
www.forsatnet . i r

دوشنبه
19 دی 1401

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

دومینوی سرکوب قیمت ها، از بازار ارز تا بازار خودرو ادامه دارد

تراژدی
اقتصاد دستوری

این روزها دور جدیدی از قیمت گذاری دستوری در بازارها به چشم می خورد؛ از بازار ارز گرفته که با تغییر رئیس 
کل بانک مرکزی و رونمایی از سیاست تثبیت ارز نیمایی، نرخ 28 هزار و 500 تومان برای سامانه نیما تعیین شده 
اســت، تا شائبه هایی که بر ســر راه عرضه خودرو در بورس کاال به وجود آمده و باعث شده تا جمعی از فعاالن بازار 
سهام در نامه ای به سران قوا نسبت به سنگ اندازی برخی گروه ها علیه عرضه خودرو در بورس و بازگشت دوباره رانت 
به بازار خودرو هشدار دهند. اهالی بازار سهام در این نامه  با استناد به آمار رسمی معامالت خودرو در بورس کاال، به 

حمایت همزمان از تولیدکننده، سهامدار و مصرف کننده در قالب این طرح اشاره کرده و نوشته اند: نتیجه فروش...

شامخ خودرو همانند شامخ بخش صنعت در پایان پاییز کاهش یافت

تنگنای تورمی شاخص های خودرویی
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دماسنج اصلی تاالر شیشه ای مجددا از مقاومت 1.6 میلیونی عبور کرد

رشد بورس همپای دالر و سکه

8

مدیریتوکسبوکار
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سخنگوی وزارت صمت گفت از ثبت سفارش حدود 40 هزار دستگاه برای واردات خودرو خبر داد.
به گزارش شهرآرانیوز، امید قالیباف اظهار داشــت: همه مجوز های الزم برای فروش و شماره گذاری 

خودرو های خارجی انجام شده است و اکنون هیچ مانعی برای واردات، ترخیص، شماره گذاری 
و فروش خودرو وجود ندارد. وی ضمن تاکید بر شتاب گرفتن واردات، به عرضه های زیاد...

آخرین خبر ها از عرضه خودرو های وارداتی در بورس کاال

 ثبت سفارش واردات خودرو به ۴۰هزار دستگاه رسید

نگـــاه
موازی کاری باعث بن بست 

سیاستگذاری شد
شکست نهادی 
توسعه صنعتی

اقتصــاد ایــران از حجــم انبوه 
قوانیــن رنج می بــرد و این باتالق 
مقررات نجومی، آسیب های زیادی 
به روند توسعه اقتصادی وارد کرده 
است. براساس آمارها، بیش از 100 
هزار مقرره و قانون در کشــورمان 
وجود دارد و جدا از تورم مقررات، 
کیفیــت ایــن قوانین نیــز محل 
سوال اســت؛ به طوری که یکی از 
مهمترین چالش های محیط کسب 
و کار، وجود همین مقرراتی است 
که به شــیوه های مختلف، مزاحم 
فعالیت های اقتصادی است. جالب 
آنکه در کنار تورم مقررات، شــاهد 
تورم نهادهایی هســتیم که باعث 
شده اند استراتژی توسعه صنعتی به 
بن بست برسد؛ چنانکه 50 سازمان 
)برخی از این سازمان ها فقط بیش 
از 100 واحــد زیرمجموعه دارند(، 
درگیر اجرای سیاست های مختلف 
صنعتی هستند و این موازی کاری 
نهادی، بی آنکه با یکدیگر هماهنگ 
باشند، باعث شکست سیاستگذاری 

صنعتی ایران شده است.
یافته های یک گزارش رســمی 
نشــان می دهد که فقدان انسجام 
سیاســتگذاری صنعتی به شــکل 
تعــدد ســازمان ها و نهادها ظاهر 
شــده و حداقل 50 سازمان و نهاد 
که برخی از آنها بیش از 100 واحد 

زیرمجموعه دارند، درگیر 
2اجرای...
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فرصت امروز: برداشــت بی رویه و بیش از ظرفیت دینامیکی 
منابــع آب زیرزمینی در چهار دهه گذشــته منجر به تحمیل 
فشــار بر منابع بین نســلی، تخلیه منابع استراتژیک و کسری 
تجمعی مخزن بیــش از 130 میلیارد مترمکعبی در منابع آب 
زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شــدن 410 دشت از 609 دشت 
کشور، بروز پدیده شوم و نگران  کننده فرونشست زمین و تهدید 
پایداری ســرزمین شده اســت. به دلیل اهمیت موضوع، مرکز 
ملی مطالعات راهبردی کشــاورزی و آب اتاق ایران با همکاری 
وزارت نیرو، نقشه راه احیای آب   های    زیرزمینی را در دو سناریوی 

کوتاه مدت و بلندمدت ترسیم کرده است.
در این مطالعه در گام نخست، چهار عامل )علت( و 22 مسئله 
)معلول( به عنوان مهمتریــن عوامل موثر بر وضعیت نامطلوب 
منابع آب زیرزمینی در شــرایط کنونی شناســایی شده است. 
این عوامل چهارگانه عبارتند از: »ظرفیت های ناکافی قانونی و 
عدم استفاده موثر از احکام برنامه های توسعه و اسناد باالدستی 
در ســازماندهی و فعال ســازی مشــارکت جامعه بهره بردار«، 
»ناکارآمــدی و وجــود تعــارض منافع در مدیریــت آب های 
زیرزمینی«، »وجود تعارض در سیاســت ها، اسناد باالدستی و 
منافع بین بخشی برای حصول همگرایی در برنامه ریزی، اقدام و 
عمل« و »فقدان جامع نگری در برنامه ریزی، اجرا و پایش طرح«. 
در گام دوم نیز نقشه راه احیای آب های زیرزمینی در دو سناریو 
طراحی شــده است؛ در سناریوی اول، فعالیت هایی مدنظر قرار 
گرفته است که بتوان از طریق آنها تغییرات مثبتی در برنامه های 
فعلی طرح احیا و تعادل بخشی ایجاد کرد و کارایی این طرح را 
با انجام اصالحاتی ارتقا بخشــید. هرچند این تغییرات منجر به 
حل مسائل بنیادین طرح نخواهد شد، ولی می تواند نقش مثبتی 
در اصالح مسیر طرح داشته باشد. همچنین در سناریوی دوم، 
اقدامات اساسی تری که تحقق آن می تواند زمانبر و پیچیده تر از 
فعالیت های سناریوی اول باشد اما به همان نسبت از اثربخشی 
باالتری نیز برخوردار اســت، در ســه گام زمانــی کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت ارائه شده است.

ماهیت فرابخشی آب های زیرزمینی
نقشه راه احیا و تعادل بخشــی را می   توان گام دوم و تکمیلی 
فرآیندی محسوب کرد که با مطالعات آسیب   شناسی طرح احیا 
و تعادل   بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح ملی شروع شد. در 
گام نخست، مطالعات آسیب   شناسی طرح احیا و تعادل   بخشی 
با بهره   گیری از رویکرد مشارکتی و دریافت نظرات ذی نفعان و 
خبرگان به انجام رسید که خروجی آن شناسایی چهار عامل و 
22 مسئله معلول به   عنوان مهمترین عوامل موثر بر عدم تحقق 
اهداف طرح احیا و تعادل   بخشــی و از دیدگاه کالن   تر، وضعیت 
نامطلوب منابع آب زیرزمینی در شرایط کنونی بوده و اکنون دو 
ســناریو برای جنبه عملیاتی آن پیشنهاد شده است. سناریوی 
اول بــه ارائه پیشــنهادهایی در جهت بهبــود وضع موجود با 
برنامه   هــا و اقدامات کوتاه مدت و زودبــازده در جهت افزایش 
کارایی طرح فعلی اما با اثربخشــی کم روی کاهش برداشــت 
از منابع آب زیرزمینی پرداخته اســت. در ســناریوی دوم هم 
اقداماتی که ســبب افزایش اثربخشی اقدامات مرتبط با احیا و 
تعادل   بخشی منابع آب زیرزمینی می شــود در سه گام زمانی 
کوتاه   مدت، میان   مدت و بلندمدت ارائه شده است. در سناریوی 
اول، فعالیت   هایــی مدنظر قرار گرفته که بتــوان از طریق آنها 
تغییرات مثبتی در برنامه   های فعلی طرح احیا و تعادل   بخشــی 
ایجاد کرد و کارایی این طرح را با انجام اصالحاتی ارتقا بخشید. 
هرچند این تغییرات موجب حل مسائل بنیادین طرح نخواهد 
شــد ولی می   تواند نقش مثبتی در مسیر اصالح طرح ایفا کند. 
در سناریوی دوم نیز اقدامات اساسی   تری مدنظر قرار گرفته که 
تحقق آن می   تواند زمانبر و پیچیده   تر از فعالیت   های سناریوی 
اول باشد، اما به همان نسبت از اثربخشی باالتری برخوردار است. 
بنابراین پیشنهاد می شود در ابتدای امر، پیاده سازی سناریوی 
دوم به عنوان نقشه راه احیا و تعادل   بخشی در دشت   های پایلوت 
موردنظر قرار گیرد، ســپس نتایج و تجربیات حاصل از اجرای 

طرح به سایر دشت   های کشور تعمیم یابد.
از آنجا که تضاد منافع، ناهماهنگی و فقدان انســجام کافی 

میان بخش آب و ســایر بخش   های مرتبط با آن کشــاورزی، 
صنعت، انرژی، محیط زیســت و... به عنوان یکی از عوامل مهم 
موثر بر عدم تحقق طرح احیا و تعادل   بخشی، شناخته می شود، 
ضروری است الزامات اجرایی شدن راهکارها و برنامه   ها از منظر 
مسئولیت دستگاه   های متولی و همکار به دقت بررسی و تبیین 
شــود. با توجه به اینکه اغلب راهکارها و برنامه   های پیشنهادی 
از ماهیت میان   بخشی و فرابخشی برخوردار خواهند بود، ایجاد 
ســازوکارهای بین بخشی قدرتمند در ســاختارهای اداری و 
همچنین ایجاد و تقویت نهادهای هماهنگ کننده فرابخشی با 
قدرت و اختیارات کافی برای حل اختالفات و تعارضات احتمالی 

بین بخش   های مختلف، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.
سناریوی اول؛ برنامه کوتاه مدت

اقدامات مربوط به ســناریوی اول، به   منظور افزایش کارایی 
و بهبود نســبی اثربخشــی طرح احیا و تعادل   بخشــی، شامل 
بازنگری و اصالح پروژه   های طرح احیا و تعادل   بخشی، تفویض 
بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه   های دولتی به تشکل های 
بهره   برداری فعال در ســطح دشــت   های منتخب با استفاده از 
ظرفیت   های قانونی موجود در چارچوب دســتورالعمل توسعه 
مدیریت مشــارکتی آب، اصالح ضوابط و دســتورالعمل   های 
طرح احیا و تعادل   بخشــی با مشارکت و اعالم نظر تشکل های 
بهره   برداری براســاس شــرایط و ویژگی   های دشت مربوطه و 
اعطای بخشــی از درآمد حاصــل از حق   النظــاره و آب   بها به 
تشــکل های بهره   برداری به منظور انجام وظایف محوله اســت. 
همچنین تهیه و انتشــار تابلوی منابع و مصارف آب زیرزمینی 
دشت با همکاری و مشارکت تشکل های بهره   برداری و اشتراک 
آمار و اطالعات موجود از طریق ایجاد ســامانه ملی شفافیت و 
اشتراک   گذاری آمار و اطالعات آب زیرزمینی، بخش دیگری از 
اقدامات پیشنهادی است. برنامه زمانی در نظر گرفته   شده برای 
اجرای اهم اقدامات مرتبط با این سناریو دو سال است؛ هرچند 
بازنگری و اصالح پروژه   های طرح احیا و تعادل   بخشــی در دوره 
10ساله ادامه خواهد داشت. ضرورت مدیریت مشارکتی، امری 

اســت که نزدیک به یک  دهه از ظهور آن در ادبیات رایج مورد 
استفاده مدیران بخش آب کشــور می   گذرد، اما تاکنون کمتر 
نمونه موفقی از این شیوه مدیریتی را در کشور می توان نام برد.

بنابراین جنبه مشــارکت حکمرانی خوب در ساختار نهادی 
فعلــی از این حیث دارای ضعف   های جــدی بوده که مدیریت 
بخش آب را با مشــکل مواجه می کند.  ســاختار مدیریت آب 
زیرزمینی به سه سطح تقسیم شده است. در سطح ملی، سهم 
نهادهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب زیرزمینی بیشتر در 
نظر گرفته شده و در سطح حوضه آبریز، این سهم اندکی کاهش 
یافته و به بخش خصوصی و نهادهای مدنی واگذار شده است، 
اما وقتی مدیریت منابع آب زیرزمینی به سطح دشت می رسد 
باید بخش اعظمی از وظایف به نهادهای مردمی و غیرحاکمیتی 
واگذار شــود. از ایــن رو در ســناریوی دوم به منظور افزایش 
مشارکت در سیستم حکمرانی آب کشور، تقویت ظرفیت   های 
قانونی برای افزایش مشــارکت ذی نفعان در مدیریت منابع آب 
زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا الزم است 
نســبت به بازتعریف حدود وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و 
اختیارات دستگاه   های اجرایی ذی ربط بخش آب به   ویژه وزارت 
نیرو، شــرکت مدیریت منابع آب و شرکت های آب منطقه   ای و 
نحوه توزیع وظایف و اختیارات در سطوح مختلف حکمرانی آب 

زیرزمینی اقدام شود.
سناریوی دوم؛ برنامه بلندمدت

اجرای سناریوی دوم در سه گام زمانی کوتاه   مدت، میان   مدت 
و بلندمدت در نظر گرفته شده است؛ گام کوتاه   مدت شامل »اجرا 
در دشت   های پایلوت و آغاز فرآیند تغییرات در مدیریت منابع 
آب زیرزمینی«، گام میان   مدت شــامل »تغییرات در مدیریت 
منابع آب زیرزمینی« و گام بلندمدت شامل »تکمیل تغییرات 
در مدیریت منابع آب زیرزمینی و اصالحات ساختاری و قانونی« 
است. از جمله اقداماتی که در بخش کوتاه مدت انجام می شوند، 
عبارتند از: تشــکیل کارگروه احیا و تعادل   بخشی ذیل شورای 
عالی آب، تعیین شــاخص   های نهایی انتخاب دشــت پایلوت، 

تعیین دشت پایلوت هر استان توسط کارگروه استانی سازگاری 
با کم   آبی یا شــورای حفاظت و تایید دشت   های پایلوت توسط 
کارگروه احیا و تعادل   بخشی ذیل شورای عالی آب، تعیین شرح 
وظایف تشکل یا سازمان مدیریت دشت پایلوت توسط کارگروه 
استانی و تعیین شاخص   های کمی/ کیفی سنجش عملکرد در 
دشت   های پایلوت، تشکیل کمیسیون مدیریت حوضه آبریز در 
سطح هر حوضه با تایید شورای عالی آب، انجام فرآیند تشکیل 
ســازمان یا تشکل مدیریت دشت در ســایر دشت   ها به عالوه 
تعیین شاخص کمی/ کیفی برای هر دشت. همچنین از جمله 
اقداماتی که در گام دوم و در برنامه میان مدت انجام می شوند، 
عبارتند از: تعیین تعرفه آب و پساب به تفکیک حوضه و استان 
و دشت توسط کمیسیون مدیریت حوضه آبریز با تایید شورای 
عالی آب، واگذاری اختیارات، وظایف و مســئولیت   ها به تشکل 
دشت برای اجرای نقشــه راه با نظارت آب منطقه   ای و کارگروه 
استانی، بومی   سازی پروژه   ها و دستورالعمل در چارچوب الزامات 
قانونی توسط تشــکل ها، ارزیابی عملکرد دشت   های پایلوت و 
انتقال تجارب حاصله به سایر دشت   ها توسط کارگروه ملی احیا 
و تعادل   بخشی و تدوین ســند پایداری حوضه آبریز با رویکرد 
مشــارکتی. عالوه بر موارد مذکور، تدوین سند پایداری دشت 
برای ارائه برنامه   های احیا، تعادل   بخشی و حفاظت پایدار دشت 
با مشارکت بهره برداران موردنیاز خواهد بود. همچنین تشکل/ 
سازمان مدیریت دشت به   منظور پیاده سازی سند پایداری دشت، 
عالوه بر شناسایی و تبیین راهکارها و برنامه   های عملیاتی احیا و 
تعادل   بخشی، نسبت به تهیه پیوست اقتصادی- اجتماعی دشت 
به منظور ارائه روش ها و راهکارهای مناسب برای جبران خسارت 
بهره   برداران بر اثر اجرای برنامه   های طرح تعادل بخشــی، ایجاد 
اشتغال و معیشت جایگزین و حل مسائل و چالش   های اجتماعی 
دشت، اقدام خواهد کرد. نهایتا در گام سوم و در برنامه بلندمدت 
نیز تشکیل صندوق پایداری آب، بازنگری سند پایداری حوضه 
آبریز و سند پایداری دشت، اصالحات قانونی وسیع و اصالحات 

ساختاری و نهادی انجام خواهد شد.

اینترنت از حوالی مهرماه در ایران محدود شد و شبکه های 
اجتماعی فیلتر شدند. این امر باعث شد تا کاربران ایرانی در 
طول سه ماه گذشــته برای دسترسی به اینترنت جهانی به 
استفاده از فیلترشکن روی بیاورند و بهای گزافی را برای خرید 
وی پی ان بپردازند. به طوری که براساس آمارهای گوگل پلی، 
فیلترشکن ها برای کاربران ایرانی به پردانلودترین اپلیکیشن ها 
تبدیل شده اند. حال نتایج یک گزارش جهانی نشان می دهد 
که ایران در رتبه دوم »زیان دیده ترین کشــورهای ناشی از 
قطعی اینترنت« در ســال گذشته میالدی قرار گرفته است. 
براســاس گزارش تحقیقاتــی وب ســایت تاپ10 وی پی ان 
)Top10VPN.com( که به تازگی منتشر شده، ایران پس 
از روســیه در رتبه دوم »زیان دیده ترین کشورهای ناشی از 
قطعی اینترنت« قرار گرفته است. در حالی که وزیر ارتباطات 

دولت سیزدهم اصرار دارد که اینترنت در ایران مشکل خاصی 
ندارد و دولت به دنبال قطعی اینترنت در کشــور نیســت، 
بررســی ها نشان می دهد قطع، اختالل و فیلترینگ اینترنت 
تاکنــون ضررهای قابل توجه و گاه جبران ناپذیری را به ویژه 
در حوزه اقتصاد دیجیتال و کســب وکارهای آنالین بر جای 

گذاشته است.
در جدیدترین شواهد ارائه شــده در این زمینه، وب سایت 
تاپ10 وی پی ان از زیان 773 میلیون دالری ایران در ســال 
گذشــته خبر داده و گفته اســت که ایران در سال 2022 
معادل 773 میلیون دالر از قطعی عمدی اینترنت خســارت 
دیده اســت. به گزارش اکوایران، با احتساب قیمت دالر در 
بازار متشــکل ارزی، یعنی حدود 39 هزار تومان به ازای هر 
دالر )در روز یکشــنبه 18 دی ماه(، این رقم به بیش از 30 

هزار میلیارد تومان می رسد. با استناد به آمارهای منتشرشده 
از ســوی بانک مرکزی می توان گفت که این میزان خسارت 
تقریبا معادل نیمی از بدهی شــرکت ها و موسسات دولتی 
به بانک مرکزی اســت. مطابق آخرین آمارهای رسمی بانک 
مرکزی، میزان بدهی شــرکت ها و موسسات دولتی به بانک 
مرکزی تا پایان مهرماه 1401 معادل 58 هزار میلیارد تومان 

بوده است.
براساس این گزارش، قریب به 72 میلیون نفر از شهروندان 
ایرانی در ســال 2022 در مجموع به مــدت 2 هزار و 179 
ساعت از قطعی عمدی اینترنت تاثیر پذیرفته اند و همچنین 
شاهد 4 هزار و 863 ســاعت بروز قطعی در دسترسی خود 
به شــبکه های اجتماعی و 130 ســاعت اختالل شدید در 
شبکه اینترنت بوده اند. در همین راستا، بازار خرید و فروش 

فیلترشــکن  و وی پی ان ها که این روزها بحث جرم انگاری و 
برخورد قانونی با آن از ســوی قوه قضائیه مطرح شده است، 
طی ســال گذشته میالدی به ویژه همزمان با آغاز ناآرامی ها 
در کشــور و موج گسترده فیلترینگ شبکه های اجتماعی تا 
به امروز به شــدت مورد استقبال قرار گرفته است؛ به طوری 
که براســاس گزارش وب سایت تاپ10 وی پی ان، تقاضا برای 
خدمات وی پی ان در ایران طی ماه سپتامبر گذشته )شهریور- 

مهر( بیش از 3 هزار درصد افزایش پیدا کرده است.
جغرافیای جهانی قطعی اینترنت نشان می دهد که روسیه 
در صدر کشــورهای زیان دیده از قطعی اینترنت قرار گرفته 
و با رقم 21.59 میلیارد دالر خســارت، آســیب دیده ترین 
کشــور از قطعی عمدی اینترنت در ســال 2022 میالدی 
شــناخته شده اســت. پس از روسیه نیز کشــورهای ایران 

و قزاقســتان در رتبه های دوم و ســوم قرار دارند. براساس 
گزارش تاپ10 وی پی ان، تعداد شــهروندان آســیب دیده از 
قطعی و محدودیت اینترنت در ســال 2022 میالدی نسبت 
به ســال قبل از آن حدود 41 درصد افزایش داشته و میزان 
خساراتی که این اقدامات بر اقتصاد جهانی وارد کرده نیز در 
سال گذشته میالدی نسبت به سال ماقبل آن، بیش از چهار 
برابر افزایش پیدا کرده است. در مجموع در گزارش وب سایت 
تاپ10 وی پی ان، کشورهای روسیه، ایران، قزاقستان، میانمار، 
ازبکســتان، هند، اتیوپی، نیجریه، کوبا، ترکمنستان، ترکیه، 
ســودان، بورکینافاسو، ســوریه و الجزایر به ترتیب به عنوان 
15 کشور نخست در فهرست زیان دیده ترین کشورهای ناشی 
از قطعــی عمدی اینترنت در ســال 2022 میالدی معرفی 

شده اند.

ایران در رتبه دوم زیان دیده ترین کشورهای ناشی از قطعی اینترنت ایستاد
جغرافیای قطعی اینترنت در 2022

نقشه راه احیای آب های زیرزمینی توسط اتاق بازرگانی ایران تدوین شد

2 سناریوی احیای آب های زیرزمینی

سئو بین المللی )International SEO( چیست؟
قصه کســب و کارها معموال با یک ایده طالیی شروع می شــود. فرقی ندارد ایده مورد نظر تولید محصولی 
کامال جدید مثل تجربه آیفون باشد یا پای تولید ارزان تر به وسط بیاید، در هر صورت وقتی کارآفرینان ایده ای 
دندان گیر داشته باشند خیلی زود استارت آپ شان را طراحی خواهند کرد. در چنین مرحله ای کارآفرینان فقط 
دنبال حضوری هرچند کمرنگ در بازار محلی هســتند. انگار که هیچ وقت قرار نیســت برندشان توسعه پیدا 
کرده و وارد بازارهای جهانی شــود. به همین خاطر هم معموال کارآفرینان هیچ ایده ای درباره سئو بین المللی 
)International SEO( ندارند.  همانطور که تیم های فوتبال به مرور زمان با قهرمانی های متوالی در سراسر 
دنیا طرفدارانی پیدا می کنند، برندها هم باید همیشه نیم نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشند. خب اگر کسی 
را می شناسید که از سود بیشتر بدش می آید، ما را هم بی خبر نگذارید. سئو بین المللی در ماجراجویی دور و دراز...
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این روزها دور جدیدی از قیمت گذاری دســتوری در بازارها به چشــم 
می خورد؛ از بازار ارز گرفته که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و رونمایی 
از سیاست تثبیت ارز نیمایی، نرخ 28 هزار و 500 تومان برای سامانه نیما 
تعیین شده است، تا شائبه هایی که بر سر راه عرضه خودرو در بورس کاال 
به وجود آمده و باعث شــده تا جمعی از فعاالن بازار ســهام در نامه ای به 
سران قوا نسبت به سنگ اندازی برخی گروه ها علیه عرضه خودرو در بورس 
و بازگشــت دوباره رانت به بازار خودرو هشدار دهند. اهالی بازار سهام در 
این نامه  با استناد به آمار رسمی معامالت خودرو در بورس کاال، به حمایت 
همزمان از تولیدکننده، سهامدار و مصرف کننده در قالب این طرح اشاره 
کرده و نوشــته اند: نتیجه فروش 25 هزار و 742 خودرو در بورس کاال از 
28 اردیبهشت ماه تا 15 دی ماه، انتقال 7 هزار و 500 میلیارد تومان سود 

از جیب دالالن به خودروساز و خریدار خودرو بوده است.
از ســوی دیگر، با تغییر رئیس کل بانک مرکــزی و ورود »محمدرضا 
فرزین« به ساختمان شیشه ای خیابان میرداماد، سیاست تثبیت ارز نیمایی 
با رقم 28 هزار و 500 تومان در دســتور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و 
جالب آنکه این دولت در ابتدای امسال، ارز ترجیحی 4200 تومان را تحت 
عنوان پرســروصدای »جراحی اقتصادی« حذف کرده بود و حاال مجددا 
همان سیاســت ارز ترجیحی را دنبال کرده است. به گفته کارشناسان و 
فعاالن اقتصادی، تعیین دســتوری نرخ ارز در سامانه نیما می تواند عواقب 
جدی برای اقتصاد ایران داشــته باشد و همان مشکالت و رانت ارز 4200 

تومانی - این بار در ابعادی گسترده تر - را تکرار نماید.
از قیمت دستوری تا دستور اقتصادی

طــرح »جراحی اقتصادی«، نمونه روشــنی از خطای سیاســتگذاری 
اقتصادی در دولت ســیزدهم اســت. حذف ارز 4200 تومانی در حالی از 
ســوی تیم رســانه ای دولت با عنوان »جراحی اقتصادی« یاد شده که به 
نظر می رســد این طرح تنها عنوان »جراحی اقتصادی« را یدک کشیده 
و فاقد مولفه های اصالح اقتصادی اســت. همانطور که سمت و سوی تورم 
در ادامه ســال )از خردادماه به بعد( نشــان می دهد، این طرح نتوانسته 

کنتــرل نقدینگی و مهار تورم و به طور کلی، ثبات بیشــتر اقتصاد کالن 
را به ارمغان بیاورد. حاال با گذشــت بیشتر از شش ماه از بزنگاه حذف ارز 
4200 تومــان، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در پی رشــد بی محابای 
قیمت دالر، از سیاســت تثبیت ارز نیمایی رونمایی شده و رقم 28 هزار و 
500 تومان برای ســامانه نیما تعیین شده است. در طول 10 روزی که از 
ورود »محمدرضا فرزین« به ساختمان بانک مرکزی می گذرد، کارشناسان 
و فعاالن اقتصادی نســبت به تبعات ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان 
هشــدار داده اند و می گویند بیم آن می رود که رانت ارز 4200 تومانی این 

بار در ابعاد گسترده تری تکرار شود.
تراژدی قیمت گذاری دســتوری و در ســطح باالتر، اقتصاد دستوری 
تنها در بازار ارز رخ نداده اســت. از ابتدای امســال با عرضه خودرو در 
بورس کاال، گام مهمی برای عبور از قیمت گذاری دســتوری برداشــته 
شــد و آمارهای رســمی نشــان می دهد که از ابتدای عرضه یعنی 28 
اردیبهشت ماه تا 15 دی ماه و به دنبال فروش 25 هزار و 742 خودرو 
در بــورس کاال، 7 هزار و 500 میلیارد تومان ســود از جیب دالالن به 
جیب خودروســازان و مصرف کنندگان سرازیر شده است. این در حالی 
است که پدیده شــوم قیمت گذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان 
120 هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته و به همین دلیل، مسیر شفاف 
بورس کاال برای رهایی خودرو از بند قیمت دستوری انتخاب شده است. 
با وجود این بازی دو ســر برد، اما متاسفانه در طول هفته های گذشته 
حمالت متعددی علیه عرضه خودروی بورسی صورت گرفته و »حامیان 
رانت خودرو به دلیل همزمانی افزایش نرخ ارز با عرضه خودرو در بورس 
کاال طی چند هفته اخیر، به اشتباه یا آگاهانه مکانیزم شفاف عرضه در 
بورس کاال را زیر ســوال می برند.« بر همین اســاس، جمعی از فعاالن 
بازار ســهام در ابتدای این هفته نســبت به اقدامات گروهی علیه مسیر 
شــفاف و ضدرانت عرضه خودرو در بورس کاال هشدار داده و در نامه ای 
از ســران قوا خواسته اند تا مانع بازگشت رانت و قیمت گذاری دستوری 

به بازار خودرو شوند.
بازی دوسر باخت قیمت دستوری

سال هاســت که مردم از وضعیت بازار خودرو راضی نیستند؛ مخصوصا 

که قدرت خرید مردم به علت رشد تورم پایین آمده و خرید خودرو برای 
بســیاری از شــهروندان مشکل و چه بسا ناممکن شــده است. به همین 
دلیل، خودرو به یک کاالی ســرمایه ای تبدیل شده و شوربختانه در طرح 
پرهیاهوی مجلس، یعنی مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده شده است. 
با وجود آنکه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو چندان مرسوم نیست 
و خودرو در سطح جهان عموما کاالیی مصرفی شناخته می شود، اما از آنجا 
که خودرو همچون مســکن در ایران به یک کاالی سرمایه ای بدل شده، 
در طرح موردنظر مجلس عالوه بر بازارهای مســکن، ارز و طال، به اجرای 
مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو نیز توجه شده است. در مالیات بر 
عایدی سرمایه همانطور که از نام آن برمی آید، بر سود سرمایه شهروندان، 
مالیات وضع می شود و از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی به 
دســت می آید. به عبارت بهتر، مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل 
ســوداگری و درآمدزایی دولت، سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد را دربر 
می گیرد و افراد عمدتا ثروتمند از سود ناشی از فروش سرمایه خود مالیات 
پرداخــت می کنند. به همین خاطر به این نوع مالیات، مالیات ثروتمندان 
هم گفته می شود، اما همانطور که طرح دریافت مالیات از خانه های خالی 
)به دلیل ضعف شناســایی واحدهای خالی( شکســت خورده و به گفته 
اقتصاددانان، روش ناکارآمدی برای تنظیم بازار مسکن به حساب می آید، 
به نظر می رسد طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سبک و سیاق، 

نسخه اشتباهی برای تنظیم بازار خودرو به شمار می رود.
با وجودی که امسال واردات خودرو با شرایط سختگیرانه و محدودی از 
سر گرفته شده، اما بازار خودرو، تقریبا بازاری انحصاری برای خودروسازان 
داخلی محسوب می شود. با این وجود، تولید خودرو برای خودروسازان به 
امری زیانده تبدیل شده و مشتریان نیز مجبور به پرداخت مبالغی هنگفت 
بــرای خودروهای بی کیفیت هســتند. اگرچه ضعف بهره وری و اشــکال 
مدیریتی نیز در مشکالت چندین و چند ساله خودروسازان نقش دارند، اما 
ریشه این بازی دوسر باخت در صنعت خودروسازی ایران به قیمت گذاری 
دســتوری برمی گردد. حال باید دید آیا تجربه عرضه خودروی بورسی با 
هدف عبور از قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه پیدا می کند یا همچون 

ابتدای سال بار دیگر با وقفه چند ماهه مواجه می شود!

دومینوی سرکوب قیمت ها، از بازار ارز تا بازار خودرو ادامه دارد

تراژدی اقتصاد دستوری

افزایش بی رویــه قیمت زمین و همچنین قیمت مصالح ســاختمانی، 
ســاخت و ســاز را در آســتانه اغما قرار داده و باعث شــده تا بسیاری از 
سازندگان، فعالیت های ساختمانی را به تعویق بیندازند. براساس گزارش 
مرکز آمار ایران، مقایســه قیمت زمین در یک دهه گذشته نشان می دهد 
که زمین بیشــتر از 10 برابر، رشد قیمتی داشته و هزینه خرید نهاده های 
ســاختمانی نیز حداقل شش برابر شــده است. همچنین میانگین قیمت 
مسکن از سال 1394 تا 1399 از سطح 4 میلیون تومان در شهر تهران به 
سطح 34 میلیون تومان رسیده است. میزان دستمزد در بخش ساختمانی 
نیز افزایش داشته است. براساس اطالعاتی که مرکز آمار منتشر کرده است، 
تمام بخش   های دســتمزدی از کارگری تا نصب تجهیزات، رشد قیمت را 
نشــان می دهد. دستمزد کارگران طبق دستورالعملی که دولت در ابتدای 
هر سال اعالم می کند، امسال 57  درصد رشد داشته است. بنابراین با توجه 
به افزایش هزینه   های ســاخت مســکن، قیمت ساخت هر متر ساختمان 
مســکونی در حال حاضر در مناطق متوسط شهر تهران به حدود 8 تا 10 
میلیون تومان رســیده است. قیمت ساخت مسکن در پروژه نهضت ملی 

مسکن نیز در همین حدود برآورد می شود.
هزینه ســاخت در کنار کاهش تولید و تورم عمومی از عوامل تاثیرگذار 
بر افزایش قیمت مسکن است. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می دهد که 
تمام گزاره های تاثیرگذار بر قیمت نهایی مسکن طی سال های گذشته در 
راستای رشــد قیمت مسکن حرکت کرده است؛ کما اینکه قیمت زمین، 
مصالح ساختمانی و میزان دســتمزد در یک دهه اخیر، روندی افزایشی 
داشته و بر قیمت نهایی مســکن تاثیر گذاشته است. آمارهای مربوط به 
ســهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار شهری در مقایسه با شاخص 
جهانی در بازه زمانی 1373 تا 1400 نشان می دهد که در اکثر سال های 
موردنظر، روند رشــد قیمت زمین و قیمت مسکن از نرخ تورم باالتر بوده 

است؛ به طوری که از سال 1375 تا 1386 و از سال 1393 تا 1400، رشد 
قیمت زمین و مسکن از نرخ تورم سبقت گرفته است. آخرین گزارش های 
رسمی نشان می دهد که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری به بیش 

از 36  درصد و در شهر تهران به 47.9 درصد رسیده است.
از ســوی دیگر، به نظر می رسد رشد کم سابقه قیمت دالر در هفته های 
گذشــته، به بازار باالدست مسکن رسیده و هزینه ساخت و ساز را به طور 
چشمگیری باال برده اســت. دیدگاه مدیران ساختمانی در قالب تحوالت 
شــامخ بخش ساختمان نشان می دهد که رشد قیمت بازارهای دارایی به 
ویژه بازار ارز، هوای باالدست مسکن را مه آلود کرده و به تورم ساختمانی 
دامن زده اســت. گزارش اتاق تعاون ایران از تحوالت شامخ ساختمان در 
آذرماه امســال از تاثیرپذیری باالی بازار مســکن و ساختمان از تحوالت 
ارزی حکایت دارد. به نظر می رســد رالی صعودی بازارها به ویژه بازار ارز 
با وقفه ای کوتاه به بازار امالک رســیده و دامنه آن به بازار ســاخت و ساز 

سرایت کرده است.
در آخرین گزارش شــامخ ســاختمان که به صورت ماهانه و براساس 
نظرخواهــی از فعــاالن ســاختمانی دربــاره وضعیت بازار مســکن و 
ساخت وساز منتشر می شود، نمایندگان حدود یکصد شرکت ساختمانی 
با تشــریح وضعیت بازار مســکن در ماه پایانی فصل پاییز، از تشــدید 
شرایط رکودی در بازار ساخت و ساز خبر داده اند، به طوری که شاخص 
میزان فعالیت ها و ســفارش های جدید )شــروع پروژه های ساختمانی 
جدید( به کمترین سطوح خود رسیده است. همچنین رقم شامخ بخش 
ساختمان در آذرماه به 40.95 واحد رسیده که نسبت به آبان ماه با رقم 
45.78 واحد، کاهش نسبی را نشان می دهد. شاخص مدیران خرید که 
به اختصار، شــامخ نامیده می شود، عددي بین صفر تا صد است که هر 
ماه به شیوه نظرســنجي از مدیران و فعاالن اقتصادی به دست می آید. 

شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش های اتاق 
بازرگانی ایران محاســبه می شود، اما شامخ بخش ساختمان توسط اتاق 
تعاون ایران ســنجیده می شود. در این نظرسنجي از فعاالن ساختمانی، 
12 پرســش در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، 
بدتر شده و یا تغییری نکرده است( پرسیده مي شود. در صورت انتخاب 
گزینه بیشــتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0.5 و گزینه 
کمتــر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرســش ثبت مي شــود. مجموع 
حاصلضرب درصد پاســخگویان به هر یــک از گزینه ها در عدد همان 
گزینه، بیانگر عدد شامخ در آن پرسش است. این روشي است که براي 

کّمي کردن پاسخ هاي مدیران ساختمانی به کار می رود.
براســاس گزارش اتاق تعاون ایران، عدد شامخ ساختمان در آذرماه در 
حالی 40.95 واحد محاســبه شده که شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا 
لوازم موردنیاز )مصالح و تجهیزات ســاختمانی( در برآیند نظرات فعاالن 
ساختمانی به 84.04 واحد و شاخص قیمت محصوالت تولیدشده یا قیمت 
تمام شــده ساخت مسکن به 74.46 واحد رســیده است. باالبودن این دو 
عدد نشان می دهد که قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده ساخت 
مسکن بر اثر رالی صعودی بازارها، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ این 
در حالی است که ارقام این دو شاخص در آبان ماه به ترتیب 68.42 واحد 
)قیمت خرید مواد اولیه( و 64.73 واحد )قیمت تمام شده ساخت مسکن( 
بوده است. همانطور که اشاره شد، شاخص میزان فعالیت ها و سفارش های 
جدید، یعنی شروع پروژه های ساختمانی جدید در آذرماه کاهش یافته که 
تعمیق شرایط رکوردی را نشان می دهد. همچنین شاخص میزان فروش 
کاالها و خدمات که نشــان دهنده حجم فروش واحدهای ساخته شده از 
ســوی سازندگان است، نسبت به ماه قبل افت کرده و از تشدید رکود در 

بازار فروش واحدهای مسکونی ساخته شده خبر داده است.

نوسان ارزی به تورم ساختمانی دامن زد

ساخت و ساز در اغما

نگاه

موازی کاری باعث بن بست سیاستگذاری شد
شکست نهادی توسعه صنعتی

اقتصاد ایران از حجم انبوه قوانین رنج می برد و این باتالق مقررات نجومی، 
آسیب های زیادی به روند توسعه اقتصادی وارد کرده است. براساس آمارها، 
بیش از 100 هزار مقرره و قانون در کشــورمان وجــود دارد و جدا از تورم 
مقررات، کیفیت این قوانین نیز محل ســوال اســت؛ بــه طوری که یکی از 
مهمترین چالش های محیط کسب و کار، وجود همین مقرراتی است که به 
شــیوه های مختلف، مزاحم فعالیت های اقتصادی است. جالب آنکه در کنار 
تورم مقررات، شاهد تورم نهادهایی هستیم که باعث شده اند استراتژی توسعه 
صنعتی به بن بست برسد؛ چنانکه 50 سازمان )برخی از این سازمان ها فقط 
بیش از 100 واحد زیرمجموعه دارند(، درگیر اجرای سیاســت های مختلف 
صنعتی هستند و این موازی کاری نهادی، بی آنکه با یکدیگر هماهنگ باشند، 

باعث شکست سیاستگذاری صنعتی ایران شده است.
یافته های یک گزارش رسمی نشان می دهد که فقدان انسجام سیاستگذاری 
صنعتی به شــکل تعدد سازمان ها و نهادها ظاهر شده و حداقل 50 سازمان 
و نهــاد که برخی از آنها بیش از 100 واحد زیرمجموعه دارند، درگیر اجرای 
سیاســت های مختلف صنعتی هســتند. هر یک از این سازمان ها و نهادها، 
درگیر اعمال یکی از خط مشــی های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی 
با سایر سیاست ها ندارد. همچنین یک سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول 
اعمال خط مشــی های اعتباری هستند و بیشــترین موازی کاری و اختالف 
ســازمانی در زمینه تامین مالی تولید است. فقدان انسجام سیاستی موجب 
می شود تا عمال اولویت بندی های مختلفی از سوی دستگاه ها اعمال شده و به 
صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت های پراکنده ظاهر شود؛ مثال در 
الیحه بودجه سال 1401، بیش از 175  هزار میلیارد ریال صرف حمایت از 
پژوهش های توسعه ای و کاربردی شده است. چنین میزان هزینه ای باید به 
بهبود کیفیت تولید و رشد بهره وری منجر شود؛ در حالی که روندهای بهبود 
سرمایه و تشکیل سرمایه در سال های گذشته از روندی نزولی حکایت دارد.

بازوی پژوهشــی مجلس در ادامه سلســله گزارش های »آسیب شناسی 
اســتراتژی توســعه صنعتی در ایران«، این بار بر »الزامات نهادی« متمرکز 
شده و موازی کاری نهادی را موجب شکست سیاستگذاری صنعتی دانسته 
است. این گزارش چهار پیشنهاد برای بهبود سیاستگذاری صنعتی ارائه داده 
که تحقق آنها پیش از تدوین اولویت ها اهمیت دارد. اولین پیشــنهاد درباره 
سازمان برنامه وبودجه است و نیاز است این سازمان در جهت هدفمندشدن 
تخصیص منابع به برنامه های حمایتی دســتگاه های مختلف ورود کند. هر 
ساله در بودجه های سنواتی از جمله تبصره 18، منابع حمایتی زیادی تحت 
عناوینی از قبیل ایجاد اشــتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوســط به 
دســتگاه ها اختصاص داده می شود تا صرف سیاســتگذاری صنعتی شود. 
ســازمان برنامه و بودجه می تواند با شفاف ســازی و پاالیش این هزینه ها از 

اتالف منابع جلوگیری کند.
پیشنهاد دوم به وزارت صمت اختصاص دارد و این وزارتخانه حجیم باید 
هماهنگی میان ســازمان های توســعه ای و نهادهای پشتیبان مالی خود را 
افزایش دهد. وزارت صمت به جز واحدهای ســتادی، انواع سازمان های تابعه 
را دارد. هر کدام از این ســازمان ها مسئول بخشی از سیاستگذاری صنعتی 
هســتند. در دوره اخیر، چارت جدید وزارت صمت مصوب شد که طی آن، 
وظایف جدیدی برای واحدهای ســتادی در نظر گرفته شــده و تالش شده 
اســت تا ماموریت محوری و هماهنگی میان این واحدهای ستادی افزایش 
یابد. این موضوع انســجام سیاســتی در این وزارتخانــه را افزایش می دهد 
اما کافی نیست. انسجام سیاســتی در این وزارتخانه زمانی محقق می شود 
که انســجام الزم میان واحدهای ستادی و ســازمان های تابعه در راستای 
سیاستگذاری صنعتی هماهنگ ایجاد شود. ایجاد هماهنگی از طریق ایجاد 
شورای راهبری سیاست های صنعتی در سطح وزارتخانه یا قرار دادن نماینده 
ویژه وزیر در امور سیاست های صنعتی، از جمله پیشنهادهای این حوزه است.

پیشنهاد سوم در مورد هماهنگی سیاستگذاری تجاری بین وزارت صمت 
و وزارت اقتصاد اســت؛ چراکه سیاستگذاری تجاری در وزارت صمت و امور 
اجرایی در وزارت اقتصاد و اداره گمرک انجام می شــود. رویکرد اداره گمرک 
در وصول عوارض گمرکی بیشتر رویکرد درآمدی است؛ در حالی که رویکرد 
وزارت صمت بیشــتر سیاستی اســت. افزایش هماهنگی از طریق افزایش 
نظارت وزارت صمت بر فرآیند اخذ عوارض یا انتقال گمرک به وزارت صمت، 
از جمله موضوعاتی است که می تواند مبنای سیاستگذاری یا اقدامات تقنینی 
برای ایجاد هماهنگی بیشتر قرار گیرد. پیشنهاد چهارم نیز افزایش انسجام 
سیاست های اعتباری با احیای بانکداری توسعه ای است. پنج بانک تخصصی-

توسعه ای که در سال های گذشته در کنار بانک های تجاری تشکیل شده اند، 
می توانند نقش مهمی در روند توسعه صنعتی ایفا کنند.

به اعتقاد پژوهشــگران مرکز پژوهش ها، پردستاورد بودن اولویت بندی در 
گروی تحقق وجه دیگر استراتژی، یعنی هماهنگی است. تصور اینکه معاونتی 
همانند معاونت طرح و برنامه در چارت قبلی وزارت صمت یا یک دســتگاه 
به تنهایی دست به اولویت بندی زده و فارغ از میزان هماهنگی سایر دستگاه ها 
در حمایت از اولویت ها به توفیق دست یابد، عمال اشتباه خسارت باری است. 
دولــت را فراتر از نهادهــای قانونی و ابزارهای اعمال ســلطه اش بر جامعه 
می توان مجموعه ای از خط مشــی ها دانست؛ خط مشــی هایی که در قالب 
شــبکه آنها قدرت اعمال شده، نظم ســامان یافته و فعالیت های عمومی و 
خصوصــی درون محیط ملی انتظام می یابد. در چارچوب این تلقی می توان 
دولت و سیاستگذاری های آن را مجموعه ای از سه دسته خط مشی دانست. 
خط مشــی های دولت البته بیشتر از اینهاست. برخی دولت ها در روابط بازار 
دخالت می کنند، بــه تامین برخی کاالهای نیمه عمومــی مانند آموزش و 
سالمت می پردازند، قوانین حمایت از نیروی کار وضع کرده و منافعی برای 
دوره بازنشســتگی نیروی کار تضمین می کنند. این دولت ها از ژاندارم شبی 
که امور روزمره اقتصادی را به فعاالن اقتصادی سپرده و آنها را آزاد می گذارد 
تــا بی محدودیت به فعالیت بپردازند، به نماینده رفاه عمومی که تامین رفاه 
همگانی را در دســتور کار قرار می دهد بدل شــده و دولت رفاهی تشکیل 
می دهند تا سیاست اجتماعی دومین دسته از خط مشی های دولت را تشکیل 
دهد. حاصل و تبعات بیش از چهار دهه نبود استراتژی مناسب صنعتی برای 

کشور چه بوده است؟
سه معیار بهره   وری نیروی کار، بهره   وری سرمایه و بهره   وری عوامل تولید 
بین ســال های 1390 تا 1399، کاهش چشمگیری داشــته است. میزان 
بهره   وری نیروی کار در این دوره 9 ســاله از رقم 108 به رقم 4.97 رسیده 
است. بهره   وری ســرمایه نیز از رقم 112.8 در سال 1390 به رقم 3.98 در 
پایان سال 1399 رسیده است. در نهایت، بهره   وری کل عوامل تولید از عدد 
4.105 در ابتدای دهه 1390 به رقم 8.97 در پایان این دهه رسیده است. بر 
همین مبنا، تغییرات هر سه شاخص در این بازه زمانی 9 ساله همگی منفی 
بوده اســت. میزان افت سه شاخص بهره   وری نیروی کار، بهره   وری سرمایه و 
بهــره   وری کل عوامل تولید به ترتیب منفی 6.10، منفی 5.14 و منفی 6.7 

بوده است.
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فرصت امروز: شــامخ صنعت در آذرماه روندی متفاوت از شامخ اقتصاد 
داشت و در حالی که شامخ اقتصاد در ماه پایانی فصل پاییز افزایش یافت، 
اما شــامخ بخش صنعت از رقم 52.49 واحد در آبان ماه به 51.69 واحد 
در آذرماه افت کرد. تولیدکنندگان در ماه گذشــته تحت تاثیر نوسان نرخ 
ارز، مشــکل تأمین مواد اولیه و بی ثباتی بــازار به ذخیره محصوالت خود 
در انبارهــا روی آوردند و به دپوی محصوالت خود برای حفظ ارزش کاال 

اقدام کردند.
با فروکش کردن امیدها نسبت به احیای برجام و رشد انتظارات تورمی، 
بازارهای دارایی در هفته های گذشــته، موج جدیدی از افزایش قیمت را 
تجربه کرده اند. آخرین گزارش شــاخص مدیران خرید نشان می دهد که 
بــه دنبال افزایش نرخ ارز، بنگاه های اقتصادی در تأمین مواد اولیه و لوازم 
مورد نیاز با مشکل روبه رو شــده اند و میزان تقاضا و فروش نیز همچنان 
در وضعیت رکودی اســت. افزایش شدید نرخ ارز و نهاده های تولید باعث 
افزایش فشــار هزینه تولید شده اســت که با توجه به کاهش فروش سه 
مــاه اخیر، امکان برنامه ریزی برای فعــاالن اقتصادی حتی در کوتاه مدت 
را ناممکن کرده و باعث ســرگردانی بنگاه ها در شرایط غیرقابل پیش بینی 
شــده است. به عقیده فعاالن اقتصادی، به دلیل پایین بودن قدرت خرید 
مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت ها متناسب با هزینه نهاده ها 
وجود ندارد و همچنین در دوره های آتی امکان جایگزین کردن محصوالت 
با قیمت های فعلی وجود نخواهد داشــت. این وضعیت در مجموع باعث 
شده تا شــاخص مدیران خرید یا همان شامخ آذرماه برای کل اقتصاد به 
رقم 49.14 واحد و شامخ بخش صنعت به 51.69 واحد برسد. همچنین 
شــامخ گروه خودرو که تحت عنوان »شاخص تولیدکننده وسایل نقلیه و 
قطعات وابسته« محاسبه می شود، با 2.9 واحد کاهش از 60.50 واحد در 

آبان به رقم 57.60 واحد در آذر رسید.
شامخ چگونه محاسبه می شود؟

از بین شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های 
 Purchasing( بین المللی منتشــر می شــوند، شــاخص مدیران خرید
Manager’s Index( ازجمله مهمترین شاخص های اقتصادی است که 
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در 
حــال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخــش خصوصی در بیش از 40 

کشور دنیا محاســبه می شود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه 

و انتشار آن را به عهده دارد.
شاخص مدیران خرید یا همان شامخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دســت می آید و تصویر جامع و ملموسی از شرایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعیــت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. در 
طرح شــامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شــود به 12 پرسش مطرح 
شــده در قالب سه معیار وضعیت نســبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر 
شــده و یا تغییری نکرده است( پاســخ دهند. در صورت انتخاب گزینه 
بیشــتر از ماه قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر 
از ماه قبل عدد صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب 
درصد پاســخگویان به هر یک از گزینه هــا در عدد همان گزینه، مبین 
عدد شــامخ در آن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص 
عددی بین صفر تا صد اســت. عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن 
است که 100 درصد پاسخگویان گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده 
است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 نیز نشان دهنده عدم تغییر وضعیت 
نســبت به ماه قبل، باالی 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و 
زیر 50 به معنای بدتر شــدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. در این 
راســتا، چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 باشــد، اما از عدد محاسبه 
شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت 
کاهش یافته است. در ســوی مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده باالی 
50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد که سرعت بهبود 
وضعیت در مقایســه با ماه قبل کاهش یافته اســت. همانطور که اشاره 
شد، آخرین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نشان می دهد که شامخ 
کل اقتصاد از ســطح 47.39 واحد در آبان به ســطح 49.14 واحد در 
آذرماه افزایش یافته اما همچنان به مرز 50 واحد نرســیده است. شامخ 
بخش صنعت نیــز از رقم 52.49 واحد در آبان به 51.69 واحد در آذر 

کاهش یافته است.
از شامخ گروه خودرو چه خبر؟

شامخ کل گروه خودرو با افت بیش از 2 واحدی از سطح 60.50 واحد در 
آبان به 57.60 واحد در آذر رسیده است. از بین 13 شاخصی که در گروه 

»شاخص تولیدکننده وســایل نقلیه و قطعات وابسته« مورد بررسی قرار 
می گیرد، به غیر از سه مولفه »میزان سفارش های جدید«، »قیمت خرید 
مواد اولیه« و »انتظارات تولید آینده«، ســایر مولفه ها کاهش داشــته اند. 
در این میان، شــاخص »قیمت خرید مواد اولیه« رکوردشکنی کرده و با 
افزایش 12 واحدی از ســطح 72 واحد در آبان به 84.62 واحد در آذرماه 
و بیشــترین رقم در یک سال گذشته رسیده است. نوسان نرخ ارز و رشد 
انتظارات تورمی، مهمترین و موثرترین دلیل کاهش شامخ کل گروه خودرو 
و به ویژه، افزایش چشمگیر شــاخص »قیمت خرید مواد اولیه« است. با 
این وجود، خودروســازان )برخالف آبان ماه( به آینده امیدوارند و تحوالت 
شاخص »انتظارات تولید آینده« در پایان فصل پاییز نشان می دهد که رقم 
این شــاخص از سطح 54 واحد در آبان با رشد قابل توجه 17 واحدی به 

سطح 71.15 واحد افزایش پیدا کرده است.
عالوه بر دو شــاخص »قیمــت خرید مواد اولیــه« و »انتظارات تولید 
آینده«، شاخص »میزان سفارش های جدید« نیز در آذرماه افزایش یافته 
و از رقم 56 واحد در آبان به 57.69 واحد در آذرماه رسیده است. »میزان 
سفارش های جدید« خودروسازان در آذرماه )به واسطه طرح پیش فروش 
خودروها( در حالی افزایش پیدا کرده که سرعت فروش و تولید محصوالت 
در این ماه کاهش یافته است. چنانکه شاخص »مقدار تولید محصوالت« 
بــا بیش از چهــار واحد افت از 68 واحد در آبان بــه 63.46 واحد در آذر 
رســیده است. همچنین شاخص »میزان فروش محصوالت« نیز علی رغم 
افزایش عرضه خودروهای بورســی، با افت اندکی مواجه شــده و از رقم 
64 واحد در آبان به 63.46 واحد در آذرماه رســیده است. هرچند میزان 
افت شاخص »میزان فروش محصوالت« در آذرماه امسال حدود نیم واحد 
بوده، اما نکته مهم این است که با وجود افزایش عرضه خودروها در بورس 
کاالی ایران، اما کماکان میزان فروش خودروســازان باال نرفته اســت. در 
مجموع، از 13 مولفه »شاخص تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته« 
تنها ســه مولفه افزایش یافته و 10 مولفه )شامخ کل، تولید محصوالت، 
سرعت تحویل ســفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام، موجودی 
انبار، میزان صادرات، قیمت محصوالت تولیدشده، مصرف حامل های انرژی 
و فروش محصوالت( با کاهش مواجه شــده اســت که از شرایط نابسامان 

صنعت خودرو حکایت دارد.

شامخ خودرو همانند شامخ بخش صنعت در پایان پاییز کاهش یافت

تنگنای تورمی شاخص های خودرویی

بازار سکه و طال در آغاز این هفته موج جدیدی از افزایش قیمت را تجربه 
کرده اند؛ به طوری که قیمت ســکه طرح جدید در جریان دادوستدهای 
دومین روز هفته به نیمه کانال 21 میلیون تومان رســید. هر قطعه سکه 
بهار آزادی طرح جدید با 700 هزار تومان افزایش در روز یکشنبه با قیمت 
21 میلیون و 400 هزار تومان معامله شــد. طبــق اعالم اتحادیه صنف 
فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز با رشــد 800 هزار تومانی با رقم 20 میلیون و 
300 هزار تومان خریدوفروش شــد. نیم ســکه با حدود 250 هزار تومان 
افزایش به  12 میلیون و 300 هزار تومان و ربع  سکه با 200 هزار تومان 
افزایش به 8 میلیون و 700 هزار تومان رســید. بهای سکه یک گرمی نیز 
4 میلیون و 700 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیــون و 881 هزار تومان و قیمت هر مثقال طال به 8 
میلیون و 150 هزار تومان رســید. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی 

هم یک هزار و 866 دالر و 25 سنت اعالم شد.
در بازار ارز نیــز در حالی که قیمت دالر آزاد بار دیگر افزایش یافته اما 
نرخ دالر در صرافی های بانکی تغییری نکرد. در دادوستدهای روز یکشنبه 
نرخ هر اسکناس دالر آمریکا در صرافی های بانکی در همان رقم 30 هزار 
و 693 تومان و هر یورو در همان رقم 32 هزار و 689 تومان معامله شــد. 
نرخ خرید هر اسکناس دالر در بانک ها و صرافی های بانکی 30 هزار و 416 
تومان و نرخ فروش آن 30 هزار و 693 تومان گزارش شــد. نرخ خرید هر 
اسکناس یورو نیز 32 هزار و 395 تومان و نرخ فروش آن 32 هزار و 689 
تومان اعالم شد. به دنبال سیاست جدید بانک مرکزی، قیمت ارز در طول 

یک هفته گذشــته 2 هزار تومان کاهــش یافت و هر دالر آمریکا از کانال 
41 هزار تومان به کانال 39 هزار تومان رسید. یک کارشناس اقتصادی در 
ایــن باره می گوید: برای فعاالن اقتصادی به جز تثبیت نرخ ارز، ثبات بازار 
اهمیت دارد. حسین حقگو در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ ارز چند 
دهه اســت که در ایران موضوع مهمی است، می افزاید: در قانون چهارم و 
پنجم توســعه هم قرار بود نرخ ارز مهار شود و به این نکته اشاره شده بود 
کــه باید توازن عرضه و تقاضا در بازار حفظ شــود و صادرات و واردات در 
ایران تنظیم شود، اما با وجود اینکه این موضوع چند دهه اولویت داشته و 
قوانین مربوط به آن نیز تصویب شده که چارچوبی مشخص کرده، اجرایی 
نشده است. به گفته حقگو، علت این وضعیت این است که چیزی فراتر از 
اقتصاد و تصمیم گیری های اقتصادی وارد قضیه می شود. در دوره های قبلی 
بارها نرخ ارز از سوی مسئوالن تثبیت شده، اما این نرخ پایدار نبوده است. 
این بار هم رئیس کل بانک مرکزی، نرخ ارز نیما را که نیازهای وارداتی را 
تامین می کند، 28 هزار و 500 تومان اعالم کرده است. بنابراین مکانیزم، 
همان مکانیزم گذشــته است و شوک های سیاسی و فضای بیرونی، عامل 
اساسی اســت. او درباره تاثیر این تصمیم بر بخش مولد توضیح می دهد: 
برای فعاالن اقتصادی به جز این رقم تعیین شــده، ثبات اهمیت دارد اما 
وقتی مرور می کند، می بیند در دهه اخیر، بعد از تعیین یک نرخ ثابت بارها 
دوباره جهش کرده است. نکته دوم این است که آیا دولت توانایی این کار را 
دارد یا خیر؟ نرخ ارز عالوه بر سیاست های تجاری دولت، به اوضاع داخلی 
هم برمی گردد و زمانی که حجم نقدینگی باال و نرخ تورم باالی 47 درصد 

است، نگه داشتن قیمت ارز در یک نقطه به راحتی امکان پذیر نیست.

حقگو با بیان اینکه کوچ ســرمایه هم با توجه به ناامنی ها بیشــتر شده 
و خیلی از مردم ترجیح می دهنــد دارایی خود را  در داخل تبدیل کنند 
و در گاوصندوق نگه دارند یا از کشــور خــارج کنند که منجر به افزایش 
تقاضا می شود، می گوید: از طرف دیگر به نظر می رسد با ادامه این فضای 
سیاســی و حل نشــدن موضوع برجام، با کاهش درآمدهای ارزی مواجه 
خواهیم شد. دولت های مختلف بارها اعالم کردند می خواهند نقدینگی را 
به بخش تولید هدایت کنند. هرچند این تعبیر درســت نیست، اما نشان 
می دهد که بسیاری از حجم پول در اقتصاد ایران صرف سفته بازی می شود. 
مســئله اینجاســت که جامعه فکر می کند هر جای دیگری به جز تولید 
سرمایه گذاری کند، بازدهی بیشــتری دارد. بنابراین این موضوع مدت ها 
وجود داشــته و االن در حال تشدید شدن است. همچنین فشار احتمالی 
دولــت برای عرضه نرخ ارز صادراتی به این قیمت به جای نرخ توافقی نیز 
برای صنایع مشکل ساز خواهد بود. به عقیده این کارشناس اقتصادی، در 
قانون مشخص شــده نرخ ارز چگونه تعیین شود، اما چندنرخی بودن ارز 
به این شکل معموال منجر به سردرگمی و رانت می شود. هیچ تولیدکننده 
و فعال اقتصادی نمی تواند در این فضا فعالیت بلندمدت، برنامه توســعه و 

افزایش سرمایه داشته باشد و بازارها نیز موقتی خواهند بود.
گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از 
انتصاب به ریاست بانک مرکزی، سیاست تثبیت را رویکرد و اولویت اصلی 
بانک مرکزی در شرایط کنونی اعالم کرد و گفت:  رویکرد جدید سیاست 
ارزی بانک مرکزی مبتنی بر سیاســت تثبیتی اســت و لذا  ارز را تثبیت 

خواهیم کرد و این دغدغه فعاالن اقتصادی را برطرف خواهیم کرد.

واکاوی سیاست ارزی جدید بانک مرکزی

سکه به نیمه کانال 21 میلیون رسید

بانکنامه

افزایش 20 درصدی حقوق در سال آینده
یارانه ها تغییر نمی کند

در الیحه بودجه ســال 1402، دولت برای حقوق کارکنان، افزایش 20 
درصدی را نســبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است 
که در صورت تصویب مجلس شورای اسالمی، این میزان افزایش در سال 
آینده اعمال خواهد شد. پیگیری ها از الیحه مصوب دولت که پنجم دی ماه 
طی نامه رسمی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می دهد میزان 
افزایش حقوق کارکنان در الیحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط 20 
درصد در نظر گرفته شده است و حق عائله مندی و اوالد نیز به ترتیب 50 
و 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی اســت که در الیحه 
بودجه امسال، متوســط افزایش حقوق کارکنان 10 درصد تعیین شد و 
دولــت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش بینی کرد؛ به گونه ای 
که مقرر شــد افزایش حقوق بین 5 تا  29 درصد متغیر باشــد. بر همین 
اســاس، حداقل حقوق کارکنان 4 میلیــون و 500 هزار تومان در الیحه 
بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به 

5 میلیون و 600 هزار تومان رسید.
از ســوی دیگر در الیحه بودجه ســال 1402، میزان یارانه نقدی برای 
سال آینده تغییری نخواهد کرد و یارانه های 300 هزار تومانی و 400 هزار 
تومانی ادامه خواهند داشت. پیگیری های ایسنا از الیحه مصوب دولت نشان 
می دهد که میزان یارانه های نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری 
نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه های 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی که 
از ماه های ابتدایی امســال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای 
اســالمی، ســال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته در بودجه 1401 
بیش از 73 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی و 
همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شد که تغییری نسبت 
به گذشــته نداشــت اما نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه ها را برای 
مشــموالن به 300 هزار تومان و 400 هزار تومان افزایش دهد. در همین 
حال، طرح کاالبرگ الکترونیکی که در اســتان هرمزگان اجرایی شده، در 
ســال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. بر همین اســاس مردم می توانند 

انتخاب کنند که یارانه نقدی می خواهند یا کاالبرگ الکترونیکی.

رئیس صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد
تقویت طالی جهانی در 2023

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول انتظار دارد که یک 
ســوم اقتصاد جهان در ســال 2023 در رکود باشد و این می تواند طال را 
تقویت کنــد. طال اخیرا به باالترین قیمت خــود در نزدیک به هفت ماه 
گذشته رســیده است و انتظارات را تقویت می کند که این فلز گرانبها در 
مسیر رسیدن به باالترین رکورد در سال جاری است. در این زمینه، ادموند 
موی در ایاالت  متحده گفت: طال از نوامبر تا پایان ســال گذشته به میزان 
قابــل توجهی حدود 200 دالر در هر اونــس افزایش یافت و این روند در 
چنــد روز اول ژانویه 2023 ادامه یافت. بنابراین قیمت  طال در نوامبر 7.3 
درصد و در دســامبر 3.8 درصد افزایش یافت. قدرت نسبی دالر آمریکا و 
نرخ های بهره باالتر، طال را تحت فشار قرار داده است. به گفته موی، دالر 
از ماه نوامبر ضعیف شــده و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به سمت تعدیل 
آغاز شده است که باعث شد طال حرکت صعودی خود را آغاز کند. چه یک 
فرود نرم یا سخت برای اقتصاد ایاالت  متحده در سال جاری وجود داشته 
باشــد، اقتصاد جهانی در حال شکل گیری است که سال بدتری نسبت به 
ســال گذشته داشته باشــد و طال معموال در زمان رکود، تورم باال یا عدم 

اطمینان اقتصادی افزایش می یابد.
براســاس گزارش مارکت واچ، کریســتالینا جورجیــوا، رئیس صندوق 
بین المللی پول این باره طی مصاحبه ای گفت که صندوق بین المللی پول 
انتظار دارد امسال یک سوم اقتصاد جهان در رکود باشد. در این خصوص، 
موی براساس تجربه خود به عنوان مدیر ضرابخانه ایاالت  متحده در طول 
بحران مالی 2008 تا 2009، معتقد اســت که نشانه ها حاکی از افزایش 
قیمت طال در سال جاری است و او تعجب نخواهد کرد اگر طال رکوردهای 
جدیــدی را ثبت کند و به باالی 2100 دالر یا بیشــتر برســد. برخی از 
پیش بینی های بازار، قیمت هایی را تا 3 هزار دالر در هر اونس بیان می کنند.

بازرسی های میدانی برای رعایت نرخ سود سپرده
روسای شعب متخلف عزل شدند

بازرسی های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط 
این بانک در مورد نرخ ســود سپرده های بانکی از روز شنبه آغاز و اقدامات 
تنبیهی الزم در مورد بانک ها و شعب متخلف انجام شد. طبق اعالم بانک 
مرکزی، با محرز شدن تخلف چندین شعبه بانکی در این زمینه، اقدامات 
الزم درخصوص عزل رؤسای شعب مذکور اجرایی شد و برخی از شعبه ها 
نیز مشمول سایر اقدامات تنبیهی شدند. همچنین براساس این بازرسی ها، 
اکثر شعبه های بانکی نســبت به رعایت نرخ سود قانونی اقدام کرده و به 
ضوابط ابالغی مربوطه از ســوی بانک مرکزی پایبند بودند. بازرسی های 
میدانی بانک مرکزی از شــعبه های شــبکه بانکی در تهران و استان های 
مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی، در روزهای آینده 

نیز ادامه دارد.
گفتنی اســت؛ بانک مرکزی 13 دی ماه امسال در بخشنامه ای خطاب 
به شــبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها درخصوص نرخ مصوب 
ســپرده های بانکی از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک ها و موسســات 
اعتبــاری متخلف خبر داد و تاکید کرد کــه ضمن ابالغ اخطار و تذکر به 
بانک ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف و برخورد با آنها از 
طریق هیأت انتظامی بانک ها، اقدامات زیر درخصوص بانک ها و مؤسسات 
اعتباری متخلف در دســتور کار این بانک قرار می گیرد: »تعطیلی یا غیر 
فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف«؛ »مدنظر قرار دادن تخلفات 
مذکور به عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم گیری  برای صدور تأییدیه 
صالحیت مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری«؛ »بازنگری در حدود رشد 
مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه«؛ »بازنگری در تعداد 
شعبه و باجه«؛ »مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی های مربوط 
به صدور مجوزهای موردنیاز بانک  و مؤسســه اعتباری از جمله مجوزهای 
برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و...«؛ و »عزل رؤسای 
شعبی که در رعایت ضوابط نرخ های سود مرتکب تخلف شده اند از سوی 

بانک و مؤسسه اعتباری«.
همچنین شــورای هماهنگی بانک ها و کانــون بانک های خصوصی در 
اطالعیه ای مشــترک بر لزوم رعایت نرخ ســود قانونی از روز شنبه )17 
دی ماه( تاکید کردند. براســاس اعالم شورای هماهنگی بانک ها و کانون 
بانک های خصوصی و موسسات اعتباری، از ابتدای هفته بازرسان بانک ها 

و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطالعیه نظارت جدی خواهند داشت.
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یک کارشناس بازار سرمایه:
غول خفته بورس بیدار شد

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است همانطور که در روندهای 
نزولــی، بازار به دنبال بهانــه ای برای کاهش اســت؛ در روندهای 
صعودی هم به دنبال بهانه برای رشــد بوده و به نظر می رسد روند 
صعودی بازار سرمایه شکل گرفته و غول خفته بورس بیدار شده و 
دنبال بهانه ای برای رشد است. طبعا خروج خودروسازها از زیان به 
واسطه فروش محصوالت در بورس کاال باعث می شود این گروه در 

موارد متعددی تقویت کننده روند صعودی بازار باشد.
مصطفی نصر اصفهانی در گفت وگو با پایگاه خبری بازار ســرمایه 
ایران )سنا( درخصوص وضعیت آتی بورس گفت: یکی از پارامترهای 
تعیین کننده در روند بازار سرمایه، ذهنیت مردم نسبت به این بازار 
اســت. تا چند ماه قبل، ذهنیت مردم همچنان نسبت به این بازار 
منفی بود، اما از حدود ســه ماه قبــل تاکنون، ذهنیت مردم اعم از 
حرفه ای یا آماتور نسبت به بازار سرمایه تغییر کرده است. همانطور 
که در روندهای نزولی، بازار به دنبال بهانه ای برای کاهش است؛ در 
روندهای صعودی هم به دنبال بهانه برای رشد بوده و معتقدم روند 
صعودی بازار سرمایه شکل گرفته و غول خفته بورس بیدار شده و 
دنبال بهانه ای برای رشد است. طبعا خروج خودروسازها از زیان به 
واسطه فروش محصوالت در بورس کاال باعث می شود این گروه در 

موارد متعددی تقویت کننده روند صعودی بازار باشد.
به عقیده این کارشناس بازار سرمایه، بازار از دو سال تورم حدود 
60 درصــدی جا مانده؛ نرخ ارز هــم از زمان ریزش بورس تاکنون 
رشد 100 درصدی داشته و این موارد انگیزه ای برای رشد این بازار 
خواهد بود. البته شــروع یک روند صعودی به معنای مثبت های هر 
روزه بورس نیســت و طبیعی است که در البه الی مثبت های بازار، 

روزهای منفی هم داشته باشیم.
نصراصفهانی ضمــن تاکید بر ارزندگی بازار ســرمایه ادامه داد: 
در مجمــوع معتقدم حتی با فرض تثبیت نرخ ارز در ســامانه نیما 
و نیــز نرخ بهره باال، مناســب ترین زمان بــرای ورود مردم به بازار 
سرمایه، همین زمان است؛ چراکه بازار شیب صعودی به خود گرفته 
و ریســک چندانی هم متوجه این بازار نیســت. ضمن اینکه بازار 
سرمایه، پتانســیل هایی برای جهش سودآوری شرکت ها دارد و در 
صــورت افزایش نرخ ارز نیمایی یا احیای برجام و توافقی بلندمدت 
و باثبات حتما بازار سرمایه صعود چشمگیری خواهد کرد و از همه 
بازارهای موازی اعم از رمزارز و طال و ســکه و ارز و مسکن، بازدهی 
باالتری خواهد داد. او در توصیه به ســرمایه گذارانی که دانش مالی 
کمتری دارند، گفت: اگرچه معتقدم زمان بسیار مناسبی برای ورود 
مردم به بازار سرمایه اســت، اما امیدوارم این بار مردم با مطالعه و 
بررســی بیشتر اقدام به ســرمایه گذاری در این بازار کنند و ضمن 
مشــورت با متخصصان این بازار، با تشــکیل پرتفــوی متنوعی از 
ســهم های بنیادی، ریسک ســرمایه گذاری های خود را به حداقل 
برسانند. ســهم هایی که نســبت E بر E پایین داشته و چشم انداز 
سودآوری مثبتی دارند، گزینه های مناسب تری برای سرمایه گذاری 
آماتورها هســتند. ضمن اینکــه تجربه نشــان داده در بلندمدت، 
ســهم های کوچک بازدهی بیشــتری نسبت به ســهم های بزرگ 
داشته اند و بهتر است در پرتفوی سهامداران، سهم های کوچک هم 

در کنار سهم های بزرگ وجود داشته باشد.
این کارشناس بازار ســرمایه در خاتمه درباره نگرانی بورس بازان 
افزود: اظهارنظرهای مثبت سیاســتمداران در مورد بازار ســرمایه، 
نباید موجب نگرانی ســرمایه گذاران شــود. به هر حال هر بازاری، 
بازیگران خاص خود را دارد و حتی در بازار کریپتوکارنســی ها هم 
بازیگران بازار یا اصطالحا نهنگ ها در روند بازار تاثیرگذار هســتند. 
دولت بازیگر بازار ارز نیز بوده و هســت، اما فعاالن آن بازار واکنش 
متفاوتــی دارند. نقش دولــت در روند بازار ســرمایه نباید موجب 
نگرانی مردم شود. مشکل اینجاســت که مردم معموال زمانی وارد 
بازاری می شوند که آن بازار رشد کرده و به همین دلیل هم متحمل 
ضــرر و زیان می شــوند. ورود و خروج به هر بــازاری باید در زمان 
مناســب صورت بگیرد و شرایط فعلی، زمان مناسبی برای ورود به 

بازار سرمایه است.

عرضه های جدید در راه بورس کاال
بورس کاالی ایران از پذیــرش 10 کاال و محصول متعلق به 10 
شــرکت در بازار اصلی و فرعی بورس کاال خبر داد. با پذیرش های 

صورت گرفته، عرضه های جدید بورس کاال در راه است.
 به گزارش کاالخبر، براســاس اطالعیــه مدیریت پذیرش بورس 
کاالی ایران، پنج کاالی قیر، گوگرد، شــمش طال، میلگرد فوالدی 
و شــمش زاماک متعلق به پنج شــرکت برای عرضه در بازار اصلی 
پذیرش شــد. پذیرش کاالها و محصوالت مذکور پس از بررســی 
مدارک و مســتندات در سیصد و شــصت و هفتمین جلسه کمیته 
عرضه در تاریخ 13 دی به تصویب رسید. به این ترتیب، قیر شرکت 
پتــرو کیان آرتین دلیجان و گوگرد شــرکت ره پویان اطلس راهی 
بــازار اصلی بورس کاالی ایران می شــوند. همچنین شــمش طال 
شــرکت توسعه منابع انرژی توان در بازار اصلی بورس کاال پذیرش 
شــدند. عالوه بر این، هزار و 200 تن میلگرد فوالدی گروه صنعتی 
فــوالد ایران که عرضه کننده آن شــرکت صنایع فوالد آتیه کارون 
اســت و 3 هزار و 500 تن شمش زاماک شرکت پترو اکسید سما 

برای عرضه در بورس کاال پذیرش شدند.
اما کاالی کدام شرکت ها به بازار فرعی راه یافت؟ در این خصوص، 
مدیریت پذیرش بورس کاالی ایران از پذیرش پشــم شیشه، روغن 
نیمه ســنگین پایه قطرانی، مواد فســفاته آهن، کنسانتره سرب و 
اسید فسفریک متعلق به پنج شرکت در بازار فرعی بورس کاال خبر 
داد. پذیرش کاالهای مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در 
سیصد و شــصت و هفتمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ 13 دی 
به تصویب رســید. به این ترتیب 3 هزار تن پشــم شیشه شرکت 
پشم شیشــه ایران راهی بازار فرعی بورس کاال می شود. همچنین 
400 تن روغن نیمه ســنگین پایه قطرانی شــرکت پاالیش قطران 
ذغال ســنگ و 30 هزار تن مواد فســفاته آهن شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو در بازار فرعی پذیرش شد. عالوه بر این 3 هزار تن 
کنسانتره سرب شــرکت کانه پویان صبا برای عرضه در بازار فرعی 
آماده می شــوند. بازار فرعی همچنین شــاهد پذیرش 20 هزار تن 

اسید فسفریک شرکت کیمیاداران کویر است.

بورسنامه

فرصت امروز: بورس تهران همپای بازار ارز و ســکه در دومین روز هفته 
سبزپوش شــد. در حالی که قیمت دالر در بازار آزاد تهران دیروز از نیمه 
کانال 40 هزار تومان گذشــت و قیمت ســکه به نیمه کانال 21 میلیون 
تومان رســید، نماگر اصلی بورس نیز با رشــد 2.33 درصدی بار دیگر از 
مقاومت مهم 1.6 میلیون واحدی عبور کرد. پس از آنکه نماگر اصلی بورس 
در معامالت شنبه با رشد 1.2 درصدی در مرز کانال 1.6 میلیون واحدی 
ایســتاد، این روند صعودی در دومین روز هفته ادامه یافت و نماگر اصلی 
بازار با بیش از 37 هزار واحد افزایش )معادل 2.33 درصد( تا ســطح یک 

میلیون و 635 هزار واحد پیشروی کرد.
بورس تهران هفته نخســت دی ماه را بــا بازدهی بیش از 10 درصدی 
و هفته دوم را با بازدهی منفی 4 درصدی پشــت ســر گذاشت و حال در 
مجموع دو روز معامالتی در هفته ســوم دی مــاه بیش از 56 هزار واحد 
افزایش یافته است. آنچه باعث عملکرد متفاوت بورس تهران در هفته های 
اخیر شده است، به سیاست های بازار ارز برمی گردد. در هشتمین روز دی 
ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و در پی رشــد بی محابای 
قیمت ارز و استعفای »علی صالح آبادی«، »محمدرضا فرزین« جایگزین او 
شــد. با ورود رئیس جدید بانک مرکزی به ساختمان الجوردی میرداماد 
و رونمایی از سیاســت تثبیت ارز نیمایی، شوک تازه ای به بازار سهام وارد 
شــد و در حالی که بورس بازان منتظر دور جدیدی از رشد بورس بودند، 
با فضای هیجانی در تاالر شیشــه ای مواجه شدند. هرچند بازار سهام این 
روزها غیرقابل پیش بینی تر از قبل به کار خود ادامه می دهد و روند نوسانی 
معامالت سهام، پیش بینی دادوستدها برای معامله گران را به امری دشوار 
تبدیل کرده، اما با وجود این، کارشناســان عمومــا به عملکرد بورس در 
فصل زمستان خوشبین هستند و معتقدند شاخص کل سهام می تواند طی 

هفته های پیش رو، قله تاریخی خود را بازیابد.
دومین سبز متوالی بورس

معامــالت بورس تهران در هجدمین روز دی ماه با هیجان آغاز شــد و 
به شــاخص کل کمک کرد تا با قدرت از مرز مقاومت روانی 1.6 میلیون 
واحدی بگذرد؛ هرچند که ماندگاری شــاخص کل در ســطوح باالتر، به 
ملزوماتی احتیاج دارد که باید از ســوی سیاســتگذار بورسی مهیا شود. 
شــاخص کل بورس تهران با شــروعی قدرتمند در جلسه معامالتی روز 

یکشنبه، برای چهارمین بار در طول یک سال و نیم اخیر به مقاومت 1.6 
میلیون واحدی حمله برد و برای بار دوم، با قدرت از آن عبور کرد. پیش از 
این و در معامالت روز هفتم دی ماه، شاخص کل بورس توانسته بود با رشد 
باالی 4 درصد از مرز 1.6 میلیون واحد عبور کند، اما در روز بعد و با خبر 
تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما، بار دیگر به 

سمت کانال 1.5 میلیون واحد عقب نشینی کرد.
از شــهریور سال گذشته تاکنون، شاخص کل بورس تهران سه نوبت به 
محدوده مقاومتی یک میلیون و 600 هزار واحد نزدیک شده، اما هیچ گاه 
قادر نبوده اســت از این محدوده روانی که بنــا به دالیل مختلف، به مرز 
مقاومت برای شــاخص بورس تبدیل شده اســت، عبور کند. سابقه این 
موضوع به ســخنان محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در دولت 
قبل برمی گردد که در زمان نزول سنگین بورس، از این محدوده به عنوان 
محدوده حمایتی شــاخص نام برد و از همان زمان، حساسیت بازار به این 

منطقه را بیشتر کرد.
در نخستین دقایق جلسه معامالتی یکشنبه، نماد شستا با معامالت چند 
صد میلیون ســهمی و صف خرید 1.7 میلیارد سهمی، تصویری از ورود 
پول بزرگ به بازار ثبت کرد و در هیجان بازار دمید. در معامالت این روز، 
نمادهای فوالد، شستا، فملی، شپنا، وبملت، شتران و شبندر اثرگذارترین 
نمادها بر رشد شاخص کل بورس بودند و به جز گروه خودرو که تا حدودی 
با خروج پول مواجه شــد، مابقی گروه ها تقریبا یکدست سبزپوش شدند. 
شــروع هیجانی دادوستدها در روز گذشته به گونه ای بود که شاخص کل 
بورس در نیم ســاعت نخست معامالت با رشــد 23 هزار واحدی، 1.45 
درصد باالتر از روز قبل ایســتاد و از رقم یــک  میلیون و 621 هزار واحد 
گذشت. به نظر می رسد در کنار تداوم رشد قیمت ارز در بازار آزاد و تثبیت 
قیمت دالر در محدوده باالی 40 هزار تومان در بازار غیررسمی، اظهارات 
شنبه شب وزیر اقتصاد مبنی بر تثبیت نشدن قیمت ارز نیما نیز در هیجان 
بورس مؤثر بوده است؛ چراکه این اتفاق، تأثیر مستقیمی بر شناسایی سود 
شــرکت های صادرات محور بازار خواهد داشت و به نوعی محرک شاخص 

کل برای پس گرفتن قله های قبلی خواهد بود.
رشد دسته جمعی شاخص ها

در جریان معامالت دومین روز از ســومین هفته دی ماه، شاخص کل 

بورس تهران با رشــد 37 هــزار و 166 واحدی )2.33 درصد( به تراز یک 
میلیون و 635 هزار واحد و شــاخص کل هم وزن با 10 هزار و 315 واحد 
)2.14 درصد( افزایش به تراز 492 هزار و 439 واحد رســید. بیش از 19 
میلیارد و 77 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 99 هزار و 
341 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. گروه خودرو 
با 166 هزار و 111 معامله به ارزش 16 هزار و 516 میلیارد ریال در صدر 
گروه های بورسی ایستاد. همچنین گروه بانک ها با 59 هزار و 851 معامله 
به ارزش 7 هزار و 451 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 57 هزار و 98 
معامله به ارزش 6 هزار و 794 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 42 
هزار و 903 معامله به ارزش 5 هزار و 380 میلیارد ریال و گروه شیمیایی 
بــا 43 هزار و 809 معامله به ارزش 4 هزار و 615 میلیارد ریال به ترتیب 

در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با 2 هزار و 583 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر با 2 هزار و 436 واحد، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی با 2 هزار 
و 214 واحد، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با یک هزار و 723 واحد و 
بانک پاســارگاد با یک هزار و 312 واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص کل داشتند. در ســمت مقابل نیز شرکت پتروشیمی پردیس با 
386 واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 216 واحد، سایپا با 206 
واحد، سرمایه گذاری بهمن با 90 واحد و آهنگری تراکتورسازی ایران با 70 

واحد، با تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه بودند.
در آن ســوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 489.93 
واحدی به رقم 20 هزار و 757 واحد رسید. در این بازار بیش از 5 میلیارد 
و 992 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 60 هزار و 767 
میلیارد ریال دادوســتد شــد. پلیمر آریاساســول با 91.98 واحد، بیمه 
پاســارگاد با 63.97 واحد، پتروشیمی زاگرس با 25 واحد، سرمایه گذاری 
صبا تامین با 24 واحد و پتروشیمی شهید تندگویان با 23 واحد، بیشترین 
تاثیر مثبت را بر رشــد شاخص داشــتند. همچنین بهمن دیزل با 4.65 
واحــد، تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک با 3 واحد، کشــت و دامداری 
فکا با 0.93 واحد، کشــت و دام گلدشــت نمونه اصفهان با 0.73 واحد و 
سرمایه گذاری مسکن شــمال غرب با 0.55 واحد، با تاثیر منفی بر رشد 

شاخص فرابورس همراه شدند.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای مجددا از مقاومت 1.6 میلیونی عبور کرد

رشد بورس همپای دالر و سکه

بیست و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با محوریت مسائل 
روز اقتصاد ایران برگزار شد و فعاالن بخش خصوصی به بیان دیدگاه های 
خود پرداختند. غالمحســین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان 
سخنران اصلی این نشست، بخش هایی از دغدغه های بخش خصوصی را 
در رابطه با برنامه هفتم توسعه و شرایط فعلی اقتصادی ایران مطرح کرد 
و در کنــار آن نیز تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، به بیان 
نظرات خود پرداختند. از جمله محمدحسن دیده ور، نایب رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق ایران در نطق پیش از دستور نسبت به تورم، سیاست های مبهم 
ارزی، مقررات دست وپاگیر، بی عدالتی در تامین اجتماعی و چالش هایی از 
این دست هشدار داد و در عین حال از بی برنامگی در برابر وضعیت ناسالم 

آب وهوا در شهرهای بزرگ کشور، انتقاد کرد.
این فعال اقتصادی از وجود مشــکالت در همه حوزه ها سخن گفت و از 
تشریح حال وهوای تولید و تجارت برای مسئوالن و بیان پیشنهادها خبر 
داد. به گفته او، تصمیم گیران نسبت به این مسائل بی توجه هستند. سطح 
ناآرامی ها در پهنه اقتصادی رو به رشــد بوده و این شــرایط مایه نگرانی 
شده است. در این وضعیت اتاق ایران با توجه به جایگاه ملی و بین المللی 
باید واکنش نشــان دهد و هشدارهای الزم را به موقع اعالم کند. باید در 
مقابل مسئوالن ناکارآمد بایستد و اجازه ندهد استراتژی های اشتباه اتخاذ 

و اجرا شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین از عملیاتی نشدن برنامه های 
باالدســتی از جمله برنامه های توســعه انتقاد کرد و گفت: اتاق ایران باید 
نســبت به این موضوع واکنش نشان داده و پیگیر تصویب و اجرای برنامه 

هفتم توسعه شود.
دیده ور با اشــاره به افزایش سیر مهاجرت نیروی انسانی ماهر خدماتی 

از ایران، مشــکل پیش روی کشــور در ســال های آینده را کمبود همین 
افراد در بخش های مختلف تولیدی و ... دانست و پیشنهاد داد: اتاق ایران 
سرمایه گذاری کند و چهار ساختمان در چهار استان هدف در نظر بگیرد 
تا به سازمان های فنی  و حرفه ای اختصاص یابد و با تعریف سازوکار دقیق، 

زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش خدمات را فراهم کند.
در ادامه نشست نیز هاشــم علی صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و 
مدیر امور مالی اتاق ایران به تشــریح متمم بودجه سال 1401 پرداخت و 
پس از آن، فرصتی فراهم شــد تا ابهامات و ســؤاالت مربوط به این حوزه 
از ســوی اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح شــود. در این  بین، 
غالمحســین جمیلی، عضو هیأت رئیســه و خزانه دار اتاق ایران به بیان 
توضیحاتی درباره متمم بودجه سال 1401 اتاق ایران پرداخت. در نهایت، 
متمم بودجه ســال 1401 اتاق ایران به رأی گذاشــته شد و با کسب 75 
درصــد اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران به تصویب رســید. در بخش 
دیگری از نشســت روز یکشنبه همچنین آیین نامه هیأت نمایندگان اتاق 
ایران و اتاق های شهرســتان که با همکاری بین شــورای عالی نظارت و 
هیأت رئیســه اتاق ایران به  منظور برگزاری دقیق و شفاف انتخابات دوره 
دهم هیأت نمایندگان اصالح شــده بود، برای رأی گیری در جمع اعضای 
هیأت نمایندگان اتاق ایران توسط حسن سلیمانی، رئیس امور حقوقی اتاق 
ایران تشریح شد. سپس نقطه نظرات اعضای اتاق ایران درباره کلیات این 
اصالحیه در قالب موافق و مخالف مطرح و در نهایت کلیات این اصالحیه 

به رأی گذاشته شد که با کسب 56 درصد آرا به تصویب رسید.
همچنین غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در این 
نشست به دو موضوع اصلی و روز اقتصاد ایران یعنی برنامه هفتم توسعه 
و تصمیمات اقتصادی اخیر )نرخ ارز و نرخ ســود بانکی( اشــاره کرد و 

گفــت: ماهیت برنامه های میان مدت در ایــران، توزیع رانت نفت و گاز 
بوده و در نتیجه نه تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، 
بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه ریزی مسائل کشور از چالش های 
سطح توسعه به حاشــیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است. او به 
مطالعه مشترک مرکز پژوهش های اتاق ایران و اتاق مشهد اشاره کرد و 
افزود: یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحوالت جهانی 
و پیش بینی ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران 
در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک های بیرونی و چالش های درونی 
مواجه اســت که وضعیت را در برنامه هفتم توســعه ویژه ساخته است. 
توصیه اول به دولت این اســت که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل 

کند و با مردم در میان بگذارد.

در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

از نگرانی اقتصادی تا تصویب متمم بودجه

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

3 عدد شناسنامه دستگاه چاپ متعلق به شرکت هنر سرزمین سبز 
به شماره ثبت 135302 و شناسه ملی 10101785119 با مشخصات 

ذیل:
-1 ماشین چاپ رول KBA 418 شش و نیم ورقی هشت رنگ و 

شماره 222033 ساخت 1997
-2 ماشین چاپ افست دو ورقی دو رنگ شماره: 20728B رولند

-3 ماشین چاپ رول S60 ساخت KBA 1990 شش و نیم ورقی 
سال ساخت 1990

مفقود گردیده است و مراتب جهت اطالع و دریافت شناسنامه جدید 
آگهی می گردد.

دوشنبه
19 دی 1401

شماره 2166



تأمین خدمات پس از فروش برای خودروهای 
وارداتی اقتصادی ضروری تر است

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
ایــران گفت با توجه به مفهوم خــودروی اقتصادی از آنجایی که این 
خودروها به نســبت خودروهای لوکــس و گران قیمت در ترددهای 
روزمره بیشتر و در مسافت های طوالنی تر مورد استفاده قرار می گیرند، 

تأمین خدمات پس از فروش برای آنها ضروری تر است.
مسعود مسیح طهرانی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه 
به ســود 15 درصدی تعیین شــده برای واردکنندگان که مشتمل بر 
هزینه خدمات پس از فروش شــامل گارانتی، وارانتی و توسعه شبکه 
خدمات اســت و در صورت افزایش قیمــت خودروهای وارداتی، این 
خودروها مشمول مالیات بر خودروهای لوکس می شوند، اظهار داشت: 
اگر ســود بازرگانی تعیین شــده برای واردات خودرو قادر به پوشش 
هزینه های خدمات گارانتی، وارانتی، تأمین قطعات یدکی، تعمیرات و 
سرویس های دوره ای نباشد، موجب افت کیفیت خدمات دهی خواهد 

شد و اگر خودرویی فاقد خدمات باشد، عماًل مستهلک می شود.
وی افزود: اگر سرویس های موردنیاز به موقع انجام نشود، در طول 
بهره برداری نیز مشکالت این خودروها بیشتر شده به طوری که عماًل 
این خودروها به یک خودروی غیرقابل استفاده برای مشتریان تبدیل 

خواهند شد.
عضو کارگروه کیفیت خودرو وزارت صمت گفت: در مجموع با توجه 
بــه مفهوم خودروی اقتصادی از آنجایی که این خودروها به نســبت 
خودروهای لوکــس و گران قیمت در ترددهای روزمره بیشــتر و در 
مسافت های طوالنی تر مورد اســتفاده قرار می گیرند، تأمین خدمات 

پس از فروش برای آنها ضروری تر است.
مســیح طهرانی بیان کــرد: در حال حاضر واردکننــدگان زیادی 
تقاضای واردات دارند و آن بخشی که موفق به دریافت مجوز شده اند 
از میان اشــخاصی بوده انــد که عملکردهای مناســبی در دوره های 
قبلی و رزومه های مناســب تری از لحاظ اقتصادی داشته اند. بنابراین 
متقاضی به عنوان واردکننده وجود دارد، اما اگر خدمات پس از فروش 
متناسب با نیاز خودروهای وارداتی برای تعمیرات و نگهداری نباشد، 

مصرف کننده در این میان متضرر می شود.
وی در پایــان درخصوص تأثیر قیمت خودروهــای وارداتی بر بازار 
خودروهای داخلی خاطرنشــان کرد: واردکننــدگان اقدام به واردات 
خودروهــای کمتر از 300 میلیون تومــان نخواهند کرد. اگر قیمت 
خودروهای وارداتی از حدود 700 تا یک میلیارد تومان باشد، به دلیل 
اینکه قیمت ها زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند، تغییر قیمت برای 
خودروهای داخلی با قیمت های متوســط نیز اتفاق می افتد. بنابراین 
رقابت افزایش می یابد و خریداران قابلیت انتخاب بیشــتری خواهند 

داشت.

تأمین فوری ارز کاالهای اساسی و ترخیص 
سریع از بنادر

امکان واردات کاالهای اساسی )کنجاله، جو،   ذرت و خوراک طیور( 
تا سقف 1.5 میلیارد دالر وفق ابالغ معاون اول رئیس جمهوری فراهم 
شد و فرآیند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله های موضوع ابالغ 

یادشده از امروز )یکشنبه( به فوریت انجام می شود.  
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد که با گشایش های ارزی 
انجام شــده و پیرو هماهنگی های به عمل آمده بین سازمان برنامه و 
بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشــاورزی برای رفع مشــکالت 
ریالی مربوط به تأمین ارز کاالهای اساسی و با توجه به تضمین صادره 
توســط سازمان برنامه و بودجه کشور، امکان واردات کاالهای اساسی 
تا سقف 1.5 میلیارد دالر وفق ابالغ معاون اول رئیس جمهوری فراهم 
آمد و فرآیند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله های موضوع ابالغ 

یادشده از امروز به فوریت انجام می شود. 
بر این اساس، باتوجه به اینکه برخی محموله های مربوط به این امر 
از قبل به ســمت کشور حمل شده و فرآیند ترخیص و تخلیه آنها از 
امروز انجام می شود، انتظار می رود آثار اجرایی این اقدام به زودی در 

بازار کاالهای اساسی و ضروری مشاهد شود.
گفتنی اســت؛ عرضه کاالهای موضوع ایــن تصمیم )کنجاله، جو،   
ذرت و خوراک طیور( با هماهنگی وزارت جهاد کشــاورزی در سامانه 
بازارگاه انجام خواهد شد و تأمین و فروش ارز این کاالها توسط بانک 
مرکزی موجب کاهش تقاضا در سامانه نیما و افزایش تأمین ارز برای 

سایر تقاضاهای وارداتی خواهد شد.

نماگربازارسهام

ســخنگوی وزارت صمت گفت از ثبت ســفارش حــدود 40 هزار 
دستگاه برای واردات خودرو خبر داد.

به گزارش شــهرآرانیوز، امید قالیباف اظهار داشت: همه مجوز های 
الزم برای فروش و شماره گذاری خودرو های خارجی انجام شده است 
و اکنــون هیچ مانعی برای واردات، ترخیص، شــماره گذاری و فروش 

خودرو وجود ندارد.
وی ضمــن تاکید بر شــتاب گرفتــن واردات، بــه عرضه های زیاد 

خودرو های داخلی اشــاره کرد و گفت: در راســتای هدفگذاری انجام 
شــده وزارت صمت مبنی بر عرضه 900 هزار دستگاه خودرو در شش 
ماه آینده، طی روز های در پیش، مجموعا حدود 170 هزار دســتگاه 
خودرو تولید داخل توســط دو شرکت بزرگ خودروساز عرضه خواهد 
شد. مشــاور وزیر صمت به عرضه 4 هزار دســتگاه شاهین که امروز 
)یکشنبه( در بورس انجام شد اشاره کرد و گفت برای این تعداد عرضه 
فقط یک  هزار و 545 متقاضی وجود داشــت که توانســتند با همان 

قیمت پایه 304 میلیون تومان خودرو خریداری کنند.
قالیباف گفت: فشــار عرضه خودرو افزایــش خواهد یافت که قطعا 

موجب اشباع بازار و حذف تقاضای سرمایه ای خواهد شد.
ســخنگوی وزارت صمــت بیان داشــت: تا امروز حــدود 40 هزار 
ثبت ســفارش برای واردات خودرو انجام شــده است و اولین فروش 
خودرو های خارجــی در ماه جاری در تابلوی بورس کاال انجام خواهد 

شد.

آخرین خبر ها از عرضه خودرو های وارداتی در بورس کاال

 ثبت سفارش واردات خودرو به ۴۰هزار دستگاه رسید

در الیحــه بودجه 1402، درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش 
نفــت و فرآورده های نفتی تغییر چندانی نکرده اســت؛ بنابراین به نظر 

می رسد دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
بــه گزارش پایگاه خبــری »عصر خودرو« به نقل از ایســنا، یکی از 
نشانه های اصلی برای تغییر قیمت بنزین، درآمد دولت حاصل از فروش 
نفت و فرآورده های نفتی اســت که پیگیری های ایسنا از الیحه تصویب 
شده دولت برای سال آینده نشان می دهد این عدد در سال آینده تغییر 

محسوسی نداشته است.
بنابراین می تــوان نتیجه گرفت، دولت قصدی بــرای افزایش قیمت 

بنزین در سال 1402 ندارد.
گفتنی اســت؛ الیحه بودجه 1402 که در دولت تصویب شده است، 
پنجم دی ماه طی نامه ای رســمی به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده 
اســت که براســاس آن در صورت تصویب مجلس، قیمت بنزین ثابت 

می ماند.

الزم به ذکر اســت در جزییات منابــع بودجه دولت در الیحه 1401 
نیز واگذاری  دارایی های ســرمایه ای حدود 408 هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی شــده بود که نسبت به 395 هزار میلیارد تومان بودجه سال 

گذشته حدود 13 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
این در حالی است که در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای 381 
هزار میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های 

نفتی است.

ناترازی در تولید و مصــرف گاز وزارت نفت را وادار به اجرای طرح های 
مدیریت مصرف کرده، در این راســتا پــاداش خوش مصرفی نیز تعریف 
شــده، آنطور که وزیــر نفت اعالم کرده هر کدام از مشــترکان حوزه گاز 
یک درصد کاهش مصرف داشــته باشند، ســه درصد تخفیف در هزینه 
مصرف گاز دریافت می کنند. به گزارش ایســنا، در حال حاضر مصرف گاز 
در بخــش خانگی و تجاری 60 میلیون مترمکعــب در روز، معادل 2 فاز 
پارس جنوبی نسبت به پارسال افزایش یافته، در روز جمعه باوجود تعطیلی 
766 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شده که رقم باالیی 
بوده، از این میزان 592 میلیون مترمکعب، در بخش خانگی، تجاری، 90 
میلیون مترمکعب صنایع غیرعمده و صنایع عمده و 84 میلیون مترمکعب 

نیروگاه ها مصرف شده است.
مقدار گاز مصرفی بخش خانگی نســبت به زمان مشــابه پارسال بیش 
از 20 میلیون مترمکعب افزایش یافته و این در حالی اســت که مجموع 
گاز انتقالی به خطوط سراسری شامل مصارف بخش های مختلف، سوخت 

ایستگاه ها و صادرات هم 848 میلیون مترمکعب بوده است.
200 میلیون متر مکعب ناترازی در حوزه گاز

با توجه به عرضه و تولید گاز در فصل ســرد ســال حدود 200 میلیون 
متر مکعــب ناترازی در حوزه گاز وجــود دارد. آنطور که وزیر نفت اعالم 
کرده در ســال 1400 این ناترازی حدود 240 میلیون مترمکعب بود و به 

دلیل موضوعات پیش آمده واردات گاز از ترکمنستان نداشتیم. همچنین 
در شــروع کار دولت ســیزدهم حدود 4000 تانکر از چرخه حمل تانکر 
سوخت برای نیروگاه ها خارج شــده بود، در سال گذشته و در بدو شروع 
فعالیت وزارت نفت دولت جدید، توانستیم با تعمیرات و تامین تجهیزات 
موردنیاز پاالیشگاه ها، خطوط انتقال گاز، تولید حداکثری گاز را رقم بزنیم 
بــه گونه ای که حدود 705 میلیون مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی 
برای نخســتین بار برداشت شد. در سال گذشــته و با افزایش تولید گاز 
حدود 25 میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شد. در حوزه تقاضا 
نیز مدیریت و بهینه ســازی را در دستور کار قرار دادیم، همچنین مبحث 
19 مصوب شــد و موضوع تعرفه مشترکین پرمصرف در دولت تصویب و 

اجرا شد.
برنامه ها و طرح های ویژه وزارت نفت برای بهینه سازی مصرف انرژی

وی بــا بیان اینکــه روزانه نزدیک به 630 میلیــون متر مکعب گاز در 
بخش های خانگی و تجاری و صنایع غیرعمده مصرف می شــود، گفت: به 
عقیده ما بخشــی از این رقم بهینه مصرف نمی شود و این در حالی است 
که قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد. امیدواریم با طرح ها و برنامه ها 
و پیشنهادهایی که وزارت نفت ارائه کرده است، همچنین با دریافت مجوز 
از دولت و مجلس شــورای اسالمی انگیزه دوچندان برای سرمایه گذاران و 

مشترکان در طرح های بهینه سازی مصرف سوخت ایجاد شود.

اوجی طرح وزارت نفت برای مشــترکان خوش مصــرف را بازگو کرد و 
گفت: هر کدام از مشــترکان حوزه گاز یک درصد کاهش مصرف داشته 
باشند، سه درصد تخفیف در هزینه مصرف گاز دریافت می کنند که برنامه  

داریم این مقدار تخفیف تا پایان ماه به حساب مشترکان گاز واریز شود.
امسال برای مشترکانی که در سقف الگوی مصرف هستند که 60 تا 70 
درصد مشــترکان را شامل می شوند هیچ گونه افزایش قیمتی دیده نشده، 
فقط برای مشترکان پرمصرفی که سقف الگوی مصرف را رعایت نمی کنند 
افزایش قیمت گاز دیده شــده است. براساس مصوبه دولت سه پلکان اول 
مصــرف در همه اقلیم ها بدون تغییر باقی مانده و این یک تشــویق برای 

مشترکانی است که در حد متعارف گاز مصرف می کنند.
 پلکان چهارم تا ششم 30 درصد تعرفه آنها نسبت به دوره پیش افزایش 
یافته، پلکان هفتم تا دهم 50 درصد و پلکان یازدهم و دوازدهم که بسیار 
پرمصرف هســتند با قیمت ثابت 5 تا 6 هزار تومان محاســبه می شــود. 
رایگان شــدن گازبهای مشترکان کم مصرفی که زیر پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی هستند از محل افزایش قیمت های مشترکان پرمصرف است 
و مشترکانی که از پلکان ششم به بعد 80 درصد مصرف پارسال را بیشتر 
مصرف کنند، یعنی دوره متناظر ســال گذشــته اش 80 درصد بیشتر از 
مصرف داشته باشد قیمت تعرفه ای که برای آنها محاسبه می شود دو پله 

باالتر خواهد بود.

سال آینده افزایش قیمت بنزین نداریم

هر یک درصد صرفه جویی، سه درصد تخفیف!
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نویسنده: علی آل علی
تولید محتوای آنالین چند سالی هست تبدیل به یکی از معیارهای 
کلیدی برای قضاوت درباره برندها شــده اســت. کســب و کارهایی 
که خودشــان را یک ســر و گردن باالتر از رقبا می دانند، همیشه به 
اوضاع شــان در شــبکه های اجتماعی و وبالگ های پر و پیمان افتخار 
می کنند. از آن طرف مشتریان هم اول از همه سراغ برندهایی می روند 
که در حوزه تولید محتوا دســتی بر آتش داشــته باشــند. اینطوری 
حداقل خیال آدم راحت اســت که سر و کارش با برندی مدرن است؛ 

نه یک نمونه از مد افتاده!
اگــر قبال یک یا دو تا بازاریاب بــه تنهایی کار تولید محتوا و تعامل 
با مشــتریان را برعهده داشــتند، حاال دیگر ماجــرا کامال فرق کرده 
اســت. هرچه باشد ما در دنیایی زندگی می کنیم که زیر و بمش کامال 
تخصصی شده و جایی برای انجام چند کار کنار هم نیست. حاال به این 
مسئله انتظارات باالی مشتریان از برندها در زمینه تولید محتوا را هم 
اضافه کنید. آن وقت یک چالش تمام عیار جلوی روی  تان خواهد بود. 
البته مگر اینکه یک مدیر محتوای کاردرســت در کنار تیم تان داشته 

باشید. ماجرا آنطور که فکر می کردید پیش نرفت، نه؟
مدیر محتوا )همان Content Manager( از آن دسته شغل هایی 
اســت که تا یک دهه قبل حتی وجود هم نداشــت. اگرچه این روزها 
بازاریابی دیجیتال حسابی طرفدار دارد اما هنوز هم هستند کارآفرینی 
که اســم مدیر محتوا هم به گوش شان نخورده باشد. به همین خاطر 
ما در این مقاله سراغ شغل مدیر محتوا رفته ایم تا یکبار برای همیشه 
شــما را با آن آشــنا کنیم. البته کار ما به یک تعریف ســاده خالصه 
نمی شــود. در عوض مهمترین وظایف یک مدیر محتوای کاردرست را 
نیز به اتفاق شــما بررســی خواهیم کرد. اگر شما هم دوست دارید با 
حوزه کاری جدید در دنیای کســب و کار آشنا شوید، هرگز این مقاله 

را از دست ندهید. 
مدیر محتوا چه کاری انجام می دهد؟

این روزها تب تولید محتوا حســابی داغ شــده و کلی مقاله درباره 
مدیران محتوا در گوگل به چشــم می خورد. شاید پیش خودتان فکر 
کنید با این حســاب یادگیــری مدیریت محتوا کار چندان ســختی 
نخواهد بود. در این صورت باید بگوییم خیلی خوش خیال هســتید؛ 
چراکــه اغلب محتــوای مربوط به ایــن حوزه فقط یکســری نکات 
کلیشــه ای را سرهم کرده و دســت آخر بدون هیچ تعریف دقیقی از 
یک مدیر محتوای درست و حسابی شما را سرگردان می کنند. اینطور 
وقت ها آدم بیشــتر از اینکه نکاتی کلیدی دستگیرش شود، احساسی 

شبیه به آلیس در سرزمین عجایب خواهد داشت. 
ما برای اینکه بیشــتر از این شــما را گیج نکنیم، کارمان را با یک 
تعریف دقیق از مدیر محتوا شــروع کرده ایم. مدیر محتوا در وهله اول 
کســی است که سال های سال در زمینه تولید محتوا کار کرده و انواع 
اســتراتژی های این حوزه را مثل کف دست بلد است. البته این تمام 
پیش نیازهای یک مدیر محتوای خوب نیست؛ چراکه قهرمان قصه مان 
باید نظارت بر کار تیم بازاریابی و اصالح اشــتباهات رایج در این حوزه 
را نیز یاد گرفته باشد. پس تا اینجای کار ما با یک بازاریاب حرفه ای رو 
به رو هســتیم که عالوه بر چند سال تجربه کار دارای مهارت ویرایش 
محتوا هم هست. حاال می توانیم به مهمترین وظیفه مدیر محتوا یعنی 

طراحی استراتژی محتوا بپردازیم. 
این روزها تولید محتوا کار ســاده ای نیست. عالوه بر یک ایده درجه 
یک بایــد از بین فرمت های مختلف، الگوهایــی گوناگون و همچنین 
روش هــای پروموت کردن محتوا دســت به انتخــاب بزنیم. این کار 
معمــوال در حیطه وظایف یک مدیر محتوا قــرار می گیرد. از آنجایی 
که او تجربه و مهــارت الزم در زمینه کار با الگوهای مختلف را دارد، 
طراحی سیر تا پیاز استراتژی محتوا راست کارش خواهد بود. اگر شما 
هــم تا حاال عملکرد عالی برندهــای بزرگ در زمینه تولید محتوا را با 
تعجب نگاه می کردید، حاال دیگر می دانید همه چیز زیر ســر مدیران 

محتواست؛ نه کسی دیگر!
وظایــف اصلــی مدیر محتــوا: به وقت آشــنایی دقیق با شــغلی 

دوست داشتنی
اگر همین حاال از مردم دنیا درباره شغل مدیریت سوال کنید، کمتر 
کسی است که دست رد به آن بزند. شاید فکر کنید این نکته شجاعت 
مردم در امتحــان موقعیت های کاری متفاوت را نشــان می دهد، اما 
اصل ماجرا طور دیگری اســت. باور کنید یا نه، برای اغلب مردم دنیا 

مدیریت به معنای پشــت میز نشینی و مسئولیت های بی نهایت اندک 
است. درست به همین خاطر همه آرزوی مدیر شدن، بدون حتی یک 
روز تــالش برای یادگیری مهارت های مــورد نیاز را دارند؛ همین قدر 

عجیب و باورنکردنی.
مــا در این بخش قصد داریم وظایف اصلــی یک مدیر محتوا را زیر 
ذره بین ببریم. اینطوری شما با آگاهی دقیق از وظایف مدیریتی وارد 
این حوزه شده و بی گدار به آب نخواهید زد. یادتان باشد اگر بازاریاب 
خوبی هستید، دلیل نمی شود حتما مدیر محتوای کاربلدی هم از آب 
دربیایید. پس تا آخر این بخش با ما همراه باشید تا اطالعات تان درباره 
مدیریت محتوا بیشتر شود. آن وقت می توانید با چشم هایی باز درباره 

آینده کاری تان تصمیم بگیرید. 
همکاری نزدیک با تیم فروش، هیأت مدیره و بازاریابی

یک ســرمربی فوتبال را در نظر بگیرید که تازه اولین روزش در تیم 
جدید را شــروع کرده اســت. احتماال اگر پای قراردادی بزرگ وسط 
باشد، سرمربی قصه مان تا هفته ها بابت کار جدیدش خوشحال خواهد 
بود. با این حال بعد از گذشت چند هفته باید ارتباط خوبی با بازیکنان 
و اعضای کادر فنی برقرار کند. هرچه باشــد مربی مســئول اصلی برد 
و باخت هاســت. از طرفی طرفداران و مدیران باشگاه هم آنقدر که از 
ســرمربی انتظار موفقیت دارند، پــای بازیکنان یا بقیه کادر فنی را به 
ماجــرا باز نمی کنند. بنابراین یک همکاری نزدیک میان ســرمربی و 
تمام اعضای تیــم ضروری خواهد بود. چنیــن وضعیتی درباره مدیر 
محتــوا هم مصداق دارد. شــما به عنوان یک مدیــر محتوا انتظارات 
زیادی را روی دوش تان احساس خواهید کرد. بنابراین اگر خیلی زود 
روابط تــان را با تیم فروش، هیأت مدیره و بازاریابی بهبود نبخشــید، 

کاله تان پس معرکه خواهد بود. 
شــاید فکر کنید بهبــود ارتباط با دیگران در شــرکت یک توصیه 
عمومی اســت، اما تاکید ما بر روی مدیران باالدســتی و تیم فروش 
و بازاریابی الکی نیســت. طراحی استراتژی تولید محتوا کاری نیست 
که شــما به تنهایی انجام داده و بعد هم انتظار داشته باشید تک تک 
اعضای شــرکت دنبال تان راه بیفتند. به همیــن خاطر نظرخواهی از 
اعضای شرکت و ارتباط مناسب با آنها برای جلب رضایت شان ضروری 
خواهد بود. اینطوری دیگر موقع اجرای اســتراتژی با هزار و یک بهانه 
مختلف رو به رو نخواهید شــد. پس منتظر چه هســتید؟ همین حاال 
دســت به کار شــده و اوضاع ارتباط تان با بخش های مختلف شرکت 
را بهبود ببخشــید. اینطوری شــانس بیشــتری برای تبدیل شدن به 

قهرمانی افسانه ای در حوزه مدیریت محتوا خواهید داشت. 
برنامه ریزی برای تقویم محتوا

برند شما چه محتوایی قرار اســت تولید کند؟ این سوالی است که 
خیلــی از بازاریاب ها تا چند لحظه قبل از شــروع تولید محتوا حتی 
بدان فکر هم نمی کنند، چه برســد به اینکه جواب مشخصی هم برای 
آن داشــته باشند. با این حســاب تعجبی ندارد اغلب محتوایی که در 
اینســتاگرام یا بقیه شبکه های اجتماعی به پست آدم می خورد، کامال 
به درد نخور باشــد. از طرف دیگر، وقتی یک چنین مشــکل بزرگی 
پیــش پای برندها قرار دارد، مدیر محتوا باید آســتین ها را باال زده و 

وارد گود شود. 
اگر شما هنوز تکلیف تان با تولید محتوا مشخص نیست، یک تقویم 
محتوا حســابی کارتان را راحت خواهد کرد. شــما در این تقویم باید 
زمان مناسب برای انتشار محتوا و از همه مهمتر فرمت های دلخواه تان 
را مشــخص کنید. مثال اینکه در طول هفته چند تا محتوای ویدئویی 
و چند تا متنی آپلود کنید، در قالب چنین تقویمی مشخص می شود. 
آن وقت می توانید با خیال راحت ســراغ هیأت مدیره رفته و از تحول 

اساسی در نحوه تولید محتوای برند حرف بزنید. 
این روزها کلی ابزار مختلف برای طراحی یک تقویم محتوای درجه 
یک دم دســت مدیران محتوا قرار دارد. با این حال پیشنهاد اصلی ما 

اســتفاده از تقویم گوگل )Google Calendar( است. اگرچه این 
تقویم به طور طبیعی برای اســتفاده روزمره کاربران طراحی شده، اما 
امکانات ویرایشــی اش حســابی به درد بازاریاب ها می خورد. اینطوری 
شما می توانید به سلیقه خودتان از این تقویم ساده یک تقویم محتوای 

درجه یک بسازید؛ به همین سادگی.
بعد از اینکه تکلیف تان با تقویم محتوا روشن شد، باید به فکر تقویم 
ویرایشی نیز باشــید. امیدوارم این مفاهیم شبیه به هم شما را خیلی 
گیج نکند؛ چراکه ماجرا آنقدرها پیچیده نیســت. تقویم ویرایشــی به 
انتخاب روزهایی مشــخص برای ویرایش محتوای آماده آپلود اشــاره 
دارد. اینطوری دیگر مــو الی درز محتوای تان نرفته و با خیال راحت 
امکان بهبود اوضاع تان در بازار را خواهید داشــت. یادتان باشــد اگر 
محتوای شــما ایرادات واضحی داشــته باشــد، نه تنها مشــتریان از 
دســت تان کالفه می شوند، بلکه پیش تیم مدیریت نیز سکه یک پول 
خواهید شــد. پس شش دانگ حواس تان را جمع کنید تا یک وقت با 

ایرادی کوچک در محتوا همه اعتبارتان به باد نرود.
تولید و ویرایش محتوای وبالگی

به نظرتان عمر وبالگ ها دیگر به ســر رسیده؟ اگر جواب تان به این 
سوال مثبت اســت، احتماال خیلی وقت است از ترندهای حوزه تولید 
محتــوا بی خبر بوده ایــد. چراکه این روزها وبالگ ها نه تنها حســابی 
محبوب هســتند، بلکه شرط اســتخدام در بعضی از برندها آشنایی با 
تولید محتوا در وبالگ هاست. به همین خاطر یک مدیر محتوا باید کار 

با وبالگ و تولید محتوا برای آن را فوت آب باشد. 
خیلی از بازاریاب ها فکر می کنند وبالگ ها ســاختار ساده ای دارند و 
همین که هــر چند هفته یکبار مقاله ای کوتاه در آن بارگذاری کنند، 
کافــی خواهد بود. اگر نظر ما را بخواهید، تولید محتوا در وبالگ حتی 
از کار با ســفینه های فضایی شاتل هم سخت تر است؛ چراکه ترافیک 
وبالگ ها تماما مربوط به کاربرانی اســت که هم اطالعات باالیی دارند 
هم اینکه سلیقه شــان حسابی پیچیده است. اجازه دهید قبل از اینکه 
حسابی گیج تان کنیم، یک مثال دم دستی بزنیم. فرض کنید شما یک 
تعمیرگاه بزرگ اتومبیل دارید. اگر به سرتان بزند برای این تعمیرگاه 
وبالگــی فعال طراحی کنید، احتماال کســانی ســراغ آن می روند که 
آشنایی نســبتا زیادی با دنیای خودرو داشته باشند. این یعنی آپلود 
محتــوای عادی در وبالگ اصال جواب نمی دهد. در عوض باید ســراغ 

محتوایی تخصصی بروید تا همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. 
بهینه سازی محتوا )سئو(

بهترین محتوای بازاریابی هم تا وقتی به دســت مخاطب درســت 
نرســد، هیچ فایده ای به حال یک کسب و کار ندارد. به همین خاطر 
مهارت باال در زمینه تولید محتوا به تنهایی از شــما یک مدیر محتوا 
نمی ســازد. آشــنایی با الگوریتم موتورهای جســت وجو یکی دیگر از 
مهارت هایی است که برای انجام درست وظایف در حوزه تولید محتوا 

بدان نیاز خواهید داشت. 
شــاید فکر کنید ما در این بخش قصد داریم شما را به یادگیری کار 
با گوگل آنالیتیکس یا سایر نرم افزارهای پیچیده مجبور کنیم. در این 
صورت باید کمی خیال تان را راحت کنیم؛ چراکه ســئو محتوا بدون 
این ابزارهای فوق حرفه ای هم امکان پذیر اســت. کافی است سری به 
گــوگل ترندز بزنید تا کلی از ترندهای جدیــد را پیدا کنید. آن وقت 
کافی اســت از این ترندها برای تولید محتوا اســتفاده کنید. آن وقت 
به طــور خودکار الگوریتم گوگل محتوای تان را در رتبه های بهتر قرار 

می دهد. 
یادتان باشد بخشــی از فرآیند بهینه ســازی محتوا مربوط به درج 
تبلیغات در گوگل اســت. این روزها خیلــی از نتایجی که در ابتدای 
صفحه برای کاربران نمایش داده می شــود، در واقع حاصل همکاری 
تبلیغاتی گوگل و برندهای مختلف اســت. پس بــه عنوان یک مدیر 

محتوا بد نیست گاهی اوقات این نکته را نیز مدنظر داشته باشید. 

صرف نظر از بحث کلیدواژه ها، مدیر محتوا باید حواسش به کیفیت 
تصاویر و اندازه شان نیز باشد. بی شک مقاله وبالگی شما با یک تصویر 
بی کیفیــت چنگی به دل نخواهد زد. به همین خاطر مدیریت کیفیت 
تصاویــر و در صورت نیاز تعویض تصویر ابتدایی با نمونه ای بهتر امری 
ضروری خواهد بود. این وسط اگر حواس تان به سایر تصاویر هم باشد، 

دیگر مو الی درز کارتان نمی رود. 
آپدیت محتوای قدیمی

تولید محتوای دســت اول و تازه همیشــه ارزان نیســت. همکاری 
بــا بازاریاب های حرفه ای بودجه زیادی از شــرکت ها می گیرد و همه 
مدیــران حاضر به پرداخت حقوق های این چنینی نیســتند. به همین 
خاطر آپدیت محتوای قدیمی ارزش خاصی دارد. حاال اگر این وســط 
شــما بلد باشید چطور از دل محتوایی که سال ها قبل آپلود شده، یک 
محتــوای تازه دربیاورید، یکی از مهمتریــن وظایف مدیر محتوا را به 

خوبی انجام خواهید داد. 
اغلب کسب و کارها در شــبکه های اجتماعی، سایت یا وبالگ شان 
کلی محتوای قدیمی دارند که همینطوری یک گوشه خاک می خورد. 
شــاید فکر کنید این مدل محتواها دیگر به هیــچ دردی نمی خورد، 
اما کافی است اطالعات مورد اســتفاده در آنها را آپدیت کنید تا یک 
محتوای کامال نو داشــته باشــید. اینطوری هم هزینه تولید محتوا را 
کاهش می دهید، هم دیگر الزم نیســت دائمــا دغدغه تولید محتوای 

تازه داشته باشید. 
اگر تولید محتوای تازه را کنار بگذاریم، یکی دیگر از بحث های مهم 
مربوط به تبدیل انواع محتوا به هم اســت. مثال اگر شــما هفته قبل 
ویدئویی آموزشــی در یوتیوب آپلود کرده اید، نباید همینطور ساده از 
کنارش بگذرید. در عوض تبدیل محتوای ویدئویی به یک پســت ایده 
آل در توئیتر یا اینســتاگرام ایده بهتری خواهد بود. اینطوری شما با 
یک تیر دو نشان می زنید. هم در یوتیوب فعالیت خوبی داشته اید، هم 
اینکه کاربران بیشتری در بقیه شبکه های اجتماعی را جذب می کنید. 
با این حســاب اصال جای تعجب ندارد که شــرکت ها بازاریاب هایی با 

چنین توانایی را روی هوا استخدام می کنند. 
تجزیه و تحلیل اوضاع بازاریابی

تولید محتوا در نهایت برای کمک به فروش بیشتر یا معرفی برند به 
تعداد هرچه بیشتر مشــتریان صورت می گیرد. بنابراین اگر به عنوان 
مدیر محتوا موفقیتی در این زمینه کسب نکنید، کاله تان پس معرکه 
خواهد بود. حاال که کلــی درباره مدیر محتوا و وظایفش حرف زدیم، 
باید به مهمترین مورد نیز اشاره کنیم. تجزیه و تحلیل اوضاع بازاریابی 
برند مهمترین مسئولیتی است که مدیر محتوا باید در آن خبره باشد. 
تمام تالش های شــما در زمینه ســاماندهی اوضاع شرکت در فضای 
دیجیتال بدون سند و مدرک ارزشی نخواهد داشت. درست در همین 
شــرایط گزارش های دقیق درباره اوضاع شــرکت شــما را تبدیل به 

مدیری حرفه ای خواهد کرد. 
اگر تا حاال گزارشــی مثل مــوارد باال تهیه نکرده اید، الزم نیســت 
اســترس بگیرید. فقط بایــد مواردی نظیر ترافیک ســایت، تغییرات 
مربــوط بــه فالوورهای برند در شــبکه های اجتماعــی و نرخ تعامل 
کاربران با محتوای تان را به طور کامل بررســی کنید. بعد هم ســراغ 
تاثیــر اقدامات تان بر روی میزان فروش برنــد رفته و همه چیز را به 
خوبی و خوشــی تمام کنید. اینطوری هم یــک گزارش عالی جلوی 
هیأت مدیره می گذارید، هم اینکه نقاط قوت و ضعف اســتراتژی تان 

مشخص خواهد شد. 
منابع:

https://www.impactplus.com/blog/content-
manager-duties
https://www.careerexplorer.com/careers/content-
/manager

آشنایی با نسل جدید مشاغل مدیریتی

مدیر محتوا )Content Manager( کیست و چه وظایفی دارد؟ 

دوشنبه
19 دی 1401

شماره 2166



7ایران زمـــین www.forsatnet.ir7تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

خیز پاالیشگاه آبادان برای افزایش ظرفیت به نیم میلیون بشکه تولیدات نفتی
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل پاالیشگاه آبادان از افزایش ظرفیت به 
حدود ۵۲۰ هزار بشکه نفت و فراورده های نفتی در پی اقدامات انجام شده در 

راستای نوسازی و فعال سازی فاز دوم و چهارم این پاالیشگاه خبر داد. 
از ســال ۱۲۸۹ که ایده ساخت نخســتین پاالیشگاه کشور در آبادان توسط 
شرکت نفت ایران و انگلستان اجرایی شد بیشتر از ۱۱۰ سال می گذرد اما این 
پاالیشگاه حاال با ظرفیت اسمی ۴۰۰ هزار بشکه، در شرایط تحریمی سیاست 

نوسازی و توسعه را در پیش گرفته است.  
حکیم قیم مدیر عامل این پاالیشــگاه تاکید کرد هم راستا با سیاست های 

دولت ســیزدهم، به حداقل رســاندن خام فروشی و اســتفاده حداکثری از نفت خام و پاالیش آن اولویت اصلی است. نوسازی واحدهای 
تقطیر ۷۰، ۷۵ و ۸۰، افزایش ظرفیت ۳۰ هزار بشــکه ایی واحد ۱۰۰ ، احداث واحد وکیوم باتوم فاز یک با ظرفیت ۷۰ هزار بشــکه که 
تامین کننده خوراک دیگر پاالیشگاه هاست و همچنین بهره برداری از واحد ارتقای کیفیت بنزین فاز ۳ این پاالیشگاه که ۴۵ هزار بشکه 
محصوالت جانبی از جمله ال.پی.جی و گازویل تولید می کند و واحد الکیالسیون که تولید کننده بنزین سبز با اکتان باالی ۱۵۰ است، 

نمونه اقداماتیست که در سال اخیر و در شرایط تحریمی با وجود وقفه چند ساله به ثمر رسید.

چهارمین نمایشگاه حراست ،امنیت وفناوری اطالعات درعسلویه برگزار شد 
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: با حضور معاون وزیر و رئیس 
ســازمان فناوری اطالعات ایران چهارمین نمایشگاه حراست ، امنیت 
وفنــاوری اطالعات و دومین نمایشــگاه hse پارس به مدت ســه روز 
درعســلویه افتتاح وبه کار خود پایان داد. رئیــس پارک علم وفناوری 
خلیج فارس دراین آئین برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی  حراست 
امنیت وفناوری اطالعات را منحصربه فرد در کشــور ودرحوزه صنعت 

نفت وپتروشیمی ذکر کرد.
ابوالحسن رزمی نیا افزود: شرکتهایی که دراین نمایشگاه حضور دارند 
پیشگامان وفناورانی هستند که موفق شدند بسیاری از محصوالت را که 

قبال ازخارج وارد می شــدند امروز به اتکاء دانش فنی درونی درکشور تولید نمایند.  وی با بیان اینکه ما از دنیای اطالعات 
درحال عبور هستیم اظهار داشت : امروز شاهد افتخارات و دستاوردهای خالقانه فناوران سراسر کشور درچهارمین نمایشگاه 
حراست ،امنیت وفناوری اطالعات هستیم . رزمی نیا تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه امروز شاید یک نمایشگاه فصلی وموسمی 
باشد اما مجموعه پارس جنوبی یک نمایشگاه دائمی از انواع فناوری هاست که هرکدام از پتروشیمی ها وفازهای پاالیشگاهی 

دایره ای از انواع تکنولوژی های پیشرفته است .
معاون وزیر ورئیس سازمان فناوری اطالعات ایران نیز گفت : برگزاری چهارمین دوره از نمایشگاه نشان از عملکرد مثبت وقابل 
قبول صنعتی آن دارد . خوانساری اظهارداشت : با اقدامات خوب وموثرسازمان منطقه ویژه انرژی پارس وگستره تولیدات داخل 
پارک علم وفناوری خلیج فارس و عزم مدیران منطقه  الگو سازی مناسبی درکشور شکل خواهدگرفت که نقش مهمی در 
بازارســازی تولیدات داخلی دارد . معاون وزیر ورئیس سازمان فناوری اطالعات ایران ادامه داد: با استفاده از دانش و فناوری 

های روز دنیا  و سرعت رشد فناوری ها شاهد نوآوری های بسیاری درعرصه صنعت خواهیم بود.  

رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( اراک خبر داد:
کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی در ارزیابی وزارت بهداشت توسط 

بیمارستان امام خمینی )ره( اراک
اراک- خبرنگار فرصت امروز: رئیس بیمارســتان امام خمینی )ره( 
اراک از کسب رتبه درجه یک توسط این مرکز در فرایند ارزیابی اعتبار بخشی 

بیمارستان های کشور که توسط وزارت بهداشت صورت می پذیرد خبر داد.
اراک- فرناز امیدی:  به گزارش روابط عمومی بیمارســتان امام خمینی)ره( 
اراک، دکتر اسماعیلی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ گفت : طبق اعالم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با انتشار کارنامه اعتبار بخشی بیمارستان 
های ایران، در ارزیابی اعتبار بخشی ملی بیمارستان های کشور در سال ۱۴۰۱ 
که با حضور بازرسان و ارزیابان وزارت بهداشت از بیمارستان امام خمینی )ره( 

صورت گرفت، این بیمارســتان برای پنجمین مرتبه متوالی مفتخر به کسب رتبه یک اعتبار بخشــی گردید. وی در ادامه افزود : وزارت 
بهداشت بر مبنای ۱۱۰ سنجه استاندارد و ۵۱۴ شاخص همچون، مجهز بودن بخش های مختلف بیمارستانی، بکارگیری نیروهای کارآمد 
و مجرب، خدمات دهی ،ایمنی بیمار،کیفیت خدمات بالینی وتجهیزات به روز  و... اقدام به ارزیابی بیمارستان ها در راستای ارائه این اعتبار 
بخشی می کند. در پایان دکتر اسماعیلی ضمن تبریک و تهنیت به جهت کسب این افتخار و مباهات به، پزشکان و کارکنان و همچنین 
بیمه شدگان،بازنشستگان و مراجعین محترم به بیمارستان گفت : بدون شک تالش های شبانه روزی تمامی پزشکان و کارکنان محترم 
و دلسوز بیمارستان در چند سال اخیر موجب کسب این موفقیت شده است، امیدواریم این راه پر افتخار همچنان ادامه دار بوده و روز به 

روز بر موفقیت های بیمارستان افزوده گردد.

تمام سوخت نیروگاه شهید رجایی مازوت نیست برای زمستان چاره ای جز 
استفاده از مازوت نداریم

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین 
گفت: ســوخت مازوت استهالک، زمان و هزینه های تعمیرات را افزایش داده و 
عمر قطعات در بویلرها را به یک ســوم کاهش می دهد اما به رغم میل باطنی 
در زمستان مجبور به مصرف مازوت هستیم؛ البته نکته مهم این است که این 
ســوخت تنها در چهار واحد نیروگاه مصرف می شود و سوخت تمام نیروگاه را 

تشکیل نمی دهد.
ابوالفضل موتابها در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به سوخت مورد 
استفاده و آالینده های حاصل از فعالیت نیروگاه گفت: نیروگاه ۱۳ واحد دارد که 

چهار واحد بخاری آن از اتوبان قابل مشاهده است و در فصل زمستان دود زیادی از آن مشاهده می شود؛ این چهار واحد با تولید یک هزار 
مگاوات انرژی الکتریکی ۵۰ درصد توان نیروگاه را تشکیل می دهد و دو نوع سوخت در آن مورد استفاده قرار می گیرد

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی ادامه داد: گاز سوخت اصلی این واحدها است اما در فصل زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی 
و افت فشــار، در این چهار واحد از ســوخت نفت کوره و یا همان مازوت استفاده می شود. وی عنوان کرد: ۵۰ درصد توان نیروگاه، سیکل 
ترکیبی است که از واحدهای گازی و بخاری تشکیل شده و سوخت اصلی این واحدها گاز طبیعی و سوخت جایگزین هم گازوئیل است 
و در این بخش به هیچ وجه از مازوت استفاده نمی شود. این مسئول اظهار کرد: براساس بررسی های انجام شده سهم آالیندگی نیروگاه در 

استان کمتر از ده درصد است.
برای تعمیرات نیروگاه به خودکفایی رســیدیم وی در ادامه با اشاره به روند تعمیرات گفت: نیروگاه شهید رجایی با تولید ۱۲ میلیارد 

کیلووات ساعت انرژی الکتریکی دومین نیروگاه بزرگ کشور بوده و ۳.۵ درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور را تامین می کند.
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین ادامه داد: برای حداکثر آمادگی تولید برق و عبور موفق از پیک تابستان که از ابتدای خرداد آغاز و 
تا پایان شهریور به طول می انجامد، در هر سال ۱۷ برنامه تعمیراتی در نیروگاه انجام می شود که از مهر ماه آغاز شده و تا اردیبهشت ماه سال 
آینده ادامه خواهد داشت. وی درباره قطعات مورد نیاز تعمیرات عنوان کرد: ۹۰ درصد قطعاتی که قطعا باید تعویض شوند مکانیکی هستند 
و عمده آن در داخل کشور و خود نیروگاه ساخته شده و یا بازسازی می شود. این مسئول ادامه داد: در قطعات الکتریکی و ابزار دقیق هم 
اقدامات خوبی صورت گرفته و درحالی که سه دهه از تاسیس نیروگاه می گذرد به خود کفایی رسیده و مشکل خاصی در خصوص تعمیرات 
نداریم. مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی تاکید کرد: امیدواریم همانطور که مردم در تابستان مصرف برق را مدیریت کردند در مصرف گاز 

هم مدیریت داشته باشند تا سوخت گاز به نیروگاه هم تخصیص پیدا کند و در واقع تنها خواسته ما از مردم مصرف بهینه انرژی است.

طرح کشوری کارزار واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در اتباع خارجی 
اسالمشــهر - سحر عمروانی : باتوجه به ابتالی بیش از ۲۰۰ تن از اتباع ایرانی و غیر ایرانی  به بیماری سرخک بعد از طغیان این 
بیماری در سال جاری در کشور افغانستان و به دلیل مورد تهدید قرار گرفتن دستاورد ارزشمند حذف سرخک در کشور، ضعف پوشش 
واکسیناسیون در کشور همسایه و پایین بودن پوشش واکسیناسیون کودکان غیرایرانی در مطالعات انجام شده در سال های اخیر نسبت به 
کودکان ایرانی   موجب پرخطر بودن این گروه از نظر طغیان بیماریهای غیرقابل پیشگیری با واکسن بویژه سرخک و فلج اطفال شده است. 
همچنین نظر به افزایش موارد بیماری سل در جمعیت غیرایرانی ، نگرانی از وضعیت بیماری سل و شواهدی از تاثیر منفی همجواری با 
کشورهای با شیوع باالی سل و نیز تغییر پروفایل بهداشتی مهاجرین افغانستانی و ... کارزار واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در اتباع 

غیرایرانی با مشتیبانی کمیساریای عالی پناهندگان در کشور عنوان و اجرای آن از ۱۰ دی ماه آغاز شده است .
 عملیات واکسیناسیون تکمیلی سرخک و پولیو برای کودکان زیر ۱۵ سال ، تجویز مگادوز ویتامین A در کودکان زیر ۵ سال و بیماریابی 
سل در تمامی اتباع باالی ۱۲ سال اجرایی می شود . با تشکیل تیم های سالمت در تمام مراکز خدمات جامع سالمت، پایگاه بهداشت و 

خانه های بهداشت در سطح شهرستان اسالمشهر  ، این طرح همزمان در این شهرستان آغاز شده است.
اطالع رسانی در خصوص شرکت گروه هدف برنامه در این کارزار از اهمیت باالیی برخوردار است و داوطلبین سالمت اتباع نیز با مشارکت 

در اجرای طرح به عنوان یکی از پتانسیل و ظرفیت های مهم در دستور کار قرار گرفته است .

تبریز- خبرنگار فرصت امروز: انجمن صنفی دفاتر نمایندگی 
روزنامه های سراسری اســتان آذربایجان شرقی برای قبول عضویت از 

اعضای جدید، فراخوانی را منتشر کرد.
رئیس این انجمن بــا اعالم این خبر گفت: به منظور تحقق تکالیف 
اساسنامه انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری، موضوع 

پذیرش اعضای جدید در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته است.
اسد فالح با اعالم اینکه سرپرستان جراید کشوری بیشترین جمعیت 
رســانه ای استان آذربایجان شرقی را شــامل می شوند، اظهار کرد: تا 
پیش از این و علیرغم پرتعداد بودن فعاالن این رسته رسانه ای، حمایت 
های مورد انتظاری را شاهد نبودیم اما متعاقب تشکیل انجمن در این 
حوزه تخصصی مطبوعاتی، امکان بیان ظرفیت ها و واقعیات کارکردی 
همکاران اســتانی در کســوت مدیران دفاتر نمایندگــی روزنامه های 
سراسری مهیا شده اســت. فالح به نقش مهم روزنامه های سراسری 
در پرداخت و انعکاس اخبار اســتانی اشــاره کرد و افزود: بازتاب اخبار 
فعالیت های استان از طریق رسانه های مکتوب کثیراالنتشار کشوری، 
عالوه بر ایفای مسوولیت و رسالت اطالع رسانی، تالشگران و دلسوزان 
آذربایجان شــرقی را در مسیر توســعه روزافزون، همراهی و همیاری 
می کند. وی، اضافه کرد: روزنامه های سراســری بیشترین مخاطب و 
خریدار را در پیشــخوان و کیوسک های فروش مطبوعات استان دارند 
که نشان دهنده حفظ مزیت جراید کشوری است. رییس انجمن صنفی 
دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری، تشکیل این تشکل رسانه ای را 
در استان آذربایجان شرقی با توجه به قدمت و پیشینه غنی و تاریخی 
در حوزه مطبوعات، حایز اهمیت عنوان کرد و گفت: آذربایجان شرقی 
قطب فرهنگی و رسانه ای کشور است و با تکیه بر این واقعیت، انتظار 

می رود حمایت های الزم از سوی متولیان و مسووالن جهت همکاری 
و تعامل برای تحقق اهداف اساسنامه ای انجمن صنفی دفاتر نمایندگی 
روزنامه های سراســری، معمول و مبذول شود. اسد فالح با قدردانی از 
مدیریت وقت ارشد اســتان و نیز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی، تاسیس تشکل صنفی در حوزه فعالیت سرپرستان 
جراید را مرهون تعامل و حمایت های مسووالنه این بزرگواران دانست 

و خاطرنشان کرد: این تشکل رسانه ای رویکرد صنفی خود را با حفظ 
استقالل در چارچوب اساســنامه مصوب و جاری، پیگیری و استمرار 
خواهد داد. فالح، ایجاد بانک اطالعات کامل از فعاالن پرتعداد و شاغل 
در رســته سرپرستان جراید کشوری را، بخشی از اولویت های بررسی 
متقاضیان جدید عضویت در انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های 
سراسری دانست و اظهار کرد: سرپرستان استانی روزنامه های سراسری 
در آذربایجان شــرقی، علیرغم اینکه تا پیش از این از کمترین حمایت 
برخوردار بوده اند اما در جایگاه کارآفرینی و اشتغالزایی، کارنامه مقبولی 
داشــته و دارند. وی با اشاره به تکمیل سبد رسانه ای استان با روزنامه 
های کثیراالنتشــار سراسری، جراید کشوری را پیشتازان انتشار اخبار 

آذربایجان شرقی در گستره و تراز ملی عنوان کرد.
وی، روی کار آمدن مدیریت جدید در ارشاد استان را نیز نوید و مقدمه 
ای برای آغاز تحول و اتفاقات مثبت در سپهر فرهنگی و رسانه ای استان، 
ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود حمایت واحد از رســانه های محلی 
و سراســری و کلیه فعاالن حوزه رســانه و مطبوعات، نه در حرف بلکه 
بصورت عادالنه و بدون تبعیض در عمل، محقق و پیگیری شود.  فالح، 
همچنین از تمامی افراد حایز شــرایط عضویت در انجمن صنفی دفاتر 
نمایندگی روزنامه های سراسری استان آذربایجان شرقی بویژه صاحبان 
کسوت و پیشکسوتان این حوزه، خواست تا به جمع اعضای این انجمن، 
ملحق شوند و بیش از پیش به وزانت و اعتبار پرجمعیت ترین قشر فعال 
و کارآفرین رســانه ای استان بیفزایند. الزم به ذکر است انجمن صنفی 
کارآفرینی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری استان آذربایجان شرقی 
با اخذ مجوزهای الزم در تیرماه ســال ۱۴۰۰ به ثبت رســمی رسید و 

فعالیت خود را زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: عصر امروز شنبه ۱۷ دی ماه 
۱۴۰۱، جلســه ستاد بحران شهرداری رشــت با حضور یوسف یزدانی 
سرپرست شــهرداری رشت، محمدباقر بشردانش معاون خدمات شهر، 
محمد حســین خیابانی معاون حمل و نقل و امور زیربنایی ، شــهرام 
مومنی مدیرعامل سازمان آتش نشانی، مدیران مناطق پنجگانه شهرداری 
و ســازمانهای ذیربط در سالن جلسات شهرداری رشت برگزار شد.   به 
گزارش واحد خبر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - یوسف 
یزدانی سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اعالم سازمان هواشناسی در 
خصوص بارش برف از شــامگاه روز یکشنبه ۱۸ دی ماه گفت:  مدیران 
مناطق پنجگانه و سازمان عمران تالشی دو ماهه در جهت اورهال نمودن 
ماشــین آالت داشتند. وی افزود: عمر ماشین آالت شهرداری به جز دو 
مورد مابقی به بیش از ۱۵ ســال می رســد ،  بنابراین  با توجه به اقلیم 
استان و رطوبت بیش از حد در گیالن باید در حفظ و حراست  ماشین 
آالت  موجود تمهیدات الزم صورت پذیرد. سرپرست شهرداری رشت با 
تاکیــد بر لزوم مدیریت صحیح  بحران برف تصریح کرد: همه همکاران 
من در مجموعه مدیریت شهری برای حفظ آبروی کاری خود ارزش قائل 
هستند. وی افزود: شرایط شهرهای شمالی به خصوص رشت به جهت 
رطوبت زیاد و افزایش استهالک و پارگی سیم ها به دلیل سنگینی برف 
قطعی برق  را بدنبال خواهد داشــت، از طرفی تراکم باالی شهر، فقدان 

فضای مناســب جهت دپو برف های جمع آوری شده  از شرایط خاص 
دیگر این شهر  در کند شدن عملیات برف روبی است. یوسف یزدانی با 
اشاره به وجود ۳۰ دستگاه ماشین آالت موثر در سازمان عمران شهرداری  
تصریح کرد: ماشــین آالت بــرف روب حتما باید مجهز به زنجیر چرخ 
باشــند این در حالی است که ســعی کردیم تا فردا ماشین آالت را به 
الستیک های نو جهت آمادگی کامل تجهیز نماییم. سرپرست شهرداری 
رشت با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات به بخش خصوصی اذعان کرد: 
در فراخوان ماشــین آالت از بخش خصوصی بــا توجه به برنامه ریزی 
های مناطق  و سازمان عمران از امکانات  بخش خصوصی نیز استفاده 

خواهد شــد.  وی با تاکید به مدیران مناطق گفت: در زمان برف روبی 
ابتدا اقدام به بازگشــایی مسیرها و معابر اصلی نمایید و درصورت ورود 
بخش خصوصی ناظرین هم حتما نسبت به عملکرد  این ماشین آالت 
نظارت کامل داشته باشند. یوسف یزدانی با اشاره به احتمال اختالط برف 
و آب در روزهای آتی  گفت: مدیران سازمانها و مناطق نسبت به تجهیز 
پمپ ها و  نیروهای خدماتی در زمینه پوشــش و البسه مناسب  برنامه 
ریزی های الزم را داشته باشند. سرپرست شهرداری رشت ضمن تاکید 
بر حضور و آماده باش کلیه رانندگان  یادآور شــد: در زمان بحران تمام 
رانندگان باید آماده به  خدمت در بحران باشند همچنین تهیه غذای گرم 
برای پرسنل خدماتی باید در دستور کار قرار گیرد.  محمدباقر بشردانش 
نیز در این جلســه  با تاکید بر لــزوم اجماع همه مدیران و معاونین در 
راســتای برنامه ریزی مدون جهت مدیریت بحران احتمالی درروزهای 
آتی بیان کرد: باتوجه به اعالم سازمان  هواشناسی و احتمال برودت هوا 
ضرورت دارد تا مدیران مناطق و سازمانهای ذیربط با همدلی و همراهی 
بیش از پیش نسبت به شناسایی و اعالم اماکن مهم و شناسایی نیروهای 
ذخیره برنامه ریزی مدون داشته باشند. معاون خدمات شهر شهرداری 
رشــت،  مدیر هر منطقه را  فرمانده عملیات در  منطقه تحت مدیریت 
خود دانســت و گفت : مدیران پنجگانه باید بــا ادارات برق، آب و گاز 

هماهنگی الزم را داشته باشند.

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از ثبت بیش 
از ۳۹ هزار تماس مشترکین مازنی از طریق سامانه ۱۲۱ امور فوریت ها 
و اتفاقات توزیع برق مازندران  در ده ماهه نخست سال جاری خبر داد و 
گفت : تمام خاموشی ها در امورها و بخش هاي توزیع در سامانه نرم افزار 

۱۲۱ ثبت و قابل رویت است .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت توزیع برق  
مازندران،مهندس سید کاظم حسینی کارنامی گفت : مرکز فوریت هاي 
برق )۱۲۱( در ســتاد و کلیه امورها و بخش ها به منظور پاســخگویي 
منطقي و ســریع تماس هاي مشــترکین و پیگیري در خواســتها در 

کوتاهترین و مناسبترین زمان ممکن بصورت شبانه روزی فعال است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه کلیه خاموشي 
هاي خواســته و ناخواســته در نرم افزار ثبت حوادث و سیستم ضبط 

مکالمات ثبت میگردد گفت: این درخواست ها توسط اپراتورها بصورت 
برنامه ریزي شده به واحدهای پیگیري کننده ارجاع مي گردد.

حســینی کارنامی ضمن اطمینان خاطر به مشترکان  در خصوص 
رویت تمام خاموشي هاي فشــار متوسط و ضعیف در سامانه نرم افزار 
۱۲۱ اعالم داشــت : تمام تماس هاي مردم هم از طریق این ســامانه 

مدیریت مي شود .
وی با اشاره به عملکرد واحد ۱۲۱ در راستای مدیریت خاموشی ها در 
 )Notification( سال جاری اشاره کرد و افزود : برقراري سرویس اعالن
در اپلیکیشــن برق من ،توسعه پاسخگویي هوشمند مراکز تماس ، راه 
اندازي قابلیت سر ریز تماســها بین مراکز ۱۲۱ ساري، بابل، قائمشهر 
و بهشــهر جهت افزایش ظرفیت پاسخگویي در شرایط بحران ، امکان 
مشاهده، رصد و ردیابي خودروهاي عملیاتي ، ضبط مکالمات در راستای 

نظارت برمدیریت خاموشی ها از جمله اقدامات امور فوریت های و اتفاقات 
شبکه توزیع برق مازندران به شمارمی رود .

حســینی کارنامی تصریح کرد : با توجه به  فراگیری اپلیکیشن )برق 
من( در جهت ارائه کلیه خدمات غیر حضوری تصریح کرد :مشــترکین 
محترم حوزه توزیع برق مازندران با اســتفاده از این اپلیکیشن و سایت 
شــرکت بــه آدرسwww.maztozi .ir و ورود بــه لینک اطالعات 
خاموشی و وارد کردن اطالعات خواسته شده می توانند از خاموشی های 

با برنامه منطقه خود آگاه شوند.

گـرگان- خبرنـگار فرصـت امـروز: مدیرعامـل شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان گفـت : مانـور احـداث کابل فاصلـه دار 
در شـهر گـرگان برای اولین بار توسـط نیروهای عملیاتی اسـتان اجرا 
شد.سـید احمـد موسـوی گفـت : طی مـاه هـای قبل در شـهر گنبد 
توسـط پیمانکاران شـهر تبریز و در غرب گرگان از پیمانکاران مشـهد 
جهـت اجرای این پروژه اسـتفاده شـده کـه فراخوانی پیمانـکاران غیر 

بومـی مشـکالتی را برای این اسـتان ایجاد نموده اسـت.وی افـزود : با 
اسـتفاده از نیروهـای عملیاتـی ۶مدیریت اسـتان و آمـوزش نیروهای 
پیمانـکار اسـتان توانسـتیم ۴مـدار کابـل فاصلـه دار بطـول ۵۰۰ متر 
طـی روز هـای اخیـر بـه سـرانجام برسانیم.موسـوی اضافـه کـرد: در 
طـی ایـن مانـور ۳روزه ۳هـزار متر کابل اسـتفاده شـده که ایـن اقدام 
بصـورت جهـادی انجـام شـد.مدیرعامل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 

اسـتان اذعـان داشـت : ایـن مانـور بـا ۸اکیـپ عملیاتـی بـا ۴۵  نفر با 
۱۶دسـتگاه خـودرو اجرا شد.موسـوی در پایان به مزایـای اجرای کابل 
فاصلـه دار اشـاره کـرد و افزود : احداث شـبکه با این نوع کابل نسـبت 
بـه کابـل خودنگهـدار معمولـی راحتر،ارازنتـر و به راحتی می تـوان از 
آن انشـعاب گرفت همچنین نسـبت به شـبکه های معمولی پایداری 

آن بیشـتر است.

فراخوان دعوت به عضویت در انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری

فالح: آذربایجان شرقی قطب فرهنگی و رسانه ای کشور است

جلسه برنامه ریزی ستاد بحران شهرداری رشت برگزار شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

ثبت بیش از 39 هزار تماس مشترکین مازنی از طریق 
سامانه 121 در ده ماهه نخست ساری جاری

اجرای مانور احداث کابل فاصله دار در گرگان توسط نیروهای بومی استان

قم- خبرنگار فرصت امروز: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی 
گفت: شهید سلیمانی جزو مصادیق محبت تام و تمام به اهل بیت)ع( 

بودند، شهیدی که همه چیزش را داد تا مکتب تشیع باقی بماند.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، 
حجت االسالم ناصر رفیعی در سوگواره حضرت ام البنین)س( که در حرم 
مطهر امامزاده ســید علی)ع( برگزار شد اظهار کرد: خداوند در آیه ۲۳ 
ُر اللَُّه ِعبَادَُه الَِّذینَ  سوره مبارکه »شوری« می فرماید: ذَٰلِکَ الَِّذي یُبَِشّ
آمَنُوا وَعَِمُلوا الصَّالِحَاِت ۗ ُقْل لَا أَْسأَلُُکْم عَلَیِْه أَْجًرا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الُْقْربَیٰ 
ۗ وَمَْن يَْقتَرِْف حَسَنًَة نَزِْد لَُه فِیهَا ُحْسًنا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَُفوٌر شَُکوٌر بدین 
معنا که من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که موّدت و محّبت مرا در 
حّق خویشاوندان منظور دارید. وی افزود: این مزد خواستن صرفا در مورد 
حضرت محمد)ص( بوده و در مورد هیچ کدام دیگر از انبیای الهی ذکر 
نشده است. عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به نقل 
قولی از ابن عباس که از شخص پیامبر اکرم)ص( پرسیده بود »القربی« 
مد نظر خداوند چه کســی است گفت: ایشان فرمودند منظور حضرت 
علی)ع(، حضــرت زهرا)س( و فرزندان آنهاســت. وی ادامه داد: اجری 
که پیامبر اکرم)ص( از مسلمانان خواسته در حقیقت باز هم نفعش به 

مومنان می رسد که والیت اهل بیت)ع( را می پذیرند. رفیعی با بیان اینکه 
اهل بیت)ع( نور و آب حیات هستند گفت: اگر کسی با خورشید و دریا 
قهــر کند، به خودش ضرر می زند و دوری از این خاندان نیز همینگونه 
است. این کارشناس مذهبی تصریح کرد: راه های محبت به اهل بیت)ع( 
شامل موارد متعددی است که از جمله مهمترین آنها می توان به دوست 
داشتن قلبی اشاره کرد. رفیعی با اشاره به برخی برکات محبت و دوست 
داشــتن ائمه اطهار)ع( گفت: حضرت علی)ع( از پیامبر اعظم)ص( نقل 

کرده که هر کس در دل، محبت تو را دارد مومن و هر کس بغض تو را 
دارد، منافق است. عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، محبت 
و مودت زبانی را مرحله و راهکار بعدی دانست و تصریح کرد: می توان از 
زبان شعر و خطابه استفاده کرد و محب اهل بیت)ع( بود. وی ادامه داد: 
شاعرانی مورد توجه ائمه اطهار)ع( قرار داشتند که بر مسیر اعتدال شعر 
گفته اند هر چند کسانی هستند که اهل غلو بوده و در تعریف و تمجید، 
از حــد می گذرند و خالف واقع می گوینــد. رفیعی با بیان اینکه امروز، 
تبلیغات حرف اول و آخر را می زند گفت: باید بیندیشیم که چه اتفاقی 
افتاده بخش قابل توجهی از جوانان و نوجوانان، از نماز و مســائل دینی 
دور شده اند؟ این نشان دهنده تبلیغات سنگین غربی و تاثیرگذاری آنها بر 
بخشی از جامعه ماست. این استاد حوزه علمیه افزود: باید از ظرفیت منبر 
و شعر آیینی استفاده کرد و محتوای مورد نیاز نسل جوان را به آنها ارائه 
کرد. وی به تاثیرگذاری هیئات مذهبی بر روی نسل جوان اشاره و ابراز 
کرد: باید بتوانیم از جلسات قوی و مشهور مداحان و منبری های بزرگ 
استفاده کرد و در مقابل تبلیغات سوء دشمنان ایستاد. رفیعی به مودت 
و محبت رفتاری و عملی پرداخت و گفت: عملکرد روحانیت و اهل علم، 

موجب جذب یا بالعکس، پراکنده شدن مردم از مسائل دینی می شود. 

حجت االسالم رفیعی:

شهید سلیمانی مصداق بارز محبت واقعی به اهل بیت)ع( بود
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قصه کســب و کارها معموال با یک ایده طالیی شــروع 
می شود. فرقی ندارد ایده مورد نظر تولید محصولی کامال 
جدید مثل تجربه آیفون باشد یا پای تولید ارزان تر به وسط 
بیاید، در هر صورت وقتــی کارآفرینان ایده ای دندان گیر 
داشته باشند خیلی زود استارت آپ شان را طراحی خواهند 
کرد. در چنین مرحله ای کارآفرینان فقط دنبال حضوری 
هرچند کمرنگ در بازار محلی هستند. انگار که هیچ وقت 
قرار نیســت برندشان توســعه پیدا کرده و وارد بازارهای 
جهانی شود. به همین خاطر هم معموال کارآفرینان هیچ 
 )International SEO( ایده ای درباره سئو بین المللی

ندارند. 
همانطور که تیم های فوتبال به مرور زمان با قهرمانی های 
متوالی در سراســر دنیا طرفدارانی پیدا می کنند، برندها 
هم باید همیشــه نیم نگاهی به بازارهای جهانی داشــته 
باشــند. خب اگر کسی را می شناســید که از سود بیشتر 
بدش می آید، ما را هم بی خبر نگذارید. ســئو بین المللی 
در ماجراجویی دور و دراز برندها مثل یک دوست قدیمی 
عصای دست کارآفرینان خواهد بود. شما با سئو بین المللی 
در دورتریــن نقاط دنیا هم اســم برندتان را ســر زبان ها 
انداختــه و تقاضای باال برای محصوالت تان ایجاد خواهید 
کرد. بنابراین حتی اگر برندتان هنوز در اول راه قرار دارد، 
بد نیســت کمی با سئو بین المللی آشنا شوید؛ خب شاید 

خیلی زود به کارتان آمد! 
ما در این مقاله قصد داریم خیلی مختصر و مفید ســئو 
بین المللی را به شما معرفی کنیم. در این مسیر هم مثل 
همیشه کارمان را با یک تعریف ساده شروع خواهیم کرد. 
اگر شــما هم دوســت دارید ســئو را در ابعاد جهانی یاد 

بگیرید، در ادامه با ما همراه باشید. 
سئو بین المللی: یک تعریف ساده

وقتی درباره ســئو حرف می زنیم، معموال کارشناس ها 
روی استفاده از کلیدواژه های محدود و محلی تاکید دارند. 
اینطوری برند شــما خیلی زود در یک بازار مشخص رشد 
کرده و همه از محصوالت تان مطلع می شوند. این جریان 
حتی برای برندهای بزرگ هم جذاب است. با این حال سئو 

محلی تنها الگوی اجرای استراتژی سئو نیست. همانطور 
کــه یک برند توجه مشــتریان در بازارهای محلی را الزم 
دارد، باید فکری به حال بازارهای آن ور آب هم کند. خب 
انتظار ندارید که تا بی نهایت کارتان در بازارهای داخلی یا 

محلی پیش رود؟ 
ســئو بین المللی در واقع فرآیند دسترسی به مخاطب 
جهانی است. اجازه دهید از یک مثال ساده استفاده کنیم. 
فرض کنید شما در تهران کارخانه تولید شکالت دارید. در 
این صورت احتماال کســب سهمی از بازار این شهر و بعد 
هم ســایر شهرهای کشور مهمترین هدف تان خواهد بود. 
با این حال ســود ناشی از صادرات همراه با توسعه گام به 
گام کســب و کار یک روزی توجه تان را به خودش جلب 
خواهد کرد. آن وقت باید یک برنامه دقیق برای جلب نظر 
مشتریان خارجی داشته باشید. سئو بین المللی درست در 

همین شرایط سر و کله اش پیدا می شود. 
همانطــور که می شــود حدس زد، تکنیک های ســئو 
بین المللی نیز بر محور گوگل جریان دارد. هرچه باشــد 
این روزها بیش از 90 درصد ترافیک جهانی از کانال گوگل 
ایجاد می شــود. به زبان ساده، من و شما دیگر آدرس یک 
سایت را به طور مستقیم وارد نمی کنیم. در عوض همگی 
به گوگل اعتماد کرده و کارمان را از طریق آن جلو می بریم. 
بنابراین بازاریاب ها و کارشــناس های سئو هم چاره ای جز 

تمرکز بر روی گوگل ندارند. 
چرا سئو بین المللی مهم است؟

حاال که با سئو بین المللی آشنا شدید، باید سری هم به 
مزایای آن بزنیم. شما الزم نیست یک بازاریاب یا کارآفرین 
حرفه ای باشــید تا اهمیت شناخت مزایای یک استراتژی 
قبل از شــروع به کار را درک کنید. شما را نمی دانم، ولی 
من که هیچ وقت حاضر نیســتم به یک استراتژی بی نام و 
نشــان اعتماد کنم. این سناریو درباره سئو بین المللی که 
کمتر کسی تا حاال اســم آن را هم شنیده، مصداق دارد. 
ما در ادامه سعی می کنیم بعضی از مهمترین مزایای این 
استراتژی را با هم بررسی کنیم. اینطوری خیال شما بابت 

استفاده از آن راحت می شود. 

دسترسی به مخاطب بیشتر
وقتی یــک برند در مقیاس جهانی ســئو محتوا انجام 
می دهد، طبیعی است که مخاطب بیشتری هم به سایتش 
سر بزند. اگرچه خیلی از بازاریاب ها اصرار دارند سئو فقط 
در ابعــاد محلی جواب می دهد، امــا دخل و خرج برندها 
فقط بر این مبنا جور در نمی آید. از این گذشته، این روزها 
خیلی از برندهای بــزرگ در همه جای دنیا حضور دارند. 

پس چرا شما تن به چنین ماجراجویی جذابی ندهید؟
حضور در بازارهای جهانی برای خیلی از برندها موفقیت 
بزرگی محسوب می شــود. در این مسیر شما باید قبل از 
اینکه بی گدار به آب زده یا به اســتقبال شکســت بروید، 
برنامه ای دقیق داشته باشید. سئو بین المللی بخش مهمی 
از نقشه گنج شــما برای موفقیت در بازارهای بین المللی 
محســوب می شــود. شــما با اســتفاده از این استراتژی 
می توانید مطابق ترندهــای جهانی عمل کرده و مطمئن 
باشید در چهار گوشه دنیا مشتریان برای محتوای تان وقت 

خواهند گذاشت. 
اگر شــما هم جزو آن دســته از برندهایی هستید که 
همیشــه بابت کمبود مخاطب گله دارند، بی شــک سئو 
بین المللی نه تنها کسب و کارتان را توسعه می دهد، بلکه 
مخاطب بیشتری هم پیش روی برندتان خواهد گذاشت. 
پس منتظر چه هســتید؟ همین حاال دست به کار شده و 

کنار سئو محلی از سئو بین المللی نیز استفاده کنید. 
افزایش بهره وری تیم بازاریابی

وقتی شــما تمام کارتان در یک شــهر کوچک خالصه 
می شود، تیم بازاریابی تان دیر یا زود انگیزه اش را از دست 
می دهد. کسی نیست که نداند آرزوی هر بازاریابی طراحی 
کمپین های بزرگ و رقابت در سطح جهانی است. حاال اگر 
شما ســال های سال فقط در یک بازار محدود کار کنید، 
کم کم دیگر هیچ کس انگیزه همکاری با شــما را نخواهد 
داشت. آن وقت شما می مانید و تیم بازاریابی که حتی یک 

عضو حرفه ای هم ندارد. 
ســئو بین المللی حتی اگر هیچ مزیت بزرگی نداشته 
باشد، دست کم شــور و هیجان تازه ای به تیم بازاریابی 
تزریــق خواهد کــرد. آن وقت شــما می توانید نیروی 
کار بهتــری بــرای تیم تان جذب کــرده و کمپین های 
باکیفیت تری جلوی چشــم مشتریان قرار دهید. معادله 
اصلی در این بخش بی نهایت ساده است. تا زمانی که تیم 
بازاریابی تان اهداف بزرگ و هیجان انگیز نداشــته باشد، 
کار زیاد شــگفت انگیزی نیز نخواهند کرد. با این حساب 
حتی حضــور در بازارهای جهانی هم فایده زیادی برای 
برندتــان ندارد. پس قبل از اینکه همه امیدها از برندتان 
قطع شــود، به فکر توسعه استراتژی ســئو بین المللی 
باشید. اینطوری هم روحیه کارمندان را بیشتر می کنید، 
هم یک تیم بازاریابی با انگیزه خواهید داشت. خب مگر 
کسی هم هست که از فعالیت در شرکتی که در بازارهای 

جهانی حضور دارد، لذت نبرد؟
همکاری با برندهای جدید

برندهایــی که وارد بازارهای جهانی می شــوند، فقط از 
طریق فروش محصوالت ســود به دست نمی آورند. گاهی 
اوقات همکاری با یک برند دیگر حتی بیشتر از 100 سال 
کارآفرینی یکه و تنها ســود به همــراه دارد. البته در این 
حوزه کســی برای شــما فرش قرمز پهن نکرده است. در 
عوض خودتان باید دســت به کار شــده و شرکای به درد 
بخور پیدا کنید. ســئو بین المللی به شما کمک می کند 
بدون هیچ مشکلی شرکای مناسب در سطح جهان برای 

خودتان پیدا کنید. 
آیــا تا حاال خودتان را به جای یــک کارآفرین بزرگ 
گذاشــته اید؟ بی شک خیلی از کارآفرینان صفر کیلومتر 
بارهــا و بارها خودشــان را جای کســانی مانند ایالن 
ماســک قرار می دهند. البته منظور مــا در اینجا درگیر 
کردن تان در یک چرخه رویاباقی نیست. در عوض برای 

یک لحظه هم که شــده خودتان را جای مدیر شرکتی 
بزرگ قــرار دهید که دنبال یک شــریک تجاری برای 
حضور در بازاری مشــخص می گردد. به نظر شما چنین 
مدیری شریک مناســب خود را کجا پیدا خواهد کرد؟ 
فکر می کنم همگی سر این موضوع توافق داشته باشیم 
که چنین شراکت های مهمی همینطور الکی و سرسری 

شکل نمی گیرد. 
مــا در روزنامه فرصت امــروز معتقدیم برندهای بزرگ 
برای پیدا کردن شــریک تجاری یــا حتی همکاری های 
محدود دقیقا مثل مشتریان عادی رفتار می کنند. آنها هم 
گوگل را زیر و رو کرده و فهرســتی از برندهای مناسب را 
تهیه می کنند. سپس با ســختگیری تمام سراغ تک تک 
گزینه ها رفته و دست آخر بهترین مورد را انتخاب خواهند 
کرد. شــاید پیش خودتان فکر کنید در این داستان نقش 
سئو بین المللی دقیقا کجاســت؟ خب اجازه دهید کمی 

کمک تان کنیم. 
سئو جهانی در فرآیند جست وجوی برندهای بزرگ برای 
شریک تجاری به مثابه یک کانال ارتباطی عمل می کند. 
هرچه وضعیت برند شما از نظر سئو بین المللی بهتر باشد، 
نظر برندهای بزرگتــری را جلب خواهید کرد. حاال دیگر 

ماجرا کامال برای تان روشن شد، مگر نه؟
دسترسی خودکار به بازارهای جدید

صاحبــان کســب و کار برای ورود به یــک بازار جدید 
معموال دردسرهای زیادی را پشت سر می گذارند. همانطور 
کــه تیم های ورزشــی باید پله پلــه از لیگ های پایین تر 
خودشــان را باال بکشــند تا در نهایت به لیگ قهرمانان 
برســند، برندها نیز چاره ای به غیر از صبر و تحمل برای 
رســیدن به قله های کارآفرینی نخواهند داشت. البته این 
وسط همیشه کارآفرینانی هستند که عجله داشته و دنبال 
میانبرهای عجیب و غریب هستند. اگر شما هم جزو این 
دسته از کارآفرینان هستید، باید یکبار برای همیشه فکر 
میانبرهای خیالی را از سرتان بیرون کنید. در عوض سراغ 
سئو بین المللی بروید تا کارتان نه یک شبه، بلکه با کمی 
سرعت بیشتر و از همه مهمتر کامال خودکار دنبال شود. 

اگر زمانی نــه چندان دور ایده جنگ بین انســان ها و 
ربات های هوشمند حسابی در هالیوود داغ بود، امروزه این 
سناریو تا حدودی رنگ واقعیت به خود گرفته است. البته 
اینجا خبری از جنگ و جدال های ســینمایی نیست. در 
عوض هوش مصنوعی در موتورهای جست وجو به کمک 
کارآفرینان آمده است. به زبان خودمانی، اگر شما در گوگل 
استراتژی سئو بین المللی را پیاده کنید، بعد از مدت زمانی 
کوتاه به طور خودکار وارد بازارهای مختلف خواهید شــد. 
آن وقت دیگر الزم نیست دائما دغدغه مشکالت مربوط به 
یافتن بازارهای تازه را داشته باشید. ماجرا حتی از فیلم های 

علمی- تخیلی هالیوودی نیز جذاب تر شد، مگر نه؟
شکی نیست که اعتماد به سئو بین المللی کار ساده ای 
نیســت. انســان ها به طور طبیعی در برابر هر تغییری از 
خودشان مقاومت نشان می دهند؛ به ویژه اگر پای کسب 
و کار محبوب شــان هم وسط باشد. شما را نمی دانم، ولی 
من که اصال طاقت تماشــای فروپاشی کسب و کاری که 
سال های سال برایش زحمت کشیده ام را ندارم. پس اجازه 
دهید سری به دنیای آمار و ارقام بزنیم تا خیال تان از بابت 

سئو بین المللی راحت شود.
برنــدی مثل اپل بــا محصوالت بی نهایــت متنوع و 
محبــوب جایی برای ریســک باقی نمی گــذارد. هرچه 
باشــد آنها ســاالنه چندین میلیارد دالر سود خالص به 
دســت آورده و هر استراتژی را قبل از اجرا بارها و بارها 
آزمایش می کنند. نکته جالب درباره کار اپل اتکا به سئو 
بین المللی برای فروش محصوالت اســت. بر این اساس 
60 درصــد تولیدات این غــول دیجیتالی به طور کامال 
آنالین در بازارهای جهانی به فروش می رســد. این نکته 
درباره آلفابت )شرکت مادر گوگل( نیز مصداق دارد. این 

برند بزرگ نیز 53 درصد از فروش هایش به لطف ســئو 
بین المللی و به طور کامال آنالین انجام می شــود. با این 
حساب جای تردید نیست که ســئو بین المللی توانایی 

الزم برای کمک به کسب و کار شما را دارد. 
چه زمانی باید از سئو بین المللی استفاده کنید؟

محال اســت کســی درباره ســئو بین المللی مطالب 
مختلفی به گوشــش بخورد و سوالی درباره بهترین زمان 
استفاده از این استراتژی در ذهنش شکل نگیرد. بی شک 
استارت آپ هایی که هنوز اول راه هستند، استفاده زیادی 
از سئو بین المللی نخواهند داشت. در عوض هرچه سابقه و 
دامنه مشتریان شما بیشتر شود، جذابیت سئو بین المللی 

نیز بیشتر خواهد شد. 
ما در بخش پایانی مقاله مان قصد داریم نگاهی به زمان 
مناسب برای شــروع استفاده از ســئو بین المللی داشته 
باشیم. اگر شما هم دوست دارید سر وقت و کامال قهرمانانه 
وارد این حوزه شــوید، بخش پایانی را هیچ جوره از دست 

ندهید. 
 Grand( براســاس گزارش موسسه پژوهشی گرند ویو
View( صنعت تجارت الکترونیک در طول ســال 2023 
نزدیک به 19 درصد رشــد خواهد داشــت. این رقم برای 
کشورهای در حال توســعه بسیار بیشتر نیز هست. مثال 
در هند توســعه تجارت الکترونیک 25 درصد خواهد بود. 
به موازات توسعه تجارت الکترونیک، برندهای بزرگ سر و 
کله شــان در چنین بازارهایی پیدا خواهد شد. ساده ترین 
راهــکار نیز بــرای فروش ســرمایه گذاری بر روی ســئو 

بین المللی خواهد بود. 
شــاید فکر کنید در بازارهای تازه کشــورهای در حال 
توسعه آنقدر حجم رقابت باالســت که دیگر جایی برای 
کسب و کارهای کوچک باقی نمی ماند. در این صورت باید 
بگوییم کامال دراشتباهید؛ چراکه سئو بین المللی به همان 
اندازه برای کســب و کارهای کوچک نیز کاربردی خواهد 
بود؛ چراکه مشتریان به هنگام خرید از یک برند اصال کاری 
به حجم فعالیت یا حوزه کاری آن کسب و کار ندارند. در 
عوض کیفیت محصوالت و قیمت نهایی حرف اول و آخر 
را می زند. بنابراین شما هم می توانید به عنوان یک کسب 

و کار کوچک سهمی از بازارهای نوظهور داشته باشید. 
اگر بخواهیم به عنوان یک جمع بندی زمان مناسب برای 
استفاده از سئو بین المللی را یادآور شویم، باید به دو معیار 
موازی توجه داشــته باشیم. مهمترین معیار در این میان 
وضعیت توسعه تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف 
است. اگر شــما قصد ورود به بازاری مثل ویتنام را دارید، 
باید چند سالی صبر کنید؛ چراکه تجارت الکترونیک هنوز 
در این کشور خیلی پا نگرفته است. از طرف دیگر، کسب 
و کار شما باید دست کم در یک بازار محلی شناخته شده 
باشد. وگرنه از نظر اعتبار هرگز شانسی در میان مشتریان 
بازارهای جهانی نخواهید داشت. خب به هر حال مشتریان 
هر بازاری شما را از روی سابقه کاری تان قضاوت خواهند 
کرد. پس اگر ســابقه کاری خوبی نداشــته باشید، هیچ 

شانسی برای رقابت در بازار نصیب تان نخواهد شد. 
این روزها هر کارشناســی درباره زمان درست استفاده 
از ســئو بین المللی نظر خودش را دارد و هیچ جوره هم از 
آن کوتاه نمی آیــد. به همین خاطر ما در این بخش فقط 
دو تــا معیار مهم برای قضاوت به شــما معرفی کردیم. از 
اینجا به بعد خودتان باید براســاس این دو معیار دست به 
ارزیابی وضعیت برندتان زده و زمان مناسب برای حضور در 
بازارهای جهانی با استفاده از سئو بین المللی را پیدا کنید. 
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