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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار 1400 نشان می دهد

 درجه انحراف
از برنامه ششم توسعه

فرصت امروز: رش��د ساالنه 8 درصدی در سایه سرمایه گذاری س��االنه 800هزار میلیارد تومانی، در کنار ایجاد 
س��االنه 780 هزار ش��غل و رس��اندن نرخ بیکاری به 8.5 درصد و تورم س��االنه 7.9 درصد از جمله اعداد و ارقام 
برنامه ششم توسعه است. برنامه ای که برای دوره چهار ساله 1396 تا 1400 و در هوای پسابرجام و امید به رشد 
و رونق اقتصادی و ورود س��رمایه گذار خارجی تدوین ش��د، اما خروج آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها 
علیه اقتصاد ایران در سال 1397 باعث شد تا فضای برنامه ششم توسعه عمال نسبتی با اقتصاد تحریمی امروز...

دست شاخص بورس تهران از کانال 1.5 میلیون واحدی کوتاه ماند

 سبزپوشی شاخص ها
در هفته دوم مهرماه
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علی صالح آبادی بیستمین رئیس کل بانک مرکزی ایران شد

به سوی تقویت تعامالت بانکی

8

مدیریتوکسبوکار

5

عـدم عرضـه جدید پراید، جوابگو نبـودن عرضه خودرو های مشـابه آن، افزایش قیمـت دالر، وجود 
تقاضـای باال برای خرید این خـودرو ارزان تر از بقیه خودرو ها و در نهایـت اظهارات اخیر وزیر صمت 

مبنی بر مخالفت با آزادسازی واردات خودرو، پراید را گران تر از قبل کرده است. مدتی است 
که دیگر خط تولید پراید متوقف شده و دیگر تولید نمی شود. قرار بود در این روز های نبود...

آیا پراید ۲۵۰ میلیونی می شود؟

سرمقاله
چالش کارمزد 
خدمات بانکی

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

بانک ها عالوه ب��ر پرداخت انواع 
تس��هیالت و اعتب��ارات بانک��ی و 
پذی��رش س��پرده ها، س��رویس ها 
و خدم��ات بانک��ی متع��ددی ارائه 
می دهند. بنابراین مجموع فعالیت 
بانک ها را می توان در عملیات بانکی 
و ارائ��ه خدمات بانکی خالصه کرد. 
تفاوت اصلی این دو فعالیت از لحاظ 
درآم��دی در این اس��ت که درآمد 
بانک ه��ا در عملیات بانکی، س��ود 
حاصل از معامالت مش��روعی است 
که در قالب تس��هیالت و اعتبارات 
بانکی به مش��تریان داده می شود، 
اما در سرویس ها و خدمات بانکی، 
بانک ها فقط مجاز به گرفتن کارمزد 
از مش��تریان هستند. از نظر بانکی، 
س��پرده های  به کارگیری  ریس��ک 
م��ردم در عملی��ات بانکی بس��یار 
باالست، زیرا س��پرده گذاران بانکی 
بحق توقع دارند که اصل سپرده های 
آن��ان در عملیات بانک��ی محفوظ 
بمان��د و برخالف س��رمایه گذاری 
در بازار س��هام، س��پرده های بانکی 
در مع��رض ریس��ک های عملیاتی 
ق��رار نگیرد. افزون بر آن، بانک های 
س��پرده پذیر بایستی به طور مرتب 
سپرده های  علی الحس��اب«  »سود 
بانکی را به حس��اب سپرده گذاران 

واریز نمایند. 
ادامه در همین صفحه
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چهارمی��ن کنفران��س بین الملل��ی مدیریت دانش��ی 
)KM4D( با رویکرد س��رآمدی س��رمایه انسانی فناور 
در تاری��خ 20 مهرم��اه 1400 در محل دانش��گاه خاتم 
برگزار خواهد شد. این کنفرانس با اهداف ارائه مطالعات 

و پژوهش ه��ای نوین در حوزه مدیریت دانش��ی، تبادل 
نظر پیرام��ون فناوری های نوین و آث��ار آن در مدیریت 
دانش��ی س��ازمان ها و ارائه تجارب برتر ملی و بین المللی 
در ح��وزه به کارگی��ری مبان��ی علمی مدیریت دانش��ی 

توس��ط انجم��ن مدیریت ای��ران و با همکاری دانش��گاه 
خاتم برگزار خواهد ش��د. چهارمین کنفرانس بین المللی 
مدیریت دانش��ی در ش��ش  محور اصلی برگزار می شود. 
ای��ن محوره��ا عبارتند از: دان��ش و مدیری��ت نوآوری؛ 

انتقال داده ها و اطالعات، اش��تراک گذاری، مدل س��ازی 
و مجازی س��ازی دانش؛ مدیریت دانشی و اینترنت اشیا؛ 
مدیریت دانش��ی و داده ه��ای بزرگ؛ مدیریت دانش��ی 
مبتنی بر س��رآمدی س��رمایه انس��انی؛ مدیریت دانشی 

و بالک چی��ن و مدیری��ت دانش��ی و ه��وش مصنوعی. 
عالقه من��دان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر 
 در م��ورد نحوه ثبت نام به تارنم��ای کنفرانس به آدرس
 http://www.iranmanagement.org مراجعه فرمایند.

ادامه از همین صفحه
ضمنا باید دانس��ت که سود ناش��ی از عملیات بانکی، 
درآمد خالص بانک ها نیست، بلکه براساس موازین قانون 
عملی��ات بانکی بدون ربا، س��ود حاصل از عملیات بانکی 
)به استثنای حق الوکاله به کارگیری سپرده ها در عملیات 
بانکی( بایستی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع 
بانک ها در عملیات بانکی تقسیم شود، اما در سرویس ها و 
خدمات بانکی، بانک ها در ازای ارائه خدمات فقط کارمزد 
دریافت می کنند. کارمزد خدمات بانکی نیز برخالف سود 

تسهیالت، درآمد اختصاصی بانک هاست.
می ت��وان گفت ک��ه بانک ه��ا در ارائه س��رویس ها و 
خدمات بانکی، ریسک بسیار کمتری از عملیات بانکی 
برعهده دارند. بنابرای��ن اصلی ترین کارکرد بانک ها در 
ارائه »س��رویس ها و خدمات بانکی«، نقل و انتقال امن 
و مطمئن و در عین حال س��ریع وجوه بین مشتریان، 
پرداخت وجوه خدمات عمومی و پاسخ به استعالم های 
مراجع قضایی و انتظامی و مالیاتی، بیمه و شهرداری و 
نظایر آن و همچنین خدماتی نظیر ارزیابی وثایق ملکی 
و تغییرات اطالعات حس��اب های بانکی به درخواس��ت 
مشتریان است. برای شفاف شدن نقش بسیار پراهمیت 
س��رویس ها و خدمات بانک��ی در انتقال امن وجوه بین 
مشتریان بانک ها و س��رعت این امر، نگاهی به گذشته 
خالی از لطف نیست. ش��اید نسل جوان به یاد نداشته 
باش��د که زمانی مردم ناچار بودند برای حواله و ارسال 
پول ب��ه داخل و خارج از کش��ور و همینطور پرداخت 
وج��وه مربوط به خدمات عموم��ی نظیر آب، برق، گاز، 
تلف��ن، قبض جرای��م تخلفات رانندگ��ی و نظایر آن به 
ش��عب بانک ها مراجعه کنند و در صف انتظار به نوبت 
بایس��تند تا موفق به ارس��ال مبلغ موردنظر به شخص 
ی��ا دس��تگاه اجرای��ی مربوطه ش��وند. اکن��ون به مدد 
سیس��تم های ارتباطی پیشرفته و بانکداری الکترونیک 
دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک ها نیست 
و این مقصود با داش��تن کارت عابربانک در ظرف چند 

ثانیه حاصل می شود.
در واق��ع با پیش��رفت بانک��داری الکترونیک، مفهوم 
سنتی و ساختار س��ازمانی شعبه بانک تغییر می یابد و 
مردم مانند س��ابق ناچار نیستند برای انجام بسیاری از 
امور بانکی به ش��عب بانک ها مراجعه کنند و این قبیل 
امور از داخل خانه نیز به راحتی قابل انجام اس��ت، اما 
ارائه این س��رویس ها و خدمات بانکی چندان راحت و 
ساده نیس��ت، زیرا افزون بر تامین هزینه های پرسنلی 

و ج��ذب متخصص��ان و کارشناس��ان خب��ره فناوری 
اطالعات، به خرید و فراهم آوردن گران ترین تجهیزات 
س��خت افزاری و نرم افزاری فناوری اطالعات برای نقل 
و انتق��ال الکترونیکی پول و تراکنش ه��ای بانکی نیاز 
دارد. ب��ه همی��ن جه��ت، معموال معام��الت تجهیزات 
الکترونیکی ش��بکه بانکی پس از هزینه خرید ش��عب 
و س��اختمان های موردنیاز، جزو معامالت کالن بانکی 
است و باالترین هزینه ها را برای بانک ها به همراه دارد. 
به ویژه آنک��ه این تجهیزات غالبا بایس��تی از خارج از 
کش��ور وارد شوند و در شرایط تحریم های ظالمانه این 
گونه خریدها، ریس��ک باالیی به همراه دارد. هدایت و 
مدیریت کالن این ش��بکه عظی��م ارتباطی بین بانکی 
نیز توس��ط بانک مرکزی از طریق س��امانه های شتاب، 
ش��اپرک، پایا، س��حاب، س��اتنا، تابا و چکاوک صورت 
می گیرد. در کنار این هزینه سنگین برای خرید و نصب 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، نباید فراموش کرد 
به روزرس��انی و نگهداری و مراقبت از ش��بکه ارتباطی 
بانک ه��ا و بان��ک مرکزی و رص��د 24 س��اعته از این 
ش��بکه عظیم ارتباط بانکی، حاص��ل تالش و زحمات 
بی وقفه همکاران فناوری بانک ها و موسس��ات اعتباری 
و بانک مرکزی اس��ت که وظیفه س��خت پرس��تاری و 
مراقبت دائم ش��بانه روزی از ش��بکه را برعهده دارند تا 
سیس��تم های بانکی مختل نش��وند و در معرض حمله 
س��ایبری قرار نگیرند و م��ردم در کمترین زمان از این 
خدمات بهره مند شوند. هماهنگی شبکه ای نیز برعهده 
بانک مرکزی اس��ت. در مجموع، در مورد س��رویس ها 
و خدم��ات بانک��ی و کارمزد آن بایس��تی به چند نکته 

اساسی توجه داشت:
اول؛ توس��عه روزاف��زون فناوری اطالع��ات در حوزه 
بانکی، ارتباط شبکه ای بین بانک های دولتی با بانک ها 
و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی را فراهم 
آورده است. این ارتباط بایستی امن، مطمئن، هوشمند 
و 24 س��اعته باش��د تا انجام تراکنش ه��ای بانکی در 
شبانه روز با مش��کل مواجه نشود و همچنین سیستم 
را در برابر حمالت احتمالی سایبری محفوظ نگه دارد 
و دس��تیابی اف��راد غیرمجاز به اطالع��ات بانکی مردم 
غیرممکن باش��د. بنابراین بانک ها در این زمینه باید از 
پروتکل های امنیتی مناس��ب استفاده کنند و »حداقل 
الزامات ناظر بر ریس��ک فناوری اطالع��ات« را رعایت 
نماین��د. خوش��بختانه به تازگی بان��ک مرکزی ضوابط 
»حداق��ل الزامات ناظر بر ریس��ک فن��اوری اطالعات 

موسس��ات اعتباری« را به ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ 
کرده اس��ت. در ابالغیه بانک مرکزی تاکید شده است: 
»موسس��ه اعتباری مکلف اس��ت ط��رح جامع فناوری 
اطالع��ات را تصویب و در فواصل مرتب به روز رس��انی 
نماید. مؤسس��ه اعتباری مکلف اس��ت خط مش��ی ها/ 
سیاست ها و برنامه های حوزه فناوری اطالعات مشتمل 
بر برون س��پاری، امنی��ت، مدیریت شناس��ایی و تایید 
مشتریان، سامانه جامع بانکداری متمرکز، سامانه های 
بانک��داری الکترونیک��ی، مدیریت ریس��ک، ش��بکه و 
ارتباطات و مرکز داده را در چارچوب مفاد این الزامات 
تدوین، تصویب و به ارکان ذی ربط ابالغ نماید.« اجرای 
دقیق الزامات ابالغی بانک مرکزی می تواند در افزایش 

سرعت و امنیت شبکه های بانکی بسیار موثر باشد.
دوم؛ خدمات و سرویس های بانکی، طیف وسیعی را 
دربر می گیرد که ش��امل خدم��ات دریافت و پرداخت، 
حواله و نقل و انتقال پول و پاسخ به استعالم های مراجع 
مختلف اس��ت. در حال حاضر، قسمتی از تراکنش های 
بانکی )انتقال وجوه بین حس��اب های بانکی و پرداخت 
قبوض خدمات عمومی( از طریق شرکت های فین تک 
ص��ورت می گیرد که هم از حج��م فعالیت غیرضروری 
بانک ها می کاهد و هم نوعی اش��تغال آفرینی در حوزه 
تراکنش های مالی و بانکی است. همچنین صدور انواع 
ضمانت نام��ه بانکی و اعتبارات اس��نادی ریالی و ارزی 
در ردیف خدمات و س��رویس های بانکی قرار می گیرند 
که بانک ه��ا در ازای این خدمات فقط کارمزد دریافت 
می کنند. ب��ه لحاظ آنک��ه موضوع پایان نام��ه نگارنده 
مرتب��ط ب��ا ضمانت نامه ه��ای بین الملل��ی بانکی بوده 
اس��ت، از نظر حقوق��ی می توانم به طور س��اده بگویم 
که تفاوت ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اس��نادی 
با س��ایر خدمات بانکی، آن اس��ت که از نظر ریس��ک 
عملیاتی، ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اس��نادی جزو 
خدم��ات پرریس��ک )high risk( بانک��ی و در ردیف 
پرداخت تس��هیالت و اعتبارات اس��ت. به همین دلیل، 
اعتبارسنجی متقاضی نیز ضروری است. به بیان دیگر، 
بانک ها با صدور ان��واع ضمانت نامه ها و اعتبارات بانکی 
فقط واسطه نقل و انتقال وجوه نیستند، بلکه در مقابل 
ذی نفع ضمانت نامه یا ذی نفع اعتبارات اسنادی متعهد 
پرداخت نیز هس��تند و مستقال مس��ئولیت دارند و در 
هر صورت بایس��تی مبلغ ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی 
را ب��ه ذی نفع پرداخ��ت نمایند؛ خ��واه ضمانت خواه یا 
متقاضی ص��دور ضمانت نامه، مبل��غ ضمانت نامه را به 

بان��ک پرداخت کند یا پرداخت نکن��د. بنابراین صدور 
ضمانت نامه یا اعتبارات اس��نادی خصوصا ارزی از نظر 
میزان فعالیت بانکی و ریس��ک بان��ک تقریبا در ردیف 
پرداخت تس��هیالت و اعتبارات بانکی است. لذا کارمزد 
این خدمات قاعدتا نبایس��تی هم ردیف خدماتی مانند 

هزینه حواله پول و تراکنش ساده بانکی باشد.
س��وم؛ یکی از پرمش��غله ترین خدم��ات بانکی، ارائه 
پاس��خ رسمی به اس��تعالم های مختلف مراجع قضایی 
و انتظام��ی و همینط��ور مراجع مالیات��ی و بیمه راجع 
ب��ه وضعیت حس��اب مش��تریان و حتی در م��واردی، 
درخواس��ت فیلم و تصوی��ر از دوربین های مداربس��ته 
بانک هاس��ت. پاس��خ ب��ه ای��ن اس��تعالم ها ع��الوه بر 
هزینه های شبکه ای مستلزم کار کارشناسی و دقت در 
تنظیم گزارش اس��ت که اطالعات غلط و غیرصحیح به 
مراجع اس��تعالم کننده ارائه نش��ود. تهیه و تنظیم این 
گونه پاس��خ ها مطابق مق��ررات قانون��ی، بانک ها را در 
مقابل مراجع نظارتی مس��ئول می س��ازد و در مواردی 
موجب مس��ئولیت کیفری پاسخ دهنده نیز خواهد شد. 
ام��ا تاکنون ب��رای این گونه خدمات بانک��ی پرهزینه و 
پرمسئولیت، کارمزدی حتی در حد جبران هزینه تمام 
ش��ده این خدمات نیز تعیین نشده است؛ در حالی که 
پاسخ به این استعالم ها، هزینه باالیی برای بانک ها دارد 

و نیازمند دقت کارشناسی باالیی است.
چه��ارم؛ برخ��الف تص��ور اف��کار عموم��ی، کارمزد 
تراکنش ه��ای بانکی به ط��ور کامل ب��ه بانک ها تعلق 
نمی گیرد و بخش��ی از این مبلغ، سهم سامانه شتاب و 
ش��اپرک )بانک مرکزی(، بخشی سهم بانک پذیرنده و 
بخشی به بانک صادرکننده تعلق خواهد گرفت. کارمزد 
خدمات مانده گیری و اعالم صورتحس��اب نیز بر همین 

منوال است.
پنج��م؛ برابر مق��ررات قانون پولی و بانکی کش��ور و 
همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین کارمزد 
خدم��ات بانکی برعه��ده بانک مرکزی اس��ت که طی 
بخشنامه به بانک ها و موسسات اعتباری ابالغ می شود. 
در آبان ماه س��ال گذش��ته معاون محترم فناوری های 
نوین بانک مرکزی با اشاره به 10 سال تاخیر در اصالح 
کارمزد ه��ای خدمات بانکی گفت ک��ه »بانک مرکزی 
موظف اس��ت هر س��ال هزینه های ارائه خدمات بانکی 
را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آنها را افزایش 
دهد و بر این اس��اس سعی ما بر این بود که کارمزد ها 
به نحوی افزایش یابد که تغییر ناش��ی از آن در سطح 

اکثریت جامعه که بیشتر از تراکنش های خرد استفاده 
می کنند، تغییر عمده ای نباش��د. ای��ن تغییر چند ماه 
پی��ش در بانک مرکزی مصوب ش��د و هیچ ارتباطی با 
طرح مجل��س در مورد مالیات ب��ر تراکنش ها ندارد.« 
مه��ران محرمی��ان با بی��ان اینکه »با توج��ه به جنبه 
فرهنگی موض��وع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کارمزد 
خدم��ات بانکی را گام به گام پیش ببریم«، افزود: »در 
گام اول برای خدماتی که کارمزد تعیین نش��ده است، 
کارمزد حداقلی تعیین کردیم. در اینجا هم توجه ویژه 
داش��تیم که کارمزد ها به قشر ضعیف جامعه فشار وارد 
نکند. به ای��ن ترتیب، عمده کارمزد ه��ا برای خدماتی 
نظیر ساتنا تعیین ش��د که مورد استفاده افرادی است 
ک��ه مبالغ ب��اال جابه ج��ا می کنند و ی��ا برخالف عرف 
معمول بانک��داری جهانی، برای یک��ی از اصلی ترین و 
پراس��تفاده ترین تراکنش ها یعنی تراکنش برداشت از 

خودپرداز، کارمزدی تعیین نشد.«
ارائه س��رویس ها و خدمات بانکی به مردم، مس��تلزم 
تامی��ن هزینه های کالن س��خت افزاری و نرم افزاری و 
ایجاد زیرساخت ها و شبکه های الکترونیکی امن و قابل 
اطمینان اس��ت. نگهداری و مراقبت شبانه روزی از این 
شبکه ها نیز مستلزم تالش بی وقفه نیروهای متخصص 
و کارشناس��ان فناوری بانک ها و بانک مرکزی اس��ت. 
بنابراین باید بین کارم��زد خدمات بانکی و هزینه های 
تمام شده آن، نوعی توازن منطقی برقرار باشد. به عالوه 
با توجه به ریس��ک باالی برخی از خدمات بانکی نظیر 
صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی، 
تجدیدنظر در هزینه صدور این قبیل اس��ناد بانکی نیز 
ضروری اس��ت. همچنین واگذاری بخش��ی از عملیات 
مربوط به تراکنش های بانکی می تواند در اش��تغال زایی 
بخش غیردولتی در حوزه فناوری اطالعات بسیار موثر 

باشد و از حجم عملیاتی بانک ها بکاهد.
به ه��ر حال، نباید فراموش کرد ک��ه هدف از فراهم 
آوردن س��رویس ها و خدمات بانک��ی، ارائه خدمات به 
مردم اس��ت ت��ا امور بانکی خود را ب��ه صورت راحت و 
امن انجام دهند و هزینه خدمات بانکی نیز فشار مالی 
زی��ادی ب��ر آنان وارد نی��اورد. در این راس��تا طبعا اگر 
بخش��ی از هزینه بانک ها و موسسات اعتباری از مسیر 
ارائ��ه خدمات بانکی تامین ش��ود، هزینه های عملیاتی 
بانک ها کاه��ش خواهد یاف��ت و در نتیجه آن، قیمت 
تمام شده »تجهیز منابع« بانک ها و نرخ سود تسهیالت 

نیز قابل کاهش خواهد بود.

چالش کارمزد خدمات بانکی

انجمن مدیریت ایران اعالم کرد

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی در آستانه برگزاری

جدیدترین آمارها درباره شبکه های اجتماعی
ش��بکه های اجتماعی در 10 س��ال گذشته رشدی فوق العاده را داش��ته اند. درواقع این حوزه را باید از معدود 
کسب و کارهایی به حساب آورد که هیچ گاه با بحران و یا حتی شیب رشد کم مواجه نشده است. درواقع امروزه 
اینترنت، به بخش جدایی ناپذیر در زندگی افراد تبدیل شده که در این زمینه سهم شبکه های اجتماعی، بیشتر 
از سایر موارد است. درواقع کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در طول روز حداقل یکی از صفحات خود از بین 
شبکه های اجتماعی مختلف را چک نکند. بدون شک آگاهی از جدیدترین آمارها در این رابطه، برای بسیاری 
از افراد و کسب و کارها مهم بوده و در تصمیم گیری و برنامه ریزی های آینده، تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال 
اگر خواهان ایجاد یک کس��ب و کار جدید هس��تید، اگر نسبت به وضعیت شبکه های اجتماعی آگاهی درستی 
نداش��ته باش��ید. این احتمال وجود دارد که تصمیمی اش��تباه گرفته و یک فرصت طالیی را از دست بدهید...



فرصت امروز: رش��د ساالنه 8 درصدی در سایه س��رمایه گذاری ساالنه 
800هزار میلیارد تومانی، در کنار ایجاد ساالنه 780 هزار شغل و رساندن 
نرخ بیکاری به 8.5 درصد و تورم ساالنه 7.9 درصد از جمله اعداد و ارقام 
برنامه شش��م توس��عه اس��ت. برنامه ای که برای دوره چهار ساله 1396 تا 
1400 و در ه��وای پس��ابرجام و امید به رش��د و رونق اقتص��ادی و ورود 
س��رمایه گذار خارجی تدوین ش��د، اما خروج آمریکا از برجام و شروع دور 
جدید تحریم ها علیه اقتصاد ایران در سال 1397 باعث شد تا فضای برنامه 

ششم توسعه عمال نسبتی با اقتصاد تحریمی امروز ایران نداشته باشد.
در همین حال، گزارش فصلي مرکز آمار ایران از عملکرد ش��اخص هاي 
اقتصادي در س��ه ماهه نخست امسال نشان دهنده درجه انحراف از برنامه 
ششم توسعه است. مرکز آمار در این گزارش به بررسي متغیرهاي اقتصادي 
در فصل بهار 1400 پرداخت و سپس مقایسه اي بین اعداد و ارقام متغیرها 
در پایان س��ال 1399 و آنچه که باید در پایان برنامه ششم توسعه محقق 
مي ش��د، صورت داد. یافته ه��ای این گزارش نش��ان می دهد فاصله میان 
نرخ تورم و رش��د اقتصادي در سال 1399 و آنچه در برنامه ششم توسعه 
هدف گذاری شده بود، بیشتر از سایر متغیرهاي اقتصادي است، به طوری 
که قرار بود نرخ تورم به 8.8درصد برسد که 36.4درصد گزارش شده است. 
از س��وي دیگر، نرخ رشد اقتصادي نیز 8درصد پیش بیني شد که رقم آن 
براي س��ال 1399 تنها یک درصد و ب��راي کلیت دهه 1390 تقریبا صفر 

بوده است.
فاصله نجومي با اهداف برنامه ششم توسعه

در حالی که در پایان برنامه ششم توسعه )سال 1400( قرار بود ضریب 
جیني به 0.34 برسد، این رقم تا پایان سال 1399 به حدود 0.4 رسید که 
از توزیع بد و نامناسب درآمدی حکایت دارد؛ هرچند که روند این ضریب 
از پیش از ش��روع برنامه ششم توسعه نیز وضعیت خوبي نداشت. آمارهاي 
رس��مي نشان مي دهد ضریب جینی در سال 1395 به رقم 0.404 رسید 
که باالترین رقم از س��ال 1382 بدین س��و اس��ت، یعنی وضعیت شکاف 
طبقاني میان ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه از سال 1382 تا 1395 
بدتر شده است. به طور کلی، برآیند آنچه در سال هاي اجرایي شدن برنامه 
شش��م توسعه تا بهار امس��ال رخ داده، نشان می دهد که وضعیت نابرابري 
و ش��کاف طبقاتي در کشور بدتر شده و با وجود هدف گذاری برنامه ششم 
برای رسیدن به ضریب جیني 0.34 اما به نظر نمي رسد نه تنها امسال که 

در سال هاي ابتدایي برنامه هفتم نیز این پیش بینی محقق شود.
براس��اس قانون برنامه ششم توسعه همچنین رشد ساالنه نقدینگي در 
هر س��ال باید 17درصد باش��د که این رقم پس از خروج آمریکا از برجام 

و بازگش��ت دور جدید تحریم ها و سپس شیوع کرونا و همینطور کسري 
بودجه چندصد هزار میلیارد توماني دولت، با رشدي بي سابقه افزایش یافت. 
طبق آمارهای بانک مرکزي تا پایان مردادماه امس��ال و در کمتر از هفت 
ماه به پایان برنامه ششم توس��عه، رشد ساالنه نقدینگي 39.1درصد بوده 
که رقم این ش��اخص پولي را به حدود 4 هزار هزار میلیارد تومان افزایش 
داده است. در یک سال منتهي به مردادماه سال جاري نیز نقدینگي 1102 
هزار میلیارد تومان گزارش شده که نشان مي دهد تا چه اندازه بسته شدن 
مهمترین گلوگاه تامین ارز کشور )نفت( مي تواند وضعیت متغیرهاي پولي 
را که در نهایت به افزایش تورم مي انجامد، بغرنج کند. در آمار اخیر بانک 
مرکزي، رش��د ساالنه منتهي به مردادماه امسال پایه پولي نیز 42.1درصد 
و میزان افزایش س��االنه 153 هزار میلیارد تومان گزارش ش��ده است. در 
گزارش مرکز آمار همچنین رش��د بخش پول در زمس��تان 1399 نسبت 
به زمس��تان 1398 معادل 61.7درصد و رش��د نقدینگي نیز در این مدت 
40.6درصد اعالم ش��ده است. مقایسه این اعداد و ارقام نشان مي دهد که 
تا مردادماه امس��ال نقدینگي حدود 1150 هزار میلیارد تومان بیش��تر از 
آن چیزي اس��ت که در برنامه ششم توس��عه به عنوان هدف سال 1400 

)نقدینگي 2850 هزار میلیاردي( عنوان شده است.
در بین شاخص هاي اقتصادي که مرکز آمار در گزارش خود اعالم کرده، 
عجیب ترین وضعیت را نرخ بیکاري دارد، به طوری که نرخ بیکاري در سال 
1399 نس��بت به پیش بیني برنامه ششم توس��عه کمتر است و انتظار بر 
این است که در همین حوالي نیز باقي بماند. طبق گزارش ها نرخ بیکاري 
در س��ال 1399 حدود 9.6درصد برآورد شده اس��ت که 0.6 واحد درصد 
کمتر از متوسط رقم پیش بیني برنامه ششم توسعه )بیکاري 8.6درصدی( 
است. هرچند که این کاهش نرخ بیکاری نه به خاطر عملکرد اشتغال زایی 
دولت بلکه به دلیل کم ش��دن نرخ مشارکت اقتصادي است و افت حدود 
3درصدي نرخ مش��ارکت اقتصادي همگام با کاهش نرخ بیکاري عمدتا به 
دلیل دور ش��دن جمعیت فعال اقتصادي از بازار کار اتفاق افتاده است. در 
واقع تحریم در کنار کرونا و مختل شدن فعالیت اقتصادی به خصوص در 
بخش خدمات که بیش از 50درصد شاغالن در آن مشغول به کارند، باعث 

کاهش نرخ بیکاري و البته نرخ مشارکت اقتصادي شده است.
عملکرد نومیدکننده شاخص های اقتصادی

در گزارش مرکز آمار ایران، برخی ش��اخص ها به روز نشده اند و از جمله 
نسبت درآمدهاي مالیاتي به کل درآمدها، نسبت درآمدهاي نفتي به کل 
منابع و همچنین نسبت مالیات به کل تولید ناخالص داخلي به دلیل عدم 
انتشار آمارهاي مربوط به بودجه دولت از سال 1397 وجود ندارد. بنابراین 

مرکز آمار ایران براي نش��ان دادن این س��ه نس��بت از اعداد سال 1396 
اس��تفاده کرده است. اگرچه آمارهاي مربوط به فروش نفت از سال 1397 
)به دلیل جنگ اقتصادی( محرمانه تلقي شد، اما عدم انتشار گزارش هاي 
مال��ي مربوط به بودجه دولت همچنان با س��وال مواجه اس��ت، چراکه با 
مقایس��ه اعداد و ارقام پولي و آنچه بانک مرکزي از میزان بدهي دولت به 
سیستم بانکي منتش��ر مي کند، مي توان دریافت که دولت چقدر از بانک 

مرکزي استقراض کرده است.
طبق گزارش هاي مرکز آمار، نس��بت مالیات ب��ه تولید ناخالص داخلي 
در س��ال 1396 حدود 6.8درصد بوده است. البته که گزارش اتاق ایران از 
رسیدن این رقم در سال 1398 به 4.2درصد و در بهار 1399 به 6.3درصد 
حکای��ت دارد، اما همچنان فاصله معناداري ب��ا رقم 10درصد پیش بیني 
شده در آخرین سال برنامه ششم وجود دارد. البته احسان خاندوزي، وزیر 
اقتصاد در این باره گفته: »تالش می کنیم در چهار س��ال پیش رو نسبت 
مالیات به تولید ناخالص داخلي را 50درصد رشد دهیم تا با افزایشي 3 تا 
3.5درصدي به آنچه در برنامه شش��م پیش بیني شده بود، برسیم.« با این 
تفاسیر به نظر مي رسد در پایان برنامه هفتم توسعه به اعداد و ارقام برنامه 

ششم دست یابیم.
نس��بت منابع نفتي به کل منابع نیز از دیگر مقوالتی اس��ت که با توجه 
به محرمانه بودن آمارهاي صادرات نفت، به سختي مي توان آن را دریافت، 
اما آنطور که در برنامه شش��م توس��عه هدف گذاری شده است، این نسبت 
در س��ال 1400 باید به 20.8 درصد برس��د. البته به دلیل کاهش شدید 
درآمده��اي نفتي هم به دلیل تحریم و هم به دلیل کاهش قیمت نفت به 
واس��طه شیوع کرونا، در 9 ماهه س��ال 1399 تنها 10درصد از درآمدهاي 
نفتي محقق ش��ده اند. بدین ترتیب، نبود جایگزین مناسب و درآمد پایدار 
به جای درآمدهاي نفتي محقق نیافته باعث شده است تا دولت به سمت 
منابع بانکي و اس��تقراض از بانک مرکزي برود. کما اینکه به گفته مسعود 
میرکاظمي رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، در پنج ماهه نخس��ت امسال 
بیش از 52 هزار میلیارد تومان از بودجه کش��ور از حس��اب تنخواه بانک 
مرکزي تامین ش��د که این امر بر متغیرهاي پولي نیز تاثیرگذار است. در 
مجم��وع، قرار بود اقتصاد ایران در پایان س��ال 1400 به رش��د اقتصادي 
8درصدي دست یابد. اگرچه که رشد اقتصادي سال 1399 پس از مدت ها 
منفي بودن، مثبت یک درصد اعالم ش��د، اما این امر نیز چیزي از فاصله 
معنا دار رشد اقتصادي در این دو سال کم نمي کند. تورم نیز در کنار رشد 
اقتصادي، دیگر متغیري است که از ارقام هدف گذاری شده در پایان سال 

1400، بعید و دور است.

گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار 1400 نشان می دهد

درجه انحراف از برنامه ششم توسعه

اگرچ��ه انتظارات، نقش اساس��ی را در تعیین رونده��ای قیمتی در 
بازاره��ا ایفا می کنند، اما خود نیز به ش��دت از روندهای قیمتی تاثیر 
می پذیرن��د و متأثر می ش��وند. ای��ن رابطه علت و معلول��ی که هم به 
انتظ��ارات برای ایجاد روندهای قیمتی منجر می ش��ود و هم روندهای 
قیمتی می توانند انتظارات جدیدی را ش��کل دهند، سیستمی را شکل 
می دهد که با تشکیل یک حلقه معیوب می تواند گاه به انفجار و گاه به 
س��قوط یکباره قیمت ها بینجامد. حرکت قیمت ها در چنین مکانیزمی 
در رفتارشناس��ی بازارها عمدتا به »رفتار گله ای« یاد می شود؛ رفتاری 
که از یک سو با افزایش قیمت ها، سرمایه گذاران به یکباره برای خرید 
هج��وم می آورند و قیمت ها را به طرز ناباورانه ای افزایش می دهند و از 
س��وی دیگر با رفتار هجومی برای فروش به یکباره به سقوط ناگهانی 

بازارها دامن می زنند.
در این زمینه، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی بر رفتارشناسی 
مردم برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف تاکید می کند و با اشاره 
به کشف ماینر در زیرزمین بورس تهران می گوید: »به تازگی خبرهایی 
درباره کشف ماینر رمزارز در ساختمان شرکت بورس تهران منتشر شده 
اس��ت. ماجرایی که صفر تا صدش خطا بوده اس��ت، چراکه بازار ماینر، 
رقیب بازار بورس اس��ت. در واقع بورس جایی برای جذب سرمایه برای 
اقتصاد اس��ت و بازدهی طوالنی مدت برای آن مطرح می شود، اما حاال 
خودش به دنبال راهی دیگر برای درآمدزایی رفته است. این اتفاق یعنی 

بورس به جای اینکه هوش و حواس��ش بر اداره بازار س��رمایه باشد، به 
کسب درآمد از طریق رمزارزها پرت شده است و به همین دلیل، مردم 

نمی پذیرند که بورس می تواند سودده باشد.«
این کارشناس اقتصادی در تحلیل وضعیت اخیر بازار سرمایه و حضور 
مردم در آن می افزاید: »در تحلیل وضعیت بازار سرمایه و حضور مردم 
در آن بای��د گف��ت که وقتی بازدهی بورس کمتر از تورم اس��ت، یعنی 
بورس سودده نیست. به لحاظ منطق اقتصاد، فرض بر این است که رفتار 
همه سرمایه گذاران، عقالیی است، حاال ممکن است برخی هم عقالیی 
رفتار نکنند، اما فرض بر این است که رفتار همگان از روی عقل صورت 
می گیرد. تفسیر این جمله این است که به لحاظ عقالیی مردم تمایلی 
ندارند که ارزش پول شان کم شود و در نتیجه راهکارشان این است که 
به سمت بازار ارز و سکه بروند. در سوی دیگر، آنهایی که وضعیت بهتری 
دارند به سمت بازار مسکن می روند و آنهایی که وضع مالی شان خیلی 
بهتر است، پول شان را از کشور خارج می کنند. حال سوال این است که 

چرا مردم این گونه رفتار می کنند؟«
حق ش��ناس در پاس��خ به این س��وال، این گونه ادامه می دهد: »جواب 
این موضوع را مطرح می کند که اگر پول ش��ان به همین شکل ریال در 
دست شان باقی بماند، آب می رود و ارزشش را از دست می دهد. بنابراین 
این عقالیی نیس��ت که پول آنها گوشه ای گذاشته شود و اگر امروز یک 
میلیون تومان است، ارزش آن در آخر سال به 800 هزار تومان برسد. به 

این ترتیب، عقل حکم می کند که این پول به پناهگاهی امن برده شود. 
ممکن اس��ت این پناهگاه، مسکن، زمین، س��که و ارز و دیگر بازارهای 
سودده باشد. حاال ممکن است یکی از این پناهگاه ها بمباران شود. البته 
احتمالش کم است، اما ممکن است. درست مانند سال گذشته که مردم 
پول ش��ان را به پناهگاه بورس بردند و با افت سرمایه شان مواجه شدند. 
البته آنها که حرفه ای بودند پول ش��ان را زود از بورس خارج کردند، اما 
آنها که با ساز وکار این بازار خیلی آشنا نبودند، با ضرر و زیان های بعضا 

زیاد مواجه شدند.«
به اعتقاد وی، »اصل مطلب این اس��ت که اقتصادی که تورم دارد، 
مثل کش��وری در شرایط جنگ است. بنابراین عقل در شرایط جنگ، 
زلزل��ه و بحران حکم می کند که آدم پناه بگیرد و در ش��رایط تورمی 
ه��م عقل حکم می کند ک��ه به پناهگاه فرار کند. ای��ن پناهگاه ها در 
اقتصاد اسمش می شود خرید دارایی. در حال حاضر هم چون بازدهی 
ب��ورس کمتر از نرخ تورم اس��ت، مردم به دنب��ال جایی می روند که 
بازدهی اش باالتر از تورم باش��د. به عنوان مثال، زمانی که مرکز آمار 
اعالم می کند نرخ تورم 40 درصد اس��ت، مردم به س��مت بازارهایی 
می روند که بازدهی اش باالی 40 درصد باشد. پس زمانی که بانک ها 
س��ود 20 درصد می دهند، س��پرده گذاری در آنها چندان  برای مردم 
جذاب نخواهد بود. همچنین به عنوان مثال اگر بازدهی مس��کن زیر 

40 درصد باشد، مردم باز هم سرمایه شان را آنجا نخواهند برد.«

پناهگاه امن و مطمئن سرمایه گذاری کجاست؟

رفتارشناسی سرمایه گذاران در بازارها

دریچــه

خرید لبنیات و برنج ایرانی دشوارتر شد
رالی قیمتی خوراکی ها در نیمه 1400

آنطور که مرکز آمار ایران از تورم کاالهای خوراکی در شهریورماه 
امس��ال گزارش داده، نرخ تورم نقط��ه  به نقطه در این ماه به 42.9 
درص��د رس��ید و درصد تغییر قیمت 42 م��ورد از 53 قلم خوراکی 
منتخب باالتر از 42.9 درصد بوده اس��ت. بر این اساس تورم ماهانه 
کااله��ای خوراکی در آخرین ماه تابس��تان به 5 درصد رس��ید که 
نس��بت به تورم ماهانه مردادماه افزایشی بود. همچنین تورم نقطه 
به نقطه کاالهای خوراکی از عبور این ش��اخص از مرز 60 درصدی 
حکای��ت دارد. در این گزارش از تمام 53 قل��م کاالی خوراکی که 
تغییرات قیمتی آنها بررس��ی ش��ده است، تمام آنها نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته ش��اهد افزایش قیمت بوده اند؛ اتفاقی کم نظیر 
که در ماه های گذش��ته با وجود ش��تاب افزایش قیمت ها شاهد آن 
نبودیم. در میان خوراکی ها نیز هش��ت مورد رشدی بیشتر از 100 
درصد را تجربه کردند و از س��ال گذش��ته تاکنون دو برابر شده اند. 
همچنی��ن 42 قلم کاالی خوراکی رش��دی باالت��ر از تورم نقطه به 

نقطه 42.9 درصدی شهریورماه را به ثبت رسانده اند.
براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خوراکی ها در شهریورماه 
با 0.4 درصد افزایش نس��بت به مرداد، به سطح 5 درصدی رسید. 
تورم نقطه ب��ه نقطه کاالهای خوراکی ، آش��امیدنی و دخانیات نیز 
رک��ورد جدیدی را به ثبت رس��اند و با عبور از م��رز 60 درصد در 
شهریورماه به 61.6 درصد رسید. از بین 53 قلم کاالی بررسی شده 
در این گزارش، تنها ش��ش کاال نسبت به مرداد کاهشی بودند و در 
عوض 47 کاال رش��د کردند. در میان کاالها نی��ز پرتقال، هندوانه، 
کدوسبز، هویج فرنگی و ماست پاستوریزه به ترتیب شاهد باالترین 
رش��د قیمتی بودند. از سوی دیگر روغن نباتی جامد، مرغ ماشینی، 
روغن مایع، هلو و موز به ترتیب بیش��ترین کاهش قیمت را تجربه 
کردند. محصوالت کش��اورزی به دلیل تولید فصلی و ماهیت بخش 
کش��اورزی در طول سال بیشترین نوسان قیمتی را تجربه می کنند 
که این موضوع در آمارهای مر کز آمار منعکس ش��ده است. از 53 
قلم کاالی بررس��ی ش��ده در این گزارش، 25 قل��م خوراکی تورم 
ماهان��ه باالتر از تورم ماهانه خوراکی ه��ا را ثبت کرده اند. همچنین 
در بخش تورم نقطه به نقطه،  از 53 قلم کاالی بررسی شده در این 
گزارش، هشت قلم کاال رشدی بیشتر از صددرصد را تجربه کردند؛ 
یعنی قیمت هشت کاالی خوراکی از سال گذشته تا به امروز بیش 

از دو برابر رشد کرده است.
گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد که باالترین رشد قیمت ماهانه 
در تورم خوراکی ها با جهش 40.5 درصدی متعلق به پرتقال است. 
پ��س از آن هندوان��ه با 27.1 درص��د در جایگاه دوم ق��رار گرفته 
و کدوس��بز با 23.2 درصد در رتبه بعدی ایس��تاده اس��ت. ماست 
پاس��توریزه با 18.3 درصد و پنیر ایرانی با 15.4 درصد رشد قیمت 
باالتری��ن تورم ماهان��ه در میان کاالهای خوراک��ی مهم را به خود 
اختصاص داده اند. از س��وی دیگر س��ه کاالی اساسی سبد خوراکی 
خانوار رکورددار س��قوط ماهانه قیمت هستند. بر این اساس، روغن 
نباتی جامد با افت 3 درصدی بیش��ترین کاهش قیمت در شهریور 
را به ثبت رس��اند. همچنین مرغ ماشینی و روغن مایع با افت های 
ب��ه ترتیب 2.4 و 1.9 درصدی رده های بعدی کمترین تورم ماهانه 

را به خود اختصاص دادند.
آماره��ای تورم نقطه ب��ه نقطه کاالهای خوراکی نش��ان می دهد 
هویج فرنگی با رش��د 294 درصدی قیمت در یک س��ال گذش��ته 
رکورد دار افزایش قیمت در میان خوراکی هاس��ت. هندوانه با 144 
درصد رش��د قیمت، رتبه دوم تورم  نقطه به نقطه را به ثبت رساند 
و س��ومین رتبه با 132 درصد به گوجه فرنگی تعلق دارد. نخود به 
عنوان یکی از کاالهای اساس��ی موجود در س��بد مصرفی خانوار با 
112 درصد افزایش قیمت در یک س��ال گذشته در جایگاه چهارم 
رش��د نقطه به نقطه قرار گرفته اس��ت. نکته قابل توجه این آمارها 
عدم کاهش قیمت کاالهای خوراکی در آمارهای ش��هریور طی یک 
س��ال اخیر است. مغز گردو در ش��هریورماه امسال نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته 17.5 درصد افزایش یافت. ماکارونی و شیر 
خشک به ترتیب با 25.9 و 29.5 درصد افزایش قیمت در رتبه های 

بعدی کمترین تورم نقطه به نقطه در پایان تابستان قرار دارند.
اما قیمت کاالهای خوراکی در کدام گروه ها بیش��ترین رش��د را در 
ش��هریورماه داشته اند؟ گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در گروه 
ن��ان و غالت، اق��الم برنج ایرانی درجه یک ب��ا 11.2 درصد، ماکارونی 
با 5.2 درصد و رش��ته آش با 3.8 درصد بیش��ترین رشد قیمت را در 
شهریورماه به ثبت رساندند. در گروه گوشت قرمز،  سفید و فرآورده های 
آنها ماهی قزل آال با 8.7 درصد و گوش��ت گاو با 4.5 درصد بیش��ترین 
رشد را ثبت کردند. در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به ماس��ت پاس��توریزه بود که در شهریور 18.3 
درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. پنیر و شیر پاستوریزه به ترتیب با 
15.4 . 7.4 درصد در رتبه های بعدی رش��د قیمتی در این گروه قرار 
گرفتند. در گروه میوه و خشکبار پرتقال با بیش از 40 درصد و  هندوانه 
بیش از 27 درصد باالترین رش��د قیمتی در این گروه را رقم زدند. در 
گروه س��بزیجات و حبوبات، کدوسبز با 23.2 درصد و هویج فرنگی با 
21.7 درصد باالترین رشد قیمت را ثبت کردند. در نهایت در گروه قند، 
شکر و آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها بیشترین افزایش قیمت نسبت 
به مردادماه مربوط به رب گوجه فرنگی با 12.8 درصد و س��س مایونز 

با 9.2 درصد است.
براس��اس گ��زارش مرکز آم��ار ای��ران همچنین فاصل��ه تورمي 
دهک های هزینه اي در ش��هریورماه به 4 درصد رسید که نسبت به 
مرداد ماه کاهشي 1.4 واحد درصدي داشت. فاصله تورمي در گروه 
عمده »خوراکي ها، آشامیدني ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 0.6 
واحد درصد و گروه »کاالهاي غیرخوراکي و خدمات« نیز نسبت به 
م��رداد 1.9 واحد درصد کاهش یافت. این کاهش فاصله تورمي در 
هر دو گروه عمده کاالیي نش��ان مي دهد که بار تورم فارغ از اینکه 
اف��راد در کدام ده��ک هزینه اي زندگي مي کنن��د، افزایش یافته و 
افراد آس��یب پذیر نیز به اندازه افراد متمول مجبورند که براي خرید 
مایحتاج خود هزینه بیشتري بپردازند. اگرچه که میزان خرید مواد 
خوراکي براي افراد در دهک ه��اي هزینه اي پایین تر به اندازه افراد 
ثروتمند نیست، اما با ادامه دار شدن روند فعلي در بازار خوراکي ها، 
چه بسا جامعه هدف برخي اقالم خوراکي مانند گوشت، برنج و مواد 
لبني تنها افراد حاضر در دهک هاي باالي هزینه اي باش��ند. این امر 
به تش��دید طبقاتي دامن زده و بیماري هاي جس��مي زیادي را در  

طبقات محروم و پایین جامعه به وجود مي آورد.
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فرصت امروز: س��رانجام علی صالح آب��ادی با معرفی وزیر اقتصاد و حکم 
رئیس جمه��ور به  عنوان بیس��تمین رئیس بانک مرکزی انتخاب ش��د. او 
دکت��رای مدیریت مالی از دانش��گاه ته��ران و کارشناسی ارش��د مدیریت 
مالی از دانش��گاه ام�ام ص��ادق )ع( را دارد. صالح آبادی همچنین در دولت 
محمود احمدی نژاد )از سال 1384 تا 1393( رئیس سازمان بورس بود و 
از مهمترین اقدامات او در دوران طوالنی تصدی ریاس��ت سازمان بورس، 
تأس��یس بورس های چهارگانه ش��امل بورس اوراق به��ادار تهران، بورس 
کاالی ایران، فرابورس ایران و بورس انرژی و همچنین تأس��یس ش��رکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به عنوان پنج رکن اجرایی 
بازار سرمایه بود. در زمان صالح آبادی، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
و کانون نهادهای مالی ایران نیز تأسیس شد. رئیس کل جدید بانک مرکزی 
در آذرماه 1393 با حکم علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد به س��مت رئیس 
هیأت مدی�ره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات منصوب شد و تا به امروز 
حدود هفت سال مسئولیت اداره این بانک را برعهده داشته است. براساس 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد 
وزی��ر اقتصاد و بع��د از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور 
منسوب می شود و دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد 

بود و انتخاب مجدد وی بالمانع است.
علی صالح آبادی در اولین گفت وگوی تلویزیونی خود، چهارش��نبه شب 
گذش��ته در اس��تودیوی خبر 21 ش��بکه یک س��یما حاضر شد و توسعه 
تعامالت بانکی با کش��ور های دوست و همکار، تقویت صادرات غیرنفتی و 

تعامل با بخش خصوصی را جزو برنامه های جدی بانک مرکزی برشمرد.
برنامه های صالح آبادی در بازار ارز

رئیس کل جدید بانک مرکزی در این گفت وگوی تلویزیونی، به تش��ریح 
برنامه های خود برای کنترل بازار ارز پرداخت، از کاهش نقش وثایق بانکی 
در پرداخت تسهیالت سخن گفت و بر روش های غیرتورم زای تامین مالی 
دولت تاکید کرد. او ابتدا به راهکارهای ارتقا و حفظ ارزش پول ملی اشاره 
کرد و گفت: یکی از موضوعات موثر در جهت تقویت پول ملی، نظارت موثر 
بانک مرکزی بر شبکه بانکی است. بانک ها باید از بخش تولید، بخش های 
مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیالت هم به این سمت حرکت 

کند و از فعالیت سرمایه ها در بخش های غیرمولد اقتصادی اجتناب شود.
به گفته صالح آبادی، بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیالت 
بانکی داشته باشد و این نظارت قطعا در تورم اثرگذار است؛ اگر سرمایه ها 
به بخش های غیرمولد برود و نظارت بر مصرف تس��هیالت وجود نداش��ته 

باشد موجب تورم می شود، در حالی که حمایت از تولید و کمک به بخش 
تولید در جامعه می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین از تورم 

هم جلوگیری می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع کنترل اضافه برداش��ت ها 
هم در تورم بسیار مهم است و اینکه بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت 
داش��ته باش��ند موجب افزایش پای��ه پولی و نقدینگی و ت��ورم در جامعه 
می ش��ود، افزود: یک��ی از برنامه های جدی بانک مرکزی این اس��ت که با 
کمک و همکاری سیس��تم بانکی، ناترازی هایی که امروز در شبکه بانکی، 
دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه 
سیستم بانکی وجود دارد، با همکاری سیستم بانکی و بانک ها مرتفع کنیم، 
به گونه ای که اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی کنترل شود که 

این موضوع بر تورم اثرگذار است.
صالح آب��ادی ادامه داد: موضوع دیگر، کس��ری بودجه دولت و نیازی که 
دولت به نقدینگی دارد اس��ت که اضافه برداش��ت دولت از بانک مرکزی و 
کس��ری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه های تورم است؛ 
البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و س��ایر دستگاه های دولتی 
تالش می کنیم از روش های غیرتورم زا، منابع درآمدی دولت تامین ش��ود. 
کما اینکه از اس��تقرار دولت جدید در 40 روز گذشته، اضافه برداشت ها از 
بانک مرکزی کنترل شده است و از روش های دیگر تامین مالی دولت در 

حال انجام است.
او با اش��اره به اینکه فروش اموال مازاد شبکه بانکی، یکی از موضوعاتی 
اس��ت که دنبال خواهد ش��د، گف��ت: کمک بانک مرکزی ب��ه بانک ها در 
کاه��ش معوق��ات بانکی هم می تواند در سیس��تم بانکی اثرگذار باش��د و 

اضافه برداشت ها را از بانک مرکزی کنترل می کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز هم گفت: ثبات در بازار 
ارز توس��ط بانک مرکزی و س��ایر اعضای دولت دنبال خواهد شد؛ بازار ارز 
باید برای فعاالن اقتصادی پیش بینی پذیر ش��ود. بنابراین در این راستا هم 
سیاس��ت های الزم را اتخاذ خواهیم کرد؛ البته سیاس��ت های مختلفی در 
این زمینه وجود دارد مثال تقویت تعامالت بانکی ما با کشورهای دوست و 
همکار که جزو برنامه های جدی است و همچنین تقویت صادرات غیرنفتی 
کش��ور و تعامل با بخش خصوصی هم بس��یار مهم است که ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی و عرضه آن در بازار و س��امانه نیما می تواند به تعادل در 

بازار کمک کند.
به گفت��ه وی، باید بتوانیم در بازار ارز، تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد 

کنیم تا یک آرامشی را در بازار ارز ایجاد کند. همچنین سیاست های جانب 
عرض��ه ارز را تقویت خواهیم ک��رد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت های 
کش��ور مدنظر قرار می گیرد و نگاه به تولید داخل برای توس��عه هم باید 
داش��ته باشیم. سیستم بانکی کشور باید در خدمت آحاد مردم باشد؛ باید 
به گونه ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیالت 
بانکی تسهیل شود و یکی از کارهایی که در این زمینه جزو اولویت هاست، 
این است که در سیستم بانکی به جای اینکه نگاه بانک ها صرفا به موضوع 
وثیقه برای تس��هیالت باشد، اعتبارس��نجی و رتبه مناسب مشتری است 
ک��ه باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین باید نظام رتبه بندی را در کش��ور 
توس��عه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناس��ب و خوش حسابی تسهیالت 

دریافت کنند.
سابقه فعالیت صالح آبادی در یک نگاه

از همان ابتدای شکل گیری دولت سیزدهم، نام علی صالح آبادی به عنوان 
گزینه ریاس��ت بانک مرکزی به گوش رس��ید. او در کنار محمد طالبی و 
غالمرضا سلیمانی از جمله گزینههای پیشنهادی برای ساختمان شیشه ای 
خیابان میرداماد به ش��مار می آمد و نهایتا با معرفی احس��ان خاندوزی و 
امضای سیدابراهیم رئیسی به سکانداری بانک مرکزی رسید. صالح آبادی 
که تا پیش از ریاست بانک مرکزی، مدیر بانک توسعه صادرات بوده، از سال 
84 تا 93 ریاس��ت س��ازمان بورس را برعهده داشت. او مدرک کارشناسی 
ارشد معارف اسالمی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق دارد و دکترای 
مالی اش را نیز از دانش��گاه تهران گرفت و هم اکنون نیز عضو هیأت علمی 

دانشگاه امام صادق نیز هست.
او زمانی به تاالر بورس رفت که تنها 28 سال داشت و پیش از او حسین 
عبده تبریزی در این جایگاه نشس��ته بود. دوران صالح آبادی در س��ازمان 
بورس، با فراز و نشیب های زیادی همراه بود؛ از بحران اعتماد در بورس در 
اوایل ریاست جمهوری دولت نهم گرفته تا ابالغ سیاست های کلی اصل 44 
از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت آماده سازی شرکت های بزرگ دولتی 
برای ورود به بورس و حذف نام بورس تهران از فهرس��ت جهانی بورس ها 
که این اقدام در راستای دولتی بودن بورس تهران رخ داد و تبعات زیادی 
را برای بورس به همراه داشت. با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند 
او در حضور 9 ساله اش در بورس، توانست اقدامات مهمی همچون اجرای 
قانون بازار اوراق بهادار و تفکیک نهاد ناظر بازار س��رمایه از ارکان اجرایی، 
راه اندازی ابزارهای مختلف مالی، راه اندازی نهادهای مالی مختلف در بازار 

سرمایه، توسعه الکترونیک بورس و... را انجام دهد.

علی صالح آبادی بیستمین رئیس کل بانک مرکزی ایران شد

به سوی تقویت تعامالت بانکی

معرفی رئیس جدید بانک مرکزی در روز نیمه تعطیل چهارشنبه، بمب 
خبری بازار ارز بود که هرچند طبق پیش بینی کارشناسان آنطور که باید و 
شاید نتوانست باعث افت قیمت ها شود، اما با این حال قیمت دالر در پایان 
هفته دوم مهرماه حدود 200 تومان و یورو حدود 300 تومان پایین آمد. 
به این ترتیب، بیستمین رئیس کل بانک مرکزی ایران در حالی کار خود 
را آغ��از کرده که دالر در م��رز 28 هزار تومان و یورو در محدوده 32 هزار 

تومان در بازار آزاد قیمت دارند.
به گزارش ایرنا، فعاالن عمده بازار ارز در هفته ای که گذشت سرانجام با 
رئیس کل جدید بانک مرکزی آشنا شدند. مشخص شدن تکلیف مهمترین 
بازیگ��ر ب��ازار ارز ایران، خبر مهمی بود که معامله گران ب��ازار ارز و فعاالن 
اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت س��یزدهم در انتظار آن، معامالت خود 
را با احتیاط بیش��تری انج��ام داده بودند و برخ��ی تحلیلگران پیش بینی 
می کردند با مش��خص ش��دن آن، معامالت در بازار با کاهش قیمت قابل 
توجهی مواجه شود. پیش بینی که البته به مانند سایر پیش بینی هایی که 
درخص��وص روند معامالت این هفته بازار ارز صورت گرفته بود، به صورت 

کامل محقق نشد.
بررسی تحوالت بازار ارز در هفته ای که گذشت نمایانگر آن است که در 
نیمه ابتدایی هفته بازار روندی کم نوسان و آرام را سپری کرد، اما در نیمه 
دوم هفته و علی رغم تعطیلی روزهای سه شنبه و پنج شنبه، پس از انتشار 
خبر مهم انتخاب علی صالح آبادی و تکمیل آخرین حلقه از تیم اقتصادی 

دولت سیزدهم، مسیر بهای معامالت تغییر کرد.
بازار ارز در این هفته کار خود را در حالی آغاز کرد که در هفته پیشین 
و در س��ایه انتشار اخباری منفی درخصوص مذاکرات احیای توافق برجام، 
رون��دی صعودی پیدا کرده بود. ب��ه این ترتیب پیش از آغاز معامالت این 

هفته قیم��ت دالر برای دومین بار طی س��ال 1400 وارد کانال 28 هزار 
تومانی ش��ده بود و کارشناس��ان پیش بینی می کردند برخالف روز ششم 
شهریورماه که دالر تنها 24 ساعت در کانال 28 هزار تومانی مانده بود، این 
نوبت شاهد تداوم حضور دالر در این کانال تا زمان ایام تعطیالت این هفته 
خواهیم بود. در این میان حتی برخی از تحلیلگران از احتمال ورود قیمت 

این ارز به کانال های باالتر هم صحبت به میان می آوردند.
با این وجود شروع روز کاری شنبه مشخص کرد این گمانه زنی ها چندان 
دقیق نبوده و معامالت بازار ارز تحت تاثیر انتش��ار خبری در رس��انه های 
داخلی مبنی بر عزم جدی بانک مرکزی برای ورود به بازار و کنترل روند 
افزایشی قیمت ها، توان الزم را برای تداوم صعود قیمت ها نداشت. بنابراین 
طی روزهای شنبه و یکشنبه بازار ارز با کاهش آرام بهای ارزهای عمده بازار 
مواجه بود. در این میان اظهارنظر مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز 
که احتمال شکست مذاکرات هسته ای در شهر وین را بعید توصیف کرده 

بود، بر این روند کاهشی معامالت تاثیرگذار بود.
هرچند در معامالت روز دوش��نبه مجددا بهای دالر و یورو در معامالت 
افزای��ش یافت، اما با توجه به آغاز تعطیالت ای��ام عزاداری پایان ماه صفر 
به نظر می رس��ید، بازار ارز کار خود را در این هفته بدون نوسان جدی به 
پایان رس��انده است، اما جلس��ه روز چهارشنبه هیأت دولت، باز هم نشان 
داد ای��ن گمانه دقیق نبوده و بمب خبری بازار ارز در یک روز نیمه تعطیل 

به صدا درآمد.
برخی تحلیلگران بازار افت بهای معامالت ارزی را پس از مشخص شدن 
رئی��س کل بانک مرکزی، تا 2 هزار تومان نی��ز پیش بینی کرده بودند، اما 
معرف��ی علی صالح آبادی در روز چهارش��نبه که بازار به واس��طه تعطیلی 
روزهای پیش��ین و پس��ین، حالتی نیمه تعطیل داش��ت، باعث شد تا دالر 

کاهشی حدودا 200 تومانی و یورو نیز کاهشی حدودا 300 تومانی را پس 
از دریاف��ت این خبر مهم تجربه کنند. به این ترتیب مدیریت جدید بانک 
مرک��زی در حال��ی کار خود را آغاز خواهد کرد ک��ه دالر در مرز 28 هزار 
تومان و یورو در محدوده 32 هزار و 200 تومان در بازار آزاد در حال معامله 
است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در توئیتی که به مناسبت معرفی علی 
صالح آبادی منتش��ر کرد، یکی از مسئولیت های بانک مرکزی در این دوره 
جدی��د را »حفظ ارزش پول و مهار تورم« توصیف کرد و حال باید منتظر 
ماند تا تاثیر سیاست های بانک مرکزی در دوره جدید و تاثیرات آن بر بازار 

ارز، طی روزها و ماه های آتی نمایان گردد.
در بازار س��که و طال نیز آرامش در هفته ای که گذشت حکمفرما بود و 
قیمت سکه دوباره به زیر 12 میلیون تومان برگشت. نادر بذرافشان، دبیر 
اتحادیه طال و جواهر تهران درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طال 
به ایس��نا، می گوید: در پایان این هفته هر قطعه سکه تمام طرح جدید با 
80 هزار تومان کاهش به 11 میلیون و 870 هزار تومان رسید. سکه تمام 
قدیم نیز با کاهش50 هزار تومانی در پایان هفته 11 میلیون و 450 هزار 
تومان قیمت خورد. نیم و ربع سکه نیز هر یک نسبت به ابتدای هفته 50 
هزار تومان ارزان تر قیمت گذاری ش��د و در پایان هفته به ترتیب نیم سکه 
6 میلیون و 70 هزار تومان و ربع سکه 3میلیون و 580 هزار تومان قیمت 
دارند. سکه های یک گرمی نیز با کاهش 30 هزار تومانی در پایان هفته به 
2 میلیون و 250 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر مثقال طالی آب 
شده )17 عیار( طی یک هفته اخیر 70 هزار تومان کاهش داشت و به 5 
میلیون و 10 هزار تومان رس��ید و در نهایت هر گرم طالی 18 عیار، یک 
میلیون و 161 هزار تومان تعیین قیمت شد و بر این اساس هر گرم طالی 

18 عیار به نسبت ابتدای هفته 1500 تومان ارزان تر شد.

سکه دوباره به زیر 12 میلیون تومان برگشت

واکنش دالر به معرفی رئیس بانک مرکزی

بانکنامه

جغرافیای تراکنش بانکی در نیمه 1400
کدام بانک ها بیشترین تراکنش  را دارند؟

بانک های ملت، ملی، صادرات، س��په، پارسیان، کشاورزی، تجارت، 
س��امان و رسالت باز هم بیشترین سهم را از تعداد تراکنش های شبکه 
پرداخت در شهریورماه 1400 داشته اند. بررسی آمار سهم بازار هر یک 
از بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش های ش��بکه پرداخت در 
شهریورماه امسال نشان می دهد که بانک ملت با سهم 20.22 درصدی 
از تعداد تراکنش ها و سهم 19.35 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان 
با اختالف زیاد، باالترین س��هم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود 
اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار 
گرفته است. پس از بانک ملت به ترتیب بانک های ملی، صادرات، سپه، 
پارسیان، کشاورزی، تجارت، سامان و رسالت بیشترین سهم را از تعداد 
تراکنش ها و بانک های ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، سپه، سامان، 
رفاه و آینده بیش��ترین س��هم را از مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت 
داشته اند.  از سوی دیگر، بررسی سهم تعدادی بانک های پذیرنده از کل 
بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می دهد که باالترین 
س��هم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به 
بانک های ملت )19.77 درصد(، ملی )15.09 درصد(، س��په )10.77 
درص��د( و صادرات )8.24 درصد( تعلق دارد. باالترین س��هم تعدادی 
از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های پارس��یان )30.82 
درص��د(، ملی )17.57 درصد(، ملت )15.37 درصد( و س��امان )6.93 
درصد( اختصاص داشته  است. بیشترین سهم تعدادی از تراکنش های 
ابزار پذیرش موبایلی به بانک های ملت )41.93 درصد(، آینده )27.28 
درصد(، اقتصاد نوین )14.61 درصد( و ملی )8.41 درصد( تعلق دارد.

همچنین بررس��ی س��هم مبلغ��ی بانک ه��ای پذیرن��ده از کل بازار 
تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن است که باالترین 
س��هم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های 
مل��ت )53.19 درصد(، ملی )14.15 درصد(، صادرات )11.76 درصد( 
و سپه )9.51 درصد( تعلق دارد. باالترین سهم مبلغی از تراکنش های 
ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملت )17.92 درصد(، آینده )16.19 
درصد(، س��امان )12.22 درصد( و خاورمیانه )8.42 درصد( اختصاص 
یافته اس��ت. باالترین س��هم مبلغی از تراکنش های ابزارهای پذیرش 
موبایلی ب��ه بانک های ملت )44.91 درصد(،  آین��ده )25.57 درصد(، 
اقتص��اد نوین )13.22 درصد( و ملی )5.39 درصد( تعلق گرفته و این 

بانک ها به ترتیب در مکان های اول تا چهارم جای گرفته اند.

ایرانیان در بانک ها چقدر سپرده دارند؟
سپرده 4300 هزار میلیاردی مردم

میزان س��پرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان خردادماه امسال نسبت 
به س��ال گذش��ته معادل 47.1 درص��د و 53.8 درص��د افزایش یافته 
است. براس��اس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و 
تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان خردادماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم 4314 هزار 
و 900 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان سال گذشته معادل معادل 47.1 درصد و 11.3 درصد افزایش 
را نش��ان می دهد. همچنین باالترین مبلغ س��پرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده 2379 هزار و 600 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 10 هزار و 400 میلیارد تومان 
است. عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در این زمان 3174 هزار و 600 
میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال 

گذشته معادل 53.8 درصد و 13.7 درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان 
تهران با مانده 2086 هزار و 800 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط 
به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد معادل 9800 میلیارد تومان اس��ت. 
نسبت تسهیالت به س��پرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 81.5 درصد 
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل به ترتیب 
3.7 درص��د و 1.3 واحد درصد افزایش را نش��ان می دهد که نس��بت 
مذکور در اس��تان تهران 95.8 درصد و اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
105.8 درصد اس��ت. در این گزارش، یک��ی از علل مهم باالبودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از 
شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده و 
عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

رمزارز محبوب در کانال 54 هزار دالری
 بیت کوین عقب نشست

قیم��ت بیت کوین به زی��ر 55 هزار دالر عقب نشس��ت. به گزارش 
سی ان بی س��ی، احتماال کره جنوبی به نخستین کشور پیشرفته جهان 
تبدیل خواهد ش��د که یک مالیات نس��بتا سنگین را از سود معامالت 
رمزارزها اخذ خواهد کرد. هونگ نام کی، معاون وزیر دارایی کره جنوبی 
در این باره گفت که از س��ال آینده، ارزهای دیجیتالی جزو دارایی های 
مالی در این کش��ور شناخته خواهند ش��د و معامله گران موظفند 20 
درص��د س��ود حاصل از معامالت خ��ود را به عنوان مالی��ات به دولت 
پرداخت کنند. پیش تر قرار بود این الیحه از اکتبر امسال اجرایی شود.

بیت کوین موفق شد خود را پس از پنج ماه به طور کامل باالی کانال 
54 هزار دالری تثبیت کند تا امیدها به ثبت قله قیمتی جدید آن زنده 
ش��ود. در همین حال ارزش بازار این رمزارز از یک تریلیون دالر عبور 
کرد که خود این خبر با توجه به اهمیت آن بار روانی زیادی داش��ت و 
سرمایه های زیادی را جذب این رمزارز کرد. یکی از تحلیلگران بلومبرگ 
گفته است 50 هزار دالر به زودی به حمایت بیت کوین تبدیل می شود. 
برای سومین هفته متوالی، جریان ورود سرمایه به بیت کوین مثبت 
بوده که این خبر بس��یار خوبی برای بازار محس��وب می ش��ود. کمیته 
تجارت الکترونیکی سنای آمریکا نیز در حال آماده کردن طرحی برای 
فعالیت رمزارزهای ثابت )اس��تیبل کوین ها( در چارچوب قانونی است. 
همچنین بانک مرکزی آمریکا در گزارش��ی اعالم ک��رده که رمزارزها 

تبدیل به صنعت بزرگی شده اند که نادیده گرفتن شان ممکن نیست. 
مجم��وع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 2300 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 0.45 درصد 
بیشتر شده است. در حال حاضر 45 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین و 17 درصد در اختیار اتریوم اس��ت. بیت کوین در 

حال حاضر در کانال 54 هزار دالری قرار دارد.
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رشد 3 درصدی ارزش سهام عدالت در یک هفته
سهام عدالت چقدر می ارزد؟

ارزش س��بد بورسی س��هام عدالت در هفته دوم مهرماه به میزان 
3 درصد رش��د کرد تا کاهش هفته های پیش��ین ارزش این شرکت 
جبران ش��ود. به گزارش فارس، س��هام عدالت در ماه های گذش��ته 
توانس��ته بود بخش هایی از کاهش ارزشی که در سال 99 به واسطه 
سیاس��ت های دولت دوازدهم ایجاد ش��ده بود را جبران کند، اما در 
هفته های گذش��ته و با ریزش ش��اخص کل به کانال یک میلیون و 
300 ه��زار واحدی، ارزش آن تا حدودی دچار کاهش ش��د، اما در 
این هفته که شاخص کل بورس با رشد 3.57 درصدی مواجه شده 
اس��ت، ارزش سبد سهام عدالت که متشکل از 36 شرکت بورسی و 
13 شرکت غیربورسی است، در بخش شرکت های حاضر در بورس 
با رشد 3 درصدی مواجه شد. این مسئله نیز به دلیل رشد شاخص 
کل که به واسطه رش��د قیمت نمادهای شاخص ساز رخ داده، بوده 
است. در س��بد سهام عدالت ش��رکت هایی که اکثر آنها معروف به 

نمادهای شاخص ساز هستند، قرار دارند.
به دلیل دربرگیری که موضوع س��هام عدال��ت دارد، اخباری که 
در این حوزه منتش��ر می ش��ود، می تواند برای این افراد قابل توجه 
باشد. در این باره، س��خنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، کسانی 
را که قرار است س��هام عدالت دریافت کنند، جزو دهک های پایین 
جامعه می  داند و توضیح می دهد: »افرادی که سهام عدالت دریافت 
نکرده    اند و اصطالحا جاماندگان خطاب می    شوند کسانی    هستند که 
واقعا مس��تحق دریافت این سهام هستند؛ چون برخی از آنها تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(    و سازمان بهزیستی هستند و 
یا اقشار و کارمندانی که چون شغل خاصی نداشتند، جزو دسته ای 
که سهام عدالت دریافت کردند، حساب نشدند. بنابراین باید به این 

افراد کمک شود و به آنان هم سهام عدالت تعلق گیرد.«
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس نیز با تاکید بر اینکه تکلیف 
جاماندگان س��هام عدالت باید زودتر مش��خص شود، می گوید: وزیر 
اقتصاد باید امکان حضور یکی از اعضای فراکس��یون س��هام عدالت 
در جلس��ات ش��ورای عالی بورس را فراهم کند. او از تیم اقتصادی 
دولت س��یزدهم درخواست کرد که تکلیف جاماندگان سهام عدالت 

را زودتر مشخص کند.
بررسی ها نش��ان می دهد در این هفته ارزش سهام عدالت 409، 
492، 532 ه��زار تومانی و ی��ک میلیون تومانی به ترتیب به میزان 
467، 562، 608 هزار تومان و یک میلیون و 143 هزار تومان رشد 
داش��ته است. در همین وضعیت ارزش س��هام عدالت در برگه های 
مختل��ف به 104، 126، 136 و 256 میلیون ریال رس��یده اس��ت. 
در صورتی که همین برگه ها در مردادماه س��ال گذش��ته به قیمت 
155، 187، 202 و 380 میلی��ون ریال می ارزیدند. س��هام عدالت 
در ماه های گذش��ته با رشد 15 درصدی توانسته بخش از زیان 45 

درصدی که در سال گذشته متحمل شده بود را جبران کند.
در س��بد س��هام عدالت که در بورس حاضر هستند، شرکت هایی 
مانن��د مهندس��ی حمل و نقل پتروش��یمی، پتروش��یمی ش��هید 
تندگوی��ان، فجر ان��رژی خلیج فارس، پاالیش نف��ت اصفهان، بانک 
تجارت، معدنی و صنعتی گل گهر، پاالیش نفت تهران، کارخانجات 
مخابراتی ایران، پتروشیمی جم، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
نی��رو ترانس، پاالیش نفت بندرعب��اس، معدنی و صنعتی چادرملو، 
پتروشیمی مارون، بانک ملت، سیمان داراب، فوالد مبارکه اصفهان، 
آلومینی��وم ایران، بیمه دانا، گروه س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی 
ای��ران، پاالیش نفت ش��یراز، مخاب��رات ایران، صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس، ملی صنایع م��س ایران، پاالیش نف��ت تبریز، فوالد 
خوزس��تان، ایران خودرو، مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران-مپنا، 
س��رمایه گذاری رنا، پس��ت بانک ایران، بانک صادرات ایران، صنایع 
س��یمان دشتس��تان، پاالیش نفت الوان، پارس سویچ، سایپا، فوالد 

آلیاژی ایران حضور دارند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس توضیح داد
از هسته معامالت بومی بورس چه خبر؟

مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت فناوری ب��ورس آخری��ن اخبار از 
راه اندازی هس��ته معامالت بومی بازار سرمایه را اعالم کرد. روح اهلل 
دهقان ب��ا تاکید بر اینکه برای ارتقای ظرفیت س��امانه معامالت از 
اوایل اوج گرفتن بازار س��رمایه اقداماتی انجام شد، به ایسنا، توضیح 
داد: س��امانه معامالت موجود نس��بت به سامانه اصلی که از شرکت 
فرانس��وی خریداری شده بود ظرفیت های به مراتب باالتری دارد و 
شاید بیش از 10 برابر سامانه فرانسوی در این سامانه ظرفیت سازی 
ش��ده که این امر به دلیل توس��عه هایی است که روی سامانه انجام 

گرفته است.
او ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که هر س��امانه مبتنی بر 
فناوری اطالعات تا حدی قابل گسترش و قابل توسعه است و تا یک 
میزان مش��خص از ظرفیت را می تواند پوشش دهد به همین دلیل 
در بحث های بلندمدت و میان مدت بحث س��امانه معامالت بومی و 

تولید داخل را مطرح کردیم.
مدیرعامل ش��رکت مدیریت فناوری بورس اضافه کرد: با س��امانه 
معامالت بومی می توانیم ظرفیت های باالتری را پوشش دهیم. این 
سامانه در حال حاضر تولید شده و از خردادماه سال جاری کارهای 
آن نهایی شده است، اما بهره برداری از این سامانه نیازمند مشارکت 
س��ازمان بورس و بورس های کش��ور یعنی بورس تهران و فرابورس 

است.
وی با تاکید بر اینکه برای بهره برداری از س��امانه نیاز به مشارکت 
نهادهای مذکور اس��ت، توضیح داد: به هر حال نمادهای معامالتی 
باید به این س��امانه منتقل ش��ود و مدیریت نمادهای معامالتی در 
اختیار بورس ها و سازمان بورس است. در این راستا نامه نگاری های 
الزم را با سازمان انجام داده ایم و منتظر تصمیم گیری سازمان برای 
تعیین نحوه به کارگیری سامانه هس��تیم، زیرا سازمان باید تصمیم 

بگیرد کدام نمادها به سامانه جدید منتقل شود.
به گفت��ه دهقان، در واقع هنوز تصمیم گیری در س��ازمان بورس 
و ش��رکت های ب��ورس و فراب��ورس ص��ورت نگرفته و به ش��رکت 
مدیریت فناوری اعالم نشده است تا بتوانیم برای بهره برداری اقدام 
کنیم. بنابراین پیش بینی می ش��ود بع��د از فرآیندهای قراردادی و 

تصمیم گیری شش ماه زمان برای زیربار بردن سامانه نیاز داریم.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: در حالی که در ابتدا و میانه های تابس��تان، ش��اخص 
بورس تهران روندی صعودی داش��ت و حتی از مرز یک میلیون و 500 
هزار واحد نیز گذر کرد، از هفته های پایانی شهریورماه نزولی شد و برای 
چندمین بار در یک س��ال گذشته کانال یک میلیون و 500 هزار واحد 
را از دس��ت داد. این ش��اخص در هفته دوم مهرماه نیز با اینکه روندی 
صعودی داش��ت و با 51 هزار واحد افزایش ب��ه بازدهی 3.57 درصدی 
رس��ید، اما باز هم نتوانست کانال مهم و حس��اس 1.5 میلیون واحدی 
را فت��ح کند. بدین ترتیب، ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
پایان معامالت هفته ای که گذش��ت، در مدار صعودی ماندگار ش��د و با 
رش��د 3.57 درصدی در ارتفاع یک  میلیون و 488 هزار واحدی ایستاد. 
همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز در این هفته نسبت به هفته 
نخس��ت مهرماه، روندی افزایشی داشت و با 6 هزار و 488 واحد رشد و 

بازدهی 1.54 درصدی به رقم 427 هزار و 283 واحد رسید.
بررس��ی معامالت بازار س��هام در هفته منتهی ب��ه 14 مهرماه 1400 
نش��ان می دهد که ارزش کل معامالت این بازار در این هفته نس��بت به 
هفت��ه قبل با 10 درصد افزایش، از 234 ه��زار و 170 میلیارد ریال به 
257 هزار و 700 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم کل معامالت این 
ب��ازار از 24 میلیارد و 888 میلیون س��هم در هفته قبل به 27 میلیارد 
و 62 میلیون س��هم در این هفته رس��ید که رشد 8.7 درصدی را نشان 

می دهد.
صندوق های سرمایه گذاری عقب کشیدند

بازارها در هفته دوم مهرماه روند متغیری را س��پری کردند و از میان 
بازار اول س��هام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله، تنها صندوق های سرمایه گذاری بودند که 
در ای��ن هفته روندی نزولی داش��تند، به طوری ک��ه ارزش معامالت در 
بازار اول س��هام رش��دی 32 درصدی را تجربه کرد و از 67 هزار و 320 
میلیارد ریال در هفته قبل به 88 هزار و 720 میلیارد ریال در این هفته 
رس��ید. همچنین ارزش معامالت در بازار دوم سهام 11 درصد افزایش 
یاف��ت و از 102 هزار و 97 میلیارد ری��ال در هفته قبل به 113 هزار و 

147 میلیارد ریال در این هفته رسید.
ای��ن روند در بازارهای بدهی و مش��تقه نیز تکرار ش��د، به طوری که 
ارزش معامالت در این دو بازار به ترتیب 13 درصد و 58 درصد رش��د 
ک��رد. بر این اس��اس، ارزش معامالت در بازار بده��ی از 2250 میلیارد 
ریال به 2532 میلیارد ریال و ارزش معامالت در بازار مش��تقه از 167 
میلیارد ریال به 263 میلیارد ریال رسیدند. این در حالی است که ارزش 
معامالت در صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله با 14.91 درصد 
کاه��ش از 62 هزار و 337 میلیارد ریال در هفته قبل تا 53 هزار و 45 
میلیارد ریال در این هفته کاهش یافت. حجم معامالت در این بازار نیز 
با افت 23.8 درصدی در این هفته نس��بت به هفته قبل از 3 میلیارد و 

778 میلیون یونیت به 2 میلیارد و 879 میلیون یونیت رسید.

همانطور که اش��اره شد، ش��اخص کل بورس در هفته ای که گذشت، 
رشدی 3.57 درصدی را پشت سر گذاشت و از رقم یک میلیون و 436 
هزار واحد تا رقم یک میلیون و 488 هزار واحد افزایش یافت که رش��د 
51 هزار و 309 واحدی را نشان می دهد. همچنین شاخص کل با معیار 
هم وزن نیز در این هفته نس��بت به هفته قبل روندی افزایشی داشت و 
ب��ا بازدهی 1.54 درصدی از رقم 420 ه��زار و 795 واحد به رقم 427 
هزار و 283 واحد رسید که بیانگر افزایش 6 هزار و 488 واحدی است.

اصالح شاخص بورس به خط پایان رسید؟
با بازدهی حدود 3.5 درصدی ش��اخص کل بورس در هفته گذش��ته 
این س��وال مطرح می شود که آیا اصالح ش��اخص بورس تهران به خط 
پایان رسیده است؟ در پاسخ به این پرسش، یک کارشناس بازار سرمایه 
می گوید: به نظر می رس��د اصالحی که بازار در پیش گرفته بود به پایان 
رس��یده باشد و سقف قبلی که کانال یک میلیون و 580 هزار واحد بود 
را به عنوان هدف نخس��ت در پیش بگیرد. همچنین کانال یک میلیون 

و 750 ه��زار واح��د را می توان برای هدف دوم ش��اخص بورس در نظر 
گرفت.

سهیل کالهچی با بیان اینکه بازار سرمایه از خردادماه رشد معقولی را 
تجربه کرد و در این مدت برای یک ماه وارد مدار نزولی شد، می افزاید: 
این روند در ابتدا منجر به نگرانی س��هامداران شد در حالی که بازار نیاز 

به چنین اصالحی داشت و روند آن چندان نگران کننده نبود.
او ب��ا تاکی��د بر اینکه روند نزولی صورت گرفت��ه در بازار  اصالحی به 
موقع و منطقی بود، ادامه می دهد: فعاالن بازار باید به این موضوع واقف 
باش��ند که وقتی معامالت بازار با سرعت باال در حال رشد است به طور 
حتم اصالح پرش��تابی هم در انتظ��ار آن خواهد بود. روند اصالحی بازار 
س��هام در شهریورماه رخ داد که اصالح صورت گرفته بسیار شدید بود و 
سبب نگرانی سهامدارانی در بازار شد که طی سال گذشته متحمل ضرر 

و زیان سنگین در بازار شدند. 
به گفته کالهچی، وجود چنین روند اصالحی در بازار نشان دهنده آن 
است که رشد صورت گرفته در بازار طی چند ماه گذشته بسیار پرشتاب 
بوده اس��ت. ت��ا قبل از ایجاد روند اصالحی در ب��ازار، برخی از تحلیل ها 
نشان دهنده ورود احتمالی شاخص بورس به مدار اصالحی بود؛ در حالی 
که چنین اتفاقی رخ نداد و بازار به راحتی ضمن شکس��تن مقاومت های 
پیش رو به روند صعودی خود ادامه داد؛ در نهایت یکباره ش��اهد ایجاد 

روند اصالحی سنگین در معامالت شهریورماه بازار سهام بودیم.
وی ب��ا پیش بین��ی روند بازار س��رمایه در ادامه س��ال می گوید: روند 
معامالت بازار س��هام تا پایان سال 1400 چندان نگران کننده نیست و 
می توان شاهد ش��رایطی مثبت در این بازار برای سرمایه گذاری باشیم. 
اکن��ون به نظر می رس��د اصالحی که بازار در پی��ش گرفته بود به پایان 
رس��یده باشد و سقف قبلی که کانال یک میلیون و 580 هزار واحد بود 
را ب��ه عنوان هدف نخس��ت در پیش بگیرد، در مرحل��ه بعد کانال یک 
میلی��ون و 750 هزار واحد را می توان برای هدف دوم ش��اخص بورس 

در نظر گرفت.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، به نظر می رس��د برآیند کلی 
بازار تا پایان سال مثبت باشد و نباید چندان نگران روند فعلی این بازار 
بود. با توجه به وجود رکود اقتصادی در کشور، بحث هایی که می توانند 
روند صعودی یا نزولی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهند در ش��ش ماه 
دوم س��ال ضعیف تر عمل خواهند کرد. برای مثال اکنون کش��ور درگیر 
رکود تورمی اس��ت، تورم محرک رش��د بورس است و می تواند این بازار 
را در م��دار صعودی قرار دهد. بنابراین با توجه به ش��رایط رکود تورمی 
نمی توان انتظار روندی پرقدرت را در بازار داش��ت، اما به نظر می رس��د 
که روند این بازار تا پایان سال صعودی باشد. البته نمی توان پیش بینی 
دقیقی از کانال ش��اخص بورس تا پایان س��ال اعالم ک��رد، اما  احتمال 
شکست سقف تاریخی شاخص بورس تا پایان سال یا ابتدای سال آینده 

زیاد است.

دست شاخص بورس تهران از کانال 1.5 میلیون واحدی کوتاه ماند

سبزپوشی شاخص ها در هفته دوم مهرماه

مردادماه س��ال گذشته، بازار سرمایه در حالی منتظر خوش آمدگویی به 
پیش قراوالنی از اکوسیستم استارت آپی ایران بود که پس از گذشت بیشتر 
از یک س��ال، پنج اس��تارت آپ منتخب همچنان پش��ت دیوارهای بورس 

مانده اند.
بیش از یک س��ال از آنچه با عنوان آمادگی پنج استارت آپ بزرگ برای 
عرضه اولیه س��هام در بورس مطرح ش��ده بود، می گذرد اما همچنان این 
اس��تارت آپ های پیش قراول پش��ت درهای بسته بازار س��رمایه مانده اند. 
مردادماه سال گذشته، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در حالی 
از تالش های دولت برای ورود پنج اس��تارت آپ پیش قراول به بازار سرمایه 
خبر داد که به دس��تور او، قرار بود در هفته اول مردادماه 99، سهام اولین 
ش��رکت بزرگ اینترنتی در بازار سرمایه عرضه شود و تا پایان شهریورماه 
نیز نماد پنجمین استارت آپ به روی تابلو بورس برود. دیجی کاال، کافه بازار، 
تپ س��ی، فیلیمو و شیپور، پنج استارت آپی هس��تند که قرار بود راه ورود 
ش��رکت های نوپا و اینترنتی به بازار سرمایه را باز کنند، اما خود همچنان 

پشت دیوار بلند بورس تهران مانده اند.
این تعلل در شرایطی برای اکوسیستم نوآوری ایران به یک ناکامی بدل 
ش��ده است که به گفته علیرضا توکلی کاش��ی نایب رئیس کمیسیون بازار 
پول و س��رمایه اتاق ته��ران، به رغم آنکه تعدادي از این پنج اس��تارت آپ 
پیش قراول، کل فرآیند پذیرش در بورس را طی کرده  و تمامی مستندات و 
مدارک مورد درخواست بورس و فرابورس را نیز تحویل داده اند، اما تاکنون 
هیچ گونه پاسخی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش در بازار دریافت نکرده اند 
و بورس همچنان در برابر مطالبه این شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه، 

سکوت پیشه کرده است.
حال س��وال این است که چرا این استارت آپ ها هنوز بورسی نشده اند و 
چه موانعی پیش روی پیش قراوالن اکوسیستم استارت آپی ایران قرار دارد؟ 
در پاس��خ به این پرسش، نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهران می گوید: میان اس��تارت آپ و شرکت فناوری محور باید تمایز قائل 
شد. توکلی کاشی با اشاره به تمایز میان استارت آپ و شرکت فناوری محور، 
به نتایج یک مطالعه و بررسی که از سوی وی صورت گرفته اشاره می کند 
و می افزای��د: بررس��ی 911 نماد در بورس و فرابورس نش��ان می دهد که 
حدود 30 درصد از ش��رکت های فعال در بازار س��رمایه، فروش��ی کمتر از 
100 میلیارد تومان دارند، بنابراین اگر فروش یک شرکت به بیش از 100 
میلیارد تومان رس��یده باشد، این ش��رکت در زمره 70 درصد سهام بزرگ 

بورس ایران قرار دارد.
او با یادآوری اینکه درآمد سال گذشته برخی از شرکت های استارت آپی 
که نامزد ورود به بورس ش��ده اند، رقم��ی بیش از 9 هزار میلیارد تومان را 
نش��ان می دهد، می گوید: از این رو، این دس��ت از بنگاه ها را نباید در زمره 

شرکت  های کوچک یا نوپا قلمداد کرد.
توکلی کاش��ی با بی��ان اینکه دارای��ي اصلي این ش��رکت ها که همگي 
فناوری محور هس��تند، دارایی نامشهود است، ادامه می دهد: این شرکت ها 
س��اختمان و ملک و سوله و کارخانه ندارند و فعالیت آنها مبتني بر دانش 
اس��ت. امروز همگي باید قبول کنیم که با توجه به پیش��رفت هایي که در 
عرصه بین المللي انجام ش��ده است، دارایي اصلي همانا دانش است. بدین 
ترتیب، با نگاهي به فهرست 10 شرکت بزرگ دنیا خواهیم دید که بیشتر 

آنها ش��رکت های دانش بنیان و فناوری محور هس��تند ک��ه ارزش دارایي 
فیزیکي آنها در مقابل ارزش روز سهام آنها بسیار پایین است.

به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، سایر شرکت هاي فناوری محور که 
متقاضي ورود به بورس هستند نیز باید با کمک حسابرسان معتمد بورس، 
صورت ه��اي مالي خود را تهیه کرده و س��پس خود را ب��راي ورود به بازار 
س��رمایه آماده کنند. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
در پایان با این توضیح که برخی از ش��رکت های استارت آپی در چارچوب 

استاندارد ورود به بورس جای می گیرند، می گوید: بررسی ها نشان می دهد 
که دس��ت کم دو استارت آپ از پنج استارت آپ پیش قراول ورود به بورس، 
شرایط پذیرش در بازار سرمایه را دارند، اما بورس و فرابورس به رغم گذشت 
بیش��تر از یک س��ال از زمان درخواس��ت پذیرش این شرکت ها همچنان 
سکوت کرده است. قاعدتا انتظار می  رفت که بورس ها براساس قانون عمل 
کرده و پس از پایان بررسی ها، پذیرش یا عدم پذیرش آنها را به همراه علل 

عدم پذیرش آنها اعالم کنند.

چرا استارت آپ ها هنوز بورسی نشدند؟

استارت آپ ها پشت دیوار بلند بورس
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چرا هنوز نمایندگی شرکت های خارجی فعالند؟
رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی درب��اره چرایی فعالیت 
نمایندگی شرکت های خارجی با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی، 
اظهار کرد این نمایندگی ها در زمان واردات کاالهای خارجی، نمایندگی 
ش��رکت ها بودند، اما بعد از خروج ش��رکت های خارجی با شرکت های 
داخلی جایگزین ال جی و سامس��ونگ همکاری کردن��د. بنابراین در 
حال حاضر فقط برخی خدمات پس از فروش کاالهای قدیمی را ارائه 
می دهند و کاال نمی فروشند. اکبر پازوکی در گفت وگو با ایسنا، تصریح 
ک��رد: درباره قیمت انجمن تولیدکنن��دگان باید اعالم نظر کند، اما در 
س��طح بازار شنیده ها حاکی از این اس��ت که شرکت ها می خواهند 5 
درصد محصوالت خود را گران کنند، اما هیچ س��ند و مدرکی در این 
رابط��ه وجود ندارد. به گفته وی، تا زمانی که ش��رکت ها اعالم قیمت 
نکنند در سطح بازار قیمت تغییر نمی کند، چراکه در حال حاضر بازار 
اشباع اس��ت و به دلیل قیمت باالی کاال خریدار وجود ندارد. بنابراین 
فروشنده از سود خود می زند تا بتواند کاال را بفروشد. به بیانیه دقیق تر 

گرانی به ضرر صنوف است، چراکه مشتری خود را از دست می دهند.
راه تشخیص کاالی قاچاق

رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی در ادامه ب��ا بیان اینکه 
خری��داران برای اطمینان از قاچاق نب��ودن کاال می توانند گارانتی آن 
را در سامانه 124 بررسی کنند، گفت: اگر کاالی ال جی و سامسونگ 
به ترتیب با ضمانت گلدیران و س��ام عرضه ش��ود، کاال اصل و در غیر 
این صورت کاال با گارانتی متفرقه عرضه ش��ده و قاچاق اس��ت. حتی 
اگر فروش��ندگان برای آن کاال بیمه ارائه کنند و برای نصب در منزل 

حضور پیدا کند. 
چگونه هنوز ال جی با گارانتی اصل در بازار است؟

وی در پاس��خ به اینکه چگونه بعد از سه سال ممنوعیت، کاالی ال 
جی با ضمانت گلدیران فروخته می ش��ود؟ تصریح کرد: ممکن اس��ت 
پی��ش از ممنوعیت اف��رادی که کاالهای این برن��د را خریداری کرده 
باش��ند، تاکنون نگه داش��ته باش��د و با افزایش قیمت یا ارائه ش��دن 
مدل های جدید، کاالی قدیمی خود را فروخته باش��ند. در حال حاضر 
به غیر از ضمانت شکل دیگری برای اطالع رسانی درباره کاالی قاچاق 
وجود ندارد. پازوکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره فروش کاالهایی 
که از س��وی مرزنشینان به کش��ور وارد می شود، اظهار کرد: با این نوع 
کاالها برخورد نداش��تم، اما به طور کلی کاالیی که به صورت قانونی از 
مبادی ورودی وارد ش��ود، در کش��ور نمایندگی داشته باشد، ضمانت 
آنها در سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و 
کد رهگیری داش��ته باشد، قانونی است. در غیر این صورت کاال قاچاق 
است. بنابراین اگر کاالیی هم از طریق مرزنشینان به صورت قانونی وارد 
شود، باید از طریق بررسی گارانتی در سامانه 124 قابل تشخیص باشد. 
وی درباره نظارت اتحادیه بر بازار نیز گفت: در حال حاضر گرانفروشی 
نداریم بلکه گرانی داریم. مالک گران فروشی، قیمت اعالمی شرکت های 
تولیدی اس��ت که در سازمان حمایت ثبت شده، اما در حال حاضر در 
سامانه 124 لیست قیمت وجود ندارد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی با بیان اینکه مردم از طریق سامانه 124 تشخیص می دهند کاال 
را گران خریدند یا نه، تصریح کرد: کمیسیون بازرسی و شکایات اتحادیه 
در سال های اخیر شکایت گرانفروشی نداشتند. نظارت بر کاالی قاچاق 
نیز در س��طح عرضه فقط برای مغازه های دارای جواز کس��ب به عهده 
اتحادیه است. بازرسان اتحادیه هر روز از ساعت 9 صبح تا ساعت هفت 
ش��ب گش��ت زنی دارند و اگر مغازه  دارای جوازی کاالی قاچاق داشته 

باشد، ابتدا تذکر می گیرد و بعد با آنها برخورد قانونی می شود.
فروش کاالی قاچاق در فضای مجازی

همچنین به گفته وی، س��ازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف، 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت در ای��ن زمینه کمک می کنند و در 
مواردی گش��ت های مشترک برگزار می شود، اما در حال حاضر فروش 
کاالی قاچاق با ضمانت و بیمه به  طور گس��ترده در فضای مجازی در 

حال انجام است.

نماگربازارسهام

عدم عرض��ه جدید پراید، جوابگو نبودن عرضه خودرو های مش��ابه آن، 
افزای��ش قیمت دالر، وجود تقاضای ب��اال برای خرید این خودرو ارزان تر از 
بقی��ه خودرو ها و در نهایت اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر مخالفت با 

آزادسازی واردات خودرو، پراید را گران تر از قبل کرده است.
مدتی است که دیگر خط تولید پراید متوقف شده و دیگر تولید نمی شود. 
ق��رار بود در این روز های نبود پرای��د در خط تولید، خودرو های جایگزین 
بتوانند تقاضا برای پراید را پاسخ دهند، اما به نظر می رسد خودروسازان در 

تحقق این هدف ناکام مانده اند.
به گزارش ش��هر خبر، آنطور که تاکنون اعالم شده میزان تقاضا در بازار 
خودرو تا ساالنه به 3 میلیون دستگاه هم می رسد، اما خودروسازان حتی به 
یک میلیون خودرو تولیدی هم دست نیافته اند. هرچند آنها اعالم کرده اند 
ک��ه میزان خودرو های مع��وق در طرح های پیش فروش را به کمترین حد 

ممکن طی س��ال های اخیر رس��انده اند، اما طبق آخرین گزارش سازمان 
بازرسی میزان خودرو های ناقص در پارکینگ به 140 هزار خودرو می رسد.
ناتوانی خودروس��ازان در تامین قطعات خودرو نیز به بحران فعلی دامن 
زده اس��ت. در همین حال که بازار به دلیل بی پاس��خ ماندن به تقاضا های 
موجود تحت فشار است، قیمت دالر نیز نوساناتی داشته که به نظر می رسد 

این نوسانات به بازار خودرو هم سرایت کرده است.
از هفت��ه پیش ه��م که وزیر صمت رس��ما از مخالفت خود ب��ا واردات 
خودرو های خارجی س��خن گفت تا امروز قیم��ت پراید 2 میلیون تومان 

افزایش یافته است.
طبق آخری��ن گزارش ها تا لحظه نگارش این گزارش قیمت پراید 111 
به 154 میلیون تومان رسیده که نسبت به هفته گذشته 2 میلیون تومان 
افزایش یافته اس��ت. هفته گذش��ته وزیر صمت به صراحت از مخالفت با 

آزادس��ازی واردات خودرو صحبت کرده بود ک��ه تجارت نیوز گزارش داد 
اگر این اظهارات به معنای لغو احتمالی آزادس��ازی واردات خودرو باش��د 
شوک جدیدی برای بازار خودرو محسوب می شود و احتماال قیمت خودرو 
را متأثر می کند. پیش از این پیش بینی می ش��د پس از آزادسازی واردات 
خودرو های خارجی و کاهش قیمت ای��ن خودرو ها در بازار، این ارزانی به 
پراید هم سرایت کند، اما هفته گذشته با اظهارات وزیر صمت این سناریو 

تقریبا رنگ باخت.
بدی��ن ترتیب در ص��ورت تداوم وضعیت فعلی یعنی اگر گشایش��ی در 
آزادسازی واردات خودرو صورت نگیرد، قیمت دالر همچنان نوسان داشته 
باش��د، خودرو های جایگزین پراید وارد بازار نشوند، احتماال کاهش قیمت 
پراید کمی از دور از دسترس باشد. آیا ممکن است بازار پراید طبق انتظار 

عمل کند یا اینکه با وعده ها و اقدامات جدید این بازار متأثر خواهد شد؟

مدیرعامل س��ازمان نظ��ارت و مدیریت بر تاکس��یرانی تهران گفت 15 
میلیون تومان به خودرو های پژو و سمند و 20 میلیون تومان به ون ها بابت 
تعمیرات پرداخت می ش��ود. به گزارش  گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
جوان، محمد روش��نی مدیرعامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی 
تهران، ضمن اشاره به ناوگان 79 هزار دستگاهی تاکسیرانی پایتخت، بیان 
کرد: در حال حاضر 25هزار دس��تگاه تاکس��ی مجهز به سیستم پرداخت 
آنالین هس��تند. 99 درصد این آمار مربوط به تاکس��ی های خطی و یک 
درصد مربوط به تاکس��ی های گردشی است. اولویت نخست سازمان برای 
تجهیز سیس��تم پرداخت آنالین، تاکسی های خطی است. او درباره کندی 
روند تجهیز تاکس��ی ها به سیس��تم یکپارچه پرداخت آنالین، توضیح داد: 
متولی تجهیز سیستم پرداخت آنالین تاکسی ها، سازمان فاوای شهرداری 
تهران اس��ت. درباره کندی روند تجهیز سیستم پرداخت آنالین چندبار با 

سازمان فاوا مکاتبه شده است.
افزایش 400 برابری پرداخت آنالین در شهریور

روش��نی ضمن اشاره به استقبال شهروندان از این اقدام، گفت: تراکنش 
پرداخت آنالین در ش��هریور امسال نس��بت به ماه های گذشته 400 برابر 
افزایش یافته است. انتظار داریم که فاوا در این حوزه با تاکسیرانی همکاری 

کند و همچنین به نصب سیستم پرداخت آنالین سرعت بیشتری ببخشد.
مدیرعامل این س��ازمان در ادامه بیان کرد: در گذش��ته با بانک ها بر سر 
واریز وجه پرداخت آنالین در مدت زمان کوتاه مشکل داشتیم، اما در حال 

حاضر وجه در همان روز به حساب رانندگان واریز می شود.
آغاز معرفی رانندگان تاکسی به بانک برای دریافت وام تعمیرات

روشنی درباره وضعیت اعطای وام تعمیرات به رانندگان تاکسی توضیح 
داد: معرفی رانندگان به بانک مهر بابت دریافت وام تعمیرات از شنبه هفته 
جاری آغاز شده است. 15 میلیون تومان به خودرو های پژو و سمند و 20 

میلیون تومان به ون ها بابت تعمیرات پرداخت می شود.
به گفته وی؛ در حال حاضر بیش از 10 هزار راننده تاکسی بابت دریافت 
این وام، مدارک خود را در سایت بارگذاری و ثبت نام الزم را انجام داده اند.

پرداخت وام تعمیرات با اولویت بندی انجام می شود
مدیرعامل س��ازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی تهران با بیان اینکه 
پرداخت وام با اولویت براساس سال تولید خودرو، مشکالت عمده خودرو... 
انجام می ش��ود، افزود: مجبور هستیم که رانندگان را براساس ویژگی های 
خودرو دس��ته بندی و به بان��ک معرفی کنیم؛ چراکه ممکن اس��ت همه 

رانندگان مشمول وام تعمیرات خودرو نشوند.

او در ادام��ه بیان کرد: در تالش هس��تیم که از وج��وه در اختیار مبالغ 
متع��ددی را به بانک تزریق کنیم تا بانک مهراقتصاد دو برابر آن به همراه 

همان منابع مالی را به رانندگان تاکسی وام پرداخت کند.
بنابر اعالم س��ایت شهر، روشنی ضمن ابراز امیدواری بابت نبود مشکل 
و محدودیت تعداد نفرات برای اعطای وام تعمیرات، گفت: امیدوارم که با 
تزریق منابع مالی جدید، هر راننده ای که متقاضی این امر بود وام تعمیرات 

به او پرداخت شود.
نوسازی 3 هزار دستگاه تاکسی فرسوده در 2 ماه

روشنی درباره وضعیت نوسازی تاکسی های فرسوده، توضیح داد: نزدیک 
به دو ماه گذش��ته که روند نوسازی تاکسیرانی آغاز شده، قریب به 3 هزار 
دس��تگاه تاکسی فرسوده نوسازی ش��ده اند. اگر عملیات نوسازی با همین 
روند پیش رود تا پایان س��ال می توان 10 هزار دستگاه تاکسی فرسوده را 
نوسازی کرد. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران در 
پاسخ به این پرسش که تا پایان سال چند دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی 
خواهد شد، گفت: اگر عالوه بر تبصره 18 ماده 12 هم محقق شود، ممکن 
اس��ت که تا پایان سال 20 هزار تاکسی فرسوده نوسازی شود در غیر این 

صورت پیش بینی ما برای 10 تا 15 هزار دستگاه تاکسی است.

آغاز معرفی رانندگان تاکسی به بانک برای دریافت وام تعمیرات

آیا پراید ۲۵۰ میلیونی می شود؟
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مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک مهم ترین دارایی هر کس��ب و کار، مشتریان آن محسوب 
می ش��ود که در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، حفظ آنها امری بسیار 
دشوار است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که بسیاری 
از برنده��ا تنه��ا به دو یا چند اقدام محدود برای حفظ مش��تری بس��نده 
می کنند. نکته جالب در رابطه با این برندها، آمارهای منتش��ر شده است 
که براس��اس آنها تقریبا نیمی از روش ها، ابدا نتایج الزم را به همراه ندارد. 
درواقع عدم آگاهی در این زمینه خود بزرگترین مشکل محسوب می شود. 
از جمل��ه تصورات نادرس��ت در زمینه رضایت مش��تری ها این اس��ت که 
افزایش آن، امری بسیار زمانبر و پرهزینه است. اگرچه همواره راهکارهای 
گران قیمت و س��خت نیز وجود دارد. با این حال این امر به معنای محدود 
بودن به آن محسوب نشده و می توان تعداد بیشماری راهکارهای منتسب 
را پی��دا کرد که نتایج خارق العاده ای را به همراه دارد. در ادامه 10 مورد از 
بهترین اقدامات برای افزایش رضایت مش��تری را که مواردی کامال ساده 

محسوب می شوند، بررسی خواهیم کرد.
1-مسیر مشتری را تعیین نمایید 

ش��ما باید حتی قبل از جذب مش��تری، مسیر مناسب را برای آنها پیدا 
کنید. این موضوع باعث خواهد ش��د تا آنها، اقداماتی را انجام دهند و در 
ش��رایطی قرار گیرند که مدنظر شما است. با این حال فراموش نکنید که 
رفتار تمامی مشتریان یکسان نبوده و به همین خاطر محدود بودن به یک 
مس��یر، ابدا کاربرد نخواهد داشت. برنامه داشتن برای مشتری، خود باعث 
می شود تا امکان حفظ آنها وجود داشته باشد و هنگامی که به عنوان یک 
برند بابرنامه تلقی شوید، بدون شک این موضوع در افزایش رضایت ها نیز 
تاثیرگذار است. این موارد حتی می تواند به عنوان مزیت رقابتی و عواملی 
برای بازاریابی بهتر نیز ش��ناخته ش��ود. برای مثال ممکن است تا سه روز 
پ��س از خرید، به صورت مداوم پیام هایی را ارس��ال کنید تا از عدم وجود 
مشکل و رضایت مشتری جدید خود، اطمینان حاصل نمایید. تمامی این 
اقدامات، مواردی است که باید در نقشه مسیر مشتری، تعیین شود. در این 
ابطه حتی می توان براساس روانشناسی مشتریان نیز اقداماتی را انجام داد. 
برای مثال ممکن است یک مش��تری، در حوزه شما کامال حرفه ای باشد 
که بدون ش��ک نوع رفتار با زمانی که مش��تری دیگر کامال تازه کار است، 
تفاوت خواهد داشت. به همین خاطر شما باید انواع استراتژی ها را مدنظر 
داش��ته باشید. در این زمینه حتی ممکن است شما به تغییر مسیر سریع 

هم نیاز پیدا کنید. 
2-مشتریان خود را به خوبی بشناسید 

عدم ش��ناخت از مشتری باعث خواهد ش��د تا هر اقدام شما، با ریسک 
باالیی همراه باشد. در این زمینه اشتباه بزرگ بسیاری از برندها این است 
تصور می کنند که در س��طح خوبی از شناخت مشتری قرار دارند. این امر 
در حالی اس��ت که ش��ما ابدا نباید محدودیتی برای شناخت قائل شوید. 
درواقع هنگامی که از یک مورد اطمینان داشته باشید، این امر باید تردید 
در دل ش��ما ایجاد نماید. درواقع به هر میزان که بتوانید نیازها و س��الیق 
مشتریان خود را بهتر تشخیص دهید، طبیعی است که اقدامات شما نیز با 
تاثیر باالتری همراه باشد. در زمینه کسب اطالعات، توصیه می شود که از 
جدیدترین تکنولوژی ها و ابزارها استفاده کنید. این موارد در کنار افزایش 
سهولت کار، در زمینه کاهش هزینه ها نیز تاثیر خوبی دارد. با این حال بهتر 
است که روش های متنوعی را داشته باشید. درواقع حتی از یک نظر ساده 
نیز می توان اطالعات خوبی از مخاطب خود به دس��ت آورد. در این زمینه 
توصیه می ش��ود که بانک اطالعات مش��تری ایجاد نمایید. این امر کمک 
خواهد کرد تا هیچ اطالعاتی، از دس��ت نرود. فراموش نکنید که اطالعات 
کاربردی حال حاضر ممکن است در آینده نیز به کار آید. به صورت کلی 
امروزه دیگر اقدامات همگانی تاثیر الزم را ندارد. به همین خاطر شما باید 
به س��مت شخصی سازی آنها بروید که این امر تنها زمان امکان پذیر است 

که اطالعات مناسبی را از مخاطبان خود داشته باشید. 
3-پیامی مشخص داشته باشید 

 مخاط��ب باید در اولین نگاه به برند ش��ما، دغدغه ه��ا و اهداف را درک 
کند. این موضوع باید در لوگو و ش��عار برند به خوبی نمایان باش��د. برای 
مثال اگر دغدغه اصلی شما حفظ محیط زیست است، این موضوع باید به 
روشنی بیان شود. این امر کمک خواهد کرد تا سریعا بتوانید با گروه های 
همس��و، ارتباط برقرار کنید. اشتباه بزرگ بسیاری از برندها این است که 
پی��ام خود را واضح بیان نمی کنند و این امر باعث می ش��ود تا تفاوت آنها 
با س��ایر برندها درک نشود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که ش��ما به یک تاثیر اولیه نیاز دارید تا مخاطب از بین گزینه های 
متنوع خود، ش��ما را انتخاب کند. در این رابطه تمامی اقدامات ش��ما باید 
همسو با پیام اصلی باشد، در غیر این صورت تنها در حد شعار باقی خواهد 
ماند و اگر هم منجر به جذب مشتریان جدید شود، ابدا قادر به حفظ آنها 
نخواهید بود. به صورت کلی اقدام درست در این زمینه، هویت ساز کسب 

و کار شما خواهد بود. 
4-مشتری را اولویت اول قرار دهید 

اولویت بس��یاری از اقدامات بازاریابی، کس��ب س��ود بیشتر است. تحت 
این ش��رایط طبیعی است که هر اقدامی برای رس��یدن به سود بیشتر را 
انج��ام دهید. با ای��ن حال اگر نگاه بلندمدت به کس��ب و کار خود دارید، 
الزم اس��ت تا مش��تری را اولویت اول بدانید. هنگامی که تمرکز خود را بر 
روی خدمت رسانی به مشتری قرار دهید، انواع ایده ها به ذهن شما خطور 
خواهد کرد. در این زمینه تحلیل اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها 
نیز می تواند الهام بخش باش��د. هر اقدامی که مدنظر دارید الزم اس��ت تا 
سرعت باالیی را داشته باشد و کمترین میزان مزاحمت را برای مخاطبان و 
مشتریان ایجاد نماید. در نهایت چنین اقدامی کمک خواهد کرد تا در کنار 

تامین توقعات و اقدامات الزم امروز، برای تغییرات آینده نیز آماده باشید.

5-خدمت رسانی به مشتری را ارتقا دهید 
آمارها در این زمینه حاکی از آن است که در حدود 30 درصد از مشتریان، 
حاضرند به ازای پرداخت هزینه بیشتر، سطح خدمات باالتری را دریافت کنند 
و این موضوع این نکته را به اثبات می رساند که خدمت رسانی به مشتری، فضا 
برای پیش��رفت دارد. در این راس��تا الزم است تا شما تمامی اقدامات خود در 
زمینه خدمت رسانی به مشتری را بررسی کرده و آن را با اقدامات سایر برندها 
مقایسه نمایید. با همین اقدام ساده شما با تعداد زیادی از اقدامات جدید مواجه 
خواهید شد. برای مثال امروزه پشتیبانی تلفنی، به اقدامی زمانبر تبدیل شده 
و معموال افراد حداقل پنج دقیقه معطل می شوند. تحت این شرایط اگر بتوانید 
این میزان را کاهش دهید، خود به معنای ارتقای سطح مشتری مداری شما 
اس��ت. با این حال شما تنها نباید به بهبود اقدامات حال حاضر توجه داشته 
باشید. درواقع بازار تشنه اقدامات جدید است. برای این موضوع توجه به بستر 
اینترنت و جدیدترین تکنولوژی ها، به ش��ما امکان انجام اقدامات بسیاری را 
خواهد داد. این امر در حالی اس��ت که انجام کارها به ش��یوه های قدیمی، با 

محدودیت های شدیدی نیز همراه است. 
6-از هوش مصنوعی استفاده نمایید 

اگر مهم ترین انقالب 100 سال اخیر ر ا بتوان ظهور اینترنت به حساب 
آورد. بدون ش��ک ه��وش مصنوعی، تغییر بنیادی حال حاضر محس��وب 
می ش��ود. درواق��ع این تکنولوژی به حدی گس��ترده اس��ت که به عقیده 
بس��یاری از تحلیلگران در ابتدای این راه قرار داریم و قرار است که جهان 
را با تحول اساس��ی مواجه نماید. تحت این شرایط سرمایه گذاری در این 
بخش بدون ش��ک نه تنها منجر به بهبودهای جدی در زمان حال خواهد 

ش��د، بلکه ش��ما را برای جهان آینده نیز کامال آماده می سازد. برای مثال 
چت بات ها کمک می کنند تا ارتباط با مشتری به امری بسیار ساده تبدیل 
ش��ود. آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که این تکنولوژی می تواند 
به بیش از 80 درصد س��واالت مشتریان پاسخ دهد. این امر به معنای آن 
خواهد بود که شما زمان بیشتری، برای پرداختن به اقدامات دیگر خواهید 
داش��ت. با این حال هوش مصنوعی تنها ب��ه این بخش محدود نبوده و با 
پیگیری مداوم اخبار، با اقدامات جدید مواجه خواهید ش��د. خوش��بختانه 
امروزه برندهای زیادی در این زمینه فعالیت دارند و به همین خاطر حتی 
اگ��ر در زمینه هوش مصنوعی اطالعات کافی را ندارید، نباید همه چیز را 

از دست رفته تلقی نمایید. 
7-تجربه شخصی سازی شده داشته باشید

اگرچه هر برندی تالش می کند تا مخاطب و مشتری خود را تحت تاثیر 
قرار دهد و تجربه اس��تفاده از محصول را ارتقا بخشد. با این حال واقعیت 
این اس��ت که اقدامات مش��ترک و همگانی، تاثیر الزم را ندارد. درواقع هر 
فردی تمایل دارد تا تجربه موردنظر خود را داش��ته باشد و در مرکز توجه 
قرار گیرد. آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که بیش از 90 درصد 
بازاریابی ها بر این باور هستند که شخصی سازی، تجربه سود را تا 90 درصد 
افزایش خواهد داد. به همین خاطر این اقدام حتی در زمینه کس��ب سود 
بیشتر نیز تاثیر بسزایی را دارد. با این حال این امر به معنای کنار گذاشتن 
روش های همگانی و اس��تراتژی های بزرگ نب��وده و باید به تعادلی میان 
این دو روش دس��ت پیدا کنید. برای مثال ممکن اس��ت در زمینه جذب 
مخاطب، از روش های همگانی اس��تفاده کنید و حفظ آنها را به روش های 

شخصی سازی شده بسپارید. 
8-به مشتریان پاداش دهید 

تنها تش��کر کالمی نمی تواند رضایت مش��تری را به همراه داشته باشد. 
درواقع نیاز است که با پاداش هایی، این اقدام خود را تکمیل نمایید. در این 
رابطه بهتر اس��ت که میان پاداش و استراتژی های شما ارتباط الزم وجود 
داشته باشد. برای مثال می توانید برای مشتریان باسابقه خود، پاداش هایی 
را تعیین کنید تا افراد بیشتری به سمت وفادار ماندن، سوق پیدا کنند. با 
این حال توصیه می شود که در زمینه پاداش، تنوع کافی را داشته باشید تا 
باالترین نتایج ممکن را به دس��ت آورید. به صورت آماری اگر شما بتوانید 
تنها 5 درصد از مشتریان بیشتری را حفظ کنید، سود شرکت تا 25 درصد 
افزایش پی��دا خواهد کرد. در زمینه پاداش ها نیز می توانید از اس��تراتژی 

شخصی سازی استفاده کنید.  
9-بازخوردها را مورد توجه قرار دهید 

ای��ن امر که مش��تری تنها بازدیدکننده اقدامات ش��ما باش��د، بدترین 
اس��تراتژی ای است که ش��ما می توانید اجرا نمایید. در این زمینه یکی از 
اقدام��ات مهم در زمینه توجه، واکنش نش��ان دادن به بازخوردها اس��ت. 
درواق��ع تفاوتی ندارد که صفحه ش��ما تا چه حد تعامل دارد، ش��ما باید 
به نحوی برنامه ریزی کنید که در کمتر از یک س��اعت، به نظرات پاس��خ 
داده ش��ود، در غیر این صورت تالش های ش��ما برای افزایش تعامل، ابدا 
نتیجه بخش نخواهد بود. با این حال این نکته را نیز به خاطر داشته باشید 
که شما باید از قاعده 20/80 نیز پیروی نمایید که براساس آن 80 درصد از 
سود شرکت تنها از 20 درصد مشتریان به دست می آید. تحت این شرایط 
طبیعی است که پس از شناخت این 20 درصد، باید آنها را در اولویت باالتر 

قرار داده و برنامه ریزی بهتری را داشته باشید. 
10-از ابزارهای آنالیز استفاده کنید 

این امر که اطمینان داش��ته باشید که  در مس��یر درستی قرار دارید و 
بتوانید س��ریعا مشکالت موجود را شناسایی کنید، تنها زمانی امکان پذیر 
اس��ت که از ابزارهای تحلیل استفاده کرده باش��ید. در این زمینه توصیه 
می شود که هر هفته آمارها را مورد ارزیابی قرار داده و به عملکرد خودتان، 
نم��ره از 1 تا 5 بدهید. این امر این امکان را به وجود می آورد که عملکرد 
خ��ود را به صورت مداوم بررس��ی نمایید. برای به دس��ت آوردن آمارها و 
تحلیل های الزم، نیاز به اقدامات دش��وار نبوده و خوشبختانه امروزه انواع 
نرم افزارهای تخصصی وجود دارد که در مدت زمانی کوتاه، این خواس��ته 
را انجام خواهند داد.  در آخر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این است که این 10 اقدام، تنها موارد کامال ضروری محسوب می شوند. به 
همین خاطر ابدا نباید خود را به آنها محدود تصور کنید. درواقع هنگامی 
که برای جلب رضایت مشتری، محدوده ای را قائل شوید، شروع روند نزولی 

شما خواهد بود. 
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اخبار

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: مرتضی یزدخواستی عضو هیات 
مدیره ذوب آهن با حضور در غرفه این شــرکت در متالکس ۲۰۲۱ به 
خبرنگار ما گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
در ایران پتانسیل ها نهفته بسیاری دارد و لذا برای فعال شدن این توانایی 
ها برنامه ریزی خوبــی در هلدینگ صدرتامین و هیات مدیره کارخانه 

انجام شده است. 
وی افــزود : تولید ریل به عنوان یک دســتاورد ملــی صرفاً یکی از 
توانایی های ذوب آهن اصفهان بود که به عنوان یک برگ زرین و نماد 
خودکفایی ایران اســالمی با تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان این 

شرکت ثبت گردید.
عضــو هیات مدیره ذوب آهــن اصفهان تامین پایدار مــواد اولیه را 
بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن عنوان کرد و اظهار داشت : این مجتمع 
عظیم صنعتی با وجود کمبود مواد اولیه،کلیه خطوط ریلی کشور را تحت 
پوشش کامل قرار داد و تولید این محصول استراتژیک در ذوب آهن به 
جایگاهی رســیده  که برای صادراتش برنامه ریزی های خوبی صورت 
گرفته اســت. یا در زمینه تامین مقاطع ساختمانی برای طرح ساخت 
یک میلیون مسکن،ذوب آهن آمادگی خودش را به صورت کامل اعالم 
کرده،با این همه توانمندی و شــیوه تولید جهانی، به واقع حیف نیست 

ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه برخوردار نباشد ؟
وزارت صمت،توجه بیشتری به زنجیره تولید فوالد کشور 

داشته باشد
این مقام مسئول ادامه داد : از ایمیدور،وزارت صمت و معاونت معدنی 
این وزارتخانه تقاضا داریم صنایع فوالدی را به یک چشم نگاه کنند. اگر 
قرار است همه بخش ها مجاز به داشتن زنجیره باشند پس نباید تفاوتی 
در این بین قائل شوند. ذوب آهن از یک سو از نداشتن یارانه انرژی رنج 
می برد و از ســوی دیگر از نداشتن ســهمیه مواد اولیه ، اما واحدهای 

فوالدی و معدنی را در ســطح کشــور می بینیم که در تخصص کاری 
یکدیگــر ورود کردند و تولید دارنــد. بنابراین می طلبد وزارت صمت و 
دستگاههای ذیربط نظارت بیشتری بر زنجیره تولید فوالد کشور داشته 
باشند. یزدخواستی خاطر نشان کرد : تولید محصوالت صنعتی در کمیته 
طرح های ارزش افزا و معاونت برنامه ریزی و توسعه و هیات مدیره ذوب 
آهن با قوت در حال پیگیری است تا بتوانیم سبد محصوالت ذوب آهن 

را با افزودن این محصوالت گسترده تر و ارزشمند تر نماییم. 
شرکت مهندسی و پویش ساخت،توانمندی خود را در زمینه 

ساخت پاتیل اثبات کرد 
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان گفت : برای شرکت های تابعه نیز 
برنامه ریزی خوبی صورت گرفته و بحمدا... در ریل پیشرفت قرار گرفتند به 
عنوان مثال شرکت مهندسی و پویش با ساخت پاتیل برای مجتمع فوالد 
مبارکه،ذوب آهن اصفهان،فوالد آلیاژی و ... توانمندی خود را در ریخته 
گری پاتیل های فوالدی اثبات کرده اســت.  وی افزود : بر اساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته در نظر داریم،ســاختار جدیدی را با همکاری 
مدیریت امور مجامع و ســهام ذوب آهن برای شرکت های تابعه تعریف 
نماییم تا هر یک در این مجموعه در تخصص خودشــان بتوانند بیش از 

گذشته در اقصی نقاط کشور برند ذوب آهن اصفهان را معرفی نمایند.

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : با توجه به نزدیک شدن به آغاز فصل صید در مازندران 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در تامین و توزیع 

سوخت صیادی هیچ گونه مشکلی ندارد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، سبحان رجب پور 
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از بررسی واحد 
به واحد پره های ماهیگیری بر اساس اقلیم  و نوع فعالیت گفت و افزود 
: با مطالعه فعالیت سال گذشته صیادان ، منطقه ساری با تدوین الگوی 
مصرف سوخت و هماهنگ سازی واحد های متولی سوخت ، بازدیدهای 
میدانی به صورت نا محسوس از روند فعالیت آنها توانسته در برنامه ریزی 
و طراحی روشهایی که مختص منطقه ساری می باشد به نتایج خوبی 
برسد. سبحان رجب پور اظهار کرد : آغاز فصل صید در مازندران از تاریخ 

۱4۰۰/۰7/۱5 لغایت ۱4۰۱/۰۱/۱5می باشد و پره داران ماهیگیری می 
توانند سوخت مورد نیاز خود را از مجاری عرضه و فروشندگی های مورد 

نظربرای فصل صید ۱4۰۰ دریافت کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از ذخیره 
سازی کافی سوخت  در انبار نفت ساری گفت و ادامه داد : پیش بینی 
های الزم به منظور ســوخت رســانی به پره های ماهیگیری در سال  
۱4۰۰– ۱4۰۱ صورت گرفته اســت و صیادان برای دریافت سوخت ، 
الزم اســت ابتدا با ثبت نام در ســامانه سدف ) تجارت آسان ( و پس از 
تایید از اداره شیالت شهرستان و  شرکت نفت شهرستان مربوطه سوخت 
مورد نیاز خود را از مجاری عرضه و فروشندگی های مجاز دریافت نمایند.
مدیر منطقه ساری تاکید کرد : با تدوین الگوی جدید مصرف و برآورد 
میزان مصرف ســوخت صیادی و کنترل میدانی نا محســوس توسط  
کارشناسان این اداره ، نتایج خوبی حاصل شده که باعث مصرف بهینه 

در این حوزه شد.

 اهواز - شبنم قجاوند: با ساخت و بازسازی قطعات به تعداد ۱۲6 
قطعه در شهریورماه امسال ، مجموع قطعات ساخت و بازسازی شده این 

نیروگاه در 6 ماهه نخست امسال به تعداد 84۰ قطعه رسید.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهــواز با اعالم این خبر گفت: صنعت برق 
کشور طی سالهای اخیر دچار چالشهای مختلفی در عرصه تامین قطعات 
مورد نیاز خود بویژه در بخش نیروگاهی شده و خداوند را شاکریم که با 
تکیه بر دانش و تجربه ارزشمند کارکنان نیروگاه رامین توانستیم بخش 
زیادی از این قطعات را مورد ساخت و بازسازی قرار دهیم. وی با اشاره به 
گرمای طاقت فرسای تابستان و پیک سنگین برق در سال جاری، نقش 
این قطعات در تعمیرات بموقع و بهره برداری از واحدهای نیروگاهی را 
مهم و حیاتی دانســت.  محمدی مجموع تعداد قطعات مورد ساخت و 

بازسازی شهریورماه سال جاری در نیروگاه رامین را ۱۲6 قطعه با تنوع 
8۰ قطعــه ذکر نمود و افزود : با تکیه بــر تجربه و توانمندی کارکنان 
متخصص کارگاه ساخت این نیروگاه در شهریوماه در بخش ساخت تعداد 
68 قطعه و در بخش بازسازی تعداد 58 قطعه مورد ساخت و بازسازی 
قرار گرفته اند که در مجموع در نیمه نخست امسال تعداد 84۰ قطعه 
با تنوع 656 نوع قطعه مورد ساخت و بازسازی قرار گرفته است. گفتنی 
است نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت یک هزار 
و 85۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و ضمن تولید 
پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بخشی از قطعات 
مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی 

و مورد ساخت و بازسازی قرار می دهد.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره 
راه و شهرسازی شهرستان دشــتی از اجرای حکم 
قضایی برای رفع تصرف ۲۱ هکتار از اراضی ملی  این 
شهرستان و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در 
آن خبر داد.*به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی 
راه وشهرسازی استان بوشهر*:علی بیژنی رئیس اداره 
راه و شهرسازی شهرستان دشتی با اشاره به اقدامات 
انجام یافته در رفع تصرف اراضی ملی این شهرستان، 
اظهار کرد: با تالش های بعمل آمده ضمن تشدید در 
حفاظت اراضی و پیشگیری از وقوع تصرفات، نسبت 
به اجــرای احکام قضایی از اراضی ملــی اقدام و به 

بیت المال بازگردانده شد.  
وی با بیان اینکه اداره راه و شهرسازی شهرستان 
دشتی پس از شناســایی تعرض به اراضی ملی این 
شهرستان توسط شخصی بنام سید مرتضی حسینی 
وبا همکاری شــرکت کوثر، اقدام به تنظیم شکواییه 
کرد، گفت: احکام قضایی برای رفع تصرف۲۱ هکتار 
از اراضی دولتی اجرا شــد و براین اســاس ساخت و 
سازهای غیرمجاز در آن تخریب و نسبت به امحا آثار 

تصرف اقدام شد.  
رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان دشتی 
ارزش این اراضی را بالغ *بر ۱۰5 میلیارد ریال* بیان 

کرد و افزود: این حکم به دنبال پایش مستمر اراضی 
دولتی و در راستای تثبیت حقوق عمومی، ممانعت 
از تعرض بــه اراضی دولتی و بیت المال و جلوگیری 
از تخریب اراضی ملی ودر پی گزارش مردمی صادر 

و اجرا شد.   
وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع زمین خواری 
یکی از اولویت های این اداره است، اذعان داشت: اداره 
راه و شهرسازی شهرستان دشتی در راستای برخورد 
با پدیده زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی 
به ســرعت عملیات قلع و قمع و رفــع تصرف را با 

قاطعیت انجام می دهد.

همدان - سمیه اعظمی: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان از کشــف ۱۱ مزرعه و 88 دستگاه استخراج غیرمجاز  رمزارز با 

توان ۱66.۲۲ کیلووات، از ابتدای شهریور ماه در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق اســتان همدان، شیرزاد 
جمشــیدی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جمع آوری 
رمزارزهای غیرمجاز اظهار داشــت: از ابتدای شــهریور ماه تاکنون ۱۱ 
مزرعه و 88 دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز با توان ۱66.۲۲ کیلووات 

در استان همدان کشف شده است.

وی افزود: از مجموع رمزارزهای کشــف شده 3۰ دستگاه با توان 45 
کیلووات در رزن، ۲۰ دســتگاه با توان 5۰ کیلووات در تویســرکان، ۲ 
دســتگاه با توان 4.8 کیلووات در فامنین، تعداد ۱۲ دستگاه با توان ۲4 
کیلووات در امور یک شهرستان همدان، 6 دستگاه در مالیر، 4 دستگاه 
در بهار و ۱4 دستگاه در اسدآباد در مجموع با توان ۲4 کیلووات در این 

سه شهرستان، کشف شد.

مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در متالکس ۲۰۲1:

ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه برخوردار نیست

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

سوخت مورد نیاز پره های ماهیگیری و شناورهای صیادی تامین شد

توسط متخصصان جوان کارگاه ساخت نیروگاه رامین انجام گرفت؛

ساخت و بازسازی 84۰ قطعه صنعتی در 6 ماهه نخست نیروگاه رامین اهواز

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دشتی خبر داد:

اجرای حکم قضایی رفع تصرف ۲1 هکتاراز اراضی ملی شهر کاکی از توابع شهرستان دشتی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان خبر داد:

 کشف 11 مزرعه و 88 دستگاه استخراج غیرمجاز 
رمزارز در همدان

برگزاری نشست بررسی وضعیت و مرمت ساختمانهای تاریخی بافت 
مرکزی رشت 

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: نشســت بررســی وضعیت و مرمت 
ساختمانهای تاریخی بافت مرکزی رشت با حضور محمد حسین واثق کارگرنیا 
رئیس شــورای اسالمی شهر رشت، علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، 
خیابانی معاون حمل و نقل و امور زیربنایی و دیگر مدیران شهری ظهر روز شنبه 
۱۰ مهر ماه ۱4۰۰ برگزار شــد. نشست بررسی وضعیت و مرمت ساختمانهای 
تاریخی بافت مرکزی رشت با حضور محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای 
اسالمی شهر رشت، علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، خیابانی معاون 
حمل و نقل و امور زیربنایی و دیگر مدیران شهری ظهر روز شنبه ۱۰ مهر ماه 
۱4۰۰ برگزار شد.  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - محمدحسین واثق کارگرنیا در نشست با 
سرپرست شهرداری رشت و جمعی از مدیران شهرداری پیرامون رفع خطر از ساختمان ساعت و ساختمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت اظهار کرد: در دوران فعالیت شورای پنجم رشت قراردادی ما بین شهرداری رشت و اداره کل میراث فرهنگی پیرامون 
ساختمان تاریخی شهرداری و ساختمان فرهنگی واقع در میدان شهدای ذهاب منعقد شد و قرار بود بر اساس این تفاهم نامه مشارکت 
بخشی از ساختمان ساعت شهرداری و ساختمان فرهنگی شهرداری برای مدت معین به میراث واگذار شود و در قبال آن میراث فرهنگی 
نیز مبلغ ده میلیارد تومان بابت مرمت و بازسازی این بنای تاریخی از جمله رفع خطر و سربندی این ساختمان هزینه کند تا تبدیل به موزه 
شود. رئیس شورای اسالمی شهر رشت با بیان اینکه میراث پیرامون جذب و هزینه کرد مبلغ ده میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی 
پیرامون این دو ساختمان تاریخی تاکنون هیچگونه اقدامی انجام نداده است، افزود: اخیرا مطلع شدیم که میراث در جذب این اعتبار دولتی 

موفق نبوده است و عمال هیچ اتفاقی پیرامون بازسازی و مرمت ساختمان تاریخی شهرداری رشت انجام نشده است.

در شش ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفت: ارائه بیش از 4۳ هزار 
خدمت در میزهای خدمت شرکت آب و فاضالب استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به گفته معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضالب استان قزوین، در شش ماهه نخست 
سال جاری تعداد 43 هزار و 74۰ خدمت به مردم شهرها و روستاهای استان قزوین از طریق میزهای خدمت مستقر در ستاد و هر یک 
از شعب این شرکت ارائه شده است. به گزارش روابط عمومی، ناصر المعی با اعالم این مطلب افزود: از این تعداد بالغ بر 35 هزار خدمت 
در مناطق شهری و ۹ هزار خدمت در مناطق روستایی استان ارائه شده است. وی همچنین خدمات غیر حضوری عرضه شده به مردم از 
طریق سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM( را نیز 535 فقره برشمرد. المعی در ادامه خاطر نشان کرد که سامانه مدیریت ارتباط با 
مشتریان )CRM( شرکت آب و فاضالب استان قزوین با هدف تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به مردم این استان آماده ارائه خدمات 
۲۲ گانه شــرکت اســت.  وی ادامه داد: هم اکنون بانک اطالعاتی امور مشترکین شــرکت، از چهار طریق، شامل سایت اینترنتی، دفاتر 
پیشخوان، سامانه ۱۲۲ و تلفن همراه، دارای ورودی اطالعات بوده و به تناسب درخواست مشترکین خدمات می دهد. وی اضافه کرد: امکان 
مشاهده، چاپ و پرداخت قبوض آب بها از طریق درگاه شاپرک، مشاهده سوابق کنتور، تولید کارتابل شخصی برای مشترکین، احراز هویت، 
 )CRM( امکان ثبت درخواست و ارسال مدارک، نظرسنجی و ارسال اعالم قطعی ها از جمله خدمات سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان
است. ضمنا با توجه به راه اندازی سامانه CRM امید است در جهت سهولت انجام درخواستها با استفاده از میز خدمت الکترونیکی این 
سامانه که با تالش همکاران خدمات مشترکین و درآمد  و بخش انفورماتیک شرکت طراحی و راه اندازی گردیده است و تمام قابلیتهای 

الزم در انجام درخواستها و پیگیری ذیربط را دارد  استفاده از این سیستم افزایش یابد.

بازدید گروه معین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از 
نواحی گنبدکاووس و مینودشت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به منظور بررسی و رفع عدم انطباقهای احتمالی و نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ها و روش های 
اجرایی جاری، گروه معین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از نواحی گنبد کاووس و مینودشت تاسیسات این نواحی 
بازدید کرد.در این بازدید که به سرپرستی معاون فنی و عملیاتی انجام شد، اعضا عالوه بر نظارت بر اجرای مصوبات قبلی، از پروژه های در 
حال انجام در این نواحی و تاسیات انبار نفت گنبد کاووس بازدید کرده و فرآیند عملیات در این نواحی را مورد بررسی قرار دادند.بر پایه این 
گزارش منظور جمع بندی و بررسی نتایج حاصل از این بازدید جلسه ای با حضور اعضای گروه معین برگزار شد. گروه معین شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان متشکل از مدیر منطقه)به عنوان رئیس(، معاونین، روسا و کارشناسان واحدها باهدف شناسایی 
چالشها، خالها و نقاط ضعف و قوت مراکز تحت پوشش منطقه شامل نواحی چهارگانه)گرگان، گنبد، کردکوی و مینودشت(، مجاری عرضه 

سوخت، انبارهای نفت،مرکز سوختگیری هواپیمایی و مرکز کنترل سوخت مرزی اینچه برون تشکیل شده است

دیدار سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با نماینده معزز ولی 
فقیه در گیالن 

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن گیالن، 
دکتر برزگر سرپرســت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن، به همراه حجت 
السالم والمسلمین قربان پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان 
با آیت ا... رســول فالحتی نماینده معزز ولی فقیه در گیالن و امام جمعه رشــت 

دیدار و گفتگو کرد.
 در ابتدای این دیدار سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن گزارشی 
از عملکرد بنیاد مسکن ارائه نمود. وی ساخت 3۰۰۰ مسکن محرومین را از برنامه 
های عملیاتی بنیاد مسکن انقالب اسالمی عنوان کرد و افزود: ساخت و مقاوم سازی 
مسکن در اولویت برنامه های این نهاد قرار دارد . برزگر با اشاره به اینکه متولی طرح مسکن ملی در استان شدیم، بیان کرد: تفاهمنامه 
ساخت تعداد یک هزار و 76۰ واحد مسکونی شهری با راه و شهرسازی گیالن منعقد گردید. سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
گیالن شاخص تهیه طرح های هادی روستایی گیالن را ۹8 درصد عنوان کرد. سپس مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن 
استان بار ارائه گزارش برنامه های فرهنگی از آیت اله فالحتی جهت حضور در بنیاد مسکن و دیدار با پرسنل دعوت بعمل آوردند.در ادامه 
حضرت آیت اهلل رسول فالحتی با اشاره اینکه حساب ۱۰۰ از جمله یادگارهای امام راحل است اظهار کرد: خدمت در بنیاد مسکن خدمت 

به امام است. وی افزود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی تاکنون فعالیت های بسیار موثری در کشور انجام داده است.

با حضور مدیر کل هماهنگی مشارکتهای مردمی انجام شد:
توزیع یک هزار و 5۰۰ بسته معیشتی بین دانش آموزان نیازمند استان مرکزی

اراک- فرناز امیدی: توزیع یک  هزار و 5۰۰ بســته معیشــتی و نوشت افزار 
بین دانش آموزان کم  بضاعت در قالب پویش همکالســی مهربان و شور عاطفه ها 
با حضور مدیر کل هماهنگی مشــارکتهای مردمی آغاز شد.  مجید مومنی مدیر 
کل کمیته امداد استان مرکزی در این مراسم گفت: هفت هزار و ۲۰۰ دانش آموز 
و 7۰۰ دانشــجو در استان مرکزی تحت حمایت کمیته امداد هستند. وی ضمن 
تشکر از خیران اظهار داشت: با اعتماد مردم به این نهاد حمایتی در زمینه احسان 
و اکرام و رســیدگی به ایتام رتبه دوم را در ســطح کشور به خود اختصاص داده  
اســت. مومنی ادامه داد: یک هزار و 5۰۰ عدد تبلت با آغاز شیوع ویروس کرونا از 
ســوی کمیته امداد استان مرکزی بین دانش آموزان نیازمند توزیع شــده و در سال تحصیلی جدید نیز 385 عدد تبلت از سوی این 
اداره کل در اختیار دانش آموزان دبیرســتانی قرار گرفته  است. مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با یادآوری آغاز رزمایش مواسات و 
همدلی از ابتدای ماه محرم امســال گفت: چهار هزار و ۲۰۰ بســیجی در استان و این همایش حضور داشته و 58۰ هزار وعده غذای 
گرم تاکنون در بین خانواده های نیازمند استان توزیع شده است. مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی کمیته امداد کشور نیز در این 
نشســت گفت: 3۰4 مرکز نیکوکاری در استان مرکزی وجود دارد که امید می رود با ایجاد این مراکز در تمامی مناطق استان کاهش 
محرومیت محقق شــود. حمزه علی کوهساری ،افزود: ایجاد مرکز نیکوکاری شهید فهمیده شهرستان اراک اقدامی مناسب برای رفع 

محرومیت در این شهرستان است.

پالک گذاری 1۳ هزار و ۲6۰ دستگاه ادوات کشاورزی در استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از پالک گذاری ۱3 هزار و ۲6۰ دستگاه 

ادوات کشاورزی از ابتدای اجرای این طرح در استان گلستان خبر داد.
عیسی افتخاری در جلسه هماهنگی پالک گذاری ادوات کشاورزی ضمن اعالم این خبر افزود: در استان گلستان ۲۱ هزار و 65 دستگاه 
تراکتور و کمباین شــامل طرح پالک گذاری می باشــند که از این تعداد ۱3 هزار و ۲6۰ دستگاه پالک گذاری شده اند و 5 هزار و ۲4۱ 
دستگاه در حال تشکیل پرونده و در انتظار بازدید کارشناسی می باشند.وی بیان داشت: مالکین یک هزار و 5۰3 دستگاه از ادوات کشاورزی 
تاکنون جهت پالک گذاری به سازمانهای مربوطه مراجعه نکرده اند.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با اشاره به 
مصوبه کارگروه پالک گذاری و سوخت جهت حذف سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پالک از ابتدای مهر ماه سال جاری، از مالکین 
آنها )ادوات فاقد پالک( خواســت جهت دریافت سهمیه سوخت هرچه سریعتر نسبت به انجام مراحل پالک گذاری اقدام نمایند.در این 
جلسه که در سالن اجتماعات ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد نمایندگان پلیس راهور استان و جهاد 

کشاورزی  حضور داشتند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
قم گفت: از طرح های تحقیقاتی و پژوهشــی که بر اساس نیازمندهای 

صنعت آبفا باشد تا رسیدن به مرحله تولید حمایت خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، مدیرعامل، 
معاونین و مدیران شــرکت آب و فاضالب استان از پارک علم و فناوری 
قم بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت های این مرکز علمی و پژوهشی 

آشنا شدند.
دکتر علــی جان صادق پور پس از بازدیــد در دیدار با رئیس پارک 
علم و فناوری قم ضمن ابراز خرســندی از فعالیت های این مرکز گفت: 
همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند ظرفیت های علمی فراوانی در 
کشــور داریم که می توانند ما را به باالترین قله های پیشرفت در منطقه 

و جهان برسانند.
وی تشــکیل پارک های علمی و فناوری را در کشور در همین راستا 

دانست و اظهار داشت: با رویکرد و سیاستی که نظام جمهوری اسالمی 
ایران برگزیده قطعاً با تکیه بر دانش بومی به موفقیت های چشمگیری 

دست خواهیم یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه زمانی ما در 
جنگ تحمیلی در تأمین کوچک ترین تجهیزات جنگی مشکل داشتیم، 
خاطرنشان کرد: امروز به برکت انقالب اسالمی و تکیه بر خودباوری به 
دستاوردهای عظیمی دســت پیدا کردیم به گونه ای که دنیا به قدرت 

کشور اعتراف دارد.
وی با تأکید بر اینکه تکیه بر دانش بومی منجر به خوداتکایی می شود، 
یادآور شد: در همین راستا شرکت آب و فاضالب استان قم نیز بر اساس 
سیاست های وزارت نیرو بحث حمایت از تولیدات داخلی و توجه به بومی 

کردن دانش و فّناوری های مورد نیاز را مورد توجه قرار داده است.
دکتر صــادق پور به حمایت شــرکت آب و فاضــالب از طرح های 
تحقیقاتی مرتبط با صنعت اشاره و تصریح کرد: ما از هر طرح تحقیقاتی 
که بر اســاس نیازمندهای آبفا باشد تا مرحله رسیدن به نتیجه و بحث 

تولید حمایت مادی و معنوی خواهیم کرد.

در بازدید از پارک علم و فناوری قم مطرح شد؛

آبفای قم از طرح های تحقیقاتی تا رسیدن به مرحله تولید حمایت می کند
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وقتی کار شما با مهارت های تان هماهنگی ندارد
راهکارهایی برای پیدا کردن موقعیت های شغلی هماهنگ با مهارت کارآفرینان

به قلم: مادلینی باری / کارشناس کسب و کار

ترجمه: علی آل علی
در دنیای کسب و کار تعریف افراد دارای شغل و بیکار به اندازه کافی روشن است. وقتی کسی فاقد شغل 
است و البته انگیزه کافی برای پیدا کردن یک موقعیت کاری خوب دارد، بیکار قلمداد می شود. زمانی هم 
که ش��ما کاری مناس��ب داشته باشید، شاغل محسوب خواهید شد. شاید فکر کنید در دنیای کسب و کار 
همیش��ه این دو حالت وجود دارد، اما حالت سومی هم هست که به شاغالنی اطالق می شود که موقعیت 
کاری شان پایین تر از توانمندی ها و سطح مهارت شان قرار دارد. این دسته از افراد به طور مداوم به دنبال 

ترفیع شغلی یا حتی پیدا کردن کاری تازه و مناسب با سطح توانمندی شان هستند. 
بی ش��ک جست و جو برای کاری تازه وقتی در یک ش��رکت مشغول به کار هستید، امر بسیار دشواری 
خواه��د بود. بس��یاری از برندها مصاحبه اس��تخدامی با کارمندان دیگر ش��رکت ها را ام��ری غیرحرفه ای 
توصیف می کنند. بنابراین شما یا باید قید کار فعلی تان را بزنید یا اینکه به طور کامل از پیدا کردن کاری 
تازه و هماهنگ با مهارت های تان چشم پوش��ی نمایید. بی تردید هر دو حالت این وضعیت بس��یار سخت و 

آزاردهنده خواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله شناس��ایی برخی از نش��انه های عدم هماهنگی ش��غل فعلی ش��ما با س��طح 
مهارت های تان اس��ت. به این ترتیب ش��ما امکان ارزیاب��ی میزان مهارت های برترت��ان و همچنین بهبود 

وضعیت تان را خواهید داشت. ما در ادامه این نکته را به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهیم. 
کسب درآمد بسیار کمتر از حد انتظار

افرادی با مهارت های کاری باال به طور معمول انتظار کسب درآمدهای باال را دارند. این امر باید به طور 
قابل مالحظه ای مد نظر شما قرار داشته باشد، در غیر این صورت شاید به امید یک موقعیت کاری خوب 
در عمل وارد حوزه ای با درآمد بس��یار اندک ش��وید. این اتفاق برای بسیاری از کارآفرینان ماهر در دنیای 
کس��ب و کار روی می دهد. به این ترتیب افراد موردنظر علی رغم داشتن مهارت های باال در عمل توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف  ش��ان را پیدا نمی کنند. همچنین در مس��یر ترقی سازمانی نیز به طور 

مداوم با شکست مواجه می شوند. 
اگر ش��ما فکر می کنید میزان دریافتی تان در شرکت کمتر از س��طح مهارت های تان است، باید به طور 
دقی��ق و منس��جم درباره آن با مدیران ش��رکت صحبت کنید، در غیر این ص��ورت هیچ تغییری در روند 
دریافتی تان حاصل نخواهد ش��د. درس��ت به همین خاطر برخی از کارمندان به طور مداوم در تالش برای 

مذاکره و چانه زنی با طرف مقابل شان هستند. 
مهارت های شما باالتر از شغل فعلی تان است

امروزه بس��یاری از افراد برای کس��ب موقعیت های ش��غلی بهتر به طور مداوم در کالس های مهارتی و 
همچنین کارگاه های حرفه ای شرکت می کنند. اگر شما به دنبال موقعیت شغلی مناسبی هستید، باید به 
طور قابل مالحظه ای در تالش برای افزایش سطح مهارت تان باشید. مشکل اصلی از جایی شروع می شود 
که شما با سطح باالیی از مهارت ها دارای موقعیت شغلی نامناسبی هستید. این امر نه تنها حقوق پایین، 
بلکه نارضایتی مداوم از موقعیت شغلی را نیز به همراه خواهد داشت. با این حساب شما باید یک بار برای 
همیش��ه نسبت به بهبود شرایط تان در این نوع موقعیت های کاری اقدام نمایید. چنین امری شامل گفت 
و گوی مداوم با مدیران شرکت و تالش برای اثبات مهارت های تان است. در این صورت به احتمال فراوان 

شما امکان پیدا کردن موقعیت شغلی دلخواه تان را خواهید داشت. 
وقتی کارتان کسل کننده است

اگر شما در زمان کار به طور مداوم حواس تان به ساعت است و دوست دارید روزتان سریع تمام شود، به 
احتمال زیاد کسل کننده ترین کار دنیا را دارید. این نشانه به شما پیام روشنی مبنی بر ضرورت پیدا کردن 
یک موقعیت کاری چالش برانگیزتر را می دهد. بنابراین در ش��رکت باید به دنبال موقعیت های مناس��ب با 
انتظارات و چالش برانگیزتر از هر زمان دیگری باشید، در غیر این صورت به احتمال زیاد شانسی برای رفع 

این مشکل در عرصه کسب و کار نخواهید داشت. 
گاهی اوقات همکاری با یک تیم کاری حرفه ای می تواند به خوبی ش��ک و تردیدهای ش��ما را رفع کند. 
به این ترتیب ش��ما به سادگی هرچه تمام تر امکان تاثیرگذاری بر روی فعالیت شرکت و احساس رضایت 

از موقعیت سازمانی تان را خواهید داشت. 
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ش��بکه های اجتماعی در 10 س��ال گذشته رش��دی فوق العاده را 
داش��ته اند. درواق��ع این حوزه را باید از معدود کس��ب و کارهایی به 
حس��اب آورد که هیچ گاه با بحران و یا حتی ش��یب رشد کم مواجه 
نشده است. درواقع امروزه اینترنت، به بخش جدایی ناپذیر در زندگی 
افراد تبدیل شده که در این زمینه سهم شبکه های اجتماعی، بیشتر 
از س��ایر موارد اس��ت. درواقع کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در 
طول روز حداقل یکی از صفحات خود از بین ش��بکه های اجتماعی 
مختلف را چک نکند. بدون ش��ک آگاه��ی از جدیدترین آمارها در 
این رابطه، برای بس��یاری از افراد و کس��ب و کاره��ا مهم بوده و در 
تصمیم گیری و برنامه ریزی های آین��ده، تاثیرگذار خواهد بود. برای 
مثال اگر خواهان ایجاد یک کس��ب و کار جدید هستید، اگر نسبت 
به وضعیت ش��بکه های اجتماعی آگاهی درستی نداشته باشید. این 
احتمال وجود دارد که تصمیمی اشتباه گرفته و یک فرصت طالیی 
را از دست بدهید. در ادامه جدیدترین آمارهای شبکه های اجتماعی 

مطرح جهان را بررسی خواهیم کرد. 
1- 4.2 میلیارد کاربر فعال در حوزه شبکه های 

اجتماعی وجود دارد 
از جمعیت بیش از 7 میلی��ارد نفری جهان، 4.2 میلیارد نفر آنها 
در ش��بکه های اجتماعی به صورت فعال، حض��ور دارند. نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که این احتمال وجود دارد 
که یک نفر، چندین حس��اب کاربری داش��ته باشد. به همین خاطر 
ب��ر روی دقیق بودن آن نمی توان اطمینان باالیی را داش��ت. با این 
حال اگ��ر آمار باال را مقیاس قرار دهی��م، بیش از نیمی از جمعیت 
جهان جذب ش��بکه های اجتماعی شده اند که این موضوع با شیبی 
تند، در حال رش��د است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که شبکه های اجتماعی مفهوم زمان و مرز را از بین برده و 
ش��ما می توانید با هر فردی حتی از دورترین نقاط هم ارتباط داشته 
باشید. در این زمینه تجربه موفق برندهای تازه کاری نظیر تیک تاک 
و کالب هاوس، این نکته را یادآور می ش��ود که در صورت ایجاد یک 
کسب و کار در حوزه شبکه های اجتماعی، شانس رشد بسیار باالیی 

را خواهید داشت. 
2- 74 درصد از آمریکایی ها کاربر شبکه های 

اجتماعی هستند
در آمریکا به عنوان کشور مادر شبکه های اجتماعی محبوب جهان، 
74 درصد از افراد در شبکه های اجتماعی حضور دارند. در این زمینه 
تنه��ا اروپا با 79 درصد، وضعیت بهتری را دارا اس��ت. در این زمینه 
ق��اره آفریق��ا بدترین وضعیت را دارد و به ص��ورت میانگین کمتر از 
10 درصد افراد، در ش��بکه های اجتماعی حضوری فعال را دارند. به 
همین خاطر کشورهای آفریقایی می توانند یک بازار جدید باشند که 
در صورت پیدا کردن راه حل مناس��ب، زمینه رش��د بسیار خوبی را 
دارند. درواقع اگر بخواهید از اس��تراتژی اقیانوس آبی استفاده کنید، 
شما باید در حوزه ای فعالیت نمایید که کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت و این امر باعث می شود تا از بازار به شدت رقابتی شبکه های 
اجتماعی، به نوعی خارج شوید بدون آنکه نیاز به تغییر حوزه فعالیت 
وجود داشته باشد. درواقع آفریقا مقصد طالیی برای کارآفرین هایی 

محسوب می شود که به این استراتژی باور دارند. 
3-شبکه های اجتماعی در بین زنان محبوب تر است

به صورت کلی در بیش��تر کش��ورهای جهان، تع��داد زنانی که از 
شبکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند، بیشتر از مردان است. برای 
مثال در آمریکا، درصد زنان به مردان 78 در مقایس��ه با 69 است. با 
این حال در کش��ورهای جهان سوم، این آمار متفاوت بوده و درصد 
مردان، به مراتب بیش��تر اس��ت. برای مثال در غ��رب آفریقا، درصد 
کاربران مرد در مقایس��ه با زنان، 73 به 46 اس��ت. در این زمینه اگر 
بتوانید برای کاهش تفاوت جنسی در کشورها، برنامه ای داشته باشید، 
بدون شک یک تحول مهم شکل خواهد گرفت. همچنین الزم است 
تا به آمار کش��ور خود توجه داش��ته باش��ید تا جامعه هدف خود را 
بهتر انتخاب نمایید. درواقع بس��یاری از کارآفرین ها قبل از انتخاب 
حوزه فعالیت خ��ود، به چنین آماری توجه می کنند. برای مثال اگر 
در منطقه ش��ما درصد زنان کاربر شبکه های اجتماعی بیشتر است، 
بدون ش��ک توجه به یک حوزه تخصصی زنان، شانس موفقیت شما 

را افزایش خواهد داد. 
4-به طور متوسط هر فرد دو ساعت و 25 دقیقه در 

طول روز از شبکه های اجتماعی استفاده می کند 
درواقع آمار استفاده از اینترنت هفت ساعت به ازای هر نفر است که 
یک س��وم آن به شبکه های اجتماعی اختصاص پیدا می کند. در این 
زمینه ذکر این نکته ضروری اس��ت که بازی های آنالین نیز در چند 
سال اخیر، محبوبیت بسیاری را پیدا کرده و درصد باالیی از این آمار 
را ب��ه خود اختصاص می دهد. در این رابطه برخی از افراد نیز بر این 
باور هس��تند که شبکه های اجتماعی در حال تلف کردن زمان افراد 
هستند. به همین خاطر برندها باید بر روی تولید محتواهای آموزشی 
و مفید تمرکز بیش��تری را داشته باشند، در غیر این صورت ممکن 

است شاهد جنبش هایی بر علیه شبکه های اجتماعی باشیم. 
5-درآمد شبکه های اجتماعی در سال جاری به 49 

میلیارد دالر می رسد 
مهم ترین منبع درآمد ش��بکه های اجتماعی، تبلیغات اس��ت که 
پیش بینی می شود تا پایان سال 2021 این آمار به 49 میلیارد دالر 
برس��د که در تاریخ بی سابقه محسوب می شود. مهم ترین دلیل این 
رشد فوق العاده، شیوع جهانی ویروس کرونا است که باعث شده تا در 
بسیاری از کشورهای جهان شاهد قرنطینه های خانگی باشیم. این امر 
به معنای زمان فراغت بیشتر برای افراد است که به افزایش استفاده 
از اینترنت نیز منجر ش��ده است. در این رابطه یوتیوب بهتر از سایر 
شبکه ها عمل کرده و سیاست شریک کردن افراد در بخشی از سود 
تبلیغات، باعث شده است تا شاهد فعالیت های حرفه ای در این شبکه 
باشیم. با این حال در شبکه های دیگر نظیر اینستاگرام، قابلیت هایی 
در نظر گرفته شده تا افراد بتوانند شاهد جذب مخاطب بیشتری را 
داشته باشند که برای تمامی آنها، هزینه ای دریافت می شود. درواقع 
می توان گفت که هر ش��بکه، برنامه خاص خ��ود برای درآمدزایی را 
دارد و این امر در حالی است که هنوز بسیاری از شبکه ها، به مرحله 
درآمدزایی نرس��یده اند. به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که این 
حوزه، درآمدزا نخواهد بود. درواقع براساس آمارها بیش از 40 درصد 

افراد تصور می کنند که شبکه های اجتماعی هیچ درآمدی را ندارند 
و تنها با فروش اطالعات کاربران به نهادهای امنیتی، سودهایی را به 
دس��ت می آورند که این موضوع کامال نادرست است. درواقع اگرچه 
سوءاستفاده از اطالعات کاربران یک اتهام همیشگی خصوصا نسبت 
به فیس بوک و شبکه های اجتماعی چینی است با این حال در رابطه 
با آنها اطالعات دقیقی وجود ندارد و نمی توان با اطمینان این موضوع 

را تایید کرد. 
6-توییتر در آمریکا بیشترین کاربر را دارد 

براساس جدیدترین آمارها توییتر در آمریکا 73 میلیون کاربر دارد 
ک��ه در رتبه های بعدی ژاپن و هند قرار می گیرند که تعداد کاربران 
آنها به مراتب کمتر است. این اختالف این نکته را به اثبات می رساند 
که توییتر در زمینه جهانی شدن، چندان موفق عمل نکرده و هنوز 
جا برای فعالیت بسیاری دارد. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگران 
بر این باور هس��تند که سیاست اصلی مدیران این شبکه، گسترش 

بازارهای جهانی خواهد بود. 

7-بیشترین کاربران توییتر در گروه سنی 18 تا 29 
قرار دارند 

براس��اس آمارها توییتر بیشتر در جذب جوان ها موفق بوده، البته 
این آمار برای اکثر شبکه های اجتماعی صادق است. به همین خاطر 
اگر شبکه اجتماعی ای را طراحی کنید که به صورت تخصصی افراد 
مسن تر و یا صرفا کودکان را مورد توجه قرار دهد، بدون شک شانس 
موفقیت باالیی را خواهید داش��ت. در این زمینه توییتر نیز می تواند 
ب��ا اختصاص بخش های جداگانه، س��ه گروه س��نی دیگر)کودکان، 
میانسال ها و مسن ها( را هم به سمت خود جذب نماید. درواقع یکی 
از دغدغه های اصلی والدین در حال حاضر، حضور کودکان در فضای 
آزاد شبکه های اجتماعی است. به همین خاطر انتشار نسخه کودکان 
ش��بکه های اجتماعی را می توان یک ترند جدید به حساب آورد که 

تاکنون مورد توجه نبوده است. 
8- 42 درصد کاربران توییتر در آمریکا دارای مدرک 

دانشگاهی هستند
درواقع توییتر را باید بستری برای افراد فرهیخته به حساب آورد. 
در این زمینه برای فیس بوک با تعداد کاربران به مراتب بیش��تر، این 
آمار تنها 29 درصد است. با این حال در این زمینه لینکدین بهترین 
آمار را دارد و بیش از نیمی از کاربران آن، دارای مدرک دانش��گاهی 
هس��تند. در این رابطه آمار لینکدین با توجه به این امر که ش��بکه 
تخصصی کسب و کار است، کامال منطقی به نظر می رسد. با این حال 
دلیل محبوبیت توییتر در بین دانش��گاهیان، هنوز چندان مشخص 
نیس��ت. بدون ش��ک درک این موضوع می تواند ب��ه روانکاوی رفتار 
گروه های مختلف منجر ش��ود که بدون ش��ک در ایجاد یک شبکه 

اجتماعی، تاثیر فوق العاده ای را خواهد داشت. 
9- 92 درصد کل توییت ها توسط تنها 10 درصد 

کاربران تولید می شود 
در ش��بکه های اجتماعی باید میان تولید محتوا و بانشر آن تفاوت 
قائل شد. درواقع اگرچه توییتر در زمینه تولید محتوا، آماری فاجعه بار 
را دارد. با این حال میزان اشتراک گذاری، در بهترین وضعیت ممکن 
قرار داشته و باالتر از هر شبکه اجتماعی دیگری است. در این رابطه 
اگر یک ش��بکه اجتماع��ی می خواهد در بهتری��ن وضعیت ممکن 
باش��د، باید برنامه ای برای تولید محتوای زیاد به مانند تیک تاک و 
اینستاگرام در کنار بازنشر فوق العاده نظیر آنچه در توییتر شاهد آن 

هستیم، داشته باشد.
10-فیس بوک 2.8 میلیارد کاربر فعال دارد 

درواق��ع فیس بوک بیش از نیمی از آمار کلی کاربران ش��بکه های 
اجتماع��ی را در اختیار دارد. با توجه به این امر که کارگردان مطرح 
دیوید فینچر، یک فیلم تحسین شده در رابطه با داستان شکل گیری 
این شبکه ساخته است به خوبی اهمیت فیس بوک را در سطح جهان 
نشان می دهد. درواقع این اقدام تاکنون برای هیچ شبکه دیگری رخ 
نداده اس��ت. در بین تمامی مدیران شبکه های اجتماعی هم مارک 
زاکربرگ با در اختیار داشتن رتبه پنجم ثروتمندترین افراد، جایگاه 
ب��ه مراتب بهتری را در مقایس��ه با س��ایر رقبای خ��ود دارد. در این 
زمینه ذکر این نکته ضروری است که دو شبکه محبوب دیگر به نام 
واتس اپ و اینستاگرام نیز تحت مالکیت فیس بوک است. در این رابطه 
بسیاری از تحلیلگران منتظر خرید جدید مارک زاکربرگ هستند و 

به نظر می رسد که کالب هاوس، گزینه احتمالی آینده خواهد بود. 
11-بخش تبلیغاتی فیس بوک موفقیت آمیزترین طرح 

تجاری است 
تقریبا تمامی ش��بکه های اجتماعی برنامه هایی ویژه برای فعالیت 
برندها دارند تا امکان کس��ب درآمد از آنها و رش��د کسب و کارشان 
ش��کل گیرد. با این حال براساس آمارها در این زمینه فیس بوک نه 
تنها درآمد به مراتب باالتری را داش��ته است، بلکه نتیجه خش بودن 
طرح های تبلیغاتی آن نیز به مراتب بیش��تر اس��ت. به همین خاطر 
موفق تری��ن طرح را در اختی��ار دارد. در حال حاضر نیز برای تمامی 

کارب��ران، این امکان مهیا ش��ده که در ش��بکه های دیگر تنها برای 
برخی از کاربران خصوصا آنهایی که طرفداران زیادی را دارند، چنین 
طرح هایی به چشم می خورد. برای مثال یک کاربر عادی نمی تواند از 

تعداد کاربران کم خود، در سود تبلیغات یوتیوب سهیم باشد. 
12- 73 درصد از آمریکایی ها هر روز وارد فیس بوک 

می شوند
درواقع فیس ب��وک دارای باالترین نرخ حضور کاربران اس��ت. در 
ای��ن رابطه آم��ار هفتگی آنها به بیش از 90 درصد می رس��د. با این 
حال چالش جدی فیس بوک، رها ش��دن از اتهام های سوءاس��تفاده 
از اطالعات کاربران اس��ت که در چند س��ال اخی��ر، چهره این برند 
را مخدوش کرده اس��ت. درواقع فشار این انتقادها خصوصا در سال 
گذشته به حدی بوده است که طرح جدا شدن اینستاگرام و واتس اپ 

از این شرکت مطرح شد. 
13-بیشترین کاربران فیس بوک در رده سنی 24 تا 

35 سال قرار دارند
فیس ب��وک از نظ��ر جذب طیف وس��یعی از گروه های س��نی به 
مراتب بهتر از س��ایر ش��بکه های اجتماعی عمل کرده است. یکی از 
دالیل اصلی این موضوع، س��ابقه طوالنی فعالیت در کنار پشتیبانی 
از انواع محتواها اس��ت. درواقع شما هر نوع محتوایی را می توانید به 
راحتی در این بستر به اش��تراک بگذارید. همین امر کمک می کند 
تا س��لیقه های متنوع، جذب این شبکه شوند. همچنین فیس بوک 
در کنار یک ش��بکه اجتماعی، یک ش��بکه ارتباطی بسیار قوی هم 

محسوب می شود.  
14-اینستاگرام بیش از 1 میلیارد کاربر فعال دارد 

آمارهای ماهانه اینستاگرام بیانگر آن است که بیش از یک میلیارد 
نفر به صورت فعال در این شبکه حضور دارند. نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که ظهور پدیده اینفلوئنسر از این شبکه 
آغاز ش��ده که تاثیر عمیقی در ش��بکه های اجتماعی داشته است. با 
توجه به حمایت فیس بوک و حضور در آمریکا، این شبکه با مشکالت 
ش��بکه های اجتماعی نوظهور چینی مواج��ه نخواهد بود. به همین 
خاطر بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که اگر این برند بتواند 
طرح های بسیار موفق دیگری مشابه قابلیت استوری را اضافه نماید، 
می تواند جایگاه دوم محبوب ترین ش��بکه های اجتماعی جهان را در 
اختیار بگیرد که در حال حاضر یوتیوب این جایگاه را در اختیار دارد. 
15-بیشترین کاربران اینستاگرام در گروه سنی 25 

تا 34 سال هستند 
بزرگترین انتقاد به اینس��تاگرام این اس��ت که گروه سنی نوجوان 
18 تا 24 سال را به خوبی جذب نکرده است. همین امر باعث شد تا 
شبکه اجتماعی نوظهور تیک تاک بتواند با تمرکز بر روی این گروه 
س��نی، بس��یاری از آمارها را جا به جا نماید. درواقع اگر تحریم های 
آمریکا پیش نمی آمد، این ش��بکه شانس آن را داشت که با سرعت 
رش��د خود، حتی اینستاگرام را پشت سر بگذارد. در این رابطه نکته 
جالب این اس��ت که برخی از ش��ایعات بر این اساس است که پشت 

پرده این تحریم، مدیر فیس بوک آقای مارک زاکربرگ بوده است. 
16-اینستاگرام رتبه چهارم از نظر تعداد کاربر فعال 

را در اختیار دارد 
در رتبه های اول تا سوم، فیس بوک، یوتیوب و واتس اپ قرار دارد. 
در ای��ن زمینه با توجه به اختالف زیاد با رتبه دوم، بعدی اس��ت که 
تغییری حداقل تا پنج س��ال آینده رخ دهد. نکته دیگری که باید به 
آن توجه داش��ته باشید این است که بس��یاری از تحلیلگران بر این 
باور هس��تند که عدم اقدام برای بهبود وضعیت چت در اینستاگرام 
ب��ه خاطر حمایت از وات��س اپ به عنوان دیگ��ر برند تحت مالکیت 

فیس بوک است. 
17- 90 درصد از کاربران حداقل یک حساب تجاری 

را دنبال می کنند
این موضوع به خوبی موفقیت طرح جداسازی حساب های تجاری 
از کاربران عادی را نشان می دهد. در این زمینه اینستاگرام بهتر از هر 
ش��بکه دیگری موفق شده است تا برندها و افراد مشهور را به سمت 

خود جذب نماید. 
18- 81 درصد از کاربران از اینستاگرام برای 

خریدهای خود استفاده می کنند
اگر تصور می کنید که اینستاگرام صرفا یک شبکه برای سرگرمی 
محس��وب می ش��ود، جالب اس��ت بدانید که 81 درص��د از کاربران 
طبق نظرس��نجی، اعالم کرده اند که از این بس��تر ب��رای خرید و یا 
تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. به همین خاطر بسیار مهم 
است که برندها در این شبکه حضور داشته باشند. درواقع تنها خرید 
مستقیم مطرح نبوده و در مرحله تصمیم گیری نیز اینستاگرام تاثیر 
بسزایی را دارد. درواقع به نظر می رسد که برای تحقیق، این شبکه به 

رقیبی برای گوگل تبدیل شده است. 
19-اپلیکیشن تیک تاک بیشترین دانلود در جهان 

را دارد
در دو س��ال اخیر این شبکه بیش��ترین میزان دانلود را نه تنها در 
مقایس��ه با سایر ش��بکه های اجتماعی، بلکه به صورت کلی تمامی 
اپلیکیشن ها به خود اختصاص داده است. درواقع سرعت رشد آن در 
مقایسه با سایر شبکه ها به مراتب بیشتر است. در این رابطه نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشیم این است که جمعیت بیش از یک 
میلیارد نفری چین، خود دلیل مهمی برای رش��د سریع این شبکه 

بوده است. 
20-واتس اپ در بیش از 180 کشور جهان فعالیت 

دارد 
در بین 10 شبکه اجتماعی برتر جهان، واتس اپ بیشترین میزان 
حضور را دارد. درواقع فیس بوک و یوتیوب در برخی از کشورها فیلتر 
هستند و اینستاگرام نیز به علت عدم امکان ارتباط مناسب، در برخی 
از کشورها ابدا محبوب نیست. با این حال واتس اپ به ابزاری حیاتی 
برای هر فرد تبدیل ش��ده اس��ت. درواقع برای ارتباط سریع با افراد 
خانواده و دوس��تان، واتس اپ کامال ضروری اس��ت. به همین خاطر 
بهترین وضعیت از نظر حضور در کشورهای مختلف را دارد. بیشترین 

تعداد کاربر این شبکه نیز به کشور هند اختصاص دارد. 
21- 77 درصد از کاربران پینترست را بانوان تشکیل 

می دهند
درواقع پینترست را باید زنانه ترین شبکه اجتماعی جهان به حساب 
آورد. به همین خاطر ابدا بستر مناسبی برای برندهای مردانه محسوب 
نمی شود. حال باید دید که آیا مدیران این شبکه طی ساله ای آینده 

برای کاهش شکاف جنسیتی موجود برنامه ای خواهند داشت؟ 
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جدیدترین آمارها درباره شبکه های اجتماعی


