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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

موتور رشد اقتصادی چگونه روشن می شود؟

 10 چالش
جذب سرمایه

فرصت امروز: اصوال رش��د اقتصادی هر کش��وری از موتورهای س��رمایه گذاری و بهره وری اقتصاد حاصل می شود. 
براس��اس آمارها، میانگین بهره وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است و سوخت موتور سرمایه گذاری نیز به اتمام 
رسیده و یا در حال تمام شدن است؛ کما اینکه در دهه 90 بیش از 96 میلیارد دالر پول از کشور خارج شده و در ازای 
آن، موجودی سرمایه ایران تنها 3 میلیارد دالر شارژ شده است. به همین دلیل است که اقتصاددانان از این دهه عموما...

خودروسازی ایران چگونه از رقبای منطقه ای عقب ماند؟

الگوی مشارکت خارجی خودروسازان
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رنگ قرمز بر تن بورس باقی ماند

تردید در تاالر شیشه ای
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مدیریتوکسبوکار
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قیمـت نفت پس از رشـد 3درصدی که روز دوشـنبه در پی توافق اوپک پالس بـرای کاهش 100 هزار 
بشکه ای تولید اکتبر رخ داد، در معامالت روز سه شنبه کاهش یافت. بدین ترتیب، بهای معامالت نفت 

برنت 33 سـنت معادل 0.3 درصد کاهش یافت و به ۹۵ دالر و 44 سـنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به 8۹ دالر و 13 سنت در هر بشکه رسید...

دفاع از نفت ۹0 دالری کار دست اوپک پالس می دهد

عقبگرد قیمت نفت

نگـــاه
بلومبرگ بررسی کرد

هند به چین بعدی 
تبدیل می شود؟

هند س��ومین قدرت اقتصادی 
جهان برمبنای ش��اخص برابری 
قدرت خری��د و پنجمین اقتصاد 
بزرگ جهان براس��اس ش��اخص 
اس��ت  ناخال��ص داخلی  تولی��د 
ش��گفت انگیزترین  از  یک��ی  و 
رش��دهای اقتص��ادی را در هزاره 
جدید میالدی تجربه کرده است، 
به ط��وری که با میانگین رش��د 
اقتصادی باالی خ��ود تا پیش از 
ش��یوع کرونا به س��رعت به یکی 
اقتصادهای جهان  بزرگتری��ن  از 
تبدیل ش��د. موفقیت باالی هند 
تا ح��د زیادی در گروی توس��عه 
تجارت خارجی سرزمین هفتاد و 
دو ملت بوده و یکی از اسناد مهم 
برای درک چگونگی توسعه هند، 
سند سیاست تجارت خارجی این 
کش��ور پهناور آس��یایی است. به 
همین دلیل است که از صادرات 
هند در مس��یر چینی ش��دن یاد 
می ش��ود و هند ب��ه عقیده اغلب 
تحلیلگران، پتانسیل تبدیل شدن 
به چین بعدی را داراس��ت. البته 
هند تا همی��ن چند هفته پیش، 
شش��مین اقتصاد ب��زرگ جهان 
به ش��مار می رف��ت و در ابتدای 
ماه س��پتامبر بود که از انگلستان 
پیش��ی گرفت و ب��ه رتبه پنجم 
جهان رس��ید. انگلس��تان هم به 
جایگاه شش��مین اقتص��اد بزرگ 

جهان س��قوط ک��رد تا 
2فشار بیشتری متوجه...

10 صفر 1443 - س�ال هفتم
شماره   2086

8 صفحه - 5000 تومان

Wed.7 Sep 2022

فرص��ت امروز: لیز تراس در حالی به عنوان پنجاه و شش��مین 
نخس��ت وزیر بریتانیا و سومین نخس��ت وزیر زن تاریخ جزیره، 
جایگزین بوریس جانس��ون ش��ده و به خانه ش��ماره 10 خیابان 
داونینگ راه پیدا کرده اس��ت که به نحو جالب و شگفت انگیزی، 
زمان به قدرت رس��یدن مارگارت تاچر در سال 1979 را تداعی 
می کند. از دیدگاه های ش��خصی و ویژگی های فکری مش��ترک 
گرفته تا وضعیت وخیم اقتصادی بریتانیا، مش��ابهت های زیادی 
خان��م لیز تراس و م��ارگارت تاچر را به ه��م پیوند می دهد. چه 
در روزگاری ک��ه تاچر رهبر حزب محافظه کار ش��د و چه اکنون 
ک��ه تراس در مقام نخس��ت وزیر انگلس��تان جانش��ین بوریس 
جانس��ون ش��ده، تورم از مرز 10 درصد گذشته و دورقمی شده 
اس��ت. همچنین هر دو بانو دل در گروی سیاست های بازارمحور 
دارند و اصال به نظر می رس��د که لی��ز تراس پا در جای مارگارت 
تاچر گذاش��ته و در مقام یک »تاچریست« تمام عیار ظاهر شده 
است. تاچر با آمیزه های اقتصاددانان بزرگی چون هایک و فریدمن 
توانست افسار تورم را به  دست گیرد و شرایط را در همان ابتدای 
دوران صدارت��ش تغییر دهد. لیز تراس نی��ز اگر بتواند نرخ تورم 

انگلستان را کاهش دهد، از این نظر کنار تاچر خواهد ایستاد.
تشابه جالب دیگر به وضعیت ژئوپلیتیک شرق برمی گردد. در 
ابتدای کار تاچر، ش��وروی به افغانستان حمله کرد که این هجوم 
را می توان با هجوم فعلی روس��یه به خاک اوکراین شبیه س��ازی 
کرد. بانوی آهنین در کنار ریگان، دش��وارترین دوره جنگ سرد 
را ب��رای رهبران کمونیس��ت رقم زد و ح��ال اگر تراس همچون 
الگوی فقیدش عمل کند و به قول معروف، شمه ای از خصوصیت 
»آهنین« تاچر در او باش��د، می توان انتظار تشدید تنش ها میان 

غرب و شرق جهان را داشت.
آیا تاچریسم احیا می شود؟

لی��ز تراس گفته اس��ت که ب��ا وجود درخواس��ت  های بزرگان 

محافظ��ه  کار ب��رای در پی��ش گرفت��ن رون��دی محتاطان��ه، به 
برنامه های��ش ادامه می  دهد. او می خواه��د بریتانیا یک اقتصاد با 
مالیات کم و با تمرکز کمتر بر توزیع مجدد ثروت داشته باشد. به 
نوشته روزنامه »گاردین«، تراس در نظر دارد قبض  های انرژی در 
زمس��تان امسال را با صورتحساب هایی بالغ بر 100 میلیارد پوند 
ببندد. او در پاسخ به سوالی درباره خط  مشی  های ملی بیمه خود 
گفت نگاه کردن به همه سیاست  های اقتصادی از طریق »دریچه 

توزیع مجدد« اشتباه است.
همان طور که تحلیلگران هش��دار دادند ک��ه تکیه بر افزایش 
رشد اقتصادی برای کاهش نابرابری  های درآمدی می  تواند باعث 
افزایش نابرابری  ها شود، به همین دلیل بزرگان محافظه  کار زنگ 
خطر را به صدا درآوردند. او روز سه  ش��نبه در قامت نخست  وزیر 
به بالمورال س��فر کرد تا به  طور رس��می توس��ط ملکه به عنوان 
جانشین بوریس جانسون در داونینگ استریت تایید شود. تراس 
در تنها مصاحبه رس��انه  ای پر و پیمان خود با کمپین رهبری دو 
ماه��ه حزب محافظه  کار که پس از پایان رأی گیری انجام ش��د، 
در برنامه یکش��نبه با لورا کوئنسبرگ در »بی  بی  سی وان« گفت 
که در صورت انتخاب شدن فورا درباره صورت  حساب های انرژی 
کمک خواهد کرد، اما از بیان چگونگی آن خودداری ورزید. تراس 
گف��ت: »طی یک هفته من مطمئن خواهم ش��د که توضیحاتی 
درباره نح��وه برخورد ما با موضوع قبوض ان��رژی و تامین منبع 
بلندمدت برای قرار دادن کشور در شرایط مناسب برای زمستان 
ارائه خواهم داد. من درک می  کنم که مردم در حال تقال هستند 
و کس��ب  وکارها نیز نگ��ران قبض  های انرژی خ��ود و تاثیری که 
می  تواند بر آینده  شان داشته باشد، هستند.« با این وجود، تراس 
ترس از »س��ناریوی آرماگدون« را رد ک��رد و افزود: »بریتانیا در 
گذش��ته شرایط بدتر از این را پشت سر گذاشته است، ما خرد و 
روحیه الزم را برای عبور از آن داریم.« تراس با تعهد به تضمین 

تامین ان��رژی در درازمدت گفت که از برخی از جنبه های منابع 
تجدیدپذیر حمایت کرده است، اما بر برنامه های خود برای ادامه 
حفاری بیشتر در دریای ش��مال و بر استخراج نفت شیل تاکید 
کرد. گزارش های یکشنبه ش��ب حاکی از آن است که تیم او در 
حال بحث درباره بس��تن صورت  حساب  های گاز و برق با رهبران 
صنعتی بودند. س��طح س��قف قیمت تعیین نش��ده است. درباره 
اقتصاد، او بر اولویت کاهش مالیات تاکید کرد و گفت که رش��د 
اقتصاد مهم تر از تالش برای کاهش نابرابری  های اقتصادی است.

برنامه های مالیاتی لیز تراس
تراس در مصاحبه با »بی  بی  سی وان«، با رونمایی از برنامه خود 
در ح��وزه بیمه ملی تاکید کرد که س��ود حاص��ل از این تغییر و 
تحوالت1800پوند به سود پردرآمدها خواهد بود و این رقم برای 
کم درآمدها حدود 7پوند است. او همچنین در پاسخ به این سوال 
که آیا این طرح منصفانه اس��ت، تاکید کرد: »بله منصفانه است. 
در حال حاضر افرادی که در س��طح باالی توزیع درآمد هستند، 
مالیات بیش��تری می  پردازند. بنابراین به ناچ��ار وقتی مالیات را 
کاهش می  دهید، به افرادی س��ود می  رسانید که احتماال مالیات 
بیش��تری پرداخت می کنند. اما به اعتقاد من، نگاه کردن به همه 
چیز از دریچه بازتوزیع اش��تباه است؛ زیرا هدف من رشد اقتصاد 
اس��ت.« به گفته تراس، »رشد اقتصاد به نفع همه است. تاکنون، 
بحث های اقتصادی در 20س��ال گذشته تحت سلطه بحث های 
مربوط به توزیع بوده اس��ت، اما اتفاقی که افتاده این است که ما 

رشد نسبتا کمی داشته  ایم.«
ت��راس بارها بر تمرک��ز خود بر مالیات  ه��ای پایین  تر، کاهش 
مق��ررات و یک دولت کوچک  ت��ر تاکید کرده اس��ت، اما چنین 
حمایت صریح��ی از آنچه به اقتصاد فروپاش��یده ایاالت متحده 
در دوران رونال��د ری��گان ش��باهت دارد، نش��ان دهنده اله��ام از 
خط  مشی  های کاری مداخله  جویانه بوریس جانسون است. لوک 

هیلدیارد، مدیر اجرایی مرکز پرداخت باال )اندیش��کده  ای که بر 
ایده های��ی برای بریتانیای عادالنه  تر تمرک��ز دارد(، گفت که این 
کش��ور قبال یکی از نابرابرترین اقتصادهای توس��عه  یافته بود. او 
گفت: »با هر معیار معقولی، ما واقعا کار زیادی برای رسیدگی به 
توزی��ع نابرابر درآمد انجام نمی  دهیم. گفتن اینکه ما باید مالیات 
ثروتمندان را کاهش دهیم و ما باید رشد اقتصادی ایجاد کنیم در 
بهترین حالت بیان دو جمله تصادفی نامرتبط و در بدترین حالت 

شدیدا متناقض است.«
فیلیپ هاموند، وزیر خزانه  داری سابق بریتانیا، روز یکشنبه به 
برنامه س��وفی ریج در »اسکای نیوز« گفت که اگرچه در گذشته 
از تحسین  کنندگان تراس بود، اما کاهش فوری مالیات »به مثابه 
محرک تورمی عمل می  کند و این کار درس��تی نیس��ت.« دیوید 
دیویس، وزیر س��ابق ک��ه از طرفداران کاه��ش مالیات در حزب 
محافظه کار اس��ت، می  گوید: »باید به  طور خاص درباره طرحش 
برای کاهش مالیات ش��رکت ها فکر کند و هش��دار داد که عدم 
توازن در حس��اب  ها باعث خطر تورم می شود و نرخ بهره باالتر و 
کاهش شدید ارزش پوند را در پی دارد.« دیویس گفت: »بدترین 
نتیجه این است که پرداخت کنندگان مالیات   پایین بدنام خواهند 
ش��د.« این در حالی اس��ت که مارگارت تاچر در زمان روی کار 

آمدن، مقداری افزایش مالیات داشت.
سریال رسوایی بوریس جانسون

دیوی��س همچنین از تراس خواس��ت تا درب��اره کابینه خود 
بهتر تصمیم بگیرد، از جمله درباره س��وناک و افزود: بزرگ ترین 
اشتباهی که بوریس جانسون مرتکب شد، این بود که کابینه ای از 
وفاداران ایجاد کرد. این بهترین افراد نبودند.« تراس با این حال، 
نشانه های کمی از تس��لیم شدن در هر دو نقطه نشان داده و به 
»بی  بی  سی« گفت: »من آنچه را که می  گویم انجام خواهم داد و 
دنبال می  کنم.« درحالی که تیم مبارزات انتخاباتی او از اظهارنظر 

درباره پس��ت  های احتمالی وزارتی امتناع می  کند، انتظار می  رود 
ک��ه او عمدتا متحدان و نمایندگان وف��ادار حزب محافظه  کار را 
منصوب کند، به اس��تثنای مواردی مانند تام توِگن  دات که برای 
یک پست جوان پیشنهاد می  شود. انتظار می رود ترز کافی، وزیر 
امور بازنشستگان که به تراس نزدیک است، به سالمت وارد کابینه 
ش��ود. وزارت دارای��ی و وزارت امور خارجه همچنان به کواس��ی 
کوآرتنگ و جیمز کلورلی برس��د. س��وئال بری  وِرمن که از جناح 
راس��ت جنگ فرهنگی حزب پیشنهاد شده است، می  تواند وزیر 
کشور شود؛ درحالی که انتظار می رود جیکوب ریس  موگ ریاست 

بخش بازرگانی را برعهده بگیرد.
»دیلی تلگراف« نیز این هفته در مطلبی نوشت: به گفته متحدان 
»بوریس جانس��ون« نخست  وزیر در حال کناره  گیری انگلیس در 
روز سه ش��نبه در س��خنرانی خود مقابل دفتر شماره10 از حزب 
محافظه  کارش می  خواهد تا پشت جانشینش متحد شوند. انتظار 
می  رود جانس��ون پس از کناره  گیری به جای مداخالت سیاسی 
چش��مگیر بر مدار سخنرانی و نوشتن خاطرات خود تمرکز کند. 
روز یکش��نبه یکی از دوستان این نخست  وزیر گفت که جانسون 
روی پول درآوردن و اندکی دور بودن از این نوع زندگی متمرکز 
خواهد بود. چنانچه جانسون از کنفرانس محافظه  کاران انگلیسی 
که قرار است از دوم تا پنجم اکتبر در بیرمنگام برگزار شود دوری 
کند، در واقع رویه سلف  های خود را در پیش می  گیرد. هم دیوید 
کامرون و هم ترزا می پس از پایان دوره نخست  وزیری خودشان 
در س��ال های 2017 و 2019 از شرکت در این گردهمایی حزبی 
خودداری کردند. حال بعد از ش��ش هفته رقابت حزبی تنش  آلود 
و تفرقه  آمیز که لیز تراس را مقابل ریش��ی س��وناک، وزیر دارایی 
پیش��ین انگلیس قرار داد، انتظار م��ی  رود تحویل دولت از طرف 
بوریس جانس��ون به جانشین او آغاز شود. جانسون پس از ماه ها 

رسوایی  های پیاپی مجبور به استعفا شد.

هفته نام��ه »اکونومیس��ت«، پایان کار بوریس جانس��ون در خانه 
ش��ماره 10 خیابان داونین��گ )Downing Street 10( را با تیتر 
»سقوط یک دلقک« به عنوان داستان جلد هفته کار کرد و با اشاره 
به اینکه بریتانیا در وضعیت بحرانی قرار دارد، هشدار داد که موضوع 
فراتر از ش��خص بوریس جانسون است. این هفته نامه در شماره اخیر 
خ��ود با طرح جلدی اس��تعاری از س��قوط بوریس جانس��ون و تیتر 
جلد »س��قوط یک دلقک« )Clownfall( به استعفای نخست وزیر 
انگلیس پرداخت و در سرمقاله خود با عنوان »بوریس جانسون باید 
فورا برود« هش��دار داد که بریتانی��ا در وضعیت خطرناکی قرار دارد. 
»Clownfall« ترکیبی از دو کلمه »Clown« به معنای دلقک و 

کلمه »Downfall« به معنای سقوط است.
به نوشته »اکونومیست«، باالخره دولت و کابینه بوریس جانسون 
در بریتانیا سقوط کرد. او که نخست وزیری بریتانیا را برعهده داشت، 
باالخره ناچار شد از سمت خود کناره گیری کند. رسوایی های پیاپی 
باعث شد وزرای کابینه بوریس جانسون از سمت خود استعفا دهند. 

در نهایت جانسون هم ناچار شد مسیر همان افراد را دنبال کند. بدین 
ترتیب، او هم از سمت خود کناره گیری کرد. جانسون به عنوان فردی 
ش��ناخته می شود که صادق نیست و بس��یاری از افراد بر این باورند 
که رهبری او در بریتانیا باعث ش��د این کشور به عقب بازگردد. این 
روزها در بریتانیا می توان به س��ادگی آثار خرابکاری های جانسون را 
مشاهده کرد. او مشکالتی را برای این کشور ایجاد کرده که هیچ یک 
از نخست وزیرهای پیشین این کشور تاکنون ایجاد نکرده بودند. البته 
ناگفته نماند تا زمانی که حزب محافظه کار بریتانیا به این نتیجه نرسد 
که مس��یر را به کل اش��تباه رفته و به نوعی این اش��تباهات خود را 
نپذیرد، هیچ تغییر سیاسی و اقتصادی بزرگی در بریتانیا رخ نخواهد 
داد؛ یعنی تا زمانی  که آنها باور نکرده اند مسیرش��ان درس��ت نبوده 
همچنان اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد و شاهد بهبود اوضاع در 

بریتانیا نخواهیم بود، حتی ممکن است اوضاع بدتر هم شود.
جانسون تا نفس های آخرش تالش کرد به قدرت بچسبد و  آن را 
رها نکند. او از خود، چهره یک دلقک را به جا گذاشت. صحبت هایش 

همیشه در نگاه مردم بی معنا بود. او حتی کاری کرد که پارلمان هم 
مشروعیت خود را در نگاه مردم از دست بدهد. جانسون همان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، فردی ناالیق بود که منجر به 
بدنامی کش��ورش ش��د. او حتی به منافع حزب خودش هم توجهی 
نداش��ت و به همین خاطر حت��ی در میان اعضای حزب خودش هم 

کسی طرفدارش نماند.
روز پنج��م جوالی بود ک��ه دو نفر از اعضای کابینه جانس��ون از 
سمت خود اس��تعفا کردند و او را تنها گذاشتند. سرنوشت جانسون 
همان زمان مشخص شد. او باید از سمت خود کناره گیری می کرد تا 
اوضاع از این بدتر نشود. نکته اینجاست که این دو فرد با رسوایی های 
بسیاری از سمت خود کناره گیری کردند. مصرف نوشیدنی های الکلی 
و تعرض جنس��ی، بخش��ی از ماجرایی بود که آنها درگیر آن ش��ده 
بودند. البته اعضای حزب و همچنین نخس��ت وزیر پیش��ین بریتانیا 
ابت��دا این جریان را نپذیرفتند، اما در نهایت ناچار ش��دند واقعیت را 
به گوش مردم برس��انند. آنها ابتدا تالش داشتند با حرف ها و ادعای 

دروغ ب��ه کار خود ادامه دهند، اما رس��وایی ها یک��ی پس از دیگری 
باعث ش��د شرایط برای آنها بدتر ش��ود. در نهایت همین رسوایی ها 
باعث ش��د عمر دولت به پایان برس��د. حاال حزب محافظه کار باید از 
شکست های جانسون درس بگیرد. یکی از مهمترین درس ها مربوط 
به شخصیت سیاسی است. جانسون به تمام رسوم معمول در دنیای 
سیاست پش��ت کرده بود و شخصیتی ناهنجار از خودش به نمایش 
می گذاشت. او نمی توانست تصمیم های منطقی و درست در شرایط 
حساس سیاسی بگیرد. همین امر باعث شد به مرور محبوبیتش را در 
میان طرفدارانش از دست بدهد. او جزییات را هم در دنیای سیاست 
به درستی در نظر نمی گرفت. در واقع، به سادگی جزییات را فراموش 
می کرد. همین امر باعث می شد رفتار منسجم و درستی نداشته باشد.
البت��ه او ن��کات مثبت��ی هم داش��ت. ب��رای مث��ال، او در دوران 
نخست وزیری خود توانست واکسن کرونا را خیلی زود به دست مردم 
برساند. همچنین در زمان جنگ روسیه و اوکراین خیلی زود موضع 
این کش��ور را مشخص کرد و با دفاع از اوکراین باعث شد طرفدارانی 

به دس��ت آورد، اما رس��وایی هایی که با حماقت خودش گریبانش را 
گرفتند، به قدری وحشتناک بود که حتی کارهای خوبش نتوانست 
آن را پوش��ش دهد. به این ترتیب، او مجبور ش��د از س��مت خود به 
عنوان نخس��ت وزیر بریتانیا خداحافظی کند. حاال محافظه کاران در 
بریتانیا باید خیلی سریع موضع خود را مشخص کنند. آنها ابتدا باید 
جانسون را بابت رسوایی هایی که به بار آورده، سرزنش کنند. سپس 
باید مس��یر خودشان را تغییر دهند. آنها باید به موقع واکنش نشان 
دهند؛ اقدامی که جانس��ون در آن ضعف داش��ت. اگر محافظه کاران 
واقعا می خواهند همچنان قدرت را در اختیار داش��ته باشند، باید به 
همه نشان دهند که مسیرشان از مسیر جانسون کامال جداست. تنها 
در این ش��رایط می توانند کمی امیدوار باشند که همچنان قدرت را 
حفظ خواهند کرد. هرچند جانسون به قدری حزب محافظه کار را در 
موضع ضعف قرار داده که فعال رقبای این حزب پیش��تاز هستند. به 
هر حال، جانس��ون همان کسی است که بریتانیا را دچار بحران های 

خطرناکی به ویژه در حوزه اقتصاد کرد.

خطر بوریس جانسون از سر بریتانیا برداشته شد
سقوط یک دلقک

لیز تراس جایگزین بوریس جانسون شد

احیای تاچریسم

31 راهکار قطعی کسب درآمد آنالین
بدون ش��ک برای هر فردی بس��یار مهم اس��ت که به س��طح درآمدی برسد که باعث ش��ود تا زندگی وی 
با رفاه موردنظر او همراه باش��د. در این رابطه س��والی اصلی این اس��ت که آیا در ش��رایط س��خت مالی قرار 
دارید و می خواهید که س��ریعا درآمد کس��ب کنید؟ در این زمینه اینترنت یک بستر بسیار مناسب محسوب 
می ش��ود که باعث خواهد ش��د تا بدون نیاز به ترک ش��غل فعلی خود، درآمد بیش��تری را داش��ته باشید. در 
ای��ن رابطه اگرچه راهکارهایی که قصد بررس��ی آنها را داریم نمی توانند برای ش��ما میلیون ه��ا دالر درآمد را 
به همراه داش��ته باش��د، با این حال برای هزینه هایی نظیر اقس��اط و یا پس انداز، کامال مناس��ب خواهد بود. 
در ای��ن زمینه ممکن اس��ت درگیر اقداماتی ش��وید که تنها زمان ش��ما را پر می کند و ابدا گزینه مناس��بی 
محسوب نخواهد شد. به همین خاطر در ادامه 31 راهکار قطعی کسب درآمد آنالین را بررسی خواهیم کرد...



فرصت امروز: قفل واردات خودرو در حالی از ماه آینده شکسته می شود 
که س��قف قیمتی خودروهای وارداتی 20 هزار یورو تعیین ش��ده اس��ت. 
البته اولویت با خودروهای زیر 10 هزار یورو خواهد بود که وزیر صمت از 
عبارت »خودروی اقتصادی« برای آن استفاده کرده است. صحبت های رضا 
فاطمی امین درباره تولید و واردات »خودروی اقتصادی« در حالی اس��ت 
که طبق تجربیات جهانی، اجرای چنین طرح هایی بدون توجه به ظرفیت 

شبکه تامین، هزینه واقعی تولید و سلیقه مشتریان امکان پذیر نیست.
فارغ از بحث واردات خودرو که قرار اس��ت صرف��ا در بورس کاال عرضه 
ش��وند، با احیای احتمالی برجام امکان مش��ارکت خارجی هم در صنعت 
خودروی کش��ور فراهم می شود. آخرین بار در س��ال های پایانی دهه 90 
ب��ود که با خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم ها، ش��رکای خارجی 
خودروس��ازان، بازار ای��ران را ترک کردند. طبیعی بود ک��ه در غیاب این 
مش��ارکت بین المللی و به دنبال خروج شرکای خارجی که متاسفانه هیچ 
خس��ارتی را هم نپرداختند، کیفیت خودروهای تولیدی دچار افت ش��ود. 
شرکت های موفق خودروسازی جهان بدون ارتباط بین المللی و مشارکت 
با خودروس��ازان خارجی نتوانسته اند به نتایج مطلوب برسند. وضعیت دو 
خودروس��از بزرگ کش��ور نیز این موضوع را تایید می کند. اگر دوره پیش 
از تحریم ها را با دوره تحریم ها مقایس��ه کنیم، می بینیم در دوره هایی که 
صنعت خودروی کشور دچار تحریم شده خودروسازان نتوانسته اند آنطور 
که باید به فعالیت بپردازند. افت تیراژ و کیفیت تولید را می توان مهمترین 
نش��انه دوران تحری��م در نظر گرف��ت؛ هرچن��د در دوران غیر تحریم نیز 
خودروسازان نتوانستند آنچنان که باید از ظرفیت مشارکت های بین المللی 
اس��تفاده کند. به نظر می رس��د دخالت دولت در صنعت خودرو و طراحی 
قوانین نامناسب باعث شده تا خودروسازان از جذب سرمایه گذاری خارجی 

عاجز بمانند.
چرا سرمایه خارجی به ایران نمی آید؟

صنعت خ��ودرو در دوران تحری��م برخالف وعده های دولت نتوانس��ت 
مس��تقال به تولید بپردازد و همچنان خأل همکاری با برندهای خارجی را 
حس می کن��د. البته بیم آن می رود چنانچه مج��ددا ابرهای تحریم کنار 
برود، باز هم صنعت خودرو با همان مش��کالتی مواجه شود که پیشتر در 
قرارداد با ش��رکای بین المللی با آنها مواجه بود. وجود این مشکالت باعث 
ش��ده تا صنعت خودرو نتواند از ظرفیت حداکثری ایجادشده از قرارداد با 
خودروس��ازان جهانی استفاده کند. بررسی قراردادهای منعقدشده پس از 
امضای توافق برجام در سال 94 نشان می دهد سیاست گذار خودرو تالش 
ک��رد از مس��یر قراردادها به صورت جوینت ونچر )مش��ارکت و همکاری( 
بخشی از ضعف ها نظیر انتقال دانش فنی ساخت و فروش محصول جدید، 
توس��عه محصول مشترک، صادرات و دستیابی به دانش بازاریابی و توسعه 
اندازه بازار خودروسازان داخلی را جبران کند. البته این اتفاق با وجود ایده 
اولیه چندان عملیاتی نشد و شرکای خارجی خودروسازان بیشتر به طمع 
در اختیار گرفتن بازار خودروی کشور پای قرارداد نشستند. دولتی بودن دو 

خودروساز بزرگ و حضور تمام قد سیاست گذار کالن در این صنعت نیز در 
این ارتباط بی تاثیر نبود. دولت به رغم داشتن سهام اندک در خودروسازی، 
ب��ه اعمال نظر در نح��وه اداره ایران خودرو و س��ایپا پرداخته و دامنه این 
دخالت ها تا حدی اس��ت که مدیران دو خودروس��از بزرگ مانند مدیران 
دولتی عزل و نصب می ش��وند. نگاهی به قراردادهای پس از برجام نش��ان 
می ده��د در حالی که صفی از خودروس��ازان بین المللی برای عقد قرارداد 
با دو خودروس��از بزرگ تشکیل ش��ده بود و نمونه ای از استقبال برندهای 
جهانی را در چهارمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران در سال 
95 شاهد بودیم، اما در نهایت قراردادها با اعمال نظر سیاست گذار کالن با 
دو خودروساز بزرگ فرانسوی یعنی پژو-سیتروئن و رنو )که سابقه همکاری 
با ایران خودرو و س��ایپا را داشتند( منعقد شد. البته با توجه به ادغام پژو-
سیتروئن با فیات- کرایسلر و تشکیل چهارمین خودروساز بزرگ دنیا تحت 
نام اس��تالنتیس، چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، احتمال 
بازگشت پژو-سیتروئن به بازار ایران ضعیف خواهد بود؛ زیرا این خودروساز 
فرانسوی برای حضور در ایران باید نظر شرکای ایتالیایی و آمریکایی خود 
را تامی��ن کند، اما رنو می تواند به بازار ایران بازگردد. البته صحبت هایی از 
شراکت برندهای چینی با ایران خودرو و سایپا با توجه به قرارداد 25 ساله 

ایران و چین نیز به گوش می رسد.
تبعات حضور دولت در صنعت خودرو

دولت نقش مهمی در انتخاب ش��رکای خارجی خودروسازان دارد و این 
موضوع موجب عدم تمایل برخی از شرکت ها به همکاری با ایران خودرو و 
سایپا شده است. البته نقش دولت فقط محدود به تعیین شرکای خارجی 
نیست و در مقطعی، ش��رکت های خودروساز را وادار به سرمایه گذاری در 
برخی از کشورهای همسو با ایران کرد. در پی این سرمایه گذاری ها، بخشی 
از نقدینگی خودروس��ازان به جای توس��عه سبد محصوالتی و یا صرف در 
بخش تحقیق و توس��عه به نوعی حبس شد. سرمایه گذاری ایران خودرو و 
سایپا در عراق، سوریه و ونزوئال نمونه بارزی از دخالت دولت در خودروسازی 
و اعمال قدرت در  نحوه  س��رمایه گذاری خودروس��ازان است. عدم انعقاد 
توافق نامه های تجاری مناسب از سوی دولت با کشورهای میزبان، اشکاالت 
ناظر بر نقل و انتقال پول، گشایش اعتبار و فروش اعتباری علی الخصوص 
در دوران تحریم ه��ای اقتصادی ایران، نبود ثبات سیاس��ی و اقتصادی در 
برخی از کشورها )عراق و سوریه(، باال بودن هزینه حمل ونقل و لجستیک 
برای انتقال CKD و SKD به کشورهای طرف همکاری و تاثیر تحریم ها 
بر آن، نبود زیرساخت های موردنیاز تولید در مقاصد صادراتی مانند چالش 
تامین برق در کش��ور سنگال و فقدان برنامه استراتژیک صادراتی از دیگر 

چالش های خودروسازان در این مسیر است.
البته در کنار دخالت دولت در تعیین ش��رکای بین المللی و ملزم کردن 
خودروسازان به س��رمایه گذاری در برخی کشورها، سیاست گذار کالن به 
واسطه تعیین قوانین و مقررات باعث شده تا صنعت خودروی کشور نتواند 
آنطور که باید و ش��اید از جذب سرمایه گذار خارجی سود ببرد. به عبارت 

بهتر می توان گفت که بوروکراس��ی اداری کش��ور در کنار قوانین سفت و 
س��خت برای حضور شرکت های بین المللی موجب ش��ده تا خودروسازان 
جهانی عطای س��رمایه گذاری مس��تقیم در ایران را به لقای آن ببخش��ند 
و حضور خود در بازار ایران را به همکاری با دو خودروس��از بزرگ کش��ور 
مح��دود کنند. حضور پررنگ دولت و مداخله در عزل و نصب مدیران این 
دو خودروساز باعث عدم تمایل بسیاری از شرکت ها نظیر بنز و فیات برای 
حضور در صنعت خودروی ایران ش��ده اس��ت. همچنین این عدم تمایل 
را باید در غیراقتصادی بودن س��رمایه گذاری در صنعت خودرو به واس��طه 
اشکاالت ناظر بر تنظیم گری دولت نیز دانست. نقطه پررنگ حضور دولت 
در تنظیم گ��ری بازار خودرو را می توان در اعمال قیمت گذاری دس��توری 
جس��ت وجو کرد، چنانکه دولت با دیکته قیمت به دو خودروس��از بزرگ 
اجازه نمی دهد تا آنها، محصوالت تولیدی خود را براس��اس مکانیزم عرضه 

و تقاضا به بازار عرضه کنند.
روند جذب سرمایه در ایران و جهان

آنطور که بازوی پژوهش��ی وزارت صمت در گزارش »تدوین نقش��ه راه 
ارتق��ای رقابت پذیری و توس��عه صنعت خودرو« آورده اس��ت، وجود بازار 
غیررقابت��ی به نفع دو خودروس��از بزرگ در نتیجه اعمال سیاس��ت های 
حمایتی دولت، نامناس��ب بودن ساختار تنظیم گری دولت علی الخصوص 
در قیمت گذاری و همچنین زیانده بودن خودروس��ازان در سال های اخیر 
از مهمترین علل غیراقتصادی بودن حضور سرمایه گذار خارجی در صنعت 
خودرو کشور است. البته نباید از یاد برد که عالوه بر قوانین سفت و سخت 
و س��نگ هایی که پیش پای س��رمایه گذار خارجی قرار می گیرد، شاهدیم 
که در ایران برخالف کش��ورهای دارای صنعت خودرو که به دنبال جذب 
س��رمایه گذار خارجی هستند، هیچ بسته تشویقی ارائه نمی شود. در همه 
کش��ورها تالش می شود با ارائه مش��وق هایی مانند معافیت ها و تسهیالت 
مالی، شرکت های بین المللی خودروساز را تشویق کنند تا در این کشورها 
س��رمایه گذاری کنن��د، اما در ایران اثری از این بس��ته های تش��ویقی در 

قراردادهای منعقدشده پیشین دیده نمی شود.
به عنوان نمونه، دولت هند برای آنکه پای برندهای مطرح خودروسازی 
به این کش��ور باز شود، به سمت حذف بوروکراسی های اضافی در صنعت 
خ��ودرو رف��ت و تالش کرد با ایجاد فضای جذاب و سیاس��ت های تجاری 
مناس��ب وارداتی و نظام تعرفه گذاری، قدم ه��ای رو به جلویی بردارد. این 
اقدامات دولت هند باعث شد تا عالوه بر شرکت های تویوتا و هیوندای که 
اجازه س��رمایه گذاری در بازار خودروی این کشور را دریافت کردند، برخی 
از شرکت های خارجی نیز شروع به سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان 
هندی کنند. در حال حاضر ش��رکت های خارجی نظیر بی ام و، فیات، رنو، 
نیس��ان، میتسوبیشی، داتسون، فورد، لندرور، جگوار، هوندا، مرسدس بنز، 
اسکودا و آئودی برای تولید و فروش محصوالت خود در بازار هند حاضرند. 
چین نیز از مسیر سرمایه گذاری خارجی توانست صنعت خودروی خود را 

متحول کند.

خودروسازی ایران چگونه از رقبای منطقه ای عقب ماند؟

الگوی مشارکت خارجی خودروسازان

قیمت نفت پس از رش��د 3درصدی که روز دوشنبه در پی توافق اوپک 
پالس برای کاهش 100 هزار بشکه ای تولید اکتبر رخ داد، در معامالت روز 
سه ش��نبه کاهش یافت. بدین ترتیب، بهای معامالت نفت برنت 33 سنت 
معادل 0.3 درصد کاهش یافت و به 95 دالر و 44 س��نت در هر بش��که 
رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به 89 دالر و 13 
سنت در هر بشکه رس��ید. اوپک به همراه روسیه در نشست روز دوشنبه 
برای کاهش تولید نفت در اکتبر به میزان مجموعا 100 هزار بشکه در روز 

به توافق رسیدند.
به گزارش رویترز، شاید بتوان گفت تصمیم تولیدکنندگان اوپک پالس 
ب��رای کاه��ش تولید به میزان 100 هزار بش��که در روز در اکتبر، احتماال 
هیچ تاثیری روی بازار واقعی ندارد. اگرچه تغییر جزئی اهداف تولید اوپک 
پالس، تاثی��ر بزرگی روی توازن عرضه و تقاض��ای جهانی نفت ندارد، اما 
تصمیمی که روز دوش��نبه اعالم داش��ت از این نظر قابل توجه اس��ت که 
نیت اوپک پالس برای دفاع از قیمت نفت را نش��ان می دهد. اوپک پالس 
که شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش شامل 
روسیه است، اعالم کرد افزایش 100 هزار بشکه در روز تولید در سپتامبر 
را معکوس می کند. هرچند این گروه به شکل واضح به سطح قیمت مورد 
ترجیحش اش��اره نکرده است، اما اقدامات اخیر و قبلی اوپک پالس نشان 

می دهد که قیمت باالی 90 دالر در هر بشکه، هدف این گروه است.
مشکل اوپک پالس این است که هدف گذاری برای چنین سطح قیمتی 
در ش��رایطی که اقتصاد جهانی تحت تاثیر قیمت باالی انرژی، در آستانه 

رکود قرار گرفته اس��ت، این ریس��ک را ایجاد می کند که تولیدکنندگان 
مجبور شوند برای دفاع از قیمت 50 دالر در مدت شش ماه پس از نابودی 
تقاضا، اقدامات جدی تری انجام دهند. تصمیم اوپک پالس احتماال براساس 
برآورد کمیته فنی این گروه گرفته ش��ده است که پیش بینی کرده است 
بازار امسال حدود 400 هزار بشکه در روز مازاد عرضه پیدا کرده و در سال 

2023 با کسری اندک 300 هزار بشکه در روز روبه رو می شود.
پیام سران اوپک پالس شامل شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان سعودی این بوده که بازار معامالت کاغذی به دلیل حجم اندک 
معامالت نوسانی بوده و روی کاهش تقاضایی حساب می کند که هنوز در 
بازار فیزیکی آش��کار نیست. این استدالل در شرایط فعلی می تواند معتبر 
باش��د، اما این ریسک وجود دارد که تا اواسط زمستان در نیمکره شمالی، 
اوض��اع به کلی فرق کند. اروپا تحت تاثیر صعود قیمت های انرژی پس از 
توقف عرضه گاز روس��یه از طریق خط لوله احتماال به س��وی رکود پیش 
می رود. افزایش قیمت گاز طبیعی و ال ان جی، روی قیمت زغال س��نگ 
حرارتی تاثیر گذاش��ته و آن را به رکورد باالیی رس��انده اس��ت. همچنین 
قیمت دیزل که عمدتا برای حمل و نقل استفاده می شود را باال نگه داشته 
زی��را برای تولید برق، قیمت رقابتی پیدا کرده اس��ت. افزایش قیمت برق 
روی صنای��ع انرژی بر در اروپا مانن��د کارخانه های ذوب فلزات تاثیر منفی 
گذاش��ته و باعث تعطیلی یا کاهش تولید آنها ش��ده اس��ت. این وضعیت 
در ماه ه��ای آینده که افزایش هزینه های انرژی به ش��رکت های کوچک و 

مصرف کنندگان منتقل می شود، بدتر خواهد شد.

تاثیر کامل تورم باال و افزایش نرخ های بهره معموال مدتی طول می کشد 
تا خود را نشان دهد. ریسک اقتصاد جهانی این است که همه عوامل منفی 
همزمان بروز کنند؛ به خصوص در فصل زمستان که تقاضا برای انرژی به 
اوج خود می رس��د. قیمت های نفت خام در دوره های قبلی رکود اقتصادی 
جهانی نزول کرده است و احتمال دارد این بار هم اتفاق مشابه تکرار شود. 
چنین اتفاقی، دفاع از یک س��طح قیمت نفت که با واقعیت های اقتصادی 
جدی��د همخوانی ندارد را برای اوپک پالس دش��وار می کند. در صورت به 
نتیجه رسیدن مذاکرات میان آمریکا و ایران برای احیای توافق هسته ای، 
نفت بیش��تری وارد بازار جهانی می شود که وضعیت را برای اوپک پالس 

پیچیده تر می کند.
فقط اروپا نیس��ت که در آن یک عالمت س��وال درخصوص تقاضا وجود 
دارد. قیمت های باالی انرژی به اقتصادهای آسیایی ضربه زده و به تصویر 
ضعیف چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، اضافه شده است. 
چین پس از قرنطینه های کووید-19 که اوایل امس��ال در شهرهای بزرگ 
وضع کرد، در تالش است به اقتصاد خود تحرک ببخشد و قرنطینه هفته 
گذشته شنزن و چنگدو، این دیدگاه را تقویت کرده که چین ممکن است 
کانون ضعیفی برای تقاضا برای نفت باشد. در مجموع، شرایط ماندن نفت 
در باالی 90 دالر در هر بش��که تا پایان س��ال دشوار می شود. این ریسک 
برای اوپک پالس وجود دارد که در صورت تالش برای نگه داشتن قیمت 
نفت در این سطح از طریق محدود کردن عرضه، باعث بروز رکود عمیق تر 

و طوالنی تری شود.

دفاع از نفت ۹0 دالری کار دست اوپک پالس می دهد

عقبگرد قیمت نفت

نگـــاه

بلومبرگ بررسی کرد
هند به چین بعدی تبدیل می شود؟

هند س��ومین قدرت اقتصادی جهان برمبنای ش��اخص برابری قدرت 
خرید و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان براس��اس ش��اخص تولید ناخالص 
داخلی اس��ت و یکی از ش��گفت انگیزترین رشدهای اقتصادی را در هزاره 
جدید میالدی تجربه کرده است، به طوری که با میانگین رشد اقتصادی 
ب��االی خود ت��ا پیش از ش��یوع کرونا به س��رعت به یک��ی از بزرگترین 
اقتصادهای جهان تبدیل شد. موفقیت باالی هند تا حد زیادی در گروی 
توسعه تجارت خارجی سرزمین هفتاد و دو ملت بوده و یکی از اسناد مهم 
برای درک چگونگی توسعه هند، سند سیاست تجارت خارجی این کشور 
پهناور آسیایی اس��ت. به همین دلیل است که از صادرات هند در مسیر 
چینی شدن یاد می شود و هند به عقیده اغلب تحلیلگران، پتانسیل تبدیل 
ش��دن به چین بعدی را داراس��ت. البته هند تا همین چند هفته پیش، 
شش��مین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رفت و در ابتدای ماه سپتامبر 
بود که از انگلستان پیشی گرفت و به رتبه پنجم جهان رسید. انگلستان 
هم به جایگاه ششمین اقتصاد بزرگ جهان سقوط کرد تا فشار بیشتری 
متوجه اقتصاد جزیره ش��ود، آن هم در این اثنا که دولت انگلستان تغییر 

کرده و لیز تراس جایگزین بوریس جانسون شده است.
بررس��ی ها نشان می دهد هند در یک سند 8 بندی که در سال  2015 
میالدی رونمایی کرد و در تمام س��ال های گذشته و حتی پس از شیوع 
کرون��ا نیز تمدید کرده اس��ت، یک محیط باثبات و پای��دار برای تجارت 
خارج��ی در ح��وزه کاال و خدمات و س��ازگار با قواعد س��ازمان تجارت  
جهانی پدید آورده اس��ت؛ س��ندی که با تکیه بر اصول حکمرانی خوب، 
عمده چش��م انداز آن متمرکز بر تسهیل تجارت با کوتاه کردن فرآیندها، 
بوروکراس��ی، هزینه       ها و زمان است. در واقع، بخش مهمی از هدف گذاری 
دهلی ش��امل تس��ریع و تس��هیل رویه       های قانونی اس��ت ک��ه با حذف 
بوروکراس��ی       های غیرضروری و الکترونیکی کردن خدمات در دستور کار 
سیاست گذار قرار گرفته است. آنچه در این میان قابل توجه است، برخط 
کردن فرآیندها در کنار ترخیص 24 س��اعته کاال در هفت روز هفته در 
این کشور است. در مجموع، واکاوی سیاست دهلی در حوزه تجارت نشان 
می دهد که سیاس��ت گذار فارغ از تنظیم س��ند چندوجهی برای تجارت 
داخلی، بر سیاست های مکمل در قالب معاهدات تجاری دو یا چندجانبه 

خارجی نیز تاکید کرده است.
در همی��ن زمینه، بلومبرگ در گزارش تازه خود از بازارهای جهانی، از 
بهبود جایگاه هند در میان تولیدکنندگان جهان خبر داده است. هند که 
به اعتقاد بسیاری، پتانسیل تبدیل ش��دن به چین بعدی را دارد، در بین 
پنج تامین            کننده برتر اقالم تزئینی کریس��مس به آمریکا قرار گرفته و در 
بازار صادرات پیشرفت کرده است. در آغاز  ماه سپتامبر بود که اعالم گذر 
هند از انگلستان برای قرار گرفتن در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان 
خبرساز شد. در همین حال انگلستان به رتبه ششم جهان سقوط کرد تا 
فشار بیشتری را متوجه لندن کند؛ چراکه دولت انگلیس در حال  حاضر 
با افزایش سرس��ام            آور هزینه های زندگی و مشکالت معیشتی گسترده            ای 
مواجه است. براساس مقادیر تعدیل شده برمبنای دالر، اندازه اقتصاد هند 
به صورت اسمی در سه  ماهه منتهی به مارس 854.7 میلیارد دالر برآورد 
ش��ده اس��ت؛ در حالی که مطابق همین گزارش، اندازه اقتصاد انگلستان 
816  میلیارد دالر بوده است. طبق پیش بینی            ها گفته می شود اقتصاد هند 
در سال جاری بیش از 7 درصد رشد خواهد کرد. تحلیلگران با رصد رشد 
شاخص های سهام داخلی در سه             ماهه اخیر سال 2022، شاهد صعود هند 
در ش��اخص بازارهای نوظهور ام            اس            اس            آی بوده که در حال حاضر پس از 
چین در رتبه دوم قرار گرفته             است. الکس کاپری، محقق بنیاد هنریچ در 
این باره می گوید: »تایوان، اتحادیه اروپا، ایاالت  متحده و ژاپن تقریبا همه 

مایلند نگاهی دوباره به هند داشته باشند.«
صادرکنندگان در سومین اقتصاد بزرگ آسیا شاهد افزایش قابل توجه 
س��فارش ها از آمریکا و اروپا بوده            اند که این تغییر بیش��تر در بخش های 
کم            هزینه و پرمش��غله            ای برای کارگران چون پوش��اک، صنایع دس��تی و 
کاالهای مصرفی غیرالکترونیکی دیده می ش��ود. جایگزینی زنجیره            های 
تامین از زمان جنگ تجاری آمریکا و چین در سال  2018 آغاز شده است. 
در آن زمان هند هیچ دس��تاورد قابل            توجهی در بازار نداشت. کشورهایی 
مانند ویتنام بخش اعظم سفارش            هایی را که پکن زمانی مسئول تامین آنها 
بود، برعهده گرفتند. هند در این مدت با سیاست هایی که در پیش گرفت، 
از مزیت نسبی آشکاری نسبت به فیلیپین برخوردار شد؛ چراکه خریداران 
جهانی تصمیم به تنوع بخشیدن مقاصد وارداتی خود در مواجهه با افزایش 
هزینه های نیروی کار و اختالالت ناش��ی از سیاست سختگیرانه چین در 
برنامه »کووید صفر« گرفته بودند. صادرات کاالهای هند در س��ال مالی 
منتهی به  ماه مارس به 420  میلیارد دالر رسیده است؛ در حالی که ارزش 
آن با صادرات س��االنه 3.36 تریلیون دالری چین قابل مقایسه نیست، اما 
تحلیلگران آن را نقطه ش��روع خوبی برای بزرگ ترین اقتصاد ش��به            قاره 

می            دانند که در حال  حاضر با بیشترین سرعت در حال رشد است.
سیذارت جین از مش��اوران اجرایی موسسه کرنی نیز این گونه توضیح 
می ده��د که ادام��ه جدایی راه چین از اقتصاد جهان��ی همراه با بهبودی 
پس از همه            گیری، فرصتی را برای هند فراهم می کند تا با سرمایه گذاری 
بلندمدت به بهبود موقعیت خود س��رعت بخش��د و بخش های »پیشرو« 
صنع��ت خود را در اولویت قرار دهد. طبق گزارش کرنی و مجمع جهانی 
اقتصاد، پیش بینی می ش��ود تا س��ال  2030، هند دارای بیشترین میزان 
نیروی کار فعال جهان باشد و بتواند ساالنه با رقمی بیش از 500  میلیارد 

دالر در اقتصاد جهانی نقش داشته باشد.
به عقیده جین، در بازار جرقه            های امید دیده می شود؛ صادرات هند در 
س��ال مالی 2022 به حدود 420  میلیارد دالر رسیده که بسیار بیشتر از 
مقادیر مش��ابه در سال های پیشین است. این امر توسط همکاری عوامل 
در خ��ارج از هن��د و همچنی��ن نیروهای داخلی صورت پذیرفته اس��ت. 
ش��رکت های صادراتی اعم از متوس��ط و بزرگ ش��اهد جهش 30 تا 40  
درصدی در میزان س��فارش های خود در سال مالی گذشته بوده            اند و این 
روند صعودی در س��ال مالی جاری منتهی به مارس 2023 مشهودتر نیز 

خواهد بود.
»ماتریس کلوزینگ« که در زمینه صادرات پوشاک با برندهای جهانی از 
جمله رالف لورن و تیمبرلند فعال است، از افزایش 45 درصدی سفارش ها 
در س��ال مالی گذشته در مقایسه با س��ال قبل از کووید خبر داده است. 
هرچن��د تحلیلگران هش��دار می دهند که با وجود رون��ق در بازار همواره 
س��قفی برای رش��د تولید در بازار مصرفی با ارزش            افزوده کم وجود دارد. 
پریانکا کیش��ور، اقتصاددان شاغل در اکسفورد می گوید: مشکالت بالقوه 
ریش��ه در مس��ائل مربوط به اجرای قراردادها، شفافیت مالیاتی و ... دارد. 
این موارد چالش جدی برای اهداف جاه            طلبانه تولید در هند است و باید 
به آن رسیدگی شود، تا این کشور بتواند به طور کامل از پتانسیل خود در 

قامت قطب تولید جهان استفاده کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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فرصت امروز: اصوال رشد اقتصادی هر کشوری از موتورهای سرمایه گذاری 
و بهره وری اقتصاد حاصل می ش��ود. براساس آمارها، میانگین بهره وری در 
اقتصاد ایران نزدیک به صفر اس��ت و س��وخت موتور سرمایه گذاری نیز به 
اتمام رس��یده و یا در حال تمام ش��دن است؛ کما اینکه در دهه 90 بیش 
از 96 میلی��ارد دالر پول از کش��ور خ��ارج ش��ده و در ازای آن، موجودی 
سرمایه ایران تنها 3 میلیارد دالر شارژ شده است. به همین دلیل است که 
اقتصاددانان از این دهه عموما با عنوان »دهه س��وخته« اقتصاد ایران یاد 
می کنند. مطابق آمارهایی که چندی پیش، معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق تهران از ابعاد مختلف موجودی س��رمایه منتشر کرد، ایران در اغلب 
سال های دهه گذشته با افول جدی حساب سرمایه مواجه بوده و در برخی 
از س��ال های این دهه حتی استهالک سرمایه از تشکیل آن سبقت گرفته 
است. شواهد نشان می دهد که خالص حساب سرمایه کشور در دهه 90 با 
نزول 93 میلیارد دالری روبه رو بوده و شاهد مثال این ادعا نیز رتبه نخست 
ایرانیان در خرید ملک در کشور ترکیه طی سال های اخیر است؛ حجمی 
عظیم از سرمایه گذاری احتیاطی که ناشی از بی ثباتی اقتصاد ایران در یک 

دهه گذشته بوده است.
آنطور که بازوی پژوهش��ی وزارت صمت در گ��زارش »تجزیه و تحلیل 
چالش   ه��ای س��رمایه گذاری در بخش   ه��ای صنعت، مع��دن و تجارت و 
راهکارهای رفع آن« برش��مرده است، 10 عامل در کاهش سرمایه گذاری 
در کش��ور موثر بوده اس��ت که از دو مس��یر داخلی و خارجی زمینه افت 
س��رمایه گذاری را فراه��م کرده   ان��د. طب��ق ارزیابی موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی، عوامل ده گانه ای که ضدسرمایه گذاری عمل کرده اند 
به ترتیب شامل »قاچاق«، »دامپینگ«، »تحریم« و »بی توجهی به جذب 
س��رمایه گذاری خارج��ی« و همچنین »ضعف سیاس��ت پولی«، »فضای 
کس��ب وکار نامساعد«،    »ضعف سیاس��ت مالی«،    »ضعف سیاست ارزی«، 

»ضعف سیاست تجاری« و »دولتی بودن اقتصاد« هستند.
12 ویژگی مهم اقتصاد ایران

اقتصاددانان، تش��کیل س��رمایه را موتور رش��د اقتصادی می دانند و هر 
زمان که رش��د تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می توان پیش بینی 
کرد که در س��ال های بعد رش��د اقتصادی نیز صفر یا منفی شود. به نظر 
می رسد 10 مانع در جذب سرمایه گذاری در کشور دخیل است که شامل 
»قاچ��اق«، »دامپینگ«، »تحریم«، »بی توجهی به جذب س��رمایه گذاری 
خارجی«، »ضعف سیاست پولی«، »فضای کسب وکار نامساعد«،     »ضعف 
سیاس��ت مالی«،  »ضعف سیاس��ت ارزی«، »ضعف سیاس��ت تجاری« و 
»دولتی بودن اقتصاد« می شود. همچنین پنج عامل از درون بخش تولید 
بر فرآیند سرمایه گذاری تاثیر می گذارد که شامل »نرخ بهره«، »نرخ تورم«، 
»مالکیت«، »تس��هیالت« و »نرخ س��ود مورد انتظار« است. طبق ارزیابی 
بازوی پژوهشی وزارت صمت، مهمترین راه هایی که دولت می   تواند از طریق 

آنها به تحریک سرمایه گذاری بپردازد، شامل هشت مسیر مختلف است که 
»کاهش نرخ سود تسهیالت«، »کنترل نوسانات نرخ ارز و هجینگ ارزی«، 
»برنامه   ریزی برای توسعه سرمایه گذاری رقابت   پذیر«، »تدوین برنامه   های 
منسجم در راستای مشارکت عمومی-دولتی«، »واگذاری طرح   های عمرانی 
نیمه   تمام«، »راه   اندازی صندوق پروژه ارزی برای طرح   های با رقابت   پذیری 
باال«، »تبدیل تجارت به سرمایه گذاری« و نیز »افزایش هزینه   های عمرانی 

و خریدهای دولت« را دربر می گیرد.
موسسه مطالعات و پژوهش   های بازرگانی در این گزارش در کنار عوامل 
کاهنده انگیزه س��رمایه گذاری در کش��ور و محرک   های تشکیل سرمایه، 
تحلیل��ی امروزی از اقتص��اد ایران ارائه کرده و 12 ویژگی اقتصاد کش��ور 
در ح��ال حاضر را به ترتیب در »عقب افتادگی اقتصادی ایران نس��بت به 
اندازه پیش بینی شده در افق 1404«،    »بزرگ شدن اندازه اقتصاد کشورهای 
گروه هدف بیش از اندازه پیش بینی شده در افق 1404«، »رشد تصاعدی 
نقدینگ��ی«، »دورقمی ب��ودن تورم«،    »نرخ باالی بی��کاری«، »عزیمت به 
سمت حذف طبقه متوسط«،    »کاهش شفافیت اقتصادی«، »سیستماتیک 
شدن فساد«، »ایجاد جریان فرسایش اجتماعی«،    »حجیم و سنگین شدن 
دول��ت«، »فقدان بخش خصوصی توانمند« و »فقدان برنامه اجرایی برای 
ارتقای مش��ارکت مردم در اقتصاد« برش��مرده اس��ت. همچنین تحریم و 
کاهش درآمدهای ارزی نیز اثرات شدیدی بر سرمایه گذاری صنعتی کشور 
داش��ته و کاهش دسترسی کشور به گشایش ارزی )LC( و کاهش میزان 
خرید ماشین   آالت توسط شرکت ها در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی پدید 
آمده که بدون توجه به آنها، امکان سیاس��ت گذاری درس��ت برای اقتصاد 

ایران وجود ندارد.
این گزارش با اشاره به باالرفتن حجم و ابعاد دولت در اقتصاد و اثر منفی 
ورود گروه   های شبه دولتی بر توسعه صنعتی کشور می گوید که بدون رفع 
چهار چالش جدی نمی   توان امید چندانی به تقویت تشکیل سرمایه و رشد 
تولید صنعتی داشت. به جز »بخش شبه دولتی و بخش عمومی مستقل و 
موازی با دولت«، »وجود عرصه   های بزرگ انحصاری و نیمه انحصاری برای 
دولت«، »برداشت عظیم بنگاه   ها و شرکت های دولتی از ظرفیت   های پولی 
و مالی کشور« در کنار »افزایش بدهی   های دولت به سیستم بانکی کشور« 
از جمله مواردی هس��تند که انگیزه تقویت س��رمایه گذاری در بخش   های 

مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش صنعت را تحلیل می   برند.
فرمول جذب سرمایه خارجی

بازوی پژوهش��ی وزارت صم��ت در ادامه این گزارش می نویس��د: برای 
سیاس��ت گذاری درس��ت جه��ت افزای��ش س��رمایه گذاری در اقتصاد و 
صنعت، الزم اس��ت به 9 نکته مختلف توجه ش��ود. »لزوم دوری از تحلیل 
غیرواقع��ی از وضع موجود کش��ور به  عنوان ورودی ب��رای برنامه   ریزی به 
 منظور س��رمایه گذاری«، »توجه ب��ه فقدان رابطه نظام   مند بین س��طوح 

اسناد باالدستی و پایین دس��تی برنامه«، »توجه به اشتباهاتی نظیر تقدم 
گذش��ته   نگری بر آینده   نگری در سیاست گذاری   ها«، »حل و فصل معضلی 
همچ��ون حجم ب��االی اقتصاد غیررس��می«، »توجه به چرایی سیاس��ی 
ش��دن طرح   های عمرانی«، »توجه به چرایی ط��ول عمر باالی طرح   های 
سرمایه گذاری«، »حل معضل نرخ بازده پایین طرح   های سرمایه گذاری«، 
»یافتن راهکار برای چالش بازگشت دیرهنگام طرح   های سرمایه گذاری به 
چرخ��ه تولید ملی« در کنار »توجه به اثر عدم تفکیک اهداف کوتاه، میان 
و بلندمدت برای سرمایه گذاری در بخش   های مختلف اقتصادی« از جمله 
مواردی اس��ت که به عنوان الزامات سیاس��ت گذاری درست بر آن تاکید 

شده است.
این گزارش سپس توصیه می کند که با توجه به انتظار روند کاهشی نرخ 
تورم در کشور، سیاست   های مرتبط با کاهش نرخ سود تسهیالت می   تواند 
محرک مهمی برای توس��عه س��رمایه گذاری بخش   های صنعت، معدن و 
تجارت باشد. با توجه به نقش قابل توجه نرخ ارز بر سرمایه گذاری صنعتی 
از طریق واردات کاالهای سرمایه ای و هزینه تولید، یکی از اقدامات ضروری 
در این حوزه، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از طریق راه   اندازی بازار آتی 
ارز خواهد بود )با توجه به افزایش سهم غیردولتی   ها در عرضه ارز این امر 
امکان   پذیر خواهد بود(. البته نوس��انات ن��رخ ارز در قانون رفع موانع تولید 
کنترل ش��ده؛ ولی هنوز اجرا نشده است. همچنین افزایش سرمایه گذاری 
در بخش   های صنعت، معدن و تجارت باید به   نحوی باشد که بیشترین تاثیر 
را بر رش��د اقتصادی از یکس��و و نیز ارتقای رقابت   پذیری داشته باشد. در 
این خصوص، تدوین سند توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت   های داخلی 

و خارجی از مهمترین اقداماتی است که می   تواند مورد توجه قرار گیرد.
همچنین به    دالیل مختلفی نظی��ر باالبودن هزینه، طوالنی بودن مدت 
بازگش��ت س��رمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانی��ن و مقررات از 
بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت ها برعهده بخش عمومی یا همان دولت 
و س��ازمان های دولتی و عمومی بوده اس��ت. از طرف��ی بخش دولتی نیز 
بدون کمک بخش خصوصی نمی   تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات 
زیربنایی و زیرس��اخت   ها بپردازد، بنابراین بهترین حالت برای ایجاد بهینه 
زیرساخت   ها و تاسیسات زیربنایی، استفاده از تمام تخصص   ها در بخش های 
عمومی و خصوصی، اس��تفاده از حمایت های قانون��ی بخش عمومی و از 
همه مهمتر، منابع مالی در هر دو بخش اس��ت. برای همین امر به ایجاد 
و توسعه س��رمایه گذاری در کشور با مدل »مشارکت عمومی-خصوصی« 
می   توان از طریق قراردادها کمک کرد؛ به این صورت که دولت بخش��ی از 
تامین مالی در زیرساخت   ها را فراهم کند تا ضمن ایجاد انگیزه برای ورود 
بخش خصوصی در فعالیت های زیرساختی و ایجاد سرمایه گذاری جدید، 
انگیزه ایجاد سرمایه گذاری جدید در سایر صنایع مرتبط با زیرساخت   های 

مربوطه افزایش    یابد.

موتور رشد اقتصادی چگونه روشن می شود؟

10 چالش جذب سرمایه

با اتصال سیس��تم پرداخت میر و شتاب این دو درگاه به یکدیگر متصل 
می ش��وند و با امکان برق��راری تراکنش های مالی بین دو کش��ور ایران و 
روسیه، ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد. به گزارش 
ایِبنا، وزیر امور خارجه روسیه هفته گذشته در نشست خبری پس از گفتگو 
با همتای ایرانی خود »حسین امیر عبداللهیان«، از اتصال سیستم پرداخت 
ایران و روس��یه خبر داد و گفت: سیس��تم پرداخت میر روس��یه به زودی 
با س��امانه ایرانی شتاب متصل خواهد ش��د. به گفته وزیرخارجه روسیه، 
مذاکرات اساس��ی در س��طح بانک های مرکزی در مورد اتصال و استفاده 
متقابل از سامانه میر روسیه و سامانه شتاب در ایران در حال انجام است.

با اتصال سیس��تم پرداخت میر و شتاب این دو درگاه به یکدیگر متصل 
می ش��وند و با امکان برق��راری تراکنش های مالی بین دو کش��ور ایران و 
روسیه، ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد و به راحتی 
امکان استفاده از حساب بانکی بین دو کشور وجود خواهد داشت. این کار 
به ارتقای سیستم پرداخت و همچنین تسهیل روابط اقتصادی و مالی بین 
دو کش��ور کمک می کند. در سال های اخیر و به دلیل تحریم بانک های 
کش��ور، امکان استفاده از کارت و حساب بانکی ایرانی در کشور های دیگر 
وجود نداش��ت و حتی در کشورهای همس��ایه مثل ترکیه به دلیل وجود 
محدودیت امکان جا به جایی پول بین بانک های ایرانی و بانک های ترکیه، 
مردم مجبور به مراجعه به شعب بانک های ایرانی و یا استفاده از کارتخوان 

ایرانی در این کشورها می شدند که محدودیت هایی را به همراه دارد.
اما با اتصال سیس��تم پرداخت میر و شتاب، به راحتی امکان استفاده از 
کارت های بانکی ایرانی متصل به ش��بکه پرداخت شتاب در کشور روسیه 
وجود خواهد داشت، دیگر نیازی به افتتاح حساب خارجی و یا مراجعه به 
ش��عبه بانک های ایرانی نیست و به راحتی می توان با حساب و کارت های 

ایرانی در پایانه های فروش��گاهی، خودپردازها و بانک های روسیه عملیات 
پرداخت را انجام داد. عکس این عملیات هم ممکن می ش��ود یعنی مردم 
روسیه در ایران می توانند از حساب های متصل به شبکه میر خود به راحتی 
استفاده کنند. این می تواند نقطه شروعی برای پایان محدودیت های انتقال 
وجه و پرداخت در کش��ورهای دیگر به وسیله حس��اب های ایرانی باشد. 
اقدامی که موجب تسهیل انتقال وجه، تقویت روابط اقتصادی و توریستی، 
هزین��ه پایین تر انتقال پول و ایجاد تحولی در روابط پولی و بانکی بین دو 

کشور ایران و روسیه می شود.
این توافقات در نتیجه توافقات قبلی در س��فر رئیس کل بانک مرکزی 
به روسیه برای توسعه روابط اقتصادی بود که در توافقات اشاره به توسعه 
همکاری ه��ای مالی و بانکی دو کش��ور و اس��تفاده از ارزه��ای ملی برای 
مبادالت، تعریف سیستم پیام رسان بانکی بین دو کشور به  منظور تسهیل 
روابط اقتصادی داشت. به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، 
در جریان این س��فر، ایجاد بس��ترهای مالی، یکی از مهم ترین محورهای 
توس��عه اقتصادی به ش��مار می رود و ه��م اکنون ایران ب��رای جایگزینی 
سوئیفت، از س��امانه های پیام رس��ان بین بانکی بومی استفاده می کند و 
روس��یه نیز پیام رس��ان های بومی و مالی خود را دارد که می تواند مبنایی 

برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد. 
با اتصال شبکه های پرداخت میر و شتاب اولین گام برای توسعه روابط 
اقتصادی و کاهش نقش دالر در مبادالت تجاری دو جانبه ایران و روسیه 
برداشته می شود و در آینده ای نزدیک می توانیم شاهد رشد بیش تر تجارت 
بین دو کش��ور و با آغ��از مبادالت تجاری با پول ملی دو کش��ور و حذف 
پول س��وم، بازرگانان دو کشور از ش��رایط مساعدی برای مبادالت تجاری 

برخوردار شوند. 

پایه گذاری این اتفاق در راه اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی 
انجام ش��د که به گفته امیر هامونی مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران، راه 
اندازی نماد روبل ریال در بازار متش��کل ارزی، ش��روعی برای یک فرآیند 
معامالت مستقیم ریال با روبل استصادرکنندگان ایرانی که به کشور روسیه 
و کشورهای CIS صادرات دارند، می توانند ارز )روبل( حاصل از صادراتشان 
را در بازار به نرخ توافقی به مصارف ارز خدماتی، برسانند. حاال و با اتصال 
شبکه پرداخت میر و شتاب در آینده ای نزدیک، دیگر حتی نیاز به تبدیل 
ریال به روبل و بلعکس هم برای اس��تفاده تجاری وجود نخواهد داش��ت و 
دارن��دگان این دو ارز می توانند از خدمات پرداخت در دو کش��ور بهره مند 

شوند. 
توافقات پولی و بانکی میان ایران و روس��یه در حالی انجام می ش��ود که 
کشور روس��یه به دلیل جنگ اوکراین با تحریم های شدیدی مواجه شده 
و عمال در تجارت خارجی با کش��ورهای مختلف به مش��کل خورده است 
و این فرصتی برای توس��عه روابط تجاری با روس��یه به ایران می دهد تا با 
افزایش س��طح صادرات خود از این فرصت به دس��ت آمده کمال استفاده 
را بکند و س��هم خود را از بازار 230 میلیارد دالری روس��یه بیش تر کند، 
حجم صادرات ایران به روسیه که در سال گذشته با رشدی 100 درصدی 
برای نخستین بار در طول  تاریخ روابط  دو کشور به 4 میلیارد دالر رسید 
و قرار است  در دوره  کوتاه مدت دو ساله به 8 میلیارد دالر و در چشم انداز 
میان مدت به  15 میلیارد دالر برسد که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف 
تسهیل امور بانکی و مالی است  به عالوه ایران و روسیه در تحریم از غرب 
با هم اش��تراک دارند و می توانند با توسعه روابط اقتصادی و پولی و بانکی 
از فرص��ت همکاری ب��رای دور زدن هر چه بیش تر تحریمهای بین المللی 

استفاده کنند.

شبکه های پرداخت میر و شتاب به زودی متصل می شوند

همکاری میر و شتاب علیه دالر

بانکنامه

سکه در آستانه کانال 14 میلیون تومان
سکه ۵0 هزار تومان گران شد 

قیمت س��که طرح جدید با 50 هزار تومان افزایش در روز سه ش��نبه به 
13  میلیون و 900 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
با قیمت 13 میلیون و 250 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که 
8 میلیون تومان، ربع  س��که 5 میلیون تومان و س��که یک گرمی 3 میلیون 
توم��ان قیم��ت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گ��رم طالی 18 عیار به یک 
میلیون و 277 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 5 میلیون و 532 
هزار تومان شد. قیمت اونس جهانی طال نیز به یک  هزار و 711 دالر و 89 
س��نت رس��ید. همچنین هر دالر در صرافی های بانکی با 15 تومان کاهش 
قیمت در روز گذشته با نرخ 28 هزار و 572 تومان به فروش رسید. هر یورو 
نی��ز در این صرافی ها ب��ا 292 تومان افزایش قیمت با نرخ 28 هزار و 582 
تومان معامله ش��د. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 28 هزار 

و 287 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 297 تومان اعالم شد.

با اعالم بانک مرکزی
تعداد بانک های فروشنده ارز اربعین زیاد شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای 16 بانک دیگر را به ارائه خدمات ارز اربعین 
ب��ه متقاضیان مکلف کرد. طبق اعالم بانک مرکزی، در راس��تای تس��هیل 
ش��رایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی 
)ع( س��ال جاری، بانک های کش��اورزی، رفاه کارگران               ، مس��کن               ، کارآفرین               ، 
پارسیان               ، اقتصاد نوین               ، سامان               ، پاسارگاد،         سرمایه               ، پست بانک، سینا               ، توسعه 
تعاون               ، خاورمیانه               ، ش��هر، دی               ، گردش��گری           مکلف ش��دند تا از طریق کلیه 
ش��عب ارزی خود در کشور با اولویت تهران و کالنشهرها ترتیبات تأمین و 

پرداخت ارز به زائرین گرامی را انجام دهند.
گفتنی اس��ت پیش از این پنج بانک ملی ایران، سپه، ملت تجارت و صادرات 
و صرافی ه��ای مج��از مکلف به فروش ارز در س��رفصل ارز زیارتی اربعین بودند. 
خاطرنشان می شود بانک های عامل و صرافی های مجاز، مکلفند نسبت به پرداخت 
ارز اربعین به میزان هر متقاضی 100 دالر به نرخ توافقی اقدام کنند، همچنین 
در صورت تأمین دینار موردنیاز از محل منابع تجهیز شده، صرافی ها و بانک های 
عامل می توانند به جای 100 دالر نسبت به پرداخت 150 هزار دینار عراق به نرخ 
توافقی به متقاضیان اقدام کنند. یادآور می شود، فروش ارز بابت سرفصل زیارتی 
اربعین حسینی )ع( هیچ گونه محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری 
برای متقاضیان ایجاد نمی کند. در همین حال، زائران اربعین می توانند با مراجعه 
به سامانه سماح نس��بت به دریافت تسهیالت قرض الحسنه اربعین اقدام کنند. 
بر این اس��اس و به گفته وزیر اقتصاد این تس��هیالت دو تا سه روز بعد از خروج 
از مرز به حس��اب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. سیداحسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد اعالم کرد که زائران سرپرس��ت خانواری که یارانه دریافت می کنند، پس 
از درخواس��ت این تسهیالت در س��امانه حج و زیارت )سماح( در صورتی که از 
مرزهای زمینی خارج شوند، مبلغ این تسهیالت به صورت خودکار و بدون نیاز به 
مراجعه به بانک ها به حساب یارانه آنها واریز شده و با اقساط یکساله از یارانه آنها 
کس��ر خواهد شد. درباره زائرانی که سرپرست خانوار نیستند، امکان بهره مندی 
از این تس��هیالت با رضایت سرپرس��ت خانوار فراهم خواهد شد. بر این اساس، 
میزان این تسهیالت را برای سرپرست خانوار 3 میلیون تومان، سرپرست خانوار 
همراه با یک نفر از اعضای خانوار تحت پوشش او، 4 میلیون تومان و سرپرست 
خانوار و دو نفر یا بیشتر از اعضای خانوار تحت پوشش او  5 میلیون تومان است. 
تسهیالت فقط به سرپرستان خانوار یارانه بگیری تعلق خواهد گرفت که خود و 
افراد زیرمجموعه در س��امانه سماح ثبت نام کرده و نسبت به خروج از کشور تا 
تاریخ 26 ش��هریور به صورت زمینی با هدف زی��ارت عتبات عالیات اقدام کرده 
باشند. ضروری است سرپرستان خانوار نسبت به انتخاب بانک عاملی که یارانه به 
حساب مربوطه در آن بانک واریز می شود، اقدام کنند. همچنین با توجه به اینکه 
کلیه فرآیندهای مربوط به پرداخت تسهیالت به صورت سیستمی انجام می شود، 
متقاضیان از مراجعه حضوری به بانک های عامل خودداری کنند. متقاضیان باید 
توجه داشته باشند که برای دریافت این تسهیالت نیاز به حضور در بانک ها نیست 
و این تس��هیالت در صورت ثبت درخواست در سامانه سماح به صورت خودکار 
به زائران تعلق گرفته و در حساب یارانه آنها واریز می شود. بنابراین افراد در ابتدا 
باید به سامانه سماح به نشانی WWW.SAMAH.HAJ.IR  مراجعه کرده و 

گزینه درخواست تسهیالت را انتخاب کنند.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
نقشه راه ماموریت دهگانه بانک مرکزی

یک کارش��ناس اقتصادی، توس��عه دامنه وثایق بانکی را یکی از بهترین 
ماموریت های رئیس جمهوری به بانک مرکزی اعالم و پیش��نهادهایی برای 
رسیدن به این ماموریت ها مطرح کرد. علی سعدوندی درباره ماموریت های 
تعیین ش��ده بان��ک مرکزی از س��وی رئیس جمه��وری به ایس��نا، گفت: 
ماموریت هایی که از س��وی رئی��س جمهوری به بانک مرکزی داده ش��ده 
است، مواردی هستند که حتما باید اجرا شوند، اما در زمینه تامین سرمایه 
گ��ردش واحدهای تولیدی بای��د این موضوع مورد نظارت ق��رار بگیرد که 
منابع بانکی در اختیار رش��د ظرفیت تولید قرار بگیرد نه در اختیار احتکار 
و افزایش موجودی انبارها. او یکی از دالیل رشد باالی نقدینگی را ناترازی 
نظام بودجه ریزی و شبکه بانکی کشور دانست و گفت: مواردی برای اصالح 
این دو ناترازی انجام ش��ده اما ضمانت اجرا نداش��ته است زیرا نمی توان با 
دس��تور، اقتص��اد را اداره کرد بلکه باید برنامه مدون��ی برای کنترل تورم و 
نقدینگی داش��ت. زمان��ی که هدف بانک مرکزی برای رش��د نقدینگی 30 
درصد اس��ت، نمی ت��وان امیدوار بود که این متغیر کنترل ش��ود، بلکه نرخ 
رش��د نقدینگی باید به سرعت به زیر 10 درصد برسد.  سعدوندی با اشاره 
ب��ه تقویت ارزش پول مل��ی به عنوان یک��ی از ماموریت های محوله رئیس 
جمهوری ب��ه بانک مرکزی، افزود: این ماموریت نباید به معنای س��رکوب 
نرخ ارز باش��د زیرا س��الیان س��ال این موضوع اجرا می شود و تبعات منفی 
برای رشد اقتصادی و اشتغال داشته است. بنابراین برای تقویت ارزش پول 
مل��ی باید نرخ ارز مقداری از نرخ تعادلی باالتر باش��د.  وی اصالح ناترازی 
بانک ها را اقدام درستی دانست و ادامه داد: اصالح ناترازی بانک ها نباید به 
صورت دستوری انجام شود بلکه باید این اصالح به صورت تقویت نظارت بر 
بانک ها صورت بگیرد.  این کارشناس، اصالح سبد ارزی متناسب با نیازهای 
سرمایه گذاری را نیز مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه، باید به این 
سمت حرکت کنیم تا پیمان های دوجانبه یا چندجانبه با طرف های تجاری 
خود داشته باشیم و از طریق پول ملی آنها نه فقط دالر به مراودات تجاری 
بپردازیم. بنابراین  به جای تقویت س��امانه های نظارتی بر نظام بانکی، باید 
نظارت بانکی تقویت ش��ود زیرا در حال حاضر س��امانه های نظارتی زیادی 
داریم که این سامانه ها فقط اطالعات ویژه در اختیار کاربران قرار می دهد و 

رانت اطالعاتی ایجاد می کند و نظارت را تقویت نکرده است.
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قیمت هر متر خانه در تهران به 42 میلیون تومان رسید
بورس بازی مسکن در شهرهای اقماری

طبق اعالم بانک مرکزی، در مردادماه امس��ال متوسط قیمت یک متر 
مربع مسکن در شهر تهران، 42 میلیون و 730 هزار تومان بوده که نسبت 
به ماه قبل و مدت مش��ابه س��ال قبل به ترتی��ب 2.5 درصد و 38 درصد 

افزایش یافته است.
گزارش تحوالت بازار مس��کن شهر تهران از سوی بانک مرکزی منتشر 
شد که نشان می دهد قیمت هر متر خانه در پایتخت به 42 میلیون و 730 
هزار تومان رس��یده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
2.5 درص��د و 38 درصد افزایش دارد. تعداد معامالت مس��کن در این ماه 
حدود 7.8 هزار فقره بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به 
ترتیب 24 درصد کاهش و 42.3 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین 
بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله ش��ده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
28.9 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است 
که در میان مناطق بیست ودو گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه 
80 میلیون و 540 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 20 میلیون 
و 80 ه��زار تومان در منطقه 18 بوده که هر ی��ک از آنها با افزایش 24.8 

درصدی در منطقه یک و 39.4 درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک 
مترمربع بنا در مردادماه امسال حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در 
دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 11.6 
درصد بیشترین س��هم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
دادند و دامنه قیمتی 25 تا 30 و 35 تا 40 میلیون تومان با 11.5 درصد 
و 10.3 درصد س��هم در رتبه بعدی قرار دارد. از س��وی دیگر، در مردادماه 
امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده براساس ارزش 
هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد 
ت��ا یک میلی��ارد و 500 میلیون توم��ان با اختصاص س��هم 13.8 درصد 
بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند. همچنین توزیع معامالت 
انجام شده مسکن براساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که 
منطقه 5 با 15 درصد از کل معامالت، بیشترین سهم معامالت شهر تهران 

را به خود اختصاص داده است.
بررس��ی شاخص کرایه مسکن اجاری در ش��هر تهران و در کل مناطق 
ش��هری در مردادماه امس��ال نشان دهنده رش��دی 45.2 درصدی و 50.6 
درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. رشد ماهانه شاخص مزبور 
در مردادماه در ش��هر تهران و کل مناطق ش��هری به ترتیب 4.6 درصد و 

4.7 درصد است.
یک کارشناس بازار مس��کن درباره سمت و سوی این بازار می گوید: به 
دلیل کم کاری در ساخت وساز طی دوره های گذشته و رشد قیمت مسکن و 
اجاره بها، سرریز جمعیت مهاجر تهران به شهرهای اطراف منتقل شده اند و 
فشار تقاضا برای اجاره و خرید خانه به ایجاد پدیده بورس بازی در شهرهای 
اقماری انجامیده است. عباس زینعلی با بیان اینکه متقاضیان مصرفی قید 
خرید مسکن را زده اند، به ایسنا گفت: مسائل سیاسی در ایران همواره بر 
روی اقتصاد اثر می گ��ذارد؛  زیرا جامعه عادت کرده که در برابر موضوعات 
سیاس��ی عکس العمل نشان دهد. بازار مس��کن هم از این قاعده مستثنی 
نیس��ت، اما به طور کلی فاصله ای که بین متوسط زندگی و سطح عمومی 
قیمت ها به وجود آمده روی قیمت مسکن شدیدترین تاثیر را ایجاد کرده 
اس��ت. به نوعی می توان گفت متقاضیان مصرفی مسکن این ذهنیت که 
خانه ای خریداری کنند را از خود دور کرده اند و بعضا می گویند دس��تمان 
به مسکن حداقلی هم نمی رسد. خیلی در این بازار نقشی ندارند. بنابراین 
فقط صاحبان سرمایه به قصد سود یا حفظ ارزش دارایی اقدام به خرید و 
فروش مسکن می کنند. او با بیان اینکه پس از رشد قیمت مسکن، اجاره 
بها نیز دچار افزایش ش��ده است، افزود: به دلیل رشد بازار اجاره می بینیم 
که بسیاری از خانه های بزرگ متراژ شهر تهران خالی از سکنه شده اند؛ زیرا 
در مناطق متوس��ط تهران نرخ رهن کامل، میلیاردی شده است. بنابراین 
اقشار متوسط به سمت مناطق پایین شهر و گروه های کم درآمد به سمت 
اطراف شهر که نرخ اجاره با منابع خودشان همخوانی بیشتری دارد رفته اند.

زینعلی تاکید کرد: در س��ال های اخیر ترافیک بعدازظهرهای تهران در 
بزرگراه های حکیم و همت تش��دید ش��ده که گویای حرکت جمعیت به 
سمت شهرهای شرقی و غربی استان تهران است. البته جمعیت شهر تهران 
هم کم نشده و در واقع یک انتقال جمعیتی صورت گرفته است. تهران در 
دهه های گذشته با یک مهاجرپذیری سنگین مواجه بوده است که اثراتش 
در دو س��ه سال اخیر به شکل فش��ار به بازار مسکن پایتخت و شهرهای 
اقماری خود را نش��ان می دهد. االن در ش��هرهای اط��راف هم بورس بازی 

مسکن ایجاد شده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: روند قیمت ها در بازار س��هام نش��ان می ده��د این بازار با 
حرکت در مدار نزولی قصد ندارد فعال اوج بگیرد. بازار س��هام در حالی در 
آس��تانه ورود به نیمه  دوم 1401 است که سهامداران هم اکنون امیدواری 
چندانی به تاالر شیشه ای ندارند. این وضعیت از اواسط اردیبهشت گریبان 
فعاالن بورسی را گرفته، به  طوری که حتی به  رغم انتظارات اولیه از انتشار 
گزارش اولین فصل سال،  بازار نتوانست روند معامالتی توفانی که از ابتدای 
س��ال  در  پیش گرفته بود را ادامه دهد. تکرار این شرایط در دومین فصل 

سال  نیز نگرانی کارشناسان بازار سرمایه را به  دنبال داشته است.
از هفته های آینده س��امانه کدال ش��اهد انتش��ار گزارش فصل تابستان 
و عملکرد ش��ش ماهه بنگاه های بورس��ی خواهد بود؛ ح��ال باید دید چه 
تغییرات��ی در کارنامه ش��رکت ها ثبت خواهد ش��د. برآورد کارشناس��ان 
نش��ان می  دهد تغییر مسیر س��رمایه گذاری در بازار سهام به روشنی قابل 
 رویت خواهد بود. آنطور که به  نظر می رس��د ش��رکت های با P/ E پایین، 
ش��رکت های کوچک و متوسط و شرکت های با تقسیم سود باال می توانند 
س��ودآوری دلگرم کننده ای در تابس��تان به  همراه داش��ته باشند، اما این 
موضوع به  تنهایی نمی تواند موید عملکرد مثبت همه ش��رکت ها باش��د. 
شرکت های بورس��ی در  ماه های گذشته متأثر از ریسک های متعدد، روند 
پرتالطمی را به خود دیدند. افزایش نااطمینانی ها در روند س��رمایه گذاری 
وضعیت پیچیده ای برای صنایع مختلف به  وجود آورده است. کارشناسان 
معتقدند صنایع فعال در بورس با تبعیت از تورم تولیدکننده بخش صنعت 
در سال  1400 که سطح تاریخی 57 درصد را به ثبت رسانده است، قطعا 
با افزایش هزینه های تولید محصوالت صنعتی مواجه خواهند بود. افزایش 
هزینه های تولید در س��ه  ماه نخست س��ال  و تبعات قیمتی آن بر کارنامه 
محص��والت داخلی بر این موضوع تاکید می  کن��د. بنابراین انتظار می رود 

شاهد تغییراتی در حاشیه سود شرکت ها باشیم.
کوچکترهای بورس مثبت ماندند

در جریان معامالت روز سه ش��نبه 15 شهریورماه، شاخص کل بورس با 
کاهش 5 ه��زار و 945 واحدی )0.42 درصد( به تراز یک میلیون و 420 
هزار واحد و ش��اخص هم وزن با 399 واحد )0.10 درصد( افزایش به رقم 
410 هزار و 774 واحد رس��ید. بیش از 4 میلیارد و 345 میلیون س��هم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 37 هزار و 742 میلیارد ریال در بورس 
اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شرکت داده گستر عصر نوین های وب با 
95 واحد، ش��رکت زامیاد با 79 واحد، شرکت تامین سرمایه بانک ملت با 
66 واحد، شرکت پارس فوالد سبزوار با 64 واحد و گروه بهمن با 61 واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در مقابل نیز شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 650 واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران 
با 638 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 391 واحد، شرکت 
پتروشیمی پردیس با 373 واحد و شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 357 
واحد با تاثیر منفی بر رش��د شاخص کل همراه شدند. گروه خودرو با 34 
هزار و 247 معامله به ارزش 2 هزار و 550 میلیارد ریال در صدر گروه های 
بورس��ی نشس��ت. همچنین به ترتیب گروه ش��یمیایی با 19 هزار و 646 
معامله به ارزش یک هزار و 367 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 20 
هزار و 102 معامله به ارزش یک هزار و 189 میلیارد ریال، گروه اطالعات 
و ارتباطات با 10 هزار و 129 معامله به ارزش یک هزار و 82 میلیارد ریال 

و گروه س��یمان با 17 هزار و 639 معامله به ارزش 959 میلیارد ریال در 
صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 19.45 واحدی به 
رقم 19 هزار و 176 واحد رسید. بیش از 2 میلیارد و 411 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 109 هزار و 967 میلیارد ریال دادوستد 
شد. ش��رکت بهمن دیزل با 8 واحد، شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با 
7 واحد، شرکت اعتباری ملل با 3 واحد، شرکت زغال سنگ پروده طبس 
با 1.8 واحد و ش��رکت کشتیرانی دریای خزر با 1.4 واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت پلیمر آریا ساسول با 10 
واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 5 واحد، شرکت سنگ آهن گهر زمین 
با 4 واحد، شرکت پتروش��یمی تندگویان با 3 واحد و شرکت پتروشیمی 

زاگرس با 2.8 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
روند بورس در نیمه دوم امسال

همانطور که اش��اره ش��د، کارشناس��ان معتقدند صنایع فعال در بورس 
ب��ا تبعیت از تورم تولیدکننده بخش صنعت در س��ال  1400 که س��طح 
تاریخی 57 درصد را به ثبت رس��انده اس��ت، قطعا ب��ا افزایش هزینه های 
تولید محصوالت صنعتی مواجه خواهند بود. افزایش هزینه های تولید در 
س��ه  ماه نخس��ت س��ال  و تبعات قیمتی آن بر کارنامه محصوالت داخلی 
ب��ر این موضوع تاکید می  کند. با توجه به این مهم و به اس��تناد اظهارات 
تحلیلگران انتظار می رود شاهد تغییراتی در حاشیه سود شرکت ها باشیم. 
کارشناسان بازار س��هام دالیل مختلفی را در به  وجود آمدن این وضعیت 
عنوان می کنند و معتقدند خروج سرمایه گذاران حقیقی از بازار و کوچ آنها 

به سمت بازارهای رقیب مسیر قیمت برخی سهام را کاهشی خواهد کرد. 
بازار سهام متأثر از قوی ترین متغیر اثرگذار خارجی، برجام، رفتار بازیگران 
بورسی را به  شدت تحت  تاثیر قرار داده است. این دسته از سرمایه گذاران با 
فرض سناریوهای مختلف از برجام، رفتاری متناسب با همان سناریو نشان 
می دهند. به        واس��طه طوالنی ش��دن روند مذاکرات هسته ای کشور بورس 
تهران در چهار ماه گذشته شاهد واکنش های متفاوت و معناداری از سوی 
بازیگران این بازار بوده است. چگونگی رفتار خریداران و فروشندگان سهام 
طی مدت یادشده حاکی از اثرگذاری این متغیر بر نحوه تصمیم گیری های 

دو دسته مذکور است.
بر همین اساس و با ترسیم سه سناریو از پرونده برجام )احیا، عدم حصول 
توافق و تداوم رفت و آمدهای طرف های مذاکره کننده(، صنایع بورسی فراز 
و فرود بسیاری به خود دیده اند؛ به همین منظور نمی توان از کنار این عامل 
کلیدی به  س��ادگی عبور کرد. شیب نزولی قیمت اکثر سهام در کنار روند 
تورمی قیمت ها موید این نکته اس��ت که مسیر معامالت سهام و قیمت ها 
در این بازار فارغ از قضیه مذاکرات زیر س��ایه برخی سیاست های تنبیهی 
سیاست گذار در داخل و رفتار دوگانه سیاست گذار در بخش بانک مرکزی 
درخصوص نرخ بهره تناس��بی با وضعیت تورمی کشور ندارد. معامله گران 
نی��ز معتقدند به دلی��ل دخالت های نابجا در س��ازوکار ب��ازار، تصمیمات 
خلق الساعه، کنترل و مباحث مرتبط با قیمت گذاری های تعزیراتی نه تنها 
باید به استراتژی محتاطانه رو آورند، حتی نمی توانند دادوستدهای مزبور 
را با شتاب تحوالت وفق دهند؛ از این  رو عوامل ذکرشده تا حد زیادی در 

عملکرد شرکت ها نمایان است.
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نویسنده: علی آل علی

آدم تا وقتی بچه اس��ت، خیلی از کارها را به س��ادگی آب خوردن انجام می دهد. 
یک نمونه ساده اش هم دوچرخه سواری است. البته به شرط اینکه کمک های خوبی 
در دو طرف بدنه دوچرخه داشته باشد تا هیچ وقت زمین نخورد. این طوری حتی 
یک بچه دو س��اله هم کیلومترها بدون زمین خوردن رکاب می زند و حسابی کیف 
می کند. با این حال وقتی ش��ما وارد دنیای بزرگس��الی می ش��وید، دیگر خبری از 
کمک های مخصوص دنیای دوچرخه سواری نیست؛ چراکه در این دنیای جدید هر 
کس��ی خودش باید گلیمش را از آب بیرون بکش��د. هرچه باشد در دنیای کسب و 
کار هیچ کس عاش��ق چشم و ابروی شما نیست و فقط برنده ها در خاطر مشتریان 
جا خوش می کنند! ای��ن روزها خیلی از کارآفرینان طوری حرف می زنند که انگار 
صفر تا صد مس��یر موفقیت را خودش��ان با دس��ت خالی پیموده اند؛ آن هم بدون 
حتی کوچکترین کمکی از سوی دیگران. اگر شما هم اعصاب تان از شنیدن چنین 
حرف های کلیش��ه ای ُخرد می شود، این مقاله کامال مخصوص شماست؛ چراکه ما 
هم در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هنوز هم می ش��ود در دنیای کس��ب و کار از 
میانبرهای حرفه ای استفاده کرد. یکی از نمونه های موفق این میانبرها هم صفحات 

فرود )به قول فرنگی ها Landing Pages( با کیفیت مثال زدنی است.
این روزها مفهوم صفحه فرود تقریبا به گوش همه کارآفرینان خورده اس��ت، اما 
کمتر کس��ی درباره ماهیت واقعی آنها خبر دارد. انگار صفحه فرود یک ماجراجوی 
مرموز اس��ت که همیشه نقاب به چهره دارد. اگر بخواهیم از همان مثال اول مقاله 
استفاده کنیم، باید گفت صفحه فرود نقشی شبیه به چرخ های کمکی در دوچرخه 
دارد. به این صورت که با جذاب ساختن پیشنهادات برندتان برای مشتریان جلوی 
هر س��قوط احتمالی در کورس جلب نظر مشتریان را می گیرد؛ ماجرا کم کم دارد 

جذاب می شود، مگر نه؟
ما در روزنامه فرصت امروز باور داریم صفحه فرود از آن دست مفاهیمی است که 
در دنیای کس��ب و کار حسابی مظلوم واقع شده است؛ چراکه خیلی از کارآفرینان 
بدون اینکه آشنایی کاملی با آن داشته باشند وارد گود طراحی اش می شوند و دست 
آخر هم دس��ت به هر کاری می زنند به جز طراح��ی صفحه فرود. دقیقا به همین 
خاطر در این مقاله قصد داریم س��یر تا پیاز صفحه فرود را برای ش��ما زیر ذره بین 
ببریم؛ آن هم با چاشنی راهنمای طراحی اصولی آن. پس اگر شما هم دوست دارید 
بیش��تر با صفحه فرود و روش های طراحی آن آش��نا شوید، هیچ جوره این مقاله را 

از دست ندهید. 
صفحه فرود )Landing Page(: یک تعریف ساده برای شروع

هر استراتژی یا مفهومی که در اولین نگاه شبیه معادله ای چند مجهولی است با 
کمی دقت در اسمش به راحتی آب خوردن شناسایی می شود. صفحه فرود، همان 
طور که از اسمش مشخص است، به صفحه ای اشاره دارد که کاربران بعد از کلیک 
بر روی یک محتوای تبلیغاتی یا بازاریابی واردش می ش��وند. فرض کنید ش��رکت 
سامس��ونگ برای تبلیغ جدیدترین مانیتورهای گیمینگ خود به بعضی از کاربران 
ایمیل بازاریابی می فرستند. احتماال در پایان چنین ایمیلی از کاربران برای مشاهده 
جزییات مانیتورهای مورد بحث دعوت به عمل می آید. ما در عرصه کس��ب و کار 
چنین دعوت هایی را اصطالحا دعوت به عمل )همان CTA( می نامیم. وقتی شما 
روی کادر CTA کلیک می کنید، یک صفحه جدید در مرورگرتان باز می شود. این 

صفحه جدید همان صفحه فرود خودمان است؛ به همین سادگی!
حاال که با تعریف رایج صفحه فرود آش��نا ش��دید، بد نیس��ت نیم نگاهی هم به 
تعریف ما در روزنامه فرصت امروز از این مفهوم داش��ته باشید. ما معتقدیم صفحه 
فرود در ساده ترین شکلش مجموعه ای از اطالعات جانبی و کمی تخصصی تر درباره 
محتوای بازاریابی یا پیشنهادات برندها برای مشتریان است. فکر می کنم حاال خیلی 
خ��وب متوجه یک عالمه صفحه فرودی که در طول روز به آنها برمی خورید ش��ده 

باشید، مگر نه؟
چرا صفحه فرود مهم است؟

هر مفهوم یا استراتژی در دنیای کسب و کار با فایده اش برای کارآفرینان سنجیده 
می شود. اگر تجربه کار با کارآفرینان بزرگ را داشته باشید، خیلی خوب می دانید آنها 
هیچ وقت بی گدار به آب نمی زنند. هرچه باشد در کسب و کارهای بین المللی پای 

میلیاردها دالر سرمایه و کلی سهامدار بی حوصله در میان است. با این حساب یک 
اشتباه کوچک به سرعت نور تبدیل به توفانی عظیم می شود که حتی یک نفر هم از 
دستش جان سالم به در نخواهد برد. ما در این بخش برای اینکه شما و برندتان از 
چنین بالیی در امان به ماند، خیلی ُرک و پوست کنده سراغ بعضی از مزایای طراحی 
صفحه فرود به صورت حرفه ای رفته ایم. پس لطفا ش��ش دانگ حواس تان را جمع 

کنید تا آخرین شک و تردیدهای تان درباره صفحه فرود هم از بین برود. 
فروش بیشتر

وقتی ش��ما صفحه فرود بی عیب و نقصی داشته باشید، کاربران بعد از کلیک بر 
روی تبلیغات یا محتوای بازاریابی تان دیگر حسابی شاکی نخواهند شد. همان طور 
ک��ه اول این مقاله گفتیم، صفحه فرود در واق��ع اطالعاتی دقیق تر درباره محتوای 
کلی ت��ان در اختیار کاربران قرار می دهد. طراحی درس��ت این صفحه با المان های 
گرافیکی چش��م نواز به افزایش نرخ تبدیل )Conversion Rate( کمک بزرگی 
می کند. وقتی هم نرخ تبدیل محتوای شما باال باشد، این یعنی یک فرصت طالیی 
برای فروش بیشتر پیش روی تان قرار گرفته است. فکر می کنم از اینجا به بعد فروش 

محصوالت به مشتریان دیگر کار خیلی سختی نباشد، مگر نه؟
بازگشت سرمایه بهتر

تولید محتوای بازاریابی ش��اید یک تفریح جذاب برای بازاریاب ها محسوب شود، 
اما مدیران ارش��د یک ش��رکت اصال حوصله چنین سرگرمی هایی را ندارند. هرچه 
باشد در عرصه کسب و کار اینقدر گرفتاری و محاسبات میلیمتری هست که دیگر 
جایی برای چنین تفریح هایی باقی نماند. از این نظر شما مثل مدیر تیم لس آنجلس 
لیکرز هس��تید که فقط زمانی بازی بسکتبال برای تان جذاب می شود که پای برد 
تیم تا وسط باشد. وگرنه همه چیز با ضررهای ناشی از شکست برای تان معنا پیدا 

خواهد کرد. 
طراحی صفحه فرود به طور حرفه ای به ش��ما برای افزایش تاثیرگذاری تبلیغات 
ت��ان کمک می کند. به زبان خودمانی ش��ما با ه��ر واحد س��رمایه گذاری بر روی 
گوگل ادز همراه با یک صفحه فرود عالی توانایی بازگش��ت سرمایه چند برابری را 
خواهید داشت. خب مگر یک بازاریاب به غیر از بازگشت سرمایه باال از دل کمپین 

تبلیغاتی اش چه چیز دیگری می خواهد؟
طراحی صفحه فرود: تکنیک هایی برای حرفه ای شدن!

گفت وگو درباره مزایای صفحه فرود یا حتی تعریف آن تا وقتی که پای طراحی 
عملی آن وس��ط نباش��د، حداکثر یک گپ دوستانه خواهد بود؛ از آن گپ هایی که 
هیچ وقت قرار نیست چیزی از دلش نصیب طرفین شود. ما در روزنامه فرصت امروز 
برای اینکه شما با دست پر این مقاله را ترک کنید، چند تا تکنیک مهم برای طراحی 
صفحه فرود آماده کرده ایم. شاید فکر کنید طراحی چنین صفحه ای کار بی نهایت 
س��ختی محسوب می شود، اما راس��تش را بخواهید، ماجرا اصال این طوری نیست؛ 
چراکه ما طوری بحث را ساده کرده ایم که شما نیاز به هیچ مهارت یا دانش خاصی 
برای یادگیری اش ندارید. اجازه دهید با همین مقدمه کوتاه برویم سراغ اصل مطلب. 

این شما و این هم تکنیک هایی برای طراحی صفحه فرود. 
ارائه پیشنهادی جذاب: آشنایی با اولین بخش یک صفحه فرود

اگر یادتان باش��د اول مقال��ه گفتیم صفحه فرود در واق��ع ادامه کمی مفصل تر 
آگهی های آنالین یا کمپین های بازاریابی است. این یعنی شما باید در ادامه همان 
تبلیغ اولیه یک پیشنهاد تکمیلی برای مخاطب هدف داشته باشید. اجازه دهید به 
جای اینکه مثل معلم ها فقط یکسری حرف های خشک و خالی تحویل تان دهیم، 
از یک مثال عینی استفاده کنیم. کارآفرینی را در نظر بگیرید که در آگهی گوگلش 
به کاربران قول تایرهای ارزان و بادوام برای خودروهای شهری را داده است. بی شک 
کارب��ران پس از کلیک بر روی این آگهی ب��رای اطالع از جزییات چنین تایرهایی 
لحظه شماری می کنند. درست در همین زمان کارآفرین قصه ما باید با یک صفحه 
فرود عالی تیر خالص را به انتظار کاربران بزند. البته این صفحه فرود نباید فقط ظاهر 
زیبایی داشته باشد، بلکه اطالعات دقیق درباره طول عمر معمولی تایرها و صدالبته 

ویژگی های منحصربه فرد محصول مورد بحث هم باید چاشنی کار شود. 
وقتی شما مشخصات محصول تان را مو به مو برای مشتریان توضیح دادید، نوبت 
به ارائه یک پیشنهاد جذاب می رسد. اگر بخواهیم کمی حال و هوای فیلم پدرخوانده 
را زنده کنیم، باید گفت شما پیشنهادی به مشتریان می دهید که هیچ جوره توانایی 
رد آن را ندارند. البته قرار نیس��ت همیشه پیشنهاد شما از دل یکسری توضیحات 

دقی��ق بیرون بیاید. در عوض می توانید ی��ک راهنمای مختصر و مفید برای خرید 
بهتر، بخشی از وبینار مهم برندتان یا حتی یک کد تخفیف برای کاربران رو کنید. 
اینطوری صفحه فرود شما ارزش کافی برای ثبت سفارش یا دست کم ارائه اطالعات 

تماس از سوی کاربران را پیدا می کند.
یادتان باشد در بازار مشتریان عاشق چشم و ابروی هیچ برندی نیستند. بنابراین 
کارآفرینان چاره ای به غیر از ارائه پیشنهادات جذاب ندارند. بهترین فرمول برای پیدا 
کردن پیشنهادات جذاب هم پا گذاشتن در کفش مشتریان است. به زبان خودمانی، 
ش��ما باید کمی از چشم انداز مشتریان شرایط را بررسی کنید. آن وقت یک عالمه 

ایده و پیشنهاد جذاب برای بازاریابی به سرتان می زند.
نوشتن متن همراه با بازخوانی چندباره: مهمترین بخش کار

خیلی از بازاریاب ها فکر می کنند محتوای متنی دیگر از مد افتاده و کسی سراغش 
را نمی گیرد. قبول دارم در دنیایی که انواع فرمت بصری چشم کاربران را پر کرده، 
دیگر محتوای متنی آن جایگاه قبلی اش را ندارد، اما قرار نیس��ت ش��ما هم کامال 
خودتان را به فراموش��ی بزنید. دس��ت کم در زمینه طراحی صفحه فرود هنوز هم 

فرمت متن حرف اول و آخر را می زند. 
رمان نویس های مش��هور معموال متن اولیه شان را با وسواس خاصی می نویسند. 
تازه بعد از آن هم بارها و بارها متن اولیه را مرور کرده و هزار و یک نکته جدید به آن 
اضافه می کنند. اینطوری دست آخر متنی حرفه ای آماده تحویل به چاپخانه می شود. 
بعد از آن هم در یک چشم به هم زدن رمان موردنظر در کتابفروشی ها نایاب خواهد 
ش��د. اگر نظر ما را بخواهید، بازاریاب ها هم وضعیتی مشابه داستان نویس ها دارند. 
اگر کیفیت محتوای ش��ما باال باش��د، حتی یک نفر هم به سادگی از کنارش عبور 
نخواهد کرد. پس چرا دس��ت روی دست گذاشته اید؟ همین حاال شروع به نوشتن 
متن صفحه فرودتان کنید. بعد هم بارها و بارها متن تان را بازخوانی کنید تا دیگر 

مو الی درز کارتان نرود. 
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هیچ کس از همان روز اول یک رمان نویس 
هم��ه فن حریف به دنیا نمی آید. در عوض ش��ما با تمرین هر مهارتی که بخواهید 
کسب خواهید کرد. اگر دوست دارید متن های بی نظیر برای صفحه فرودتان طراحی 
کنید، توصیه ما رعایت ویژگی های یک متن اس��تاندارد اس��ت. لطفا در این باره به 

ویژگی های ذیل توجه کنید:
• سادگی متن: هر متنی برای اینکه مخاطبش را بدون معطلی پیدا کند باید به 
اندازه کافی ساده باشد. متن های پیچیده با کلی اصطالحات تخصصی هیچ وقت به 
مذاق کاربران عادی گوگل خوش نمی آید. نکته غم انگیز ماجرا تاکید بی دلیل بعضی 
از بازاریاب ها بر استفاده از متن های پیچیده است. اینطوری دست آخر شاید خودتان 

هم حوصله مطالعه متن تان را پیدا نکنید، چه برسد به کاربران!
• سلس��له مراتب اطالع رس��انی: این روزها مردم بیش از هر چیزی در گوگل یا 
ش��بکه های اجتماعی دنبال اطالعات به درد بخور هستند. مثال همین ویکی پدیا 
را نظر بگیرید؛ این دانش��نامه آنالی��ن اطالعات خیلی دقیقی ن��دارد، ولی همین 
که مقاالتش به کار مردم می آید یک پا ش��هرت افس��انه ای برای آن درس��ت کرده 
اس��ت. یکی از ویژگی های متن مناسب برای صفحه فرود استفاده از سلسله مراتب 
اطالع رسانی است. به زبان خودمانی، شما در متن تان باید کم کم اطالعات مهم را 
به مخاطب هدف دهی��د. هر چقدر هم که متن تان جلو رفت، دامنه اطالعات باید 
بیش��تر ش��ود. اینطوری مخاطب تا آخرین کلمه متن تان را خواهد خواند؛ آن هم 

بدون اینکه پلک بزند. 
• رعایت اختصار: وقتی ش��ما به دنبال ف��روش محصوالت، عضویت مخاطب در 
خبرنامه برند یا هر کار مشابه دیگری هستید، باید سرعت عمل باالیی داشته باشید. 
هرچه باش��د مردم وقت ش��ان را از سر راه نیاورده اند که با محتوای طوالنی تان تلف 
کنن��د. پس دفعه بع��د که صفحه فرودتان را طراحی می کنید، یادتان باش��د همه 

بخش های غیرضروری باید دور ریخته شود. 
• اس��تفاده از اطالعات درست: بازاریاب های حرفه ای همیشه به جای حرف های 
بی پایه و اساس از فکت های دقیق استفاده می کنند. قبول دارم اصطالح فکت در این 
میان کمی غلط انداز است، اما معنای خودمانی آن همان اطالعات درست خواهد بود. 
این یعنی شما در صفحه فرودتان باید همیشه از اطالعات دست اول استفاده کنید. 

وگرنه کاربران کم کم نه صفحه فرود و نه حتی برندتان را جدی نخواهند گرفت. 
• تولید محت��وای اصیل: کپی برداری در هر حوزه ای ش��اید یک ایده درجه یک 

باشد، اما در دنیای صفحه فرود فقط مشکالت بیشتری برای شما به همراه خواهد 
داش��ت. پس به ج��ای اتالف وقت از همان لحظ��ه اول دنبال طراحی صفحه فرود 
منحصر به فردتان باش��ید. اینطوری خیلی زود تبدیل به قهرمان دوس��ت داشتنی 

مشتریان خواهید شد. 
اضافه کردن صفحه قدردانی: به وقت تشکر از مخاطب

فرض کنید ش��ما در یک کنفرانس مربوط به ح��وزه کاری تان ثبت نام کرده اید 
و برای ش��رکت در آن زحمت کیلومترها س��فر را به جان خریده اید. در این صورت 
احتماال انتظار اصلی ش��ما مواجهه با یک کنفرانس درجه یک خواهد بود. حاال اگر 
بعد از کنفرانس حتی یک نفر هم بابت حضورتان قدردانی یا تشکر صمیمانه نکند، 
چه احساس��ی خواهید داشت؟ ش��ما را نمی دانم، ولی من که بعد از گوش دادن به 
ساعت های سخنرانی دیگران دست کم انتظار یک تشکر خشک و خالی بابت ثبت 
نام یا حضور در جمع شرکت کنندگان را دارم. بی شک این انتظار خیلی زیاد از حد 
یا غیرمنطقی نیست. هرچه باشد من و شما از وقت باارزش و پول مان برای شرکت 

در کنفرانس گذشته ایم!
مثال باال هر چقدر هم که خیالی به نظر برس��د، در عرصه طراحی صفحه فرود 
کام��ال مص��داق دارد. در اینجا نیز کاربران از وقت ش��ان که مثل ط��ال ارزش دارد، 
گذش��ته اند. پس ش��ما آخر س��ر باید یک قدردانی خودمانی از آنها بابت توجه به 
صفحه فرودتان داشته باشید. وگرنه شاید حتی یک بار دیگر هم آنها را کنار برندتان 

مشاهده نکنید؛ به همین سادگی.
یادتان باشد قدردانی شما از مخاطب هدف نباید خیلی مصنوعی باشد. اینطوری 
کاربران احس��اس می کنند شما از سر ناچاری یک تشکر بی روح در انتهای صفحه 
فرودتان جا داده اید. توصیه ما در روزنامه فرصت امروز اضافه کردن یک ویدئو کوتاه 
در انتهای صفحه تان با حضور مدیرعامل یا دست کم مسئول بخش بازاریابی است. 
در این ویدئو کوتاه مسئول موردنظر باید از کاربران بابت توجه و بازدیدشان از این 
صفحه تش��کر مختصر و مفیدی داشته باش��ید. اینطوری دیگر رضایت کاربران از 

صفحه فرودتان ردخور نخواهد داشت. 
استفاده از فرم خرید: خرید نهایی همین گوشه هاست!

کار بازاریاب ها تا حد زیادی شبیه دونده های ماراتن است. همانطور که دونده های 
مختلف با هزار امید و آرزو برای اول ش��دن تالش می کنند، بازاریاب ها هم به امید 
کسب سود بیشتر دس��ت به تولید محتوا می زنند. پس اگر فکر می کنید بازاریابی 
نوعی تفریح یا س��رگرمی بی نتیجه در عرصه کسب و کار است، راه را کامال اشتباه 
آمده اید. ما در روزنامه فرصت امروز باور داریم هر اس��تراتژی با تکنیکی در دنیای 
کسب و کار باید در نهایت درآمد نهایی شما را بیشتر کند. به همین خاطر هم به 
عنوان توصیه آخر در طراحی صفحه فرود بر روی اضافه کردن فرم خرید یا همان 

ثبت سفارش تاکید داریم. 
این روزها برندها دیگر مشتریان را برای خرید به زحمت نمی اندازند؛ چراکه خیلی 
از مردم دیگر حوصله خرید حضوری ندارند. در عوض ثبت آنالین سفارش و تحویل 
فوری آن همان چیزی است که مشتریان انتظارش را دارند. شما برای این کار باید 
دست کم اطالعات پایه درباره مشتریان داشته باشید. به همین خاطر اضافه کردن 
فیلدهای مختلف به فرم ثبت سفارش ضروری به نظر می رسد. البته قرار نیست با 
فیلده��ای پرتعداد روی اعصاب مخاطب راه بروی��د. در عوض محدود کردن تعداد 
کادره��ا به هفت تا ایده خوب��ی خواهد بود. اینطوری هم اطالع��ات دقیقی درباره 
مشتریان تان دارید، هم اینکه خبری از کمپین های اعتراضی مشتریان علیه برندتان 

در شبکه های اجتماعی نخواهد بود. 
صفحه فرود ش��ما بعد از اضافه کردن فرم ثبت س��فارش تا حد زیادی تکمیل 
ش��ده اس��ت. از اینجا به بعد فقط کمی ُخرده کاری های مربوط به گرافیک یا قالب 
صفحه باقی می ماند. از آنجایی که چنین کارهایی بیشتر به ذوق و سلیقه بازاریاب ها 
بستگی دارد، نیازی نیست دنبال راهنمایی های پیچیده درباره اش باشید. همین که 
قالب صفحه فرودتان هماهنگی نسبی با ماهیت برندتان داشته باشد، به اندازه کافی 

عالی خواهد بود. 
منابع:
https://www.wordstream.com/blog/ws/great-landing-pages
https://unbounce.com/landing-page-articles/what-is-a-
/landing-page

صفحه فرود )Landing Page( چیست؟ همراه با راهنمای طراحی آن
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اخبار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان عنوان کرد :
آمادگی کامل جایگاه های عرضه سوخت منطقه آبادان جهت سوخت رسانی به 

وسایل نقلیه زوار اربعین حسینی
اهواز - شبنم قجاوند: مهندس بنی سعید مدیر این منطقه 
از آمادگی کامل جایگاه های عرضه سوخت منطقه آبادان جهت 
سوخت رسانی مطلوب به وسایل نقلیه زوار اربعین حسینی خبر 
داد. براســاس این گزارش, محمد بنی ســعید مدیر این منطقه 
با بیان اینکه زوار اربعین حســینی از استان های مختلف از سه 
محور مواصالتی اهواز به خرمشــهر ، اهواز به آبادان و ماهشــهر 
به آبادان جهت عزیمت به مرز شلمچه تردد می کنند، افزود: به 
منظور افزایش کیفیت سوخت رسانی به وسایل نقلیه زوار اربعین 
حسینی از جایگاه های عرضه سوخت منطقه, کارگروهی متشکل 
از کارشناســان باتجربه از واحدهای ســامانه هوشمند سوخت ؛ 

خدمات مهندسی , بازرگانی , کنترل کیفیت , HSE  و روابط عمومی به جایگاه های مورد نظر در محورهای مواصالتی تعریف 
شده اعزام و بر نحوه عملکرد و خدمات رسانی این جایگاه ها نظارت ویژه ایی داشتند.

ایشان در ادامه افزود : مجتمع خدماتی رفاهی فاطمیه نیز مستقر در ابتدای اتوبان آبادان به ماهشهر دارای امکاناتی از قبیل مسجد 
, زائرسرا ,سرویس های بهداشتی و حمام جداگانه, رستوران , کارواش , تعویض روغنی , آپاراتی و دو باب مغازه ، آماده پذیرایی و 
خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی می باشد. اضافه می گردد : منطقه آبادان دارای 54 جایگاه عرضه سوخت بنزین و نفتگاز و 

20باب جایگاه عرضه سوخت سی ان جی می باشد که وظیفه سوخت رسانی  به مردم را به عهده دارند

بمناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
فرماندار قم از تأسیسات انبار نفت شهید مهدی زین الدین بازدید کرد

قم- خبرنگار فرصت امروز: محمد رضا حصیری، سرپرست 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، گزارشی اجمالی 
از عملکــرد منطقه و چرخه تأمین و توزیع فرآورده های نفتی در 
تاسیسات انبار نفت ارائه نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم،عباس ذاکریان فرماندار 
قم ضمن بازدید از تأسیســات انبار نفت "شــهید مهدی زین 
الدین" و دیدار صمیمی با مســئولین، کارکنان و کارگران این 
انبار از زحمات و تالش های کارکنان خدوم منطقه تشکر کرد.  
در این دیدار، محمد رضا حصیری، سرپرست شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قم با قدردانی از توجه فرماندار نسبت 

به مسائل صنعت نفت استان، گزارشی اجمالی از عملکرد منطقه و چرخه تأمین و توزیع فرآورده های نفتی در انبار نفت ارائه نمود

با هدف ارتقای کیفی آب شرب تصفیه شده صورت گرفت:
نشست شهردار ساری با مدیران آبفا و آب منطقه ای مازندران

ســاری - دهقان : شهردار ســاری باهدف ارتقای کیفی آب 
شــرب تصفیه شده با مدیران آبفا و آب منطقه ای مازندران دیدار 
و گفت وگو کرد. به گــزارش خبرنگار مازندران به  نقل مدیریت 
ارتباطات شــهرداری ساری، نشست هم اندیشــی جواد طالبی 
شــهردار ساری با محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه 
ای مازندران و بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آبفای مازندران و 
معاونان این حوزه عصر روز شنبه که بنا بر تأکید استاندار مازندران 
بود با محوریت ارتقای کیفی آب شرب تصفیه شده در مرکز استان 
در دفتر شهردار ساری برگزار شد. در این نشست شهردار ساری 
و مدیران شرکت آب استان در نشست هم اندیشی، ارتقای کیفی 

آب شرب را به  صورت فوق العاده مورد بررسی قراردادند تا بتوانند با تحقق این موضوع خدمات ارزنده تری را به شهروندان مرکز استان 
ارائه کنند. جواد طالبی شهردار ساری در این نشست با اشاره به دغدغه استاندار مازندران در این موضوع، افزود: شهرداری ساری برای 
انجام این مطالبه استاندار، همت ویژه دارد و در ایجاد زیرساخت ها تسهیل گری می کند. در این نشست مدیران مربوطه راهکارهای 

الزم را ارائه کردند و مقرر شد نتیجه این نشست را به استاندار مازندران گزارش کنند.

 با حضور خانم دکتر فالحي نماینده مردم حوزه شمال استان 
در مجلس شوراي اسالمي

ایالم-هدی منصوری:مسائل و مشکالت تامین آب  روستاي"سرني" از توابع بخش صالح آباد شهرستان مهران مورد بررسی 
قرار گرفت. با حضور نماینده محترم مردم حوزه شمالي استان در مجلس شوراي اسالمي که در جمع صمیمي مردم روستاي سرني 
و با حضور جمعي از مدیران کل و مدیران بخش صالح آباد صورت گرفت، موضوع آب شرب روستا نیز مورد بحث بررسي  واقع شد.
در این جلسه قائم مقام شرکت آبفای استان، گزارش کاملي از وضعیت آب شرب و خدمات و طرح هاي اجرا شده و در دست 

اجراي شرکت در بخش صالح آباد و روستاهاي تابعه ارائه نمود.
مهندس جعفر حسنی، بخشي از اقدامات انجام گرفته از سوي شرکت در جهت خدمت به مردم مرزدار این روستا  را تأمین آب 
پایدار از طریق طرح مجتمع آبرساني »ویژدرون گالن« با خط انتقالي بطول 4٧ کیلومتر ،  احداث یك باب مخزن بتني 200 متر 
مکعبي و در دستور کار قرار گرفتن نو سازي کل شبکه داخلي روستا بطول 5٧00 متر با جنس لوله پلي اتیلن با هدف تأمین آب 
سالم و بهداشتي و همچنین جلو گیري از هدر رفت آب ، برشمرد. در پایان این بازدید سرکار خانم دکتر فالحي ضمن تشکر از 

فعالیتهاي صورت گرفته، خواهان توجه بیش از پیش به بهبود روند تأمین آب این روستا از نظر کمي شدند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان عنوان کرد :
استقرار جایگاه سیار عرضه سوخت در مسیر زوار اربعین حسینی ورودی 

شهرستان خرمشهر
اهواز - شــبنم قجاوند: به منظور رفاه حــال زوار حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( و تسهیل در امر سوخت رسانی به وسایل 
نقلیه و خدمات رسان , جایگاه ســیار عرضه سوخت در ورودی 
شهرستان خرمشهر مستقر شد. براساس این گزارش , مهندس 
محمد بنی ســعید مدیر این منطقه گفت : جایگاه سیار عرضه 
ســوخت با ظرفیت 28 هزار لیتر ، دارای یك دستگاه دیسپنسر 
دو نازله آماده سوخترسانی به اتوبوس ها ,کاروان های حامل زوار و 
همچنین کامیون های خدمات رسان به موکب های مستقر در مرز 
شلمچه می باشد. بنی سعید در ادامه اظهار داشت : استقرار جایگاه 
سیار عرضه سوخت در ورودی شهرستان خرمشهر ضمن اینکه بر 

کاهش بار ترافیك در داخل شهر مؤثر است , موجب تسهیل در انتقال زوار به مرز شلمچه شده است. محمد بنی سعید افزود : این جایگاه 
تا پایان مراسم اربعین حسینی  و روزهای آخر ماه صفر آماده سوخت رسانی به وسایل نقلیه زوار حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( می باشد.

رئیس شورای اسالمی شهر گرگان:
 انتخاب شهردار با تمامی آرای موافق بی سابقه است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس شــورای اســالمی شهر گرگان گفت: انتخاب یك فرد به عنوان شهردار با رای کامل و 
موافق تمامی اعضای شورای اسالمی شهر رویدادی نادر و بی سابقه است.اعضای شورای اسالمی شهر گرگان پس از انتخاب مهندس 
سیدالنگی به عنوان شهردار در دفتر وی حاضر شدند و به بیان نظرات و انتظارات خود پرداختند.دکتر ناصر گرزین رئیس شورای 
اسالمی شهر گرگان با تشکر از همکاران شورایی خود اظهار کرد: اعضای شورای شهر با تدبیر و همدلی مثال زدنی تالش کردند با 
سرعت و دقت باال تکلیف شهردار را مشخص کنند تا وقفه ای در کار خدمت رسانی به شهر و شهروندان صورت نگیرد.گرزین افزود: 
برای نخستین بار در طول دوران شورای شهر، یك شهردار با رای تمامی اعضا انتخاب شد که اتفاق نادری بود و الزم است به همکارانم 
بابت این انتخاب آگاهانه تبریك بگویم.وی در خصوص خصوصیات شــهردار جدید گرگان گفت: مهندس سیدالنگی خود از بدنه 
شهرداری است و با شرایط کار در این نهاد آشنایی کامل دارد و حسن سوابق اجرایی و مدیریتی وی نیز بر کسی پوشیده نیست.رئیس 
شورای اسالمی شهر گرگان ضمن آرزوی روزهای درخشان برای شهر و شهرداری خاطرنشان کرد: امیدوارم با روی کار آمدن آقای 
سیدالنگی پروژه هایی که نیمه تمام است تکمیل شود و اعضای شورای اسالمی شهر با تمام وجود در کنار شهرداری خواهند بود.در 
ادامه این نشست هر یك از اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و بر شروع فصل جدید در شهرداری گرگان تاکید کردند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شهرداری رشت، رئیس 
و اعضای شورای شهر با برخی از روزنامه های محلی نشستی صمیمانه 
برگزار کردند و در این نشست ضمن تقدیر رئیس شورای شهر از عملکرد 
سرپرست شهرداری رشت در دو ماهه اخیر بر موضوعاتی همچون کار 
جهادی، نقد دلســوزانه و ثبات مدیریتی تاکید شــد. به گزارش واحد 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت _ سید مجتبی 
خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت عصر روز دوشنبه ۱4 شهریور 
۱40۱ در نشســت صمیمانه با برخی روزنامه های محلی که با حضور 
محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسالمی ، هادی رمضانی نایب 
رییس شــورای اسالمی ، سید شمس شفیعی رییس کمیسیون برنامه 
و بودجه و کریمی کرنق رییس کمیســیون بهداشت و محیط زیست 
شــورای اسالمی شهر رشت انجام شد با قدردانی از زحمات رسانه ها در 
پوشــش اخبار حوزه مدیریت شهری اظهار داشــت: در حوزه مدیریت 
شهری، با توجه به نگاه مثبت شورا اقدامات خوبی در دست انجام است 
و اعضای شــورا به دنبال ثبات مدیریتی هستند. سید مجتبی خدمت 
بین دانا با تاکید بر اینکه باید برای آینده شــهر رشت و اعتالی آن گام 
برداشت افزود: شهر رشت فقط نیازمند کار جهادی است تا بتواند سا ل ها 
مشــکالت بر جا مانده را برطرف کند. وی با بیان اینکه شهر رشت در 
طول روز به حجم باالیی از جمعیت استان گیالن خدمات دهی می کند 
تصریح کرد: روزانه جمعیت بسیاری از شهرهای استان به منظور دریافت 
خدمات درمانی و نظایر آن به رشت مراجعه می کنند و یقینا این حجم 
مراجعات خدمات مجموعه مدیریت شهری را افزایش می دهد. سرپرست 
شهرداری رشت به تاالب عینك رشت و رودخانه های گوهررود و زرجوب 
اشاره داشت و با اذعان به اینکه مالکیت این پهنه ها در اختیار شهرداری 
نیست افزود: مشکالت رشت فراوان است و رسانه ها باید دغدغه های این 
چنینی را پیگیر باشــند تا با ورود دستگاه های مختلف بتوانیم گام های 
موثری در جهت رفع مشــکالت برداریم. خدمت بین دانا اضافه کرد: در 
حوزه لندفیل ســراوان نیز اقدامات خوبی در دست انجام است بنابراین 
به زودی با اقدامات انجام شــده از حجم باالیی از زباله های ســرازیری 
در سراوان جلوگیری می شود. وی ضمن اعالم خبر رونمایی از تندیس 
سردار پر افتخار ایران شهید میرزا کوچك جنگلی ابراز داشت: این اقدام 
در اواخر پائیز در رشت انجام می شود و برای هم سطح سازی در آرامگاه 
سلیمانداراب نیز اقداماتی در دست انجام است. سرپرست شهرداری رشت 
به مرمت ساختمان ساعت شهرداری رشت هم اشاراتی داشت و گفت: 

کارها با سرعت در حال انجام است و با توجه به اینکه هواشناسی پیش 
بینی بارندگی را برای اســتان داشته است با انجام اقداماتی در تالشیم 
تا در روند مرمت و بازســازی خللی ایجاد نشود. رئیس شورای اسالمی 
شــهر رشت نیز در این دیدار صمیمی با اشاره به اینکه حضور در جمع 
پیشکسوتان مایه مباهات است اظهار کرد: در این دیدار مباحث خوبی 
توسط شما مطرح شد که یقینا در روند اجرای خدمات مطلوبتر بسیار 
تاثیر گذار اســت و رسانه به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتباط مردم و 
مسئوولین است . محمد حسین واثق کارگرنیا با قدر دانی از پیشنهادات 
مطرح شده در حوزه مدیریت شــهری توسط رسانه های حاضر افزود: 
مبحث ثبات مدیریتی در این دیدار مطرح شد و این مهم خواسته جمع 
یازده نفره شورای ششم بوده و است ولی اگر در قبال نادیده گرفتن کم 
کاری ها و بی توجهی ها به این مقوله توجه نمی شــد یقینا به مردم و 
شــهرمان خیانت می کردیم. وی با بیان اینکه ممکن است این سوال 
مطرح شود که چرا از اول فردی را انتخاب و سپس استیضاح شد افزود: 
متاســفانه ما طی آن مدت شاهد در جا زدن ها بودیم و به همین علت 
شورا مجبور شد که در این باره تجدید نظر کند و خوشبختانه طی همین 
مدت کوتاه که شــهرداری با حضور سرپرست اداره می شود ، اقدامات 
خوبی را شاهد هستیم و حتی امروز در جلسه فعلی تمامی رسانه های 
حاضر به حفظ دانا در جایگاه شهردار رشت تمایل داشتند و این نشان 
دهنده عملکرد مثبت وی و کم کاریهای پیشین بوده است. رئیس شورای 
اســالمی شهر رشت با اشاره به اینکه شهر رشــت دارای ظرفیت ها و 
پتانسیل های باالیی است بیان کرد: از رسانه ها نیز تقاضا داریم ظرفیت 
های جدید را با شورا و شهرداری در میان بگذارند و متاسفانه به واسطه 
کم کاری هایی که در سال های اخیر انجام شد شهر رشت که در گذشته 

شهر اولین ها در بهترین ها بود ، در جایگاه آخرین ها قرار گرفته است. 
کارگرنیا با تاکید به تداوم چنین نشست هایی تصریح کرد: یقینا این مهم 
در دستور کار شورا و شهرداری قرار دارد و پس از این نیز به صورت دو 
مــاه یکبار این دیدارهای صمیمانه را برگزار می کنیم تا از نقطه نظرات 
مشورتی رسانه ها استفاده کنیم. رئیس شورای اسالمی شهر رشت با بیان 
اینکه شورای رشت با شهردار آینده رشت تعامل و همراهی در راستای 
رفع مشــکالت دارد افزود: شهردار آینده رشت هر فردی که باشد یقینا 
تالش شورا و شــهردار در راستای رفع مشکالت شهر و قرار گرفتن در 
مسیر توسعه است . هادی رمضانی رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای 
شهر رشت نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه 
و  حضور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: امیدواریم این ارتباطات تداوم 
داشته باشد تا مشــکالت و موانع شهر رشت به صورت منطقی بیان و 
عملکرد مدیران به طور واقعی به شهروندان انتقال داده شود. سید شمس 
شفیعی رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه شورای شهر رشت هم در این 
نشســت عنوان کرد: اگر کمك و همراهی مطبوعات و اصحاب رســانه 
نباشــد نه تنها در مسیر رفع مشکالت گشایشی حاصل نمی شود بلکه 
خدمات و کارکردهای مدیران هم به ســمع و نظر شهروندان نمی رسد. 
شمس شفیعی با بیان اینکه شهرداری در طول دوران متمادی تاکنون 
اقدامات ارزنده ای را انجام داده اســت ابراز داشــت: باید از عملکردها و 
کارکردهای خوب قدردانی و با رویکرد دلســوزانه نسبت به نقد سازنده 
اقدام کرد تا دستگاه اجرایی مربوطه پویایی خود را برای رشد و اعتالی 
شــهر و استان حفظ کند. وی با تاکید بر اینکه مدیریت افکار عمومی، 
فرهنگ ســازی و هدایت مردم در دست مطبوعات است ابراز داشت: به 
ســهم خودم از زحمات و تالشهای اصحاب رسانه و رسانه های مکتوب 
تقدیر و تشــکر میکنم از طرفی باید عرض کنم که شــورای شهر واقعا 
درصدد ثبات مدیریتی است و برای این امر تالش می کند. حسن کریمی 
کرنق عضو دیگر شورای شهر رشت و رئیس کمیسیون بهداشت و محیط 
زیست نیز در این جلســه با بیان اینکه ترافیك، رودخانه ها و فاضالب 
سالهاســت که از مهمترین مشکالت شهر محســوب می شوند اضافه 
کرد: عدم وجود درآمد پایدار از مشــکالت عدیده شهرداری است و در 
صورت تعریف درآمدهای پایدار دیگر شهرداری تنها متکی به درآمدهای 
کمیسیون ماده صد نخواهد بود. شایان ذکر است در این جلسه هر یك 
ازمدیران مسئول روزنامه های محلی درخصوص دغدغه ها و چالشها و 

همچنین تبادل نظر پیرامون مباحث کالن و توسعه شهری پرداختند.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
منطقه ویژه پارس- نشست خبری سخاوت اسدی، مدیر عامل سازمان 
منطقــه ویژه  ارس با حضور محمد علی موســوی، مدیر کار و خدمات 
اشتغال، خسرو افروزه، معاون توسعه اقتصادی و جذب سرمایه و محمد 
باقر یوسف زاده مدیر روابط عمومی و تشریفات سازمان منطقه ویژه پارس 
و نزدیك 200 نفر از اصحاب رســانه، فعالین اجتماعی و مجازی استان 
بوشهر برگزار شد. سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس 
در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از رسانه های استان بوشهر که 
یاری رسان صنعت نفت در پیشبرد اهداف توسعه منطقه پارس جنوبی 
هستند، جایگاه این رسانه ها در تنویر افکار عمومی را حساس و اثر گذار بر 
شمرد. اسدی در مورد تعداد زیادی از سواالت خبرنگاران در زمینه آلودگی 
منطقه ویژه پارس گفت؛ هیچ کسی نمی تواند منکر آلودگی صنعتی در 
این منطقه شود اما اینکه این آلودگی به دلیل ترکیبات آن منشاء بیماری 
سرطان باشد و یا اینکه نرخ این بیماری در منطقه  پارس باالتر از میانگین 
سایر نقاط کشور باشد توسط هیچ دستگاهی چه دانشگاه علوم پزشکی 

و سازمان محیط زیســت استان بوشهر تایید نشده است. وی ادامه داد؛ 
ســازمان منطقه ویژه پارس از پژوهش ها و تحقیقات در زمینه شناخت 
و رفع اثرات آلودگی در منطقه حمایت کامل می کند و تمام تالش خود 
را جهت کاهش فلرینگ در منطقه انجام خواهد داد. مدیر عامل سازمان 
منطقه ویژه پارس افزود؛ پروژه اولین واحد پاالیشــی سرمایه گذاری در 
منطقه پارس شمالی در هفته دولت آغاز به کار کرد که نشان دهنده عظم 
راســخ وزارت نفت برای توسعه این منطقه است و بحثی در مورد جا به 
جایی این منطقه در دستور کار نیست. اسدی همچنین در پاسخ به سوال 
خبرنگاران در زمنیه تعهد وزارت نفت در بحث مسئولیت های اجتماعی 
گفت؛ در هفته دولت بیش از 2٧ طرح عام المنفعه در استان بوشهر توسط 
وزارت نفت به بهره برداری رسید و اعتباری بالغ بر ۱۳٧٧ میلیارد تومان 
برای این امر اختصاص یافت و جا دارد دستگاه ها ذی ربط استان بوشهر با 
اجرای پروژه ها مصوب این مبلغ را جذب نمایند. سخاوت اسدی در مورد 
مشوق های سرمایه گذاری در منطقه گفت؛ وظیفه اصلی سازمان منطقه 
ویژه پارس جذب سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذاران است زیرا این 
امر ارتباط مستقیمی با اشتغال پایدار و توسعه منطقه دارد و در سازمان 
منطقه ویژه پارس با ارائه مشوق هایی مانند اختصاص اراضی تملیکی به 
سرمایه گذارانی که پروژه  آنها در مرحله انجام است، اصالح آیین نامه ها 
و رفع موانع پروژه های نیمه کاره ســعی شده است سرعت فعالیت های 

اقتصادی در منطقه را افزایش دهیم. مدیر عامل منطقه ویژه پارس افزود؛ 
مدعی هســتم در زمینه اشتغال نیروهای بومی کاری که صورت گرفته 
قابل مقایسه با سال های قبل نیست به طوری که در سال ۱400 اشتغال 
نیروهای بومی 2222 نفر بوده اســت و اکنون در 5 ماهه نخســت سال 
این رقم 2048 نفر اســت و امیدواریم با پروژه های تعریف شده این رقم 
به باالی 5000 نفر در پایان ســال برسد. اسدی ادامه داد؛ رساندن نرخ 
بیــکاری به صفر در هیچ جای جهان امکان  پذیر نیســت اما طبق آمار 
میزان نرخ بیکاری در عســلویه بسیارپایین تر از میانگین کشوری است. 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه تعارض اراضی منطقه ویژه و 
برخی شهرها و روستاهای منطقه پارس جنوبی گفت؛ با تهیه نقشه های 
خط نگار از منطقه میزان دقت تعیین اراضی منطقه افزایش یافته است 
و محدوده تمامی روســتاها و شهرهای منطقه را به بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی واگذار کرده ایم. اسدی همچنین در مورد سواالت خبرنگاران 
در زمینه بیمارستان عسلویه و بحث تامین آب شرب جم گفت؛ مصوبه 
بیمارســتان ۱0۱ تخت خوابی عسلویه با شرح وظیفه هر نهاد مشخص 
است و وزارت نفت تعهدات خود در این زمینه را به طور کامل اجرا کرده 
است  در مورد پروژه آب رسانی شهر جم نیز به همین صورت صنعت نفت 
تمامی تعهدات خود را انجام داده است و امید است با اقدامات وزارت نیرو 

این پروژه تا انتهای امسال به بهره برداری برسد.

بتدرعباس- خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار هرمزگان گفت: 
سیاســت های درست دولت ســیزدهم در عرصه ترانزیت و دیپلماسی 
اقتصــادی در مســیر صحیحی قرار گرفته اســت. به گــزارش روابط 
عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "مهدی دوســتی" در 
آییــن بهره برداری از طرح های بندری و دریایی این اداره کل اظهارکرد: 
شــاخص های عددی اقتصادی همچون رشــد صادرات 4٧5 درصدی 
کانتینرهای یخچالی در بندرلنگه نشانه صحیح بود مسیر دولت سیزدهم 
است. وی با اشاره به بندرلنگه که یکی از بندرهای غرب هرمزگان است، 
ادامه داد: شاهد رشد 4٧5 درصدی صادرات کانتینرهای یخچالی در پنج 

ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در این بندر  بودیم.
وی اضافه کرد: دولت بهبود روابط با همسایگان و افزایش سهم کشور 
از ترانزیت و دیپلماسی اقتصادی را جزو محورهای فعالیت خود قرار داده 
است و بندر شهید رجایی به عنوان پایه توسعه بندرعباس نقش کلیدی 

در توسعه داشته و باید نقش خود را همزمان با این راهبردها ایفا کند.
اســتاندار هرمزگان ابراز داشت: برای این منظور بروزرسانی، افزایش 
ظریب ایمنی، بین المللی ســازی، اصالح فرآیندهــای زمان بر و اصالح 
فرآیندهای مرتبط با این راهبردها در بندر شهید رجایی در دستور کار 
قرار دارد. دوستی تصریح کرد: بندر شهید رجایی بایستی از نیمه پیشرفته 

به بندر پیشــرفته تبدیل شــود تا بتواند هدف دولت را در حوزه کالن 
راهبرد دیپلماسی اقتصادی محقق کند. وی گفت: برای طرح هایی که 
امروز در بندر شهید رجایی بهره برداری شده ۳4۶ میلیارد تومان اعتبار 
هزینه شده اســت و عمده این طرح ها در محورهای بهبود ساختارها و 

اصالح فرآیندها، تسهیل عبور و مرور و حتی اصالح شبکه برق بود.

در نشست صمیمانه سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای شهر با برخی روزنامه های محلی مطرح شد:

شهر رشت نیازمند کار جهادی است 

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس

پروژه اولین واحد پاالیشی سرمایه گذاری در منطقه 
پارس شمالی در هفته دولت آغاز به کار کرد

استاندار هرمزگان در آیین افتتاح هشت طرح دریایی و بندری:

سیاست های درست دولت سیزدهم در دیپلماسی 
اقتصادی در مسیر صحیحی قرار گرفته است

مشهد- ابراهیم بای : در مراسمی و با مشارکت و همکاری شرکت 
صنایع معدنی فوالد ســنگان تفاهم نامه اولین پردیس صنایع معدنی 
دانش بنیان در اســتان خراســان رضوی، با حضور معــاون وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، مسئولین استانی و مدیرعامل شرکت فوالد سنگان 
خراسان امضا شد.  مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خواف، 
طی ســخنانی در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی با اشاره به 
نامگذاری سال ۱40۱ به عنوان سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
از ســوی مقام معظم رهبری، به راهبرد کالن نقش شرکت های دانش 
بنیان از نگاه رهبر معظم انقالب پرداخت و گفت: درحال حاضر تولیدات 
دانش بنیان محور توســعه اقتصادی در تمام کشورهای دنیاست، ایران 
میان ۱۳0 کشور دنیا از لحاظ میزان خروجی نوآوری رتبه 4٧ را دارد که 
امیدواریم طی سال های آتی رتبه و جایگاه کشور در این بخش ارتقا یابد.   
علی امرایی بیان داشت: مسیر اقتصادی کشور باید به سمت دانش بنیان 
شدن در حرکت باشد، فوالد سنگان به عنوان بزرگترین مجموعه صنایع 
معدنی در شمال شرق کشور خود را موظف به عملکرد هم سوء با حوزه 
دانش بنیان می داند و در این راســتا از تمام ظرفیت و پتانســیل خود 

استفاده می کند و از حمایت و آمادگی کامل این شرکت برای همکاری با 
شرکت های دانش بنیان خبر داد. وی افزود: مجموع اشتغال زایی صنایع 
معدنی در شهرستان خواف  بصورت مستقیم و غیر مستقیم 2۶ هزار نفر 
است که جامعه آماری بسیار بزرگی محسوب می شود، بخش اعظمی از 
مواد معدنی مورد نیاز در کل کشور از طریق منطقه سنگان خواف تامین 
می شود. مدیرعامل شرکت فوالد سنگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
ارتباطات صنعت و دانشگاه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و از این 
رو دنبال چاره اندیشی برای بهبود وضعیت تعامالت فی ما بین 2 طرف 
هســتیم و شرایط باید به گونه ای برقرار شود که هم صنعت کاران و هم 
فعاالن حاضر در دانشــگاه از برقراری ارتباط دوطرفه شان منفعت کافی 
ببرند. وی اضافه کرد: حرکت به ســمت انقالب صنعتی نسل چهارم از 
مهم ترین مسائلی است که باید در صنعت ایران تحت بررسی و پیگیری 
قرار گیرد. هدایت صنایع کشور به سمت انقالب صنعتی نسل چهارم راه 
دستیابی به توسعه اقتصادی کشور است.  امرایی اظهار داشت: با وقوع 
انقالب صنعتی چهارم در دنیا بین 85 تا ۹0 میلیون شغل نابود خواهد 
شد که این شامل مشاغلی اســت که از سطح علمی پایینی برخوردار 

اســت. به ازای حذف این 85 تا ۹0 میلیون شــغل، شغل های جدیدی 
در دنیا ارائه خواهد شــد که تنها کسانی که مسلط به علم روز در دنیا 
هستند، قادر به انجام آن  خواهند بود.   مدیرعامل شرکت صنایع معدنی 
فوالدسنگان خواف بیان کرد: معدن کاری هوشمند در خصوص سهولت 
استخراج، اکتشاف، شناسایی ذخایر، سرعت در استخراج و اکتشاف، عدم 
نیاز به حضور فیزیکی افراد در این شغل و تامین ایمنی های الزم از فواید 
معدن کاری هوشمند محسوب می شود که آغاز آن در کشور گام بزرگی 
در توسعه فعالیت های معدنی محسوب می شود.  گفتنی است در پایان 
این مراســم در چارچوب رویداد تانا) توسعه اکوسیستم نوآوری استان( 
تفاهم نامه همکاری بین شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان و پارک علم 

و فناوری استان خراسان رضوی امضا شد.

 امضای نخستین تفاهم نامه پردیس صنایع معدنی 
در خراسان رضوی با مشارکت فوالد سنگان

شماره 2088
چهارشنبه
16 شهریور 1401

چهارشنبه
16 شهریور 1401

شماره 2086



روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    چهار شنبه   16 شهریور 1401    شماره 2086   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: رائول آدامز
مترجم: امیر آل علی

بدون شک برای هر فردی بسیار مهم است که به سطح 
درآمدی برسد که باعث شود تا زندگی وی با رفاه موردنظر 
او همراه باشد. در این رابطه سوالی اصلی این است که آیا 
در ش��رایط سخت مالی قرار دارید و می خواهید که سریعا 
درآمد کسب کنید؟ در این زمینه اینترنت یک بستر بسیار 
مناس��ب محسوب می ش��ود که باعث خواهد شد تا بدون 
نیاز به ترک ش��غل فعلی خود، درآمد بیش��تری را داشته 
باش��ید. در این رابطه اگرچه راهکارهایی که قصد بررسی 
آنها را داریم نمی توانند برای شما میلیون ها دالر درآمد را 
به همراه داش��ته باشد، با این حال برای هزینه هایی نظیر 
اقس��اط و یا پس انداز، کامال مناس��ب خواهد بود. در این 
زمینه ممکن است درگیر اقداماتی شوید که تنها زمان شما 
را پر می کند و ابدا گزینه مناس��بی محسوب نخواهد شد. 
به همین خاطر در ادامه 31 راهکار قطعی کس��ب درآمد 

آنالین را بررسی خواهیم کرد. 
1.به راننده اوبر یا لیفت تبدیل شوید

سرویس های تاکس��ی اینترنتی، فرصت بسیار خوبی را 
برای کسب درآمد در اختیار شما قرار می دهند. برای انجام 
این کار شما فقط به گواهینامه رانندگی، یک ماشین نسبتا 
ن��و و اجازه کار در هر منطق��ه ای که زندگی می کنید نیاز 
دارید. با داشتن تمام موارد باال شما می توانید در هر زمان 
ممکن کار کنید، در ساعات اوج ترافیک یا در ساعات اولیه 
آخر هفته فعالیت داشته باشید. درواقع راننده بودن برای 
این ش��رکت ها، زمان کاری خاص ن��دارد و این امر باعث 
خواهد ش��د تا به خوبی بتوانید براساس شرایط زندگی و 

میزان نیاز مالی خود، فعالیت کنید.
2.به افزایش رتبه سایت ها کمک کنید

یکی از راه هایی که می توانید بدون دردسر درآمد کسب 
کنید، کمک کردن به بهبود سایت ها خصوصا سایت های 
فروش��گاهی اس��ت. از این طریق به وسیله انجام کارهایی 
مثل پر کردن فرم های آنالین درباره محصوالت یک شرکت 
می توانید پول نس��بتا آس��ان و بدون انجام کار زیاد کسب 
کنید. همچنین از طریق پیوستن به گروه هایی که بعضی 
شرکت ها جهت بررس��ی محصوالت تشکیل می دهند، به 
سادگی نظرات شان را درباره محصوالت به اشتراک بگذارید 
و پ��ول نقد یا کارت هدیه دریافت کنید. این روش معموال 
به وسیله نوشتن نظر یا پر کردن فرم های نظرسنجی انجام 
می ش��ود و انجام این کار یک راه عالی برای کسب درآمد 
 Survey و Focusgroup.com سریع است. دو سایت

Junkie می توانند در این زمینه مفید باشند.
3.کتاب و گیم های قدیمی را در آمازون بفروشید

از طری��ق آمازون می توانید خیل��ی راحت گیم، کتاب و 
تجهیزات قدیمی را بفروش��ید.  ش��ما می توانید به آسانی 
پول خوبی از فروش کتاب های زمان دانش��گاه تان کس��ب 
کنید، البته باید حواس تان باشد که کتاب ها سالم و تمیز 
باشند، چون ممکن است از طریق تالش برای فروش کتاب 
پاره و کهنه یا فروش س��ی دی گیم هایی که درس��ت کار 
نمی کنند در وب سایت نظرات منفی دریافت کنید و حتما 
به یاد داشته باشید که درباره نقص محصوالت خودتان هر 
چقدر هم که کم و ناچیز باش��د و هر مقدار که قابل توجه 
نباشند صادق  باش��ید. همچنین شما می توانید از طریق  
شبکه بازاریابی وابسته آمازون هم کسب درآمد کنید. شما 
می توانید برای محصوالت ش��رکت های مختلف بازاریابی 
انجام داده و کارم��زد دریافت کنید. به این ترتیب که اگر 
شما وب سایتی در زمینه خرید و فروش کاال دارید از طریق 
شامل کردن  لینک بازاریابی آمازون کارمزد دریافت کنید. 
 eBay Partner Network ش��رکت های دیگری مثل

و  CJ Affiliate هم شامل خدمات بازاریابی می شوند.
4.محصوالت دست دوم خود را به فروش برسانید

بازار فروش محصوالت الکترونیکی دس��ت دوم بس��یار 
گسترده است. ش��ما می توانید از طریق فروش وسایل در 
Craigslist  با گوشی آیفون یا مک بوک قدیمی خودتان 
  Craigslist خداحافظ��ی کنید. بعضی اف��راد از طری��ق
کاالی��ی را ارزانتر خریده و با قیمت باالتری می فروش��ند. 

شما همچنین می توانید از طریق Gazelle گوشی موبایل 
دست دوم خودتان را با هر برندی که دارد بفروشید. چنین 
شرکت هایی از طریق خرید گوشی های دست دوم و تعمیر 
و نوسازی آنها تجارت بزرگی را راه اندازی کرده اند. بنابراین 
از این طریق ش��ما می توانید پول نسبتا آسان و سریعی را 
از طریق فروش چنین وس��ایلی که در خانه بدون استفاده 

مانده اند به دست آورید.
۵.موقعیت های شغلی اطراف خودتان را پیدا کنید

شما می توانید از طریق س��ایت TaskRabbit به یک 
بازار بزرگ از افراد نزدیک به ش��ما که برای انجام کارهای 
مربوط به خانه به کمک نیاز دارند دسترس��ی پیدا کنید. 
همه کاره��ای موجود در ای��ن پلتفرم هم البته س��اده و 
کوچک نیس��تند برخی از آنها ش��امل کارهای بزرگتری 
مثل بازس��ازی خانه هم می ش��وند. آم��ازون هم از طریق 
Amazon  Home Services در ح��ال واردش��دن به 

بیزینس مشاغل مربوط به کارهای خانگی است و کارها از 
ابتدایی ترین مثل تعمیر آن تا کارهای سخت و پیچیده تر 

را شامل می شود.
6.برای Postmates کار کنید

ش��ما حتی در سخت ترین ش��رایط هم می توانید برای 
PostMates بدون نیاز به ماش��ین فقط با یک دوچرخه 
برای  تحویل کاالها در مناطق ش��لوغ و تجاری ش��هر کار 
 PostMates کرده و کسب درآمد داشته باشید. شرکت
در وب س��ایت خود اعالم کرده است که شما می توانید به 
ازای هر ساعت تحویل کاال 25 دالر کسب کنید. همچنین 
ش��ما می توانید  از طریق دریافت انعام درآمد بیشتری هم 
داش��ته باش��ید. این روش می تواند یک گزینه خوب برای 
افرادی باش��د که تمایل دارند در اوق��ات فراغت خود کار 

کنند.
7.اقدامات انتقال قراردادهای امالک را انجام دهید

برخالف آنچه که ممکن است تصور کنید این کار اصال 
هزینه بر نیست. شما می توانید به آسانی قراردادهای ملکی 
را بدون گرفتن مالکیت آن ملک انجام دهید. در واقع این 
کار مانند تالش برای انجام تمامی کارهای قرارداد نیست 
بلکه ش��ما فقط از قرارداد محافظت می کنی��د و آن را به 
طرف��ی که به آن تمایل دارد می فروش��ید. در اغلب موارد 
ش��ما این کار را می توانید با چند ص��د دالر جهت انعقاد 
قرارداد اولیه شروع کنید. شرکت هایی مثل REWW در 
زمینه آموزش این کار به طور اختصاصی فعالیت می کنند. 
این روش راه خوبی برای به دست آوردن مقدار کمی پول 
اس��ت که البته می تواند در درازمدت درآمد حاصل ش��ده 

بیشتر هم بشود.
8.از مهارت های خود کسب درآمد داشته باشید

اگر ش��ما در کار طراحی آیتم های دیجیتال هس��تید، 
 CafePress می توانید ایده های خودتان را در سایتی مثل
بفروش��ید و سود کسب کنید. برای انجام این کار هم شما 
به چیزی جز تعدادی نرم افزار طراحی نیاز ندارید. آیتم های 
طراحی شده می توانند شامل لوگوهای معمولی، جمالت 
انگیزش��ی و یا طراحی های موضوع��ی و ترند مورد عالقه 

مردم باشند.
همچنین ش��ما می توانید یک طراح به عنوان دس��تیار 
خود استخدام کنید اما هنوز هم نیاز به ایده پردازی دارید. 
برای این کار اگر خودتان طراحی را یاد داش��ته باشید به 
بهترین ش��کل ممکن و بدون نیاز به منابع انسانی و مالی 
پیش می روید. آیتم های طراحی شده بسته به نیاز چاپ و 

ارسال می شوند و شما خیلی راحت فقط پول تان را دریافت 
می کنید. مش��ابه این فرآیند در Etsy وج��ود دارد و اگر 
شما بیزینس خودتان را دارید می توانید از طریق آن کسب 

درآمد کنید.
۹.در just answer به سواالت پاسخ دهید

ش��ما از طری��ق JustAnswer می توانی��د یک منبع 
اطالعاتی برای افرادی باش��ید که به مهارت و دانش شما 
نیاز دارند. JustAnswer این امکان را در اختیار پزشکان 
، وکال و مهندس��ان قرار می دهد تا بتوانند از طریق پاسخ 
به سواالت افراد درآمد اندکی کسب کنند. برای شروع این 
کار شما فقط به اینترنت و تخصصی در زمینه خاصی نیاز 
دارید. البته این روش برای کسب درآمد سریع به خصوص 
در اوقات فراغت کار پرس��ودی به نظر می رسد و باید این 
را هم در نظر داش��ته باشید که از طریق پاسخ به سواالت 
نمی توانید ثروتمند شوید ولی می توانید مقداری پول برای 

حل مشکالت مالی به دست آورید.
10.در سایت Fivver فعالیت داشته باشید

 Fivver تفاوتی ن��دارد که چه نوع خدماتی داری��د، با
می توانید آن به راحتی به دیگران ارائه دهید. این سایت در 
یک فضای دیجیتال، فریلنس��رها را به افرادی که در ازای 
خدمات پول پرداخ��ت می کنند، متصل می نماید. در این 
زمینه تفاوتی ندارد که ش��ما برای طراحی گرافیکی خود 
نیاز به کمک دارید، به دنبال یک نویس��نده یا در فروشگاه 
به یک دس��تیار مجازی نیاز داری��د. در تمامی این موارد 
Fivver می تواند شما را به فرد موردنظر وصل کند. فقط 
با مبلغ کمی به اندازه  5 دالر می توانید افراد با استعداد و 
ماهری که ش��ما را در پروژه های مختلف کمک کنند پیدا 
کنید یا می توانید از مهارت خود به عنوان یک فروش��نده 
اس��تفاده کنید و از طریق بازاریاب��ی محصوالت دیجیتال 

بیشتر از 10هزار دالر درآمد کسب کنید.
11.مراقبت از حیوانات خانگی

شبکه هایی برای متصل کردن صاحبان حیوانات خانگی 
با کس��انی که می توانند مراقبت های الزم را داشته باشند، 
وج��ود دارد. در ای��ن رابط��ه Rover یک��ی از بزرگترین 
ش��بکه ها در این زمینه محس��وب می ش��ود. البته ش��ما 
می توانید در فضای مجازی یا به راحتی از طریق صحبت با 
همسایگان و دوستان خدمات خود را تبلیغ کنید اما در هر 
صورت فعالیت در این شبکه ها، امکان پیدا کردن مشتریان 
بیش��تر با پیشنهادهای مالی بهتر را به همراه دارد. درواقع 
شما تنها کافی است که مشخص کنید تا چه حد می توانید 
مراقب حیوانات خانگی باش��ید و برای آنها وقت بگذارید. 
برای مثال ممکن اس��ت تنها با بیرون بردن سگ ها برای 

پیاده روی، موافق باشید. 
12.از کودکان مراقبت نمایید

شما می توانید از طریق پرستاری از بچه ها خیلی سریع 
مقداری درآمد داش��ته باش��ید. درواقع والدین در هر کجا 
همیشه نیاز به خدمات نگهداری و پرستاری کودکان دارند 
و سایت هایی مثل Care.com افراد را به کسانی که این 
خدمات را ارائه می دهند متصل می کنند. البته خود شرکت 
با دقت و تالش زیادی بررس��ی پیشینه فرد را انجام داده 
تا خیال والدین راحت باش��د. البته در این رابطه می توانید 
مس��تقیما با صحبت ک��ردن با دیگران آنه��ا را در جریان 
خدمات خود بگذارید اما اگر به دنبال گسترش یک درآمد 
پایدار هستید در وب سایت ثبت نام کنید تا والدین بتوانند 

از خدمات شما استفاده کنند.
13.عکس های خود را به فروش برسانید

آیا از استعداد و مهارت عکاسی برخوردار هستید؟ البته 
که باید در عکاسی مهارت داشته باشید تا به کسب درآمد 
برس��ید اما اگر عکاس ماهری هستید می توانید از طریق 
فروش عکس های خود در StockPhoto، از کاری که از 
انجام آن لذت می برید کس��ب درآمد کنید. همچنین یک 
راه کسب درآمد سریع از طریق عکاسی، می تواند عکاسی 
برای مراس��م عروسی، نامزدی، تولد و مراسم های مختلف 
دیگر باشد شما فقط به یک دوربین خوب و مقداری تجربه 
نیاز دارید تا بتوانید هر جا که هستید کسب درآمد کنید.

14.مربی خصوصی باشید
اگر در زمینه فیتنس سررش��ته داری��د می توانید مربی 
خصوصی ش��وید. مردم معموال پ��ول خوبی به یک مربی 
خصوصی که آنها برای رس��یدن به هدف ش��ان در مسیر 
هدایت و مجبور به ماندن کند می پردازند. همچنین شما 
می توانید در زمینه تغذیه و کمک به افراد برای آماده سازی 
برنامه غذایی هم فعالیت کنید. شما می توانید از بین افراد 
مختلف در باش��گاه های ورزش��ی نزدیک به محل زندگی 
خود مشتری پیدا کنید که البته بسته به محلی که زندگی 
می کنید ممکن است نیاز به گواهی خاصی برای انجام آن 
داشته باشید. همچنین شما می توانید از طریق وب سایت 
FitnessTrainer خدمات خود در زمینه ورزش را تبلیغ 

کنید.
1۵.تدریس برای دانش آموزان را جدی بگیرید

والدین همیش��ه تمایل دارند روی آینده فرزندان ش��ان 
س��رمایه گذاری کنن��د. اگر ش��ما دانش زی��ادی در یکی 
از موضوعات��ی از قبی��ل ریاضی، علوم ی��ا کامپیوتر دارید، 

می توانید در ازای آموزش به دیگران پول دریافت کنید یا 
 indeed.com یک دوره آنالین ارائه بدهید، س��ایت های
و care.com فرصت های خوبی را برای دانش آموزان ارائه 
می دهند. ش��ما می توانید از یکی از این سایت ها استفاده 
کنی��د یا به س��ادگی مش��تری های خودت��ان را از طریق 

اینترنت یا شبکه های اجتماعی پیدا کنید.
16.با تبلیغ برای شرکت ها بر روی ماشین خود 

کسب درآمد کنید
پلتفرم های��ی مثل Carvertise برندها و ش��رکت ها را 
ب��ه راننده ها مرتبط می کند. فرآیند انجام این کار بس��یار 
ساده است، شما فقط باید موافقت کنید که ماشین تان به 
یک تابلو تبلیغاتی متحرک تبدیل شود. اگر صالحیت شما 
تأیید ش��ود ش��ما می توانید ماهانه از طریق تبلیغات روی 
ماش��ین تان درآمد کسب کنید و برای این کار تنها نیاز به 

گواهینامه رانندگی و ماشینی نسبتا نو دارید. 

17.کمک به باغبانی منازل را جدی بگیرید
ارائه خدمات به عنوان باغبان محلی می تواند پول کافی 
برای رفع نیازهای ضروری ش��ما فراهم کند، انتخاب های 
زیادی در این زمینه برای ش��ما وجود دارد از کوتاه کردن 
چمن ه��ا و کندن علف های هرز تا طراحی و تزیین باغچه 
اگ��ر بتوانید تعداد کافی از همس��ایه های تان را قانع کنید 
می توانید حداقل چند مش��تری بیابید و در نتیجه ارزش 
وقت شما را خواهد داشت. در این زمینه فراموش نکنید که 
در صورتی که اقدامات شما مناسب باشد، افراد به صورت 

طبیعی شما را به سایرین نیز معرفی خواهند کرد. 
18.در زمینه نظافت منازل فعالیت نمایید

در ای��ن زمین��ه پلتفرم ه��ای زی��ادی وج��ود دارند که 
ش��ما می توانید از طریق آنها فعالی��ت کنید یا اینکه قادر 
خواهید بود صرفا از طریق فضای مجازی یا ارتباط با افراد 
خدمات خ��ود را معرفی کنید. همچنین ش��ما می توانید 
از Amazon's Home Services اس��تفاده کنی��د یا 
وب سایت ساده ای برای تبلیغ کار خود ایجاد کنید. در هر 
صورت این روش بس��یار خوب و پرتقاضایی برای کس��ب 
باالی 20 دالر در هر س��اعت برای ارائه خدمات هس��ت و 
شما در صورت عملکرد خوب و مناسب می توانید طوالنی 

مدت آن را انجام دهید و کسب درآمد داشته  باشید.
1۹.به نظم افراد کمک کنید 

ش��ما می توانید به راحتی خانه دیگ��ران را مرتب کنید. 
 tidyingup یک حرفه  که پس از پخش س��ریال معروف
with Marie kondo محبوبی��ت زیادی پیدا کرده. اگر 
آدم مرتب و منظمی هستید و می توانید فضاهای مختلف 
را س��ازماندهی کنید چرا خدمت ت��ان را در اختیار دیگران 
ق��رار ندهید؟ ش��ما از اینکه چه تع��دادی از مردم حتی از 
کسانی که در شبکه های اجتماعی می شناسید ممکن است 
از خدمات شما در این زمینه استفاده کنند شوکه خواهید 
شد. باز هم سایتی مثل care.com می تواند به شما کمک 
کند تا با کسانی که به خدمات شما نیاز دارند ارتباط برقرار 
کنید. همه اینها به این بستگی دارند که آیا شما می خواهید 
از یک ش��رکت حرفه ای بخواهید ی��ا خودتان می خواهید 
کس��انی که در گروه های اجتماعی ش��خصی و کاری شما 
هس��تند را متقاعد کنید تا از خدمات شما استفاده کنند. 
همچنین ش��ما می توانید دسترسی پذیری خودتان را برای 

مشاغل خانگی در گروه های فیس بوک تبلیغ کنید.
20.فرش شستن را امتحان کنید

یک دس��تگاه شست وشوی فرش از یک فروشگاه محلی 
اج��اره کنید یا اگر که می دانید می توانید به اندازه کافی و 
زیاد سفارش قبول کنید خریداری کنید. شما افراد زیادی 
را پی��دا خواهید ک��رد که به چنین سرویس��ی نیاز دارند 
ولی در عمل دنبال آن نگش��ته اند. شما می توانید در خانه 
مش��تری فرش ها را بش��ویید یا فرش ها را در محلی دیگر 
سیاه و تحویل مشتری دهید که این امر بستگی به میزان 

اعتماد شما و مشتری دارد.
21.از خون خود درآمد داشته باشید

ش��ما می توانید با هر بار اه��دای خون با در نظر گرفتن 
اینک��ه گ��روه خونی ش��ما معمولی یا خاص هس��ت بین 
20 ت��ا 50 دالر دریافت کنید. ش��ما همچنین می توانید 
پالس��مای خودت��ان را اهدا کنی��د، در ایالت های مختلف 
حداق��ل پیش نیازهایی وجود دارد که باید به آنها پرداخته 
شود وقتی پالس��ما اهدا می کنند پالس��ماهای اهداشده 
به انس��ان هایی که با س��رطان خون و دیگ��ر بیماری های 
خودایمنی مب��ارزه می کنند کمک می کند. این کار کمی 
پیچیده تر از اهدای خون اس��ت ولی شما چیزی بیشتر از 

اهدای خون به دست می آورید.
22.به برگزاری مراسم ها کمک کنید

فرقی ندارد که س��ال نو، عید پاک و یا هر ایونت دیگری 
در پیش رو باش��د. در این رابطه ش��ما می توانید از طریق 
کم��ک در تزیین خانه کس��ب درآمد کنی��د. این فعالیت 
می تواند ش��امل نصب چراغ در داخل و خارج خانه، تزیین 
درختان یا راه انداختن وسایل بازی و دکور باشد. از طریق 
اینترنت و فضای مجازی می توانید مشتری پیدا کنید و یا 
خیلی آسان تر در محلی که در آن سکونت دارید، اقدام به 

تبلیغ خود نمایید.

23.در تحقیقات پزشکی شرکت کنید
اگ��ر برای ت��ان اهمیتی ن��دارد ک��ه بی احتیاطی کنید 
عضویت در تحقیقات پزش��کی ی��ا آزمایش های دارویی را 
در نظر داش��ته باشید. ش��رکت ها مبلغ قابل توجهی را به 
شرکت کننده ها می پردازند. شما نیاز است شرکت هایی که 
تحقیقات دارویی انجام می دهند را بیابید و عوارض جانبی 
را در نظر بگیرید. در صورتی که ش��ما می توانید بی خیال 
ریسک ها و عوارض احتمالی باشید، بدون شک درآمدهای 

قابل توجهی را به دست خواهید آورد. 
24. در Airbnb اتاق اجاره دهید

Airbnb  یک پلتفرم بس��یار ب��زرگ در زمینه اجاره 
اتاق است. شما می توانید پول خوبی از طریق اجاره اتاق 
به دس��ت آورید به خصوص اگر در یک مکان توریستی 
زندگی می کنید. همچنین می توانید مدتی با دوستان یا 
خانواده خودتان زندگی کنید و خانه خود را اجاره دهید.

پلتفرمی در برند آمازون وجود دارد که به شما این امکان 
را می دهد که مش��اغل مختصر را انجام دهید و در ازای آن 
پول دریافت کنید، اما انتظار نداشته باشید مبلغ زیادی را به 
دست آورید. این موارد واقعا مختصر هستند و از چند سنت 
تا چند دالر می رس��ند، اما اگر تع��داد زیادی را انجام دهید 
شاید به سود شما باش��د. برای انجام آنها نیاز به صالحیت 
خاصی ندارید. معموال این شامل کلیک کردن روی لینک ها، 
بررسی پرسشنامه، نظر دادن، انجام چند طبقه بندی آسان 

است یا فعالیت هایی که نیاز به هوش انسانی دارد.
2۵. لباس های قدیمی خودتان را بفروشید

ممکن اس��ت ش��ما درآمد باالیی داشته باشید ولی این 
مقدار پول می تواند بد نباش��د ب��ه ویژه اگر که دیگر از آن 
لباس ها استفاده نمی کنید. این روش برای خرید و فروش 
لباس های��ی مثل لباس های حاملگ��ی، لباس های قدیمی 
بچه ها و لباس هایی که ش��ما مدت ها نپوشیده اید و دیگر 

مد نیستند می توانید استفاده کنید.
26 باز کردن حساب سود سپرده را در دستور کار 

قرار دهید
از بان��ک مح��ل زندگی خودت��ان جویا ش��وید آیا برای 
بازکردن حساب امتیازی به شما می دهند. بانک ها همیشه 
تبلیغاتی این چنینی دارند. پس کمی پول واقعی به دست 
بیاوری��د اگر نیاز دارید، اما به س��رعت 50 تا 100 دالر یا 
حتی بیش��تر به دس��ت می آورید وقتی به آن نیاز دارید. 
ممکن اس��ت نیاز باش��د مبلغی حداقلی را پرداخت کنید 
تا صالحیت خود رو برای افتتاح چنین حساب هایی نشان 

دهید
27. وام های کوچک بگیرید

ش��ما می توانید از Fundera و ی��ا Prosper وام های 
کوچک بیزینس��ی اگر که به دنبال دریافت وام هس��تید 
دریاف��ت کنید. بس��ته به مق��دار اعتبار مال��ی و وضعیت 
مالی و ش��غلی خودتان چند هزار دالری به دس��ت آورید. 
پلتفرم ه��ای زیادی برای این منظور وجود دارند که ش��ما 
می توانی��د از آنها وام دریافت کنید که البته باید مبلغ وام 
را پس بدهید اما این مقدار پول در ش��رایط س��خت مالی 

می تواند کمک بزرگی باشد .
28.وبینار برگزار کنید

به نظر ترس��ناک می آی��د اما وبینارها یک��ی از بهترین 
راه ها برای به دس��ت آوردن س��ریع پول هس��تند. شما با 
یک مخاطب به ش��دت مشتاق صحبت می کنید، اگر شما 
خودتان و پیشنهاد را به درستی قرار دهید شما می توانید 
 Go to .در زمان��ی کوتاه پول هنگفتی به دس��ت بیاورید
the webinar  بزرگترین پلتفرم ممکن است، همچنین 
webinar jam یکی از بهترین پلتفرم های در دس��ترس 
اس��ت. س��راغ هر کدام که بروید به این بس��تگی دارد که 
چقدر خوب بتوانید بفروش��ید. نیازمند تمرین اس��ت ولی 
درونمایه آن پول س��ریع است، ش��ما همینطور می توانید 
وبینار خودتان را پیشنهاد کنید یا از طریق کانال یوتیوب، 

تخصص تان را در اختیار دیگران بگذارید.
2۹.ماشین شستن را انجام دهید

مردم همیشه تمایل دارند که ماشین شان کامال شسته و 
تمیز شود. شما می توانید فقط با داشتن یک موبایل و بدون 
داش��تن مکان ثابت این شغل را داشته باشید. برای تبلیغ 
کار خود به افرادی که می شناسید اطالع دهید یا برگه های 
تبلیغات��ی کار خود را در جعبه های پس��تی همس��ایه ها 
بیندازید و اگر ه��م که در انجام این کار و ادامه آن جدی 
هس��تید، می توانید یک وب سایت ساده راه انداخته و یا به 
دیگ��ران بیزینس کارت خ��ود را بدهید و از این راه خیلی 

سریع کسب درآمد کنید.
30.تورهای پیاده روی طراحی کنید

اگر در یک مکان توریستی ساکن هستید. انجام تورهای 
پیاده روی از طریق Viator که یکی از بزرگترین پلتفرم ها 
در این زمینه است را در نظر داشته باشید. برای پیدا کردن 
س��ریع تر مش��تری تورهای رایگان راه بیندازید و در پایان 
انعام دریافت کنید. مردم عاش��ق چیزهای رایگان هستند 
ولی در پایان حس می کنند که باید در ازای کار انجام شده 
چیزی ب��ه طرف مقابل بدهند. به همین دلیل اس��ت که 
سوپرمارکت ها همیشه نمونه غذای رایگان می دهند چون 

می دانند اگر خوش تان بیاید حتما خرید خواهید داشت.
31.اشیای قیمتی خود را وثیقه بگذارید 

یکی از س��اده ترین و س��ریع ترین راهکاره��ای افزایش 
درآمد این است که اشیای با ارزش خود را وثیقه گذاشته 
و مقداری پول قرض کنید. اگر ه که برای پس گرفتن آنها 
باید مبلغ اصلی را به همراه س��ودش بپردازید و اگر هم به 
موقع پرداخت نکنید، جنس خود را از دست میدهید و اگر 
ش��ی مورد نظر ارزش باالیی برای شما دارد بهتر است که 
این کار را انجام ندهید. درواقع تصمیم گیری در ان بخش 
کامال برعهده خودتان خواهد بود. همچنین شما می توانید 
اشیای قیمتی خود را در بازارهای فیس بوک هم با قیمتی 

که خودتان تعیین می کنید، به فروش برسانید.
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