پای خودرو به بورس باز میشود

فرش قرمز افغانستان برای ایران

تورم شهریور  ۱۳۹۹به  ۲۶درصد رسید

مهر :مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران گفت :خودروهایی که با تیراژ باال وارد
کشور میشــوند ،همچنین خودروهای تولید داخل ،در بســتر بورس کاالی ایران مورد
معامله قرار میگیرنــد .جواد فالح ادامه داد :در طرح نماینــدگان مجلس قیمت پایهای
خواهیم داشت که این قیمت پایه ،توسط شورای رقابت تصویب و تعیین میشود ،با قیمت
پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت
خواهند کرد .افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت میشوند و خودرو و به
آن اشخاص تعلق میگیرد.

ایسنا :سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسالمی افغانستان گفت :در افغانستان
فرصتهای بسیاری در اختیار ســرمایهگذاران قرار میدهیم که هیچ نیازی به استفاده
از شرکت بومی نیســت و شــرکتهای ایرانی میتوانند با مالکیت صددرصدی اقدام به
سرمایهگذاری کنند .نثاراحمد غوریانی ،درمراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه اختصاصی-
تخصصی «آب ،برق ،انرژیهای نو» در افغانســتان ضمن تاکید بر اینکه افغانستان ،تنها
بازار فروش نیست گفت :از کشــورهای همســایه به خصوص ایران انتظار میرود برای
سرمایهگذاری و مشارکتهای بخش خصوصی گامهای مؤثر بردارند.

ایسنا :مرکز آمار ایــران ،تورم شهریور ۹۹را اعالم کرد .براســاس این گزارش ،نرخ تورم
ساالنه شهریورماه 1٣۹۹برای خانوارهای کشور به ٢۶.۰درصد رسیده که نسبت به همین
اطالع در ماه قبل۰.٢ ،درصد افزایش نشــان میدهد .منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد
تغییر عدد شاخص قیمت ،نســبت به ماه مشابه سال قبل اســت .نرخ تورم نقطهای در
شهریورماه  1٣۹۹به عدد ٣٤.٤درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین
٣٤.٤درصد بیشتر از شهریورماه 1٣۹۸برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان»
هزینه کردهاند.

اقتصاد

کوتاه از اقتصاد
امیدواری وزیر اقتصاد
به آینده بورس

Economy

اقتصادنیوز :وزیر اقتصاد بــا تاکید بر اینکه
نظرســنجیهای ما برآوردهای خوبی نسبت
به آینده بورس دارد ،گفت :این نگرانی را دارم
که عدهای با برنامهریزی قصد دارند سهامداران
را وادار به فروش ســهام خود کنند تا با ایجاد
فضای روانی ،مشکالتی را ایجاد کنند .دژپسند
گفت :از سرمایهگذاران در بورس که قصد ورود
یا خروج از این بازار را دارند این سه خواهش را
دارم :مطالعه ،مشاوره و معامله .وی افزود :االن
که بحث خروج از بازار سرمایه مطرح است این
تاکید را دارم که ســهام ،دارایی شماست و این
دارایی را نباید در معرض «بیا بخر» قرار داد.

دائمیشدنبخشهایی

از دورکاری کارمندان اپل
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هرازگاهی اقالم اساســی سبد خانوار با
نوسانات قیمتی روبهرو میشود که این
امر بیشازپیش اقشار ضعیف و متوسط
جامعه را درتأمین نیازهای حداقلی خود
دچار چالش میکند .بررسیها ازسطح
بازار نشــان میدهد که قیمت هر کیلو
عدس  ٢۷تا  ٣۰هزار تومان ،لوبیا چیتی
 ٢۵تا  ٢۹هزار تومان ،لوبیا قرمز  ٢۷تا ٣۰
هزار تومان ،لیمو امانی  ۸۵تا  11۰هزار
تومان ،ماش  ٢۵تا  ٣۰هزار تومان ،نخود
 ٢۸تا  ٣۰هزار تومان ،چای خارجی 1۶۰
تا  1۸۰هزار تومان ،چای ایرانی  1٢۰تا
 1٤۰هزار تومان ،برنج هندی  ٢۰تا ٢٣
هزار تومان ،برنج پاکســتانی  ٢٣تا ٢۶
هزار تومان ،برنــج ایرانی  ٢۵تا  ٣۰هزار
تومان ،هر مثقال زعفران  ۶۰تا  ۸۰هزار
تومان ،هر قوطی روغــن  ۵کیلویی ۶۰
هزار تومان و هر شــانه تخممرغ  ٤۵تا
 ٤۸هزار تومان در بازار عرضه میشود که
نسبت به ماههای اخیر جهش معناداری
داشته اســت .همچنین قیمت هر کیلو
شقه گوسفندی  11۰تا  11۵هزار تومان
شقه گوســاله  1۰۰تا  11۰هزار تومان
سردست گوســفندی  1٢۵هزار تومان
سردســت گوســاله  1٢۰هزار تومان و
مرغ  1۸تا  ٢۰هزار تومان است .بسیاری
از مســئوالن بر این باورند کــه با وجود
افزایش چندبرابــری هزینههای تولید
حذف ارز  ٤٢۰۰تومانــی و هزینههای
باالی حمــل و نقل ،قیمت اقالم ســبد
خانوار دچار التهاب شــده است که اگر
تدابیری برای توزیع نهادهها اندیشیده
نشود ،ســیر صعودی قیمتها ادامهدار
خواهد شد و با این وجود بسیاری از اقالم
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گرانی کاالهای اساسی،کام خانوارها را تلخ کرد

بار سنگین گرانی بر دوش مردم

عکس :ایرنا

شــهرخبر :مدیرعامل اپل با ابراز رضایت از
توانایی کارمندان اپل در انجام وظایفشــان از
خانه ،پیشبینی کرد بخشهایی از عادتهای
کاری جدید پس از کرونا هــم دائمی خواهد
شــد .تیم کوک در مصاحبهای در فســتیوال
آتالنتیک اظهار کرد کارهایی هســتند که به
شــکل مجازی به خوبی جواب میدهند .این
به معنای آن اســت که اپل به شکلی که سابق
بر این بود ،بازنخواهد گشت .وی گفت اپل واچ
سری  ۶و آیپدهای جدید رونمایی شدهاند؛ در
حالی که بین  ۸۵تا  ۹۰درصد کارمندان اپل در
دورکاری بودند .البته مدیرعامل اپل خاطرنشان
کرد که دورکاری مانند حضور فیزیکی در محل
کار نیست و به عنوان مثال کارمندان با یکدیگر
مواجهه ندارند و این موضوع ممکن است مانع
از خالقیت شود.
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به عنوان کاالی الکچری در سبد خانوار
قلمداد میشود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،حال به
سراغ مســئوالن ذیربط میرویم تا از
آخرین جزئیات بازار اقالم اساسی ،دالیل
گرانیها و آینده قیمتها با خبر شویم...
عامالن اصلی گرانی مشخص
شدند
قاسمعلی حســنی ،دبیر کل بنکداران
مواد غذایی ،با اشــاره به اینکه کمبودی
در عرضه اقالم اساسی نداریم اظهار کرد:
علیرغم واردات کاال با ارز  ٤٢۰۰تومانی

و نیما ،اما واردکنندگان تمام اقالم را بر
مبنای دالر آزاد حساب میکنند که این
گرانی کاال ناشی از کمبود نیست ،بلکه
گرانفروشی مصرف کنندگان است .وی
افزود :با توجه به پیک برداشت حبوبات
و برنج ،قیمت محصوالت باید کاهشــی
باشد که متاسفانه واردکنندگان با سود
حداقل راضی نیستند.
بال و پر مرغ چیده شد
حبیباســدالهنژاد ،نایبرئیس
کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی
از کاهش قیمت مــرغ در بازار خبر داد و

گفت :هماکنون متوسط قیمت هر کیلو
مرغ زنده درب مرغداری 1٢هزار تا 1٢
هزار و  ٢۰۰تومان و مــرغ گرم  1۷هزار
و  ۵۰۰تا  1۸هزار تومان است .وی افزود:
علیرغم وعدههای مسئوالن طی روزهای
گذشته تغییری در وضعیت نهادههای
دامی ایجاد نشــده و کماکان شــرایط
در این حوزه بحرانی اســت .اسدالهنژاد
قیمت تمام شــده هر کیلو مرغ زنده با
احتساب نهاده دولتی را  1٣هزار و ۶۰۰
تومان اعالم کرد و گفــت :این درحالی
است که در شرایط فعلی تولیدکنندگان

نمیتوانند نهادههای مورد نیازشان را با
نرخ مصوب تأمین کنند.
گوشت ارزان شد
علی اصغــر ملکــی ،رئیــس
اتحادیه گوشــت گوســفندی کشور،
از کاهش قیمت گوشــت در بازار خبر
داد و گفــت :هماکنون هر کیلو شــقه
گوســفندی بدون دنبه با نــرخ  ۹٢تا
 ۹۵هزار تومان به مغازهدار و  11۰هزار
تومان به مصرفکننده عرضه میشود.
وی رکــود بازار و کاهش قــدرت خرید
خانوار را علت اصلی افت قیمت گوشت
در بازار اعــالم کرد و افــزود :با توجه به
خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشــور
به ســمت امارات نمیتوان پیشبینی
خاصی راجــع به وضعیت بازار داشــت
چراکه بــا اســتمرار این رونــد زمینه
برای عرضه گوشــت در بــازار کاهش
مییابد.
تخممرغ به شانهای  ۵۰هزار
تومان میرسد؟
ناصــر نبیپــور ،رئیس هیئــت مدیره
اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران از
افزایش قیمت تخممرغ خبر داد و گفت:
هماکنون متوسط نرخ هر کیلو تخممرغ
درب مرغداری 1٣هزار و  ۵۰۰تا  1٤هزار
تومان است .وی قیمت تمام شده تولید
تخممرغ را بــاالی  1٤هزار تومان اعالم
کرد و افزود :مــرغداران انتظار دارند که
قیمت تخممرغ درب مــرغداری به 1۵
هزار تومان برســد .این مقام مسئول در
پایان تصریح کرد :با اســتمرار این روند
قیمت هر کیلو تخممرغ به  ٢۰هزار تومان
و شانهای  ۵۰هزار تومان افزایش مییابد.

اﻃﻼ��ﻪ �ﻨﺎ�ﮐﺎ�ﯽا��ﮫﺎن اﻃﻼ��ﻪ
�ﻤﺎره���۳۵۳۲:
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کسب درآمد از اینستاگرام
فائزه گلپرور  /گروه اقتصاد
news@ naslefarda.net

«اینستاگرام» شبکه اجتماعی محبوب این روزهاست
که پیروجوان را مخاطب خود ســاخته است .رابط
کاربری ساده اینستاگرام و پرطرفدار بودن آن باعث
شده نه تنها چهرههای مشــهور از طریق آن کسب
درآمد کنند ،بلکه حتی مردم عادی نیز برای فروش
و معرفی محصول یا خدمتشان ،همت کنند و یک
صفحه پرمخاطب بســازند .فرقــی نمیکند حرفه
شما چیست .یک شــرکت بزرگ دارید یا در خانه
کارهای هنــری انجام میدهید .اینســتاگرام ابزار
قدرتمندی اســت تا بدون محدودیت بستری برای
کسب درآمد داشته باشید .اینستاگرام را بازمیکنی،
حساب یکی از فروشندگان تابلوهای هنری را چک
میکنی و میبینی با فقط 1۰۰پست هزاران فالوور
دارد .چگونه میتوان به این موفقیت رسید؟ با کمی
جستوجو میتوان متوجه شــد مؤلفههایی برای
جذب مردم به صفحه اجتماعی اینســتاگرام وجود
دارد که پیشروان این عرصه آنها را رعایت میکنند.
مث ً
ال پشــت صفحات پرطرفــدار ،اغلب یک هویت
واقعی وجود دارد! برای فروش محصول اینترنتی باید
اعتماد وجود داشته باشــد .نام و عکس واقعی شما،
کمک میکند مردم بدانند پشــت این صفحه یک
آدم قابل اعتماد است که محصول سفارش داده شده
را به دست آنها میرســاند .پس برای معرفی خود
در بیو ،کم نگذارید .یک حســاب کاربری پرطرفدار
در اینستاگرام ،بالشک باید زیبا باشد .اینستاگرام،
صفحه اجتماعی عکسهاست .عکسها هستند که
با مردم حرف میزنند .عکــس محصول یا خدمتی
که ارائه میدهید ،باید واضح و زیبا باشد .اگر خودتان
زمان این کار را ندارید ،اجازه دهید شخص دیگری
کنترل صفحه اجتماعیتان را در دست بگیرد .رنگ
و آب تصویر ،توضیحی که دربــاره عکس محصول
یا خدمتتان میگذارید ،هشتگهایی که استفاده
میکنید و ...باید با یک استراتژی مناسب برنامهریزی
شوند .به یاد داشته باشید هزینهای که برای شبکه
اجتماعیتان میکنید ،درواقع یک سرمایهگذاری
است .لزومی ندارد برای کسب درآمد از اینستاگرام
خودتان محصولی بسازید یا خدماتی مثل طراحی
سایت و انجام پروژه دانشــجویی ارائه بدهید .یک
حساب عمومی باز و از تبلیغات ،کسب درآمد کنید!
صفحات اینســتاگرامی طنز ،کلیپهای پرطرفدار،
متنهای انگیزشی ،فکتهای علمی ،معرفی فیلم
و کتاب و ...پرطرفدار میشوند .اگرچه تمایل مردم
به دنبال کردن این صفحات بیشــتر است ،اما برای
ساماندهی آن باید حرفهایتر از آنچه فکر میکنید
عمل کنید .باید صفحات رقبا را تحلیل کنید و صفحه
خود را آن قدر پرورش دهید تا به درآمد برسید.
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آدرس :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  18ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن  -ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﺷﻰ اﺻﻔﻬﺎن
ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 85831188881

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ85135-311 :
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