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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

بزرگترین معضل 
رمزارز در ایران 

با گذشت چندین سال از ایجاد بازار ارزهای دیجیتال، معامالت رمزارز در ایران همچنان بدون قانون است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، طبق گفته ه��ای چندی پیش رامین پاش��ایی مع��اون پلیس فتا، 
س��ودآورترین روش کالهبرداری فروش رمزارز است؛ چون این حوزه و استخراج آن هنوز تابع قوانین خاصی 
نیس��ت و فقط تعدادی از صرافی ها مقداری رمزارز در اختیار تجار قرار می دهند تا واردات صورت گیرد. ۱۰ 
تا ۱۵ میلیون نفر از مردم کش��ورمان در حال اس��تخراج رمزارز هس��تند به همین علت ما به قانونی ش��دن 
موضوع رمزارز اصرار داشتیم. رضا اسماعیل نسب، کارشناس حوزه رمزارز گفت: صرافی های داخلی نیازمند 

رتبه بندی و دریافت مجوز از سمت دولت هستند، تا بستری قابل اعتماد برای کاربران ایرانی فراهم شود...
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کسبوکارهامیشود

مدی��ره  هی��أت  رئی��س 
س��ندیکای صنعت برق ایران 
گفت اتصال برقی کش��ورمان 
با کشورهای همسایه عالوه بر 
افزایش توان پایداری ش��بکه 
ب��رق، رش��د درآم��د و رونق 

اشتغال را به همراه دارد.
باقری« در نشس��ت  »پیام 
خبری و در پاسخ به خبرنگار 
اقتص��ادی ایرن��ا، اظهار کرد: 
ارزآوری  اش��تغال،  رون��ق 
ق��درت  افزای��ش  بیش��تر، 
چانه زن��ی و ام��کان تب��ادل 
برق در زم��ان پیک از جمله 
فایده های اتصال برقی اس��ت 
ک��ه خیلی جدی به آن توجه 

نشده است.
وی ادام��ه داد: قط��ب برق 
منطق��ه ش��دن بس��یار برای 
کشورمان موثر است که هنوز 
نس��بت به اجرایی ش��دن آن 

عقب ماندگی زیادی داریم.
مدی��ره  هی��أت  رئی��س 
س��ندیکای صنعت برق ایران 
گف��ت: یک��ی از فوای��د مهم 
قطب برق منطقه شدن برای 
پایداری  ام��کان  کش��ورمان 
بیش��تر ش��بکه برق است که 

می توانی��م ب��ا تبادل 
2برق آن را محقق...
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س��ازمان تامی��ن  اجتماع��ی با انتش��ار اطالعی��ه ای در 
زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشس��تگان سایر سطوح و 
متوس��ط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت 

درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، به نظر می رسد باالخره 
دولت تس��لیم افزایش حقوق بازنشس��تگان شد. سازمان 
تامی��ن  اجتماعی با انتش��ار اطالعی��ه ای در زمینه تعیین 
تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران 
صندوق این س��ازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش 

حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطالعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، 
پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری بگیران 
سازمان تامین  اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و 

به زودی اعالم می شود.
بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر 
قالیباف، رئی��س مجلس در نامه ای مصوب��ه هیأت دولت 

درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.
بنا به گفته محمدباقر قالیب��اف، رئیس مجلس، تعیین 
تکلیف وضعیت همسان س��ازی حقوق  بازنشستگان تامین 
اجتماع��ی با پیگیری های ویژه مجلس پس از س��ال ها به 

نتیجه رسید. بر همین اساس، ضروری است دولت هرچه 
س��ریع تر نس��بت به رفع ایراد قانونی حداقل مس��تمری 
بازنشس��تگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱4۰۱ 
و اتخ��اذ تصمیم الزم برای رفع دغدغه های بازنشس��تگان 

محترم مبادرت ورزد.
در مصوبه مورد اش��اره که در ماه های گذش��ته منش��أ 
اختالف می��ان گروهی از بازنشس��تگان س��ازمان تامین 
اجتماعی با هیأت دولت ش��د، مس��تمری بازنشس��تگان 
غیرحداقل بگی��ر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این در 
حالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به 

میزان 38 درصد افزایش یابد. البته برای مستمری بگیران 
حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود 
را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعالم کرده و 
در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵.8 میلیون تومان 
شده بود. در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: اکنون دولت مکلف 
اس��ت مجددا مصوبه هیأت امنای صندوق بازنشس��تگان 
تامین  اجتماعی و ش��ورای عالی کار را در دستور کار قرار 

دهد.
وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو 

مصوب��ه هیأت وزیران این فض��ا را فراهم کند که دولت با 
38 درصدی موافقت کند و هرچه سریع تر پرداخت حقوق 

بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.
همچنین حس��ن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکس��وتان 
جامعه کارگری در این خصوص تصریح کرده بود: براساس 
قان��ون دولت اگ��ر در فرصت قانونی خود یعن��ی ۱۰ روز، 
ابالغیه ریاس��ت مجلس شورای اس��المی را اجرایی نکند، 
ریاس��ت مجلس می تواند مس��تقیما مصوبه هیأت مدیره 
سازمان تامین اجتماعی را به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع 

دهد و دستگاه مربوطه نیز ملزم به اجرای مصوبه است.

در حال��ی که انتقادات زی��ادی به اجرای قانون مالیات 
خانه های خالی مطرح می ش��ود، بررسی عملکرد سه ماه 
درآمده��ای مالیاتی نیز نش��ان می دهد که در این مدت 
فقط ۵.8 میلیون تومان مالیات از این خانه ها اخذ ش��ده 

است.
به گزارش ایس��نا، در سال گذشته با فراز و نشیب های 
بس��یار معادل ۵68 هزار واحد مس��کونی خالی از سکنه 
برای اخذ مالیات شناس��ایی ش��د که براس��اس آخرین 
آمارها، میزان مالیات دریافتی از این خانه ها کمتر از ۱۰ 

میلیارد تومان بوده است.  

اما قانون مالیات خانه های خالی از زمانی که اجرای آن 
ش��روع ش��ود تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد 
انتقاد کارشناسان و مسئوالن به خصوص مجلسی ها بوده 
است.   این انتقادات ناش��ی از روند شناسایی واحدهای 
مس��کونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات از آنها است زیرا، 
گفته می ش��ود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد 
مربوطه برای شناس��ایی خانه های خالی سریع و کارآمد 

عمل نمی کند.  
همچنین، به اعتقاد کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی 
در برخی موارد به اشتباه محل سکونت افراد را به عنوان 

خانه خالی اعالم می کند یا اطالعات خانه های شناسایی 
ش��ده برای اخذ مالیات ناقص است یا فرآیند شناسایی و 
ارسال اطالعات خانه های خالی به سازمان مالیاتی بسیار 
زمانبر اس��ت. در این زمینه، بررس��ی عملکرد سه ماهه 
درآمدهای مالیاتی در س��ال جاری به نوعی این انتقاد را 
بجا می داند زیرا، براس��اس این آمار در این مدت فقط ۵ 
میلیون و 8۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی 

خالی از سکنه دریافت شده است.
طبق این گزارش، براس��اس قان��ون مالیات خانه های 
خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در 

ش��هرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱2۰ روز خالی از 
س��کنه باشد، مشمول مالیات می ش��ود و به ازای هر ماه 
بی��ش از زمان مذکور، ماهانه مش��مول مالیاتی برمبنای 
مالیات بر درآمد اجاره به ش��رح ضرایب سال اول معادل 
ش��ش برابر مالیات متعلقه، س��ال دوم مع��ادل ۱2 برابر 
مالیات متعلقه و س��ال س��وم ب��ه بعد مع��ادل ۱8 برابر 
مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی 
خانه های خالی برعهده وزارت راه و شهرس��ازی از طریق 
س��امانه امالک و اس��کان گذاش��ته شده اس��ت که این 
وزارتخانه با راه اندازی س��امانه امالک و اسکان نسبت به 

ثبت اطالعات س��کونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در 
مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، 
خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از 

سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.  
البته، ۵68 هزار خانه خالی شناس��ایی شده مربوط به 
۹ ماهه س��ال گذش��ته اس��ت که باید تکمیل شود اما با 
گذشت س��ه روز از مهلت قانونی س��ازمان امور مالیاتی 
)پایان تیرماه( برای اعالم خانه های خالی شناسایی شده 
در ۱2 ماهه سال گذش��ته و محاسبه مالیات آنها، هنوز 

اعالمی در این زمینه صورت نگرفته است.  

نتایج یک گزارش نش��ان می  ده��د که قیمت ۱۷ قلم از 
کااله��ای خوراکی در خرداد ماه نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل بیش از ۱۰ درصد تغییر کرده و چای خارجی 
بسته ای، خیار و گوجه فرنگی کمترین افزایش قیمت را به 

خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایسنا، تحقق توسعه پایدار مستلزم ایجاد رفاه، 
معیش��ت، ریش��ه کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی 
مطلوب اس��ت و استراتژی توس��عه نه تنها مستلزم تسریع 
رش��د اقتصادی اس��ت، بلکه مس��تلزم آن است که سطح 

زندگی گروه های بسیار وسیع جمعیت که عمدتا در جریان 
رشد اقتصادی ثابت مانده است، بهبود یابد.

در بازار مواد غذای��ی هر چقدر هم که قیمت ها افزایش 
یاب��د، باز تقاضا وجود دارد چراکه زندگی و حیات انس��ان 
به این کاالها وابس��ته است؛ از این رو کوچک ترین افزایش 
قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی در زندگی و معیش��ت 
اقش��ار مختلف جامع��ه تاثیر می گذارد. بر همین اس��اس 
مرکز برنامه ریزی و اطالع��ات راهبردی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به تهیه گزارشی درخصوص تحلیل آماری 

تغییرات قیمت اقالم خوراکی در خانوارهای ش��هری اقدام 
کرده است.

در این گزارش متوسط قیمت اقالم خوراکی در خردادماه 
در مقایس��ه با ماه قبل نش��ان می دهد ک��ه در ۱۷ قلم از 
کاالهای منتخب )۷۰.8 درصد( تغییرات بیش از ۱۰ درصد 
بوده است و بیشترین افزایش قیمت ها در کاالهای منتخب 
مرب��وط به روغن مایع، پنیر ایرانی پاس��توریزه و ماس��ت 
پاس��توریزه اس��ت. البته در هیچ یک از کاالهای منتخب، 
تغییرات منفی و کاهشی مشاهده نشده و کمترین افزایش 

قیمت ها مربوط به چای خارجی بس��ته ای، خیار و گوجه 
فرنگی است. بررسی مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی 
در ماه جاری با خرداد س��ال گذشته نیز حاکی از آن است 
ک��ه در هفت قلم از کااله��ای منتخب تغییر قیمت بیش 
از ۱۰۰ درص��د بوده و بیش��ترین افزایش قیمت را اقالمی 
همچون روغن مایع،  س��یب زمینی و برن��ج ایرانی درجه 
به خ��ود اختصاص داده اند. طی ای��ن مدت چای خارجی 
بسته ای، موز و گوشت گوسفندی کمترین افزایش قیمت 
را تجربه کرده اند. به گزارش ایس��نا، به موجب این گزارش 

متوس��ط قیمت حدود ۹۵.8 درصد اقالم منتخب ش��امل 
برنج ایرانی و خارجی درجه یک، گوش��ت گاو یا گوس��اله، 
مرغ ماش��ینی، ش��یر پاستوریزه، ماست پاس��توریزه، پنیر 
ایرانی پاس��توریزه، تخم مرغ، کره پاستوریزه،  روغن مایع، 
موز، س��یب و پرتقال،  خیار، گوجه فرنگی، س��یب زمینی، 
پی��از، لوبیاچیتی، عدس، قند، ش��کر، رب گوجه فرنگی و 
چای خارجی بس��ته ای فراتر از ح��د بحرانی قرار دارند که 
اصالح و آزادسازی قیمت ها تا حدودی موجب ایجاد شیب 

صعودی در اقالم خوراکی شده است.
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مالیاتحریفخانههایخالینمیشود!

3کاالییکهکمترینتغییرقیمترادرخردادداشتند

اطالعیهمهمسازمانتامیناجتماعیدربارهحقوقبازنشستگان

بهترینابزارهایبازاریابیدراینستاگرام:فهرستیطالییبرایتازهکارها
شبکه های اجتماعی چند سالی هست که کامال جای تعامالت روزمره را گرفته اند، روز به روز هم جا 
پای شان در زندگی من و شما محکم تر می شود. در این بین دنیای مارکتینگ هم حسابی دستخوش 
تغییر شده است. به طوری که دیگر کمتر کسی به دنبال بازاریابی با شیوه های کالسیک و متعلق به 
عهد باستان است. در عوض شبکه های اجتماعی حسابی یکه تازی می کنند و دل تک تک بازاریاب ها 
را برده اند. همانطور که تا اسم ورزش فوتبال به گوش آدم می خورد سریع اسم هایی مثل رئال مادرید 
یا بایرن مونیخ به ذهن می رس��د، در دنیای ش��بکه های اجتماعی هم بعضی از اس��م ها طرفدارهای 
دوآتیش��ه خاص خودشان را دارند. مثال همین اینستاگرام را در نظر بگیرید؛ اگر کسی را سراغ دارید 

که حتی یک روز بتواند بدون چک کردن اینستاگرام دوام بیاورد، ما را هم بی خبر نگذارید...



برخی کارشناس��ان درباره گشایش نماد معامالتی جفت ارز روبل-ریال 
معتقدند روبل به جز در خود روسیه در جاهای دیگر دنیا محل چندانی از 
اعتب��ار ندارد. درواقع نگهداری کننده روبل، دائما در حال زیان خواهد بود، 

مثل کسی که در تابستان داغ بخواهد تجارت یخ بکند.
به گزارش خبرآنالین، همزمان با س��فر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه به ایران، برای نخس��تین بار نماد معامالتی جف��ت ارز روبل-ریال 
در بازار متش��کل ارز ایران گش��ایش یافت، تا جایی که در جریان مراسم 
افتتاحی��ه، 2میلیون روبل در این بازار مبادله ش��د. بنا به گفته رئیس کل 
بانک مرکزی، گش��ایش نماد معامالتی روبل-ریال گامی مهم در توس��عه 

روابط اقتصادی ایران و روسیه است.
آنط��ور که علی صالح آبادی اعالم کرده، چارچوب کار در نماد معامالتی 
روبل-ریال همانند سایر نمادهای بازار متشکل به شکل رقابتی و برمبنای 

عرضه و تقاضا خواهد بود.
ب��ه اعتقاد وی، حجم معامالت و عمق بازار برای نم��اد روبل و ریال در 
آینده نزدیک افزایش می یابد و بازارس��ازها ه��م می توانند در بازار حضور 

داشته باشند.
صالح آبادی عنوان کرد: در شرایط سیاسی دنیای کنونی ارزهای جهان روا 
همچون دالر، ابزار سیاس��ی و عامل س��لطه شده اس��ت. ارزهای محلی و 
پیمان های پولی دو و چندجانبه وسیله و راه حل مناسبی برای خنثی کردن 
ابزار سلطه و سیاسی ارزهای جهان روا خواهد بود و بر همین اساس امروز 
شاهد برداشتن گام نخس��ت و بسیار مهم در زمینه پیمان پولی دوجانبه 

ایران و روسیه هستیم.
روبل،مصرفدالرراکاهشمیدهد؟

در این ش��رایط، حاال برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که روبل مصرف 
دالر را کاهش خواهد داد. دبیرکل کانون صرافان کشور می گوید: تبادالت 
روبل��ی ایران و روس��یه، در آغاز به کار خود اس��ت و کار در ابتدا هرچند 
با ش��دت پی��ش نمی رود و انتق��ال تقاضای مردم از س��مت دالر به روبل 
زمانبر خواهد بود، اما به طور قطع با افزایش خدمات روبل در ایران، برای 
مردم و مس��افران جذابیت ایجاد خواهد ش��د و پیش بینی ام به عنوان یک 
مصرف کننده این است که به صورت پلکانی شاهد افزایش تقاضا برای روبل 

در کشورمان خواهیم بود.
کامران س��لطانی زاده درباره گشایش نماد معامالتی ریال-روبل در بازار 
متش��کل ارزی و احتمال افزایش تقاضا برای روبل، به ایلنا عنوان می کند: 
روبل ارزی اس��ت در کشورهای حاشیه خزر و کشورهای مشترک المنافع 
که ش��امل ۱2 کشور می ش��ود ارز رایج اس��ت و مبادالت با این ارز انجام 

می ش��ود. ب��ا توجه به حجم ص��ادرات و تبادالت مالی کش��ورمان به این 
کشورها، روبل ارز مهمی برای ایران محسوب می شود و این موضوع بیشتر 
مربوط به بحث حواله جات است اما با توجه به تحریم های سیستم بانکی، 
اس��کناس آن می تواند بازار مصرف دالر را کاهش دهد به جهت اینکه هم 
فعاالن اقتصادی و تجار و هم مسافران در حوزه کشورهای مشترک المنافع 

می توانند از روبل استفاده کنند.
دارندهروبل،زیانمیبیند

اما در مقابل، برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نگاه متفاوتی 
دارن��د. علی اصغر س��میعی، رئیس اس��بق کانون صراف��ان در گفت وگو با 
خبرگزاری خبرآنالین، می گوید: همواره گفته ام خود بازار متش��کل ارزی، 

بازاری ساختگی و غیرواقعی و رانتی محسوب می شود.
به اعتقاد وی، به وجود آمدن بازار متشکل ارزی، امری غیرالزم و به نظر 
م��ن غیرمفید بوده، که حتی باعث ایجاد یک نوع رانت جدید هم در بازار 

ارز شده است.
رئیس اس��بق کانون صرافان متذکر می شود: وقتی ش��ما بازاری ایجاد 
می کنی��د که عده ای خ��اص حق خرید و ف��روش در آن را دارند و از آنها 
بابت عضویت در آن بازار مبالغی را تحت عناوین مختلف دریافت می کنید، 
بالطبع قیمت در آن بازار می باید با بازار آزاد تفاوت داش��ته باش��د تا برای 
اعضای آن بازار جاذبه ایجاد کند و آنها حاضر باشند به خاطر استفاده از آن 

تفاوت قیمت، شرایط ویژه و دادن حق عضویت و ... را قبول کنند.
س��میعی تصریح می کند: طبیعی است که این تفاوت قیمت، ایجاد یک 
نوع رانت می کند که در نهایت از جیب همه ملت پرداخت می شود، چون 
ارزی که با فروش نفت تهیه شده، متعلق به همه اعضای جامعه 8۰ میلیون 
نفری ایران اس��ت و شاید روا نباشد که با قیمتی غیرواقعی به فروش رود، 

حتی اگر با انگیزه ای خیرخواهانه باشد.
وی عن��وان می کند: حتی راج��ع به دالر و ی��ورو و ارزهای معتبری 
هم ک��ه در آن بازار مورد معامله قرار می گیرند، قیمت های واقعی داده 
نمی ش��ود، تا چه رس��د به پول ضعیف و تک بعدی و مهجوری به اسم 
روبل که خ��ودش در حال حاضر تحت تحریم های خردکننده غربی ها 
قرار دارد و از طرف دیگر، نرخ بهره بانکی برای روبل روس��یه باالی 2۰ 

درصد برآورد می شود.
رئی��س اس��بق کانون صرافان ادامه می دهد: از س��وی دیگ��ر به جز در 
خود روس��یه، در جاهای دیگر دنیا مح��ل چندانی از اعتبار ندارد. در واقع 
نگهداری کنن��ده روبل، دائما در حال زیان خواهد بود، مثل کس��ی که در 
تابستان داغ، بخواهد تجارت یخ بکند. به عالوه اینکه خروج روبل از روسیه 

هم نیاز به مجوزهای خاص از مقامات اقتصادی روسیه دارد.
سمیعی تاکید می کند: اقتصاد دستوری، مصنوعی و رانتی، باعث فساد و 
فروریختگی اساس اقتصادی کشور و باعث گسترش بیکاری، تورم های باال 

و در نتیجه فقر فراگیر و باال رفتن شاخص فالکت خواهد بود.
وی ی��ادآور می ش��ود: اقتصاد تنه��ا در صورت آزاد و رقابت��ی بودن و با 
قیمت ه��ای واقعی و واحد اس��ت که می تواند در خدمت به بش��ریت قرار 

بگیرد و باعث شکوفایی هایی در وضعیت معیشتی مردم واقع شود.
تقاضابرایروبلزیادنیست

علی ش��ریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو 
ب��ا خبرگزاری خبرآنالین، نیز می گوید: دو موضوع وجود دارد. یکی ارزش 
روبل اس��ت که بعد از حمله به کریمه، ریخت اما االن با توجه به اتفاقاتی 
ک��ه رخ داد، موضوع اوکراین خاص بود و غ��الت دنیا و انرژی اروپا مطرح 
بود، ش��اهد بودیم که روس��یه ارزش پول خود را حفظ کرد و روبل سقوط 
نکرد. این باعث ش��د که یورو ضعیف شود؛ به خاطر اتفاقاتی که در بحث 

تبادالت گازی اش داشت.
در دو باری که روس��یه با بحران روب��ل مواجه بود، این بار جنس ماجرا 

متفاوت است، زیرا خواسته دولت مرکزی اش متفاوت است.
ام��ا راجع به ایران فکر می کنم نه بعد از جنگ اوکراین، تقاضای زیادی 
برای روبل داریم و نه روبل یک واحد قابل اتکا از نظر مردم اس��ت. نمونه 
عینی اش، سفارت روسیه برای ویزا، دالر می گیرد، یعنی می داند که روبل 

قابل اتکا و در دسترس نیست.
ارزهایدیگرهمبهبازارمتشکلراهپیدامیکنند

برخی خبرها حاکی از آن اس��ت که بعد از آغ��از مبادالت روبل در بازار 
متش��کل، قرار اس��ت س��ایر ارزها از جمله لیر ترکیه، دینار عراق و درهم 
امارات هم در این بازار مبادله ش��ود. مدیرعامل بازار متش��کل ارزی ایران 
دیروز در همین  باره گفت: سعی داریم سایر ارزها همچون لیر ترکیه، دینار 
عراق، دالر کانادا و دالر استرالیا که تقاضای واقعی برای آنها وجود دارد را 
ب��ا اولویت باالتری پیگیری کنیم تا در آینده نماد آنها را روی تابلوی بازار 

متشکل ارزی داشته باشیم.
هامونی در پاسخ به این پرسش که در آینده شاهد ورود درهم امارات به 
نمادهای معامالتی بازار متشکل خواهیم بود یا خیر، گفت: هم اکنون حجم 
قابل توجهی از اسکناس درهم معامله نمی شود، زیرا حجم قابل توجهی از 
معامالت درهم امارات به صورت حواله است که یکی از نمادهای پرمعامله 
س��امانه نیماست و در نتیجه معامله اسکناس درهم در بازار متشکل ارزی 

در اولویت های بعدی است.

تجارتیخدرتابستانداغ

گشایش نماد ریال-روبل چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس از تدوین محرمانه 
آیین نام��ه واردات خ��ودرو در دولت خبر داد و گف��ت مجلس نیز از 

آیین نامه اطالعی ندارد و نمی داند به چه شکل نوشته شده است.
به گزارش تس��نیم، روح اهلل عباس��پور در رابطه با آخرین طرح های 
مربوط به کمیس��یون صنایع مجلس در م��ورد خودرو اظهار کرد: در 
جریان شرایط و موقعیت بازار خودرو هستیم و می دانیم مردم نسبت 

به کیفیت و قیمت خودرو نگرانی هایی دارند.
وی افزود: مجلس بدین نتیجه رسید که ضرورتا و الزاما خودروسازان 
بای��د رقبایی را پیش روی خ��ود ببینند؛ بدین منظ��ور واردات را با 

شرایطی مصوب کردیم و در بودجه ۱4۰۱ در نظر گرفتیم.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تاییدیه 
ش��ورای نگهب��ان و موافقت دولت با واردات خ��ودرو گفت: آیین نامه 
اجرایی در هیأت دولت در حال تدوین و محرمانه اس��ت، مجلس نیز 
از آیین نامه اطالعی ندارد و نمی داند به چه شکل نوشته شده است.

عباس��پور اضافه کرد: کار باید به تناس��ب قان��ون و مصوبه مجلس 
پی��ش رود؛ هرچند وزیر صمت اعالم کرده برمبنای کیفیت و قیمت 

برنامه هایی در دست دارند.
ای��ن نماینده مجلس گفت: تا زمانی ک��ه خودرو دو نرخی و ارزش 

پول ملی بدین ش��کل اس��ت، وضعیت کنونی بازار خودرو به همین 
صورت ادامه دارد. هرچند می گویند ش��رایط کنونی پاسخگوی بازار 
نیس��ت ولی مسئله اصلی اختالف قیمت بازار و کارخانه است و افراد 
با اخت��الف قیمت باال، خودرو را ثبت نام ک��رده و در بازار به فروش 

می رسانند.
به گفته عباسپور خودروهای کنونی با هر کیفیتی به مردم تحویل 
داده ش��ده و آنها اقدام به خرید می کنند، ولی نباید بازار وارداتی به 
ص��ورت انحصاری در اختیار دو خودروس��از ق��رار گیرد چون در این 

صورت انتظار بازار برآورده نخواهد شد.

ی��ک فعال ح��وزه کار با بیان اینک��ه برای مواجهه با مش��اغل آینده به 
طور جدی برنامه ریزی نکرده ایم، از نظام آموزش��ی خواست تا با همکاری 
دس��تگاه های متولی در این زمینه گام بردارد، چراکه بازار کار کشور هنوز 

برای مشاغل آینده آماده نیست.
عل��ی اصالن��ی در گفت وگو با ایس��نا، ورود به عرصه مش��اغل آینده را 
اجتناب ناپذیر دانس��ت و اظهار کرد: براس��اس گزارش ها، در آینده نزدیک 
ه��وش مصنوعی بر تمام جهان غلبه خواهد کرد و ما چاره ای جز رفتن به 

سوی مشاغل نوظهور و مواجهه با این نوع مشاغل نداریم.
وی با اش��اره به سنتی بودن بسیاری از مشاغل در ایران، افزود: برخالف 
کشور ما که بیشتر شغل ها سنتی و قدمتی دیرینه دارند کشورهایی مثل 

چین و ژاپن بر پایه فناوری ها و تکنولوژی های نوین و دانش بنیان حرکت 
کرده اند لذا برای آنکه مش��اغل خود را از دس��ت ندهیم و تحصیلکردگان 
و س��رمایه های انس��انی ما حفظ شوند، باید چش��م انداز آینده بازار کار را 

ترسیم کنیم.
اصالنی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با ظهور مشاغل جدید مشاغل 
س��نتی از بین می روند؟ گفت: مگر می ش��ود در آینده به ساخت و ساز و 
مس��کن، جوشکاری و تراشکاری، خوراک و پوشاک نیاز نداشته باشیم؟ تا 
بش��ر هست به این شغل ها هم نیاز است، منتها معتقدم با روی کار آمدن 
ش��غل های جدید، مشاغل سنتی ما نوین تر شده و به شکل اصالح شده  به 

جامعه عرضه می شوند.

این فع��ال حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر زیرس��اخت ها در بازار 
کار برای مواجهه با مش��اغل آینده آماده نیس��ت و الزم است رشته هایی 
همچون هوش مصنوعی و شاخه های آن در دفترچه های دانشگاه گنجانده 

و چشم انداز حرکت به سمت مشاغل آینده ترسیم شود.
وی گفت: ما برای مش��اغل آینده به طور جدی برنامه ریزی نکرده ایم و 
نظام آموزشی باید با همکاری دستگاه های متولی در این راستا گام بردارد.
به گفته اصالنی، دستگاه های متولی باید با هم افزایی و هماهنگی یکدیگر 
به ترسیم چش��م انداز آینده بازار کار بپردازند ولی متاسفانه هماهنگی در 
دس��تگاه ها و جزیره ای عمل کردن ها باعث شده تا برنامه ریزی ها به شکل 

جداگانه صورت گیرد.

آییننامهوارداتخودرومحرمانهشد؟

جزییاتجدیدازوارداتخودرو

بازارکارمابرایشغلهایآیندهآمادهنیست

دریچه

رئیسهیأتمدیرهسندیکایصنعتبرق
اتصالبرقیایرانباکشورهایهمسایهباعث
افزایشدرآمدورونقکسبوکارهامیشود

رئیس هیأت مدیره س��ندیکای صنعت برق ایران گفت اتصال 
برقی کش��ورمان با کش��ورهای همس��ایه عالوه بر افزایش توان 
پایداری شبکه برق، رشد درآمد و رونق اشتغال را به همراه دارد.
»پی��ام باقری« در نشس��ت خبری و در پاس��خ ب��ه خبرنگار 
اقتص��ادی ایرنا، اظه��ار کرد: رونق اش��تغال، ارزآوری بیش��تر، 
افزای��ش ق��درت چانه زنی و امکان تبادل ب��رق در زمان پیک از 
جمله فایده های اتصال برقی اس��ت که خیلی جدی به آن توجه 

نشده است.
وی ادامه داد: قطب برق منطقه ش��دن بسیار برای کشورمان 
موثر اس��ت که هنوز نس��بت به اجرایی ش��دن آن عقب ماندگی 

زیادی داریم.
رئیس هیأت مدیره س��ندیکای صنع��ت برق ایران گفت: یکی 
از فوای��د مهم قطب برق منطقه ش��دن برای کش��ورمان امکان 
پایداری بیشتر ش��بکه برق است که می توانیم با تبادل برق آن 

را محقق کنیم.
باقری افزود: اکنون کشورهای همسایه هم مرز شرقی و غربی 
کش��ورمان به شدت به برق کشورمان نیاز دارند که باید در مورد 

آن به طور جدی ورود کرد.
وی بی��ان ک��رد: قابلیت اتصال برق کش��ورمان با کش��ورهای 
همس��ایه مغفول مانده و همین امر س��بب ش��ده از درآمدهای 

سرشار آن محروم باشیم.
رئی��س هیأت مدیره س��ندیکای صنعت برق درب��اره وضعیت 
ناترازی برق کش��ور خاطرنش��ان کرد: برآوردها نش��ان می دهد 
حداق��ل ۱۰ هزار م��گاوات ناترازی داریم که ع��دد قابل توجهی 

است.
باقری گفت: البته همه این ناترازی متعلق به امس��ال و س��ال 
گذش��ته نیست بلکه از س��ال های قبل وجود داشته که وضعیت 

نیروگاه های برق آبی آن را کم یا زیاد می کرده است.
بدهی 6۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به صنعت برق

وی درب��اره میزان بدهی وزارت نیرو به صنعت برق ادامه داد: 
الزم اس��ت ک��ه دول��ت و وزارت نیرو پرداخت بده��ی ۷۰ هزار 
میلیارد تومانی به تولیدکنن��دگان تأمین برق را در اولویت قرار 

دهد.
رئیس هیأت مدیره س��ندیکای صنعت برق افزود: صنعت برق 
ب��ا اح��داث تولید انتقال و توزیع برق توانس��ته رتبه نخس��ت و 
قطب های برق در منطقه شناخته شود همچنین توانسته کشور 
را از اتکا به شرکت های خارجی بی نیاز کند، به طور کلی زنجیره 
تأمین صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق بیش از ۷۰ هزار 
میلی��ارد تومان از وزارت نیرو مطالب��ه معوقه دارند که پرداخت 
نش��دن این مطالبات بقای کسب وکارهای این بخش را به خطر 

انداخته است.
باق��ری گفت: الزم اس��ت که دول��ت و وزارت نی��رو پرداخت 
مطالب��ات این بخش را در اولویت قرار داده و متناس��ب با حجم 
مطالب��ات و با اس��تفاده از ظرفیت های بازاره��ای مالی و منابع 
داخلی نس��بت به تس��ویه بدهی های خود اقدام فوری کنند، با 
توجه  به فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع برق در بخش های 
مهمی از کشور که موجب باالرفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری 

ناشی از خرابی تجهیزات می شود.
وی ادامه داد: بدهی های دولت به بخش خصوصی صنعت برق 
هر س��اله در حال افزوده شدن اس��ت و اکنون رقم آن به حدود 

۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئی��س هیأت مدیره س��ندیکای صنعت برق می��زان مطالبات 
اعضای س��ندیکای صنعت برق از وزارت نیرو را 6۰ هزار میلیارد 

تومان اعالم کرد.
باقری بر لزوم خروج دولت از تصدیگری و واگذاری مسئولیت 
ب��ه بخش خصوصی صنعت برق تأکی��د کرد و گفت: تصدیگری 
دول��ت موجب ایجاد رقابت ناعادالن��ه با بخش خصوصی صنعت 

برق شده است.
وی ادامه داد: در اقتصاد کالن کشور تنها راه رهایی از وضعیت 
موجود خروج از اقتصاد یارانه ای و واقعی کردن قیمت ها اس��ت 
و اگ��ر این محقق نش��ود وضعیت اقتصاد به ش��کل فعلی باقی 

خواهد ماند.
رئیس هیأت مدیره س��ندیکای صنعت ب��رق افزود: چهار دهه 
اقتص��اد دولتی آث��ار خود را نش��ان داده اس��ت و زیانده بودن 
شرکت های دولتی بیانگر آن است که اقتصاد دولتی راه به جایی 

نخواهد برد.
باقری خاطرنش��ان کرد: اگر قرار است اقتصادی پویا و توانمند 
داش��ته باش��یم باید بخش خصوصی واقعی قوی داشته باشیم و 

راه آن نیز خروج دولت از تصدیگری است.
وی گفت: ما اکنون از نظر قوانین مشکلی نداریم و تنها مشکل 
درس��ت اجرایی نشدن این قوانین خوب است که باید درباره آن 

بررسی صورت گیرد.
رئیس هیأت مدیره س��ندیکای صنعت برق اقتصاد این صنعت 

را معیوب دانست و بر ضرورت اصالح این اقتصاد تأکید کرد.
باقری یکی از مشکالت صنعت برق را قیمت تکلیفی و قیمت 
تمام ش��ده برق دانس��ت و افزود: باید برای اصالح این قیمت از 

سوی وزارت نیرو تالش جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: اقتصاد صنعت برق پرچالش این صنعت اس��ت 
که باید در کنار اصالح تجارت آن به  صورت جدی اصالح شود.

رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق از ارائه پیشنهادهای 
این س��ندیکا درباره برنامه هفتم توس��عه خب��ر داد و گفت: این 
پیشنهادها با بازنگری در برنامه ششم توسعه تدوین شده و امید 

است موردتوجه مسئوالن قرار گیرد.
مهدی مس��ائلی، دبیر س��ندیکای صنعت برق نیز در پاسخ به 
خبرن��گار اقتصادی ایرن��ا، درباره روند خ��روج نیروهای نخبه از 
صنعت برق گفت: این روند در صنعت برق نیز وجود دارد ضمن 
آنکه صنعت برق با مش��کلی به ن��ام فراهم نبودن زمینه فعالیت 

برای کارشناسان هم دست به گریبان است.
وی معتقد است صنعت برق همچنین با فوبیای تصمیم گیری 
مدیران روبه رو اس��ت و بر همین اس��اس باید از مدیران حمایت 
جدی صورت گیرد تا آنها بتوانند تصمیم های الزم را اتخاذ کنند.
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با گذش��ت چندین س��ال از ایجاد بازار ارزهای دیجیتال، معامالت 
رمزارز در ایران همچنان بدون قانون است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، طبق گفته های چندی پیش 
رامین پاش��ایی معاون پلی��س فتا، س��ودآورترین روش کالهبرداری 
فروش رمزارز اس��ت؛ چون این حوزه و استخراج آن هنوز تابع قوانین 
خاصی نیس��ت و فقط تعدادی از صرافی ها مقداری رمزارز در اختیار 
تجار قرار می دهن��د تا واردات صورت گیرد. ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از 
مردم کشورمان در حال استخراج رمزارز هستند به همین علت ما به 

قانونی شدن موضوع رمزارز اصرار داشتیم.
صرافیهایداخلینیازمندتوسعهوقانونگذاری

رضا اس��ماعیل نس��ب، کارش��ناس حوزه رمزارز گفت: صرافی های 
داخلی نیازمند رتبه بندی و دریافت مجوز از س��مت دولت هس��تند، 
تا بس��تری قاب��ل اعتماد برای کارب��ران ایرانی فراهم ش��ود، کاربران 
صرافی ه��ای ایرانی با مش��کالتی مانند؛ پایین بودن س��رعت انتقال 
پول و کارمزد باال مواجه هس��تند، که این مش��کالت با وجود کاربر و 
سرمایه زیاد قابل حل است، اما افزایش کاربر برای صرافی ها نیازمند 
قانون گذاری در این حوزه است. صرافی های داخلی از نظر تکنولوژی 

با قانون گذاری به صرافی های خارجی نزدیک می شوند.
اشتراکگذاریکلیدخصوصیممنوع!

 stop( مجی��د خاکپور، عض��و انجمن بالک چین گفت: ح��د ضرر
loss( در ب��ورس، فارک��س )بازار مبادل��ه ارز( و ارزهای دیجیتال، به 
علت داش��تن اهرم، با اهمیت اس��ت؛ زیرا اگر فردی دارای حد ضرر 
نباشد، ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهد. تعیین حد ضرر 
در بازار ارزه��ای دیجیتال به عوامل مختلفی مانند میزان س��رمایه، 

ریسک پذیری، دیدگاه زمانی و خط روند حمایتی، بستگی دارد.
وی می گوی��د: کس��انی که به تازگی وارد بازار رمزارز ش��دند نباید 
ب��رای اس��تفاده از کمک و تجربیات دیگران کلی��د خصوصی خود را 
در اختی��ار اف��راد دیگر قرار دهند. کلید خصوص��ی، نمایانگر یک ارز 
دیجیتال مانند بیت کوین یا س��ایر آلت کوین هاس��ت و امنیت آن به 
کاربر کمک می کند تا از دزدی و دسترسی غیرمجاز به موجودی ارز 

خود، در امان بماند.
وعدهسودباهوشمصنوعیتقلبیاست!

مهش��ید داداش زاده، کارش��ناس بازار رمزارز گفت: صرافی بایننس 
IP ثاب��ت )آدرس ی��ک رایانه تحت پروتکل اینترن��ت( را قبول ندارد 
و ب��رای معامله در ای��ن صرافی، باید احراز هوی��ت صورت بگیرد که 
ایرانی ه��ا برای این کار، اقدام به جعل پاس��پورت می کنند، اما بعد از 

مدتی اطالعات کاربران ایرانی لو می رود.
وی می گوید: کاربران ایرانی برای اس��تفاده از صرافی های خارجی 
به جز بایننس باید از IP ثابت اس��تفاده کنن��د، که با این وجود نیز 
امکان تش��خیص هویت ایرانی برای صرافی وجود دارد. اعتبار بعضی 
از صرافی ها مانند صرافی های ترکیه برای کاربران مش��خص نیست و 
بعد از مدتی صرافی تمام پول های افراد را برداش��ته و دیگر خبری از 
آن نیست؛ برای جلوگیری از این امر بهتر است که کاربران پول های 
کمی را در صرافی ها نگهداری کنند و عمده پول های شان را در کیف 

پول های سخت افزاری بگذارند.
به گفت��ه داداش زاده، کارمزد صفر در هی��چ صرافی وجود ندارد و 
در ارزه��ای گوناگون، متفاوت خواهد ب��ود. ادعای کارمزد صفر برای 
صرافی ها کالهبرداری است، همچنین اگر وب سایت هایی وعده سود 

ثابت یا سود با هوش مصنوعی را می دهند، تقلبی اند.
قانونگذاریدرحوزهرمزارزنیازمندهمکارینهادهایمختلف

ب��ه گفته میرتاج الدین��ی، نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی در سال های گذشته طرح قانون گذاری در بازار 
رمزارز از س��وی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شد، اما به نتیجه ای 
نرس��ید. همچنین در جلساتی که در این زمینه تشکیل شد، مجلس 
به تعیین تکلیف بازار رمزارز از نظر قانونی بارها تاکید داش��ته است. 
به گفته او، متولی اصلی این قانون گذاری بانک مرکزی است و پس از 
آن وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت وظیفه دارد که برق مورد نیاز 
این صنایع را با ایجاد نیروگاه تامین کرده و دس��تورالعمل های آن را 
به مجلس ارائه دهد، اما هنوز طرحی از س��مت دولت و بانک مرکزی 
به مجلس شورای اسالمی ارسال نشده و بانک مرکزی به عنوان یکی 
از متولیان اصلی، قانون گذاری در بازار رمزارزها را در دستور کار خود 
ندارد. در ردیف گمرکی 84۷۱۹۰۹۰، عمدتاً دستگاه های کارتخوان، 
پین پد یا رمزخوان ها، دس��تگاه های اس��تخراج رمزارزه��ا )ماینر( و 
برخ��ی دیگر از ابزارهای بانک��ی قرار می گیرند، ک��ه در آمار واردات 
گمرک این دس��تگاه ها با عنوان ماش��ین بانداژ اسکناس درج شدند. 
مجموع میزان واردات این دس��تگاه در ۱2 ماه پارس��ال ۱4 میلیون 
دالر بوده، اما آماری مبنی واردات دستگاه های استخراج رمزارز وجود 
ندارد. قیمت تجهیزات الزم برای اس��تخراج رمزارز برای هر بنگاه به 
صورت میانگین بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است، همچنین پارسال 
می��زان برق مصرفی ب��رای تولید این ارز از مق��دار برق مصرفی ۱۰ 
اس��تان کشورمان بیشتر بوده، اما با این وجود قانونی در حوزه رمزارز 

و استخراج آن وجود ندارد.

بزرگترین معضل رمزارز در ایران 

کارشناس��ان عنوان می کنند دلیل اینکه دالر تاکنون نتوانسته سقف 
جدیدی به خود ببیند، افزایش حجم عرضه در بازار توسط بانک مرکزی 

و عدم وجود کشش در سطوح قیمتی باالتر است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، رفت و برگشت قیمت ها در بازار ارز 
ادام��ه دارد. در حالی قیم��ت دالر در اولین روز مردادماه فاز صعودی به 
خ��ود گرفت و حت��ی یک کانال را رد کرد، اما فردای همان روز، باز یک 

کانال به عقب برگشت و در مسیر نزولی قرار گرفت.
این اتفاق از نگاه فعاالن بازار ارز از آنجایی نشأت می گیرد که بازارساز 
در تالش اس��ت تا افزایش قیمت دالر را مهار کند و بازار ارز سقف های 
جدی��د را به خود نبیند. این موضوع را به خوبی می ش��ود در فروش ارز 
توافقی مش��اهده کرد، تا جایی که دیروز عرضه دالر در بازار توافقی به 

شدت افزایش یافت.

رصد بازار نشان می دهد دیروز عرضه های میلیونی دالر وجود داشت، 
اما خریداری برای آن نبود و این مس��ئله به اعتقاد برخی از تحلیلگران، 
گویای آن اس��ت که در روزهای آینده احتماال نرخ ارز کاهش��ی خواهد 
ب��ود. بر همین اس��اس، کارشناس��ان عنوان می کنند دلی��ل اینکه دالر 
تاکنون نتوانس��ته سقف جدیدی به خود ببیند، افزایش حجم عرضه در 
بازار توس��ط بانک مرکزی و عدم وجود کش��ش در سطوح قیمتی باالتر 
اس��ت. گزارش ها نشان می دهد که امروز )دوش��نبه،  سوم مردادماه( در 
آغ��از به کار فعالیت بازار توافقی بازار ارز، دالر با قیمت 3۰ هزار و 2۰۰ 

تومان و با حجم ۱۰۰هزار معامله شد.
معامالت توافقی دالر در روز گذش��ته کار خ��ود را با 3۰ هزار تومان 
ش��روع و با 3۰ هزار و ۵6۰ تومان به پایان رس��اند. حجم معامالت دالر 

توافقی در پایان ۵هزار بود.

همچنی��ن روز گذش��ته بیش از ۹6 میلیون دالر در ب��ازار توافقی ارز 
عرض��ه ش��د که فقط ح��دود ۱۱ درصد آن یعن��ی ۹.۹ میلیون دالر به 

فروش رفت و بیش از 86 میلیون دالر آن خریداری نداشت.
کامران س��لطانی زاده، دبیرکل ش��ورای کانون صرافان کش��ور درباره 
وضعی��ت بازار ارز می گوید: بازار ارز ش��رایط آرام��ی را تجربه می کند و 
پیش بینی می شود در ادامه این روند با توجه به سیاست های ارزی بانک 
مرکزی و امکان عرضه اسکناس به شبکه صرافی ها، تداوم داشته باشد.

وی در زمین��ه حجم معامالت توافقی نیز عنوان می کند: پیش از ظهر 
روز یکش��نبه )دیروز(، بیش از 86 میلیون دالر در بازار توافقی با قیمت 
3۰ هزار و 2۵۰ تومان عرضه شد، درحالی که تنها برای حدود 4۵ هزار 
دالر مش��تری وجود داش��ت و بقیه دالرهای عرضه شده، بدون مشتری 

ماند.

اتفاقعجیبدربازارارز

قیمتدالرسقوطمیکند؟

حملونقلریلی

پنیرلیقوانکیلویی380هزارتومان
نانوپنیرهمالکچریشد؟

تورم و گرانی به ساده ترین غذای ایرانیان نیز رحم نکرده است و بررسی ها 
حاکی از آن اس��ت که هزینه تهیه نان و پنیر و گردو از نیم  میلیون تومان 
گذر کرده اس��ت. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، بنابر آمار منتشرشده از 
س��وی مرکز آمار ایران تورم کاالهای اساسی خوراکی در تیرماه رکورد زده 
اس��ت و با افزایش 4.4 واحد درصدی به 86 درصد رس��یده اس��ت. گفتنی 
است که غذای محبوب و ساده ایرانیان نیز از این افزایش قیمت ها در امان 
نمانده است و بعضا هزینه تهیه نان و پنیر و گردو نیم میلیون تومانی شده 
اس��ت. بررسی های میدانی حاکی از آن اس��ت که قیمت هر کیلوگرم پنیر 
لیقوان در بازار به 38۰ هزار تومان رس��یده اس��ت و هر کیلوگرم مغز گردو 
نیز در بازار به قیمت 36۰ هزار تومان خرید و فروش می ش��ود.در این بین 
ام��ا هزینه تهیه نان و پنیر گردو حت��ی باالتر نیز می رود و در برخی موارد 
قیمت مغز گردو اعال به کیلویی 4۰۰ هزارتومان نیز می رس��د. بررسی های 
میدان��ی صورت گرفته حاک��ی از گرانی پنیرهای لیقوان ش��رکتی در بازار 
است به طوری که بسته های 4۰۰ گرمی این پنیر در بازار این روزها ۱۰2 
هزار تومان قیمت دارد و بس��ته های ۷۰۰ گرم��ی آن نیز 242 هزار تومان 
قیمت خورده اس��ت.تهیه ن��ان و پنیر و گردو با ان��واع دیگر پنیر نیز گران 
تمام می ش��ود؛ ب��ه طوری که پنیرهای ش��رکتی 4۰۰ گرمی این روزها در 
بازار حداقل به قیمت 4۰ هزار تومان خرید و فروش می شوند. از گرانی نان 
نیز نباید غافل شد؛ مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت سنگک 
آزادپز ساده به ۵ هزار تومان رسیده است و سنگک کنجدی آزادپز براساس 

سایز نان در برخی مناطق تهران ۷ تا ۱۵ هزار تومان قیمت دارد.

قطعیگستردهاینترنتدرتهران
علتچیست؟

بناب��ر گزارش کارب��ران کندی و قطعی گس��ترده اینترن��ت در پایتخت 
در س��اعات ابتدایی روز گذش��ته اتفاق افتاده اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالی��ن، بنابر گزارش کاربران در ش��بکه های اجتماعی اینترنت همراه 
و ثابت در اکثر مناطق پایتخت از س��اعات ابتدایی صبح دیروز کند و قطع 
ش��د و این اتفاق نگرانی کاربران را درخصوص اجرایی ش��دن طرح صیانت 
برانگیخته است. شرکت مخابرات ایران در آخرین اطالعیه خود آورده است 
ک��ه قطعی اینترنت تهران ارتباطی به این ش��رکت ن��دارد؛ در این اطالعیه 
آمده اس��ت که »با توجه به دریافت گزارش هایی از کاربران در مورد قطعی 
گس��ترده اینترنت های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف به اطالع 
می رس��اند این قطعی ارتباطی به ش��رکت مخابرات ایران ندارد.« از طرف 
دیگر بنابر اطالعیه  منتشرش��ده از سوی مدیر ارشد فناوری در یک شرکت 
دانش بنی��ان در ح��وزه فناوری اطالع��ات، قطع برق در ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت، منجر به اختالل گس��ترده اینترنت شده است. در این اطالعیه 
آمده اس��ت که »امروز برای چندمین بار در س��ال ۱4۰۱ اختالل برق در 
س��اختمان LCT که یکی از ساختمان های ش��رکت ارتباطات زیرساخت 
اس��ت، تمام شبکه اینترنت کش��ور در ارتباطات داخل و بین الملل را دچار 
مشکل کرده است.« یکی از کارشناسان این حوزه نیز در توییتر درباره علت 
قطعی اینترنت توضیح داد: »امروز چندمین بار اس��ت که در س��ال ۱4۰۱ 
اختالل برق در س��اختمون LCT باعث می شود )تقریبا( تمام شبکه کشور 
تحت تاثیر قرار بگیرد. )ارتباطات داخل کشور و بین الملل(. تجهیزات اصلی 
اغلب ش��رکت های ارائه دهنده خدمات دسترس��ی و دیتاسنتر در این مرکز 
قرار دارد و به نوعی قلب اینترنت کشور هست.« او ادامه می دهد: »اختالل 
برق در س��الن colocation رخ داده  اس��ت. در حال حاضر دسترسی به 
برخی از تجهیزات میس��ر نیس��ت. تجهیزاتی که در این س��الن قرار دارند 
برقرارکننده ارتباطات اکثر س��رویس دهنده ها با هم هستند. به عنوان  مثال 
اگر ش��ما اینترنت شاتل داشته باش��ید و بخواهید آپارات رو که در شرکت 
آسیاتک نگهداری میشه ببینید، ارتباط شما در این سالن برقرار می شود.« 
مظفری توضیح می دهد: »البته این روند برای تمام س��رویس دهنده صدق 
نمی کند. ولی اکثر س��رویس دهنده های خدمات ثاب��ت)adsl و p2p( در 
همین سالن هستند. تجهیزات شبکه به صورتی ساخته شدند که 24ساعته 
روش��ن باشند و شدیدا به تغییر ولتاژ برق حساس هستند. قطع برق باعث 
می شود که در معرض آسیب قرار بگیرند.« این کارشناس می گوید: »به این 
معنا که ممکن اس��ت برق وصل شود ولی تجهیزات از کار افتاده باشد. این 
روند زمان رفع مش��کل رو بیشتر میکنه، چون نیازمند کار فیزیکی و تغییر 
در تجهیزات هس��ت. یکی از دالیلی که طراحی دیتاسنترها به صورتی است 

که اختالل برق در آنها به حداقل برسد همین مسائل هستند.«

مالیاتخانههایلوکسفقط۵میلیارد!
در ش��رایطی که همچن��ان انتقادات��ی مبنی بر کندب��ودن روند 
اخذ مالیات از خانه های لوکس مطرح می ش��ود، عملکرد س��ه ماهه 
درآمدهای مالیاتی نش��ان می دهد که در این مدت فقط کمی بیش 
از ۵ میلیارد تومان مالیات از این واحدهای مسکونی اخذ شده است.
به گزارش ایس��نا، روند اخذ مالی��ات از خانه های لوکس مورد انتقاد 
بسیاری از کارشناسان و مسئوالن به  خصوص مجلسی ها قرار دارد که 
انتقادات مطرح ش��ده شامل پایین  بودن ضرایب مالیاتی آنها به نسبت 
ارزش ای��ن خانه ها و کندی روند اخذ مالیات می ش��ود. در این زمینه، 
حت��ی وزی��ر اقتصاد نیز از نب��ود ضمانت اجرایی برای اخ��ذ مالیات از 
این واحدهای مس��کونی گله کرد و از مجلس خواستار تعریف ضمانت 
اجرایی بدین منظور ش��د.  در این ش��رایط، گ��زارش تفریغ بودجه در 
دو ماهه س��ال جاری نیز نش��ان داد که کمترین تحقق به ردیف های 
درآمدی مالیات بر واحدهای مس��کونی لوکس با صفر درصد اختصاص 
یافته اس��ت. اما س��ازمان امور مالیات��ی این انتق��ادات را غیرمنطقی 
دانس��ت و گفت که به دلیل سال اول اجرای این مالیات باید در جامعه 
آماده س��ازی و فرهنگ سازی برای اخذ آن صورت بگیرد. در این راستا، 
بررسی جدیدترین وضعیت اخذ مالیات از خانه های باالی ۱۰ میلیارد 
تومان در عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که در 
ای��ن مدت معادل ۵ میلیارد و 8۵3 میلیون و 6۰۰ هزار تومان مالیات 

از واحدهای مسکونی گران قیمت اخذ شده است. 
طب��ق این گزارش، نرخ مالیات س��االنه خانه ه��ای لوکس نیز به 

شرح ذیل است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
2- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا 2۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
3- نسبت به مازاد 2۵ میلیارد تا 4۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار
4- نسبت به مازاد 4۰ میلیارد تا 6۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار

۵-نسبت به مازاد 6۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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تحلیلتکنیکالشاخصهایبورس
2 سناریو از 3 سناریو، ادامه کاهش شاخص کل را تایید می کند

 کارش��ناس بازار سرمایه گفت ش��اخص کل بورس اکنون در یک 
کانال کوتاه مدت نزولی قرار دارد که در کوتاه مدت س��ه سناریو برای 

ادامه حرکت آن می توان متصور شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، آقای کوروش آس��ایش گفت: 
وضعیت بازار به گونه ای است که دلسردی زیادی بر اهالی بازار حاکم 
شده است. از افزایش نرخ بهره بین بانکی تا عدم پیش بینی پذیر بودن 
آینده، باعث شده که ارزش معامالت کاهش داشته و تمایل به معامله 
نزد س��هامداران کم و کمتر ش��ود. همچنین با آمدن گزارش های سه 
ماهه ش��رکت ها، جز در برخی صنایع بسیاری از شرکت ها در مقایسه 
با س��ه ماهه مشابه س��ال قبل، در تحقق سود عملیاتی ضعیف عمل 

کرده اند.
به گفته این کارشناس اگر از منظر تکنیکالی به وضعیت بازار نگاهی 
داش��ته باشیم متوجه خواهیم شد که شاخص کل برای بار چندم در 
هفته گذشته حمایت روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را از دست 
داد و اکنون در یک کانال کوتاه مدت نزولی قرار دارد که سه سناریو را 
برای ادامه حرکت در کوتاه مدت برای آن می توان متصور شد؛ سناریو 
اول خروج از سقف کانال نزولی و حرکت به سمت تراز یک میلیون و 
۵۱۵ هزار واحد و س��پس اهداف باالتر، سناریو دوم اما نشان می دهد 
که شاخص کل می تواند با کاهش تا سطح حمایتی یک میلیون 4۵۰ 
هزار واحد، پس از آن به س��مت هدف یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد 
حرکت کند و در نهایت س��ناریو سوم است که نشان می دهد شاخص 
کل می توان��د تا محدوده یک میلیون و 3۹۵ ه��زار واحد نیز کاهش 

داشته باشد و سپس رشد خود را آغاز کند.
 آسایش می گوید: اما از نظر زمانی، شاخص های زمانی نشان از یک 
رشد در کلیت بازار در شهریورماه را می دهند که می تواند با یک خبر 

بنیادی )سیاسی یا اقتصادی( این اتفاق رخ دهد.
 او گفت: شاخص کل هم وزن نیز اکنون در کف کانال نزولی کوتاه 
مدت و همچنین کف ابر صعودی کومو قرار داش��ته و در سناریو اول 
می تواند این شاخص را تا محدوده 4۱4 هزار واحد یا سقف کانال رشد 
دهد و یا در س��ناریو دوم با کاهش تا مح��دوده 3۹4 هزار واحد باید 
منتظر اتفاقات و اخبار ماند. مس��ئله اصلی در رش��د شاخص هم وزن 
را باید در اخبار صنعت خودرو جست وجو کرد که مهمترین خبر این 

صنعت نیز اخبار مربوط به واگذاری بلوک خودروسازان بزرگ است.

نزولیشدندوبارهروندشاخصبورسدر
دومینروزمردادماه

شاخص کل بورس تهران روز یکش��نبه، دوم مردادماه با ۹ هزار و ۷34 
واحد کاهش در ارتفاع یک  میلیون و 463 هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، شاخص هم وزن با 4 هزار و 4۵۱ واحد کاهش به 
4۰۰ هزار و 34 واحد و شاخص قیمت با 2 هزار و 6۷۱ واحد افت به 24۰ 
هزار و ۱38 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول، ۷ هزار و 8۵ واحد و شاخص 

بازار دوم ۱۹ هزار و 626 واحد کاهش را ثبت کردند.
دیروز در معامالت بورس تهران، بیش از 6 میلیارد و ۱8۵ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4۷ هزار و 223 میلیارد ریال معامله شد.

همچنین پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و ۷6 واحد، پاالیش 
نفت بندرعباس )شبندر( با ۹68 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با ۷۰۰ 
واحد، صنعتی و معدنی چادرملو )کچاد( با 3۹8 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )ف��ارس( با 3۷8 واحد و بانک ملت )وبملت( با 3۵۰ واحد با 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقاب��ل معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 2 هزار و هش��ت واحد، 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار و 4۷۷ واحد، 
توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و ۱8۹ واحد و پتروش��یمی 

نوری )نوری( با ۹۹4 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، دیروز نماد پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، پتروشیمی 
نوری )نوری(، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، ش��رکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(، س��یمان آبیک )سآبیک(، ایران خودرو )خودرو( 

و بانک ملت )وبملت( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گ��روه فرآورده نفتی هم در معامالت روز گذش��ته صدرنش��ین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گروه 643 میلیون و ۱4۱ هزار برگه سهم 

به ارزش 4هزار و ۱8۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز دیروز بیش از 233 واحد کاهش داشت و به ۱۹ 

هزار و ۱8۱ واحد رسید.
در این بازار 2 میلیارد و 6۰۵ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد 
ش��د و تعداد دفعات معامالت این روز فرابورس بیش از ۱۵4 هزار و ۵۵۰ 
نوبت بود. نمادهای بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی )س��مگا(، شرکت س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، قاسم ایران 
)قاسم( و توسعه سامانه نرم افزاری نگین )توسن( با تاثیر مثبت بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.
همچنین س��نگ آهن گهرزمین )کگه��ر(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، فوالد هرمزگان 
جن��وب )هرمز(، بهمن دیزل )خدیزل( و بانک دی )دی( با تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس داشتند.

تداوممعامالتتوافقیدالربانرخ30هزارتومان
معامالت توافقی دالر دیروز در بازار ارز )دوشنبه ، سوم مردادماه( در کانال 

3۰هزار تومان آغاز شد. 
ب��ه گزارش ایرنا، اواخر خردادماه بود که بانک مرکزی برای س��اماندهی 
بازار ارز در تعامل با کانون صرافی ها، صرافی های معتبر و صادرکنندگان به 
این جمع بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه اندازی شود. سپس 

امکان معامالت توافقی ارز در صرافی ها و بازار متشکل ارزی فراهم شد.
دیروز )دوش��نبه،  سوم مردادماه( در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی بازار 

ارز، دالر با قیمت 3۰ هزار و 2۰۰ تومان و با حجم ۱۰۰هزار معامله شد.
معامالت توافقی دالر در روز گذشته کار خود را با 3۰ هزار تومان شروع 
و با 3۰ هزار و ۵6۰ تومان به پایان رساند. حجم معامالت دالر توافقی در 

پایان ۵ هزار بود.
همچنین روز گذشته  بیش از ۹6 میلیون دالر در بازار توافقی ارز عرضه 
ش�د که فقط حدود ۱۱ درصد آن یعنی ۹.۹ میلیون دالر به فروش رفت و 

بیش از 86 میلیون دالر آن خریداری نداشت.

خبرنــامه

رئیس کل بان��ک مرکزی گفت برنامه هفتم توس��عه باید واقع بینانه، 
دس��ت یافتنی و به دور از آرمان ها و رس��یدن به اهداف قابل پیش بینی 

باشد. 
به گ��زارش ایرنا، »علی صالح آبادی« در همای��ش ملی »اولین برنامه 
گام دوم انقالب؛ ضرورت تغییر ریل سیاس��ت گذاری کش��ور در تدوین 
برنامه هفتم توسعه« که در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، اظهار 
داش��ت: اهمیت برنامه توس��عه هفتم از این جهت است که مبنای اداره 
کش��ور در چند س��ال آینده خواهد بود و جهت گیری آینده کشور را در 
بحث های اقتصادی مش��خص می کند و هرچه واقع بینانه تر و قابل اجرا 

باشد، باعث می شود کشور در مسیر درست تر حرکت کند.
وی با بیان اینکه در برنامه های توس��عه قبلی انحرافاتی داشت، افزود: 
بین آنچه در برنامه پنج س��اله بود و آنچه محقق ش��ده، در شاخص های 

متعدد اختالف معنا داری وجود دارد و بر این اس��اس آسیب شناسی آن 
ضروری و الزم اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: نمی توانیم در 
برنامه آرمان ها و آرزوها را بنویس��یم و باید الزامات رس��یدن به اهداف 
را مدنظ��ر ق��رار دهی��م. الزامات و زیرس��اخت های برنامه توس��عه باید 
مش��خصاً مدنظر قرار گی��رد. وی درباره عدم تحقق برنامه های توس��عه 
قبلی، گف��ت: گاهی اوقات می دانیم اعداد و اهداف برنامه باالس��ت، اما 
باز هم آن را می نویس��یم. این رویکرد باعث می شود دچار خطای جدی 
در سیاست گذاری ش��ویم. صالح آبادی تاکید کرد: در برنامه توسعه یک 
خطای جدی وجود دارد و برخی دستگاه ها خأل قانونی خود را در برنامه 
توس��عه لحاظ می کنند که این موجب مخدوش ش��دن ن��گاه اصلی به 
برنامه می شود؛ ضروری اس��ت رویکرد صرف تامین مالی از نظام بانکی 

باید تغییر کند

وی ب��ا بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات محدودیت منابع مالی 
است که باید به آن توجه ویژه شود، ادامه داد: نگاه تامین مالی در کشور 
عمدتاً به نظام بانکی اس��ت، باید بررس��ی کرد که چگونه می توان برای 

تامین مالی از مشارکت مردمی بهره برد.
رئی��س کل بانک مرکزی بیان کرد: طرح بانک مرکزی که در مجلس 
مطرح شده عمدتاً ناظر به اصالح رابطه بین بانک ها و بانک مرکزی است 
که نتایج قابل توجهی خواهد داشت، البته همه دستگاه های کشور باید 

کمک کنند تا اصالحات اساسی در نظام بانکی صورت گیرد.
صالح آب��ادی افزود: ط��رح بانکداری نی��ز به اصالح رابط��ه بانک ها و 

مشتریان اشاره دارد که هنوز در مجلس مطرح نشده است.
وی در پایان گفت: برای تحقق برنامه  هفتم توسعه باید راهُبرد توسعه 

کشور را بدانیم و با نگاه برنامه ای اصالحات موردنیاز را انجام دهیم.

رئیسکلبانکمرکزی:

برنامه هفتم توسعه باید واقع بینانه و دست یافتنی باشد

میزان »تش��کیل س��رمایه ثابت« از نیمه دوم سال ۹2 تا نیمه اول سال 
۱4۰۰ در مجم��وع 3۰.6 درصد کاهش یافت، اما براس��اس گزارش بانک 
مرکزی در فصل زمستان پارسال، میزان تشکیل سرمایه ۱4.4 درصد رشد 

داشته است.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به نق��ل از وزارت اقتصادی و دارایی، یکی از 
شاخص های بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان می دهد، 

نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.
این متغیر شامل تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و تشکیل سرمایه 
در بخش ماش��ین آالت می شود و بیانگر تغییرات میزان سرمایه گذاری در 
اقتصاد یک کش��ور است. کاهش نرخ تشکیل س��رمایه به معنای کاهش 
س��رمایه گذاری و افزایش آن نشان دهنده رش��د سرمایه گذاری در اقتصاد 

است. علت استفاده از عبارت ناخالص هم عدم احتساب استهالک است.
یکی از چالش هایی که اقتصاد ایران در دوران هش��ت س��اله دولت های 
یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش س��رمایه گذاری در اقتصاد بود. 
مدیران ارش��د دولت گذشته عمدتاً بر جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید 
می کردند، اما حتی برای جذب س��رمایه گذار خارجی قوانین و فرآیندهای 

صدور مجوز تسهیل نشد.
از طرف دیگر به  دلیل سیاس��ت های غلط پولی و نظارتی در آن سال ها، 

ق��درت وام دهی نظام بانکی به  ش��دت کاهش یافت، به طوری که نس��بت 
مانده تسهیالت اعطایی به مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی افت 
ش��دیدی پیدا کرد. علت این پدیده پرداخت سود س��پرده بسیار فراتر از 

درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی و زیانده شدن برخی بانک ها بود.
نرخ باالی سود سپرده انگیزه سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در سال های 
۹2 تا ۹۷ کاهش داد به  طوری که در برخی س��ال ها نرخ سود سپرده ۱۰ 
درصد بیشتر از نرخ تورم شد اما دولت تالش خاصی برای حل این معضل 
انج��ام نداد. از طرف دیگر، در طول های س��ال های ۱3۹2 تا ۱3۹۹ دولت 
بارها از صندوق توس��عه ملی که یک��ی از نهادهای تأمین مالی در اقتصاد 
ایران بود، برداش��ت کرد و همین رفتار موجب کاهش قدرت تأمین مالی 
صندوق شد. ارقام جدول زیر از گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی 
در طول س��ال های ۹2 تا ۱4۰۰ به دست آمده است. طبق این آمارها، در 
مجموع، در طول دوره هشت ساله دولت گذشته، میزان سرمایه گذاری در 

اقتصاد ایران به قیمت های ثابت، 3۰.6 درصد کاهش یافته است.
حتی در طول چهار س��ال اول دولت که بحث های سیاس��ت خارجی و 
برجام بس��یار مورد توجه بود باز هم در مجموع تشکیل سرمایه ثابت افت 

8.۷ درصدی داشته است.
به گزارش وزارت اقتصاد، کاهش تش��کیل سرمایه در اقتصاد به معنای 

کاهش پتانس��یل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رش��د 
درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال 
توسعه، رش��د تشکیل سرمایه امری حیاتی اس��ت و کاهش این شاخص 

بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.
ب��ا این وجود در فصل زمس��تان س��ال ۱4۰۰ برای اولی��ن بار در یک 
دهه گذشته نرخ تشکیل س��رمایه ثابت در فصل زمستان به رکورد ۱4.4 
درصدی رس��یده است که بیانگر تغییر جهت منحنی تشکیل سرمایه در 

اقتصاد ایران است.
در همین مدت دولت س��یزدهم برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار اقدام��ات خوبی را آغاز کرده و میزان صدور مجوزها در طول چند ماه 
اخیر رش��د قابل توجهی داشته است. همچنین افزایش بیش از دو برابری 
پرداخت بودجه عمرانی در س��ال ۱4۰۰ تأثیر محسوسی بر رشد تشکیل 

سرمایه در ماه های پایانی سال گذشته داشته است.
تغییرات در تشکیل سرمایه با یک روز و دو روز تغییر محسوسی نمی کند 
و نیازمند تس��هیل محیط کس��ب و کار، اصالح سیاست ها به نفع تولید و 
بخش واقعی اقتصاد، تقویت و هدایت منابع بانکی به س��مت تولید، ایجاد 
نظام انگزیش��ی برای نهادهای تأمین مالی و تقویت ابزارها و سازوکارهای 

تأمین مالی توسعه است.

محمدیاس��ر طیب نیا گفت: هم زمان با عید غدیر و برای نخستین بار در 
کشور، تولید تختال موردنیاز فوالدهای الکتریکی با 8/۱ درصد سیلیسیم، 
با اتکا به دانش فنی و همت واالی مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه میسر 

شد و ایران به جمع معدود تولیدکنندگان این قبیل فوالدها پیوست.
وی این دستاورد ارزشمند را گامی بزرگ و استراتژیک در راستای تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال دانس��ت و ادام��ه داد: رفع نیازهای داخلی، 
رقابت با تولیدکنندگان خارجی و شکس��تن حلقه تحریم های ظالمانه از 

مهم ترین دستاوردهای این موفقیت است.
به گفته مدیرعامل فوالد مبارک��ه، فوالدهای الکتریکی در زمینه تولید 
ترانس��فورماتورها و موتورهای الکتریک��ی و همچنین در تولید فوالدهایی 
با خواص مغناطیس��ی خ��اص کاربرد دارن��د و مقادیر زیاد سیلیس��یم و 
آلومینی��وم و مقادیر بس��یار کم کربن و گوگرد از مش��خصه های بارز این 
نوع محصوالت فوالدی اس��ت. وی ب��ا تأکید بر اینکه فوالدهای الکتریکی 
با8/۱ درصد سیلیسیم یکی از گریدهای استراتژیک صنعت فوالد محسوب 
می شود، خاطرنشان کرد: تولید این نوع فوالدها حتی در خارج از کشور هم 

به صورت محدود و توسط تولیدکنندگان خاص انجام می شود.
غالمرضا س��لیمی، مدیر ارش��د تولید فوالد مبارکه در تشریح چگونگی 

و جزئی��ات تولید این محصول ارزش��مند اضافه کرد: ازآنجا که مصرف این 
نوع ورق فوالدی در ایران هر روز در حال افزایش اس��ت، نیاز به تولید این 
محصول جهت مصرف داخلی و نیز امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی 

و صدور آن به کشورهای دیگر به شدت احساس می شد.
س��لیمی با اش��اره به اهمی��ت تولید داخل��ی این گرید ف��والدی ادامه 

داد: در راس��تای بومی س��ازی تکنولوژی تولید این نوع فوالدها بر اس��اس 
تجهیزات موجود در ش��رکت، جلسات متعدد کارشناسی بین قسمت های 
مختلف انجام ش��د و پس از مشخص شدن موارد بااهمیت در روند تولید 
و ارائه راهکارهای دقیق موردنیاز برای رفع محدودیت های تجهیزاتی، تیم 
کارشناس��ی تشکیل و تس��ت های اولیه در ناحیه فوالدسازی انجام گرفت 
و تحلیل و بررس��ی ش��د. نهایتا یک دس��تورالعمل خاص برای تولید این 
ف��والد طراحی گردید. وی خاطرنش��ان کرد: تولید فوالد ب��ا مقادیر زیاد 
سیلیس��یم و آلومینیوم و درعین حال مقادیر کم کربن و گوگرد نیازمند 
اس��تفاده از تجهیزاتی خاص مث��ل VOD در فوالدس��ازی و تنظیمات 
ماشین ریخته گری و دستورالعمل های خنک سازی با حساسیت باال است 
که با محاس��بات کارشناسی در ذوب سازی، سرباره س��ازی و ریخته گری 
توسط کارشناسان ناحیه فوالدسازی، محدودیت های تجهیزاتی جبران و 
امکان تولید این فوالد با تجهیزات موجود فراهم ش��د و نهایتا در روز عید 
س��عید غدیر خم، این گرید فوالدی بدون عیب با موفقیت ذوب س��ازی و 

ریخته گری گردید.
مدیر ارش��د تولید فوالد مبارکه کس��ب این موفقیت بزرگ را به تمامی 

واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ذی نفعان فوالد مبارکه تبریک گفت.
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بهقلم:دایناوینتر
کارشناس بازاریابی و فروش

ترجمه: علی آل علی

تغیی��رات اقلیمی در ط��ول دهه های اخیر برای بس��یاری از مردم دنیا 
مهمترین خبر بوده اس��ت. این امر زندگی مردم را به طور مستقیم تحت 
تاثیر قرار داده و تاثیر بزرگی بر روی س��بک زندگی آنها نیز داشته است. 
امروزه بسیاری از مردم دیگر عادت های خرید سابق شان را دنبال نمی کنند. 
در این میان نیز به دنبال اس��تفاده از محصوالتی سازگار با محیط زیست 
همراه با کمترین تاثیر بر روی تغییرات اقلیمی هس��تند. اگر برند شما به 
دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان در چنین بازاری است، چاره ای 
به غیر از تولید محصوالت س��بز یا س��ازگار با محیط زیست ندارد. چنین 
امری به طور ویژه ای در بازار کش��ورهای صنعتی دارای اهمیت بوده و روز 

به روز نیز در سایر بازارها بدل به امری مهمتر می شود. 
فروش محصوالتی که س��لیقه مش��تریان را در دنیای کنونی پوش��ش 
دهد، یکی از کارهای سخت محسوب می شود. این امر می تواند برای شما 
دردس��رهای زیادی به همراه داش��ته و توانایی تان را نیز به شدت کاهش 
دهد. یادتان باش��د ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به 
طور مناس��ب سلیقه شان را مورد شناس��ایی قرار داده و اوضاع تان در این 
می��ان را نیز بهینه س��ازی کنید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی 
برای بهینه س��ازی وضعیت تان در بازار پیدا نکنید. این روزها هزاران برند 
مش��غول فعالیت در زمینه فروش آنالین هستند. اگر شما نتوانید تمایزی 
میان خودتان و آنها ایجاد کنید، خیلی زود از عرصه رقابت کنار گذاش��ته 
خواهید شد. آن وقت دیگر کمتر مشاوری می تواند به شما برای برون رفت 
از این وضعیت کمکی نماید.  هدف ما در این مقاله بررسی برخی از بهترین 
محصوالت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در عرصه کسب و کار 
اس��ت. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و ش��انس تان در بازار را نیز به طور چش��مگیری توسعه 
دهد. یادتان باش��د شما برای انتخاب محصوالت مورد بحث در این مقاله 
باید به ماهیت کسب و کارتان نیز توجه داشته باشید. پس انتخاب های تان 
را با این فیلتر مهم انجام دهید، در غیر این صورت ش��اید موفقیت بسیار 

اندکی در عمل پیدا کنید. 
محصوالتودستگاههایتکنولوژیباماهیتسبز

امروزه بسیاری از کارشناس های محیط زیست درباره آسیب های مربوط 
به اس��تفاده از محص��والت دیجیتال صحبت می کنند. ای��ن امر می تواند 
دردس��رهای زیادی به همراه داش��ته و اوضاع برنده��ا را نیز به طور قابل 
مالحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. بس��یاری از برندها هنوز هم محصوالت 
بسیار غیراستانداردی از نظر حفاظت از محیط زیست تولید می کنند. این 
امر می تواند تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی روند فعالیت برندها داشته و 

اوضاع شان را به طور قابل توجهی تغییر دهد. 
یکی از ایده های خوب ب��رای تولید محصوالت عالی می تواند مربوط به 
استفاده از دستگاه ها و به طور کلی محصوالت مرتبط با دنیای تکنولوژی 
باشد که ماهیت سبز یا پایدار دارند. این امر شما را به مثابه یکی از برندهای 
جذاب در بازار مطرح کرده و امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان 
را به شما خواهد داد. درست به همین دلیل باید همیشه کارتان در زمینه 
فروش محصوالت، آن هم به طور آنالین، را با اس��تفاده از چنین شیوه ای 
دنبال نمایید، در غیر این صورت ش��اید کمتر فرصتی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به دس��ت آورده و شانس تان نیز در این میان به طور 
کام��ل از بین برود.  بی تردید این روزها برندهای بس��یار زیادی در عرصه 
فناوری فعالیت دارند. شما می توانید برای ایجاد تمایز میان خودتان و آنها 
بیش از هر زمان دیگری تولید محصوالت دیجیتال و در عین حال س��بز 
را مد نظر قرار دهید. اینطوری دست کم هیچ مشتری شما را با برندهای 

کلیشه ای محلی اشتباه نخواهد گرفت. 
یکی از نمونه های موفق در زمینه تولید محصوالت فناورانه با استفاده از 
تکنولوژی س��بز به دنیای تولید انواع لپ تاپ یا به طور کلی دستگاه های 
هوشمند اش��اره دارد. این محصوالت به طور معمول از مواد قابل بازیافت 
تشکیل شده و برندهای تولیدکننده نیز تضمین های زیست محیطی بسیار 
متنوعی در این راس��تا ارائه می کنند. درس��ت به همین دلیل اگر شما به 
دنب��ال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای و بی دردس��ر 
هستید، می توانید از این شیوه به خوبی بهره برده و اوضاع تان را نیز بهبود 
بخش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت مناسب و الزم برای ایجاد 

تاثیرگذاری الزم را پیدا نکنید. 

محصوالتسبزبرایحیواناتخانگی
داش��تن حیوان خانگی در بس��یاری از فرهنگ ها س��ابقه طوالنی دارد. 
همزیستی میان انس��ان و حیوانات نیز سابقه طوالنی دارد. با این حساب 
توجه به بازار وس��یع محصوالت مربوط به حیوانات خانگی دارای اهمیت 
زیادی خواهد بود. در این صورت شما می توانید کارتان را برای تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مش��تریان با تولید محصوالت سبز برای حیوانات خانگی 
ش��روع کنید. این امر ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در مقایس��ه با رقبا 
متمایز خواهد کرد. یادتان باشد نکته مهم در این میان تالش برای کاهش 
آلودگ��ی محیط زیس��ت و در عین حال حفظ س��المتی حیوانات خانگی 
است، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به دست نیاورید. آن وقت اوضاع تان به طور چشمگیری 
بدتر از هر زمان دیگری می ش��ود.  اش��تباه برخی از برندها برای تولید و 
فروش آنالین محصوالت مربوط به حیوانات خانگی مربوط به ناتوانی برای 
استفاده از تعادل میان حفاظت از محیط زیست و نکات مربوط به رضایت 
مشتریان از محصول مورد نظر است. درست به همین خاطر شما باید یک 
تعادل درس��ت و حرفه ای در این میان ایجاد کرده و کارتان را به بهترین 
ش��کل ممکن دنبال کنید، در غیر این صورت خیلی زود اوضاع تان به هم 

خواهد ریخت.  همکاری با برندهای مختلف 
برای تولید لوازم مورد نیاز برای نگهداری از 
حیوانات خانگی امر بسیار مهمی محسوب 
می شود. این نکته برای شما درک عمیقی 
از ب��ازار را رقم زده و امکان توس��عه دامنه 
مشتریان هدف را نیز به همراه دارد. درست 
به همین خاطر ش��ما باید همیشه آمادگی 
الزم ب��رای همکاری ب��ا برندهای حرفه ای 
را داش��ته باشید، در غیر این صورت خیلی 
زود در بازار به تنهایی دچار دردسر شده و 
دیگر توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان را به دست نخواهید آورد. 
لباسهایبومیوتجدیدپذیر

لباس ه��ای بوم��ی که ب��ه فرهنگ های 
خاصی تعلق دارد، در طول سال های اخیر 
دوباره محبوبیت پیدا کرده اند. این امر ناشی 
از جهانی شدن و افزایش موج مهاجرت در 
سراسر دنیاست. درست به همین دلیل اگر 
شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هستید، می توانید ایده مربوط به 

تولید لباس های بومی را امتحان کنید. البته نکته مهم در این میان تهیه 
مواد اولیه از نوع تجدیدپذیر و س��ازگار با محیط زیس��ت اس��ت، در غیر 
این صورت ش��ما هرگز امکان تاثیرگ��ذاری الزم بر روی مخاطب هدف را 
پیدا نمی کنید. این امر می تواند برای ش��ما دردس��رهای زیادی به همراه 
داشته و اوضاع تان را نیز به کلی به هم بریزد. دلیل آن نیز دشواری تغییر 
سبک تولید لباس برای برندهای مختلف است. این امر می تواند شما را با 

دردسرهای زیادی مواجه کرده و اوضاع تان را نیز به هم بریزد.
توصیه ما برای اس��تفاده از محصوالت تجدیدپذیر تالش برای استفاده 
از ای��ن روش به ط��ور آرام و با احتیاط اس��ت. اینطوری ش��ما می توانید 
تاثیرگذاری بس��یار خوبی ب��ر روی مخاطب هدف داش��ته و اوضاع تان را 
نیز به خوبی مدیریت کنید. یادتان باش��د ش��ما برای بهبود اوضاع تان در 
ب��ازار فرصت زی��ادی ندارید. به همین دلیل باید هرچ��ه زودتر اوضاع تان 
را بهینه س��ازی ک��رده و به دنبال اثرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان با 
محصوالتی س��ازگار با محیط زیست باشید، در غیر این صورت خیلی زود 
برندهای دیگر جای شما در بازار را می گیرند.  امروزه حتی برندهای بزرگی 
مثل پاتاگونیا نیز از الیاف بازیافتی یا کامال تجدیدپذیر برای تولید دامنه ای 
از محصوالت ش��ان سود می برند. این امر می تواند نشانه بسیار مهمی برای 
شما به منظور جهتگیری به سوی این بازار محسوب شود. اگر شما به این 
نکته مهم توجه الزم را نشان دهید، شانس تان در عمل چند برابر می شود. 
درست به همین دلیل می توانید به سادگی هرچه تمام تر بر روی مشتریان 

اثرگذاری الزم را نشان داده و اوضاع تان را بهبود بخشید. 
الگوبرداری از برندهای بزرگ برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان می تواند 
همیش��ه نکته بسیار خوبی محسوب شود. این امر شما را در کانون توجه 
مشتریان قرار داده و اوضاع تان را نیز بهبود می بخشد. خب وقتی یک برند 
با تولید محصوالت عالی توانس��ته موفقیت و محبوبیت در میان مشتریان 
کسب کند، چرا شما توانایی چنین کاری را نداشته باشید؟ این امر سوال 

بی نهایت مهمی برای ش��ما در عرصه کسب و کار محسوب می شود. پس 
همیشه آن را در خاطر داشته باشید و عملکرد رقبا را تحت نظر بگیرید. 

غذاهایسالموسنتی
گاه��ی اوقات غذاهای مختلف پس��ماند بس��یار زیادی دارن��د. این امر 
می توان��د به نوبه خود آلودگی محیط زیس��ت را افزای��ش داده و اوضاع را 
برای طرفداران حفاظت از محیط زیس��ت س��خت کند. در این شرایط به 
ط��ور معمول برندها قول های مهمی در راس��تای کاهش آلودگی غذاها یا 
خوراکی های تولیدی ش��ان می دهند. با این حال در عمل کمتر برندی به 
سوی تحقق این وعده ها حرکت می کند. درست به همین دلیل شما باید 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال استفاده از شرایط بسیار 
ویژه ای باش��ید، در غیر این صورت ش��اید هرگز توانایی رقابت با برندهای 
مهم در این حوزه و جلب نظر مش��تریان را پیدا نکنید.  یکی از ایده های 
بس��یار خوب که در کش��ورهای مختلف برای جلب نظر مشتریان دنبال 
می ش��ود، تولید خوراکی های ساده و دارای دور ریز بسیار اندک است. این 
امر می تواند انواع چیپس های طبیعی یا میوه ای را ش��امل شود. همچنین 
در بسته بندی بسیاری از محصوالت نیز از مواد بازیافتی یا قابل تجدید به 
س��ادگی هرچه تمام تر استفاده می ش��ود. شما به این ترتیب تجربه بسیار 
خوبی از خرید محصوالت خوراکی داشته 
و می توانید آن را به دوستان تان نیز توصیه 
کنید.  یادتان باش��د در دنیای کسب و کار 
بسیاری از برندها دنبال جلب نظر مشتریان 
به هر شیوه ای هس��تند. درست به همین 
دلیل ش��ما باید خیلی سریع از شیوه های 
مناس��ب و درجه یک س��ود ببرید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز توانایی الزم برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف را به 
دس��ت نیاورده و اوضاع تان نیز بیش از هر 

زمان دیگری تحت تاثیر قرار گیرد. 
برخی از شرکت ها در صنعت فست فود 
و خوراک��ی در عم��ل از اضافه م��واد اولیه 
ش��ان برای تولید محصوالت غذایی منوی 
ت��ازه ای تولی��د می کنند. ای��ن خوراکی ها 
ک��ه به طور معمول ترکیب��ی از مواد اولیه 
مختلف در قالب چیپس اس��ت، با قیمتی 
ارزان عرضه ش��ده و به مش��تریان امکان 
خرید سالم و جلوگیری از آلودگی محیط 
زیس��ت را می دهد. درست به همین دلیل 
شما می توانید به خوبی کارتان در این زمینه را توسعه داده و هم رضایت 

مشتریان را جلب کنید، هم اینکه مانع از کاهش درآمدتان شوید. 
محصوالتبدنسازیوتناسباندامسبز

محصوالت س��بز در طول سال های اخیر تنوع بسیار زیادی پیدا کرده و 
اوضاع شان به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا کرده است. این امر می تواند 
برای ش��ما دردسرهای زیادی به همراه داشته و اوضاع شما را نیز به طور 
قابل مالحظه ای تغییر دهد. برندهایی که در صنعت تناسب اندام یا ورزش 
به طور کلی فعالیت دارند، می توانند از مواد اولیه بازیافتی برای جلب نظر 
مشتریان ش��ان استفاده کنند. البته این امر به معنای کاهش کیفیت مواد 
اولیه نیس��ت، بلکه شما باید به خوبی کیفیت این مواد را حفظ کرده و به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان باشید. این یعنی برند شما می تواند با 
اس��تفاده از مواد اولیه بازیافتی هم هزینه تامین مواد اولیه را کاهش دهد، 
هم اینکه دل مشتریان سخت گیر را به دست بیاورد. این امر جذابیت های 
بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها در بازار داش��ته و امکان تاثیرگذاری 

حرفه ای بر روی مشتریان را نیز به همراه دارد. 
یادتان نرود در صنعت بدنس��ازی و تناسب اندام مشتریان بسیار زیادی 
وجود دارد. ش��ما می توانید به خوبی با عملکرد متف��اوت در این میان به 
دنبال تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف تان باش��ید. این امر شما را 

به خوبی در کانون توجه مشتریان قرار داده و اوضاع تان را نیز بهبود خواهد 
بخش��ید.  الگوبرداری از برندهایی مثل نایک می تواند به شما برای شروع 
فرآیند اس��تفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر یا به طور کلی تولید محصوالت 
س��بز کمک کند. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید حواس ت��ان به تمام 
جزییات در عرصه کس��ب و کار بوده و اوضاع تان را نیز بر همین اس��اس 

بهینه سازی کنید. 
محصوالتآرایشیوبهداشتی

محصوالت آرایشی و بهداشتی با آزمایش حیوانی در طول دهه های اخیر 
س��ر و صدای بس��یار زیادی به همراه داشته است. این امر صدای بسیاری 
از مشتریان و حتی فعاالن محیط زیست را درآورده و بحثی داغ در اغلب 
کشورها شده است. اگر شما به دنبال استفاده از محصوالت مربوط به حوزه 
س��المت و آرایش هس��تید، بدون تردید مشاهده برچسب مربوط به عدم 
آزمایش حیوانی برای تولید یک محصول بر روی تصمیم گیری نهایی تان 
تاثیر بسیار مهمی خواهد داشت. درست به همین دلیل تولیدکنندگان نیز 
باید این نکته مهم را به طور مداوم در خاطر داش��ته باش��ند، در غیر این 
صورت شاید فرصت زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیدا نکرده 

و اوضاع شان در بازار نیز به طور مداوم بدتر شود. 
بی شک کاهش میزان استفاده از آزمایش های حیوانی یا حتی مواد اولیه 
مربوط به استفاده از چنین آزمایش هایی شما را در موقعیت بسیار خوبی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار می دهد. چنین نکته ای شما 
را در ب��ازار بدل به برندی دوست داش��تنی کرده و دیگر فرآیند بازاریابی و 
فروش را بدل به امری سخت نخواهد کرد. درست به همین خاطر بسیاری 
از برندهای فعال در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی از مدت ها قبل به دنبال 
استفاده از نوآوری های تازه و سازگار با محیط زیست در این راستا بوده اند. 
ش��ما می تواند با الگوگیری از چنین تحوالتی اوضاع کسب و کارتان را به 

خوبی مدیریت کرده و شانس تان در این میان را نیز افزایش دهید. 
تولیدلوازمخانگیتجدیدپذیر

لوازم خانگی برای هر خانواده ای اهمیت زیادی دارد. س��االنه بسیاری از 
مردم هزینه های س��نگینی برای خرید لوازم تازه یا تغییر دکور خانه شان 
پرداخت می کنند. این امر می تواند ایده ای بی نهایت مناس��ب و تاثیرگذار 
برای شما به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این راستا باشد. 
اگر ش��ما در کنار تولید محص��والت و لوازم خانگی به دنبال اس��تفاده از 
ایده های مربوط به حفاظت از محیط زیس��ت باش��ید، کارتان به خوبی با 
دیگر برندها تفاوت پیدا خواهد کرد. آن وقت فرصت بس��یار بهتری برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان داشته و می توانید این امر را به خوبی 

برای خودتان مدیریت کنید. 
این روزها برندهای بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان اقدام 
به اس��تفاده از محصوالت یا مواد اولیه زیست تخریب پذیر می کنند. شما 
ب��ا این کار نه تنها تمایز مهمی میان خودتان و رقبا ایجاد می کنید، بلکه 
ش��رایط تان را نی��ز به خوبی تغییر خواهی��د داد. در این صورت می توانید 
اوضاع تان را بهبود بخش��یده و ش��انس تان را نیز به خوبی توس��عه دهید. 
یادتان باش��د ش��ما برای بهبود وضعیت تان باید همیشه به دنبال بهترین 
راهکارها باشید. در این راستا نیز ایجاد تحول در شیوه تولید لوازم خانگی 

می تواند برای شما بی نهایت جذاب و تاثیرگذار باشد. 
لوازمشخصیسبز

لوازم شخصی دامنه وسیعی از محصوالت را شامل می شود. این حوزه از 
مد و پوش��اک شروع شده و به محصوالت حوزه سالمت ختم می شود. در 
هر صورت شما برای جلب نظر مشتریان در این بازار باید به دنبال استفاده 
از ایده های س��بز باشید. چنین امری ش��ما را به بهترین شکل ممکن در 
کانون توجه مشتریان قرار داده و اوضاع تان را نیز به طور چشمگیری بهبود 
خواهد بخشید. پس یادتان باشد دفعه بعد که ایده راه اندازی استارت آپ در 
حوزه سالمت یا لوازم شخصی به سرتان زد، حتما به فکر استفاده از مواد 
اولیه سبز باشید. این امر شما را به بهترین شکل ممکن بدل به برندی نوآور 

در بازار کرده و اوضاع تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد. 
shopify.com:منبع

بهترین محصوالت سازگار با محیط زیست برای فروش آنالین
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اخبار

برگزاری 8 کارگاه آموزشی، ترویجی مرتبط با وظیفه مندی منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان جغتای درسال گذشته

مشــهد - مهدی خاتمی: علی دســتورانی رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان جغتای با اعالم این خبر گفت: در این کارگاهها که بیش 
از 250 فراگیر شرکت نمودند با مدیریت پایدار منابع طبیعی در سطح عرصه ها 
و نحوه  حفظ وحراست از اراضی ملی آشنا شدند. وی افزود : از ابتدای سالجاری 
نیز تاکنون 4 کارگاه آموزشی ترویجی با حضور 90 نفر فراگیر از جمله  کارآموزان 
کمیته امداد و همیاران طبیعت در مرکز فنی حرفه ای شهرســتان برگزار شد. 
دستورانی یادآورشد: در این کارگاه آموزشی ترویجی فراگیران با منابع طبیعی 
تجدید شونده و اهمیت آن در زندگی روزمره و توسعه و پیشرفت کشور، وظایف 

همیار طبیعت در حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی و نحوه بذرکاری و نهالکاری آشنا شدند. دستورانی با تاکید بر اهمیت مشارکت 
مردم در حفظ عرصه های منابع طبیعی، افزود: اقدامات و فعالیت های ترویجی در دراز مدت تاثیر گذار است.

با پشتیبانی مناطق نفت خیز جنوب محقق می شود؛
افزایش توان ناوگان حمل ونقل شرکت نفت و گاز آغاجاری

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: با پشتیبانی این شرکت توان ناوگان حمل 
ونقل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری افزایش می یابد. مهندس امیر 
بصیری در نشســت با مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
گفت: با به اشتراک گذاری ظرفیت ها در راستای تسهیل خدمات حمل ونقل 
و افزایش توان ناوگان ترابری تعداد ۷ دســتگاه مینی بوس از طریق  مدیریت 
عملیات ترابری  و۳ دســتگاه اتوبوس از طریق شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران تا زمان بروز آوری نیازمندی های ترابری در اختیار شرکت آغاجاری 

قرار می گیرد. در این نشست مهندس جواد تقی زاده مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ضمن تشریح اقدامات عملیاتی 
این شرکت و نقش مهم ناوگان ترابری در تحقق برنامه های تولیدی و عملیاتی بر نقش پشتیبانی و اشتراک گذاری ظرفیت ها و امکانات 
مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی مناطق نفت خیز جنوب تاکید نمود. مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب که با هدف بررسی و رفع تنگناهای حوزه ترابری در شرکت نفت و گاز آغاجاری حضور یافت از کارگاه عملیات ترابری 

سنگین این شرکت بازدید کرد.

سخاوت جبالی سرپرست اداره گاز آستارا شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مراسم معارفه سرپرست اداره گاز آستارا با 
حضور فرماندار این شهرستان و همچنین معاون بهره برداری و رؤسای حراست 
و روابط عمومی گاز گیالن در دفتر فرماندار این شهرستان برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی گاز گیالن، در این مراســم از زحمات آقاي محمدرضا صدقکار 
رئیس پیشین اداره گاز آستارا که به مقام بازنشستگی نائل آمدند، تقدیر بعمل 
آمد و حکم سرپرستی این اداره به آقای سخاوت جبالی اهدا شد. در ابتدای این 
مراسم آقای عنایت رضایی پور فرماندار آستارا از تالش ها و خدمات آقای صدقکار 
در مدت تصدی ریاست اداره گاز این شهرستان قدردانی کرد و گفت: اداره گاز، 

تحت مدیریت ایشان همواره یکی از ادارات نمونه شهرستان بلحاظ ارائه خدمات کمی و کیفی و همچنین تکریم ارباب رجوع بوده است. 
همچنین در این برنامه آقای محمود شکورنیا معاون بهره برداری شرکت گاز استان گیالن ضمن قدردانی از همراهی فرمانداری آستارا با این 
شرکت درجهت حل مسائل و مشکالت مرتبط با گاز، از همکاری شایسته و مستمر فرماندار و مسئولین این شهرستان برای خدمات رسانی 
به مردم و مشترکین گاز طبیعی تشکر و قدردانی کرد. در پایان این مراسم حکم سرپرستی اداره گاز شهرستان آستارا توسط فرماندار این 
شهرستان به آقای سخاوت جبالی اهدا شد و پس از این برنامه، وی با حضور در اداره گاز آستارا به عنوان رئیس به کارکنان اداره معرفی شد. 
الزم به توضیح است آقای جبالی از سال 1۳۷0 در شرکت گاز مشغول به خدمت بوده و سابقه ریاست واحدهای تعمیرات و امداد آستارا و 

همچنین مسئولیت امور مشترکین لوندویل را در کارنامه خود دارد.

عزم جدی مجمع نمایندگان تهران برای رفع مشکالت پروژه های عمرانی 
شهرستان اسالمشهر

اسالمشهر - سحر عمروانی : اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
طی بازدید از پروژه های کالن شهرستان اسالمشهر برای رفع مشکالت احداث 
مترو، کمربندی شــمالی و بیمارستان 400 تختخوابی اسالمشهر قول مساعد 
دادند. به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشهر، اعضای هیئت رئیسه 
مجلس شــورای اســالمی پس از بازدید از پروژه های عمرانی کالن شهرستان 
اسالمشهر در جلسه جمع بندی ســفر که در محل فرمانداری این شهرستان 
برگزار شد، قول همکاری و مساعدت برای رفع مشکالت احداث مترو، کمربندی 
شــمالی و بیمارستان 400 تختخوابی اسالمشــهر را دادند. در این بازدید که 

فرماندار، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر اسالمشهر نیز حضور داشتند، اعضای مجمع نمایندگان تهران با بازدید میدانی از شفت میانی 
مترو شاتره، ایستگاه مترو میدان نماز، کمربندی شمالی و بیمارستان 400 تختخوابی از نزدیک  در جریان روند پیشرفت و موانع و مشکالت 
موجود در اجرای پروژه ها قرار گرفتند. یکی از مشکالت مطرح شده عدم اجرای حفر تونل دستی درقطعه اول اتصال خط ۳ آزادگان به 
مترو اسالمشهر بود که تنها 2۳0 متر از طول 900 متر حفاری دستی باقی مانده و مقرر گردید مجمع نمایندگان موضوع را از شهرداری 
تهران پیگیری و مرتفع سازند. همچنین پیگیری مجمع نمایندگان تهران از ستاد رفع تحریم بابت تهاتر نفت برای پروژه مترو اسالمشهر و 

ماده 5۶ و استفاده از بانک های عامل از مصوبات این بازدید میدانی بود. 

شورای فرهنگ عمومی شهرستان مالرد با محوریت اخالق عمومی در 
جامعه ، زنان و خانواده برگزار شد

مالرد - غالمرضا جباری: به گــزارش روابط عمومی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالرد : شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان مالرد با حضورحجت االسالم والمسلمین خوبانی امام 
جمعه ، کریمی فرماندار مالرد ، امیر اسماعیل پورروشن رییس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ، بهمنی شهردار مالرد ، کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شــهر مالرد، شورای فرهنگ عمومی 

بخش مرکزی در دفتر امام جمعه مالرد تشکیل جلسه داد . حجت االسالم خوبانی در این جلسه : با اشاره به نقش و اهمیت فرهنگ در 
جامعه اظهار داشت : در جلسات شورای فرهنگ عمومی باید مهندسی فرهنگی شکل بگیرد . فرهنگ با همه چیز در ارتباط است اقتصاد 
، خانواده ، تعلیم و تربیت ، ساخت و ساز و .... ما باید در مهندسی فرهنگی شناخت کافی از واقعیت های جامعه را داشته باشیم . مسائل 
شهری را کامال بشناسیم و سپس اولویت بندی کنیم و در شورای فرهنگ عمومی برنامه ریزی ، جهت دهی و سازماندهی شود . تصمیمات 
فرهنگی مبتنی بر اصول و قواعد باشد . مسئله شناسی ، شناخت عرصه های مهم فرهنگی  ، نیروی کار آمد ، شناخت زیرساخت های 
مهم فرهنگی و ارائه راه کار ها از اولویت های مهم می باشــد . لذا تصمیمات باید مبتنی بر عقالنیت و واقعیت و بر اســاس اولویت بندی 
نیاز جامعه باشد که مهم ترین آنها خانواده ، جوانان و نخبگان با محوریت مساجد می باشد . کریمی فرماندار مالرد : هدف از برگزاری این 
جلسات را بررسی مشکالت فرهنگی در سطح کالن مطرح نمود و از دستگاه ها درخواست کرد در جلسات از ارائه گزارشات خرد خودداری 
نمایند . همچنین به منظور آشنایی بیشتر اعضاء شورا با شرح وظایف نحوه فعالیت شورای فرهنگ عمومی برگزاری جلسه آموزشی را با 

حضور استاید را خواستار شدند. 

تشکیل جلسه شورای فرعی مسکن در استانداری گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راه و شهرســازی از  تشکیل جلسه شورای فرعی مسکن در استانداری گلستان خبرداد.

مهندس"مهدی ملک " مدیر کل راه و شهرسازي گلستان با اعالم این خبر گفت: در این جلسه  که به ریاست مهندس سید النگی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضای شورای فرعی مسکن در دفتر استاندار محترم  برگزارشد گزارشی از  پیشرفت طرح  نهضت ملی 
مسکن در استان و بصورت ویژه وضعیت  نهضت ملی مسکن  در شهرستان گنبدکاووس ارائه شد.وی ادامه داد:  12229 نفر از شهروندان 
گنبدکاووس در سامانه ثمن تبت نام نموده اند که بیش از ۷0 درصد آنها تعیین تکلیف شده و با توجه به زمین موجود، 18۳ نفر اقدام 
به افتتاح حساب و از این میان  108 نفر اقدام به واریز بیش از 40 میلیون نموده اند .مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با تاکید  
مشکل تامین زمین جهت ساخت   2۳54 واحد مسکونی مطابق با برنامه ساالنه در شهرستان گنبدکاووس  ،  در مورد روشهای تامین 
زمین  در قانون جهش تولید مسکن توضیح داد و افزود : از محل اراضی مازاد دستگاه های دولتی و از ظرفیت ماده 10 قانون جهش تولید 
مسکن تاکنون صرفاً میزان 2 هکتار از اراضی متعلق به سازمان جهاد کشاورزی در شهرگنبد تملک گردیده است که تحویل اداره کل راه و 
شهرسازی  نشده است و در این جلسه مصوب شد عرصه با قید فوریت از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان رها سازی شده  و در اختیار 

اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گیرد.

اصفهان - قاسم اســد: احیای بافت تاریخــی و رونق پروژه های 
مشارکتی به عنوان دو مولفه مهم در زمینه تبادل تجربه میان شهرهای 
یزد و اصفهان در دیدار مدیران شــهری این دو شــهر مورد تأکید قرار 
گرفت. به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، شهردار 
و اعضای شــورای اسالمی شهر یزد در سفری ســه روزه به اصفهان با 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، شهردار اصفهان و معاون فرهنگی او 
دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشــاره به تجارب موفق مدیریت شــهری یزد در زمینه شهرسازی و 
احیای بافت تاریخی این شــهر طی ســالهای اخیر، گفت: مراودات دو 
ســویه بین اصفهان و یزد می تواند زمینه انتقال این تجربیات را فراهم 
کند. محمد نورصالحی در پاسخ به سواالت اعضای شورای اسالمی شهر 
یزد در زمینه سرمایه گذاری های مشارکتی در اصفهان، بیان کرد: موارد 
مشابه زیادی در زمینه مشارکت با شرکت های بزرگ خارجی و ایرانی در 
زمینه پروژه های متعدد شهری داشته ایم، هرچند اعتقاد داریم که باید 
زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیاتر شود و حتی می توان 
بخش عمده ای از بودجه و اعتبارات شهر را از طریق مشارکت و سرمایه 

تأمین کرد.
لزوم اشتراک تجارب دو شهر یزد و اصفهان

شهردار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه ارتباط دو 
شهر اصفهان و یزد با یکدیگر گفت: شهر یزد موفقیت های چشمگیری 
به ویژه در عرصه احیای بافت تاریخی شــهر داشــته که اصفهان به آن 
نیازمند است. علی قاسم زاده افزود: در مقابل، مدیریت شهر اصفهان نیز 

عملکردهای مثبتی داشته است که می تواند برای شهر یزد الگو شود.
رویکرد شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگی مردم سپاری است

معاون فرهنگی شــهردار اصفهان هم با بیان اینکه رویکرد شهرداری 
اصفهان در حوزه فرهنگی مردم ســپاری است، گفت: تالش کرده ایم 
مراکز فرهنگی، مساجد و هیئت ها نقش فعال تری در حوزه های فرهنگی، 

رفع آسیب های اجتماعی و تعظیم شعائر داشته باشند.
مجتبی شــاهمرادی ســپس به ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت های 
فرهنگی در این دوره مدیریت شــهری اصفهان شامل ساخت و تکمیل 
تئاتر شهر اصفهان به صورت مشارکتی، احداث میدانگاه مشاهیر، احداث 
پردیس بهارســتان، راه اندازی موزه اصفهان و تشکیل شورای فرهنگی 
اجتماعی محله در مناطق شــهری پرداخت.  او همچنین از مشارکت 
حــدود ۳50 مرکز فرهنگــی طی فراخوانی با شــهرداری در برگزاری 

جشــن های عید غدیر خم خبر داد و افزود: شــهرداری اصفهان به این 
مراکز حدود یک میلیارد تومان کمک مالی کرده است.

عملکرد موفق اصفهان در زمینه رونق پروژه های مشارکتی 
رئیس شــورای اسالمی شهر یزد نیز در این نشست تأکید کرد: شهر 
اصفهان در زمینه ســرمایه گذاری و رونق پروژه های مشارکتی با بخش 
خصوصی نســبت به شهر یزد موفق تر عمل کرده است، لذا خواستاریم 

که رمز و راز این موفقیت را بدانیم و در شهر یزد برای مردم اجرا کنیم.
عزیزاهلل سیفی افزود: کالنشهر یزد نیز در احیای بافت تاریخی موفق 
بوده، به نحوی که امروزه مجموعه ای 200 هکتاری در این شهر به ثبت 

جهانی رسیده است.
او خاطرنشــان کرد: این تجربه خوبی اســت که می تواند برای شهر 

اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.
تبادل تجارب مدیریت شهری برای شهرها یک ضرورت است

شهردار یزد نیز با بیان اینکه امروزه شهرها چاره ای جز تبادل تجربیات 
خود در زمینه مدیریت شهری ندارند، تأکید کرد: تشکیل کارگروه های 
مشترک تخصصی در سطح شــهرداری و شوراهای اسالمی شهرهای 
اصفهان و یزد می تواند راهکارهای مناســبی را برای اداره بهتر شهرها و 

خدمت رسانی بیشتر به مردم در اختیار مدیران قرار دهد.
ابوالقاسم محی الدینی با اشــاره به اینکه اغلب مسائل و چالش های 
شــهرداری ها مشترک اســت، گفت: در این راستا ارتباطات مشترک و 
تشکیل کارگروه های تخصصی، می تواند راهکارهای مفیدی ارائه دهد تا 

از طریق مجلس و دولت مصوب و در نهایت عملیاتی شود.

قزویــن- خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار قزویــن گفت: نگاه 
کارآفرینی باید در ســنین نوجوانی و جوانی نهادینه شود و باید جوانان 
و نوجوانان با فضای کارآفرینی هرچه بیشتر آشنا شوند. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی اســتانداری ، محمدمهدی اعالیی اســتاندار قزوین 
روز یکشــنبه در جلسه شورای عالی مهارت استان قزوین اظهار داشت: 
برگزاری این جلسه فتح بابی در جهت بحث، تبادل نظر و تدوین راهکار 
مسائل پیش رو در زمینه مهارت آفرینی است و باید ادامه داشته باشد. 

وی افزود: امروز جامعه ایرانی مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته به 
سمت و سویی رفته که در آن ارزش و اهمیت مهارت داشتن و اهمیت 
موثر بودن در فضاهای کسب و کار روز به روز بیشتر می شود و به مرور 

نگاه متداول و معمول مدرک گرایی در ذهن ها زیر سوال می رود.
اعالیی گفت: چگونگی ورود به بازار کار، امروز تبدیل به یک ســوال 
و چالش اساســی برای نســل آماده به کار در جامعه شده است و عده 

ای از آنها مهارت آموزی را مســیر سهل الوصول تری برای ورود به بازار 
کار می دانند.

اســتاندار قزوین با بیان اینکه خیلی از کسانی که مدارک دارند، نیاز 

مهارت را در درون خود می بینند، اضافه کرد: این موضوع رسالت دولت 
و حاکمیت را در بسترسازی آموزش مهارت و استعدادیابی و کشف توان 
ذهنی و جسمی افراد بیشتر می کند و در این راستا باید برنامه ریزی های 
جدی صورت گیرد. وی افزود: نگاه کارآفرینی باید در سنین نوجوانی به 
نسل فعلی آموزش داده شود و باید جوانان و نوجوانان با فضای کارآفرینی 

هرچه بیشتر آشنا شوند.
اعالیی با بیان اینکه همه مراکزی که می خواهند مهارت آموز بپذیرند، 
باید مورد تأیید اداره کار باشــند، گفــت: در بخش هایی که در زمینه 
مهارت افزایی بخش خصوصی وارد شده است دیگر نباید بخش دولتی 
با آنها رقابت کند و این امکان باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

استاندار قزوین اضافه کرد: سند توســعه مهارت آموزی استان و راه 
اندازی شــهرک مهارتی دو موضوعی است که باید در استان به صورت 

کاربردی و تخصصی آن را دنبال کرد تا به نتایج مطلوبی دست یابیم.

ساری - دهقان : مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت 
آب منطقه ای مازندران بر مشارکت همگانی به منظور جلوگیری از کشت 
دوم تاکید کرد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران، سید مهدی عمادی با بیان اینکه مازندران امسال 
در وضعیت اســتمرار خشکســالی قرار دارد و پرهیز از کشت دوم باید 
به طور جدی در دســتور کار کشاورزان باشد، گفت: متاسفانه با وجود 
تاکیدهای مکرر و متعددی که طی سالهای اخیر درباره زیان های کشت 
دوم برنج برای وضعیت منابع آبی استان، همچنان شاهد اقدام به کشت 
دوم در مازندران هستیم. وی افزود: در سال جاری نیز از ابتدای سال تا 
کنون دســت کم سه جلسه با جهاد کشاورزی تشکیل شد و هر بار نیز 
مؤکدا اعالم کردیم شــرایط برای کشت دوم در مازندران فراهم نیست. 
عمادی خاطرنشــان کرد: موضوع ممنوعیت کشت دوم در سال جاری 
نیز به صورت مکتوب به فرمانداری ها، بخشداری ها و مدیران مرتبط نیز 
اعالم شد. جهاد کشاورزی مازندران هم با ممنوعیت کشت دوم موافق 
است. اما متاســفانه کماکان شاهد بی توجهی جامعه به وضعیت منابع 
آبی استان هســتیم. مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت 
آب منطقــه ای مازندران یکی از دالیل مهم بی توجهی به هشــدارهای 
مربوط به ممنوعیت کشت دوم را نبود اهرم های کنترلی در این زمینه 

دانست و تصریح کرد: چالش مهم این است که امکان کشت دوم از طریق 
در دســترس بودن برق و تهیه سوخت غیرمجاز خارج از سیستم وجود 
دارد. با این که در سال های مختلف تاکیدهای الزم شد، اما چون ساز و 

کارهای کنترلی و نظارتی وجود ندارد، به نتیجه نرسیده ایم.
عمادی افزود: یکی از اهرم های کنترلی قطع برق چاههای کشاورزی 
در دوره کشــت دوم است که متاسفانه توســط دستگاه مربوطه انجام 
نمی شود. اداره برق باید نسبت به قطع برق یا افزایش بسیار زیاد تعرفه 

برق کشاورزی در دوران کشت دوم اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت بازار و قیمت برنج به گونه ای است که 
کشاورزان حتی در صورت قطع کردن برق هم با تأمین سوخت آزاد برای 
تأمین برق اقدام به کشت دوم می کنند. در این وضعیت طبیعتا به منابع 

آب زیرزمینی استان آسیب زیادی وارد می شود.
مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت آب منطقه ای مازندران 
با اشاره به تداوم خشکسالی در مازندران طی سال زراعی جاری تصریح 
کرد: با وجود هشدارهای مکرر پیش بینی میشود که امسال بین 80 تا 

100 هزار هکتار از زمین های کشاورزی مازندران زیر کشت دوم برود.
عمادی افزود: پارســال که در شرایط خشکسالی قرار داشتیم حدود 
115 هزار هکتار از شالیزارهای مازندران زیر کشت دوم رفت. در سالهای 
1۳9۳ و 1۳94 نیز که شــرایط مشابه خشکسالی امسال را داشتیم نیز 
در ۷0 تا 90 هزار هکتار از زمین های کشــاورزی مازندران کشــت دوم 

انجام شد.
وی اظهار کرد: برای تحقق ممنوعیت کشــت دوم به ویژه در شرایط 
خشکسالی، همه دستگاهها و نهادهای مرتبط باید به وظایف خودشان 
عمل کنند که در این بین برق نقش بســیار مهمــی دارد. با توجه به 
شرایط موجود، برای جلوگیری از کشت دوم برنج در مازندران چاره ای 

جز آگاه سازی جامعه درباره وضعیت منابع آبی استان نداریم

اراک- فرناز امیدی: تقاطع غیر همسطح مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان مرکزی از شروع اجرای آسفالت زیرگذر راه آهن 

پرندک در محور قدیم ساوه-تهران خبر داد.
 مهــرداد جهانی مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مرکــزی کل تالش برای ارتقای ایمنی راه ها، رفع نقاط پرحادثه و ایمن 

ســازی نقاط مســتعد حادثه را از اولویت های تعیین شده برای ارتقای 
کیفیت راه های استان عنوان کرد. وی افزود: با تالش شبانه روزی و عزم 
جدی برای تکمیل طرح های نیمه تمام، عملیات تکمیلی پروژه تقاطع 
غیرهمسطح راه آهن پرندک با سرعت قابل توجهی در حال اجرا بوده و 
بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده برای تکمیل این 
طرح گفت: در یک سال اخیر عملیات ترانشه برداری، دیوار حائل زیرگذر، 
تکمیل ابنیه فنی و زیرسازی و اجرای الیه بیس با بکارگیری تمام توان 
پیمانکار مربوطه و ماشین آالت، تجهیزات و پتانسیل نیروی انسانی اداره 
کل و راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان زرندیه انجام شده و 

اکنون در مرحله پایانی و اجرای آسفالت قرار دارد.

وی ایــن نوید را داد که تمام تالشــمان بر این اســت که بتوانیم تا 
آغاز ســفرهای اربعین، بمنظور تســهیل در تردد زائران این طرح را به 

بهره برداری کامل برسانیم.
جهانی ارزش ریالی این طرح را برابر با 100 میلیارد ریال عنوان کرد و 
افزود: طول زیرگذر تقاطع غیرهمسطح راه آهن پرندک تقریباً دو کیلومتر 
است که برای زیرســازی و اجرای آسفالت آن حدود 50 میلیارد ریال 

اعتبار در نظر گرفته شده بود.
به گفته وی تکمیل این طرح یکی از مطالبات به حق مردم شهرستان 
زرندیه بود که با پیگیری های مستمر برای تامین منابع مالی مورد نیاز، 
تالش راهداران جهادگر و مهندسین این اداره کل به بار نشست تا در راه 

خدمت به کاربران جاده ای همواره پایدار باشیم.

در دیدار مدیران شهری شهرهای اصفهان و یزد مطرح شد:

احیای بافت تاریخی و رونق پروژه های مشارکتی؛  مولفه های تبادل تجربه میان یزد و اصفهان

استاندار قزوین:

نگاه کارآفرینی باید در سنین نوجوانی و جوانی نهادینه شود

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت آب منطقه ای مازندران:

برای جلوگیری از کشت دوم در شرایط خشک امسال مشارکت همگانی ضروری است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

عملیات اجرای آسفالت زیرگذر راه آهن پرندک شروع شد

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره امور قرآنی اوقاف اســتان 
قم گفت: رقابت های مرحله شهرستانی چهل و پنجمین دوره مسابقات 
سراســری قرآن کریم، از یکم تا ششم مردادماه و در دو بخش برادران و 

خواهران برگزار می شود.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف اســتان قم گفــت: رقابت های مرحله 
شهرستانی چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، از یکم 

تا ششم مردادماه و در دو بخش برادران و خواهران برگزار می شود.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، 
سید محمد صالح نژاد با اشاره به آغاز برگزاری مرحله شهرستانی چهل 
و پنجمین دوره مسابقات سراســری قرآن کریم در قم اظهار کرد: این 
مســابقات از دیروز شروع و در رشــته های حفظ پنج، 10 و 20 جزء و 
حفظ کل قرآن کریم همچنین رشته های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل 
شــروع شده است. وی افزود: مسابقات در مقطع باالی 18 سال برادران 
و خواهران از ســاعت 8 صبح تا 20 و طبق جــدول زمان بندی که به 

متسابقین اطالع داده شده برگزار می شود.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه اســتان قم با بیان اینکه 
داورانی از طرح ســاماندهی داوران قرآن کریم سازمان اوقاف در مرحله 
شهرســتانی حضور دارند گفت: در بخش برادران که از فردا آغاز خواهد 
شد، سه داور از اســتان تهران یعنی استاد ابوالقاسمی در بخش لحن، 
استاد دولتی در بخش وقف و ابتدا و استاد قره شیخ لو در بخش تجوید 
به ارزیابی متســابقین می پردازند. وی ادامــه داد: این رقابت ها مرحله 
شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف است و به یاری 
خداوند و به شــرط رسیدن شرکت کنندگان به حد نصاب و در صورت 
تصویب سازمان اوقاف، اواخر مرداد تا اوایل شهریور، مرحله استانی هم در 
قم برگزار می شود. صالح نژاد عنوان کرد: عالوه بر این، مسابقات مربوط به 
رشته های معارفی شامل نهج البالغه، صحیفه سجادیه و تفسیر هم روز 
12 مرداد به صورت آنالین و غیر حضوری تدارک دیده شده و مسابقات 
اذان و دعاخوانی نیز همزمان با مرحله اســتانی برگزار خواهد شد و به 

صورت متمرکز در تهران داوری می شود.
رئیــس اداره امور قرآنــی اوقاف و امور خیریه اســتان قم به جدول 
زمان بندی این مرحله از مسابقات اشاره کرد و گفت: مسابقات خواهران 

از روز شنبه یکم مردادماه شروع شده و تا ششم ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در مجموع 5۷2 نفر از خواهران در این مرحله با یکدیگر 
به رقابت می پردازند همچنین ۳82 نفر از برادران هم رقابت خود را از روز 
دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری آغاز می کنند. صالح نژاد عنوان کرد: در 
مجموع 954 نفر در رشته های آوایی و ۷50 نفر هم در رشته های معارفی 

و در مرحله شهرستانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم در قم آغاز شد
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شبکه های اجتماعی چند سالی هست که کامال جای تعامالت روزمره را گرفته اند، روز به 
روز هم جا پای ش��ان در زندگی من و ش��ما محکم تر می شود. در این بین دنیای مارکتینگ 
هم حسابی دس��تخوش تغییر شده است. به طوری که دیگر کمتر کسی به دنبال بازاریابی 
با شیوه های کالسیک و متعلق به عهد باستان است. در عوض شبکه های اجتماعی حسابی 

یکه تازی می کنند و دل تک تک بازاریاب ها را برده اند.
همانط��ور که تا اس��م ورزش فوتبال به گوش آدم می خورد س��ریع اس��م هایی مثل رئال 
مادرید یا بایرن مونیخ به ذهن می رس��د، در دنیای شبکه های اجتماعی هم بعضی از اسم ها 
طرفدارهای دوآتیشه خاص خودشان را دارند. مثال همین اینستاگرام را در نظر بگیرید؛ اگر 
کس��ی را س��راغ دارید که حتی یک روز بتواند بدون چک کردن اینستاگرام دوام بیاورد، ما 
را هم بی خبر نگذارید )ما که چنین کس��ی را پیدا نکردیم، فکر نمی کنم شما هم نتیجه ای 

بهتر از ما بگیرید!(.
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم مارکتینگ در اینس��تاگرام یکی از الزامات بی چون و 
چرا برای هر برندی محسوب می شود. وگرنه دست آخر در رالی قهرمانی کسب و کار خیلی 
ش��انس بیاورید نفر آخر نمی ش��وید و آبروی تان به کلی از بین نخواهد رفت. البته این بدان 
معنا نیست که شما همین حاال آب دست تان است زمین بگذارید و پروژه بزرگ اینستاگرام 
مارکتینگ را شروع کنید. نخیر، اوضاع اینطوری دست نمی شود، چراکه کلی برند باسابقه با 
محتوای حاضر و آماده در اینستاگرام منتظر شما هستند و اصال دوست ندارند جلوی تان کم 
بیاورند. به زبان خودمانی، شروع بدون برنامه بازاریابی در اینستاگرام به جای اینکه وضعیت 
شما را سر و سامانی بدهد، بدتر سرعت سقوط آزادتان را بیشتر خواهد کرد. ماجرا کم کم 

دارد به جاهای حساسش می رسد، نه؟
فرمول طالیی ما برای مقابله با چالش های ریز و درشت بازاریابی در اینستاگرام استفاده از 
ابزارهای درجه یک است. حتی سخت ترین کارهای دنیا هم که در نگاه اول شبیه ماموریت 
غیرممکن اس��ت، وقتی ابزارهای درجه یک دم دس��ت تان باش��د در یک چشم به هم زدن 
انجام می شود. پس اگر شما هم دوست دارید یکبار برای همیشه از شر کابوس سختی های 

بازاریابی در اینستاگرام خالص شوید، در ادامه با ما همراه باشید.
ابزارهایطالییبرایبازاریابیبیدردسردراینستاگرام

ه��رکاری در این دنی��ا قلق خاص خودش را دارد. همانطور که ی��ک تیرانداز حرفه ای در 
کس��ری از ثانیه هدف مورد نظرش را تیرباران می کند، ش��ما هم اگر به اندازه کافی تمرین 
بازاریابی در اینس��تاگرام داش��ته باش��ید خیلی راحت به هدف تان می رسید. وگرنه تازه اول 
دردس��رهای تان خواهد بود و باید تحمل انواع و اقس��ام شکست ها را داشته باشید. البته در 
ای��ن بین یک فرق مهم هم بین ش��ما و یک بازاریاب حرف��ه ای وجود دارد. این تفاوت مهم 
و معن��ادار در ابزارهایی اس��ت که ی��ک بازاریاب همه فن حریف کنار دس��تش دارد. ما در 
ادامه س��عی می کنیم با معرفی برخی از بهترین ابزارهای بازاریابی به شما کمک کنیم تا نه 
تنه��ا اوضاع بازاریابی تان را زیر و رو کنی��د، بلکه تبدیل به یکی از همان برندهای محبوب 
در دنیای اینس��تاگرام نیز بش��وید. این ش��ما و این هم فهرس��ت طالیی ما درباره ابزارهای 

اینستاگرام مارکتینگ.
هوتسویت)Hootsuite(:بازاریابیباچاشنیمدیریتزمان!

احتماال شما هم بارها و بارها این توصیه قدیمی که وقت طالست را شنیده اید. قبول دارم 
این نصیحت کالسیک آنقدر گاه و بیگاه استفاده شده که بیشتر حرص آدم را در می آورد تا 
اینکه کمکش کند، اما دست کم درباره عرصه بازاریابی ردخور ندارد. هرچه باشد شما قرار 
نیست همینطور بی مقدمه شروع به بازاریابی در اینستاگرام کنید و انتظار داشته باشید آخر 
ماه کلی فالوور و مشتری دوآتیشه برای برندتان سبز شود. اصال ابزار هوت سویت اینجاست 

تا به شما نشان دهد بدون مدیریت زمان حتی یک فالوور هم گیرتان نمی آید.
هوت س��ویت یکی از ابزارهای باس��ابقه و از همه مهمتر کاربردی برای بازاریاب هاس��ت. 
اگرچه خیلی از موسس��ات درباره امکانات ابزارشان حس��ابی رویاپردازی کرده و گاهی هم 
چندتایی دروغ بین حرف های ش��ان جا می دهند، اما مدیران هوت س��ویت از همان روز اول 
بنا را بر صداقت گذاشته اند. بر این اساس هوت سویت یک ابزار جمع و جور با سه تا کاربرد 
اساسی است. اول از همه این ابزار به شما کمک می کند تا زمان دقیق بارگذاری محتوای تان 
را مش��خص کرده و دیگر اس��ترس جا ماندن از بهترین زمان انتشار محتوا را نداشته باشید. 
اگر ش��ما از آن دس��ت بازاریاب هایی هستید که همیش��ه نگران وضعیت بازاریابی و پست 

گذاشتن شان هستند، بی برو برگشت هوت سویت به کارتان خواهد آمد. 
گاهی اوقات آدم دوس��ت دارد پاهایش را روی هم گذاش��ته و بدون اینکه دست به سیاه 
و س��فید بزند اطالعات دس��ت اول درباره وضعیت اکانتش داشته باشد. هوت سویت در این 
مورد هم به داد ش��ما رس��یده و با هوش مصنوعی زیر و بم اکانت ش��ما را تحلیل می کند. 
دس��ت آخر هم نتیجه کار را در قالب اطالعات روزان��ه، هفتگی و ماهانه پیش پای تان قرار 
می دهد. در گام بعدی هم با کمک به شما برای مدیریت اکانت های مختلف برندتان شما را 

برای همیشه از شر جا به جایی بین اکانت ها خالص می کند. 
قبول دارم هوت سویت ابزار بی نهایت کار راه اندازی است، اما اصال نباید فکر کنید با یک 
ابزار بی عیب و نقص رو به رو هستید. هرچه باشد هوت سویت دست آخر یک ابزار محدود 
و بی نهایت جمع و جور اس��ت. پس نباید همه تخم مرغ های تان را در س��بد آن قرار دهید. 
با این حس��اب یک لطفی به خود و برندتان کرده و نیم نگاهی به بقیه ابزارهای فهرس��ت ما 

داشته باشید. 
بافر)Buffer(:تولیدمحتوا+اتوماسیون

اتوماسیون از آن دست فناوری هایی است که صفر تا صد وضعیت کسب و کارها را زیر و 
رو کرده اس��ت. از آنجایی که همیشه اولین ها در زندگی انسان ها اهمیت ویژه ای دارد، بافر 
هم به اولین بودنش در زمینه ارائه خدمات اتوماس��یون در دنیای بازاریابی افتخار می کند. 
ش��ما با اس��تفاده از بافر نه تنها امکان زمان بندی انتش��ار محتوای تان را دارید، بلکه با یک 
تیر چند نش��ان زده و اکانت های تان در فیس بوک، لینکدین و توییتر را نیز به طور همزمان 
مدیریت خواهید کرد. اگر شما حتی یک دقیقه هم تجربه بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
را داش��ته باش��ید، خیلی خوب می دانید این امکان بافر مثل یک گل حساس در دقیقه ۹۰ 

فینال جام جهانی فوتبال ارزش دارد!

یکی از مزایای بافر که حس��ابی هوش از س��ر بازاریاب ها برده، ام��کان بارگذاری محتوا و 
درج لینک مربوط به آن در بخش بیوگرافی به طور خودکار است. این طوری مخاطب شما 
اگر با پس��ت تان ارتباط بگیرد، تنها با چند کلیک به سایت یا وبالگ تان منتقل خواهد شد. 
این خودش نرخ تبدیل )Conversion Rate( ش��ما را تا ده آس��مان باال می برد. به همه 
اینها باید یک رابط کاربری بی دردسر را هم اضافه کنید که حتی به بازاریاب های کامال تازه 
کار ه��م ای��ن فرصت را می دهد تا از همه امکانات بافر بهره ببرند. خب مگر یک بازاریاب به 
جز یک ابزار س��اده و دقیق برای بازاریابی در اینس��تاگرام چیز بیش��تری هم برای موفقیت 

الزم دارد؟
اج��ازه دهی��د قبل از اینکه کارم��ان را درباره بافر را تمام کنیم، نی��م نگاهی هم به نقطه 
ضعف های این ابزار داش��ته باشیم. اصال بر فرض که بافر اولین ابزار تخصصی که اتوماسیون 

را وارد دنیای مارکتینگ کرد، آیا این ابزار واقعا بی عیب و نقص است؟

ما در روزنامه فرصت امروز خیلی دوس��ت داشتیم در جواب سوال باال یک »بله« قرص و 
محکم تحویل شما دهیم، اما راستش را بخواهید بافر اصال چنین ابزاری نیست. صرف نظر 
از قیمت باالی خدمات بافر که برای یک ماه معادل ۱۰ دالر اس��ت )تازه آن هم فقط برای 
یک اکانت!(، تازه می رس��یم به مش��کل  قطع و وصل مداوم اکانت از پلتفرم بافر که صدای 
کلی از کاربران را درآورده اس��ت. البته مدیران بافر قول داده اند این مش��کل را خیلی زود 
حل کنند، اما شما قبل از اینکه بی گدار به آب بزنید باید یادتان باشد بافر آن ابزار بی عیبی 
نیست که فکرش را می کنید. پس قبل از انتخاب خیلی خوب پیش خودتان دو دو تا چهارتا 

کنید تا بعدا پشیمان نشوید.
آیکوناسکوئر)Iconsquare(:وقتیهیچترندیاززیردستتاندرنمیرود!

گاهی اوقات بعضی ابزارها آنقدر که کارایی و امکانات دارند، گرد و خاک نمی کنند. چنین 
ابزارهایی مثل بازیگرهای کاردرس��تی هس��تند که اتفاقا اصال اهل حاش��یه نیستند. آیکون 
اس��کوئر هم دقیقا همین وضع را دارد و همان  ابزار فوق حرفه ای اس��ت که برای سبقت از 
رقبا در پیچ های حساس رالی مارکتینگ الزم دارد. همانطور که می شود حدس زد در بین 
ابزارهای اینس��تاگرام مارکتینگ امکان مدیریت زمان بارگذاری پست ها امر عجیبی نیست. 
نقطه قوت آیکون اس��کوئر هم به جای اینکه چنین گزینه کلیش��ه ای باش��د، تحلیل دقیق 

ترندهای بازار است. بله درست شنیدید، تحلیل ترندهای بازار.
آی��ا تا به ح��ال برای تان پیش آمده درس��ت وقتی که همه برندهای ب��زرگ از یک ترند 
استفاده کرده اند و کمپین شان تمام شده، تازه متوجه یک ترند درست و حسابی شوید؟ اگر 
جواب تان به این س��وال مثبت اس��ت، آیکون اسکوئر همان قطعه گمشده پازل بازاریابی تان 
است که مدت هاست در انتظارش هستید. اجازه دهید به جای اینکه همینطور به تعریف و 

تمجید از این ابزار ادامه دهیم، یک راست برویم سراغ مزایای آن. 
اولی��ن نکت��ه مهمی که آدم را در برخورد با آیکون اس��کوئر میخکوب می کند، امکان زیر 
و رو کردن نظرات کاربران درباره برندتان اس��ت. این یعنی ش��ما تنها با چند کلیک س��اده 
به اطالعات دسته بندی شده آیکون اس��کوئر درباره اکانت تان دسترسی پیدا می کنید. البته 
این ابزار حرفی از خودش درنمی آورد؛ بلکه فقط با هوش مصنوعی کامنت ها و منش��ن های 
کاربران را گردآوری و تحلیل می کند. نتیجه کار هم اینکه شما در کسری از ثانیه می توانید 

بفهمید کاربران در چهار گوشه دنیا درباره برندتان چه می گویند. 
ویژگی بعدی آیکون اس��کوئر امکان زیر نظر گرفتن رقباس��ت. ما قبال در روزنامه فرصت 
امروز از اهمیت ارزیابی عملکرد رقبا برای شما گفته ایم. با این حساب تنها کاری که در این 
بی��ن باید خیلی خ��وب و بی نقص انجام دهید، مراجعه به بخش اطالعات رقبا در ابزار مورد 
بحث و لذت بردن از کارتان اس��ت. اشتباه نکنید، ما شوخی مان نگرفته است. در عوض این 

ابزار آیکون اسکوئر است که کار را برای شما بی نهایت ساده کرده!
آخرین ویژگی مهم آیکون اسکوئر فراهم سازی بستری مناسب برای آشنایی با اینفلوئنسرها 
و همکاری با آنها در اینس��تاگرام اس��ت. احتماال شما هم بارها برای تان پیش آمده دوست 
داش��ته باشید با اینفلوئنسرها حسابی به رقبا پز بدهید اما فرد درست را پیدا نکرده باشید. 

در این صورت آیکون اسکوئر به لطف هوش مصنوعی عجیب و غریبش می تواند گزینه های 
مناس��ب را به ش��ما معرفی کند. این طوری هم در وقت تان صرفه جویی می شود، هم اینکه 

مثل آب خوردن می توانید هوش و حواس مشتریان را ببرید. 
اگرچه آیکون اس��کوئر با هوش مصنوعی همه فن حریفش شما را از جدیدترین ترندها و 
نظرات کاربران مطلع می س��ازد، اما به هیچ وجه نباید آن را یک ابزار برای تمام ش��رایط در 
نظر بگیرید. اولین مش��کل در این بین منوی کاربری عجیب آیکون اس��کوئر است. این منو 
حتی برای بازاریاب های حرفه ای هم دردس��رهای گاه و بیگاهی درس��ت می کند. پس اگر 
از همین االن ش��یفته آیکون اس��کوئر شده اید، باید کارتان را با نهایت احتیاط پیش ببرید. 

وگرنه هیچ بعید نیست خیلی زود سیل مشکالت شما را با خودش ببرد!
لیتر)Later(:ابزاریبرایسروساماندادنبهجلوههایبصریبرندتان

این واقعیت که اینس��تاگرام یک پلتفرم بصری اس��ت بر کسی پوشیده نیست. این روزها 
حتی بچه های کم س��ن و س��ال هم خیلی خوب می دانند برای الیک گرفتن در اینستاگرام 
باید تصاویر و ویدئوهای جالبی بارگذاری کنند. پس اگر برند شما هنوز این درس مهم را یاد 
نگرفته، مواجهه با اوضاع وحش��تناک بازاریابی تان خیلی غیرمنتظره نخواهد بود. البته الزم 
نیس��ت خیلی نگران باش��ید، چراکه ابزار لیتر کنار شماست تا این وضعیت را به طور کامل 
تغییر دهید. همانطور که می ش��ود ح��دس زد، لیتر یک ابزار تخصصی برای ویرایش عکس 
اس��ت، اما در آن نه خبری از پیچیدگی های فوتوش��اپ اس��ت، نه امکانات محدود و به درد 
نخور ابزارهای رایگان. در عوض لیتر مجموعه ای از ابزارهای بی عیب و نقص را با سیس��تم 
ویرایش خودکار تصاویر پیش روی ش��ما قرار می دهد. ماجرا درست مانند فیلم های اکشن 

به بخش حساسش رسید، نه؟
اجازه دهید همین اول کار ش��ما را با یک خبر خوش حس��ابی خوشحال کنیم. از آنجایی 
که هدف لیتر جلب نظر بازاریاب های تازه کار است، خیلی خوب اهمیت آزمون و خطا برای 
این دسته از افراد صفر کیلومتر را درک می کند. به همین خاطر هم یک ورژن رایگان برای 
کسانی که فقط قصد مدیریت یک اکانت را دارند ارائه کرده است. این یعنی شما می توانید 
اکانت برندتان را بدون هیچ هزینه اضافه ای با لیتر مدیریت کرده و با تصاویر زیبا هر کاربری 
را حی��رت زده کنی��د. البته جذابیت های لیتر به همین جا ختم نمی ش��ود، بلکه کلی گزینه 

طالیی دیگر هم برای شما کنار گذاشته است. 
ش��اید جذاب ترین گزینه لیتر برای بازاریاب های تازه کار در اینس��تاگرام امکان سنجش 
تصاویر مورد نظر شما با حال و هوای کلی اکانت تان است. خب هرچه باشد شما قرار نیست 
همینطور بی مقدمه سراغ تولید محتوای تازه بروید و دست آخر هم انتظار استقبال بی نظیر 
کاربران را داشته باشید. توجه به ساختار هماهنگ محتوای مختلف شما در اکانت تان بحثی 
اس��ت که کمتر بازاریابی به آن توجه می کند. اش��تباه نکنید، ما قصد نداریم ش��ما را با یک 
نکته پیچیده تنها بگذارید؛ بلکه منظورمان فقط این است که پست های جداگانه اکانت شما 
در نهایت باید ارتباطی هرچند اندک با هم داشته باشند. وگرنه حتی یک کاربر هم به آنها 
جلب نمی ش��ود و همه به چشم یک برند خرده پا نگاه تان می کنند. خب اگر کسی را سراغ 
دارید که چنین تجربه ای را دوس��ت دارد، تا دیر نش��ده مقاالت ما در روزنامه فرصت امروز 

را به او معرفی کنید!
خب اجازه دهید قبل از اینکه سراغ ابزار بعدی فهرست مان برویم، کمی هم درباره نقطه 
ضعف های لیتر با هم صحبت کنیم. این ابزار برای کس��انی که تازه اینس��تاگرام مارکتینگ 
را ش��روع کرده اند، ح��رف اول و آخر را می زند. با این حال وقتی پ��ای مدیریت اکانت های 
بیشتر در میان باشد، عمال با انبوهی از هنگ کردن های گاه و بی گاه و صدالبته محدودیت 
مدیری��ت ش��ش اکانت مواجه خواهید ب��ود. بخش عجیب ماجرا که آن را ش��بیه فیلم های 
کمدی می کند، بی برنامگی محض طراح های این ابزار برای رفع چنین مشکالتی است. پس 
اگر ش��ما قصد دارید فقط یک اکانت را مدیریت کنید، این بازار راس��ت کارتان خواهد بود. 

وگرنه باید دنبال یک ابزار بهتر باشید.
بالگتوسوشیال)Blog2Social(:خداحافظیبافاصلهبینوبالگوشبکههای

اجتماعی!
ش��اید برای خیلی ها عصر طالیی وبالگ ها دیگر به س��ر رس��یده باش��د، اما از نظر ما این 
دوران تازه ش��روع ش��ده و حاال حاالها قرار اس��ت بازاریاب ها از مزایای آن اس��تفاده کنند. 
کافی اس��ت یک عالمه مشتری مش��تاق را در نظر بگیرید که مثل شرکت کنندگان مسابقه 
ماراتن تش��نه اندکی آب برای تجدید قوا و ادامه رقابت هس��تند. البته در این بین به جای 
آب، اطالعات دس��ت اول درباره محصوالت مختلف اس��ت که حکم مرگ و زندگی را دارد. 
ابزار بالگ تو سوش��یال هم دقیقا برای کمک به ش��ما در این وضعیت طراحی ش��ده است. 
حتما می پرس��ید چطوری؟ خب در ادامه با ما همراه باش��ید تا ُرک و پوست کنده همه چیز 

را به شما توضیح دهیم. 
ویژگ��ی اصل��ی اب��زار بالگ تو سوش��یال ایج��اد یک پ��ل ارتباطی میان وبالگ ش��ما و 
اکانت های تان در شبکه های اجتماعی است. درست است ما در اینجا فقط روی بازاریابی در 
اینستاگرام تمرکز کرده ایم، اما برای طراح های این ابزار هیچ فرقی بین پلتفرم های مختلف 

وجود ندارد. به زبان خودمانی، بالگ تو سوشیال ابزاری برای همه فصول است!
کاری ک��ه اب��زار مورد بحث ما در ای��ن بخش انجام می دهد، کمک به ش��ما برای تبدیل 
محتوای وبالگی تان به پست های تر و تمیز در شبکه های اجتماعی است. پس اگر شما هم 
از آن دس��ت بازاریاب هایی هستید که زیر بار تولید محتوا در وبالگ و شبکه های اجتماعی 
له شده اید، وقت آن رسیده یکبار برای همیشه با این کابوس خداحافظی کنید. قبل از اینکه 
پیش خودتان با انواع فکر و خیال درباره بالگ تو سوشیال سرگرم شوید، اجازه دهید خیلی 
ش��فاف به ش��ما بگوییم قرار نیست در اس��تفاده از این ابزار خیلی به دردسر بیفتید. هرچه 

باشد طراحان این ابزار اتوماسیون را برای همین موقع ها نتیجه کارشان اضافه کرده اند.
بالگ تو سوشیال عالوه بر اینکه به شما برای تبدیل محتوای وبالگی به پست های درجه 
یک در انواع و اقس��ام ش��بکه های اجتماعی کمک می کند، کار ش��ما برای تحلیل وضعیت 
اکانت ه��ای برندت��ان را هم س��اده خواهد کرد. البته مس��ئولیت این بخ��ش از کار دیگر با 
اتوماس��یون نیست، بلکه هوش مصنوعی در اینجا یکه تازی می کند. بنابراین تنها کاری که 
باید انجام دهید، گوش دادن دقیق به گزارش های بالگ تو سوش��یال است. پس لطفا شش 
دانگ حواس تان را جمع کنید تا حتی یک فرصت مناس��ب برای بازاریابی در اینس��تاگرام 

هم از دست تان نرود.
همانطور که هر ابزاری در دنیا ایرادات خاص خودش را دارد، بالگ تو سوشیال هم نقطه 
ضعف های��ی دارد که اگر حواس تان نباش��د مثل آب خوردن ش��ما را ب��ه لبه پرتگاه خواهد 
کش��اند. مهمترین ایراد این ابزار عدم پش��تیبانی از پست های قدیمی وبالگ تان است. پس 
اگر فکر و خیال های طوالنی برای بازآفرینی محتوای قدیمی وبالگ تان در قالب پس��ت های 
اینس��تاگرامی دارید، بالگ تو سوش��یال حسابی شما را ناامید خواهد کرد. نکته منفی دیگر 
که کمی به جیب ش��ما فش��ار خواهد آورد، مربوط به هزینه اس��تفاده از امکانات مربوط به 
مدیریت پست ها و بارگذاری شان در زمان مناسب به طور خودکار است. شما برای اینکه از 
این سرویس استفاده کنید، بی برو برگشت نسخه پرمیوم بالگ تو سوشیال را الزم خواهید 
داش��ت. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید خرید نس��خه پرمیوم یک ابزار فقط برای 
مدیریت پست ها و زمان بندی بارگذاری شان خیلی منطقی نیست. با این حساب بهتر است 

از چند ابزار دیگر هم در کنار بالگ تو سوشیال استفاده کنید. 
سخنپایانی

بازاریابی در اینستاگرام دیگر مثل قدیم ها نیست که با چند تا پست خشک و خالی بشود 
کاربران را حسابی هیجان زده کرد. این یعنی شما باید تجدیدنظر اساسی در رابطه با کارتان 
داشته باشید. وگرنه خیلی زود دست تان رو می شود و دیگر هیچ کس به محتوای اکانت تان 

در اینستاگرام نگاه هم نخواهد انداخت. 
راه حل طالیی ما در این مقاله استفاده از ابزارهای درجه یک برای بازاریابی در اینستاگرام 
بود. ما در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله برای بازاریابی بهتر 
در اینستاگرام به دردتان خورده باشد. اگر هم سوال یا نکته ای درباره ابزارهای بازاریابی در 

اینستاگرام داشتید، ما همیشه آماده پاسخگویی به شما هستیم.
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