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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

روند کاهشی قیمت ارز با افزایش احتمال رفع تحریم ها

دالرچقدرمیریزد؟
فرصت امروز: این روزها فضای هیجانی بر بازارهای ایران حکمفرما شده و به خصوص در بازار ارز تالطم قیمتی 
بیشتر به چشم می آید. همه نگاه ها به وین دوخته شده و لحظه شماری بازارها برای احیای برجام و لغو تدریجی 
تحریم ها زودتر از واقعیت زنگ کاهش قیمت ها را به صدا درآورده است. قیمت دالر در چند روز گذشته به کانال 
21 هزار تومان وارد شده و قیمت سکه نیز پیشتر به کانال 9 میلیونی رسیده بود. بازارهای دیگر نیز از این فضای 
کاهش��ی قیمت ارز و عقبگرد قیمت دالر تاثیر پذیرفته اند و ازجمله ش��اخص بورس بار دیگر کانال 1.2 میلیون 
واحدی را از دست داده است. این روزها با توجه به سیگنال های مثبت از مذاکرات وین و پدیدارشدن چشم انداز 
لغو احتمالی تحریم ها به واس��طه احیای برجام، تحلیل های فراوانی درباره آینده اقتصاد ایران منتش��ر می شود که 
وجه مش��ترک و ترجیع بند همه آنها همانا کاهش نرخ دالر در روزهای ابتدایی پس از رفع تحریم هاس��ت. نقطه 
آغازین روند کاهشی بازار ارز البته به نیمه آبان سال گذشته و پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
برمی گردد. در آن زمان قیمت دالر تحت تأثیر احتمال باالی پیروزی ترامپ در انتخابات سوم نوامبر 2020 در...

آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو

7

3

2

تعطیالت فروردین ماه، شامخ ساختمان را کاهشی کرد

کاهش چشمگیر ساخت و ساز در ابتدای 1400

آشنایی با خدمات سلف سرویس به مشتریان در عرصه کسب و کار
انتظارات مش��تریان از برندها در طول س��ال های اخیر به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. وقوع 
بحران کرونا در این میان نیز موجب افزایش چشمگیر انتظارات مشتریان از کسب و کارها شده است بنابراین هر 
کارآفرینی در شرایط کنونی وضعیت دشواری برای راضی نگه داشتن مشتریان خواهد داشت. اگر شما در همین 
ابتدای کار از مدیریت مش��تریان تان ناامید ش��وید، برندتان برای مدت زمانی طوالنی در بازار دوام نخواهد آورد. 
کارآفرینان باید در برابر انتظارات باالی مش��تریان واکنش مناسب نشان دهند. در غیر این صورت شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی بازار کسب و کار نخواهند داشت. خدمات مشتریان یکی از مهمترین بخش ها برای هر کسب 
و کاری است. شما بدون توجه به این حوزه امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان را نخواهید داشت بنابراین 

باید همیشه به دنبال ارائه بهترین خدمات به مشتریان تان باشید. اگر برند شما پس از فروش یک محصول به...
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سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در حالی 10 مصوبـه جدید برای احیای بورس در نظر گرفته اسـت که 
با وجود اینکه سـه مصوبه از سه شـنبه هفته قبل اجرایی شـده کام بازار سـرمایه همچنان تلخ است 

و سـهامداران شـاهد کاهش هـای بی وقفه شـاخص های بـورس و فرابورس هسـتند. دامنه 
سلسـله مصوبات سـازمان بورس و اوراق بهادار از مردادماه سـال گذشته که سقوط بورس...

جزییات مصوبات جلسه سران قوا برای حمایت از بازار سرمایه

این۱۰مصوبهکامتلخبورسراشیرینمیکنند؟

یادداشت
شکست مرزهای 

حمایتی بازارها

 جمال رزاقی
رئیس اتاق بازرگانی شیراز

روند بازاره��ای مالی در دو هفته 
اخیر نش��ان می دهد که ب��ازار دالر 
و سکه به ش��دت تحت تاثیر اخبار 
سیاس��ی مذاکرات وین قرار گرفته 
و آنچه معامله گ��ران در مورد روند 
نزولی بازارها و شکست مرز حمایتی 
قیمت ه��ا پیش بینی ک��رده بودند، 
محقق شده است. در هفته گذشته 
دالر از م��رز حمایت��ی 2۳ ه��زار و 
۸00 تومان��ی عبور ک��رد و تا پایان 
هفته روند نزولی را در پیش گرفت. 
تحلیلگران معتقدند چنانچه با توجه 
به ش��رایط سیاسی کش��ور دالر از 
م��رز 2۳۵00 تومان پایی��ن برود، 
قیمت آن تا زم��ان انتخابات پیش 
رو همچنان کاهش خواهد یافت. در 
مقابل عده ای معتقد هستند چنانچه 
منابع ارزی دولت آزاد شود به دلیل 
کسری بودجه قابل مالحظه ای که 
وج��ود دارد، دولت حاضر به فروش 
ارز در قیمت پایین نخواهد بود و و 
اجازه اف��ت قیمت ها به زیر مرز 22 
هزار تومان را نخواهد داد. ش��رایط 
ب��ه گونه ای اس��ت که حساس��یت 
بازار نس��بت به مذاکرات وین بسیار 
باالس��ت و هرگون��ه پال��س منفی 
می توان��د هیجان��ات کاذب در بازار 
ایجاد کند. گروه��ی نیز بر این باور 

هس��تند بخش زیادی از 
3افت انتظار ناشی از...

22 رمضان 1442 - س�ال هفتم
شماره   177۳

۸ صفحه - ۵000 تومان

Wed.5 May 2021

فرصت امروز: موج چهارم کرونا در ایران بیداد می کند و 
آمار جان باختگان کرونایی همچنان باالست. واکسیناسیون 
ب��ه مهمترین مطالبه جامعه تبدیل ش��ده و ماجرای ورود 
بخش خصوصی به واردات واکس��ن در هفته های گذشته، 
به این مطالبه بیش��تر دامن زده است. چند هفته قبل بود 
که بخش خصوصی ای��ران پس از تالش و مذاکره طوالنی 
موفق ش��د ق��رارداد خرید 6 میلیون دوز واکس��ن کرونا را 
با طرف ه��ای خارجی امضا کند. هرچند واردات واکس��ن 
توس��ط بخش خصوصی، منتقدان زی��ادی )حتی در میان 
فع��االن بخش خصوص��ی( دارد و آنها می گویند که تأمین 
و تزریق واکس��ن در ایران نیز همانند تمام کشورهای دنیا 
باید در دس��ت دولت متمرکز باش��د، اما در س��وی مقابل 
عده ای معتقدند که واردات خصوصی واکس��ن نیز می تواند 
به کمک واکسیناسیون عمومی بیاید و به دولت در برنامه 
ملی مقابله با کرونا یاری برس��اند. ناصر ریاحی، نایب رئیس 
کمیس��یون اقتصاد س��المت اتاق بازرگانی تهران پیش��تر 
درباره آخرین وضعیت واردات واکس��ن کرونا توسط بخش 
خصوصی و مشکالت آن به ایلنا، گفته بود: »واکسن کرونا 
ش��رایط خاصی دارد و همه انتظار دارند که واکسیناسیون 
با اولویت هایی که در اس��ناد ملی و بین المللی وجود دارد، 
انجام ش��ود... بعد از اینکه ثبت سفارش در وزارت بهداشت 
انجام می ش��ود باید نامه ای به بانک مرکزی ارسال شود تا 
سفارش ها در سامانه نیما ثبت شود و بعد از تخصیص ارز، 
گشایش اعتبار انجام  شود. برای این کار فقط از LC استفاده 
می شود، چراکه نیاز داریم کاالی مورد حمل بازرسی شود 
و در ص��ورت تایید بازرس��ی می توانند پول خود را دریافت 

کنند. اگرچه دارو تحریم نیست، اما بانک ها تحریم هستند 
و انتقال پول با مش��کل مواجه است. بانک ها هم متخصص 
این نیس��تند که تش��خیص دهند انتقال پول برای دارو یا 
کاالی دیگری انجام می ش��ود.« فراخوان واردات واکس��ن 
کرونا از چند ماه قبل به ش��رکت های خصوصی واردکننده 
دارو داده شده بود. ابتدا وزارت بهداشت تصمیم گرفت که 
واردات واکسن کرونا فقط از طریق هیأت امنای ارزی انجام 
شود، اما از آنجا که این مجموعه، دولتی است، با صالحدید 
وزیر بهداش��ت تصمیم گرفته شد تا هر یک از شرکت های 
خصوصی که امکان واردات واکس��ن کرونا از منابع معتبر و 
مورد تایید را دارند، بتوانند واکس��ن وارد کنند و در اختیار 
وزارت بهداش��ت قرار دهند. کما اینکه حس��ن روحانی در 
نشست بیست و شش��م فروردین ماه هیأت دولت با تأکید 
بر نیاز مبرم کش��ور به واردات واکس��ن، نقش شرکت های 
خصوصی در واردات واکس��ن را مه��م ارزیابی کرد و گفت: 
»هر ش��رکتی که برای ورود واکسن کوچک ترین مشکلی 
دارد، به دفتر رئیس جمهور نامه بنویسد. من مستقیم مسئله 
را دنبال می کنم زیرا در هفته های آینده به راحتی می توانیم 

میلیون ها دوز واکسن وارد کنیم.«
تأکید بر اهمیت نقش ش��رکت های خصوصی در واردات 
واکس��ن کرونا در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصاد 
س��المت اتاق بازرگانی تهران گفته اس��ت که برای اعطای 
مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی فرصت سوزی 
شده است. ریاحی حاال در تازه ترین صحبت هایش با رسانه ها 
از جزییات خرید واکسن کرونا توسط بخش خصوصی سخن 
گفته است. 20 نکته از صحبت های او را در ادامه می خوانید.

* بخش خصوصی قرار اس��ت دو نوع واکس��ن وارد کند. 
واکس��ن آس��ترازنکا و واکسن اس��پوتنیک وی. ترجیح ما 
واکسن آسترازنکاست چراکه یخچالی نگهداری می شود و 
نه فریزری. غیر از این، قیمت واکس��ن آسترازنکا مناسب تر 
از اس��پوتنیک وی است، اما برای خرید هر دو واکسن ثبت 

سفارش می کنیم.
* قیمت ارزی هر واکسن آسترازنکا ۵ تا 6 یورو و قیمت 

هر واکسن اسپوتنیک وی 10 تا 12 یورو است.
* واکس��ن های وارداتی بخش خصوص��ی در گمرک به 
وزارت بهداش��ت، معاونت بهداش��تی یا ستاد ملی مقابله با 

کرونا تحویل داده می شود.
* در نوبت اول، 100 هزار دوز واکس��ن وارد می کنیم و 

محموله ها در نوبت های بعدی بزرگتر می شود.
* هیچ واکسنی از بازار سیاه تهیه نمی شود. واکسن هایی 
که وارد می کنیم، سفارش کشورهای دیگر به کارخانه های 
تولیدکننده است. کش��ورهایی که از برنامه واکسیناسیون 
عقب افتاده اند و امکان دریافت واکس��ن هایی که سفارش 
داده ان��د را ندارند. تاریخ مصرف واکس��ن های کرونا به طور 

معمول شش ماه است.
* تاکنون 6۵00 ش��رکت برای دریافت واکسن وارداتی 

بخش خصوصی ثبت نام کرده اند.
* الگوریتمی که اولویت واکسیناس��یون در شرکت ها را 
تعیین می کند توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تهیه می شود.
* فرآیند ثبت س��فارش و تخصیص ارز خارج از کنترل 
بخش خصوصی است که ممکن است زمانبندی اعالم شده 

را تغییر دهد.

* با در نظر گرفتن ظرفیت مناس��ب برای انبار و تزریق، 
بخ��ش خصوصی می تواند در هر هفت��ه 200 تا 2۵0 هزار 
دوز واکسن وارد کند. در واقع می توانیم یک میلیون دوز در 
ماه  و  6 میلیون دوز واکسن کرونا در شش ماه وارد کنیم.

* می توان 6 میلیون دوز واکس��ن در یک ماه وارد کرد، 
ام��ا امکاناتی مثل انبار و نیروی انس��انی کافی برای تزریق 
مسئله ساز است. ظرفیت جذب در کشور و ظرفیت انتقال 

پول در میزان واردات اثرگذار است.
* دولت پیش��تر ب��رای دریافت ح��دود 17 میلیون دوز 
واکس��ن در کواک��س ثبت نام کرد، اما ب��ه دلیل تحریم ها 
نتوانست پول قابل قبول در سیستم بانکی را پرداخت کند.

* برای واکسیناس��یون جمعیت هدف در کشور به 120 
میلیون دوز واکس��ن نیاز داریم که حداکثر 2 میلیارد دالر 

هزینه دارد.
* س��ازمان بهداش��ت جهانی توصیه کرده س��ازندگان 
واکس��ن کرونا تنها با دولت ها وارد مذاکره ش��وند. براساس 
مقررات بین المللی واکس��ن را به هیچ شخصی نمی دهند. 
دول��ت و وزارت بهداش��ت می توانند ب��ه بخش خصوصی 
ماموری��ت خرید بدهن��د. ما مدارکی از مراج��ع قانونی در 
کش��ور می گیریم که ب��ه بخش خصوصی اج��ازه می دهد 
واکس��ن بخرد. همچنین دولت در فرآیند خرید مباشرت و 
در مراح��ل بعدی از جمله تزریق نظارت می کند. در اینجا 
صرفا از انعطاف بیشتر بخش خصوصی برای خرید و مذاکره 

استفاده می کنیم.
* واردات واکس��ن توسط بخش خصوصی با ارز نیمایی 
انجام می ش��ود که هم قیمت ارز آزاد است. دولت واکسن را 

با ارز 4200 تومانی وارد می کند که بس��یار محدود است. 
این ارز به واردات دیگر داروها هم به سختی تخصیص داده 
شده و ممکن است در مورد داروهای دیگر هم دچار کمبود 

شویم.
* بخش خصوصی تجربه خرید واکس��ن های دیگر را در 
کارنامه دارد. واکسن های هپاتیت، مننژیت و... توسط بخش 
خصوصی وارد می شود و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 
با مناقصه از شرکت های واردکننده این واکسن ها را می خرد.
* بخش خصوصی واکسن کرونایی که از کارخانه خارج 
ش��ده را نمی خرد. واکسن های خریداری شده از کارخانه به 
محل س��فارت ایران می رود و همه نظارت های الزم انجام 

می شود.
* براساس مقررات بانک مرکزی، امکان خرید ارزی برای 
واردکنندگان با ارز صادرکنندگان فراهم شده است. خرید 
با این ارز برای واردکنندگان آس��ان تر اس��ت و برای خرید 

واکسن هم از ارز صادرکنندگان استفاده می کنیم.
* تا امروز 49 ش��رکت برای واردات واکس��ن درخواست 
داده و تایید هم شده اند. شرکت ها باید در ادامه پروفرما ارائه 

کرده و ثبت سفارش کنند.
* کارفرمایان هزینه تزریق واکس��ن را پیش از تزریق به 

حساب واردکننده یا اتاق بازرگانی واریز می کنند.
* هزینه خرید واکسن با کارفرمایان است نه کارگران. به 
طور قطع تزریق در محل شرکت ها انجام نمی شود. اسامی 
افراد در اولویت به مراکز مشخص اعالم می شود، در سامانه 
ثبت می ش��ود و احتماال از مسیر داروخانه واکسن ها توزیع 

می شود.

با گذشت بیشتر از یک سال از وقوع پاندمی کرونا، اقتصاد 
جهانی ب��ه آرامی در حال احیای خود اس��ت، اما این احیای 
اقتصادی دارد به ش��کل K صورت می گی��رد. چنین اتفاقی 
عمدتا در زمان پس از رکود رخ می دهد و مهمترین نشانه اش 
این است که بخش های مختلف اقتصاد با ابعاد و سرعت های 

مختلف و در زمان های متفاوتی شروع به رشد می کنند.
به گزارش »نیکی ایژی��ا«، همین حاال هم وضعیت بعضی 
بخش ها بس��یار بدتر از بخش های دیگر باقی مانده اس��ت و 
بعضی بخش ها بهتر رش��د کرده اند. به عن��وان مثال، بخش 
تولید که نیمه رساناها و خودرو در چارچوب آن قرار می گیرند، 
به س��رعت و در ابعاد گس��ترده ای در حال رش��د اس��ت، اما 
بخش خدمات از جمله صنعت توریس��م و بخش هتلداری و 
رس��توران داری هنوز از تاثیر منفی پاندمی ویروس کرونا سر 

بلند نکرده است.
در همین میان، نرخ تورم در میان صنایع مختلف به شدت 
متفاوت به نظر می رسد. به عنوان نمونه صنعت نیمه رساناها را 
در نظر بگیرید. رِنِساس الکترونیکز که یک شرکت مهم ساخت 
نیمه رساناها در کشور ژاپن است، به مشتریان خود اعالم کرده 

است که به دلیل کمبود قطعه، زمان تحویل محصول را به دو 
برابر زمان قبلی افزایش خواهد داد. علت این اقدام رِنِس��اس 
الکترونیکز آن است که عده بیشتری از مردم در یک سال اخیر 
به کار آنالین در منزل )دورکاری( روی آورده اند، در نتیجه به 
دستگاه های بیشتری برای کار نیاز دارند و این در حالی است 
که بازار نیمه رساناها برای پاسخگویی به این تقاضای ناگهانی 

به هیچ وجه آماده نبوده است.
حتی بخ��ش تولید نیمه رس��اناها برای خودروس��ازی هم 
با ش��رایط مش��ابهی مواجه اس��ت. این بخش توانسته است 
احیای س��ریع و خوبی را تجربه کند و مثال یکی از مهمترین 
شرکت های این حوزه از تایوان بیشترین افزایش درآمد خود را 

در سه ماهه آخر سال 2020 میالدی تجربه کرد.
یک احیای دیگر در بخش خودروهای لوکس رخ داده است. 
این بخش رش��د سریعی را در یک سال اخیر در چین تجربه 
کرده اس��ت و شرکت هایی مثل مرس��دس بنز، بی ام دابلیو و 
آئودی باالترین فروش  را در سال 2020 میالدی در سرزمین 
اژدهای زرد رقم زده اند. درس��ت اس��ت که در ابتدای پاندمی 
کووید-19، صنعت خودروسازی جهان ضربه سختی خورد و 

آمار تولید خودرو پایین آمد، اما حاال تقاضا با سرعتی زیاد در 
حال افزایش است و خودروسازان جهان در تالش هستند تا به 
این تقاضا پاسخ دهند. همچنین یکی از جالب ترین مثال ها را 
می توان در قیمت جهانی مس مشاهده کرد، زیرا قیمت مس 
بازتابی از صنعت تولید است و آمارها حاکی از افزایش قیمت 

مداوم آن از بهار گذشته تاکنون بوده است.
اما آینده بخش های دیگر چگونه است و چطور می توان بر 
روی احیای اقتصادی این بخش ها حس��اب باز کرد؟ واقعیت 
این اس��ت که همه جنبه های اقتصاد جهان��ی قادر به بهبود 
و بازس��ازی خود نبوده اند؛ کم��ا اینکه بخش خدمات بدترین 
وضعیت را از این لحاظ دارد. مثال به آمار ایاالت متحده آمریکا 
توجه کنید. انجمن ملی رس��توران های آمری��کا اعالم کرده 
اس��ت که از زمان آغاز پاندمی کرونا در این کشور، 110 هزار 
رستوران مجبور ش��ده اند تا درهای خود را ببندند. همچنین 
میزان درآمد فروش��گاه های زنجیره ای 21 درصد نس��بت به 
مدت مشابه در سال قبل کاهش نش��ان داده است. در ژاپن، 
وضعیت هتل ها چنان بد بوده است که هزینه اقامت در هتل 
حتی نس��بت به دوران بحران مالی سال های 200۸ و 2009 

میالدی نیز پایین تر آمده است.
ام��ا نکات دیگ��ری هم وج��ود دارد که باید ب��ه آنها برای 
پیش بینی آینده اقتصاد جهان توجه کنیم. مثال اقتصاد واقعی 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دارد افول مجددی را تجربه 
می کند و علتش هم بازگشت محدودیت های کرونایی و قواعد 
قرنطینه ازجمله در برخی از کش��ورهای اروپایی و همینطور 
ژاپن اس��ت، اما بازار س��هام جهانی در بهترین وضع خود قرار 
دارد و س��رمایه های بازار به باالی 100 تریلیون دالر رس��یده 
اس��ت. فومیو ماتسوموتو، استراتژیس��ت موسسه اوکاسان در 
ای��ن خصوص می گوید: »هرچه وضعیت اقتصاد بدتر باش��د، 
ارزش سهام باالتر می رود، چون سرمایه گذاران در انتظار ارائه 

مشوق های اقتصادی هستند.«
میزان مش��وق های اقتصادی که دولت ها در نقاط مختلف 
جهان در یک س��ال اخیر ارائه داده اند بیش از 12.۵ تریلیون 
دالر اس��ت. پیش بینی می ش��ود که این وضعیت در آینده به 
ش��کاف بیشتر طبقات کم درآمد و س��رمایه داران پردرآمد در 
جوامع بش��ری تبدیل ش��ود. چون از یک س��و سیاست های 
بانک های مرکزی دارد به گرم ش��دن بی��ش از اندازه بازارهای 

مالی می انجامد و ارزش دارایی های س��رمایه داران را بیش��تر 
می کند و از س��وی دیگر، کمک هایی که به طبقات کم درآمد 
یا بیکارش��ده می رس��د تنها برای دوران پاندمی کرونا کفایت 

می کند و در آینده مالی آنها تاثیر مثبتی ندارد.
در این میان، بررس��ی نرخ تورم هم اهمیت دارد. در ژاپن، 
نرخ تورم کاهش پیدا کرده اس��ت، اما قیمت وس��ایلی نظیر 
کامپیوترهای دس��کتاپ و مایکروویو رو به افزایش است، زیرا 
تعداد بیش��تری از مردم مجبورند که از خانه دورکاری کنند. 
تقریبا همین روند را در ایاالت متحده آمریکا و بازار مس��کن 
حومه ش��هرها نیز می توان مشاهده کرد. نرخ تورم در آمریکا 
از تابس��تان گذش��ته تنها یک درصد بوده، اما قیمت مسکن 

)خانه های مستقل( 1۳درصد افزایش پیدا کرده است.
با این اوصاف تنه��ا نتیجه گیری ای که می توان برای آینده 
اقتصاد جهان داش��ت، این اس��ت که برخالف تصور عمومی 
مبنی بر روند رو به کاهش تاثیر پاندمی کرونا، پیچیدگی های 
اقتصادی ناش��ی از آن تازه ش��روع ش��ده است و به خصوص 
دولت ها و بانک های مرکزی در مسیر احیای اقتصادی، دوران 

سختی را پیش رو خواهند داشت.

چرا نوع خاصی از احیای اقتصاد جهان باعث دردسر است؟
رشدی برای پیچیده کردن همه رشدها

بخش خصوصی چه واکسنی با چه قیمتی وارد می کند؟

20 نکته درباره واردات واکسن بخش خصوصی



فرصت امروز: بررس��ی های آماری در حوزه ساختمان نشان می دهد که 
شامخ کل س��اختمان در فروردین ماه 1400 با ثبت رقم 40.۵ نسبت به 
اسفند سال گذشته، کاهش قابل مالحظه ای داشته که نشان دهنده کاهش 
فعالیت های کس��ب و کار در اولین ماه سال 1400 است. براساس گزارش 
اتاق تعاون ایران و با اس��تناد به مجموع اظهارات فعاالن ساختمانی، عدد 
ش��امخ کل در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی 
را نش��ان می دهد. تعطیالت نیمه اول فروردین ماه همزمان با عید نوروز و 
تداوم تعطیلی بس��یاری از مشاغل همزمان با موج چهارم کرونا در سراسر 
کش��ور، ازجمله دالیل عمده کاهش گسترده میزان فعالیت های ساخت و 

ساز در فروردین ماه بوده است.
طبق اطالعات آماری، شاخص های میزان سفارشات جدید، سرعت انجام 
سفارشات، میزان مواد اولیه و تجهیزات خریداری شده و میزان به کارگیری 
نیروی انسانی در فروردین ماه کاهش داشته است. هرچند شاخص قیمت 
خرید مواد اولیه در این ماه افزایش یافته، اما ش��اخص های میزان کارهای 
معوق و می��زان صادرات، اندکی کاهش را نش��ان می دهد. همچنین رقم 
شاخص قیمت فروش در فروردین ماه اندکی در جهت افزایش پیش رفته 
که در ص��ورت تداوم افزایش قیمت مواد اولی��ه در ماه های آتی، رقم این 
شاخص افزایش بیشتری را در ماه های آینده تجربه خواهد کرد و این امر 
با کاهش میزان سفارشات، بر میزان فعالیت های کسب و کار در بخش های 
تولید و ارائه خدمات صدمات بیش��تری وارد خواهد نمود. شاخص میزان 
مصرف حامل های انرژی نیز در اولین ماه س��ال کاهش یافت و ش��اخص 

میزان فروش هم نسبت به اسفندماه پارسال کمتر شد.
البته علی رغم مشکالت موجود، شاخص انتظار بهبود فعالیت های کسب 
و کار در بی��ن فعاالن بخش س��اختمان در فروردین م��اه افزایش یافت و 
ب��ا جای گی��ری در باالی عدد ۵0، انتظار رونق بیش��تر در اردیبهش��ت را 

نش��ان می دهد که البته با توجه به انتظار رونق فعالیت های ساختمانی در 
اردیبهش��ت هر سال نسبت به فروردین ماه، این پیش بینی چندان دور از 

ذهن نیست.
صنعت س��اختمان براس��اس اس��تاندارد بین الملل��ی طبقه بندی کلیه 
فعالیت های اقتصادی )ISIC(، به س��ه گروه اصلی س��اخت بنا، مهندسی 
عمران و فعالیت های س��اخت و س��از تخصصی س��اختمان دس��ته بندی 
می شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی 
مسکونی و غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( است. در بخش مسکونی طبق 
گزارش بانک مرکزی، متوس��ط قیمت معامالت مس��کن در فروردین ماه 
امسال نسبت به اسفندماه گذشته در تهران )به عنوان نمونه آماری بزرگ 
از کل کشور(، ۳.1 درصد کاهش یافت. تعداد معامالت نیز در تهران 60.۳ 
درصد کاهش داش��ت. تعطیالت گس��ترده در اولین ماه سال و همینطور 
مشخص نبودن وضعیت قیمت امالک در کاهش معامالت و از سوی دیگر 

کاهش قیمت بازارهای موازی در افت قیمت مسکن موثر بوده است.
در همین حال، معاون وزیر راه و شهرسازی از سال پررونق تولید مسکن 
با همراهی نظام بانکی خبر داده و گفته اس��ت که امس��ال ساخت و ساز 
رونق می گیرد. به گفته محمود محمودزاده، با اقداماتی همچون طرح اقدام 
ملی، طرح جهش تولید مسکن و همچنین تسهیالت مناسبی که مجلس 
شورای اس��المی تعیین کرده است، سال پررونقی در حوزه ساخت و ساز 

خواهیم داشت.
معاون مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی به ایسنا، گفت: دولت 
ب��رای کنترل بازار مس��کن برنامه هایی را به طور همزمان در دس��تور کار 
دارد؛ یکی از اقدامات، مالیات بر خانه های خالی اس��ت. اقدام دیگر تکمیل 
سریع تر مسکن مهر است که تقریبا تمام شده است. سومی ارائه تسهیالت 
به واحدهای نیمه تمام خواهد بود که چندین بار اعالم کردیم هر کس��ی 

واحد نیمه کاره دارد که به لحاظ کمبود نقدینگی نتوانس��ته تمام کند ما 
در قالب طرح اقدام ملی به او تسهیالت می دهیم تا پروژه خود را به اتمام 
برساند. از طرف دیگر در قالب طرح اقدام ملی، پروژه های متعددی به تعداد 

بیش از ۵۳0 هزار واحد در حال اجرا است.
محمودزاده ادامه داد: امس��ال همچنین مجلس در قانون بودجه اعتبار 
خوبی برای تسهیالت مسکن تعیین کرده که با همراهی نظام بانکی سال 
پررونقی در حوزه تولید مسکن خواهد بود. قانون جهش تولید مسکن نیز 
که مصوب مجلس اس��ت و االن در ش��ورای نگهبان قرار دارد ریل گذاری 
الزم را ایج��اد می کند تا بتوان تولید مس��کن را افزایش داد و در حد نیاز 
سالیانه احداث کرد. به طور کلی اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
را در وزارتخانه دنبال می کنیم. کوتاهمدت، مالیات خانه های خالی است. 
میان مدت ط��رح اقدام ملی و بلندمدت برنامه ری��زی برای تولید و عرضه 
مس��کن در پنج سال آینده اس��ت. در این خصوص به همه استان ها اعالم 
شده تا زمین مناسب برای پنج سال آینده را به منظور ساخت و ساز تامین 

کنند تا دولت ها در آینده مجبور نباشند از صفر شروع کنند.
او همچنین به آمار خانه های خالی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که آمار 
جدیدی از تعداد خانه های خالی نداش��ته باشیم تعداد 2.6 میلیون واحد 
مسکونی خالی براساس سرشماری س��ال 1۳9۵ مالک خواهد بود. البته 
امس��ال آمار جدید ارائه می شود. به گفته محمودزاده، کسانی هستند که 
تعداد زیادی واحد مس��کونی دارند و به عنوان سرمایه نگهداری می کنند. 
اشکالی هم ندارد فقط اصرار دولت بر این است که خالی نباشد. برای حل 
مسئله مسکن باید همه برنامه ها همزمان فعال شود نه اینکه صرفا با تولید 
بخواهیم مس��ئله را حل کنیم؛ زی��را در خوش بینانه ترین حالت یک تا دو 
س��ال زمان می برد تا محصول وارد بازار مس��کن شود. در این مقطع باید 

بازار را مدیریت کرد.

تعطیالت فروردین ماه، شامخ ساختمان را کاهشی کرد

۱4۰۰ابتدایدرسازوساختچشمگیرکاهش

جمعیت ایران در حالی در چند سال اخیر همواره در حال افزایش بوده 
اس��ت که در سال 1۳9۸ بیش از نیمی از جمعیت کشور )۵1.6درصد( 
را م��ردان و کمت��ر از نیمی از جمعیت )49.4 درصد( را زنان تش��کیل 
داده اند. همچنین طی س��ال های 90 تا 9۸ جمعیت ایران 10.۵درصد 
افزایش داش��ته است که این نسبت برای مردان و زنان به ترتیب 10.۸ 

و 10.2 درصد بوده است.
در این زمینه، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در جدیدترین 
گزارش خود، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار و 
خودسرپرس��ت را بررسی کرده اس��ت. طبق این گزارش، تعداد خانوار 
دارای سرپرس��ت مرد در س��ال 1۳9۸، بیش از 22 میلی��ون خانوار و 
تعداد خانوار دارای سرپرس��ت زن نیز بیش از ۳ میلیون خانوار اس��ت. 
خانوارهای دارای سرپرس��ت مرد طی سال های 1۳90 تا 1۳9۸، حدود 
20.6 درصد افزایش  یافته است ولی در مورد تعداد خانوارهای معمولی 

دارای سرپرست زن شاهد افزایش حدود 26.۸ درصدی بوده ایم.
نس��بت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرست خانوار )مرد و زن( در 
سال 1۳90 برابر با 1۳.1 درصد و در سال 9۸ حدود 1۳.7 درصد است 
که بر این  اساس مشاهده می شود این نسبت در سال 9۸ نسبت به سال 
90 به میزان 0.6 درصد افزایش یافته است. همچنین مشاهده می گردد 
نس��بت زنان خودسرپرست به زنان سرپرس��ت خانوار در سال 90 برابر 
با  ۳7.۳ درصد و در س��ال 1۳9۸ برابر با 41.۵ درصد اس��ت که بر این 
 اساس مشاهده می گردد طی دوره 9 ساله تعداد زنان خودسرپرست در 
حال افزایش است. به طوری که طی این دوره تعداد زنان خودسرپرست 
حدود 41.4 درصد افزایش داشته است، به عبارتی 1.4 برابر شده است.

عالوه بر این نس��بت جنس��ی )زن به مرد( طی سال های 1۳90 الی 
1۳9۸ روندی صعودی دارد، به عبارت  دیگر در س��ال 1۳90 به ازای هر 
100 سرپرست مرد حدود 1۵ سرپرست زن وجود داشته است که این 
نس��بت در سال 1۳9۸به حدود 16 نفر رسیده است. این روند صعودی 

نیز نشان دهنده افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار طی سال های اخیر 
است.

حال س��وال این اس��ت که زنان سرپرس��ت خانوار در کدام استان ها 
بیش��تر ساکن هستند؟ بررس��ی ها نش��ان می دهد در بین استان های 
کش��ور در س��ال 1۳9۸، استان های سیس��تان و بلوچستان و گیالن با 
)20.1 درصد( و همدان )17.۳ درصد( به ترتیب بیشترین و استان های 
آذربایجان غربی با )9.9 درصد( کردس��تان )10.1 درصد( و هرمزگان 
)10.۸ درص��د(، به ترتیب کمترین درصد زنان سرپرس��ت خانوار را به 

خود اختصاص داده اند.
همچنین محاسبات نشان می دهد که زنان سرپرست خانوار در سال 
1۳9۸نس��بت به س��ال 1۳90، حدود 26.۸ درصد افزای��ش  یافته اند، 
درحالی ک��ه در همین بازه زمانی مردان سرپرس��ت خانوار حدود 20.6 
درص��د افزایش داش��ته اند که بیانگر این موضوع اس��ت که در این بازه 
زمانی هش��ت ساله، زنان سرپرس��ت خانوار افزایش بیشتری نسبت به 

مردان سرپرست خانوار داشته اند.
در بین استان های کشور در سال 1۳9۸، استان های خراسان جنوبی 
)72.0 درصد( یزد )62.6(، گیالن )62.1درصد( به ترتیب بیش��ترین و 
سه استان خوزستان )21.6 درصد( هرمزگان )2۳.6 درصد( و ایالم )29 
درصد( به ترتیب کمترین درصد زنان خودسرپرس��ت را بین کل زنان 
سرپرست خانوار به خود اختصاص داده اند. به عبارتی در 9 استان کشور 
که عبارتند از: خراسان جنوبی، یزد، گیالن، مازندران، قزوین، آذربایجان 
شرقی، مرکزی، زنجان و البرز بیش از نیمی از جمعیت زنان سرپرست 
خانوار، خودسرپرست )تک نفره( هستند. در 1۵ استان کشور نیز نسبت 
زنان خودسرپرست در مقایسه با زنان سرپست خانوار باالتر از نسبت آن 

در کشور )باالتر از 41.۵ درصد( است.
از طرفی همان گونه که مشاهده می گردد زنان خودسرپرست در سال 
1۳9۸نسبت به سال 1۳90، حدود 41.4 درصد افزایش  یافته اند. در بین 

استان های کشور در س��ال 1۳9۸، استان های اردبیل )94  درصد( قم 
)9۳.۵ درصد( و قزوین )90.۵درصد( به ترتیب بیش��ترین و استان های 
هرم��زگان )۵6.6 درصد( لرس��تان )6۵.4 درصد( تهران )66.4 درصد( 
به ترتیب کمترین درصد زنان خودسرپرس��ت را در بین کل خانوارهای 

خودسرپرست به خود اختصاص داده اند.
نکته دیگر وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار است. آمارها نشان 
می دهد جمعیت فعال زن سرپرس��ت خانوار طی سال های 1۳90 الی 
1۳9۸ از ۳۵6117 نفر به 4۳99۸۵ نفر رسیده است که بیانگر افزایش 
2۳.6 درصدی است از طرفی جمعیت شاغل زن سرپرست خانوار طی 
سال های مذکور از ۳۳92۸4 نفر به 417۵66 نفر رسیده است که شاهد 
افزایش 2۳.1 درصدی هستیم. همچنین در سال 1۳9۸ نرخ مشارکت 
اقتص��ادی برای زنان سرپرس��ت خانوار 12.۵ درصد و خودسرپرس��ت 
۸.۸ درصد اس��ت. نرخ بیکاری برای زنان سرپرس��ت خانوار ۵.1 درصد 
و خودسرپرس��ت 6.۵ درصد است. در بین اس��تان های کشور در سال 
1۳9۸، بیش��ترین نرخ بیکاری زنان سرپرست خانوار به ترتیب مربوط 
به اس��تان های بوش��هر )17.۵ درصد( البرز )14.۸ درصد( سیستان و 

بلوچستان )1۳.1 درصد( است.
نکته دیگری که در این گزارش بدان پرداخته شده این است که زنان 
سرپرست خانوار بیشتر جزو کدام دهک ها هستند؟ براساس آمارها، در 
سال 1۳9۸، بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار به ترتیب مربوط به 
دهک ه��ای اول )4۵.2 درص��د( و دوم )22.4 درصد( و کمترین درصد 
ب��ه ترتیب مربوط به دهک های هفت��م )7.۸ درصد( و دهم )۸ درصد( 
هستند. همچنین در سال 1۳9۸، بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار 
باس��واد به ترتیب مربوط به اس��تان های تهران )7۵.4 درصد(، قم )60 
درص��د( و یزد )۵۸.6 درصد( اس��ت و کمترین درصد زنان سرپرس��ت 
خانوار باس��واد به ترتیب مربوط به اس��تان های لرستان )24.2 درصد( 

خراسان جنوبی )2۸.7 درصد( و ایالم )29.۳ درصد( است.

تعداد زنان خودسرپرست در دهه 90 افزایش یافت

جغرافیای استانی زنان سرپرست خانوار

فناوری

ریزش قیمت ها در بازار موبایل شدت گرفت
قیمت موبایل در سراشیبی دالر

در روز دوشنبه و همزمان با روند کاهشی قیمت ارز، ریزش قیمت ها 
در بازار موبایل آغاز شد و در این بین تلفن های همراه برند اپل بیشترین 
ری��زش قیمت را در این مدت تجرب��ه کردند؛ به طوری که آیفون 12 
پرومکس در ای��ن بازه زمانی نزدیک به ۳ میلیون تومان ارزان ش��ده 
اس��ت. در سومین روز هفته جاری و همزمان با کاهش چشمگیر نرخ 
ارز، ریزش قیمتها در بازار موبایل ش��دت گرفت، به طوری که در بین 
تلفنهای همراه برند سامسونگ مدل گلکسی آ۵1 از قیمت 9 میلیون و 
۳49 هزار تومان در روز یکشنبه به بهای ۸ میلیون و 299 هزار تومان 
در روز دوشنبه رسید. همچنین گلکسی آ71 نیز در این روز چند صد 
هزار تومان ارزان شد و از 9 میلیون و ۳99 هزار تومان در روز یکشنبه 
به قیمت 9 میلیون و ۳9 هزار تومان در روز دوش��نبه رسید. گلکسی 
اس 20 الترا نیز از 2۳ میلیون و ۸00 هزار تومان به قیمت 2۳ میلیون 
و 690 هزار تومان کاهش یافت. در بین تلفن های همراه برند اپل نیز 
ریزش قیمت ها شدت گرفته است به طوری که آیفون 12 پرومکس از 
۳۸ میلیون و 200 هزار تومان در روز یکشنبه به قیمت ۳۵ میلیون و 
900 هزار تومان در روز دوشنبه رسید و آیفون 12 نیز از سد مقاومتی 
27 میلیون تومان عقب نشست و در حال حاضر به قیمت 26 میلیون 
و ۸00 هزار تومان به فروش می رس��د. آیف��ون 12 مینی نیز در حال 
حاض��ر 2۵ میلیون و 900 هزار تومان قیمت خ��ورده و آیفون 11 با 
ظرفی��ت 12۸ نیز در حال حاضر 24 میلیون و ۳00 هزار تومان برای 
فروش معامله می شود. در این میان، تلفن های همراه برند شیائومی که 
در روزهای گذش��ته ریزش قیمت را تجربه کردند، از نوسانات قیمتی 
روز دوش��نبه در امان بودند. کما اینکه شیائومی رد می نوت 9 پرو به 
قیمت 7 میلیون و 7۵7 هزار تومان رسید و و مدل رد می نوت ۸ پرو 

این برند نیز در حال حاضر ۵ میلیون و 4۵7 هزار تومان قیمت دارد.

سرنوشت مبهم ثروت 14۶ میلیارد دالری بیل گیتس
تکانه های جدایی بیل از ملیندا در صنعت فناوری

بی��ل و ملیندا گیتس پس از یک زندگی 27 س��اله و 146 میلیارد 
دالر ث��روت قصد جدایی دارن��د. به گزارش بلومب��رگ، بیل و ملیندا 
گیت��س که مالک یکی از بزرگترین بنیادهای خیریه هس��تند، اعالم 
کردند قصد جدایی دارند. خبر جدایی این زوج پس از یک زندگی 27 
ساله توانسته صنعت فناوری، بهداشت جهانی، سیاست های تغییرات 
جوی و مس��ائل اجتماعی مانند برابری زنان را تکان دهد. این زوج که 
مالک 146 میلیارد دالر ثروت هس��تند هنوز هیچ توضیحی در مورد 
طرح ه��ای مالی خود ارائه نداده ان��د ولی اعالم کردند فعالیت در بنیاد 
خیریه خود را ادامه می دهند.  گیتس و همس��رش در بیانیه کوتاهی 
در توییتر اعالم کردند: »پس از تفکرهای بسیار در مورد روابط مان، به 
این نتیجه رس��یدیم به ازدواج خود خاتمه دهیم. ما س��ه فرزند بزرگ 
کرده ایم و بنیادی را تأسیس کرده ایم که در سراسر جهان به مردم در 
داشتن یک زندگی سالم کمک می کند.« بیل گیتس، موسس 6۵ ساله 
مایکروسافت چهارمین فرد ثروتمند دنیاست و ملیندای ۵6 ساله مدیر 
سابق ش��رکت مایکروسافت است که در حال حاضر بنیاد خیریه بیل 
و ملیندا را مدیریت می کند. طبق گفته س��خنگوی این بنیاد خیریه، 
هیچ تغییری در نقش آنها به وجود نیامده است و همچنان با همکاری 
یکدیگر برای تحقق استراتژی های بنیاد همکاری می کنند. خبر جدایی 
بیل گیتس و همسرش یکی از مهمترین خبرها در دنیای ثروتمندان 
پس از خبر جدایی جف بزوس و مکنزی اسکات در 2019 بوده است. 
جدایی این دو نفر باعث تقسیم سهام آنها در آمازون شد و خیلی زود 
مکنزی را به یکی از ثروتمندترین مردم دنیا تبدیل کرد. البته تقسیم 
ثروت بیل گیتس بسیار پیچیده تر از بزوس است. ثروت خالص گیتس 
از مایکروسافت می آید ولی سهام این شرکت ساخت نرم افزار کمتر از 
20 درصد از کل س��رمایه های گیتس اس��ت. وی بیشتر سهام خود را 
به بنیاد خیریه بیل و ملیندا منتقل کرده است. این زوج در واشنگتن 
زندگی می کنند یعنی هر چیزی که پس از ازدواج آنها به دست آمده 
باید به طور مساوی بین زوجین تقسیم شود ولی این بدان معنا نیست 
که این ثروت کامال نصف می ش��ود. احتماال هیچ کس متوجه تقسیم 
این ثروت نشود چون قرار است طی قراردادهای خصوصی انجام شود.

بلیتفروشی در اتاق های صوتی توییتر آزاد شد
واکنش توییتر به کالب هاوس

ش��رکت توییتر در راس��تای نخس��تین گام برای بهره برداری مالی 
از قابلی��ت Spaces در این ش��بکه اجتماعی، ب��ه میزبانان اتاق های 
صوتی اجازه خواهد داد تا از شنوندگان ش��ان هزینه ای دریافت کنند. 
این ش��رکت روز دوش��نبه اعالم کرد که قابلیت Spaces اکنون برای 
کاربران اپلیکیشن توییتر در دستگاه های اندرویدی موجود است که به 
منزله توسعه مخاطبان احتمالی این سرویس خواهد بود. حتی کالب 
هاوس که ساخت اسپیس توییتر از آن الهام گرفته شده، هنوز نسخه 
اندرویدی خود را عرضه نکرده است. جک دورسی، مدیرعامل توییتر در 
ماه های اخیر به اتاق های صوتی زنده به عنوان یک محصول مهم زوم 
کرده بود. دورس��ی گفته بود بر این باور است که ارتباط صوتی بخش 
مهمی از آینده توییتر است. بلومبرگ نیوز یک ماه پیش گزارش داده 
بود این شرکت تالش ناموفقی برای خرید کالب هاوس به مبلغ حدود 
4 میلیارد دالر داش��ته است. سرویس Spaces واکنش سریع توییتر 
به کالب هاوس بوده و ماه ها در مرحله آزمایشی بتا قرار داشته است و 
 Spaces اکنون هر کاربر توییتر می تواند شنونده یک بحث صوتی در
در آیفون یا دس��تگاه اندرویدی باش��د. کاربران با بیش از 600 فالوور 
می توانند میزبان باش��ند. امکان دریافت هزینه برای یک برنامه صوتی 
در Spaces ب��ه زودی برای برخی از کاربران موجود خواهد ش��د. این 
میزبانان می توانند قیمت و شمار بلیت هایی که قرار است فروخته شود 
را تعیین کنند. توییتر سهمی از این فروش را دریافت خواهد کرد، اما 
سخنگوی توییتر حاضر نشد درباره جزییات مربوط به درصد فروشی 
که این ش��رکت دریاف��ت خواهد کرد اظهارنظر کن��د. جین مانچون 
وونگ، محقق امنیتی کش��ف کرده بود توییتر در حال بررس��ی است 
تا به میزبانان Spaces اجازه دهد از ش��نوندگان انعام دریافت کنند. 
براساس گزارش بلومبرگ، کالب هاوس که کارکنان کمتری در مقایسه 
با توییتر دارد، همچنان در فضای شبکه اجتماعی صوتی پیشتاز است. 
این شرکت ماه گذش��ته قابلیت پولی را راه اندازی کرد و روز یکشنبه 
اعالم کرد در حال آزمایش نسخه بتای اپلیکیشن اندرویدی خود است.
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فرصت امروز: این روزها فضای هیجانی بر بازارهای ایران حکمفرما شده و 
به خصوص در بازار ارز تالطم قیمتی بیشتر به چشم می آید. همه نگاه ها به 
وین دوخته شده و لحظه شماری بازارها برای احیای برجام و لغو تدریجی 
تحریم ها زودتر از واقعیت زنگ کاهش قیمت ها را به صدا درآورده اس��ت. 
قیمت دالر در چند روز گذشته به کانال 21 هزار تومان وارد شده و قیمت 
س��که نیز پیشتر به کانال 9 میلیونی رسیده بود. بازارهای دیگر نیز از این 
فضای کاهشی قیمت ارز و عقبگرد قیمت دالر تاثیر پذیرفته اند و ازجمله 

شاخص بورس بار دیگر کانال 1.2 میلیون واحدی را از دست داده است.
این روزها با توجه به سیگنال های مثبت از مذاکرات وین و پدیدارشدن 
چش��م انداز لغو احتمالی تحریم ها به واس��طه احی��ای برجام، تحلیل های 
فراوانی درباره آینده اقتصاد ایران منتش��ر می ش��ود که وجه مش��ترک و 
ترجیع بن��د همه آنها همان��ا کاهش نرخ دالر در روزه��ای ابتدایی پس از 

رفع تحریم هاست.
نقطه آغازین روند کاهش��ی بازار ارز البته به نیمه آبان س��ال گذشته و 
پیروزی بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا برمی گردد. در آن 
زمان قیمت دالر تحت تأثیر احتمال باالی پیروزی ترامپ در انتخابات سوم 
نوامبر 2020 در محدوده 27 هزار تومان نوسان داشت، ولی به مرور زمان 
و با افزایش احتمال پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، دالر هم در مس��یر 
کاهش��ی پا گذاشت، تا جایی که در دی ماه سال گذشته و با اعالم رسمی 
پی��روزی بایدن، قیمت دالر در بازار آزاد ته��ران به 20هزار و ۵00 تومان 
هم رسید. سپس در بهمن ماه با افزایش تنش های لفظی بین دولتمردان 

ایران و آمریکا و عدم توافق بر سر اینکه کدام طرف باید گام نخست را در 
پایبن��دی به تعهدات برجامی بردارد، بازار ارز مجددا در مدار صعودی قرار 
گرفت و نهایتا دالر با قیمت 24هزار و 700 تومان معامالت س��ال 99 را 

به پایان رساند.
اما با شروع سال 1400 و خبر برگزاری نشست مشترک برجام در وین 
برای انجام مذاکرات سیاس��ی در خصوص بازگش��ت آمریکا به برجام و لغو 
تحریم های ایران، دالر دوباره در مدار کاهشی قرار گرفت و اگرچه معامالت 
فروردی��ن ماه را در محدوده 2۵ ه��زار تومان آغاز کرده بود، ولی به دنبال 
برگزاری دور اول و دوم مذاکرات وین، به کانال 24 هزار تومان رسید. هفته 
گذشته با آغاز دور سوم نشست مشترک برجام و انتشار اخبار خوش بینانه 
درباره این موضوع، ش��یب نزولی دالر بیشتر شد تا جایی که قیمت آن تا 
روز پنجشنبه به 2۳هزار و 700 تومان رسید، اما از روز شنبه در  پی تقویت 
س��یگنال های مثبت برجامی و افزایش احتمال رفع تحریم ها در آینده ای 
نزدیک، قیمت دالر با س��رعت بیش��تری در مدار کاهش��ی حرکت کرد و 
سرانجام در روز یکشنبه به کانال 21 هزار تومان وارد شد. این موج کاهشی 
قیم��ت دالر تاثیر خ��ود را در بازارهای دیگر نیز گذاش��ت و باعث تخلیه 
حباب قیمتی ش��د. از س��وی دیگر در بازار ارز نیز در دو روز ابتدای هفته 
معامله گران به دلیل ترس از تداوم فضای ریزشی قیمت ها به سمت فروش 
ارز های شان هجوم آوردند. هرچند که همچنان آینده بازار برای کسی قابل 
پیش بینی نیست؛ زیرا با توجه به حساسیت باالی برجام و واکنش سریع 
دالر به این موضوع، هر خبری ممکن اس��ت روند بازار ارز را تغییر دهد یا 

بر شدت روند فعلی بیفزاید.
در هر حال، این فضای هیجانی در روز دوشنبه )1۳ اردیبهشت( تثبیت 
ش��د و  براس��اس اعالم صرافی ملی، هر  دالر آمریکا در این روز به قیمت 
21 هزار و 7۳1 تومان و هر یورو 2۵ هزار و ۸67 تومان ارزش گذاری شد. 
قیم��ت خرید هر دالر نی��ز 21 هزار و ۳01 تومان و هر ی��ورو 2۵ هزار و 
۳۵۵ تومان اعالم شد. هر سکه امامی نیز  9 میلیون و ۵91 هزار تومان و 
هر مثقال طال به عنوان مبنای قیمت گذاری 4 میلیون و  76 هزار تومان 

قیمت خورد.
در این میان، بامداد دوش��نبه برخ��ي از خبرگزاري هاي غربی از توافق 
ای��ران و آمریکا در لغو تحریم ها خب��ر دادند. ازجمله خبرگزاري بلومبرگ 
گ��زارش داد که »درخصوص لغو تحریم اش��خاص و نهادها توافق حاصل 
ش��ده. همچنی��ن در ازاي تعهدات هس��ته اي، تحریم هاي ش��رکت ها نیز 
برداشته خواهند شد.« چند ساعت پس از انتشار این گزارش و با بازگشایي 
بازارها، افت قیمت، ویژگي مش��ترک همه بازارها بود و عالوه بر فردوسي 
که خبرهایش زودتر از س��ایر بازارها مخابره شد، کارشناسان بازار سرمایه، 
خودرو و مسکن نیز به تاثیر این خبرها بر قیمت ها در سایر بازارهاي موازي 
نیز اذعان کردند؛ به اعتقاد کارشناس��ان، قیمت ه��ا در بازارهاي خودرو و 
مس��کن البته در میان مدت ریزش��ي خواهد بود. ش��اخص بورس نیز در 
واکنش به کاهش قیمت دالر در س��ومین روز هفته همچون روزهای قبل 
با افت مش��ابه 1۳ هزار واحدی مواجه شد و به حدود یک میلیون و 1۸0 

هزار واحد رسید.

روند کاهشی قیمت ارز با افزایش احتمال رفع تحریم ها

دالرچقدرمیریزد؟

برخی دارندگان اوراق تس��هیالت مسکن در س��ال گذشته توانستند تا 
حدود ۸۵درصد س��ود کس��ب کنند و برخی دیگر عم��ال به بازدهی صفر 

رسیدند.
به گزارش مهر، قیمت اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت مس��کن در 
اوایل سال گذشته و همزمان با رشد سریع بازار سرمایه، به شدت رشد 
کرد، اما در ادامه س��ال و پس از آنکه بازار سرمایه در اواخر تیرماه سال 
گذش��ته، نزولی ش��د، این بازار مس��کن بود که محل ورود سرمایه های 
س��رگردان ش��د و همزمان با رونق و افزایش قیمت ها در بازار مس��کن، 
قیمت اوراق تس��هیالت مسکن نیز رشد کرد و به نزدیک هر برگه 100 

هزار تومان رسید.
با این حال در اواسط پاییز 99 که میزان افزایش قیمت ها در بازار مسکن 
به حدی رسید که قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافت، بازار مسکن 
نیز با کاهش ش��دید تقاضا روبه رو ش��د که درنتیج��ه آن، میزان تقاضای 

دریافت وام مس��کن هم با افت ش��دیدی روبه رو شد که به کاهش قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن منجر شده بود.

اگرچه فروش اوراق تس��هیالت مس��کن با محدودیت های چهار ماهه 
از زمان خرید مواجه اس��ت، اما در بهار س��ال گذش��ته که بازار سرمایه 
به ش��دت خواه��ان ورود نقدینگی جدید بود و از س��وی دیگر، فعاالن 
بازار با کمبود نمادهای ارزش��مند مواجه بودند، برخی سیگنال فروشان 
س��رمایه گذاران ن��اآگاه را ب��ه خری��د اوراق تس��هیالت مس��کن برای 
س��رمایه گذاری ترغیب کردند که با کاهش ش��دید قیمت این اوراق از 
یک س��و و عدم امکان فروش این برگه تا چهار ماه پس از خرید، سبب 
واردآمدن خسارت به برخی دارندگان این اوراق شد، با این حال بازدهی 
این اوراق برای دارندگان آن با توجه به زمان انتش��ار هر نماد معامالتی 

از اوراق تسهیالت مسکن، متفاوت است.
بازدهی یک ساله دارندگان اوراق تسهیالت مسکن صادره در اسفند 9۸ 

)تس��ه 9۸12( که در 10 فروردین 99 با قیمت ۵۳ هزار تومان وارد بازار 
ش��د، در 1۳ خرداد 99 به حدود ۸9 هزار تومان رس��ید و در 1 مرداد تا 
94 هزار تومان هم افزایش یافت که بازدهی 770۳ درصدی را ظرف پنج 
ماه رقم زد. همچنین قیمت این برگه ها در 20 مهرماه به 9۸ هزار تومان 
افزای��ش یافت که بازدهی حدودا ۸۵ درصدی )۸4.9 درصد( را طی بیش 
از هفت ماه در پی داشته است. قیمت 9۸ هزار تومان به ازای هر برگه بار 

دیگر در هفت آبان سال گذشته تکرار شد.
پس از آن بالفاصله روند نزولی قیمت اوراق تسهیالت مسکن آغاز شد و 
نرخ هر برگه تسه 9۸12 در 24 بهمن سال گذشته به قیمت زمان فروش 
عرضه اولیه آن )۵۳ هزار تومان( در فروردین 99 بازگشت و بازدهی صفر 
ب��رای دارندگان این نماد را ب��ه ارمغان آورد. در معامالت فروردین 99 نیز 
این برگه ها به قیمت ۵۳ هزار تومان رس��ید که عمال بازدهی صفر را برای 

دارندگان این برگه ها در پی داشته است.

اتریوم با رکوردش��کنی تاریخی جدید از مرز ۳000 دالر گذشت و بازار 
ارزهای مجازی حاال با ثبت رکوردهای تازه در قیمت اتریوم و آلت کوین ها، 
از وضعیت قرمز به سبز بازگشته است. اتریوم، دومین رمزارز جهان از نظر 
ظرفیت بازار، با عبور از مرز ۳000 دالر، رکوردی تاره در تاریخ خود ثبت 
کرد. این رمزارز که توسط یک جوان روسی-کانادایی ایجاد شده، به تازگی 
از مرز ۳000 دالر عبور کرد و به کانال ۳100 دالر هم رسید. به این ترتیب 
بازده��ی روزانه اتریوم به بیش از ۸ درصد و بازدهی هفتگی آن به بیش از 

۳6 درصد رسید.
اتریوم، ارزی مجازی اس��ت ک��ه پس از بیت کوین ظهور ک��رد. در این 
بالک چی��ن اتریوم امکان ثبت قراردادهای هوش��مند با داده هایی بیش از 
بالک چین بیت کوین وجود دارد. ارزش بازار این ارز مجازی اکنون به بیش 
از ۳6 میلیارد دالر رسیده است. با عبور اتریوم از مرز ۳100 دالر، ویتالیک 
بوترین، هم بنیانگذار اتریوم که چندی پیش آدرس کیف پول اتریوم خود 
را در فضای مجازی به اش��تراک گذاش��ته بود و موجودی آن ۳۳۳ هزار و 

۵20 اتریوم بود حاال میلیاردر ش��ده چراکه ارزش این مقدار اتریوم امروز 
یک میلیارد و ۵0 میلیون دالر است.

به گزارش سی ان بی س��ی، به دنبال صعودهای پی در پی اتریوم، دومین 
ارز بزرگ دیجیتالی جهان به ارزش بازار ۳6۳ میلیارد دالری دس��ت پیدا 
ک��رد تا بدین ترتیب اتریوم ب��ه بازاری باارزش تر از ش��رکت های بزرگ و 
مشهوری همچون نستله و بنک آو آمریکا تبدیل شود. ارزش اتریوم پس از 
آن رو به افزایش رفت که شماری از توسعه دهندگان امور مالی غیرمتمرکز 
de-fi اعالم کردند از بس��تر اتریوم برای پیشبرد پروژه های خود استفاده 

خواهند کرد.  
در یک رویداد بس��یار بااهمیت، شرکت ویزا کارد که یکی از دو شرکت 
ب��زرگ پرداخت های بین المللی در جهان محس��وب می ش��ود، اعالم کرد 
۳۵ ارز دیجیتالی در مس��یر پذیرش توس��ط ویزا برای استفاده به عنوان 
ابزار پرداخت و دریافت در نظر گرفته ش��ده اند. مدیرعامل این ش��رکت از 
بیت کوین و ارزهای دیجیتالی توسعه یافته شده توسط بانک های مرکزی به 

عنوان طالهای دیجیتالی نام برده که یک پتانسیل بسیار بزرگ در آینده 
دارند.   رویای کس��ب سودهای هنگفت و نوس��انات وسوسه انگیز ارزهای 
دیجیتالی باعث شده است تا شمار ورود سرمایه های جدید به این بازارها با 
شیبی تند رو به افزایش باشد. روزنامه چوسان ایلبو کره جنوبی در گزارشی 
تب ارزهای دیجیتالی در این کش��ور را نگران کننده خوانده و نوشته است 
بس��یاری از جوانان 20 تا ۳0 سال کره ای به خیال یک شبه پولدار شدن، 

کار خود را رها کرده اند و تمام دارایی های خود را به بازار آورده اند.  
مجم��وع ارزش بازار جهان��ی ارزهای دیجیتالی در ح��ال حاضر 2210 
میلیارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم نس��بت ب��ه روز قبل 2.6درصد 
بیش��تر شده است. در حال حاضر ۵0درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در 
اختیار بیت کوین و 19 درصد در اختیار اتریوم اس��ت. بیت کوین 12 سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از 
سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت. در حال حاضر بیت کوین ۵7 

هزار و ۸12.67 دالر قیمت دارد.

بازدهی اوراق تسهیالت مسکن در سال گذشته چقدر بود؟

سود 85 درصدی با وجود محدودیت ها

رکوردزنی های اتریوم ادامه دارد

عبور اتریوم از مرز 3 هزار دالر

یادداشت

شکست مرزهای حمایتی بازارها

جمال رزاقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز

روند بازارهای مالی در دو هفته اخیر نش��ان می دهد که بازار دالر و سکه به 
ش��دت تحت تاثیر اخبار سیاسی مذاکرات وین قرار گرفته و آنچه معامله گران 
در مورد روند نزولی بازارها و شکس��ت مرز حمایتی قیمت ها پیش بینی کرده 
بودند، محقق شده است. در هفته گذشته دالر از مرز حمایتی 2۳ هزار و ۸00 
تومان��ی عبور کرد و تا پایان هفته روند نزول��ی را در پیش گرفت. تحلیلگران 
معتقدند چنانچه با توجه به شرایط سیاسی کشور دالر از مرز 2۳۵00 تومان 
پایین برود، قیمت آن تا زمان انتخابات پیش رو همچنان کاهش خواهد یافت. 
در مقابل عده ای معتقد هس��تند چنانچه منابع ارزی دولت آزاد شود به دلیل 
کس��ری بودجه قابل مالحظه ای که وجود دارد، دولت حاضر به فروش ارز در 
قیم��ت پایین نخواهد بود و و اجازه افت قیمت ها به زیر مرز 22 هزار تومان را 
نخواهد داد. شرایط به گونه ای است که حساسیت بازار نسبت به مذاکرات وین 
بسیار باالست و هرگونه پالس منفی می تواند هیجانات کاذب در بازار ایجاد کند. 
گروهی نیز بر این باور هستند بخش زیادی از افت انتظار ناشی از حصول توافق 
بین ایران و اروپا پیش خور شده است و امکان کاهش قیمت بیش از این برای 

نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
پرواضح است که بازارساز در جهت کاهش حضور دالالن در بازار و جلوگیری 
از نوسانات بازار سعی در مدیریت و حفظ ثبات دارد، با این حال به نظر می رسد 
با موفقیت در مذاکرات وین می توان به کاهش قیمت ارز تا محدوده 20 تا 22 

هزار تومان خوشبین بود.
سکه در هفته گذشته روند هیجانی را پشت سر گذاشت، در روز دوشنبه با 
کاهش 2.6 درصدی به زیر 10 میلیون تومان سقوط کرد، اما در روز سه شنبه 
به دلیل نزدیک ش��دن قیمت دالر به س��طوح حمایتی فعالیت معامله گران و 
افزایش قیمت جهانی طال به 1776 دالر در هر انس سکه با جهشی 6 درصدی 

مجدد وارد کانال 10.۵ میلیون تومانی شد.
با توجه به افزایش س��رعت واکسیناسیون در جهان پیش بینی می شود که 
به��ای طال از مرز روانی 1۸00 دالر عبور کند و احتمال ورود تقاضای جدید و 
افزایش سرعت رشد قیمت این فلز گرانبها وجود دارد، اما در بازار داخلی ممکن 
است واکنش قیمت سکه و طال به اخبار سیاسی مذاکرات وین در جهت مخالف 
قیمت جهانی حرکت کند و از آنجا که محدودیت های کرونایی در بسیاری از 
کشورها نیز همچنان پابرجاست، امکان دارد در هفته پیش رو نیز بازار طال روند 

عادی داشته باشد.
شاخص بورس بی توجه به مناسبات خارجی همچنان در حال از دست دادن 
سطوحی است که قبال به راحتی آنها را به دست آورده بود. در سه روز ابتدایی 
هفته گذشته شاخص کل با افت مواجه شد و از مرز 1.2 میلیون واحد پایین تر 
رفت. س��پس از روز دوش��نبه و اعالم دولت مبنی بر حمایت از بازار س��رمایه، 
ش��اخص را مجددا به مرز 1.2 میلیون واحدی رساند. جلسات متعدد شورای 
هماهنگی اقتصادی جهت رفع مش��کالت این بازار برگزار شده اما تصمیمات 
این س��تاد تاکنون رویکرد عینی بر بازار نداشته و اصالحی نیز صورت نگرفته 
اس��ت. همین امر باعث تداوم صف های فروش س��نگین، عدم تمایل به خرید 
سهام و خروج نقدینگی توسط س��رمایه گذاران حقیقی شده است. سرنوشت 
تحوالت سیاسی، انتظارات تورمی، تصمیمات مربوط به نرخ سود بانکی و نرخ 
تسعیر ارز از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر بازدهی بازار سهام در هفته های 

آتی خواهد بود.
در هفته گذش��ته همچنین قیمت انواع نفت روند صعودی داشته و قیمت 
نفت خام آمریکا به 6۵ دالر در هر بشکه رسید. از یک طرف چشم انداز مثبت 
اقتصاد جهانی نشان از بهبود تقاضا برای سوخت و افزایش قیمت دارد. از طرف 
دیگر تصمیم اوپک پالس به افزایش تولید ممکن است قیمت نفت را کاهش 
ده��د، اما با توجه به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در هند، ژاپن و برزیل 
و احتمال تش��دید مقررات قرنطینه ای، خوش بینی ها نسبت به بهبود تقاضای 
نفت کاهش یافته است. از سوی دیگر، ارزش رمزارز بیت کوین که در ماه های 
گذشته به شدت باال رفته و روز به روز بر تعداد متقاضیان آن افزوده می شد، در 
هفته گذشته در قیمت ۵2990 دالر ایستاد. هرچند که معامله گران این کاهش 
را موقتی و به دلیل واکنش به س��خنان بایدن در رابطه با مش��کالت اجرایی 
گسترش ارزهای دیجیتال در آمریکا دانسته اند، اما همچنان معتقدند این رمزارز 

می تواند دارایی امنی برای سرمایه گذاری در بلندمدت باشد.
افزایش امیدها به بازیابی اقتصادها در پی گس��ترش واکسیناسون جهانی و 
تداوم تصویب بس��ته کمک کرونایی باعث شد تا ثبات بر بازار جهانی حاکم و 
قیمت تمامی فلزات پایه افزایش یابد. کما اینکه قیمت فلز اساسی آلومینیوم از 
محدوده 2 هزار و 100 دالر به محدوده 2 هزار و 400 دالر افزایش یافته و قیمت 
سنگ آهن به بیش از 1۸۳ دالر و مس به 9 هزار و ۸۵7 دالر صعود کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
اختصاص 100 هزار میلیارد به بنگاه های 

کوچک و متوسط
رئی��س کل بانک مرک��زی از برنامه این بانک برای پش��تیبانی از 
SMEه��ا خبر داد و گف��ت بانک مرکزی برای س��رمایه در گردِش 
بنگاه های کوچک و متوسط )SMEها( در سال 1400 حدود 100 

هزار میلیارد تومان اختصاص می دهد.
عبدالناصر همتی روز دوش��نبه با انتش��ار یادداشتی اینستاگرامی 
ب��ه برنامه بانک مرکزی برای پش��تیبانی از SMEها اش��اره کرد و 
نوشت: روز گذشته )یکشنبه( رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به 
لزوم فعال ش��دن کارگاه های کوچک و متوسط در کنار کارگاه های 
بزرگ، تأکید کردند: گسترش این کارگاه ها عالوه بر ایجاد اشتغال، 
زمینه س��از تولید ثروت برای عموم م��ردم به ویژه طبقات ضعیف و 

متوسط هستند.
به نوش��ته همتی، بنگاه های کوچک و متوس��ط که از آنها تحت 
عن��وان SMEها یاد می ش��ود امروزه به عنوان یکی از مس��یرهای 
اصلی رش��د و توس��عه پایدار مبتنی بر دانش در کش��ورها شناخته 
می شوند. ارزش افزوده باال، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری 
بیش��تر از مزای��ای این بنگاه ها اس��ت. بانک مرکزی در چند س��ال 
گذش��ته برنامه جدی ب��رای افزایش میزان تأمی��ن مالی SMEها 
داش��ته اس��ت. در س��ال گذش��ته بیش از 27 هزار واحد کوچک و 
متوس��ط از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت بهره مند شدند 
که نس��بت به سال 9۸ رش��د ۵7درصدی داشته است. برنامه بانک 
مرکزی برای پش��تیبانی مالی از SMEها در سال 1400 اختصاص 
مبلغی تا حد 100 هزار میلیارد تومان از سوی بانک ها برای اعطای 
س��رمایه در گردش به این واحدها، با هدف گس��ترش نقش آنها در 

تولید و اشتغال کشور است.
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آخرین رنگ بندی کرونایی نقشه ایران
هیچ شهری آبی نیست

تازه ترین رنگ بندی کرونایی کش��ور منتشر ش��د. با کاهشی شدن روند 
بستری در بسیاری از نقاط کشور، از روز سه شنبه تعداد شهرستان های قرمز 
به 102 شهرستان کاهش یافت. عالوه  بر آن 2۳۵ شهرستان نارنجی و 111 
شهرستان زرد هس��تند. همچنین با افزایش مبتالیان در استان سیستان 
و بلوچس��تان، تعداد شهرستان های آبی به صفر رس��ید. بنابر اعالم کانال 
تلگرامی وزارت بهداشت، شهرستان های دهاقان )اصفهان(، بوشهر، تنگستان 
و جم )بوشهر(، نهبندان )خراسان جنوبی(، ایذه و باغ ملک )خوزستان(، طارم 
و ماه نشان )زنجان(، خاش، زابل، زاهدان و نیک شهر )سیستان و بلوچستان(، 
خرامه ، خرم بید، سپیدان، قیر و کارزین و مرودشت )فارس(، دهگالن و سقز 
)کردس��تان(، رودبار جنوب و عنبرآباد )کرمان(، روانسر )کرمانشاه(، باشت 
)کهگیلویه و بویراحمد(، کردکوی و کالله )گلس��تان(، بس��تک، جاسک و 

میناب )هرمزگان( از روز سه شنبه در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

قیمت نفت به مسیر افزایشی برگشت
بیم و امید نفت از تحوالت هند و چین

هرچن��د بازار جهانی نف��ت با خوش بین��ی به افزایش تقاضای س��وخت 
در کش��ورهای توس��عه یافته ازجمله چین با رش��د قیمت مواجه ش��ده، اما 
همچن��ان نگران تعطیلی های احتمالی در هند اس��ت. ب��ا این حال، قیمت 
نفت در معامالت روز سه ش��نبه تحت تاثیر تسهیل محدودیت های کرونایی 
در ایالت های بیش��تری در آمریکا و تالش اتحادیه اروپا برای جذب مسافران 
بیشتر که نگرانی ها نسبت به وضعیت تقاضا در هند را تا حدودی جبران کرد، 
افزایش یافت. به گزارش رویترز، بهای معامالت نفت برنت شش سنت معادل 
0.1 درصد افزایش یافت و به 67 دالر و 62 س��نت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا با پنج س��نت معادل 0.1 درصد 
افزایش، به 64 دالر و ۵4 س��نت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه 
با 1.2درصد افزایش و ش��اخص نفت آمریکا با 1.4 درصد افزایش بسته شده 
بود. در این باره اش گالور، مدیر ش��رکت س��ی ام سی مارکتس می گوید: به 
نظر می رسد خوش بینی نسبت به بهبود تقاضا عامل اصلی افزایش قیمت های 
نفت در حال حاضر باشد به خصوص پس از اینکه ویلیامز، رئیس بانک فدرال 
نیویورک اعالم کرد اقتصاد آمریکا در مس��یر س��ریعترین رشد در دهههای 
اخیر اس��ت. به گفته تحلیلگران، چشم انداز اوج گیری تقاضا برای سوخت در 
آمریکا و اروپا از قیمت های نفت پش��تیبانی کرد. ایالت نیویورک، نیوجرسی 
و کانکتی��کات محدودیت های کرونایی را کاهش داده اند و اتحادیه اروپا قصد 
دارد مرزهایش را به روی مس��افران خارجی بیش��تری که واکسینه شده اند، 
بگشاید. بررسی آمار توسط رویترز نشان داد حدود یک سوم از ساکنان آمریکا 
واکس��ینه شده اند. معامله گران و تحلیلگران برای داشتن نشانه های بیشتر از 
وضعیت تقاضا برای نفت در آمریکا، منتظر انتشار آمار هفتگی ذخایر نفت و 
فرآورده های نفتی آمریکا هس��تند که روز سه شنبه توسط موسسه امریکن 
پترولیوم و روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر خواهد 
شد. پنج تحلیلگر در نظرسنجی رویترز برآورد کردند که ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی به ۳0 آوریل 2.2 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. ذخایر 
نفت در دو هفته پیش از آن کاهش پیدا کرده بود. براساس گزارش رویترز، در 
هند شمار آمار مبتالیان به کووید- 19 به مرز 20 میلیون نفر نزدیک شده و 
برای دوازدهمین روز متوالی آمار روزانه موارد جدید ابتال به بیش از ۳00 هزار 
نفر رسید. انتظار می رود بحران اخیر هند تقاضا برای سوخت در این کشور را 

که پرجمعیت ترین کشور جهان پس از چین است، کاهش دهد.

یک کارشناس پیش بینی کرد
بازار مسکن در 1400 باال نمی رود، پایین هم 

نمی آید
یک کارشناس بازار مسکن گفت کاهش قدرت خرید متقاضیان، مانعی 
بزرگ بر س��ر رشد قیمت مسکن در س��ال 1400 خواهد بود، اما به دلیل 
ویژگی چسبندگی این بازار، انتظار کاهش قیمت نمی توان داشت؛ گزینه 
محتمل، ثبات قیمت اس��ت که با توجه به نرخ تورم به معنای افت قیمت 
ذاتی مسکن خواهد بود. مهدی روانشادنیا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در بازار مسکن با دو سیگنال مخالف مواجه هستیم؛ یکی قیمت تمام شده 
مس��کن تولیدی است که رو به افزایش بوده و هست. هنوز هم با توجه به 
رشد نرخ نهاده های تولید در بخش سیمان، فوالد و سایر مصالح ساختمانی 
روند رو به افزایش دارد که قیمت تمام شده را برای تولیدکننده باال می برد.

وی افزود: از طرف دیگر در بخش تقاضا با عوامل متفاوتی مواجه هستیم 
که همه در خالف جهت قیمت تمام شده حرکت می کنند. اوال با توجه به 
ش��رایطی که در بازار ارز حاکم شده و موضوع مذاکراتی که در حال انجام 
اس��ت روند قیمت ها در بازارهای موازی نزولی ش��ده و طبیعتا اثر خود را 
بر بازار مس��کن می گذارد. این کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی 
قیمت مسکن در سال 1400 گفت: طی سه سال گذشته رشد قدرت خرید 
متقاضیان به اندازه افزایش قیمت مسکن نبوده است. این یک مانع بزرگ 
بر سر افزایش نرخ ها خواهد بود؛ زیرا تجارب گذشته نشان می دهد عوامل 
بخش تقاضا اثر بیشتری بر تعیین قیمت ها در بازار مسکن دارند. روانشادنیا 
تصریح ک��رد: در عین حال ی��ک ویژگی مانع کاهش قیمت ها می ش��ود 
که خاصیت چس��بندگی بازار مسکن است. در س��ایر بازارها وقتی طرف 
تقاضا روی خوش��ی به بازار نشان نمی دهد با کاهش قیمت سریع مواجه 
می شویم، اما در بازار مسکن به دلیل سوابق تاریخی یا مسائل روانشناسی 
که معموال گفته می شود ملک هیچ وقت ضرر نمی کند، یا می گویند مسکن 
سرمایه گذاری امنی است معموال دچار چسبندگی قیمت می شود. بر این 
اس��اس انتظار کاهش چشمگیر قیمت در سال جاری را نداریم. وی گفت: 
با این حال برآیند نیروهایی که وارد بازار مسکن می شود به نفع متقاضیان 
است. طبق ادوار گذشته معموال اتفاقی که در بازار مسکن می افتد این است 
که ابتدا معامالت کاهش می یابد، پول کمتری گردش می کند و قیمت ها 
تثبیت می شود. با توجه به تورم عمومی که در کشور داریم و احتماال نرخ 
تورم در سال 1400 کمتر از سال 1۳99 باشد قیمت ذاتی مسکن با عقب 
مان��دن از تورم، به نوعی قیمت کاهش می یابد اما نمی توان انتظار کاهش 
چشمگیر قیمت اسمی را داش��ت. این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: 
انتظار داریم مسکن در دامنه کوچکی نوسان کند. البته این تحلیل منوط به 
این است که ثبات ماه های اخیر بازارهای موازی حفظ شود. در حال عمده 
فرضیه ها بر قیمت 1۸ تا 20 هزار تومانی دالر است. در آن صورت مسکن 
مقداری گران تر از قیمت میانگین س��ال های گذشته خواهد بود که خود 
به خود با تثبیت عدد قیمت اس��می، نمودار آن طی یک سال با میانگین 

بلندمدت منطبق می شود. در نتیجه نوسان بزرگ قابل پیش بینی نیست.

خبرنــامه

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در حالی 10 مصوب��ه جدید برای احیای 
بورس در نظر گرفته اس��ت که با وجود اینکه سه مصوبه از سه شنبه هفته 
قبل اجرایی ش��ده کام بازار سرمایه همچنان تلخ است و سهامداران شاهد 

کاهش های بی وقفه شاخص های بورس و فرابورس هستند.
به گزارش ایس��نا، دامنه سلسله مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار 
از مردادماه س��ال گذش��ته که س��قوط بورس آغاز ش��د، به سال جدید 
هم کش��یده ش��ده و این س��ازمان در جدیدترین تصمیم خود در هفته 
گذشته از 10 مصوبه برای احیای بورس رونمایی کرد. بر این اساس، از 
میان این 10 مصوبه، س��ه مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق 
توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار 
س��رمایه برای اس��تفاده از تس��هیالت بانکی و اعطای اقامت پنج ساله 
برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از سه شنبه هفته گذشته 

)هفتم اردیبهشت ماه( اجرایی شد.
هرچند این س��ه مصوبه باعث سبزش��دن چراغ بازار سرمایه در روزهای 
هفتم و هشتم اردیبهشت شد، اما مجددا از روز شنبه 11 اردیبهشت، بازار 
س��رمایه مجدد به روزهای تماما قرمز خود بازگشت، به طوری که شاخص 
کل ب��ورس برای چندمین مرتب��ه در ماه های اخیر به کانال یک میلیون و 

100 هزار واحد بازگشت.
هفت مصوبه دیگر از 10 مصوبه مذکور باید تاییدیه س��ران سه قوا را 
می گرفتند که به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، این تاییدیه اخذ ش��ده و مصوب��ات در انتظار تایید مقام 
معظم رهبری برای اجرا هس��تند. بر این اس��اس،  مقرر شد ۸0 درصد 
از مالیات نقل و انتقال س��هام در س��ال 1400 به صندوق تثبیت بازار 
س��رمایه واریز ش��ود. همچنین با انتش��ار 20 هزار میلیارد تومان اوراق 
بدهی توس��ط صندوق تثبیت بازار س��رمایه و صندوق س��رمایه گذاری 
مشترک توسعه بازار س��رمایه با تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران 

موافقت شد.
از س��وی دیگر بانک ها و موسس��ات اعتباری برای برنامه های حمایت 

از بازار س��رمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از 
ش��مول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولی��د خارج خواهند بود و  به 
منظور تش��ویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شده است که شرکت هایی 
که از سهام خود یا شرکت های زیرمجموعه شان حمایت کنند مالیات بر 
درآمد آنها در س��ال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود. همچنین 
شرکت هایی که سود تقس��یم نشده سال 1400 آنها به حساب سرمایه 
منتقل می شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. صندوق توسعه 
ملی نیز مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله 
بازار س��رمایه شد و قرار ش��د زیان محقق شده آن دس��ته از خریداران 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله پاالیش یکم که واحدهای 
مذک��ور را از دول��ت خریداری کرده  و تاکنون به فروش نرس��انده اند، از 

طریق اعطای سهام جبران شود.
در همین حال، رئیس س��ازمان بورس به جزییات مصوبات جلسه سران 
قوا اشاره کرد و با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه در مورد بسته 
پیشنهادی س��ازمان بورس از تایید نهایی این مصوبات با اصالحات جزئی 
خبر داد. در جلسه دوشنبه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه 
هفت پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حمایت از بازار سرمایه 
با اصالحات جزئی به تصویب رسید و این مصوبات بعد از تایید مقام معظم 

رهبری، برای اجرا ابالغ خواهند شد.
در این باره، محمدعلی دهقان دهنوی با اش��اره به نظر مساعد سران قوا 
در مورد بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیأت دولت مصوب 
ش��ده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصالحات جزئی خبر داد و گفت: 
براس��اس مصوبات روز دوشنبه مقرر شد ۸0 درصد از مالیات نقل و انتقال 
س��هام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار س��رمایه واریز شود. در این 
جلسه با انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت 
بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین 

دولت جمهوری اسالمی ایران موافقت شد.
او با اش��اره به مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید ادامه داد: پیرو 

مصوبه این جلس��ه بانک ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از 
بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول 
ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود. در این جلس��ه به 
منظور تش��ویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت هایی که از سهام 
خود یا شرکت های زیرمجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در 
سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت هایی که سود 
تقس��یم نشده سال 1400 آنها به حساب سرمایه منتقل می شود، مشمول 

مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
دهقان دهنوی همچنین از اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در 
بازار سرمایه براساس مصوبات جلسه سران قوا خبر داد و گفت: براساس این 
مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی 

داخلی  از جمله بازار سرمایه  شد.
او در م��ورد مصوب��ه مربوط ب��ه جبران زی��ان خری��داران واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق قابل معامله پاالیش یکم نیز توضیح داد: در این 
جلس��ه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دس��ته از خریداران واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق قابل معامله پاالیش یکم که واحدهای مذکور را 
از دولت خریداری کرده  و تاکنون به فروش نرسانده اند، از طریق اعطای 

سهام جبران شود.
وی ب��ا اب��راز امی��دواری از تاثیرات مطل��وب اجرای ای��ن مصوبات برای 
سرمایه گذاران در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این مصوبات در صورت تایید 

مقام معظم رهبری برای اجرا ابالغ خواهند شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با اشاره به پیشنهادات خوب  
ارائه ش��ده از سوی س��ران قوای مقننه و قضائیه گفت: از جمله این موارد 
پیشنهاد مجلس شورای اسالمی درخصوص حذف قیمت گذاری دستوری 
از محصوالت ش��رکت های بورسی بود که مقرر شد تمامی این پیشنهادات 
در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در 
جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به 

مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.

جزییات مصوبات جلسه سران قوا برای حمایت از بازار سرمایه

این۱۰مصوبهکامتلخبورسراشیرینمیکنند؟

پنجاه و نهمین جلس��ه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز دوشنبه با 
حضور سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار 
ش��د و در این جلس��ه وضعیت بازار س��رمایه و راهکارهای بهبود این بازار 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه 
برای حمایت از س��رمایه های خرد و رونق بازار س��رمایه و رفع ممنوعیت 
اعطای تسهیالت بانکی برای خرید سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری 
و کارگزاری ها از جمله پیشنهادهایی بود که در راستای تقویت بازار سرمایه 

و بهبود آن مورد تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
از س��وی دیگ��ر، تقویت حضور بانک ها در بازار ب��ورس با هدف حمایت 
از س��رمایه گذاران خرد از دیگر پیش��نهادهایی بود که در این جلسه مورد 
بررس��ی قرار گرفت و پیش��نهاد مربوط به منظور جب��ران زیان خریداران 
واحدهای سرمایهگذاری عرضه شده توسط دولت مورد بررسی و تصویت 
قرار گرفت. همچنین براساس یکی از مهمترین تصمیمات نشست دوشنبه، 
صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی 
از جمله بازار سرمایه شد که کارشناسان نظرات مختلفی را نسبت به ابعاد 

تاثیرگذاری این تصمیم اعالم کردند.
با اینکه طرح هایی برای تزریق منابع مالی جدید به بازار سرمایه با هدف 
بهب��ود روند معامالت بورس در دس��تور کار قرار گرفت��ه، اما هنوز میزان 
کارآمدی و توانایی این طرح ها مشخص نشده است؛ برخی از این راهکارها 
اس��تقبال کرده و آن را ناجی بازار می دانند، اما به نظر گروهی دیگر، این 

طرح ها تاثیر موقت خواهند داشت.
در این زمینه سهیل کالهچی، کارشناس بازار سرمایه به ورود نقدینگی 
از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و به ایرنا، 
گفت گفت: براساس صحبت های انجام شده قرار بر این است که نقدینگی 
از طریق صندوق توسعه ملی وارد بازار سهام شود که به نظر می رسد اجرای 
چنی��ن اقدامی به طور موقت بتواند تاثیر مثبت در روند معامالت بگذارد، 

اما برای بلندمدت نمی تواند چندان در بهبود وضعیت بازار راهگشا باشد.
به اعتقاد وی، ممکن است منابع مالی واردشده به بازار برای مدتی موقت 

وضعیت بازار را بهبود ببخش��د، اما دوباره معامالت بورس به وضعیتی باز 
می گردد که اکنون در آن قرار داریم. ورود منابع مالی به بورس، مس��کنی 
است که ممکن است به صورت موقت درد را آرام کند اما مشکل بازار را به 

صورت ریشه ای برطرف نمی کند.
این کارشناس بازار س��رمایه سپس به تاثیر انتخابات ریاست جمهوری 
ایران بر معامالت بورس اش��اره کرد و افزود: همیش��ه ش��رایط بازار سهام 
در زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری با ش��رایطی مثبت همراه بوده است، 
اما تاثیر انتخابات امس��ال متفاوت با دوران گذش��ته بوده اس��ت. تاکنون 
هیچ اتفاق مثبتی در بازار رخ نداده اس��ت اما امیدواریم با نزدیک ش��دن 
به انتخابات ریاست جمهوری تا حدودی از ریسک های ایجادشده در بازار 

کاهش پیدا کند و شاهد تاثیر مثبت این اتفاق در بازار باشیم.
کالهچی به تاثیر سیاست های به کار گرفته شده از سوی شخص رئیس 
جمهوری آینده بر بهبود وضعیت بازار س��هام اش��اره کرد و افزود: اگر قرار 
باش��د اتفاق جدیدی در دولت جدید رخ دهد باید در ش��ش ماه دوم سال 
1400 ش��اهد تاثیر اقدامات به کار گرفته ش��ده در بازار باشیم زیرا در آن 
زمان، رئیس جمهوری جدید آغاز به فعالیت کرده و سیاس��ت های الزم را 

در بازار به کار گرفته است.
او ب��ه راه های بهب��ود روند معامالت بورس تاکید ک��رد و گفت: راه های 
ریش��ه ای زیادی برای بهبود وضعیت بازار وجود دارد، اکنون چند س��الی 
اس��ت که پیش��نهادهای مهم و زیادی برای بازار در زمینه برداشته شدن 
حجم مبنا و دامنه نوس��ان مطرح ش��ده است، اما تاکنون هیچ یک از این 
اتفاقات رخ نداده و این امر باعث ایجاد نوسان های زیاد در معامالت بورس 

شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در وضعیت فعلی به کار گرفتن 
چنین اقداماتی برای بهبود معامالت بازار، بنیادی و ریش��ه ای خواهد بود، 
گف��ت: این اقدام می تواند بازار را به س��مت حرفه ای تر ش��دن معامالت و 
بهبود ش��رایط فعلی بازار پیش ببرد و زمینه افزای��ش جذابیت بازار برای 

سرمایه گذاری را فراهم کند.

کالهچ��ی با بیان اینکه بس��یاری از افرادی که ب��ه دنبال روند صعودی 
معام��الت ب��ورس وارد این بازار ش��ده بودند در این بازار متضرر ش��دند، 
ب��ه صورت هیجانی اقدام به خروج س��رمایه های خود از ای��ن بازار و ورود 
سرمایه های شان به دیگر بازارها کردند، افزود: این موضوع توانست به شدت 

بر روند نزولی بازار و ایجاد ترس در معامالت بورس تاثیرگذار باشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه بسیاری از سهامداران به 
سمت سرمایه گذاری در بازار رمزارزها پیش رفتند، گفت: ممکن است این 
بازار به دلیل نبود دامنه نوسان با جذابیت همراه باشند اما به دلیل وجود 
ریس��ک های نگران کننده نمی توان سهامداران را تشویق به سرمایه گذاری 
در این بازار کرد و سرمایه گذاران هم باید با دقت بیشتری سرمایه های خود 

را وارد این بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون در شرایط فعلی اقتصادی کشور وارد دوران 
رکود اقتصادی ش��ده ایم که در این دوران، حرکت چندانی در بازار س��هام 
رخ نمی دهد، افزود: به نظر می رس��د در شرایط فعلی بورس، اتفاق چندان 

مهمی در بازار رخ ندهد.
کالهچی با بیان اینکه سال گذشته بازار سهام در حال حرکت به سمت 
روند صعودی بود و هیچ نیازی به در نظر گرفته شدن حد سود نبود، گفت: 
سهامداران بیشتر به دنبال این بودند که حد سود را تا بیشترین حد ممکن 
افزایش دهند، اما اکنون ش��رایط بازار به ش��کل گذشته نیست و باید حد 

سود در نظر گرفته شود.
او در انتها با بیان اینکه پیشنهادات ارائه شده، معامالت بورس را مثبت 
نمی کند، گفت: حجم معامالت همانند بنزین برای قیمت سهام است و تا 
زمانی که حجم معامالت قابل توجهی در بازار وجود نداشته باشد، نمی توان 
ش��اهد روند چندان قوی و تحرکی در قیمت س��هام بازار باشیم. با توجه 
به جو حاکم ش��ده در بازار، هیچ یک از پیش��نهادهای ارائه ش��ده از سوی 
مسئوالن نمی توانند تاثیر چندانی را بر معامالت بازار داشته باشند و ممکن 
است به مدت دو روز جوی مثبت در بازار ایجاد شود، اما در نهایت بازار به 

مسیر اصلی خود که روند منفی است، باز می گردد.

روند معامالت بورس با واریز منابع مالی جدید مثبت می شود؟

بسته پیشنهادی 3+7 در بوته نقد
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تراز تجاری بخش معدن مثبت شد
براساس آمار منتشرشده توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت(، طی سال 1۳99، بالغ بر ۵۵ میلیون تن از انواع محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی صادر ش��ده اس��ت که ت��راز تجاری بخش 

معدن کشور را مثبت ارزیابی می کند.
به گزارش ایس��نا، طی یک ساله 1۳99، ۵۵ میلیون و 124 هزار 
و 491 تن انواع محصوالت معدنی و صنایع معدنی صادر شده است 
که بر این اس��اس، تراز مثبت تجاری 4 میلی��ارد و 271 میلیون و 
700 هزار دالری بخش معدن و صنایع معدنی ایران در س��الی که 

گذشت اعالم شده است.
البته الزم به ذکر اس��ت که این میزان صادرات در س��ال 1۳99، 

نسبت به سال 1۳9۸، افت 21درصدی داشته است.
همچنی��ن میزان صادرات محص��والت این حوزه )معدن و صنایع 
معدنی( طی سال 1۳99 به لحاظ ارزشی 7 میلیارد و 6۸2 میلیون 
و 200 هزار دالر بوده است که به نسبت سال پیش از آن )1۳9۸(، 

کاهش 11درصدی را تجربه کرده است.
صادرات محصوالت فوالدی و زنجیره فوالد، در س��ال گذش��ته با 
افت ۵درصدی نسبت به سال 1۳9۸، برابر 4میلیارد و 127 میلیون 
و ۵00 ه��زار دالر بوده ک��ه ۵۳.7 درصد از کل صادرات محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی طی س��ال 1۳99 را شامل شده و بیشترین 

ارزش صادراتی را داشته است.
پس از محصوالت فوالدی و محصوالت زنجیره فوالد، بیش��ترین 
ارزش صادرات��ی در س��ال گذش��ته متعل��ق به م��س و محصوالت 

پایین دستی با 9۵۸ میلیون و 100 هزار  دالر بوده است.
س��ایر محصوالت معدنی و صنای��ع معدنی معادل با 7۵۸ میلیون 
دالر، زنجیره سیمان معادل 4۸۵ میلیون و 100 هزار دالر و زنجیره 
روی نی��ز مع��ادل ۳۵7 میلیون و 600 هزار دالر، بیش��ترین ارزش 

صادراتی را داشته اند.
طی سال 1399 واردات معدنی ها به کشور بیشتر شد

در مقابل اما براس��اس آمار واردات بخش معدن کش��ور در سال 
1۳99، ح��دود 4میلیون و 1۵6 ه��زار و ۵91 تن انواع محصوالت 
معدن��ی و صنایع معدنی معادل ۳ میلی��ارد و 410 میلیون و ۵00 
هزار دالر به کش��ور وارد شده اس��ت که این میزان واردات در سال 
گذشته به نسبت سال پیش از آن )1۳9۸(، به لحاظ وزنی 1۳درصد 

و به لحاظ ریالی 6 درصد، افزایش یافته است.

در مجم��وع س��ال 1۳99،  زنجیره فوالد و محص��والت فوالدی 
معادل یک میلیارد و ۳7۳ میلیون دالر وارد ش��ده که همچون آمار 

صادرات آن بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.
 پس از آنها سایر محصوالت معدنی و صنایع معدنی معادل ۵22 
میلیون دالر، زغال س��نگ و کک معادل بیش از  ۳0۳ میلیون دالر، 
زنجی��ره آلومینیوم و محصوالت مرتبط ب��ا آن معادل 290 میلیون 
و ۵00 هزار دالر و انواع محصوالت س��فال، آجر، سرامیک و کاشی 
معادل 169 میلیون و ۳00 هزار به ترتیب بیش��ترین میزان واردات 

را به کشور داشته اند.

نماگربازارسهام

س��قوط نرخ ارز در چند هفته اخیر متقاضی��ان را برای خرید خودرو 
مردد کرده است و از طرف دیگر تعطیلی اجباری اصناف، خرید و فروش 
در این بازار را به حداقل رسانده است. در شرایطی که رکود حاکم شده 
بر بازار خودرو به ریزش قیمت ها در این بازار دامن زده است اما شورای 
رقابت در ش��رف اخذ تصمیمی درخصوص افزایش قیمت خودرو است؛ 
تصمیم��ی که به گفته مجتبی رضاخواه یکی از اعضای ش��ورای رقابت 

منطقی نبوده و این موضوع باید به اوایل تیرماه موکول شود.
به گزارش خبرآنالین، با وجود ریزش های گس��ترده قیمت ها در بازار 
خودرو از ابتدای هفته جاری اما طی 24 ساعت گذشته بازار خودرو در 
فاز انتظار قرار گرفته است و قیمت ها در اکثر مدل های موجود در بازار 
به غیر از پژو 207 و ساینا ثابت بوده است؛ طی 24 ساعت گذشته پژو 

207 اتوماتیک ریزش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است به طوری 
ک��ه این خ��ودرو از ۳۸۳ میلیون تومان در روز گذش��ته امروز به قیمت 
۳79 میلیون تومان رس��یده اس��ت و در این بین اما س��ایر خودروهای 
گروه پژو در 24 س��اعت گذش��ته از ریزش قیمت ها در امان بودند و در 
ح��ال حاضر پژو 206 تیپ 2 و پژو 206 تیپ ۵ به ترتیب 19۳ و 261 

میلیون تومان قیمت خوردند.
ساینا دنده ای مدل 1400 نیز طی 24 ساعت گذشته ارزان شده است 
و ای��ن خودرو با ریزش قیم��ت 2 میلیون تومانی از 14۵ میلیون تومان 
در روز گذش��ته امروز به قیمت 14۳ میلیون تومان رس��یده است و در 
این بین س��ایر خودروهای این گروه نیز طی 24 س��اعت گذشته در فاز 
انتظار قرار گرفته اند به طوری که ساینا دنده ای مدل 99 طی 24 ساعت 

گذشته بر روی قیمت 1۳7 میلیون تومان ثابت بوده است و ساینا پالس 
دن��ده ای نیز در این مدت بر روی قیمت 1۵0 میلیون تومان ثابت بوده 
اس��ت و ساینا اس دنده ای نیز در این مدت بر روی قیمت 1۵4 میلیون 

تومان ثابت بوده است.
نوسانات قیمتی در خودروهای مونتاژ نیز به حداقل رسیده است و به 
عنوان مثال پژو 200۸ مدل 99 در 24 س��اعت گذش��ته بر روی قیمت 
۸9۵ میلیون تومان ثابت مانده اس��ت و مدل 9۸ این خودرو نیز در این 
مدت بر روی قیمت ۸00 میلیون تومان ثابت مانده اس��ت و س��وزوکی 
گرند ویتارا نیز در 24 ساعت گذشته بر روی قیمت 9۵0 میلیون تومان 
ثابت مانده است و سیتروئن سی ۳ نیز در این مدت بر روی قیمت ۸۵۵ 

میلیون تومان ثابت مانده است.

ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران اعالم کرد س��ال گذشته شاخص 
آلودگی هوا برای ش��هر تهران 1۵ روز پاک ب��ود که اگر قانون هوای پاک 
اجرایی می شد، تهرانی ها بیشتر می توانستند مجالی بیشتر برای تازه کردن 

نفسی پیدا کنند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر بازار« به نقل از ایرنا، بحران آلودگی هوا 
یکی از معضالت اصلی کالنشهرهای امروزی است؛ از تهران گرفته تا تبریز، 

مشهد، اراک، اصفهان، شیراز و اهواز.
در این بین بسیاری از کارشناسان امر، اجرایی شدن قانون هوای پاک را 

دوای این درد کالنشهرها معرفی می کنند.
قان��ون هوای پاک ک��ه به »قانون نََفس« معروف اس��ت پس از تصویب 
مجلس در 2۵ تیر 1۳96 در 11 مرداد 1۳96 از س��وی ش��ورای نگهبان 
تایید و 2۳ مرداد همان سال از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابالغ شد.

این قانون مشتمل بر ۳4 ماده و ۳9 تبصره است در این قانون به منابع 
آلوده کننده هوا و ممنوعیت تردد خودروها و موتورس��یکلت های فرسوده 
پرداخته شده است که اکنون بعد از گذشته چندین سال همچنان اجرای 

آن »الکپشتی وار« پیش می رود.
موارد بس��یاری در قانون نفس مورد تأکید قرار گرفته اس��ت که شامل 
تولید و عرضه س��وخت استاندارد، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، 
ارتقای اس��تاندارد خودروهای نو، تجدید و توس��عه ن��اوگان حمل و نقل 
عمومی، تبیین شرایط اضطرار آلودگی هوا، پایش و کنترل آلودگی صنایع، 
آالیندگی موتورخانه ها و سامانه های احتراق خانگی، بیابان زدایی و مقابله با 
گرد و غبار، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی 

به تخلفات محیط زیست است.
1۸ دس��تگاه مسئول کنترل آلودگی هوا هس��تند که اگر دستگاه های 
مسئول متناس��ب با محورها و تکالیف پیش بینی شده در این قانون عمل 

می کردند روزهای پاک بیشتری در تهران وجود داشت.

عدم اس��قاط خودروها و موتورس��یکلت های فرس��وده، توزیع نامناسب 
سوخت نفت گاز یورو 4، عدم ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی، تجدید 
ُکند ناوگان حمل و نقل عمومی، تداوم مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها 
و صنایع کالنش��هرها به رغم ممنوعیت استفاده از فصول سرد سال باعث 
تشدید آلودگی ش��ده و از سوی دیگر در شهرهای بزرگ شرایط به دلیل 

همزمانی کرونا و آلودگی هوا سخت تر شده است.
اقدامات مثبتی مانند معاینه فنی خودروها، توسعه خطوط مترو، اجرای 
طرح های مدیریت ترافیک، بهبود کیفیت س��وخت بنزین از منظر بنزن و 
آروماتیک ها و حذف س��رب از سوخت، در مقابل روند فزاینده بارگذاری ها 
در تهران به ویژه خودروهای شخصی موجب شده این اقدامات کم اثر شوند.

قانون هوای پاک به کندی پیش می رود
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با انتقاد از قانون 
هوای پاک می گوید: قانون هوای پاک تکالیفی را برعهده دستگاه ها گذاشته 
تا روزهای آلوده کمتری داشته باشیم، اما متاسفانه به دالیل مختلف روند 

اجرای این قانون به کندی پیش می رود.
ش��ینا انصاری ادامه می دهد: براس��اس این قانون دستگاه های متولی و 
مدیریت شهری به اجرای برنامه های مختلف موظف شدند که این حرکت 
متناس��ب با رشد جمعیت تهران و صنایع نیست که اگر همه دستگاه ها با 
عزم ج��دی آیین نامه های قانون هوای پاک را اجرا می کردند، حتما تعداد 

روزهای ناسالم تهران کاهش می یافت.
او با اش��اره به راهکارهای کاهش آلودگی ه��وای تهران اضافه می کند: 
محدودیت های تردد خودروهای سنگین، تعطیلی موقت پروژه های عمرانی 
ش��هری، تش��دید نظارت ها بر فعالیت صنایع و نیروگاه ها به خصوص نوع 
س��وخت مصرفی و آالینده های خروجی، ممانعت از سوزاندن پسماندها، 
جلوگی��ری از ت��ردد خودروهای دودزا و فاقد معاین��ه فنی را از مهمترین 
راهکاره��ای موقت در کاهش آلودگی هوای تهران در ش��رایط اضطراری 

آلودگی هواست.
انص��اری با بی��ان اینکه در بحث قانون هوای پاک مش��ارکت مردم باید 
مورد توجه قرار گیرد، می گوید: باید از ظرفیت و همکاری مردم در بهبود 
وضعیت هوای تهران اس��تفاده کرد و شهرداری ها در کنار سایر دستگاه ها 
سهم بسزایی در کنترل آلودگی هوا دارند که باید با ارائه تسهیالت مناسب 
به آنها و توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی و خطوط مترو شاهد کاهش 

آلودگی هوا باشیم.

15 روز »هوای پاک« سهمیه تهران در سالی که گذشت
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5 شرایط سختی که هر مدیری باید آن را 
تجربه کند

به قلم: الیزابت هارتک
نویسنده حوزه مدیریت و کارآفرینی

مترجم: امیر آل علی

حتما با این جمله مواجه ش��ده اید که برای رس��یدن به موفقیت، 
باید از دل ش��رایط س��ختی عب��ور کرد، با این حال این س��ختی ها 
برای هر حوزه کاری، متفاوت اس��ت. درواقع مصاحبه با بیش از 40 
کارآفرین، باعث شد تا به قانونی برسم که زمینه ساز ایجاد این مقاله 
ش��ده است. درواقع به نظر می رسد تا زمانی که شرایط سخت برای 
حوزه مدیریت ش��امل چند حوزه اس��ت که اگر آنها را طی نکنید، 
نمی توانید نسبت به شایستگی خود اطمینان داشته باشید. در ادامه 
پنج شرایط سختی را بررسی خواهیم کرد که باعث خواهد شد تا به 

باالترین جایگاه مدیریتی برسید. 
1-نادیده گرفته شدن 

ی��ک مدی��ر باره��ا م��ورد بی توجهی ق��رار خواهد گرف��ت و این 
موضوع نخس��تین بار توس��ط نزدیک ترین اف��راد او رخ خواهد داد. 
چنین ش��رایطی باعث خواهد ش��د تا در طول زمان، روحیه خود را 
ارتقا بخش��ید. این نکته را به خاطر داش��ته باشید که براساس اصل 
تورندی��ک، افراد تمایلی ب��ه انجام کارهایی ندارن��د که مورد عالقه 
آنها نیس��ت، با این حال اگر خواهان این امر هس��تید که در زمینه 
مدیریت، عملکرد خوبی داش��ته باش��ید، الزم اس��ت تا فراتر از این 
قانون رفتار نمایید. درواقع یک مدیر باید خواهان مواجهه با شرایط 
س��خت و اقداماتی باشد که برای او خوش��ایند نیست. همچنین در 
مس��یر خود ممکن است بارها با پاس��خ منفی از سوی افرادی نظیر 
س��رمایه گذارها مواجه شوید که این موضوع باید برای شما به امری 
کامال طبیعی تبدیل شود. به صورت کلی افرادی که روحیه حساس 
دارن��د، باید این ویژگی را در خود تغیی��ر دهند در غیر این صورت 

نمی توانند مدیر خوبی باشند. 
2-مواجهه با انواع فشارها

یک کارمند تنها کافی اس��ت تا اقدامات تعیین شده را انجام دهد. 
ای��ن امر تنها درگیری ذهنی وی خواهد بود، با این حال برای مدیر 
ش��رکت این موضوع کامال متفاوت اس��ت. درواقع تصمیمات وی به 
صورت مس��تقیم می تواند منجر به بقا و یا نابودی یک برند شود. در 
این زمینه اگر آس��تانه تحمل فش��ارهای مختلف را نداشته باشید و 
ی��ا نتوانید آن را کنترل نمایید، بدون ش��ک امر مدیریت به کابوس 
شما تبدیل خواهد شد. در این زمینه الزم است که بتوانید حتی در 
اس��ترس زاترین ش��رایط، آرامش خود را حفظ کنید. این امر اگرچه 
نیازمند کس��ب تجربه اس��ت، با این حال با مطالعه هم می توان به 
روش های بس��یار خوبی دست پیدا کرد. در نهایت اگر قدرت کنترل 
در این زمینه را نداش��ته باشید، حتی ممکن است از مسئولیت های 
خود ش��انه خالی کنید که بدون ش��ک شرکت را در شرایط بحرانی 

قرار خواهد داد. 
3-مکالمات پیچیده و سخت

درواقع ش��ما با ش��رایط مختلفی مواجه خواهید ش��د که باید با 
س��خنان خود یک موقعیت س��خت را مدیریت نمایی��د. برای مثال 
ممکن است میان کارمندان درگیری رخ داده و یا روحیه آنها بنا به 
هر دلیلی تضعیف ش��ده است. تحت این شرایط شما اگر نفوذ کالم 
الزم را نداشته باشید، بدون شک شرایط بدتر هم خواهد شد، با این 
حال این امر تنها مختص به مدیریت کارمندان نبوده و شامل موارد 
متعددی اس��ت. برای مثال ممکن اس��ت که شما نیاز به پیدا کردن 
س��رمایه گذار داشته باش��ید با این حال به علت ریسک های موجود، 
احتمال پاسخ مثبت بسیار کم باشد. این امر از دیگر شرایط سختی 
اس��ت که شما باید بتوانید از عهده آن به خوبی برآیید. درواقع یک 

مدیر باید قدرت کنترل بسیار باالیی را پیدا کند.

4-تقاضای کمک کردن
یک مدیر به علت این امر که در باالترین جایگاه شرکت قرار دارد، 
طبیعی اس��ت که تص��ور نماید کمک گرفتن از س��ایر افراد تیم، به 
معنای ضعف باشد، با این حال این تصور باعث می شود که متحمل 
فش��ارهای زیادی ش��وید که خود کیفیت کار را کاهش می دهد. به 
همی��ن خاطر الزم اس��ت تا ب��ا غرور خود مواجه ش��وید و حتی در 
زمان های��ی که نیاز هم نیس��ت، از تیم خود کم��ک بگیرید. درواقع 
انجام کارهای به صورت تیمی، نه تنها باعث می ش��ود تا با س��رعت 
باالت��ری مواجه ش��وید. بلکه تنوع در اقدامات و پیش��رفت را نیز به 
همراه دارد. درواقع تا زمانی که برای کمک گرفتن احساس بدی را 

دارید، زمینه رشد مدیریت شما محدود خواهد بود. 
5-ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی

با توجه به مسئولیت های متعدد یک مدیر، از دست رفتن زندگی 
ش��خصی یکی از موارد رایج محسوب می ش��ود. درواقع بسیاری از 
مدی��ران در ایفای نقش های خود به عنوان یک همس��ر، پدر و... با 
مش��کالت متعددی مواجه می شوند. این موضوع نیز از دیگر شرایط 
سختی است که شما باید با آن مواجه شوید. در این زمینه شما باید 
به الگویی دست پیدا کنید که باعث ایجاد تعادل میان کار و زندگی 
ش��خصی خواهد شد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که ایجاد تعادل به معنای آن نیس��ت که زمانی مساوی را به 
هر یک از آنها اختصاص دهید. درواقع این امر به معنای تالش برای 
انجام درس��ت نقش ها اس��ت. درواقع ممکن است ش��ما اقداماتی را 
انجام دهید که تاثیر حتی یک ساعت در کنار خانواده بودن، بیشتر 
از چندین ساعت باشد. برای درک بهتر این موضوع، توصیه می شود 
که مقاالت مرتبط با آن را مطالعه نمایید. این نکته را نیز همواره به 
خاطر داشته باشید که هیچ دستاوردی در زمینه کاری اگر به قیمت 

از بین رفتن خانواده باشد، ارزشمند نخواهد بود. 
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بهترین اقدام در زمینه یادگیری، توجه به افرادی است که بهترین عملکردها را 
داشته اند. در این زمینه از زمان شیوع جهانی ویروس کرونا، توجه به پلتفرم های 
برگزاری وبینار، رشدی چندبرابری را داشته که در این بین هیچ شرکتی به اندازه 
Zoom موفق ظاهر نش��ده اس��ت. همین امر باعث شده است تا مدیرعامل آن 
آقای اریک یوان، گزینه انتخابی ما باشد. وی اگرچه 10 سال قبل این شرکت را 
ایجاد کرده است، با این حال امسال را باید شروع دوران طالیی آن به حساب آورد. 
در رتبه بندی الکسا، این شرکت در جایگاه ۳0 قرار دارد که رشد آن در مقایسه 
با س��ال های قبل، فوق العاده بوده است. درواقع با توجه به این امر که zoom از 
سال 2017 به ارزش یک میلیارد دالری رسیده است، هم اکنون آن را باید یک 
شرکت تک شاخ، به حساب آورد. در رابطه با ایده این شرکت، مدیرعامل چینی 
آن اعالم کرده است که از زمان دانشجویی، به این فکر بوده که چگونه می توان 
ارتباط موثری با دوستان خود در حین سفرها داشته باشد. درواقع مهاجرت به 
آمریکا، این ایده را در ذهن او پررنگ تر کرد. سهولت استفاده از این پلتفرم باعث 
شد که در سال نخست فعالیت آن، به بیش از یک میلیون کاربر دست پیدا کند 
که در زمان خود، یک رکورد جدید محسوب می شود. در رابطه با تاثیر کرونا بر 
این شرکت تنها کافی است بدانید که کاربران روزانه آن در سال 2019 که تنها 
10 میلیون نفر بوده، در سال 2020 به بیش از 200 میلیون نفر رسید. در ادامه 
1۳ مورد منتخب از توصیه های مدیریتی آقای اریک یوان را بررسی خواهیم کرد. 

1-منتظر پاسخ مثبت نباشید 
یکی از ویژگی های اکثر افراد این است که نظرات دیگران برای آنها بسیار 
مهم اس��ت. همین امر باعث می شود تا زمانی که تایید خصوصا اطرافیان 
خود را نداش��ته باشند، دس��ت به اقدامی نزنند. این امر در حالی است که 
هر فردی، جهان بینی و اهداف مخصوص به خود را دارد. تحت این شرایط 
طبیعی اس��ت که اهداف شما حتی برای نزدیک ترین افراد نیز قابل درک 
نباش��د. نکته جالب این است که آقای یوان قبل از ایجاد شرکت خود، در 
یکی از ش��رکت های حوزه فناوری فعال بوده و امنیت شغلی داشته است. 
این امر بدون ش��ک برای بسیاری از افراد، یک رویا و نقطه پایان محسوب 
می ش��ود، با این حال وی از کار خود، رضایت نداش��ته و در آن شاد نبوده 
است. همین امر باعث شد تا در سن 41 سالگی، به دنبال تاسیس شرکت 
خود برود. این امر در حالی اس��ت که هیچ ف��ردی در بین اطرافیان او، با 
این طرح موافق نبوده اس��ت. وی همواره توصیه کرده است که اگر تا 10 
سال آینده برای خود زمینه رشدی را در شغل فعلی تصور نمی کنید، وقت 

آن رسیده که زمان را از دست نداده و شغل رویایی خود را ایجاد کنید. 
2-از دوستان خود غافل نشوید 

بسس��اری از کس��ب و کارهای موفق حال حاض��ر، حاصل تالش یک تیم 
دوستانه بوده است. در این راستا فراموش نکنید که شما نمی توانید به تنهایی 
در بازار به شدت رقابتی حال حاضر دوام بیاورید. به همین خاطر نیز ضروری 
است تا به دنبال ایجاد تیمی موفق برای خود باشید. درواقع بودجه اولیه برای 
تاس��یس شرکت، از طریف دوس��تان آقای یوان تامین شد. این امر در حالی 
اس��ت که بدون شک هیچ سازمانی حاضر به س��رمایه گذاری بر روی ایده او 
نبود، با این حال وی پاس��خ این اعتماد را به بهترین شکل داد و سرمایه آنها 
طی تنها سه سال، 10 برابر شد. در این راستا فراموش نکنید که دوستان تنها 
برای تامین بودجه نبوده و می توان با کمک آنها اقدامات بسیاری را انجام داد. 

3-به دنبال پیدا کردن فرصت های جدید باشید 
یکی از س��خنرانی های بیل گیتس، باعث ش��د تا در زندگی آقای یوان 
تغیی��ری بزرگ رخ دهد. وی در این س��خنرانی به ای��ن نکته پی برد که 
اینترنت قرار اس��ت جهان را متحول نماید. همین امر باعث ش��د تا وی به 
سراغ این فناوری جدید برود. در این مسیر وی با بیش از 10 بار شکست 
مواجه ش��د، با این حال به علت اعتقادی که به طرح خود داش��ته، اکنون 
صاحب یکی از موفق ترین ش��رکت ها است. درواقع کارآفرینی بیش از هر 
چیزی به یک روحیه تسلیم ناپذیری نیاز دارد. به همین خاطر هر روز و هر 

اتفاقی را تمرینی در مسیر دست پیداکردن به استقامت بدانید. 
4-صبر عاملی حیاتی است

بس��یاری از کارآفرین ه��ا ب��ه عل��ت نداش��تن همین ی��ک ویژگی، به 
دستاوردهای مناسب دست پیدا نمی کنند. در این مسیر اگر تصور می کنید 
که در س��ال های اول فعالیت خود، می توانید یک امپراتوری با سود بسیار 
باال را داشته باشید، بدون شک ناامید خواهید شد. درواقع رسیدن به این 
مرحله برای آقای یوان، به 10 سال زمان نیاز داشت. درواقع یک کارآفرین 
باید صبر کافی را داش��ته باش��د و به صورت گام به گام عمل نماید تا در 
نهایت بتواند باالترین س��طح نتایج را به دس��ت آورد. برای مثال موسس 
Zoom  در همان س��ال اول تصمیم داشت تا با اختصاص بودجه ای قابل 

توجه، بهترین های حوزه کاری خود را استخدام نماید، با این حال این امر 
برای شرکتی تازه تاسیس، عمال غیرممکن و با هزینه ای بیش از حد زیاد 
بود. همین امر باعث ش��د که وی متوجه این امر ش��ود که الزم است تا به 
ترتیب پیش برود. درواقع مس��یر موفقیت به مانند طی کردن یک نردبان 

است که ابدا نمی توان به یک باره چند تا را با هم طی کرد. 
5-بهتر از تصورات باشید 

بسیاری از برندها تنها در سطح مورد انتظار ظاهر می شوند. این امر ابدا 
برای ش��ما مزیت رقابتی را به همراه نخواهد داشت. در این زمینه توصیه 
می شود که به دنبال اقداماتی باشید که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و 
یا سایر برندها، جسارت پرداختن به آنها را ندارند. این موارد تصمین کننده 
مشتری های بسیار برای شما است. درواقع سرعت به مراتب بیشتر زوم در 
مقایسه با رقبا در کنار کاربری ساده، از جمله دالیل اصلی موفقیت شبکه 
Zoom محس��وب می شود. به صورت کلی شما باید به دنبال حداقل یک 

مزیت رقابتی برای خود باشید.
۶-استفاده از کاربران را بهترین شیوه بازاریابی بدانید 

در ش��رایطی که بس��یاری از برندها تصور می کنند بدون تبلیغات نمی توان به 
موفقیت دست پیدا کرد، زوم بدون توجه به این موضوع امپراتوری خود را ایجاد کرده 
است. درواقع آنها به جای اختصاص بودجه برای این بخش، تالش کرده اند تا رضایت 
کاربران خود را به باالترین حد ممکن برسانند. همین امر باعث شده تا آنها، اقدام به 
معرفی این شبکه به اطرافیان خود نمایند. نکته جالب این است که تاثیر توصیه های 
یک دوست، تاثیری به مراتب بیشتر در مقایسه با حتی بهترین تبلیغات را دارد. این 
امر درست نکته ای است که بهترین های حوزه بازاریابی به آن تاکید داشته و وقت آن 
رسیده که تمرکز اصلی خود را بر روی مشتری های فعلی قرار دهید. این امر باعث 

می شود تا نسبت به کسب مشتری های جدید، اطمینان داشته باشید. 
7-کسب درآمد به داشتن مشتریانی شاد وابسته است

هنگامی که ش��رکت Zoom س��ال های اولیه فعالیت خ��ود را طی می کرد، 
مدیرعامل آن عقیده داش��ت که هنوز به کس��ب درآمد قابل توجهی دست پیدا 
نکرده اند. درواقع وی عقیده داشت که اگر سطح شادبودن و خوشحالی از انتخاب 
این برند افزایش پیدا کند، درآمد نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. همین امر باعث 
شد تا آنها به دنبال پیدا کردن راهکارهایی باشند که باعث خواهد شد تا تجربه 
استفاده از زوم، کامال رضایت بخش و حتی سرگرم کننده باشد. این امر باعث شد 
تا آنها در سال بعد، با تعداد زیادی ایمیل از طرف مشتریان خود مواجه شوند که 
در آن از طرح باالی رضایت خود گفته اند. به همین خاطر اگر ش��ما هم تمرکز 
خود را از س��مت کسب سود بیشتر به س��مت خوشحال سازی مشتریان تغییر 
دهید، بدون شک به سودآوری فراتر از حد تصور خود دست پیدا خواهید کرد. 

8-حوزه فعالیت شما فراتر از مدیریت تیم شرکت است
ت��ا حاال به اقداماتی که ی��ک مدیر باید انجام دهد فکر کرده اید؟ در این 
زمینه بس��یاری از افراد تصور می کنند ک��ه کارآفرینی به معنای مدیریت 
درست تیم شرکت است. با این حال این حوزه عمال به هیچ بخشی محدود 
نمی ش��ود. درواقع ش��ما باید هر اقدامی برای بهبود وضعیت شرکت خود 
انجام دهید. تحت این شرایط محدود کردن خود به تنها چند اقدام، تنها 
باعث عدم امکان کسب باالترین حد نتایج است. در این زمینه اگر باالترین 
حجم کاری در شرکت را ندارید، الزم است تا به شایستگی های خود شک 
کنید. در این راستا همواره از خود بپرسید که طی هفته ای که گذشت، چه 

اقدام جدیدی برای بهبود وضعیت شرکت خود انجام داده اید؟ 
9-مثال بارز ارزش های شرکت باشید 

بس��یاری از مدیران در ایجاد ارزش های شرکت، بیش از حد ایده  آل گرا 
هستند. در این زمینه برای سنجش درستی موارد، تنها کافی است که خود 
نخستین عمل کننده به آنها باشید. درواقع اگر شما بتوانید پایبند به تمامی 
موارد باشید، بدون شک کارمندان نیز می توانند آن را رعایت نمایند. در این 
زمینه فراموش نکنید که شما در مرکز توجهات قرار دارید و الزم است که 
الگوی مناسبی باشید. درواقع تا زمانی که در عمل اقدامی را انجام ندهید، 

نمی توانید انتظار داشته باشید که افراد تیم به آن توجهی داشته باشند. 
10-فلسفه استخدام برای خود ایجاد نمایید

هیچ تفاوتی نباید برای استخدام ها وجود داشته باشد. درواقع نباید تصور 
کنی��د که اصول تنها برای کارمندان رده پایین اس��ت. در این زمینه همه 
در برابر قانون باید مس��اوی باش��ند. در این راستا اولویت اصلی استخدامی 
ش��رکت Zoom افرادی اس��ت که امکان رش��د باالیی را دارند. تحت این 
ش��رایط ممکن است رزومه حال حاضر آنها درخش��ان نباشد، با این حال 
آنها می توانند به مراتب بهتر شوند. در این زمینه از جمله سوال های جالب 
در آزمون اس��تخدامی ش��رکت این است که نسبت به کتاب هایی که افراد 
می خوانند، از آنها س��وال می ش��ود. این موضوع باعث می شود تا نسبت به 
وضعیت و میزان تالش فرد برای بهترش��دن، به جمع بندی بهتری رسید. 
به صورت کلی ش��ما ه��م باید به دنبال ایجاد اصولی برای اس��تخدام های 
خود باش��ید. در این زمینه تنها به نیاز خود توجه داش��ته باش��ید. درواقع 
کپی برداری از اقدامات سایر شرکت ها، هوشمندانه ترین انتخاب نخواهد بود. 

11-همواره در مسیر پیشرفت باشید
برای بس��یاری از افراد رسیدن به صندلی مدیریت، نقطه پایان محسوب 
می شود. درواقع آنها تصور می کنند که دیگر تنها کافی است تا آموخته های 
قبل��ی خ��ود را به مرحله اج��را درآورند. این امر در حالی اس��ت که برای 
پیش��رفت، ابدا نقط��ه پایانی وجود ندارد. در جهان به ش��دت متغیر حال 
حاضر، دانسته های حتی یک سال قبل شما ممکن است دیگر کاربرد الزم 
را نداشته باشد. به همین خاطر شما باید شرایطی را مهیا نمایید که بخشی 
از زمان روزانه شما به مطالعه و یادگیری اختصاص پیدا کند. برای به دست 
آوردن این زمان، بازنگری نسبت به اقدامات حال حاضر خود داشته باشید. 
درواقع بس��یاری از اقدامات وجود دارد که می توان به دیگران محول کرد. 
به صورت کلی تا زمانی که تبدیل شدن به مدیری بهتر دغدغه شما باشد، 

می توانید از قرار داشتن در مسیر درست اطمینان داشته باشید. 
12-استراتژی مراقبت از مشتری ایجاد نمایید 

ای��ن امر یک واقعیت اس��ت که اگرچه ایجاد مش��تری جدید س��خت 
محسوب می شود، با این حال از دست دادن آنها کامال ساده است. در این 
زمینه حتی اگر بهترین عملکرد را هم داشته باشید، بازهم ممکن است با 
ریزش مش��تری مواجه شوید. علت این امر نیز به این خاطر است که شما 
استراتژی برای حفظ مشتریان خود ندارید. به همین خاطر شما باید تالش 
کنید که مشتری را در مسیری قرار دهید تا آنها همواره احتمال به دست 
آوردن مزیت های بیشتری را حس نمایند. درواقع برای حفظ آنها شما باید 
برنامه های مشخص و مداومی را داشته باشید. در نهایت فراموش نکنید که 
عملکرد ش��ما نسبت به خدمت رسانی مشتری باید هر ساله بهبود داشته 
باش��د. در غیر این صورت رقبایی که به صورت مداوم به تعداد آنها افزوده 
می شود، جایگاه شما را تصاحب خواهند کرد. در این زمینه فراموش نکنید 
که بسیاری از امپراتوری ها نظیر نوکیا، به یک باره نابود شده اند. به همین 

خاطر ابدا تصور نکنید که این موضوع برای شما تکرار نخواهد شد. 
13-همواره کار درست را انجام دهید

تفاوتی ندارد که وضعیت بازار چگونه است و یا رقبای شما چه اقداماتی 
را انجام می دهند. شما همواره باید به اصول خود پایبند باشید. برای مثال 
 Zoom در زمانی که س��ایر رقبا به دنبال افزایش س��ود خود بودند، برند
امکان استفاده رایگان از امکانات خود را برای مراکز آموزشی مهیا کرد. این 
امر باعث ش��د که امکان اس��تفاده از این برنامه مفید در زمان همه گیری 
ویروس کرونا، مهیا باش��د. همچنین آنها امکان مکالمه رایگان 40 دقیقه 
را ب��رای تمامی کاربران مهیا کردند تا افراد در این دوران س��خت بتوانند 
با یکدیگر ارتباط داش��ته باشند. بدون ش��ک این اقدام به معنای کاهش 
سودآوری شرکت است، با این حال از نظر اخالقی کامال مهم بوده و تاثیر 
روانی باالیی را دارد. در این زمینه فراموش نکنید که حتی در سخت ترین 

شرایط نیز اصول اخالقی خود را فراموش نکنید. 
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مقاله

اخبار

ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازنــدران به نقل روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران، در حاشیه تخریب اسکله های غیر 
مجاز بســتر رودخانه بابلرود در بازه شهری بابلسر ، معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران ضمن تشکر از دادستان و 
فرماندار شهرستان ، فرماندهی نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی وبطور 
کلی اعضا محترم شورای تامین شهرستان گفت: با توجه به اخطار های 
متعدد که از دو ســال پیش شروع شد از مجموع ۴۵ واحد غیر مجاز 
۳۳ دکه و اسکله که دربستر جریانی رودخانه قرار داشتند با پیگیری 
ها و اخطار های متعدد بصورت داوطلبانه نسبت به برچیدن آن اقدام 
و 12 اســکله دیگر تمکین نکردند  نیری ضمن اشاره به مصوبات و 
دســتور رییس و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان در 
بازگشایی این رودخانه افزود : عالوه بر اتمام زمان قرار داد، در اجرای 
طرح نیز تخلفاتی از قبیل احداث سازه های غیر فنی، افزایش ساالنه 
بنا، استفاده های غیر اخالقی و غیر اصولی وجود داشت که به زیبایی 
شهر نیز اسیب رساند.  ایشان ضمن اشاره به حساسیت و اهمیت منابع 
آبی ، بستر رودخانه ها و بطور کلی انفال از سوی شرکت اب منطقه ای 
مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت : آب موهبت 
الهی وثروت ملی است واولین گام در حفظ آن حفاظت از بستر وحریم 

رودخانه ها و تاالب هاست. معاون حفاظت و بهره برداری تصریح کرد، 
سازه های غیر مجاز  فوق که بدون برنامه و طرح احداث شده و جلوه 
شــهر را هم نازیبا کرده بود با خاکریزی و ریختن نخاله، عرض گذر 
عبور سیالب را نیز کاهش داده و در صورت وقوع سیالبهای احتمالی 

سنگین که نمونه آن در سالهای ۹۷و۹۸ در بیشتر رودخانه های استان 
باعث اسیب به تاسیســات ، اراضی مجاور و منازل مسکونی گردیده 
بود احتمال وارد شدن خسارات در این نقطه نیز وجود داشته است . 
ایشان همچنین عنوان کردند شرکت آب منطقه ای مازندران نه تنها با 
توسعه گردشگردی و زیبا سازی و بطور کلی فعالیت های گردشگری 
وتفریحات سالم در مجاری آبی و رودخانه ها مخالفت نداشته بلکه با 
رعایت ضوابط و مقررات پیشــرو در چنین طرحهایی در کل کشور 
بوده اســت . نیری اضافه کرد امیدوار است با اقدامات این شرکت راه 
برای ورود جدی تر شــهرداری بابلسر به مسئله تنظیف و بازگشایی 
مجاری ابی و رودخانه ها در محدوده شهر وفق وظایف قانونی محوله 
از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداریها باز شده و انشاءا... بتوانند با اجرای 
طرح و برنامه مدون ،یکی دیگر از طرحهای گردشــگردی در منابع 
آبی را پیگیری و به سرانجام برسانند و شرکت آب منطقه ای نیز کما 
فی الســابق آماده همکاری در این خصوص میباشد . نیری در پایان 
اضافه کرد با تعامل و همکاری سازنده کلیه دستگاهها و مشارکت مردم  
اعیانی های غیرمجاز توسط این شرکت به طول یک کیلومتر  و عرض 
60 متر قلع و قمع و  بازگشایی گردید .همچنین مقرر شد تنظیف آن 

نیز بزودی توسط شهرداری انجام پذیرد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: در سایه استقرار فرآیند 
مدیریت دانش در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، ۴ عنوان 
کتاب بر اساس دانش خبرگان و کارکنان با تجربه این شرکت در 
حوزه های مختلف کاری تهیه و تدوین گردیده است. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شــرکت گاز استان آذربایجان 
شــرقی با اعالم خبر این اقدام مهم علمی، اظهار کرد: سیستم 
مدیریت دانش در شــرکت گاز، از اواخر ســال ۹۷ کار خود را 
آغاز کرد و با اســتقرار ســامانه مدیریت دانش و ایجاد کاربری 
برای تمامی همکاران، توانست گنجینه ای ارزشمند از تجربیات 
همکاران فنی و مخترع، علی الخصوص همکارانی که در شــرف 
بازنشســتگی بودند، گردآوری نماید تا روشــنگر راه نسل های 
جدید در خدمت رســانی به مردم شریف استان باشد. سّیدرضا 
رهنمای توحیدی ضمن بیان عملکرد مدیریت دانش در شرکت 

گاز اســتان، اضافه کرد: مدیریت دانش، فرآیند سیستماتیک و 
منسجمی است که ترکیب مناسبی از فن آوری های اطالعاتی و 
تعامل انسانی را به کار می گیرد تا سرمایه های اطالعاتی سازمان 
را شناسایی، مدیریت و تسهیم کند. وی با اشاره به عناوین کتاب 

های گردآوری شده، افزود: مکاتبه و اخذ مجوز از شرکت ملّی گاز 
ایران برای تدوین چهار عنوان کتاب بر اســاس استخراج و ثبت 
دانش خبرگان حوزه  های مختلف شامل "چگونه یک امدادگر 
خوبی باشیم"، "چگونه ناظر موفقی باشیم"، "گنجینه تجارب 
خبرگان"، "ثبت تجربیات همکاران در بحران زلزله  های منطقه 
ارسباران و شهرســتان های میانه و سراب"، از ثمرات استقرار 
مدیریت دانش در شــرکت گاز استان است. مدیرعامل شرکت 
گاز آذربایجان شــرقی در خصوص سایر اقدامات اجرایی در این 
حوزه، تصریح کرد: شناســایی و تعریف ارزیابان، ثبت نهایی 66 
دانش در سامانه مدیریت دانش، برگزاری دوره  های آموزشی به 
میزان ۴06۴ نفر ساعت و فرهنگ سازی جهت جلب مشارکت 
همکاران در ثبت دانش و ... گوشــه ای از فعالیت های مدیریت 

دانش در شرکت گاز می باشد.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی 
شرکت شــهرک های صنعتی استان گیالن ، ســید علی آقازاده 
نماینده مردم شریف شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای 
اســالمی در بازدید از چند شــرکت تولیدی و صنعتی مستقر در 
شهرک صنعتی سفید رود رشت در جریان روند تولید این شرکت 
ها قرار گرفت و از مشــکالت آنها باخبر شــد و گفت : مدیران این 
واحدهای تولیدی بسیار پرتالشند که این نوید از آینده روشن برای 
اقتصاد گیالن و ایران اســت. وی افــزود: تحریم های ناجوانمردانه 
استکبار جهانی شرایط خاصی برای کشور ایجاد کرده و مشکالتی را 
پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است اما با تدبیر همه مسئوالن 
و تالش مضاعف تولید کنندگان به حول قوه الهی از این مشکالت 
عبور خواهیم کرد. نماینده مردم شهرســتانهای رشت و خمام در 
مجلس شورای اسالمی گفت : برخی مشکالت شرکت های تولیدی 
و صنعتی در داخل اســتان قابل حل است اما برخی دیگر به همت 
مسئوالن کشــوری نیاز دارد که البته ما نیز پیگیر هستیم. آقازاده 
در پایان تاکید کرد : با همدلی مســئوالن و مردم به تولید داخلی 

که تأکید مقام معظم رهبری است رونق دهیم. مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان گیالن ضمن تشکر از حضور و پیگیری 
های جناب آقای ســید علی آقازاده نماینده محترم مردم شــریف 
شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی، در خصوص 
شناسایی و جذب ســرمایه گذاران واقعی بیان داشت : با توجه به 
ویژگیها و قابلیتهایی که اســتان گیالن دارد ، می بایست به دنبال 

جذب سرمایه گذاران صنعتی باشیم ، این در حالی می باشد که ، 
صنعتگر مورد حمایت همه جانبه مسئوالن قرار گیرد . رئیس هیئت 
مدیره شــرکت شهرک های صنعتی استان گیالن در ادامه افزود : 
تالش جمعي مجموعه همکاران در شهرک هاي صنعتي در جهت 
ایجاد فضاي مناسب براي سرمایه گذاري است. فریبرز سعیدی کیا 
با تأکید بر نقش شرکت شــهرک هاي صنعتي به عنوان حامي و 
هدایت کننده صنایع کوچک خاطر نشــان کرد: یکی از سیاســت 
ها این اســت تا با کمک بخش های دیگر اقتصادی، مجموعه ای از 
خدمــات را به صنایع کوچک ارائه  دهیم تا انگیزه کارآفرینان برای 
ســرمایه گذاری در این زمینه افزایش پیدا کند . مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان گیالن در پایان ، تالش ها و فعالیت 
های بنیادین شــرکت شهرک های صنعتی را مربوط به حمایت و 
پشــتیبانی از صنعت و ســرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: ما در 
حمایت از واحدهای صنعتی هیچگونه محدودیتی قائل نمی شویم 
و حمایت همه جانبه  از صنعت؛ وظیفه ذاتی شرکت شهرک های 

صنعتی است.

آذربایجان  اســتاندار  آذربایجان شرقی - ماهان فالح: 
شــرقی در راستای اعتالی فرهنگ نورانی نماز با اهدای لوحی 
از تعامــل و همکاری رئیــس روابط عمومی و مســئول امور 
جایگاههای شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شــرقی تقدیر کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
محمدرضا پورمحمدی ضمن تأکید بر بهره گیری از ظرفیت ها، 
قابلیت ها، معاضدت و همکاری همه دست اندرکاران حوزه نماز 
در اعتالی فرهنگ نورانی نماز با اهدای لوح ســپاس از تعامل 

و تالش های مســتمر علی اصغر اورعی اسالمی رئیس روابط 
عمومی و دبیر شورای اقامه نماز  و غفور علی حسن زاده مسئول 
امور جایگاهها و فروشــندگی های شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی منطقه در راستای ترویج و 
تعالی فرهنگ اقامه نماز تجلیل کرد.  الزم به ذکر است مدیریت 
و مســئوالن شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شــرقی عالوه بر تجهیز و نگهداشت نمازخانه های 
تحت پوشش شرکت با هدف اشاعه فرهنگ متعالی نماز در امر 

نظارت و کنترل بر امور مربوط به نمازخانه های جایگاههای بین 
راهی با ستاد اقامه نماز و سازمانها و دستگاههای مربوطه استان 

تعامل و همکاری مطلوب دارند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مسئول بسیج سازندگی استان 
قم گفت: این واحدها با مشــارکت خیرین در دســت اقدام است 
که هم اکنون 12۵ واحد تعمیر و بازســازی کامل شــده است. به 
گزارشــی، ســرهنگ محمود داودآبادی در نشست خبری سالروز 
تأسیس سازمان بسیج سازندگی اظهار داشت: این سازمان و قرارگاه 
پیشــرفت و آبادانی سپاه استان قم ۵ حوزه مأموریت در حوزه های 
عمران و زیرساخت، کمک های مؤمنانه، اشتغال،بهداشت و درمان 
و نهایتاً فرهنگــی دارد. وی با بیان اینکه یکی از اقدامات در حوزه 
عمران و زیرســاخت احداث ۹۷ واحد مسکونی در استان لرستان 
بعد از وقوع ســیل بوده که اواخر ســال گذشته تحویل داده شده 
اســت، ابراز کرد: ۵0 واحد احداثی در سی سخت و 21 واحد برای 
مددجویان با همکاری کمیته امداد استان نیز در این زمینه در دست 
اقدام است. مسئول سازمان بســیج سازندگی استان قم ادامه داد: 
احداث زمین چمن روستای علی آباد انقالب، حفر چاه در ۷ روستای 
استان، آب رسانی به 2۵ روســتای هدف، احداث مدرسه روستای 
چشمه شور، برپایی کارگاه های اشتغال، جدول گذاری حاشیه شهر 
و تعمیر از دیگر فعالیت ها در حوزه عمران و زیرســاخت بوده که با 
اعتبار بیش از ۴2 میلیارد تومانی در ســال ۹۹ به انجام رسیده که 
سهم خیرین از این اعتبار 60 درصد بوده است. داودآبادی با اشاره 

به اقدامات انجام شده در حوزه کمک های مؤمنانه، از مشارکت ۹۵ 
هزار بســته ای سپاه استان در توزیع 200 هزار بسته ای در قم خبر 
داد و گفت: بیش از ۳۷ هزار بســته غذایی با همکاری ناحیه بسیج 
دانشجویی و شورای هیئات مذهبی توزیع شده است. وی پرداخت 
600 میلیون تومــان اجاره بها را موردتوجه قرارداد و یادآور شــد: 
۵60 گروه جهادی در ســازمان بسیج سازندگی فعالیت دارند که 
از این تعداد 12۵ گروه جهادی طالب هســتند که این گروه های 
طالب در دو اقدام شــاخص قرارگاه ویژه خوزســتان و گروه 200 
نفره ســالمت محور اقدامات ویژه ای انجام داده اند. مسئول سازمان 
بسیج ســازندگی استان قم خاطرنشــان کرد: در یکسال گذشته 
بیش از 12.۵ میلیارد تومان تســهیالت با رویکرد اشتغال خانگی 

با معرفی بسیج ســازندگی صورت گرفته است که این تسهیالت 
منجر به اشتغال ۷۳1 نفر شده است. وی با اشاره به تشکیل هیئت 
اندیشه ورز اشتغال در این سازمان اظهار داشت: 2۴0 صندوق مردم 
یار با عضویت 10 هزار و ۵00 نفر توســط سازمان بسیج سازندگی 
قم ساماندهی شده است که در عرصه های مختلف مشاغل روستایی 
مانند باغبانی، طیور، میوه خشــک و... فعال هستند. داودآبادی از 
ظرفیت ایجاد ۵00 ســلول خورشــیدی با اعتبار تخصیصی 2۵ 
میلیارد تومانی در قم خبر داد و ابراز کرد: این پنل ها با شــش ماه 
تنفس و با آورده ۳0 میلیونی توســط متقاضی احداث می شود که 
تضمین خرید 20 ســاله دارد. وی آخرین وضعیت دهکده اقتصاد 
مقاومتی را مورد ارزیابی قرارداد و افزود: این دهکده در کیلومتر 1۷ 
جاده قدیم قم-کاشان و اردوگاه آیت اهلل بهاءالدینی احداث شده که 
دارای شش عرصه با 1۸ رسته شغلی است که با اعتبار سه میلیارد 
تومانی استان در حوزه های دام و طیور، زراعی، شیالت، گردشگری 
و... در حال فعالیت است. مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم 
اذعان کرد: در حوزه بهداشت و درمان رویکرد طب ایرانی و اسالمی 
با پیشــگیری و نه درمان در دستور کار قرار دارد که در این زمینه 
دوره های ارتقای ســفیر سالمت با تمرکز بخش مرکزی برای ۳۷0 

نفر در دو سال آموزش انجام شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران :

اسکله های غیر مجاز بابلسر تخریب شد

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد؛

تدوین ۴ عنوان کتاب بر اساس دانش خبرگان شرکت گاز آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن:

حمایت همه جانبه  از صنعت؛ وظیفه ذاتی شرکت شهرک های صنعتی است

در راستای اعتالی فرهنگ نورانی نماز انجام شد؛

تقدیر استاندار آذربایجان شرقی از رئیس روابط عمومی و 
مسئول امور جایگاههای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

بازسازی 500 واحد مسکونی محرومان استان قم

 نقش شبکه پستی درجامعه به عنوان بزرگترین نهاد خدمت رسان 
در قطع زنجیره ویروس کرونا

مهدی سهیلی راد؛ کارشناس روابط عمومی پست استان گیالن ، در یادداشتی به نقش شبکه 
پستی درجامعه به عنوان بزرگترین نهاد خدمت رسان در قطع زنجیره ویروس کرونا  پرداخته است 

که متن این یادداشت در ادامه آمده است.
در طول بیماری همه گیر COVID-1۹ ، احساس جدا شدن از عزیزان امری معمولی است ، 
به خصوص اگر در یک گروه پر خطر برای عوارض باشند. بسته های پستی برای خانواده و دوستان 
یکی از راه های کوچک برای برقراری ارتباط فراتر از تماس های تلفنی یا گفتگوی ویدئویی است 
و اغلب احساس شخصی بودن آن بیشتر از سفارش آنالین و ارسال مستقیم آن به آدرس آنهاست. 
ممکن است الزم باشد کاالهای خریداری شده خود را هنگام خرید آنالین بازگردانید. با این حال ، 
هرگونه مشاغل یا رفت و آمدهای عمومی تا حدودی خطر انتقال COVID-1۹ را دارد. اگر با شرایط پزشکی زمینه ای خاصی 
زندگی می کنید یا دارویی مصرف می کنید که می تواند بر سیستم ایمنی بدن شما تأثیر بگذارد ، احتماالً به خوبی از خطرات 

الزم برای عبور و مرور در مراکز خرید درون شهری برای نیازهای زندگی و روزمره آگاه هستید. 
حمل و نقل بســته های پستی توسط موزعین شبکه پستی عاری از خطر نیست زیرا بدون تماس نیست لذا کارکنان شبکه 
پســتی با حداکثر ظرفیت برای در خانه ماندن و جلوگیری از عبور و مرور غیر ضروری در ســطح شــهرها با رعایت پروتکلهای 
بهداشتی در اسرع وقت ، بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی در حال ارائه خدمت رسانی و قطع زنجیره انتقال ویروس در خط 
مقدم مبارزه با COVID-1۹ می باشند . بسیاری از مشاغل گروه های مختلف بدلیل قطع زنجیره ویروس و تعطیلی با مشکالت 
عمده ای روبرو شــده اند و این در حالیســت که با استفاده از فضای مجازی و خرید و فروش اینترنتی و ارسال بسته های خرید 

اینترنتی و ارسال آن توسط پست به سراسر کشور و دنیا توانسته نقش بسزائی در قطع انتقال این زنجیره داشته باشد .  
با تمام این اوصاف و با اعتماد مردم به این نهاد خدمت رسان و حیاتی بعنوان یک نهاد برای قطع زنجیره انتقال ویروس در خط 

مقدم در بین احاد مردم از جایگاه بسزائی برخوردار است .

تقدیر مسئوالن شهرستان باوی از تالشگران نیروگاه رامین
اهواز - خبرنگار فرصت امروز: مسئوالن شهرستان باوی 
در بازدیدی که بمناسبت هفته بسیج کارگری از نیروگاه رامین 
بعمل آوردند، تالش و همت این مجموعه صنعتی در تولید پایدار 
انرژی حیاتی برق و خدمت رســانی به مردم را مورد تقدیر قرار 
دادند. در ابتدای این بازدید مهندس خلیل محمدی مدیرعامل 
نیروگاه رامین  با ارائه گزارشی آخرین اقدامات و دستاوردهای 
این مجموعه صنعتی بمنظور تولید پایدار انرژی برق و خدمت رسانی به مردم را تشریح نمود.  بازدید از روند تولید برق و فرآیند 
تعمیرات واحدهای نیروگاهی و آشنایی با اقدامات جهادگونه کارکنان نیروگاه بویژه در عرصه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی 
و اقتصاد مقاومتی از دیگر محورهای این بازدید بود. در ادامه این بازدید حجت االسالم آلبوشوکه امام جمعه شهر مالثانی با اهدا 
لوحی به خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه  از خدمات مجموعه نیروگاه در تامین مستمر برق و خدمت رسانی مستمر به مردم 
بویژه تعامالت سازنده با دستگاهای مختلف شهرستان باوی تجلیل نمود. همچنین سرگرد احمدی فر مسئول بسیج کارگران و 
کارخانجات سپاه حضرت ولی عصر) عج( استان خوزستان نیز با اهدا لوحی به امین عمار اقدامات پایگاه مقاومت بسیج شهدای 

نیروگاه رامین را مورد تقدیر قرار داد.

مرحله دوم واکسیناسیون پاکبانان و کارکنان آرامستان شهرداری گرگان آغاز شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان از آغاز مرحله دوم تزریق واکسن کرونا به پاکبانان شهرداری گرگان خبر داد.
دکتر عبدالرضا دادبود اظهار کرد: مرحله دوم عملیات واکسیناسیون پاکبانان شهرداری و کارکنان آرامستان، ظرف مدت امروز و 
فردا انجام می شود.وی ادامه داد: بر این اساس، 112 پاکبان و ۷ پرسنل آرامستان دوز دوم واکسن علیه کروناویروس را دریافت 
می کنند.دادبود بیان کرد: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا براساس اولویت بندی وزارت بهداشت جمعی از پاکبانان 
شهرداری گرگان واکسن کرونا دریافت کرده اند.شهردار گرگان تصریح کرد: با توجه به ماهیت شغلی پاکبانان و مواجهه آنان با 
زباله ها و پسماندهای عفونی، برای پیشگیری از ابتالی این قشر زحمتکش به بیماری کووید1۹، تزریق واکسن علیه کروناویروس 
برای گروه پرخطر در دستور کار شهرداری گرگان قرار دارد که در مرحله نخست )1۴ فروردین(، 11۹ پاکبان شهرداری منطقه 
یک گرگان که بر اساس سن و بیماری زمینه ای اولویت بندی شدند، واکسینه شده اند.دادبود خاطرنشان کرد: پاکبانانی که سن 
بیشتری نسبت به همکاران خود دارند در اولویت مرحله نخست تزریق واکسن ضد کرونا قرار داشته اند.وی افزود: پاکبانانی که 
واکسن کرونا را دریافت می کنند باید تا پایان واکسینه شدن تمام افراد جامعه علیه این بیماری همچنان پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند.دادبود اظهار داشــت: در روزها و هفته های آینده و با اختصاص واکسن کرونا، دیگر پاکبانان شهرداری گرگان و 

همچنین رانندگان حمل و نقل عمومی نیز واکسینه می شوند.

مدیرعامل توزیع برق گیالن اعالم کرد:
اجرای مانور سنجش آمادگی ادارات و سازمان های استان برای گذر از پیك تابستان

رشت - خبرنگار فرصت امروز: دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان گیالن از اجراي مانور سراسری سنجش آمادگي ادارات و سازمان هاي استان برای گذر 
از پیک تابســتان پیش رو خبر داد. هنرمند تاکید کرد: روند رشد بار سرمایشی در کشور معموال 
از اردیبهشت ماه آغاز و تا مرداد ماه هر سال به اوج خود می رسد و  با توجه به اینکه ظرفیت های 
تولید نیروگاهی ایجاد شــده با روند رشد بار متوازن نمی باشد، لذا ضرورت هرچه بیشتر مدیریت 
و محدودیت  مصرف وتامین سهمیه انرژی بر مبنای الگوی مصرف به خصوص بار سرمایشی، که 
بخش عمده پیک مصرف را به خود اختصاص میدهد،ضرورت پیدا میکند . وی اضافه کرد: این مدیریت مصرف و محدودیت قبل 
از آنکه برای مشترکین خانگی و تجاری و یا صنعتی مورد اعمال قرار گیرد، الزم است از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
آغاز شود تا عالوه بر حفظ آمادگی این دستگاه ها برای تداوم خدمت رسانی در زمان بحران ها، الگوسازی مناسبی نیز توسط خود 
حاکمیت صورت گیرد. مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت: این مانور 1۵ اردیبهشت سالجاری و همزمان با سراسر کشور به اجرا 
درخواهد آمد و ســنجش و ارتقاء آمادگی شرکت های توزیع برق ، سنجش نقاط قوت و قابل بهبود منابع انسانی و آماده به کار 
بودن تجهیزات و برنامه ریزی جهت رفع نقایص احتمالی ، افزایش مهارت های فردی و جمعی و تبادل دانش و تجربیات ، ایجاد 
هماهنگی بین دســتگاه های اجرایی ، ســنجش میزان کارآمدی دستورالعمل ها و روش های اطالع رسانی ، هدفمند کردن کلیه 
فعالیت ها و آمادگی ها با اجرای مانور از جمله اهداف اجرای مانور مذکور می باشــد. هنرمند خاطرنشان کرد: طی این مانور و از 
یک هفته قبل با ارسال اطالعیه به سازمان ها و ادارات ذی ربط ، اجرای مانور اطالع رسانی خواهد شد و در روز مانور با فرمان از 
مرکز پایش صنعت برق کل کشور ، دستگاه ها و ادارات مذکور ملزم به کاهش ۵0 درصدی مصرف برق خود نسبت سال گذشته 
می باشند. وی در پایان اظهار داشت : حفظ آمادگی دستگاه ها برای خدمات رسانی مهم خواهد بود و در بازه زمانی ساعت 11 تا 
زمان پایانی وقت اداری بازدید میدانی با حضور نمایندگانی از استانداری ها و یا فرمانداری ها و شرکت توزیع برق  از نحوه مدیریت 
دیماند قابل مصرف یا محدود شــده به عمل آمده، سطح آمادگی دستگاه ها برای این مدیریت و همچنین میزان آماده به کاری 

مولدهای اضطراری کنترل خواهد شد

طرح آبرسانی به ۲۴ روستای استان بوشهر در قالب پویش هر هفته 
الف-ب ایران افتتاح می شود

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: عبدالحمید حمزه پور ظهر امروز با 
اشاره به تسریع در طرح های آبرسانی در شهرها و روستاهای استان بوشهر 
اظهار داشــت: برای گذر از تابستان، مدیریت مصرف آب باید در دستور کار 
همه مشترکان قرار بگیرد و قطع انشعابات غیرمجاز از جمله خانه باغ ها در 
اولویت قرار دارد. وی از تکمیل پروژه های آبرســانی در 2۴ روستای استان 
بوشــهر خبر داد و بیان کرد: طرح آبرسانی به 2۴ روستا در استان بوشهر با 
اعتبار 6۵۸ میلیارد ریال اجرا شد که همزمان با حضور وزیر محترم نیرو در 
قالب پویش هر هفته الف-ب ایران از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر طول 
خط انتقال این پروژه ها را 2۵ کیلومتر دانســت و افزود: برای اجرا این طرح های آبرســانی بیش از 20 کیلومتر شبکه توزیع در 
روستاها اجرا شده است. حمزه پور، تأمین پایداری آب، رفع مشکالت شبکه آب روستاها و جلوگیری از هدر رفت آب از شبکه های 
فرســوده را از اهداف طرح آبرسانی یاد شده دانست و تصریح کرد: در اجرا طرح آبرسانی در 2۴ روستای استان بوشهر 2 هزار و 
۵۳۷ خانوار با جمعیت بیش از 1۸ هزار نفر از آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند. وی با بیان اینکه منابع آب این طرح ها از 
محل خط آبرسانی کوثر و چاه های تنگ سدر تأمین شده است افزود: طرح های مهم دیگر آبرسانی در روستاها و شهرهای استان 

بوشهر در حال اجرا است که امسال در ایام مختلف افتتاح و وارد مدار بهره برداری می شود.
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به قلم: کریستینا ماریا
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

انتظارات مشتریان از برندها در طول سال های اخیر به طور 
قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده اس��ت. وقوع بحران کرونا 
در این میان نیز موجب افزایش چشمگیر انتظارات مشتریان 
از کسب و کارها شده است بنابراین هر کارآفرینی در شرایط 
کنونی وضعیت دش��واری برای راضی نگه داش��تن مشتریان 
خواهد داش��ت. اگر ش��ما در همین ابت��دای کار از مدیریت 
مشتریان تان ناامید شوید، برندتان برای مدت زمانی طوالنی 
در ب��ازار دوام نخواهد آورد. کارآفرینان باید در برابر انتظارات 
باالی مشتریان واکنش مناسب نشان دهند. در غیر این صورت 
شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی بازار کسب و کار نخواهند 

داشت.
خدمات مشتریان یکی از مهمترین بخش ها برای هر کسب 
و کاری است. شما بدون توجه به این حوزه امکان تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مش��تریان را نخواهید داش��ت بنابراین باید 
همیشه به دنبال ارائه بهترین خدمات به مشتریان تان باشید. 
اگر برند ش��ما پس از فروش یک محصول به مشتریان دیگر 
آنه��ا را به طور کلی فراموش کند، دیگر خبری از تکرار خرید 
نخواهد بود بنابراین ش��ما باید همیش��ه به فکر مشتریان تان 
باش��ید. یکی از راهکارهای مناسب در این میان برای تحقق 
هدف فوق اس��تفاده از خدمات سلف سرویس برای مشتریان 

است.
بدون تردید صحبت از خدمات س��لف س��رویس برای هر 
کارآفرینی عجیب به نظر می رس��د. این اصطالح بیش��تر در 
رابطه با رستوران ها یا فست فودهای بزرگ معنا پیدا می کند. 
نکته مهم در این میان توجه به مفهوم س��لف سرویس است. 
ای��ن عبارت به رفع نیاز هر فرد بدون کمک گرفتن از دیگران 
اش��اره دارد بنابراین شما در حوزه کس��ب و کار با راه اندازی 
بخش س��لف س��رویس در عمل نیاز ب��ه مراقبت م��داوم از 

مشتریان را کاهش خواهید داد. 
خدمات سلف سرویس به مشتریان مفهوم به نسبت تازه ای 
محسوب می شود. بنابراین اگر شما تا به حال مطلبی درباره آن 
مطالعه نکرده اید، اتفاق عجیبی نیفتاده است. هدف اصلی در 
این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات درباره خدمات سلف 
سرویس به مشتریان در کسب و کارهای مختلف است. این امر 
به شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان تان و راضی 

نگه داشتن آنها کمک زیادی خواهد کرد. 
آیا مشتریان از خدمات سلف سرویس استقبال می کنند؟

پیش از اینکه یک اس��تراتژی در عرصه کس��ب و کار اجرا 
ش��ود، باید نسبت به جذابیتش برای مخاطب هدف اطمینان 
حاص��ل کنیم. در غیر این صورت ب��ا وجود صرف هزینه های 
گزاف دیگر توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را نخواهیم 
داشت. بی تردید هر برند به دنبال برگشت سرمایه اش در حوزه 
کسب و کار است. بنابراین شما باید به دقت فراوانی به چنین 

تکنیک هایی توجه نمایید. 
مشتریان اغلب اوقات در زمینه خدمات جانبی تمایلی برای 
ارتب��اط نزدیک با برندها ندارند. این امر در مطالعه موسس��ه 
زندسک، به خوبی قابل مشاهده است. بر این اساس 69 درصد 
از مش��تریان پشتیبانی از طریق ایمیل یا ربات های چت را به 
تعامل مس��تقیم با برندها در زمین��ه خدمات جانبی ترجیح 
می دهند. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها دارد. اگر 
ش��ما به این نکته به خوبی توجه نمایید، شانس باالیی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهید داشت. 
وقتی یک اس��تراتژی در میان مش��تریان محبوبیت زیادی 
دارد، ش��ما به راحتی امکان تاثیرگذاری ب��ر روی آنها را پیدا 
می کنی��د بنابراین دیگر نیازی ب��رای پیگیری امور به صورت 
بسیار سخت و دشوار نخواهد بود. رضایت مشتریان از خدمات 
جانبی غیرمستقیم همیش��ه بستگی به کیفیت ارائه آنها نیز 
دارد. ش��ما با ارائه خدمات بی کیفیت هرگز رضایت مشتریان 
را جل��ب نخواهید کرد بنابراین بای��د در کنار ایجاد تحول در 
ش��یوه ارائه خدمات تان به فکر کیفیت آن نیز باشید. در غیر 
این صورت نتیجه فرآیند خدم��ات جانبی تان از همین حاال 

مشخص خواهد بود. 
الگوهای خدمات سلف سرویس به مشتریان

هر اس��تراتژی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
به خوبی اجرا شود. بدون تردید وقتی صحبت از خدمات سلف 
سرویس می شود، بس��یاری از کارآفرینان هیچ ایده ای درباره 
شیوه های اجرای آن ندارند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای 
موفقی��ت برندها در عمل دارد بنابراین ش��ما باید به بهترین 
ش��کل ممکن آن را اجرا نمایید. در غیر این صورت موجی از 

نارضایتی در میان مشتریان تان باقی خواهد ماند. 
ام��روزه با توس��عه فناوری های در دس��ترس برندها امکان 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور قابل مالحظه ای افزایش 
پیدا کرده اس��ت. ماموریت اصلی شما در این میان استفاده از 
فناوری های در دس��ترس تان برای بهبود کیفی هرچه بیشتر 
خدمات سلف سرویس به مش��تریان است. در ادامه برخی از 

مهمترین این خدمات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
پرتابل های ثبت سفارش

امروزه در بسیاری از حوزه های کاری دیگر نیازی به تماس 
تلفنی یا مراجعه حضوری از سوی مشتریان برای ثبت سفارش 
نیست. به عنوان مثال، اگر تا همین چند سال پیش برای رزرو 
یک میز در رس��تورانی بزرگ نیاز به حضور در آن رستوران از 
چند روز قبل بود، اکن��ون دیگر ماجرا به طور کامل متفاوت 
است. این امر موجب ساده سازی فرآیند تعامل میان مشتریان 
و برندها ش��ده است. ش��ما با ورود به یک سایت اینترنتی به 
سادگی امکان رزرو کردن صندلی دلخواه تان در رستوران های 

مختلف را خواهید داشت. 
اگر کس��ب و کار شما به موقع به دنبال استفاده از خدمات 
سلف سرویس در زمینه ثبت سفارش نباشد، باید نیروی کار 
بسیار زیادی برای پاسخگویی به مشتریان اختصاص دهد. این 
امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد 

داشت. اگر شما توانایی مدیریت کسب و کارتان به این صورت 
را ندارید، نباید انتظار موفقیت های گسترده را داشته باشید. 

پرتابل های ثبت س��فارش باید به خوبی طراحی شود. رابط 
کارب��ردی در هر پرتابل مهمترین بخش کار اس��ت. اگر این 
بخ��ش به خوبی طراحی نش��ود، تجربه کاربری افراد بس��یار 
سخت و طاقت فرسا خواهد شد. یکی از بهترین نمونه ها در این 
میان وضعیت اوبر است. این استارت آپ با حذف نیاز مشتریان 
برای تماس تلفنی و انتظار طوالنی به منظور پیداش��دن یک 
تاکسی س��طح انتظارات مشتریان را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش داده است بنابراین شما هم باید همین عملکرد را در 

زمینه تاثیرگذاری بر روی مشتریان مدنظر قرار دهید. 
هرچه حضور شما در زمینه ارائه خدمات جانبی به مشتریان 
کمتر محس��وس باشد، مش��تریان از ایده های شما استقبال 
بیش��تری خواهند ک��رد. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در پی دارد. 

ربات های چت
استفاده از ربات های چت به معنای پایان نیاز به پاسخگویی 
مجزا به سواالت تمام نشدنی مشتریان است. بسیاری از سواالت 
مشتریان نیاز به پاسخ های سریع و بسیار دقیق دارد. شاید در 
نگاه نخس��ت ربات های چت گزینه جذابی برای تعامل میان 
برندها و مشتریان شان نباشد، اما نسل جدید این ربات ها همه 
معادالت را تغییر داده است. نسل قبلی ربات های چت دارای 
یک حافظه تعریف شده از س��وی برنامه نویس ها بود. این امر 
پاسخ های از پیش تعیین شده ای برای پرسش های مشخصی 
را شامل می ش��د بنابراین اگر یک کاربر سوال دیگری مطرح 

می کرد، هیچ پاسخی وجود نداشت.
امروزه نسل جدید ربات های چت دیگر چنین ایرادهایی را 
ندارد. دلیل این امر بهره گیری از هوش مصنوعی در نس��خه 
جدید ربات های چت اس��ت. اگر شما هم نسبت به استفاده از 
ربات های چت برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تمایل دارید، 

باید هرچه زودتر این بخش را راه اندازی کنید. 
امروزه مشتریان در تعامل با ربات های چت مایل به دریافت 
پاس��خ های سریع هس��تند. بدون تردید این امر از توان عامل 
انسانی خارج است بنابراین هر برندی باید به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مشتریانش با استفاده از ربات های چت هوشمند باشد. 
هوش مصنوعی بسیاری از کارها را ساده کرده است بنابراین 
اگر ش��ما از مزایای این فناوری به خوبی اس��تفاده نکنید، به 

سادگی با دیگر برندها جایگزین خواهید شد. 
امروزه مشتریان هیچ فرصت دوباره ای به برندها برای جبران 
اشتباهات شان نمی دهند بنابراین شما فقط یک فرصت برای 
جلب نظر و تعامل مش��تریان دارید. اگر از فرصت موردنظر به 
خوبی استفاده نکنید، دیگر توانی برای رقابت و حتی جلب نظر 

مشتریان نخواهید داشت. 
ابزارهای اعالم قیمت و موجودی

ربات های چت ش��اید ابزارهای بسیار خوبی برای پاسخ به 
پرسش های مشتریان باشد، اما در زمینه نمایش داده های در 
لحظه کاربرد زیادی ندارد. مهمترین نکته در این میان تالش 
برای اس��تفاده از ابزارهایی س��اده تر به منظور نمایش آخرین 
اطالعات مانند قیمت محصوالت یا موجودی ش��ان است. این 
امر برای برنامه نویس های حرفه ای کار سختی نیست. به ویژه 

اگر قصد نمایش آن در سایت رسمی تان را داشته باشید. 
بسیاری از مشتریان برای اطالع از قیمت محصوالت تمایلی 
برای تماس با برندها ندارند بنابراین شما باید بهترین شرایط 
برای اطالع از قیمت را فراهم کنید. این امر از طریق ربات های 
چت نیازمند مراجعه مداوم مش��تریان به ربات ها خواهد بود 
بنابراین نمایش تابلویی زنده برای اعالم قیمت ها و موجودی 

محصوالت در سایت رسمی برند ایده بهتری خواهد بود. 
همانطور که مشاهده می کنید، ایده مورد بحث در این مقاله 
پیچیدگی زیادی ندارد. شما نیازی به استفاده از فناوری های 
پیچی��ده و تازه برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نخواهید 
داش��ت بنابراین نباید بی جهت کار را برای خودتان س��خت 
کنید. همکاری با یک برنامه نویس یا یادگیری نگارش کدهای 
موردنظر به طور آنالین برای پیشبرد هدف تان در این بخش 

کافی خواهد بود. 
پرتابل های گردآوری داده

شما برای شخصی سازی پیشنهادات تان به مشتریان نیازمند 
گردآوری برخی از داده های مهم هستید. به عنوان مثال، اینکه 
هر کاربر در س��ایت فروش برندتان چه محصوالتی را بیشتر 
مش��اهده می کند، نقش مهمی در شخصی سازی پیشنهادات 
خواهد داش��ت بنابراین شما باید همیشه این نکته را مدنظر 
قرار دهید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان پیدا نخواهید کرد. 
ام��روزه پرتابلهای بس��یار زیادی در دس��تری برندها برای 
گ��ردآوری اطالع��ات مهم درباره مش��تریان اس��ت. این امر 
مشکالت بسیار زیادی برای برندها به منظور انتخاب گزینه به 
درد بخور ایجاد نمی کند بنابراین شما باید براساس سطح نیاز 
کسب و کارتان اقدام به استفاده از یکی از این ابزارها نمایید. 

گ��ردآوری اطالعات درباره مش��تریان همیش��ه به معنای 
ارائ��ه خدمات جانبی به آنها حتی بدون نیاز به طرح مس��ئله 
از سوی ش��ان اس��ت. این امر باالترین ح��د از تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان محسوب می ش��ود بنابراین شما هرگز نباید 

تاثیرگذاری این امر را دست کم بگیرید. 
مزایای خدمات سلف سرویس به مشتریان

خدمات س��لف س��رویس به مش��تریان تنوع زیادی دارد، 
ام��ا اگر با مزایای آن در عمل آش��نا نش��ویم، شانس��ی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نخواهیم داش��ت. بسیاری از 
برندها برای جلب نظر مشتریان به خدمات شان از شیوه های 
بسیار عجیب و پرهزینه ای استفاده می کنند. نکته مهم در این 
میان صرفه جویی در هزینه های کسب و کار است. در غیر این 
صورت ش��ما بودجه الزم برای اختصاص در سایر بخش ها را 

نخواهید داشت. 
بسیاری از برندها به دلیل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان به صورت درست از رقبای شان عقب می مانند. اگر 
ش��ما به دنبال اس��تفاده از الگوی خدمات سلف سرویس به 
مش��تریان هستید، باید برخی از مزایای آن را نیز مدنظر قرار 
دهید. در ادامه برخی از مهمترین مزایای این استراتژی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
کاهش نیاز به نیروی انسانی

بخش های خدمات مش��تریان و پشتیبانی همیشه نیاز به 
کارش��ناس های زیادی دارد. این امر بار مالی قابل مالحظه ای 
برای برندها به همراه دارد بنابراین اگر ش��ما امکان استفاده از 
یک اس��تراتژی متفاوت به منظور ساماندهی نیازهای تان در 
این بخش را داشته باشید، فعالیت تان بسیار ساده و همچنین 
کم هزینه تر خواهد بود. با این حساب بدون هرگونه تردیدی به 
س��راغ استفاده از شیوه های مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان به بهترین ش��کل ممکن بروید. یکی از شیوه های 
مناسب در این میان همین استراتژی خدمات سلف سرویس 

است. 
صرفه جویی در هزینه ها

اگر ش��ما تجربه مدیریت کسب و کارها را داشته باشید، به 
خوب��ی با هزینه های باالی این بخش آش��نایی دارید. این امر 
برای بس��یاری از برندها به معنای ناتوان��ی برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان در صورت عدم صرفه جویی در هزینه های 
مختلف است. یکی از بخش های مهم صرف هزینه برای کسب 
و کارهای بخش خدمات جانبی اس��ت. همانطور که گفتیم، 
استخدام دامنه وسیعی از کارمندان برای پاسخگویی مناسب 
به مشتریان همیش��ه سخت و دشوار است بنابراین شما باید 

همیشه راهکارهای ساده تر را نیز مدنظر قرار دهید.
راهکار خدمات س��لف س��رویس به مش��تریان هزینه های 
برند ش��ما را تا حد زیادی کاهش می دهد. این امر به معنای 
امکان تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مشتریان بدون نیاز به 
اعمال تغییرات عجیب و غریب در وضعیت برند است. امروزه 
اغلب مش��تریان با فن��اوری هوش مصنوعی آش��نایی دارند. 
همچنین استقبال مناسبی از کاربردهای آن در زمینه کسب 
و کار می کنند بنابراین هیچ مش��کلی پیش روی ش��ما برای 

صرفه جویی در هزینه های تان با این امر نخواهد بود. 
افزایش کیفیت خدمات

کیفیت پاسخگویی به مش��تریان همیشه عامل مهمی در 
تعیین سرنوش��ت برند محس��وب می ش��ود. اگر شما توانایی 
ارائه پاسخ های مناسب و سریع به مشتریان را نداشته باشید، 
همیشه برندی دیگر این کار را برای آنها خواهد کرد بنابراین 

باید به بهترین شکل ممکن این کار را ساماندهی کنید. 
خدمات س��لف سرویس به مش��تریان از نظر کیفی برتری 
بسیار زیادی نسبت به شیوه های سنتی دارد. این امر در زمینه 
کیفیت خدمات به بهترین ش��کل ممکن مشهور است. بدون 
تردی��د هیچ کس تمایلی برای دریافت پاس��خ های نامرتبط با 
بسیار دیگر در زمینه کسب و کار ندارد. اگر شما مایل به خرید 
یک محصول هس��تید، این امر را در کوتاه ترین زمان ممکن 
انجام خواهید داد. شاید در این میان هرگز منتظر پاسخ های 
دیر برندهای گوناگون هم نشوید بنابراین شما باید با استفاده 
از خدمات مشتریان به طور سلف سرویس کیفیت پاسخ ها و 

تعامل تان با مشتریان را افزایش دهید. 
رقابت بهتر با دیگر برندها

ش��ما در صورت اس��تفاده از خدمات س��لف س��رویس به 
مشتریان یک مزیت رقابتی بزرگ در مقایسه با دیگر کسب و 
کارها خواهید داشت. این امر حتی موجب افزایش سودتان در 
همان ماه های اولیه نیز می شود بنابراین اگر رقبای تان هنوز به 
فکر استفاده از این استراتژی نیفتاده اند، شما باید ابتکار عمل 
را در دس��ت بگیرید. این امر امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی 

مشتریان را به همراه خواهد داشت. 
رقابت با دیگر برندها همیشه کار ساده ای نیست. بسیاری از 
برندها برای رقابت مناسب با دیگر کسب و کارها نیاز به صرف 
هزینه های گزاف دارند. مزیت اصلی استراتژی خدمات سلف 
سرویس به مش��تریان امکان رقابت با دیگر برندها بدون نیاز 
به صرف هزینه های گزاف اس��ت بنابراین شما باید به بهترین 

شکل ممکن این امر را مدنظر قرار دهید. 
امروزه بسیاری از برندها برای رقابت با هم به سوی استفاده 
از استراتژی های تازه می روند. این امر اهمیت بسیار زیادی از 
نظر تحول دنیای کسب و کار دارد. رونمایی از استراتژی های 
تازه در این میان دیگر امری عادی محس��وب می ش��ود. نکته 
مهم در این بین استفاده س��ریع از استراتژی های برتر است. 
اس��تراتژی خدمات س��لف سرویس به مش��تریان یکی از آن 
اس��تراتژی های تازه و کاربردی است بنابراین شما باید هرچه 
س��ریع تر نس��بت به اس��تفاده از آن اقدام نمایید در غیر این 

صورت به شدت از رقبای تان عقب خواهید ماند. 
com.learn.g2 :منبع

آشناییباخدماتسلفسرویسبهمشتریاندرعرصهکسبوکار اصول تبدیل مخاطب به مشتری در اینستاگرام 

به قلم: کیم والش 
کارآفرین و مشاور کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

این امر یک واقعیت اس��ت که حتی در اختیار داشتن دنبال کنندگان زیاد، به معنای فروش باال نیست. 
دلیل این امر هم به این خاطر است که میان مشتری و مخاطب تفاوت چشمگیری وجود دارد. به صورت 
کلی مخاطب فردی اس��ت که تنها بازدیدکننده محسوب ش��ده و قصدی برای خرید ندارد. در این رابطه 
ممکن اس��ت حتی قصد جدی داش��ته باش��د ولی موانعی باعث عدم اقدام جدی شود. تحت این شرایط 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که اگر منتظر باش��ید که مشتری خود ایجاد شود، 
بدون شک نرخ رشد بسیار محدودی را تجربه خواهید کرد. درواقع شما باید تالش کنید که مخاطب را به 
مشتری تبدیل نمایید. در این رابطه اگر نسبت به مهمترین اقداماتی که باید انجام شود، اطالعی نداشته 
باش��ید همواره این احتم��ال وجود دارد که زمان و بودجه خود را ص��رف اقداماتی کنید که باالترین حد 
نتایج را به همراه ندارد. به همین خاطر در این مقاله مواردی را بررس��ی خواهیم کرد که مهمترین اصول 

تبدیل مخاطب به مشتری محسوب می شوند. 
1-حداقل یک ارزش را در قسمت بیو ذکر نمایید 

چه دلیلی وجود دارد که مخاطب خواهان باش��د که از محصوالت ش��ما استفاده کند؟ این نکته باید در 
قسمت بیو به خوبی ذکر شود. درواقع این بخش، نخستین موردی است که مخاطب با آن مواجه خواهد 
ش��د. تحت این ش��رایط به هر میزان که متن شما قدرت گیرایی باالتری را داشته باشد، طبیعی است که 
ش��انس موفقیت شما نیز بیش��تر خواهد بود. در این راستا توصیه می شود که به شناخت خوبی از جامعه 
هدف خود دس��ت پیدا کنید تا در ارزش گذاری، موفق تر باش��ید. برای مثال در چند س��ال اخیر توجه به 
مس��ئله محیط زیس��ت بسیار زیاد شده اس��ت. به همین خاطر انتخاب آن می تواند یک اقدام هوشمندانه 

باشد. 
2-تولید محتوای ارزشمند داشته باشید 

امروزه ش��اهد فعالیت بس��یاری از افراد و برندها در ش��بکه اجتماعی اینستاگرام هس��تیم، با این حال 
آی��ا تاکن��ون به این موضوع فکر کرده اید که چند درصد از آنها به صورت درس��ت و اصولی در این زمینه 
فعالیت می کنند؟ در این راستا آمارها فاجعه بار بوده و این مسئله بیانگر آن است که تولید محتوا به شیوه 
درس��ت انجام نمی شود. درواقع کپی برداری از اقدامات سایرین و توجه به موارد فرعی، از جمله رایج ترین 
اش��تباهات اس��ت. این امر در حالی است که شما باید اولویت بندی درستی را داشته باشید. در این زمینه 
یکی از توصیه های مهم این است که خود را به جای مخاطب قرار دهید. تحت این شرایط چه توقعات و 
نیازهایی را خواهید داشت؟ با تمرکز به فهرستی که به دست خواهید آورد، می توانید عملکرد بسیار خوبی 
را داش��ته باش��ید. در این زمینه بهتر اس��ت که به ترکیبی از موارد ارزشمند و جذابیت بصری دست پیدا 
کنید. درواقع اگر نمایش محصول با تصاویر بی کیفیت انجام ش��ود، بدون ش��ک تاثیر آن بسیار کم خواهد 
شد. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که امروزه تولید محتوا، مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی 

بوده و به همین خاطر هم نباید از اختصاص بودجه مناسب برای آن، واهمه داشته باشید. 
3-نگاهی متفاوت به تبلیغات داشته باشید 

در زمینه تبلیغات، سیاست اکثر برندها این است که ایده های خود را به اجرا بگذارند. این امر در حالی 
است که شما قصد تحت تاثیر قرار دادن جامعه هدف خود را دارید. به همین خاطر نیز ضروری است تا از 
زاویه دید آنها به یک تبلیغ نگاه کنید. عدم توجه به این نکته باعث شده است تا امروزه بیشتر تبلیغات، با 
باالترین حد نتایج همراه نباشد. هنگامی که موارد مهم و موردنیاز را به خوبی شناسایی کنید، تنها کافی 
اس��ت تا تنوع خوبی را در تبلیغات خود داش��ته باشید. تحت این شرایط موفقیت شما حتمی خواهد بود. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که برای تبلیغات صرفا به محصول و خدمات 
خود توجه نکنید. درواقع بسیاری از پتانسیل های دیگر وجود دارد که می تواند برای مخاطب جذاب باشد. 

4-با مخاطبان خود صحبت نمایید 
از دیگر اقداماتی که در زمینه مشتری س��ازی بس��یار مهم است، این است که در تالش برای ایجاد یک 
ارتباط با مخاطبان خود باشید. در این زمینه همواره از آنها نظرسنجی نمایید و سعی کنید تا موانع خرید 
را شناسایی و رفع نمایید. این امر بدون شک زمانبر بوده و به همین خاطر نیز توصیه می شود که ادمینی 
برای صفحات خود داش��ته باش��ید. در این زمینه س��عی کنید که به صورت مداوم، اطالعات هر مخاطب 
را ذخیره نمایید. این امر کمک خواهد کرد تا در نهایت با جامعه آماری بس��یار مفیدی مواجه باش��ید. به 

صورت کلی شما باید در تالش برای ایجاد ارتباط موثر باشید. 
5-اعتمادسازی را جدی بگیرید 

بدون اعتماد هیچ گونه خریدی انجام نخواهد شد. این مسئله خصوصا در بستر اینترنت، به مراتب مهمتر 
اس��ت. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا اقدامات متنوعی را برای افزایش اعتمادها انجام دهید. این نکته 
را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که افراد تمایل دارند تا از افرادی خرید نمایند که به آنها اعتماد داشته 
و تمایل الزم وجود دارد. درواقع در کنار قابل اعتمادبودن، الزم است تا برندی دوست داشتنی هم باشید. 
در نهایت با رعایت این پنج اصل، ش��ما ش��انس باالیی برای کسب مشتری های بیشتر از بین مخاطبان 
خود خواهید داش��ت، با این حال این نکته را نیز به خاطر داش��ته باش��ید که حتی در بهترین حالت نیز 
ش��ما نمی توانید انتظارات غیرواقعی داش��ته باشید. درواقع هیچ گاه نمی توان حتی نیمی از مخاطبان را به 

مشتری تبدیل کرد. 
entrepreneur.com :منبع
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