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کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از کجا آب میخورد؟

ردپای استقراض
درکاهش سود بین بانکی

قطع اشتراک برق
 ۱۲۵بانک پرمصرف تهران

چرا برق ایران
به این روز افتاد؟

از ابتدای خردادماه امس��ال
و همزمان ب��ا آغاز فصل گرما،
خاموش��ی و قطعی برق هم به
مجموع دغدغههای شهروندان
ایرانی افزوده شد؛ به طوری که
خاموش��یهای جدید در هفته
گذش��ته و همزمان با افزایش
دم��ای ه��وا باع��ث افزای��ش
نارضایتی مردم شد و ساکنان
اغل��ب ش��هرها در مقابل اداره
برق شهر خود تجمع و اعتراض
کردن��د .ب��ا وج��ود آنک��ه در
روزهای ابتدایی خاموش��یها،
از رمزارزها و استخراج ارزهای
دیجیتال به عنوان عامل اصلی
به هم خ��وردن ت��راز تولید و
مصرف برق کشور یاد میشد،
ام��ا بررس��یها مش��خص کرد
که ای��ن فناوری جدید س��هم
مح��دودی از ظرفیت ش��بکه
برق را به خود مش��غول کرده
و عل��ت اصلی را بای��د در نبود
س��رمایهگذاری کافی در چند
س��ال گذش��ته و همینط��ور
افزای��ش حج��م مص��رف برق
جس��ت و جو ک��رد .در همین
ح��ال ،گ��زارش جدی��د اتاق
بازرگانی تهران نش��ان میدهد
که میزان افزایش تولید برق در
ایران متناس��ب با روند افزایش
مصرف نبوده اس��ت.
بر این اساس ،از سال2 ...

فرصت امروز :آخرین آمارهای بانک مرکزی نش��ان میدهد که نرخ س��ود بازار بین بانکی برای اولین بار در 9
ماه گذشته به زیر  18درصد رسیده و با رسیدن به سطح  17.95درصد در کف  9ماهه قرار گرفته است .این در
حالی اس��ت که نرخ س��ود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را سپری کرد؛ به طوری که در ابتدای سال و
در سه ماه نخست ،نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت و در خردادماه به 8درصد رسید .سپس از این ماه
تا آبان ماه ،س��ود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی ش��د .این روند صعودی تا آنجا پیش رفت
که نرخ س��ود در بازار بین بانکی از نرخ س��قف کریدور هم در آبان ماه بیش��تر شد و به بیش از  22درصد رسید،

3
بیشترین رشد اقتصادی در دهه  90به استان تهران تعلق دارد

جغرافیای استانی رشد اقتصادی
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بوکار
مدیریت و کس 

طراحی سایت برند بر مدار سلیقه مشتری
طراحی س��ایت برای هر کس��ب و کاری مهم اس��ت .امروزه هیچ برندی بدون س��ایت نمیتواند ادعای
حرفهایبودن داش��ته باشد .در کنار این مس��ئله باید تمایل مشتریان برای گشت و گذار در سایت برندها
پیش از خرید را نیز قرار دهیم .همه اینها به معنای ضرورت طراحی سایت به طور حرفهای است .البته در
این میان یک ترند اساسی نیز وجود دارد :سلیقه مشتری .اگر سایت شما بر مدار سلیقه مشتریان طراحی
نش��ود ،هرگز مورد توجهش��ان قرار نمیگیرد .بنابراین ش��ما باید از همان ابتدا اقدام به فعالیت درست در
این زمینه نمایید ،در غیر این صورت مشکالتتان به طور روزافزونی افزایش پیدا میکند .به همین خاطر
در ادامه برخی از نکات مهم برای طراحی سایت بر مدار سلیقه مشتریان را مورد بررسی قرار میدهیم...

با رشد  19هزار واحدی در بیست و یکمین روز تابستان

بورس کانال عوض کرد
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با احیای برجام کدام تحریمها رفع میشوند؟

آخرین گزارش برجامی دولت به مجلس
فرصت امروز :وزارت امور خارجه بیس��ت و دومین و آخرین گزارش
س��ه ماهه از روند اج��رای برجام در دولت تدبی��ر و امید را به مجلس
ش��ورای اس�لامی ارائه کرد .این گزارش در  ۲۱۳صفحه و  14بند و با
پیوس��تهای مختلف به مجلس ارس��ال ش��ده و درباره فرآیند اجرای
برجام در س��الهای اخیر و آخرین وضعیت مذاکرات وین برای احیای
این موافقتنامه توضیح داده ش��ده است .این گزارش در  ۱۴بند شامل
نتایج توافق و اجرای برجام ،کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز،
بدعهدی آمریکا ،خروج آمریکا از برجام ،اقدامات کم نتیجه اروپا پس از
خروج آمریکا ،جنگ تمام عیار اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران،
استفاده از ساز و کار بند  ۳۶برجام برای حل و فصل اختالفات ،کاهش
تعهدات هستهای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ،صیانت
از حقوق ملت ایران ،شکست سیاست فشار حداکثری ،حزب دموکرات
و بازگشت به برجام ،مستندسازی ضرورت رفع تحریمها ،مذاکرات وین
منطبق با سیاست قطعی نظام و آخر دعوانا تدوین شده است.
در بن��د  ۱۳این گزارش درب��اره مذاکرات وین ب��رای احیای برجام
آمده اس��ت« :از ابتدای سال  ۱۴۰۰دولت جمهوری اسالمی ایران وارد
مذاکراتی سخت و نفسگیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام
و از طریق آنان به صورت غیرمستقیم با آمریکا شد .مبنای این مذاکرات
که تاکنون ش��ش دور آن برگزار ش��ده است دقیقا منطبق با سیاست
قطعی نظام توس��ط مقام معظم رهبری در اول فروردین  ۱۴۰۰اعالم
ش��ده است که ایشان فرمودند آمریکاییها باید تمامی تحریمها را لغو
کند و ما راستیآزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام برمیگردیم و این
یک سیاست قطعی است».
به گزارش «انتخاب» ،در ادامه گزارش نوش��ته شده است« :خروجی
این مذاکرات ،مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که پیوست
رفع تحریمها ،اقدامات هستهای و طرح اجرایی چگونگی اجرا از جمله
راس��تیآزمایی را دارد .ای��ن مصوبه بدون حضور آمری��کا خواهد بود و
متعاقب انجام تعهدات رفع تحریمها و با کمیسیون مشترک آمریکا به
عنوان عضو برجام باز خواهد داشت.
براساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است

در صورت حصول توافق و بازگش��ت آمریکا به برجام همه تحریمهایی
که طبق برجام رفع ش��ده بودند مجددا رفع خواهند شد .عالوه بر این،
کلیه تحریمهای ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام
نمیتوانستند و به بهانههای دیگر رفع شوند ،آنها هم رفع میشوند .بر
این اساس طرف مقابل عنوان میکند که در نتیجه بازگشت به برجام
تمامی تحریمهای ذکرش��ده در برجام به شمول بخشی موضوعی و یا
ش��خصی و نیز کلیه تحریمهای وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران
از آثار لغو تحریمهای برجامی میشوند رفع خواهند شد .در نتیجه آثار
ای��ن تحریم رفع تحریم به صورت کلی خواهد بود که کلیه اش��خاص
غیرآمریکایی برای اق��دام و فعالیت در حوزههای زیر با موانع تحریمی
آمریکا روبهرو نخواهند بود:
* رفع تحریمهای مالی و بانکی :بر اثر رفع این تحریمها انجام عملیات
مالی و بانکی با دولت ایران ،بانک مرکزی ایران ،موسسات مالی ایرانی و
سایر اشخاص ایرانی شامل اعطای وام نقل و انتقال حساب بانکی شامل
افتتاح حس��اب ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین
بانکی در موسس��ات مالی غیرآمریکایی،سرمایهگذاری ،خرید و فروش
اوراق به��ادار ،ضمانتنامه خرید و فروش ارزهای خارجی ش��امل نقل
و انتق��ال مرتبط با ریال ،صدور اعتبارات اس��نادی و معامالت بازارهای
آتی کاال و اختیار ارائه خدمات پیامرس��انی تخصصی مالی (سوئیفت)
و تس��هیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها ،خرید یا تحصیل
اس��کناس آمریکایی توس��ط دولت ایران و خرید پذیرهنویسی یا ارائه
خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران مقدور میشود.
* رفع تحریمهای نفت ،گاز و پتروش��یمی :بر اثر رفع این تحریمها
خرید تحصیل فروش حمل و نقل یا بازاریابی نفت و فرآوردههای نفتی
ش��امل فرآوردههای پاالیش شده نفتی فرآوردههای پتروشیمی یا گاز
طبیعی ش��امل گاز طبیعی مایع به یا از ایران کمک س��رمایهگذاری از
جمله از طریق مش��ارکت در خدمات و فناوری که میتواند در رابطه با
بخش انرژی ایران و توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآوردههای
نفتی پاالیش و فرآوردههای پتروش��یمی مورد اس��تفاده قرار بگیرند یا
فعالیت در بخش انرژی ایران ش��امل ش��رکت ملی نفت ایران شرکت

در انتهای بیست و دومین گزارش برجامی وزارت خارجه به مجلس،
محمدجواد ظریف در نامهای ب��ا عنوان «و آخر دعوانا» با نمایندگان
مجل��س اتمام حجت ک��رد .وزیر امور خارجه در ای��ن نامه به رئیس
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس نوشت« :پس از
دو س��ال مذاکره فش��رده و طاقتفرسا برای دس��تیابی به یک توافق
قابل قبول ،نیز ش��ش سال کوشش نفس��گیر برای حراست از حقوق
ملت شریف ایران و جلوگیری از متالشی شدن توافق همراه با هشت
س��ال ناسزا شنیدن ،خون خوردن و دم نیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا،
اینک در آستانه واگذاری مسئولیت به برادران و خواهرانی تازه نفس و
پرنشاط الزم است چند تجربه و نکته به عنوان جمعبندی صادقانه و
مشورت مشفقانه تقدیم شود.
برج��ام حاصل کوشش��ی عاش��قانه ب��رای رهانیدن ای��ران از دام
امنیتیسازی آمریکا و تحریمهای ظالمانه ،در عین حفظ توان هستهای
با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود ،ولی همچون

هر توافق دیگری حاصل مذاکره و دادوس��تد بینالمللی است که در
ش��رایطی خاص در سال  ۱۳۹۲و به دنبال رأی قاطع مردم به حل و
فصل موضوع هستهای براساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.
هیچ توافقی برای هیچ یک از طرفهای آن توافق بینقص نیست .هر
یک از طرفها از بخشهایی از توافق ناراضی و ناخش��نود اس��ت .این
طبیعت هر توافقی است .لذا الزمه رسیدن به توافق درک این واقعیت
اس��ت که بدون توجه به حداقل قابل قبول��ی از نگرانیها و مطالبات
هم��ه طرفها ،امکان مصالحه وجود ندارد .گرایش حداکثری تنها به
مذاکرات فرسایشی و بیپایان میانجامد که تقریبا در تمامی شرایط
ضرر و یا الاقل عدم نفع آن برای کشور و مردم از منافع فردی رسیدن
ناممکن -به توافق ایدهآل کمتر نیس��ت .تالش هر یک از کنشگرانبرای پیروزی به هزینه شکس��ت ط��رف مقابل -بازی با حاصل جمع
صفر -به ناکامی هر دو طرف  -بازی با حاصل جمع منفی -میانجامد.
البته ممکن اس��ت ضرر همه طرفها یکس��ان نباش��د .در دنیای به

بازرگانی نفت ایران ،نیکو ،ش��رکت ملی نفتکش ایران و ش��رکت نفت
ایران مقدور میشود.
*رفع تحریمهای مربوط به بیمه :بر اثر رفع این تحریمها ارائه خدمات
مربوط به صدور بیمهنامه ،بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیتهای
سازگار با برجام شامل خدمات مربوط به صدور بیمهنامه ،بیمه یا بیمه
اتکایی در رابطه با فعالیتهای بخش انرژی کش��تیرانی و کشتیسازی
ایران برای ش��رکت ملی نفت ایران ش��رکت ملی نفتک��ش ایران و یا
برای کش��تیهایی که نفت خام ،گاز طبیعی مایع نفت و فرآوردههای
پتروشیمی از یا به ایران هم میکنند مقدور میشود.
* رفع تحریمهای کشتیرانی ،کشتیس��ازی و بنادر :بر اثر رفع این
تحریمها تملک اداره کنترل یا بیمه کشتیهای مورد استفاده برای نقل
و انتقال نفت خام فرآوردههای نفتی ش��امل فرآوردههای پاالیش شده،
فرآوردههای پتروشیمی و یا گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع،از یا به
ایران اداره بنادر در ایران همکاری با بخشهای کشتیرانی و کشتیسازی
ایران ،عاملیت اداره بندر در ایران ،خدمات بندری از قبیل سوخترسانی
و بازبینی طبقهبندی و تامین مالی و فروش و اجاره و ارائه کش��تی به
ایران از جمله خطوط کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران شرکت ملی
نفتکش ایران شرکت خطوط کشتیرانی جنوب و شرکتهای تابعه آنها
مقدور میشود.
* رف��ع تحریمهای بخش خودروس��ازی :بر اثر رف��ع این تحریمها
اجرا یا تس��هیل عملیات نقل و انتقال مالی یا سایر معامالت مربوط به
فروش ،عرضه یا انتقال کاال و خدمات مورد استفاده در ارتباط و بخش
خودروسازی ایران مقدور میشود.
* رف��ع تحریمه��ای نرمافزار و فل��زات (تحریم برجام��ی) :رفع این
تحریمها فروش یا انتقال گرافیت فلزات خام یا نیمه س��اخته از قبیل
آلومینیوم ،فوالد ،زغالسنگ و نرمافزار برای یکپارچهسازی فرآیندهای
صنعتی در رابطه با «به یا از» ایران به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم
در رابطه با فعالیتهای سازگار با برجام و فروش ،عرضه یا انتقال چنین
موادی به بخشهای انرژی ،پتروشیمی ،کشتیرانی و کشتیسازی ایران
و بنادر ایران یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات

برای اقدامات مذکور شامل بیمه و حمل و نقل مقدور خواهد شد.
* رف��ع تحریمهای آهن ،فوالد ،آلومینیوم و مس(تحریم ترامپ) :بر
اثر رفع این تحریمها فعالیت اش��خاص غیرآمریکایی که در بخشهای
آهن ،فوالد ،آلومینیوم و مس ایران حضور پیدا میکنند مالکیت کنترل
و فعالیت هر نهادی که بخشی از صنایع آهن ،فوالد ،آلومینیوم و مس
ایران است ،مش��ارکت در فروش ،عرضه یا انتقال کاال یا خدمات مورد
اس��تفاده در رابطه با بخشهای آهن ،فوالد ،آلومینیوم و مس به ایران
خرید ،اکتساب ،فروش ،انتقال یا بازاریابی بخشهای آهن ،محصوالت
آهنی ،فوالد ،محصوالت فوالدی ،آلومینیوم و محصوالت آلومینیومی،
مس و محصوالت مس��ی از ایران یا ارائه خدم��ات تبعی در حوزههای
فوقالذکر و همچنین فعالیت موسس��ات مال��ی خارجی تراکنشهای
مال��ی جهت ف��روش ،عرضه یا انتق��ال کاال و خدمات مورد اس��تفاده
مرتبط و بخشهای آهن ،ف��والد ،آلومینیوم و مس به ایران را انجام یا
تسهیل مینمایند .همچنین خرید ،اکتساب ،فروش ،انتقال یا بازاریابی
بخشهای آهن ،محصوالت آهنی ،فوالد ،محصوالت فوالدی ،آلومینیوم
و محصوالت آلومینیومی ،مس و محصوالت مسی مقدور میشود.
* رفع تحریمهای س��اخت وساز ،معدن ،تولید ،منسوجات و بخش
مال��ی :در اثر رفع این تحریمها ،فعالیت اش��خاص غیرآمریکایی که در
بخشهای عمران ،معدن ،تولید ،منس��وجات و مال��ی در اقتصاد ایران
حض��ور پیدا میکنند؛ مش��ارکت در فروش ،عرضه ی��ا انتقال کاال و یا
خدمات مورد اس��تفاده در رابطه با بخشهایی از اقتصاد ایران ،به یا از
ایران یا ارائه خدمات تبعی در حوزههای فوقالذکر و فعالیت موسسات
مالی خارجی که تراکنشهای مالی جهت فروش ،عرضه یا انتقال کاال و
خدمات مورد استفاده مرتبط بخشهای تصریح شده از اقتصاد ایران به
یا از ایران را انجام یا تسهیل مینمایند ،مقدور میشود.
* حوزه هواپیمایی :بر اثر بازگش��ت آمریکا به برجام ،امکان فروش،
اجاره یا انتقال هواپیماهای مس��افربری تجاری ،خدمات جانبی و لوازم
یدکی ،نرمافزارهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداری و بازبینیهای ایمنی
و ضمانتهای مربوط نیز ولو برای اشخاص آمریکایی مقدور خواهد شد.
* ص��ادرات ف��رش و اقالم خوراک��ی :امکان صادرات ف��رش و اقالم

خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد.
بدین ترتیب و بنابراین نتایج تمامی تحریمهای موضوعی علیه اقتصاد
ایران ش��امل تحریمهای قبل از برجام (مالی و بانک��ی ،بیمه ،انرژی و
پتروشیمی ،کشتیرانی ،کشتیسازی و بخش بنادر ،طال و فلزات گرانبها،
نرمافزار ،صنعت خودرو ،فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش
و مواد غذایی از ایران) و تحریمهای بعد از برجام در زمان ترامپ (صنایع
فلزات ایران ،صنایع معدنی ،عمران ،صنایع نساجی ،تولید) رفع خواهند
ش��د .در صورتی که در وین توافق حاصل ش��ود ،آمریکا اجرای قوانین
کنگره به شرح ذیل را متوقف میکند و لذا این تحریمها فاقد آثار اجرایی
خواهند بود :قانون مجوز دفاعی (س��ال  ۲۰۱۲میالدی) ،قانون کاهش
تهدید ایران و حقوق بش��ر سوریه (س��ال  ،)۲۰۱۲قانون آزادی ایران و
مبارزه با اشاعه (سال  )۲۰۱۲و قانون تحریمهای ایران.
در مورد قوانین لغو روادید و قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق
تحریم (کاتس��ا) ایاالت متحده متعهد اس��ت که هیچ یک از مفاد آنها
اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشهدار نکند .این بدان
معناست که هر دو قانون بر اجرای کامل تعهدات برجامی آمریکا باالثر
خواهند بود .چنانچه خالف آن ثابت شود ،در واقع نقض تعهدات آمریکا
ذیل برجام تلقی خواهد ش��د که میتواند با واکنش جمهوری اسالمی
ایران براس��اس حقوق خود مندرج در بنده��ای  ۲۶و ۳۶برجام مواجه
گ��ردد .آمریکا همچنین در صورت توافق کامل ،فرمانهای اجرایی زیر
را لغ��و میکند :مربوط به قبل از برجام (فرمان اجرایی  ،۱۳۷۵۴فرمان
اجرایی  ،۱۳۵۹۰فرمان اجرایی  ،۱۳۶۲۲فرمان اجرایی  ۱۳۶۴۵و فرمان
اجرای��ی  )۱۳۶۲۸و مربوط به زمان ترامپ (بخش��ی از فرمان اجرایی
 ،۱۳۸۴۶فرم��ان اجرایی -۱۳۷۸۱تحریم صنایع فل��زات ایران ،فرمان
اجرایی -۱۳۹۰۲تحریم صنایع معدنی ،عمران ،نساجی و تولید و فرمان
اجرایی -۱۳۸۷۶تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعههای
وابسته) .همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان به
اصطالح سازمان تروریستی خارجی ابطال خواهد شد .عالوه بر این بیش
از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد ،نهاد ،کشتی و هواپیما) از فهرست
تحریمهای آمریکا خارج میشوند».

ظریف در واپسین گزارش برجامی به مجلس مطرح کرد

و آخر دعوانا

هم پیوس��ته کنونی تنها در نظر داش��تن منافع همه طرفها  -بازی
با حاصل جمع مثبت -اس��ت که میتواند نتایج مطلوب را به همراه
داشته باش��د .منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا میکند
که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد...
همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی -از
کارش��ناس ،سفیر یا وزیر -تصمیمگیر نهایی نیستند و در همه جای
دنیا مجری تصمیمات نهادهای باالدستی هستند .هر سیاست نقاط
قوت و ضعف دارد .مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده
نباید اجرای سیاست اتخاذشده را مختل کنند .مانعتراشی مخالفان در
اجرای سیاستهای موتخذه نه تنها باعث اصالح آن سیاست نمیشود،
بلکه موافقان سیاس��ت را به سرس��ختی میکشاند ،مانع دستیابی به
حداقل منافع ناشی از آن سیاست میشود و همواره بهانهای به دست
طرفداران سیاس��ت برای مخالفان با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری
میدهد :که اگر س��نگاندازیها نبود موفقیت حاصل میشد ...اگر به

عوض مناقش��ه و مجادله بر س��ر اینکه برجام پیروزی قطعی بود و یا
شکس��ت کامل  -ک��ه حتما هیچ یک نبود -همگی کوش��یده بودیم
بیش��ترین منفعت را از برجام ببریم ،چه بسا شرایط به گونهای دیگر
رق��م خورده ب��ود .اگر از ابتدا در پی اس��تفاده حداکثری از هر میزان
دس��تاورد برجام ،حتی در بدترین نگرشها -بودیم و مقدار بیشتری
سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکتها از همه نقاط
جهان را به کشور کشانده بودیم ،تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری
بسیار دشوارتر میشد .اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب
به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک سو با خوشخیالی ،دوستان
دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکتهای غربی از خود
نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع
اساس��ی اقتصادی برای همه کنش��گران -به شمول شعبات خارجی
ش��رکتهای آمریکایی -بهره برده بودیم هم دوستانمان سرخورده
نمیشدند و در دوران سختی رهایمان نمیکردند و هم ترامپ برای

فشار حداکثری با مانع جدی سردمداران جهانی  -از جمله در داخل
آمریکا -مواجه میشد .فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات
برای اجرای بهینه سیاست کشور و پذیرش برجام استفاده میکردیم.
اکنون بهتری��ن زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی اس��ت.
موفقی��ت در مذاکرات اخیر وین و شکس��ت نهایی سیاس��ت فش��ار
حداکثری با بازگش��ت آمریکا به تعهدات برجامی میتواند در فضای
جدید س��رای سیاس��ت کش��ور زمینه را برای بهترین بهرهبرداری از
تمام ظرفیتهای برجام فراهم نموده ،با اصالت دادن به روابط با همه
شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی -و صدالبته با تکیه بر
اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درونزایی و برونگرایی -رشد و شکوفایی
بینظیر را برای کش��ور و نس��لهای بعدی به ارمغان آورد .برنامه ۲۵
ساله با چین ،روابط راهبردی با روسیه ،سیاست همسایگی و اولویت
همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در برجام
بستر مناسب برای چنین آیندهای است».
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بیشترین رشد اقتصادی در دهه  90به استان تهران تعلق دارد

قطع اشتراک برق  ۱۲۵بانک پرمصرف تهران

چرا برق ایران به این روز افتاد؟

از ابتدای خردادماه امسال و همزمان با آغاز فصل گرما ،خاموشی
و قطع��ی برق هم به مجموع دغدغههای ش��هروندان ایرانی افزوده
ش��د؛ به طوری که خاموشیهای جدید در هفته گذشته و همزمان
با افزایش دمای هوا باعث افزایش نارضایتی مردم ش��د و س��اکنان
اغلب شهرها در مقابل اداره برق شهر خود تجمع و اعتراض کردند.
با وجود آنکه در روزهای ابتدایی خاموشیها ،از رمزارزها و استخراج
ارزه��ای دیجیتال به عنوان عامل اصلی به هم خوردن تراز تولید و
مصرف برق کش��ور یاد میش��د ،اما بررسیها مشخص کرد که این
فناوری جدید س��هم محدودی از ظرفیت ش��بکه ب��رق را به خود
مش��غول کرده و علت اصلی را باید در نبود سرمایهگذاری کافی در
چند سال گذش��ته و همینطور افزایش حجم مصرف برق جست و
جو کرد .در همین حال ،گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران نش��ان
میده��د که میزان افزای��ش تولید برق در ایران متناس��ب با روند
افزایش مصرف نبوده است .بر این اساس ،از سال  ۱۳۹۳تا ،۱۳۹۹
جز یک سال ،در سایر سالها میزان تولید برق کشور رو به افزایش
بوده و میانگین رشد ساالنه 4درصد را به ثبت رسانده است.
اشتراک برق  ۱۲۵بانک پرمصرف قطع شد
دول��ت دوازدهم در آخری��ن روزهای فعالیت خ��ود برای کنترل
بحران خاموشی ادارات دولتی را در روز پنجشنبه تعطیل اعالم کرد
و همچنین ساعت کار بانکها را برای کاهش مصرف برق تغییر داد.
با این حال ،در آخرین خبرها روز گذشته وزارت نیرو اعالم کرد که
اشتراک برق  ۱۲۵بانک پرمصرف شهر تهران در یک هفته اخیر به
دلیل مصرف باالی برق قطع شده است .طبق اعالم وزارت نیرو ،در
راس��تای طرح رصد مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی شهر
تهران که با هدف کاهش بار ش��بکه و جلوگیری از بروز خاموش��ی
توس��ط ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حال اجرا است،
بازرس��ان این ش��رکت طی هفت روز با بررسی عملکرد  ۹۵۰شعبه
بانک ،ضمن شناس��ایی  ۱۲۵ش��عبه که مصرف ب��رق خود را طبق
دس��تورالعملهای ابالغ��ی وزارت نیرو و اس��تانداری تهران کاهش
نداده بودند با اخطار قبلی ،اقدام به قطع برق این شعب کردند.
در این باره رامین پوریا ،مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرگ با اعالم خبر قطع اشتراک برق  ۱۲۵بانک
پرمصرف تهران در هفت روز گذش��ته میگوید ۲۲ :گروه بازرس��ی
در س��طح شهر تهران ،روزانه مصرف برق ادارات را به شکل میدانی
مورد ارزیابی قرار میدهند و در همین راس��تا  ۲۵۰شعبه دیگر نیز
به دلیل مص��رف زیاد برق ،اخطار دریاف��ت کردهاند که در صورت
خ��ودداری از کاهش مصرف ،طی روزهای آتی مش��مول قطع برق
خواهند شد .براساس ابالغ اس��تانداری تهران ،تمامی دستگاههای
اجرای��ی ،وزارتخانهه��ا ،س��ازمانهای دولت��ی ،نهاده��ای عمومی
غیردولتی و نهادهای کش��وری و لشگری ،ملی و استانی مستقر در
اس��تان تهران ،مکلفند میزان مصرف برق خود را در ساعات اداری
حداقل  ۵۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند.
در همی��ن حال ،اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود
به وضعیت تولید و مصرف برق ایران در س��الهای گذشته پرداخت
و مقدمات رس��یدن ب��ه محدودیتهای فعلی را تش��ریح کرد .این
گزارش نش��ان میدهد که میزان افزایش تولید برق در س��الهای
اخیر در ایران متناس��ب با روند افزایش مصرف برق نبوده است .بر
این اساس ،از سال  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۹به جز یک سال ،در سایر سالها
میزان تولید برق کشور رو به افزایش بوده و میانگین رشد ساالنه 4
درصد را به ثبت رسانده است .براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران،
در س��ال  ،۱۳۹۹می��زان کل برق تولی��دی  ۳۴۱میلیارد کیلووات
س��اعت بوده که نس��بت به س��ال قبل افزایش 4درصدی را نشان
میده��د .میزان فروش داخلی ب��رق نیز در این مدت افزایش یافته
اس��ت .در س��ال  ۲۸۷ ،۱۳۹۹میلیارد کیلووات ساعت برق فروش
داخلی ش��ده که نس��بت به سال قبل رش��دی حدودا ۵.۷درصدی
را نش��ان میدهد .میانگین فروش برق داخلی نیز در این پنج سال
رشدی حدودا  4.8درصدی داشته که باز هم نسبت به رشد تولید،
با س��رعت بیش��تری افزایش یافته اس��ت .همچنین در پنج س��اله
گذش��ته ،نس��بت فروش داخلی به تولید هم��واره باالی  ۸۰درصد
بوده ،اما این عدد در س��ال  ١٣٩٩به باالترین سطح خود یعنی ۸۴
درصد رس��یده است که نش��اندهنده زنگ خطر عملکرد سال قبل
برای امس��ال بوده که بخش��ی از خاموشیها را تشریح میکند .این
در حالی اس��ت که در سال گذشته تحت تاثیر شیوع کرونا ،اعمال
برخی از محدودیتها میتوانست به کاهش مصرف برق منجر شود
که در عمل اینگونه نشد.
سهم انواع نیروگاهها از تولید برق کشور
اما موضوع دیگری که شرایط به وجود آمده در هفتههای گذشته
را تش��ریح میکند ،محدودیتهای دولت در سالهای گذشته بوده
اس��ت .برآوردها نش��ان میدهد که در پنج سال اخیر  ۶۰درصد از
برق کش��ور را سایر موسسات و تنها  ۴۰درصد را وزارت نیرو تولید
کرده اس��ت .به این ترتیب بخش خصوصی یا سایر بخشهای فعال
در عرصه تولید برق ،نس��بت به وزارت نیرو بیش��تر شبکه را تامین
کردهاند .این در حالی اس��ت که در س��ال ،١٣٩٩میزان تولید برق
موسس��ات  ۱۱درصد افزایش یافته و میزان تولید برق وزارت نیرو،
 4درص��د کاهش یافته اس��ت .به این ترتیب ای��ن کاهش ظرفیت
وزارتخان��ه خود عاملی برای نرس��یدن به س��طح تولی��د الزم برای
پاس��خگو بودن نیازهای مردم بوده اس��ت .اتاق بازرگانی تهران در
ای��ن گزارش همچنین ب��ه میزان تولید برق بر حس��ب نیروگاه در
هفت سال گذشته نیز اشاره کرده است .به این ترتیب نیروگاههای
گازی و چرخه طبیعی اصلیترین س��هم را در این میان داش��تهاند
و پ��س از آن نیروگاههای بخاری و آب��ی ،دیزلی ،بادی و اتمی قرار
دارند .آنچه در آمار سال گذشته عجیب است ،افزایش  ۵۵درصدی
تولید برق در نیروگاههای آبی ،دیزلی ،بادی و اتمی بوده که با این
وجود نتوانسته است ظرفیت الزم برای تامین نیازها را برآورده کند.
در حوزه تجارت برق نیز اتاق تهران آخرین بررس��یها را منتشر
کرده اس��ت که نش��ان میدهد در یک بازه هفت ساله ،همواره تراز
تجاری ایران در حوزه برق مثبت بوده اس��ت .به طوری که در سال
 ،١٣٩٩کل تجارت برق ایران  12.5میلیارد کیلووات س��اعت بوده
که  9.8میلیارد آن صادرات و  2.7میلیارد آن واردات بوده اس��ت.
به عبارت دیگر ،روند صادرات برق ایران در سال  ١٣٩٩حدودا ۲۲
درصد افزایش یافته و میزان واردات نیز حدودا دو برابر شده است.

جغرافیای استانی رشد اقتصادی

فرصت امروز :مرکز آمار ایران به تازگی از شاخص جدیدی به نام محصول
ناخالص داخلی اس��تانها رونمایی کرده و از رشد اقتصادی استانها بین
س��ال  1390تا  1397گزارش داده است .به گفته مرکز آمار ،دستیابی به
نرخ رشد اقتصادی هر استان و رشد اقتصادی بخشهای مختلف استانی،
ن در رشد اقتصادی کشور را مشخص میکند .در این راستا،
سهم هر استا 
مرکز آمار ایران شاخص جدیدی به نام محصول ناخالص داخلی استانها
به قیمت ثابت (س��ال پای��ه  )۱۳۹۰را طراحی کرده و از رش��د اقتصادی
اس��تانها رونمایی کرده است .آنطور که مرجع آماری کشور گزارش داده
اس��ت ،استان تهران بیشترین رشد اقتصادی را در میان استانهای کشور
دارد و در اغلب بخشهای اقتصادی مقام نخس��ت را کس��ب کرده است.
محاسبه رشد اقتصادی اس��تانها نشان میدهد بیشترین رشد اقتصادی
استانی در سال  1397مربوط به استان تهران بوده و پس از استان تهران
نیز استانهای خوزستان و بوشهر بیشترین رشد اقتصادی را در این سال
داش��تهاند .یافتههای مرکز آمار نشان میدهد محصول ناخالص داخلی به
قیمت ثابت استان تهران در سال  1397معادل  170هزار میلیارد تومان،
استان خوزستان  129هزار میلیارد تومان و استان بوشهر 43هزار میلیارد
تومان بوده اس��ت؛ یعنی این سه اس��تان به ترتیب  22.82درصد17.92 ،
درصد و  5.74درصد در محصول ناخالص داخلی کل کشور سهم داشتهاند.
سهم استانها در بخشهای مختلف اقتصادی
همانطور که گفته شد ،تهران پیشتاز رشد اقتصادی در بین استانهای
کشور است و این پیشتازی در رشد اقتصادی بدون نفت ،بخش صنعت و
بخش خدمات به چشم میخورد ،اما در بخشهای کشاورزی و معدن رتبه
نخست کشور به ترتیب به استانهای مازندران و خوزستان اختصاص دارد.
طبق گزارش مرکز آمار ،در میان اس��تانهای کش��ور در س��ال 1397
بیشترین رش��د اقتصادی بدون نفت متعلق به اس��تان تهران بوده است.
استانهای اصفهان و بوشهر نیز پس از تهران در این سال بیشترین رشد
اقتص��ادی را ثبت کردهاند .به طوری که محص��ول ناخالص داخلی بدون
نفت به قیمت ثابت استان تهران ١٧٠هزار میلیارد تومان ،استان اصفهان
 ٣٩هزار میلیارد تومان و استان بوشهر  37هزار میلیارد تومان بوده است.
این س��ه استان به ترتیب  28.11درصد 6.55 ،درصد و  6.09درصد سهم
در تولی��د ناخالص داخلی بدون نفت کل کش��ور دارند .به این ترتیب ١٠
استان تهران ،اصفهان ،بوشهر ،خراسان رضوی ،خوزستان ،فارس ،مازندران،

آذربایجان شرقی ،کرمان و البرز بیش از  ٧٠درصد از تولید ناخالص داخلی
را به خود اختصاص دادهاند.
در سوی مقابل ،گزارش رشد اقتصادی استانها از سال  1390تا 1397
نش��ان میدهد کمترین سهم محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال
 1397متعلق به اس��تان ایالم اس��ت .در واقع سهم ش��ش استان اردبیل،
س��منان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان شمالی،
خراسان جنوبی ،ایالم و البته فرامنطقهای کمتر از  ٦درصد بوده است.
در بخش کش��اورزی نیز مقام نخس��ت اس��تانی به مازندران تعلق دارد.
براساس اطالعات آماری مربوط به فعالیتهای اقتصادی استانها ،در سال
 1397محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رش��ته فعالیت کشاورزی،
جنگل��داری و ماهیگیری  ٤٥هزار میلیارد تومان بوده اس��ت .نرخ رش��د
اقتصادی این رش��ته فعالیت منفی  3.44درصد بوده و بهطور متوسط این
فعالیت طی بازه زمانی یادشده ( 1390تا  )1397معادل  2.78درصد رشد
داش��ته است .اس��تان مازندران با  9.78درصد بیشترین سهم در محصول
ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته و پس از مازندران ،استانهای
فارس ،خوزس��تان ،کرمان ،تهران ،خراس��ان رض��وی و اصفهان به ترتیب
بیشترین سهمها را داشتهاند .بیشترین نرخ رشد این رشته فعالیت در سال
 1397هم متعلق به استان مازندران با  14.96درصد بوده است.
همچنین در بخش فعالیتهای معدنی نیز استان خوزستان رتبه نخست
را دارد .گزارش مرکز آمار نشان میدهد در سال  1397محصول ناخالص
داخلی به قیمت ثابت رش��ته فعالیتهای اس��تخراج معدن (شامل رشته
فعالیتهای اس��تخراج نفت خام ،گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن
و اس��تخراج س��ایر معادن)  150هزار میلیارد تومان بوده است .نرخ رشد
اقتصادی این رشته فعالیت منفی  13.24درصد بوده و ب ه طور متوسط این
فعالیت در بازه زمانی یادشده منفی  2.16درصد رشد داشته است .استان
خوزستان با  65.34درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این
رش��ته فعالیت را داشته و س��پس به ترتیب فرامنطقهای با  9.64درصد،
کهگیلویه و بویراحمد  8.51درصد ،ایالم  4.68درصد و بوشهر  3.89درصد
بیشترین سهمها را داشتهاند.
پیشتازی تهران در بخش صنعت و خدمات
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،در سال  1397محصول ناخالص داخلی
به قیمت ثابت رش��ته فعالیتهای گروه صنعت (شامل رشته فعالیتهای

صنع��ت ،تأمین برق ،گاز ،بخار و تهویه هوا ،آبرس��انی ،مدیریت پس��ماند،
فاضالب و فعالیتهای تصفیه س��اختمان)  ١٧٣هزار میلیارد تومان بوده
اس��ت .نرخ رشد اقتصادی این رش��ته فعالیتها منفی  6.76درصد بوده و
ب ه طور متوسط این فعالیتها بین سالهای  1390تا  1397معادل منفی
 0.35درصد رش��د داشته است .اس��تان تهران با  19.52درصد بیشترین
س��هم در محصول ناخالص داخلی این رش��ته فعالیت را داش��ته و سپس
به ترتیب اس��تانهای بوش��هر با  18.13درصد ،اصفهان ب��ا  7.94درصد،
خوزستان با  6.34درصد ،فارس با  5.04درصد ،آذربایجان شرقی با 4.98
درصد ،خراسان رضوی با  4.14درصد ،یزد با  3.03درصد ،کرمان با 2.78
درصد و البرز با  2.65درصد بیش��ترین س��همها را داشتهاند .در واقع این
 ١٠اس��تان  ٧٤درصد از محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را به
خود اختصاص دادهاند .بیش��ترین نرخ رشد متوسط این رشته فعالیت در
این دوره زمانی به اس��تانهای بوشهر با  9.17درصد ،یزد با  4.53درصد،
سیستان و بلوچستان با  4.14درصد و زنجان با  3.65درصد تعلق داشته
است.
نتایج آماری مرکز آمار نش��ان میدهد فعالیتهای خدماتی در استانها
بیش��ترین اثرگذاری را در رش��د مثبت دارد .بر این اساس در سال 1397
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رش��ته فعالیتهای گروه خدمات
(شامل رشته فعالیتهای عمدهفروشی و خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه
موتوری و موتورسیکلت ،حمل و نقل و انبارداری و پست ،فعالیت خدماتی
مربوط به تأمین جا و غذا ،اطالعات و ارتباطات ،فعالیتهای مالی و بیمه،
امالک و مستغالت ،فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی ،فعالیتهای اداری
و خدمات پشتیبانی ،اداره امور عمومی ،خدمات شهری و تأمین اجتماعی،
آموزش ،فعالیتهای مربوط به س�لامت انس��ان و م��ددکاری اجتماعی،
فعالیتهای هنر ،س��رگرمی ،تفریح و س��ایر خدم��ات) ٣٧٤هزار میلیارد
تومان بوده اس��ت .نرخ رشد اقتصادی این رش��ته فعالیتها  0.59درصد
بوده و ب ه طور متوسط فعالیتهای بخش خدمات بین سالهای  1390تا
 1397برابر با  3.09درصد رشد داشته است .استان تهران با  35.50درصد
بیش��ترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته و
پس از تهران به ترتیب استانهای خراسان رضوی با  6.65درصد ،اصفهان
با  6.27درصد ،فارس با  4.89درصد و خوزستان با  4.46درصد بیشترین
سهمها را داشتهاند.

افزایش نسبت وام به قیمت تمامشده «مسکن ملی»

۵۵درصد قیمت «مسکن ملی» وام داده میشود
وزیر راه و شهرسازی از افزایش نسبت وام به قیمت تمامشده «مسکن
ملی» خبر داد و گفت با هدف تسهیل دستیابی جامعه هدف به مسکن،
 ۵۵درصد قیمت «مس��کن ملی» وام داده میش��ود .محمد اس�لامی
همچنین از تکمیل پروژه «مس��کن مه��ر» در دولت دوازدهم خبر داد
و افزود« :مس��کن مهر» را تکمیل کردیم و این طرح به دولت سیزدهم
انتقال داده نمیشود.
وزیر راه و شهرس��ازی روز دوشنبه در جریان بهرهبرداری از طرحهای
ملی وزارت راه و شهرس��ازی که ش��امل افتتاح بیش از  ۵۱هزار واحد
«مسکن ملی» و «مسکن مهر» است ،به عملکرد دولت در حوزه مسکن
پرداخت و گفت :دولت برای حمایت از قشر ضعیفتر اقدامات حمایتی
داشت تا سازوکار جریان تولید مسکن و خانهدار شدن دهکهای پایین
به یک فرآیند منسجم تبدیل شود .برای اینکه مردم بتوانند به ما اعتماد
کنند و در موعد مقرر صاحبخانه ش��وند س��ه کار مهم انجام ش��د که
نخس��تین آن اصالح در ضوابط آییننامه در ش��ورای عالی شهرسازی
ن بود که
و فراهم کردن سیاس��ت تسهیلگری اس��ت .دومین مشکل ای 
زمینهای حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی داده نشده بود که این
اراضی پس گرفته شد.
او شناسایی جامعه واقعی متقاضیان مسکن را سومین کار مهم دولت
دانس��ت و گفت :با ثبتنام گسترده توانستیم جامعه هدف را شناسایی
کنیم که به طور کلی منجر به ثبت نام  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار نفر در پنج
مرحله ثبت نام «مسکن ملی» شد .از این رقم  ۵۳۰هزار واجد دریافت
مسکن شناسایی شد که  ۲۰۰هزار نفر نزد بانک واریزی داشتند.
ب��ه گفته اس�لامی ،برای افزای��ش قدرت خرید متقاض��ی با دریافت
مجوز از ش��ورای پول و اعتبار ،نس��بت وام به قیمت تمامشده «مسکن
ملی» افزایش پیدا کرد .به طوری که تا سال گذشته  ۲۰درصد قیمت
«مسکن ملی» وام داده میشد اما با مصوبه شورای پول و اعتبار اکنون
 ۵۵درصد قیمت «مس��کن ملی» وام داده میشود تا دستیابی جامعه

هدف به مسکن راحتتر انجام شود .وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
متعهد ش��دیم «مس��کن مهر» باقیمانده را تحویل دهیم ،گفت :طرح
«مس��کن مهر» را تکمیل کردیم و این طرح به دولت س��یزدهم انتقال
داده نمیش��ود .کما اینکه امروز  ۵۱هزار واحد مسکونی افتتاح شد که
 ۲۲هزار واحد آن متعلق به «مسکن مهر» بود .دولت تدبیر و امید هم
اش��کاالت واحدهای تحویل داده شده در دولت قبل را اصالح کرد هم
محوطهسازی و خدمات روبنایی واحدهای تحویل داده شده را تکمیل
کرد و هم با تکمیل واحدهای «مس��کن مه��ر» و تحویل آن به مردم،
«مسکن مهر» به دولت سیزدهم انتقال پیدا نخواهد کرد.
به گفته وی ،از  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار واحد «مسکن مهر» ۷۰۰ ،هزار
واح��د در دولت دهم و یک میلیون و  ۳۶۰هزار واحد در دولت تدبیر و
امید تمام شده است.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین با بیان اینکه  ۳۷۰هزار واحد تحت
عنوان بافت فرسوده ،نوسازی شده است ،گفت :در هشت سال گذشته
نوس��ازی بافت فرس��وده در تهران  ۴۰درصد و در کل کشور  ۲۵درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است و  ۹۰۰پروژه در محالت هدف آغاز شده
که  ۵۰۰پروژه بهسازی شده است.
درباره عملکرد هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن،
یک کارشناس اقتصاد مسکن با اش��اره به انبوهسازیها به خبرآنالین،
میگوید :انبوهس��ازی واژه خیلی مبهم و به معنای ساخت مجتمعهای
بزرگ است؛ در تهران تا آنجا که ظرفیت داشته است انبوهسازی صورت
گرفته است و دیگر بیش از این ظرفیت ساخت ندارد و در اطراف تهران
نی��ز بخش عمده آن زیر بافت اس��ت؛ در حال حاضر ش��هرهایی مانند
پرن��د و پردیس جمعیتپذیری زیادی را به خود اختصاص دادهاند و به
خصوص با پروژه «مس��کن مهر» زیر بافت رفتهاند بنابراین یا باید آنجا
زمینهای بیشتری را عرضه کرد و یا شهرهای جدیدی را ایجاد کرد.
مهدی س��لطانمحمدی در پاس��خ به این پرسش که بازار مسکن در

ماههای آینده به کدام س��مت میرود ،توضیح میدهد :اگر دچار تورم
افسارگسیخته نشویم و کسری بودجه افزایش پیدا نکند و چشماندازهای
امیدبخش روبه افول نرود انتظار نداریم که افزایش قیمتی که در طول
سالهای قبل رخ داد امسال نیز رخ دهد .از آبان ماه پارسال تقریبا رشد
قبلی قیمت مس��کن متوقف ش��ده اس��ت ،اما روندی باثبات و با شیب
مناس��بی طی کرده و پیشبینیها حاکی از آن اس��ت که در چند ماه
آت��ی نیز اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد همی��ن روند ادامه مییابد.
ب��ه هر حال افزایش محدودی را تجربه خواهیم کرد چراکه تورم وجود
خواهد داش��ت ،اما امیدواریم که این افزایش نس��بت به سالهای قبل
خیلی کمتر باشد.
به اعتقاد س��لطانمحمدی ،مهمتری��ن مولفهای که در تعیین قیمت
مسکن تاثیرگذار بوده و هست؛ مسئله تورم است .اگر چند سال گذشته
را اس��تثنا در نظر بگیریم در طول چند دهه قبل از آن همواره رش��د
قیمت مس��کن کم و بیش با تورم همراه بوده اس��ت و ساالنه یک تا دو
درصد با نرخ تورم عمومی فاصله داش��ته اس��ت به این معنا که اگر۲۲
درصد نرخ تورم مس��کن را در نظر بگی��رم  ۲۰درصد آن تورم عمومی
بوده است .بنابراین اگر بخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم مهمترین
کاری که میتوانیم در این حوزه انجام بدهیم این است که تورم عمومی
را کنترل کنیم.
او درباره اینکه در حال حاضر چگونه میتوان رش��د افسارگس��یخته
تورم عمومی را کنترل کرد ،میگوید :برای اینکه تورم عمومی را کنترل
کنیم باید کس��ری بودجه دولت را کنترل کنیم و برای اینکه کس��ری
بودجه دول��ت را کنترل کنیم باید یا هزینههای دولت را کاهش دهیم
و یا درآمد دولت را افزایش دهیم؛ بنابراین اگر بخواهیم از این زاویه به
بخش مسکن نگاه کنیم برای اینکه قیمت مسکن را کنترل کنیم باید
انضباط پولی بیش��تری در اداره مملکت ایجاد کنیم و کس��ری بودجه
دولت را از بین ببریم.
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بانک نامه
نوسان قیمت دالر در کانال  ۲۴هزار تومانی

سکه در میانه کانال  ۱۰میلیون ایستاد

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با
افزایش  ۲۰هزار تومانی در روز دوشنبه همراه بود و به رقم  ۱۰میلیون
و  ۶۷۰هزار تومان رس��ید .س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان معامله ش��د .نیمسکه بهار آزادی  5میلیون
و  ۶۵۰هزار تومان ،ربع سکه  3میلیون و  ۶۰۰هزار تومان و سکه یک
گرم��ی نیز  ۲میلیون و  ۲۵۰هزار تومان قیمت خورد .در بازار طال نیز
ن��رخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۶۱هزار تومان رس��ید.
قیمت هر مثقال طال نیز  4میلیون و  ۵۹۹هزار تومان ش��د .هر اونس
جهانی طال هم یکهزار و  ۸۰۲دالر و  ۹۵س��نت قیمت خورد .قیمت
دالر در صرافیهای بانکی نیز با  ۱۵۲تومان افزایش به رقم  ۲۴هزار و
 ۶۳۲تومان رسید .قیمت فروش یورو هم با  ۱۲۴تومان افزایش به ۲۹
هزار و  ۴۸۳تومان رسید .قیمت خرید هر دالر  ۲۴هزار و  ۱۴۴تومان و
نرخ خرید هر یورو نیز  ۲۸هزار و  ۸۹۹تومان بود .همچنین نرخ خرید
دالر در بازار متش��کل ارزی  ۲۴هزار و  ۷۲تومان و نرخ فروش آن ۲۴
هزار و  ۲۹۰تومان اعالم شد .نرخ خرید یورو هم در این بازار  ۲۸هزار
و  ۵۸۸تومان و نرخ فروش آن نیز  ۲۸هزار و  ۸۴۷تومان اعالم شد.
مسکن و خدمات در صدر اشتغالزایی تعاونیها

بیشترین اشتغال در کدام تعاونی است؟

فرصت امروز :آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ سود
بازار بین بانکی برای اولین بار در  9ماه گذشته به زیر  18درصد رسیده و
با رسیدن به سطح  17.95درصد در کف  9ماهه قرار گرفته است .این در
حالی است که نرخ سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را سپری
کرد؛ به طوری که در ابتدای سال و در سه ماه نخست ،نرخ سود بین بانکی
روندی کاهشی داشت و در خردادماه به 8درصد رسید .سپس از این ماه تا
آبان ماه ،س��ود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد.
این روند صعودی تا آنجا پیش رفت که نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ
سقف کریدور هم در آبان ماه بیشتر شد و به بیش از  22درصد رسید ،اما از
آبان ماه مجددا روند سود بین بانکی تغییر کرد و بار دیگر کاهشی شد .کما
اینکه از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه امسال نرخ سود بین بانکی
در محدوده  19تا  20درصد تثبیت ش��د تا آنکه از اردیبهش��ت ماه دوباره
روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی شروع شد .در همین حال ،آمارهای
تازه بانک مرکزی نشان میدهد که این روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی
سرعت گرفته و حاال به سطح  17.95درصد رسیده است.
کاهش سود بین بانکی؛ تهدید یا فرصت؟
نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به
نرخهای س��ود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد که در واقع این نرخ،
قیمت ذخایر بانکهاس��ت و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت
اعم از روزانه یا هفتگی ،دچار کس��ری ذخایر میشوند ،از سایر بانکها در
بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند .حاال این نرخ پس از
 ۹ماه در حال حاضر به زیر  ۱۸درصد رسیده و در سطح  17.95درصد قرار
گرفته اس��ت .همانطور که اشاره شد ،نرخ سود بین بانکی در سال گذشته
روند متفاوتی را طی کرد و در پایان فصل بهار روندی کاهش��ی داش��ت.
س��پس از انتهای خردادماه تا آبان ماه پارسال به روند صعودی بازگشت تا
جایی که نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز فراتر رفت و
بیش از  ۲۲درصد شد .روند سود بین بانکی اما مجددا از آبان ماه تغییر کرد

و یک بار دیگر کاهشی شد .نهایتا از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه
سال جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده  ۱۹تا  ۲۰درصد نوسان داشت
تا اینکه این روند کاهش��ی نرخ س��ود بازار بین بانکی به زیر  18درصد در
روزهای اخیر رسید.
با توجه به اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی پس از گذشت  ۹ماه به زیر
 ۱۸درصد رس��یده و رقم  17.95درصد را ثبت کرده اس��ت ،یک تحلیلگر
اقتصادی ،دلیل روند کاهش��ی این نرخ بهره را در برداشت دولت از تنخواه
و منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه میداند و میگوید که این
اتفاق ،تهدیدی برای اقتصاد در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی به شمار
میرود و بانک مرکزی باید مانع آن شود.
کامران ندری در گفتوگو با ایس��نا ،ب��ه دالیل و تاثیر کاهش نرخ بهره
بین بانکی اشاره میکند و میافزاید :دلیل اصلی کاهش نرخ سود در بازار
بین بانکی برداش��ت دولت از تنخواه است ،زیرا در پی این امر پایه پولی و
ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی زیاد میش��ود که روند نرخ سود را
در این بازار کاهشی میکند .با توجه به روند افزایشی نرخ تورم در کشور،
دلیل��ی وجود ندارد تا بانک مرکزی به این کاهش نرخ س��ود در بازار بین
بانکی اجازه دهد ،زیرا این روند کاهش��ی در بلندمدت افزایش قیمتها در
تمام بازارها را به ارمغان میآورد که افزایش قیمتها در بازارهای دارایی و
سهام زودتر رخ میدهد و سپس در بازار کاال و خدمات نیز افزایش قیمت
خواهیم داشت .این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش یک تا دو درصدی نرخ
بهره بین بانکی تاثیر قابل توجهی ندارد ،ادامه میدهد :اما در شرایط تورمی
فعلی باید جلوی این روند کاهشی گرفته شود ،زیرا برای اقتصاد یک تهدید
است و نشاندهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
طبق گفته ندری ،کاهش نرخ بهره بین بانکی در شرایط رکودی ،طبیعی
و مناسب بود ،اما در شرایط فعلی حاکی از آن است که دولت برای جبران
کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی دستدرازی میکند.
او در پایان با تاکید بر اینکه پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی سیاس��ت

انبس��اطی است که قیمت در همه بازارها را نه به صورت همزمان افزایش
میده��د ،میگوید :کاهش فعلی نرخ بهره در بازار بین بانکی آنچنان قابل
مالحظه نیست که بر بازار سرمایه و تشدید قیمتها در آن تاثیر بگذارد.
افزایش تنخواهگردان مقصر اصلی است؟
بس��یاری از صاحبنظران روند کاهش نرخ س��ود بین بانکی را بهدلیل
افزایش پایه پولی میدانند و این در حالی است که بانک مرکزی ،افزایش
چش��مگیر پایه پولی در اردیبهش��ت ماه را ناشی از افزایش سقف حساب
تنخواهگردان خزانه براس��اس قانون بودجه سال  ۱۴۰۰اعالم کرده است.
عبدالناصر همتی ،رئیسکل پیش��ین بانک مرکزی در ابتدای امس��ال در
مصاحبهای گفته بود که حقوق کارکنان دولت در اردیبهشتماه از طریق
تنخواه تامین مالی شده است .تامین مالی از طریق تنخواه ،بدهی دولت به
بانک مرکزی را افزایش داده و این امر نیز یکی از دالیل افزایش پایه پولی
در س��الجاری بوده است .بنا بر آمارهای رس��می در دو ماه ابتدایی سال
جاری به میزان  7.3درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از
تنخواهگردان بانک مرکزی بهدلیل پوشش منابع بودجهای عامل این اتفاق
بوده است .بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی ،عملکرد بانک مرکزی در
هفتههای اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار
بی��ن بانکی و انجماد حراج اوراق نش��ان میدهد که منابع پولی جدید به
سیستم بانکی کشور افزوده شده است.
همانطور که از صحبتهای ندری و دیگر کارشناس��ان برمیآید ،عامل
اصلی نرخ س��ود در بازار بین بانکی ،اس��تقراض دولت از بانک مرکزی در
قالب برداشت از تنخواه است و آخرین آمارها از وضعیت پایه پولی به عنوان
متغیری اصلی در تغییرات نقدینگی نشان میدهد که پایه پولی در پایان
اردیبهش��ت ماه با 6درصد افزایش نسبت به فروردین ماه ،به حجم بالغ بر
 ۴۸۹هزار میلیارد تومان رس��یده که این رش��د ماهانه در  ۱۴ماه گذشته
بیس��ابقه بوده و رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود
 30.6درصد بوده است.

تجارت پیامی به زودی جای تجارت الکترونیک را میگیرد

انقالب خرید آنالین با پیامرسانها

پیامه��ا ابزاری کامال خصوص��ی و محرمانه برای اش��تراک دیدگاهها و
احساسات شخصی هستند.
به گزارش «اکونومیس��ت» ،یکی از کاربران پیامرسان واتساپ (متعلق
به ش��رکت فیسبوک) میگوید این پیامها شکل دیجیتال در گوشیهای
خودمانی هستند که در سالهای اخیر محبوبیت زیادی بین مردم جهان
پیدا کردهاند؛ تا جایی که این روزها بسیاری از برندهای بزرگ دنیا به فکر
س��رمایهگذاری روی این حوزه شخصی و پرطرفدار افتادهاند .حقیقت این
اس��ت که از چند س��ال پیش بعضی شرکتها با آگاهی از محدودیتهای
س تلفنی و ایمیل به این
حاک��م بر روشهای ارتباطی قدیمی مانن��د تما 
نتیجه رسیدند که از پیامرسانهایی مانند واتساپ و اپلیکیشن خواهرش
یعنی مسنجر فیسبوک و همچنین آیمسیج اپل یا حتی اپلیکیشنهای
مستقلی مانند الین استفاده کنند .اپلیکیشنهای پیامرسان افق تازهای در
دنی��ای ارتباطات بودند ،اما همهگی��ری کرونا نیز محرک خوبی برای بازار
آنها بود .به گواه آمارها ،پیامرس��انها بار بیش��تر ارتباطات را در این دوره
به دوش کش��یدند؛ تا جایی که چهار پنجم زمانی که کاربران موبایل دنیا
با گوشیهایشان س��پری میکنند ،به چت در اپلیکیشنهای پیامرسان
اختصاص دارد .این آمار نشان میدهد ارسال پیام در اینستاگرام و مسنجر
در دوره کرونا تا 40درصد رشد داشته است .استفاده گسترده از پیامرسانها،
آنها را به ابزاری مناسب و راحت برای دسترسی به کاربران تبدیل کرده و
این موضوع از چشم شرکتها دور نمانده است .به این ترتیب شرکتهای
بزرگ معموال برای یافتن مشتریان نهایی خود به پیامرسانها تکیه دارند،
به همین دلیل اپلیکیشنها نقش مهمی در کسبوکارها دارند .این عقیده
خاویر ماتا ،موسس استارتآپ «یالو» است که تکنولوژی برقراری ارتباط
میان ش��رکتهای تکنولوژی با پلتفرمهای پیامرس��ان را در اختیار دارد.
درحالی که زمانی نهچندان دور شرکتها از اپلیکیشنهای پیامرسان تنها
برای ارائه خدمات به مشتریانش��ان استفاده میکردند ،حاال آنها به دنبال
آن هس��تند که از طریق پیامرسانها مشتریانشان را برای خرید اجناس
متقاعد کنند؛ این همان کاری اس��ت که پیامرسان «ویچت» در چین با
میلیونها کاربر خود انجام داده است.
از آنجا که بس��یاری از پلتفرمهای پیامرس��ان محبوب برمبنای ساختار

رمزنگاریش��ده هس��تند ،اطالعاتی که کاربران در آنه��ا جابهجا میکنند
بهسختی قابل دسترسی است .بهنظر میرسد رشد این پیامرسانها اتفاقی
اجتنابناپذیر و محتمل است .جالب است بدانید که صرفنظر از کاربران
چینی ،بیش از یکمیلیارد نفر در سراسر جهان از طریق چت با پیامرسانها
میتوانند با کسبوکارها مرتبط بشوند .در تایید این موضوع همین بس که
براس��اس آمارهای واتساپ ،روزانه 175میلیون نفر از حسابهای کاربری
تجاری واتساپ (کانال ارتباطی که برای بنگاههای تجاری طراحی شده)
پیام ارسال میکنند .حاال بسیاری از مشتریان استارتآپ «یالو» ،مشتریان
ش��رکتهای بزرگ کاالمحور مانند کوکاکوال ،نستله ،پپسیکوال ،اونلیور و
همچنین والمارت هس��تند .این فرصتی است که اپل هم از آن صرفنظر
نکرده و با ارائه چت تجاری از طریق اپلیکیش��ن پیامهایش از سال 2017
به ش��رکتهای مختلف خدمات تجاری ارائه میدهد .جروئن فنگالبک،
مدیرعامل شرکت آلمانی  cm.comکه پلتفرم گفتوگوی تجاری است،
میگوید« :حاال فهرست مشتریان سرویسهای چت تجاری فیسبوک هم
ش��امل برندهای شناختهشدهای مانند ش��رکت تولیدکننده لوازم آرایشی
س��فورا ،ش��رکت بزرگ تولیدکننده مبلمان و لوازمخانگی ایکیا و شرکت
فرانسوی بزرگ تولیدکننده کاالهای لوکس  lvmhاست».
امیل لیواک ،مدیر بخش پیامرس��انهای تجاری شرکت فیسبوک نیز
میگوید« :حاال تجارت پیامی یا  C-commerceدر حال گسترش نفوذ
به کشورهای آسیا و آمریکای التین است؛ کشورهایی که بهخاطر دسترسی
نهچندان کافی به اینترنت پرسرعت و دستگاههای دیجیتال باکیفیت ،در
این سالها برای بسیاری از شرکتهای حوزه تجارت الکترونیک بازارهایی
دور و غیرقابل نفوذ بودهاند .حال آنکه مشتریان کشورهای غربی بهخاطر
داشتن ابزارهای تکنولوژی پرس��رعت ،بهراحتی از ابزارهای پیامرسان در
کنار اپلیکیش��نهای خرید آنالین بهره میبرند .حاال دیگر برای شرکتها
و کسبوکارها ،سرمایهگذاری روی پلتفرمهای پیامرسان بسیار منطقیتر
از سرمایهگذاری روی مراکز تماس یا ایمیلهای زنجیرهای بهنظر میرسد.
حامیان و طرفداران پیامرس��انهای تجاری مدعی هس��تند که تجارت
پیام��ی ( )C-commerceت��ا یکی دو ده��ه آین��ده جایگزین تجارت
الکترونیک ( )e-commerceخواهد شد .با این حال تجارت پیامی از نظر

کارشناسان بهترین ابزار برای پاالیش و بهبود تجارت الکترونیک و همزاد
تجارت اجتماعی (خرید از طریق ش��بکههای اجتماعی) است .بسیاری از
گفتوگوهای مبتنی بر پیام میان شرکتهای بزرگ و مشتریان ،از طریق
وبسایتهای تجارت الکترونیک و همان کلید معروف «کلیک کنید و پیام
بدهید» ( )click to messageآغاز میشوند .بسیاری از این گفتوگوها
هم در شبکههای اجتماعی کلید میخورند.
تج��ارت پی��ام از خیلی جه��ات ریش��ه در گذش��ته دارد .صرفنظر از
س��فارشهای پس��تی و ش��کل مدرن آن یعنی خرید آنالین ،سالهاست
ک��ه تجارت ب��ر گفتوگو تکیه دارد .ب��ا این حال تج��ارت از طریق پیام،
عناصر تازهای دارد .این تجارت قابلیت شخصیسازی بیشتری در مقایسه
ب��ا پیامه��ای متنی دارد که اتفاقا در س��الهای اخی��ر و در اروپا و آمریکا
موفقیت خوبی داشته است .پیامهای متنی خودکار ،کمی از چتباتهای
ابتدایی که از اواس��ط دهه  2010استفاده میش��دند ،فراتر رفتهاند .حاال
هوشمصنوع��ی تبادل پیامها می��ان خریداران و متخصص��ان فروش در
شرکتهای خردهفروشی را به شکلی بهتر و موثرتر فراهم کرده است.
مارک ل��ور ،مدیر بخش اقدام��ات دیجیتال والم��ارت میگوید« :هنوز
بس��یاری از تجارته��ای مبتنی بر پی��ام در ش��رکتها از طریق نیروی
انسانی انجام میشوند ،اما در آیندهای نهچندان دور ،هوشمصنوعی حتی
امکان پاس��خگویی به درخواستهای مبهم مش��تریان را فراهم میآورد؛
درخواس��تهایی از قبی��ل «دنبال هدی��ه تولد برای یک بچه پنجس��اله
و عالقهمن��د ب��ه علوم هس��تم که حدود 40دالر قیمت داش��ته باش��د».
هوشمصنوعی میتواند در کمتر از چند ثانیه به چنین درخواس��تهایی
پاسخ دهد و مشتریان را در کمترین زمان راهنمایی کند .هوشمصنوعی
به کمک یادگیری ماشینی میتواند گفتوگوها و تعامالت انسانی را بهتر
درک کند و یاد بگیرد تجارت پیامی و ارتباط ش��رکتها با مشتریانشان
بهتر و گس��تردهتر میشود .تا آن زمان ش��رکتها باید با دقت در این راه
گام برداند .بالطبع پیش��نهاد خرید یک لگ مخصوص یوگا به کس��ی که
ب��ا مادرش چت میکن��د ،نمیتواند چندان جذاب باش��د .درحالیکه اگر
این پیش��نهاد در عصر یک روز کاری و همراه با هدیه یک بس��ته دمنوش
آرامبخش باشد ،میتواند بسیاری از افراد را بهسادگی اغوا کند.

تا پایان سال گذشته  ۶۹هزار تعاونی در کشور با اشتغال بیشتر از
یک میلیون نفر در کش��ور فعال بوده و بیشترین میزان اشتغالزایی
مربوط به تعاونیهای مسکن و خدمات بوده است.
گزارشهای آماری نشان میدهد تعداد تعاونیهای فعال در حال
بهرهبرداری کش��ور تا پایان س��ال  ۱۳۹۹حدود  ۶۹هزار تعاونی با
عضوی��ت  ۵۷میلی��ون نفر بوده ک��ه یک میلی��ون و  ۳۷۰هزار نفر
اشتغال را به دنبال داشته است .بیشترین میزان فعالیت تعاونیهای
کش��ور نیز مربوط به رش��ته فعالیتهای خدمات با ۱۸هزار و ۳۴۷
تعاونی ،کش��اورزی با  ۱۴هزار و  ۹۱۲تعاونی و بخش صنعت با ۱۱
هزار و  ۳۶تعاونی اس��ت .آنطور ک��ه مرکز آمار و اطالعات راهبردی
وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی گزارش داده ،بررس��ی توزیع
اش��تغال تعاونیهای فع��ال در حال بهرهبرداری به تفکیک رش��ته
فعالیت اقتصادی نشان میدهد بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط
به فعالیتهای «مس��کن»« ،خدمات» و «تامین نیاز مصرف» است
ب��ه طوری ک��ه  ۲۶درصد اش��تغال مربوط به تعاونیهای مس��کن،
 ۱۷درص��د خدمات و  ۱۶درصد مربوط ب��ه تعاونیهای تامین نیاز
مصرفکنندگان است .بیشترین تعداد اعضای تعاونی نیز به فعالیت
واس��طهگری مالی اختصاص دارد که دلیل آن وجود اعضای س��هام
عدالت است .همچنین استانهای تهران و خراسان رضوی بیشترین
تعداد تعاونی و اتحادیه تعاونی و بیشترین شاغل در بخش تعاون را
به خود اختصاص دادهاند.
روحانی در افتتاح طرحهای وزارت راه و شهرسازی:

واحدهای مسکونی را مردم باید بسازند

ب��ه گفته رئیس جمهور ،واحدهای مس��کونی را خ��ود مردم باید
بس��ازند .این اشتباه اس��ت که دولت برود دنبال این کار؛ دولت باید
وام و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد.
حجت االسالم و المسلمین حس��ن روحانی روز گذشته در آیین
بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت راه و شهرس��ازی با بیان اینکه
در دولت دوازدهم تالش مضاعف برای مس��کن به وجود آمد ،گفت:
م��ردم چه قب��ل و چه بعد از ازدواج مس��ئله مس��کن و در کنارش
اش��تغال برایش��ان اهمیت دارد و در این زمینه دولت مس��ئولیت
بزرگ��ی به دوش دارد .ما در ابتدای کار نمیتوانس��تیم کاری کنیم
ج��ز انجام تعهد دولت قبل در مورد مس��کن مهر که دو س��وم آن
باقی مانده بود.
او ادامه داد :این کار سختی بود که محلههای مسکونی را تکمیل
کنیم و خدمات آب و برق و گاز و جاده و مدرسه را به این محالت
برسانیم ،ولی با آمدن مهندس اسالمی و تالش ایشان از ابتدای کار
این اقدام انجام شد و کار رو به اتمام است و چیزی از پروژه مسکن
مهر باقی نمانده است.
روحان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه احیای بافت فرس��وده ه��م از دیگر
اقدام��ات دولت ب��ود ،افزود :در کنار رقم ی��ک میلیون و  360هزار
واحد مسکونی که ساخته شده ۵۳۴ ،هزار واحد مسکونی هم تحت
عنوان طرح اقدام ملی مس��کن انجام ش��ده ک��ه از این بین برخی
زمینهای��ش واگذار ش��ده و  ۴۰هزار واحد هم تحویل ش��ده و در
حال بهرهبرداری اس��ت .رئیس جمه��وری به اقدامات الزم برای امر
مس��کن در کشور اشاره کرد و گفت :اولین اقدام این است که طرح
خوبی برای ساختن واحدهای مسکونی ،شهرکها و شهرهای جدید
داش��ته باش��یم که هرچه بهتر انجام ش��ود ،کار با سرعت و کیفیت
بهتری پیش میرود.
وی با ی��ادآوری معماری س��ازههای باس��تانی و تاریخ��ی ایران
در تخ��ت جمش��ید و میدان نق��ش جهان ،افزود :معم��اری در امر
ساختمانس��ازی و توجه به فضا و تابش خورش��ید و ترکیب مصالح
بس��یار مهم است .گذشتگان ما س��اختمانهای عظیمی ساختهاند
ک��ه در مکانیابی آنقدر دقیق عمل کردند ک��ه االن در برابر باران،
توفان و زلزله مقاوم ماندهاند .ما االن در تهران ش��اهدیم که برجها
و س��اختمانهای بلندمرتبهای را روی گس��لها س��اختهاند .دولت
باید س��رمایه خود را که زمین اس��ت در جای مناسب و با توجه به
وضعیت مردم در اختیار آنان قرار دهد تا زمینهایی در اختیار مردم
قرار گیرد که مناس��ب خانهسازی باشد تا محیط زیست و جنگلها
نابود نش��وند .روحانی با تاکید بر اینکه واحدهای مس��کونی باید با
قیمت مناس��ب در اختی��ار جوانان قرار گیرد ،گف��ت :اگر بخواهیم
واحد مسکونی ضروری برای یک خانواده در نظر بگیریم باید سالی
 ۵۰۰هزار واحد مس��کونی بسازیم که کار بزرگی است .البته دولت
موظف نیس��ت خانه را بس��ازد ،اما زمین و تسهیالت الزم را باید در
اختیار بگذارد .واحدهای مس��کونی را خود مردم باید بس��ازند این
اش��تباه اس��ت که دولت برود دنبال این کار .دولت باید وام و زمین
و خدم��ات را در اختیار مردم بگذارد .پس قدمهای مهمی را دولت
بای��د بردارد و قدمهایی را هم مردم باید بردارند تا انش��اءاهلل مردم
بتوانند صاحب مسکن شوند.

4

سهشنبه
 22تیر 1400

شماره 1820

خبرنــامه

بــــورس

www.forsatnet.ir

تلفن مستقیم86073290 :

با رشد  19هزار واحدی در بیست و یکمین روز تابستان

این هفته کدام شرکت عرضه اولیه میشود؟

«سپید» در راه بورس تهران

عرضه اولیه سهام«شرکت سپید ماکان» با نماد«سپید» روز چهارشنبه ۲۳
تیرماه در بورس تهران انجام میشود .عرضه سهام شرکتهای جدید (عرضه
اولیه) همواره مورد توجه اهالی بازار س��رمایه ق��رار دارد ،زیرا تاکنون بیش از
۹۰درصد از عرضه اولیههایی که در بورس انجام شده ،سودآور بودهاند .به همین
دلیل این اقدام همیشه در بورس برای فعاالن بازار جذابیت داشته است .بر این
اساس ،آگهی عرضه اولیه سهام شرکت سپید ماکان با نماد سپید منتشر شد
که مطابق آن روز چهارشنبه هفته جاری تعداد  ۱۵۰میلیون و  ۷۵۰هزار سهم
معادل ۱۵درصد از سهام این شرکت به عنوان پانصد و هفتاد و دومین شرکت
در فهرس��ت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش
«زراعت و خدمات وابسته» و طبقه «پرورش طیور» در فهرست نرخهای بازار
دوم و به شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت عرضه خواهد شد .در این عرضه
اولیه به هر کد معامالتی حداکثر  ۱۵۰سهم در دامنه قیمتی  ۱۹هزار و ۹۰۰
ریال تا  ۲۱هزار ریال تعلق میگیرد .گفتنی است هنگامی که سهام شرکتی
برای نخس��تین بار در بورس عرضه میشود ،به روز اول عرضه سهام« ،عرضه
اولیه» گفته میش��ود ،در این روز درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای
نخستین بار از طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایهگذاران خریداری میشود.

بورس کانال عوض کرد

از سوی بانک مرکزی

اعتبارسنجی مشتریان بانکها سختتر شد

در راستای اثبات سالمت مالی و اطمینان خاطر از عمل به تعهدات مالی
به بانکها ،بانک مرکزی مولفههای جدیدی برای اعتبارس��نجی مشتریان
اضافه کرده که حاکی از سخت شدن دریافت چک و وام برای افراد است.
بانک مرکزی برای نظمبخشی به روند تسهیالتدهی بانکها سامانهای برای
اعتبارسنجی مشتریان بانکها طراحی کرد که در این سامانه جزییات سابقه
چک برگش��تی ،بدهی معوق بانکی ،ضمانت افراد برای تس��هیالت ،وضعیت
درآمدی ،تعداد و میزان تس��هیالت دریافتی سررس��ید نش��ده ،مورد بررسی
قرار میگیرد ،اما در روزهای اخیر گفتههایی مطرح ش��د مبنی بر اینکه بانک
مرکزی قصد دارد تا تعداد مولفههای تاثیرگذار بر اعتبارسنجی و در نتیجه دامنه
اعتبارس��نجی برای دریافت چک و وام را افزایش دهد که این مولفهها شامل
موارد زیر است :محکومیتهای مالی قضایی (عدد محکومیت مالی در سامانه
درج و محاس��به میشود) ،بدهیهای مالیاتی (پرداخت مالیات و میزان درآمد
ابرازی برای مالیات) ،جرایم رانندگی (تعداد تخلفات و میزان جرایم و پرداخت
جرایم در اعتبارسنجی لحاظ میشود .این مولفه با هدف ارزیابی ریسک مشتری
در نظر گرفته خواهد شد) ،بدهی پرداخت عوارض گمرکی و ثبت سفارشهای
وارداتی که منجر به واردات نشده است .بدین منظور ،پیگیریها از بانک مرکزی
در این زمینه حاکی از آن است که افزایش مولفهها برای اعتبارسنجی حتمی
است و این امر در جهت اثبات سالمت مالی و اطمینان از عمل به تعهدات مالی
افراد انجام میشود که سایر کشورها نیز تجربه آن را داشتهاند .همچنین بانک
مرکزیدرراستایدستورالعملهایآییننامهشرکتهایاعتبارسنجی،فرمهای
تقاضای تاس��یس برای شرکتهای متقاضی فعالیت در حوزه اعتبارسنجی را
منتشر کرد .طبق اعالم بانک مرکزی ،پیرو اطالعیه دوم تیرماه امسال با موضوع
«دستورالعملهای آییننامه شرکتهای اعتبارسنجی» به اطالع میرساند همه
متقاضیان تاسیس شرکت و فعالیت در حوزه اعتبارسنجی میتوانند درخواست
خود را از طریق فرمهای پیوست جهت بررسی به بانک مرکزی ارسال کنند.
درخواست متقاضیان صرفا از طریق فرمهای مذکور قابل بررسی بوده و به سایر
درخواستها ترتیب اثر داده نخواهد شد .بر این اساس الزم است شرکتهایی که
پیش از این درخواست خود را ارسال کردهاند ،مجددا نسبت به تکمیل فرمهای
اشاره شده و ارسال آن طی نامه مکتوب اقدام کنند.
در سال گذشته

مالیات کارکنان و مشاغل چقدر شد؟

براس��اس بررسی درآمدهای مالیاتی سال گذش��ته ،حدود  37هزار میلیارد
تومان از درآمدها مالیات وصول ش��د که نس��بت به عملکرد س��ال  98بالغ بر
 27درصد رش��د دارد .مالیات بر درآمدی یکی از س��رفصلهای مالیاتی اس��ت
که اجزای آن حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی ،مش��اغل ،مستغالت،
درآمدهای متفرقه اس��ت .بنا به آمار خزانه از وضعیت درآمدهای مالیاتی ،سال
گذشته حدود  37هزار میلیارد تومان از درآمدها مالیات وصول شد که نسبت به
عملکرد سال  98بالغ بر  27درصد رشد دارد .همچنین این بخش توانست 107
درصد رقم مصوب را محقق کند .در سال  99کارکنان بخش عمومی 12750
میلی��ارد تومان و نیز از بخش خصوصی  11هزار و  111میلیارد تومان مالیات
حقوق پرداخت کردند .دریافت مالیات از مشاغل و صنوف به دلیل حساسیت و
اهمیتی که دارد ،همیشه مورد توجه بوده و البته بخش قابل توجهی از مشاغل
براس��اس تبصره ماده  100قانون مالیاتهای مستقیم ،روی رقم مالیاتی توافق
صورت میگیرد که با روح قانون نیز همخوانی ندارد و بایستی مالیات براساس
میزان درآمد باشد که به دلیل نبود زیرساختها و اطالعات دقیق و شفاف ،نظام
مالیاتی این امکان قانونی را برای مصالحه و توافق فراهم کرده است .بر این اساس
به دلیل شرایط ناشی از کرونا و رکود اقتصادی درآمد ناشی از فعالیت مشاغل
کمتر از سال  98بالغ بر رقم  10445میلیارد تومان وصول شد که رشد منفی
 10درصدی را ثبت کرد ،در حالی که به نس��بت تورم نیز مالیات از این بخش
ستانده نشد .از بخش مالیات مستغالت هم  2178میلیارد تومان درآمد به دست
آمد که  42درصد نسبت به عملکرد سال  98افزایش دارد.
بیتکوین در کانال  33هزار دالری

صعود کمجان ارزهای دیجیتالی

نوس��ان بیتکوین در کانال  33هزار دالری در حالی ادامه دارد که بیشتر
ارزهای دیجیتالی مهم صعود خفیفی را تجربه کردند .به گزارش سیانبیسی،
ضریب سختی استخراج بیتکوین به عنوان یکی از شاخصههای بسیار موثر
بر روند قیمتی بیتکوین کماکان در کف یک س��اله خود قرار دارد و تحلیل
بیش��تر کارشناسان این است که بهبود این ضریب نیازمند زمان خواهد بود
به ویژه آن که اس��تخراجکنندگان چینی که بزرگترین گروه استخراجکننده
بیتکوین در جهان هس��تند ،تحت تاثیر رویکرد جدید و سختگیرانه دولت
چین مجبور شدهاند تجهیزات خود را به دیگر کشورها انتقال دهند .بررسی
سفارش��ات صورت گرفته در صرافیه��ای بزرگ ارزهای دیجیتالی نش��ان
میدهد که کماکان بسیاری از معاملهگران انتظار ریزش بیشتر بازار را دارند و
سفارشات فروش کماکان به میزان قابل توجهی ،باال باقی مانده است .بخشی
از انتظار ریزشی بازار ناشی از فرا رسیدن سررسید قراردادهای شرکت گری
اسکیل است که از دارندگان بزرگ رمزارزها در جهان محسوب میشود و در
نتیجه این اتفاق ،عرضه در بازار زیاد خواهد شد.

فرصت امروز :با ادامه روند صعودی بازار س��رمایه ،شاخص بورس تهران
توانس��ت در بیست و یکمین روز تیرماه مجددا کانال یک میلیون و ۳۰۰
هزار واحدی را فتح کند .آخرین بار در دهم فروردین ماه امس��ال بود که
بورس تهران به علت فشار فروش از کانال  1.3میلیونی خارج شده بود.
در جریان معامالت بازار سرمایه در سومین روز هفته ،شاخص کل بورس
با  ۱۹هزار و  ۷۵واحد افزایش به رقم یک میلیون و  ۳۰۴هزار واحد رسید.
در معامالت دوش��نبه بیش از  7میلیارد و  ۵۹۳میلیون س��هم ،حق تقدم
و اوراق به��ادار ب��ه ارزش  ۵۸هزار و  ۷۹۵میلیارد ریال داد و س��تد ش��د.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با  3هزار و  ۴۹واحد افزایش به ۴۰۰
هزار و  ۶۴۹واحد و ش��اخص قیمت هموزن با یک هزار و  ۹۴۲واحد رشد
به  ۲۵۵هزار و  ۲۳۹واحد رسید .شاخص بازار اول ۱۹هزار و  ۷۲۹واحد و
شاخص بازار دوم ۱۸هزار و  ۹۹۸واحد افزایش داشت.
در این روز افزایش سهام حقیقیها در  ۸۳نماد و افزایش سهام حقوقیها
در  ۹۲نماد به بیش از یک میلیارد تومان رس��ید که جمع تغییر مالکیت
دسته اول ۴۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۸۰میلیارد تومان
بود .حقیقیها حدود ۲۵میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند و ارزش کل
معامالت خرد به ۶هزار و ۳۶۰میلیارد تومان رسید .افراد حقیقی  ۸۳درصد
یعنی 5هزار و  ۲۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان مقدار
قابل توجهی از کل معامالت نشد .بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و
فرابورس در س��ه گروه محصوالت شیمیایی ،فرآوردههای نفتی و خدمات
فنی و مهندس��ی رقم خورد ،درحالی که برآیند معامالت گروههای فلزات
اساسی و خودرو و ساخت قطعات به نفع حقوقیها تمام شد.
کدام سهمها شاخص را باال کشیدند؟
در معامالت روز دوشنبه سه نماد شاوان ،سصفها و پارسان لقب بیشترین
افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند .توجه حقوقیها نیز بیشتر
به وغدیر ،شپنا و فوکا معطوف بود .مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری
پاالیش نفت الوان حدود  ۵۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر
سهامداران حقوقی سرمایهگذاری غدیر با برتری حدود ۲۵میلیارد تومانی
ابتکار عمل را در دست گرفتند.
در مجم��وع ،نمادهای فوالد مبارکه اصفهان (ف��والد) با  2هزار و ۲۴۹
واحد ،معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و  ۹۷۰واحد ،گسترش
نفت و گاز پارس��یان (پارسان) با یک هزار و  ۶۴واحد ،صنایع پتروشیمی

خلیج فارس (فارس) با  ۹۴۲واحد ،ش��رکت سرمایهگذاری غدیر (وغدیر)
با  ۷۸۲واحد ،پتروش��یمی پردیس (شپدیس) با  ۷۷۹واحد ،پاالیش نفت
تهران (شتران) با  ۷۷۶واحد ،گروه رمپنا (رمپنا) با  ۷۳۷واحد ،پتروشیمی
پارس (پارس) با  ۷۲۹واحد و ملی صنایع مس ایران (فملی) با  ۶۵۷واحد
تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل ،شرکت سرمایهگذاری اس��تان کرمانشاه (وسکرشا) با
 ۲۷۲واح��د ،گروه دارویی برکت (برکت) با  ۲۳۱واحد ،بورس اوراق بهادار
تهران (بورس) با  ۱۳۶واحد ،ش��رکت س��رمایهگذاری سهام عدالت استان
خراسان رضوی (وسرضوی) با  ۱۱۴واحد ،فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)
با  ۹۳واحد ،شرکت سرمایهگذاری استان گلستان (وسگلستا) با  ۸۷واحد
و توصعه صنایع بهشهر (وبشهر) با  ۷۲واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس
گذاشتند.
همچنی��ن لیزین��گ کارآفرین (ول��کار) ،گروه مدیریت ارزش س��رمایه
صندوق بازنشس��تگی کش��وری (ومدیر) ،شرکت س��رمایهگذاری تامین
اجتماعی (شس��تا) ،گ��روه دارویی برکت (برکت) ،ف��والد مبارکه اصفهان
(فوالد) ،ملی صنایع مس ایران (فملی) و پاالیش نفت اصفهان (شپنا) در
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند .گروه فلزات اساسی هم صدرنشین برترین
گروههای صنعت شد و در این گروه  ۳۷۷میلیون و  ۵۶هزار برگه سهم به
ارزش  5هزار و  ۳۷۹میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس  ۲۶۲افزایش داشت
و ب��ر روی کانال  ۱۸هزار و  ۸۸۱واحد ایس��تاد .در این ب��ازار 2میلیارد و
 ۴۸۰میلیون برگه سهم به ارزش  ۲۷۶هزار و  ۲۳۵میلیارد ریال دادوستد
شد .پتروشیمی مارون (مارون) ،سنگ آهن گهرزمین (کگهر) ،پتروشیمی
زاگرس (زاگرس) ،اعتباری ملل (وملل)،پتروشیمی شیراز (شراز) ،پاالیش
نفت الوان (شاوان) ،سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) ،پلیمر آریا ساسول
(آریا) ،صنعتی مینو (غصینو) ،بیمه تجارت نو (بنو) ،فوالد هرمزگان جنوب
(هرمز) ،گروه س��رمایهگذاری میراث فرهنگی (سمگا) ،بیمه کوثر (کوثر)،
پتروشیمی تندگویان (شگویا) و بیمه سامان (بساما) تاثیر مثبت بر شاخص
فرابورس داشتند .همچنین شرکت سرمایهگذاری صبا تامین (صبا) ،تولید
نیروی برق دماون��د (دماوند) ،مدیریت انرژی تابان ه��ور (وهور) ،نیروگاه
زاگرس کوثر (بزاگرس) ،توس��عه و عمران استان کرمان (کرمان) و توسعه
مسیر برق گیالن (بگیالن) با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

سرنوشت دامنه نوسان به کجا میرسد؟
دامنه فراز و نش��یب بازار س��رمایه در یک سال گذشته به دامنه نوسان
هم کش��یده شد و باعث تغییرات زیادی در این حوزه گشت .البته به نظر
میرسد پرونده تغییرات دامنه نوسان همچنان بسته نشده و رئیس سازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار از طرح مطالعاتی در این مورد خبر داده اس��ت .به
گزارش ایس��نا ،دامنه نوس��ان همواره یکی از مهمترین سرفصلهای بازار
س��رمایه مخصوصا طی یک سال گذشته بوده اس��ت .اینکه میزان دامنه
نوس��ان چقدر باش��د و اینکه اصال باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود
داش��ته باش��د یا نه ،همواره محل بحث کارشناس��ان بوده و بس��یاری از
صاحبنظران بازار سرمایه بر این باورند که برای بهبود روند معامالت بورس
باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد،
زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوس��ان ،باعث انحراف
بیشتر معامالت بورس میشود.
دامنه نوس��ان در بازار س��رمایه از  ۲۵بهمن س��ال گذشته از مثبت و
منفی پنج به مثبت ش��ش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توس��ط
شورای عالی بورس و با هدف تعادلبخشی به این بازار گرفته شد .البته
عمر این تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت
امس��ال به مثبت ش��ش و منفی س��ه افزایش یافت و در نهایت از ۲۵
اردیبهشت دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکتهای حاضر در بورس
و فرابورس ،به ص��ورت متقارن و در محدوده مثبت و منفی  5درصدی
دادوستد شد.
در این راستا ،محمدعلی دهقان دهنوی در  ۲۷فروردین ماه امسال گفته
بود که «از نظر من بازار خوب بازاری است که یا دامنه نوسان نداشته باشد
یا دامنه آن گسترده باشد ».صحبتی که انتظار حذف دامنه نوسان را بین
اهال��ی بازار ایجاد کرد .او حاال در تازهترین اظهارنظرش از طرح مطالعاتی
در این مورد خبر میدهد و در مورد آخرین وضعیت حذف دامنه نوس��ان
میگوید« :یک طرح مطالعاتی در مورد دامنه نوس��ان ایجاد شده و سعی
کردیم مدل کاملی داش��ته باشیم .البته نتیجه آن هنوز مشخص نیست و
زمانی که مدل کامل شود ،اعالم خواهیم کرد ».رئیس سازمان بورس البته
درباره زمان به نتیجه رس��یدن این طرح توضیحی نداد و باید دید آیا این
طرح مطالعاتی در دولت فعلی به سرانجام میرسد ،یا موضوع دامنه نوسان
به دولت سیزدهم کشیده میشود.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

چشمانداز مثبت بورس با بازگشت تقاضا در بازارهای جهانی

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه رش��د کنونی شاخص
بورس مربوط به سهام ش��رکتهای صادراتمحور است ،میگوید بهدلیل
افزایش قیمت جهانی ناش��ی از بهبود شرایط کرونا ،زمینه بازگشت تقاضا
در بازار جهانی فراهم شده است؛ بنابراین شرکتهای صادراتمحور شرایط
مساعدی برای بهبود معامالت خود دارند.
علیرضا تاجبر در گفتوگو ب��ا خبرنگار اقتصادی ایرنا ،به وضعیت فعلی
معامالت بورس اش��اره کرد و افزود :اکنون بسیاری از سهام حاضر در بازار
به لحاظ بنیادی در شرایط خوبی برای سرمایهگذاری قرار دارند ،همچنین
سهام اکثر شرکتها به دلیل اصالح قیمتی که در چند ماه گذشته تجربه
کردند اکنون با ارزش��ی کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند
که این موضوع باعث ش��ده است تا بازار اکنون در موقعیت مناسبی برای
سرمایهگذاری قرار بگیرد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه بس��یاری از ش��رکتهای حاض��ر در بورس
کامودیتیمحور و در حال صادرات به دیگر کش��ورها هستند ،خاطرنشان
کرد :افزایش قیمت جهانی ناشی از بهبود شرایط کرونا ،زمینهساز بازگشت
تقاضا در بازار جهانی ش��ده و بر این اساس شرکتهایی که صادراتمحور
ب��وده و قیمت آنها وابس��ته به نرخهای جهانی اس��ت اکنون در ش��رایط
مساعدی برای بهبود وضعیت معامالت خود قرار گرفتهاند.
ن داش��ت :با وجود اقدامهای مثبتی که توس��ط سازمان بورس
تاجبر بیا 
برای بهبود روند بازار انجام ش��ده ،اما بازار سرمایه از سال گذشته تاکنون

تحت تاثیر ش��رایط سیاسی قرار گرفته که این موضوع بازار را تحت تاثیر
خود قرار داده و زمینه ایجاد لطمه به معامالت و ضرر و زیان به سهامداران
را فراهم کرده است.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار سرمایه ،با توجه به چنین مسائلی اعتماد
مردم به بازار تا حدودی خدشهدار شد و تحت تاثیر هیجان ایجادشده در
معامالت بورس ش��اهد خروج تعداد زیادی از س��رمایهگذاران از این بازار
بودیم.
او با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در یک ماه اخیر وارد بازار شدهاند
و در ای��ن مدت ش��اهد معامالتی مثبت در این ب��ازار بودند ،اکنون دیگر
بسیار محافظه کار شدهاند و ممکن است با کوچکترین تهدیدی به صورت
هیجان��ی وارد صفهای فروش ش��وند ،ادامه داد :البت��ه این اتفاق به هیچ
عنوان به نفع بازار نیست و باید اقداماتی به منظور جلوگیری از این اتفاق
در دستور کار قرار بگیرد.
تاجب��ر به علت بهب��ود روند کنونی معامالت بورس اش��اره کرد و گفت:
اقدام��ات و تصمیم��ات جدیدی ک��ه بهتازگی برای کاه��ش هیجانهای
ایجادشده در بورس اتخاذ شده بود ،تاثیر خود را در بازار گذاشت و منجر
به بهبود روند معامالت بازار و بازگشت رشد شاخص بورس به مدار صعودی
شد.
وی اضافه کرد :اکنون با رویهای که س��ازمان بورس در اعطای مجوزها
در پیش گرفته ،انتظار میرود بهبود س��طح خدمات و مشتریمداری در

بازار س��رمایه ارتقا یابد و شاهد ورود حجم بیش��تری از سرمایهگذاران به
این بازار باش��یم .این کارشناس بازار س��رمایه با اشاره به اینکه خودداری
س��ازمان بورس از ارائه و انتش��ار صورتهای مالی از جمله مسائلی است
که همیش��ه مورد بحث فعاالن حاضر در بازار بوده است ،گفت :اکنون و با
انتشار صورتهای مالی متوجه شدهایم که جلوگیری همیشگی از انتشار
این گزارشها بیدلیل بوده اس��ت ،انتشار صورتهای مالی و نگاه عادالنه
به آنها نش��ان میدهد که هیچ مش��کل خاصی وجود نداشته است ،بلکه
هزینههای موجود در آن همگی منطقی هس��تند .اکنون مسئوالن حاضر
در بازار س��رمایه به بدنه بازار نزدیکتر شدهاند و صحبت فعاالن بازار بهتر
شنیده میشود که امیدواریم این شرایط ادامهدار باشد.
تاجبر با بیان اینکه موضوع قیمتگذاری دس��توری از جمله مسائلی بود
که به شدت روند بازار را تحت تاثیر خود قرار داده بود ،اظهار داشت :اکنون
تالش ارکان بازار س��رمایه برای تعیین تکلیف مواردی مانند قیمتگذاری
دس��توری و مذاکره با ارکان حاکمیتی بس��یار بیش��تر شده است که این
موضوع میتواند بر روند بازار و بازگشت اعتماد سهامداران به سرمایهگذاری
در بورس تاثیرگذار باشد.
این کارش��ناس بازار سرمایه در پایان افزود :اکنون نگران آینده هستیم
که شاید روند فعلی بازار کوتاهمدت باشد ،اما اگر پیگیریهایی که از سوی
مسئوالن برای این بازار اتخاذ شده است ادامهدار باشد ،میتوان شاهد رونق
بیشتر این بازار و ورود نقدینگیهای بیشتری به این بازار باشیم.

تولیدوصنعت
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فروش به قیمت حاشیه بازار تنها راه برونرفت صنعت خودرو از بحران است

دبی��ر انجمن خودروس��ازان ای��ران در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی
تسنیم ،با انتقاد از قیمتگذاری شورای رقابت گفت مصوبات شورای رقابت
غیرکارشناسی بوده و سبب زیان هنگفت ایرانخودرو و سایپا شده است.
احمد نعمتبخش افزود :فروش خودرو براساس قیمت حاشیه بازار رانت
و فس��اد بازار خ��ودرو را از بین میبرد و موجب ثبات برای خودروس��از و
مصرفکننده واقعی خواهد شد.
وی ادامه داد :مصوبات ش��ورای رقاب��ت زمینه افزایش بیضابطه قیمت
خودرو و گرم شدن بازار داللی را فراهم کرد و روند زیاندهی خودروسازان
شتاب بیشتری گرفت.
وی اف��زود :ب��ه دلی��ل اینکه در کن��ار خودروس��ازان س��هامداران هم
متضرر میش��وند بارها از مس��ئوالن مربوط خواستار تجدیدنظر در روش
قیمتگذاری دستوری بودهایم.
وی با بیان اینکه شورای رقابت انگار افزایش قیمت مواد اولیه را نمیبیند،

تاکید کرد :براس��اس مصوبات شورای رقابت ،مبنای قیمتگذاری ارزیابی
س��ه ماهه تورم اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی اس��ت و این مهم مورد
توجه شورا قرار نگرفت.
دبیر انجمن خودروس��ازان گفت :درصدهای اعالمشده از سوی شورای
رقاب��ت عم�لا به خودروس��ازان کمک��ی نمیکن��د و می��زان موردانتظار
خودروسازان برای جبران زیانهای انباشته فاصله دارد.
نعمتبخش تصریح کرد :خودروسازان در سال گذشته با تمام مشکالت
تحریم و کرونا تولید را در راس��تای بهبود تراز مالی خود انجام دادند ،ولی
ب��ا توجه به افزایش هزینههای جانبی مانند افزایش دس��تمزدها و گرانی
مواد اولیه عمال این افزایش تولید نتوانس��ت گرهگش��ای مش��کالت مالی
خودروسازان باشد.
وی با تاکید دوباره بر فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار مانند دهه ،70
گفت :با اجرای این برنامه شاهد تحقق برنامههای شرکتهای خودروساز و

همچنین کنترل بازار و همچنین حذف تقاضای کاذب و غیرواقعی خواهیم
بود .نعمتبخش به زیان  85هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان اشاره کرد
و افزود :بیش از هر زمان دیگری نیاز اس��ت تا س��ازمانهای مسئول برای
حل این چالش تالش کنند و صنعت خودروسازی را از این زیان فزاینده
نجات دهند.
دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران اظهار کرد :در کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس شورای اس�لامی جلسههایی با حضور مدیران شرکتهای
خودروس��ازی برای حل مشکل قیمتگذاری برگزار شد ،اما حتی مجلس
هم در این خصوص عمال کاری از پیش نبرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد :برای نجات صنعت خودروس��ازی ایران
در اوج تحریمها باید تالشهای اثربخش و کاربردی از س��وی سازمانهای
مسئول در دستور کار قرار گیرد تا این صنعت بتواند به فعالیتهای خود
ادامه دهد.

کدام کشور بیشترین کاال را به چین صادر میکند
هرچند چین ب��ه عنوان اصلیترین صادرکنن��ده کاال در میان تمام
کش��ورهای جهان شناخته میشود ،اما این کشور برای تامین نیازهای
خود یکی از اصلیترین واردکنندگان کاال نیز به شمار میرود.
به گزارش ایس��نا ،براس��اس جدیدترین تحلیلهایی که از وضعیت
تجاری چین در پنج ماهه ابتدایی س��ال جاری میالدی منتش��ر شده،
این کش��ور برای تامین نیازهای تجاری خود از بس��یاری از کشورهای
جهان وارداتی گس��ترده داش��ته و ایران نیز در این فهرست قرار دارد،
هرچند رقم صادراتی ایران به چین فاصلهای قابل توجه حتی با رقبای
منطقهای دارد.
برآورده��ا نش��ان میده��د ک��ه چین در ط��ول پنج ماهه نخس��ت
س��ال ،۲۰۲۱از تایوان بی��ش از  ۹۳میلیارد دالر واردات داش��ته و به
این ترتیب همسایه چین ،اصلیترین نقش را در این بازار ایفا میکند.
در رده دوم و سوم نیز کشورهای منطقه شرق آسیا قرار دارند .ژاپن

با بیش از  ۸۳و کره جنوبی با بیش از  ۸۲میلیارد دالر جزو اصلیترین
ش��رکای تجاری چین در این حوزه به ش��مار میروند .در رده چهارم
این جدول ایاالت متحده آمریکا با بیش از  ۷۳میلیارد دالر قرار گرفته
و پنجمین صادرکننده عمده کاال به چین نیز اس��ترالیا با بیش از ۶۲
میلیارد دالر بوده است.
در میان کشورهای منطقه ،عربستان سعودی اصلیترین صادرکننده
کاال به چین اس��ت که بخش مهمی از این صادرات به حوزه نفت خام
باز میگردد .عربس��تان در پنج ماهه ابتدایی س��ال  ،۲۰۲۱حدودا ۲۱
میلیارد دالر صادرات به چین را به ثبت رسانده است.
هندوس��تان با  ۱۲و عم��ان با  ۱۰میلی��ارد دالر در ردههای بعدی
قرار دارند .در میان  ۵۰کش��ور اصلی صادرکننده کاال به چین ،امارات
متح��ده عربی در رده  ،۳۳کوی��ت در رده  ۳۷و قطر در رتبه  ۳۸قرار
گرفتهاند .عراق نیز بخش��ی از نیاز نفتی چین در سال جاری را تامین

تولید تایر و تیوب ۱۰درصد افزایش یافت

تولید  37هزار تن تایر سواری
س��خنگوی انجمن تایر گفت در بهار امس��ال در مجموع  ۱۱میلیون و
 ۱۳۷هزار و  ۶۶۵حلقه انواع تایر و تیوب با وزن  ۷۰هزار و  ۴۴۷تن تولید
شد که رشد  ۱۰درصدی در تیراژ و  ۵درصدی در وزن را نشان میدهد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر ،مصطفی تنها در
مورد وضعیت تولید تایر در س��ه ماهه اول سال  ،1400اظهار داشت :طی
س��ه ماه نخست سال جاری  5میلیون و  895هزار و  890حلقه تایر انواع
خودروی س��بک و سنگین با وزن  63هزار و  848تن در کشور تولید شد
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حلقه افزایش  2درصدی
و از نظر وزن افزایش  3درصدی داش��ته است .از این میزان سهم تایرهای
سواری  5میلیون و  107هزار و  272حلقه با وزن  36هزار و  892تن بود
که از نظر وزنی رش��د یک درصدی داشته ،اما از نظر تعداد حلقهها بدون
تغییر مانده است.
س��خنگوی انجمن صنعت تایر افزود :همچنین در این مدت  2میلیون

و  62ه��زار و  941حلق��ه تایر با وزن  4ه��زار و  241تن انواع دوچرخه و
موتورس��یکلت تولید شد که نسبت به بهار س��ال گذشته بیانگر رشد 58
درصدی در تعداد حلقه و  41درصدی در وزن است.
وی ادام��ه داد 3 :میلیون و  178ه��زار و  834حلقه انواع تیوب با وزن
 2هزار و  358تن نیز در بهار س��ال جاری تولید ش��د که نسبت به مدت
مش��ابه سال قبل رش��د  6درصدی در تعداد حلقه و رشد  12درصدی در
وزن داشته است.
تنها اظهار داش��ت :در مجموع طی س��ه ماهه نخس��ت سال جاری 11
میلیون و  137هزار و  665حلقه انواع تایر و تیوب با وزن  70هزار و 447
تن تولید شد که رشد  10درصدی در تعداد حلقهها و  5درصدی در وزن
را نشان میدهد .به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر ،این حجم از تولید
در حالی است که در سالهای گذشته در  12ماه سال  250هزار تن تایر
در کشور تولید میشد.

افزایش ١٥درصدی قیمت دستمال کاغذی
عضو هیأتمدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی از افزایش ۱۵درصدی
قیمت دستمال کاغذی و س��ایر محصوالت سلولزی نسبت به پایان سال
قب��ل خبر داد ،اما گفت که به خاطر رکود حاکم بر بازار قیمتهای جدید
هنوز اعمال نش��ده است .هاشمعلی حس��نی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکه مجوز افزایش ۱۵درصدی قیمت محصوالت سلولزی صادر شده که
در شرف اجرایی شدن است ،در توضیح دالیل این افزایش قیمت به رشد
 ۳۹درصدی حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت :از طرف دیگر خمیر کاغذ
یک کاالی کامال وارداتی اس��ت که  ۷۰درصد این محصول نیز در دس��ت
آمریکاست که زیرساختهای تولید آن را دارد و بقیه در اروپا ،اندونزی و
کشورهای دیگر تولید میشود.
ب��ه گفته عضو هیأت مدیره انجمن صنایع س��لولزی بهداش��تی ایران،
افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت محصوالت سلولزی دارد .از طرف
دیگ��ر بعد از ش��یوع ویروس کرونا برای مدتی خمیر کاغذ کمیاب ش��ده

اس��ت که در نتیجه آن فیلمهایی از نایاب ش��دن محصوالت سلولزی در
کشورهای خارجی منتشر شد .در پی این مشکالت خمیر کاغذ به دست
تولیدکنندگان ایرانی هم گران رسید.
وی با بیان اینکه در س��ال  ۱۴۰۰خیل��ی از کاالها بیش از دو بار گران
ش��دند ،تصریح کرد :تنها کاالیی که یک بار گران شد محصوالت سلولزی
اس��ت .همچنین کمتری��ن افزایش قیم��ت مربوط به دس��تمال کاغذی
و محصوالت س��لولزی بوده اس��ت و س��ایر کاالها بیش از ۱۵درصد گران
شدهاند.
به گزارش ایسنا ،در حال حاضر در سامانه  ۱۲۴قیمت هر بسته دستمال
کاغ��ذی  ۲۰۰برگ معمولی حدود  ۸۲۵۰تومان و هر بس��ته دس��تمال
کاغذی  ۳۰۰برگ معمولی حدود  ۱۲هزار و  ۶۰۰تومان است؛ بنابراین با
افزایش  ۱۵درصدی ،قیمت هر بس��ته دستمال کاغذی  ۲۰۰برگ و ۳۰۰
برگ به حدود  ۸۵۰۰و  ۱۴هزار و  ۵۰۰تومان میرسد.

ک��رده و نزدی��ک به  ۱۰میلی��ارد دالر صادرات را به این کش��ور ثبت
کرده است.
هرچند براس��اس آمارهای ارائهشده از تجارت ایران ،چین همچنان
اصلیتری��ن واردکننده کاال از ایران به ش��مار م��یرود ،اما در تجارت
چین ،ایران حتی در میان کش��ورهای منطقه نیز فاصلهای زیاد با رقبا
دارد .برآوردها نشان میدهد که ایران در پنج ماهه ابتدایی سال جاری
میالدی به چین حدودا ۲.۵میلیارد دالر کاال صادر کرده که مش��ابه با
رقم صادراتی کشورهایی مانند جمهوری چک و ترکمنستان و پایینتر
از میزان صادرات کشورهایی مانند مغولستان و کنگو است.
در سالهای گذشته ایران بخشی از نیاز نفتی چین را تامین میکرد،
اما تحت تاثیر تحریمها این آمار به شدت پایین آمده است .در صورت
احیای مجدد برجام ،پیشبینی میش��ود ک��ه چین بار دیگر به عنوان
یکی از اصلیترین مشتریان نفت ایران شناخته شود.
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نماگر بازار سهام
محدودیتهایی که فقط در حد حرف است!

به نظر میرسد اعمال محدودیت در فعالیت مشاغل در موجهای
پ��ی در پی وی��روس کرونا بدون حمایتهای دول��ت حاال کار را به
جایی رس��انده که دیگر مش��اغل تن به محدودیتها ندهند و یک
کارش��ناس امور اصناف نیز ضمن تش��ریح ش��رایطی که دولت باید
برای رعایت شدن محدودیتها اجرا کند ،میگوید در شرایط فعلی
اصناف چارهای جز تخلف ندارند!
به گزارش ایس��نا ،کش��ور از روز ش��نبه وارد پنجمین موج کرونا
ش��ده؛ ب��ه طوری که در ح��ال حاضر  ۱۴۳شهرس��تان قرمز۱۸۶ ،
شهرستان نارنجی و  ۱۱۹شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.
همچنین در هفته گذش��ته نس��بت به هفته قبل ،در کش��ور شاهد
افزایش  ۴۰درصدی در موارد س��رپایی مثبت ،افزایش  ۱۷درصدی
در موارد مثبت بس��تری و افزای��ش  ۱۰درصدی در تعداد بیماران
فوتی هس��تیم .در این میان اما می��زان رعایت پروتکلها حدود ۶۶
درصد است که این رقم باید به  ۸۵درصد برسد.
براساس دس��تورالعملهای ستاد ملی کرونا در شرایط قرمز فقط
مش��اغل گروه  ۱و در شرایط نارنجی مش��اغل گروه  ۱و  ۲مجاز به
فعالیت هستند ،اما در حال حاضر مشاهدات میدانی نشان میدهد
که در تهران با وجود شرایط قرمز بیشتر مغازههای گروه  ۲از جمله
رس��تورانها ،کافیشاپها و فروشگاههای غیرضروری مانند پوشاک
تعطیل نیس��تند .البته این وضعی��ت دور از انتظار نبود؛ چراکه یک
روز پس از شروع محدودیتها رئیس اتاق اصناف تهران طی نامهای
به استانداری تاکید کرد که نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار
باالس��ت و صاحبان صن��وف و بازاریان تاکید دارن��د که باید همراه
اصناف ،س��ازمانها و ارگانهایی از جمله بانکها ،سازمانهای امور
مالیاتی و ...نیز همگام با اصناف تعطیل شوند.
او همچنین هشدار داده بود که اگر قرار باشد تعطیلی طبق روال
گذشته صرفا برای حوزه اصناف اعمال شود ،امکان نافرمانی صنوف
از رعایت و پذیرش دس��تورهای صادرش��ده بسیار باالست و ممکن
است با چالشهای خیابانی و اعتراضات صنفی همراه شود.
اعمال محدودیتها در موج قبلی که سهمگینترین موج کرونایی
بود و مشاغل گروه  ۳ ،۲و  ۴را چهار هفته تعطیل کرد نیز انتقادات
زیادی از س��وی مس��ئوالن صنفی به همراه داشت و در نهایت اتاق
اصناف به س��تاد ملی کرونا پیش��نهاد داد که مش��اغل گروه  ۲که
بیش��ترین واحدهای صنفی را شامل میشود ،در شرایط قرمز نیز با
تشدید پروتکلها مجاز به فعالیت باشند که این پیشنهاد اجرا شد.
طبق اعالم مس��ئوالن صنفی ،ح��دود  ۳۵تا  ۴۰درصد واحدهای
صنفی اجارهای هستند و نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر
از  ۱۵درصد بوده و س��هم حمل و نقل عمومی در گسترش بیماری
خیلی بیش��تر است .براس��اس جزییات حمایت از مشاغل به شدت
آسیبدیده از کرونا که اخیرا برای سال جاری تمدید و مواردی برای
امس��ال به آن اضافه ش��د ،عالوه بر برخی تسهیالت در حوزه بانکی
و تعویق مهلت چکها ،مهلت ثبتنام مش��اغل و کسبوکارهای به
شدت آسیبدیده از کرونای متقاضی اخذ تسهیالت کرونایی نیز تا
پایان شهریورماه  ۱۴۰۰تمدید شده است .البته براساس اعالم قبلی
دبیر اتاق اصناف ،س��ال گذشته تنها  ۷درصد مشموالن وام کرونا از
آن اس��تقبال کردند که دلیل آن دریافت سخت این وامها از بانک،
بوروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وامهای عادی و وام کرونایی و
مبلغ پایین وام بود که به ازای هر کارگر  ۱۲تا  ۱۶میلیون تومان و
تا سقف سه کارگر به واحد صنفی اختصاص پیدا میکرد و نرخ این
وام  ۱۲درصد بود .در مجموع از نظر صنوف و مش��اغل آسیبدیده
از کرونا ،این حمایتها متناس��ب با میزان خسارات واردشده به آنها
نبوده است .یکی از انتقاداتی که بارها در زمان محدودیتها از سوی
مش��اغل عنوان ش��ده نیز در رابطه با مالیات است .مقامات صنفی
خواستار بس��ته شدن حس��اب پرونده مالیاتی در روزهای تعطیلی
صنوف هس��تند و میگویند امهال چند ماهه پرداخت مالیاتها به
آنها کمکی نمیکند.
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رهبری
بازاریابی و توسعه برند در صنعت گیمینگ
به قلم :جف اسنایدر
کارشناس کسب و کار و مدیر بازاریابی در گروه بازاریابی اینسپیرا
ترجمه :علی آلعلی
دنیای گیم برای سالهای طوالنی تنها منبع مناسب برای رها شدن از دنیای
واقعی ،دستکم برای چند ساعت ،است .بسیاری از مردم بازیهای ویدئویی را
به هر نوع تفریح دیگری ترجیح میدهند .درست به همین خاطر هم بازیهای
ویدئویی در میان محبوبترین گزینههای تفریحی قابل مشاهده است و صنعت
بس��یار پرسودی را توسعه داده است .شیوع ویروس کرونا در طول یک سال و
نیم اخیر جهتگیری مردم به سوی گیم را تشدید کرده است .این امر بسیاری
از کارآفرینان را به س��وی س��رمایهگذاری در این حوزه و ش��روع استارتآپی
مستقل هدایت کرده است .شاید این امر در نگاه نخست جذابیت بسیار زیادی
داشته باشد ،اما به هیچ وجه مسیر راحتی محسوب نمیشود .شما در طول این
مسیر با مشکالت بسیار زیادی برای تعامل با مشتریان و تاثیرگذاری بر روی آنها
مواجه خواهید شد .بنابراین باید خودتان را برای چالشهای بازاریابی و توسعه
برند در صنعت گیمینگ آماده کنید .هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی
از نکات اساسی برای بازاریابی و توسعه برند در صنعت گیم است .این صنعت
جذابیت بسیار زیادی دارد ،اما از آنجایی که رقبای سرسختی برای شما وجود
دارد ،باید آماده بازاریابی مناسب در این حوزه باشید .در ادامه برخی از مهمترین
نکات برای راهیابی به تاالر افتخار برندهای دنیای گیم را مرور خواهیم کرد.
برگزاری کمپین بازیهای ویدئویی
براس��اس گزارش موسسه  ،NewZooبرگزاری کمپینهای بازی ویدئویی
در قالب مس��ابقات آنالین یکی از هیجانانگیزترین عرصههای کسب و کار را
شکل داده است .این امر به طور معمول از سوی استودیوهای بازیسازی برای
ترغیب کاربران به نصب عناوین تازهشان مورد استفاده قرار میگیرد .بسیاری
از گیمرهای بزرگ دنیا از طریق ش��رکت در چنین مس��ابقاتی موفق به کسب
درآمدهای باال میشوند .بنابراین شما با طراحی یک مسابقه جذاب امکان جلب
نظر دامنه وسیعی از گیمرهای حرفهای و همچنین بازیکنان معمولی را خواهید
داش��ت .یکی از نمونههای جالب در زمینه جذابیت مس��ابقات آنالین مربوط
به برند لوئی ویتون اس��ت .این غول دنیای پوشاک با همکاری استودیو ریوت
گیمز یک سری تورنومنت مسابقات آنالین را ساماندهی کرد .این امر با هدف
بازاریابی برای برند لوئی ویتون در میان گیمرهای سراس��ر دنیا صورت گرفت.
نکته جالب اینکه نتیجه کار بس��یار فراتر از حد انتظ��ار بود .به طوری که این
برند تورنومنتهای موردنظر را برای سالهای آینده نیز برنامهریزی کرده است.
همکاری با اینفلوئنسرهای دنیای گیم
اینفلوئنس��رها در هر حوزهای حضور دارند .بس��یاری از مردم برای خرید هر
محصولی ابتدا به سراغ برخی از اینفلوئنسرهای مورد عالقهشان میروند .بنابراین
هم��کاری برندهای فعال در صنعت گیم با چنین افرادی هرگز بیفایده نخواهد
بود .اینفلوئنسرها در دنیای گیم به طور معمول گیمرهای حرفهای هستند .البته
برخی از افراد با دانش باال در زمینه بازیسازی نیز در میان چنین اینفلوئنسرهایی
به چش��م میخورند .اگر ش��ما در تالش برای بازاریابی و توسعه کسب و کارتان
در این میان هس��تید ،همکاری تبلیغاتی با اینفلوئنسرها بهترین گزینه خواهد
بود .یکی از اینفلوئنسرهای مشهور در سراسر دنیا اندرو تلفر است .وی به دلیل
امتحان کردن بازیهای هاکی از س��وی استودیوهای مختلف به شهرت جهانی
رس��ید .امروزه وی از س��وی برندهای مختلفی نظیر آدیداس ،بوئر و حتی لیگ
هاکی ایاالت متحده پیشنهاد همکاری بازاریابی دارد .اگر شما در عرصه بازاریابی
با چنین افرادی ارتباط بازاریابی داشته باشید ،توجه عاشقان دنیای گیم به طور
ویژهای به ش��ما معطوف خواهد شد .بس��یاری از برندها از همان ابتدا به دنبال
همکاری با گیمرها و اینفلوئنسرهای بزرگ هستند .نکته مهم در این میان تالش
برای تعامل با اینفلوئنس��رها براساس اندازه کس��ب و کارتان است .اگر استودیو
بازیسازی شما هنوز در ابتدای مسیرش قرار دارد ،همکاری با برخی از گیمرهای
بزرگ به هیچ کارتان نخواهد آمد .بنابراین همیشه کارتان را با گیمرهای معمولی
شروع کنید و سپس به سراغ اینفلوئنسرهای بزرگ بروید.
ورود به دنیای تبلیغات
شیوههای سنتی تبلیغات شاید به نظر از مد افتاده برسد ،اما دستکم در دنیای
گی��م هنوز کارب��رد دارد .یکی از بهترین الگوهای تبلیغات س��نتی در حوزه گیم
مربوط به برند کی اف س��ی است .این فست فود مشهور همیشه در زمینه تبلیغ
کس��ب و کارش در عرصه گیم ش��هرت دارد .به عنوان مثال ،ش��عبه این برند در
فیلیپین هنگام عرضه بازی  ،Animal Crossingخیلی زود یکی از شعبههای
خودش را در دنیای آنالین این بازی تاسیس کرد .این نکته برای گیمرها بینهایت
جذاب و هیجانانگیز بود .گاهی اوقات برندهای عرصه گیمینگ نیز باید چنین
عملکردی از خودشان نشان دهند .این کار شاید در نگاه نخست بسیار عجیب به
نظر برسد ،اما شما رای تبلیغات برندتان نیازی به همکاری با استودیوهایی مثل
خودتان ندارید .اگر ش��ما بازی ت��ازهای را طراحی کردهاید ،همکاری با برندی در
عرصه فست فود یا پوشاک ایده بدی نیست .این امر مشتریان آن برند را به سوی
عنوان گیمینگ شما هدایت خواهد کرد .اینطوری یک نوع همکاری مشترک میان
شما و برندی از صنعتی دیگر شکل خواهد گرفت.
ضرورت تفکر خارج از چارچوب
یکی از بزرگترین مزایای دنیای گیم امکان خالقیت و نوآوری بیپایان است.
بسیاری از استودیوهای کوچک در این عرصه با طراحی فقط یک بازی خالقانه
میتوانند میلیونها دالر س��ود کنند .بدون تردید این امر جذابیتهای بسیار
زیادی دارد .نکته مهم در این رابطه تالش برای اس��تفاده از نظرات و انتقادات
گیمرها نسبت به بازیهای مختلف است .این امر به شما ایدههای جذابی برای
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نکتههای بازاریابی اینترنتی در سال 2021
به قلم :لموئل پارک
نویسنده حوزه بازاریابی و کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
با توجه به این امر که در سال گذشته افراد به صورت جدی درگیر ویروس کرونا
بودهاند و نتیجه آن قرنطینههای جهانی بود ،اس��تفاده از اینترنت با س��رعت رشد
فوقالعاده باالیی همراه شد .اگرچه در سال  2021این آمار سیر نزولی پیدا کرد .با
این حال میزان استفاده از اینترنت همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرده و به
همین خاطر حتی امروز هم برای شروع فعالیت در زمینه فروش اینترنتی دیر است.
در این راس��تا توجه به ترندها کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانید در این مسیر اقدام
نمایید .در ادامه ترندهای سال جاری را بررسی خواهیم کرد.
-1تغییرات رفتاری در بین مشتریان رخ داده است
اگر تصور میکنید که مش��تریهای حال حاضر با قبل از ویروس کرونا رفتاری
یکسان را دارند ،سخت در اشتباه هستید ،با این حال این امر تنها به کرونا ارتباطی
نداش��ته و بیش از  60درصد ش��رکتها در چند س��ال اخیر با تغییر رفتار شدید
مش��تریان خود مواجه ش��دهاند .درواقع ویروس کرونا تنها باعث افزایش س��رعت
تغییرات ش��ده است .درواقع مشتری حال حاضر به دنبال تولید محتوای حرفهای،
اعتمادسازی ،تنوع در شیوههای پرداخت و دالیل محکم جهت خرید است تا از بین
صدها برند دیگر ،شما را انتخاب کند .همچنین شما باید برای دوران پساکرونا نیز
برنامهریزی داشته باشید تا نتایج خوبی را به دست آورید.
-2مشتری خواهان پیشبینی نیازها  است
این امر که نیازهای حال حاضر مش��تریها را دریابید ،امری بیش از حد معمول
محسوب میشود .با این حال نکته مهمتر این است که بتوانید نیازهای آتی مشتریان
خود را پیدا کرده و براساس آن برنامهریزیهای الزم را داشته باشید .نکته دیگری
که الزم است تا به آن توجه نمایید ،استفاده درست از تکنولوژیهای روز است .این
موارد میتوانند س��رعت انجام کار را چندین برابر نمایند که تحت این شرایط شما
قدرت پرداختن به اقدامات متنوع را خواهید داشت .تحلیل عملکرد رقبا و پیدا کردن
فرصتهای موجود از دل اتفاقات ،از جمله الزامات ش��ما در این مس��یر خواهد بود.
تنوع بخشیدن به پیشبینیها ،ریسک کار را نیز کاهش خواهد داد.
-3تنها محصول باکیفیت دیگر کافی نخواهد بود
درواقع مشتری امروز دیگر صرفا به دنبال محصول باکیفیت نبوده و در این رابطه
ش��ما باید دالیلی فراتر را داشته باش��ید .به همین دلیل است که برندهای مطرح،
هزین��های به مراتب فراتر از هزینههای خود برای یک محصول را دریافت میکنند.
در این رابطه شما باید به ترندها توجه داشته باشید .در حال حاضر مسئله کرونا و
محیط زیست ،کامال مورد توجه هستند که فرصت خوبی برای استفاده از آنها برای
تبلیغات محسوب میشود .این نکته را به خاطر داشته باشید که اختالف برندها به
کمترین میزان خود رسیده و این مسئله دیگر تنها کافی نخواهد بود .با نگاهی به
برندهای مختلف میتوانید ایدههای بسیار خوبی را به دست آورید.

-4تولید محتوای باکیفیت حیاتی شده است
امروزه اینترنت مرزها را از بین برده و باعث شده است تا افراد حتی از کشورهای
مختلف نیز مشتری یک برند باشند .از منظر دیگر نکتهای که باید به آن توجه داشته
باشید این است که با توجه به پیشرفت ابزارها ،در حال حاضر کیفیت محتوا بسیار
باال رفته است .درواقع مخاطب شما با انواع گزینهها مواجه است و این امر باعث شده
تا حفظ آنها سخت باشد .به همین خاطر شما باید حتی فراتر از استانداردهای حال
حاضر ظاهر شوید تا سرعت رشد خوبی را داشته باشید .در این زمینه آمارها حاکی
از آن است که برندهایی که در زمینه فروش اینترنتی ،فعالیتهایی را انجام دادهاند
و تنها به فروش حض��وری محدود نبودند ،در بدترین روزهای کرونا نیز با توجه به
این امر که تعداد رقبا کمتر شد ،حتی سودآوری فوقالعاده نیز داشتهاند .در زمینه
بازاریابی اینترنتی ،هیچ اقدامی به اندازه تولید محتوا ،نتیجهبخش نیست .به همین
خاطر استخدام یک تیم حرفهای ،سرمایهگذاریای کامال درستی خواهد بود .درواقع
ش��ما باید تمامی روشهای بازاریابی که دیگر نتایج الزم را ندارند ،کنار بگذارید تا
بودجه الزم برای این اقدام شکل گیرد.
-5اتوماتیک کردن ارتباط با مشتری دیگر نتیجهبخش نیست
درواقع مشتری امروز ابدا تمایل ندارد که با پیامهایی تکراری و کلی مواجه شود.
آنها خواهان این امر هس��تند که با برند ارتباط داشته باشند که این امر تنها زمانی
اتفاق خواهد افتاد که افرادی مسئول پاسخگویی باشند .با این حال شما باید تنوع
الزم را در این زمینه رعایت نمایید .برای مثال ممکن است افرادی تمایل به برقراری
تماس نداش��ته باشند .این مس��ئله نباید باعث شود که مشتری را از دست بدهید.
درواقع پیام دادن متنی ،الزم است تا مورد توجه شما قرار گیرد .همچنین فراموش
نکنید که سرعت پاسخگویی نیز بسیار مهم است .این امر بیشتر باعث میشود که
کسب و کار شما براساس میزان بزرگی ،به یک یا چند نفر تیم پشتیبان نیاز داشته
باشد .با این حال این امر به معنای کنار گذاشتن تکنولوژی نبوده و میتوانید از آن
هم در شرایط موردنیاز استفاده نمایید .برای درک بهتر موقعیتهای مناسب ،هیچ
چیز به اندازه نظرسنجی نتیجهبخش نخواهد بود .درواقع این امر بسیار جذاب است
که مش��تری حس نماید که یک برند به دنبال بهترش��دن است و در این رابطه به
نظرات مشتریان خود توجه دارد.
-6دادهها گنجینه هر کسب و کاری محسوب میشوند
در گذشته تصور میشد که منابع مالی ،مهمترین رکن یک کسب و کار محسوب
میش��ود .پس از آن توجه به مش��تری اولویت بیشتری پیدا کرد و در جهان امروز،
بسیاری نیروی انسانی را حتی مهمتر از مشتری تلقی میکنند که تا حدود زیادی
درست است .با این حال مهمترین دستاورد یک کسب و کار ،هیچ یک از این موارد
نبوده و دادههایی که به دست میآیند ،اهمیت به مراتب باالتری دارند .در این زمینه
شما باید به دنبال پیدا کردن دادهها ،حفظ و استفاده درست از آنها باشید .این امر
یک اقدام دائمی بوده و توصیه میشود که تیمی را برای این مورد استخدام نمایید
و یا اینکه در هر بخش ،حداقل یک نفر مسئولیت این اقدام را در دست بگیرد .این
دادهها شما را به درک واقعی از جهان و اتفاقات آن میرساند و قدرت پیشبینی را
نیز به وجود میآورد .درواقع دادهها خصوصا دادههای بزرگ میتوانند وضعیت یک

برند را به صورت کامل دگرگون نمایند.
-7بازاریابی محلی باید مورد توجه جدی قرار گیرد
تجربه کرونا یک نکته بسیار جالب را نشان داده که افراد به سمت برندهای محلی،
تمایل بیشتری را پیدا کردند .این امر خود میتواند به دلیل اعتماد و یا مسافت کم
باش��د .با این حال اگر آمارهای قبل از این بح��ران بزرگ را نگاه کنید ،متوجه این
موضوع خواهید شد که جهان به سمتی در حال حرکت است که روند نزولی برندها
در حال رخ دادن اس��ت .درواقع دیگر پوشیدن کفش یک مارک مطرح ،آرزوی هر
مشتری نبوده و با توجه به این امر که موارد تقلبی برندهای مطرح بسیار زیاد شده
است ،افراد ترجیح میدهند که برندهای نوپا و جدید را امتحان نمایند .در این راستا
نوعی حس حمایت از محله نیز تشدید شده است که باعث میشود تا افراد تمایل
داشته باشند تا با خرید از برند منطقه خود ،زمینه رشد را مهیا کنند که در نهایت
این موضوع به نفع محل زندگی آنها نیز خواهد بود .در این راستا بسیار مهم است
که بازاریابی درستی را داشته باشید .در این زمینه توصیه میشود که از همین امروز
از ابزارهای موجود نظیر ایمیل مارکتینگ و سئو محلی ،مشتریهای خود را چندین
برابر نمایید .تجربه برندهای نوپا نظیر شیائومی و تیک تاک نیز این نکته را به خوبی
نشان میدهد که رقابت با ابربرندها ابدا یک امر غیرممکن محسوب نمیشود و بازار
تشنه اتفاقات جدید است.
-8بسیاری از روشهای سئو و مشتریمداری منسوخ شدهاند
اگرچه ممکن است تعجب کنید ،با این حال واقعیت این است که بیش از نیمی از
روشهای رایج در بس��یاری از زمینهها دیگر نتیجهبخش محسوب نشده و میتوانند
سرعت رشد شما را محدود نمایند .در این راستا شما باید به دنبال پیدا کردن مواردی
باشید که باالترین حد نتایج را دارند و اولویتبندی انجام دهید .در این رابطه استفاده
از توصیههای افراد خبره نیز یک تصمیم بس��یار درست خواهد بود .با این حال شما
حتی با یک جست و جوی ساده و پیگیری سایتهایی که به صورت تخصصی ،مقاالت
قابل استناد تولید میکنند هم میتوانید تا حد زیادی نیاز خود را تامین نمایید.
-9برای فروش عجله نداشته باشید
ممکن اس��ت کمی عجیب به نظر برس��د ،با این حال حتی ممکن است شما به
صرف چند ماه زمان برای تبدیل یک نفر به مشتری نیاز داشته باشید .درواقع هدف
اصلی باید تبدیل مشتریان دائمی باشد و نه افرادی که صرفا یکبار خرید میکنند.
این مشتریهای دائمی ،به صورت طبیعی اقدام به تبلیغ کسب و کار شما میکنند
که خود نتایج فوقالعادهای را در پی دارد .تحت این شرایط سوال اصلی این است که
چگونه میتوان به چنین سطحی دست پیدا کرد؟ در این رابطه عدم تعیین سقف
مشخص برای ارتباط خود با مشتری پاسخ درست محسوب میشود .درواقع هدف
اول شما باید ایجاد رابطه خوب با مشتری باشد تا اعتماد الزم شکل گیرد .این امر
با برگزاری انواع دورههای آموزشی ،کارگاهها و ایونتهای مختلف کامال امکانپذیر
خواهد بود .برای این امر که افراد بیش��تری با برنامههای ش��ما آشنا شوند ،یکی از
اقدامات بس��یار مناسب این اس��ت که با افراد تاثیرگذار حوزه کاری خود تعامالت
الزم را داشته باشید.
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پایان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز آماك واحد منصوری

اهواز -شبنم قجاوند :تعمیرات اساســی کارخانه تقویت فشار گاز آماک
واحد منصوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پایان رسید .این عملیات با
تالش کارکنان مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشینآالت فرآیندی و با
مشارکت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در شرایط سخت جوی و گرمای
هوا با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،نکات ایمنی و بدون حادثه انجام شد .با اتمام
کار تعمیرات اساســی ایستگاه تقویت فشار گاز منصوری این ایستگاه در تاریخ
 11تیر  1400در مدار تولید قرار گرفت و روزانه  70هزار بشکه نفت و 1100
بشکه مایعات نفتی به ظرفیت تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بازگشت.
شایان ذکر است ایستگاه تقویت فشار گاز منصوری با ظرفیت اسمی  42میلیون فوت مکعب در روز ،جمعآوری ،فشار افزایی و نمزدایی
گازهای ترش همراه نفت بنگستان منصوری را در حوزه عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون بر عهده دارد.

امتیاز و رتبه عالی «شهرداری گرگان» در فرایند ارزیابی عملکرد سال 1398

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از کسب رتبه عالی شهرداری گرگان در
فرایند ارزیابی عملکرد سال  1398شهرداری های تابعه استان تقدیر کرد.در متن این لوح تقدیر با اشاره به «کسب امتیاز  99و رتبه عالی
شــهرداری گرگان» که از سوی دکتر جمالی نژاد رئیس سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور اعالم شده خطاب به دکتر دادبود
شهردار گرگان آمده است:ضمن تقدیر از اهتمام جنابعالی و همکاران پرتالش شهرداری گرگان ،شایسته است به منظور شناسایی و برنامه
ریزی و اقدام عملی در جهت تقویت و روش های استمرار نقاط قوت و تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات جمع آوری شده ،ایجاد بانک
اطالعات عملکرد متناسب با شاخص های استاندارد و تعریفشده ،ایجاد انگیزه و ترویج حس رقابت جویی سالم و در نهایت افزایش و تداوم
رضایتمندی شهروندان و توسعه و آبادانی هرچه مطلوب تر ،تدابیر الزم اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول گردد.

تشریح عملکرد سه ماهه نخست بنادر غرب هرمزگان ؛

از رشد صعودی تخلیه و بارگیری تا رونق صادرات کاالهای یخچالی با رشد
 ۲۲5درصدی

بندرعباس -خبرنگار فرصــت امروز :مدیر بنــادر و دریانوردی غرب
هرمزگان از رشد سه برابری تخلیه و بارگیری کانتینرهای یخچالی و همچنین
رونــق صادرات محصــوالت از طریق این کانتینرها با رشــد  255درصدی به
کشورهای حاشــیه خلیح فارس خبر داد  .به گزارش روابط عمومی اداره کل
بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان « ،قاسم عسکری نسب» با اشاره به تدابیر
اتخاذ شــده به منظور رونق بخشــی به صادرات کاالهای یخچالی و همچنین
ارائه مشوقهایی به منظور ترغیب صاحبان کاال به کانتینری نمودن محصوالت
صادراتی خود اظهار داشــت :ماحصل این اقدامات را می توان در رشد  3ماهه
ابتدای سال جاری با تخلیه و بارگیری 10هزار و  TEU 120کانتینر یخچالی و ثبت  93هزار تن مالحظه نمود  .وی افزود :صادرات 5
هزار و  TEU 60کانتینر یخچالی با تناژ  87هزاراز دیگر توقیقات بدست آمده در بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان می باشد که بیانگر
تحقق اهداف ترسیم شده در این بخش است  .وی به انجام طرح های توسعه و اجرای پروژه های زیر بنایی دربندر لنگه نیز اشاره داشت
و گفت  :در سال های اخیر با فراهم نمودن شرایط الزم و اختصاص محوطه ویژه نگهداری کانتینرهای خالی ورودی از یک سو وتنظیم
استراتژی مشترک کاری با ارگان های همکار با توجه به خواست مشتریان و ارائه خدمات  24ساعته از سوی دیگر شاهد افزایش چشمگیر
راندمان در حوزه کانتینری هستیم .گفتنی است؛ اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با نظارت بر  10بندر تجاری و مسافری و حاکمیت
بر  46سازه دریایی از انتهای محدوده شهرستان بندرخمیر گرفته تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهرو نیز برخورداری از  600کیلومتر
مرز دریایی  ،پشتیبانی ازبخش عظیمی از جزایر کشوررا برعهده دارد .

سرپرست مخابرات منطقه همدان:

همکاری مردم برای توسعه صددرصدی زیرساختهای مخابراتی نیاز است

همدان  -خبرنگار فرصت امروز :سرپرست مخابرات منطقه همدان گفت:
هر چه تکنولوژی ارتقا مییابد ،فاصله بیتیاسها کم میشود و این فرهنگ باید
در سطح شهر ایجاد شود که برای اینکه اپراتورها بتوانند زیرساختها را توسعه
بدهند ،همکاری مردم با ما صد در صد الزم اســت .محمدعلی گرزین از رسانه
ها خواست ،در بین مردم اطالع رسانی کنند تا با همکاری هم بتوانیم قدمهای
بهتری برای افزایش تکنولوژی برداریم .وی در ادامه با بیان اینکه در یکســال
گذشته خیلی از اپراتورها نتوانسته اند توسعه داشته باشند ،یادآور شد :یکی به
خاطر وجود تفکرات غلط در بین مردم و دیگری مشکالتی که با ارگانهایی مثل
شهرداری ویا مدیران شهری داریم ،به طور مثال شورای شهر همدان مصوب کرده اگر مخابرات بخواهد سایتی اضافه کند باید از چندین
ارگان استعالم کند و این امر در هیچ کجای ایران مرسوم نیست چون خود مخابرات مجوزهای الزم را از سازمان تنظیم گرفته و به ما داده
تا آن را اجرایی کنیم .سرپرست مخابرات منطقه همدان افزود :استاندار همدان نیز همکاری خوبی در این زمینه داشتند و دستور دادند
که نیازی به اخذ اینگونه مجوزها نیســت و این اســتعالمها باید کلی گرفته شود که قبال گرفته شده و ما از شورای شهر جدید خواستار
همکاریهای الزم هستیم و امیدواریم با همکاری هم بتوانیم قدمهای خوبی را در ارتقا تکنولوژی ارتباطات در استان برداریم .گرزین با اشاره
به اینکه امروز ارتباطات حرف اول در جهان را میزند ،خاطر نشــان ساخت :مشکل دیگری که وجود دارد بحث اجاره بهای باالی ملک و
فضا برای سایتها است که همدان باالترین نرخ را در کشور به خود اختصاص داده است .سرپرست مخابرات منطقه همدان از پوشش دهی
 713سایت مخابراتی در استان خبر داد و گفت :در حال حاضر  713تا سایت در استان وجود دارد که نقاط شهری ،جاده ای و روستایی
را پوشش میدهند .محمد علی گرزین همراه با مدیران خود در نشست صمیمی با برخی رسانههای متحد مکتوب و غیر مکتوب ،با اشاره
به برخی اقدامات شرکت مخابرات استان در چند سال اخیر ،افزود :پوشش سیار استان از دو بخش مجزاتشکیل شده است که یک بخش
سایتهایی که پوشش آنها ازشبکه همراه اول تامین شده که شامل سایتهایی شهری و روستایی است که با شبکه مجزا از هم و یک شبکه
با قابلیت باال و یک شــبکه با قابلیت پایین که پوشــش جاده ای را نیز شامل می شود .وی با بیان اینکه تا سال  97در استان در زمینه
ارتباطات سیار با مشکالتی از قبیل تداخل شبکه ای وفرکانسی و دسترسی به همراه اول روبرو بودیم ،یاد آور شد :تعداد سایتهای ،GSM
 265سایت بود که همه این سایتها را جمع آوری و به همراه اول منتقل کردیم که اکثر این سایتها  2Gبودند .گرزین تصریح کرد :در
حال حاضرسه تکنولوژی  4G،3G،2Gرا دراین سایتها تامین می کنیم و موبایلهای نسل جدید به تکنولوژی 4Gمجهز هستند و از آنجایی
که هنوز افرادی هستند که تلفن همراهشان قابلیت پشتیبانی  4Gرا ندارد همچنان  2Gرا پوشش می دهیم .سرپرست مخابرات همدان،
افزود :پس از بهینه سازی سایتها در سال 97که رضایت عموم را به دنبال داشت در اواسط سال  98پروژه فاز  8سیار شهری و روستایی
شروع شد که همزمان با ایجاد سایتهای جدید بود .گرزین با بیان اینکه در حال حاضر  713تا سایت در استان داریم ،اظهار داشت :در
سال  98توانستیم تکنولوژی  2Gرا به  3Gو همچنین  3Gرا به  4Gارتقا دهیم و همه شهرهای استان دارای پوشش  4Gهستند و 97و
نیم درصد روستاهای استان نیز زیر پوشش سایتهای همراه اول قرار دارند.

کسب رتبه عالی توسط معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر استان
مرکزی در اجرای برنامه های سازمان در سال 1399

اراك -فرناز امیدی :به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان
مرکزی ،آرش اشتری معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان مرکزی ،با
اجرای برنامه های همچون گرامیداشــت مقام زن  ،طرح های ابتکاری و طرح
قرار مهربانی رتبه عالی را در شــرایط کرونای و ریاضت اقتصادی کسب نمود.
شــایان ذکراســت:فعالیتهای حوزه معاون امور جوانان در شرایط سخت کرونا
صورت گرفته که با تدابیر و تمهیدات خردمندانه این حوزه فعالیتها بارعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی به اجرا در آمد.
با بررسی ها و رتبه بندی های صورت گرفته توسط معاونت دانشجویی سازمان
جوانان استان مرکزی توانست رتبه عالی در کشور را در اجرای برنامه ها کسب نماید.

«عبدالرحیم دشمن زیاری» مدیرکل بانک سپه منطقه بوشهر شد

بوشهر -خبرنگار فرصت امروز :طی حکمی از سوی اعضائ هیات مدیره بانک
سپه  ،عبدالرحیم دشمن زیاری به عنوان مدیرکل بانک سپه منطقه بوشهر منصوب
شد .به گزارش روابط عمومی بانک سپه منطقه بوشهر ،آیین معارفه مدیرکل جدید
بانک سپه استان روز شــنبه  19تیر ماه با حضوردکتر پرتو افکنان -عضو هیات
مدیره -در سالن اجتماعات این بانک با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور
تعدادی از مدیران و روسای شعب این بانک برگزار شد .عبدالرحیم دشمن زیاری
مدیرکلی بانک مهر اقتصاد استان بوشهر را در کارنامه خود دارد که پس از ادغام با
بانک سپه به عنوان معاون عملیاتی این بانک معرفی شده بود .در این آیین دکتر پرتو
افکنان ضمن تقدیر و تشکر از تالش های فاضل کاویانی مدیرکل سابق بانک سپه  ،عبدالرحیم دشمن زیاری به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.
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رشد  81درصدی امانات و بسته های پستی در سه ماه نخست سالجاری

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل پست استان گیالن از رشد  81درصدی امانات و بسته های پستی
در سه ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان و به نقل از خبرنگار روزنامه سراسری فرصت امروز  ،مهدی
فخربین سبحانی مدیرکل پست استان در گفتوگو با خبرنگار روزنامه فرصت امروز  ،اظهار کرد :امانات و بسته
های پســتی در سه ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد  81درصدی برخوردار بوده
است .این در حالیست که در طول سال گذشته  190درصد رشد در امانات و بسته های پستی نسبت به سال
 1398داشته ایم  .وی نیز درخصوص نقاط دسترسی به ارائه خدمات پستی در استان به همشهریان خاطرنشان
کرد :در مجموع تعداد  603دفتر در سطح استان خدمات پستی را به شهروندان ارائه می دهد که از این تعداد
298دفتر  ICTروستایی 8 ،نمایندگی روستایی 257 ،دفتر پیشخوان شهری و 40دفتر پستی دولتی در حال
خدمات دهی به هم استانی های عزیز گیالنی می باشد .
مدیر کل پست استان گیالن در خصوص تعداد فروشگاههای فعال این استان در زمینه تجارت الکترونیک و
خرید و فروش اینترنتی ابراز کرد :تا پایان سال  1399تعداد  52فروشگاه فعال در زمینه تجارت الکترونیک و
خرید و فروش اینترنتی وجود داشته و مشغول به خدمترسانی بودهاند.
مهدی فخربین ســبحانی با بیان اینکه طی سه ماه سالجاری با  6فروشگاه جدید قرارداد همکاری منعقد
شده است ،تاکید کرد :در حال حاضر تعداد فروشگاهها از تعداد 52فروشگاه در سال  99به  58فروشگاه در سال
 1400افزایش یافته است و همچنان در حال جذب بازارهای جدید و انعقاد قرارداد با این فروشگاه ها می باشیم .

بازدید سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز از مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز
گرگان و تاسیسات تقویت فشار گاز قلعه جیق

ســاری – دهقان  :به گزارش خبرنگار مازندران به نقل منطقه 9
عملیات انتقال گاز ،محی الدین مفخمی سرپرست منطقه  9با حضور در
مرکز بهره برداری گرگان و تاسیسات تقویت فشار گاز قلعه جیق ضمن
بازدید ،با همکاران این ایستگاه و مرکز بهره برداری دیدار و گفتوگو کرد.
مفخمی در بازدید از مرکز بهــره برداری خطوط لوله گاز گرگان در
دیدار با همکاران این مرکز ،ضمن قدردانی از تالش های آنان در راستای
پایداری جریان گاز ،با اشــاره به رگبارهای ناگهانی و ســیل خیز بودن
منطقه در فصول اتی خصوصا در بستر رودخانه های خروشان ،بر دقت و
حساسیت بیشتر در فعالیت ها و پروژه های ایمن سازی جهت جلوگیري
از خطرات ناشي از سیل و آب بردگي برای خطوط لوله گاز تاکید کرد.
وی در ادامه به پایش و شناسایی نقاط حادثه خیز در مسیرهای خط
لوله اشــاره کرد و احداث ابنیه فنی را موجب افزایش ضریب اطمینان
حفظ و نگهداري خطوط لوله عنوان کرد .سرپرست منطقه  9همچنین

در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن تاکید بر امادگی ماشین آالت
و تجهیزات منطقه جهت مقابله با شرایط بحران به انجام ارزیابی ریسک
فعالیتهــا و اجرای ایمن عملیاتهای مهم از جمله پیگرانی وتعمیرات
خطوط اشــاره کرد .سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز در ادامه ،از

تاسیسات تقویت فشــار گاز قلعه جیق بازدید به عمل آورد و در جمع
همکاران این ایســتگاه با توجه به فعال نبودن تاسیســات ،به آمادگی
همکاران در صورت نیاز تاکید کرد و افزود :همکاران این تاسیســات با
تجارب خوب و باالیی که دارند می توانند به عنوان یک واحد پشتیبان در
منطقه عمل کنند وشرایط فعلی که تاسیسات غیر فعال می باشد توصیه
کرد اتاق کار همکاران را به اتاق فکر کارشناســان مجرب تبدیل کنند
وبا نظرات و پیشــنهادات خود ،ایده های نوینی را در این بخش و سایر
تاسیسات به منطقه ارائه دهند ضمن اینکه آمادگی الزم برای در سرویس
قرار دادن ایســتگاه در هر شرایط را نیز داشته باشند .در این بازدیدها،
مفخمی ضمن تشــکر از واحد های عملیاتی مرکز بهره برداری خطوط
لوله گرگان و تاسیسات تقویت فشار قلعه جیق و واحد های پشتیبانی در
جمع همکاران حاضر و پرسنل ضمن معرفی خود ،اقدامات انجام شده و
پیشنهادات ،نظرات ،مسائل و مشکالت مربوطه را بیان کردند.

تالش نیروگاه شهید رجایی قزوین برای عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان

قزوین  -خبرنگار فرصت امروز :متخصصان نیروگاه شهید رجایی
بــا هدف تولید بهینه انرژی ،اقدام به تعمیر به موقع تجهیزات واحدها
می کنند .به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید
رجایی ،حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار با اشاره به تالش متخصصان
این نیروگاه در کسب آمادگی واحدهای  250مگاواتی گفت :به دنبال
بروز نشــتی آب از دلتاهای مربوط به برج هــای خنک کننده اصلی
واحدهــای بخاری ،کارکنان اداره تعمیرات برج و مبدل و توربو ژنراتور،
اقدام به رفع نشتی از دلتاهای فوق نمودند .شریفی افزود :هرساله برای
آماده سازی واحدهای نیروگاه به منظور تولید برق پایدار ،امور تعمیرات
مکانیک توربو ژنراتور در کنار دیگر حوزه های شــرکت ،اقدامات ویژه
ای را به انجام می رســاند که از تــازه ترین این اقدام ها دمونتاژ ،تمیز

کاری و مونتاژ نازل اسپری های برج های کمکی و تعمیر و سرویس و
نگهداری گیربکس فن های برج های خنک کاری اصلی و کمکی است.
مدیر نیروگاه بخار در ادامه بیان داشــت :پس از عملیات رفع نشتی از
دلتاهای برج های خنک کننده و ســرویس و نگهداری و تعمیرات فن
های برج های کمکی و اصلی و نیز نازل های  Actآمادگی واحد ها
در جهت تولید برق پایدار و مطمئن افزایش خواهد یافت .برای کسب
آمادگی کامل به منظور تولید برق در پیک مصرف تابستان ،فعالیت های
تعمیراتی واحدهای ســیزده گانه نیروگاه با برنامه ریزی های به عمل
آمده ،پیش از آغاز پیک مصرف به پایان رســید که هم اکنون تمامی
واحدهای بخاری و ســیکل ترکیبی این شرکت ،با تمام توان در حال
تولید برق پایدار هستند.

 ۲ویژه برنامه سوگواری شهادت امام جواد(ع) در حرم امامزاده موسی مبرقع(ع)
قم  -خبرنگار فرصت امروز :دو ویژه برنامه سوگواری به مناسبت
سالروز شهادت امام جواد(ع) ،به میزبانی حرم مطهر فرزند بالفصل ایشان
امامزاده موسی مبرقع(ع) برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم،
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت جواد االئمه (علیه السالم) در حرم
فرزند بالفصل آن امام همام ،حضرت موسی مبرقع (علیه السالم) برگزار
شد.
در این مراسم حجت االسالم فاضلی به سخنرانی پرداخت و کربالیی
محمد جواد احمدی هم مداحی و نوحهخوانی کرد.

این مراسم شنبه  19تیرماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا و با رعایت
پروتکل های بهداشتی و حضور حداقل جمعیت برگزار شد همچنین به
صورت زنده از سایت های آپارات و تیوا هم پخش شد.
گفتنی اســت مراســم عزاداری دیگری نیز در همین مکان مقدس
تدارک دیده شده است.
این برنامه سوگواری یکشنبه  20تیرماه و از ساعت هشت صبح آغاز
شد .سخنران مراسم صبح روز یکشنبه ،حجت االسالم شیخ مهدی طائب
و مداح نیز حاج کریم عبدالملکی بود.
این برنامه هم به صورت زنده در سایت های آپارات و تیوا پخش شد.

به پرسنل شرکت گاز استان گیالن بیش از  5هزار و  800نفر ساعت آموزش ارائه شده است

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :با هدف افزایش سطح بهره وری در
سازمان و ارائه خدمات هرچه بهتر به مصرف کنندگان گاز طبیعی ،در
سه ماه ابتدایی سال جاری به پرسنل شرکت گاز استان گیالن بیش از 5
هزار و  800نفر ساعت آموزش ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،حسین اکبر مدیرعامل شرکت
گاز اســتان گیالن با بیان اهمیت موضوع آموزش درجهت بهبود سطح
ارائه خدمات به مشتریان و افزایش رضایتمندی آنان گفت :این شرکت با
تغییر روند آموزش از حضوری به مجازی ،علیرغم شیوع ویروس کرونا در
استان ،دوره های آموزشی مرتبط با پرسنل را مطابق برنامه ریزی های
صورت گرفته در زمان تعیین شده به انجام می رساند.
وی با بیان این مطلب افزود :در همین راستا در بهار امسال به کارکنان

رســمی ،قراردادی و پیمانکاری شرکت گاز استان گیالن در مجموع 5
هزار و  827نفرساعت آموزش ارائه شده است.
حســین اکبر تکنیک های برنامه ریزی ،بررســی و تجزیه و تحلیل
حوادث ،تصحیح کننده های اندازه گیری گاز ،استانداردهای مهندسی
مکانیک و کار تیمی را از مهم ترین موضوعات دوره های آموزشی برگزار
شــده در سه ماه ابتدایی سال جاری عنوان کرد .مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن در خاتمه با بیان اینکه برگزاری دوره های آموزشی موجب
بهبود مستمر عملکرد کارکنان در حوزه های مختلف شده است ،گفت:
افزایش سطح کیفی عملکرد کارکنان موجب بهبود بهره وری در سازمان
و به تبع افزایش رضایتمندی مهم ترین سرمایه های شرکت گاز یعنی
مردم و مشترکین خواهد شد.

بیش از  180واحد تولیدی و صنعتی در ایالم گازدار میشوند
ایالم  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم
گفت :با برنامه ریزیهای انجام شده تالش میشود تا پایان سال جاری
 180واحد تولیدی و صنعتی در اســتان ایالم گازدار شــوند که در این
راستا ،از ابتدای سال جاری تاکنون  29واحد گازدار شدهاست.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی
افزود :از بدو گازرســانی به استان تاکنون  986واحد تولیدی و صنعتی
اعم از صنایع عمده و جزء در نقاط مختلف شهری و روستایی به شبکه
سراسری گاز طبیعی متصل شدهاست .وی اظهار داشت :با توجه به نقش
صنایع در رونق و آبادانی استان و در راستای منویّات مقام معظم رهبری
به منظور حمایت از تولید داخلی ،گازرســانی به صنایع واجد شــرایط
همچنان یکی از اولویتهای اصلی شــرکت گاز اســتان ایالم به شمار
میرود .مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد :در شروع سال جاری
و با وجود تمام محدودیتهای ناشــی از شیوع ویروس کرونا ،با تالش
کارکنان و پیمانکاران اجرایی تا اواســط تیرمــاه جاری تعداد  29واحد
تولیدی و صنعتی به شــبکه سراسری گاز متصل شده که باعث صرفه
جویی ساالنه  42میلیون لیتر سوخت های مایع میشود .شمس اللهی
خاطرنشان کرد :گازرسانی به صنایع عالوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان
برای استان ایالم ،باعث کاهش آلودگی صنایع شده و بدین ترتیب موجب
ارتقاء شاخصهای حفظ و بهبود محیط زیست و توسعه پایدار میشود.
مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم گفت :با توجه به نامگذاری سال

جاری به نام "تولید ،پشــتیبانیها و مانعزداییها" از سوی مقام معظم
رهبری و اهداف تعیین شــده در این ســال ،بــا همت و تالش جمعی
همکاران شــرکت گاز استان تا اواســط تیرماه سال جاری ،این شرکت
شــاهد تحقق  75درصدی اهداف مصوب ســال جــاری در خصوص
جایگزینی گاز با سوختهای فسیلی بوده است.
وی با بیان اینکه میزان مصوب جایگزینی گاز با سوختهای فسیلی
در ســال جاری  15هزار متر مکعب در ســاعت است ،اظهار داشت :از
ابتدای ســال جاری تاکنون با گازرسانی به این  29واحد صنعتی ،بیش
از  11هزارو  200متر مکعب در ساعت گاز به جای سوختهای فسیلی
جایگزین شده است.بیش از  180واحد تولیدی و صنعتی در ایالم گازدار
میشــوند .مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت :با برنامه ریزیهای
انجام شــده تالش میشود تا پایان ســال جاری  180واحد تولیدی و
صنعتی در اســتان ایالم گازدار شــوند که در این راستا ،از ابتدای سال
جاری تاکنون  29واحد گازدار شدهاست.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی
افزود :از بدو گازرســانی به استان تاکنون  986واحد تولیدی و صنعتی
اعم از صنایع عمده و جزء در نقاط مختلف شهری و روستایی به شبکه
سراسری گاز طبیعی متصل شدهاست.
وی اظهار داشــت :با توجه به نقش صنایع در رونق و آبادانی استان و
در راستای منویّات مقام معظم رهبری به منظور حمایت از تولید داخلی،

گازرسانی به صنایع واجد شــرایط همچنان یکی از اولویتهای اصلی
شرکت گاز استان ایالم به شمار میرود.
مدیرعامل شــرکت گاز استان تصریح کرد :در شروع سال جاری و با
وجود تمام محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا ،با تالش کارکنان
و پیمانکاران اجرایی تا اواســط تیرماه جاری تعداد  29واحد تولیدی و
صنعتی به شبکه سراسری گاز متصل شده که باعث صرفه جویی ساالنه
 42میلیون لیتر سوخت های مایع میشود.
شــمس اللهی خاطرنشان کرد :گازرســانی به صنایع عالوه بر ایجاد
ارزش افزوده فراوان برای استان ایالم ،باعث کاهش آلودگی صنایع شده
و بدین ترتیب موجب ارتقاء شاخصهای حفظ و بهبود محیط زیست و
توسعه پایدار میشود .مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت :با توجه به
نامگذاری سال جاری به نام "تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها" از سوی
مقام معظم رهبری و اهداف تعیین شده در این سال ،با همت و تالش
جمعی همکاران شــرکت گاز استان تا اواســط تیرماه سال جاری ،این
شرکت شاهد تحقق  75درصدی اهداف مصوب سال جاری در خصوص
جایگزینی گاز با سوختهای فسیلی بوده است .وی با بیان اینکه میزان
مصوب جایگزینی گاز با سوختهای فسیلی در سال جاری  15هزار متر
مکعب در ســاعت است ،اظهار داشــت :از ابتدای سال جاری تاکنون با
گازرسانی به این  29واحد صنعتی ،بیش از  11هزارو  200متر مکعب در
ساعت گاز به جای سوختهای فسیلی جایگزین شده است.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
چگونه مشتریان از دست رفته را دوباره جذب برندمان کنیم؟
به قلم :ساید بلخی  /کارشناس بازاریابی  -ترجمه :علی آلعلی
آیا ش��ما دنبال راهی هس��تید تا مش��تریان از دس��ت رفتهتان را دوباره جذب برند خود کنید؟ در این
صورت باید گفت مس��یر چندان س��ادهای پیش رو ندارید .ریزش مشتریان برای هر برندی اتفاق میافتد.
نکته مهم در این میان واکنش برندها به از دست دادن مشتریانشان است .برخی از برندها به طور کامل
قید مش��تریان موردنظر را میزنند .پیدا کردن مشتری تازه همیشه برای چنین برندهایی اولویت دارد .با
این حال برخی از برندها از دست دادن مشتری را فاجعه قلمداد کرده و به دنبال بازیابی آنها هستند.
اهمیت مش��تریان برند به دلیل تمایلشان برای خرید است .مشتریان ثابت شما همیشه تمایل باالتری
برای خرید نش��ان میدهند .براساس گزارش موسسه  68 ،Optin Monsterدرصد از فروش برندها از
سوی مشتریان وفادارشان صورت میگیرد .حاال اگر یک برند به طور مداوم مشتریانش را از دست بدهد،
تکلیف چه خواهد بود؟
بدون تردید با از دست دادن مشتریان هرچه در انتظار یک برند باشد ،سرنوشت خوبی نیست .بنابراین
ما در این مقاله به دنبال راهکارهایی برای بازیابی مش��تریان از دس��ت رفته برند هستیم .این امر به شما
برای بازیابی مشتریان بدون دردسرهای فراوان کمک خواهد کرد.
سادهسازی فرآیند پرداخت
یکی از دالیل اصلی ریزش مش��تریان مربوط به س��ختیهای فرآیند پرداخت هزینه سفارش��ات است.
متاس��فانه بس��یاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان نمیدهند .درست به همین خاطر در
عمل مشکالت بسیار زیادی پیش رویشان قرار میگیرد .اگر شما به چنین دلیلی مشتریانتان را از دست
دادهاید ،زمان تالش برای بازیابی آنها فرا رس��یده اس��ت .این کار شما را دوباره مورد توجه مشتریان قرار
میدهد .تنها کاری که شما در این میان باید انجام دهید ،طراحی یک کمپین بازاریابی و اطالعرسانی به
مش��تریان درباره تجدیدنظرتان درباره فرآیند سخت و پیچیده پرداخت هزینه سفارشات است .شاید این
امر بس��یار ساده به نظر برس��د ،اما پیام مهمی برای مشتریان دارد .پیام موردنظر اعمال تغییر در فعالیت
برند براس��اس نظرات مشتریان خواهد بود .این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارها از نظر بهبود
رابطه با مشتریان دارد.
ایجاد احساس فوریت
بازاریابی براساس القای حس فوریت و امکان جا ماندن از دیگران محبوبیت بسیار زیادی دارد .بسیاری
از برندها در حوزه بازاریابی و تبلیغات از چنین الگویی استفاده میکنند .با این حساب چرا نباید از چنین
الگویی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از دست رفته استفاده کرد؟
اگر ش��ما توانایی نشان دادن آنچه مشتریانتان در طول ماههای اخیر از دست دادهاند ،داشته باشید به
خوبی امکان بازیابی آنها را خواهید داشت .مشتریان همیشه نسبت به فرصتهایی که از دستشان رفته،
حساس��یت نشان میدهند .بنابراین ش��ما باید بر روی این نکته تاکید بس��یار زیادی نمایید ،در غیر این
صورت ش��اید مش��تریانتان هرگز دوباره به شما روی خوش نش��ان ندهند .ایجاد احساس ترس از دست
دادن امکانات و تخفیفهای برند اغلب اوقات هر مش��تری را به دام میاندازد .بنابراین شما برای به دست
آوردن دوباره مش��تریانتان امکان اس��تفاده از چنین نکتهای را خواهید داش��ت .مهمترین مسئله در این
میان تالش برای مطالعه درباره مش��تریان و اضافه کردن سرویس��ی تازه به خدمات برند براس��اس سلیقه
آنهاست .این امر شما را به بهترین شکل ممکن در فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان قرار میدهد.
اثبات ادعاهای برند
اینکه ش��ما در فرآیند بازیابی مش��تریان از ادعاهای مختلفی مبنی بر بهبود کیفیت کس��ب و کارتان
اس��تفاده کنید ،به تنهایی کافی نیس��ت .ش��ما باید ادعاهای خودتان را به بهترین شکل ممکن اثبات هم
نمایید ،در غیر این صورت مش��تریان هیچ توجهی به آن نخواهند کرد .هر برند براس��اس ادعایی که در
زمینه بازاریابی و تعامل با مش��تریان دارد ،امکان دسترس��ی به منابع مختلفی را دارد .به عنوان مثال ،اگر
ش��ما در تالش برای اثبات بهبود کیفیت خدمات برندتان هس��تید ،باید از نظرس��نجیهای معتبر درباره
وضعیت برندتان سود ببرید .بدون چنین اثباتی مشتریان هیچ توجهی به ادعاهای شما نخواهند داشت و
شاید تنفر بیشتری از برندتان پیدا کنند .اگر شما مشتریان از دست رفتهتان را به خوبی مورد شناسایی
قرار دادهاید ،امکان نظرخواهی از آنان برای شناس��ایی نقاط ضعف برندتان را خواهید داش��ت .این امر در
بلندمدت به ش��ما برای کاهش ایرادات برند کمک ش��ایانی خواهد کرد .به این ترتیب دیگر نیازی برای
نگرانی نس��بت به بازیابی مش��تریان نخواهد بود .به هر حال وقتی به مشتریان ثابت شود که برند شما در
حال تغییر است ،شانس دوبارهای به شما خواهند داد.
استفاده از بازاریابی ایمیلی
بازاریاب��ی ایمیلی امکان تاثیرگذاری بر روی نظر مش��تریان به بهترین ش��کل ممک��ن را به همراه دارد.
بس��یاری از برندها پس از اینکه مشتریانش��ان را از دست میدهند ،دیگر دست به هیچ اقدامی نمیزنند.
یکی از کارهای س��اده و در عین حال تاثیرگذار در این میان تالش برای بازگرداندن مش��تریان با ارس��ال
ایمیل است .شما در این ایمیل باید ناراحتیتان نسبت به از دست دادن مشتری مورد نظر را نشان دهید.
این امر ش��اید تکنیک بسیار حرفهای نباشد ،اما اندک شانسی برای شما در راستای بازگرداندن مشتریان
باقی خواهد گذاشت .هر برندی پس از ریزش مشتریان باید به آنها نسبت به تغییر شرایط در مدت زمانی
کوتاه اطمینان دهد ،در غیر این صورت شاید هرگز مشتری تازهای را هم به چشم نبیند .این امر با ارسال
یک ایمیل مبنی بر عذرخواهی از ش��رایط مورد نظر و تعهد نس��بت به رفع مشکالت تاثیر بسیار مهمی بر
روی نظر مش��تریان از دس��ت رفته خواهد داشت .شاید این کار ش��ما باعث بازگشت چنین مشتریانی به
کسب و کار شما گردد.
سادهسازی تعامل با بخش پشتیبانی
مش��تریان همیشه وقتی با مش��کلی مواجه هس��تند ،اقدام به ترک برند میکنند .این امر باید از سوی
ش��ما به مثابه یک زنگ خطر ش��ناخته ش��ود ،در غیر این صورت ش��اید به مرور زمان تمام مشتریانتان
را از دس��ت دهید .یکی از حوزههای مهم و تاثیرگذار برای بهبود وضعیت تعامل برند با مش��تریان بخش
پش��تیبانی اس��ت .اگر بخش موردنظر فعالیت مناسبی داشته باشد ،شما به سادهترین شکل ممکن امکان
راضی نگه داش��تن مشتریان را خواهید داشت .همچنین اگر مش��کلی در زمینه تعامل میان مشتریان و
برند روی دهد ،بخش پش��تیبانی به س��ادگی امکان حل و فصل موضوع را دارد .بنابراین ش��ما باید بخش
پش��تیبانی را به س��ادهترین شکل ممکن در دسترس مشتریان قرار دهید ،در غیر این صورت وضعیتتان
به طور مداوم بدتر خواهد ش��د .تا جایی که دیگر ش��اید هیچ مشتری برای شما باقی نماند .نظرخواهی از
مش��تریان در رابطه با سهولت دسترسی به بخش پش��تیبانی برند یکی از بهترین معیارها برای داوری در
این رابطه خواهد بود.
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طراحی سایت برند بر مدار سلیقه مشتری

به قلم :دنیس دراموند دان
کارشناس بازاریابی و طراح سایت
ترجمه :علی آلعلی
طراحی س��ایت برای هر کسب و کاری مهم است .امروزه
هیچ برندی بدون س��ایت نمیتواند ادع��ای حرفهایبودن
داشته باشد .در کنار این مسئله باید تمایل مشتریان برای
گش��ت و گذار در س��ایت برندها پیش از خرید را نیز قرار
دهیم .همه اینها به معنای ضرورت طراحی س��ایت به طور
حرفهای اس��ت .البت��ه در این میان یک ترند اساس��ی نیز
وجود دارد :سلیقه مشتری.
اگر س��ایت شما بر مدار س��لیقه مشتریان طراحی نشود،
هرگز مورد توجهش��ان قرار نمیگیرد .بنابراین شما باید از
همان ابتدا اقدام به فعالیت درس��ت در این زمینه نمایید،
در غیر این صورت مش��کالتتان به طور روزافزونی افزایش
پی��دا میکند .به همین خاطر در ادامه برخی از نکات مهم
برای طراحی سایت بر مدار سلیقه مشتریان را مورد بررسی
قرار میدهیم.
توجه به معیارهای گوگل
شاید عجیب باشد ،اما یکی از راهکارهای طراحی سایت
بر مدار سلیقه مشتری توجه به گوگل است .گوگل همیشه
در تالش برای فراهمس��ازی بهترین نتایج برای کاربرانش
اس��ت .این امر طبقهبندی یا همان رتبه س��ئو سایتها را
تحت تاثیر قرار میدهد .هرچه یک سایت پیروی بیشتری
از معیارهای گوگل داش��ته باش��د ،رتبهاش در موتورهای
جستوجو ارتقا خواهد یافت.

نکاتی که مدنظر گوگل برای طراحی یک سایت مناسب
از س��وی برندهاس��ت ،ش��امل تولید محتوا به طور مداوم،
افزایش سرعت بارگذاری صفحات و همچنین تغییر الگوی
طراحی سایت به نمونههای به روز است .نکته جالب اینکه
تمام نکات فوق به طور مس��تقیم مدنظر مشتریان نیز قرار
دارد .بنابراین ش��ما ب��ا پیگیری چنی��ن معیارهایی امکان
تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان را نیز خواهید داشت.
نزدیک شدن به چشمانداز مشتریان
چش��مانداز مش��تریان همیش��ه با زاویه دید کارآفرینان
متفاوت اس��ت .درست به همین خاطر بسیاری از برندهای
بزرگ در عمل با شکستهای سنگین در زمینه ساماندهی
فعالیت برندش��ان مواجه میشوند .اگر شما تمایل به تغییر
وضعی��ت برندتان دارید ،بای��د در کوتاهترین زمان اقدام به
نزدیک کردن خودتان به چش��مانداز مش��تریان کنید .این
امر به ش��یوههای مختلفی ص��ورت میگیرد .یکی از نکات
ساده در این میان اس��تفاده از کمک مشتریان وفادار برند
اس��ت .ش��ما با چنین کاری در مدت زمانی کوتاه و بدون
دردس��ر امکان اطالع از خواس��تههای اصلی مش��تریان در
زمینه طراحی سایت را خواهید داشت.
طراحی سایت براساس سلیقه مشتریان بدون مراجعه به
آنها امر غیرممکنی به نظر میرس��د .شاید شما اطالعات و
دادههای زیادی در این راس��تا گردآوری کنید ،اما تا زمانی
که مس��تقیم با مش��تریانتان گفتوگو نکنید ،هیچ چیزی
تغییر نخواهد کرد.
سرعت بارگذاری باالی سایت و پاسخگویی به نظرات
س��رعت بارگذاری س��ایت معیار مهمی ب��رای تعامل با
مش��تریان محس��وب میش��ود .گاهی اوقات یک سایت به

دلیل قالب سنگین و محتوای غیراستاندارد زمان بارگذاری
بسیار س��نگینی دارد .این امر ش��اید در نگاه نخست ایراد
رایجی محس��وب شود ،اما از نقطه نظر حرفهای سایت شما
را با بدترین مشکالت ممکن رو به رو خواهد ساخت .هرچه
شیوه طراحی سایت از س��وی شما استانداردتر باشد ،شما
شانس باالتری برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهید
داشت.
نکته مهم دیگر در زمینه تعامل بهینه با مشتریان مربوط
به پاس��خگویی سریع به سواالت آنها در سایت رسمی برند
اس��ت .امروزه اغلب برندها به خوبی از اهمیت پاسخگویی
س��ریع به مشتریان در ش��بکههای اجتماعی آگاهی دارند.
نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از چنین امری
به منظور تعامل مناس��ب با مشتریان در سایت است .به هر
حال سایت و شبکههای اجتماعی کارکرد ارتباطی یکسانی
برای ش��ما دارند .بنابراین باید توجه ویژهای به آن نش��ان
دهید.
رابط کاربری ساده سایت
بس��یاری از سایتها در عمل پیچیده و دشوار از نقطه
نظر کاربری هس��تند .این امر ش��اید از نظر کارآفرینان
جل��وهای حرفهای به س��ایت ده��د ،ام��ا در عمل تمام
کاربران را ناامید میسازد .طراحی سایت به طور ساده و
جذاب مهمترین نکته برای جلب نظر کاربران محسوب
میشود .بنابراین شما باید سایتتان را به گونهای ساده
و همراه ب��ا رابطی جذاب طراحی نمایید .این امر تمایل
کاربران برای وقتگذرانی بیشتر در سایتتان را افزایش
میدهد.
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شرکتهای پیشرو در فراهمسازی امکان کار از خانه برای کارمندان
به قلم :جولیا مک کوی
کارشناس کسب و کار و موسس آژانس Content Hacker
ترجمه :علی آلعلی
وضعیت کس��ب و کارها نس��بت به شروع ویروس کرونا
بهبود قابل مالحظهای پیدا کرده اس��ت .االن دیگر خبری
از تعطیلی گس��ترده کسب و کارها نیست و بسیاری از آنها
با ش��رایط کنونی کنار آمدهاند .یکی از استراتژیهای مهم
برای انطباق کسب و کارها با شرایط کنونی کار از خانه بود.
این امر بس��یاری از کارمندان را در شرایط بحرانی کرونا در
کنار کسب و کارهایشان قرار داد.
اگرچه حاال وضعیت کرونا در بس��یاری از کشورها تحت
کنترل قرار دارد ،اما هنوز هم بس��یاری از برندها بازگشایی
رسمی کسب و کارش��ان را مدنظر قرار ندادهاند .دلیل این
ام��ر محدودیتهای مربوط ب��ه پروتکلهای بهداش��تی و
همچنی��ن تالش برای کاهش هزینههای ش��رکت با کار از
خانه کارمندان است.
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ش��رکتهای
بزرگ با اس��تراتژی کار از خانه برای کارمندانش��ان است.
این امر الگوی مناس��بی در اختیار س��ایر کس��ب و کارها
برای اس��تفاده از چنین الگویی قرار خواه��د داد .در ادامه
به بررس��ی برخی از برندهای بزرگ در این راس��تا خواهیم
پرداخت.
شاپیفای
پلتفرم مش��هور خردهفروش��ی آنالین از ماههای ابتدایی
ش��یوع کرونا اس��تراتژی مربوط ب��ه کار از خان��ه را برای

کارمندانش فراهم کرد .این امر با توجه به ش��یوع گسترده
کرونا در بس��یاری از کش��ورهای دنیا بهتری��ن گزینه بود.
وقتی یک برند مثل ش��اپیفای دارای کارمندان مختلفی در
سراس��ر دنیاست ،باید به فکر س�لامتی آنها هم باشد .این
امر با اس��تفاده از اس��تراتژی کار از خانه برای بخش قابل
مالحظهای از کارمندان به بهترین شکل ممکن دنبال شد.
اقدام اصلی ش��اپیفای ب��رای کار از خانه ب��ا کیفیت باال
طراحی ی��ک منبع دیجیتال برای دسترس��ی کارمندانش
به اطالع��ات موردنیازش��ان بود .این امر نق��ش مهمی در
تاثیرگذاری بر روی کیفی��ت کاری کارمندان این برند ایفا
کرد .اگر ش��ما در یک س��ال و نیم اخیر برنامهای مشخص
برای بهینهسازی کیفیت کاری کارمندانتان در شرایط کار
از خانه ندارید ،بهترین ایده الگوبرداری از شاپیفای خواهد
بود .شما با طراحی یک منبع دیجیتال امکان رفع بسیاری
از نیازه��ای کارمندانتان در ش��رایط دورکاری را خواهید
داشت.
توییتر
کارمن��دان توییتر از یک س��ال گذش��ته اج��ازه فعالیت
در قال��ب کار از خان��ه را دارن��د .این امر هم��راه با کمک
هزینههایی برای تهیه لوازم موردنیاز به منظور کار مناسب
در خان��ه اس��ت .اگرچه ای��ن برند در ط��ول ماههای اخیر
فعالیت حضوری کارمندانش را دوباره ش��روع کرده است،
اما این امر مربوط به تمام ظرفیت این برند نیست .بنابراین
هنوز هم بس��یاری از کارمندان توییتر در قالب کار از خانه
مشغول به فعالیت هستند.
پروژه توییتر برای کار از خانه کارمندانش در طول سالهای
اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است .نخستین بار این ایده پیش

از ش��یوع کرونا به ذهن مدیران این برند رسید .بر این اساس
کار از خانه به عنوان ش��یوهای برای ایجاد آزادی عمل بیشتر
برای کارمندان مورد توجه قرار گرفت.
مایکروسافت
مایکروس��افت پ��س از اینکه دفتر رس��میاش در ایاالت
متحده را کامال بازگش��ایی کرد ،از روند برنامه کار ترکیبی
رونمایی کرد .این برنامه برای کارمندان این برند به منظور
کار راحتتر در ش��رایط کرونایی طراحی شده است .بر این
اس��اس کارمندان در طول ماه امکان کار از خانه در برخی
از روزها را خواهند داش��ت .این ام��ر به آنها برای تجربهای
مناسب و لذتبخش از همکاری با مایکروسافت در شرایط
دورکاری کمک خواهد کرد.
یکی از نکات مهم برای اس��تفاده کارمندان مایکروسافت
از ش��رایط دورکاری مرب��وط به داش��تن حداقل تجهیزات
موردنیاز برای این امر است .این امر شامل محیطی ساکت،
رایانه مناس��ب و همچنین ابزارهای��ی مثل وبکم و هدفون
برای ارتباط آنالین با دیگر اعضای شرکت است.
آمازون
آم��ازون که در طول یک س��ال و نیم اخی��ر تقاضا برای
خدماتش به طور قابل مالحظهای افزایش پیدا کرده است،
ش��رایط کار از خانه را به طور قاب��ل مالحظهای برای تیم
پش��تیبانی از مش��تریان مدنظر قرار داده است .استراتژی
آم��ازون در این میان تالش برای ادامه فعالیت کارمندانش
به طور حضوری فقط در بخشهای ضروری اس��ت .این امر
دستکم تا زمان پایان بحران کرونا به طور کامل برای این
برند ادامه خواهد داشت.
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