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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

طبق پیش بینی مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی امسال به 3.7 درصد می رسد

 3 چالش
رشد اقتصادی 1401

فرصت امروز: اقتصاد ايران در حالی طبق اعالم بانک مركزی، رشد 4.4 درصدي را در سال گذشته تجربه كرد كه 
به نظر می رسد امسال اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش كشاورزي و اثر منفي قطعي برق و گاز بر بخش 
صنعت و خدمات می تواند عملکرد بخش حقيقی اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد. چنانکه مركز پژوهش هاي مجلس، 
نرخ رش��د اقتصادي در س��ال ۱4۰۱ را حدود 3.7 درصد با نفت و 3.9 درصد بدون احتساب نفت برآورد كرده است. 
پيشتر صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارش هاي خود، رشد اقتصادي ايران در سال 2۰22 را...

کاهش سهم نوسازها در معامالت مسکن پایتخت

فروش خانه های قدیمی 2 برابر شد
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ایران در جمع بسته ترین اقتصادهای جهان ایستاد

رنکینگ آزادی اقتصادی
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فرصت امروز: یک روز سـبز و چهار روز قرمز، حاصل کار بورس تهران در هفته سـوم شهریورماه بود. 
پس از آنکه شـاخص کل بورس با افت 15 هزار واحدی معامالت هفته گذشـته را آغاز کرد، در ادامه با 

کاهش بیش از 6 هزار واحدی در روز یکشـنبه و هزار و اندی واحدی در روز دوشـنبه مواجه 
شد تا در کانال یک میلیون و 300 هزار واحد همچنان عقب تر رود. نهایتا ورق بورس در روز...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به سطح یک میلیون و 38۹ هزار واحد رسید

عقبگرد در کانال 1.3 میلیون واحدی

سرمقاله
ابداع حساب سپرده 

تجاری

علی نظافتيان دبير كميسيون 
حقوقی كانون بانک ها

ضوابط قانون اساس��ی در مورد 
چگونگ��ی وض��ع ماليات، روش��ن 
و ش��فاف اس��ت. اص��ل 5۱ قانون 
اساس��ی در اي��ن م��ورد می گويد: 
»هيچ نوع ماليات وضع نمی ش��ود 
مگر به موجب قانون. موارد معافيت 
و بخش��ودگی و تخفيف مالياتی به 
موجب قانون مش��خص می شود.« 
در حال حاضر، شناس��ايی موديان 
مالياتی و ماليات ستاندن از راه های 
قانونی، ج��زو صالحيت های ذاتی 
س��ازمان امور مالياتی است. افزون 
بر آن، قانون پولی و بانکی كش��ور 
مصوب س��ال ۱35۱ كه دست كم 
ت��ا تصويب نهايی ط��رح بانکداری 
مجل��س معتبر اس��ت، هيچ هدف 
و ماموريت��ی برای بان��ک مركزی 
مالياتی  موديان  جهت شناس��ايی 
از  ماليات س��تانی  هموارس��ازی  و 
مش��تريان بانک ها تعيي��ن نکرده، 
بلک��ه برعک��س می گوي��د: »بانک 
مركزی اي��ران مس��ئول تنظيم و 
اجرای سياس��ت پول��ی و اعتباری 
براس��اس سياس��ت كلی اقتصادی 
كش��ور می باش��د.« بنابراين فقط 
مجلس می تواند بر م��ردم ماليات 
برقرار نماي��د. شناس��ايی موديان 
مالياتی و وصول ماليات قانونی نيز 
برعهده سازمان امور مالياتی است.
ادامه در همين صفحه

2۱ صفر ۱443 - س�ال هفتم
شماره   2۰92

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Sun.18 Sep 2022

با وجود اين اصول قانونی اما هفته گذشته در پی ابالغ مصوبه جديد هيأت عامل بانک 
مركزی، موسوم به »دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن«، 
س��واالت زيادی از نظر كارشناس��ی در مورد مصوبه مورد بحث، جايگاه قانونی و امکان 
اس��تفاده از مصوبه عالی ترين نهاد اجرايی بانک مركزی برای هموارسازی ماليات ستانی 
از موجودی حس��اب های بانکی و همچنين تاثيرات مثبت و منفی آن بر تس��هيالت و 
س��پرده های بانکی مطرح ش��د. ماجرا از اين قرار اس��ت كه هيأت عامل بانک مركزی 
در نيمه اول ش��هريورماه مصوبه ای را به تصويب رس��اند و حساب های بانکی مردم را به 
»حساب س��پرده تجاری و غيرتجاری« تقسيم كرد. مدير روابط عمومی بانک مركزی 
نيز با تاكيد بر اينکه »رفتار حساب های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای 
شناس��ايی و بررس��ی آنها وجود دارد«، گفت: »حساب های بانکی يک فرد اگر دو شرط 
را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اينکه تعداد 
»واريز به« حس��اب بيش از ۱۰۰ فقره باش��د و در عين حال، مجموع مبلغ واريزی هم 
بيش��تر از 35۰ ميليون ريال باشد.« به گفته وی، »براساس بررسی های صورت گرفته، 
درصد بس��يار ناچيزی )كمتر از 2 درصد( حساب های غيرتجاری، با اجرای مصوبه فوق 

ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند.«
توضيحات روابط عمومی بانک مركزی نه تنها ابهامات حساب ابداعی جديد، موسوم 
به »حس��اب س��پرده تجاری« را برطرف نکرد، بلکه بالعکس بر ابهامات پيرامون آن و 
نقش »حساب سپرده تجاری« در ماليات ستانی از مشتريان بانک ها افزود. پرسش اين 
اس��ت كه آيا تفکيک حساب های بانکی مردم به »حس��اب سپرده تجاری« و »حساب 
سپرده غيرتجاری«، مبنای قانونی دارد، يا صرفا ابتکار عمل بانک مركزی در كنار مبارزه 
با پولش��ويی برای كمک به مراجع مالياتی در شناس��ايی موديان مالياتی برمبنای نوع 

حساب، موجودی آن و ميزان تراكنش های آن است؟
با نگاهی به مصوبه مورد بحث مشاهده می شود كه بانک مركزی در بخشنامه شماره 
۱4884۱ مورخ ۱4 ش��هريورماه ۱4۰۱، مس��تند قانونی تصويب و ابالغ »دستورالعمل 
ناظر به حس��اب س��پرده تجاری و خدمات مرتبط با آن« را قانون و مقررات مختلف از 
جمله مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه مؤديان مصوب ۱398، تبصره 
يک ماده 52، بند 3 ماده 59، ماده 67 آيين نامه اجرايی، ماده ۱4 الحاقی قانون مبارزه 
با پولشويی مصوب جلسه مورخ ۱398/۰7/2۱ هيأت وزيران و نيز تبصره يک ماده 9 و 
ماده ۱5 دستورالعمل شفاف سازی تراكنش های بانکی اشخاص مصوب ۱398/۱۱/29 
ش��ورای پول و اعتبار اعالم كرده اس��ت، اما بررس��ی م��واد ۱۰ و ۱۱ قانون پايانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤديان مشخص می كند كه در قوانين مورد استناد بانک مركزی، 
اصطالحی به نام »حساب سپرده تجاری« وجود ندارد. از سوی ديگر، بايد توجه داشت 
كه مبنای بانک مركزی و سيستم بانکی كشور در عمليات بانکی، »قانون عمليات بانکی 
بدون ربا« مصوب ش��هريورماه ۱362 اس��ت. در بند 8 ماده ي��ک اين قانون به بانک ها 
اجازه داده ش��ده تا بنا به درخواست مشتريان حس��اب قرض الحسنه پس انداز، حساب 
قرض الحس��نه جاری و حساب س��رمايه گذاری مدت دار افتتاح نمايند. پس نوع حساب 
براس��اس درخواست مشتری است. بنابراين حس��ابی به نام »حساب سپرده  تجاری« 
يا »حس��اب سپرده غيرتجاری« كه بانک ها با درخواس��ت يا بدون درخواست مشتری 
ايجاد كنند، در »قانون عمليات بانکی بدون ربا« پيش بينی نش��ده است. دستورالعمل 
بانک مركزی اما اين حس��اب نوظهور را اين گونه تعريف كرده اس��ت: »حساب سپرده 
تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری كه به عنوان حساب تجاری از 
سوی سازمان اعالم شده و فعاليت تجاری متناظر با آنها تعيين شده باشد. حساب های 
فروش پس از تأييد س��ازمان و نيز حساب های سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری 

محسوب می شوند.«
از منظ��ر مبانی عمليات بانکی بدون ربا، اين تعريف واجد اين اش��کال اس��ت كه از 
نظر بانکی فقط موجودی »حساب های سپرده گذاری مدت دار« متعلق به سپرده گذاران 
محس��وب می شود، ولی موجودی حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز و حساب های 
ج��اری  همه اش��خاص حقيقی يا حقوقی، چون برمبنای عقد قرض افتتاح می ش��وند 

و از نظر ش��رعی نيز عقد قرض از عقود تمليکی اس��ت، بنابراين موجودی حساب های 
قرض الحس��نه جاری و پس ان��داز جزو منابع داخلی بانک هاس��ت، ولی بانک متعهد به 
پرداخت تمام يا بخش��ی از موجودی در هر زمان به درخواست يا دستور دارنده حساب 
)در قالب درخواست از بانک يا صدور چک( است.  مانند حساب سپرده گذاری مدت دار 
كه قانونگذار، اين حس��اب را ب��ه همين نام معرفی كرده اس��ت. بنابراين حداقل برای 
نگارنده به عنوان يک پژوهش��گر بانکی، مبنای قانونی تقسيم حساب های بانکی مردم 
به »حس��اب سپرده تجاری« و »حساب سپرده غيرتجاری« )حداقل در قانون عمليات 
بانکی بدون ربا به عنوان پايه اصلی عمليات بانکی بدون ربا( نامش��خص است، اما برای 
رفع اين ابهام قانونی ممکن اس��ت اين نظريه مطرح شود كه شايد مبنای قانونی بانک 
مركزی برای تقس��يم حس��اب های بانکی مردم به »حساب سپرده تجاری« و »حساب 
سپرده غيرتجاری« در واقع، تاجر شناختن دارندگان حساب های بانکی برمبنای مبلغ و 
ميزان موجودی حساب و تعداد تراكنش ها و انطباق آن با مقررات قانون تجارت است؛ 
بدين اس��تدالل كه از ديدگاه قانون تجارت، تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را 
معامالت تجاری قرار دهد. براساس ماده 2 قانون تجارت، »معامالت تجارتی از قرار ذيل 
اس��ت: ۱-خري��د يا تحصيل هر نوع مال منقوض به قصد فروش ي��ا اجاره اعم از اينکه 
تصرفاتی در آن شده يا نشده باشد. 2-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی يا آب يا هوا 
به هر نحوی كه باش��د. 3-هر قس��م عمليات داللی يا حق العمل كاری ) كميسيون( و يا 
عاملی و همچنين تصدی به هر نوع تأسيساتی كه برای انجام بعضی امور ايجاد  می شود 
از قبيل تسهيل معامالت ملکی يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و ... . 
4-تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينکه برای رفع حوائج شخصی 
نباشد. 5-تصدی به عمليات حراجی. 6-تصدی به هر قسم نمايشگاه های عمومی. 7-هر 
قس��م عمليات صرافی و بانکی. 8-معامالت برواتی اع��م از اينکه بين تاجر يا غيرتاجر 
باشد. 9-عمليات بيمه بحری و غيربحری. ۱۰-كشتی سازی و خريد و فروش كشتی و 

كشتيرانی داخلی يا خارجی و معامالت راجع به آنها.«
فعاليت های مذكور به طور كلی، تجاری است. پس هر كسی كه اين فعاليت های ذاتا 
تجاری را انجام دهد، از ديد قانون تجارت، تاجر شناخته می شود. در واقع، مالک تاجر 
بودن، نوع فعاليت اس��ت. اما قانون تجارت، مالک ديگری نيز برای تش��خيص تجاری 
ي��ا غيرتجاری بودن عمليات تجاری تعيين كرده اس��ت. م��اده 3 قانون تجارت در اين 
زمينه گفته است: »معامالت ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يکی از آنها، تجارتی 
محسوب می شود: كليه معامالت بين تجار و كسبه و صرافان و بانک ها. كليه معامالتی 
كه تاجر يا غيرتاجر برای حوائج تجارتی خود می نمايد. كليه معامالتی كه اجزا يا خدمه 
يا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمايد.« اما حتی برمبنای قانون تجارت 
نيز نمی توان براساس گردش مالی حساب های مردم، حساب های بانکی آنان را به عنوان 
»حساب سپرده تجاری« به مراجع مالياتی معرفی كرد؛ زيرا در اين مصوبه حساب های 
كليه اشخاص حقوقی بالاستثنا به عنوان حساب تجاری معرفی شده اند. در اين صورت، 
آيا موسسات غيرانتفاعی و غيرتجاری و يا مديران مجموعه های بزرگ ساختمانی نظير 
مديران برج های مسکونی و تجاری كه شارژ ماهانه هر واحد به حساب های شخصی آنان 
واريز می ش��ود، بر مبنای گردش حساب های شان تاجر محسوب می شوند؟ پاسخ بدين 
سوال برمبنای قانون تجارت، منفی است، اما برمبنای مصوبه اخير بانک مركزی، مثبت 

است! در مجموع، گوشه ای از اشکاالت وارده بر مصوبه اخير بانک مركزی عبارتند از:
اول؛ تفکيک حساب های بانکی مردم به »حساب سپرده تجاری« و »حساب سپرده 
غيرتج��اری«، كامال مغاير با اصول و مبانی مذك��ور در قانون عمليات بانکی بدون ربا و 
مقررات قانون پولی و بانکی كش��ور است. در اين قوانين، گروه بندی حساب های بانکی 
مردم به »حس��اب سپرده تجاری« و »حساب سپرده غيرتجاری«، مبنای قانونی ندارد 

و پيش بينی نشده است.
دوم؛ بيش��تر مس��تندات قانونی بانک مركزی برای صدور اين مصوبه، فقط ناظر به 
تکليف اين بانک برای مبارزه با پولشويی است، اما به نظر می رسد اين مصوبه بيشتر از 
مبارزه با پولشويی، راه را برای وصول ماليات از مشتريان بانک ها هموار می كند؛ در حالی 

كه هموارسازی وصول ماليات، جزو وظايف و مسئوليت های قانونی بانک مركزی نيست. 
بند 3 ماده 59 آيين نامه اجرايی و ماده ۱4 قانون مبارزه با پولش��ويی كه در بخش��نامه 
به عنوان مستند بانک مركزی برای ابداع »حساب سپرده تجاری« اعالم شده نيز صرفا 
حاكی از ماموريت قانونی بانک مركزی برای »ش��ناخت ماهيت، هدف و ميزان فعاليت 

ارباب رجوع طی برقراری تعامل كاری« است.
س��وم؛ افزون بر آن و براس��اس همين مقررات، »اشخاص مشمول - از جمله بانک ها 
- مکلفند به منظور پايش مستمر ارباب رجوع در فرآيند شناسايی معمول و نيز ارزيابی 
خطرپذيری )ريس��ک( برقراری تعامالت كاری با آنها، نس��بت به تعيين سطح فعاليت 
ارباب رجوع مطابق اين آيين نامه و س��اير الزامات تعيين ش��ده توسط مركز با همکاری 
دستگاه های متولی نظارت  اقدام كنند.« بدين ترتيب، سوال اين است كه در كدام يک 
از اين مستندات قانونی مورد اشاره، بانک مركزی مجاز به ابداع »حساب سپرده تجاری« 

برمبنای ۱۰۰ تراكنش و سقف موجودی باالی 35 ميليون تومان شده است؟
چهارم؛ تجربه نش��ان داده ك��ه در اين گونه موارد، ماليات گريزان ب��رای رهايی از بار 
مالی اين مصوبه به پديده اجاره كارت عابربانک و صوری سازی حساب های بانکی روی 
می آورند. در نتيجه گس��ترش حساب های اجاره ای و استفاده از حساب های بانکی افراد 
ناشناس، از جمله آثار منفی اين مصوبه پيش بينی می شود. بنابراين ضروری است برای 

جلوگيری از اين پديده منفی، اقدامات الزم توسط بانک مركزی صورت گيرد.
پنجم؛ همچنين در ماده ۱2 اين دس��تورالعمل، بانک ها موظف ش��ده اند كه هرگونه 
اعطای تسهيالت ريالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهيالت 
و كارس��ازی وجه آن در حس��اب تجاری وی نمايند. در ماده ۱3 دستورالعمل نيز مقرر 
ش��ده كه »مؤسس��ه اعتباری موظف اس��ت صدور هرگونه ضمانت نامه و نيز گشايش 
هرگونه اعتبار اس��نادی را منوط به وجود حس��اب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی 
اعتبار نمايد«. معنای غيرمستقيم حقوقی اين عبارات، ماليات بر تسهيالت و سپرده ها 
و همچني��ن ب��ر تعهدات بانکی اس��ت؛ در حالی كه الزام مردم به اينک��ه برای دريافت 
تس��هيالت و تعهدات بانکی بايستی حس��اب تجاری افتتاح كنند نيز فاقد مستند قابل 
قبول قانونی است. ضمنا كارشناسان بانکی می گويند كه براساس ضوابط بانک مركزی 
گويا در تسهيالت مشاركتی بايستی آورده بانک و شريک در حساب مشترک واريز شود، 
نه حس��اب اختصاصی تسهيالت گيرنده. حال پرسش اين است كه آيا همه حساب های 
مشترک بايد به صورت »حساب سپرده تجاری« باز شوند تا همه دارندگان امضای مجاز 

حساب مشترک تاجر محسوب می شوند؟
شش��م؛ در ماده ۱7 اين دس��تورالعمل آمده است: »تفکيک حس��اب های تجاری از 
حس��اب های غيرتجاری مشتريان نزد مؤسسه اعتباری بايد به نحوی باشد كه مؤسسه 
اعتباری قادر به پايش رفتار مالی مش��تری برمبنای عمليات تجاری و غيرتجاری وی، 
اجرای سياست های تشويقی و نيز اعمال كنترل های مذكور در دستورالعمل به صورت 
سامانه ای باشد.« در ماده ۱8 اين دستورالعمل نيز بانک ها مکلف شده اند تا »رفتار مالی 
دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزيابی داشته باشد.« در 
مورد اين مقررات، يک پرسش ساده آن است كه بانک ها چه ابزارهايی در اختيار دارند تا 

رفتارهای مشتريان را مرتبا تحت پايش و رصد و ارزيابی مالياتی قرار دهند؟!
هفتم؛ روابط عمومی بانک مركزی برای شناختن »حساب سپرده تجاری«، به قاعده 
»واريزی بيش از 35 ميليون تومان به اضافه ۱۰۰ تراكنش بانکی« اس��تناد كرده است. 
نگارنده چندين بار بخشنامه بانک مركزی و مصوبه هيأت عامل اين بانک را مرور كرد، 
ولی نش��انی از قاع��ده 35 ميليون تومان + يکصد تراكنش بانک��ی در آنها نيافت. پس 
مستند قانونی اين قاعده چيست و مرجع  قانونی تعيين و تصويب آن كيست؟ در پاسخ 
به اين س��وال، علی صالح آبادی، رئيس كل بان��ک مركزی با بيان آنکه اين قاعده وحی 
منزل نيس��ت، چنين رفع ابهام كرد: »برخی موارد هم مطرح شد كه هر ۱۰۰ تراكنش 
واريز به حس��اب با مجموع 35 ميليون تومان تجاری محس��وب می شود كه اين وحی 
منزل نيست بلکه يک نشانه است و اين امکان وجود دارد فردی هزار تراكنش واريز به 
حس��اب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محس��وب نشود؛ چراكه امکان دارد فردی 

روزانه صدها تراكنش خريد داشته باشد. به طور مثال، فردی روزانه ده ها بار برای خريد 
مايحتاج اقدام می كند يا از طريق سايت های اينترنتی خريد می كند كه اين قبيل موارد 
به هيچ وجه مشمول ماليات نيست و يا مثال فردی در بورس معامله می كند به هيچ وجه 
مش��مول نيست؛ چراكه در هنگام خريد در بورس نيم درصد ماليات از حساب خريدار 
كسر می شود و يا مثال فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می كند و 5  ميليارد تومان 

به حساب وی واريز می شود، به هيچ وجه اين فرد مشمول نيست.«
هشتم؛ از تبعات اين مصوبه بر حساب بانکی صاحب منصبان برخوردار از حقوق های 
نجومی گذر می كنم، اما با اين گرانی و تورم نفسگير كه از بديهی ترين آثار آن، گسترش 
افسارگسيخته نقدينگی و گردش مستمر پول در حساب های بانکی مردم است، اعمال 
اين قاعده )35 ميليون موجودی حساب + ۱۰۰ تراكنش بانکی( برای شناخت »حساب 
س��پرده تجاری« از »حساب س��پرده غيرتجاری« چندان سخت نيست. فقط چند قلم 
لوازم خانگی ساده و غيرالكچری بيش از يکصد ميليون قيمت دارد. برای هر خريد ساده 
مايحتاج روزانه از ميادين ميوه و تره بار شهرداری و نه از ميوه فروشی های لوكس بايد 
در هر بار بيش از يک ميليون خرج كرد و به حس��اب فروش��نده واريز نمود. خريد يک 
كيسه 2۰ كيلويی برنج ايرانی نيز نزديک به دو و نيم ميليون هزينه دارد. افزون بر اين 
اقالم، سقف مبالغ واريزی به حساب های شخصی مديران قرض الحسنه خانگی و مديران 
س��اختمان مجموعه های مس��کونی و تجاری قطعا بيش از 35 ميليون تومان و تعداد 
تراكنش های بانکی حساب های آنان نيز بيش از يکصد فقره است. آيا همه اين افراد را 
بايد تاجر دانس��ت و حساب همگی آنها را »حساب سپرده تجاری« محسوب كرد؟ چه 

نهاد و مرجعی مسئوليت آن را برعهده خواهد گرفت؟
مخل��ص كالم آنکه وصول قانونی ماليات، جزو ماموريت های قانونی و صالحيت های 
ذاتی س��ازمان امور مالياتی اس��ت. فرار از ماليات قانونی نيز مجاز نيست. در عين حال، 
حفظ ارزش پول ملی و صيانت از س��پرده های مردم و سياس��ت گذاری بانکی برمبنای 
قواني��ن بانک��ی به ويژه قانون عملي��ات بانکی بدون ربا و نظارت ب��ر عملکرد بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری و نيز مبارزه با پولش��ويی از طريق شبکه بانکی كشور، جزو 
ماموريت های قانونی بانک مركزی اس��ت. بنابراين بايد به گونه ای سياس��ت گذاری كرد 
كه هر دس��تگاه اجرايی، ماموريت ها و وظايف قانونی خود را انجام دهد و تکليفی فراتر 
از قانون برای مردم و ش��بکه بانکی ايجاد نش��ود. مصوب��ات قانونی بانک مركزی قطعا 
الزم االجراس��ت، اما اگر قرار اس��ت از انواع تسهيالت و سپرده های بانکی مردم، ماليات 

گرفته شود، تنها مرجع صالح در اين زمينه، مجلس شورای اسالمی است.

ابداع حساب سپرده تجاری

موفقیت کارآفرینی در بازارهای رقابتی
دهکده جهانی، جهانی ش��دن و عصر تبادل اطالعات تنها بخش��ی از مفاهيمی است كه دوران زندگی ما را 
تعريف می كند. اگر تا چند دهه قبل حضور در بازارهای بين المللی مثل عبور از هفت خان رستم بود، اين روزها 
به لطف آمازون و eBay هر كسب و كار كوچکی می تواند در چهار گوشه دنيا فروش داشته باشد و حتی پشت 
برندهای بزرگ را به خاک بمالد. در سوی ديگر اين ميدان مسابقه، مشتريان ديگر همينطوری الکی به برندهای 
بزرگ اعتماد نمی كنند. دورانی كه غول های بازار با تبليغات پر زرق و برق دل هر مشتری را می بردند، ديگر به 
تاريخ پيوسته است. حاال موفقيت در عرصه كارآفرينی بدون سازگاری با تغييرات جديد فقط يک آرزوی محال 
است، نه چيزی بيشتر! آدم ها معموال با تغييرات سريع ميانه خوبی ندارند. در عوض همه ما ترجيح می دهيم 
در داستان الک پشت و خرگوش نقش آن الک پشت دوست داشتنی را داشته باشيم كه آهسته و پيوسته جلو...



فرص��ت امروز: موسس��ه »فري��زر« در جديدترين رتبه بندی ش��اخص 
»آزادی اقتص��ادی«، ايران را در رتبه ۱59 از بين ۱65 كش��ور جهان قرار 
داد. ش��اخص »آزادی اقتصادی«، نحوه برخورد دولت ها و سياست های هر 
كش��ور در برابر آزادی اقتصادی را نش��ان می دهد. اين شاخص، وضعيت 
آزادی اقتص��ادی را در پنج حوزه مختلف بررس��ی می كند كه عبارتند از 
»ان��دازه دولت«، »نظام قضايی و حقوق مالکي��ت«، »پوِل قوی«، »آزادی 
تج��ارت بين المللی و مق��ررات بانکی« و »كار و تج��ارت«. هر يک از اين 
حوزه ها نيز به بخش های كوچک تر تقسيم می شوند و در مجموع 42 متغير 
برای بررسی آزادی اقتصادی در هر كشور از سوی موسسه »فريزر« مورد 
سنجش قرار می گيرند. طبق گزارش تازه موسسه »فريزر«، امتياز ايران در 
زيرش��اخص »اندازه دولت« بهبود نسبی داشته، در زيرشاخص »سيستم 
حقوقی و حقوق مالکيت«، كاهش و در امتياز »پول قوی« افزايش عملکرد 
را تجربه كرده است، اما امتياز »آزادی تجارت بين المللی« افت محسوسی 
داشته است. همچنين امتياز زيرشاخص »مقررات« بدون تغيير باقی مانده 
اس��ت. براساس اين نمرات، ايران در جمع ۱۰ كشور قعرنشين در شاخص 
آزادی اقتصادی قرار گرفته است. عالوه بر مشکالت ساختاری، تحريم ها و 
همه گيری كرونا نيز در كاهش نمره آزادی اقتصاد ايران موثر بوده اس��ت. 
هر كشور در شاخص آزادی اقتصادی، نمره ای از صفر تا ۱۰ كسب می كند. 
هرچه اين نمره بيش��تر باش��د داللت بر آزادی اقتصادی بيشتر آن كشور 
دارد. ايران در حالی از رتبه ۱58 در س��ال 2۰۱9 به رتبه ۱59 در س��ال 
2۰2۰ رس��يده كه نمره ايران از حداكثر ۱۰ امتياز ممکن، 4.96 محاسبه 

شده است.
آزادی رو به افول در ایران و جهان

گزارش جديد موسس��ه »فريزر« كه در س��پتامبر 2۰22 منتشر شده، 
وضعيت آزادی اقتصادی را در ۱65 كشور طی سال 2۰2۰ سنجيده است. 
گزارش های موسس��ه »فريزر« از آزادی اقتصادی كش��ورها عمدتا بر پايه 
اطالعات دو سال قبل تهيه می شود. اين گزارش نشان می دهد كه ميانگين 
آزادی اقتصادی جهان در س��ال 2۰2۰ نس��بت به سال قبل از آن كاهش 
يافته و به 6.84 رس��يده اس��ت. همچنين ايران در حالی با نمره 4.96 به 
رتبه ۱59 جهان رسيده كه اين پايين ترين نمره آزادی اقتصادی كشورمان 
در 2۰ س��ال گذشته اس��ت. البته از آنجا كه بانک جهانی از سال گذشته 
انتشار گزارش شاخص سهولت كسب و كار را متوقف كرده و مجمع جهانی 
اقتصاد برای دومين سال متوالی گزارش رقابت پذيری جهانی را بروز نکرده 
اس��ت، در نتيجه چندين مولفه ش��اخص آزادی اقتصادی )كه به شاخص 
س��هولت كسب و كار متکی هستند( به طور كامل به روز رسانی نشده اند. در 
حال حاضر موسس��ه »فريزر« در حال بررسی گزينه های جايگزينی برای 

داده های سهولت كسب و كار است.
ميانگي��ن آزادی اقتصادی در س��طح جهان در حال��ی كاهش يافته كه 

موسسه »فريزر«، يکی از داليل كاهش آزادی اقتصادی جهان را همه گيری 
ويروس كرونا و اعمال سياست های اقتصادی برای مواجهه با اين پديده از 
سوی كشورها عنوان كرده  است. بنا بر تحليل مركز خدمات سرمايه گذاری 
اتاق تهران، مقايسه آمارهای ايران در سال 2۰2۰ و سال قبل از آن يعنی 
س��ال 2۰۱9  نشان می دهد امتياز ايران در دو زيرشاخص كاهشی و در دو 
زيرشاخص افزايشی بوده و در يک زيرشاخص نيز بدون تغيير مانده  است. 
بدين ترتيب، در زيرش��اخص »اندازه دولت« بهبود نسبی امتياز مشاهده 
 می ش��ود و امتياز از 6.65 به رقم 6.99 افزايش يافته است. در زيرشاخص 
»سيستم حقوقی و حقوق مالکيت« نيز كاهش اندكی اتفاق افتاده و امتياز 

از 3.6۰ به رقم 3.56 كاهش يافته است. امتياز »پول قوی« نيز برای ايران 
افزايش يافته ولی امتياز » آزادی تجارت بين المللی« افت محسوسی داشته 
است. امتياز زيرشاخص »مقررات« نيز بدون تغيير باقی مانده است. عالوه بر 
مشکالت ساختاری اقتصاد ايران مانند تورم مزمن و محدوديت های تجارت 
بين المللی و مقررات دس��ت و پاگير و...، تحريم ها و همه گيری كرونا نيز در 
كاهش  آزادی اقتصادی ايران موثر بوده است. همچنين هنگ كنگ كماكان 
در جايگاه برترين كش��ور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. س��نگاپور در 
جايگاه دوم جای دارد و كش��ورهای سوئيس، نيوزيلند، دانمارک، استراليا، 
آمريکا، اس��تونی، موريس و ايرلند در رتبه های بعدی ايستاده اند. در عين 
حال ژاپن در رتبه ۱2، كانادا در رتبه ۱4، انگلستان در رتبه 22، آلمان در 
رتبه 25، ايتاليا در رتبه 44، فرانسه در رتبه 54، مکزيک در رتبه 64، هند 
در رتبه 89، روسيه در رتبه 94، برزيل در رتبه ۱۱4 و چين در رتبه ۱۱6 
جهان قرار گرفته اس��ت. جمه��وری دموكراتيک كنگو، الجزاير، جمهوری 
كنگو، ايران، ليبی، آرژانتين، س��وريه، زيمبابوه، س��ودان و ونزوئال نيز ۱۰ 

كشور انتهايی فهرست »فريزر« را تشکيل می دهند.
از اقتصاد آزاد تا آزادی اقتصادی

ش��اخص موسس��ه »فريزر«، وضعيت آزادی اقتص��ادی را در پنج حوزه 
»ان��دازه دولت«، »نظام قضايی و حقوق مالکي��ت«، »پوِل قوی«، »آزادی 
تجارت بين المللی و مقررات بانکی« و »كار و تجارت« می سنجد. در »اندازه 
دولت« بررسی می شود كه هزينه های دولت و نرخ اخذ ماليات در هر كشور 
چه تأثيری بر آزادی اقتصادی در آن كشور گذاشته است؟ يعنی هر كشور 
تا چه اندازه بر انتخاب فردی و بازار آزاد متکی است و تا چه اندازه به بودجه 
دولت و سياست گذاری سياستمداران. كشورهايی با دولت های كم هزينه تر، 
نرخ مالياتی كمتر، سرمايه گذاری و مالکيت كمتر دولتی بيشترين نمره را 
به دست می آورند. همچنين در بحث از »نظام قضايی و حقوق مالکيت« بر 
سيستم قضايی كشورها به عنوان عامل تأمين آزادی اقتصادی تمركز شده 
است. حمايت از افراد و مالکيت آنها موضوعی اساسی در آزادی اقتصادی 
اس��ت. از جمله مؤلفه های مهمی كه در اينجا بررسی می شوند، عبارتند از 
حاكمي��ت قانون، تامين حق مالکيت، اس��تقالل و عدالت قضات و اجرای 
دقيق و بی طرفانه قانون. سؤال اين است كه دولت تا چه حد در حمايت از 

افراد و حقوق اقتصادی آنها موفق عمل می كند؟
س��ومين حوزه مورد بررسی برای س��نجش ميزان آزادی اقتصادی هر 
كش��ور، »پول قوی« است. در اينجا بر اهميت پول و ثبات قيمت نرخ ارز 
تمركز می ش��ود. ثبات ارزش پول، معامالت را تسهيل و ريسک معامالت 
را كاهش می دهد و بر اين اس��اس در آزادی اقتصادی نقش دارد. كشوری 
بيشترين نمره را در اين بخش به دست می آورد كه دارای نرخ كمتر تورم 
و پول ملی باثبات باش��د و استفاده از ارزهای ديگر توسط شهروندانش را 
محدود نکند. »آزادی تجارت بين الملل« نيز به ميزان س��هولت تجارت با 
كشورهای ديگر اشاره دارد. وقتی دولتی تجارت شهروندانش با كشورهای 
ديگ��ر را مح��دود می كند در واق��ع آزادی اقتصادی آنه��ا را كاهش داده 
اس��ت. برای بررس��ی ميزان آزادی تجارت در هر كش��ور مؤلفه هايی مثل 
نرخ تعرفه های تجاری، س��هميه ها، موانع اداری و ميزان س��هولت تبديل 
نرخ ارز و جابه جايی س��رمايه مورد لحاظ قرار گرفته اند. هرچه تعرفه های 
تجاری كمتر باش��د، ترخيص كاالها از گمرک آسان تر و كم هزينه تر باشد، 
امکان تبديل آزادانه نرخ ارز بيش��تر باش��د و موانع كمتری در برابر انتقال 
س��رمايه وجود داشته باش��د آن كشور از نمره بيش��تری در زمينه آزادی 
تجارت بين الملل برخوردار می شود. در بحث از »مقررات« نيز به اين سؤال 
پاس��خ داده می ش��ود كه قوانين هر كش��ور تا چه حد ورود افراد به بازار و 
فعاليت اقتصادی را محدود كرده اند؟ هرچه قوانين يک كشور برای فعاليت 
اقتصادی سخت گيرانه تر باشد، نمره آن كشور در اين زمينه كمتر است. در 
اينجا قوانين مربوط به دريافت اعتبارات بانکی، كسب وكار و توليد بررسی 

می شوند.

ایران در جمع بسته ترین اقتصادهای جهان ایستاد

رنکینگ آزادی اقتصادی
گزارش

کاهش سهم نوسازها در معامالت مسکن پایتخت
فروش خانه های قدیمی 2 برابر شد

حجم معامالت واحدهای باالی 2۰ سال از بازار مسکن شهر تهران نسبت 
به سال گذشته تقريبا دو برابر شده است. به اعتقاد كارشناسان، رشد قيمت 
مس��کن، افت توان خريد متقاضيان و شکاف قيمتی بين خانه های قديمی 
با واحدهای كليدنخورده از مهمترين عوامل اين مس��ئله است. به گزارش 
ايسنا، در مردادماه سال گذشته آپارتمان های با عمر بنای باالی 2۰ سال، 
بالغ بر ۱۱.7 درصد از معامالت ش��هر تهران را به خود اختصاص می دادند 
كه در مردادماه امس��ال اين رقم به 2۱.2 درصد رس��يده اس��ت. در سمت 
مقابل نيز س��هم واحدهای نوساز از معامالت كاهش يافته و آپارتمان های 
كمتر از پنج س��ال ساخت در مردادماه پارسال 33.2 درصد از قراردادهای 
خريد و فروش را دربر می گرفتند كه در مرداد امس��ال س��هم آنها به 28.9 
درصد رسيده اس��ت. اگرچه معامالت مسکن ش��هر تهران در مرداد سال 
جاری نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 42 درصد افزايش يافته، اما آمار و 
ارقام توضيح می دهد كه رش��د خريد و فروش واحدهای كمتر از پنج سال 
فقط 23 درصد بوده اس��ت. در مقابل آپارتمان های باالی پنج سال با رشد 
5۱ درصد در خريد و فروش نسبت به سال گذشته مواجه شده اند. منطقه 
۱۰ شامل محله هايی همچون جيحون، نواب، دامپزشکی، جی، سلسبيل و 
كارون را می توان كانون عرضه  واحدهای كوچک متراژ و قديمی متناس��ب 
با توان اقشار متوسط و پايين دانست. سعيد لطفی،  كارشناس بازار مسکن 
درخصوص علت رشد فروش آپارتمان های قديمی در بازار مسکن پايتخت 
می گويد: در حال حاضر خانه های با عمر بنای باالی پنج س��ال حدود 7۱ 
درصد خريد و فروش ها در بازار مس��کن ش��هر تهران را تشکيل می دهند. 
اين س��هم در س��ال گذش��ته 66.8 درصد و دو س��ال قبل 6۱ درصد بود. 
همچنين س��ال ۱392 واحدهای باالی پنج سال تنها 4۱ درصد معامالت 
را به خود اختصاص می دادند. عوامل مختلفی در گرم ش��دن بازار خريد و 
فروش واحدهای با قدمت بنای بيش از پنج سال موثر است كه از جمله آن 
می توان به فاصله قيمتی آنها با واحدهای كليدنخورده، رشد شديد قيمت 
مسکن، كاهش توان متقاضيان، خأل تسهيالت بانکی و نبود ابزارهای مالی 

و حمايتی از طرف تقاضا اشاره كرد.
اين كارشناس بازار مس��کن با اشاره به رشد پايين تر از تورم عمومی در 
بازار مسکن شهر تهران توضيح می دهد: تورم نهاده های ساختمانی حدود 
دو برابر رشد قيمت ها در بازار مسکن است. اين مسئله چشم انداز تورمی را 
القا می كند كه بر روی قيمت واحدهای كليدنخورده موجود اثر می گذارد. 
در واق��ع، طرف عرضه با اين اس��تدالل كه در آينده بايد هزينه  بيش��تری 
برای توليد مس��کن اختصاص دهد، بخش��ی از تورم آينده را در واحدهای 
نوساز فعلی لحاظ می كند. به اعتقاد لطفی، انتظارات تورمی به ايجاد شکاف 
قيمتی بين واحدهای نوساز و قديمی منجر می شود. البته قيمت واحدهای 
قديمی هم درجا نمی زند؛ چراكه بخش��ی از تقاضای موثر به دليل كاهش 
توان به س��مت خانه های قديمی می رود و اين فش��ار تقاضا باعث افزايش 
قيمت آنها می ش��ود. با اين حال، آپارتمان های با قدمت بيش از پنج سال 

همخوانی بيشتری با استطاعت خانوارهای متوسط و پايين دارد.
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فرصت امروز: اقتصاد ايران در حالی طبق اعالم بانک مركزی، رشد 4.4 
درصدي را در سال گذشته تجربه كرد كه به نظر می رسد امسال اثر حذف 
ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش كشاورزي و اثر منفي قطعي برق و 
گاز ب��ر بخش صنعت و خدمات می تواند عملکرد بخش حقيقی اقتصاد را 
تحت تاثير قرار دهد. چنانکه مركز پژوهش هاي مجلس، نرخ رشد اقتصادي 
در س��ال ۱4۰۱ را حدود 3.7 درصد با نفت و 3.9 درصد بدون احتس��اب 
نفت برآورد كرده است. پيشتر صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز 
در آخري��ن گزارش هاي خود، رش��د اقتصادي ايران در س��ال 2۰22 را به 

ترتيب 3 درصد و 3.7 درصد پيش بيني كرده اند.
برآورد كارشناس��ی بازوی پژوهشی مجلس نش��ان می دهد كه در سال 
۱4۰۱ بخش كش��اورزي متأثر از افزايش بارندگي نس��بت به س��ال آبي 
گذشته، رشد 7.9 درصدي را تجربه می كند. در بخش نفت نيز با توجه به 
شرايط بين المللي و عدم رشد صادرات نفتی در فصل بهار امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل پيش بيني شده كه اين بخش به رشد ۱.۱ درصدي 
در پايان س��ال ۱4۰۱ برسد. با وجود پيش بيني رشد 4.6 درصدي بخش 
صنعت در س��ال ۱4۰۱، بررسي ها نشان مي دهد مواردي مثل قطعي برق 
و گاز صنايع و كاهش تقاضاي كاالهاي صادراتي مي تواند رشد اين بخش 
را تهديد كند. ضمن اينکه براي بخش ساختمان با توجه به كاهش تعداد 
پروانه هاي ساختماني صادرشده در سال گذشته و كاهش عملکرد بودجه 
عمراني دولت در س��ه ماهه اول امس��ال، رش��د منفي 3.4 درصدي قابل 
پيش بيني شده است. در نهايت برآورد مركز پژوهش ها حاكی از آن است 
كه بخش خدمات با توجه به كاهش همه گيری كرونا و بازيابی اين بخش 

در سال گذشته، به رشد 3.6 درصدی در پايان سال جاری برسد.
خبری از رشد بخش نفت نیست

بخش نفت هميش��ه اثر پررنگی در اقتصاد ايران و نقش موثري در رشد 
توليد ناخالص داخلي داش��ته و دارد. بخش نفت و گاز در س��ال گذش��ته 
طب��ق اعالم بانک مركزي ۱.۱۰ درصد و طبق اعالم مركز آمار 7.9 درصد 
رش��د داش��ته كه ناش��ي از افزايش توليد و صادرات نفت خام و همچنين 
افزاي��ش توليد و صادرات گاز طبيعي و ميعانات گازي بوده اس��ت. عناصر 
تشکيل دهنده ارزش افزوده بخش نفت شامل صادرات نفت خام، صادرات 
ميعانات گازي، خوراک پااليش��گاه ها و فرآورده هاي نفتي است كه در اين 
بين، كليدي ترين عنصر اثرگذار بر ارزش افزوده بخش نفت، مقدار صادرات 

نفت است. طبق آمارهاي بانک مركزي، روند صعودي ارزش افزوده بخش 
نفت از فصل دوم سال ۱399 آغاز شده، ولي در سال ۱4۰۰ فروكش كرده 
اس��ت. مركز پژوهش ها با قيد »متاس��فانه« عنوان كرده كه آمار رسمي از 
وضعيت صادرات نفت در س��ال جاري در دس��ترس نيست، لکن آمارهاي 
اوپک نشان مي دهد، توليد نفت ايران در زمستان سال گذشته يعني فصل 
اول 2۰22 و بهار امسال )فصل دوم 2۰22( به ترتيب حدود 52.2 و 56.2 
ميليون بشکه در روز بوده كه با در نظر گرفتن مصرف حدود 7.۱ ميليون 
بش��که اي روزانه نفت خام در داخل به معن��اي صادرات 83۰ و 86۰ هزار 
بشکه اي روزانه نفت خام در اين فصول است. اين نهاد پژوهشی پيش بينی 
كرده كه در صورت تداوم وضعيت موجود صادرات نفت، رشد قابل توجهي 
در اين بخش اتفاق نيفتد. بر همين اس��اس براي سال ۱4۰۱، انتظار رشد 

۱.۱ درصدي در بخش نفت و گاز وجود دارد.
همچنين بخش صنعت با توجه به سهم 7.2۱ درصدي از توليد ناخالص 
داخلي، نقش مهمي در رش��د اقتصادي كشور دارد؛ زيرا ارزش افزوده اين 
بخش، از يک سو به  طور مستقيم بر ارزش افزوده كل اقتصاد اثرگذار بوده 
و از س��وي ديگر، رش��د اين بخش عمدتا از كانال بخش خدمات و به طور 
غيرمستقيم بر ارزش افزوده كل اقتصاد موثر است. با تخليه اثر شوک هاي 
داخلي و خارجي بر صنايع مختلف در س��ال هاي ۱397 و ۱398، ش��يوع 
ويروس كرونا در سال ۱399 تنها بر برخي صنايع تاثير گذاشت، به طوري 
كه در تمام فصول س��ال ۱399 بخش صنعت رشد مثبتي را تجربه كرد. 
به گفته مركز پژوهش ها، در س��ال گذشته بخش صنعت افت و خيزهايي 
داشت. در فصل تابستان برخالف ساير فصول به دليل قطعي برق رشد اين 
بخش منفي شد و نهايتا آمار بانک مركزي رشد 3.3 درصدي و حساب هاي 
مل��ي مركز آمار ايران رش��د ۱.3 درصدي را براي بخش صنعت در س��ال 
گذش��ته نش��ان مي دهند. بخش صنعت در س��ه ماهه اول ۱4۰۱ با رشد 
9.2 درصدي مواجه ش��ده اس��ت. عملکرد زيربخش هاي صنعت در سال 
جاري بهبودهايي را در وضعيت برخي صنايع نشان مي دهد. اين موضوع به 
خصوص براي رشته فعاليت هاي ماشين آالت و تجهيزات، خودرو و قطعات، 
كک و پااليش، كاش��ي و سراميک و منسوجات ملموس است. در مجموع 
مركز پژوهش ها، رش��د بخش صنعت در سال ۱4۰۱ را حدود 6.4 درصد 

برآورد كرده است.
3 چالش پیش روی بخش صنعت

با وجود رش��د مثبت بخش صنعت در س��ال گذشته و پيش بيني تداوم 
اين رش��د مثبت در س��ال جاري، عالوه بر چالش های فضاي كس��ب وكار 
مانند قيمت گذاري دستوري و عدم ثبات قوانين و مقررات، بخش صنعت 
كش��ور در دوره پيش بيني با تهديدات قابل توجهي روبه روس��ت. مسئله 
تامين انرژي صنايع، اولين چالش بخش صنعت در س��ال ۱4۰۱ اس��ت. 
به گفته مركز پژوهش ها، در س��ال گذشته قطعي برق در فصل تابستان و 
قطعي گاز در فصل زمستان، آسيب هاي جدي به بخش صنعت وارد كرد؛ 
به طوری كه رشد منفي توليد بسياري از صنايع خصوصا فلزات اساسي و 
سيمان در تابستان گذشته رخ داد. متاسفانه اين مسئله در سال ۱4۰۱ نيز 
همچنان موضوعيت دارد و در صورت تداوم آن براي سال هاي آتي، انگيزه 

سرمايه گذاري را تا حد زيادي كاهش خواهد داد.
حذف ارز ترجيحي كاالهای اساس��ي، دومين تهديدي اس��ت كه بخش 
صنعت در سال ۱4۰۱ با آن مواجه است. دولت در بهار سال جاری تصميم 
به حذف ارز ترجيحي دانه ه��اي روغني و نهاده هاي دامي گرفت. هرچند 
برآورد مي ش��ود كه اين تصميم اثر مثبتي بر توليد داخلي اين محصوالت 
داش��ته باشد، با اين حال با توجه به افزايش قابل توجه قيمت اين كاالها، 
صنايع پس��يني مثل صنايع غذايي با مشکالت جدي درخصوص افزايش 
هزينه تمام شده و همچنين تامين سرمايه در گردش روبه رو شده اند؛ كما 
اينکه آمارها از رش��د منفي ۱6 درصدي توليد و رش��د منفي ۱2 درصدي 
فروش صنايع غذايي بورسي در سه ماهه نخست سال ۱4۰۱ حکايت دارد؛ 

هرچند كه پيش بيني مي شود اين اثر موقتي باشد.
س��ومين چالش بخش صنعت در سال ۱4۰۱ نيز نوسانات قيمت فلزات 
پايه و كاهش صادرات اس��ت. قيمت جهاني فل��زات پايه در ماه هاي اخير 
روند نزولي داش��ته و ميزان صادرات و ارزش دالري آن نيز در سه ماه اول 
سال جاري در مقايسه با سال قبل كاهش يافته است. روند نوسانات قيمت 
جهان��ي فلزات پايه، متغير مهمي براي تعيين ميزان رش��د بخش صنعت 
خواهد بود. بازوی كارشناس��ی مجلس همچنين رشد بخش ساختمان در 
سال ۱4۰۱ را حدود منفي 4.3 درصد پيش بينی كرده است. البته گفتنی 
اس��ت كه اين برآورد در صورت تداوم روند طي شده در سه ماهه نخست 
سال ۱4۰۱ انجام شده است و براي مثال در صورتي كه طرح جهش ملي 
مس��کن در ادامه س��ال به صورت جدي دنبال شود، مي تواند رشد بخش 

ساختمان را در سال ۱4۰۱ تحت تاثير قرار دهد.

طبق پیش بینی مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی امسال به 3.7 درصد می رسد
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حجم معامالت واحدهای باالی 2۰ سال از بازار مسکن شهر تهران نسبت 
به سال گذشته تقريبا دو برابر شده است. به اعتقاد كارشناسان، رشد قيمت 
مسکن، افت توان خريد متقاضيان و شکاف قيمتی بين خانه های قديمی 
با واحدهای كليدنخورده از مهمترين عوامل اين مس��ئله است. به گزارش 
ايسنا، در مردادماه سال گذشته آپارتمان های با عمر بنای باالی 2۰ سال، 
بالغ بر ۱۱.7 درصد از معامالت ش��هر تهران را به خود اختصاص می دادند 
كه در مردادماه امس��ال اين رقم به 2۱.2 درصد رس��يده است. در سمت 
مقابل نيز س��هم واحدهای نوساز از معامالت كاهش يافته و آپارتمان های 
كمتر از پنج س��ال ساخت در مردادماه پارسال 33.2 درصد از قراردادهای 
خريد و فروش را دربر می گرفتند كه در مرداد امس��ال سهم آنها به 28.9 

درصد رسيده است.
اگرچه معامالت مس��کن شهر تهران در مرداد سال جاری نسبت به ماه 
مش��ابه سال قبل 42 درصد افزايش يافته، اما آمار و ارقام توضيح می دهد 
كه رش��د خريد و فروش واحدهای كمتر از پنج سال فقط 23 درصد بوده 
است. در مقابل آپارتمان های باالی پنج سال با رشد 5۱ درصد در خريد و 
فروش نسبت به سال گذشته مواجه شده اند. منطقه ۱۰ شامل محله هايی 
همچون جيحون، نواب، دامپزش��کی، جی، سلس��بيل و كارون را می توان 
كان��ون عرضه  واحدهای كوچک متراژ و قديمی متناس��ب با توان اقش��ار 

متوسط و پايين دانست.
س��عيد لطفی،  كارش��ناس بازار مس��کن درخصوص علت رشد فروش 
آپارتمان های قديمی در بازار مس��کن پايتخت می گوي��د: در حال حاضر 

خانه های با عمر بنای باالی پنج س��ال حدود 7۱ درصد خريد و فروش ها 
در بازار مسکن شهر تهران را تشکيل می دهند. اين سهم در سال گذشته 
66.8 درصد و دو سال قبل 6۱ درصد بود. همچنين سال ۱392 واحدهای 
باالی پنج س��ال تنها 4۱ درصد معامالت را ب��ه خود اختصاص می دادند. 
عوامل مختلفی در گرم شدن بازار خريد و فروش واحدهای با قدمت بنای 
بيش از پنج سال موثر است كه از جمله آن می توان به فاصله قيمتی آنها با 
واحدهای كليدنخورده، رشد شديد قيمت مسکن، كاهش توان متقاضيان، 
خأل تسهيالت بانکی و نبود ابزارهای مالی و حمايتی از طرف تقاضا اشاره 

كرد.
اين كارش��ناس بازار مسکن با اشاره به رشد پايين تر از تورم عمومی در 
بازار مسکن شهر تهران توضيح می دهد: تورم نهاده های ساختمانی حدود 
دو برابر رشد قيمت ها در بازار مسکن است. اين مسئله چشم انداز تورمی را 
القا می كند كه بر روی قيمت واحدهای كليدنخورده موجود اثر می گذارد. 
در واقع، طرف عرضه با اين استدالل كه در آينده بايد هزينه  بيشتری برای 
توليد مس��کن اختصاص دهد، بخشی از تورم آينده را در واحدهای نوساز 
فعلی لحاظ می كن��د. به اعتقاد لطفی، انتظارات تورمی به ايجاد ش��کاف 
قيمتی بين واحدهای نوساز و قديمی منجر می شود. البته قيمت واحدهای 
قديمی هم درجا نمی زند؛ چراكه بخش��ی از تقاضای موثر به دليل كاهش 
توان به س��مت خانه های قديمی می رود و اين فش��ار تقاضا باعث افزايش 
قيمت آنها می ش��ود. با اين حال، آپارتمان های با قدمت بيش از پنج سال 

همخوانی بيشتری با استطاعت خانوارهای متوسط و پايين دارد.

او با اشاره به اينکه متوسط قيمت هر متر خانه در تهران به 42.7 ميليون 
تومان رسيده كه افزايش 38 درصدی را نسبت به مرداد سال گذشته نشان 
می دهد، می افزايد: 29 درصد از اين تورم طی ش��ش ماه گذشته رخ داده 
اس��ت. اين امر نشان می دهد كه سال گذشته بازار ثبات بيشتری داشته و 
هرچه تورم افزايش پيدا كند طبيعتا بخش بيشتری از متقاضيان موثر به 
سمت واحدهای قديمی، محله های كم برخوردارتر و جنوبی سوق می يابند.
در مجموع، كارشناس��ان ملکی، مهمترين عوامل ركود بازار مس��کن را 
تاثيرپذيری از عوامل غيراقتصادی و قرار داش��تن در ماه های محرم و صفر  
می دانن��د. انتظار می رود با پايان ماه صفر، حجم معامالت مس��کن اندكی 
افزايش پيدا كند، اما اثر ريس��ک های غيراقتصادی تا زمان مشخص شدن 
وضعيت كماكان ادامه خواهد داش��ت. طبق گزارش بانک مركزی، قيمت 
مسکن شهر تهران در مردادماه نسبت به تيرماه 2.5 درصد افزايش يافت. 
رش��د ماهيانه در تيرماه 5.8 درصد و در خردادماه 8.4 درصد بود. بر اين 
اس��اس، تورم ماهيانه مسکن در مقايسه با خردادماه به كمتر از يک سوم 
رس��يده اس��ت. در مردادماه ميانگين قيمت مسکن شهر  تهران در حالی 
به 42.7 ميليون تومان در هر متر مربع رس��يد كه گزارش ها از ثبات بازار 
در 2۰ روز ابتدای ش��هريورماه حکايت دارد. حجم معامالت مسکن نيز در 
مردادماه به 7 هزار و 852 فقره رسيد كه از كاهش 24 درصدی در مقايسه 
با تيرماه حکايت دارد. حجم معامالت مس��کن در تيرماه نيز در مقايسه با 
خرداد 26 درصد كاهش يافته بود. بدين ترتيب می توان گفت كه خريد و 

فروش ملک در شهر تهران نسبت به دو ماه قبل تقريبا نصف شده است.

کاهش سهم نوسازها در معامالت مسکن پایتخت

فروش خانه های قدیمی 2 برابر شد

بانکنامه

در پایان هفته سوم شهریورماه
قیمت سکه و دالر باال رفت

در پايان هفته سوم شهريورماه و در حالی كه چشم انداز مذاكرات 
احيای برجام همچنان مبهم و مه آلود است، قيمت سکه بهار آزادی 
ب��ه ۱4.7 ميليون تومان و قيمت هر دالر به بيش از 3۰ هزار تومان 
رس��يد. همچنين ش��اخص كل بورس تهران با افت بيش از 4 هزار 

واحدی در كانال يک ميليون و 3۰۰ هزار واحد عقبگرد كرد.
در انتهای هفته ای كه گذش��ت، قيمت هر سکه بهار آزادی طرح 
جديد به ۱4 ميليون و 75۰ هزار تومان رس��يد و س��که بهار آزادی 
طرح قديم نيز ۱3 ميلي��ون و 8۰۰ هزارتومان قيمت خورد. قيمت 
نيم س��که بهار آزادی به 8 ميليون و 2۰۰ هزارتومان رس��يد و هر 
ربع سکه هم 5 ميليون و 25۰ هزارتومان تعيين قيمت شد. قيمت 
س��که گرمی در بازار طال به 3 ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رس��يد و 
همچني��ن هر گرم طالی ۱8 عيار يک ميليون و 335 هزارتومان و 
ه��ر مثقال طال 5 ميليون و 785 هزارتومان قيمت گرفت. بررس��ی 
بازار جهانی نش��ان می دهد كه قيمت ه��ر اُنس طال به ۱7۰6 دالر 
رس��يده است. رس��انه های خارجی می گويند افزايش بيش از انتظار 
ن��رخ تورم در آمريکا در ماه اوت از ارزش دالر كاس��ته و قيمت هر 

اُنس طال در بازار جهانی را ۰.۱3 درصد باال برده است.
در معام��الت آزاد بازار تهران نيز قيمت دالر با 2۰ تومان افزايش 
به 3۱ هزار و 37۰ تومان رس��يد. اين رقم در روز سه شنبه 3۱ هزار 
و 35۰ تومان و در روز دوشنبه 3۰ هزار و 85۰ تومان گزارش شد. 
همچنين در صرافی های بانکی قيمت هر اس��کناس دالر 28 هزار و 
7۱6 تومان و قيمت هر اسکناس يورو 28 هزار و 743 تومان اعالم 
ش��د. به اين ترتي��ب، اختالف قيم��ت دالر آزاد و بانکی به بيش از 
يک هزار و 5۰۰ تومان رس��يد. شاخص كل بورس تهران نيز با افت 
بيش از 4 هزار واحدی و ايس��تادن در ارتف��اع يک ميليون و 389 
هزار واحد، به پايين ترين س��طح در سال جاری رسيد. شاخص كل 
هم وزن هم با افتی اندک در محدوده 4۰4 هزار واحدی تثبيت شد.

سود بین بانکی دوباره به 21 درصد نزدیک 
شد

به نظر می رس��د نرخ س��ود بازار بين بانکی برای بار دوم در حال 
واردشدن به كانال 2۱ درصد بوده و به 2۰.93 درصد رسيده است. 
سود بين بانکی كه به عنوان يکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول 
به نرخ های سود يا بهره در ساير بازارها جهت می دهد، قيمت ذخاير 
بانک هاس��ت و زمانی كه آنها در پايان دوره مالی كوتاه مدت اعم از 
روزانه يا هفتگی دچار كس��ری ذخاير می شوند، از ساير بانک ها در 

بازار بين بانکی يا از بانک مركزی استقراض می كنند.
آخرين وضعيت س��ود در ب��ازار بين بانکی نش��ان می دهد كه با 
تداوم روند صعودی، نرخ اين سود به 2۰.93 درصد رسيده و به 2۱ 
درصد نزديک ش��ده اس��ت؛ اين در حالی است كه آخرين باری كه 
س��ود بين بانکی به 2۱ درصد رس��يد، با واكنش منفی فعاالن بازار 
س��رمايه مواجه شد و آنان خواستار كنترل اين نرخ شدند. اخيرا در 
جلسه مسئوالن بانک مركزی با فعاالن بازار سرمايه، بر كنترل نرخ 
س��ود بين بانکی در چارچوب سياست های پولی تاكيد شد كه پس 
از اين جلس��ه و مصوبه آن، روند كاهش��ی اين نرخ آغاز شد و سود 
بين بانکی از 2۱.3۱ درصد به 2۱.۱3 درصد رسيد. سپس در ادامه 
س��ود بين بانکی تا اواس��ط مردادماه به نرخ 2۰.59 درصد رس��يد، 
اما در هفته های اخير باز هم روند صعودی اين نرخ ش��روع ش��ده و 
براس��اس آخرين تغييرات در س��ود بين بانکی، اين نرخ به 2۰.74 
درصد رس��يده است. پس از آن، س��ود بين بانکی به 2۰.8 درصد و 

2۰.93 درصد رسيد.

رئیس بانک مرکزی خبر داد
اجرای پیش آزمایشی رمزریال

آنط��ور كه رئي��س كل بانک مرك��زی در انتهای هفته گذش��ته 
خب��ر داد، طرح انتش��ار ري��ال ديجيتال به  صورت پيش آزمايش��ی 
كليد خورد. طب��ق توضيحات علی صالح آبادی، ري��ال ديجيتال به 
 ص��ورت مح��دود در اختيار دو بانک ملی و ملت ق��رار گرفته تا فاز 
پيش آزمايشی انتشار ريال ايران بر بستر بالک چين آغاز شود. ريال 
ديجيت��ال از نظر ارزش تفاوتی با ريال جاری كش��ور ندارد و صرفا 
جايگزين اسکناس ها و سکه های فعلی خواهد بود و در واقع، نسخه 
تکامل يافته كارت های اعتباری است؛ با اين تفاوت كه نقل و انتقال 

پول در كيف های پول ديجيتال كارمزدی نخواهد داشت.
در اوايل پاييز س��ال گذشته بود كه ايده راه  اندازی رمزارز ملی بر 
پايه ريال مطرح ش��د. در اين طرح ريال در بستر بالک  چين منتشر 
می  ش��ود و قرار است ريال اسکناسی جای خود را به رمزريال بدهد 
و اين اقدام در راس��تای هوشمندسازی پول ملی انجام خواهد شد. 
پول ديجيتال، ايده  ای است كه با ظهور رمزارزها و فراگيری آنها در 
بانک  های مركزی ش��کل گرفت. ريال ديجيتال بانک مركزی كه از 
پايان شهريورماه به  صورت آزمايشی منتشر می  شود، پس از انتشار 
و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خريد و انتقال را دارد. 
ماهيت اين پول مانند ريال اس��ت و ه��ر واحد آن معادل يک ريال 

ارزش  گذاری می  شود.
صالح  آب��ادی درخص��وص انتش��ار رمزپول ريال گف��ت كه طی 
روزهای اخير فرآيند پيش از راه  اندازی آزمايش��ی رمزريال با رقم 
ي��ک ميليارد تومان و با ارائه رمزريال ب��ه تعداد محدودی از افراد 
ش��روع و عمال مرحله پيش آزمايش��ی آن در دو بانک ملی و ملت 
اجرايی ش��ده است و دو فروشگاه هم برای استفاده از اين رمزريال 
تعيين ش��دند و كار در مرحله قبل از آزمايش��ی را آغاز كرده اند تا 
پس از برطرف كردن مش��کالت احتمالی، مرحله رسمی آزمايشی 
آن اجرايی ش��ود. رئيس كل بانک مركزی ابراز اميدواری كرد كه 
تا پايان ش��هريور اين مرحله انجام ش��ود. او با اشاره به اينکه بانک 
مركزی مجموعه اقدامات��ی را كه در اين زمينه بايد انجام می  داد، 
آغاز ك��رده، افزود: اين موضوع بايد در هي��أت نظارت بر اندوخته 
اس��کناس به تصويب می رس��يد تا امکان آغاز رس��می كار فراهم 
می  ش��د. بنابراين هم اكن��ون آغاز كار با مبلغ ي��ک ميليارد تومان 
در اين هيأت به تصويب رس��يد و كار از هفته گذش��ته آغاز شد و 
اميدواريم تا پايان شهريورماه روند فرآيند آزمايشی كار با رمزريال 

با وسعتی بيشتر از شرايط كنونی آغاز شود.
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در یک سال گذشته
چند نفر بیمه تامین اجتماعی شدند؟

براس��اس گزارش ها، در يک س��ال گذش��ته بيش از يک ميليون 
و 2۰۰ هزار نفر بيمه ش��ده جديد جذب س��ازمان تامين اجتماعی 
ش��دند. به گزارش ايسنا، يکی از وظايف وزارت كار عالوه بر اجرای 
سياست های اش��تغال، حمايت از نيروهای كار شاغل است و از اين 
منظر بررسی بيمه شدگان شاغل و سهم آنها از كل شاغالن ضروری 
اس��ت. در تعريف، بيمه ش��ده به فردی گفته می شود كه با پرداخت 
مبالغی به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزايای مندرج در قانون 
سازمان بيمه گر را دارد. بيمه شده اجباری، بيمه شده ای است كه به 
دس��تور كارفرما يا نماينده او در محلی به نام كارگاه كار می كند و 
مزد و حقوق می گيرد اما بيمه ش��ده خاص، فردی است كه مشمول 
بيم��ه اجباری نبوده و با ميل و اراده تحت پوش��ش مقررات تأمين 

اجتماعی قرار گيرد.
براساس اعالم سازمان تامين اجتماعی طی يک سال گذشته بيش 
از يک ميليون و 2۰۰ هزار نفر بيمه شده جديد جذب سازمان تامين 
اجتماعی ش��دند. آنطور كه ميرهاشم موس��وی، مديرعامل سازمان 
تامي��ن اجتماعی گفته اس��ت، رويکرد اصلی، جذب بيمه ش��دگان 
جديد در س��ازمان تأمين  اجتماعی اس��ت و در يک س��ال گذشته 
بيش از يک ميليون و 2۰۰ هزار نفر بيمه ش��ده جديد در س��ازمان 
تأمين  اجتماعی جذب ش��ده اند. به گفته موسوی، ما در اين زمينه 
برای اجرای اصل 29 قانون اساس��ی بايد به تکليف قانونی خود در 
زمينه فراهم ساختن امکان پوشش بيمه ای آحاد جامعه عمل كنيم.

فروردين ماه امس��ال، حجت عبدالملکی، وزير سابق كار از افزوده 
ش��دن ي��ک ميليون و ۱۰7 هزار نفر بيمه ش��ده جدي��د به مجموع 
بيمه شدگان تامين اجتماعی در سال گذشته خبر داده و گفته بود: 
»75۰ هزار نفر از آنها مربوط به نيمه دوم سال ۱4۰۰ هستند.« به 
گفت��ه وی، از اين تعداد 7۰ درصد معادل 5۰۰ هزار نفر بيمه ش��ده 
اجباری هس��تند و بيمه پردازی آنها از طرف كارفرما صورت گرفته 

است.
براس��اس گزارش مركز برنامه ريزی و اطالع��ات راهبردی وزارت 
كار، از مجموع بيمه ش��دگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی 
در 9 ماهه س��ال گذشته، 39.9 درصد از بيمه شدگان، بيمه شدگان 
اصلی هستند كه حدود 88.9 درصد آنها را بيمه شده شاغل تشکيل 
می دهند. آمار بيمه ش��دگان ش��اغل س��ازمان تامين اجتماعی طی 
اين مدت همچنين گويای آن اس��ت كه بيش��ترين سهم متعلق به 
بيمه ش��دگان اجباری با 78 درصد و 22 درص��د مابقی، رانندگان، 

حرف و مشاغل آزاد و كارگران ساختمانی است.
س��ازمان تامين اجتماعی با تحت پوش��ش ق��رار دادن 76 درصد 
جمعيت كل بيمه شدگان كشور در ميان صندوق های بيمه ای كشور 
در جايگاه اول از نظر جمعيت تحت پوش��ش ق��رار دارد. برابر ماده 
۱48 قانون كار، كارفرمايان كارگاه های مش��مول اين قانون مکلفند 
مطابق قانون تأمين اجتماعی نس��بت به بيم��ه كارگران واحدهای 
خ��ود اقدام كنند. گفتنی اس��ت ك��ه جذب بيش از ي��ک ميليون 
بيمه ش��ده جديد به سازمان تامين اجتماعی در سال گذشته نشان 
از رشد تعداد بيمه شدگان تامين اجتماعی و اهتمام دولت سيزدهم 

برای ايجاد اشتغال پايدار در كشور است.

چه کسانی باید صورتحساب الکترونیکی 
صادر کنند؟

طبق برنامه ريزی های صورت گرفته، شركت های پذيرش شده در 
بورس و فرابورس نخس��تين گروهی هس��تند كه در راستای اجرای 
قانون پايانه های فروش��گاهی و سامانه موديان بايد نسبت به صدور 
صورتحس��اب الکترونيکی اقدام كنند. به گزارش ايسنا، گام نخست 
قانون پايانه های فروش��گاهی و س��امانه موديان كه در سال ۱398 
تصويب شد، سال گذشته برداشته و با اجرای ماده )۱۱( اين قانون، 
حدود ۱8 ميليون و 8۰۰ هزار دستگاه كارتخوان ساماندهی شد كه 
از اي��ن تعداد، حدود 9 ميليون و 4۰۰ هزار دس��تگاه به علت عدم 
اتص��ال به پرونده های مالياتی غيرفع��ال و مابقی نيز به پرونده های 

مالياتی مربوطه متصل شد.
طب��ق آخرين آمار س��ازمان ام��ور مالياتی، تعداد دس��تگاه های 
كارتخوان فع��ال متصل به پرونده های ماليات��ی حدود 8 ميليون و 
3۰۰ هزار دس��تگاه بوده و س��اير دس��تگاه های متصل به پرونده ها 
توسط مؤديان آنها غيرفعال شده است. در واقع، حساب های متصل 
به اين دس��تگاه های كارتخوان، به عنوان حس��اب تجاری محسوب 
شده و وجوه واريزی به اين حساب ها به عنوان وجوه درآمدی كسب 

و كار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.
س��ازمان امور مالياتی براس��اس ماده ۱۰ اين قانون و در راستای 
گام دوم آن، موظف اس��ت حس��اب های ش��غلی افراد را دريافت و 
به پرون��ده مالياتی متصل كند. درواق��ع گام دوم اجرای اين قانون 
كه با مشاركت بانک مركزی عملياتی می شود، تفکيک حساب های 
شخصی از حساب های تجاری است كه دستورالعمل اجرايی آن در 
شورای پول و اعتبار مصوب شده و از ۱5 شهريورماه فرآيند اجرای 
آن آغاز ش��د. در جريان اجرای اين ماده قانونی تا كنون بيش از 8 
ميليون حس��اب تجاری شناس��ايی و به پرونده های مالياتی متصل 

شده است.
همچنين در ماده 22 قانون پايانه های فروش��گاهی، موديان بايد 
صورتحس��اب الکترونيکی ص��ادر كنند. صورتحس��اب الکترونيکی 
صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالياتی كه اطالعات 
من��درج در آن، در حافظ��ه ماليات��ی فروش��نده ذخيره می ش��ود. 
مش��خصات و اقالم اطالعاتی صورتحس��اب الکترونيکی، متناسب با 
نوع كس��ب و كار توسط سازمان تعيين و اعالم می شود. در مواردی 
كه از دس��تگاه كارتخ��وان بانکی ي��ا درگاه پرداخ��ت الکترونيکی 
به عنوان پايانه فروش��گاهی اس��تفاده می ش��ود، رس��يد يا گزارش 
الکترونيکی پرداخت خريد صادره در حکم صورتحساب الکترونيکی 

است.
در اين راس��تا و در گام نخس��ت، ش��ركت های پذيرفته شده در 
ب��ورس و فرابورس مکلف هس��تند صورتحس��اب الکترونيکی صادر 
كنن��د؛ در غير اين ص��ورت معادل ۱۰ درصد مبل��غ فروش يا ارائه 
خدمت جريمه خواهند ش��د. البته س��اير فع��االن اقتصادی هم به 
تدريج شامل اين ماده خواهند شد و سازمان امور مالياتی يک تا دو 

ماه قبل به مشموالن اعالم خواهد كرد.

خبرنــامه

فرصت امروز: يک روز سبز و چهار روز قرمز، حاصل كار بورس تهران در 
هفته سوم شهريورماه بود. پس از آنکه شاخص كل بورس با افت ۱5 هزار 
واحدی معامالت هفته گذش��ته را آغاز كرد، در ادامه با كاهش بيش از 6 
هزار واحدی در روز يکشنبه و هزار و اندی واحدی در روز دوشنبه مواجه 
شد تا در كانال يک ميليون و 3۰۰ هزار واحد همچنان عقب تر رود. نهايتا 
ورق بورس در روز سه ش��نبه برگشت و نماگر اصلی تاالر شيشه ای در اين 
روز ب��ا 4 ه��زار و ۱55 واحد افزايش تا رقم يک ميليون و 393 هزار واحد 
صعود كرد، اما اين روند صعودی تنها يک روز دوام داشت و با افت 4 هزار 
واحدی ش��اخص كل بورس، بار ديگر روند نزولی در تاالر شيشه ای از سر 
گرفته شد تا در پايان هفته سوم شهريورماه شاخص كل بورس تهران در 
س��طح يک ميليون و 389 هزار واحد جای گي��رد. به موازات افت 4 هزار 
واحدی ش��اخص كل بورس، قيمت دالر و سکه در هفته گذشته افزايش 
ياف��ت و دالر به كانال 3۱ هزار تومان و س��که به ميانه كانال ۱4 ميليون 

تومانی رسيد.
بازار س��هام اين روزها با ريسک های مختلفی همچون افزايش قيمت ها 
در بازارهای جهانی، مذاكرات احيای برجام و سايه قيمت گذاری دستوری 
مواجه اس��ت؛ عواملی كه ادامه س��رمايه گذاری در تاالر شيشه ای را برای 
بورس بازان س��خت و دشوار كرده است. پس از آنکه جوزپ بورل، مسئول 
سياست خارجی اتحاديه اروپا اخيرا از رنگ باختن شانس توافق هسته ای 
خبر داد، اين س��يگنال منف��ی در اقتصاد ايران و ب��ورس تهران به تغيير 
آرايش سرمايه گذاران و تغيير استراتژی های معامالتی انجاميد. به طوری 
كه معامله گران تحت تاثير اخبار منفی مذاكرات هسته ای، سرمايه گذاری 

خود را با چاشنی احتياط و انتظار همراه كرده اند.
وضعیت بورس در هفته سوم شهریور

چراغ های بازار س��رمايه در هفته ای كه گذشت فقط يک روز سبز بود و 
ش��اخص كل بورس در اين هفته نتوانست كانال يک ميليون و 4۰۰ هزار 
واحد را كه هفته قبل از دس��ت داده بود، دوباره به دس��ت آورد. در جريان 
معامالت هفته سوم شهريورماه، شاخص كل بورس در روز شنبه با ۱5 هزار 
و 42۱ واحد كاهش تا رقم يک ميليون و 397 واحد نزول كرد. ش��اخص 

كل با معيار هم وزن نيز با 4 هزار و 756 واحد كاهش در رقم 4۰5 هزار و 
569 واحد ايستاد. در اين روز 286 هزار معامله به ارزش 27 هزار و 499 
ميليارد ريال انجام شد. در روز يکشنبه شاخص كل بورس با افت 6 هزار و 
7۰2 واحدی تا رقم يک ميليون و 39۰ هزار واحد كاهش يافت. شاخص 
كل با معيار هم وزن نيز با سقوط 2 هزار و 545 واحدی به رقم 4۰3 هزار 
و 24 واحد رسيد. در اين بازار 265 هزار معامله به ارزش 26 هزار و 92۰ 

واحد انجام شد كه نسبت به روز شنبه كاهشی بود.
روند نزولی در بازار سرمايه در روز دوشنبه هم ادامه داشت و شاخص كل 
بورس در اين روز با هزار و 795 واحد افت تا رقم يک ميليون و 388 هزار 
واحد كاهش يافت. ش��اخص كل با معيار هم وزن هم با 542 واحد كاهش 
رقم 4۰2 هزار و 482 واحد را ثبت كرد. در اين بازار 257 هزار معامله به 
ارزش 46 ه��زار و ۱75 ميليارد ريال انجام ش��د. نهايتا ورق بورس در روز 
سه ش��نبه برگشت و در اين روز شاخص كل بورس با 4 هزار و ۱55 واحد 
افزايش تا رقم يک ميليون و 393 هزار واحد صعود كرد. ش��اخص كل با 
معي��ار هم وزن هم با 2 هزار و 772 واحد افزاي��ش رقم 4۰5 هزار و 256 
واحد را ثبت كرد. در اين بازار 273 هزار معامله به ارزش 34 هزار و 578 

ميليارد ريال انجام شد.
اما روند نزولی بازار س��رمايه دوباره از روز چهارشنبه از سر گرفته شد و 
ش��اخص كل ب��ورس با 4 هزار و 47 واحد كاه��ش در اين روز تا رقم يک 
ميليون و 389 هزار واحد عقب رفت. ش��اخص كل با معيار هم وزن هم با 
369 واح��د كاهش رقم 4۰4 ه��زار و 887 واحد را ثبت كرد. در اين بازار 
264 ه��زار معامل��ه به ارزش 7۰ هزار و ۱4۱ ميليارد ريال انجام ش��د كه 

كمترين ارزش معامالت در طول هفته محسوب می شود.
وضعیت بنیادی شرکت ها مطلوب است

ب��ه نظر می رس��د برخ��الف كاهش تماي��ل س��رمايه گذاری در بورس، 
وضعيت بنيادی ش��ركت ها مطلوب است. يک كارش��ناس بازار سرمايه با 
بي��ان اين مطلب درباره وضعيت اين روزهای تاالر شيش��ه ای گفت: ركود 
بازارهای جهانی حتما رويدادی منفی برای بازار سرمايه خواهد بود؛ چراكه 
سياست های فدرال رزرو تعيين كننده فضای اقتصادی آمريکا بوده و اقتصاد 

جهانی را هم با سياست های خود تحت تاثير قرار می دهد. فدرال رزرو در 
دوران ش��يوع كرونا با تزريق نقدينگی، س��عی در مديريت بازارها داشت و 
ح��اال از طري��ق افزايش نرخ بهره تالش می كند دوب��اره اقتصاد جهانی را 
مديريت كند، اما ش��اهديم كه ركود به تدري��ج بازارهای جهانی را تحت 

تاثير قرار داده است.
حميدرضا جيهانی با اش��اره به چشم انداز تيره كاموديتی ها افزود: البته 
جنگ روس��يه و اوكراي��ن احتماال به نف��ت و فرآورده ه��ای نفتی مجال 
كاهش قيم��ت زيادی نداده و نفت در كوتاه مدت ب��ه پايين تر از 85 دالر 
نخواهد رس��يد، اما با توجه به ركود اقتصاد جهانی و كاهش تقاضا در بازار 
كاموديتی ها، كاهش قيمت های جهانی محصوالت فلزی و معدنی محتمل 
اس��ت. حدود 6۰ درصد از بازار س��رمايه ما مربوط به س��هام شركت های 
صادرات محور بوده و ركود در بازارهای جهانی، س��ودآوری اين ش��ركت ها 
را متأثر خواهد كرد. ضمن اينکه پايان جنگ روس��يه و اوكراين ش��رايط 
را برای صنايع كاموديتی محور بازار س��رمايه س��خت تر خواهد كرد. با اين 
تفاس��ير نگرانی باب��ت تاثير منفی ركود در بازاره��ای جهانی بر روی بازار 
س��رمايه منطقی است. نکته اينجاس��ت كه حاشيه سود اكثر شركت های 
كاموديتی محور بازار س��رمايه مناسب بوده و در صورت كاهش قيمت های 
جهانی، شايد حاشيه سود اين شركت ها كمی كاهش يابد، ولی اثر جدی 

روی روند بازار سرمايه ما نخواهد داشت.
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه ادامه داد: مش��کل اصلی م��ا، ركود در 
اقتص��اد جهانی نيس��ت. ارزش پايين معامالت نش��ان از عدم خوش بينی 
 P/E س��رمايه گذاران به آينده بازار س��رمايه دارد. از منظر تحليلی نسبت
ميانگي��ن بازار س��رمايه در محدوده 6 الی 7 ق��رار دارد كه كامال منطقی 
است. برآورد می شود گزارش های شش ماهه خوبی از سودآوری شركت ها 
منتشر ش��ود و اگر سركوب قيمت ها توس��ط دولت صورت نگيرد، برخی 
گروه ها همچون غذايی ها پتانس��يل رشد س��ودآوری در نيمه دوم سال را 
هم دارند، ولی با وجود مناسب بودن وضعيت اكثر سهم ها از نگاه تحليلی، 
فعال از س��وی س��رمايه گذاران رغبتی برای خريد و ورود نقدينگی جديد 

مشاهده نمی شود.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به سطح یک میلیون و 38۹ هزار واحد رسید

عقبگرد در کانال 1.3 میلیون واحدی

با محتاط ش��دن س��رمايه گذاران طال به دنبال سياست های ضدتورمی 
ف��درال رزرو و اتحاديه اروپا كه به افزايش ش��ديد نرخ بهره منجر ش��ده، 
قيمت جهانی طال به پايين ترين س��طح 28 ماهه اخير س��قوط كرد و به 
بدترين هفته خود در دو ماه اخير رسيد. بر اين اساس، بهای هر اونس طال 
با كاهش ۱.5 درصدی در معامالت روز جمعه به ۱663 دالر و 8۰ س��نت 
رس��يد و قيمت طالی آمريکا نيز ب��ا ۰.۰9 درصد كاهش به ۱664 دالر و 

8۰ سنت رسيد.
در همين حال، اتاق بازرگانی ايران در گزارش تازه خود به بررسی ابعاد 
مختلف ركود اقتصاد جهانی بر بازارهای طال و نفت پرداخت. طبق ارزيابی 
پارلمان بخش خصوصی، پس از 22 س��ال، تقاضای نفت در اقتصاد چين 
كاهش پيدا كرده و اقتصاد كش��ورهای اروپايی نيز در س��ايه قطع ارسال 
انرژی از روسيه در وضعيت انقباضی قرار گرفته اند. در آن  سوی ماجرا نيز با 
وجود كند شدن رشد اقتصاد جهانی، بازار طال نيز به تبع سياست های نرخ 

بهره فدرال رزرو جذابيتی از خود نشان نمی دهد.
براس��اس اين گزارش، ركود تورمی اقتصاد آمريکا كه در دوره كرونا آغاز 
شد و تا حاال ادامه پيدا كرده، منجر به تصميمات چندباره فدرال رزرو برای 
افزايش نرخ بهره با هدف مقابله با رشد سريع تورم شده است. در روزهای 
اخير، اتحاديه اروپا نيز سياس��ت افزايش نرخ بهره يورو را برای اولين بار از 
زمان ايجاد اين ارز، به منظور مقابله با تورم در دس��تور كار قرار داده است. 
اي��ن اتفاقات با قوی تر كردن ارزهای جهان روا به ويژه دالر آمريکا، جذابيت 
س��رمايه گذاری روی طال را به صورت مقطعی كاهش داده و با چش��م انداز 
تداوم رش��د نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو، س��رمايه گذاران را در بازار طال 

محتاط تر كرده است.
در اين ش��رايط، قيمت طال در معام��الت بازارهای جهانی كاهش يافته 
است. همچنين ش��اخص دالر ۰.۱ درصد به سمت اوج های اخير افزايش 

يافت و طال برای خريدارانی كه ساير ارزها دارند گران شد، اما در مجموع 
انتظارات افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، برخی سرمايه گذاران را وادار 
می كند تا ميزان افزايش بيش��تر بازده اوراق قرضه را بررسی كنند؛ چراكه 
طال نسبت به افزايش نرخ بهره آمريکا و بازدهی باالتر بسيار حساس است 
و در عين افزايش ارزش دالر، هزينه فرصت نگهداری شمش های غيربازده 
را افزايش می دهد. قيمت های توليدكننده اياالت  متحده در ماه آگوس��ت 
برای دومين ماه متوالی كاهش يافت زيرا قيمت بنزين بيشتر كاهش يافت 
و منجر به كوچک ترين افزايش ساالنه در يک سال شد كه می تواند ترس 

از ريشه دار شدن تورم را برطرف كند.
از سوی ديگر، پس از 22 سال، تقاضای نفت در اقتصاد چين كاهش پيدا 
كرده و اقتصاد كشورهای اروپايی نيز در سايه قطع ارسال انرژی از روسيه 
در وضعيت انقباضی قرار گرفته اند. آژانس بين المللی انرژی اعالم كرد چين 
با بزرگ ترين كاهش س��االنه تقاضا برای نفت در بيش از سه دهه گذشته 
روبه روست زيرا بحران ملکی و قرنطينه های پی درپی برای مقابله با شيوع 
كوويد ۱9، رشد اقتصاد اين كشور را متأثر كرده است. تقاضای چين برای 
نفت امس��ال به ميزان 42۰ هزار بش��که در روز معادل 2.7 درصد كاهش 
پيدا می كند كه نخستين كاهش ساالنه تقاضا برای نفت، از زمان افت يک 

درصدی در سال ۱99۰ است.
پيش بينی كاهش تقاضا برای نفت در چين، باعث شد آژانس بين المللی 
انرژی پيش بينی تقاضای جهانی برای نفت را در جديدترين گزارش ماهانه 
خود كاهش دهد. اين كشور موتور مصرف نفت جهان در دو دهه گذشته 
ب��وده و حتی در دوران بحران مالی س��ال 2۰۰9-2۰۰8 و پاندمی 2۰2۰ 
موفق ش��د رشد كند. براس��اس گزارش آژانس بين المللی انرژی، در حال 
حاض��ر وخامت فضای اقتص��ادی و تکرار قرنطينه ه��ای كوويد در چين، 
همچنان روی فضای بازار تأثير گذاش��ته اس��ت. طب��ق پيش بينی آژانس 

بين المللی انرژی، مصرف نفت جهان امسال به ميزان 2 ميليون بشکه در 
روز رشد خواهد كرد كه حدود ۱۱۰ هزار بشکه در روز كمتر از برآورد قبلی 
اين آژانس است و به 99.7 ميليون بشکه در روز می رسد. تقاضا به همين 

ميزان در سال 2۰23 رشد خواهد كرد.
اين برآوردها در حالی اس��ت كه بهای معامالت نفت در سه ماه گذشته 
تحت تأثير سيگنال های كندی اقتصادی جهانی، حدود 25 درصد كاهش 
پيدا كرده و روز چهارشنبه در لندن نزديک به 93 دالر در هر بشکه معامله 
ش��د. هم زمان با تيره شدن دورنمای اقتصاد جهانی، توليدكنندگان اوپک 
پالس روند افزايش توليد نفت را معکوس كردند و از احتمال كاهش بيشتر 
توليد در ماه های آينده خبر دادند. البته با تغيير مسير گاز روسيه از اروپا به 
چين، كاهش تقاضای اين كشور برای نفت، با گرايش بسياری از كشورها 
برای توليد نيرو از نفت به  جای گاز طبيعی جبران ش��ده و از اين مس��ير، 
حدود 7۰۰ هزار بشکه در روز نفت در سه  ماهه چهارم امسال جذب خواهد 

شد و اوايل سال 2۰23، دو برابر سطح يک سال پيش خواهد بود.
آژانس بين الملل��ی انرژی به اختالف بين بازارهای نفت خام كه با مازاد 
عرضه يک  ميليون بش��که در روز در نيمه دوم سال مواجه هستند و بازار 
فرآورده های نفتی، اشاره كرد. درمجموع، عرضه نفت حفظ شده است زيرا 
اعضای آژانس بين المللی انرژی مانند آمريکا، از ذخاير نفت اس��تراتژيک، 
نفت برداش��ت كرده اند و صادرات نفت روس��يه در برابر تحريم های غربی، 
تاب آور مانده اس��ت. عرضه ديزل كه برای كاميون ها اس��تفاده می شود و 
س��وخت جت، فوق العاده محدود مانده است. محدودشدن صادرات چين 
و هن��د، بازارهای ديزل را دچار محدوديت عرضه كرده اس��ت. به گزارش 
بلومبرگ، اجرای تحريم های اتحاديه اروپا عليه فروش نفت روسيه كه اوايل 
دسامبر به اجرا گذاشته می شود، ممکن است بازارهای نفت را در ماه های 

آينده با محدوديت عرضه بيشتری روبه رو كند.

اثرات رکود اقتصاد جهانی بر بازار طال
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نويسنده: علی آل علی

تنهايی از آن دست احساساتی است كه همه مردم در طول زندگی شان 
بارها و بارها تجربه می كنند. فرقی هم ندارد دورتان پر از آدم باشد يا اينکه 
صبح تا شب را تنهايی سر كنيد. در هر صورت وقتی حرفی برای گفتن با 
بقيه نداشته باشيد، تنهايی سر و كله اش پيدا می شود. كابوس تنهايی برای 
كارآفرينان تا همين دو سال قبل خيلی جدی نبود؛ چراكه در هر صورت 
همکاران در محل كار كمی گپ و گفت با هم داشتند تا ساعت های كاری 
هر طور شده تمام شود. البته اين معادله با ورود غول كرونا به كلی باطل 
ش��د. حاال نه ديگر دفتر كاری باز بود، نه حتی همکارانی كه تنهايی ش��ان 
را هر طور ش��ده با هم تقس��يم كنند. قبول دارم اين سناريو بيشتر شبيه 
فيلمنامه آثار آخرالزمانی اس��ت، اما تركش های آن هنوز هم كارآفرينان را 

اذيت می كند.
آي��ا تا به حال برای تان پيش آمده آنقدر كار س��رتان ريخته باش��د كه 
حتی گذر زمان را هم حس نکنيد؟ شايد خيلی از كسانی كه به اصطالح 
خاک صحنه كارآفرينی را خورده اند، چنين اتفاقی را به فال نيک بگيرند، 
ام��ا ما در روزنامه فرص��ت امروز اصال اين طوری فکر نمی كنيم؛ چراكه نه 
شما ش��باهتی به ربات های خس��تگی ناپذير داريد، نه كل زندگی در كار 
بی وقفه خالصه می ش��ود. شما را نمی دانم، ولی من كه آخر هفته ها بدون 
يک استراحت حس��ابی ديگر دست و دلم به كار نمی رود. به عالوه، حتی 
فکر كردن به كار بی نهايت زياد هم برای فرار كردن از در پش��تی شركت 

كافی است!
اگر ش��ما از آن دست كارآفرينانی هستيد كه تنهايی را جزئی از فرآيند 
كس��ب و كارآفرينی می دانيد، اين مقاله كامال مخصوص شماست. اشتباه 
نکنيد، ما قصد نداريم فرمولی جادويی برای رفع دلتنگی يا تنهايی جلوی 
شما قرار دهيم. البته اين بدان معنا نيست كه كامال دست خالی سراغ تان 
آمده ايم؛ چراكه يکسری تکنيک درجه يک برای كم كردن از بار تنهايی و 
فراموش��ی اين كابوس وحشتناک در چنته داريم. اگر شما هم از احساس 
تنهايی به عنوان يک كارآفرين خس��ته شده ايد، هيچ جوره اين مقاله را از 
دست ندهيد؛ چراكه آخر اين مقاله ديگر هيچ وقت از غول تنهايی شکست 

نخواهيد خورد.
مدیریت تنهایی: هر آنچه کارآفرینان باید بدانند

مردم معموال عادت دارند تنهايی و افسردگی را كنار هم قرار دهند. بعد 
هم برای اينکه آش ش��ان خيلی شور نشود، يک روانشناس را هم چاشنی 
سناريو می كنند تا ديگر مو الی درز كارشان نرود. از آنجايی كه در دنيای 
ديجيتالی امروز وقت حتی از طال هم باارزش تر اس��ت، كارآفرينان معموال 
وقتی برای مراجعه به روانش��ناس ها ندارند. به عالوه، مش��کل تنهايی هم 
هيچ وقت در قالب بحران برای كارآفرينان مطرح نمی شود. دقيقا به همين 
خاطر خيلی از كارآفرينان حتی بعد از دوران بازنشستگی هم آن را مشکل 
قلمداد نمی كنند.  ما در روزنامه فرصت امروز معتقديم تنهايی در بهترين 
حالت نيمی از توانايی ش��ما را مختل می كند. اگر شما هم بارها و بارها با 
تعجب افت كيفيت كاری تان را تماش��ا كرده ايد، دليلش در تنهايی بيش 
از حد نهفته اس��ت. به قول ارس��طو، انسان موجودی اجتماعی است. پس 
اگر فکر كرده ايد مثل يک ابرقهرمان يکه و تنها در بازار موفق می ش��ويد، 
س��خت دراش��تباهيد. ما در ادامه به ش��ما كمک می كنيم تا بين روابط 
اجتماع��ی و موفقيت كاری تعادلی بی نظي��ر ايجاد كنيد. اجازه دهيد دور 
مقدمه چينی های كليش��ه ای را خط بکشيم و يک راست برويم سراغ اصل 

مطلب. اين شما و اين هم مديريت تنهايی در دنيای كارآفرينی.
خودتان را در دفتر کار حبس نکنید!

كارآفرينان معموال در دفترهای مجزا مسئوليت های روزمره شان را دنبال 
می كنند. حتی اگر شما در برندی مثل گوگل هم كار كنيد، احتماال يک 
دفت��ر كار نقلی برای خودت��ان داريد كه در ط��ول روز حتی يک نفر هم 
اطرافش آفتابی نمی شود. بی شک اوايل كار اين نکته كه ديگر كسی مزاحم 
آدم نيست، حسابی جذاب خواهد بود. با اين حال هفته اول را كه سر كنيد، 
ديگر حتی صدای تيک تاک ساعت هم روی مغزتان خواهد رفت. درست 
در همين ش��رايط است كه آدم دلتنگ دوس��تان و كلی همکار شلوغش 

می شود. 

اولين تکنيک ما برای مديريت تنهايی تا حدودی ش��بيه سريال فرار از 
زندان است. همانطور كه در اين سريال پرطرفدار شخصيت های اصلی دائما 
به فکر فرار از زندان بودند، شما هم بايد اين كار را انجام دهيد. البته اينجا 
خبری از زندان فاكس ريور نيست، بلکه شما بايد از دفتر كارتان فرار كنيد!
وقتی كس��ی دائما در دفتر كوچکش كار می كن��د، كم كم مهارت های 
اجتماعی اش را فراموش خواهد كرد. آن وقت كافی است شغلش را از دست 
بدهد تا ديگر حتی قدرت يک كلمه صحبت كردن در جلسات استخدامی 
را هم نداشته باشد. اگر از ما می شنويد، كارهايی مثل ارسال ايميل، صرف 
وعده غذايی يا حتی اندكی استراحت بين كارها را در دفترتان انجام ندهيد. 
هرچه باشد شما كل روز در آن دفتر كوچک زندانی هستيد. پس دست كم 
يکی دو ساعت هم كه شده جاهای ديگر را زير و رو كنيد. قول می دهم اين 

ماجراجويی طوری روحيه تان را عوض كند كه نگو و نپرس.
قبول دارم زنگ تفريح هايی مثل ساعت ناهار خيلی كوتاه تر از آنی است 
كه آدم وقت سر خاراندن داشته باشد، اما هميشه كافه نزديک محل كار يا 
بوستان سر كوچه گزينه های خوبی هستند. يادتان باشد شما قرار نيست 
برنام��ه يک پيک نيک را طراحی كني��د. در عوض فقط كمی به خودتان 
اس��تراحت دهيد تا ذهن تان با جاهايی به غير چهارديواری دفترتان آشنا 

شود؛ همين و بس.
عضویت در انجمن های هزار رنگ

اي��ن روزها هر حرف��ه ای چندين و چند انجمن مخص��وص خودش را 
دارد. از نقاش ه��ا گرفته تا بازيگران و حت��ی توليدكنندگان لوازم خانگی، 
همه و همه انجمن های خاص خودشان را دارند. شايد در نگاه اول چنين 
گردهمايی هايی خيلی بی معنا باش��د. به هر ح��ال زمان مهمترين دارايی 
كارآفرينان اس��ت و نبايد همينطور الکی هدرش داد. راستش را بخواهيد 
در اين مورد تا حدودی حق با شماست، اما قبل از قضاوت نهايی بايد آن 
روی سکه را هم ديد. وقتی آدم حسابی احساس تنهايی می كند، حضور در 
بين كارآفرينانی كه اهداف و مهارت های مشابه خودش را دارند، دلگرمی 
مهمی خواهد بود. اينطوری ديگر الزم نيست خودمان را تافته جدابافته در 
نظر بگيريم. به عالوه، گفت وگو با كسانی كه به نوعی همکارمان محسوب 
می شوند، بی نهايت لذت بخش تر از گپ های بی سر و ته با آدم های معمولی 

خواهد بود.
توصيه ما در اين بخش بی نهايت س��اده اس��ت؛ شما بايد هر طور شده 
انجمن های مرتبط با حوزه كاری تان را پيدا كنيد. اين انجمن ها معموال حق 
عضويت بسيار اندكی دارند كه اصال فشار اضافه ای روی دوش تان نخواهد 
ب��ود. در ازای اين مبالغ ناچيز انواع دورهمی ها و همايش های كاربردی در 
اين انجمن ها پيدا می شود. شايد پيش خودتان فکر كنيد اين روزها ديگر 
كسی نياز به همايش های كالسيک ندارد؛ چراكه تقريبا هر دوره آموزشی 
در يوتيوب پيدا می شود. در اين مورد ما هم با شما هم عقيده ايم، اما گاهی 
اوقات ش��ركت در همايش ها طوری شما را از تنهايی درمی آورد كه حتی 
باورتان هم نخواهد شد. پس منتظر چه هستيد؟ همين حاال دست به كار 

شده و سراغ انجمن های كاری برويد.
ناهار فقط یک وعده غذایی نیست!

مهاجم فوتبالی را در نظر بگيريد كه همين تازگی ها با يک انتقال پر سر 
و صدا به منچس��تر سيتی پيوسته است. احتماال فرهنگ انگليسی همراه 
با آب و هوای عجيب اين كش��ور حس��ابی قهرمان قصه مان را تحت تاثير 
قرار خواهد داد. در اين بين اگر قرار باشد او ارتباط خوبی با همبازی های 
جديدش برقرار نکند، كالهش پس معركه خواهد بود. هرچه باشد فوتبال 
يک بازی گروهی است و تا با هم تيمی ها گرم نگيريم حتی يک گل هم به 

اسم مان ثبت نخواهد شد. 
اگر در جوانی س��ابقه عضويت در تيم های پايه فوتبال را داش��ته باشيد، 
خيلی خ��وب می دانيد ناهار ب��رای خودش برو بياي��ی دارد. صندلی های 
گروهی در كنار حضور پرشور مربی ها در سالن حسابی به اين وعده غذايی 
اعتبار می بخش��د. ان��گار كه صرف غذا فقط بهانه ای ب��رای كنار هم بودن 
بازيکنان اس��ت. اجازه دهيد با هم روراست باشيم؛ هر بازيکن می تواند به 
راحتی ناهارش را يک گوش��ه تک و تنها ميل كند. با اين حال حضور در 
غذاخ��وری با آن صندلی های گروهی اش ن��ه اتفاقی، بلکه برای هل دادن 
آدم ها به س��مت همديگر است. اينطوری به بهانه ناهار هم كه شده گپی 
بين هم تيمی ها شکل می گيرد. اگر نظر ما را بخواهيد، همين جرقه برای 

بهترشدن اوضاع رختکن كافی است.
قبول دارم كم كم از مسير بحث اصلی مان دور شديم، اما كافی است به 
جای فوتباليست باال يک كارآفرين را قرار دهيد تا متوجه منظور ما شويد. 
كارآفرينان هم مثل بازيکنان فوتبال الزم دارند كمی وقت با هم بگذرانند. 
چه بهانه ای هم بهتر از ناهار كه همه سر كار ميل می كنند؟ ما در روزنامه 
فرصت امروز هميش��ه ناهار را يک رويداد مهم برای دورهم جمع ش��دن 
تيم های كاری می دانيم. اگر ش��ما هم دوست داريد از دست غول تنهايی 
فرار كنيد، بد نيست با همکاران يا دوستان تان يک ميز در رستوران كنار 
ش��ركت رزرو كنيد. به عالوه، هميشه حياط خلوت شركت محل مناسبی 
برای گردهمايی های مهم تحت عنوان ناهار است! پس گوشه چشمی به اين 

فرصت طاليی هم داشته باشيد. 
همین امروز در باشگاه ثبت نام کنید

محال اس��ت ش��ما مدرس��ه رفته باش��يد و برای يک بار هم كه ش��ده 
ضرب المثل قديمی »عقل سالم در بدن سالم« به گوش تان نخورده باشد. 
ان��گار كه ورزش مثل ي��ک فرمول جادويی از آدم ي��ک قهرمان همه فن 
حريف می سازد. اشتباه نکنيد، ما اينجا قصد نداريم از شما يک پا قهرمان 
المپيک بسازيم. در عوض همه حرف مان شركت در كالس های ورزشی يا 
باشگاه های مختلف برای خالص شدن از شر فکر و خيال های عجيب است. 
خيلی از كارآفرينان فکر می كنند هرچه بيشتر خودشان را در اتاق كار 
حبس كنند، آخر ماه ركورد بهتری برجای می گذارند. اگر شما هم اينطور 
فکر می كنيد، بايد از شما بخواهيم پای تان را محکم روی ترمز فشار دهيد؛ 
چراكه نه شما قهرمان فرمول يک هستيد، نه موفقيت در عرصه كارآفرينی 
اين همه دنگ و فنگ دارد. پس به خاطر س��المتی خودتان هم كه ش��ده 
در باش��گاهی نزديک خانه يا محل كارتان ثبت نام كنيد. اينطوری با يک 
تير دو نش��ان خواهيد زد. اول اينکه س��المتی تان حفظ می شود. دوم هم 
آشنايی با چند تا دوست ورزشکار است. باور كنيد يا نه، گاهی اوقات گپ 
زدن با كس��انی كه هيچ ارتباطی با كارتان ندارند، طوری آدم را س��رحال 

می آورد كه نگو!
معموال كسانی كه ساعات طوالنی از روز را پشت ميزشان هستند، بيشتر 
از بقي��ه مورد هجوم افکار منفی قرار می گيرند. وقتی هم پای افکار منفی 
وس��ط باشد، حتی ساده ترين كارهای دنيا هم بدل به چالشی شبيه عبور 
از هفت خان رس��تم می ش��ود. پس يک لطفی به خودتان كرده و به جای 
خيال بافی های تمام نش��دنی، كمی از وقت تان را در باش��گاه های ورزشی 

كنار دوستان ورزشکارتان بگذرانيد. 

ثبت نام در کالس های مختلف
اجازه دهيد اين بخش را با يک س��وال جذاب ش��روع كنيم؛ آيا ش��ما 
حاضريد س��وار هواپيمايی ش��ويد ك��ه خلبانش سال هاس��ت در كالس 
مهارت افزايی ش��ركت نکرده است؟ بی شک هر جوابی به غير از يک »نه« 
قاطعانه عجيب به نظر می رسد. هرچه باشد آدم جانش را از سر راه نياورده 
كه همينطور الکی به باد دهد. به عالوه، خطوط هوايی هم س��ختگيرتر از 
اين حرف ها هس��تند كه همينطور راحت به خلبان��ان اجازه پرواز بدهند. 
نتيجه اين مدل اس��تدالل انواع كالس های مهارت افزايی برای خلبانان در 
طول س��ال اس��ت. خب اگر يک خلبان برای هدايت هواپيما نياز به كلی 

كالس دارد، چرا كارآفرينان در كالس های مرتبط ثبت نام نکنند؟
اگر ش��ما هم مثل من از آن دست آدم هايی هستيد كه خاطرات دوران 
مدرس��ه تان در اس��ترس امتحانات خالصه می شود، احتماال با توصيه اين 
بخش اصال كنار نخواهيد آمد. خب آدم چرا بايد با دستان خودش دوباره 
كلی اس��ترس را به جان بخرد؟ اجازه دهيد همين اول كاری خيال تان را 
راحت كنيم؛ چراكه امروزه در كالس های آموزشی ديگر خبری از امتحانات 
سفت و سخت نيست. در عوض شما می توانيد با خيال راحت مهارت های 
مورد نيازتان را ياد گرفته و از همه مهمتر كلی دوس��ت جديد پيدا كنيد. 

ماجرا جالب شد، نه؟
دوستان جديد به شما كمک می كنند تا برای چند دقيقه هم كه شده از 
دست تنهايی فرار كنيد. ما اصال دوست نداريم شبيه مربی های انگيزشی 
صحبت كنيم، اما گاهی اوقات دوس��ت پيدا كردن كار بی نهايت مفيدتری 
نس��بت به خيالباقی های بی انتها در تنهايی اس��ت. پس هر وقت احساس 
تنهايی كرديد، سريع در يک كالس آموزشی ثبت نام كنيد. اگر هم خيلی 
خودتان را دس��ت باال می گيريد، می توانيد به عنوان مربی در يک كالس 
ش��ركت كنيد. اينطوری هم دانش ت��ان را به ديگران منتقل می كنيد، هم 
اينکه كلی اس��تعداد درجه يک برای ش��ركت تان پيدا خواهيد كرد. پس 
منتظر چه هستيد، همين امروز دست به كار شده و به جنگ غول تنهايی 

برويد!
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بازاریابی ارگانیک در اینستاگرام 

ترجمه: علی آل علی

اينس��تاگرام در طول س��ال های اخير بدل به نوعی ابزار اساس��ی برای 
بازارياب ها در راس��تای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهينه س��ازی 
شرايط شان ش��ده است. اين امر با صرف پول های كالن از سوی برندهای 
بزرگ برای بازاريابی و تبليغات در اين فضا چهره تازه ای به خودش گرفته 
اس��ت. اين روزها بس��ياری از افراد برای بازاريابی در اينستاگرام به دنبال 
صرف هزينه های بس��يار زياد هس��تند. درست به همين دليل اگر شما به 
دنبال تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تيد، ظاهرا راهی به غير 
از ص��رف هزينه های باال در اين پلتف��رم نداريد. نکته مهم اينکه بازاريابی 
ارگانيک در اين ش��رايط به شما برای تاثيرگذاری بهينه بر روی مخاطب 
هدف كمک كرده و موقعيت تان در بازار را نيز به طور چشمگيری توسعه 
خواهد داد. بازاريابی ارگانيک در طول س��ال های اخير با توجه به افزايش 
هزينه های تبليغات مورد توجه برندهای بس��يار زيادی قرار گرفته اس��ت. 
در اي��ن الگ��وی بازاريابی به جای اينکه برندها هزينه بس��يار زيادی برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف انجام دهند، كارشان را با توليد محتوای 
فوق العاده با كيفيت دنبال می كنند. اين امر به آنها برای اثرگذاری بهينه بر 
روی مخاطب هدف كمک كرده و هزينه های باال در زمينه تاثيرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را نيز بهبود خواهد بخشيد. 
اينس��تاگرام هر روز سرويس ها و خدمات تازه ای برای كاربران و به ويژه 
برندها به همراه دارد. اين امر به كس��ب و كارها برای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به شيوه های بهتر كمک كرده و شانس شان در مقابل ديگران 
را به شدت افزايش می دهد. يادتان باشد در دنيای امروز صرف هزينه های 
كالن برای بازاريابی تنها گزينه پيش روی ش��ما نيست. درست به همين 
دليل شما می توانيد كارتان را بسيار بهتر پيش ببريد. بازاريابی ارگانيک با 
تاكيد بر روی كيفيت محتوای بازاريابی به برندها برای تاثيرگذاری بهتر بر 
روی مشتريان كمک می كند. اين امر شما را در كانون مخاطب هدف قرار 

داده و بودجه تان را برای كارهای مهمتر پس انداز می كند. 
بدون ترديد با امکانات گس��ترده در اينس��تاگرام، اي��ن پلتفرم بدل به 
عرصه ای رقابتی برای برندها ش��ده اس��ت. درس��ت به همين دليل صرف 
هزينه باال برای بازاريابی و تبليغات ديگر پاسخگوی نياز شما نخواهد بود. 
نکته اساسی در اين ميان تالش برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
استفاده از توليد محتوای كاربردی و دقيقا مطابق با سليقه آنهاست. هدف 
اصلی در اين مقاله مرور برخی از مهمترين نکات در رابطه با توليد محتوای 
حرفه ای و مناسب در شيوه بازاريابی ارگانيک است. اگر شما نيز به دنبال 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از چنين شيوه ای هستيد، 

می توانيد در ادامه با ما همراه باشيد. 
بهینه سازی محتوا

هر برندی برای توليد محتوا راهکارهای خاص خودش را دارد. اين امر به 
آنها برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف كمک كرده و ش��انس شما را 
نيز به طور چشمگيری توسعه می دهد. درست به همين دليل اگر شما به 
دنبال تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترين شکل ممکن هستيد، 

بايد ابتدا تغييری در روند توليد محتوا صورت دهيد. 
يادتان باشد محتوای معمولی كمتر كسی را بدون كمپين های تبليغاتی 
جلب می كند. نکته مهم ديگر اينکه به طور معمول استفاده از كمپين های 
تاثيرگذار فقط برای مدت زمانی محدود در ذهن مخاطب هدف ماندگاری 
دارد. اين امر می تواند برای ش��ما اهميت بس��يار زيادی به همراه داشته و 
توانايی تان را نيز به شدت كاهش دهد. نکته مهم اينکه شما در اين ميان 
بايد برای بهينه س��ازی ش��رايط تان به دنبال تاثيرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با استفاده از كيفيت باالتر محتوا باشيد، در غير اين صورت بازاريابی 

ارگانيک از سوی برند شما با شکست رو به رو می شود. 
در بازاريابی ارگانيک خبری از صرف هزينه برای تبليغ محتوا از س��وی 
اينس��تاگرام يا هر پلتفرم اجتماعی ديگری نيست. درست به همين دليل 

شما در شرايط بسيار سختی برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف تان قرار 
می گيريد. اين امر شما را در حاشيه بازار قرار داده و در صورتی كه مزيت 
ديگری برای رقابت با ديگر برندها نداشته باشيد، خيلی زود بدل به برندی 

كليشه ای خواهيد شد. 
مهمتري��ن نکته در زمينه بازاريابی ارگانيک مربوط به ايجاد آمادگی در 
برند برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف است. اين امر شما را به طور 
چشمگيری از نظر تعامل با مخاطب هدف در شرايط ناگواری قرار می دهد. 
درست به همين دليل بايد هميشه فعاليت تان در اين ميان را بهينه سازی 
نماييد. يک شروع مناس��ب در اين ميان الگوبرداری از برندهای موفق در 
زمينه بازاريابی ارگانيک اس��ت. اين امر به شما فرصت بسيار خوبی برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شرايط تان را به طور چشمگيری 

در بازار بهينه سازی خواهد كرد. 
بارگذاری مداوم محتوا

كاربران در شبکه های اجتماعی برندهايی كه دير به دير پست بارگذاری 
می كنند، به سادگی فراموش خواهند كرد. اين امر برای شما اهميت بسيار 
زيادی داشته و امکان تاثيرگذاری قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف 
را به همراه خواهد داشت. نکته مهم در اين ميان تالش برای تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به شيوه ای متفاوت و قابل تأمل است. برندهايی كه 
دير به دير محتوا توليد می كنند، يا بی نهايت از اعتبار برندش��ان در ميان 

مشتريان مطمئن هستند يا اينکه بی خيالی زيادی به خرج داده اند. 
اگر برند شما اعتبار بسيار زيادی در بازار داريد، بازهم بازاريابی در قالب 
توليد مداوم محتوا ايده خوبی خواهد بود. اين امر دس��ت كم برند شما را 
برای هميش��ه در كانون توجه مش��تريان قرار می دهد و شانس رقبا برای 
رسيدن به ش��ما را نيز كاهش خواهد داد. از سوی ديگر اگر شما هميشه 
نسبت به وضعيت برندتان بی خيال هستيد، بايد خيلی زود شرايط را تغيير 
دهيد، در غير اين صورت ش��ايد به سرعت و خيلی زود توانايی تان در اين 
ميان كاهش پيدا كرده و حتی يک نفر نيز ديگر به برندتان نگاه هم نکند. 
بارگذاری مداوم محتوا در ش��بکه های اجتماعی ب��رای هر برند معنای 
متفاوتی دارد. برخی از كس��ب و كارها هفته ای دو تا سه پست را باگذاری 
می كنند. در وضعيتی ديگر، برخی از كسب و كارها نيز روزانه تا سه محتوا 
را به اشتراک می گذارند. تصميم گيری درباره نرخ بارگذاری محتوا به طور 
كامل برعهده شما و تيم بازاريابی تان خواهد بود. نکته مهم اينکه شما بايد 
هميشه وضعيت برندتان در تعامل با رقبا را در نظر داشته باشيد. پس اگر 
رقبای شما خيلی زود پست منتشر می كنند، اينکه شما هفته ای يک يا دو 
پس��ت بارگذاری كنيد، شايد بی نهايت غيرمنطقی باشد. درست به همين 

دليل بايد كارتان را توسعه داده و شرايط را متفاوت سازيد. 
استفاده از هشتگ های مناسب

هش��تگ ها در طول س��ال های اخير تاثيرگذاری بس��يار زيادی بر روی 
مخاطب هدف داشته اند. اين هشتگ ها در اينستاگرام به كاربران برای پيدا 
كردن محتوای مورد عالقه شان، صرف نظر از اكانت های بارگذاری، كمک 
می كند. درس��ت به همين دليل ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب 

هدف هرگز بدون هشتگ ها شانسی نخواهيد داشت. 
امروزه پيدا كردن هشتگ های مناسب از صرف استفاده آنها مهمتر است. 
درست به همين دليل شما بايد هميشه راهکارهای حرفه ای برای خودتان 
داشته باشيد. در غير اين صورت هرگز فرصت تاثيرگذاری مناسب بر روی 

مخاطب هدف را پيدا نمی كنيد. 
يکی از راهکارهای مناسب برای پيدا كردن هشتگ ها مربوط به استفاده 
از ابزارهای كمکی اس��ت. ش��ما می توانيد هميش��ه بر روی كيفيت باالی 
هشتگ های مرتبط با دنيای كسب و كار حساب كنيد. اين امر شما را در 
كانون توجه مشتريان قرار داده و شرايط تان را نيز بهينه سازی خواهد كرد. 
ابزارهای گوگل برای پيدا كردن هشتگ های مناسب هميشه تاثيرگذاری 
بس��يار زيادی بر روی مخاطب هدف دارد. درس��ت به همين دليل ش��ما 
می توانيد از ابزارهايی نظير گوگل ترندز يا گوگل كی وردز برای پيدا كردن 
هش��تگ های مناسب استفاده كنيد. بی شک با جس��ت و جويی ساده در 

فضای اينترنت ش��ما به راحتی هرچه تمام ت��ر امکان پيدا كردن ابزارهای 
متنوع تری را نيز خواهيد داشت. با اين حال يادتان باشد بسياری از خدمات 
ابزارهای گوگل به طور كامال رايگان عرضه می ش��ود. بنابراين بايد به طور 
مداوم برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف اين نکات را در دستور كار 
قرار دهيد.  اس��تفاده از هش��تگ ها بايد به طور حرف��ه ای و دقيق صورت 
گيرد، در غير اين صورت شايد تاثيرگذاری اوليه را به طور كامل از دست 
داده و ديگر توانايی بهبود كس��ب و كارتان را نداش��ته باشد. توصيه ما در 
اين ميان استفاده از ميانگين سه تا پنج هشتگ برای هر پست است. اين 
امر نه تنها مخاطب هدف را گيج نخواهد كرد، بلکه موجب اذيت كاربران 
نيز نمی شود. درست به همين دليل شما بايد هميشه برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف كارتان را به بهترين شکل ممکن دنبال كنيد، در غير 
اين صورت شايد با هشتگ های زياد عمال مانع از تحقق اهداف برندتان در 

زمينه بازاريابی ارگانيک شويد. 
بی ش��ک بازاريابی ارگانيک از آنجايی كه هزين��ه زيادی برای برندها به 
همراه ندارد، هميشه مورد جذابی محسوب می شود. با اين حال شما نبايد 
هرگز دست به اقدامات غيرمنتظره و تالش برای اثرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور غيرمنتظره بزنيد. اين امر می تواند برای ش��ما هزينه بسيار 
زيادی به همراه داش��ته و حتی اعتبار برندتان را نيز از بين ببرد. درس��ت 
به همين دليل ما در زمينه استفاده از هشتگ ها هميشه توصيه ما رعايت 
تعادل اس��ت، در غير اين صورت هشتگ های زياد هم كاربران را مشکوک 

می كند، هم برای شما هزينه زيادی به همراه دارد. 
استفاده از قدرت اموجی ها

اموجی ها برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف هميشه قدرت بسيار 
زيادی به همراه دارند. درس��ت به همين دليل برخ��ی از بازارياب ها برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف هميشه از اموجی ها استفاده می كنند. 
وقتی شما در بازاريابی ارگانيک بودجه ای برای تبليغ محتوای تان نداريد، 
باي��د بي��ش از هر زمان ديگری از قدرت اموجی ها س��ود ببري��د. اين امر 
می تواند برای شما جذابيت بسيار زيادی داشته و توانايی تان را نيز به نحو 

موثری افزايش دهد. 
اموجی ها اهميت بسيار زيادی برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
دارند. اين امر می تواند ش��انس برنده��ا برای اثرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور چشمگيری بهبود بخشد. اين نکته درباره برندهايی كه 
در بازارهای جهانی اقدام به بازاريابی می كنند، مصداق بس��يار بيشتری 
دارد. درس��ت ب��ه همين دليل اگر ش��ما به دنبال تاثيرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف هستيد، می توانيد وضعيت تان را به طور قابل مالحظه ای 
بهينه س��ازی نمايي��د.  اموجی ها برای تمام مردم در سراس��ر دنيا قابل 
درک اس��ت. به همين خاطر بس��ياری از بازارياب ها حتی در متن های 
كپشن ش��ان نيز از اموجی س��ود می برند. اگر شما بتوانيد در ويدئوهای 
بازاريابی تان نيز به نحوی از اموجی ها س��ود ببريد، ديگر كارتان بی عيب 

خواهد بود. 
در بازارياب��ی ارگانيک اهميت محتوای بصری بس��يار بيش��تر از س��اير 
محتواست. درست به همين دليل اگر شما به دنبال بهينه سازی شرايط تان 
برای بهبود روند تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تيد، بايد يک بار 
برای هميشه كارتان را با اموجی را پيش ببريد. پس از اين به بعد در توليد 
محتوا حتی يک بار هم كه شده استفاده از اموجی ها را فراموش نکنيد، در 
غير اين صورت شايد هرگز فرصت دوباره ای برای تعامل با مخاطب هدف 

آن هم با هزينه ای بسيار اندک پيدا نکنيد. 
استفاده از تگ کردن دیگران

تگ كردن ديگران در پس��ت های اينس��تاگرام هم به آنها اطالع دقيقی 
درباره محتوای شما می دهد، هم مکان به اشتراک گذاری اعتبار بازاريابی را 
فراهم می كند. اين روزها برندهای بسيار زيادی در دنيای بازاريابی و كسب 
و كار با هم همکاری های نزديک دارند. درس��ت به همين دليل اس��تفاده 
از روش های مناس��ب برای سهيم ش��دن اعتبار بازاريابی با هم امر مهمی 
خواهد بود.  ش��ايد در نگاه نخست اينستاگرام هيچ گزينه ای برای شريک 

شدن اعتبار ميان برندها نداشته باشد. در اين صورت بايد اندكی دقيق تر به 
امکانات اين پلتفرم نگاه كنيم. در اين بخش ما به شما برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با استفاده از تگ كردن كاربران ديگر كمک می كنيم. 
بی شک شما قرار نيست هر كاربری را در پست های تان تگ كنيد. نکته 
مهم در اين ميان تالش برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به شيوه ای 
حرفه ای و تاثيرگذار اس��ت. بنابراين تگ كردن كاربران در پس��ت ها بايد 
ب��ا دقت نظر بااليی صورت گيرد. پيش��نهاد ما در اي��ن ميان همکاری با 
برندهای مختلف و تگ كردن آنها زير پس��ت های تان اس��ت. اين امر شما 
را در كانون توجه برندها قرار داده و ش��رايط تان را نيز به طور چشمگيری 
توسعه می دهد.  وقتی شما همکاری تان با برندهای ديگر، در صورت امکان 
برندهای بزرگتر، را نشان می دهيد بسياری از مشتريان نسبت به خريد از 
ش��ما ترغيب می شوند. اين امر می تواند شانس شما را به طور چشمگيری 
توسعه داده و در بازار اعتباری برای تان به همراه داشته باشد. يادتان باشد 
برندهای ب��زرگ به طور معمول تمايل زيادی برای همکاری با كس��ب و 
كارهای كوچکتر ندارند. اين امر می تواند به شما برای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف كمک كرده و شانس شما را نيز به طور چشمگيری توسعه 
دهد. درست به همين دليل شما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف بايد 
هميشه كارتان را به بهترين شکل ممکن دنبال كنيد.  تگ كردن كاربران 
در زي��ر محتوای بازاريابی يک برند يا در داخل آن بايد هميش��ه همراه با 
دقت نظر بس��يار زيادی صورت گيرد. اين امر به شما برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به بهترين شکل ممکن كمک می كند. همچنين شما 
بايد هميش��ه اجازه اوليه برای تگ كردن طرف مقابل را داشته باشيد، در 

غير اين صورت به احتمال زياد كارتان با مشکل زياد رو به رو می شود. 
خیلی بر روی ویدئوها تاکید نکنید

بی ش��ک اينس��تاگرام يکی از بهترين پلتفرم ها برای بارگذاری ويدئو 
محسوب می شود. با اين حال شما قرار نيست هميشه در اين فضا ويدئو 
بارگذاری كنيد. اين امر می تواند دش��واری بس��يار زيادی برای شما به 
همراه داش��ته و حتی نظر كاربران را نيز نس��بت به برندتان عوض كند. 
توصي��ه ما در اين ميان تالش برای بارگذاری تصاوير با كيفيت در كنار 
ويدئو اس��ت. اين امر ش��ما را بدل به برندی حرفه ای و دوست داشتنی 
برای مش��تريان می كند. ب��ه اين ترتيب ديگر نيازی به نگرانی نس��بت 
به نحوه تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف نيس��ت.  ويدئوهای مناسب 
نقش مهمی برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد، اما اگر ش��ما 
ياد نگيريد به سليقه مخاطب هدف احترام بگذاريد، هيچ سودی از اين 
اس��تراتژی نخواهيد برد. توصيه ما در اين مي��ان تالش برای بارگذاری 
محت��وا به طور متنوع اس��ت. ش��ما می توانيد حت��ی از اينفوگرافی های 
مختلف نيز برای توسعه كارتان استفاده كرده و شانس تان در اين ميان 

را بهبود بخشيد. 
بارگذاری ویدئو در پلتفرم های مختلف

ش��ما قرار نيس��ت برای تاثيرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف در قالب 
بازاريابی ارگانيک بر روی توانايی ديگر اكانت های تان حس��اب نکنيد. اين 
امر به معنای كالس��يک تبليغات محسوب نمی ش��ود، چراكه شما در اين 
ميان هزينه ای برای پروموت كردن محتوای تان پرداخت نمی كنيد. درست 
به همين دليل اس��تفاده از گزينه بارگذاری محتوا در پلتفرم های مختلف 
می تواند به ش��ما كمک كن��د. اين امر كيفيت بازاريابی ارگانيک ش��ما را 
افزايش داده و ش��مار بااليی از كاربران را به س��وی سايت برندتان هدايت 
می كند. نتيجه امر اينکه ش��ما می توانيد كارتان را به خوبی دنبال نماييد. 
اين امر برای بهبود وضعيت بازاريابی در دنيای امروز كس��ب و كار بس��يار 
مهم خواهد بود.  يادتان باشد سرمايه گذاری بر روی اينستاگرام به تنهايی 
ريس��ک بسيار بزرگی خواهد بود. درست به همين دليل شما بايد كارتان 
را ب��ه بهترين ش��کل ممکن با تمركز ب��ر روی پلتفرم های مختلف دنبال 
كنيد. اين امر می تواند در بازاريابی ارگانيک نيز به ش��ما و برندتان كمک 

زيادی نمايد. 
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اخبار

فعالیت ویژه پرتال اینترنتی زیارت و گردشگری قم در ایام اربعین حسینی
قم - خبرنگار فرصــت امروز: پرتال اینترنتــی زیارت و 
گردشگری قم به نشــانی www.qomzaer.ir همزمان با ایام 
اربعین حسینی اطالعات مورد نیاز زائرین و مسافرین شهر مقدس 

قم را به مخاطبان ارائه می دهد. 
بــه گزارش شــهرنیوز، پرتال جامع زیارت و گردشــگری قم 
به منظور معرفی امکان و ارائــه تمامی اطالعات موردنیاز زائران، 
www.qomzaer. مسافران و گردشــگران به نشانی اینترنتی

ir فعالیــت ویژه خود را در ایام اربعین حســینی دنبال خواهد کرد. در ایــن درگاه اینترنتی معرفی کاملی از ظرفیت های 
گردشــگری قم به ویژه با رویکرد مذهبی و همچنین  اطاعات موردنیاز مسافرین و زائران ازجمله مراکز اقامتی، بهداشتی و 
درمانی، فروشگاه ها و مراکز تجاری ارائه شده است. معرفی ویژه برنامه ها و مراسم مختلف در کنار بخش ویژه چندرسانه ای با 
عکس و کلیپ از ظرفیت های گردشگری قم از دیگر ویژگی های این پرتال جامع است. گفتنی است همچنین مسیریابی و 
راهنمایی حرکت با نرم افزارهای مسیریاب نشان نیز در این درگاه اینترنتی برای مسافران و زائران به منظور ساماندهی ترافیک 

صورت پذیرفته است

سوخت رسانی منطقه آبادان در نقطه صفر مرزی
اهواز - شبنم قجاوند: مهندس محمد بنی سعید مدیر این منطقه 
از اعزام اولین محموله 15 هزار لیتری سوخت نفتگاز توسط شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان جهت تأمین سوخت اتوبوس های 
حامل زوار ایرانی به مقصد کربال در نقطه صفر مرزی خبر داد. براساس 
این گزارش , بنی سعید در این باره گفت : اعزام این محموله سوخت با 
هماهنگی و پیگیری های دکتر حیاتی معاون انتظامی و امنیتی استانداری 
استان خوزستان , سپاه پاسداران استان و مدیریت ومسؤلین شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان صورت گرفت.

در جلسه شورای مسکن استان مطرح شد:
کسب رتبه سوم کشوری استان بوشهر در طرح نهضت ملی مسکن

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر 
از کســب رتبه سوم کشوری این اداره کل در طرح نهضت ملی مسکن 
خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر، سید 
محمود دستغیبی در جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر اظهار 
داشت : در مجموع مقدار زمین تامین شده با کاربری مسکونی در کل 
اســتان  ۴۲ هزار واحد اســت  که از این تعداد ۶۹۷۶ واحد قرارداد با 
سازنده  انجام شده اســت و 5۷1۳  تعداد قرارداد با بانک منعقد شده 
اســت. دستغیبی  در مورد اجرای نهضت ملی مسکن شهری بر اساس 

اطالعات سامانه TEM)زمین ۹۹ ساله( وقرارداد سه جانبه و واگذاری گروهی بیان کرد: تاکنون ۴۲ هزار مقدار زمین تامین 
شده است و تعداد پروژه تعریف شده ۸۰51 واحد است   که از این تعداد ۶۹۷۶ واحد با سازنده قرارداد منعقد شده است و 
تعداد 5۷1۳  واحد نیز با بانک قرارداد امضا شده است . وی در ادامه در مورد مسکن خود مالکین گفت: تعداد 1۷۳5 واحد 
برای خود مالکین تعریف شده است که از این تعداد ۳۶5  واحد قرارداد خود را بانک امضا کرده اند. دستغیبی در مورد مسکن 
روستایی نیز گفت: در مسکن روستایی ۲۳۸۰ واحد تعداد مقدار زمین تامین شده که برای همه این تعداد با سازنده قرارداد 
بسته  شده است و برای  واحد 1۹۹۲ قرارداد با بانک منعقد شده است. مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان بیان 
کرد: براساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی بوشهر توانست رتبه سوم 

کشور در طرح نهضت ملی مسکن را کسب کند

توسط دبیر قرارگاه محرومیت زدایی کل سپاه صورت پذیرفت:
تقدیراز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

مازندران
ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران، سردار ضیاالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی 
کل سپاه با اهدا لوح سپاس از مهندس حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران از اقدامات اثرگذار در محرومیت زدایی و رفع مشکالت مردم 

این مناطق تقدیر کرد.
این لوح  با امضا مشترک فرمانده سپاه کربال و دبیر قرارگاه کوثر کل سپاه در جلسه ای در استانداری مازندران به مدیرعامل 

شرکت توزیع نیروی برق مازندران اهدا شد.

اتوبوس های شهرداری بندرعباس به منطقه آزاد اروند)خرمشهر و آبادان( 
اعزام شدند
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار بندرعباس عنوان 
کرد: اتوبوس های درون شــهری شهرداری بندرعباس جهت خدمات 

دهی به زائرین اربعین به مرز شلمچه در منطقه آزاد اروند اعزام شدند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس 
مهدی نوبانی گفت :در راستای همکاری سازمانها و نهادها در ایام اربعین 
حسینی و خدمات دهی به زائران اتوبوسهای شهرداری بندرعباس به مرز 

شلمچه اعزام شدند.
شــهردار بندرعباس پیــاده روی و حرکت زائــران اربعین را یکی از 

بزرگترین اجتماعات دنیا عنوان کرد و افزود :خیل مشتاقان و عاشقان امام حسین در این ایام موجي از ایمان و ارادت را به 
همراه دارند و این قدرت عشق به امام حسین و اهل بیت است که از سراسر دنیا مردم برای زیارت امام به کربال می روند.

نوبانی خاطر نشــان کرد:به یاری خداوند در دو مرحله اعزام اتوبوس ها انجام می شود و کاروان مرحله اول در روز جمعه 
پس از بدرقه به مرز شلمچه اعزام شدند و روز یکشنبه مرحله دوم با برنامه ریزی به عمل آمده عازم منطقه خواهند شد.

شهردار بندرعباس در ادامه اظهار داشت :مسیر سرویس دهی این اتوبوس ها از شهرهای آبادان و خرمشهر تا مرز شلمچه می 
باشد که تیم ها و گروه های نظارتی و تدارکاتی برای هماهنگی های الزم به منطقه مرزی شلمچه در خرمشهر اعزام شده اند.

دوره آموزشی کار با داده های gis ready شرکت گاز استان گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: علیرضا گروسی  رئیس منابع انسانی شرکت گاز استان گلستان در این خصوص گفت 
:سامانه های اطالعات مکانی مجموعه ای از سخت افزار ،نرم افزار داده های مکانی و منابع انسانی است که به منظور کسب 
،ذخیره، به روز رسانی ، به کارگیری تحلیل و نمایش کلیه اشکال اطالعات مکانی طراحی و پیاده سازی می شود. وی افزود: 
در همین راستا و با توجه به پیشرفت های قابل توجه صورت گرفته در حوزه gis ready  داده های تاسیسات گازرسانی 
در مجموعه شرکت گاز استان گلستان و همچنین با عنایت به راه اندازی سامانه جامع اطالعات مکانی ign از سوی شرکت 
ملی گاز ایران ،دوره آموزشــی کار با داده های gis ready در ســامانه یاد شده برگزار شد.رئیس منابع انسانی شرکت گاز 
استان گلستان اظهار داشت :در این دوره آموزشی  که با هدف ایجاد زمینه الزم برای تسلط کاربران به این سامانه و به منظور 
برداشتن گام های عملی دستیابی به سامانه جامع اطالعات مکانی سازمانی egis اجرا گردید ، آموزش های الزم به صورت 

موضوعی و ابزار محور و با تاکید بر بخشی تحت وب سامانه ign  ارائه گردید.

دیدار مدیرعامل شرکت گاز با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با هدف افزایش سطح همکاری و تعامالت علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز   استان گلستان و 
همراهان  با   حمید سالمتی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار  طالبی با تبریک انتصاب 
ارزنده   مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان   ،مطالبی را در راستای توسعه گازرسانی و نقش آن در زمینه صیانت از منابع 
طبیعی بیان نموده و خواستار توسعه سطح همکاری های دو سازمان  شد.  مدیرعامل گاز گلستان در ادامه بر اهمیت گاز طبیعی 
در صیانت از منابع طبیعی گفت:یکی از اهداف این شرکت در کنار توسعه گازرسانی ،کمک به حفظ جنگل ها و منابع می باشد  که 
با   تامین گرمایش مورد نیاز مردم ،   نیازی   به بریدن درختان و تخریب منابع نبوده  و این امر می تواند عامل موثری در حفظ 
منابع طبیعی  باشد.    در ادامه  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ضمن خوش آمدگویی و ابراز تشکر از محبت 
مدیرعامل گاز گلستان و همراهان ، از مساعدت و همکاری شرکت گاز در زمینه  توسعه گازرسانی واهتمام به منابع طبیعی تقدیر 

نموده و از شرکت گاز به عنوان همراه و همیار همیشگی در نیل به اهداف این اداره بویژه صیانت از منبع طبیعی استان یادکرد.  

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: نخستین پارک کود 
فسفات کشور در محل شهرک صنعتی خلیج فارس بندرعباس با 
حضور استاندار هرمزگان و نماینده مردم استان و خلیل قاسمی 
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان و سرمایه گذاران 

پارک کود کشاورزی کلنگ زنی شد. 
به گزارش صبح ساحل، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت 
هرمزگان هم در این آییــن کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث 
پارک تولید کود فسفات در بندرعباس، ضمن تشکر از همراهی 
مدیران استان با حوزه صنعت و معدن و تجارت گفت:» امیدواریم 
در مدت زمان برنامه ریزی شده این پارک به مرحله تولید برسد 
که برای طرح تولید اسید فسفریک ۲۴ ماه مقرر شده است و به 

زودی در جای جای استان طرح های مهم اجرا خواهد شد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمــزگان از  رتبه 
نخست استان در حوزه ســرمایه گذاری خبر داد و گفت:» اهم 
اقدامات این سازمان، کسب رتبه اول هرمزگان در سرمایه گذاری 
، »جواز تاسیس در پایان 5 ماهه نخست سال جاری در کشور« 
و »کسب رتبه دوم استان در سرمایه گذاری طرح های صنعتی 

در کشور« است«. 
 خلیل قاسمی به شاخص های مهم دولت سیزدهم در یکساله 
عملکرد خود در حوزه صنعت، معدن و تجارت هرمزگان پرداخت 
و اعالم کرد: در بخش ســرمایه گذاری ۶۳۰ فقره جواز تاسیس 
صنعتی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
1۳۸درصد رشد ســرمایه گذاری در استان حاصل شده که این 
طرحها پس از بهره برداری اشتغال بیش از ۲1 هزار و ۶۳۸ نفر با 

رشد ۸5 درصدی در اشتغال را فراهم می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: با راه اندازی این 
پروژه ها گام جدید و محصوالت جدیدی در اســتان رقم خواهد 
خورد. قاســمی تصریح کرد: شرکت فســفات کارون با سرمایه 
گذاری شــرکت صنایع شیمیایی پارسیان، احداث پارک کودی 
را در دو فاز تعریف نموده که در فاز نخســت پروژه، احداث واحد 
۳۰۰ هزار تنی اسید فسفریک در زمینی به وسعت 1۲ هکتار در 

کنار شهرک صنعتی خلیج فارس است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: فاز دوم 
پروژه در قالب طرح توســعه با هدف احداث واحدهای تولیدی 
کودهای کشــاورزی فسفاته و پتاسه و محصوالت پایین دستی 
تعریف گردیده است. وی، تولید کودهای کشاورزی پایین دستی 
و تکمیل زنجیره ارزش را با هدف رفع نیاز صنایع کشاورزی کشور 

و عدم وابستگی به واردات اعالم کرد.
قاســمی در پایان افزود: در فاز نخســت این پروژه با سرمایه 
گذاری ۲1 هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ 

نفر بصورت مستقیم مهیا خواهد شد"

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مراســم تودیع و معارفه 
فرمانده پایگاه مقاومت شهید قندی اداره کل پست استان گیالن  
با حضور ســرهنگ رضا رنجبر مسئول سازمان بسیج کارمندان 
استان گیالن و هیات همراه ، محمد حسین هوشنگی مدیرکل 
پست استان گیالن ، معاونین و اعضای شورای بسیج برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی پست استان گیالن ، صبح امروز سه 
شنبه ۲۲ شهریورماه ســالجاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده 
پایگاه مقاومت شــهید قندی اداره کل پســت استان گیالن  با 
حضور ســرهنگ رضا رنجبر مسئول ســازمان بسیج کارمندان 
استان گیالن و هیات همراه ، محمد حسین هوشنگی مدیرکل 
پست استان گیالن ، معاونین و اعضای شورای بسیج برگزار شد .

در ابتدای مراســم رضا رنجبر در خصوص برگزاری مراســم 
پیاده روی اربعین نکاتی را بیان نمود و افزود : پیاده روی اربعین 
حسینی هفت ویژگی دارد  و اظهار داشت : اربعین حسینی سبقه 
بین المللی دارد ، حرکت فرا مذهبی است ، حرکت سیاسی است 
، باز تولید گفتمان انقالب است ، مکتب بی نظیر اخالق و انسانیت 

است و اربعین به مثابه یک ابر رسانه عمل می کند .
مسئول ســازمان بسیج کارمندان اســتان گیالن در ادامه از 
خدمات کارکنان پست استان به زائرین کربال در توزیع گذرنامه 

های زائرین ابا عبداهلل الحسین )ع( تشکر و قدردانی نمود .
وی کاهش ترددهای بین شــهری و شــهری و جلوگیری از 

آلودگی محیط زیست را از پیامدهای وجود پست دانست .
رضا رنجبر در خصوص حضور پســت در میز خدمت و ارتباط 
مســتقیم و بدون واسطه مردم با مدیران تشکر و قدردانی نمود 
و اظهار داشــت : این خود جهاد تبیین  است و در شرایط فعلی 
جامعه ضرورت جهاد تبیین اهمیت مضاعفی پیدا می کند و به 

همین دلیل رهبر معظم انقالب روی این عنوان تاکید دارند .
 مدیرکل پســت استان گیالن در این مراسم گفت : کارکنان 

پست "خادمین و امانتداران امین مردم" هستند .
محمد حسین هوشنگی  " پست " را بازوی توانمند حاکمیت 
دانســت و افزود : پســت با ارائه خدمات نیابتی به سایر دستگاه 
"تضمین کننده ســالمت اداری" و برای کلیه دستگاهها "میز 

خدمت" است .
وی در ادامه افزود : پست از دیر باز خادم محرومان بوده و تنها 
مجموعه ارتباط مردمی است که در شهر و روستا به شهروندان 

خدمت رسانی می نماید.
مدیرکل پست اســتان گیالن با بیان این که نقش پست در 
دوران کرونا بسیار ویژه بوده است گفت : در جایی که بسیاری از 
دستگاهها تعطیل بودند ، کارکنان پست بدون تعطیلی در صف 
خدمت رســانی به شهروندان همگام با کادر سالمت مشغول به 
انجام وظیفه بودند تا به قطع زنجیره ابتال به شهروندان و کارکنان 

بخش درمان کمک نمایند .
مسئول ســازمان بسیج کارمندان اســتان ضمن قدردانی از 
همکاری انوش عباسی که به افتخار بازنشستگی نائل شده بود با 
اهداء لوح تقدیر تجلیل و مسئولیت فرماندهی پایگاه بسیج شهید 
قندی اداره کل پســت اســتان گیالن را طی حکمی به محمد 

حسین هوشنگی مدیرکل پست استان گیالن اهدا نمود .

ساری - دهقان : مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از تعویض 
یک قطعه لوله معیوب از خط ۳۰ اینچ ســرخس- نکا در کوتاه 

ترین زمان ممکن خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: در ادامه تعمیرات نتایج حاصل از پیگرانی هوشمند خط لوله 
۳۰ اینچ سرخس - نکا، وجود عیب در یک نقطه از این خط در 
محدوده مرکز بهره برداری نور گزارش شد که عملیات تعویض 

لوله در این نقطه معیوب در دستور کار قرار گرفت.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز افزود: با توجه به برنامه ریزی 
و هماهنگی های به عمل آمده دیســپچینگ شرکت ملی گاز و 

شرکت گاز استان مازندران، تیم عملیاتی منطقه ۹ در این نقطه 
حضور پیدا کرد و پس از  تخلیه گاز بین دو ایســتگاه شیر  بین 
راهی محمودآباد و فریدونکنار  قسمت معیوب خط لوله به طول 
۳ متر به روش برشکاری سرد تعویض شد و عملیات جوشکاری و 

رادیوگرافی، با موفقیت به اتمام رسید.
مفخمـی ضمـن قدردانـی از همـکاران منطقـه خاطرنشـان 
کـرد: مـدت زمـان برنامـه ریـزی شـده بـرای تعمیـرات نقطه 
معیـوب ۲۴ سـاعت بـوده کـه ایـن عملیـات بـا تالش شـبانه 
روزی و بـدون قطعـی گاز در کمتـر از 1۲ سـاعت انجـام شـد، 
پـس از اتمـام عملیـات و تاییـد واحد بازرسـی فنی، بـا رعایت 
کامـل ایمنی و نظـارت واحد HSE عملیـات تزریق گاز انجام 

و خـط لولـه مذکـور در سـرویس قـرار گرفت.
مفخمی یادآور شــد: پس از نتایج حاصل از پیگرانی خط ۳۰ 
اینچ سرخس- نکا در سال گذشته، بالفاصله عملیات تعمیرات بر 
روی این خط آغاز شد و از ابتدای عملیات تاکنون تعداد ۸۳ غالف 
محافظ بر روی این خط نصب و همچنین 5 عملیات تعویض لوله 

نیز انجام شده است

اهواز - شبنم قجاوند: بیش از ۶۰ هزار لیتر نفتگاز تاکنون 
از جایگاه سیار عرضه سوخت مستقر در ورودی شهر خرمشهر به 

اتوبوس های حامل زوار اربعین حسینی توزیع شد. مهندس بنی 
ســعید مدیر این منطقه از توزیع بیش از ۶۰ هزار لیتر نفتگاز از 
جایگاه سیار عرضه سوخت مستقر در ورودی شهر خرمشهر به 
اتوبوس های حامل زوار اربعین حســینی خبر داد. براساس این 
گزارش , محمد بنی ســعید در این باره افــزود : به منظور رفاه 
حال زوار اربعین حسینی و به جهت کاهش ترافیک در محدوده 
داخلی شــهر , شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آبادان در هفته گذشــته و با شروع ایام اربعین حسینی یک باب 

جایگاه سیار عرضه سوخت نفتگاز در محور مواصالتی خرمشهر 
به اهواز ؛ در ورودی شهرســتان خرمشهر مستقر کرد. ایشان در 
ادامه گفت : از آغاز اســتقرار این جایگاه تاکنون بیش از ۶۰هزار 
لیتر سوخت نفتگاز به اتوبوس های حامل زوار اربعین حسینی و 
کامیون های خدمات رسان به موکب های مستقر در مرز شلمچه 
توزیع شد. گفتنی است : منطقه آبادان دارای 5۴ جایگاه عرضه 
ســوخت بنزین و نفتگاز و ۲۰باب جایگاه عرضه سوخت سی ان 
جی می باشد که وظیفه سوخت رسانی  به مردم را به عهده دارند.

با حضور استاندار هرمزگان و نماینده مردم استان و خلیل قاسمی رییس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان

پارک کود کشاورزی کلنگ زنی شد

مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت شهید قندی 
اداره کل پست استان گیالن برگزار شد

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد

عملیات تعویض لوله معیوب خط 30 اینچ 
سرخس- نکا در کمتر از 12 ساعت انجام شد

بیش از 60  هزار لیتر نفتگاز به اتوبوس های حامل زوار 
اربعین حسینی توزیع شد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ایالم-هدی منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با 
اشاره به اینکه روزانه بیش از ۷ هزار پرس غذا توسط موکب های 
این شرکت در بین زائران اربعین توزیع می شود، گفت: این تعداد 
غذا در ۳ وعده صبح، ظهر و عصر در موکب های این پاالیشــگاه 
در شهرســتانهای چوار و ایالم در مسیر رفت  بین زوار اباعبداهلل 
الحســین)ع( توزیع می شود و برنامه ریزی الزم برای توزیع 1۰ 

هزار پرس در مسیر برگشت زوار انجام شده است.
به گزارش روابــط عمومی، روح اله نوریان با بیان اینکه عالوه 
بر توزیع ۳ وعده غذایی، در طول شــبانه روز آب معدنی،شربت، 
چای و شیرینی در بین زائران توزیع می شود،افزود: ایجاد پایگاه 
بهداشــتی و درمانی ، استقرار یک دســتگاه آمبوالنس، ایجاد و 
تجهیز نمازخانه به متراژ 1۰۰ متر مربع برای برپایی نماز جماعت 
و استراحت زائران، اسکان و پذیرایی از زوار از دیگر اقدامات این 

واحد صنعتی برای خدمات رسانی به زائران بوده است.
وی با بیان اینکه وظیفه تمام ارگان ها و نهادها است که درعرصه 
خدمت رســانی به زائران اباعبداهلل الحسین )ع( و برپایی باشکوه 

حماســه اربعین حســیني همراهي کنند، اظهار داشت: کمک 
لجســتیکی به قرارگاه اربعین استان ازجمله در اختیار گذاشتن 
اتوبوس، مینی بوس و ســواری و چرثقیــل های ۳5 و 55 تنی 
وهمچنین آبرســانی به سایر موکب های شهر ایالم و چوار تنها 
بخشی از اقدامات این شرکت در راستای خدمات رسانی به زائران 

اربعین بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه باحمایت 
وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای خدمت رسانی 
به زوار حضرت اباعبداله الحسین)ع(، پاالیشگاه گاز ایالم نسبت به 
راه اندازی دو موکب در شهرهای ایالم و چوار اقدام نموده است، 
تصریح کرد: از این تعداد موکب؛ یک مورد آن در ورودی شــهر 
چوار و مورد دوم در کمربندی شرقی شهر ایالم  مشغول خدمات 

رسانی به  زائران اربعین هستند.
نوریان با بیان اینکه در ســتاد اربعین استان ایالم، پاالیشگاه 
گاز ایالم بعنوان معین در شهرســتان ایالم انتخاب شده است، 
افزود: در راســتای خدمات رســانی حداکثری بــه زوار اربعین 

حسینی پاالیشکاه گاز ایالم عالوه بر ارائه خدمات در شهرستان 
ایالم،نسبت به راه اندازی موکب در شهرستان چوار اقدام نموده 

است.
نوریان با بیان اینکه موکب این شرکت در کنار خدمت رسانی 
به زائران، اقدامات فرهنگی و آموزشی را به منظور ارتقای ایمنی و 
سالمت زائران به خصوص محافظت در برابر گرما زدگی و کرونا در 
دستور کار خود قرار داده است ،تصریح کرد: استان ایالم به عنوان 
پایتخت خادمین سید الشهدا همانگونه که در هشت سال دفاع 
مقدس بدون ترک اســتان جانانه از کیان میهن دفاع کردند در 
خدمات رســانی به زوار اربعین هم اوج ارادت خود را نشان دادند 
که این مهم وظیفه مسئوالن را در قبال زائران اربعین حسینی)ع( 

دوچندان می کند.

روح اله نوریان:

روزانه بیش از 7 هزار  پرس غذا توسط 
پاالیشگاه گاز ایالم در بین زائرین اربعین توزیع می شود
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نويسنده: علی آل علی

دهک��ده جهانی، جهانی ش��دن و عصر تبادل اطالعات تنها بخش��ی از 
مفاهيمی اس��ت كه دوران زندگی ما را تعري��ف می كند. اگر تا چند دهه 
قبل حضور در بازارهای بين المللی مثل عبور از هفت خان رستم بود، اين 
روزها به لطف آمازون و eBay هر كسب و كار كوچکی می تواند در چهار 
گوش��ه دنيا فروش داشته باشد و حتی پش��ت برندهای بزرگ را به خاک 
بمالد. در سوی ديگر اين ميدان مسابقه، مشتريان ديگر همينطوری الکی 
به برندهای بزرگ اعتماد نمی كنند. دورانی كه غول های بازار با تبليغات پر 
زرق و برق دل هر مشتری را می بردند، ديگر به تاريخ پيوسته است. حاال 
موفقيت در عرصه كارآفرينی بدون س��ازگاری با تغييرات جديد فقط يک 

آرزوی محال است، نه چيزی بيشتر!
آدم ها معموال با تغييرات س��ريع ميانه خوب��ی ندارند. در عوض همه ما 
ترجيح می دهيم در داس��تان الک پش��ت و خرگوش نقش آن الک پشت 
دوست داش��تنی را داشته باشيم كه آهسته و پيوسته جلو می رود. البته از 
آنجايی كه زندگی هميش��ه مطابق ميل ما پيش نمی رود، گاهی اوقات به 
اجبار تغييرات س��ريع پشت س��ر می گذاريم. واضح ترين نمونه هم در اين 
ميان پاندمی كروناست. در حالی كه خيلی از تغييرات در دنيای كسب و 
كار به آهستگی در جريان بود، يکهو كرونا همه معادالت را به هم ريخت. 
فکر می كنم همگی توس��عه آرام خرده فروشی های آنالين را به ياد داريم. 
كرونا اين جريان آهسته و آرام را به ناگهان تبديل به يک سونمای قدرتمند 
كرد. به طوری كه ديگر حتی يک نفر هم توانايی مقابله با آن را نداشت. 

م��ا در روزنام��ه فرصت ام��روز معتقديم كارآفرينان ب��رای موفقيت در 
بازارهای رقابت��ی امروز چاره ای به غير از تغيير روش كاری ش��ان ندارند. 
وگرنه مثل راننده های فرمول يکی می ش��وند كه بعد از گذش��ت 2۰ سال 
هنوز هم با ماش��ين های قديمی پا به پيس��ت مسابقه می گذارند و انتظار 
قهرمانی هم دارند. اگر شما هم دوست داريد دستی به سر و گوش كارتان 
بکش��يد، اما نمی دانيد بايد از كجا ش��روع كنيد، اين مقاله سکوی پرتاب 
عالی برای تان خواهد بود. ما در ادامه قصد داريم مهمترين تغييراتی كه در 
بازارهای رقابتی اجتناب ناپذير به نظر می رس��د را زير ذره بين ببريم. پس 
منتظر چه هستيد؟ كوله پشتی تان را آماده كنيد تا سفرمان را شروع كنيم.

کارآفرینی+ بازارهای رقابتی: توصیه هایی برای موفقیت آسان
مس��ابقه س��وپربال با آن هم��ه طرفدارهايی ك��ه دارد، همينطور الکی 
ميليون ها نفر را ميخکوب نمی كند. ماه ها قبل از اينکه چنين مس��ابقه ای 
شروع ش��ود، ورزش��کاران خودش��ان را برای يک رقابت نفس��گير آماده 
می كنند. از طرف ديگر مربی های دو تيم هم خيلی خوب می دانند نمايش 
افتضاح در چنين مس��ابقه ای به مثابه امضای حکم اخراج شان خواهد بود. 
دقيق��ا به همين خاطر هر دو تيم در چنين روي��دادی از جان و دل مايه 
می گذارند. نکته طنز ماجرا نظرات كلی از ورزش دوستان مبنی بر سادگی 
اين بازی س��نتی اس��ت. اگر نظر ما را بخواهيد، آدم تا وقتی خودش وارد 
گود نش��ود، همه چيز را س��اده ارزيابی می كند. اين ماجرا درباره موفقيت 
در بازارهای رقابتی هم مصداق دارد.  مشتريان معموال انتظارات بی نهايت 
زيادی از برندها دارند. وقتی هم كوچک ترين اشتباهی از يک كارآفرين سر 
بزند، طوری او را فراموش می كنند كه انگار از اول در بازار كسی به اين اسم 
وجود نداش��ته اس��ت. با اين حساب شما نه فرصتی برای اشتباه داريد، نه 
حتی می توانيد دست از پا خطا كنيد. اميدوارم اين سناريو ترسناک خيلی 
ش��ما را نترسنانده باش��د؛ چراكه ما فرمول های طاليی برای دور زدن اين 
بحران بزرگ در چنت��ه داريم. در ادامه بعضی از توصيه های كليدی برای 
موفقيت آسان در بازارهای رقابتی امروز را بررسی خواهيم كرد. با ما همراه 
باشيد تا يک بار برای هميشه از شر كابوس شکست و آخر شدن در ماراتن 

كارآفرينی خالص شويد. 
بازنگری در شیوه های کاری سنتی

ن��وآوری حتی در كوچک ترين كارها هم حس��ابی دردسرس��از اس��ت. 

همانطور كه يک سرمربی كهنه كار ترجيح می  دهد تيم فوتبالش هميشه با 
تاكتيک های قديمی و مطمئن به زمين برود، كارآفرينان هم دوست دارند 
تا جايی كه می شود دست به تركيب برنده شان نزنند. البته در دنيايی كه 
همه چيز به س��رعت نور در حال تغيير است، تاكيد بر ثبات بيشتر شبيه 

يک شوخی بی مزه است تا راهبردی واقعی.
باور كنيد يا نه، اين روزها ديگر دنيای كس��ب و كار مثل سابق نيست. 
خيلی از شركت ها دور فعاليت حضوری را خط كشيده اند و هرچه بيشتر 
به س��مت دوركاری پيش می روند. اين اس��تراتژی ج��ذاب به كارآفرينان 
برای كاهش هزينه های كسب و كارآفرينی از يکسو و همکاری با بهترين 

نيروهای كار از سراسر دنيا كمک 
می كند. اگر ش��ما ه��م در طول 
سال های اخير تجربه دوركاری را 
داشته باشيد، از وسعت دسترسی 
به منابع انسانی در چنين شيوه ای 
شگفت زده ش��ده ايد. هرچه باشد 
اينجا پای اس��تراتژی وسط است 
ك��ه ش��اخ غ��ول س��رمايه اوليه 
كالن برای ش��روع كسب و كار را 

شکسته است. 
اگر ش��ما هنوز ه��م دفتر كار 
بزرگ��ی داريد و فق��ط به نيروی 
كار محلی فکر می كنيد، تا همين 
جا هم كلی از فرصت های طاليی 
موفقيت تان دود شده است. ما در 
روزنام��ه فرصت ام��روز معتقديم 
جلوی ضرر را از هر جايی بگيريم، 
منفعت است. پس از همين امروز 
دوركاری را ب��ه مثاب��ه يک روش 
جديد مديريت كس��ب و كار مد 

نظر قرار دهيد. حتی اگر اين روش به كارتان هم نيايد، دست كم يک قدم 
رو به جلو برای سازگاری با شرايط جديد در دنيای كسب و كار برداشته ايد. 
ش��يوه جديد ديگری كه در دنيای كسب و كار حسابی سر و صدا كرده 
است، كالس های آنالين يا به اصطالح مجازی است. اين كالس ها كم كم 
جايگزين همه انواع كالس های ديگر ش��ده و اتفاقا كامال مناس��ب شرايط 
كارآفرينان اس��ت. ش��ما را نمی دان��م، ولی من كه س��اعت كاری ام اصال 
اجازه ش��ركت در كالس های س��نتی را نمی دهد. به عالوه، ديگر س��ن و 
س��ال كارآفرينان هم به ش��ركت در كالس نمی خورد. كال س های آنالين 
در اين بين جايگزين بی نهايت جذابی برای نمونه های س��نتی محس��وب 
می شود. اينطوری ديگر الزم نيست خيلی به خودتان فشار بياوريد و ساعت 
كاری تان را تغيير دهيد؛ چراكه خيلی از كالس های آنالين اصال س��اعت 
مش��خصی ندارد و هر زمان كه دل تان بخواهد امکان مش��اهده فايل های 

كالس درس را خواهيد داشت؛ به همين سادگی.
برندینگ با سر و شکلی متفاوت!

از دوران يون��ان باس��تان تا همين چند دهه قبل راه و رس��م برندينگ 
تقريبا به يک شکل بود. در اين رويکرد يک برند فقط و فقط با مشتريان 
معنا پيدا می كند و بايد هميشه دنبال جلب رضايت حداكثری آنها باشد. 
اش��تباه نکنيد، ما اينجا قصد نداريم اهميت مشتريان را زير سوال ببريم، 
بلکه فقط دنبال يک آپديت تازه در اين راس��تا هس��تيم. اجازه دهيد قبل 
از اينکه بحث مان را حس��ابی پيچيده كنيم، با يک مثال جذاب حس��ابی 

سرحال تان بياوريم. 
فرض كنيد در بازار همه برندها فقط با تحليل سليقه مشتريان برندسازی 
می  كردند. ش��ايد اين ايده در اولين نگاه حس��ابی جذاب به نظر برسد، اما 
خروجی اش ميليون ها برند شبيه هم بود. آن وقت مشتريان هيچ معياری 
برای انتخاب از بين اين هم گزينه نداش��تند. به عالوه، وقتی همه برندها 

شبيه هم باش��ند، آدم حس زندگی در كنار كلی شركت كپی كار را پيدا 
می كند. فکر كنم حاال ديگر خيلی خوب متوجه فاجعه تمركز صرف روی 

مشتريان شديد، نه؟
م��ا در روزنام��ه فرصت امروز معتقديم تمركز بر روی مش��تريان بايد 
متع��ادل باش��د. كارآفرينان معم��وال ارزش ها و حت��ی ايده های نوينی 
برای برندس��ازی در س��ر دارند. اگر فکر كرده ايد چنين ايده هايی بدون 
تايي��د مش��تريان مفت هم نم��ی ارزد، بايد بگوييم كامال دراش��تباهيد؛ 
چراكه هميش��ه ايده های نوآورانه خوِد كارآفرينان دنيای كس��ب و كار 
را تغيي��ر می دهد. مثال به اولين نس��خه ويندوز دقت كنيد. كمتر كاربر 
معمول��ی در دني��ا حت��ی فک��ر 
عاملی  طراحی چنين سيس��تم 
هم به س��رش می زد. با اين حال 
بي��ل گيت��س و تيم��ش همين 
اي��ده دس��ت نيافتنی را تبدي��ل 
به واقعيت��ی اجتناب ناپذير برای 
مردم كردند. خب اگر كس��ی را 
س��راغ داريد كه حت��ی يک روز 
رنگارنگ  بدون محص��والت  هم 
زندگی اش  چرخ  مايکروس��افت 
می چرخ��د، م��ا را ه��م بی خبر 

نگذاريد. 
اي��ن روزها در دني��ای مدرن 
تفاوت ها مرز باريک بين شکست 
و موفقيت را تعيين می كند. اگر 
شما در چنين شرايطی هنوز هم 
روی الگوه��ای قديمی برندينگ 
حساب باز كرده ايد، راه را كامال 
اشتباه آمده ايد؛ چراكه مشتريان 
ب��ه جای اينکه دنب��ال برندهای 
شبيه به هم بروند، تفاوت را ستايش می كنند. پس منتظر چه هستيد؟ 
هر استراتژی يا تکنيکی كه خيلی دم دستی شده را كنار بگذاريد تا فضا 
برای كارهای خالقانه فراهم ش��ود. اينطوری تک تک مشتريان در بازار 
عاشق كسب و كارتان خواهند شد. خب مگر يک كارآفرين به جز كلی 

مشتری كه عاشق برندش هستند، آرزوی ديگری هم دارد؟
آزمون و خطا تا یادگیری کامل

هيچ كارآفرينی از همان روز اول مولتی ميلياردر يا بی نهايت مش��هور 
نبوده اس��ت. حتی جف بزوس هم بارها و بارها در زندگی اش شکس��ت 
خورده تا آخر س��ر گليمش را از آب بيرون كش��يده است. پس شما هم 
بايد با اعتماد به نفس كافی دنبال يادگيری نکات تازه در بازار باش��يد. 
متاس��فانه خيلی از كارآفرينان صفركيلومتر انتظاراتی از خودشان دارند 
كه حتی كارآفرين های كاردرس��ت هم به ذهن ش��ان نمی رس��د. اگر از 
ما می ش��نويد، كمی از س��خت گيری تان كم كني��د. اين طوری فرصت 

بيشتری برای يادگيری در بازار خواهيد داشت. 
وقتی درباره يادگيری نکات ت��ازه حرف می زنيم، چه راهی به ذهن تان 
می رسد؟ قبول دارم اين سوال خيلی كليدی تر از آنی است كه يکهو بشود 

جواب��ش را داد. با اين حال معموال آزمون و خطا آخرين گزينه ای اس��ت 
كه فکر آدم س��راغش می رود؛ چراكه ترس از شکس��ت تا عمق استخوان 
كارآفرينان نفوذ كرده اس��ت. پس چه بهتر كه بدون حتی يک شکس��ت 

كوچک در بازار كارتان را انجام دهيد!
بی شک فعاليت بدون شکست در بازار برای هر كارآفرينی مثل مدال 
طالی المپيک باارزش اس��ت، اما از آنجايی كه در بازار كس��ی دلش به 
حال ش��ما نس��وخته، بايد ياد بگيريد بدون شکست هيچ چيز به دست 
نمی آيد. هر تجربه ارزشمندی كه اندازه هزاران دالر اهميت دارد، فقط 
از دل شکس��ت های تلخ به دس��ت می آيد. پس كم��ی گاردتان را برابر 
شکست های ريز و درشت شل تر كنيد. وگرنه هميشه سرجای تان درجا 

خواهيد زد؛ بدون اينکه حتی يک قدم هم به موفقيت نزديک شويد. 
آرمون و خطا به شما برای آشنايی با بهترين شيوه های مديريت كسب 
و كار كمک خواهد كرد. اينطوری حداقل خيال تان راحت اس��ت ته توی 
همه ش��يوه ها را درآورده ايد. البته اگر در اين بي��ن از راهنمايی بعضی از 

كارشناس های معتبر هم سود ببريد، كلی جلو می افتيد. 
معجزه شخصی سازی تجربه مشتریان

مش��تريان در برخورد با هر برند انتظارات خاصی دارند. اگر قرار باشد 
همه برندها يک نوع خدمات واحد به مش��تريان ارائه كنند، ديگر سنگ 
روی سنگ بند نمی شود. درس��ت در چنين شرايطی شخصی سازی به 
مثابه مهمترين اس��تراتژی برای نجات شما در دل رقابتی نفسگير ظاهر 

می شود. 
شخصی سازی به ش��ما كمک می كند كليشه هايی كه برای مشتريان 
تکراری و حتی اعصاب ُخردكن ش��ده است را با روش های حيرت انگيز 
جايگزين كنيد. مثال برند آمازون وقتی قصد ورود به دنيای خرده فروشی 
حضوری را داش��ت، به ج��ای اينکه مش��تريان را در صف های طوالنی 
صندوق خريد معطل كند، ايده خريد بدون صندوق حس��اب سفارش را 
مطرح كرد. اين يعنی مش��تريان ب��دون اينکه حتی يک لحظه در صف 
خريد معطل شوند، به سرعت بعد از برداشتن محصوالت مورد نظرشان 
از فروشگاه خارج شده و سيستم هوشمند آمازون به طور خودكار هزينه 

خريد را از حساب آنها كم می كند. 
همانطور كه می بينيد، آمازون يکی از دردسرهای قديمی مشتريان برای 
خري��د حضوری را مثل آب خوردن تبديل به مزيتی رقابتی كرده اس��ت. 
اين فرمول طاليی بخشی از استراتژی گسترده تر شخصی سازی محسوب 
می ش��ود. اگر شما از اينکه هميش��ه برند دوم بازار باشيد خسته شده ايد، 
ديگر الزم نيس��ت خيلی به خودتان فش��ار بياوريد. كافی است كمی مثل 
آمازون فکر كرده و دنبال شخصی س��ازی تجربه های گوناگون مشتريان از 

برندتان باشيد؛ همين و بس.
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