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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

بخشخدماتبیشترینوبخشتولیدکمترینمعافیتمالیاتیرادارد

 معافیت مالیاتی
ضد توسعه

فرصت امروز: حجم کم درآمدهای مالیاتی وصول شده، تکیه بیش از حد بر مالیات اشخاص حقوقی و به طور کلی، 
اصرار بر مالیات های سهل الوصول از نوع مستقیم در مقابل غیرمستقیم، از جمله ویژگی های عملکردی نظام مالیاتی 
ایران اس��ت. این عملکرد ناکارآمد، پیامدهای سلس��له وار هم در ابعاد کالن و هم در بین بخش های اقتصادی دارد. 
بررسی ها نشان می دهد که برخی از بخش های اقتصادی نظیر بخش کشاورزی و بخش مالی و بیمه از معافیت ها و 
امتیازهای باالتری برخوردار است. در سمت مقابل نیز بخش استراتژیک و تولیدی مثل صنعت، سهم کمتری از چنین...
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شینزوآبهچطورژاپنرا
تغییرداد؟

بهسویژاپننوین
زندگی حرفه ای ش��ینزو آبه، 
نخس��ت وزیر س��ابق ژاپن باید 
در س��پتامبر 2007 ب��ه پایان 
می رسید. او تنها یک سال پس 
از نخست وزیری و رهبری حزب 
لیب��رال دموکرات با شکس��ت 
مفتضحانه در انتخابات مجلس 
ژوئی��ه 2007  در  نماین��دگان 
مجبور به اس��تعفا ش��د. همین 
نتیجه بسیاری را به این دیدگاه 
رساند که دوران کاری سیاسی 
نویدبخش ش��ینزو آبه به پایان 
رس��یده است. به گزارش »فارن 
پالیس��ی«، اما پنج سال بعد او 
دوب��اره در صدر ح��زب لیبرال 
دموکرات قرار گرفت و زمینه را 
برای بازگشت دراماتیک و بعید 
به نخس��ت وزیری در دس��امبر 
2012 فراهم کرد. آبه سرانجام 
در سپتامبر 2020 پس از ثبت 
رکورد هفت س��ال و هشت ماه، 
قدرت را ترک ک��رد. اینجا بود 
که او س��ومین نقش سیاس��ی 
خ��ود را آغاز کرد و ب��ه عنوان 
رهب��ر بزرگترین فراکس��یون و 
دولتمرد برجسته جهانی، قدرت 
فوق الع��اده ای برای تأثیرگذاری 
بر رویکردهای دولت ژاپن نشان 
داد. به این ترتی��ب، آبه در اوج 
قدرت سیاس��ی در ژاپ��ن قرار 
گرفت، اما زمانی که در 8 ژوئیه 
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فرصت امروز: یافته های نظرس��نجی ایسپا نشان می دهد که 68.4 
درصد مردم معتقدند داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود. 
همچنین باور به اینکه داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود، 
در م��ردان )72.6 درص��د( بیش از زنان )64.3 درصد(، در س��اکنان 
مناطق روستایی )76.7 درصد( بیش از ساکنان مناطق شهری )65.5 
درص��د( و در افراد متأهل )72 درصد( بیش��تر از افراد مجرد )59.9 
درصد( اس��ت. جالب آنکه با افزایش س��طح تحصیالت افراد، باور به 
تاثیر فرزند بر خوش��بختی زوجین کمتر می شود؛ به طوری که 74.8 
درص��د افراد با تحصیالت کمتر از دیپلم بر این باورند که فرزند باعث 
خوش��بختی می ش��ود؛ در حالی که این میزان در افراد با تحصیالت 
دیپلم 69 درصد و در افراد با تحصیالت دانشگاهی 63.1 درصد است. 
در این نظرسنجی همچنین با باالتر رفتن پایگاه اقتصادی خانواده ها 
باور به اینکه داشتن فرزند موجب خوشبختی زوجین می شود، کاهش 
پی��دا می کند؛ چنانکه 77.3 درصد اف��رادی که از لحاظ اقتصادی در 
پایین ترین گروه قرار دارند، معتقدند داشتن فرزند موجب خوشبختی 
زوجین اس��ت؛ در حالی ک��ه این میزان در گروه اقتص��ادی باال، 58 

درصد است.
شاید ورود اقتصاددانان به مقوله ازدواج کمی عجیب به نظر برسد، 
ام��ا ارتباط ازدواج با فرزندآوری، رش��د جمعی��ت، عرضه نیروی کار، 
بهره وری و حتی میزان رش��د اقتص��ادی، ازدواج را به موضوع جالبی 
ب��رای اقتصاددانان تبدیل کرده اس��ت. با اینکه ب��ازار ازدواج در حال 
حاضر به دلیل وضعیت دش��وار اقتصادی، راکد ش��ده و شاهد فزونی 
آمارهای طالق نس��بت به ازدواج هستیم، اما فارغ از مسئله ازدواج به 
نظر می رس��د که نگرانی نسبت به آینده فرزند و سخت بودن تربیت 
فرزند در پیمایش های مختلف به عنوان چالش برانگیز ترین علل تمایل 

نداشتن خانواده های ایرانی به فرزند آوری معرفی شده است.
همهچیزبهاقتصادبرنمیگردد

در نظرسنجی مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران )ایسپا( که در 

دی ماه 1400 در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی و تعداد نمونه 
1584 نفر انجام شد، سالمندان بیش از جوانان معتقدند فرزند باعث 
خوش��بختی زوجین می ش��ود. 65.9 درصد جوانان 18 تا 35 س��ال 
معتقدند داش��تن فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود؛ حال آنکه 
این رقم در گروه س��نی باالی 50 س��ال 72.8 درصد اس��ت. برآیند 
نظرسنجی های ایسپا نشان می دهد باور به تأثیر فرزند بر خوشبختی 
زوجین، در بین جوانان رو به کاهش است. در سال 1392، بیش از 72 
درصد جوانان 18 تا 35 ساله مجرد معتقد بودند داشتن فرزند باعث 
خوشبختی زوجین می شود. این رقم در سال 1397 به 68.3 درصد و 

در آخرین نظرسنجی به 60.4 درصد رسید.
آیا صرفا شرایط اقتصادی باعث این تغییر نگرش شده است؟ به نظر 
می رس��د نقش عوامل دیگر در کنار اقتصاد قابل چشم پوشی نیست. 
مقایسه نگرش افراد در گروه های اقتصادی نشان می دهد طبقات باالی 
اقتصادی کمتر باور به تأثیر فرزند بر خوشبختی زوجین دارند. عالوه 
ب��ر موضوع اقتصاد، در بخش هایی از جامعه ایران، نوعی تغییر نگرش 
نس��بت به فرزند آوری به چش��م می خورد. بس��یاری از جوانان امروز 
ازدواج و فرزن��دآوری را بخش محت��وم زندگی خود نمی دانند. هویت 
نس��ل جوان با نقش های مختلفی جدا از پدر یا مادر بودن هم شکل 
می گیرد. تفاوت نگرش زنان ش��اغل و خانه دار نش��ان از دغدغه هایی 
فراتر از نگاه صرفا مادی به فرزندآوری دارد. در تمامی گروه های سنی 
زنان، افراد خانه دار بیش از زنان شاغل معتقدند که داشتن فرزند باعث 
خوش��بختی می ش��ود. 60 درصد زنان 18 تا 35 س��ال شاغل با این 
گوی��ه موافق بوده اند؛ حال آنکه این رق��م در زنان خانه دار 70 درصد 
بوده اس��ت. تفاوت بین نگرش گروه های مختلف تحصیلی، جنس��ی، 
س��نی، اقتصادی و جغرافیایی نشان می دهد که سیاست گذاری صرفا 

اقتصادی درباره موضوع فرزندآوری ناکافی است.
س��وال دیگری ک��ه معموال ایس��پا در نظرس��نجی های مربوط به 
فرزندآوری می پرس��د، تعداد فرزند مناسب است. در دی ماه پارسال، 

مردم به طور متوس��ط تعداد فرزند مناس��ب برای یک خانواده را 2.2 
دانس��ته اند. 12 درصد مردم گفته اند خانواده ه��ا هیچ فرزندی نباید 
داش��ته باش��ند. 20.7 درصد یک فرزند، 32.7 درصد دو فرزند و 16 
درصد سه فرزند را برای یک خانواده مناسب دانسته اند. 17.2 درصد 
مردم نیز چهار فرزند یا بیش��تر را برای خانواده مناس��ب دانس��ته اند. 
در واق��ع، با باالتر رفتن پایگاه اقتصادی افراد )افزایش س��رانه هزینه 
خانوار در ماه(، تعداد فرزندان مناسب از نظر افراد کاهش پیدا می کند. 
میانگین تعداد فرزند مناس��ب در پایین ترین گروه اقتصادی 2.8 و در 
باالترین گروه اقتصادی 1.8 فرزند اس��ت. با افزایش سن، تعداد فرزند 
مطلوب برای خانواده هم بیشتر می شود. افراد باالی 50 سال به طور 
متوس��ط 2.6 فرزند را مناس��ب می دانند، افراد 36 تا 49 سال 2.2 و 
میانگین تعداد فرزند مناس��ب بین جوانان 18 تا 35 س��ال تقریبا دو 

فرزند است.
رابطهفرزندآوریوپایگاهاقتصادی

در نظرس��نجی اخیر ایسپا از افراد خواس��ته شد بگویند با در نظر 
گرفت��ن همه چیز، چن��د فرزند را برای خانواده ها مناس��ب می دانند. 
در نظرس��نجی دیگ��ری که در س��ال 1399 بین جوان��ان 18 تا 35 
سال انجام ش��د، پرسیده ش��ده بود: »اگر همه امکانات مادی فراهم 
باش��د، مایل به داش��تن چند فرزند هس��تید؟« که با در نظر گرفتن 
قی��د برخورداری از امکانات مادی، میانگین تعداد فرزند مطلوب برای 
خان��واده 2.55 اعالم ش��ده بود. البته که این می��زان نیز بین مردان 
جوان، جوانان متأهل، جوانان فاقد تحصیالت دانش��گاهی و ساکنان 
مناطق روس��تایی بیش از س��ایر افراد اس��ت. در بین گروه سنی 18 
تا 35 س��ال جوانان نیز با افزایش س��ن، تعداد فرزند مورد نظر با در 
نظر گرفتن فراهم بودن شرایط اقتصادی بیشتر می شود. در اسفندماه 
1397 نیز میانگین تعداد فرزن��د مطلوب از نظر جوانان مجرد بدون 
تاکید بر قید برخورداری مالی، 2.02 بوده که نزدیک به نظر جوانان در 
دی ماه 1400 )2.05( بوده اس��ت. تفاوت 0.5 نمره در تعداد مطلوب 

فرزند نش��ان می دهد که برخ��ورداری از امکانات مادی آن هم به طور 
کامل و نه سیاس��ت های موقتی حمایت اقتصادی در ازای هر فرزند، 
ب��ر افزایش تع��داد فرزند مطلوب در نظر جوان��ان تاثیر مثبت دارد و 
این اثربخشی بیشتر بین طبقات فاقد تحصیالت دانشگاهی و مناطق 

روستایی خواهد بود.
اگ��ر بخواهیم نگاهی جزئی تر به گروه س��نی 18 تا 35 س��ال در 
نظرسنجی آخر ایسپا داشته باشیم؛ با ارتقای پایگاه اقتصادی جوانان 
18 تا 35 سال، میانگین تعداد فرزندان مطلوب از نظر جوانان کاهش 
می یاب��د. در بین جوانان طبقه پایین اقتصادی، میانگین تعداد فرزند 
مطل��وب برای خانواده 2.8 فرزند اس��ت؛ در حالی که این میزان بین 
جوانان طبقات باالی اقتصادی 1.5 فرزند است. در مناطق شهری نیز 
جوانان به طور متوسط 1.9 فرزند را مناسب دانسته اند که این میزان 

بین جوانان مناطق روستایی 2.5 فرزند است.
نکته مهم، درصد افرادی اس��ت که نداشتن فرزند را برای خانواده 
مطلوب دانس��ته اند. 12 درصد مردم عدد صفر را برای تعداد مطلوب 
فرزند انتخاب کرده اند. این میزان در جوانان 18 تا 35 سال که جامعه 
هدف سیاست گذاری های فرزندآوری هستند، 13.4 درصد است. اگر 
جزئی تر نگاه کنیم، می توان گفت که 16.7 درصد جوانان مجرد گروه 
س��نی 18 تا 35 س��ال و 9.8 درصد جوانان متأهل این گروه س��نی، 
داش��تن فرزند را مناسب نمی دانند. در نظرسنجی سال 1397 ایسپا 
از جوانان 18 تا 35 سال مجرد، 3.9 درصد گفته بودند داشتن فرزند 
را مناس��ب نمی دانند و در سال 1392 نیز این میزان 1.1 درصد بوده 
اس��ت. در نظرسنجی دیگری که در س��ال 1399 بین جوانان 18 تا 
35 سال انجام شد، پرسیده شده بود: »اگر همه امکانات مادی فراهم 
باش��د مایل به داشتن چند فرزند هستید؟« که با در نظر گرفتن قید 

برخورداری مادی، 4.6 درصد گفتند مایل به داشتن فرزند نیستند.
چالشهایساختاری»جوانیجمعیت«

نتایج آخرین نظرس��نجی ایس��پا همچنین نشان می دهد که 

ب��ا افزایش میزان نگران��ی افراد از آلودگی ه��وا، افزایش جرم و 
ناامنی، بیکاری، فس��اد اقتصادی و تورم، متوس��ط تعداد فرزند 
مطلوب ب��رای خانواده از ن��گاه مردم کاهش پی��دا می کند. در 
واق��ع، افرادی که کمت��ر نگران این مس��ائل در جامعه بوده اند، 
تمایل بیشتری به تعداد فرزند باال دارند و در مقابل، افرادی که 
نگرانی بیشتری از مسائل جامعه داشته اند، تعداد فرزند کمتر را 
برای خانواده ها مناسب می دانند. نهایتا طبق تحلیل اینگلهارت 
درباره تغییر فرهنگ ها، هر فرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با 
محیط شان نشان می دهد و این رهیافت در بلندمدت تحت تأثیر 
دگرگونی های سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی است. جهان بینی 
مردم تنها به آنچه بزرگتران شان به آنها می آموزند بستگی ندارد، 
بلکه جهان بینی آنها با تجربیات کلی زندگی شان شکل می گیرد 
و گاهی تجارب س��ازنده  یک نس��ل عمیقا از تجارب نس��ل های 

گذشته متفاوت است.
تغییرات محیطی و کالن در سیستم جامعه ایران به دگرگونی هایی 
در س��طح فردی انجامیده که نمونه اش را می توان در تمایل به تعداد 
فرزن��دان کمت��ر دانس��ت و حال ای��ن دگرگونی  در رفتار در س��طح 
خرد دارای پیامدهایی برای سیس��تم شده اس��ت که منجر به طرح 
»جوانی جمعیت« ش��ده اس��ت. نکته مهم، ضرورت توجه همه جانبه 
به موضوع فرزندآوری و توجه به نگرش مردم در امر سیاس��ت گذاری 
است. سیاست های اقتصادی موقت برای تشویق به فرزندآوری منجر 
به تش��ویق بخشی از جامعه می ش��ود که در مقایسه با سایر گروه ها، 
گرایش بیشتری به تعداد فرزندان باال دارند. همچنین این سیاست ها 
بدون توجه به زیرس��اخت های الزم از یکسو منجر به بازتولید نسلی 
می ش��ود که نیاز به حمایت های اجتماعی مادام العمر دارد و از سوی 
دیگر، نگاه همس��ان انگار به اجرای سیاست ها در بین تمام گروه های 
اجتماعی نه تنها مشوقی برای ترغیب به فرزندآوری نمی شود، بلکه به 

بروز آسیب های دیگری در حوزه فرزندآوری می انجامد.

نتایج یک گزارش رس��می نشان می دهد که نگرش خانواده ایرانی 
ب��ه مقوله فرزندآوری تغییر کرده و رفتاره��ای باروری دقیقا فهمیده 
نش��ده اس��ت، زیرا خ��أ اطالعاتی در ای��ن زمینه وج��ود دارد. نهاد 
پژوهش��ی مجلس با توجه ب��ه تصویب قانون »حمای��ت از خانواده و 
جوانی جمعیت« در 19 آبان س��ال گذشته در قالب اصل )85( قانون 
اساسی و اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، به بررسی وضعیت 
فرزندآوری پیش از اجرا ش��دن این قانون پرداخته اس��ت. برآیند این 
گزارش نش��ان می دهد در حالی که تا قبل از تصویب قانون »جوانی 
جمعیت«، سیاست گذاران با استناد به نتایج پیمایش ها می گفتند که 
خانواده های ایرانی به داش��تن سه فرزند تمایل دارند و قانون فوق بر 
همین اس��اس تصویب ش��د تا با اعطای مشوق های اقتصادی و ایجاد 
ش��ور و شوق فرزندآوری، نرخ رشد منفی جمعیت کشور مثبت شود، 

اما بررسی ها خالف این امر را نشان می دهد.
طبق ارزیابی مرکز پژوهش  ها، داشتن فرزند در جامعه ما همچنان 
یک ارزش هنجارین محسوب می شود و تمام نظر سنجی ها موید این 

است که فقط نیم درصد جامعه نمونه،  مخالف فرزند آوری بودند و در 
حال حاضر تغییر گفتمان نسبت به فرزندآوری در کشور وجود دارد، 
به نحوی که دیگر سه فرزندی مطلوبیت بیشتری نسبت به دو فرزندی 
ندارد. طرح دالیلی مانند نگرانی از آینده فرزند یا سخت بودن تربیت 
فرزند ک��ه در پیمایش ها به عنوان مهمترین علل کم فرزندی مطرح 
شده است، نشان می دهد زوجین بیشتر از آنکه درگیر نیازهای اولیه 
کودک در س��ال های ابتدایی عمر او باشند ، در یک اقدام بازاندیشانه 
بیش��تر در فکر تامین آینده ای مطلوب در بازه زمانی طوالنی هستند 
و ای��ن موضوع نش��ان دهنده تغییر نگرش خانواده ایرانی به مس��ئله 
فرزند آوری اس��ت. در واقع، رفتارهای باروری و سیاست گذاری دقیقا 
فهمیده نش��ده اس��ت؛ زیرا خأ اطالعاتی وجود دارد و پژوهش های 
فرزند آوری به تفکیک گروه های مختلف انجام نش��ده است. بنابراین 
برای سنجش رفتارها ی باروری در گروه های مختلف اجتماعی، ابتدا 
نیاز است که نگرانی های مردم و الگوهای نگرشی فرزند آوری شناخته 
شود. شکاف موجود بین رفتارها و نگرش های تولید مثل نشان می دهد 

که نگرش جمعیت دهه 60 نسبت به داشتن دو فرزند در حال تغییر 
است، اما در عمل ازدواج کاهش یافته و باروری نیز به تبع آن کاهش 
یافته است. در صورت افزایش میزان ازدواج جوانان شاهد افزایش نرخ 
موالید خواهیم بود، اما ازدواج یک روی س��که است. براساس آمارها، 
نرخ باروری نکاحی در 11 اس��تان از 31 اس��تان کش��ور بیش از 2.5 
فرزند شناسایی شده که نشان می دهد زوجین بالفعل کم فرزندند. در 
واقع، زوج ها با گذش��ت پنج سال یا حتی بیشتر ا ز ازدواج شان تمایل 
دارند بارور شوند و این مسئله یکی از علل مهم کاهش میزان موالید یا 
حتی ناباروری است. طبق اعالم سازمان ثبت احوال کشور، 65 درصد 
تولدها در سال 99 با فاصله زمانی پنج سال و بیشتر از ازدواج والدین 
رخ داده اس��ت. نکته مهم دیگر اینکه ثبت احوال اعالم نکرده که چه 
میزان از این تولدها فرزند اول خانواده هستند و حتی مرتبه فرزندان 
متولد ش��ده هم ذکر نشده اس��ت. همچنین کاهش باروری ناشی از 

اشاعه ایده های جدید و آگاهی از تنظیمات باروری هم هست.
نتایج بررس��ی پدیدارشناسانه آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری که 

در س��ال 99 انجام شده اس��ت، می گوید که زنان متأهل از وضعیت 
اجتماع��ی و اقتصادی احس��اس نگرانی کرده و تمایل نداش��تند که 
بچه دار ش��وند. البته عوامل روانی )ترس از زایم��ان و بارداری،  ترس 
از بروز اختالل در روابط صمیمانه با همس��ر پس از بارداری و تمایل 
به پیشرفت و ممانعت فرزند( نیز در این ماجرا دخیل است. همچنین 
میانگین س��ن ازدواج دختران در دو س��ال 98 و 99 از سوی سازمان 
ثبت احوال 24 سال اعالم شده است. بیشترین درصد موالید در سال 
98 در گروه س��نی 25 تا 29 س��ال و در سال 99 نیز در گروه سنی 
30 تا 34 رخ داده که این تغییر قابل تأمل اس��ت. باالرفتن میانگین 
س��ن مادران به کاهش س��ن تولد منجر می شود و با توجه به رعایت 
فاصله گذاری در بارداری ها، تعداد فرزندان متولد ش��ده در هر خانواده 
کمتر می شود. طبق آمار های ثبت احوال، مقایسه کل والدت های رخ 
داده در سال 1399 با سال 1398 نشان می دهد که در سال 1399، 
مع��ادل 40 درصد والدت ها برای مرتبه اول)فرزند اول(، 40.8 درصد 
والدت مرتبه دوم )فرزند دوم(، 14.2 درصد والدت مرتبه سوم )فرزند 

س��وم( و 4.3 درصد والدت مرتبه چهارم و بیش��تر بوده است؛ این در 
حالی است که در سال 1398، معادل 43.1 درصد والدت مرتبه اول 
)فرزند اول(، 40.5 درصد والدت مرتبه دوم )فرزند دوم(، 12.5 درصد 
والدت مرتبه س��وم)فرزند س��وم( و 3.2 درصد والدت مرتبه چهارم و 
بیش��تر بوده است. بنابراین میزان تولد فرزندان سوم، چهارم و بیشتر 
طی این دو س��ال رشد داشته است؛ در حالی که نسبت تولد فرزندان 
اول کاهش یافته اس��ت؛ امری که می تواند نش��انگر تغییر رفتارهای 
باروری به سمت افزایش فرزند تلقی شود، اگرچه قضاوت درخصوص 
این مس��ئله براساس داده های دو س��ال دشوار بوده و نیازمند بررسی 

بیشتر است.
نکته جالب اینکه بیش��ترین تمایل به بی فرزندی در استان تهران، 
تک فرزندی در مازندران، دوفرزندی در اردبیل، س��ه فرزندی در قم، 
چهار فرزندی در سیستان و بلوچستان و یزد و پنج فرزندی و بیشتر  
در سیستان و بلوچس��تان وجود دارد و این نگرش ها به طور نسبی با 

رفتارهای باروری استانی مطابقت دارد.

بیشترینتمایلبهبیفرزندیدرتهرانوجوددارد
جغرافیایاستانیفرزندآوری

آیامشوقهایفرزندآوریدرطرح»جوانیجمعیت«جوابمیدهد؟

چالشهایفرزندآوریدرایران

توصیههاییبرایبازاریابیموفق

کانالهایبازاریابیاصلیکدامند؟
در عرصه بازاریابی راهکارهای زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف وجود دارد. این راهکارها یا به 
عبارت بهتر کانال ها به شما برای تعامل بهینه با مخاطب هدف کمک کرده و شرایط تان در بازار رقابتی را بهبود 
می بخشد. استفاده از کانال های درست به شما فرصت تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را می دهد. این 
امر با توجه به هزینه معمول بازاریابی در دنیای کسب و کار می تواند بازگشت سرمایه خوبی برای تان به همراه 
داشته باشد. این روزها بسیاری از برندها فقط به شیوه های کلیشه ای بازاریابی توجه نشان می دهند. این شیوه ها 
شاید تاثیرگذاری باالیی برای برند شما به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت شما را در کنار کسب و کارهای 
کلیشه ای قرار خواهد داد. درست به همین دلیل شما باید همیشه به دنبال استفاده از شیوه ها و تکنیک های...



فرصت امروز: حجم کم درآمدهای مالیاتی وصول شده، تکیه بیش از حد 
بر مالیات اشخاص حقوقی و به طور کلی، اصرار بر مالیات های سهل الوصول 
از نوع مستقیم در مقابل غیرمستقیم، از جمله ویژگی های عملکردی نظام 
مالیاتی ایران است. این عملکرد ناکارآمد، پیامدهای سلسله وار هم در ابعاد 
کالن و هم در بین بخش های اقتصادی دارد. بررس��ی ها نشان می دهد که 
برخی از بخش های اقتصادی نظیر بخش کشاورزی و بخش مالی و بیمه از 
معافیت ها و امتیازهای باالتری برخوردار است. در سمت مقابل نیز بخش 
استراتژیک و تولیدی مثل صنعت، سهم کمتری از چنین امتیازهایی دارد. 
بندهای قانونی معافیت ها در همه حوزه های فعالیت اقتصادی رخنه کرده 
و با هدف حمایت، آنها را از ش��مول مالیات خارج س��اخته است؛ در حالی 
که این سیاست های حمایتی، با توجه به حلقه های منفصل سیاست گذاری 
مالیاتی در کشور، منجر به ایجاد امتیازهای ویژه برای گروه های ذی نفع و 

انحصار در برخی فعالیت ها شده است.
در کنار این پیامد، ش��فافیت و دسترسی به اطالعات که مهمترین ابزار 
سیاست گذاری در حکمرانی است، دچار خدشه شده و عارضه آن نه فقط 
عملک��رد اقتصاد بلکه کل نظام سیاس��ی، اداری و اجتماع��ی را نیز در بر 
گرفته است. موارد معافیتی گسترده ای که در برخی موارد به حدی گنگ 
و مبهم هس��تند که قابلیت تعیین حدود و وسعت آن و ارزیابی اثرات آنها 
به سختی ممکن بوده و یا غیرممکن است و این واقعیت، ارزیابی و تحلیل 
اث��ر معافیت ها در اقتصاد ایران را با چالش مواجه می کند. به همین دلیل 
اس��ت که تاکنون آمار رس��می و یا پژوهش��ی که برآورد دقیقی از میزان 
معافیت های مالیاتی در نظام مالیاتی ایران داشته باشد، انجام نشده است. 
در همین راستا، بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش به 
بررسی »معافیت های مالیاتی و آثار و ظرفیت های درآمدی آن« پرداخت.

نظاممالیاتیناکارآمددرایران
معافیت مالیات��ي در ادبیات اقتصادی، ابزاري براي سیاس��ت گذاري در 
حمایت از فعالیت هاي یک بخش و توزیع درآمد است که در همه اقتصادها 
مورد استفاده سیاست گذار قرار مي گیرد. البته نه تنها کارکرد این ابزار در 
بین کش��ورها متفاوت بوده، بلکه عملکرد آن نیز در کش��ورهاي مختلف، 
متمایز اس��ت؛ کما اینکه مهمترین کارکرد سیاس��ت گذاري معافیت هاي 
مالیاتي در ایران، حمایت از بخش ها و اقش��ار جامعه اس��ت، اما س��ازوکار 
به کارگیري آن موجب ش��ده تا عملکرد این ابزار در کش��ور موفق نباشد. 
س��اختار سیاس��ت گذاری، تش��کیالت قانونگذاري و اجراي آن در کشور، 
حلقه ه��اي متصل به یکدیگر نبوده و تصمیم س��ازي ها در هر س��ه حوزه 
مذکور به نحو مطلوب انجام نمی ش��ود. گزارش مرکز پژوهش های توسعه 
و آینده نگری نش��ان می دهد معافیت های موج��ود در نظام مالیاتی ایران 
بس��یار گس��ترده بوده و اغلب فعالیت ه��ای اقتص��ادی را در بر می گیرد. 

همچنی��ن برخی بندهای قانونی دارای متن مبه��م و برخی دیگر، قلمرو 
معافیت خاصی را چنان گسترده به همه فعالیت ها تعمیم داده که عالوه بر 

طبقه بندی، ارزیابی اثرات آن را هم با مشکل مواجه ساخته است.
طبقه بن��دی معافیت ه��ای مالیاتی در ایران نش��ان می دهد که بخش 
خدم��ات به وی��ژه خدمات مالی و بیمه در مقایس��ه با بخش های دیگر، 
بیش��ترین امتیاز را از حیث معافیت های مالیاتی دارد. درآمد حاصل از 
تولیدات بخش کشاورزی نیز به طور کامل، مشمول معافیت از پرداخت 
مالیات اس��ت. در سوی مقابل، بخش تولیدی صنعت متاسفانه کمترین 
برخ��ورداری از حمایت معافیتی را در نظ��ام مالیاتی ایران دارد. چنین 
س��اختاری در نظام مالیاتی و مشوق ها موجب شده تا عملکرد این نظام 
در مقایسه با کشورهای جهان و حتی کشورهای خاورمیانه نیز متفاوت 
باش��د. براساس آمارها، شاخص نس��بت درآمدهای مالیاتی وصول شده 
به تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین ش��اخص عملکردی در این 
زمینه، بین س��ال های 1385 تا 1398 به طور متوس��ط 7 درصد بوده 
است؛ حال آنکه این نس��بت برای کشورهای آسیایی منطقه حدود 14 
درصد و برای کش��ورهای اروپایی و آمریکای ش��مالی 26 درصد است. 
همچنین متوسط نسبت مالیات وصول شده به هزینه های جاری دولت 
در ای��ران 45 درصد بوده که این نس��بت برای کش��ورهای منطقه 52 
درصد و برای اروپا و آمریکا 62 درصد اس��ت. به عنوان ش��اخص دیگر، 
ح��دود 42 درصد کل درآمدهای مالیاتی ایران )تقریبا نیمی از مالیات( 
توس��ط مالیات بر اشخاص حقوقی پوش��ش داده می شود؛ در حالی که 
این نس��بت برای کش��ورهای منطقه 19 درصد و برای اروپا و آمریکای 

شمالی 12 درصد است.
سیاستگذارینادرستمالیاتی

سیاس��ت گذاری معافیت   ه��ای مالیات��ی در ایران به    گونه   ای اس��ت که 
مهمترین کارکردش، حمایت از بخش   ها یا اقشار جامعه تعیین شده است، 
اما سازوکار به کارگیری آن سبب شده که این ابزار در کشور به اهداف خود 
نرسد. نابسامانی در این بخش موجب شده تا بخش   های بزرگی از اقتصاد 
کشور از معافیت   های زیادی برخوردار شوند؛ در حالی که بخش   هایی مانند 
صنعت و معدن، یکی از باالترین نرخ های مالیات را می پردازند. این مسئله 
باعث شده تا ساختار تولید و عملکرد اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار بگیرد. از 
سوی دیگر، سهم 55  درصدی حقوق   بگیران و صنایع کوچک و متوسط از 
مالیات های پرداختی، از نابرابری مالیاتی گسترده   ای در کشور حکایت دارد.

بخ��ش زی��ادی از نامتقارنی در وص��ول درآمدها بین ان��واع مالیات، به 
معافیت های مالیاتی مربوط اس��ت. به طوری که نس��بت قابل توجهی از 
درآمدهای وصول ش��ده مالیات بر اش��خاص حقوقی، از محل شرکت های 
تولیدی غیردولتی است که در بخش های تولیدی اقتصاد فعالیت می کنند. 

بخ��ش خدمات نیز براس��اس طبقه بندی معافیت ها، س��هم قابل توجهی 
از معافیت ه��ای مالیات��ی را به خود اختصاص داده و در نتیجه س��هم این 
بخش از مالیات وصول شده، شکاف زیادی با عملکرد وصول بخش صنعت 
در نظام مالیاتی کش��ور دارد. بنابراین سیاس��ت گذاری نادرست مالیاتی از 
جمله در زمینه معافیت ها، س��اختار تولید و عملکرد اقتصاد کش��ور را به 
صورت مؤثری تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد تعدیل ساختار 
ای��ن معافیت ها، چه به لحاظ حذف برخی م��وارد مهم آن و چه به لحاظ 
بازطراحی ساختار و هدف گیری بخشی از آن می تواند نظام اقتصادی کشور 

و تولید را با گشایش همراه سازد.
آنچه در نظام مالیاتی ایران مش��هود اس��ت، برخورد دوگانه و نابرابر این 
نظام با بخش   های مختلف تولیدی و خدماتی اقتصاد کشور است. چه بسا 
ممکن است این برخوردهای دوگانه، توجیه عدالت   محور هم داشته باشد؛ 
اما واقعیت آن است که سیاست گذاری نظام مالیاتی کشور، نه عدالت بلکه 
نابرابری بیشتر و تخریب شریان   های تولید و انگیزه   ها در بخش   های مهجور 
را موجب شده است. نکته جالب اینجاست که بخش خدمات مالی و پولی 
بیشترین معافیت   های مالیاتی، اعم از مالیات مستقیم و غیرمستقیم را دارد، 
به گون��ه   ای که این معافیت   ها محدود به قوانین مالیاتی خود نظام مالیاتی 
نبوده و انواع قوانین مختلف نظیر قوانین احکام دائمی برنامه   های توسعه، 
رفع موانع تولید، قوانین حمایت از مناطق آزاد و ش��رکت های دانش   بنیان 
و قوانین گمرکی برای اعمال حمایت موردی از فعالیت های مختلف را هم 

دربر می گیرد.
بارمالیاتبردوشاقشارضعیف

اشخاص حقوقی غیردولتی که بخش عمده آن را بنگاه   های اقتصادی با 
اندازه کوچک و متوسط، به ویژه در بخش صنایع تولیدی تشکیل می دهند، 
مهمترین  س��هم را از مالیات های مس��تقیم که همان مالی��ات بر درآمد 
اس��ت، پرداخت می کنند که س��هم آن حدود 37  درصد است. همچنین 
مالیات افراد حقوق   بگیر، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که 
آسان   ترین پایه مالیاتی برای دریافت درآمدهای آن است، تقریبا 18  درصد 
درآمد مالیات   های مستقیم را تش��کیل داده است. به عبارت دیگر، حدود 
55  درصد مالیات   های مستقیم توسط دو پایه مالیاتی بنگاه   های اقتصادی 
و افراد حقوق   بگیر پرداخت می شود. کارمندان و کارکنان بخش   های دولتی 
و خصوصی نیز ازجمله اقشار طبقه متوسط و پایین جامعه هستند که به 
دلیل آسیب   پذیری آنها در مقابل نوسانات اقتصادی به   ویژه نرخ های تورم و 
بیکاری باال در جامعه، نیازمند حمایت دولت از لحاظ درآمدی هستند، اما 
همان   گونه که بازوی پژوهش��ی سازمان برنامه و بودجه گزارش داده است، 
بیش��ترین درآمد مالیاتی که دولت از ناحیه مالیات   های مستقیم دریافت 

می کند، متعلق به همین اقشار معموال ضعیف است.

بخشخدماتبیشترینوبخشتولیدکمترینمعافیتمالیاتیرادارد

معافیت مالیاتی ضد توسعه

بازار مس��کن در ماه گذشته سقف قیمتی خود را شکست و به مرز 40 
میلیون تومان به ازای هر مترمربع در ش��هر تهران رس��ید. طبق گزارش 
بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن ش��هر تهران در خردادماه امسال به 
39 میلیون و 414 هزار تومان در هر متر مربع رس��ید که نس��بت به ماه 
قبل، رش��د 8.4 درصدی و نسبت به ماه مش��ابه سال قبل، رشدی 32.8 
درصدی را نشان می دهد. همچنین حجم معامالت مسکن پایتخت در ماه 
گذشته به 13.9 هزار فقره رسید که در مقایسه با ماه قبل 32.3 درصد و 
در مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل 171.9 درصد افزایش پیدا کرده است. 
به نظر می رس��د خردادماه 1401 به نقطه عطفی در اقتصاد ایران تبدیل 
ش��ده اس��ت. پس از آنکه نرخ تورم نقطه ای در خرداد به سطح قابل توجه 
52.5 درصد رسید که طی دو دهه اخیر در آمارهای مرکز آمار ایران سابقه 
نداشته است، گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران نیز 

از سقف شکنی قیمت مسکن در این ماه حکایت دارد.
البته وضعیت حال حاضر بازار مس��کن، تنها مصرف کنندگان را نش��انه 
نگرفت��ه و به م��وازات متقاضیان مصرفی که توان خرید خانه را از دس��ت 
داده ان��د، افزای��ش قیمت نهاده های س��اختمانی، بخش تولید مس��کن را 
ه��م دچار بح��ران کرده و به گفته یک فعال بازار مس��کن، س��ازندگان و 
پیش فروش��ندگان مسکن ورشکست شده اند. فرش��ید پورحاجت در این 
باره به ایس��نا، توضیح می دهد: افزایش ت��ا 55 درصدی قیمت نهاده های 
ساختمانی، بخش تولید مسکن را دچار بحران کرده و بسیاری از سازندگان 
که واحدهای خود را قبل از سال 1397 پیش فروش کرده بودند، به دلیل 
آنکه اجازه تعدیل قیمت را نداشتند، ورشکست شدند. به گفته پورحاجت، 
وضعیت تورمی در بازار مس��کن اثرگذار اس��ت و مادامی که نرخ کاالها و 

نهاده های ساختمانی صعودی باشد، بازار مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت 
می کند. او با اشاره به اینکه معموال قیمت هر متر خانه بین 1000 تا 1250 
دالر بوده اس��ت، می گوید: قیمت ملک طی 10 س��ال گذشته همسویی 
مشخصی با نرخ دالر داشته و از آن تبعیت کرده است. نرخ هر متر خانه در 
ته��ران معموال در محدوده 1000 تا 1250 دالر بوده و در حال حاضر نیز 
1313 دالر است که چیز عجیب و غریبی نیست. مسکن، کاالیی است که 
مردم به صورت س��نتی برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش سرمایه نسبت 
به خرید آن اقدام می کنند. رسیدن نرخ هر متر خانه به حدود 40 میلیون 

تومان، واقعیت های این بازار را به تصویر می کشد.
این فعال بازار مس��کن با بیان اینکه تولید مس��کن به کمتر از یک سوم 
تقاضای واقعی رسیده است، می افزاید: سال 1399 حدود 350 هزار واحد 
مس��کونی در کش��ور احداث می شد که س��ال 1400 به 300 هزار واحد 
رسید؛ در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به یک میلیون واحد 
مس��کونی نیاز داریم. از طرف دیگر باید کس��ری سال های گذشته جبران 
ش��ود. بنابراین باید س��الیانه حدود 1.5 میلیون مسکن بسازیم تا بتوانیم 
مقداری بازار را تعدیل کنیم. فش��ارهای مختلف اعم از مالیات، عوارض و 
نگاه درآمدی دس��تگاه های مرتبط، ش��رایط ساخت و ساز را دچار مشکل 
جدی کرده و سیس��تم بانکی هم که باید س��الیانه 20 درصد از تسهیالت 

خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، به تعهداتش عمل نمی کند.
پورحاجت، تعادل بخش��ی به بازار مس��کن را نیازمند جراحی در حوزه 
قوانی��ن و مق��ررات می داند و اضافه می کند: دول��ت باید بین تولیدکننده 
مسکن با سفته باز تفاوت قائل شود و شرایط تولیدکنندگان را تسهیل کند؛ 
در حالی که برعکس عمل می شود؛ یعنی به سازندگان فشار مالیاتی وارد 

می ش��ود، اما سفته بازان و سوداگران هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند. 
به عقیده وی، در سال های اخیر معموال با تورم سالیانه 20 تا 40 درصدی 
نهاده های س��اختمانی مواجه ش��ده ایم و هم اکنون این عدد به 55 درصد 
رس��یده اس��ت. تولیدکننده باید واحد مس��کونی را با قیم��ت متعارف به 
فروش برس��اند، اما هزینه های تولید اعم از نرخ مصالح ساختمانی، هزینه 
دستگاه های خدمات رسان،  مالیات و دستمزد کمرشکن شده است. بنابراین 
تقاض��ا قدرت خرید ندارد. اگر هم س��ازندگان واحدها را نگهداری کنند با 

خواب سرمایه و رکود مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سازندگان تمایلی 
به س��اخت و س��از ندارند، ادامه می دهد: با این هزینه های سنگین، تولید 
مس��کن توجیه اقتصادی ندارد. خیلی از س��ازندگان که قبل از سال های 
1397 و 1398 واحده��ای خود را پیش فروش کرده بودند، به دلیل تورم 
س��نگینی که پس از آن اتفاق افتاد، ورشکست شدند؛ چراکه طبق قانون 
اجازه نداش��تند قیمت ها را به روز کنند. بنابراین س��رمایه خود را از دست 
دادند و از حوزه تولید مس��کن حذف ش��دند. به گفته پورحاجت، شنیده 
می ش��ود دولت قصد دارد برخی موانع مالیاتی را در حوزه س��اخت و ساز 
برطرف کند که نسبت به این اقدام خوشبین هستیم. مواد 64 و 77 قانون 
مالیات های مستقیم، شرایط را برای تولید مسکن سخت کرده؛ حال آنکه 
قانون باید هر پنج سال یکبار توسط مجلس بررسی شود. شهرداری ها نیز 
باید دندان عوارض را بکنند. قرار بود ش��هرداری ها با سوق یافتن به سمت 
درآمدهای پایدار، وابستگی خود را به عوارض ساختمانی بکاهند، اما طی 
سال های گذشته معکوس عمل شده است. سال گذشته نرخ عوارض صدور 

پروانه بین 100 تا 150 درصد افزایش یافت.

سازندگانمسکنورشکستشدهاند

بحراندرباالدستمسکن

نگـــاه

شینزوآبهچطورژاپنراتغییرداد؟
بهسویژاپننوین

زندگی حرفه ای شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن باید در سپتامبر 
2007 به پایان می رس��ید. او تنها یک س��ال پس از نخس��ت وزیری 
و رهبری حزب لیبرال دموکرات با شکس��ت مفتضحانه در انتخابات 
مجلس نمایندگان در ژوئیه 2007 مجبور به استعفا شد. همین نتیجه 
بس��یاری را به این دیدگاه رساند که دوران کاری سیاسی نویدبخش 
ش��ینزو آبه به پایان رسیده است. به گزارش »فارن پالیسی«، اما پنج 
سال بعد او دوباره در صدر حزب لیبرال دموکرات قرار گرفت و زمینه 
را برای بازگشت دراماتیک و بعید به نخست وزیری در دسامبر 2012 
فراهم کرد. آبه س��رانجام در سپتامبر 2020 پس از ثبت رکورد هفت 
سال و هش��ت ماه، قدرت را ترک کرد. اینجا بود که او سومین نقش 
سیاس��ی خود را آغ��از کرد و به عنوان رهبر بزرگترین فراکس��یون و 
دولتمرد برجس��ته جهانی، قدرت فوق العاده ای ب��رای تأثیرگذاری بر 
رویکردهای دولت ژاپن نش��ان داد. به ای��ن ترتیب، آبه در اوج قدرت 
سیاس��ی در ژاپن ق��رار گرفت، اما زمانی ک��ه در 8 ژوئیه برای حزب 
لیبرال دموکرات دو روز پی��ش از انتخابات مجلس نمایندگان تبلیغ 
می کرد، با دو شلیک از تفنگ شکاری دست ساز یک قاتل سقوط کرد.

به عنوان فرزند یک خانواده سیاس��ی برجس��ته ام��ا بحث برانگیز، 
رسیدن او به این درجات شاید تعجب آور نباشد، اما آبه هرگز به خاطر 
خودش به قدرت عالقه مند نبود. او با ورود به سیاست در دهه 1990، 
مأموریتی را از پدربزرگش و نخست وزیر سابق ژاپن، نوبوسوکه کیشی 
به ارث برد: حذف محدودیت های تحمیل شده توسط ایاالت متحده بر 
توانایی ژاپن برای اعمال قدرت در صحنه جهانی، به ویژه قانون اساسی 
پ��س از جنگ و بند »صل��ح« آن که قدرت نظام��ی ژاپن را محدود 
می کرد. آبه و محافظه کاران جوانش با ورود به سیاست در اوایل دهه 
1990، زمانی که پایان جنگ س��رد و ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن، 
تشکیالت سیاسی راضی را مختل کرد، فرصتی دیدند تا »از رژیم پس 
از جنگ جدا شوند«. آبه این موضوع را در اولین دوره نخست وزیری 

خود بیان کرد.
محافظه کاران جدید خواهان تغییرات عمده ای در دولت ژاپن بودند. 
آنها می خواستند قدرت نخست وزیری را تقویت کنند که )در بیشتر 
دوره پس از جنگ( نمی ش��د او را »نخس��تین وزی��ر در میان وزیران 
برابر« در کابینه دانست. آنها همچنین می خواستند تأسیسات امنیت 
ملی با وزارت دفاع تمام عیار و یک شورای امنیت ملی تحت رهبری 
نخس��ت وزیر ایجاد کنند که توانایی دولت را برای مدیریت بحران ها 
افزایش دهد. آنها می خواس��تند با محدودکردن قدرت بوروکرات ها و 
پشت میزنشینان پارلمانی، منافع محدود خود را به قیمت تغییر منافع 
ملی دنبال کنند. آنها می خواستند محدودیت هایی را حذف کنند که 
ژاپن را از داش��تن ارتش مناس��ب و قدرت جنگی��دن در کنار ایاالت 

متحده و سایر شرکای آن محروم می کرد.
اما حضور آبه در برهوت چهره سیاسی، پس از استعفای سال 2007 
توانس��ت باالخره قطعه گمش��ده این برنامه یعنی قدرت اقتصادی را 
ایجاد کند. آبه پس از تصدی پس��ت نخس��ت وزیری در سال 2006 
اعتراف کرد که دانش و تجربه او در زمینه سیاس��ت گذاری اقتصادی 
محدود اس��ت؛ یک نقص مهم با توجه ب��ه اینکه رأی دهندگان ژاپنی 
همانن��د رأی دهندگان در س��ایر دموکراس��ی ها، قب��ل از هر چیز به 
مس��ائل اقتص��ادی اهمیت می دهن��د. آبه پس از شکس��ت تاریخی 
حزب لیبرال دموکرات در س��ال 2009 به پش��توانه حزب خود و در 
مقام اپوزیس��یون بازگش��ته به طور جدی تری درباره مش��کل رکود 
اقتصادی ژاپن فکر کرد. او و مشاورانش با پیوستن به نیروهای متفکر 
اقتصادی، برنامه ای برای محرک ه��ای پولی از »بعدی کامال جدید« 
همراه با سیاس��ت مالی انبساطی ارائه دادند که در نهایت به نام »آبه 
نومیکس« )Abenomics( یا »اقتصاد آبه« شناخته شد؛ مجموعه ای 
از سیاس��ت های صنعتی، کارگ��ری و نظارتی با هدف انتقال تولید به 

بخش های با فناوری پیشرفته و کاهش نیروی کار ژاپن.
در حالی که منتقدان آبه را متهم به اس��تفاده فرصت طلبانه از »آبه 
نومیکس« برای ارتقای جاه طلبی های سیاسی خود می کنند، واقعیت 
این است که آن برنامه تالشی جدی، پایدار و انعطاف پذیر برای مقابله 
با چالش های رشد ژاپن بود. این برنامه گسترده هرچند فاقد تناقض و 
یک موفقیت تمام عیار نبود، اما با این وجود، نشان دهنده بلوغ در تفکر 
آبه بود. در حالی که او به عنوان یک قانونگذار جوان بر قدرت نظامی، 
یعنی نمادین ترین میراث اش��غال ژاپن توسط ایاالت متحده متمرکز 
شده بود، در دومین دوره نخست وزیری خود متوجه شد که نمی تواند 
پایه های اقتصادی قدرت ملی را نادیده بگیرد؛ چراکه اقتصاد ژاپن برای 
تضمین آینده در دنیای رقابتی تر، به یک پایه جدید برای رش��د نیاز 
دارد. به یمن »آبه نومیکس« - دستمزدها، سود شرکت ها، درآمدهای 
مالیاتی و گردش��گری به باالترین سطح و بیکاری به پایین ترین حد 
رسید - آبه توانست از اوج کوتاه مدت نخست وزیری اول فاصله گرفته 

و در دومین دوره نخست وزیری در انتخابات متوالی پیروز شود.
دوام آبه در سیاست، او را قادر ساخت تا جاه طلبی های طوالنی مدت 
خود را برای ایجاد یک شورای امنیت ملی، متمرکز کردن تصمیمات 
پرس��نل بوروکراتیک در دفتر نخس��ت وزیر، تفس��یر مج��دد قانون 
اساس��ی ژاپن برای اجازه به نیروهای دفاع شخصی ژاپن برای شرکت 
در دفاع ه��ای جمعی و حتی تالش ج��دی اما در نهایت ناموفق برای 
اصالح قانون اساس��ی را دنبال کند؛ همچنین به او اجازه داد سیاست 
خارجی بلندپروازان��ه را دنبال کند که نه تنها روابط ایاالت متحده و 
ژاپن را تقویت کرد، بلکه روابط آن را با شرکای منطقه ای همانند هند 
و اس��ترالیا - که زمینه را برای گفت وگوی چهارجانبه امنیتی فراهم 
کرد - و همچنین کش��ورهای پیشرو آسیای جنوب شرقی را تعمیق 
بخشید؛ همچنین ژاپن را قادر ساخت تا پس از خروج ایاالت متحده 
از ش��راکت ترانس پاس��یفیک، نقش رهبری را در تعقیب یکپارچگی 

اقتصادی منطقه ای و جهانی به عهده بگیرد.
اگرچه موفقیت های او در اثر همه گیری کرونا و تضعیف دستاوردهای 
اقتصادی، معکوس شد، اما محدودیت های اصالحاتی را آشکار کرد که 
دولت ژاپن را تقویت و متمرکز کرده بود. هنگامی که او در آگوس��ت 
2020 به دلیل س��المت ش��خصی از قدرت کناره گی��ری کرد، برای 
جانشینان خود، نقش��ه راهی را برای تقویت قدرت داخلی و خارجی 
برجا گذاش��ت که تاکنون کس��ی بهتر از او آن را اجرا نکرده است. در 
همین حال، او زیرکی و قدرت سیاسی را به دست آورده بود که او را تا 
روز مرگش به یک قدرت سیاسی هولناک تبدیل می کرد؛ رهبری که 
آماده بود در بحث های آتی در مورد سیاست های مالی و دفاعی، نقش 
محوری ایفا کند. مرگ آبه خأ قابل توجهی را برای فومیو کیش��یدا، 

نخست وزیر ژاپن و همکارانش ایجاد می کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: جهان با عصر تورمی جدیدی روبه رو ش��ده و همه گیری 
کرونا در بیش از دو س��ال گذشته و همچنین جنگ روسیه و اوکراین در 
چهار ماه اخیر، منجر به رش��د باالی نرخ های تورم در اقتصادهای مختلف 
شده است. در جنگ جهانی با تورم، بانک های مرکزی تالش می کنند که 
نرخ ه��ای بهره را افزایش دهند تا بر ارزش پول ملی خود افزوده و تورم را 
مهار کنند. در ماه های گذش��ته تعداد زی��ادی از بانک های مرکزی جهان 
از جمل��ه فدرال رزرو آمری��کا بارها نرخ بهره خود را افزایش داده اند. با این 
وج��ود، نرخ های تورم آنچنان که انتظار می رفت��ه کاهش نیافته و به نظر 

می رسد این نسخه پولی مهار تورم کماکان ادامه خواهد داشت.
در نظرسنجی تازه مرکز مطالعاتی ایپسوس )Ipsos( نیز نگرانی درباره 
تورم برای س��ومین ماه متوالی در صدر فهرس��ت نگرانی های مردم جهان 
قرار گرفته و 37 درصد از ش��هروندان در 27 کشور جهان، افزایش تورم را 
به عنوان مهمترین مسئله روز کشورشان بیان کرده اند. به رغم تالش های 
بانک های مرکزی و همانطور که نتایج آخرین نظرسنجی مرکز مطالعاتی 
ایپس��وس نش��ان می دهد، تورم همچنان نگرانی عمده جهان باقی مانده 
و حتی به تعبیر هفته نامه »اکونومیس��ت«، باع��ث ناآرامی ها و اعتراضات 
خیابانی نیز ش��ده است. بررسی های »اکونومیس��ت« در گزارش »از تورم 
تا آش��وب« که روز بیس��ت و پنجم ژوئن در این هفته نامه منتش��ر شده 
اس��ت، نش��ان می دهد رابطه معناداری بین تورم و ناآرامی های اجتماعی 
در کش��ورهای مختلف دنیا وجود دارد. به نظر می رسد که »اکونومیست« 

در گزارش خود به نوعی حوادث اخیر سریالنکا را پیش بینی کرده است.
افزایشنرخبهرهدر50کشور

در پ��ی اوج   گی��ری تورم جدید در اقتصاد جهانی، موج جدید سیاس��ت 
افزایش نرخ بهره در دستور کار بانک های مرکزی سراسر جهان قرار گرفته 
و تا به امروز بیش از 50 بانک مرکزی در سال 2022، نرخ بهره سیاستی 
خود را افزایش داده   اند. به نوش��ته »بلومب��رگ«، با توجه به وقوع پاندمی 
کرونا و ورود اقتصاد جهانی به رکود، بانک های مرکزی در سراسر جهان با 
استفاده از ابزار نرخ بهره و با موضع انبساطی برای مبارزه با این رکود اقدام 
کردند. پس از تزریق پول به اقتصاد   های سراسر دنیا، بسیاری از کارشناسان 
پیش بینی می   کردند این روند به تورم منتهی خواهد شد و موعد آن تنها 
به زمان بازگش��ایی اقتصاد و رفع محدودیت های کرونایی بس��تگی دارد؛ 
پیش بین��ی ای که رنگ واقعیت به خود گرفت و رکورد 40 س��اله تورم در 
آمریکا را شکس��ت. موج تورمی تنها به آمریکا محدود نش��د و اقتصادهای 
بزرگ جهان نیز به این مس��ئله دچار شدند. در چنین شرایطی، بانک های 

مرکزی به مبارزه با تورم رفته    و سیاس��ت   های انقباضی را در دس��تور کار 
خود قرار داده   اند؛ چنانکه بانک های مرکزی آمریکا، انگلیس، روسیه، کانادا، 
اس��ترالیا، برزیل و... نرخ بهره خود را در س��ال ج��اری میالدی برای مهار 
تورم باال برده   اند. پاکس��تان نیز که در ماه آوریل با 13 درصد تورم ماهانه، 
دومین تورم باال را در میان کشورهای آسیایی به خود اختصاص داده بود، 
برای مقابله با تورم نرخ بهره را 1.5 واحد درصد باال برد و به سطح 13.75 

درصد رساند.
در ای��ن میان، جالب تری��ن وضعیت را ترکی��ه دارد و بانک مرکزی این 
کش��ور حتی در واکنش ب��ه تورم 70 درصدی قصد افزای��ش نرخ بهره را 
ندارد. سیاس��ت   های نامتعارف رجب طی��ب اردوغان، رئیس   جمهور ترکیه 
و اصرار او بر کاهش دس��توری نرخ بهره باعث ش��ده تا اقتصاد ترکیه در 
دو س��ال اخیر شاهد نابسامانی   های قابل توجهی باشد. نرخ تورم ترکیه در 
آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار این کشور به مرز 70  درصد 
رسیده است، اما کارشناسان پیش بینی می کنند در جلسه آتی کمیته نرخ 
بهره بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره بدون تغییر همان 14  درصد باقی 
بماند. اردوغان، نرخ بهره را بزرگ ترین مانع توس��عه ترکیه معرفی می کند 
و تحت فش��ار سیاس��ت های نامتعارف او در یک س��ال گذشته، نرخ بهره 
سیاس��تی ترکیه 5  درصد کاهش یافته است. با افزایش نرخ بهره از سوی 
بازارهای رقیب، جذابیت ترکیه برای س��رمایه گذاران بیش از پیش کاهش 
پیدا می کند؛ این یعنی در صورتی که بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره را به 
شکل معناداری تغییر ندهد، احتمال تشدید خروج سرمایه و سقوط ارزش 

لیر، دور از انتظار نخواهد بود.
ظهورمجددبانکهایمرکزیبزرگ

جهان در آستانه یک عصر جدید تورمی قرار گرفته و به نظر می رسد که 
نقش بانک های مرکزی دوباره پررنگ شده است. به نوشته »اکونومیست«، 
30 س��ال پیش، پس از آنکه تورم در کش��ورهای ثروتمند دورقمی ش��د، 
ق��درت بانک مرکزی در راس��تای تحقق یک هدف یعنی تثبیت قیمت  ها 
به کار گرفته شد. بدین ترتیب، بانک  های مرکزی ابتدا در جهان ثروتمند 
و س��پس در اغلب اقتصادهای نوظهور - از دخالت  های سیاس��تمداران - 
مس��تقل ش��دند و اهداف تورمی تعیین کردند. امروزه اکثر آنها مس��تقل 

هستند و تنها استثنا، بانک خلق چین است.
چرا نقش بانک  های مرکزی مجددا بزرگ می  شود؟ یک دلیل، کاهش 
یکنواخت نرخ  های بهره همزمان با افزایش جهانی سطح پس  اندازها بود 
که باعث ش��د ت��ورم نتواند پس از بحران مالی دوب��اره جان بگیرد. نرخ 

محک بهره فدرال  رزرو در س��ال 2000 ح��دود 6 درصد بود، اما امروزه 
0.25 تا 0.5 درصد اس��ت. با وجود اینکه بان��ک مرکزی به تدریج نرخ 
بهره را باال می  برد، س��رمایه  گذاران پیش  بینی می  کنند که حداکثر اوج 
آن در دو س��ال آینده 3.1 درصد باش��د. بانک  های مرکزی برای احیای 
تورم به انواع ابزارها متوس��ل شدند. بس��یاری از آنها در جهان ثروتمند 
ب��ه خرید اوراق دولتی روی آوردند ت��ا نرخ  های بهره درازمدت را پایین 
آورند. بانک مرکزی اروپا، اوراق ش��رکتی را خرید و برای وام  های بانکی 
به خانوارها و کس��ب  وکارها یارانه در نظر گرفت. بانک ژاپن پا را از این 
هم فراتر گذاش��ت و با خریداری صندوق های س��هام قابل مبادله، وعده 
داد نرخ بازدهی اوراق قرضه 10  س��اله دولتی را در س��طح 0.25 درصد 

نگه دارد.
عامل دیگر افزایش نقش بانک  های مرکزی، توجه به ثبات مالی بود که 
در گذشته از آن غفلت می  شد. مقررات سختگیرانه برای بانک  ها به پیدایش 
واس��طه  گران غیربانکی در بازارهای اعتبارات منجر شد. وقتی بحران آغاز 
ش��د بانک  های مرکزی مجبور شدند برای ثبات  بخشی به این بازارها وارد 
عمل ش��وند. کمبود ش��دید نقدینگی به دنبال قرنطینه در سال 2020، 
بانک  های مرکزی را واداش��ت تا به حوزه تخصیص اعتبارات وارد ش��وند. 
تحوالت فناوری به کاهش پول نقد فیزیکی س��رعت بخشید؛ در حالی که 
پول فیزیکی، زمانی مظهر اعتماد به بانک  های مرکزی بود. سپس بانک  های 
مرکزی به این فکر افتادند آیا الزم است اسکناس  هایی که عرضه می  کنند 

به شکل مجازی باشند؟
سیاست، عامل دیگر بزرگ شدن نقش بانک مرکزی است. از زمان بحران 
مالی به بعد، انتصاب روس��ای کل فدرال  رزرو با سروصدای بیشتری همراه 
می  شود. وزرا و فعاالنی که خود را در رویارویی با مشکالت کمتر ملموسی 
مثل تغییرات اقلیمی و نابرابری می  بینند، نیم  نگاهی به ترازنامه های بزرگ 
بان��ک مرک��زی انداختند و امیدوار بودند از آنها برای دس��تیابی به اهداف 
ارزشمند اجتماعی و سبز استفاده کنند. بانکداران مرکزی بیشتر از گذشته 
درباره این موضوعات صحبت می  کنند. افزایش تنش  های جهانی نیز برخی 
از آنه��ا را وادار کرد تا هنگام مدیری��ت ذخایر ارزی از حوزه فنی مدیریت 
ریسک فراتر روند و به حوزه ژئوپلیتیک گام بگذارند. بسیاری از بانک  های 
مرکزی در بازارهای نوظهور، سیاس��ت هدف  گذاری تورمی را برگزیدند و 
نقش توس��عه  ای خود را کنار گذاش��تند تا به تورم پایین و با تالطم کمتر 
برسند، اما به خاطر آسیب  پذیری در برابر تحرکات نرخ ارز و خروج سرمایه، 

کنترل قدرتمندتری بر بازارها اعمال کردند.

بانکهایمرکزینرخبهرهراافزایشمیدهند

راهبرد پولی مهار تورم

گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد رش��د تشکیل سرمایه ثابت در 
زمس��تان 1400 پس از شش فصل دوباره منفی شده است. پس از اینکه 
رش��د تشکیل سرمایه در تابس��تان 1399، روند مثبت و صعودی به خود 
گرفته بود، این روند در زمس��تان 1400 منفی ش��د. براس��اس اطالعات 
منتشرش��ده توس��ط مرکز آمار ایران، تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص در 
زمس��تان 1400 دارای رشد منفی 0.6 درصدی بوده است. بررسی اجزای 
این شاخص اقتصادی نشان می  دهد که تشکیل سرمایه در ساختمان نیز 
در آخرین فصل س��ال گذشته منفی 3.5 درصد رشد کرده است. تشکیل 
س��رمایه ماشین آالت نیز در این فصل، 4.1 درصد بوده، اما روند کلی آمار 

منفی است.
یکی از مهمترین دالیل کاهش میزان س��رمایه  گذاری و فرار سرمایه در 
ایران، نااطمینانی های موجود در اقتصاد کالن ایران اس��ت. با توجه به این 
نااطمینانی ها، سرمایه به صورت هوشمندانه  ای به جایی می  رود که دارای 
بازدهی باالتری است. به اعتقاد کارشناسان، دو مولفه  ای که می تواند باعث 
بهبود تشکیل سرمایه شود، بهبود فضای کسب  و کار و کنترل تورم است. 
یکی از عوامل مهم رش��د هر اقتصادی، آن اس��ت که چه میزان از ارزش 
تولیدش��ده را دوب��اره به چرخه تولید بازگردان��د و از آن برای خلق ارزش 
افزوده مجدد اس��تفاده کند. این ش��اخص خود از دو جزء تشکیل سرمایه 
در ماش��ین آالت و تشکیل سرمایه در ساختمان تشکیل شده است. اگر از 
این مفهوم اس��تهالک سرمایه کسر شود، تشکیل سرمایه خالص به دست 
می آید. بنابراین نس��بت استهالک سرمایه و تش��کیل سرمایه ناخالص از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در صورتی که میزان استهالک سرمایه از 
تشکیل سرمایه ناخالص پیشی بگیرد، در این صورت اقتصاد کشور نه  تنها 

توان رشد نخواهد داشت، بلکه دچار عقبگرد می  شود.
گزارش رش��د اقتصادی س��ال 1400 که توسط مرکز آمار منتشر شده، 
نشان می  دهد میزان تشکیل سرمایه در زمستان سال گذشته دارای رشد 
منفی 0.6 درصدی بوده است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت در سال 
گذشته بیانگر آن است که پس از رشد 11.1 درصدی تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در اولین فصل سال گذشته، میزان رشد این شاخص در فصل های 

تابس��تان و پاییز کاهش یافته است. میزان رشد این شاخص در دو فصل 
مذکور به ترتیب به 2.9 درصد و 3.2 درصد بوده است، اما در فصل پایانی 
سال نه تنها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دارای روند نزولی شده، بلکه رشد 
منفی را ثبت کرده اس��ت. با این وجود، میانگین رش��د شاخص مذکور در 

سال گذشته 3.9 درصد بوده است.
این در حالی اس��ت که میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 
1399 معادل 3.7 درصد بوده و این بدان معناست که وضعیت این شاخص 
در س��ال گذشته بهبود کمی نسبت به وضعیت سال 1399 داشته است. 
بررسی جزییات تشکیل سرمایه در سال گذشته بیانگر آن است که تشکیل 
سرمایه در ماشین آالت در زمستان گذشته دارای رشد 4.1 درصدی بوده 
اس��ت. با وجود آنکه رشد سرمایه در ساختمان در سه فصل ابتدایی سال 
1400 دارای رش��د مثبت بوده، با این حال رشد این شاخص در زمستان 
س��ال گذشته به منفی 3.5 درصد رس��یده است. به طور کلی، مسکن در 
نیمه دوم دهه گذشته دارای رکود سنگینی بوده و همین امر یکی از دالیل 
کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در این سال ها محسوب می شود. از 
آنجایی که اقتصاد ایران در سال های متمادی دارای نااطمینانی های فراوان 
بوده است، سرمایه به صورت هوشمندانه ای به دنبال مکانی برای بازدهی 
بیش��تر بوده و از مرزهای کشور خارج شده است. هرچند که این موضوع 
مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با این معضل 

مواجه هستند.
بررس��ی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ابتدای دهه 1390 بیانگر 
آن اس��ت که این شاخص در سال های قابل توجهی دارای رشد منفی بوده 
است. برای مثال، رشد ش��اخص مذکور در سال 1391 دارای رشد منفی 
30.4 درصد بوده اس��ت. بیشترین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 
یک دهه گذش��ته مربوط به س��ال 1395 بوده که شاخص مذکور در این 
سال رشد 19.6 درصدی را تجربه کرده است. از سال 1391 تا سال 1400 
یا به عبارتی در طول 10 سال، رشد تشکیل سرمایه ثابت در شش سال از 
این 10 سال، منفی بوده است. با وجود اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
تنها یک ش��اخص اقتصادی است، وضعیت رشد اقتصادی و کاهش تولید 

صنعتی و مستهلک ش��دن آن نیز می تواند مهر تاییدی بر خروج سرمایه 
باشد. یکی دیگر از مهمترین ایرادات اقتصاد ایران عالوه بر خروج سرمایه، 
این اس��ت که سرمایه های موجود در اقتصاد نیز عمدتا یا صرف ملک بازی 
می شود یا به بازارهای طال و ارز می رود. در خود نظام بانکی یا بازار سرمایه 
که وظیفه اصلی تجهیز این منابع به تولید را برعهده دارد، این منابع عمدتا 
در نهایت در بازارهای دارایی سرمایه گذاری می شوند. کارشناسان معتقدند 
که تورم برای تشکیل سرمایه یک سم مهلک است و مادامی که نرخ تورم 
در یک اقتصاد باال باشد، سرمایه ها به جای بخش مولد به بخش غیرمولد 
سرازیر خواهند شد؛ زیرا در حال حاضر به دلیل تورم باال، سود بیشتری از 

سرمایه گذاری نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.

نسبتاستهالکسرمایهوتشکیلسرمایهناخالص

موتوررشداقتصادیلنگمیزند

بانکنامه

رئیسکلبانکمرکزیخبرداد
انضباطمالیوپولیهمچناندردستورکار

رئیس کل بانک مرکزی گفت خوش��بختانه رشد نقدینگی و پایه 
پولی در س��ه ماهه اول س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته کاهش��ی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده 
از تنخواه گردان در این خصوص بس��یار موثر بوده است. طبق اعالم 
بانک مرکزی، علی صالح آبادی در نشس��ت دوره ای با مدیران عامل 
ش��بکه بانکی کش��ور با بیان اینکه ضوابط مربوط به عرضه اولیه و 
معامالت ثانویه گواهی س��پرده عام با هماهنگ��ی بانک مرکزی در 
ش��ورای عالی بورس تصویب ش��ده اس��ت، افزود: این اب��زار، امکان 
مناس��بی برای تجهیز منابع در اختی��ار بانک ها می گذارد و در بازار 

سرمایه قابل انتشار و معامله خواهد بود.
او با اش��اره به کنترل رش��د نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول 
س��ال جاری افزود: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به 
س��ه ماهه مشابه سال گذشته کاهش��ی بوده که انضباط مالی دولت 
متأثر از عدم اس��تفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار موثر 
بوده اس��ت. صالح آبادی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با سخت گیری شدید دنبال 
می شود، ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت بانک ها از طریق ایجاد 
محدودیت برای بانک های ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقدش��ونده در 

ازای اضافه برداشت توسط بانک مرکزی انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تاکید کرد و گفت: 
علی رغم وجود محدودیت در منابع بانک ها، پرداخت این تسهیالت 
جزو اولویت های بانک مرکزی و ش��بکه بانکی اس��ت. در این جلسه 
همچنی��ن بر لزوم رعای��ت ضوابط مربوط به مبارزه با پولش��ویی و 

اجرای مفاد باقیمانده از قانون جدید چک تاکید شد.

یکاستاددانشگاهمطرحکرد
تورمامروزحاصلنقدینگیدیروز

یک اس��تاد اقتصاد دانش��گاه با بی��ان اینکه تورم ام��روز حاصل 
نقدینگی دیروز اس��ت، می گوید اگر روند کاهش رش��د متغیرهای 
پول��ی ادامه داش��ته باش��د، در ماه های آینده س��رعت تورم کاهش 
می یاب��د. به گزارش ایِبنا؛ آمارهای جدید متغیرهای پولی )12 ماهه 
1400 و همچنی��ن دو ماه��ه نخس��ت 1401( حکای��ت از اتفاقات 
امیدوارکننده در اصالح روند رشد کل های پولی کشور )نقدینگی و 
پایه پولی( دارد. گزیده آمارهای اقتصادی فروردین امس��ال نشان از 
منفی ش��دن رشد نقدینگی در اولین ماه سال جاری نسبت به سال 
قب��ل دارد. در فروردین ماه امس��ال حجم نقدینگی به 4823 هزار و 
290 میلیارد تومان رس��ید که نس��بت به ماه قبل یعنی اسفندماه 
پارس��ال 0.2 درصد کمتر ش��ده است. منفی ش��دن رشد نقدینگی 
آخرین بار 9 سال قبل رخ داده بود. نقدینگی فروردین ماه نسبت به 
ماه مش��ابه پارسال هم 38.2 درصد افزایش یافته که از کاهش 10 

درصدی سرعت رشد این متغیر در دولت سیزدهم حکایت دارد.
در همی��ن ارتب��اط، حس��ن حی��دری؛ اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
تربیت مدرس می گوید: از بیش از یک سال قبل، روندی صعودی را 
در متغیرهای پولی اعم از پایه پولی، نقدینگی و پول ش��اهد بودیم 
و رش��د پایه پولی بیش از 42 درصد را در تابس��تان 1400 تجربه 
کردی��م. می دانیم که آثار رش��د این متغیرها ب��ا تأخیر در قیمت ها 
منعکس می ش��ود. همچنین در این مدت رشد نرخ ارز را هم تجربه 
کردیم. یعنی یک تورم وارداتی داش��تیم که ناش��ی از رشد نرخ ارز 
بود و یک تورم داخلی داش��تیم که ناشی از رشد نقدینگی بود. این 
دو عامل باعث شد در بهار 1401 در کنار سیاست حذف ارز 4200 

تومانی، یک جهش قیمتی داشته باشیم.
ای��ن کارش��ناس اقتصادی افزود: ب��ا این حال، روند رش��د باالی 
نقدینگی رو به نزول است، به طوری که در فروردین ماه 38.2 درصد 
بوده و در اردیبهش��ت ماه دوباره مقداری کاهش یافته اس��ت. با این 
وجود هنوز هم عدد نرخ رش��د نقدینگی باالست. متوسط نرخ رشد 
نقدینگی طی 20 س��ال گذش��ته حدود 22 تا 25 درصد بوده ولی 
هنوز متوس��ط رشد نقدینگی باالی 30 درصد است که این موضوع 
نش��ان می دهد تغییر روند به س��مت تورمی شدن بوده و تورم های 
امروز ریش��ه در همین پدیده گذشته دارد. همچنین این وضعیت با 
یک فاصله زمانی، خود را در بازار ارز هم نشان می دهد؛ چراکه رشد 

نقدینگی باعث می شود تقاضا برای ارز باال برود.
به گفته حیدری، تورمی که امروز مشاهده می کنیم، حاصل رشد 
نقدینگ��ی و نرخ ارز و... اس��ت که در ماه های گذش��ته اتفاق افتاده 
است؛ چراکه آثار این متغیرها بالفاصله بروز نمی کند و زمان می برد 
تا آثار خود را نش��ان دهد. در واقع، افزایش رش��د متغیرهای پولی 
خیلی س��ریع اثر خود را روی افزایش قیمت ها نش��ان می دهد، اما 
وقتی ش��روع به کاهش رش��د نقدینگی و پایه پول��ی نموده یا بازار 
ارز را کنت��رل می کنید، با تأخیر اثر خ��ود را روی کاهش قیمت ها 
نش��ان می دهد. علت این اس��ت که متقاعدکردن فعاالن اقتصادی 
برای اینکه باور کنند تغییر روند صورت گرفته پایدار است، فرآیندی 

زمانبر است.

3اقتصاد امروز چهارشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
22 تیر 1401

شماره 2050



جدالوزارتصمتوبورسکاالادامهدارد
هزارویکسیگنالمنفیبهبورس

پای بازار س��رمایه هنوز می لنگد؛ چراک��ه پس از هر صعود 
نصف و نیمه یک س��قوط جاندار را تجربه می کند و در حالی 
که هنوز ضرر سال های قبل سهامداران جبران نشده، خسارت 
جدیدی بر آنها وارد می ش��ود. خسارتی که برخی کارشناسان 
می گویند از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی می شود. به گزارش 
ایسنا، سال  س��یاه 1399 هیچ گاه از خاطر سهامداران بورسی 
پاک نخواهد ش��د. همان س��الی که ب��ورس روی دور بیماری 
افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز ش��د و بس��یاری از مردم با 
امید کس��ب س��ودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی 
مس��ئوالن، نه تنه��ا نقدینگی بلکه بس��یاری از س��رمایه های 
خود را به این بازار س��پردند و س��پس به تماشای سوختن آن 
نشستند! هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص نشد که چند 
درص��د مردم چقدر با س��رمایه گذاری در بورس متحمل ضرر 
ش��دند. تنها یک نظرسنجی نش��ان می دهد که از میان حدود 
20 درصد مردمی که در س��ال های 1398 و 1399 در بورس 
س��رمایه گذاری کرده بودند، بی��ش از 77 درصد ضرر کرده و 

تنها 8.1 درصد از سرمایه گذاری خود سود دریافت کردند.
س��پس سال 1399 به پایان رس��ید و بازار سرمایه در سال 
1400 هم نتوانس��ت راه درست خود را پیدا کند. در این سال 
وعده های زیادی برای رس��یدگی به وضعیت بورس داده شد، 
ام��ا در عمل اتفاقات دیگری نظیر ن��رخ گاز و خوراک صنایع 
بورسی در الیحه بودجه رخ داد. هرچند در نهایت برای قیمت 
گاز س��قف تعیین شد، اما همان تلنگر کافی بود تا بورسی که 

در لبه سقوط حرکت می کرد را به ورطه نابودی بکشاند.
با پایان س��ال 1400، بورس از آن روزها عبور کرد و س��ال 
جدید را با چراغ های سبز آغاز کرد. در ماه های ابتدایی امسال 
شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت می کرد و دیگر نه خبری 
از صعوده��ای هیجانی بود و نه س��قوط های بی پایان. در این 
سال ش��اخص یک میلیون و 600 هزار واحد را هم فتح کرد، 
اما عمری طوالنی نداش��ت. البته ش��اخص کل تنها یک روی 
ماجراس��ت و مهمت��ر از آن، حجم معامالت اس��ت که به باور 
بسیاری از تحلیلگران، دماسنج بازار محسوب می شود و زمانی 
که حجم معامالت کمتر از 3 هزار میلیارد تومان باش��د، بازار 
در شرایط رکودی قرار دارد. همچنین اگر حجم معامالت بین 
3 تا 5 هزار میلیارد تومان باش��د، ش��رایط بازار خنثی است و 
اگر باالی 5 هزار میلیارد تومان باشد، نشان از رونق بازار دارد 
که بورس در ماه های ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه کرد.
اما روزهای س��بز بازار طوالنی نبود و حرکت بورس از اوایل 
خرداد تاکنون نوسانی ش��ده است. شاخص کل در این روزها 
آرام آرام کاهش یافت و مدت ها بین اعداد یک میلیون و 501 
تا یک میلی��ون و 511 هزار واحد درجا زد تا اینکه در نهایت 
این مقاومت شکسته شد و شاخص کل پس از مدت ها به کانال 
ی��ک میلیون و 400 هزار واحد عقبگرد کرد. در این روزها که 
دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز تابلوی معامالت دوخته 
شده است، برخالف یک سال قبل، بورس در سخن هیچ کدام 
از مسئوالن جایی ندارد تا شاید بتواند از نظر روانی به این بازار 
کمک کند. دیگر نه کس��ی از اص��الح وضعیت بورس صحبت 

می کند و نه کسی از جبران ضرر مردم می گوید.
البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید به 
طور مس��تقیم از بورس حمایت کند؛ چراکه حمایت دستوری 
تنها باعث صعود س��هم های شاخص ساز ش��ده و در حالی که 
بازار در ظاهر س��بز است، س��هامداران خرد همچنان در ضرر 
هس��تند. در این روزها ش��اید تنها توقعی ک��ه از دولت وجود 
دارد، این اس��ت که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس 
جهت می دهد، بردارد. برای مثال، زمزمه هایی از افزایش سود 
بین بانکی به گوش می رسد، اما مشخص نیست این اتفاق چه 
زمانی رخ دهد و تا چه میزان خواهد بود. هرچند افزایش سود 
بین بانکی به صورت مس��تقیم روی بازار سرمایه تاثیر ندارد، 
اما می تواند تاثیر روانی داشته باشد و موجب ترس سهامداران 
شود. از طرف دیگر، مدت هاست که صحبت از واگذاری بلوک 
سایپا و ایران خودرو می شود، اما هنوز جزییات این واگذاری و 
اینکه به چه میزان و به چه نحو خواهد بود، مش��خص نیست. 
در حالی که این واگذاری می توانس��ت ب��ه رونق گرفتن بازار 
کم��ک کند، ابهامات��ی وجود دارد که به روزه��ای منفی بازار 

دامن زده است.
ج��دا از همه این مباحث، آنچه ک��ه این روزها بیش از همه 
موجب تکدر و تشویش در بازار شده، اقدامات وزارت صمت و 
نحوه تعامل با بورس کاال اس��ت. در حالی که در ابتدای دولت 
این خوش بینی وجود داشت که قیمت گذاری دستوری حذف 
می ش��ود و کاالهایی که امکانش را دارند از بس��تر بورس کاال 
عرضه خواهند ش��د، حال شاهد این هستیم که پای خودرو از 
بورس بریده می ش��ود و حتی زمزمه های اینکه بورس کاال زیر 
نظ��ر وزارت صمت ق��رار بگیرد نیز به گوش می رس��د. در ماه 
گذش��ته نیز اتفاقات عجیبی در این راس��تا افت��اد و در حالی 
که قرار بود دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از بس��تر بورس 
کاال عرضه ش��وند، وزارت صمت در صب��ح روز عرضه طی دو 
نامه ای��ن عرضه را متوقف کرد. البته این نخس��تین مخالفت 
وزارت صم��ت با بورس کاال نبود و پی��ش از این نیز در مورد 
عرضه سیمان در بورس کاال شاهد چنین اتفاقاتی بودیم. البته 
بورس کاال اعالم ک��رده که موضوع عرضه خودرو در این بازار 
در دست بررسی است و احتماال با آن موافقت شود. همچنین 
گفته اس��ت که دولت مخالف��ت خود را با اینک��ه بورس کاال 
زیرمجموعه وزارت صمت ش��ود، اعالم کرده اس��ت. اما سوال 
اصلی اینجاس��ت که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست 
و منظور از دولت چه کس��ی اس��ت؟ به هر حال، در روزهایی 
که توان مردم به خرید خانه نمی رس��د و نوس��ان در بازارهای 
مالی دیگر، قدرت تصمیم گیری را از آنها گرفته اس��ت، بورس 
می توانس��ت به بازار امنی برای س��رمایه گذاری تبدیل شود و 
در نهایت نیز به تولید و رش��د اقتصادی کشور منجر شود، اما 
به نظر می رس��د برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر 

همت بسته اند.

بورسنامه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران پ��س از درجا زدن های متعدد 
در طول هفته های گذشته باالخره در اولین روز معامالتی این هفته سطح 
حمایت��ی یک میلیون و 500 هزار واحد را از دس��ت داد و همزمان ارزش 
معامالت خرد س��هام به رقم کمتر از 2 هزار میلیارد تومان نزول کرد. این 
رون��د نزولی در دومی��ن روز کاری هفته جاری ادامه پیدا کرد و به موازات 
افت دسته جمعی شاخص ها در روز دوشنبه، خروج پول حقیقی ها از تاالر 
شیشه ای شدت یافت. شاخص کل بورس در این روز با ایستادن در ارتفاع 
یک میلیون و 487 هزار واحد به افت 0.73 درصدی بسنده کرد، هرچند 
ش��اخص کل هم وزن وضعیت به مراتب بدتری را تجربه کرد و 1.5 درصد 

کاهش یافت.
تداوم چش��م انداز کاهش��ی قیمت کامودیتی ها، بالتکلیف��ی مذاکرات 
پیرامون احیای برجام، قیمت گذاری دس��توری، تثبیت مصنوعی نرخ ارز 
در سامانه نیما، نامشخص بودن واگذاری خودروسازی ها، جذابیت بازارهای 
رقیب و... باعث شده تا رکود فرسایشی بازار سرمایه همچنان ادامه داشته 
باشد و پول بورسی ها روانه بازارهای موازی گردد. در مجموع، ریسک ها و 
تنش هایی که از بیرون بر بازار س��رمایه وارد می شود، در این روزها بیشتر 
از قبل ش��ده و دادوستدهای بورسی را حسابی تحت تاثیر قرار داده است، 
از جمله این حواش��ی ها که مایه نگرانی بورس بازان ش��ده است، پیگیری 
طرحی در مجلس از سوی کمیسیون صنایع و معادن و وزارت صمت است 
که واکنش مدیران بورس کاال و س��ازمان بورس و فعاالن بازار س��رمایه را 
برانگیخته است. هرچند جدال وزارت صمت و بورس کاال مسبوق به سابقه 
است، اما دمیدن در آتش این اختالف، آن هم در این روزهای رکودی بازار 

می تواند بیش از پیش به رکود فرسایشی بورس دامن بزند.
وزارتصمتعلیهبورسکاال

به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان »طرح 
تنظی��م بازار کاالهای مش��مول الزام به عرض��ه در بورس های کاالیی« به 
تصویب رس��ید که با وجود مخالفت دولت همچنان توسط این کمیسیون 
و وزارت صمت در حال پیگیری اس��ت. این موضوع با واکنش های زیادی 

از س��وی اهالی بازار سرمایه مواجه شده و در میانه این هفته نیز تعدادی 
از فعاالن بازار در نامه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار ورود این 
کمیسیون به موضوع و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و 
بورس شده اند. البته این اولین مخالفت وزارت صمت با بورس کاال نیست 
و پیشتر شاهد مخالفت این وزارتخانه با عرضه خودرو و سیمان در بورس 

نیز بوده ایم.
در این زمینه، روزبه ش��ریعتی، تحلیلگر بازار س��رمایه با بیان اینکه در 
اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک کشور در این است 
که دولت به عنوان داور بازی نقش آفرینی کرده و برای نرخ و عرضه و تقاضا 
تعیین تکلیف نمی کند، به ایسنا توضیح داد: اما در کشور ما این نوع رفتار 
از س��وی دولت پذیرفته شده نیست و دولت دنبال تایید اذهان عمومی و 
انکار تورم اس��ت. درحالی که از نظر ارزی در مضیقه هس��تیم، صادرات به 
مش��کل خورده و تورم 50 درصدی وج��ود دارد، نمی توان گفت قیمت ها 

نباید افزایش داشته باشد. همین موضوع منشأ فساد و قاچاق می شود.
او با اشاره به اقدامات وزارت صمت در قبال بورس گفت: وزارت صنعت 
در ابت��دای دولت بر این موضوع تاکید می کرد که مکانیزم عرضه و تقاضا 
رعایت و همه کاالها از درگاه بورس کاال عرضه ش��وند تا شفافیت افزایش 
یابد، اما حاال یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن را لغو می کند. چرا باید این 
اتفاق رخ دهد؟ بیش از 100 هزار میلیارد تومان اختالف فروش محصوالت 
ایران خودرو و س��ایپا با قیمت بازار آزاد است. آیا این مبلغ در جیب مردم 
می رود؟ چند درصد از مردم توانسته اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از 
طرف دیگر، وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو و سایپا را از بهمن سال 
قبل مطرح کرده اس��ت و از آن زمان تاکنون آنقدر اخبار ضد و نقیض به 

گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده است.
شریعتی با اشاره به بحث خروج بورس کاال از زیرمجموعه سازمان بورس 
افزود: در کنار همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کاال 
از زیرمجموعه سازمان بورس را که متولی شفافیت اقتصادی کشور است، 
مط��رح کرده و گفته اند ب��ورس کاال زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. 

این تصمیم رس��ما انحالل بورس کاال است. چرا باید این مسیر رخ دهد؟ 
جز اینکه می خواهیم عقبگرد اساسی بزنیم به سال ها قبل که محصوالت 

با داللی معامله می شدند.
چراغبورسهمچنانقرمزاست

روند نزولی در بازار س��رمایه کماکان ادامه دارد و همه شاخص های این 
بازار در روز گذش��ته قرمزپوش ش��دند. کارشناسان می گویند بورس برای 
خ��روج از رکود به یک محرک قوی نیاز دارد که همچون س��وخت جدید 
عمل کند و شاخص را کل به سطوح باالتر برساند، اما این محرک نه تنها 
در حال حاضر در بازار س��رمایه وجود ندارد، بلکه برعکس هر روز ش��اهد 
سرخوردگی بیشتر سرمایه گذاران هستیم و ارزش دادوستدهای خرد سهام 
نیز به رقم های نازلی رس��یده اس��ت. در جریان معامالت روز سه شنبه 21 
تیرماه، ش��اخص کل بورس تهران با 4 ه��زار و 65 واحد کاهش در ارتفاع 
یک میلیون و 483 هزار واحد ایس��تاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 4 
هزار و 84 واحد کاهش یافت و رقم 405 هزار و 475 واحد را ثبت کرد. در 
چهارمی��ن روز معامالتی این هفته در این بازار 297 هزار معامله به ارزش 
27 هزار و 988 میلیارد ریال انجام ش��د. ش��رکت ملی صنایع مس ایران، 
توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، معدن��ی و صنعتی چادرملو و 
بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس 
گذاش��تند. در سمت مقابل نیز ش��رکت پاالیش نفت تبریز و مبین انرژی 
خلیج فارس نسبت به سایر نمادها با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل 

بورس همراه شدند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس 122 واحد کاهش 
یاف��ت و در رق��م 19 هزار و 698 واحد ایس��تاد. در این ب��ازار 169 هزار 
معامله به ارزش 181 هزار و 40 میلیارد ریال انجام شد. پلیمر آریاساسول، 
پتروشیمی زاگرس، تولید نیروی برق دماوند و صنعتی مینو نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند و همچنین پاالیش 
نفت الوان و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها با بیشترین تاثیر مثبت 

بر شاخص فرابورس همراه شدند.

سیرنزولیبازارسرمایهادامهدارد

رکود فرسایشی در تاالر شیشه ای

جمعی از فعاالن بازار سرمایه در نامه ای، خواستار ورود کمیسیون اصل 
90 به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صمت 
با نظر دولت و جلوگیری از اثرات سوء »طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول 
ال��زام به عرض��ه در بورس های کاالیی« بر کلیت اقتصاد و بورس ش��دند. 
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(؛ اخیرا طرحی در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با عنوان »طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام 
به عرضه در بورس های کاالیی« به تصویب رس��یده که با وجود مخالفت 
دولت و هیأت وزیران با آن کماکان توسط این کمیسیون و وزارت صمت 
در حال پیگیری اس��ت. در این راس��تا، جمعی از فعاالن بازار سرمایه طی 
نامه ای به کمیس��یون اصل 90 مجلس خواس��تار ورود این کمیسیون به 
ماجرای مخالفت کمیس��یون صنایع و وزارت صمت با نظر دولت و هیأت 
وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات س��وء این طرح بر کلیت اقتصاد 

و بازار سرمایه شده اند.
در این نامه که خطاب به حس��ن ش��جاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 
مجلس نگاشته شده، آمده است: »همانگونه که مستحضرید اخیرا طرحی 
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان »طرح تنظیم بازار کاالهای 
مش��مول الزام به عرضه در بورس های کاالی��ی« مورد تصویب قرار گرفته 
است که قرائن موجود در فرآیند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث 
نگرانی از گس��ترش فساد در دس��تگاه های اجرایی و رواج امضای طالیی 

شده است.
براس��اس این طرح با پیش��نهاد اتاق بازرگانی، تصویب در کارگروه و با 
تایید و ابالغ وزیر، الزام به عرضه در بورس، چارچوب قیمت پایه و عوارض 
صادراتی تعیین می ش��ود. این در حالی اس��ت که الزام به عرضه در بورس 

برحس��ب کاال در اختیار قانون گذار، شورای رقابت، وزارت مربوطه حسب 
مورد وزارت نفت و وزارت کش��اورزی و همچنین ستاد تنظیم بازار است؛ 
همچنی��ن تعیین نرخ ع��وارض صادراتی در اختیار هی��أت وزیران بوده و 
اعطای اختیار مربوطه به یک وزارت نگران کننده ارزیابی می شود. در نهایت 
ش��ورای عالی بورس براساس قوانین باالدستی مسئول تعیین نحوه عرضه 

در بورس از جمله چارچوب قیمت پایه است.
تمرکز قدرت در اختیار یک دس��تگاه و روابط ناس��الم در کارکنان این 
وزارت با بخش خصوصی ب��ه ویژه زمانی که امتیازات مالی و رانت مطرح 
باشد، یکی از دغدغه های نهادهای نظارتی بوده و همواره نسبت به چنین 
رویه هایی هشدار نظارتی الزم داده شده است. تجربه اصرار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مبنی بر تخصیص براس��اس سامانه بهین یاب و اخالل در 
رقابت که به دلیل فساد در تعیین سهمیه بهین یابی موجب قاچاق گسترده 
و دستگیری متعدد دالالن سودجو شد، محتمل است با تصویب این طرح 
تکرار ش��ود که الزم اس��ت از همین ابتدا از تصویب آن جلوگیری ش��ود؛ 
همچنین عملکرد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه اندازی سامانه 
یکپارچه فروش خودرو و تشکیک در قرعه کشی و تحوه تخصیص، موجب 
خدشه جدی به سرمایه اجتماعی دولت شده است که نشان می دهد رویه 

ناصواب گذشته همچنان ادامه دارد.
در ابتدای س��ال جاری نیز تعیین عوارض خلق الس��اعه با عکس العمل 
صنایع مواجه شد که منجر به عقب نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ش��د و در عمل اعتماد به توان کارشناسی دستگاه مذکور را متزلزل کرد. 
براس��اس مستندات گزارش شده، علی رغم مخالفت دولت با تصویب این 
طرح متاس��فانه مخالفت الزم توسط وزارت مذکور در کمیسیون به عمل 

نیامده است و الزم است طرح مذکور به منظور رفع برخی ابهامات از جمله 
برنامه دولت مبنی بر تفکی��ک دو وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت 
و همچنین مغایرت با اصول 60، 138 و 53 قانون اساس��ی به کمیسیون 
مربوطه ارجاع ش��ود. این در حالی اس��ت که مضرات و آسیب های »طرح 
تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کاالیی« عالوه بر 
اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع 
50 میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می کند و در تضاد با اصل 44 قانون 
اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طالیی 
و نیز تداعی کننده توزیع نادرس��ت و رانتخوار ارز 4200 می باشد، تصویب 
و اجرای آن در تضاد با ش��عار دولت عدالت محور سیزدهم و حضور رئیس 
جمهور محترم جناب آقای رئیس��ی در تاالر شیش��ه ای و حمایت شخص 
ایشان از سازوکار بازار سرمایه می باشد. به همین دلیل هم هست که دولت 
محترم سیزدهم طی نامه ش��ماره 56425 /60002 مورخ 1401/04/07 
ک��ه به امضای جناب آقای دکتر مخبر مع��اون اول محترم رئیس جمهور 
رس��یده اس��ت، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارای��ی و معاونت امور 
مجلس رئیس جمهور اعالم داش��ته: »طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول 
الزام به عرضه در بورس های کاالیی، در جلسه 1401/04/05هیأت وزیران 

مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد.«
فعاالن بورس در پایان این نامه از کمیسیون اصل 90 درخواست کردند 
جلسه ای با محوریت کمیسیون اصل 90 مجلس و با حضور وزرای محترم 
صنایع و اقتصاد، روس��ای محترم کمیسیون های صنایع و اقتصاد مجلس، 
مدیران و کارشناس��ان بازار سرمایه برای بررسی زوایا و مشکالت مختلف 

این طرح و آسیب شناسی آن برگزار شود.

فعاالنبازارسرمایهخواستارورودکمیسیوناصل۹0مجلسشدند
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علیزاده خاطرنش��ان کرد اوالً دولت باید خودش را از صنعت خودرو 
بیرون بکشد. البته باید مراقب باشیم که واگذاری های اصل 44 سابق 
که غارتگری را تسهیل کرد، تکرار نشود. نورچشمی هایی که با رابطه 
در این صنعت حضور دارند، باید کنار گذاش��ته شوند و صنعت جدید 
مستقل و قوی ظاهر شود. به گزارش تابناک اقتصادی، دنیای اقتصاد 
پویایی  دارد که باعث جذابیتش شده است. در همین ارتباط، شاهدیم 
که امروزه حجم سرمایه و اندازه  بازار جای خود را به دانش و فناوری 
داده اس��ت؛ اینکه در دنیای معاصر شما چقدر سرمایه داشته باشید، 
مهمترین عامل برای موفقیت به شمار نمی رود، بلکه موضوع مهم این 
اس��ت که چقدر از دانش فنی برخوردارید.  در همین ارتباط واژگانی 
همچون اقتصاد دانش بنیان مطرح شده که به معنای کاربردی کردن 
دانش و استفاده  موثرتر از آن در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه ی 

بهره برداری از منابع تولیدی در جهت ارتقای تولید ملی است.
 به نظر می رس��د اقتصاد دانش بنیان که در نهایت به تقویت تولید 
ملی منجر می شود در هماهنگی کامل با تحقق شعار حمایت از کاالی 

ایرانی است.
 علیزاده برمی با اش��اره به اینکه در حال حاضر متاس��فانه بسیاری 
از صنای��ع ما بهره وری پایینی دارند، تصریح کرد: با توجه به ش��رایط 
فعلی، شرکت های ما قدرت رقابت با رقبا را در بازار ندارند و به سمت 
ورشکستگی می روند. مشابه محصوالت این شرکت ها در جا های دیگر 
ب��ا هزینه  کمتر و کیفیت بهتر در دس��ترس اس��ت و بازار ها را قبضه 
کرده اند. مثال های مختلفی را در این زمینه می توانیم داش��ته باشیم. 

در صنعت خودرو، فوالد، آهن و دیگر صنایع چنین شرایطی داریم.
 وی افزود: امکان ادامه  کار به این روال وجود ندارد و بعد از مدتی از 
گردونه  رقابت جا می مانیم و عوارض مختلفی گریبانگیر کشور می شود. 
راه حل این اس��ت که صنایع ما به س��مت دانش بنیان شدن حرکت 
کنن��د. به ای��ن معنا که عده ای متخصص، متعه��د و عالم باید به این 
بررس��ی بپردازند که چطور می ش��ود از هزینه های شرکت ها کم و به 

بهره وری آنها اضافه کنیم.
 این می تواند موضوع موثری در بازار رقابتی فعلی باشد و فرمایشات 
مقام معظم رهبری نیز در همین راس��تا است که شرکت ها به سمت 
اس��تفاده از دانش گام بردارند. تمامی شرکت ها از نمونه های کوچک 
گرفته تا صنایع بزرگ می توانند از دانش فنی بهره الزم را ببرند و در 

بازار حرفی برای گفتن داشته باشند.
 به گفته  این عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس، صنعت خودرو 
یکس��ری پیش��نیاز ها دارد و بعد موضوع دانش بنیان ش��دنش مطرح 
می ش��ود. این صنعت متاسفانه حیاط خلوت دولت هاست و به محلی 
برای رانت خواری تبدیل ش��ده اس��ت. همچنین این صنعت فضایی 
برای جوالن دادن نزدیکان مس��ئوالن مختلف اس��ت. به این ترتیب، 

هزینه های سربار این صنعت به شدت افزایش یافته است.
 از آنجا که دولت ها در این صنایع دس��ت اندازی دارند، صنایع مورد 
بحث نمی توانند روی پای خودش��ان بایستند. از طرف دیگر، دولت ها 
ب��ه حفظ انحصار در این صنای��ع پرداخته اند و نتیجه اش یک صنعت 
خودروی بی کیفیت اس��ت ک��ه به هیچ وجه نمی توان��د با نمونه های 

خارجی متوسط و پایین رقابت کند.
 علیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: اوالً دولت باید خودش را از صنعت 
خودرو بیرون بکشد. البته باید مراقب باشیم که واگذاری های اصل 44 
س��ابق که غارتگری را تس��هیل کرد، تکرار نشود. نورچشمی هایی که 
در رابطه با این صنعت حضور دارند باید کنار گذاشته شوند و صنعت 

جدید مستقل و قوی ظاهر شود.
 بع��د از اینکه این اتفاق افتاد، صاحبان این صنایع می دانند که اگر 
بخواهن��د در میدان رقابت بمانند، باید دانش بنیان ش��وند. امیدواریم 
صنعت خودرو به بخش خصوصی متعهد و متخصص واگذار ش��ود تا 

زمینه برای دانش بنیان شدن آن پدید بیاید.

نماگربازارسهام

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تیراژ و تورم را دو 
عامل اثرگذار بر قیمت خودرو دانس��ت و گف��ت تورم به عنوان یک عامل 
محیطی کالن تحت اراده بنگاه های اقتصادی نیس��ت و دولت می بایست 
پاسخگو باش��د، اما تیراژ به خودروس��از بازمی گردد و تحت تاثیر عواملی 

اتفاق می افتد.
آرمان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: به طور 
پیشفرض با وجود تورم افزایش قیمت خودرو غیرقابل اجتناب است به این 
دلیل که عامل تورم بر روی بهای نهاده های تولید ش��امل انرژی، قطعات، 

تجهیزات، مواد اولیه و نیروی انسانی اثرگذار است.
وی در ادامه به بحث تیراژ اش��اره ک��رد و افزود: زمانی که هدف کاهش 

قیمت خودرو است می بایست سعی بر این باشد که با توجه به امکانات و 
ظرفیت های تولید، تمام پتانسیل های خطوط تولید را زیر بار تولید ببریم و 
تا این امر محقق نشود قیمت تمام شده هر واحد خودرو نه تنها کاهش را 

تجربه نخواهد کرد بلکه افزایش می یابد.
عض��و هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران گفت: بنابراین 
تی��راژ و تورم دو بخش اثرگ��ذار بر قیمت خودرو اس��ت. تورم یک عامل 
محیطی کالن محسوب می شود که تحت اراده و اختیار خودروساز و بنگاه 
اقتصادی نیست و دولت می بایست در این ارتباط پاسخگو باشد، اما تیراژ به 

خودروساز بازمی گردد و آن نیز تحت تاثیر عواملی اتفاق می افتد.
خالقی تامی��ن مواد اولیه موردنیاز از بهترین منابع تامین را نیز موثر بر 

قیمت تمام ش��ده دانس��ت و ادامه داد: تحریم بر سورس های تامین مواد 
اولیه و تجهیزات اثرگذار اس��ت به طوری که موجب می شود تولیدکننده 
نتواند ملزومات موردنیاز تولید را از منابع متعدد با بهترین قیمت و کیفیت 
تامین نماید و تحمیل منابع محدود تامین، تولیدکننده را از شرایط رقابتی 

دور می سازد.
وی در پای��ان ب��ه بحث تامین نقدینگی اش��اره و خاطرنش��ان کرد: در 
ش��رایطی که هزینه تامین نقدینگی برای چرخش یک بنگاه اقتصادی در 
داخل کشور نسبت به سایر رقبا باال است از جمله بازپرداخت 18 درصدی 
سود تسهیالت، تفاوت فاحش در تامین نقدینگی، هزینه سربار تولید را به 

یک قطعه ساز و خودروساز تحمیل می کند.

تیراژ و تورم؛ 2 عامل اساسی در افزایش قیمت خودرو

 منوچهر منطقی درخصوص آخرین وضعیت تولید خودروی اقتصادی، 
اظهار کرد ک��ه به دنبال تاکید رئیس جمهور بر تولید خودروی اقتصادی 
و همچنی��ن تقاض��ای نیمی از خری��داران خودرو برای ای��ن خودروهای 
ک��م هزین��ه، وزارت صمت تصمیم گرفت تا عالوه ب��ر واردات خودروهای 
اقتصادی، خودروس��ازان داخلی هم برای تولید این خودروها برنامه ریزی 
داش��ته باشند و از اویل مرداد 1401 نخستین خودروهای اقتصادی تولید 
داخل را رونمایی کنند. وی س��ه مس��یر را برای تامین خودروی اقتصادی 
عنوان کرد و گفت: نخس��تین مس��یر تولید خودروهای اقتصادی داخلی 
است که خودروس��ازان این امر را محقق می کنند؛ دومین راه پیشنهادی 
طراحی محصول اقتصادی از س��وی خودروس��ازهای بزرگ خارجی است 
تا نمونه طراحی ش��ده در داخل کش��ور تولید کنیم و مسیر سوم واردات 
همراه با همکاری با س��ایر خودروس��ازهای جهانی است ضمن اینکه ما از 
همه ظرفیت ها برای تولید خودروهای اقتصادی استفاده می کنیم.  منطقی 
در مورد آیین نامه واردات خودرو نیز گفت: این آیین نامه تدوین شده و در 

دس��ت بررسی توس��ط هیأت دولت است تا آن را ابالغ کند و البته قبل از 
اجرا ما با صنعتگران و واردکنندگان، جلسه توجیهی برگزار خواهیم کرد. 
در آیین نامه تدوین شده، واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست 
همچنین برای خودروهای اقتصادی مشوق هایی در نظر گرفته شده است 
به عنوان مثال از بین پنج محصول اگر یک محصول تقاضای 50 درصدی 
داش��ته باشد برای آن محصول مشوقی تعیین می شود که با قیمت نهایی 

پایین تری به دست مصرف کننده برسد.
همچنین، محدودیتی برای واردات تعیین نشده و شاخص های فنی مانند 

خدمات پس از فروش و قابلیت های محصول در نظر گرفته شده است.
گفتنی اس��ت، واردکنندگان باید از کشورهایی که خودروهای به روزی 
دارن��د، واردات را انجام دهند. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در 
پایان، واردات خودرو را عامل ارتقای صنعت داخلی دانست و گفت: اجرایی 
شدن این آیین نامه منوط به مصوبه هیأت دولت است ضمن اینکه براساس 

برنامه ریزی صورت گرفته تا شهریور 1401 واردات خودرو انجام می شود.

آخرینوضعیتورودخودروهایاقتصادیبهبازار
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کار کردن در دنیای فروش می تواند فشار روحی بسیار زیادی برای افراد 
به همراه داش��ته باش��د. این امر در برخی از م��وارد حتی توانایی فعالیت 
روزمره را نیز از کارآفرینان گرفته و شرایط روحی بسیار دشواری برای شان 
به همراه خواهد داشت. نکته مهم اینکه اگر شما به دنبال تقویت وضعیت 
روحی تان در دنیای کس��ب و کار نباش��ید، خیلی زود از نظر ذهنی دیگر 
توانایی ادامه کار را نخواهید داش��ت. حوزه فروش به دلیل حساسیت های 
ب��اال و انتظارات فزاینده کارآفرینان همیش��ه یکی از بخش های مهم برای 
فعالیت کاری محسوب می شود. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف کمک کرده و موقعیت شما را نیز به طور 

چشمگیری توسعه دهد. 
هرچه شما بیشتر به فکر سالمت روحی خودتان باشید، در عرصه کسب 
و کار حض��ور طوالنی تری پیدا خواهید کرد. این امر می تواند برای ش��ما 
ب��ه مثابه یک امر مهم در راس��تای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و 
دستیابی به موفقیت کاری محسوب شود. این روزها بسیاری از کارآفرینان 
به سادگی هرچه تمام تر در بازار با مشکالت اساسی رو به رو می شوند. این 
نکته برای ش��ما مشکالت متعددی به همراه داشته و حتی شانس تان در 

این میان را نیز به طور چشمگیری کاهش می دهد. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین ن��کات برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف براس��اس روش مرب��وط به حفظ و 
تقویت س��المت روحی اس��ت. شما به عنوان یک فروش��نده با استفاده از 
این تکنیک ها نه تنها توانایی تان برای اثرگذاری بر روی مش��تریان بیشتر 
می ش��ود، بلکه در یک بازه زمانی طوالنی می توانید به خوبی با همکاران و 

مقامات باالدستی شرکت نیز تعامل داشته باشید. 
اگر شما هم به طور مداوم در عرصه فروش زیر فشار کاری باالیی هستید، 
بای��د از توصیه های مورد بحث در ای��ن مقاله به خوبی برای بهبود کارتان 
سود ببرید. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و موقعیت تان را نیز بهبود بخشد. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این راستا را مورد ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد. 
نفسعمیقبکشید

نفس عمیق می تواند برای ش��ما کاربردهای زیادی داش��ته باشد. وقتی 
ش��ما تنفس منظم و عمیقی نداشته باش��ید، خیلی زود بدن تان به فشار 
عصب��ی واکن��ش نش��ان داده و در بازه های زمانی طوالن��ی توانایی کار با 
کیفیت باال را از دس��ت می دهید. این امر می تواند برای ش��ما دردسرهای 
زیادی به همراه داش��ته حتی توانایی تان در بازار را نیز به ش��دت کاهش 
دهد. بس��یاری از کارآفرینان با مشکالت عصبی زیادی دست و پنجه نرم 
می کنند. هرچه باشد فعالیت در بازار با هزاران برند مشابه و مستعد کسب 
جایگاه ش��ما به هیچ روی ساده نیست. درست به همین دلیل اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، باید عملکردی متمایز 
داش��ته باشید. این خودش می تواند نوعی اس��ترس فزاینده برای شما به 

همراه داشته و توانایی تان را کاهش دهد. 
ی��ک تنفس عمیق برای مدت زمانی مش��خص در ط��ول روز می تواند 
وضعیت شما از نظر عصبی را به خوبی بهبود بخشد. یادتان باشد شما برای 
رفع اس��ترس یا مشکالت روحی نمی توانید از راهکارهای عجیب استفاده 
کرده یا منتظر کمک های غیرطبیعی باش��ید. خودتان باید اول از همه به 
وضعیت تان رس��یدگی کرده و به دنبال بهبود شرایط کاری تان باشید، در 
غیر این صورت خیلی زود توانایی و انگیزه الزم در این میان را از دس��ت 

می دهید. 
تنفس عمیق در طول روز می تواند جزو برنامه س��اده و کاربردی ش��ما 
باشد. این امر می تواند به شما کمک زیادی کرده و شانس تان برای تجربه 
یک روز کاری عالی را افزایش دهد. درست به همین دلیل شما می توانید 
کارتان را با استفاده از چنین برنامه ای توسعه داده و به خوبی دنبال نمایید. 

پیداکردنراهنماییوحمایتمناسب
در ش��رکت ها اغلب اوقات مدیران ارش��د در صورتی که فروش��ندگان 
مشکالت شان را بیان کنند، به خوبی با آنها همکاری کرده و حتی در تالش 
برای رفع مش��کالت ش��ان خواهند بود. این امر می تواند فرهنگ حمایت 
س��ازمانی را به خوبی نشان دهد. نکته مهم اینکه شما برای جلب حمایت 
طرف مقابل نیاز به بیان دقیق مشکل تان دارید، در غیر این صورت شاید 
هرگز کسی به سراغ شما نیامده و توانایی تان در این میان نیز به طور مداوم 
کاهش پیدا کند. درست به همین خاطر شما باید همیشه تجربه تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای توسعه دهید. 
این امر می تواند به شما برای بهبود وضعیت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف کمک کند. 
اس��تفاده از کمک های افراد حرفه ای در ش��رکت یا حتی پیروی از آن 
می تواند تجربه بس��یار خوبی باشد. این امر به شما کمک می کند تا افراد 
ماهر در حوزه کاری تان را شناس��ایی ک��رده و حتی در صورت نیاز از آنها 
برای کسب موقعیت بهتر در دنیای کسب و کار کمک بگیرید. یادتان باشد 
شما در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می توانید همیشه بر روی 
اس��تفاده از تجربه افراد بازنشس��ته در عرصه فروش حساب کنید. این امر 
شما را با منبع بسیار مهمی از اطالعات رو به رو می سازد. نکته مهم دیگر 
اینکه اس��تفاده از همفکری فروشندگان دیگر در شرکت می تواند به شما 
توصیه های طالیی عرضه کند. درس��ت به همین دلیل باید همیشه برای 
اس��تفاده از توصیه های دیگران آمادگی الزم را نش��ان دهید. در غیر این 
صورت خیلی زود ش��رایط تان دشوار ش��ده و از نظر روحی راهکاری برای 

تقویت اوضاع تان نخواهید داشت. 
تمرینمدیتیشن

مدیتیشن به مجموعه ای از حرکات یا حتی شیوه های تمرکز اشاره دارد 
که اعصاب و روان ش��ما را راحت می کند. ای��ن امر برای افرادی که تحت 
فشار کاری زیادی فعالیت دارند، نکته بسیار مهمی محسوب می شود. وقتی 
شما فشار عصبی زیادی دارید، در طول روز ذهن تان به طور مداوم درگیر 
خواهد بود. بدیهی اس��ت در چنین ش��رایطی توانایی الزم برای تمرکز بر 
روی کارتان را نداش��ته و شیوه فعالیت تان به طور قابل مالحظه ای بهبود 
پیدا نمی کند. در این صورت ش��ما می توانید به خوبی کارتان را با ش��روع 
تمرین های مدیتیش��ن بهبود بخشید. این امر به شما فرصت خوبی برای 

شناسایی دغدغه های تان و رهایی از آنها می دهد. 
یادتان باش��د فکر و خیال نباید ش��ما را از فعالیت کاری مفید بازدارد. 

این امر می تواند برای ش��ما به مثابه یک تهدید مهم بوده و در بلندمدت 
توانایی تان را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. یادتان باش��د در دنیای 
امروز اگر ش��ما به دنبال بهینه س��ازی کارتان هستید، می توانید به خوبی 
وضعیت تان را تغییر داده و به سوی فعالیت کاری بهتر بروید. کمی تمرین 
مدیتیش��ن در این میان به شما کمک زیادی خواهد کرد. یادتان باشد در 
دنیای امروز بس��یاری از افراد حتی در کالس های مدیتیش��ن نیز شرکت 
می کنن��د. البته ش��ما در صورت فقدان زمان مفی��د می توانید در عمل از 

ویدئوهای آموزشی یا اپ های مختلف سود ببرید. 
استفادهازتراپی

تراپی یکی از خدمات رایج برای سالمت روحی و روانی افراد در سراسر 
دنیا محسوب می شود. این روزها تراپیست های مختلفی در قالب روانشناس 
یا روانپزشک آماده ارائه خدمات حرفه ای به مراجعه کنندگان هستند. این 
امر می تواند شما را از شر بسیاری دغدغه ها و فشارهای روانی راحت کند. 
یادتان باش��د فعالیت به عنوان یک فروشنده همیشه با فشار و همچنین 
دغدغه های زیادی رو به رو است. برخی از افراد وقتی فشار روانی شان زیاد 
می شود، به طور ناخودآگاه واکنش های نامناسبی نشان می دهند. این امر 
می توان��د نوعی عصبانیت بیش از اندازه در محیط کار یا حتی تالش برای 
قطع همکاری با دیگران باش��د. در نتیجه بس��یاری از افراد برای پرهیز از 

چنین واکنش هایی خیلی زود به تراپیست مراجعه می کنند. 
این روزها تراپیس��ت ها ب��رای کارآفرین��ان روش های ت��ازه ای در نظر 
گرفته اند. این امر می تواند به شما امیدواری الزم برای تعامل با این دسته از 
افراد را بدهد. درست به همین خاطر باید همیشه آماده استفاده از چنین 
خدماتی برای خودتان باشید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت الزم 
برای تاثیرگذاری بر روی کیفیت کاری و کسب فروش باال را نداشته باشید. 
بدون ش��ک برای کس��انی که تا به حال از خدمات تراپی سود نبرده اند، 
ش��روع این فرآیند می تواند عجیب یا حتی سخت باشد. نکته مهم در این 
میان تحقیق و پرس و جو درباره تراپیست مورد نظر و اطمینان از توانایی 
وی برای کمک کردن به وضعیت روحی تان است. از این مرحله به بعد شما 
می توانید به سادگی هرچه تمام تر کارتان را پیش برده و به خوبی بر روی 

مخاطب هدف تاثیر بگذارید. 
شاید گاهی اوقات شما در یک شرکت نامناسب مشغول فعالیت هستید. 
بس��یاری از فروش��ندگان به تنهایی توانایی ارزیابی وضعیت کاری شان و 
تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را ندارید. این امر می تواند برای 
شما دردس��رهای زیادی به همراه داشته و حتی شرایط تان را نیز به طور 
قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. یک تراپیست یا حتی مشاور خوب 
در چنین ش��رایطی به شما برای بهبود وضعیت عملکردتان کمک باالیی 
خواهد کرد. درست به همین دلیل باید همیشه نسبت به بهبود شرایط تان 
در زمینه همکاری با تراپیس��ت ها توجه نشان دهید. این امر در بلندمدت 
از شما فردی با توانایی های روحی و روانی باال و همچنین توانایی ارزیابی 

درست شرایط خواهد ساخت. 
استفادهازکتابهایمناسب

کتاب و کتابخوانی یک��ی از تفریح های مهم برای مردم در طول قرن ها 
محسوب می شود. این امر می تواند فشار روحی و روانی را از شما دور کرده 
و وضعیت تان را به خوبی توسعه دهد. بسیاری از افراد روزانه زمانی را برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف اختصاص می دهند. این امر می تواند 
برای شما جذابیت زیادی به همراه داشته و توانایی تان را نیز به طور قابل 
توجهی افزایش دهد. یادتان باشد شما برای بهبود شرایط تان باید همیشه 
کتاب های مناسب با سلیقه تان را استفاده نمایید، در غیر این صورت حتی 

مطالعه کتاب نیز برای تان دردسرساز می شود. 
یکی از توصیه های روانش��ناختی برای کاهش استرس در محیط کاری 
مربوط به استفاده از کتاب های رنگ آمیزی مخصوص بزرگساالن است. این 
امر ش��اید در نگاه نخست بس��یار عجیب به نظر برسد، اما از نظر تکنیکی 
می تواند به ش��ما برای کاهش اس��ترس و حتی دغدغه های ذهنی کمک 

نماید. نتیجه امر اینکه شما می توانید بدون دردسر اضافه شانس تان برای 
داشتن یک ذهن بازتر و همچنین کاهش دغدغه های تان امتحان کنید. 

یادتان باش��د هر تمرینی در عرصه کس��ب و کار باید به طور درست و 
اصولی دنبال ش��ود. درس��ت به همین دلیل شما نمی توانید همین طوری 
شروع به مطالعه کتاب کرده و انتظار دریافت بازخورد خوب از نظر روانی 
را داشته باشید. مشورت با برخی از افراد با تجربه در این میان می تواند کار 
ش��ما را به خوبی بهبود بخشد. یادتان باشد در دنیای امروز برخی از افراد 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مشکالت زیادی دارند. این امر در 
حوزه فروش موجب از دست رفتن موقعیت شما در کوتاه ترین زمان ممکن 
می شود. استفاده از کتاب های رنگ آمیزی بزرگساالن به شما برای کاهش 

دغدغه ها و بهبود وضعیت کاری تان کمک شایانی خواهد کرد. 
تنظیمخوابمناسب

خواب یکی از مهمترین نکات برای کس��ب سالمت جسمی و همچنین 
روحی اس��ت. برای بس��یاری از افراد صرف استفاده از یک تمرین مناسب 
ورزش��ی به معنای تقویت توانایی شان اس��ت. البته در این میان شما نیاز 
به اس��تفاده از خواب مناسب نیز دارید، در غیر این صورت در ساعت های 
کاری به طور مداوم بی حوصله و ناتوان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان خواهید بود. یادتان نرود در دنیای امروز بس��یاری از کارآفرینان 
صرفا به دلیل کمبود خواب حوصله اندکی داشته و توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب  شان را از دست می دهد. 
یک برنامه درس��ت و دقیق برای خواب می تواند به ش��ما کمک بسیار 
زیادی نماید. این برنامه ش��ما را بدل به یکی از افراد پرانرژی در محل کار 
ک��رده و هرگونه فکر و خیال بی خودی را از ش��ما دور می کند. همچنین 
وقتی ش��ما خواب درس��تی داشته باش��ید، به طور طبیعی توانایی بهبود 
وضعیت تان از نظر تحمل فشار روانی نیز بیشتر می شود. درست به همین 
دلیل ش��ما باید همیش��ه برای بهبود کارتان این نکات را در نظر داش��ته 
باشید، در غیر این صورت هر چقدر هم که در بازار تالش کنید، بدون یک 
خواب درست هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا نکرده 
و کارتان به طور مداوم بدتر می ش��ود. این امر در بسیاری از موارد موجب 
ناتوانی فروش��ندگان برای ادامه کار شده و حتی نظر مدیران را نیز نسبت 

به شما تغییر می دهد. 
استفادهازتمرینورزشی

ورزش یکی از نکات مهم برای کس��ب س��المت روحی در دنیای امروز 
محس��وب می ش��ود. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک زیادی نماید. وقتی ش��ما انرژی تان را به طور کامل 
تخلی��ه نمایید، فکرتان نیز به طور طبیعی آزادتر خواهد بود. بس��یاری از 
فروش��ندگان س��اعت های کاری بی نهایت عجیبی برای خودشان تدارک 
می بینند. این ام��ر موجب ناتوانی برای هرگونه فعالی��ت کاری در دنیای 
کسب و کار شده و سطح توانایی های افراد را نیز به سرعت کاهش می دهد. 
شما به عنوان یک کارآفرین حرفه ای باید همیشه به دنبال استفاده از زمان 

در دسترس تان به طور دقیق باشید. 
فقط کار کردن در بازار نمی تواند به شما برای بهبود وضعیت تان کمک 
کند. این امر باید در کنار سایر فعالیت های مناسب قرار گیرد، در غیر این 
صورت شما هرگز توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

را پیدا نکرده و اوضاع تان به طور قابل مالحظه ای بدتر از هر زمان دیگری 
می ش��ود.  فعالیت ورزشی در یک باش��گاه یا اندکی پیاده روی می تواند به 
ش��ما کمک ش��ایانی برای بهبود کارتان نماید. این امر ش��ما را در کانون 
توج��ه کارآفرینان قرار داده و موقعیت کاری تان را نیز بهبود می بخش��د. 
یادتان باش��د در دنیای امروز برخی از کارآفرینان به طور مداوم مشکالتی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان دارن��د. این امر در برخی از 
مواقع نتیجه کار بیش از اندازه است. درست به همین خاطر باید اندکی از 
زمان تان را به فعالیت متمایز از کار اختصاص دهید. چنین امری به ش��ما 

کمک شایانی برای فعالیت کاری درست و دقیق خواهد کرد. 
ش��اید برخی از کارآفرینان یا حتی فروشندگان زمان الزم برای فعالیت 
ورزش��ی در یک باش��گاه را نداشته باشند. شاید هم ش��ما از نظر مالی در 
ش��رایط دش��واری باش��ید. در این صورت اندکی فعالیت ورزشی در قالب 
پیاده روی می تواند ایده خوبی باشد. اگر در این میان برخی از همکاران تان 
را نی��ز با خودتان هم��راه کنید، یکی از بهترین تجربه ه��ای کاری دنیا را 
خواهید داش��ت. این امر در بس��یاری از مواقع به ش��ما برای بهبود سطح 
تعامل با دیگران کمک کرده و کارتان را نیز بی نهایت بهینه سازی می کند. 

استفادهازرژیممناسب
رژیم مناسب به معنای کم خوردن نیست. شما به عنوان یک فروشنده 
اصال نی��ازی به کاهش وزن ندارید. با این حال اس��تفاده از مواد خوراکی 
س��الم و طبیعی می تواند توانایی های ذهنی شما را بهبود بخشد. اگر شما 
همیش��ه از غذاهای ناسالم اس��تفاده کنید، به مرور زمان توانایی تان برای 
فعالی��ت کاری پرانرژی کاهش پیدا می کند. این امر نوعی واکنش طبیعی 
بدن به مصرف مداوم مواد غذایی ناس��الم اس��ت. به هر حال میان افرادی 
با رژیم های کامال س��الم و کس��انی که به طور مداوم فس��ت فود مصرف 
می کنند، تفاوت های معناداری وجود دارد. درست به همین دلیل شما باید 
خودتان را برای فعالیت کاری به طور درست و هماهنگی آماده نمایید، در 
غیر این صورت شاید هرگز توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را پیدا نکنید.  یادتان باشد یک رژیم استاندارد باید تعریف دقیق و 
مشخصی داشته باشد. امروزه س��ایت ها و اپ های بسیار زیادی برای ارائه 
رژیم های درس��ت فعالیت دارند. شما می توانید به سادگی از این سایت ها 
ب��رای بهبود کارتان اس��تفاده کنید. در این صورت دیگر مش��کلی از نظر 

فعالیت درست در عرصه کسب و کار نخواهید داشت. 
تناس��ب اندام، نه ب��ه معنای حرف��ه ای و قهرمان��ی اش، می تواند برای 
کارآفرینان و به ویژه فروشندگان مفید باشد. یادتان نرود هنوز هم بسیاری 
از فروش ها در عرصه کس��ب و کار به طور حضوری صورت می گیرد. پس 
اگر ش��ما توانایی مالقات با خریداران در قالب ظاهری آراس��ته را داش��ته 

باشید، می توانید وضعیت تان را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشید. 
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اخبار

نصب 2 دستگاه بریکر در پست فوق توزیع مارون 1 برای پایداری برق 
روستاهای غیزانیه

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان از نصب 2 دســتگاه بریگر به همراه باس بار 33 کیلوولت 
در پست برق مارون 1 این شرکت برای افزایش پایداری برق روستاهای منطقه 
غیزانیه اهواز خبر داد. رضا محمدیان بیان کرد: در پست برق فوق توزیع مارون 
1 این شــرکت به ظرفیت 57 مگاولت آمپر، 2 دســتگاه بریکر جدید به همراه 
تجهیزات مربوطه و باس بار 33 کیلوولت برای تقویت برق روســتاهای منطقه 
غیزانیه اهواز نصب و برق دار شد. وی افزود: با این اقدام برق روستاهای غیزانیه، 
نزهه و 70 روستای دیگر با تصحیح افت ولتاژی که انجام شد، به پایداری رسید و 

از تکرار خاموشی های ناخواسته جلوگیری شد. مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: نصب این 
2 دستگاه بریکر و باس بار باعث جداسازی بار و کاهش حوادث در برق این مناطق خواهد شد و امکان مانور در شبکه توزیع اهواز را فراهم 
می کند. محمدیان ارزش سرمایه گذاری این پروژه را حدود 45 میلیارد ریال اعالم کرد. شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و 

انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

پروژه های بنیاد مسکن در استان بوشهر تسریع می شود
پروژه های بنیاد مسکن در استان بوشهر تسریع می شود بسته هستند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد 
مسکن استان بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: طرح نهضت ملی 
مسکن از مهمترین پروژه های بنیاد مسکن در استان بوشهر است. علیرضا مقدم 
در نشست با بازرس کل این استان بوشهر با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت 
گرفته در سطح روستاها و شهرها توسط بنیاد مسکن، طرح نهضت ملی مسکن 
را از مهمترین پروژه های این بنیاد در اســتان بوشهر عنوان کرد. مدیرکل بنیاد 
مسکن استان بوشهر افزود: بر اساس سیاست گذاری انجام شده در بیشتر شهرهای 
کوچک استان بنا به موقعیت زمین ها به صورت انفرادی در قالب قطعه های 150 و 
1۶0 متری در اختیار مردم قرار گرفته می شود تا به سلیقه و متناسب با توان خود 

نسبت به ساخت اقدام کنند. وی یادآور شد: این افراد می توانند برای ساخت زمین های خود از تسهیالت جهش تولید مسکن 300 میلیون 
تومانی با سود 1۸ درصد و یا تسهیالت 200 میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی استفاده کنند و صاحب خانه شوند.

جلسه شورای اداری پست استان گیالن برگزار گردید 
رشت- خبرنگار فرصت امروز: جلسه شورای اداری پست استان گیالن ، 
با حضور سرپرســت اداره کل پست استان گیالن ، معاونین ، روسای واحدهای 
ستادی و اجرایی در سالن کنفرانس اداره کل پست استان گیالن برگزار گردید . 
به گزارش روابط عمومی پست استان گیالن، محمد حسین هوشنگی سرپرست 
اداره کل پست استان گیالن ضمن اشاره به شاخص ها کمی و کیفی به شفافیت 
در مســائل کاری اشاره نمود و افزود : با توجه به اینکه پست گیالن از پرسنل 
توانمند و متخصصی برخوردار می باشد در سنجه های کیفیت بایستی به رتبه 
های در خور اســتان دست یابیم . وی در ادامه خواستار نظارت و پیگیری الزم 

برای کنترل ارائه خدمات پستی با هدف ارتقاء سطح کیفیت مرسوالت پستی و شاخصهای BSC و شاخصهای مربوط به ترافیک و درآمد 
، هزینه و وصول مطالبات ارائه خدمات پستی از سازمانها و شناسائی بازارهای جدید و جذب آن در سطح ادارات پست شهرستانها گردید . 
محمد حسین هوشنگی بر جانشین پروری کارکنان در تمامی سطوح ، شفاف سازی شرایط احتساب مدارک تحصیلی ، ردیفهای سازمانی 
، گردش شغلی و ضرورت مشارکت میدانی و عملی رؤسای ادارات در انجام امور مربوطه تاکید نمود . در پایان شهرستانها به ترتیب به بیان 

نقطه نظرات و مشکالت خود در سطح شهرستان پرداختند .

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اسالمشهر عنوان کرد
ضرورت پیگیری جهت رفع مشکالت زیست محیطی ناشی از پسماندهای شهری

اسالمشهر- سحر عمروانی : رییس کمیسیون خدمات شهری شورای 
شهر از پیگیری جدی این کمیسیون در خصوص موضوع عدم جانمایی محل 
تخلیه پسماندها و معضالت زیست محیطی ناشی از آن خبر داد. به گزارش مرکز 
ارتباطات شهرداری اسالمشهر، داود حورزاده رئیس کمیسیون خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر در این خصوص اظهار داشت: موضوع نخاله و یا پسماندهای 
عمرانی و ســاختمانی در این روزها به یکی از مهمترین دغدغه های شــورای 
اســالمی شهر اسالمشهر و به خصوص کمیسیون خدمات شهری تبدیل شده 
است و برای رفع مشکالت بوجود آمده پیگیری های متعددی را هم داشتیم که 

متاسفانه هنوز به نتیجه مثبتی نرسیدیم. وی افزود: از آنجایی که بحث جانمایی گود و یا تعیین محل مناسبی برای دپو و دفن پسماندهای 
خانگی و یا پســماندهای عمرانی، از وظایف کمیته مدیریت پســماند است، به عنوان یک مطالبه برای حفظ و نگهداری محیط زیست و 
همچنین برای جلوگیری از مشکالت ناشی از این موضوع از اعضای این کمیته که تصمیم گیر نهایی هستند، خواستاریم تا هرچه سریعتر 
به یک اجماع نظری برسند تا تکلیف شهرداری و سازمان مدیریت پسماند در خصوص دفع این پسماندها روشن شود. رییس کمیسیون 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر گفت: اگر این کمیته نتواند به زودی در خصوص جانمایی دفن این پسماندها به نتیجه قطعی برسد، 
مشکالت بیشتری دامنگیر شهر خواهد شد که با اعتراض شهروندان اسالمشهری همراه خواهد بود. حور زاده در ادامه گفت: در حال حاضر 
به دلیل عدم وجود یک محل و یا گود مناسب برای دفن این پسماندها، حاشیه شهر و یا روستاها و به خصوص حریم جاده ها و رودخانه ها 
به محل نامناسبی برای تخلیه این پسماندها تبدیل شده است که قطعا در آینده نه چندان دور آسیب های جدی آن دامن محیط زیست 

و محیط زندگی شهروندان را خواهد گرفت. 

مدیر مخابرات منطقه مرکزی عنوان کرد:
مخابرات زیر ساخت امن شهر هوشمند

اراک- فرناز امیدی: نشســت تخصصی مشترک مخابرات منطقه مرکزی 
با اعضای شــورای اسالمی شــهر اراک با عنوان مخابرات زیر ساخت امن شهر 
هوشمند در مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد. به گزارش اداره روابط عمومی 
مخابرات منطقه مرکزی در این نشست  که با حضور کریمی شهردار کالنشهر 
اراک و میر نظامی رییس و دیگراعضای شــورای اسالمی شهر اراک برگزارشد، 
مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی با اشاره به اهمیت فناوری اطالعات 
در جامعه اظهار داشــت: زیر ساخت ارایه خدمات آموزشی،فرهنگی، اجتماعی 
وامنیتی در جامعه فناوری اطالعات است و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی 
بویژه شهرداری ها با مخابرات به عنوان متولی وتامین کننده این زیر ساخت ها 
می تواند ،موجبات بستر ســازی فیبر نوری و اجرای هوشمند سازی خدمات 
شهری را فراهم کند. مهندس لطفی افزود: مخابرات آماده است با تعامل و امضای 
تفاهمنامه مشــترک با شهرداری اراک  نهایت همکاری ومساعدت الزم را برای 

اجرای شبکه فیبر نوری به عنوان تامین کننده زیرساختهای ارتباطی الزم برای شهر هوشمند به عمل آورد. در ادامه این نشست دکتر 
کریمی شهردار اراک و دکتر میر نظامی رییس شورای اسالمی شهر اراک در رابطه با موضوع جلسه به ایراد سخن پرداختند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان: 
عقد قرارداد ۸۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژه های راه، مسکن و 

بازآفرینی شهری در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: در سه بخش راه، مسکن و  بازآفرینی شهری  از محل 
اعتبارات ملی و استانی سال 1400 تاکنون  حدود ۸0  ملیارد تومان قرارداد در استان  گلستان بسته شده است.مهندس مهدی ملک مدیر 
کل راه و شهرســازی استان گلستان در نشست بررسی وضعیت پروژه های حوزه راه، مسکن و بازآفرینی شهری در استان گلستان که با 
حضور دبیر مجمع نمایندگان و همچنین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و جمعی از پیمانکاران برگزار شد، اظهارکرد: 
از محل اعتبارات ملی و استانی سال 1400 شاهد تخصیص 155 میلیارد تومان اعتبار بودیم که نسبت به سال قبل از آن میزان تخصیص 
حدود ۸0 میلیارد تومان بود، 200 درصد رشد را تخصیص اعتبارات شاهد هستیم.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه حدود 75 
میلیارد تومان از این اعتبارات هنوز جذب نشده است، گفت: از این مبلغ 17 میلیارد تومان آن برای قیر از محل بازآفرینی شهری است که 
در 15 روز اخیر اخذ حواله آن انجام و به شهرداری های استان تحویل داده شده است تا آسفالت معابر در محله های هدف بازآفرینی شهری 
را آغاز کنند.وی با بیان اینکه در یکماه اخیر در بخش راه 7 قرارداد به مبلغ 55 میلیارد تومان اعتبار منعقد شده است، افزود: در سه بخش 

راه، مسکن و بازآفرینی شهری تاکنون ۸0 میلیارد تومان قرارداد بستیم.

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از تحقق 
جهش تولید در این واحد صنعتــی خبر داد و گفت: در مجموع تولید 
و فروش محصوالت پنجگانه این شــرکت شــامل متان، اتان، گاز مایع 
خام، گوگرد، میعانات گازی در طول سال گذشته به نسبت سنوات قبل 
افزایش چشمگیری داشته بطوریکه در طول سال گذشته شاهد افزایش 
بطور میانگین ۸۶ درصدی مجموع تولیدات پنجگانه این شرکت بوده ایم.
دکتر روح اله نوریان در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات 
استان از افزایش قابل توجه تولید محصوالت جانبی این شرکت در طول 
سال گذشته خبر داد و افزود: این شرکت ضمن توجه به پایداری تولید، 
توانسته است برای دومین سال پیاپی در زمینه افزایش تولید و فروش 
محصوالت جانبی خود، گام های مؤثری بردارد و نسبت به سال 1399 
میانگین تولید و فروش محصوالت پنجگانه این شرکت در سال گذشته 
نزدیک به ۸۶ درصد افزایش داشته است. وی با بیان اینکه تولید و فروش 
گاز مایع خام در ســال 1400 نســبت به سال ماقبل 21۶ درصد رشد 
داشته و این مهم در راستای تالش های مجموعه عملیاتی این پاالیشگاه 
محقق شده است، اظهار داشت: شرکت پاالیش گاز ایالم همسو با تأمین 
پایدار خوراک صنایع پایین دستی، تالش خود را در زمینه پایداری تولید 
این محصول دوچندان کرده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
به افزایش 5 درصدی تولید و فروش گوگرد و 2۸4 درصدی گاز اتان در 
سال گذشته به نسبت پارسال در این واحد صنعتی اشاره و تصریح کرد: 
گوگرد تولیدی این پاالیشگاه با خلوص 99.9۸ درصد از خالص ترین و 
با کیفیت ترین گوگردهای های تولیدی در سطح کشور است که عمده 
مصرف آن در صنایع داخلی است  و گاز اتان نیز به عنوان خوراک مصرفی 

در اختیار پتروشیمی ایالم قرار می گیرد.
نوریان از تزریق بیــش از یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 

به شــبکه سراسری در طول سال 1400 خبر داد و خاطرنشان کرد: در 
طول سال گذشته یک میلیون و 320 هزار بشکه میعانات گازی تولید و 
برای مصرف در واحد الفین پتروشیمی ایالم ارسال شده است. مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه ساالنه 130 هزار تن گاز اتان ، 230 
هزارتن گاز مایع خام، ۸0 هزارتن گوگرد و یک میلیون و 300 هزار بشکه 
میعانات گازی در این واحد صنعتی تولید می شــود، گفت: محصوالت 
اتان، میعانات گازی و گاز مایع خام به عنوان خوراک پتروشــیمی ایالم 
سبب اشتغالزایی هرچه بیشتر در استان شده و گاز اتان به عنوان یکی از 
تولیدات پنجگانه پاالیشگاه گاز ایالم با خلوص بیش از 99 درصد یکی از 
محصوالت ارزشمند این مجموعه است. نوریان با اشاره به اینکه قابلیت 
اطمینان پاالیشــگاه گاز ایالم در ماههای سرد سال گذشته از مرز 92 
درصد عبور کرده اســت، افزود: به منظور آمادگی برای فصل زمستان و 
افزایش قابلیت دسترســی این پاالیشگاه تعمیرات اساسی ساالنه طبق 
برنامه ریزی مصوب از پیش تعیین شده به صورت کامل انجام شده است. 
وی با بیان اینکه با انجام تعمیرات پیشگیرانه و پایش های دقیق شاهد 

افزایش قابلیت اطمینان این پاالیشــگاه به 99.2 درصد در فصل سرد 
امســال بودیم که این مهم سبب پایداری تولید و گازرسانی شده است، 
اظهار داشت: همچنین قابلیت اطمینان در شرکت های پاالیشی بیانگر 
میزان پایداری تجهیزات ردیف های گازی است که خوشبختانه در این 

واحد صنعتی این شاخص باالتر از هدف تعیین شده قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به اقدام های انجام شده همسو با 
افزایش قابلیت اطمینان این پاالیشگاه اشاره وتصریح  کرد: بهره برداری 
اثر بخش، انجام تعمیرات پیشگیرانه، دوره ای و اساسی، تحلیل ریشه ای 
خطاها، اجرای طرح های اصالحی و بازرسی مؤثر در کنار رعایت کامل 
اصول ایمنی از عوامل افزایش این شــاخص است. نوریان با بیان اینکه 
افزایش قابلیت اطمینان پاالیشگاه سبب تولید پایدار، بهره  ور و اثربخش 
و کاهش خطرها، هزینه ها و افزایش تولید محصوالت شده است، گفت: با 
راه اندازی فاز دوم این پاالیشگاه 50 درصد به تولیدات آن افزوده می شود 
و خوراک از ۶.۸  به 10.2میلیون مترمکعب می رسد و تولید محصوالت 
پنج گانــه 50 درصد افزایش می یابد. وی تاکید کرد: با تکمیل فاز2 یک 
واحــد تثبیت میعانات گازی به ظرفیــت ۶00 متر مکعب در روز، یک 
واحد شــیرین ســازی به ظرفیت 3.4 میلیون متر مکعب در روز، یک 
واحد استحصال گوگرد به ظرفیت 14۶ تن در روز به ظرفیت پاالیشگاه 
اضافه می شود. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه امور 
بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز ایران هر ساله بر اساس 
الگوهایی، شــرکتهای تابعه را مورد سنجش قرار می دهد، خاطرنشان 
کرد: در این دوره ارزیابی پاالیشــگاه گاز ایالم با امتیاز 97.5۶ امتیاز در 
رتبه نخست سالمت اداری قرار گرفته و این واحد صنعتی در برنامه های 
کالن خود همچنان بدنبال اجرای دقیق قوانین و مقررات بوده و در جهت 

ارتقای هرچه بیشتر سالمت  نظام اداری اهتمام ویژه ای دارد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی شهید 
باهنر و شرق هرمزگان از تخلیه و بارگیری بیش از 53 هزار تن کاال در 
بندر جاسک در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت نیز 

12 هزار تن کاال در بندر سیریک تخلیه و بارگیری شده است.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان، 
"حمیدرضا محمدحسینی تختی" با بیان اینکه جاسک به عنوان قلب 
تجارت مکران به عنوان یک بندر بین المللی در آینده نقش تعیین کننده 
ای در معادالت و همچنین مبادالت کاالیی خواهد داشت، افزود: سرمایه 
گذاری بنادر و دریانوردی در این بندر، حیاتی و ما بنا به وظایفی که داریم 

زمینه توسعه بیش از پیش آن را فراهم خواهیم کرد.
به گفته وی، عملیات تخلیه و بارگیری کشتی ها نیز در بندر  جاسک 

نشان دهنده نقش ویژه آن در مبادالت بین المللی است.
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه 

جاسک به دلیل فاصله اندک با کشور عمان از اهمیت زیادی برخوردار 
است. محمدحسینی در ادامه به عملیات تخلیه و بارگیری در بندر تیاب و 
سیریک اشاره کرد و گفت: در مدت زمان سه ماهه سال جاری 12 هزار و 

292  تن عملیات تخلیه و بارگیری در این بندر  به ثبت رسید که رشدی 
31۶ درصدی  را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

وی همچنین از رشد 1۸۶ درصدی عملیات  تخلیه و بارگیری در بندر 
تیاب خبر داد و گفت: در سه ماه نخست سال جاری 4 هزار و 59۸ تن 

کاال در این بندر جابجا شده است.
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان به حمل و نقل 
مسافری داخلی از طریق بنادر شهید حقانی و هرمز اشاره کرد و گفت: از 
ابتدای امسال تا پایان خرداد، 7۶0 هزار نفر مسافر به وسیله شناورهای 
مسافری از بندر شهید حقانی جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۸0 درصد رشد نشان می دهد.
محمدحسینی با اشاره به جابجایی مسافر از طریق بندر هرمز تصریح 
کرد: جابجایی مسافر در این بندر با ثبت آمار 290 هزار نفری رشد 147 

درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال قبل داشته است.

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : در جلسه کارگروه انرژی و مدیریت سبز منطقه ساری بر 
لزوم فرهنگ ســازی و مدیریت مصرف انرژی در سطح ستاد منطقه ، 

تاسیسات نفتی و نواحی تابعه تاکید شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب 
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در جلسه 
کارگروه انرژی و مدیریت سبز منطقه ساری که در سالن جلسات شرکت 
برگزار شد بر لزوم فرهنگ سازی و کاهش اتالف منابع تاکید کرد و بیان 
داشت : مدیریت ســبز در واقع بکارگیری موثر و کار آمد تمامی منابع 
مادی و انسانی برای هدایت و نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی 

و برنامه ریزی الزم برای مدیریت مصرف انرژی است .
سبحان رجب پور به استفاده بهینه و درست از امکانات و منابع اشاره 

و تاکید کرد : هدف از برگزاری کارگروه انرژی و مدیریت ســبز رعایت 
الزامات و دســتورالعمل ها در زمینه بهینه سازی مصرف آب و انرژی و 

جلوگیری از هدر رفت سرمایه های مادی است .
وی سرمایه های مادی را برشمرد و توضیح داد : پایش مصرف آب و 
انرژی در کل منطقه و بهینه ســازی آن ، ارائه پیشنهادات جهت بهینه 
سازی مصرف از قبیل تعویض کولر های پنجره ای با کولر های اسپلیت، 
آموزش و فرهنگ ســازی در جهت بهینه سازی از جمله موارد سرمایه 
های مادی است . در ادامه جلسه حسین نصیر ناتری رئیس برنامه ریزی 
ودبیرکارگروه انرژی و مدیریت سبز شرکت ضمن تشریح اقدامات صورت 
گرفته این کارگروه در سال 1400 ،  گفت : کاهش 12 درصدی هزینه 
بــرق و کاهش مصرف ۶ درصدی مصرف گاز  و صرفه جویی در مصرف 
آب در ســال 1400 نسبت به سال 1399   از اتفاقات خوبی بود که به 
همت و تالش همکاران واحدهای مختلف شــرکت ملی پخش فرآورده 

های نفتی منطقه ساری رقم خورد .

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان گیالن با هدف 
برخورداري همه شهروندان این اســتان از نعمت گاز طبیعی، در سال 

1400 به 14 روستا و ۶5 واحد صنعتی گازرسانی کرده است.
 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسي جمال نیکویي، مدیرعامل 
شــرکت گاز استان گیالن در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه این 
شــرکت که در سالن جلسات شــهید باهنر ساختمان مرکزی شرکت 
ملی گاز ایران برگزار شــد، با بیان این مطلب، درخصوص گازرسانی به 
روســتاهای استان در سال 1400 اظهار داشت: این روستاها در مناطق 
کوهستانی و صعب العبور شهرستان های رودبار، تالش، شفت، آستارا و 

املش قرار دارند و در مجموع دارای یک هزار و ۶00 خانوار هستند.
وی همچنین از جذب بیش از حدود 41 هزار مشترک جدید در سال 
1400 خبر داد و بیان کرد: برای تحقق این مهم بیش از 300 کیلومتر 

شبکه اجرا و 13 هزار و ۶7۸ انشعاب گاز نصب شده است.
جمال نیکویي درخصوص وضعیت تعمیرات گاز در استان گیالن گفت: 
افزایش متقاضیان گاز طبیعی و گســترش روزافزون تأسیسات گاز در 

استان، بر ضرورت نگهداری و تعمیرات دوره ای ایستگاه ها و خطوط گاز، 
بیش از پیش افزوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه، در زمینه گازرسانی به 
واحدهای صنعتی اســتان گفت: این شرکت برای تحقق منویات مقام 

معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید، گازرسانی به صنایع استان را 
از اولویت های اصلی خود می داند و در همین راستا توانسته طی سال 
1400، با گازرســانی به ۶5 واحد صنعتی، نقش مهمی در زمینه رونق 

تولید و کسب و کار ایفا کند.
جمال نیکویي در بخشی دیگر از سخنان خود، درخصوص برنامه این 
شرکت برای گازرسانی به روستاهای باقیمانده بیان کرد: این شرکت در 
طرح توسعه گازرسانی در سال جدید، برنامه گازرسانی به 54 روستای 

جدید را در دستور کار خود دارد.
وی با بیان این که عملیات گازرســانی به روســتاهای صعب العبور و 
کوهستانی استان در 7 شهرستان در حال انجام است، گفت: شهرستان 
تالش با 21 روســتا، بیشترین ســهم را از عملیات گازرسانی روستایی 
داراست. مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن در پایان، با بیان این که 
هم اکنون درصد بهره مندی گاز روستایی در گیالن 9۶.35 درصد است، 
ابراز امیدواری کرد تا با انجام عملیات گازرسانی در سال جاری، این میزان 

به 97.4 درصد افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

افزایش میانگین 86 درصدی تولید و فروش محصوالت پنجگانه در سال 1400

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان:

تخلیه و بارگیری کاال در بندر جاسک از مرز 53 هزار تن گذشت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

اولین جلسه کارگروه انرژی و مدیریت سبز درسال 14۰1 برگزارشد

اجراي 79 طرح گازرساني در استان گیالن طی سال 14۰۰

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اردبیل از بهره مندی 7 روستای استان از نعمت گاز طبیعی در سالجاری  

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ؛ میر سعید سید 
متین، مدیر عامل این شرکت با بیان این که تأمین زیر ساخت های انرژی 
در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، نمونه بارز برقراری عدالت اجتماعی 
است، عملکرد شرکت گاز استان اردبیل را در گسترش زیرساخت های 
انرژی در  اســتان عالی توصیف نمود و گفــت: به برکت نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و تالش دولتمردان در سه ماهه سالجاری 7 روستای 
اســتان اردبیل در شهرستانهای بیله سوار و کوثر به شبکه گاز طبیعی 
متصل شده اند که در همین راستا تعداد روستاهای گازدار از بدو تأسیس 
به 1455 روســتا با بیش از 97 درصد ضریب نفوذ گاز طبیعی در بین 

خانوار روستایی رسیده است.
وی در ادامه عملکرد سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح توضیح 

داد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری سه هزار و 430 مشترک جدید در 
بخشــهای مختلف اعم از خانگی، تجاری و صنعتی جذب این شرکت 
گردیده است که در همین راســتا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو 

تأسیس این شرکت به 533 هزار 1۶9 مشترک رسیده است.

سید متین در بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص عملیات 
شــبکه گذاری و نصب انشــعابات اظهار داشــت : در سه ماهه ابتدایی 
ســالجاری تاکنون به میزان 35 کیلومتر شــبکه گاز به شــبکه های 
گازرســانی این استان اضافه شده اســت که با این وجود میزان شبکه 
گذاری از ابتدای تأســیس شــرکت تا کنون به بیش از ده هزار و 399 
کیلومتر رسیده  و تعداد یک هزار  و 552 عدد  انشعاب گاز جدید نیز در 
سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان 

اردبیل  تا کنون به 255 هزار و  711 انشعاب رسیده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در پایان توسعه شبکه های گاز 
طبیعی در استان را نویدبخش پیشرفت اقتصادی و صنعتی استان عنوان 
نمود و افزود: اســتان اردبیل به لحاظ ایجاد زیرساختهای الزم و توسعه 
شــبکه های گاز طبیعی در وضعیت مناســبی قرار دارد و این شرکت 
آمادگی دارد با تمامی صنایع که تا بحال به شــبکه گاز طبیعی متصل 

نشده اند عقد قرارداد نماید.  

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد

بهره مندی 7 روستای استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی در سالجاری
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در عرص��ه بازاریابی راهکارهای زیادی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف وج��ود دارد. ای��ن راهکارها یا به 
عبارت بهتر کانال ها به شما برای تعامل بهینه با مخاطب 
هدف کمک کرده و ش��رایط تان در ب��ازار رقابتی را بهبود 
می بخشد. اس��تفاده از کانال های درس��ت به شما فرصت 
تاثیرگذاری بهینه ب��ر روی مخاطب هدف را می دهد. این 
امر ب��ا توجه به هزینه معمول بازاریابی در دنیای کس��ب 
و کار می تواند بازگشت س��رمایه خوبی برای تان به همراه 
داشته باشد. این روزها بسیاری از برندها فقط به شیوه های 
کلیشه ای بازاریابی توجه نشان می دهند. این شیوه ها شاید 
تاثیرگذاری باالیی برای برند ش��ما به همراه داشته باشد، 
اما در بلندمدت شما را در کنار کسب و کارهای کلیشه ای 
قرار خواهد داد. درست به همین دلیل شما باید همیشه به 
دنبال استفاده از شیوه ها و تکنیک های کاربردی در حوزه 

بازاریابی باشید. 
توصیه ما در این میان آش��نایی ب��ا کانال های بازاریابی 
اصلی است. این کانال ها به شما فرصت بهینه سازی فعالیت 
برندتان را داده و ش��رایط تان را نیز بی نهایت بهینه سازی 
خواهد کرد. در این میان اگر ش��ما مایل به سرمایه گذاری 
بر روی عرصه بازاریابی هستید، می توانید از توصیه های ما 
برای هر کدام از کانا ل های مورد بحث نیز به خوبی استفاده 
کنید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و ش��انس تان در این میان را نیز به طور 

چشمگیری بهبود خواهد بخشید.
امروزه کانال های اصلی بازاریابی شامل تبلیغات پولی در 
گوگل، تبلیغات نمایشی در سایت ها، محتوای ویدئویی و در 
نهایت محتوای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی می شود. 
این کانال های رسمی به ش��ما امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را داده و ش��رایط تان برای بازاریابی بهینه 
را توسعه می دهد. یادتان باش��د شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف باید همیشه از این چهار کانال استفاده 
کنید. البته تصمیم گیری درباره استفاده از هر کدام بستگی 
به شرایط برند و نیاز کسب و کارتان دارد. بنابراین شما باید 
ش��رایط تان را به خوبی مد نظر قرار داده و براساس آن به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باش��ید، در غیر 
این صورت شانسی در بازار و میان برندهای مختلف برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت.
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
کانال های بازاریابی اصلی اس��ت. ما ضمن معرفی هر کدام 
از این کانال ها به بررس��ی برخی از توصیه های کلیدی در 
این میان نیز خواهیم پرداخت. در ادامه این نکات را مورد 

بررسی دقیق قرار می دهیم. 
تبلیغاتپولیدرگوگل

تبلیغات پولی در گوگل الگوی بسیار ساده ای پیش روی 
برندها و بازاریاب ها قرار می دهد. بر این اس��اس ش��ما در 
ازای پرداخت هزینه برای فعالیت در گوگل شانس نمایش 
تبلیغات تان در ابتدای هر عنوان جس��ت و جو را خواهید 
یاف��ت. این امر بس��تگی به کلیدواژه های مد نظر ش��ما و 
کاربرانی که مایل به تاثیرگذاری بر روی آنها هستید، دارد. 
چنین ایده ای می تواند برای ش��ما به عنوان یک بازاریاب 
جذابیت بس��یار زیادی به همراه داشته و شرایط تان را نیز 
به طور چشمگیری توسعه دهد. درست به همین دلیل اگر 
شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 
شکل ممکن هستید، می توانید کارتان را با همکاری گوگل 

به خوبی پیش ببرید. 
یادتان باش��د در دنیای امروز گوگل تاثیرگذاری بس��یار 
زیادی بر روی مخاطب هدف دارد. درست به همین دلیل 
ش��ما باید حواس تان به تمام جزییات در زمینه همکاری 
تبلیغات��ی با این س��ایت بزرگ باش��د. در ادام��ه برخی از 

توصیه های کلیدی در این میان را بررسی می کنیم.
داشتنهدفدقیقدرذهن

شما برای س��رمایه گذاری درست در زمینه تبلیغات در 
گوگل نیاز به اس��تفاده از شرایط مناس��بی دارید. این امر 
باید اول از همه با شناس��ایی یک هدف درجه یک شروع 

شود. شاید این امر اندکی عجیب به نظر برسد، اما بسیاری 
از برنده��ا در حوزه همکاری تبلیغاتی با گوگل هیچ هدف 
مشخصی در ذهن ندارند. آنها صرفا به این دلیل که مایل 
به تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف هس��تند، از دیگر 
برندها تقلید کرده و بر روی کاربران اثر الزم را می گذارند. 
این امر می تواند برای بسیاری از بازاریاب ها به معنای تالش 

برای بهینه سازی کارشان معنا شود. 
یادتان باشد شما در حوزه بازاریابی نیاز فوری به استفاده 
از شرایط و امکانات پیش روی تان دارید. طراحی یک هدف 
می تواند در این بین به شما برای بهره برداری تمام و کمال 
از یک موقعیت بازاریابی کمک کند. حاال که شما مایل به 
پرداخت هزینه برای همکاری با گوگل هستید، می توانید 
این کار را به طور حرفه ای دنبال کرده و دست کم با یک یا 
چند هدف مشخص بازگشت سرمایه بهتری داشته باشید. 

استفادهازکلیدواژههایدرست
کلیدواژه های درست به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف کمک ویژه ای خواهد کرد. این امر به ش��ما 
فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
ه��دف داده و ش��رایط تان در بازار را نی��ز به طور حرفه ای 
بهبود می بخش��د. یادتان باش��د ش��ما برای بهینه سازی 
کارتان نیاز به اس��تفاده از روند کاری مش��خص و دقیقی 
دارید. کلیدواژه ها تعیین کننده نهایی نمایش محتوای تان 
برای مخاطب هدف اس��ت. پس اگر ش��ما مخاطب هدف 
خاصی را در ذهن دارید، باید از س��وی دیگر کلیدواژه های 
دقیقی را نیز مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید 
هرگز فرصتی برای بهره برداری از شرایط کاری تان با دیگر 
برنده��ا و حتی گوگل پی��دا نکنید. این ام��ر می تواند در 
بلندمدت شرایط ش��ما را به طور چشمگیری ناگوار کرده 

و موقعیت تان در بازار را نیز بدتر کند. 
کلیدواژه های دقیق به ش��ما فرصت انتخاب درس��ت و 
منطق��ی مخاطب هدف تان را می ده��د. این امر باید برای 

شما به مثابه یکی از ش��یوه های درست برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف محس��وب شود، در غیر این صورت 
شما شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
از دس��ت داده و شرایط تان نیز به طور چشمگیری بدتر از 
سایر رقبا می شود. توصیه ما در این میان تالش برای پیدا 
کردن یک راهکار درس��ت و منطق��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در این 

میان را نیز به طور چشمگیری توسعه می دهد. 
تبلیغاتنمایشی

تبلیغات نمایش��ی به تمام تبلیغاتی اش��اره دارد که در 
سایت ها یا دیگر فضاهای آنالین در کنار صفحه یا در قالب 
بن��ر برای کاربران نمایش داده می ش��ود. این امر می تواند 
به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در حین 
بازدید از یک س��ایت کمک کن��د. نکته مهم در این میان 
نمایش تبلیغات مورد نظر در فضایی درست است. اگر شما 

در زمین��ه تولید لوازم خانه فعالیت دارید، تبلیغات ش��ما 
باید همیش��ه در سایت های مرتبط با این محصوالت ارائه 
شود، در غیر این صورت شانس زیادی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان نداشته و کارتان نیز به طور مداوم 
سخت تر از هر زمان دیگری می شود. یادتان باشد در دنیای 
امروز بس��یاری از برندها به طور پیشفرض حساب ویژه ای 
روی تبلیغ��ات نمایش��ی باز می کنند. اگر ش��ما به دنبال 
موفقیت در این راس��تا هستید، توصیه های مورد بحث در 

این مقاله می تواند به شما کمک نماید. 
ارزیابیفضاهایدردسترس

اول از همه ش��ما باید نس��بت به فضاهای در دسترس 
برای جای گذاری تبلیغات تان مطمئن ش��وید. این امر به 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و شانس تان در این میان را نیز به طور چشمگیری توسعه 
می دهد. نکته مهم در این میان تالش برای بهبود وضعیت 
کار  تان در این میان اس��ت. یادتان باشد اگر شما به دنبال 
بهره گی��ری از بهتری��ن نتیجه ممک��ن در زمینه تبلیغات 
نمایشی هستید، باید همیشه ارزیابی دقیقی در این راستا 
صورت دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصت الزم 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نکنید. 
این امر می تواند در بلندمدت ش��ما را از فهرست برندهای 
مورد عالقه کاربران به طور قابل مالحظه ای خارج نماید. 

ارزیابی فضاهای در دس��ترس برای نمایش تبلیغات به 
ش��ما امکان ارزیابی هرچه دقیق تر و حت��ی انتقاد درباره 
فضاهای موجود را می دهد. به این ترتیب ش��ما می توانید 
در طول زمان بهترین گزینه برای کارتان را انتخاب کرده و 

وضعیت تان را نیز بهبود بخشید. 
استفادهازبنرهایخالقانه

اس��تفاده از بنرهای خالقانه به شما فرصت بسیار خوبی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. این امر 
به ش��ما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داده 
و ش��رایط تان را نیز به خوب��ی ارتقا می دهد. در دنیایی که 
همه کاربران تبلیغات نمایشی تکراری مشاهده می کنند، 
شما در صورت استفاده از بنرهای متفاوت و خالقانه امکان 

تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب تان را پیدا می کنید. 
بی ش��ک طراحی بنر برای بسیاری از برندها امر سختی 
محس��وب می ش��ود. در این ص��ورت ش��ما می توانید به 
س��اده ترین ش��کل ممکن س��راغ نمونه های آماده رفته یا 
حتی با ارزیابی عملکرد رقب��ا وضعیت تان در این میان را 
بهبود بخش��ید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف می دهد. درس��ت به 
همین خاطر باید همیش��ه آمادگی تان در این راستا را به 

ط��ور ویژه ای حفظ کنید، در غیر ای��ن صورت خیلی زود 
شرایط تان در عرصه بازاریابی و کسب و کار وخیم خواهد 

شد. 
بازاریابیویدئویی

بازاریابی ویدئویی یک��ی از نمونه ها و کانال های قدیمی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. البته استفاده 
از ویدئ��و در بازاریابی دیجیتال نزدیک به یک دهه قدمت 
دارد. دلیل آن نیز افزایش سرس��ام آور سرعت اینترنت در 
طول سال های اخیر است. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک ویژه ای کرده و شانس تان در 

این میان را نیز به شدت افزایش می دهد. 
یادتان باشد امروزه ویدئو در اینترنت بیشترین ترافیک 
را به خودش اختصاص داده اس��ت. درست به همین دلیل 
استفاده از آن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ایده 
بس��یار خوبی محسوب می ش��ود. این امر می تواند به شما 
برای تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف کمک کرده و 

شانس تان در بازار را نیز ارتقا دهد. 
یادتان باش��د در دنیای��ی که بس��یاری از برندها حتی 
حوصله س��ر و کار داش��تن با ویدئو را ندارند، توانایی شما 
ب��رای تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف وضعیت تان 
را به طور چش��مگیری بهبود خواهد بخش��ید. این امر به 
ش��ما فرصت خوبی برای تعامل نزدیک با مخاطب هدف 
می ده��د. در ادامه برخی از نکات درباره بازاریابی ویدئویی 

را مرور خواهیم کرد. 
طراحیویژهپنجثانیهاول

پنج ثانیه اول در دنیای بازاریابی ویدئویی اهمیت بسیار 
زی��ادی دارد. این ثانیه ها به ش��ما ام��کان تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب ه��دف را داده و ش��رایط تان را نیز به طور 
چشمگیری بهبود خواهد بخشید. درست به همین دلیل 
اگر ش��ما به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف در 
دنیای کس��ب و کار هستید، باید پیش از اینکه خیلی دیر 
ش��ود، ویدئوهایی با ابتدای بسیار عالی طراحی کنید. این 
ویدئوها ش��انس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور چشمگیری افزایش داده و موقعیت تان در 
بازار را نیز بهینه سازی خواهد کرد. درست به همین دلیل 
شما می توانید در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با استفاده از چنین ویدئوهایی به راحتی وضعیت خودتان 

را بهینه سازی نمایید. 
 وقت��ی کارب��ران ویدئ��وی بازاریابی ش��ما را مش��اهده 
می کنند، مهمترین بخش همان ابتدای ویدئو اس��ت. اگر 
ش��ما توانایی طراحی یک شروع مناسب برای ویدئوی تان 
را داش��ته باشید، بسیاری از مشکالت تان در عرصه کسب 
و کار به طور خودکار حل خواهد ش��د. این امر به معنای 
ج��ذب ترافیک باالت��ر و امکان تاثیرگ��ذاری بهتر بر روی 
مخاطب هدف خواهد بود. درست به همین دلیل این نکته 

باید همیشه مد نظر شما قرار گیرد. 
تمرکزبررویپرسونایمشتریان

پرسونای مشتریان نقش بسیار مهمی برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها دارد. این بخش می تواند فرصت های شما برای 
تاثیرگذاری بر روی کاربران را به طور چشمگیری افزایش 
دهد. بی شک برندی که با توجه ویژه به پرسونا و جزییات 
منحصر به فرد مش��تریانش دست به تولید محتوا می زند، 
امکان تاثیرگذاری بس��یار بهتری بر روی مخاطب هدفش 
خواهد داشت. این امر به شما فرصت بسیار خوبی از نقطه 
نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. درست 
به همین دلیل امروزه بسیاری از برندها برای بهینه سازی 
وضعیت کاری ش��ان به طور مداوم از پرس��ونای مشتریان 
در حوزه بازاریابی س��ود می برند. یادتان باش��د در دنیای 

امروز برندها برای بهینه س��ازی اوضاع شان در بازار شرایط 
متمایزی دارند. درس��ت به همین دلیل ش��ما برای بهبود 
اوضاع تان می توانید همیشه ش��انس خود در این راستا را 

آزمایش کنید. 
پرسونای مشتریان در واقع ویژگی های مشخص آنها در 
رابطه با برند ش��ما یا به طور کلی رفتار خریدشان را نشان 
می دهد. درست به همین دلیل داشتن یک پرسونای دقیق 
می تواند به شما در زمینه طراحی محتوای ایده آل کمک 
ش��ایانی نماید. ایده ما در این میان تمرکز فزاینده شما بر 
روی طراحی دقیق پرس��ونای مشتریان در استفاده از این 

روند برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب تان است. 
یک��ی از نکات مهم برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف در قالب فرمت ویدئو شناس��ایی درس��ت پرسونا و 
سپس به روز رسانی مداوم آن است. این امر به شما فرصت 
بس��یار خوبی در حوزه بازاریابی می دهد. پس همیشه باید 

این نکته کلیدی را در ذهن داشته باشید.
تبلیغاتدرشبکههایاجتماعی

تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی نیز ایده بسیار خوبی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. 
این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای بهینه س��ازی 
موقعیت تان در بازار می دهد. یادتان باش��د امروزه بسیاری 
از برندها برای بهبود اوضاع ش��ان در ب��ازار عمال به دنبال 
اس��تفاده از ش��رایط مناس��ب و بهینه در عرصه بازاریابی 
هس��تند. این امر می تواند ش��انس ش��ما در زمینه بهبود 
عملک��رد بازاریابی تان را توس��عه ده��د. پرداخت هزینه و 
همکاری تبلیغاتی با ش��بکه های اجتماعی در ش��رایطی 
خاص به برند شما کمک می کند. در ادامه برخی از نکات 
ب��رای بهره گیری از بهترین ن��کات در ح��وزه بازاریابی و 

تبلیغات پولی در شبکه های اجتماعی را مرور می کنیم. 
استفادهازمحتوایتازه

شما قرار نیست با یک محتوای قدیمی برای همیشه بر 
روی مخاطب هدف تاثیرگذاری الزم را داشته باشید. این 
ام��ر فقط توانایی برندتان را کاه��ش داده و دیگر فرصتی 
پیش روی تان برای تعام��ل با مخاطب هدف قرار نخواهد 
داد. درست به همین دلیل شما باید همیشه محتوای تازه 
برای تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی داشته باشید. این 
امر فرصت های پیش روی شما را بی نهایت افزایش داده و 

شانس بسیار خوبی پیش روی تان قرار می دهد. 
یادت��ان نرود در دنی��ای امروز بس��یاری از برندها برای 
تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی هزینه های بسیار زیادی 
پرداخت می کنند. با این حساب شما می توانید با تمرکز بر 
روی استفاده از محتوای تازه کارتان در این میان را به طور 

قابل مالحظه ای بهینه سازی نمایید. 
یکی از ن��کات مهم در زمینه اس��تفاده از محتوای تازه 
توجه به سلیقه کاربران در این میان است. این امر می تواند 
برای شما اهمیت و صدالبته جذابیت زیادی داشته باشد. 
به هر حال برندها ترجیح می دهند مشتریان از پیدا کردن 
ویدئوها یا محتوای تبلیغاتی شان خوشحال شوند تا اینکه 

خیلی بی سر و صدا از کنار آن عبور کنند. 
توجهبهمحدودیتهایحریمشخصی

ش��ما قرار نیست برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
تمام قوانین مربوط به حریم شخصی را زیر پا بگذارید. این 
امر می تواند در بلندمدت برای ش��ما دردسرهای زیادی به 
همراه داشته و حتی شانس تان در این میان را نیز کاهش 
دهد. احترام به حریم ش��خصی کاربران همیش��ه باید در 
اولویت فعالیت برند ش��ما قرار گی��رد، در غیر این صورت 
خیلی زود جایگاه تان در شبکه های اجتماعی به طور قابل 
مالحظه ای در خطر قرار می گیرد. یادتان باش��د در دنیای 
امروز بسیاری از برندها برای بهینه سازی اوضاع کاری شان 
نیاز به استفاده از شرایط متنوعی دارد. یکی از این شرایط 
مربوط به شناسایی قوانین مربوط به حریم شخصی در هر 

شبکه اجتماعی و احترام به تمام آنهاست. 
خوش��بختانه ام��روزه قوانی��ن مربوط به ش��بکه های 
اجتماعی در پلتفرم های مختلف یکس��ان اس��ت. درست 
به همین خاطر شما با مرور یکباره این قوانین می توانید 
فرصت ت��ان برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
به طور وی��ژه ای افزایش دهید. یادتان باش��د در دنیای 
کس��ب و کار بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از شرایط ویژه ای دارند. 
این امر می تواند برای ش��ما به مثاب��ه یکی از مهمترین 
روش ها در س��اماندهی اوضاع کاری تان محس��وب شود. 
درس��ت به همین دلیل شما باید همیشه کارتان در این 
میان را به خوبی مدیریت کرده و شانس تان در این راستا 

را نیز بهبود بخشید. 
هدفگذاریبررویمخاطبهایشبیهبههم

وقتی ش��ما یک مخاطب هدف دقی��ق دارید، باید برای 
هدف گ��ذاری بر روی س��ایر کاربران نی��ز از همان الگوی 
مخاطب هدف تان سود ببرید. این امر به شما فرصت بسیار 
خوبی برای آش��نایی با کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
می دهد. یادتان باشد اگر الگوی تبلیغاتی تان در شبکه های 
اجتماعی تاثیرگذاری قابل مالحظه ای دارد، شما می توانید 
به خوبی از همان ش��یوه در بلندمدت استفاده کنید. این 
امر ش��ما را به خوبی در کانون توج��ه کاربران قرار داده و 
فرصت های بسیار خوبی پیش روی تان قرار می دهد. به این 
ترتیب شما می توانید همیشه شانس تان برای تاثیرگذاری 
بهینه بر روی مخاطب هدف را افزایش داده و وضعیت تان 

در این میان را توسعه دهید. 
بی تردید بس��یاری از برندها در دنیای تبلیغات و کسب 
و کار از فرصت های تبلیغاتی شان به بهترین شکل ممکن 
سود می برند. در این میان شما باید به فکر آینده تبلیغات 
در شبکه های اجتماعی نیز باشید. درست به همین دلیل 
توصیه ما در این میان استفاده از تکنیک های تازه و دقیق 
است. در این صورت شما برای همیشه فرصت تاثیرگذاری 
مناسب بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. این امر 
ش��ما را به طور قابل مالحظ��ه ای در کانون توجه کاربران 

قرار می دهد. 
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کانال های بازاریابی اصلی کدامند؟


