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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

افزایشتعرفهچهتاثیریبراشتغالدارد؟

از آزادسازی تجاری 
تا اشتغال صنعتی

فرصت امروز: ترکیب اش��تباه سیاس��ت های کالن اقتصادی و سیاس��ت صنعتی می تواند اقتصاد را در مسیری 
اش��تباه قرار دهد؛ کما اینکه سیاس��ت های حمایتی و نرخ های تعرفه باال به عنوان یکی از ویژگی های بارز اقتصاد 
ایران باعث ش��ده است تا کشورمان در سال های گذشته شاهد یکی از بسته ترین اقتصادهای جهان باشد. اقتصاد 
ایران در این سال ها همچنین با پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت مواجه بوده است که ادامه این وضعیت 
می تواند به تشدید معضل بیکاری جوانان به ویژه برای فارغ التحصیالن دانشگاهی منجر شود. آزادسازی تجاری...
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علی نظافتیان- دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

دانش آموختگان رش��ته حقوق 
و حت��ی مردمان ع��ادی کوچه و 
بازار که بعضا با الفبای علم حقوق 
آشنایی اندکی دارند، می دانند که 
»جرم« با »تخلف اداری« متفاوت 
اس��ت و تفاوت این دو مقوله هم 
از زمین تا آسمان است. قانونگذار 
در تعری��ف »ج��رم« می گوی��د: 
»جرم« عبارت اس��ت از هر فعل 
یا ترك فعلی ک��ه در قانون برای 
آن مجازات تعیین ش��ده باشد.« 
بنابراین هم اعمال مجرمانه و هم 
مجازات های قانونی مترتب بر آن 
بایستی صراحتا در قانون مشخص 
ش��ده باش��د. پس بدون تصریح 
قان��ون با حدس و گمان نمی توان 
عملی را »جرم« تلقی کرد و برای 
آن تعیی��ن مجارات نم��ود. حوزه 
تاثی��رات منفی اعم��ال مجرمانه 
نی��ز کل جامعه اس��ت. از این رو، 
رس��یدگی به »ج��رم« و تعیین 
مجازات ه��ای قانونی نی��ز برابر با 
اصول قان��ون اساس��ی و موازین 
قانونی الزاما باید توسط دادسراها 
و محاک��م جزای��ی انج��ام گیرد. 
صالحی��ت دادس��راها و محاک��م 
جزایی تحت نظ��ارت قوه قضائیه 
برای پیگ��رد اعم��ال مجرمانه و 
مجازات مجرمان، صالحیت ذاتی 
است.        ادامه در همین صفحه

16 ذوالحجه 1443 - س�ال هفتم
شماره   2051

8 صفحه - 5000 تومان
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بنابرای��ن حت��ی مجلس نیز براس��اس اصول قانون اساس��ی 
نمی تواند به نحوی از انحای رس��یدگی به جرائم را مس��تقیم یا 
غیرمستقیم از قوه قضائیه بگیرد و در اختیار قوه مجریه یا بانک 

مرکزی گذارد.
اما برعکس اقدام مجرمانه، »تخلف اداری«، »جرم« به مفهوم 
جزایی محس��وب نمی ش��ود، بلکه صرفا تخلف از مقررات اداری 
یا انضباطی یک اداره اس��ت. حوزه »تخلف��ات اداری« هم فقط 
یک اداره اس��ت. بنابراین رسیدگی به »تخلفات اداری« صرفا در 
دادگاه های اداری که در قانون به آن، »هیأت رسیدگی به تخفات 
اداری کارکن��ان دولت« گفته می ش��ود، انجام می گیرد. همانند 
جرائ��م جزایی، انواع »تخلف��ات اداری« و می��زان مجازات های 
اداری و انتظامی مترتب بر این گونه تخلفات نیز بایستی توسط 
قانونگذار تعیین شود. قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 
تیرم��اه 1371، حد و مرز انواع »تخلفات اداری« و مجازات های 
اداری مترت��ب بر این تخلفات و ترکیب هیأت رس��یدگی کننده 
را دقیقا مش��خص کرده اس��ت. اعتراض به آرای صادره توس��ط 
هیأت های رس��یدگی به »تخلفات اداری« نیز در دیوان عدالت 
امکان پذیر اس��ت؛ در حالی که رس��یدگی به اعت��راض به آرای 
صادره توس��ط محاکم قضای��ی  در دیوان عدال��ت اداری انجام 
نمی گیرد، بلکه تش��ریفات قانونی خاص خود را دارد. مقصود از 
این مقدمه مختصر، این بود که تفاوت های بین »محاکم قضایی« 

و »دادگاه های اداری« کمی روشن شود.
در مورد برخ��ورد با تخلفات و اقدام��ات مجرمانه باید گفت، 
مدی��ران و کارکن��ان بانک ها و موسس��ات اعتب��اری تافته جدا 
بافته از مردم و مصون از خطا و اش��تباه نیستند. بدین سبب به 
تخلفات بانکی و همچنین جرائم ارتکابی بانک ها و پرس��نل آنها 
نیز باید رس��یدگی و برخورد قانونی الزم با متخلفان و مجرمان 
صورت گیرد. در مورد جرائم ارتکابی مدیران و کارکنان بانک ها 
و موسس��ات اعتباری، جای هیچ بحثی نیس��ت که به این گونه 
جرائم همانند س��ایر اشخاص باید در دادس��را و محاکم جزایی 
تحت نظارت قوه قضائیه رسیدگی و به اصطالح »اعمال قانون« 
ش��ود. در این نکته هیچ تردیدی نیس��ت، اما در مورد تخلفات 
بانکی و برخورد انضباطی با آن، به لحاظ پیچیدگی انواع تخلفات 
اداری در ح��وزه بانک ه��ا، در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 
نوع خاصی از دادگاه اداری به نام »هیأت انتظامی بانک مرکزی« 
طراحی ش��ده اس��ت. در ماده 24 این قانون آمده است: »تخلف 
از س��ایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک 
مرک��زی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر  

می شود موجب مجازات های انتظامی زیر خواهد بود:
1-تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.

2-پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر 200 هزار ریال برای ایام 
تخلف.

3-ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام 
بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.

مرجع رس��یدگی به تخلفات موض��وع این ماده و صدور حکم 
به مجازات ه��ای انتظامی هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود که 
مرکب اس��ت از نماینده دادس��تان کل، یک نف��ر نماینده کانون 
بانک ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. 

دبیرکل بانک س��مت دادس��تان هیأت را خواهد داشت. احکام 
هیأت انتظامی ظ��رف 10 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در 

شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره 1-وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده به وس��یله 
بانک مرکزی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب 

درآمد عمومی منظور  خواهد شد.
تبصره 2-ترتیب رس��یدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر 
یک از مجازات های انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواس��ت 
تجدیدنظر و طرز  رس��یدگی مجدد و اج��رای تصمیمات هیأت 
رس��یدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین نامه ای خواهد بود 

که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد  رسید.«
براس��اس مقررات مورد اش��اره مالحظه می شود که در قانون 
پولی و بانکی کش��ور، »هیأت انتظامی بانک مرکزی« صرفا یک 
دادگاه اداری تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی است و هیچ 
وابس��تگی به قوه قضائیه ندارد. افزون ب��ر آن، از نظر این قانون 
عالوه بر مدیران، شخصیت حقوقی بانک نیز ممکن است تحت 
پیگرد »هیأت انتظامی بانک مرکزی« قرار گیرد و بانک متخلف 
براس��اس حکم هیأت انتظامی از انجام برخی امور بانکی به طور 
دائم و یا موقت محروم شود. آرای »هیأت انتظامی بانک مرکزی« 
چون اداری اس��ت، بنابراین در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض 
خواهد بود. در حقوق بانکی انگلستان نیز بانک مرکزی انگلستان 
)BOE( می توان��د مجازات های بانکی نظیر جریمه های مالی و 
محدودی��ت در برخی فعالیت های بانکی را بر بانک های متخلف 
اعمال کند، اما تش��کیالت مربوط در بانک مرکزی انگلس��تان، 
مرجع قضایی محس��وب نمی ش��ود. بدین ترتیب، قانون پولی و 
بانکی مصوب س��ال 1351 از »هی��أت انتظامی بانک مرکزی« 
یک محکمه ویژه قضایی نس��اخته است، بلکه »هیأت انتظامی 
بانک مرکزی« براساس ساختار فعلی را می توان صرفا یک دادگاه 
تخصصی اداری محسوب نمود. اما با کمال تعجب در طرح جدید 
بانکداری، ترکیب و س��اختار س��ازمانی و ش��رح وظایف و حوزه 
اختیارات شبه قضایی »هیأت انتظامی بانک مرکزی« به گونه ای 
طراحی ش��ده که مش��خص نیس��ت آیا منظور طراحان محترم 
این طرح، تش��کیل یک محکمه قضایی ویژه و اختصاصی برای 
رسیدگی به تخلفات اداری مدیران بانک ها و سایر اشخاص تحت 
نظارت بانک مرکزی همانند محاکم نظامی )موضوع اصل 172 
قانون اساس��ی( اس��ت، یا آنکه در طرح جدید قرار است »هیأت 
انتظام��ی بانک مرکزی« همچنان ی��ک دادگاه اداری تخصصی 

بانکی باقی بماند؟
نگاهی به موادی از نس��خه جدید طرح بانکداری که گزارش 
ش��ور دوم آن در اواخر خردادماه امسال به مجلس تقدیم شده، 
می تواند در پاسخ بدین پرسش موثر باشد. ماده 22 پیش نویس 
نس��خه جدید طرح بانکداری در این ب��اره می گوید: »به منظور 
رس��یدگی و صدور احکام انتظامی نس��بت به تخلفات اشخاص 
تحت نظارت یا مدیران، کارکنان و سهامداران موثر آنها از قوانین، 
مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی، 
هیأت های ب��دوی و تجدیدنظر انتظامی به ش��رح زیر در بانک 

مرکزی تشکیل می شود:
الف؛ هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است: 

یک قاضی مس��لط به قوانین و مق��ررات پولی و بانکی با حداقل 
10 سال تجربه در پرونده های اقتصادی و مالی که توسط رئیس 
قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتصاب می شود، دو نفر 
کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید هیأت عالی.
ب؛ هیأت انتظامی تجدیدنظر متشکل از سه نفر به شرح زیر 
اس��ت: یک قاضی مس��لط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با 
حداقل 15 س��ال تجربه قضاوت در پرونده های اقتصادی و مالی 
که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتصاب 

می شود.«
عضوی��ت یک قاضی در »هیأت انتظام��ی بانک مرکزی« که 
توس��ط رئیس قوه قضائیه بدین سمت منصوب می شود، بدین 
معناس��ت که آرا و تصمیمات »هی��أت انتظامی بانک مرکزی«، 
رنگ و بوی آرا و دس��تورات محاکم قضایی را دارد؛ به ویژه آنکه 
در بن��د »ج« م��اده 22 پیش نویس جدید طرح تصریح ش��ده: 
»جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضا 
تش��کیل می شود. انش��اء رأی برعهده قاضی عضو هیأت است.« 
بنابراین عضویت و بود یا نبود دو کارشناس خبره بانکی در هیأت 
انتظامی عمال چندان موثر در مقام نیس��ت؛ زیرا آنان در صدور 
رأی هیأت مش��ارکت ندارند و رأی هیأت توسط قاضی منصوب 
قوه قضائیه صادر می شود. لذا می توان عضویت دو نفر کارشناس 
خبره بانکی در هیأت انتظامی را صرفا امری مشورتی و تشریفاتی 
دانس��ت. افزون بر این مطلب، در طراحی جدید آرای هیأت های 
بدوی و تجدیدنظر انتظامی بانک مرکزی، حوزه صالحیت قانونی 
»هیأت انتظامی بانک مرکزی« بس��یار وسیع تعیین شده و در 
بند »ت« ماده 23 طرح مقرر شده است: »هیأت انتظامی بدوی 
موظف است با درخواست معاون تنظیم گری و نظارت به تخلفات 
اش��خاص تحت نظارت یا س��هامداران موثر، مدیران و کارکنان 
آنها، به فوریت رسیدگی نماید. آرا صادره از هیأت های انتظامی 
بدوی ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ از س��وی محکوم علیه و بانک 
مرکزی قابل اعتراض اس��ت. هیأت انتظامی تجدیدنظر موظف 
اس��ت به اعتراض واصله به آرای هیأت انتظامی بدوی به فوریت 

رسیدگی کند.«
ای��ن عبارات بدین معناس��ت که هیأت ه��ای انتظامی عالوه 
بر صالحیت رس��یدگی به تخلفات بانکی بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری، می توانند به تخلفات اش��خاص تح��ت نظارت بانک 
مرکزی یا مدیران، کارکنان و سهامداران موثر آنها نیز رسیدگی 
و صدور رأی نماید. منظور از اشخاص تحت نظارت که رسیدگی 
به تخلفات اش��خاص حقوقی مورد اشاره و همچنین به تخلفات 
کارکن��ان و س��هامداران  موثر آنها در صالحی��ت هیأت نظارت 
قرار گرفته اس��ت، براس��اس بند »ذ« ماده ی��ک طرح بانکداری 
مجلس عبارت اس��ت از: »کلیه موسسات اعتباری، صندوق های 
قرض الحس��نه، تعاونی های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر 
شرکت های واس��پاری )لیزینگ( صرافی ها شرکت های مدیریت 
دارایی ه��ای موسس��ات اعتب��اری ش��رکت های اعتبارس��نجی 
ارائه دهنده خدمات به موسس��ات اعتباری و سایر اشخاصی که 
با انجام عملیات یا ارائه خدم��ات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت 
و س��ایر فعالیت ه��ای مرتبط اش��تغال دارند، در ای��ن قانون به 
عنوان اش��خاص تحت نظارت یاد می ش��وند. تشخیص مصادیق 

برعهده بانک مرکزی اس��ت.« بدین ترتیب مشاهده می شود که 
در طرح جدی��د بانکداری، حوزه صالحی��ت قانونی و اختیارات 
»هیأت انتظامی بانک مرکزی« به ش��دت افزایش یافته و عالوه 
بر شبکه بانکی، اش��خاصی که به نحوی به شبکه بانکی مرتبط 
هس��تند و حتی کارکنان آنها را هم دربر می گیرد. طبیعی است 
که رس��یدگی به تخلفات این همه اش��خاص حقیقی و حقوقی 
توس��ط هیأت انتظامی نیازمند ایجاد تشکیالتی عریض و طویل 
در بانک مرکزی اس��ت. با توجه به این مباحث، ماهیت حقوقی 
هیأت انتظامی مورد نظر طراحان محترم طرح بانکداری، یا ایجاد 
نوعی محکمه اختصاصی قضایی در دل بانک مرکزی یا تشکیل 
نوعی دادگاه اداری اس��ت که هر دو فرض مورد بررسی حقوقی 

قرار می گیرد:
اول؛ محکمه ای قضایی به نام »هیأت انتظامی بانک مرکزی«

اگر »هیأت انتظام��ی بانک مرکزی« در طرح جدید به لحاظ 
صالحیت ش��به قضایی و صدور رأی توسط قاضی منصوب قوه 
قضائیه را نوعی محکمه اختصاصی و دادگاه قضایی تلقی نماییم، 
در این صورت تش��کیل چنین محکمه ای با اصول متعدد قانون 
اساسی و اصل تفکیک قوا و استقالل قوه قضائیه در تضاد خواهد 
ب��ود؛ زیرا در اصل 61 قانون اساس��ی تصریح ش��ده که »اعمال 
قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق 
موازین اس��المی تشکیل ش��ود و به حل و فصل دعاوی و حفظ 
حقوق عمومی و گس��ترش و اج��رای عدالت و اقامه حدود الهی 
بپ��ردازد.« در حالی ک��ه در این طرح، هی��أت انتظامی هرچند 
رئی��س آن یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه اس��ت، اما 
تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی اس��ت. افزون بر آن، اصل 
172 قانون اساسی فقط تشکیل محاکم نظامی را به صورت وِیژه 
اجازه داده اس��ت. همچنین الزمه استقالل قوه قضائیه آن است 
که رئیس قوه قضائیه اختیار داش��ته باشد در چارچوب موازین 
قانونی، قضات محاکم قضایی را نصب کند و نه محاکم اداری؛ در 
حالی که در این طرح، انتصاب قاضی هیأت انتظامی بایس��تی با 
مش��ورت رئیس کل بانک مرکزی انجام شود. پرسش بعدی آن 
است که اگر »هیأت انتظامی بانک مرکزی« یک محکمه قضایی 
است، این محکمه قضایی، دادگاه حقوقی است یا دادگاه جزایی و 
براساس کدام آیین دادرسی فعالیت و صدور رأی می کند؟ سوال 
بعدی آنکه اش��خاص ذی نفع برای ش��کایت از عملکرد »هیأت 
انتظامی بانک مرکزی« باید به قوه قضائیه یا دادسرای انتظامی 
قضات مراجعه کنند یا به رئیس کل بانک مرکزی متوسل شوند؟ 
و باالخ��ره آیا آرای قطعی ش��ده این محکمه اختصاصی قابلیت 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد یا خیر؟
دوم؛ هیأت انتظامی به عنوان دادگاه اداری برای رسیدگی به 

تخلفات بانک ها و مدیران آن
اگر هیأت انتظامی را صرفا نوعی دادگاه اداری برای رسیدگی 
ب��ه تخلفات بانکی بدانیم، در این ص��ورت انتصاب یک قاضی و 
صدور رأی هیأت انتظامی توس��ط قاض��ی منصوب قوه قضائیه 
کام��ال فاقد منطق حقوقی و قانونی اس��ت. ع��الوه بر آن، نصب 
رئیس یک دادگاه اداری توسط قوه قضائیه نشانه خوبی از حفظ 
استقالل بانک مرکزی در طرح جدید مجلس نیست. ضمن آنکه 
آرای »هی��أت انتظامی بانک مرکزی« البته اگر آن را یک مرجع 

اداری بدانیم، قاعدتا بایستی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض 
و شکایت باشد؛ در حالی که در این طرح در مورد قطعیت آرای 
هیأت انتظامی گفته شده است: »آرا هیأت های بدوی در صورت 
ع��دم وصول اعتراض در مهلت مذک��ور در بند »ت« و نیز کلیه 
آرا هیأت ه��ای تجدیدنظر، قطع��ی و الزم االجرا بوده و هیچ یک 
از مراجع قضائ��ی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغا یا ابطال 

احکام صادره را ندارند.«
در مجم��وع، از »هیأت انتظامی بانک مرکزی«، محکمه ای با 
صالحیت شبه قضایی بسیار گسترده برای تمام فصول ساختن 
که حتی در مواردی صالحیت های ش��به قضایی آن به اشخاص 
حقیقی و حقوقی خارج از نظام بانکی کشور نیز تسری داده شده 
و مشخص نیست که آیا این هیأت یک دادگاه اداری است یا یک 
محکمه ویژه قضایی؛ با هیچ منطق حقوقی و قانونی س��ازگاری 
ندارد و مغایر با اس��تقالل قوه قضائیه و اس��تقالل بانک مرکزی 
اس��ت. کار بانک، بانکداری است و وظیفه قانونی بانک مرکزی، 
هدای��ت نقدینگی و جلوگیری از رش��د تورم و حفظ ارزش پول 
ملی در کنار سیاست گذاری در امور بانکی و اعتباری و نظارت بر 
عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری و برخورد قانونی با موسسات 
اعتباری غیرمجاز و کنترل بازار غیرمتش��کل پولی است. بر این 
اساس، درگیر ش��دن دائم بانک مرکزی با اقدامات شبه قضایی 
و نظ��ارت بر عملک��رد هیأت های انتظامی با این وس��عت حوزه 
صالحی��ت، بدون ش��ک اقدامات و تالش های بان��ک مرکزی را 

تحت الشعاع هیأت انتظامی و عملکرد آن قرار خواهد داد.
افزون بر این مطالب، باید بدین نکته توجه داشت که با توجه 
به اصول و چارچوب قانون اساسی، اعمال مجرمانه همه اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی از جمله اقدامات مجرمانه مدیران و کارکنان 
بانک ها بایس��تی توسط دادسراها و محاکم جزایی تحت نظارت 
قوه قضائیه انجام شود. در این مهم، تفاوتی بین مردم و بانک ها 
نیست، اما در برخورد با تخلفات بانک ها و مدیران آن و طراحی 
س��اختار »هیأت انتظام��ی بانک مرکزی« و تعیی��ن حد و مرز 
صالحیت ه��ای قانونی آن، ضرورتی به تش��کیل محکمه ویژه با 
اختیارات و ساختار ش��به قضایی و افزایش تشکیالت عریض و 
طوی��ل در بانک مرکزی برای هیأت های انتظامی نیس��ت، بلکه 
می توان در ای��ن زمینه از الگوهای موفق بانک های دنیا اقتباس 
نمود و اجازه داد تخلفات بانکی بانک ها و مدیران بانکی در هیأت 
انتظامی توس��ط کارشناسان و مدیران مجرب و آگاه به مباحث 
تخصصی بانکی رس��یدگی شود و برخورد انضباطی با متخلفان 

صورت گیرد.
خالصه آنکه برای انضباط بخشی بانک ها و موسسات اعتباری 
و برخورد ب��ا تخلفات و پیگیرد انتظام��ی متخلفان بانکی اصال 
ضرورتی به تشکیل محکمه اختصاصی با اختیارات شبه قضایی 
و آیین دادرس��ی نامشخص در بانک مرکزی نیست. این مهم را 
می توان با اس��تفاده از »هیأت انتظامی بانک مرکزی« به عنوان 
یک دادگاه تخصصی اداری و نه یک محکمه اختصاصی قضایی 
انج��ام داد و در عین حال، مدی��ران و کارکنان بانک هایی را که 
توس��ط هیأت های انتظامی محکوم می شوند، از حق اعتراض به 
تصمیمات و آرای این هی��أت در مراجع قضایی و دیوان عدالت 

اداری محروم نساخت.

محکمهایبرایتمامفصول

توسعهاستارتآپهاباراهکارهایبازاریابیپولی
بس��یاری از اس��تارت آپ ها با امید تاثیرگذاری فزاینده بر روی مش��تریان طراحی و حتی اجرا می ش��وند. این امر 
ب��رای کارآفرین��ان تجربه ای منحصر به فرد در عرصه کس��ب و کار را به همراه داش��ته و می تواند برای آنها به طور 
قابل مالحظه ای هیجان انگیز محس��وب ش��ود. یادتان نرود در دنیای امروز بس��یاری از کارآفرینان برای بهینه سازی 
شرایط شان چه در عرصه برندسازی شخصی و چه در زمینه توسعه استارت آپ از بازاریابی به مثابه ابزاری اساسی سود 
می برند. شما نیز در این میان می توانید به خوبی از این ابزار برای پیگیری اهداف تان استفاده کرده و اوضاع تان در بازار 
را به طور چشمگیری بهبود بخشید.  اغلب استارت آپ ها به دنبال استفاده از ایده های بازاریابی به طور رایگان هستند. 
این امر شامل تولید محتوای تاثیرگذار و سرمایه  گذاری بر روی جلب نظر مشتریان با استفاده از تجربه دیگران است. 
شاید این امر در نگاه نخست جذابیت بسیار زیادی داشته باشد، اما نکته مهم اینکه شما برای بهبود اوضاع تان در...
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NAVصندوقهاهمچنانزیرقیمت
ضررمردمدرETFجبرانمیشود؟

در حال��ی که صندوق های پاالیش��ی یکم و دارا یک��م همچنان زیر قیمت 
NAV معامله می شوند، آخرین وعده رئیس سازمان بورس از اصالح اساسنامه 
این صندوق ها در صورت تصویب هیأت وزیران حکایت دارد. به گزارش ایسنا، 
س��ال 13۹۹ و در روزهای��ی که ش��اخص کل بورس تهران ب��رای گذر از مرز 
2 میلی��ون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه س��ه صن��دوق دولتی در قالب 
ETF از سوی دولت دوازدهم داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، 
صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. در واقع، دولت بنا 
داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های 
خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار 
کند. این صندوق ها با 20 تا 30 درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی 

دارای کد ملی می توانست خریدار آنها باشد.
نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این 
صندوق ها، فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است. او همچنین 
اعالم کرد که با توجه به تخفیف 20 درصدی این صندوق اگر فردی 5میلیون 
تومان سهام پاالیشی یکم بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در 

واقع به میزان یک میلیون تومان از ثروت بهره مند خواهد شد.
در همین راستا، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان 13۹۹ عرضه 
شد و در روز سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از طریق این واگذاری به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانک های 
ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد. در 
پذیره نویسی صندوق دارا یکم بیش از 4 میلیون نفر مشارکت کردند؛ صندوقی 
که همراس��تا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا 
200 درصد س��ود هم پیش رفت. وضعیت س��وددهی دارا یکم به گونه ای بود 
که حتی با وجود س��قوط چشمگیر شاخص کل بورس از مرز 2 میلیون واحد 
ب��ه کمتر از یک میلی��ون واحد، این صندوق همچنان در فاز س��ودآوری قرار 
داشت، اما عمر این سود طوالنی نبود و سقوط های پی در پی بازار سرمایه، این 
صندوق را هم به ته چاه کش��اند. براس��اس آخرین آمارها، هر واحد از صندوق 
دارا یکم حدود ۹۹00 تومان قیمت دارد. این در حالی اس��ت که NAV این 
صندوق حدود 14 هزار تومان بوده و قیمت هر واحد این صندوق هنوز فاصله 

چشمگیری با NAV دارد.
اما مس��یر سوددهی پاالیش��ی یکم از همان ابتدا کامال از دارا یکم جدا شد. 
پاالیشی یکم باقیمانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و 
بندرعب��اس بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید 
خورد و بهانه ای برای ریزش بازار سرمایه شد. به طوری که این صندوق عرضه 
شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار سرمایه بود. هر واحد این صندوق نیز 
در روز عرضه 10 هزار تومان قیمت داشت، اما در روزهای ریزشی بازار به 5 هزار 
تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید. قیمت این صندوق در آخرین 
روز معامالت هفته گذش��ته به حدود 7500 تومان رسید؛ در حالی که قیمت 

NAV آن 12 هزار و 500 تومان است.

خبرنــامه

فرصت امروز: پس از آنکه شاخص کل بورس تهران پس از درجا زدن های 
متعدد باالخره در اولین روز معامالتی هفته گذش��ته سطح حمایتی یک 
میلیون و 500 هزار واحد را از دس��ت داد، در آخرین روز معامالتی هفته 
س��بزپوش شد تا امیدها برای بازگشت به کانال 1.5 میلیون واحدی قوت 
بگیرد. در معامالت روز چهارشنبه نماگر اصلی تاالر شیشه ای با بیش از 6 
ه��زار واحد افزایش )معادل 0.44 درصد( به عدد یک میلیون و 4۹0 هزار 
واحد بازگشت تا سهامداران برای فتح دوباره سطح حمایتی از دست رفته 

در آخرین روزهای تیرماه امیدوار شوند.
تداوم چش��م انداز کاهش��ی قیمت کامودیتی ها، بالتکلیف��ی مذاکرات 
پیرامون احیای برجام، قیمت گذاری دس��توری، تثبیت مصنوعی نرخ ارز 
در س��امانه نیما، جذابیت بازارهای رقیب و... باعث شده تا رکود فرسایشی 
بازار س��رمایه همچنان ادامه داش��ته باش��د. با این حال در انتهای هفته 
گذش��ته چند خبر امیدبخش باعث ش��د تا س��مت و سوی شاخص ها در 
تاالر شیشه ای صعودی شود. گزارش های سه ماهه برخی از شرکت ها )به 
ویژه پاالیش��ی ها و دالری ها( در کنار تصویب عرضه خودرو در بورس کاال 
از س��وی ش��ورای عالی بورس با هماهنگی وزارت صمت باعث ش��د تا با 
تحریک تقاضا در برخی از س��هام خودرویی ش��اهد رش��د 0.44 درصدی 
ارتفاع ش��اخص کل بورس در معامالت روز چهارشنبه باشیم تا بخشی از 
بازدهی منفی بورس در این هفته جبران شود. هرچند اتفاق روز چهارشنبه 
را نمی توان کامال خوش بینانه به پایان روند ریزش در بورس تهران نسبت 
داد، اما می توان از آن به دمیدن بارقه های امید در تاالر شیشه ای و افزایش 

امیدواری بورس بازان تعبیر کرد.
1770میلیاردازبورسخارجشد

با رشد دسته جمعی ش��اخص ها در آخرین روز کاری هفته، سهامداران 
با امیدواری بیش��تری به استقبال تعطیالت آخر هفته رفتند. در معامالت 
روز چهارشنبه )22 تیرماه(، شاخص کل بورس که در ابتدای هفته حمایت 
یک میلیون و 500 هزار واحدی را از دست داده بود، با 6 هزار و 517 واحد 
افزایش به ارتفاع یک میلیون و 4۹0 هزار واحد بازگشت تا سهامداران برای 
فتح دوباره سطح حمایتی از دست رفته در هفته پیش رو امیدوار شوند. در 
این روز شاخص کل هم وزن نیز با حمایت اکثر گروه های معامالتی کوچک 
ب��ازار، روند صعودی در پیش گرفت و با یک هزار و 537 واحد افزایش در 
ع��دد 407 هزار واحد به کار خود پایان داد. ش��اخص کل فرابورس نیز با 
110 واح��د افزایش به ارتفاع 1۹ هزار و 80۹ واحد رس��ید. بدین ترتیب 
با احتس��اب معامالت روز چهارشنبه، ش��اخص کل بورس 0.84 درصد و 
شاخص کل فرابورس 1.63 درصد کاهش ارتفاع دادند تا در مجموع شاهد 

کاهش 0.۹۹ درصدی شاخص کل سهام در هفته گذشته باشیم.
در این هفته روند خروج پول حقیقی از جریان معامالت سهام همچنان 
ادام��ه یافت تا در مجموع ی��ک هزار و 770 میلیارد توم��ان دیگر از بازار 

خارج ش��ود. روند خروج پول حقیقی از معامالت س��هام که در این روزها 
با کاهش 15 درصدی میانگین ارزش معامالت و نزول ش��اخص های بازار 
همراه شده است، نشان می دهد که بازار سهام در این بازه زمانی، انتخاب 
اول سرمایه گذاران نیست و آنها سرمایه گذاری در بازارهای رقیب را ترجیح 
می دهند. آمارهای مربوط به رش��د س��پرده های بانکی، رشد معامالت در 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سایر ابزارهای معامالتی مبتنی 
بر کاال، نش��ان می دهد که بخش��ی از پول های خارج شده از سهام به این 

بازارها وارد شده است.
معامالت هفته گذشته همچنین نشان می دهد از 643 نمادی که در این 
هفته مورد معامله قرار گرفتند 478 نماد با کاهش قیمت مواجه شدند و 
165 نماد نیز با افزایش قیمت معامالت هفتگی خود را به پایان رساندند. 
بر این اس��اس 83 درصد بازار با کاهش قیمت و تنها 17 درصد بازار رشد 
قیمت را تجربه کردند. در بین نماد های مثبت بازار نیز هفت نماد رش��د 
باالی 10 درصد، 26 نماد رشد باالی 5 درصد تا 10 درصد، 87 نماد بین 
یک تا 5 درصد و 45 نماد رشد صفر تا یک درصد را ثبت کردند. در بین 

نماده��ای قرمز ه��م 58 نماد کمتر از یک درصد، 250 نماد بین یک تا 5 
درصد، 154 نماد بین 5 تا 10 درصد و 24 نماد نیز کاهش قیمتی باالتر 

از 10درصد را به ثبت رساندند.
برندگانوبازندگانهفتهگذشته

در معامالت روز چهارش��نبه گروه معامالتی فرآورده های نفتی توانست 
با رش��د 4.12 درصدی، بیش��ترین تأثیر مثبت را روی ش��اخص کل بازار 
س��هام بگذارد. ای��ن گروه معامالتی در مجموع معام��الت هفته نیز 2.16 
درصد رش��د قیمت داش��ت تا در میان گروه های معامالت��ی بازار در رتبه 
نخست بیشترین بازدهی قیمت سهام قرار گیرد. افزایش قیمت های سهام 
ش��رکت های پاالیشی در حالی اتفاق افتاده که قیمت نفت و فرآورده های 
این ش��رکت ها همچنان روند نزول��ی را در بازارهای جهانی طی می کند و 
این شرکت ها نیز عملکرد نامطلوبی را از نظر سود سازی به ثبت رسانده اند. 
مثال با انتش��ار صورت های مالی شرکت پاالیش نفت تهران )نماد شتران( 
مشخص شد که این ش��رکت تنها ۹05 ریال به ازای هر سهم سود سازی 
کرده که بس��یار کمتر از پیش بینی های گذشته سهامداران بود. همچنین 
پیش��نهاد هیأت مدیره برای تقسیم تنها 10 درصد از سود شناسایی شده 
این شرکت برای سال 1400 )یعنی ۹0 ریال به ازای هر سهم( منجر شد 
تا سهامداران نس��بت به بازدهی سهام شرکت در آینده بدبین شوند. این 
مورد درخصوص شرکت پاالیش نفت اصفهان )نماد شپنا( نیز صادق است 
و این شرکت به رغم افزایش ۹3 درصدی درآمدهای عملیاتی، سود خالص 
خود را تنها به میزان 7 درصد افزایش داده و 1142 ریال به ازای هر سهم 

سود سازی کرده است.
صنعت نس��اجی با هفت شرکت پذیرفته ش��ده و پنج نماد قابل معامله 
در بازار س��هام، یکی از گروه های معامالتی است که در بازه سه ماهه جزو 
صدرنش��ینان کاهش قیمت قرار گرفته اس��ت. این گروه معامالتی در این 
هفته نیز حدود 10 درصد از ارزش بازار س��هام خود را از دس��ت داد تا در 
رتبه نخس��ت کاهش قیمت در بین گروه های معامالتی قرار گیرد. با این 
حال نس��بت پایین سودس��ازی و مش��کالت متعددی که بر سر راه تولید 
ش��رکت های فعال در این گروه قرار دارد، باعث ش��ده تا نسبت قیمت به 
درآم��د این گروه همچنان با ع��دد 33، باالترین ع��دد در بین گروه های 
معامالتی را نشان دهد. همچنین آمارهای معامالت حقیقی و حقوقی در 
سهام ش��رکت های نساجی نشان می دهد که سهامداران حقوقی در طول 
یک س��ال گذش��ته  همواره در نقش فروشنده س��هام ظاهر شده اند و از 
ابتدای تیرماه 1400 تا 22 تیرماه امس��ال در مجموع بیش از 17 میلیون 
و 330 هزار برگ س��هم را به س��هامداران حقیقی منتقل کرده اند. فروش 
حقوقی ها در صنعت نس��اجی در حالی رخ می ده��د که آمارهای خرید و 
فروش حقوقی ها در کل بازار، انتقال مالکیت بخش قابل توجهی از س��هام 

حقیقی ها به این طیف از فعاالن بازار را نشان می دهد.
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فرصت امروز: ترکیب اش��تباه سیاس��ت های کالن اقتصادی و سیاست 
صنعت��ی می توان��د اقتصاد را در مس��یری اش��تباه قرار ده��د؛ کما اینکه 
سیاس��ت های حمایتی و نرخ های تعرفه ب��اال به عنوان یکی از ویژگی های 
بارز اقتصاد ایران باعث شده است تا کشورمان در سال های گذشته شاهد 
یکی از بس��ته ترین اقتصادهای جهان باش��د. اقتصاد ایران در این سال ها 
همچنین با پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت مواجه بوده است که 
ادامه این وضعیت می تواند به تشدید معضل بیکاری جوانان به ویژه برای 

فارغ التحصیالن دانشگاهی منجر شود.
آزادس��ازی تجاری چه تاثیری بر اشتغال صنعتی دارد؟ در پاسخ به این 
سوال، بازوی پژوهشی وزارت صمت در یک گزارش به بررسی »دگردیسی 
اقتصادی و اش��تغال زایی در سیاس��ت صنعتی؛ مالحظاتی ب��رای ایران« 
پرداخت و با اس��تناد به تجربه اندونزی نش��ان داد ک��ه یکی از مهمترین 
سیاس��ت گذاری های صنعتی برای اش��تغال زایی پای��دار، توجه به بخش 
خارجی اقتصاد اس��ت؛ این در حالی است که راهبردهای تجاری در ایران 
از ارتب��اط منطقی بی��ن حوزه صادرات و واردات برخوردار نیس��ت و عدم 
بکارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع رشد اقتصادی و در راستای 
بسط منافع رشد و اشتغال، باعث شده است تا دستگاه های متولی تجارت 

خارجی در کشورمان بیشتر متولی امور بوروکراتیک باشند.
سهمصنعتدراشتغالکشور

براس��اس گزارش موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی، بخش 
صنعت با توجه به س��هم مهم آن در تولید ناخالص داخلی کش��ور، تاثیر 
بس��زایی در اشتغال زایی دارد. بررسی ها نش��ان می دهد که بین سال های 
1381 تا 13۹2، س��هم بخش صنعت از اش��تغال کشور با شیب مالیمی 
افزایش یافته اس��ت؛ بیشترین کاهش اشتغال صنعت )ساخت( مربوط به 
س��ال 13۹1 و بیش��ترین رشد اشتغال صنعت )س��اخت( مربوط به سال 
1386 بوده است. افزایش و کاهش اشتغال زایی، بیشترین تاثیر را از حجم 
سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری و نیز تغییرات محیط کالن می گیرد. 
به عنوان نمونه، تغییرات محیط سرمایه گذاری، شوك های بیرونی همچون 
تحریم های اقتصادی، تغییرات تقاضای کاالها در بازار )تغییرات موجودی 
انبار( و عدم ایفای تعهدات دولت در زمینه س��هم صنعت از منابع ناشی از 
اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها موجبات کاهش بیش��تر رش��د بخش 
صنعت و در نتیجه کاهش اش��تغال صنعتی را فراهم آورده است. بنابراین 
افزایش تعداد ش��اغالن در کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیش��تر و 

کاهش در تعداد شاغالن 10ساله در کل صنعت نشان دهنده از دست رفتن 
مشاغل در کارگاه های خرد است. این موضوع با تشدید رکود از سال 13۹1 
همزمان با تشدید تحریم های بین المللی نیز قابل مشاهده است که سبب 
تعطیلی برخی از بنگاه ها و افزایش بیش��تر ظرفیت های بیکار شده است. 
صنایع خرد نقش قابل توجهی در اشتغال مستقیم صنعتی دارند و کاهش 
اشتغال این صنایع به کاهش کل اشتغال صنعت دامن زده است. عالوه بر 
این، نامطلوب بودن محیط سرمایه گذاری و کاهش سرمایه گذاری صنعتی 

در این دوره از دیگر عوامل دخیل در این خصوص است.
سیاست های حمایتی و نرخ های تعرفه باال، یکی از ویژگی های بارز اقتصاد 
کشور بوده که باعث شده است اقتصاد ایران، یکی از بسته ترین اقتصادهای 
جهان باش��د. با تغییر تعرفه ها، اگر کاالی وارداتی استفاده مصرفی داشته 
باشد، به صورت مستقیم و اگر استفاده واسطه ای یا سرمایه ای داشته باشد، 
به صورت غیرمس��تقیم قیمت ها تغییر می کن��د. این افزایش قیمت ها در 
چرخه اقتصاد بر بخش های مختلف اثر می گذارد و باعث تغییر هزینه های 
تولید، تقاضای عوامل تولید، درآمد عوامل تولید، درآمد و تقاضای خانوار، 
فروش بنگاه ها و س��طح عمومی قیمت ها می ش��ود. ای��ن اثرات به صورت 
همزمان در بازارهای به هم وابس��ته اتفاق می افتد و به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم بر بخش های مختلف اقتصاد اثر می گذارد.
به نظر می رس��د دلیل عم��ده تفاوت قیمت کااله��ای وارداتی و هزینه 
تمام شده واردات در کشور، موانع تعرفه ای نیست، بلکه موانع غیرتعرفه ای 
واردات )مانن��د تع��داد مجوزهای الزم ب��رای واردات، زمان الزم برای اخذ 
مجوز ه��ا و ران��ت واردات کاالهای خاص برای گروه ه��ای خاص( هم باید 
بررس��ی شود. بنابراین شاید یکی از سیاست های نادرست کشور، استفاده 
نابج��ا از سیاس��ت تعرفه ای برای جبران افزایش ن��رخ ارز و کنترل قیمت 

کاالهای وارداتی و ایجاد شوك به بازار داخلی بوده است.
شرطرشداشتغالصنعتی

در س��ال هایی که شوك نرخ ارز به اقتصاد وارد شده، سعی شده است با 
کاهش نرخ تعرفه، آثار منفی آن جبران ش��ود. کاالهای واس��طه ای و مواد 
اولیه و ماش��ین آالت از نرخ تعرفه پایین برخوردار بودند؛ ولی متوسط نرخ 
تعرفه آنها نیز در مقایس��ه با کش��ورهای دیگر باال بوده اس��ت. با توجه به 
نظریات رش��د اقتصادی، واردات کاالهای واس��طه ای و مواد اولیه یکی از 
عوامل تاثیرگذار بر رشد بوده و باال بودن نرخ تعرفه آنها، افزایش هزینه های 
تولید و کاهش رش��د اقتصادی را به همراه خواهد داش��ت و کاهش رشد 

اقتصادی نیز تاثیر منفی بر صادرات می گذارد. بررسی ابزارهای سیاست های 
تجاری نشان می دهد این سیاست ها می توانند در قالب مواردی نظیر موانع 
تعرف��ه ای، موانع غیرتعرفه ای، تس��هیل تجاری و مش��وق ها و حمایت ها، 
مقدار صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار دهند. افزایش موانع تعرفه ای بر 
واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه گذاری اثر گذاشته و موجب افزایش 
هزینه های تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان برای صادرات 
می شود. به عالوه، افزایش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای به واسطه افزایش 
هزینه های تولید، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده باعث کاهش 
نرخ ارز حقیقی و تغییر قیمت نسبی داخلی به خارجی و در نتیجه کاهش 
صادرات می ش��ود. همچنین مش��وق ها و حمایت ها از دیگر ابزارهای مهم 
سیاست تجاری هستند که می توانند مقدار صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر 
قرار دهند؛ به عنوان مثال، مواردی نظیر اعتبار کم و عدم تخصیص به موقع 

باعث کاهش صادرات خواهد شد.
نتایج این گزارش نشان می دهد که اشتغال فعالیت های »آماده سازی و 
ریسندگی الیاف نساجی«، »تولید روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی«، 
»تولی��د کود ش��یمیایی و ترکیبات نیتروژن«، »تولی��د الیاف مصنوعی«، 
»س��اخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندان پزشکی«، »تولید ابزار دستی 
موتوردار، تولید سایر ماشین آالت با کاربرد عام«، »تولید موتور و توربین«، 
»تولید سایر فرآورده های ش��یمیایی« و »تولید ماشین آالت متالوژی« به 
ترتیب بیشترین تاثیرات مثبت را از افزایش نرخ های تعرفه می پذیرند، به 
طوری که با افزایش 100 درصد در نرخ تعرفه واردات فعالیت »آماده سازی 
و ریس��ندگی الیاف نساجی«، میزان اشتغال در این فعالیت با فرض ثبات 

سایر شرایط به طور متوسط 61 درصد افزایش خواهد یافت.
در س��وی مقابل نیز اشتغال فعالیت های »تولید ماشین آالت کشاورزی 
و جنگلداری«، »تولید ماشین آالت استخراج معدن و ساختمان«، »تولید 
مواد ش��یمیایی اساس��ی«، »تولید نشاس��ته و فرآورده های نشاسته ای«، 
»تولید قطعات و لوازم الحاقی وس��ایل نقلیه موتوری« و »تولید تجهیزات 
روش��نایی برقی« به ترتیب بیشترین تاثیرات منفی را از افزایش نرخ های 
تعرف��ه می پذیرن��د. یافته های ای��ن مطالعه همچنین نش��ان می دهد که 
اشتغال زیربخش های ساخت کارخانه ای، نسبت به حفاظت های تعرفه ای 
حساس��یت دارد و پیش ش��رط توسعه اش��تغال صنعتی، عالوه بر توسعه 
صادرات و خلق شغل های جدید، مدیریت واردات در حفاظت از شغل های 

موجود برای یک دوره مشخص زمانی است.

افزایشتعرفهچهتاثیریبراشتغالدارد؟

از آزادسازی تجاری تا اشتغال صنعتی

قیمت سکه طرح جدید در پایان معامالت هفته گذشته با 120 هزار 
توم��ان افزایش مجددا وارد کانال 15 میلیون تومانی ش��د. س��که طرح 
قدیم نیز در طول هفته گذش��ته 300 هزار تومان رشد قیمت را تجربه 
ک��رد و 14 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورد. در جریان معامالت 
روز پنجشنبه همچنین قیمت نیم سکه به 8 میلیون و 200 هزار تومان، 
ربع س��که 5میلیون و 200 هزار تومان و س��که یک گرمی به 3 میلیون 
و 100 هزار تومان رس��ید. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار 
ب��ه یک میلیون و 823 هزار تومان رس��ید و قیم��ت هر مثقال طال هم 

5میلیون و ۹88 هزار تومان شد.
طب��ق پیش بینی محم��د کش��تی آرای، نایب رئی��س اتحادیه طال و 
جواه��ر تهران، قیمت  طال در دو هفت��ه آینده کاهش می یابد. به عقیده 
کش��تی آرای، قیمت انس جهانی طال در هفته گذشته 100 دالر کاهش 
یافت و بر این اس��اس پیش بینی می شود قیمت فلز زرد در داخل کشور 
طی دو هفته آینده افت داش��ته باش��د. در آخری��ن معامالت این هفته 
بهای انس جهانی به 1708 دالر رسید که افت 105 دالری برای قیمت 
جهانی طالس��ت و دالیل خاص خود را دارد. البته باید توجه داشت که 
این روزها در ایام قبل از ماه محرم قرار داریم و تقاضا برای خرید طال و 
سکه افزایش یافته، در نتیجه قیمت طال و انواع سکه حباب باالیی دارد 
و کاهش قیمت جهانی نتوانس��ته بر این رشد تقاضا تاثیر بگذارد. بدین 
ترتیب در آخرین معامالت هفته گذش��ته، س��که طرح قدیم 300 هزار 
تومان، س��که طرح جدید 120 هزار تومان و نیم س��که 50 هزار تومان 
افزایش قیمت هفتگی داش��تند که این رش��د بها در واقع همان حباب 
قیمت ها بود. گرچه ش��اهد کاهش 100 دالری قیمت انس جهانی طال 
بودیم، اما هر گرم طالی 18 عیار و یک مثقال طالی آب شده در هفته 
گذشته نه تنها کاهش قیمت نداشتند بلکه حباب قیمت را شاهد بودیم. 
به طوری که حباب سکه در جریان معامالت هفته گذشته با 200 هزار 
توم��ان افزایش به یک میلیون و 550 هزار تومان رس��ید که از افزایش 
حباب به نسبت بهای انس جهانی طال حکایت دارد. پیش بینی می شود 
در روزهای آینده قیمت جهانی طال باز هم کاهش یابد و در بازار داخلی 

نیز در دو هفته آینده با کاهش تقاضا حباب سکه کمتر شود.
این کارش��ناس ارشد بازار طال همچنین می گوید: به واسطه انحصاری 
ب��ودن عرضه س��که در اقتصاد و توقف طوالنی مدت فروش س��که بانک 
مرکزی، موجودی س��که بازار جوابگوی تقاضا نیس��ت و همین مس��ئله 
ب��ه افزایش حباب قیمتی آن دامن زده اس��ت. او با تأکید بر اینکه یکی 
از ش��اخص های اصلی در مبادالت اقتصادی، بحث عرضه و تقاضاس��ت، 
توضیح می دهد: هر کاالیی که عرضه آن کم یا زیاد شود یا تقاضای آن 
نسبت به عرضه موجود افزایش یا کاهش یابد، طبیعتا با تغییرات قیمتی 

مواجه خواهد ش��د و در بازار سکه نیز جدای از همه متغیرهای اثرگذار، 
رابطه عرضه و تقاضا بسیار تعیین کننده است.

محمد کشتی آرای در گفت وگو با »اتاق ایران آنالین« می افزاید: بانک 
مرکزی، عامل مس��تقیم و تنها ارگان مجاز به ضرب و واگذاری سکه در 
اقتصاد ایران اس��ت و که البته از حوالی س��ال 13۹7 تاکنون هیچ گونه 
واگذاری س��که نداشته است؛ ازاین رو در بازار فقط سکه های موجود در 
دس��ت مردم در حال دادوستد اس��ت که البته کفاف تقاضای موجود را 

نمی دهد.
وی با اش��اره به اینکه دالیل متعدد برای افزایش تقاضای سکه وجود 
دارد که بخش��ی از آن در ش��رایط فعلی اقتصاد تش��دید ش��ده اس��ت، 
می گوید: وقتی عرضه جدید برای س��که انجام نمی ش��ود، طبیعی است 
که با افزایش تقاضا، قیمت س��که های موجود افزایش پیدا کند و قیمت 
معامله از ارزش واقعی طالی سکه باالتر برود؛ همچنان که در دوره های 
واگذاری سکه از سوی بانک مرکزی و همچنین در دوره های افول تقاضا 
برای سکه، نه تنها این بازار حباب قیمتی نداشته بلکه در برخی مقاطع، 

حباب منفی قیمت را نیز تجربه کرده است.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف ایران در پایان با 
اش��اره به اینکه در دیگر کشورها بسیاری از مؤسسات و بانک ها مجاز به 

ضرب سکه هستند و طال واگذار می کنند، تصریح می کند: در ایران هیچ 
بانک، موسس��ه اعتباری یا نهادی اجازه چنی��ن کاری را ندارد و همین 
مس��ئله به رایج شدن چیزی به اسم سکه غیربانکی نیز دامن زده است. 
فعال قیمت یک گرم طالی 18 عیار در بازار ایران براساس قیمت جهانی 
انس طال و قیمت 31 هزار و 500 تومانی دالر آزاد، حدود یک  میلیون 
و 3۹0 هزار تومان اس��ت و هی��چ حبابی ندارد؛ چراک��ه به اندازه کافی 
طال در بازار وجود دارد یا اگر وجود نداش��ته باشد واردات به هر شکلی 
امکان پذیر اس��ت. براس��اس همین رویه که در بازار طال شاهد هستیم، 
اگر انحصار ضرب س��که از بین برود و مثال بانک ها یا مراجع مورد تایید 
دیگر نیز تحت نظارت اس��تاندارد قادر به ضرب و واگذاری سکه باشند، 

مشکلی به نام حباب سکه وجود نخواهد داشت.
گفتنی اس��ت در ش��رایط فعلی، حباب قیمت س��که تمام بهار آزادی 
طرح جدید با احتس��اب قیمت 31 ه��زار و 500 تومان برای دالر آزاد، 
مع��ادل بی��ش از 2 میلی��ون و 112 هزار تومان برآورد می ش��ود و این 
ش��اخص برای س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم نی��ز نزدیک به یک 
 میلیون و 300 هزار تومان اس��ت. همچنین قیمت نیم سکه یک  میلیون 
و 800، ربع س��که یک  میلیون و ۹00 و سکه گرمی یک  میلیون و 400 

هزار تومان حباب دارد.
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میلیاردرهایبازنده2022

بس��یاری از میلیاردره��ای جه��ان، ثروت ش��ان را از صنع��ت 
تکنول��وژی به دس��ت آورده اند. طبق گزارش ت��ازه »بلومبرگ«، 
هشت کارآفرین حوزه فناوری در جمع 20 میلیاردر حال حاضر 
جه��ان ق��رار دارند که ثروت ش��ان در مجموع ب��ه بیش از ۹36 

میلیارد دالر می رسد.
برای مردمی که غالب��ا روزنامه اقتصادی نمی خوانند و چندان 
با اعداد و ارقام س��روکار ندارند، ارزش مالی ش��رکت های بزرگ 
فناوری چندان قابل تصور نیس��ت. ب��رای همین خبر خرید 44 
میلیارد دالری توییتر از س��وی »ایالن ماس��ک« آنچنان که باید 
و ش��اید مرزهای کنجکاری ای��ن افراد را جابه جا نکرد؛ رقمی که 
ب��ه واحد پول ما حدود یک میلی��ون و 200 هزار میلیارد تومان 
می ش��ود و آنقدر بزرگ است که حتی ماشین حساب های آماتور 
و نیم��ه حرفه ای نیز توان پردازش آن را ندارند. تصور این ماجرا 
البته برای فوتبال دوس��تان و هواداران فوتبال راحت تر اس��ت و 
آنها با یک حس��اب و کتاب س��اده می توانند دریابند که عدد 44 
میلی��ارد دالر، چندی��ن و چند برابر مجموع ارزش باش��گاه های 
درجه یک اروپایی اس��ت. با وجود غوغای خرید توییتر از س��وی 
»ایالن ماس��ک« و زمزمه های لغو این خرید جنجالی که احتماال 
ماسک را وارد یک دعوای حقوقی بزرگ با توییتر خواهد کرد، او 
همچنان در صدر جدول میلیاردرهای جهان از نگاه »بلومبرگ« 

قرار گرفته است.
»بلومب��رگ« هر س��اله ب��ه رتبه بن��دی میلیاردره��ای جهان 
پرداخت��ه و منبع ثروت ای��ن میلیاردرها را معرفی می کند. طبق 
ارزیابی جدید »بلومبرگ«، هش��ت کارآفری��ن حوزه فناوری در 
جم��ع 20 میلیاردر جهان قرار دارند که ثروت ش��ان در مجموع 
ب��ه بیش از ۹36 میلیارد دالر می رس��د. با وجود رش��د فزاینده 
ارزش ش��رکت های فناوری در چند سال گذشته به ویژه با شیوع 
کرونا و حضور بیش از پیش کارآفرینان حوزه تکنولوژی در جمع 
میلیاردرهای جهان، اما امسال از میزان ثروت میلیاردرهای حوزه 

فناوری – حدود  256 میلیارد دالر - کاسته شده است.
آنطور که »بلومبرگ« گزارش داده، هش��ت نفر از 20 میلیاردر 
بزرگ جهان، ثروت ش��ان را از طریق فناوری به دس��ت آورده اند 
و البت��ه هفت نفر آنه��ا در جمع 10 فرد ثروتمن��د جهان جای 
گرفته اند. جالب آنکه ثروت این هشت کارآفرین حوزه تکنولوژی 
در مجم��وع به بی��ش از ۹36 میلی��ارد دالر می رس��د که البته 
ای��ن رق��م، اف��ت 256 میلی��ارد دالری )معادل تولی��د ناخالص 
داخلی نیوزیلند( را نس��بت به سال گذش��ته نشان می دهد. این 
میلیاردره��ای حوزه فناوری همچنین بخ��ش عمده ثروت خود 
را از بخش خودروس��ازی، فروش آنالی��ن، نرم افزارها و همچنین 
شبکه های اجتماعی به دس��ت آورده اند. همانطور که اشاره شد، 
ثروتمندتری��ن فرد جهان، »ایالن ماس��ک« اس��ت ک��ه با ثروت 
خالص 223 میلیارد دالری در صدر فهرست میلیاردرهای جهان 
ایس��تاده است. با این حال، ماسک در یک سال گذشته به دالیل 
مختلف��ی از جمله ادامه همه گی��ری کرونا و رکود اقتصاد جهانی 
حدود 47.8 میلیارد دالر از ثروت خود را از دس��ت داده است. او 
عالوه بر ش��رکت تسال، دس��تی هم در فضا دارد و با راه انداختن 
ش��رکت فضایی »اسپیس ایکس«، رویای س��اخت هتل در کره 

مریخ را در سر می پروراند.
دومی��ن میلیاردر جه��ان از نگاه »بلومب��رگ«، »جف بزوس« 
مدیرعامل سابق آمازون اس��ت که ثروت خالصش 140 میلیارد 
دالر تخمین زده ش��ده اس��ت. هرچند ثروت او به دنبال افزایش 
خرید آنالین در س��ال نخست شیوع کرونا روند افزایشی داشت، 
اما در سال گذشته 52.5 میلیارد دالر از ثروتش را از دست داد. 
بزوس هم مثل ماس��ک یک شرکت فضایی با نام »بلواوریجین« 
دارد. »بیل گیتس«، یکی از موسس��ان شرکت مایکروسافت هم 
با ثروت خالص 116 میلی��ارد دالر به عنوان چهارمین میلیاردر 
جهان معرفی ش��ده اس��ت. مایکروس��افت هم اکن��ون ارزش 2 
تریلیون دالری دارد، هرچند دیگر »بیل گیتس« مدیریت آن را 
به عهده ندارد و از این کار کناره گیری کرده اس��ت. او که 22.4 
میلیارد دالر از ثروت خود را نس��بت به س��ال گذش��ته از دست 
داده، به دنبال خداحافظی با مایکروسافت و راه اندازی یک بنیاد 
بشردوستانه به همراه همسرش، »ملیندا گیتس« است. پنجمین 
رتب��ه میلیاردرهای جهان نیز در اختیار یکی دیگر از کارآفرینان 
ح��وزه فناوری به نام »لری پیج« قرار گرفته اس��ت. او به عنوان 
یکی از موسس��ان گوگل، ثروت خالص 107 میلیارد دالری دارد 
و در حال حاضر در هیأت مدیره آلفابت )ش��رکت مادر تخصصی 
گوگل ب��ا ارزش 1.5 تریلیون دالر( عضویت دارد. وی در س��ال 

گذشته 21.3 میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داد.
در گ��زارش »بلومبرگ« همچنین »س��رگئی برین« به عنوان 
یک��ی دیگر از موسس��ان گوگل ب��ا ثروت خال��ص 103 میلیارد 
دالری، در رتبه شش��م میلیاردرهای جه��ان جای گرفته و البته 
نس��بت به س��ال گذش��ته 20.۹ میلیارد دالر از ثروت خود را از 
دس��ت داده است. »اس��تیو بالمر« نیز به عنوان نهمین میلیاردر 
جهان معرفی شده اس��ت که ثروت خالص ۹4.6 میلیارد دالری 
دارد و در یک س��ال گذشته 11 میلیارد دالر از ثروت خود را از 
دس��ت داده اس��ت. او به مدت 14 سال )از س��ال 2000 تا سال 
2014( مدیریت مایکروسافت را برعهده داشته و فعال بازنشست 

شده است.
دهمین جایگاه رتبه  بندی »بلومبرگ« نیز به »لری الیس��ون« 
با ثروت خالص 88.8 میلیارد دالر رس��ید. او یکی از موسس��ان 
غول نرم افزاری اوراکل اس��ت که در س��ال 1۹77 در سیلیکون 
ولی تأس��یس ش��د و یک دهه بعد به بزرگترین شرکت مدیریت 
دیتابیس در جهان تبدیل شد. الیسون نیز نسبت به سال گذشته 
18.4 میلیارد دالر از ثروت خود را از دس��ت داده اس��ت. نهایتا 
آخرین میلی��اردر حوزه فناوری که در جم��ع 20 میلیاردر برتر 
جهان قرار دارد، »مارك زاکربرگ« با ثروت خالص 63.8 میلیارد 
دالر اس��ت که البته در یک سال گذش��ته 61.7 میلیارد دالر از 
ثروت خود را از دست داده است. هرچند دورزمانی نام زاکربرگ 
در رتبههای ب��االی جدول میلیاردرهای جهان قرار داش��ت، اما 
امس��ال ب��ه رتبه هفدهم این لیس��ت تنزل پیدا ک��رده و به نظر 
می رس��د رسوایی های فیس بوك و نشت داده و اطالعات کاربران 

در کاهش ثروت وی بی تاثیر نبوده است.

شنبه
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فرصت امروز: نتایج یک گزارش رس��می نش��ان می دهد که قیمت 
مسکن در یک دهه گذشته حدودا 10 برابر، قیمت زمین 15 برابر و 
اجاره مس��کن 5 برابر شده است. براساس داده های آماری مرکز آمار 
ایران، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در استان   های کشور از رقم 
775  هزار تومان در سال 13۹0 به رقم 7 میلیون و 700 هزار تومان 
در سال 13۹۹ افزایش یافته است. رکورد بیشترین رشد تورم مسکن 
در ش��هرهای ایران متعلق به پایتخت اس��ت و استان تهران در میان 
همه استان   ها، باالترین میزان تورم مسکن در طول 10 سال گذشته 
را داشته است؛ یعنی اگر متوسط قیمت مسکن در استان های کشور 
10 برابر ش��ده اس��ت، متوسط قیمت مس��کن در تهران بیش از 12 
برابر ش��ده است. بررسی ها همچنین نشان دهنده افزایش 7.7 برابری 
متوس��ط قیمت مس��کن در اس��تان اصفهان، افزایش ۹.2 برابری در 
اس��تان البرز، افزایش 11.1 برابری در استان فارس و افزایش هشت 

برابری در استان خراسان رضوی است.
به م��وازات افزایش نجومی تورم مس��کن در دهه 13۹0، میزان 
اجاره بها نیز ش��اهد رش��د پنج برابری بوده و متوس��ط مبلغ اجاره 
ماهانه از مبلغ 3 هزار و ۹00 تومان به ازای هر متر مربع در س��ال 
13۹0 به رقم 20 هزار و 200 تومان در سال 13۹۹ رسیده است. 
طبیعتا همچون قیمت مس��کن، میزان رشد اجاره بها هم در استان 
تهران بیشتر از میانگین کشوری بوده و در یک دهه گذشته تقریبا 
ش��ش برابر شده است. نهایتا قیمت زمین نیز در استان های کشور 
در این بازه زمانی 15 برابر ش��ده و این افزایش در اس��تان تهران با 

رشد 18 برابری میانگین قیمت زمین همراه بوده است.
تورمملکیبهقلهجدیدرسید

گزارش مرکز آمار از »تغییرات قیمت و اجاره مس��کن ش��هرهای 
کش��ور« بیانگر رش��د 10 برابری قیمت مسکن در فاصله سال های 
13۹0 تا 13۹۹ است. براساس آمارها، متوسط قیمت هر مترمربع 
مس��کن در استان   های کشور از 775  هزار تومان در سال 13۹0 به 
رقم 7  میلیون  و 700 هزار تومان در س��ال 13۹۹ رس��یده است. 
رکورد بیش��ترین میزان تورم مس��کن از آن اس��تان تهران است و 
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این استان از یک میلیون  و 
600 هزار تومان در س��ال 13۹0 به عدد 1۹  میلیون و 200 هزار 
تومان در س��ال 13۹۹ رس��یده که نمایانگر رشد 12 برابری قیمت 
مس��کن در پایتخت است. قیمت مسکن در استان اصفهان نیز 7.7 
برابر، در اس��تان البرز ۹.2 برابر، در اس��تان فارس 11.1 برابر و در 
استان خراسان رضوی هش��ت برابر شده است. در فاصله سال های 
دهه 13۹0، بیشترین رش��د قیمت مسکن در شهرهای کشور، در 
نیمه  دوم سال 13۹۹ رخ داد که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
44.7 درصد افزایش یافت. در س��مت مقابل، کمترین رشد قیمت 
مس��کن به نیمه  دوم س��ال 13۹4 اختصاص داشت که قیمت هر 

مترمربع واحد مسکونی 0.۹ درصد افت کرد.
از س��وی دیگر، متوس��ط قیمت هر مترمربع زمین در استان   های 
کش��ور 15 برابر ش��ده و از 500 هزار تومان در سال 13۹0 به رقم 
7 میلیون و 600 هزار تومان در س��ال 13۹۹ افزایش یافته اس��ت. 
افزایش قیمت زمین در اس��تان تهران نیز با رشد 18 برابری همراه 
ش��ده، به طوری که متوس��ط قیمت هر مترمربع زمین در اس��تان 
ته��ران در ابتدای دهه 13۹0، یک میلیون و 400 هزار تومان بوده 
ک��ه در پایان ای��ن دهه به 25 میلیون و 800 هزار تومان رس��یده 

است.
با نگاهی به روند تغییرات قیمت مس��کن در این سال ها می توان 
گفت که بازار مس��کن معموال دارای دوره رکود و رونق است؛ یعنی 
پس از گذش��ت ی��ک دوره رکود و کاهش نس��بی قیمت ها، دوران 
رونق به آرامی ش��روع ش��ده و ابتدا در ش��هرهای بزرگ و س��پس 
در همه ش��هرهای کش��ور تقاضای مصرفی افزایش می یابد. در این 
مرحله افزایش تقاضا منجر به رش��د قیمت ها شده و بنابراین باعث 
ترغیب س��رمایه گذاران برای ورود به بازار مس��کن می شود. در این 
دوره حضور سرمایه گذاران به قصد سفته بازی، تقاضای غیرمصرفی 
مسکن را به یکباره افزایش داده و باعث جهش قیمت ها می شود. با 
افزایش ش��دید قیمت ها، قدرت خرید متقاضیان طبعا کاهش یافته 
و از طرف دیگر به مرور واحدهای مس��کونی نوسازی که در دوران 
جهش قیمت ها ش��روع به س��اخت ش��ده بودند، آماده بهره برداری 
می   ش��وند که این عوام��ل موجب افزایش عرضه می ش��ود. در این 
شرایط سرمایه گذاران ترجیح می دهند هرچه سریع   تر از بازار خارج 
شوند و در نتیجه تقاضای سرمایه   ای هم رو به کاهش می رود. بدین 

ترتیب، عرضه از تقاضا س��بقت گرفته و ب��ا کاهش حجم معامالت 
می توان شروع دوره    رکود را انتظار داشت.

افزایش5برابریاجارهمسکن
ن��رخ اجاره بهای مس��کن نیز در طول دهه 13۹0 با رش��د پنج 
برابری همراه شده اس��ت. طبق آمارها، متوسط مبلغ اجاره ماهانه 
به عالوه 3  درصد ودیعه در سال 13۹1 به ازای هر مترمربع حدود 
3  ه��زار و ۹00 تومان بوده که این میزان در س��ال 13۹۹ به رقم 
20  هزار و 200 تومان یعنی پنج برابر افزایش یافته اس��ت. میزان 
رشد اجاره بهای مسکن در استان تهران هم با افزایش شش برابری 
همراه بوده و از هر مترمربع 8  هزار و 400 تومان در س��ال 13۹0 
به رقم 50 هزار تومان در سال 13۹۹ رسیده است. بیشترین رشد 
قیمت اجاره مسکن در شهرهای کشور، در نیمه  اول سال 13۹۹ و 
همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن )و طبعا افزایش قیمت 
مسکن( اتفاق افتاد که تاثیر خود را با رشد 28.5 درصدی بر میزان 

اجاره بها نشان داد.
در کن��ار ثبات قیمت در بازار مس��کن که تأثی��ر مثبتی بر ثبات 
قیمت های اجاره دارد، ادامه حمایت از مستأجران در قالب مصوبات 
س��تاد ملی مقابله با کرونا و همچنین تخصیص منابع بودجه برای 
پرداخ��ت وام ودیعه، از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند. 
معموال فصل جابه جایی مستأجران از حوالی خردادماه آغاز می شود 

و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ مالکی حق ندارد حکم 
تخلیه برای مس��تأجر دریافت کند، جز آنکه بخواهد واحد مسکونی 
را برای س��کونت خود و یا فرزندش تخلیه کند. با این حال، مصوبه 
تعیین سقف اجاره در چند سال اخیر نتوانسته است از التهاب بازار 
اجاره مس��کن جلوگی��ری کند و با این وجود همچنان در دس��تور 
کار دولت قرار گرفته اس��ت. اگرچه بس��یاری از مس��تاجران در دو 
سال گذش��ته عمدتا به خاطر کمبود منابع نتوانستند از وام ودیعه 
مس��کن استفاده کنند، اما در قانون بودجه امسال 40 هزار میلیارد 
تومان در این خصوص پیش بینی شده است. از آنجا که در دو سال 
گذش��ته حدود 10 هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مس��کن در 
نظر گرفته شده بود، بنابراین امسال میزان وام ودیعه مسکن حدودا 

چهار برابر شده است.

قیمتمسکندریکدههگذشته10برابرواجارهبها5برابرشد

جغرافیای استانی تورم مسکن
مسکن

حجممعامالتمسکننصفشد
کاهشتقاضادربازارمسکن

با عقب نشینی تقاضای سرمایه گذاری از بازار مسکن پایتخت، اوضاع خرید و فروش 
چنگی به دل نمی زند و بنا به گفته مشاوران امالك، تعداد معامالت در مقایسه با ماه 
گذشته تقریبا نصف شده است؛ برخی آمار غیررسمی هم از رسیدن سرعت رشد قیمت 
به یک سوم ماه گذشته حکایت دارد. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از 
دو ماه پررونق، این روزها از تب و تاب افتاده است. واسطه های ملکی بیان می کنند که 
از ابتدای تیرماه به تدریج تعداد معامالت افت کرده و در حال حاضر خرید و فروش ها 
به کمتر از نصف خردادماه رسیده است. بنا به گفته  فعاالن بازار مسکن، تقاضا عمدتا 
از نوع سرمایه گذاری با ذهنیت انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت کاالهای اساسی 
در ماه های اردیبهش��ت و خرداد وارد بازار و در حال حاضر خارج شده است. اطالعات 
به دس��ت آمده از آگهی های ملکی هم رس��یدن رش��د قیمت به یک سوم ماه قبل را 

نشان می دهد.
پس از دوره رکود یک س��اله در س��ال 1400 از اسفند همان سال بازار ملک دچار 
نوساناتی شد که تا خردادماه امسال ادامه پیدا کرد. به رسم معمول هر سال که به دلیل 
انتظارات تورمی، معامالت مسکن قبل و بعد از تغییر سال افزایش می یابد، برخی فعاالن 
اقتصادی بر آن شدند تا از طریق خرید ملک، دارایی خود را در برابر تورم آتی مصون 
نگه دارند. بر این اساس، قیمت خانه در تهران طی اسفندماه 6.2 درصد افزایش یافت و 
سپس در فروردین 2.4 درصد کاهش پیدا کرد و مجددا در ماه های اردیبهشت و خرداد 
با دو رش��د 6.1 درصدی و 8.4 درصدی مواجه شد، اما گزارش های غیررسمی گویای 

افت سرعت رشد در تیرماه است.
داده های سامانه کیلید از 22 روز تیرماه، کاهش سرعت رشد قیمت را تایید می کند. 
براساس اطالعات غیررسمی از یکم تا بیست و دوم تیرماه امسال، میانگین قیمت هر 
متر خانه در ش��هر تهران به 42.3 میلون تومان در هر متر مربع رس��یده که حاکی از 
افزایش 2.8 درصدی ش��اخص این سایت نس��بت به ماه قبل است. این نرخ براساس 
وزن ده��ی به مناطق با توجه به تعداد معامالت قطعی صورت گرفته به دس��ت آمده 
اس��ت که البته ممکن است با گزارش رس��می بانک مرکزی، مقداری اختالف داشته 
باش��د. بنگاه داران هم بیان می کنند که در تیرماه بازار مس��کن به ثبات رسیده است. 
البته با توجه به آنکه قیمت ها افزایش یافته، نرخ ها به قبل از نوسانات اخیر برنگشته 
اما افزایش محسوس��ی هم نداشته است. از سوی دیگر، هر دو طرف عرضه و تقاضا از 
بازار کنار کش��یده اند. عقب گرد بخش قابل توجهی از متعامالن می تواند نشانه هایی از 
افت انتظارات تورمی و کاهش اثرگذاری ریسک های غیراقتصادی بر بازار مسکن باشد. 
تقاضای مصرفی از قبل حضور پررنگی در بازار نداشت. خرید و فروش های سرمایه ای نیز 
تا حد زیادی دچار افت شده است. برداشت عمده کارشناسان این است که در صورت 
کنترل تورم و عدم ایجاد ش��وك از سوی بازارهای موازی، مسکن تا پایان سال جاری 
وضعیت نسبتا باثباتی را خواهد داشت. داده های غیررسمی در حالی میانگین قیمت 
مس��کن شهر  تهران را بیش از 40 میلیون تومان نشان می دهد که طبق آمار رسمی 
بانک مرکزی، قیمت هر متر خانه در خردادماه امس��ال به طور متوسط 3۹.4 میلیون 
تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.4 
درصد و 32.8 درصد افزایش دارد. همچنین تعداد معامالت انجام ش��ده در خردادماه 
حدود 13.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل معادل 32.3 

درصد و 171.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
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اخبار

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد؛
جلب رضایت مشتریان و ارباب رجوع از طریق ارایه خدمات با کیفیت مطلوب

ســاری - دهقان : سرپرســت شــرکت گاز مازندران در بازدید از واحد 
بهره برداری ســتاد عنوان کرد: یکی از هدفهای اصلی ســازمان، جلب رضایت 

مشتریان و ارباب رجوع از طریق ارایه خدمات با کیفیت مطلوب است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
قاســم مایلی رستمی در این بازدید گفت: رضایتمندی مردم از سازمان یکی از 
شــاخصهای اصلی سنجش کار آمدی و رشد و توسعه می باشد و مؤلفه هایی 
از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد 
با ارباب رجوع و اطالع رســانی مناسب عواملی هستند که موجب رضایتمندی 

مراجعین می شوند. وی همچنین بهادادن به حقوق همه شهروندان و رعایت شأن و عزت نفس آنان را بسیار ضروری برشمرد و اظهار داشت: 
رفتار مناسب همراه با گشاده رویی در برخورد با مراجعه کنندگان، تسلط داشتن به امور محوله، رعایت ادب و نزاکت در گفتار و ایجاد احترام 
متقابل، سرعت عمل در انجام امور مراجعان، رعایت عدالت و نوبت در ارایه خدمات، تطبیق اطالعات اعالم شده قبلی و رفتار متصدی انجام 
کار، آرامش و متانت در رفتار، نپرداختن به امور شخصی و گفتگوهای بی مورد، راهنمایی مراجعان با ارایه توضیحات کافی، از نکاتی بود 
که دکتر مایلی به آن اشاره کرد. در حال حاضر بیش از یک میلیون و 575 هزار مشترک از خدمات شرکت گاز مازندران بهره مند هستند.

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 سازی فیبر نوری و اجرای هوشمند 
ســازی خدمات شهری را فراهم کند. مهندس لطفی افزود: مخابرات آماده است با تعامل و امضای تفاهمنامه مشترک 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.

ارتقاء سالمت اداری در پرتو نظارت هوشمند بر اماکن و تأسیسات ؛ 
ضرورت امروز صنعت گاز می باشد

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: معاون سازمان و رئیس حراست شرکت 
ملّی گاز ایران ، از ایجاد زیر ساختهای الزم بمنظور نظارت هوشمند بر اماکن و 
تاسیســات در صنعت گاز خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اردبیل؛ حسین علیزاده، معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران 
در بازدید از اتاق مانیتورینگ در شرکت گاز استان اردبیل یکی از مزایای نظارت 
و کنترل هوشمند را ارتقاء شاخصهای سالمت اداری در سازمان برشمرد و گفت: 
با نصب دوربین  های هوشمند و راه اندازی اتاق مانیتورینگ، امنّیت و نظارت بر 
فعالیت کلیه ایستگاهها و جایگاههای سوخت CNG افزایش یافته و این مّهم 

ســهم بسزایی در کاهش دستکاری ها، تخلفات و کاهش گازهای گم شده در سطح استان اردبیل داشته است. وی با بیان اینکه تجهیز 
ادارات ، ایستگاههای تقلیل فشار و جایگاههای سوخت CNG به سیستم کنترل و نظارت هوشمند، عامل بازدارندگی تخلفات است؛ گفت: 
در حال حاضر کلیه ادارات تابعه استان اردبیل شامل 29 ناحیه ، کلیه ایستگاههای تقلیل فشار گاز به تعداد 43 ایستگاه، تعداد 69 جایگاه 
میترینگ جایگاههای سوخت رسانی و تعداد 5 مورد از صنایع عمده استان توسط بستر اختصاصی مخابراتی واحد حراست و بوسیله 600 
عدد دوربین به صورت شبانه روزی مورد پایش و نظارت قرار میگیرند. وی در ادامه با اشاره به اینکه زیر ساختهای سیستم کنترل و نظارت 
هوشمند در جهت باال بردن ضریب ایمنی و امنیتی اماکن و تاسیسات در صنعت گاز ایجاد شده است؛ اظهار داشت: با تجمیع کلیه داده ها 
و اطالعات در اتاق مانیتورینگ امکان جمع آوری و دسته بندی اطالعات و نیز نمایش آنها در قالب های مورد نظر در یک کانون کنترلی 
فراهم آمده است و بستری جهت کنترل و نظارت بر اماکن و تاسیسات ایجاد شده است که قطعاً با توسعه و تکمیل آن در آینده شاهد 
تحّول شگرف در ارتقاء شفافیت و سالمت اداری خواهیم بود. علیزاده در پایان، ایجاد بسترهای الزم بمنظور ایجاد سازو کارهای هوشمند 
سازی نظارت و کنترل را نیاز امروز صنعت گاز در کشور عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد تا در اسرع وقت با تامین منابع مورد نیاز تمامی 

حراستهای تابعه در راستای ایجاد زیرساختهای الزم گام بردارند.

احداث خط دومداره انتقال برق نیروگاه دوکوهه اندیمشک
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزســتان از احداث خط دو مداره 230 کیلوولت با ارزش سرمایه گذاری 
یکهزار و 590 میلیارد ریال برای انتقال برق تولیدی نیروگاه دوکوهه اندیمشک، به شبکه خبر داد. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: عملیات 
احداث خط دو مداره 230 کیلوولت نیروگاه اندیمشک تا محل اتصال خطوط شوش  - هفت تپه با هادی پرظرفیت شامل تأمین تجهیزات، 
عملیات ساختمانی، نصب برج و سیم کشی به طول 2 .35 کیلومتر مدار به اتمام رسید و آماده برقداری و اتصال به شبکه است. وی با بیان 
اینکه ارزش سرمایه گذاری این پروژه یکهزار و 590 میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: بهره برداری از این پروژه باعث انتقال توان تولیدی 
نیروگاه دوکوهه اندیمشــک به شــبکه سراسری خواهد شد که بنا است در آینده نزدیک به ظرفیت 307 مگاوات وارد مدار شود. کاهش 
وابستگی به تولید نیروگاه آبی در بخش 230 کیلوولت )نیروگاه دز(، بهبود ولتاژ در بخش 230 کیلوولت ناحیه شمال خوزستان به ویژه 
پست های هفت تپه و شوش و بهبود پایداری و قابلیت اطمینان شبکه از دیگر اهداف برنامه ریزی و بهره برداری از احداث این خط دومداره 
بوده که مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به آنها اشاره کرد. دشت بزرگ تصریح کرد: از مهرماه سال 1400 تاکنون 86.2 کیلومتر 
مدار خط، 33 کیلومتر مدار هادی پرظرفیت و 29 کیلومتر مدار فیبر نوری به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است. 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.

صدور1577 فقره پروانه کسب صنفی در استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان 
بوشــهراز صدور 1577 فقره پروانه کسب صنفی  طی سه ماه اول سالجاری در 
استان بوشهر خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت،معدن و تجارت 
استان بوشهر؛ مهدی صفوی افزود : در سه ماهه اول سالجاری تعداد 1577 فقره 
پروانه کســب صنفی با اشتغال 3942 نفر در رسته توزیعی خدماتی و تولیدی 
خدمات فنی در استان بوشهرصادر شده است. صفوی با اشاره به اهداف برنامه ها 
در حوزه اصناف عنوان کرد : تعداد 6750 فقره پروانه فقره پروانه کسب صنفی 
با اشتغال 16875 نفر تا پایان سالجاری 1401 پیش بینی شده است .  مدیرکل 

صنعت،معدن و تجارت اســتان گفت : درراســتای  اجرای طرح نظارت مردمی آغاز نصب کد دو بعدی )QR( در مغازه ها  برای گزارش 
مستقیم تخلفات صنفی توسط مردم یکی از برنامه های وزارتخانه صمت در خصوص نظارت بر بازار توسط عموم مردم می باشد . صفوی 
اضافه کرد: آغاز نصب کد دوبعدی )QR Code(  و شماره شناسه صنفی در مغازه ها برای گزارش مستقیم تخلفات است . وی تصریح کرد 
: از آغاز این طرح، عالوه بر بازرسی هایی که بازرسان صمت انجام می دهند و امکانی که برای ارائه گزارش های مردمی در تماس با سامانه 
124 فراهم شده، این روند تازه نیز در دستور کار قرارگرفته به تدریج فراگیر خواهد شد تا مردم بتوانند تخلفات صورت گرفته را به صورت 
مستقیم گزارش دهند. همچنین مراحل نحوه دریافت و چاپ بارکد به شرح زیراعالم می گردد :  ابتدا مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف به 
آدرس  www.iranianasnaf.ir  . سپس مراجعه به بخش خدمات سایت و سربرگ پیگیری و انتخاب استعالم پروانه کسب بر مبنای 

کد ملی ، سپس دریافت اطالعات صنفی و انتخاب چاپ بارکد QR می باشد .

حضورمدیر مخابرات شهرستان گرگان در میز خدمت روستاهای قلی آباد 
و والش آباد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با حضور مدیر مخابرات شهرستان گرگان در روستاهای والش آباد و قلی آباد مشکالت مخابراتی این 
دو روستا بررسی شد .میز خدمت روستاهای والش آباد و قلی آباد که با حضور نماینده مردم گرگان و آق قال درمجلس شورای اسالمی 
، فرماندار شهرستان گرگان همچنین مهندس احمد رضا کبیر مدیرمخابرات این شهرستان برگزار شد ، مشکالت مخابراتی این روستاها 
بررسی و د رخصوص رفع آنها برنامه ریزی شد .مهندس احمدرضا کبیر با ابراز خرسندی از اینکه در بخش تلفن ثابت و اینترنت در این 
روستاها مشکلی مشاهده نشده است بیشترین درخواست مردم را پوشش حداکثری آنتن تلفن همراه دانست و گفت با هماهنگی های 
انجام شده با مدیریت ارتباطات سیار مخابرات منطقه گلستان ، اقدامات الزم در جهت رفع درخواست اهالی این روستاها انجام خواهد شد .

بـرق  بهره بـرداری شـرکت  معـاون  اهـواز - شـبنم قجاونـد: 
منطقـه ای خوزسـتان گفـت: در سـه ماهـه اول سـال جاری 9 هـزار و 
455 گیگاوات سـاعت برق در خوزسـتان تولید شـده و انرژی مصرفی 
در ایـن بـازه زمانـی 2.5 درصـد نسـبت به مدت مشـابه در سـال قبل 

کاهش داشـته اسـت.
ســید مهرداد بالدی موسوی بیان کرد: از این مقدار تولید برق، سهم 
نیروگاه های برق آبی 2 هزار و 390 گیگاوات ســاعت معادل 24 درصد، 
سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی برابر با 6 هزار و 918 گیگاوات 
ساعت معادل 74.5 درصد و سهم نیروگاه های تولید پراکنده نیز 147 

گیگاوات ساعت، حدود 1.5 درصد از کل انرژی تولیدی بوده است.
وی افــزود : 40 درصد تولید برق نیروگاه هــای حرارتی و گازی در 
استان توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و 60 درصد توسط 
نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( 

تولید و به شبکه تحویل داده شده است.
معاون بهره برداری شــرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: پیک 
خرداد ماه 1401 به میزان هشت هزار و 116 مگاوات بوده که نسبت به 

پیک بار سال قبل 3.4 درصد افزایش داشته است. 
وی اضافه کرد: انرژی مصرفی در سه ماهه اول ماه سال 1401 برابر با 
یک هزار و 114 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود 2.5 درصد 

کاهش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: با توجه 
به شروع پیک بار، مدیریت مصرف برق و جابجایی مصارف غیر ضروری 
از ساعات اوج مصرف )14 تا 18 و 21 الی 23 ( به سایر ساعات شبانه روز 

توسط کلیه مصرف کنندگان امری الزم و ضروری است.
گفتنی است، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در 
بخش انتقال برابر با 13 هزار و 196 مگاوات بوده که از این میزان ظرفیت 
منصوبه در بخش آبی برابر با هشــت هــزار و 169 مگاوات و در بخش 
حرارتی پنج هزار و 27 مگاوات است. ظرفیت بخش DG )نیروگاه های 

تولید پراکنده( نیز 164 مگاوات است.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی 
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین به همراه جمعی از مسئولین اداره کل 
با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان با آیت اهلل عابدینی دیدار و 
گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین؛ 
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی در دیدار عزیزاهلل عباسپور مدیرکل و جمعی از 
معاونان سازمان امور مالیاتی استان قزوین اظهار کرد: اگر شما کار خود را 
به نحو احسن انجام دهید، می توانیم بگوییم که جزو عوامل امیرالمؤمنین 
)ع( هســتید و آن حضرت به شما مأموریت داده است، حضرت در نامه 
53 به مالک اشتر فرمودند این نامه فرمانی است که از امیرالمؤمنین )ع( 
به مالک اشــتر صادر شده است، حضرت می فرماید من و شما بنده خدا 
هســتیم، اگر کاری غیر از خدمت به خلق و بندگی خدا کردیم اسمش 
ْمَنا بَِنی آَدَم« سخن گفته و اینکه در بندگی  بردگی است. خدا از »َولََقْد َکَرّ
خدا صاحب عزت و عظمت شویم، بنابراین باید برای ارزش ها تالش کنیم. 
وی تصریح کرد: امیرالمؤمنین )ع( به مالک اشــتر فرمود من بنده خدا 
هســتم و تو هم بنده خدا هســتی، من به تو مأموریتی را می سپارم که 
تو بر اســاس آن بندگی این مأموریت را به انجام برسانی و این دستوری 
است که به مالک اشتر می دهد، آن زمانی که او را برای والیت مصر مأمور 
کرد و این کالم حضرت شامل حال همه پیروان حضرت در عصر کنونی 
نیز می شود. امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: برای مثال نباید شرایط 

به گونه ای باشــد که از مغازه داری که بــه زور زندگی خود را می گذراند، 
دریافت مالیات داشــته باشیم و درمقابل یک آدم توانمندی که دریافت 
مالیات به زندگی او آسیبی وارد نمی کند، از چشم ما دور بماند و خدای 
نکرده با او مســامحه صورت بگیرد. نماینده ولی فقیه در استان قزوین 
تأکید کرد: حضرت به مالک فرمود باید مالیات بگیری تا بنیه مالی کشور 
محکم شود، در سوره مبارکه نساء آیه 5 خداوند می فرماید اقتصاد موجب 
قوام شماست، اگر نداشته باشید زمین می خورید، چرا به کسی که مال 
ندارد فقیر می گویند؟ چون آدم فقیر مثل کسی است که ستون فقراتش 
شکسته است و زمین گیر می شــود، فقر از نظر واژگانی از ستون فقرات 

گرفته شده است. آیت اهلل عابدینی عنوان کرد: حضرت در ابتدا مال را بیان 
می کند و سپس جهاد با دشمنان را مطرح می کند، اگر دشمنان حمله 
کردند و به نوامیس مردم و امنیت ملت آسیب رساندند باید مقابل آن ها 
بایستید، اگر بخواهید در مقابل آن ها بایستید به ابزار جنگی نیاز دارید، 
بنابراین در درجه نخســت باید مال داشته باشید. وی بیان کرد: در ادامه 
حضرت فرمود وظیفه داری امور مردم را اصالح کنی، برای مثال نان مردم 
را باید اصالح کنیم که مردم راحت بروند یک لقمه نان بگیرند و بخورند، 
گرفتار نباشند، در صف ها گیر نکنند، اصالح به معنای این گونه امور است. 
امام جمعه قزوین افزود: کارشنان امور مالیاتی باید واقعاً اهل تشخیص، 
تقوا، انصاف و عدالت باشند. خداوند در سوره نسا آیه 58 می فرماید »إَِنّ 
وا الَْمانَاِت إِلَی أَْهلَِها َوإَِذا َحَکْمُتْم بَْیَن الَنّاِس أَْن تَْحُکُموا  اهلَلّ یَأُْمُرُکْم أَْن تَُؤُدّ
بِالَْعْدل« یعنی همانا خدا به شما امر می کند که امانت ها را به صاحبانش 
باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. امام جمعه 
قزوین تأکید کرد: خداوند وقتی یک دســتوری به ما می دهد و از کلمه 
دستور برای آن استفاده می کند خیلی جدی می شود، خداوند در فرصت 
کاری و شــغلی شما دستور می دهد امانت ها را به اهل خود باز گردانید، 
ببینید چقدر در این امر خدا دارید دقیق عمل می کنید؟ خداوند می گوید 
به شما دستور می دهم وقتی بین مردم حکم صادر کردید، با عدالت حکم 

خود را صادر کنید.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: با تصویب هیات عامل سازمان 
بنادر و  دریانوردی، طرح جامع بندر ریگ در ســه بازه زمانی 5 ســاله 
اجرا خواهد شد و با اتمام این پروژه، اقتصاد بوشهر رونق بیشتری خواهد 
گرفت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد 
شــکیبی نسب؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر، گفت: بندر ریگ به 
عنوان یکی از بنادر کوچک و با اهمیت اســتان بوشهر مورد توجه ویژه 
ســازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته اســت که در همین راستا طرح 

جامع آن نیز به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: در قالب طرح جامع برنامه های متنوعی برای توســعه 
بندر ریگ پیش بینی شــده که این برنامه ها در سه بازه زمانی 5 ساله 

اجرا خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشــهر ادامــه داد: یکی از این برنامه ها 
افزایش عمق کانال دسترســی بندر ریگ با هدف فراهم سازی شرایط 

بــرای تردد موتور لنج های 160 تنی چوبی و فایبر گالس )200 تن در 
شــرایط مد( است. وی افزود: در اجراء عملیات الیروبی کانال دسترسی 
بندر ریگ پیش بینی شده عمق این کانال تا عمق 3 متر افزایش پیدا کند. 
شکیب نسب ادامه داد: عمده هدف این پروژه ها فراهم سازی شرایط 
برای تجارت منطقه ای برای بندرنشینان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار 
برای آنان اســت. وی با بیان اینکه در سایر بنادر بوشهر طرح جامع آنها 
در دستور کار قرار گرفته و برخی نیز مصوب شده است، گفت: در قالب 
طرح جامع برنامه های توســعه ای و راهبردی در سطح بنادر کوچک و 
بزرگ عملیاتی خواهد شد که تحقق این مهم نویدبخش رونق دوچندان 
اقتصادی بوشهر است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در مورد 
پایانه مســافری بوشهر، گفت: بخش دریایی پایانی مسافربری بوشهر تا 
پایان مردادماه و بخش خشکی آن تا پایان مهرماه مورد بهره برداری کار 
خواهد گرفت.  شکیبی نسب افزود: این پروژه در ماه های آینده میزبان 

مســافران جام جهانی قطر خواهد بود که به واسطه این رویداد مهم و 
بین المللی سعی بر این است پروژه پایانه مسافربری هر چه زودتر مورد 

بهره برداری قرار گیرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: جلسه شورای اداری پست استان 
گیالن ، با حضور سرپرســت اداره کل پست استان گیالن ، معاونین ، 
روســای 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 مسائل 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 استان دست یابیم .
وی در ادامه خواستار نظارت و پیگیری الزم برای کنترل ارائه خدمات 

 BSC پستی با هدف ارتقاء سطح کیفیت مرسوالت پستی و شاخصهای
و شاخصهای مربوط به ترافیک و درآمد ، هزینه و وصول مطالبات ارائه 
خدمات پستی از سازمانها و شناســائی بازارهای جدید و جذب آن در 

سطح ادارات پست شهرستانها گردید .
محمد حسین هوشنگی بر جانشین پروری کارکنان در تمامی سطوح 
، شــفاف 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 .

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

تولید بیش از 9 هزار گیگاوات ساعت برق در سه ماهه نخست 1401 در خوزستان

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:

نماینده ولی فقیه در استان بر اخذ مالیات عادالنه و برخورد با فرار مالیاتی تاکید کرد

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر:

طرح جامع بندر ریگ در سه بازه زمانی 5 ساله اجرا خواهد شد

جلسه شورای اداری پست استان گیالن برگزار گردید 

ایالم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز 
ایالم از افزایــش 56 درصدی میانگین تولیــد و فروش محصوالت 
پنجگانه این شــرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و 
گفت: به منظور تحقق نامگذاری سال جاری، توسعه اقتصاد استان، 
موقعیت استراتژیک، پایداری وضعیت شبکه گاز و برق و غیره تالش 
شــده که تولیدات و فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
یابد. روح اله نوریان در نشســت پرسش و پاسخ با خبرنگاران ایالم از 
تزریق 446 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به خط سراسری و افزایش 
10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سه ماهه اول سال 
جاری خبر داد و افزود: در سه ماهه اول سال جاری 34 هزار تن گاز 
اتان تولید و صادر شــده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 

104 درصدی را نشان می دهد. 
وی از تولید 59 هزار تن گاز مایع خام در ســه ماهه اول ســال 
جاری خبر داد و اظهار داشــت: این میزان تولید و فروش نسبت به 
ســه ماهه اول سال گذشته از افزایش 109 درصدی برخوردار است 
که نشان می دهد این واحد صنعتی برنامه های مدونی برای افزایش 
تولیــدات و فروش آنها در دســتور کار قرار داده اســت. مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه 13 هزارو 420 تن گوگرد در 
سه ماهه اول سال جاری تولید شده است، تصریح کرد: در مجموع 
در سه ماهه اول سال جاری بیش از 339 هزارو 317 بشکه میعانات 
گازی در این واحد صنعتی تولید و در اختیار پتروشــیمی ایالم قرار 
گرفته است. نوریان از تزریق 17 هزارو 108 مگاوات ساعت برق به 
شبکه سراسری و اســتان در ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و 
خاطر نشــان کرد: در راستای مسئولیت های اجتماعی و جلوگیری 
از خاموشی برق، این واحد صنعتی هر ساله میزان قابل توجهی برق 

به شبکه تزریق می کند.

پرداخت بیش از 352 میلیارد ریال ارزش افزوده به حساب 
امور مالیاتی ایالم 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از پرداخت 352 میلیاردو 930 
میلیون ریال مالیات ارزش افزوده فروش محصوالت بابت ســال 1400 
بصورت مستقیم و غیرمستقیم به حســاب امورمالیاتی ایالم خبر داد 
و گفت: پرداخت اینگونه مالیات هــا و ارزش افزوده صرف پروژه های 
عمرانی در ســطح استان می شــود. نوریان با اشاره به اینکه در اجرای 
ماده 17 قانون مالیات ارزش افزوده، این شــرکت هرســاله به حساب 
امور مالیاتی اســتان واریز می کند ،افزود:  در سه ماهه اول سال جاری 
نیز 45 میلیارد و 145 میلیون ریال به حساب امور مالیاتی ایالم واریز 

شده است.
وی به افتخارات این پاالیشــگاه در ســال جاری اشاره کرد و اظهار 
داشــت: کسب تندیس برنزی و تقدیرنامه جایزه ي ملي انرژي، کسب 
رتبه نخست سالمت اداری و مبارزه با فساد در بین پاالیشگاههای کشور 

و غیره تنها بخش از افتخارات این شرکت در سال جاری بوده است.
نوریان به اقدامات موثر انجام شده در حوزه مدیریت انرژی اشاره کرد 

و گفت: پاالیشگاه گاز ایالم در هفتمین جایزه ملي انرژي در بخش پروژه 
هاي صرفه جویي برای دو پروژه ارائه شــده، موفق به کسب تندیس و 
تقدیرنامه گردید که این ارزیابی بصورت سالیانه ازسوی سازمان مدیریت 
صنعتي با همکاري و حمایت نهادهاي اصلي سیاست گذاري و نظارت در 
حوزه مدیریت انرژي شامل معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، 
ســازمان انرژیهاي تجدید پذیر و بهره وري انرژي برق ، شرکت بهینه 

سازي مصرف سوخت و سازمان ملي استاندارد ایران انجام مي شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم با بیان اینکه شــرکت های 
مختلفي براســاس الگوها و شــاخص های از پیش تدوین شده، مورد 
ارزیابي فني و سیســتمي قرار مي گیرند، اظهار داشت: این شرکت در 
بخش پروژه هاي صرفه جویي با 2 پروژه بازیابي جریان اتان ارسالي به 
فلر و جایگزیني سیستم گرمایش کوره هواي گرم با هیترهاي تابشي 
شرکت نمود که به ترتیب موفق به کسب تندیس برنزي تک ستاره و 
تقدیر نامه گردیده است. وی با اشاره به اینکه در هشتمین دوره ارزیابی 
سالمت اداری شــرکت ملی گاز ایران این واحد صنعتی رتبه نخست 
سالمت اداری در بین شــرکت های پاالیش کشور کسب کرده است، 
اظهار داشت: این ارزیابی توسط امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
شرکت ملی گاز ایران در 9 شاخص و 21 محور و 50 سنجه انجام شده 
است. نوریان با اشاره به اینکه این ارزیابی به استناد ماده 25 قانون ارتقاء 
ســالمت نظام اداری و مقابله با فساد، وضعیت شرکت ها را در اجرای 
وظایف قانونی بررسی و با هم مقایسه می کند،تصریح کرد:این شاخص 
ها شامل آموزش، قانون گرایی، شفافیت، پاسخگویی، شایسته ساالری، 
انضباط اداری و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، اســتقرار و توســعه 
ســامانه های الکترونیک و فناوری و نظــارت و کنترل داخلی بوده که 
خوشبختانه این شرکت در کلیه شاخص ها امتیاز بسیار باالیی نسبت به 

دیگر شرکت های پاالیشی کسب کرده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد

افزایش 56 درصدی میانگین تولید و فروش محصوالت پنجگانه در سه ماهه اول
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کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

بس��یاری از اس��تارت آپ ها با امید تاثیرگ��ذاری فزاینده بر 
روی مش��تریان طراحی و حتی اجرا می ش��وند. این امر برای 
کارآفرینان تجربه ای منحصر به فرد در عرصه کس��ب و کار را 
به همراه داش��ته و می تواند برای آنها به طور قابل مالحظه ای 
هیجان انگیز محس��وب ش��ود. یادتان ن��رود در دنیای امروز 
بس��یاری از کارآفرینان برای بهینه سازی شرایط شان چه در 
عرصه برندسازی شخصی و چه در زمینه توسعه استارت آپ از 
بازاریابی به مثابه ابزاری اساسی سود می برند. شما نیز در این 
می��ان می توانید به خوبی از این ابزار برای پیگیری اهداف تان 
استفاده کرده و اوضاع تان در بازار را به طور چشمگیری بهبود 

بخشید. 
اغلب اس��تارت آپ ها به دنبال استفاده از ایده های بازاریابی 
به طور رایگان هستند. این امر شامل تولید محتوای تاثیرگذار 
و س��رمایه  گذاری بر روی جلب نظر مش��تریان با استفاده از 
تجربه دیگران اس��ت. ش��اید این امر در نگاه نخست جذابیت 
بسیار زیادی داشته باشد، اما نکته مهم اینکه شما برای بهبود 
اوضاع تان در عرصه کسب و کار باید به چیزی فراتر از ایده های 
رایگان و بدون بودجه بازاریابی فکر کنید. گاهی اوقات برندها 
چ��اره ای به غی��ر از س��رمایه گذاری بر روی ح��وزه بازاریابی 
ندارند. خوش��بختانه در اغلب موارد نیز این س��رمایه گذاری 
سودآور بوده و امکان توسعه استارت آپ ها را فراهم می سازد. 
درست به همین خاطر اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به شیوه ای حرفه ای هستید، می توانید کارتان 
را با برخی از راهکارهای کاربردی در این راس��تا شروع کنید. 
این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف داده و کارتان در رقابت با برندهای بزرگ را نیز 
به طور قابل توجهی ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 

هدف ما در این مقاله بررسی برخی از راهکارهای حرفه ای 
برای بازاریابی با اس��تفاده از بودجه های مناس��ب و تاثیرگذار 
است. این امر به شما کمک ویژه ای برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کرده و وضعیت تان در بازار را نیز به طور قابل 
مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. درست به همین دلیل اگر 
ش��ما به دنبال بهینه س��ازی اوضاع اس��تارت آپ تان هستید، 
توصیه های مورد بحث در این مقاله می تواند به ش��ما کمک 

شایانی نماید. 
تبلیغاتپولیدرشبکههایاجتماعیوجلبنظر

مشتریان
بس��یاری از برندها ب��رای تبلیغات پولی ایده ه��ای تازه یا 
متفاوت��ی ندارن��د. امروزه دیگ��ر فقط کانال ه��ای تلویزیونی 
پرطرفدار تنها راهکار برای تبلیغات پولی ش��ناخته نمی شود. 
این امر می تواند برای ش��ما جذابیت بس��یار زیادی به همراه 
داش��ته و ش��انس تان در این میان را نیز افزایش دهد. ظهور 
ش��بکه های اجتماعی تا حد زیادی تنوع تبلیغات و بازاریابی 
پیش روی برندها قرار داده اس��ت. درست به همین دلیل اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 
شکل ممکن هس��تید، می توانید کارتان را به بهترین صورت 

دنب��ال کرده و به خوبی ب��ر روی مخاطب هدف تاثیرگذاری 
الزم را داشته باشید. 

طراح��ی ویدئو ب��ه دلیل اس��تقبال بیش��تر کارب��ران در 
ش��بکه های اجتماعی از آن باید همیشه در اولویت شما قرار 
داش��ته باش��د. این امر می تواند در مدت زمان��ی کوتاه نتایج 
سرمایه گذاری ش��ما بر روی عرصه تبلیغات را نشان دهد. به 
این ترتیب شما می توانید کارتان را به خوبی مدیریت کرده و 
به خوبی تاثیرگذاری بر روی مشتریان را توسعه دهید. اشتباه 
برخ��ی از برندها در این میان تمرکز بر روی فرمت های دیگر 
محتوا در عرصه کس��ب و کار است. این امر می تواند موجب 
ناتوانی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شده و 

هزینه بازاریابی تان را نیز از بین ببرد.
وقتی شما بر روی عرصه بازاریابی سرمایه گذاری می کنید، 
باید این س��رمایه گذاری را به بهترین ش��کل ممکن سودآور 
سازید، در غیر این صورت همیشه مشکالت عمده ای در مسیر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته و شاید هرگز فرصت 

بهینه سازی اوضاع مالی تان را هم پیدا نکنید. 
ش��بکه های اجتماعی در ای��ن دوران مهمترین منبع برای 
بازاریابی و تعامل با مش��تریان محسوب می شود. استارت آپ 
شما برای رقابت در این حوزه نیازمند استفاده از تکنیک های 
دقیق اس��ت. یکی از این تکنیک ها می تواند س��رمایه گذاری 
ب��ر روی تبلیغات پولی با ویدئوهای با کیفیت باش��د. این امر 
اس��تارت آپ ش��ما را به خوبی در میان س��ایر رقبا مشهور و 

جذاب نمایش خواهد داد. 
سرمایهگذاریبررویتبلیغاتدرگوگل

گوگل یک��ی از بهترین پلتفرم ها ب��رای نمایش تبلیغات و 
محتوای بازاریابی از س��وی برندها محس��وب می شود. صرف 
نظر از بحث مربوط به س��ئو برای نمای��ش محتوای برند در 
رتبه های باالتر نتایج گوگل، همیشه امکان همکاری تبلیغاتی 
با این پلتفرم نیز برای کاربران وجود دارد. شما به این ترتیب 
امکان تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف را پیدا کرده و 
اوضاع تان در بازار به طور چشمگیری بهبود پیدا خواهد کرد. 
تبلیغات پولی در گوگل، محتوا یا لینک های مورد نظر شما 
را باالت��ر از دیگر رقب��ا در رتبه های برتر نمایش می دهد. این 
امر می تواند باعث افزایش ترافیک س��ایت تان ش��ده و میزان 
فروش تان را نیز بیش��تر کند. اگر اس��تارت آپ ش��ما آمادگی 
ورود به عرصه ف��روش را دارد، می توانید از این تکنیک برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده کرده و شانس تان 
در این میان را نیز توسعه دهید. این امر کارتان را به خوبی در 
کانون توجه کاربران قرار داده و آشنایی بیشتری از سوی آنها 

با برندتان به همراه خواهد داشت. 
سرمایه گذاری بر روی بازاریابی در همایش های تخصصی

همایش ه��ای تخصص��ی در عرص��ه کس��ب و کار ب��رای 
بس��یاری از برندها جذابیت زی��ادی دارد. در این میان برخی 
از استارت آپ ها که توانایی شرکت کامل در این همایش ها را 
ندارند، می توانند به جای تالش برای اس��تفاده از فرصت های 
سخنرانی به دنبال تبلیغات یا بازاریابی پولی در حاشیه مراسم 
باش��ند. این امر شاید عجیب به نظر برسد، اما به شما فرصت 
بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان می دهد. تمام 
ماجرا در این میان حول محور مش��تریان یک برند می گذرد. 
در ای��ن صورت ش��ما می توانید به خوبی بر روی مش��تریان 

دیگ��ر برندها تاثیر گذاش��ته و آنها را به س��وی برند خودتان 
جلب کنید.  نکته مهم در بازاریابی پولی تالش برای طراحی 
محتوایی به ش��دت جذاب و هیجان انگیز اس��ت. هرچه باشد 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف فرصت های 
بسیار بیش��تری در زمینه بازاریابی ارگانیگ دارید، اما وقتی 
پای تبلیغات پولی در میان باش��د فرصت های شما به شدت 
کم می شود. در این معنا شما باید خیلی زود بر روی مخاطب 
هدف تان تاثیر گذاش��ته و کارتان را توسعه دهید، در غیر این 
صورت شاید هرگز فرصتی برای بهبود اوضاع تجاری تان پیدا 
نک��رده و اوضاع ت��ان در بازار به طور م��داوم بدتر از هر زمان 
دیگری ش��ود. در این صورت ش��ما خیل��ی زود از نقطه نظر 
بهینه س��ازی اوضاع و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
مش��کل می خورید.  همایش های کاری ک��ه مرتبط با حوزه 
فعالیت برند ش��ما هستند، امکان تاثیرگذاری بسیار خوبی بر 
روی مخاطب هدف به همراه دارند. این امر می تواند برای شما 
به مثابه یک محرك قوی در راس��تای سرمایه گذاری بر روی 
این حوزه ها عمل کند. درست به همین دلیل شما باید از هر 
فرصت یا به عبارت بهتر همایش��ی برای بهبود اوضاع تان در 
این میان به خوبی اس��تفاده نمایید، در غیر این صورت شاید 
خیل��ی زود اوضاع تان به هم ریخت��ه و توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را از دست بدهید. 
طراحیویدئوهایتبلیغاتیباکیفیت

ویدئوه��ای تبلیغات��ی همیش��ه مس��یر مطمئن��ی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. این نوع 
ویدئوها به طور معم��ول نه تنها برای کاربران عادی، بلکه به 
طور ویژه ای برای مش��تریان جذابیت دارد. درست به همین 
دلیل ش��ما می توانید با خی��ال راحت ویدئوه��ای تبلیغاتی 
طراحی کرده و از آنها در جاهای مختلف س��ود ببرید. یادتان 
باش��د امروزه تنها برخ��ی از برندها در تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف کامیابی مطلق دارند. سایر برندها باید برای این 
موفقیت تالش زیادی نمایند. در این میان نیز ویدئو بهترین 
فرمت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بوده و شانس 

شما در عرصه کسب و کار را نیز به خوبی توسعه می دهد. 
یادتان باشد شما الزم نیس��ت همیشه ویدئوهای متفاوت 
و پرتعداد برای کاربران آماده کنید. در این راس��تا اس��تفاده 
از قانون 80/20 بهترین ایده اس��ت. بر این اساس شما با 20 
درصد کار درس��ت، یا به عبارت بهتر کیفی��ت باالتر محتوا، 
می توانی��د تاثیرگ��ذاری بهتری بر روی مخاطب تان داش��ته 

باشید. 
بسیاری از برندها به طور مداوم دنبال استفاده از ویدئوهای 
بازاریابی و تبلیغاتی طوالنی و پرتعداد هس��تند. این امر شاید 
برای شما ایده ای بسیار جذاب به نظر برسد، اما در بلندمدت 
توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور 
قابل مالحظه ای کاهش می دهد. پس یادتان باش��د همیشه 
ویدئوه��ای نه چندان زیاد اما از نظر کیف��ی عالی در اختیار 
کاربران قرار دهید. این طوری هم توانایی تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف به طور حرفه ای را پی��دا می کنید، هم اینکه 
ش��رایط تان در بازار به ط��ور مداوم بهتر خواهد ش��د. با این 
حساب ش��ما دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف در عرصه بازاریابی نخواهید داش��ت. این امر 
می تواند یک خبر بی نهایت امیدوارکننده برای ش��ما و کسب 

و کارتان باشد. 
فعالیتبهعنواناسپانسرمراسمها

یک��ی از ش��یوه های عال��ی ب��رای بازاریاب��ی و توس��عه 
اس��تارت آپ ها فعالیت به عنوان اسپانس��ر مراسم های بزرگ 
و معتبر اس��ت. بدون تردید ش��ما به عنوان یک استارت آپ 
توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور متفاوت 
یا کامال نوآورانه را ندارید. این امر می تواند گاهی اوقات برای 
ش��ما دردسرساز ش��ود. توصیه ما در این میان شروع کارتان 
با اسپانس��ری مراس��م های محلی و توس��عه کارتان به سطح 
مراس��م های بزرگ در بلندمدت است. این امر به شما فرصت 
بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و 
اوضاع مالی تان در بازار را نیز بهینه س��ازی می کند.  اش��تباه 
برخی از اس��تارت آپ ها در زمینه فعالیت به عنوان اسپانس��ر 
مراس��م ها تالش برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با 
تمرک��ز بر روی مراس��م های بی نهایت بزرگ اس��ت. این امر 
هزینه بی نهایت زیادی روی دس��ت برند شما خواهد گذاشت 
و ش��انس تان در این راس��تا را نیز به ط��ور قابل مالحظه ای 
بهینه سازی خواهد کرد.  یادتان باشد شما در عرصه کسب و 
کار یا بازاریابی هیچ وقت بودجه بی نهایت ندارید. درس��ت به 
همین دلیل باید تمام شرایط را با توجه به بودجه در دسترس 
مدیریت کرده و به دنبال تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف تان باشید، در غیر این صورت خیلی زود بودجه تان تمام 
شده و دیگر شانسی برای بهینه سازی اوضاع تان در بازار پیدا 
نخواهید کرد. این امر می تواند برای ش��ما دردسرهای زیادی 
به همراه داشته و حتی اوضاع تان در بازار را بیش از هر زمان 

دیگری ناگوار سازد. 
همیشه شروع کار در سطحی استاندارد و سپس توسعه آن 
می تواند به شما برای بهبود اوضاع در بازار کمک کند. درست 
به همین دلیل ش��ما باید به طور مداوم این نکته مهم را مد 
نظر داشته باشید. پس اگر به دنبال بهبود اوضاع تان در عرصه 
کسب و کار هستید، می توانید از همین امروز کارتان را شروع 
کرده، اما به این نکته توجه داشته باشید که قرار نیست یک 

شبه تبدیل به رقیب برندهای بزرگ دنیا شوید. 
همکاریبادیگراستارتآپها

هم��کاری با دیگ��ر اس��تارت آپ ها می تواند به ش��ما برای 
بهینه س��ازی اوضاع تان کمک کرده و شرایط تان را نیز از نظر 
مالی توسعه دهد. گاهی اوقات یک استارت آپ برای اینکه دل 
مشتریان را به دست بیاورد، مسیر بی نهایت طوالنی پیش رو 
دارد. این امر می تواند هر بازاریابی را از ادامه مس��یر و تالش 
برای تولید محتوا ناامید س��ازد. درس��ت به همین دلیل اگر 
ش��ما به دنبال بهینه س��ازی اوضاع تان در عرصه کسب و کار 
هستید، باید به طور مداوم شرایط تان در این راستا را مدیریت 
کرده و اوضاع تان را بهینه س��ازی نمایید، در غیر این صورت 
شاید هرگز فرصتی برای بهینه سازی اوضاع کاری تان به دست 
نیاوری��د. نکته مهم در این راس��تا اس��تفاده از قدرت جمعی 
استارت آپ هاست. این نکته می تواند برای شما جذابیت بسیار 
زیادی به همراه داش��ته و اوضاع تان در عرصه کسب و کار را 

نیز به طور قابل توجهی بهبود بخشد. 
وقتی یک استارت آپ به تنهایی در بازار توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان را ندارد، این امر به معنای پایان دنیا برای 
این استارت آپ نیست. شما می توانید به سادگی هرچه تمام تر 

خودتان را برای آینده ای بهتر امیدوار نگه دارید. تنها مس��ئله 
مهم در این میان همکاری با برخی از اس��تارت آپ های بزرگ 
دیگر است. به عنوان مثال، شما می توانید در عرصه بازاریابی 
برای اینکه هزینه های تان کاهش پیدا کرده و شانس باالتری 
برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته باشید، با گروهی 

از استارت آپ های دیگر همراه شوید. 
یکی از مهمتری��ن نکات در زمینه فعالیت اس��تارت آپ ها 
مربوط به زمانی است که نیاز به همکاری با بقیه استارت آپ ها 
یا برندها دارند. در این صورت شما هرگز نباید به سراغ رقیب 
اصلی ت��ان بروی��د. این امر می تواند اوضاع ش��ما در بازار را به 
طور کامل تغییر داده و ش��انس تان را نیز کاهش دهد. به هر 
حال در ب��ازار هم کمتر رقیبی حاضر به همکاری مس��تقیم 
با ش��ما خواهد بود. درس��ت به همین خاط��ر باید با انتخابی 
درست به سراغ همکاری در عرصه بازاریابی بروید. توصیه ما 
در این بخش انتخاب برندی است که دارای زنجیره مشتریان 
مش��ترك با شما باش��د. به عنوان مثال، اگر ش��ما در زمینه 
خدمات پس از فروش اتومبیل فعالیت دارید، می توانید با یک 
برند کارواش زنجیره ای همکاری داشته و کارتان را به خوبی 
توسعه دهید. این امر شما را بدل به یکی از برندهای بی نهایت 

معتبر در عرصه کسب و کار خواهد کرد. 
همکاری با س��ایر استارت آپ ها همیش��ه می تواند همراه با 
نکات و مزایای بس��یار مهمی برای شما باشد. این امر به شما 
قدرت و اعتبار بسیار زیادی داده و شرایط تان را نیز به خوبی 
مدیری��ت خواهد کرد. پس یادتان باش��د در عرصه بازاریابی 
اگر به مشکلی برخورد کردید، می توانید همیشه روی کمک 
دیگران حساب کرده و اوضاع تان از این نظر را بهبود بخشید. 
برگزاریمراسماختصاصیبرنددرحوزهکسبوکار

برگزاری مراسم های اختصاصی برای برند نیز می تواند ایده 
خوبی به منظور توس��عه کس��ب و کار و حتی بازاریابی بهتر 
باش��د. امروزه بسیاری از مشتریان در بازار به دنبال برندهایی 
هس��تند ک��ه اعتماد به نف��س الزم برای اثرگ��ذاری بر روی 
مش��تریان با استفاده از مراس��م های حرفه ای را دارند. اینکه 
ش��ما برگزارکننده یک مراس��م جذاب ب��ا بخش های متنوع 
باشید، نقش مهمی در توسعه توانایی های تان خواهد داشت. 
ش��ما اینطوری می توانید به س��ادگی هرچ��ه تمام تر بر روی 
مخاطب هدف تان تاثیرگذاری و اوضاع تان از نظر بازاریابی را 
بهبود بخش��ید. یادتان باشد در دنیای کسب و کار بسیاری از 
برندها مشکالت زیادی برای جلب نظر مشتریان دارند. در این 
میان شما با برگزاری یک مراسم استاندارد و پوشش رسانه ای 
درست آن می توانید کارتان را به بهترین شکل ممکن توسعه 
داده و به مشتریان نشان دهید یک استارت آپ معتبر هستید. 
متاس��فانه بسیاری از اس��تارت آپ ها هرگز به برگزاری یک 
مراس��م فکر نمی کنند. درس��ت به همین دلی��ل برای مدت 
زمانی طوالنی در راستای بهبود اوضا ع شان به مشکل خورده 
و توانایی ش��ان برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز از 
دس��ت می دهد. این امر می تواند مش��کالت برندها را به طور 
فزاینده ای بیشتر کرده و اوضاع شان در بازار را نیز تغییر دهد. 
درس��ت به همین دلیل توصیه اساسی ما در این میان شروع 
کار بر روی برگزاری مراسم منحصر به فرد برندتان در عرصه 

کسب و کار است. 
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توسعه استارت آپ ها با راهکارهای بازاریابی پولی


