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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کرونا باعث پس انداز 5.4 تریلیون دالری مردم دنیا شد

دوگانه بدهی و پس انداز 
در بحران کرونا

از ابتدای شیوع کرونا، خانوارها در نقاط مختلف جهان 5.4 تریلیون دالر به پس انداز خود افزوده اند. این میزان 
پس انداز فراتر از الگوی قبلی پس انداز جهانی بوده و می تواند مقدمات رونق مصرف را فراهم کند و نقش یک اهرم 
قدرتمند را برای باالبردن نرخ رش��د اقتصاد جهانی ایفا نماید. به گزارش »س��ی ان ان«، براساس مطالعات موسسه 
تحقیقات مالی مودیز آنالیتیکس )از مؤسسات زیرمجموعه گروه خدمات مالی مودیز(، از آغاز همه گیری کرونا در 
سه ماهه نخست سال گذشته میالدی تا پایان ماه مارس )11 فروردین( خانوارها در نقاط مختلف جهان مجموعا 
ب��ه ان��دازه 6 درصد تولید ناخالص جهان پس انداز اضافی )در مقایس��ه با حالتی ک��ه همه گیری کرونا اصال اتفاق 
نمی افتاد و الگوی پس انداز مشابه سال 2019 می بود( به پس اندازهای قبلی خود اضافه کرده اند. به گفته مارک...

افزایش دامنه نوسان هم باعث مثبت شدن بورس تهران نشد

چراغ قرمز بورس به تغییر دامنه نوسان
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مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد

رشد 260درصدی هزینه زندگی در دهه 90
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در حالی که چند هفته  از بحث های پیرامون افزایش قیمت مصوب خودروها برای سه ماه نخست سال 
جاری می گذرد، اما همچنان شورای رقابت منتظر اعالم نرخ تورمی فصلی از سوی بانک مرکزی و سپس 

تصمیم گیری برای قیمت خودروهاست. هنوز مصوبه افزایش قیمت صادر نشده، کرمان موتور 
در بخشنامه جدید فروش جکS3، قیمت آن را افزایش داده است. این در حالی است که...

شورای رقابت هنوز مجوز نداده

کرمان موتور گران کرد؛ ایران خودرو تکذیب

سرمقاله
وجه التزام

در قراردادهای بانکی

علی نظافتیان / دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

دیوان عالی کشور در دی ماه سال 
گذش��ته در خبری کوتاه اعالم کرد 
»براساس نظر اکثریت اعضای هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور با توجه به 
ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطالق 
ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه 
التزام در تعهدات ق��راردادی گرچه 
بیش از ش��اخص نرخ تورم اعالمی 
باشد، معتبر اس��ت و دادگاه ها باید 
براساس توافق انجام شده رأی صادر 
کنن��د.« ام��ا متن منتشرش��ده در 
روزنامه رسمی کش��ور نشان دهنده 
اندکی تغیی��ر در رأی وحدت رویه 
شماره 805 دیوان عالی کشور است. 
متن کام��ل این رأی به این ش��رح 
است: »تعیین وجه التزام قراردادی 
به منظور جبران خسارت تأخیر در 
ایفای تعهدات پولی، مشمول اطالق 
م��اده 230 قانون مدن��ی و  عبارت 
قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب 13۷9 است و 
با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، 
مبل��غ وجه الت��زام تعیین ش��ده در 
قرارداد، حتی اگر بیش از ش��اخص 
)نرخ  اعالمی رس��می  قیمت ه��ای 
تورم( باشد، در صورتی که مغایرتی 
ب��ا قوانین و مق��ررات امری ازجمله 
مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و 

فاقد اشکال قانونی است.
ادامه در همین صفحه

11 رمضان 1442 - س�ال هفتم
شماره   1۷65
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 بنا به مراتب، رأی ش��عبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران 
ت��ا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی 
تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 4۷1 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 با اصالحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب 
دیوان عالی کش��ور، دادگاه ها و س��ایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن 
الزم االتباع اس��ت.« امروزه یکی از مهمترین نیازها در کس��ب و کار و 
مب��ادالت تجاری، خرید به  صورت مدت دار اس��ت که در این فرآیند 
اس��تفاده از چک به عنوان ابزار معامله کارک��رد مهمی برای فعاالن 
اقتصادی دارد. به گزارش »تیتر20«، طبق آخرین آمار بانک مرکزی، 
بخش قابل توجهی از تراکنش های مالی کشور، از طریق چک صورت 
می گیرد که نشان دهنده اهمیت باالی آن است، اما در عین حال باید 
توجه داشت که به دلیل برخی موانع و ناکارآمدی در قوانین، موضوع 
اعتبار چک خصوصا در سال های اخیر تا حد زیادی دچار ابهام شده و 
موضوع چک برگشتی، یکی از موانع جدی توسعه فعالیت تجاری در 
بستر بهره گیری از ظرفیت های این ابزار مهم مالی بوده است. در واقع، 
افزایش چک های برگشتی یکی از موانع بزرگی است که خصوصا در 
دوره رکود و تنگنای اقتصادی چند سال گذشته، تاثیر منفی زیادی 
بر اعتماد میان معامله کنندگان داشته و باعث کاهش اعتبار چک در 
معامالت ش��ده اس��ت. بدین ترتیب، بخش قابل توجهی از معامالت 
مدت دار که از طریق صدور چک صورت می پذیرفت با مشکل روبه رو 

ش��ده و فروشندگان کاال ها و خدمات ترجیح می دهند از این ابزار در 
معامالت استفاده نکنند. در نتیجه بسیاری از تولید کنندگان که مواد 
 اولی��ه موردنیاز فرآیند تولیدی خود را به ش��کل مدت دار و از طریق 
صدور چک تامین می کردند، با مانعی جدی روبه رو ش��ده اند که در 
برخی م��وارد، عدم توان تامین منابع برای خرید مواد اولیه منجر به 
بسته شدن تعدادی از واحدهای تولیدی نیز شده است. بدیهی است 
عواقب چنین اتفاقاتی در ابعاد گسترده تری بر نظام اقتصادی کشور 
تاثیر منفی می گذارد. بروز چنین مشکالتی در کنار پیامدهای مخرب 
اقتصادی باعث ش��د با توجه به گذش��ت سال ها از آخرین اصالحات 
صورت گرفته در قانون چک، برای کنترل و جلوگیری از افزایش آمار 
چک های برگش��تی، بازنگری در این قانون صورت پذیرد و در نهایت 

قوانین و مقررات جدیدی وضع گردد.
ازجمل��ه تغییرات مه��م در قانون جدید صدور چک، اس��تفاده از 
س��امانه صیاد برای ثبت اطالعات چک است که با ایجاد تعامل بین 
دستگاه های ذی صالح مانند بانک مرکزی و قوه قضائیه رسیدگی به 
ش��کایات و پرونده های قضایی در خصوص چک را بهبود بخش��یده 
است. از طرفی قانون جدید چک تالش دارد با اعمال محدودیت های 
س��خت گیرانه تر برای دارندگان چک برگشتی اقدام مثبتی در جهت 

افزایش اعتبار این ابزار مهم معامالتی انجام دهد.
بر اساس قانون جدید چک، صدور و انتقال چک )چک های جدید( 

باید از طریق ثبت در سامانه صیاد انجام شود. در واقع صدور چک در 
وجه حامل ممنوع ش��ده و ثبت الکترونیک اطالعات چک جایگزین 
پشت نویسی چک شده است. طبق این قانون صادر کننده چک باید 
اطالعات مندرج در چک را در این سامانه ثبت و دریافت کننده نسبت 
به تایید اطالعات درج ش��ده اقدام کند. چنانچه گیرنده چک پس از 
تایید اطالعات آن قصد انتقال چک به شخص دیگری )شخص ثالث( 
داشته باشد، این امکان در سامانه یادشده با ثبت مشخصات ذی نفع 

جدید )ثبت شناسه /کدملی وی( برای وی فراهم شده است.
مدت اعتبار دس��ته چک های جدید نیز س��ه س��ال معین ش��ده 
و بر روی هر برگه آن ثبت ش��ده اس��ت و بنابرای��ن صادرکنندگان 
چک نمی توانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین ش��ده، چک 
صادر کنند. همچنین اگر چکی برگش��ت بخورد بر روی گواهینامه 
عدم پرداخت کد رهگیری ثبت می ش��ود. این کد با تس��هیل ارتباط 
سیس��تمی با قوه قضائیه پیگیری تخلفات ناشی از برگشت چک را 
تس��هیل می بخشد. به عبارت دیگر، مراجع قضایی و ثبتی تنها برای 
چک های برگش��تی ای اجرائیه صادر خواهند کرد که در گواهینامه 
عدم پرداخت کد رهگیری درج شده، و سه شرط در آن رعایت شده 
باش��د؛ نخس��ت اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق 
شرطی نشده باشد. دوم، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت 
تضمین انجام معامله یا تعهدی است و سوم، گواهینامه عدم پرداخت 

به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده )14( این قانون و تبصره های 
آن صادر نش��ده باش��د. به عبارتی صادر کننده چک، دستور به عدم 

پرداخت چک نداده باشد.
از سوی دیگر، برای دارندگاه چک های برگشتی محدودیت هایی در 
نظر گرفته شده است. این محدودیت ها عبارتند از: عدم امکان افتتاح 
هرگونه حس��اب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم 
امکان دریافت تسهیالت بانکی، عدم امکان دریافت ضمانت  نامه های 
ریال��ی و ارزی، عدم امکان گش��ایش اعتبار اس��نادي ارزي یا ریالي، 
ممنوعیت ارائه دس��ته چک جدید در س��امانه صیاد و مسدودکردن 
وج��وه کلیه حس��اب ها و کارت ه��ای بانکی و هر مبل��غ متعلق به 

صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد.
همچنین برای رفع س��وءاثر چک برگش��تی در قانون جدید چک 
می توان این اقدامات را انجام داد: واریز کسری مبلغ چک به حساب 
جاری نزد بانک و ارائه درخواس��ت مس��دودی این وجه به  مدت یک 
س��ال )در این صورت حس��اب مش��تري صادرکننده چک به میزان 
کس��ري چک برگشت خورده مسدود ش��ده و بالفاصله رفع سوء اثر 
ص��ورت مي پذیرد. بانک نیز موظف اس��ت واریز مبلغ را ظرف مدت 
سه روز به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به 
اطالع دارنده چک برساند(، ارائه الشه چک به بانک محال علیه، ارائه 
رضایت نامه رسمی )تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارنده چک 

یا نامه رس��می از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده 
چک، ارائه نامه رس��می از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صالح مبنی بر 
اتم��ام عملیات اجرایی در خصوص چک، ارائه حکم قضایي مبنی بر 
برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک و نهایتا سپری شدن مدت 
س��ه س��ال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم 

طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.
در این میان، بانک پاس��ارگاد که همواره بانکی پیش��رو است، در 
جهت ارتقای دانش عمومِی هموطنان گرامی نسبت به قوانین جدید 
چک و ارائه خدمات شایس��ته، اقدام به تهی��ه کتابچه  راهنما با این 
مضمون کرده اس��ت. این کتابچه همراس��تا با اهداف بانک مرکزی، 
براساس آخرین تغییرات اعمال شده در قانون جدید چک و محتوای 
تاییدشده توس��ط بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران نگارش و 
تدوین ش��ده است. نس��خه چاپی کتابچه مذکور در کلیه شعبه های 
بانک پاس��ارگاد به هموطنان گرامی ارائه می ش��ود. همچنین نسخه 
https:// الکترونیک این کتابچه در سایت بانک پاسارگاد )به نشانی

www.bpi.ir/check-new.pdf( در اختی��ار همگان قرار گرفته 
است. الزم به ذکر است »سامانه مدیریت چک )صیاد(« نیز در سایت 
بانک پاس��ارگاد )به آدرس www.bpi.ir( تعبیه ش��ده و مشتریان 
گرامی این بانک می توانند با مراجعه به این س��امانه نسبت به ثبت، 

تأیید و انتقال چک های جدید )با رنگ بنفش( اقدام کنند.

ادامه از همین صفحه
پرسش��ی که اینجا مطرح می ش��ود، این اس��ت ک��ه وجه الزام 
چیست، چه تاثیری در استحکام قراردادها دارد؟ و چرا دیوان عالی 
کشور الزم دانسته که تصریح نماید: »مبلغ وجه التزام تعیین شده 
در قرارداد، حتی اگر بیش از ش��اخص قیمت های اعالمی رسمی 
)نرخ تورم( باش��د، در صورت��ی که مغایرتی با قوانی��ن و مقررات 
امری ازجمله مقررات پولی نداش��ته باش��د، معتبر و فاقد اشکال 
قانونی است.« در این زمینه باید توجه داشت که قراردادها عموما 
دربردارن��ده حقوق و در عین حال تعهدات برای طرفین قراردادها 
هس��تند. هر طرف قرارداد بدان انگیزه تعهدات ناشی از قرارداد را 
برعهده می گیرد که متقابال از حقوق ناش��ی از آن قرارداد بهره مند 
شود. پس به خاطر تضمین و یا به عبارتی، اطمینان از حسن اجرای 
تعهدات قراردادی، یک نهاد حقوقی بنام »وجه التزام« طراحی شده 
است. به طور خالصه، تعیین وجه التزام به طرف قرارداد اطمینان 
خواهد داد که طرف مقابلش تعهداتش را تمام و کمال انجام خواهد 

داد، وگرنه با ضمانت اجرایی قوی مالی روبه رو خواهد شد.
در مورد وجه التزام، دو مستند قوی قانونی وجود دارد. ماده 230 
قانون مدنی در این زمینه می گوید: »اگر در ضمن معامله ش��رط 
ش��ده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت 
تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا  کمتر از آنچه که ملزم 
شده است، محکوم کند.« به بیان دیگر، براساس ماده 230 قانون 
مدنی، طرفین قرارداد اختیار دارند که هر مبلغی را به عنوان وجه 
التزام با هم توافق کنند. در این صورت، مرجع قضایی بایستی مبلغ 
وجه التزام توافق ش��ده را مبنای رأی خود قرار دهد، اما ماده 522 
قانون آیین دادرس��ی مدنی در مورد وجه التزام، اندکی با مقررات 

قانون مدنی متفاوت است. در ماده 522 این قانون می خوانیم: »در 
دعاوی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین 
و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر 
فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و 
پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه 
که توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می گردد، 
محاس��به و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو 
دیگری مصالحه نمایند.« به این ترتیب، از مدت ها پیش، پرس��ش 
حقوقی در مورد وجه التزام این بوده اس��ت که آیا طرفین قرارداد 
مجاز هس��تند مبلغ وجه التزام را بیش از شاخص تورم که توسط 
بانک مرکزی تعیین می شود، توافق کنند، یا آنکه مبلغ وجه التزام 
نبایستی زیادتر از نرخ شاخص تورم باشد؟ با توجه به رأی وحدت 
رویه شماره 805، مبنای وجه التزام از نظر دیوان عالی کشور، توافق 
طرفین اس��ت و حد و مرزی در مورد میزان و مبلغ وجه التزام در 
قرارداده��ا وجود ندارد، اما متن نهایی این رأی نش��ان می دهد که 
مسئوالن محترم دیوان عالی الزم دانسته اند که قراردادهای بانکی از 
این موضوع مستثنی شده و تابع مقررات بانک مرکزی باشد. بدین 
ترتیب، جمل��ه »در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری 
ازجمله مقررات پولی نداشته باشد...« بدین معناست که بانک ها در 
مورد میزان وجه التزام بایس��تی تابع مصوبات شورای پول و اعتبار 
و بانک مرکزی باش��ند و در قراردادهای تس��هیالت بانکی، میزان 
وجه التزام را براساس مصوبات بانک مرکزی تعیین نمایند. پس در 
قراردادهای تس��هیالت بانکی برای تعیین وجه التزام، آزادی عمل 
وجود ندارد، بلکه مالک، مقررات بانک مرکزی است. بخشنامه سال 
1386 بانک مرکزی، ضوابط وجه التزام در قراردادهای تس��هیالت 

مبادله ای و مشارکتی را این گونه تعیین کرده است:
* تس��هیالت مبادل��ه ای: »مبناي اخ��ذ وجه الت��زام در عقود 
مبادله اي، مبلغ هر قس��ط است، به نحوي که عدم بازپرداخت هر 
قس��ط در سررسید مقرر موجب مي شود تا بانک مبلغ هر قسط را 
پایه محاس��به وجه التزام قرار دهد. بدیهي است در صورتي که به 
علت عدم ایفاي تعهد مشتري، کل اقساط آتي به دین حال تبدیل 

گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد است.«
* تس��هیالت مش��ارکتی: »از آنجایي که مش��تري بانک در عقود 
مشارکتي، بدهکار بانک نیست، بلکه شریک آن است و عین مبلغي که 
از بانک دریافت مي نماید )اصل سهم الشرکه بانک( کماکان متعلق به 
بانک است، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلي که بر اصل سهم الشرکه 
بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو، وجه التزام نسبت به 

مبلغ تسهیالت و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه است.«
به هر حال، ف��ارغ از اظهارنظرهای متفاوت حقوقی و فقهی که 
بعضا وجه التزام را همان خس��ارت تاخیر تأدیه می داند، باید توجه 
کرد که خس��ارت تاخیر به طور کلی با وجه التزام متفاوت اس��ت. 
به تعبیری، خس��ارت تاخیر مبلغی اس��ت که اضافه بر اصل مبلغ 
بدهی از بدهکار اخذ می ش��ود و از نظر موازین شرعی، اخذ مبالغ 
اضافه بر اصل بدهی از بدهکار، حرمت شرعی دارد، اما وجه التزام 
مبلغی اس��ت که طرف توافق نموده در ص��ورت تاخیر در اجرای 
تعهداتش به ط��رف مقابل پرداخت نماید؛ چنانک��ه در این مورد 
مرحوم حجت االسالم والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو سابق 
ش��ورای فقهی بانک مرکزی گفته: »از س��ال 61 با مصوبه شورای 
پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان، چیزی به نام جریمه دیرکرد 
نداریم و آنچه که وجود دارد، وجه التزام اس��ت، به این معنا که در 

ضمن قرارداد، شرط می شود چنانچه بدهکار و گیرنده تسهیالت، 
بدهی خود را در سررس��یدهای مقرر به بانک نپردازد، فالن مقدار 
را ب��ه بانک خواهد پرداخ��ت.« او با تاکید بر اینکه »این موضوع از 
نظر ش��ورای نگهبان مورد تأیید بوده است«، افزود: »وجه التزام از 
نظر ماهیت با بهره دیرکرد متفاوت اس��ت و ضمن قرارداد الزم یا 
گاهی در قرارداد خارج الزم ش��رط می شود.« در این زمینه، مفاد 
بخش��نامه شماره 98/215684 مورخ 30 شهریورماه 1398 بانک 
مرکزی حاکی اس��ت که »مقرره ابالغي بانک مرکزي به ش��بکه 
بانکي کش��ور موضوع بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/1/15 
درخصوص نحوه و مبناي محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در 
تسهیالت مشارکتي )مشتمل بر اصل و فواید مترتبه( و تسهیالت 
غیرمشارکتي )مشتمل بر اقس��اط سررسیدشده پرداخت نشده و 
اقساط آتي سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است( مورد 

تأیید شوراي فقهي بانک مرکزي است.«
همچنین ش��روط مربوط به وج��ه الت��زام در قراردادهای تیپ 
تسهیالت ابالغ شده توس��ط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور 
بدین شرح است: »متقاضي متعهد گردید در صورت تخطي از مفاد 
این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به 
عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیالت موضوع این 
قرارداد به نحو غیرمجاز، حس�ب م�ورد از ت�اریخ سررسید اقساط 
یا تبدیل دیون به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهي، عالوه بر وجوه 
تأدیه نشده خود، مبلغي ب�ه عن�وان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که 

طبق دستورالعمل محاسباتي:
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین × مانده مطالبات

تعداد روزهاي واقعي سال × 100

محاسبه می گردد، به بانک/موسسه اعتباری پرداخت نماید.«
ای��ن فرمولی اس��ت که برای محاس��به وجه الت��زام در قرارداد 
تسهیالت بانکی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در مورد وجه التزام 
قراردادهای غیرتسهیالتی و خدماتی بانکی نظیر قرارداد مربوط به 
صدور ضمانت نامه بانکی، مفاد بخشنامه شماره 90/2956۷۷ مورخ 
1390/12/08 بانک مرکزی حاکی است که »نرخ وجه التزام تأخیر 
تأدیه دین ضمانت نامه هاي پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود 

عقود غیرمشارکتي به عالوه 8 درصد است.«
در هر حال، نکته بس��یار مه��م در مورد پدیده وج��ه التزام در 
قرارداده��ای بانکی، این اس��ت که میزان قدرت تس��هیالت دهی 
بانک ها با میزان وصولی اقساط تسهیالت پرداخت شده و تعهدات 
بانکی ایفاشده ارتباط مستقیم دارد. به عبارت بهتر، اگر تسهیالت 
پرداخت ش��ود، اما تس��هیالت گیرنده هیچ مس��ئولیت حقوقی و 
قراردادی در برابر تاخیر در پرداخت اقس��اط نداشته باشد، بانک ها 
مس��لما قادر نخواهند بود پاس��خی مناسب به س��ایر متقاضیان 
تس��هیالت بانکی دهند و تعهدات مالی خود را برابر سپرده گذاران 
و همینطور س��هامداران بانک ایفا نمایند بنابرای��ن »وجه التزام« 
در قرارداده��ای بانکی، مبنای اقتصادی ن��دارد و بانک ها به امید 
دریافت وجه التزام تس��هیالت پرداخت نمی کنند، اما باید انصاف 
داشت که بانک های تسهیالت دهنده بایستی در برابر پیمان شکنی 
تسهیالت گیرندگان از ضمانت اجرایی قوی حقوقی برخوردار باشند 
تا مبالغ اقس��اط به موقع پرداخت شود و در صورت تاخیر مشمول 
جریمه وجه التزام گردد. توصیه به همکاران محترم بانکی در زمینه 
میزان وجه التزام، رعایت دقیق مقررات بانک مرکزی در محاسبه 

مبلغ وجه التزام است.

وجه التزام در قراردادهای بانکی

قانون جدید چک چگونه مهمترین سند مالی کشور را متحول می کند؟
احیای اعتبار چک بانکی

بازاریابی و توسعه کسب و کارهای کوچک با سرویس ریلز اینستاگرام
حضور فعال در ش��بکه های اجتماعی برای هر کس��ب و کاری مهم اس��ت. اینس��تاگرام به عنوان یکی از 
مش��هورترین شبکه های اجتماعی در طول س��ال های اخیر شهرت بسیار زیادی به کسب کرده است. همین 
امر توجه بسیاری از برندها به بازاریابی در اینستاگرام را افزایش داده است. اگرچه برخی از رقبای تازه نظیر 
اس��نپ چت و تیک تاک در طول س��ال های اخیر ظهور کرده اند، اما هنوز هم اینستاگرام در موقعیت بسیار 
بهتری در مقایسه با آنها قرار دارد. اینستاگرام در طول یک سال اخیر آپدیت های بسیار زیادی منتشر کرده 
اس��ت. یکی از آپدیت های کاربردی در این میان س��رویس ریلز است. این سرویس برای بارگذاری انحصاری 
ویدئوهای کوتاه همراه با موس��یقی متن منتش��ر شده اس��ت. این امر با هدف رقابت هرچه بهتر اینستاگرام 

با دیگر پلتفرم ها نظیر تیک تاک صورت گرفته است. کسب و کارهای کوچک همیشه امکان استفاده از...



ش��کاف درآم��دی در جامعه ایران ط��ی دهه 90 به اوج خود رس��ید و 
درحالی متوسط ساالنه هزینه خانوار در دهک اول به عنوان کم درآمدترین 
دهک درآمدی حدود 16 میلیون و 300 هزار تومان در سال 98 بوده که 
این ش��اخص برای دهک دهم یا همان دهک ثروتمند جامعه حدود 114 
میلیون تومان بوده اس��ت. از آنجایی که هزینه خانوار تا حد زیادی تابعی 
از درآمد آنهاس��ت، اختالف فاحش دهک دهم در هزینه متوسط ساالنه با 
س��ایر دهک های درآمدی نشان دهنده تقسیم ش��دن جامعه ایرانی به دو 
گروه اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر است، کما اینکه آمارها نشان می دهد 

متوسط هزینه خانوار در طول هشت سال گذشته 3.6 برابر شده است.
در ای��ن بی��ن، مس��کن همچنان بیش��ترین س��هم را در س��بد هزینه 
خانواده های ایرانی دارد و طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، هزینه مسکن 
در خانواده ه��ای ایرانی بیش از 35 درص��د از هزینه های ماهانه آنها را به 
خود اختصاص می دهد. البته س��هم مس��کن از سبد هزینه خانوار در بین 
دهک ه��ای مختلف درآمدی تا حدی با هم متفاوت اس��ت، به طوری که 
در ده��ک ده��م و ثروتمند جامعه 33 درصد از هزینه ماهانه به مس��کن 
اختصاص دارد، حال آنکه در دهک نخس��ت درآمدی که عمدتا مستاجر و 
اجاره نش��ین هستند، حدود 40 درصد از هزینه افراد صرف هزینه مسکن 

می شود.
هزینه زندگی طی 8 سال 260درصد رشد کرد

بررس��ی هزینه خانوار دهک های درآمدی در س��ال 98 نش��ان می دهد 
ک��ه دهک دهم یا دهک ثروتمند جامعه با اختالف قابل توجه نس��بت به 
سایر دهک های درآمدی در سال هزینه می کند. به گزارش »اقتصادنیوز«، 
متوسط س��االنه هزینه خانوار در دهک اول )کم درآمدترین دهک( حدود 
16 میلیون و 300 هزار تومان در س��ال 98 بوده و این میزان برای دهک 
دهم )دهک ثروتمند( حدود 114 میلیون تومان است. در مجموع، متوسط 
هزینه ساالنه یک خانوار شهری در سال 90 برابر با 13 میلیون تومان و در 
سال  98 برابر با 4۷ میلیون تومان بوده و این یعنی متوسط هزینه خانوار 

در طول هشت سال گذشته 3.6 برابر شده است.
محاس��به هزینه زندگی در هر کشوری از اهمیت باالیی برخوردار است، 
چراک��ه می تواند تا حد زیادی بیانگر ش��رایط اجتماعی و اقتصادی مردم 
باش��د. دانس��تن اینکه هزینه زندگی در هر سال نس��بت به سال گذشته 

چه اندازه رش��د کرده اس��ت، ما را به اطالعات و فهم خوبی از یک جامعه 
می رس��اند. زمانی که هر س��اله هزینه زندگی در کشوری با جهش باالیی 
روبه رو می شود، نشان می دهد که ثبات در آن اقتصاد کمرنگ است. از آنجا 
که معموال درآمدها با چسبندگی همراه هستند و سخت تغییر می کنند، 
افزایش شدید هزینه ها باعث می شود تا رفاه خانوار با کاهش جدی مواجه 

شود.
براساس آخرین آمارهای منتشرشده، در سال 98 متوسط هزینه زندگی 
یک خانواده شهری بالغ بر 4۷ میلیون تومان است. این در حالی است که 
در سال 90 هزینه زندگی خانوار شهری به طور متوسط سالیانه در حدود 
13 میلیون تومان بوده است. یعنی در طول هشت سال هزینه زندگی در 
ایران حدود 260درصد رش��د کرده است. البته هزینه زندگی در روستاها 
به مراتب کمتر از شهرهاست، کما اینکه هزینه زندگی در روستاها چیزی 

حدود 60 درصد هزینه زندگی در شهرها است.
همانطور که اشاره شد، مهمترین بخش هزینه ای که یک خانواده شهری 
متحمل می ش��ود، هزینه مس��کن است. براس��اس آمارها، متوسط هزینه 
مس��کن یک خانواده ش��هری به متوسط در س��ال 98 حدود 1۷ میلیون 
تومان اس��ت. این پارامتر نیز از س��ال 90 تا 98 حدود 290درصد رش��د 
داش��ته و این موضوع بیانگر ش��تاب هرچه بیشتر هزینه مسکن نسبت به 

سایر هزینه ها در سال های اخیر است.
حال برای فهم دقیق س��طح هزینه زندگی بایستی متوسط هزینه هر 
دهک درآمدی را به طور جداگانه ای بررسی کنیم. دهک اول شهرنشین 
که فقیرترین دهک درآمدی جامعه اس��ت، به طور متوس��ط در س��ال 
90 ح��دود 5 میلیون تومان هزینه داش��ت و این رقم در س��ال 98 به 
رقم 16 میلیون تومان رس��ید. به عب��ارت دیگر، 10 درصد فقیر جامعه 
ش��هری کش��ور به طور متوس��ط ماهیانه تنها حدود یک میلون و 300 
هزار تومان هزینه می کند. البته این عدد متعلق به خانواده های ش��هری 
اس��ت و یقینا این رقم برای روس��تاییان پایین تر است. همچنین دهک 
اول جامعه که در ش��هرها زندگی می کنند به طور متوسط در سال 98 
بالغ بر 5 میلیون تومان هزینه مس��کن متحمل ش��ده اند. یعنی به طور 
متوسط 35درصد هزینه های دهک اول شهرنشین را هزینه های مربوط 

به مسکن شامل می شود.

دهک های مختلف چقدر هزینه می کنند؟
از سوی دیگر، هزینه متوسط ساالنه هر خانواده در دهک دهم )به عنوان 
ثروتمندتری��ن دهک درآمدی( در س��ال 90 نزدیک به 28 میلیون تومان 
بوده و این رقم در سال 98 به 114 میلیون تومان رسید. این بدان معناست 
که در طول هش��ت سال گذشته هزینه متوسط خانوار دهک دهم حدود 
8۷ میلی��ون تومان افزایش یافته اس��ت، یعنی 10 درصد ثروتمند جامعه 
که ساکن شهرها نیز هستند به طور متوسط سالیانه بالغ بر 114 میلیون 
تومان )ماهیانه حدود 12 میلیون تومان( هزینه می کنند. همچنین هزینه 
مس��کن خانواری که در دهک دهم درآمدی قرار دارد، باالی 50 میلیون 
تومان اس��ت. به بیان دیگر 44درصد هزین��ه کل در دهک دهم را هزینه 
مس��کن تشکیل می دهد و جالب اینجاس��ت که هزینه مسکن دهک های 
ثروتمند نسبت به دهک های فقیر، س��هم بیشتری از سبد هزینه ای  شان 
دارد. بررسی متوسط هزینه ساالنه دهک های درآمدی ساکن در شهرهای 
کشور نش��ان می دهد که دهک دهم یا به اصطالح دهک ثروتمند جامعه 
نسبت به سایر دهک ها با اختالف بیشترین هزینه را دارد. هزینه خانوار از 
دهک اول تا دهک دوم نیز با شیب یکسانی در حال رشد و افزایش است 
و روند افزایش خانوار در هر دهک درآمدی نسبت به دهک کم درآمد قبلی 

با نرخی منطقی افزایش داشته است.
همچنین متوس��ط هزینه یک خانوار شهری در دهک نهم در سال 98 
حدود ۷0 میلیون تومان بوده. این در حالی است که همین شاخص برای 
دهک دهم به 114 میلیون افزایش پیدا می کند. این موضوع بیانگر شکاف 

درآمدی جامعه ایران بین یک گروه اقلیت و یک گروه اکثریت است.
همانگون��ه ک��ه در بخش کلی هزینه ه��ا، اختالف دهک دهم با س��ایر 
دهک های درآمدی بس��یار فاحش است، در بخش هزینه مسکن نیز این 
اتفاق تکرار ش��ده است. حتی می توان گفت که اختالفی که دهک دهم با 
سایر دهک ها دارد در بخش هزینه های مسکن شدیدتر از هزینه کل است، 
به طوری که اختالف دهک دهم و نهم در هزینه کل حدود 62درصد بوده 
و حال آنکه اختالف هزینه مسکن دهک نهم و دهم حدود 100درصد بوده 
است. این امر بیانگر سهم باالی هزینه مسکن در سبد خانوارهای با درآمد 
باالس��ت یا ش��اید بتوان گفت که افراد ثروتمندتر در جامعه ایران اهمیت 

دوچندانی به مسکن می دهند.

مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد

رشد 260درصدی هزینه زندگی در دهه 90

ق��رار گرفتن در م��اه نیمه تعطیل فروردین، اپیدم��ی ویروس کرونا، 
تعطیلی دفاتر امالک و البته رش��د سنگین قیمت ها بازار مسکن شهر 
ته��ران را به رکود کش��انده و دفاتر امالک از ارائ��ه تخفیف های 10 تا 
15درصدی توس��ط برخی س��ازندگان خبر می دهند. به گزارش ایسنا، 
رکود مطلق، واژه ای اس��ت که می توان برای این روزهای بازار مس��کن 
به کار برد؛ چنانچه در اولین روزهای اردیبهش��ت ماه 1400 مش��اوران 
امالک در نقاط مختلف تهران از کسادی معامالت، ارائه تخفیف از سوی 
برخی سازندگان و کاهش 10 تا 15درصدی قیمت نسبت به اسفندماه 

سخن می گویند.
همزمان با موج چهارم کرونا دفاتر امالک از 21 فروردین ماه تعطیل 
ش��ده اند. به همین دلیل عمده تعامالت بازار مسکن در فضای مجازی 
انج��ام می ش��ود. با اینکه پ��س از تعطیلی دفاتر مش��اور امالک، تعداد 
آگهی ه��ا مقداری کاهش یافته، اما بازدید از آگهی ها افزایش پیدا کرده 
است، اما اغلب جست و جوها در اپلیکیشن ها و سایت ها برای اطالع از 
وضعیت قیمت ها و معامالت است. اطالعات به دست آمده از یک سامانه 
ملکی نش��ان می دهد که هفته اول فروردین ماه 1400 تعداد آگهی ها 
با رش��د قابل توجهی مواجه شده، اما با بسته شدن دفاتر امالک، تعداد 

آگهی ها نیز افت کرده است.
البته معموال فروردین ماه به دلیل تعطیالت 15 روزه، کسادترین ماه 
در بازار مسکن است اما سه عامل ویروس کرونا، تعطیلی دفاتر و جهش 
قیمت ها نیز رکود فروردین ماه بازار مسکن را تشدید کرده است؛ چراکه 
طی دو س��ه سال گذشته قیمت مسکن افزایش قابل توجهی پیدا کرد. 
س��ال 1399 نیز پس از بورس که 155درصد رشد یافت، مسکن شهر 
تهران رتبه دوم بازدهی را با 85درصد رشد سالیانه بین بازارهای بورس، 

مس��کن، طال و ارز به خود اختصاص داد. از طرف دیگر، قیمت مصالح 
ساختمانی در سال 1399 حدود 100درصد افزایش یافته که بر قیمت 
تمام شده ساخت تاثیر می گذارد، اما واقعیت این است که بازار مسکن 

ظرفیت رشد قیمت را ندارد.
براساس این گزارش، حتی اگر دفاتر امالک نیز بازگشایی شود به نظر 
نمی رسد که رونق چندانی در بازار مسکن ایجاد شود. ارائه آمار از قیمت 
مسکن در فروردین ماه نیز احتماال به دلیل تعداد پایین حجم معامالت 
نمی تواند قابل اتکا باشد. واسطه های ملکی می گویند که اغلب خریداران 
دست کم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری صبر می کنند و سپس با 
توجه به شرایط تصمیم خواهند گرفت که آیا اقدام به خرید کنند یا نه.

از این طرف تا دلت بخواهد فروش��نده زیاد اس��ت و اغلب واحدهای 
عرضه شده در شمال شهر تهران قرار دارد. با توجه به زمزمه های اعمال 
مالی��ات بر خانه های خالی، جنب و جوش ب��رای فروش و یا اجاره این 
واحدها بیش��تر ش��ده اس��ت. در ش��هر تهران تقریبا هر یک ثانیه یک 
آگهی فروش ملک، اضافه یا تمدید می شود؛ در حالی که کل معامالت 
اسفندماه 1399 فقط 5300 فقره بود که عمیق ترین رکود دست کم در 

بین ماه های اسفند سال های 1388 به بعد محسوب می شود.
در شهر جدید پردیس هم متأثر از شهر تهران، بازار فروش آپارتمان 
راکد ش��ده و قیمت ها نیز نس��بت به بهمن و اسفند تغییر نکرده است. 
در ح��ال حاضر قیمت واحدهای تحوی��ل آینده در فاز 11 بین 520 تا 
550 میلیون تومان و واحدهای آماده بین 690 تا حدود 900 میلیون 
تومان اس��ت. در فاز 9 عمدتا قیمت ها کمت��ر از 600 میلیون تومان و 
در ف��از 5 واحدهای آماده در طبقه همکف 6۷0 تا 680 میلیون تومان 
خرید و فروش می ش��ود. با اینکه هنوز آمار تحوالت بازار مس��کن شهر 

تهران در فروردین ماه از س��وی بانک مرکزی ارائه نش��ده، گزارش های 
میدان��ی گویای آن اس��ت که احتمال تغییرات معن��ادار در معامالت و 

قیمت مسکن در اولین ماه از سال 1400 بعید به نظر می رسد.
در ای��ن می��ان، دولت در نظ��ر دارد که واحدهای خالی از س��کنه را 
به منظور ایجاد تعادل وارد بازار مس��کن کن��د. از همین رو، از روز 19 
اردیبهش��ت ماه ثبت اطالعات ملکی خانوارها در سامانه ملی امالک و 
اسکان به نشانی amlak.mrud.ir آغاز شده که تا 19 خردادماه ادامه 
دارد. در این خصوص، س��یدمحمد مرتضوی، عضو هیأت مدیره کانون 
انبوه سازان درباره تاثیر مالیات خانه های خالی بر بازار مسکن می گوید: 
»اخذ مالیات از خانه های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن ش��ده 
اس��ت، گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی کند. 
دول��ت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مس��کن انجام دهد؛ اول اینکه 
برخی از مصالح س��اختمانی تعیین کننده مثل فوالد، س��یمان، آجر و 
تاسیسات س��اختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. 
دوم اینکه مس��کن را به تولید انبوه برس��اند؛ موفقیتی که هیچ گاه در 
سال های گذشته نداشته ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد.«

در حال حاضر، قیمت مس��کن در ش��هر تهران مت��ری 30 میلیون 
تومان اس��ت. طبق گفته بانک مرکزی، اسفندماه سال گذشته متوسط 
قیمت یک متر مربع واحد مس��کونی در تهران 30 میلیون و 2۷0 هزار 
تومان بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 6.6 
درصد و 93.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین تعداد معامالت 
انجام شده در اسفندماه سال 1399 معادل 5300 فقره بود که نسبت به 
ماه قبل 34.6 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 48.4 

درصد کاهش را نشان می دهد.

خریداران منتظر انتخابات ریاست جمهوری هستند

رکود بازار مسکن در موج چهارم کرونا

دریچه

کاندیداهای احتمالی چقدر شانس پیروزی دارند؟
نگرش مردم به انتخابات ریاست جمهوری

در تازه ترین نظرس��نجی »ایس��پا«، درصد ش��انس پیروزی هر یک از 
کاندیداهای احتمالی در انتخابات ریاس��ت جمه��وری خردادماه 1400 
س��نجیده ش��د که در این نظرسنجی، سیدابراهیم رئیس��ی با 36درصد 

جایگاه نخست را به دست آورد.
مرکز افکارسنجی دانش��جویان ایران )ایسپا( در ادامه نظرسنجی های 
انتخاباتی و در راستای سنجش نگرش مردم ایران درباره انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال 1400، موج چهارم نظرس��نجی در مقی��اس ملی را در 
فروردین ماه امس��ال با جامعه آماری افراد باالی 18 س��ال کشور و اندازه 
نمونه 1569 به ش��یوه مصاحبه تلفنی اجرا کرد. 49 درصد پاسخگویان 
را در این نظرس��نجی مردان و 51 درصد زنان تشکیل داده اند. همچنین 
26.6 درصد پاس��خگویان در بازه س��نی 18 تا 29 سال، 46.9 درصد در 
سنین 30 تا 49 سال و 26.5 درصد در بازه 50 سال و باالتر بوده اند. 65 
درصد پاسخگویان این نظرسنجی میزان تحصیالت خود را غیردانشگاهی 
و 35درصد دانشگاهی اعالم کرده اند. همچنین 69.6 درصد پاسخگویان را 
افراد متأهل و 23.9 درصد آنها را افراد مجرد تشکیل داده اند. 38.1درصد 
پاسخگویان این نظرسنجی در مراکز استان ها، 36 درصد در سایر شهرها و 
25.9 درصد در روستاها سکونت داشته اند. پراکندگی جغرافیایی جمعیت 
نمونه شامل 310 شهرستان و روستاهای تابعه آن بوده و نرخ پاسخ در این 
نظرسنجی نیز 65 درصد بوده است که نشان می دهد از هر 100 نفر 65 

نفر به درخواست پرسشگران برای مصاحبه پاسخ مثبت داده اند.
در این نظرسنجی به منظور سنجش میزان توجه شهروندان به موضوع 
انتخابات از آنها پرس��یده ش��د: چند ماه دیگر قرار است انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار ش��ود. آی��ا می دانید این انتخاب��ات در چه ماهی برگزار 
خواهد شد؟ در پاسخ، 50.2 درصد شهروندان از زمان برگزاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری پیش رو اطالع داش��تند، اما در مقابل 49.8 درصد از 
پاسخگویان یا نمی دانس��تند انتخابات در چه ماهی برگزار می شود یا به 
ماه های دیگری غیر از خرداد اشاره کردند. مقایسه نتایج با نظرسنجی های 
پیش��ین از افزایش تدریجی آگاهی شهروندان از زمان برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری حکایت دارد.
همچنین در این نظرس��نجی از پاس��خگویان پرس��یده شد: انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری در خردادماه برگزار خواهد ش��د. تا چ��ه حد اخبار 
انتخابات را دنبال می کنید؟ در پاس��خ، 41.9 درصد پاس��خگویان گفتند 
اخب��ار انتخابات را دنبال نمی کنن��د، 26.1 درصد کمی و 20.9 درصد تا 
حدی پیگیر اخبار تحوالت انتخاباتی هس��تند. افرادی که در حد زیادی 
اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری می کنند نیز 11.1 درصد پاسخگویان 

را تشکیل می دهند.
در این نظرسنجی همچنین از شهروندان پرسیده شد: شما برای شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری چه تصمیمی گرفته اید؟ که 43.3 درصد از 
پاسخگویان گفته اند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد، 
4.۷ درصد احتمال زیاد شرکت خواهند کرد، 20.8 درصد هنوز تصمیم 
نگرفته اند، 5.8 درصد احتمال کمی دارد شرکت کنند و 25.3 درصد به 
هیچ وجه ش��رکت نخواهند کرد. )با توجه به انجام نظرسنجی به صورت 
تلفنی دو نکته را باید در نظر داشت: اول اینکه حداکثر تمایل به مشارکت 
همان عدد گزینه »قطعا ش��رکت نمی کنم« )حتی حدود 4درصد کمتر( 
است یعنی در حال حاضر »ایسپا« میزان مشارکت را 39 درصد تخمین 
زده اس��ت و دوم اینک��ه با توجه به محافظه کاری ناش��ی از روش تلفنی 
عدد گزینه »به هیچ وجه ش��رکت نمی کنم« معتبر نیست، چون بخشی 
از کس��انی که قصد ش��رکت در انتخابات ندارند گزینه »هنوز تصمیمی 

نگرفته ام« را انتخاب می کنند.(
در جریان این نظرس��نجی از افرادی که تصمیم قطعی برای ش��رکت 
در انتخابات نگرفته اند )افراد مردد( نیز پرس��یده ش��د: در چه صورتی در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنید؟ که 44.9 درصد آنها گفته اند 
بس��تگی دارد چه کسانی کاندیدا شوند، 36.8 درصد گفته اند اگر شرایط 
اقتصادی بهتر ش��ود، 5.1 درصد گفته اند تحت هیچ ش��رایطی ش��رکت 
نمی کنند، 2.4 درصد بیان کرده اند اگر بدانم با شرکت نکردنم در انتخابات 
وضع بدتر می ش��ود، در انتخابات شرکت خواهم کرد، 4.1 درصد به سایر 

موارد اشاره کرده اند و 6.۷ درصد نیز به این سوال پاسخی نداده اند.
س��پس از پاسخگویان پرسیده شد: من اسم چند شخصیت سیاسی را 
می خوانم اگر هر کدام کاندیدای ریاست جمهوری شوند تا چه حد احتمال 
دارد شما به هر یک از این افراد رأی بدهید؟ که در پاسخ، 36.6 درصد کل 
افراد نمونه، به جز کسانی که قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند، گفته اند 
در صورت کاندیدا ش��دن ابراهیم رئیس��ی احتمال زیادی دارد که به وی 
رأی دهند. این نسبت برای سید حسن خمینی 22.9 درصد، محمدباقر 
قالیباف 13.1 درصد، محمدجواد ظریف 12.5 درصد، سعید محمد ۷.5 
درصد، محسن رضایی 6.8 درصد، علی مطهری 4.9 درصد، سعید جلیلی 
4.8 درصد، امیرحسین قاضی زاده هاشمی 4.5 درصد، علی الریجانی 4.3 
درصد، مسعود پزش��کیان 2.4 درصد و حسین دهقان 1.5 درصد است. 
همچنین 60.5 درصد پاس��خگویان حسین دهقان را نمی شناختند؛ این 
میزان برای مس��عود پزش��کیان 60.4 درصد، سعید محمد 58.2 درصد، 
سعید جلیلی 4۷.4 درصد و امیرحسین قاضی زاده هاشمی 46.6 درصد 

است.
»فکر می کنید در کشور ما س��طح اختیارات رئیس جمهور برای اداره 
کش��ور به چه میزان اس��ت؟« از دیگر پرس��ش هایی اس��ت ک��ه در این  
نظرس��نجی مطرح ش��د که 28.۷ درصد از پاسخگویان سطح اختیارات 
رئی��س جمهور را برای اداره کش��ور ک��م و 33.9 درصد زیاد دانس��تند. 
همچنین 25.4 پاس��خگویان معتقد بودند ک��ه رئیس جمهور برای اداره 

کشور تا حدی اختیار دارد و 12درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.
در ادامه از پاس��خگویان پرسیده ش��د: فکر می کنید با تغییر دولت در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری خردادماه وضعیت کشور چه تغییری خواهد 
کرد؟ که 32.8 درصد پاس��خگویان گفته ان��د با تغییر دولت در انتخابات 
ریاست جمهوری وضعیت کشور بهتر می شود؛ در مقابل 11.۷ درصد بیان 
کرده اند با تغییر دولت در این انتخابات وضع کشور بدتر می شود. همچنین 
33.2 درصد معتقد بودند با تغییر دولت در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
خردادماه وضعیت کشور فرقی نخواهد کرد و 22.3 درصد پاسخگویان نیز 
در پاسخ به این پرسش اظهار بی اطالعی کرده اند یا به آن جواب نداده اند.
از دیگر پرس��ش های مطرح ش��ده در این نظرسنجی این بود که »فکر 
می کنید اگر آمریکا و ایران به توافق برجام برگردند، چه تاثیری بر وضعیت 
کش��ور خواهد گذاش��ت؟« که 46.6 درصد گفتند وضعیت کش��ور بهتر 
خواهد شد، 5.9 درصد بیان کردند وضعیت کشور بدترخواهد شد و 28.3 
درصد معتقد بودند اگر آمریکا و ایران به توافق برجام برگردند، تاثیری بر 
وضعیت کش��ور نخواهد داشت. 19.2 درصد پاسخگویان نیز در پاسخ به 

این سوال اظهار بی اطالعی کردند.
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از ابتدای شیوع کرونا، خانوارها در نقاط مختلف جهان 5.4 تریلیون دالر 
به پس انداز خود افزوده اند. این میزان پس انداز فراتر از الگوی قبلی پس انداز 
جهانی بوده و می تواند مقدمات رونق مصرف را فراهم کند و نقش یک اهرم 

قدرتمند را برای باالبردن نرخ رشد اقتصاد جهانی ایفا نماید.
به گزارش »سی ان ان«، براساس مطالعات موسسه تحقیقات مالی مودیز 
آنالیتیکس )از مؤسس��ات زیرمجموعه گروه خدمات مالی مودیز(، از آغاز 
همه گیری کرونا در س��ه ماهه نخست سال گذش��ته میالدی تا پایان ماه 
مارس )11 فروردی��ن( خانوارها در نقاط مختلف جهان مجموعا به اندازه 
6 درص��د تولید ناخالص جهان پس انداز اضافی )در مقایس��ه با حالتی که 
همه گیری کرونا اصال اتفاق نمی افتاد و الگوی پس انداز مشابه سال 2019 

می بود( به پس اندازهای قبلی خود اضافه کرده اند.
به گفته مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز آنالیتیکس، سهم 
خانوارهای آمریکایی از این پس انداز اضافی 2.6 تریلیون دالر یعنی معادل 
12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. خانوارهای انگلیسی 
نیز با پس انداز اضافی معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور خود، 
از ای��ن لحاظ در رتبه دوم ق��رار گرفته اند. به طور کلی، پس انداز اضافی در 
کش��ورهای آمریکای ش��مالی و اروپا )که مردم آنها طی این مدت شاهد 
محدودیت های بیشتری بوده اند و در مقابل، حمایت های قابل توجهی را از 

دولت های خود دریافت کرده اند( بیشتر از سایر کشورها بوده است.
بس��یاری از خانوارهای مرفه تر که درآمدهای ش��ان چندان تحت تأثیر 
همه گیری کرونا قرار نگرفته است، پس انداز خود را طی دوران همه گیری 
کرونا با سرعتی بیش از گذشته افزایش داده اند؛ در حالی که اگر همه گیری 
کرون��ا اتفاق نمی افت��اد، آنها پس انداز اضافی امروزش��ان را صرف س��فر، 

سرگرمی و رستوران کرده بودند.
عام��ل مهمی که در رش��د پس انداز اضافی نقش داش��ته، حمایت های 
بی س��ابقه دولت ها از کارگران و ش��رکت ها بوده است. صندوق بین المللی 
پول در ماه نوامبر )آبان 99( در گزارشی اعالم کرد که دولت ها و بانک های 

مرکزی در سراس��ر جهان مجموعا 19.5 تریلیون دالر از انواع محرک های 
مالی و پولی برای حمایت از اقتصاد خود در برابر بزرگترین رکود اقتصادی 

جهان پس از رکود بزرگ دهه 30 میالدی در نظر گرفته اند.
ای��ن محرک های مالی و پولی نه تنها دس��تمزد کارگ��ران را پرداخته و 
کس��ب وکارها را نجات دادند، بلکه این امکان را ب��رای برخی افراد فراهم 
کردند که به رغم بحران اقتصادی، مبلغ بیش��تری را نس��بت به دوره های 
گذشته پس انداز کنند. با کاهش یافتن محدودیت های مرتبط با همه گیری 
کرونا، انتظار می رود که مصرف کنندگان 2 تریلیون دالر از پس انداز اضافی 
خ��ود را ظرف ماه های آتی خ��رج کنند. ورود این میزان پ��ول به بازارها 
می تواند زمینه مساعدی را برای بهبود نرخ رشد اقتصاد جهانی فراهم کند.
مارک زندی در این خصوص می گوید: »با نزدیک شدن کشورها به هدف 
ایمنی گله ای )به کمک واکس��ن کرونا( و کاهش محدودیت ها، ترکیبی از 
آزاد شدن تقاضای محصور و سرازیر شدن پس انداز اضافی به سمت بازارها 
موجب جهش مخارج مصرف کنندگان در اقصی نقاط جهان خواهد ش��د. 
ما انتظار داریم که تقریبا یک س��وم پس انداز اضافی جهان همین امس��ال 
خرج ش��ود که این اتفاق می تواند دو واحد درصد به نرخ رش��د اقتصادی 

جهان اضافه کند.«
اما احتمال بروز تورم بر اثر افزایش مضاعف تقاضا به دلیل ورود پس انداز 
اضافی به بازار موجب بروز نگرانی های فزاینده ای در بین سرمایه گذاران و 
اقتصاددانان ش��ده اس��ت، زیرا افزایش تورم ممکن است زودتر از آنچه در 
حال حاضر پیش بینی می شود، بانک های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ 

بهره و یا متوقف کردن خرید دارایی های مالی کند.
در آمریکا شاخص قیمت تولیدکننده که تغییرات قیمت فروش کاالها و 
خدمات را اندازه گیری می کند، در ماه مارس امس��ال با احتساب تعدیالت 
فصلی 1.0 درصد افزایش یافت که این رقم هم باالتر از نرخ رشد ثبت شده 

در ماه فوریه و هم بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان بود.
به گفته مارک زندی، بس��ته به اینکه چقدر طول می کشد تا همه گیری 

کرونا فروکش کند، افزایش مخارج مصرف کنندگان می تواند بیشتر یا کمتر 
از پیش بینی های کنونی باشد. نتایج مطالعات میدانی فدرال رزرو نیویورک 
که اوایل ماه جاری میالدی انجام شده است، نشان می دهد که خانوارهای 
آمریکای��ی قصد دارند بخش عمده کمک های مالی دریافتی از دولت را به 
پس ان��داز یا بازپرداخت بدهی های خ��ود اختصاص دهند و کمتر به خرج 

کردن این کمک ها فکر می کنند.
در عی��ن حال، رقم قابل توجه ش��اخص اطمینان مصرف کننده نش��انه 
خوبی از احتمال افزایش مخارج مصرف کننده طی ماه های آتی است. بنابر 
 The Conference( اعالم مؤسس��ه تحقیقات کسب وکار کانفرس بورد
Board(، ش��اخص اطمینان مصرف کننده در جهان در سه ماهه نخست 
سال جاری میالدی به باالترین میزان خود از سال 2005 یعنی اولین سال 

ثبت این آمار توسط موسسه مذکور رسیده است.
یکی از عواملی که می تواند رش��د چشمگیر مخارج مصرف کنندگان را 
محدود کند، این اس��ت که بخش عمده پس انداز اضافی به ویژه در آمریکا 
مربوط به خانوارهای پردرآمد اس��ت. مارک زندی در این رابطه می گوید: 
»احتماال آنها به این پس انداز بیشتر به چشم ثروت نگاه خواهند کرد و نه 
درآمد. به همین دلیل حداقل در کوتاه مدت آنها بخش بس��یار کمتری از 

پس انداز خود را خرج خواهند کرد.«
در آمریکا افراد 55 س��اله و باالتر بی��ش از 60 درصد پس انداز اضافی را 
به خود اختصاص داده اند و س��هم صاحب خانه ها از پس انداز اضافی حدود 
90 درصد است. سه چهارم این پس انداز اضافی را خانوارهایی که دست کم 
یک نفر از اعضای ش��ان دارای مدرک دانش��گاهی اس��ت، ذخیره کرده اند. 
مارک زن��دی در این باره می گوید: »این آمارها چندان هم غافلگیرکننده 
نیس��تند، اما در هر صورت به ما یادآوری می کنند که همه گیری کرونا تا 
چ��ه حد از لحاظ مالی برای مس��تأجران جوان، کم درآمد و دارای س��طح 
تحصیالت پایین دش��وار بوده و تا چه حد وضعیت مالی صاحب خانه های 

مسن، پردرآمد و تحصیلکرده را بهبود بخشیده است.«

کرونا باعث پس انداز 5.4 تریلیون دالری مردم دنیا شد

دوگانه بدهی و پس انداز در بحران کرونا

ارزش بیت کوین به دنبال پیش��نهاد بایدن برای دو برابر کردن مالیات بر 
افزایش س��رمایه حدود 5 درصد افت کرد و به کانال 48 هزار دالری رسید. 
این برای هفتمین بار در هش��ت روز گذش��ته است که ارزش بیت کوین به 
عن��وان محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان کاه��ش پیدا می کند. البته بانک 
ج��ی پی مورگان حدود یک هفته قبل و به دنبال کاهش قیمت بیت کوین 
از اوج 64هزار دالری هش��دار داده بود که احتمال سقوط بیشتر ارزش این 
ارز مجازی وجود دارد. کارشناسان، نگرانی های مالیاتی را جدیدترین دلیل 
س��قوط آزاد بیت کوین می دانند. براس��اس تصمی��م مالیاتی رئیس جمهور 
آمریکا، سرمایه گذاران بیت کوین در آمریکا که از افزایش ۷0 درصدی ارزش 
این ارز مجازی در سال جاری میالدی سود برده اند، اگر سرمایه ارز مجازی 
خود را بعد از بیش از یک سال مالکیت بفروشند، با مالیات بر افزایش سرمایه 
خود مواجه می شوند. بیت کوین بهترین عملکرد را در میان بازارها در چند 
س��ال گذشته داشته و هر کسی در سال گذشته بیت کوین خریداری کرده 
حاال دست کم 5۷5 درصد سود کرده است. این رقم برای سرمایه گذارانی که 
در آوریل 2019 خرید کرده اند، 800 درصد اس��ت. حاال مالیات بر افزایش 
سرمایه باعث می شود تا دارندگان این سودها پول زیادی را به دولت بدهند.

اتریوم چگونه از بیت کوین جذاب تر شد؟
روز جمعه به غی��ر از اتریوم که به روند صعودی خود ادامه داد، ارزهای 
مهم دیگر برای دومین روز ش��اهد ریزش نس��بتا سنگینی در ارزش خود 
بودند. ب��ه گزارش »سی ان بی س��ی«، در حالی که گزارش��اتی از احتمال 
خارج کردن س��هام صرافی دیجیتال کوین بی��س از بورس فرانکفورت به 
دلیل ناقص بودن اطالعات خواس��ته شده منتشر شده بود، مدیران بورس 
آلم��ان اعالم کردند که در نظ��ر دارند برای تکمیل مدارک به کوین بیس 
مهلت دهند. همچنین انتصاب گری گنسلر به سمت ریاست سازمان بورس 
آمریکا، خبر خوبی برای بازار رمزارزها محس��وب می ش��ود، چراکه او جزو 

چهره های آشنا با رمزارزها است.
ح��اال با ادام��ه تردیدها نس��بت به رون��د بلندمدت بیت کوین، ش��مار 
س��رمایه گذاران عمده در اتریوم افزایش قابل توجهی داش��ته، تا جایی که 
اکنون تع��داد نهنگ های اتریوم که 10 هزار عدد اتریوم یا بیش��تر از این 
رمزارز در اختیار دارند، به رکورد تاریخی تازه ای رس��یده اس��ت. اس��تفان 
ایزاک، مدیر موسسه الوین کپیتال در این باره می گوید: »پایان بیت کوین 
اجتناب ناپذیر است. نگرانی های محیط زیستی و قانون گذاری های دولتی 

سرنوش��ت حتمی بیت کوین را رقم می زنند. نمی دانم چگونه و چطور، اما 
پایان بیت کوین رقم خواهد خورد.«

همچنین در ادامه روند ورود بانک های مرکزی مختلف جهان به عرصه 
ارزهای دیجیتالی، بانک مرکزی انگلیس که دومین بانک مرکزی قدیمی 
جهان محسوب می ش��ود، اعالم کرد به دنبال راه اندازی شکل جدیدی از 
پول دیجیتالی خواهد بود که توسط خانوارها و کسب و کارهای انگلیسی 
مورد استفاده قرار گیرد، اما این ارزها قرار نیست جای وجه نقد را بگیرند 

بلکه در کنار آنها استفاده خواهند شد.
اما در حالی ارزش ارزهای دیجیتالی مهم در چند روز گذشته افت کرده 
که در این میان، اتریوم روندی صعودی داش��ت و این مهم به دلیل پیشی 
گرفتن فعالیت نهنگ های اتریوم از بیت کوین طی روزهای اخیر بوده است. 
حاال با افت ارزش بیت کوین و تداوم تردیدها نسبت به روند بلندمدت این 
ارز دیجیتالی، ش��مار سرمایه گذاران عمده در اتریوم افزایش قابل توجهی 
داشته تا آنجا که اکنون تعداد نهنگ های اتریوم که 10 هزار عدد اتریوم یا 

بیشتر از این رمزارز در اختیار دارند، به رکورد تازه ای رسیده است.
در این زمینه، رابرت کاپالن مدیر دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در 
داالس در جمع دانشجویان دانشگاه تگزاس ای اند ام با اعتراف به تبدیل 
شدن بیت کوین به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش گفت: »بیت کوین هنوز 
راه زی��ادی در پی��ش دارد. به طور واضح ارزش بیت کوین در این س��ال ها 
افزایش پیدا کرده است اما برای آنکه به عنوان یک پول شناخته شود نیاز 

دارد تا با تعدیالت بیشتر، خود را با واقعیت های بازار پول سازگار کند.«
بازار ارزهای دیجیتال از سال 2009 و با تولد بیت کوین راه افتاد و امروزه 
از ه��ر زمان دیگری در تاریخ این پدیده بزرگ تر و البته ش��لوغ تر اس��ت؛ 
مجموع س��رمایه  موجود در این بازار، اخیرا از مرز 2تریلیون دالر گذشته 
و تع��داد ارزهای دیجیتال که با عنوان »آلت کوین« ش��ناخته می ش��وند 
)آلترناتیو کوین یا ارزهای جایگزین که در مقابل بیت کوین خلق شده اند( 
به چند هزار می رس��د که دس��ت کم حدود 5 هزار مورد از آنها در سایت 

»کوین مارکت کپ« فهرست شده است.
ماجرای یک ارز نوظهور به نام دوج کوین

اغلب ارزهای دیجیتال با هدفی مشخص طراحی شده اند. در این میان اما 
دوج کوین در ابتدا چیزی جز یک شوخی نبود؛ شوخی دو مهندس نرم افزار 
با جهان نوظهور ارزهای دیجیتال که خیلی زود مشتری پیدا کرد و جدی 

شد. داس��تان از این قرار است که یک مهندس نرم افزار ساکن استرالیا به 
نام جکس��ون پالمر که برای ش��رکت »ادوبی« کار می کرد دامنه اینترنتی 
»دوج کوین دات کام« را ثبت کرد و بعد عکس یک س��گ از نژاد »ش��یبا 
اینو« را با فتوش��اپ روی آن گذاشت و در صفحه اصلی سایتش بارگذاری 
کرد و نوشت: »ارز دیجیتال آینده«؛ او هیچ برنامه ای برای توسعه این ارز 
دیجیتال نداشت تا اینکه به لطف اینترنت، آن طرف کره زمین در آمریکا 
یک مهندس نرم اف��زار دیگر به نام بیلی مارکوس که برای »آی بی ام« کار 
می کرد این سایت را دید و با پالمر تماس گرفت و تالش آنها برای پی ریزی 
یک ارز دیجیتال جدید آغاز ش��د و مارکوس برنامه نویس��ی دوج کوین را 

براساس پروتکل های ارز »الیت کوین« برعهده گرفت.
گرچ��ه دوج کوین هم مثل بیت کوین و الیت کوین براس��اس تکنولوژی 
»بالک چی��ن« ش��کل گرفت و برای به دس��ت آمدن باید با س��خت افزار 
گرافیکی، »ماین« یا استخراج شود اما هیچ کاربرد بنیادی نداشت و فقط 
ی��ک هجویه برای بیت کوی��ن بود که ارزش مادی هم نداش��ت و در ابتدا 
در ش��بکه  اجتماعی »ردیت« به عنوان پاداش به کاربران اعطا می ش��د و 
کاربران هم می توانستند آن را به سایرین اعطا کنند؛ چیزی مثل الیک در 
شبکه های اجتماعی دیگر، با این فرق که الیک های ما در فیس بوک، توییتر 
یا اینستاگرام االن مفت هم نمی ارزد! در حالی که داد و ستد دوج کوین بین 

کاربران، ارزش هر واحد یا اصطالحا »توِکن« آن را تا حدود نیم دالر برد.
هجوم مردم سراس��ر دنیا برای خرید دوج کوین باعث شد ارزش بازار یا 
»مارکت کپ« آن تا 50 میلیارد دالر برسد )که البته دوامی نداشت و به 40 
میلیارد کاهش پیدا کرد( اما با این حال دوج کوین به جمع 10 ارز دیجیتال 
با بیش��ترین ارزش بازار وارد شد. با وجود اینکه برخی همواره به چندبرابر 
شدن قیمت دوج کوین امید دارند و براساس تحلیل های خود این اتفاق را 
دست کم در کوتاه مدت کامال ممکن می دانند، اما اغلب تحلیلگران و فعاالن 
بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری روی آن را نوعی قمار تلقی می کنند؛ 
دارای��ی دیجیتالی که فقط می ش��ود آن را خرید و به محض گران ش��دن 
فروخت؛ البته قبل از اینکه همه همین کار را بکنند. با وجود اینکه برخی 
کارشناس��ان معتقدند دوج کوین اساسا ارز دیجیتال محسوب نمی شود و 
جایی در ای��ن بازار ندارد، اما حرکت هیجانی س��رمایه گذاران خرد تحت 
تأثیر ش��بکه های اجتماعی باعث اس��تقبال از دوج کوین و افزایش قیمت 

آن شده است.

آیا پایان بیت کوین نزدیک است؟

اتریوم وارد می شود

بانکنامـــه

اعتبار کارت های نقدی بانک  پاسارگاد تمدید شد
در راس��تای رفاه حال مش��تریان و کاهش مراجع��ه حضوری به 
ش��عبه ها، کارت های نقدی بانک  پاس��ارگاد که تاری��خ انقضای آنها 
اردیبهشت و خرداد سال 1400 است، به مدت یک سال تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، از این پس مشتریان هنگام استفاده 
از درگاه های پرداخت، باید در بخش ساِل تاریخ انقضای کارت به جای عدد 00، 
عدد 01 را وارد کنند. همچنین مشتریانی که از سامانه های بانکداری مجازی 
و یا همراه بانک اس��تفاده می کنند باید نسبت به ویرایش اطالعات کارت های 
خود بر این اس��اس اقدام فرمایند. الزم به ذکر است هم میهنان عزیز می توانند 
اکثر امور بانکی خود را با بهره مندی از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک 
 پاسارگاد انجام داده و از مراجعه غیرضروری به شعبه ها خودداری کنند. مرکز 
 CRM  مشاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره  تماس82890 و سامانه
در سایت این بانک )به آدرس https://www.bpi.ir/crm( آماده پاسخگویی 

به سؤاالت مشتریان است.

فروش 86 میلیارد ریالی سفته در پایتخت
فروش سفته و برات زیاد شد

طبق اعالم بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بالغ بر 8 میلیارد و 630 
میلیون تومان س��فته و برات در ش��هر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه 
قبل 21.2 درصد و دوره مشابه سال قبل 40.3 درصد افزایش را نشان می دهد. 
براساس آمارهای بانک مرکزی، بالغ بر 8 میلیارد و 630 میلیون تومان سفته و 
برات در بهمن ماه سال گذشته در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.2 درصد و 40.3 درصد افزایش یافت. 
در 11 ماه ابتدای پارسال نیز بالغ بر ۷4 میلیارد و 920 میلیون تومان سفته و 
برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 24.6 
درصد افزایش را نش��ان می دهد. همچنی��ن در بهمن ماه  1399 معادل 900 
برگ سفته و برات به مبلغی معادل 13 میلیارد و 150 میلیون تومان در شهر 
تهران برگش��ت خورد که در این ماه ش��اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات 
برگشت خورده به ترتیب به اعداد 109.5 درصد و ۷1.3 رس�ید که در مقایسه 
با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 83.۷ درصد و 19.8 درصد افزایش 
داش��ت و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز از نظر تعداد 21 درصد و از لحاظ 
مبلغ نیز ۷1 درصد کاهش را نش��ان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ 
سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه سال گذشته نیز به عدد 65.1 رسید 
که عدد شاخص مذکور در بهمن ماه  1398 معادل 2۷5.6 بوده است. عالوه بر 
این، در 11 ماه ابتدای سال  1399 معادل 6900 برگ سفته و برات به مبلغی 
حدود  205 میلیارد و ۷40 میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این 
دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب 
به اعداد ۷8.6 و 101.4 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 
3.2 درص��د کاهش و از لحاظ مبلغ 13.5 درصد افزایش را نش��ان می دهد. از 
سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در 11 
ماه ابتدای سال 1399 به عدد 128 رسید که عدد شاخص مذکور در 11 ماه 

ابتدای س�ال  1398 معادل 110.9 بوده است.

بانک مرکزی در نرخ تورم هدف گذاری شده تجدیدنظر می کند؟
تورم 50 درصدی در اولین ماه 1400

شروع سال 1400 با افزایش 50درصدی هزینه خانوارهای ایرانی 
نس��بت به سال قبل همراه شده و انتظار می رود در هفته های آینده 

بانک مرکزی نرخ تورم هدف گذاری خود را بازنگری کند.
مرکز آمار ایران با ارائه گزارش��ی از نرخ تورم فروردین امسال نرخ 
تورم ماهانه، ساالنه و نقطه ای را به ترتیب 2.۷، 38.9 و 49.5 درصد 
اعالم کرده اس��ت. مقایس��ه نرخ تورم  فروردین با اس��فندماه، نشان 
می دهد که تورم رشد داشته است. پیش بینی می شود نرخ تورم در 
اردیبهش��ت ماه از مرز 50درصد هم گذر کند، اما نکته نگران کننده 
در تورم س��االنه 43.5 درصدی خوراکی هاس��ت که بیشترین تورم 
س��االنه برای کاالهای این گروه به »میوه و خشکبار« و »شیر، پنیر 

و تخم مرغ« اختصاص داشت.
در بخ��ش کاالهای غیرخوراکی نیز حم��ل و نقل و لوازم خانگی 
تورم های ساالنه به ترتیب 65.9 و 50.2 درصدی داشتند. براساس 
گفته ه��ای جواد حس��ین زاده رئیس مرکز آمار، یک��ی از مهمترین 
دالیل باالبودن تورم ساالنه برای گروه حمل و نقل وجود خودرو در 
این زیرگروه است. در واقع، جزییات نرخ تورم فروردین امسال نشان 
می دهد هم نرخ تورم ماهانه، هم نقطه به نقطه و هم ساالنه افزایش 
داشته و میانگین رش��د قیمت سبد کاالها و خدمات مصرفی ایران 
در نخستین ماه س��ال 1400نسبت به اس��فند 1399به 2.۷درصد 
رسیده اس��ت. نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 48.۷درصد در اسفند 
پارس��ال به 49.5درصد در فروردین امسال رسیده است. نرخ تورم 
49.5درص��دی نقطه ای در فروردین امس��ال باالتری��ن نرخ تورم از 

تیرماه سال 98تاکنون به شمار می آید.
اطالعات مرکز آمار نش��ان می دهد در فروردین امسال خانوارهای 
ایرانی به طور میانگین 49.5 درصد بیش��تر از فروردین 1399 برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند. در 
بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تورم نقطه ای 49.5 درصد اعالم 
ش��ده که نس��بت به تورم نقطه ای اس��فند ماه افزایشی 0.8 درصد 
داش��ته است. مرکز آمار تورم نقطه ای خوراکی ها را نیز 63.5 درصد 
اعالم کرد که با وجود کاهش 3.5 درصد نس��بت به اس��فندماه، اما 
به معنای 63.5 درصد هزینه بیش��تر برای خرید س��بد مشخصی از 
کاالهای خوراکی است. این امر بر الگوی مصرف خانواده ها نیز تاثیر 
می گ��ذارد. به عنوان مث��ال در گزارش این مرک��ز دو گروه »روغن 
و چربی ه��ا« و »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« ب��ا 109.3 و ۷۷.4 درصد 
بیش��ترین تورم نقطه ای را در بی��ن کاالهای خوراکی دارند. این امر 
باع��ث حذف یا کاهش مص��رف این خوراکی ها می ش��ود. کمترین 

تغییر تورم نقطه ای مربوط به گروه سبزیجات با 30.4 درصد بود
طب��ق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم س��االنه در فروردین امس��ال 
ب��ه 38.9درصد رس��یده اس��ت. پیش ت��ر بانک مرکزی ن��رخ تورم 
هدف گذاری ش��ده در پایان سال گذش��ته را 22واحد درصد برآورد 
کرده بود. حاال ش��کاف بین نرخ تورم هدف گذاری ش��ده و نرخ تورم 
برآورد مرکز آمار از ورود امواج تازه تورمی به اقتصاد ایران و فش��ار 
به س��بد مصرف��ی خانوارها حکایت دارد. وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی هم برآورد کرده که نرخ تورم از مرز هشدار به مرز بحران 
رس��یده است؛ باید منتظر سیاس��ت ها و نرخ تورم هدف گذاری شده 

بانک مرکزی ماند.
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جدیدترین ارزیابی منابع غربی از صادرات نفت ایران
فروش نفت ایران به رغم تحریم ها ادامه دارد

طبق ارزیابی دو منبع غربی، صادرات نفت ایران از ابتدای آوریل تاکنون 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح باالیی مانده است.

به گزارش رویترز، صادرات نفت ایران از اواخر سال 2020 با وجود ادامه 
تحریم های آمریکا که از سوی دولت ترامپ وضع شده اند، رشد کرده است. 
دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که در ژانویه بر سر کار آمد، بازگشت 
به مسیر دیپلماسی را پیشنهاد کرد که ترامپ رها کرده بود. صنعت نفت به 
دقت به سطح صادرات نفت ایران چشم دوخته که در صورت رشد سریع 
ممکن اس��ت توازن بازار جهانی را دستخوش تغییر کند. در گذشته، سایر 
صادرکنندگان نفت اوپک برای تعدیل تاثیر بازگش��ت صادرات نفت ایران 

روی قیمت ها، تولیدشان را کاهش داده بودند.
شرکت پترولجستیک به رویترز اعالم کرد صادرات نفت ایران از ابتدای 
ماه میالدی جاری تاکنون 500 هزار بشکه در روز بوده که کاهش ماهانه 
داش��ته اما نسبت به مدت مشابه س��ال 2020 باالتر است. این شرکت در 

ابتدا صادرات مارس را کمتر از 600 هزار بشکه در روز برآورد کرده بود.
دانیل گربر، مدیرعامل پترولجس��تیک به رویترز گفت: صادرات در این 
س��طح طوالنی تر از انتظار ما ادامه پیدا کرده و با مذاکرات س��ازنده ای که 
در وین در جریان است، ممکن است هرگز شاهد بازگشت به رکورد پایین 

سال 2020 نباشیم.
مذاک��رات میان ایران و قدرت های جهانی درب��اره توافق برجام از اوایل 
آوریل در جریان است و هفته آینده براساس پیشرفتی که تاکنون حاصل 

شده است، ادامه پیدا می کند.
یک منبع آگاه در یک شرکت دیگر اظهار کرد صادرات نفت ایران در دو 
هفته اول آوریل پایین 500 هزار بشکه در روز بوده که کمتر از 600 هزار 

بشکه در روز در مارس است اما این آمار می تواند بازبینی شود.
هیچ آمار دقیقی درباره صادرات نفت ایران وجود ندارد. پترولجس��تیک 
و سایر شرکت ها میزان صادرات نفت ایران را با ردگیری نفتکش ها برآورد 
می کنند، اما نفتکش ها می توانند دستگاه ردیاب ماهواره ای خود را خاموش 
کرده و برنامه سفرش را تغییر دهند یا از تاکتیک های دیگری استفاده کنند 

که ردگیری آنها را دشوارتر می کند.
رفع تحریم های آمریکا به ایران امکان خواهد داد صادرات نفت خود را به 
2.5 میلیون بشکه در روز برگرداند که آخرین بار در سال 2018 هنگامی 

که ترامپ از توافق هسته ای خارج شد، مشاهده شد.
براس��اس گزارش رویترز، بازرگانان، تحلیلگران و شرکت های اطالعات 
انرژی اعالم کرده اند چین در ماه های اخیر نفت بیشتری از ایران خریداری 
کرده اس��ت. یک بازرگان چینی با اشاره به نفت ایران، به رویترز گفته بود 
این بش��که های حساس مانع عرضه از نقاط دیگر شده اند زیرا بسیار ارزان 
هستند. شرکت مشاوره ریستاد انرژی اواخر مارس اعالم کرده بود افزایش 
اخیر صادرات نفت ایران به چین و برداش��ت نفت از ذخایر، در ضعف بازار 
نفت سهیم بوده و تالش های اوپک پالس برای محدودیت عرضه و تقویت 
قیمت ها را تحلیل برده است. بنا بر برآورد تحلیلگران و معامله گران نفت، 
چین بزرگترین خریدار نفت ایران بوده و وارداتش از ایران در مارس به یک 

میلیون بشکه در روز رسیده است.

پرمصرف ها مشمول افزایش 16درصدی تعرفه برق می شوند
خاموشی دوباره در کمین صنعت برق

به گفته س��خنگوی صنعت برق، امس��ال 3 هزار م��گاوات کمبود برق 
خواهیم داش��ت؛ دلیل این مس��ئله کمبود بارندگی در سال 1400 است. 
شاید بار دیگر مانند زمستان سال گذشته خاموشی در کمین صنعت برق 

باشد.
هر ساله  با شروع فصل گرما هشدارها درباره الگوی مصرف، کمبود ذخایر 
برقی و مدیریت مصرف آغاز می ش��ود؛ اگرچه امس��ال زمستان برقی هم 
زمستان خاموشی بود. بهمن ماه سال گذشته بود که سخنگوی صنعت برق 
از پیک خاموش��ی ها می گفت و جداول خاموشی ها را با توجه به آنکه طی 
روزهای اخیر سوخت تحویلی به نیروگاه ها کاهش یافته بود، اعالم کردیم تا 
هموطنان بتوانند برای فعالیت های روزمره خود در صورت کمبود سوخت 

نیروگاه ها برنامه ریزی داشته باشند.
آن زم��ان خیلی ه��ا دلیل خاموش��ی را اس��تفاده از ب��رق غیرقانونی در 
اس��تخراج رمزارزها اعالم کردند، اما همان زمان و بارها قبل از آن از نحوه 
سرمایه گذاری، قیمت گذاری و استراتژی توسعه ای در این صنعت گفته است. 
بر پایه آخرین بررس��ی های صورت گرفته در مرکز پژوهش های اتاق تهران 
و نیز س��ندیکای صنعت برق کشور نشانگر آن است که ایران شانزدهمین 
تولیدکننده و نیز هجدهمین مصرف کننده برق جهان اس��ت، اما به دالیل 
مختلف همچنان صنعت برق ایران وضعیت نامساعدی را سپری می کند تا 
جایی که دسترس��ی به موقع به برق به یکی از چالش های فضای کس��ب و 
کار تبدیل شده است. روند سرمایه گذاری در بخش تولید برق در سال های 
گذشته نشان می دهد این روند به صورت کاهنده بوده است. براساس آخرین 
اطالعات و آمارهای ارائه ش��ده از سوی سندیکای صنعت برق ایران، جایگاه 
صنعت برق ایران در اقتصاد ملی شامل بیش از 2 هزار بنگاه های کوچک و 
متوسط و نیز بزرگ بوده که اشتغال مستقیم در مجموع بخش های دولتی 
و خصوص��ی را به باالت��ر از 150 هزار ) یکصد و پنجاه نفر( دربر گرفته که 
معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور )GDP( و نیز بیش از 13 
هزار میلیارد تومان ارزش افزوده را ش��امل می شود. در همین ارتباط تعداد 
کل مشترکان در سال 1399 حدود 3۷ میلیون بوده که شامل 33 درصد 
خانگی، 14 درصد کشاورزی، 35 درصد صنعتی و 18درصد را سایر شامل 
مصارف عمومی  روشنایی معابر و نظایر آن را دربر می گیرد. بخش خصوصی 
راهبردهای اصالح صنعت برق را اصالح نظام قیمت گذاری، سرمایه گذاری و 
تامین مالی، تسویه مطالبات بخش خصوصی، صالح رژیم حقوقی پیمان ها، 
اجرای قراردادهای تیپ مورد توافق، خرید محصوالت ساخت داخل و به ویژه 
محصوالت دانش بنیان، کاهش هزینه تامین مواد اولیه از صنایع باالدستی، 
رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندس��ی و بهینه سازی و کاهش تلفات 
و توسعه تجدیدپذیرها می داند؛ راهبردهایی که در عمل خیلی به آن توجه 
نمی شود. حاال سخنگوی صنعت برق از نظام تشویق و تنبیه می گوید: برای 
مش��ترکان خوش مصرف نیز تعرفه ها پلکانی است و به ازای هر 10 درصد 
کاهش مصرف 20 درصد کاهش صورت حساب لحاظ می شود و اگر نسبت 
به س��ال گذش��ته نیز مصرف کاهش یابد، پاداش مدیریت مصرف دریافت 
می کنند. به مش��ترکان پرمصرف نیز توصیه می کنیم که حداقل از نیروگاه 
پش��ت بامی کوچک استفاده کنند و از وسایل برقی استفاده صحیح داشته 
باش��ند در غیر این صورت از ابتدای خردادماه مش��مول 16درصد افزایش 
تعرفه برق می ش��وند. آنچه مشخص است اینکه خاموش��ی ها بار دیگر در 

کمین صنعت برق است.

انـــرژی

فرصت امروز: دامنه نوس��ان در بازار س��رمایه در حالی از روز چهارشنبه 
گذشته از منفی دو به منفی سه افزایش پیدا کرد که تاثیری در روند بازار 
نداشت و سهامداران بورسی در این روز ضرر بیشتری را متحمل شدند. 25 
بهمن ماه س��ال 1399 بود که دامنه نوسان بورس از حالت متقارن مثبت 
و منف��ی پنج به حالت نامتقارن مثبت 6 و منفی دو تغییر یافت تا ش��اید 
ترمز هیجانات منفی و روند نزولی بازار کش��یده شود و بورس به روزهای 
خوب ابتدای سال بازگردد. تصمیمی که البته سه ماه بیشتر دوام نداشت و 
دامنه نوسان از اول اردیبهشت ماه امسال مجددا از منفی دو به منفی سه 
افزایش پیدا کرد؛ اتفاقی که هرچند اندکی به نقدشوندگی بازار کمک کرد، 
اما در عین حال باعث شد تا با توجه به روند نزولی بازار، سرمایه سهامداران 
نیز بیش��تر کاهش یابد. در این روز ش��اخص کل بورس 12  هزار و 52۷ 
واح��د افت کرد و تا رقم یک میلیون و 20۷ هزار واحد عقب رفت. س��ایر 
ش��اخص های بورسی نیز روندی نزولی داشتند. البته این روند نزولی فقط 
مختص به روز چهارشنبه گذشته نبود و چراغ های بازار سرمایه از ابتدای 
سال جدید تاکنون شاید برای دو تا سه بار سبز شده باشند. حاال با تمهید 
تازه سازمان بورس، این دامنه نوسان تا پایان اردیبهشت ماه برقرار است و 

مجددا سازمان بورس درباره تغییر آن تصمیم گیری می کند.
آنچه بر بازار سهام در یک سال اخیر گذشت

رش��د بازار سرمایه در سال گذشته موجب شد بسیاری از مردم سرمایه 
خود را وارد بازار بورس کنند. ش��اخص کل بورس از نیمه اول سال 99 تا 
مردادماه روند رو به رش��دی داش��ت و شاخص کل از 508 هزار واحد اول 
س��ال 99 به 2 میلیون و 100 هزار واحد در نیمه مرداد رسید، اما پس از 
آن روند ریزش شاخص بورس شروع شد و در حال حاضر شاخص در رقم 
یک میلیون و 20۷ هزار واحد ایس��تاده است. با ریزش شاخص و کاهش 
ارزش س��رمایه در بازار بورس، بسیاری سهامداران متضرر شدند و سرمایه 
خود را از بازار خارج کردند. بیشترین ضرر هم متوجه بخشی از سهامداران 
حقیقی بود که در روزهای اوج ش��اخص اقدام به خرید س��هام کردند و با 

ریزش بازار دچار زیان های شدیدی شدند.
اما برای جلوگیری از ادامه افت بورس، تمهیدات مختلفی اندیشیده شد 
و تغییر دامنه نوس��ان، ازجمله راهکارهایی بود که متولیان بازار س��رمایه 
برای حمایت از مردم و جلوگیری از خروج سرمایه، آن را اجرا کردند. البته 
فعاالن بازار س��رمایه نظارت متفاوتی نس��بت به این تصمیم دارند. برخی 
کارشناس��ان معتقدند با توجه به تغییر دامنه نوسان که از بهمن ماه اجرا 
شد اما منجر به جلوگیری از روند نزولی بازار نشده است. این کارشناسان 
معتقدند محدودیت در دامنه نوسان باعث شده تا سهام نتوانند به قیمت 
اصلی خود نزدیک شوند. آنها می گویند دامنه نوسان باید از بازار برداشته 
شود تا قیمت سهام زودتر به ارزش ذاتی خود برسند و شدت جو هیجانی 
ایجادشده در بازار کاهش یابد. حتی ممکن است در آن زمان بازار با هیجان 
ش��دیدی همراه ش��ود اما بعد از آن به طور حتم بازار به ریل اصلی خود 
بازمی  گردد و کمتر ش��اهد چنین روزهای نگران کننده ای در بازار خواهیم 

بود.
به گفته کارشناس��ان بازار س��رمایه، نباید تصور کنیم که با تغییر دامنه 
نوسان از منفی دو به منفی سه، بازار سرمایه واکنش خوبی نشان دهد؛ کما 
اینکه در اولین روز اجرای این راهکار نه تنها بورس سبزپوش نشد بلکه افت 
قابل توجهی هم پیدا کرد. تحلیلگران می گویند بازار سرمایه در حال حاضر 
در انتظار مذاکرات احیای برجام و نتایج انتخابات خردادماه است. هرچند 
فضای روانی و بی اعتمادی سهامداران، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند 
نزولی بورس اس��ت، اما بورس منتظر است تا یک خبر خوب و بنیادی به 
بازار تزریق شود و روند صعودی خود را آغاز کند. به اعتقاد کارشناسان، این 
خبر خوب همانا می تواند به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام باشد.
فعاالن بازار سرمایه می  گویند در هر صورت و با توجه به حضور بسیاری از 
شهروندان در بازار سرمایه، باید قوانین مراقبتی برای حفاظت از سرمایه های 
اندک مردم در بورس بیش��تر شود و همچنین جلوی سوءاستفاده عده ای 
س��ودجو و همچنین جلوگیری از سیگنال فروش��ی و استفاده از اطالعات 

پنهانی بازار گرفته شود تا مردم دچار زیان نشوند. تغییر دامنه نوسان تنها 
گزینه برای حمایت از بازار سرمایه نیست. در تصمیم دیگری شورای عالی 
بورس در جهت حمایت از سهامداران طرح حمایت صندوق توسعه بازار از 
سهامداران خرد را تصویب کرده و بر این اساس »اگر سهامداران خردی که 
ارزش پرتفوی شان )سبد سهام( زیر 10 میلیون تومان است، تا اردیبهشت 
سال 1401، هیچ سهمی از پرتفوی خود را نفروشند، در آن ماه بازدهی 25 
درصدی برای آنها تضمین شده و چنانچه این بازدهی رخ ندهد و کمتر از 
25 درصد باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.«

معامالت بورس در هفته ای که گذشت
ش��اخص کل بورس در هفته ای که گذش��ت حدود 26 هزار واحد افت 
ک��رد و از رقم یک میلیون و 233 هزار واح��د تا رقم یک میلیون و 20۷ 
هزار واحد کاهش یافت. بر این اس��اس، ش��اخص کل بورس در روز شنبه 
)28 فروردی��ن( ب��ا 9634 واحد کاهش به رقم ی��ک میلیون و 233 هزار 
واحد رسید. در روز یکشنبه)29 فروردین( نیز این شاخص با 9004 واحد 
نزول تا رقم یک میلیون و 224 هزار واحد عقبگرد کرد. روز دوشنبه )30 
فروردین( هم بورس روندی نزولی داش��ت و شاخص کل بورس با 8093 

واحد کاهش در رقم یک میلیون و 216 هزار واحد ایستاد.
اما روند پرنوسان بورس در روز سه شنبه)31 فروردین( و صعودی شدن 
برخی سهم ها، س��هامداران را به بهبود ش��رایط بازار امیدوار کرد. در این 
روز در حالی که ش��اخص کل بورس در س��اعات ابتدایی معامالت روندی 
افزایشی داشت، در ساعات میانی تا یک میلیون و 21۷ هزار واحد کاهش 
یافت و مجددا به یک میلیون و 220 هزار واحد رسید و در نهایت روی رقم 
یک میلیون و 219 هزار واحد ایستاد، اما این امیدواری چندان ادامه نیافت 
و بورس هفته را درحالی به پایان برد که دامنه نوس��ان منفی سه در بازار 
اعمال ش��ده بود و شاخص کل بورس در روز چهارشنبه )اول اردیبهشت( 
ب��ا 12 ه��زار و 52۷ واحد کاهش به رقم یک میلی��ون و 20۷ هزار واحد 

عقب نشینی کرد.

افزایش دامنه نوسان هم باعث مثبت شدن بورس تهران نشد

چراغ قرمز بورس به تغییر دامنه نوسان

این روزها یکی از اصلی ترین مباحث در میان خانواده های ایرانی، موضوع 
ارزهای دیجیتال است و به  نظر می رسد که بازار این ارزها به ترند نخست 
و نقل محافل بس��یاری از خانواده های ایرانی تبدیل ش��ده باش��د. پس از 
فروکش کردن تب بورس، حاال بسیاری به  دنبال آن هستند تا سرمایه های 
خرد و حتی کالن خود را وارد بازار رمزارزها بکنند، چراکه به  نظر می رسد 
این بازار در مقطع فعلی سودهای بسیار خوبی را برای سرمایه گذارانش به 
ارمغان آورده اس��ت. اگر زمانی در هر خانواده ای صحبت از خرید و فروش 
فملی و خودرو و پاالیشی و بانکی بود، حاال بحث ها سراغ دوج، اتریوم، تتر 
و وینک رفته اس��ت. با این حال بازهم یک نکته مهم مغفول مانده و آن، 
علمی بودن این بازار اس��ت و کسانی که می خواهند در این حوزه فعالیت 

کنند، باید دانش کافی را داشته باشند.
از س��وی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال به رقیب مهمی برای بورس بدل 
شده و این امر در فروردین ماه امسال نیز مشهود بوده است. کما اینکه یک 
کارشناس بازار سرمایه می گوید: در فروردین ماه بازار رمزارزها رقیب اصلی 
بازار سرمایه بود، به گونه ای که هرچه از ارزش معامالت بازار سهام کاسته 
می شد به ارزش معامالت رمزارزها از طریق صرافی های غیرمجاز در داخل 

کشور اضافه می شد.
پیمان حدادی به روند معامالت بورس در فروردین ماه اش��اره کرد و به 
ایرنا، گفت: شرایط بازار سهام در فروردین ماه 1400 برخالف فروردین ماه 
س��ال های گذشته به هیچ عنوان معقول نبود و باز هم ضرر و زیان، شامل 
حال س��رمایه گذاران بازار سرمایه در نخستین ماه از سال 1400 شد. بازار 
سهام در این ماه برخالف پیش بینی اکثر کارشناسان که گمان می کردند 

بازار، س��ال 1400 را متفاوت با روزهای پایانی س��ال گذشته آغاز می کند 
و تا حدودی از ش��تاب روند نزولی کاسته می شود، ادامه دهنده روند نزولی 
شاخص بورس بود و شاهد تغییر چندانی در معامالت بازار سرمایه در یک 

ماه اخیر نبوده ایم.
او ب��ا اش��اره به اینکه معامالت بورس در نخس��تین ماه از س��ال جاری 
روزهای نگران کننده ای را برای س��هامداران رق��م زد، ادامه داد: اکنون در 
ش��اخص بورس کاهش چندان چشمگیری را شاهد نیستیم، اما در کلیت 
بازار، کاهش نرخ س��هام کامال محس��وس بود و قیمت ها به کمتر از ارزش 
ذاتی خود رسیدند. نکته قابل توجه این موضوع بود که حدود 60درصد از 
نماد ش��رکت های حاضر در بازار در بیشتر روزهای معامالتی فروردین ماه 
در صف فروش قرار داش��تند و معام��الت اندکی را از خود ثبت کردند که 
چنین روندی در بازار دور از انتظار سهامداران و فعاالن حاضر در بازار بود.
ب��ه گفته حدادی، کاهش چش��مگیر ارزش معامالت به گونه ای بود که 
حت��ی در مدت یک روز ارزش خرد معامالت به کمتر از یک هزار میلیارد 
تومان رسید که تجربه چنین موضوعی در بازار در دو سال اخیر بی سابقه 
بوده است. وی به عوامل تاثیرگذار در ایجاد رکود معامالت بورس اشاره کرد 
و افزود: ابهام موجود در رابطه با تغییر دامنه نوسان، همچنین بحث نتیجه 
مذاکرات هس��ته ای و تاثیر آن بر نرخ ارز از جمله عواملی بودند که باعث 
ریسک گریزی سهامداران در بازار سهام شد و نتیجه آن عدم خرید سهام 
از س��وی سهامداران و خروج سرمایه های ش��ان از این بازار شد. زمانی که 
بازار با چنین بحرانی مواجه شود هیچ خریدار موثری در بازار حضور پیدا 
نمی کند بنابراین در گذر زمان ترس در بازار حاکم می شود و شاهد فروش 

و عرضه های هیجانی در بازار از سوی سهامداران خواهیم شد.
حدادی خاطرنشان کرد: این موضوع در شرایطی در بازار سهام رخ داده 
است که روند معامالتی بسیار مثبتی در بازارهای جهانی حاکم بود و طبق 
قاعده باید با تاثیر مثبت بر معامالت بورس همراه شده و اکثر سهام تحت 

تاثیر چنین اتفاقی در مدار صعودی قرار می گرفتند.
او ب��ه روند معامالت بازار رمزارزها در فروردین ماه  اش��اره کرد و گفت: 
در فروردی��ن ماه بازار رمزارزها رقیب اصلی بازار س��رمایه بود، به گونه ای 
که هرچه از ارزش معامالت بازار س��هام کاسته می شد به ارزش معامالت 

رمزارزها از طریق صرافی های غیرمجاز در داخل کشور اضافه می شد.
حدادی به دیگر عامل تاثیرگذار در وجود هیجان معامالت بورس اشاره 
کرد و اظهار داش��ت: موضوع دیگر که در ش��رایط نامساعد بازار سهام در 
فروردین ماه تاثیرگذار بود، مس��ئله انتخابات ریاست جمهوری ایران است 
که این موضوع نه تنها بازار سهام بلکه باقی بازارها را تا حدودی در حالت 
س��کون قرار داده است و باعث تردید س��هامداران برای ورود سرمایه های 
خود به بازارهای س��رمایه گذاری شده اس��ت. افرادی که کاندیدا می شوند 
و ف��ردی که به عنوان ش��خص رئیس جمهوری انتخاب می ش��ود از دید 
سیاس��ی و اقتصادی می تواند ادامه روند معامالت بورس و قیمت سهام در 
بازار را مشخص کند. وی با بیان اینکه فروردین ماه یکی از بدترین ماه های 
معامالتی بازار سرمایه بود، گفت: با توجه به اینکه معامالت بازار سهام در 
فروردی��ن ماه کاهش محسوس��ی را در قیمت ها ثبت نکرد و علت آن هم 
ناش��ی از عدم معامالت بود ام��ا از این لحاظ بدترین ماه معامالتی بود که 

شاهد کاهش بسیار شدید ارزش معامالت بودیم.

معامالت بازار سرمایه در فروردین  ماهی که گذشت

کوچ  جمعی به بازار رمزارزها
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»نقض قانون« و »بازگشت امضاهای طالیی« 
عواقب یک تصمیم غلط

پس از چالش های گذش��ته کمبود تایر ب��رای کامیونداران 
در سال 139۷، س��امانه توزیع سیستمی تایر موفق شد بازار 
متالط��م تایر را مهار کند، اما تصمیم یک ش��به وزارت صمت 

این رشته ها را پنبه خواهد کرد.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، طی روزه��ای اخیر، محمدصادق 
مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با ابالغ دستوری 
اعالم کرد شرکت های تولیدکننده تایر می توانند 50درصد از 
تولید تایرهای س��نگین س��ایز 24 خود را جهت جلوگیری از 
رس��وب ش��دن بیش از حد آن در انبارها، در خارج از سامانه 

توزیع سیستمی تایر توزیع کنند.
پی��ش از این ب��ه علت فقدان نظارت سیس��تمی بر صنعت 
الستیک، کامیونداران بحران های متعددی را به دلیل کمبود 
الستیک سنگین تجربه کردند، اما در برهه کنونی که رضایت 
نس��بی از س��وی کامیونداران وج��ود دارد و بازار الس��تیک 
سنگین توانس��ت به کمک سامانه توزیع سیستمی تایر، پس 
از مدت  ها فراز و نش��یب به آرامش نسبی برسد، وزارت صمت 
با این تصمیم پرریس��ک و نس��نجیده، می تواند این بازار را به 

وضعیت متالطم گذشته باز گرداند.
عالوه بر آن، اعمال معافیت برای خرده فروشان تایر از ثبت 
قیمت فروش به مصرف کننده در س��امانه توزیع سیس��تمی 
الس��تیک نیز تصمیم س��وال برانگیز دیگری است که از سوی 

این وزارتخانه اتخاذ شده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت اگر قیمت فروش ب��ه مصرف کننده در 
س��امانه توزیع سیس��تمی تایر درج نش��ود، این سامانه عمال 
نمی تواند کمکی به بازرس��ان و کاشفان احتکار و گرانفروشی 

کند.
به نظر می رس��د که غیرسیس��تمی کردن فرآیند توزیع به 
صورت ناگهانی، آن هم در بازار تایر که مدت زمان زیادی تنها 
با نظارت هوش��مند قابل کنترل بوده است، باعث خواهد شد 
که شفافیت این بازار به طور کلی مخدوش شده و به تبع آن 

کنترل قیمت ها و جلوگیری از احتکار ناممکن شود.
داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مس��افری سازمان 
راهداری سال گذش��ته با اشاره به عملکرد موفق این سامانه، 
گفته بود که از زمانی که این س��امانه در س��ال 9۷ راه اندازی 
شده است تاکنون 3 میلیون و 80 هزار حلقه الستیک در آن 

ثبت شده است. 
2 میلیون و 800 ه��زار حلقه از این تعداد، منجر به صدور 
حواله و دریافت آن از س��وی مالک ناوگان ش��ده و 280 هزار 

حلقه دیگر هم در سامانه باقی مانده است.
به اس��تناد ای��ن آمار نمی  ت��وان گفت که تایره��ای زیادی 
در انباره��ا رس��وب کرده اس��ت و این مس��ئله منجر به ضرر 

عرضه کنندگان تایر می شود.
از س��وی دیگر تصمیم وزارت صمت ب��رای توزیع خارج از 
شبکه بخش��ی از تایرهای س��نگین، برخالف ضوابط اجرایی 
تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین 

مصوبات کمیته پایش حمل و نقل کشور است. 
ب��ه نظر می رس��د که با توج��ه به تجربه های پیش��ین، این 
تصمی��م غیرکارشناس��ی باعث ع��دم اطمینان ب��ه داده های 
سامانه توزیع تایر و متعاقب آن موجب بر هم خوردن آرامش 
نسبی موجود در بازار این کاالی اساسی و استراتژیک خواهد 
ش��د. عالوه بر این، تصمیم جدید وزارت صمت ممکن اس��ت 
زمینه بازگشت به دوران ابالغ های کاغذی و امضاهای طالیی 
را مج��ددا فراهم کرده و بازار تایر را در اختیار س��ودجویان و 

محتکران قرار دهد.

نماگربازارسهام

در حال��ی که چن��د هفته  از بحث های پیرام��ون افزایش قیمت مصوب 
خودروها برای س��ه ماه نخست سال جاری می گذرد، اما همچنان شورای 
رقاب��ت منتظر اعالم نرخ تورمی فصلی از س��وی بانک مرکزی و س��پس 
تصمیم گیری ب��رای قیمت خودروهاس��ت. هنوز مصوب��ه افزایش قیمت 
صادر نشده، کرمان موتور در بخشنامه جدید فروش جکS3، قیمت آن را 
افزایش داده است. این در حالی است که شایعه افزایش قیمت محصوالت 
ایران خودرو نیز طی چند روز اخیر به گوش می رسید اما روز پنجشنبه این 

خودروسازی در اطالعیه ای، این موضوع را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، دقیقا یک روز پس از آغاز فعالیت های رسمی در سال 
جاری )15 فروردین ماه(، رئیس شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو در 

سه ماه نخست امسال خبر داد.
به گفته او، باتوجه به اینکه شورای رقابت به دلیل پایین بودن نرخ تورم 
در سه ماهه پایانی سال 1399 با افزایش قیمت موافقت نکرد، اکنون شورا 
برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال 1400 منتظر اعالم 
تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است تا قیمت های جدید برای سه ماه 

نخست سال 1400 را تعیین کند.
این خبر حواش��ی بسیاری در پی داش��ت و برخی کارشناسان و فعاالن 

بازار این تصمیمات را راهگشا ندانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده 
دول��ت از ابزاری همچون ش��ورای رقابت برای کنترل و دس��توری کردن 
قیمت ها یاد کردند و اینکه عدم تعادل فعلی بازار خودرو در نتیجه لجاجت 

شورای رقابت ایجاد شده است.
از س��وی دیگر به نظر می رسد که برخی ش��رکت ها به استقبال گرانی 
رفته اند. در حالی که ش��ورای رقابت هن��وز مصوبه و اجازه افزایش قیمت 
خودروه��ا را صادر و اعالم نکرده اس��ت، گروه خودروس��ازی کرمان موتور 
پیش دس��تی کرده و در بخشنامه فروش محصول جک S3 ویژه فروردین 
ماه که ثبت نام آن از 30 فروردین ماه آغاز و تا 15 اردیبهشت ادامه می یابد، 
افزایش قیمت را »هرچند کم« اما لحاظ کرده است. مقایسه اولین بخشنامه 
فروش این خودرو برای فروردین 1400 که مشابه بخشنامه اسفند 1399 
بوده اس��ت و بخشنامه جدید این شرکت برای فروش در فروردین 1400 
نشان می دهد که این خودرو 10 میلیون تومان گران تر عرضه خواهد شد.

در بخش��نامه فروش جک S3 برای اسفند 1399 که مهلت ثبت نام آن 
از 18 تا 25 اسفند 1399 بوده، این خودرو با قیمت مصوب 499 میلیون 
تومان ارائه ش��ده بود و برای فروش اقساطی آن 250 میلیون تومان مبلغ 
پیش پرداخت و الباقی به صورت اقساط 12،  24 و 36 ماهه بوده است که 

اقس��اط به صورت سه ماه یکبار و از تاریخ 20 مرداد 1400 آغاز می شود، 
اما در اولین بخش��نامه فروش این محصول در س��ال جاری ویژه فروردین 
1400 ب��ا زم��ان ثبت نام 19 تا 31 فروردین، قیمت مصوب آن مش��مول 
10 میلیون تومان افزایش قیمت ش��ده و قرار است با قیمت مصوب 509 
میلیون تومان ارائه شود. برای فروش اقساطی این خودرو نیز همچنان مبلغ 
پیش پرداخت، 250 میلیون تومان در نظر گرفته شده و اقساط 12 ، 24 و 
36 ماهه ارائه شده است و اقساط به صورت سه ماه یکبار و از 10 شهریور 

1400 آغاز می شود.
ایران خودرو افزایش قیمت را تکذیب کرد

در همین حال انتش��ار خبری در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت 
محص��والت ایران خودرو نیز قابل تأمل بود که این ش��رکت در اطالعیه ای 
اعالم کرد قیمت محصوالتش افزایش نداش��ته و صرفا نرخ بیمه خودروها 
براساس افزایش سالیانه، به روزرس��انی شده است. نرخ بیمه نیز از ابتدای 
امسال طبق روال سال های گذشته اعمال شده و ارتباطی به قیمت فروش 
محصوالت ندارد. در این اطالعیه تاکید شده که محصوالت براساس قیمت 
مص��وب نهادهای ذی ربط ب��ه فروش می رود و در ح��ال حاضر هیچ گونه 

افزایشی در نرخ محصوالت اعمال نشده است.

دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان ل��وازم صوتی و تصویری کش��ور  ابراز 
امیدواری کرد قرارگاهی عملیاتی برای مانع زدایی از تولید تشکیل شده 

و در این مسیر از فعاالن بخش خصوصی هم نظرخواهی شود.
»محمدرضا ش��هیدی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: 
س��ال گذشته با تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه تلویزیون توسط 
کارخانجات داخلی، رش��د 40 درصدی در همس��نجی با سال 98 ثبت 

شد.
وی بی��ان  داش��ت: هرچند نمی ت��وان ارزیابی و پیش بین��ی دقیقی از 
ش��رایط اقتصادی به  ویژه با ش��رایط کرونایی موجود و تورم داشت، اما 

چشم انداز امسال این حوزه رشد 20درصدی تولید تلویزیون است.
ش��هیدی خاطرنش��ان  کرد:  با وجود کاهش س��طح درآمدی اقش��ار 
مختلف جامعه، اما همه تلویزیون های تولیدی کش��ور در س��ال گذشته 

به فروش رفت.
وی ادامه  داد: 60درصد تولیدات تلویزیون در س��ال گذشته در اندازه 
کمت��ر از 50 اینچ و به طور عم��ده 40 تا 49 اینچ بود که از نظر قیمتی 
ب��ازه 5 ت��ا 10 میلیون تومان ک��ه اکثر افراد جامعه ق��ادر به خرید آنها 

هس��تند، بود. این مقام صنفی اظهار داش��ت:  برای امسال نیز 80درصد 
تولیدات در اندازه های 32 تا 49 اینچ خواهند بود.

وی با اش��اره به نام گذاری امس��ال به س��ال »تولید، پش��تیبانی ها و 
مانع زدایی ه��ا«، تاکید کرد: از رهب��ر معظم انقالب به دلیل اهتمام ویژه 
ایش��ان به مقوله تولید تش��کر می کنی��م و در این زمین��ه انتظار داریم 

موضوع مانع زدایی ها از سوی همه مسئوالن جدی گرفته شود.
شهیدی به انتقاد از نبود کالن نگری در بسیاری دستگاه ها پرداخت و 
اضافه  کرد: نگاه بخش��ی برخی از این دستگاه ها مانع تولید بوده و حتی 

می تواند مفسده انگیز باشد.
وی افزود: تغییرات پیاپی قوانین و مقررات مش��کل دیگری در همین 
راستا است و دستگاه ها تفسیرهای مختلفی از موضوعات ارائه می دهند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کش��ور تاکید کرد: 
این مس��ائل ابهام زا است و واحدهای تولیدی نمی توانند برای بلندمدت 

برنامه ریزی کنند.
وی به صدور بخش��نامه متعدد از س��وی دس��تگاه ها در سال گذشته 
انتق��اد ک��رد ک��ه س��ردرگمی تولیدکنن��دگان و عدم توانای��ی ب��رای 

تصمیم گیری درس��ت از سوی واحدها را به دنبال داشت و گفت:  انتظار 
می رود بخشنامه های صادره دست کم برای چند سال تداوم داشته باشد.
وی از نب��ود اف��راد با س��ابقه کار تولیدی که متوجه فضای حس��اس 
تولیدی نیستند انتقاد و تاکید کرد: انتظار می رود در این راستا تشکل ها 
و اف��راد صاحب نظر م��ورد توجه قرار گیرند و از نظرات مشورتی ش��ان 
اس��تفاده و از تصمیمات خلق الساعه و یک شبه ای که جز ضربه به تولید 

نیست، خودداری کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور:

لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی مانع زدایی از تولید

شورای رقابت هنوز مجوز نداده

کرمان موتور گران کرد؛ ایران خودرو تکذیب
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت روز گذشته 
در دیدار با مدیر کل کتابخانه های عمومی گیالن بر لزوم توسعه 
متوازن فرهنگــی در همه مناطق تاکید و ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی و ایجاد زیرســاخت های الزم در این حوزه را از دغدغه 

های اصلی و مهم خود برشمرد.
بــه گزارش واحد خبــر مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری رشت، شــهردار رشت در این نشست با بیان اینکه امر 
شهرنشینی جز با مطالعه و افزایش آگاهی های عمومی امکانپذیر 
نیست ، اذعان داشــت: توجه به مقوله ترویج و گسترش متوازن 
فرهنگ مطالعه دارای مزایای فراوانی در مقوله اداره امور شــهری 
است. سید محمد احمدی مقوله شهرنشینی بدون رعایت قوانین و 
فرهنگ مناسب این حوزه را بزرگترین تهدید برای جامعه برشمرد 

و گفت: برخورداری همگانی از امکانات شهری و رعایت قوانین در حوزه 
شهرنشینی جز با مطالعه و افزایش آگاهی های عمومی میسر نخواهد 

بود.
شهردار رشت همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد کتابخانه های مناسب 

در مناطق کمتر توســعه یافته که فاقد کتابخانه می باشد، تصریح کرد: 
یکی از برنامه های مهم این مجموعه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و 

ایجاد زیرساخت های الزم در  محالت کم برخودار شهر است.
در این نشست  پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 

گیالن نیز در خصوص لزوم گســترش همکاری های دو مجموعه 
شهرداری رشــت و اداره کل کتابخانه های عمومی  به تبادل نظر 
پرداخت و گفت: توسعه فضای مطالعاتی در همه مناطق شهر رشت 
در دســتور کار است. کرمی همچنین شهر رشت را نیازمند وجود 
کتابخانه های عمومی در نقاط مختلف شهر دانست و با بیان اینکه 
بهره برداری از کتابخانه بزرگ مرکزی رشــت می تواند بخشی از 
نیازها در این حوزه را رفع کند، به برنامه ریزی های این نهاد برای 
توســعه فضاهای مطالعاتی در همه مناطق شهر رشت اشاره کرد. 
وی همچنین راه اندازی کتابخانه عمومی سیار قاصدک جهت ارائه 
خدمات مطالعاتی در مناطق فاقد کتابخانه شــهر رشــت را با این 
هدف و برنامه ریزی عنــوان کرد. مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان گیالن در پایان صحبت های خود با قدردانی از نگاه روشن 
شهردار رشت به مسائل فرهنگی در این شهرستان و تجربیات ارزشمند 
او در ریاســت انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان های الهیجان و 
رشــت، حضور وی در این جایگاه مهم را برای پیشبرد اهداف مجموعه 

کتابخانه ها مهم برشمرد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: با توســعه گازرسانی و افزایش 
روزافزون طول خطوط تغذیه و شــبکه گاز در استان گیالن بر ضرورت 
بازرسی مستمر از تاسیسات و خطوط گاز افزوده شده و در همین راستا 
شرکت گاز استان گیالن در سال 99 بیش از 43 هزار کیلومتر خطوط 

گاز در سطح گیالن را مورد نشت یابی قرار داده است.
روابط عمومی گاز گیالن – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با اعالم اجرای 43 هزار کیلومتر عملیات نشت یابی خطوط گاز 
در سال 99 در استان، گفت: این میزان نشت یابی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته 72 درصد رشد داشته اســت و در نوع خود یک رکورد 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه کلیه مراحل و عملیات نشت یابی توسط تجهیزات 
و سیستم های به روز و استاندارد انجام می پذیرد، اظهار داشت: شرکت 
گاز گیالن با برنامه ریزی و زمانبندی مناســب، عملیات نشت یابی از 

خطوط گاز استان را در سال 99 در همه مناطق استان به انجام رسانده 
و 100 درصد ایستگاه ها، شیرها، شبکه ها و خطوط توزیع گاز در استان 

مورد بازرســی قرار گرفته است. حسین اکبر بیان کرد: بازرسی مستمر 
از تاسیســات و خطوط گاز درجهت حفظ ایمنی و پایداری جریان گاز 

مشترکین از الزامات و اهداف مهم این شرکت محسوب می گردد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: عالوه بر نشت یابی خطوط 
گاز، در ســال گذشــته 1507 مورد  نشت یابی از ایستگاه ها و بیش از 
963 هزار مورد نشت یابی از علمک ها و انشعابات گاز در استان به ثبت 

رسیده است.
وی در خاتمه اظهار داشت: شرکت گاز برای حفظ ایمنی و پایداری 
خطوط، کلیه تاسیســات گاز را تا درب منازل مردم و مشترکین گرامی 
را مورد بازرسی و نشت یابی قرار می دهد و مسئولیت حفظ ایمنی در 
داخل منازل بر عهده مشترکین محترم می باشد و الزم است تا مصرف 
کنندگان گاز طبیعی هرچند وقت یکبار با بررسی وسایل گازسوز، ایمنی 

منازل خود را تضمین نمایند.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
خبر از رشد قابل توجه مصرف برق در خوزستان در هفته جاری داد.

محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: در روز دوشــنبه 30 فروردین اوج 
مصرف برق استان رشــد 23 درصدی داشته که افزایش قابل توجهی 

در مصرف است.
وی بیان کرد: پیک مصرف برق روز گذشــته خوزستان چهار هزار و 
۸70 مگاوات بوده که نســبت به سه هزار و 749 مگاوات مصرف مدت 

مشابه در سال قبل رشد 23 درصدی را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزســتان افزود: در روز شنبه و 
یکشــنبه هفته جاری نیز اوج مصرف برق رشدی بیش از 1۸ درصد را 

تجربه کرده تا هفته ای پرمصرف در استان باشد.

دشت بزرگ دلیل این افزایش مصرف را گرمای زود رس در استان و 
به تبع آن وارد مدار شدن وسایل سرمایشی دانست و افزود: از مشترکان 
درخواســت می شود با توجه به شــرایط آب و هوایی استان و کاهش 
بارندگی ها که ممکن اســت در ادامه تاثیر خود را در کاهش تولید برق 
نیروگاه های برق آبی نشــان دهد، اســتفاده بهینه از مصرف برق را در 
دستور کار قرار دهند و نکاتی که منجر به کاهش مصرف برق می شود 
مانند سرویس کولرها، استفاده از در و پنجره دوجداره و عایق کاری آنها 
و استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف را رعایت 
کنند. وی بیان کرد: همه تمهیدات الزم برای عبوری بدون خاموشــی 
مانند سال های قبل در صنعت برق استان اندیشیده شده و اقدامات الزم 

در این زمینه در حال انجام است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: به پاس گرامی داشت هفته هنر انقالب 
اسالمی آئین تجلیل از افتخارآفرینان فرهنگ و هنر استان قم در قالب 

برنامه "تجلی شیدایی" ویژه پخش از رسانه ملی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
برنامه تلویزیونی "تجلی شــیدایی" به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان قم و با مشارکت سازمان بسیج هنرمندان با حضور 92 
نفر از فعــاالن و چهره های موفق عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، 
رسانه ای و قرآنی در سال 1399 که عمدتا عناوین و افتخارات برجسته 

کشوری در جشــنواره ها و رویدادهای ملی را داشتند، با رعایت کامل 
دســتورالعمل های بهداشــتی در تاالر فرهنگ و هنر شهر قم برگزار و 

ضبط شد.
در حاشــیه ضبط این برنامه نیز که به مناســبت هفته هنر انقالب 
اسالمی تولید  شد با حضور سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان قم و سیدمحمدحسن یزدی نژاد رئیس سازمان 
بسیج هنرمندان قم با اهدای لوح و هدیه نقدی از هر یک از این فعاالن 

و چهره های موفق فرهنگی و هنری استان تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی گفت: انتخاب و انتصاب 
مدیران در جهت راهبرد شایســته گزینی بــا رویکرد فراخوان عمومی 

صورت خواهد گرفت.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز، علیرضا ایمانلو بــا بیان این که 
منبعد انتخاب و انتصاب مدیران در جهت راهبرد شایســته گزینی با 
رویکــرد فراخوان عمومی خواهد بود، خبر از درج اطالعیه فراخوان و 
انتخاب و انتصاب مدیران برای هفت پســت مدیریتی داد. وی افزود: 
در جهت راهبرد شایسته گزینی و ایجاد فرصت های برابر برای انتخاب 

افراد توانمنــد و عالقه مند به ایفای نقش مؤثــر در مدیریت دفاتر و 
امور شهرستان ها، شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از 
متقاضیان واجد شــرایط عمومی و تخصصی عالقه مند خدمت گزاری 
بــرای پســت مدیریتی آب و فاضــالب مرند، ســراب، میانه، جلفا-
هادیشهر، سهند، ملکان، مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
و HSE دعــوت به همکاری نموده اســت. رییــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: 
امیــد می رود حضور نیروهای شایســته و توانمند را در عرصه های 

مدیریتی شاهد باشیم.

شهردار رشت در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن؛

 ایجاد زیرساخت های الزم جهت ترویج کتاب و کتابخوانی 
از دغدغه های اصلی و مهم شهرداری است

مدیرعامل شرکت گاز استان  خبر داد:

43 هزار کیلومتر خطوط گاز در گیالن نشت یابی شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

رشد ۲3 درصدی مصرف برق در خوزستان

    تجلیل از افتخارآفرینان فرهنگ و هنر استان قم در قالب برنامه "تجلی شیدایی"

با راهبرد شایسته گزینی و بصورت فراخوان عمومی صورت می گیرد؛

انتخاب و انتصاب مدیران آینده شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

درکارگاه نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛
بازسازی و ساخت تجهیزات مربوط به واحد شماره 4 بخاری

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: تعدادی از تجهیزات واحد شــماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین از سوی متخصصان این 
نیروگاه، ساخته شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد فالح کارشناس مسئول کارگاه بخار در این 
باره گفت: متخصصان کارگاه نیروگاه بخار با استفاده از ظرفیت های داخلی، اقدام به ساخت و بازسازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحد 
شماره 4 بخاری نمودند. فالح افزود: به دنبال خروج واحد شماره 4 بخاری به ظرفیت 250 مگاوات از شبکه تولید برق برای انجام فعالیت 
های تعمیراتی، متخصصان کارگاه نیروگاه پس از انجام فعالیت های جوشکاری و تراشکاری، بازسازی و اصالح دو نیمه پوسته داخلی بویلر 
فیدپمپ و ... و ایجاد تغییرات در  سوت بالور جهت جلوگیری از نشتی های جانبی، این واحد را آماده ی به کار نمودند. ساخت  فانوسی 
ها، رینگ های آب بندی، سرنازل و لنس تیوپ مربوط به سوت بالور ها، بخش دیگری از این فعالیت ها بود که از سوی کارکنان کارگاه 

بخار به انجام رسید.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز استان:
افزایش چشمگیر تولید گاز اتان پاالیشگاه ایالم در سال جهش تولید 

ایــالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از 
افزایش چشــمگیر تولید گاز اتان این واحد صنعتی در سال جهش تولید خبر 
داد و گفت: پاالیشــگاه گاز ایالم تالش می کند که تولیــدات خود را  افزایش 
دهد تا شعارسال که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری می شود، محقق شود.     
بــه گزارش روابط عمومی ،دکتر " روح الــه نوریان" افزود:اتان به عنوان یکی از 
محصوالت پاالیشگاه گاز ایالم که ارزش افزوده زیادی به همراه دارد، برای اولین 
بار با راه اندازی واحد الفین مجتمع پتروشیمی ایالم  در آذرماه سال گذشته به 
سمت پتروشیمی ارسال گردید. وی با بیان اینکه از آذرماه سال گذشته تاکنون 
مقدار قابل توجهی گاز اتان به پتروشیمی ایالم ارسال شده است، اظهار داشت:قبل از راه اندازی واحد الفین مجتمع پتروشیمی ایالم، اتان 
تولیدی به عنوان سوخت پاالیشگاه و مابقی به همراه گاز طبیعی به خط سراسری تزریق می شد. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح 
کرد: ظرفیت تولید پاالیشگاه در فاز اول 330 هزار متر مکعب در روز معادل 415 تن و در فاز دوم 550 هزار متر مکعب در روز معادل 690 
تن در روز است. نوریان تصریح کرد: اتان یکی از 5 محصول پاالیشگاه گاز ایالم می باشد که به همراه 2 محصول میعانات گازی و گاز مایع 

خام جهت ایجاد ارزش افزوده به عنوان خوراک در اختیار مجتمع پتروشیمی ایالم قرار می گیرد.

با اجرای عملیات نشت یابی صورت گرفت؛
جلوگیری از هدر رفت 107 لیتر برثانیه آب در سطح استان اصفهان

اصفهان – قاسم اسد: با انجام پیمایش و نشت گیری 39۸ کیلومتر شبکه 
توزیع و 31 هزار فقره انشعابات آب، از هدر رفت  107 لیتربر ثانیه آب آشامیدنی 
در اســتان اصفهان جلوگیری شــد. مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون 
درآمد آبفای اصفهان با اعالم این خبر، گفت: این عملیات ســال گذشته در 45 
شــهر و ۸0 روستای تحت پوشــش که هدر رفت باالی 16 درصد داشتند، به 
اجرا درآمد.  سید محمدحسین صالح افزود: در جریان پیمایش شبکه توزیع و 
انشــعابات آب شهرها و روستاهای یاد شده، در مجموع 243 مورد نشت آب از 
شبکه توزیع و 519 مورد نشت از انشعابات آب شناسایی شد که بالفاصله مورد 
نشت گیری و تعمیر قرار گرفت.  وی با بیان اینکه در نتیجه این عملیات از هدر رفت 107 لیتر در ثانیه آب آشامیدنی جلوگیری به عمل 
آمد، گفت: در سال جاری نیز عملیات پیمایش و نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب شهرها و روستاهای استان با قوت ادامه خواهد یافت. 

دراولین جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان:
 رفع موانع احتمالی در ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی بررسی شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دکتر غالمعلی شهمرادی  که در اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید سخن می گفت با اشاره 
به استفاده بیش از پیش مردم از اینترنت در شرایط کنونی گفت:ارایه خدمات متناسب با درخواست مشتریان باید اولویت داشته و اگر 
موانعی در راه ارایه خدمات و تولید محصوالت و سرویسهای جدید است باید با درایت مدیران برطرف شود.مدیر مخابرات منطقه گلستان 
تاکید کرد توسعه مخابرات در استان با برنامه ریزی دقیق در حال اجراست و در سال جدید ارتباطات مخابراتی با کیفیت تری در اختیار 
مردم استان قرار خواهد گرفت. وی افزود:با توجه به افزایش هزینه ها ، تمرکز بر افزایش درآمد در سال جدید باید بسیار مورد توجه قرار 
گیرد و نسبت به شناسایی منابع درآمدی جدید دستورات الزم را صادر کرد. دکتر غالمعلی شهمرادی همچنین برتشکیل کمیته ای با 
هدف کاهش ال وصولی واخذ مطالبات از مشترکان و سازمان ها تاکید کرد و افزود: باجذب مطالبات می توانیم نسبت به اجرای برنامه های 
بیشتر درجهت توسعه مخابرات و پرداخت مطالبات بازنشستگان اقدام نماییم . مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید برانجام بازدیدهای 
دوره ای وسرویس تجهیزات مخابراتی در مراکز و نگهداری از امکانات گفت: این مسئله باعث کاهش خرابی ها ودرنتیجه ارائه سرویسهای 
با کیفیت به مشترکان خواهدشد که افزایش رضایت مردم را در برخواهد داشت .در پایان این جلسه محورها و اهداف مخابرات منطقه 

گلستان در سال 1400 مطرح و برنامه ریزی های الزم برای تحقق آنان در زمان در نظر گرفته انجام شد.

واحدچهاربخاري نیروگاه نكا به مدار تولید بازگشت.
ساری_ مرآتی : واحد شماره چهاربخاري نیروگاه شهیدسلیمي نکا با ظرفیت 440 مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندوره اي به شبکه 
سراسري برق کشور پیوست.  به گزارش روابط عمومي شرکت، این واحد که طبق برنامه زمانبندي و با هماهنگي مرکز کنترل شبکه برق 
ایران از روز سوم فروردین ماه به منظور حفظ آمادگي و تولید پایدار انرژي در فصل تابستان و پیک مصرف برق از مدار خارج شده بود پس 
از 25 روز فعالیت تعمیراتي مجدداً به مدارتولید بازگشت.   این گزارش مي افزاید، در طول تعمیرات این واحد فعالیتهاي مختلفي به شرح 
زیر بر روي تجهیزات واحد صورت پذیرفت: تعمیر رله دیفرانسیل ترانس مصرف داخلي، جت پرشرکندانسور هاي اصلي و فرعي، انجام وکیوم 
دراپ تست کندانسورهاي اصلي و فرعي، ماشین کاري محل نشست پکینگ ایرهیترها، رفع نشتي استیم کویلها، قلیا شویي ایرهیترها، بویلر 
و رسوب زدایي فیزیکي، رادیوگرافي سقف بویلر، تست غیرمخرب پره هاي ردیف آخر توربین فشارضعیف و فید پمپ توربیني، رفع نشتي 

هیترفشارقوي 7 وسرویس و تنظیم مشعلهاي بویلر.

مدیرکل بنیاد مسكن استان بوشهر:
دشتی و تنگستان از شهرستانهای برتر در اجرای طرح هادی روستایی هستند

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن 
استان بوشهر؛ بنا به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر شهرستانهای دشتی 
و تنگستان به دلیل سرعت بخشی در اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستایی 
جزو شهرستانهای برتر استان بشمار می  روند. حمید حیدری بریدی در دیدار با 
مدیر و پرســنل اداره بنیاد مسکن شهرستان دشتی با بیان اینکه بر مبنای افق 
10 ساله ای که داشتیم موفق شدیم در حوزه عمران روستایی بخوبی بدرخشیم، 
افزود: تحقق این هدف در ســایه برنامه ریزی، تفاهم، همدلی و تالش تمامی پرســنل بنیاد مسکن استان بوده است. وی ضمن تقدیر در 
خصوص سرعت بخشــی در اجرای طرح اقدام ملی مســکن در شهر خورموج، خواستار توجه ویژه به منابع پایدار درآمدی در شعب بنیاد 
مسکن استان شد. گفتنی ست، شهرستان دشتی با 5۸ درصد مقاوم سازی خانه های روستایی و شهری، رتبه نخست را در استان بوشهر 
داراست وی ضمن تقدیر در خصوص سرعت بخشی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهر خورموج، خواستار توجه ویژه به منابع پایدار 
درآمدی در شعب بنیاد مسکن استان شد. گفتنی ست، شهرستان دشتی با 5۸ درصد مقاوم سازی خانه های روستایی و شهری، رتبه نخست 

را در استان بوشهر داراست.

کاهش بارش در استان همدان
همدان - خبرنگار فرصت امروز: میزان بارش استان همدان در سال زراعی 

جاری نسبت به بلند مدت کاهش قابل مالحظه ای داشته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناســی استان همدان، حسین عابد 
سرپرســت این اداره کل در خصوص بارندگی استان همدان در سال آبی جاری 
گفت : میزان بارش در استان همدان از شروع سال آبی 1399 تا ابتدای اسفند 
1399، به نسبت سایر استان های کشور از شرایط بهتری برخوردار بود ولی طی 
دو ماه اخیر ریزش های جوی  شدیدا کاهش پیدا کرد. عابد افزود: در پایان فروردین ماه 1400 بارش استان همدان به 226 میلیمتر رسیده 
که نسبت به بلند مدت 21% کاهش برای استان ثبت شده است. وی گفت: بین شهرستان های استان همدان نهاوند با کاهش 125 میلی 
متری نسبت به بلند مدت کمترین ریزش جوی را دریافت نموده و درگزین با 16 میلی متر کاهش شرایط به نسبت بهتری را بین شهرستان 
های استان داشته است. سرپرست اداره کل هواشناسی همدان یادآور شد: بر اساس پیش بینی های فصلی برای اردیبهشت 1400 احتمال 

بروز ریزش های جوی در حد نرمال و کمتر از نرمال مورد نظر است.
وی افزود: بارش کشــور در ســال آبی 1400-1399 حدود 43% کمتر از نرمال ثبت شده است که استان های هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان با بیش از 90 % کاهش ریزش های جوی نسبت به بلند مدت، بیشترین کمبود بارش را تجربه کردند. استانهای البرز، آذربایجان 

غربی و اردبیل با کمتر از 20% بارش کمترین اختالف بارش را نسبت به بلند مدت داشته اند.

پنجشنبه
2 اردیبهشت 1400

شماره 1768

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی از افزایش 10 هزار نفری اشتغال در این استان 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حســین فتحی در اولین نشســت 
شورای هماهنگی ادارات و سازمان های تابعه وزارت در آذربایجان شرقی 
با اشــاره به عملکرد مثبت مجموعه ادارات در استان اظهار داشت: با 
تالش های صورت گرفته، میزان اشــتغال در سال 99 نسبت به سال 
قبل 10 هزار نفر افزایش یافته است. وی افزود: با همکاری و همراهی 
مجموعه ادارات تعداد مســتمربگیران بیمه بیکاری به میزان 2 هزار 
نفر کاهش یافته اســت. فتحی با تشــریح ابعاد مختلف بیانات مقام 
معظم رهبری در آغاز ســال نو، تصریح کرد: برای تحقق شــعار سال 
باید با وحدت، همدلی و هم افزایی بهتر شــورای هماهنگی، نیازها و 
انتظارات جامعه هدف احصا و برنامه ریزی الزم برای پشــتیبانی ها و 

مانع زدایی هــا در قوانین و مقــررات در حوزه عملکرد به عمل آید. در 
این نشســت، مدیران کل عضو شــورای هماهنگی به بیان مهم ترین 
اقدامات و عملکرد در ســال 99 پرداختند و از توســعه سیستم های 

متمرکز سامانه های خدمت رســانی و ارائه خدمات کامال الکترونیکی 
در استان، خبر دادند.

صیانت از حقوق شهروندی، سرفصل تمامی خدمات
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی، صیانت 
از حقوق شهروندی را سرفصل تمامی خدمات عنوان کرد. حسین فتحی 
در جریان بازدید از مجموعه ادارات شهرستان تبریز و ساختمان بازرسی 
کار و مدیریت امور اجتماعی، با اشاره به ضرورت رعایت کرامت و حفظ 
شان و منزلت مراجعین، توفیق خدمت را موهبتی بزرگ و الهی و یکی 
از برنامه های مهم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد. 
فتحی همچنین ارائه خدمات شــفاف، ســریع و با کیفیت را در کسب 
رضایت مردم موثر ارزیابی کرد و بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
برای مقابله با ویروس کرونا در مجموعه ادارات به منظور پیشــگیری از 

آسیب های احتمالی، تاکید مجدد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛

افزایش 10 هزار نفری اشتغال در آذربایجان شرقی

شنبه
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به قلم: کایل میرز
Digital N2 مدیر بخش بازاریابی در استارت آپ

ترجمه: علی آل علی

حضور فعال در ش��بکه های اجتماعی برای هر کس��ب و 
کاری مهم اس��ت. اینستاگرام به عنوان یکی از مشهورترین 
ش��بکه های اجتماعی در طول سال های اخیر شهرت بسیار 
زیادی به کس��ب کرده اس��ت. همین امر توجه بسیاری از 
برنده��ا به بازاریابی در اینس��تاگرام را افزایش داده اس��ت. 
اگرچ��ه برخ��ی از رقبای تازه نظیر اس��نپ چ��ت و تیک 
تاک در طول س��ال های اخیر ظه��ور کرده اند، اما هنوز هم 
اینستاگرام در موقعیت بسیار بهتری در مقایسه با آنها قرار 
دارد. اینستاگرام در طول یک سال اخیر آپدیت های بسیار 
زیادی منتش��ر کرده است. یکی از آپدیت های کاربردی در 
این میان س��رویس ریلز است. این سرویس برای بارگذاری 
انحصاری ویدئوهای کوتاه همراه با موس��یقی متن منتشر 
شده است. این امر با هدف رقابت هرچه بهتر اینستاگرام با 
دیگر پلتفرم ها نظیر تیک تاک صورت گرفته اس��ت. کسب 
و کارهای کوچک همیش��ه امکان اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی برای توس��عه کسب و کارش��ان را دارند. این امر 
با رونمایی از آپدیت های تازه اینس��تاگرام اهمیت بس��یار 

بیشتری پیدا کرده است. 
بسیاری از بازاریاب ها تمایل به حضور فعال در تیک تاک 
دارند. این امر با توجه به آپدیت اخیر اینس��تاگرام س��طح 
رقابت میان این پلتف��رم و تیک تاک را وارد عرصه تازه ای 
کرده اس��ت. اس��تفاده از ایده های جذاب و تاثیرگذاری بر 
روی تعام��ل با مخاطب هدف یکی از مهمترین نکات برای 
بازاریابی در بخش ریلز محسوب می شود. در ادامه برخی از 
ایده های خالقانه در این راستا را مورد بررسی قرار خواهیم 
داد. یک��ی از اش��تباهات رایج در می��ان بازاریاب ها تالش 
برای بازاریابی در بخش ریلز درست مانند سایر بخش های 
اینس��تاگرام اس��ت. این امر موجب بروز برخی از مشکالت 

اساسی در فرآیند بازاریابی برند می شود. 
بازنشر ریلزها در صفحه اصلی برای جذب تعامل 

اینس��تاگرام در بخش ریلز موقعیت مناس��بی در اختیار 
برنده��ا ب��رای بازاریاب��ی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف فراهم می کند. نکته مهم در این میان فراهم س��ازی 
ش��رایطی به منظور مش��اهده محتوای تولیدی برندمان از 
س��وی کاربران است. بخش ریلز هنوز در ابتدای مسیر قرار 
دارد بنابراین عدم تمای��ل کاربران برای مراجعه به تب آن 
در اینستاگرام طبیعی خواهد بود. یکی از ایده های مناسب 
در این میان بازنشر محتوای تولیدی برند در قالب ریلز در 

صفحه اصلی برند است. 
اگ��ر ویدئوهای بخش ریلز یک برند دارای کیفیت باالیی 
باش��د، اینستاگرام به طور خودکار آنها را به کاربران توصیه 
خواهد کرد. ای��ن امر به معنای جلب نظر کاربران و تعامل 

بیشتر بدون نیاز به صرف هزینه باالتر خواهد بود. بسیاری 
از برندها برای جلب نظر کاربران در بخش ریلز هزینه های 
بس��یار زی��ادی را متحمل می ش��وند. این امر ب��ا توجه به 
وضعیت کنونی بخش ریلز در اس��تراتژی اینستاگرام برای 

توسعه سریع اش به سود کسب و کارها خواهد بود. 
تولید ویدئوهای آموزشی کوتاه

آموزش برخی از نکات در حوزه کس��ب و کار مزیت های 
زی��ادی برای جل��ب نظر کاربران دارد. یک��ی از نکات مهم 
در این راس��تا توجه ب��ه محدودیت زمان��ی در بخش ریلز 
اس��ت. کاربران به ط��ور معمول توجه زی��ادی به محتوای 
طوالنی نشان نمی دهند بنابراین برندها باید در تالش برای 
فشرده سازی محتوای بازاریابی شان باشند. بخش ریلز یکی 
از بهترین ابزارها برای تحقق این هدف محسوب می شود. 

امروزه کاربران در ش��بکه های اجتماع��ی فقط به دنبال 
محتوای س��رگرم کننده نیستند. یادگیری برخی از نکات یا 
در حالت دیگر، تالش برای رفع مشکالت نیز برای کاربران 
مهم است. درست به همین خاطر تولید محتوای بازاریابی 
آموزش��ی ایده جذابی خواهد بود. اگر کس��ب و کار شما تا 
ب��ه حال چنین ویدئوهایی را تولید نکرده اس��ت، باید ابتدا 
برخی از ویدئوهای مش��هور در این راس��تا را مورد ارزیابی 

قرار دهید. 
استفاده از ریلز برای نمایش پشت صحنه کسب و کار

نمای��ش پش��ت صحن��ه کس��ب و کار برای بس��یاری از 
کاربران جذابیت زیادی دارد. کس��ب و کاره��ا باید از این 
تمای��ل کاربران برای افزایش می��زان تعامل میان مخاطب 
هدف استفاده نمایند. اغلب اوقات شرایط عادی خط تولید 
یا پش��ت صحنه کس��ب و کار برای کاربران جذابیتی ندارد 
بنابراین باید بخش های جذاب آن را در معرض دید کاربران 
قرار دهیم. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی کاربران نخواهیم داشت. 
اگر کس��ب و کار شما در زمینه تولید شیرینی و تنقالت 
فعالیت دارد، یک��ی از ایده های جذاب نمایش فرآیند تهیه 
مواد اولیه تا ارس��ال محصوالت به بازار اس��ت. بدون تردید 
این امر باید در قالب ویدئوهای کوتاه دنبال ش��ود. در غیر 
این صورت با بخش ریلز سازگاری الزم را نخواهد داشت. 

کارب��ران همیش��ه تمایل به آگاهی بیش��تر از کس��ب و 
کاره��ا دارند. این امر نکته عجیبی نیس��ت. اگر کاربران در 
شبکه های اجتماعی نسبت به مشاهده پشت صحنه کسب 
و کارتان تمایل نش��ان می دهند، این امر نش��انه مثبتی از 
وضعیت محبوبیت برندم��ان خواهد بود. نکته مهم در این 
می��ان تالش برای حفظ این موقعی��ت با تالش برای تولید 

ویدئوهای جذاب از پشت صحنه برند است. 
پاسخ به پرسش های رایج کاربران

فعالی��ت در عرص��ه کس��ب و کار همیش��ه هم��راه ب��ا 
پرس��ش های گوناگون از س��وی مشتریان اس��ت بنابراین 
برندها باید آمادگی الزم برای پاس��خگویی به پرسش های 
مختلف کاربران را داشته باشند. برخی از کسب و کارها در 

این میان اقدام به انتش��ار یک فای��ل یا ویدئوی ثابت برای 
پاس��خ به پرس��ش های پرکاربرد کاربران می کنند. این امر 
اگرچه تاثیرگذاری باالیی به همراه دارد، اما راهکاری برای 
پرس��ش های تازه کاربران نخواهد بود. کس��ب و کارها هر 
چند وقت یک بار باید ویدئوهایی برای پاسخ به پرسش های 

تازه کاربران طرح کنند. 
ویدئوهای کوتاه در بخش ریلز باید بر روی یک پرسش و 
ارائه پاسخی سریع متمرکز باشد. در غیر این صورت کمبود 
زم��ان موجب به س��ختی افت��ادن تیم بازاریابی می ش��ود. 
اگر پرس��ش های تازه کاربران زیاد اس��ت، بای��د آنها را در 
ویدئوهای متعدد ریلز منتشر نماییم. این امر امکان تعامل 

مناسب با کاربران برای برندها را فراهم می کند. 
نمایش محصوالت تازه و نحوه کار با آنها

نمای��ش محصوالت ت��ازه ب��رای کاربران مزی��ت اصلی 
ش��بکه های اجتماعی است. بس��یاری از کاربران تمایل به 
آگاهی از محصوالت تازه در بازار دارند بنابراین برندها باید 
به بهترین شکل ممکن این نکته را مدنظر قرار دهند. اغلب 
اوقات رونمایی از محصوالت تازه در قالب مراسم های ویژه 
پیگیری می ش��ود. اس��تفاده از بخش ریلز نیازمند توجه به 
محدودی��ت زمان اس��ت. رونمایی از ی��ک محصول باید به 
ص��ورت کوتاه در بخش ریلز دنبال ش��ود. ای��ن امر امکان 
ترغیب کاربران برای مراجعه به پست های برند را به همراه 
دارد. همچنین امکان انتقال ترافیک به س��ایت رسمی برند 
ب��رای مطالعه دقیق اطالعات مربوط به محصوالت را نیز به 
همراه خواهد داشت.  برخی از مشتریان در مورد نحوه کار 
با محصوالت جدید پرس��ش های زیادی را مطرح می کنند. 
مهمتری��ن نکته در این میان توجه به پاس��خگویی دقیق و 
کوتاه دغدعه های کاربران است. این امر موجب تاثیرگذاری 

مناسب بر روی کاربران خواهد شد. 
نمایش ارزش ها و شخصیت برند

ش��مار باالیی از محتوای بازاریابی در بخش ریلز ماهیت 
س��رگرم کننده و خن��ده دار دارند. این ام��ر باید در فعالیت 
تمام برندها مدنظر قرار گیرد. یکی از ایده های مناس��ب در 
این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
اس��تفاده از چنین محتوایی است. سرگرم ساختن مخاطب 
هدف ش��اید در نگاه نخست کار ساده ای باشد، اما در عمل 
نیازمند اس��تفاده از ترندهای برتر و موردپس��ند آنهاست. 
بنابراین باید دقت نظر زیادی در این راستا به خرج دهیم. 
نمایش شخصیت برند در خالل ویدئوهای سرگرم کننده 
ای��ده جذابی اس��ت. این ام��ر موجب آش��نایی هرچه بهتر 
کاربران با ویژگی های برند و همچنین تفاوت هایش با دیگر 
کس��ب و کارها می ش��ود.  ش��بکه های اجتماعی همچنان 
مهمتری��ن ابزار برای توس��عه کس��ب و کاره��ای کوچک 
محس��وب می شود. استفاده از اینس��تاگرام و بخش ریلز به 
منظور معرفی کسب و کار به مخاطب هدف مزیت استفاده 
از فناوری های تازه و تاثیرپذیری بهتر مشتریان را به همراه 

خواهد داشت. 

به قلم: ایتای الیزور
کارشناس تولید محتوا و بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

یکی از مشکالت همیشگی کس��ب و کارهای کوچک این 
اس��ت که به علت کمبود بودجه، شانس ریسک بسیار کمی 
را دارند. تحت این امر باعث می ش��ود تا انتخاب کارآمدترین 
روش ها، امری کامال ضروری باش��د. در این راستا آیا به عنوان 
مدیر یک کسب و کار کوچک از کارآمدترین روش های تولید 
محتوا آگاه هس��تید؟ برطبق یک نظرسنجی، تصورات بیش 
از 60 درصد مدیران کامال اش��تباه بوده و این امر خود باعث 
خواهد ش��د تا زمان و بودجه خود را از دس��ت بدهند. در این 
زمینه آگاهی درس��ت کمک خواهد کرد تا از تالش های خود 
نتایج کامال متفاوتی را به دست آورید. در این راستا پنج اقدام 

ضروری را بررسی خواهیم کرد. 
1-به سئو سایت توجه داشته باشید 

این امر بسیار رایج اس��ت که افراد سرمایه گذاری خوبی 
برای تولید محتواهای ارزشمند و چشم نواز انجام می دهند، 
با این حال در رابطه با سئو سایت، کم توجهی باعث خواهد 
شد تا شانس دیده شدن کمی را داشته باشید. در این رابطه 
بهتر اس��ت که قبل از ش��روع فعالیت های خود، نسبت به 
س��ئو اقدامات الزم را انجام داده باش��ید. برای صرفه جویی 
در هزینه ها توصیه می شود که خودتان در این رابطه اقدام 
نمایید. گذراندن یک دوره آموزشی آنالین در کنار مطالعه 
مداوم مقاالت افرادی نظیر نیل پاتل، به شما کمک خواهد 

کرد تا در این زمینه اقدامات سودمندی را انجام دهید. 
2-تولید محتوا را به فروش نزدیک نمایید 

بنا بر آمارهای جهانی، معموال افراد پس از سپری ش��دن 

ی��ک ماه، به برند ش��ما از طریق اینترن��ت اعتماد خواهند 
ک��رد. در این رابطه ش��ما باید در کنار ت��الش برای ایجاد 
جامعه مخاطبان زی��اد، به مرور آنها را در کانال خرید قرار 
دهید. در غیر این صورت ش��ما از مخاطبان خود س��ودی 
را به دس��ت نخواهید آورد. در این راس��تا شما باید همواره 
به دنبال پاس��خ به این س��وال باشید که به چه دلیل تعداد 
زیادی از مخاطبان ش��ما هنوز به مشتری تبدیل نشده اند. 
در این رابطه نظرس��نجی هم می تواند کارساز باشد، با این 
حال اگر بخواهیم نگاهی جهانی به این مقوله داشته باشیم 
مهمترین عامل در این زمینه، عدم اعتمادس��ازی است. در 
این راس��تا ش��ما باید در محتواهای خود ب��ه نحوی رفتار 
نمایید که زمینه اعتمادسازی نیز شکل گیرد. در این راستا 
مصاحبه با افراد معتبر در عرصه کاری شما، یکی از بهترین 

راهکارها محسوب می شود. 
3-از رسانه های اجتماعی یاد بگیرید 

در زمینه تولید محتوا ش��ما صرفا نمی توانید به س��ایت 
محدود باش��ید. در این راس��تا ذکر این نکته ضروری است 
که به ص��ورت میانگین افراد هر روز ب��رای چندین نوبت، 
صفح��ات خود در ش��بکه های اجتماع��ی مختلف را چک 
می کنند. این امر در حالی است که حتی امکان دارد حتی 
چند روز از س��ایت ش��ما دیدن نکنند. با این حال فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی نیز به رعایت اصولی نیاز دارد. در 
این رابطه با بررس��ی مداوم صفحات موفق، می توانید نکات 
بسیار خوبی را یاد بگیرید. این مسائل بهترین راهنما برای 
شما خواهد بود. به صورت کلی محتوایی ارزشمند است که 
مطابق نیاز مخاطب همراه با جذابیت باال باشد. خوشبختانه 
ام��روزه تعداد نرم افزارها و اپلیکیش��ن های تولید محتوا، به 
قدری زیاد ش��ده اس��ت که با کمی خالقیت، می توانید در 

این زمینه به خوبی اقدام نمایید. 

4-داده ها را مورد ارزیابی قرار دهید 
داده ها مهمترین ابزار تصمیم گیری محس��وب می شوند. 
در این رابطه ش��ما باید آنها را جمع آوری و تبدیل به آمار 
نمایید. این موضوع نیز با نرم افزارهای مختلف، به س��ادگی 
قابل اجرا اس��ت. با این حال ش��ما باید در این رابطه تداوم 
کافی را داشته باش��ید. این اطالعات به شما کمک خواهد 
کرد تا نسبت به آخرین وضعیت جامعه هدف، رقبا و حتی 
عملکرد خودت��ان به واقعی ترین درک ممکن دس��ت پیدا 
کنید. تحت این ش��رایط هر تصمیم و تغییری با ریس��ک 
بس��یار کمی همراه خواهد بود. در این راس��تا س��ایت های 
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اطالع��ات الزم را در اختی��ار ش��ما قرار خواهن��د داد. در 
رابطه با تولید محتوا نی��ز با کمک داده ها، می توانید موارد 
مفیدتری را تولید نمایید. به همین خاطر این فعالیت تنها 
ب��رای یک بخش مفید نب��وده و به ص��ورت کلی وضعیت 

تمامی بخش های شرکت را می تواند دگرگون سازد. 
5-محتوای ویدئویی بیشتری را تولید نمایید

دلی��ل اصلی این امر ک��ه محتواه��ای ویدئویی در صدر 
عالی��ق مخاطبان قرار دارند، راحت بودن مش��اهده آن در 
کن��ار درگیر کردن حواس مختلف اس��ت. درواقع در متن 
و عکس، ش��ما صدا و حرکتی را مشاهده نمی کنید که این 
موضوع حوصله س��ربر خواهد بود. در رابط��ه با صداها نیز 
عک��س این موضوع صادق اس��ت، با این ح��ال محتواهای 
ویدئویی، تمامی این موارد را دارند. تحت این ش��رایط اگر 
به این بخش توجه بیش��تری را داش��ته باشید، بدون شک 
شانس موفقیت ش��ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در این 
زمینه یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام و فیس بوک بهترین 

بسترهای موجود برای فعالیت شما محسوب می شوند. 
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تولید محتوای کارآمد برای کسب و کارهای کوچک

بازاریابی و توسعه کسب و کارهای کوچک با سرویس ریلز اینستاگرام پیش بینی نحوه تعامل برندها و مشتریان آینده نزدیک
تجربه مشتریان از برند در سال 2025 

به قلم: کریس مک گوگان
کارشناس بازاریابی و مدیریت مشتری

ترجمه: علی آل علی 

آرزوی بسیاری از کسب و کارها و حتی مردم بازگشت به سال 2019  پیش از شیوع ویروس کروناست؛ 
دوره ای که اگرچه بسیار ایده آل نبود، اما به اندازه وضعیت کنونی پیچیده و دشوار هم نبود. شیوع ویروس 
کرونا تعامل میان برندها و مش��تریان را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار داده اس��ت. این امر برای 
بس��یاری از برندها، دس��ت کم در ماه های ابتدایی، ش��وک بزرگی بود. رهایی از وضعیت کرونایی همچنان 
دور از ذهن به نظر می رس��د بنابراین برندها باید هرچه بیش��تر با ش��رایط کنونی در این عرصه س��ازگار 
ش��وند. یکی از نکات مهم در رابطه میان برندها و مش��تریان مربوط به تجربه مشتریان از برند است. شاید 
این امر در نگاه نخس��ت به اندازه کافی س��اده به نظر برسد، در این امر حتی در سال 2019 نیز به همین 

سادگی ها نبود. 
تجربه مش��تریان از برندها، دس��ت کم برای نخس��تین بار، بس��یار مهم است. همیش��ه در مورد اهمیت 
برخورد اول در روابط اجتماعی توصیه های زیادی مطرح می ش��ود. این امر در مورد رابطه میان برندها و 
مش��تریان نیز مصداق دارد. اگر تجربه اولیه مش��تریان از برندها نامناس��ب یا متفاوت از سطح انتظارشان 
باش��د، ترمیم اش مدت زمان زیادی از کس��ب و کارها زمان خواهد گرفت بنابراین برندها باید همیشه به 

دنبال ایجاد تجربه ای جذاب برای مشتریان شان در همان برخورد نخست باشند. 
مس��ئله تجربه مش��تریان از برند با توجه به ش��رایط پیش رو و بحران کرونایی عجیب به نظر می رسد، 
ب��ا این حال مهمترین نکته در این میان دیجیتالیزه ش��دن تجربه تمام م��ردم از زندگی و بالطبع تعامل 
با برندهاس��ت. در ادامه برخی از مهمترین تغییرات در تجربه مش��تریان از برندها تا س��ال 2025 را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
همه چیز اتوماسیونی می شود

اتوماس��یون یکی از فناوری های کاربردی در زندگی روزمره مردم و همچنین کس��ب و کارهاس��ت. این 
فناوری امکان پیگیری بس��یاری از امور حوزه کسب و کار به صورت خودکار را فراهم می سازد. مهمترین 
تغییر در تجربه مش��تریان از برندها حضور پررنگ اتوماس��یون اس��ت. این فناوری در تمام بخش های هر 
کسب و کار حضور پررنگی خواهد داشت. این امر شامل حوزه هایی نظیر خدمات مشتریان و خدمات پس 

از فروش می شود. البته در این میان نباید بازاریابی و تبلیغات را نیز از یاد ببریم. 
بازاریابی با استفاده از الگوی اتوماسیون موجب ارائه پاسخ های سریع به مشتریان می شود. این امر دیگر 
نارضایتی مش��تریان از برندها در پی تعلل بس��یار زیاد در پاسخ به پرسش های ش��ان را به همراه نخواهد 

داشت بنابراین برندها باید بیش از هر زمان دیگری بر روی این الگو سرمایه گذاری نمایند. 
نخستین تجربه مشتریان از برندها همیشه دیجیتال خواهد بود

نسل Z دیگر به اندازه کافی بزرگ شده است. این نسل عالوه بر تغییر الگوی خرید اغلب مشتریان در 
حوزه کس��ب و کار نیز نقش پررنگی ایفا می کند. کس��ب و کارها برای موفقیت در جذب مش��تریان نسل 
جوان باید به دنیای دیجیتال توجه بسیار بیشتری نمایند. این امر شامل تالش برای ایجاد تجربه ای بهینه 

از کسب و کارشان برای مشتریان در فضای دیجیتال است. 
نسل جوان بیش از هر گروه سنی دیگری در شبکه های اجتماعی و فضای دیجیتال حضور دارد بنابراین 
به احتمال فراوان نخستین تجربه آنها از برندها در همین فضا صورت می گیرد. حال اگر برندها برای این 

شرایط آمادگی الزم را نداشته باشند، وضعیت کاری شان به شدت دشوار خواهد شد. 
م��ا هن��وز با س��ال 2025 فاصله داریم. بهترین توصیه برای کس��ب و کارها در ای��ن میان تقویت وجه 
دیجیتال ش��ان اس��ت. در غیر این صورت تجربه مشتریان از برندشان به ش��دت افت خواهد کرد. معنای 
ضمنی این امر ناتوانی برای فروش محصوالت و خدمات برند به مشتریان در آینده ای نزدیک خواهد بود. 

خداحافظی با آژانس های مشاوره ای در حوزه تجربه مشتریان
کسب و کارها در طول دوران کرونایی به شیوه های تازه ای برای تعامل با مشتریان دست پیدا کرده اند. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی ب��رای برندها دارد. یکی از نتایج این امر بی نیازی کس��ب و کارها از تعامل 
مداوم با آژانس های مشاوره ای در این حوزه است بنابراین بحران کرونا تا حد زیادی برندها را از تعامل با 

چنین آژانس هایی بی نیاز خواهد کرد. 
تجرب��ه مش��تریان تا س��ال 2025 تغییرات زیادی پیدا می کن��د. ما در این مقاله بر روی س��ه مورد از 
مهمترین تغییرات در این میان تاکید کردیم. ش��اید سال 2025 برای شما و کسب و کارتان بسیار دور و 
دراز به نظر برسد، اما اگر به موقع اقدامی برای توسعه کسب و کارتان نکنید، شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان در آینده نخواهید داشت. 
clickz.com :منبع
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

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

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


