نسخه هندی و برزیلی کوئید

در ادام��ه این گزارش به تحلیل ایمنی رنو کوئید پرداخته 
شده و آمده است: نسخه برزیلی کوئید که سنگین تر از مدل 
هندی است، توانسته در سال ۲017 سه ستاره ایمنی کسب 
کند؛ حال آنکه نس��خه هندی در تس��ت تصادف و در بخش 

آسیب به سرنش��ینان بزرگسال هیچ ستاره ای دریافت نکرد. 
نس��خه برزیلی نیز هرچند سه س��تاره ایمنی در این بخش 
دریافت کرده، با این حال تس��ت تصادف آن نش��ان می دهد 
شدت ضربات به باالتنه راننده باالست. نسخه برزیلی کوئید 
همچنین فاقد سیس��تم ESC )کنت��رل پایداری الکتریکی( 
اس��ت، موردی که ج��زو اس��تانداردهای هش��تادوپنجگانه 
خودروس��ازی ایران است. بنابراین در صورت تولید یا واردات 
کوئید، این اس��تاندارد باید به آن اضافه شود. از سوی دیگر، 
سه ستاره ایمنی کوئید برزیلی مربوط به سال ۲017 و تنها 
مختص ایمنی سرنشینان بزرگسال و کودک است؛ حال آنکه 
در اس��تانداردهای جدید، ایمنی عاب��ر پیاده و نحوه عملکرد 
سیستم های فعال جلوگیری از تصادف نیز به آن اضافه شده 
اس��ت. بر همین اساس پیش بینی می شود که کوئید برزیلی 

در آزمون جدید موفق به دریافت هیچ ستاره ایمنی نشود.
هرچن��د عرض��ه خ��ودروی ارزان می توان��د دسترس��ی 
مصرف کننده به خودرو را افزایش دهد، اما نباید به این بهانه 
ایمنی فدای کاهش قیمت ش��ود. کم توجهی به ایمنی سبب 
افزایش تلف��ات و تصادفات جاده ای می ش��ود و این موضوع 
عالوه بر آسیب های اجتماعی، خود به شدت هزینه زاست. در 
پروژه تولید خودروی اقتصادی باید به اس��تفاده از پتانسیل 
پلتفرم ه��ای موجود، ذائقه مصرف کنن��ده و مدیریت قیمت 
تمام ش��ده نیز توجه کرد. همچنین هدف از تولید خودروی 
ارزان، تسهیل حمل ونقل دهک های کم درآمد جامعه است و 
این هدف را از طریق س��ایر مسیرها مانند اعطای تسهیالت 
خرید خودرو، توس��عه حمل ونقل عمومی و ترویج استفاده از 
خودروهای اشتراکی نیز می توان برطرف کرد. بنابراین تولید 
و واردات خودروی ارزان تنها مسیر برای رفع این نیاز نیست.

منابع مورد اس��تفاده برای اس��تخراج انواع رمزارزها با یکدیگر 
متفاوت اس��ت. اگر مصرف برق یک رمزارز چش��مگیر باشد و در 
س��طح کالن بر شبکه برق کش��ور مؤثر باشد، مقررات گذاری آن 
به وزارت نیرو ارتباط پیدا می کند، اما اگر اس��تخراج یک رمزارز 
نیازمن��د مصرف پهنای باند اینترنت باش��د و در ش��کل ترافیک 
ش��بکه های ارتباط��ی و نظارت بر آن تفاوت ایج��اد کند، وزارت 
ارتباط��ات در مقررات گ��ذاری اس��تفاده از اینترن��ت آن رمزارز، 
نقش پررنگ تری خواهد داش��ت. به این ترتی��ب، آنچه ایران در 
حال حاضر بیشتر با آن مواجه شده، رمزارزهایی مانند بیت کوین 
و اتریوم اس��ت که اس��تخراج آنها نیازمند مصرف برق است. در 
صورتی که اختالفی میان دس��تگاه ها پدید آید، مجلس شورای 
اس��المی یا شورای عالی فضای مجازی می توانند تقسیم وظایف 

میان دستگاه ها را انجام دهند.
طبق گ��زارش مرکز پژوهش های مجل��س، اگرچه با توجه به 
حج��م باالی بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان خصوصی برق، 
استفاده از ظرفیت خالی این نیروگاه ها برای تولید رمزارز راه حل 
مناسبی به نظر می رسد، اما با توجه به محدودیت تأمین سوخت 

در حداقل س��ه تا چهار ماه از س��ال، راه حل پایداری نیست و از 
این رو بهترین راه حل، اختصاص سوخت صرفه جویی شده حاصل 
از اقدامات بهینه س��ازی مصرف انرژی به صنعت استخراج رمزارز 

است.
تولید س��االنه برق در ایران براس��اس آمار تولید سال 1399 ، 
حدود 343 میلیارد کیلووات س��اعت در سال تخمین زده شده 
اس��ت. با توجه به اینکه میان مصرف و توان تولید برق در کشور 
همیش��ه تعادل برقرار نیست، بررس��ی نقش رمزارزهای انرژی بر 
اهمیت بیش��تری می یابد. در ش��رایطی که همه عوامل تولید را 
بخش خصوصی برای اس��تخراج رمزارز فراهم می کند، به عنوان 
یک فعالیت اقتصادی، تفاوت چش��مگیری می��ان این صنعت و 
دیگر صنایع وجود نخواهد داشت، اما در ایران عوامل مهم تولید 
در استخراج رمزارزها به صورت یارانه ای فراهم می شوند و الگوی 
تقاضای بار کشور ایران با دیگر کشورها تفاوت هایی دارد. به طور 
نمونه، برق در ایران به صورت یارانه ای به مشترکان عرضه می شود 
و به این دلیل ایران پس از کشور میانمار، ارزان ترین قیمت برق 
را در دنیا دارد. از طرف دیگر، توان کش��ور در تأمین برق محدود 

است و در مواقعی از سال شبکه تولید پاسخگوی نیازها نیست و 
احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان به وجود می آید.

براس��اس آمارهای شرکت مدیریت ش��بکه برق ایران در سال 
1399، فق��ط در حدود 10 درصد ایام س��ال حداکثر میزان بار 
مصرفی ب��رق ایران از می��زان 50 هزار م��گاوات فراتر می رود و 
در س��ایر ایام س��ال بار روی ش��بکه کمتر از این میزان است که 
ای��ن میزان بار فاصله زیادی با حداکثر توان قابل تحمل ش��بکه 
برق کش��ور دارد، اما باید توجه داش��ت که ظرفیت عملی شبکه 
سراسری برق کشور در پیک سال 1399 حدود 64 هزار و 4۲1 
مگاوات بوده و در فصل زمستان حداکثر مصرف برق کشور حدود 
40 هزار مگاوات پیش بینی می شود. این بدین معناست که حدود 
۲4 ه��زار مگاوات از ظرفیت عملی تولید برق کش��ور در فصول 

غیرگرم سال بالاستفاده است.
با عدم فرض ظرفیت نیروگاه های برق آبی، تنها 1۲هزار مگاوات 
باقی خواهد ماند که حدود 50 درصد آن نیز وارد دوره تعمیرات 
می شود؛ بنابراین تنها 6000 مگاوات ظرفیت تولید برق حرارتی 
مازاد در فصول غیرگرم س��ال در دس��ترس است، اما باید توجه 

داش��ت که مسئله تأمین سوخت به رغم وجود این ظرفیت مازاد 
در زمستان چالش اصلی است و همچنین با توجه به تراز عرضه 
و تقاضای گاز در س��ال های آینده، این مسئله تشدید نیز خواهد 
ش��د. همین مسئله باعث شده اس��ت که حجم مصرف سوخت 
مایع توسط نیروگاه ها از ۸.۲ میلیارد لیتر در سال 1396 به رقم 
15.7 میلیارد لیتر در سال 1399 برسد. همچنین تعداد ساعات 
محدودیت س��وخت نیروگاه های کش��ور از 960 ساعت در سال 
1397 به حدود 1416 ساعت در سال 1399 افزایش پیدا کرده 
اس��ت. ایجاد چنین تعهدی برای وزارت نیرو، مسائل و مشکالت 

این وزارتخانه را در فصل زمستان به مراتب بیشتر خواهد کرد.
بنابرای��ن اگرچه با توجه به حجم ب��االی بدهی وزارت نیرو به 
تولیدکنن��دگان خصوصی برق، اس��تفاده از ظرفی��ت خالی این 
نیروگاه ها برای تولید رمزارز راه حل مناس��بی به نظر می رسد، اما 
با توجه به محدودیت تأمین س��وخت در حداقل سه تا چهار ماه 
از س��ال، راه حل پایداری محس��وب نمی ش��ود. در حال حاضر با 
توجه به ش��رایطی که مطرح ش��د، بهترین راه حل موجود برای 
توسعه صنعت استخراج رمزارز در کشور، استفاده از ظرفیت ماده 

1۲ قانون رفع موانع تولید و اختصاص س��وخت صرفه جویی شده 
حاصل از اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی به این صنعت است.

همچنین در برخی از س��اعات ش��بانه روز ب��ا کاهش تقاضای 
برق، صنعت برق کش��ور باید برای جلوگیری از آسیب به شبکه، 
به س��رعت تولید ب��رق را کاهش داده یا مص��رف را افزایش دهد. 
به دلی��ل اینکه راه اندازی دوب��اره یک نیروگاه ی��ا کاهش بار آن 
هزینه های بیشتری به همراه دارد، اما اگر یک منبع مصرف قابل 
برنامه ریزی در س��اعات کم باری به ش��بکه اضافه شود می تواند 
موج��ب صرفه جویی در هزینه کلی کش��ور، بهب��ود ضریب بار و 
کاهش قیمت تمام ش��ده برق شود. این روش با اصطالح حداکثر 
مصرف اصالحی در پیک شب و روز از آن یاد می شود. بر همین 
اس��اس، همه س��اله با ش��روع ماه خرداد و افزایش مصرف برق 
ضروری اس��ت حداکثر مصرف برق کش��ور در ساعات شبانه روز 
کاه��ش یابد یا اختالف مصرف ش��ب و روز در این روزها کاهش 
پیدا کند. در ماه های سرد سال یعنی از آبان تا فروردین نیز میزان 
مصرف به کمتر از 35 هزار مگاوات می رس��د؛ زیرا در ایران از برق 

برای مصارف گرمایشی کمتر استفاده می شود.

بهترین راه حل استخراج بیت کوین چیست؟
مدیریت برق مصرفی رمزارزها

تجربه ال 90 تکرار می شود؟

چالش خودروی ارزان

راهنمای تولید محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
برای نیمه دوم سال 2022

تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی این روزها دیگر امر عجیب یا غیرممکنی نیس��ت. بسیاری از برندها به 
سادگی هرچه تمام تر مشغول تولید محتوا در شبکه های اجتماعی هستند. در این میان شمار بسیار اندکی از 
برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از محتوای درجه یک و مطابق با سلیقه 
کاربران را پیدا می کنند. س��ایر برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیازمند اس��تفاده از روش های 
آزم��ون و خطا بوده و در بس��یاری از م��وارد حتی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به دس��ت 
نمی آورند. تولید محتوا در شبکه های اجتماعی بخش های بسیار زیاد و متنوعی دارد. این امر می تواند موجب 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف شده و حتی شرایط تعامل با کاربران را نیز تغییر دهد. وقتی از تولید ...



فرصت امروز: با گذشت نزدیک به دو دهه از اولین تالش ها برای طراحی 
اس��تراتژی توسعه صنعتی و با وجود مطالعات متعدد و گسترده ای که در 
زمینه طراحی استراتژی در سال های گذشته و دولت های مختلف صورت 
گرفت��ه، اما هیچ کدام از این تالش ها به واقعیت نپیوس��ته اند و در تدوین 
استراتژی توسعه صنعتی هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. سوال این است 
که آیا مش��کل از کیفیت اس��نادی بوده که در اتاق های فکر طراحی شده 
است یا شرایط بیرونی اقتصاد ایران، امکان اجرا و پیاده سازی این اسناد را 
نداده است؟ به نظر می رسد یکی از موانع عمده رشد سرمایه گذاری صنعتی 
در ایران، شوک های اقتصادی و سیاسی است؛ کما اینکه در دو دهه اخیر، 
درس��ت در زمانی که سیاس��ت گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کش��ور در 
طراحی استراتژی توسعه صنعتی ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی ایران 
با موانعی نظیر عقب ماندن از رقبای منطقه ای، تداوم و تعمیق خام فروشی، 
کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد و تعطیلی و یا فعالیت زیر 
ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است. به تعبیر 
بهتر، همه آن مش��کالتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و 
نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بالی جان اقتصاد 
ایران ش��ده اس��ت و هرچند که آثار تحریم به بخش صنعت بیش از سایر 
بخش ها خسارت وارد کرده، اما ناتوانی در استفاده از فرصت ها و رفع موانع 
توسعه حتی قبل از وقوع تحریم ها نیز تحقق رویای توسعه صنعتی را دور 

از دسترس قرار داده است.
وزن کشی موانع توسعه صنعتی

به نظر می رس��د ک��ه مهمترین موانع توس��عه صنعتی کش��ور عمدتا 
به تح��والت بیرونی برمی گ��ردد. گزارش مرکز پژوهش ه��ای مجلس در 
وزن کش��ی موانع توسعه صنعتی ایران، س��هم عمده را به تحوالت بیرونی 
می دهد و می گوید: دالیل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحوالت بیرونی 
مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است. تحریم ها عمال افق برنامه ریزی 
را محدود و ضرورت های برنامه ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کش��ور را 
تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض و 
بسط بودجه دولت، تغییر دوره ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده 
در مواضع آنها نسبت به مسائل مختلف از جمله توسعه صنعتی و دست آخر 
تغییرات و جابه جایی گس��ترده مدیران، همگ��ی محیط بی ثباتی را ایجاد 
می کند که می تواند مقصر عدم به س��رانجام رسیدن تالش های برنامه ای و 
از جمله تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی باشد. این موارد را شاید بتوان 
در قالب س��ه ش��وک طبقه بندی کرد، چراکه اقتصاد ای��ران در چند دهه 
اخیر، آسیب های فراوانی از وقوع شوک ها دیده است. در واقع، سطح باالی 

بی ثباتی در اقتصاد ایران که یکی از موانع رشد سرمایه گذاری صنعتی هم 
محسوب می ش��ود، اجرای اسناد استراتژی توسعه صنعتی را صرف نظر از 
کیفیت مطالعات تحت تاثیر قرار می دهد. این بی ثباتی ها را می توان پیامد 

سه دسته شوک های اقتصادی )نفتی(، سیاسی و مدیریتی برشمرد.
اقتص��اد ایران به عن��وان اقتص��ادی تک    محصول��ی و نفتی هم��واره با 
ش��وک نوس��ان قیمت نفت مواجه بوده و وقوع این شوک ها، قابلیت های 
برنامه ری��زی دولت را محدود کرده اس��ت؛ مثال از س��ال 1393 تا 1394 
به رغم افزایش تولید نفت ایران به واسطه برجام، قیمت نفت کاهش یافت 
و افق س��رمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داد. صرف نظر از وجود شوک های 
نفتی، ش��وک های سیاسی ش��اید مهمترین تاثیر را بر عدم اجرایی شدن 
استراتژی های توسعه صنعتی ایران داشته اند. در حالی که دولت هشتم در 
چارچوب حکم برنامه چهارم توسعه، سندی برای تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی تهیه کرده بود، تغییر دولت منجر به کنار گذاشته شدن این سند و 
تالش برای تهیه سندی تازه شد. همین اتفاق برای مطالعه دوم و سوم نیز 
رخ داده است. صرف نظر از شوک حاصل از تغییر دولت ها، شوک حاصل از 
تحریم نیز در دستور کار قرار گرفتن استراتژی را تحت تاثیر قرار داده است. 
مشکالت ناشی از تحریم عمال مسائل مورد  توجه سیاستگذاران را از رشد 
اقتصادی و ارتقای فناوری به مسئله بقا و پایداری در برابر تحریم ها تغییر 
می دهد که در نتیجه آن، داشتن استراتژی توسعه صنعتی به نوعی بدون 
توجیه می ش��ود.  در گام س��وم و جدا از شوک های اقتصادی و سیاسی به 
نظر می رسد افق برنامه ریزی ها در ایران چنان کوتاه شده که حتی با تغییر 
وزرا یا معاونان وزرا، در طول عمر یک دولت هم شاهد کنار گذاشته شدن 
مطالعات اس��تراتژی توسعه صنعتی هستیم. همچنین ادغام و تجزیه های 
مکرر دستگاه های دولتی نشان می دهد که هماهنگ سازی سیاست ها در 
بستری که س��اختار اداری و اجرایی با چنین شوک  هایی روبه رو است، به 

آسانی ممکن نخواهد بود.
هنوز در مرحله تدوین سند مانده ایم

اینکه دولت چه نقش��ی در توس��عه صنعتی دارد و آیا می توان از طریق 
سیاس��ت گذاری، جهت توس��عه صنعتی را تحت تاثیر قرار داد و به ویژه از 
توس��عه برخی صنایع حمایت ک��رد، همچنان یک��ی از مباحث جنجالی 
درباره توس��عه صنعتی است. با وجود این، مفهوم صنعتی شدن متأخر که 
برآمده از تجربیات تنها کش��ورهای دست یافته به تحول صنعتی در تمام 
سال های پس از جنگ جهانی دوم است، نشان می دهد که اقتصادهای در 
حال توسعه با مشکالت و موانع متفاوتی نسبت به پیشگامان صنعتی شدن 
روب��ه رو هس��تند که غلبه ب��ر آنها نیازمن��د نقش آفرینی دول��ت فراتر از 

چارچوب های حداقلی مورد  توجه در سیاس��ت های اقتصادی بوده و طلوع 
مجدد سیاس��ت صنعتی برآمده از تالش برای نظریه پ��ردازی درباره علل 
این موانع و روش های غلبه بر آنهاس��ت. حکم به تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی در ایران، با توجه به دو ضرورت )اولی جلوگیری از اتالف منابع و 
به کار بردن سیاس��ت های حمایتی بی هدف یا متناقض با یکدیگر و دومی 
ب��ا توجه به اهمیت نقش آفرینی موثر دولت در توس��عه صنعتی( در میان 
احکام توسعه و نیز قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن گنجانده شد. اما با 
وجود تکرار حکم به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در احکام برنامه های 
چهارم تا شش��م توسعه، این مهم هنوز تدوین نشده است. آسیب شناسی 
دالیل عدم توفیق در تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی نشان می دهد که 
وقوع ش��وک های بیرونی )اقتصادی، سیاسی و مدیریتی( در کنار عواملی 
دیگر شامل فرهنگ مدیریت غیربرنامه ای، فقدان آمار و اطالعات با کیفیت 
و کاستی های برنامه ریزی و قانون نویسی از جمله موانع در این زمینه بوده 
اس��ت. در عین حال، ضعف در مبنای تحلیلی، ضعف در اهداف، ضعف در 
تبیین وضع موجود، ضعف در تدوین توالی ها )ترتیب اقدامات(، ضعف در 
تحلیل دولت و ضعف در تحلیل اقتصاد سیاس��ی منجر به این امر ش��ده 
اس��ت که حتی اگر این مطالعات به مرحله اجرایی نیز درمی آمدند، نتایج 
آنها چندان تاثیری بر گره گش��ایی از وضعیت کنونی و دستیابی به توسعه 

نداشته باشد.
برآیند تحلیل مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی، امری است که هم با سطوح سیاسی و هم سطوح سیاست گذاری 
س��روکار دارد. بنابرای��ن به وی��ژه در تدوین اهداف، مبن��ای اولویت بندی 
و شناس��ایی اهداف بای��د گفت وگویی ملی یا حداق��ل برپایه اجماعی در 
س��طوح عالی حکومت صورت گیرد. در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، 
متخصصانی از حوزه های مختلف باید حضور داش��ته باش��ند، با توجه به 
چندبعدی بودن مسئله توسعه صنعتی، وجود این متخصصان برای در نظر 
گرفتن ابعاد مسئله ضروری است. با توجه به فقدان آمار و اطالعات دقیق و 
همچنین نااطمینانی های نهفته در آینده )ناشی از بروز شوک ها و همچنین 
تحوالت فناوری(، تدوین اس��تراتژی باید در قالب نوعی سناریونویس��ی و 
همراه با مشخص کردن جهت گیری های آینده بوده و به جای تدوین دقیق 
اقدام��ات، بهینه و توالی آنها را با توجه به قیدهای مطرح در هر س��ناریو 
تش��ریح کند. وظیفه مهم استراتژی، تعیین جهت گیری ها و جلوگیری از 
بروز پراکندگی ها در اقدامات اس��ت. تدوین اس��تراتژی باید در چارچوب 
نهادی فرابخش��ی صورت گیرد و ضرورت های سازمانی و هماهنگی مورد 

نیاز آن، بخشی ضروری از آن باشد.

چرا استراتژی توسعه صنعتی به مرحله اجرا نرسید؟

گلوگاه های توسعه صنعتی ایران

هفته گذشته دومین میزگرد تخصصی از سلسله نشست های سیاست 
صنعتی با عنوان »الزامات صنعتی شدن و سیاست صنعتی« در موسسه 
مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی با حضور دکتر مس��عود نیلی،  عضو 
هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و دکتر عیسی 
منصوری، کارش��ناس توسعه اقتصادی برگزار شد. مسعود نیلی در این 
نشس��ت بر لزوم تدوین استراتژی توس��عه صنعتی برونگرا تاکید کرد و 
با بیان اینکه رش��د پایدار اقتصادی نیازمند رش��د پایدار صنعتی است، 
گفت: رش��د صنعتی در کشورهای توسعه یافته نه تنها در ارزش افزوده 
و تولید ناخالص داخلی تاثیر دارد بلکه در بخش کش��اورزی و خدمات 
نیز نقش بس��زایی ایفا می کند. او به مقوله صنعتی ش��دن از س��ه منظر 
اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی پرداخت و افزود: رش��د صنعتی بیشتر 
سبب رشد سایر بخش های اقتصادی می شود. البته رشد صنعتی لزوما 
سبب صنعتی شدن و تحوالت تکنولوژیک نخواهد شد. توسعه صنعتی 

با محتوای تکنولوژی صنعتی سبب افزایش رقابت پذیری می شود.
نیلی از جمله راهبردهای اساس��ی برای توس��عه صنعت��ی را راهبرد 
برونگرایان��ه مبتن��ی بر ایف��ای نقش بخش خصوص��ی و تصمیم گیری 
ب��رای دولت عنوان کرد و توضیح داد: باید واژه سیاس��ت صنعتی را از 
واژه اس��تراتژی صنعتی تفکیک و سیاس��ت معطوف به صنعتی ش��دن 
را از سیاس��ت صنعتی جدا کرد. هیچ کش��وری برای توس��عه صنعتی 
به دنبال اس��تراتژی جایگزینی واردات نیس��ت. سیاس��ت های معطوف 
به صنعتی ش��دن ش��امل مجموعه ای هماهنگ از سیاست های اقتصاد 
کالن،  سیاس��ی،  اجتماعی، تامین مالی و سیاس��ت های صنعتی است. 
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بر تدوین 
اس��تراتژی برونگرایانه مبتنی بر صادرات در کش��ور تاکید کرد و گفت: 
رمز موفقیت کش��ورهای آسیای جنوب ش��رقی در همین راهبرد بوده 
است. او در بخش دیگری از صحبت هایش به رشد صنعت در کشورهای 
نفت خیز اش��اره کرد و افزود: این کش��ورها از نوس��انات قیمت نفت و 
بیم��اری هلندی در معرض آس��یب جدی قرار دارند، چراکه نوس��انات 

قیم��ت نفت، بی ثباتی اقتصاد کالن را دام��ن می زند و بیماری هلندی 
س��بب صنعت زدایی می ش��ود.« به گفت��ه نیلی، در بخ��ش اول یعنی 
بی ثبات��ی قیمت و درآمد نفتی، ایجاد صندوق ثبات نفتی می تواند این 
مشکالت را تا حدی کاهش دهد. وی توسعه صنعتی در کشوری نفتی 
مانن��د ایران را نیازمند قرار گرفتن در مس��یر تجربه موفق کش��ورهای 
جنوب ش��رق آس��یا و ایجاد صندوق ثبات نفتی ذکر کرد و ادامه داد: 
توس��عه بخش ان��رژی و تکنولوژی در این حوزه، ضع��ف رقابت پذیری 
ناشی از بیماری هلندی را کاهش و رفاه همراه با اشتغال درآمدزا را به 

دنبال خواهد داشت.
نیل��ی همچنی��ن اس��تراتژی توس��عه صنعت��ی را نیازمن��د تدوین 
سیاس��ت خارجی که باعث دسترس��ی به منابع مالی، بازار و تکنولوژی 
می ش��ود، دانس��ت و گفت: تدوین این نوع از سیاس��ت خارجی سبب 
ایجاد سیاس��ت های اقتصاد کالن باثبات،  سیاس��ت حمایتی اجتماعی 
و تامی��ن مالی داخلی و خارجی می ش��ود. به عقی��ده این عضو هیأت 
علمی دانش��کده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، در کشورهای نفتی 
ب��ا مدیریت اقتص��اد درونگرا مبتال به بیماری هلندی و آس��یب پذیر با 
نوس��انات نفتی همراه با کس��ری بودجه فزاینده،  اعم��ال حمایت های 
غیرهدفمند و فراگیر و تامین پولی بنگاه های اقتصادی روبه رو خواهند 
بود که این عوامل س��بب ش��کل گیری اصالحات اقتصادی تنش آفرین، 

تداوم وابستگی به نفت و عدم اشتغال زایی مناسب می شود.
او در پایان بر تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی برونگرا تاکید کرد 
و آن را نیازمند تدوین سیاس��ت خارجی معطوف به توس��عه اقتصادی، 
 ایجاد صندوق ثبات س��از نفتی و متوازن س��ازی پایدار بودجه که باعث 
کاهش تورم،  رفع فقر و حمایت از فقرا می شود، دانست و افزود: اصالح 
نهادهای مالی به همراه تامین مالی خارجی و اصالح سازوکارهای بازار 

انرژی در توسعه صنعتی بسیار موثر است.
به گزارش روابط عمومی موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 
دکتر عیسی منصوری، کارشناس بین الملل توسعه اقتصادی نیز در این 

نشس��ت، توسعه اقتصادی ناشی از توسعه صنعتی را به دوره های جنگ 
س��رد اول،  شکس��ته شدن مرزها و تش��ویق به بازارهای جهانی و دوره 
جنگ س��رد دوم تقس��یم کرد و گفت: در دوره نخس��ت، سیاست های 
اقتص��ادی بلوکه ش��دند و مرزها خیلی مهم نبودند. ام��ا در دوره دوم، 
مرزها شکس��ته ش��د و تش��ویق به حضور در بازارهای جهانی و بزرگتر 
رون��ق گرفت و در دوره س��وم، توجه به حوزه زیرس��اخت مدنظر قرار 
گرفت. او بر سرمایه گذاری صنعتی در رقابت با قدرت های بزرگ تاکید 
کرد و افزود: باید رش��د صنعتی و س��رمایه گذاری به طور همزمان و به 
صورت درس��ت صورت بگیرد تا به اس��تراتژی توسعه صنعتی در کشور 

دست یافت.

مسعود نیلی از پیش نیازهای توسعه صنعتی می گوید

رمزگشایی از توسعه صنعتی شرق آسیا

نگــــاه

بنگاه های صنعتی چطور زنده می مانند؟
حیات و ممات بنگاه های صنعتی

بررسی وضعیت بخش صنعت بین سال های 1376 تا 1394 نشان 
می ده��د که این بخش پ��س از خدمات )50درص��د( و معدن )16.۸ 
درصد( به طور متوس��ط 13.۸ درصد از ارزش افزوده کشور را به خود 
اختصاص داده است. براساس آمارها، تعداد کارگاه های صنعتی 10 نفر 
کارکن و بیشتر از 414 هزار و 546 نفر در سال 135۸ به یک میلیون 
و ۲5۸ هزار و 414 نفر در سال 1394 رسید. این امر نشان می دهد که 
صنعت وزن مهمی در کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد. با این 
حال، در سال های گذشته می توان بخش صنعت را یکی از متضررترین 
بخش ها از اعمال تحریم ها دانست. در واقع، تحریم به طور مستقیم و 
غیرمستقیم با اثرگذاری بر عوامل متعددی، بر خروج بنگاه ها از بخش 
صنعت اثر داش��ته است. یافته های یک مطالعه نشان می دهد عواملی 
نظیر تورم، جمعیت، رش��د اقتصادی و شاخص صنعتی شدن اقتصاد، 
از جمله مهمترین عواملی اس��ت که بر خروج بنگاه های هر اس��تان و 
اس��تان های مج��اور آن تاثیر دارد. یک دلیل عمده اثربخش��ی عوامل 
محیطی به عنوان عامل منفی بر تعطیلی بنگاه های تولیدی، بی ثباتی 

اقتصاد کالن و اثر قابل مالحظه آن بر فضای کسب و کار است.
ج��دا از اثرگذاری عوامل محیطی بر بخش صنعت، سیاس��ت های 
تشویقی از نظر سیاست گذاری می توانند در افزایش تقاضای منطقه ای 
برای کاالهای مصرفی و کاهش خروج بنگاه های صنعتی مفید باشند. 
پژوهشگران می گویند که ارتقای سایر بخش ها در کنار بخش صنعت 
و تکمیل زنجیره های تولید، توزیع و مصرف درون استان ها می تواند به 
افزایش در ارزش افزوده همه بخش ها، رشد اقتصادی بیشتر و خروج 
کمتر بنگاه های صنعتی کمک کند؛ چراکه رشد اقتصادی، اثر منفی بر 

خروج بنگاه ها در یک استان و استان های همجوار دارد.
در ای��ن مطالعه ب��ا عنوان »عوام��ل محیطی و تاثی��ر آن بر خروج 
بنگاه های صنایع تولیدی ایران: رهیافت اقتصادس��نجی فضایی« آمده 
اس��ت: در سال هاي گذش��ته اقتصاد ایران با محدودیت ها و مشکالت 
ش��دیدي مواجه بوده که در این بین، بخ��ش صنعت ب�ه عنوان رکن 
تولید و اش��تغال نیز درگیر این مشکالت و چالش ها بوده است. از یک 
طرف، بیکاري بسیار باال در کشور ب�ه عنوان یک سنجه مهم اقتصادي 
و اجتماعي از شرایط اقتصاد ایران، این عالمت را مي دهد که با تعطیلي 
هر واحد و بنگاه تولیدي، تعدادي بیکار به بیکاران قبلي اضافه خواهد 
ش��د. از طرف دیگر، بخش تولید نیز با تعطیلي واحدهاي تولید دچار 
مشکل شده است. بنابراین جایگاهي که بخش صنعت در ایجاد تولید 
و حفظ اش��تغال در شرایط محدود و بسته کشور ایفا مي کند، اهمیت 

بررسي خروج بنگاه ها در اقتصاد ایران را دوچندان کرده است.
اقتصاد ایران عالوه بر شوک هاي بیروني همچنین درگیر تورم های 
باال، بیکاري زیاد و نوسانات ارزي بوده ک�ه با تشدید فضاي نامطمئن 
کس��ب و کار، عرصه را بر تولید تنگ کرده و مشکالت بزرگي را براي 
تولیدکنن��دگان به وجود آورده که نتیج��ه آن را در تعطیلي و خروج 
بنگاه ه��ا از فعالیت و بیکاري کارگران می توان دید. به هر حال، حوزه 
صنعت به عنوان یکي از ارکان اقتصاد و پیشقراول توسعه در سال هاي 
گذش��ته با چالش ها و نوسانات متعددي مواجه بوده ک�ه باعث ایجاد 
مش��کالتي در بخش تولید و اش��تغال شده اس��ت. روند رشد بخش 
صنعت در برنامه هاي اول، دوم و س��وم توس��عه صعودي بوده اس��ت. 
براي نمونه، صنعت طی سال هاي 13۸1 تا 13۸5 به طور متوسط از 
رش��دي 7.۲ درصدی برخوردار بوده، اما رشد این بخش در سال هاي 
13۸6 و 13۸7 ب��ه ترتیب ب���ه 1.9 درصد و 3.1 درصد درصد تنزل 
یافته است. مجددا در فاصله سال هاي 13۸۸ تا 1390، بخش صنعت 
یک دوره رش��د بین 5 تا 10 درص��دی را تجربه کرده، اما پس از آن 
روند نزولي نرخ رش��د صنعت شروع شده به طوري که به رشد منفی 
۸.5 درصد، منفی 4 درصد و منفی یک درصد در س��ال هاي 1391 و 

139۲و 1393 رسیده است )مرکز آمار ایران(.
اغلب تولیدات صنعتي در اوایل دهه 1390، رشد مناسبی نداشته و 
با شاخص هاي منفي مواجه شده اند؛ مثال صنایع محصوالت الستیکي 
و پالستیکي )3.1 برابر(، ک�اني هاي غیرفلزي)۲.9 برابر( و محصوالت 
فلزي)۲.۸ برابر( در فاصله کمي پایین تر از متوس��ط رشد صنعت قرار 
دارند. همچنین صنایع غذایي)۲ برابر(، محصوالت چوبي)1.4 برابر(، 
محصوالت کاغذي)1.۲ برابر(، نس��اجي)30 درصد افت(، و پوش��اک 
)70 درصد افت( از رش��د صنعت عقب مانده اند؛ این در حالي اس��ت 
ک��ه آمار مش��خصي از تع��داد بنگاه هاي فعال، نیم��ه فعال و تعطیل 
ش��ده وجود ندارد. مطابق آخرین سرشماري از کارگاه ه�اي صنعتي 
10 نفر و بیش��تر، تعداد این کارگاه ها از 1601۸ در س��ال 13۸4 به 
1445۲ کارگاه در سال 1393 کاهش پیدا کرده است. البته آمارهاي 

غیررسمي از تعداد بیشتر کارگاه هاي تعطیل شده خبر می دهند.
وضعیت اشتغال کشور بین سال هاي 13۸4 تا 1395 نشان می دهد 
که بخش صنعت به طور میانگین س��هم 3۲.4 درصدي از اش��تغال 
داش��ته است. بنابراین با توجه به تعطیلي بنگاه هاي کشور و بیک�اري 
حاصل از آن )به اس��تناد گزارش هاي رس��مي و غیررسمي(، بررس�ي 
رون�د ش��اخص هاي این بخش به عنوان یک��ي از کلیدي ترین اجزاي 
اقتصاد ایران ضروري است. براساس ادبیات ح�وزه اقتص�اد ص�نعتي، 
آنچه پ���س از ورود ی�ک بنگاه به صنعت اهمیت دارد، توانایي بنگاه 
در حفظ بقا و ادامه حیات است، چراکه هرگاه بنگاه صنعتی نتواند به 
دالیلي ب�ه فعالیت خود ادامه دهد و مجبور به خروج از صنعت شود، 
اثرات نامطلوبي بر اقتصاد وارد خواهد کرد. بنابراین ش��ناخت عواملي 
که موجب توقف فعالیت بنگ�اه ها مي شود، مهم اس�ت. از نظر تئوري، 
بقا تحت تأثیر ویژگي هاي بنگاه و مش��خصات بازار اس��ت. بنگاه هاي 
اقتص�ادي مانند سایر موجودات متولد مي شوند و پس از طي مراحلی 
به صورت هاي مختلف مي میرند. بر این اساس، مرگ و نابودي بنگاه، 
موضوعي حتمي و ناگزیر اس��ت و تنها می توان با روش هایي آن را به 
تأخیر انداخت. در نتیجه ش��ناخت و آگاهي درباره عوامل توقف بنگاه 

مي تواند یکي از راه هاي به تأخیر انداختن این مسئله باشد.
اگرچ��ه خروج بنگاه از فعالیت اقتص��ادي همچون مرگ هر موجود 
زنده، امري حتمي است، ام�ا مي توان ب�ا شناختي ص�حیح از متغیرهاي 
م�ؤثر بر آن از بروز زودهنگام و در نتیجه از آثار نامطلوب آن جلوگیری 
کرد. به اعتقاد پژوهشگران، ارتقای سایر بخش ها در کنار بخش صنعت 
و تکمیل زنجیره های تولید، توزیع و مصرف درون استان ها، می تواند به 
افزایش در ارزش افزوده همه بخش ها، رش��د اقتصادی بیشتر و خروج 
کمتر بنگاه ه��ای صنعتی کمک کند. بنابراین با توجه به نقش عوامل 
کالن اقتصادي بر خروج بنگاه ها از استان و استان هاي مجاور، توصیه 
مي ش��ود سیاس��ت هاي منطقه اي که در راس��تاي هم افزایي تولیدات 

صنعتي درون و بین استاني باشد، اجرا شوند.
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وام اجاره در حالی امس��ال سه ساله می ش��ود که سقف آن هم افزایش 
یافت��ه و مبلغ این وام در ته��ران 100 میلیون تومان، مراکز اس��تان ها و 
ش��هرهای باالی ۲00 هزار نفر جمعیت 70 میلیون تومان و سایر شهرها 
40 میلیون تومان تعیین ش��ده اس��ت. دوره بازپرداخت وام اجاره حداکثر 
پنج س��اله و نرخ سود آن نیز 1۸ درصد است. سقف کلی این وام در سال 
1401 برای ش��بکه بانکی 40 هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده و بانک ها 
ملزم به پرداخت آن به شهروندان در سقف جدید شده اند. شیوه نامه اجرایی 
تس��هیالت کمک ودیعه مسکن نیز چند روز پیش ابالغ شد و بررسی این 
دستورالعمل نشان می دهد که ۲0 بانک ملزم به پرداخت وام ودیعه مسکن 
هستند. در بین این بانک ها، بانک مسکن با 7 هزار میلیارد تومان و بانک 
ایران زمین با 100 میلیارد تومان به ترتیب بیشترین و کمترین سهم در 
پرداخت وام اجاره را در س��ال جاری دارند. همچنین سهمیه هر استان از 
تس��هیالت ودیعه مسکن مشخص شده و براساس آمارها، تهران با 9994 
میلی��ارد تومان در صدر و س��منان ب��ا 1۸1.7 میلیارد توم��ان در انتهای 
فهرس��ت اس��تانهای دریافت کننده این وام قرار دارند. بنابراین تقریبا ۲5 

درصد از منابع 40 هزار میلیاردی ودیعه مسکن به تهرانی ها می رسد.
وام اجاره یا همان کمک ودیعه مس��کن با بروز همه گیری کرونا از سال 
1399 وارد شبکه بانکی کشور شد و به کمک مستاجران آمد. امسال نیز با 
موافقت شورای پول و اعتبار، سقف این وام افزایش یافته و بانک ها مکلف به 
پرداخت این تسهیالت از محل منابع بانکی موضوع ماده )4( قانون جهش 

تولید مسکن در سقف کلی 40 هزار میلیارد تومان شده اند.
آوار تسهیالت تکلیفی بر سر بانک ها

وام اجاره جدیدترین نمونه از تسهیالت تکلیفی است که برای بانک ها در 
نظر گرفته شده و آنطور که در دستورالعمل اجرایی این وام آمده است، اگر 
بانک ها بدون دلیل موجه بانکی از پرداخت این وام امتناع کنند، مشمول 
جریمه مالیاتی خواهند ش��د. مبلغ وام اجاره در اولین س��ال پرداخت آن 
یعنی در سال 1399 در تهران 50 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 30 
میلیون تومان و در س��ایر ش��هرها 15 میلیون تومان بود. در سال گذشته 
نیز پرداخت تس��هیالت ودیعه مس��کن ادامه پیدا کرد و سقف وام ودیعه 
مسکن در تهران با افزایش نسبت به سال قبل به 70 میلیون تومان و در 
کالنش��هرها به 40 میلیون تومان و در سایر شهرها به ۲5 میلیون تومان 
رس��ید. برای امسال نیز سقف این تس��هیالت در تهران، مراکز استان ها و 
سایر شهرها به ترتیب 100 میلیون، 70 میلیون و 40 میلیون تومان است.
یکی از چالش های مهم کمک ودیعه مس��کن در طول دو سال گذشته، 

نارضایتی متقاضیان از س��خت گیری و سنگ اندازی برخی بانک هاست که 
درخواس��ت های عجیب و غریب برای معرفی ضامن دارند. همچنین ایراد 
ب��ه زمان انعقاد اجاره نامه و بهانه اتمام س��همیه از س��وی بانک ها از دیگر 
مش��کالت مس��تاجران برای دریافت وام اجاره است و باعث شده تا اغلب 
متقاضی��ان عطای این وام را به لقای آن ببخش��ند. آماره��ای وزارت راه و 
شهرسازی نیز این موضوع را به عینه نشان می دهد؛ کما اینکه در دو سال 
گذشته حدود 450 هزار نفر وام اجاره دریافت کرده اند؛ در حالی که حدود 
۸.5 میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. در نتیجه می توان گفت 
که به دلیل س��خت گیری بانک ها احتماال اکثر مستاجران از دریافت این 

وام ناامید شده اند.

چند روز پیش، دس��تورالعمل اجرایی ودیعه مس��کن ب��ه بانک ها ابالغ 
شد. در یکی از بندهای این دستورالعمل آمده است که اگر بانک/موسسه 
اعتباری غیربانکی نس��بت به اعطای تس��هیالت موضوع این دستورالعمل 
به متقاضیان بدون داش��تن توجیه بانکی در س��قف سهمیه ابالغی اقدام 
نکند، مش��مول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره )5( ذیل ماده )4( قانون 
جهش تولید مس��کن می شود. این قانون، س��ازمان امور مالیاتی را مکلف 
کرده تا زمانی که بانک ها از پرداخت تسهیالت مسکن امتناع کنند، مالیاتی 
برابر ۲0 درصد تعهد انجام نش��ده را از بانک ها و موسسات اعتباری اخذ و 
به خزانه داری کل کش��ور واریز کند؛ زیرا براس��اس ای��ن قانون، بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل ۲0 درصد از تسهیالت پرداختی 
نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش 
مسکن اختصاص دهند. این جریمه مالیاتی بانک ها، 100 درصد تخصیص 
یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود. بنابراین با توجه 
به آخرین اعالم وزارت راه و شهرس��ازی مبنی ب��ر اینکه تا ۲۲ خردادماه 
حدود 170 هزار نفر برای دریافت ودیعه مسکن اقدام کرده اند؛ باید منتظر 
ماند و دید آیا زور جریمه مالیاتی به تنگنای مالی بانک ها در پرداخت وام 

اجاره می رسد یا نه.
سهم ۲5 درصدی تهران از وام اجاره

نگاهی به دس��تورالعمل اجرایی تس��هیالت کمک ودیعه مسکن نشان 
می دهد که ۲0 بانک ملزم به پرداخت وام اجاره ش��ده اند که در بین آنها، 
بانک مس��کن با س��هم 7 هزار میلیاردی و بانک ایران زمین با سهم 100 
میلیارد تومانی به ترتیب در صدر و ذیل فهرست بانک های پرداخت کننده 
ای��ن وام قرار دارند. به طور کلی، س��همیه بانک مس��کن در پرداخت وام 
اج��اره 7000 میلیارد تومان، س��همیه بانک مل��ی 3500 میلیارد تومان، 
بانک س��په ۲400 میلیارد تومان، پس��ت بانک ۲60 میلیارد تومان، بانک 
ص��ادرات 4700 میلیارد تومان، بانک تجارت 4600 میلیارد تومان، بانک 
ملت 4700 میلیارد تومان، بانک رفاه کارگران ۲150 میلیارد تومان، بانک 
کارآفرین 1300 میلیارد تومان، بانک س��امان 1300 میلیارد تومان، بانک 
اقتص��اد نوین 1570 میلیارد تومان، بانک پارس��یان 7۲0 میلیارد تومان، 
بان��ک پاس��ارگاد ۲۸00 میلیارد تومان، بانک س��ینا 460 میلیارد تومان، 
بان��ک آینده 1300 میلیارد تومان، بانک ش��هر 370 میلیارد تومان، بانک 
گردش��گری 130 میلیارد تومان، بانک ایران زمی��ن 100 میلیارد تومان، 
بانک خاورمیانه 430 میلیارد تومان و موسسه اعتباری ملل ۲10 میلیارد 
تومان تعیین شده است. همچنین در بین 31 استان کشور بیشترین سهم 
از وام اجاره به تهران با 9994 میلیارد تومان و کمترین سهمیه به سمنان 
با 1۸1.7 میلی��ارد تومان اختصاص دارد. بدین ترتیب، تقریبا یک چهارم 
از س��قف 40 هزار میلیارد تومانی وام ودیعه مس��کن امسال به شهروندان 

تهرانی می رسد.

بانک ها وام اجاره ندهند، جریمه مالیاتی می شوند

ماراتن بانکی وام اجاره
بانکنامه

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
مهلت 10 روزه بانک ها برای پرداخت وام ازدواج

ب��ه گفته رئیس کل بانک مرکزی، آیین نامه  تس��ریع و تس��هیل در 
پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج به ش��بکه بانکی ابالغ شد 
و بانک ه��ا موظفن��د ظ��رف مدت حداکث��ر 10 روز کاری نس��بت به 
پرداخت تسهیالت یادشده اقدام کنند. طبق اعالم بانک مرکزی، علی 
صالح آبادی پیرو تأکید رئیس جمهوری مبنی بر تس��ریع و تس��هیل 
پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج و پیرو بخشنامه های پیشین 
ای��ن بانک درخصوص جزء )1( بند )ال��ف( تبصره )16( قانون بودجه 
س��ال 1401 کل کش��ور با موضوع پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه 
ازدواج تصریح کرد: دو نکته مهم حس��ب دس��تور رئیس جمهوری به 
شبکه بانکی ابالغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح 
قانون، بانک ها و موسس��ات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارس��نجی 
متقاضیان، حداکثر با اخذ یک س��فته از متقاضی یا یک ضامن معتبر 
به پرداخت تس��هیالت اق��دام کنند. همچنین بانک ه��ا می توانند در 
چارچ��وب ضوابط و مقررات مربوطه و حس��ب دس��تورالعمل اجرایی 

اعطای تسهیالت خرد نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند.
صالح آبادی تأکید کرد: این دس��تورالعمل بر روی وب سایت بانک 
مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت 
تس��هیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح 
اس��ت. دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و براساس 
زمان بندی مش��خص تکلیف شان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر 
همین اس��اس به شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک 
توس��ط متقاضی حداکثر ظرف 10 روز باید پول به حساب مشتری 
واریز شود. لذا بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، 
پذی��رش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف س��امانه قرض الحس��نه 
ازدواج، با تکمیل مدارک توس��ط متقاض��ی ظرف مدت حداکثر 10 
روز کاری نس��بت به پرداخت تسهیالت یادش��ده اقدام کند. رئیس 
کل بانک مرکزی در رابطه با تسهیالت فرزندآوری نیز گفت: در این 
باره نیز مش��ابه با تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج و به همان شکل 
برخورد می شود. لذا بانک ها بایستی ظرف 10 روز پول را به متقاضی 
واری��ز کنند و در صورتی که بانک ها این کار را انجام ندهند با بانک 
خاط��ی برخورد انضباطی انجام می ش��ود.   او ضمن تأکید بر اینکه 
مردم می توانند هرگونه ناهماهنگی از س��وی شبکه بانکی را به بانک 
مرکزی اطالع دهند،  افزود: چنانچه افراد به ش��عب مراجعه می کنند 
و شکایت و درخواستی دارند، می توانند با تماس با سامانه ارتباطات 
مردمی بانک مرکزی )ش��ماره تلفن ۲706( یا »سامانه رسیدگی به 
شکایات«، درخواست ها و ش��کایات خود را ثبت کنند و حتماً بانک 
مرکزی ای��ن مهم را پیگیری می کند. بنابراین در این بخش��نامه به 
صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمان بندی مرتبط با آن مشخص است 
و حداکثر ظرف مدت 10 روز وام باید به حس��اب فرد واریز ش��ود و 

مستندات نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده است.
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راه های به ارزش رساندن دارا یکم و پاالیش  یکم
زیان سهامداران جبران می شود؟

ماجرای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا همان ETFهای دولت 
مدت هاست که موضوع بحث است؛ صندوق هایی که در روزهای اوج بورس 
به مردم با تخفیف های ویژه عرضه شد و قرار بود عدالت را برقرار کند و دولت 
از این محل تامین ۲0 هزار میلیاردی داشت، اما حدود دو سال است که این 
صندوق ها در ضرر به سر می برند و حتی روزهای صعودی بازار طی این دو 

سال نیز باعث نشد این صندوق ها به ارزش ذاتی یا همان NAV برسند.
در راس��تای بازگرداندن این صندوق ها به ارزش ذاتی در ماه های گذشته، 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار راهکارهای سه گانه ای را در راستای نزدیک تر 
ش��دن صندوق ه��ای پاالیش یکم و دارا یکم ب��ه ارزش ذاتی خود در هیأت 
مدیره جمع بندی و پیش��نهاد کرده اس��ت. علیرضا قدرتی، کارشناس بازار 
س��رمایه در پاسخ به این سوال که راه حل این موضوع چیست و آیا سازمان 
بورس با این طرح موفق به جبران زیان س��هامداران این صندوق ها خواهد 
ش��د؟ به پایگاه خبری بازار سرمایه )س��نا( گفت: اوایل فروردین ماه 1399 
بود که شورای عالی بورس مصوبه ای مبنی بر فروش باقیمانده سهام دولت 
در بانک ها ارائه داد و از آن تاریخ صندوق دارا یکم متولد ش��د. در روزهایی 
که ش��اخص کل بورس برای گذر از م��رز ۲ میلیون واحد کمین کرده بود، 
وعده عرضه س��ه صندوق دولتی در قالب ETF از س��وی دولتمردان داده و 
قرار ش��د صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی و صندوق 
سوم خودرویی و فلزی باشد. درواقع دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در 
برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیش��گاه ها، شرکت های خودرویی و فوالدی را در 

بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند.
به گفته وی، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابس��تان س��ال 1399 
عرضه و در س��وم تیرماه قابل معامله ش��د. وزارت اقتصاد وقت از طریق این 
واگذاری به نمایندگی از دولت، باقیمانده س��هام خ��ود در بانک های ملت، 
تج��ارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکای��ی امین را واگذار کرد. در 
پذیره نویسی صندوق دارا یکم 3 میلیون نفر مشارکت کردند؛ صندوقی که 
همراستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و حدود 

6 هزار میلیارد تومان منابع از این محل نصیب دولت شد.
این کارشناس بازار س��رمایه ادامه داد: تقریبا دو ماه پس از پذیره نویسی 
دولت، یونیت دارایکم قابل معامله شد و حتی تا 36 هزار تومان هم افزایش 
یاف��ت و در آن زم��ان بحث صندوق دارا دوم هم مطرح ش��د و س��پس به 
پاالیش یک تغییر نام داد. در شهریورماه 99، دولت صندوق پاالیش یکم را 
پذیره نویس��ی و بیش از 4 میلیون نفر در این صندوق پذیره نویسی کردند و 
حدود 13 هزار میلیارد تومان منابع از این محل نصیب دولت ش��د، اما عمر 
این س��ود طوالنی نبود و س��قوط های پی در پی بازار، این صندوق را هم با 
چالش س��نگین مواجه کرد و دیوار اعتماد بین دولت و مردم به یکباره فرو 

ریخت.
او در پاس��خ به این س��وال که پیش��نهاد سه گانه س��ازمان بورس، ضرر 
س��هامداران این صندوق ه��ا را جبران می کند یا خیر؟ گف��ت: ازجمله این 
پیش��نهادها می ت��وان به اعمال حق رأی به س��هامداران اش��اره کرد. طبق 
این پیش��نهاد، اشخاص غیردولتی س��هامدار این صندوق ها باید بتوانند در 
صندوق ها اعمال رأی کنند. پیش��تر تنها دولت امکان تاثیرگذاری مستقیم 
در مجمع صندوق ها را داش��ت و سایر س��رمایه گذاران امکان مشارکت در 

تصمیم گیری این صندوق ها را نداشتند.
به گفته قدرتی، س��ازمان بورس در پیش��نهادی دیگر مطرح کرد که این 
ETF ه��ا به صندوق های فعال و بخش��ی تبدیل ش��وند؛ ب��ه این معنا که 
صندوق ها می توانند ترکیب سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته 
باشند که با اجرای پیشنهاد حاضر، امکان تغییر ترکیب سبد سهام و استفاده 
از پتانسیل بازارگردان نیز برای آنها فراهم خواهد شد. امکان فروش واحدهای 
ممتاز این صندوق ها در یک مزایده و واگذاری آن به بخش خصوصی برای 
جذب نقدینگی بیش��تر، یکی دیگر از پیش��نهادهای مطرح ش��ده در این 
خصوص است. این پیشنهاد نیز در راستای پیشنهاد اول بوده و امکان فروش 
واحده��ای ممتاز را به منظ��ور جذب منابع جدید و به کارگی��ری در اداره 

صندوق به منظور افزایش قدرت مانور سرمایه گذاری مطرح شده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران همچنان در خطر س��قوط به 
س��طح 1.4 میلیون واحدی ق��رار دارد. پس از آنکه ش��اخص کل بورس 
در معامالت روز ش��نبه با افت 1۲ هزار واح��دی برای دومین بار در طول 
هفته های اخیر در یک قدمی س��قوط به کان��ال یک میلیون و 400 هزار 
واحد قرار گرفت، در معامالت روز گذشته بیش از یک هزار واحد افزایش 
ارتفاع داد تا با ایس��تادن در ارتفاع یک میلیون و 50۲ هزار واحد کماکان 

خطر سقوط به کانال پایین تر را احساس کند.
افت قیمت ها در بازار سهام همچنان ادامه دارد و با وجود آنکه فروشنده 
زیادی در بازار به چشم نمی خورد، اما خبری از خریدار هم نیست. افزایش 
نااطمینانی در اقتصاد ایران به موازات عدم احیای برجام و همزمانی آن با 
چش��م انداز منفی اقتصاد جهانی که بر قیمت کامودیتی ها سایه افکنده و 
اغلب بورس های جهانی را تحت تاثیر قرار داده، از جمله مهمترین عوامل 
تعمیق کننده رکود در تاالر شیشه ای است. روزهای نوسانی بورس تهران در 
حالی ادامه دارد که نماگر اصلی تاالر شیشه ای سال را توفانی و سبزپوش 
آغ��از کرد و در روز ۲7 اردیبهش��ت م��اه پس از حدود ۲0 م��اه موقتا به 
مقاومت مهم یک میلیون و 600 هزار واحدی رسید، اما از فردای این روز 
این روند مثبت و مطلوب متوقف و وارد چرخه ای از نوسان شد؛ به طوری 
که ارزش دادوس��تدهای خرد س��هام در طول هفته های گذشته با کاهش 
چش��مگیری مواجه شده و به سطح کمتر از 4        هزار میلیارد        تومان رسیده 
اس��ت. سهامداران که پیشتر با امیدواری بیشتری به تاالر شیشه ای چشم 
دوخته بودند، حاال در انتظار انتشار گزارش شرکت ها در اولین فصل از قرن 
جدید هستند و احتماال پرتفوی آنها سمت و سوی جدیدی خواهد گرفت.

چالش ها و ریسک های بازار سرمایه
نوس��ان فرسایش��ی بورس در میان بیم و امید بورس بازان ادامه دارد و 
ارزش دادوستدهای خرد تاالر شیشه ای از سطح 4        هزار میلیارد        تومان نیز 
پایین تر رفته است. خروج سرمایه از تاالر شیشه ای قطعا تبعات خوبی برای 
بازار سرمایه ندارد و در واقع نشانه روشن و مشهودی از افزایش بی اعتمادی 
سهامداران به بهبود وضعیت بورس و همچنین وعده های سیاست گذاران 
و دولتمردان اس��ت. امروز و فردا  ش��دن احیای برجام، افزایش نرخ تورم و 
همچنین رونق بازارهای س��فته           بازی، از جمله دالیل خروج پول از بورس 
اس��ت. طبق آخری��ن گزارش تورمی مرک��ز آمار ایران، نرخ ت��ورم ماهانه 

خردادماه به 1۲.۲ درصد رس��ید که نس��بت به تورم اردیبهشت ماه )۸.7 
درصد(، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. البته بخشی از این رشد تورم 
در آخری��ن ماه فصل بهار به حذف ارز 4۲00 تومانی برمی گردد و با توجه 
به تورم کنونی به نظر می رسد که بازار سرمایه از دیگر بازارها عقب مانده 
است. در حال حاضر، بازار سرمایه با چالش ها و ریسک های مختلفی مواجه 
اس��ت که می تواند باعث رونق یا رکود بیشتر آن شود. مذاکرات هسته ای 
از جمله این چالش هاست و با اینکه در نشست دوحه قطر، گفت وگوهای 
تازه ای برای احیای برجام انجام ش��د، اما متاسفانه منتج به نتیجه نشد و 
همین امر باعث روند صع��ودی در بازار ارز و ورود پول به بازارهای موازی 
ش��ده است. به نظر می رس��د با احیای برجام صنایع حمل ونقل، خودرو و 

همچنین صنعت بانکداری از جمله صنایع پیشرو خواهند بود.
واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیز از دیگر موضوعات مهم بازار 
است. همچنین افزایش نرخ دالر نیمایی و ابالغیه اخیر بانک مرکزی مبنی 
ب��ر مجاز بودن فروش ارز حاصل از ص��ادرات به متقاضیان با نرخ توافقی، 
تاثیر مهمی بر س��ودآوری ش��رکت های صادرات محور خواهد داشت و در 
کنار انتظارات تورمی ش��کل گرفته در س��طح جامعه، محرک خوبی برای 
بازار س��رمایه خواهد بود. البته افزایش نرخ به��ره بین بانکی، قطعی برق 
صنایع و افزایش س��رمایه در گردش ش��رکت ها ب��رای تامین مواد اولیه و 
همچنین کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی نیز تاثیرگذار است. افزایش 
نرخ بهره بین بانکی همیشه با بازار سرمایه رابطه معکوس داشته و در زمان 
رش��د این پارامتر، ش��اهد افت و اصالح بازار بوده ایم. در عین حال، قطعی 
برق صنایع در تابس��تان و کاهش تولید شرکت های فوالدی و سیمانی از 
دیگر ریسک های مهم پیش روی بازار سرمایه است. البته افزایش نرخ بهره 
فدرال رزرو و رشد ایندکس دالر باعث کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی 
شده و با توجه به نشانه های رکود اقتصاد جهانی، ریسک فروش صادراتی 

شرکت های مرتبط نیز افزایش یافته است.
در لبه کانال 1.4 میلیون واحدی

نوس��ان ش��اخص کل بورس تهران در کف کان��ال 1.5 میلیون واحدی 
ادامه دارد و اگرچه شاخص کل بورس در ساعات میانی معامالت یکشنبه 
تا رقم یک میلیون و 500 هزار واحد نیز سقوط کرد، اما در ساعات پایانی 
توانس��ت روندی صعودی به خود بگیرد و از سقوط به کانال 1.4 میلیونی 

بگریزد. در جریان معامالت روز یکشنبه 1۲ تیرماه، شاخص کل بورس با 
افزای��ش یک هزار و 346 واحدی به رقم یک میلیون و 50۲ هزار واحد و 
شاخص هم وزن با یک هزار و 159 واحد افزایش به رقم 41۸ هزار و 36۲ 
واحد رسید. در دومین روز کاری هفته، بیش از 5 میلیارد و ۲4۸ میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 35 هزار و 67۸ میلیارد ریال در 
بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، کاهش یک هزار 
و 405 واح��دی و ش��اخص بازار دوم، افزایش 10 ه��زار و 146 واحدی را 
تجربه کردند. ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 74۲ واحد، فجر 
انرژی خلیج فارس با 453 واحد، پتروش��یمی نوری با 434 واحد، پاالیش 
نف��ت بندرعباس با 407 واحد و معدنی و صنعت��ی گل گهر ایران با 353 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سمت مقابل 
نیز ش��رکت ملی صنایع مس ایران با یک هزار و 11۲ واحد، بانک ملت با 
۲5۸ واحد، فوالد مبارکه اصفهان با ۲۲۲ واحد، توس��عه معادن و فلزات با 
194 واحد و فوالد خوزس��تان با 151 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص 
کل همراه ش��دند. گروه خودرو با 44 هزار و ۸47 معامله به ارزش 3 هزار 
و 4۸5 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی نشس��ت. همچنین گروه 
فلزات اساس��ی با ۲7 هزار و 905 معامله به ارزش ۲ هزار و 150 میلیارد 
ریال، گروه ش��یمیایی با ۲۲ هزار و 454 معامله به ارزش یک هزار و 561 
میلیارد ریال، گروه سیمان با 30 هزار و 1۸7 معامله به ارزش یک هزار و 
4۸۸ میلی��ارد ریال و گروه فرآورده های نفتی با 1۸ هزار و 394 معامله به 

ارزش یک هزار و 301 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش 13.5۲ واحدی 
ب��ه رق��م ۲0 هزار و 195 واحد رس��ید. در این بازار بی��ش از 4 میلیارد و 
113 میلیون س��هم، ح��ق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 3۲ هزار و 441 
میلیارد ریال دادوس��تد شد. شرکت تولید نیروی برق دماوند با ۸.9 واحد، 
پتروشیمی زاگرس با 7.5 واحد، تولید برق عسلویه مپنا با 4.3 واحد، بانک 
دی ب��ا 4.1۲ واحد و نیروگاه زاگرس کوثر با ۲.4۸ واحد بیش��ترین تاثیر 
مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت سنگ پلیمر آریاساسول 
با 7.41 واحد، بهمن دیزل با 6.6 واحد، سرمایه گذاری صبا تامین با 4.5۸ 
واحد، فوالد هرمزگان جنوب با 4.5 واحد و پتروش��یمی تندگویان با 3.4 

واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.

شاخص بورس تهران در چاله سقوط نماند

االکلنگ بورس و فرابورس
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لزوم ایجاد مجموعه هایی مشترک میان خودروسازان تجاری کشور
سایپادیزل نمونه های خوبی از اتوبوس را 

عرضه کرده است
مع��اون وزیر صمت از اهتمام این وزارتخانه به منظور تدوین س��ند راهبرد 

صنعتی تولید مشترک خودروهای تجاری در کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از سایپانیوز، منوچهر منطقی، 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در حاشیه بازدید از شرکت سایپادیزل 
با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به لزوم نوسازی 167 هزار دستگاه از ناوگان 
حمل و نقل عمومی اعم از باری و مس��افری، در حال تدوین سندی هستیم 
که براساس آن مجموعه هایی مشترک میان خودروسازان و قطعه سازان ایجاد 
خواهد شد تا با اس��تفاده از توانمندی هایی که در شرکت های مختلف وجود 
دارد، بتوانیم محصوالتی باکیفیت و متناس��ب با نیاز جامعه و بدون وابستگی 
به کشورهای خارجی تولید و عرضه کنیم. این اقدام ضمن کاهش هزینه های 
تمام ش��ده، ارتقای فناوری و ایجاد ش��بکه پش��تیبانی در دسترس و راحت، 
افزایش  داخلی سازی و بهره مندی از پتانسیل های دانش بنیان داخلی و اشتغال 

را در پی خواهد داشت.
او تصریح کرد: سایپادیزل با بهره مندی از نیروهای متعهد و متخصصی که 
در بدنه خود دارد، می تواند ارزش افزوده بیش��تری در صنعت خودروس��ازی 
کش��ور ایجاد کند. این ش��رکت با سابقه طوالنی و ظرفیت هایی که در عرصه 
تولید خودروهای تجاری دارد می بایست با ایجاد یک رابطه راهبردی با شرکای 
خارجی خود مجموعه  طراحی مشترک را پی ریزی کند تا ضمن افزایش عمق 
ساخت داخل محصوالت تولیدی، از شرکت های دانش بنیان داخلی که مورد 

تأکید مقام معظم رهبری است نیز بهره بیشتری ببرد.
منطقی با اش��اره به برنامه های حمایتی وزارت صمت از خودروس��ازانی که 
تولید خودرو برقی را در دستور کار خود قرار داده اند، افزود: عالوه بر امتیازاتی 
که از محل تبصره 1۲ قانون برای خودروسازانی که مبادرت به تولید محصوالت 
برقی کنند تعلق می گیرد، بر این باوریم که دولت بایس��تی هزینه های تأمین 
باتری را در ناوگان عمومی حمل و نقل برعهده گیرد تا خودروساز بتواند عواید 
حاص��ل از این محل را صرف طرح های تحقیق و توس��عه ای خود کند. البته 
تهیه باتری  هم می توانند زنجیره ارزش قابل توجهی برای شرکت ایجاد کنند 
و این بحث می تواند زمینه ای جذاب برای توسعه کسب و کار در کشور باشد.

مع��اون صنایع حمل و نقل وزارت صم��ت در پایان با تمجید از نمونه های 
اتوبوس مس��افری ارائه ش��ده توس��ط س��ایپادیزل که مورد توج��ه فعاالن و 
کمیته ه��ای فن��ی و تخصصی حمل و نقل درون ش��هری قرار گرفته اس��ت، 
خاطرنشان کرد: با توجه به حرکت دنیا به سمت استفاده از اتوبوس های برقی 
که مزایای بس��یاری را برای جامعه و آین��دگان در پی دارد، در نظر داریم که 
حتی با محدودیت های موجود، بتوانیم تعداد قابل توجهی از این محصوالت را 
وارد چرخه حمل و نقل کش��ور کرده و در بلندمدت نسبت به تولید انبوه آن 

در داخل کشور اقدام کنیم.

نماگربازارسهام

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران عنوان کرد چشم اندازها 
نس��بت به همکاری صنعت خودرو ایران و روس��یه امیدوارکننده نیس��ت 
چراکه صنعت خودرو روسیه اگر زنجیره کاملی داشت با تحریم ها متوقف 

نمی شد.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص ادعای 
مقام��ات دولتی مبنی بر همکاری صنعت خودرو ایران با روس��یه با هدف 
مونتاژ محصوالت رنو در ایران اظهار داش��ت: ایران و روس��یه هر دو دارای 
نقاط ضعف و قوت مشترکی هس��تند و هر دو کشور دارای انرژی ارزان و 
در تحریم هس��تند. بنابراین ش��رکت های خودروساز خارجی مانند رنو از 
دیدگاه مشابهی برای س��رمایه گذاری در کشورهایی مانند ایران و روسیه 

برخوردار بودند.
وی ادامه داد: شرکت رنو در زمان تولید خودرو ال 90 در ایران موتور این 
محصول را در اختیار ایران قرار نداد حال اگر در جریان این همکاری موتور 
ال 90 توس��ط روسیه تولید ش��ود این همکاری قطعا به نفع ایران خواهد 

بود، در غیر این صورت ایران و روسیه رقیب یکدیگر باقی خواهند ماند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ایران و روسیه می توانند روی 
موتور رنو سرمایه گذاری مشترک داشته باشند، عنوان کرد: نوع دیگری از 
همکاری صنعت خودرو ایران با روسیه می تواند برمبنای صادرات باشد اما 
متاس��فانه در این زمینه نیز با محدودیت هایی مواجه هستیم چراکه مدت 

زیادی است که خط تولید ال 90 در ایران متوقف شده است.
کاکایی یادآور شد: چشم اندازها نسبت به همکاری صنعت خودرو ایران و 
روسیه امیدوارکننده نیست چراکه صنعت خودرو روسیه اگر زنجیره کاملی 
داش��ت با تحریم ها متوقف نمی ش��د. بنابراین در شرایط فعلی همکاری با 

چین به عنوان شریک خارجی به نفع صنعت خودرو ایران است.
وی با اش��اره به مزیت های همکاری صنعت خ��ودرو ایران و چین بیان 
کرد: همکاری با چین از این جهت که می توان به ازای صادرات محصوالت 
ان��رژی بر به چین تکنولوژی وارد کرد مزیتی ب��رای صنعت خودرو ایران 

محسوب می شود.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: از آنجا که 
چین شریک راهبردی ایران است ارتباط موثر با چین به نفع صنعت خودرو 

ما اس��ت اما در همکاری با چین نیز باید احتیاط کرد زیرا چینی ها مانند 
موریانه عمل می کنند.

کاکایی در پایان خاطرنش��ان کرد: اینکه چین در بلندمدت نیز شریک 
تجاری خوبی برای ایران است بستگی به سیاست های ما در ارتباط با چین 
دارد و قطعا هر کش��وری به دنبال منافع خود است اما همکاری با روسیه 
مزیتی برای صنعت خودرو ما ندارد چراکه روس ها در اغلب موارد رقیب ما 
محسوب می شوند مگر اینکه روسیه در تولید موتور محصوالت رنو با ایران 

همکاری داشته باشد.

همکاری با روسیه مزیتی برای صنعت خودرو ایران ندارد
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اخبار

بازدید معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از تصفیه خانه فاضالب شرقی 
بندرانزلی

رشــت- خبرنگار فرصت امروز:  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از 
ســایت احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ شرقی شهر بندرانزلی بازدید کرد. 
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان 
گیالن، محمد جوانبخت در این بازدید ضمن تأکید بر تســریع در روند تکمیل 
تصفیه خانه شرقی انزلی گفت: تکمیل این تصفیه خانه در حفظ محیط زیست 
و سالمت شهروندان نقش بسزایی دارد و امیدواریم با بهره برداری از این پروژه 

های زیست محیطی ، مردم شهرستان از اثرات ارزشمند آن بهره مند باشند. 
در این بازدید مازیار علی پور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و 

فاضالب اســتان گیالن با اشاره به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی این تصفیه خانه اظهار داشت: تصفیه خانه شرقی بندرانزلی با ظرفیت 
12 هزار مترمکعب در شبانه روز در دست اجراست . وی با بیان اینکه برآورد اولیه جهت تکمیل این تصفیه خانه 690 میلیارد ریال می 
باشد تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز متناسب با زمان پیش بینی شده، تا شهریور ماه سال آینده، تصفیه خانه شرق انزلی به 
بهره برداری خواهد رسید و جمعیتی حدود 70 هزار نفر از شهروندان این منطقه را تحت پوشش قرار خواهد داد. مدیرعامل آبفای گیالن 
همچنین در بازدید از سایت محل احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شرقی انزلی، ضمن تشریح سختی و مشکالت عملیات اجرایی با توجه 
به بافت خاک و لجنی بودن محل احداث پروژه، اضافه کرد: تلمبه خانه حاضر با پیشرفت فیزیکی56 درصد در حال اجرا می باشد . وی 
همچنین خاطرنشان کرد: مبلغ اولیه قرارداد 143 میلیارد ریال می باشد که بخش های اصلی آن ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 513 لیتر بر 
ثانیه و اجرای خط انتقال تحت فشار فاضالب به طول 5 کیلومتر می باشد و این ایستگاه پمپاژ بعنوان مهمترین ایستگاه پمپاژ شرق انزلی، 

یکصد و هفت هزار نفر جمعیت منطقه را تحت پوشش قرار خواهد داد. 
مدیرعامل آبفای گیالن در ادامه یادآور شــد: در محدوده شــرق انزلی 94 کیلومتر لوله گذاری اجرا شــده است که با اجرای این 
ایســتگاه و خط انتقال آن ، امکان بهره برداری تدریجی شبکه کار شده بصورت بخش به بخش، براساس اعتبارات تخصیصی فراهم 
خواهد شد و پس از تکمیل پروژه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آن و اجرای پروژه احداث خط ثقلی از دهکده ساحلی تا این ایستگاه 
، 21 کیلومتر از لوله گذاری های انجام شده شرق انزلی به بهره برداری خواهد رسید. همچنین دکتر دنیامالی نماینده مردم شریف 
انزلی در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اهمیت اجرای طرح فاضالب بهداشتی در این شهرستان در حفظ تاالب انزلی تصریح 
کرد: با توجه به اینکه زیرساخت های خوبی در شهر انزلی اجرا شده، باید برای تخصیص اعتبارات، متناسب با زمان پیش بینی شده 

در تکمیل طرح اقدام کرد.

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی در قم برگزار می شود

قــم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان قم گفت: آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی 
روز پنجشــنبه هفته جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در تاالر 
فرهنگ و هنر قم برگزار می شود. امیرعلی عموزاده روز شنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این جشنواره در سه بخش برگزار شد که نخستین 
بخــش با عنوان بخش حرفه ای در موضوع هایی از جمله تیتر، مصاحبه و 
گزارش خبری بود. وی بیان کرد: بخش دوم جشنواره بخش موضوعی نام 
دارد که در موضوع هایی همچون عفاف و حجاب، ایثار و شهادت و مسجد 

رکن محله محوری ترتیب یافت. عموزاده بخش سوم را ویژه رسانه های حوزه دین عنوان کرد و افزود: در این بخش به انتخاب هیات 
داوران از تعدادی از قدیمی ترین و فعال ترین مطبوعات حوزه دین که اثرگذاری باالیی دارند تقدیر خواهد شــد. وی با اشــاره به 
این که نزدیک به 800 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است گفت: صاحبان آثار برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزنده تقدیر 
خواهند شد. نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی، شهریورماه سال گذشته اعالم فراخوان شد که عالقه مندان برای ارسال آثار 

خود تا 20 آبان ماه 1400 فرصت داشتند.

از سامانه حقوقی سحاب در برق منطقه ای خوزستان بهره برداری می شود
اهواز - شبنم قجاوند: مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: برای تسهیل در رسیدگی به پرونده های دعاوی 
حقوقی و امالک، ســامانه سحاب خریداری و در مراحل پایانی بهره برداری قرار 
دارد. جلیل وکیلیان بیان کرد: با توجه به حجم فعالیت ها و گستردگی اقدامات 
حقوقی در شرکت برق منطقه ای خوزستان، این نرم افزار به الکترونیکی شدن این 

امور و سرعت بخشی به حل آنها کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود: این ســامانه امکان ایجاد پرونده های الکترونیکی دعاوی و امالک، 
بایگانی الکترونیکی اســناد و مدارک، دسترســی به گزارشات لحظه ای و آمار 

الکترونیکــی، تولید خودکار اوراق قضایی و در نهایت مطالعه الکترونیکی پرونده ها را فراهم می کند.  مدیر دفتر حقوقی و رســیدگی به 
شــکایات شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از مهم ترین دستاوردهای سامانه سحاب می توان به رفع مشکالت و چالش هایی 
نظیر احتمال از بین رفتن اسناد و جلوگیری از اتالف وقت منابع انسانی برای رجوع به این اسناد، کندی پاسخگویی به مراجعه کنندگان و 
زمان بر بودن دسترسی به سوابق پرونده های دعاوی و امالک، اشاره کرد. وکیلیان اضافه کرد: با همکاری دفتر فناوری ارتباطات و اطالعات 
به زودی این سامانه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و در این راستا با حضور شرکت مشاور، کالس های آموزشی چگونگی بهره برداری 

از آن نیز برگزار شده است.

بیش از 11 هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیالن نشت یابی شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز:  در ســه مــاه اول سال جاری 11 هزار 
و 224 کیلومتر از خطوط شــبکه گاز در اســتان گیالن بازرسی و نشت یابی 
شده است. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: با برنامه ریزی دقیق و 
اجرای مناسب، میزان نشت یابی انجام شده در بهار امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 5 درصد رشــد داشته است که در نوع خود یک رکورد محسوب 
می شــود. وی با با بیان اینکه خطوط گاز در 24 شــهر گیالن مورد بازرسی و 
نشت یابی قرار گرفته است، گفت: بجهت رشد روز افزون طول خطوط تغذیه و 

توزیع گاز در استان، بازرسی فنی و نشت یابی مستمر برای افزایش ایمنی خطوط و انتقال پایدار گاز به مشترکین و مصرف کنندگان گاز 
طبیعی امری بسیار ضروریست.  جمال نیکویی همچنین درخصوص نشت یابی از سایر تاسیسات گاز در استان گفت: در سه مال اول سال 
جاری 348 ایستگاه و 254 هزار و 185 علمک گاز بازرسی و نشت یابی شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان از همه 
مشترکین گاز طبیعی درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی و بررسی مستمر وسایل گازسوز، زمینه کاهش حوادث و خسارات مرتبط 

با گاز را فراهم سازند. 

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و سالمت کارکنان و خانواده آن ها و حفظ انسجام و همدلی بین 
همکاران همایش پیاده روی خانوادگی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در گرگان برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، مرتضی مقدس، مسئول روابط عمومی منطقه در این خصوص گفت: 
این همایش  باحضور مدیر منطقه و جمعی از کارکنان و خانواده هایشان از محوطه باباطاهر به سمت گلزار شهدا گمنام واقع در تپه 
نورالشــهدا انجام گردید.در این همایش همچنین یک دوره مســابقه فرهنگی برای فرزندان کارکنان برگزار و به برگزیدگان  هدایایی 

اهدا شد.

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل در شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با هدف ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان نسبت به مفاهیم، اصول، اهداف، شیوه ها و راهکارهای 
اجرایی پدافند غیرعامل دوره آموزشی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.در این دوره یک روزه شرکت 
کنندگان با مفاهیم پدافند عامل و غیرعامل، انواع آن، راهکارها، موانع و نحوه عمل در مواقع بحرانی آشنا شدند. برپایه این گزارش مدیر کل 
پدافند غیر عامل استانداری گلستان بعنوان مدرس دوره گفت: پدافند غیرعامل به معنای کاهش مشکالت در زمان بحران بدون استفاده 
از ادوات جنگی است و از آنجایی که پیشگیری مقدم بر درمان است، این دوره ها می تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از صدمات احتمالی 
داشــته باشد. محمدی درتشریح مهمترین اهداف موضوع اشاره شده افزود: تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، 
تجهیزات و نیروی انسانی در برابر خطرات ، حفظ سرمایه ها و توان شرکت جهت ادامه فعالیت ها و تداوم خدمات رسانی از مهم ترین این 
اهداف است.گفتنی است این دوره یکروزه با حضور معاونین، روسای واحدها و جمعی از کارکنان در سالن اجتماعات ستاد شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان  برگزار شد.

اصفهان - قاسم اسد: جمعی از رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای 
هدف صادراتی، مدیران وکارشناســان اقتصادی وزارت امور خارجه به 
منظور آشنایی با پتانســیل های اقتصادی و سرمایه گذاری اصفهان در 
نشستی با اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
دیدار و گفت و گو کردند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان 
مســعود گلشــیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار ضمن 
خوشامدگویی به میهمانان ابراز امیدواری کرد این نشست، منجر به بهبود 
شــرایط اقتصادی ایران در بازارجهانی، تعامل دوسویه با بازارهای هدف 
صادراتی و جذب سرمایه گذاری شــود. محمد جواد همت پناه رییس 
اداره اطالعات اقتصادی و همکاری های توسعه ای وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه معتقدیم مقدمه اقدام مطلوب کارشناسان اقتصادی و رایزنان 
بازرگانی، آگاهی کامل از ظرفیت ها و توانمندی های داخل کشور است، 
افزود: از این رو مقرر شــده است، عالوه بر گذراندن دوره های آموزشی، 
پیش از اعزام رایزنان به کشــورهای هدف ، از طریق بازدیدهای دوره ای 
آنان از استان های مختلف، ازپتانسیل های داخل کشور مطلع شده تا اعزام 

آنها به صورت هدفمند انجام شود.
وی تصریح کرد: دیدار با فعاالن اقتصادی هر اســتان تصویر روشنی 
از ظرفیت ها، توانمندی ها، نیازها و فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 
کشــور به رایزنان و کارشناســان اقتصادی ارایه خواهد داد. همت پناه 
بــا بیان اینکه این بازدیدها در دولــت کار و تالش به صورت منظم در 
مقاطع مختلف انجام خواهد شــد از بازدید از استان های البرز و قزوین 
و شــرکت های بزرگ بازرگانی و صنعتی این استان ها پیش از سفر به 
اصفهان خبر داد و گفت: دیدار رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی 

وزارت امورخارجه به صورت رو در رو با فعاالن اقتصادی کشور در اطالع 
رسانی فرصت های سرمایه گذاری کشورهای هدف به فعاالن اقتصادی 
نیز بســیار موثر خواهد بود. علی کرباسی زاده مشاور عالی رئیس اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه ویژگی های استان هایی مانند اصفهان، 
فارس و یزد شاخص های گردشگری فرهنگی- تاریخی ایران را در دنیا 
به جایگاه ویژه ای رسانده است، گفت: این درحالی است که 37 درصد از 

انواع گردشگران، گردشگران فرهنگی -تاریخی هستند.
وی افــزود: با وجــود جاذبه های فرهنگی و تاریخی در اســتان های 
اصفهان، شــیراز، یزد و کرمانشاه و استان های مشابه، دارای حدود 500 
میلیون نفر گردشگر مخاطب هدف در دنیا هستیم بنابراین این موضوع 

نیازمند توجه ویژه است.
کرباسی زاده ضمن اشاره به حمایت های همه جانبه هیات نمایندگان 
و هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در ادوار مختلف به حوزه گردشگری، 

دلیل این امر را وابســتگی اقتصــاد و درآمد دهک های پایین جامعه به 
صنعت گردشگری عنوان کرد. وی از برنامه ریزی برگزاری اولین نشست 
مجازی با فعاالن گردشگری آلمان به همت نمایندگی وزارت امورخارجه 
در اصفهان خبر داد و تصریح کرد: مقرر شــد این نشست ها به صورت 

ماهیانه با کشورهای مختلف برگزار شود.
مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان سخنان خود پیشنهاد 
داد نشست های مجازی به صورت ماهیانه به منظور تبادل نظر در زمینه 
ظرفیت های اقتصادی در حوزه های مختلف بــا حضور افراد تاثیرگذار 
در بازارهــای هدف و فعاالن اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار اصفهان برگزار 
شود. همچنین محمدرضا رجالی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
اصفهان قرار گرفتن برنامه جذب سرمایه گذاران اقامتی در ماموریت های 
رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی وزارت امورخارجه در کشورهای 

هدف را در توسعه هتلینگ و جذب سرمایه گذاران بزرگ موثر دانست.
وی ســهم بخش خدمات از GDP کشور را ناچیز دانست و افزود: از 
طریق همکاری با متخصصان خبره بخش های خدماتی کشورهای هدف 

می توان این نقیصه را مرتفع نمود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان خواستار حمایت جدی و 
حداکثری وزارت امورخارجه از فعاالن اقتصادی فعال در کشورهای هدف 
شــد و گفت: رایزنان بازرگانی و فعاالن اقتصادی در حقیقت بازاریابان 
عمومی ملی کشور هستند و تعامل مستمر رایزنان با فعاالن اقتصادی در 

این زمینه بسیار موثر است.
در ادامــه بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان به تشــریح 

فرصت های تجاری و سرمایه گذاری استان اصفهان پرداخت.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست منطقه 10 عملیات 
انتقال گاز از آغاز مراحل برون ســپاری تاسیسات تقویت فشارگاز دیلم 
همسو با سیاست های برون سپاری تاسیسات شرکت انتقال گاز ایران 
خبــر داد. به گزارش روابط عمومی منطقه 10 عملیات انتقال گاز، علی 
نصیحت کن سرپرست این منطقه  در توضیح بیشتر این خبر گفت: از 
اواخر سال 1396 نقشه راه 10 ساله  برون سپاری شرکت انتقال گاز ایران 
کلید خورد و در آن تمامی فرآیندها و دارایی فیزیکی قابل برون سپاری 
با متدهای طراحی شــده مورد ارزیابی قرار گرفت و تمامی راهبردها و 
اقدامات الزم به همراه منابع و سیستم های موردنیاز و همچنین حدود 
اختیارات و مسئولیت ها تعیین و در قالب کتابچه برون سپاری در اختیار 

ذینفعان مرتبط قرار گرفت.
وی ادامه داد: برهمین اساس کارگروهی نیز متشکل از کارشناسان و 
متخصصان منطقه به منظور انجام برون سپاری تاسیسات تقویت فشارگاز 
دیلم تشکیل و با انجام اقدامات مرتبط شامل تهیه پکیج و برون سپاری 

و همچنین اجرای فرآیندهای برگزاری مناقصه و ابالغ شرکت برنده در 
مناقصه به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافتیم.

نصیحت کن با بیان اینکه برنامه ریزی های الزم برای شــروع بکار و 
تحویل وتحول ایســتگاه تقویت فشار گاز دیلم انجام شده است ، افزود: 

در این راستا در قالب بک جلسه مشترک با حضور مدیران شرکت برون 
پذیر» شــرکت نیروگاه برق آبی خوزستان« مسائل و شرایط مرتبط با 
تحویل و برون ســپاری ایستگاه دیلم همســو با سیاست برون سپاری 
تاسیسات شرکت انتقال گازایران به عنوان نخستین ایستگاه منطقه 10 

عملیات انجام شد و آماده تحویل به پیمانکاراست.
سرپرست منطقه 10 عملیات انتقال گاز در ادامه ارتقای شاخص های 
پایداری عملیات، افزایش بهره وری،  کاهش هزینه ها، توانمند ســازی 
بخش خصوصی، کسب ایده های نوآورانه را از مهمترین اهداف اجرای 

طرح برون سپاری اشاره کرد.
به گفته علی نصیحت کن، برون سپاری ایستگاه دیلم؛ شامل تجهیزات 
و ماشــن آالت، تعمیرات ادوات صنعتی و غیرصنعتی و بهره برداری از 
تجهیزات، انجام تعمیرات اساسی کمپرسورها، بازرسی تجهیزات و انجام 
انتقال گازمی باشــد که از این پس توسط بخش خصوصی و با نظارت 

منطقه 10 عملیات انتقال گاز انجام می گردد.

ســاری - دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از نصب 
موفقیت آمیز 32 اسلیو در نقاط مختلف خط لوله 30 اینچ سرخس- نکا- 

رشت در محدوده مراکز بهره برداری گرگان و نور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی در حاشیه بازدید از عملیات اسلیوگذاری 
در محدوده مرکز بهره برداری گرگان، اظهار کرد: پس از انجام عملیات 
پیگرانی هوشمند خطوط لوله 30 اینچ سرخس- نکا- رشت و 12 اینچ 
کالله- مراوه تپه و مشــخص شدن عیوب در این خطوط، بررسی های 
الزم انجام و در ادامه برنامه ریزی برای تعمیرات نقاط مشــخص شده 
در دستور کار قرار گرفت. مفخمی تعداد نقاط برنامه ریزی شده جهت 
تعمیرات اساسی حاصل از نتایج پیگرانی را 309 نقطه اعالم کرد و یادآور 

شــد: تعمیرات نقاط معیوب انجام شده از نتایج اولیه پیگرانی 66 نقطه 
بوده که در سال گذشته به اتمام رسید و سایر اولویت های تعمیری نیز 
در سال جاری در حال اجراست. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از 
نصب  32 اسلیو از نوع A  و B بر روی خط لوله 30 اینچ سرخس-نکا- 
رشت در محدوده مراکز بهره برداری گرگان و نور خبر داد و خاطرنشان 
کرد: عملیات نصب این اسلیوها با همت و تالش شبانه روزی همکاران 

منطقه و بدون قطعی گاز، با موفقیت انجام شده است.
مفخمی با بیان اینکه عملیات حفاری جهت بازرسی عیوب گزارش 
پیگرانی هوشمند سال گذشته در سطح منطقه ادامه دارد، یادآور شد: 
عملیات نصب این اسلیوها بر روی خط لوله گاز دار و براساس استانداردها 

و با دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران انجام شده است.

اراک- فرناز امیدی: مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب 
شــرکت آب منطقه ای مرکزی از نصب 93 دستگاه کنتور هوشمند بر 
روی چاههای آب کشاورزی با حجم صرفه جویی 3 میلیون مترمکعب 
آب در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای مرکزی، دکتر رضا عظیمی افزود: به منظور مدیریت منابع آب های 
زیرزمینی و کنترل میــزان بهره برداری از چاه های پروانه دار و کمک به 
تعادل بخشــی منابع آب های زیرزمینی دشت های استان، در سه ماهه 
نخســت سال جاری تعداد 93 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی 

چاههای کشاورزی در استان نصب شد.

وی ادامه داد: کاهش میزان مصرف آب، کاهش هدر رفت آب، تغییر 
الگوی کشت و مدیریت و کنترل میزان بهره برداری از چاه های مجاز )با 
مصارف شرب، کشاورزی و صنعت( از جمله مواردی است که نصب کنتور 
هوشمند روی چاه های دارای پروانه بهره برداری را به یکی از پروژه های 

مهم طرح تعادل بخشی تبدیل کرده است.
مدیــر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شــرکت آب منطقه 
ای مرکزی بیان کرد: شهرســتان های اراک، ساوه و کمیجان به ترتیب 
با نصب 22، 20 و 17 دستگاه، باالترین تعداد نصب کنتور هوشمند در 

سطح استان در سه ماهه نخست سال  را به خود اختصاص داده اند.

در نشست رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف با اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد

رایزنان بازرگانی حامی فعاالن اقتصادی خواهند بود

تاسیسات تقویت فشار گازدیلم برون سپاری شد

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد :

نصب 32 اسلیو بر روی خط لوله 30 اینچ سرخس- نكا- رشت

طی سه ماهه نخست سال جاری انجام شد:

نصب 93 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی در استان مرکزی

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
گفت: اســتان ایالم رتبه اول خشکسالی در کشور را به خود اختصاص 
داده که مبین وضعیت نامناســب منابع آبی اســتان بوده و می طلبد 
مردم فهیم اســتان در مصرف آب صرفه جویی کنند چراکه به دنبال 
قطع آب و قوه قهریه نیســتیم ولی اگر مجبور شــویم نسبت به جیره 
بندی آب اقدام خواهیم نمود. پرویز ناصری در جلسه خبری به مناسبت 
گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب)1-7 تیر( ضمن قدردانی 
از تعامل خوب اصحاب رسانه و نقدهای سازنده آنها در راستای پیشبرد 
اهداف شــرکت گفت: در حالیکه جهان به سمت استفاده از منابع آبی 
پایدار و آبهای سطحی پیش می رود در ایالم  آبهای سطحی 27 درصد 
و آب های زیرزمینی 73درصد اســت به همین علت به شــدت سفره 
های زیرزمینی کاهش یافته است. وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی 
استان خوب نیست، افزود: به دلیل افزایش دمای هوا و مصرف بی رویه 
آب و تشدید پدیده خشکسالی، دبی استحصالی منابع تامین آب مانند 
چاه ها،  چشــمه ها و سد ایالم بشــدت کاهش یافته است. مدیرعامل 
آبفای اســتان با اشاره به آبرسانی به روستاها و مناطق محروم از محل 
اعتبارات محرومیت زدایی در دولت ســیزدهم تصریح کرد: با عنایات 
مقــام معظم رهبری و نگاه ویژه دولت به مناطق محروم، بســیاری از 
روستاهای استان آبرسانی و اقدامات موثر زیادی اجراء شد لیکن از سال 
گذشته با تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی در قالب طرح قرارگاه امام 
حسن مجتبی)ع( برای 18 مجتمع در قالب 128روستا پروژه آبرسانی 
در دست اجراست . ناصری در خصوص ارایه خدمات به جامعه روستایی 
اســتان گفت: جامعه روستایی اســتان 3 برابر و جامعه شهری 2 برابر 

اســتانداردهای موجود آب مصرف می کنند که در کنار الگوی اشتباه 
مصرف آب شرب در راستای آبیاری خانه باغ ها، شستشوی خیابان ها و 
کوچه ها، تامین آب دام و طیور توسط دامداران و هزینه باالی تولید آب 
در ایالم به عنوان گرانترین آب در کشور، ارایه خدمات به شهروندان را با 
مشکالت جدی مواجه نموده هرچند که تمام تالش مجموعه همکاران 
کاهش دغدغه شهروندان در دسترسی به آب سالم و بهداشتی است . 
وی تصریح کرد: 77 روســتای اســتان در شهرستان چوار و هلیالن با 
مشکل آب مواجه هستند که برای رفع این مشکل در قالب تفاهم نامه 
با قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( در حال اجرای پروژه های خوبی در 
این مناطق هســتیم بطوری که تا پایان امسال مشکل آب روستاهای 

شهرستان هلیالن کامال مرتفع خواهد شد.
مدیر آبفا استان اظهار داشت: وظیفه ما تامین آب شرب است ولی در 

کنار آن، آب دام روستاها را نیز تامین می کنیم.
مدیرعامل آبفای استان اظهار داشت: به دنبال قطع آب و قوه قهریه 
نیســتیم ولی اگر مجبور شویم نسبت به جیره بندی آب اقدام خواهیم 
نمود. ناصری با تاکید بر اعمال جرایم قانونی برای مشترکین بد مصرف 
و پرمصرف، تصریح کرد: اگر مردم فهیم اســتان 20درصد صرفه جویی 

نمایند یقینا تابستان امسال را بدون مشکل سپری خواهیم نمود.
وی با اشاره به افت فشار آب شبانه در مناطق مرتفع شهر ایالم گفت:  
جهت ذخیره سازی آب از ساعت 12 نیمه شب تا 4 بامداد ممکن است 

برخی مناطق با افت فشار یا قطعی موقت آب همراه شوند.
وی کیفیت آب را خط قرمز شــرکت آب و فاضالب استان دانست و 
اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان ناظر و کنترل کننده 
کیفیت آب به صورت روزانه این مهم را پایش می نماید و اطمینان می 
دهم که ایالم یکی از اســتان های ســرآمد در بحث کیفیت آب است 
چراکه شاخص کلرسنجی با ضریب 95 درصد و شاخص میکروبی هم با 
ضریب 99 درصد باالتر از استانداردهای کشوری است . ناصری در پایان 
خاطرنشان ساخت : برای عبور از این شرایط سخت نیازمند همکاری و 
همدلی تمام هم اســتانی های عزیز هستیم و مطمئنا مجموعه آبفای 
استان هرچه تالش کند تا همیاری و همکاری مردم نباشد ارایه خدمات 
مطلوب به هم استانی های گرامی امکان پذیر نخواهد بود. در پایان این 
نشست خبرنگاران به طرح سواالت خود پرداختند و پاسخهای مناسب از 

سوی مدیرعامل و معاونان و مدیران ستادی ارائه شد. 

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب

برگزاری نشست خبری مدیر عامل آبفا استان ایالم با اصحاب رسانه
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تولی��د محتوا در ش��بکه های اجتماعی این روزها دیگ��ر امر عجیب یا 
غیرممکنی نیست. بسیاری از برندها به سادگی هرچه تمام تر مشغول تولید 
محتوا در شبکه های اجتماعی هستند. در این میان شمار بسیار اندکی از 
برنده��ا در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
محتوای درجه یک و مطابق با سلیقه کاربران را پیدا می کنند. سایر برندها 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نیازمند اس��تفاده از روش های 
آزمون و خطا بوده و در بسیاری از موارد حتی توانایی تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را نیز به دست نمی آورند. 
تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی بخش های بسیار زیاد و متنوعی 
دارد. این امر می تواند موجب تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف شده 
و حتی شرایط تعامل با کاربران را نیز تغییر دهد. وقتی از تولید محتوا در 
ش��بکه های اجتماعی صحبت می کنیم، نکات بسیار مختلفی باید مد نظر 
قرار گیرد. از طراحی یک کپش��ن عالی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف گرفته تا انتخاب عکس با کیفیت باید مد نظر باشد. اگر هر کدام از 
بخش های مهم در زمینه تولید محتوا با بی دقتی دنبال ش��ود، نتیجه کار 
به طور قابل مالحظه ای با مش��کل رو به رو خواهد ش��د. درست به همین 
دلیل شما برای تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف همیشه از بهترین 
توصیه ها و راهنمایی های ممکن سود ببرید. این امر می تواند به شما برای 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان را نیز به 

طور چشمگیری توسعه دهد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات برای تولید 
محتوا در ش��بکه های اجتماعی با اس��تفاده از تکنیک ها و نکات کاربردی 
است. این امر به شما برای تولید محتوا و موفقیت در شبکه های اجتماعی 
ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواه��د کرد. نکته مهم 
اینکه ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف باید همیشه از 
تکنیک های درس��ت و مطمئن استفاده نمایید، در غیر این صورت باید از 
طریق آزمون و خطای بی پایان به ش��یوه ای درست دسترسی پیدا کرده و 

کلی هزینه اضافی برای آن پرداخت کنید. 
بدون شک برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز 
به استفاده از یک راهنمای دقیق دارند. این راهنما باید به آنها برای تولید 
محتوا و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن کمک 
کند. مقاله کنونی تا حد ممکن این نیاز بازاریاب ها در نیمه دوم سال جاری 
می��الدی را رفع خواهد کرد. در ادام��ه برخی از مهمترین نکات در زمینه 

تولید محتوا در شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
مطالعه دقیق بازار

مطالعه و تحقیق در هر کاری امر مهمی محس��وب می شود. شما بدون 
مطالعه مناسب درباره ویژگی های بازار امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را پیدا نکرده و کارتان به طور مداوم گره می خورد. برخی از برندها 
بدون اینکه اطالع درستی از وضعیت بازاریابی و تولید محتوا داشته باشند، 
ب��ه دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف می رون��د. این امر می تواند 
به آنها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف کمک کند، اما بی نهایت 
وضعیت شانس��ی برای برندها ایجاد می کند. وقتی شما براساس تجربه و 
بدون مطالعه دقیق وارد بازار می ش��وید، ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر 
روی کاربران به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. این امر می تواند در 
بلندمدت شما را بدل به برندی بی کیفیت در زمینه تولید محتوای بازاریابی 

کرده و تمام کاربران را نیز از اطراف برندتان دور کند. 
یادتان باش��د ش��ما پیش از تولید محتوا باید نسبت به سلیقه مخاطب 
هدف تان آگاهی به دست بیاورید. این امر به شما فرصت تاثیرگذاری بهتر 
ب��ر روی مخاطب هدف و کاهش هزینه های مربوط به بازآفرینی محتوا یا 
جایگزین��ی دوباره آن با یک ایده دیگر را می دهد. نکته جالب اینکه وقتی 
شما سلیقه مخاطب هدف را به دست آوردید، می توانید به سادگی هرچه 
تمام تر به دنبال تولید محتوای حرفه ای باش��ید. این امر می تواند به ش��ما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان را نیز 

توسعه دهد. 
بی شک کمتر برندی مایل به استفاده از تمام ترندهای تازه بدون مطالعه 
قبلی اس��ت. این امر می تواند ریس��ک زیادی به همراه داشته و برای شما 
خطرناک محس��وب شود. درست به همین دلیل برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از شرایط متفاوتی دارید. نظرخواهی های 
خودمانی از کاربران می تواند در این رابطه وضعیت شما را به خوبی تغییر 
دهد. این امر نه تنها نوعی نظرخواهی از کاربران است، بلکه مطالعه بازار نیز 
محسوب می شود. یادتان باشد اگر ترندی در یک کشور خارجی جذابیت 
زیادی داش��ته باشد، شما باید برای اس��تفاده از آن وضعیت کشور خود و 
بازارهای محلی را نیز در یاد داشته باشید. در غیر این صورت شاید کمتر 
فرصتی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ت��ان پیدا کرده یا حتی 

کاربری به برندتان توجه نشان دهد. 
تعیین اهداف

اهداف در حوزه بازاریابی اهمیت زیادی دارد. این اهداف هس��تند که به 
وضعیت کاری شما جهت داده و تولید محتوا را نظام مند خواهد کرد. بدون 
اهداف دقیق شما هیچ توانایی مشخصی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نداشته و شانس تان نیز در این میان به طور قابل مالحظه ای کاهش 

پیدا می کند. 
وقت��ی از انتخاب اهداف در حوزه بازاریابی حرف می زنیم، باید برخی از 
تکنیک های حرفه ای در این میان را نیز مد نظر قرار دهیم. این امر می تواند 
شامل واقع گرایی در زمینه انتخاب اهداف نیز شود. وقتی شما اهداف بسیار 
بلندپروازانه ای برای برندتان در نظر می گیرید، می توانید کارتان را به طور 

قابل مالحظه ای توس��عه دهید. این امر ش��ما را در کان��ون توجه کاربران 
ق��رار داده و از شکس��ت های پی در پی در راس��تای تعیین اهداف خیالی 

جلوگیری می کند. 
شما همیشه باید با خودتان درباره توانایی های برند برای اجرای مجموعه 
اهداف مورد نظرتان فکر کنید. در این میان همکاری یا همفکری با برخی 
از همکاران و کارمندان نیز می تواند ایده خوبی باشد. اینکه برند شما اصال 
توانایی تحقق برخی از اهداف را دارد یا خیر نکته بی نهایت مهمی محسوب 
می شود. در این میان شما باید به خوبی این نکته را در خاطر داشته و برای 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کارتان را توس��عه دهید. چنین 
ش��یوه ای در دنیای کسب و کار به ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
کاربران کمک ویژه ای خواهد کرد. یادتان باشد در دنیای امروز این برندها 
هس��تند که باید اهداف بازاریابی ش��ان را مشخص کرده و سپس براساس 
سلیقه کاربران دست به تولید محتوا بزنند، در غیر این صورت شاید شما 
خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی کاربران را از دست بدهید. 
وقتی کاربران به یک برند بی اعتماد ش��وند، دیگر حرف آن برای ش��ان 
اهمیتی نخواهد داشت. در این صورت شما دیگر نمی توانید نظر کاربران را 
به سوی برندتان برگردانده و وضعیت بازاریابی تان را متحول سازید. درست 
به همین دلیل شما باید همیشه برای تولید محتوا به فکر شیوه های دقیق 
و حرفه ای باشید. یکی از نشانه های ناامید ساختن کاربران از سوی برندها 
تمایل برای استفاده از اهداف بی نهایت بلندپروازانه است. این نکته می تواند 
به ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف یک مشکل جدی 
محسوب شده و توانایی شما در بازار را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد. 
درست به همین دلیل بسیاری از برندها برای تولید محتوا ابتدا به تعیین 

اهداف دقیق فکر می کنند. 
اهدافی نظیر افزایش ترافیک س��ایت رس��می برند یا حتی آشناسازی 
کاربران با محصوالت برند به تولید محتوای متفاوتی در مقایس��ه با زمانی 
که ش��ما یک برند معتبر در بازار بود و در کانون توجه هس��تید، نیاز دارد. 
همی��ن تفاوت ها می تواند تمایز میان برندهای موفق و شکس��ت خورده را 
شکل دهد. در این صورت شما باید به خوبی خودتان را برای تولید محتوا 

براساس نکات فوق آماده کنید. 
استفاده از توفان ذهنی

توفانی ذهنی یکی از شیوه های حرفه ای و تازه برای پیدا کردن ایده های 
مناسب در راستای تولید محتوا محسوب می شود. در شبکه های اجتماعی 
ب��ه دلیل حضور برندهای متعدد اغلب اوقات ایده های بی نهایت تکراری از 
س��وی کسب و کارها برای تولید محتوا استفاده می شود. این امر می تواند 
توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت کاهش 

داده و حتی نارضایتی مشتریان فعلی تان را نیز به همراه داشته باشد. 
بس��یاری از برندها برای بهبود وضعیت کاری ش��ان نیاز به اس��تفاده از 
روش های متنوعی دارند. این امر می تواند برای خودش��ان زحمت زیادی 
داش��ته باشد. در عین حال وقتی که شما از توفان ذهنی برای پیدا کردن 

ایده های بازاریابی سود می برید، نیمی از مسیر را با دور تند طی کرده اید. 
این امر می تواند در مدت زمانی کوتاه به ش��ما ایده های بسیار خوبی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دهد. 
یادتان باش��د ش��ما برای بهبود وضعیت بازاریابی تان نیاز به استفاده از 
شرایط متنوع و ایده های تازه دارید. در توفان ذهنی شما برای چند دقیقه 
هر ایده ای که به ذهن تان می رسد، روی کاغذ پیاده می کنید. شاید در نگاه 
نخس��ت این روش بی نهایت کلیش��ه ای به نظر برسد، اما وقتی به درستی 
از س��وی شما دنبال ش��ود، می تواند تاثیرگذاری الزم را به همراه داشته و 

کارتان را نیز بهبود بخشد. 
نکته مهم در راس��تای توفان ذهنی مرحله پس از آن است. این مرحله 
به س��بک و س��نگین کردن ایده های مختلف اختصاص داشته و می تواند 

به ش��ما برای پیدا کردن بهترین ایده از میان انبوهی از ایده های مختلف 
کمک کند. یادتان باشد در این مرحله شما باید همیشه از بهترین ایده ها 
برای تاثیرگذاری استفاده کنید. هر ایده ای که در فرآیند توفانی ذهنی به 
س��رتان می زند، کیفیت الزم برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
نخواهد داش��ت. درست به همین خاطر شما باید به طور مداوم در تالش 

برای استفاده از شیوه های بهتر و ایده های طالیی باشید. 
اش��تباه بس��یاری از بازاریاب ها تالش برای اس��تفاده از تمام ایده ها در 
راستای تولید محتواست. این امر می تواند برای شما دردسرهای زیادی به 
همراه داش��ته و حتی شانس تان در بازار را نیز به طور کامل کاهش دهد. 
توصی��ه م��ا در این میان تفکیک ایده های مختلف از هم و س��پس تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این نکته به ش��ما کمک 
زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می کند. یادتان باشد برخی 
از برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دردس��رهای زیادی را 
متحمل می ش��وند. یکی از دالیل این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با استفاده از ایده های طالیی و حرفه ای است. پس پیش از 
شروع به کار برای تولید محتوا همیشه به کیفیت ایده های تان فکر کنید، 
در غیر این صورت ش��اید به س��ادگی ش��انس تان برای اثرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را از دست داده و دیگر فرصتی در این راستا پیدا نکنید. 
تقسیم وظایف

اینکه ش��ما در عرصه کس��ب و کار برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف از ایده های مختلف استفاده کنید، تنها بخشی از روند فعالیت کاری 
محس��وب می شود. این امر باید به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به مثابه یک گام ابتدایی محس��وب شود. یکی از نکات مهم در این 
میان تقسیم وظایف به طور حرفه ای خواهد بود. اگر شما در این میان به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای هستید، می توانید 
کارتان را به درستی پیش برده و شانس تان در این میان را افزایش دهید.

توصیه ما برای موفقیت در عرصه بازاریابی و تولید محتوا در شبکه های 
اجتماعی تالش برای شناسایی مهارت های هر کدام از اعضای تیم بازاریابی 
برند و سپس تاثیرگذاری بر روی آنها با استفاده از یک تقسیم وظایف دقیق 

است. گاهی اوقات بعضی از اعضای تیم بازاریابی برند به دلیل ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مورد سرزنش قرار می گیرند. دلیل این 
امر در اغلب موارد اس��تفاده از نیروی بازاریابی در جایگاه نامناس��ب است. 
پس قبل از اینکه نقش ها را میان اعضای ش��رکت تقسیم کنید، به خوبی 
از مهارت ها و حوزه های مورد عالقه شان مطلع شوید. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و وضعیت کاری تان را نیز 

توسعه می دهد. 
تقس��یم وظایف زمانی تاثیرگ��ذار خواهد بود که پس از یک مش��ورت 
عموم��ی با همه اعضای تی��م بازاریابی صورت گی��رد، در غیر این صورت 
چه بسا روش کار شما را نیز به هم ریخته و نتیجه دلخواه را نیز به همراه 
نداشته باشد. این روزها بسیاری از برندها در دنیای کسب و کار با مشکل 
رو به رو هس��تند. اگر ش��ما نیز در تقس��یم وظایف میان اعضای شرکت 
عملکرد خوبی نداش��ته باش��ید، خیلی زود در میان چنین برندهایی قرار 

خواهید گرفت. 
طراحی تقویم محتوا

طراحی تقویم محتوا به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کم��ک کرده و صرفه جویی زیادی در زمان تان خواهد کرد. یادتان باش��د 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه درست و دقیق 
عمل کنید. این نکته اهمیت بس��یار زیادی داش��ته و شما را به طور قابل 
مالحظه ای در کانون توجه برندها قرار می دهد. این امر برای شما به مثابه 
فرصتی برای ایجاد تمایز میان برندتان با رقبا خواهد بود. مسئله محوری 
برنامه ریزی برای تولید محتوا پیش از زمام مقرر بارگذاری اش است. این امر 
گاهی اوقات از سوی برندها به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرد. درست به 
همین دلیل همیشه مشکالت شان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
ادامه دار بوده و فرصت کمتری پیش روی شان قرار می گیرد. در این صورت 
شما باید به خوبی برای خودتان شرایط تولید محتوا را ترسیم کرده و زمان 

مقرر برای بارگذاری را نیز در تقویم قرار دهید. 
اهمیت اساسی تقویم محتوا در ایجاد فرصتی برای تیم های بازاریابی به 
منظور هدف گذاری بهینه بر روی مخاطب هدف است. به عنوان مثال، اگر 
ش��ما بدانید که آخر ماه قرار است محتوایی با محوریت سرگرمی و حوزه 
پوشاک برای کاربران تولید کنید، می توانید از ابتدای ماه ایده های مختلف 
در ای��ن رابطه را پیش خودتان مرور کرده و تا زمان مقرر برای ش��روع به 
تولید محتوا کلی خودتان را جلو بیندازید. متاسفانه برخی از برندها به این 
نکته توجه الزم را نشان نداده و شانس شان در این راستا به شدت کاهش 

پیدا می کند. 
بی ش��ک برخی از برندها به عملک��رد روزانه در ح��وزه بازاریابی عادت 
کرده اند. این امر می تواند در نگاه نخس��ت برای بسیاری از برندها جذاب و 
تاثیرگذار باشد. با این حال برند شما نباید چنین عملکردی را دنبال کند. 
دلیل آن نیز وقوع بحران و بی نظمی در روند تولید محتواست. بنابراین دیر 
یا زود بدون یک تقویم محتوا شما دچار مشکل می شوید. پس به راحتی 
هرچه تمام تر اکنون کارتان را س��اده کرده و مقابل این جریان ایستادگی 

کنید. 
ایجاد آرشیو محتوا

آرشیو محتوا به مثابه بانکی برای محتوای سابق شما در عرصه بازاریابی 
محس��وب می ش��ود. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در این میان را نیز به خوبی ارتقا 
دهد. یادتان باشد شما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه 
نیم نگاهی به محتوای قدیمی و موفق تان داشته باشد. ساده ترین روش در 
این میان بازآفرینی محتوای قدیمی با اندکی داده تازه است. اینطوری شما 
امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب تان را پیدا کرده و مشکلی نیز در 

این میان پیش روی شما قرار نمی گیرد. 
یادتان باش��د ش��ما برای اس��تفاده از آرش��یو محتوای تان باید همیشه 
تحلیل مناسبی از عملکردهای قبلی تان داشته باشید. این امر شما را برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف توانا س��اخته و شرایط تان را نیز بهبود 
می بخش��د. درست به همین دلیل باید به طور مداوم کارتان در این راستا 
را توس��عه دهید، در غیر این ص��ورت توانایی پیدا کردن بهترین محتوای 

قدیمی تان را از دست خواهید داد. 
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