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سرمقاله
ستاد تسهیل و
سیاستگذاریبانکی
علی نظافتیان

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها

بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن ،ارز و بورس در ماه گذشته گزارش داد

تصویر کالن اقتصاد
در پایان بهار

بازگشت  700هزار نفر به بازار کار در بهار امسال

اثر کرونا بر اشتغال کم شد

پرس��ش متداول در ش��بکه
بانکی کش��ور ،این است که در
صورت مغایرت مصوبات «ستاد
تس��هیل و رفع موان��ع تولید»
به ویژه مصوب��ات کارگروههای
اس��تانی آن ب��ا مصوب��ات و
دستورالعملهای بانک مرکزی،
تکلیف نظام بانکی چیس��ت و
آی��ا بانکها بایس��تی مصوبات
ستاد تس��هیل را اجرا کنند یا
به مصوبات بانک مرکزی پایبند
باشند؟ «س��تاد تسهیل و رفع
موان��ع تولی��د» در واقع مولود
«قان��ون الحاق موادی به قانون
رفع موان��ع تولی��د رقابتپذیر
و ارتق��ای نظام مالی کش��ور»
مصوب اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷
مجلس ش��ورای اسالمی است.
در این قانون ،هدف از تشکیل
ستاد تس��هیل چنین مشخص
شده اس��ت« :به منظور بررسی
و اتخاذ تصمیم درخصوص حل
و فص��ل مش��کالت واحدهای
تولی��دی ب��ه وی��ژه در م��وارد
مربوط به تکمی��ل و راهاندازی
طرحه��ای نیمه تم��ام ،تأمین
مالی ،تعیین تکلیف بدهیهای
معوق و همچنین رفع مشکالت
مرتبط با محیط زیست...
ادامه در همین صفحه

فرصت امروز :بانک مرکزی روز گذشته خالصهای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک در خردادماه
 ۱۴۰۰را منتش��ر کرد و از افزایش قیمت مس��کن ،ارز و بورس در ماه گذشته گزارش داد .طبق اعالم بانک مرکزی،
بررس��ی روند شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص
مذکور عمدتا متأثر از نوس��انات قیمتی گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است.
بررسی روند قیمتها به تفکیک گروههای اختصاصی کاال و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه...
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آیا دولت سیزدهم دالر را تکنرخی میکند؟

زمانی برای پایان ارز 4200
3

بوکار
مدیریت و کس 

افزایش ترافیک سایت با کمک شبکههای اجتماعی

2

بازاریابها همیش��ه به سایت رسمی برند به عنوان مهمترین منبع برای جلب نظر کاربران نگاه کردهاند.
وقتی یک برند س��ایت رسمی داشته باشد ،وجهه حرفهایاش به طور قابل مالحظهای حفظ میشود .نکته
جال��ب در ای��ن میان اهمیت روزافزون افزایش ترافیک س��ایت برای بازاریابها و کارآفرینان اس��ت .بدون
تردید یک سایت بدون ترافیک هیچ مزیتی برای کارآفرینان ندارد .درست به همین خاطر افزایش ترافیک
سایت با استفاده از شیوههای مختلف در طول سالهای اخیر در دستور کار تمام برندها قرار گرفته است.
یکی از تکنیکهای جذاب برای افزایش ترافیک س��ایت ،اس��تفاده از ش��بکههای اجتماعی است .امروزه
کاربران در صورت مشاهده فعالیت مناسب یک برند در شبکههای اجتماعی تمایل باالتری برای مراجعه به
سایت آن دارند .این امر در کنار امکان تبلیغ برای سایت برند و دعوت از کاربران برای مراجعه به آن از...
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ستاد تسهیل و سیاستگذاری بانکی
ادامه از همین صفحه
...مناب��ع طبیع��ی و معادن و رفع موان��ع صادراتی ،به
دولت اجازه داده میشود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل
و رف��ع موانع تولید» به ریاس��ت وزی��ر صنعت ،معدن و
تج��ارت اق��دام کن��د .وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ این قانون،
آییننامه اجرایی الزم را با مشورت «شورای گفتوگوی
دول��ت و بخش خصوصی» در چارچوب اختیارات قانونی
تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبص��ره -در راس��تای وظایف س��تاد در هر اس��تان،
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و
تحت نظارت و س��ازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید» انجام وظیفه میکند .ستاد و کارگروههای مذکور
و دبیرخانهه��ای موردنیاز آنه��ا ،باید از امکانات و نیروی
انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذیربط
اس��تفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیالت جدیدی ایجاد
نکنند».
توج��ه کنید که قانونگذار برای تحقق حل مش��کالت
واحده��ای تولی��دی از عبارت «حل و فصل» اس��تفاده
کرده اس��ت .از این عب��ارت میتوان اس��تنباط کرد که
ح��ل مش��کالت واحدهای تولی��دی از طری��ق تفاهم با
دستگاههای اجرایی ذیربط به جای استفاده از روشهای
قهری قانونی بس��یار موثرتر خواهد بود .ستاد تسهیل که
اعض��ای آن متش��کل از وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت
(رئیس س��تاد) ،رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه ،وزیر
اقتصاد ،وزیر کار ،وزیر کش��ور ،رئیس کل بانک مرکزی،
رئی��س ات��اق بازرگانی ،رئیس س��ازمان حفاظت محیط
زیست ،وزیر نفت ،وزیر جهاد کشاورزی ،وزیر نیرو ،وزیر
بهداشت ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،رئیس سازمان
ملی اس��تاندارد ،رئیس اتاق تعاون ،رئیس اتاق اصناف و
نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی هستند ،وظیفه
حل و فصل مشکالت واحدهای تولیدی را برعهده دارد.
از جمل��ه مهمترین نیازهای واحده��ای تولیدی ،نیاز به
تامین مالی برای توس��عه و همینطور سرمایه در گردش
است .نمیتوان انکار کرد که بدهی واحدهای تولیدی به
شبکه بانکی کشور نیز یکی از مشکالت دائمی واحدهای
تولیدی اس��ت .این مشکل البته مشکل شبکه بانکی نیز
هس��ت ،زیرا انباش��ت مطالبات معوق در سیستم بانکی
هم��واره معضلی اساس��ی برای بانکها ب��وده که آنها را
با بحرانه��ای موالی مواجه س��اخته و موج��ب ناتوانی
بانکها در پرداخت سود علیالحساب سپردههای بانکی
به سپردهگذاران و کاهش ش��دید سطح تسهیالتدهی
خواهد شد.
بنابرای��ن س��والی که مطرح میش��ود ،این اس��ت که
س��تاد تس��هیل و کارگروههای اس��تانی آن قانونا دارای
چ��ه اختیارات��ی در زمینه حل و فصل مش��کالت بانکی
واحدهای تولیدی از طریق سیاستگذاری در امور بانکی
هس��تند؟ به عنوان مثال ،آیا ستاد تس��هیل میتواند به

جای بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار در مورد نحوه
وصول مطالبات بانکی از واحدهای تولیدی و یا در مورد
نح��وه صدور اجرایی��ه و تعقیب عملی��ات اجرایی بدهی
بانکی واحدهای تولیدی رأس��ا سیاس��تگذاری نماید و
مصوبات خود را مستقیما یا توسط مقامات استانداری و
یا سایر مقامات اجرایی به شبکه بانکی کشور ابالغ کند،
یا برعکس ،این قبیل مصوبات که در واقع سیاستگذاری
در امور بانکی اس��ت ،بایستی به بانک مرکزی ابالغ شود
تا بانک مرکزی به عنوان سیاس��تگذار بانکی ،آنها را در
چارچوب ضوابط بانکی کش��ور به بانکها ابالغ رس��می
نمای��د؟ از س��وی دیگر ،در ص��ورت تع��ارض مصوبات
کارگروههای اس��تانی س��تاد تس��هیل با مصوبات بانک
مرکزی ،تکلیف شبکه بانکی چیست؟
در پاسخ به این سوال ،عملکردهای متفاوتی دیده شده
که گالیههایی را در مورد تداخل مس��ئولیتها و وظایف
قانونی ستاد تسهیل و کارگروههای استانی آن با وظایف
و حقوق قانونی بانکها به همراه داش��ته اس��ت که البته
ای��ن گالیهها چندان هم غیرمنطقی و بیدلیل نیس��ت.
براب��ر قوانین فعلی ،بانکها و موسس��ات اعتباری اعم از
بانکه��ای خصوصی و دولتی تحت نظارت بانک مرکزی
قرار دارند و کلیه مقررات مربوط به سیاس��تهای بانکی
از طری��ق بانک مرکزی به ش��بکه بانکی ابالغ میش��ود.
بانکها در چارچوب مقررات قانون پولی و بانکی کش��ور
قانونا مل��زم به اجرای مصوبات بانک مرکزی هس��تند و
تخل��ف از اینگون��ه مصوبات به عن��وان تخلف از مقررات
و مصوب��ات بان��ک مرکزی قاب��ل پیگرد اس��ت .بنابراین
هی��چ بانک دولتی و خصوصی تمایل ی��ا انگیزهای برای
اس��تنکاف از اجرای مصوبات قانونی «س��تاد تس��هیل و
رفع موانع تولید» و کارگروههای اس��تانی آن ندارد .باید
پذیرفت که در صورت مغایرت مصوبات س��تاد تس��هیل
به وی��ژه مصوب��ات کارگروههای اس��تانی آن ،بانکها با
وضعیت��ی مواج��ه خواهند ش��د که یا بایس��تی مجری
مصوبات س��تاد تس��هیل باش��ند و یا بنا به رویه معمول
خود مصوبات بانک مرکزی را اجرا نمایند .به طور مثال،
اگر ستاد تس��هیل و یا کارگروههای استانی آن در مورد
استمهال تسهیالت واحدهای تولیدی ،مصوباتی خاص را
تصویب کند که مغایر با دستورالعمل امهال باشد ،وظیفه
شبکه بانکی کشور چیست؟
ابتدا باید به این نکته توجه داش��ت که همه بانکهای
دولت��ی و خصوص��ی صرفا تح��ت نظ��ارت قانونی بانک
مرک��زی هس��تند و از نظر حقوق��ی نیز ح��دود و ثغور
صالحیتهای قانونی ستاد تسهیل کامال روشن و شفاف
اس��ت .هدف قانونگذار از تاس��یس «ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید» تماما در قوانین و مقررات ذیربط مشخص
ش��ده و قطعا ایجاد ی��ک نهاد موازی با ش��ورای پول و
اعتبار برای سیاس��تگذاری در امور بانکی توس��ط ستاد
تسهیل نبوده اس��ت .بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص
حل و فصل مش��کالت واحدهای تولی��دی ،بدیهیترین

مسئولیت قانونی ستاد تس��هیل است .همچنین فرآیند
حل و فصل مشکالت بانکی واحدهای تولیدی نیز راهکار
قانونی خاص خود را دارد .در ماده  ۶۲قانون مورد اشاره
آمده است« :بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای
حمایتی موظفند با تس��هیالت یا موارد امهال مصوب در
کارگروه تس��هیل ،حداکثر ظ��رف مدت یک ماه موافقت
کنند یا دالیل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط
به هیأت موض��وع تبصره این ماده تس��لیم نمایند ».در
تبصره همین قانون ،فرآیند بانکی اتخاذ تصمیم در مورد
مصوبات بانکی س��تاد تس��هیل و کارگروههای اس��تانی
آن نیز مش��خص شده اس��ت« :رئیس کل بانک مرکزی
موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی
و اقتص��ادی در هر اس��تان از میان افرادی که اس��تاندار
پیش��نهاد میکند ،تشکیل دهد .کس��انی که مورد تأیید
رئیس کل بان��ک مرکزی قرار میگیرن��د و با حکم وی
ب��ه عضویت هیأتهای موضوع این تبصره درمیآیند ،به
عنوان نماینده رئیس کل محس��وب میشوند .این هیأت
موظف است دالیل و مستندات بانکها برای استنکاف از
پرداخت تس��هیالت موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی
و درب��اره آن اظهارنظر کند .درصورت��ی که دالیل بانک
ب��رای اس��تنکاف از پرداخت تس��هیالت موردنظر ،مورد
تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد ،بانک موظف
اس��ت تس��هیالت موردنظر را به متقاضی پرداخت کند.
عدم تمکین بانک ،تخلف از دس��تور بانک مرکزی تلقی
ش��ده و موضوع به هیأت انتظامی بان��ک مرکزی ارجاع
خواهد ش��د .رئیس کل بانک مرکزی میتواند هر یک از
اعضای هیأت مذکور را عزل نماید».
پی��ام این قان��ون ،آن اس��ت که در ص��ورت اختالف
نظر بین س��تاد تس��هیل و یا کارگروههای استانی آن با
بانکهای عامل ،مرجع نهای��ی اتخاذ تصمیم در اینگونه
موارد صرفا بانک مرکزی اس��ت .در حال حاضر« ،س��تاد
تس��هیل و رفع موانع تولید» برای فعالیتش دارای س��ه
مستند اصلی است:
اول؛ «قان��ون الحاق م��وادی به قانون رف��ع موانع تولید
رقابتپذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور» مص��وب تیرماه
 ۱۳۹۷مجلس شورای اسالمی .گفتنی است شورای نگهبان
در زمان بررس��ی بر مصوبه مجلس بدین شرح ایراد گرفته
است« :اطالق شرکت بخشهای غیردولتی نسبت به اتخاذ
تصمیمات اجرایی مذکور در ماده  ،61مغایر اصل  60قانون
اساس��ی ش��ناخته ش��د .همچنین اطالق واگذاری تعیین
وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آییننامه ،مغایر اصل
 85قانون اساسی است .به عالوه در تبصره این ماده از آنجا
که نحوه تعیین و تعداد اعضا و وظایف و اختیارات ستاد ملی
مشخص نشده است ابهام دارد ،پس از رفع ابهام اظهارنظر
خواهد شد».
دوم؛ آییننامه اجرای��ی «قانون الحاق موادی به قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور»
مصوب بهم��ن ماه  ۱۳۹۸هیأت دول��ت .در ماده  ۳این

آییننامه ،وظایف و اختیارات س��تاد تسهیل بدین شرح
تعیین شده است:
«-1ارائه پیش��نهاد اصالح قوانین ،مقررات و ضوابط و
رویههای مرتبط با تولید و خدمات در زمینههای تسهیل
امور س��رمایهگذاری ،ص��ادرات ،واردات ،ام��ور گمرکی،
بانکی ،مالیاتی ،بیمهای ،محیط زیس��تی ،منابع طبیعی
و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصالح.
-2بررس��ی و اتخ��اذ تصمیم درخص��وص حلو فصل
مشکالت واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقای
تولید و اشتغال.
-3هماهنگی ،تدوین و پیش��نهاد برنامه ساالنه تأمین
مناب��ع مال��ی به منظ��ور تکمیل طرحه��ای نیمهتمام و
س��رمایه موردنی��از واحدهای تولیدی (س��رمایه ثابت و
سرمایه در گردش) برای ارائه به مراجع ذیربط.
-4بررسی پیشنهادات ارائهشده از سوی واحدهای تولیدی
جهت احیا و اس��تمرار تولید و اش��تغال از جمله واحدهای
در اختی��ار اداره تصفیه امور ورشکس��تگی ق��وه قضائیه و
تملکشده توسط بانکها و سایر دستگاههای اجرایی.
-5تعامل با دس��تگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم
از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای
تولیدی».
گرچ��ه از نظر حقوق��ی ،ایرادات��ی ب��ر آییننامه وارد
است ،اما مش��اهده میش��ود که حتی در این آییننامه
نیز «سیاس��تگذاری در امور بانکی» به عنوان صالحیت
قانونی برای «ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید» تعیین
نشده است.
سوم؛ دستورالعمل تبصره ذیل ماده « ۶۲قانون الحاق
موادی ب��ه قانون رفع موانع تولی��د رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور» مصوب اس��فندماه  ۱۳۹۸کمیسیون
اعتباری بانک مرکزی.
با کمی دقت و تأمل در مس��تندات قانونی اشاره شده
میت��وان دریافت که هدف قانونگ��ذار از تصویب «قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور»
و در پ��ی آن ،تصویب «قانون الحاق موادی به قانون رفع
موان��ع تولید رقابتپذیر» ،برداش��تن موان��ع تولید بوده
اس��ت تا بخش تولید دچار وقفه و رکود نشود .برداشتن
موان��ع تولی��د ،ناظ��ر به مش��کالت واحد ی��ا واحدهای
تولیدی خاصی است که وضعیت این واحدهای تولیدی
مش��کلدار در کارگروههای اس��تانی ی��ا در صورت لزوم
در س��تاد تس��هیل برابر با مقررات مورد اشاره بررسی و
منتهی به تصمیماتی درخصوص واحد تولیدی مشکلدار
میشود.
اما اگر س��تاد تس��هیل و یا کارگروههای اس��تانی آن،
پیش��نهاد خاصی در ارتب��اط با نحوه تعام��ل بانکها با
واحدهای تولیدی بده��کار و صدور اجراییه برای وصول
مطالبات معوق داش��ته باش��د ،در این ص��ورت باید این
قبیل پیش��نهادات پس از تصویب نهایی ستاد تسهیل به
بانک مرکزی ابالغ شود تا بانک مرکزی با طی تشریفات

بانکی مربوط ،فرآیندهای بانکی مصوبات س��تاد تسهیل
را تعیین و به ش��بکه بانکی کشور ابالغ رسمی کند .این
ش��یوه ابالغ مصوبات ستاد تسهیل از نظر اجرایی ،شبکه
بانکی را از سردرگمی ناشی از تعارض بین مصوبات ستاد
تسهیل و مصوبات بانک مرکزی رهایی میبخشد .از نظر
موازین قانونی نیز ویژگی این فرآیند آن است که با ابالغ
مصوبات ستاد تسهیل توس��ط بانک مرکزی ،در صورت
تخل��ف بانکها و موسس��ات اعتباری از مصوبات س��تاد
تس��هیل که توس��ط بانک مرکزی به بانکها ابالغ شده
اس��ت ،تخلف بانکی محسوب شده و مانند سایر تخلفات
بانکی عالوه بر س��ایر مراج��ع نظارتی در هیأت انتظامی
بانک مرکزی نیز قابل پیگرد خواهد بود.
ه��دف مش��ترک بانکها خواه بانکه��ای خصوصی و
خ��واه بانکهای دولتی ،حل مش��کالت بانکی واحدهای
تولیدی اس��ت .نحوه حل و فصل مشکالت بانکی بخش
تولی��د نیز در قوانین و مقررات به نحوی روش��ن تعیین
شده است ،اما اگر ستاد تسهیل و یا کارگروههای استانی
آن ،تصمیمات��ی بگیرند که به نوعی سیاس��تگذاری در
امور بانکی باش��د ،فرضا اقدامات قانونی و عملیات ثبتی
بانکها برای وص��ول مطالبات معوق را برخالف مقررات
ثبتی و اصل الزماالجرا بودن اس��ناد رس��می ،موکول به
موافقت س��تاد نماید و ی��ا آنکه به جای ش��بکه بانکی،
تخصی��ص و پرداخ��ت تس��هیالت بانکی ب��ه واحدهای
تولیدی را به صورت تس��هیالت تکلیفی عهدهدار ش��ود،
اینگون��ه تصمیمات نیازمند طی فرآیند قانونی و تصویب
ش��ورای پول و اعتبار و ابالغ مصوبات آن توس��ط بانک
مرکزی به شبکه بانکی کشور است ،زیرا سیاستگذاری
و نظارت بر بانکها و موسس��ات اعتب��اری قانونا برعهده
بانک مرکزی است.
الزم به گفتن اس��ت ک��ه گرچه پرداخت تس��هیالت،
وظیف��ه قانونی و همچنی��ن کارکرد تج��اری و انتفاعی
بانکهاس��ت ،ام��ا در عین ح��ال باید توجه داش��ت که
وصول مطالبات معوق نیز گناه نابخشودنی شبکه بانکی
کش��ور نیست ،بلکه تسهیالت پرداختی باید وصول شود
تا امکان پرداخت تس��هیالت بعدی فراهم آید و بانکها
بتوانند سود س��پردهگذاران را پرداخت کنند .برای حل
مش��کالت بخش تولید از جمله مش��کالت بانکی باید به
صورت دقی��ق و کارشناس��ی و با بررس��ی همه جوانب
موضوع تصمیم گرفت و به جای حل مش��کل واحدهای
تولیدی مشکلدار ،مش��کالت دیگری برای بخش تولید
ایجاد نکرد و بر حجم مطالبات معوق بانکهای دولتی و
خصوصی نیفزود .اولین نتیجه منفی چنین رویهای همانا
افزایش مطالبات معوق و ناتوانی ش��بکه بانکی کشور از
پرداخت تسهیالت به بخش تولید و اقشار نیازمند جامعه
خواهد بود .تس��هیل و رفع موانع تولید ،نیازمند اشتراک
مس��اعی و همدلی و همفکری همه دستگاههای اجرایی
ذیرب��ط و بانکها و اق��دام آنان در چارچ��وب موازین
قانونی است.
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گزارش «اکونومیست» از رویکرد آمریکا به چین

دکترین چینی بایدن

هفتهنامه «اکونومیست» در سرمقاله این هفته خود به رویکرد
آمریک��ا به چین در دوره ریاست جمه��وری جو بایدن پرداخته
و نق��اط قوت و ضعف دکترین چین��ی او را بررسی کرده است.
به نوشت��ه «اکونومیست» ،خوشبینها ب��رای مدتهای زیادی
امی��دوار بودند که استقبال اقتصاد جهانی از چین ،این کش��ور
را ب��ه ذینفعی مسئول در صحن��ه جهان بدل کرده و اصالحات
سیاس��ی در ساختار این کش��ور ایجاد کند .تفک��ری که دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور پیش��ین آمریکا به شدت آن را مورد انتقاد
ق��رار میداد ،ولی حاال جو بایدن هم��ان حرفهای ترامپ را به
دکترینی تبدیل کرده است ک��ه آمریکا را در نقطه مقابل چین
ق��رار میدهد؛ کشمکش��ی میان دو سیست��م سیاسی رقیب که
ب��ه گفته او میتواند تنها یک برنده داشت��ه باشد .در طول پنج
دهه از زمانی که ریچارد نیکسون به چین رفت ،ترامپ و بایدن
چشمگیرترین شکاف را در تاریخ سیاست خارجی آمریکا ایجاد
کردهاند.
بای��دن و تیمش دکترین خود را بر این ب��اور قرار دادهاند که
چین بیشتر عالقهمند به سلطه است تا اینکه تمایل به همزیستی
داشت��ه باشد .وظیف��ه آمریکا کم ک��ردن بلندپروازیهای چین
اس��ت .آمریکا در حوزههایی نظیر شرایط آب و هوایی که عالقه
مشترک میانشان وجود دارد با چین همکاری خواهد کرد ،ولی
با جاهطلبیهای چین در حوزههای دیگر مقابله خواهد کرد که
به معنای افزایش قدرت در خانه و همکاری خارجی با متحدانی
است ک��ه میتوانند قدرت اقتص��ادی ،تکنولوژیک ،دیپلماتیک،
نظامی و اخالقی آن را تکمیل کنند.
بیش��تر موارد دکترین بایدن منطقی است .خوشبینیها برای
تعام��ل در زیر واقعیتهای قدرت چین خرد شده است .رهبری
شیجین پینگ ،این کش��ور دریای جن��وب چین را به پادگانی
تبدیل کرده ،حاکمیت حزب کمونیست را به هنگکنگ تحمیل
کرده ،تایوان را تهدید کرده ،با هند درگیر شده و سعی در حذف
ارزشهای غربی در نهادهای بینالمللی داشته است .کشورهای
بسیاری از دیپلماسی «جنگجوی گرگی» چین نگران هستند.
ام��ا جزییات دکتری��ن بایدن نیز نک��ات نگرانکننده بسیاری
دارد ،از جمل��ه اینکه بعی��د به نظر میرسد ک��ه کارایی داشته
باشن��د .یکی از مش��کالت ای��ن است که بای��دن از تهدید دفاع
میکند؛ به این علت ک��ه سیاست در واشنگتن شکست خورده
اس��ت ،به نظر میرسد او احساس میکند برای کمک به احیای
حس ملی ب��ه روح پرل هاربر نیاز دارد و این یک محاسبه غلط
است.
جمهوریخواهان هر موردی را بتوانند به عنوان ضعف از چین
نشان دهند به شدت مورد حمله قرار میدهند؛ گرچه هر بار که
میگوین��د انتخابات دزدیده شده دقیقا همان کار مبلغان چینی
را انج��ام میدهند .با این حال بعید اس��ت جمهوریخواهان از
دست��ور کار داخلی بایدن صرفا به این خاطر که واژه چین روی
جلد آن مهر شده است ،حمایت کنند.
از آن بدت��ر ،هرچ��ه بایدن ب��رای جلب آمریکاییه��ا از الفاظ
تند استف��اده کند ،کار خود را برای جلب متحدان و قدرتهای
نوظه��ور جدی��د چون هن��د و اندون��زی سختت��ر میکند و با
چارچوببن��دی این رابطه چون تقابل��ی صفر و صدی ،به جای
جستوجوی همزیستی میان دو کش��ور ،آن را چون کشمکشی
بیپایان میان دموکراسی و خودکامگی نشان میدهد .متاسفانه
در ای��ن مورد ارزیاب��ی او از نفوذ آمریکا بی��ش از اندازه است و
ض��رری را ک��ه متحدان بالقوه آمریکا با پش��ت ک��ردن به چین
متحم��ل میشوند ،دستکم میگی��رد .اینجا هم جزییات طرح
بای��دن مش��کلساز است و به جای قرار گرفت��ن بر نقاط قدرت
آمریکا به عنوان قهرمان قوانین بینالمللی ،از تهدید چین برای
پیشبرد برنامههای داخلی خود استفاده میکند.
دکتری��ن بایدن سرش��ار از سیاستهای صنعت��ی ،دخالتها،
برنامهریزیه��ا و کنترله��ای دولت��ی اس��ت و ب��ه ط��ور
ناراحتکنن��دهای شبیه هم��ان جداسازیای اس��ت که توسط
چین دنب��ال میشود .برای اینکه نگاهی به محتویات آن داشته
باشی��د ،به گزارش دولت درب��اره چهار زنجیره تامین حیاتی که
در ماه گذشته منتش��ر شد ،نگاهی بیندازید .این گزارش نه تنها
ی��ک مورد امنیت ملی برای دخال��ت دولت در این صنایع ایجاد
میکند ،بلک��ه نمایندگی اتحادیه ،عدال��ت اجتماعی و بسیاری
موارد دیگر را نیز دربر میگیرد .این گزارش نش��ان میدهد که
بای��دن برای اطمینان از حفظ اشتغال و تولید در داخل مرزهای
آمریکا ،یارانهها و قوانینی پیشنهاد خواهد داد.
مش��کل اساسی دکترین حمایتگرای��ی در مقابل چین است.
این سیاس��ت مقامات فعلی را به رقبا ترجیح میدهد و به جای
تقوی��ت اقتص��اد احتماال آن را تضعیف خواهد ک��رد .این برنامه
بیش��تر به عنوان راهی برای نشان دادن برتری آمریکا در مقابل
چین محبوبیت دارد .با این حال ،تا اندازهای جنب و جوش دارد
ک��ه به رقابت میان شرکتهای خصوصی چون اسپیس ایکس و
بلو اوریجین اجازه درخشش میدهد .مشکل سوم این است که
دکتری��ن بایدن سبب میشود متح��دان آمریکا حتی محتاطتر
شون��د .اگر ه��دف از قطع ارتباط با چین ایجاد مش��اغل صنفی
در آمریکاس��ت ،متحدان از خود میپرسند برای آنها چه خواهد
داشت .طرح بایدن ی��ک فرصت از دست رفته است .اگر آمریکا
بخواه��د چین را از بازسازی نظم جهانی بازدارد ،باید از نوعی از
جهانی شدن دفاع کند که همیش��ه ب��ه آن خدمت کرده است.
در مرک��ز چنین رویکردی تجارت و سیستم چندجانبهای وجود
دارد ک��ه تجس��م این اعتقاد اس��ت که باز ب��ودن و جریان آزاد
اطالعات سبب ایجاد برتری در نوآوری خواهد شد.
اگ��ر آمریکا واقعا میخواهد در ق��اره آسیا با چین رقابت کند،
بای��د به معامله تج��اری آسیا -پاسیفیک بپیون��دد که در سال
 ۲۰۱۷می�لادی از آن خارج ش��د .در حال حاضر بعید است که
ای��ن اتفاق بیفتد ،ول��ی میتواند در ح��وزه آب و هوا و تجارت
دیجیت��ال توافقهای جدیدی انجام ش��ود .آمریکا باید از پول و
نف��وذ خود ب��رای حمایت از ایدههایی که نظ��م غربی را تقویت
میکنند؛ نظیر برنامههای واکسیناسیون ،امنیت سایبری و طرح
زیرساخت��ی برای رقابت با طرح ابتک��اری کمربند و جاده چین
استفاده کند.

اثر کرونا بر اشتغال کم شد

فرصت امروز :نزدیک به دو س��ال است که اشتغال با ویروس کووید-19
دس��ت و پنجه نرم میکند و بحران کرونا باعث کوچکتر ش��دن بازار کار
ایران و مرگ چند میلیون شغل شده است .با این حال ،آخرین گزارشها
نشان میدهد که نیمی از شاغالنی که در جریان بحران کرونا از کار بیکار
شده بودند در چند ماه گذشته به بازار اشتغال برگشتهاند .آنطور که مرکز
آم��ار ایران گزارش داده اس��ت ،در بهار  1400حدود ی��ک درصد از نرخ
بیکاری کم شده و  ٤٩٩هزار نفر به جمعیت فعال افزوده شده است.
هرچند گزارش تازه مرکز آمار از ش��اخصهای ب��ازار کار در فصل بهار
امس��ال نشان میدهد هنوز تا رسیدن به وضعیت قبل از کرونا فاصله زیاد
اس��ت ،اما آثار منف��ی و مخرب کرونا بر ب��ازار کار در حال فروکش کردن
است .کما اینکه در بهار امسال جمعیت  15ساله و بیشتر با افزایش 614
هزار و  933نفری نس��بت به بهار سال گذشته به  62میلیون و  797هزار
و  640نفر رسید .این جمعیت در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان سال
گذش��ته نیز از رشد  184هزار و  788نفری حکایت دارد ،بهطوری که در
زمستان پارسال جمعیت  15ساله و بیشتر  62میلیون و  612هزار و 852
نفر بود .تقویت نیم میلیونی نرخ مشارکت اقتصادی ،بازگشت بیش از 713
هزار نفر به بازار اشتغال ،افزایش شاغالن بخش صنعت و خدمات ،کاهش
یک درصدی نرخ بیکاری و کاهش  213هزار نفری بیکاران از دیگر نکات
گزارش مرکز آمار ایران است.
تحوالت کار و بیکاری در فصل بهار 1400
در فصل بهار امسال به میزان  ٤١,٤درصد جمعیت  ١٥ساله و بیشتر از
نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد که این نرخ نسبت
به فصل مشابه سال قبل یعنی بهار  1399حدود  0.4درصد افزایش یافته
است .در واقع در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ،بیش از  ٤٩٩هزار نفر به
جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است .این میزان
در فاصله بهار  ١٣٩٨نسبت به بهار  ١٣٩٩کاهشی نزدیک به  2میلیون نفر
داشته است .با وجود این ،جمعیت فعال  ٢٥میلیون و  ٩٦٧هزار نفری در
بهار امسال همچنان نسبت به جمعیت فعال  ٢٧میلیون و  ٤٦٠هزار نفری
بهار  ١٣٩٨از فاصله قابل توجهی برخوردار است.
بدین ترتیب ،در حالی که در بهار س��ال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی

41درصد بود ،این رقم در زمستان گذشته به  40.9درصد کاهش یافت ،اما
در فصل بهار امسال مجددا با رسیدن به  41.4درصد از نرخ مشارکت بهار
سال گذشته نیز فراتر رفت .بر این اساس ،در بهار سال گذشته  25میلیون
و  467هزار و  983نفر در بازار کار کش��ور مش��ارکت داشتند که این رقم
در زمس��تان پارسال به  25میلیون و  612هزار و  763نفر رسید و سپس
در بهار امسال جمعیت مشارکتکننده در بازار کار به  25میلیون و 967
هزار و  498نفر افزایش یافت .در یک کالم ،این جمعیت در مقایسه با بهار
سال گذشته حدود  499هزار و  515نفر و نسبت به زمستان سال گذشته
حدود  354هزار و  735نفر افزایش پیدا کرده است.
از س��وی دیگر ،جمعیت شاغالن  ١٥ساله و بیشتر در فصل بهار امسال
٢٣میلیون و  ٦٧٦هزار نفر بوده که نس��بت به بهار س��ال قبل  ٧١٣هزار
نفر افزایش داشته است .براس��اس آمارهای مرکز آمار ،نسبت اشتغال که
در بهار و زمستان سال گذشته روی عدد  36.9درصد ثابت مانده بود ،در
بهار امسال با رشد  8دهم درصدی به  37.7درصد رسید .از نظر جمعیت
شاغل نیز شاهد رشد  713هزار و  247نفری در بهار امسال نسبت به فصل
مشابه سال قبل و رشد  540هزار و  981نفری در مقایسه با زمستان سال
گذشته هستیم .در بهار سال گذشته جمعیت شاغل کشور  22میلیون و
 962هزار و  647نفر بود که در زمس��تان این سال به  23میلیون و 134
هزار و  913نفر و س��پس در بهار امسال به  23میلیون و  675و  894نفر
افزایش یافته اس��ت .به این ترتیب ،در حالی که تعداد ش��اغالن کشور در
فاصله بهار  98تا بهار  99بالغ بر یک میلیون و  499هزار نفرکاهش یافته
بود ،با بازگش��ت بیش از  713هزار نفر به بازار اشتغال ،نزدیک به نیمی از
افرادی که در نخستین سال شیوع کرونا شغل خود را از دست داده بودند،
دوباره شاغل شدهاند.
جغرافیای استانی بیکاری در فصل بهار
بررس��ی سهم اش��تغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد در
بهار امس��ال بخش خدمات با  ٤٨,٨درصد بیش��ترین میزان اشتغال را به
خود اختصاص داده اس��ت .همچنین بخشهای صنعت با  ٣٣,٢درصد و
کش��اورزی با  17.9درصد در مراتب بعدی ق��رار دارند .در مجموع ،تعداد
ش��اغالن در س��ه بخش اقتصادی اصلی در فصل بهار  1400نشاندهنده
رشد شاغالن در بخشهای صنعت و خدمات و کاهش در بخش کشاورزی

است .بهطوری که شاغالن بخش صنعت از  7میلیون و  290هزار نفر بهار
پارسال به  7میلیون و  872هزار نفر در بهار امسال رسیده است .در بخش
خدمات نیز این تعداد از  11میلیون و و  404هزار نفر در بهار  99به 11
میلیون و  552هزار نفر افزایش یافته است ،اما شاغالن بخش کشاورزی از
 4میلیون و  264هزار نفر به  4میلیون و  249هزار نفر کاهش پیدا کرده
اس��ت .بررس��ی نرخ بیکاری افراد  ١٥ساله و بیشتر نشان میدهد که ٨,٨
درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .تغییرات نرخ بیکاری
بیانگر آن است که این شاخص نسبت به بهار پارسال ،یک درصد و نسبت
به زمستان پارسال  9دهم درصد کاهش یافته است .مقایسه جمعیت بیکار
کشور در بهار امسال به بهار سال گذشته نشاندهنده کاهش  213هزار و
 732نفری بیکاران است که این اختالف در بهار امسال نسبت به زمستان
سال گذش��ته به  186هزار و  246نفر میرس��د .در نخستین فصل سال
 1399جمعیت بیکاران کشور  2میلیون و  505هزار و  336نفر بود که این
تعداد در زمستان سال گذشته به 2میلیون و  477هزار و  850نفر و سپس
در بهار امسال به 2میلیون و  291هزار و  604نفر کاهش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤س��اله نیز نشان میدهد که  ٢٢,١درصد
از فعاالن این گروه سنی در بهار امسال بیکار بودهاند .تغییرات فصلی نرخ
بیکاری این افراد نشان میدهد ،این نرخ نسبت به فصل بهار سال گذشته
 2.4درصد کاهش یافته اس��ت .همچنین تعداد بیکاران در این رده سنی
در مقایس��ه با بهار سال گذش��ته  31هزار و  976نفر و نسبت به زمستان
س��ال گذشته  22هزار و  124نفر کاهش را نش��ان میدهد .نرخ بیکاری
گروه س��نی  ١٨تا  ٣٥ساله هم نشان میدهد در بهار امسال  ١٥,٦درصد
از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند .تغییرات فصلی نرخ بیکاری
این گروه س��نی نیز نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار  ١٣٩٩به اندازه
 1.1درصد کاهش یافته است.
در مجموع ،طبق آخرین دادههای مرکز آمار ،نرخ بیکاری در بهار امسال
در  ۲۰اس��تان تک رقمی بود ،در حالی که این میزان در بهار پارسال بالغ
بر  16استان بود .کمترین نرخ بیکاری در بهار امسال به استانهای همدان
( 5.6درص��د) و تهران ( 6.3درصد) و همچنین بیش��ترین نرخ بیکاری به
اس��تانهای هرمزگان ( 16.6درصد) و کرمانشاه ( 14.7درصد) اختصاص
داشت.

در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد

سرکوب قیمتی در بازار برق

فرصت امروز :در چند هفته گذشته هیچ بخش و صنعتی نبوده که از
قطعی برق در امان مانده باشد و خاموشیهای پیاپی و طوالنی ،اقتصاد
ایران را دومینووار تحت تاثیر قرار داده اس��ت .خاموش��ی در حالی رخ
میدهد که امس��ال ،س��ال مانعزدایی برای تولید نامگذاری شده ،اما با
روندی که در بدنه اجرایی دولت دیده میش��ود ،عمدتا مانعزایی شده
و قطعی برق به مانع جدی و عمده برای تولید تبدیل ش��ده است .این
مهم روز گذش��ته در آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی بررس��ی شد و اعالم ش��د هر ساعت خاموشی باعث خسارت
 150میلیون تومانی به صنایع شده است.
در ابتدای این جلسه ،محمد عیدیان ،قائممقام دبیر شورای گفتوگوی
اس��تان تهران با اش��اره به آمارهای رس��می تامین و توزیع برق گفت:
اس��تان تهران با حدود  7میلیون مش��ترک یعنی  20درصد مشترکان
کل کشور با رش��د  1.9درصدی مصرف در سال جاری نسبت به سال
 1399مواجه شدهاست؛ به طوری که در شرایط پیک ،میزان مصرف به
 8800مگاوات رسیده و در مقابل وزارت نیرو  7253مگاوات در اختیار
شبکه توزیع قرار داده و این به معنای  1540مگاوات کسری برق است.
او ادامه داد :اگرچه مقرر بود برای جلوگیری از قطعیگسترده ،مصرف
برق در دستگاههای اجرایی مدیریت شود ،اما امروز متاسفانه قطعی برق
در بنگاههای اقتصادی از مرز  20درصد گذشته و این مسئله باید مورد
چارهاندیشی قرار گیرد ،چراکه ادامه این وضعیت ،تنظیم بازار کاالها را
تحت تاثیر قرار داده و صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد آورده است.
در ادامه این جلس��ه نیز هومن حاجیپور ،معاون کس��ب و کار اتاق
تهران ،دو گزارش از خس��ارات ناشی از قطعی برق در بنگاهها ارائه کرد
و گفت که در نظرس��نجی صورت گرفته از سوی معاونت اتاق بازرگانی
ته��ران ،ﻧﺮخ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ از ﺟﺪول زﻣﺎنبندی ﮐﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ش��ده و از

این میان 82 ،درصد از بنگاههای اقتصادی فاقد زیرس��اخت جایگزین
تامین انرژی هستند که ریس��ک عملیاتی آنها را افزایش داده است .از
ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻌﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ،ﻣﻮارد ﺑﯿﮑﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري
و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوري ،معیوب ش��دن دستگاه و تجهیزات تولید ،ﺗﺄﺧﯿﺮ در
اﻣﻮرات اداري و دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﻠﻘﯽ شده است.
به گفته حاجیپور ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﺧﺴﺎرات
وارده ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ که عمدتا کوچک و متوسط هستند ،ﺑﯿﻦ
 100تا  500میلیون تومان ﺑﺮآورد ﻣﯽشود .همچنین طبق گزارشی که
انجمن تولیدکنندگان فوالد ارائه کرده ،نیازی نبوده که کل زنجیره فوالد
در مع��رض قطعی قرار گیرد .چراکه مصرف برق در بخشهای مختلف
ای��ن زنجیره متفاوت است ،به طوری که برای مثال در کنسانترهسازی
مص��رف ب��رق  337مگاوات در هر ساعت اس��ت ،در گندلهسازی 445
مگ��اوات ،در احیای مستقیم آهناسفنجی  468مگ��اوات و در ذوب و
فوالدسازی مصرف به  3717مگاوات در ساعت میرسد .این اعداد نشان
میده��د که با مدیریت صحیح کاهش مصرف برق در کل زنجیره قابل
توزیع بوده و راهک��ار بهینه ،قطعیکل صنعت نیست .همچنین سپهر
برزیمهر از سندیکای صنعت برق در ادامه این نشست ،به ارائه گزارشی
از چالشهایصنعتب��رقایران پرداخت و گفت :طبق گزارشی که از
اعض��ای سندیکا اخذ شده است ،اگ��ر  30ساعت خاموشی در ماه برای
یک واحد تولی��دی متوسط رخ دهد ،متاسفانه ای��ن واحد صنعتی در
طول م��اه با  4.5میلیارد تومان خسارت مواج��ه خواهد شد .خسارات
ناشی از فرصتهای از دست رفته ،هزینههای ثابت و ضایعات مواد اولیه
و خس��ارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کاال برای مش��تریان.
این ب��دان معناست که هر ساعت خاموشی ب��رای واحد صنعتی 150
میلیون تومان خسارت در پی دارد .او با اشاره به اینکه ابرچالش فعاالن

صنعت برق ،قیمتگذاری در این صنعت است ،ادامه داد :نظام حقوقی
و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد ،مشکالت زنجیره تامین و صادرات برق،
مشکالت پایداری شبکه به عنوان دیگر چالشهای این صنعت قلمداد
میشود که البته جملگی این موارد ناشی از چرخه معیوب اقتصاد برق
است .به گفته وی ،اصالح اقتصاد برق ،اصالح رژیم حقوقی و قراردادی،
توسعه ساخت داخل و صادرات و نیز نوسازی شبکه ،بهینهسازی مصرف
و توسع��ه تجدیدپذیرها و تولید برق از جمل��ه راهبردهای حل چالش
صنع��ت برق اس��ت .پس از ارائ��ه این گزارشها ،حاضران در نش��ست
دیدگاهها و نظرات خ��ود را بیان کردند و محمدرضا نجفیمنش ،عضو
هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت :شاهبیت حل مسئله برق آن است که
دولت به دخالت قیمتی پایان دهد .مسئله این است که بازار سایر کاالها
از جمل��ه مرغ ،شیر و خودرو نیز به همین وضعیت دچار است .بنابراین
راهحل ریش��های رفع این مسائل ،آن اس��ت که دولت در قیمتگذاری
دخالت نکن��د .حسین صبوری،مدیرعامل شرک��ت توزیع نیروی برق
ته��ران بزرگ نیز در این نش��ست از مردم و صنای��ع عذرخواهی کرد و
بر آن است که این صنعت زیربنایی
گفت :وضعیت کنونی برق ،گواهی 
ب��ه دلیل نوع نگاه تصمیمگیران م��ورد غفلت قرار گرفته است .برای ما
تلختری��ن کار ،اقدام به خاموشی است ،ام��ا در حال حاضر  10الی 12
ه��زار مگاوات کسری تولید برق وج��ود دارد و رشد مصرف در شهری
مانند تهران از  2درصد در سالهای گذشته به  10درصد رسیده است.
حشمتاهلل عسگری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران
ه��م با اشاره به اینکه صورت مسئله شف��اف بوده و یک عدم تعادل در
بازار برق ایجاد شده است ،گفت :نوع نگاه به بازار برق نیز به مثابه سایر
بازارهاس��ت و سرکوب قیمتی در این ب��ازار به کاهش عرضه دامن زده
است.

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir

بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن ،ارز و بورس در ماه گذشته گزارش داد

تصویر کالن اقتصاد در پایان بهار

فرص��ت امروز :بانک مرکزی روز گذشته خالصهای از مجموعه تحوالت
اقتص��اد ک�لان و اقدامات این بانک در خردادماه  ۱۴۰۰را منتش��ر کرد و
از افزای��ش قیم��ت مسکن ،ارز و بورس در ماه گذشت��ه گزارش داد .طبق
اعالم بان��ک مرکزی ،بررسی روند شاخص بهای ک��اال و خدمات مصرفی
حاکی از آن است که در اردیبهش��ت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور
عمدتا متأثر از نوسانات قیمتی گ��روه «خوراکیها و آشامیدنیها» ناشی
از عوام��ل فصلی ص��ورت گرفته است .بررسی رون��د قیمتها به تفکیک
گروهه��ای اختصاصی کاال و خدمت گوی��ای رشد شاخص در هر دو گروه
است؛ اگرچه اقالم کاالیی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکیها
سهم پررنگتری در شکلدهی به تورم ماهانه شاخص بهای کاال و خدمات
مصرفی داشتهاند ،اما اقالم خدمتی نیز به خصوص در دو گروه «بهداشت
و درمان» و «مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها» در ادامه روند ماه
گذشته با افزایش قیمت همراه بودهاند.
براس��اس محاسب��ات و آمار مقدمات��ی ،رشد اقتصادی کش��ور در سال
 ۱۳۹۹به قیم��ت پایه (به قیمتهای ثابت س��ال  )۱۳۹۰نسبت به سال
قبل به ترتیب (با نف��ت)  3.6درصد و (بدون نفت)  2.5درصد بوده است.
بررس��ی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت
فعالیتهای اقتصادی در شروع همهگیری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹
(رشد منفی  2.5درصد) ،رشد اقتصادی کش��ور در فصل دوم معادل 5.4
درص��د و پ��س از ثبت رقم  3.8درصدی در فصل سوم این سال ،در فصل
چهارم  7.7درصد شد.
می��زان رشد ثب��ت شده در گروه نفت ،صنایع و معادن و کش��اورزی به
ترتیب مع��ادل  11.2درصد 7.1 ،درصد و  4.5درصد بوده و ارزش افزوده
بخش خدمات ،تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است .یادآور
میشود ارزش افزوده بخش نفت در سال  ۱۳۹۸کاهش بسیار شدیدی را
تجرب��ه کرد (رشد منفی 38.7درصد) و ب��ا بهبود نسبی وضعیت در سال
 ،۱۳۹۹رشد باالیی در این بخش مالحظه میشود .عدم تغییر ارزش افزوده
بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف
سال  ۱۳۹۹در قیاس با مدت مش��ابه سال  ۱۳۹۸است؛ بهطوریکه رشد
ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل منفی  1.3درصد،
 1.3درصد 0.1 ،درصد و منفی  0.2درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
از آن بوده است.
همچنین حسب اطالعات منتشره از سوی گمرک ،طی دو ماهه نخست
س��ال جاری ارزش صادرات گمرکی حدود  6.3میلیارد دالر بوده که موید
افزایش قابل مالحظه  47.8درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹

اس��ت .ضمن آنکه ارزش واردات گمرک��ی در این دوره حدود  6.5میلیارد
دالر ب��وده که حاکی از افزایش  29.5درصدی آن نسبت به مدت مش��ابه
سال قبل است.
بررسی ب��ازار داراییها از جمله سهام و مسکن حکای��ت از آن دارد که
قیمتها در بازار مسکن در خردادماه امسال با اندکی افزایش مواجه شده
و نش��انههای بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مش��اهده است .بر این
اساس ،متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی
معامله شده در شهر تهران ،در خردادماه نسبت به ماه قبل 3درصد افزایش
را تجربه کرد .همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خردادماه
در مقایس��ه با روز پایانی ماه گذشته حدود  1.2درصد افزایش یافت .باید
توجه داشت چنانچه مسیر صع��ودی قیمت داراییها داللتی بر تغییر در
سط��ح انتظارات تورمی داشته باشد ،ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از
سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
م��روری بر تحوالت بازار ارز حاک��ی از افزایش متوسط نرخ دالر در بازار
آزاد در خردادم��اه نسبت به م��اه قبل از آن است .بهرغم آنکه نرخ دالر در
ده��ه نخست خردادماه با افزایش مواج��ه گردید ،لیکن در روزهای بعد با
شکلگیری انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات
احیای برجام ،نرخ دالر کاهش یافت و قیمتها در این بازار روندی باثبات
را ت��ا پایان ماه تجربه کرد .ضمن آنکه در خرداد متوسط نرخ دالر در بازار
ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشتماه با کاهش همراه بوده است.
تح��والت نرخ سود ب��ازار بینبانکی در خردادم��اه امسال برخالف سال
 ۱۳۹۹نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی
مالی��م متأثر از عواملی مانند افزای��ش سقف تنخواهگردان خزانه و تقویت
عرضه ذخایر در بازار ،کماکان در محدوده موردنظر سیاستگذار پولی قرار
داشت .یادآور میش��ود این امر در حالی تحقق یافت که برخالف سنوات
گذشته ،بان��ک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچگونه دخالت مستقیمی
در بازار بین بانک��ی انجام نداده است .این مسئله به معنای اصالح ارتباط
میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده به طوریکه در حال
حاضر بانکهای دارای کسری منابع تنها میتوانند با توثیق وثیقه و در نرخ
سقف داالن از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعدهمند) که این امر
موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است.
ن��رخ بازده اسن��اد خزانه اسالمی در سررسیدهای ی��ک ،دو و سه ساله،
در خردادم��اه روندی باثبات را تجربه کرد؛ ب��ه نحوی که نرخ بازده اسناد
ب��ا سررسید یک ساله و دو ساله در این ماه با افزایش��ی بهترتیب  0.01و
 0.13واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام  22.09و 22.44

درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسالمی دولتی داشته است.
همگرایی این نرخها در سه ماه اخیر میتواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات
تورم��ی در شرایط کنونی باشد .نکت��ه دیگر درخصوص روند حرکتی نرخ
س��ود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسالمی این است که با توجه
ب��ه کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار
از یکدیگ��ر ،در برخی بازهه��ای زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است
روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
براساس ارقام موجود ،رشد نقدینگی و پایه پولی در  12ماهه منتهی به پایان
خردادم��اه سال  ۱۴۰۰به ترتیب به  39.4درصد و  30.7درصد رسیده است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال  ۱۴۰۰نسبت به پایان سال
 ۱۳۹۹مع��ادل  6.6درصد رشد نش��ان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر
مذکور در دوره مشابه سال قبل ( 7.5درصد) به میزان  0.9واحد درصد کاهش
یافته است .از سوی دیگر ،پایه پولی در پایان خردادماه سال  ۱۴۰۰نسبت به
پایان سال  ۱۳۹۹معادل  9.2درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد
متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ( 8.6درصد) به میزان  0.6واحد درصد
افزایش یافته اس��ت .افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال  ۱۴۰۰نسبت
ب��ه پایان سال  ۱۳۹۹عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواهگردان
خزان��ه و افزایش سقف مجاز استف��اده از آن (از  ۳درصد به  ۴درصد براساس
مصوبه  26خرداد  1400هیأت وزیران) و همچنین پرداخت  ۲۰هزار میلیارد
ری��ال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانهه��ا (موضوع جزء ( )۴بند (الف)
تبصره ( )۱۴قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت
مادرتخصص��ی بازرگانی دولتی ایران ب��رای خرید تضمینی گندم بوده است.
هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار
توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
در چن��د م��اه اخیر همگام با تغیی��رات رخ داده در شرایط بینالمللی و
اص�لاح انتظارات فعاالن اقتصادی نش��انههای خوب��ی از کاهش انتظارات
تورم��ی و به تبع آن کاه��ش سیالیت پول نمایان شده است .بررسی رشد
اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد  ۱۲ماهه پول از نقطه حداکثر آن
یعنی  88.6درصد در مهر سال  ۱۳۹۹به  44.6درصد در پایان خردادماه
سال  ۱۴۰۰کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها و استقبال
بیش��تر از سپردهگ��ذاری بلندمدت در بانکهاست .ب��ر این اساس ،انتظار
میرود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها ،روند
بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماههای آتی تداوم یافته و اقدامات
بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) با موفقیت
بیشتری همراه شود.

آیا دولت سیزدهم دالر را تکنرخی میکند؟

از اردیبهشت ماه  ١٣٩٧و با خروج آمریکا از برجام ،دولت اعالم کرد که برای
واردات بخشی از کاالهای اساسی ،ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص میدهد .با وجود
انتقاداتی که وجود داشت ،دولت در سالهای بعد بر ادامه این سیاست اصرار
کرد تا جایی که در بودجه امسال نیز بنا شد تا شهریورماه این ارز تخصیص یابد
و پس از آن ،دولت جدید برنامه خود را ارائه کند .حال حذف یا باقی ماندن ارز
ترجیحی از جمله موضوعاتی است که در آستانه تغییر دولت و روی کار آمدن
دولت سیزدهم به گوش میرسد .در این زمینه ،کامران ندری عضو پژوهشکده
پولی و بانکی میگوید :ارز ترجیحی در اقتصاد کش��ور کارساز نبوده و باعث
ایجاد رانت شده است و با یکسانسازی نرخ ارز جلوی شدیدتر شدن وخامت
اوضاع در آینده گرفته میشود .به اعتقاد ندری ،قطع کردن تخصیص ارزهای
ترجیحی ،یعنی پیمودن بی��ش از  90درصد راه یکسانسازی نرخ ارز .سقف
قیمتی ارز نیمایی هم باز و در حال نزدیک شدن به قیمت بازار آزاد است .پس
عمال بیشتر مسیر برای یکسانسازی نرخ ارز طی شده و در شرایط فعلی اقتصاد
دولت جز یکسانسازی نرخ ارز چارهای ندارد.
او ب��ا بیان اینک��ه دولت مثال برای واردات کنجاله سوی��ا ارز  4200تومانی
تخصی��ص میدهد ،اما کنجاله سویا االن در بازار به قیم��ت ارز آزاد فروخته
میشود ،ادامه میدهد :شنیدهها حاکی از آن است که اگر نهاده دامی با قیمت
ارز دولتی به دست تولیدکننده برسد ،برخی از آنان ترجیح میدهند آن را در
بازار آزاد بفروشند تا اینکه برای مصرف دام استفاده کنند ،چون به خاطر تفاوت
قیمت��ی ،درآمد هنگفتی نصیب آنان میشود .این نش��ان میدهد ارز 4200
تومانی خیلی کارساز نبوده و فقط رانت زیادی ایجاد شده است .البته برخی
کارشناسان به تجربه یکسانسازی نرخ ارز در دولت اصالحات اشاره میکنند.

زمانی برای پایان ارز 4200

ام��ا در دهه  80دلیل اجرای یکسانسازی نرخ ارز این بود که روابط ما با دنیا
بهبود پیدا کرده بود ،تحریم نبودیم ،ارتباطات بانکی با تمام کشورها برقرار بود،
درآم��د نفتی داشتیم .یعنی آن زمان درست شرایطی معکوس حال حاضر را
داشتیم .این اقتصاددان درباره چگونگی برخورد با متخلفان ارز دولتی میافزاید:
تهدید برای کسانی که تخلف میکنند و ارز دولتی میگیرند اما کاال را با ارز
آزاد میفروشند ،فایده ندارد .بانک مرکزی ،اولین راهی که برای بازگرداندن ارز
صادرات��ی در نظر گرفت ،اعالم لیست کسانی بود که ارز را برنگردانده بودند،
ام��ا عمال این اقدام راه��ی از پیش نبرد .بنابراین تکنرخی شدن ارز ،بهترین
راهکار برای ایجاد انگیزه در صادرکنندگان غیرنفتی است تا ارز را برگردانند.
وقتی صادرکنندگان مجبور بودند ارز را با قیمتی پایینتر از بازار وارد سامانه
نیما کنند ،انگیزهای برای بازگرداندن این ارز نداشتند و قانون را دور میزدند.
اما با یکسانسازی نرخ ارز ،آنها میتوانند ارز را با قیمت بازار وارد کنند دیگر
نی��ازی به دور زدن قانون نیست .به گفته وی ،نظام چندنرخی ارزی وقتی با
نظارت دقیق همراه نباشد به همراه خود رانت دارد .در دو سال گذشته رانت
بزرگی در کشور توزیع شد و فساد بزرگی رخ داد .امسال هم همچنان دولت
ب��ر ارز  4200تومانی اصرار دارد .مسئله اصلی این است که ما از سال 1397
گذشته به دلیل به هم خوردن تعادل اقتصاد ایران و نوسانات ارزی درگیر توزیع
ارز ترجیحی شدهایم که ماحصل این کار ایجاد فساد در کش��ور بوده است .او
تاکی��د میکند :باید نظام تخصیص ،توزیع و نظارت بهدقت کار خود را انجام
دهد .نباید تخصیص ارز ترجیحی بهصورت فردی و سلیقهای اداره شود؛ اداره
ایم��ن حوزه از فردی باید به شورایی تبدیل شود .در نهایت این ارز ترجیحی
اختص��اص دادهشده باید با نظارت و نظر شورا به کسی واگذار شود و میشد.

باید کسانی که ارز ترجیحی برای واردات کاالی اساسی گرفتهاند ،کاال به کشور
وارد میکردند و این کاال باید در بازار توزیع میشد .باید بر روی توزیعکننده
نظارت دقیق انجام شود و عملکردش بهصورت شفاف بیان شود .و حلقه پایانی
نظام نظارت است که باید بر عملکرد دو حلقه قبلی نظارت کند .او با اشاره به
اینک��ه دولت برای حفظ استفاده از ارز  4200تومانی ب��رای واردات کاالهای
اساسی تالش زیادی کرد و از سال  97این برنامه را اجرا کرد اما چون به نتیجه
نرسید ،قصد یکسانسازی نرخ ارز را دارد ،میگوید :چون سیستمهای نظارتی
هم قوی و کارساز نیست ،بنابراین دولت به این جمعبندی رسیده که ارز دولتی
را قطع کند .یکسانسازی به این معنا نیست که قیمت ارز کال به یک قیمت
میرسد ،بلکه در یکسانسازی مهم نرخ حواله است .نرخ حواله همیشه کمتر
از نرخ اسکناس بوده است .حواله هم یک نرخ ندارد و نرخ آن بستگی به کشور
مقصد دارد مثال کاالیی که مقصد صادراتی آن کشورهای اروپایی است ،قطعا
نرخ هزینه حواله ارزی آن بیشتر از کشورهایی مانند چین یا روسیه است ،اما با
یکسانسازی ،نرخها به هم نزدیک میشوند.
به عقیده ندری ،یکسانسازی نرخ ارز حتما آثاری دارد .هرچند حذف ارز
 4200تومانی هم طبعا موجب باالرفتن قیمتها میشود .حتی به لحاظ
روانی هم یکسانسازی نرخ ارز موجب افزایش قیمتها میشود و فش��ار
زی��ادی ممکن است بر م��ردم وارد شود ،چون قرار نیست با یکسانسازی
نرخ ارز درآمد مردم هم تعدیل شود .نوع مدیریت باید برای کاهش فشار بر
مردم برنامههای دیگر را اجرا کند .با یکسانسازی نرخ ارز جلوی شدیدتر
شدن وخامت اوضاع در آین��ده گرفته میشود و بازار از چندگانگی خارج
میشود .نمیتوان گفت با یکسانسازی تمام مشکالت حل میشود.
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بـانک نامــه
مطابق آمارهای تازه بانک مرکزی

نرخ سود بین بانکی زیاد شد

بررسیه��ا نش��ان میدهد که نرخ س��ود در بازار بی��ن بانکی در
مقایس��ه با ارقام هفتههای گذشته افزایش یافته و به  18.31درصد
رسی��ده است .در اوایل نیمه دوم تیرماه بود که نرخ بهره بین بانکی
بع��د از  ۹ماه زیر  ۱۸درصد قرار گرف��ت و به سطح  17.95درصد
رسی��د که واکنشها را نسبت به افزای��ش پایه پولی و نقدینگی در
پ��ی داشت .به اعتقاد کارشناسان ،سود بین بانکی ناشی از برداشت
دول��ت از تنخواه و منابع بانک مرکزی ب��رای تامین کسری بودجه
روند کاهش��ی گرفته است ،زیرا در پی این ام��ر پایه پولی و ذخایر
بان��ک مرک��زی در بازار بین بانکی زیاد میش��ود که روند نرخ سود
را در این بازار کاهش��ی میکند .با توجه به شرایط تورمی کش��ور،
اقتصاددان��ان کاهش نرخ بهره بین بانک��ی را تهدیدی برای اقتصاد
میدانند و معتقدند که این موضوع با افزایش پایه پولی و نقدینگی،
افزایش قیمتها در سایر بازارها را نیز به همراه دارد.
در حال��ی کارشناسان معتقدند عامل اصلی نرخ سود در بازار بین
بانکی استقراض دول��ت از بانک مرکزی در قالب برداشت از تنخواه
اس��ت که آخرین آماره��ا از وضعیت پایه پولی ب��ه عنوان متغیری
اصل��ی در تغیی��رات نقدینگی نش��ان میدهد پایه پول��ی در پایان
اردیبهش��ت با 6درص��د افزایش نسبت به فروردی��ن ،به حجم بالغ
بر  ۴۸۹ه��زار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در  ۱۴ماه
گذشت��ه بیسابقه ب��وده و رشد نقطه به نقطه ای��ن متغیر پولی در
اردیبهش��ت حدود  ۳۰.۶درصد اس��ت .در این زمینه بانک مرکزی،
افزایش چش��مگیر پایه پولی در اردیبهش��ت ماه را ناشی از افزایش
سقف حساب تنخواهگردان خزانه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰
اعالم کرده است.
از س��وی دیگ��ر ،بانک مرک��زی در گزارشی ب��ه بررسی تحوالت
اقتصاد ک�لان در خردادماه پرداخته که طبق آن تحوالت نرخ سود
بین بانکی در سومی��ن ماه سال جاری برخالف سال  ۱۳۹۹نوسان
قاب��ل توجهی را تجربه نک��رده و البته با ثبت یک روند نزولی مالیم
متأث��ر از عواملی مانند افزایش سق��ف تنخواهگردان خزانه و تقویت
عرض��ه ذخایر در بازار ،کماکان در مح��دوده موردنظر سیاستگذار
پول��ی قرار داشت .بانک مرک��زی گفته که برخالف سنوات گذشته،
در خ��رداد هیچگون��ه دخالت مستقیمی در بازار بی��ن بانکی انجام
ن��داده و این مسئله به معن��ای اصالح ارتباط میان بانک مرکزی با
بانکه��ا در بازار بین بانکی ب��وده است؛ به طوریکه در حال حاضر
بانکه��ای دارای کسری منابع تنها میتوانن��د با توثیق وثیقه و در
نرخ سقف داالن از این منابع استفاده کنند .با این حال ،جدیدترین
آم��ار بانک مرکزی از نرخ س��ود بین بانکی حاکی است که این نرخ
افزای��ش یافت��ه و به رقم  18.31درصد رسی��ده است .در حالی که
پیش از این ،نرخ سود در بازار بین بانکی در ابتدای نیمه دوم تیرماه
 17.95درصد بود.

حواستان به حق بیمه برق باشد

خاموشیهای اخیر خسارات زیادی را به تجهیزات و لوازم برقی وارد
ک��رده است ،اما حواستان باشد که میتوانید حقتان را از صنعت برق
بگیرید و به راحتی از آن نگذرید .در قبوض برق هزینهای تحت عنوان
بیمه برق از مشترکان اخذ میشود که برای مشترکان شهری خانگی
 ۱۰۰تومان ،مش��ترکان تجاری شهری  ۱۰۰۰تومان و برای مشترکان
روستایی نصف این مبلغ تعریف شده است و براساس آن اگر مشترکی
دچار حادثه برقی شود میتواند حق خود را مطالبه کند .به عبارت دیگر
براساس بیمه مشترکان اگر خسارتی بر دارایی مشترکان خانگی یا سایر
مصارف تحمیل شود که منشأ آن برق باشد ،در چارچوب قرارداد بیمه
خسارت مشترکان و مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد.
در ابتدا الزم است مشترک وارد سایت توانیر و بخش بیمه خسارات
مشترکان شود و یا از طریق جستوجو در موتورهای جستوجوگر به
راحتی وارد سای��ت  bimetavanir.org.irشوند و درخواست خود
را ثبت کنند .زمانی که مشترکان وارد سایت شدند میبایست شناسه
قب��ض خ��ود را وارد و اگر مستنداتی دارند الزم اس��ت اطالعات آن را
وارد کنن��د ،عالوه ب��ر این اگر هزینهای پرداخت کردن��د فاکتور آن را
به درخواست خ��ود اضافه کنند که پس از آن وارد مراحل رسیدگی،
بررسی کارشناس ،تعیین خسارت ،گرفتن شماره شبا و نهایتا پرداخت
میشوند .ممکن است این خس��ارات در حوزه وسایل خانگی نباشد و
آتشس��وزی اتفاق افت��اده باشد که در این شرایط نی��ز اگر ارگانهای
ذیصالح تایید کنند که منشأ خسارت برق است متناسب با مستنداتی
که واحدهای ذیربط ارائه میدهند امور مالی الزم انجام ،مبلغ برآوردی
محاسبه میشود و مراحل بعدی ادامه دارد.
در ای��ن رابطه عبداالمیر یاقوتی ،مدیرک��ل دفتر مدیریت مصرف و
خدمات مش��ترکان به ایسنا ،گفت :در س��ال  ۱۳۹۹حدود  ۳۴هزار و
 ۵۰۰درخواست در سامانه ثبت شده است که  ۶۷۰۰مورد هنوز مورد
بررس��ی قرار نگرفتن��د و در دست بررسی هستند ،ام��ا به دنبال این
هستیم که تا آخر این ماه تکمیل کنیم .فرآیند به این صورت است که
پ��س از ثبت درخواست بیمه شروع به بررسی و کارشناسی میکند و
پس از مشخص شدن هزینه به متقاضی اعالم و پس از دریافت شماره
شبا در صورتی که متقاضی بپذیرد هزینه پرداخت میشود.
او با بیان اینکه سال  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بیمه برق برعهده بیمه کوثر بود،
افزود :در سال  ۱۴۰۰تاکنون حدود  ۶۵۰۰پرونده ثبت شده که نسبت
به دوره مشابه سال قبل تفاوت زیادی ندارد و حتی تعدادی نیز کمتر
شده است .همچنین آگهی شرکت در مناقصه هفته گذشته منتشر شد
و به دنبال این هستیم که در هفته جاری ارزیابی فنی انجام و در نهایت
بیمهگر مشخص شود ،هدف این بود که تا آخر این ماه مشخص شود
اما به نظر با  ۱۰یا  ۱۵روز تاخیر به نتیجه میرسیم.
یاقوتی با بیان اینکه اگر در اوایل مردادماه نیز بیمهگر مشخص شود
تمام تالش خود را خواهیم کرد که تا شهریورماه خسارات سال ۱۴۰۰
نیز پرداخت شود ،گفت :تا زمانی که بیمهگر مش��خص نش��ود ارزیابی
خسارات صورت نمیگیرد و به طور کلی بیمهگر تمام پروندهها را مورد
ارزیابی قرار میدهد.
ب��ه گفته وی ،صنعت برق دخالت��ی در این مسئله ندارد و بررسی و
هزینهگ��ذاری به طور کامل از طریق بیمهگ��ر انجام میشود .در سال
گذشته حدود  ۷۰میلیارد تومان خسارت توسط بیمه پرداخت شد که
اگر به طور کامل پرداخت شود به حدود  ۸۰میلیارد تومان میرسد و
ب��ا توجه به روند فعلی بعید به نظر میرسد که امسال میزان پرداخت
خسارت بیش از این باشد البته سقف مبلغی نیز به همین میزان است.
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مسکـن
در بازار مسکن پایتخت چه خبر است؟

تغییر جنس معامالت در بازار مسکن

ب��ه دلیل افت شدی��د معامالت ،دالالن ب��ازار را ترک کرده و
عم��ده خرید و فروشه��ا از س��وی متقاضیان مصرف��ی انجام
میش��ود ،اما با آنکه ثب��ات نسبی بر بازار مسک��ن شهر تهران
حاکم شده تقاضا ب��رای واحدهای نوساز همچنان وجود دارد و
این موضوع به ایج��اد فاصله قیمتی بین آپارتمانهای ارزنده با
خانههای قدیمی منجر شده است.
به گزارش ایسنا ،مش��اوران ام�لاک در مناطق مختلف تهران
از کمب��ود واحدهای نوساز و فول امکانات ناشی از رکود ساخت
و س��از در سه سال اخیر خب��ر میدهند .با آنکه معامالت کساد
اس��ت و میانگین فاصله عرض��ه تا فروش یک خان��ه در تهران
ب��ه بیش از دو م��اه رسیده ،واسطههای ملک��ی میگویند اغلب
آپارتمانهای کلیدنخورده ی��ا واحدهای دارای امکانات کامل با
عم��ر بنای کمت��ر از پنج سال نهایتا قبل از ی��ک ماه به فروش
میرسد.
برخی مش��اوران ام�لاک میگویند انتظ��ارات تورمی در بازار
مسک��ن تعدیل شده است ،اما کمب��ود فایلهای نوساز میتواند
اث��رات تورمی بر کل بازار ایجاد کند .افزایش  ۳درصدی قیمت
در خردادم��اه هرچند بنا به گفت��ه کارشناسان اهمیت چندانی
ن��دارد ،ام��ا آمارها از رشد قیم��ت در مناطق پرتقاض��ا ،بهویژه
در نیم��ه جنوبی تهران حکایت دارد .آنط��ور که آمارها توضیح
میده��د طی چهار ماه گذشته مناط��ق  ۲۰ ،۱۰ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱و
 ۲۲ب��ا افت قیمت و سایر مناطق با افزایش نسبی قیمت مواجه
شدهاند .بیش��ترین کاهش قیمت مربوط به منطقه  ۲۲بوده که
 ۲۳.۵درص��د کاهش نش��ان میدهد .شاخ��ص قیمت کل شهر
ته��ران نیز نسب��ت به اسفند  ۹۹بالغ ب��ر  ۱.۹درصد افت کرده
است.
در واقع ب��ا وجود افزایش  ۳درصدی قیمت در خردادماه نرخ
متوس��ط هنوز به سطح اسفند  ۹۹برگش��ت نخ��ورده است ،اما
نکت��های که وجود دارد این اس��ت که اغلب مناطق جنوبی طی
چهار ماه گذشت��ه با افزایش قیمت مواج��ه شدند .واسطههای
ملک��ی محلههای جنوبی پایتخت میگویند که معامالت در این
مح��دوده نسبت به ی��ک سال قبل نصف ش��ده و این در حالی
است که معامالت در کل شهر تهران به یک سوم رسیده است.
عمده واحدهای خالی بدون مش��تری در مناطق شمالی تهران
قرار دارد.
به دلیل افت توان متقاضیان ،کمبود عرضه نسبت به تقاضا و
پایین بودن قیمته��ا در جنوب شهر نسبت به مناطق شمالی،
بازار در محلههای جنوبی رونق بیشتری نسبت به شمال تهران
پیدا ک��رده است .به طور مثال هماکن��ون منطقه  ۱۵به کانون
خری��د و فروشهای مصرف��ی تبدیل شده و رتبه شش��م را در
تع��داد معامالت شهر تهران به خود اختصاص میدهد در حالی
که خرداد سال گذشته منطقه مذکور جزو  ۱۰منطقه پرتقاضای
تهران قرار نداشت.
یک��ی از دالیل افزای��ش سهم مناطق جنوب��ی از معامالت به
ح��ذف خرید و فروشهای سوداگران��ه در بازار مربوط میشود.
گزارشه��ای میدانی نش��ان میدهد به دلیل رک��ود معامالت،
عمده دالالن ب��ازار ملک را ترک کردهاند .حذف تقاضای داللی
در مناط��ق  ۲ ،۴ ،۵و  ۱نسبت به دیگر مناطق نمود بیش��تری
یافت��ه و خرید و فروشهای مصرف��ی نیز اغلب از نوع تبدیل به
احسن است.
طبق اعالم بانک مرکزی ،در خرداد  ۱۴۰۰متوسط قیمت یک
مت��ر مربع مسکن در شهر تهران  ۲۹میلیون و  ۶۷۰هزار تومان
بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب
 ۳و  56درص��د افزایش یافته است .همچنی��ن تعداد معامالت
انج��ام شده در این ماه مع��ادل  5.1هزار فقره بود که نسبت به
ماه مش��ابه سال قبل  52درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل
 29درصد افزایش را نشان میدهد.

بــــورس
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شاخص بورس تهران به رشد  5هزار واحدی بسنده کرد

خرید  ۸۶درصد حقیقیها
فرصت امروز :بازار سرمایه در اولین روز هفته روز پرنوسانی را پش��ت
س��ر گذاشت و شاخص کل بورس تا ساعات میانی معامالت به رقم یک
میلیون و  ۳۱۷هزار واحد رسید ،اما در ساعات پایانی ،روندی نزولی به
خ��ود گرفت و نهایتا با رشد  5هزار واحدی در رقم یک میلیون و ٣١١
ه��زار واحد ایستاد .در جریان معام�لات روز شنبه بیش از  8میلیارد و
 ٦٠٧میلی��ون سهم ،ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ٦٢هزار و ١٣٧
میلی��ارد ری��ال داد و ستد شد .افزایش سهام حقیقیه��ا در  ۷۹نماد و
افزای��ش سه��ام حقوقیها در  ۹۷نم��اد به بیش از ی��ک میلیارد تومان
رسی��د که جمع تغییر مالکیت دست��ه اول  ۵۴۰میلیارد تومان و تغییر
مالکیت دسته دوم  ۳۹۰میلیارد تومان بود .در این روز حقیقیها حدود
۱۳۵میلی��ارد تومان وارد بازار سهام کردن��د و ارزش کل معامالت خرد
۶هزار و  ۷۴۰میلیارد توم��ان بود ،افراد حقیقی  ۸۶درصد یعنی 5هزار
و  ۷۸۰میلی��ارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان  2درصد از کل
معامالت شد.
بیش��ترین ورود پ��ول حقیق��ی به ب��ورس و فراب��ورس در سه گروه
«فرآوردههای نفتی»« ،خودرو و ساخت قطعات» و «سرمایهگذاریها»
رقم خورد ،در حالی که برآیند معامالت گروههای «بانکها و موسسات
اعتب��اری» و «فل��زات اساسی» به نف��ع حقوقیها تمام ش��د .سه نماد
«شپن��ا»« ،شبریز» و «خبهمن» لقب بیش��ترین افزایش سهام حقیقی
را ب��ه خود اختصاص دادند و توجه حقوقیها نیز بیش��تر به «وبملت»،
«برکت» و «فرزین» معطوف بود.
رشد دستهجمعی شاخصها در روز شنبه
در معامالت بیست و ششمین روز تابستان ،شاخص کل 5هزار و ٧٢٥
واح��د رش��د داشت و در ارتفاع یک میلی��ون و  ٣١١هزار واحد ایستاد.
همچنی��ن شاخص کل با معیار هموزن ب��ا  ٩٧١واحد افزایش به ٤٠٢
ه��زار و  ٥٨٣واحد و شاخص قیمت هموزن با  ٦١٧واحد رشد به ۲۵۵
ه��زار و  ٩٦٨واحد رسید .شاخص بازار اول  3هزار و  ٣٢٥واحد افزایش
و شاخص بازار دوم  ١٤هزار و  ٢٦٦واحد رشد داشت.
نماده��ای توسعه معادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه (میدکو) با یک
هزار و  ٩٠٨واحد ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و  ٩٤واحد،
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با  ٩٤٨واحد ،پاالیش نفت تهران
(شت��ران) با  ٧٥٠واحد ،نفت و گاز پتروشیم��ی تامین (تاپیکو) با ٥٧٦
واحد ،پاالیش نفت تبریز (شبریز) با  ٤١٧واحد ،ملی صنایع مس ایران
(فملی) با  ٣٩٠واحد ،کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکشتی) با
 ٣٨٩واحد و گروه صنعتی پاکش��و (پاکشو) با  ٢٦٩واحد تاثیر مثبت بر
شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل ،معدن��ی و صنعتی چادرملو (کچ��اد) با  ٥٤١واحد،
پتروشیمی پردیس (شپدیس) با  ٢٥٦واحد ،فوالد خوزستان (فخور) با
 ٢٣١واحد ،بانک پارسیان (وپارس) با  ١٩٠واحد ،سرمایهگذاری تامین
اجتماع��ی (شستا) ب��ا  ١٧٣واحد ،معدنی و صنعت��ی گلگهر (کگل) با
 ١٧٠واحد ،بانک ملت (وبمل��ت) با  ١٦٦واحد و شرکت سرمایهگذاری
استان خوزستان (وسخوز) ب��ا  ١٤٤واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس
گذاشتند.
همچنین لیزین��گ کارآفرین (ولکار) ،پاالیش نف��ت اصفهان (شپنا)،
شرک��ت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شست��ا) ،گروه مدیریت ارزش
سرمایه صندوق بازنش��ستگی کش��وری (ومدیر) ،پاالی��ش نفت تهران
(شت��ران) ،گروه دارویی برکت (برکت) و ایران خودرو (خودرو) از جمله
نماده��ای پُرتراکن��ش بودند .گروه فرآوردههای نفت��ی هم در معامالت
شنبه صدرنش��ین برتری��ن گروههای صنعت ش��د و در این گروه ٥٨٤
میلی��ون و  ١١١هزار برگه سهم ب��ه ارزش  8هزار و  ٤١٢میلیارد ریال
دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود سه واحد کاهش
داش��ت و بر روی کانال  ۱۸هزار و  ٩٨٧واحد ثابت ماند .در این بازار 2
میلی��ارد و  ٥٣٦میلیون برگ��ه سهم به ارزش  ١١٨هزار و  ۸۷۱میلیارد
ری��ال دادوستد شد .نماد شرکت سرمایهگذاری صبا تامین (صبا) ،بانک
دی (ودی) ،پاالی��ش نفت شیراز (شراز) ،پاالی��ش نفت الوان (شاوان)،

بیم��ه سامان (بساما) ،بیمه دی (ودی) ،سیم��ان ساوه (ساوه) ،صنعتی
دوده ف��ام (شصدف) ،توزی��ع داروپخش (دتوزیع) ،توسع��ه مسیر برق
گیالن (بگیالن) و کشتیرانی دریای خزر (حخزر) تاثیر مثبت بر شاخص
فرابورس داشتند .همچنی��ن صنعتی مینو (غصینو) ،پلیمر آریا ساسول
(آریا) ،پتروشیمی زاگرس (زاگرس) ،اعتباری ملل (وملل) ،بیمه تجارت
نو (بنو) ،آسیا سیر ارس (حاسا) ،پتروشیمی تندگویان (شگویا) ،توسعه
و عم��ران استان کرمان (کرمان) ،زغ��ال سنگ پرورده طبس (کزغال)،
تولی��د برق عسلویه مپنا (بمپنا) و پخش البرز (پخش) با تاثیر منفی بر
شاخص فرابورس همراه بودند.

در معامالت بورس تهران چه گذشت؟
ب��ورس تهران دیروز همچون روزهای گذشته ،شرایط تقریبا متعادلی
را سپ��ری کرد .در این روز گروه فرآوردهه��ای نفتی با  ۶۹هزار و ۶۸۳
معامله به ارزش  ۸هزار و  ۴۱۲میلیارد ریال ،گروه خودرو با  ۸۹هزار و
 ۵۵۴معامله به ارزش  ۵هزار و  ۹۶۶میلیارد ،گروه شیمیایی با  ۶۰هزار
و  ۹۵۲معامله به ارزش  ۴هزار و  ۴۵۵میلیارد ریال ،گروه فلزات اساسی
با  ۵۰هزار و  ۷۴۲معامله و به ارزش  ۳هزار و  ۹۶۹میلیارد و گروه مواد

دارویی با  ۴۳هزار و  ۲۷۴معامله به ارزش  ۳هزار و  ۱۲میلیارد در صدر
برترین گروهها قرار گرفتند.
گروه پاالیشی با تقاضای نسبتا خوبی همراه بود و اکثرا به صف خرید
رسی��د .معامالت گروه بانکی اما کم��ی دور از ذهن بود به طوری که با
وجود تعدی��ل مثبت جذاب بانک تجارت ،همچنان با معامالتی متعادل
هم��راه بود و اقبال موردانتظار در این نماد دیده نش��د .احتمال تعدیل
سودآوری بانک صادرات در روزهای آتی نیز وجود دارد که شاید تحقق
این امر موجب اقبال بازار به لیدرهای این گروه شود.
محص��والت شیمیایی معامالتی متعادل را سپ��ری کردند که در این
می��ان اکثر شویندهها بر مدار مثبت بودند .شویندهها به دید میانمدت
میتوانند گزینههای جذابی ب��رای سرمایهگذاری باشند .اکثر نمادهای
داروی��ی نی��ز بر مدار منفی قرار داشتند و فش��ار عرض��ه بیش از تقاضا
بود .اکثر نمادهای این گ��روه در هفتههای اخیر رشد معقولی را تجربه
کردهان��د و ح��ذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در نیمه دوم س��ال میتواند تاثیر
بااهمیتی بر سودآوری این گروه داشته باشد .بنابراین در هفتههای آتی
باز هم شاهد اقبال بازار به این گروه خواهیم بود.
سیمانیه��ا همچنی��ن شرایط متفاوت��ی با کل ب��ازار داشتند و اکثرا
سبزرن��گ بودند .سیمانیها ب��ا افزایش نرخ قابل توج��ه در بورس کاال
همراه شدهاند که با توجه به کوچک بودن سایز این شرکتها و خاصیت
اهرم��ی اکثر شرکتهای این گ��روه ،در پایان سال مال��ی با سودآوری
مناسبی همراه خواهند شد و رضایت سهامداران خود را به بهترین وجه
تامین خواهند کرد.
خودروییه��ا هم در ابتدای ب��ازار با رشد قیمتی ک��ار خود را شروع
کردن��د ،اما از اواسط بازار و با افزایش عرضه در کلیت بازار ،در محدوده
منفی قرار گرفتند .قطعاتیها از تقاضای بهتری نسبت به لیدرهای گروه
برخ��وردار بودند به طوری که نمادهای ختور ،خمحرکه ،خاذین ،ختوقا
و خمهر با صف خرید بسته شدند .طبق روال گذشته هر وقت نمادهای
قطعهساز با افزایش تقاضا همراه شدهاند ،لیدرهای خودرویی هم با یک
تاخیر زمانی م��ورد اقبال فعاالن بازار قرار گرفتند .این گروه نیز به نظر
میتواند همچنین مسیری را در هفتههای آتی طی کند.
فلزیها نیز به تبعیت از کلیت بازار متعادل با گرایش��ی منفی به کار
خ��ود پایان دادند که در این بین نماده��ای فباهنر و فوالژ از نمادهای
سبز گروه بودند .انتشار گزارشهای سه ماهه مناسبی از این گروه وجود
دارد که در هفته آتی به احتمال زیاد ،روانه کدال شده و موجب تحرک
قیمتی و افزایش تقاضا در این گروه خواهد شد .در مجموع ،بازار در این
روزها در ح��ال حجم خوردن و نقدینگی از گروهی به گروهی دیگر در
حال چرخش است و انتش��ار گزارشهای س��ه ماهه شرکتها ،میتواند
محرکی برای رشد مستمر شاخص در هفتههای آتی باشد.
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مسیر روشن رهایی صنعت خودرو از معضل نقدینگی از حاشیه بازار میگذرد

مدیرعام��ل اسبق سایپا شیوه کنونی مدیریت صنعت خودرو را به سود
هیچ کدام از سه ضل��ع دولت ،خودروساز و مصرفکننده ندانست و گفت
راهکار برای رهایی صنعت خودرو از وضعیت کنونی زیاندهی وجود دارد،
ام��ا ارادهای از س��وی سیاستگذاران بر رفع مش��کالت این صنعت وجود
ندارد .سعید مدنی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،شیوه کنونی فروش
خ��ودرو و اجرای قرعهکش��ی را مبتنی بر شانس دانس��ت و اظهار داشت:
اکنون افزایش تیراژ تولید میبایست در دستور کار خودروسازان قرار بگیرد
و رشد تیراژ نیز منوط به تامین نقدینگی خودروسازان است.
وی اف��زود :خودروسازان به دلیل نظام قیمتگذاری کنونی ،محصوالت
خ��ود را با زی��ان میفروشند و بخش��ی از وجوه حاصل از ف��روش ،بابت
تسهیالت مالی به حساب بانکها واریز میشود .بدین معنا که سوبسیدی
که از سوی خودروساز به مصرفکننده تعلق میگیرد ،در نهایت به شکل
وام از دولت اخذ شده و دور باطل افزایش بدهی خودروسازان ادامه دارد.
مدیرعام��ل اسبق سایپا گفت :راهک��ار برای رهایی صنع��ت خودرو از
وضعیت کنونی وجود دارد ،اما مشکل این است که ارادهای بر رفع مشکالت
صنعت خودرو وجود ندارد و تصمیمی در این باره اتخاذ نمیشود .به نظر
میرسد ،میبایست در انتظار استقرار دولت آینده بمانیم.
مدنی راهکار نخست را رفع مشکل نقدینگی خودروسازان اعالم و تصریح
ک��رد :در ای��ن راستا ،با توجه ب��ه زیان انباشتهای بالغ ب��ر  80تا  90هزار

میلی��ارد تومان برای صنعت خودرو ،اعالم تنفس دو ساله از سوی بانکها
برای پرداخت بدهیهای بانک��ی ،تغییر نظام قیمتگذاری و صدور مجوز
فروش خودرو در حاشیه بازار ،به جذب نقدینگی برای خودروسازان کمک
میکند .پرداخت مجموع اص��ل و فرع بدهیهای بانکی نیز میتواند پس
از تنفس دو ساله ،با تقسیط سه تا پنج ساله مجددا از سر گرفته شود.
وی همچنی��ن ضمن اشاره به لزوم تعیی��ن تکلیف سهامهای تودرتوی
خودروسازان بیان کرد :سهام دولت در خودروسازیها در اقلیت است ،اما به
دلیل وجود سهامهای تودرتو و احتمال بروز سوءاستفاده از آن ،دولت خود
را محق دخالت در این صنعت میداند .مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد:
فروش سهام شرکتهای مادر خودروس��ازی به شرکتهای زیرمجموعه،
اقدام��ی نادرست بود که میبایست سازمان ب��ورس یا شورای رقابت مانع
از آن میشد .مدنی اقدام بعدی پس از تعیین تکلیف سهامهای تودرتوی
خودروسازان را خصوصیسازی دانست و گفت :اهلیت و توانمندی مالی در
سرمایهگ��ذاری ،از شروطی است که بخش خصوصی پذیرنده شرکتهای
خودروسازی میبایست حائز آن باشند.
وی درخصوص این پرسش که آیا در دولت سیزدهم ،شاهد بروز تحول
و اصالح وضعیت کنونی صنعت خودرو خواهیم بود ،اذعان داشت :تمامی
کارشناسان ،این راهکارها را در اختیار دولت جدید قرار دادهاند ،اما بخش
عمدهای از مشکالت صنعت خودرو ناشی از زیرساختهای اقتصادی کشور

و درواقع کالف سردرگمی است که خودروسازیها را احاطه کرده و بخش
دیگر نیز به خودروسازیها بازمیگردد.
مدیرعام��ل اسبق سایپ��ا در ادامه بیان کرد :دولت ای��ن توانایی را دارد
که معضالت کنون��ی صنعت خودرو را با اقدامات کارشناسی از پیش پای
خودروس��ازان ب��ردارد اما به نظر میرسد ،در مق��ام حفظ قدرت مکتسبه
از ناحی��ه صنعت خودرو برآم��ده است .بدیهی است ،شی��وه کنونی اداره
صنعت خودروی کشور ،به سود هیچ کدام از سه ضلع دولت ،خودروساز و
مصرفکننده نیست .تعیین اعضای هیأت مدیره شرکتهای خودروسازی،
تنها نفعی است که در حال حاضر عاید دولت میشود.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد :فروش خودرو در حاشیه بازار ،تیراژ تولید
سالیان��ه را به بی��ش از یک میلیون و  500هزار دستگاه خواهد رساند و از
س��وی دیگر ،از محل ارزش افزوده و اخذ مالیات از خودروسازان ،درآمدی
بال��غ بر  30تا  40هزار میلیارد توم��ان در سال نصیب دولت خواهد کرد.
در حال��ی که اکنون تولید با  50درصد ظرفیت و آن نیز همراه با زیان در
جری��ان است و مصرفکننده واقعی ،خودروی موردنیاز خود را از بازار آزاد
خریداری میکند .تقاضای کاذب سرمایهای ،عمده ثبت نامیهای فروش
خ��ودرو را دربر میگی��رد و برنده اصلی ،نظام بانکی است که حدود  15تا
 20درص��د از وجه حاص��ل از فروش هر خودرو را تحت عنوان بازپرداخت
وام دریافت میکند.
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نماگر بازار سهام
جهش  14و  30درصدی تولید و تحویل
خودرو در شرکت سایپا قابل تقدیر است

عض��و کمیسیون صنایع و معادن مجل��س شورای اسالمی ضمن
تقدی��ر از شرکت سایپا در جهش  14و  30درصدی تولید و تحویل
خودرو به مش��تریان در سه ماهه نخست س��ال جاری گفت تالش
سایپ��ا در راستای افزای��ش عمق ساخت داخل قطع��ات به عنوان
الگویی برای سایر خودروسازان و سرآغاز راهی برای ارتقای کیفیت
و کاهش قیمت میتواند باشد.
سی��د جواد حسین��ی کیا در گفتوگ��و با خبرنگ��ار خبرخودرو،
درخصوص رونق تولید و خودکفایی در صنعت خودرو به ویژه اقدام
شرک��ت سایپا در راستای انعقاد ق��رارداد با شرکتهای دانشبنیان
و زیرمجموعهه��ای وزارت دفاع اظهار داشت :اتکا به تولید داخل و
نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در راستای فرمایش��ات مقام معظم
رهبری است که دستیابی ب��ه این مهم با همکاری تمامی نهادها و
مجموعهها اعم از بخش خصوصی ،دولتی و نظامی میسر میشود.
وی اق��دام شرکت سایپا در راستای افزایش عمق ساخت داخل را
الگوی��ی برای سایر خودروسازان اعالم کرد و افزود :امیدواریم اقدام
شرکت سایپا به منزله سرآغاز راهی برای ارتقای کیفی خودروهای
داخلی ،تولید با نگاه صادرات محوری و کاهش قیمت خودرو باشد.
نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
تولید خودرو با کمتری��ن وابستگی توسط خودروسازان داخلی و با
کمک بخش نظامی کش��ور و مجموعهه��ای قطعهسازی امری قابل
تحق��ق است ،گفت :بخش نظامی کش��ور از قدرت و ظرفیت کافی
به وی��ژه در تولید قطعات ایربگ و  ICبرخوردار هستند و عالوه بر
آن میبایست از بخشی از ظرفیت صنعت قطعهسازی که به واسطه
واردات مورد غفلت قرار گرفته ،استفاده کنیم.
حسین��ی کیا ضمن تقدیر از شرکت سایپ��ا نسبت به جهش 14
درصدی تولید و رشد  30درصدی تحویل خودرو به مش��تریان در
سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مش��ابه سال  99گفت:
حرکت در راستای افزایش تولید و همچنین ارتقای کیفیت خودرو
ام��ری ضروری است و ب��ا توجه به جهش محقق ش��ده در شرایط
تحریم��ی و شیوع کرون��ا ،تالش مدیران و نیروه��ای کار شاغل در
شرکت سایپا قابل تحسین است.
وی همچنین با تاکید ب��ر نظارت بر بازار خودرو گفت :نظارت بر
بازار خودرو با هدف انسداد مسیر ورود دالالن به بازار این محصول
است تا از این رهگذر خدشهای بر نام صنعت خودروی کش��ور وارد
نشود.
عض��و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینک��ه مجلس در راستای حمایت مجل��س از صنعت خودرو به
ط��رح ساماندهی ب��ازار خودرو اش��اره کرد و گفت :نگ��اه کالن در
این ط��رح ،ستارهدار ک��ردن خودروهای داخل��ی از لحاظ کیفی و
ممنوعیت شمارهگذاری خودروهای فاقد کیفیت است و در صورت
تولی��د خودروهای کیف��ی با رضایتمندی باال ،اعم��ال معافیتهای
مالیاتی یکی از اقدامات حمایتی مجلس از خودروسازان است.
حسینی کیا در پایان در بخش عرضه خورو ،اخذ مالیات سنگین
از دالالن متناسب با مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار را یکی دیگر
از راهکارها اعالم و خاطرنش��ان کرد :در این شیوه ،مالیات دریافتی
در بخ��ش حملونقل عمومی ،جادهای ،ریلی ،بیمه به ویژه اجباری
ش��دن بیمه بدنه و تجهیز نیروی پلیس ب��ه نصب دوربین در معابر
هزینه خواهد شد.
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وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رتبه اول شفافیت را داراست

اخبار
رییس روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان خبرداد:

تجلیل از اصحاب رسانه های فعال در حوزه صنعت گاز

اهواز -شبنم قجاوند :باحضور مدیرعامل گاز خوزستان از اصحاب رسانه
های فعال در حوزه صنعت گاز که بیشترین همکاری را با این شرکت داشته اند
تقدیر بعمل آمد .فهد خباز رییس این واحد گفت :بمناسبت روز قلم از نشریات
و اصحاب رسانههای فعال در حوزه صنعت گاز که بیشترین همکاری را با واحد
روابط عمومی گاز خوزستان در نشر اخبار و درج نکات ایمنی داشته اند تقدیر
بعمــل آمد .وی در ادامه افزود :این نشســت که با رعایت تمامی پروتکل های
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.خباز اظهار داشت :مدیرعامل گاز
خوزستان به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد و از آنها خواست تا در روند توسعه گاز رسانی به مناطق محروم و آموزش استفاده صحیح و
ایمن از گاز طبیعی به شهروندان ،این شرکت را یاری نمایند .خباز در پایان گفت :در این نشست از آقایان ابراهیم زهیری ،محمد پورفهیمی
و حمید رضا موسی خانی که در طرح همکار خبرنگار جهت تولید خبر بیشترین همکاری را با واحد روابط عمومی داشتهاند تقدیر بعمل آمد.

سرپرست شرکت گاز مازندران؛

بانوان در محیط های اداری فرهنگ عفاف و حجاب را ترویج دهند

ساری – دهقان  :سرپرست شــرکت گاز مازنــدران از بانوان خواست تا در
محیــط های اداری ترویج دهنده فرهنگ عفاف و حجاب باشــند  .به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی " ،مقدم بیگلریان" در همایش عفاف و
حجاب و سبک زندگی ایرانی اسالمی که در محل نمازخانه اداره مرکزی برگزار
شد گفت :حجاب مناسب بانوان در محیط های اداری زمینه مناسبی برای ترویج
فرهنگ عفاف و حجاب اســت .وی اظهارکرد :پوشش اسالمی ،رفتار ،برخورد،
گفتار و بیان بانوان می تواند الگوی مناسبی برای مردم باشد .سرپرست شرکت
گاز مازندران تصریح داشت :خانواده اساس شگل گیری جامعه است و هرچه این
بنیان بی عیب باشد ،جامعه سالمتر خواهد بود .وی افزود :شکل گیری ماهیت وجودی بانوان به خصوص در بعد پرورش فرزندان می تواند
آینده ایران اسالمی را تضمن کند .بیگلریان افزود :عفت ،حیا ،متانت ،مراقبت بانوان از خود در برابر گزندها و آسیب های اجتماعی می تواند
بنیان جامعه را مستحکم و عاری از هرگونه انحراف کند .گفتنی است خانم عظیمی از سخنرانان این همایش بودند.

با فرمان رییس جمهور ،بهره برداری از سامانه حفاظت الکترونیک بندر
بوشهر و مجتمع بندری نگین آغاز شد

بوشهر -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از بهره
برداری سامانه حفاظت الکترونیک بندر بوشهر و جزیره نگین با حضور ریاست جمهور
بصورت ویدئو کنفرانس خبر داد .به گزارش روابط عمومی ،سیاوش ارجمندزاده مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت  :در راستای الزامات بین المللی و افزایش
ضریب امنیت محوطه های بندر بوشهر و همچنین مدیریت بهتر ترافیک بندر  ،پروژه
خرید ،حمل ،نصب و راه اندازی سامانه حفاظت الکترونیک تحت شبکه بندر بوشهر و
مجتمع بندری نگین با هدف پایش تصویری محوطه بندر ،ساختمان برج کنترل ،اسکله
ها و ترمینال کانتینری با هزینه ای بالغ بر  ۱۰۹میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.
ارجمندزاده افزود :این مهم پس از انجام مطالعات در دو مرحله با حضور کارشناسان اداره
کل تامین و مهندسی تجهیزات ،حراست و همچنین یگان حفاظت بعنوان بهره برداران
پروژه در اسفند ماه سال  ۹۷و با حضور یک شرکت توانمند داخلی آغاز شد .مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد در این پروژه از دوربین های نظارت تصویری تحت شبکه که از تکنولوژی نوین می باشد استفاده
شده است و از اقدامات اجرایی پروژه میتوان به ایجاد بستر اختصاصی فیبرنوری جهت افزایش امنیت ارسال تصاویر و پهنای باند باال در
سطح بندر ،نصب تعداد  ۷۷عدد دوربین بیرونی شامل دوربین ثابت و چرخشی جهت نصب بر روی  ۶اصله دکل خود ایستا (مونوپل) ۱8
متری و  ۱۰اصله دکل خود ایستا (مونوپل)  ۱۲متری و دیوار پیرامونی بندر و دیواره انبارها ،تعداد  ۷۵عدد دوربین دام جهت پایش تردد
در بخش های مختلف ساختمان برج بندر و همچنین  ۱۰عدد ویدئو وال که تصاویر  ۱۵۲دوربین را به نمایش می گذارند اشاره کرد.

دیدار مشاور ریاست سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای کشور در امور
ایثارگران با خانواده شهدای استان گیالن

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :به منظورتجلیل و تکریم از خانواده معظم
شهدا ،آقای مصطفی رحیمیان ،مشاور ریاست سازمان راهداری وحمل و نقل جاده
ای در امور ایثارگران به اتفاق معاون حمل و نقل  -مسئول امور ایثارگران اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن با خانواده شهیدان جمال اصالنی،
محمد رضا ســعادت نژاد ،سیروس امینی و رحیم محمد زاده از شهدای هشت
سال دفاع مقدس دیدار و گفتگو کردند .مصطفی رحیمیان  ،مشاور امور ایثارگران
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در دیدار با خانواده های شهدای
استان گیالن گفت :خانوادههای شهدا با حرکت در مسیر شهدا ،صبر و استقامت
پیشه کردند و ما باید همواره قدردان آنها باشیم .رحیمیان در این دیدارها ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا طی سخنانی گفت :شهدا طالیهداران و پرچمداران
راستین عرصههای عشق و معرفت هستند و تکریم خانوادههای شهدا ،تجلیل
از ایثارگری و ترویج فرهنگ ایثار و ازخود گذشــتگی برای حفظ نظام مقدس
جمهوری اسالمی می باشد .وی افزود :اگر مجاهدتهای خانوادههای معظم شهدا نبود کشور ما امروز در رفاه و آسایش قرار نداشت ،خانوادههای
معظم شهدا و ایثارگران با گذشتن از ارزشمند ترین هستی خود ،جهاد فی سبیل ا ...را انجام دادند .مشاور امور ایثارگران سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای کشور سپس خاطرنشان کرد :خانوادههای شهدا با حرکت در مسیر شهدا ،صبر و استقامت پیشه کردند و ما باید همواره
قدردان آنها باشیم .خدمت ما به خانوادههای شهدا قطعا ذرهای از مجاهدتهای آنان را جبران نخواهد کرد .شایان ذکر است که در پایان
این دیدارها لوح تقدیر و هدایایی از سوی معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به خانواده های شهدا اهدا گردید.

بررسی عملکرد و صورتهای مالی شرکت گازاستان گلستان

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :درجلســه مجمع عمومی عادی سال  ۱3۹۹شرکت گاز استان گلستان که با حضور اعضاء مجمع
عمومی ،حسابرس و بازرس قانونی و همچنین آقای شیخی رئیس هیئت مدیره  ،طالبی مدیرعامل گاز گلستان و روحی ذیحساب و حاجی
آبادی دبیر هیئت مدیره شرکت در محل ساختمان برج شرکت ملی گازایران برگزار شد عملکرد و صورتهای مالی شرکت مورد بررسی
قرار گرفته و با درجه مطلوب به تصویب رسید.در این جلسه مدیرعامل شرکت گاز استان گزارش جامع وکاملی از اقدامات و عملکرد شرکت
و همچنین صورتهای مالی منتهی به سال را  ۱3۹۹به مجمع عمومی ارائه کرد.علی طالبی دربخشی از سخنان خود با اشاره به صورتهای
مالی منتهی به سال  ۹۹به تشریح وضعیت مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی پرداخته و عملکرد و ساختار مالی شرکت را جهت
ادامه فعالیت و تحقق اهداف و برنامه ها طبق بودجه مصوب مطلوب عنوان نمود .در ادامه اعضای مجمع عمومی نیز ضمن قدردانی از
زحمات ارزشمند اعضای هیئت مدیره و مجموعه کارکنان گاز استان گلستان و حسابرس و بازرس قانونی  ،عملکرد و وضعیت مالی شرکت
را مطلوب خواندند و برای انجام مناسب فعالیتها  ،عملیات گازرسانی و اداره امور شرکت رهنمودها و تکالیف برای ادامه روند فعالیتها را
به مدیرعامل جهت اجرا اعالم نمودند.شایان ذکر است  ،همه ساله جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گازاستان گلستان طبق
اساسنامه در تیرماه برگزار می شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مرکزی خبر داد:

طرح «نذر آب  »۴در شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان
اجرایی می شود

اراک -فرناز امیدی :به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان
مرکزی؛ علیرضا محمودی مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان مرکزی در
خصوص جزئیات اجرای این طرح گفت :طرح کشــوری «نــذر آب  »۴در ۱۵
شهرستان اســتانهای جنوب شرقی کشــور با هدف تامین آب پایدار برگزار
میشود ،هشت شهرستان در سیســتان و بلوچستان ،سه شهرستان خراسان
جنوبی ۲ ،شهرستان هرمزگان و  ۲شهرســتان در جنوب کرمان در این طرح
از این خدمات بهره مند میشــوند ،همچنین استان مرکزی طرح مذکور را در
شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان معین اجرا خواهد
کرد .محمودی افزود :تحویل بستههای بهداشتی ،اعزام تیمهای تخصصی و پزشکی ،توزیع بستههای مواد غذایی و آب رسانی از جمله
اقدامات این طرح است .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح نذر آب در سال های گذشته اظهار کرد:
در سه سال اجرای این طرح اقداماتی نظیر ارسال و تجهیز تانکر آب ،توزیع آب معدنی ،توزیع اقالم دارویی و بهداشتی و توزیع بستههای
معیشتی ،انجام شد.

تقدیر از رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی  -ماهان فالح :معاون امور اقتصادی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :بحث همسان سازی
یکی از توقعات و آرزوی بازنشســتگان بود که بعد از  ۱۷سال
هم در صندوق کشــوری و هم در ســازمان تامین اجتماعی
محقق شده است.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز ،حجــت اهلل میرزایی در
جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت در
آذربایجان شرقی با اشــاره به فعالیتهای مهم وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی در دولت دوازدهــم ،اظهار کرد :به طور
متوسط در تامین اجتماعی شاهد افزایش  ۱38درصدی حقوق
بازنشستگان بودیم و در صندوق کشوری نیز بیش از  8۰درصد
افزایش حقوق بازنشستگان را داشتیم که خوشبختانه این اقدام
منجر به رضایت حدود شــش میلیون بازنشســته کشوری و
لشکری شده است .وی با اشاره به تحقق طرح توسعه دولت الکترونیک
در تامین اجتماعی و بهزیستی و در سایر سازمان ها ،گفت :از چندین
سال قبل حذف دفترچه های تامین اجتماعی مطرح بود که خوشبختانه
امروزه این امر در بخش خصوصی ،مطب ها و داروخانه ها تکمیل شده
اســت و امیدواریم هر چه ســریع تر در بیمارستان های تحت پوشش
علوم پزشــکی نیز تکمیل شود .وی از جمله مزایای این طرح را امکان
حفظ و نگهداری سوابق بیمهای و حفظ نظام ارجاع ،شفافیت ،به حداقل
رســیدن تقلب و  ..عنوان کرد و گفت :این اقدام خیلی کار مشــکل و
دشــواری بوده که با همت دکتر ســاالری و همکارانشان محقق شده
است .وی اظهار کرد :همچنین طرح الکترونیک کردن و شفاف کردن
فرزند خواندگی در بهزیستی اقدام بسیار بزرگی در دولت دوازدهم بود.
وی یکــی دیگر از فعالیت های وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی را
بحث کاهش فســاد و تنش های کارگری عنوان کرد و گفت :در حال
حاضر مراجعات کارفرمایان و کارگران به  ۱۰درصد نسبت به سالهای

قبلهای کاهش یافته است که این کاهش چشمگیر نشانگر تالش بی
وقفه همکاران وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمانها مجموعه
ادارت کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در استانها است .میرزایی با بیان
اینکه در رابطه با شفافیت وزارت خانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رتبه
اول شفافیت را کسب کرده است ،افزود :در بنگاهها نزدیک به  ۱۰سامانه
شفافیت ایجاد شده است؛ به طوریکه امروز تمامی فعالیتهای شستا،
صندوق بازنشستگی کشــوری و صندوق روستاییان به صورت شفاف
در ســامانه ها قابل ردگیری اســت .وی خاطرنشان کرد :پوشش بیمه
روســتاییان تا پایان ســال  ۹۹در سطح ملی هفت برابر شده و به یک
میلیون و  ۴۰۰هزار نفر رســیده است و براساس مصوبه دولت از سال
جاری یک میلیون و  ۴۰۰هزار خانوار جدید برای این اضافه میشود.
وی افزود :همچنین اقدامات قابل توجهی در معاونت وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ایجاد شــده اســت که یکی پنجره واحد رفاهی و
دیگری بحث پایگاه اطالعات ایرانیان اســت .وی با بیان اینکه با ایجاد

پنجره واحد ایرانیان امکان سو استفاده و تخلف مالی در بین
ســازمان های بخش عمومی به صفر رسیده است ،گفت :به
طوریکــه دیگر کســی نمیتواند هم از بهزیســتی و هم از
کمیته امداد سوء استفاده کند ،در واقع تمامی پرداختیها و
حمایتهای مالی در پنجره واحدی ثبت میشود .وی افزود:
همچنیــن با ایجاد پایگاه اطالعات ایرانیــان ،با ارائه کد ملی
سرپرســت خانوار تمامی اطالعات مربوط به آنها مشخص
میشــود که این اطالعات رفاهی اتفاقات بسیار مهم و گران
قیمتی اســت .معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ضمن تبریک هفته بهزیســتی و تامین اجتماعی،
اظهار کرد :خدماتی که این سازمانها طی یک سال اخیر در
رابطه با بحث کرونا انجام دادهاند ،بسیار چشمگیر بوده و از این
اقدامات ارزشمند تشکر و قدردانی میکنیم .وی با بیان اینکه
ســازمان تامین اجتماعی و مدیریت درمان در طی یک سال گذشته
بار بســیار سختی متقبل شده اند ،گفت :در برخی مواقع  ۵۰درصد و
گاها تا  ۱۰۰درصد فضای خدماتی درمانی تامین اجتماعی به پذیرش
بیماران کرونایی اختصاص یافته است .وی با بیان اینکه صندوق بیمه
روستاییان آذربایجان شرقی همواره رتبه اول در بین استان های کشور
را دارد ،خاطرنشان کرد :متوســط پوشش این صندوق در کشور ۱۵
درصد و در آذربایجان شــرقی  3۰درصد اســت .در پایان این نشست
از خدمات و تالشــهای مدیران کل تامین اجتماعی ،مدیریت درمان و
بهزیستی استان همزمان با هفته بهزیستی و تامین اجتماعی با اهدای
لوح قدردانی شد .همچنین با اهدای لوحی از تالشها و خدمات ارزنده
دکتر حسین فتحی ،مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی دستگاههای
تابعــه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آذربایجان شــرقی برای
هماهنگی و برقراری ارتباط ســازنده و تعامل و همدلی در اســتان و
عملکرد مثبت ،تقدیر و قدردانی شد.

قم در مسیر تحول

توجه ویژه به افزایش کیفیت زندگی مردم در برنامه قم 1۴۰۴
“قم در مســیر تحول”/توجه ویژه به افزایــش کیفیت زندگی مردم
در برنامه قم /۱۴۰۴افتتاح بوســتان خضر(ع) بهزودی/احداث دریاچه
مصنوعی در بوستان غدیر
قم  -خبرنگار فرصت امروز :شهردار قم گفت :با بیان اینکه سال ۱۴۰۰
نخستین سال برنامه "قم " ۱۴۰۴است اظهار داشت :در برنامه نخست
بر روی بحثهای سختافزاری کار میکردیم و در برنامه پنجساله دوم
کیفیت زندگی مردم ،مورد محور حرکتهای شهرداری است.
به گزارش شهرنیوز ،دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد امروز در حاشیه
افتتــاح ،بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی پروژههای تفریحی و فضای
سبز شهرداری قم در جمع خبرنگاران ،با بیان اینکه سال  ۱۴۰۰نخستین
سال برنامه “قم “ ۱۴۰۴اســت اظهار داشت :در برنامه نخست بر روی
بحثهای سختافزاری کار میکردیم و در برنامه پنجساله دوم کیفیت
زندگی مردم ،مورد محور حرکتهای شــهرداری است .وی خاطرنشان
کــرد :زمانی که از کیفیت زندگی مردم ســخن میگوییم یعنی اینکه
ما شــهر سالم داشته باشــیم و از پایههای اصلی شهر سالم نیز مسائل
زیســتمحیطی و فضای سبز است .شــهردار قم با بیان اینکه حدود
 ۶۰هکتار بوســتان محلی و جنگلی افتتاحشــده و یا عملیات اجرایی

آن آغازشــده است افزود :ســرانه قم در فضای سبز به ازای هر شهروند
 ۲۰.3مترمربع اســت و در کشــور بعد از اصفهان و شیراز رتبه سوم را
داریم که این موضوع در مطلوبیت بهطور حتم اثر دارد و زیبایی شهر را
تحتالشعاع قرار میدهد .وی یکی از عوامل دیگر تأثیرگذار در کیفیت
زندگی مردم را داشتن حملونقل عمومی مناسب تصریح کرد و گفت:
در این راســتا قرارداد خرید  ۵۲اتوبوس جدید بســته شد که در مدت
 ۱۰روز آینده وارد قم میشوند؛ در حال حاضر تمام ناوگان اتوبوسرانی

جدید است و در موضوع ناوگان تاکسیرانی نیز تاکسیهای فرسوده در
حال خارج شدن از مدار است و این موارد در واقع برای رفاه مردم است.
شــهردار قم با اشاره به تأمین نشاط و شادابی مردم تصریح کرد :این
مهم نیز احتیاج به پارکها و شهربازیها دارد و در حال حاضر بوستان
غدیر به یک هاپ برای تمام این مسائل تبدیلشده است ،بهطوریکه در
این بوستان پارک آبی وجود داشت ،دریاچه مصنوعی در حال ساخت و
شهربازی این پارک که افتتاح شد نیز به ارتقاء نشاط شهروندان کمک
میکند .وی با تأکید بر اینکه در هفتههای آینده بوستان خضر با بیش
از  ۵۷هکتار مساحت افتتاح میشود ،عنوان کرد :این بوستان در پارک
 ۱۰۰۰هکتاری بوده و قرار اســت در بوستان  ۱۰۰۰هکتاری تله سیژ و
تلهکابین ایجاد شوند؛ همچنین پل طبیعت این بوستان را به باغ پرندگان
متصل میکند و این میتواند شــهر را به لحاظ کیفی برای مردم آماده
کند .شهردار قم گفت :امیدواریم همینطور که برای توسعه فضای سبز
و ایجاد نشاط و شادابی در شهر تالش میکنیم بتوانیم برنامهها را طوری
پیش ببریم که افزایش ماندگاری زائران که ســالی  ۲۰میلیون نفر در
شهر قم است را به دنبال داشته باشیم تا اقتصاد شهری نیز بیشازپیش
رونق بگیرد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن:

حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و صیانت از نیروی کار با اجرای صحیح طرح
ساماندهی مشاغل غیررسمی محقق می شود

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی
گیالن با بیان این مطلب؛ برخورداری از نظام بانکی ،نظام تأمین اجتماعی
و ســایر حمایتهای قانونی را تنها بخشــی از مزایای اجرای این طرح
عنوان کرد.
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و صیانت از نیروی کار با
اجرای صحیح طرح ساماندهی مشاغل غیررسمی محقق میشود
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
گیالن ،عباس علیزاده با اعالم این خبر گفت :به عنوان تنها استان پایلوت
در اجرای طرح ساماندهی بخشی از مشاغل غیر رسمی – خدمات چند
منظوره غیر مستمر بیش از شش سال است به دنبال بررسی معایب و
مزیت های اجرای صحیح این طرح هستیم .وی خاطر نشان کرد :باید
با برنامه ریزی دقیق؛ اشــتغال موجود و غیر رسمی در این مجموعه ها
به صورت رسمی دیده شود و شاغلین این بخش در زمان بازنشستگی

یا از کارافتادگی از حمایت های قانونی توســط مراجع مرتبط بهرهمند
شوند .وی در کمیته اســتانی با حضور اعضای انجمن صنفی خدمات
خانگی اســتان گیالن اضافه کرد :به منظور تحقق اهداف این طرح از

طریق تعامل با دانشــگاه گیالن و دستگاههای اجرایی مرتبط در قالب
طرح پژوهشــی به دنبال اجرای دقیق و متناسب سازی طرح با شرایط
موجود در استان گیالن هستیم .علیزاده با بیان اینکه این طرح پتانسیل
ســاماندهی بخش زیادی از مشاغل غیر رسمی را که به شفافیت نظام
های بیمه و مالیات منجر میشــود دارد افزود :این یک طرح انگیزشی
و تشویقی برای صاحبان مشاغل غیر رسمی است؛ چون ضمن افزایش
درآمد و بهره مندی از مزایای قانونی موجب حفظ احترام و ارتقای جایگاه
اجتماعی این افراد نیز می شود .مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
گیالن با بیان اینکه این طرح از مصوبات شورای عالی اشتغال است خاطر
نشان کرد  :از آنجایی که این اختیار توسط شورای عالی اشتغال به استان
گیالن داده شده است تا هر گونه مصوبه استانی توسط این کمیته در
شورای عالی اشتغال مطرح شود ،این کمیته موظف است کامال تخصصی
و با نهایت دقت این طرح را مورد بررسی و اجرا قرار دهد.

تملک  ۳1۰میلیارد ریالی امالک مسیر پروژه تقاطع غیرهمسطح جهاد

شــهریار  -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش واحد خبر واطالع
رســانی مدیریت ارتباطات :بهروز کاویانی شــهردار شهریار از خرید و
آزادسازی امالک معارض در مسیر پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح در
میدان جهاد خبر داد و اظهار داشــت :دو مانع بزرگ در مســیر اجرای
طرح تقاطع غیرهمسطح در میدان بسیج و جهاد وجود دارد که شامل
معارضات ملکی و تاسیساتی است.
وی پیرامون رفع معارض ملکی در میدان جهاد افزود :رفع این معارض،
از یکســو نیاز به تامین اعتبار داشت و از سوی دیگر همکاری صاحبان
امالک ،که خوشــبختانه تالشــهای خدمتگذاران مردم در بدنه شورا و
شهرداری باالخره کارساز شد .با توجه به اینکه بهروز کاویانی ،اسفند ماه
 ۹8سکان مدیریت شهر شهریار را بدست گرفت و تا آن تاریخ نزدیک به
 ۱۹ماه از کلنگ زنی پروژه میگذشت وی ادامه داد:
در آغاز مدیریت اینجانب ،پیمانکار پروژه تقاطع غیر همسطح بسیج
و جهاد شهریار ،متاسفانه علیرغم گذشت یکسال و نیم از عقد قرارداد،

بیشــتر در حد تجهیز کارگاه عمل کرده بود و میتوان گفت؛ رشد این
پروژه طی حدود  ۲۰ماه ابتدای کار حدود  ۵درصد بود .کاویانی شهردار
شهریار تاکید کرد :رفع موانع اجرای تقاطع غیرهمسطح جهاد و بسیج
یکی از مطالبات به حق شــهروندان و دغدغههــای ما بود ،لذا اقدامات

جدی خویش را در دو گام عملیاتی نمودیم .وی تصریح کرد :در گام اول
پیمانکار را موظف کردیم در تمام بخشهایی که امکان کار وجود دارد
فعال شود و در گام دوم باید معارضات را برطرف می نمودیم که در تحقق
این امر لحظهای فروگذاری نداشتیم .شهردار شهریار با بیان اینکه تعداد
یازده ملک در مســیر اجرای تقاطع غیرهمسطح جهاد خریداری شده
ادامه داد :وسعت امالک خریداری شده توسط شهرداری تاکنون حدود
 ۵هزار متر مربع و به ارزش تقریبی  3۱۰میلیارد ریال است .کاویانی در
ادامه افزود :هفت نفر از مالکان حاضر به توافق شدند که بالفاصله مراحل
قانونــی تملک را آغاز نمودیم اما چهار ملک دیگر را مجبور شــدیم به
صورت قهری و از طریق مراجع قضایی تملک نمائیم.
بهروز کاویانی شهردار شهریار در پایان گفت :برای تکمیل تقاطع غیر
همسطح در میدان بسیج ،همچنان موضوع معارضات ملکی وجود دارد
که بالفاصله پس از تائید شورای شهر وارد مراحل عملیاتی خواهد شد تا
رضایت نسبی شهروندان را در این مسیر جلب نمائیم.

فعالیت ۳8اکیپ عملیاتی برق در حوزه های انتخابات هرمزگان

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز :معاون بهره برداری شرکت
توزیع نیروی برق هرمزگان گفت :برای پایدار نگه داشتن شبکه توزیع
برق اســتان بویژه حوزه های رای گیری 38 ،تیم عملیاتی در سراسر
استان بصورت آماده باش امنیت شبکه را برعهده داشتند.
مصطفی طبیبی افزود :تمام تجهیزات و کارکنان کشیک با امکانات
کامل آماده خدمت رســانی بودند تا در صورت بروز اشکال یا حادثه

احتمالــی در محل های اخذ رای ،شــبکه را اصالح کنند .وی اضافه
کرد :درزمان برگزاری انتخابات نیز مولدهای برق اضطراری در برخی
حوزه های رای گیری مستقر شدند .تمام شعب اخذ رای مورد بازدید
فنی قرار گرفتند و شــبکه های منتهی به این اماکن کنترل و پایش
شد.
معوان بهره برداری شرکت توزیع برق تصریح کرد :در برخی مناطق

استان که شعب اخذ رای در آن قرار داشتند ،شبکه دچار اختالل شد
که با آمادگی نیروهای عملیاتی ،خاموشی ها در کمترین زمان ممکن
برطرف و فعالیت رای گیری بدون اختالل به حالت عادی بازگشت.
وی همچنین از اصالح شــبکه بصورت خط گرم در برخی خطوط
شــعبه های انتخابات خبر داد و افــزود :برای جلوگیری از قطع برق،
شبکه بصورت برق دار تعمیر شد.

افزایش ترافیک سایت با کمک شبکههای اجتماعی
به قلم :مدیسون تیرنی
کارشناس بازاریابی دیجیتال
ترجمه :علی آلعلی
بازاریابها همیش��ه به سایت رسمی برند به عن��وان مهمترین منبع
ب��رای جلب نظر کاربران نگ��اه کردهاند .وقتی ی��ک برند سایت رسمی
داشت��ه باشد ،وجهه حرفهایاش به طور قابل مالحظهای حفظ میشود.
نکت��ه جالب در این میان اهمیت روزافزون افزایش ترافیک سایت برای
بازاریابه��ا و کارآفرینان است .بدون تردید ی��ک سایت بدون ترافیک
هی��چ مزیتی برای کارآفرین��ان ندارد .درست به همی��ن خاطر افزایش
ترافیک سایت ب��ا استفاده از شیوههای مختلف در طول سالهای اخیر
در دستور کار تمام برندها قرار گرفته است.
یک��ی از تکنیکهای جذاب برای افزای��ش ترافیک سایت ،استفاده از
شبکهه��ای اجتماعی است .امروزه کاربران در صورت مش��اهده فعالیت
مناس��ب یک برند در شبکههای اجتماع��ی تمایل باالتری برای مراجعه
ب��ه سایت آن دارند .این ام��ر در کنار امکان تبلیغ ب��رای سایت برند و
دع��وت از کاربران ب��رای مراجعه به آن از طری��ق شبکههای اجتماعی
مطرح میشود.
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکاره��ای مناسب و
تضمینش��ده ب��رای افزایش ترافی��ک سایت رسمی برند ب��ا استفاده از
شبکهه��ای اجتماعی است .این نکات به شما برای مدیریت هرچه بهتر
سایت برندتان کمک خواهد کرد.
بهینهسازی حساب رسمی برند در شبکههای اجتماعی
وقتی کاربران در تالش برای کسب اطالعات بیش��تر درباره یک برند
هستند ،اغلب اوقات بخش بیوگرافی مهمترین منبع محسوب میشود.
متاسفانه بسیاری از برنده��ا بخش بیوگرافی مناسبی ندارند .درست به
همین خاط��ر فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور قابل
مالحظهای با مشکل رو به رو میشود .اگر کسب و کار شما در این میان
بخش بیوگرافی را به طور مناسبی طراحی نماید ،امکان افزایش ترافیک
سایت��ش را خواهد داش��ت .اشتباه برخی از برندها در زمینه استفاده از
بخ��ش بیوگرافی بیان نکات بسیار طوالنی است .امروزه کاربران حوصله
مطالعه متنهای طوالنی را ندارند .بنابراین شما در بخش بیوگرافی باید
در نهایت اختصار کارتان را پیش ببرید ،در غیر این صورت با مشکالت
بسی��ار زیادی رو ب��ه رو خواهید شد .اگر کسب و ک��ار شما در بخش
بیوگرافی از یک پیام مهم برای دعوت به عمل ( )CTAاستفاده نماید،
شانست��ان برای تاثیرگذاری بر روی کاربران ب��ه طور قابل مالحظهای
افزای��ش پیدا خواهد کرد .این ام��ر در مورد کسب و کارها به طور قابل
مالحظهای کاربرد دارد.
بهینهس��ازی اکانت برند در شبکههای اجتماعی امر سخت و دشواری
نیس��ت نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
ه��دف با استفاده از شیوهه��ای کاربردی است .اگر شم��ا در این میان
ایدههای بسیار عجیب و غریبی دارید ،بهتر است آنها را فراموش کنید.
ارجاع دادن به سایت برند
شبکهه��ای اجتماعی فضای بسیار مناسبی برای تعامل با مش��تریان
فراهم کرده است .بسی��اری از برندها برای تعامل با مخاطب هدفشان
در شبکههای اجتماع��ی انواع محتوا و ایدههای گوناگون را مدنظر قرار
میدهن��د .این امر موجب افزایش اعتبار برندها در شبکههای اجتماعی
میش��ود .اگر شم��ا توانایی استف��اده از اعتبار برندت��ان در شبکههای
اجتماع��ی برای بهب��ود وضعیتتان را نداشته باشی��د ،اوضاع سایتتان
بهب��ود چندانی پی��دا نخواهد کرد .یکی از مش��کالتی ک��ه برندها در
شبکههای اجتماع��ی با آن رو به رو هستند ،تمایل کاربران برای اثبات
یک موضوع با دلیل و مدرک است .این امر ریش��ه در ادعاهای برخی از
برندها بدون هرگونه پش��توانهای دارد .درست به همین خاطر شما باید
همیشه با دلیل و مدرک در شبکههای اجتماعی صحبت کنید ،در غیر
ای��ن صورت شاید خیلی زود مورد بیتوجه��ی کاربران قرار گیرید .این
امر مشکالت بسیار زیادی برای شما و کسب و کارتان به همراه خواهد
داش��ت .امروزه برخ��ی از برندها در سایتشان اقدام به انتش��ار نتیجه
مطالعاتش��ان درباره بازار و مش��تریان میکنند .ای��ن اطالعات منابع
بسی��ار غنی برای بازاریابی محسوب میشود .شما باید به بهترین شکل
ممکن از اطالعات موردنظر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان
استفاده نمایید ،در غیر این صورت وضعیتتان به طور قابل مالحظهای
با مشکل مواجه میشود.
اگ��ر شما در شبکههای اجتماعی ادعای مهم��ی برای کاربران دارید،
بای��د با ارج��اع دادن به یک منبع درست و حساب��ی آن را اثبات کنید.
اگ��ر در این میان منبع موردنظر مطالعه صورت گرفته از سوی خودتان
باشد ،وضعی��ت بسیار عالی خواهد شد .اغلب اوقات کاربران منابعی که
هر برند در فرآیند بازاریابی به آنها ارجاع میدهد را دنبال میکنند .شما
با استفاده از چنین ایده ساده و جذابی امکان افزایش ترافیک سایتتان
را خواهید داشت .بنابراین از پتانسیل شبکههای اجتماعی در این مسیر
به خوبی استفاده نمایید.

به پلتفرمهای کمتر مشهور هم توجه کنید
پلتفرمه��ای اجتماعی فقط شامل فیسبوک و توییتر نیست .بسیاری
از استارتآپه��ا در ط��ول سالهای اخیر موفق ب��ه توسعه شبکههای
اجتماعی محبوب��ی شدهاند .شاید شبکههای اجتماع��ی دیگر به اندازه
فیسبوک یا توییتر مش��هور و محبوب نباشن��د ،اما دارای کاربران پر و
پ��ا قرصی هستند .این امر اهمیت چنی��ن پلتفرمهایی برای بازاریابی را
مشخص میسازد.
متاسفان��ه برخی از برندها در زمینه استف��اده از شبکههای اجتماعی
جدی��د به ط��ور مداوم شک و تردی��د دارند .شاید این ام��ر در ماههای
نخست مزیت مشخصی برای برند
شما نداشت��ه باشد ،ام��ا به مرور
زم��ان امکان جلب نظ��ر کاربران
ت��ازه وارد هر پلتف��رم را خواهید
داشت.
بسی��اری از برندهای مش��هور
کنون��ی در اینستاگ��رام به دلیل
اینک��ه از همان روزه��ای اول در
ای��ن پلتف��رم ثبت ن��ام کردهاند،
دارای حجم باالی فالوور هستند.
بنابرای��ن شم��ا باید ای��ن نکته را
درباره دیگر شبکههای اجتماعی
مدنظر داشته باشید.
ام��روزه یک��ی از نک��ات مه��م
ب��رای بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر
روی مخاط��ب ه��دف مربوط به
شخصیس��ازی محتواس��ت .شما
با حض��ور در پلتفرمه��ای کمتر
مش��هور امک��ان شخصیس��ازی
محت��وای بازاریابیت��ان ب��رای
کارب��ران را پی��دا میکنی��د .این
امر تاثیرگ��ذاری به شدت مثبتی
ب��ر روی کاربران به همراه خواهد
داشت.
برخی از پلتفرمهای تازهای که
در ط��ول سالهای اخیر کاربران ب��ه نسبت زیادی را به خودشان جلب
کردهان��د ،پینترست و ردیت هستن��د .این دو پلتفرم در طول سالهای
اخی��ر کاربرانی ب��ا سلیقههای خاص را به سمت خودشان کش��اندهاند.
بنابرای��ن اگر شما قصد بازاریابی و ترقیب کاربران موردنظر به سایتتان
را دارید ،بهترین انتخاب پلتفرمهایی مثل پینترست است.
متاسفان��ه بسیاری از بازاریابها به دلیل تع��داد کاربران بسیار کمتر
پینترست از همان گام اول نسبت به آنها بیتوجهی میکنند .شاید این
ام��ر در ابتدا وجهه حرفهای داشته باشد و به ظاهر در راستای توجه به
پلتفرمه��ای بزرگت��ر صورت گیرد ،اما در نهای��ت کسب و کار شما را از
دامنه مهمی از مش��تریان و ترغیبشان به حضور در سایت برند محروم
خواهد کرد.
زمانبندی درست
بارگذاری محتوا در شبکههای اجتماعی با هر هدفی که صورت گیرد،
بای��د زمانبندی درستی داشته باش��د ،در غیر این صورت کمتر برندی
توانای��ی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدفش را پی��دا میکند .امروزه
بسی��اری از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف زمانبندی
درستی را مدنظر قرار نمیدهند .اگر محتوای بازاریابی شما در زمانهای
نادرست به دست کاربران برس��د ،کمتری توجهی به آن نخواهند کرد.
بنابراین مشاهده ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
امری طبیعی محسوب میشود.
تالش برای بیان توصیههای دقیق درباره زمان مناسب برای بارگذاری
محت��وا در شبکهه��ای اجتماعی امر بسی��ار دشواری اس��ت .این نکته
براس��اس ماهی��ت کسب و ک��ار و تغییر سلیقه کاربران ب��ه طور مداوم
متفاوت است .مهم ترین نکته در این میان تالش برای به دست آوردن
سلیقه و نحوه مش��اهده محتوای بازاریابی از سوی کاربران در بلندمدت
است .اگر شما این نکته را مدنظر قرار دهید ،شانس بسیار بهتری برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان خواهید داشت.
کاربران در صورت مش��اهده محتوای بازاریابی در اوقات فراغت حتی
تمای��ل به مراجعه به سایت شما ه��م خواهند داشت .بنابراین محتوایی
که شما برای ترغیبشان به سایتتان طراحی کردهاید ،نتیجهبخش��ی
بسیار بهتری خواهد داشت .مشکل اصلی در این میان بیتوجهی مداوم
برخ��ی از برندها به این نکته و از دست دادن بخش قابل مالحظهای از
کاربرانشان است .پس دفع��ه بعد برای بارگذاری محتوای بازاریابی در
شبکههای اجتماعی زمان درست را انتخاب کنید.
گزینه به اشتراکگذاری را ساده طراحی کنید
گاه��ی اوقات برندها مطال��ب سایتش��ان را در شبکههای اجتماعی
بازنشر میکنند .این امر ایدهای جذاب برای جلب نظر کاربران محسوب
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میشود .امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
به طور مداوم از چنین ایدهای استفاده میکنند .نکته مهم در این رابطه
تالش برای بهبود وضعیت بخش موردنظر با استفاده از ترغیب کاربران
به بازنش��رش است .به عبارت ساده ،وقتی کاربران عادی محتوای شما
را بازنش��ر میکنن��د ،تاثیرگذاری بسیار بهتری ب��ر روی مخاطب هدف
خواهید داش��ت .اینطوری دیگر خبری از بیاعتمادیهای رایج کاربران
به محتوای تولیدی برندها در کار نخواهد بود.
برخی از سایتها طوری طراحی شدهاند که گزینه به اشتراکگذاری
محت��وا در شبکههای اجتماعی خیلی سخت به چش��م کاربران میآید.
چنی��ن امری نرخ بازنش��ر محتوا
از س��وی کارب��ران در شبکههای
اجتماع��ی را ب��ه ط��ور قاب��ل
مالحظ��های کاه��ش میده��د.
بنابراین شما باید راهکار مناسبی
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف در چنین شرایطی پیش رو
داشته باشید.
ب��دون تردید طراح��ی کادری
مش��خص برای بازنش��ر محتوای
سای��ت در شبکهه��ای اجتماعی
امر دش��واری نیس��ت .نکته مهم
هوشی��اری شم��ا ب��رای طراحی
بخش م��ورد نظر اس��ت ،در غیر
این صورت هر کاری هم که انجام
دهید ،در نهایت تغییر خاصی در
ترافیک سایتتان روی نمیدهد.
خوشبختان��ه ام��روزه اغل��ب
شبکهه��ای اجتماع��ی امک��ان
بارگذاری لینک را فراهم کردهاند.
این امر حتی در مورد اینستاگرام
که سختتری��ن قوانی��ن در این
رابط��ه را داشت نیز مصداق دارد.
بنابراین شما با طراحی یک کادر
به اشتراکگذاری مناسب افزایش
ترافیک سایتتان به سادهترین شکل ممکن را خواهید داشت.
پروموت کردن محتوای تولیدی
بازاریابی در شبکههای اجتماعی اغلب اوقات به طور ارگانیک صورت
میگی��رد .بسی��اری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف
عالق��های به ص��رف هزینه باال ندارن��د .این نکته در بسی��اری از مواقع
درس��ت اس��ت ،اما گاهی اوق��ات باید خالف جهت رودخان��ه شنا کرد.
پروم��وت کردن محتوا یکی از ایدههای جذاب برای تاثیرگذاری بر روی
کارب��ران و نمایش اهمی��ت محتوای سایت است .شم��ا با چنین کاری
امکان جلب نظر کاربران به سایت یا وبالگ برندتان را خواهید داشت.
ب��دون تردید پروموت کردن محت��وای سایت در شبکههای اجتماعی
امر س��ادهای محسوب میشود .شم��ا فقط باید بودج��ه مناسبی برای
همک��اری با شبکههای اجتماعی داشته باشید .سایر موارد به سادهترین
شک��ل ممکن بهینهس��ازی خواهد شد .اگر شما ای��دهای برای پروموت
کردن بیرویه محتوای سایتتان در سر دارید ،باید همین حاال بیخیال
آن شوید .همانطور که فعالی��ت بسیار اندک در زمینه بازاریابی چندان
مناس��ب نیس��ت ،پروموت کردن بی��ش از اندازه محت��وا نیز سرنوشت
مناسبی به همراه ندارد .شما با چنین کاری به مخاطب هدفتان نشان
میدهید که یک برند کلیشهای هستید و کاربران همیشه به حضور شما
در گوشه و کنار شبکههای اجتماعی عادت خواهند کرد.
استف��اده بهینه و درست از پروموت کردن محتوا به شما امکان خاص
ب��ودن را میدهد .اینطوری دیگ��ر کاربران در م��ورد برندتان فکرهای
کلیشهای نخواهد کرد .برخی از کسب و کارها در این رابطه حتی تعداد
محتوای��ی که میخواهد پروموت کنند هم محدود میکنند .به هر حال
حض��ور کمتر در شبکههای اجتماعی و تاثیرگ��ذاری باال خیلی بهتر از
حضور مداوم و بیتوجهی تمام کاربران خواهد بود.

تعامل بیشتر با کاربران
تعام��ل باال با کارب��ران در شبکههای اجتماعی ام��ر مهمی محسوب
میشود .بسیاری از برندها در این رابطه ایدههای مناسبی در سر ندارند.
اگر شما فقط به دنبال تولید محتوا در پلتفرمهای مختلف باشید ،دست
آخر کمت��ر کاربری به شما روی خوش نش��ان خواه��د داد .درست به
همین خاط��ر برندهای بزرگ همیش��ه رابطه نزدی��ک و دوستانهای با
کاربرانشان در شبکههای اجتماعی دارند.
اگ��ر شما سط��ح ارتباطتان با مخاطب ه��دف را عمیقتر از هر زمان
دیگری نمایی��د ،امکان تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به بهترین
شک��ل ممکن را خواهید داش��ت .شاید این امر در تالشه��ای اولیه با
شکست همراه شود ،اما پش��تکار یک تیم بازاریابی در نهایت همه موانع
را از پیش رو برخواهد داشت.
وقت��ی شما رابط��های نزدی��ک و خودمانی با کارب��ران در شبکههای
اجتماعی داشته باشید ،آنها همیش��ه نی��م نگاهی به سایتتان خواهند
داش��ت .این ام��ر یعنی شما بدون نیاز به تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب
هدف امکان تاثیرگذاری بر روی آنها را پیدا میکنید.
ضرورت پاسخگویی در شبکههای اجتماعی
وقتی یک برند در شبکههای اجتماعی به شدت پاسخگو باشد ،انگیزه
کاربران برای تعامل بیشتر خواهد شد .متاسفانه برخی از برندها در برابر
مواردی مانند کامنت یا پیام کاربران هیچ واکنش��ی نش��ان نمیدهند.
همین امر همراه با تاخیر در پاسخگویی موجب از دست رفتن مشتریان
میشود.
راهان��دازی بخش حرف��های در زمینه خدمات مش��تریان نکته مهمی
ب��رای پاسخگویی بهینه با کاربران محسوب میشود .بدون تردید وقتی
یک برند پاسخگویی خوبی در شبکههای اجتماعی داشته باشد ،شانس
تعام��ل با مش��تریان در سایتش را پی��دا میکند ،در غی��ر این صورت
کارب��ران حتی دیگر به اکانت برند موردنظر در شبکههای اجتماعی هم
توجهی نخواهند کرد.
استفاده از محتوای بصری
محت��وای متنی هن��وز هم اهمیت باالی��ی در ح��وزه بازاریابی دارد،
ام��ا برندها باید به سوی سای��ر فرمتها نیز برون��د .در این میان شاید
کمت��ر محتوایی به اندازه عک��س و فیلم دارای اهمی��ت باشد .کاربران
در شبکههای اجتماعی و به طور کلی فضای آنالین مش��اهده محتوای
بص��ری را به هر نوع فرمت دیگ��ری ترجیح میدهند .بنابراین شما باید
چنی��ن نکته مهمی را در زمین��ه بازاریابی و تولید محت��وا مدنظر قرار
دهید.
اگر برند شم��ا در سایت رسمیاش از انواع اینفوگرافیها و ویدئوهای
اختصاصی استفاده کند ،امکان تاثیرگذاری بر روی کاربران به طور قابل
مالحظ��های افزای��ش پیدا خواهد کرد .نکته مه��م در این میان نمایش
بسیار بهتر محتوای بصری سایتها در صورت بازنشرشان در شبکههای
اجتماعی است.
برخی از بازاریابه��ا هنوز به اهمیت محتوای متنی باور دارند .این
ام��ر نکت��ه مثبتی است ،البته ب��ه شرط اینکه دیگر خب��ری از تولید
محت��وای متنی مثل دههه��ای گذشته نباشد .شم��ا باید از محتوای
تصویری به بهترین شک��ل ممکن برای کامل کردن متنتان استفاده
کنی��د .ای��ن امر مزای��ای بسیار زیادی ب��رای برندها به هم��راه دارد.
همچنین به شما فرص��ت مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف خواهد داد.
برخی از برندها تیم مشخص یا حتی مهارت الزم برای تولید محتوای
بصری اختصاصی ندارند .این امر مش��کل بزرگ��ی نیست .نکته مهم در
ای��ن میان استفاده از تصاویر استاک و رایگان برای بهینهسازی وضعیت
محت��وای سایت است .شما با چنین کاری ب��دون نیاز به هزینه اضافی
وضعیت بازاریابیتان را متح��ول خواهید کرد .همچنین انگیزه کاربران
برای مشاهده محتوای سایتتان به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
ب��دون تردید افزایش ترافیک سایت ای��ده بسیار مهم و جذابی است.
اگر شما در مسیر تحقق ه��دف موردنظر از نکات ذیل استفاده نمایید،
شانست��ان برای موفقیت در این حوزه به طور قابل مالحظهای افزایش
پیدا خواهد کرد.
منبعcontentmarketinginstitute.com :

