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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 چرا اختصاص 5.5 میلیارد دالر ارز دولتی
نتوانست جلوی افزایش قیمت کاالهای اساسی را بگیرد؟

 مصایب 4200
در 1400

فرصت امروز: در دومین روز هفته بود که بانک مرکزی از تخصیص 5.5میلیارد دالر ارز ترجیحی از ابتدای سال 
تاکنون برای واردات کاالهای اساس��ی و دارو خبر داد. س��والی که بار دیگر مطرح می شود، این است که چگونه با 
وجود تخصیص بیش از 5.5 میلیارد دالر ارز دولتی از ابتدای سال، قیمت کاالهای اساسی در فصل بهار رشد...

بورس تهران در یک قدمی ورود به کانال جدید ایستاد

 رشد دسته جمعی شاخص ها
در نیمه تیرماه
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در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی

اقتصاددانان خواستار اصالح طرح بانکی مجلس شدند
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فرصت امروز: کرونا اگر برای خیلی از کسـب وکارها نان نداشـت، الاقل برای کسـب و کارهای دیجیتال و 
به ویژه صنعت بازی های ویدئویی آب داشت؛ به طوری که آمار دانلود و خرید بازی های رایانه ای در ایران و 

جهان در دوران پاندمی کرونا و قرنطینه شهرها، رشد مضاعف و قابل توجهی پیدا کرد و به عنوان 
یک فرصت طالیی در این صنعت از آن یاد شد. البته این همه داستان نیست و بازی کرونا در...

همه گیری کرونا باعث رشد بی سابقه بازار بازی های ویدئویی شد

بازی کرونا در صنعت بازی

یادداشت
چرا 11 هزار مگاوات 

برق کم داریم؟

حمیدرضا صالحی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

ب��ر  س��رمایه گذاری  ع��دم 
ب��رق،  تولی��د  زیرس��اخت های 
کلی��د قطعی ه��ای ب��رق در این 
بررسی  نمی توان در  روزهاس��ت. 
مشکالت قطعی برق، این موضوع 
را کنار گذاش��ت و ب��ه گرمایش 
زودرس زمی��ن و یا کاهش میزان 
بارش ه��ا در ارتب��اط ب��ا عملکرد 
اش��اره کرد.  آب��ی  نیروگاه ه��ای 
فاصل��ه ای ک��ه ام��روز در میزان 
تولی��د و مصرف ب��رق می بینیم 
که ب��ه گفت��ه مس��ئوالن به 11 
هزارمگاوات رس��یده است، ناشی 
از بی توجهی ها به س��رمایه گذاری 
در زیرساخت هاس��ت. ای��ن عدد، 
رقم کمی نیست و اگر این فاصله 
را ک��م نکنی��م، بای��د قطعی های 
انتظار بکش��یم.  را  طوالنی ت��ری 
برنامه شش��م  قان��ون  براس��اس 
توسعه، ظرفیت نیروگاه های نصب 
ش��ده در ایران باید ب��ه 90 تا 95 
هزار مگاوات می رس��ید، اما امروز 
تنها 85 هزار مگاوات ظرفیت در 
نیروگاه های نصب ش��ده داریم و 
می��زان تولید برق ه��م 65 تا 66 
هزار مگاوات اس��ت. این در حالی 
اس��ت که در دوره اوج مصرف به 
وی��ژه در س��ال ج��اری، می توان 

تخمی��ن زد ک��ه میزان 
4مصرف به بیش از...
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فرصت امروز: قطعي برق هر روز بي برنامه تر و طوالني تر مي ش��ود. 
با اینکه در جداول زمان بندي خاموش��ی، قطعي برق براي هر منطقه 
حدودا دو س��اعت است، اما خاموشی در برخي شهرها به چهار ساعت 
هم مي رس��د. شرایط زماني دشوارتر مي ش��ود که پس از قطعي برق، 
باتري دکل هاي تلفن همراه نیز به پایان مي رسد و به این ترتیب، عالوه 
بر آنت��ن موبایل، اینترنت نیز قطع مي ش��ود. در مجموع، بي برنامگي 
شرکت توزیع برق در اعمال خاموشی ها در کنار گرماي هوا و وضعیت 
تنش آبی و همینطور موج پنجم کرونا باعث سردرگمی و کالفگی مردم 

در این روزها شده است.
در همین حال، آسیب شناس��ی صنعت برق و چرایی خاموشی های 
گسترده در بیشتر شهرهای ایران در آخرین نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به مشکالت 
تس��هیالت گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه های 
برق پرداخته شد. در نهایت مقرر شد وزارت نیرو در نشست آینده شورا، 
مدل پیش��نهادی خود برای حل مشکالت نیروگاه ها و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در صنعت برق را ارائه دهد. در صدوپنجمین نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین بسته پیشنهادی 

اتاق ایران برای تحقق شعار سال ارائه و ارزیابی شد.
تدوین طرح توسعه منطقه ای توسط اتاق ایران

در ابتدای این نشست، بسته پیشنهادی اتاق ایران برای تحقق شعار 
س��ال توسط محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ارائه 
شد. به گفته قاسمی، از زمانی که شعار سال مطرح شد، موضوع مرتب 
با اس��تفاده از مجموعه نظراتی ک��ه از بخش های مختلف اتاق ایران و 
اتاق های اصناف و تعاون می رسید، بررسی می شد و در نهایت مجموعه 
کاملی با این رویکرد که س��ه قوه برای تحقق شعار سال چه کارهایی 
می توانند انجام دهند، تهیه شد. برای انجام این کار شاخص هایی تعریف 
شد که اولین مورد شاخص سهولت انجام کسب وکار بود. در این رابطه 
نیازی به تصویب قانون نداریم و به نظر می رسد با تمرکز بر نحوه اجرای 

قوانین موجود به مقصود خواهیم رسید.
او ب��ا بیان اینکه بهبود محیط کس��ب وکار از جمله ش��اخص هایی 
اس��ت که در این بسته مورد توجه قرار گرفته، افزود: به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی، نااطمینانی در فضای کسب وکار وجود دارد و برای مقابله با 

آن باید محدودیت ها را از بین ببریم. پس توجه داش��ته باشیم که در 
این مورد، اصالح چند قانون مش��کلی را برطرف نمی کند بلکه باید به 
صورت ریش��ه ای با محدودیت ها و آنچه امنی��ت و ثبات در اقتصاد را 

تهدید می کند، مقابله کرد.
بهبود محیط قانونی کش��ور، مبارزه با فساد و رانت جویی، مقابله با 
نف��وذ و تبان��ی در معامالت اداری، حرکت به س��مت فضای رقابتی و 
شفاف، تس��ریع در حل وفصل مشکالت قضایی فعاالن اقتصادی برای 
حمایت از س��رمایه گذاری مولد، برگزاری دادگاه های تجاری، پوشش 
نااطمینانی ها و ریسک های فراروی تولید، تسهیل شرایط تامین مالی 
بخش های تولیدی از سیستم بانکی و بازار سرمایه، کاهش فشار مالیاتی 
بر بخش های تولیدی، کاهش فش��ار تامین اجتماعی بر بخش تولید 
و تنگناه��ای ارزی و تجارت خارجی، دیگر م��واردی بودند که در این 
گزارش از س��وی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح ش��دند. 
قاسمی در نهایت پیشنهاد داد: از آنجا که بخش خصوصی از کارگروه 
بازی خسته است، بنابراین انتظار دارد این بسته پیشنهادی مشترک 
دولت و س��ه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به ش��کل آیین نامه هیأت 

وزیران در همین مدت باقی مانده از دولت دوازدهم به تصویب برسد.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در ادامه نشست به موضوع 
ذی نفع واحد در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی از 
رفتارهای تبعیض آمیز دولت انتقاد دارد. در این چند ماه اخیر چندین 
واحد بزرگ دولتی از موضوع ذی نفع واحد خارج ش��دند. انتقاد بخش 
خصوصی نسبت به ش��یوه عملکرد دولت در نگاه های تبعیضی است 
چراکه هیچ کدام از واحدهای بخش خصوصی اجازه پیدا نمی کنند تا از 

ذی نفع واحد خارج شوند. این نگاه تبعیضی مایه انتقاد است. 
سپس فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو درباره 
بسته پیشنهادی اتاق ایران تاکید کرد: در این ارتباط باید مواردی که 
الزم است در اختیار هیأت مقررات زدایی قرار بگیرد، احصا و ارسال شود. 
آنچه باید به تصویب دولت برسد باید ابتدا در قالب پیش نویس آیین نامه 
تهیه شود و به دولت برود و آنچه مستلزم دریافت مصوبه مجلس هست 

نیز تعیین شود و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.
در این رابطه ش��مس الدین حس��ینی، رئیس کمیسیون اصل 44 
مجلس با بیان این مطلب که آنچه در جمع بندی بس��ته پیشنهادی 

آمده موردنظر مجلس نیز هست، گفت: باید به این فکر کنیم که چگونه 
تامین مالی الزم برای هر کدام از مواردی که در بس��ته پیشنهاد شده 
است، انجام می شود. درخصوص نظارت و تسهیل اجرای قوانین نیز به 
کمک نیاز داریم چون حجم قوانین بسیار باالست هرچند در این مدت 

موضوع تنقیح قوانین مزاحم و زائد را نیز در دستور کار قرار دادیم.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز گفت: 
فارغ از قوانین موجود نیازمند س��اختار مشخصی هستیم تا در تامین 
مالی بنگاه های اقتصادی از بانک محوری خارج شویم. ضرورت دارد از 
ظرفیت بازار س��رمایه به صورت منطقی استفاده شود. در بخش بیمه 
نیز با استفاده از ظرفیت برنامه توسعه هفتم، روی ساختار بیمه رقابتی 
کار شود. در این رابطه اتاق ایران می تواند ایده پرداز باشد و دیدگاه های 

مشورتی خود را مطرح کند.
خواسته اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق

در ادامه نشس��ت، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو 
به تش��ریح مشکالت تسهیالت گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای 
احداث نیروگاه های برق پرداخت و گفت: هیأت وزیران در 12 خردادماه 
1394 بانک مرکزی را موظف کرده تا براساس درخواست بانک عامل 
طرف قرارداد با صندوق توس��عه ملی، طبق ج��دول بازپرداخت ارزی 
تسهیالت مذکور، شرایط الزم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی 
فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به 

حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند.
او ادامه داد: بنا بر اعالم س��ندیکای تولیدکنندگان برق، بس��یاری 
از س��رمایه گذاران با توجه به این مصوبه اق��دام به تکمیل و راه اندازی 
طرح های خود کرده اند و بر همین اساس نیز در زمان سررسید اقساط، 
شرکت های تسهیالت گیرنده آمادگی خود را برای بازپرداخت اقساط 
با نرخ ارز رس��می به بانک های عامل اعالم کردند، اما بانک مرکزی در 
پاسخ به بانک های عامل برای تسویه این تسهیالت اعالم کرد که امکان 

تامین ارز با نرخ رسمی به بانک های عامل وجود ندارد.
به گفته عامری، 13 نیروگاه از اعضای سندیکا برای دریافت تسهیالت 
ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام کرده اند. در بین این نیروگاه ها میزان 
دریافت تسهیالت و پیشرفت پروژه احداث و بهره برداری متفاوت است 
و تاکنون شش نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط تسهیالت رسیده اند.

وی از بررس��ی این موضوع در نشس��ت کارگروه تخصصی شورای 
گفت وگ��و خبر داد و افزود: در این نشس��ت نماین��ده بانک مرکزی و 
صندوق توسعه ملی نیز حضور داش��تند و دیدگاه های خود را مطرح 
کردند و در نهایت دبیرخانه ش��ورای گفت وگو پیشنهاد احیای مصوبه 

سال 1394 هیأت وزیران را مطرح کرد.
همچنین محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی ICC، موضوع تامین 
ارز نیروگاه های تولید برق را از دو بعد بررسی کرد و با بیان اینکه یک 
روی این س��که صندوق توسعه ملی اس��ت و روی دیگر آن مربوط به 
س��رمایه  گذاری خارجی می شود، گفت: دولت ها هنگام جذب سرمایه 
خارجی در مقابل این گونه ریس��ک ها تضمی��ن می دهند و اگر دولتی 
نتواند تعهدات خود را پاسخ دهد، شرکت های خارجی می تواند پرونده  
را در دادگاه ه��ای بین المللی دنبال کنند. بنابراین آثار این عدم اجرای 
تعهدات از س��وی دولت را باید مدنظر داش��ت. در این مورد فقط روی 
موضوع بازپرداخت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی تمرکز نکنیم 

بلکه باید آثار بین المللی آن را هم مدنظر داشته باشیم.
علیرضا س��اعدی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز با بیان 
اینکه تاکنون 46 طرح نیروگاهی از سوی صندوق تامین مالی شده و 
26 مورد از این بین به بهره برداری رس��یده اند، گفت: امروز بحث روی 
ای��ن 26 مورد اس��ت که دچار معوق��ه در بازپرداخت بدهی های خود 
هستند. از این تعداد 16 مورد بین 50 تا 60 میلیون دالر بدهی دارند 
و کوچک مقیاس هستند. هشت طرح بزرگ وجود دارد که 92 درصد 
بدهکاران را شامل می ش��وند و حدود 5۷0 میلیون دالر بدهی دارند. 
در عین حال این هش��ت طرح 14 مورد امهال از صندوق توسعه ملی 

گرفتند.
محس��ن بختیار، معاون برنامه ریزی وزارت نیرو هم در تشریح علل 
مشکالت پیش آمده به افزایش نرخ ارز طی یکی دو سال گذشته اشاره 
کرد و از آن به عنوان علت عدم سرمایه گذاری جدید در حوزه تولید برق 
یاد کرد، چراکه دیگر صندوق توسعه ملی نمی توانست در این شرایط 
ارزی طرح های موجود را تامین مالی کند. به اعتقاد بختیار، با توجه به 
تجربیات، تنها راهکار اجرای مصوبه س��ال 1394 هیأت وزیران است 
و روش ه��ای دیگر هم تنها منجر به انتقال بدهی از دولت به صندوق 

توسعه ملی و یا بانک مرکزی می شود.

رفتار متفاوت با نیروگاه ها متناسب با شرایط آنها
در این بین، حس��ینی با رد امکان اجرای مصوبه سال 1394 هیأت 
وزیران براس��اس آنچه در بودجه س��ال 1400 آمده و تامین ارز با نرخ 
رسمی را تنها برای موارد خاصی در نظر گرفته است، خواستار اجرای 
ممیزی آن دسته از نیروگاه هایی که به دلیل شرایط سخت اقتصادی 
دچار آس��یب ش��ده و قادر به بازپرداخت اقس��اط خود نیس��تند شد. 
براساس اظهارات او، دولت طبق قرارداد خود باید زمینه صادرات برق 
این نیروگاه ها را تامین می کرده و این مهم به هر دلیل انجام نشده است. 

حال باید مابه التفاوت ارزی این تسهیالت را پرداخت کند.
پورابراهیمی نیز با تایید س��خنان حس��ینی، جای وزیر نیرو و وزیر 
نفت را در این نشست خالی دانست و گفت: برق کاالی اساسی است و 
وضعیت نامطلوبی دارد. از طرفی مسئله تامین مالی در صندوق هم باید 
به صورت ارزی انجام شود. پس ریسک طرح هایی که ارزی تسهیالت 
می گیرند ولی درآمد ریالی دارند باال اس��ت ول��ی این برای نیروگاه ها 
صدق نمی کند و اینکه امروز آنها دچار مش��کل شده اند گواه کوتاهی 
و بی تدبیری اس��ت. او اولین مشکل را قیمت گذاری دستوری نرخ برق 
عنوان کرد و افزود: در این شرایط چگونه می توان از صنعت دفاع کرد، 
صنعت را از بین برده ایم و متاسفانه از سال 1395 هیچ سرمایه گذاری 
جدیدی انجام نشده اس��ت. از طرفی دولت مطالبات نیروگاه ها را هم 
نمی ده��د و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می ش��ود در این 

وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند.
در پایان، دژپسند موضوع نیروگاه ها را بسیار حساس توصیف کرد و 
گفت: متاسفانه این وضعیت در سال هایی که با نوسان نرخ ارز مواجه 
می ش��ویم، اتفاق می افتد بنابراین باید برای مقابله و جلوگیری از بروز 
مجددآ فکری اساسی کرد. باید به مسئله تولید برق و امکان صادرات 
آن نیز فکر کرد و وضعیت آن را س��امان داد. بدین ترتیب وزارت نیرو 
تا جلس��ه بعد باید مدل پیش��نهادی خود را در راس��تای حل مشکل 
نیروگاه ها ارائه دهد و زمینه س��رمایه گذاری پای��دار در این صنعت را 
برقرار کند. به گفته وزیر اقتصاد، کشور به برنامه جامع نیاز دارد چون 
نیازش به بخش خصوصی برای تولید برق غیرقابل چشم پوشی است. 
این طرح باید از سوی وزارت نیرو ارائه شود. توسعه پایدار به کمک یک 

طرح جامع اتفاق می افتد.

رئیس جمهوری روز گذش��ته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت دستور داد، در جلسه ویژه ای به ریاست معاون اول و متشکل از 
دستگاه های مختلف، موضوع تامین برق و خاموشی های اخیر بررسی و 

دستورالعمل اجرایی در حوزه های مختلف تعیین و اعالم شود.
دویس��ت و سی و نهمین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت 
روز سه ش��نبه به ریاس��ت رئیس جمهور برگزار ش��د و در ابتدای این 
نشس��ت، گزارش��ی از وضعیت تامین برق و دالیل و علل خاموشی ها 
ارائه ش��د و راه حل های کاهش تنش برقی کش��ور مورد بررسی قرار 
گرفت. حسن روحانی در این نشست از مردم به خاطر مشکالت ناشی 
از قطعی برق عذرخواهی کرد و گفت: در خاموش��ی ها مهم این است 
که مردم از ساعات آن مطلع باشند تا بتوانند پیش بینی و برنامه ریزی 
کنند؛ البته نس��بت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مش��کل و 

رنج شدند، عذرخواهی می کنم و خواهش می کنم مقداری در مصرف 
برق صرفه جویی کنند. به گفته روحانی، در هشت سال گذشته حدود 
2500 م��گاوات به طور س��االنه به ظرفیت تولید برق کش��ور اضافه 
ش��ده است. این در حالی اس��ت که قبل از این دولت به طور متوسط 
س��االنه 1۷00 مگاوات برق اضافه می ش��د، اما با این وجود به خاطر 
گرمای ش��دید و خشکسالی دچار مشکل می ش��ویم. او با بیان اینکه 
برق برای زندگی، آسایش، حیات مردم و تولید کشور اهمیت بسزایی 
دارد، ادامه داد: امس��ال دچار خشکسالی بی سابقه ای هستیم و میزان 
بارندگی نس��بت به پارس��ال 52 درصد کاهش داشته است و  ۷ هزار 
مگاوات تولید برق آبی کش��ور به خاطر کاهش آب سدها تقریبا قطع 
ش��ده است. همچنین در روزهای گذشته نیروگاه بوشهر نیز به خاطر 
نیاز به تعمیرات از مدار خارج شده بود. لذا رنج و سختی فراوانی برای 

مردم ایجاد گردید. رئیس جمهور با بیان اینکه تولیدات صنعتی کشور 
نسبت به سال گذش��ته 50درصد افزایش یافته و این موجب افزایش 
مصرف برق ش��ده اس��ت، افزود: البته دالیل دیگری وجود دارد که به 
معاون اول دستور دادم تا مشکالت و راه حل های این معضل را شناسایی 
و برطرف نمایند و در این زمینه بخش��ی از صنعت با تغییر س��اعات 
فعالیت خود می تواند همراهی کند. هرچند وزارت نیرو در این زمینه 
مقصر نیس��ت، منتها باید برای مردم توضیح دهد که مشکل چه بوده 
اس��ت و باید راه حل مش��کل را اجرایی کنند. وی همچنین به افتتاح 
طرح های ملی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در استان های آذربایجان 
ش��رقی، آذربایجان غربی، گیالن و سیستان و بلوچستان اشاره کرد و 
گفت: مناطق آزاد در آغاز فعالیت این دولت بیش��تر واردکننده بود تا 
صادرکننده و بخش تجاری آن فعال بود تا بخش س��رمایه گذاری که 

این یک نقیصه بزرگ برای این مناطق بود. روحانی با بیان اینکه امروز 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تولیدکننده هس��تند و به مرکزی 
برای س��رمایه گذاری تبدیل شده اند، ادامه داد: در هشت سال گذشته 
در مناطق آزاد کارهای عظیمی صورت گرفته و طرح های استراتژیک 
و زیرساختی مهمی در این مناطق اجرا شده است و این مناطق باید به 
نقطه اتصال ایران و کش��ورهای جهان تبدیل شود. رئیس جمهوری با 
اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در زمینه توسعه راه آهن سراسری 
نیز گفت: منطقه آزاد اروند در جنوب غربی کشور و در منطقه شلمچه 
پروژه ریلی بس��یار مهمی دارد و آن اتصال راه آهن خرمش��هر به بصره 
است که اقدامات سیاسی، توافق با عراق و کار مقدماتی آن انجام شده 
اس��ت و بی تردید روند تکمیل این خطوط در دولت سیزدهم ادامه و 
تکمیل خواهد ش��د. او همچنین با اش��اره به اتصال راه آهن چابهار به 

خط آهن سراس��ری کش��ور، اضافه کرد: تالش ما این بود که در پایان 
دول��ت این خط آهن را افتتاح کنیم که البته بخش��ی از آن را افتتاح 
خواهیم کرد و با تکمیل و افتتاح این طرح مهم، چابهار به دریای خزر، 
ترکمنستان، اینچه برون و در آینده به آستارا متصل خواهد شد که اقدام 
بسیار بزرگ و مهمی است. روحانی با بیان اینکه در هشت سال گذشته 
اقدامات عظیمی در مناطق آزاد تجاری و طرح های استراتژیکی در این 
مناطق اجرایی شده است، گفت: حجم اقدامات زیرساختی در هشت 
سال گذشته نسبت به سال 1392 حدود دو برابر شده است و چنانچه 
همه طرح های موجود، اجرایی ش��ود، حجم این اقدامات و طرح های 
زیرساختی در مناطق آزاد به 10 برابر افزایش می یابد. مناطق آزاد در 
نهایت باید نقطه اتصال مهم کشورمان با کشورهای منطقه و جهان شود 

و در زمینه صادرات می توانند نقش ارزشمندی ایفا کنند.

ماموریت ویژه رئیس جمهور به معاون اول برای حل معضل خاموشی
روحانی: از مردم عذرخواهی می کنم

وضعیت صنعت برق در آخرین نشست شورای گفت وگو بررسی شد

اضطرار برق در شورای گفت وگو

راهکارهای بهینه سازی تعامل با کاربران در سایت برند
راه اندازی سایت رسمی برای برند یکی از رایج ترین راهکارهای بازاریابی و تعامل با مشتریان محسوب می شود. 
بسیاری از برندها برای تعامل با مشتریان شان از این راهکار به خوبی استفاده می کنند. امروزه شمار بسیار زیادی 
از برندها دارای س��ایت رس��می و تعامل نزدیک با مشتریان هستند. این امر شاید در نگاه نخست عادی به نظر 
برسد، اما حجم باالیی از رقابت را میان برندهای مختلف ایجاد کرده است.  افزایش سطح تعامل کاربران با سایت 
برند یکی از اهداف مهم بازاریابی و مدیریت برند محس��وب می ش��ود. بی شک هیچ کارآفرینی مایل به مشاهده 
تعامل پایین کاربران با سایتش نیست، به ویژه اگر هزینه باالیی برای تولید محتوا و همچنین مدیریت آن نیز 
پرداخت نماید. برخی از کسب و کارها در این میان با مشاهده سطح باالی رقابت به طور کامل از مدیریت سایت 

و بهبود سطح تعامل با مشتریان ناامید می شوند. اگر شما هم در این رابطه ناامید شده و نگران هستید، مقاله...



فرصت امروز: کرونا اگر برای خیلی از کس��ب وکارها نان نداشت، الاقل 
برای کس��ب و کارهای دیجیتال و به ویژه صنع��ت بازی های ویدئویی آب 
داش��ت؛ به طوری که آم��ار دانلود و خرید بازی های رایان��ه ای در ایران و 
جه��ان در دوران پاندمی کرونا و قرنطینه ش��هرها، رش��د مضاعف و قابل 
توجه��ی پیدا کرد و به عنوان یک فرصت طالیی در این صنعت از آن یاد 
ش��د. البته این همه داستان نیس��ت و بازی کرونا در صنعت بازی حاوی 
س��ویه های منفی نیز هس��ت؛ چنانچه در یک نظرسنجی که سال پیش 
 Game Developers( کنفرانس توس��عه دهندگان بازی های ویدئویی
Conference( از 2500 توسعه دهنده بازی های ویدئویی در مورد اثرات 
کرونا بر صنعت گیم انجام داد، تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان، ساعت کار 
طوالنی تر و بهره وری کمتری را نس��بت به قب��ل از دوران کرونا در حرفه 

خود تجربه کرده اند.
با این حال، ارمغان کرونا در صنعت سرگرمی های دیجیتال و بازی های 
ویدئویی، رشد نجومی و خیره کننده بوده و گزارش ها نیز این نکته را تایید 
می کند. کما اینکه گزارش تازه س��ایت Newzoo که به تحلیل و بررسی 
صنعت گیم می پردازد، نشان می دهد بازار جهانی گیم تا پایان سال جاری 
میالدی به ارزش 1۷5.8 میلیارد دالر خواهد رسید و این روند تا سه سال 
آینده همچنان ادامه خواهد داش��ت تا نهایتا به بیش از 200 میلیارد دالر 

برسد.
سویه مثبت و منفی کرونا در صنعت گیم

گزارش سایت Newzoo نشان می دهد که بازار جهانی گیم روند رشد 
مطلوبی را در پیش دارد، به طوری که در فاصله سال های 2019 تا 2024، 
متوسط نرخ رشد ساالنه 8.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد و با گذر از مرز 
200 میلیارد دالری در سال 2023، تا پایان سال 2024 به ارزش 218.۷ 
میلیارد دالر خواهد رس��ید. طبیعتا موتور محرک این صنعت، گیمرهای 
عالقه مندی هستند که حاال تعدادشان در سراسر دنیا تنها اندکی کمتر از 
3میلیارد نفر است. براساس این آمار، گیمرها تا پایان سال 2021 میالدی 
درآمد این صنعت را به 1۷5.8 میلیارد دالر می رسانند که تنها 1.1 درصد 

کمتر از سال گذشته است.
البته این افت اندک ارتباطی با خود صنعت گیم ندارد و به کاهش عرضه 
محصوالت در دو بازار کامپیوترهای شخصی و کنسول های بازی برمی گردد 

که به خاطر کمبود تراشه در سطح جهان بوده است. آمارها نشان می دهد 
درآمد بازار جهانی کامپیوترهای شخصی با کاهش ساالنه 2.8 درصدی تا 
پایان س��ال 2021 میالدی به 35.9 میلیارد دالر می رس��د. این در حالی 
اس��ت که درآمد بازار جهانی کنس��ول های بازار در س��ال جاری با کاهش 
ساالنه 8.9درصدی به 49.2 میلیارد دالر خواهد رسید. این رخداد به دنبال 
شیوع ویروس کووید19- به جهان تحمیل شده تا در نتیجه کمبود نیروی 
انسانی، قرنطینه و تمدید دورکاری ها میزان تولید شرکت های تراشه سازی 
کم ش��ده و تامین کنندگان قطعات اولیه نتوانند همانند سال های گذشته 

جوابگوی تقاضای بازار باشند.
هرچند بازی های موبایلی همچنان طرف��داران پروپاقرص خود را دارند 
و بنا به گزارش س��ایت Newzoo، پیش بینی می شود گیمرهای سراسر 
جهان تا پایان س��ال ج��اری میالدی 90.۷ میلی��ارد دالر برای بازی های 
موبایلی هزینه کنند که این میزان در مقایس��ه با س��ال گذشته رشد 4.4 
درصدی خواهد داشت. با این اوصاف، درآمد بازار جهانی بازی های موبایلی 
بی��ش از نیمی از بازار گیم جهان را به خود اختصاص خواهد داد. در واقع 
از آنجا که بازار موبایل های هوش��مند کمتر از بازار کامپیوترهای شخصی 
و کنسول های بازی تحت تاثیر کمبود جهانی تراشه قرار گرفته است، این 
پلتفرم توانسته نیاز کاربران در روزهای کرونایی یک سال گذشته را تامین 
کند و با تقاضای جهانی برای استفاده از سرگرمی های دیجیتالی در دوران 
قرنطینه همراه شود. آمارها نشان می دهد که از میان 3 میلیارد نفر گیمر 
در سراس��ر جه��ان، 2.8 میلیارد نفر گیمر موبایل هس��تند. حال آنکه در 
س��ال جاری میالدی تعداد گیمرهای کامپیوترهای شخصی 1.4 میلیارد 
نفر و تعداد گیمرهای کنس��ول های بازی 900 میلیون نفر بوده اس��ت. به 
این ترتیب، کارشناس��ان بازار انتظار دارند که چشم انداز بازار جهانی گیم 
همچنان مثبت باشد، اما شاید این بازار نتواند رشد چشمگیر سال 2020 

را لزوما در سال های بعد هم تکرار کند.
جغرافیای صنعت بازی در دهکده جهانی

به نظر می رس��د کاهش بس��یار اندک بازار گیم در سال جاری میالدی، 
اتفاقی موقتی باش��د، چراکه تعداد گیمرها در سراسر جهان به سرعت در 
حال افزایش اس��ت. بررسی ها نشان می دهد که در سراسر جهان، منطقه 
آسیا-پاس��یفیک با اختصاص 55 درصد از کل گیمرهای جهان، بیشترین 

تع��داد گیمر را در اختی��ار دارد. جالب آنکه این منطق��ه به خاطر تراکم 
جمعیت��ی باال، 54 درصد از جمعیت آنالین جه��ان را در خود جای داده 
است. هرچند مطابق انتظار، چین بیشترین جمعیت گیمر دنیا را دارد، اما 
در منطقه آسیا-پاسیفیک، هند و آسیای جنوب شرقی بازارهایی هستند 

که با سرعت زیادی روند رشد و بزرگ تر شدن را در پیش گرفته اند.
این در حالی اس��ت که منطقه اروپا و آمریکای شمالی روی هم رفته 
بی��ش از 40 درص��د از درآمد صنعت گیم جه��ان را به خود اختصاص 
داده ان��د، در حالی که بازار این دو منطق��ه کمتر از یک چهارم جمعیت 
گیم��ر جه��ان را در اختی��ار دارند. براس��اس آمارها، اروپ��ا 14 درصد 
و آمریکای ش��مالی تنه��ا ۷ درصد از جمعیت گیم��ر جهان را در خود 
دارند. جالب آنکه بس��یاری از ش��رکت های س��ازنده بازی های ویدئویی 
در اروپا و آمریکا مس��تقر هس��تند و البته به بازارهای بزرگ و همچنان 
در ح��ال توس��عه خاورمیانه، آفریقا و آمریکای التین چش��م دوخته اند. 
ب��ازار گیم در آمریکای التین و منطقه خاورمیانه و آفریقا نیز هر س��اله 
بیش��ترین سرعت رش��د را داش��ته اند و عوامل اصلی این رشد، افزایش 
جمعیت آنالین، بهبود زیرساخت های اینترنت و توسعه برنامه هایی برای 
دسترس��ی بیشتر و بهتر به موبایل های هوش��مند و اینترنت موبایل در 
این کشورهاس��ت. بنابراین عجیب نیست که توسعه دهندگان بازی های 
ویدئویی در کش��ورهای غربی، حس��اب ویژه ای روی درآمدزایی از بازار 

این مناطق باز کنند.
به  طور کلی، نرخ رشد تعداد گیمرها در فاصله سال های 2020 تا 2021 
قابل مالحظه بوده و طبق آمارها حدود 5.4 درصد بوده است. این درحالی 
است که با ادامه همه گیری کرونا، انتظار می رود تعداد گیمرهای جهان روز 
به روز افزایش پیدا کند. تعداد کل گیمرهای جهان در س��ال 2015 برابر 
با 2میلی��ارد نفر بود، در حالی که پیش بینی می ش��ود این تعداد تا پایان 
سال 2024 میالدی به 3.3 میلیارد نفر برسد. در این میان، با رشد دنیای 
مجازی و آنالین، پیش بینی می ش��ود تمایل گیمرها به بازی های آنالین و 
واقعیت مجازی هم بیش��تر و بیشتر ش��ود؛ تا جایی که تحلیلگران سایت 
Newzoo ب��رآورد کرده اند که بازار جهان��ی بازی های مبتنی بر واقعیت 
مجازی در س��ال 2020 درآمدی برابر 816 میلیون دالر داش��ته و انتظار 

می رود این رقم در سال های آینده همچنان افزایش یابد.

همه گیری کرونا باعث رشد بی سابقه بازار بازی های ویدئویی شد

بازی کرونا در صنعت بازی

با اینکه خرید و فروش مسکن در تهران متأثر از رشد قیمت ها کاهش 
پیدا کرده و به حدود یک س��وم وضعیت معمول رس��یده اس��ت، سهم 
آپارتمان ه��ای قدیمی از کل معامالت پایتخ��ت افزایش یافته و تقریبا 
1.5 برابر سال 1392 شده است. در حال حاضر 64 درصد معامالت را 

واحدهای باالی پنج سال تشکیل می دهد.
به گزارش ایس��نا، جهش سنگین قیمت ها در سه سال و نیم گذشته 
بس��یاری از متقاضیان بازار مسکن را به سمت واحدهای قدیمی سوق 
داده است. سال 1392 سهم واحدهای باالی پنج سال از معامالت شهر 
تهران حدود 40 درصد بود که در حال حاضر به 64.2 درصد رس��یده 
است. البته در حالت کلی، بازار مسکن در رکود قرار دارد و در خردادماه 
1400 تعداد 5102 فقره معامله مس��کن انجام شد که حدود یک سوم 
دوران رون��ق بود. با این حال، منحنی خرید و فروش واحدهای قدیمی 
طی هشت سال گذشته صعودی بوده است. مهمترین عامل به کاهش 
قدرت خرید متقاضیان برمی گردد، اما عواملی همچون افت س��اخت و 
س��از و کمبود زمین برای احداث مس��کن در رشد سهم آپارتمان های 

قدیمی بی تاثیر نبوده است.
آمارها نش��ان می دهد در س��ال 1393 آپارتمان های باالی پنج سال 
حدود 42درصد قراردادهای مس��کن ش��هر تهران را به خود اختصاص 
می دادند. س��ال 1394 این رقم به 44 درصد رس��ید. 1395 واحدهای 
مذکور 48 درصد از معامالت را دربر گرفت. س��ال 1396 این عدد 54 
درصد شد. سال 139۷ واحدهای باالی پنج سال 56 درصد از معامالت 
را شامل شدند. سال 1398 سهم مذکور به 60 درصد رسید. خردادماه 
1399سهم آپارتمان های باالی پنج سال از قراردادهای خرید و فروش 

در تهران 61 درصد بود که در خردادماه 1400 به 64 درصد رسید.
ب��ا اینکه آپارتمان های باالی 16 س��ال در ته��ران بخصوص در نیمه 
جنوبی اغلب فاقد آسانسور هستند، تقاضا برای خرید این واحدها رو به 
افزایش بوده است. آمار گویای آن است که طی هفت سال اخیر به طور 

دائم از تعداد معامالت واحدهای نوساز کاسته شده و در مقابل، خرید و 
فروش واحدهای 16 سال به باال افزایش یافته است. سهم آپارتمان های 
16 س��ال به باال در فروردین ماه س��ال 1393 بالغ بر 12.1 درصد بوده 
که در یک فرآیند افزایشی به 29.1 درصد در سومین ماه از سال 1400 
رس��یده اس��ت. عوامل مختلفی منجر به کوچ طرف تقاضا از واحدهای 
نوساز به واحدهای قدیمی شده که مهمترین آن به کاهش قدرت خرید 
متقاضیان مصرفی و روند نزولی عرضه واحدهای نوساز مربوط می شود. 
س��ال 1399 در شهر تهران برای 53 هزار و 400 واحد مسکونی پروانه 
س��اخت صادر ش��ده که کمترین میزان عرضه از س��ال 1383 به بعد 

محسوب می شود.
جست وجوی فایل های عرضه شده به دفاتر امالک و آگهی سایت های 
اینترنت��ی هم از فق��ر آپارتمان نوس��از در بازار مس��کن حکایت دارد. 
همین مس��ئله به ایج��اد فاصله قیمتی بین واحدهای مرغوب نوس��از 
با آپارتمان های قدیمی منجر ش��ده اس��ت. واحدهای��ی که اغلب فاقد 
آسانس��ور هس��تند و هرچه در طبقات باالتر قرار بگیرند از قیمت آنها 
کاسته می ش��ود. در حال حاضر به سختی می توان خانه 500 میلیون 
تومانی در تهران پی��دا کرد، اما یافتن آپارتمانی با این حدود قیمت به 
آس��انی در شهرک های اطراف تهران امکان پذیر است. در کرج، اندیشه، 
شهریار، هشتگرد، پردیس، پرند، قرچک، ورامین، پاکدشت می توان در 

حدود 500 میلیون تومان صاحب خانه شد.
در این باره یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه از آبان ماه 
پارس��ال انتظارات تورمی تعدیل ش��ده و ش��اهد ریزش بورس و ثبات 
نسبی قیمت مسکن بوده ایم، گفت: به دنبال نوسانات اقتصادی سه سال 
گذشته مطالبات عمومی باال رفته که به نظر می رسد دولت آینده قصد 
دارد به این مطالبات پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینه های 

جاری، رشد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت مسکن مواجه می شویم.
مهدی س��لطان محمدی درباره پیش بینی آینده بازار مس��کن افزود: 

در بس��یاری موارد پیش بینی قیمت در بازارها امکان پذیر نیس��ت، اما 
اقتصاد ما با مشکالتی مواجه است که شاید مهمترین آن حجم سنگین 
نقدینگی و سرمایه های س��رگردان باشد. در طول دو سه سال گذشته 
ش��وک هایی به اقتصاد وارد ش��د که اصلی ترین آن تحریم های ترامپ 
بود. س��پس بیماری کرونا اتفاق افتاد که منج��ر به کمبود دارایی های 
سرمایه ای شد. هجوم نقدینگی سرگردان به بازارها باعث شد حبابی در 
دارایی های سرمایه ای شکل بگیرد که دیدیم شاخص بورس، مسکن، ارز 

و طال به شدت باال رفت.
به اعتقاد وی، از سال گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی به این نتیجه 
رسیدند که حباب بازارها بیش از اندازه بزرگ شده که به تدریج ریزشی 
در این بازارها رخ داد. شاخص بورس از 2 میلیون واحد به 1.2 میلیون 
واحد رسید. در بخش مسکن سقوط قیمتی رخ نداد، اما رشد قیمت از 

آبان 1399 به بعد کاهش پیدا کرد.
او عوامل ایجاد تورم ش��دید در س��ه سال گذش��ته را کماکان پابرجا 
دانس��ت و ادامه داد: اثر ش��وک های بیرونی مثل خروج آمریکا از برجام 
و معضل کرونا هنوز به طور کامل برطرف نش��ده است. در سال جاری 
کسری بودجه وحشتناکی داریم که می تواند مهمترین عامل شکل گیری 
تورم آتی باشد. لذا برای اینکه بتوانیم قیمت دارایی های سرمایه ای و به 
طور خاص مسکن را تحت کنترل درآوریم باید مسئله رشد نقدینگی و 

کسری بودجه را حل کنیم.
گفتنی اس��ت طبق اعالم بانک مرکزی، در خردادماه 1400 متوسط 
قیمت یک متر مربع مس��کن در ش��هر تهران 29 میلیون و 6۷0 هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 
3 درص��د و 56.6درصد افزایش یافته اس��ت. همچنین تعداد معامالت 
انجام شده در این ماه معادل 5.1 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 52 درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل 29 درصد افزایش 

را نشان می دهد.

سهم واحدهای قدیمی از بازار مسکن چطور در 8 سال گذشته افزایش یافت؟

مسکن در قبضه قدیمی سازها

نگــــاه

کرونا بیشتر از همه کسب و کارها به گردشگری ضربه زد
تقالی توریسم برای بقا

فرص��ت امروز: »کنفرانس و توس��عه تجارت س��ازمان ملل« موس��وم 
ب��ه »آنکت��اد« در تازه ترین گزارش خود از ادام��ه بحران مالی در صنعت 
گردشگری جهان به س��بب تداوم همه گیری کرونا خبر داده و گفته که 
خس��ارت بازار جهانی گردشگری در سال 2020 از بدترین پیش بینی ها 
هم بیش��تر شده است. به اعتقاد نویس��ندگان گزارش »آنکتاد«، بدترین 
پیش بینی های��ی که در ابت��دای کووید-19 برای صنعت توریس��م ارائه 
می ش��د، نس��بت به آنچه در عالم واقع رخ داده، بسیار خوش بینانه بوده 
است. بنابراین آسیب های وارده بر اقتصاد جهان در این ایام ممکن است 
ضرری 4 تریلیون دالری روی دس��ت صنعت گردشگری بگذارد، چراکه 
سرعت پایین واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه هرچه بیشتر بر 

شعله های آتش این بحران می دمد.
»آنکتاد« در این گزارش که با همکاری »س��ازمان جهانی گردشگری 
س��ازمان ملل« تدوین ش��ده اس��ت، می نویسد: گردش��گری بین المللی 
و بخش های وابس��ته به آن تنها در  س��ال 2020 به صورت مس��تقیم و 
غیرمستقیم، آسیب 2.4 تریلیون دالری را متحمل شده است. این فاجعه 
در سال جاری میالدی نیز در حال تکرار است و با توجه به سرعت پایین 
واکسیناس��یون، می توان برآورد کرد که این میزان خسارت برای 2021 

نیز تکرار شود.
الیزاب��ت دورانت، دبیرکل »آنکتاد« در ای��ن خصوص می گوید: اکنون 
جهان به تالشی همگانی برای واکسیناسیون نیازمند است تا از کارگران 
حراست کند، اثرات سوء اجتماعی را کاهش دهد، تصمیمات استراتژیک 
در راس��تای گردشگری اتخاذ کند و زیرساخت ها را برای تغییرات فراهم 
کند. همچنین زوراب پولولیکاش��ویلی، دبیر کل »س��ازمان گردش��گری 
جهان« با تاکید بر واکسیناس��یون به  ویژه در کشورهای در حال توسعه 
اعتقاد دارد که این کش��ورها وابستگی بسیاری به گردشگری بین المللی 

دارند.  
براس��اس این گزارش، گردشگری بین المللی در  سال 2020 نسبت به 
سال قبل از آن افت ۷4درصدی را تجربه کرد که فاجعه ای تمام عیار برای 
این صنعت به شمار می رود. این در حالی است که این آمار برای بسیاری 
از کش��ورهای در حال توس��عه، 80 تا 90درصد بوده است. با وجود این ، 
 سال 2021 شروعی غم انگیز برای توریسم بود، چراکه میانگین گردشگری 
جهانی رکودی 88درصدی را نس��بت به دوران پیش از همه گیری تجربه 
کرد. با تأمل در این آمار و ارقام می توان استدالل کرد که آثار غیرمستقیم 
این بحران بس��یار فراتر بوده اس��ت، چراکه اخت��الل در عرضه و تقاضا و 
مصائب اشتغال کارگران، آثار گسترده ای بر چرخه اقتصاد جهانی داشته 
است. مناطق شمال شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه، شمال آفریقا 
و جنوب آس��یا در این میان بیش��ترین آس��یب را در صنعت گردشگری 

متحمل شدند.
در س��وی دیگر، مناطقی نظیر آمریکای شمالی، اروپای غربی و حوزه 
کارائیب، کمترین آسیب را دیدند. در نتیجه می توان گفت که کشورهای 
در حال توسعه، اولین قربانی گردشگری بین المللی در این ایام بودند. در 
میان کش��ورهایی که »آنکتاد« به اطالعات آنان دسترسی داشته است، 
بیش��ترین کش��وری که در این حوزه آسیب دیده، مغولستان است که با 
کاهش 89درصدی توریس��م دس��ت به گریبان است. همچنین چین با 
کاهشی 88درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. از جمله موارد محدود کننده 
سفر که در این گزارش به آن اشاره شده، عدم مهار ویروس کووید، تمایل 

پایین و نگرانی افراد برای سفر و شرایط نابسامان اقتصادی است.
»آنکتاد« همچنین در ادامه گزارش خود، س��ناریوهای س��ه گانه ای را 
برای صنعت توریس��م تا پایان س��ال 2021 ترسیم کرده و می نویسد: در 
نخستین س��ناریو که بدبینانه ترین برآورد برای گردشگری بین المللی به  
ش��مار می رود، کاهش گردشگری در س��ال جاری همچون سال 2020 
خواه��د بود و جهان اف��ت ۷5درصدی گردش��گری بین المللی را تجربه 
خواهد کرد. در این س��ناریو، کاهش درآمد جهانی گردش��گری به ارزش 
948 میلیارد دالر باعث از دس��ت رفتن تولید ناخالص داخلی واقعی 2.4 
تریلیون دالری می شود. به  طور مثال، برای کشوری چون ترکیه که بالغ 
بر 5درصد از تولید ناخالص داخلی اش وابس��ته به گردشگری بین المللی 
اس��ت، کاهش 69درصدی توریسم باعث خس��ارت 33میلیارد دالری به 

این کشور شده است.
در سناریوی دوم، میانگین کاهش توریسم در خوش بینانه ترین حالت 
اس��ت و این کاهش 63درصدی است. همچنین در سناریوی سوم، بسته 
به آنکه روند واکسیناسیون در نقاط مختلف جهان تا چه اندازه پیشروی 
داشته باشد، میزان گردشگری متغیر است. بر این اساس، در کشورهایی 
که روند واکسیناس��یون با س��رعت باالیی انجام ش��ده است، گردشگری 
بین الملل��ی کاهش��ی 3۷درصدی و کش��ورهایی که س��رعت اندکی در 
واکسیناسیون دارند، کاهشی ۷5 درصدی را تجربه خواهند کرد. در نتیجه 
توریسم در کش��ورهایی همچون آمریکا، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، آلمان 
و اس��پانیا که واکسیناسیون در آنجا با شتاب بیش��تری رخ داده، آسیب 
کمتری را متحمل خواهد شد. با وجود این، کارشناسان بعید می دانند تا  

سال 2023 گردشگری بین المللی به سطح پیش از بحران کرونا برسد.
پرواضح اس��ت که واکسیناسیون در سراس��ر جهان بسیار نامتقارن و 
ناهمگون اس��ت؛ به طوری که برخی از کش��ورها کمت��ر از یک درصد از 
جمعیت خود را واکسینه کرده اند و کشورهای توسعه یافته نیز بخش اعظم 
جمعیت خود را واکس��ن زده اند. نهایتا این روند ناهمگون واکسیناسیون 
باعث می ش��ود که کشورهای در حال توسعه ضرر و زیان بیشتری کنند؛ 
آسیبی که ممکن است منجر به کاهش 60درصدی تولید ناخالص جهانی 
شود. بنابراین انتظار می رود گردشگری بین المللی در نیمه دوم سال جاری 
می��الدی اندکی بهبود یابد، اما »آنکتاد« همچنان پیش بینی می کند که 
این بخش نس��بت به س��ال 2019 ضرری بین 1.۷ تا 2.4 تریلیون دالر 

را متحمل شود.
براساس گزارش »آنکتاد«، برای آنکه تمامی ابعاد بحران کرونا در صنعت 
گردشگری ترسیم شود، الزم است که به زنجیره جهانی اقتصاد نیز توجه 
کنیم. در این راس��تا، با کاهش گردش��گری بین المللی در سطح جهان، 
میزان بیکاری نیروهای غیرماهر به  طور متوس��ط رش��دی 5.5 درصدی 
داشته و در برخی از کشورها به 15درصد نیز رسیده است. در کشورهای 
توس��عه یافته و در حال توسعه هم بالغ بر 30درصد از هزینه های مصرفی 
برای گردش��گری به نیروی کار تعلق می گی��رد و هرگونه اختالل و مانع 
در این بخش، متوجه زنان و جوانان کم درآمدی اس��ت که در این حوزه 

مشغول به  کار هستند.
هرچند »آنکتاد« در گزارش سال پیش خود )جوالی 2020( پیش بینی 
کرد که آسیب کرونایی در صنعت گردشگری بین المللی بین 1.2 تا 3.3 
تریلیون دالر خواهد بود، اما گذشت زمان نشان داد که خسارت گردشگری 

در یک سال گذشته از بدترین پیش بینی ها هم باالتر بوده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت ام��روز: در دومین روز هفته بود که بان��ک مرکزی از تخصیص 
5.5میلیارد دالر ارز ترجیحی از ابتدای سال تاکنون برای واردات کاالهای 
اساس��ی و دارو خبر داد. س��والی که بار دیگر مطرح می شود، این است که 
چگونه با وجود تخصیص بیش از 5.5 میلیارد دالر ارز دولتی از ابتدای سال، 
قیمت کاالهای اساس��ی در فصل بهار رشد دوچندانی داشته و اختصاص 
این میزان ارز 4200 تومانی نتوانس��ته اس��ت جلوی رشد قیمت کاالهای 
اساسی را بگیرد؟ به گفته بانک مرکزی، بیشتر این مبلغ پرداختی مربوط 
به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی و بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی بوده اس��ت. با اینکه ارز ترجیحی برای کنترل 
قیمت کاالهای اساس��ی و اقالم پرمص��رف خانوارها تخصیص می یابد، اما 
آمارهای مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که نرخ تورم ساالنه کل کشور در 
خردادماه 1400 به 43 درصد رس��یده است که یکی از باالترین آمارهای 
تورم س��االنه ثبت ش��ده اس��ت. نرخ تورم نقطه ای و ماهانه نیز در این ماه 
به ترتیب به 4۷.6 درصد و 2.5 درصد رس��یده است. به نظر می رسد این 
تازه ترین نمونه از شکس��ت سیاست دالر 4200 تومانی است که با وجود 
ناکامی چندباره و انتقاد مداوم کارشناس��ان و اقتصاددانان در سال 1400 

و در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم کماکان اکران آن ادامه دارد.
پافشاری بر ادامه یک طرح ناموفق

روابط عمومی بانک مرکزی سه روز قبل از جزییات پرداخت ارز ترجیحی 
به واردات کاالهای اساسی گزارش داد و اعالم کرد: از ابتدای سال تاکنون 
ب��رای واردات کاالهای اساس��ی بالغ بر 5.5 میلی��ارد دالر ارز ترجیحی به  
صورت نقدی و اعتباری تامین شده است. براساس مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت، بانک مرکزی باید در ش��ش ماه اول امس��ال نس��بت به تامین ارز 
کاالهای اساس��ی و دارو به میزان 6 میلیارد دالر به نرخ ترجیحی از محل 
س��همیه ارزی مصوب و اعالم ش��ده از س��وی دولت اقدام کند. جزییات 
س��همیه اعالم شده ش��امل 4.5میلیارد دالر برای اقالم وارداتی تحت نظر 
وزارت های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی و 1.5 میلیارد دالر 
برای دارو و تجهیزات پزش��کی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی است.
بان��ک مرکزی در ادامه این اطالعیه، جزییات بیش��تری از کاالهایی که 
ارز وارداتی دریافت کرده اند، اعالم کرده است، به طوری که ذرت در صدر 
کاالهای وارداتی به کش��ور با ارز ترجیحی قرار دارد و در مدت زمانی که 
از ابتدای سال 1400 گذشته است بالغ بر 1218 میلیون دالر ذرت با ارز 
4200 به کشور وارد شده است. روغن نباتی با 109۷ میلیون دالر در رده 

بع��دی قرار دارد و دانه ه��ای روغنی با تخصیص بالغ بر 883 میلیون دالر 
در جایگاه سوم، براساس ارزش کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند، 
قرار گرفته اس��ت. جایگاه های بعدی به ترتیب به جو، کنجاله سویا، گندم 
و س��ایر کاالهای واردشده از س��وی وزارت جهاد و صمت اختصاص دارد. 
همچنین حجم دارو و کاالهای بهداشتی واردشده از سوی وزارت بهداشت 
که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند به 926 میلیون دالر می رس��د که با 
احتس��اب واردات مربوط به وزارت صمت و جهاد در مجموع بانک مرکزی 
در سال 1400 بالغ بر 5542 میلیون دالر ارز ترجیحی به واردات کاالهای 

اساسی اختصاص داده است.
ام��ا ب��ا وجود تخصیص 5.5 میلی��ارد دالر ارز ترجیحی از س��وی بانک 
مرکزی، واقعیت این است که اغلب کاالهای اساسی که ارز دولتی دریافت 
کرده اند و بخش مهمی از س��فره خانواده های ایرانی را تشکیل می دهد در 
فصل بهار شاهد رشد قیمت زیادی بوده اند. به عنوان نمونه، گوشت گاو یا 
گوس��اله در سه ماه ابتدایی امسال حدود 8.8 افزایش قیمت داشته است. 
روغن مایع خوراکی که سال گذشته کمبود و گرانی آن برای مدتی به تیتر 
خبرها تبدیل ش��ده بود در س��ال جدید حدود 6.6 درصد رشد قیمتی را 
تجربه کرده است. گوشت مرغ نیز در رتبه بعدی افزایش قیمت ها قرار دارد 
که در سه ماه ابتدایی امثال حدود 4.9 درصد افزایش قیمت داشته است.

تورم دهک های درآمدی در خردادماه
ب��ه موازات بانک مرک��زی، مرکز آمار ایران نی��ز در این هفته اطالعات 
بیش��تری از رون��د ت��ورم در خردادماه امس��ال اعالم کرد و می��زان تورم 
دهک های درآمدی در این ماه را برشمرد. براساس گزارش مرکز آمار، تورم 
نقطه ای کاالهای خوراکی در خردادماه برای دهک اول هزینه ای کشور به 
بیش از 66 درصد رس��یده و دهک دهم نیز با 49.1 درصد باالترین تورم 
ساالنه را در آخرین ماه بهار به ثبت رسانده است. همچنین پایین ترین نرخ 
تورم ساالنه در ماه سوم سال متعلق به دهک پنجم و ششم درآمدی است 

که تورم 42.3 درصدی را تجربه کرده اند.
همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، نرخ تورم ساالنه کل کشور در 
خردادماه امس��ال به 43 درصد رس��یده که یکی از باالترین آمارهای تورم 
ساالنه تاکنون است. نرخ تورم نقطه ای و ماهانه نیز در این ماه به ترتیب به 
4۷.6 درصد و 2.5 درصد رسید. همچنین تفکیک آمارهای تورم براساس 
دو گروه کاالهای خوراکی و کاالهای غیر خوراکی و خدمات نشان می دهد 
ده��ک دوم درآمدی باالترین تورم س��االنه در کاالهای خوراکی را تجربه 
کرده و شاهد تورم 54.2 درصدی بوده است. البته همه دهک های درآمدی 

در خردادماه به غیر از دهک دهم شاهد تورم ساالنه بیش از 50 درصد در 
بخ��ش خوراکی ها بوده اند. در بخش کااله��ای غیرخوراکی و خدمات نیز 
باالترین تورم س��االنه )12ماهه( متعلق به دهک دهم درآمدی و کمترین 

آنها متعلق به دهک اول است.
همچنین جغرافیای استانی تورم در سومین ماه 1400 بیانگر آن است 
که استان های کردستان، قزوین و ایالم به ترتیب رکوردداران تورم ساالنه، 
ماهان��ه و نقطه به نقطه در این ماه هس��تند. از س��وی دیگ��ر، تورم ماهانه 
خانوارهای شهری شاهد رش��د 2.5 درصدی در خردادماه بوده و این رقم 
برای خانوارهای روستایی 2.6 درصد بوده است. استان گیالن با 4.4 درصد 

تورم ماهانه خانوارهای روستایی در صدر این آمار ایستاده است.
نکته جالب اینجاس��ت که استان های پرجمعیت و صنعتی کشور شاهد 
تورم س��االنه کمتری نسبت به استان های مرزی و کم برخوردار تر بوده اند. 
این امر نش��ان می دهد که جمعیت س��اکن اس��تان های مرزی عموما از 
دهک های درآمدی پایین تر جامعه هستند و کاالهای خوراکی، آشامیدنی ها 
و دخانیات س��هم بیشتری در سبد مصرفی آنها دارند. از آنجا که باالترین 
میزان تورم در ماه های اخیر مربوط به تورم گروه کاالهای خوراکی بوده و 
از طرفی کاالهای غیرخوراکی و خدمات شاهد رشد قیمت کمتری بوده اند، 
سبد مصرفی مرزنشینان شاهد رشد قیمت بیشتری نسبت به استان های 

پرجمعیت و صنعتی بوده است.
ارز ترجیحی با پایان دولت تمام می شود؟

هرچن��د بانک مرکزی 5.5 میلیارد دالر ارز دولتی برای واردات کاالهای 
اساس��ی و دارو اختصاص داده است، اما س��طح تورم کاالهای اساسی در 
فصل بهار امسال حاکی از آن است که به رغم تخصیص ارز 4200 تومانی، 
کاالهای اساس��ی ش��اهد رش��د باالی قیمت بوده اند. این امر این سوال را 
مطرح می کند که با وجود شکس��ت ارز دولتی چرا این سیاست همچنان 
در روزه��ای پایانی دولت دوازدهم ادامه دارد و آیا با پایان عمر این دولت، 
دالر 4200 تومانی به تاریخ می پیوندد؟ به نظر می رس��د پاسخ این سوال 
ب��ه اختالف ریالی دالر 4200 تومانی و رقم بازار آزاد برمی گردد که حدود 
100 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند. با در نظر گرفتن مابه التفاوت 
20ه��زار تومانی بین قیمت ب��ازاری ارز و قیمت دس��توری آن، رانت ارز 
ترجیح��ی از ابتدای س��ال 1400 حدود 100هزار میلیارد تومان اس��ت. 
بنابراین در شرایطی که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه 
گسترده اس��ت، آزمودن دوباره سیاستی که شکست آن بارها تجربه شده 

است، تنها اتالف منابع ارزی کشور است.

چرا اختصاص 5.5 میلیارد دالر ارز دولتی نتوانست جلوی افزایش قیمت کاالهای اساسی را بگیرد؟

مصایب 4200 در 1400

جمعی از اقتصاددانان، مدیران بانکی و صاحب نظران مالی در نامه ای به 
کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید کلیات طرح »قانون بانک مرکزی« 
خواس��تار انجام برخی اصالحات در آن ش��دند. امضاکنن��دگان این نامه 
معتقدند اگر اصالحات پیشنهادی اعمال نشود، هرچند مفاد طرح مصوب 
مجل��س از احکام قانونی فعلی ناظر بر بانک مرکزی مناس��ب تر و به روزتر 
خواهد بود، اما فرصت بی بدیل موجود برای اصالح س��اختار حقوقی نظام 

پولی و بانکی کشور که به سختی به دست آمده، بالاستفاده خواهد ماند.
در نامه این اقتصاددانان و صاحب نظران بانکی آمده است: »کلیات طرح 
مجلس، به دلیل )الف( طراحی ساختار و نظام حکمرانی مناسب برای بانک 
مرکزی؛ )ب( تعریف مناس��ب جایگاه بانک مرک��زی در حاکمیت، همراه 
با محافظت در برابر س��لطه مالی دولت؛ )ج( ایج��اد ظرفیت قانونی برای 
کنترل تورم و تأمین سالمت بانکی و )د( تامین اقتدار حقوقی، اطالعاتی، 
نظارتی و انتظامی برای بانک مرکزی، مورد تأیید اس��ت، اما به دلیل )1( 
تعیین اهداف ناس��ازگار برای بانک مرکزی؛ )2( اس��تفاده نابجا از منابع و 
جایگاه نظارتی بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اش��تغال؛ )3( تعریف 

نامناسب وظایف، اختیارات و جایگاه شورای فقهی و )4( سایر مواردی که 
در بیانیه ذکر شده اند؛ تأیید طرح توسط امضاکنندگان مشروط به اصالح 
موارد فوق اس��ت. در سناریوی بدبینانه ، چنانچه اصالحات پیشنهادی در 
بیانیه ضمیمه در متن اعمال نش��ود، هرچند مفاد طرح مصوب مجلس از 
احکام قانونی فعلی ناظر بر بانک مرکزی مناس��ب تر و به روزتر خواهد بود، 
اما فرصت بی بدیل موجود برای اصالح ساختار حقوقی نظام پولی و بانکی 
کش��ور که به سختی به دست آمده، بالاستفاده خواهد ماند. پیشنهادهای 
امضاکنندگان این نامه برای ارتقای طرح در چارچوب رفع ایرادات یا اعمال 
اصالح یا تغییرات، براساس مواد مندرج در گزارش یک شوری شماره 58 
مورخ 25/ 01/ 1400 کمیس��یون اقتصادی به مجلس ش��ورای اسالمی، با 
عنوان »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران«، به شرح »بیانیه پیوست« اعالم می گردد.«
از جمله امضاکنندگان این نامه می توان به علی ابراهیم نژاد استادیار اقتصاد 
دانشگاه صنعتی شریف، سیدمحمود احمدی دبیرکل سابق بانک مرکزی، 
ناصر الهی دانش��یار اقتصاد دانشگاه مفید، امیرحسین امین آزاد مدیرکل 

اس��بق نظارت بر بانک ها و مؤسس��ات اعتباری و مدیرکل اسبق مقررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، محمدهاشم بت شکن 
دانشیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی و مدیرعامل اسبق 
بانک اقتصاد نوین، احمد حاتمی یزد حسابدار و مدیرعامل اسبق بانک های 
تج��ارت و ص��ادرات، ناصر حکیمی معاون س��ابق فناوری های نوین بانک 
مرکزی، سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، حسین عبده 
تبریزی عضو سابق شورای عالی بورس و مدرس میهمان دانشگاه صنعتی 
شریف، سیدفرشاد فاطمی استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، حسین 
قضاوی قائم مقام اسبق رئیس کل و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی، 
سیدعلی مدنی زاده استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور سابق 
معاون اقتصادی س��ازمان برنامه و بودج��ه، علی مروی عضو هیأت علمی 
دانشگاه عالمه طباطبائی، کامران ندری عضو هیأت علمی دانشکده معارف 
اس��المی و اقتصاد دانش��گاه امام صادق )ع(، فرهاد نیلی مدیرکل اس��بق 
اقتصادی بانک مرکزی و رئیس اس��بق پژوهشکده پولی و بانکی و عباس 

هشی عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد.

در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی

اقتصاددانان خواستار اصالح طرح بانکی مجلس شدند

بانکنامـــه

سکه به 10 میلیون و 6۹0 هزار تومان رسید
دالر در کانال 25 هزار تومانی

بازار طال، س��که و ارز در نیمه تیرماه با افزایش قیمت مواجه شد. 
هرچند هر دالر آمریکا در روز سه شنبه افزایش 180 تومانی قیمت 
را در بازار آزاد تجربه کرد و دوباره وارد کانال 25 هزار تومان ش��د، 
ام��ا در صرافی های بانکی با اف��ت 100 تومانی به قیمت 24 هزار و 
۷50 تومان رس��ید. قیمت ف��روش یورو نیز در ای��ن صرافی ها 80 
تومان کاهش داش��ت و به 29 هزار و 582 تومان رس��ید.   قیمت 
خری��د هر دالر 24 هزار و 260 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 

هزار و 99۷ تومان اعالم شد.
قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
نی��ز با افزای��ش 100 هزار تومانی همراه بود و ب��ه رقم 10 میلیون 
و 690 هزار تومان رس��ید. س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم نیز 
10 میلیون و 550 هزار تومان معامله ش��د. نیم س��که بهار آزادی 5  
میلیون و ۷00 هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 650 هزار تومان 
و س��که یک گرمی نیز 2 میلی��ون و 250 هزار تومان قیمت خورد. 
در ب��ازار طال نیز نرخ هر گ��رم طالی 18 عیار به یک میلیون و 64 
هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال طال نیز 4میلیون و 611 هزار 
تومان ش��د. همچنین هر اونس جهانی طال یک هزار و 80۷ دالر و 

سه سنت قیمت خورد.

بانک ها باز اعتبارات قاعده مند نگرفتند
بانک مرکزی نه پول گرفت نه تزریق کرد

بان��ک مرک��زی در هفته جاری نی��ز در بازار باز و بی��ن بانکی نه پولی از 
بانک ها دریافت کرد و نه پولی به آنها تزریق کرد.

 به گزارش ایس��نا، کنترل نقدینگی بانک ها در ایران را بانک مرکزی هر 
هفته از طریق برگزاری دو بازار باز و اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی 
انجام می دهد که در بازار باز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت حس��اب 
بانک ها اقدام به جذب یا بس��ط پول می کند. در این هفته نیز بانک مرکزی 
برای پنجمین بار متوالی معکوس عمل کرد و هدف جذب پول را در پیش 
گرفته اس��ت که طی هفته جاری معادل 6460 میلیارد تومان اوراق با نرخ 
س��ود 18درصد و تاریخ سررس��ید هفت روزه به بانک ها فروخت که به این 

معناست که این میزان پول از بانک ها جمع کرده است.
ع��الوه بر این، آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نش��ان می دهد، 
با رسیدن سررس��ید اوراق طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی معادل 
6460 میلیارد تومان به بانک ها برگردانده که از آنجا که این میزان برابر با 
میزان پول دریافتی بانک مرکزی از بانک ها اس��ت، بنابراین خالص عملکرد 

بانک مرکزی صفر شده است. 
از س��وی دیگر، یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای کنترل نقدینگی، 
بازار بین بانکی اس��ت که در آن بانک های دارای دارایی مازاد به بانک های 
دچار کس��ری، مبلغی را در سررسید کوتاه مدت می دهند که اگر این بانک، 
بانک مرکزی باش��د؛ به این مبلغ و تس��هیالت،  اعتب��ارات قاعده مند گفته 
می ش��ود و به نوعی بانک ها از بان��ک مرکزی پول قرض می گیرند که طبق 
اع��الم بانک مرکزی، برای چهارمین بار در س��ال جاری طی این هفته نیز 
هیچ بانک و موسس��ه اعتباری اعتبارات قاعده مند دریافت نکرده اس��ت. به 
عبارت دیگر، بانک هایی که تقاضا داش��تند تا با سررسید کوتاه مدت و نرخ 
س��ود 22 درصد از بانک مرکزی پول قرض گیرند، نتوانس��تند این نهاد را 
متقاع��د کنند. بنابرای��ن بانک مرکزی طی هفته ج��اری در بازارهای باز و 
بی��ن بانکی نه پولی از بانک ه��ا دریافت کرد و نه پولی به آنها قرض داد که 
بیانگر این اس��ت که طی هفته جاری، عملکرد بانک مرکزی در بازار مالی 

صفر شده است.

رئیس کانون بانک ها:
 دولتی کردن بانک های خصوصی

برگشت به عقب است
رئیس کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی می گوید که انحالل و 
دولتی کردن بانک های خصوصی، برگشت به عقب است و خسارات بیشتری را 
ب��ه اقتصاد تحمیل می کند. کوروش پرویزیان در واکنش به برخی اظهارنظرها 
مبنی بر انحالل بانک های خصوصی و دولتی ش��دن آنها به ایِبنا، گفت: به طور 
قطع این نظر، برگشت به عقب است و خسارات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. 
در این مورد باید زمینه فعالیت س��الم بانکی چه داخل��ی و چه خارجی را در 
کش��ور فراهم کنیم چراکه در این صورت رقابت ایجاد خواهد ش��د و کیفیت 
خدمات دهی به مردم افزایش می یابد و قیمت خدمات نیز مناسب می شود. این 
در حالی است که در صورت ایجاد و امکان فعالیت بانک های خارجی در کنار 

بانک های داخلی خصوصی و دولتی، مردم قدرت انتخاب پیدا خواهند کرد.
رئیس کانون بانک ها با اشاره به تاریخچه بانکداری خصوصی در ایران افزود: 
بعد از انقالب، بانک های خصوصی و بانک های مشترک به دلیل رویکرد جدید 
کشور، ادغام و ساختار بانکی به صورت کامل و یکپارچه، دولتی شدند. همچنین 
شعب و نمایندگی بانک های خارجی به دلیل مسائل ناشی از تحریم، آرام آرام 
از ایران خارج ش��دند. در آن دوران، دولتی شدن کامل شبکه بانکی باعث شده 
بود کیفیت خدمات دهی به مردم کاهش و س��رمایه گذاری، مشارکت و حضور 
مردم در حوزه های ساختار موسسات مالی، ضعیف و ضعیف تر شود؛ اما پس از 
آن با تفسیر و سیاستی که درباره اصل 44 قانون اساسی در کشور اتخاذ شد و 
ابالغ سیاست های مصوب رهبر معظم انقالب اسالمی در این خصوص، به مرور 
اجازه داده ش��د که بخش خصوصی به بخش مؤسس��ات مالی و بانکی، بیمه و 

سایر حوزه های زیرساختی هم وارد شود.  
به گفته پرویزیان، زمانی که بانک های خصوصی وارد میدان رقابت بانکداری 
شدند، با توسعه روابط کارگزاری خارجی به شبکه بانکی ایران در داخل و خارج 
کش��ور کمک و تنوعی از خدمات در نظام بانکی کشور ایجاد شد. متاسفانه با 
تشدید تحریم ها و فشارهای خارجی، کاهش روابط بانک های بزرگ بین المللی 
با ایران آغاز و سپس قطع گردید و با کاهش و بعضا قطع روابط و مناسبات با 

بانک های خارجی، جلوی این تحول و رشد تا حدودی گرفته شد.
او با بیان اینکه اقداماتی که موسسات و تعاونی های غیرمجاز در حوزه پولی و 
بانکی انجام داده بودند، بر شبکه بانکی چه دولتی و چه خصوصی سیطره پیدا 
ک��رد و بانک های خصوصی را هدف گرفت، گفت: در نتیجه این اتفاق، نگرش 
منفی در حوزه بانکداری خصوصی بعضا در دیگر مراجع تصمیم گیری کشور به 
وجود آمد که به دلیل این نگرش ها در دولت و مجلس غالبا تصمیماتی گرفتند 
که فش��ارهای مضاعف به بانک های خصوصی وارد شد. به هر حال این نگرش 
منفی به بانک های خصوصی و تصمیم به ادغام آنها و دولتی شدن شان، اثر خود 
را در جلوگیری از اقبال به بانکداری خصوصی گذاشته و حتی در دستگاه های 

نظارتی هم آثار خودش را نشان داده است. 
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چرا 11 هزار مگاوات برق کم داریم؟

حمیدرضا صالحی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

عدم س��رمایه گذاری بر زیرساخت های تولید برق، کلید قطعی های برق 
در این روزهاس��ت. نمی توان در بررسی مشکالت قطعی برق، این موضوع 
را کنار گذاشت و به گرمایش زودرس زمین و یا کاهش میزان بارش ها در 
ارتباط با عملکرد نیروگاه های آبی اشاره کرد. فاصله ای که امروز در میزان 
تولی��د و مصرف برق می بینیم که به گفته مس��ئوالن به 11 هزارمگاوات 
رسیده است، ناشی از بی توجهی ها به سرمایه گذاری در زیرساخت هاست. 
این عدد، رقم کمی نیس��ت و اگر این فاصله را کم نکنیم، باید قطعی های 
طوالنی تری را انتظار بکشیم. براساس قانون برنامه ششم توسعه، ظرفیت 
نیروگاه های نصب ش��ده در ایران باید به 90 تا 95 هزار مگاوات می رسید، 
اما امروز تنها 85 هزار مگاوات ظرفیت در نیروگاه های نصب ش��ده داریم 
و میزان تولید برق هم 65 تا 66 هزار مگاوات اس��ت. این در حالی اس��ت 
ک��ه در دوره اوج مصرف به ویژه در س��ال ج��اری، می توان تخمین زد که 
میزان مصرف به بیش از ۷2 هزار مگاوات رس��یده است. بنابراین نمی توان 
خاموش��ی های امروز را به گردن گرمای��ش زمین و رمزارزها انداخت. ما از 
برنامه ریزی ها و پیش بینی ها عقب هستیم و به دلیل بی توجهی به قوانین و 

برنامه ها در کشور به قطعی برق در این روزها دچار شده ایم.
همچنین اشاره به افزایش میزان مصرف برق به خاطر استخراج ارزهای 
دیجیت��ال نیز فرافکنی اس��ت. از مدت ه��ا پیش، میزان مص��رف برق در 
واحدهای صنعتی در مقایس��ه با سال های قبل توسط وزارت نیرو بررسی 
ش��ده و واحدهای متخلفی که به طور غیرقانونی دس��تگاه های استخراج 
رمزارز نصب کردند، جمع شده اند. میزان مصرف واحدهای مجاز استخراج 
رمزارز هم در کل کشور رقمی نزدیک به 400 تا 500 مگاوات است که در 
کل رقم بزرگی نیست، اما میزان مصرف واحدهای غیرمجاز نزدیک به یک 

هزار مگاوات تخمین زده شده است که باید با آنها برخورد کرد.
س��هم بخش خانگی، صنایع، بخش تجاری و عمومی از مصرف برق در 
س��طح کشور، یک سوم است که در دوره اوج مصرف، سهم بخش خانگی 
افزایش پیدا می کند. دولت در تابستان امسال برای مدیریت میزان مصرف، 
خاموشی ها را از صنایع آغاز کرد، در حالی که باید برق صنایع را برای نجات 
تولید حفظ ک��رد. امروز هم می بینیم که بخش خانگی دچار  قطعی های 

بی برنامه و مکرر برق می شود.
ب��رای کاهش میزان قطعی ها باید ب��رای پیوند فوری نیروگاه های 
نصب شده که به هر دلیلی ظرفیت غیرمحبوس دارند اما وارد مدار 
نش��ده اند، تالش کرد. خرید قطعات موردنیاز و نوسازی های فوری 
این نیروگاه ها در اولویت اس��ت. همچنین مردم باید دست به دست 
هم دهند تا از این ش��رایط سخت عبور کنیم. مصرف بیش از اندازه 
و در ساعت های اوج مصرف از نظر اخالقی در شرایط کنونی درست 
نیست و آسیب های جبران ناپذیری به همراه دارد که از جمله آن به 

خطر افتادن جان بیماران در بیمارستان هاست.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
از قیمت گذاری دستوری تا قطعی برق

یک تحلیلگر بازار سرمایه درباره قطعی برق می گوید خاموشی های مکرر 
برق در این روزهای گرم تابس��تانی ناش��ی از قیمت گذاری دستوری است 
چون نیروگاه ها به دلیل عدم به روز رسانی زیرساخت های خود، دچار بحران 
شده اند. بنابراین سایه قیمت گذاری دستوری باعث شده نیمی از نیروگاه ها 

از دولت مطالبه داشته باشند. 
رضا حدادزاده درباره موانع رش��د صنایع مختلف به ویژه پاالیشگاه ها و 
نیروگاه ها به س��نا، گفت: در صنایع مختلف با دو مانع جدی به دو صورت 
)عمومی و خاص( که س��ایه آن همیش��ه باالی س��ر صنایع است، مواجه 

هستیم.
او ب��ا بیان اینک��ه موانع عمومی تاثیر مش��ابهی روی همه صنایع 
دارن��د، ادامه داد: نرخ بهره بانکی اوراق بدون ریس��ک از جمله این 
موانع است بدین صورت که هر کاری چه در حوزه تولید و در حوزه 
خدمات که در حال ش��کل گرفتن اس��ت با مانعی به نام نرخ بهره 
بدون ریس��ک مواجه است و همیشه این سوال پیش می آید که اگر 
پول در بانک گذاش��ته شود چه میزان بهره دریافت خواهیم کرد؟ و 
یا اگر کس��ب و کاری شروع ش��ود چه میزان نصیب ما خواهد شد؟ 
و س��واالتی از این قبیل که می تواند انگیزه برای شکل گیری کسب 

و کار را کاهش دهد.
حدادزاده با اشاره به تجربه سال های 92 تا 96 در بازار سرمایه افزود: به 
واس��طه افزایش نرخ بهره سیاست های پولی انقباضی، کسانی که اقدام به 
کسب و کار در کش��ور کرده بودند با مشکالت بی شماری مواجه و انگیزه 

خود را نسبت به شکل گیری آن کسب و کار از دست دادند.
وی س��پس به دومین مانع که به طور خاص به آن پرداخته می ش��ود، 
اشاره کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری را می توان به همه صنایع کشور 
از جمله پاالیش��گاه ها تعمیم داد به طوری که با یک بررس��ی اجمالی به 
صنعت پاالیش��گاه می توان فهمید که شرکت پاالیش پخش روی خوراک 
آنها 5 درصد تخفیف داده می شود و پس از آنکه شرکت محصوالت نهایی را 
خریداری کرد با قیمت گذاری دستوری مواجه است که 10 درصد تخفیف 

از شرکت گرفته می شود.
ب��ه اعتقاد حدادزاده، پاالیش��گاه ها نه در مقدار ف��روش و نه نرخ فروش 
خ��ود و قیمت گذاری روی نرخ های ف��روش آزاد داخلی هیچ گونه دخل و 
تصرفی ندارند و حتی صورت حس��اب هایی که برای آنها فاکتور می ش��ود، 
همه علی الحساب است و شرکت نمی داند تا چند ماه آینده چه نرخی قرار 

است برای آنها فاکتور شود.
او با بیان اینکه شرکت در نرخ و وصول مطالبات دچار ابهام و پاالیشگاه ها 
نیز با مش��کالت زیادی در این زمینه مواجه می شوند، گفت: پاالیشگاه ها 
برای به روز رسانی تجهیزات خود و تکمیل زیرساخت ها در تنگنا قرار دارند 
به طوری که عدم ش��فافیت قیمت محصوالت و عدم گزارشگری مطلوب 
مالی شرکت ها را به دنبال دارد. با وجود خصوصی سازی که در این صنعت 
اتفاق افتاده اما مدیریت به صورت دولتی اس��ت و امکان خصوصی س��ازی 

کامل به دلیل ماهیت استراتژیک محصوالت آنها، وجود ندارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان با بیان اینکه پاالیشگاه ها و نیروگاه ها 
اسیر قیمت گذاری دستوری هستند، گفت: خاموشی های مکرر برق یکی 
از مواردی اس��ت که قیمت گذاری دستوری آن را برای نیروگاه ها رقم زده 
و نیروگاه ها به دلیل عدم به روز رس��انی زیرساخت های خود، دچار چنین 

بحرانی هستند.

یادداشت

فرصت امروز: روند صعودی بازار سرمایه در چهارمین روز هفته هم ادامه 
یافت و ش��اخص کل بورس با رش��د 26 هزار و 569 واحدی به رقم یک 
میلیون و 281 هزار واحد رس��ید. به این ترتیب، شاخص بورس تهران در 

یک قدمی ورود به کانال جدید ایستاد.
در جری��ان معامالت پانزدهمین روز تیرماه، بی��ش از ۷ میلیارد و 356 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 60 هزار و ۷۷۷ میلیارد 
ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با 5هزار و 153 
واحد افزایش به 391 هزار و 623 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 3 هزار 
و 291 واحد رش��د به 250 هزار و ۷5 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 21 
هزار و ۷08 واحد و شاخص بازار دوم 46 هزار و 19 واحد افزایش داشتند. 
گروه فلزات اساسی با ۷6 هزار و 440 معامله به ارزش 8 هزار و 2۷ میلیارد 
ریال، گروه ش��یمیایی با 63 هزار و 834 معامله ب��ه ارزش 6 هزار و ۷34 
میلیارد ریال، گروه چند رشته ای صنایع با 49 هزار و 992 معامله به ارزش 
5 هزار و 240 میلیارد، گروه خودرویی با ۷۷ هزار و 962 معامله به ارزش 
4 ه��زار و 462 میلیارد، گ��روه مواد دارویی با 53 هزار و 44۷ معامله و به 
ارزش 3 هزار و 540 میلیارد و گروه فرآورده های نفتی با 3۷ هزار و 211 
معامله به ارزش 3 هزار و 383 میلیارد در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

کدام سهم ها شاخص کل را باال کشیدند؟
در معامالت روز سه شنبه نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
3هزار و 318 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 16۷ واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با 2 هزار و ۷65 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شس��تا( با 2 ه��زار و 248 واحد، گس��ترش نفت و گاز 
پارسیان )پارس��ان( با یک هزار و 140 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با یک هزار و 49 واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 89۷ واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، المپ پارس شهاب )بشهاب( با 185 واحد، گروه دارویی 
برکت )برکت( با 161 واحد، پارس خزر )لخزر( با 141 واحد، نوس��ازی و 
ساختمان تهران )ثنوسا( با ۷4 واحد،  لیزینگ صنعت و معدن )ولصنم( با 
52 واح��د، به پرداخت ملت )پرداخت( با 44 واحد، باما )کاما( با 42 واحد، 

صنایع خاک چینی ایران )کخاک( با 42 واحد، آس��ان پرداخت پرش��ین 
)آپ( با 41 واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

از سوی دیگر، شرکت فرآورده های تزریقی ایران و شرکت سرمایه گذاری 
صنعت نفت با 5 درصد، شرکت سیمان بجنورد و شرکت لیزینگ کارآفرین 
با 4.98 درصد، شرکت سیمان فارس و خوزستان با 4.95 درصد و شرکت 
سیمان کرمان با 4.94 درصد افزایش بیشترین افزایش قیمت را داشته اند. 
ش��رکت المپ پارس ش��هاب نیز با 31.61 درصد، ش��رکت پارس خزر با 
21.89 درصد، ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن با 9.92 درصد، ش��رکت 
نوس��ازی و س��اختمان تهران با 9.۷3 درصد، شرکت پارس سرام با 4.25 
درصد و ش��رکت لیزینگ خودرو غدیر با 4.23 درصد بیش��ترین کاهش 

قیمت را داشته اند.
در مجم��وع، نماد گروه مدیریت ارزش س��رمایه صندوق بازنشس��تگی 
کشوری )ومدیر(، لیزینگ کارآفرین )ولکار(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا(، گروه دارویی برکت )برک��ت(، ملی صنایع مس ایران 
)فمل��ی(، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( و پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( 
جزو نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. همانطور که اشاره شد، گروه فلزات 
اساس��ی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه 59۷ میلیون و 966 هزار برگه سهم به ارزش 8 هزار و 2۷ 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 130 واحد 
افزایش داش��ت و بر روی کانال 18 ه��زار و 341 واحد ثابت ماند. در این 
بازار 2 میلیارد و 825 میلیون برگه سهم به ارزش 35 هزار و 965 میلیارد 
ریال دادوستد شد. نماد شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، صنعتی 
مینو )غصینو(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، گروه توس��عه مال��ی مهر آیندگان )ومهان(، پاالیش نفت ش��یراز 
)شراز(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
)سمگا(، زغال س��نگ پرورده طبس )کزغال( و صنایع ماشین های اداری 
ایران )مادیرا( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین بیمه کوثر 
)کوثر(، فرابورس ایران )فرابورس(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، 

پخش البرز )پخش(، کلر پارس )کلر(، عمران و توس��عه ش��اهد )ثشاهد(، 
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان )حپارسا( و ویتانا )غویتا( با تاثیر منفی 

بر شاخص فرابورس همراه بودند.
6 هزار میلیارد از جیب دالالن جمع شد

باالخره س��ایه قیمت گذاری دستوری از س��ر صنعت سیمان برداشته و 
باعث ش��د قیمت این محصول در بستر بورس کاال کشف شود؛ اتفاقی که 
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، نتیجه آن را تقسیم فاصله 
6 هزار میلیارد تومانی قیمت گذاری دستوری تا قیمت مصوب به سه بخش 

و در نهایت تاثیرگذاری روی سود خالص تولیدکننده عنوان کرد.
زمزمه های خروج صنعت س��یمان از قیمت گذاری دس��توری اردیبهشت 
امس��ال با پذیرش یک ش��رکت س��یمانی در بورس کاال به گوش رس��ید و 
زمینه ساز پذیرش شرکت های سیمانی دیگر در این بازار شد. بر این اساس، 
بررس��ی روند معامالت سیمان در بورس نش��ان می دهد سیمانی ها از تاریخ 
9 خردادماه عرضه های خود را در بورس آغاز کردند و در هفته نخس��ت این 
عرضه ها )منتهی به 14 خردادماه( در مجموع 36 هزار و 600 تن س��یمان 
مورد معامله قرار گرفت. در هفته منتهی به 21 خردادماه نیز حجم فروش به 
45 هزار و 930 تن رسید و در نهایت تا 25 خردادماه 1۷6 هزار تن در مقابل 
نام ش��رکت های سیمانی در جدول معامالت بورس کاال حک شد. همچنین 
براس��اس آمارها، در سال جاری 19 ش��رکت سیمانی در بورس کاالی ایران 
پذیرش شدند. در این راستا، رضا جمارانیان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان با اشاره به عرضه سیمان در بورس کاال به ایسنا، می گوید: این 
اتفاق باعث شد قیمت سیمان با قیمت های رقابتی متناسب و قیمت گذاری 
دستوری برطرف شود. در واقع 6 هزار میلیارد تومان فاصله قیمت دستوری 
تا قیمت مصوب مصرف کننده بود که در حال حاضر این مبلغ به سه بخش 
تقسیم شده است. به گفته وی، بخشی از این فاصله به تولیدکننده برگشت، 
یک بخش در قالب کاهش قیمت خرید مصرف کننده بوده و بخشی هم بابت 
هزینه توزیع و فروش است. یعنی فاصله مذکور سه بازیگر پیدا کرد؛ فاصله ای 
که قبال فقط متعلق به سیس��تم توزیع بود، اکنون به تولیدکننده برگشته و 

روی سود خالص تولیدکننده تاثیر می گذارد.

بورس تهران در یک قدمی ورود به کانال جدید ایستاد

رشد دسته جمعی شاخص ها در نیمه تیرماه

به عقیده یک کارش��ناس بازار س��رمایه، انتشار اخباری مثبت در زمینه 
برجام، افزایش صادرات نفت، گشایش های سیاست خارجی و عدم تحریم 
شرکت  ها می توانند در بهبود روند بورس تاثیرگذار باشند و صعود معامالت 
این بازار را ادامه دار کنند. روزبه شریعتی با تاکید بر اینکه بازگشت شاخص 
بورس به مدار صعودی فقط مربوط به رفع سایه ابهام سیزدهمین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری از س��ر بازار نیس��ت، گفت: در ابتدا بازار بنا بر مسائل 
مختلف در ش��رایط ابهامی خود قرار گرفت، به طوری که نقطه عطف آن 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا بود که باع��ث تغییر انتظارات تورمی 
س��رمایه گذاران در کش��ور ش��د. او با بیان اینکه در ابت��دا و در دوره ای از 
زمان، شاهد افزایش نرخ دالر تا محدوده  32 هزار تومان بودیم، افزود: به 
دنبال رشد قیمت ها در بازارهای مختلف، معامالت بورس هم وارد هیجانی 
بی سابقه شد که سرمایه گذاران با تصور تداوم روند صعودی شاخص بورس 
هر سهم گرانی را بدون هیچ تحلیلی خریداری می کردند. شریعتی با تاکید 
بر اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن بایدن، 
ذهنیت فعاالن بازار به سمت ثبات اقتصادی، افزایش قدرت ریال و کاهش 
قیمت ارز در داخل کشور پیش رفت، ادامه داد: این مسائل در کنار یکدیگر 
باعث ش��دند تا معامالت بورس هم که با توجه به ماهیت خود همیشه در 
حال خرید آینده است، شرایط اصالح و ریزشی پیدا کند که در نهایت بازار 
به نقطه تعادلی رسید و شاخص بورس تا کانال یک میلیون و 100 واحد 
اصالح کرد. به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، برخی از فعاالن بازار از 
کاهش قیمت دالر تا محدوده 15 هزار تومان صحبت کرده بودند که این 
موضوع باعث افزایش ش��دت ریزش شاخص بورس و ورود بازار به مرحله 

بیش واکنش��ی ش��د و زمینه ورود بازار به دوران تاریک��ی و رکود را برای 
مدتی طوالنی فراهم کرد. سپس با ورود شاخص بورس به این محدوده و با 
توجه به انتشار گزارش سال 99 شرکت ها، وضعیت بازار سرمایه بهبود پیدا 
کرد و تا حدودی از ش��تاب افت شاخص بورس در بازار کاسته شد. به این 
ترتیب، رفع ابهامات سیاس��ی، ثبات نرخ دالر در محدوده 25 هزار تومان، 
ثبات نرخ های جهانی و عدم انتش��ار اخبار موثق از گشایش های سیاسی، 
سبب بازگشت بازار به مسیر اصلی و قرار گرفتن بازار در محدوده ای ارزنده 

شد که این موضوع، چشم انداز مثبتی را در معامالت بورس ایجاد کرد.
 او با بیان اینکه اکثر فعاالن بازار و سهامداران به این نتیجه رسیدند که 
بازار نباید در این محدوده ها باقی بماند، گفت: جو حاکم در بازار باعث شد 
تا ضمن افزایش خریدها از سمت سرمایه گذاران ریسک گریز، افرادی که به 
دنبال فروش سهام بودند از عرضه سهام خود دست بکشند تا از این طریق 
عاملی برای رشد معامالت بازار باشند. به گفته این تحلیلگر بورس، در کنار 
مس��ائل تاثیرگذاری که در بهبود روند بازار اعالم ش��د، نقش تقارن دامنه 
نوس��ان را نمی توان در بازگشت ش��اخص بورس به مدار صعودی بی تاثیر 
دانس��ت. وی همچنین وجود ثبات ش��رایط سیاسی و اقتصادی در کشور 
را عاملی برای بهبود وضعیت بازار دانست و افزود: در صورت رفع ابهامات 
و ثبات ش��رایط در بازار می توان شاهد روزهایی خوش در بازار بود. وجود 
ثبات در ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی به عنوان عاملی برای ایجاد شرایط 
ایده آل در بازار س��رمایه تلقی می شود تا از این طریق، سهامداران بتوانند 
با آسودگی خاطر به سمت سرمایه گذاری در بورس پیش بروند. در نتیجه 
انتشار اخباری مثبت در زمینه برجام، قطعیت در فروش یک میلیون بشکه 

نفت، گش��ایش های سیاسی و عدم تحریم ش��رکت ها می توانند در بهبود 
روند بورس تاثیرگذار باش��ند و صعود معامالت این بازار را ادامه دار کنند. 
همچنین ایجاد چشم انداز مثبت برای حضور سرمایه گذار خارجی در بازار 
و اعالم شفافیت نگرش تیم اقتصادی دولت جدید از جمله عواملی هستند 

که می توانند شرایط بازار را ثبات ببخشند.

یک تحلیلگر بازار سرمایه بررسی کرد

عوامل تاثیرگذار در تداوم روند صعودی بورس
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قیمت گذاری عادالنه مهمترین نیاز کنونی 
صنعت خودروی کشور است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت تولید 
می بایست متضمن سودآوری باشد، زیرا اگر تولید، سودآور نباشد رو به 

زوال می رود و نهایتا با کاهش سرمایه ها زمینگیر می شود.
علی جدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: در طرح 
ساماندهی زنجیره فوالد، کف عرضه فوالد در بورس تعیین شده و پس 
از تصویب این طرح، مشکالت زنجیره تامین فوالد مرتفع خواهد شد، 
ضمن اینکه این طرح از دو ماه گذشته تاکنون، به صحن علنی ارسال 

شده و در نوبت بررسی در صحن قرار دارد.
وی درخصوص شیوه های کنونی تامین فوالد برای قطعه سازان گفت: 
قطعه سازان فوالد موردنیاز خود را از طریق بورس تامین می کنند، اما به 
دلیل اینکه عرضه فوالد در بورس به میزان کافی نیست، قطعه سازان از 

طریق بازار و واسطه ها با قیمت باالتری اقدام می کنند.
نماینده مردم ش��یروان در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: بر همین 
اساس هدف کمیسیون از تدوین این طرح، عرضه فوالد کافی در بورس 
و تس��هیل تامین آن برای قطعه سازان اس��ت تا دیگر شاهد داللی در 
بازار آزاد فوالد نباشیم. جدی تصریح کرد: براساس طرح زنجیره فوالد 
مجلس، تامین فوالد از بورس، منوط به ثبت نام قطعه سازان در سامانه 
بهین یاب است تا براساس ظرفیت تولید و میزان نیاز هر شرکت به ماده 

اولیه فوالد، خرید امکان پذیر شود.
وی همچنی��ن درخصوص می��زان تحقق اه��داف خودرویی دولت 
س��یزدهم مبنی بر تولید 2 میلیون دستگاه در سال و زیرساخت های 
موردنیاز توضیح داد: صنعت خودرو درخصوص افزایش ظرفیت تولید، 
نیازمند مساعدت است و عرضه خودرو کمتر از قیمت تمام شده، انگیزه 
تولید را از خودروس��ازان گرفته اس��ت. اصالح قیمت کنونی خودرو به 
طوری که بهای تمام ش��ده تولید را پوشش بدهد، مانع از ضرر و زیان 

خودروسازی ها  شده و انگیزه تولید را برای آنها تقویت می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
حتی تولید 2 میلیون دستگاه خودرو در کشور پاسخگوی نیاز داخلی 
نخواهد بود، افزود: حداقل 5 میلیون خودروی فرسوده سبک در کشور 
وجود دارد که نیازمند نوسازی است. رفع مشکل خودروهای فرسوده در 
کمیسیون صنایع مجلس پیگیری خواهد شد که از طریق تقویت بخش 

خصوصی داخلی و یا واردات امکان پذیر خواهد بود.
جدی همچنین درخصوص قیمت گذاری عادالنه کل زنجیره تولید 
خ��ودرو از تامین مواد اولیه تا محصول نهای��ی به عنوان یکی دیگر از 
اهداف خودرویی دولت س��یزدهم گفت: پیش��نهاد کمیسیون در این 
باره، قیمت گ��ذاری خودروی داخلی براس��اس روش تعیین و تثبیت 
قیمت های س��ازمان حمایت برای قیمت گذاری کاالهای تولید داخل 
اس��ت که مبتنی بر قیمت تمام شده به اضافه سودی جزئی است. در 
این روش با همکاری س��ازمان حمایت، شورای رقابت قیمت نهایی را 

اعالم خواهد کرد.

نماگربازارسهام

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به کاهش 
وابستگی به خارج در صنعت خودروسازی در سال های اخیر، آن را ناشی از 
تداوم تحریم ها، توجه به ظرفیت های داخلی و افزایش عمق ساخت داخل 
محصوالت عنوان کرد؛ کاهشی که وزیر صنعت، معدن و تجارت مقدار آن 

را 2.5 میلیارد دالر عنوان می کند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، هفته گذشته وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در مراس��م امضای تفاهم نامه همکاری مش��ترک 
بین ایدرو، دو خودروس��از بزرگ کشور، بنیاد شهید و بانک مرکزی اعالم 
 کرد: با تالش خودروسازان و قطعه سازان، وابستگی 4میلیارد دالری صنعت 
خودروس��ازی  به خ��ارج، امروز به 1.5 میلی��ارد دالر کاهش یافته و عمق 
داخلی س��ازی ها افزایش یافته اس��ت. در این زمین��ه، دبیر انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بخشی از این مهم 
و کاهش وابستگی به دلیل محقق شدن چهار میز ساخت داخل در قالب 

نهضت ساخت داخل قطعات خودرو بوده است.
»آرش محبی نژاد« بیان  داشت: دستاورد به دست آمده از برکات تحریم 
بوده و با همکاری قطعه س��ازان و حمایت خودروسازان موفق شدیم بخش 

زیادی از قطعات خودروها را داخلی سازی کنیم.
وی خواس��تار برگزارشدن میز پنجم داخلی سازی قطعات خودرو شد و 
ابراز امیدواری کرد که با برداشته شدن تحریم ها نیز این رویه و حمایت از 

داخلی سازی ها تداوم یابد.
این مقام صنفی خاطرنش��ان  کرد: دستاورد به دست آمده و کاهش 2.5 
میلیارد دالری وابس��تگی به خارج در حوزه خودروس��ازی و قطعه سازی، 
انتخاب��ی نبوده و حاص��ل تحریم ها و کمبود ارز بود که ن��گاه به داخل را 

تقویت کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان خودروی کش��ور در عین حال 

یادآور شد: کاهش شمارگان تولید خودروهای داخلی در سال های گذشته 
و کاهش سی. کی. دی کاری )تولید خودروهای مونتاژی( نیز در تحقق رقم 

اعالمی کاهش وابستگی تاثیرگذار بوده است.
روز گذش��ته »محمدرض��ا نجفی منش« رئیس انجم��ن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی کش��ور نیز در نشستی خبری عنوان 
کرد: اکنون ارزب��ری خودروهای داخلی بین یک هزار و 500 تا یک هزار و 
۷00 یورو اس��ت و با توجه به این مهم مس��ئوالن باید حمایت بیشتری از 

داخلی سازی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشند.
وی افزود: اگر موضوع سی. کی. دی کاری و تولید خودروهای مونتاژی 
اضافه ش��ود، ارزبری این صنعت بین 6 تا 8 ه��زار دالر و در صورت اجازه 
یافتن واردات خودروهای کامل، ارزبری به 10 تا 20 هزار دالر به  ازای هر 

خودرو خواهد رسید.
کمبود قطعات های تک

محبی نژاد در ادامه به کمبود قطعات »های تک« )با فناوری باال( خودرو 
در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: این کمبود بیشتر در میکروچیپ ها و 
ریزتراشه ها است که بخشی از آن یک بحران جهانی بوده و از پاندمی کرونا 

و دیگر دالیل متأثر است.
وی یادآور ش��د: بخش��ی از مشکالت نیز داخلی اس��ت و به عدم تامین 
کافی نقدینگی، بدهی خودروس��ازان به قطعه سازان، مشکالت گمرکی و 
تولید نشدن برخی اقالم از جمله نیمه هادی ها، آی.سی ها، میکروچیپ ها و 

مدارهای الکترونیکی برمی گردد.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن گفت: قطعات یادشده در تیراژهای چند 
میلیاردی و فقط در چند کش��ور خاص تولید می ش��ود، به طوری که امروز 
هیچ کش��وری به صورت مستقل و فقط برای داخلی سازی اقدام به تولید 

آی.سی ها، میکروچیپ ها و مدارهای الکترونیکی نمی کند.

براساس این گزارش، پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم  کرد که 
اولویت اصلی این وزارتخانه تقویت صنایع کشور و مدیریت واردات است و 
قطعاتی که در داخل تولید می شوند اجازه واردات نخواهند یافت؛ مشکلی 

که در دور گذشته تحریم ها شاهد آن بودیم.
براساس مجوز صادرشده از س��وی شورای هماهنگی سران قوا، واردات 
نزدی��ک به 2 هزار و 500 ردیف از مجموع 8هزار ردیف تعرفه کاالیی که 
به اندازه کافی در کش��ور تولید می شوند، ممنوع است و این ممنوعیت ها 

ادامه دارد.
قطعه س��ازی یکی از این صنایع است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با 
خودروس��ازی که در نوک پیکان تحریم های آمریکایی قرار داشت، شرایط 
دش��واری را تجربه کرده و می کن��د. با این حال اتفاق هایی همچون تولید 
خودروی تارا و شاهین با درصد ساخت داخل باال یا ساخت نخستین موتور 
س��ه سیلندر ملی، بار دیگر توان و تعهد تولیدکنندگان داخلی را به اثبات 

رساند که الزم است در ادامه راه نیز مورد حمایت قرار بگیرند.

کاهش 2.۵ میلیارد دالری وابستگی به خارج در خودروسازی چگونه محقق شد؟

برای نزدیک شدن قیمت الستیک دولتی و آزاد به یکدیگر، سامانه جامع 
تجارت را راه اندازی کردند. به گزارش شهرآرانیوز، در بازار الستیک چه خبر 
است؟ مدت هاست که بازار الستیک اوضاع خوبی ندارد، خریداران چه برای 
الس��تیک سواری چه سنگین با مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند. در 
گذشته برای تامین نیاز داخل در کنار تولید، واردات الستیک هم صورت 

می گرفت که دولت برای واردات ارز 4200 تومانی در نظر گرفته بود.
بدین معنا که زمانی تولیدکنندگان داخلی ادعا می کردند عالوه بر اینکه 
نی��از داخل را تامین می کنند، بلکه راه صادرات الس��تیک را هم در پیش 
گرفتن��د. این اتف��اق در حالی رخ داد که زمانی واردات الس��تیک آن هم 
با ارز 4200 تومانی داش��تیم! بعد از اینکه کش��ور با مشکالت ارزی دست 
و پنج��ه نرم می کرد، دول��ت اقدام به ح��ذف ارز 4200 تومانی کرد و ارز 
نیمایی را جایگزین آن کرد. این اقدام که می توانس��ت قیمت الستیک را 
ش��فاف و بساط رانت را جمع کند، ادامه یافت. به این ترتیب که الستیک 
یارانه ای تعریف ش��د و به هر ش��خص یک سهمیه اختصاص یافت، اما آیا 

دولت موفق بود؟
برای نزدیک ش��دن قیمت الس��تیک دولتی و آزاد به یکدیگر، س��امانه 
جامع تج��ارت را راه اندازی کردند، اما اکنون با وجود خرید و فروش ها در 
این سامانه، براس��اس مشاهدات میدانی اکنون در بازار الستیک قیمت ها 

چندنرخی است و مشکالت زیادی را برای خریداران ایجاد کرده است.
علت گرانی الستیک و کمبود الستیک های سنگین در بازار

سیدمحمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان تایر با اشاره به علت 
گرانی الس��تیک و کمبود الستیک های سنگین در بازار، گفت: در گذشته 
واردات الس��تیک با ارز 4200 تومانی انجام می شد، اما از ابتدای سال 98 
به بعد این ارز برداشته شد و واردکنندگان ملزم شدند با ارز نیمایی واردات 
الستیک را انجام دهند، اما برخی از واردکنندگان از آن زمان که ارز 4200 

تومانی دارند مابه التفاوت آن را پرداخت نکردند.
دبیر انجمن واردکنندگان تایر با بیان اینکه از خردادماه سال گذشته، با 
تصویب س��تاد اقتصادی دولت، الستیک سنگین از زمره کاال های اساسی 
خارج و واردات آن از ش��مول دریافت ارز دولتی حذف و نهایتا قرار ش��د 
الس��تیک های س��نگین با ارز نیمایی وارد ش��وند، گفت: با این حال مقرر 
ش��د آن دس��ته از واردکنندگانی که واردات الس��تیک سنگین تا پس از 
تاریخ تصویب دستورالعمل جدید را ثبت سفارش می کردند، همچنان با ارز 
4200 تومانی الستیک وارد کنند، اما برخی از واردکنندگان از آن زمان ارز 

4200 تومانی دارند که مابه التفاوت آن را پرداخت نکرده اند.

الستیک چگونه عرضه می شود؟
میرعابدینی با اش��اره به عرضه الس��تیک در سامانه، گفت: الستیک در 
کل یا از طریق س��امانه جامع تجارت یا س��امانه راهداری عرضه می شود. 
الس��تیک هایی که با ارز نیمایی وارد می شود باید در سامانه جامع تجارت 
و الس��تیک هایی که با ارز 4200 وارد می شوند، در سامانه راهداری عرضه 

شود که در این سامانه حواله می شود.
او گف��ت: آن زم��ان ک��ه تایر ب��ا ارز 4200 تومانی وارد می ش��د برخی 
واردکنندگان الس��تیک وارد نکردند و چون هنوز ارز داشتند تا زمانی که 
با این روند الس��تیک توزیع شود، ش��اهد دونرخی بودن الستیک در بازار 
هس��تیم، زیرا الستیک هایی که با ارز نیمایی وارد می شود خریدار ندارد و 

در مقابل الستیک های با ارز 4200 تومانی خریدار دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان تایر گفت: ادامه این روند باعث ش��ده بازار به 
هم بخورد. به همین دلیل واردات در س��ال 99 نس��بت به س��ال 98، 80 

درصد کاهش پیدا کرد و اکنون واردات به مشکل برخورده است.
ح��اال انگار س��امانه جامع تجارت هم نتوانس��ته مش��کالت را حل کند 
بلکه به مش��کالت هم اضافه کرده است. 22 خردادماه بود که دبیر کانون 
انجمن های صنفی کامیون داران کشور درخصوص خرید و فروش الستیک 
در سامانه جامع تجارت بیان کرد: در حال حاضر اصال الستیک کامیون در 
سامانه تخصیص و توزیع کاال و تایر مربوط به وزارت صمت موجود نیست 

و کامیون داران الستیک را با نرخ آزاد و گران خریداری می کنند.
مشکالت سامانه جامع تجارت چیست؟

احمد کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور گفت: 
از حدود س��ه س��ال پیش بود که بخش حمل و نقل ج��اده ای با کاهش 
جدی الستیک مواجه شد و زمانی که کاالیی در بازار کاهش پیدا می کند، 
افزایش قیمت خواهد داش��ت ک��ه نه واردکنندگان و ن��ه تولیدکنندگان 
همکاری مناسب را نداشتند و دولت تصمیم گرفت با ارز ترجیحی واردات 

را دنبال کند که این اتفاق هم رخ داد.
او بیان کرد: سایتی طراحی شد که الستیک را براساس عملکرد ناوگان 
و کارکرد ناوگان تخصیص دهند که کار درستی بود و باعث شد در کوتاه 
مدت بازار به تعادل برس��د و در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گیرد، اما 
متاس��فانه در ابتدای سال 99 دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را بردارد 
و مش��کالتی را ایجاد کرد به این دلیل که قیمت الستیک در قیمت تمام 
ش��ده هزینه حمل، تاثیر گذاشت چراکه 20 درصد هزینه حمل را قیمت 

الستیک شامل می شود.

بازار آشفته الستیک خودرو

 مشکالت سامانه جامع تجارت چیست؟
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به قلم: کریستینا نیوبری
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی در یوتیوب برای تمام برندها دارای اهمیت اس��ت. هیچ برندی 
بدون تولید محتوای ویدئویی و تعامل با مش��تریان شانس��ی برای موفقیت 
در عرصه کس��ب و کار نخواهد داش��ت. بسیاری از کس��ب و کارها در این 
می��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یوتیوب را انتخاب می کنند. 
ای��ن پلتفرم در طول نزدیک به 2 دهه اخیر منبع اصلی تمام کاربران برای 
دسترس��ی به محتوای ویدئویی بوده است. برندها نیز این نکته را به خوبی 

فهمیده اند. 
حضور در یوتیوب بدون جذب فالوور باال مزیتی برای برندها ندارد. بدون 
تردی��د فالوور باال مالک اصلی برای موفقیت بازاریابی یک برند نیس��ت، اما 
بیانگر توانایی برند موردنظر در جلب نظر کاربران و همچنین دس��تیابی به 
دامنه مناسبی از مخاطب هدف برای محتوای ویدئویی اش است. درست به 
همین خاطر بسیاری از برندها به دنبال استفاده از تکنیک های حرفه ای برای 

بازاریابی و موفقیت در یوتیوب هستند.
هدف اصلی در مقاله کنونی بررس��ی برخی از مهمترین نکات در زمینه 
بازاریاب��ی و جذب فالوور در یوتیوب اس��ت. این امر به ش��ما برای افزایش 
تاثیرگذاری محتوای ویدئویی تان کمک خواهد کرد. بس��یاری از برندها در 
این میان از شیوه های اشتباه یا غیرمطمئن استفاده می کنند. این امر اگرچه 
در نگاه نخست ایراد چندانی در پی ندارد، اما فرصت شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. همچنین 
شاید موجب طی کردن مسیری به مراتب طوالنی تر از سوی کسب و کارتان 
گردد. در ادامه به بررس��ی اینکه چطور باید در یوتیوب فالوور پرتعداد پیدا 

کرد، خواهیم پرداخت. 
درخواست از بازدیدکنندگان برای فالو کردن کانال تان

هیچ چیز به اندازه درخواست از کاربران برای فالو کردن کانال رسمی برند 
در یوتیوب ساده نیست. شما نیازی برای طی کردن مسیرهای دشوار برای 
درخواست از کاربران به منظور فالو کردن برندتان ندارید. بسیاری از برندها 
در ای��ن میان کارهای عجیب و پرهزینه ای را س��اماندهی می کنند. این امر 

مسئولیت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد. 
بس��یاری از برندها به دلیل عدم درخواست از کاربران برای دنبال کردن 
اکانت ش��ان در یوتیوب با مشکالت زیادی مواجه می شوند. این امر شاید در 
نگاه نخست ایرادی عام در میان برندها محسوب شود، اما هرگز از برندهای 
بزرگ و معتبر س��ر نمی زند. ش��ما باید رابطه بس��یار نزدیک��ی با مخاطب 
هدف تان داشته باشید و درخواست از آنها برای دنبال کردن کانال تان را به 

ساده ترین شکل ممکن دنبال کنید. 
یکی از س��اده ترین نکات در این راستا افزودن پیام دنبال کردن کانال در 
ابتدا یا انتهای ویدئوی برند است. این امر در عین سادگی تاثیرگذاری باالیی 

بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. 
نمایش کارهای بعدی در انتهای ویدئو

کاربران همیشه به دنبال آگاهی از وضعیت هر برند و برنامه اش برای آینده 
هس��تند. اگر کسب و کار شما دارای برنامه ای مشخص برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نیس��ت، باید به بهترین ش��کل ممکن نمایش کارهای 

بعدی تان را در دستور کار قرار دهید. 
اغل��ب برندهای بزرگ پس از پایان ویدئوی ش��ان در یک بخش اضافه به 
بیان طرح های بعدی شان می پردازند. این امر مانند یک ضربه عالی مخاطب 
ه��دف را به ویدئوه��ای بعدی تان جلب خواهد کرد. ای��ن امر در بلندمدت 

موجب تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف می شود.
پیدا کردن فالوور در یوتیوب بستگی به کیفیت کاری شما دارد. اگر کسب 
و کار شما برنامه ای جذاب برای ادامه راه داشته باشد، کاربران عالقه باالیی 
برای دنبال کردن تان خواهند داش��ت. این امر در طول سال های اخیر بدل 
به نوعی ترند در میان برندها شده و هر کدام برای بیان ایده ها و برنامه های 

آتی شان در رقابت با هم هستند. 
ایجاد حساب رسمی در گوگل

شما به طور عادی امکان بارگذاری ویدئوهای 15 دقیقه ای در یوتیوب را 
دارید. اگر برند شما تمایل به بارگذاری ویدئوهای طوالنی تر در یوتیوب دارد، 
باید اکانت رس��می برای برندتان در گوگل ایجاد کنید. دلیل این امر تمایل 
گوگل برای اطمینان از اعتبار یک برند و س��پس فراهم سازی شرایط برای 

بارگذاری ویدئوهای طوالنی است. 
نکت��ه جالب در این می��ان عدم نیاز به پرداخت هرگون��ه هزینه ای برای 
بهره گیری از امکان فوق است. شما با ثبت نام رایگان در این فرآیند امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف را پیدا خواهید کرد. امروزه کاربران به 
ویدئوهایی که از سوی برندهای تاییدشده در گوگل منتشر می شود، توجه 
بسیار بیشتری نشان می دهند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها در 

زمینه بازاریابی و پیدا کردن فالوور در یوتیوب دارد. 
گاهی اوقات برندها نیازمند دسترسی به داده های معتبر در زمینه بازاریابی 
هس��تند. اگر ش��ما در این راستا از ابزار گوگل اس��تفاده نمایید، به بهترین 
ش��کل ممکن توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. 
بسیاری از برندها در طول سال های اخیر فقط با هدف دسترسی به داده های 
آماری گوگل اقدام به همکاری بازاریابی با این ش��رکت کرده اند. به هر حال 
دسترس��ی به چنین داده های معتبری برای هر برندی به مثابه یک کمک 

بسیار مفید خواهد بود. 
تعامل با مخاطب هدف و ایجاد یک انجمن برای برند

تعامل با مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر برند شما به دنبال 
جلب نظر کاربران به منظور دنبال کردن کانال تان است، باید توجه ویژه ای 
به نحوه تعامل با آنها داشته باشد در غیر این صورت هیچ شانسی برای جلب 
نظرشان نخواهید داشت. برخی از برندها به اشتباه در فضای یوتیوب فقط به 
دنبال بارگذاری محتوای ویدئویی، بدون هیچ گونه تعامل بیشتر، با مخاطب 
هدف هستند. شاید این امر در نگاه نخست ساده و جذاب به نظر برسد، اما 

نظر هیچ کاربری را به خودش جلب نخواهد کرد.
تعام��ل با کاربران بای��د به طور کلی و نه فقط در فض��ای یوتیوب دنبال 
شود. در غیر این صورت تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف را به همراه 
نخواهد داش��ت. برندهای بزرگ اغلب اوق��ات برای تعامل با مخاطب هدف 
برنامه یکپارچه ای در تمام شبکه های اجتماعی دارند. این امر موجب بهبود 

نظر و چشم انداز مشتریان نسبت به برندها می شود. 
وقتی برند ش��ما دارای یک انجمن برای مش��تریان باشد، فرآیند تعامل 
با آنها به طور قابل مالحظه ای س��ریع و بهتر ش��کل می گی��رد. ایراد اصلی 

بس��یاری از برندها ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس 
شکل دهی به انجمن برای برند است. این امر نه تنها موجب کاهش هزینه ها 
برای دسترسی به مخاطب هدف در یوتیوب می شود، بلکه آنها را تبدیل به 

مشتریان وفادار برندتان نیز خواهد کرد. 
برندسازی برای کانال یوتیوب

برندس��ازی فقط امری عمومی نیس��ت که یک بار برای همیشه از سوی 
برندها صورت گیرد. بسیاری از کسب و کارها به طور مداوم نیازمند برندینگ 
هس��تند. بنابراین شما باید همیشه نس��بت به این نکته توجه الزم را نشان 
دهید در غیر این صورت هیچ شانسی برای تعامل با مخاطب هدف نخواهید 
داش��ت. امروزه برخی از برندها به اش��تباه در طول زم��ان هیچ بازنگری یا 

برندسازی درباره کانال یوتیوب شان انجام نمی دهند.
وقتی کانال یوتیوب شما برای مدت زمان طوالنی بدون هیچ تغییری باقی 
بماند، دیگر توانایی جلب نظر مخاطب هدف به ش��یوه درس��ت را نخواهید 
داشت. مهمترین نکته در این میان تالش برای انتخاب تصویر جذاب برای 
پروفایل و همچنین یک تصویر پس زمینه مناس��ب اس��ت. اغلب برندها از 
لوگوی شان به عنوان تصویر پروفایل استفاده می کنند. شما امکان تغییر در 
تصاویر پس زمینه کانال تان به فراخور مناسبت های مختلف را دارید. این امر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ساده ترین شکل ممکن امکان پذیر 
می س��ازد. همچنین انگیزه کاربران برای دنبال کردن یک کانال با توجه به 

چنین اقدامی به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
طراحی یک تریلر برای مخاطب هدف

یوتی��وب در تنظیماتش ام��کان طراحی یک ویدئو تریل��ر را به کانال ها 
می دهد. با این حس��اب کارب��ران در صورت مراجعه به کانال ش��ما با یک 
ویدئ��وی اصلی مواجه خواهند ش��د. ویدئو موردنظر به ط��ور خودکار برای 
مخاطب هدف به نمایش در می آید. این امر به معنای تاثیرگذاری مناسب بر 

روی مخاطب هدف و جلب نظرش به طور مناسب خواهد بود. 
اغلب برندها برای ویدئوی تریلر از یک معارفه کوتاه استفاده می کنند. این 
امر شامل معرفی کسب و کار و هدفش در تعامل با مشتریان است. همچنین 
اگر اخیرا رونمایی از محصوالت تازه تان داش��ته اید، قرار دادن آن در بخش 

موردنظر ایده جذابی خواهد بود. 
بسیاری از برندها نسبت به قابلیت درج ویدئوی تریلر در کانال شان اطالع 
درس��تی ندارند. بنابراین اگر شما در این راس��تا اقدام موثری انجام دهید، 

بیشتر از آنچه فکرش را بکنید از رقبا جلو خواهید افتاد. 
توجه به تامبنیل ها

ام��روزه اغل��ب ویدئوها در یوتی��وب دارای المان های متن��ی یا گرافیکی 
کوچک در گوش��ه و کنارشان هستند. این المان ها در اصطالح به تامبنیل 
)Thumbnail( معروف هس��تند. اگر شما قصد استفاده از ویدئوهای تان 
ب��رای ترغیب مخاطب هدف به فالو کردن کانال تان را دارید، باید همیش��ه 

تامبنیل ها را مدنظر قرار دهید. 
عملکرد تامبنیل ها براس��اس زیباس��ازی ویدئو و همچنی��ن امکان بیان 
راهنمایی های مناسب در حین پخش آن صورت می گیرد. بسیاری از برندها 
ب��ه جای توقف بیان گوینده اصلی در ویدئو و تالش برای تعامل با مخاطب 
هدف اقدام به استفاده از چنین شیوه ای می کنند. این امر زیبایی ویدئوها و 
کارایی شان برای مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
بنابراین اگر شما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 
شکل ممکن هستید، باید همیشه این نکات را مدنظر قرار دهید در غیر این 

صورت شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهید داشت. 
افزودن گزینه دنبال کردن کانال به ویدئوها

بس��یاری از برنده��ای بزرگ برای جل��ب نظر کاربران و تبدیل ش��ان به 
فالوورهای همیش��گی اقدام به درج گزینه فال��و کردن کانال در بخش های 
مختلف ویدئو می کنند. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها 
دارد. اگر کس��ب و کار شما برای جلب نظر مخاطب هدف از چنین الگویی 
پی��روی کند، تمایل کارب��ران برای دنبال ک��ردن کانال تان ب��ه طور قابل 

مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
یکی از نکات اساس��ی در زمین��ه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف در 
حوزه دنبال کردن کانال یوتیوب برند مربوط به ساده س��ازی این امر است. 
شاید کاربران در میانه مشاهده ویدئوی شما انگیزه کافی برای فالو کردن تان 
داش��ته باشند. اگر در همین حین شما گزینه فالو را در ویدئوی تان نمایان 
کنید، کار کاربران به ش��دت س��اده خواهد ش��د. این امر به معنای امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف و پیگیری امور به س��اده ترین 

شکل ممکن خواهد بود. 
کس��ب و کارها برای دعوت از کاربران به منظور دنبال کردن کانال ش��ان 
اغل��ب در پایان هر ویدئو گزینه فالو را نش��ان می دهند. این امر در صورتی 
تاثیرگذار خواهد بود که کاربران تا پایان ویدئوی تان را مشاهده کرده باشند 
در غیر این صورت هیچ تاثیر مثبتی به همراه نخواهد داشت. اگر شما گزینه 
موردنظر را در میانه ویدئو نیز نمایش دهید، شانس تان برای افزایش تعداد 

فالوورهای تان به طور قابل مالحظه ای بیشتر خواهد شد. 
توجه به پلی لیست های مختلف

امروزه بس��یاری از کاربران در یوتیوب برای مش��اهده ویدئوها تمایل 
ب��ه جدا کردن پلی لیس��ت های جذاب دارند. یک پلی لیس��ت ش��امل 
تع��داد ویدئ��وی دارای ارتب��اط مفهومی به هم اس��ت. ای��ن امر مانند 
دسته بندی موس��یقی های مختلف در گوشی همراه در قالب فولدرهای 
گوناگون اس��ت. کاربران به این ترتیب امکان مش��اهده ویدئوهای مورد 

عالقه ش��ان بدون دردسر اضافی را خواهند داش��ت.  متاسفانه بسیاری 
از برندها نس��بت به اهمیت پلی لیس��ت در تصمیم گیری کاربران توجه 
الزم را نش��ان نمی دهند. ای��ن امر موجب ناتوانی ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف در بلندمدت می ش��ود. بسیاری از برندها در چنین 
ش��رایطی فرصت الزم برای جلب نظر مخاطب هدف را به طور کامل از 
دس��ت می دهند. این امر به س��ادگی هرچه تمام تر از سوی برندها قابل 
اجراس��ت بنابراین هیچ بهانه ای از شما برای پرهیز از ایجاد پلی لیست 

وجود ندارد. 
اگر تجربه ایجاد پلی لیست در یوتیوب را نداشته اید، باید سری به تجربه 
برندهای بزرگ بزنید. این برندها تمام ویدئوهای شان در یوتیوب را براساس 
سلیقه کاربران دسته بندی کرده و فرآیند تعامل با مخاطب هدف را ساده تر 
از هر زمان دیگری کرده اند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت بیش از اندازه 
س��خت به نظر برسد، اما در واقعیت س��اده تر از این حرف هاست. شما فقط 
نیاز به ایجاد یک پلی لیست و اضافه کردن ویدئوهای مختلف به پلی لیست 
موردنظر دارید. این کار ش��اید دو دقیقه هم از ش��ما زمان نگیرد، اما تاثیر 
بسیار باالیی بر روی مخاطب هدف و انگیزه اش برای دنبال کردن کانال تان 

خواهد داشت. 
نمایش استراتژیک محتوای برند در کانال

کاربران وقتی به کانال یک برند وارد می ش��وند یا اینکه ویدئوی آن را در 
بخش جست وجو مشاهده می کنند، پیش از هر نکته دیگری یک کاور اولیه 
از آن را رو به روی خود خواهند دید. کاور موردنظر تاثیر بس��یار زیادی بر 
روی مخاطب هدف دارد. اگر شما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
براس��اس این الگو را داشته باشید، به احتمال فراوان هیچ برندی در زمینه 

بازاریابی یوتیوبی حریف تان نخواهد شد. 
یکی از ایده های جذاب برای نمایش اس��تراتژیک ویدئوها برای مخاطب 
هدف تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس اس��تفاده از 
تصویر اصلی جذاب و فیلتر مناس��ب در پیش نمایش ویدئو اس��ت. این امر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و ذهنیتش نس��بت به ویدئوها را به طور 

قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
اگر کسب و کار شما به تصویر اصلی ویدئوها توجه نکند، الگوریتم یوتیوب 
ب��ه ط��ور خودکار یک بخ��ش از ویدئو را انتخ��اب و از آن یک تصویر برای 
نمایش برمی دارد. ب��دون تردید این امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را تا حد زیادی کاهش می دهد. بنابراین شما باید عملکرد متفاوتی در این 

عرصه داشته باشید. 
برگزاری یک مسابقه

هیچ چیز به اندازه یک مس��ابقه در ش��بکه های اجتماعی دارای جذابیت 
نیست. بسیاری از کاربران حتی اگر با برند برگزارکننده مسابقه ارتباطی هم 
نداش��ته باشند، به سادگی هرچه تمام تر برای شرکت در مسابقه آن را فالو 
خواهند کرد. این امر گزینه ای جذاب برای افزایش تعداد فالوورهای برندتان 
است. در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهید داشت. 
مهمترین مس��ئله در زمینه برگزاری مس��ابقه تعیین یک جایزه مناسب 
اس��ت. اگر جایزه شما برای کاربران جذابیت الزم را به همراه نداشته باشد، 
هرگ��ز توجهی به مس��ابقه تان نخواهند کرد. برندهای ب��زرگ اغلب اوقات 
محصوالت ش��ان را به عنوان جایزه در نظر می گیرند. اگر کس��ب و کار شما 
دارای محصولی ارزشمند و مورد عالقه عموم مردم است، می توانید از چنین 
ایده ای به خوبی استفاده کنید در غیر این صورت باید یک محصول جذاب 

را انتخاب کنید. 
یکی از نکات مهم درباره طراحی مس��ابقه مربوط به دقت به سادگی اش 
است. مسابقه های سخت و پیچیده هیچ انگیزه ای در کاربران ایجاد نخواهد 
کرد بنابراین شما باید با توجه به وضعیت کلی کاربران در یوتیوب اقدام به 
طراحی مسابقه ای ساده و سرراست نمایید. فقط در این صورت شانسی برای 

افزایش تعداد فالوورهای تان در وضعیت کنونی خواهید داشت. 
بارگذاری مداوم محتوا

اگر شما پس از مدت زمانی اندک دیگر به فکر بارگذاری ویدئو در یوتیوب 
نباش��ید، خیلی زود از یاد و خاطره مش��تریان پاک می شوید. امروزه حتی 
بزرگترین برندهای دنیا نیز در حوزه بازاریابی و تبلیغات سرمایه گذاری های 
عظیم��ی انجام می دهند. دلی��ل این امر تمایل برای باق��ی ماندن در یاد و 

خاطره مشتریان است. 
بارگذاری مداوم محتوا از ش��ما تصویری ج��ذاب و هیجان انگیز در میان 
مشتریان ایجاد خواهد کرد. این امر انگیزه کاربران برای دنبال کردن کانال 
رسمی تان در یوتیوب را افزایش می دهد. شما با این کار بدون نیاز به زحمت 
ف��راوان و در مدت زمانی اندک امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
خواهید داش��ت. نتیجه این امر افزایش تع��داد فالوورهای برندتان در مدت 

زمانی اندک خواهد بود. 
ام��روزه بس��یاری از برندها حوصل��ه کافی برای حضور م��داوم در عرصه 
بازاریابی در یوتیوب را ندارند. همین امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب 
و کارها به همراه خواهد داش��ت. اگر ش��ما حوصله کافی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نداش��ته باشید، به سرعت مشکالت تان در زمینه 
بازاریابی افزایش پی��دا خواهد کرد. این امر با روندهای مداوم کاهش توجه 
مخاطب هدف و از بین رفتن تاثیر فعالیت های مثبت تان در زمینه بازاریابی 
همراه خواهد بود. بنابراین ش��ما باید همیشه نسبت به بارگذاری محتوا به 

طور مداوم توجه نشان دهید. 

دعوت از کاربران دیگر شبکه های اجتماعی برای مشاهده ویدئوی تان
بدون تردید یوتیوب تنها شبکه اجتماعی در سطح اینترنت نیست. امروزه 
مردم اغلب در چندین شبکه اجتماعی به طور همزمان عضویت دارند. این 
امر ش��اید در نگاه نخس��ت برای شما اهمیت زیادی نداش��ته باشد، اما در 
صورت دعوت از کاربران در پلتفرم های اجتماعی مختلف به منظور مشاهده 
ویدئوهای ت��ان در یوتی��وب امکان افزایش تع��داد فالوورهای تان را خواهید 

داشت. 
امروزه بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف دست به کارهای 
زیادی می زنند. مسئله اساسی در این میان تالش برای انجام دادن کارهای 
هوش��مندانه است. اگر کسب و کار ش��ما در سایر شبکه های اجتماعی نیز 
دارای اکانت رس��می اس��ت، دعوت از کاربران آن پلتفرم ها برای مش��اهده 
ویدئوی ت��ان در یوتیوب ایده جذابی خواهد بود. ش��ما حتی امکان بازنش��ر 
ویدئوی موردنظر در سایر شبکه های اجتماعی را نیز خواهید داشت. چنین 
امری کاربران را برای مراجعه به کانال یوتیوب شما ترغیب کرده و در نهایت 

تعداد فالوورهای تان را افزایش می دهد. 
مطالعه درباره کلیدواژه های مهم

کاربران براس��اس کلیدواژه های مختلف اقدام ب��ه تعامل با هم می کنند. 
این امر برای برندها دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگر کسب و کار شما 
توانایی تعامل با مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن را نداش��ته باشد، 
خیل��ی زود تمام نتایج مثبتش در زمینه بازاریاب��ی از بین می رود. مطالعه 

درباره کلیدواژه ها به شما امکان تعامل همیشگی با کاربران را می دهد. 
اگر ویدئوی ش��ما از نظر کیفی س��طح باالیی داشته باشد، بدون استفاده 
از کلیدواژه  های مناس��ب حتی ش��انس اف��زودن یک فالوور ب��ه برندتان را 
ه��م نخواهید داش��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها 
دارد. خوش��بختانه امروزه امکان اس��تفاده از انواع شیوه ها برای پیدا کردن 
کلیدواژه های مناسب وجود دارد. ساده ترین شیوه در این میان تالش برای 
اس��تفاده از گوگل ترندز اس��ت. این ابزار به س��ادگی هرچه تمام تر به شما 
ترندهای برتر در کلیدواژه های مناس��ب در حوزه کس��ب و کارتان را نشان 

خواهد داد.
همکاری با دیگر کانال ها

بدون تردید شما بهترین محتوای بازاریابی در یوتیوب را تولید نمی کنید. 
درس��ت به همین خاطر همکاری با دیگر کانال ها برای تان سودمند خواهد 
بود. بسیاری از برندهای دارای کسب و کارهای مرتبط به هم از ایده بازاریابی 
مش��ترک اس��تفاده می کنند. نکته مهم در این میان تالش برای همکاری با 
برندهای دارای زنجیره مش��تریان با کسب و کارتان است. این امر هیچ گونه 
رقابتی میان شما برای جلب نظر مشتریان ایجاد نکرده و در عوض هر کدام 
از طرفین امکان تعامل بهینه با مخاطب هدف را خواهند داش��ت.  اگر شما 
از همان ابتدای همکاری با دیگر کانال ها اهداف تان را به س��اده ترین ش��کل 
ممکن تعیین کنید، دیگر در ادامه مسیر مشکالت مختلف پیش نخواهد آمد. 
بنابراین اگر ش��ما در زمینه بازاریابی در یوتیوب به دنبال همکاری با کانالی 
دیگر هس��تید، باید هرچه زودتر دست به کار شوید در غیر این صورت هیچ 
شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهید داشت.  بازاریابی در یوتیوب 
و افزایش تعداد فالوورها دغدغه هر برندی محسوب می شود. اگر کسب و کار 
شما در این میان انگیزه کافی برای تعامل با کاربران را داشته باشد، استفاده 

از توصیه های مورد بحث در این مقاله برای تان کاربردی خواهد بود. 
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مقاله

اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با تأکید بر این که 
هیچ مشــکلی در تأمین منابع قطار شهری قم وجود ندارد گفت: 
متأسفانه تغییرات مدیریتی در رأس هرم پیمانکاری این پروژه سبب 
ایجاد ســکته ای در کار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم 
، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در نشست رسمی و علنی شورای 
اسالمی شهر قم، با تبریک چهاردهم تیرماه به عنوان روز شهرداری ها 
و دهیاری ها اظهار داشت: الزم است تا شناخت الزم به مردم درباره 
عملکرد و فعالیت های مدیریت شــهری داده شــود؛ به بیان دیگر 
مردم باید بدانند که مدیریت شــهری چه برنامه هایی را انجام داده 
و چه برنامه هایی را در دســت برنامه ریزی و اقدام دارد. وی سپس 
به موضوع پروژه قطار شهری قم اشاره کرد و با ابراز برخی گالیه ها 
از پیمانکار این پروژه به ویژه در موضوع بوروکراســی رایج ابراز کرد: 
به هرحال در تعامل با پیمانکار پروژه، به پیشرفت کار می اندیشیم 
تا إن شــاء اهلل بهره برداری از فاز نخست خط یک مترو قم به مراحل 

نهایی نزدیک شود. شهردار قم ادامه داد: استفاده از اوراق مشارکت 
یکی از راه های تأمین منابع این پروژه بوده اســت و در همین چند 
روز اخیر نیز برای نهایی کردن موضــوع این اوراق، نیاز بود تا ۵۰ 
میلیارد تومان به صورت نقد تهیه و آماده شود. وی با تأکید بر اینکه 
قرار بود تست گرم فاز نخست خط یک مترو قم تا پایان خردادماه 

به انجام برسد خاطرنشان کرد: متأسفانه تغییرات مدیریتی در رأس 
هرم پیمانکاری این پروژه سبب ایجاد سکته ای در کار شد. سقائیان 
نژاد با اشاره به برخی سنگ اندازی های اخیر در این موضوع اذعان 
کرد: متأســفانه در روزهای اخیر و درحالی که برنامه ریزی ها برای 
عملیات نهایی فاز نخست خط یک مترو قم در دست اقدام و اجرا 
بود، نامه نگاری مشکوکی در این موضوع با برخی مسئوالن عالی رتبه 
انجام شده که به دنبال بررســی منشأ این نامه نگاری هستیم. وی 
همچنین از مسئوالن و دست اندرکاران خواست تا مسائل مربوط به 
موضوع قطار شهری قم را با در نظر همه جوانب امر موردتوجه قرار 
داده و البته بازدید میدانی از این پروژه را نیز در دســتور کار خود 
قرار دهند. شــهردار قم با تأکید بر این که هیچ مشکلی در تأمین 
منابع قطار شهری قم وجود ندارد افزود: البته مشکالت دیگری مانند 
مباحث پیمانکاری و مشاوره ای در مسیر اجرای پروژه وجود دارد که 

امیدواریم با همراهی و تعامل همه دست اندرکاران حل وفصل شود

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم جایگزینی بنزین 
موتور با گاز طبیعی با رشد 7/38 درصد در اردیبهشت ماه سال 14۰۰ 
در بخش حمل و نقل سبک خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
علی روح اللهی با بیان اهمیت توسعه صنعت سی ان جی در رشد و 
توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گفت: مصرف روزانه 
یــک میلیون و 8۰۰ هزار مترمکعب ســی ان جی در بخش حمل و 
نقل سبک استان رتبه دوم جایگزینی بنزین موتور با سوخت پاک را 
با رشــد 7/38 درصد در اردیبهشت سال 14۰۰ رقم زده است. وی با 
اشاره به رشد ۵/31 درصدی مصرف گاز طبیعی در اردیبهشت سال 
14۰۰ نســبت به مدت مشابه در سال 1399 اظهار داشت: با تالش 
مدیریت و مسئولین منطقه آذربایجان شرقی در راستای توسعه صنعت 
ســی ان جی در استان 97 درصد تجهیزات 173 باب جایگاه سی ان 
جی از مجموع 34۵ باب جایگاه عرضه ســوخت در استان فعال بوده 
و آماده ارائه خدمات سوخترســانی به صورت شبانه روزی می باشد. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
یادآور شد: طرح رایگان تبدیل سی ان جی خودروهای عمومی باری و 
مسافری که در سال 1399 شروع است کماکان ادامه داشته و مالکان 

خودروهای مذکور که تابحال موفق به شرکت در این طرح نشده اند 
می توانند در ســایت GCR.niopdc.ir ثبت نام و از مزایای طرح 

رایگان تبدیل سی ان جی بهره مند گردند.
ارسال بیش از یک میلیارد و 710 میلیون لیتر انواع 

فرآورده های نفتی
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شــرقی همچنین از ارسال بیش از یک میلیارد و 71۰ میلیون لیتر 
انواع فرآورده های نفتی از این منطقه در سال 1399 به سایر مناطق 
خبر داد. علی روح اللهی با اشــاره به نقش بی بدیل تأمین و توزیع 

فرآورده های نفتی در رشد و توسعه ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی جامعه گفت: عالوه بر رفع نیاز بخش حمل و نقل زمینی، 
هوایی و دریایی، سوخت مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی، خدمات 
و نیروگاهها با برنامه ریزی و تأمین و توزیع به موقع و مطلوب سوخت 
توســط مجموعه خدوم صنعت نفت بی وقفه عرضه می گردد. وی 
تصریح کرد: عالوه بر تامین سوخت مورد نیاز استان در بخش های 
یاد شده با توزیع بیش از 2 میلیارد و 87۵ میلیون لیتر در طی سال 
1399 بالغ بر یک میلیارد و 71۰ میلیــون لیتر انواع فرآورده های 
نفتی نیز ازطریق نفتکش های جاده پیمــا و مخزندارهای راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران از انبارهای نفت این منطقه به مناطق ارومیه، 
اردبیل، میاندوآب، کردستان، زنجان و همچنین به 11 نیروگاه کشور 
ارسال شده اســت.   وی افزود: حمل و نقل فرآورده های نفتی این 
منطقه عالوه بر خطوط ریلی با همکاری و تالش مستمر ۵۵۰ دستگاه 
نفتکش تعرفه ای در قالب 9 شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی 
و 9۰ شرکت تک پیمان توزیع می گردد. به گفته مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی بیش از 2۰۰۰ 
دســتگاه نفتکش آزاد نیز در صادرات انواع فرآورده های نفتی از این 

منطقه فعالیت دارند.

اهواز – شبنم قجاوند: ابراهیم نوشــادی در آیین آغاز پروژه 
مرمت و ســاماندهی معابر بافت تاریخی اهواز – عامری اظهار کرد: 
یکی از بخش های حوزه هویت شــهری همین نقاط تاریخی اهواز 
هستند. شهردار اهواز تصریح کرد: از ابتدای شروع فعالیت به عنوان 
شــهردار به این حوزه ورود کردیم و نقاط تاریخی را ابتدا شناسایی 
و نگهداری و احیای آن را در دســتور کار خــود قرار دادیم؛ البته 
بخشی از اقدامات خصوصا برای شناسایی و مطالعات از سوی میراث 
فرهنگی انجام می شود. نوشــادی ادامه داد: در زمینه نگهداری و 
احیا نیز دستگاه های مختلف و حتی شهرداری باید همکاری الزم 
را با میراث فرهنگی داشــته باشند که در این زمینه دو مورد را در 
دســتور کار قرار دهیم؛ ابتدا ایجاد رویکرد در سیســتم شهری به 
منظور نهادینه کردن شناخت از ابعاد مختلف شهر و لزوم ورود به 
موضوعات مختلف از سوی شهرداران مناطق را انجام دادیم تا فکر 

نکنند شــهر فقط احداث معابر و پارک است. وی با اشاره به اینکه 
شــناخت و نگهداری نقاط تاریخی باعث تقویت هویت شهری می 
شود،، بیان کرد: متاســفانه در دهه های گذشته، مدیریت شهری 
در موضوع بافت تاریخی و احیــا و نگهداری ورود نکرده بود که با 

تغییر رویکرد شهرداری و احیای بناهای تاریخی، دو پروژه مدنظر 
با همکاری میراث فرهنگی و مدیریت گردشــگری استان دو نقطه 
گذر مســجد نبهان و گذر کنار معین التجار را در دستور کار قرار 
دادیم و مطالعات آن از سوی میراث فرهنگی به شهرداری ارائه شده 
و احتمال افزایش اعتبار وجــود دارد؛ نظارت فنی آن نیز بر عهده 
میراث فرهنگی قرار گرفته و کار آن طی یک ماه انجام می شود. و 
امیدواریم با تغییر مدیریت شهری با مشارکت بخش خصوصی در 
مســیر بهبود وضعیت آثار تاریخی گامهایی برداریم. شهردار اهواز 
در پایان با تأکید بر لزوم ورود شــهرداری ها به احیا و نگهداری از 
بافت تاریخی شهرها گفت: انجام این پروژه آغاز کار است و با ایجاد 
رویکرد احیای بناهای تاریخی در شهرداری نسبت به تداوم چنین 
فعالیت هایی اقدام می کنیم؛ البته باید با ایجاد جذابیت های الزم 

بخش خصوصی را نسبت به انجام این کارها تشویق کنیم.

رشت - خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای گیالن گفت: از دهم خردادماه تا کنون، افزون بر 
9 هــزار و 3۰۰ تن کاالهای اساســی و فراورده های دامی از بندر 
امام خمینی)ره( به استان حمل شده است. فریبرز مرادی مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن گفت: از دهم خردادماه تا 
کنون، افزون بر 9 هزار و 3۰۰ تن کاالهای اساسی و فراورده های 
دامی از بندر امام خمینی)ره( به اســتان حمل شده است.  مرادی 
افزود: برای حمل این کاالهای اساسی 42۵ دستگاه از ناوگان حمل 
و نقل کاال از استان به بندر امام خمینی در استان خوزستان اعزام 

شــدند.  وی با بیان اینکه حمــل کاال و مایحتاج عمومی مردم از 
اولویت های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است، 

تصریح کرد:  برای تسریع در حمل و نقل کاالهای اساسی کمیته 
حمل و نقل کاالهای اساسی  در استان تشکیل شد.  مرادی سپس 
افزود: در راستای ترغیب رانندگان استان جهت اعزام به بندر امام 
خمینی به استان سیاستهای تشــویقی از سوی این اداره کل در 
قالب تخصیص الســتیک به رانندگان فعال در این زمینه در نظر 

گرفته شده است. 
گفتنی اســت 1۶۰ شرکت حمل و نقل کاال با پنج هزار و ۶88 
ناوگان باری و هشــت هــزار و 8۰۶ راننده در بخش حمل و نقل 

کاالی استان مشغول فعالیت هستند.

ایالم-منصوری: رئیس بازرسی فنی شرکت ملّی گاز ایران گفت: 
بازرسی فنی مسئول و متولی کیفیت سالمت تجهیزات، پایداری تولید، 
جلوگیری از نصب کاالی غیر استاندارد و استفاده از توان داخلی و کنترل 

کیفی کاال در زمینه های مختلف است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان ایالم؛ مهدی علیپور 
لیلی در جلسه استقرار سیستم های مدیریت دارایی فیزیکی شرکت 
گاز استان ایالم افزود: امور بازرسی فنی متولی مدیریت دارایی فیزیکی 
شرکت ملّی گاز ایران است و انجام بازرسی های فنی یکی از مأموریت 
های این امور می باشــد. وی با بیان اینکه در همه زمینه ها کیفیت و 
اســتاندارد بودن از زمان اجرای پروژه، بازرسی های ادواری و تعمیرات 
شروع شده و این مجموعه متولی کیفیت و سیاستگذاری مسائل کیفی 
می باشد، اظهار داشــت: برنامه ریزی، دستورالعمل ها، روش اجرایی 
و غیره در شــرکت های تابعه  جاری می شــود و در ســایه همدلی و 

هماهنگی همه کارکنان، شــاهد کیفیت انجام کار در همه زمینه ها 
هستیم. رئیس بازرسی فنی شرکت ملّی گاز ایران از آماده سازی بانک 
اطالعاتی بازرســان در شرکت ملّی گاز ایران خبر داد و تصریح کرد: با 
اقدامات انجام شده تالش می شود بانک بازرسان در این مجموعه تعریف 
شود و از ورود افراد غیر تخصصی جلوگیری و زمینه ای فراهم شود که 
افــراد با تخصص و دارای تجربه به این موضوع مهم ورود کنند. علیپور 
لیلی با بیان اینکه ممیزی دوره ای شرکت های تابعه شرکت ملّی گاز 
ایران در حال انجام است، تصریح کرد: به یقین در این ممیزی مشکالت 
ادوار گذشته بررسی و سیاست های جدید بازنگری خواهد شد تا شاهد 
کیفیت خوب در همه زمینه ها باشیم. وی از استقرار سیستم مدیریت 
دارایی فیزیکی در مجموعه شــرکت ملّــی گاز ایران خبر داد و خاطر 
نشان کرد: برای استقرار این موضوع نیازمند همکاری همه شرکتهای 
تابعه هســتیم و انتظار داریم مدیریت ها فعال و بصورت پیشرو عمل 

کنند. علیپور لیلی با اشاره به اینکه این سازمان دارایی محور می باشد و 
همه در خدمت حفظ دارایی های فیزیکی هستیم، خاطرنشان کرد: با 
استقرار این سیستم،" هزینه، ریسک، عملکرد، " باالنس و مدیریت می 
شود. در این جلسه مدیر بهره برداری و جانشین مدیر عامل شرکت گاز 
استان ایالم ضمن استقبال از استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی 
گفت: در شرکت گاز استان ایالم با انتصاب اعضای کمیته و انجام خود 
ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی، زمینه استقرار این موضوع و تحقق 
اهداف متعالی شرکت ملّی گاز در راستای حفاظت و صیانت از اموال و 
تأسیسات فراهم شده است.  محمود کشاورز ضمن ارائه گزارش عملکرد 
کلی شرکت، افزود: بازرسی مستمر و روزانه تأسیسات، استفاده از نرم 
افزار آنالین نشت یابی و پایش آنها، بازرسی فنی کاالهای خریداری شده، 
اخذ گواهینامه و استانداردهای تجهیزات از برنامه های اجرایی مستمر 

واحد بازرسی فنی این شرکت می باشد.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: با حمایت معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری قزوین، دو تن از قهرمانان دوچرخه سواری 
این شهر تقدیر شــدند. به گزارش معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری قزوین؛ در مراسمی با حضور سعید دقیقی عضو شورای 
اسالمی شهر، شــیما زرآبادی پور سرپرست معاونت حمل ونقل و 

ترافیک شــهرداری، محمد رشوند مســئول کمیته دوچرخه این 
معاونت و تعدادی از مسئوالن و نمایندگان هیئت دوچرخه سواری 
اســتان که در سرای تاریخی سعدالسلطنه برگزار شد، از دو تن از 
قهرمانان دوچرخه ســواری این شــهر تقدیر به عمل آمد. در این 
مراسم میثم رضایی و مهدی آقاکاشی قهرمانان مسابقات کورسی 

استقامت جاده ای قهرمانی کشــور مورد تقدیر قرار گرفتند. این 
مســابقات روزهای ششــم و هفتم تیرماه در دو رده بزرگساالن 
و امیدها در نمک آبرود برگزار شــد که در رده بزرگســاالن میثم 
رضایی رتبه ســوم و در رده امیدها مهدی آقاکاشی رتبه نخست 

را کسب کردند.

تغییرات مدیریتی در پیمانکار سبب تأخیر در اجرای پروژه شده است

هیچ مشکلی در تأمین منابع مترو قم وجود ندارد

با جایگزینی بنزین موتور به سوخت سی ان جی محقق شد؛

شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی رتبه برتر کشوری کسب کرد

شهردار اهواز:

نگهداری و احیای نقاط تاریخی شهر باعث توسعه گردشگری می شود

از دهم خردادماه تاکنون انجام گرفت؛

حمل بیش از ۹ هزار تن کاالی اساسی از بندر امام خمینی به گیالن

علیپور لیلی در بازدید از شرکت گاز استان ایالم:

بازرسی فنی متولی کیفیت در شرکت مّلی گاز ایران است

2 تن از قهرمانان دوچرخه سواری قزوین تقدیر شدند

نقش و جایگاه زنان در مدریت شهری، نیازها ، مشکالت و راهکارها
جواد طالبی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری

زنان در جهان معاصر به عنوان مخاطب اصلی برای تحقق توسعه هستند، چرا که با بنیاد خانواده مرتبط اند و خانواده یک نظام 
قوام یافته است که معنای زیست و سکونت کامال به آن پیوسته است و مجموعه فرهنگ ها و روش زندگی مفهومی است که درک 

پیوسته از آن توسعه را سامان می دهد.
نظام خانواده در دین مبین اسالم به عنوان محوری ترین چارچوب زیست معنا دارد که یک درک متعالی از بودن انسان است، 
درکی که معنا و مفهوم توسعه را با کوچک ترین سلول یک جامعه می سنجد و بخش عمده ای از دستورات و تاکیدات خود را در 

جهت حفظ بنیاد خانواده معمول می دارد.
توجه به این معنا که زنان نقش محوری در راهبری موضوعات " کیفیت زیست " را دارند ، انکار نشدنی است و تحقق شکوفایی 
شهری به واسطه فهم حضور و پشتیبانی این معناست و بر این اساس تالش در جهت هدفمند کردن مشارکت زنان در امر توسعه به 

ویژه در بستر شهرها می تواند بسیار راهبردی باشد.
جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر نقش کلیدی زنان و حضور اجتماعی ایشان، تجربه های بسیار ارزنده ای در این زمینه دارد.

امور مهمی همچون محله محوری، مشارکت شهروندان، زیر ساخت ها و افزایش توانمندی مدیریتی در اداره شهر یک راهبرد در 
ارتباط با تدوین سیاست های شهری است. با رویکرد دخیل کردن شهروندان در ساختار جامعه خود، می توان محالت را سرزنده و 

با تحرک نگاه داشت.
مشکالت

اگر نیک بیندیشم در کل  فضاهای شهری ما مردانه طراحی شده و انگار مردان سهم بیشتری دارند، اگر در تقسیم بندی های اتوبوس 
نگاه کنید می بینید که جاهای خوب به آقایان اختصاص داده شده و قسمت های کمتر و کوچک تر به خانم ها.

- امنیت زنان در فضای شهری به گونه های مختلف سلب می شود. امنیت زنان در شهر دو بعد دارد: یک بعد امنیتی است که به 
لحاظ فیزیکی شاهد آن هستیم و بعد دیگر برساخت اعتماد است؛ یعنی چیزی که منجر می شود شما در یک فضا این امکان را پیدا 
کنید که وارد شده و عامل اجتماعی باشید و مشارکت کنید. به عنوان مثال در وسایل حمل و نقل عمومی برای زنان در شهر، به 
خصوص از ساعت خاصی به بعد، مسئله امنیت مطرح می شود. یعنی شما از 9 شب به بعد خطوط اتوبوس ندارید و زنان در همان 

ساعت نیاز به اتوبوس دارند و شهر ممکن است ناامن شود.
- وقات فراغت زنان خیلی مهم اســت، متأســفانه فکری برای اوقات فراغت زنان نشده است. به دالیل متعدد فعالً تحرک جدی 
در این بخش نمی بینیم. اما زنان خیلی بیشــتر به تحرکات ورزشی نیاز دارند؛ امروزه زنان انواع و اقسام بیماری ها را گرفته اند مثل 

استخوان درد و ...
راهکارها

در خصوص فضاهای ویژه بانوان در سطح شهر باید می توان برنامه "شهربانوها" را پیشنهاد داد تا فضای اختصاصی برای زنان در 
نظر گرفته شود. تجربه هم نشان داده است که زنانی که به این فضاها رفته و از خدماتی که از آنها استفاده کرده اند، رضایت دارند و 
درخواست احداث این فضاها در مناطق دیگر هم زیاد است؛ لذا به نظر می رسد خود زنان طالب داشتن فضاهایی هستند که آزادانه تر 
و فارغ از حجاب و پوششی باشند که در معابر عمومی ملزم به رعایت آن هستند، زنان در آنجا می توانند با فراغ بال، راحت تر و آزادتر 

ورزش  کنند و احساس امنیت داشته باشند.
جای خالی مجمعی تحت عنوان مجمع زنان تصمیم ساز در مدیریت شهری: درخصوص توانایی زنان حل مشکالت در فضای شهری 

می توان گفت:  باید مجمعی درست کرد که زنان تصمیم ساز در عرصه های مختلف  شهری دور هم جمع بشوند، 
مدیریت شهری باید با فعال کردن نهادهای اجتماعی کانون هایی را برای فعالیت زنان ایجاد کرده و توسعه دهد.

ایجاد پارک های ویژه بانوان در مناطق مختلف شهر ساری یکی از نیازمندی های بانوان  شهر است که ضرورت راه اندازی دارد. زیرا 
زمانی که مادران به آرامش می رسند و روح آنها در آرامش قرار می گیرد، بهتر و راحت تر می توانند فرزندان خود را تربیت کنند.

 - تامین امنیت ذهنی و عینی زنان 
- مشارکت زنان در امور برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت شهرها

- تخصیص عادالنه فرصت های شغلی به زنان و مردان بویژه در مشاغل و سمت های مهم و اثرگذار 
-زمینه سازی به سمت افزایش مشارکت اجتماعی زنان در ابعاد مختلف زندگی شهری 

- انعکاس دیدگاهها و نیازهای گروههای مختلف زنان 
- استفاده از توانایی ها و مهارت های زنان د راجرای طرح ها و برنامه های مختلف شهری 

- توجه به عدالت جنسیتی در برنامه ریزی حمل و نقل و ترور در شهرها و بین شهرها 
- دسترسی همه مناطق به همه وسایل حمل و نقل عمومی 

- تنظیم کمیت و برنامه زمان بندی حمل و نقل عمومی پاسخگو به نیاز زنان 
- امکان دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی ، بهداشتی و فراغتی در همه مناطق و شهرها

- و تدوین سیاستهای حمایتی برای تامین مسکن مناسب و ارزان سرقت از زنان سرپرست خانوار و ...

کلنگ زنی سایت همراه اول در روستای چینو از توابع شهرستان علی آباد کتول
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سایت همراه اول در روستای چینو از توابع شهرستان علی آباد کتول کلنگ زنی شد.در این 
مراسم که با حضور دکتر نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی ، دکتر غالمعلی شهمرادی و تنی چند از 
مدیران و روسای استانی وشهرستانی برگزار شد ابتدا دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اهمیت ارتباطات و مخابرات در شرایط کنونی 
و استفاده حداکثری از اینترنت و سایر محصوالت مخابراتی افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدامات بسیار مثبتی در راستای ارتقاء 
سطح ارتباطات مخابراتی در استان انجام شده است و علی رغم افزایش سه برابری مصرف اینترنت در استان ، خللی در دسترسی 
متقاضیان به خدمات و سرویسهای مخابراتی ایجاد نشده است .مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت : البته این به این معنی نیست 
که مشکلی وجود ندارد اما با توجه به توسعه زیرساختهای مخابراتی در استان از تمام ظرفیت برای خدمات دهی مناسب بر اساس 
درخواست مشتریان استفاده شده است.وی در خصوص پروژه سایت همراه اول درروستای چینو نیز گفت : این طرح با اعتباری بالغ بر 
4۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شده است و امید است در زمان تعیین شده پروژه به بهره برداری برسد و مردم منطقه بتوانند از پوشش 
با کیفیت ارتباطات تلفن همراه اول استفاده نمایند.دکتر غالمعلی شهمرادی همکاری مردم استان در راستای فرآیند تملیک زمین 
جهت احداث سایتهای همراه اول خواستار شد و گفت : این همکاری موجب تسریع در اجرای عملیات توسعه ارتباطات سیار در استان 

و در نتیجه رفاه حال مشتریان خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه نقش مهمی در تحقق اهداف دارد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان ، عملکرد اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه ها  بررسی 
شد .دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اهمیت حوزه برنامه ریزی در سازمان گفت : اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه از حوزه های 
کلیدی در مخابرات محسوب می شود و نقش مهم رصد فعالیتها ، طرح ها و پروژه  ها از وظایف اصلی آن است .مدیر مخابرات منطقه 
گلستان با اشاره به بررسی شاخص ها و کنترل پروژه ها در اداره برنامه ریزی گفت : نتایج حاصله از بررسیهای بعمل آمده در این حوزه 
تاثیر زیادی در اجرای موفقیت آمیز پروژه ها و فرآیندهای کاری داشته و لذا ضرورت دقت در رصد و ورود به جزئیات فرآیندی بسیار 
مورد اهمیت است .وی با توجه به شرایط مخابرات ، افزایش درآمد و تدابیر اندیشیده شده در این زمینه را مورد توجه دانست و گفت 
: در همین راستا سه کارگروه افزایش درآمد در بخشهای ثابت ، دیتا و سیار تشکیل شده و ازاداره برنامه ریزی خواست تا با پیگیری 
های الزم از روند فعالیتها و تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروهها ، نتایج بدست آمده و روند رشد درآمدی در این سه بخش را 
پیگیری نمایند و راهکارهای مناسب در اجرای درست طرح ها را ارائه دهند.دکتر غالمعلی شهمرادی با قدردانی از کارکنان اداره برنامه 
ریزی در کسب رتبه برترکشوری در ارزیابی شاخص ها گفت : تالش در جهت تحقق اهداف سازمانی از نقاط قوت هر بخش است و 

ابراز امیدواری کرد با تداوم تالشهای صورت گرفته اهداف در زمان مشخص شده تحقق یابد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
شرایط جدید آب و هوایی، سبک زندگی جدیدی را می طلبد

رشت- خبرنگار فرصت امروز- باید نگرش خود را نه تنها در استفاده از انرژی برق، بلکه در 
استفاده از تمامی حامل های انرژی و نعمتهای خدادادی تغییر دهیم "بهمن داراب زاده" مدیر 
عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: افزایش بی سابقه دما در جهان و قربانیان آن که در 
تاریخ معاصر بی سابقه بوده است و در کشور ما هم این موج گرمایی کامال محسوس بوده، تغییر 
اساسی سبک زندگی را اجتناب ناپذیر کرده است. داراب زاده با اشاره به اینکه، شرایط جدید آب 
و هوایی، سبک زندگی جدیدی را می طلبد، گفت : باید طرحی نو و روشی جدید ایجاد نماییم و 
خود را با این شرایط جدید سازگار کنیم. همانگونه که در سایر زمینه ها مانند، ارتباطات، آموزش ،اشتغال و ... شاهد رویکرد جدیدی 
کامال متفاوت با گذشته هستیم، باید نگرش خود را نه تنها در استفاده از انرژی برق، بلکه در استفاده از تمامی حامل های انرژی و 
نعمتهای خدادادی تغییر دهیم تا بتوانیم رفتاری مناسب داشته باشیم. وی افزود: این شرایط خاص و هشدار و نگرانی کارشناسان و 
صاحب نظران در خصوص موج جدید گرمایی و محافظت از محیط زیست، بار دیگر با رجوع به تعالیم اسالمی در خصوص استفاده 
درست از مواهب خدادادی و پرهیز از اسراف را آشکار می کند و باید بر اساس این تعالیم مقدس، بیش از پیش در استفاده از نعمت 

های خداوند دقت داشته باشیم تا پیشاپیش از وقوع هر گونه بحرانی جلوگیری کنیم.
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به قلم: نینیشا پرادهان
G2 کارشناس بازاریابی و کسب و کار در موسسه

ترجمه: علی آل علی

راه اندازی س��ایت رس��می برای برن��د یک��ی از رایج ترین 
راهکارهای بازاریابی و تعامل با مش��تریان محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها برای تعامل با مشتریان شان از این راهکار 
به خوبی استفاده می کنند. امروزه شمار بسیار زیادی از برندها 
دارای سایت رسمی و تعامل نزدیک با مشتریان هستند. این 
امر شاید در نگاه نخست عادی به نظر برسد، اما حجم باالیی از 

رقابت را میان برندهای مختلف ایجاد کرده است. 
افزایش س��طح تعامل کاربران با سایت برند یکی از اهداف 
مهم بازاریابی و مدیریت برند محسوب می شود. بی شک هیچ 
کارآفرینی مایل به مش��اهده تعامل پایین کاربران با سایتش 
نیست، به ویژه اگر هزینه باالیی برای تولید محتوا و همچنین 
مدیریت آن نیز پرداخت نماید. برخی از کسب و کارها در این 
میان با مش��اهده سطح باالی رقابت به طور کامل از مدیریت 
س��ایت و بهبود سطح تعامل با مشتریان ناامید می شوند. اگر 
شما هم در این رابطه ناامید شده و نگران هستید، مقاله کنونی 
مخصوص شماس��ت. در ادامه برخ��ی از مهمترین تکنیک ها 
برای تعامل هرچه بهتر با مخاطب هدف را مورد بررس��ی قرار 
خواهیم داد. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر 

روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
قدرت ترغیب مخاطب هدف: ایجاد حس اضطرار در 

میان مشتریان
آیا ش��ما تا به حال تجربه خرید از فروش��گاه های بزرگ در 
بازه های زمانی پر از تخفیف را داشته اید؟ این امر برای بسیاری 
از مردم بهترین خاطره های ش��ان در زمینه خرید محس��وب 
می شود. اگر اندکی با دقت به این مسئله نگاه کنید، بسیاری از 
برندها برای جلب نظر مشتریان جشنواره های مختلف برگزار 
می کنند. دلیل اس��تقبال مردم نیز تخفیف های باال و ترس از 

جا ماندن است. 
ایجاد احس��اس اضطرار در میان مش��تریان همیشه برای 
برندها سودآور بوده است. شما در مدیریت سایت تان نیز باید 
از همین اس��تراتژی به خوبی استفاده نمایید. شما با این کار 
فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل 
ممکن را خواهید داشت. انتشار محتوای ویژه برای مدت زمانی 
محدود و همچنین راه اندازی باشگاه مشتریان ویژه برند چنین 

احساسی در میان مشتریان کمک خواهد کرد. 
ای��راد اصل��ی بس��یاری از برنده��ا ت��الش ب��رای فروش 
محصوالت ش��ان بدون هیچ گونه هیجان خاصی اس��ت. این 
امر برای مش��تریان هیچ تاثیرگذاری به همراه ندارد. اگر یک 
فروشنده به شما بگوید »این جفت کفش را بخرید« به احتمال 
زیاد هیچ واکنشی به وی نشان نخواهید داد، با این حال یک 
آگهی جذاب مبنی بر تخفیف هرچند اندک برای خرید کفش 
موردنظر در مدت زمانی محدود حسابی شما را غافلگیر خواهد 
کرد. این امر به خوبی تاثیر حالت اضطرار در میان مش��تریان 

را نشان می دهد. 
تعامل با مشتریان در سایت رسمی برند کار ساده ای نیست. 
ش��اید برخی از کاربران قصد خرید نداش��ته و فقط به دنبال 
جس��ت وجویی کوتاه در سایت تان باش��ند. اگر شما محتوای 
جذابی برای کاربران داش��ته باش��ید، آنها ب��رای مدت زمانی 
طوالنی با ش��ما تعامل خواهند داشت. مزیت این امر عالوه بر 
احتمال فروش محصوالت شامل بهبود رتبه سئوی سایت نیز 
خواهد بود. با این حساب شما باید هرچه زودتر در زمینه ایجاد 

حس اضطرار در میان مشتریان تان اقدام نمایید. 
بهره گیری حداکثری از المان های صفحات سایت

صفحات س��ایت مثل گذشته دیگر یک قالب ساده ندارند، 
بلک��ه پر از ابزارهای کمکی و المان های متنوع هس��تند. این 
امر برای ش��ما بهترین راهکار به منظ��ور تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. برخ��ی از بازاریاب ها در 
سایت رسمی شان فقط به دنبال تولید محتوا هستند. این امر 
دردسرهای زیادی برای برندها به همراه داشته و فرصت تعامل 

بیشتر با کاربران را از بین می برد. 
اگر محتوای شما برای کاربران جذاب باشد، آنها به احتمال 
زیاد مایل به بازنش��ر آن هس��تند. این امر نکته بسیار مهمی 
محسوب می شود. متاسفانه برخی از برندها هرگز به المان های 
مربوط به بازنش��ر محتوا در سایت شان توجه نشان می دهند. 
معنای این امر ناتوانی کاربران برای بازنش��ر محتوای س��ایت 
شماس��ت. نکته جالب اینکه کدهای مربوط به بازنش��ر ساده 
محتوای س��ایت به راحتی هرچه تمام تر در اختیار هر سایتی 
قرار دارد بنابراین عدم استفاده از آن هیچ توجیه مناسبی در 

پی نخواهد داشت. 
اگر ش��ما تجرب��ه ای هرچند ان��دک در زمین��ه بازاریابی و 
مدیریت سایت داشته باشید، به خوبی با مفهوم دعوت به عمل 
)CTA( آش��نایی دارید. این مفهوم برای دعوت از مشتریان 
برای انجام فرآیندهایی نظیر خرید یا تعامل بیشتر با برندتان 
ضروری اس��ت. نکته مهم در این میان اختصاص یک بخش 
مهم و کاربردی به این گزینه است. در غیر این صورت کاربران 

شاید از ماهیت دعوت شما خبردار هم نشوند. 
امروزه برخی از برندها برای تعامل با مشتریان از مشاورهای 
حرفه ای با هزینه بس��یار زیاد استفاده می کنند. این امر شاید 
در نگاه نخست بسیار جذاب به نظر برسد، اما چندان ضروری 
نیس��ت. اگر ش��ما در چند دوره طراحی یا مدیریت س��ایت 
شرکت کنید، نه تنها از شر هزینه های اضافی راحت خواهید 
ش��د، بلکه به بهترین شکل ممکن س��ایت تان را برای تعامل 

باالتر با کاربران بهینه سازی خواهید کرد. 
محتوای ساده بهتر است

بازاریاب ها به طور معمول تمایل به تولید محتوای پیچیده 
دارن��د. این امر ب��رای برخی از برندها بدل ب��ه نوعی کابوس 
می ش��ود. شاید در نگاه نخس��ت کاربران از محتوای پیچیده 
بیشتر استقبال نمایند، اما این امر همیشگی نیست. بسیاری 
از کاربران چنین محتوایی را به هیچ وجه نمی پسندند بنابراین 
ش��ما باید تجدید نظر اساسی در نحوه بهینه سازی سایت تان 

براساس محتوای ساده انجام دهید.
وقت��ی از محتوای س��اده صحب��ت می کنیم، بس��یاری از 
بازاریاب ها و کارش��ناس های کسب و کار نسبت به آن موضع 
س��ختی می گیرند. مهمترین مسئله در این میان تالش برای 
کمک به کاربران و بیان نکات جذاب برای آنها با اس��تفاده از 
محتوایی س��اده و همه فهم است. اگر شما در محتوای تان از 
عبارت های بیش از اندازه س��خت و پیچیده استفاده نمایید، 
هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید 
داش��ت. این امر ی��ک واکنش کامال عادی از س��وی کاربران 
محس��وب می شود. به هر حال هیچ کس تمایلی برای مطالعه 

یک متن که هیچ چیز از آنها متوجه نمی شود، ندارد. 
ب��دون تردید اگر ش��ما در طول دوران فعالی��ت به عنوان 
بازاریاب به طور مداوم محتوای پیچیده طراحی کرده باشید، 
تغییر رویکرد فوری برای تان امری سخت خواهد بود. توصیه 
م��ا در این بخ��ش تالش برای تغییر وضعیت ب��ه طور آرام و 
مرحله ای است. استفاده از نظرات همکاران در مورد محتوای 
بازاریاب��ی و مدنظر ب��رای بارگذاری بر روی س��ایت برند گام 
مناس��بی برای شروع کار محس��وب می شود. برخی از برندها 
در این راستا حتی از نظرات برخی از مشتریان وفادارشان نیز 
استفاده می کنند. این امر به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر 

بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
هر تصویر هزاران و هر ویدئو میلیون ها حرف دارد

اس��تفاده از محتوای بصری امر عجیبی و غریبی در عرصه 
بازاریابی نیست. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب ه��دف از تصاویر گوناگ��ون و ویدئوه��ای پرهزینه 
استفاده می کنند. خبر خوش برای شما عدم نیاز به اختصاص 
بودجه های عجیب و غریب به این حوزه اس��ت. این امر شامل 
اس��تفاده از تصاویر اس��تاک برای طراحی جلوه های بصری و 
همچنین تعامل با مشتریان براساس ویدئوهای ساخته شده 

با نرم افزارهای رایگان است. 

اگر ش��ما در همان ماه های نخست ش��روع به کار برندتان 
هزینه های باالیی برای آن انجام دهید، هیچ شانسی به منظور 
تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید داش��ت. این امر مش��کالت 
بس��یار زیادی برای ش��ما و کس��ب و کارتان ایجاد می کند. 
همچنین شانس تان برای جلب نظر کاربران را نیز به طور قابل 

مالحظه ای کاهش خواهد داد. 
تصاویر استاک شامل آن دسته از عکس های رایگانی است 
که برندها نیازی به پرداخت پول برای استفاده شان ندارند. این 
اس��تراتژی اغلب اوقات از سوی عکس های تازه کار به منظور 
جلب نظر برندها و کسب شهرت استفاده می شود. مهمترین 
نکته در این میان صرفه جویی مالی برای شماست. سایر نکات 

در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. 
ماجرا در مورد ویدئوها برای بارگذاری در سایت رسمی برند 
مثل عکس ها ساده نیست. شما در اینجا با نمونه های استاک و 
رایگان در تعامل نیستید. بهترین ایده در این میان استفاده از 
اپ ها یا نرم افزارهای رایگان برای طراحی ویدئو است. اگر یک 
گوشی هوشمند داشته باشید، امکان تولید ویدئوی دلخواه تان 
به ساده ترین شکل ممکن را خواهید داشت. شاید این امر در 
ابتدا س��خت و حتی پیچیده باش��د، اما به محض اینکه آن را 
یاد بگیرید بدل به مزیت رقابتی کسب و کارتان خواهد شد. 

امروزه کمتر کاربری تمایل به مش��اهده محتوای متنی در 
س��ایت رس��می برندها دارد. این امر موجی از تولید محتوای 
بصری در میان بازاریاب ها به راه انداخته اس��ت. اگر ش��ما در 
این میان اقدام به استفاده از محتوای بصری نمایید، به سادگی 
هرچه تمام تر شانس افزایش تعامل کاربران با سایت برندتان 

را خواهید داشت. 
راه اندازی فروشگاه مخصوص برند

فروش مستقیم محصوالت برند به مشتریان ایده جذابی به 
نظر می رسد. اگر شما قصد بررسی ویژگی های محصوالت تان 
در س��ایت را داری��د، باید این نکته را نی��ز مدنظر قرار دهید. 
وقتی مش��تریان گزینه فروش��گاه آنالین را مشاهده کنند، از 
س��ر کنجکاوی هم که شده نگاهی به محصوالت تان خواهند 
انداخت. این امر برای ش��ما به معنای تاثیرگذاری باال بر روی 
کاربران و دست کم مدت زمان بیشتر حضور آنها در سایت تان 

خواهد بود. 
ام��روزه الگوریتم گوگل به مدت زمان حض��ور کاربران در 
س��ایت ها نیز توجه دارد. بر این اساس اگر کاربران مدت زمان 
زیادی در س��ایت شما حضور داش��ته باشند، شانس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها به طور قابل مالحظ  ای افزایش پیدا 
خواهد کرد بنابراین ش��ما با راه اندازی س��ایت رس��می برای 
برندت��ان امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 

شکل ممکن و افزایش سطح تعامل با آنها را خواهید داشت.
ایجاد اعتماد در کمتر از 8 ثانیه

وقتی کاربران وارد سایت شما می شوند، فقط 8 ثانیه برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها فرصت دارید. در غیر این صورت آنها 
ش��اید حتی بدون اندکی وقت تلف کردن به سراغ یک سایت 
دیگ��ر بروند. این امر بارها برای کس��ب و کارها مختلف روی 

داده است. اگر شما در این میان قصد عملکرد متفاوتی دارید، 
باید دستی به سر و روی قالب سایت تان بکشید. اولین المان 
مهم برای کاربران در مواجهه با س��ایت یک برند قالبش است 
بنابراین اگر شما قالبی جذاب و تعاملی برای کاربران طراحی 
کنید، امکان جلب اعتمادش��ان در کمتر از 8 ثانیه را خواهید 

داشت. 
یکی از راهکاره��ای دیگر برای جلب اعتماد کاربران ارجاع 
دقیق برای هر ادعای تان اس��ت. متاسفانه بسیاری از برندها با 
ادعاهای عجیب و غریب در عمل مش��تریان را به همه برندها 
بدبی��ن کرده اند. این امر به معنای ضرورت اقدامی متفاوت از 

سوی برند شما برای تغییر شرایط است. 
وقتی یک مقاله در س��ایت شما منتشر می شود، دست کم 
باید به برخی از سایت های معتبر در آن ارجاع دهید. در غیر 
این صورت کاربران نس��بت به محتوای تان با دیده تردید نگاه 
خواهند کرد. معنای این امر از دس��ت رفتن کاربران و ناتوانی 

برای تعامل با آنهاست. 
برندهای بزرگ همیش��ه برای حرف های شان مدرک دارند. 
این امر موجب اظهارنظر کاربران درباره ادعاهای دقیق آنها و 
شکلگیری یک بحث جذاب می شود. الگوریتم گوگل به نظرات 
کاربران در س��ایت ها و همچنین سرعت پاسخگویی مدیران 
سایت به آن دقت زیادی می نمایند بنابراین اگر شما به دنبال 
بهینه س��ازی سایت تان و ارتقای رتبه سئوی آن هستید، باید 

نظرات کاربران را جدی بگیرید. 
بازدیدکنندگان باید تبدیل به مشتریان تان شوند 

اگ��ر ش��ما در محله ای باش��ید که پالک هر خان��ه به طور 
تصادفی تعیین ش��ده باشد، برای پیدا کردن خانه ای با پالک 
23 دردس��رهای زیادی خواهید داش��ت. تجربه مشتریان از 
تعامل با برندهای مختلف نیز به همین ش��کل اس��ت. اغلب 
اوقات مش��تریان برای پیدا کردن یک محصول س��ری به هر 
برند دم دست ش��ان می زنند. اگر ش��ما توانایی الزم برای نگه 
داشتن کاربران جلوی سایت برندتان را داشته باشید، فرآیند 

تبدیل شان به مشتری برند شروع خواهد شد. 
متاسفانه بس��یاری از برندها به بازدیدکنندگان سایت شان 
به عنوان مش��تری نگاه نمی کنند. این امر موجب عدم تالش 
گسترده برای جلب نظر کاربران موردنظر می شود. امروزه هر 
بازدید کننده ای یک مشتری بالقوه برای کسبو کار شماست. 
بنابراین باید تعامل با وی را در باالتری سطح ممکن ساماندهی 
نمایید. در غیر این صورت شانسی برای تعامل با آنها نخواهید 

داشت. 
وقتی شما بر روی هر کدام از بازدیدکنندگان سایت تان به 
عنوان یک مشتری حساب کنید، رفتارتان با آنها به طور کامل 
عوض می شود. این امر شامل تالش حداکثری برای جلب نظر 
کارب��ران موردنظر و تعامل نزدیک با آنها خواهد بود. بنابراین 
اگر ش��ما چنین نگاهی به بازدیدکنندگان سایت تان ندارید، 

وضعیت نابسامان سایت تان نکته عجیبی نخواهد بود. 
ارائه کمک های کارشناسی به کاربران

هر کاربر با کوهی از سواالت به سراغ سایت برند شما می آید. 
نکته مهم در این میان پاس��خگویی دقیق به سواالت کاربران 
و تالش برای رفع هرگونه ابهامی اس��ت. اگر ش��ما پاسخ های 
دقیقی برای کاربران داشته باشید، امکان تاثیرگذاری بر روی 
آنها را نیز خواهید داش��ت. امروزه بسیاری از سایت ها فقط به 
دلیل عدم ارائه نظرات کارش��ناس به کاربران در لیست سیاه 

مشتریان قرار می گیرند.
امروزه مش��تریان انتظارات باالیی از برنده��ا دارند. یکی از 
انتظارات موردنظر ارائه نظرات و پیش��نهادات کارشناسی به 
منظور ساده س��ازی فرآیند تصمیم گیری برای خرید اس��ت. 
اگر ش��ما به این بخش توجه نداش��ته باشید، رقبای تان تمام 
مش��تریان تان را به سوی خودش��ان جلب خواهند کرد. این 
امر یکی از بدترین تجربه های ممکن در عرصه کس��ب و کار 
محس��وب می شود. اگر ش��ما در تالش برای پرهیز از چنین 
تجربه ای هس��تید، باید خودتان یا برخی از کارمندان تان در 

سایت رسمی به عنوان مشاور ویژه فعالیت داشته باشید. 
سرعت عمل رمز موفقیت شماست

هیچ کس از اینکه س��اعت ها در انتظار پاس��خ یک سوال یا 
ایمیل باشد، خوشحال نمی شود. هرچه سرعت عمل شما در 
سایت تان بیشتر باشد، شانس باالتری برای جلب نظر کاربران 
خواهید داشت. متاسفانه این امر اغلب اوقات مورد بی توجهی 
کاربران قرار می گیرد بنابراین مشاهده عدم تاثیرگذاری فرآیند 
بازاریابی و تولید محتوای کسب و کارها امری طبیعی در این 

میان محسوب می شود. 
افزایش س��رعت عمل در س��ایت به معنای تولید محتوای 
بیشتر، پاسخگویی به کاربران در کوتاه ترین زمان ممکن و از 
همه مهمتر به روز رسانی های سریع به منظور بهبود وضعیت 
سایت است. استفاده از ربات های چت در این میان ایده بسیار 
جذابی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب می شود. 
پی��ش از ظهور ربات های چت کاربران باید س��اعت ها منتظر 
پاسخگویی برندها می شدند، اما اکنون به لطف هوش مصنوعی 

این امر در مدت زمانی کوتاه ساماندهی می شود. 
هدف گذاری دوباره بر روی کاربران

بس��یاری از برندها در برخورد اول با مش��تریان شکس��ت 
می خورند. اگر ش��ما با نخستین شکست تسلیم شوید، هرگز 
بدل به برندی بزرگ نخواهید ش��د. پیشنهاد ما در این بخش 
برای ش��ما هدف گذاری مجدد بر روی کاربران است. این امر 
به ش��ما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی کاربران کمک 
می کند. شاید شما محتوای نادرستی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف انتخاب کرده باشید یا اینکه در زمان نامناسبی 
محتوای تان را در دسترس قرار داده اید. هدف گذاری دوباره بر 
روی مش��تریان به معنای رفع نقض های محتوا و تالش برای 

تعامل مجدد با آنهاست. 
بی ش��ک امروزه تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف امر 
س��اده ای نیست. سایت های بس��یاری با پدیده کاهش شدید 
بازدید مواجه هستند. اگر ش��ما به دنبال بهینه سازی سایت 
رسمی برندتان هستید، اس��تفاده از نکات مورد بحث در این 

مقاله به بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی خواهد کرد. 
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راهکارهای بهینه سازی تعامل با کاربران در سایت برند همه آن چیزی که باید در رابطه با سئو پادکست بدانیم

به قلم: کاچر براون 
کارشناس حوزه سئو 
مترجم: امیر آل علی

امروزه پادکس��ت ها طرفداران میلیونی از سراسر جهان دارند. مهمترین دلیل این امر، امکان استفاده از 
آنها در زمان های مرده اس��ت، با این حال یکی از آمارهای منفی در رابطه با این نوع از محتوا، کم توجهی 
به مسئله سئو آن محسوب می شود. درواقع تصور بسیاری از افراد این است که سئو تنها به متن اختصاص 
دارد. ای��ن امر در حالی اس��ت ک��ه به صورت کلی برای نمایش بهتر هر چیزی در اینترنت، الزم اس��ت تا 
اصول سئو رعایت شود. این موضوع باعث خواهد شد تا شانس دیده شدن بیشتری را در مقایسه با سایر 
گزینه های موجود، داش��ته باش��ید. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که از 
زمان ش��یوع جهانی ویروس کرونا، میزان استفاده افراد از اینترنت رشدی چندین برابری را  داشته است. 
به همین خاطر نیز زمانی طالیی برای تولید انواع محتواها محس��وب می ش��ود. با توجه به این امر که در 
پادکس��ت، تنها صدا وجود دارد، این موضوع باعث می شود تا امکان تولید آن توسط تمامی برندها، کامال 
امکان پذیر محس��وب شود. در این راستا الزم اس��ت تا به تفاوت رادیو و پادکست نیز توجه داشته باشید. 
درواقع پادکست پخش زنده نبوده و شما کنترل کامل بر روی آن دارید. با این حال رادیو درست به مانند 
تلویزیون بوده و همه چیز بر طبق برنامه زمانی تعیین شده پیش می رود. با توجه به توضیحات ارائه شده، 

به بررسی سه نکته در زمینه سئو پادکست خواهیم پرداخت. 
1-بر روی سناریو تمرکز نمایید 

به این جمله باور داشته باشید که بهترین میکروفون ها نمی تواند موفقیت را برای شما به همراه داشته 
باش��د. درواقع ش��ما باید متن فوق العاده ای را داشته باشید. در این راستا توصیه می شود که برای رسیدن 
به چنین مواردی، بیش��ترین سرمایه گذاری را داش��ته باشید. درواقع محتوای خوب، زمینه رشد باالیی را 
خواهد داش��ت. این امر در حالی اس��ت که حتی بهترین تکنیک ها، برای موارد ضعیف، کاربرد چندانی را 
ندارد. در این راس��تا نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که در کار خود تنوع داشته 
باش��ید تا امکان جذب افراد بیشتری، مهیا شود. این امر در زمینه پیداکردن کلمات کلیدی نیز تاثیرگذار 

خواهد بود. 
2-خود را محدود نکنید 

اکر تنها بخواهید پادکس��ت را در س��ایت به اشتراک بگذارید، با رشدی کند مواجه خواهید شد. در این 
راستا بسیاری از سایت ها وجود دارد که در آن می توانید فایل ها را به اشتراک بگذارید. مزیت آنها، وجود 
تعداد زیادی دنبال کننده اس��ت که این امر ش��انس دیده شدن شما را نیز افزایش می دهد. در این زمینه 
اسپاتیفای بهترین گزینه موجود محسوب می شود، با این حال اپل و گوگل نیز برای خود بخش اختصاصی 
پادکس��ت را دارند که بدون ش��ک حضور در آنها ش��انس موفقیت شما را به مراتب بیشتر خواهد کرد. در 
این راستا فراموش نکنید که در شبکه های اجتماعی نیز حضور داشته باشید. در این زمینه شما می توانید 
ضمن قرار دادن فایل ها، اقدامات بیشتری نظیر نمایش پشت صحنه را انجام دهید که خود جذابیت باالیی 
را به همراه دارد. درواقع در زمینه برندسازی بهتر است که به دنبال تصویر نیز باشید. به همین خاطر نیز 
توصیه می ش��ود که کاور مناس��بی را برای هر قسمت داشته باشید و متنی جذاب آماده نمایید که در آن 

اصول سئو نظیر توجه به کلمات کلیدی، رعایت شده باشد. 
3-از تیتر غافل نشوید 

در انتخاب نام الزم است تا به دنبال مواردی باشید که افراد را به دنبال کردن شما ترغیب نماید. انتخاب 
تیتر مناس��ب، یکی از مواردی اس��ت که در زمینه س��ئو نیز تاثیر فوق العاده ای را دارد. در این زمینه نکته 
طالیی این اس��ت که حتما در تمامی نام ها، عبارت پادکس��ت را اضافه کنید تا در جس��ت و جوی افراد، 
شانس دیده شدن باالتری را داشته باشید. برای درک بهتر مواردی که باید در انتخاب نام استفاده نمایید، 

توصیه می شود که مقاالت مرتبط با این موضوع را مطالعه نمایید. 
در نهایت توصیه می ش��ود که در حین ضبط پادکس��ت، یک نمونه تصویری آن را نیز مهیا نمایید و یا 
بر روی آن کلیپی مناس��ب نظیر استاپ موش��ن قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا امکان فعالیت در 
بس��ترهایی نظیر یوتیوب هم مهیا ش��ود. تحلیل مداوم بهترین ها در کنار مطالعه مداوم مقاالت مربوطه، 

کمک خواهد کرد تا همواره در مسیر پیشرفت قرار داشته باشید. 
practicalecommerce.com :منبع
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

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

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


