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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تنها یك قدم تا رسیدن به قله تورمي 30 ساله باقی مانده است

چالش تورمی 
دولت سیزدهم

فرصت امروز: در نخس��تین ماه از روی کار آمدن دولت س��یزدهم یعنی مردادماه 1400، نرخ تورم س��االنه با 
افزایش یك واحد درصدي به 45.2درصد رسید. در چند ماه گذشته فاصله تورم ساالنه از قله تورمي سال 1374 
یعني 49.5 درصد مدام کم و کمتر ش��ده و به نظر مي رس��د با ادامه روند موجود تنها یك قدم تا فتح قله تورمي 
30 ساله باقی مانده است. در مردادماه امسال میانگین قیمت کاالها و خدماتی مصرفی 3.2درصد نسبت به تیرماه 
افزایش یافت و نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها هم از 59درصد عبور کرد. این باالترین نرخ تورم پس از سال...

 شاخص بورس تهران با جهش 27 هزار واحدی
از نیمه کانال 1.5 میلیونی فراتر رفت

صعود دسته جمعی 
شاخص های بورسی
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آیا افزایش دستوری دستمزد از شکاف میان درآمد ها و هزینه ها می کاهد؟

از اقتصاد نابرابری تا نابرابری اقتصادی

رستوران داری حرفه ای با طراحی اپ سفارش آنالین 
اگر ش��ما در صنعت رس��توران داری فعالیت دارید و در سایت تان امکان س��فارش آنالین برای مشتریان را فعال 
کرده اید، در مس��یر موفقیت قرار دارید. امروزه بس��یاری از رستوران ها و فست فودها هنوز هم نسبت به این نکته 
توجه الزم را نش��ان نمی دهند. نکته مهم در این میان تمایل کاربران برای اس��تفاده از گزینه های مربوط به ثبت 
سفارش��ات آنالین، به ویژه در ش��رایط کرونایی کنونی، اس��ت. بنابراین کس��ب و کارها در این صنعت باید هرچه 
بیش��تر به فکر راه اندازی خدمات شان در این بخش باشند.  راه اندازی امکان سفارش آنالین در سایت برند یکی از 
گزینه های بس��یار جذاب محسوب می ش��ود، اما به تنهایی برای موفقیت برند شما کافی نیست. کسب و کارها در 
زمینه تعامل با مشتریان نیاز به استفاده از اپ های رسمی نیز دارند. امروزه شمار باالیی از مردم دارای گوشی های 

هوشمند هستند. بنابراین تالش برای فعالیت در زمینه طراحی اپ رسمی برای برند به منظور ثبت سفارش...
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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت برنامه هایی که درباره طرح ویژه تولید و عرضه 
خودرو و ایجاد کانال مالی و بانکی ارائه شـد، پشـتوانه قابل اجرا نداشـته و صرفا یك ایده خام است. 
به گزارش بورس نیوز، احسـان ارکانی، عضو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نشست 

علنی روز گذشـته مجلس شورای اسـالمی در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، 
معدن و تجارت اظهار کرد: برخی می پرسند آیا مجلسی که 200 امضا در کاندیداتوری رئیسی...

طرح ویژه تولید و عرضه خودرو پشتوانه قابل اجرا ندارد

یادداشت
 رنج تکرار تاریخ

در افغانستان

 جالل خوش چهره
کارشناس حوزه بین الملل

بازگش��ت طالبان ب��ه قدرت در 
افغانستان، واقعیت پایدار خاورمیانه 
را ب��ار دیگر به رخ کش��ید؛ اینکه 
تاری��خ در این جغرافی��ا برخالف 
دیگ��ر نقاط جهان، مس��یر خطی 
و رو ب��ه جلو ن��دارد. س��یر تاریخ 
در خاورمیان��ه ب��ه ص��ورت دوار و 
گردشی اس��ت و همه چیز به روز 
اول خ��ود باز می گ��ردد؛ حتی اگر 
مانند افغانس��تان این گردش 20 
سال به طول بینجامد، یا در مصر 
پس از به��ار عربی که نزدیك یك  
س��ال به طول انجامی��د؛ در عراق 
که سرانجام  بازگشت دیکتاتوری 
نزدیك به رژیم بعث دور از انتظار 
نیست؛ لیبی که حاال بخت فرزند 
»معمر قذافی« برای کسب قدرت 
در این کش��ور بی س��امان بیش از 
دیگران شده است؛ تجربه سوریه، 
س��ودان، الجزایر و حتی تونس که 
رفته رفته به گذشته خود نزدیك 
می شود.فراز و فرود تورم در دولت 
حس��ن روحانی از ثبت رکوردهای 
تورم��ی و البت��ه حاکمی��ت تورم 
تك رقمی در مقطعی کوتاه حکایت 
دارد؛ دورانی که تحت تاثیر برجام 
و تبعات سیاست های پولی و ارزی 
و عملکرد مدیریتی دولت با فراز و 

نشیب زیادی همراه بود. 
ادامه در همین صفحه
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جایی که دولت یازدهم، اقتصاد ایران را با تورم 35 درصدی 
تحوی��ل گرفت، اما با رقم 45 درصد ک��ه باالترین نرخ تورم 
ساالنه این س��ال ها به شمار می رود و یك قدم با قله تورمی 

سال 1374 فاصله دارد، تحویل داده است. 
به گزارش ایسنا، تورم از جمله شاخص های اقتصادی است 
که دولت ها در زمان تبلیغات انتخاباتی و حتی ش��روع دولت 
و در جریان آن بسیار روی آن مانور می دهند و از برنامه های 
محوری خود برای کنترل و ثبات اقتصادی یاد می کنند، اما 
اینکه در عم��ل و در نتیجه عملکرد مدیریتی و البته فضای 
داخلی و خارجی حاکم بر کشور به چه نحوی پیش می روند، 
چندان با وعده های آنها منطبق نیس��ت. به بهانه اعالم تورم 
مردادماه امسال که نشان از نرخ بیش از 45 درصدی در پایان 
دولت دوازدهم دارد و همچنین پایان دوران هشت ساله دولت 
روحانی در دولت یازدهم و دوازدهم و ش��روع دولت جدید با 
ریاست رئیسی و همچنین وضعیت تورم که طی این سال ها 
بسیار زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، مروری بر جریان 
این شاخص کالن اقتصادی در آمارهای مرکز آمار ایران قابل 

تأمل است.
شروع دولت یازدهم با تورم 35 درصدی

تورم تك رقمی از ش��عارها و وعده های دولت یازدهم بود، 
ولی زمانی که دولت را تحویل گرفت این شاخص 26 درصدی 
با تورم تك رقمی فاصله داشت؛ به طوری که تورم ساالنه که 
تورم منتهی به 12 ماهه به ش��مار می رود در مردادماه 35.1 
درصد بود و بعد از آن با افزایش در شهریورماه به 36 درصد 
رس��ید، اما در ادامه روند کاهش��ی پیدا کرده و سال1392 با 
تورم س��االنه 32.1 درصد به پایان رس��ید. این سال با ثبت 
تورم 41.7 درصدی در شاخص نقطه به نقطه که بیانگر تغییر 
هزینه نسبت به مدت مشابه سال قبل است، پیش رفته بود 
که باالترین حد نرخ تورم در س��ال 1392 بود، اما زمانی که 

دولت یازدهم اداره کش��ور را در اختیار گرفت، تورم نقطه به 
نقط��ه در مردادماه به 38.4 درصد رس��یده بود و در ادامه به 

روند کاهشی ادامه داد و به 19.6 درصد در اسفند رسید.
اما سال 1393 به نوعی با کاهش و ثبات تورم همراه بوده 
است. تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه 17.6 ثبت می شود و 
با روند کاهشی به 13.2 در آبان ماه آن سال نیز می رسد ولی 
در اغل��ب ماه ها نرخ تورم نقطه به نقط��ه در کانال 14درصد 
قرار داشته و اسفندماه با نرخ 14.2 درصد تمام می شود. تورم 
ساالنه 1393 که با 30.2 درصد در فروردین  شروع شده بود، 
در اسفندماه به 14.8 درصد رسیده بود و کاهش 15 درصدی 

را پشت سر می گذارد.
اما در  س��ال 1394 که البته همزم��ان با مذاکرات برجام 
همراه بوده اس��ت، ش��عار دولت مبنی بر تورم تك  رقمی در 
ش��اخص نقطه به نقطه محقق می ش��ود؛ به گونه ای که در 
فروردین ماه تورم 14 درصد ثبت ش��ده بود ولی با روندی که 
اغلب کاهشی طی می کند در آذرماه به 9.9 درصد رسیده و 
تورم تك  رقمی بعد از مدت ها به اقتصاد ایران می آید و سال 
نیز با تورم نقطه به نقطه 8.5درصد تمام می شود. البته تورم 
س��االنه 1394 با اینکه کاهشی تمام می شود ولی تك  رقمی 
نب��ود و از نرخ 14.5 درصد فروردین ماه ب��ه 11.3 درصد در 

اسفندماه می رسد.
س��ال 1395 اما با تك  رقمی شدن تورم ساالنه همراه بود 
و نرخ 10.8 درصد فروردین ماه این سال در خردادماه به 9.5 
درصد رسیده و در این زمان نه تنها تورم نقطه به نقطه بلکه 
ساالنه نیز تك  رقمی است. این شاخص در اسفندماه کاهش 
بیشتری داشته و به 6.8 درصد می رسد و از سویی دیگر تورم 
نقطه به نقطه سال1395 که با 7.7 درصد شروع شده بود در 
اسفندماه به 8 درصد رسید و در مقاطعی بیش از این کاهش 
داشته و نرخ 5.5 درصدی آذرماه 1395 نیز ثبت شده است 

که خود حداقل نرخ تورم در این س��ال ها به ش��مار می رود. 
نهایتا تورم تك  رقمی به دست آمده در دو شاخص در مقاطع 
مختلف از س��ال 1394 و 1395 در س��ال 1396 ادامه پیدا 
می کند، هرچند که در مقاطعی افزایش��ی شده بود. نرخ 9.4 
درص��د در تورم نقطه به نقطه فروردین ماه و 7.2 درصد برای 
اسفندماه ثبت می شود،  تورم ساالنه این سال نیز 6.9 درصد 

در ابتدا و 8.2 درصد در پایان سال گزارش شده بود.
از تورم 2 رقمی تا دالر 20 هزار تومانی

سال 1397 دوره ای خاص برای تورم در دولت گذشته بود، 
جای��ی که دیگر خب��ری از تورم تك  رقمی نیس��ت و بعد از 
حدود دو س��ال که ثبات و کاهش در تورم وجود داشت، این 
بار شاخص به طور قابل توجهی رشد می کند. در فروردین ماه 
س��ال 1397 تورم نقطه  به نقطه 7 درصد ثبت می شود ولی 
این نرخ در خردادماه دو رقمی و به 10.2 درصد می رس��د. از 
آن زمان دیگر هیچ وقت در دولت روحانی تك  رقمی نش��د. 
اسفندماه این س��ال، تورم نقطه به نقطه 47.5 درصدی را با 
خود به همراه داش��ت که نشان داد نرخ این شاخص از ابتدا 
تا پایان س��ال حدود37 درصد رشد کرده است. در شاخص 
س��االنه نیز نرخ از 8.1 در فروردین ماه به 26.9 در اسفندماه 
می رسد که رشد 18 درصدی دارد. الزم به یادآوری است که 
سال 1397 همراه بود با خروج آمریکا از برجام و اتفاق هایی 
که در بازار ارز ایران افتاد، در ابتدای سال نرخ ارز رشد کرده و 
به 5000 تومان که در زمان خود یك رکورد به شمار می رفت 
رسید، دولت در ابتدای سال سیاست ارزی خود را تغییر داده 
و ارز 4200 تومانی را وارد چرخه تجارت و اقتصاد ایران کرد و 
بعد از آن رشد قابل توجه نرخ ارز اتفاق افتاد؛ به طوری که در 
ابتدای نیمه دوم این سال دالر به مرز 20 هزار تومان رسید. 
بر این اساس در کنار تمامی مسائلی که موجب افزایش تورم 
در س��ال 1397 شد، نوسان تند نرخ ارز و تاثیرگذاری آن بر 

بخش های مختلف اقتصادی از اهم این رشد تورم در اقتصاد 
به شمار می رود.

براساس این  گزارش، رشد تورم در سال 1398 ادامه پیدا 
می کند و در اردیبهشت ماه نرخ 52 درصد برای شاخص نقطه 
به نقطه ثبت می شود که باالترین حد تورم در دولت یازدهم و 
دوازدهم به شمار می رود، بعد از آن شاخص در روند کاهشی 
قرار می گیرد و در اس��فندماه به 22 درصد می رسد؛ بنابراین 
تورم نقطه به نقطه که در سال 1397 با 37 درصد بیشترین 
رش��د را طی کرده بود در س��ال 1398 ریزش 30 درصدی 
پیدا می کند که بیشترین حد کاهش است. در این سال تورم 
س��االنه ک��ه در فروردین ماه 30.6 درصد ثبت ش��ده بود در 
اس��فندماه به 34.8 درصد می رسد، ولی در این بین باالترین 

حد تورم ساالنه 42.7 درصد در شهریورماه بوده است.
اگرچه تورم نقطه به نقطه در سال 1398 کاهشی تمام و 
ابتدای سال 1399 نیز با نرخ 19.8 درصد شروع شده بود، 
ولی پایان س��ال بار دیگر نرخ تا 48.7 درصد رش��د داشته 
اس��ت و نش��ان از حدود 28 درصد افزایش تورم نقطه به 
نقطه دارد. تورم س��االنه نیز نرخ 32.2 درصد فروردین ماه 
با نوسانی که طی سال پشت سر می گذارد با 36.4 درصد 
اس��فندماه ثبت می شود. در س��ال 1399 حواشی تورمی 
کم نبود و با رش��د این ش��اخص کارشناسان معتقد بودند 
که بی انضباطی مالی دولت و کس��ری بودجه موجب شده 
دولت به سمتی برای تامین مالی برود که موجب افزایش 
نقدینگی و تحمیل تورم شده اس��ت، با این حال سازمان 
برنامه و بودجه این جریان را نپذیرفت و تورم را ناش��ی از 
افزایش نرخ ارز دانست. بانك مرکزی نیز معتقد بود کسری 
بودجه دولت و برداش��ت هایش از صندوق توس��عه ملی و 
فروش ارز بدون پش��توانه که اس��تقراض از بانك است در 

رشد تورم بسیار موثر بوده است.

باز هم رکورد تورم در سال 1400 شکست
اما تورم در سال 1400 در دو سوی متفاوت پیش رفته است؛ 
به گونه ای که تورم نقطه به نقطه روند اغلب کاهشی ولی تورم 
ساالنه افزایشی دارد. در فروردین ماه امسال تورم نقطه به نقطه 
ت��ا مرز 50 درصد پیش رفته و به 49.5 درصد رس��یده اما در 
ادامه با نوسان محدودی که در مقاطعی داشت به 43.2 درصد 
در مردادماه می رس��د، ولی در س��وی دیگر تورم ساالنه که با 
38.9 درصد س��ال جاری را ش��روع کرده بود اکنون در پایان 
مردادماه با رش��د حدود 7درصدی به 45.2 درصد رس��یده که 
این نرخ باالترین حد تورم س��االنه از دولت گذش��ته محسوب 
می شود.  بر این اساس دولت یازدهم و دوازدهم سال های پرفراز 
و نش��یبی از تورم را در موقعیت ه��ای خاص داخلی و خارجی 
پشت سرگذاش��ته است؛ س��ال های همراه با ثبت رکوردهای 
بیش��ترین و کمترین تورم، باالترین ریزش و رش��د، تورم تك 
رقمی و دورقمی های تا 50 درصد و بیشتر و در نهایت تورم را 
با  45.2 درصدی و روند افزایشی در شاخص ساالنه و همچنین 
نرخ 43.2 درصد در شاخص نقطه به نقطه البته با روند کاهشی 
به دولت سیزدهم تحویل داده است. این جریان در حالی اتفاق 
افتاده که اکنون با توجه به کسری بودجه دولت و استقراضی که 
در ابتدای سال تاکنون بابت تامین این کسری از بانك مرکزی 
صورت گرفته و البته برخی مس��ائل دیگر، هشدارها نسبت به 
سنگین ش��دن تورم در ماه های پیش رو را افزایش داده است. 
گرچه مدتی طول می کشد دولت جدید بر تورم مسلط شده و 
آن را مدیریت کند، ولی اینکه دولت رئیسی چه برنامه ای برای 
کنترل تورم دارد هنوز به صورت دقیق مش��خص نشده و آنچه 
که در اظهارات مدیران و وزرای پیشنهادی رئیس جمهور دیده 
می ش��ود، انتقاد به رویه تورم و وعده کنترل و به ثبات رساندن 
وضعیت اقتصادی است، نه ارائه برنامه ای مدون و ایده ای خاص 

برای کنترل و ثبات تورم.

ادامه از همین صفحه
اینکه خاورمیانه محکوم به تکرار تاریخ است را نمی توان 
به تمامی متوجه قدرت های اس��تعماری و امپریالیس��تی 
دانست. در این صورت نقش مردم بومی، خصلت ها و عادات 
و رویکردهای آنان به عنوان اصلی ترین نیروی تأثیرگذار در 
هر تحول سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نظامی کجاست؟ 
افغانستان، مصداق روشنی از انفعال مردم در برابر سرنوشت 
تلخی اس��ت که برای آنان رقم زده شده است. ممکن است 
این نوش��ته در روزهای تلخی که مردم رنج دیده افغانستان 
دچار آن هستند، گزنده بنماید. با این حال نمی توان بدون 
نقد آنچه واقعیت ها را می س��ازد، خ��رده گرفت که چرا تا 
همیش��ه قدرت های بیرونی به مردم و سرزمین افغانستان 
به عنوان ابزار و پروژه نگریسته اند؟ چرا افغانستان حداقل از 
دو قرن پیش صحنه رویارویی استراتژی های متعارض میان 
قدرت های رقیب بیگانه بوده اس��ت؟ چرا مردم افغانستان 
به رغم مقاومت نستوه در برابر ارتش های بیگانه، اما در ایجاد 

»ملت- دولت« چنین ناتوان و سرخورده باقی مانده اند؟
»ج��و بای��دن« در س��خنرانی توجیه گران��ه اش برای 
چرایی خ��روج نظامیان آمریکا از افغانس��تان، دالیلی را 
برش��مرد. فارغ از همه نگاه های انتق��ادی به تصمیم  او 
و پیامده��ای آن، نمی توان برخی ن��کات کلیدی و قابل 
تأمل در این سخنرانی را نادیده گرفت. نخستین اشاره و 
تأکید رئیس جمهوری آمریکا در این س��خنرانی تاریخی، 
می توان��د برای م��ردم خاورمیانه عبرت آموز و روش��نگر 
باشد. او گفت که مأموریت نظامیان آمریکایی در اشغال 
افغانس��تان، سرکوب القاعده و دور کردن خطر تروریسم 
از ای��االت متحده بوده اس��ت. از این رو آمریکاییان هیچ 
مأموریت یا وظیفه دیگری برای »ملت- دولت« س��ازی 
در افغانستان نداشته و نخواهند داشت. بایدن به صراحت 
همه ادعاهای نمایشی گذش��ته دولتمردان آمریکایی را 
کنار گذاش��ت و تصریح کرد که منافع امنیتی آمریکا در 
اولویت هر اقدام این کش��ور در افغانس��تان )و بی تردید 

در هر نقطه از جهان و به ویژه خاورمیانه( اس��ت. بایدن 
ناکام��ی دولت قانونی در افغانس��تان را مربوط به فس��اد 
دولتم��ردان این کش��ور و بی عملی مردم افغانس��تان در 
مبارزه با فساد و در این حال ناتوانی آنان در ایجاد توافق 
میان یکدیگ��ر خواند. او گفت که نمی تواند با س��ربازان 
آمریکای��ی از مردمی دفاع کند که خود حاضر نیس��تند 

برای حقوق خود وارد کارزار شوند.
صراحت کالم بایدن اگرچه این احس��اس تلخ را میان 
مخاطبان ایجاد می کند که امپریالیست ها همواره منافع 
خود را دنبال کرده و از دیگران با پوشش های فریبکارانه 
بهره برده ان��د، اما منطق ج��اری در کالم او را نمی توان 
نادیده گرفت. افغانس��تانی ها کارنامه موفقی در مقاومت 
و جن��گ بی امان با بیگانگان دارند، ام��ا به همین اندازه 
در ایج��اد صل��ح و توافق می��ان یکدیگر ن��اکام بوده اند. 
آن��ان در بیرون راندن بیگانگان از س��رزمین خود هرگز 
از پ��ا ننشس��ته اند، اما وقتی برای همان س��رزمین لویی 

جرگه تش��کیل داده اند، با دس��تاویز کردن مذهب و قوم 
نه تنها مفهوم ملت، بلکه دولت سازی را هم دور از تحقق 

کرده اند.
مهم تر اینکه مردم افغانس��تان به هنگام جنگ از جان 
مای��ه می گذارن��د، اما دری��غ از چنین جهاد نس��توه در 
بزنگاه ایجاد »ملت- دولت«. بدتر آنکه تجربه تلخ خروج 
نظامیان آمریکایی و دیگر ارتش های ناتو از افغانس��تان، 
نش��ان داد که افغانس��تانی ها با گذشت 20 سال استقرار 
دول��ت قانونی نه تنها از فرصت ها ب��رای تحقق »دولت–
مل��ت« بهره نگرفته اند، بلکه این موهبت را به گونه اعانه 
از هم��ان  اش��غالگران طلب کرده و می کنن��د. نخبگان 
رس��می این کشور در کارنامه خود هیچ نشان درخشانی 
از پاکدستی ندارند. نخبگان غیررسمی در سودای خروج 
هرچ��ه فوری تر از کش��ور هس��تند و م��ردم بی پناه یا با 
آویخت��ن به بال های هواپیماه��ای نظامی آمریکا، فرار را 
بر قرار ترجیح داده اند و یا محکوم به سرنوش��تی هستند 

که قرار است دولت امارات اسالمی برای شان رقم بزند.
احقاق حقوق ملت افغانس��تان و مقاومت در برابر ارتجاع 
طالبان، با فرار از س��رزمین و یا برپایی تظاهرات اعتراضی 
و آتش��ین در بیرون از مرزهای افغانس��تان ممکن نیست. 
ای��ن حج��م از ولع خروج از کش��ور نه تنها طالب��ان را در 
موض��ع ضعف قرار نمی دهد، بلکه امکان اس��تقرار آس��ان 
امارات اسالمی را بدون دغدغه مقاومت های مردمی فراهم 
می کند. مردم افغانستان باید مانند شرزه گی دوران جنگ 
ب��ا ارتش ه��ای بیگانه، از دس��تاوردهای خود ب��رای آینده 
کشورشان و در درون خاک خود دفاع کنند؛ همانگونه که 
اکنون »احمد مس��عود« به همراه یارانش در دره پنجشیر 
پایدار مانده اند. مس��یر تاری��خ در خاورمیانه و خاصه مردم 
افغانس��تان هنگام��ی پیش��رفت خطی خواه��د یافت که 
مردمانش فارغ از وابس��تگی های کاهنده، خود را از گردش 
تاریخ کشورشان دور کرده و در اندازه یك ملت، دولت خود 

را براساس معیارهای جهانی بنا کنند.

رنج تکرار تاریخ در افغانستان

نرخ تورم چگونه به یك قدمی قله 30 ساله رسید؟

جزییات 8 ساله تورم



فرصت امروز: در نخس��تین ماه از روی کار آمدن دولت س��یزدهم یعنی 
مردادم��اه 1400، ن��رخ تورم س��االنه ب��ا افزایش یك واح��د درصدي به 
45.2درصد رس��ید. در چند ماه گذش��ته فاصله تورم ساالنه از قله تورمي 
سال 1374 یعني 49.5 درصد مدام کم و کمتر شده و به نظر مي رسد با 
ادامه روند موجود تنها یك قدم تا فتح قله تورمي 30 ساله باقی مانده است. 
در مردادماه امس��ال میانگین قیمت کاالها و خدماتی مصرفی 3.2درصد 
نسبت به تیرماه افزایش یافت و نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها هم از 
59درصد عبور کرد. این باالترین نرخ تورم پس از س��ال 1374 اس��ت که 

از دولت حسن روحانی برای دولت ابراهیم رئیسی به ارث رسیده است.
با توجه به افزایش قیمت برنج، محصوالت لبني و... در روزهای گذشته 
به نظر می رس��د نرخ تورم در ادامه س��ال بیشتر خواهد شد. این وضعیت 
تورمی از آنجایي نگران کننده می ش��ود که دولت امسال حدود 350 هزار 
میلیارد تومان کسري بودجه دارد و شرایط فروش نفت نیز همچنان مبهم 
اس��ت. بنابراین دور از انتظار نیس��ت که ورود ارز به کشور همچنان طبق 
روال گذش��ته با چالش همراه باش��د و دولت در تنگنای درآمدی به سراغ 
اس��تقراض و یا منابع صندوق توس��عه ملی برود. حال سوال این است که 
دولت جدید برای کنترل شیب تند تورم و مهار آن چه برنامه هایی را باید 

در پیش بگیرد؟
رمز عبور از چالش تورم چیست؟

نرخ تورم کش��ور در اولین ماه از حضور رس��مي سیدابراهیم رئیسي در 
کس��وت رئیس دولت س��یزدهم به بیش از 45درصد رس��ید که این امر 
زنگ خط��ر را در همین ابتدای کار این دولت به صدا درآورده اس��ت، اما 
دولت جدید ب��رای کنترل این وضعیت تورمی چه راهکارهایی باید اتخاذ 
کند؟ آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش 
می گوید: »نرخ تورم و رش��د آن با نرخ ارز و تحوالت آن همراهی می کند 
و وقتی ش��اهد رشد نرخ ارز در بازار هستیم حتما باید شاهد افزایش تورم 
هم باش��یم. مس��ئوالن اقتصادی دولت جدید باید به دنبال آن باشند که 
به صورت ریش��ه ای مش��کالت را حل کنند؛ اینکه به دنبال خنك کردن 
دماس��نج باش��ند حتما نتیجه نخواهد داشت و مش��کالت بیمار را حادتر 

خواهد کرد. ما باید به دنبال آن باشیم که تب بیمار را کاهش دهیم.«

او با اشاره به اینکه »کنترل تورم بدون ثبات نرخ ارز رقم نخواهد خورد«، 
در گفت وگو با »س��ایت اتاق تهران« می افزاید: »دلیل اصلی رشد نرخ ارز، 
بی ثباتی در بازارهاس��ت؛ چرا ظرف دو هفته ش��اهد رش��د 2 هزار تومانی 
قیمت دالر هستیم؟ شاهد هستیم که بانك مرکزی در مقابل این تحوالت 
بازار ارز سکوت کرده و عجیب است که مجلس و دستگاه های نظارتی هم 
به این موضوع هیچ اعتراضی نمی کند. درس��ت اس��ت که در دوره گذار و 
جابه جایی دولت هس��تیم و هنوز وزی��ر اقتصاد و رئیس کل بانك مرکزی 
جدید مشخص نشده اند، اما نباید فضا به شکلی باشد که انگار بانك مرکزی 
رها شده است؛ این اتفاق لطمه سنگینی به اقتصاد و مردم وارد خواهد کرد. 
ما با یك بیمار رو به رو هس��تیم و نمی توان آن را رها کرد، تا رئیس کل 
بانك مرکزی جدید مشخص شود باید سریع به وضعیت رسیدگی شود و 
متولی اصلی رشد نرخ ارز که بانك مرکزی است، پاسخگو باشد و اقداماتی 
را انجام دهد، وگرنه به یکباره شاهد رشد قیمت دالر و رسیدن آن به 30 

هزار تومان خواهیم بود.«
این اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه »متاسفانه مسئوالن امر 
به جای مدیریت شرایط همیشه به دنبال مقصر می گردند، ادامه می دهد: 
»اینکه گفته می شود رشد قیمت دالر مثال به دلیل بحران افغانستان و بازار 
هرات اس��ت، خود نشان دهنده آن اس��ت که بازار ارز به درستی مدیریت 
نمی شود، وگرنه چرا باید اصال قیمت دالر در تهران به هرات و بحران های 

آن ربط داشته باشد؟«
بغزیان درب��اره اقداماتی که باید درخصوص کنترل تورم صورت گیرد و 
در اولویت دولت باشد نیز می گوید: »ثبات نرخ ارز و داشتن نظام مشخص 
ارزی، اولین اقدامی اس��ت که باید صورت گیرد. دومین کار این اس��ت که 
جلوی صدور دس��تورالعمل ها و مصوبه های متعدد که بازارهای مختلف و 
تولیدات را دچار نوس��انات قیمت می کنند، گرفته شود. تا زمانی که ثبات 
در بازار ارز، طال و... وجود نداشته باشد منابع به جای اینکه صرف کارهای 
مولد ش��ود به سمت سوداگری در بازار خواهد رفت. متاسفانه بانك ها هم 
دچار این چالش جدی ش��ده اند و ش��اهدیم که بانك ها خود به بنگاه های 
اقتصادی بدل ش��ده و س��رمایه های آنها به جای اینکه به س��مت تولید و 
اقتصاد مولد برود، در مسیر بنگاهداری هزینه می شود. در این میان، صنایع 

دچار چالش جدی س��رمایه در گردش هستند و وقتی این اتفاق می افتد 
برای جبران هزینه های شان قیمت ها را تغییر می دهند و این باعث افزایش 
تورم می ش��ود.« به اعتقاد این اقتصاددان، »متاس��فانه اقتصاد ایران دچار 
احتکار و گران فروشی هم شده است که به دلیل ضعف نظارتی رخ می دهد. 
س��وال این است که چرا باید قیمت هویج یکباره از موز گران تر شود؟ اگر 
نظارت صحیح و اصولی بر بازار میوه و تره بار وجود داشته باشد این اتفاق 
رخ نمی دهد. اگرچه نرخ تورم به صورت ماهانه منتشر می شود ولی مردم 
به صورت روزانه و با کوچکتر شدن سفره زندگی شان آن را لمس می کنند. 
در چند روز آینده وزیر اقتصاد انتخاب خواهد شد و باید خیلی زود ستاد 
اقتصادی را تش��کیل دهد. همچنین باید دیپلماسی اقتصادی به خصوص 

گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه در اولویت قرار گیرد.«
یك سوم ایرانی ها زیر خط فقر

هفت��ه قبل بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش »پایش 
فقر« از حضور یك سوم ایرانی ها در زیر خط فقر در سال گذشته خبر داد 
و اعالم کرد: خط فقر در س��ال 1399 از رشد 38 درصدی نسبت به سال 
قب��ل از آن برخوردار بوده و دلیل اصلی آن، تورم باال در دو بخش خوراک 
و مس��کن بوده است. بدین ترتیب، خط فقر سرانه در سال گذشته به طور 
متوسط با 38 درصد رشد نسبت به سال قبل به یك میلیون و 254 هزار 
تومان رسید. تورم باالی  بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها و همچنین بخش 
مسکن که عمده هزینه های خانوار فقیر را تشکیل می دهد، از دالیل اصلی 
این افزایش بوده اس��ت. همچنین خط فقر برای یك خانواده س��ه نفره 2 
میلیون و 758 هزار تومان و برای خانواده چهارنفره، 3 میلیون و 385 هزار 
تومان برآورد شده اس��ت. البته یادمان باشد که این محاسبه در شرایطی 
انجام شده که میانگین نرخ تورم در سال گذشته 36.4 درصد بوده و امسال 
این میزان به 45 درصد رسیده است. بنابراین همه این شاخص ها در سال 

1400 طبیعتا در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت.
همه این اعداد و ارقام از مس��ئولیت س��خت و دشوار دولت سیزدهم در 
گ��ذار از این وضعیت خطیر حکایت دارد و باید دید آیا نرخ تورم در ادامه 
س��ال رکورد 30 س��اله را خواهد شکس��ت، یا دولت رئیسی می تواند این 

وضعیت تورمی و موج افسارگسیخته افزایش قیمت کاالها را مهار نماید.

تنها یك قدم تا رسیدن به قله تورمي 30 ساله باقی مانده است

چالش تورمی دولت سیزدهم

ساخت یك میلیون واحد مسکن آن هم در یك سال، وعده ای است 
که از س��وی دولت س��یزدهم بار دیگر مطرح شده و دولت سیدابراهیم 
رئیسی این طرح را در محور برنامه های خود قرار داده است، اما اجرای 
این طرح و س��اخت یك میلیون واحد مس��کونی در سال، تا چه اندازه 
ش��دنی است و با واقعیت امروز اقتصاد و صنعت کشور همخوانی دارد؟ 
رس��تم قاس��می، وزیر پیشنهادی راه و شهرس��ازی که در میان کابینه 
دولت سیزدهم، نام آشناترین وزیر به شمار می رود و سابقه وزارت نفت 
در دولت دهم را در کارنامه دارد، وعده های بسیاری چه در حوزه مسکن 
و چه حمل و نقل داده است؛ از تولید ساالنه یك میلیون واحد مسکن 
تا خداحافظی با جاده های مرگ و ناوگان فرسوده و جذب سرمایه های 
داخل��ی و خارجی بخش خصوصی برای انجام مگاپروژه های این بخش 
مانند احداث و توس��عه آزادراه. در این میان، وعده س��اخت 4 میلیون 
مسکن طی چهار سال بیشتر از وعده های دیگر او مورد توجه قرار گرفته 

است. اما این وعده قاسمی تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد؟
محم��د امیرزاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در پاس��خ به این 
س��وال می گوید: این طرح ش��دنی اس��ت اما باید در بافت های فرسوده 
عملیاتی ش��ود. در س��وی مقابل، رامین گوران دبیر انجمن انبوه سازان 
اس��تان تهران، آن را نشدنی می داند و می گوید: از توافق و قرارداد سال 
گذشته این انجمن با استان تهران برای ساخت 20 هزار واحد مسکونی، 
تاکنون تنها حدود 3 هزار قرارداد با تحویل زمین، منعقد ش��ده است و 
این ناکامی، یك نش��انی روشن می تواند برای طرح ساخت یك میلیون 

واحد مسکونی باشد.

امیرزاده درباره امکان س��نجی س��اخت یك میلیون مسکن در سال 
معتقد است که این طرح، قابل اجرا است. او که از فعاالن اقتصادی در 
حوزه احداث و فنی و مهندس��ی است، می گوید ظرفیت زیرساخت های 
الزم برای تولید یك میلیون مس��کن در سال، از جمله سیمان، فوالد و 
سایر مصالح موردنیاز، جوابگوی حتی ساخت بیش از یك میلیون واحد 
مس��کونی هم هست، اما شرط اجرایی این طرح، تنظیم همکاری ها در 
بدنه دولت و تعامل میان وزارتخانه های کلیدی صمت و راه و شهرسازی 

است.
ای��ن عضو هیأت نماین��دگان اتاق تهران بر این باور اس��ت که طرح 
س��اخت یك میلیون واحد مسکونی، می تواند لکوموتیو پیشران اقتصاد 
و صنعت کشور در شرایط کنونی شود، با این حال وی رمز موفقیت در 
اجرای این طرح را ورود به بافت فرسوده شهرها می داند و معتقد است 
که محل اجرای این پروژه ها باید در بافت قدیمی و فرس��وده و با هدف 

احیای این مناطق باشد.
از س��وی دیگر، دبیر انجمن انبوه سازان مس��کن و ساختمان استان 
ته��ران نظر متفاوتی دارد و معتقد اس��ت که زیرس��اخت ها و ظرفیت 
داخلی واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی، هنوز برای عملیات سازی 
این طرح فراهم نیست. رامین گوران با اشاره به اینکه ظرفیت تولیدات 
ساختمانی از جمله در سیمان و فوالد، در کنار صادرات این محصوالت، 
اجرای طرح س��اخت یك میلیون واحد مس��کونی در س��ال را ناممکن 
می کند، در گفت و گو با روابط عمومی اتاق تهران، بر این باور است که با 
ظرفیت  و امکانات موجود، حداکثر تولید و ساخت مسکن در سال، 600 

تا 650 هزار واحد است و این در شرایطی است که تمام زیرساخت های 
موردنیاز، از نیروی انسانی تا مصالح و خدمات به طور کامل آماده باشد.
او ب��ا بی��ان اینک��ه 50 تا 60 درص��د از هزینه های تولی��د در بخش 
مسکن، به طور کامل صرف ساخت می شود، به طرح اقدام ملی مسکن 
و قراردادی که س��ال گذشته میان انجمن انبوه س��ازان استان تهران و 
استانداری تهران برای س��اخت 20 هزار واحد مسکونی در پایتخت به 
امضا رس��ید، اش��اره می کند و می گوید: این طرح نیز به رغم قرارداد و 
توافقات صورت گرفته تاکنون موفق نبوده و از 20 هزار واحد مسکونی 
مورد توافق، طی یك س��ال گذش��ته تنها 3 هزار و 104 واحد منتج به 
تحویل زمین و اخذ قرارداد ساخت شده است. به گفته گوران، سازمان ها 
و متولیان دولتی تاکنون موفق به تحویل زمین موردنیاز برای س��اخت 
نزدیك به 17 هزار واحد مسکونی مورد توافق، نشده اند و همکاری نیز 

نمی کنند.
دبیر انجمن انبوه س��ازان مسکن و ساختمان استان تهران در پایان با 
بیان اینکه برای پروژه ساخت 20 هزار واحد مسکونی در استان تهران، 
اعطای وام 100 میلیون تومانی به متقاضیان تعیین شد، می افزاید: این 
میزان از تس��هیالت تنها 20 درصد از هزینه ساخت را پوشش می دهد 
و متقاضیان باید از توان مالی کافی برای ادامه س��اخت پروژه مسکونی 
خود برخوردار باش��ند که با توجه به مشکالت مالی در طبقات متوسط 
جامعه، تعهد پرداخت ها تا حدی غیرممکن به نظر می رس��د، از این رو 
معضل تامین منابع مالی، پاشنه آشیل دیگری است که اجرای این طرح 

و البته پروژه ساخت یك میلیون واحد مسکونی را رویایی کرده است.

وعده دولت رئیسی برای تولید ساالنه یك میلیون مسکن چقدر شدنی است؟

موانع ساخت یك میلیون مسکن

انـــرژی

میدان گازی چالوس، جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر می دهد
جزییات قرارداد 20 ساله ایران و روسیه

نش��ریه »اویل پرایس« در یك گزارش تحلیلی به کشف میدان گازی 
جدید ایران در آب های ش��مالی پرداخت و نوش��ت ایران قادر خواهد بود 
حداقل 20درصد گاز موردنیاز اروپا را تأمین کند و این موضوع جغرافیای 

سیاسی منطقه را تغییر می دهد.
ب��ه گزارش »اویل پرایس«، هفته گذش��ته ای��ران از یك میدان گازی 
ب��زرگ در آب های این کش��ور در دریای خزر رونمایی کرد. میدان گازی 
»چالوس« قرار است با هدف ایجاد یك قطب جدید گازی در شمال ایران 
برای تکمیل قطب جنوبی گاز این کشور با محوریت میدان عظیم پارس 
جنوبی احداث شود. توس��عه دهنده اصلي میدان گازي چالوس، شرکت 
نفت خزر )KEPCO( اس��ت، اما کمك هاي فني و مالي نیز از روسیه و 
چین دریافت مي شود. اگر برآورد هاي اولیه از ذخایر گاز موجود در میدان 
چالوس درس��ت باش��د، گاز ایران قادر خواهد ب��ود حداقل 20درصد گاز 
موردنی��از اروپا را تامین کند. با این حال، میزان صادرات، قیمت و مقصد 
این گاز با روسیه هماهنگ مي شود و این موضوع بر تسلط مسکو بر حوزه 

انرژی اروپا مي افزاید.
به  گفت��ه »علي اصولي« مدیرعامل ش��رکت نفت خ��زر، تخمین زده 
مي ش��ود که میدان چالوس داراي ذخایر گازي معادل یك چهارم میدان 
گازي عظیم پارس جنوبي یا حدود 11 فاز آن است. پارس جنوبي داراي 
14،2 تریلیون مترمکعب )Tcm( ذخیره گاز به همراه 18 میلیارد بشکه 
میعان��ات گازي اس��ت و در زم��ان حاضر حدود 40درص��د از کل 33،8 
تریلیون متر مکعب ذخایر گازي ایران و حدود 80درصد از کل تولید گاز 
این کشور را به خود اختصاص مي دهد. سایت پارس جنوبي به مساحت 
3700 کیلومتر مربع بخشي از میدان 9700 کیلومتر مربعي است که با 
قطر مشترک است، اما میدان گازي چالوس به  طور کامل در آب هاي ایران 
در دریاي خزر واقع ش��ده اس��ت. این موضوع هنوز تحت تاثیر اختالفات 
اخیر بین پنج کش��ور ساحلي خزر که نفت، گاز و سایر حقوق خود را در 
آن تقسیم مي کنند، قرار نگرفته است. این پنج کشور شامل روسیه، ایران، 
قزاقس��تان، ترکمنستان و آذربایجان مي شود. محور این اختالفات که به  
طور انحصاري توس��ط »اویل پرایس« پوشش داده شده و مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته، تعیین نام رسمي خزر به عنوان »دریا« یا »دریاچه« در 
اوایل سال 2019 بوده است. این تعیین نام در نحوه تقسیم منابع نفت و 

گاز خزر بین این پنج کشور بسیار مهم بوده است.
به صورت محافظه کارانه تخمین زده مي ش��ود که ذخایر ثبت ش��ده و 
احتمال��ي میدان هاي گازي و نفتي وس��یع تر در منطقه خزر، که ش��امل 
میدان هاي س��احلي و فراساحلي مي شوند، داراي 48 میلیارد بشکه نفت 
و 292 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعي باش��د. روسیه تصمیم گرفته که 
دریاي خزر دوباره به عنوان دریا تعیین شود، نه دریاچه، که به طور اساسي 
تقسیم درآمد حاصل از آن را تغییر داده است. در میان شرکا، سهم ایران 
از 50 درصدي که در توافق اولیه منعقد ش��ده در س��ال 1921 )در مورد 
حقوق ماهیگیري( با شوروي تعیین شده بود و در سال 1924 اصالح شد، 
با کاهش ش��دید به 11،875درصد رس��ید. این بدین معناست که ایران 
دس��ت کم 3،2 تریلیون دالر از درآمد خود را از دارایي هاي مشترک منابع 
انرژي از دست مي دهد. به گفته نویسنده این گزارش، دلیل اینکه ایران این 
تغییر وحشتناک در سهم خود از غنایم دریاي خزر را پذیرفت، این بود که 
در آن زمان در حال مذاکره براي توافق 25 ساله با چین بود که شامل یك 
توافق بزرگ مهم با روس��یه نیز مي شد. این قرارداد با روسیه یك ضرورت 
حقوقي براي قرارداد 25 ساله با چین بود. به عنوان مثال این قرارداد اجازه 
مي دهد که هواپیما ها و کشتي هاي روسي و چیني از سایت هاي مشترک 
در سراسر ایران استفاده کنند. این قرارداد به توافقات موجود چند الیه و 
10 ساله که ایران تا آن زمان با روسیه امضا کرده بود، اضافه شد. ذکر این 
نکته ضروري است که »کاظم جاللي« سفیر ایران در مسکو، ماه گذشته 
گفت که این قرارداد معمول 10 س��اله اکنون با یك قرارداد 20 س��اله با 
روسیه که شامل همکاري هاي سیاسي، امنیتي، نظامي، دفاعي و اقتصادي 
مي ش��ود جایگزین ش��ده اس��ت. با توجه به این تحوالت، تهران ضرورتي 
نمي دید تا در مذاکرات، درباره س��هم خود از منابع دریاي خزر با کِرملین 
بازي س��ختگیرانه اي را آغاز کند. یکي از عناصر کلیدي این توافقنامه 20 
ساله جدید بین ایران و روسیه و دو توافقنامه 10 ساله قبلي این است که 
روسیه عمال بر اینکه گاز ایران در کجا و به چه قیمتي فروخته شود، کنترل 
دارد. یکي از دغدغه هاي اصلي مس��کو در سال هاي متمادي، کنترل این 
تهدید احتمالي علیه تسلط خود بر عرضه گاز به اروپا و قدرت ژئوپلیتیك 
قابل توجه ناش��ي از آن و همچنین توانایي ه��اي ایران در این زمینه بوده 
اس��ت. ایران ذخایر اثبات شده گاز طبیعي خود را معادل 1193 تریلیون 
فوت مکعب )Tcf( برآورد کرده که پس از روسیه، 17درصد از ذخایر کل 
جهان و بیش از یك سوم ذخایر اوپك را به خود اختصاص مي دهد. بنابراین 
براي روسیه همیشه مهم بوده که اطمینان حاصل کند گاز ایران به اروپا 

سرازیر نشود و در نتیجه روسیه را تضعیف نکند.

روند نزولی قیمت نفت چگونه متوقف شد؟
رشد 5 درصدی قیمت طالی سیاه

پ��س از چندی��ن روز معامالتی س��خت که س��قوط قیمت نفت به 
پایین ترین میزان خود طی سه ماه اخیر را در پی داشت، روز گذشته 
رشدی باالتر از 5 درصد برای قیمت نفت در بازارهای جهانی به ثبت 
رسید. قیمت طالی سیاه پس از آنکه رگوالتور داروی آمریکا، واکسن 
کرون��ای فایزر را کامال تایید کرد و امیدواری ها به تقاضای باالتر برای 
س��وخت پس از بهبود نرخ واکسیناس��یون را برانگیخت، در معامالت 
دیروز افزایش یافت. بر این اساس، بهای معامالت نفت برنت 21 سنت 
معادل 0.3 درصد افزایش یافت و به 68 دالر و 96 سنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 14 سنت 
معادل 0.2 درصد، به 65 دالر و 78 س��نت در هر بشکه رسید. هر دو 
ش��اخص روز دوشنبه در پی افت ارزش دالر آمریکا، بیش از 5 درصد 
صعود کرده بودند. سازمان غذا و داروی آمریکا که دسامبر گذشته اجازه 
اس��تفاده اضطراری از واکس��ن دو مرحله ای فایزر-بیو ان تك را صادر 
کرده بود، اکنون به طور کامل اس��تفاده از این واکس��ن برای افراد 16 
س��ال به باال را تایید کرده است. مقامات بهداشتی امیدوارند این اقدام 
آمریکایی های واکسن نزده را به ایمن بودن تاثیر واکسن ترغیب کند. 
عامل دیگری که از قیمتها پش��تیبانی کرد، پیش بینی کاهش ذخایر 
نفت و فرآورده های نفتی آمریکا در هفته گذشته بود. همچنین تولید 
پاالیشگاه های نفت هندی در ژوئیه بهبود یافت و به باالترین میزان در 
سه ماه گذشته رسید که به دلیل بهبود تقاضا برای سوخت بود و این 

موضوع از قیمت ها پشتیبانی کرد.
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فرص��ت امروز: در یك دهه ای که گذش��ت، رش��د اقتصادی در مجموع 
نزدیك به صفر درصد برآورد ش��ده اس��ت. معنای این گزاره، خلق نشدن 
ثروت، اش��تغال و درآمد جدید در 10 س��ال گذش��ته است. محصول این 
ش��رایط، افزایش فقر درآمدی بیش��تر خانوار هاس��ت که نهایتا به افزایش 
شکاف درآمدی می انجامد و افزایش پی در پی ضریب جینی )البته به جز 
بعضی سال ها( خود صحه روش��نی بر این ادعاست. سال گذشته، شورای  
عالی کار براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، سبد هزینه خانوار هر خانواده 
کارگری را 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین کرد. از سوی دیگر امسال 
و بعد از چانه زنی های بس��یار حداقل دس��تمزد به 4 میلیون تومان در ماه 
رسیده است و این اعداد راوی این حقیقتند که هنوز شاهد شکاف حداقل 
38 درصدی درآمدی در دهك های کم  درآمد جامعه هس��تیم؛ شکافی که 
از انباشت تورم های پی  در پی به وجود آمده و به نظر می رسد دیگر ترمیم 
آن ساده نیست.  مقایسه دستمزد کارگران در سال 1392 و 1399 به همراه 
قیمت کاالها در این دو سال نشان می دهد علی رغم رشد 4.5 برابری مزد 
کارگران طی این هفت س��ال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کم شد و فاصله 
مزد با س��بد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 1392 به 3.2 میلیون 
در سال 1399 رسید، اما آیا افزایش دستوری دستمزد می تواند فاصله بین 

مزد با سبد معیشت خانوار را کمتر کند؟
شکاف 38 درصدی درآمد ها و هزینه ها

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد نیمی از جمعیت غیرفعال کشور 
را افراد با درآمد پایین )چهار دهك اول( تش��کیل می دهند که فقر بیش 
از پی��ش آنه��ا را تهدید می کند. دهك هایی که عمده ش��اغالن در آنها از 
حداقل های معیش��تی برخوردار نیستند و شکاف 38 درصدی درآمدها و 
هزینه ها در س��ال جاری خود ش��اهد مثال این ادعاست. آمارها همچنین 
نش��ان می دهد که 40 درصد ش��اغالن کش��ور )10 ت��ا 11 میلیون نفر( 
حقوق بگیر بخش خصوصی یا کارگران بوده و حدود 3.5 میلیون نفر نیز در 

بخش عمومی و دولتی حاضر هستند.
با وجود اهمیت بخش خصوصی در خلق اشتغال، اوضاع از حیث دستمزد 
متفاوت است. خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر بخش خصوصی )بخش 
کارگری(، عمدتا در دهك های پایین و میانی جامعه متمرکز هس��تند؛ به 
گونه  ای که بیش از 34 درصد چهار دهك فقیر و بیش از 32 درصد س��ه 
دهك متوس��ط، از فعاالن بخش کارگری هستند. در سمت مقابل، هرچه 
به س��مت دهك  های     باالی درآمدی حرکت می   کنیم، سهم حقوق بگیران 
بخش دولتی بیش��تر می   ش��ود. کمتر از 2 درصد کارکنان دولت در چهار 
دهك فقیر جامعه حضور دارند؛ در مقابل نزدیك 20 درصد خانوار با حقوق 
دولتی، در س��ه دهك ثروتمندان جامعه حضور دارند. در دهك ثروتمند، 
21.5 درصد خانوار ش��هری، کارکنان دولتی هستند؛ در مقابل این سهم 

برای فعالین کارگری بخش خصوصی کمتر از 17 درصد است.

اما نابرابری در دس��تمزد صرفا به تفاوت های کارمندی و کارگری ختم 
نمی ش��ود. نیروی کار در بخش های مختلف اقتصاد دستمزد های متفاوتی 
دریاف��ت می کنند و به نظر می رس��د دغدغه ای برای همسان س��ازی این 
حقوق ها وجود ندارد. بررس��ی  آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
پایین  ترین س��طح دس��تمزد در بخش خصوصی متعلق به فعالیت بخش 
کشاورزی و باالترین دستمزد متعلق به حوزه صنعت و معدن است. بدین 
ترتیب، عالوه بر ش��کاف میان بخش عمومی–خصوص��ی، در درون خود 
بخش خصوصی نیز نوعی ناهمگنی دس��تمزدی به صورت مشهود وجود 
دارد. مثال در بخش کش��اورزی، سطح پایین دس��تمزدها معلول ساختار 
اشتغال بخش کشاورزی و حجم انبوه کارگران ساده و فاقد مهارت و بسط 
و توسعه اقتصاد غیررسمی در این بخش است که کارگران را از حداقل های 
حمایتی محروم کرده است. دستمزد بخش کشاورزی به طور متوسط در 
سال 97، 585 هزار تومان بوده که این میزان حدود نصف حداقل دستمزد 

مصوب در این سال است.
در این بین، افزایش دس��توری دستمزد، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان 
تعیین حداقل دس��تمزد در اقتصاد، تأکید بسیاری بر این بخش ماجرا دارند. 
اساس��ا در اقتصاد ایران یکی از دالیل اصلی افزایش حداقل دستمزد، همین 
ایده کمك به فقرا و کاهش نابرابری درآمد ناش��ی از نیروی کار است. تحقق 
عدالت اجتماعی از رهگذر افزایش حداقل دستمزد مدنظر سیاستگذاران است. 
طبق مقاله ای که در فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 23 منتشر شده 
است، متغیر حداقل دستمزد توانسته به طور معناداری باعث کاهش نابرابری 
درآمد شود. داده های این مقاله نشان می دهد که تأثیرگذاری حداقل دستمزد 
بر ضریب جینی بین 0.017 و  0.018 بوده است. به عبارت دیگر، متغیر حداقل 
دستمزد در اقتصاد ایران از متغیرهای کلیدی و اصلی تأثیرگذار بر توزیع درآمد 
بوده است. ازاین رو، سیاست افزایش حداقل دستمزدها می تواند موجب کاهش 
معنادار نابرابری درآمد در کش��ور شود. شاخص سنجش نابرابری را شاخص 
جینی یا ضریب جینی می نامند. این شاخص، شاخصی اقتصادی برای محاسبه 
توزیع ثروت میان مردم اس��ت. باال  بودن این ضریب در یك کش��ور معموال 
به عنوان شاخصی از باال بودن اختالف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور 

در نظر گرفته می شود.
شکاف دستمزد و معیشت در بین دولت ها

حداقل دستمزد در سال 1358 حدود 170 درصد رشد داشت و موجب 
شد تا شکاف بین دستمزد و معیشت کاهش یابد، اما پس از آن در بسیاری 
از س��ال ها نرخ واقعی رشد دستمزد منفی بوده است، یعنی نرخ دستمزد 
کمتر از نرخ تورم رش��د کرده و قدرت خرید دس��تمزد مدام کاهش یافته 
اس��ت. گاهی دولت ها به دلیل شدت یافتن بین شکاف دستمزد و معیشت 
ناگزیر به ایجاد جهش در دستمزد پایه شده اند، اما بنا به استناد آمارهای 
مرک��ز آمار ای��ران و بانك مرکزی در بلندمدت همواره این ش��کاف وجود 

داشته است. براساس آخرین گزارش ها، بیش از 50 درصد خانوارهای فقیر 
دارای سرپرست شاغل هستند، اما دولت های مختلف در این سال ها چقدر 
به شکاف بین درآمد و هزینه ها اضافه کرده اند که جبران این فاصله روز به 

روز سخت تر می شود؟
به گزارش مؤسس��ه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، رشد دستمزد حقیقی 
)دستمزدی که پس از کسر نرخ تورم محاسبه می شود( در دولت دوم محمود 
احمدی نژاد منفی 17درصد بوده اس��ت. در سال های پساجنگ اما یعنی در 
دولت شش��م )دولت دوم هاشمی رفسنجانی( رشد حداقل دستمزد حقیقی 
منفی7.4 درصد بوده است. با تکیه بر آمار موجود می توان گفت که بیشترین 
رش��د دس��تمزد حقیقی در دولت پنجم )دولت اول هاش��می رفسنجانی( و 
کمتری��ن آن در دولت دهم )دول��ت دوم احمدی نژاد( رخ داده و این در حالی 
است که دولت سیدمحمد خاتمی بهترین دوره را برای رشد دستمزد حقیقی 
رقم زد و در دولت های هفتم و هشتم شاهد رشد مثبت دستمزد حقیقی بودیم.
اگ��ر بخواهیم نگاهی جزئی به میزان رش��د دوره ای حداقل دس��تمزد 
حقیقی داش��ته باش��یم، باید گفت که در دولت پنجم و ششم )دولت های 
هاشمی رفسنجانی( رشد دوره ای حداقل دستمزد حقیقی به ترتیب 65.2 
و منفی 7.4 بوده اس��ت. این رش��د در دولت اول خاتمی 11.8و در دولت 
دوم به 21.7 رس��ید. دولت اول احمدی نژاد نیز با رش��د 2.5درصدی کار 
خود را آغاز کرد، اما این عدد در دولت دوم احمدی نژاد به منفی 17درصد 
رسید. دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی نیز رشد 18.2درصدی را به 
نام خود ثبت کرده است. اما درباره دستمزد اسمی ارقام متفاوت هستند. 
دولت اصالحات توانست هشت سال متوالی رشد 22 و 23درصدی را برای 
حداقل دس��تمزد اسمی )آنچه روی کاغذ به نیروی کار پرداخت می شود( 
ثب��ت کند. این رقم در دولت اول احمدی نژاد ب��ه 19.8درصد و در دولت 
دوم به 15.5درصد رس��ید. حسن روحانی نیز در دولت اول، موجب رشد 

20.2درصدی حداقل دستمزد شد.
بررس��ی آمار دهه های مختلف نشان می دهد که شکاف بین هزینه ها و 
دستمزد که نرخ دستمزد حقیقی آن  را بیشتر در ارقام خود نشان می دهد، 
همواره رو به افزایش بوده و تنها در بعضی دوره ها روند دیگری طی کرده 
است. در مجموع اما مقایسه حداقل دستمزد با نرخ برابری دالر نیز نشان 
می دهد، در حالی که طی س��ال 1389 حداقل دستمزد 303هزار تومانی 
معادل 292دالر بود، اما با احتس��اب میانگین قیمت دالر در سال 1399 
یعنی 22هزار و 977 تومان باید گفت که حداقل دس��تمزد س��ال 1399 
معادل 79دالر اس��ت. با وج��ود آنکه حداقل دس��تمزد افزایش یافته، اما 
به دلی��ل روند صعودی نرخ دالر، قدرت خرید مردم کاهش یافته اس��ت و 
مادام که ش��اخص های کالن اقتصادی اصالح نش��وند و سازوکار درستی 
برای تعیین دس��تمزد در نظر گرفته نش��ود، در همچنان بر همین پاشنه 

می چرخد.

آیا افزایش دستوری دستمزد از شکاف میان درآمد ها و هزینه ها می کاهد؟

از اقتصاد نابرابری تا نابرابری اقتصادی

با برگزاری اولین جلسه س��تاد تدوین بودجه، فرآیند بودجه ریزی سال 
آینده آغاز شد. به گزارش ایسنا، روز سه شنبه دوم شهریورماه اولین جلسه 
س��تاد تدوین بودجه 1401 در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است؛ 
بودجه ای که دولت س��یزدهم باید آن را به عنوان اولین الیحه پیشنهادی 
خ��ود در نیمه آذرماه به مجلس یازدهم تحوی��ل دهد. اگرچه جزییاتی از 
این جلس��ه منتشر نشده اس��ت، ولی با توجه به شرایط موجود در بودجه 
س��ال 1400 و ابعاد مختلف درآمدی و هزینه ای و کسری که با آن دست 
و پنجه نرم می کند، تدوین بودجه س��ال بع��د می تواند برای دولت جدید 

بسیار پرچالش باشد.
برای بودجه امس��ال که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به کسری آن 
اذعان داش��ته و برخی نمایندگان این کس��ری را بین 250 تا 300 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی کرده اند، با دس��تور رئیس جمهور قرار بر بررسی 
و اصالح و حتی ارائه متمم ش��ده است که البته هنوز اعالمی درباره اقدام 
در این رابطه از س��وی سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است. به هر 
صورت عملکرد بودجه امس��ال و نحوه مدیریت دولت در منابع و مصارف 

و ایج��اد راه های درآمدزایی قابل اطمینان و از س��ویی مدیریت هزینه در 
سال بعد در الیحه ای که در دستور کار قرار دارد حائز اهمیت خواهد بود، 
این در حالی است که در بودجه سال جاری، رشد شدید هزینه ها به ویژه 
چند برابر شدن هزینه های جاری و از سوی دیگر، افزایش منابع دولت در 
صورتی که تضمینی برای تحقق بخش هایی از آن نبوده، اکنون دولت را با 

مشکل در تامین منابع مواجه کرده است.
آنطور که اخیرا مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت 
سیزدهم اعالم کرده است، عملکرد درآمدی در سال جاری فقط 225 هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت، در صورتی که در همین مدت مصارف به 280 
هزار میلیارد تومان است، از منابع مورد استفاده نیز حدود 55 هزار میلیارد 
تومان تنخواهی بوده که دولت از بانك مرکزی گرفته اس��ت؛ اقداماتی که 

عاملی برای افزایش پایه پولی و تشدیدکننده تورم است.
بودجه امسال که خود با اعداد و ارقام قابل مالحظه و رشدیافته ای نسبت 
به س��ال گذشته از سوی دولت راهی مجلس شده بود با افزایش بیشتری 
مواجه شد؛ به گونه ای که سقف کلی بودجه از 2435 هزار میلیارد تومان 

الیحه به بیش از 2880 میلیارد تومان رسید. از بودجه کل، منابع عمومی 
که در سال گذشته کمتر از 600 هزار میلیارد تومان بود در الیحه امسال 
ب��ه841 هزار میلی��ارد افزایش یافت که همراه ب��ا 88 هزار میلیارد تومان 
درآمد اختصاصی بودجه عمومی را به 929 هزار میلیارد تومان می رساند، 
با این وجود در مصوبه نهایی، بودجه رشد بیشتری کرد و منابع و مصارف 
عمومی در 1227 هزار میلیارد تومان تراز ش��د و بودجه عمومی از 1370 

هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
اکنون با توجه به این شرایطی که بودجه سال 1400 دارد اینکه دولت در 
سال بعد در بودجه چه برنامه ای برای پیش بینی منابع نفتی که در بودجه 
امس��ال چهار برابر شده و بس��یار بحث برانگیز بود، دارد یا در مورد تامین 
ارز کاالهای اساس��ی و مدیریت ارز 4200 تومانی چه تصمیمی می گیرد، 
مصارف را چگونه صرفه جویی خواهد کرد، فرارها و معافیت های مالیاتی را 
چطور اصالح می کند یا اهداف تورمی، اشتغال و مدیریت یارانه های پنهان 
و آشکار را بر چه اساسی انجام خواهد داد؛ بخشی از اما و اگرهای اساسی 

تدوین اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود.

اما و اگرهای اولین بودجه دولت سیزدهم

بودجه 1401 استارت خورد

بانکنامه

پیشروی سکه در کانال 12 میلیونی
دالر تغییر کانال داد

قیمت دالر در صرافی های بانکی با رش��دی محدود تغییر کانال داد و س��د 
مقاومت��ی 27 هزار تومان را شکس��ت. در حالی که قیم��ت دالر در بازار آزاد 
تهران روز سه شنبه با رشدی اندک به 27 هزار و 750 تومان رسید، نرخ دالر 
در صرافی ه��ای بانکی نیز از قیمت 27هزار تومان فراتر رفت. بر این اس��اس، 
قیمت دالر در صرافی های بانکی با 151 تومان افزایش در مقایسه با روز قبل 
به 27هزار و 13 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با 152 تومان افزایش به 
31 هزار و 832 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 479 تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز 31 هزار و 202 تومان بود.
همچنین قیمت سکه به دنبال رشد قیمت دالر و انس جهانی طال افزایش 
یافت. به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران با افزایش 200 هزار تومانی نسبت به روز قبل به رقم 12 میلیون و 250 
هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 650 هزار 
تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه 
3 میلیون و 950 هزار تومان و س��که یك گرمی 2 میلیون و 400 هزار تومان 
قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یك میلیون و 178 
هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز 5 میلیون و 105 هزار تومان شد. هر 

انس جهانی طال نیز یك هزار و 802 دالر و 10 سنت قیمت خورد.

در 5 ماهه اول امسال
9.6 میلیارد دالر در سامانه نیما معامله شد 

بان��ك مرک��زی اعالم کرد که در پنج ماه ابتدایی س��ال ج��اری حدود 9.6 
میلیارد دالر در س��امانه نیما معامله ش��د. طبق اعالم بانك مرکزی، در مدت 
یادشده، براساس معامالت انجام شده در بازار ثانویه، میانگین موزون نرخ دالری 
معامالت، 217.712 ریال بوده اس��ت. لذا این امر حاکی از آن اس��ت که نرخ 
ارز موثر در واردات کش��ور نرخ مذکور بوده اس��ت. گفتنی است نظام یکپارچه  
معامالت ارزی )س��امانه نیما( با هدف تس��هیل تامین ارز راه اندازی ش��ده و با 
اس��تفاده از آن، خریداران )واردکنندگان( و فروش��ندگان )صادرکنندگان( ارز 
متناس��ب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیك 
اقدام می کنند. قابل تأکید است، سامانه نیما محل تأمین ارز کاالهای وارداتی به 
کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معامالت 

انجام شده در آن در فرآیند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.

شرایط صدور دسته چك صیادی جدید به 
اشخاص حقوقی آسان شد

با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چك های صیادی از 10 مرداد امسال، شرایط 
اعطای دسته چك جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد. طبق اعالم بانك مرکزی، 
براس��اس تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چك های صیادی 
اش��خاص حقوقی، از 10 مرداد امس��ال اگر 80 درصد چك های صادرش��ده توس��ط 
اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چك 
جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود. تا پیش از این، براساس دستورالعمل اجرایی 
اصالحی قانون چك، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می توانستند نسبت 
به دریافت دس��ته چك صیادی جدید اقدام کنند ک��ه 80 درصد از تعداد چك های 
صادره قبلی آنها، توس��ط گیرندگان چك، تعیین تکلیف ش��ده باشد.  از آنجا که این 
قاعده برای اش��خاص حقوقی با توجه به میزان باالی چك های در گردش، مشکالتی 
را ایجاد کرده بود، بانك مرکزی که تعامالت بازار را با هدف رفع مش��کالت احتمالی 
دائما رصد می کند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است که براساس آن، از 10 
مردادماه سال جاری اگر 80 درصد چك های صیادی اشخاص حقوقی صرفا در سامانه 
صیاد توس��ط صادرکننده چك ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چك 
جدید برای آنها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده یا وصول آنها برای 
دریافت دسته چك جدید نیست. الزم به ذکر است، این تغییر صرفا در مورد اشخاص 
حقوقی انجام می شود و در مورد اشخاص حقیقی همچنان قاعده پیشین جاری است.

طبق اعالم شاپرک در تیرماه امسال
3.3 میلیارد تراکنش بانکی انجام شد

طبق اعالم شرکت شاپرک، در تیرماه سال جاری بیش از 3 میلیارد و 376 
میلیون تراکنش انجام شده که حدود 90 درصد از کل این تراکنش ها از طریق 
کارتخوان های فروش��گاهی بوده اس��ت.  به گزارش ایِبنا، بررس��ی جدیدترین 
گزارش ش��اپرک نشان می دهد که در تیرماه امسال بیش از 3 میلیارد و 376 
میلی��ون و 275 هزار تراکنش به ارزش 5.605.749.014  میلیون ریال انجام 
شده که رش��د اسمی ماهانه تیرماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن، 7.82 درصد و رشد حقیقی آن نیز منفی 24.95 درصد بوده است. در عین 
حال،   رش��د اس��می ماهانه تیرماه نسبت به خرداد، 1.42 درصد کاهش نشان 
می دهد. بر پایه این گزارش، سهم ابزار پذیرش اینترنتی از تعداد کل تراکنش ها 
6.15 درصد، س��هم ابزار پذیرش موبایلی 3.47 درصد و س��هم کارتخوان های 
فروش��گاهی نیز 90.38 درصد بوده اس��ت. همچنی��ن 98.45 درصد از مبلغ 
تراکنش های شاپرکی انجام شده مربوط به خرید کاال و خدمات و 1.55 درصد 

نیز در تیرماه مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بوده است.

احتمال 225 هزار دالری شدن بیت کوین
اگر تاریخ تکرار ش��ود، احتماال در اوایل س��ال 2022 شاهد عبور قیمت بیت کوین از 
س��طح 220 هزار دالر خواهیم بود.  به گ��زارش کوین تلگراف، تحلیل تکنیکال چارت 
بیت کوین نش��ان می دهد ش��اخص مك دی از محدوده قرمز وارد محدوده س��بز شده 
و بیت کوی��ن ای��ن قابلیت را دارد تا با افزایش��ی 5.5 برابری مواجه ش��ود. در ماه جاری 
ش��اخص هایی که پیش بینی صعود بیت کوین را کنند، کم نبوده اند و وضعیت بنیادین 
ش��بکه هم وضعیت امیدوارکنن��ده ای دارد. آخرین باری که ش��اخص مك دی چنین 
وضعیتی پیدا کرد، اکتبر 2020 بود که ارزش بیت کوین از قیمت 11 هزار و 500 دالری 
حدودا 5.5 برابر شد. اگر تاریخ تکرار شود، احتماال در اوایل سال 2022 شاهد عبور قیمت 
بیت کوین از سطح 220 هزار دالر خواهیم بود.   این پیش بینی احتماال خوش بینانه ترین 
پیش بینی از قیمت بیت کوین تاکنون است، اما تنها پیش بینی حاکی از یك صعود تند 
این رمزارز در ماه های آتی نیس��ت: پیش��تر نیز بنیانگذار مدل پل��ن بی اعالم کرده بود 
براس��اس مدل سنجی ها، قیمت بیت کوین در ماه دسامبر از 135 هزار دالر عبور خواهد 
کرد. بیت کوین پس از ریزش س��ریع ماه قبل که در جریان آن قیمتش از 62 هزار دالر 
نصف شد، مجددا در مدار صعودی قرار گرفته و ارزش آن در ماه اخیر حدود 20 درصد 
افزایش پیدا کرده است. اگرچه بیت کوین در حال حاضر در حال جدال بر سر فتح کانال 
50 هزار دالری قرار دارد، اما ش��اخص ها به ویژه ش��اخص های میانگین متحرک حاوی 

خبرهای خوشی برای بیت کوین در روزهای آینده هستند.
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ویروس کرونا بار دیگر رکورد شکست
گزارش یك قتل عام کرونایی

ب��ه دنبال پیش��تازی کرونای دلتا در کش��ور، متاس��فانه ش��مار 
جانباخت��گان روزانه کرونا مج��ددا افزایش یافت و در 24 س��اعت 
گذش��ته، 709 تن جان خود را از دس��ت دادند. طبق اعالم وزارت 
بهداشت، تاکنون 17 میلیون و 233 هزار و 661 نفر ُدز اول واکسن 
کرون��ا و 6 میلی��ون و 476 ه��زار و 773 نفر نی��ز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکس��ن های تزریق شده در کشور به 23 میلیون 
و 710 هزار و 434 ُدز رسید. در شبانه روز گذشته نیز بیش از 572 

هزار ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
همچنی��ن در ش��بانه روز گذش��ته و براس��اس معیارهای قطعی 
تش��خیصی، 40 ه��زار و 623 بیمار جدید مبتال ب��ه کووید-19 در 
سراس��ر کش��ور شناسایی ش��د که 5هزار و 487 نفر از آنها بستری 
ش��دند. بدین ترتی��ب، مجموع بیم��اران کرونایی در کش��ور به 4 
میلیون و 756 هزار و 394 نفر رسید. متاسفانه در طول 24 ساعت 
گذش��ته، 709 بیم��ار کرونای��ی نیز جان خود را از دس��ت دادند و 
مجم��وع جانباختگان این بیماری به 103 هزار و 357 نفر رس��ید. 
خوش��بختانه تاکنون 3میلیون و 993 ه��زار و 211 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارس��تان ها ترخیص ش��ده اند. در حال حاضر 
359 شهر کش��ور در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت نارنجی و 

30 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

نگاهی به وعده های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
 از خداحافظی با جاده های مرگ

تا جذب سرمایه
وزیر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی که روز دوش��نبه در جلسه 
بررسی صالحیتش در صحن علنی مجلس حاضر شد، وعده هایی 
برای حل مش��کالت ح��وزه حمل ونقل داد ک��ه از مهمترین آنها 
می ت��وان به خداحافظ��ی با جاده های مرگ و ناوگان فرس��وده و 
جذب س��رمایه های داخلی و خارجی بخش خصوصی برای انجام 
مگاپروژه های این بخش مانند احداث و توسعه آزادراه اشاره کرد.

به گزارش ایس��نا، رس��تم قاس��می که در می��ان کابینه دولت 
سیزدهم نام آشناترین وزیر به ش��مار می رود، وعده های بسیاری 
در حضور نمایندگان مجلس و حتی در فضای مجازی داد که به 
حل مشکالت و مسائل مهم حوزه حمل ونقل اختصاص داشت. او 
صبح دوش��نبه و پیش از سخنرانی در جلسه بررسی صالحیتش 
در صحن علنی مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: »در دومین 
گام امیدوارم به زودی خدمت را به س��طحی برسانیم که به جای 
نگرانی از ناوگان فرسوده و جاده های مرگ؛ مطالبه مردم عزیز از 
ما راه اندازی ناوگان حمل ونقل سبز باشد. یقین داریم که می شود 

و می توانیم.«
ام��ا برنامه ه��ا و وعده های قاس��می که پیش از ای��ن در دولت 
دهم س��ابقه وزارت نف��ت را نیز در کارنامه خ��ود دارد به همین 
پیام توئیتری ختم نش��د و او در جلس��ه علنی مجلس در حضور 
نمایندگان اینگونه درباره حل مشکالت حوزه حمل ونقل صحبت 
کرد: »در ش��روع بازس��ازی کش��ور بعد از جن��گ خیلی ها باور 
نداشتند که طرح های بزرگ توسط مجموعه داخلی ساخته شود، 
ام��ا با تکی��ه بر بیان حضرت ام��ام مبتنی بر تفکر م��ا می توانیم 
طرح های بزرگ در حوزه های مختلف اجرا شد. در حوزه حمل و 
نقل باید بگویم چهار معقوله اصلی حائز اهمیت اس��ت. بخشی از 
آزادراه ها در دوره ای که در قرارگاه خاتم االنبیا مسئولیت داشتم، 
ساخته شد. در بخش دریایی کشور در دوران قبل از انقالب حتی 
طرح های کوچك توس��ط خارجی ها س��اخته شده بود، اما بعد از 
جنگ همه بنادر کش��ور با اعتماد و اعتقاد به ما می توانیم توسط 
مجموعه قرارگاه خاتم االنبیا و ش��رکت های خصوصی ساخته شد 
از جمله بندر ش��هید رجایی و بنادر بزرگی در مناطق عس��لویه 

ساخته شده است.«
البته وزیر پیش��نهادی راه و شهرسازی در ادامه صحبت هایش 
گریزی به شرایط نامطلوب راه های روستایی، شهری و آزادراه های 
کش��ور هم زد و گفت: »در همه کشورها حمل و نقل ریلی ایمن 
و ارزان محس��وب می شود، اما متاس��فانه امروز به لحاظ بستر و 
ناوگان با ضعف مواجه ایم و حداقل 10 درصد حمل مس��افر و بار 
توسط شبکه ریلی انجام می شود که شایسته کشور نیست. ما در 
کشور بعضی از فرصت ها را از دست دادیم اما فرصت های زیادی 
داریم که اگر تحولی ایجاد نکنیم آن را نیز از دست خواهیم داد.«
قاس��می درباره نی��از پروژه های ب��زرگ در ح��وزه حمل ونقل 
به اعتبار و س��رمایه نی��ز اینگونه توضیح داد که »برای توس��عه 
زیرس��اخت های حمل و نقل نیازمند تالش جهادی و ش��جاعانه 
هس��تیم، اما با بودجه عمومی کش��ور حتی نمی توان یك آزادراه 
هم بسازیم و باید نگاه مان را در این حوزه تغییر دهیم و به سمت 
جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی چه از داخل کش��ور و چه از 
کش��ورهای خارجی حرکت کنیم. از س��وی دیگ��ر از روش هایی 
مانند فاینانس، بی او تی و روش های تهاتر برای اجرای پروژه های 
بزرگ کش��ور اس��تفاده کنیم. در برنامه پیشنهادی خود چندین 
راه حل برای حل مش��کل حمل و نقل کش��ور از طریق مگاپروژه 
توضیح دادم که اجرای ای��ن روش ها نیازمند همکاری و همدلی 
بین دولت و مجلس است. بنده با دیپلماسی اقتصادی آشنا هستم 
و با بسیاری از سران کشورهای بزرگ دنیا در ارتباط هستم.« او 
نهایتا به اعالم آمادگی بس��یاری از کش��ورها برای سرمایه گذاری 
در این حوزه اشاره کرد و گفت: »بنده قول می دهم تمام توانم را 
در این حوزه به کار گیرم تا بتوانیم مش��کالت حوزه حمل و نقل 

کشور حل کنیم.« 
حاال باید دید وزیر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی می تواند رأی 
اعتم��اد نمایندگان مجلس را بگیرد و آیا قاس��می برای عمل به 
وعده های��ش در حوزه حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی 
ک��ه اتفاق��ا ج��زو مهمترین دغدغه ه��ای مردم و فع��االن بخش 
خصوصی در این حوزه اس��ت، برنامه های کارآمدی دارد؟ قاسمی 
همچنی��ن برنامه خود برای بخش مس��کن را در 14 محور ارائه 
کرده که در آن بر حل مش��کل ناکافی بودن زمین های در اختیار 
وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، حل چالش مهاجرت 
روس��تاییان به دلیل خشکس��الی و بانك پذیر نبودن خانوارهای 

کم درآمد تاکید شده است.

خبرخوان

فرصت امروز: روند صعودی بازار س��رمایه همچنان ادامه دارد و شاخص 
بورس تهران در دومین روز ش��هریورماه با جهش 27 هزار واحدی از نیمه 
کانال 1.5 میلیون واحدی فراتر رفت. شاخص کل بورس در معامالت روز 
سه ش��نبه بازار سرمایه توانست با 1.82 درصد رشد نسبت به روز قبل 27 
ه��زار و 553 واحد افزایش یابد و در ارتفاع یك میلیون و 543 هزار واحد 
بایستد. در معامالت چهارمین روز هفته بیش از 11 میلیارد و 259 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 92 ه��زار و 772 میلیارد ریال 
دادوستد شد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با 11 هزار و 81 واحد 
افزایش به 451 هزار و 219 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 6 هزار و 992 
واحد رش��د به 284 هزار و 721 واحد رسید. ش��اخص بازار اول 23 هزار 

و 881 واحد و شاخص بازار دوم 43 هزار و 936 واحد افزایش داشتند.
گروه ش��یمیایی با 104 ه��زار و 397 معامله ب��ه ارزش 8 هزار و 324 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 75 ه��زار و 795 معامله به ارزش 7 
هزار و 502 میلیارد ریال، گروه بانك ها با 57 هزار و 866 معامله به ارزش 
7 ه��زار و 311 میلیارد ریال، گ��روه خودرو با 102 هزار و 974 معامله به 
ارزش 7 ه��زار و 190 میلیارد ریال و گروه فرآورده های نفتی با 40 هزار و 
498 معامل��ه به ارزش 4ه��زار و 72 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها 
قرار گرفتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با افزایش 322 واحدی 

به کانال 22 هزار واحدی راه یافت.
سرعت رشد شاخص بورس شتاب گرفت

در جریان معامالت بورس تهران در روز سه شنبه نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یك هزار و 605 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با یك 
هزار و 102 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یك هزار و 95 واحد، 
بانك ملت )وبملت( با 989 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 
816 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 776 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 737 
واحد، پتروشیمی جم )جم( با 721 واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با 636 واحد، س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با 
618 واح��د، بانك تجارت )وتجارت( با 591 واحد و س��رمایه گذاری غدیر 

)وغدیر( با 573 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، پتروشیمی نوری )نوری( با 215 واحد، گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید )وامید( با 144 واحد، گروه س��رمایه گذاری ایرانیان 
)پت��رول( با 102 واحد، حمل و نقل پتروش��یمی )حپت��رو( با 83 واحد، 
ش��رکت سرمایه گذاری استان اصفهان )وسصفا( با 63 واحد و خوراک دام 

پارس )غدام( با 23 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.
همچنین سپید ماکیان )سپید(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(، گروه پتروشیمی س��رمایه گذاری ایرانیان )پترول(، گروه دارویی 
برکت )برکت(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، ایران خودرو )خودرو( و ملی 
صنایع مس ایران )فملی( ازجمله نمادهای پُرتراکنش بودند. همانطور که 
اش��اره ش��د، گروه ش��یمیایی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه 458 میلیون و 617 هزار برگه سهم 

به ارزش 8 هزار و 324 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 322 واحد 
افزایش داش��ت و بر روی کانال 22 ه��زار و 220 واحد ثابت ماند. در این 
بازار 3 میلیارد و 604 میلیون برگه سهم به ارزش 47 هزار و 148 میلیارد 
ریال دادوستد شد. در جریان معامالت فرابورس ایران، شرکت پتروشیمی 
زاگرس با 47 واحد، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با 22 واحد، شرکت 
پتروشیمی مارون با 19 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 15 واحد و 
بانك دی با 11 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. در 
س��مت مقابل، شرکت سنگ آهن گهرزمین با 1.92 واحد، بیمه سامان با 
1.72 واحد، شرکت آهن و فوالد ارفع با 0.53 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
مس��کن الوند با 0.17 واحد و ش��رکت کشت و صنعت شریف آباد با 0.11 

واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.
تحلیل برنامه های خاندوزی برای بورس

احس��ان خاندوزی، وزیر پیش��نهادی اقتص��اد در حالی در صحن علنی 
مجل��س از برنامه های خود دفاع کرد که بازار س��رمایه، جایگاه ویژه ای در 
س��خنان او داشت. در این زمینه، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه 
با تحلیل برنامه های پیش��نهادی خاندوزی در مورد بازار سرمایه به ایسنا، 
می گوید: وجود رئیس آگاه به بازار س��رمایه در شورای عالی بورس، کمك 
دبیر شورا که رئیس سازمان بورس است خواهد بود و هماهنگی بین دو بال 

بازار سرمایه و بازار پول در دولت فعلی بیش از پیش خواهد شد.
آقابزرگ��ی با بیان اینک��ه نکاتی از زوایای مختل��ف در ارتباط با ارزیابی 
برنامه هایی که وزیر پیش��نهادی اقتصاد ارائه کرده، قابل بررس��ی اس��ت، 
می افزای��د: اولی��ن و به نظر من مهمترین نکته، هماهنگ��ی بدنه دولت با 
س��ایر قوا اس��ت. بنابراین حتی با فرض اختالف در سطح تجربه، دانش و 
تحصیالت مزیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نسبت به مدیرانی که در 

دوره قبل بودند، هماهنگی و یکدستی بین سه قوا مزیت است.

به گفته وی، وزیر پیش��نهادی اقتصاد در نگارش برنامه شش��م توسعه، 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس بود و دیدگاه��ی منتقدانه به عملکرد 
اقتصادی دولت داش��ت و این موضوع در کنار تحصیالت مرتبط و تجربه 
آکادمیك قرار می گیرد. این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به برنامه های 
گزینه پیشنهادی اقتصاد ادامه می دهد: رئوس برنامه هایی که با محوریت 
تامین مالی بخش غیردولتی مطرح شده است، اهمیت ویژه ای دارد. ایشان 
برخالف برنامه استراتژیك سازمان بورس که تیتر اول آن تامین مالی دولت 
به منظور کاهش وابس��تگی به درآمدهای نفتی است، بخش غیردولتی را 
اضافه کرده اند. نگاه وزیر پیش��نهادی به قیمت گذاری دستوری، مقوله ای 
ناکارآمد و ضد تولید و صنعت بوده که این موضوع از نکات قابل توجه است. 
او با بیان اینکه وجود رئیس آگاه به بازار س��رمایه در شورای عالی بورس، 
کمك دبیر ش��ورا که رئیس س��ازمان بورس اس��ت، خواهد بود، می گوید: 
هماهنگی بین دو بال بازار سرمایه و بازار پول در دولت فعلی بیش از پیش 
خواهد ش��د دیدگاه خاندوزی همانند خواسته عمده  فعاالن بازار سرمایه 
است؛ انتظاراتی از جمله پرهیز از قیمت گذاری دستوری، اهمیت دادن به 
تامین مالی بخش خصوصی و غیردولتی، تمرکز بر بازار اولیه و... که پیش از 
این عمومیت نداشت. هر که از بورس صحبت می کرد، بالفاصله از شاخص 

بورس و بازدهی می گفت.
به اعتق��اد آقابزرگی، همچنین عدالت مالیاتی و وضع مالیات بر عایدی 
س��رمایه از رئوس برنامه های خاندوزی اس��ت. به نظر او، حدود 30 تا 40 
درص��د اقتصاد ایران مالیات نمی دهند و ش��فافیت مالیات موجبات ایجاد 

زیرساخت  برای بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم می کند.
یادآور می ش��ود، احس��ان خاندوزی از س��وی ابراهیم رئیسی به عنوان 
وزیر پیش��نهادی اقتصاد برای دولت سیزدهم معرفی شده است که هفت 
سیاس��ت افزایش نقش بازار س��رمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار 
بدهی، متنوع س��ازی ابزارها و محص��والت مالی در بازار س��رمایه، حذف 
تنظیم گری های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، 
کاهش هزینه انتش��ار اوراق با تس��هیل مقررات مربوط��ه، لغو انحصارات 
و تس��هیل مجوزده��ی در ارائ��ه خدمات مرتبط ب��ا بازار س��رمایه مانند 
س��بدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصالح نظام حکمرانی شرکتی به 
منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق 
برای س��رمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار س��رمایه را به عنوان اهم 

برنامه های خود برای این بازار ارائه کرده است.

شاخص بورس تهران با جهش 27 هزار واحدی از نیمه کانال 1.5 میلیونی فراتر رفت

صعود دسته جمعی شاخص های بورسی

ش��اخص بورس تهران پس از نوس��انات شدیدی که در یك سال گذشته 
تجربه کرد، از حدود دو ماه اخیر رنگ آرامش به خود گرفت که در ادامه این 
روند، معامالت بازار سهام در مردادماه و تحت تاثیر کاهش ترس سهامداران 
و نیز افزایش قیمت ارز به رونقی همچون نخس��تین روزهای معامالتی بازار 
در سال 99 دست یافت. به گزارش ایرنا، بازار سهام از خردادماه و با مشخص 
ش��دن کاندیداهای ریاس��ت جمهوری روندی معق��ول را در پیش گرفت و 
توانست با پایان دادن به روند هیجانی معامالت خود، روزهایی پررونق را در 
مسیر سرمایه گذاران قرار دهد. در ادامه بازگشت تعادل به معامالت بورس، 
بازار س��هام در تیرماه روزهایی بهتر از روند معامالت در ماه خرداد را تجربه 
ک��رد، اما همچن��ان با توجه به ارزش ناچیز ارزش معام��الت این بازار، اکثر 
کارشناسان معتقد به وجود ترس سهامداران برای ورود سرمایه های خود به 
این بازار بودند. کارشناسان بارها این موضوع را مطرح کردند که سهامداران 
در انتظار مش��خص ش��دن کابینه دولت سیزدهم هس��تند و تا زمان اعالم 
تصمیم سیدابراهیم رئیسی در این زمینه نمی توان چندان در انتظار رشدی 
قاب��ل توجه در این بازار ب��ود؛ زیرا به طور حتم هر ی��ك از آنها نقش قابل 
توجهی را تعیین مس��یر بازار خواهند داشت. با وجود چنین اظهارنظرهایی 
توس��ط فعاالن حاضر در بازار درباره وجود ابهام برای انتخاب تیم اقتصادی 
کابینه جدید، اما بازار از نخستین روزهای مردادماه با شتابی بیشتر از خرداد 
و تیرماه به رش��د خود ادام��ه داد و به مرور با اعتماد دوباره س��هامداران و 
افزایش ورود نقدینگی به این بازار زمینه ورود شاخص بورس به 1.5 میلیون 

واحد در روزهای پایانی این ماه فراهم شد.
سپس از اواس��ط مردادماه و با گمانه زنی های انجام شده درباره وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانك مرکزی، خوش بینی ها نسبت به این بازار 
افزایش یافت و اکثر کارشناسان روزهایی خوش و پررونق را برای آینده این 
بازار ترس��یم کردند که در ادامه ای��ن گمانه زنی ها، رئیس جمهوری در چند 
روز گذشته فهرست پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم را در اختیار مجلس 
قرار داد و در نهایت با تایید پیش بینی ها نسبت به وزیر اقتصادی تا حدودی 

سهامداران و فعاالن حاضر در این بازار را آسوده خاطر کرد.
بازار سهام با شتاب در روند صعودی، استقبال و خوش بینی خود را نسبت 
به انتخاب »س��ید احس��ان خاندوزی« به عنوان گزینه پیش��نهادی رئیس 
جمهوری برای س��کانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان داد و اکنون 
اکثر فعاالن حاضر در بازار از وجود آینده ای روش��ن در این بازار در صورت 

کسب رأی اعتماد خاندوزی از مجلس سخن می گویند.
در این زمینه یك کارش��ناس بازار س��رمایه به نظر مثبت خود نسبت به 
معامالت ب��ورس در مردادماه و عوامل تاثیرگذار در  ش��تاب روند صعودی 
شاخص بورس اشاره کرد و گفت: بازار سهام در ماه گذشته بعد از یك دوران 
طوالنی که روندی به ش��دت منفی را تجربه کرد به رش��دی نسبتا معقول 
دس��ت یافت و رون��دی متعادل را در معامالت تی��ر و مردادماه تجربه کرد. 
علیرضا کدیور با اش��اره به عوامل تاثیرگذار در ایجاد روند صعودی معامالت 
ب��ورس در مردادماه افزود: نرخ ارز ب��ه عنوان اصلی ترین عامل تاثیرگذار در 

رشد بازار سهام محسوب می شود و در این مدت نرخ دالر از محدوده کانال 
24 هزار تومان به حدود 28 هزار تومان رسید. ممکن است گاهی گفته شود 
که رشد انجام شده در نرخ ارز چندان قابل توجه نبوده است، اما تداوم روند 
صعودی قیمت دالر و عدم کاهش افت نرخ ارز سبب ایجاد اطمینان در بین 
س��رمایه گذاران برای عدم کاهش قیمت دالر و ادامه افزایش قیمت آن شد. 
در کنار این موضوع قیمت دارایی هایی مانند س��هام، خودرو، س��که و ... با 
افزایش همراه شد که تنها علت اصلی این اتفاق، افزایش قیمت دالر بود. این 
کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در تغییر روند بازار ارز تاکید 
کرد و ادامه داد: بحث ناآرامی ها و تش��نج ها در افغانستان از عوامل افزایش 
ن��رخ دالر ب��ود، هرات یکی از کانال های تزریق ارز ب��ه داخل بود که اکنون 
این کانال دچار اختالل ش��ده است. وی سپس با پیش بینی روند معامالت 
بورس در ش��هریورماه، افزود: به نظر می رسد اصلی ترین عامل تعیین کننده 

معامالت بورس در شهریورماه نرخ ارز باشد، این موضوع که نرخ ارز به کدام 
سمت خواهد رفت از جمله مسئله مهمی تلقی می شود که روند این بازار را 

تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
به گفته کدیور، روند نرخ ارز در شهریورماه می تواند در مسیر تداوم رشد 
فعلی، تثبیت یا افت آن باش��د که بازار س��هام هم براساس آن پیش خواهد 
رفت. اگر برآیند نرخ ارز در بازار تثبیت و حتی رشد اندک باشد، بازار سهام 
ادامه دهنده مس��یر صعودی خود خواهد بود. در صورت کاهش قیمت دالر 
ش��رکت های صادرات محور، نفتی، پتروشیمی معدنی و فلزی با افت قیمت 
در س��هام مواجه می شوند و به دلیل وزن سنگین این شرکت ها بر شاخص، 
برآیند آن منفی خواهد ش��د، اما اگر دیدگاه ها نس��بت به مذاکرات برجام و 
سرانجام مثبت آن باشد، سهام شرکت های ریالی مانند بانك، خودرویی ها و 

بیمه ای ها جزو نمادهایی خواهند بود که ممکن است با رشد همراه شوند.

یك تحلیلگر بازار سرمایه پیش بینی کرد

سمت و سوی معامالت بورس در شهریورماه
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بازار خودرو در تالطم
قیمت خودرو در شرایطی در روزهای اخیر افزایش یافته که بازارها به 
دلیل تعطیالت کرونایی غیرفعال بوده و عمال امکان کشف قیمت واقعی 
در بازار امکان پذیر نبوده است. کارشناسان و فعاالن بازار افزایش قیمت 
دالر، عدم عرضه خودرو جدید توسط خودروسازان به بازار و انتظار بازار 
برای تعیین وزیر جدید صمت را از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت 

خودرو عنوان می کنند.
به گزارش خبرنگار ایراس��ین، خودروهای سواری در دنیای امروز به 
بخش جدانش��دنی از اقتصاد خانوار تبدیل ش��ده  است. مزایای وجود 
اتومبیل باعث ش��ده تا هر خانوار حداقل به دنبال خرید یك خودروی 
سواری باش��د، اما افزایش قیمت خودرو می تواند تمایل خانوارها برای 
خرید اتومبیل را کاهش داده و یا به علت کاهش ش��دید قدرت خرید، 

بسیاری از آنها را از تصمیم خرید خودرو منصرف کند.
از س��وی دیگر نوس��انات قیمت در بازار خودرو در کنار اختالف نرخ 
خودرو تحویلی توس��ط کارخانجات خودروسازی نظیر ایران خودرو و 
سایپا با نرخ خودرو مشابه در بازار که در علم اقتصاد به آربیتراژ معروف 
اس��ت، صاحبان سرمایه را به خرید خودرو با نرخ کارخانه و فروش آن 
در ب��ازار آزاد ترغیب می کند. فارغ از این بازار خودرو در ایران به دلیل 
گستردگی تقاضا به نوعی بازار مالی هم تبدیل شده که سرمایه گذاران 
را برای کسب سود یا جلوگیری از افت ارزش پول به سمت خود جذب 

می کند.
افزایش قیمت خودرو علی رغم تعطیالت 6 روزه!

براس��اس تصمیم س��تاد ملی کرونا همه ادارات و ارگان ها به همراه 
اصناف از 25 مردادماه الی 30 مردادماه تعطیل بود، اما بررسی داده های 
بازار خودرو نش��ان می دهد قیمت خودرو در ب��ازار آزاد علی رغم این 
تعطیالت ش��ش روزه، با افزایش قیمت مواجه ش��ده است. البته روند 
افزایشی قیمت خودرو تنها محدود به این بازه شش روزه نبوده و مدت 
زمان بیشتری را شامل می شود، اما افزایش قیمت این کاال در روزهایی 
ک��ه عمال به دلیل تعطی��الت، امکان انجام معامالت و کش��ف قیمت 

امکان پذیر نبوده تعجب بسیاری را برانگیخته است.
آخری��ن داده های بازار خودرو نش��ان می دهد قیم��ت پراید 111 از 
حوالی 130 میلیون تومان در بازار در آخرین روزهای اردیبهشت ماه به 
بیش از 150 میلیون تومان در آخرین روزهای مردادماه افزایش یافته 
اس��ت. این در حالی است که قیمت پژو 206 مدل 1400 و 1399 به 
ترتیب به 250 میلیون و 235 میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت 
پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 نیز به بیش از 300 میلیون تومان رسیده 
اس��ت. عالوه بر موارد ف��وق، پژو پارس مدل 1400 ب��ه بیش از 300 
میلی��ون و پارس اتوماتیك به تقریبا 390 میلیون تومان افزایش یافته 
اس��ت. این در حالی است که خودروهای وارداتی هم وضعیت مشابهی 

را تجربه می کنند.
اگرچه تجربه نش��ان داده در بلندمدت قیمت ان��واع خودرو همواره 
صعودی بوده، اما افزایش اخیر قیمت خودرو در مردادماه س��ال جاری 

باعث شده تا نگاه ها بیش از پیش به این بازار دوخته شود.
در همین خصوص مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در 
گفت وگو با تجارت نی��وز، افزایش قیمت دالر را به عنوان عامل گرانی 
قیمت خ��ودرو معرفی می کند و می گوید: قیم��ت خودروهای ایرانی 
همچنان در روزهای آینده به دلیل کمبود قطعه، عدم واردات خودرو و 

توقف در عرضه خودروها روند افزایشی دارد.

نماگربازارسهام

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت برنامه هایی که 
درباره طرح ویژه تولید و عرضه خودرو و ایجاد کانال مالی و بانکی ارائه شد، 

پشتوانه قابل اجرا نداشته و صرفا یك ایده خام است.
به گزارش بورس نیوز، احس��ان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی در 
مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: 
برخی می پرسند آیا مجلسی که 200 امضا در کاندیداتوری رئیسی جمع 
کرد می تواند به دولت وی نظارت کند؟ اما امروز همان نمایندگان در کمال 

استقالل و آزادگی به نقد وزرای پیشنهادی می پردازند.
نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
برخی می گویند امروز روز آزمون دولت و رأی اعتماد اس��ت، اما باید گفت 
امروز روز اعتماد نمایندگان خانه ملت به وزرا و اطمینان مردم به مجلس 
است. وی با بیان اینکه مردم اقدامات مجلس را دنبال می کنند، افزود: امروز 
مشخص می شود که شعار های ایام انتخابات مجلس درباره پاسخگو کردن 
دولت، نظارت بر آن و تکمیل حلقه قوا صرفا برای دلخوشی بوده و یا اکنون 

مرد میدان عمل هستیم.
ارکان��ی ب��ا بیان اینکه یك س��ال و نیم اس��ت که در صحب��ت با مردم 
حوزه ه��ای انتخابیه خ��ود درباره صنعت، بورس و معیش��ت ادعا کرده ایم 
مش��کل را برطرف می کنیم، خاطرنشان کرد: تاکنون می گفتیم مشکل از 
دولت دوازدهم بوده که مرد میدان عمل نیستند، برنامه ندارند، اهل بده و 
بس��تان بوده و پرادعا و کم مایه هستند؛ اکنون ورق برگشته و باید دید در 
دولت س��یزدهم چگونه عمل می کنیم و اگر حجت شرعی و وجدان برای 

رأی اعتماد ندارید نباید به صرف رفاقت به وزرای پیشنهادی رأی دهید.
وی با تاکید بر اینکه در فشار اقتصادی و شیوع کرونا باید به مردم نشان 
دهیم انقالبی هستیم و مجلس در رأس امور است، گفت: مجلس، انقالبی 
و زنده است و مقتدرانه بر مواضع ملت ایستاده لذا باالترین کمك به آقای 

رئیسی این است که ذره ای از وظایف و اختیارات خود کوتاهی نکنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اظهارات اخیر علم الهدی 
امام جمعه مش��هد، بیان کرد: وی گفته اگر در آینده وزیری ناکارآمد شد، 

مردم تقصیر را بر مجلس می دانند.
ارکانی با اش��اره به برخی زوایای وزارت صمت، ادامه داد: این وزارتخانه 
موضوعاتی از قبیل تنظیم بازار، تامین ش��یر، گوشت و کاال های اساسی و 
همچنین موضوعاتی مثل خودرو، فوالد، صادرات و واردات و حتی اشتغال 
را پوش��ش می دهد. نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در خانه ملت تصریح 
کرد: سال گذشته به وزیر پیشنهادی صمت به دلیل عدم توانمندی، رأی 
اعتماد ندادیم و روحانی گزینه دیگری را معرفی کرد حال باید دید فاطمی 
امین توانایی مدیریت تمامی زیرمجموعه های وزارت صمت را دارد یا خیر.

وی تاکی��د کرد: در روز های اخیر ش��اهد افزایش قیمت ه��ا به ویژه در 
حوزه خودرو و لوازم خانگی بوده ایم این در حالی است که نمره برنامه های 
فاطمی امین، 55.5 از 100 بوده و برخی سرفصل های برنامه ها دارای ابهام 
اس��ت. همچنین برنامه هایی که درباره طرح ویژه تولید و عرضه خودرو و 
ایجاد کانال مالی و بانکی ارائه شد، پشتوانه قابل اجرا نداشته و صرفا یك 

ایده خام است.
ارکان��ی اف��زود: همچنین 30 س��امانه مدیریت��ی در برنامه ه��ای وزیر 
پیشنهادی صمت تعریف شده که صرفا یك ابزار است، اما کیفیت و کمیتی 
برای اجرای آن تبیین نشده چنانچه سال ها است اتصال سامانه اطالعاتی 
گمرک به س��ایر مجموعه های وزارت صمت ص��ورت نگرفته در حالی که 

قانون آن به تصویب رسیده است.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه خطاب به 
فاطمی امین، تصریح کرد: برنامه شما برای تامین نهاده های دامی چیست 
و چه برنامه ای برای احیای واحد های تعطیل شده ناشی از بدهی ها و کرونا 
دارید؟ همچنی��ن برای ادامه پروژه انتقال آب خلی��ج فارس برای صنایع 

استان ها برنامه ای ارائه نکرده اید.
وی افزود: در برنامه های ش��ما آمده است که دولت کارت اعتباری 300 

تومانی به ایرانی ها بدهد که باید گفت طرح مشابهی در گذشته داشته ایم 
ک��ه بار ها بین مجلس و ش��ورای نگهبان در رفت و آمد ب��ود و در نهایت 
تصویب ش��د، اما دولت نتوانس��ت آن را اجرا کند لذا ضمانت اجرایی شما 

برای چنین طرحی چیست؟
نماینده مردم نیش��ابور در مجلس ادامه داد: فارغ از فش��ار های سیاسی 
و ه��م خطی های جناحی اگر به رأی خ��ود بالیدیم، به فاطمی امین رأی 
دهید و قرار نیس��ت تکلیف ش��رعی مجلس فدای رفاقت و مصلحت های 
آینده نگرانه شود؛ ببینید اگر روحانی هم این گزینه ها را پیشنهاد می داد به 

آنها رأی اعتماد می دادید؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: اگر می گوییم مجلس انقالبی 
هستیم باید ببینیم کجای انقالب گفته شده به فالنی رأی مثبت دهید که 
از ما چیزی به دل نگیرد، توجه داشته باشید که نباید وکیل الدوله شویم 

که قبلی ها را نیز مشمول این صفت دانسته ایم.
وی ادام��ه داد: کج��ای انقالبی گری به ما مجوز می دهد تا در ش��رایط 
پیچیده کرونا، معیش��ت مردم را به دس��ت افرادی بسپاریم که حتی آنها 
را برای اس��تانداری استان خود قبول نداریم از این رو، روز رأی اعتماد روز 
آزمون ملت درباره مجلس است و علی رغم اینکه افراد باسابقه و قوی برای 

برخی موارد معرفی شده اند باید با دقت و وسواس تصمیم گیری کنیم.

طرح ویژه تولید و عرضه خودرو پشتوانه قابل اجرا ندارد
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بررسی کاربردهای مختلف ربات های چت برای برندها
ربات های چت برای همه کسب و کار

به قلم: جف اپستین
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

ربات ه��ای چت در طول س��ال های اخیر در کانون توجه کس��ب 
و کاره��ا قرار داش��ته اند. با این حال هنوز ه��م برخی از کارآفرینان 
نس��بت به مزایای این ربات ها و همچنین نیاز کس��ب و کارشان به 
آن ش��ك و تردید دارند. این امر همیشه نوعی تردید در کارآفرینان 

ایجاد می کند. 
واقعیت این اس��ت که ربات های چت روز به روز کاربردهای بسیار 
بیش��تری پیدا می کنند. این امر از نقطه نظر بازاریابی اهمیت بسیار 
زیادی برای برندها دارد. بنابراین اگر ش��ما هم به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید دست کم در بخشی از کسب 

و کارتان از ربات های چت استفاده کنید. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی کاربردهای ربات های چت در 
عرصه کس��ب و کار است. این امر به شما برای تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مخاطب هدف کمك ش��ایانی خواه��د کرد. در ادامه برخی 
از اساس��ی ترین کاربردهای ربات های چت در عرصه کسب و کار را 
مورد بررس��ی قرار خواهیم داد. این امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری 

بهینه بر روی مخاطب هدف کمك خواهد کرد. 
ربات های چت در عرصه آموزش

امروزه ارائه خدمات آموزش��ی حوزه ای پرس��ود برای کارآفرینان 
اس��ت. این امر بس��یاری از برنده��ا را نیز به س��وی تولید محتوای 
آموزش��ی س��وق داده اس��ت. نکته مه��م در این میان اس��تفاده از 
ربات های چت برای پاس��خگویی سریع به مشتریان است. همچنین 
باید توجه داش��ت که در ش��رایط کرونایی تعامل میان موسسه های 
آموزش��ی و مهارتجوها به طور قابل مالحظه ای تغییر کرده اس��ت. 
بنابراین اگر ش��ما برای ارائه خدمات به مش��تریان تان از ربات های 
چت استفاده نمایید، به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت بهینه سازی 
ارتباط تان با مشتریان را پیدا می کنید. این امر در بلندمدت شرایط 
کسب و کار شما را به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 

یك دانشگاه، به عنوان بزرگترین مثال در زمینه خدمات آموزشی، 
دردسرهای زیادی در طول دوران کرونا برای تعامل با دانشجویانش 
دارد. این امر مش��کالت زی��ادی برای هر دو ط��رف ایجاد می کند. 
یکی از نکات کاربردی در این میان اس��تفاده از ربات های چت برای 
ساده  س��ازی فرآیند تعامل است. این امر نه تنها جایگزین تعامل رو 
در روی دانشجویان با کارمندان دانشگاه می شود، بلکه تجربه بسیار 

ساده و بهتری از دسترسی به خدمات مختلف را به همراه دارد. 
ربات های چت و عرصه بهداشت و سالمت

عرصه بهداشت و سالمت اهمیت بسیار زیادی برای مردم، به ویژه 
در طول یك س��ال و نیم اخیر، پیدا کرده اس��ت. بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب شان اقدام به استفاده از ربات های 
چ��ت به منظ��ور ارائه برخی از خدم��ات از راه دور کرده اند. این امر 
تجربه ای لذت بخش و بی دردس��ر از تعامل بیماران با موسس��ه  های 

بهداشتی و درمانی را به همراه داشته است. 
بی ش��ك حضور پرتعداد بیم��اران در مراکز درمانی نکته بس��یار 
مهمی اس��ت. امروزه بسیاری از مراکز درمانی برای حل و فصل این 
مس��ئله و کاهش حجم مراجعات حضوری به سراغ ارائه خدمات به 
طور آنالین رفته اند. با این حس��اب اگر شما از خدمات موردنظر در 
کسب و کارتان استفاده کنید، تجربه تعامل بسیار بهتری با بیماران 

خواهید داشت. 
ربات ه��ای چت به لط��ف هوش مصنوعی امکان ارائه پاس��خ   های 
دقی��ق به کاربران را دارند. این امر در مورد خدمات پزش��کی هرگز 
ج��ای ویزیت و معاینه پزش��کی را نمی گیرد، ام��ا برخی از خدمات 

جانبی را مدیریت خواهد کرد. 
افزایش فروش در خرده فروشی های آنالین

خرده فروشی های آنالین یکی از مهمترین گزینه ها برای مشتریان 
در طول دوران کرونا محسوب می شود. بسیاری از مشتریان به جای 
حضور در فروشگاه   ها اقدام به خرید آنالین می کنند. این امر اهمیت 
بس��یار زیادی برای بازاریاب ها دارد. بدون تردید کمتر تیم بازاریابی 
امکان پاس��خگویی به تمام سواالت و درخواس��ت های مشتریان را 
دارد. با این حس��اب ش��ما باید ب��ه طور قابل مالحظ��ه ای تعامل با 
مش��تریان با ربات های چت را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت 
ش��اید هرگز شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان پیدا 

نکنید. 
ربات های چت امکان پاس��خگویی سریع به مشتریان و کاهش بار 
کاری برنده��ا را فراه��م می کند. این امر نرخ ف��روش را نیز به طور 
قاب��ل مالحظه ای افزایش می دهد. وقتی مش��تریان اطالع دقیقی از 
وضعیت محصوالت ش��ما داشته باش��ند و سواالت شان بسیار سریع 
پاس��خ داده ش��ود، انگیزه ش��ان برای خرید به طور قابل مالحظه ای 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
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به قلم: جان بویتنات
روزنامه نگار و کارشناس رسانه

ترجمه: علی آل علی

ش��روع صبح یک��ی از مهمترین نکات در زندگی کارآفرینانه محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از افراد وقتی صبح از خواب بیدار می شوند، به سرعت 
دنبال آماده شدن و مراجعه به محل کار هستند. شاید این امر اقدام طبیعی 
به نظر برسد، اما در این میان همیشه احساس خستگی و عدم آمادگی الزم 
برای حضور در محل کار احساس می شود. درست به همین خاطر برخی از 
کارآفرینان به دنبال راهکارهای متفاوتی برای حضور در محل کار و بهبود 
وضعیت کسب و کارشان هستند. وقتی شما صبح از خواب بیدار می شوید، 
برخی از کارها روحیه ت��ان را به طور قابل مالحظه ای تقویت خواهد کرد. 
همچنین امکان تاثیرگذاری بر روی کیفیت کاری تان نیز بیشتر می شود. با 
این حساب وقتی امکان بهبود کیفیت کاری در همان اول صبح وجود دارد، 
نباید هرگز دست رد به آن بزنید.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی 
از تکنیك ها و توصیه های کاربردی برای شروع پرانرژی روز و آمادگی برای 
کار بهتر در محل کار اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین توصیه ها در این 

رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
توجه به عادت های مناسب برای خواب

خواب به اندازه و درس��ت یکی از مهمترین نکات در ش��روع کردن روز 
با انرژی کافی اس��ت. بسیاری از افراد به ساعت خواب و کیفیتش توجهی 
ندارند. درس��ت به همین خاطر در طول روز به طور مداوم خسته هستند. 
این امر کیفیت کاری آنها را به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. با 
این حساب شما باید همیشه ساعت های مناسبی برای خواب داشته باشید، 

در غیر این صورت در محل کار به طور مداوم خسته خواهید بود. 
امروزه برخی از کارآفرینان به دلیل حجم باالی کارش��ان س��اعت های 
متم��ادی در محل کار هس��تند. گاه��ی اوقات هم حت��ی در خانه نیز به 
کارهای برندش��ان رسیدگی می کنند. این امر شاید در نگاه نخست بیانگر 
میزان تعهد چنین کارآفرینانی باش��د، اما در عمل تاثیر بس��یار منفی بر 
روی ساعت خواب و همچنین کیفیت کاری شان خواهد داشت. شما باید 
برخی از ساعت های روز را به استراحت اختصاص دهید، در غیر این صورت 

انرژی تان برای کار به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
بدون تردید نکات بس��یار زیادی برای خواب بهتر در طول ش��بانه روز 
وجود دارد. یکی از توصیه های اساسی در این میان تالش برای استفاده از 
یك اتاق خواب تاریك و بی سر و صداست. این امر نقش مهمی در خواب 
باکیفیت دارد. اگر ش��ما مشکالت زیادی برای خوابیدن دارید، این توصیه 

کمك شایانی به شما خواهد کرد. 
حذف المان های پرت کننده حواس

یك صبح خوب در حقیقت از شب قبلش شروع می شود. بسیاری از افراد 
پس از اینکه احس��اس خستگی می کنند، چند ساعتی در اینترنت گشت 
و گذار کرده و س��پس به خواب می روند. این امر عادت بس��یار بدی است. 
توصیه ما در این بخش آماده سازی بخشی از کارهای صبح روز بعد به جای 
چنین کار بی فایده ای اس��ت. شما می توانید از شب قبل لباس های کارتان 
را آماده کرده و تمام ش��رایط برای اج��رای برنامه صبحگاهی تان را فراهم 
کنید. این امر امکان شروع یك روز عالی از سوی شما را فراهم می کند. به 
این ترتیب هیچ نیازی به نگرانی نسبت به شروع صبح تان به کیفیت عالی 
نخواهد بود.  اغلب اوقات اول صبح المان های بس��یار زیادی حواس انسان 
را پرت می کند. شما باید تمام تالش تان را برای کاهش این المان ها انجام 
دهید، در غیر این صورت تجربه تان از روز بعد بسیار خسته کننده خواهد 
بود. بسیاری از کارآفرینان بزرگ برای اینکه روزشان را عالی شروع کنند، 
برخی کارهای ساده مثل آماده کردن صبحانه را از روز قبل انجام می دهند. 

اینطوری دیگر نیازی به اتالف وقت در ابتدای صبح نیست. 
ایجاد

اس��تفاده از گوشی های هوشمند و گشت و گذار در دنیای آنالین با آن 
یکی از عادت های رایج در میان مردم محس��وب می شود. بسیاری از افراد 
نه تنها روزش��ان با نگاه کردن به صفحه موبایل شروع می کنند، بلکه آخر 
شب ها نیز با جست وجو در گوشی هوشمندشان به خواب می روند. این امر 
شاید یك عادت ساده باش��د، اما تاثیر نابودکننده ای بر روی عادت خواب 
درس��ت و به موقع دارد. بنابراین شما باید فکری به حال چنین وضعیتی 
نمایید، در غیر این صورت خیل��ی زود هرگونه عادت تان در زمینه خواب 

مناسب از بین خواهد رفت. 
امروزه برخی از کارآفرینان بزرگ برای اینکه همیشه عادت خواب خوبی 
داشته باشند، آخر شب به جای استفاده از گوشی همراه به سراغ کتاب یا 
چك کردن نهایی برنامه روز بعدشان می روند. این امر به شما برای کسب 
آرامش قبل از خواب کمك خواهد کرد. با این حس��اب دیگر نیازی برای 

نگرانی نسبت به خواب به موقع و درست نخواهد بود. 
ما در بخش قبلی بر روی حذف تمام المان هایی که حواس شما را پرت 
می کند، تاکید کردیم. نکته مهم در این بخش تالش برای کنار گذاش��تن 
موبایل از برنامه خواب اس��ت. بس��یاری از افراد ساعت های پایانی شب را 
بهترین زمان برای جس��ت وجو در موبای��ل می دانند. چنین امری تاثیر به 
ش��دت نامناس��بی بر روی برنامه خواب شما داش��ته و آن را به طور قابل 

مالحظه ای به هم خواهد ریخت. 

استفاده از آب کافی
وقتی میزان آب بدن انسان کم می شود، امکان کار درست و حتی شروع 
روز با انرژی کافی فراهم نخواهد ش��د. اگر ش��ما به ط��ور مداوم در طول 
روز خس��ته و بی حوصله هستید، باید اس��تفاده از میزان مناسب آب را در 
برنامه تان قرار دهید. انس��ان در طول روز نیاز به بهره مندی از آب مناسب 
دارد، در غیر این صورت نه تنها از نظر حوصله، بلکه س��طح س��المتی نیز 
دچار مش��کل خواهد شد. با این حساب شما باید به بهترین شکل ممکن 
در تالش برای اس��تفاده از آب در طول روز باش��ید، در غیر این صورت به 
شدت با مشکل رو به رو خواهید شد.  برخی از کارآفرینان برای تامین آب 
بدن ش��ان از نوشیدنی های مختلف مثل قهوه استفاده می کنند. شاید این 
امر ایده خوبی باش��د، اما هرگز جایگزین آب آشامیدنی نمی شود. مصرف 
بیش از اندازه قهوه خودش می تواند منبع اصلی مشکل باشد. بنابراین شما 
هر چقدر هم که قهوه یا سایر نوشیدنی ها را دوست داشته باشید، باید در 
نهایت اس��تفاده از آب را نیز در برنامه تان ق��رار دهید، در غیر این صورت 

مشکالت زیادی برای شما ایجاد خواهد شد. 
تخت تان را شخصی سازی کنید

اغلب مردم برای خواب هیچ توجهی به وضعیت تخت شان ندارند. شاید 
شما هم از آن دسته از افراد باشید که در تختی بی نهایت شلخته و به هم 
ریخت��ه به خواب می روند. این امر اغلب اوقات روحیه ش��ما در روز بعد را 
به ش��دت به هم می ریزند. با این حس��اب شما باید حواس تان برای مرتب 
کردن تخت تان حسابی جمع باشد.  بدون تردید مرتب ساختن تخت امر 
سختی نیست. شما در اینجا باید به نوعی تخت تان را شخصی سازی کنید. 
اینطوری به سادگی هرچه تمام تر به خواب خواهید رفت. اگر شما همیشه 
مش��کل بدخوابی و کسل بودن در صبح را دارید، مرتب ساختن تخت تان 
ایده بسیار خوبی خواهد بود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی نحوه 

شروع روز بعدتان کمك شایانی خواهد کرد. 
حرکات ورزشی را فراموش نکنید

ح��رکات ورزش��ی در صبح ها ایده بس��یار خوبی ب��رای تقویت س��طح انرژی و 
روحیه بخش��ی به خودتان اس��ت. این امر شاید برای بس��یاری از کارآفرینان بسیار 
دشوار باشد، اما در نهایت امکان تاثیرگذاری شروع روز کاری به بهترین شکل ممکن 
را دارد.  بس��یاری از افراد ورزش صبحگاهی را بس��یار سخت در نظر می گیرند. اگر 
شما توصیه های ما برای خواب مناسب را مدنظر قرار دهید، ورزش صبحگاهی برای 
ش��ما چندان سخت و غیرممکن نخواهد بود. با این حساب شما باید قبل از شروع 
به ورزش صبحگاهی دس��ت کم مقداری خواب ت��ان را روی برنامه بیندازید، در غیر 
این صورت ورزش با وضعیت کم خوابی هرگز سازگار نیست.  بسیاری از کارآفرینان 
بزرگ برای شروع روزشان یك برنامه ورزشی سبك و هیجان انگیز دارند. اغلب اوقات 
ورزش موجب هوش��یاری بسیار بیش��تر بدن در ابتدای روز می شود. این امر امکان 
فعالیت بهتر در محیط کار را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. با این حساب 
اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی کیفیت کاری تان در ابتدای روز هستید، باید 
در کنار خواب مناس��ب به دنبال یك برنامه ورزش��ی خوب نیز باشید، در غیر این 
صورت شاید حتی با خواب مناسب نیز روحیه تان در محیط کار چندان تغییر نکند. 

توجه به روش های مدیتیشن
مدیتیشن دیگر یك فعالیت لوکس و تا حدودی بی تاثیر در زندگی روزمره 
نیست. بسیاری از افراد برای فرار از فشارهای روزمره و کسب اندکی آرامش 
از تکنیك های مختلف مدیتیش��ن استفاده می کنند. اگر شما هم در تالش 
برای استفاده از چنین شیوه ای هستید، نباید کارتان را خیلی سخت کنید. 
همینکه شما در ابتدای روز روحیه خوبی در محل کار داشته باشید، به اندازه 
کافی مناس��ب خواهد بود.  تکنیك های مدیتیشن به طور معمول در طول 
روز به کسب آرامش و دوری از محیط های شلوغ اشاره دارد. شما برای اینکه 
روزتان را خیلی خوب شروع کنید، به تکنیك های حرفه ای در این حوزه نیاز 
نداری��د. فقط پیش از اینکه به محی��ط کارتان بروید، اندکی در یك محیط 
خلوت به استراحت بپردازید. این امر آرامش مناسبی به شما می دهد. سپس 
امکان حضور در محیط کار و شروع یك روز کاری مناسب را خواهید داشت. 

مطالعه مجله های مورد عالقه
بسیاری از مردم صبح شان را با مطالعه کتاب یا مجله شروع می کنند. بدون تردید 
مطالعه یك کتاب به طور کامل در صبح، دس��ت کم ب��رای کارآفرینان، امکان پذیر 
نیست. توصیه ما در این بخش استفاده از یك مجله به هنگام صرف صبحانه است. 
این امر شاید بهترین ایده دنیا نباشد، اما دست کم ذهن تان را برای اتفاقات روز آماده 
خواهد کرد. بس��یاری افراد دوست دارند به طور مداوم از اتفاقات روز آگاهی داشته 
باشند. با این حساب شما امکان شروع روزتان به بهترین شکل ممکن با چند مجله 
مورد عالقه تان را خواهید داش��ت.  شما نیازی به مطالعه اخبار روز در ابتدای صبح 
نداری��د. نکته مهم مطالعه یك متن جذاب و دوست داش��تنی برای آمادگی ذهنی 
در ابتدای روز اس��ت. این امر شاید ایده عجیبی به نظر برسد، اما در نهایت کیفیت 
کاری تان در طول روز را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. بنابراین ش��ما 

باید به طور مداوم چنین تکنیکی را مدنظر قرار دهید. بدون تردید تهیه مجله ها در 
ابتدای روز امر بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین اگر شما اشتراک چنین مجالتی را 
خریداری کنید، هر روز صبح نسخه جدیدش را درب منزل خواهید داشت. اینطوری 

دیگر نیازی به اتالف وقت برای تهیه مجله های مختلف نیز نخواهد بود. 
ارزیابی اتفاقات روز در ساعات پایانی شب

کارآفرینان زندگی هیجان انگیزی دارن��د. اتفاقات مختلف در طول روز 
برای کارآفرینان پیام های مختلفی به همراه دارد. با این حس��اب شما باید 
در پای��ان روز به تمام اتفاقاتی که برای ت��ان روی داده، فکر کنید. این امر 
امکان تصمیم گیری بهتر در آینده و همچنین توجه به وضعیت کس��ب و 
کار را ب��ه همراه دارد. به عالوه، چنی��ن کاری روز بعدی تان را نیز به طور 
قابل مالحظه ای بهتر خواهد کرد. بنابراین شما باید چنین تکنیکی را برای 
داش��تن روزهای مناس��ب و خوب مدنظر قرار دهی��د، در غیر این صورت 
روزتان به هیچ وجه عالی از کار در نخواهد آمد.  امروزه بس��یاری از افراد 
برای داشتن یك روز خوب در عرصه کسب و کار از ایده های بسیار متنوعی 
اس��تفاده می کنند. ما در این بخش برخی از عادت های س��اده و تاثیرگذار 
برای ش��روع مناسب روز کاری را مدنظر قرار دادیم. این امر شاید در ابتدا 
بسیار س��خت و دشوار باشد، اما به محض اینکه شما به موارد مورد بحث 
در این مقاله عادت کنید، هر روزتان را با انرژی باال و انگیزه مناسب شروع 
خواهید کرد. این امر یکی از مهمترین نکات در راس��تای افزایش کیفیت 

کاری و ترقی در محیط کسب و کار محسوب می شود. 
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چطور روزمان را با انرژی کامل و آمادگی برای کار بهتر شروع کنیم؟
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اخبار

قم- خبرنــگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان قطار 
شــهری شهرداری قم با بیان اینکه در حال حاضر با بکارگیری 
مهندسین و کارگران زبده بخش اجرایی، تکمیل ایستگاه شهید 
مطهری مترو قم در حال انجام اســت اظهار داشت: پیش بینی 
ما آماده شدن ایستگاه برای تست گرم تا پایان شهریور 1400 
اســت. منصور درویشی در گفت و گو با شــهرنیوز، با تشریح 
آخرین وضعیت ساخت ایستگاه مترو شهید مطهری قم، اظهار 
داشت: این ایستگاه سه ورودی دارد که در حال حاضر تکمیل 
مراحــل ورودی های دو و ســه در حال انجام اســت، ورودی 
دو از ســمت میدان تره بار و ورودی ســه نیز در ضلع جنوبی 
میدان قرار دارد که هــم اکنون این وروی ها از بیرون تکمیل 
شــده و از داخل نیز ورودی دو بیش از ۸0 درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد.وی بیان کرد: ساخت ورودی یک و کیوسک های 

تهویه نیز در حال انجام بوده که بخشــی از کارها باقی مانده و 
ســعی می کنیم نمای بیرونی از سطح خیابان را تکمیل کنیم. 
مدیرعامل ســازمان قطار شهری شهرداری قم در مورد میدان 
مطهری نیز بیان کرد: حصارهای میدان باز و برای  بهســازی 

تحویل شهرداری منطقه شــده تا این میدان نیز تکمیل و در 
اختیار شهروندان قرار گیرد. درویشی خاطرنشان کرد: ایستگاه 
میدان مطهری در سه طبقه ساخته می شود که یکی از طبقات 
بلیت فروشی، طبقه دیگر سکوی مسافران و دیگری نیز نصب 
تاسیسات است.وی گفت: در حال حاضر نیز پیشرفت انجام کار 
در طبقات حدود ۸0 درصد است و با برنامه ریزی صورت گرفته 
امیدواریم با حدود 1۲۵ نفر نیروی کاری که در ساخت ایستگاه 
فعال هستند در کمترین زمان ممکن شاهد بهره برداری طرح 
باشــیم.مدیرعامل سازمان قطار شهری شــهرداری قم گفت: 
براساس پیش بینی صورت گرفته تا سه ماه آینده کل پروژه را 
تکمیل می کنیم اما در حال حاضر و به منظور انجام تست گرم 
تکمیل سالن بلیت فروشی، اتاق های اداری و تکمیل سکوها در 

دست اقدام است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: معــاون امور بندری و 
اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ســامانه امور 
کارگزاران دریایی و بندری در راســتای حضور بخش خصوصی در 
عرصه های مختلف تخصصی دریایی و بندری بدون نیاز به حضور 
فیزیکی جهت اخذ مجوز وپروانه فعالیت به مشتریان خود خدمات 
بهینه و مطلوب ارائه می دهد. به گــزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان "منصورخرم شــکوه" در تشریح این 
ســامانه اظهار داشت: هم اکنون، بهره گیری از ظرفّیت های قانونی 
دفاتر پیشــخوان دولت در تمامی اســتان های ســاحلی کشور و 
هوشمندســازی ســامانه های مربوطه در راســتای توسعه دولت 
الکترونیک و اصالح آیین نامه هــای اجرایی با رویکرد رونق هرچه 
بیش تر فضای کســب و کار و کاهش هزینه هــای عملیاتی و اداری 
شرکت ها و بازطراحی سامانه اجرایی با هدف بهبود کارایی مراحل 
فرآیندی در دســتور کار سازمان بنادر می باشد. وی ادامه داد: این 
اقدام ســازمان بنادر و دریانوردی در راســتای تکالیف سازمانی و 
قانونی در فراهم سازی بسترهای الزم برای گسترش حضور بخش 
خصوصــی در عرصه های مختلف تخصصی دریایی و بندری مانند 

نمایندگی کشتیرانی، تخلیه و بارگیری، بارشماری کاالها در بندر، 
مدیریت راهبری پایانه های بندری کاال، سوخت رسانی و آب رسانی 
به شناورها در اسکله و لنگرگاه، غواصی، تجّسس و نجات در دریا، 
خدمات فّنی پشــتیبانی کانتینر و انتقــال و جابه جایی مواد نفتی 
بین شــناورها در دریا می شود. معاون امور بندری و اقتصادی بنادر 
و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه نخســتین نسخه سامانه امور 
کارگزاران دریایی و بندری در سال 13۸۸ عملیاتی شد، بیان کرد: 
تاکنون نیــز باهدف انطباق با رویه هــای کاری و همچنین بهبود 

کارایی، سامانه طی چندین نوبت مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته 
است.خرم شکوه افزود: برابر برنامه های آتی و با راهکارهایی اجرایی، 
سازمان تالش خود را در افزایش سرعت فرآیندهای ارسال مدارک 
متقاضیان، بررسی و صدور پروانه فعالیت با کمترین تشریفات و با 
برقراری تبادل الکترونیکی اطالعات بین سامانه ای بین سازمان هایی 
از جمله ثبت احوال و سایر مراجع قانونی به کاربسته تا به این ترتیب 
خدمات غیرحضوری خود را به مشتریان و فّعاالن دریایی و بندری 
به طورمطلوب تری ارائه دهد.به گفته وی، در زمان شــیوع بیماری 
کرونا تسهیالت ویژه ای به شرکت های  کارگزاری دریایی و بندری 
نیز ارائه شده و تاکنون طی سه نوبت پروانه های فعالیت شرکت ها و 
ضمن رعایت مقررات و با هماهنگی سایر مراجع مربوطه با حداقل 
تشریفات اداری برای مدت مشخصی تمدید شده است.به گفته این 
مسوول، کیفّیت ارائه خدمات دریایی و بندری به مشتریان از اهمّیت 
خاصی برخوردار است براین اساس، سامانه امور کارگزاران، همواره و 
به توالی درحال بازبینی و بهبود می باشد و در حال حاضر نیز نسخه 
موجود با فرآیندهای آیین نامه ای و همچنین فضای فعلی کســب 

وکار تقریبا انطباق دارد.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی گیالن گفت: باید با معرفی تعاونی های برتر و کارآفرینان 
نخبه بخش تعاون ، الگوهای مناســبی برای اشتغالزایی به جامعه و 
جوانان معرفی کنیم. به گــزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی گیالن، اولین جلســه ستاد راهبری هفته تعاون در 
ســال جاری با حضور علیزاده مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، 
واسعی مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون ، بابازاده مدیر بیمه تعاون 
و محمدی رییس اتاق تعاون گیالن در اداره کل برگزار شد. علیزاده با 
اشاره به هفته تعاون پیش رو گفت : این هفته فرصت مناسبی برای 
تجلیل و انعکاس خدمات موثر انجام شــده توسط تعاونگران استان 

گیالن است. وی خاطر نشان کرد: در سال "تولید، پشتیبانی ها ، مانع 
زدایی ها " خدمات و ظرفیت های بخش تعاون را نباید نادیده گرفت و 

باید تالش کنیم تا با معرفی تعاونی های برتر و کارآفرینان نخبه بخش 
تعاون، الگوهای مناسبی برای اشتغالزایی به جامعه و جوانان معرفی 
کنیم. علیزاده با بیان اینکه نقش بانک توســعه تعاون،بیمه تعاون و 
همچنین اتاق تعاون استان گیالن، در حمایت، تقویت و رفع مشکالت 
شرکت های تعاونی بسیار تاثیرگذار است خواستار تعامل بیشتر این 
دستگاه ها با اداره کل شد.  مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیالن 
با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری برنامه های هفته 
تعاون؛ ارائه گزارش عملکرد دستگاه های مرتبط به مردم، تهیه ویژه 
برنامه هایی با حضور تعاونگران در صدا و ســیما و افتتاح طرح های 

تعاونی را بخشی از برنامه های هفته تعاون عنوان کرد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان 
بوشهر از برخورداری حداکثری شهرستان عسلویه از نعمت گاز خبر 
داد و افزود: در حال حاضر هر۲ شهر و ۲1 روستای این شهرستان 
گاز دار می باشد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر 
مهندس رحمانی گفت: به منظور گازدارشدن شهرها و روستاهای 
یادشــده تا کنون قریب به 346 کیلومتر شــبکه در عسلویه اجرا 
گردیده که از این میزان 106 کیلومتر در شهرها و ۲40 کیلومتر در 
روستاها اجرا شده است.  مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت 
: با این میزان شبکه گذاری ، ضریب نفوذ گاز شهری به 100 درصد 
وضریب نفوذ گاز روستایی نیز به بالغ بر۸/99 درصد افزایش یافته 

اســت.وی همچنین اشاره ای به میزان انشعاب های نصب شده در 
شهرستان داشت  و گفت: تا کنون 9۵70 انشعاب در این شهرستان 

نصب گردیده اســت که تعداد 3۵3۲ انشعاب در شهرها و 603۸ 
انشــعاب در روستاهای این شهرستان اجرا گردیده است  .رحمانی 
در زمینه ی توسعه گازرسانی در شهرستان عسلویه وضعیت موجود 
را مطلوب ارزیابی نموده و گفت: تعداد مشــترکین در شهرستان 
عسلویه 1011۸ می باشد که از این میزان 6617 مشترک در شهر 
ها و 3۵01  مشــترک در روستاهای این شهرستان بهرمند از گاز 
طبیعی می باشند.مدیر عامل شــرکت گاز استان بوشهر در پایان 
گفت : در راســتای توسعه گازرسانی در سطح استان تالش خوبی 
صورت گرفتــه و طرح های متعددی اجرا گردیده که امید می رود 

همچنان بتوانیم در کسب رضایت مرم عزیز استان گام برداریم.

ایالم- منصوری: مدیر عامل شــرکت گاز استان ایالم از اجرای 
پروژه های پژوهشی شرکت گاز استان با استفاده از ظرفیت علمی 
دانشگاههای استان خبر داد و گفت: با همکاری شرکت گاز استان 
و دانشگاه ایالم، پروژه پژوهشی بررسی و امکان سنجی استفاده از 
شبکه عصبی برای تشخیص سنسور معیوب و تصحیح خطای آن 
در شبکه گاز ایالم انجام و به پایان رسید.عباس شمس اللهی با بیان 
اینکه این شــرکت همکاری و تعامل خوبی  با مجموعه دانشگاهی 
اســتان دارد و از ظرفیت عظیم علمی آنهــا در اجرای پروژه های 
پژوهشی استفاده می کند، افزود: تعامل با مجموعه علمی استان و 
استفاده از ظرفیت دانشگاهها برای بهبود و رفع مشکالت پروژه های 
پژوهشی ضروری به نظر می رسد و انتظار می رود این تعامل باعث 
خلق پروژه های کاربردی و ایده های جدید در حوزه گاز شــود.وی 

اظهار داشــت: اهمیت تشــخیص آنی خطا برای افزایش راندمان، 
قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های شــبکه انتقال گاز بر کســی 
پوشیده نیســت، با انجام این پروژه  پژوهشی در استان می بایست 
تمهیداتی اندیشــیده شود تا ضمن حل مشکالت بومی در شرکت 

گاز استان، از روش ها و ابزار های روز دنیا برای این امر استفاده شود.
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان ایالم با بیان اینکه در این پروژه به 
بررسی تشخیص خطای انواع تجهیزات اندازه گیر ی استفاده شده 
و قابل اســتفاده در صنعت گاز کشــور و بخصوص در شرکت گاز 
اســتان ایالم پرداخته شده است، تصریح کرد: نحوه طراحی بهینه 
یک شــبکه عصبی برای تشخیص خطا با اســتفاده از روش های 
علمی و کاربردی پردازش داده ها بیان شــد و چندین سناریو و نیز 
تجهیزات ســخت افزاری مورد نیاز برای پیاده سازی و اجرای کامل 
پروژه پیشنهاد شد.شمس اللهی ابراز امیدواری کرد که روش های 
پیشــنهادی در این پروژه بتواند با دقت مطلوبی خطای تجهیزات 
اندازه گیری در صنعت گاز اســتان را تشخص دهد و باعث افزایش 

راندمان کاری در این مجموعه شود.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مارون و هیات همراه از درمانگاه ســتاد مرکزی این شرکت 
بازدید و ضمن ادای احترام به شــهدای مدافع سالمت، از کادر 
درمان مســتقر در درمانــگاه تقدیر کردند. در ایــن دیدار که 
دوشــنبه یکم شهریور انجام شــد، مهندس حمید کاویان نقش 
کادر درمان در مقابله با پاندمی کرونا را فراموش ناپذیر توصیف 
کــرد و گفت: تالش و همت جهادی کادر درمان برای همیشــه 
در خاطــر مردم خواهد ماند چرا که با وجود همه تنگناها، برای 

کاهش ریســِک مرگ و میر هموطنان مان، جان خود را به خطر 
انداختند.وی افزود: یکم شهریور فرصتی را بوجود آورد تا مجدداً 
به مقام شامخ شــهدای این راه ادای احترام نموده و برای کادر 
درمان خســتگی ناپذیر و ایثارگر در ادامه مسیر خدمت رسانی 
به مردم آرزوی موفقیت کنیم.در ادامه این دیدار، تیم پزشــکی 
درمانگاه ســتاد مرکزی شــرکت بهره برداری نفت و کاز مارون 
به بیان دیدگاه ها و مســائل مرتبط با ارائــه خدمات درمانی به 

کارکنان شرکت پرداختند .

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم:

ایستگاه مترو شهید مطهری تا پایان شهریور ۱۴۰۰ آماده تست گرم قطار است

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان:

تسهیل فرآیند صدور مجوز فعالّیت های دریایی و بندری با توسعه سامانه امور کارگزاران

در اولین جلسه ستاد راهبری هفته تعاون در گیالن مطرح شد؛

کارآفرینان نخبه بخش تعاون الگوهای مناسب برای اشتغالزایی جوانان

 100 درصد از جمعیت شهری و 8/99 درصد از 
جمعیت روستایی شهرستان عسلویه برخوردار از نعمت گاز

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم:

پروژه های پژوهشی با استفاده از ظرفیت دانشگاههای ایالم اجرا می شود

به مناسبت روز پزشک انجام شد

دیدار مدیرعامل شرکت نفت و گاز مارون با کادر درمان

در آستانه آخرین ماه تابستان 1400
نیروگاه شهید رجایی با تمام توان در حال تولید انرژی الکتریکی است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: تمامی واحدهای نیروگاه شهید رجایی به منظور کمک به تامین برق پایدار، در مدار تولید 
برق قرار دارند.به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شــهید رجایی، از آغاز پیک مصرف برق و ضرورت آمادگی 
نیروگاه ها برای کمک به تامین برق پایدار، این نیروگاه با دارا بودن 13 واحد بخاری و ســیکل ترکیبی با تمام توان و حداکثر 
آمادگی، در حال تولید برق مطمئن و پایدار برای گذر از فصل گرما در سال 1400 است.با آغاز فصل گرما، به دلیل استفاده از 
سیستم های سرمایشی به ویژه در مناطق گرمسیر کشور، برق بیشتری در کشور مصرف می شود، از این روی انتظار می رود برای 
کمک به پایداری شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی و کاهش هزینه های تولید و تعمیرات در نیروگاه ها، مصرف کنندگان 
از انرژی الکتریکی به طور بهینه اســتفاده نمایند؛ به طوری که سعی شود در ساعات پیک مصرف، از دستگاه ها و وسایل برقی 
پرمصرف، کمتر استفاده کنند.واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی با تولید ساالنه 1۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی، برق 

مورد نیاز حدود 4 درصد از مصرف کشور را به انرژی الکتریکی تامین می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت:
رضایت مردم از عملکرد این حوزه، باالترین پاداش برای پزشکان است

اراک- فرناز امیدی: رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اراک گفت: پزشکان پس از شیوع کرونا از 
هیچ تالشی دریغ نکردن و رضایت نسبی مردم، گواه این ادعا است. سید محمد جمالیان در مراسم 
قدردانی از پزشکان که به مناسبت روز پزشک در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد، بیان 
کرد: بعد از شیوع کرونا در استان، کادر  بهداشت و درمان به خصوص کادر پزشکی به صورت شبانه 
روزی برای سالمتی مردم تالش کردند و در این راه با توجه به کمبودها، خستگی ها و دیگر موانع 
احتمالی، از کار خود که همانا حفظ سالمتی مردم در برابر این بیماری منحوس و مهلک است کم 
نگذاشتند. وی افزود: خدا را شاکریم که در این زمینه، مردم از عملکرد همکاران رضایتمندی نسبی دارند و این به عقیده بسیاری 
از پزشکان، باالترین و بهترین پاداش است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: مجموعه استانداری و مسوالن استانی از 
همان روزهای نخست شیوع این بیماری در کنار دانشگاه علوم پزشکی بودند و از چند روز گذشته نیز بسیاری از مدیران دستگاه 
های اجرایی ضمن برقراری تماس و یا ارسال پیامک، این روز را به پزشکان تبریک گفتند. جمالیان در ادامه افزود: از ابتدای شیوع 
اپیدمی کرونا بیمارستان های خصوصی سطح استان به محض تکمیل ظرفیت مراکز درمانی دولتی و احساس نیاز به ظرفیت 
بیشتر جهت بستری بیماران مبتال به کرونا، به طور ویژه به امر درمان بیماران مبتال به کووید 19 پرداختند و ظرفیت بخش های 

خود را وارد مدار کرونا کردند که اگر این همدلی و ایثارگری نبود بی شک شاهد اتفاقات بسیار تلخ و ناگواری بودیم.

عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن )هفته دولت( 
شهریورماه 1399 الی شهریور ماه 1400

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
گیــالن، همزمان با هفته دولت 1۲۸ پــروژه با اعتباری بالغ بر 3360 میلیارد ریال در حوزه بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی استان گیالن )حســاب 100 حضرت امام )ره(( به بهره برداری می رسد. 
مهندس محمد اکبرزاده، مدیرکل، با بیان اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن ) حساب 100 
حضرت امام )ره(( به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و ارگان انقالب اســالمی، مفتخر است که 
در هفته دولت با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر با عشق به امام )ره( و مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( به اهتمام کلیه دستگاههای دولتی، در سال تولید پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، نسبت به افتتاح و بهره برداری 
رسانیدن پروژه ها در روستا و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵000 نفر جمعیت اقدام نماید. مهندس اکبرزاده افزود: در این هفته 
۲0 پروژه اجرای طرح هادی، 10۲ پروژه تهیه و بازنگری طرح هادی، اهدای بیش از ۵300 برگ سند مالکیت، واگذاری ۲۲ قطعه 
زمین در حوزه عمران روستایی افتتاح میگردد. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با اشاره به افزایش سقف تسهیالت 
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی به یک میلیارد ریال افزود: 61۲۸ واحد مسکونی بهره مند از این تسهیالت به بهره برداری 
خواهد رســید. مهندس اکبرزاده طرح مســکن مهر را از دیگر اقدامات بنیاد مسکن نام برد و گفت: در ۵ شهر استان تعداد ۵1 
واحد مسکن مهر دز ۲ طرح خودمالک و 99 ساله افتتاح میگردد. وی با اشاره به فعالیت دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100 
حضرت امام )ره( گفت: در این مدت برای 46 خانوار جهت ساخت و یا تعمیر و تکمیل واحدهای نیمه تمام شهری و روستایی و 
کمک به رهن و اجاره مسکن افراد محروم و نیازمند مبلغ ۲760 میلیون ریال از کمک های بالعوض حساب 100 حضرت امام 
)ره( پرداخت گردید و همچنین مبلغ ۲93۸ میلیون ریال توسط افراد خیر و نیکوکار به حساب 100 حضرت امام )ره( واریز شد. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن افزود: انجمن خیرین مسکن ساز گیالن فاز 3 پروژه 6۲7 واحدی حضرت ثامن 
االئمه )ع( رشت را با 1۸6 واحد مسکونی به اتمام رسانده و تحویل متقاضیان واجد شرایط نموده است به این ترتیب کار ساخت 
این پروژه با احداث 6۲7 واحد در قالب 3 فاز به منظور تامین مسکن محرومین به طور کامل و 100 درصد به پایان رسیده است. 

پیام تبریک مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به 
مناسب روز پزشک

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب 
اســتان کرمان، عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل شرکت طی ارسال پیامی یکم شهریور ماه روز 
پزشــک را به تمامی پزشکان سراسر کشور تبریک گفت. در این پیام چنین آمده است:  پزشکان 
همواره در تمام صحنه های انقالب اســالمی، تالش های خســتگی  ناپذیری را از خود به نمایش 
گذاشــته اند و در شــرایط اپیدمی کرونا نیز از ابتدا شاهد حضور فداکارانه پزشکان در کنار تمامی 
مدافعان سالمت بودیم که با تالش مخلصانه در خط مقدم مبارزه با این ویروس به کمک بیماران 
شتافتند و همانند هشت سال دفاع مقدس، با خدمت و ایثار، بار دیگر در صحنه تاریخ این سرزمین  خوش درخشیدند. روز پزشک 
که مصادف با یکم شهریور زاد روز دانشمند نامدار ایرانی شیخ الرئیس ابوعلی سینا میباشد را به پزشکان شریف میهن عزیزمان 
ایران تبریک میگوییم و از تالش ها و خدمات صادقانه این قشر زحمتکش که متعهدانه در راستای ارتقاء سالمت جامعه تالش 

می نمایند، تشکر و قدردانی می نماییم.و یاد و خاطره شهدای مدافع سالمت را گرامی می داریم

پیام تبریک دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران بمناسبت روز پزشک
  ساری - دهقان : به نام مهربان ترین طبیب

 یکم شــهریور و روز بزرگداشت حکیم فرزانه شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز 
پزشــک را صمیمانه به همکاران گرامی و گرانقدر تبریک و شادباش می گویم . 
این روز بهانه ای است برای تقدیر وتشکر از زحمات و تالش صادقانه شما عزیزان 
که آســایش، آرامش و شادمانی خویش را در تسکین درد بیماران و کاهش رنج 
آنان میدانید.و درود بر شما انسان های فرهیخته ، وارسته و ایثارگر که با همت 
واال، دانش و توان تخصصی خود عالوه بر تربیت و آموزش نیروی متخصص مورد نیاز کشور در عرصه سالمت، عاشقانه بر بالین 
بیماران حاضر می شوید تا واسطه ای باشید که خداوند شفای دردمندان را با دستهای شما به آنان هدیه کند و این افتخاری است 
بس بزرگ و نعمتی است که شکرانه بسیار دارد.ضمن تقدیر فراوان از خانواده های محترم تان که با صبر و بزرگ منشی ، یاری گر 
آنان در شرایط اپیدمی کروناو در نهایت یاور مردم شریفمان هستند ،و به دلیل وجود ُدرهای گران بهایی چون شما در کنارشان 

، به آنان تبریک گفته و دعا میکنم که همواره شاد ، سالمت و موفق باشید.

سرپرست شهرداری بندرعباس:
عاشورا قله رفیع ایمان و انسانیت است

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت شهرداری بندرعباس با بیان اینکه عاشورا 
قله رفیع ایمان و انســانیت است، افزود: امام حســین)ع( با این حرکت جریان ساز در کربال، درس 
حریت و آزادگی را به عالمیان آموخت و امروز ملت ما، ملت امام حســین )ع( اســت.به گزارش 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، عبدالحســین ارجمند با تسلیت ایام 
ســوگواری محرم، اظهار کرد:»محرم«، ماه پیروزی خون بر شمشــیر، ماه قیام و بیداری و یادآور 
بزرگ ترین حماســه تاریخ بشریت است.وی با بیان اینکه عاشورا قله رفیع ایمان و انسانیت است، 
افزود: امام حسین)ع( با این حرکت جریان ساز در کربال، درس حریت و آزادگی را به عالمیان آموخت و امروز ملت ما، ملت امام 
حسین )ع( است.سرپرست شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: مردمان ایران اسالمی ملتی هستند که همواره حافظان واقعی 
مکتب و فرهنگ عاشورای حسینی بوده و بعد از گذشت بیش از 1400 سال به تاسی از قیام کربال هرساله فرهنگ عاشورایی را 
بیش از پیش رونق می بخشند. ارجمند بیان کرد: محرم، ماه خدا و کربال و عاشورا، سمبل فریادی به اندازه سرسرای تاریخ برای 
اعاده حق و کشیدن خط بطالن بر طریق باطل است که شعله های درخشان آن تا همیشه تاریخ فروزان و روشنی بخش پویندگان 
مسیر عزت و ره جویان آزادی و حق خواهی است.وی در ادامه سخنانش نیز با اظهار اینکه یکی از اساسی ترین ابعاد حادثه عاشورا، 

درس ها و عبرت های این نهضت است، گفت: درس های عاشورا همواره بحثی زنده، حیات بخش و حرکت آفرین است.
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به قلم: ایوان ویدجایا
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ترجمه: علی آل علی

اگ��ر ش��ما در صنع��ت رس��توران داری فعالی��ت دارید و در 
س��ایت تان ام��کان س��فارش آنالین ب��رای مش��تریان را فعال 
کرده ای��د، در مس��یر موفقیت ق��رار دارید. امروزه بس��یاری از 
رستوران ها و فس��ت فودها هنوز هم نسبت به این نکته توجه 
الزم را نشان نمی دهند. نکته مهم در این میان تمایل کاربران 
برای استفاده از گزینه های مربوط به ثبت سفارشات آنالین، به 
ویژه در ش��رایط کرونایی کنونی، است. بنابراین کسب و کارها 
در این صنعت باید هرچه بیشتر به فکر راه اندازی خدمات شان 

در این بخش باشند. 
راه ان��دازی امکان س��فارش آنالین در س��ایت برن��د یکی از 
گزینه های بس��یار جذاب محسوب می شود، اما به تنهایی برای 
موفقیت برند شما کافی نیست. کسب و کارها در زمینه تعامل 
با مش��تریان نیاز به استفاده از اپ های رسمی نیز دارند. امروزه 
ش��مار باالیی از مردم دارای گوش��ی های هوش��مند هس��تند. 
بنابراین تالش برای فعالیت در زمینه طراحی اپ رسمی برای 
برند به منظور ثبت س��فارش آنالین امری ضروری خواهد بود. 
ش��ما با چنین کاری امکان جلب نظر شمار باالیی از مشتریان 

را خواهید داشت. 
بدون تردید س��فارش آنالین هم برای مشتریان لذت بخش 
است و هم برای برندها مزایای قابل مالحظه ای به همراه دارد. 
مهمترین مزیت برای برندها در این میان امکان کاهش نیروی 
کار در زمینه دریافت سفارش��ات است. معنای این امر کاهش 
قابل مالحظه هزینه های برند در بلندمدت اس��ت. بنابراین اگر 
رستوران شما با هزینه های گزاف مواجه است، شاید راه اندازی 
بخش ثبت آنالین سفارش��ات از طریق اپ برند گزینه مناسبی 

باشد. 
اغلب اوقات راه اندازی اپ رس��می برای ثبت سفارش��ات هر 
رس��توران امر س��اده ای در نظر گرفته می ش��ود. این فرآیند با 
توج��ه به نیاز به مهارت های برنامه نویس��ی از س��وی تیم های 
متخص��ص دنبال می ش��ود. بنابراین ش��ما فقط نی��از به ثبت 
س��فارش در چنی��ن موسس��ه هایی دارید. نکته مه��م در این 
میان توجه داش��تن به برخی از نکات جانبی و همچنین شیوه 

مدیریت اپ های موردنظر است. 
اگر شما از آن دس��ته از کارآفرینان سختگیر در فعالیت تان 
باش��ید، خیلی خوب اهمیت جایگاه رس��توران تان را می دانید. 
درس��ت به همین خاط��ر به هیچ وجه اجازه زیر س��وال رفتن 
اعتبار رس��توران تان را نخواهید داد. یکی از نکات مهم در این 
میان تالش برای حفظ جایگاه رس��توران با استفاده از طراحی 
بی نظیر اپ رس��می اش است. این امر به شما برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان کمك شایانی خواهد کرد. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات 
ب��رای طراحی و مدیریت ی��ك اپ فوق الع��اده در زمینه ثبت 
سفارشات مش��تریان به صورت آنالین اس��ت. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به بهترین شکل ممکن و 

افزایش فروش کمك خواهد کرد. 
فرآیند ساده ایجاد اکانت

اولین گام در طراحی یك اپ کاربردی برای مشتریان توجه 
به س��هولت عضویت در اپ یا به عب��ارت دقیق تر ایجاد اکانت 
است. ش��اید این امر بسیار ساده و بدیهی به نظر برسد، اما در 
عمل اغلب رس��توران ها بدان توجه نمی کنند. اگر قرار باش��د 
شما دردس��رهای زیادی در مسیر ثبت یك سفارش ساده غذا 
را داش��ته باشید، بی شك س��راغ یك برند دیگر خواهید رفت. 
ای��ن امر اغل��ب اوقات در رابطه با برندهای صنعت فس��ت فود 

روی می دهد. 
ش��ما در طراحی اپ باید به طور مداوم فرآیند س��اده ایجاد 
اکانت از س��وی مش��تریان را مدنظر داشته باش��ید. با این کار 
مش��تریان انگیزه زیادی برای ثبت س��فارش ب��ه طور آنالین 
خواهن��د داش��ت، در غیر این صورت ش��اید اپ تان خیلی زود 

کاربردش را از دست بدهد. 
اغلب اوقات درخواست برای ثبت اطالعاتی نظیر شماره تلفن 
و همچنی��ن نام کام��ل برای ایجاد اکانت کافی اس��ت. فرآیند 
پرداخ��ت آنالی��ن هزینه سفارش��ات نیز با همکاری مناس��ب 
درگاه ه��ای پرداخت��ی ب��زرگ در دنیا قابل پیگیری اس��ت. با 
این حس��اب ش��ما بهترین اپ برای مشتریان را در اختیارشان 

خواهید گذاشت. 
م��ردم در دوره کنون��ی تمایلی برای اختص��اص زمان زیاد 
به تهیه یا حتی س��فارش غذا ندارند. درس��ت به همین خاطر 
رستوران ها باید عملکردشان را به طور قابل مالحظه ای سریع تر 
نمایند. یکی از دالیل اصلی ش��هرت و محبوبیت فس��ت فودها 
در مقایسه با رس��توران ها در طول دهه های اخیر همین نکته 
مهم اس��ت. بنابراین ش��ما باید تمام توجه ت��ان را به این نکته 

نشان دهید. 
منوی کامل و خوانا

من��وی سفارش��ات دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. اگر 
مش��تریان برای پیدا کردن سفارش ش��ان در اپ ش��ما دردسر 
زیادی پیش رو داش��ته باشند، مشکالت تان به طور روزافزونی 
بیش��تر می ش��ود. بنابراین ش��ما باید منوی خودتان را به طور 
کام��ل طراح��ی نمایید. ای��ن امر موج��ب ثبت س��فارش به 

ساده ترین شکل ممکن می شود. 
تکمیل منو به طور یکجا باید در دستور کار هر رستورانی قرار 
داشته باشد. یکی از ایراداتی که فعالیت رستوران ها در اپ شان 
دارد، بارگ��ذاری منو به طور ناقص و تالش برای تکمیلش طی 
زمان اس��ت. این امر به طور قابل مالحظه ای فرصت شما برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان را از بین می برد. 
هرچ��ه منوی ش��ما کامل ت��ر و در عین حال خوانا باش��د، 
ش��انس تان برای دریافت سفارشات بیشتر خواهد شد. خوانایی 
منو یکی دیگر از مشکالت در زمینه بازاریابی محسوب می شود. 
امروزه بسیاری از برندها این نکته مهم را مورد بی توجهی قرار 
می دهد. شما نباید از فونت های عجیب و غریب برای بارگذاری 
منو اس��تفاده کنید. این امر به طور مداوم وضعیت ش��ما را در 

مقایسه با رقبای تان بدتر خواهد کرد. همینکه منوی شما ساده 
و قابل خواندن در کس��ری از ثانیه باشد، برای مشتریان کافی 
خواهد ب��ود. بنابراین ایده های عجیب و غریب را به طور کامل 

کنار بگذارید. 
یکی از مش��کالت اساسی رس��توران ها در زمینه طراحی اپ 
مربوط به آپدیت منوی ش��ان اس��ت. امروزه اغلب رستوران ها 
به طور فصلی منوی ش��ان را به روز رس��انی می کنند. بنابراین 
اگر ش��ما در این راستا عملکرد خوبی از خودتان نشان ندهید، 
هیچ شانس��ی ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف تان 
نخواهید داش��ت. این امر نکته بسیار مهمی محسوب می شود. 
خوشبختانه اغلب رستوران ها نسبت به آپدیت فصلی منوی شان 
توجه دارند، اما این امر با تاخیر بس��یار زیاد در اپ شان نمایان 
می ش��ود. با این حساب در عمل برخی از کاربران هرگز فرصت 
ثبت سفارشات تازه را پیدا نمی کنند. چنین امری به طور قابل 

مالحظه ای وضعیت برندتان را دشوار خواهد کرد. 

بارگذاری تصاویر واضح از غذاها
تصاوی��ر به طور معمول همه مش��تریان را نس��بت به خرید 
بیش��تر ترغیب می کند. بنابراین اگر ش��ما تصاوی��ر جذابی از 
غذاهای ت��ان در اپ رس��می رس��توران قرار دهید، مش��تریان 
تمایل باالتری برای خرید نش��ان خواهند داد. این امر در طول 
س��ال های اخیر بدل به یك ترند جهانی شده است. درست به 
همین خاطر برخ��ی از عکاس های حرفه ای برای تهیه تصاویر 

جذاب از منوی رستوران ها وارد صحنه شده اند. 
بدون تردید ثبت تصاویر زیبا از منوی رس��توران و غذاهای 
مختلف امر س��اده ای نیس��ت، اما ش��ما در این میان نیازی به 
استفاده از خدمات عکاسی حرفه ای ندارید. دوربین موبایل شما 
به اندازه کافی برای س��اماندهی ای��ن فرآیند کافی خواهد بود. 
نکت��ه مهم در ای��ن میان تالش برای انتخاب زاویه مناس��ب و 
همچنین توجه به کیفیت دوربین گوش��ی است. شما با چنین 
کاری به س��ادگی هرچ��ه تمام تر امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 

مشتریان تان را خواهید داشت. 
بس��یاری از رس��توران ها در عمل به جای استفاده از تصاویر 
مربوط به غذاهای برندشان از نمونه های استاک و رایگان سود 
می برند. شاید این امر گزینه ای مناسب محسوب شود، اما بدون 
تردید مش��کالتی را هم به همراه دارد. نخستین مشکل در این 
میان ارزیابی کلیشه ای مش��تریان از رستوران تان است. وقتی 
ش��ما از یك تصویر اس��تاک که صدها رستوران دیگر نیز مورد 
توجه قرار داده اند، اس��تفاده می کنید، حسابی مشتریان تان را 
ناامی��د خواهید کرد. بنابراین هرگونه ایده ای برای اس��تفاده از 
تصاویر اس��تاک را فراموش کنید. کس��ب و کار شما به اندازه 
کافی برای جلب توجه مخاطب هدف توانایی دارد که نیازی به 

تصاویر استاک نباشد. 
درج زمان فعالیت رستوران و اطالعات تماس

وقتی مش��تریان وارد سایت یك رس��توران می شوند، انتظار 
مش��اهده اطالعات تماس و همچنین زمان فعالیتش را دارند. 
این امر باید در اپ رستوران ها نیز مدنظر قرار گیرد، در غیر این 
صورت شاید برخی از مشتریان در زمان های نامناسب اقدام به 
ثبت س��فارش کنند. نتیجه این امر دلخوری فراوان مشتریان 
نس��بت به عدم رس��یدگی تان می شود. ش��ما به همین راحتی 

می توانید مشتریان مناسب تان را از دست بدهید. 
اطالع��ات تماس اغلب اوقات ش��امل ش��ماره تلفن، آدرس 
ایمیل و همچنین سایت رسمی رستوران می شود. این امر برای 
تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان و ارائه اطالعات درست به 
آنها امری ضروری خواهد بود. خوش��بختانه امروزه راهکارهای 
زیادی برای پشتیبانی از مشتریان در کسب و کارهای مختلف 
راه اندازی ش��ده اس��ت. یکی از نکات مهم در این میان مربوط 
به ربات های چت اس��ت. چنین فناوری بدون دردسرهای رایج 
امکان پشتیبانی از مش��تریان و ارائه نکات اساسی را می دهد. 
بنابراین در مس��یر موردنظر مش��کل چندانی پیش روی شما 

نخواهد بود. 
رستوران های بزرگ به طور معمول دارای شعبه های زیادی 
هستند. یکی از نکات مهم در رابطه با فعالیت شعبه های مختلف 
زمان متفاوت فعالیت ش��ان اس��ت. برخی از ش��عبه ها به دلیل 
ش��لوغی و همچنین حجم باالی سفارش��ات شاید ساعت های 
اضافی نیز مشغول به کار باشد. با این حال وضعیت برای سایر 
شعبه ها به طور عادی باشد. نکته مهم در این میان تالش برای 
درج زمان فعالیت هر ش��عبه برای مش��تریان است. این امر از 
هرگونه نارضایتی احتمالی پیش��گیری خواهد کرد. بنابراین در 
صورت مش��اهده هرگونه نارضایتی باید نسبت به اطالع رسانی 

دقیق درباره زمان فعالیت رستوران تان اقدام نمایید. 
توجه به موقعیت جغرافیایی مشتریان 

خدم��ات اپ ش��ما به مش��تریان بای��د براس��اس موقعیت 
جغرافیایی ش��ان صورت گیرد. اگر مش��تریان در شهر خاصی 
حضور دارند، ش��ما باید از شعبه تان در همان شهر برای تهیه و 

ارسال سفارشات استفاده کنید، در غیر این صورت هرگز غذایی 
گرم و به موقع به مش��تریان نخواهد رس��ید. امروزه بسیاری از 
اپ ه��ا از کاربران دسترس��ی ب��ه موقعیت جغرافیایی ش��ان را 
می خواهند. نکته مهم در این میان کسب اجازه به طور دقیق و 

روشن از کاربران برای دسترسی به نکته موردنظر است. 
ساالنه شمار باالیی از اپ ها به دلیل عدم رعایت نکات مربوط 
به حریم خصوصی کاربران با موج اعتراضات گس��ترده مواجه 
می شوند. بنابراین شما باید به این نکته مهم توجه الزم را نشان 
دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگ��ز توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان تان را پیدا نکنید. همچنین اعتبار رستوران تان 

هم به طور قابل مالحظه ای با چالش مواجه می شود. 
رستوران ها با دسترس��ی به موقعیت مکانی مشتریان امکان 
ارس��ال هرچه دقیق تر سفارش��ات را خواهند داشت. همچنین 
دردس��رهای دریافت آدرس به طور ش��فاهی ب��ا تماس تلفنی 
نیز رفع می ش��ود. این امر یك تجربه بسیار دلنشین برای ثبت 
س��فارش از س��وی کاربران را به همراه خواهد داش��ت. همین 
نکات موجب تکرار خرید مش��تریان در بلندمدت خواهد ش��د. 
بنابراین ش��ما باید توجه الزم به چنین نکته مهمی را نش��ان 

دهید. 
قیمت گذاری واضح

توجه به قیمت ها برای ثبت س��فارش امر مهمی محس��وب 
می شود. بس��یاری از برندها در این میان قیمت منوی شان در 
اپ را ب��ه طور دقیق درج نمی کنند. اگر ش��ما چنین امری را 
مدنظر قرار ندهید، با مش��کالت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان رو به رو خواهید شد. بنابراین همیشه قیمت 

هر محصول را به دقیق ترین شکل ممکن درج کنید. 
به روز رس��انی قیمت ها اغل��ب اوقات دردس��ر مهمی برای 
هر رس��توران محسوب می ش��ود. اگر ش��ما به موقع قیمت ها 
را به روز رس��انی نکنید، ش��اید مش��تریان با یك سطح قیمت 
متفاوت سفارش ش��ان را انجام داده و در نهایت با قیمتی باالتر 
مواجه شوند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای رستوران تان 
به همراه خواهد داش��ت. بنابراین باید هرچه س��ریع تر به فکر 

ساماندهی وضعیت نابسامان موردنظر باشید. 
دریافت بازخوردها

هر اپ باید بخشی برای دریافت نظرات کاربران داشته باشد، 
در غی��ر این صورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدل به 
گزینه ای بس��یار سخت و غیرممکن می شود. چنین بخشی در 
حقیقت کانال ارتباطی ش��ما با مش��تریان تان خواهد بود هیچ 
برندی بدون توجه به نظرات و درواقع صدای مش��تریان امکان 
توس��عه کس��ب و کار و همینطور جلب رضای��ت آنها را ندارد. 
بنابراین ش��ما باید فکر ویژه ای برای این بخش در س��ر داشته 

باشید.
برخی از رستوران ها در بخش دریافت بازخوردها فقط انتظار 
دریافت نظ��رات مثبت را دارند. این امر بزرگترین اش��تباه در 
زمینه بازاریابی و تعامل با مش��تریان محس��وب می شود. بدون 
تردید هیچ رس��تورانی کامل و بی عیب و نقص نیست. بنابراین 
شما باید آماده دریافت نظرات منفی و بهینه سازی فعالیت تان 
براس��اس آنها را داشته باشید. این امر به طور ویژه ای در مورد 
فعالیت اپ رستوران مصداق دارد. بنابراین اگر شما دردسرهای 
زیادی در این میان دارید، باید همیشه نظرات منفی مشتریان 

را به عنوان منبعی مهم برای بهبود کارتان تلقی نمایید. 
گزینه های پرداخت متنوع

مشتریان همیشه عاشق گزینه های پرداخت متنوع هستند. 
ای��ن امر آنها را به خرید آنالین ترغیب می کند. بنابراین ش��ما 
باید این نکته را به بهترین ش��کل ممکن مدنظر قرار دهید، در 
غیر این صورت ش��اید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان پیدا نکنید. 
وقتی مش��تریان سفارش غذای ش��ان را به طور آنالین انجام 
می دهن��د، تمایل به پرداخت درب من��زل را دارند. این امر در 
صورت رعایت از سوی شما انگیزه بزرگی به مشتریان می دهد. 
نکته مهم در مورد پرداخت هزینه آنالین استفاده از درگاه های 
پرداخت مطمئن اس��ت. چنین امری مش��تریان را نس��بت به 
امنی��ت پرداخت و همچنین اعتبار رس��توران ش��ما مطمئن 
خواهد ساخت. اگر شما این گزینه را همیشه مدنظرتان داشته 
باش��ید، خیلی زود بدل به رس��تورانی محبوب برای مشتریان 

خواهید شد.
پشتیبانی آنالین 

پش��تیبانی آنالی��ن یک��ی از پرطرفدارتری��ن گزینه ه��ا در 
دنیای کس��ب و کار امروز اس��ت. بسیاری از مش��تریان وقتی 
سفارشات شان را به طور آنالین ثبت می کنند، انتظار پشتیبانی 
آنالین و درس��ت و حسابی هم دارند، در غیر این صورت شاید 
آخرین خریدشان را از شما کرده باشند. بسیاری از رستوران ها 
فکر می کنند عرصه کسب و کارشان به پشتیبانی نیاز ندارد. در 
این صورت ش��ما یکی از ریسك های بزرگ در حوزه کاری تان 
را پذیرفته اید. بس��یاری از رس��توران های بزرگ با اس��تفاده از 
بخش پش��تیبانی آنالین در عمل رضایت مش��تریان را به طور 
قابل مالحظه ای کس��ب کرده اند. چنین امری برای بسیاری از 
مش��تریان دلیلی برای خرید دوباره از یك رس��توران محسوب 

می شود. 
طراحی نوتیفیکیشن های کاربردی

نوتیفیکیش��ن های کارب��ردی اهمیت بس��یار زی��ادی برای 
برندها دارد. ش��ما با طراحی این بخش برای اپ رس��توران تان 
به س��اده ترین شکل ممکن امکان تعامل و تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان تان را فراهم خواهید کرد. بس��یاری از رس��توران ها 
در بازه ه��ای زمانی مختلف برای ثبت س��فارش به طور آنالین 
تخفیف مناس��بی ق��رار می دهند. اگر ش��ما این مطل��ب را با 
نوتیفیکیشن های کاربردی به اطالع کاربران برسانید، احتمال 
ثبت س��فارش از س��وی آنها به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
ام��روزه بس��یاری از برنده��ای ب��زرگ، ن��ه فق��ط در حوزه 
رس��توران داری، ب��رای اطالع رس��انی درب��اره جش��نواره های 
مختلف ش��ان از نوتیفیکیشن اس��تفاده می کنند. بنابراین شما 
هم باید به بهترین ش��کل ممکن از بخش موردنظر برای بهبود 

وضعیت رستوران تان استفاده نمایید. 
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چطور تبلیغی مخاطب  پسند داشته باشیم؟
راهنمای طراحی تبلیغات پرفروش )2(

به قلم: کریستین مك کورمیك / کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

اغلب بازاریاب ها در زمینه تعامل با مخاطب هدف شان در تالش برای بیان نکات به ساده ترین شکل ممکن هستند. شاید این 
امر نکته بس��یار مهمی محس��وب شود، اما در نهایت شما را با مشکالت زیادی مواجه خواهد کرد. مشتریان در عمل همیشه به 
دنبال یافتن برخی از اصطالحات تخصصی در تبلیغات شما هستند. بنابراین اگر شما محتوای تبلیغاتی تان را بسیار ساده در اختیار 
مخاطب هدف قرار دهید، ش��ك و تردیدها نس��بت به عملکردتان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد.  استفاده از 
مفاهیم تخصصی در فرآیند تبلیغات به معنای تبدیل متن موردنظر به یك راهنمای کاری نیست. مهمترین مسئله تالش برای 
نمایش ماهیت حرفه ای کسب و کارتان به مخاطب هدف است، در غیر این صورت شاید مدت زمان بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف زمان الزم داشته باشید. این امر اغلب اوقات از سوی مخاطب هدف با مشکالت بسیار زیادی همراه می شود.  
اگر مشتریان در فرآیند تعامل با برند شما احساس ناامیدی از وجهه حرفه ای تان را داشته باشند، به احتمال زیاد شما شانسی برای 
موفقیت در زمینه تبلیغات را نخواهید داشت. این امر موجب جهت گیری مشتریان به سوی برندهای دیگر و در نهایت ریزش 
شدید مشتریان تان خواهد شد. راه حل مناسب در این میان تالش برای استفاده اندک از عبارت های تخصصی در فرآیند تبلیغات 

است. این امر به مشتریان نشان می دهد که شما هم درست به اندازه سایر رقبای تان دارای تخصص در بازار و کارتان هستید. 
استفاده از داده های معتبر: استفاده از داده های معتبر همیشه در فرآیند بازاریابی و تبلیغات موثر است. امروزه بسیاری از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان نیاز به داده های معتبر دارند. دلیل این امر عدم باورپذیری محتوای شان در 
صورت استفاده نکردن از داده های مناسب است.  مسئله مهمی که در زمینه استفاده از داده های معتبر وجود دارد، مربوط به 
معیار اعتبارشان است. اگر شما در این راستا از منابع مطمئن برای تهیه داده های موردنیازتان استفاده کنید، به سادگی هرچه 
تمام تر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت، در غیر این صورت فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف همیشه با شکست مواجه می شوید. 
امروزه معتبرترین بانك داده ها برای کسب و کارها گوگل است. این منبع امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف 
بدون نیاز به هزینه های اضافی را به همراه خواهد داشت. نکته مهم اینکه داده های موردنظر از سوی گوگل به طور رایگان در 

اختیار برندها قرار می گیرد. بنابراین شما صرفه جویی مالی گسترده ای نیز در زمینه بازاریابی صورت خواهید داد. 
ذهن مخاطب هدف را بخوانید: مشتریان در بازار همیشه به دنبال محصوالت عجیب و غریب نیستند. نکته مهم در این میان 
تالش طراح های تبلیغاتی برای خواندن ذهن مشتریان است. این امر شاید در نگاه نخست بسیار عجیب و غیرممکن به نظر برسد، 
اما در صورت رعایت نکات کاربردی از سوی شما تاثیرگذاری باالیی به همراه خواهد داشت.  حضور مستمر در شبکه های اجتماعی 
شاید امر بسیار سختی باشد، اما در حوزه تبلیغات به شما کمك می کند تا بهترین موضوعات و دغدغه های ذهنی مشتریان را 
پیدا کنید. وقتی یك برند به خوبی از دغدغه ها و نیازهای مش��تریان در بازار خبر داش��ته باش��د، طراحی یك محتوای بازاریابی 
جذاب و هیجان انگیز امر دشواری نخواهد بود. بنابراین مهمترین نکته ای که باید مدنظر شما قرار گیرد، ایجاد تعامل نزدیك با 
مشتریان است. فقط در این صورت امکان آگاهی از سلیقه و نیاز آنها در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم خواهد شد.  بسیاری برندها 
برای آگاهی از آنچه در ذهن مخاطب شان می گذرد، ایده های جانبی بسیار متنوعی دارند. این امر شامل ارزیابی مداوم وضعیت 
خبرگزاری ها یا حتی مجله های تخصصی در حوزه کسب و کار است. نکته مهم در این میان اتالف وقت در راستای طراحی تبلیغات 
است. اگر شما ارتباط نزدیکی با مخاطب هدف تان داشته باشید، دیگر دلیلی برای توجه به منابع دست چندم وجود نخواهد داشت. 

همچنین شما با این کار اولین برندی خواهید بود که به مشکالت و دغدغه های مشتریان واکنش نشان خواهد داد. 
ایجاد حالت اضطرار در میان مشتریان: مشتریان وقتی در زمینه خرید با یك پیشنهاد عالی و دارای احساس اضطرار مواجه 
باشند، تمایل باالتری برای خرید از خودشان نشان می دهند. این امر در طول سال های اخیر از سوی برخی از برندها در زمینه 
بازاریابی و تبلیغات دنبال شده است. نتیجه این امر امکان فروش بسیار بیشتر و بهتر خواهد بود.  مهمترین نکته در زمینه ایجاد 
احساس اضطرار برای مشتریان توجه به پیشنهاد مناسب است. اغلب اوقات برجسته ساختن کیفیت محصوالت و همینطور 
امکان خرید ارزان در مدت زمان محدود پیشنهادشده تاثیرش را خواهد گذاشت. اگر این امر از سوی شما به طور مناسبی 

مدنظر قرار داشته باشد، دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به تجربه نرخ پایین فروش نخواهد بود. 
استفاده از قدرت احساسات: مشتریان در بازار بیشتر از هر نکته دیگری به احساسات شان توجه می کنند. معنای این امر تمایل 
مشتریان برای خرید براساس احساسات شان به جای قضاوت های منطقی است. اگر کسب و کار شما در زمینه تبلیغات و فروش 
همیشه مشکالت زیادی دارد، استفاده از احساسات مشتریان برای افزایش سطح تعامل با برند ایده جذابی خواهد بود.  مشتریان 
در ارتباط با برندها به طور کلی به دنبال سه احساس کلی هستند. این احساسات شامل اعتماد به نفس، هیجان و افتخار است. 
هر برندی که توانایی انتقال این احساسات به مشتریان را داشته باشد، در بازار به پیروزی خواهد رسید. اگر برند شما تا به حال 
در زمینه تبلیغات احساسی تجربه ای نداشته است، بی شك گام های نخست تان در این حوزه با مشکالت زیادی همراه خواهد 
بود. بنابراین باید صبر و شکیبایی الزم را داشته باشید.  استفاده از یك داستان جذاب و هیجان انگیز ایده بسیار مناسبی محسوب 
می ش��ود. هر مش��تری به داستان های جذاب عالقه دارد. بدون تردید کمتر کسی در بازار توانایی مقاومت در برابر یك داستان 
جذاب و خوش س��اخت را دارد. بنابراین ش��ما باید این نکته را به مثابه مهمترین فرصت تان برای تاثیرگذاری متفاوت بر روی 
مشتریان قلمداد کنید.  الگوبرداری از داستان های موفق دیگر برندها همیشه در این راستا نتیجه بخش خواهد بود. بنابراین شما 
باید به بهترین شکل ممکن از این ایده استفاده نمایید. بدون تردید شما قرار نیست در اولین تجربه تان در داستان سرایی در حوزه 
تبلیغات موفقیت بسیار بزرگی کسب کنید. مهمترین نکته در این میان تالش برای کسب تجربه در این حوزه است. شما با چنین 
کاری موفق به تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان در ادامه مسیر تبلیغاتی تان خواهید شد.  توجه به مشتریان در تمام بخش 
تبلیغات: عرصه تبلیغات به طور کامل مربوط به مشتریان است. شما نباید در این فرآیند حتی کوچکترین توجهی به سایر نکات 
داشته باشید. بسیاری از برندها در فرآیند تبلیغات به جای اینکه مشتریان را در کانون توجه قرار دهند، به دنبال تاکید بر روی 
مزایا و همچنین برتری های کسب و کارشان نسبت به رقبا هستند. این امر شاید برای شما ایده جذابی باشد، اما کمتری توجهی 
از سوی مشتریان بر نمی انگیزد. بنابراین شما باید همیشه توجه تان به این حوزه بر روی مشتریان باشد.  همانطور که پیش از 
این اشاره کردیم، استفاده از داده های معتبر برای شناسایی نیاز و سلیقه مشتریان امر بسیار مهمی است. یك راهکار دیگر برای 
طراحی تبلیغات مناسب در این میان توجه به تغییر سلیقه مشتریان است. این امر نیز از طریق استفاده از داده های معتبر صورت 
می گیرد، اما محور اصلی در این مورد مربوط به ارزیابی تغییر سلیقه و واکنش مشتریان به ترندهای مختلف در بازار است. شما 

با چنین کاری به بهترین شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان را خواهید داشت.
اس��تفاده از تیترهای جذاب: تیتره��ای جذاب نگاه هر مخاطبی را به خود جلب می کند. بنابراین اگر ش��ما در محتوای 
تبلیغاتی تان از تیترهای جذاب استفاده نمایید، شانس بسیار بیشتری برای جلب نظر مشتریان خواهید داشت. امروزه بسیاری 
از برندها در عمل برای تعامل با مش��تریان به دنبال راهکارهای س��اده هس��تند. یکی از ساده ترین راهکارها برای جلب نظر 
مشتریان به محتوای تبلیغاتی انتخاب تیترهای درست و جذاب است. بسیاری از برندها آنقدر درگیر افزایش کیفیت متن 
تبلیغاتی ش��ان هس��تند که در نهایت از تیتر مناسب غافل می شوند. این امر نتایج به شدت نامناسبی برای برندها به همراه 
خواهد داشت. اگر شما بهترین محتوای تبلیغاتی دنیا را هم داشته باشید، بدون یك تیتر جذاب توانایی جلب نظر هیچ کسی را 
نخواهید داشت. بنابراین همیشه اول از همه به سراغ تیترهای جذاب و تاثیرگذار بروید. به هر حال کاربران اول از همه تیترهای 

بازاریابی شما را مشاهده خواهند کرد و سپس به مشاهده تمام محتوای تبلیغاتی تان ترغیب خواهند شد. 
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