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یادداشت
سخنی با
رئیسجمهور هشتم
حسین سالحورزی
نایب رئیس اتاق ایران
سیدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور
منتخ��ب ملت در دولت س��یزدهم
الج��رم بی��ش از ه��ر موضوعی در
طول چهار س��ال آینده با مس��ئله
اقتصاد سروکار خواهد داشت .یکی
از مهمترین مشکالت اقتصاد ایران
در ط��ول دهههای گذش��ته تفاوت
نگ��رش فع��االن اقتص��ادی بخش
خصوصی و دولتم��ردان به مفاهیم
و مس��ائل اساس��ی نظام اقتصادی
است .در این چند سطر کوشیدهام
به طور مختصر و مفید تصویری از
نگرش فع��االن بخش خصوصی به
این مفاهیم و مس��ائل ارائه کنم ،با
این امید که این طرح نظر مقدمهای
برای گفتوگوی مولد میان دولت و
بخش خصوصی در راس��تای رونق
تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.
تورم :فع��االن بخش خصوصی و
دولتمردان در این نکته متفقالقولند
که تورم بالی معیشت ملت و مانع
تقویت تولید اس��ت ،ام��ا برخالف
عموم دولتمردان که تورم را ناش��ی
از گرانفروش��ی فع��االن اقتصادی
میدانند؛ ما معتقدی��م عمدهترین
عامل تورم ،افزون بودن خرج دولت
نسبت به دخل اوس��ت .برای مهار
ت��ورم ،انضباط مالی را بر امور دولت
حاک��م بفرمایی��د .نظام
بانکی :اهل سیاست برای2 ...

آنکتاد از رشد  10تا 15درصدی سرمایهگذاری خارجی در سال  2021خبر داد

شوک کرونا
به جریان سرمایه

بورس اولین روز تیرماه را
با رشد  18هزار واحدی آغاز کرد

شروع داغ بورس
در اولین روز تابستان

فرصت امروز :به گقته آنکتاد ،بحران کرونا ،حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال  ۲۰۲۰را حدود ۳۵درصد
کاهش داده که عمدتا ب ه دنبال افت سرمایهگذاری خارجی در اقتصادهای پیشرفته جهان اتفاق افتاده است .این افت
 35درصدی س��رمایهگذاری خارجی در حالی اس��ت که منطقه آسیای شرقی بزرگترین میزبان سرمایههای خارجی
در س��ال گذشته میالدی بوده اس��ت؛ بهطوریکه نیمی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال  2020متعلق به
این منطقه و مشخصا دو کشور چین و هند است .آنکتاد همچنین چشمانداز سال  ۲۰۲۱را مثبت اما کماکان توأم...
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وام  7میلیونی به دارندگان سهام عدالت و یارانهبگیران داده میشود

جزییات تسهیالت کارت رفاهی
3

بوکار
مدیریت و کس 
راهنمای طراحی تقویم محتوایی

بازاریابی در شبکههای اجتماعی با تقویم محتوایی

امروزه بخش مهمی از فعالیتهای بازاریابی بس��تگی به حضور مناس��ب در ش��بکههای اجتماعی دارد .اگر
یک برند در این میان ایدهای به غیر از حضور در ش��بکههای اجتماعی برای تعامل با مش��تریانش داشته باشد،
به احتمال زیاد پس از مدت زمانی کوتاه با شکس��ت مواجه خواهد ش��د .درس��ت به همین خاطر بازاریابی در
ش��بکههای اجتماعی برای هر برندی مهم محس��وب میش��ود .نکته مهم در این میان ضرورت تولید محتوای
باکیفیت در بلندمدت اس��ت .بدون تردید هیچکس برندی که فقط چند ماه در س��ال فعالیت بازاریابی خوبی
دارد ،مورد توجه قرار نمیدهد .مسئله تولید محتوا به طور مداوم برای هر برندی چالشآفرین است .بسیاری از
برندها هیچ برنامهای برای این موضوع ندارند .درست به همین خاطر تعدد برندهای کلیشهای روز به روز در...
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چه کسانی تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی را تشکیل میدهند؟

گمانهزنی درباره تیم اقتصادی دولت سیزدهم

فرص��ت امروز :پرونده س��يزدهمين دوره انتخابات رياس��تجمهوري
باالخره با انتخاب س��يدابراهيم رئيسي بسته ش��د و با اینکه او در اولین
نشست خبری خود به عنوان رئیسجمهور هشتم از رسانهها خواست تا
درباره کابینهاش گمانهزنی نکنند ،اما گمانهزنی درباره اعضای کابینه او و
به ویژه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به یکی از بحثهای کلیدی رسانهها
در این روزها بدل شده است .رئیسی در این نشست خبری نوید تشکیل
کابین��ه فراجناحی داد و به گروههای حامیاش تذک��ر داد که او خود را
فقط در قبال مردم مسئول میداند .او همچنین گفت به زودی سامانهای
راهاندازی میکند تا مردم پیشنهادات خود را برای مسئولیتهای مختلف
ارائه دهند .از البهالی صحبتهای رئیسی در این نشست میتوان دریافت
که او تیم دیپلماس��ی دولت را تغییر خواهد داد .رئیسی روز دوشنبه در
پاسخ به سوالی درباره مذاکرهکنندگان هستهای ایران گفت که آنها به او
گزارش دادهاند و گروه سیاست خارجیاش این گزارش را بررسی میکند.
این پاسخ را میتوان اینگونه تعبیر کرد که او تیم سیاست خارجی خود
را تش��کیل داده ،ام��ا جزییات زیادی درباره آن وج��ود ندارد .با این حال
احتماال علی باقری ،معاون بینالملل قوه قضائیه در این تیم نقش پررنگی
داشته باشد .هرچند زمزمههایی درباره احتمال استفاده از سعید جلیلی به

عنوان وزیر خارجه هم مطرح است .درباره حسین امیر عبداللهیان ،معاون
پیش��ین وزارت خارجه و معاون کنونی محمدباقر قالیباف نیز بحثهایی
شنیده میشود ،با این حال احتمال آن اندک به نظر میرسد .اما موضوع
مهم ،تیم اقتصادی دولت س��یزدهم اس��ت .در این ب��اره هم مطالبی در
رس��انهها مطرح شده و گفته میشود کلیدیترین عضو اقتصادی کابینه
رئیسی و در واقع رهبر تیم اقتصادی او ،فرهاد رهبر خواهد بود .به طوری
که نام رهبر برای ریاس��ت سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی ،وزارت
جهاد کش��اورزی ،وزارت نفت ،وزارت اقتصاد و حتی به عنوان معاون اول
نیز مطرح اس��ت .فرهاد رهبر دارای دکترای اقتصاد از دانش��گاه تهران
است و به مدت پنج س��ال در دولت هاشمی رفسنجانی ،مدیرکل مرکز
بررس��یهای استراتژیک نهاد ریاس��تجمهوری بود .همچنین در دولت
هفتم معاون اقتصادی وزارت اطالعات شد و البته در دولت احمدینژاد،
ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی را برعهده داشت و سپس به مدت
ش��ش سال به دانش��گاه تهران رفت .نهایتا در سال  ۹۳با حکمی از علی
طیبنیا ،وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان عضو و نایب رئیس شورای
راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد .او در چند سال گذشته مشاور
اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی بوده و در کابینه

نتایج انتخابات ش��ورای شهر شش��م تهران شامگاه دوشنبه اعالم شد
و کرس��یهای سبز پارلمان ش��هری پایتخت برای چهار سال به لیست
«شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی» سپرده شد؛ لیستی که ترکیبی
از چهرههای شناخته شده و ناشناخته است .رئیس ستاد انتخابات استان
تهران دوشنبه شب اسامی و آرای اعضای منتخب شورای شهر تهران را
اعالم کرد که براس��اس آن« ،مهدی چمران» ب��ا  ۴۷۶۲۸۲رأی« ،پرویز
سروری»  ۳۶۲۹۲۰رأی« ،نرجس سلیمانی» با  ۳۵۶۷۰۹رأی« ،حبیب
کاش��انی» با  ۳۲۶۱۳۲رأی« ،محمد آخوندی» با  ۳۲۵۸۵۷رأی« ،ناصر
امان��ی» با  ۳۱۴۷۰۷رأی« ،مهدی پیرهادی» با  ۳۱۲۸۱۵رأی« ،مهدی
بابائی» با  ۳۰۹۵۶۹رأی« ،سیدجعفر تشکری هاشمی» با  ۲۹۹۷۴۶رأی،
«س��ید احمد علوی» با  ۲۹۷۱۶۸رأی« ،مه��دی اقراریان» با ۲۹۶۹۴۰
رأی« ،مهدی عباسی» با  ۲۹۶۴۶۳رأی«،علیرضا نادعلی شهرستانکی» با
 ۲۹۴۷۲۶رأی« ،احمد صادقی» با  ۲۹۱۴۷۴رأی« ،سیدمحمد آقامیری»
ب��ا کد  ۱۵۶۵و با  ۲۸۸۴۳۳رأی« ،میثم مظفر» با  ۲۸۷۷۸۵رأی« ،زهرا
شمس احسان» با  ۲۷۹۸۷۰رأی« ،نرگس معدنیپور» با  ۲۷۶۱۲۶رأی،
«علیاصغ��ر قائمی» با  ۲۷۴۰۰۴رأی« ،س��وده نجفی» با  ۲۶۵۶۰۷رأی
و «جعفر بندی ش��ربیانی» با  ۲۵۵۸۵۴رأی ،اعضای شورای شهر ششم
تهران را تش��کیل میدهند .ایسنا در گزارشی به معرفی سوابق اجرایی و
تحصیالت ساکنان جدید خیابان بهشت پرداخته است.
* مهدی چمران :نامآش��ناترین عضو ش��ورای شهر تهران که با احتساب
دوره شش��م باید گفت چهار دور نماینده مردم در ش��ورای شهر بوده است،
او برادر شهید چمران ،متولد  ۱۳۲۰و فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد
معماری از دانش��گاه تهران است .در کارنامه او ریاست دورههای دوم ،سوم و
چهارم ش��ورای شهر تهران ،ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران،
دبیر شورای عالی دفاع ملی ،ریاست بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
و ریاست بنیاد فرهنگی شهید چمران دیده میشود.
* پرویز س��روری :متولد  ۱۳۳۷در همدان است و بررسی سوابقش نشان
میدهد فارغالتحصیل کارشناس��ی ارش��د مدیریت امور دفاعی بوده اس��ت.

همچنین نماینده مردم شهر تهران در هفتمین و هشتمین دوره مجلس ،عضو
چهارمین دوره شورای شهر تهران ،ریاست کمیته امنیت داخلی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس هشتم ،ریاست کمیته ویژه مجلس
در بررسی حوادث پس از انتخابات سال  ۱۳۸۸و ...جزو سوابق وی است.
* نرجس سلیمانی :فرزند حاج قاسم سلیمانی است و در سوابق وی اشاره
شده که او پژوهشگر و فعال اجتماعی است.
* حبیب کاش��انی ۵۶ :س��اله و دکترای حقوق بینالمل��ل دارد .مدرس
دانشگاه است و از مهمترین سوابقش عضویت در شورای اسالمی شهر تهران
در دورههای دوم ،سوم و چهارم ،معاونت اجرایی و اداری شورای اسالمی شهر
تهران در دورههای دوم و س��وم ،خزان هدار و نایب رئیس��ی کمیسیون بودجه
ش��ورای اسالمی شهر تهران در دوره چهارم ،مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس،
مدیریت تیم ملی فوتبال المپیک ،عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال
و عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون کوهنوردی است.
* محم��د آخون��دی ۴۳ :س��اله و دارای م��درک دکت��رای تخصص��ی
جامعهشناسی است .در سوابق او آمده که عضو موظف هیأت مدیره و معاون
مالی و منابع انس��انی بنیاد احس��ان س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،
مدیرکل امور بینالملل و روابط عمومی و س��خنگوی سازمان تربیت بدنی،
صاح��ب امتیاز و مدیر مس��ئول روزنام��ه وطن امروز و عض��و هیأت مدیره
باشگاههای پرسپولیس و سایپا است.
* ناصر امانی ۶۱ :سال دارد و دارای مدرک حوزوی سطح  2حوزه علمیه
قم و مدرک کارشناسی ارشد فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین (دافوس)
اس��ت .از معاونان قالیباف شهردار اسبق تهران است و از سوابق وی ،معاونت
نیروی انسانی نیروی زمینی سپاه پاس��داران ،معاونت نیروی انسانی نیروی
انتظام��ی ،قائم مقام معاونت مالی و اداری ش��هرداری تهران ،معاونت منابع
انس��انی ش��هرداری تهران ،معاونت برنامهریزی توسعه شهری و امور شورای
شهرداری تهران عنوان شده است.
* مهدی پیرهادی ۴۲ :سال دارد و دارای مدرک دکترای روابط بینالملل
از دانشگاه عالمه طباطبائی است .از مهمترین سوابق او میتوان به مدیرکل

انتخاباتی رئیس��ی هم حضور داش��ت که این روابط ،احتم��ال ورود او را
به کابینه دولت جدید بیش��تر میکند .به گزارش فرارو ،برای سکانداری
وزارت اقتصاد نیز از ش��مسالدین حس��ینی و احمد امیرآبادی به عنوان
مهمترین گزینههای این وزارتخانه نام برده میشود .شمسالدین حسینی
دارای مدرک دکترای اقتصاد در بخش عمومی و بینالملل از واحد علوم
و تحقیقات دانشگاه آزاد است .او در دولت نهم و دهم ،وزیر اقتصاد بوده
و هماکن��ون در یازدهمین دوره مجلس نیز نماینده اس��تان مازندران در
حوزه انتخابیه تنکابن ،رامسر و عباسآباد است .وی در حال حاضر ریاست
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل
 ۴۴قانون اساسی مجلس را برعهده دارد .احمد امیرآبادی فراهانی نیز دبیر
هیأت رئیسه مجلس دهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس از حوزه انتخابیه قم اس��ت .او عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی
ش��هر قم در دوره سوم ش��وراها هم بود و مجددا در انتخابات دوره دهم
مجلس که در هفتم اس��فندماه  ۹۴برگزار ش��د ،به عنوان نماینده اول از
شهر قم به مجلس رفت .سیدرضا فاطمی امین با سابقه اجرایی در صنایع
مختلف ،از گزینههای جدی س��کانداری وزارت صمت است؛ البته نام او
برای وزارت اقتصاد و س��ازمان برنامه و بودجه هم پیش��نهاد شده است.

این مدیر باسابقه صنعتی در کارنامه خود عضویت در هیأت عامل ایدرو،
مجری طرح نوس��ازی خودروهای فرسوده ،مشاور رئیس جمهور ،مشاور
وزیر صمت و مشاور قائم مقام آستان قدس رضوی را دارد .همچنین نام
مهرداد بذرپاش با کارنامه مدیرعاملی سایپا و رئیس فعلی دیوان محاسبات
نیز برای این سمت مطرح شده است .نام رستم قاسمی هم یکی از اسامی
پرتکرار در لیست پیش��نهادی دولت سیزدهم به عنوان وزیر نفت است.
او در دولت احمدینژاد به مدت دو س��ال وزیر نف��ت بود ،دارای مدرک
کارشناس��ی ارشد مهندس��ی عمران آموزش راه دور از دانشگاه صنعتی
امیرکبیر است و فعالیت نظامی خود را از سال  ۱۳۶۰در سپاه پاسداران
آغ��از کرد که در طول جنگ ایران و ع��راق ،از اعضای این نهاد بود .او از
س��ال  ۱۳۸۶به مدت چهار سال فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا
را برعهده داشت.
احتمال حضور س��عید محمد در کابینه س��یزدهم هم جدی اس��ت.
فرمانده پیش��ین ق��رارگاه خاتماالنبیا پس از کنارهگی��ری از نامزدی در
انتخابات ریاس��ت جمهوری به جمع حامیان اصلی رئیسی پیوست و به
شهرهای مختلف رفت و تبلیغات گستردهای کرد .از وزارت نیرو و نفت به
عنوان مقصد احتمالی او نام برده میشود ،اما یکی دیگر از نامهای پرتکرار

در کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم ،سیدپرویز فتاح است .نام او به عنوان
وزیر پیش��نهادی نیرو و راه و شهرسازی در فضای مجازی آمده است .او
هماکنون رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی است و همچنین به
عن��وان یکی از اعضای هیأت امنا در کمیت��ه امداد امام خمینی فعالیت
میکند .فتاح دارای کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
و کارشناس��ی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
فعالیت سیاسی فتاح از جهاد سازندگی در آذربایجان غربی شروع شد و
در س��ال  ۱۳۵۹در سپاه پاسداران فعالیت داشت .نام علی نیکزاد هم به
عنوان معاون اول و یا وزیر مسکن و شهرسازی مطرح است .نیکزاد رئیس
س��تاد رئیسی بود و در دولت احمدینژاد هم وزیر مسکن بود .حجتاهلل
عبدالملکی نیز در فضای مجازی به عنوان ریاست دبیرخانه مناطق ویژه
اقتصادی ،بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد
شده است؛ او دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان را دارد و از سال ۱۳۹۴
تاکنون دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما است .همچنین به مدت
ش��ش سال معاون رئیس دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام
صادق علیهالس�لام از س��ال  ۱۳۹۰بود و در بازه زمانی  ۱۳۸۵تا ۱۳۸۸
سمت مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشته است.

فرهنگی قوه قضائیه ،معاون شهرداری منطقه  ٣تهران ،ریاست هیأت مدیره
گروه شرکتهای تعاونی کارکنان شهرداری تهران و مسئولیت قرارگاه مسجد
محوری اشاره کرد.
* مهدی بابایی ۴۱ :ساله و دانشجوی مقطع دکترای مدیریت تکنولوژی
است .از سوابق او میتوان به مسئولیت سازمان بسیج شهرداری تهران ،مشاور
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس و مدیریت عامل شرکت عرف ایران،
معاونت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه  ۱۳و ...اشاره کرد .او
همچنین مولف کتاب کارآفرینی سازمانی با رویکرد برنامهریزی آموزشی است
و در سال  ۱۳۸۶به عنوان کارمند نمونه شهرداری تهران و در سال  ۱۳۹۰به
عنوان شهردار ناحیه نمونه انتخاب شد.
* سیدجعفر تشکری هاشمی :متولد  ،۱۳۴۱دانشجوی دکترای مدیریت
صنعتی در دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد علوم و تحقیقات اس��ت .از معاونان
قالیباف ش��هردار اس��بق تهران بوده و در کارنام��ه وی ،عضو هیأت تطبیق
مصوبات دولت در مجلس ،معاون اسبق توسعه منابع انسانی شهرداری تهران،
معاون اس��بق حمل و نقل و ترافیک و مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری
تهران ،جانش��ین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و جانشین ستاد سپاه
هشتم ثامناالئمه (ع) دیده میشود.
* س��یداحمد علوی ۴۲ :س��ال دارد و تحصیالت خود را تا مقطع دکترا
ادامه داده اس��ت .از مهمترین سوابقش میتوان به مدیرعاملی شرکت نوین
عرف ،قائم مقامی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و معاونت
برنامهریزی و توسعه اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران اشاره
کرد.
* مهدی اقراریان ۴۲ :س��اله و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی
است .در س��وابق اقراریان ،معاون فرهنگی ،دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی
اس��تان ته��ران و واحد تهران مرک��ز ،رئیس دبیرخانه مرک��زی رویداد ملی
کرس��یهای آزاداندیشی دانشگاه آزاد اس�لامی ،معاون فرهنگی نمایندگی
آستان قدس رضوی استان تهران و ...دیده میشود.
* مهدی عباس��ی :عضو دیگر ش��ورای شهر ششم است که  ۳۸سال دارد

و دانش��جوی دکترای مدیریت دولتی است .در سوابق او رئیس مرکز عمران
و امالک دانش��گاه آزاد اسالمی ،شهردار منطقه  ۱۷تهران ،قائم مقام شهردار
منطق��ه  ۳تهران ،رئیس دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش ش��هرداری تهران
(مدیرکل) ،عضو کمیته عالی درآمد و کمیته دیون ش��هرداری تهران ،عضو
کمیته انتصابات معاونت اجتماعی شهرداری تهران و ...دیده میشود.
* علیرضا نادعلی شهرس��تانکی ۴۶ :ساله است و در سوابقش میتوان به
دستیاری رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور در حوزه ارتباطات فرهنگی
انقالب اس�لامی ،مدیرکلی حوزه ریاس��ت این سازمان ،دس��تیار محتوایی
و راهب��ردی قرارگاه فرهنگی بقیهاهلل (عج) ،دبیر ش��ورای هماهنگی قرب و
معاونت هماهنگکننده سازمان بسیج شهرداری تهران اشاره کرد.
* احمد صادقی :عضو دیگر ش��ورای شش��م اس��ت که  ۵۰س��ال س��ن
دارد و دارای کارشناس��ی ارش��د حقوق قضایی و گواهینامه معادل دکترای
تخصصی حرفهای مدیریت بحران اس��ت .او رئیس کمیته مدیریت ش��هری
و امور شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،جانشین شهردار
تهران در ستاد مدیریت بحران و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران ،قائم مقام سازمان
جوانان ،قائم مقام سازمان داوطلبان و معاونت امور استانهای جمعیت هالل
احمر را در کارنامه خود دارد.
* سیدمحمد آقامیری ۴۶ :ساله و دارای مدرک تحصیلی حوزوی ،سطح
عالی و خارج فقه و اصول است که در حال حاضر دانشجوی دکترای مهندسی
عمران (گرایش زلزله) و کارشناسی ارشد علوم سیاسی است .بررسی سوابقش
نشان میدهد که در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت متعددی داشته است.
* میثم مظفر ۴۰ :س��اله و دارای مدرک دکترای سیاس��تگذاری دولتی
و خط مش��ی عمومی از دانش��گاه علم و صنعت اس��ت .در سوابق او معاونت
س��ابق طرح و برنامه و رئیس مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی مجمع
تشخیص ،مدیرعاملی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و
عضو هیأت مدیره ش��رکت واحد اتوبوس��رانی ،قائم مقام شهردار منطقه ۱۷
تهران و ...مشاهده میشود.

* زه��را ش��مس احس��ان :دیگر بان��وی شوراس��ت که  ۴۰س��ال دارد و
مدرک دانش��گاهی او کارشناسی ارش��د مطالعات زنان و دانشجوی دکترای
جامعهشناسی فرهنگی اس��ت .از مهمترین سوابق او ،مدیر بانوان شهرداری
منطقه  ،۴مدیر اداره آس��یبهای اجتماعی اداره کل امور بانوان ،مدیر اداره
مشارکت و امور اجتماعی اداره کل امور بانوان و مشاور رئیس فراکسیون امور
زنان و خانواده مجلس شورای اسالمی است.
* نرگس معدنی پور ۵۱ :س��اله و دارای کارشناس��ی ارشد مدیریت
اجرایی اس��ت .ازجمله مهمترین س��وابق او میتوان به شهردار منطقه
 ،۱۳مدیرکل امور بانوان ش��هرداری ته��ران ،تدوین طرح جامع آموزش
و توانمندسازی زنان شهر تهران ،تدوین چارچوب آموزش سواد زندگی
خانوادگی و دانشنامه خانواده اشاره کرد.
* علیاصغر قائمی ۵۹ :س��اله و کارشناس��ی ارشد مهندسی فناوری
اطالعات و ارتباطات از دانشگاه امیرکبیر است .او رئیس مرکز کامپیوتر
استان خراسان سپاه ،رئیس مرکز اطالعات و ارتباطات ناجا ،رئیس هیأت
مدیره موسسه رایانه شهر شهرداری تهران ،رئیس هیأت مدیره موسسه
فناوران شهر شهرداری تهران و عضو هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران بوده است.
* سوده نجفی ۴۳ :س��اله و دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دارد
و مدرس دانش��گاه و مولف کتاب در زمینه مدیریت اس��ت .در کارنامه
او مش��اور رئیس فراکس��یون زنان مجلس ،مدیر حوزه سالمت ،رئیس
اندیشکده حکمرانی تهران(شهری) ،معاون بانوان و امور خانواده شورای
ائتالف تهران ،عضو شورای مرکزی و معاون امور بانوان جمعیت پیشرفت
و عدالت ایران اسالمی دیده میشود.
* جعفر بندی ش��ربیانی ۳۹ :س��اله و مهندس مکانیک و کارشناس
ارشد مدیریت بازرگانی است .در کارنامه او مدیرکل تدارکات اقالم فنی
معاونت مهندسی تعمیرات هواپیمایی هما ،مدیر تدارکات اقالم عمومی
معاونت پشتیبانی هواپیمایی هما ،عضو هیأت مدیره سیمان خوزستان
و ...دیده میشود.
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آنکتاد از رشد  10تا 15درصدی سرمایهگذاری خارجی در سال  2021خبر داد

سخنی با رئیسجمهور هشتم
حسین سالحورزی
نایب رئیس اتاق ایران
س��یدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور منتخب ملت در دولت سیزدهم الجرم
بیش از هر موضوعی در طول چهار سال آینده با مسئله اقتصاد سروکار خواهد
داش��ت .یکی از مهمترین مش��کالت اقتصاد ایران در طول دهههای گذشته
تفاوت نگرش فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان به مفاهیم و مسائل
اساس��ی نظام اقتصادی اس��ت .در این چند سطر کوشیدهام به طور مختصر و
مفید تصویری از نگرش فعاالن بخش خصوصی به این مفاهیم و مسائل ارائه
کنم ،با این امید که این طرح نظر مقدمهای برای گفتوگوی مولد میان دولت
و بخش خصوصی در راستای رونق تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.
تورم :فعاالن بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفقالقولند که تورم
بالی معیشت ملت و مانع تقویت تولید است ،اما برخالف عموم دولتمردان که
تورم را ناشی از گرانفروشی فعاالن اقتصادی میدانند؛ ما معتقدیم عمدهترین
عامل تورم ،افزون بودن خرج دولت نس��بت به دخل اوس��ت .برای مهار تورم،
انضباط مالی را بر امور دولت حاکم بفرمایید.
نظام بانکی :اهل سیاس��ت برای دههها نظام بانکی را ب ه مثابه کانال توزیع
پول دولت دیدهاند ،اما فعاالن بخش خصوصی گمان میکنند این نگاه ریشه
فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهرهوری در نظام تولید و
تجارت است .بانک کسبوکار خریدوفروش «اعتبار» است و مثل هر کسبوکار
دیگری بهترین عملکرد آن در ش��رایطی حاصل میشود که مداخله دولت در
نظم طبیعی فعالیتهایش به حداقلهای ضروری کاهش یابد.
ارز :اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور
میبینند ،میراث شوم اقتصاد تکمحصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر
آن است .بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای
مشتقه ،تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی و البته (همان ترجیعبند
تکراری یعنی ):پرهیز دولت از مداخالت نمایشی و غیرکارشناسی است.
بورس :بخش مهمی از رش��د اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناش��ی از خلق
امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی است و بورس مهمترین زمینه نهادی
برای انجام این معامالت اس��ت .سیاستمداران مسئول سود و زیان سهامداران
و وضعیت ش��اخص بورس نیس��تند .کافی است معامالت شفاف و منصفانه و
آزادان��ه در بورس را تضمین کنی��د تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی
خلق ارزشافزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تأمین
مالی بنگاهها بازگردد.
مجوزه��ا و مقرراتزدایی :مقرراتزدایی غیرضروری دهههاس��ت که به نام
حفاظ��ت از حقوق ملت انجام میش��ود اما در واقع ،چاه ویلی اس��ت که آبی
برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن
به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانتجو در بین فعاالن بخش
خصوصی است .اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارید؛ این چاه
را کور کنید که راه به دوزخ دارد.
تجارت خارجی :ضرورتی اجتنابناپذیر برای رش��د اقتصادی پایدار اس��ت.
بدون تعارف و پردهپوش��ی امروز مش��کل اصلی تجارت خارجی ایران ،بیرون
از زمین اقتصاد و در دس��ت سیاستمداران است .موانع سیاسی پیوستن ایران
ب�� ه نظام مالی بینالمللی و حض��ور در بازارهای جهانی را حذف کنید؛ فعاالن
بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را ب ه خوبی
میدانند.
قیمتگذاری :در واقع شکل خاصی از همان مقرراتزایی غیرضروری است،
اما آنقدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت .نظام قیمتگذاری هم نظیر
سایر اش��کال مقرراتزایی غیرضرور با شعار حمایت از مردم ساخته شده ،اما
در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب
انگیزههای تولید است .خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن
ب��ه نهادهای بوروکراتیک ،اقتصاد را از انجام کارکرد اصلیاش یعنی تخصیص
بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار بازمیدارد .برهم زدن رسم کهنه مداخله
دول��ت در قیمتگذاری ،قدرت و اراده عظیمی میخواهد ،اما اگر توفیق یابید
کاری کردهاید کارستان.
خودکفایی :از دید بسیاری از سیاستمداران موجب قدرت کشور است ،اما در
واقع ایدهای خطرناک است براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد .آنچه اقتصاد
به آن نیاز دارد ،تابآوری اس��ت و ن��ه خودکفایی؛ تابآوری همانطور که در
سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده ،حاصل توازن میان درونزایی
و برونگرایی اس��ت .خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ موجب
کاهش کارایی و تابآوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیبهای بسیار
جدی میکند.
تولید ،س��رمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار :حرف و شعار در موردش
زیاد است ،ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه میتواند
انجام دهد؛ اصالح رفتارهایش در مورد مسائلی است که پیش از این در موردش
سخن گفتیم.
خاموشیهای بیشتری در راه است

لطفا صرفهجویی کنید

سخنگوی صنعت برق از خاموشیهای بیشتر و لزوم صرفهجویی مردم خبر
داد و گف��ت با توجه به افزایش دمای ه��وا و افزایش مصرف ،در تامین برق با
مشکل مواجه هستیم و احتمال افزایش خاموشیها وجود دارد ،اما این موضوع
را به طور دقیق اطالعرس��انی خواهیم کرد .مصطفی رجبی مش��هدی درباره
احتمال افزایش خاموش��یها در کش��ور افزود :در حال حاضر میزان مصرف از
تولید پیش��ی گرفته اس��ت و کمبودها را با مدیریت مصرف جبران میکنیم.
اگر در این ش��رایط نیروگاهی از مدار خارج ش��ود ،شرایط سختتر میشود و
برای تامین برق مش��کالتی به وجود میآید ،بنابراین اینکه خاموش��ی اعمال
ش��ود محتمل است .او با بیان اینکه در جداول خاموشیهایی که در استانها
منتش��ر میشود ،اطالعرسانی کامل را انجام خواهیم داد ،ادامه داد :امیدواریم
با اقداماتی که صورت میگیرد ،مش��کلی ایجاد نشود اما اگر محدودیت جدی
وجود داشته باشد قطعا اطالعرسانی خواهیم کرد و به صورت دقیق به اطالع
مردم خواهیم رساند .سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا برای
تهران نیز خاموشی در نظر گرفته میشود یا خیر ،گفت :پس از گذراندن این
هفته اطالعرس��انی دقیق را برای هفته آینده انجام خواهی��م داد و برای این
مهم باید وضعیت دما و نیروگاههای برق به طور کامل بررس��ی ش��وند ،بعد از
آن اطالعرسانی دقیق انجام خواهد شد .رجبی مشهدی همچنین با اشاره به
کش��ف رمزارزهای غیرمجاز تاکنون نیز گفت ۱۸۸ :هزار دستگاه کشف شده
که ظرفی��ت  ۵۵۳مگاوات را به خود اختصاص داده بود ،با دو عملیات فراگیر
که انجام ش��د توانس��تیم روند کشفیات را توس��عه دهیم و از مردم نیز بابت
اطالعرسانی در این حوزه بسیار قدردان هستیم.

شوک کرونا به جریان سرمایه

فرصت امروز :به گقته آنکتاد ،بحران کرونا ،حجم سرمایهگذاری مستقیم
خارج��ی در س��ال  ۲۰۲۰را ح��دود ۳۵درصد کاه��ش داده که عمدتا به
دنبال افت س��رمایهگذاری خارجی در اقتصادهای پیش��رفته جهان اتفاق
افتاده اس��ت .این افت  35درصدی سرمایهگذاری خارجی در حالی است
که منطقه آسیای ش��رقی بزرگترین میزبان سرمایههای خارجی در سال
گذشته میالدی بوده اس��ت؛ بهطوریکه نیمی از سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در س��ال  2020متعلق به این منطقه و مشخصا دو کشور چین و
هند است .آنکتاد همچنین چشمانداز سال  ۲۰۲۱را مثبت اما کماکان توأم
ی میکند.
با نااطمینانی پیشبین 
آنطور که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد از سمت و سوی کرونایی
جریان سرمایه گزارش داده است ،به همان نسبت که چین و هند میزبان
بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در س��ال  2020بودهاند ،آمریکا و
اروپا افت قابل توجهی در جذب س��رمایه داش��تهاند و به عبارتی ،چین و
هند س��هم آمریکا و اروپا از جریان س��رمایه را ربودهاند .این نکت های است
که آنکتاد در گزارش پیش��ین خود هم اشاره کرده و گفته بود که جریان
سرمایه در کشورهای آسیایی چین و هند نه تنها همچون سایر کشورهای
جهان کاهش��ی نبوده بلکه افزایش هم داشته و سرمایهگذاری خارجی در
پکن و دهلی نو به ترتیب افزایش  ۱۴و ۲۷درصدی را در س��ال گذش��ته
میالدی ثبت کرد ه است.
کرونا با سرمایهگذاری خارجی چه کرد؟
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در گزارش جدید خود از
وضعیت سرمایهگذاری خارجی در جهان پیشبینی کرد که در سال 2021
میالدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان  10تا
 15درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت ،اما همچنان پایینتر
از میزان آن در سال ( 2019آخرین سال قبل از همهگیری کرونا) خواهد
بود .آنکتاد انتظ��ار دارد که با کاهش اثرات بحران کرونا ،س��رمایهگذاری
مستقیم خارجی در سال جاری میالدی بین  10تا  15درصد رشد کند و
بخشی از افت  35درصدی سال گذشته را جبران نماید.
براساس گزارش آنکتاد ،مجموع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان
طی س��ال  2020با کاهش  35درصدی نس��بت به سال  2019به حدود
یک تریلیون دالر رس��یده است که علت این کاهش چشمگیرُ ،کند شدن
روند تزریق س��رمایههای خارجی به بس��یاری از پروژههای سرمایهگذاری
چندملیتی به دلیل شیوع کرونا و ترس سرمایهگذاران از احتمال وقوع یک

رکود طوالنیمدت بوده است.
آنکتاد در گزارش خود یادآور ش��ده است که س��رمایهگذاری مستقیم
خارجی در کش��ورهای توسعهیافته جهان طی سال  2020نسبت به سال
قبل از آن  58درصد کاهش یافته است ،در حالی که اقتصادهای نوظهور
و درحالتوسعه ،در س��ال  2020شاهد کاهش  8درصدی سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی بودهاند .به گفته آنکتاد ،وضعیت مناسب سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی در اقتصادهای نوظهور و درحالتوس��عه آسیایی باعث
این اختالف چش��مگیر ش��ده اس��ت؛ بهطوری که اقتصادهای نوظهور و
درحالتوس��عه در مجموع حدود دوسوم از س��رمایهگذاریهای مستقیم
خارجی در س��ال  2020را جذب کردهاند .آنکتاد س��هم این کش��ورها از
س��رمایهگذاریهای مستقیم خارجی در س��ال  2019را حدود  50درصد
اعالم کرده است.
آماره��ای منتشرش��ده در گزارش اخی��ر آنکتاد همچنی��ن از تفاوت
چشمگیر روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق مختلف جهان
حکایت دارد .کما اینکه س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی در اروپا طی
سال  2020نس��بت به سال  2019حدود  80درصد کاهش یافته و در
آمریکای ش��مالی نیز سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی در سال 2020
نسبت به سال قبل از آن  40درصد کاهش نشان میدهد .میزان کاهش
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارج��ی در آمریکای التین و ح��وزه دریای
کارائیب نیز  45درصد و در آفریقا هم  16درصد گزارش شده است .در
سوی مقابل ،اقتصادهای آس��یایی شاهد رشد 4درصدی سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی بودهاند و نیمی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
سطح جهان را جذب کردهاند.
در واقع همهگیری کووید -19باعث ش��ده ت��ا اقتصادهایی که از لحاظ
س��اختاری ضعیف و آس��یبپذیر هس��تند ،بی��ش از گذش��ته در جذب
سرمایههای خارجی با مشکل مواجه باشند .اگرچه سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در کشورهای کمتر توسعهیافته در سال  2020تقریبا ثابت مانده
اس��ت ،اما سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی در قالب تأسیس شرکتهای
زیرمجموع��ه ب��ه نصف رق��م آن در س��ال  2019تقلیل یافت��ه و اجرای
پروژههای بینالمللی در این کش��ورها نیز یکس��وم ش��ده است .از سوی
دیگر ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحالتوسعه کوچک
جزیرهای 40درصد و در کش��ورهای درحالتوس��عه محصور در خش��کی
31درصد نسبت به سال  2019کاهش نشان میدهد.

در همی��ن حال ،ش��رکتهای چندملیتی ک��ه بازیگران��ی کلیدی در
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی به شمار میروند ،هم اکنون در مسیر
مهار بحران قدم برمیدارند ،به طوری که یکصد ش��رکت چندملیتی برتر
جهان علیرغم کاهش درآمدهایش��ان در سال  2020موجودی نقد خود
را ب��ه میزان قابلتوجهی افزایش دادهاند که این ام��ر میتواند راه را برای
سرمایهگذاریهای عظیم خارجی در آینده هموار کند .تعداد شرکتهای
چندملیت��ی تح��ت مالکیت دولته��ا در س��ال  2020ح��دود 7درصد
افزایش یافته که بخش��ی از این افزایش به دلیل افزایش س��هام دولتها
در ش��رکتهای یادشده در قالب اجرای برنامههای نجات مالی (در اختیار
گرفتن سهام در ازای ارائه بستههای مالی) بوده است.
روند سرمایهگذاری خارجی در سال 2021
آنکتا د انتظار دارد که رقم س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی در س��ال
جاری میالدی  10تا  15درصد رش��د کند ،اما این رقم به دلیل افت 35
درصدی در سال  2020همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به اعداد و ارقام
قبل از همهگیری کرونا خواهد داش��ت .جیمز ژان ،مدیر بخش مطالعات
سرمایهگذاری و شرکتها در آنکتاد در این باره میگوید« :سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی در جهان حتی با وجود این رشد چشمگیر ،در بهترین
حالت  25درصد کمتر از رقم آن در سال  2019خواهد بود».
چشمانداز سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به عوامل متعددی
بستگی دارد که سرعت بهبود اقتصاد جهانی و خطر به اوج رسیدن دوباره
همهگیری کرونا ،اثرات احتمالی بستههای مالی دولتها بر سرمایهگذاری
خارجی و فش��ارهای سیاسی از مهمترین آنها هس��تند .البته روند بهبود
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی برای همه کش��ورها یکسان و همگون
نخواهد ب��ود .انتظار میرود ک��ه اقتصادهای توس��عهیافته جهان با تکیه
بر فعالیتهای گس��ترده ادغام و خرید ش��رکتها در س��طح بینالمللی و
بهرهگیری از حمایتهای عمده دولتها برای س��رمایهگذاریهای جدید،
نقش اصلی را در بهبود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان ایفا کنند.
ع�لاوه بر این ،پیشبینی میش��ود ک��ه ورود س��رمایههای خارجی به
کش��ورهای آسیایی (که حتی در اوج همهگیری ویروس کرونا نیز مقاصد
جذابی برای سرمایهگذاران بینالمللی به شمار میرفتند) همچنان با قدرت
ادام��ه پیدا کند .اما در کوتاهمدت بعید اس��ت که بهب��ود قابلتوجهی در
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی در آفریقا ،آمریکای التین و کشورهای
حوزه دریای کارائیب رخ دهد.

با گذشت  5سال از مشارکت بخش خصوصی

قفل پروژههای نیمهتمام در دولت سیزدهم باز میشود؟
اتمام پروژههای نیمهتمام از جمله موضوعاتی است که همواره از سوی
دولته��ا به عنوان یک دغدغه بزرگ یاد ش��ده اس��ت .هرچند در این
س��الها به دالیل مختلف و تمرکز دولت ب��ر تامین هزینههای جاری،
بحثهای عمرانی کش��ور رونق کافی نداشته است .در این بین ،بخش
خصوص��ی بارها آمادگی خود را ب��رای اجرا و تکمیل این پروژهها اعالم
کرده است ،اما متاسفانه روند واگذاریها شرایط مطلوبی نداشته و بخش
خصوصی را به حضور و سرمای هگذاری در این بخش ترغیب نکرده است.
در این راستا کارگروه پیگیری پروژههای نیمهتمام در راستای تقویت
جایگاه بخش خصوصی در تکمی��ل این طرحها در اتاق بازرگانی ایران
ایجاد ش��د و در آن دوران یعنی در س��الهای  95و  96اقدامات قابل
مالحظهای توس��ط این کارگروه در راس��تای تسهیل و ترغیب فعاالن
اقتصادی برای سرمایهگذاری در تکمیل طرحها و پروژههایی که توجیه
اقتصادی داشتند ،صورت گرفت اما این اقدامات هم به نتیجه نرسید.
در همان روزها اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران از تریبونهای مختلف
بر نبود عزم راس��خ در بدنه دولت ب��رای واگذاری این طرحها به بخش
خصوصی تاکید کردند و خواس��تار تغییر رویکرد دولت وقت نسبت به
این موضوع شدند .آنها به عنوان موانع جدی در راستای مشارکت بخش
خصوصی در اجرای این پروژهها به باال بودن ریس��ک س��رمایهگذاری،
سود باالی فعالیتهای نامولد ،تامین مالی سخت و عدم تعریف حقوق
مالکیت فکری در کشور اشاره میکردند.
سپس در ادامه مس��یر «مشارکت عمومی-خصوصی» به عنوان یک
راهکار در قالب الیح ه در مجلس دهم و یازدهم مطرح شد و بینتیجه
ماند .البته در همان س��ال  97که این الیحه از س��وی هیأت وزیران به
تصویب رسید و در مجلس بالتکلیف باقی ماند ،بسیاری از کارشناسان

اقتصادی نظر مثبت خ��ود را در صورت اجرای کامل آن مطرح کردند.
در این باره محس��ن چمنآرا ،رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی
و مهندس��ی اتاق ایران اعتق��اد دارد که نبود قانون منس��جم در مورد
مشارکت از علل بیرغبتی سرمایهگذاران به استفاده از این روش است.
از سوی دیگر بیاعتمادی بخش خصوصی به دستگاههای دولتی مانع از
توسعه ایده مشارکت در کشور شده است.
به باور چمنآرا ،تالش کافی برای شناخت و معرفی مدل «مشارکت
عمومی-خصوص��ی» در ای��ران صورت نگرفته اس��ت و علیرغم توجه
جهانی به اجرای پروژههای عمرانی از طریق مش��ارکت ،در ایران هنوز
این مدل جایگاه خود را پیدا نکرده است.
این فعال اقتصادی تاکید دارد که دولت باید س��هم بودجه عمرانی را
در سایه بودجه اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند
بهجای تعریف پروژههای جدید ،پروژههای نیمهتمام قبلی را تکمیل و
به بهرهبرداری برس��اند .در کنار مشکالت و تحریمها ،دولت باید بودجه
عمرانی را در جای خود هزینه کند .اگر دولت به حل مشکالت معیشتی
م��ردم در درازم��دت و ریش��های اهمیت میدهد ،بای��د زمینه تکمیل
طرحهای نیمهتمام را فراهم کند ،این کار در کوتاهمدت اش��تغالزایی
دارد و در درازم��دت موجب میش��ود که س��رمایههای راکد به چرخه
اقتصاد کشور برگردد و اثرات خوبی بر رشد اقتصادی بگذارد.
حال بعد از گذش��ت حدود پنج س��ال از طرح ایده مش��ارکت بخش
خصوص��ی در تکمی��ل طرحهای نیمهتم��ام و تغییر دول��ت و حضور
سیدابراهیم رئیسی بر مسند ریاست قوه مجریه ،بخش خصوصی امیدوار
اس��ت که این تغییر ،زمینه تحول رویکرد نس��بت به تکمیل طرحهای
ت به
نیمهتمام را نیز مهیا کند .البته باید اذعان داشت که در هر حال دول 

دلیل نداشتن بودجه کافی برای تکمیل این پروژهها راهی جز بهرهگیری
از ت��وان بخش خصوصی ندارد و در نهایت بای��د این ظرفیت را به کار
گیرد .نگاهی به آمار و اطالعات موجود در دو ماه نخس��ت سال 1400
نش��ان میدهد بیش از  ۲۳هزار و  ۵۲۷میلیارد ریال تس��هیالت برای
تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک ،متوس��ط و طرحهای نیمه تمام
با پیشرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت
شده است .براساس آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت (دفتر مدیریت داده ،آمار و فناوری اطالعات)،
این میزان تسهیالت به  ۶۲۸بنگاه و طرح در دو ماهه  ۱۴۰۰اعطا شده
است .بر این اساس در این مدت یک هزار و  ۲۴۶بنگاه تولیدی و طرح
نیمهتمام با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶۰درصد برای دریافت تسهیالت
ثبت نام کرده بودهاند و پراکندگی پرداخت این تسهیالت در  ۳۱استان
کش��ور و مناطق آزاد بوده است .در این بازه زمانی همچنین  ۴۲۶فقره
معرفی به بانک ب��رای دریافت نزدیک به  ۳۴هزار و  ۳۹۱میلیارد ریال
تسهیالت انجام شده است.
همچنین درباره میزان پروژههای نیمه تمامی که در سطح کشور وجود
دارد ،براس��اس گفتههای محمدرضا رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون
عم��ران مجلس ،در حال حاضر بیش از  ۷۰۰هزار میلیارد تومان پروژه
عمران��ی نیمهتمام وجود دارد که جمع اعتباراتی که س��االنه برای این
بخش در نظر گرفته میش��ود بین  ۷۰تا  ۸۰هزار میلیارد تومان است.
بنابراین این پروژهها را تنها با منابع دولتی نمیتوان به اتمام رساند .در
همین حال ،فعاالن حوزه احداث میگویند که دولت باید بودجه عمرانی
را از س��ایه بودجه عموم��ی خارج کرده و تالش کن��د بهجای تعریف
پروژههای جدید ،پروژههای نیمهتمام قبلی را به بهرهبرداری برساند.
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مرکز آمار ایران اعالم کرد

تورم ۴۳درصدی در خردادماه

نرخ تورم ساالنه خردادماه با رشد  2درصدی به  ۴۳درصد رسیده است.
گ��زارش مرکز آمار ایران از وضعیت ش��اخص مصرفکنن��ده در خردادماه
نش��ان میدهد که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال
منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن یعنی تورم ساالنه روند
افزایشی داش��ته و  ۴۳درصد گزارش شده اس��ت ،اما تورم نقطهای که در
اردیبهش��ت ماه کاهش داشت ،بار دیگر روند افزایشی پیدا کرده و به 47.6
درصد در خردادماه رسیده است .میزان رشد تورم نقطه به نقطه که بیانگر
تغییرات نس��بت به ماه مشابه سال قبل است  0.7درصد اعالم شده است.
بر این اس��اس ،نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آش��امیدنیها و
دخانی��ات» با افزایش  1.2واحد درصدی به  62.3درصد و گروه «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» با افزایش  0.5واحد درصدی به  40.8درصد رسیده
است .همچنین نرخ تورم ماهانه خرداد به  ٢,٥درصد رسیده که در مقایسه
ب��ا همین اطالع در ماه قب��ل 1.8 ،واحد درصد افزای��ش دارد .تورم ماهانه
برای گروههای عمده «خوراکیها ،آش��امیدنیها و دخانیات» و «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  3.2درصد و  2.2درصد بوده است.
رشد اندک سکه در کانال  ۱۰میلیونی

نوسان دالر در کانال  ۲۳هزار تومانی

فرص��ت ام��روز :بانک مرکزی در راس��تای افزایش قدرت خرید اقش��ار
مختلف جامعه و بهبود فرآیند تامین مالی زنجیره تولید ،شیوهنامه اعطای
کارت رفاه��ی و تامین مالی زنجیره تولید را به پن��ج بانک «ملی ایران»،
«ملت»« ،صادرات ایران»« ،تجارت» و «رفاه کارگران» ابالغ کرد .هر یک
از بانکهای یادش��ده میتوانند حداقل  ۲۰۰ه��زار فقره کارت برای کلیه
اش��خاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان
از س��هام خود را نفروختهاند و کلیه سرپرس��تان خانوار که حداقل یکی از
یارانههای نقدی یا معیش��تی را دریافت میکنند ،با س��قف فردی معادل
 7میلی��ون تومان صادر کنند .به عبارت دیگر ،از این پس باید پنج بانک،
کارت اعتب��اری رفاهی را برای متقاضیان صادر کنند که س��قف مبلغ آن
برای هر فرد  7میلیون تومان و بازپرداخت تس��هیالت این کارت حداکثر
۱۸ماه است.
نرخ سود تسهیالت کارت رفاهی چند؟
در این زمینه ،س��هام عدالت براس��اس ارزش��یابی حداکث��ر  ۶۰درصد
قیمت روز س��هام مذکور (براساس اعالم ش��رکت سپردهگذاری مرکزی و
تس��ویه وجوه) و حس��ابهای یارانه نقدی و معیشتی طبق اعالم سازمان
هدفمندس��ازی یارانهها و با در نظر گرفتن کس��ورات مربوط به اقس��اط
وامهای پرداخت ش��ده قبلی میتواند به عن��وان وثیقههای قابل قبول از
مشتری مورد پذیرش قرار گیرد .همچنین مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی
به تشخیص موسسه اعتباری حداکثر  ۱۸ماه است که اعتبار کارت رفاهی
ب��رای خرید کاال و خدمات در فروش��گاهها و پذیرن��ده کارت طی قرارداد
اعالمی توس��ط بانکهای عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان
امکانپذیر است و تراکنشهای مالی دیگر چون برداشت وجه و انتقال وجه
از این کارت مجاز نیست.
براس��اس آنچه بانک مرکزی اعالم کرده است ،نرخ سود تسهیالت این
ش��یوهنامه در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار است و موسسه اعتباری
میتواند با عقد قرارداد با پذیرندهها نس��بت به اعمال تخفیف به مشتری
اقدام کند .از سوی دیگر ،موسسه اعتباری میتواند تسویه مطالبات محقق
ش��ده پذیرنده کارت ،یعنی ش��خصی که از طریق انجام تراکنش مبادرت
به واگذاری کاال و خدمات به مش��تری میکند ،را به دو روش انجام دهد:
نخست ،استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از قبیل صدور اوراق
گام ،اعتبار اسنادی داخلی ریالی و برات الکترونیکی به منظور خرید کاالها

و خدم��ات موردنیاز پذیرنده کارت و انتقال در زنجیره تأمین در چارچوب
ضوابط و مقررات مربوطه و دوم ،بازپرداخت اقساطی مطالبات متناسب با
قرارداد بانک عامل و پذیرنده کارت .همچنین موسس��ه اعتباری میتواند
نسبت به استفاده از بیمهنامه اعتباری ،از شرکتهای بیمه دارای مجوز از
بیمه مرکزی برای کاهش ریسک بازپرداخت تسهیالت در دامنه مشتریان
متقاضی هر موسسه با تعداد حداقل  ۲۵نفر اقدام کند.
بازخرید معکوس  ۶۴۰۰میلیارد تومان اوراق
بان��ک مرکزی همچنی��ن با پیشبینی وضعیت نقدینگ��ی در بازار بین
بانکی ،بر اس��تمرار جذب نقدینگی تاکید ک��رد و گفت بازخرید معکوس
 ۶۴۰۰میلیارد تومان اوراق انجام خواهد ش��د .ب��ه گزارش بانک مرکزی،
پیرو اطالعیه روز پنجشنبه  ۲۷خردادماه  ۱۴۰۰مبنی بر برگزاری حراج
فروش مدتدار اوراق مالی اس�لامی دولت��ی در عملیات بازار باز ،دو بانک
سفارش خرید اوراق مالی اسالمی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس
(ریپو معکوس) را تا مهلت تعیینش��ده (س��اعت  ۱۲روز شنبه مورخ ۲۹
خ��رداد ماه  )۱۴۰۰و مجموع��ا به ارزش  ۹۲هزار میلی��ارد ریال به بانک
مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی،
موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود .از
ای��ن رو ،بانک مرکزی به اجرای عملیات ب��ازار باز در قالب توافق بازخرید
معکوس به مبلغ  ۶۴.۲هزار میلیارد ریال با سررسید هفت روزه با حداکثر
ن��رخ ۱۸درصد موافقت کرد و معامالت مربوط به این عملیات و معامالت
مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش
 ۳۰هزار میلیارد ریال ،در روز دوشنبه  ۳۱خردادماه انجام شد.
اف��زون بر عملیات بازار باز ،در هفته منتهی به  ۳۱خردادماه س��ال جاری،
چهار بانک در هفت نوبت از اعتبارگیری قاعدهمند در مجموع به ارزش ۱۰۷.۱
هزار میلیارد ریال اس��تفاده کردند .همچنین در این دوره ،مبلغ  ۱۶۷.۷هزار
میلیارد ریال از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعدهمند سررسید شد.
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه
از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در
اختیار داشتن اوراق مالی اسالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود
سقف داالن (۲۲درصد) استفاده کنند.
شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی موردنیاز

بازار بینبانکی ریالی ،عملی��ات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند.
موض��ع عملیاتی این بانک (خری��د یا فروش از طری��ق ابزارهای موجود)
براساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش
نوس��انات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف ،از طریق انتشار اطالعیه در
س��امانه بازار بینبانکی اعالم میش��ود .متعاقب اطالعیه مزبور ،بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود
ل سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق
در بازار بینبانکی ،نسبت به ارسا 
سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
عملکرد تسهیالتی بانکها در  2ماه نخست
طب��ق اعالم بانک مرکزی ،تس��هیالت پرداختی بانکه��ا طی دو ماهه
ابتدای سال  ۱۴۰۰به بخشهای اقتصادی مبلغ  ۲۷۴هزار میلیارد تومان
است که در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل  46.6درصد افزایش داشته
اس��ت .س��هم تس��هیالت پرداختی در قالب س��رمایه در گردش در کلیه
بخشهای اقتصادی در دو ماهه نخس��ت س��ال مبل��غ  ۲۰۱هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان معادل  73.7درصد کل تسهیالت پرداختی است .همچنین
سهم تس��هیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و
معدن در دو ماهه ابتدای امس��ال معادل  ۶۹ه��زار و  ۳۰۰میلیارد تومان
بوده اس��ت که حاکی از تخصیص  34.4درصد از منابع تخصیص یافته به
س��رمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی اس��ت بنابراین از  ۸۶هزار و
 ۸۰۰میلیارد تومان تس��هیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل
 79.8درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر
توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال
جاری است.
ش��ایان ذکر اس��ت که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ،مالحظات
مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن
پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود .بر این اساس،
ضروری اس��ت ب��ه افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش س��رمایه و
بهبود کفایت س��رمایه بانکها ،کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن
آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها ،افزایش بهرهوری بانکها در تامین
سرمایه در گردش تولیدی ،پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و
ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در
تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.

چالشهای پیش روی ساخت یک میلیون مسکن در سال

ساخت مسکن ارزان ممکن است؟

یکی از برنامههای ویژه ابراهیم رئیس��ی به عنوان رئیس جمهور هشتم
ک��ه از آن به عنوان لکوموتیو اقتصاد هم در جریان تبلیغات انتخاباتی یاد
کرد ،ساخت یک میلیون مسکن در سال است؛ او حتی جوانان را به ازدواج
تش��ویق کرد و گفت که دولت مسکن موردنیاز آنها را تامین خواهد کرد.
همچنین در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ،افشین پروینپور
عضو ستاد انتخاباتی رئیسی از تدوین طرح ویژه مسکن خبر داد و گفت که
«در این طرح ساخت  ۴میلیون مسکن با آورده اولیه صفر ،زمین رایگان و
وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیشبینی شده است .طرح یادشده،
طرح ارتقایافته مسکن مهر است؛ به گونهای که هم مشکالت آن را ندارد،
هم کیفیت مس��کن را افزایش میدهد و هم فشاری به بودجه دولت وارد
نخواهد کرد».
او با بیان اینکه «س��اخت مسکن میتواند رشد اقتصاد را دو برابر کند»،
افزود که «یک تیم تخصصی و پژوهش��ی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود
هفت ماه است روی طرحی کار میکند که ارتقایافته و تقویت شده طرح
مس��کن مهر اس��ت و هماکنون به عنوان یک��ی از برنامههای اصلی دولت
مردمی رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد».
س��وال اصلی اما این اس��ت که آی��ا دولت میتواند با توجه به ش��رایط
اقتصادی کش��ور و وضعیت مردم (متقاضیان) این برنامه را اجرایی کند؟
در ش��رایط فعلی ،متوس��ط هزینه اح��داث هر مترمرب��ع زیربنا در طرح
مس��کن ملی معادل 3.7میلیون تومان اعالم شده که البته براساس برخی
اظهارنظرها بهواسطه تورم نهادههای ساختمانی میتواند برای قراردادهای
جدید تا 4.9میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند .با توجه به قرابتهایی که
میان طرح مجلس برای تولید مس��کن دولتی و طرح مس��کن ملی وجود
دارد ،اگر قیمت نهادههای س��اختمانی باثبات باش��د ،میتوان امیدوار بود
ک��ه با قیمتگذاری نهادههای بااهمیت و ادای تکلیف وزارت صنعت برای
تأمین نهادههای موردنیاز طرح ،هزینه تمامش��ده این طرح از مسکن ملی

نیز کمتر باش��د .در این میان ،بررس��ی آمارهای رسمی مربوط به قیمت
نهادههای س��اختمانی و عوامل تولید مس��کن و پروژههای عمرانی نشان
میدهد که مس��یر پرفراز و نش��یبی برای ارزانسازی مسکن وجود دارد و
تولید ساالنه یک میلیون مسکن با چالشهایی در این حوزه مواجه خواهد
بود؛ بهخصوص که صرف تقاضای ناش��ی از این ساختوس��از گسترده نیز
به افزایش چش��مگیر تقاضا در بازار نهادههای ساختمانی و افزایش قیمت
آن دام��ن خواهد زد .در همین حال ،اطالع��ات مرکز آمار ایران از جهش
قابلتوجه قیمت نهادههای س��اختمانی حکایت دارد ،بهگونهای که قیمت
گروه لوله و پروفیلهای فوالدی مورد مصرف در س��ازه با رشد 2.4برابری
قیمت در س��ال  99نس��بت به سال قبل مواجه ش��ده و گروه میلگرد نیز
جه��ش  2.1برابری قیمت را تجربه کرده اس��ت .ای��ن آمارها همچنین از
تورم  60تا  90درصدی گروه آجر و س��فال ،تورم باالی  50درصدی گروه
سنگ و افزایش دوبرابری گروه بتن و مصنوعات سیمانی و ...حکایت دارد
که تخلیه آن در هزینه س��اخت ،افزایش قیمت تمامشده مسکن دولتی را
ناگزیر خواهد کرد .از س��وی دیگر ،افزایش  40تا 100درصدی دس��تمزد
نیروی انس��انی دخیل در ساختوساز مسکونی و پروژههای عمرانی ،یکی
از اجزای الینفک قیمت تمامشده مسکن است که کاهش آن نیز با توجه
به الزام متناسبسازی دستمزد و هزینه معیشت میسر نیست و با توجه به
ضریب اهمیت حدود  20تا 25درصدی نیروی انسانی در امر ساختوساز،
اثرگذاری تورم آن بر هزینه مس��کن دولتی نیز قابلچشمپوش��ی نخواهد
بود .نکته دیگر هزینه اس��تفاده از تجهیزات موردنیاز در ساختوساز نظیر
کامیون ،جرثقیل ،بیل مکانیکی ،لودر ،تراک میکس��ر و ...اس��ت که طبق
اعالم مرکز آمار ایران ،در نیمه دوم س��ال گذشته در مقایسه با سال قبل
از آن ،با تورم  50تا 130درصدی مواجه بوده و عمال هزینه ساختوس��از
را افزایش داده است.
به موازات برنامه رئیسی ،مجلس شورای اسالمی هم طرحی با محتوای

ساخت مسکن تحت بررسی دارد .از کلیات طرح مجلس برای تولید ساالنه
حداقل یکمیلیون واحد مسکونی در چهار سال آینده چنین برمیآید که
این طرح با اتکا به واگذاری زمین دولتی و با اس��تفاده از تسهیالت بانکی
قابلتوجه اجرا خواهد ش��د .همچنین حس��اب ملی مسکن از محل منابع
مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین ،مس��کن ،مستغالت و ساختمان ،منابع
پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی ،منابع حاصل
از بازگشت یا امهال اصلو فرع خطوط اعتباری مسکن مهر ،منابع وقف و
خیران و سایر منابع مشابه نزد بانک عامل این بخش افتتاح شود که یکی
ّ
از ثمرات آن پرداخت یارانه سود به خریداران مسکن دولتی جدید خواهد
بود .این مسئله تا حدودی میتواند بار مالی بازپرداخت اقساط این طرح را
برای متقاضیان کاهش دهد.
اما نکته اصلی اینجاس��ت که ب��ا در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید
مس��کن ،هزینه تمامشده س��اخت واحدهای مسکونی در این طرح به چه
اندازه اس��ت و آیا متقاضیان قادر به پرداخت آورده موردنیاز و بازپرداخت
اقساط هستند یا نه؟ نکته دیگر اینکه در طرح مجلس برای جهش تولید
و تأمین مس��کن در کنار موظف کردن وزارت راه و شهرس��ازی نسبت به
واگذاری اراضی موردنیاز س��اخت مس��کن صرفا بهصورت اجاره ۹۹ساله،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز مکلف ش��ده اس��ت مصالح ساختمانی
مهم تولید مسکن را با قیمت مصوب شورای رقابت برای پروژههای مشمول
این قانون فراهم کند .با همه تفاصیل ،میتوان گفت مسکن جدید دولتی
که آمیختهای از تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی است ،با حذف قیمت
زمین و همچنین واقعیسازی هزینه نهادههای بااهمیت ساختوساز ،تولید
میش��ود و قیمت تمامشده آن در مقایس��ه با ساختوساز آزاد تا حدودی
متفاوت است ،اما بنا به ذات بازار نهادههای ساختمانی ،این تفاوت نمیتواند
آنقدر زیاد باشد که بتواند مسکن جدید دولتی را به عنوان یکراه ارزان
خانهدارشدن معرفی کند.

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران
با افزایش  ۸۰هزار تومانی در روز سهش��نبه همراه بود و به رقم ۱۰
میلیون و  ۴۱۰هزار تومان رسید .سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
نیز  ۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار تومان معامله ش��د .همچنین نیمس��که
بهار آزادی 5میلیون و  ۶۰۰هزار تومان ،ربع سکه 3میلیون و ۵۵۰
هزار تومان و س��که ی��ک گرمی نیز  2میلی��ون و  ۲۰۰هزار تومان
قیم��ت خورد .در بازار طال نیز ن��رخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک
میلیون و  ۴۲هزار تومان رسید .قیمت هر مثقال طال نیز  4میلیون
و  ۵۱۷هزار تومان ش��د .هر اون��س جهانی طال نیز یکهزار و ۷۷۹
دالر و  ۳۲س��نت فروخته ش��د .نرخ دالر در صرافیهای بانکی نیز
در اولی��ن روز تیرماه با  ۱۳۶تومان افزایش به رقم  ۲۳هزار و ۸۴۶
تومان رس��ید .قیمت فروش یورو هم با  ۶۸۳تومان کاهش به ۲۸
ه��زار و  ۲۰۳تومان رس��ید .قیمت خرید ه��ر دالر  ۲۳هزار و ۳۷۴
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز  ۲۷هزار و  ۶۴۵تومان گزارش شد.
هزینه خرید  ۱۶میلیون دوز واکسن کوواکس واریز شد

خبر مهم وزیر نیرو درباره خرید واکسن

وزیر نیرو و رئیس کمیس��یون مشترک همکاریهای اقتصادی با
ع��راق از واریز هزینه خرید  ۱۶میلیون دوز واکس��ن کوواکس برای
کش��ور خبر داد .طبق اع�لام وزارت نیرو ،رض��ا اردکانیان گفت :با
پیگیریهای به عمل آم��ده ،از منابع ارزی موجود در بانک تجارت
ع��راق دیروز مبلغ  ۱۱۵میلیون فرانک س��وئیس به حس��اب بانک
سوئیس��ی برای دریافت  ۱۶میلی��ون دوز واکس��ن کوواکس واریز
ش��د.وزیر نیرو هشتم خرداد از صدور مجوز برای تامین منابع ارزی
ایران در عراق برای خرید  ۱۶میلیون دوز واکسن کوواکس و انتقال
این مبلغ به یک بانک اروپایی خبر داده بود.
بانک مرکزی در ستاد هماهنگی دولت گزارش داد

آخرین وضعیت منابع ارزی بلوکهشده

دویس��ت و سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز
سهشنبه به ریاست رئیسجمهور برگزار شد .در ابتدای این جلسه با توجه
به نزدیک ش��دن به مراحل پایانی مذاکرات احی��ای توافق برجام و روند
موجود در این زمینه ،بانک مرکزی گزارش��ی از تمهیدات در نظر گرفته
ش��ده برای فعالسازی منابع ارزی بلوکهشده کشور پس از رفع تحریمها
در چرخه بازار مالی و س��رمایهای کشور ارائه کرد .حسن روحانی با تاکید
بر ضرورت آمادگی برای ورود منابع ارزی آزادش��ده کشور به فرآیندهای
تبادالت مالی گفت :بانک مرکزی و سایر دستگاههای دخیل در این موضوع
میبایست به گونهای برنامهریزی کنند که جریان تامین کاالهای اساسی
و مواد اولیه تولید داخلی کشور به سرعت عملیاتی شود و مناسبات بانکی
بینالمللی در مسیر رونق تولید کشور راهاندازی شود .در این جلسه وزیر
راه و شهرسازی نیز گزارشی از تقویت ناوگان ریلی و جادهای برای تخلیه
و حمل کاالهای موجود در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد .براساس این
گزارش ،میزان حمل کاالها در دو ماه گذش��ته 11 ،درصد افزایش داشته
اس��ت .س��پس رئیس جمهور با قدردانی از تالش دستگاهها برای تامین
کاالهای اساسی و موردنیاز تولید ،علیرغم محدودیتهای شدید تحریمی
تاکید کرد :در این مرحله که کاالها به بنادر و گمرکات کش��ور رس��یده،
الزم اس��ت با تسهیل در تش��ریفات ترخیص و حمل و اولویتدهی الزم،
این کاالها با سرعت بیش از پیش منتقل شود و به ادامه جریان روبه رشد
تولید و تامین بهموقع کاالهای اساسی کمک کند.
وزارت اقتصاد اعالم کرد

انتشار  ۲۷گزارش از بدهی و مطالبات دولت

مرکز مدیریت بدهیه��ای عمومی و روابط مالی دولت در وزارت
اقتصاد در گزارش��ی از تهیه و انتش��ار  ۲۷گ��زارش جامع بدهی و
مطالب��ات دولت و ش��رکتهای دولتی از آبان م��اه  ۱۳۹۴تاکنون
خبر داد .مرک��ز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در
وزارت اقتص��اد در این گزارش آورده اس��ت :در جهت اجرای حکم
بن��د (ب) ماده ( )۱قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کش��ور مصوب  ۱۳۹۴وآییننامه اجرایی آن ،گزارش بدهیها
و مطالب��ات دولت و ش��رکتهای دولتی ب��رای دوره منتهی به ۲۹
اسفندماه ( ۱۳۹۹سه ماهه چهارم) به منظور ارائه به کمیسیونهای
ذیربط در مجلس شورای اس�لامی در خزانهداری کل کشور تهیه
و با امضای وزیر اقتصاد به رئیس جمهور ارس��ال ش��د .براساس این
گ��زارش ،در اجرای این تکلیف قانونی از آب��ان  ۱۳۹۴تاکنون بالغ
بر  ۲۷فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و ش��رکتهای
دولتی حس��ب مورد در مقاطع س��ه ماهه (فصلی) و ساالنه توسط
مرک��ز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری
ت کل امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه و به مراجع قانونی
ادارا 
ذیربط ارسال شده است.
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بورس اولین روز تیرماه را با رشد  18هزار واحدی آغاز کرد

وزیر نیرو در صحن مجلس مطرح کرد

تولید برق هستهای در افق 1420

به گفته وزیر نیرو ،سهم برق هستهای در سبد انرژی کشور تا سال ۱۴۲۰
برابر با  ۸هزار و  ۴۰۰مگاوات تعیین شده است.
به گزارش تسنیم ،رضا اردکانیان در نشست علنی روز سهشنبه مجلس
در پاسخ به س��وال هادی بیگینژاد ،نماینده مالیر در مجلس درخصوص
تامین برق هستهای گفت :از سال  1383با تصویب اساسنامه قانونی شرکت
مادر تخصصی تولید و توس��عه انرژی اتمی ایران ،مکانیابی احداث تامین
سوخت هستهای و بهرهبرداری ایمن از نیروگاه هستهای محول به شرکت
مذکور در ساختار سازمان انرژی اتمی است البته وزارت نیرو هم در جایابی
بهینه برآورد با تعیین ظرفیت متناسب با ساختار شبکه برق مسئولیت دارد
و همکاری نزدیکی را با سازمان انرژی اتمی در دست اقدام دارد.
به گفته وی ،شورایعالی انرژی کشور که به ریاست رئیس جمهور برگزار
میشود در مهرماه سال گذشته سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور
تا افق  1420را تصویب کرد .در این س��ند س��هم برق هس��تهای در سبد
انرژی کش��ور تا س��ال  8 ،1420هزار و  400مگاوات تعیین ش��ده است.
اکنون  1050مگاوات در دست بهرهبرداری داریم که انتظار میرود تا سال
 ،1407دو واحد  1050مگاواتی یعنی واحدهای دوم و س��وم یکی پس از
دیگری فعال شده و جمعا  2100مگاوات به ظرفیت  1050مگاواتی فعلی
افزوده شود .تا  1415نیز دو واحد دیگر در منطقه مکران جمعا به ظرفیت
 2100مگاواتی کشور اضافه میشود ،تا سال  1420نیز  3هزار واحد دیگر
در منطقه مناسب ایجاد شده و تکلیف  8هزار و  400مگاوات روشن خواهد
ش��د .اردکانیان در انتها افزود :واحدهای دوم و س��وم هم در حال ساخت
هس��تند و ما هم در وزارت نیرو تالش داریم با اس��تفاده از تکنولوژیهای
پیشرفته این امکان را فراهم کنیم تا نیروگاههای اتمی حاشیه خلیج فارس
و دریای عمان که از مناس��بترین مکانها برای احداث واحدها هس��تند
توسط خطوط ،به داخل کشور انتقال پیدا کنند؛ این نیروگاهها ،نیروگاههای
ارزشمندی هستند زیرا فشار و درجه حرارت بخار ورودی به توربین در آنها
بسیار پایینتر از نیروگاه بخار است ،تا  60سال عمر دارند و آلودگی زیست
محیطی ایجاد نمیکنند و انرژی پاک تلقی میشوند ،هزینه سوخت پایینی
دارند ،به همین دلیل در کانون توجه انرژی اتمی کشور است.
در خردادماه امسال رخ داد

فارس و تهران در صدر زمینخواری

براساس اعالم وزارت راه و شهرسازی در خرداماه امسال استانهای فارس،
تهران ،ایرانشهر و بوشهر به ترتیب با  ۳۰ ،۴۱ ،۴۷و  ۳۰مورد رتبههای اول تا
سوم را از نظر رفع تصرف از اراضی دولتی به خود اختصاص دادند .به گزارش
ایس��نا ،آماری که از تصرف زمینهای ملی و دولتی در خردادماه ارائه ش��ده،
استان فارس با  ۴۷مورد را در رتبه اول زمینخواری قرار میدهد و جایگاه دوم
به استان تهران با  ۴۱مورد تعلق میگیرد .استانهای فارس ،ایرانشهر و تهران
در اردیبهشت امسال نیز به ترتیب باالترین رفع تصرف را داشتند .آمار گویای
آن است که براساس باب جدیدی که ایجاد شده استانهای کویری و جنوبی
هدف زمینخواران شده است.
آنطور که فرمانده یگان حفاظت س��ازمان ملی زمین و مسکن اعالم کرده،
خردادماه  ۱۴۰۰در استان فارس  ۴۷قطعه زمین دولتی به مساحت  ۹۱هزار
و  ۸۵متر مربع از چنگ زمینخواران بیرون کشیده شد .در استان تهران ۴۱
مورد رفع فوری تعرض از اراضی و انفال ملی و دولتی به مس��احت  ۶۴۵هزار
و  ۶۸۰مترمربع اتفاق افتاده اس��ت .در ایرانش��هر  ۳۰مورد تعرض از  ۱۷هزار
متر مربع اراضی و در اس��تان بوشهر  ۳۰مورد تعرض به زمینهای دولتی به
مس��احت  ۳۹هزار و  ۵۵۵متر مربع رفع تصرف ش��ده است .به طور کلی ،در
خردادماه امس��ال  ۳۴۱مورد تعرض در اراضی دولتی کل کش��ور به مساحت
 ۱۲۷هکت��ار رخ داده و البت��ه جمع اجرای احکام  ۴۱مورد به مس��احت ۳۰
هکتار و ارزش  ۱۲۰۷میلیارد تومان بوده است .به گفته جواد خردمند ،بهترین
عملکرد در رفع تعرض را استانهای فارس ،تهران ،ایرانشهر و بوشهر و بهترین
عملکرد در اجرای احکام را نیز اس��تانهای اردبیل و خراس��انرضوی به خود
اختصاص دادند .او میزان دریافت گزارش مردمی از وقوع تصرف را  ۵۶۳مورد
عنوان کرد .براساس اعالم فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن
وابس��ته به وزارت راه و شهرس��ازی ،تعرض به اراضی دولتی در اس��تانهای
شامل رفع
مختلف و عملکرد یگان حفاظت س��ازمان خرداد امسال (،)۱۴۰۰
ِ
 ۹م��ورد تعرض از  ۱۲هزار و  ۹۸۵مترمربع اراضی در آذربایجانش��رقی ،رفع
 ۱۳مورد تع��رض از  ۳۲هزار و  ۴۴۰مترمربع اراضی در آذربایجانغربی ،رفع
یک م��ورد تعرض از  ۳۰۰مترمربع اراضی در اردبیل ،رفع  ۱۱مورد تعرض از
 ۵۴ه��زار و ۵۰۰مترمربع اراضی در اصفه��ان ،رفع  ۱۴مورد تعرض از  ۶هزار
و ۳۸۹مترمربع اراضی در البرز است .همچنین رفع  ۳۰مورد تعرض از  ۱۷هزار
مترمربع اراضی در ایرانش��هر ،رفع  ۱۶مورد تعرض از  ۵هزار و  ۱۷۰مترمربع
اراض��ی در ایالم ،رفع  ۳۰مورد تعرض از اراضی به مس��احت  ۳۹هزار و ۵۵۵
مترمربع اراضی در بوشهر ،رفع  ۴۱مورد تعرض از اراضی به مساحت  ۶۴۵هزار
و  ۶۸۰مترمربع در استان تهران ،رفع دو مورد تعرض از  ۳۵۰مترمربع اراضی
در جنوب کرمان ،رفع سه مورد تعرض از  ۳۷هزار و  ۲۴۰مترمربع اراضی در
چهارمح��ال و بختیاری ،رفع هفت م��ورد تعرض از یک هزار و  ۲۸۰مترمربع
اراضی در خراسانجنوبی ،رفع چهار مورد تعرض از  ۱۳هزار و  ۸۰۰مترمربع
اراضی خراسانرضوی ،رفع سه مورد تعرض از  ۵هزار و  ۲۰۰مترمربع اراضی
خراسانش��مالی ،رفع فوری تعرض از  ۲۹مورد تع��رض از  ۱۸۳هزار و ۸۳۱
مترمربع زمین در اس��تان خوزستان بخش دیگری از عملکرد یگان حفاظت
در فروردین  ۱۴۰۰گزارش شد .خردمند همچنین ،رفع چهار مورد تعرض از
اراضی به مس��احت  ۳هزار و  ۷۶۳مترمربع در سیستانوبلوچستان ،رفع یک
مورد تعرض از یک هزار و  ۵۰۰مترمربع اراضی در ش��رق س��منان ،رفع ۴۷
مورد تعرض از  ۹۱هزار و  ۸۵مترمربع اراضی در فارس ،رفع سه مورد تعرض
از  ۱۱ه��زار و  ۸۷۲مترمربع اراضی در قزوین ،رفع چهار مورد تعرض از ۵۱۰
مترمربع اراضی در استان کردستان ،رفع شش مورد تعرض از  ۲۵هزار و ۴۳۴
مترمربع اراضی در کرمان را از جمله تالشهای یگان در این استانها برشمرد.
به گفته وی ،رفع سه مورد تعرض از  ۲هزار مترمربع اراضی استان کرمانشاه،
رفع شش مورد تعرض از  ۳۳هزار و  ۸مترمربع اراضی در کهگیلویهوبویراحمد،
رفع هشت مورد تعرض از  ۳هزار و  ۵۰۰مترمربع اراضی در گیالن ،رفع یک
مورد تعرض از  ۵۹۵مترمربع اراضی در الرس��تان ،رفع  ۹مورد تعرض از ۱۰
هزار و  ۶۴مترمربع اراضی در لرس��تان ،رفع یک م��ورد تعرض از یک هزار و
 ۵۰۰مترمربع اراضی مازندران ،رفع یک مورد تعرض از  ۴۰۰مترمربع اراضی
در مرک��زی ،رفع ش��ش مورد تعرض از یک ه��زار و  ۶۵۰مترمربع اراضی در
هرمزگان ،رفع سه مورد تعرض از اراضی دولتی همدان به مساحت  ۳هزار و
 ۲۵۰مترمربع و رفع تعرض از  ۲۰مورد اراضی دولتی به مساحت  ۲۷هزار و
 ۲۱۵مترمربع در استان یزد از دیگر مواردی است که یگان در استانها برای
خرداد  ۱۴۰۰به انجام رسانده است.

شروع داغ بورس در اولین روز تابستان

فرص��ت ام��روز :هرچند بورس ته��ران در خردادماه ب��ه بازدهی مثبت
 1.2درصدی رس��ید ،اما افت دو ماه گذش��ته بورس آنقدر سنگین بود که
علی رغم این رش��د بیش از یک درصدی در خرداد ،مجموع بازدهی س��ه
ماه نخس��ت س��ال را به منفی  10.6درصد برس��اند .رقم قابل توجهی که
عملکرد بورس تهران در بهار  1400را در زمره منفیترین بهار بورس ثبت
ک��رد .اتفاق مهم بورس تهران و به طور کلی ،اقتص��اد ایران در خردادماه
 ،1400انتخابات ریاس��ت جمهوری سیزدهم بود که درنهایت به پیروزی
سیدابراهیم رئیسی انجامید و شاخص بورس تهران نیز در واکنش به این
انتخاب در چهار روزی که از اعالم پیروزی رئیسی میگذرد ،بر مدار مثبت
حرکت کرده و روز گذشته رشد خیرهکننده  18هزار واحدی را ثبت کرد.
س��بز ش��دن نقشه بازار س��رمایه در روزهای گذش��ته با این تحلیل در
رس��انهها و ش��بکههای اجتماعی همراه بوده که شاخص بورس به نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم واکنش مثبت نشان داده است .با این
حال هنوز برای قضاوت زود است و در چند روز گذشته این پرسش ذهن
تحلیلگران و فعاالن اقتصادی را به خود مش��غول کرده که بازارها از جمله
بازار سرمایه در دولت ابراهیم رئیسی به چه سمت و سویی خواهند رفت؟
آیا دخالتها در این بازار ادامه مییابد یا دولت جدید دس��ت از مداخله و
قیمتگذاری دستوری میکشد؟
بورس در دولت بعدی به کدام سو میرود؟
در پاسخ به این سوال و ترسیم سمت و سوی آینده بازار سرمایه ،علیرضا
توکلیکاشی ،معاون توسعه کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با اشاره به
اینکه تحلیل آینده بازار سرمایه به اطالعاتی نیاز دارد که این اطالعات هم
اکنون در دسترس نیست ،میگوید :به واسطه تغییر دولت هیچ اطالعاتی از
آینده وجود ندارد .برنامهای از سیاستهای دولت جدید ترسیم یا مکتوب
نشده و تیم اقتصادی آن مشخص نیست تا برمبنای نظرات افراد و مواضع
و سیاستهایی که ترسیم کردهاند ،بتوان تحلیل مشخصی را ارائه کرد .در
حال حاضر این فاکتورها در دسترس نبوده و چنته تحلیلگران خالی است.
به گفته این فعال بازار سرمایه ،اگرچه تاکنون سیاست مشخصی از سوی
جریان منتخب در انتخابات ریاس��تجمهوری در مورد بازار س��رمایه ارائه
نشده اس��ت ،اما اصلیترین توصیه به دولت آینده در مورد بازار سرمایه و
البته بزرگترین خدمتی که دولت جدید میتواند به این حوزه ارائه کند ،آن
است که هیچ مداخلهای در این بازار نداشته باشد .در عین حال ،از تشویق
یا نهی مردم و س��رمایهگذاران برای ورود به این بازار پرهیز کند .از س��ال
 1384که قانون اوراق بهادار به تصویب رس��یده است ،فرآیندهای داخلی
سازمان بورس کارآمد بوده و اگر اشکاالتی هم وجود داشته باشد با مقررات
و فرآیندهای داخلی قابل حل اس��ت .در چنین ش��رایطی ،دخالت دولت
میتواند وضعیت را بدتر کند بنابراین توصیه میشود که دولت دخالتی در

بازار سرمایه نداشته باشد.
توکلی کاشی با بیان اینکه آزادسازی قیمتها ،خدمت بزرگتری است که
دولت بعد میتواند به اقتصاد ارائه کند ،ادامه میدهد :توصیه ما این است
که دولت به صورت تدریجی قیمتها را آزاد کرده و مکانیزم بازار و عرضه
و تقاضا را بر تمام بازارها جاری کند .این آزادس��ازی به طور غیرمس��تقیم
موجب توس��عه بازار سرمایه و رشد شاخص هم خواهد شد .در عین حال
انتظار این است که دولت به مشاوره افرادی که تصور میکنند به روشهای
سوسیالیستی و تعزیراتی میتوان اقتصاد را مدیریت کرد و تورم را کاهش
داد و یا باعث رشد اقتصادی شد ،گوش فرا ندهد.
او در تحلیل عملکرد هش��ت ساله دولت حسن روحانی در بازار سرمایه
میافزاید :به جز س��ال  1399دولت یازده��م و دوازدهم عمال اقدامی در
حوزه بازار سرمایه به انجام نرساند .تنها سیاست مثبتی که از سال 1396
و بع��د از آن اعمال ش��د ،آن بود که دولت ب��رای تامین مالی خود به بازار
س��رمایه اعتماد کرد؛ به گونهای که تامین مالی دولت از بازار س��رمایه از
طریق فروش اوراق از دو تا سه هزار میلیارد تومان در سال  1396به 220
هزار میلیارد تومان در سال  1399رسید و اکنون دولت حدود  350هزار
میلیارد تومان اوراق در بازار س��رمایه دارد که در ماهها و س��الهای آینده
باید آن را تسویه کند.
به اعتقاد وی ،دولت در س��ال  1399به اش��تباه مردم را نسبت به ورود
به بازار س��رمایه ترغیب کرد ،آن هم در ش��رایطی که بازارهای موازی در
وضعیت اش��باع قرار داش��ت و مردم به دلیل وجود انتظارات تورمی و در
راستای حفظ ارزش پول خود به دنبال مأمنی برای سرمایهگذاری بودند.
افزون بر این ،جذابیت بازار سرمایه برای جذب سرمایههای خرد ،منجر به
ورود انبوه مردم به این بازار و شکلگیری حباب شد .این شاید تنها اشتباه
دولت در سال پایانی فعالیتش بود.
رشد دستهجمعی شاخصها در اول تیرماه
شاخص کل بورس در اولین روز تابستان صعود خیرهکنندهای داشت و با
رشد  ۱۸هزار و  ۲۳۲واحدی به رقم یک میلیون و  ۱۸۶هزار واحد رسید.
برپایه معامالت روز سهشنبه بیش از  ۱۰میلیارد و  ۵۵۷میلیون سهم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۷۲هزار و  ۷۹۰میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین ش��اخص کل با معیار هموزن) با 3هزار و  ۱۵۴واحد افزایش به
 ۳۷۳هزار و  ۱۸۳واحد و شاخص قیمت هموزن با  ۲هزار و  ۲۴واحد رشد
به  ۲۳۹هزار و  ۴۷۲واحد رس��ید .ش��اخص بازار اول ۱۵هزار و  ۷۵۴واحد
رشد و شاخص بازار دوم  ۲۸هزار و  ۶۲۴واحد افزایش داشتند.
نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با  ۲هزار و  ۸۴واحد،
مل��ی صنایع مس ایران (فمل��ی) با یکهزار و  ۴۵۲واح��د ،فوالد مبارکه
اصفهان (فوالد) با  ۹۵۴واحد ،بانک ملت (وبملت) با  ۸۹۷واحد ،معدنی و

صنعتی گل گهر (کگل) با  ۸۲۶واحد ،ایرانخودرو (خودرو) با  ۷۲۵واحد،
پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) با  ۷۰۴واحد ،نفت و گاز پتروشیمی تامین
(تاپیک��و) با  ۶۱۲واحد ،گروه مپنا (رمپنا) با  ۶۱۱واحد ،توس��عه معادن و
فلزات (ومعادن) با  ۵۰۵واحد و ش��رکت س��رمایهگذاری تامین اجتماعی
(شستا) با  ۴۹۸واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل ،نمادهای بینالمللی محصوالت پارس (شپارس) با ۱۳۷
واحد ،گروه مدیریت س��رمایهگذاری امید (وامید) با  ۱۲۱واحد ،ش��رکت
سرمایهگذاری سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان) با  ۱۱۹واحد ،لبنیات
پاک (غپاک) با  ۱۰۱واحد ،ایران دارو (دایران) با  ۹۴واحد ،صنایع سیمان
دشتس��تان (سدشت) با  ۷۸واحد ،آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن) با
 ۵۴واحد ،دادهگس��تر عصر نوین ه��ایوب (های وب) با  ۳۳واحد ،صنایع
آذرآب (ف��اذر) با  ۳۲واحد ،داروس��ازی روز دارو (دروز) با  ۲۸واحد و نفت
پارس (شنفت) با  ۲۸واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
همچنی��ن نمادهای لیزینگ کارآفرین (ول��کار) ،ملی صنایع مس ایران
(فملی) ،صنعت غذایی کورش (غکورش) ،ایران خودرو (خودرو) ،ش��رکت
س��رمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ،گسترش س��رمایهگذاری ایران
خودرو (خگس��تر) و ف��رآوری معدنی اپ��ال کانی پارس (اپ��ال) از جمله
نمادهای پُرتراکنش بودند .گروه خودرو هم صدرنش��ین برترین گروههای
صنعت شد و در این گروه ۲میلیارد و  ۹۲۵میلیون برگه سهم به ارزش ۶
هزار و  ۴۶میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از  ۱۰۹واحد
افزایش داش��ت و بر روی کانال  ۱۷هزار و  ۴۲۸واحد ایستاد .در این بازار
یک میلیارد و  ۴۷۵میلیون برگه س��هم به ارزش  ۲۲هزار و  ۳۹۰میلیارد
ریال دادوس��تد شد .نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)،
پتروش��یمی تندگویان (شگویا) ،صنعتی مینو (غصینو) ،سهامی ذوبآهن
اصفهان (ذوب) ،فرابورس ایران (فرابورس) ،بیمه پاسارگاد (بپاس) ،توسعه
مول��د نیروگاه��ی جهرم (بجهرم) ،پتروش��یمی زاگرس (زاگ��رس) ،گروه
سرمایهگذاری میراث فرهنگی (سمگا) ،پاالیش نفت الوان (شاوان) ،صنایع
ماش��ینهای اداری ایران (مادیرا) ،مدیری��ت انرژی تابانهور (وهور) ،بیمه
سامان (بساما) ،پلیمر آریا ساسول (آریا) و توکاریل (توریل) تاثیر مثبت بر
شاخص فرابورس داشتند .همچنین نمادهای توزیع داروپخش (دتوزیع)،
بیم��ه اتکایی ایرانیان (اتکای) ،تولید نیروی برق دماوند (دماوند) ،س��نگ
آهن گهرزمین (کگهر) ،بیمه کوثر (کوثر) ،ش��یر پاستوریزه پگاه گلستان
(غگلس��تا) ،شیر پاس��توریزه پگاه فارس (غفارس) ،عمران و توسعه شاهد
(ثعم��را) ،نفت ایرانول (ش��رانل) ،بیم��ه دی (ودی) ،تج��ارت الکترونیک
پارس��یان کیش (تاپکیش) و صنعت روی زنگان (زنگان) با تاثیر منفی بر
شاخص فرابورس همراه بودند.

ارزش سهام عدالت در اولین روز تابستان چقدر شد؟

سهام عدالت؛ چالش اصلی بورس

سهام عدالت در چند روز گذشته و با روند صعودی بورس ،بخشی از ضرر
و زیانهای خود را جبران کرد و ارزش این سهام روز سهشنبه اول تیرماه
(نسبت به روز گذشته) با رشد بیش از  ۲درصدی همراه شد .این در حالی
بود که ارزش س��هام عدالت در ماههای اخیر به دلیل مذاکرات برجامی و
انتخابات ریاست جمهوری نوس��ان زیادی را تجربه کرد ،اما مسیر بازار از
ابتدای این هفته تحت تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تغییر کرد
و در نهایت ش��اخص بورس بعد از مدتها ب��رای چند روز متوالی بر مدار
صعودی قرار گرفت .در این راستا ،شاخص کل بورس در روز گذشته بیش
از  ۱۸هزار واحد صعود کرد و این موضوع باعث شد تا ارزش سهام عدالت
ک��ه از مدتها قبل در ادامه روند نزولی بازار با افت ش��دید قیمتی همراه
شده بود ،بار دیگر تحت تاثیر رشد بازار سهام با افزایش همراه شود .بدین
ترتیب ،ارزش س��هام عدالت یک میلیون تومانی در روز سهش��نبه به ۲۰
میلیون و  ۵۳۸هزار تومان و ارزش س��هام عدالت  ۵۳۲هزار تومانی به ۱۰
میلیون و  ۹۰۳هزار تومان رس��ید که نسبت به روز دوشنبه با رشد حدود
۲درص��دی همراه بود .همچنین ارزش فروش  ۶۰درصد از س��هام عدالت
 ۵۳۲هزار تومانی به  ۶میلیون و  ۵۴۱هزار تومان رسید.
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی تا قبل از شروع اصالح بازار سهام
در تابستان پارس��ال به بیش از  ۳۸میلیون تومان رسیده بود ،اما ب ه مرور
و با قرار گرفتن روند معامالت بورس در فاز اصالحی از ارزش این س��هام
در بازار کاسته شد.
در حالی حدود  40روز به پایان کار دولت دوازدهم و شروع به کار دولت
سیزدهم باقی مانده که یکی از چالشهای اقتصادی دولت آینده ،رسیدگی
به مسئله سهام عدالت است که از دهه  ۱۳۸۰آغاز و در دولت روحانی برای
نخس��تین بار امکان معامله آن در بورس فراهم ش��د ،اما برنامهریزی برای
ادامه مسیر سهام عدالت تا جایی اهمیت دارد که در صورت نادیده گرفته
شدن ،میتواند به چالش بحرانساز اقتصاد کشور تبدیل شود.
سهام عدالت که با دو انگیزه خصوصیسازی و مشارکت مردم در اقتصاد
در دهه  ۱۳۸۰به مردم واگذار ش��د ،اکنون به آتش زیر خاکس��تر اقتصاد
ایران تبدیل شده اس��ت .یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که

دولت بعدی باید تقویت سیاستگذاری در زمینه سهام عدالت را بهعنوان
یک��ی از اولویتهای اقتصادی خ��ود در نظر گیرد ،زیرا در غیر این صورت
چالشهای سهام عدالت ،بخش حقیقی اقتصاد را متأثر خواهند کرد.
افشین جاوید ،کارشناس بازار سرمایه در این رابطه به ایرناپالس ،گفت:
ای��ناقدام با عنوان س��هام عدال��ت ،یکی از روشهای خصوصیس��ازی و
واگذاری ش��رکتهای دولتی به مردم اس��ت که حدود  ۴۹میلیون نفر از
جمعیت کش��ور را از اواس��ط ده��ه  ۱۳۸۰تحت تأثیر ق��رار داد و بهنظر
میرسد در آینده میتواند نه تنها به چالش اصلی بازار سرمایه ایران بلکه
به یکی از چالشهای اقتصاد کش��ور تبدیل ش��ود .مردم از س��ال گذشته
توانس��تند  ۶۰درصد از سهام عدالت خود را بفروشند و پیش از آزادسازی
معامالت این س��هام در بورس ،امکان دریافت س��ود نقدی برای دارندگان
سهام وجود داشت.
او درباره ش��یوه واگذاری س��هام عدالت در دهه  ۱۳۸۰افزود :شناسایی
افراد واجد ش��رایط دریافت سهام عدالت از دهه  ۱۳۸۰آغاز شد و تا سال
 ۱۳۹۲ب�� ه طول انجامید .حدود  ۶میلیون نفر از دارندگان س��هام عدالت
در ده��ه  ،۱۳۸۰برگههای س��هام یک میلیون تومان��ی را دریافت کردند
که به طور عمده افراد تحت پوش��ش س��ازمانهای حمایتی یا دهکهای
پایین درآمدی بودند .س��ایر دارندگان سهام عدالت که گروههای متنوعی
از روس��تاییان و عش��ایر گرفته تا طالب حوزه علمیه و بخشی از کارکنان
دول��ت را دربر گرفت برگههایی با ارزش اس��می  ۴۹۲ ،۵۳۲و  ۴۵۲هزار
تومان را دریافت کردند .حدود  ۵۲هزار نفر از آنها با پرداخت مابهالتفاوت،
ارزش س��هام خود را به یک میلیون تومان رس��اندند و در آن زمان حدود
 ۲۸میلیارد تومان بابت این مابهالتفاوت از طرف دارندگان سهام عدالت به
دولت پرداخت شد .با این حال در همان زمان نیز در شیوه شناسایی افراد
واجد شرایط ابهام وجود داشت.
ب��ه گفته جاوید ،پس از آزادس��ازی معامالت س��هام عدالت در بورس،
دارندگان این برگههای س��هام امکان انتخاب دو روش مدیریت مستقیم و
غیرمس��تقیم سهام عدالت را پیدا کردند .گروهی که روش غیرمستقیم را
انتخاب کردند سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند.

وی ب��ا بیان اینکه اکنون س��هام عدالت چالش اصلی بورس اس��ت ،گفت:
مس��ئلهای که سهام عدالت را به چالش اصلی بورس تبدیل میکند ،مجامع
ش��رکتهای س��رمایهگذاری استانی اس��ت که ارزش سبد س��رمایهگذاری
ش��رکتهای سرمایهپذیر آنها در حدود  ۴۰۰هزار میلیارد تومان است .با این
حال ،ش��یوه انتخ��اب اعضای هیأت مدیره و چگونگی برگ��زاری مجامع این
شرکتها میتواند بورس و ب ه دنبال آن ،بخش حقیقی اقتصاد کشور را تحت
تأثیر قرار دهد .حدود نیمی از دارندگان سهام عدالت که شیوه غیرمستقیم را
انتخاب کردند و اکنون سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند ،باید
برای به حد نصاب رس��یدن مجامع در رأیگیری برای انتخاب هیأت مدیره
شرکت کنند .از طرف دیگر ،درباره ماهیت حقوقی نامزدهای هیأت مدیره و
وابستگی آنها به بخش دولتی نیز ابهامهایی وجود دارد.
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سهم عمده قطعهسازان در اشتغالزایی و قطع وابستگی صنعت خودرو

حمایت از صنعت قطعهسازی از اهم برنامههای دولت آینده باشد

عضو هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
ضمن تاکید بر لزوم حمایت دولت از صنعت قطعهس��ازی گفت انتظار ما
از خودروس��ازان ،در اولویت قرار دادن پرداخت مطالبات قطعهسازان است
تا پیشتازی در برنامههای تحقیق و توسعه در تولید قطعات میسر شود.
بهزاد رحیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،اظهار داشت :متاسفانه
پرداخت بدهی به قطعهس��ازان در اولویت برنامههای خودروسازان نیست
و این مس��ئله به کمبود نقدینگی قطعهس��ازان منجر ش��ده که کیفیت و
دسترس��ی به منابع مادی و مواد اولیه را برای صنعت قطعهس��ازی دشوار
نموده است.
وی اف��زود :انتظ��ار ما از خودروس��ازان ،در اولویت ق��رار دادن پرداخت
مطالبات قطعهسازان است تا پیشتازی در برنامههای تحقیق و توسعه برای
تولیدکنندگان قطعات میسر شود و بروز گالیههایی مبنی بر نارضایتی از
کیفیت ،ناشی از سرمایهگذاری قطعهسازان با هدف عدم وابستگی صنعت
خودرو اس��ت .نماینده مردم س��قز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت:
تاکنون حمایت کافی از صنعت قطعهسازی به عمل نیامده و سیستم بانکی

و دولت بیش��تر توجه خود را معطوف به خودروسازان نموده ،در حالی که
بنیان اصلی صنعت خودرو را قطعهسازی تشکیل میدهد.
رحیمی ادامه داد :قطعهس��ازان س��هم عمدهای در افزایش اشتغالزایی
و قطع وابس��تگی صنعت خودرو عهدهدار هستند ،لذا انتظار داریم ،دولت
آینده به منظور حمایت از تولید داخلی ،نس��بت به صنعت قطعهس��ازی
مس��اعدتهای الزم را مب��ذول دارد .وی درخصوص خرید م��واد اولیه از
سوی خودروسازان و قطعهسازان به صورت مجزا که موجب افزایش قیمت
خودرو میشود ،گفت :میبایست در این باره به شکل تخصصی عمل کرد،
زیرا زمانی که خودروس��از به بخش تامین مواد اولیه ورود میکند ،موجب
ایجاد یک نوع رقابت ناخواسته میشود که میبایست نسبت به حذف آن
اقدام کرد ،به طوری که مسئولیت تامین مواد اولیه در اختیار قطعهسازی
باش��د که وظیفه تامین را به درس��تی نیز انجام خواهد داد و عالوه بر آن،
کاهش هزینهها و افزایش کیفیت نیز اتفاق میافتد.
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
اف��زود :وجود یک منبع یا ش��رکت یا به عنوان مث��ال یک کارخانه فوالد،

منفک از خودروسازان و قطعهسازان برای تامین مواد اولیه این دو صنعت
نیز راهکار دیگری است که با طرفیت یک شرکت در افزایش حجم خرید
و کاهش هزینهها اثرگذار است.
رحیمی معتقد اس��ت :درخصوص تامین مواد اولیه و سایر مراحل تولید
خودرو ،میبایس��ت به ش��کل تخصصی وارد عمل ش��د .بر همین اساس،
خودروس��ازان میبایست بیش��تر بر روی طراحی و محصول نهایی تمرکز
کنند تا اینکه در جستوجوی تامین مواد اولیه باشند.
وی در پای��ان درخص��وص راهکاره��ای قط��ع ی��ا کاهش وابس��تگی
خودروس��ازان به نرخ دالر ب��رای تامین قطعات خاطرنش��ان کرد :راهکار
اساسی داخلیسازی اس��ت ،بدین معنا که هر چقدر توان و سهم افزایش
تولی��د داخل افزایش یابد ،ارزبری کاهش مییابد .البته اکنون در برخی از
برندها از وضعیت مناس��بی برخوردار هستیم و وابستگی 100درصدی در
تولید تمامی خودروها وجود ن��دارد .بدین معنا که اکنون ،ارزبری خودرو
چندان زیاد نیس��ت و این موضوع ،سهم اندکی را در قیمت نهایی خودرو
به خود اختصاص میدهد.

بازار روغن موتور کشش افزایش قیمت ندارد
رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک ،فیلتر روغن و پنچرگیران عرضه
تایر به بورس کاال را موجب ورود لطمه به بازار و تولیدکنندگان دانس��ت
و گفت طی هفت ماه اخیر روغنهای دیزلی ،س��واری و صنعتی به ترتیب
 40 ،55و  35درصد افزایش قیمت را تجربه کردند و بازار کشش افزایش
قیمتی بیش از این میزان را به خود نمیبیند.
داوود سعادتینژاد در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،درخصوص تامین
روغنهای دیزلی در بازار اظهار داشت :براساس مقررهای مبنی بر افزایش
توزیع روغن موتور به بازار از س��وی شرکتهای تولیدکننده روغن موتور،
مشکلی در تامین روغنهای دیزلی موردنیاز بازار وجود ندارد.
وی افزود :ضمن اینکه تولید روغن موتور کاهش نیافته و افزایش قیمتی
مستقیما از س��وی تولیدکنندگان نداش��تهایم ،اما این شرکتها به دلیل
ع��دم تصویب افزای��ش بهای کاالی روغن موتور ،ب��ر قیمت این محصول
ایراداتی را وارد میدانند که ممکن است پس از انتخابات ریاست جمهوری،
تجدیدنظری در این باره صورت بگیرد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک ،فیلتر روغن و پنچرگیران گفت:
بر همین اس��اس تولیدکنندگان روغن موتور ،درخواست افزایش قیمت را
مطرح نمودهاند که پس از انتخابات ریاست جمهوری بررسی این موضوع
در دستور کار قرار میگیرد و ممکن است ،تجدیدنظری در این باره صورت
بگیرد .س��عادتینژاد با بیان اینکه تولید روغن موتور کاهش نداشته است،
تصریح کرد :تولیدکنن��دگان پس از افزایش  35درصدی بهای روغنهای
صنعتی ،خواستار افزایش قیمت روغنهای سواری در سال جدید بودند .بر

همین اساس به منظور افزایش قیمت این محصول ،نسبت به عدم توزیع
آن با هدف مواجهه بازار با کمبود اقدام کردند ،اما به دلیل مواجهه با کاهش
میزان تقاضا مجددا بر میزان توزیع روغن موتور به بازار افزوده شد.
وی ضمن اش��اره به بهای روغن چهار لیت��ری در بازار با نرخ  200هزار
تومان ،با بیان اینکه بازار کشش افزایش قیمت روغن موتور را ندارد ،گفت:
در س��ال گذش��ته بهای روغنهای دیزلی و س��واری به ترتیب به میزان
 55و  40درصد افزایش یافت و در س��ال جدید نیز افزایش  35درصدی
روغنهای صنعتی اعمال ش��د .در نتیجه امکان افزایش بیشتر قیمت این
محصول فراهم نیست.
عرضه تایر به بورس یک اقدام غیرکارشناسی است
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک ،فیلت��ر روغ��ن و پنچرگیران
درخص��وص عرضه تایر در بورس کاال و تاثیر آن بر بازار عمدهفروش��ان و
خردهفروشان تایر گفت :یکی از مشکالت کنونی بازار ازدیاد فروشگاههای
مج��ازی و ب��دون پروانه تایر اس��ت و با توجه به رکود حاک��م بر بازار تایر
و فقدان مش��تری ،عرضه تایر به بورس یک اقدام غیرکارشناس��ی است و
امیدواریم تجدیدنظری در این باره از سوی کارخانجات صورت بگیرد.
س��عادتینژاد ادامه داد :عرضه تایر به بورس کاال عالوه بر اینکه موجب
ورود لطمه به بازار میشود ،تولید را نیز با چالشهایی مواجه خواهد کرد.
اتحادیه فروشندگان با عرضه تایر به بورس مخالفت میکند
وی در پای��ان ب��ا توجه ب��ه اینکه مجوز عرضه تایر به ب��ورس کاال برای
کارخانجاتی نظیر آرتاویل تایر و یزدتایر صادر شده است ،خاطرنشان کرد:

هن��وز عرضه تایر به بورس اجرایی نش��ده و در صورت اجراییش��دن آن،
اتحادیه با توجه به تاثیر آن بر بازار ،نقطه نظرات خود را در این باره مطرح
خواه��د کرد .اکن��ون محصوالت یزدتایر در بازار با رونق مواجه اس��ت ،اما
عرضه تایر گلدستون به بورس کاال به سود این شرکت نیست ،زیرا امکان
عرضه بیش از قیمت بورس برای محصوالت آنها وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک ،فیلتر روغن و پنچرگیران در پایان
درخصوص اعمال محدودیت فروش صرفا به خودروسازان در شیوه عرضه
به بورس خاطرنشان کرد :تاکید اتحادیه همواره نیز بر توزیع تایرهای تولید
داخلی به خودروس��ازان و واحدهای صنفی است ،اما متاسفانه شاهد این
موضوع هستیم که به دلیل عدم توانایی در معرفی مناسب برندهای داخلی،
خودروسازان نسبت به تعویض تایرهای خریداری شده از تولیدکنندگان و
تامین الستیک موردنیاز کارخانجات از طریق بازار اقدام میکنند.
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نماگر بازار سهام
اصالتسنجی زعفران با کمک هوش مصنوعی

محققان موسس��ه پژوهش��ی علوم و صنایع غذایی کش��ور با کمک هوش
مصنوعی موفق به اصالتس��نجی زعفران شدهاند که به گفته آنها در آیندهای
نزدیک با طراحی سیستم هوشمند قابل نصب بر روی موبایل ،امکان شناسایی
زعفران اصیل از زعفران تقلبی را برای همگان میسر میکنند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،زعفران ب��ه عنوان یک گی��اه دارویی ب��اارزش ،یکی از
قدیمیترین و گرانترین ادویههای جهان اس��ت ک��ه از جایگاه ویژهای در بین
محصوالت صنعتی و صادراتی ایران برخوردار است .قیمت باالی این محصول
موجب شده تا به شیوههای مختلف توسط افراد سودجو مورد تقلب قرار گیرد.
تولید مثل این گیاه که فاقد بذر اس��ت ،از طریق تکثیر ساقه زیرزمینی یا بُنه
ص��ورت میگیرد .از طرفی ایران تولیدکنن��ده و صادرکننده حدود  ۹۰درصد
زعفران دنیا محس��وب میش��ود و از آنجا که بنههای با وزن کمتر از  ۶گرم در
سال اول توان گلدهی ندارند ،ساالنه مقدار زیادی از بنههای ریز با وزن کم به
صورت ضایعات از زنجیره ایجاد ارزش افزوده حذف میشوند .این موضوع برای
کشور ما به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان اهمیت ویژهای دارد و
میبایست برای ایجاد ارزش افزوده از آن اقدامات اساسی صورت گیرد.
تشخیص تقلبات زعفران با استفاده از هوش مصنوعی
دکتر عبداهلل مالفیالبی ،عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع
غذایی در این زمینه گفت :زعفران به عنوان گیاهی دارویی و گرانقیمت که از
جایگاه ویژهای در جهان برخوردار است ،همواره مورد توجه افراد سودجو برای
کسب منافع از تجارت پررونق این محصول بوده است.
مالفیالبی افزود :این افراد معموال برای کم کردن هزینههای تولید با استفاده
از مواد آلی و معدنی مختلف دست به تقلب زده و زعفرانهای رنگ شده تقلبی
و یا به صورت مخلوط با زعفران خالص با کیفیت و کمیت نامناسبی بستهبندی
و به بازار عرضه میکنند و سالمت مردم را نیز به خطر میاندازند.
وی بیان کرد :زعفران معموال توس��ط افزودن مواد با منشأ گیاهی از جمله
خامههایی که توسط چوب برزیلی ،چوب صندل و با رنگهای مصنوعی (مثل
تارترازین) رنگ شدهاند ،مورد تقلب قرار میگیرد.
مالفیالبی ادامه داد :افزودن اندامهای مواد گیاهی مشابه با زعفران چون زریر،
گل کافش��ه (کاجیره یا گلرنگ) ،کاسبرگ گل همیشه بهار ،کاکل ذرت رنگ
ک��رده ،پرچمهای زرد بعضی گلها ،زردچوبه ،میخک ،ریش��ه گندم رنگزده،
ریشه پیاز معمولی که با جوهر رنگ میشود ،خاک سرخ و نیز رشتههای پخته
ش��ده گوش��ت گاو و مرغ و  ...از جمله تقلبات دیگر در این محصول به شمار
میروند .وی با بیان اینکه در زمینه شناسایی و تشخیص زعفرانهای اصیل از
تقلبی پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است ،ادامه داد :روش به کارگیری
تکنیکهای هوش مصنوعی و یادگیری عمیق یکی از جدیدترین راهکارها در
این زمینه محسوب میشود.
مجری این طرح پژوهشی افزود :سایر روشهای شناسایی شامل واکنشهای
رنگ��ی ،بررس��یهای میکروس��کوپی ،کروماتوگراف��ی الیه ن��ازک ( )TLCو
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCاست که روش  HPLCبه عنوان
موثرترین روش در این زمینه به شمار میرود.
وی با اش��اره به اینکه یکی از مهمترین تقلب��ات زعفران رنگآمیزی خامه
زعفران با رنگهای مصنوعی و طبیعی در طیفهای نارنجی و قرمز رنگ است،
گفت :هدف اصلی ما از اجرای این طرح پژوهش��ی ،شناسایی تقلبات رنگی در
محصول زعفران ایرانی و اصالتسنجی آن با استفاده از روشهای کامپیوتری
پردازش تصویر و هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق است که به عنوان
روش جدیدی با دقت باالی  ۹۵درصد برای تش��خیص و شناس��ایی زعفران
غیراصیل رنگ شده پیشنهاد شده است.
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کاربردهای هوش مصنوعی در ارزیابی تجربه مشتریان از برند
به قلم :شین بارکر
مشاور بازاریابی دیجیتال
ترجمه :علی آلعلی
تجربه مشتریان از برند نقش مهمی در بازار کسب و کار ایفا میکند .هر
برندی که به دنبال موفقیت در زمینه تعامل با مش��تریان و فروش باشد،
باید به این حوزه توجه ویژهای نش��ان دهد .خبر خوش برای کارآفرینان
تحول فناوری هوش مصنوعی و ورودش به این حوزه است .بر این اساس
امکان ایجاد تجربهای بهتر برای مش��تریان با دردسرهای کمتر برای تیم
بازاریابی وجود دارد.
بیش��ک هیچ فناوریای به اندازه هوش مصنوعی در طول س��الهای
اخیر توس��عه پیدا نکرده اس��ت .بس��یاری از ابزارهای هوشمند در طول
سالهای اخیر به لطف این فناوری وارد بازار شدهاند .با این حساب شاید
انتظار بازاریابها برای بهرهمندی از فناوری موردنظر در حوزه کاریشان
بیش از اندازه طوالنی شده باشد .هدف ما در این مقاله بررسی کاربردهای
فناوری هوش مصنوعی در ارزیابی تجربه مشتریان از برند است.
وقتی از تجربه مشتریان از برند صحبت میکنیم ،اغلب بازاریابها فقط
به دنبال ایجاد یک تجربه دلنشین هستند .یکی از نکات مهم در این میان
توجه به ارزیابی چنین تجربهای است .این امر به شما فرصت کافی برای
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را میدهد .همچنین دیگر خبری از تکرار
اشتباهات به طور مداوم نخواهد بود.
براساس گزارش موسسه هاب اسپات 84 ،درصد از مشتریان در صورت
تجربهای مناس��ب از برندها تمایل به تکرار خرید نشان میدهند .این امر
به معنای پیدا کردن مش��تریان وفادار بدون کوچکترین دردسری است.
اگر شما هم تمایل به استفاده از مزایای هوش مصنوعی در ارزیابی تجربه
مشتریان از برند دارید ،نکات پیش روی را از دست ندهید.
ارزیابی بازخوردهای مشتریان
دریافت بازخورد از س��وی مش��تریان امر رایجی محسوب میشود .اگر
برند ش��ما به بازخوردهای مشتریان توجه نشان دهد ،منبع مهمی برای
ارزیابی ایدهها و تجربه آنها از برند را خواهد داش��ت .متاسفانه بسیاری از
برندها هیچ توجهی به بازخورد مشتریان نشان نمیدهند .بنابراین برندها
به طور مداوم در این راستا با دردسر مواجه میشوند.
یکی از چالشهای اصلی در مس��یر ارزیابی نظرات مش��تریان از سوی
برندها مربوط به سختی آن است .هیچ بازاریابی دوست ندارد ساعتهای
متمادی مش��غول ارزیابی بازخوردهای مش��تریان باش��د .بنابراین خیلی
راحت به سراغ کار دیگری میروند .نکته مهم در این میان مزایای هوش
مصنوعی در این زمینه اس��ت .ابزارهای دارای هوش مصنوعی به سادگی

هرچه تمامتر شرایط مناسب برای ارزیابی بازخوردهای مشتریان را فراهم
میس��ازد .اگر شما از هوش مصنوعی برای تحلیل نظرات و بازخوردهای
مشتریانتان استفاده نمایید ،شرایط بسیار بهتری در بازار خواهید داشت.
این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل ممکن
کمک خواهد کرد .همچنین ش��ما به س��ادگی هرچه تمامتر از نظرات و
تغییر سلیقه آنها آگاهی پیدا خواهید کرد.
بهینهسازی رباتهای چت
رباته��ای چت بخش قاب��ل مالحظهای از تجربه مش��تریان از برند را
س��اماندهی میکنند .این امر ش��امل تجربه مش��تریان از برند در زمینه
جس��توجوی محصوالت و همچنین ثبت س��فارش است .بیشک همه
مشتریان نسل قدیمی رباتهای چت با حافظه محدود و اشتباهات عمده
را ب��ه یاد دارند .این امر یکی از دالیل اصلی تنفر مش��تریان از برندها در
دنیای آنالین بود.
امروزه به لطف هوش مصنوعی شرایط کار کامال فرق کرده است .شما
دیگر نیازی برای عذرخواهی از مشتریان برای کیفیت پایین ربات چتتان
ندارید .هوش مصنوعی در نسل کنونی امکان بهینهسازی رباتهای چت
به بهترین ش��کل ممکن را فراهم ساخته اس��ت .بنابراین دیگر خبری از
مشکالت رایج در زمینه اشتباهات رباتهای چت نیست.
تیمه��ای بازاریاب��ی اغلب اوقات ت��وان الزم برای پاس��خگویی به تمام
سواالت مشتریان را ندارند .بنابراین اگر شما از یک نیروی کمکی در این
میان اس��تفاده نمایید ،وضعیتتان ب��ه طور قابل مالحظهای بهتر خواهد
ش��د .رباتهای چت امکان بهینهسازی کیفیت پاس��خگویی به سواالت
مشتریان و همچنین صرفهجویی در زمان مشتریان را دارند .بنابراین شما
باید از چنین ابزار مفیدی برای بهینهس��ازی ش��رایط بازاریابیتان نهایت
استفاده را ببرید.
فهم دقیق احساسات مشتریان
مشتریان همیشه با احساساتش��ان خرید میکنند .این امر در زمینه
ایجاد تجربهای دلنشین از برند برای مشتریان اهمیت باالیی دارد .وقتی
مشتریان احساس خوبی نسبت به برند شما داشته باشند ،حتی با سطح
قیمت باالتر نیز مایل به خرید خواهند بود.
پیش از این امکان آگاهی از احساس��ات مش��تریان امر بس��یار سختی
بود .بسیاری از برندها در این میان نیاز به تعداد باالیی نیروی متخصص
در زمینه بازاریابی و همچنین زمان طوالنی داش��تند .بدون تردید چنین
امری در دسترس بسیاری از برندها قرار ندارد .بنابراین شما باید بازنگری
اساسی در این زمینه صورت دهید.
امروزه با هوش مصنوعی دیگر نیازی برای طی کردن فرآیندهای طوالنی
مدت نیس��ت .بسیاری از برندها در مدت زمانی اندک امکان تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف را دارند .هوش مصنوعی به طور س��ریع دادههای

مربوط به احساس مشتریان نسبت به برند شما را ارزیابی میکند .به این
ترتیب شما نقشه دقیقی برای تعامل با مشتریان خواهید داشت.
تاکید بر روی احساس��اتی که مشتریان به آنها عالقه دارند ،امر مهمی
در ایجاد تجربه ماندگار از برند محس��وب میش��ود .این امر باید از سوی
برندهای مختلف به بهترین ش��کل ممک��ن مدنظر قرار گیرد در غیر این
صورت ش��ما هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان
نخواهید داشت.
ارزیابی گفتوگوهای تلفنی با مشتریان
ام��روزه اغلب اپراتورها خدمات مربوط ب��ه تبدیل گفتوگوی برندها با
مش��تریان به متن را ارائه میدهند .این امر منبع اطالعاتی بسیار مهمی
برای برندها محس��وب میشود .اگر ش��ما در تالش برای تاثیرگذاری بر
روی مش��تریانتان هس��تید ،باید از این ش��یوه به بهترین شکل ممکن
اس��تفاده کنید .هوش مصنوعی امکان تبدیل متن به گفتار و برعکس را
فراهم کرده اس��ت .این ام��ر در کنار توانایی هوش مصنوعی برای تحلیل
دقیق محتوای متنی به ش��ما فرصت عالی برای ارزیابی تجربه مشتریان
از برندتان میدهد.
متاس��فانه بس��یاری از برندها هنوز هم به ش��یوههای سنتی در زمینه
بازاریاب��ی و ارزیابی تجربه مش��تریان از برند باور دارند .این امر ش��ما را
حسابی از رقبایتان عقب خواهد انداخت .بنابراین باید هرچه زودتر اقدام
به استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای ارزیابی گفتوگوهای تلفنیتان
با مشتریان کنید.
ابزاره��ای دارای ه��وش مصنوعی گفتوگوهای ش��ما با مش��تریان را
براس��اس موضوع اصلی و ن��وع واکنش مش��تریان طبقهبندی میکنند.
بنابراین شما امکان انتخاب بهترین شیوه تاثیرگذاری بر روی مشتریان را
خواهید داش��ت .چنین کاری به شما حتی امکان پیشبینی واکنشهای
مشتریان نسبت به فعالیتهای بازاریابیتان را هم میدهد .بنابراین دیگر
مشکلی پیش روی شما برای طراحی تجربهای مناسب برای مشتریان از
برندتان نخواهد بود.
گردآوری تمامی دادههای مربوط به مشتریان
گ��ردآوری تم��ام دادهه��ای مربوط به مش��تریان برای تعام��ل با آنها
همیشه امر مهمی محس��وب میشود .بسیاری از برندهای بزرگ توانایی
حیرتانگیزی در گردآوری و تحلیل چنین دادههایی دارند .اگر شما فکر
میکنید این امر به خاطر تعداد باالی بازاریابهای چنین برندهایی است،
کامال اش��تباه میکنید .دلیل این امر اس��تفاده از ه��وش مصنوعی برای
گردآوری و تحلیل دادههای موردنظر است.
بیش��ک هیچ تیم بازاریابیای توانایی گ��ردآوری و تحلیل ابردادهها را
ندارد .برندهای بزرگ به دلیل گس��تردگی س��طح فعالیتش��ان اغلب با
ابردادهه��ا دس��ت و پنجه نرم میکنند .اگر ش��ما در این می��ان اقدام به

استفاده از هوش مصنوعی نکنید ،نه تنها شانسی برای رقابت با برندهای
بزرگ نخواهید داش��ت ،بلکه به بدترین شکل ممکن با شکست رو به رو
میشوید.
مشتریان در تعامل با برند شما به طور معمول از یک قیف فروش عبور
میکنند .چنین قیفی به طور کامل تجربه مشتریان از برند شما را توضیح
میدهد .اگر ش��ما امکان بهینهسازی ش��رایط بازاریابی و فروش براساس
دادههای مربوط به این قیف را داشته باشید ،به خوبی تجربه مشتریان از
برندتان را شخصیسازی خواهید کرد.
امروزه شخصیسازی تجربه مشتریان از برند یکی از مهمترین ترندهای
دنیا محس��وب میش��ود .ش��ما با این کار به بهترین شکل ممکن تجربه
مشتریان را خوشایند خواهید ساخت .این امر با کمک هوش مصنوعی به
سادهترین صورت ممکن دنبال میشود .بنابراین نیازی به نگرانی بیش از
اندازه در این مورد نخواهد بود.
تجربه مشتریان از برندها در طول سالهای اخیر به شدت متحول شده
اس��ت .اگر شما قصد ماندن در فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان را
دارید ،باید به خوبی توانایی مدیریت و ارزیابی تجربه مش��تریان را داشته
باش��ید .همانطور که در این مقاله بحث شد ،بهترین راهکار در این میان
استفاده از هوش مصنوعی است .توصیههای مورد بحث در این مقاله برای
شروع کار در این راستا راهگشا خواهد بود.
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مدیرعامل شركت انتقال گاز ایران در معارفه سرپرست جدید منطقه  9عملیات انتقال گاز:

اخبار

پیام تبریک رئیس اتاق اصناف استان مركزی به مناسبت روز ملي اصناف

اراک -فرنــاز امیدی :به گزارش روابط عمومــي اتاق اصناف مرکزي
جمشیدزند در پیامي روز اصناف را به اصناف و بازاریان تبریک گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
روز یکم تیرماه  ،که امســال نیز تقارن آن با دهــه کرامت و روز والدت
باسعادت امام رضا علیه السالم مزین گردیده به نام روز ملي اصناف نامگذاري
شده است.
این روز فرصت مغتنمي است براي پاسداشت تالش ها و مجاهدت ها و
به تصویر کشیدن جایگاه واقعي اصناف و ارج نهادن به ارزش هاي معنوي
،اجتماعي و اقتصادي زحمتکشان این عرصه  ،اینجانب با گرامیداشت یاد و
خاطره شهدا  ،به خصوص شهداي واالمقام جامعه اصناف؛ فرا رسیدن یکم
تیرماه ماه ،روز ملي اصناف؛ را به بازاریان و اصناف محترم تبریک و تهنیت عرض مي نمایم و از درگاه خداوند متعال توفیق تداوم
خدمت صادقانه به ملت و نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران را در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) و تحت زعامت مقام معظم
رهبري مسئلت مي نمایم.
جمشید زند /رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

مدیر عامل شركت برق منطقه ای گیالن:

سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر صد در صد سودآور است

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :استان گیالن موقعیت خاص و ویژه
ای در بخش انرژی های تجدید پذیر دارد که در کشور بی نظیر می باشد.
«بهمن داراب زاده» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در ارتباط
تلفنی با برنامه گفت و گوی ویژه خبری ســاعت  2۰سیمای مرکز گیالن
گفت :ظرفیت اســمی تولید انرژی برق در اســتان گیالن بیش از 28۰۰
مگاوات می باشــد اما عمال حدود  24۰۰مگاوات برق در استان تولید می
شود.
وی افزود :برای جلوگیری از اعمال خاموشی به مشترکان محترم خانگی،
شرکت برق منطقه ای گیالن تفاهمنامه هایی با مشترکان محترم صنایع
سنگین استان گیالن منعقد کرده است تا در ساعات اوج مصرف برق ،مصرف خود را به حداقل برسانند که خوشبختانه مشترکان
سنگین شرکت همکاری خوب و ارزنده ای در این بخش داشتند که انشااهلل پاداش همکاری به آنان پرداخت خواهد شد.
داراب زاده در خصوص افزایش تولید انرژی برق گفت :به منظور تولید حداکثری انرژی برق ،برنامه تعمیرات اساسی نیروگاه های
استان را در زمان غیر پیک تنظیم کردیم تا این نیروگاه ها بتوانند دز زمان پیک بار در مدار باشند و به تولید انرژی برق بپردازند.
همچنین پروژه های بسیار خوبی را در بخش افزایش ظرفیت پست ها و خطوط در دست اجرا داریم که تعدادی از آن ها به مرحله
بهره برداری نیز رسیده اند.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در مورد انرژی های تجدید پذیر گفت :در بخش انرژی های تجدید پذیر و نو در استان
گیالن ،پتانسیل بسیار خوبی جهت احداث نیروگاه  2۰۰۰مگاواتی بادی وجود دارد و از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در
این بخش استقبال می کنیم.
وی افزود :از نظر انرژی خورشــیدی نیز خوشبختانه در بخش جنوبی استان گیالن از منجیل تا لوشان ظرفیت بسیار خوب و
استثنایی وجود دارد .به علت موقعیت ممتاز و ویژه استان گیالن در بخش انرژی بادی و خورشیدی ،پذیرای سرمایه گذاری سرمایه
گذاران در این بخش هستیم و سرمایه گذاران مطمئن باشند که سرمایه گذاری در بخش انرژی بادی و خورشیدی در استان گیالن
بطور حتم و صد در صد سودآور است.

نماینده هسته گزینش توانیر در شركت توزیع برق هرمزگان معرفی شد

بندرعباس  -خبرنگار فرصت امروز :در آیینی با حضور قربانی مدیرکل هسته گزینش شرکت توانیر ،نماینده هسته گزینش
شرکت توزیع برق هرمزگان معرفی شد .در این آیین مهندس امید توسلی به عنوان نماینده هسته گزینش منصوب شد .مدیرکل
هسته گزینش شرکت توانیر در این نشست گفت :پس از استقالل شرکت های توزیع برق ،هسته گزینش همچنان بصورت مشترک
در شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق فعالیت می کرد که با رایزنی صورت گرفته و موافقت مدیرعامل شرکت توانیر ،هسته
گزینش بصورت مستقل در شرکت های توزیع برق تشکیل شد.
قربانی افزود :هسته گزینش برای نخستین بار در کشور با فرمان امام خمینی در سال  ۶۱تاسیس و در سال  7۵قانون هسته
گزینش بصورت رسمی به دولت ابالغ شد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق نیز در این آیین گفت :هر سازمانی برای رسیدن به
اهداف خود اولویت های خاصی در انتخاب نیروی انسانی در نظر می گیرد که این اولویت ها در هر سازمان برعهده هسته گزینش
قرار داده شده است .مهندس هاجر عبدی افزود :سازمانها برای گزینش کارکنان از معیارهای خاصی پیروی می کنند تا نیروهای آنها
مطابق با خطی مشی و استراتژی سازمان فعالیت کنند .باتوجه به اهمیت گزینش در شرکت توزیع برق ،قرار شد شرکت های توزیع
برق کشور هسته گزینش مستقل داشته باشند .در پایان این نشست مهندس امید توسلی به عنوان نماینده جدید هسته گزینش
شرکت توانیر در شرکت توزیع برق هرمزگان منصوب شد.

ثبت 22۰مورد از قرارداد های شركت گاز استان
در پایگاه اطالعات قرارداد های كشور

بوشهر  -خبرنگار فرصت امروز :رییس امور حقوقی و قرارداد های شرکت گاز استان بوشهر از ثبت  22۰مورد معامالت (
متوسط و بزرگ) در پایگاه ثبت اطالعات قرارداد های کشور خبر داد ”.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر رییس
امور حقوقی و قرارداد های شرکت گاز استان بوشهر گفت :تا کنون بیش از  22۰مورد از معامالت ( متوسط و بزرگ) بین شرکت
گازاســتان بوشهر به عنوان دســتگاه مناقصه گزار( کارفرما ) و مناقصه گران ( پیمانکاران ) در پایگاه ثبت اطالعات قرارداد های
کشور به ثبت رسیده است.
اســماعیلی گفت :واحد امور حقوقی وقرارداد های شــرکت گاز استان بوشهر بعد از جمع آوری اطالعات اعم ازنسخه قررداد،
ضمانتنامه ،گواهی صالحیت شــرکت های طرف قرارداد  ،اطالعات شخصی مدیرعامل و صاحب امضا شرکت و مکاتبات و اسناد
مربوط به قراردادها را در پایگاه ثبت اطالعات قراردادهای کشوربه ثبت رسانده است.
ثبت معامالت در این پایگاه طبق بند ب ماده  ۳قانون ارتقا سالمت اداری و مقابله با فساد و بخشنامه سازمان برنامه بودجه مبنی
بر الزام ثبت اطالعات مربوط به قراردادهای تمامی شرکت ها و سازمانهای دولتی از نیمه دوم سال  ۱۳9۵اجرایی شده است و شرکت
گاز استان بوشهر تا کنون  22۰مورد از معامالت ( متوسط و بزرگ ) را در این پایگاه به ثبت رسانده است.

شمس اللهی:

 2۰ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت كاتدیک شركت گاز استان ایالم برق دار شدند

ایالم – منصوری :مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از برق رسانی به  2۰ایستگاه تقلیل فشار گاز و حفاظت کاتدیک این شرکت
در اقصی نقاط شهری و روستایی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی افزود :در راستای ت ُامین انرژی برق ایستگاههای تقلیل فشار
گاز و تجهیزات داخلی آن از جمله هیتر ،بودار کننده ،روشنایی محوطه و همچنین ایستگاههای حفاظت کاتدیک ،تعداد  9ایستگاه
 CGSو  ۱۱ایستگاه  CPSحفاظت کاتدیک برقدار شدند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه برای این تعداد ایستگاه انشعاب از شبکه سراسری برق استان اخذ شده است ،خاطر
نشان کرد :برای نصب و راه اندازی این ایستگاه ها بیش از  ۱۰میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز استان هزینه شدهاست.
شمس اللهی ادامه داد :به منظور باالبردن ضریب ایمنی و امنیت ت ُاسیسات و فراهم نمودن زیر ساخت برای روشنایی محوطه
ایستگاهها ،در حال طراحی و تهیه اسناد مناقصه  4مورد ایستگاه باقیمانده به منظور بازسازی و رفع نواقص برقی میباشد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم با اشاره به اینکه تمامی موارد اشــتراک پذیری برق و اخذ مجوز از شرکت توزیع برق هر
شهرستان صورت گرفته است ،گفت :حداکثر تا پایان سال جاری این مهم محقق خواهد شد و در گام بعدی اصالح روشنایی محوطه
داخلی ایستگاهها در دستور کار قرار میگیرد.

به همت شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

خیابان های فرعی منطقه بی بیان آسفالت شدند

اهواز  -شــبنم قجاوند :به همت شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز
مسجدسلیمان  ،عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان های فرعی منطقه
ی بی بیان انجام شد .
در این عملیات که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و توسط
اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن این شرکت صورت گرفت خیابان
های فرعی حدفاصل کارخانه بهره برداری نمره  9تا مسجد امام رضا (ع) و
همچنین خیابان های فرعی سمت تعاونی قدیم به متراژ تقریبی ۱2۰۰۰
متر مربع از روکش آسفالت گرم بهره مند شدند .

مشاركت و تعامل در كار ،نقش مهمی در افزایش بهره وری سازمان دارد

ساری – دهقان  :نیروی انسانی ارزشمندترین و مهم ترین رکن هر
ســازمان است و مشارکت و تعامل در کار ،نقش مهمی در افزایش بهره
وری و کارایی نیروی انسانی یک سازمان دارد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شــرکت انتقال
گاز ایران ،مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در آیین تکریم و معارفه
مدیر سابق و سرپرست جدید منطقه  9عملیات انتقال گاز ،ضمن بیان
مطلب فوق ،افزود :ارزشــمندترین و مهمترین رکن هر سازمان ،منابع
انسانی آن سازمان است که با استفاده و به کارگیری از توانمندی های
آنان ،می توان ضعف های درونی و تهدیدهای بیرونی یک ســازمان را
برطرف کرد.
مهدی جمشــیدیدانا در ادامه ،از اعتماد شــرکت ملی گاز ایران به
مدیران مناطق انتقال گاز ابراز خرسندی کرد و یادآور شد :مقدم بیگلریان
دومین مدیر از شــرکت انتقال گاز بوده که برای مدیریت در مجموعه
گازهای استانی انتخاب میشود و این امر نشاندهنده اعتماد شرکت ملی
گاز به شرکت انتقال گاز ایران است.
وی با آرزوی موفقیت برای بیگلریان در ســمت جدید بیان کرد :وی
با تجربههای مدیریتی که در منطقه  9عملیات انتقال گاز کسب کرده،
سفیر خوبی برای شرکت گاز استان مازندران خواهد بود.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ادامه ،با تبریک به محیالدین
مفخمی سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز ،وی را فردی توانمند ،به
خصوص در بخش خطوط لوله عنوان کرد و افزود :امیدواریم که بتوانیم با
توفیق خداوند متعال و تالش و کوشش ،در راستای تحقق اهداف شرکت
انتقال گاز ایران بیش از پیش موفق و سربلند باشیم.
همچنین مقدم بیگلریان مدیر سابق منطقه  9عملیات انتقال گاز در
این مراسم با قدردانی و تشکر از همه همکاران منطقه یادآور شد :با تالش

همکاران شایســته ،پرتالش و همراه در منطقه  9با کارکرد مطلوب در
سالهای اخیر ،هیچ قطعی و یا افت فشار در مصارف خانگی استانهای
شمالی بوجود نیامد و این امر جای افتخار و قدردانی دارد.
وی به اقدامات منطقه برای آمادگی ایستگاه رشت و رامسر و همچنین
اجرای خط ســوم قطعه نور -کالرآباد در سال جاری اشاره کرد و گفت:
نگاه من به مســئولیت نگاه امانتداری بود و تمام تالشم این بوده تا با
همراهی خوب همکاران منطقه در انجام مسئولیتها از موفقیت نسبی
برخوردار باشم.
در ادامه ،محیالدین مفخمی سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز
بیان کرد :این اتفاق را برای خود افتخاری میدانم و امیدوارم با همراهی
همکاران تجربیات خود را در راستای تحقق انتقال پاک ،ایمن ،پایدار و
بهره ور گاز طبیعی به اجرا درآورم.
مفخمی در پایان ،به اقدامات خوب منطقه  9در سالهای اخیر اشاره
کرد و افزود :احداث خط دامغان ،کیاســر ،ساری ،نکا یکی از طرحهای
خوب و تاثیرگذار در پایداری شبکه گاز در استانهای شمالی بوده و امید
است با تالش همه همکاران ،حمایت مدیران ارشد ،تجربیات پژوهشگران
و صنتعگران و توجه به منابع سازمانی و ترویج کار تیمی ،انجام چنین
پروژه های مهمی تداوم یابد.

تشریح برنامههای ارائه شده به شورای اسالمی توسط شهردار رشت

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :شهردار رشت برنامههای ارائه شده
شهرداری به شورای اسالمی را که در مدت اخیر تصدی وی در دستور
کار قرار گرفته و عملیاتی شدند را تشریح کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری
رشت ،سید محمد احمدی شهردار رشت امروز دوشنبه( ۳۱خرداد) در
جمع خبرنگاران برنامههای ارائه شــده شهرداری به شورای اسالمی را
تشریح کرد و اظهار داشت :میثاق نامه من با شهروندان برنامه های ارائه
شده در هنگام انتخاب از سوی اعضای شورا بود.
شهردار رشت ابراز داشت :پس از انتخاب توسط اعضای محترم شورا
سعی کردم در راستای عملی کردن برنامههای ارائه شده ،خدمت همه
جانبه به شهروندان و تحقق وعدهها گام بردارم.
احمدی با تاکید بر اینکه برنامههای شــهرداری در هفت محور و به
تفکیک حوزه مربوطه تنظیم و به شورا ارائه شده است تصریح کرد :تمرکز
در اتمام پروژههای نیمه تمام و اقدامات زیرســاختی در دوران شورای
پنجم از مهمترین اقداماتی است که در زمان تصدی پست شهرداری در
دستور کار قرار دادم .وی بازگشایی خیابان هشت دی را از جمله اقدامات
مهم شــهرداری رشــت در مدت اخیر اعالم کرد و افزود :پروژه خیابان
هشت دی سالها به دلیل عدم تملک امالک مجاور نیمه کاره رها شده
بود که مطابق وعده داده شده با تملک امالک و اجرای پروژه عمرانی در
اردیبهشت امسال بازگشایی شد .شهردار رشت راهاندازی مجدد آبنمای
موزیکال بوستان ملت را که بزرگترین آبنمای موزیکال کشور و یکی از
آبنماهای بزرگ خاورمیانه محسوب میشود مورد اشاره قرار داد و عنوان

داشــت :این آبنما در چند سال گذشته به علت مشکالت زیرساختی و
عدم تامین تاسیســات بالتکلیف مانده بود که فاز نخست آن با اهتمام
شــهرداری راهاندازی شــد و فاز دوم آن نیز تا  4۵روز آینده تکمیل و
راهاندازی میشــود .احمدی در ادامه از پیادهســازی و راهاندازی سامانه
مدیریت کنترل پروژه در شهرداری رشت خبر داد و افزود :براساس این
نرم افزار میتوان وضعیت پروژههای شهرداری و عملکرد پیمانکاران را
رصد و ارزیابی کرد از طرفی پیمانکاران هم میتوانند در شرایطی برابر در
مناقصات شهرداری شرکت کنند .وی پروژه بازگشایی مسیر فلکه ولی
عصر(ع) به فلکه امام علی(ع) را هم مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد :در
حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و مدت پیمان پروژه نیز
یک سال به مبلغ بیش از  72۶میلیارد ریال است که به موجب آن میدان
ولی عصر(عج) به بلوار دیلمان متصل میشود.

شهردار رشت اذعان کرد :در تداوم پروژه جمعآوری و هدایت آبهای
ســطحی نیز سال گذشــته در نقاط مختلف شــهر رشت نظیر محله
رودبارتان و استادسرا طرحهایی را اجرایی کردیم که روند آن امسال هم
تداوم دارد .احمدی در ادامه افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی و راهاندازی
دو ســوله جدید آن را هم از دیگر اقدامات شهرداری اعالم کرد و افزود:
ســوله اول در حال حاضر حدود  ۶۵درصد و ســوله دوم هم حدود 8۵
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با تاکید بر اینکه شــهرداری در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه
سواری و توسعه حمل و نقل پاک هم برنامههای خوبی را به اجرا درآورده
است عنوان داشت :ایجاد مسیر تردد دوچرخه در مسیر مسکن مهر تا
خیابان نامجو و از رازی در فلکده در دســتور کار و برنامه شهرداری قرار
دارد .شهردار رشت بهرهبرداری و راهاندازی  4کنترلر هوشمند(چراغ زمان
دار هوشمند) در تقاطعهای رشت را از دیگر اقدامات ترافیکی شهرداری
برشمرد و افزود :این پروژه در تقاطعهای توتونکاران ،سه راه حافظ ،ملت
و چهار راه میکاییل به بهرهبرداری رسید و در چند مسیر دیگر در دست
اجرا است.
احمدی خرید و توســعه دوربینهای نظارتی و ثبت تخلف در سطح
شــهر را هم از جمله دیگر اقدامات شــهرداری دانست و اظهار داشت:
طی قرارداد منعقد شده با سرمایهگذار مربوطه مقرر شد  ۱۰۰کیلومتر
فیبر نوری ۱۱۰ ،ایستگاه دوربین شامل  77ایستگاه دوربین نظارتی22 ،
ایستگاه ثبت تخلف چراغ قرمز و  ۱۱ایستگاه دوربین کنترل سرعت راه
اندازی و اجرایی شود.

سردار خادم سیدالشهدا ،فرماندهی قرارگاه كربال خوزستان در بازدید از نیروگاه رامین اهواز

تولید برق و تامین آسایش مردم در گرمای  ۶۰درجه ای فراتر از ایثار است

اهواز  -شبنم قجاوند :سردار خادم سیدالشهدا فرماندهی قرارگاه
کربال در اســتان خوزســتان ضمن بازدید از روند تولید برق واحدهای
نیروگاه رامین از آخرین وضعیت تعمیرات اساسی واحد شماره  ۶نیروگاه
نیز مطلع شد.
در این بازدید که با ارائه گزارشــی از سوی مهندس خلیل محمدی
مدیرعامل نیروگاه رامین و با حضور حاتمی ریاست دادگستری شهرستان
باوی و تعدادی از مســئوالن این شهرســتان همراه بود ،سردار خادم
سیدالشــهدا با تقدیر از تالش و همت کارکنــان نیروگاه رامین  ،تولید
پایدار انرژی برق و تامین آسایش مردم در گرمای  ۶۰درجه سانتیگرادی
را فراتر از ایثار دانست.
وی به حماســه حضور پرشــور مردم در عرصــه انتخابات و ناکامی
دشمنان و رسانه های معاند در انحراف مسیر انقالب اشاره نمود و گفت:
دشمنان ایران اسالمی از هر ابزاری جهت ضربه زدن به نظام اسالمی و
گسترش ناامیدی در میان مردم استفاده می کنند و خداوند را شاکریم
که با عزم و اراده مردم شهیدپرور ایران شاهد ناکامی آنان در عرصه های

مختلف هستیم .فرماندهی قرارگاه کربال خوزستان تحریمهای همه جانبه
کشورهای غربی بر علیه کشورمان را فرصتی مناسب در جهت خودکفایی
ملی برشمرد و ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی و تمرکز این نیروگاه
در استفاده از دانش بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی را الگویی برای سایر
شرکتهای صنعتی دانست و توسعه و تقویت این روند را مهم و اساسی

برشمرد .وی با تاکید بر رفع موانع و چالشهای مرتبط با روند تولید برق
این نیروگاه  ،حمایت همه مدیران صنعت برق و مســئوالن اســتانی و
کشوری از برنامه بازتوانی این نیروگاه را ضروری و مهم دانست.
ســردار خادم سیدالشــهدا در ادامه ضمن بازدید از روند تولید برق
واحدهای نیروگاه رامین از آخرین وضعیت تعمیرات اساسی واحد ۳۱۵
مگاواتی شماره  ۶این مجموعه بازدید نمود و ضمن ارتباطی صمیمی با
تالشگران این پروژه سنگین و تخصصی ،تولید پایدار انرژی حیاتی برق
و تامین آســایش مردم در گرمای  ۶۰درجه ای محیط نیروگاه را فراتر
از ایثار دانست.
خادم سیدالشهدا همچنین مستندسازی و انتشار تالشها و اقدامات
جهادی کارکنان نیروگاه در رسانه ها بویژه صدا وسیما را ضروری دانست
و اظهار امیدواری نمود با آشنایی بیشتر مردم نسبت به چالشها و سختی
های تولید برق شاهد تقویت فرهنگ صرفه جویی ،حفظ منابع ،مدیریت
مصرف برق توســط مردم و برخورداری همــه آحاد جامعه بویژه مردم
خوزستان از این انرژی حیاتی باشیم .

مشکلمسکندوهزارمحرومقمیدرصورتتامینزمینازسویمسئولینرفعشد
قم  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل کمیته امداد اســتان قم از
رفع مشکل مسکن دو هزار محروم قمی در صورت تامین زمین ازسوی
مسئولینخبرداد.
به گزارشی  ،اکبر میرشکار در حاشیه بازدید از پروژه احداث  2۱واحد
مســکونی برای مددجویان کمیته امداد اســتان قم که به همت بسیج
ســازندگی در پردیســان قم در حال اجراست ،با اشاره به اینکه یکی از
دغدغه های خانواده های تحت حمایت و نیازمند اســتان بحث سرپناه
است ،اظهار کرد :در استان قم در حال حاضر بیش از سه هزار و سیصد
خانواده تحت پوشــش داریم که فاقد مســکن هستند و در اماکن غیر
استاندارد و فاقد امکانات و عمدتا در حاشیه های شهر به صورت مستاجر
زندگیمیکنند.
وی ادامه داد :این خانواده ها با مشــکالت زیادی از جمله ناتوانی در
تامین ودیعه و پرداخت اجاره های سنگین که هر سال نیز بر مقدار آن
افزوده می شــود مواجه می شوند و ما اراده ی قوی داریم برای این که

بتوانیم نسبت به تامین مسکن خانواده های تحت پوشش اقدام کنیم؛
ولی متاســفانه مسئولین ذیربط در استان قم اراده الزم برای تحقق این
مهم را ندارند و اقدام موثری برای کاهش و رفع این مشکالت انجام نمی
دهند .مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به اینکه

سازمان بسیج سازندگی سپاه در این مسیر یاری گر ما بوده است ،اظهار
کرد :در حال حاضر بسیج سازندگی استان قم در حال احداث  2۱واحد
مسکونی برای مددجویان اســت که بخشی از اعتبار این پروژه را سپاه
متقبل شــده و همچنین از ظرفیت خیرین مرتبط با این سازمان نیز
استفاده شده است ،بخش دیگری از اعتبار توسط خیرین مرتبط با کمیته
امداد تامین شده و بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز تسهیالتی برای این
پروژه ها در نظر گرفته است.
میرشــکار با تاکید بر اینکه احداث این پروژه توسط بسیج سازندگی
در مدت زمان مطلوب و با کیفیت بســیار خوبی در حال انجام اســت،
خاطرنشان کرد :امیدواریم دستگاه های دیگر استان نیز وارد عمل شوند
و با مشارکت و هم افزایی بتوانیم مشکل مسکن خانواده های محروم و
بی بضاعت را در استان قم برطرف کنیم .کمیته امداد این توان را دارد که
در صورت تامین زمین ازسوی مسئولین زیربط با کمک سپاه مشکل دو
هزار نیازمند مسکن را طی دو سال بر طرف کند.

۶۶۴هکتار اراضی جنگلی ،مراتع و سواحل در استان گلستان «خلع ید» شد

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :هادی هاشــمیان در نشســت
خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه ،اظهار داشت :مردم با حضور پرشور
در انتخابات نقشــه دشــمنان را نقش بر آب کردند و خوشبختانه در
استان گلستان با مشارکت  ۶۱درصدی مردم در انتخابات ،شاهد حضور
گسترده بودیم.وی افزود :برخورد با فساد در قوه قضائیه انجام میشد
اما به اطالع مردم نمیرســید که با حضور آیت اهلل رئیسی در راس قوه
قضائیه این خال پر شد.رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به افزایش
میزان استفاده از جایگزین حبس در استان گفت :آرای جایگزین حبس
در اســتان سال گذشته نسبت به ســال قبل از آن  ۳۵درصد افزایش
داشته و از چهارهزار و  ۳8۰مورد به  ۶هزار مورد رسیده است.هاشمیان
اضافه کرد :در سال گذشــته  ۱۱8هکتار جنگل 48۳ ،هکتار مراتع و
 ۶۳هکتار ســواحل استان خلع ید شد.وی ادامه داد :اوقات دادرسی در
سراسر استان به منظور کاهش ورودی پروندهها کاهش یافته و این یکی
از سیاســتهای اساسی قوه قضائیه بوده تا مردم پرونده دار نشوند و ۳

هزار پرونده در دادسراها کم شده است.هاشمیان با بیان اینکه موجودی
پروندههای سال  99رسیدگی شــده ،بیان داشت :پنج هزار پرونده از
سنوات قبل رای صادر شده و حدود  9۰۰پرونده از موجودی دادسراها،
 2۶۰از دادگاه کیفری و  ۳۰9از دادگاه تجدید نظر رســیدگی شده و
متوسط زمان رسیدگی از  ۵۵روز به  4۵روز رسیده است.وی با اشاره به
کاهش هفت درصدی موجودی زندانیان در سال  99نسبت به سال 98
در استان خاطرنشان کرد :ورودی زندانها هم  ۱2درصد کاهش یافته
که نتیجه مصالحه و مجازاتهای جایگزین حبس بوده است.وی یادآدور
شد :بســیاری از محاکمات الکترونیکی و در زندان انجام میشود و از
ابتدای سال مقرر شده که وکال هم غیر حضوری در محاکم و دادگاههای
تجدید نظر شــرکت کنند.رئیس کل دادگستری گلستان گفت :سال
گذشته ســه هزار و  2۱۵مورد دادرســی الکترونیکی در استان انجام
شــده و  ۱۰2مورد پابند الکترونیکی دادیم که کاهش موجودی زندان
را به همراه داشته است.هاشــمیان افزود :علمای شیعه و سنی ،ریش

سفیدان و اقوام در سازش دخالت دارند و در  2۶مورد قصاصها رضایت
گرفتند که منجر به آزادی شده که  ۶مورد آن مربوط به دو ماه ابتدایی
امســال بوده است.وی ادامه داد :یکی از اقدامات اساسی قوه قضائیه در
گلستان ستاد اقتصاد مقاومتی است و سال گذشته  4۰۰مورد پرونده
درخواستی تولیدکنندگان بررسی شده و  ۳۰۳مورد مشکالت بررسی
و پروندهها بایگانی و جلوی تعطیلی گرفته شد.هاشــمیان خاطرنشان
کرد :ســال گذشته  ۳۱۳مورد بازدید از واحدهای تولیدی استان انجام
شد که هفت کارخانه به چرخه تولید و  2۳۶کارگر به کار برگشتند.وی
یادآور شــد :یکی دیگر از اقدامات اساسی ستاد اقتصاد مقاومتی استان
این بوده که کارخانهها به دلیل بدهی به تملک بانکها درآمدند که 47
مورد را شناســایی کردیم تا بازگردانیم.به گفته وی ،در بخش دریافت
سود و جدپریمه تسهیالت بانکی مازاد شورای پول و اعتبار ۳۱ ،پرونده
منجر به صدور تصمیم شده تا جریمههایی که بانکها اصافه برداشت
کردند بازگردد.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
تحول بازاریابی محتوایی و نقش هوش مصنوعی
به قلم :دبی موران  /کارشناس بازاریابی دیجیتال
ترجمه :علی آلعلی
فناوری هوش مصنوعی کاربردهای بسیار زیادی در زندگی روزمره و عرصه کسب و کار دارد .یکی از تاثیرات اصلی این
حوزه بر روی عرصه بازاریابی محتوایی صورت گرفته است .امروزه دیگر بازاریابی فرآیندی طوالنی و زمانبر نیست .شما با
استفاده از ابزارهای کمکی در زمینه بازاریابی فقط با داشتن یک ایده جذاب امکان جلب نظر مخاطب هدف در مدت زمانی
اندک را خواهید داش��ت .بدون تردید این امر جذابیت و مزایای بس��یار زیادی برای کسب و کارها در پی دارد .اگر شما به
دنبال استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصه کسب و کارتان نباشید ،خیلی زود فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف را از دست میدهید .نکته جالب اینکه محتوای تولیدشده با استفاده از ابزارهای هوشمند به طور قابل مالحظهای با
محتوای عادی تفاوت دارد .با این حساب آینده بازاریابی با هوش مصنوعی گره خورده است .هدف ما در این مقاله معرفی
برخی از شیوههای تحول بازاریابی محتوایی به لطف فناوری هوش مصنوعی است .اگر شما هنوز نسبت به استفاده از فناوری
هوش مصنوعی در ابتدای مسیر قرار دارید ،نکات مورد بحث در این مقاله چشمانداز مناسبی پیش رویتان قرار خواهد داد.
هوش مصنوعی چطور بازاریابی محتوایی را متحول کرده است؟
وقتی صحبت از هوش مصنوعی میش��ود ،هزاران نکته به ذهن افراد میرس��د .دلیل این امر دامنه وس��یع تاثیرگذاری
فناوری موردنظر اس��ت .با این حس��اب صحبت کردن درباره فناوری هوش مصنوعی به اندازه کافی سخت و دشوار خواهد
بود .خوشبختانه هدف ما در این مقاله فقط بحث درباره تاثیر این فناوری بر روی بازاریابی محتوایی است .یک نقطه شروع
مناسب برای بحث در این رابطه اشاره به وضعیت مدیریت سئو است .اغلب کسب و کارها به خوبی از اهمیت این حوزه خبر
دارند ،اما اجرای تکنیکهای سئو برای آنها نوعی دردسر محسوب میشود .اگر شما در این مسیر مشکالت بسیار زیادی
را تجربه میکنید ،هوش مصنوعی مخصوص شماس��ت .این فناوری امکان مدیریت خودکار وضعیت سئو برندها را فراهم
میکند .بیتردید ویژگیهای تحولآفرین هوش مصنوعی فقط به حوزه سئو محدود نیست .بنابراین ما در ادامه چند حوزه
بسیار مهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد .این نکات به شما برای بازاریابی محتوایی بهتر و تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی
مخاطب هدفتان کمک خواهد کرد.
بهبود تجربه مشتریان از رباتهای چت
رباتهای چت دیگر دستیار اصلی تمام کسب و کارها محسوب میشود .امروزه مشتریان دیگر نیازی به معطل شدن برای
دریافت پاسخ سواالت یا نکات مورد نظرشان از سوی کارشناسهای کسب و کار را ندارند .در عوض ،رباتهای چت با سرعت
و دقت بسیار باال در دسترس مشتریان قرار هستند .نسل قبلی هوش مصنوعی فناوری بسیار سادهای داشت .این فناوری
مبتنی بر طراحی یک بانک اطالعاتی از سوی طراحها و پیروی از آن در تمام مراحل بود .اگر شما در این مسیر با سواالت
متنوع مشتریان مواجه میشدید ،به احتمال زیاد ربات چتتان هیچ پاسخی در دست نداشت .بنابراین سطح باالی نارضایتی
مشتریان امری طبیعی محسوب میشد .امروزه رباتهای چت آنقدر دقیق شدهاند که تشخیصشان از کارشناسهای واقعی
تا حدودی غیرممکن شده است .بنابراین شما باید به خودتان زحمت زیادی برای شناسایی رباتها از انسانها بدهید .یکی
دیگر از نکات در این میان فناوری مکمل یادگیری ماش��ینی اس��ت .این امر به رباتهای چت برای پاسخگویی به سواالت
بدون نیاز به بانک اطالعاتی و از طریق جستوجوی اینترنتی را میدهد .با این حساب رباتهای چت هر نوع سوالی که از
آنها بپرسید ،در کوتاهترین زمان ممکن با جستوجوی عمیق در سطح اینترنت خواهند داد .این امر تاثیر مهمی بر روی
وضعیت برندها در ارتباط با مشتریانشان دارد.
شناسایی سریع کلیدواژهها
پیش از این در مورد تاثیر هوش مصنوعی بر روی سئو برندها صحبت کردیم .اگر بخواهیم دقیق در این باره حرف بزنیم،
باید به پیدا کردن کلیدواژههای مناس��ب در کمترین زمان ممکن اش��اره کنیم .این امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
را به طور قابل مالحظهای افزایش داده اس��ت .بنابراین دیگر نیازی به نگرانی نس��بت به شرایط مدیریت سئو و پیدا کردن
کلیدواژهها نیست .هر بازاریابی در طول فعالیت برای تولید محتوا همیشه با مشکل زمانبر بودن پیدا کردن کلیدواژههای
درست مواجه است .این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد .اگر شما در این میان از هوش مصنوعی
اس��تفاده نکنید ،هیچ شانسی برای موفقیت در زمینه سئو نخواهید داش��ت .هوش مصنوعی دقیقا مانند یک کارشناس
حرفهای در حوزه سئو امکان تحلیل خودکار دادههای مربوط به کلیدواژهها را دارد .با این حساب در کمترین زمان ممکن
اطالعات موردنظر را به طور طبقهبندیش��ده در اختیار ش��ما قرار میدهد .این امر انتخاب کلیدواژهها را به سادهترین کار
ممکن تبدیل میکند.
تولید محتوای فوق شخصیسازیشده
ام��روزه هوش مصنوعی تیم امکان تولید محتوا را نی��ز دارد .برخی از روزنامههای معتبر مثل نیویورک تایمز در اقدامی
آزمایش��ی از یک ابزار دارای هوش مصنوعی برای نگارش مقاله اس��تفاده کردهاند .این امر کیفیت باالیی در زمینه نگارش
متن از سوی هوش مصنوعی را نشان داده است .اگر هوش مصنوعی توانایی تولید مقاله برای روزنامهها را دارد ،پس شاید
استفاده از آن برای بازاریابی محتوایی نیز ایده بدی نباشد .نکته مهم در این میان نیاز به پیشرفت بیشتر فناوری موردنظر
برای تولید مستقل محتوای بازاریابی است .کارکرد کنونی این فناوری بیشتر در زمینه شخصیسازی فوقالعاده دقیق محتوا
مطرح است .این امر شما را از شر شخصیسازی سخت و زمانبر محتوا رها خواهد کرد .شخصیسازی محتوا به طور ویژهای
در بازاریابی ایمیلی کاربرد دارد .اگر شما به دنبال تجربهای سادهتر از بازاریابی ایمیلی هستید ،توجه به هوش مصنوعی امری
ضروری خواهد بود در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان نخواهید داشت.
تحلیلهای آیندهنگرانه
تصمیمگیری در عرصه بازاریابی یکی از سختترین کارهای ممکن است .شما هر تصمیمی که بگیرید ،در آینده کسب
و کارتان تاثیر خواهد داشت .بر همین اساس بسیاری از برندها خیلی دیر در مورد اقدامات ضروری تصمیمگیری میکنند.
این امر نه تنها مشکالت زیادی برای برندها به همراه دارد ،بلکه آنها را همیشه یک گام از رقبا عقبتر نگه خواهد داشت.
دسترسی اطالعات دقیق درباره وضعیت بازار و سلیقه مشتریان همیشه برای تصمیمگیری مهم است .اگر در این میان
شما امکان استفاده از فناوری هوش مصنوعی را داشته باشید ،دسترسی به اطالعات مفید و ارزشمند بدل به امری ساده
خواهد شد .فناوری هوش مصنوعی توانایی باالیی در پردازش دادهها دارد .امروزه بسیاری از برندهای بزرگ برای پردازش
ابردادهها از این فناوری اس��تفاده میکنند .بیتردید ش��ما سر و کارتان با ابردادهها نیست ،اما همین دادههای معمولی نیز
از بازاریابها زمان زیادی به منظور ارزیابی و تحلیل میگیرد .بنابراین ش��ما با اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی امکان
دسترسی به تحلیلهای آیندهنگرانه را خواهید داشت .تصمیمگیری اشتباه در چنین شرایطی یکی از امور بسیار سخت و
حتی غیرممکن خواهد بود.
ارائه اخبار مهم برای شما
دسترسی به اخبار مهم و مرتبط با حوزه بازاریابی برای هر تیم بازاریابی حیاتی است .شما باید همیشه در زمینه استفاده از
ترندهای بازاریابی عملکرد خوبی از خودتان نشان دهید در غیر این صورت شاید حتی شانسی برای مطرح شدن در بازار نیز
نداشته باشید .امروزه استفاده از هوش مصنوعی فرصتی عالی برای گردآوری اخبار موردنیاز بازاریابها به سادهترین شکل
ممکن است .بنابراین هیچ مشکلی در این راستا پیش روی شما نخواهد بود .اگر شما حوزههای مهم برای تیم بازاریابیتان
را به خوبی تعریف کنید ،هوش مصنوعی امکان ارائه اخبار مرتبط را خواهد داشت .این امر یعنی دیگر نیازی به جستوجو
در سایتهای مختلف و اتالف وقت نخواهد بود.
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راهنمای طراحی تقویم محتوایی

بازاریابی در شبکههای اجتماعی با تقویم محتوایی
به قلم :پایجی کوپر و شانون تین
کارشناس بازاریابی در موسسه Hootsuite
ترجمه :علی آلعلی
امروزه بخ��ش مهمی از فعالیتهای بازاریابی بس��تگی به
حضور مناس��ب در ش��بکههای اجتماعی دارد .اگر یک برند
در این میان ایدهای به غیر از حضور در شبکههای اجتماعی
برای تعامل با مش��تریانش داشته باشد ،به احتمال زیاد پس
از مدت زمانی کوتاه با شکست مواجه خواهد شد .درست به
همین خاطر بازاریابی در شبکههای اجتماعی برای هر برندی
مهم محسوب میشود .نکته مهم در این میان ضرورت تولید
محتوای باکیفیت در بلندمدت اس��ت .بدون تردید هیچکس
برندی که فقط چند ماه در سال فعالیت بازاریابی خوبی دارد،
مورد توجه قرار نمیدهد.
مس��ئله تولی��د محتوا ب��ه طور م��داوم برای ه��ر برندی
چالشآفرین اس��ت .بس��یاری از برندها هیچ برنامهای برای
این موضوع ندارند .درس��ت به همی��ن خاطر تعدد برندهای
کلیشهای روز به روز در حال افزایش است .یکی از راهکارهای
مناسب در این میان استفاده از تقویم محتوایی است .چنین
تقویمی به ش��ما فرصت برنامهریزی برای انتش��ار محتوا در
زمان مناس��ب در هر پلتفرم را میدهد .شاید این امر در نگاه
نخس��ت بسیار عجیب به نظر برس��د ،چنین راهکار سادهای
تفاوت میان برندهای برنده و بازنده را مش��خص میس��ازد.
بسیاری از برندهای بزرگ برای تعامل با مخاطب هدفشان
در عمل از چنین ایدهای استفاده میکنند.
تولید محتوا با اس��تفاده از تقویم محتوایی مزایای بس��یار
زیادی دارد .نخس��تین مزیت در این می��ان امکان بارگذاری
محتوا به طور مداوم اس��ت .شاید ش��ما در برخی از روزهای
هفته س��رتان بسیار شلوغ باشد و به کلی بارگذاری محتوای
در شبکههای اجتماعی را فراموش کنید .تقویم محتوایی به
شما امکان آمادهسازی هر محتوا به طور پیشاپیش را میدهد.
با این حس��اب ش��ما امکان تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی
مخاطب هدف را پیدا خواهید کرد.
نکته بعد درخصوص تقویم محتوایی امکان صرفهجویی در
زمان است .وقتی شما به خوبی از نیاز به بارگذاری محتوا در
یک روز خاص آگاهی داشته باشید ،امکان برنامهریزی مناسب
و صرفهجویی در زمان فراهم میشود .شاید شما از آن دست
افرادی هستید که ترجیح میدهند کارشان را در دقیقه 90
انجام دهند ،اما در دنیای حرفهای بازاریابی چنین رویکردی
هیچ جایگاهی ندارد .بنابراین باید نس��بت به تجدیدنظر در
فعالیتتان اقدام نمایید در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف را از دست خواهید داد.
یک��ی از مزایای اصلی تقویم محتوای��ی امکان برنامهریزی
درس��ت برای زمان بارگذاری محتواست .وقتی شما پیش از
ش��روع ماه زمانهای مناسب برای بارگذاری محتوا را تعیین
میکنید ،در حقیقت به مناس��بتهای مهم نیز توجه نشان
خواهید داد .این امر اهمیت بس��یار زیادی دارد .ش��ما به هر
ح��ال باید مدتی پیش از هر مناس��بت کار طراحی محتوا را
ش��روع کنید بنابراین بدون تقویم محتوای��ی همه کارها در
دقایق پایانی سامان خواهد یافت.
آخرین مزیت تقویم محتوایی نیز مربوط به تولید محتوای
باکیفیت است .اگر کسب و کار شما میلیونها پست هم تولید
کند ،تا زمانی که یک محت��وای باکیفیت در اختیار کاربران
نباشد ،هیچ شانسی برای بهبود وضعیتتان نخواهید داشت.
تقویم محتوایی به شما زمان کافی برای طراحی محتوا به طور
مناسب را میدهد بنابراین دیگر خبری از محتوای بیکیفیت
در عرصه بازاریابی شما نخواهد بود.
بدون تردید طراحی محتوا با استفاده از تقویم محتوایی نیاز
به آموزش خاصی دارد .بس��یاری از افراد فقط فکر میکنند
دارای تقوی��م محتوایی هس��تند .هدف اصل��ی در این مقاله
بررس��ی برخی از نکات مهم در راس��تای طراحی یک تقویم
محتوایی کامل است .در ادامه راهکار طراحی یک تقویم عالی
را مرور خواهیم کرد.
ارزیابی محتوای فعلی برند
پیش از اینکه یک تقویم محتوایی طراحی کنید ،باید نسبت
به تمام مسائل اطالع داشته باشید .یکی از نکات مهم حال و
هوای پس��تهای فعلیتان در شبکههای اجتماعی است .اگر
شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید ،هرگز شانسی
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داش��ت.
بس��یاری از برندها در این میان تالش زیادی برای جلب نظر
مخاطب ه��دف انجام میدهند ،اما فقط برندهایی که خیلی
خوب از حال و هوای پستهایشان و سلیقه مخاطب هدف
آگاهی دارند موفق خواهند بود.
ارزیابی محتوای فعلی برند در شبکههای اجتماعی به شما
فرصت ارزیابی دقیق ش��رایط را میدهد .اگر اغلب محتوای
بازاریابی شما آموزشی اس��ت ،باید در برنامهتان برای تقویم
محتوای��ی تولید ای��ن نوع پس��تها را در دس��تور کار قرار
دهید .یکی از اش��تباهات بازاریابها در زمان طراحی تقویم
محتوایی تالش برای تغییر تمام جزییات برندشان است .این
ام��ر منجر به تولید محتوای عجی��ب و غریب برای مخاطب
هدف میشود .بنابراین اگر شما در گامهای اولیه همانطور که
پیش از این محتوا تولید میکردید ،عمل نمایید شانس بسیار
باالتری برای موفقیت خواهید داشت.
وقتی ش��ما برنامه بازاریابیتان را ارزیابی میکنید ،باید به
تعداد پس��تهای تولید شده در هر ماه نیز توجه نمایید .این
ام��ر برای طراحی یک تقویم محتوایی امر مهمی محس��وب
میش��ود .ش��ما بدون چنین اطالعاتی ام��کان طراحی یک
جدول تاثیرگذار را از دست میدهید.
انتخاب شبکههای اجتماعی مناسب
بدون تردید هیچ برندی توانایی بازاریابی در تمام شبکههای
اجتماعی را ندارد .شاید شما هم مانند بسیاری از بازاریابهای
تازهکار این نکته را باور نکنید .در این صورت به احتمال زیاد
پس از شکس��ت س��نگین در تعامل با مخاطب هدف به این
نتیجه میرس��ید .انتخاب شبکههای اجتماعی باید براساس

سلیقه کاربران صورت گیرد .متاسفانه برخی از برندها در این
راس��تا بیشتر از سلیقه خودشان اس��تفاده میکنند .این امر
موجب تولید محتوا برای مخاطب نادرست میشود .همچنین
همیشه امکان تولید محتوا و ناتوانی برای پیدا کردن مخاطب
هدف نیز وجود خواهد داشت.
برخی از برندها برای انتخاب بهترین شبکههای اجتماعی
اقدام به برگزاری نظرس��نجیهای طوالن��ی میکنند .بدون
تردید این امر گزینه جذابی محس��وب میش��ود ،اما چندان
ضروری نیست .امروزه اغلب برندها از پلتفرمهای پرطرفدار در
میان کاربران به خوبی اطالع دارند بنابراین نیاز چندانی برای
استفاده از این شیوه نخواهد بود .برخی از مهمترین پلتفرمها
که شما باید بدان توجه کنید ،به شرح ذیل است:
•اینستاگرام
• توییتر
• فیسبوک
• یوتیوب
• لینکدین
شاید امکان اضافه کردن شمار بسیار بیشتری از شبکههای
اجتماعی به این فهرس��ت باش��د ،اما تالش برای حفظ این
تعداد امری ضروری محس��وب میشود .بدون این نکته شما
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین
تولید محتوا برای هر کدام از پلتفرمها نخواهید داشت.
یک��ی از نکات مهم در بازاریاب��ی مربوط به تولید محتوا به
طور انحصاری برای هر پلتفرم اس��ت .ش��ما بدون این نکته
توانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت.
اگر یک محتوا از س��وی ش��ما در تمام شبکههای اجتماعی
منتشر شود ،خیلی زود کاربران نسبت به فعالیتتان اعتراض
خواهند کرد بنابراین باید همیش��ه برنامهای خاص برای هر
پلتفرم داشته باشید .این امر نیاز به محدودسازی شبکههای
اجتماعی موردنظرتان را ضروری میسازد.

انتخاب منبع معتبر برای دادههای موردنیاز
برنامهریزی ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب
ه��دف نیاز به مه��ارت و در عین حال دادهه��ای دقیق دارد.
بسیاری از برندها فقط با اتکا به مهارت و حداکثر تجربهشان
در تالش برای موفقیت در این عرصه هس��تند .این امر شاید
گاهی اوقات تاثیرگذار باشد ،اما در بلندمدت به جز شکست
چیز دیگری برای ش��ما به همراه نخواهد داشت بنابراین باید
هرچه زودتر در تالش برای بهبود وضعیت موردنظر باش��ید.
بسیاری از برندها در این میان به سراغ گزینههای معتبر برای
تامین دادههای موردنیاز میروند .س��وال اصلی در این میان
معنای اعتبار منبع است.
منبع��ی که دارای اعتماد باالی کاربران باش��د و همچنین
فعالیتش نیز کامال شفاف صورت گیرد ،منبع معتبری خواهد
بود .اگر ش��ما هم با شنیدن این نکات نام گوگل به ذهنتان
میرسد ،کامال حق دارید .امروزه گوگل معتبرترین منبع برای
دسترسی به دادههای بازاریابی محسوب میشود .بسیاری از
برندها برای تعامل ساده با مشتریانشان نیز از دادههای این
برند استفاده میکنند.
وقتی شما دادههای معتبر گوگل را داشته باشید ،شانستان
برای تاثیرگذاری روی مخاطب هدف نیز افزایش پیدا میکند.
متاس��فانه امروزه برخی از برندها به دنبال استفاده از هر نوع
دادهای به اس��م داده مناس��ب برای طراحی تقویم محتوایی
هس��تند .این امر اغلب اوقات نتیجهای به جز شکست برای
برندها به همراه نخواهد داشت بنابراین راستیآزمایی اعتبار
منابع موردنظر برای دسترس��ی به دادهها امر بس��یار مهمی
محسوب میشود.
طراحی کتابخانه محتوایی
هر نوع محتوایی که برند شما تولید میکند ،روزی باز هم
به کار میآید .بس��یاری از برندها تمام محتوای تولیدیشان
را پس از انتش��ار دور میریزند .این کار نه تنها اقدام موثری
نیس��ت ،بلکه ش��ما را از یک منبع مهم ب��رای تولید دوباره
محت��وا محروم خواهد کرد .یکی از تکنیکهای مناس��ب در
تقویم محتوایی تالش برای تعامل با مخاطب هدف براساس
بازآفرینی محتوای قدیمی است.
بازآفرینی محتوای قدیمی به شما امکان تعامل مناسب با
مش��تریان بدون نیاز به تولید محتوای تازه را میدهد .شاید
این امر در نگاه نخست بسیار سخت و عجیب باشد ،اما شما
را به س��وی تعامل بهینه با مخاطب هدف راهنمایی میکند.
صرفهجوی��ی در هزینهه��ای بازاریابی ب��رای هر برندی مهم
است .یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه نیز بازآفرینی
محتوای قدیمی است.
اگر ش��ما برنامهای برای ذخیرهس��ازی محت��وای قدیمی
برندتان نداشته باشید ،باید به طور مداوم در زمینه بازآفرینی
آنها با مش��کل مواجه ش��وید .این امر برای بسیاری از برندها
امری طبیعی محسوب میشود ،اما به لطف تقویم محتوایی
دیگر نیازی به از دست دادن محتوای قدیمی برندتان نیست.
بازآفرینی محتوایی اگر به طور اصولی صورت گیرد ،نه تنها

در هزینهه��ا ،بلکه در زمان آن نیز صرفهجویی خواهد ش��د.
بیش��ک تولید محتوای تازه در مقایسه با بازآفرینیاش نیاز
به زمان بیشتری دارد .بنابراین بازآفرینی محتوا باید بخشی
از برنامه همیش��گی ش��ما باش��د .این امر فقط با استفاده از
کتابخانه محتوایی امکانپذیر خواهد بود در غیر این صورت
دردس��رهای بازآفرینی محتوا از س��وی شما درست به اندازه
تولید محتوای جدید خواهد بود.
طراحی برنامه کاری مشخص
یکی از اجزای اصلی تقویم محتوایی شامل طراحی برنامه
فعالیت هر برند است .اگر کسب و کار شما در این میان هیچ
برنامه مشخصی نداشته باشد ،شاید مدت زمان زیادی صرف
تولید هر محتوا شود .امروزه برندهای بزرگ برای سادهسازی
فرآین��د تولید محت��وا اقدام به طراحی روند مش��خص برای
کارمندانش��ان میکنند .این امر دردس��رهای بسیار زیادی
پیش روی کارآفرینان قرار میدهد.
برنامه کاری مش��خص در واقع برنامهای دقیق برای تولید
محتوا از س��وی هر کدام از اعضای تیم بازاریابی است .وقتی
تکلی��ف هر فردی در تیم بازاریابی مش��خص باش��د ،فرآیند
تولید محتوا بس��یار س��ادهتر از هر زمان دیگری روی خواهد
داد بنابراین ش��ما نیازی به نگرانی نس��بت به مشکالت این
عرصه نخواهید داشت.
امروزه برخی از برندها بدون اینکه برنامه کاری مش��خصی
طراحی کنند ،در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف هس��تند .این امر نه تنها زمان زیادی از آنها میگیرد،
بلکه در نهایت نتیجه دلخواه را نیز به همراه نخواهد داش��ت.
مهمترین نکته در طراحی برنامه کاری توجه به تواناییهای
ه��ر کدام از اعضای تیم بازاریابی اس��ت .فقط در این صورت
ش��ما شانس��ی برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب
هدفتان خواهید داشت.
اس��تفاده از نرمافزارهای ارتباط آنالین برای سادهس��ازی
فرآیند همکاری میان کارآفرینان مختلف نکته بسیار مهمی
محسوب میشود .این امر باید در دستور کار هر برندی برای
بازاریابی بهتر قرار داش��ته باش��د در غیر ای��ن صورت ایجاد
س��وءتفاهم و ناتوانی برای تولید محتوای مناس��ب در زمان
درست پیش خواهد آمد.
شروع تولید محتوا
پ��س از اینکه تا اینجای کار پیش آمدی��د ،دیگر نوبت به
تولید محتوا میرسد .شما در این مرحله باید به تیم بازاریابی
اجازه کار براس��اس نکات قبل��ی را بدهید .مهمترین وظیفه
ش��ما از این به بعد نظ��ارت بر روند کار خواه��د بود در غیر
این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
نخواهید داشت.
بس��یاری از کارآفرینان پس از ش��روع فرآیند تولید محتوا
تمای��ل ب��ه دخال��ت در کار بازاریابها دارند .اگر ش��ما هم
چنی��ن تمایلی دارید ،باید آن را کنار بگذارید .دخالت در کار
بازاریابها اغلب اوقات نتیجه عکس به همراه دارد .شاید شما
برخی از نکات در زمینه بازاریابی را بدانید ،اما به طور حرفهای
یک بازاریاب محس��وب نمیش��وید .همین امر اختالفهای
بسیار زیادی میان شما و تیم بازاریابیتان ایجاد خواهد کرد.
اگر ش��ما در تالش برای دخالت در کار بازاریابها باشید،
همیشه از برنامه برندتان عقب خواهید بود .این امر در مورد
تقویم محتوای��ی به یک فاجعه بدل میش��ود .بنابراین باید
در کمترین زمان ممکن نس��بت به تجدیدنظر در این رابطه
اقدام نمایید در غیر این صورت شرایطتان به شدت سخت و
پیچیده خواهد شد.
محتوای تولیدی تیم بازاریابی ش��ما باید تمام ویژگیهای
موردپس��ند مخاطب هدف را داشته باش��د .این امر نیازمند
هم��کاری تمام بازاریابها با هم اس��ت .اگر در هر موقعیتی
نوع��ی عملکرد انفرادی از س��وی بازاریابهایتان مش��اهده
کردید ،باید نس��بت به تغییر شرایط اقدام نمایید .بازاریابی و
تولید محتوا همیشه یک برنامه همگانی است بنابراین هرگونه
عملکرد فردی باید نفی شود.
دعوت از تمام اعضای شرکت برای اظهارنظر
پیش از اینکه محتوای بازاریابیتان را بارگذاری کنید ،باید
به یک مرحله دیگر در تقویم محتوایی توجه نشان دهید .این
مرحله نظرخواهی از تمام کارمندان برای بیان دیدگاهش��ان
است .ش��اید این نکته برای شما بسیار پیش پا افتاده باشد،
ام��ا کارمندان خ��ارج از تیم بازاریابی اغل��ب اوقات ایدههای
جذابی برای بهبود کیفیت نهایی محتوا دارند .شما در اینجا
به عبارت ساده از کارمندان برندتان به عنوان جمعیت نمونه
از مشتریانتان استفاده خواهید کرد بنابراین به بهترین شکل
ممکن باید همکاری با آنها را مدنظر قرار دهید.
ش��ما پس از اینکه چنین مرحلهای را پشت سر گذاشتید،
باید از نظرات کارمندانتان برای بازنگری نهایی در محتوای
بازاریابی اس��تفاده کنید .این امر نکتهای ضروری محس��وب
میشود در غیر این صورت شاید محتوایتان هرگز موردپسند
کاربران قرار نگیرد .بس��یاری از برندها فقط از نظر کارمندان
ب��رای اعمال تغییرات کوچک اس��تفاده میکنن��د .اگر ایده
کارمندان س��ایر بخشها به اندازه کافی جذاب اس��ت ،شاید
حتی باید محتوایتان را از اول تولید کنید به هر حال تولید
ی��ک محتوای تازه بهت��ر از بیتوجهی کارب��ران به محتوای
بازاریابی شما و در نهایت شکست خواهد بود.
ش��ما پس از انتشار محتوای بازاریابیتان باید پس از مدت
زمانی ان��دک آن را م��ورد ارزیابی انتقادی ق��رار دهید .این
ام��ر فرصت کافی برای آمادهس��ازی تیمتان به منظور تولید
محتوای بهتر در آینده را فراهم خواهد کرد .بسیاری از برندها
این مرحله مهم را مورد بیتوجهی قرار میدهند .درس��ت به
همین خاطر اغلب محتوای بازاریابیشان شبیه به هم و دارای
ایرادات مشابه است.
اگر شما تا به حال تقویم محتوایی نداشتهاید ،وضعیتتان
در شبکههای اجتماعی چندان تعریفی ندارد .هدف اصلی در
این مقاله کمک به شما برای طراحی یک تقویم حرفهای بود.
شما با استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله امکان شروع
کارتان به سادهترین شکل ممکن را خواهید داشت.
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