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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

آیابامعرفیبدهکارانبانکی،حجممطالباتمعوقبهصفرمیرسد؟

در جست وجوی 
ابربدهکاران بانکی

فرصت امروز: آخرین پرده از ماجرای معرفی و تعیین تکلیف ابربدهکاران بانکی به مناظرات تلویزیونی انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم برمی گردد که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی با ارائه دست نوشته ای، 
نام ۱۱ بدهکار عمده بانکی را در اختیار س��یدابراهیم رئیس��ی که ریاس��ت قوه قضائیه را برعهده داشت، قرار داد. 
حاال در ادامه این ماجرا و در حالی که مطالبات غیرجاری بانک ها در س��ال های گذش��ته با تداوم روند صعودی به 
رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، وزیر اقتصاد با هدف شفافیت و بهره مندی مردم از تسهیالت بانکی...
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شاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسیپساز16ماهمنفیشد
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فرصتامروز:افقروشـنیبرایپایانروزهایقرمزبازارسـرمایهدیدهنمیشـودوبهنظرمیرسـد
سهامداراندستکمدراینروزهاامیدچندانینسبتبهبازگشتروزهایخوببهبورسندارند؛این

رامیتـوانازمطالبیکهسـهامداراندرفضایمجازیوشـبکههایاجتماعیدراینروزها
مینویسندویاازصحبتهایدورهمیآنهادریافت.دیروزهمشاخصکلبورستهراندر...

شاخصکلبورسباافت7هزارواحدیبهکفکانال1.4میلیونیرسید

وضعیت قرمز در بورس تهران

یادداشت

آیندهادبیات
درچنگآمازون

کایلچایکا
نویسنده و منتقد ادبیات

در س��ال ۱99۳، جف بزوس جوان 
در حال تغییر ش��غل خود ب��ود. او در 
حالی شرکت »دی ای شاو اند کمپانی« 
را ت��رک کرد که یک نس��خه از کتاب 
»بازمانده روز« کازوئو ایش��ی گورو را در 
دست داشت. ایش��ی گورو این کتاب را 
در س��ال ۱989 نوشته بود و داستانش 
درباره کس��ی بود که از پس سال ها به 
گذش��ته اش نگاه می کن��د. فضای این 
کتاب ب��رای بزوس الهام بخ��ش بود و 
او توانس��ت ای��ده »چارچوب کمترین 
تصمیم گیری ه��ای  در  را  حس��رت« 
خودش از این کت��اب الهام بگیرد. او با 
این حال وهوا توانس��ت در سال ۱994 
یک کتاب فروشی آنالین بسازد. کتاب 
بهترین کاال ب��رای تجرب��ه ای بود که 
آن موقع ب��ه آن تج��ارت الکترونیک 
می گفتند. مک کنزی اس��کات، همسر 
ب��زوس هم نویس��نده بود و در س��ال 
۲005 اولی��ن کتابش را منتش��ر کرد. 
ب��ا این وصف ، ش��رکت آم��ازون که به 
یک هی��والی فروش الکترونیک کتاب 
تبدیل شد، توانست یکی از بزرگترین 
پیامدهای ادبیات در دوران بعد از رواج 

فناوری ارتباطات باشد.
کتاب جدید م��ارک مک گرل، این 
استدالل را پیش می کشد که نه تنها 
کتاب ها از شرکت نش��أت می گیرند 

مش��خص  مسیرش��ان  و 
2می شود بلکه خود شرکت...

۱۱ ربیع الثانی ۱44۳ - س�ال هفتم
شماره   ۱90۲

8 صفحه - 5000 تومان

Wed.17 Nov 2021

مرک��ز ارتباط با مش��تریان  بانک پاس��ارگاد به  صورت 
۲4س��اعته مطابق با نیازهای مشتریان گرامی پاسخگوی 
ایش��ان بوده و با بهره گی��ری از س��امانه CRM در کنار 
کارشناس��ان حوزه ه��ای مختل��ف، خدمات کامل��ی را به 

مخاطبان ارائه می دهد.
 Contact( »پش��تیبانی تلفنی و ایجاد »مرکز تم��اس
Center(، یکی از خدماتی اس��ت ک��ه بنگاه های بزرگ و 
موسسات معتبر اقتصادی به مشتریان خود ارائه می دهند. 

این شیوه چندین دهه قدمت دارد، اما جالب اینجا است که 
هنوز هم به  عنوان یکی از ارکان مش��تری مداری در حوزه 
ارائه کاال و خدمات شناخته می شود. بانک پاسارگاد نیز در 
راستای تحقق اصل مشتری مداری، مرکز مشاوره و ارتباط 
با مشتریان خود را مطابق با استانداردهای جهانی و فناوری 
روز ایجاد کرده اس��ت که به  صورت ۲4س��اعته و در هفت 
روز هفته با ش��ماره تماس 8۲890 )0۲۱( به پرسش های 

مشتریان این بانک پاسخ می دهد.

مش��تریان بانک پاس��ارگاد می توانند در هر س��اعتی از 
ش��بانه روز و حتی در روزهای تعطیل، با این شماره تماس 
گرفته و پاس��خ  کامل و شفاف سؤاالت خود را از گروه های 
مختلف کارشناسان خبره خدمات بانکی، باشگاه مشتریان، 
امور سهام، پشتیبانی کارت و پایانه های فروش و بازرسی در 
همان لحظه دریافت کنند. کارشناس��ان این مرکز با توجه 
به آموزش ها و دسترس��ی های الزم به سامانه  های مختلف 

بانک، در اسرع وقت پاسخگوی تماس ها خواهند بود.

اما مشتریان بانک پاس��ارگاد چه می خواهند و سؤاالت 
پرتکرار آنها معموال شامل کدام موارد می شوند؟ بررسی ها 
نشان می دهند که این سؤاالت به  ترتیب شامل این موارد 
اس��ت: اطالع رس��انی و آموزش خدمات بانک��ی، خدمات 
کارت، استعالم تراکنش ها، بانکداری الکترونیک )بانکداری 
مج��ازی، موبایل بانک، تلفن بانک( و پیامک های ارس��الی 
بانک. بانک پاس��ارگاد در راس��تای سیاس��ت های تکریم 
مش��تریان خود، به جلب رضای��ت مخاطبان مرکز تماس 

خ��ود نیز توج��ه ویژه دارد و بررس��ی ها ه��م تأییدکننده 
این مطلب اس��ت ک��ه خدمات ارائه  ش��ده در مرکز ارتباط 
با مش��تریان بانک پاسارگاد، مورد اس��تقبال بسیار خوب 
مشتریان و سایر ذی نفعان قرار گرفته  است. مرکز مشاوره 
و ارتباط با مش��تریان بانک پاس��ارگاد با شماره 8۲890-
 0۲۱ و همچنی��ن از طری��ق تارنم��ای بان��ک ب��ه آدرس
 www.bpi.ir/crm آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به 

هموطنان عزیز است.

فرصت امروز: ش��یوع کرونا در طول دو س��ال گذشته تاثیرات عمیق و 
دامنه داری بر بخش خرده فروشي جهان داشته که به اعمال محدودیت های 
اجتماعی و رعایت پروتکل هاي بهداش��تي، کاهش سطح درآمدها و تغییر 
در تقاضاي مصرف کنندگان با همه گیری کووید-۱9 برمی گردد. الگوهاي 
رفتاري مصرف کنندگان به دلیل مالحظات بهداشتي و اقتصادي، تغییرات 
جالبی در عصر کرونا داش��ته است؛ از یک سو، تقاضا براي خرید کاالهای 
ضروري خوراکي و بهداشتي، افزایش شدید و قابل توجهی داشته و در سوی 
مقابل، تقاضا براي خرید اقالم غیرضروري کاهش یافته و از س��وي دیگر، 
جهان شاهد گسترش خریدهاي آنالین، خرید مواد غذایي محلي، توجه به 
ارزش واقعي کاال در مقابل قیمت آن و کاهش وفاداري به برندهاي مطرح 
جهاني به نفع برندهاي محلي بوده است. مجموع این موارد، باعث تغییرات 
مهمي در فعالیت هاي بخش خرده فروشي و همچنین عملکرد استارت آپ ها 
شده است که به عنوان بازیگران نوظهور، صنعت خرده فروشی را بازطراحی 
می کنند. البته استارت آپ های ایرانی گذشته از کرونا با تحریم هم مواجهند 
و از سوی دیگر برای ورود به بورس نیز با چالش های مهمی دست و پنجه 

نرم می کنند.
در این میان، بازوی پژوهشی وزارت صمت در جدیدترین گزارش خود 
با عنوان »جایگاه اس��تارت آپ ها در جهان و ایران در بخش خرده فروشی«، 
به تاب آوری استارت آپ های موفق در صنعت خرده فروشی ایران و جهان و 
چگونگی تاثیرپذیری آنها از کرونا پرداخته و پنج پیشنهاد به استارت آپ های 
ایرانی ارائه داده است: »تاکید بر ارزش   آفرینی در ایجاد استارت آپ های نوین 
در حوزه خرده   فروشی«، »اصالح و بهبود زیرساخت های قانونی برای کمک 
به گسترش استارت آپ   ها«، »لزوم حمایت    دولت از استارت آپ ها در زمینه 
تامین مالی و دیگر موارد مرتبط با کسب   وکارها«، »در نظر گرفتن یک دوره 
فعالیت آغازین کوتاه برای اس��تارت آپ ها به صورت پایلوت« و »کمک به 

رقابتی شدن استارت آپ های کوچک«.
بازیگراننوظهورصنعتخردهفروشی

در س��ال های اخیر ب��ا ورود بازیگران نوظهور در صنعت خرده   فروش��ی 
تغییرات ش��گرفی در این حوزه بروز کرده اس��ت که ش��اید تا پیش از آن 
برای مصرف کنندگان و اعضای دخیل در شبکه توزیع کاال قابل تصور نبود. 
امروزه استارت آپ ها از جمله بازیگرانی هستند که خرده فروشی را بازتعریف 
و بازمهندس��ی می کنند. این بازیگران جدید با استفاده از مدل   کسب   وکار 
منحصربه فرد خود که عمدتا مبتنی بر فناوری اطالعات اس��ت و با اتخاذ 
ش��یوه های خالقانه و انعطاف   پذیر با توجه به نیازهای جدید و رو به تزاید 
مصرف   کنندگان، صنعت خرده   فروش��ی را متحول ساخته اند. همچنان که 
کرونا بسیاری از کسب   و   کارها، الگوهای تجاری، مناسبات و رفتار مشتریان 
را دچار دگرگونی    هایی کرده است، استارت آپ ها نیز از این قاعده مستثنی 

نبوده   اند، به طوری که این بحران باعث ش��ده اس��تارت آپ های جدیدی در 
حوزه خرده   فروش��ی ظاهر شوند یا استارت آپ های شکل گرفته به گونه   ای 
توسعه یابند که بتوانند با توجه به نیازهای روز مصرف کنندگان در هنگام 
کرونا خود را به گونه   ای انطباق دهند که برای پایداری در بازار کس��ب   وکار 
با چالش های کمتری مواجه ش��وند. طبق آخرین گزارش شاخص جهانی 
نوآوری )۲0۲0( که توس��ط س��ازمان جهانی مالکیت فکری منتشر شده، 
ایران رتبه ۶۷ را در بین ۱۳۱ کشور کسب کرده است. درحالی که کشورمان 
در سال ۲0۱5 رتبه ۱0۶ را به خود اختصاص داده بود. این امر نشانگر رشد 
فزاینده شرکت های دانش   بنیان و خالق و به   خصوص استارت آپ ها در چند 
سال اخیر در ایران است. از سوی دیگر همه   گیری کرونا را می توان عاملی 
برای شتاب دادن به رشد این کسب   و   کارها و ایجاد فرصت   های جدید برای 

ظهور ایده های نوآورانه، به   خصوص در صنعت خرده   فروشی دانست.
براساس این گزارش، استارت آپ موسسه   ای است که برای ایجاد یک کاال 
یا خدمت جدید در شرایط عدم قطعیت فراوان طراحی شده است. می توان 
گفت اس��تارت آپ موسسه   ای موقتی اس��ت که وظیفه    آزمون فرضیه های 
مختلف را برای یافتن مدلی که بتواند از مخاطبان هدف خود کسب درآمد 
کرده و یک درآمد پایدار و تکرارشونده ایجاد کند را به عهده می گیرد. اگرچه 
در تعریف استارت آپ بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد که حتما فعالیت 
آن در حوزه تکنولوژی یا فناوری اطالعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری 
از استارت آپ ها در این سال ها حول این زمینه ها شکل گرفته   اند، گاهی در 
تعریف این مدل کسب   وکار به این مسئله هم اشاره می شود که استارت آپ 
باید در حوزه فناوری   های نوین فعال باشد. البته مفهوم استارت آپ بیشتر 
در مراحل اولیه به آن قابل اطالق است و در صورت بقا و دستیابی به درآمد 
پایدار و ورود رقبایی که فعالیت مش��ابهی را انجام می دهند، اس��تارت آپ 
تبدیل به کسب   وکار می ش��ود. فعالیت استارت آپ   ها همچنین حوزه های 
متنوعی را پوش��ش می دهد، اما به برخی حوزه ها بیشتر و به برخی کمتر 
ورود ش��ده است. پنج حوزه اصلی فعالیت اس��تارت آپ ها در جهان شامل 
فین   تک )۷.۱ درصد(، علوم زیستی و بهداشت )۶.8 درصد(، هوش مصنوعی 
)5 درص��د(، بازی های رایانه   ای )4.۷ درصد( و تبلیغات )۳.۳ رصد( اس��ت. 
آمریکا، هند و انگلس��تان سه کش��ور برتر به لحاظ تعداد استارت آپ ها در 

جهان هستند.
استارتآپهایموفقدرایرانوجهان

امروز تنها چهار تا پنج س��ال از ش��کل   گیری مهمترین استارت آپ های 
برتر صنعت خرده فروش��ی در س��ال ۲0۲0 می گذرد. این استارت آپ ها با 
اتخاذ راهبرد یا رویکرد منحصر   به   فرد یا به نسبت خاص از سایر رقبا متمایز 
ش��دند. در ضم��ن همه اینها معرفی یک راهبرد ی��ا روش خالقانه در یک 
حوزه مش��خص را در خرده   فروشی خود در دستور کار دارند. به  طور مثال 

استارت آپ    هایی نظیر »بولتن« به وفادارسازی مشتریان به  نام   های تجاری، 
»بارو« به کاهش هزینه های لجستیکی با مهندسی معکوس، »فارم استد« 
به کیفیت باال و کاهش ضایعات غذایی؛ »اسنو« به بسته   بندی قابل بازیافت 
و »نیبرهودگودز« به انعطاف   پذیری و ارائه محصوالت متنوع مطابق با زیست 
بوم، معروف هس��تند. در بررسی استارت آپ های ایرانی نیز سه استارت آپ 
در حوزه خرده   فروش��ی نسبت به بقیه فعاالن این حوزه رویکرد و عملکرد 
متفاوتی را به دنبال بروز کرونا دنبال کردند. یکی از این اس��تارت آپ ها که 
ورود موثرش به بازار در س��ال ۱۳99 بود یک پلتفرم برای خرید آنالین از 
برخی خرده   فروشان منتخب )اعم از فروشگاه های زنجیره   ای و میادین میوه 
و تره   بار( ایجاد کرد. ویژگی متمایزکننده و خالقانه این استارت آپ، پرورش 
دستیاران خرید است که تا قبل از ورود این استارت آپ به بازار خرده فروشی 
این ایده توسط کسی در ایران مورد توجه قرار نگرفته بود. دستیاران خرید 
آموزش   های الزم را برای جمع   آوری لیست خرید مشتریان دیده   اند تا لیست 
خرید هر مشتری را به  طور اختصاصی، با همان کیفیت )یا حداقل نزدیک به 
کیفیت مد نظر مشتری( و دقتی که با سلیقه مشتری انطباق دارد برای وی 
جمع   آوری کنند. این شیوه، اشکاالت سیستم   های خرید آنالین یا سفارشات 
تلفنی تحویل درب منزل را که ممکن است بعضا نوع و کیفیت محصوالت و 
سلیقه مشتری در نظر گرفته نشود را پوشش داده و برطرف می   کند. کاربر 
می تواند از طریق این اپلیکیشن، فروشگاه های زنجیره   ای و میادین میوه و 
تره   بار نزدیک به مکان خود را مشاهده کرده و اقالم مدنظر را در بازه زمانی 
دلخواه ثبت کند. بعد از ثبت خرید، دس��تیار خرید سفارشات را مطابق با 
لیست خرید جمع   آوری و تحویل پیک می دهد تا در کمترین زمان )ظاهرا 

حدود دو ساعت( به  دست مشتری برساند.
در کنار این اپلیکیشن، یکی از سوپراپلیکیشن   های ایرانی به  دنبال شیوع 
کرونا قابلیت خرید آنالین میوه   ، س��بزی، صیفی و محصوالت پروتئینی را 
از میادی��ن میوه و تره   بار به ش��بکه خود اضافه ک��رد. با توجه به اینکه این 
اپلیکیشن از ضریب نفوذ باالیی برخوردار بود، با همکاری میادین شهرداری 
تهران، تصمیم بر آن ش��د امکان خرید آنالین میوه و سبزی و پروتئین با 
قیمت مصوب میوه و تره   بار برای کاربران آن ایجاد شود. البته این همکاری 
برای ایجاد اصالحات و تغییراتی متوقف شده است. سهم فروش آنالین از 
میادین میوه و تره   بار تهران حدود 5 درصد از کل فروش میادین را ش��امل 

می   گردد؛ به بیان دیگر هنوز غلبه با خریدهای فیزیکی است.
یک��ی دیگ��ر از فعالیت های اس��تارت آپی مهم مربوط ب��ه برنامه ظهور 
فروش��گاه  هایی با مدل خرید حجمی در ته��ران از طریق خرید از ویترین 
یا نمایش��گاه مجازی اس��ت. یکی از برندهای معروف فروشگاهی به تازگی 
 B۲C برنام��ه   ای برای فروش حجمی کاالهای مصرف��ی پرگردش با مدل
طراحی کرده اس��ت که قصد دارد در تهران به صورت پایلوت این اقالم را 

به صورت عرضه در نمایشگاه مجازی به فروش برساند. در این استارت آپ، 
مش��تری به صورت حضوری به نمایش��گاه مراجعه می کند و پس از خرید 
از ویترین و پرداخت وجه به  صورت اینترنتی )یا اپلیکیش��ن فروشگاهی(، 
کارکنان سفارش وی را از انبار فروشگاه که در یکی از طبقات مثال زیرزمین 
است با سرعت آماده سازی کرده و به وی تحویل می دهند یا به محل مدنظر 
مشتری ارس��ال می کند. آنچه این الگو را از س��ایر خرده   فروشان در ایران 
متمایز خواهد کرد، خرید حجمی کاال با قیمت مناسب   تر نسبت به سطح 
شهر است. البته مشابه این الگو در ایستگاه های متروی کره جنوبی توسط 
فروش��گاه های تسکو )متعلق به کشور انگلیس( و با برند هوم   پالس نیز در 
حال فعالیت اس��ت. بدین صورت که بیلبوردهای بزرگی نصب شده   اند که 
روی آن تنها عکس محصول و یک بارکد ماتریس��ی برای سفارش، الصاق 
شده است. البته به لحاظ فضای نمایشگاهی مدل جدید ایرانی تفاوت   های 
زیادی با آن دارد و نیازمند نمایشگاه مجازی و انبار متصل یا مرتبط به آن 

در همان نقطه است.
5پیشنهادبرایکسبوکارهایاینترنتی

این گزارش در پایان پنج پیش��نهاد به کس��ب و کارهای اینترنتی ارائه 
می دهد. اولین پیشنهاد، »تاکید بر ارزش   آفرینی در ایجاد استارت آپ های 
نوین در حوزه خرده   فروشی« است. مهمترین اقدام پیش از آغاز به فعالیت 
هر استارت آپ، خلق یک ایده و راه   حل نو برای مسائل موجود، اطمینان از 
ارزش   آفرینی آن ایده و ایجاد مزیت رقابتی برای کسب   وکار است. بنابراین 
الزم است به  جای الگو   برداری صرف از مدل   های جهانی یا داخلی، حمایت 
از ایده های نوین که ب��رای اولین بار طراحی و به مرحله اجرا درمی آید نیز 
مدنظر سیاس��ت گذاران قرار گیرد. صاحبان استارت آپ ها باید به نیازهای 
جامعه ایرانی توجه نشان دهند تا بتوانند با خالقیت خود رضایت مشتریان 
ایران��ی را با توجه به دغدغه های ذهن��ی مصرف کننده برآورده کنند. مثال 
می توان به دغدغه انجام خریدهای کیفی برای مصرف   کننده ایرانی با توجه 
به مولفه های مهمی همچون استعالم از مشتری برای خرید کاالی جایگزین 
در صورت نیاز اشاره کرد، زیرا در فروش آنالین یا سیستم سفارش تلفنی 
ی��ا تحویل کاال درب منزل تطابق کیفی��ت کاال با تقاضای مدنظر معموال 
متأثر از عوامل فنی، فرهنگی و اجتماعی با ایراداتی مواجه است. صاحبان 
اس��تارت آپ ها همچنین باید به چالش   هایی که می تواند منجر به شکست 
آنها ش��ود توجه کنند. مثال مسائلی همچون مش��کالت تامین مالی، بروز 
نارضایتی مش��تریان و پیچیدگی   ها و نامشخص بودن برخی ابعاد حقوقی 

فعالیت استارت آپ   ها، از جمله این ریسک   ها هستند.
دومین پیشنهاد به »اصالح و بهبود زیرساخت های قانونی برای کمک به 
گسترش استارت آپ   ها« برمی گردد. ضروری است حمایت از حقوق مالکیت 
معنوی صاحبان اس��تارت آپ ها در چارچوب قوانی��ن و مقررات موجود یا 

مصوبات جدید مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضروری است قانون تجارت 
الکترونیک و در صورت نیاز قانون نظام صنفی رایانه   ای، بررس��ی ش��ده و 
مطابق با مقتضیات و تحوالت خرده   فروش��ی آنالین به   روزآوری و تفاس��یر 

جدید از آن صورت پذیرد.
سومین پیشنهاد، »لزوم حمایت    دولت از استارت آپ ها در زمینه تامین 
مالی و دیگر موارد مرتبط با کسب   وکارها«س��ت: از آنجا که استارت آپ ها 
نیازمند س��رمایه برای ایجاد، گس��ترش و تغییر مدل کسب   وکار خود در 
ش��رایط مختلف و اخیرا در معرض وقوع بحران   ها و ریس��ک   های مختلف 
ازجمله کرونا هستند، لذا معرفی صندوق ها و بانک   های عامل برای کمک 
مالی به آنها ضروری اس��ت. به  نظر می رسد دولت می تواند در صورت لزوم 
راه   حل   های جدید تامین مالی برای آنها طراحی کند. به  طور مثال می توان 
از ظرفیت   های صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از استارت آپ های 
خرده   فروشی اس��تفاده کرد. همچنین استارت آپ های فین   تک    در صورت 
دستیابی به رشد و بلوغ مناس��ب می توانند به عنوان ابزارهای نوین تامین 
مالی کسب   وکارها از جمله استارت آپ های خرده   فروشی عمل کنند. هرچند 
فین   تک   ها در ایران هنوز به جایگاه واقعی خود نرس��یده   اند و با مش��کالت 
مختلفی اعم از موانع رگوالتوری و تنظیم   گری ش��به انحصاری در خدمات 
قابل ارائه شاپرک و شتاب و همچنین رقابت بانک ها و بازیگران سنتی حوزه 

مالی با فین   تک   ها به جای همکاری با آنها مواجه هستند.
پیشنهاد چهارم به »در نظر گرفتن یک دوره فعالیت آغازین کوتاه برای 
اس��تارت آپ ها به صورت پایلوت«، اختصاص دارد. از آنجا که بس��یاری از 
اس��تارت آپ ها از جمله استارت آپ های فعال در حوزه خرده   فروشی ممکن 
اس��ت با موفقیت روبه رو نشوند و در همان س��ال های ابتدایی ورشکست 
شوند، پیشنهاد می ش��ود این کس��ب   وکارها بتوانند به  صورت موقت )اما 
قانونی( فعالیت کرده و در صورت لزوم بعد از حصول اطمینان از موفق بودن 
به صورت کامال رس��می در نهادها و مراکز مربوطه ثبت ش��وند. البته این 
امر به منظور ایجاد و گس��ترش بی   انضباطی نیس��ت، بلکه اج��ازه دادن به 
اس��تارت آپ ها صرفا برای تثبیت کس��ب   وکار خود در بازار و جلب اعتماد 

مصرف   کنندگان است.
آخرین پیشنهاد نیز به »کمک به رقابتی شدن استارت آپ های کوچک« 
برمی گ��ردد. یکی از چالش های اس��تارت آپ   ها، موضوع رقابت اس��ت که 
می توان��د درباره مولفه  های��ی همچون قیمت ها، ارائ��ه محصوالت و حتی 
خدمات قابل ارائه به مشتری باشد. در این ارتباط شاید بتوان راهکار هایی 
نظیر ترغیب استارت آپ های کوچک به ادغام با یکدیگر را مورد توجه قرار 
داد. ام��روزه موض��وع تملک و ادغ��ام برای افزایش ق��درت رقابت، یکی از 
راهکارها و روندهای معمول افزایش قدرت حضور در بازار خصوصا در حوزه 

کسب   وکارهای آنالین در کشورهای مختلف جهان است.

کروناچهبرسرصنعتخردهفروشیایرانوجهانآورد؟
استارتآپهایموفقعصرکرونا

آمارهانشانمیدهد»بانکپاسارگاد«هیچتماسشمارابیپاسخنمیگذارد

بحرانهایروابطعمومیبرایکسبوکارهایکوچک
کس��ب و کارهای کوچک اغلب اوقات در ارزیابی ش��ان از بخش روابط عمومی اهمیت کمتر از انتظاری 
برای آن در نظر می گیرند. به عبارت بهتر، صاحبان کس��ب و کارهای کوچک هدف اصلی از سرمایه گذاری 
در بخش روابط عمومی را به سختی تشخیص می دهند. همین امر موجب بی میلی آنها برای سرمایه گذاری 
در این بخش می شود.  امروزه با توجه به افزایش حجم رقابت میان برندهای مختلف داشتن یک تیم روابط 
عمومی عالی نیازی حیاتی اس��ت، در غیر این صورت تعامل میان برند ش��ما و مش��تریان به خطر خواهد 
افتاد. به همین خاطر موضوع اصلی این مقاله در رابطه با همین نکته تعیین شده است. ما در این مقاله به 
جای اینکه نکاتی در اهمیت روابط عمومی بیان کنیم، به س��راغ بعضی از بحران های اساس��ی در این حوزه 
رفته ایم. هدف ما از این کار نمایش اهمیت تیم روابط عمومی و بحران های رایج در صورت بی توجهی به...



فرصت امروز: آخرین گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می دهد 
که ش��اخص تولید صنعتی شرکت های بورس��ی پس از ۱۶ ماه در مهرماه 
امس��ال منفی ش��ده است. پیش��تر رش��د ۲.4 درصدی تولید صنعتی در 
ش��هریورماه امس��ال این امیدواری را ایجاد کرده بود که روند نزولی تولید 
در حال توقف اس��ت، اما گزارش جدید پژوهش��کده پولی و بانکی از روند 
تولید صنعتی در مهرماه نشان می دهد که رشد شهریور ماه عمدتا رشدی 
مقطعی بوده و با توجه به منفی ش��دن س��طح تولید در مهر ماه، بیم آن 
می رود که میزان تولید کارخانه های صنعتی در ماه های آینده افت بیشتری 

هم داشته باشد.
آنط��ور که بازوی پژوهش��ی بانک مرک��زی گ��زارش داده، حجم تولید 
کاالهای صنعتی در مهرماه امسال به سطح سال ۱۳9۷ رسیده است، یعنی 
عمال در سه سال گذشته کارخانه های صنعتی نتوانسته  اند سطح تولیدشان 
را باال ببرند و علت اصلی این اتفاق همانا »کاهش سطح تقاضا در بازار« و 
»محدودیت های صادراتی« بوده اس��ت. با توجه به تاثیر تحریم ها و اینکه 
بسیاری از صنایع زیر ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، می توان گفت که 
مهمترین عاملی که به افت تولید در کارخانه های صنعتی ایران منجر شده، 
محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است؛ زیرا میزان تولید و موجودی 
انبار کارخانه های صنعتی در ماه های گذشته خالف جهت همدیگر حرکت 
کرده اند. یعنی در پنج ماه اخیر )از خرداد تا مهرماه امسال( موجودی انبار 
کارخانه ها به  طور متوسط در حال افزایش بوده است؛ زیرا میزان فروش در 
این دوره کمتر از میزان تولید بوده و علت اصلی آن به تضعیف تقاضا برای 

خرید این تولیدات برمی گردد.
چرخصنعتهمچنانکندمیچرخد

گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی نش��ان می دهد روند نزولی تولیدات 
صنعتی که از ابتدای امس��ال آغاز ش��ده همچنان ادامه دارد و در مهر ماه 
به منفی ۱.4درصد رس��یده است. مطابق محاسبات بازوی پژوهشی بانک 
مرکزی، شاخص تولیدات صنعتی ش��رکت های بورسی در مهرماه ۱400 
به عدد ۱04 رس��یده که با توجه به عدد ش��اخص در مهرماه ۱۳9۷ )که 
۱0۳بوده اس��ت( می توان گفت س��طح تولید در مهر ماه امس��ال مش��ابه 
مهرماه ۱۳9۷ اس��ت و نسبت به س��ال ۱۳95 فقط 4 درصد رشد داشته 
است. اطالعات پژوهش��کده پولی و بانکی نشان می دهد کاهش تولید در 
کارخانه های صنعتی یک اثر ملموس داشته و به افزایش تعداد شرکت های 
زیانده منجر ش��ده؛ به  طوری که تعداد کل کارخانه های صنعتی زیانده به 
۶0 رسیده که در مقایسه با دوره های قبل کم سابقه است. آمارها همچنین 
نشان می دهد تولیدکنندگان محصوالت ضروری و مصرفی همانند صنایع 
دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته اند؛ به طوری که 
رشد سودآوری صنعت محصوالت غذایی در سه ماهه و شش ماهه امسال 
به ترتیب منفی ۱۶درصد و صفر درصد بوده و میزان رشد صنعت دارو نیز 
به  ترتیب ۲۲درصد و ۲۳ درصد بوده است. به  عبارت دیگر، ارزش حقیقی 
سودآوری این صنایع کاهش داشته و تعداد شرکت های زیانده نیز افزایش 

پیدا کرده است.

برآیند این گزارش نش��ان دهنده چند نکته مهم اس��ت؛ نخس��ت اینکه 
سودآوری شرکت های بورسی در این بازه زمانی تحلیل رفته است؛ افزایش 
تعداد ش��رکت های زیانده به همراه روند نزولی رش��د س��ود، دو عالمت از 
برقراری این فرضیه هس��تند. دیگر اینکه افزای��ش موجودی انبار در پنج 
ماه اخیر به صورت متوالی، پش��توانه ضعیف تقاضا از رش��د بیشتر تولید 
صنعتی در شرایط فعلی است. دیگر اینکه در بین صنایع، تولید در صنایع 
صادرات محور و صنایع تولیدکننده کاالهای واس��طه ای در مهرماه کاهش 
بیش��تری )نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته( داشته و در مقابل، رشد 
تولید در صنایع تولیدکننده کاالهای مصرفی و صنایع وابسته به واردات در 
این دوره به رغم کاهش نرخ رشد تولید کماکان مثبت بوده است. همچنین 
صنعت محصوالت غذایی و دارویی به ترتیب بدترین وضعیت سودآوری را 
در سال جاری داشتند؛ به طوری که ارزش حقیقی سود آنها در شش ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه پارس��ال کاهش داشته و تعداد شرکت های 
زیانده آنها نیز افزایش داش��ته اس��ت. در تحلیل های رسمی، این کاهش 
سود حقیقی به  دلیل قیمت گذاری دولتی و غیربازاری در کاالهای ضروری 
مرتبط بوده اس��ت. از س��وی دیگ��ر، صنعت فلزات اساس��ی و محصوالت 
شیمیایی با رشد اسمی س��ود باالی ۱00درصد جزو سودآورترین صنایع 

بودند.
رشدمنفیتولیدپسازگذشت16ماه

آمارهای رسمی نشان می دهد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
در مهرماه امس��ال نسبت به مهرماه پارس��ال، رشدی به میزان منفی ۱.4 
درصد داش��ته است. رشد منفی شاخص تولیدات صنعتی در نخستین ماه 
پاییز، کمترین میزان نرخ رش��د در ۱۶ ماه اخیر بوده اس��ت. در ادامه این 
گزارش همچنین آمارهای رس��می مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی 
بورس و ش��اخص تولید صنعتی مرکز آمار نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل در بازه زمانی ش��هریورماه ۱۳9۷ تا مهرماه ۱400 بررسی شده است. 
تحلیل های رسمی نشان می دهد که  رشد تولید صنعتی بعد از دور جدید 
تحریم ها در نیمه دوم س��ال ۱۳9۷ با کاهش قابل توجهی همراه ش��د و 
این رش��د منفی تا فصل پاییز ۱۳98 ادامه داشت. در ادامه تولید صنعتی 
از فصل زمس��تان ۱۳98 رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در 
طول س��ال ۱۳99 ادامه داشت؛ به نحوی که در پایان سال ۱۳99 به میزان 
5.4 درصد رسید. البته در سال ۱۳98 این روند بهبود با وقفه ای دو ماهه 
در اسفندماه ۱۳98 و فروردین ماه ۱۳99 به علت شیوع کرونا و پیامدهای 
قرنطینه و تعطیلی کس��ب وکارها به دنبال آن همراه بود. با ش��روع س��ال 
۱400 تولید صنعتی همچنان به رش��د مثبت خود ادامه داد و در ماه های 
اردیبهشت و خرداد به ترتیب رشدی ۶.8 درصدی و ۷.۷ درصدی را ثبت 
کرد. این روند افزایش��ی رشد ش��اخص تولید در تیرماه متوقف شد و این 
موضوع تا پایان مرداد نیز برقرار بود. طبق آمارهای رس��می، رش��د تیرماه 

معادل ۳.۱ درصد و رشد مردادماه حدود صفر درصد بوده است.
در ش��هریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و تغییر مس��یر داد؛ به طوری 
که رش��د ش��اخص تولید صنعتی در این ماه نس��بت به مدت مشابه سال 

قب��ل به میزان ۲.4 درصد افزایش پیدا کرد. نهایتا در مهرماه مجددا روند 
رش��د مثبت ش��اخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در این ماه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به منفی ۱.4 درصد رسید. رشد منفی 
ش��اخص تولید صنعتی در مهرماه در حالی اتفاق افتاده اس��ت که آخرین 
رش��د منفی این شاخص به اردیبهشت ماه ۱۳99 برمی گردد و بعد از آن، 
این اولین رشد منفی شاخص تولید صنعتی است. عدد شاخص در مهرماه 
به عدد ۱04 رسید که با توجه به عدد شاخص در مهرماه ۱۳9۷ )که ۱0۳ 
بوده اس��ت( می توان گفت که سطح تولید در مهرماه امسال تقریبا مشابه 
با مهرماه س��ه سال قبل است و نس��بت به سال ۱۳95 تنها 4درصد رشد 

داشته است.
آنالیزرشدصنایعوتحلیلموجودیانبار

بیش��ترین تاثیر منفی بر رشد ش��اخص تولید صنعتی را صنعت فلزات 
اساس��ی داشته است. با وجود اینکه ارزش اس��می تولید و فروش در این 
صنعت در مهرماه بیش از دو برابر مدت مش��ابه س��ال گذش��ته است، اما 
رشد حقیقی تولید در این صنعت، کاهش را نشان می دهد. همچنین رشد 
ش��اخص تولید صنعت خودرو و س��اخت قطعات در حالی بعد از ۱۷ ماه 
تک رقمی شد و به 8.۶ درصد رسید که رشد فروش این صنعت در این ماه 
بیش��تر از رشد تولید بوده است. رشد تولید صنعت محصوالت دارویی نیز 
در مهرماه مشابه پنج ماه گذشته منفی بوده است. کاهش تولید و فروش به 
همراه کاهش ارزش حقیقی سود در این صنعت، نشان از وضعیت نامطلوب 

تولیدکننده های صنعت دارویی کشور دارد.
از سوی دیگر، تحلیل موجودی انبار چهار صنعت محصوالت شیمیایی، 
خودروس��ازی، صنایع کانی های فلزی و دارویی نشان می دهد که صنعت 
محصوالت ش��یمیایی در مهرماه افزایش قابل توجه��ی در موجودی انبار 
داشته است. با توجه به رشد تولید نزدیک به صفر در این صنعت می توان 
گفت که فروش شرکت های این صنعت در ماه اخیر نسبت به مدت مشابه 
کاهش داشته است. با توجه به اینکه در فصل سرما معموال محدودیت هایی 
برای تامین خوراک پتروشیمی ها تعیین می شود، این افزایش در موجودی 
انبار در این صنعت می تواند اس��تراتژیک و در راستای تامین کمبود تولید 
دوره ه��ای آتی باش��د، اما یکی دیگ��ر از صنایعی ک��ه در دوره های اخیر 
بیشترین تغییر را در موجودی انبار داشته، صنعت خودرو است. این صنعت 
از مرداد تا اسفندماه ۱۳99 به طور متوسط در هر ماه به میزان ۱۲.8 درصد 
به موجودی انبار خود اضافه کرد، اما در اردیبهشت ماه امسال رشد فروش 
حدود ۲۷درصد بیش��تر از تولید بوده که به معنای کاهش موجودی انبار 
انباش��ته شده در ماه های قبلی است. در ادامه و در تیرماه نیز رشد فروش 
این صنعت حدود ۱5.۱ درصد بیش��تر از رشد تولید این صنعت بوده که 
بیانگ��ر کاهش در موجودی انبار این صنعت اس��ت. در ادامه این روند، در 
مردادماه تا مهرماه نیز موجودی انبار این صنعت به ترتیب 9.4 درصد، 5.5 
درصد و 5.۲ درصد کاهش داشته است. همچنین رشد منفی تولید صنایع 
کانی ه��ای فلزی و دارویی در مهرماه به هم��راه افزایش موجودی انبار در 

این صنایع نشان از کاهش قابل توجه تقاضا و فروش در این صنایع دارد.

شاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسیپساز16ماهمنفیشد

سکته تولید در پاییز

نزدیک به هش��ت ماه از سال ۱400 گذشته و بازار مسکن در این مدت 
در یک محدوده قیمتی قرار داش��ته اس��ت. با وجود آنکه تورم عمومی به 
باالی 40درصد رس��یده، اما رش��د قیمت مسکن شهر تهران در هفت ماه 
ابتدای سال 4.5 درصد بوده و رشد ماهیانه آن نیز حدود 0.۶ درصد یعنی 
کمتر از یک درصد بوده اس��ت. علت این ناهمس��ویی قیمتی در این است 
که بازار مس��کن در سه سال گذشته رشد س��نگین حدود ۶00 درصدی 
را تجربه کرده اس��ت. یک کارشناس اقتصاد مسکن در این باره می گوید: 
تقاضای مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار مس��کن حذف شده 
و به همین دلیل نه تنها تا پایان امسال بلکه تا سال آینده هم این بازار از 
رکود خارج نمی ش��ود. به گفته حسن محتشم، افزایش قیمت مسکن در 
سه سال گذشته بیش از آنکه از تقاضای مصرفی نشأت گرفته باشد ناشی 
از س��رمایه گذاری بوده است. تقاضای مصرفی در سال ۱۳9۶ چندان قوی 
نبود، اما به هر حال وجود داشت. بعد از رشد حدود ۶00درصد، خریدهای 
واقعی و مصرفی به ش��دت کمرنگ شد. بنابراین سال ها طول می کشد تا 

تقاضای مصرفی بتواند دوباره به بازار برگردد.
او با اشاره به موضوع مالیات بر خانه های خالی به ایسنا، می گوید: امالک 
در اختیار بانک ها ۳۷ میلیون متر مربع اس��ت که اگر متوسط هر واحد را 
۱00 مت��ر مربع در نظر بگیریم حدود ۳۷0 هزار واحد مس��کونی یا بعضا 

تجاری را بانک ها در اختیار دارند. طبق این سامانه بانک ها باید واحدهای 
خود را بفروش��ند یا اجاره بدهند که اجاره دادن در چارچوب ضوابط شان 
نیس��ت. البته ساخت و ساز هم از وظایف ش��ان نبود اما به هر حال انجام 
دادند؛ هرچند در حال حاضر س��اخت و ساز بانک ها مقداری کاهش یافته 

اما هنوز کامال متوقف نشده است.
محتشم با بیان اینکه از یک طرف با حدود ۲.5 میلیون مسکن خالی و 
از سوی دیگر با افت شدید توان متقاضیان مواجهیم، ادامه می دهد: رکود 
مس��کن نه تنها تا پایان امسال بلکه تا سال آینده هم ادامه خواهد داشت. 
مگر اینکه تیم اقتص��ادی دولت بتواند به اقتصاد رونق دهد. بانک مرکزی 
باید ارزش پول ملی را حفظ کند، دالر را در محدوده ۲8 هزار تومان نگه 
دارد تا شاهد افزایش قیمت طال و مسکن نباشیم، اما اگر نتواند این کار را 
انجام دهد ابتدا با رش��د بازار سکه و ارز مواجه می شویم و سپس با فاصله 

زمانی باید منتظر افزایش قیمت مسکن باشیم.
او رش��د قیمت مسکن در دولت س��یزدهم را حدود ۱0 درصد تخمین 
می زند و می افزاید: افزایش قیمت کاالها هنوز در بازار مسکن تاثیر نگذاشته 
اس��ت. زمانی که ارز باال می رود مسکن می ایستد. در حال حاضر نیز چون 
ت��وان طرف تقاضای واقعی در بازار مس��کن کاهش پیدا کرده قیمت ها به 
ثبات رس��یده اس��ت. امکان چرخش نقدینگی در این ب��ازار وجود ندارد. 

تس��هیالتی هم که بانک ها به مش��تریان می دهند آنقدر ناچیز اس��ت که 
تکافوی قیمت مسکن نیست. بنابراین دست کم تا سال آینده امکان ایجاد 
تحرک در بازار مس��کن وجود ندارد. این کارشناس بازار مسکن همچنین 
با اش��اره به طرح »جهش تولید و تامین مسکن« می گوید: دولت رئیسی 
قصد دارد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و اعالم کردند که این 
طرح تورم زا نخواهد بود، اما به اعتقاد من تورم زاست؛ زیرا وقتی قصد داریم 
ظرفیت تولید مسکن را از حدود 400 هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد 
برس��انیم یعنی می خواهیم ۲.5 برابر به حجم س��اخت و ساز بیفزاییم که 
قطعا با مشکل کمبود سیمان و فوالد مواجه می شویم. همین حاال هم به 
دلیل قطعی های پی درپی گاز و برق، کارخانجات سیمان و فوالد با کمبود 
تولی��د مواجهند. وی در پایان توان دولت برای اجرای طرح »جهش تولید 
و تامین مس��کن« را ناکافی می داند و می افزاید: دولت باید شرایط را برای 
ورود بخش خصوصی فراهم کند. این هم مستلزم آن است که منافع بخش 
خصوصی در آن لحاظ ش��ود تا انگیزه پیدا کند. بخش خصوصی به دلیل 
پایین بودن هزینه های سربار و در اختیار داشتن نیروی انسانی توانایی اجرا 
دارد، اما باید منابع این طرح از جایی تامین شود که تورم زا نباشد، وگرنه 
ش��بیه طرح »مسکن مهر« می شود که با اس��تفاده از خط اعتباری بانک 

مرکزی، پول پرقدرت وارد بازار کردند و به تورم سنگین منجر شد.

خواببازارمسکنتاسالآیندهادامهدارد

شکستمالیاتیخانههایخالی

یادداشت

آیندهادبیاتدرچنگآمازون

کایلچایکا
نویسنده و منتقد ادبیات

در سال ۱99۳، جف بزوس جوان در حال تغییر شغل خود بود. او در حالی شرکت 
»دی ای ش��او اند کمپانی« را ترک کرد که یک نسخه از کتاب »بازمانده روز« کازوئو 
ایش��ی گورو را در دست داشت. ایش��ی گورو این کتاب را در سال ۱989 نوشته بود و 
داس��تانش درباره کسی بود که از پس سال ها به گذشته اش نگاه می کند. فضای این 
کتاب برای بزوس الهام بخش بود و او توانست ایده »چارچوب کمترین حسرت« را در 
تصمیم گیری های خودش از این کتاب الهام بگیرد. او با این حال وهوا توانست در سال 
۱994 یک کتاب فروش��ی آنالین بسازد. کتاب بهترین کاال برای تجربه ای بود که آن 
موقع به آن تجارت الکترونیک می گفتند. مک کنزی اسکات، همسر بزوس هم نویسنده 
بود و در سال ۲005 اولین کتابش را منتشر کرد. با این وصف ، شرکت آمازون که به 
یک هیوالی فروش الکترونیک کتاب تبدیل شد، توانست یکی از بزرگترین پیامدهای 

ادبیات در دوران بعد از رواج فناوری ارتباطات باشد.
کتاب جدید مارک مک گرل، این اس��تدالل را پیش می کش��د که نه تنها کتاب ها 
از شرکت نش��أت می گیرند و مسیرشان مشخص می شود بلکه خود شرکت آمازون 
نیز در حال شکل دادن به ادبیات است؛ همان روایت افسانه ای که سلطه یک شرکت 
باعث می شود تمام کاربرانش را در دسته کسانی قرار دهد که عروسک های کوکی در 
دستان آن هستند. به گفته مک گرل، این وضعیت نیرویی درست می کند که خلق تمام 
فرهنگ نشر را شکل می دهد و »در مقام پلتفرم جدید حیات ادبی، خودش وضعیت را 
تعیین می کند«. شیوه هایی که شرکت آمازون به کار می گیرد آنقدر وسیع شده اند که 
به بخشی از نیمه  خودآگاه کاربران تبدیل شده است. این روش ها واقعیتی از فرهنگ ما 
هستند که آنقدر به ما نزدیکند که اصال کسی به شان توجه نمی کند، مثل آب که برای 

ماهی خیلی معمولی است.
آمازون تا سال ۲0۱9، کنترل فروش آنالین ۷۲ درصد از کتاب های جدید و نیمی 
از فروش کتاب های جدید را برعهده داشت. کتاب خوان »کیندل« آمازون محبوب ترین 
کتاب خوان الکترونیکی جهان اس��ت و طبق تخمین ها، ش��رکت »کیندل دایرکت 
پابلیشینگ« نزدیک به ۶ میلیون کتاب الکترونیکی را در اختیار خوانندگانش می گذارد. 
آمازون صاحب هر دو شرکت »آدیبل« و »گودریدز« است. »آدیبل« بزرگترین شرکت 
خدمات کتاب های صوتی در آمریکا و »گودریدز« یک رس��انه اجتماعی مرور کتاب 
محبوب است که به خاطر نقدهای منفی اش مشهور شده است. اگر اینها کافی نیست، 
باید گفت که آمازون همچنین مالک ۱۶ انتشارات است که کتاب های فیزیکی تولید 

می کنند، از جمله یک انتشارات فعال در حوزه چاپ ادبیات به نام »لیتل ای«.
آنطور که مک گرل نوشته است، چه خوش مان بیاید چه نیاید، ما در عصر آمازون 
ادبیات زندگی می کنیم؛ درست مثل نویسندگانی که در اواخر قرن هجدهم در دوران 
جانسون زندگی می کردند و آنهایی که در اوایل قرن بیستم خودشان را در وضعیتی 
یافتند که دارند در دوران ازرا پاوند زندگی می کنند. شرکت آمازون همان قدر که یک 
نیروی اقتصادی است، یک نیروی هنری هم است. ادبیات با وضعیتی مواجه است که 
ساختارهایش تضعیف شده اند، همان ساختارهایی که کنترل جذب خوانندگان را برای 
کتاب های ادبی در دس��ت دارند. بنابراین ادبیات زمانه دشواری برای بقا را می گذراند. 
مک گرل این وضعیت را در کتاب خود شرح می دهد و می گوید آمازون با اقداماتی که 
دارد انجام می دهد، بیشتر در حال نابود کردن ادبیات است تا کمک به آن،  یعنی در 
حال کمک به خریده شدن کتاب های عامه پسند و ادبیات بی مایه است تا ادبیاتی که 

ارزش ادبی داشته باشد.
مک گرل که استاد ادبیات دانشگاه استنفورد است، در کتابش از پلتفرم های دیجیتالی 
به سبک آمازون صحبت می کند و تأثیر آن را همچون اثر نویسندگی خالق بر ادبیات 
در دوران برنامه ریزی می داند. با اینکه تعداد چش��مگیری از افراد خارج از »گودریدز« 
و »آدیبل« کتاب ها را می خوانند و گوش می دهند، اما ش��مار عظیمی از افرادی که 
می خواهند کتاب بخوانند یا کتاب صوتی گوش بدهند وارد روندی می ش��وند که در 
دره سیلیکون به آن »کشف« می گویند. این کشف در وهله اول با پیشنهاداتی اتفاق 
می افتد که پلتفرم ها براساس معیارهای شان به کاربران ارائه می کنند. هر پلتفرمی یک 
نوع معیار و غربال برای چیزی دارد که بیشتر از بقیه محصوالتش به مخاطبان نشان 
می دهد و یکسری اصول که براساس آن، پیشنهادات بعدی را به مخاطب می دهد. مثال 
توییتر براساس اینکه یک متن چقدر تند و جنجالی است، آن را به مخاطبان زودتر و با 
اولویت بیشتری نشان می دهد. اینستاگرام نیز عکس هایی را که روشن تر هستند و رنگ 
و کنتراست بیشتری دارند، در اولویت قرار می دهد. تیک تاک ترانه هایی را بیشتر تبلیغ 

می کند که آهنگ های تندتر و ریتمیک تری دارند.
پلتفرم هایی که موضوع ش��ان ادبیات اس��ت نیز از همین الگو استفاده می کنند و 
سعی شان این است که همه محصوالت را به یک چوب برانند. یکی از مهمترین موارد 
آزمایشی ای که مک گرل در پلتفرم »کیندل« شرکت آمازون بررسی کرده، این است 
که دریابد کیندل یک بازار برای محصوالت ادبی اس��ت، ش��بیه به بازاری که پلتفرم 
»ای بی« برای لوازم دست دوم ارائه می کند. هر کسی می تواند کتاب خود را در کیندل 
منتشر کند. این پلتفرم سلسله مراتب معمول دنیای نشر را به دروازه بان ها واگذار می کند: 
نمایندگان، ویراستاران و ناشران چاپی. اما دروازه بان نهایی برای کیندل خود آمازون 
اس��ت که به انواع خاصی از کتاب ها و نویس��ندگان توجه می کند و آنها را از طریق 
پیشنهادهای خودکاری که به مخاطبان ارائه می دهد، تبلیغ می کند. کتاب های آمازون 
سریالی است و نویسندگان در آن هرچند ماه یک بار ارزش گذاری بیشتری می شوند. 
این کار باعث می ش��ود که تعداد بیش��تری از مخاطبان به این پلتفرم جذب شوند و 
کیندل بتواند با تبلت ها و س��ایر دستگاه های الکترونیکی رقابت کند و خوانندگان را 
در پلتفرم خود بیشتر نگه دارد، اما این کار باعث می شود که به برخی از ژانرهای ادبی 
توجه بیشتری داشته باشد و خیلی از کتاب ها از دایره پیشنهادهای آمازون کنار گذاشته 
شوند. بسیاری از مخاطبان هم کتاب های خود را از همین پیشنهادهایی که آمازون و 
کیندل ارائه می کنند انتخاب می کنند و خودشان کتاب خاصی را مدنظر ندارند. بنابراین 
کتاب های اس��طوره ای و حماسی مثل »بازی تاج و تخت« و داستان های عاشقانه ای 
مثل »پنجاه طیف گری«، ژانرهای برتر آمازون محس��وب می ش��وند. وقتی که بحث 
رمان عاش��قانه پیش می آید، باید گفت که بخش ادبیات آمازون معموال رمان های به  
طور واضح اروتیک این ژانر را انتخاب می کند. الگوهایی که این پلتفرم برای خوانندگان 
خود در این ژانر پیشنهاد می کند معموال به اتفاقات داخل سربازخانه ها و داستان های 
کابوی ها و پزشک های سوءاستفاده چی و فانتزی های سوءاستفاده از کودکان می انجامد. 
مک گرل می گوید که آمازون سعی می کند موضوعات هرچه بی پرده تر و جنجالی تر و 
عامه پسندتر را ارائه کند و نویسندگانی که می خواهند کتاب های شان در این پلتفرم 
در اغلب اوقات در فهرس��ت پیشنهادها باشد، گرایش پیدا می کنند که در قالب ها و 
با الگوهایی بنویس��ند که آمازون بیشتر خوشش می آید. به این ترتیب، عمال آمازون 
ویراس��تاری بخش زیادی از کتاب های ادبی را در دست خودش می گیرد و چون بازار 
خیلی بزرگی دارد، چه بسا بتواند که به بازار ادبیات نیز جهت بدهد و مسیر ادبیات را 
منحرف س��ازد. ماجرا اینجاست که مثل همه پلتفرم های دیگر، کیندل هم در حال 
رقابت برای جلب توجه است و این کار را با محتواهای عامه پسند می کند. درست مثل 
فیس بوک که با تبلیغ محتواهای جنجالی عمال به قطبی سازی جامعه دست می زند. 
آمازون با ادبیات مثل یک خدمات برخورد می کند، درست مثل شرکت هایی که کاالیی 
را می فروشند و تالش می کنند که بیشترین فروش را به هر قیمتی داشته باشند. این 

کار به هزینه از دست رفتن کیفیت و حتی انحراف مسیر ادبیات رخ می دهد.
منبع:نیوریپابلیک
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فرصت امروز: آخرین پرده از ماجرای معرفی و تعیین تکلیف ابربدهکاران 
بانکی به مناظرات تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برمی گردد 
که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی با ارائه دست نوشته ای، 
نام ۱۱ بدهکار عمده بانکی را در اختیار سیدابراهیم رئیسی که ریاست قوه 
قضائیه را برعهده داش��ت، قرار داد. حاال در ادامه این ماجرا و در حالی که 
مطالبات غیرجاری بانک ها در س��ال های گذشته با تداوم روند صعودی به 
رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، وزیر اقتصاد با هدف شفافیت و 
بهره مندی مردم از تس��هیالت بانکی در نامه اي رسمي به رئیس کل بانک 
مرکزي درخواست کرده که بانک ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در 

سایت خود منتشر کنند.
مطالبات مع��وق بانکی و از آن مهمتر، ابربدهکاران��ی که از بازپرداخت 
تسهیالت دریافتی از بانک ها سر باز می زنند، یکی از معضالت مهم اقتصاد 
ایران و نظام بانکی در این س��ال ها بوده اس��ت. در طول س��الیان گذشته 
تالش ها برای کاهش میزان مطالبات معوق بانکی و به صفر رساندن لیست 
ابربدهکاران بانک ها به جایی نرس��ید، تا جای��ی که طبق اطالعات وزارت 
اقتصاد )که در اوایل دهه ۱۳90 ارائه شده بود(، 80 درصد مطالبات معوق 
بانکی در دس��ت 500 نفر اس��ت. با وجودی که با ارسال پرونده برخی از 
دانه درش��ت های بدهکار به دستگاه قضا، تکلیف آنها روشن شده است، اما 
همچنان بخشی از منابع بانکی در دست عده ای منجمد شده است. حال در 
تازه ترین اقدام، وزیر اقتصاد رویه جدیدی را در پیش گرفته است. رویه ای 
که باعث می شود تا فهرست ابربدهکاران به روز به اطالع افکار عمومی برسد 
و بدین ترتیب هرچند مردم با نام تعدادی از این بدهکاران آش��نا هستند، 

ولی با اعالم عمومی چهره و نام همه آنها برای مردم شناخته خواهد شد.
بدهکارانبانکیتنهامعرفیمیشوند؟

در حالی که در سال های اخیر مطالبات غیرجاری بانک ها با تداوم روند 
صعودی به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رس��یده و اقدامات انجام شده در این 
زمینه نیز مانع تداوم این روند نش��ده اس��ت، اکنون وزیر اقتصاد صرفا بر 
معرفی بدهکاران کالن بانکی بسنده کرده که این سوال را ایجاد می کند، 
قدم بعدی پس از معرفی این افراد چیس��ت؟ به گزارش ایس��نا، ماجرای 
معرفی و تعیین تکلیف ابربدهکاران بانک ها به مناظرات سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری برمی گردد ک��ه عبدالناصر همتی، رئیس کل 
س��ابق بانک مرکزی، نام ۱۱ بدهکار عمده بانکی را در اختیار سیدابراهیم 
رئیس��ی قرار داد. اکنون احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه ای از بانک 
مرکزی خواسته تا بانک ها ملزم به انتشار هر سه ماه فهرست ابربدهکاران 

در سایت خود شوند. در جزییات این نامه آمده است: »بانک ها و مؤسسات 
اعتباری مکلف ش��وند مشخصات تسهیالت گیرنده یا متعهد، توجیه بانک 
برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیالت یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده 
بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.« همچنین »بانک ها و 
مؤسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات مؤسسه اعتباری برای 
وصول مطالبات درخصوص کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی و ذی نفعان 
واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی 
تس��هیالتی ی��ا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از س��قف مق��رر در آیین نامه 
تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین ضوابط مقرر در آیین نامه تسهیالت 
و تعهدات اش��خاص مرتبط مصوب ش��ورای پول و اعتبار در هر مؤسس��ه 
اعتباری اس��ت، در پایگاه اطالع رسانی رس��می خود برای اطالع عموم به 

صورت گزارش های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.«
به گفته عباس مرادپور، سرپرس��ت معاونت ام��ور بانکی وزارت اقتصاد، 
بانک ها تا پایان ش��هریورماه امسال معادل ۱۱ ابربدهکار دارند که احتمال 
اینکه ش��ماری از آنها در حال بازپرداخت بدهی خود باش��ند، وجود دارد. 
همچنین مطالبات غیرجاری کل ش��بکه بانکی کشور تا پایان شهریورماه 

امسال به میزان ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
در ای��ن میان، نامه وزیر اقتص��اد و اظهارات مس��ئوالن وزارت اقتصاد، 
س��واالتی را در ذهن ایجاد می کند که الزم اس��ت در روزهای آتی به آنها 
پاسخ شفافی داده شود. یکی از این پرسش ها چیستی تاثیر انتشار اسامی 
بدهکاران کالن بانکی بر کاهش مطالبات غیرجاری است و دیگر اینکه پس 
از انتشار این اسامی چه اقداماتی برای وصول معوقات آنها صورت می گیرد 
و وزارت اقتص��اد و بانک مرکزی چه برنامه  نظارتی برای کاهش مطالبات 
غیرجاری و بستن راه های ایجاد معوقات بانکی دارند؟ زیرا اینکه هر سه ماه 
یک بار اسامی از بدهکاران کالن بانکی ردیف شود و همچنان منابع بانک ها 
قفل و روند افزایش��ی مطالبات غیرجاری متوقف نشود، دسترسی مردم به 

تسهیالت بانکی را آسان نمی کند.
ابهاماتنامهخاندوزیدربارهبدهکارانبانکی

از س��وی دیگر، پیش از نامه خاندوزی نیز بانک مرکزی همه بانک ها 
را طبق صورت های مالی پایان سال ش��ان مکلف کرده که تس��هیالت بر 
تعهدات کالن را منتشر کنند و درخواست وزیر اقتصاد موضوع جدیدی 
نیس��ت و فقط انتشار اس��امی را زمان بند کرده است. عالوه بر این، روند 
افزایش��ی مطالبات غیرجاری تاکنون بیانگر این اس��ت که صرف انتشار 
اطالع��ات بده��کاران کالن بانک ها نمی توان انتظ��ار کاهش معوقات و 

بدهکاران بانکی را داش��ت بلکه این موضوع به یکسری اقدامات تنبیهی 
و نظارتی نیاز دارد. عالوه بر این، دستور خاندوزی به بانک ها دومین قدم 
او برای شفافیت است و پیش از این وعده اعالم شفاف صورتحساب تمام 
شرکت ها، بانک ها و بیمه های دولتی را داد که مدت کمی صورت حساب 
مالی بانک ملی اعالم ش��د و به دلیل زیان های انباش��ته باالی این بانک 
س��روصدای زیادی ایج��اد کرد، اما پس از آن تاکن��ون اولین قدم آقای 
وزیر برای ش��فافیت در س��کوت خبری مانده و صورت حس��اب دیگری 

منتشر نشده است.
بنابرای��ن اولین تجربه شفاف س��ازی نش��ان می دهد ک��ه صرف اعالم 
یکسری ارقام یا اطالعات کافی نیست و باید در قبال شفاف سازی اقدام 
اصالحی نیز صورت بگیرد و وقفه ای در اعالم اطالعات ایجاد نش��ود. از 
آنجا که نس��بت مطالب��ات غیرجاری یا معوق به تس��هیالت اعطایی در 
بانک ها، آثار س��وء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در 
ابعاد وسیع تر برای مردم ایجاد می کند، برای کاهش مطالبات غیرجاری 
بانک ه��ا باید بین بدهکاران تفکیک انج��ام داد، زیرا بدهکاران کالن در 
بانک ها دو دس��ته هستند؛ افرادی که چند هزار میلیارد تومان از منابع 
بانک ها را دریافت کرده و اکنون هم تمایلی برای پس دادن آن ندارند و 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی که تحت تاثیر مس��ائل اقتصادی توان 

بازپرداخت تسهیالت دریافتی از بانک ها را از دست داده اند.
براس��اس این گزارش، وضعیت رسیدگی به مطالبات غیرجاری آنقدری 
نابس��امان است که کمیته فرادستگاهی  رس��یدگی به مطالبات غیرجاری 
بانک ها از زمان آغاز فعالیت خود در سال ۱۳9۳ تاکنون طی برگزاری ۱۶۳ 
جلسه فقط به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده که بیانگر موفق نبودن این کمیته 
در تحقق اهداف خود است. در این راستا، رئیس قوه قضائیه در جدیدترین 
نشست خود با کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری، مهلتی دو هفته ای 
)برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته( داد که با 
اتمام این مهلت باید منتظر ماند و دید نتیجه آن چه بوده است. عالوه بر 
این، در کنار اقدامات مس��ئوالن قضایی و بانکی در سال های گذشته برای 
کاه��ش مطالبات غیرجاری، منع اعطای تس��هیالت به بدهکاران بانکی و 
طرح بخشودگی سود بدهکاران بانکی از جمله اقدامات تنبیهی و تشویقی 
در این راس��تا بوده اس��ت؛ هرچند روند صعودی رشد مطالبات غیرجاری 
بانک ها نش��ان می دهد که این اقدامات کارساز نبوده است، زیرا مطالبات 
معوق بانکی از ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳84 به ۲۳۶ هزار میلیارد 

تومان در پایان شهریور امسال رسیده است.

آیابامعرفیبدهکارانبانکی،حجممطالباتمعوقبهصفرمیرسد؟

در جست وجوی ابربدهکاران بانکی

نمایندگان بخش خصوصی در نشس��ت بیست  و هش��تم خود در اتاق 
بازرگانی تهران، درباره مس��ائل روز اقتصاد ای��ران نظیر تورم فزاینده، نرخ 
منفی س��رمایه گذاری و سیاس��ت گذاری های غیرصحیح گفت وگو کردند 
و همچنی��ن در دو گزارش مجزا به بررس��ی آثار و تبع��ات یارانه انرژی و 
همه گیری کرونا در اقتصاد کش��ور پرداختند. در این نشس��ت، مس��عود 
خوانس��اری به فاجعه ارز 4۲00 تومانی در افزایش تورم اشاره کرد و تورم 
را مهمترین مس��ئله اقتصاد ایران دانس��ت؛ رضا پدیدار با بیان اینکه ایران 
باالترین یاران��ه انرژی را به پولدارها می دهد، گف��ت که طبق برآوردهای 
جهانی، باالترین میزان یارانه انرژی پرداختی در سال ۲0۲0 به ایران تعلق 
دارد. همچنین مریم خزاعی از آخرین وضعیت همه گیری کرونا در ایران و 
جهان گزارش داد و با اشاره به فوت حدود 4.4 هزار نفر از مردم کشور در 
یک ماه منتهی به ۲4 آبان ماه ۱400 از افت 44 درصدی میانگین تعداد 
فوتی ه��ا و کاهش ۳۳ درصدی میانگین تعداد مبتالیان جدید نس��بت به 

ماه قبل خبر داد.
رئی��س ات��اق بازرگانی تهران در بیس��ت و هش��تمین نشس��ت هیأت 
نمایندگان این اتاق، تورم را اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران دانست و گفت: 
بخش مهمی از نرخ تورمی که امروز در اقتصاد ایران دیده می ش��ود تحت 
تاثیر س��رعت بسیار باالی رشد نقدینگی کشور است. براساس برآوردهای 
انجام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مهرماه امسال از مرز 45 
درصد گذشته است. هرچند این عدد نسبت به ماه قبل 0.4 درصد کاهش 

نشان می دهد، اما کماکان تورم بسیار باالیی است.
خوانس��اری با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه نیز کاهش پیدا کرده 
است، ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته این نرخ در حال حاضر 
بیش از ۳9 درصد اس��ت که هرچند 4.5 درصد کاهش یافته اما همچنان 
بسیار باالس��ت. هرچند که دولت اعالم کرده که کاهش تورم را به عنوان 
یک اولویت دنبال می کند اما تا زمانی که ما به یک تورم تک رقمی نرسیم 
نمی توان انتظار داش��ت که فشارها از روی جامعه برداشته شود. وقتی که 

نرخ س��رمایه گذاری در اقتصاد پایین باش��د مردم به جای آنکه پول خود 
را وارد تولی��د کنند به س��مت تبدیل آن ب��ه دارایی های غیرمولد حرکت 
می کنند که همین موضوع به کوچک تر شدن اقتصاد ایران منجر می شود.

او ب��ا بی��ان اینکه اقتصاد ای��ران در کنار تورم ریالی با ت��ورم دالری نیز 
مواجه است، افزود: برآوردهای مرکز آمار نشان می دهد که شاخص قیمت 
کاالهای وارداتی در س��ال ۱۳99 نس��بت به سال قبل 4۷ درصد بوده که 
نشان می دهد ما با تورم دالری نیز مواجه هستیم. اگر تورم جهانی را بین 
۳ ت��ا 4.5 درصد در نظر بگیریم از تورم ۱۷درصدی موجود مابقی مربوط 

به تورم داخلی ایران است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم اصالح برخی سیاس��ت های 
غلط اقتصادی توضیح داد: در ش��رایطی که دولت الیحه دوفوریتی حذف 
ارز 4۲00 تومانی را به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه کرده بود این طرح از 
س��وی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد، اما چیزی که مشخص است لزوم 
تصمیم گیری س��ریع در این رابطه و کنار گذاشتن ارز ترجیحی است. در 
س��ال ۱۳99 حدود ۱0.5 میلیارد دالر ارز ترجیحی به کاالهای اساس��ی 
پرداخت ش��ده که از این عدد 5میلیارد دالر سهم نفت و مابقی مربوط به 
وجوه بانک مرکزی یا صندوق توس��عه ملی است که به این ترتیب با نرخ 

بازار آزاد حدود ۱00 هزار میلیارد تومان می شود.
به گفته خوانساری، این ارز پایه پولی را به شدت افزایش داده و در حالی 
که در سال گذشته ۱000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده ۷50 
هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است. در زمانی که دولت 
پول��ی از فروش نفت دریافت نمی کند عمال برای تامین کاالهای اساس��ی 
مجبور به اس��تقراض از بانک مرکزی می ش��ود که این موضوع در شرایط 
تورمی فعلی خود عاملی برای تشدید مشکالت است. از این رو باید در این 

زمینه تغییراتی گسترده در دستور کار قرار گیرد.
همچنین رضا پدیدار، رئیس کمیس��یون انرژی و محیط زیس��ت اتاق 
بازرگانی تهران در ادامه این نشس��ت، باالترین یارانه انرژی پرداختی سال 

۲0۲0 را متعلق به ایران دانس��ت و گفت: ایران باالترین یارانه انرژی را به 
پولدارها می دهد و برآوردهای جهانی حاکی از آن است که باالترین میزان 
یارانه انرژی پرداختی در س��ال ۲0۲0 به ایران تعلق دارد. در ایران بخش 
مهمی از یارانه انرژی به صورت غیرنقدی پرداخت می شود که این موضوع 
در سال های گذشته بارها با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است. متاسفانه 
این یارانه به دس��ت نیازمندان واقعی نمی رس��د و ثروتمندان بیش��ترین 
اس��تفاده را از آن می برن��د. او با بیان اینکه در ایران یارانه ها به دو دس��ته 
نقدی و غیرنقدی تقس��یم می شود، توضیح داد: با اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها از حدود ۱۱ س��ال پی��ش یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گرفته 
است، اما همچنان بخش بسیار مهمی از نظام پرداخت یارانه ها در ایران به 

شکل غیرنقدی برنامه ریزی شده است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
س��هم باالی یارانه های پنهان در حوزه انرژی ایران تش��ریح کرد: ایران در 
حوزه هایی مانند نفت، گاز، آب و برق حدود ۳0 میلیارد دالر یارانه پرداخت 
کرده که باالتر از عملکرد کشورهایی مانند عربستان سعودی و چین است. 
البته در یک فرآیند ۱0 ساله ایران در رتبه هفتم پرداخت کنندگان باالترین 
یارانه قرار می گیرد. در شهریورماه امسال یارانه انرژی ایران به عددی بسیار 
باال رس��ید که این عدد مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، اما 
همچنان حتی بر سر نحوه محاسبه این یارانه انرژی نیز در ایران اختالف 

نظرهایی وجود دارد.
پدیدار با اش��اره به مش��کل مهم پرداخت غیرنقدی یارانه انرژی گفت: 
این یارانه باعث می شود که قیمت گاز، برق و بنزین پایین تر از نرخ واقعی 
باش��د. این رقم در طوالنی مدت به ضرر اقتصاد تمام می ش��ود و البته با 
توجه به نحوه پرداخت آن اقش��ار ثروتمند اس��تفاده بیشتری از این یارانه 
می برند. ما در این زمینه راهکارهایی را همچون توزیع عادالنه حمایت های 
دولتی و ایجاد انگیزه کافی برای بهینه س��ازی مصرف انرژی مطرح کردیم 
که امیدواریم با پیگیری دولت الاقل بخشی از این بی عدالتی متوقف شود.

دربیستوهشتمیننشستهیأتنمایندگاناتاقتهرانمطرحشد

فاجعهتورمیارز4200تومانی

بانکنامـــه

نوسانسکهدرمیانهکانال12میلیونتومانی
دالرریختطالباالرفت

ری��زش قیمت دالر کماکان ادام��ه دارد و در حالی دیروز قیمت هر دالر 
در بازار آزاد تهران به کف کانال ۲8 هزار تومان رسید که قیمت اسکناس 
سبز آمریکایی در صرافی های بانکی به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت. بر این 
اساس، نرخ هر دالر در صرافی های بانکی با ۶۱ تومان کاهش در معامالت 
روز سه شنبه به ۲۶ هزار و 9۱9 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با همین 
مقدار کاهش به رقم ۳۱ هزار و 40۲ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر ۲۶ 
هزار و ۳8۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳0 هزار و ۷80 تومان اعالم شد.

همچنین قیمت سکه در بازار تهران با رشد ۳0 هزار تومانی تا میانه کانال 
۱۲ میلیون تومان باال رفت. در معامالت روز گذشته ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳0 هزار تومان افزایش به رقم ۱۲ میلیون و 
500 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون 
و ۳50 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 450 هزار 
تومان، ربع سکه ۳میلیون و ۷۷0 هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و 
۳00 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار 
به یک میلیون و ۲5۳ هزار تومان و هر مثقال طال نیز به 5 میلیون و 4۳۱ 
هزار تومان رسید. اُنس جهانی طال نیز با ۱0 دالر و ۷0 سنت افزایش قیمت 

نسبت به روز قبل، یک هزار و 8۷۲ دالر و ۷۱ سنت ارزش گذاری شد. 

ارزترجیحیدردوراهیدولتومجلس
مناقشهارز4200ادامهدارد

در حالی که نمایندگان مجلس به رغم تاکیدش��ان ب��ر حذف ارز 4۲00 
تومانی اخیرا با فوریت حذف آن به دلیل تبعات تورمی مخالف کردند، یک 
کارشناس اقتصادی، ارز 4۲00 تومانی را عامل تورم می داند و می گوید که 
باید هرچه زودتر مانع ضررهای حاصل از حضور این ارز در اقتصاد شد و آن 

را از چرخه اقتصادی کشور حذف کرد.
علی س��عدوندی با بیان اینکه اجرای سیاست هایی چون قیمت گذاری 
دس��توری، سیاس��ت های تعزیراتی و اعمال محدودیت بر بازارها همانند 
ممنوعیت واردات خودرو در اقتصاد ایران همچون بمب هایی عمل می کنند 
که در کوتاه مدت یک سیاست تورمی و در بلندمدت یک سیاست ابرتورمی 
هستند، به ایسنا گفت: این قبیل سیاست ها، محیط اقتصادی و تجاری کشور 
را دچار تشویش و نگرانی می کند. قبح این سیاست ها در کشور ما ریخته 
ش��ده اس��ت و با وجود تبعات مخرب و منفی به راحتی انجام و هر بار نیز 
تکرار می شود، درحالی که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در اجرای 
سیاست ها به گونه ای عمل می کنند تا حقوق عامه مردم پایمال نشود. یکی از 
این سیاست ها که بانی آن دولت پیشین بود، تخصیص ارز 4۲00 تومانی یا 
ترجیحی است که استدالل ها در این زمینه این بود که از طریق ارز ترجیحی، 
ارز تک نرخی می شود و ارز 4۲00 تومانی را همه مردم دریافت می کنند، 
اما نتیجه این سیاست حاکی از آن است که قیمت ارز تا چند برابر افزایش 

پیدا کرد.
به اعتقاد سعدوندی، اگر در آن زمان، ارز را تک نرخی می کردند و دست 
به تثبیت نرخ ارز نمی زدند، احتماال اکنون قیمت ارز در بازار آزاد نصف قیمت 
کنونی می شد و می توانستند قیمت ارز را بین ۱0 تا ۱5 هزار تومان به ثبات 
برسانند. در بقیه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که نباید مداخله 
دس��توری و قیمتی در بازارها داشته باشند، اما در ایران، ونزوئال و آرژانتین 
اینگونه سیاست های تاریخ گذشته همچنان اجرا می شود. در حال حاضر 
نیز هرچه زودتر باید جلوی ضرر را گرفت و ارز 4۲00 تومانی را حذف کرد، 
اما حذف این ارز نیاز به شجاعت، دانش و تجربه دارد وگرنه با کوچک ترین 
تهدیدی افراد پا پس می کش��ند. همانطور که اکنون دولت توپ حذف ارز 

ترجیحی را در زمین مجلس انداخت و مجلس هم جا خالی داد.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه دسترس��ی کشور به منابع ارزی 
محدود است، افزود: اگر دسترسی کشور به منابع ارزی آزاد بود و تحریمی 
نیز وجود نداش��ت، سیاست چند نرخی ارز سیاست اشتباهی است و این 
سیاست، رانت در جیب رانت خواران می ریزد و کوچک ترین منفعتی برای 

مصرف کنندگان و مستضعفان نخواهد داشت. 
سعدوندی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش تورم نیز گفت: اینکه 
مخالفان حذف ارز ترجیحی، حذف این ارز را تورم زا می دانند، ناشی از آگاه 
نبودن و ناآشنایی آنهاست درحالی که منشأ تورم دلیل دیگری است و اگر 
خلق نقدینگی متوقف شود و کسری بودجه دولت و خانوار کاهش پیدا کند 
و یارانه نقدی به درستی پرداخت شود، هم دولت و هم مردم برنده این میدان 
می شوند و تورم نیز کاهش قابل توجهی پیدا می کند. این در حالی است که 
سال های سال به جای تشخیص علت تورم فقط سیاست های دستوری و 
محدودیت کننده اعمال شده که نه تنها تورم را کنترل نکرده بلکه موجب 

تشدید آن نیز شده است .
به گفته وی، در طول 50 سال گذشته نمی توان نمونه ای از سیاست های 
دستوری و محدودکننده پیدا کنید که منجر به کاهش تورم شده باشد. عامل 
اصلی تورم همین سیاست های تثبیتی و ارز 4۲00 تومانی است، زیرا از آنجا 
که نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد انتظارات تورمی را افزایش می دهد، زمانی 
که منابع صرف ارز 4۲00 تومانی می شود، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از حد 

افزایش می یابد و موجب تورم می شود.

موضعگیریتازهچینباعثافتبیتکوینشد
عقبگردارزهایدیجیتالی

ارزش ارزه��ای دیجیتالی مهم کاهش یافت. به گزارش سی ان بی س��ی، 
ممکن است سرانجام هویت ساتوشی ناکاموتو )خالق بیت کوین که همواره 
ناشناس باقی مانده است( مشخص شود. طبق شکایتی قضایی که در دادگاه 
فلوریدا جریان دارد، خانواده دیوید کالیمن از کریگ رایت به دلیل سرقت 
غیرقانونی دارایی های کالیمن ش��کایت کرده اند. این دارایی ها معادل یک 
میلیون واحد بیت کوین )به ارزش ۶4 میلیارد دالر( اس��ت. رایت 5۱ ساله 
ساکن لندن و استرالیایی تبار است و از سال ۲0۱۶ ادعا می کند همان خالق 
معروف بیت کوین است. از سوی دیگر، دولت چین که پیشتر هرگونه فعالیت 
مرتبط با رمزارزها را در این کش��ور غیرقانونی اعالم کرده و با این تصمیم 
خود باعث ریزش سنگین و طوالنی مدت بازار شده بود بار دیگر نشان داد 
که روی تصمیم خود برای مقابله با رمزارزها جدی است و کمیته مرکزی 
حزب کمونیست چین اعالم کرد یک مقام ارشد دولتی این کشور در استان 
ژیانگ ژی را به دلیل نادیده گرفتن دستورالعمل برخورد با استخراج ارزهای 
دیجیتالی اخراج کرده است. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۲800 میلیارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم نس��بت به 
روز قبل 0.۱5 درصد کمتر ش��ده است. بیت کوین هم اکنون در کانال ۶5 

هزار دالری قرار دارد.
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آیاامکانفروشسهامعدالتوجوددارد؟
هرچند از نظر قانونی فروش س��هام عدالت امکان پذیر اس��ت، اما 
از آنجایی که بازار س��رمایه در ش��رایط نوس��انی و ریزش��ی به سر 
می برد، سهام عدالت نیز مانند سایر سهم ها متقاضی چندانی ندارد 
و فروشندگان این سهام در صف های فروش ماندگار شده اند. با این 
حال به نظر می رس��د امکان فروش س��هام عدالت برای افرادی که 
روش غیرمس��تقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، 

با توجه به سهام استانی آنها، سهل تر باشد.
به گزارش ایسنا، سهام عدالت امسال برخالف اوایل سال گذشته 
و بعد از آزادسازی مشتری چندانی ندارد و حتی بسیاری از افرادی 
که سال گذشته س��فارش فروش سهام عدالت خود را ثبت کردند، 
هنوز موفق به فروش این س��هام نش��ده اند. البته سهامداران عدالت 
پس از آزادس��ازی این س��هام به دو گروه مس��تقیم ها )افرادی که 
مدیریت مس��تقیم را برای س��هام خود انتخاب کردند و تعداد آنها 
ح��دود ۱9 میلیون نفر اس��ت( و غیرمس��تقیم ها )افرادی که روش 
غیرمس��تقیم را برای مدیریت س��هام خود انتخاب کرده و سهامدار 
ش��رکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند و تعداد آنها 

حدود ۳0 میلیون نفر است( تقسیم می شوند.
طب��ق آخرین اخبار در ح��ال حاضر امکان فروش بلوکی س��هام 
عدالت مانند قبل وجود دارد، اما به ش��رطی که این س��هام خریدار 
داش��ته باش��د و زمانی فروش��نده پول خود را دریافت می کند که 
س��هامش خریدار داشته باش��د که حال و روز این روزهای بازار این 
ام��کان را فراهم نمی کند. از س��وی دیگر نیز همچن��ان امکان لغو 
فروش برای مش��موالن وجود دارد. بر این اساس، افرادی که روش 
غیرمس��تقیم را برای س��هام عدالت خود انتخاب کرده بودند، برای 
WWW.SEJAM. فروش سهام خود ابتدا باید با ورود به سامانه

IR ثبت نام کرده و کد بورس��ی دریافت کنند. سپس باید به سامانه 
معامالت کارگزاری مراجعه کرده و در قس��مت تغییر کارگزار ناظر، 
نماد اس��تانی خود را انتخاب و درخواست خود را ثبت کنند تا نماد 
تا 48 س��اعت بعد به پرتفوی فرد اضافه ش��ود. سرانجام فرد باید به 
پن��ل کارگزاری خود مراجعه کند، نماد خ��ود را انتخاب کرده و به 
فروش برس��اند. البته گذراندن این مراحل نیز تضمینی برای فروش 
س��هام عدالت نیست، چراکه نمادهای اس��تانی نیز مدت هاست در 

صف فروش قفل شده اند.

عدمرأیاعتمادمجلسبهمسعودفیاضی
دومینگزینهآموزشوپرورشهمردشد

مس��عود فیاضی، دومین گزینه پیش��نهادی وزارتخانه آموزش و 
پرورش در دولت س��یزدهم با ۱۱5 رأی موافق، ۱40 رأی مخالف و 
5 رأی ممتنع از مجموع ۲۶0 رأی مأخوذه، از رس��یدن به صندلی 
ای��ن وزارتخان��ه بازماند. فیاضی دومین وزیر پیش��نهادی آموزش و 
پرورش در دولت س��یزدهم اس��ت و پیش از او حس��ین باغ گلی به 
عنوان گزینه پیش��نهادی تصدی این وزارتخانه به مجلس ش��ورای 
اسالمی معرفی شد که او هم نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. 
بدین ترتی��ب، دومین گزینه پیش��نهادی وزارت آموزش و پرورش 
دولت سیزدهم هم رد شد و باید دید سیدابراهیم رئیسی چه کسی 

را به عنوان سومین گزینه به بهارستان معرفی خواهد کرد.

کمیسیوناقتصادیمجلسگزارشداد
وضعیتشاخصهایاقتصادی

دردولتروحانی
سخنگوی کمیسیون اقتصای مجلس، گزارش این کمیسیون درباره 
وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم را قرائت 
کرد. در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، غالمرضا مرحبا در توضیح 
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت شاخص های اقتصادی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: در ش��رایطی که مشخص نیست، 
دولت مس��تقر چگونه اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می دهد 
شاخص های اقتصادی کمک می کند تا عملکرد دولت ها قابل مقایسه 
باشد، لذا کمیس��یون اقتصادی گزارشی در این زمینه و در سه بخش 

تهیه کرده است.
بع��د از قرائت گزارش کمیس��یون اقتصادی، ه��ادی قوامی، معاون 
پارلمانی وزارت اقتصاد نیز گفت: این گزارش با هدف ارائه تصویری از 
وضعیت شاخص های کالن اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم 
دارای ن��کات حائز اهمیتی پیرامون رفاه خانوار، روند متغیرهای تولید 
س��رمایه گذاری، وضعیت بازار، بخش های مال��ی و خارجی و تحوالت 
بخش عمران و شهرس��ازی در سال گذشته است، اما در حوزه مربوط 
به ارزیابی بودجه دولت تنها به بررس��ی و تحلیل وضعیت درآمدهای 

مالیاتی پرداخته و سایر اجزای بودجه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
او با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق بخش عمومی بودجه کش��ور افزود: 
بای��د عالوه بر رصد تح��والت درآمدهای مالیاتی روند تحوالت س��ایر 
ش��اخص ها و متغیرهای بودجه ای دول��ت از جمله وضعیت واگذاری و 
تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد. این گزارش برای ارزیابی 
عملیات مالی خزانه داری باز تنها به موضوع تنخواه گردان خزانه پرداخته 

که باید تکمیل شود. 
به گفته قوامی، آمار نگران کننده یک دهه اخیر بیانگر رشد اقتصادی 
نزدیک به صفر بود، یعنی س��رمایه گذاری جدید نمی تواند اس��تهالک 
سرمایه های موجود را جبران کند و این حتما بر بیکاری و تورم اثرگذار 
است. همچنین نسبت کسری بودجه عملیاتی در هشت سال گذشته 
به تدریج افزایش یافته و در سال های اخیر شدت یافته و نسبت کسری 
بودجه عملیاتی اگر در بودجه 98 حدود ۳5 درصد بوده به طوری که 
در س��ال 99 به 50 درصد رس��یده و در بودجه امس��ال نیز از مرز 50 
درص��د می گذرد، بنابراین مجلس و دولت بای��د برای برون رفت از این 

مشکل تدوین برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه باید تالش کنیم نس��بت شاخص درآمد مالیاتی به 
تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم، ادامه داد: همچنین رش��د درآمد 
ص��ادرات نباید با اتکا به صادرات مواد خام باش��د باید ش��رایطی برای 
ایجاد ارزش افزوده به وجود آوریم تا بتوانیم وابس��تگی اقتصاد داخلی 
ب��ه صادرات مواد خ��ام و واردات محصوالت مصرفی را کاهش دهیم و 
به سمت استقالل اقتصادی حرکت کنیم. در حوزه بودجه های سنواتی 
برای جبران بخش��ی از کس��ری بودجه و مدیریت جریان وجوه نقدی 

مجاز هستیم منابعی در قالب تنخواه گردان بگذاریم.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: افق روش��نی برای پای��ان روزهای قرمز بازار س��رمایه دیده 
نمی ش��ود و به نظر می رسد سهامداران دس��ت کم در این روزها امید چندانی 
نسبت به بازگشت روزهای خوب به بورس ندارند؛ این را می توان از مطالبی که 
سهامداران در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در این روزها می نویسند و 
یا از صحبت های دورهمی آنها دریافت. دیروز هم شاخص کل بورس تهران در 
ادامه روند نزولی روزهای گذشته بیش از ۷ هزار واحد ریزش داشت و در پایان 

معامالت به کف کانال ۱.4 میلیون واحدی نزدیک تر شد.
در جریان معامالت روز سه شنبه )۲5 آبان ماه( در بورس تهران، شاخص کل 
ب��ورس با افت ۷ ه��زار و ۷۱۶ واحدی به رقم یک میلیون و 408 هزار واحد و 
شاخص کل با معیار هم وزن با افت 9۲9 واحدی به رقم ۳8۳ هزار و ۶45 واحد 
رسید. در معامالت این روز بیش از 4 میلیارد و 4۷9 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش 4۱ هزار و ۳۷۷ میلی��ارد ریال در بورس اوراق بهادار 
تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، کاهش 4 هزار و ۱5۶ واحدی و شاخص 
بازار دوم نیز کاهش ۲0 هزار و ۲59 واحدی را تجربه کردند. در آن سوی بازار 
س��رمایه نیز چراغ آیفکس قرمز ماند تا افت دسته جمعی شاخص ها در بیست 
و پنجمین روز آبان ماه تکمیل ش��ود. ش��اخص کل فرابورس در معامالت روز 

گذشته با ۳4 واحد کاهش در رقم ۲0 هزار و ۲5۲ واحد ایستاد. 
در جریان معامالت روز گذش��ته بورس تهران، ۱5۲ نماد بورس��ی مثبت و 
۲۳8 نماد منفی بودند که از میان آنها گروه صنعتی پاکش��و )پاکشو( با ۳۳۳ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۲00 واحد، پتروش��یمی فناوران 
)شفن( با ۱۶۱ واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 89 واحد، آسان پرداخت 
پرش��ین )آپ( ب��ا ۷۱ واحد، صنعت غذای��ی کورش )غکورش( ب��ا ۶8 واحد، 
تامین سرمایه نوین )تنوین( با ۶۷ واحد، گروه بهمن )خبهمن( با ۶۶ واحد و 
گروه دارویی برکت )برکت( با ۶۳ واحد، بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص 
بورس داش��تند. در سوی مقابل نیز صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
۲ هزار و ۷08 واحد، پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( با ۶84 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 5۲9 واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد( ب��ا 4۳۶ واحد، ملی صنای��ع مس ایران )فملی( ب��ا ۲98 واحد، گروه 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان )پترول( با ۲۶9 واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با ۲۶۱ واحد، پتروش��یمی خراس��ان )خراسان( با ۲44 واحد 
و بان��ک ملت )وبمل��ت( با ۲۲۱ واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه 
شدند. همچنین نماد بورس اوراق بهادار تهران )بورس(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(، بورس کاالی ایران )کاال(، سایر اشخاص بورس انرژی 
)انرژی(،  گروه دارویی برکت )برکت(، پارس فوالد س��بزوار )فس��بزوار( و بانک 

ملت )وبملت( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
گ��روه اداره بازارهای مالی با 50 هزار و 89۲ معامله به ارزش ۶ هزار و 55۱ 
میلیارد ریال، گروه شیمیایی با ۳۷ هزار و 559 معامله به ارزش ۳ هزار و 40۲ 
میلی��ارد ریال، گروه خودرو با ۳5 ه��زار و 8۲ معامله به ارزش ۲ هزار و ۲۳5 

میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با ۳4 هزار و 540 معامله به ارزش یک هزار 
و 85۷ میلیارد ریال و گروه بانک ها با ۱9 هزار و ۱۱ معامله به ارزش یک هزار 

و ۳۱0 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش ۳4.۷۷ واحدی 
ب��ه رقم ۲0 هزار و ۲5۲ واحد رس��ید و همچنین بیش از یک میلیارد و 9۲۶ 
میلی��ون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 90 ه��زار و ۳5۶ میلیارد 
ریال دادوستد شد. در جریان معامالت چهارمین روز هفته در فرابورس ایران، 
۱۳۷ نم��اد فرابورس��ی مثبت و ۱0۳ نماد منفی بودند ک��ه از میان آنها گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی با ۷.۷ واحد، شرکت مدیریت انرژی امید تابان 
ه��ور با ۷ واحد، بیمه کوثر با ۶ واحد، ش��رکت تولید نی��روی برق دماوند با 5 
واحد و ش��رکت س��نگ آهن گهر زمین با 5 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 
رشد شاخص فرابورس داشتند. در سمت مقابل شرکت پتروشیمی زاگرس با 
۱9.59 واحد، بیمه پاس��ارگاد با ۱۲ واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 9 
واحد، شرکت پتروشیمی مارون با ۶ واحد و شرکت اعتباری ملل با 5 واحد، با 

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
قیم��ت دالر در بازار آزاد تهران در ادامه روند نزولی این هفته به کف کانال 
۲8 ه��زار تومان رس��ید و به موازات آن، ش��اخص بورس ته��ران نیز به کفت 
کانال 4.۱ میلیوئنی نزدیک تر ش��د، اگر نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای امروز و 
در آخری��ن روز معامالت��ی هفته نیز ریزش کند، ب��رای چندمین بار در طول 
هفته های اخیر کانال ۱.4 میلیون واحد را از دست خواهد داد. یک کارشناس 

بازار س��رمایه در پاسخ به این سوال که چرا شاخص بورس همچنان می ریزد، 
ش��ائبه تاثیر فروش اوراق دولتی را رد می کند و می گوید: در چند روز گذشته 
وزی��ر اقتص��اد توضیحاتی را درخص��وص عدم فروش اوراق توس��ط دولت در 
مهرماه ارائه داد که بررس��ی های انجام ش��ده از سوی کارشناسان هم صحت 
ای��ن موضوع را تایی��د کرد؛ بنابراین ریزش بازار ناش��ی از فروش اوراق دولتی 
نیست. به اعتقاد مرتضی امیری، معامالت بورس از دو هفته گذشته وارد دوران 
تعادلی شد و همچنان این بازار در وضعیتی از تعادل نسبی به سر می برد که 
در آن ب��ا صف های خرید و فروش مواجه هس��تیم. او به ف��روش و رفتارهای 
هیجانی اکثر س��هامداران در روند نوسانی معامالت بورس اشاره می کند و به 
ایرنا می گوید: وجود چنین رفتار هیجانی در بازار شامل حال اکثر سهامداران 
نمی ش��ود، اما توصیه همیشگی فعاالن بازار به سهامداران، پرهیز از رفتارهای 
هیجانی و اعتماد هرچه بیش��تر به نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مانند 
س��بدگردان ها و صندوق های سرمایه گذاری است. امیری درباره اینکه آیا بازار 
در وضعیت فعلی به نقطه ای از ارزندگی برای س��رمایه گذاری رس��یده است یا 
نه، توضیح می  دهد: قطعا با توجه به پیش بینی رشد سودآوری شرکت ها ناشی 
از بهبود حاش��یه س��ود آنها، انتظارات تورمی و نیز روند رو به رشد قیمت های 
جهان��ی در برخی از کامودیتی ها )مواد پای��ه و معدنی( نظیر اوره، قیمت های 
فعلی سهام بسیاری از شرکت ها به نقطه ای از جذابیت برای سرمایه گذاری در 
این بازار رس��یده اند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از سوی دیگر سهام 
تعداد زیادی از ش��رکت های س��رمایه گذاری هم در قیمت های کمتر از ارزش 
ذاتی خود در حال معامله هس��تند که بهتر است سهامداران از میان آنها و از 
طریق تحلیل وضعیت شرکت ها، سهام مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب 
کنند. وی با اش��اره به حمایت ه��ای اخیر دولت در حوزه بازار س��رمایه ادامه 
می دهد: اصوال بهترین اقدامی که هر دولتی می تواند درخصوص همه بازارهای 
سرمایه گذاری انجام دهد، تقویت هرچه بیشتر بازوهای نظارتی خود به منظور 
کنترل و پیش��گیری از بروز تخلفات است. همچنین ش��فافیت و به روز بودن 
در انتش��ار آمارها و گزارش های دوره ای از تریبون های رسمی می تواند فضای 
سرمایه گذاری را تا حد زیادی از ابهاماتی که این روزها به آن دچار است، خارج 
سازد. امیدواریم بحث هایی که این روزها درخصوص خروج احتمالی برخی از 
صنایع نظیر خودروس��ازان از ش��مول قیمت گذاری دستوری انجام شده است 
رنگ واقعیت به خود بگیرد؛ چراکه این اتفاق به طور حتم می تواند زمینه ساز 

اتفاقاتی مثبت در بازار باشد.
امیری در ریش��ه یابی دالیل روند نزولی بورس می گوی��د: نرخ بهره یکی از 
مؤلفه های کلیدی در نوسانات بازار سرمایه به ویژه در دو سال اخیر بوده که به 
نظر می رس��د بازار حساسیت خاصی را روی این موضوع داشته باشد. از سوی 
دیگر اقدام بانک مرکزی درخصوص انتش��ار هفتگ��ی نرخ بهره بین بانکی که 
می توان از آن به عنوان قدمی مثبت در راستای شفافیت یاد کرد، توجه بازار را 

به روند رو به رشد اخیر نرخ بهره معطوف کرده است.

شاخصکلبورسباافت7هزارواحدیبهکفکانال1.4میلیونیرسید

وضعیت قرمز در بورس تهران

در ش��رایطی که صنایع و کارخانه های سیمان و فوالد در تابستان به 
دلیل کمبود انرژی شاهد قطع برق و حتی تعطیلی واحدها بودند حاال با 
شروع فصل سرما کارخانه های سیمان بار دیگر شاهد قطع گاز هستند.

با ش��روع موج سرما از هفته گذش��ته و حدود یک ماه و نیم پیش از 
شروع زمستان باز هم داستان تکراری قطع گاز برخی از صنایع همچون 
کارخانه های س��یمان را شاهد هستیم؛ اتفاقی که خسارت های سنگینی 
را به این واحدهای تولیدی وارد می کند. در این زمینه عباس حسینی، 
نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان با اشاره به اینکه 
از هفته گذش��ته داستان تکراری قطع گاز صنایع در روزهای سرد سال 
شروع شده، گفت: »از شنبه هفته گذشته، همزمان با کاهش دمای هوا 
قطع گاز واحدهای س��یمانی آغاز ش��د و همچنان ادامه دارد. هم اکنون 
واحد های س��یمانی که در مناطق ش��مالی و شمال ش��رقی کشور قرار 
دارن��د، با قطعی گاز مواجه هس��تند و تولید س��یمان در این مناطق با 
س��وخت مازوت انجام می ش��ود.« در همین حال، عل��ی کالهی، رئیس 
کمیس��یون صنایع اتاق ایران هم چند روز پیش هش��دار داد که »تنها 
۱0روز ذخیره مازوت در نیروگاه ها  وجود دارد و در زمستان هم کشور با 
مش��کل کمبود برق مواجه خواهد شد و برای نخستین بار پس از پایان 

جنگ شاهد  خاموشی در زمستان خواهیم بود.«
در ح��ال حاض��ر 50 درصد از تولی��د انرژی اولیه ای��ران به گاز طبیعی 
اختص��اص دارد، 5۶ درصد از انرژی مصرفی کش��ور از طریق گاز طبیعی 
تامین می شود و سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی در ایران ۶.4 برابر متوسط 
مصرف دنیاس��ت. طبق آمارهای وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، سهم 
نیروگاه ها از مصرف گاز ۳۱.۳درصد، خانگی، تجاری و عمومی ۲۷.9درصد، 
صنایع ۱5.۱درصد، پتروش��یمی ها ۱۲.۲درصد و پاالیش��گاه ها 8.8درصد، 

حمل  ونقل ۳.5درصد و کشاورزی ۱.۲برآورد می شود. 
محمدرضا جوالیی مدیر دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ایران درباره 
س��خت بودن وضعیت تامین گاز در  زمس��تان امس��ال گف��ت: »با ورود 
س��امانه جدید سرما از روز سه ش��نبه هفته جاری، اگر تغییری در روند 
 افزایش مصرف گاز اتفاق نیفت��اد، مصرف به ۶00میلیون مترمکعب در 
روز خواهد رس��ید که برای این  فصل از سال یک رکورد جدید به شمار 
می رود. وزارتخانه های نفت و نیرو در تالش هس��تند تا س��وخت دوم  را 
جایگزین گاز موردنیاز نیروگاه ها کنند، هم جلوی خاموش��ی ناش��ی از 
قط��ع ب��رق را بگیرند و هم خانه ها را  در فصل س��رما، گرم نگه دارند. با 
این حال روند رش��د مصرف گاز نگران کننده شده و به مرز ۶00میلیون 

 مترمکعب در روز رسیده است . «
همچنی��ن مجی��د چگنی، مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران گفت: 
»برنام��ه ای برای مح��دود کردن گاز صنایع نداریم، ام��ا اگر برودت هوا 

شدت یابد، صنایع سیمانی باید از سوخت مایع استفاده کنند.« چگنی، 
درباره وضع تأمین س��وخت مورد نیاز واحده��ای تولیدی و صنعتی در 
فصل س��رما نیز گفت: »ما همه تالش خود را برای تأمین گاز موردنیاز 
صنایع در فصل سرما به  کار می بریم، زیرا به اهمیت تولید واقف هستیم. 
همچنی��ن هموطن��ان با کاهش مصرف به دولت و ش��رکت ملی گاز در 
تأمین گاز پای��دار صنایع کمک کنند. هرچند برای مدیریت گاز صنایع 
در اوج س��رما نیز برنامه ریزی ش��ده، اما اگر برودت هوا ش��دت بگیرد و 

مصرف افزایش یابد، باید اولویت های در نظر گرفته شده، اعمال شود.«
طبق اعالم خانه ملت، مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
»تاکن��ون برنامه ای برای محدودک��ردن گاز صنایع نداش��تیم«، افزود: 
»تالش می شود محدودیتی ایجاد نشود، اما طبیعی است که برای نمونه 
صنایع س��یمان که می توانند از سوخت دوم استفاده کنند، در این زمان 
از سوخت مایع استفاده کنند و ما گاز آنها را مقداری محدود  کنیم. در 
قراردادهایی که با صنایع داریم، تأمین گاز در هش��ت ماه ابتدای س��ال 
تضمین شده، اما در چهار ماه دوم صنایعی که می توانند باید از سوخت 

دوم استفاده کنند.«
اما س��وال اصلی اینجاست که چرا کش��وری که دومین ذخیره گازی 
جه��ان را در اختی��ار دارد ب��ا چالش برای تامین گاز رو به روس��ت؟ به 
اعتقاد کارشناسان، نبود سرمایه گذاری کافی برای توسعه صنایع نفت و 

گاز، قدیمی بودن تاسیس��ات و البته مصرف بی رویه انرژی )به خصوص 
در روزهای سرد سال( در کشور، سه چالش جدی است که صنعت گاز 
ایران با آن مواجه بوده و باعث می شود زنگ خطر قطع گاز در روزهای 
س��رد از هم اکنون به صدا درآید. براس��اس آخرین ترازنامه انرژی ایران 
)۱۳9۷(، صنعت گاز ایران با چالش های جدی مواجه و نوس��ان نرخ ارز 
هم بر این چالش ها افزوده اس��ت. ازجمله چالش های این صنعت، پایین 
ب��ودن ضریب بازیاف��ت مخازن گاز، باالبودن عمر مخ��ازن نفت و گاز و 
افت تولید طبیعی آنها، محدودیت دسترس��ی به منابع مالی بین المللی، 
محدودیت دسترس��ی به فناوری های نوین و کمبود ش��دید منابع مالی 
برای توس��عه طرح هاس��ت. عالوه ب��ر اینها، غفلت ملی از بهینه  س��ازی 
مصرف انرژی در ایران به پیچیده تر شدن معمای تراز منفی به  ویژه در 
بخش گاز ایران دامن زده اس��ت. برآوردهای شورای  عالی انرژی کشور 
از ت��راز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق۱4۲0 نش��ان می دهد که تراز 
منفی گاز کش��ور حتی با فرض اعمال سیاست های بهینه سازی مصرف 
در دولت س��یزدهم ادامه می  یابد. س��ند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی 
تا افق ۱4۲0 نش��ان می دهد که در س��ال  جاری می��زان تولید و عرضه 
گاز ب��ه 8۱۲میلیون مترمکعب در روز برس��د؛ درحالی که میزان مصرف 
گاز، 84۳میلیون مترمکعب برآورد ش��ده؛ یعنی دست کم ۲۱.5میلیون 

مترمکعب کمبود گاز خواهیم داشت.

چرادومینذخیرهگازیجهانباچالشتامینگازروبهرواست؟
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رویدادبهمرسانینوآوریهاوچالشهای
فناوریصنعتلوازمخانگی

بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی لوازم خانگ��ی میزبان 
برگ��زاری اولین رویداد ملی نمایش��گاهی بهم رس��انی نوآوری ها و 
چالش های فناوری صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته خواهد بود.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی 
لوازم خانگی روز سه شنبه با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و معاون زنان ریاس��ت جمه��وری در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در این راستا به همت شبکه فن بازار ملی ایران دو رویداد در این 
نمایشگاه برگزار می ش��ود. رویداد ریورسپیچ )ارائه نیازهای فناوری 
صنعت لوازم خانگی( با هدف ارائه چالش های مرتبط با داخلی سازی 
قطعات و محصوالت صنعت لوازم خانگی، روز چهارش��نبه ۲۶ آبان 

ماه در سالن 4۳ نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.
همچنی��ن فس��تیوال نوآوری های صنعت ل��وازم خانگی و صنایع 
وابس��ته در محورهای هوشمندس��ازی )اینترنت اش��یاء(، طراحی 
صنعتی، خدم��ات، کاهش مصرف ان��رژی، نرم افزاره��ای مدیریت 
زنجیره تامین، م��واد اولیه، قطعات و تجهیزات گلوگاهی و اینترنت 
چرخش��ی روز پنجش��نبه ۲۷ آب��ان ماه در س��الن 4۳ نمایش��گاه 

بین المللی تهران برگزار می شود.
این نمایشگاه با هدف اس��تفاده بهینه از ظرفیت سازی ها، تقویت 
روحیه تولیدکنندگان، کمک به ارتقای درآمدهای ارزی، آش��نایی 
با تجارت بین الملل توس��عه صادرات غیرنفتی کشور، رشد و توسعه 
ب��ازار کاالهای داخلی و همچنین ترغیب بازار داخلی برای رقابت و 
ش��ناخت از قابلیت های بازار دنیا، از ۲5 آبان ماه به مدت چهار روز 

برگزار می شود.
برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی و حضور همزمان تامین کنندگان 
و تولیدکنندگان فرصتی برای ارائه خواسته های صنعت، از جمله در 
تامین اس��تانداردها و کاهش قیمت تمام شده، در شرایطی رقابتی 
و چالش��ی فراهم می کند. همچنین شرکت های قطعه ساز می توانند 
برای تامین نیاز ش��رکت های تولیدکنن��ده مذاکره توافق کنند تا از 

این طریق عالوه بر کمک به عمق ساخت داخل به افزایش تولید
هم کمک کنند.

به نق��ل از روابط عمومی پ��ارک فناوری پردی��س، ثبت نام این 
hamex. رویداد از طریق وب س��ایت رسمی نمایش��گاه به آدرس
ahamiran.com برای عالقه مندان امکان پذیر اس��ت. همچنین 
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره  تلفن های 

885۱۲۱۲۷-88۷444۶۳ تماس بگیرند.

نماگربازارسهام

تامین بازار داخلی و آرام سازی فضای تقاضا در کشور به معنای بستن تمام 
فرصت ها نیست و در کمیسیون صنایع، واردات خودرو را تضمین کننده ای 

برای پاسخ به تقاضاها ندانستیم.
عل��ی جدی عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س در گفت و گو با 
بورس نیوز، درخصوص وضعیت خودروهای دیزلی در کش��ور اظهار کرد: 
بازار خودرو در کش��ور ما آشفته شده و در عین حال خودرو که با زندگی 
مردم مرتبط است باید تصمیم گیری ها در این خصوص از یک قنای کافی 
برخوردار باشد و تصمیمی استراتژیک لحاظ شود زیرا در فضایی که عرضه 
و تقاضا باالنس نیست و بازار متشنج است، نباید تصمیم های غیرمنطقی 

و از روی هیجان گرفت.
نماینده مردم خراس��ان شمالی در خانه ملت با اشاره به اینکه در برخی 
مواقع مجبور به واردات برای تامین نیاز داخل هس��تیم، گفت: در پاره ای 
از اوق��ات باید ب��ا بحث تجویز واردات، برخ��ی از نیازهای داخلی را تامین 
کرد ولی از طرف دیگر، بس��یاری از کارشناس��ان خودروی��ی اذعان دارند 

که چنین اقدامی به روند تولید داخلی آس��یب می رس��اند، اما معتقدم که 
این گونه نیست زیرا فضای تقاضای کشور باید به سویی برود که بازار داخلی 
آرام ش��ود.جدی ادامه داد: برای مثال باید عنوان کنیم که به محض رش��د 
نرخ خ��ودرو، این قیمت ها تا دفتر رئیس جمهور ه��م رفت چراکه خودرو 
به زندگی مس��تقیم مردم ارتباط دارد بنابراین نباید در فضایی که بازار با 
تقاضای باالیی همراه اس��ت، عطش را در بازار نگه داش��ت و تنها به تولید 
داخل بسنده کرد، پس باید با کاهش التهاب تقاضا و پوشش عرضه ها ابتدا 

بازار را تامین کرد و سپس به سوی اخذ تصمیم های کالن گام برداشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تامین بازار داخلی 
و آرام س��ازی فضای تقاضا در کشور به معنای بستن تمام راه ها و فرصت ها 
نیست و در کمیسیون صنایع نیز واردات خودرو را تضمین کننده ای برای 
پاس��خ به تقاضاها ندانستیم بلکه، در این کمیسیون عنوان شد که پس از 
تولید داخل و کس��ری پاس��خ به تقاضای خرید را با راهکارهایی همچون 

واردات پوشش داد.

این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س بیان کرد: در فضایی که 
خودروسازان، مصرف کننده، دولت، مجلس و ... همه ناراضی هستند، اخذ 
بهترین و اس��تراتژی ترین تصمیم می تواند به بهبود وضعیت تولید خودرو 
کمک کند زیرا تصمیم پایدار می تواند خودروس��ازان را به س��وی اهداف 
بلندمدت خود هدایت کند، اما اگر تصمیم هیجانی و یک شبه اتخاذ شود، 

این دالالن هستند که در آب گل آلود ماهی می گیرند.
جدی درخصوص واردات خودروهای دس��ت دوم گفت: با وارداتی تحت 
عنوان خودروهای دس��ت دوم، موافق نیستم چراکه بحث خدمات پس از 
ف��روش، قطعات و ... از اهمیت بس��زایی برخوردار می ش��ود و پس از آن، 
صنع��ت خودروهای دیزلی باید به س��وی بحرانی به نام تامین قطعات گام 

بردارد تا تولید خودرو!
وی در پایان گفت: اگر پتانس��یل واردات خ��ودرو وجود دارد، باید برای 
ورود خودروهای صفر کیلومتر به کار برده ش��ود نه آنکه ارز کش��ور برای 

خودروهای دست دوم هزینه شود.

واردات خودروی دست دوم یا گل به خودی

صنعت خودروی کشور بر روی ریل اصلی تولید بازمی گردد؟
مدیرعامل اس��بق سایپا درخصوص کاهش س��هم تولید خودروسازان 
خصولتی و افزایش س��هم بخش خصوص��ی به عنوان یکی از برنامه های 
وزارت صمت و ملزومات مورد نیاز برای رشد و توسعه صنعت خودروی 

کشور به بیان توضیحاتی پرداخت.
س��عید مدن��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ب��ا توجه به برنامه 
وزیر صمت دولت س��یزدهم تا سال ۱404 مبنی بر کاهش سهم تولید 
دو خودروسازی بزرگ کشور تا میزان ۷0 درصد و در ازای آن، افزایش 
سهم خودروس��ازان خصوصی در بازار از ۱0 به ۳0 درصد، ضمن اشاره 
به برنامه تولید ۳ میلیون دس��تگاه خودرو این امر را امکان پذیر دانست 
و اظهار داشت: افزایش تولید در دو خودروساز بزرگ اتفاق خواهد افتاد 
و افزایش تعداد ش��رکت های خصوصی در حال حاضر و روند کاری آنها 

نشان می دهد، افزایش تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی درخصوص وضعیت زیرس��اختی افزایش تولید برای خودروسازان 
خصولت��ی و خصوصی گفت: یک طرف قضیه، مس��ائل برجام و برقراری 
ارتباطات بین المللی اس��ت که در صورت رفع این موانع، امکان رسیدن 
به ظرفیت تولید برنامه ریزی  ش��ده وج��ود دارد. حتی در صورت تداوم 
تحریم ها نیز افزایش تولید امکان پذیر اس��ت، اما محدود به یک میلیون 
و 500 تا ۲ میلیون دس��تگاه منحصرا خودروه��ای داخلی با مدل های 
کنونی و پلتفرم های داخلی، بدون توس��عه محصول یا کاهش س��رعت 

اجرای برنامه های توسعه ای خواهد بود.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا با توجه به اینکه میزان تقاضای بازار داخلی 
یک میلیون و 500 هزار دس��تگاه اس��ت، درخص��وص چگونگی برنامه 
تولید ۳ میلیون دس��تگاه خودرو تا سال ۱404 تصریح کرد: صادرات و 
جایگزینی با خودروهای فرس��وده دو راهکاری است که می بایست برای 

محل مصرف خودروه��ای مازاد در نظر گرفت و تعیین بودجه موردنیاز 
از زیرساخت های الزم برای تحقق از رده خارج سازی فرسوده ها است.

به گفته مدنی تحقق از رده خارج سازی فرسوده ها نیازمند تعیین بودجه 
از محل بودجه های عمومی است برخالف گذشته که هزینه اسقاط توسط 
واردکنندگان پرداخت می ش��د. هرچند هزینه های دولت به دنبال کاهش 
مصرف سوختی که در نتیجه اسقاط اتفاق می افتد، قابل بازگشت است، اما 
به هر حال اسقاط منوط بر ایجاد مکانیزم ها و ساختارهای آن است تا بخشی 

از افزایش تولید با خودروهای فرسوده جایگزین شود.
وی صادرات ۱00 تا ۷50 هزار دس��تگاه از خودروهای مازاد را نیز منوط 
بر وجود زیرساخت ها دانست و بیان کرد: اگر تحریم ها ادامه داشته باشند، 
مسلما صادرات با تیراژ باال به دلیل مشکالت نقل و انتقاالت پولی که وجود 
دارد و در نتیجه از دس��ت رفتن سهم صادراتی خودروسازان داخلی از بازار 
کش��ورهای همس��ایه و جایگزینی عمدتا خودروهای چینی با خودروهای 

ایرانی در این کشورها، بعید به نظر می رسد.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا ص��ادرات حتی در صورت لغ��و تحریم ها را 
نیز نیازمند تامین زیرس��اخت های لجس��تیکی و امکان��ات گمرکی در 
مبادی خروجی کش��ور دانس��ت و درخصوص وضعیت تولید و صادرات 
خودروس��ازی های خصوصی گفت: خودروس��ازان خصوصی با توجه به 
اینکه س��هامداران اکثریت آنها ش��رکت های چینی هستند، در صادرات 
با مش��کالت کمتری مواجه هستند اما حجم صادرات آنها نیز وابسته به 

شرایط روابط تجاری با خارج از کشور است.
مدن��ی با توجه به ممنوعی��ت واردات در حال حاض��ر نیاز داخلی به 
میزان کافی تامین می شود، افزود: اکنون خودروهای چینی وارداتی که 
نسبتا به روزتر نیز هس��تند، از سوی بخش خصوصی در داخل آسان تر 
به فروش می رسند و باید دید با توجه به فضای رقابتی موجود و شرایط 

تحریمی امکان صادرات برای آنها به آسانی فراهم است یا خیر.
وی در ادامه ورود خودروس��ازان خصوصی به عرصه تولید را ضروری 
دانس��ت و تاکید کرد: برای اینکه دو خودروساز بزرگ کشور نیز در ریل 
رش��د و توس��عه و افزایش تولید قرار بگیرند، مقدمات خصوصی س��ازی 
این دو ش��رکت نیز می بایست فراهم ش��ود که تعیین تکلیف سهام های 
تودرتوی آنها، خصوصی س��ازی و حل مشکل قیمت گذاری از جمله این 

مقدمات است.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با بیان اینکه افزایش تولید تا ۱404 نیازمند 
ارائه برنامه است در حالی که روند کنونی نشان می دهد برنامه ای به منظور 
تحقق این هدف تدارک دیده نش��ده است، خاطرنشان کرد: زیرساخت ها، 
ترکیب س��هام ها، نظ��ام قیمت گ��ذاری، مدیریت دولتی خودروس��ازی ها، 
جابه جایی زودهنگام مدیران و سیاس��ی بودن صنعت خودروی کش��ور از 
جمله موضوعاتی است که می بایست نسبت به آنها تعیین تکلیف شود و در 
غیر این صورت خودروس��ازان روی ریل اصلی تولید قرار نخواهند گرفت و 

رشد چندانی را در این صنعت شاهد نخواهیم بود.

آزادسازیقیمتخودروبهمعنایحمایتازخودروسازانومصرفکنندگاناست
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند:  نماینده مردم اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون 
در مجلس شورای اسالمی گفت: شــرکت ملی حفاری ایران سازمانی 
تخصصی، توانمند و خود اتکا است که نقش موثری در اعتالی صنعت 

نفت و اقتصاد مقاومتی دارد.
مجتبی یوسفی در نشست با حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره  شــرکت، افزود: کارکنان خدوم این شــرکت در بیش از 
چهار دهه گذشته تالش های بسیار ارزشمندی در جهت پاسخگویی به 

نیازهای صنعت نفت داشته اند.
وی اظهار کرد: شــرکت ملــی حفاری ایران در عرصــه اقتصادی و 
استحصال از منابع هیدرو کربوری نقش کلیدی دارد زیرا شرکتی مادر 
تخصصی است که کارکنان سختکوش آن به خوبی در شرایط محدودیت 
ها و تحریم های ظالمانه موفق به انجام وظایف حساس خود در پیشبرد 

اهداف و برنامه های صنعت نفت و مسئولیت های اجتماعی  شدند.
یوسفی شرایط کار در صنعت حفاری را خاص و پیچیده از نظر فنی و 
تخصصی و سخت و دشوار با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی مناطق 
عملیاتی عنوان کرد و گفت: نیروی انسانی شاغل در ملی حفاری روال 

تخصصی را به خوبی طی نموده زیرا مدیران آن کار را از مرحله کارآموزی 
آغاز و مراحل تخصصی را گام به گام گذرانده و هم اکنون در این صنعت 

راهبردی صاحب نظر هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید در 
راستای تامین نیاز ها و افزایش بهره وری این شرکت تالش الزم به عمل 
آید، افزود: ملی حفاری ظرفیت های بالقوه ای دارد که باید بالفعل شود تا 

زمینه توسعه بیش از پیش و رشد و تعالی آن فراهم گردد.
در این نشســت که معاونان مدیرعامل، مدیران و تعدادی از روسای 
عملیاتی و ســتادی شرکت حضور داشتند،  مدیرعامل و  رئیس هیئت 
مدیره شرکت گزارشی از وضعیت ناوگان حفاری، خدمات فنی، جایگاه 
شرکت از نظر منابع انسانی و تجهیزات و نقش آن در فرآیند  تولید ارائه 
و برنامه سازمان  در زمینه تغییر ساختار،  افزایش کارآیی ، فساد ستیزی 

و  عدالت محوری در پرداخت را تشریح کرد. 
دکتر گلپایگانی از حسن توجه نمایندگان  مجلس شورای اسالمی به 
صنعت نفت و به ویژه حفاری قدردانی کرد و افزود: حمایت کمیسیون 
انرژی و نمایندگان مجلس شــورای اســالمی از این شرکت در جهت 
تخصیص ردیف بودجه، سرمایه گذاری در زمینه نوسازی ناوگان حفاری 
خشکی و دریایی شرکت در جهت تحقق برنامه های توسعه ای صنعت 
نفت و طرح ها و پروژه های حفظ، نگهداشت و افزایش تولید بسیار مهم 
و  با اهمیت اســت. در این نشست معاونان مدیرعامل، مدیران، رؤسا و 
کارشناسان شرکت به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص ارتقای 

سطح خدمات و استفاده بهینه از ظرفیت های شرکت پرداختند.

اراک- فرناز امیدی: علی حسین رعیتی فرد روز دوشنبه درجریان 
ســفر به استان مرکزی و در نشست با تشکیالت کارگری و کارفرمایی 
اســتان مرکزی در اراک، افزود:گوش شنوا برای شنیدن دغدغه جامعه 
کارگر و کارفرما وجود دارد و تالش دولت سیزدهم بر آن است که برای 

کاهش مسایل ودغدغه های این قشر اقدامات الزم را صورت دهد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اســتان 
مرکزی ظرفیت هــای غنی در حوزه تولید و صنعــت دارد و نیروهای 
کارگری این استان از اقشار زحمتکش هستند که سهم بسزایی در روند 

توسعه صنعتی کشور ایفا کرده اند.
رعیتی فرد اظهار داشت: جامعه کارگری کشور ۱۴ هزار شهید تقدیم 
انقالب اسالمی کرده است و این قشر همواره در خط مقدم و خط تولید از 
ارزش های نظام و کشور دفاع کرده و مقابل دشمنان ایستادگی کرده اند.

وی ادامــه داد: در موقعیت حســاس اقتصادی ممکن اســت همه 

مشکالت جامعه کارگری حل نشود  اما تمامی توان به کار گرفته شده تا  
وضع موجود به سمت مطلوب حرکت کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تالش بر این 

است از ظرفیت فکری کارگر وکارفرما حداکثر بهره گیری صورت بگیرد  
تا اشتراک نظر در موضوعات مختلف حاصل آید.

رعیتی فرد افزود: بنا به تصمیم دولت ســیزدهم قرار است که هر ماه 
نشست  شورای عالی کار برگزار شود و برای بهتر شدن وضعیت معیشت 
کارگران کمیته مزد نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشــکیل 
شده اســت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم در 
این نشست گفت:  ۲۸۲ تشکل کارگری و کارفرمایی در این استان وجود 
دارد و استان مرکزی با عنوان پایتخت صنعت ایران، ظرفیت افزایش ۲ 

برابری این تشکل ها را دارد.
بهزاد سام دلیری افزود: توسعه تشکل های کارگری وکارفرمایی در حل 

مشکالت این قشر و کسب موفقیت های بیشتر نقش موثری دارد.
استان مرکزی با سه هزار واحد تولیدی و صنعتی دومین قطب صنایع 

مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: قرارداد سرمایه گذاری احداث و راه اندازی 
ایســتگاهها و خانه های دوچرخه در شهر رشت بین شهرداری رشت و 

شرکت سرمایه گذار بخش خصوصی به امضاء رسید.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - در جلســه ای که ظهر امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ به ریاست 
ســید امیر حسین علوی شهردار رشت و با حضور شرکت سرمایه گذار 
بخش خصوصی، معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد، قرارداد احداث 
و راه اندازی ایستگاهها و خانه های دوچرخه در شهر رشت، بین دو طرف 

به امضاء رسید.
شهردار رشت در این جلسه ضمن ابراز خرسندی در خصوص انعقاد 
این قرارداد ســرمایه گذاری، گسترش خدمات عمومی با کمک بخش 
خصوصی را از اهداف و رویکردهای مهم شــهرداری رشــت و شورای 
شهر ذکر کرد. سید امیر حسین علوی عنوان کرد: بدون شک برگزاری 

جلســات و رایزنی ها و گفت وگوها زمانــی نتیجه بخش خواهد بود که 
بتوانیم به واسطه آن یک محصول و خدمت را به شهروندان ارائه دهیم.

شــهردار رشت اذعان داشت: رویکرد ما در مجموعه شهرداری رشت 

این اســت که بتوانیم هر ماه حداقل یک رویــداد کوچک و بزرگ در 
حوزه های خدماتی، فرهنگی، سرمایه گذاری و اجتماعی را رونمایی کرده 

و بسترهای الزم آن را رقم بزنیم.
علوی با بیان اینکه هم اینک چند قرارداد سرمایه گذاری آماده انعقاد 
قرارداد است، افزود: از سرمایه گذار طرح راه اندازی ایستگاههای دوچرخه 
و دوچرخه های اشــتراکی انتظار داریم تا ســرعت اجرای این پروژه را 

افزایش دهند تا هر چه سریعتر شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.
گفتنی است؛ تامین سرانه های ورزشی، کاهش تراکم ترافیک، کاهش 
مشکالت ناشی از کمبود پارکینگ، صرفه جویی های اقتصادی، کاهش 
تصادفات، کاهش آلودگیهای زیست محیطی، افزایش سرعت سفرهای 
کوتاه درون شــهری و ارتقای سالمت روحی شهروندان از جمله مزیت 
های اجرای پروژه ایجاد ایستگاههای دوچرخه و دوچرخه های اشتراکی 

به شمار می رود.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شــهید رجایی، بهنام کریمــی مدیر امور مکانیک 
نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح خبر فوق گفت:  واحد شماره 6گازی 
این نیروگاه که به منظور رفع اشکال ازشفت لودکوپه اکسسری )شفت 
کمکی( از مدار تولید خارج شده بود، پس از انجام تعمیرات در کم ترین  

زمان ممکن، دوباره به مدار تولید برق پیوست.
 کریمی افزود: پس از بازدید های فنی  و تخصصی از   شفت کمکی  
مشخص شــد که اشکال از این تجهیز می باشــد که بالفاصله پس از 
بازکردن کاور ها و تجهیزات  روی شفت مشخص شد که  شفت از کار 

افتاده و  بعد از  برداشت کوپه اکسسری  اقدام به تعویض  شفت کمکی  
با یک شفت کمکی دیگر توسط متخصصان امور مکانیک  انجام شد.

 مدیر امور مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی بیان داشت: همچنین پس 
از تعویض شفت کمکی،  نازل های شماره شش ودوازده  که دچار مشکل 

شده بود نیز تعمیر و تعویض شدند.
 واحد شماره 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی که از مدار 
تولید خارج شده بود، در کوتاه ترین  بازه زمانی و پس از انجام تعمیرات 
و هماهنگی با مرکز کنترل دیسپاچینگ به شبکه سراسری تولید انرژی 

الکتریکی بازگشت.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی، مدرســه 
خّیری زنده یاد فریدون مردکار به همت خانواده مرحوم فریدون مردکار 
از فرهنگیان خوش نام اســتان گیالن و با همراهی ارزشمند مؤسسه 
خیریه نیک گامان جمشــید تهران و با مشــارکت اداره کل نوسازی 
مدارس استان، احداث و طی مراسمی که با حضور محمد حسین شاه 
کوئی فرماندار شهرســتان تالش، دکتر اشــکان تقی پور مدیر عامل و 
رییس هیئت مدیره موسســه خیریه نیک گامان جمشید تهران، حاج 

ســّید ابوالقاسم میرمسعودی و حاج بهمن یعقوبی رئیس و مدیرعامل 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان، مهندس سّید احمد قدسی خورسند 
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل و برخی دیگر از مسئولین استانی، 
شهرستانی و محلی، روحانیت معزز، خانواده های معظم شهدا و دانش 

آموزان عزیز و اولیای گرامی به بهره برداری رسید.
گفتنی اســت این مدرســه دارای 3 کالس درس، با مساحت ۸3۱ 
متر مربع و با زیر بنای ســاختمان93 مترمربــع و با هزینه ای بالغ بر 

9 میلیارد ریال در روســتای خواجه کری دهستان خطبه سرای تالش 
احداث شده است.

نماینده مجلس شورای اسالمی در جمع مدیران ارشد ملی حفاری:

ملی حفاری ایران شرکتی توانمند، بومی، خوداتکا و همسو  با اقتصاد مقاومتی است

معاون روابط کار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی:

کارنامه جامعه کار و تولید ایران در شرایط کرونا در جهان موفق است

قرارداد سرمایه گذاری احداث و راه اندازی ایستگاهها و خانه های دوچرخه در شهر رشت امضا شد

بهنام کریمی مدیر امور مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی: 

  واحد شماره 6گازی این نیروگاه دوباره به مدار تولید برق پیوست

 مدرسه خّیری زنده یاد فریدون مردکار 
در شهرستان تالش افتتاح شد

رئیس روابط عمومی گاز خوزستان خبرداد:
 نقش دستگاه های فرهنگی در فرهنگ سازی استفاده 

از گاز طبیعی بی بدیل است
اهواز - شبنم قجاوند: در جلسه ای با حضور مدیر روابط عمومی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان و رئیس روابط عمومی گاز خوزســتان بر استفاده از 
ظرفیت های آموزشی و فرهنگی برای نهادینه کردن فرهنگ سازی استفاده از 

گاز طبیعی تاکید شد.
فهد خباز رئیس روابط عمومی گاز استان گفت: با توجه به در پیش بودن فصل 
زمستان و اهمیت اطالع رسانی و فرهنگ سازی استفاده از گاز طبیعی با رویکرد 
کاهش حوادث و آموزش مصرف بهینه گاز طبیعی در صدد هستیم از ظرفیت 
دستگاه فرهنگی برای این منظور استفاده کنیم.وی با اشاره به تنوع ظرفیت های 
موجود در امور فرهنگی و تولید محتوا، این مهم را به عنوان یک فرصت برشمرد و افزود: متاسفانه در سال های گذشته حوادث ناگواری در 
بخش گاز اتفاق افتاده است که خسارت های مالی و جانی قابل تاملی را به همراه داشته است و امیدواریم با تعامل سازنده ای که با دستگاه 
های فرهنگی ایجاد کرده ایم، شاهد کاهش حوادث در بخش گاز باشیم.رئیس روابط عمومی گاز خوزستان تصریح کرد: استفاده حداکثری 
از تکنولوژی های ارتباطی، و ظرفیت های فضای مجازی در دستور کار سال جاری قرار گرفته است.خباز با بیان اینکه آموزش و پرورش 
یکی از دستگاه هایی است که بیشترین و موثرترین مخاطبین را دارد، اظهار کرد: مجموعه گاز خوزستان و آموزش و پرورش استان در 
جهت انتقال مفاهیم مربوط به مصرف ایمن گاز و صرفه جویی این انرژی خدادادی اقدامات موثری را برنامه ریزی می کنند.رئیس روابط 
عمومی گاز خوزستان همچنین به سند راهبردی مسئولیت اجتماعی  اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم در راستای بهره مندی آموزش و 
پرورش استان از ظرفیت های مسئولیت اجتماعی گاز خوزستان فعالیت های موثری برنامه ریزی و اقدام شود.در این جلسه بابک نوری زاده 
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن اعالم آمادگی در جهت فعالیت های فرهنگی در زمینه آموزش و رعایت نکات 
ایمنی به دانش آموزان، گفت: مجموعه آموزش و پرورش در مدت شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری کالس های حضوری، تالش 

های زیادی را از طریق خدمات الکترونیک برای دانش آموزان بکار گرفته است.

برگزاری دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع در منطقه 9 عملیات انتقال گاز
ساری – دهقان : دوره آموزشي ایمني کار در ارتفاع به میزبانی منطقه 9 در 
مرکز آموزش نفت محمودآباد برگزار شــد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، کارگاه آموزشي ایمني کار در ارتفاع با 
حضور روسا و کارشناسان ایمني و آتش نشاني ستاد و مناطق دهگانه به میزبانی 
منطقه 9 در مرکز آموزش نفت شهرستان محمودآباد برگزار شد. شرکت کنندگان 
در این دوره با اصول ایمني کار در ارتفاع، تجهیزات ایمني و استاندارد هاي مربوطه 
آشنا شدند و در ادامه با انجام فعالیت های عملي و کارگاهي، یافته هاي خود را 
تعمیق بخشیدند. الزم به ذکر است، منطقه 9 عملیات انتقال گاز متولي برگزاري 

دوره هاي آموزشي در زمینه HSE است و این دوره آموزشی نیز با اعالم نیاز واحد HSE شرکت انتقال گاز ایران برگزار شد.

درجلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد؛
نقش مهم همایش پویش ملی اشتغال در توسعه تعامل صنعت و دانشگاه

اصفهان- قاسم اسد: سی و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلسه حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به برگزاری همایش پویش ملی اشتغال در هفته آینده 

بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه تاکید کرد. 
وی گفت: این همایش در توسعه و بهبود تعامالت صنعت و دانشگاه نقش بسزایی خواهد داشت. همچنین در این جلسه سیدرسول 
رنجبران، خزانه دار پارلمان بخش خصوصی اصفهان به تشریح موارد همگرایی و هم افزائی بخش خصوصی با سیاست های باالدستی کشور 
به عنوان یکی از مولفه های اصلی پیشــرفت اقتصادی جامعه و توسعه صنعتی پرداخت. در ادامه اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان بر لزوم بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در توسعه اشتغال و تاثیر مستقیم آن در بهبود 
وضع معیشتی شهروندان اصفهانی تاکید کردند.همچنین اعضای هیئت نمایندگان اتاق اظهار امیدواری کردند که هر چه زودتر مشکلی که 
برای یکی از اعضاء محترم هیئت نمایندگان این اتاق به وجود آمده با شفاف سازی در امور مربوط به کسب و کار این فعال اقتصادی برطرف 

شود و همچنان بتواند به نقش سازنده خویش در رشد و توسعه استان ادامه دهد.

نشست مدیرمخابرات تلمتری شرکت ملی گاز ومدیرمنطقه 9 عملیات 
انتقال گاز با  مدیرعامل  شرکت گازاستان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:   با هدف تبادل نظر در خصوص  هماهنگی و اطالع رسانی به منظور  آمادگی برای ورود به فصل سرما 
و توزیع متوازن و پایداری مستمرجریان گاز  و ارتباطات شبکه ICT  ، مهندس نیک روش مدیرمخابرات تلمتری شرکت ملی گاز بهمراه  
مفخمی مدیر منطقه 9  عملیات انتقال گاز  و  همراهان خود با حضور در شرکت گازاستان گلستان  با علی طالبی  مدیر عامل و اعضای 
هیئت مدیره شرکت گاز استان دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار پس از تبادل نظر و ارائه پیشنهادات  مورد نظر طرفین ، مقرر شد  جهت 
آشنایی و توانمندسازی هر چه بیشتر پرسنل شرکت گازاستان ، دوره  های بازآموزی و آموزشی  متناسب در ایستگاههای شیر بین راهی 
برنامه ریزی واجرا گردد .در این جلسه همچنین  پیرامون تعامل و بهره گیری از ارتباط بی سیم دکلهای  خطوط لوله گاز و افزایش پهنای 
باند،طراحی و استاندارد سازی خودروهای بحران مخابراتی به همراه مشخص کردن تجهیزات الزم و ضروری آنها، تعیین وتکلیف روستاهایی 
که در حریم خطوط لوله گاز قرار دارند، اســتفاده از بی ســیم های دیجیتال ، اهتمام ویژه به خطوط لوله گار بعنوان شریانهای حیاتی ، 
افزایش سطح تعامالت  طرفین جهت بهبود شرایط و تامین و توزیع  مستمر و پایدار جریان گاز استان و موارد مرتبط دیگر تبادل نظر شد.

دعوت یکی از کارکنان گاز گلستان به عنوان مربی سازنده تیم ملی کشتی 
فرنگی نونهاالن کشور

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:   میالد نوری کارمند شرکت گاز استان گلستان و ورزشکار پرافتخار کشتی استان و صاحب عناوین 
بین المللی ،کشوری و استانی در رشته کشتی فرنگی ،با توجه به حضور ۲ کشتی گیر آزادشهری در اردوی تیم ملی طی حکمی از سوی 
علیرضا دبیر رئیس فدراســیون کشتی جمهوری اســالمی ایران  بعنوان مربی این دو کشتی گیر در اردوی تیم ملی حضور یافت.اردوی 
بسترسازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهاالن که از ۴ آبان به مدت یک هفته درکمپ تیم های ملی با حضور نزدیک به 9۰ کشتی گیر و مربی 
سازنده آن ها از جمله این مربی ارزشمند درخانه کشتی  محل تمرینات تیم های ملی  برگزار شد این همکار گرامی بعنوان یکی از مربیان 
سازنده دعوت شده در اردوی تمرینی ،تیم ملی کشتی فرنگی نونهاالن را  جهت آماده سازی مسابقات آتی  همراهی نمود. درهمین رابطه 
مدیرعامل وهماهنگی امور ورزشی گازگلستان با تقدیرازکسب افتخار ارزشمند ورزشی و همچنین  دعوت این همکار بزرگوار به اردوی  تیم 

ملی کشتی ، آرزوی توفیق و سربلندی ایشان را در کسوت مربیگری مسالت می نماید.

معاون راهداری ایالم اعالم کرد
95 دستگاه پل بزرگ و کوچک در جاده های ایالم تعمیر و مرمت شدند

ایالم- منصوری: معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 95 دستگاه پل 
بزرگ و کوچک در جاده های استان ایالم تعمیر و بازسازی شدند. محمدرضا رضایی با اعالم این خبر گفت: پل ها از مهمترین زیرساخت 
های راهها محسوب می شوند که نیاز است هر ساله مورد بازبینی فنی قرار گرفته و نگهداری و مرمت پل ها نیز در برنامه کاری سالیانه 
راهداری قرار گیرند. وی با اشاره به اهمیت نگهداری شبکه راهها و ساماندهی پل ها و ابنیه فنی در جهت افزایش عمر مفید راه و ابنیه اظهار 
داشت:از ابتدای سال تاکنون تعداد 95 دستگاه پل بزرگ و کوچک با انجام عملیات رادیه و برید،بازسازی سازه ای کوله ها، رفع آبشکستگی 
دستک ها و دیواره های برگشتی، تعمیرات دال و ایمن سازی عرشه پل ها با احداث نرده و تعمیر جان پناه پل ها بازسازی شدند. رضایی 
خاطر نشان کرد: تعداد ۲۲ دستگاه پل و آبرو نیز احداث شده و به بهره برداری رسیده اند که پل های پل چم نمشت شهرستان دره شهر، 
حسن گاوداری سیروان، پل فلزی خرپایی دوم بانرحمان از جمله این پل ها می باشند و پل بزرگ جزمان هلیالن نیز با پیشرفت فیزیکی 
9۰ درصد تا پایان سال تکمیل میشود. وی عنوان کرد: عالوه بر این عملیات فصلی تنقیه و الیروبی و دریواسیون تعداد ۱۲۰ دستگاه پل 

بزرگ و کوچک انجام شده و یا با پیشرفت فیزیکی مناسبی در دست اقدام می باشند.

رئیس بهره برداری گاز مرکز استان گلستان از بهره مندی بیش از 178 
هزار خانوار شهرستان گرگان از نعمت گاز تاکنون خبر داد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:   ابوالفضل نرسی ضمن تشکراز تالشهای انجام شده در زمینه گازرسانی درشهر و روستاهای تابعه 
شهرستان گرگان  ازبهره مند شدن تعداد ۱7۸هزارو59۰  خانوارمرکزاستان تاکنون خبرداد.وی افزود:در همین راستا در 7 ماهه سال جاری 
نیز بیش از ۲3۲5 خانوارشهرستان گرگان ازنعمت گازطبیعی برخوردارشده اند.نرسی گفت:با تالشهای انجام شده ،درحال حاضردر مرکز 
استان بیش از ۱۴۰3 کیلومترشبکه اجرا، بالغ بر۱66هزار مشترک جذب وافزون بر 63 هزار انشعاب گاز نیز نصب گردید.  رئیس بهره برداری 
گازمرکزاستان گلستان ادامه داد:در7 ماهه سال ۱۴۰۰نیز دراین شهرستان  بیش از ۲۱  کیلومترشبکه اجرا  و ۲6۱۲ مشترک نیزجذب شده 
است.  ابوالفضل نرسی درزمینه گازرسانی به روستاهای شهرستان اذعان داشت:از مجموع 95 روستای موجود تاکنون تعداد 9۱ روستااز 

نعمت گاز برخوردار شده اندو3 روستانیزدردست اجرا می باشد، ضمن اینکه ۲36 پروژه صنعتی عمده شهرستان نیزگازرسانی شده است.

قم – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری و 
ورزشی شهرداری قم گفت: یکی از دغدغه های چندساله مدیران فرهنگی 
استان، مسجد محوری، محله محوری و حرکت از دل محله ها بود که با 

طرح محراب شهر این دغدغه برطرف شد.
به گزارش شهرنیوز، ابوالقاسم مقیمی در گردهمایی »محراب شهر« 
که در آستانه رحلت شهادت گونه حضرت معصومه)س( در سالن رضوان 
شــهرداری قم برگزار شد، به تبیین طرح محراب شهر پرداخت و اظهار 
کرد: یکی از دغدغه های چندساله مدیران فرهنگی استان مسجد محوری 
و محلــه محوری و حرکت از دل محله ها بود که با طرح محراب شــهر 
این دغدغه برطرف شــد. وی ادامه داد: این طرح با هدف حل معضالت 
اجتماعی و آســیب ها و مشــکالت محله های قم تدوین شده و در حال 
حاضر بالغ بر ۱۰۰ مسجد محوری داریم که معضالت شهری و آسیب های 
اجتماعی در آن پیگیری می شوند و درواقع مدیران محالت بازوی مدیران 

شهر و استان برای حل مشکالت مردم هستند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری و ورزشی شهرداری قم با اشاره به 

اینکه راه اندازی سامانه حمل ونقل مساجد از دیگر طرح های مسجد محور 
است، گفت: این طرح پایه ای از ارائه خدمات مساجد به مردم است، در 
این طرح خودروها را ســپاه و هزینه راننده را ســازمان فرهنگی تأمین 
می کند و ان شاءاهلل به سمتی برویم که بتوانیم کل شهر را پوشش دهیم 
که نمونه موفق این طرح در پردیسان به اجرا رسیده و می تواند پایه خوبی 

برای تمام فعالیت های مساجد باشد.
وی با بیان اینکه سازمان ۱7 عنوان تور قم گردی را در دست برگزاری 
دارد، گفت: سامانه حمل ونقل مساجد می تواند زمینه خوبی برای حضور 
مسجدی ها در این تورها و آشنایی آنان با اماکن تاریخی و تحوالت شهر 
باشد. مقیمی از »کوچه های سبز محله« به عنوان دیگر طرح محله محور 
شــهرداری یاد کرد و گفت: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
کار احداث نهال را در محله هایی که شرایط آن را داشته انجام می دهد 
و نگهداری آن بر عهده ساکنین محل است که اجرای این طرح می تواند 

کمک زیادی به ایجاد طراوت و شادابی در محله ها کند.
وی از اجرای جشن های نشاط شهروندی در محالت، طرح کوچه های 
شهید و آبروی محله و راه اندازی ایستگاه های نشاط شهروندی در مساجد 
به عنوان دیگر طرح های مسجد و محله محور خبر داد و ابراز کرد: هفتم 
آذر سالروز شهادت شهید محسن فخری زاده است و تالش می کنیم با 
همکاری مدیران محله یادواره ای باشکوه را برگزار کنیم و ان شاهلل این 

شهیدان دعاگوی ما باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری و ورزشی شهرداری قم عنوان کرد:

1۰۰ مسجد فعال در طرح مسجد محوری

شماره 1903
چهارشنبه
26 آبان 1400
چهارشنبه
26 آبان 1400

شماره 1902



تولیدمحتوایموفقبارعایت7اصلفیلمهایترسناک

بهقلم:داناهرا / نویسنده حوزه بازاریابی - مترجم: امیر آل علی

یکی از ژانرهای بسیار پرطرفدار سینمایی، فیلم های ترسناک است. دلیل این امر نیز به این خاطر است که در این 
نوع از فیلم ها، حس ترس و کنجکاوی به طور همزمان تشدید می شود. در زمینه نکات آموزشی فیلم ها برای بازاریابی، 
موارد متعددی بیان شده است. با این حال به صورت تخصصی در رابطه با یک ژانر سینمایی، صحبتی نشده است. در 
این مقاله قصد داریم تا هفت اصل فیلم های ترسناک که می تواند تولید محتوای شما را بهبود بخشد، بررسی نماییم.

1-فضاسازیداشتهباشید
در یک فیلم ترسناک لوکیشن، دیالوگ ها و به صورت کلی همه چیز در خدمت هدف اصلی )ایجاد حس ترس( 
است. این امر باعث می شود تا آمادگی ذهنی الزم برای هدف اصلی، شکل گیرد. درواقع اگر شما بدون مقدمه وارد 
یک صحنه ترس��ناک ش��وید، بدون شک واکنش به مراتب کمتری را خواهید داشت. این موضوع نکته ای است که 
کمتر در بازاریابی مورد توجه قرار می گیرد. درواقع شما هم باید به همین شکل مخاطب را آماده نمایید تا به هدف 
موردنظر خود دست پیدا کنید. در این زمینه روش کار به نوع محتوا وابسته است. برای مثال اگر در زمینه نوشتن 
متن )بالگینگ( فعالیت دارید، تنها ابزار شما لحن خواهد بود. با این حال در محتواهای ویدئویی، فضا برای اقدامات 
متنوع تری وجود دارد. درواقع شما قبل از هر اقدامی باید نسبت به نحوه واکنش و احساسات مخاطبان خود تصمیم 
بگیرید، در غیر این صورت نمی توانید از بازارها و امکانات خود در جهت هدف، استفاده نمایید. نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که منظور این نیست که مخاطب خود را وحشت زده کنید. نوع احساس کامال به نیاز و 
سلیقه خودتان بستگی دارد. برای مثال در زمینه فروش لوازم ایمنی، حس ترس بسیار کاربردی خواهد بود. با این 

حال این موضوع ممکن است در هر صنعتی کاربرد الزم را نداشته باشد. 
2-ازاحساساتکمکبگیرید

تصور کنید که در حال تماشای فیلمی ترسناک هستید که در آن شخصیت اصلی هیچ وحشتی را از خود بروز 
نمی دهد. تحت این شرایط طبیعی است که این حس به شما نیز منتقل نخواهد شد. در این رابطه فراموش نکنید 
که فیلم ترسناک تنها تصاویر شما را وحشت زده نمی کند و تالش می شود تا از حس های دیگر نیز استفاده شود. 
نمونه بارز آن را می توان در صداها مشاهده کرد. در این رابطه شما نیز باید در تولید محتوای خود به دنبال استفاده 

حداکثری از حواس پنجگانه باشید. با این اقدام می توانید تاثیرگذاری اقدام خود را افزایش دهید. 
3-مخاطبرادرگیرنمایید

در یک فیلم ترسناک مخاطب به خوبی می داند که شاهد یک داستان است و از کادر تلویزیون، هیچ گونه خطری 
برای وی وجود نخواهد داش��ت. با این حال هیچ فردی نمی تواند در برابر یک فیلم ترس��ناک خوب، مقاومت نماید و 
حس ترس نداشته باشد. دلیل این امر به این خاطر است که سناریو به نحوی نوشته می شود که مخاطب خود را در 
بطن داستان حس می کند و خود را به جای شخصیت ها می گذارد. در زمینه تولید محتوا نیز شما باید در تالش برای 
این موضوع باشید که مخاطب خود را مخاطب مفهوم شما حس نماید. برای مثال یکی از تبلیغات تاثیرگذار در زمینه 
کفش، نمایش پرستاری بوده است که در طول روز به خاطر استفاده از یک کفش غیراستاندارد، با فشار زیادی مواجه 
شده و همین امر باعث می شود تا نتواند کودکان خود را به پارک ببرد. با این حال پس از خرید یک کفش مناسب، 
همه چیز دگرگون می شود. درواقع تصویرسازی شما باید پر از جزییات باشد و درک آن تا حد امکان ساده شود. بدون 
شک یک داستان بیش از حد عجیب که افراد تجربه آن را نمی توانند تصور کنند تاثیرگذاری کمی را هم خواهد داشت. 
درواقع الزم است تا شما خودتان را در مقام خواننده قرار دهید. با این اقدام متوجه بسیاری از اقدامات الزم خواهید شد. 

4-نقطهاوجداشتهباشید
یکی از آمارهای جالب در رابطه با تبلیغات این است که منطقی بودن، شانس فروش پایینی را برای شما به همراه 
خواهد داشت. با این حال اگر بتوانید احساسات مخاطب را برانگیزید، شاهد انقالبی در زمینه فروش خود خواهید 
بود. در این رابطه توصیه می شود که کار خود را آرام شروع نمایید تا آمادگی الزم شکل گیرد. با این حال شما باید 
نقطه اوجی داشته باشید تا از انتقال تاثیر مورد نظر خود اطمینان پیدا کنید. تعیین این نقطه، معموال کمی قبل از 
پایان کار است. با این حال در این زمینه ممکن است حتی نقطه اوج، اواسط کار هم باشد. این امر کامال به موضوع، 
س��بک کاری و سناریو وابسته خواهد بود. یک نکته بس��یار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
یک فیلم ترسناک خوب صرفا بر روی احساسات تکیه نمی کند و ذهن را نیز به خوبی درگیر می نماید. این موضوع 
نکته ای است که شما باید در اقدامات بازاریابی خود نیز مورد توجه قرار دهید. درواقع در کنار درگیر کردن ذهن، 

احساسات را نیز نشانه بگیرید. 
5-تنهابهیکموردمحدودنباشید

در یک فیلم ترسناک شما المان های متنوعی را برای ترسیدن مشاهده خواهید کرد. درواقع این امر یک واقعیت 
است که درجه ترس افراد یکسان نیست. برای مثال ممکن است عنکبوت برای برخی از افراد بسیار ترسناک باشد و 
برخی دیگر نسبت به آن کامال بی تفاوت باشند. با این حال این نکته را نیز فراموش نکنید که شما در بهترین حالت 
هم نمی توانید نظر همگان را به سمت خود جلب نمایید. به همین خاطر استراتژی کم ریسک این است که یک هدف 
اصلی که محبوبیت جهانی را دارد انتخاب نمایید و در آن به شکلی حرفه ای اقدام نمایید. درواقع شما می توانید برای 
جذب حداکثری، المان های دیگری را نیز اضافه نمایید. با این حال این امر نباید وحدت کار را نابود نماید. در این 
زمینه شما باید به خوبی نسبت به این موضوع به آگاهی برسید که مخاطب شما چه سلیقه ای دارد؟ برای مثال یکی 
از ترس های همیشگی افراد، ترس از اجنه است. به همین خاطر نیز در بسیاری از فیلم های ترسناک، شاهد تمرکز بر 
روی این موضوع هستیم. شما نیز باید به این درک برسید که چه چیزهایی در مرکز توجه مخاطبان شما قرار دارد. 
در این زمینه آگاهی بسیار مهم است. درواقع ایده سگی که به یک زامبی تبدیل شده است، ابدا ترسناک نخواهد 
بود. درواقع درصد بسیار کمی از افراد از سگ می ترسند و این موضوع ابدا کارایی الزم را ندارد. به همین خاطر، یک 

انتخاب اشتباه می تواند تمامی تالش ها و توصیه ها را بی نتیجه نماید. 
6-ازاستراتژیتعلیقاستفادهنمایید

تعلیق به این معناست که مخاطب بداند یک اتفاقی قرار است رخ دهد با این حال زمان آن قابل حدس نخواهد 
بود. این موضوع کنجکاوی برای دنبال کردن داستان را به همراه دارد. شما نیز باید از این تکنیک در تولید محتوای 
خود استفاده نمایید. در صورت عدم توجه به این موضوع، مخاطب ممکن است مدت ها قبل از نقطه اوج، همه چیز 
را رها کند. در این زمینه بیش از حد معطل گذاشتن نیز اثر منفی دارد. در این زمینه شما می توانید به محض پاسخ 

دادن به یک سوال، موردی جدید را مطرح نمایید تا ذهن همچنان درگیر و کنجکاو باقی بماند. 
7-مخاطبرابهاشتباهبیندازید

اگر می خواهید یک موضوع به بهترین ش��کل در ذهن مخاطب برای مدت ها باقی بماند، اس��تفاده از تضاد بسیار 
کاربردی خواهد بود. درواقع این امر که مخاطب در انتظار یک رخداد باشد ولی با عکس آن مواجه شود، لحظه ای 
شوکه کننده است. برای مثال همه ما در فیلم های ترسناک با این صحنه مواجه شده ایم که انتظار وقوع یک فاجعه 
را داریم و یا قاتل را پیدا کرده ایم. با این حال داستان برخالف انتظار جلو می رود. در این زمینه شما نیز می توانید از 

این موضوع در تولید محتوای خود استفاده نمایید. 
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کس��ب و کارهای کوچک اغلب اوقات در ارزیابی شان از 
بخ��ش روابط عمومی اهمیت کمتر از انتظاری برای آن در 
نظ��ر می گیرند. به عبارت بهتر، صاحبان کس��ب و کارهای 
کوچک ه��دف اصل��ی از س��رمایه گذاری در بخش روابط 
عمومی را به سختی تشخیص می دهند. همین امر موجب 

بی میلی آنها برای سرمایه گذاری در این بخش می شود. 
امروزه ب��ا توجه به افزایش حجم رقاب��ت میان برندهای 
مختلف داش��تن یک تیم روابط عمومی عالی نیازی حیاتی 
است، در غیر این صورت تعامل میان برند شما و مشتریان 
به خط��ر خواهد افتاد. به همین خاط��ر موضوع اصلی این 
مقاله در رابطه با همین نکته تعیین ش��ده است. ما در این 
مقاله به جای اینک��ه نکاتی در اهمیت روابط عمومی بیان 
کنیم، به س��راغ بعضی از بحران های اساس��ی در این حوزه 
رفته ای��م. هدف م��ا از این کار نمایش اهمی��ت تیم روابط 
عمومی و بحران های رایج در صورت بی توجهی به تشکیل 

یک تیم حرفه ای در این بخش است.
1.بیتوجهیبهخواستههایمشتریان

در عصر ش��بکه های اجتماعی مش��تریان خواس��ته ها و 
نظرات ش��ان در رابط��ه با برندها را به طور آنالین منتش��ر 
می کنن��د. ب��ا این حس��اب اگر ش��ما حضور مناس��بی در 
ش��بکه های اجتماعی نداش��ته باش��ید، هیچ شانسی برای 

جلب نظر مشتریان تان پیدا نخواهید کرد. 
ام��روزه یکی از وظایف اصلی تی��م روابط عمومی حضور 
گسترده در شبکه های اجتماعی و بازتاب خواسته های آنها 
برای تیم مدیریت ش��رکت است. با این حساب وقتی شما 
تیم درس��تی در رابطه با روابط عمومی نداشته باشید، این 
فرآیند با مش��کل جدی رو به رو خواهد شد. از آنجایی که 
مش��تریان با هیچ برندی تع��ارف ندارند، در صورت ناتوانی 
ش��ما برای درک و پاسخگویی مناسب به خواسته های آنها 

خیلی زود مورد بی توجهی قرار خواهید گرفت. 
2.فقداناستراتژیمناسببرنددرشبکههای

اجتماعی
حضور صرف در ش��بکه های اجتماعی برای هیچ برندی 
موفقیت به همراه نخواهد داشت. به همین خاطر شما باید 
کامال آم��اده حضور بابرنامه در این فضا باش��ید. مهمترین 
بخش کار نیز طراحی یک استراتژی درست برای بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماع��ی خواه��د ب��ود. ش��ما در صورت 
بی توجهی به این نکته هیچ شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
بخ��ش روابط عموم��ی در فرآین��د طراحی اس��تراتژی 
بازاریابی و فعالیت در ش��بکه های اجتماعی همیش��ه منبع 

اطالعات��ی مهمی محس��وب می ش��ود. این امر ب��ه برندها 
فرص��ت تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاط��ب هدف را 
می دهد. بنابراین ش��ما بای��د همیش��ه در فرآیند طراحی 
اس��تراتژی بازاریابی به این نکته مهم توجه نش��ان دهید. 
در صورتی که برند ش��ما در بخ��ش روابط عمومی ضعیف 
باش��د، احتماال تمام پیش بینی های تان در رابطه با واکنش 
و رفتارهای احتمالی مش��تریان اشتباه از آب درمی آید. به 
این ترتیب هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهید داشت. 
3.پاسخگویینامناسببهانتقادات

پاس��خگویی به انتقادات نسبت به برند در قالب شیوه ای 
مناس��ب اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از برندها در این 
میان همیش��ه س��عی در حذف نظرات انتقادی از برندشان 
دارند. ش��اید این راهکار در کوتاه مدت مناس��ب باشد، اما 
پس از مدت زمانی کوتاه برندتان ش��هرت بسیار منفی در 
میان مش��تریان پیدا خواهد کرد. به همین خاطر شما باید 
به دنبال راهکاری کاربردی تر باش��ید. این امر شامل تالش 
برای پاس��خگویی به انتقادات از برندتان در قالبی منطقی 

است. 
وقتی درباره پاس��خگویی به انتقادات درباره برند صحبت 
می کنی��م، هیچ بخش��ی به ان��دازه روابط عموم��ی به داد 
برندت��ان نمی رس��د. اغلب اوقات برندها برای رفع ش��ک و 
شبهه درباره برندش��ان اقدام به انتشار بیانیه هایی از سوی 
تیم روابط عمومی ش��ان می کنند. ای��ن امر نه تنها رفتاری 
حرفه ای در برابر انتقادات و ش��ایعات محس��وب می ش��ود، 
بلکه تاثیرگذاری بس��یار باالی��ی نیز بر روی مخاطب هدف 
خواهد داش��ت. با این حس��اب ش��ما به جای پاسخگویی 
پراکن��ده به انتقادات باید در تالش برای گردآوری یک تیم 
رواب��ط عمومی کاربردی باش��ید، در غیر این صورت حجم 
انتقادات نس��بت به عملکرد برندتان به طور چش��مگیری 
افزایش خواهد یافت. همچنین پاس��خگویی ضعیف شما به 
این نقدها نیز اعتبار برندتان را بیش از هر زمان دیگری به 

خطر خواهد انداخت. 
noobpreneur.com:منبع

بهقلم:آمیتپاتل
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

تعطیلی کس��ب و کار در طول نزدیک به دو س��ال اخیر 
برای بسیاری از برندها دردسرساز بوده است. این امر تمام 
برنده��ا را مجبور ب��ه پیگیری روند فعالیت ش��ان در قالب 
دورکاری ک��رده و کارمندان را نیز در ش��رایط س��ختی از 
نظر حفظ کیفیت کاری و هماهنگی با س��ایر همکاران شان 
قرار داده اس��ت. اگرچه در طول ماه های اخیر بس��یاری از 
برندها فعالیت ش��ان در زمینه کار حضوری را دوباره از سر 
گرفته ان��د، اما هن��وز فاصله زیادی می��ان وضعیت فعلی و 

بازگشت به شرایط پیش از کرونا وجود دارد. 
حمای��ت از کارمن��دان در ش��رایط دورکاری یک��ی از 
س��خت ترین کارهای ممکن ب��رای هر مدیری محس��وب 
می ش��ود. این امر آنقدر دشوار اس��ت که برخی از مدیران 
ب��رای اجرای درس��تش نیاز ب��ه راهنمای��ی و حتی کمک 
موسس��ه های حرفه ای داش��ته باشند. اگر ش��ما هم برای 
پیگی��ری ای��ن وظیفه مهم ت��ان با چالش مواجه هس��تید، 
در ادام��ه برخی از ن��کات کاربردی برای ساده س��ازی این 
فرآیند را با هم مرور خواهیم کرد. پس با ما همراه باش��ید 
تا هرگونه مش��کلی در زمینه حمای��ت از کارمندان در این 

شرایط را از بین ببرید. 
فراهمسازیفضایکارواقعیبرایکارمندان

بس��یاری از کارمندان در فرآیند دورکاری چالش درجه 
یک ش��ان پیدا کردن محیطی ساکت و آرام در منزل برای 

پیگی��ری کاره��ای اداری و همچنین هماهنگ��ی با دیگر 
همکاران اس��ت. ب��دون تردید هر کارمندی ب��رای تبدیل 
بخش��ی از خانه اش ب��ه دفتر کار مش��کالت زیادی خواهد 
داش��ت. وظیفه ش��ما در ای��ن میان در دو بخش اساس��ی 

خالصه می شود. 
بخش اول وظیفه ش��ما ارائه توصیه ه��ای حرفه ای برای 
انتخاب بهترین بخش ممکن از خانه برای پیگیری کارهای 
روزم��ره ش��رکت اس��ت. این امر باید براس��اس ش��ناخت 
ویژگی های هر کدام از کارمن��دان صورت گیرد. همچنین 
ش��ما باید نس��بت به ارائه برخ��ی از کمک ه��ای مالی به 
کارمندان تان برای تهیه برخی از تجهیزات مورد نیازش��ان 
توجه داش��ته باش��ید. ب��دون تردید خرید می��ز و صندلی 
اداری و همچنی��ن برخی دیگر از ملزومات برای کارمندان 
هزین��ه قابل مالحظه ای به همراه خواهد داش��ت. بنابراین 
کمک های ش��ما در این بخش شرایط سخت کاری را برای 

آنها از همیشه ساده تر خواهد کرد. 
حفظ سطح ارتباط معمولی با کارمندان بخش پایانی در 
فراهم س��ازی فضای کار واقعی برای آنها محسوب می شود. 
ش��ما با چنین کاری به س��ادگی هرچه تمام تر در صورت 
بروز هرگونه مش��کلی برای کارمندان در کنارشان خواهید 
بود تا مسئله موردنظر مثل شرایط واقعی فعالیت کاری به 

سرعت حل و فصل شود. 
توجهبهنیازهایعاطفیکارمندان

دورکاری برای همه کارمندان به یک اندازه مناسب نیست. 
بسیاری از افراد در شرایط کار دور از دیگران به سرعت افسرده 
می شوند. این امر با توجه به قوانین سفت و سخت مربوط به 
قرنطینه خانگی و همچنین فاصله گذاری اجتماعی دردسرهای 

زیادی برای کارمندان به همراه داشته است. توصیه ما در این 
بخش برای شما توجه به نیازهای کارمندان در زمینه ارتباط، 
هرچند آنالین، با همکاران ش��ان در خارج از موضوعات کاری 
اس��ت. بهترین راهکار در این میان اختصاص بعضی از روزها 
به دورهمی های آنالین اس��ت. این امر تاثیر بسیار زیادی در 
عوض ش��دن روحیه کارمندان خواهد داش��ت. به این ترتیب 
شما بدون دردسر اضافی امکان مدیریت وضعیت کارمندان تان 

را پیدا خواهید کرد. 
توجهبهتعامالتاجتماعیکارمندانباهم

فرآیند دورکاری شاید به معنای حاضر نبودن کارمندان 
در محیط کار باش��د، اما به هیچ وج��ه معنای عدم ارتباط 
میان آنه��ا را نمی ده��د. کارمندان در هر ش��رایطی برای 
فعالیت مناس��ب باید در قالب یک تیم عم��ل نمایند. این 
امر نیازمند فراهم سازی شرایطی به منظور ارتباط مناسب 
میان تمام اعضای ش��رکت است، در غیر این صورت جای 
خالی اساس��ی ترین ابزار برای همکاری کارمندان همیش��ه 

احساس خواهد شد. 
توصیه ما در این بخش استفاده از یک ابزار مطمئن برای 
ارتباط آنالین میان کارمندان شرکت است. ابزارهایی نظیر 
زوم ب��ه خوبی نیازهای ش��ما در این راس��تا را رفع خواهد 
ک��رد. بنابراین نیازی به نگران��ی در این رابطه نخواهد بود. 
مهمتری��ن نکته اطمین��ان از ارتباط مناس��ب کارمندان با 
یکدیگر و تالش برای در دسترس بودن است. شما به عنوان 
مدیر یک ش��رکت باید همیش��ه در دسترس کارمندان تان 
باش��ید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای حمایت از 

کارمندان تان در شرایط کرونایی نخواهید داشت.  
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بهقلم:گالناسمیت
کارشناس بازاریابی
مترجم: امیر آل علی

آخری��ن جمعه ماه نوامبر، زمانی اس��ت که در آن برندهای 
مختلف تخفیف های ویژه ای را بر روی محصوالت خود اعمال 
می کنن��د تا افرادی که توان مال��ی خرید را ندارند، بتوانند به 
مش��تری تبدیل شوند. این موضوع اگرچه در ظاهر یک اقدام 
بشردوستانه اس��ت. با این حال واقعیت کامال متفاوت بوده و 
این استراتژی کامال سودآور است. درواقع افزایش چند برابری 
تعداد مشتری طی یک روز، باعث می شود که ضرر تخفیف های 
ویژه نه تنها جبران ش��ود، بلکه ارقام باورنکردنی ای به عنوان 
س��ود به حساب برندها اضافه گردد. در این زمینه بدون شک 
اگر برنامه ریزی حرفه ای داشته باشید و یکسری نکات در ظاهر 
ساده را رعایت کنید، می توانید نتایج به مراتب بهتری را هم به 
دست آورید. با توجه به نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، 
صحبت کردن در رابطه با این موضوع کامال الزامی اس��ت. در 
این راس��تا پنج مورد منتخب برای کسب نتایج حداکثری از 

استراتژی جمعه سیاه را بررسی خواهیم کرد. 
1-بررویفروشآنالینتمرکزبیشتریداشتهباشید
ب��دون ش��ک در روز جمع��ه س��یاه، فضای فروش��گاه ها و 
نمایندگی های فروش، برای حجم باالی مشتری کافی نخواهد 
بود. تحت این ش��رایط هر لحظه امکان وقوع یک اتفاق ناگوار 
وجود دارد و این ش��رایط فش��ار باالیی را برای تیم به همراه 
خواهد داشت. این امر در حالی است که در فروش آنالین، ابدا 

این مسائل وجود ندارد و شما می توانید در زمان مناسب تری، 
محصوالت را در اختیار مش��تری قرار دهید. امس��ال با توجه 
به ش��یوع جهانی ویروس کرونا، خرید حضوری جمعه سیاه 
ممکن اس��ت با استقبال همیش��گی همراه نباشد. به همین 
خاطر تمرکز بیشتر بر روی فروش آنالین، اقدامی کم ریسک تر 
خواهد بود. این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که شرایطی 
نظیر بارندگی شدید، می تواند شانس فروش بیشتر را با کاهش 
مواجه س��ازد. از دیگر مزیت های فروش آنالین این است که 
مشتری زمان کافی برای فکر کردن دارد و می تواند بدون نیاز 
به حضور فروشنده، اطالعات محصول را پیدا کند. درواقع این 

اقدام برای مشتریان نیز مزیت های زیادی را به همراه دارد. 
2-ازارسالایمیلهاییادآورغافلنشوید

بهتر است که از همین امروز خود را برای جمعه سیاه آماده 
کرده و یادآوری های الزم را به مش��تریان خود داشته باشید. 
درواقع افراد باید زمانی را در اختیار داشته باشند تا تصمیمات 
خ��ود را نهایی کرده و بودجه موردنیاز را تهیه نمایند. در این 
زمینه عدم آگاهی از قبل، باعث خواهد ش��د تا مش��تریان به 
مراتب کمتر از حد انتظاری را داش��ته باش��ید. در این زمینه 
استفاده از ایمیل، یکی از بهترین راهکارها است. در این راستا 
هر هفته یک پیام را ارسال کنید و در سه روز مانده به شروع 

جمعه سیاه، هر روز ارسال پیام داشته باشید. 
3-فهرستخودراآمادهنمایید

بدون ش��ک در لحظه تصمیم گرفتن اقدامی بسیار سخت 
محسوب می شود. همین امر می تواند حتی منجر به پشیمانی 
از خرید نیز ش��ود که مشکالتی را برای شما به همراه خواهد 
داش��ت. در این زمینه ش��ما باید حداق��ل از یک هفته قبل، 

فهرس��ت محصوالت و خدماتی ک��ه تخفیف وی��ژه دارند را 
مش��خص کرده و در اختیار جامعه هدف خود قرار دهید. این 
موضوع باعث خواهد ش��د تا افراد بهتر بتوانند تصمیم گیری 
نمایند. در این راس��تا می توانید از اقداماتی نظیر اعالم نکردن 
میزان تخفیف تا روز جمعه سیاه استفاده کنید تا کنجکاوی 
اف��راد حفظ ش��ود. با این حال فراموش نکنی��د که این اقدام 

ممکن است با نارضایتی مخاطبان نیز همراه باشد. 
4-ازخریدغافلنشوید

شرکت ها از جمعه سیاه می توانند برای کاهش هزینه های 
خود نیز استفاده کنند. برای مثال نیاز به یک نرم افزار خاص و 
ی��ا تجهیزاتی را دارید که هزینه باالیی را نیاز دارند. در جمعه 
س��یاه می توانید آنه��ا را با تخفیف های فوق الع��اده خریداری 
نمایید. به همین خاطر در جمعه سیاه صرفا به دنبال فروش 

نباشید و فرصت های خرید را نیز بررسی کنید. 
5-ازدادههاغافلنشوید

از دیگر مواردی که باید به آن توجه داشته باشید این است 
ک��ه داده ها را به خوبی ثبت نمایید. ب��رای مثال آمار فروش، 
اطالعات مش��تریان و هر اطالعات مه��م دیگری را باید ثبت 
نمایید و در فرصت مناسب، آنها را تحلیل نمایید. این موضوع 
کم��ک خواهد کرد تا از ای��ن اطالعات حتی برای جمعه های 
س��یاه  بعدی نیز اس��تفاده کرده و روند رو به رشد مداومی را 

داشته باشید. 
در آخر توصیه می شود که اقدامات برندهای دیگر در جمعه 
سیاه را بررسی کرده و از آنها ایده بگیرید. درواقع همیشه فضا 

برای بهترشدن وجود دارد. 
tweakyourbiz.com:منبع

بحران های روابط عمومی برای کسب و کارهای کوچک

چالشحمایتازکارمنداندرفرآینددورکاری

چگونهازاستراتژیجمعهسیاهبیشترینسودراداشتهباشیم؟


