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گزارشپژوهشکدهپولیوبانکی
ازشاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسینشانمیدهد

تکاپوی تولید صنعتی 
در تنگنای تحریم

فرصت امروز: گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی از شاخص تولید شرکت های بورسی نشان دهنده روند رو به رشد 
این شاخص در سومین ماه 1400 است. این گزارش از تکاپوی بهاری تولید صنعتی حکایت دارد و البته بازتاب دهنده 
دغدغه های بخش صنعت برای عبور از تحریم ها نیز هس��ت. آمارهای رس��می نشان می دهد که رشد نقطه به نقطه 
شاخص تولید صنعتی در سه ماه فروردین 25.5 درصد، اردیبهشت 6.8 درصد و در خردادماه 7.6 درصد بوده است. 

این یعنی رشد صنعتی بهار امسال حتما مثبت است و این موضوع در کنار خروج بخش خدمات از رکود کرونا و...
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بازرگانی تهران

در چند سال گذش��ته، موضوع 
صادرات خدمات فنی و مهندس��ی 
به ش��کل گس��ترده  مورد بررسی و 
تبادل نظر ق��رار می گیرد. هرچند 
رش��د این مس��ئله به دلیل وجود 
تحریم ها و نامناسب بودن وضعیت 
اقتصادی هر سال عقب نشینی کرده 
است؛ با این حال، همواره از صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی به خاطر 
وج��ود پارامترهایی همچون ارزش 
پایین پول ملی، دستمزد کارگران 
و قیمت پایین تمام شده نهایی به 
عنوان راه��کاری ب��رای ارزآوری و 
بهبود وضعی��ت گروه های تولیدی 
و در مجم��وع افزایش نرخ صادرات 

کشور یاد می شود.
خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و 
همچنین پیمان��کاری فناوری در 
صنایع مختلف ش��رایط متفاوتی 
دارد. ب��ا این ح��ال، موضوع مورد 
بحث این یادداشت خدمات صنعت 
آی ت��ی، آی ت��ی س��ی و صنعت 
مخاب��رات ای��ران را دربر می گیرد. 
صرف نظ��ر از دیگ��ر مش��کالت و 
مس��ائل موجود، دو چالش بزرگ 
در این حوزه وجود دارد که به طور 
خ��اص مورد توجه فع��االن بوده و 
از جانب بسیاری صادرکنندگان و 

خصوصی  بخش  فعاالن 
2مطرح شده است...
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موج پنجم کرونا در سراسر ایران به اوج رسیده و تعداد مبتالیان هر 
روز بیشتر می شود. واکسیناسیون آنطور که باید و شاید انجام نشده و 
همین امر روند ابتال به سویه های جهش یافته کرونا را دوچندان کرده 
اس��ت. با پیشروی ویروس »کرونا دلتا« یا همان ویروس هندی کرونا، 
پزشکان و متخصصان بیماری های عفونی نسبت به سرعت برق آسای 
ش��یوع این نوع ویروس هش��دار می دهند، چراکه سرعت انتقال این 
ویروس تقریبا 60 درصد بیشتر از سرعت انتقال ویروس »کرونا آلفا« 
یا همان ویروس انگلیسی کروناست و هر یک نفر مبتال می تواند هشت 

نفر را درگیر کند.
تقریب��ا به موازات همه گیری »کرونا دلتا« در اس��تان های ش��رقی 
و جنوبی کش��ور و البته روند کند و الک پش��تی واکسیناسیون کرونا 
توس��ط وزارت بهداش��ت، تعدادی از ایرانیان در هفته های گذشته به 
ارمنستان رفتند تا واکسن بزنند. براساس آمارها 14 هزار ایراني براي 
دریافت واکس��ن کرونا در کمتر از یک ماه به ارمنستان سفر کرده اند. 
رفتن ش��تاب زده فوج فوج ایرانی و ایستادن پشت مرزهای ارمنستان 
برای تزریق واکس��ن نش��ان می دهد که ش��هروندان ایران��ی چقدر از 
روند واکسیناسیون در کش��ور ناراضی هستند. در همین حال، مرکز 
افکارس��نجی دانشجویان ایران )ایسپا( در یک نظرسنجی به سنجش 
و ارزیابی نگاه مردم به واکسیناس��یون کرونا پرداخت. این نظرسنجی 
در روزهای شانزدهم تا بیستم تیرماه امسال در مقیاس ملی و با شیوه 

گردآوری تلفنی اطالعات انجام شد.

41درصدازواکسیناسیونناراضیهستند
در این نظرسنجی از پاس��خگویان پرسیده شد: شما در مجموع از 
عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون کرونا چقدر راضی هستید؟ در 
پاسخ به این سوال، 41.1 درصد از پاسخگویان اصال از عملکرد دولت در 
زمینه واکسیناسیون رضایت ندارند. 20.1 درصد پاسخگویان گفته اند به 
میزان کمی از عملکرد دولت در این زمینه رضایت دارند. 23.3 درصد 
تا حدودی، 7.7 درصد به میزان زیاد و 4.2 درصد پاسخگویان کامال از 
عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون کرونا رضایت دارند. 3.6 درصد 
افراد هم به این سوال پاسخ نداده اند. جالب اینجاست که مردان نسبت 
به زنان، افراد 30 تا 49 س��ال به نس��بت دیگر گروه های سنی، افراد با 
تحصیالت دانشگاهی نسبت به افراد غیردانشگاهی و  کسانی که سرانه 
هزینه ماهیانه فرد در خانوار آنها باالی 2میلیون تومان در ماه است به 
نسبت دیگر گروه های هزینه ای، نارضایتی بیشتری از عملکرد دولت در 

زمینه واکسیناسیون دارند.
سوال دیگر ایسپا به ترجیح شهروندان درباره انتخاب واکسن داخلی 
و خارجی برمی گردد. در این نظرسنجی از شهروندان پرسیده شد: اگر 
امکان انتخاب داشته باشید، ترجیح می دهید از کدام واکسن استفاده 
کنید؟ براس��اس نتایج، 28.3 درصد از پاسخگویان ترجیح می دهند از 
واکس��ن ایرانی استفاده کنند، 23.2 درصد واکسن خارجی را ترجیح 
می دهند، 23.2 درصد گفته اند فرقی برای شان نمی کند، 17.9 درصد 
اصال تمایلی به واکس��ن زدن ندارند و گزین��ه »هیچ کدام« را انتخاب 
کرده اند و همچنین 5.5 درصد از پاس��خگویان واکس��ن زده اند و 1.9 
درصد به این س��وال پاسخ نداده اند. یافته ها نشان می دهد افراد 18 تا 
29 سال کمتر از دیگر گروه های سنی، افراد با تحصیالت غیردانشگاهی 
بیش��تر از افراد دانشگاهی و همچنین کسانی که سرانه هزینه ماهیانه 

فرد در خانوار آنها تا یک میلیون تومان در ماه اس��ت، بیش��تر از دیگر 
گروه های هزینه ای، واکسن ایرانی را ترجیح می دهند. ترجیح مردم در 
اس��تفاده از واکسن داخلی یا خارجی در بین زنان و مردان هم تفاوت 

معناداری را نشان نمی دهد.
در س��ومین سوال از کسانی که واکس��ن نزده اند، پرسیده شد: فکر 
می کنید چه زمانی برای واکس��ن زدن نوبت به ش��ما خواهد رسید؟ 
براس��اس نتایج به دس��ت آمده، از نظر 14.4 درصد تا پایان تابستان، 
از نظر 10.5 درصد تا پایان پاییز و از نظر 16.4 درصد از پاس��خگویان 
تا پایان س��ال نوبت واکسن آنها خواهد رسید. همچنین 18.8 درصد 
پاسخگویان فکر می کنند نوبت واکسن زدن آنها سال بعد خواهد بود 
و 26.4 درصد هم تصور می کنند که هیچ وقت نوبت واکسن زدن آنها 
نخواهد رسید. 13.6 درصد نیز به این سوال پاسخی نداده اند.  از تمام 
کسانی که بیان کرده اند هیچ وقت نوبت واکسن زدن آنها نخواهد رسید، 
35.1 درصدشان در پاسخ به سوال قبلی گفته اند دریافت هیچ کدام از 
واکسن های ایرانی و خارجی را ترجیح نمی دهند. 32.6 درصد آنها نیز 
واکس��ن خارجی را بر ایرانی ترجیح می دهند. همچنین مردان بیشتر 
از زنان، افراد 18 تا 29 س��ال بیش��تر از دیگر گروه های س��نی و افراد 
غیردانشگاهی بیشتر از افراد دانشگاهی گفته اند هیچ وقت نوبت واکسن 
زدن آنها نخواهد رسید. دیدگاه پاسخگویان در این خصوص برحسب 

سرانه ماهیانه فرد در خانوار نیز تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.
گفتنی است جامعه آماری این نظرسنجی، کلیه شهروندان 18 سال 
به باالی س��اکن در مناطق شهری و روس��تایی سراسر کشور و تعداد 
نمونه آن 1585 نفر بوده است. همچنین 50.1 درصد پاسخگویان این 
نظرسنجی مرد و 49.9 درصد زن بوده اند. 25.7 درصد پاسخگویان در 
رده س��نی 18 تا 29 سال، 48.4 درصد در رده سنی 30 تا 49 سال و 

25.9 درصد در رده س��نی 50 سال و باالتر قرار داشتند. 23.3 درصد 
مجرد، 72.9 درصد متأهل و 3.7 درصد بدون همس��ر بر اثر طالق یا 
فوت همس��ر بوده اند. 39.2 درصد پاسخگویان در مراکز استان، 35.9 
درصد در ش��هرهای کوچک تر و 24.9 درصد هم در روس��تاها ساکن 

هستند.
فرصتکرونابرایگردشگریسالمت

س��فر به ارمنستان برای زدن واکسن کرونا! این داغ ترین حاشیه 
ای��ن روزهای جامعه ایران اس��ت. آنچه باعث افزای��ش انتقادها به 
عملکرد وزارت بهداش��ت و روند کند و آهس��ته واکسیناسیون در 
کشور شده و برخی آن را مایه حقارت ایران و ایرانی خوانده اند. در 
روزها و هفته های گذش��ته حواشی زیادی در این زمینه ایجاد شد 
و این موضوع در رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی حسابی جنجال 
آفری��د، اما چیزی که کمتر بدان پرداخته ش��ده، سیاس��ت گذاری 
کش��ورهایی اس��ت که از واکس��ن کرونا ب��ه عنوان اهرم��ی برای 
رونق بازار راکد گردش��گری اس��تفاده کرده اند و سبک جدیدی از 
گردش��گری س��المت را به وجود آورده اند. همچنی��ن جدا از منظر 
اجتماع��ی و فرهنگی و احساس��ی حقارتی که حتما انس��ان ایرانی 
را در ای��ن رخداد آزار می دهد، رفتن ش��تاب زده فوج فوج ایرانی به 
ارمنستان از زاویه اقتصاد نیز حاوی اعداد و ارقام جالبی است. کما 
اینکه در یک ماه گذش��ته به  طور متوسط 7 میلیون دالر ارز براي 
سفر به ارمنستان خارج شده و 14 هزار ایراني براي دریافت واکسن 
کرونا به ارمنس��تان سفر کرده اند. به گفته سخنگوي گمرک ایران، 
این تعداد شهروند ایراني از اول تا 25  تیرماه از مرز خارج شدند. این 
موضوع همچنین باعث درآمدزایی دولت نیز شده و براساس قوانین 
در س��فرهاي زمین��ي، هوایي و دریایي، 400 ه��زار تومان عوارض 

خروج از کشور دریافت مي شود. این عوارض 400 هزار تومانی البته 
براي دفعه اول سفر است و ایرانیانی که براي تزریق دز دوم واکسن 
کرونا حدود یک ماه آینده باید به ارمنستان سفر کنند، بایستی این 
بار 600 هزار تومان بپردازند چراکه رقم عوارض خروج از کشور در 

دفعه دوم، 600هزار تومان است. 
ح��ال اگر رقم 14هزار نفر را مبنا قرار دهیم، تا 25 تیرماه امس��ال، 
5 میلیارد و 600 میلیون تومان از ایرانیاني که به ارمنس��تان رفته اند، 
عوارض خروج از کش��ور دریافت شده اس��ت. از آنجا که از فروردین تا 
اواخر اردیبهش��ت م��اه، ایران درگیر پیک چه��ارم کرونا بود و بالطبع 
امکان سفر خارجي فراهم نبود، فرض می کنیم تمام مسافران رفته به 
ارمنس��تان در سفر اول خارجي خود بوده اند. بنابراین درآمد حاصل از 
خروج براي بار دوم این تعداد از ایرانیان حدود 8میلیارد و 400 میلیون 
تومان خواهد ش��د؛ یعني سر جمع، 14 میلیارد تومان از محل خروج 
ایرانیان از کش��ور به دلیل تزریق واکسن در کشور ارمنستان به جیب 

دولت رفته است.
البته این سویه درآمدزایی تنها برای دولت ایران نبوده و ارمنستان 
نیز سود قابل توجهی از سفر این تعداد ایرانی به خاک خود برده است. 
اگر فرض کنیم هر ایرانی بدون اینکه در هتل اقامت داشته باشد روزانه 
25 دالر هزینه خورد و خوراک خود مي کند، هر فرد در 10 روز 250 
دالر و 14 هزار نفر براي تزریق دز اول واکس��ن خود 3 میلیون و 500 
ه��زار دالر ارز از کش��ور خ��ارج کرده اند. حال آنکه اگ��ر نیمي از افراد 
واردشده به ارمنستان در هتل اقامت داشته باشند، 3میلیون دالر دیگر 
به ارزهاي خارج شده از کشور اضافه مي شود. این در حالي است که این 
مسافران براي سفر دوم باید به ارمنستان بازگردند و احتماال 3 میلیون 

دالر دیگر هم به این کشور تزریق کنند.

فرصت امروز: با توجه به تعطیلی رسمی روز چهارشنبه و همچنین 
پیک پنجم کرونا در سراسر کشور و در حالی که رعایت پروتکل های 
بهداش��تی به سطح 48 درصد رسیده است، سخنگوی دولت دیروز 
از تعطیل��ی ش��ش روزه تمام ادارات ته��ران و البرز خبر داد و گفت 
که تمامی ادارات اس��تان های تهران و البرز از سه ش��نبه این هفته 
تا یکش��نبه هفته آینده تعطیل است. به گفته علی ربیعی، براساس 
پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مقابله با کرونا و موافقت رئیس جمهور، تمامی ادارات استان های 
تهران و البرز از امروز سه شنبه تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است. 
طبق این مصوبه تردد از این استان ها ممنوع بوده و در صورت رعایت 
نکردن عالوه بر جریمه، خودرو از مس��یرها بازگردانده خواهند شد. 
همچنین دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا از تعطیلی بانک ها 
و اصناف در این بازه ش��ش روزه خبر داد و گفت که بانک ها، ادارات 
و اصناف به مدت ش��ش روز تعطی��ل خواهند بود. به این ترتیب، با 
تعطیل ش��دن بانک ها، بازار س��رمایه هم تا یکشنبه آینده تعطیل 
می ش��ود و بورس تهران از دوش��نبه هفته آینده فعالیت خود را از 

سر می گیرد.
در اطالعیه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، جزییات این تعطیلی 
ش��ش روزه و اعمال محدودیت های کرونایی در استان های تهران و 
البرز اعالم ش��ده و آمده است: »نظر به درخواست وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی مبنی بر»تعطیلی همزمان دو استان تهران 
و البرز« با توجه به تعطیالت پایان هفته جاری و بررسی این پیشنهاد 
در نشس��ت فوق العاده مش��ترک قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و با عنایت به 
موافقت رئیس جمهور محترم با پیشنهاد ارائه شده، جزییات تعطیلی 
یکپارچه تمامی دس��تگاه های دولتی، بانک ه��ا و گروه های پرخطر 
اصناف و مشاغل به شرح ذیل به استحضار عموم مردم در استان های 

تهران و البرز و سایر استان های کشور می رسد؛
1-اعمال محدودیت ها از س��اعت 18 عصر دوش��نبه 28 تیرماه 
شروع و تا ساعت هفت صبح دوشنبه 4 مردادماه ادامه خواهد داشت.
2-خروج خودروهای ش��خصی با پالک استان های تهران و البرز 
و ورود خودروهای ش��خصی با پالک های دیگر ش��هرها به تهران و 

البرز ممنوع می باشد.
3-سفر از/ به کلیه شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی سراسر 

کشور، مطلقا ممنوع است.
4-عوامل نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور 
جلوگیری از تردد خودروها به صورت محسوس و نامحسوس، نسبت 
به تش��دید کنترل ها در مبادی اصلی و فرعی ورودی و خروجی به 

مقاصد دو استان اقدامات الزم را معمول می نمایند.
5-خودروهای شخصی دارای پالک این دو استان، چنانچه برای 

خ��روج مراجعه نمودند، عودت و در ص��ورت عدم تمکین عالوه بر 
اعمال قانون، عودت می گردند.

6-نیروی انتظامی و فرمانداری ها در فاصله زمانی یادشده در بند 
)1( از ص��دور مجوز تردد غیراضطراری تعریف ش��ده قبلی، مطلقا 
خ��ودداری می کنند و تمامی مجوزهای ص��ادره قبل از این مصوبه، 

غیرقابل استفاده و باطل اعالم می گردد.
7-وزارت راه و شهرس��ازی حداکث��ر همکاری ه��ای الزم را برای 
کنترل مسیرها و مسدود نمودن محورهای مورد درخواست نیروی 

انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی به عمل می آورد.
8-استانداران و فرمانداران سراسر کشور به فوریت ضمن تشکیل 
جلس��ات استانی و شهرستانی ستاد مدیریت بیماری کرونا و اعمال 
مقررات محدودیت های کرونایی، براساس رنگ بندی هر شهرستان، 
از ص��دور هرگونه مجوز برای ورود خودروهای ش��خصی به تهران و 

البرز خودداری کنند.
9-وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اطالع رسانی 
مس��تمر از وضعیت شیوع و بروز بیماری و دادن هشدارهای الزم به 
مردم، تالش نماید تا مردم ضمن رعایت پروتکل های بهداش��تی، از 

هرگونه تجمع و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی اجتناب ورزند.
10-بان��ک مرکزی س��ریعا به کلی��ه بانک های عامل در س��طح 
استان های البرز و تهران ابالغ می نماید؛ تا ضمن افزایش حداکثری 

خدم��ات غیرحض��وری بانکی، نس��بت به تعطیل نم��ودن تمامی 
شعبه های بانک ها در این دو استان در بازه زمانی اعالمی اقدام شود.
11-ضمن ی��ادآوری مجدد محدودیت ه��ای اعمالی درخصوص 
اصناف و مش��اغل براس��اس طرح جامع محدودیت ها و متناسب با 
رنگ بندی ش��هرهای مختلف کش��ور و در اجرای مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با عنوان »تش��دید اعمال محدودیت ها در ش��هرهای 
قرمز« تعطیلی مش��اغل با نظارت اتاق اصناف به شرح ذیل، در همه 
شهرهای قرمز کش��ور در سراسر کش��ور مورد تأکید قرار می گیرد: 
»رس��توران ها و قهوه خانه ه��ا به اس��تثنای فعالیت ه��ای بیرون بر«، 
»تاالره��ای پذیرایی«، »س��الن های س��ینما و تئاتر«، »پاس��اژها و 
بازارهای سربسته«، »استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی«، 

»شهربازی ها و باغ وحش ها« و »نمایشگاه های عمومی و تخصصی«.
در همی��ن حال، اتاق اصن��اف ایران نی��ز در اطالعیه ای آخرین 
وضعیت فعالیت مش��اغل را برشمرده و اعالم کرده که تنها فعالیت 
هفت شغل )همان رسته های شغلی که در اطالعیه قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونا آمده( در شرایط قرمز تعطیل شده است. به گفته اتاق 
اصناف، باقی مشاغل به ش��رط رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز 
به فعالیت هس��تند که این شرایط در تعطیلی شش روزه تهران نیز 

برقرار است.
گفتنی است ایران از روز شنبه 19 تیرماه وارد پنجمین موج کرونا 

شده و براساس دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا در شرایط 
قرمز فقط مش��اغل گروه 1 و در شرایط نارنجی مشاغل گروه 1 و 2 
مجاز به فعالیت هستند. هرچند که مشاهدات میدانی نشان می دهد 
در تهران با وجود ش��رایط قرمز کرونایی بیشتر مغازه های گروه 2 از 
جمله رستوران ها، کافی شاپ ها و فروشگاه های غیرضروری همانند 
پوشاک باز بوده و مشغول فعالیت هستند. البته این وضعیت چندان 
دور از انتظار نبود، چراکه یک روز پس از شروع محدودیت ها، رئیس 
اتاق اصناف تهران در نامه ای به اس��تانداری تاکید کرد که نارضایتی 
از ادامه تعطیلی صنوف بس��یار باالست و صاحبان صنوف و بازاریان 
می گویند که سازمان ها و ارگان هایی از جمله بانک ها و ادارات دولتی 
نیز باید همگام با اصناف تعطیل شوند. او همچنین هشدار داده که 
اگر قرار باش��د تعطیلی طبق روال گذشته صرفا برای حوزه اصناف 
اعمال ش��ود، امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش دستورهای 
صادرش��ده بس��یار باالست و ممکن اس��ت با چالش های خیابانی و 
اعتراضات صنفی همراه شود. به نظر می رسد اعمال محدودیت های 
کرونایی در فعالیت مش��اغل بدون حمایت ه��ای دولت در چند ماه 
گذشته، کار را به جایی رس��انده است که اصناف برای سرپا ماندن 
کس��ب و کار خود چاره ای جز تخلف ندارند. هرچند باید به انتظار 
نشست و دید در تعطیلی شش روزه پیش رو، اصناف باالخره تن به 

محدودیت ها می دهند یا نه.

بانکهاهمتایکشنبهآیندهتعطیلشدند
تعطیلی6روزهتهرانوالبرز

ایرانیانواکسنداخلیراترجیحمیدهندیاواکسنخارجی؟

واکسیناسیونازنگاهمردم

بازاریابیپیامکیچیستوچرامهماست؟
دوره ای که فقط یک کانال برای بازاریابی وجود داشت، سال ها پیش به پایان رسید. امروزه بازاریاب ها 
بی نهایت کانال ارتباطی برای تعامل با مشتریان در اختیار دارند. این امر همراه با انتظار فزاینده مشتریان 
از برندها موجب ظهور عصری پر از رقابت در میان برندهای مختلف ش��ده اس��ت. در این میان بازاریابی 
پیامکی هنوز هم جایگاه خاص خودش را حفظ کرده است. شاید این امر برای شما به عنوان یک مخاطب 
حرفه ای در زمینه بازاریابی عجیب باش��د، اما هنوز هم برندهای زیادی بر روی این حوزه س��رمایه گذاری 
می کنند.  بازاریابی پیامکی در مقایس��ه با بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی می تواند گزینه مناس��ب و 
سودبخشی باشد، البته به شرط اینکه درست اجرا شود. هدف اصلی در این مقاله بررسی کوتاه و اجمالی 

بازاریابی پیامکی است. این امر راهنمایی جامع و کاربردی برای کسب و کار شما فراهم خواهد کرد...



فرصت امروز: گزارش بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی از ش��اخص تولید 
شرکت های بورسی نش��ان دهنده روند رو به رشد این شاخص در سومین 
ماه 1400 است. این گزارش از تکاپوی بهاری تولید صنعتی حکایت دارد 
و البت��ه بازتاب دهنده دغدغه های بخش صنعت برای عبور از تحریم ها نیز 
هس��ت. آمارهای رس��می نشان می دهد که رش��د نقطه به نقطه شاخص 
تولید صنعتی در س��ه ماه فروردین 25.5 درصد، اردیبهش��ت 6.8 درصد 
و در خردادماه 7.6 درصد بوده اس��ت. این یعنی رشد صنعتی بهار امسال 
حتم��ا مثبت اس��ت و این موضوع در کنار خروج بخ��ش خدمات از رکود 
کرون��ا و همچنین بهبود آمار صادرات نفتی می توان��د به احتمال زیاد به 
رش��د اقتصادی مثبت در بهار 1400 بینجامد. هرچند که تداوم این رشد 

اقتصادی منوط به احیای برجام و لغو تحریم هاست.
فراز و فرود ش��اخص تولید صنعتی در س��ه سال گذشته نشان می دهد 
رون��د تولیدات کارخانه های صنعتی پس از خ��روج آمریکا از برجام و دور 
جدید تحریم ها در س��ال 1397 با نزول مواجه ش��د و این روند نزولی تا 
فصل سوم 1398 ادامه داشت. سپس از زمستان 1398 رشد تولید بخش 
صنعت مثبت ش��د و این رشد مثبت تا پایان س��ال 1399 به 5.4 درصد 
رسید. در سال1400 نیز رشد تولیدات صنعتی همچنان ادامه پیدا کرده و 
در اردیبهشت ماه به 6.8 درصد و در خردادماه به 7.6 درصد رسیده است. 
گرچه روند تولیدات صنعتی در چند  ماه گذشته افزایش یافته، با این حال، 
سطح تولیدات کارخانه های صنعتی هنوز به دوره قبل از تحریم ها و خروج 

آمریکا از برجام برنگشته است.
چراشاخصتولیدصنعتیمهماست؟

بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از 250 شرکت صنعتی 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است که به صورت ماهانه 
گزارش تولید خود را منتشر می کنند. آمار این شرکت ها به این دلیل مهم 
است که با بررسی آنها می توان تغییرات تولید صنعتی کشور را رصد کرد. 
در این راستا، پژوهشکده پولی و بانکی با استفاده از اطالعات شرکت های 
بورس��ی، هر ماه در گزارش��ی با عنوان »گزارش ماهان��ه تولید صنعتی«، 

وضعیت تولید صنعتی را بررسی می کند.
آنطور که بازوی پژوهشی بانک مرکزی گزارش داده، شاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی در سومین ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، رشدی 
7.6 درصدی داشته است. آمارها نشان می دهد در سال 1400 تولید صنعتی 
همچنان رش��د مثبت خود را ادامه داده است. این شاخص که در اردیبهشت 
ماه به رشد 6.8 درصدی رسید، در خردادماه این روند را ادامه داد و حدود یک 
درصد افزایش یافت. همچنین شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی به 

سال پایه 1395، در خردادماه به سطح 104.2 واحد رسید. گرچه این شاخص 
نسبت به شاخص تولید در انتهای سال 1396 )با 110 واحد( حدود 5 درصد 
کمتر است، اما همچنان میزان این شاخص باالترین مقدار از اردیبهشت ماه 
1397 تاکنون بوده است. این امر نشان می دهد که تولید صنعتی در سه سال 
گذش��ته تا چه اندازه متأثر از دامنه تحریم ها بوده و از حدود یک س��ال و نیم 
پیش عالوه بر تحریم با کرونا نیز دست و پنجه نرم کرده است. چنانکه اطالعات 
شرکت های بورسی نشان می دهد عملکرد تولید در سه ماهه نخست امسال در 
مقایسه با پارسال مثبت بوده و از دامنه اثرگذاری منفی کرونا بر بخش تولید 

کاسته شده است.
پژوهش��کده پولی و بانکی در بخ��ش دیگری از این گ��زارش به فراز و 
فرود تولید صنعتی در دوره زمانی ش��هریورماه 1397 تا  خردادماه امسال 
پرداخته است. طبق آمارهای رسمی، رشد تولید صنعتی بعد از دور جدید 
تحریم های بین المللی در سال 1397 منفی شد و این رشد منفی تا  فصل 
سوم سال 1398 ادامه داشت. بعد از تجربه کاهش قابل مالحظه تولید در 
بخش مذکور از فصل چهارم سال 1398، رشد تولید بخش صنعت مثبت 
ش��د به نحوی که این رشد مثبت تا پایان س��ال 1399 ادامه داشت و در 

انتهای سال گذشته به 5.4 درصد رسید.
از سوی دیگر، این روند بهبود با وقفه ای دو ماهه در اسفندماه 1398 و 
فروردین ماه 1399 به علت ش��یوع کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی 
کسب  وکارها همراه بود. بررسی آمارها حاکی است که در سال جاری رشد 
مثبت تولید صنعتی ادامه دارد و در س��ه ماهه نخس��ت امسال به ترتیب 
به 25.5 درصد، 6.8 درصد و 7.6 درصد رس��یده اس��ت. البته رشد باالی 
شاخص در فروردین ماه یک استثناست و در این ماه کاهش سطح تولید 
به دلیل پاندمی کرونا رخ داده و با عادی شدن سطح تولید در ادامه مسیر، 
این جهش نقطه ای تکرار نخواهد ش��د. بنابراین به  دلیل اینکه ش��اخص 
ماهانه تولید صنعتی به عنوان پیش نگر رش��د اقتصادی است، این موضوع 

نشان می دهد که رشد صنعتی بهار امسال حتما مثبت خواهد بود.
رشدسودآوریصنایعرویموجدالر

بخ��ش دیگ��ری از این گزارش به بررس��ی رش��د صنای��ع مختلف در 
اردیبهش��ت و خردادماه 1400 پرداخته اس��ت. بررس��ی ها نشان می دهد 
خودروسازی همانند ماه های گذشته مهمترین عامل رشد باالی 5 درصد 
ش��اخص کل بوده است. این صنعت در خردادماه رشدی 16.3 درصدی را 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده که در مقایسه با همین نرخ 
رشد در اردیبهشت به میزان یک واحد درصد بیشتر است. نکته دیگر اینکه 
شاخص تولید این صنعت در خردادماه امسال بیش از 23 درصد پایین تر 

از ش��اخص خردادماه 1397 اس��ت که نش��ان از عقبگرد در زمینه تولید 
است. از سوی دیگر، در حالی که صنعت محصوالت شیمیایی از مردادماه 
1399 تا فروردین ماه امسال رشد مثبتی داشته است؛ در اردیبهشت  ماه 
و خرداد ماه رش��د تولید منفی را ثبت کرد. البته در خردادماه از این رشد 

منفی کاسته شده است.
صنعت فلزات اساسی نیز پس از رشد قابل توجه حدود 8 درصدی که در 
اردیبهشت ماه داشت؛ در خردادماه رشد 3.5 درصدی را تجربه کرد. صنایع 
دارویی و ماش��ین آالت و تجهیزات هم که رش��د تولید آنها در اردیبهشت 
نس��بت به مدت مش��ابه منفی بود؛ در خردادماه به رش��د مثبت رسیدند. 
همچنین صنایع غذایی، ماش��ین آالت و تجهیزات و فرآورده های نفتی در 
کنار خودروسازی از مهمترین صنایع با رشد باالتر از رشد شاخص کل در 

خردادماه بودند که در افزایش رشد تولید این ماه نقش مهمی داشتند.
در بخش پایانی این گزارش نیز به بررس��ی عملکرد سودآوری شرکت ها 
به تفکیک صنایع پرداخته شده است. طبق آمارهای رسمی در بین صنایع 
مهم همانند س��نوات اخیر ش��رکت های خودروس��ازی و ساخت قطعات 
بدتری��ن وضعیت را از نظر س��ودآوری داش��ته اند؛ به ط��وری که در بین 
صنایع تنها صنعتی هس��تند که جمع سود خالص شرکت های آن منفی 
اس��ت. تعداد شرکت های زیا نده این صنعت در دوره 12  ماهه سال 1399 
معادل پنج شرکت بوده که نسبت به تعداد شرکت های زیا نده سال 1398 
پنج ش��رکت از شرکت های زیا نده کمتر شده است. با وجود کاهش تعداد 
شرکت های زیانده، زیان اسمی این صنعت در سال 1399 نسبت به سال 
قبل آن بیش از 120 درصد رش��د داش��ته است. بخش عمده این زیان ها 

مربوط به دو شرکت ایران خودرو و سایپا است.
در بین سایر صنایع نیز سود اسمی در فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و 
محصوالت شیمیایی بیشترین رشد را داشته به نحوی که صنایع مذکور به 
ترتیب معادل 186، 142 و 136 درصد نسبت به سود اسمی سال گذشته 
رش��د داشته اند. نهایتا بررسی وضعیت صنایعی که رشد سود بیشتری در 
خردادماه داش��ته اند نش��ان می دهد که بخش عمده شرکت های فعال در 
بین ش��رکت های صادراتی بوده اند و رشد س��ود آنها ناشی از افزایش نرخ 
ارز بوده اس��ت. همچنین صنایع دیگری نظیر محصوالت غذایی و صنایع 
دارویی با وجود اینکه در دوره 12  ماهه سال 1399 نسبت به سال قبل به 
ترتیب رش��دی معادل 104 و 67 درصد در سود اسمی داشته اند، اما روند 
سودآوری آنها در فصول سال گذشته نزولی بوده است؛ به گونه ای که رشد 
سود اسمی آنها در شش ماهه بیشتر از 9 ماهه و در 9 ماهه بیشتر از 12 

ماهه بوده است.

گزارشپژوهشکدهپولیوبانکیازشاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسینشانمیدهد

تکاپوی تولید صنعتی در تنگنای تحریم

طب��ق اطالعات وزارت راه و شهرس��ازی، 64 درصد متوس��ط درآمد 
خانوار در تهران و کالنش��هرها، س��هم اجاره مسکن اس��ت. آنطور که 
وزارت راه و شهرس��ازی برآورد کرده، متوس��ط درآمد خانوار در س��ال 
1399 بالغ بر 8 میلیون تومان بوده است. همچنین متوسط اجاره یک 
واحد مس��کونی 75 متری در سال گذشته به صورت ماهانه 5 میلیون 
و 250 هزار تومان تخمین زده ش��ده اس��ت. به این ترتیب، سهم اجاره 
بها از درآمد خانوار در س��ال 1399 برای تهران و کالنشهرها 64 درصد 
است که رقم قابل توجهی محسوب می شود. این سهم برای سایر مراکز 
اس��تان ها و ش��هرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و برای 

شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت نیز 49 درصد برآورد شده است.
البته وزارت راه و شهرس��ازی در گزارش خود به اعداد و ارقام مسکن 
در س��ال 1400 اش��اره ای نکرده، اما در آخرین گ��زارش بانک مرکزی 
آمده اس��ت که متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در 
خردادماه امس��ال 29میلیون و 670 هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل 3 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد افزایش یافته 
اس��ت. همچنین تعداد معامالت انجام ش��ده در این ماه 5.1 هزار فقره 
بود که نس��بت به خردادماه پارس��ال 52 درصد کاهش و در مقایسه با 

اردیبهشت امسال 29 درصد افزایش را نشان می دهد.
در این خصوص، یک کارش��ناس اقتصاد مسکن درباره سمت و سوی 
این بازار در دولت سیزدهم می گوید: دولت برای مهار تورم مجبور است 
به بازارهای ارز و طال ثبات بدهد، بخش های تولیدی هم که دچار رکود 
هس��تند و در این میان بازارهای جذاب، مسکن و بورس خواهد بود که 

دولت آینده باید به بورس رونق بدهد تا سرمایه های سرگردان به مسکن 
حمله نکند. حسن محتشم در گفت وگو با ایسنا، ادامه می دهد: مسکن با 
توجه به افزایش حدود 450 درصدی قیمت در سه سال اخیر، هم اکنون 
به ثبات نسبی رسیده که انتظار داریم همین روند تا دولت آینده ادامه 
پیدا کند. دلیل اینکه بازار مقداری تعدیل ش��ده خروج سرمایه گذاران 
و دالالن اس��ت. فعاالن چون تصویر روشنی از برنامه های دولتی آینده 
در بخش مس��کن ندارند دس��ت از خرید و فروش برداش��ته اند و اندک 

معامالت از نوع مصرفی و بیشتر در جنوب تهران انجام می شود.
او با بیان اینکه سال گذشته کمتر کسی تصور می کرد که با توجه به 
شیوع ویروس کرونا قیمت مسکن در تهران 94 درصد افزایش پیدا کند، 
ام��ا این اتفاق افتاد، می گوید: یکی از دالیل این اتفاق آن بود که بورس 
دچار ریزش شد، مردم س��رمایه های خود را از این بخش خارج کردند 
و به خرید مس��کن اختصاص دادند. تولید هم از جمله تولید مس��کن، 
مشکالت خود را دارد و چالش های متعددی مثل مالیات، بیمه، عوارض، 
افزایش هزینه ها و ... در بخش های تولیدی وجود دارد و به همین دلیل 

سرمایه گذاری در بخش های تولیدی انجام نمی شود.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار مس��کن، در حال حاضر نیز اگر دولت 
فکری برای نقدینگی لجام گس��یخته و س��رمایه های س��رگردان نکند 
احتمال حمله آن به هر بازاری وجود دارد. فقط دو بازار است که قابلیت 
جذب س��رمایه ها در آن هست که بورس و مس��کن خواهد بود. دولت 
می داند که رش��د قیمت ارز منجر به تورم عمومی می شود و به همین 
دلیل آن را در محدوده مش��خصی ثابت نگه م��ی دارد. طال هم از دالر 

تاثیر می گیرد و قیمت آن باال نمی رود. محتشم، افزایش ساخت و ساز 
همزمان ب��ا کنترل فضای داللی در بازار مس��کن را ضروری می داند و 
می افزاید: متاسفانه قیمت نهاده های ساختمانی مرتبا افزایش می یابد و 
در حال حاضر سیمان حدودا به پاکتی 70 هزار تومان رسیده است. این 
نوسانات قطعا اثرات تورمی در بازار مسکن می گذارد؛ چراکه سازندگان 
انتظار سود دارند. البته رشد قیمت نهاده ها ممکن است به این زودی ها 
بر قیمت های بازار مس��کن تاثیر نگذارد، ام��ا نهایتا اثرگذار خواهد بود. 
ش��رایط آینده اقتصاد کشور شفاف نیست و انتظار بهبود، دست کم در 
فضای عمومی وجود ندارد. پرواضح است که بهبود شرایط در کوتاه مدت 
میس��ر نخواهد بود، اما اگر دولت رئیسی برنامه ریزی اصولی و مناسبی 
داش��ته باش��د می توان امیدوار بود که در بلندمدت تورم به حدود 10 

درصد برسد و تورم کاالها از جمله مسکن کنترل شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وعده رئیسی مبنی بر احداث 
یک میلیون واحد مس��کونی در سال می گوید: دولت باید نقش نظارتی 
و تس��هیلگری ایفا کند و س��اخت و س��از را به بخش خصوصی بدهد. 
تجربه مس��کن مهر و مس��کن ملی نش��ان داد که دولت ها توان اجرای 
پروژه های کالن در بخش مس��کن را ندارند. دولت احمدی نژاد در نظر 
داشت سالیانه یک میلیون مسکن مهر بسازد، اما می بینیم که بعد از 14 
سال هنوز 2 میلیون و 200 هزار واحد به طور کامل تحویل مردم نشده 
است. مسکن ملی نیز از سال 1398 کلید خورد که باید تا امسال 400 
هزار واحد س��اخته می شد، اما آنچه تاکنون در عمل افتتاح شده حدود 

39 هزار واحد بوده است.
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در چند س��ال گذشته، موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل 
گسترده  مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد. هرچند رشد این مسئله به 
دلیل وجود تحریم ها و نامناسب بودن وضعیت اقتصادی هر سال عقب نشینی 
کرده است؛ با این حال، همواره از صادرات خدمات فنی و مهندسی به خاطر 
وجود پارامترهایی همچون ارزش پایین پول ملی، دستمزد کارگران و قیمت 
پایین تمام ش��ده نهای��ی به عنوان راهکاری ب��رای ارزآوری و بهبود وضعیت 

گروه های تولیدی و در مجموع افزایش نرخ صادرات کشور یاد می شود.
خدمات فنی و مهندسی و همچنین پیمانکاری فناوری در صنایع مختلف 
ش��رایط متفاوتی دارد. با این حال، موضوع مورد بحث این یادداشت خدمات 
صنعت آی تی، آی تی سی و صنعت مخابرات ایران را دربر می گیرد. صرف نظر 
از دیگر مش��کالت و مسائل موجود، دو چالش بزرگ در این حوزه وجود دارد 
که به طور خاص مورد توجه فعاالن بوده و از جانب بس��یاری صادرکنندگان 
و فعاالن بخش خصوصی مطرح ش��ده اس��ت؛ یک بخش این مسئله متوجه 
تولیدکننده یا صادرکننده بخش خصوصی و سوی دیگر آن متوجه وضعیت 
حاکمیتی کش��ور است. آنطور که به نظر می رس��د، بخش ابتدایی با شرایط 
راحت تری قابل رفع شدن باشد، اما در چالش دوم یک برنامه ریزی بلندمدت 
نی��از دارد و به میزان زیادی با ش��رایطی که مجل��س و دولت آینده به وجود 
می آورد مرتبط اس��ت. ب��ا این همه، چالش اول در ص��ادرات خدمات فنی و 

مهندسی، دانش دست دوم است.
این موضوع را می توان به این شکل تعریف کرد که در 10 سال گذشته به 
صورت تجربی دریافته  و می بینیم که فارغ التحصیالن حتی دانشگاه های برتر 
و تراز اول کش��ور وقتی وارد صنعت می ش��وند نسبت به هم قطاران 20 سال 
گذشته خود از نظر سطح دانش و مهارت آموزی ضعف شدیدی دارند. از همه 
مهم تر اینکه تخصص به س��وی مهارت آموزی نرفته و دانش فعلی مربوط به 
دورانی اس��ت که اساتید دانشگاه در آن دوران مشغول پژوهش، ارائه مقاالت 
به روز در منابع معتبر و س��فرهای علمی برای فراگیری و دریافت دانش روز 

بوده اند.
متأسفانه در شرایط کنونی، عالقه اکثر دانشگاهیان ما چه در دانشگاه های 
برتر و چه در دیگر گروه های آموزشی از نظر برنامه های متنوع آموزشی، مشاوره 
علمی، سرفصل های درسی جدید و میل به انجام کار تحقیقاتی علمی و تولید 
دانش در پایین ترین اندازه خود قرار دارد. ما سال هاست که تولیدکننده دانش 
نیستیم و از همه مهم تر دانش فعلی که در ایران وجود دارد، مطابق علوم فنی 
و فناوری روز نیست. از این رو، هنگامی که این دانش برای تبدیل به خدمات، 
فناوری و در نهایت صادرات به چرخه تولید وارد می ش��ود فاقد ارکان اجرایی 
الزم دیده می ش��ود. به عنوان نمونه، هنگامی که در نمایشگاه های بین المللی 
شرکت می کنیم و نیاز مخاطبان و دسته مصرف کنندگان محصوالت فناورانه 
و مهندسی را مورد سنجش قرار می دهیم، درمی یابیم که چالش دانش دسته 
دوم سبب عقب ماندگی ما از قافله جهانی شده است. در این راستا برای به روز 
شدن دانش و قرار گرفتن در مسیر تحوالت و تولید جهانی باید سرمایه گذاری 

فراوانی در مهارت آموزی، تخصص مجدد و تربیت تیم ها صورت گیرد.
پیشتر، شرکت ها از طریق همکاری های بین المللی با شرکای خارجی سعی 
می کردند مأموریت ها و دوره های آموزش��ی برای تربیت تیم های خود برگزار 
کنند، اما از زمان بازگشت تحریم های بین المللی، این موضوع نیز از بین رفت. 
آم��وزش ضمن خدمت درواقع هم در تخصص گرای��ی، مهارت آموزی و به روز 
ش��دن نخبگان و متخصصان داخلی تأثیر فراوان داش��ت و هم سبب افزایش 
سرعت شرکت ها و گروه های فنی و مهندسی ایرانی در همراهی با مخاطبان و 

تأمین نیاز بازارهای جهانی می شد.
چالش مهم دیگری که در مس��یر صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود 
دارد، تصویر و برند ملی است. متأسفانه تصویر ایران از نظر فرهنگی و ساختار 
برند ملی، افت بسیار زیادی را شاهد بوده و هیچ تالشی برای ارتقا یا بهبود آن 
نیز صورت نگرفته اس��ت؛ انگار دغدغه ای وجود ندارد. در واقع، نه تنها تالش 
نش��ده بلکه در برابر بسیاری کشورها که با سیاست های داخلی و بین المللی 
کنونی مخالف هس��تند و همه کار برای از بین بردن جایگاه تجاری و اعتبار 
ملی برند ایران انجام داده اند نیز سکوت شده است؛ به گونه ای که بسیاری افراد 
و کشورهای جهان، باور و شناخت منفی از ایران در ذهن دارند؛ به طوری که 
بازرگانان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باید زمان بسیار زیادی را برای 
تغییر باورها و شناسایی توانایی ایرانیان در حوزه های فنی و مهندسی صرف 
کنند؛ آن هم با نتیجه ای نامعلوم، صرف وقت و هزینه فراوان برای فعالیت در 

حوزه ای که تخصص آن  را دارند.
می توان گفت که گروه های تولیدی و تجاری بین المللی صرف نظر از موضوع 
تحریم و تنبیه های در پی آن، نگرانی عمیقی از فعالیت با ایران دارند و به این 
منظور صادرکنندگان ایرانی در سال های گذشته تالش کرده اند با ثبت شرکت 
در کشورهای سوم خدمات فنی و مهندسی خود را صادرات مجدد کنند. در 
این حالت هیچ عایدی و افتخاری نصیب ایران نمی شود و کشورهای میزبان 

تالش بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی را به نام خود ثبت می کنند.
نباید از یاد برد که اس��تفاده از خدمات کش��ورهای سوم هم در سال های 
گذشته بسیار دشوار شده است و آنان نیز از ترس تنبیه های مالی و همکاری با 
شرکت های ایاالت متحده دست از همکاری با فعاالن بخش خصوصی ایران نیز 
کشیده اند. به نظر می رسد دولت انگار این موضوع را درک نکرده و چالش های 
آن را لمس نکرده یا درگیر آن نبوده است. اگر بخواهیم بحث فروش نفت را 
که در اختیار دولت است بررسی کنیم، می بینیم که با چالش های بی شماری 
در فروش و تجارت روبه رو بوده اس��ت. در نظر بگیریم که فروش نفت نیازی 
به برند ملی ندارد و به این دلیل که کاالی اساس��ی و موردنیاز کشورهاست، 
دولت ها آن را به هر ش��یوه ای از هر کش��وری تأمین می کنند و صرفا به رفع 

نیاز خود می اندیشند.
بنابراین وجود این رویه ها و تصویر ملی که س��اخته ش��ده، بس��یار منفی 
است و آسیب های فراوانی تاکنون و در آینده ایجاد خواهد کرد؛ در حالی که 
برای بهبود، تغییر یا ارتقای آن در ایران هیچ کاری صورت نگرفته اس��ت. نه 
سفارتخانه ها و اتاق های مش��ترک و... کاری صورت داده اند و نه اساسا برنامه 
و بودجه ای برای این موضوع تخصیص داده ش��ده تا فکری به حال برند ملی 
این کشور شود. این موضوع به راحتی قابل رفع نخواهد بود و به وجود آوردن 
رقابت پذیری و مزیت در این حوزه آس��ان نیس��ت. چنانکه می بینیم کش��ور 
همس��ایه ما ترکیه در س��ال های اخیر هزینه زیادی برای بازسازی برند ملی 
خود صورت داد و از همین برنامه نیز توانست سرمایه های بسیاری را از ایران 
ج��ذب کند و مهاجرت فراوانی از نخبگان و متخصصان تا ش��هروندان عادی 
را ب��رای خ��ود ایجاد کرد. در پایان، تا زمان باقی اس��ت و آخرین پنجره های 
امکان و فرصت از دس��ت نرفته باید فکری به حال بازسازی برند ملی ایران و 
بازیابی اعتبار از دست رفته تولیدکننده و صادرکننده کنیم و آنگاه از صادرات 
محصوالت فوق پیش��رفته، پیشرفته و فناورانه سخن بگوییم و انتظار داشته 

باشیم.
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فرصت امروز: رمزارزها در چند سال گذشته به یکی از پدیده های نوظهور 
اقتصاد جهان تبدیل ش��ده اند. رشد سریع قیمت های بازار، افزایش حجم 
قابل توجه معامالت در کنار نوس��انات سریع قیمت، به کارگیری تکنولوژی 
و تسریع معامالت باعث شده تا که بازار رمزارزها بیش از پیش مورداقبال 
قرار گیرد. در این بین، نوع رویکرد دولت ها در قبال رمزارزها نیز به مرور در 
حال تغییر و دگرگونی است. به طور کلی می توان رویکرد کشورها در قبال 
پدیده ارزهای دیجیتال را در چند دسته تقسیم کرد؛ گروهی از کشورها، 
رمزارزها را به عنوان یک دارایی پذیرفته و به رسمیت شناخته اند، گروهی 
معتقدند که تنها یک ارز جدید است، اما تعدادی از کشورها مقررات الزم 
ب��رای خرید و فروش کاالها را هم تنظیم کرده اند. نهایتا برخی کش��ورها 
رویکرد مشخصی در قبال رمزارزها نداشته و در حال حاضر، تنها تحوالت 

آن را رصد می کنند.
هرچند اس��تخراج بیت کوین در ایران رس��میت یافت��ه و طبق گزارش 
دانش��گاه کمبریج، ایران هم اکنون به پنجمین استخراج کننده بیت کوین 
جهان تبدیل ش��ده؛ اما خأل قانونی در ح��وزه ارزهای دیجیتال همچنان 
برپاس��ت. این خأل قانونی موجب ش��ده تا برخ��ی از صرافی های غیرمجاز 
رمزارز برای س��رمایه معامله گران دام پهن کنند. یکی دو ماه پیش بود که 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه ای به رئیس بانک مرکزی و وزیر 
اقتصاد ب��ه غیرمجاز بودن صرافی های دیجیتال و احتمال متضرر ش��دن 
معامله گران اشاره کرده و خواستار اقدام جدی بانک مرکزی برای عدم ارائه 

درگاه پرداخت به این صرافی ها شد.
هشداردوبارهبهخریدارانارزدیجیتال

صرافی های رمزارز زیر س��ایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه های 
نظارتی، تس��هیالتی به معامله گران تازه وارد ارائه می دهند که کامال دارای 
ماهیتی ش��به قماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش مهر، از 
ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، 
ش��اهد ش��یوه قارچ گونه معامالت رمزارز در فضای مجازی و صرافی های 
آنالین هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادالت رمزارز به طور کلی از سوی 
دولت ممنوع اعالم ش��ده، اما جالب است که اکثر صرافی هایی که در این 

حوزه فعالیت دارند، فاقد کوچک ترین مجوز قانونی هستند.
فعالیت غیرقانون��ی صرافی های آنالین و ورود آنه��ا به معامالت رمزارز 
در ای��ن روزها وارد فاز جدیدی ش��ده اس��ت. از قرار معل��وم صاحبان این 
صرافی های بی نام و نشان، امکانات جدیدی برای معامالت ارزهای دیجیتال 
به ویژه بیت کوین فراهم کرده اند که فاقد وجاهت ش��رعی و قانونی است. 
یکی از رایج ترین امکاناتی که اخیرا از س��وی صرافی های آنالین در اختیار 
 )Leverage( معامله گران رمزارز قرار داده شده مربوط به معامالت اهرمی
می ش��ود که اساس��ا دارای ماهیتی ش��به قماری و ربوی است. در اینگونه 
معام��الت، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مش��تری، امکان انجام 

معامالت با چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم می کند.

درواقع، اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معامالتی است که با استفاده 
از آن، معامله گران می توانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خود س��رمایه 
قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص 100 دالر باشد و فرد از 
اهرم 10 استفاده کند، وی می تواند به اندازه 1000 دالر معامله انجام دهد 
و س��ود و زیان وی از معامالت نیز 100 برابر خواهد شد. بدین ترتیب در 
صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر 10 دالر س��ود یا زیان کند با اهرم 
10 این رقم به 100 دالر سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.

اما این تمام ماجرا نیست، در معامالت اهرمی، صرافی در ازای پولی که 
به شخص قرض می دهد، مقداری از سرمایه وی را به عنوان »وجه تضمین 
ی��ا مارجین« در نزد خ��ود به عنوان وثیقه نگه می دارد. به این ترتیب، اگر 
بازار خالف پیش بینی شخص عمل کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با 
وجه تضمین اولیه تهاتر شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره می کند که در 
اصطالح به آن لیکوئید شدن می گویند. با این توضیحات مشخص می شود 
که هرچه میزان اهرم باالتر تعیین ش��ود، خطر لیکوئید شدن یا از دست 
رفتن سرمایه اولیه نیز افزایش می یابد؛ چراکه در حین متحمل شدن ضرر 
توسط مشتری متناسب با میزان مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز 

چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
نکته مهم اینجاس��ت که سود اصلی بس��یاری از این صرافی ها از محل 
همین کارمزد و مبالغ مصادره ش��ده از مشتری زیان دیده تأمین می شود. 
به دلیل تعداد باالی معامله گران اهرمی، می توان گفت که در حال حاضر 
درآمد بادآورده نسبتا قابل توجهی نصیب این صرافی ها شده است. در این 
صرافی ها هم می توان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت  کوین 
و ه��م از کاهش قیمت آنها س��ود برد. به این ترتیب، اگر ش��خص اعتقاد 
داش��ته باشد که قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می کند، باید وارد 
موقعیت النگ شود تا از خرید بیت کوین سود ببرد و اگر معتقد است که 
قیمت بیت کوین سقوط می کند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش 

بیت کوین سود ببرد.
نکته قابل توجه دیگر آن اس��ت که اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم 
از تم��ام موجودی کیف پول به عنوان وجه تضمین اس��تفاده می کند که 
تا حد امکان موقعیت معامله گری ش��خص حفظ ش��ود. به این ترتیب، در 
صورتی که بازار، خالف تحلیل و پیش بینی معامله گر، عمل کند و شخص 
ضرر کند، صرافی تا رس��یدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی 
نمی کند و در نتیجه شخص معامله گر می تواند برای مدت زمان بیشتری در 
باتالق کسب سود دست و پا بزند، اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین 

شده، تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.
صرافیارزدیجیتالیاکازینوقمار؟

با توجه به آنچه که گفته شد، می توان شباهت اینگونه خرید و فروش های 
اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شرط بندی و معامالت ربوی دریافت. از 
یک سو این معامالت نوعی شرط بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند 

که در صورت بردن این شرط بندی از سوی معامله گر، وی براساس اهرمی 
که تعیین کرده اس��ت و به چندین برابر سرمایه  س��رمایه ای که در میان 
گذاش��ته است س��ود می کند و در صورت باخت، براساس اهرم به چندین 
برابر س��رمایه، زیان متحمل می شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه 
خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم باالتر باشد ریسک از دست رفتن 
سرمایه نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر صرافی ها با دادن قرض مدت دار 
ب��ه معامله گر و بازپس گیری اصل و س��ود آن در فواص��ل معین به نوعی 

مرتکب معامالت ربوی نیز شده اند.
وج��ه تمایز می��ان این ن��وع از معام��الت ارزه��ای دیجیتال و س��ایر 
س��رمایه گذاری های پرریس��ک از جنبه های مختلفی قابل بررس��ی است: 
نخس��ت اینکه س��رمایه گذاری در معامالت با ریس��ک های ب��اال نیازمند 
تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن چنین 
ویژگی هایی به معامالت پرریسک ارزهای دیجیتال و با امید اینکه چندین 
براب��ر پولی که وارد معامله کرده اند را به دس��ت آورن��د، ماهیت آن را به 
قمار و شرط بندی نزدیک می کند. چنانچه فرد استراتژی مشخص، تحلیل 
و پیش بینی درس��ت نداش��ته و میزان ریس��ک، نقطه ورود، نقطه خروج، 
حد ضرر و س��ایر ش��رایط را از قبل به درستی تعیین نکند، می توان گفت 
معامالت وی براس��اس شانس و تصادف اس��ت و امکان دارد کل سرمایه 

شخص از همین طریق نابود شود.
فارغ از آنچه مطرح ش��د، س��رعت تغییرات در بازار رمزارزها بسیار زیاد 
اس��ت و محرک های تصادفی و عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار 
دیگری اس��ت. قیمت ها در این بازار مدام کم و زیاد می ش��وند و اگر برای 
رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان واقعی، الزم باشد که 
چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، این تغییرات در جهان مجازی ارزهای 
دیجیت��ال در زمان بس��یار کوتاهی قابل تحقق اس��ت و این عوامل حتی 
س��رمایه گذاری از سوی افراد حرفه ای و متخصص را نیز با دشواری مواجه 

می کند و معیار عنصر شانس را در این معامالت در اولویت قرار می دهد.

صرافیهایارزدیجیتالبرایمعاملهگراندامپهنکردهاند

صرافی ها علیه رمزارزها

به تازگی شرکت ش��اپرک با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
با ارس��ال نامه ای به شرکت های پرداخت یار )فین تک( از آنها خواست تا 
از مردادماه به کسب و کارهای مجازی که دارای »اینماد« نیستند، درگاه 
پرداخ��ت اختصاص ندهند. در ادامه این نامه آمده اس��ت که از مردادماه، 
حین ثبت اطالع��ات پذیرندگان جدید، اطالعات ثبت ش��ده درخصوص 
نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررس��ی می شود و از تخصیص پایانه به موارد 
نامنطب��ق جلوگیری به عم��ل خواهد آمد. این نامه در روزهای گذش��ته، 
واکنش های بس��یاری را برانگیخت��ه و از فعاالن اس��تارت آپی و صاحبان 
کس��ب وکارهای مجازی تا پرداخ��ت یارها )فین تک( و حتی دولتمردان، 
این تصمیم ناگهانی را برای کسب وکارهای این حوزه مخاطره آمیز توصیف 
کرده اند. این تصمیم اگرچه ممکن اس��ت در درازمدت به شفافیت منتهی 
ش��ود، اما تعیین ضرب االجل چند روزه برای اجرا، آن هم در شرایطی که 
کس��ب وکارهای فعال در ش��بکه های اجتماعی فاقد مجوز و البته شرایط 
الزم برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک هستند، آینده مبهم و تاریکی را 
برای آنها رقم خواهد زد. فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجیتال اتاق تهران در این باره می گوید که اجباری ش��دن نماد 
اعتماد الکترونیک به منزله مانعی جدی در برابر اکوسیستم نوآوری کشور 
به حس��اب می آید و این تصمیم به مثابه س��نگ اندازی در مس��یر توسعه 

اکوسیستم خواهد بود.
او اجباری ش��دن نماد اعتماد الکترونیک برای دریافت درگاه پرداخت 
اینترنت��ی را اقدام��ی فراقانونی توصیف می کن��د و می افزاید: این اجبار 
برای اکوسیس��تم نوآوری ایران مانعی جدی به حس��اب می آید و عالوه 
بر سنگ اندازی در مسیر توس��عه اکوسیستم، پیامدهای گسترده ای در 
حوزه اش��تغال خرد کش��ور خواهد داش��ت. او با تاکید بر اینکه اجباری 
ش��دن نماد برای دریافت خدمات پرداخت به معنای تبدیل نماد به یک 
مجوز اجباری برای تمامی کسب و کارها اعم از خرد یا کالن، نوآورانه یا 
متعارف است، ادامه می دهد: در بسیاری از حوزه ها مانند خدمات مبتنی 
ب��ر فناوری های نوین مال��ی )Fintech( خدمات بهداش��تی، درمانی، 
خدمات آموزش��ی، خدمات گردشگری و یا خدمات نوآورانه دیگری که 
قبال توسط یک نهاد شناس��ایی و رسمیت بخشی نشده باشند، کسب و 
کار را به دریافت مجوز از یک نهاد دیگر ملزم خواهد کرد. کسب چنین 
مجوزهایی بناب��ر ماهیت نوآورانه چنین خدمات و فناوری هایی در اکثر 
موارد امکان پذیر نبوده و در موارد امکان پذیر هم شروع کسب و کار در 
فض��ای مجازی را به تعویق می اندازد. به گفته وی، اجباری ش��دن نماد 

اعتم��اد الکترونیک )اینماد( به معنای ضرورت ثبت ش��رکت و کس��ب 
مجوز از ارگان مربوطه اس��ت و عالوه بر زمانبری و هزینه های تحمیلی 
اولیه امکان تس��ت و آزمون جذابیت بازار یک ایده را توس��ط نوآوران و 
کس��ب وکارهای خانگی بسیار دش��وار و بعضا ناممکن می سازد. از این 
منظر آن را می توان موجب افت ش��اخص سهولت در ایجاد کسب و کار 
دانست. عدم وجود قوانین در بسیاری از حوزه های فناورانه و بدیع، مانع 
جدی کس��ب مجوز از نهادهای ذی ربط خواهد شد و منجر به نارضایتی 
نخبگان و جوانان فناور پرانگیزه خواهد ش��د و چه بسا فرآیند مهاجرت 

نخبگان کشور را بیش از پیش تسریع کند.
رئیس کمیس��یون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره 
به اینکه کسب وکارهای خرد و خانگی با بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد 
دیجیت��ال، درصد قابل مالحظه ای از اش��تغال کش��ور را تامین کرده اند، 
می گوید: با چنین سخت گیری هایی، صاحبان این کسب و کارها نه تنها از 
تامین معیشت خود باز می مانند بلکه موجب تسری نارضایتی گسترده ای 
در جامعه و عموم مردم خواهد شد. تعداد کسب وکارهای خانگی که متأثر 
از این دس��تورالعمل فراقانونی هستند چند صدهزار تخمین زده می شود 
و اختالل در کس��ب وکار آنها معیشت بس��یاری از خانوارها را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد.
او درباره دالیل فراقانونی بودن این دستورالعمل می افزاید: در ماده 103 
قانون مبارزه با پولش��ویی قید شده که شرکت های خدمات پرداخت الزم 
است اطالعات نماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 
قانون نظام صنفی کش��ور مصوب 1382 و اصالحات بعدی آن را دریافت 
کند. بنابراین هر نوع پروانه کسب و عضویت در نهادهای صنفی  کارفرمایی 
ب��رای دریاف��ت درگاه پرداخت اینترنتی حتی از ش��رکت های ارائه دهنده 

خدمات پرداخت نیز مورد قبول قانون گذار است و کفایت می کند.
همچنین ش��هاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و 
تح��ول دیجیتال اتاق ته��ران با بیان اینکه این ن��وع تصمیمات با فرصت 
اجرایی کوتاه، به طور حتم کس��ب وکارهای مجازی را با مش��کل مواجه 
می کند، می گوید: ابالغیه جدید ش��رکت ش��اپرک بیشتر از جنس مقابله 
با کسب وکارهای مجازی اس��ت تا حمایت  از آنها. اما به طور کلی، نتیجه 
چنین تصمیمی آن اس��ت که ارتباط این کسب وکارها با مشتریان شان از 
روش های معمول پرداخت به  روش های غیرمعمول نظیر کارت به کارت یا 
پرداخت برمبنای رمزارزها سوق پیدا کرده و این خود دردسرهای بیشتری 

ایجاد خواهد کرد.

اجباردریافتاینماد،کسبوکارهایمجازیرابهمخاطرهمیاندازد

تبعاتتصمیمشاپرک

حملونقلریلی
تعطیلیبورسدرروزهایپیشرو
بانکهاهمتعطیلشدند

به گفته بانک مرکزی، از 29 تیر تا س��وم مرداد کلیه ش��عب بانک های 
دولت��ی و خصوصی در اس��تان های ته��ران و البرز تعطیل اس��ت. طبق 
اع��الم بانک مرکزی، براس��اس مصوبه س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا، کلیه 
ش��عب بانک های دولتی و خصوصی در اس��تان های تهران و البرز از روز 
سه شنبه 29 تیرماه تا پایان روز یکشنبه سوم مرداد تعطیل است. بر این 
اس��اس، باتوجه به فعالیت سایر ش��عب بانک ها در استان های دیگر و در 
راستای تسهیل مبادالت مالی مشتریان، سامانه های پرداخت بین بانکی 
نظیر س��اتنا و پایا به جز روز جمعه مورخ یکم مرداد 1400، فعال بوده و 
مشتریان می توانند با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک اقدام به انجام 

تراکنش های غیرحضوری کنند.
در همین راس��تا، کان��ون بانک های خصوصی نیز ط��ی اطالعیه ای بر 
تعطیلی کلیه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در روزهای 29 تیر تا 
پایان روز یکش��نبه سوم مردادماه در استان های تهران و البرز تاکید کرد. 
بر این اس��اس، اعالم شده که س��امانه های چکاوک، پایا و ساتنا کماکان 
در این ایام پایدار خواهد بود و عندالزوم مدیران درخصوص پش��تیبانی از 
این سامانه ها و ارتباطات ارزی و نیز پول رسانی برای خودپردازهای بانکی 
مسئولیتی را تعیین خواهند کرد و به منظور ارائه صرفا خدمات دریافت و 
پرداخت و تسهیل امور خدمات الکترونیک تعداد اندکی از شعب را مامور 
خواهند کرد. طبق اعالم کانون بانک های خصوصی حس��ب اعالم تلفنی 
بانک مرکزی به لحاظ انطباق سررس��ید تع��دادی از ضمانت نامه ها با ایام 
پیش رو در س��امانه سپام، در روز دوش��نبه آماده پیام گیری برای تعیین 
تکلیف ضمانت نامه ها خواهد بود. همچنین علیرضا قیطاسی، دبیر شورای 
هماهنگی بانک های دولتی گفت که در این مدت تمام شعبه های بانک ها 
در این دو استان آمادگی این را دارند تا به صورت 24 ساعته خدمات خود 
را به صورت غیرحضوری به مش��تریان ارائه کنند. البته بانک ها در س��ایر 

شهرستان ها به جز استان تهران و البرز تعطیل نیستند. 
همچنین طبق اعالم ش��ورای هماهنگی بانک ه��ای دولتی، با توجه به 
تصمیمات جلسه فوق العاده مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت 
بیم��اری کرونا  مبن��ی بر تعطیلی تمامی دس��تگاه های دولتی، اصناف و 
بانک ها در استان های تهران و البرز، تمامی بانک ها در استان های تهران و 
البرز تعطیل بوده و ادارات مرکزی پشتیبان برای پاسخگویی و پشتیبانی 
سایر استان ها با حداقل کادر موردنیاز فعال خواهند بود. این شورا از مردم 
استان های تهران و البرز خواسته تا امور بانکی ضروری خود را به صورت 

غیرحضوری انجام دهند.
گفتنی اس��ت در راس��تای تعطیلی بانک ها، فعالیت بازار س��رمایه نیز 
همزمان متوقف شد. طبق اعالم بازار سرمایه، نایب رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار از تعطیلی س��ازمان بورس همگام با تعطیلی یک هفته ای 
بانک های اس��تان تهران خبر داد. بر این اس��اس، بازار س��رمایه ایران در 
روزهای )سه ش��نبه، شنبه و یکش��نبه( تعطیل است. همچنین به دنبال 
تعطیلی بانک ها و بازار سرمایه، بازار متشکل ارزی نیز از امروز سه شنبه تا 

یکشنبه هفته آینده تعطیل شد.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
29 تیر 1400
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مجمععمومیبانکپاسارگادبهزماندیگری
موکولشد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک   پاسارگاد در تاریخ 27 تیرماه1400، 
به اتفاق آرای حاضرین با اعالم تنفس به تاریخ دیگری موکول گردید. به   
گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، مجمع عمومی عادی سالیانه سال 
مالی منتهی به 30 اس��فندماه 1399 بانک  پاسارگاد، طبق نظر هیأت 
رئیسه با  عنایت به ماده 104 الیحه اصالحیه قانون تجارت و به اتفاق 
آرای حاضری��ن، اعالم تنفس کرد. همچنین مقرر گردی�د که جلس��ه 
بعدی رأس ساع�ت 9 صب�ح روز یکش��نبه 10 اَمرداد1400 در محل 

بانک پاسارگاد برگزار شود.

ابعادمبهمتامینارزواردات
لیستارز4200اعالمشود

تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بس��یاری همراه است؛ تا جایی 
که حتی مس��ئوالن حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار 
از عدم تامین به موقع و تبعیض در تامین ارز کاالی اساس��ی گالیه دارند. از 
سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعالم صریح بانک مرکزی درباره لیست 
دریافت کنندگان ارز 4200 و شفاف سازی جزییات تامین ارز می  تواند تا حدی 

پاسخگوی این ابهامات باشد.
به گزارش ایس��نا، جریان واردات کاال از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود 
به کشور همواره با چالش های بسیاری همراه بوده است. تامین ارز واردات به 
ویژه از سال 1397 و با اعمال محدودیت های ارزی و ورود ارز 4200 تومان از 
چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی 
در واردات خارج و حداقل یک سالی است که محدود به شش قلم که عمدتا 
نهاده های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد ولی 
برای همین میزان محدود هم مدیریت مناس��بی اعمال نمی شود و از عوامل 

اصلی انباشت و رسوب کاال در گمرک و بنادر به شمار می رود.
این در حالی اس��ت که دس��تورالعمل های متفاوتی ب��رای رفع موانع ارزی 
واردات صادر ش��ده است؛ از جمله ترخیص 90 درصدی کاالهای اساسی که 
طی آن صاحب کاال می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا 90 درصد کاال 
را ترخی��ص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تایید وزارت 
صمت ی��ا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعالمیه تامین ارز اعتباری 
را دریافت و بانک موظف اس��ت تا سه ماه بعد، ارز موردنظر را تامین کند، اما 
آنچه می گذرد باز هم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه ای که طی مدت اخیر 
با ش��دت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کاالهای اساسی و به ویژه 
نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد 
توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی برعهده نمی گیرد. در همین جریان 
بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعالم شده 

گمرک ایران قابل تأمل و البته مبهم است.
چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کاالهای اساسی 
منتشر و طی آن اعالم کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در 
نیمه ماه ابتدایی امس��ال 6میلیارد دالر ارز ترجیح��ی برای واردات تامین ارز 
کند که 4.5 میلیارد دالر آن برای اقالم زیر نظر وزارت صمت و کش��اورزی و 
1.5 میلیارد دالر دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت 
بهداش��ت و درمان است. این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه 
تیرماه 5.5 میلیارد دالر ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده 
اس��ت. براساس گزارش بانک مرکزی، از 5.5 میلیارد دالر تامین ارز شده،4.6 
میلیارد دالر برای اقالم زیر نظر وزارت صمت و کش��اورزی برای ش��ش قلم 
کاالی اساس��ی بوده ک��ه برای جو 580 میلی��ون دالر، دانه های روغنی 883 
میلی��ون دالر، ذرت 1.2 میلی��ارد دالر، روغن خام ح��دود یک میلیارد دالر، 

کنجاله سویا 483 میلیون دالر و گندم 225 میلیون دالر بوده است.
البت��ه بانک مرکزی در گزارش خ��ود اعالم کرده بود که 130 میلیون دالر 
ارز ترجیحی برای »س��ایر« پرداخت ش��ده ولی مشخص نکرده بود که سایر، 
منظور کدام بخش ها هس��تند، چراکه ارز ترجیحی ب��ه طور خاص برای این 
ش��ش قلم کاالی اساس��ی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزش��کی باید 
پرداخت ش��ود که سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه 926 
میلیون دالر اعالم کرده اس��ت، اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در 
رابطه با وضعیت واردات کاالهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره ای که 
بانک مرکزی اعالم کرده تامین ارز 5.5 میلیارد دالری انجام داده است نشان 

می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.
بررسی ها نشان می دهد آنچه بانک مرکزی برای اقالم شش گانه ارز ترجیحی 
تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای 
آن صورت گرفته اس��ت؛ برای واردات جو 278 میلیون دالر، دانه های روغنی 
346 میلی��ون دالر، ذرت 310 میلیون دالر، روغن خام 124.6 میلیون دالر، 
کنجاله سویا 155.5 میلیون دالر و دارو 396 میلیون دالر آمار بانک مرکزی 
برای تامین ارز در سال جاری باالتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و 
فقط در گندم آمار واردات 76 میلیون دالر کمتر بوده است. از سویی مجموع 
تامین ارز ش��ش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزش��کی در بانک مرکزی 5.5 
میلیارد دالر اعالم شده در حالی که مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به 
حدود 3.7 میلیارد دالر می رسد که اختالف 1.8 میلیارد دالری با یکدیگر دارد. 
بنابراین ش��ش قلم کاالی اساس��ی در قال��ب 3.2 میلیارد دالر ترخیص 
و 2.9 میلی��ارد دالر دیگ��ر به ارز نیاز دارد که مجم��وع ارز موردنیاز برای 
ترخیصی ها و مانده های س��ال جاری تا نیمه تیرماه را به 6.1 میلیارد دالر 
می رس��اند. در حالی که بانک مرک��زی در مجموع 4.6 میلیارد دالر تامین 
ارز انجام داده که اگر تمامی آن برای ترخیصی های س��ال جاری باشد باز 
ه��م 1.5 میلیارد دالر کس��ری دارد و تا این لحظ��ه باید 1.5 میلیارد دالر 
دیگر تامین ارز داش��ته باشد. این در حالی است که اگر بخشی از این 4.5 
میلیارد دالری که بانک مرکزی اعالم کرده برای شش قلم در سال جاری 
تامین ارز کرده اس��ت برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری س��ال قبل 

باشد آنگاه اختالف بیشتر هم می شود.
بر این اس��اس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت الش��عاع 
قرار گرفتن واردات کاالی اساس��ی از این محل که بر وضعیت بازار داخلی و 
قیمت ها موثر اس��ت ضروری است که بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین 
ارز کاالی اساسی در سال جاری به اعالم کلی بسنده نکرده و چند مورد را به 
وضوح به اطالع اذهان عمومی برساند، اول اینکه این 130 میلیون دالری که 
با ارز ترجیحی برای سایر تامین شده اعالم شود کدام کاال خارج از شش قلم 
اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی قرار داشته است. از سوی 
دیگر اعالم کند که این 4.6 میلیارد دالری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی 
و چه میزان اعتباری بوده اس��ت و در مرحله بعد برای ش��فاف تر شدن ماجرا 
و پایان دادن به ش��ائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح می شود، 
لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز 4200 تومانی دریافت 

کرده اند به تفکیک منتشر کند. 

خبرنــامه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران با رشد 8 هزار واحدی به استقبال 
تعطیالت ش��ش روزه کرونایی رفت. در جریان معامالت بازار س��رمایه در 
بیست و هشتمین روز تابس��تان، شاخص کل بورس 8 هزار و 420 واحد 
رش��د کرد و به رقم یک میلیون و 311 هزار واحد رسید. در معامالت روز 
دوش��نبه بیش از 5 میلیارد و 785 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 47 هزار و 215 میلیارد ریال دادوس��تد شد. حقیقی ها در حالی 
حدود 75میلیارد تومان وارد بازار س��هام کردن��د که ارزش کل معامالت 
خرد 5 هزار و 60میلیارد تومان بود. افراد حقیقی 84 درصد یعنی 4 هزار 
و 240میلیارد تومان س��هام خریدند و مازاد خریدش��ان یک درصد از کل 

معامالت شد.
بیش��ترین ورود پ��ول حقیق��ی به ب��ورس و فراب��ورس در س��ه گروه 
»سرمایه گذاری ها«، »ش��رکت های چندرشته ای صنعتی« و »محصوالت 
غذایی و آش��امیدنی« رقم خ��ورد، در حالی که برآیند معامالت گروه های 
»س��یمان، آهک و گچ« و »فلزات اساس��ی«به نفع حقوقی ها تمام ش��د. 
س��ه نماد »صباح«، »وصندوق« و »شس��تا« لقب بیشترین افزایش سهام 
حقیقی را به خود اختصاص دادند و توجه حقوقی ها نیز بیشتر به »برکت«، 
»پاکش��و« و »ثبهساز« معطوف بود.  در مجموع در معامالت روز گذشته، 
افزایش سهام حقیقی ها در 76 نماد و افزایش سهام حقوقی ها در 78 نماد 
به بیش از یک میلیارد تومان رس��ید که جمع تغییر مالکیت دس��ته اول 

340میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم 250میلیارد تومان بود.
درمعامالتبورسوفرابورسچهگذشت؟

به موازات رش��د 8 هزار واحدی ش��اخص کل در معامالت روز دوشنبه، 
ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز با 2 ه��زار و 741 واحد افزایش به 403 
هزار و 68 واحد و شاخص قیمت هم وزن با یک هزار و 740 واحد افزایش 
به 255 هزار و 819 واحد رس��ید. شاخص بازار اول افزایش 6 هزار و 837 
واحد و شاخص بازار دوم افزایش 14 هزار و 859 واحدی را تجربه کردند.

همچنین گروه ش��یمیایی با 51 هزار و 118 معامله به ارزش 4 هزار و 
808 میلیارد ریال، گروه چند رش��ته ای صنایع با 38 هزار و 190 معامله 
ب��ه ارزش 3هزار و 131 میلیارد، گروه س��یمان با 43 هزار و 259 معامله 
به ارزش 3 هزار و 20 میلیارد ریال، گروه خودرو با 53 هزار و 50 معامله 
و ب��ه ارزش 2 ه��زار و 898 میلیارد و گروه مواد دارویی با 38 هزار و 517 

معامله به ارزش 2 هزار و 558 میلیارد در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 780  واحد، گروه 
مپنا با 776 واحد، ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 775 واحد، 
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با 654 واحد و شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر با 613 واحد بیشترین تاثیر مثبت بر رشد شاخص را داشته اند. در 
سوی مقابل، بانک پارسیان با 337 واحد، شرکت آلومینیوم ایران با 151 
واحد، شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با 126 واحد، شرکت سایپا با 
96 واحد و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان با 95 واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین شرکت س��رمایه گذاری توسعه آذربایجان با 5 درصد، شرکت 
سرمایه گذاری دارویی تامین و ش��رکت داده پردازی ایران با 4.97 درصد، 
شرکت مارگارین با 4.96 درصد، شرکت صنایع خاک چینی ایران با 4.93 
درصد و ش��رکت صنایع پتروش��یمی کرمانش��اه با 4.87 درصد بیشترین 
افزایش قیمت را داش��تند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری استان گلستان و 
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با 4.99 درصد، شرکت کارگزاران 
بورس اوراق بهادار با 4.98 درصد، ش��رکت قند نیش��ابور با 4.26 درصد، 
ش��رکت کارخانجات داروپخش با 4.25 درصد و ش��رکت سیمان غرب با 

4.09 درصد بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 203 واحد 
به رقم 19 هزار و 49 واحد رسید. در معامالت این روز بیش از 3 میلیارد 
و 704 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 255 هزار و 264 

میلیارد ریال دادوستد شد.
بیمه پاسارگاد با 91 واحد، شرکت پلیمر آریا ساسول با 29 واحد، شرکت 
پتروش��یمی زاگرس با 23 واحد، س��رمایه گذاری صبا تامین با 20 واحد و 
شرکت پتروشیمی تندگویان با هشت واحد بیشترین تاثیر مثبت بر رشد 
شاخص را داشتند. در مقابل، شرکت اعتباری ملل با هفت واحد، بانک دی 
با شش واحد، بیمه تجارت نو با پنج واحد، شرکت صنایع ماشین های اداری 
ایران با 3.48 واحد و شرکت آهن و فوالد ارفع با 3.21 واحد بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص فرابورس ثبت کردند.
همچنین شرکت  نفت پاسارگاد و شرکت صنعتی دوده فام با 5 درصد، 
بیمه پاس��ارگاد با 4.91 درصد، ش��رکت قاس��م ایران و ش��رکت فرآوری 

زغال س��نگ پرورده طبس با 4.87 درصد، ش��رکت سیمان الر سبزوار با 
4.86 درصد بیش��ترین افزایش قیمت را داش��تند. از سوی دیگر، شرکت 
سرمایه گذاری مس��کن زاینده رود با 4.67 درصد، بیمه تجارت نو با 4.66 
درصد، ش��رکت سرمایه گذاری مسکن ش��مالغرب با 3.92 درصد، شرکت  
گسترش س��رمایه گذاری ایرانیان با 3.69 درصد و شرکت اعتباری ملل با 

3.18 درصد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.
امکانحضوردرمجامعشرکتهایسهامعدالت

در حالی در فصل برگزاری مجامع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت های 
بورس��ی به سر می بریم که امکان حضور مشموالن سهام عدالت که روش 
مس��تقیم را برای مدیریت س��هام خود انتخاب کرده بودند، در مجامع 36 
شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت فراهم شده است. به گزارش ایسنا، مطابق 
با مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تمامی مشموالن سهام عدالت 
در روش مستقیم از تمامی حقوق و مزایای سهامداری )شامل امکان حضور 
در مجمع، رأی دهی و...( برخوردار ش��دند. بنابراین این افراد می توانند در 
مجامع عمومی 36 ش��رکت سرمایه پذیر سهام عدالت شخصا حضور یافته 
و از طریق اعمال رأی خود در تصمیم گیری های این ش��رکت ها مشارکت 

کنند.
به گفته محس��ن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران، شرکت های 
سرمایه پذیر سهام عدالت باید اطالعات سهامداران عدالت به روش مستقیم 
و سایر س��هامداران خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه دریافت کرده و در سامانه سهام خود جهت برگزاری مجامع 

عمومی اعمال کنند.
براس��اس این گزارش، حدود 19 میلیون از 49 میلیون مش��مول سهام 
عدالت در فرآیند آزادس��ازی این سهام، روش مس��تقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده و به طور مستقیم سهامدار 36 شرکت سرمایه پذیر 
س��هام عدالت ش��دند. بنابراین می توانند در مجامع عمومی عادی سالیانه 
ش��رکت های مذکور مش��ارکت کنند. الزم به ذکر اس��ت که شرکت های 
بورسی، ساالنه مجمعی را برای اتخاذ تصمیماتی در رابطه با میزان تقسیم 
سود برگزار می کنند که به نتیجه حاصل از آن سود مجمع گفته می شود. 
سودی که شامل حال سرمایه گذارانی می شود که تا روز مجمع مالک سهام 

آن شرکت باشند.

بورستهرانباسبزپوشیبهاستقبالتعطیالتکروناییرفت

پیشتازی حقیقی ها در خرید سهام

خاموش��ی و قطعی برق در ایران، این پرسش مهم را دوباره مطرح کرده 
که کشورهای توسعه یافته جهان چگونه توانسته اند بازار برق خود را متعادل 
کنند؟ کارشناس��ان معتقدند اکثر کشورها با سپردن برق به سازوکارهای 

بازار سرمایه، روند عرضه مداوم با قیمت مناسب برق را تضمین کرده اند.
به گزارش کاالخبر، از س��ال 1391 بورس انرژی در کشورمان راه اندازی 
ش��د تا بازار انرژی از س��یطره دولت و روند قیمت گذاری خارج شده و به 
واسطه بورسی ش��دن برق، یک نظام شفاف و مدون برای کشف قیمت و 
مدیریت و تامین نیاز جامعه و صنایع و رش��د سرمایه گذاری ها در صنعت 
برق کش��ور حاصل شود، اما با وجود اقدامات زیاد صورت گرفته در بورس 
انرژی به دلیل نقش پررنگ دولت در بازارهای انرژی از جمله برق، کماکان 
چالش ها و محدودیت هایی در این صنعت وجود دارد که دنیا با بهره مندی 

از ظرفیت بورس ها و توجه به نظام بازار، این گره ها را باز کرده است.
براس��اس گزارش تخصصی بانک جهانی، موفقیت های بورس انرژی در 
اقتصادهای پیش��رفته دنیا، کشورهای درحال توسعه را نیز بر آن داشته تا 
با عرضه برق در بورس انرژی به عنوان بخشی از بورس های کاالیی، زمینه 

را ب��رای مدیریت اصولی در این بازار فراهم کنن��د، ولی قبل از این اقدام، 
ضروری است تا زیرساخت های الزم فراهم شود.

به گفته بانک جهانی، طراحی موفق بازارهای انرژی برق مستلزم توجه 
به چهار اصل مهم اس��ت. اول اینکه مب��ادالت در این بازار باید به گونه ای 
باش��د که فعالیت کارآمد و قابل اعتماد این بازار مهم را تضمین کند. این 
کارایی هم از نظر نحوه اس��تفاده از منابع در تولید برق و هم از نظر نحوه 
مدیریت آن در دوره های پرمصرف اهمیت دارد. دوم اینکه طراحی بازار باید 
به گونه ای باش��د که بخش تقاضای بازار هم بتواند در آن مشارکت زیادی 
داشته باشد. به تعبیر بهتر، باید مشتریان بزرگ شبکه برق در بورس حضور 
فعال داشته باشند و مشتریان متوسط و کوچک، از طریق مشاهده مستمر 
تعرفه ها، اطالعات دقیقی در مورد این بازار و نحوه عملکرد آن به دس��ت 
آورند. همچنین باید دسترس��ی آزادانه به ش��بکه برق از طریق بازسازی 
زیرس��اخت های آسیب دیده صنعت و از میان برداشتن موانع موجود برای 
ورود بازیگ��ران مختلف به بازار و راه اندازی سیس��تم اجرایی بی طرفانه در 
بازار تأمین انرژی برق، تضمین شود. درنهایت برای اینکه این بازار، کارایی 

الزم را داشته باشد و بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند، ضروری است تا 
چارچوبی مدون برای فعالیت آن تعریف شود تا تضمین کند ظرفیت عرضه 
این منبع مهم انرژی متناسب با نیازهای بازار است و هیچ محدودیتی برای 

مصرف کنندگان ایجاد نمی کند.
براس��اس این گزارش، اصلی ترین و مهمترین مس��ئله در عرضه برق به 
بورس این اس��ت که زنجیره عرضه این کاالی مهم تضمین ش��ود و نظام 
قیمت گذاری این بازار روشن و شفاف شود. بازار باید به گونه ای فعالیت کند 
که فش��اری به مصرف کنندگان نهایی وارد نشود، زیرا در دنیای امروز برق 
سهم مهمی در عملکرد صنایع و بخش های مختلف اقتصاد دارد و اختالل 
در این بازار می تواند زمینه را برای اختالل در کل اقتصاد و کاهش میزان 
درآمد کش��ور فراهم کند. ش��فافیت در نظام قیمت گذاری در بازار برق و 
اطالع رسانی دقیق در مورد نحوه عملکرد این بازار، می تواند بستر را برای 
جذب سرمایه های کافی و سرمایه گذاری در توسعه زیرساختی این صنعت 
فراهم کند تا ظرفیت تولید برق، درگذر زمان افزایش یابد و نیازهای کشور 

تأمین شود.

رئیس س��ازمان بورس می گوید پیشنهاد برای راه اندازی چندین بورس 
کاال در کش��ور به هیچ عنوان قابلیت اجرا ن��دارد، زیرا باعث کاهش عمق 
معامالت، امکان انحراف بازار، دستکاری قیمت ها و چندنرخی شدن کاالها 
می ش��ود و به نوعی به معنای فرصت دادن ب��ه رانت خواران برای نفوذ در 

بازار است.
محمدعل��ی دهق��ان دهن��وی در واکنش به صحبت های مطرح ش��ده 
درخصوص چند بورس کاالیی ش��دن در کش��ور به ایرنا گفت: پیش��نهاد 
و ط��رح موضوع راه ان��دازی چند بورس کاالیی در کش��ور به هیچ عنوان 
امکان پذیر نیس��ت زیرا زمانی که معامالت در ی��ک نقطه یا بازاری مانند 
بورس کاال متمرکز می شود، حجم عرضه و تقاضا عمق پیدا می کند و دیگر 
امکان منحرف کردن روند معامالت و قیمتها به دلیل تمرکز همه فعاالن 
بازار در آن بازار وجود ندارد. اگر عرضه و تقاضا در میان چند بخش مختلف 

تقسیم شده و یک کاالی خاص در چهار نقطه متفاوت معامله شود به طور 
حتم در هیچ یک از بخش ها، عمق الزم در معامالت ایجاد نشده و در آن 

زمان یک کاال با چهار قیمت مختلف معامله می شود.
دهقان دهنوی ادامه داد: در این شرایط است که افراد می توانند به دلیل 
عمق کم معامالت به راحتی اقدام به دس��تکاری قیمتها در کاالهای خود 
کنن��د و در واقع این اقدام نوعی فرص��ت دادن به متخلفان و رانت خواران 
است تا با منحرف کردن قیمت در یک نقطه ای، منافع خود را تامین کنند.

رئیس سازمان بورس با اش��اره به وجود زیرساخت مناسب الکترونیکی 
در ب��ورس کاال افزود: معامالت در بورس کاال به صورت الکترونیکی انجام 
می شود و کاالها برخالف معامالت در یک نقطه متمرکز نیست بلکه کاال 
در انبارهای مختلف کشور پراکنده است و خرید و فروش و مالقات خریدار 
و فروشنده به صورت الکترونیکی در بورس کاال اتفاق می افتد؛ ممکن است 

تولیدکنندهای در ش��رق کشور باش��د اما مواد موردنیاز خود را از جنوب 
یا غرب کش��ور و در بس��تر بورس کاال ثبت سفارش و خریداری کند و در 
آخ��ر طبق مقررات، مراحل تحویل کاال صورت گیرد. این فرآیند س��ال ها 
انجام شده و ساختارها برای سهولت روند معامالت ارتقا پیدا کرده است تا 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاالها و مواد اولیه مهم کشور به صورت 
یکپارچه، ش��فاف، در شرایط برابر و به دور از شیوه های ناکارآمد سنتی به 
مبادله بپردازند. او با تاکید بر تقویت بورس کاال به عنوان بازار رس��می و 
ش��فاف کاالی کش��ور گفت: همه تجربیات در بعد داخلی و جهانی نشان 
می دهد که باید به طور حتم کل خرید و فروش ها در یک نقطه به ش��کل 
متمرکز صورت گیرد تا با افزایش عمق معامالت، کشف قیمتها به بهترین 
شکل و در شفافیت کامل صورت گیرد تا اثری از رانت در مبادالت کاالیی 

کشور به واسطه سازوکار بورس کاال باقی نماند.

گزارشبانکجهانیازمدیریتبرقازطریقبورسانرژی
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مشکلبرقصنعتدرکوتاهمدتحلنمیشود
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه به رغم تالش ها در سطوح 
اس��تانی و ملی برای حل مش��کل تامین برق بخ��ش صنعت و تولید، 
ش��رایط به گونه ای اس��ت که این مش��کل در کوتاه مدت و یک شبه و 
چند ماهه حل نخواهد شد، به فعاالن این بخش توصیه کرد که خود را 

با شرایط تطبیق داده و به فکر چاره گشایی برای تداوم فعالیت باشند.
به گزارش ایس��نا، جمال رازقی دوش��نبه 28 تیرماه در جلسه ویژه 
کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی استان فارس که به صورت 
وبینار برگزار شد، بیان کرد: رفع مشکل قطعی برق واحدهای تولیدی 
و صنعتی را با جدیت پیگیری می کنیم، اما معضل قطعی برق به زودی 
برطرف نخواهد شد و با توجه به فضا و شرایط موجود بعید می دانم این 

مشکل در کشور حداقل تا سه الی چهار سال آینده حل شود.
او افزود: موضوع برق واحدهای تولیدی و صنعتی استان را در جلسه 
شورای گفت و گوی استانی و ملی دنبال کرده ایم و مصوباتی برای حل 
آن و اخذ خس��ارت های ناشی از قطع برق واحدها نیز داشته ایم که تا 

حصول نتیجه پیگیر آن خواهیم بود.
رازق��ی اظهار کرد: ب��ا توجه به مکاتبات واحده��ای صنعتی با اتاق 
بازرگانی فارس پیرامون معضالت موجود ناشی از قطعی برق؛ در حال 
تدوین مستندات و راهکارهای موجود برای تامین برق واحدهای استان 

جهت ارائه به اتاق ایران هستیم.
او اضافه کرد: این در حالی است که واحدهای تولیدی باید خود را با 
شرایط موجود تطبیق داده و به فکر چاره و راهگشایی برای فعالیت در 
این شرایط باشند و برای استفاده از برق موردنیازشان برنامه ریزی کنند.

رازقی با بیان اینکه پیش بینی ما برای رس��یدن به وضعیت ثبات در 
این بخش حداقل برای حدود چهار س��ال آینده است، ادامه داد: حتی 
اگر امروز تمام کشور نیز به رفع مشکل قطع برق بخش صنعت و تولید 

اهتمام داشته باشند، این معضل در کوتاه مدت حل نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد: بحران برق در کوتاه مدت 
ایجاد نشده که در کوتاه مدت حل شود و به نظر می رسد مشکل قطعی 

برق در روزهای آینده بیشتر خواهد شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، بحث توقف اجرای سامانه صیاد 
به مدت یک س��ال و بررسی قانون جدید صدور چک در راستای رفع 
اشکاالت اجرایی س��امانه صیاد مواردی را مطرح و خاطرنشان کرد: با 
پیگیری های مستمر کمیسیون های مربوطه اتاق ایران تاکنون بعضی از 
اشکاالت موردنظر مرتفع شده، اما تعداد دیگری همچنان وجود داشته 
که الزم اس��ت بانک مرکزی اقدامات عاجل در جهت رفع آنها به عمل 

آورد.
رازقی افزود: در غیر این صورت و با توجه به گس��تردگی استفاده از 
چک در روابط تجاری و کسب و کار فعاالن اقتصادی هرگونه تاخیر در 
این امر مهم موجب اختالل جدی در امور جاری فعاالن اقتصادی و در 
ادامه مختل ش��دن تولید و دیگر فعالیت های تجاری در حوزه کسب و 

کار می شود.

نماگربازارسهام

قیمت روغن موتور خودرو های سبک و سنگین با تصویب ستاد تنظیم 
ب��ازار و موافقت س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، 10 

درصد افزایش یافت.
با صدور مجوز افزایش قیمت روغن موتور های بنزینی و دیزلی توس��ط 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان، در تاریخ 5 تیرماه 

1400 ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت 10درصدی را صادر کرده است.
در مصوبه س��تاد تنظیم بازار آمده اس��ت: در پ��ی گزارش های واصله از 
اس��تان های کش��ور پیرامون نحوه عرضه و کمبود روغن موت��ور در بازار، 
روند تامین، توزیع و قیمت انواع روغن موتور دیزلی و س��واری از س��وی 

س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلس��ه مطرح و با 
عنایت به اختیارات قانونی در کارگروه های تخصصی در وزارتخانه های نفت 
و راه وشهرس��ازی و وظایف و تکالیف اجرایی س��ازمان حمایت به استناد 
بند )ج( دس��تورالعمل تعیی��ن قیمت کاال ها و خدم��ات، کلیه واحد های 
تولیدکننده روغن موتور با رعایت ضوابط قیمت گذاری س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان )مصوبه هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها( 
و درصد های س��ود عمده و خرده فروشی نسبت به تعیین و تثبیت قیمت 
کلیه محصوالت تولیدی مرتبط در سامانه 124 اقدام تا هماهنگی سازمان 

مذکور اجرایی گردد.

واردات م��واد اولیه روغن موتور ب��ا ارز آزاد یکی از دالیل اصلی افزایش 
قیم��ت تمام ش��ده روغن موت��ور از س��وی تولیدکنن��دگان این محصول 
عنوان ش��ده است. همین مس��ئله در هفته های گذشته سبب شده بود تا 
تولیدکنندگان از عرضه روغن موتور به بازار خودداری کنند تا قیمت روغن 
موت��ور را افزایش دهند. پیش بینی می ش��ود در چند روز آینده با افزایش 
قیمت ای��ن کاال توزیع و تولید روغن موتور ک��ه در روز های اخیر کاهش 

یافته بود دوباره افزایش یابد.
طبق اعالم سازمان راهداری نیز کامیون های حامل کاالی اساسی روغن 

موتور به قیمت درب کارخانه دریافت می کنند.

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس س��اماندهی مشکالت 
موجود در حوزه س��یمان، فوالد، خودرو، لوازم خانگی، فعال سازی معادن، 
رفع موانع تولید، جهت دهی به منابع بانکی به سمت تولید، تنظیم میزان 

واردات را از جمله اولویت های کمیسیون صنایع و معادن برشمرد.
به گزارش معدن نیوز، روح اهلل عباس پور در تشریح نشست روز یکشنبه 
27 تیرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلسه امروز پس 
از تبادل نظر میان اعضا، اولویت های کمیسیون صنایع و معادن بررسی و 

تعیین ش��د؛ یکی از این اولویت ها تاکید بر اجرای شبکه ملی اطالعات با 
توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: طی 
سال های گذشته دولت عملکرد مناسبی در اجرای برخی قوانین در حوزه 
تولی��د، صنعت و معدن مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تس��هیل 
بازار کسب و کار، مبارزه با قاچاق کاال، ارتقای کیفیت خودرو و ... نداشت 
که مقرر شد با اعمال وظایف نظارتی، زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

وی اضافه کرد: س��اماندهی مش��کالت موجود در حوزه سیمان، فوالد، 
خودرو، لوازم خانگی، فعال س��ازی معادن، رفع موانع تولید، جهت دهی به 
منابع بانکی به س��مت تولید، تنظیم میزان واردات با تولید به گونه ای که 
واردات در جه��ت تقویت تولید باش��د، راه ان��دازی واحدهای نیمه فعال و 
تعطیل، ایجاد ظرفیت های الزم برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و 
رفع مشکالت شهرک های صنعتی به عنوان اولویت های کمیسیون صنایع 

و معادن در نظر گرفته شد.

تعییناولویتهایکمیسیونصنایع؛ازفعالسازیمعادنتاساماندهیخودرو

صدور مجوز افزایش قیمت روغن موتور
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چگونه کسب و کاری درخشان در سال 2021 داشته باشیم 

بهقلم:آنیپیلون
نویسنده حوزه بازاریابی و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

س��ال جدید را باید متفاوت تر از هرگونه پیش بینی به حس��اب آورد. 
دلی��ل ای��ن امر نیز به این خاطر اس��ت که پاندمی کرون��ا، همه چیز را 
دس��تخوش تغییر کرده است. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که این شرایط سخت، برای تمامی کسب و کارها 
بوده و با نگاهی هوشمندانه می توان از بازار کم رقیب، فرصتی طالیی را 
به وجود آورد. با این حال س��وال اصلی این است که چگونه می توان به 
این خواس��ته دس��ت پیدا کرد؟ در ادامه راهکارهایی را بررسی خواهیم 

کرد که شما را به این سطح نزدیک تر خواهد کرد. 
1-ازسئومحلیاستفادهکنید

آمارها از زمان ش��روع کرونا بیانگر آن است که توجه به کسب و کارهای 
محلی افزایشی چشمگیر را پیدا کرده که این امر خود ضرورت توجه به سئو 
محلی را افزایش می دهد. این امر به مجموعه تکنیک هایی اطالق دارد که 
باعث خواهد شد تا در جست و جوهای افراد یک منطقه در بستر اینترنت، 
شانس دیده شدن باالتری را داشته باشید. درواقع اگر تاکنون نسبت به این 
موضوع کم توجه بوده اید، سال جدید را باید به کسب مشتری حداکثری از 
دل منطقه فعالیت خود، اختصاص دهید. برای این امر که باالترین حد نتایج 

را به دست آورید، استخدام فردی حرفه ای کامال الزامی است. 
2-بهجزییاتتوجهنداشتهباشید

این بخش به کس��ب و کارهای نوپا اختصاص دارد. درواقع ش��ما باید 

در ابتدا کلیات کس��ب و کار خود را بهبود بخش��ید و پس از رس��یدن 
به س��طحی که دیگر زمینه رشد مهیا نیس��ت، اقدام به بهبود جزییات 
نمایی��د. درواقع توجه ب��ه جزییات می تواند تمرکز ش��ما را نابود نماید 
که در بازار به ش��دت رقابت��ی حال حاضر، نابودکنن��ده خواهد بود. در 
این راس��تا حتی کسب و کارهای بزرگ نیز الزم است تا جزییات را در 
اولویت های آخر قرار دهند. برای مثال در شرایط حال حاضر که رعایت 
پروتکل های بهداشتی در تمامی سطوح شرکت نظیر بسته بندی، کامال 
الزامی اس��ت. پرداختن به مواردی نظیر تغییر رنگ بس��ته بندی ها ابدا 
انتخابی هوشمندانه نخواهد بود. در نهایت فراموش نکنید که برای خلق 
اتفاقات و نتایج جدید، الزم اس��ت تا ب��ه موضوعاتی بپردازید که از دید 

برندهایی که در حال ضرر هستند، دور مانده است. 
3-اصولتولیدمحتوارایادبگیرید

اگرچه تقریبا تمامی برنده��ا در زمینه تولید محتوا اقداماتی را انجام 
می دهن��د، با این حال تنها درصد کمی از آنه��ا از این اقدام نتایج الزم 
را به دس��ت می آورند. دلیل این امر نیز به این خاطر اس��ت که ش��روع 
اقدامات، با دانش الزم همراه نیس��ت. این امر در حالی است که امروزه 
مهمترین اقدام بازاریابی، تولید محتواهای ارزشمند است. در این زمینه 
رعایت حتی نکات بس��یار ساده هم می تواند نتایج متفاوتی را به همراه 

داشته باشد. 
4-ازپادکستاستفادهنمایید

از زمان ش��روع کرونا، استفاده از بستر اینترنت رشدی چشمگیر را پیدا 
کرده اس��ت. در این رابطه برخالف تصورها، استفاده از پادکست، باالترین 
میزان رشد را داشته است. درواقع بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند 
که تجربه موفق کالب هاوس، به خاطر تمایالت بازار نسبت به این موضوع 

بوده است. نکته جالب دیگر این است که تولید این نوع محتوا، کامال ساده 
و سریع است. به همین خاطر امکان استفاده از آن توسط تمامی برندها با 
هر سطح بودجه ای، کامال امکان پذیر است. با این حال توصیه می شود که 
قبل از شروع فعالیت خود، مدتی را به بررسی اقدامات انجام شده از سوی 

بهترین ها و مطالعه مقاالت مرتبط، اختصاص دهید. 
5-ازمحتواهایسرگرمکنندهغافلنشوید

از دیگر نکاتی که الزم اس��ت تا به آن توجه داشته باشید، محتواهای 
س��رگرم کننده اس��ت. درواقع این ام��ر یک واقعیت اس��ت که اکثریت 
مخاطب��ان و دنبال کنندگان ش��ما، افراد عادی هس��تند که محتواهای 
بی��ش از حد تخصصی، ب��رای آنها جذابیت الزم را ب��ه همراه ندارد. در 
این زمینه تولید محتواهای س��رگرم کننده، به تنوع کار ش��ما نیز کمک 
خواهد کرد. در این راس��تا الزم اس��ت تا به صورت مداوم محتواهایی را 
داش��ته باش��ید که کامال جذاب هس��تند. این موارد معموال با باالترین 
میزان اش��تراک گذاری همراه اند که خود نتایج فوق العاده ای را به همراه 
دارد. در این زمینه اگر تیم تولید محتوا داش��ته باش��ید، با س��ختی به 
مراتب کمتری مواجه خواهید ش��د. همچنین یک برنامه زمانی درست، 
باعث می شود که در این زمینه به نحوی رفتار نکنید که با نتایج عکس 

مواجه شوید. 
6-بهبودجهکمترفکرکنید

خرج کردن س��اده ترین اقدام در هر زمینه ای محسوب می شود. با این 
حال از زمان ش��روع کرونا، وضعیت اکثر بازارها با بحران مواجه ش��ده. 
درواق��ع مش��کالت مالی هم ب��رای برندها و هم مش��تریان رخ داده که 
باعث می ش��ود نیاز به خرج کردن درس��ت، کامال حیاتی ش��ود. در این 
رابطه توصیه می ش��ود که همین امروز، هزینه های خود را بررسی کرده 

و تا حد امکان آنها را کاهش دهید. همچنین الزم اس��ت تا میزان تاثیر 
روش های بازاریابی خود را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهید تا نسبت به 

قرار داشتن در مسیر درست، اطمینان حاصل نمایید. 
در نهای��ت فراموش نکنید که اخب��ار جهانی را به صورت مداوم مورد 

ارزیابی قرار دهید تا قدرت پیش بینی اتفاقات آتی را به دست آورید. 
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اخبار

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رئیس پلیس فتای آذربایجان 
شرقی گفت: در سال جاری، ۹۴ درصد از جرائم فضای مجازی روی داده 

در این استان توسط پلیس فتا کشف شده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ســرهنگ محسن محمودی افزود: 
کارشناســان پلیس فتا همواره برای احقاق حقوق کسانی که در فضای 

مجازی مورد جرائم قرار گرفته اند، تالش می کنند.
وی ادامه داد: در بیشــتر پرونده های جرائــم فضای مجازی در این 
اســتان، اموال مال باختگان کالهبرداری های مجازی با دستور قضایی 
به آنان اســترداد شده است. محمودی با بیان اینکه در سال های اخیر 
گرایش به استخراج رمز ارزها افزایش یافته است، اضافه کرد: ناآشنایی به 
فضای مجازی و قوانین کسب و کارها در این فضا زمینه ساز جرم زدگی 

بسیاری از افراد فعال در این بخش شده است.
وی گفت: در این راســتا، ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی 

توسط پلیس فتای کشور و این استان در حال انجام است.

محمودی با اعالم اینکه دومین آزمایشــگاه ادله دیجیتال آذربایجان 
شرقی پس از مرکز این استان به در مراغه راه اندازی شده است، ادامه داد: 
در این مرکز، تمامی مراجعات برای بررسی گوشی های همراه و دوربین 

های مداربسته جهت ارائه به مراجع قضایی انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: آزمایشگاه ادله دیجیتال مراغه، مرکز معین شهرستان 
های جنوب آذربایجان شــرقی شــامل این شهرســتان، بناب، ملکان، 
هشترود و عجب شیر در بررسی گوشی های همراه و فیلم های دوربین 

های مداربسته خواهد بود.
محمودی گفت: با بهره برداری از این مرکز، رسیدگی به پرونده جرائم 
فضای مجازی تسریع و تسهیل شده و از مراجعه مردمی به مرکز استان 

جهت ادامه روند پرونده جرائم مجازی خودداری خواهد شد.
وی افزود: آشــنایی به قوانین و جرائم فضای مجازی و نیز کنترل و 
نظارت والدین بر حضور فرزندان در شبکه های اجتماعی با بهره گیری 
از ابزار ها و نرم افزارهای کنترلی زمینه ســاز پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی خواهد بود.
رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی اعالم کرد: تلفن گویای ۹۶۳۸۰ 
آماده ارائه مشــاوره به شــهروندان در زمینه جرائم ســایبری توسط 

کارشناسان پلیس فتا است.

اراک- فرناز امیدی: سرپرســت مخابرات منطقــه مرکزی در برنامه 
گلبانگ صبح رادیوی استان مرکزی از رقم باالی الوصولی دستگاه های 

اجرایی به مخابرات خبر داد.
بــه گزارش اداره روابط عمومی مخابــرات منطقه مرکزی ،مهندس 
لطفی، ســر پرســت مخابرات منطقه مرکزی در برنامه گلبانگ صبح 
رادیوی اســتان مرکزی بیان کرد: تعرفه خدمــات مخابراتی در تمام 
بخش ها اعم از صوت و دیتا از ســال 1۳۸۲ تاکنون، یعنی 1۸ســال 
افزایش نیافته اســت و این در حالی اســت که در این مدت عالوه بر 
تورم روزافزون ساالنه، میزان تعرفه تمام حامل های انرژی چندین برابر 

افزایش داشته است. 
وی افزود : میزان الوصولی مخابرات منطقه مرکزی۲۰ میلیارد تومان 
است که از میزان 1۰ میلیارد تومان مر بوط به دستگاه های اجرایی است 

و مابقی طلب مردمی است و متاسفانه  این موضوع طرح های توسعه ای 
را با کندی مواجه کرده است .

مهندس لطفی اظهار داشت :آنچه طی این سالها از بعد از خصوصی 
شدن شرکت مخابرات ایران، باعث کاهش سودآوری و مخابرات ایران را 
با زیان های جبران ناپذیری مواجه ساخته است ؛ مصوبات و قوانین ناقص 
و یک طرفه رگوالتوری و عدم تغییر تعرفه ها و افزایش بی رویه قیمت 

تجهیزات مخابراتی است.
سرپرست مخابرات منطقه مرکزی در ادامه با توجه به افزایش سرقت 
تجهیزات مخابراتی باالخص کابل های تلفن تاکید کرد: افزایش سرقت 
تجهیزات مخابراتی در کنار شــرایط تحریمی، مشکالت زیادی را برای 
مخابرات در تامین مجدد این تجهیزات ایجاد کرده است که در این راستا 
همکاری ومساعدت مردم در صورت مشاهده سرقت ها در اطالع رسانی 
به پلیس 11۰ وسایر نیروهای امنیتی بسیار مهم ونقش آفرین در کشف 

سرقت ها می باشد .

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: راشــد رشیدی ، سرپرست 
اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان اعالم کرد:متقاضیان کارت هوشمند 
ملی برای پیگیری وضعیت کارت هوشمند ملی خود نیازی به مراجعه به 

ادارات ثبت احوال ندارند.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال اســتان هرمزگان ، 
راشد رشیدی سرپرست اداره کل ثبت احوال استان با اشاره به وضعیت 
کارتهای هوشمند ملی صادر شــده اظهار داشت: تعداد 1۹۰۰۰ کارت 
هوشمند ملی صادر شده در دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در انتظار 
تحویل هســتند که علیرغم ارسال پیامک ، متقاضیان برای دریافتشان 

مراجعه نکرده اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متقاضیان برای اطالع از وضعیت کارت 
هوشــمند ملی خود نیازی به مراجعه حضوری به ادارات ثبت احوال و 
یا دفاتر پیشــخوان خدمات ثبت احوال ندارند و می توانند با استفاده از 
کد  USSD  تلفن همراه خود و وارد کردن کد دستوری  ۶۰۹۰#*۴* 
یا مراجعه به سایت www.ncr.ir   وضعیت کارت هوشمند ملی خود 

را پیگیری نمایند.
سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان در ادامه اعالم نمود: 

حدود 5 درصد از جمعیت واجد شــرایط استان هرمزگان تاکنون برای 
ثبت نام و درخواســت کارت هوشمند ملی اقدام ننموده اند که انتظار 
می رود هر چه سریعتر با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال 

نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
وی با اشاره به روند صدور کارت هوشمند ملی المثنی اظهار داشت: 
کسانی که کارت هوشمند ملی خود را مفقود نموده اند برای درخواست 
المثنی تنها باید به ادارات ثبت احوال در سراسر استان مراجعه نمایند 

و ثبت درخواســت المثنی کارت هوشــمند ملی در دفاتر پیشخوان 
امکانپذیر نیست.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر در هرمزگان واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی می باشند که 
تاکنون ۹5 درصد از این جمعیت برای دریافت کارت هوشمند ملی خود 
ثبت نام کرده اند و تاکنون یک میلیون و 1۰۲ هزار کارت هوشمند ملی 

برای هرمزگانی ها صادر شده است.
راشد رشیدی همچنین اذعان داشت: متقاضیان تا زمان تحویل کارت 
هوشــمند ملی ، می توانند کلیه امور اداری و بانکی خود را با ارائه سید 
ثبت نام کارت هوشمند انجام دهند و در صورت مفقود شدن رسید ثبت 
نام می توانند به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال و ادارات ثبت احوال 

استان ، نسبت به دریافت مجدد رسید ثبت نام اقدام نمایند.
وی با تاکید بر ضرورت تحویل کارت هوشــمند ملی اظهار داشت: 
متقاضیانی که پیامک تحویل کارت هوشمند ملی خود را دریافت نموده 
اند ، باید ســریعا نسبت به تحویل کارت اقدام نموده در غیر اینصورت 
کارت صادره باطل شــده و مشــمول ثبت نام مجدد و دریافت هزینه 

می گردد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: جلسه کارگروه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مشکالت 

تامین مواد اولیه )ورق فوالدی( واحدهای تولیدی استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جلســه کارگروه کارشناسی شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع »بررسی 
مشکالت تامین مواد اولیه )ورق فوالدی( واحدهای تولیدی استان« در 

اتاق تبریز برگزار شد.
مســئول دبیرخانه شــورای گفتگوی اســتان در این جلسه گفت: 
مشکالت تامین ورق فوالدی پس از ابالغ دستورالعمل مدیریت عرضه 
و تقاضای ورق های فوالدی توســط وزارت صمت، ایجاد شده است. بر 
اساس این دستورالعمل عرضه و خرید انواع ورق فوالدی صرفا از بورس 
کاال امکان پذیر اســت که از طریق ســامانه بهین یاب درخواست و به 
میزان سهمیه دو سال گذشــته آنها از شرکت فوالد مبارکه به بورس 
کاال اعالم می شود. درخشانی ادامه داد: متاسفانه در این دستورالعمل 
مشــکالت ایجاد شده به وسیله شــیوع ویروس کرونا در سال گذشته 
مدنظر قرار نگرفته و میانگین ســهمیه تعیین شده بر اساس دو سال 
گذشته از سوی وزارت صمت تعیین می شود که واحدهای تولیدی را با 
مشکل تامین ورق فوالدی مواجه ساخته است. واحدهایی نظیر موتوژن 
و تراکتورسازی که از صنایع مهم استان به شمار می آیند در حال حاضر 

با مشکل تامین ورق مواجه هستند.
مدیر بازرگانی شرکت تامین خدمات تراکتورسازی نیز در این جلسه 
گفت: ورق مورد نیاز شرکت های تامین کننده تراکتورسازی در جهت 

کنترل قیمت ها از ســال ۹۰ به صورت مچینگ و مســتقیم از فوالد 
مبارکه از طریق ال سی سفارش داده شده و برحسب نیاز تامین کننده 
ها، تامین می شد. سیفی ادامه داد: اما از اواخر سال ۹۹ مطرح شد که 
تمامی شرکت ها باید از طریق بورس اقدام کنند. شرکت تامین قطعات 
تراکتورسازی نیز به دلیل نداشتن پروانه بهره برداری امکان درخواست 
از بورس را نداشت لذا چندین ماه به همین دلیل امکان دریافت از بورس 

را نداشتیم و بعدا از طریق خود شرکت تراکتور سازی اقدام کردیم. 
ســیفی افزود: اما پروسه طوالنی خرید از بورس، از یکسو و سهمیه 
کم از سوی دیگر باعث ایجاد مشکالت در تامین ورق فوالدی برای این 
شرکت شده است. رئیس خریدهای تخصصی شرکت تراکتورسازی نیز 
در این جلســه گفت: موارد مربوط به بورس باعث شده که برای تامین 
ماهانه مواد ورقی، حدود 5 یا ۶ ماه وقفه ایجاد شــود که در این زمینه 

به مشکل برخوردیم.

احمدی نیا افزود: در این خصوص با کارگزار مربوطه صحبت کردیم 
تا بتوانیم مواد ورقی که قادر به تهیه آن ها از بورس نبودیم را تهیه کنیم 

که پاسخ رسید این امر امکان پذیر نیست.
عضو انجمن فوالد استان نیز در این جلسه گفت: فعال روش مچینگ 
از فوالد مبارکه امکان پذیر نیست چرا که از طرف وزارت صمت محدود 
شده اســت. بهترین راه حل این است که مشکالت واحدهای مهم در 
سطح استان رفع شود. امامی ادامه داد: در حال حاضر 5/۳ درصد ورق 
تولید شده در فوالد مبارکه سهم استان ما می باشد که در مقابل سهم 
اصفهان، بسیار ناچیز است. متاسفانه واحدهای تولیدی به دلیل کمبود 

ورق فوالدی با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند.
امامی افزود: قبل از سال ۹۷ این روند از طریق مچینگ انجام می شد 
ولی از سال ۹۷ شیوه نامه ای از طرف وزارت اعالم شد که آمار تولید ۹۷ 
و ۹۸ مدنظر است که چون در این بازه زمانی واحدها از ترس دارایی آمار 
کمتری ارائه دادند، به مشکل برخورد کردند. عضو انجمن فوالد استان 
گفت: در تیرماه ۹۹ آخرین دستورالعمل از طرف آقای نیارکی داده شد 

که به دو بند اشاره شده است که در بورس نیاز به پروانه مطرح شد.
وی افزود: در این راســتا دستورالعمل مربوطه، یکسری محدودیت 
هایی داشــت که اگر قرار بر عمل به شیوه این دستورالعمل بود، حتی 
یک کیلو ورق هم نمی توان به شــرکتی اختصاص داد. در پایان جلسه 
مقرر شــد موضوع برای تصمیم گیری نهایی و رفع مشکل، به صحن 
اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی ارجاع 

داده شود.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی:

۹۴ درصد از جرائم فضای مجازی در آذربایجان شرقی کشف شده است

سرپرست مخابرات منطقه مرکزی خبر داد:

مخابرات منطقه مرکزی 10میلیارد تومان از دستگاه های اجرایی طلب دارد

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان  گفت:
19000 کارت هوشمند ملی صادر شده در انتظار تحویل

بررسی مشکالت تامین مواد اولیه ورق فوالدی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی؛

موتوژن و تراکتورسازی با مشکل تامین ورق مواجه هستند

امضای تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری شرکت نفت گیالن با 
دانشکده فنی فومن - پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدســت ، از همکاری علمی و پژوهشــی این شرکت با 
دانشکده فنی فومن - پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ این تفاهم نامه 
مشــترک علمی و پژوهشی  در راســتای  توسعه و ارتقای سطح علمی کارکنان 
منطقه فی مابین  دکتر باالدســت ، مدیر منطقه گیالن و دکتر محتسبی مدیر 
دانشکده فومن منعقد شــد . گفتنی است دانشکده فنی فومن دارای رشته های 
مهندسی نفت ، مهندسی شیمی ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی صنایع در مقطع 
کارشناسی و مهندسی شیمی ، مهندسی صنایع و  MBA در مقطع کارشناسی ارشد می باشد . دکتر باالدست گفت : » گسترش این 
همکاری ها در راستای دستیابی به دانش روز دنیا ، انتقال دانش به نسل جدید ، پرورش نیروی انسانی کارآمدتر و همچنین  رسیدن به 
اهداف بزرگ صنعت نفت خواهد بود.« وی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه چهارمین همکاری بین شرکت نفت با دانشگاههای سطح استان 
است افزود : »  بر پایه این همکاری ها انجام طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری مورد نیاز، ایجاد زمینه های مناسب به منظور بهره گیری 
از توانمندی ها ، حمایت از پایان نامه های تحصیلی با موضوعات مرتبط با فعالیتهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، از جمله 

زمینه های همکاری مشترک در این تفاهم نامه است.«

سهولت در تردد روستاییان هفتکلي با احداث یك دستگاه پل توسط نفتي ها
اهواز- شــبنم قجاوند: با احداث یک دستگاه پل ماشــین رو ، تردد اهالي 
روستاي برمکان هفتکل بمنظور دسترسي به مرکز شهرستان هفتکل تسهیل شد 
. در راســتاي عمل به مســئولیت هاي اجتماعي و بهره مندي روستاهاي مجاور 
تاسیسات صنعت نفت از امکانات و خدمات این صنعت ، یک دستگاه پل ماشین 
رو در روستاي برمکان هفتکل احداث گردید . این پل داراي 1۲ متر طول و ۶ متر 
عرض مي باشــد که با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۹۳ر۲ ریال توســط مدیریت 
مهندســي و ساختمان شــرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در مدت 
زمان ۳ ماه احداث گردید . براي احداث این پل که موجب ســهولت بخشي تردد 
روستاییان به روستاهاي مجاور و دسترسي به شهر هفتکل مي شود ۹۰۰ متر مکعب خاکبرداري ،1۴۰ متر مکعب خاکریزي ، 1۳۶ متر 
مکعب ســنگ کاري و ۲۰1 متر مکعب بتن ریزي صورت گرفته اســت . ضمن آنکه در مدت زمان اجراي پروژه حدود 15 نفر نیز توسط 

پیمانکار اجراي پروژه به طور مستقیم اشتغال داشتند .

حضور شهردار ساری در شرکت توزیع برق مازندران
ســاری – دهقان : مهندس طالبی شهردار ساری با حضور در شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران با مهندس حســینی کارنامی سرپرست این شرکت دیدار و 
گفتگــو کرد.  به گزارش خبرنگار مازندران به نقــل روابط عمومی ، در این دیدار 
سرپرست شــرکت توزیع برق مازندران بر توسعه تعامالت فی مابین با مجموعه 
شــهرداری ها به خصوص شهرداری مرکز استان در همه ابعاد در راستای خدمت 
رســانی بویژه مدیریت مصرف بهینه برق در با توجه شرایط فعلی تاکید و تصریح 
کرد:   گسترش همکاری بیشتر در جهت  تسریع در روند تبدیل سیم به کابل در 
سطح شهر ساری ؛ پایش روشنایی معابر محله های شهری مرکز استان و همچنین 
اتمام پروژه برق رسانی  به نیروگاه زباله سوز در الویت این همکاری ها قرار گیرد. طالبی شهردار ساری نیز با تقدیر و تشکر از خدمات اجرایی 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران در راستای حمایت های عملیاتی در برق رسانی  پروژه زباله سوز مرکز استان خواستار توجه ویژه به 

نهایی شدن و اتمام آن با رویکردها و استاندارد های  جاری شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :
بیش از یکهزار کیلومتر شبکه و خط تغذیه گاز در استان ایالم نشت یابی شد 
ایالم_منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه بیش از یکهزار کیلومتر شبکه و خطوط تغذیه در اقصی نقاط مختلف 
استان ایالم نشت یابی شده است، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری یکهزار و ۲۹۷ کیلومتر شبکه و خط تغذیه و ۴۶۰۰۰ انشعاب علمک 
در نقاط مختلف شهری و روستایی استان توسط واحد بازرسی فنی این شرکت نشت یابی شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان ایالم؛ عباس شمس اللهی با بیان اینکه واحد بازرسی فنی این شرکت با استفاده از علم روز، دانش و تخصص ، سالمت تجهیزات 
را برای پایداری توزیع گاز در سطح استان دو چندان می کند، افزود: با استفاده از سیستم های کنترلی، نظارتی، ایمنی و تست سالمت 
تجهیزات، راه برای توزیع مستمر و پایدار گاز مشترکین هموار می شود. وی اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری واحد بازرسی فنی 
این شرکت از ۷۷ هزارمتر لوله پلی اتیلن، دو هزار و ۷۰۰ متر لوله فلزی، ۷ هزار و ۲۰۰ قلم اتصاالت پلی اتیلن و ۲۰۰ قلم اتصاالت فلزی 
بازدید نموده و صحت و سالمت کاالهای خریداری شده را از جنبه های مختلف تضمین و تاُیید کرده است. مدیرعامل شرکت گاز استان با 
اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۴5۷ کیلومتر شبکه و خط تغذیه و 11۲۰۰۰ انشعاب علمک نشت یابی شده است، اظهار 
داشــت: بازرسی فنی با اعمال بازرسی های کنترلی در مراحل خرید تجهیزات و قطعات و نیز انجام تست های عملکردی در زمان نصب، 
حضوری فعال دارد و به همین سبب احتمال بکارگیری و استفاده از تجهیزات و قطعات غیر استاندارد به حداقل می رسد. شمس اللهی 
تصریح کرد: در طول سال گذشته واحد بازرسی فنی عالوه بر نشت یابی خطوط شبکه، تغذیه و انشعاب علمک، در حوزه بازرسی کاالیی نیز 
از 1۷۳ هزار متر لوله پلی اتیلن، ۲۸ هزار متر لوله فلزی، ۳۳ هزار قلم اتصاالت پلی اتیلن و ۸ هزار و ۴۰۰ قلم اتصاالت فلزی بازرسی انجام 

داده است که خروجی آن جلوگیری از نصب کاالی غیر استاندارد و عدم وقوع حوادث در پروژه های عملیاتی و اجرایی شرکت بوده است.

برقراری مجدد ارتباط مخابراتی روستای اوچران شهرستان مراوه تپه
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس خطیبی با اشاره به اجرای عملیات ارتباط رسانی مجدد در مرکز اوچران گفت : متاسفانه 
سرقت تجهیزات مخابراتی موجب قطع ارتباط در این مرکز شده اما با تالش همکاران شبکه هوایی در کوتاهترین زمان توانستیم ارتباط 
مخابراتی را مجددا برقرار نماییم .وی با تاکید بر اینکه سومین بار است که در این مرکز سرقت رخ د اده است گفت : اقدامات الزم جهت 
ایمن سازی و استحکام تجهیزات جهت پیشگیری از سرقت صورت گرفته و امیدواریم با این اقدامات دیگر شاهد سرقت تجهیزات مخابراتی 
نباشیم .وی قطع ارتباط تلفن ثابت و اینترنت در مرکز اوچران را ناشی از سرقت تجهیزات دانست و گفت : اختالل در ارتباطات مخابراتی 
ضررهای فراوانی برای مخابرات دارد که نارضایتی مشتریان از جمله مهمترین آنهاست .رئیس اداره مخابرات شهرستان مراوه تپه با اشاره به 
تالش شبانه روزی همکاران در بخشهای مختلف گفت : با برنامه ریزیهای انجام شده سعی شده رفع خرابیها در اسرع وقت صورت گیرد و 

مشتریان بتوانند  همیشه از امکانات مخابراتی  بهره مند باشند.

بدرقه ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی استان
قم- خبرنگار فرصت امروز: مراسم بدرقه ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی 
استان قم با حضور استاندار و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم برگزار 
شد. به گزارش شهرنیوز، آیین بدرقه ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی استان قم 
به مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو با حضور استاندار قم، مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم و مسئوالن استانی در 
سالن جلسات استانداری برگزار شد. گفتنی است شهردار قم برای حمایت از این 
ورزشــکاران، مبلغی به عنوان هدیه به آنان اهدا کرد. علیرضا نجاتی در مسابقات 
المپیک، نماینده استان قم در رشته ورزشی کشتی قم خواهد بود. همچنین نمایندگان والیبال نشسته در رقابت های پارالمپیک حسین 

گلستانی و سید حسین حسینی جد و نماینده بسکتبال با ویلچر استان در آوردگاه پارالمپیک نیز محمد محمدنژاد خواهد بود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:
بیش از 9 هزار شغل تا پایان سال 1400 برای مددجویان بوشهری ایجاد می شود

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: تا پایان سال 1۴۰۰ با شناسایی افراد مستعد اشتغال، بیش 
از ۹ هزار شغل در دو سرفصل کاریابی و پرداخت تسهیالت اشتغالزایی  برای مددجویان تحت حمایت این نهاد ایجاد می شود. به گزارش 
سایت خبری کمیته امداد، محمد رضا میری، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر صبح امروز در دیدار با برخی از مدیران بانک های استان 
بوشهر اظهار داشت: اشتغال و خودکفایی از محورهای اساسی فعالیت این نهاد برای توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت است و در این 
راستا با شناسایی و آموزش مددجویان و سپس پرداخت تسهیالت کم بهره ، زمینه های اشتغال و کار آفرینی آنها فراهم می شود. وی در 
ادامه افزود: با توجه به ظرفیت های متعدد استان و از طرفی آمار باالی مددجویان تحت حمایت ،توانمندسازی آنها و ایجاد فرصت های 
شغلی پایدار برای این ولی نعمتان به عنوان یک اقدام بی نظیر برای امدادگران محسوب می شود. محمد رضا میری در ادامه خاطر نشان 
کرد: در ســال ۹۹ علی رغم همه مشــکالت اقتصادی با پرداخت بیش از 1۷۴ میلیارد تومان زمینه ایجاد بیش از ۸ هزار شغل در دو سر 
فصل کاریابی و پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به وجود آمد. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به برنامه های اشتغالزایی این نهاد 
در سال 1۴۰۰ نیز گفت: تعهد داریم تا پایان سال جاری  ۹ هزار و  ۶۸۸ مورد شغل در دو سر فصل کاریابی و پرداخت تسهیالت اشتغال 

از سوی بانک های عامل ایجاد کنیم که این برنامه با شناسایی افراد مستعد، آموزش آنها و سپس معرفی جهت اشتغال انجام خواهد شد.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گیالن با بیان اینکه مهلت ثبت نام تا پایان شهریور و اعطای 
تســهیالت نیز تا پایان آبان ماه است خاطر نشان کرد: بنگاه هایی که تا 
کنون ثبت نام نکردند در اسرع وقت با مراجعه به سامانه کارا نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن: عباس علیزاده در گفتگو با اخبار فارسی مرکز صدای گیالن گفت: 
تا پایان سال ۹۹ به منظور حمایت از بنگاه های آسیب دیده از کرونا، مبلغ 
۳ هزار و 5۳۸ میلیارد ریال برای ۲۷ هزار و ۳۰1 پرونده با هدف گذاری 

تثبیت اشتغال برای ۳۸ هزار و 55۰ نفر، پرداخت شد.
وی بابیان اینکه امکان ثبت نام و پرداخت این تســهیالت در ســال 
1۴۰۰ اخیرا تمدید شــد؛ از پرداخت تســهیالت به مبلغ ۲۰ میلیارد 
ریــال بــرای ۸۸ پرونده جدید بــا هدف گذاری تثبیت اشــتغال برای 

1۰1 نفر در ســال جاری تاکنون خبر داد. علیزاده اضافه  کرد:بر اساس 
دستورالعمل ابالغی سال جاری بعضی زیررسته های جدید کسب و کار 
نظیر نمایشگاه های تجاری، مراکز تفریحی و شهرهای بازی نیز مشمول 

حمایت های این قانون قرار گرفتند. وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام تا 
پایان شهریور و اعطای تسهیالت نیز تا پایان آبان ماه است خاطر نشان 
کرد: بنگاه هایی که تا کنون ثبت نام نکردند در اســرع وقت با مراجعه 
به ســامانه کارا نســبت به ثبت نام اقدام کنند. وی با اشاره به تکمیل 
بودن سقف تسهیالتی اغلب بانک های دولتی )بجز بانک تجارت( گفت: 
متقاضیان نسبت به انتخاب بانک های خصوصی نظیر بانک آینده، اقتصاد 
نوین، بانک کارآفرین، موسسه مالی کوثر و بانک گردشگری اقدام کنند.

علیزاده گفت : تسریع در بررسی پرونده های ارسالی متقاضیان توسط 
بانک های عامل و دستگاه های اجرایی در دستور کار است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن با بیان این مطلب تاکید 
کرد: متقاضیان سواالت و مشکالت خود را به دستگاه های اجرایی مربوطه 
به موقع منعکس کنند تا در وجود هر گونه مشکل، اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی استان این مسایل را پیگیری کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن از آغاز و مهلت ثبت نام پرداخت 
تسهیالت برای بنگاه های آسیب دیده از کرونا در سال جاری خبر داد

سه شنبه
29 تیر 1400

شماره 1830
سه شنبه
29 تیر 1400

شماره 1825



بهقلم:کریستینانیوبری
Hootsuite کارشناس بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

دوره ای که فقط یک کانال برای بازاریابی وجود داش��ت، 
س��ال ها پیش به پایان رس��ید. امروزه بازاریاب ها بی نهایت 
کانال ارتباطی برای تعامل با مشتریان در اختیار دارند. این 
امر همراه با انتظار فزاینده مشتریان از برندها موجب ظهور 
عصری پر از رقابت در میان برندهای مختلف شده است. در 
این میان بازاریابی پیامکی هنوز هم جایگاه خاص خودش 
را حفظ کرده اس��ت. ش��اید این امر برای ش��ما به عنوان 
یک مخاطب حرفه ای در زمینه بازاریابی عجیب باش��د، اما 
هنوز هم برندهای زیادی بر روی این حوزه س��رمایه گذاری 

می کنند. 
بازاریابی پیامکی در مقایس��ه با بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی می تواند گزینه مناسب و سودبخشی باشد، البته 
به ش��رط اینکه درست اجرا شود. هدف اصلی در این مقاله 
بررس��ی کوت��اه و اجمالی بازاریابی پیامکی اس��ت. این امر 
راهنمایی جامع و کاربردی برای کس��ب و کار ش��ما فراهم 
خواهد کرد. پس در ادامه با ما همراه باش��ید تا اس��تراتژی 

بازاریابی پیامکی را مورد بررسی قرار دهیم. 
بازاریابیپیامکیچیست؟

بازاریاب��ی پیامکی فرآیند ارس��ال پیام ه��ای متنی برای 
کاربران از طریق اپراتورهای تلفن همراه اس��ت. این شیوه 
یکی از قدیمی ترین الگوهای بازاریابی دیجیتال محس��وب 
می شود. برندها از همان روزهای ابتدایی عرضه گوشی های 
همراه با قابلیت ارس��ال پیامک به س��وی این نوع بازاریابی 

گرایش پیدا کردند. 
تمای��ل کاربران برای اس��تفاده از گوش��ی های همراه در 
طول س��ال های اخیر به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
کرده است. این امر موجب اهمیت یافتن بازاریابی پیامکی 
نسبت به گذشته شده است. شاید در نگاه نخست بازاریابی 
پیامکی فقط ش��امل یک فرآیند کوتاه ارسال پیام متنی به 
مخاطب هدف باشد، اما در واقع چندین الگو برای خودش 

دارد. برخی از الگوهای این شیوه به شرح ذیل است:
• تبلیغات شخصی سازی شده

• پیشنهادات همراه با تخفیف
• بازاریابی مجدد برای هدف گذاری بر روی مش��تریان از 

دست رفته
• انجام مطالعه درباره مشتریان و وضعیت بازار

مش��تریان ام��روزه واکن��ش بس��یار بهتری نس��بت به 
پیامک ه��ای بازاریابی در مقایس��ه با دیگ��ر نمونه ها دارند. 
ش��اید یک برند در زمین��ه نمایش محت��وای تبلیغاتی در 
سایت ها و شبکه های اجتماعی خیلی زود با واکنش منفی 
کاربران مواجه شود، اما ماجرا در مورد بازاریابی پیامکی به 

طور کامل متفاوت است. 
ش��یوع ویروس کرون��ا تاثیر بس��یار مهم��ی در افزایش 
تمایل کاربران برای مش��اهده پیامک های بازاریابی داشته 
اس��ت. امروزه همچنان ماج��رای بازاریابی رو در رو منتفی 
اس��ت. بنابراین برندها به س��وی راهکارهای دیگری برای 
رفع نیازش��ان در این زمینه جهت گیری پیدا کرده اند. اگر 
کسب و کار شما در این میان برنامه ای دقیق برای تعامل با 
مشتریانش نداشته باشد، خیلی زود شکست خواهد خورد. 
براس��اس گزارش موسسه eMarketer، میزان استفاده 
از بازاریابی پیامکی تا ماه ژوئن 2020 نزدیک به 56 درصد 
افزایش نس��بت به یک دهه گذشته داش��ته است. این امر 
به خوبی نتیجه بخش��ی روش مورد بحث را نشان می دهد، 
با این حس��اب استفاده از چنین روش��ی نباید خیلی جای 

سوال داشته باشد. 
خدماتمشتریانپیامکمحورچیست؟

س��رویس های پیامک��ی فقط در زمین��ه بازاریابی کاربرد 
ن��دارد. امروزه برخ��ی از برنده��ا برای پیگی��ری خدمات 
مش��تریان نیز از چنین امری اس��تفاده می کنند. ش��ما با 
چنین نکته ای به بهترین ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
انتظار مشتریان نسبت به خدمات برندها در طول دوران 
کرونا به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. این 
امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها ب��ه همراه دارد. اگر 
یک کس��ب و کار توانایی مدیریت تقاضای مش��تریانش را 
نداش��ته باشد، خیلی زود رقبا تمام مشتریانش را به دست 
می آورند. اس��تفاده از پیامک ب��رای پیگیری روند خدمات 
مش��تریان یکی از گزینه های ضروری برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف محسوب می شود. 
موسسه پژوهشی جونیپر در گزارش تازه اش درباره نحوه 
ارائه خدمات مش��تریان از س��وی برندهای مختلف بر روی 
ضرورت س��هولت این امر تاکید داشته است. بر این اساس 
اس��تفاده از پیامک به عنوان یکی از راهکارهای س��اده در 
این میان با افزایش 10 درصدی مواجه شده است. این امر 
به خوبی س��ادگی اطالع رسانی به مشتریان و ارائه خدمات 
جانبی به آنها با اس��تفاده از پیامک را نش��ان می دهد. اگر 
کس��ب و کار شما نیز در این وضعیت قرار دارد، استفاده از 
پیامک به عنوان ابزاری کاربردی در ارائه خدمات مشتریان 

امری ضروری خواهد بود. 
براس��اس گزارش جونیپر اغلب خرده فروشی ها به دالیل 

ذیل از پیامک استفاده می کنند:
• ارسال پیام تایید ثبت سفارش

• اطالع رسانی های کلی
• ارائه اطالعات دقیق درباره وضعیت ارسال سفارشات

• به روز رسانی های مربوط به خدمات مشتریان
بدون تردید بس��یاری از برندها نس��بت به م��وارد مورد 
بحث توجه الزم را ندارند. همین امر تفاوت معناداری میان 
عملکرد آنها و دیگر رقبای ش��ان ایجاد می کند. اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مش��تریان تان هستید، 

باید بهتر از هر زمان دیگری نس��بت به اس��تفاده از پیامک 
برای اطالع رس��انی و تعامل با آنها اقدام نمایید، در غیر این 
صورت هیچ شانسی برای جلب نظر مشتریان تان نخواهید 

داشت. 
یکی از نکات جالب در مورد بازاریابی با استفاده از پیامک 
مربوط به پیش بینی های دقیق درباره افزایش تمایل برندها 
برای اس��تفاده از آن است. بر این اساس موسسه گارتنر در 
پیش بینی جدیدش نسبت به افزایش 80 درصدی استفاده 
از بازاریابی پیامکی تا س��ال 2025 خبر داده است. معنای 
این امر تداوم اس��تفاده از بازاریابی پیامکی حتی در صورت 
کنت��رل کامل همه گیری کرونا تا چند س��ال آینده خواهد 

بود. 
بدون تردید کس��ب و کارها در طول س��ال های پیش رو 
تح��والت زیادی را به چش��م خواهند دید. یکی از تحوالت 
مهم در زمینه بازاریابی مربوط به اس��تفاده هرچه بیشتر از 
پیامک اس��ت. اگر شما از همین حاال برای تحول موردنظر 
آماده باش��ید وضعیت تان بسیار بهتر از رقبا خواهد بود، در 
غیر این صورت باید به طور ناگهانی و با عجله بس��یار زیاد 

در تالش برای هماهنگی با شرایط موردنظر باشید. 
تکنیکهاییبرایبازاریابیپیامکی

بازاریابی پیامکی شیوه ای بس��یار عالی و تاثیرگذار برای 
تعامل با مش��تریان اس��ت. نکت��ه جالب اینکه اس��تفاده از 
ش��یوه موردنظر هزینه بس��یار اندکی نیز به همراه دارد. با 
این حس��اب کس��ب و کار شما فرصت بس��یار زیادی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش خواهد داشت. 
مهمتری��ن نکته در ای��ن میان اس��تفاده از تکنیک های 
درس��ت برای بازاریابی پیامکی اس��ت، در غیر این صورت 
ش��اید س��رمایه گذاری ش��ما ب��ر روی ای��ن ح��وزه هرگز 
نتیجه بخشی موردنظر را به همراه نداشته باشد. ما در ادامه 
برخ��ی از نکات مهم ب��رای بازاریابی پیامکی و تکنیک های 

اصولی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
ارسالپیامکبیهدفممنوع

ش��ما پیش از اینکه فرآیند بازاریابی پیامکی تان را شروع 
کنید، به احتمال زیاد تمام شماره های موردنیازتان را فراهم 
کرده اید. ش��ماره های موردنظر شامل مشتریان و همچنین 
تمام افرادی اس��ت که به طور داوطلبانه شماره ش��ان را در 
اختیار ش��ما قرار داده اند. این امر امکان بازاریابی مناس��ب 
را به همراه خواهد داش��ت. امروزه برخی از برندها اقدام به 
خرید فهرس��ت شماره های همراه می کنند. این امر نه تنها 
تاثی��ری بر روی موفقیت یک کس��ب و کار ندارد، بلکه در 
بلندمدت ش��رایط تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 

به طور قابل مالحظه ای دشوار خواهد کرد. 
اگر کاربران نس��بت به دریافت پیامک ه��ای بازاریابی از 
س��وی ش��ما واکنش مناس��بی نش��ان نمی دهند، یکی از 
دالیل اصلی اش نارضایتی ش��ان اس��ت. وقتی کس��ی بدون 
اینکه ش��ماره اش را در اختیار شما قرار داده باشد، پیامک 
بازاریابی دریافت کند، بی تردید به ش��دت عصبانی خواهد 
ش��د. بنابراین ش��ما باید برنامه ای دقیق ب��رای گردآوری 
ش��ماره کاربران به دور از هرگونه تالش برای خرید آنها به 

طور غیرقانونی داشته باشید. 
پس از اینکه ش��ماره های موردنظر شما به بهترین شکل 
ممکن گردآوری شد، باید به سراغ بخش دیگر ماجرا بروید. 
نکته مهم در این میان تعیین هدفی مشخص برای فرآیند 
ارس��ال پیامک هاس��ت. بدون تردید هی��چ کاری در دنیای 
کنونی بدون برنامه خوب پیش نمی رود. بنابراین شما باید 
از همان لحظه نخس��ت در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان باشید. 
اه��داف مناس��ب در زمین��ه بازاریاب��ی پیامکی ش��امل 
ارائ��ه تخفیف به مش��تریان ب��رای خرید بیش��تر، رونمایی 
از محص��ول جدی��د، دعوت به حض��ور در مراس��م برند و 
همچنین نظرخواهی از مشتریان است. چنین اهدافی شما 
را به بهترین ش��کل ممکن مدنظر مش��تریان قرار می دهد. 
متاس��فانه بسیاری از برندها در این زمینه عملکرد خوبی از 
خودشان نشان نمی دهند. درست به همین خاطر برندهای 
مختلف به طور مداوم مش��کالتی ب��رای بازاریابی برای این 

دسته از افراد دارند. 
ایجادفرآیندمناسببرایلغودریافتپیامکها

اگر کاربران پیامک های برند ش��ما را از سر اجبار دریافت 
کنند، هیچ نتیجه مناسبی به همراه نخواهد داشت. این امر 
بیش��تر اوقات انواع شکایت و نارضایتی کاربران را به همراه 
دارد. بنابراین ش��ما باید به ط��ور دقیق برای جلب رضایت 
کاربران از گزینه های لغو دریافت پیامک اس��تفاده نمایید، 
در غیر این صورت کوچکترین شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
اغل��ب کاربران در صورت مش��اهده گزین��ه لغو دریافت 
پیامک نظر بس��یار بهتری نسبت به کمپین پیدا می کنند. 
این امر برای برندها به ی��ک صورت مصداق دارد. بنابراین 
اگر ش��ما در ت��الش ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدف تان هستید، باید این نکته را مدنظر قرار دهید. 
وقتی کاربران از کمپین پیامکی ش��ما خارج می ش��وند، 
معنای این امر وجود یک مش��کل یا عامل نارضایتی است. 
اگر شما توانایی مناسب برای پیدا کردن عامل موردنظر را 
داشته باشید، سطح تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف 

به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها نسبت به مش��تریان از دست 
رفته شان واکنش مناسبی نش��ان نمی دهند. دلیل این امر 
تمرک��ز بیش از ان��دازه بر روی پیدا کردن مش��تریان تازه 
اس��ت. این ام��ر در نهایت تمام مش��تریان ی��ک برند را از 
دس��تش درمی آورد. بنابراین ش��ما باید توجه بسیار زیادی 

برای موفقیت در این حوزه داشته باشید. 
خودتانرابهخوبیمعرفیکنید

ب��دون تردی��د کارب��ران ش��ماره ش��ما را در فهرس��ت 
مخاطبان شان ندارند. بنابراین پیامک های برندتان همیشه 
با شماره ای ناآشنا برای کاربران ارسال خواهد شد. اگر شما 

در پیامک های ت��ان خیلی خوب کس��ب و کارتان را معرفی 
نکنی��د، ب��ه احتمال زیاد کارب��ران توجه بس��یار اندکی به 
کمپین تان نش��ان خواهند داد. متاسفانه بسیاری از برندها 
در کمپین شان فقط به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف هس��تند. در این میان بدون معرفی دقیق خودش��ان 
هیچ کس حتی از زمینه تخصصی آنها هم مطلع نمی ش��ود. 
معنای این امر صرف هزینه بر روی کاری اس��ت که ش��اید 
حتی موفقیت مناس��بی هم برای برندتان به همراه نداشته 

باشد.
وقتی ش��ما با هزار زحمت خودت��ان را به مخاطب هدف 
معرف��ی می کنید، دیگ��ر نباید ش��ماره تان را تغییر دهید. 
ارسال تمام پیامک های موردنظر با یک شماره ثابت و بدون 
اعمال تغییر موجب آش��نایی هرچه بهتر کاربران با شما و 

کمپین تان خواهد شد. 
بس��یاری از برندها در طول س��ال های اخیر نس��بت به 
ارسال پیامک های بازاریابی با شماره های به شدت مختلف 
تمایل نش��ان داده اند. ش��اید این امر در نگاه نخست برای 
پرهیز از بالک ش��دن مداوم از سوی کاربران جذاب باشد، 
اما در نهایت فقط نارضایتی کاربران را تا حد زیادی افزایش 

خواهد داد. 
اگ��ر کارب��ران تمایلی ب��رای دریافت پیامک های ش��ما 
ندارند، نبای��د آن را به روز دنبال کنید. این امر هیچ نتیجه 
مناسبی برای برند ش��ما به همراه نخواهد داشت. بنابراین 
در تالش ه��ای بعدی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف همیش��ه استفاده از یک ش��ماره ثابت را مدنظر قرار 

دهید. 
ارسالپیامکدرزماندرست

ارس��ال پیامک امری اتفاقی نیست. شما باید برنامه ریزی 
دقیقی برای ارس��ال پیامک در زمان مناسب داشته باشید. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها در عمل زمان های نامناسبی 
را برای ارس��ال پیامک انتخاب می کنند. این امر موجب از 

دست دادن مشتریان احتمالی برند می شود. 
اگر ش��ما ی��ک پیام��ک بازاریابی در س��اعت های اداری 
دریافت کنید، آیا به آن توجهی نش��ان خواهید داد؟ بدون 
تردید پاس��خ منفی اس��ت. بنابراین ساده ترین نکته در این 
میان تالش برای ارسال پیامک در زمان های درست است، 
در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای تعامل مناسب با 

مشتریان تان نخواهید داشت. 
اغلب اوقات استفاده از ساعت های بعدازظهر برای ارسال 
پیامک تبلیغاتی ایده مناسبی خواهد بود. بسیاری از برندها 
از س��اعت های موردنظر برای تاثیرگذاری بهینه اس��تفاده 
می کنند. دلیل این امر فراغت اغلب افراد از کارهای روزمره 
و تمایل ش��ان برای توجه به نکات جانبی مثل کمپین های 

بازاریابی است. 
بی شک ش��ما برای اینکه بهترین زمان ممکن در زمینه 
ارس��ال پیامک را پیدا کنید، باید اندک��ی آزمون و خطا را 
نیز چاش��نی کارتان نمایید. این امر در کوتاه مدت اطالعات 
مناس��بی از زمان درست ارسال پیامک به شما خواهد داد. 

بنابراین در این رابطه نیازی به نگرانی نیست. 
برخ��ی از کس��ب و کاره��ا اگ��ر در س��اعت های اولی��ه 
پیامک های بازاریابی ش��ان را ارس��ال کنند، شانس باالتری 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان دارند. اغلب کس��ب و 
کاره��ای موردنظر در زمین��ه B2B فعالی��ت دارند. دلیل 
انتخ��اب زمان بن��دی موردنظر امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف در محل کارش است. اینطوری فرد موردنظر 
برای خریدهای برندش همیش��ه ش��ما را در ذهن خواهد 

داشت. 
اختصاررارعایتکنید

ارسال پیامک برای کاربران امکان استفاده از کاراکترهای 
پرش��مار را از بی��ن می برند. ش��ما در اینجا مث��ل فرآیند 
بازاریابی ایمیلی امکان نگارش متن های طوالنی را ندارید. 
بنابرای��ن باید اختص��ار را به بهترین ش��کل ممکن رعایت 
نمایی��د. اغلب اوقات رعایت س��قف 160 کاراکتر برای یک 
کمپین بازاریابی پیامکی ایده بس��یار مناسبی خواهد بود. 
بنابراین ش��ما در این رابطه مشکالت زیادی پیش روی تان 

نخواهد بود. 
اگر کسب و کار شما پیش از اجرای هر کمپین بازاریابی 
پیامکی نس��بت به اجرای آزمایشی آن اقدام کند، بسیاری 
از مش��کالت تان در این راستا حل و فصل خواهد شد. ایراد 
بس��یاری از برنده��ا بی توجهی به زاویه دید مش��تریان در 
هنگام طراحی کمپین ش��ان است. این امر به بهترین شکل 
ممکن با تعامل نزدیک میان ش��ما و مشتریان حل خواهد 
ش��د. همچنین اگر شما دامنه مشخصی از مشتریان وفادار 
دارید، می توانید از آنها برای ارزیابی اولیه و اجرای آزمایشی 
کمپین اس��تفاده نمایید. چنین امری میزان موفقیت شما 
در اج��رای کمپین تان را به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش 

خواهد داد. 
متاس��فانه بس��یاری از برنده��ا نس��بت به اس��تفاده از 
ش��یوه های درس��ت در زمینه بازاریابی پیامکی توجه الزم 
را نش��ان نمی دهن��د. این ام��ر کمپین برنده��ا را بدل به 
گزینه های شانس��ی خواهد کرد. شاید مشتریان به کمپین 
ش��ما نظر خوشی نشان دهند، شاید هم کامال آن را نادیده 
بگیرند. هدف اصلی در ای��ن مقله و توصیه های موردبحث 

تغییر چنین فضایی است. 
اگر کس��ب و کار ش��ما برای ارسال پیامک ها به مخاطب 
هدف دردس��رهای زیادی را پشت س��ر می گذارد، بهترین 
راه��کار تالش برای اس��تفاده از یک نرم اف��زار حرفه ای در 
زمینه ارس��ال پیامک است. شما با چنین کاری به بهترین 
ش��کل ممکن از اتوماسیون در فعالیت تان استفاده خواهید 
کرد. بی تردید گزینه های بسیار زیادی برای شما به منظور 
اس��تفاده از گزینه موردنظر وج��ود دارد. تنها کاری که در 
اینج��ا باید انجام دهید، انتخاب از میان گزینه های مختلف 

است. 
blog.hootsuite.com:منبع

بازاریابی پیامکی چیست و چرا مهم است؟
بازاریابیدیجیتالدرکسبوکارهایکوچکباایدههایکاربردی

بهقلم:لریآلتون
کارشناس بازاریابی 
ترجمه: علی آل علی

بازاریابی دیجیتال نظر بس��یاری از بازاریاب ها در سراس��ر دنیا را به خودش جلب کرده است. این حوزه 
فضایی مناسب برای حضور برندهای مختلف و نمایش کیفیت برند و محصوالت شان را فراهم آورده است. 
شاید در این میان کسب و کارهای کوچک بیشترین رضایت را نسبت به استفاده از چنین الگویی داشته 
باش��ند. دلیل ای��ن امر امکان رقابت با برندهای بزرگ براس��اس این الگو بدون نی��از به صرف هزینه های 

گزاف است. 
بدون تردید برندهای کوچک هیچ شانسی در برابر برندهای بزرگ از نقطه نظر مالی ندارند، با این حال 
حوزه بازاریابی دیجیتال فرصت تازه ای پیش روی کس��ب و کارها قرار داده اس��ت. اگر شما در این حوزه 
فعالیت مناس��بی از خودتان نشان دهید، به سادگی هرچه تمام تر امکان رقابت با بزرگترین برندهای دنیا 

را خواهید داشت. 
هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی از ایده های ساده و کاربردی برای بازاریابی دیجیتال در کسب 
و کارهای کوچک اس��ت. این امر وضعیت برند ش��ما را به طور کامل تحت تاثیر قرار خواهد داد. در ادامه 

برخی از ایده های مناسب در این راستا را بررسی خواهیم کرد. 
طراحییکاستراتژیمناسب

اولین قدم در بازاریابی دیجیتال طراحی یک استراتژی کاربردی است. برخی از کسب و کارهای کوچک 
بدون هرگونه اس��تراتژی در تالش برای بازاریابی دیجیتال هستند. این امر نتیجه ای به جز شکست برای 

برندها در میان نخواهد داشت. بنابراین شما باید اول از همه به دنبال یک استراتژی درست باشید. 
هر استراتژی برای بازاریابی دیجیتال شامل چهار بخش اصلی است. این بخش ها به شرح ذیل هستند:

• توسعه سایت رسمی برند
• بازاریابی در شبکه های اجتماعی

• تبلیغات PPC )پرداخت در ازای هر کلیک(.
• مدیریت سئو

اگر برنامه و اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال شما شامل هر سه بخش موردنظر باشد، امکان شروع کارتان 
به بهترین ش��کل ممکن را خواهید داش��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برند شما به همراه دارد. 
متاس��فانه برخی از کس��ب و کارهای کوچک در زمینه بازاریابی دیجیتال استراتژی شان را بدون توجه به 
نکات فوق طراحی می کنند. چنین اس��تراتژی ای نه تنها تاثیرگذاری مناس��ب ب��رای هر برند را به همراه 
ندارد، بلکه موجب شکس��ت کس��ب و کارهای کوچک در نخستین تجربه های ش��ان از بازاریابی دیجیتال 

نیز خواهد شد. 

همکاریبااینفلوئنسرها
امروزه اینفلوئنس��رها در هر حوزه ای قابل مش��اهده هس��تند. کار این افراد ارزیابی و بررسی محصوالت 
برندها و معرفی بهترین گزینه هاست. همچنین برخی از اینفلوئنسرها در زمینه تولید محتوا فعالیت دارند. 
نکت��ه مهم در این میان امکان همکاری با اینفلوئنس��رهای موردنظر برای بهبود کلی وضعیت برندتان در 

حوزه بازاریابی است. 
ش��اید همکاری با اینفلوئنسرها گزینه بسیار س��اده ای به نظر برسد، اما در صورت بی توجهی شما فقط 
موجب از دس��ت رفتن بخش قابل مالحظه ای از بودجه تان خواهد شد. بنابراین در این حوزه باید با دقت 

نظر باالیی تصمیم گیری نمایید. 
برخی از کارآفرینان فقط تعداد فالوورهای یک اینفلوئنسر را به عنوان مالک همکاری قرار می دهند. این 
امر بزرگترین مش��کل یک برند برای بازاریابی دیجیتال محسوب می شود. شما به عنوان یک کسب و کار 
کوچک باید اول از همه به فکر بهبود وضعیت برندتان با اس��تفاده از اینفلوئنسرهای دارای ارتباط نزدیک 
با حوزه کاری تان باشید. اینطوری حتی اگر اینفلوئنسر موردنظر دارای تعداد فالوور باالیی هم نباشد، شما 

شانس خوبی برای جلب نظر مخاطب هدف تان خواهید داشت. 
طراحیوارزیابیمعیارهاییبرایارزیابیوضعیتبازاریابی

ش��ما از همان نخس��تین تالش های تان برای بازاریاب��ی دیجیتال باید خیلی خ��وب طراحی معیارهای 
دقیق و س��پس اندازه گیری شان را مدنظر داشته باش��ید، در غیر این صورت هرگز امکان ارزیابی وضعیت 
بازاریابی تان را پیدا نخواهید کرد. همانطور که بدون یک برنامه درس��ت و دقیق امکان موفقیت در عرصه 

بازاریابی دیجیتال نیست، وضعیت شما بدون معیارهای دقیق نیز تعریفی نخواهد داشت. 
منظ��ور ما در اینج��ا از تعیین معیار انتخاب یکی از اهداف تان به عن��وان معیار و اندازه گیری تغییر آن 
در طول زمان اس��ت. اگر اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال ش��ما درست طراحی ش��ده باشد، اهداف تان باید 
در بازه های زمانی مختلف محقق ش��ود. ارزیابی و فهم این نکته فقط به لطف معیارهای درس��ت صورت 
می گیرد. بنابراین برای ورود به بازاریابی دیجیتال در قالب یک کسب و کار کوچک باید همیشه این نکته 

را مدنظر داشته باشید. 
smallbiztrends.com:منبع
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