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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

رکورد کاهشی دالر، سکه و بورس در دی ماه شکسته شد

 چرخش انتظارات
در بازارهای مالی

بازدهی دالر، سکه و بورس در دی ماه به زیر صفر رسید تا رکورد کاهشی بازارهای مالی در اولین ماه فصل زمستان 
شکس��ته شود. بررسی ها نش��ان می دهد بیشترین افت ماهانه قیمت دالر در سال 1400، در ماه گذشته رخ داد و به 
موازات کاهش قیمت اسکناس سبز آمریکایی، آهنگ قیمت ها در بازار سکه و طال و همچنین بازار سهام نزولی شد تا 
چرخش انتظارات زمستانی در بازارهای مالی به واسطه افزایش امیدواری ها به حصول توافق در مذاکرات وین و آنچه 
»شمارش معکوس احیای برجام« خوانده شده است، مشهود باشد. در واقع، بر اثر کاهش انتظارات تورمی )ناشی از...

مالکان خانه های خالی تنها یک ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند

کروکی مالیاتی خانه های خالی
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بانک مرکزی گزارش داد

تحوالت اقتصاد کالن در پایان پاییز

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: طبق آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش دالر در بازار آزاد تهران از 800 تومان 
در سـال 1381 به رقم 28 هزار و 2۹3 تومان در پایان آذرماه امسـال رسـیده که از رشـد 35 برابری 

قیمـت دالر در دو دهه گذشـته حکایـت دارد. در آمارهای اقتصادی بانـک مرکزی، تحوالت 
متوسط قیمت فروش دالر در بازار آزاد تهران از سال 1381 تا پایان آذرماه سال 1400 ثبت...

وقتی قیمت دالر از 800 تومان به 28 هزار تومان رسید

رشد 35 برابری دالر در 2 دهه گذشته

سرمقاله
چک موردی؛ راهگشا 

یا مشکل افزا؟

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

افتتاح حساب جاری نزد بانک ها، 
داش��تن دس��ته چک و کارسازی 
امور مالی با استفاده از چک، البته 
مشروط به داشتن شرایط اعتباری 
الزم از جمل��ه حقوق ش��هروندی 
اش��خاص حقیقی و حقوقی است. 
بنابرای��ن نمی ت��وان بی جه��ت و 
غیرمنطقی با صدور دستورالعمل 
یا بخش��نامه، مردم ی��ا گروهی از 
آنان را با وجود داش��تن ش��رایط 
اعتباری فرات��ر از مرزهای قانون از 
داش��تن چک و بهره من��دی از آن 
محروم کرد. م��اده 6 قانون جدید 
چک مصوب 1397 در این زمینه 
می گوید: »بانک ها مکلفند برای ارائه 
دسته چک به مشتریان خود، صرفا 
از طریق س��امانه صدور یکپارچه 
چک )صی��اد( نزد بان��ک مرکزی 
اق��دام نمایند. این س��امانه پس از 
اطمین��ان از صحت مش��خصات 
متقاضی با استعالم از سامانه نظام 
هویت سنجی الکترونیکی بانکی و 
نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد 
نسبت به دریافت گزارش اعتباری 
از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع 
ماده )۵( »قانون تس��هیل اعطای 
تس��هیالت و کاه��ش هزینه های 
طرح و تسریع در اجرای طرح های 

تولیدی و افزایش منابع مالی و...
ادامه در همین صفحه

19 جمادی الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   1948

8 صفحه - ۵000 تومان

Sat.22 Jan 2022

بانک پاسارگاد با داشتن امکانات مختلفی نظیر سامانه بانکداری 
مجازی، برنامه همراه بانک، وب اپلیکیشن، سامانه های کددستوری 
)ستاره مربع( و پیامکی، قادر به ارائه طیف وسیعی از خدمات بانکی 
به صورت غیرحضوری و شبانه روزی به مشتریان و حتی اشخاصی که 
در بانک پاسارگاد حساب ندارند، است. کاربران این سامانه ها می توانند 
در تمامی ساعات، امور بانکی روزمره مانند انواع انتقال وجه، استعالم 
موج��ودی و گزارش گیری، پرداخت قبض و... را با اس��تفاده از این 
امکانات در کمترین زمان ممکن به انجام برسانند. ارزش این خدمات 
با توجه به سهولت و در دسترس بودن آن پس از وقوع شرایط پاندمی 

کرونا بیش از پیش برای مشتریان بانکی روشن شد.
تحوالت دنیای نوین به  واسطه رواج روزافزون انجام امور روزمره از 
طریق شبکه اینترنت، منجر به شکل گیری مفاهیم نوینی نظیر دولت 
و ش��هر الکترونیک شده و جامعه بشری نیز برای انجام امور خود از 
جمله خدمات روزمره شهروندی تا امور کالن و پیچیده، مطالبه گر 
خدمات الکترونیک گردیده اس��ت. این شرایط راه را برای گسترش 
و شکل گیری بانکداری الکترونیک تسهیل کرده است و بانک ها نیز 
به  دلیل ماهیت خدمات خود و در راس��تای حفظ مشتری مداری و 

سهولت دسترس��ی آنها به دریافت انواع خدمات بانکی، نمی توانند 
چش��م بر این موضوع ببندند. در واقع اکنون اس��تفاده از بانکداری 
الکترونی��ک، مزیت رقابتی بانک ها محس��وب می ش��ود و عالوه بر 
مشتری مداری، مزایایی نظیر افزایش امنیت و کاهش خطاهای بانکی 
به  دلیل دخالت نداش��تن انسان، کاهش وابستگی مشتریان به یک 
شعبه خاص، استفاده از خدمات بانکی در ساعات غیراداری، کاهش 
نیاز مشتریان به نگهداری وجه نقد، امکان پیگیری و گزارش گیری 
دقیق و سریع و گسترش طیف مشتریان به لحاظ جغرافیایی را به 

 دنبال دارد.
بانک پاس��ارگاد نیز که همواره در ارائ��ه خدمات نوین بانکداری 
پیش��گام بوده اس��ت و طبق رتبه بندی مش��ترک موسسه بنکر و 
برندفاینان��س )The Banker و BrandFinance( از لح��اظ 
رتبه بندی جهانی به  عنوان تنها بانک ایرانی در فهرس��ت ۵00 برند 
بانک برتر دنیا قرار دارد، از بدو تأسیس خود بر این موضوع تمرکز کرده 
و با ارائه ابزارهایی مانند اپلیکیشن موبایلی همراه بانک، وب اپلیکیشن 
بانکداری الکترونیک، سامانه بانکداری مجازی، اپلیکیشن های مالی 
پی پاد و ویپاد و سامانه های پیامکی و کد دستوری استفاده از خدمات 

بانکداری الکترونیک را برای مشتریان این بانک آسان نموده است.
یکی از امکانات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد که تحت عنوان 
»همراه بانک« شناخته می شود، طیف گسترده ای از خدمات بانکی 
شامل خدمات سپرده، خدمات کارت، خدمات تسهیالت و... را دربر 
دارد. چنانچه مشتریان محترم این بانک بخواهند از خدمات سپرده 
به جای حضور در بانک از طریق تلفن همراه هوشمند استفاده کنند، 
می توانند فهرس��ت موجودی و سایر جزییات سپرده های خود را با 
این اپلیکیشن ببینند و صورت گردش سپرده های خود را به صورت 
لیست یا نمودارهای خطی، میله ای و دایره ای مشاهده کنند. به عالوه، 
امکان خروجی گرفتن گردش سپرده به  صورت فایل PDF و اکسل 
نیز میسر است. همچنین کاربران می توانند از طریق بخش خدمات 
سپرده همراه بانک پاسارگاد، قبوض خود را با وارد کردن شناسه قبض 
یا اسکن بارکد درج ش��ده روی آن پرداخت کنند. مشترکان اپراتور 
همراه اول نیز قادر هستند تنها با واردکردن شماره تلفن همراه و بدون 
نیاز به مشخصات قبض، صورت حساب خود را پرداخت نمایند. در 
بخش س��پرده همچنین امکان انتقال وجه آنی و مستمر )پرداخت 
یک باره یا چندباره زمان بندی شده در آینده( درون شبکه پاسارگاد 

و بین بانکی )س��اتنا و پایا( با قابلیت درج شرح مقصد و مبدأ تعبیه 
شده است. البته خدمات همراه بانک به حوزه بخش خدمات سپرده 
محدود نمی شود، بلکه مشتریانی که قصد استفاده از خدمات کارت و 
پرداخت شتابی را دارند، می توانند خدمات مربوط به کارت بانکی خود 
را نیز از طریق همراه بانک دریافت کنند. به این ترتیب امکان دریافت 
رمز پویا، مشاهده موجودی کارت، انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت 
هزینه خدمات از طریق اسکن بارکد روی قبض یا واردکردن شناسه، 
خرید شارژ، دریافت 10 گردش آخر کارت بانک پاسارگاد و همچنین 
مسدودکردن کارت )در صورت مفقودشدن یا به سرقت رفتن( نیز 
در دسترس است. مشتریان در بخش تسهیالت نیز می توانند لیست 
تس��هیالت دریافت شده و جزییات آنها را مش��اهده و اقساط آن را 
پرداخت کنند. به  عالوه، در بخش »سایر« این اپلیکیشن امکان ثبت 
مبلغ چک های صادره، گزارش گیری از چک های صادره و واگذارشده، 
مشاهده لیست انتقال وجه های مستمر عادی، ساتنا و پایا، مشاهده 
گزارش پرداخت قبض مستمر، امکان ایجاد دفترچه مدیریت شماره 
سپرده و کارت های مقصد و... وجود دارد و به مشتریان در مدیریت 

بهتر امور مالی کمک شایانی می کند.

 ،)Face ID( امکاناتی نظیر ورود با اثرانگشت و تشخیص چهره
مشاهده اطالعات تماس و موقعیت مکانی شعبه های بانک برای یافتن 
نزدیک ترین شعبه و مسیریابی آنالین، غیرفعال سازی رمز دوم کارت 
و فعال سازی برداشت وجه بدون کارت )رمز سوم( از دیگر قابلیت های 
این اپلیکیشن پرکاربرد و مفید است. مشتریان بانک پاسارگاد برای 
استفاده از این اپلیکیشن نیاز است نام کاربری و رمز عبور خود را از 
سامانه بانکداری مجازی )اینترنت بانک( یا شعبه های بانک پاسارگاد 
دریافت نمایند. الزم به توضیح اس��ت برای دریافت خدمات کارت 
می توانید بدون دریافت رمز از شعبه و تنها با دریافت کد فعال سازی 
پیامکی از بخش »خدمات کارت« وارد اپلیکیش��ن شوید، اما برای 
دریافت خدمات بیشتر و انتقال وجه با سقف باالتر نیاز است با رمز 
دریافتی از ش��عبه یا بانکداری مجازی از بخش »خدمات س��پرده« 
وارد اپلیکیش��ن ش��وید. برای دریافت اطالعات بیشتر درخصوص 
این اپلیکیشن می  توانید با کارشناسان مرکز مشاوره و اطالع رسانی 
بانک پاسارگاد به شماره 82890-021 یا صفحه مخصوص آموزش 
www.bpi.ir/( همراه بانک در وب س��ایت بانک پاسارگاد به نشانی

elearning/mobile-bank( مراجعه نمایید.

ادامه از همین صفحه
...کارای��ی بانک ها مصوب ۵/ 4/ 1386 یا رتبه بندی اعتباری از موسس��ات موضوع بند 
)21( م��اده )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ایران مصوب 01/ 09/ 1384 
اقدام نموده و متناس��ب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر 
برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان 
دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار 

باشد، مشمول این قانون نمی شوند.«
گفتنی اس��ت قانون جدید چک که به ش��دت س��امانه محور اس��ت، ب��ه همراه خود 
نوآوری هایی جدید آورده که در قوانین قبلی بدین وس��عت پایه گذاری نشده است. یکی 
از ابداعات جدید، پدیده »چک موردی« است. چک موردی چیست و چه کاربردی دارد 
و چه کس��انی می توانند چک موردی داشته باش��ند؟ تبصره ماده 6 قانون جدید، »چک 
م��وردی« و کارکرد آن را بدین  گونه معرفی کرده اس��ت: »به منظور کاهش تقاضا برای 
دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف 
مدت یک س��ال پس از الزم االجراشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت 
مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه 
در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و 
استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم 
شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان 
پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای )الف( تا )د( ماده )۵( مکرر این قانون و نیز 
محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.«

مق��ررات ناظر به چ��ک موردی مصوب بانک مرکزی نیز چک م��وردی را نوعی چک 
معرفی کرده که به صورت موردی در راستای اهداف قانونگذار با رعایت شرایط مندرج در 
دستورالعمل به مشتری فاقد دسته چک اعطا می شود. پس چک موردی توسط قانونگذار 
به منظور »رفع نیاز اش��خاص به ابزار پرداخت وعده دار« برای »اشخاصی که دسته چک 
ندارند« ابداع شده تا بدون نیاز به اعتبارسنجی و طی مراحل پیچیده آن بتوانند با در اختیار 
داشتن چک موردی، امور مختلف مالی خود را خصوصا در پرداخت های وعده دار کارسازی 
کنند. ویژگی ابزار پرداخت وعده دار بودن حتی در چک های عادی نیز بدین صراحت اعالم 
نشده است. طبعا متقاضی چک موردی بایستی در بانک دارای حساب باشد تا مبلغ چک 
موردی از محل آن قابل وصول باشد، اما باید توجه داشت که قانونگذار فقط داشتن یک 

حساب بانکی را برای چک موردی تعیین کرده و تصریح بر این موضوع ندارد که حساب 
موردنظر بایستی حتما حساب جاری باشد. سوالی که در این زمینه مطرح است، آن است 
که چه اش��خاصی وصف موردنظر قانونگذار، یعنی نداشتن دسته چک را دارند تا بتوانند 
تقاضای دریافت چک موردی از بانک موردنظر خود داش��ته باش��ند؟ با بررس��ی گذرا در 
مقررات و فرآیندهای بانکی مربوط به چک می توان دریافت که اشخاص حقیقی یا حقوقی 

زیر حسب مورد می توانند فاقد دسته چک باشند:
* اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای حساب جاری در هیچ بانکی نیستند.

* اش��خاص حقیقی یا حقیقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک ولی منتظر طی 
تشریفات نهایی و گرفتن موافقت بانک مرکزی برای صدور و تحویل دسته چک آنان.

* اش��خاص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری که حساب آنان مطابق با مقررات 
بانک مرکزی یا در اجرای حکم یا دستور قضایی مراجع قضایی مسدود و صدور دسته چک 

برای آنان ممنوع اعالم شده است.
بدین ترتیب، همه افراد مورد اشاره واجد وصف موردنظر قانونگذار یعنی »نداشتن دسته 
چک« هستند. بنابراین قاعدتا بایستی بتوانند از چک موردی بهره مند شوند، زیرا قانونگذار 
جز »نداشتن دسته چک«، هیچ شرط دیگری برای درخواست چک موردی تعیین نکرده 
اس��ت، اما به نظر می رس��د دستورالعمل مقررات ناظر بر چک موردی مصوب کمیسیون 
اعتباری بانک مرکزی که در 19 دی ماه امسال جهت اجرا به بانک ها ابالغ شده، نگاهی 
متفاوت بدین موضوع دارد. در مصوبه بانک مرکزی، پاره ای از مهمترین مقررات مربوط به 

چک موردی و شرایط دریافت آن عبارت است از:
اول؛ استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و 

صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
دوم؛ اعطای چک موردی به اش��خاص حقوقی مس��تلزم اخذ این موارد اس��ت: »ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه«، »ارائه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع 
مالیاتی« و »نداش��تن بدهی غیرج��اری مطابق با آیین نامه وص��ول مطالبات غیرجاری 

موسسات اعتباری و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار«.
سوم؛ در صورت پرداخت نشدن چک موردی به دلیل فقدان موجودی کافی یا تحقق 
علل مقرر در قانون برای برگشت چک )به استثنای دستور عدم پرداخت توسط ذی نفع به 
استناد ماده 14 قانون چک( صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاکننده چک از طرف 
وی تا زمان پرداخت دین ناش��ی از چک مزبور مش��مول محرومیت های مندرج در ذیل 

ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و 
استفاده مجدد از چک موردی می باشد.

چهارم؛ حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در 
هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه پنج فقره می باشد.

پنجم؛ اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چک های موردی قبلی 
وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است.

ششم؛ ممنوعیت اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک.
هفتم؛ غیرقابل انتقال بودن چک موردی، یعنی چک موردی فقط توسط شخصی که 

چک موردی در وجه او صادر شده قابل وصول است.
هش��تم؛ ممنوعیت اس��تفاده از چک موردی به عنوان تضمین، یعنی از چک موردی 

نمی توان به عنوان ابزار تضمین معامالت یا تعهدات استفاده کرد.
نهم؛ تس��ویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات و نیز ثبت عملیات آن در سامانه 

صیاد است.
دهم؛ دادن چک موردی به اشخاص زیر توسط بانک ها ممنوع است:

1-اشخاص ورشکسته
2-اشخاص معسر از پرداخت محکوم به

3-وکیل/نماینده/صادرکننده)امضاکننده( چک برگش��تی رفع س��وءاثر نشده از طرف 
اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون

4-اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوطه از جمله 
موارد مقرر در قانون چک به محرومیت از داش��تن دس��ته چک و چک موردی محکوم 

شده اند.
۵- اش��خاصی که حساب جاری آنان به دالیل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی 
مس��دود گردیده و برداش��ت از آن ممنوع  است. به اس��تثنای مواردی که صرفا بخشی 
از موجودی حس��اب جاری مسدود شده و برداش��ت مابقی موجودی حساب جاری وی 

امکان پذیر است.
از دید کارشناس��ی، از مجموعه شروط بانک مرکزی برای صدور چک موردی، شروط 
اول و دوم قابل نقد و بررسی است. شرط اول تاکید دارد که یکی از شرایط چک موردی، 
مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب 
در س��امانه صیاد است، یعنی آنکه متقاضی چک موردی بایستی حتما در بانک حساب 

جاری داشته باشد. دارنده حساب جاری قانونا می تواند تقاضای صدور دسته چک داشته 
باشد. عالوه بر آن، صدور دسته چک برای دارندگان حساب جاری مستلزم اعتبارسنجی 
و تعیین رتبه اعتباری دارنده حس��اب جاری اس��ت؛ در حالی که چنین شرطی در مورد 
متقاضیان چک موردی وجود ندارد. لذا دارنده حساب جاری به چک موردی نیاز نخواهد 
داشت، مگر آنکه صدور چک توسط نامبرده یا داشتن دسته چک برای وی با موانع قانونی 
مواجه شده باشد. بر این اساس به نظر می رسد محدود و منحصر کردن چک موردی به 
دارندگان حساب جاری، توجیه منطقی و قانونی ندارد و موجب محرومیت بسیاری افراد 
از برخورداری از چک موردی خواهد شد؛ در حالی که چنین شرطی در قانون چک وجود 
ندارد. به عبارت دیگر، دس��تورالعمل بانک مرکزی، دایره صدور چک موردی را به شدت 
محدود و منحصر به دارندگان حس��اب جاری نموده است، حال آنکه قانون اصالح قانون 
صدور چک مصوب 1397، چک موردی را با وصف پرداخت وعده دار معرفی کرده که نیاز 
به هیچ گونه اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری صادرکننده آن ندارد. افزون بر آن، در قانون 
مورد اش��اره فقط داشتن »حس��اب« شرط شده است و نه داشتن حساب جاری. به بیان 
بهتر، اطالق و عموم واژه »حساب« شامل انواع حساب های بانکی از جمله حساب سپرده 

سرمایه گذاری مدت دار نیز می شود.

چک موردی؛ راهگشا یا مشکل افزا؟

بانکداری نوین با همراه بانک پاسارگاد

ایده های خالقانه بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک
توسعه کسب و کار و رقابت با دیگر برندها در بازار بدون برنامه های دقیق بازاریابی امر بسیار سختی محسوب 
می ش��ود. امروزه بسیاری از مشتریان برای خرید از برندها اول از همه به کیفیت برنامه های بازاریابی آنها توجه 
می کنند. این امر نقش مهمی در جلب نظر مشتریان و رقابت نزدیک با دیگر برندها دارد. با این حساب اگر شما 
توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را نداشته باشید، شانس تان برای تجربه فروش های باال و 
توسعه سریع برندتان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از ایده های بازاریابی متنوعی می کنند. نکته مهم در این میان تالش برای 
اس��تفاده از بهترین ایده های بازاریابی ممکن اس��ت، در غیر این صورت شاید مشتریان واکنش خوبی نسبت به 
کمپین بازاریابی شما نداشته باشند. این امر می تواند شرایط تان در بازار را به شدت دشوار سازد. متاسفانه بسیاری...



فرصت امروز: درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده افزایش قابل توجهی 
داش��ته و از جمله منابع درآمدی دول��ت در حوزه مالیات، دریاقت مالیات 
از خانه های خالی اس��ت که پس از سال ها تکلیف قانونی هیچ گاه در چند 
سال گذشته رنگ واقعیت به خود نگرفت و حاال طبق اعالم سازمان امور 
مالیاتی، مالکان خانه های خالی تا پایان بهمن ماه فرصت دارند که مالیات 
خود را بپردازند، وگرنه جریمه می ش��وند. آنچ��ه تکمیل کروکی مالیاتی 
خانه ه��ای خالی را در ماه های اخیر با مانع مواجه کرده، اختالف نظرهای 
آماری وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان امور مالیاتی است که البته هنوز 
کامال شفاف نشده است. سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای گفته است که 
نخستین لیست خانه های خالی مشمول مالیات را از وزارت راه و شهرسازی 
دریافت کرده و مالکان واحدهای مسکونی می توانند برای مشاهده وضعیت 
خود و اطالع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند. آنطور که 
س��ازمان امور مالیاتی اعالم کرده، براساس اطالعات دریافتی از وزارت راه 
و شهرس��ازی نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع 
ماده ۵4 مکرر قانون مالیات های مستقیم )مصوب تیرماه 1394(، اقدام و 
نتایج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر شده است. بدین 
ترتیب، تمامی مالکان واحدهای مسکونی می توانند جهت مشاهده وضعیت 
مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطالع از میزان مالیات متعلقه 
و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور 

)به نشانی MY.TAX.GOV.IR( مراجعه کنند.
اولین لیست خانه های خالی منتشر شد

دریافت مالیات از خانه های خالی، از جمله راهکارهای مهمی اس��ت که 
در اغلب کشورهای جهان برای کنترل سوداگری و داللی در بخش مسکن 
اجرا می ش��ود. در ایران با وجود اینک��ه دریافت مالیات از خانه های خالی، 
از س��ال 1394 رن��گ قانونی به خود گرفت و دولت وظیفه داش��ت که با 
سازوکاری مش��خص، خانه های خالی را شناسایی و از مالکان آنها مالیات 
بگیرد، اما این قانون در سال های گذشته اجرا نشد، تا حاال طبق اطالعیه 
س��ازمان امور مالیاتی قرار اس��ت از بهمن ماه از مال��کان واحدهای خالی 

مالیات گرفته شود. بر این اساس، مالکان خانه های خالی تا پایان بهمن ماه 
فرصت دارند که مالیات خود را بپردازند، وگرنه با جریمه مواجه می شوند.

س��ازمان امور مالیاتی در اطالعیه اخیر خود اعالم کرد نخستین لیست 
خانه های خالی که مش��مول مالیات هس��تند را از وزارت راه و شهرسازی 
دریافت کرده اس��ت. بنابراین مالکان واحدهای مسکونی می توانند جهت 
مشاهده وضعیت مش��مولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطالع از 
میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند. براساس قانون بودجه سال 
1400 کل کش��ور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه امس��ال 
تعیین شده است. سازمان امور مالیاتی اعالم کرده در صورت عدم پرداخت 
مالیات تعیین ش��ده در مهلت مقرر، نس��بت به صدور ب��رگ مطالبه اقدام 
خواهد ش��د و ابالغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل دادرسی 
مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 خواهد 
بود. براس��اس این گزارش، قانون اخ��ذ مالیات از خانه های خالی در حالی 
با وقفه اجرایی در س��ال های اخیر روبه رو ش��د که به نظر می رس��د دولت 
س��یزدهم در اجرای آن مصمم است. دولت وعده داده بود که در راستای 
تحقق برنامه س��اماندهی بازار مس��کن، قانون دریافت مالیات از خانه های 
خال��ی را اجرا می کند. قانون��ی که در دولت قبل بارها به تأخیر افتاده بود. 
دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود که تا آخر دی ماه فهرست 
نهایی خانه های خالی را در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار دهد و حاال 
سازمان امور مالیاتی خبر داده که لیست موردنظر منتشر شده است. مطابق 
قانون مالیات خانه های خالی، اگر واحد مس��کونی در شهرهای باالی 100 
هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و 
به ازای هر ماه بیش از این زمان، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر 
درآمد اجاره خواهد شد. وظیفه شناسایی خانه های خالی نیز برعهده وزارت 

راه و شهرسازی از طریق سامانه ملی امالک و اسکان گذاشته شده است.
شناسایی خانه های خالی ادامه دارد فهرست نهایی شده خانه های خالی 
که از هفته گذش��ته در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار گرفت، آخرین 
فهرست نهایی خانه های خالی نیست و وضعیت پاالیش اطالعات سکونتی 

خانواره��ا همزمان در وزارت راه و شهرس��ازی برای تهیه فهرس��ت دوم و 
س��وم خانه های خال��ی ادام��ه دارد. پیش بینی از می��زان خانه های خالی 
در نخس��تین فهرست قطعی شناس��ایی ش��ده به بیش از یک میلیون و 
170 هزار واحد می رس��د و از آنجا که شناس��ایی خانه های خالی مرحله 
ب��ه مرحله انجام می ش��ود، این تعداد برای دوره ه��ای بعد افزایش خواهد 
داش��ت. طبق اعالم وزارت راه و شهرس��ازی، تالش ای��ن وزارتخانه بر آن 
بود که به واس��طه الزام قانونی 30 دی ماه، با شناس��ایی و ارسال نخستین 
فهرست قطعی شناسایی شده خانه های خالی و ارسال آن به سازمان امور 
مالیاتی، نخستین قبض های مالیاتی قبل از عید امسال صادر شود. وضعیت 
پاالیش خانه های خالی از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی دائمی اس��ت و 
گام به گام انجام می ش��ود و صاحبان ملک های خالی نباید فکر کنند که 
اگر در فهرس��ت نخست نبودند، شناسایی نش��ده اند. ماده ۵4 مکرر قانون 
مالیات های مس��تقیم که به قانون مالیات بر خانه های خالی شهرت دارد، 
بایس��تی با راه اندازی سامانه امالک و اس��کان وارد فاز اجرایی می شد، اما 
تعلل وزارت راه و شهرس��ازی باعث شد این سامانه عمال از 9 ماه گذشته 
اطالعات امالک افراد را ثبت کند. در پنج س��ال اخیر دستگاه های متولی 
مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، وزارت نیرو )شناسایی 
واحده��ا از طریق قبوض برق( بارها تقصیر را به گردن دیگری انداختند و 
قانونی که قرار بود با اجرای آن هم درآمد مالیاتی برای دولت رقم بزند، هم 
بازار مس��کن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شود، با تأخیر اجرا شد. 
در همین حال، دریافت مالیات از خانه های خالی، بانک ها و ش��رکت های 
بزرگ در اولویت قرار گرفته اس��ت. براس��اس آمار وزارت راه و شهرسازی، 
مالکان بیش��ترین واحدهای بزرگ و خالی بانک ها و س��پس شرکت های 
بزرگ هستند که با استفاده از خأل اجرانشدن قانون اخذ مالیات از خانه های 
خالی، س��ودآوری زیادی نصیب آنها شده است، اما حاال آنطور که حسین 
زمانی، معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعالم کرده، »در نسخه فعلی 
قانون مالیات بر خانه های خالی، بانک ها و شرکت های بزرگ مدنظر هستند 

که ده ها مسکن خالی را در تملک دارند.«

مالکان خانه های خالی تنها یک ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند

کروکی مالیاتی خانه های خالی

گ��زارش ت��ازه بانک مرکزی از وضعیت ش��اخص های اقتصادی نش��ان 
می دهد در ادامه روند کاهش��ی تورم، نرخ تورم متوس��ط 12 ماهه و نقطه 
به نقطه در آذرماه امسال با کاهش همراه بوده است. در این ماه همچنین 
نرخ تورم ماهانه در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم 
ماهانه ارزش اجاری مسکن که در ماه های گذشته به عنوان پیشران تورم 

مطرح بود، با کاهش مواجه شد.
طبق اعالم بانک مرکزی، بررس��ی تورم ماهانه به تفکیک کاال و خدمت 
نش��ان می دهد که برخالف چند ماه اخیر، اقالم کاالیی در این ماه س��هم 
عمده از ت��ورم ماهانه را به خود اختصاص دادن��د؛ به گونه ای که کاالهای 
بادوام که نوس��انات قیمت آنها همبستگی باالیی با نوسانات بازار ارز دارد، 
تورم ماهانه نس��بتا باالیی را در آذرماه ثبت کردند. براس��اس محاس��بات 
مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال 139۵ در 
نیمه نخس��ت سال 1400 نس��بت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون 
نفت به ترتیب 3.3 درصد و 2.4 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی 
نیمه نخست امس��ال در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های 
»خدمات« و »نفت« به ترتیب ۵.7 درصد و 1۵.1 درصد نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل است. همچنین رشد ارزش افزوده گروه های »کشاورزی« 
و »صنایع و معادن« در شش ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 
متأثر از مواجهه با مشکالتی همچون کاهش میزان بارندگی ها و محدودیت 
در تامین برق موردنیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده 
فعالیت های ساختمانی به ترتیب منفی 2 درصد و منفی 1.9 درصد تحقق 

یافته است.
ام��ا در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش گمرک، ارزش صادرات 
گمرکی در 9 ماهه امسال 3۵.1 میلیارد دالر بوده که نشانگر افزایش 39.8 
درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است. گفتنی است که 
ارزش صادرات گمرکی در 9 ماهه س��ال جاری فراتر از ارزش صادرات در 

کل سال 1399 بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور 
حدود 36.9 میلیارد دالر گزارش ش��ده است که حاکی از افزایش حدودا 

37 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
تحوالت بازار ارز در آذرماه نیز نشان می دهد که در این ماه متوسط نرخ 
دالر حواله ای و اس��کناس در سامانه سنا به ترتیب 238.9 و 271.4 هزار 
ریال بود که نس��بت به ماه قبل از آن به ترتیب 2.2 و 0.9 درصد افزایش 
نشان می دهد. همچنین علی رغم افزایش نرخ دالر در بازار غیررسمی طی 
نیمه نخس��ت آذرماه، این مولفه از اواس��ط ماه مورد گزارش روند نزولی را 

تجربه کرد.
همچنین در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی ها حکایت از 
آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است 
و براس��اس اطالعات اخذشده از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله ش��ده در ش��هر تهران طی آذرماه نس��بت به ماه قبل 1.8 درصد 
افزایش و نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 21.1 درصد افزایش را تجربه 
کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذرماه 
4.9 درصد نس��بت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. الزم به ذکر اس��ت 
سیاس��ت گذار پولی با رصد مس��تمر تحوالت قیم��ت دارایی ها و توجه به 
داللت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی 

مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررسی روند تغییرات بازار بین بانکی نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در 
محدوده 21 درصد در آذرماه اس��ت. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه 
معامالت بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک ها )ناشی از شکاف 
میان جریان درآمدی و هزینه ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک ها( 
از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از داالن نرخ 
سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام 

عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی موردنیاز بانک ها کرد.
هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه محور بودن آن از انضباط 
بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی )از طریق افزایش 
خالص سایر اقالم دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایه پولی( است. 
به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسالمی دولتی 
از مسیر تعدیل نرخ های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد 
خزانه اس��المی در آذر ماه س��ال 1400 نیز ادامه یافت و پس از واگرایی 
نرخ های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ ها مجددا در پایان ماه مزبور همگرا 

شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده اند.
حجم نقدینگی نیز در پایان آذرماه نس��بت به پایان سال گذشته 27.4 
درصد رش��د یافته اس��ت. البته 2.۵ واحد درصد از رش��د نقدینگی در 9 
ماه��ه منتهی به آذرماه 1400 مربوط به اضافه ش��دن اطالعات دارایی ها 
و بدهی های بان��ک مهر اقتصاد به اطالعات خالص��ه دفترکل دارایی ها و 
بدهی های بانک سپه )به واسطه ادغام بانک های نظامی در بانک سپه( است 
و فاقد آثار پولی اس��ت. بر همین اس��اس نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه 
منتهی به آذرماه به 41.4 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به 
افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر، در صورت عدم لحاظ 
پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه نسبت به پایان سال 
گذشته 24.9 درصد و در 12 ماهه منتهی به آذرماه 38.7 درصد بود. رشد 
پایه پولی در 12 ماهه منتهی به آذرماه به 37.6 درصد رس��ید. پایه پولی 
در پایان آذرماه امس��ال نسبت به پایان سال گذشته رشدی 22.2 درصد 
داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )1۵.۵ 
درصد( به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص 
سایر اقالم دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از 
بانک ها به ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8 واحد درصد مهمترین عوامل 

رشد پایه پولی بوده اند.

بانک مرکزی گزارش داد

تحوالت اقتصاد کالن در پایان پاییز

دریچــه

مایکروسافت سومین شرکت بزرگ صنعت گیم را خرید
بازی تازه در صنعت بازی

 Activision( »مایکروسافت هفته گذش��ته اعالم کرد شرکت »اکتیویژن
Blizzarrd( را ب��ه قیمت 70 میلیارد دالر خریده اس��ت تا ب��ازی تازه ای در 
صنعت بازی شکل بگیرد. بدین ترتیب، با خرید سومین شرکت بزرگ صنعت 
گیم جهان حاال انتظار می رود »ایکس باکس« از »پلی استیشن« سونی پیشی 
 »Call Of Duty« بگیرد، چراکه محبوب ترین بازی های کنسول سونی نظیر

حاال در مالکیت مایکروسافت قرار گرفته است.
کرونا اگر برای خیلی ها نان نداشت، دست کم برای کسب و کارهای دیجیتال 
و به ویژه صنعت بازی های رایانه ای آب داش��ت؛ کما اینکه آمار دانلود و خرید 
بازی های رایانه ای در ایران و جهان در دوران پاندمی کرونا و قرنطینه خانگی، 
رش��د مضاعف و جالبی پیدا کرد و به عنوان یک فرصت طالیی تعریف ش��د. 
در واق��ع، دوران پاندمی اگر برای اقتصاد جهان یک عقبگرد بود، برای صنعت 
گیم یک جهش بزرگ بود و همین امر باعث ش��د ش��رکت های بزرگ حوزه 
تکنولوژی، سیاست های توسعه ای خود را بر حضور قدرتمندتر در این صنعت 
متمرکز کنند. توسعه گیم های مبتنی بر کالد  ) رایانش ابری( و سرمایه گذاری 
روی عرصه های��ی مانند متاورس، بخش��ی از رویکردی بوده که ش��رکت های 
تکنولوژی به دنبال آن هستند. خرید شرکت »اکتیویژن« از نظر قیمتی معادل 
دو براب��ر خرید قبلی این ش��رکت ) لینکدین در س��ال 2016 به قیمت 28.1 
میلیارد دالر خریده شد( است. لینکدین یک شبکه اجتماعی حرفه ای هاست و 
مایکروسافت با آن خرید در آن سال وارد عرصه شبکه های اجتماعی شد. سال 
گذشته نیز مایکروسافت دومین خرید بزرگ تاریخش را با خرید شرکت نوانس 

کامیونیکیشن انجام داد که یک شرکت فعال در بازار سالمت است.
مجموعه این کسب وکارهای جدید خریداری شده در این سال ها به کمک 
بس��تر کالد مایکروس��افت یعنی آژور صورت گرفته اس��ت که بسیار هم از 
نظر درآمدی به شرکت های خریداری شده کمک کرده است. مایکروسافت 
اواخر س��ال گذش��ته اعالم کرد که درآمد لینکدین برای نخستین بار از 10 
میلیارد دالر در س��ال عبور کرده است. البته در کنار این موفقیت ها باید به 
شکست های قبلی مایکروسافت در حضور در عرصه گیم هم اشاره کرد. در 
سال 2020 این شرکت تالش کرد بخشی از اپلیکیشن چینی تیک تاک را از 
ش��رکت صاحب آن )بایت دنس( خریداری کند. این در زمانی بود که دونالد 
ترامپ با اعالم مضر بودن این اپلیکیشن برای امنیت ملی، جلوی فعالیتش 
را در آمری��کا گرفت. با این حال س��رانجام نه معامل��ه ای انجام گرفت و نه 
تیک تاک از حضور در بازار آمریکا منع شد. مایکروسافت همچنین مذاکرات 
بی نتیجه ای برای خرید پینترست و استارت آپ چت »Discord« هم انجام 
داده اس��ت. به گفته یکی از مدیران مایکروس��افت، اس��تراتژی این شرکت 
پس از بی نتیج��ه ماندن آن تالش ها دو برابر کردن میزان س��رمایه گذاری 
و ورود ب��ه صنعت گیم بوده اس��ت. فض��ای صنعت گیم چی��زی بوده که 
مورد عالقه مدیرعامل مایکروس��افت هم هس��ت. ساتیا نادال از سال 2014 
ک��ه مدیریت این ش��رکت را برعهده گرفته بالغ بر 10 میلی��ارد دالر برای 
خرید ده ها گیم و استودیوی بازی سازی هزینه کرده که از جمله آنها خرید 
بازی ماینکرافت و »Doom« بوده اس��ت. استراتژی گیم در مایکروسافت 
بر توس��عه و رشد سرویس اش��تراکی آن )Game Pass( استوار بوده که 
کاربران با پرداخت مبلغ ماهانه ای به مجموعه متنوعی از بازی ها دسترسی 
داش��ته باشند. ساتیا نادال استراتژی »Game Pass« را نتفلیکس صنعت 
گیم نامیده که باعث می ش��ود درآمد قابل توجهی به ش��رکت وارد ش��ود. 
 Game« اوایل س��ال گذش��ته مایکروس��افت اعالم کرد که تعداد کاربران
Pass« ح��دود 18 میلیون نفر بود و ح��اال در هنگام خرید اکتیویژن اعالم 
ش��ده که تعداد مشترکان سرویس گیم مایکروسافت 2۵ میلیون نفر است. 
مایکروسافت با خرید اکتیویژن تنوع بسیار قابل توجهی به گیم های موجود 
در »Game Pass« می دهد و بدین ترتیب می توان انتظار داش��ت تمامی 
گیم ه��ای اکتیویژن یا حداقل عناوین اصلی آن به صورت اش��تراکی عرضه 
شوند. با خرید اکتیویژن حاال مایکروسافت دارای 30 استودیوی بازی سازی 

هم خواهد بود.
در همین حال، س��هام ش��رکت اکتیویژن بعد از اعالم خبر خرید توس��ط 
مایکروس��افت نزدیک به 30 درصد رش��د کرد. این تولید کننده گیم البته در 
ماه های گذش��ته با اتهام آزار جنس��ی کارکنانش مواجه بود که منجر به اعالم 
جرم از س��وی مقامات رسمی کالیفرنیا شد و همین موضوع روی ارزش سهام 
آن به شدت تاثیر منفی داشت. به گزارش »وال استریت ژورنال« از منابع نزدیک 
به این شرکت، بابی کوتیک، مدیرعامل این شرکت که سال هاست هدایت آن را 
برعهده دارد بعد از این خرید، شرکت را ترک می کند، هرچند مایکروسافت در 
بیانیه خود گفته که او همچنان به عنوان مدیرعامل به کار خود ادامه خواهد 
داد، اما پس از معامله، مدیر بخش گیم مایکروس��افت )فیل اسپنسر( مسئول 
مستقیمی خواهد بود که مدیرعامل اکتیویژن تصمیماتش را با نظر او می گیرد.

اما شاید مهمترین کسی که از خرید تازه مایکروسافت غمگین شده باشد، 
شرکت سونی رقیب مایکروسافت است. سهام سونی بعد از این خبر 13 درصد 
س��قوط کرد. بخش اصلی نگرانی س��هامداران از خ��روج بازی های متعلق به 
اکتیویژن از کنس��ول سونی اس��ت که در حال حاضر درآمد قابل توجه سونی 
را تش��کیل می دهند. سونی هم با ساخت اس��تودیوهای بازی سازی بازی های 
مش��هوری را عرضه کرده از جمله اس��پایدر من و خدای جنگ. با این حال با 
در اختیار گرفتن اکتیو یژن، س��ونی برای محبوب نگاه داشتن پلتفرمی چون 
کنس��ول پلی استیش��ن مجبور به تبعیت از سیاست های مایکروسافت خواهد 
شد. مشخص نیست مایکروس��افت که سابقه طوالنی در بحث های انحصاری 
دارد اساس��ا بازی های محبوبش را از روی کنس��ول سونی حذف خواهد کرد 
یا نه، اما در عین حال مش��خص اس��ت که از این به بعد سونی برای در اختیار 
داشتن بازی هایی که بسیاری برای آن به سراغ کنسولش آمده اند مجبور است 

در زمین بازی مایکروسافت بازی کند.
اپل، آمازون و گوگل هم دیگر غول های تکنولوژی هستند که در این سال ها 
وارد عرصه گیم ش��ده اند. به نظر می رس��د غول های سیلیکون ولی نسبت به 
س��ونی، فرصت بهتری برای تبدیل پتانسیل های موجود صنعت گیم از طریق 
توس��عه کالد را دارند، چراکه همه آنها دارای زیرساخت های توسعه گیم روی 
کالد هستند. البته سونی اخیرا در نمایشگاه »CES« از هدست واقعیت مجازی 
خود رونمایی کرد که معتقد اس��ت تحول بزرگی در حوزه گیم ایجاد می کند. 
کارشناس��ان می گویند بازار در ش��رایط فعلی و با این خرید به سمتی می رود 
که ممکن است در نهایت سونی هم به بخشی از مایکروسافت تبدیل شود. از 
سوی دیگر با خرید اکتیویژن، درآمد مایکروسافت از بخش ویدئو گیم به شکل 
قاب��ل توجهی افزایش می یابد. این میزان چی��زی حدود نیمی از درآمد فعلی 
مایکروسافت است. تحلیلگران تخمین می زنند که میزان فروش اکتیویژن در 
سال 2021 حدود 8.7 میلیارد دالر بوده، در حالی که مایکروسافت در همین 
زمان 1۵.4 میلیارد دالر از ویدئوگیم درآمد کس��ب کرده اس��ت. با این حال، 
نقطه منفی این معامله، گزارش های آزار جنس��ی در داخل شرکت اکتیویژن 
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فرصت امروز: طبق آمارهای بانک مرکزی، متوس��ط قیمت فروش دالر 
در بازار آزاد تهران از 800 تومان در س��ال 1381 به رقم 28 هزار و 293 
تومان در پایان آذرماه امسال رسیده که از رشد 3۵ برابری قیمت دالر در 

دو دهه گذشته حکایت دارد.
در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، تحوالت متوسط قیمت فروش دالر 
در بازار آزاد تهران از س��ال 1381 تا پایان آذرماه س��ال 1400 ثبت شده 
اس��ت که متوسط قیمت فروش دالر در بازار آزاد تهران در سال 1381 به 
میزان 800 تومان بوده و با گذش��ت هش��ت سال به رقم 1044 تومان در 
سال 1389 رسیده است. البته در گزارش بانک مرکزی، قیمت فروش دالر 
در سال 1390 فقط تا پایان دی ماه آن سال اعالم شده که معادل 1۵41 
تومان بوده و قیمت دالر در کل س��ال 1390 اعالم نش��ده است. بنابراین 
می توان گفت که همزمان با آغاز دهه 90، روند افزایش��ی قیمت دالر نیز 
آغاز ش��د و متوسط قیمت فروش ش��اخص ارزی از سال 1391 تا 1396 
در محدوده 3 هزار تا 4 هزار تومان قرار داش��ت. از این زمان به بعد، روند 
افزایشی قیمت دالر قابل توجه شد و مبلغ فروش آن از مرز 10 هزار تومان 
عبور کرد که بیش��ترین عامل موثر در ای��ن زمینه، بازخوردهای تحریم و 
نوس��ان شدید ارزی در آن سال ها بوده است. به طوری که متوسط قیمت 
فروش دالر در سال 1398 معادل 12 هزار و 918 تومان و در سال 1399 
نیز به میزان 22 هزار و 887 تومان بوده اس��ت. از س��وی دیگر، رقمی که 
از نرخ فروش دالر در آذرماه امس��ال گزارش ش��ده است، 28 هزار و 293 
تومان بوده و در 9 ماهه ابتدای سال جاری نیز متوسط قیمت فروش یک 
دالر آمریکا در بازار آزاد شهر تهران 2۵ هزار و 688 تومان اعالم شده است. 
بنابراین تغییرات قیمت دالر در دو دهه اخیر بیانگر آن است که قیمت این 

ارز در این مدت تقریبا 3۵ برابر شده است.
در همین حال، قیم��ت دالر از حوالی مرز 30 هزار تومان در اولین روز 
دی ماه 1400 به نیمه کانال 27 هزار تومان در آخرین روز این ماه رسید 
ت��ا بازده��ی منفی 3 درص��دی را در اولین ماه از فصل زمس��تان به ثبت 
برس��اند. افزایش امیدواری ها به احیای احتمال برجام، بیش��ترین نقش را 
در این نوس��ان قیمتی داشته و حال این سوال مطرح است که آیا با ادامه 
س��یگنال های مثبت طرف های برجامی از مذاک��رات وین و نهایتا حصول 
توافق نهایی آیا قیمت اسکناس سبز آمریکایی به رقم های پایین تر از این 

هم خواهد رسید؟
بررسی ها نش��ان می دهد که در 10 روز آغازین دی ماه که کارشناسان 
بازار ارز از آن با عنوان بازه ثبات یاد می کنند، نرخ دالر از سطح قیمتی 30 
هزار و 1۵0 تومان به رقم 29 هزار و 7۵0 تومان رسید، اما با شروع روزهای 
میانی ماه و با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و گروه 1+ 4 و همچنین 
اخباری مبنی بر تقویت بازار ارز توسط بازارساز، نمودار قیمتی شاخص ارز 
شیب تندی به خود گرفت و دالر شاهد کاهش قیمت از سطح 29 هزار و 
7۵0 تومان تا رقم 27 هزار و 700 تومان بود. بر همین اساس، در روزهای 
پایانی دی ماه امسال دالر در محدوده 27 هزار و 600 تا 27 هزار و  900 

تومان به کار خود پایان داد.
برخی از تحلیلگران، روند کاهش��ی نرخ ارز را در نتیجه انتظارات مثبت 
جامعه و بازار از چشم انداز سیاست خارجی کشور عنوان می کنند. این گروه 
معتقدند در صورت ادامه انتش��ار اخبار مثبت و نزدیک ترشدن به حصول 
توافق جدی��د، بازار ارز تهران در ماه های آتی می تواند ش��اهد ریزش های 
بیش��تری نیز باشد. از طرف دیگر، سخنانی مبنی بر آزاد شدن بدهی های 
میلیارد دالری بلوکه ش��ده ایران در کش��ورهای ع��راق و کره و همچنین 
سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بهبود اوضاع بازار ارز در ماه های 
آتی باعث ش��ده احتمال افزایش عرضه دالر در ب��ازار تهران افزایش یابد 
که این امر خود س��بب کاهش قیمت تا رسیدن به سطح تعادلی عرضه و 

تقاضای بازار در بازه زمانی طوالنی مدت خواهد شد.
حال س��وال این اس��ت که با ادامه این روند، ن��رخ دالر به چه محدوده 
قیمتی خواهد رس��ید؟ علی اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان در 
پاسخ به این پرسش به خبرآنالین، می گوید: پاسخ مثبت در بازار سرمایه 
به مذاکرات داده ش��ده اس��ت. همین که قیمت ارز باال نمی رود و متوقف 
ش��ده است، خوش بینی به بازار را نشان می دهد. مردم تصور می کنند بعد 
از توافق، سیاست های ارزپاشی شروع می شود و قیمت ها پایین می آید. به 
همین دلیل خریداران دست نگه داشته اند و فروشندگان هم در بازار حضور 
دارند. در عین حال، بانک مرکزی هم تزریق ارز را ادامه می دهد. اینها باعث 
شده که قیمت ارز مقداری پایین تر از سابق بیاید. نرخ دالر باالی 30 هزار 
تومان بود و االن حدود 27 هزار تومان است. این طور نگه داشتن فنر قیمت 

ارز صحیح نیست.«

به اعتقاد س��میعی، درباره این سوال که آیا توافق موجود باعث گشایش 
اقتصادی می شود، باید گفت توافق باعث برداشته شدن بسیاری از تحریم ها 
و آزادش��دن اموال مردم ایران می شود و کشور در عرصه تجارت جهانی از 
ظرفیت های خود استفاده می کند، ولی اینکه آزاد شدن پول ها و تجارت و 
فروش نفت برای ما و سرازیر شدن دالرهای نفتی به بانک مرکزی چقدر به 
نفع اقتصاد کشور است، مسئله دیگری است. پول اصوال چیز خوبی است و 
در قرآن هم به عنوان خیر یاد شده است. وقتی پول های بلوکه شده و ارز 
نفتی ما آزاد می ش��ود، خیری در آن است اگر به نحو حساب شده مصرف 

شود و با این پول ها به ساختن زیرساخت اقدام شود، خیلی خوب است.

متوسط قیمت فروش دالر سال  ردیف 
801 تومان   1381  1
832 تومان   1382  2
874 تومان   1383  3
904 تومان  1384  4
922 تومان  138۵  ۵
93۵ تومان   1386  6
966 تومان   1387  7
997 تومان  1388  8
1044 تومان   1389  9

-     1390  10
2607 تومان  1391  11
3183 تومان   1392  12
3280 تومان   1393  13
34۵0 تومان   1394  14
3644 تومان   139۵  1۵
404۵ تومان   1396  16
10 هزار و 783 تومان   1397  17
12 هزار و 918 تومان   1398  18
22 هزار و 887 تومان   1399  19
28 هزار و 293 تومان  20  تا پایان آذرماه 1400 

وقتی قیمت دالر از 800 تومان به 28 هزار تومان رسید

رشد 35 برابری دالر در 2 دهه گذشته

عقبگرد قیمت دالر و سکه شاید مهمترین اتفاق بازارهای مالی در اولین 
ماه فصل زمس��تان باشد. در حالی قیمت اسکناس سبز آمریکایی در دی 
ماه امسال، بازدهی منفی 7.6 درصدی را ثبت کرد و از حوالی مرز 30 هزار 
تومان به نیمه کانال 27 هزار تومان در بازار آزاد ش��هر تهران رسید که به 

موازات دالر، قیمت سکه نیز دچار عقبگرد 7.1 درصدی شد.
دبیر هیأت مدی��ره اتحادیه طال و جواهر تهران در تحلیل وضعیت بازار 
طال و س��که در آخرین هفته دی ماه می گوید: علی رغم اینکه بازار سکه و 
طال داخلی از ابتدای هفته  گذشته تا روز چهارشنبه در آرامش نسبی به سر 
می برد، اما روز پنجشنبه دچار یک شوک قیمتی شده و به یکباره نسبت 
به آخرین معامالت روز چهارشنبه، در پی افزایش قیمت اونس جهانی طال 

و نوسانات )هرچند جزئی( نرخ ارز شاهد افزایش قیمت سکه و طال شد.
آنطور که نادر بذرافش��ان به ایس��نا، توضیح داده است، بازار سکه و طال 
از ابت��دای هفته ای که گذش��ت تا پایان روز چهارش��نبه از ثبات پایداری 
برخوردار بود و نوسان خاصی در بازار وجود نداشت. بازار ارز نیز آرام پیش 
آمده بود و نوس��ان قابل توجهی )در مجموع یک دالر افزایش( نداش��ت؛ 
ضمن اینکه تقاضا برای خرید سکه و مصنوعات طال نیز طی دو هفته اخیر 
به ش��دت کاهش پیدا کرده است. اخبار سیاسی- اقتصادی و تصور اینکه 
قیمت ها از ثبات بیش��تری بهره مند شوند یا به سمت کاهشی شدن میل 
پی��دا کنند، بر روند بازاره��ای داخلی تاثیرگذار بوده و باعث کاهش تقاضا 

شده است.
ب��ه گفته دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران، اما از صبح روز 
پنجشنبه با افزایش 17 دالری قیمت اونس جهانی نسبت به روز پیش از 
آن )چهارشنبه( مواجه ش��دیم؛ عالوه بر آن نوسانات افزایشی نرخ ارز نیز 
سبب شد در مجموع افزایش قیمت سکه و طال افزایش قیمت پیدا کند. تا 
روز چهارشنبه نسبت به ابتدای هفته هر گرم طال 18 عیار حدود ۵ هزار 
تومان و س��که حدود 30 هزار تومان نوس��ان افزایشی قیمت داشت اما از 
روز پنجشنبه همزمان با افزایش 17 دالری قیمت اونس جهانی نسبت به 
روز چهارشنبه )و 18 دالر نسبت به ابتدای هفته( و نوسان هرچند محدود 
نرخ ارز، هر گرم طالی 18 عیار نسبت به روز پیش از آن )چهارشنبه( 26 
هزار تومان و هر قطعه س��که تمام طرح جدی��د 300 هزار تومان افزایش 

قیمت داشت.
با وجود این افزایش قیمت ها اما همچنان بازار سکه و طال از ثبات نسبی 
قیمت ها برخوردار اس��ت، چنانکه قیمت ها در بازار طی 20 روز گذشته به 
ثبات خوبی رس��یده اس��ت؛ اما به دنبال اخبار سیاسی-اقتصادی و اخبار 
مربوط ب��ه مذاکرات احیای برجام، مردم احتم��ال می دهند که این روند 
ثبات شکس��ته شود و به سمت کاهشی شدن میل کند. تجربیات گذشته 
نیز نش��ان می دهد که ب��ا توجه به روند اونس جهان��ی و نرخ ارز، احتماال 
طی هفته های آینده مابین 3 الی ۵ درصد نوسان )افزایش/کاهش( قیمت 

ایجاد شود.
بذرافشان در پایان در جمع بندی تحوالت رخ داده در آخرین هفته دی 
ماه افزوده اس��ت: قیمت هر قطعه س��که در آخرین معامالت پایانی هفته 
)پنجشنبه( نسبت به روز پیش از آن 300 هزار تومان و نسبت به ابتدای 
هفته 330 هزار تومان و قیمت ربع سکه نیز نسبت به روز چهارشنبه 100 
هزار تومان و نسبت به ابتدای هفته 130 هزار تومان افزایش داشته اند، اما 
سایر قطعات سکه و همچنین طال از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه از ثبات 
نسبی برخوردار بوده و تغییرات آنها در روز پنجشنبه رخ داده است. بدین 
ترتیب در آخرین معامالت هفته )در روز پنجشنبه( نسبت به چهارشنبه، 
هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایش 300 هزار تومانی به 12 میلیون 
و 330 هزار تومان و هر قطعه س��که تمام طرح قدیم با افزایش 2۵0 هزار 
تومان به 12 میلیون و ۵0 هزار تومان رسیده اند. نیم سکه با افزایش حدودا 
1۵0 هزار تومانی به 6 میلیون و 730 هزار تومان، ربع سکه با افزایش 100 
هزار تومان نس��بت به روز چهارشنبه و 130 هزار تومانی نسبت به ابتدای 
هفته، 3 میلیون و 820 هزار تومان تعیین قیمت شده اند. سکه های گرمی 
نیز با افزایش ۵0 هزار تومانی 2 میلیون و 3۵0 هزار تومان در پایان هفته 
قیمت داشته است. همچنین حباب سکه در حال حاضر در محدوده 300 
هزار تومان قرار دارد که نس��بت به هفته های گذشته تغییرات چندانی را 

شاهد نبوده است.

تحلیل بازار طال و سکه در ماه گذشته نشان می دهد

عقبگرد 7 درصدی سکه

بانکنامه

یک کاهش و دو افزایش در تورم دی ماه
تورم 42.4 درصد شد

با وجود کاهش تورم س��االنه در دی ماه، دو شاخص نقطه به نقطه و ماهانه 
روند افزایشی داشته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم 
س��االنه دی ماه 1400 برای خانوارهای کشور به رقم 42.4 درصد رسیده که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می دهد. همچنین 
نرخ تورم نقطه ای در دی ماه به عدد 3۵.9 درصد رسیده و این بدان معناست 
که خانوارهای کشور به طور میانگین 3۵.9 درصد بیشتر از دی ماه پارسال برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. در واقع، منظور 
از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است. همچنین تورم نقطه  به نقطه در دی ماه در مقایسه با ماه قبل 0.7 
درصد افزایش یافته اس��ت. نرخ تورم ماهانه دی ماه نیز به 2.4 درصد رس��یده 
که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است. تورم 
ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 

غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 1.7 درصد و 2.7 درصد بوده است.

نگاهی به وضعیت 10 بازار برتر جهان
رمزارزها جایگزین حواله می شوند؟

ارزه��ای دیجیت��ال که از س��ال 2009 معرفی ش��دند اغلب اب��زاری برای 
سرمایه  گذاری در نظر گرفته شده  اند. به گزارش تایمز، این ارزها جایگزینی برای 
ارزهای رایج نبوده  اند، اما در چند سال گذشته این نگرش تغییر کرده و برخی 
از کش��ورها آنها را ارز قانونی معرفی کرده  اند و این ایده در حال آزمایش است. 
یکی از مزایای ارزهای دیجیتال، قابلیت اس��تفاده از آنها به عنوان حواله است. 
با این حال، 10 کش��ور ممنوعیت یا محدودیت  های قابل  توجهی برای ارزهای 
دیجیتال ایجاد کردند به این معنا که خدمات حواله نمی تواند از این پتانسیل 
بازار استفاده کند. براساس گزارش بانک جهانی، حواله ها صنعت بزرگ جهانی 
است و طبق گزارش بانک جهانی، جریان وجوه ارسالی به کشورهای با درآمد 
پایین و متوس��ط تنها در س��ال 2020 به بیش از ۵40 میلیارد دالر می  رسد 
و هزینه حواله یکی از اهداف توس��عه پایدار س��ازمان   ملل است. ارز دیجیتال، 
ابزاری برای افزایش س��رعت و کاهش هزینه حواله ها پیشنهاد شده است، اما 
محیط نظارتی برای دارایی  های دیجیتال مبهم اس��ت. براساس نتایج مطالعه 
جدید، نیمی از 10 بازار برتر ارسال حواله از جمله ایاالت  متحده، آلمان و امارات 
متحده  عربی مقررات دوس��ت دار رمزنگاری ایج��اد کرده  اند و 30 درصد موضع 
خنثی دارند. دو بازار از 10 بازار برتر ارس��ال  کننده حواله یعنی چین و روسیه 
نیز موضع ضدرمزنگاری را در دس��تور کار خود قرار دادند. ارزهای دیجیتال به 
سرعت به یکی از رایج  ترین واژه ها در پرداخت  های برون مرزی تبدیل شده است 
و طرفداران آن ادعا می  کنند که می توانند سرعت را افزایش داده و هزینه ها را 
در مقایسه با سایر راه  حل  های ارسال حواله کاهش دهد. رمزارزها این پتانسیل 
را خواهند داشت که بخشی از ترکیب کلی انتقال پول شوند اما انتظار نداشته 

باشید که تنها رویکرد پرداخت  های جهانی محسوب شوند.

رئیس کل بانک مرکزی:
 ناظران شرعی به ساختار بانک ها

اضافه می شوند
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای 
فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک ها اضافه خواهند 
شد. علی صالح آبادی پنجشنبه گذشته در جمع اعضای »کارگروه تخصصی فقهی 
بانک مرکزی« در قم با بیان اینکه تحول نظام بانکی براس��اس تطبیق با اصول 
فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و 
در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک ها 
در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم های مشخص به طور مستمر مورد بررسی 
قرار دهد. همچنین چارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته 
تطبیق بانک ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات ش��ورای فقهی در این ش��ورا 
در حال تدوین است. صالح آبادی یادآور شد: در همین راستا فهرست افرادی که 
توسط شورای فقهی احراز صالحیت شوند در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت. 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی در 
حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تاکید و ابراز امیدواری 
کرد که این روند به بهبود فرآیندهای بانکی در راس��تای اجرای اصول بانکداری 
اس��المی منجر شود. آیت اهلل مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی 
نیز در این نشست گفت: با حضور دکتر صالح آبادی در بانک مرکزی شاهد افزایش 
توجه اصول فقهی و شرعی در نظام بانکی کشور هستیم و اثربخشی تصمیمات 
ش��ورای فقهی از این به بعد بیش از پیش خواهد ش��د. او از زحمات و نگاه ویژه 
صالح آبادی به جایگاه شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی تشکر کرد و گفت: 
مفاد ماده 16 برنامه شش��م توس��عه در صورت نظارت جدی بر عملکرد بانک ها 
عملی خواهد ش��د. وی همچنین تعمیق و گس��ترش آموزش مبانی بانکداری 
اسالمی در نظام بانکی را از ضروریات دانست و تأکید کرد: تحول در نظام بانکی 

براساس اصول فقه اسالمی وظیفه شورای فقهی و کارگروه تخصصی آن است.

برای اولین بار در یک سال گذشته
چین واردات نفت از ایران را افشا کرد

گ��زارش گمرک چین نش��ان می دهد این کش��ور با وج��ود تحریم های آمریکا 
همچنان از ایران نفت وارد می کند. برای نخس��تین بار در یک س��ال گذشته چین 
که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، آماری منتشر کرد که نشان می دهد این 
کشور در دسامبر مجموعا 1.9 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. اطالعاتی 
که از س��وی گمرک چین منتشر شد، نخستین افش��ای علنی خرید نفت ایران از 
سوی چین از دسامبر سال 2020 است. چین در زمان تحریم ها که در سال 2018 
از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد، از ایران 
نفت وارد کرده اس��ت با این حال به ندرت به خرید نفت خام از ایران اذعان کرده 
است. هنوز علت اینکه چین چرا به ادامه خرید نفت از ایران علنا اذعان کرده است، 
مشخص نیست اما این افشاگری در بحبوحه ادامه مذاکرات هسته ای در وین صورت 
گرفته اس��ت. ایران و چین اخیرا به دنبال پیش��برد همکاری در حوزه انرژی تحت 
قرارداد همکاری استراتژیک 2۵ ساله بوده اند. نفت ارزان تر ایران و ونزوئال در مقایسه 
با قیمت های جهانی که صعود چش��مگیری داش��تند، انگیزه کافی را فراهم کرد تا 
چین ریس��ک مجازات نقض تحریم ها را نادیده گرفته و در س��ال 2021 بیشترین 
میزان خرید را از این دو کش��ور داشته باشند که صادرات شان در سه سال گذشته 
هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته اس��ت. طبق گزارش اویل پرایس، بلومبرگ در 
گزارشی به نقل از آمارهای شرکت تحقیقات بازار کپلر برآورد کرد که پاالیشگاه های 
چینی در س��ال 2021 در مقایسه با سال 2020 حدود ۵3 درصد نفت بیشتری از 
ایران و ونزوئال خریداری کردند. در مجموع، چین طی س��ال میالدی گذشته 342 
میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئال وارد کرد که باالترین حجم از سال 2018 بود.
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دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه چیست؟
رئیسی در سرزمین تزارها

هفته گذش��ته رئیس جمهور برای دیدار با والدیمیر پوتین عازم 
روس��یه شد؛ سفری که گفته می ش��ود می تواند دروازه ای جدید در 
گس��ترش روابط اقتصادی و سیاس��ی دو کشور باش��د. وزرای امور 
خارج��ه، نف��ت و اقتصاد ابراهیم رئیس��ی را در این س��فر همراهی 
کرده اند. مذاکرات با رئیس جمهور و مقامات ارش��د روسیه، حضور 
و س��خنرانی در نشست عمومی مجلس دوما،  نشست هم اندیشی با 
فعاالن اقتصادی روس و دیدار با ایرانیان مقیم روس��یه بخش��ی از 
برنامه های رئیس جمهور در این س��فر بوده اس��ت. ایران و روس��یه 
همچنین در حال آماده  ش��دن برای انعقاد توافق 20 ساله همکاری 
راهبردی هس��تند و س��فر رئیس جمهور به روس��یه می تواند نقش 
مهمی در رس��یدن به این توافق داشته باش��د. پیش از این ایران و 
روسیه قرارداد همکاری های مشترک 20 ساله ای را در سال 1379 
شمس��ی امضا کرده بودند که چند ماهی اس��ت دوره زمانی آن به 
پایان رس��یده و اکنون ایران و روس��یه می خواهند ای��ن قرارداد را 
تمدی��د کنن��د؛ آن هم برای یک دوره 20 س��اله دیگ��ر و با حضور 

روسای جمهور دو کشور در مسکو.
یکی از مهمترین جنبه های س��فر رئیسی به مسکو همانا افزایش 
مراودات تجاری و اقتصادی بین دو کش��ور اس��ت. براساس آخرین 
آماره��ای گمرک ایران، تج��ارت ایران و روس��یه در پایان 9 ماهه 
ابت��دای امس��ال از 1.6 میلی��ارد دالر عبور کرده و ایران و روس��یه 
توانس��ته اند 3.۵ میلی��ون تن کاال رد و بدل کنند ک��ه این رقم در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل، به لحاظ وزنی 12درصد و به 
لحاظ ارزش��ی 41 درصد رش��د داشته که نش��ان می دهد کاالهای 
دارای ارزش افزوده باالتر، اندکی بیشتر به روسیه صادر شده اند. در 
این میان، از تجارت 3.۵ میلیون تنی ایران با روسیه، سهم صادرات 
ایران به روس��یه 432 میلیون دالر و سهم واردات از این کشور 1.2 
میلیارد دالر بوده که نشان نمی دهد صادرکنندگان ایرانی همچنان 
بازار روس��یه را به عنوان یک مقصد جذاب برای کاالهای صادراتی 
خود نمی شناس��ند و اگر هم تجارت از رش��د باالیی برخوردار بوده، 
بیش��تر تالش طرف روس برای حضور در بازار ایران بوده است. در 
واقع، واردات ایران از روس��یه 11درصد رش��د ک��رده و 4۵ درصد 
افزایش ارزشی را به خود اختصاص داده و در مقابل، صادرات ایران 
به این کش��ور از رش��د 1۵درصدی برخوردار بوده و تنها 29 درصد 

رشد را تجربه کرده است.
البته با وجود رش��د تجارت ایران و روس��یه در ماه های گذش��ته 
واقعیت آن اس��ت که روس��یه غایب ب��زرگ بازاره��ای صادراتی و 
واردات��ی ایران ب��وده و اگرچه روابط سیاس��ی ایران با کش��ورهای 
اروپایی بس��یار کمتر از س��طح روابط سیاسی ایران با روسیه است، 
اما ردپای کش��ورهای اروپایی را می توان در فهرست شرکای اصلی 
وارداتی ایران دید؛ در حالی که روسیه نه در فهرست بازارهای هدف 
صادراتی و نه ش��رکای وارداتی ایران در جایگاه ویژه ای قرار ندارد و 
حاال س��فر رئیس جمهوری به مسکو می تواند فرصت مناسبی برای 
گس��ترش سطح روابط اقتصادی دو کش��ور باشد. براساس آمارهای 
رسمی، بیش��ترین میزان مراودات اقتصادی دو کشور را محصوالت 
کش��اورزی و دام��ی تش��کیل می دهد. روس��یه یک��ی از بزرگترین 
تولیدکنندگان غالت در جهان اس��ت و ایران بخش��ی از نهاده  های 
دامی و گندم موردنیاز خود را از این کشور وارد می کند و در مقابل 
میوه و صیفی و محصوالت کش��اورزی عم��ده محصوالت صادراتی 
ایران به روس��یه را تشکیل می دهد. در کنار افزایش سطح مراودات 
اقتصادی ایران به دنبال جذب سرمایه گذاری شرکت های روسیه در 
پروژه های نفت و گاز ایران اس��ت که در س��ال های گذشته به دلیل 
تحریم ها با چالش های زیادی مواجه بوده و حضور شرکت های نفتی 
روس��یه در ایران و همکاری های مش��ترک در این ح��وزه می تواند 

بخشی از مشکالت صنعت نفت و گاز ایران را برطرف کند.

 خبر خوش وزیر اقتصاد از توافق ایران
با روسیه

وزیر اقتصاد در ارتباط مجازی از کشور روسیه با برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه دوم س��یما، درباره مباحث اقتصادی که رؤسای 
جمهور دو کش��ور ایران و روسیه در مورد آنها صحبت کردند، گفت 
در جلسه با وزیر اقتصاد روسیه بنا شد از طریق همان خط اعتباری 
که قبال بین دو کش��ور به توافق رس��یده بود، فاینانس قطعه رشت 
- آس��تارا انجام ش��ود. احس��ان خاندوزی افزود: قبل از اینکه آقای 
رئیس جمهور جلسه ش��ان را با رئیس جمهور روس��یه ش��روع کنند، 
مقامات اقتصادی، مقامات حوزه انرژی و نفت دو کش��ور جلساتی را 
با یکدیگر داش��تند تا موضوعات با جمع بندی و توافق کامل خدمت 

رؤسای جمهور دو کشور ارائه شود.
او با بیان اینکه جلس��ات حاش��یه ای دیگری نی��ز قبل از مالقات 
رئیسی و پوتین، برگزار شده بود، ادامه داد: عالوه بر جلسات وزرای 
دو ط��رف، من با تج��ار ایرانی فعال در بازار روس��یه و وزیر نفت با 
ش��رکت هایی که در حوزه نفت و گاز کار می کنند، جلس��ه داشتیم 
که نتیجه آنها قبل از شروع مذاکرات رئیس جمهور، خدمت آیت اهلل 

رئیسی ارائه شد.
وی ب��ا اش��اره به خبرهای بس��یار خوب��ی که بعد از جلس��ه دو 
رئیس جمهور ش��نیده ش��د، افزود: بخ��ش اعظم و قری��ب به اتفاق 
موضوعاتی که توافق ش��ده بود ه��م درخصوص همکاری های حوزه 
باالدس��تی نف��ت و گاز و هم در حوزه ترانزیت دو کش��ور و هم در 
حوزه نیروگاهی و اس��تفاده از خط اعتب��اری ۵ میلیارد دالری بود 
که باالخره بعد از گذش��ت چند سال از تصویب آنها و سرعت بسیار 
کندی که داش��ت، در مورد تس��ریع و تکمیل آنها توافقاتی صورت 

گرفت.
ب��ه گفته خاندوزی، تکمیل کریدور ش��مال به جن��وب از طریق 
ترانزی��ت ریلی ک��ه بتواند جنوب ایران و خلیج فارس را به آس��یای 
میان��ه و اروپ��ا متص��ل کند یک��ی از محورهای این تواف��ق بود که 
براس��اس آن تصمیمات بسیار خوبی برای خط آهن رشت - آستارا 
و خط آهن اینچه برون گرمسار اتخاذ شد. همچنین در مورد تأمین 
نهاده های اساسی و غالت و خرید لکوموتیو و موضوعاتی ازاین دست 
نیز بسیار بیشتر از آن چیزی که در ابتدا به نظر می رسید، هم گرایی 
و هم نظری ها وجود داش��ت که خبرهای تکمیلی و تشریحی آینده، 
تأییدکننده توافقات حداکثری و راهبردی بین دو کشور خواهد بود.

خبرنــامه

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

بازده��ی دالر، س��که و ب��ورس در دی ماه به زیر صفر رس��ید تا رکورد 
کاهشی بازارهای مالی در اولین ماه فصل زمستان شکسته شود. بررسی ها 
نش��ان می دهد بیشترین افت ماهانه قیمت دالر در س��ال 1400، در ماه 
گذشته رخ داد و به موازات کاهش قیمت اسکناس سبز آمریکایی، آهنگ 
قیمت ها در بازار س��که و طال و همچنین بازار سهام نزولی شد تا چرخش 
انتظارات زمس��تانی در بازارهای مالی به واس��طه افزای��ش امیدواری ها به 
حصول توافق در مذاکرات وین و آنچه »ش��مارش معکوس احیای برجام« 
خوانده ش��ده است، مشهود باش��د. در واقع، بر اثر کاهش انتظارات تورمی 
)ناشی از سیگنال های مثبت مذاکرات وین(، قیمت دالر از حوالی مرز 30 
هزار تومان در اولین روز دی ماه به نیمه کانال 27 هزار تومان در آخرین 
روز ای��ن ماه س��قوط کرد و همگام با آن، قیمت س��که نی��ز به یک کانال 
پایین تر بازگشت. افت قیمت دالر همچنین به فضای رکودی بورس تهران 
دامن زد و نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای، آخرین روز معامالتی دی ماه را با 

سقوط به کانال یک میلیون و 200 هزار واحد به پایان رساند.
بدین ترتیب، میزان بازدهی نرخ دالر در دی ماه امسال به رقم منفی 7.6 
درصد، بازدهی س��که به منفی 7.1 درصد و بازدهی شاخص بورس تهران 
نیز به منفی 3 درصد رس��ید تا رکورد کاهشی قیمت ها در بازارهای مالی 
طی س��ال 1400 شکسته ش��ود. تغییر انتظارات تورمی به واسطه احیای 
احتمالی برجام، بیشترین نقش را در رکوردشکنی منفی بازارهای مالی در 

ماه گذشته ایفا کرده است.
شاخص ارزی 7 درصد عقب رفت

بازدهی ماهانه دالر در حالی در ثلث اول فصل زمستان، رقم منفی 7.6 
درصد را ثبت کرد که این میزان، بیش��ترین بازدهی منفی دالر در س��ال 
1400 است. براساس آمارها، شاخص ارزی در 10 روز نخست دی ماه که 
کارشناسان بازار ارز از آن با عنوان بازه ثبات یاد می کنند، از سطح قیمتی 
30 هزار و 1۵0 تومان به رقم 29 هزار و 7۵0 تومان رس��ید، اما با ش��روع 
روزه��ای میانی ماه و مخابره س��یگنال های مثبت از هتل کوبورگ وین و 

همچنین تقویت بازار ارز از س��وی بازارس��از، نمودار قیمتی شاخص ارزی 
ش��یب تندی به خود گرفت و دالر شاهد کاهش قیمت از سطح 29 هزار 
و 7۵0 توم��ان تا رقم 27 هزار و 700 تومان بود. نهایتا در روزهای پایانی 
دی م��اه نیز قیمت دالر در محدوده 27 ه��زار و 600 تومان تا 27 هزار و  
900 تومان به کار خود پایان داد. در این راستا، اگر دی ماه را به سه بازه 
زمانی 10 روزه تقسیم کنیم، سه نوع رفتار در قیمت دالر مشاهده می  شود، 
به طوری که در 10 روز نخس��ت شاهد ثبات قیمت در محدوده 30 هزار 
تومان، در 10 روز دوم شاهد افت قیمت و کانال  شکنی متوالی و نهایتا در 
10 روز س��وم ش��اهد برخورد دالر به هسته سخت مقاومتی در کانال 27 

هزار تومان هستیم.
بدین ترتیب، در 10 روز ابتدایی دی ماه که معموال از آن به عنوان بازه 
ثبات یاد می شود، نرخ دالر از سطح قیمتی 30 هزار و 1۵0 تومان به رقم 
29 هزار و 7۵0 تومان رس��ید که با توجه به مقدار کاهش قیمت در دهه 
دوم می  ت��وان دهه اول را کم نوس��ان  تر و در فاز ثبات خواند، اما با ش��روع 
روز  های میانی دی ماه و خبرهای مثبت برجامی از مذاکرات وین و در عین 
حال تقویت بازار ارز توسط بازار  ساز، نمودار قیمتی شاخص ارز شیب تندی 
به خود گرفت و در این دهه بود که دالر شاهد کاهش قیمت از سطح 29 
هزار و 7۵0 تومان تا رقم 27 هزار و 700 تومان بود، اما این روند کاهشی تا 
روز  های پایانی ماه ادامه پیدا نکرد و با وجود سه تالش دالر در جهت عبور 
از مرز حمایت 27 هزار و ۵00 تومانی این اتفاق نیفتاد و قیمت اسکناس 
آمریکای��ی در روز  های پایانی دی ماه امس��ال در محدوده 27 هزار و 600 

تومان تا 27 هزار و  900 تومان به کار خود پایان داد.
به همین سیاق، آهنگ قیمت سکه طرح جدید نیز در دی ماه با تبعیت 
از آهنگ قیمتی دالر دچار ش��یب نزولی قابل توجهی ش��د، به طوری که 
ش��اخص بازدهی هر قطعه س��که طرح جدید در ماهی که گذشت به رقم 
منفی 7 درصد رس��ید که البته این رقم کمترین ش��اخص بازدهی ماهانه 
برای این فلز گران  بها در سال 1400 نیست. پیشتر شاخص بازدهی سکه 
در فروردین ماه امس��ال با رقم منفی 8.۵ درصد رکورد کمترین ش��اخص 
بازدهی ماهانه را ثبت کرد. قیمت هر قطعه س��که طرح جدید در آخرین 
روز معامالتی دی ماه نیز با ۵0 هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل  به 

رقم 12 میلیون و 300 هزار تومان رسید.

سقوط بورس به کانال 1.2 میلیونی
»روز خوش«، دیگر واژه ای عجیب و نامأنوس برای بورس تهران ش��ده و 
در هفته های گذشته همچون هفته ها و ماه های قبل )در بیش از یک سال 
و نیم قبل( تاالر شیشه ای عموما به رنگ قرمز درآمده است. بازدهی منفی 
3 درصدی ش��اخص بورس تهران در ماه گذش��ته و سقوط به کانال 1.2 
میلیون واحدی، جدیدترین گواهی این حال بد بورس اس��ت و در آخرین 
هفته دی ماه نیز رکورد سه ماهه خروج پول حقیقی از بازار شکسته شد.

روند نزولی بازار س��هام که از مردادماه سال گذشته آغاز شده همچنان ادامه 
دارد و هر روز ابعاد این نزول عمیق تر می ش��ود، به طوری که این نزول به فرار 
سرمایه گذاران و خروج گسترده نقدینگی از بازار سهام منجر شده است و ارزش 
روزانه معامالت خرد س��هام به یک دهم میزان معام��الت در روزهای اوج بازار 
در س��ال گذشته تقلیل پیدا کرده اس��ت. برآورد ها نشان می دهد که نزول های 
مداوم ش��اخص بورس از سال گذشته تاکنون به خروج 130هزار میلیارد تومان 
نقدینگی از بازار س��هام منجر ش��ده، خروج نقدینگی، سرعت افت قیمت سهام 
را بیش��تر کرده و موجب ش��ده ارزش بازار سهام تهران از مرداد پارسال تاکنون 
20۵میلیارد دالر افت کند و از 42۵ میلیارد دالر در20مرداد سال قبل به 220 
میلیارد دالر برسد. متعاقب این وضعیت، نقدینگی در حال فرار از بازار سهام به 
سوی بازار های بدون ریسک ازجمله بازار اوراق بدهی است. هم اکنون نرخ بازده 
اسناد خزانه به بیش از 24 درصد رسیده است، درحالی  که بازده سرمایه  گذاری 
در بورس در س��ال 1400 منفی بوده و س��رمایه گذاران در 10 ماه گذش��ته با 
زیان های س��نگینی مواجه ش��ده اند. اما دالیل اصلی این سقوط های پی در پی 
چیست و چرا شاخص بورس نتوانسته در این ماه ها کمر خم شده خود را دوباره 
صاف کند؟ کارشناس��ان بر این باورند که رشد نرخ بهره اوراق بدهی، نامشخص 
بودن نتایج مذاکرات وین، مس��ائل اقتصاد کالن ازجمله الیحه بودجه و از همه 
مهمتر بی اعتمادی سهامداران، نقش اصلی را در نزول بورس تهران داشته است. 
همچنین کاهش تولید برخی صنایع مهم بورس در نزول ش��اخص های بورسی 
نقش داشته است. براساس آمارها، با وجود رشد اسمی سود شرکت های بورسی، 
میزان واقعی تولید در میان این شرکت ها نه تنها افزایش نداشته بلکه با کاهش 
نیز مواجه بوده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد که تعداد 
ش��رکت های زیانده در نیمه نخست امس��ال به 60 شرکت )در مقایسه با نیمه 

نخست پارسال( افزایش یافته که این روند تاکنون بی سابقه بوده است.

رکورد کاهشی دالر، سکه و بورس در دی ماه شکسته شد

چرخش انتظارات در بازارهای مالی
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 هدف گذاری جدید ایران
در بازار عراق

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از انجام مذاکرات 
جدید میان دو طرف برای بهبود سطح همکاری ها و استفاده 

از فرصت های تجاری در عراق خبر داد.
یحی��ی آل اس��حاق در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: در 
روزهای گذشته یک هیأت تجاری از ایران به عراق اعزام شد 
که متش��کل از اعضای اتاق بازرگانی، تع��دادی از نمایندگان 
مجلس و فعاالن در بازار عراق بود. این دیدارها پس از شرایط 
جدید عراق و انتخابات پارلمانی این کشور برای آینده تجاری 

دو طرف اهمیت فراوانی داشت.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در این دیداره��ا تفاهم نام��ه ای برای 
راه اندازی مرکز داوری مش��ترک میان روس��ای اتاق بازرگانی 
ایران و اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق به امضا رس��ید، بیان 
کرد: خوش��بختانه در جریان این سفر جلسات و همایش های 
تجاری در بغداد، کربال و نجف برگزار ش��د و فعاالن اقتصادی 

نظرات و دیدگاه های خود را به اطالع طرف مقابل رساندند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اش��اره به ظرفیت هایی 
که این کش��ور برای فعاالن اقتصادی ایران دارد، توضیح داد: 
در سفر اخیر تالش ش��د از سویی مشکالت مربوط به انتقال 
ارز، حمل و نقل و گمرکات مورد بررسی قرار گرفته و مقدمات 
الزم برای حل آنها فراهم شود. از سوی دیگر مسئوالن دولت 
و بخ��ش صنعت عراق عالقه مند به توس��عه روابط صنعتی با 
ایران در حوزه های س��رمایه گذاری و تولید مشترک و واردات 
ماش��ین آالت، قطعات، خطوط تولید و تم��ام امور مربوط به 
صنعتی ش��دن هس��تند بجاس��ت که فعاالن اقتصادی بخش 
صنعت کشورمان از این فرصت پیش رو استفاده جدی کنند.

آل اس��حاق درباره س��فر هیأت ایرانی به اقلیم کردس��تان 
ع��راق نیز گفت: یک هیأت تجاری متش��کل از ش��رکت های 
تولی��دی و بازرگان��ی ایران به اربیل س��فر کردن��د تا دومین 
نشس��ت تجاری دو طرف برگزار شود. در کنار آن رویدادهای 
اقتصادی مش��ترک میان دو طرف نیز در دس��تور کار خواهد 
بود و نمایش��گاه جانبی تولیدات ایران نیز در اربیل در دستور 

کار قرار دارد.
ب��ه گفته وی، ای��ران در 9 ماهه ابتدای امس��ال، بیش از 6 
میلی��ارد و 780 میلی��ون دالر کاال به عراق ص��ادر کرده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 14 درصدی را نشان 
می دهد. این امیدواری وجود دارد که این عدد تا پایان س��ال 

به 10 میلیارد دالر نیز افزایش پیدا کند.

نماگربازارسهام

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر رعایت 
حقوق معلوالن و جانبازان اظهار داش��ت در راستای ادای احترام و رعایت 
حقوق معل��والن و جانبازان باید از توق��ف در محل های اختصاصی پارک 

معلوالن خودداری و در این زمینه فرهنگ سازی کرد.
کیومرث سرمدی واله در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، عنوان کرد: با 
توجه به اینکه جانبازان و معلوالن سالمتی خود را در راستای دفاع از این 
مرز و بوم و مردم از دست داده اند و دچار ناتوانی جسمی هستند احقاق و 

رعایت حقوق این بخش از جامعه ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: در راستای ادای احترام و رعایت حقوق معلوالن و جانبازان 

باید از توقف در محل های اختصاصی پارک معلوالن که برای تسهیل امور 
آنها در نظر گرفته شده خودداری و در این زمینه فرهنگ سازی کرد.

نماینده مردم اس��دآباد در مجلس شورای اس��المی افزود: خوشبختانه 
قوانین خوبی در کش��ور ما برای حمایت از حقوق معلوالن وجود دارد که 
مس��ئوالن و دس��تگاه های مربوطه باید آنها را اجرا و بر اجرای آن نظارت 
کنند. مردم نیز باید مقید به اجرای قوانین باشند چراکه احترام به حقوق 

معلوالن ادای انسانیت و از وظایف شهروندی است.
س��رمدی در ادام��ه با اش��اره ب��ه راه های فرهنگ س��ازی ع��دم توقف 
در محل ه��ای اختصاصی پ��ارک معلوالن تش��ریح ک��رد: متولیان حوزه 

فرهنگ س��ازی مانند صدا و س��یما که رسانه ای ملی اس��ت و یا از طریق 
رسانه های مکتوب، روزنامه ها، شبکه های اجتماعی و همچنین صدور فتوا 
در مساجد و خطبه های نماز جمعه می توان به فرهنگ سازی در این زمینه 
کمک کرد. در ادارات نیز مس��ئوالن، مدی��ران وزرا به فراخور مباحثی که 
جلس��ات خود دارند می توانند به فرهنگ س��ازی و تبیین حقوق معلوالن 
کمک کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی همچنین به 
نقش آموزش و پرورش در حوزه فرهنگ سازی اشاره کرد و گفت: آموزش 
و پرورش در قالب کالس های درس��ی و فرصت هایی ک��ه در اختیار دارد 

می تواند در این فرهنگ سازی نقش بسیار موثری داشته باشد.

عدم توقف در محل های اختصاصی پارک معلوالن نیاز به فرهنگ سازی دارد

رئیس اتحادیه ش��رکت های تعاونی مسافربری کش��ور به ارزیابی طرح 
جدید نوس��ازی ناوگان تجاری کش��ور که قرار اس��ت طی پنج س��ال و با 

مشارکت خودروسازان داخلی انجام شود، پرداخت.
احمدرضا عام��ری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص طرح 
پیش��نهادی وزارت صمت و وزارت راه و شهرس��ازی مبنی بر نوس��ازی 9 
هزار دس��تگاه اتوبوس برون ش��هری دیزلی اظهار داش��ت: اگ��ر امکانات و 
زیرساخت ها فراهم باشد نوسازی ناوگان می تواند رویداد خوبی برای شبکه 
حمل و نقل مس��افری باشد. وی درباره قابلیت اجرای این طرح بیان کرد: 
با توجه به اینکه این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت 
پیشنهاد شده و وزارت راه متولی حمل و نقل و به نیازمندی های این حوزه 

واقف است قطعا این طرح کارشناسی شده و امیدواریم که به اجرا درآید.
رئیس اتحادیه ش��رکت های تعاونی مسافربری کش��ور در پاسخ به این 
سوال که چرا طرح های نوسازی در بیشتر مواقع اجرایی نمی شوند، گفت: 
برخ��ی طرح ها به دلیل عدم تامین اعتبارات به نتیجه نمی رس��د، اما اگر 
مسائل ارزی و ریالی آن پیش بینی و تعریف شده باشد اجرایی خواهند شد.
عامری درباره فرسودگی ناوگان مسافری و تاثیر آن بر تصادفات جاده ای 
عنوان کرد: س��ه عامل در تصادفات جاده ای نق��ش دارند: ناوگان، جاده و 
انسان که در حال حاضر ناوگان و جاده ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور 
و عدم تخصیص اعتبارات نوسازی نمی شوند، اما در مجموع سهم حمل و 

نقل مسافری در حوادث جاده ای نسبت به سایر ناوگان کمتر است.

 دلیل شکست طرح های نوسازی ناوگان تجاری
عدم تخصیص اعتبارات است
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اخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
نیازمند همکاری و تعامل نزدیک با جامعه خبری و رسانه های استان هستیم

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: 
جایگاه و رتبه بودجه ای این دانشگاه باید برای جمعیت هدف ۱۰ میلیون نفری 
آن در منطقه مشال غرب تعریف شود. وی، اختصاص ردیف های جداگانه برای 
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز را الزم و ضروری خواند و افزود: هر چند به لحاظ 
قانونی و روی کاغذ این مجموعه جمعیت ۴ میلیون نفری آذربایجان شرقی را 
تحت پوشــش دارد، اما در واقع به دلیل امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری 
موجود، خدماتی به استان های همجوار مثل آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و 
حتی تعدادی از استان های غیرهمجوار همچون کردستان، همدان و کرمانشاه 

نیز ارایه می کند. وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیایی خاص آذربایجان شرقی حتی به 
تعدادی از اتباع خارجی از جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان نیز  خدمات می دهد، اظهار 
داشــت: این حجم گسترده مراجعان مراکز درمانی و بهداشتی آذربایجان شرقی لزوم توجه بیش از پیش دولت در حوزه بودجه بندی را 
اجتناب ناپذیر می کند. وی ادامه داد: در همین ارتباط، بیمارستان امام رضای تبریز که یکی از بزرگترین مراکز درمانی کشور به شمار می 
رود، افزون بر ۵۰ درصد خدمات خود را به مردم سایر استان ها ارایه می کند و این امکانات تنها در اختیار مردم تبریز و آذربایجان شرقی 
نیست. وی یادآوری کرد: اینکه سرانه بهداشتی و درمانی آذربایجان شرقی در نظام بودجه ریزی برای جمعیت چهار میلیون نفری این استان 
تعریف و تدوین شود، به هیچ عنوان با نوع کارکرد و خدمات دانشگاه علوم پزشکی تبریز همخوانی ندارد و در حقیقت این مجموعه به بیش 
از ۱۰ میلیون نفر خدمات می دهد. وی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی تبریز باید بر اساس امکانات، توانمندی ها، نوع خدمات و 
حجم انبوه مشتریان خود از اعتبارات ویژه برخوردار شود، اظهار داشت: بدون تردید بودجه کنونی این دانشگاه پاشنه آشیل پیشرفت های 
علمی و درمانی و بخش سالمت استان است. وی تالش برای برقراری عدالت اجتماعی را یکی از وظایف اصلی و مهمترین برنامه دولت 
سیزدهم برشمرد و با بیان اینکه بهداشت و سالمت در این زمینه نقش مهم و تاثیرگذاری دارند، اضافه کرد: در راستای برقراری عدالت در 
حوزه سالمت، برنامه هایی در مناطق محروم آذربایجان شرقی در دست اجرا داریم که مردم استان به تدریج نتایج این اقدامات را  در ماه 
های آینده لمس می کنند. رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ادامه خدمات مناسب تیم قبلی و رفع اشکاالت موجود در سیستم درمانی 
را از اهداف اصلی و مهم مدیریتی جدید این مجموعه دانست و گفت: بر همین اساس تغییرات ساختاری عمیقی در دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز نیاز است که برای عملیاتی کردن آن، جلسات کارشناسی و کاربردی مختلفی در ماه های اخیر برگزار شده است و به نتایج بسیار 
مطلوبی نیز دست یافته ایم. وی اجرای برخی سیاست های کاری برای کاهش هزینه های درمان، ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در حوزه درمان و خدمات ارایه شــده و حرکت در مســیر انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی و مبتنی بر نیاز مردم را از جمله 
نتایج تغییرات ساختاری در این مجموعه بیان کرد. وی، از ارایه گزارش های عملکرد سه ماهه به آحاد مردم از طریق رسانه های گروهی 
و خبرگزاری ها خبر داد و افزود: در این زمینه به شدت نیازمند همکاری و تعامل نزدیک با جامعه خبری و رسانه های استان هستیم. وی 
با بیان اینکه یکی از شعارهای محوری مدیریت جدید دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شفاف سازی در تمام حوزه ها است، اظهار داشت: ما 
معتقدیم با شفاف سازی کسی آسیب و ضرر نخواهد دید، بلکه زمینه های توسعه بخش سالمت استان بیش از پیش فراهم می شود. توضیح 
اینکه علیرغم اعالم نیاز شدید تیم مدیریتی جدید دانشگاه علوم پزشکی به همکاری و تعامل نزدیک با جامعه خبری و رسانه های استان، 
و علیرغم پوشش اخبار این بخش از سوی روزنامه و نیز انجام جابجایی در راس واحد روابط عمومی علوم پزشکی استان، در کمال تعجب 

دعوتی برای حضور همکاران تالشگر ما جهت حضور در نشست خبری اخیر این دانشگاه صورت نگرفت!

آمادگی کامل کارکنان شرکت گاز برای خدمت رسانی به مشترکین و 
مصرف کنندگان گاز طبیعی

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شــرکت گاز گیــالن با آمادگی کامل در 
خدمت مردم و آماده برطرف کردن مشــکالت احتمالی مشــترکین و مصرف 
کنندگان گاز طبیعی است و هم اکنون تمامی رؤسای ادارات و تعمیرات گاز در 
حالت آماده باش کامل قرار دارند. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین 
اکبر مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن از آمادگی کامل پرسنل این شرکت 
برای خدمتگزاری به مردم و حفظ پایداری جریان گاز خبر داد و گفت: هم اکنون 
۵6 اکیپ امدادی ۴ نفره  و 2۰۰ گازبان در شــهرها و روســتاهای استان آماده 
برطرف کردن مشکالت احتمالی مشترکین و مصرف کنندگان گاز  طبیعی می 

باشند. وی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای مقابله با هرگونه بحران در استان اندیشیده شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ناوگان حمل 
و نقل شرکت گاز استان گیالن با ۵2 دستگاه خودروی دودیفرانسیل، 33 خودروی سواری به همراه گریدر و بیل بکهو با آمادگی کامل به 
سراغ بارش برف رفته است.  اکبر با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده با سایر سازمان ها برای همکاری جهت برقراری جریان گاز مردم 
گفت: عالوه بر نیروهای عملیاتی شرکت گاز، اکیپ هاي امدادي متشکل از نیروهای بسیج و همیاران گاز توسط ادارات گاز شهرستان ها 
آموزش های الزم را دیده اند تا در صورت نیاز کنار نیروهای شرکت گاز، خدمات الزم را به مشترکین گاز ارائه کنند. مدیرعامل گاز گیالن 
با اعالم این خبر که در حال حاضر جریان گاز تمامی نقاط استان برقرار است و هیچگونه افت فشار در گیالن گزارش نشده است، بیان 
کرد: مشترکین عزیز می توانند در طول شبانه روز در صورت بروز هر گونه مشکل و یا حادثه با شماره  ۱9۴ )مرکز پیام و اتفاقات متمرکز 
شرکت گاز( تماس حاصل نمایند. وی در پایان از همه گیالنیان فهیم درخواست کرد تا با رعایت دمای آسایش )۱8 الی 2۱ درجه(، زمینه 

بهره مندی همه مشترکین گاز در استان و کشور را از نعمت گاز طبیعی فراهم نمایند.

 تشکیل جلسه هماهنگی انجمن خیرین مسکن ساز 
استان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز: جلسه هماهنگی انجمن خیرین مسکن ساز استان با حضور حجت االسالم و المسلمین  روحانی 
نژاد نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در محل سالن جلسات بنیاد مسکن استان تشکیل شد.

در این جلســه که خیرین ، اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مســکن ساز استان،  مدیرکل و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
بنیاد مســکن استان حضور داشتند، در خصوص ساخت مسکن برای نیازمندان بحث و تبادل نظر شد. فرشید ریاحی سامانی مدیرکل 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، 
گفت:انجمن خیرین مسکن ساز با کمک خیرین تا کنون ۱۰2 واحد مسکونی 
در منظریه شــهرکرد، یک پروژه 3۰ واحدی و یک پروژه 2۴ واحدی در شــهر 
بروجن احداث و در حال حاضر نیز یک پروژه ۱۱۰ واحدی در شهر بروجن در 
دست اقدام دارد که این پروژه با 3۰ درصد پیشرفت فیزیکی،  در حال اجرا است.  
وی افزود: 6 واحد مســکونی نیز برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول 
احداث، همچنین از محل حســاب ۱۰۰امام )ره( تا کنون کمک های متعددی 
در قالب کمک به رهن، اجاره و تکمیل واحدهای مسکونی به هم استانی های 
محترم ارائه شــده است. پس ازآن خیرین حاضر در جلسه هرکدام در سخنانی 

مشکالت و مسائل پیش رو را مطرح و پیشنهاداتی نیز ارائه نمودند همچنین در خصوص طرح های هادی روستایی و مقاوم سازی مسکن 
نیز مباحثی مطرح گردید. در ادامه حجت االسالم و المسلمین روحانی نژاد نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از خیرین، گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خدمات متنوعی ارائه می نماید که از جمله این خدمات می توان 
به تهیه، بازنگری و اجرای طح هادی روستایی اشاره نمود و در همین خصوص طرح هادی در بسیاری از روستاهای کشور تهیه و در قالب 
چندین فاز اجرایی شده است که این امر باعث شده در برخی از نقاط از مهاجرت روستائیان جلوگیری و حتی مهاجرت معکوس به روستا 
اتفاق بیفتد. وی افزود: یکی دیگر از ماموریت های مهم این نهاد مقاوم سازی و نوسازی مساکن روستایی و شهری) شهرهای زیر 2۵هزار 
نفر جمعیت( است که در همین استان تا کنون ۵3 درصد مساکن روستایی مقاوم سازی و تا افق۱۴۱۰ تمامی مساکن مقاوم سازی خواهد 
شد. حجت االسالم و المسلمین روحانی نژاد خاطر نشان کرد: در خصوص بازسازی منازلی که بر اثر حوادث طبیعی آسیب دیده اند اقدامات 
خوبی در سطح کشور صورت پذیرفت و دغدغه این نهاد مسکن هایی است که در روستاها و خصوصا حاشیه شهرها غیر مقاوم هستند و 

نیاز به مقاوم سازی دارند، تا در زمان وقوع حادثه ساکنین این خانه ها در امان باشند.

برفروبی ۵۵7۰ کیلومتر باند از جاده های استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: مهرداد جهانی مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده 
ای اســتان مرکزی اظهار کرد:  یک هزار و ۵2۰ تن مخلوط ماسه و نمک برای 

جلوگیری از لغزندگی و حوادث رانندگی در جاده های استان پخش شده  است.
وی افزود: 38۰ نفر در این عملیات آماده باش بوده و 2۴۵ نفر ر از راهداران این 
استان وظیفه برفروبی و پاکسازی جاده ها در این شهرستان ها برعهده داشته اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: بیشترین بارش 
مربوط به شهرستان شازند همراه با کوالک بوده که این کوالک همچنان ادامه 

دارد. ارتفاع ترانشه های برفروبی در پاکل به ۴ متر رسیده است.
جهانی ادامه داد: همچنین در این عملیات 226 دستگاه آماده باش بوده و ۱۵۰ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین درگیر برفروبی 
بوده اند. وی اضافه کرد: اکنون راه سه تا چهار روستای منتهی به جاده عسلی - حشیان شهرستان شازند به دلیل حجم بارش برف مسدود 
بوده و با تالش راهداران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی راه این روستاها ظرف مدت 2 تا سه ساعت آینده بازگشایی 
می شود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی بیان داشت: میزان باد الستیک های خودرو در شرایط بارش برف و باران 
و تردد در جاده های برون شــهری اهمیت زیادی دارد و چرخی که تنظیم باد داشــته باشد بهترین و مناسب ترین چسبندگی را با سطح 

جاده خواهد داشت.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با اشــاره به هزینه ۴۵۰ 
میلیارد تومانی شهرداری قم در پروژه مترو در سال جاری گفت: هنوز تا 
رسیدن به مرحله تست گرم به 2۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز داریم که 
این ارقام بسیار سنگین هستند. به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی 
سقائیان نژاد در جلسه شورای مدیران شهرداری قم که در سالن رضوان 
ساختمان شــهرداری مرکز برگزار شد، با اشاره به پیگیری امور شهر با 
جدیت اظهار داشت: ماه های پایانی سال زمانی است که باید بودجه سال 
آینده تدوین و نهایی شــود. وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی 
کشــور و وضعیت شــهرداری ها، یکی از نکات مورد تأکید برای تدوین 

بودجه سال آینده، واقع بینی آن است.
اهمیت واقع گرایی در تدوین بودجه ۱۴۰۱

شــهردار قم با اشــاره به اینکه عدد بودجه پیشــنهادی سال آینده 
مشخص شــده و بعد از جمع بندی نهایی به شورای اسالمی شهر ارائه 
خواهد شد اضافه کرد: موضوعی که بسیار مهم است واقع گرایی در تدوین 
بودجه است. گاهی برخی از بخش ها ارقام باالیی برای بودجه پیشنهاد 
می دهند؛ قطعاً همه در شــهرداری عالقه مند بــه انجام کارهای بزرگ 
هستند اما شرایط اقتصادی جامعه را نیز باید در نظر داشت. وی با اشاره 
به تحوالت اقتصادی کشور ادامه داد: اگر امکاناتی که دولت در سال های 
گذشته به عنوان حمایت از شهرداری ها یا سهم خودش در بودجه داشته 
را حذف کند، قطعاً دچار معضالت زیادی خواهیم شد. دکتر سقائیان نژاد 
با اشاره به مطرح شــدن حرف وحدیث هایی درباره اختصاص ۵۰ درصد 
درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به حاشیه شهرها ابراز داشت: این 
قانون در صورت تصویب، شــهرداری های کشور را با مشکالت بسیاری 
روبه رو می کرد. وی گفت: با رایزنی هایی که انجام شــد این عدد از ۵۰ 
درصد به ۰/6 درصد تقلیل یافت؛ که این عددی نیســت که ما را دچار 
مشــکل کند و از این مشــکل نجات پیدا کردیم که جای تقدیر دارد. 
شهردار قم به سهم ۵۰ درصدی دولت در پروژه های قطار شهری اشاره 
کرد و افزود: قطار شهری از پروژه های بسیار پرهزینه شهرداری است و 
اگر دولت ســهم خود را در این پروژه نپردازد، شهرهای بزرگ کشور با 

مشکالت زیادی مواجه خواهند شد.
هزینه سنگین مترو برای شهر قم

وی ادامه داد: شــاید این عدد برای بســیاری قابل هضم نباشــد اما 

شــهرداری قم در این شــرایط اقتصادی و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ 
میلیارد تومان به پروژه مترو تزریق کرده است. دکتر سقائیان نژاد بابیان 
اینکه هنوز برای رســیدن به مرحله تست گرم باید در پروژه متروی قم 
2۰۰ میلیارد تومان دیگر هزینه شود اظهار داشت: این ها به جز مسئله 

واگن است که در سفر ریاست محترم جمهوری روی آن صحبت شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزیر کشور در جریان سفر 
ریاست محترم جمهوری به قم در دی ماه امسال ادامه داد: قرار شد وزیر 
محترم کشور پیگیر مشکالت قطار شهری قم شوند و در روزهای آینده 
نیز جلســه ای در همین ارتباط به اتفاق استاندار محترم در حضور وزیر 

کشور خواهیم داشت.
مطالبات شهرداری از ارگان های دولتی پرداخت شود

شهردار قم با اشاره به حذف بند )و( تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه 
کشور مرتبط با مطالبات شــهرداری ها از دولت در قانون بودجه سال 
آینده کشــور گفت: این موضوع هم برای شهرداری ها مشکالتی ایجاد 
می کند چراکه ما مبالغی از ارگان ها و نهادهای دولتی طلبکار هستیم و 
ما به ازای آن نیز بدهی هایی به بانک ها داریم که باید این موضوع با تهاتر 
حل می شــد. وی افزود: از طرفی بدهی های بانکی با قیمت های متغیر 
را شامل می شــود اما مطالبات ما از سازمان های دولتی به صورت راکد 
باقی مانده است. دکتر سقائیان نژاد عنوان کرد: دولت باید این مشکل را 
برطرف کند چرا که فشار سودهای مرکب ناشی از باقی ماندن بدهی ها 
و مطالبات، بر اداره امور شــهر اثرگذار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه 
مطالباتــی از دولت درزمینه بودجه شــهرهای مذهبی هم وجود دارد 

گفت: این بودجه هم سال هاســت به شهرهای مذهبی اختصاص داده 
نشــده و باید با همکاری دولت برای تحقق این مطالبات اقدام کرد تا 
فشار هزینه های سنگین پروژه  قطار شهری از دوش شهرداری برداشته 
شود. شهردار قم با اشاره به قطع شدن سهم دولت در زمینه حمل ونقل 
عمومی کالن شــهرها اضافه کرد: مســئله تامین مالی هم برای کمک 
به پروژه های شــهری به طورکلی متوقف شده و تکلیف تأمین قیر برای 

شهرداری ها هم مبهم است.
وی اظهار داشت: ما وضعیت دولت را درک می کنیم اما به هر صورت 

باید بدانیم که محدودیت های بسیاری در شهر خواهیم داشت.
مشکالت تأمین قیر برای شهرداری ها

دکتر ســقائیان نژاد با اشاره به اینکه در شرایط حاضر تأمین آسفالت 
بسیار مشکل شده است خاطرنشان کرد: قیمت یک تن قیر از دو میلیون 
تومان به ۱2 میلیون تومان رســیده است. کمک دولت در سیمان هم 
محدودشده است و دیگر برنامه ریزی برای آسفالت مناطق شهری بسیار 
سخت شده اســت. وی با اشــاره به اهمیت توجه به بند )ز( تبصره ۵ 
ماده واحده قانون بودجه کشــور ادامه داد: در این زمینه باید ارگان های 
دولتی که به شهرداری بدهکار هستند، احصا و مطالبات شهرداری تعیین 

تکلیف شود.
لزوم فرهنگ سازی برای تحقق درآمدهای پایدار

شهردار قم با اشــاره به اهمیت پیگیری برای تحقق بودجه عوارض 
نوســازی خاطرنشــان کرد: شــاید درمجموع رقم این بودجه چندان 
قابل توجه نباشــد، اما با حرکت در این مسیر و فرهنگ سازی می توانیم 
یک گام مثبت برای اداره شــهر از طریق درآمدهای پایدار برداریم. وی 
با اشاره به اهمیت تحقق درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بودجه سال 
جاری شــهرداری قم گفت: مســئله تحقق درآمدهای غیرنقدی هم از 
موضوعاتی است که به صورت جدی باید پیگیری شود. دکتر سقائیان نژاد 
از شــهرداران مناطق قم خواست از همین حاال برای جمع بندی تفریغ 
بودجه اقدام کرده و اســناد را ثبت کنند. وی با تأکید بر اینکه باوجود 
مشکالت اقتصادی پروژه های عمرانی شهرداری قم باید مانند گذشته با 
قوت و قدرت پیگیری شود اضافه کرد: چند پروژه کلیدی و فعال داریم 
که باید به صورت مســتمر پیگیری شود. یک روز تأخیر در یک پروژه با 

توجه به شرایط کشور، ادامه پروژه را با ریسک همراه می کند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: فرآیند تعمیرات حوزه الکتریک 
نیروگاه شــهید رجایی در برنامه تعمیرات اساسی و  RIکمپرسور واحد 
شــماره ۴ گازی این نیروگاه تشــریح شــد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمید رضا صفایی زاده مدیر 
امورتعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح خبرفوق گفت: 
باگذشــت ۱۰9 روز از خروج این واحد شماره ۴ گازی از مدار تولید برق 
برای انجام فرآیند تعمیرات اساسی و RIکمپرسور، متخصصان این امور 
همگام با ســایر حوزه های تعمیراتی، این واحــد را به ویژه برای پیک 
تابســتان۱۴۰۱ ، آماده تولید برق پایدار می کنند. صـــفایی زاده افزود: 
کارکنان امـور الکتریک، اقدام به بازدید وسـرویس ژنراتور، انجام باالنس 
روتور و تســت های دینامیکی، بازدید سیســتم تحریک، نصب کنتور 

هوشمند انرژی تولید ناخالص، بازدید و سرویس بریکرهای 6/6 کیلوولت 
ایــن واحد را نیز انجــام داده و در ادامه برنامه تعمیراتی، برای اطمینان 
از صحت عملکرد، متخصصان امور الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی این 
تجهیزات را مورد تست و بازبینی قراردادند. مدیر امورتعمیرات الکتریک 
نیروگاه سیکل ترکیبی درادامه بیان داشت: بازدید الکتروفن های خنک 
کننده ترانس،  بازدید از ایربگ کنسرواتور و تست های آالرم های محلی، 
تست کنترل ظرفیت باتری ها، سرویس فنی شارژرها، سرویس دوره ای 
الکتروموتورها، بازدید وآچارکشی پانل های کنترل و تپ چنجر، از فعالیت 
های دیگری بود که در این دوره از برنامه های تعمیراتی انجام  شده است. 
با پایان تعمیرات اساسی و RI کمپرسور واحد شماره ۴ گازی، حدود ۱۰۰ 

مگاوات برق به ظرفیت تولید شبکه سراسری افزوده می شود.

اهواز- شبنم قجاوند: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی۵۰۰۰ بسته کمک آموزشی به 

دانش آموزان شهرهای همجوار تاسیسات اهدا کرد.
توزیع این بسته های طی مراسمی با حضور مدیرعامل و مدیران این 
شرکت، امام جمعه و فرماندار شهرستان امیدیه و روسای ادارات آموزش 
و پرورش، کمیته امداد و بهزیستی شهرهای همجوار تاسیسات انجام شد.

در ایــن مراســم مهندس پژمــان قضائی پور مدیر عامل شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با تشریح اقدامات این شرکت در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی اظهار داشت: علیرغم محدودیت های موجود با 
استفاده از منابع، امکانات و توان داخلی شرکت، خدمات قابل توجهی به 

مناطق همجوار تاسیسات ارائه شده است.
 وی اظهــار امیدواری کرد با اســتفاده از ظرفیت داخلی شــرکت و 

بهره گیری از توان شــرکت ملی نفت ایران در حوزه مدیریت نظارت بر 
طرح های عمران مناطق نفتخیز، رضایت جوامع محلی بیش از گذشته 

محقق شود. در ادامه این مراسم حجت االسالم حسینی منش امام جمعه 
شهرســتان امیدیه با قدردانی از ایفای نقش شرکت آغاجاری در کمک 
به مناطق کم برخوردار افزود: امیدواریم فعالیت های شرکت بهره برداری 
نفت و گاز آغاجاری در حوزه مسئولیت های اجتماعی بیش از گذشته 
تقویت گردد. مهندس رفیعی فرماندار شهرستان امیدیه نیز در این مراسم 
از تالش ها و زحمات مجموعه شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
در اختصاص بسته های کمک آموزشی به مناطق کم برخوردار قدردانی 
کرد و گفت: شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری همیشه در کنار 
مدیریت شــهری بوده و هر کجا نیاز به حضور این شرکت بود به خوبی 
ایفای نقش نموده اســت. شایان ذکر اســت این بسته ها با ارزشی بالغ 
بر ۵ میلیارد ریال، در شــهرهای امیدیه، آغاجاری، رامشیر و بهمئی و 

بخش های زیدون)بهبهان( و ابوالفارس)رامهرمز( توزیع شد.

اصفهان- قاسم اسد: نشســت توجیهی پیمانکاران برای دریافت 
گواهی نامه صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب برگزار شد.

رئیس بهره برداری ازشــبکه توزیع آب آبفای استان اصفهان گفت: 

بر اســاس دستورالعمل ابالغی از سوی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، پیمانکاران فعال در بخش بهره برداری و توسعه آب، باید تا پایان 
سال موفق به دریافت گواهی نامه صالحیت از شرکت مهندسی آبفای 
کشور شوند. مهدی شــمس بگی شرایط احراز صالحیت شرکت های 
متقاضی بهره برداری و نگهداری تأسیســات آب را بسیار حائز اهمیت 
دانســت و عنوان کرد: تحصیالت، تخصص، تجربه، سوابق درخشان و 
رضایت کارفرما در اخذ گواهی نامه صالحیت پیمانکاران بســیار موثر 
است. وی با بیان این که گستردگی فعالیت ها در بخش بهره برداری و 
توسعه آب نیاز به تخصص و تجربه موفق دارد افزود: فعالیت های مربوط 

به آب شرب به دو فرآیند تولید وتوزیع آب تقسیم می شوند که فرآیند 
تولید شامل استحصال، انتقال )پمپاژی یا ثقلی(، ذخیره سازی و تصفیه 
آب و فرایند توزیع شامل فعالیت های مربوط به بهره برداری و نگهداری 
از تأسیســات و تجهیزات آب، تصفیه خانه ها، خطوط انتقال، ایستگاه 
های پمپاژ، مخازن ذخیره آب، شبکه توزیع، انشعابات آب و آب شیرین 
کن ها است.  گفتنی است این نشست با حضور سحر قنبری کارشناس 
هماهنگی معاونت بهره برداری و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور و 28 پیمانکار فعال در بخش بهره برداری و توســعه آب آبفای 

استان اصفهان برگزار شد.

هزینه ۴۵۰ میلیارد تومانی شهرداری قم در مترو برای سال ۱۴۰۰ ؛

انتقادازپرداختنشدنمطالباتشهرداریها

با تکیه بر ظرفیت و توان متخصصان نیروگاه شهید رجایی عملیاتی شد

اجرای برنامه های تعمیراتی حوزه الکتریک واحد شماره ۴ گازی نیروگاه 

۵۰۰۰  بسته کمک آموزشی در شهرهای همجوار تاسیسات شرکت نفت و گاز آغاجاری توزیع شد

برگزاری نشست توجیهی اخذ گواهی نامه صالحیت 
پیمانکاران در آبفای استان اصفهان

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: معاون مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: راهداران استان در بارش های اخیر 

به ۷23 خودرو گرفتار در برف و کوالک امدادرسانی کردند.
غالمرضا رســول زاده، افــزود: با تالش راهــدارانT گردنه صائین و 
راه ارتباطی اهر - کلیبر که روز گذشــته بر اثر کوالک بسته شده بود، 
بازگشایی شد و هم اکنون تردد در آن ها با زنجیرچرخ امکان پذیر است.

وی اظهار داشــت: راهداران اســتان به ۴6 نفر از مسافران گرفتار در 
برف و کوالک در راه های مختلف استان کمک رسانی کرده و آنان را در 

راهدارخانه ها اسکان دادند.
معاون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شــرقی با 
بیان اینکه در این مدت یک هزار راه روســتایی استان از سوی راهداران 
برفروبی شــده است، گفت: با تالش راهداران راه ارتباطی 2۰۰ روستای 
مسدود شده در اثر بارش برف بازگشایی شده بود که کوالک شب گذشته 

دوباره راه ارتباطی آن ها را بست.
رســول زاده، ادامه داد: این روســتاها بیشتر در مناطق کوهستانی و 

سخت عبور شهرستان های ســراب، اهر، هشترود، ورزقان، چاراویماق، 
هوراند و کلیبر قرار دارند و تالش می شود با فروکش کردن کوالک راه 

ارتباطی آن ها بازگشایی شود.
وی یادآوری کرد: در عملیات زمستانی در جریان بارش  های روزهای 
اخیر ۴۴ هزار کیلومتر-باند از راه های اســتان با استفاده از 22 هزار تن 

مخلوط نمک و شــن توســط گروه های راهداری، برف روبی و نمک و 
شن پاشی شد.

معاون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شــرقی با 
اشــاره به پیش بینی اداره کل هواشناســی استان مبنی بر آغاز مجدد 
بارش برف، از مردم و مســافران خواست از انجام سفرهای غیرضروری 

خودداری کنند.
رســول زاده، افزود: مســافران در صورت ضرورت قبل از انجام سفر 
از طریق تلفن گویای ۱۴۱ که 2۴ ســاعته پاسخگوســت، در خصوص 
وضعیت راه ها و شرایط آب و هوایی اطالعات کسب و از اپلیکیشن ۱۴۱ 
و وب ســایت ir.۱۴۱.www نیز بــرای آگاهی از وضعیت آب و هوایی 
جاده ها استفاده کنند. آذربایجان شرقی دارای ۱۴2 دهستان و 2 هزار 
و ۷۰6 روســتا بوده و حدود یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۴۴2 نفر در این 
روستاها سکونت دارند. این اســتان دارای 23۵ کیلومتر آزاد راه، ۴۵3 
کیلومتر بزرگراه، 922 کیلومتر راه اصلی، 2 هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی 

و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.

معاون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعالم کرد؛

 راهداران آذربایجان شرقی به 7۲۳ خودرو گرفتار در برف و کوالک امدادرسانی کردند
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بهبود عملکرد فروشگاه های آنالین با 5 هک رشد کاربردی

به قلم: رونالد گابریل / کارشناس بازاریابی و کسب و کار - ترجمه: علی آل علی

صرف نظر از حوزه ای که شما در آن فعالیت دارید، استفاده از راهکارهای حرفه ای برای توسعه فروشگاه آنالین برند 
گزینه بسیار مهمی محسوب می شود. امروزه اغلب برندها برای بهبود وضعیت مالی و تجربه نرخ های باالتر فروش به 
طور مداوم به دنبال استفاده از گزینه فروشگاه آنالین هستند. در این میان برخی دیگر از برندها نیز به طور اختصاصی 
در زمینه خرده فروشی فعالیت دارند. با این حساب بازار فروشگاه های آنالین در دوره کنونی بسیار داغ است.  بی تردید 
هیچ راهکار یگانه ای برای تمام برندها به منظور توسعه فروشگاه برندشان به طور حرفه ای وجود ندارد. با این حال شما 
می توانید از برخی توصیه های کاربردی در این میان به خوبی استفاده نمایید. این امر فرصت بسیار خوبی پیش روی 
شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مشتریان و همچنین رقابت موثر با دیگر فروشگاه ها قرار می دهد.  هدف اصلی 
در این مقاله مرور برخی از هک های رشد کاربردی برای بهبود عملکرد فروشگاه های آنالین است. این امر می تواند 
بسیاری از نگرانی ها و مشکالت شما برای موفقیت در این حوزه را حل نماید. در ادامه به بررسی برخی از مهمترین 

نکات در این راستا خواهیم پرداخت. 
تمرکز بر روی قدرت تاثیرگذاری اینفلوئنسرها

اینفلوئنس��رها در طول سال های اخیر محبوبیت بسیار زیادی در سراس��ر دنیا پیدا کرده اند. دلیل این امر 
نیز کامال واضح است. مردم در سراسر دنیا به دنبال توصیه ها و معرفی نکات کلیدی از سوی افراد متخصص 
هستند. در این میان شمار باالیی از این افراد نیز اقدام به حضور گسترده در شبکه های اجتماعی و تعامل با 
مخاطب هدف شان کرده اند. همین امر اینفلوئنسر مارکتینگ را بدل به گزینه ای جذاب برای برندها کرده است. 
اگر ش��ما در طول س��ال جاری به دنبال ایجاد تحول در وضعیت برندتان هستید، باید پیش از هر نکته ای 
به اهمیت اینفلوئنس��ر مارکتینگ توجه داش��ته باشید. فروشگاه آنالین ش��ما در صورت همکاری با یکی از 
اینفلوئنسرهای حرفه ای و به نسبت مشهور توانایی تاثیرگذاری بسیار باالیی بر روی مشتریان پیدا خواهد کرد. 
براساس گزارش موسسه AdWeek، امروزه 74 درصد از مشتریان براساس توصیه های دیگران دست به خرید 
می زنند. با این حساب استفاده از توانایی اینفلوئنسرها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف گزینه ای به شدت 
کاربردی و تاثیرگذار محسوب می شود. این امر می تواند توانایی شما برای بهبود اعتبارتان در بازار را نیز ارتقا دهد.  
یادتان باشد برای انتخاب اینفلوئنسر نیاز نیست اول از همه به سراغ گزینه های بیش از اندازه گران بروید. بسیاری از 
برندها امکان همکاری با اینفلوئنسرهای ُخرد را دارند. این امر هم از نظر هزینه نهایی برای برندها و هم از بابت سطح 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت باالیی دارد. شما به این ترتیب با سطح پایین تری از هزینه امکان دریافت 

نتایح بهتر را خواهید داشت. این امر به طور ویژه ای برای فروشگاه های محلی کاربرد دارد. 
 سرمایه گذاری بر روی ترس از دست دادن

ترس از دس��ت دادن اغلب اوقات به ش��رایطی اش��اره دارد ک��ه در آن کارآفرینان یا برندها ب��ه اطالع از میزان 
تاثیرگذاری برندش��ان اقدام به طراحی برنامه های ویژه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب ش��ان می کنند. این امر 
ش��امل ایجاد نوعی ترس از دس��ت دادن فرصت های طالیی در میان مشتریان اس��ت. نمونه واضح این امر درباره 
جش��نواره های ویژه برندها در حوزه های مختلف قابل مشاهده خواهد بود. در چنین رویدادهایی برندها به شدت 
از نظر روانی مشتریان را تحت فشار برای تصمیم گیری فوری به منظور استفاده از تخفیف ها قرار می دهند. با این 
حس��اب اگر مش��تریان شما خیلی  راحت قید تخفیف های ش��ما را بزنند، احساس جا ماندن از دیگر مشتریان را 
پیدا می کنند. همین امر می تواند اهرم فشار مناسبی برای شما و برندتان به منظور موفقیت در بازار و تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مش��تریان باش��د. این نکته باید اغلب اوقات به طور حرفه ای مدنظر شما و برندتان قرار گیرد، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصت و شانسی برای رقابت با دیگر برندها در دنیای خرده فروشی آنالین پیدا نکنید.  
بدون تردید مشتریان همیشه عاشق استفاده از فرصت های طالیی هستند. درست به همین خاطر شما باید همیشه 

فرصت های مناسب را پیش روی آنها قرار دهید و با بازاریابی مناسب انگیزه آنها برای خرید را دوچندان سازید. 
استفاده از کانال های بازاریابی مطمئن

بازاریابی در دنیای خرده فروش��ی و فروش��گاه های آنالین باید همیشه با س��رمایه گذاری بر روی کانال های 
بازاریابی مطمئن صورت گیرد. این امر به شما برای بهبود وضعیت بازاریابی تان در یک چشم انداز وسیع تر کمک 
خواهد کرد. با این حساب اگر برندتان به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف است، یکی از بهترین 
نکات در این میان مربوط به استفاده از شبکه های اجتماعی محبوب در میان کاربران است. این امر شاید در نگاه 
نخست بسیار ساده و بدیهی به نظر برسد، اما از سوی بسیاری از برندها به طور اشتباه دنبال می شود. نتیجه این 
امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود.  شما اولین کاری که برای پیدا کردن کانال های 
بازاریابی مطمئن باید انجام دهید، مطالعه دقیق بازار است. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای شناخت 
دقیق بازار خواهد داد. به این ترتیب هیچ مشکلی پیش روی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی 
نخواهد ماند. این امر ش��رایط و وضعیت ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را به طور قابل مالحظه ای 
تحت تاثیر قرار می دهد.  یادتان باشد در کنار توجه به سلیقه مشتریان برای انتخاب کانال های بازاریابی باید به 
امکانات پلتفرم موردنظر برای بازاریابی مناسب و همچنین انطباقش با ماهیت کسب و کارتان توجه نشان دهید، 

در غیر این صورت فرآیند بازاریابی شما در پلتفرم موردنظر بی نهایت سخت و دشوار خواهد شد. 
استفاده از تکنیک هدیه های کاربردی

ارائه هدیه های جذاب به مشتریان برای افزایش فروش یا ترافیک سایت ایده ای ساده اما تاثیرگذار است. بسیاری 
از کاربران در اینترنت در ازای دریافت یک هدیه کوچک نگاه شان به برندها به طور کامل تغییر خواهد کرد. درست 
به همین خاطر شما باید از همان ابتدا به دنبال استفاده از هدیه های کاربردی برای جلب نظر مشتریان به برند و 
سایت تان باشید. این امر نقش مهمی در بازدید کاربران از محصوالت سایت شما و بهینه سازی فرآیند تاثیرگذار بر 
روی آنها خواهد داشت.  بی شک شما برای انتخاب هدیه های مناسب برای مشتریان امکانات و گزینه های زیادی 
پیش رو دارید. با این حال یکی از مهمترین گزینه ها در این میان مربوط به استفاده از یکی از محصوالت برند به 
عنوان هدیه خواهد بود. همچنین شما می توانید از تخفیف مناسب بر روی محصوالت تان نیز سود ببرید. این نکات 
انگیزه مشتریان برای خرید محصوالت از برند شما را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. به این ترتیب دیگر 

هیچ مشکلی پیش روی شما برای تعامل بهیته با مشتریان نخواهد بود. 
استفاده از روانشناسی در قیمت گذاری

استفاده از نکات روانشناسی برای فروشگاه های آنالین امر بسیار مهمی محسوب می شود. این امر می تواند فرصت 
بسیار خوبی به شما و کسب و کارتان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان دهد. نکته مهم در این بین تالش برای استفاده 
از بهترین روش ها و تعامل مستقیم با مشتریان است. توصیه اصلی ما در این بخش استفاده از تخفیف های افزایش یابنده 
به تناسب مقدار خرید مشتریان است. به این ترتیب شما به عنوان مثال امکان ارائه تخفیف 10 درصدی بر روی خرید 
سه محصول و افزایش آن به 1۵ درصد در صورت انتخاب دو محصول دیگر را خواهید داشت. این امر شاید در ابتدا ساده 
به نظر برسد، اما شانس شما برای تاثیرگذاری روانی بر روی مشتریان را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. به 

این ترتیب شما به ساده ترین شکل ممکن با روانشناسی قیمت ها میزان فروش تان را افزایش خواهید داد. 
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توس��عه کس��ب و کار و رقابت با دیگر برندها در بازار بدون 
برنامه های دقیق بازاریابی امر بسیار سختی محسوب می شود. 
امروزه بسیاری از مشتریان برای خرید از برندها اول از همه به 
کیفی��ت برنامه های بازاریابی آنها توجه می کنند. این امر نقش 
مهمی در جلب نظر مش��تریان و رقابت نزدیک با دیگر برندها 
دارد. با این حساب اگر ش��ما توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان را نداشته باشید، شانس تان برای تجربه 
فروش های باال و توسعه سریع برندتان به طور قابل مالحظه ای 

کاهش پیدا خواهد کرد.
امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اقدام به اس��تفاده از ایده های بازاریابی متنوعی می کنند. 
نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از بهترین ایده های 
بازاریابی ممکن است، در غیر این صورت شاید مشتریان واکنش 
خوبی نس��بت به کمپین بازاریابی شما نداشته باشند. این امر 
می تواند ش��رایط تان در بازار را به شدت دشوار سازد. متاسفانه 
بسیاری از کارآفرینان و تیم های بازاریابی به این نکته مهم توجه 
الزم را ندارند. دلیل این امر نیز شرایط دشوار برای پیدا کردن 
بهترین ایده های ممکن در زمینه بازاریابی، به ویژه برای کسب 

و کارهای کوچک، است. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از بهترین ایده ها برای 
بازاریابی در کس��ب و کارهای کوچک اس��ت. این امر به ش��ما 
برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و شانس تان برای تبدیل ش��دن به برندی تاثیرگذار در بازار را 
افزایش می دهد. در ادامه برخی از مهمترین ایده ها در این میان 
را م��ورد ارزیابی قرار می دهیم. این امر به ش��ما برای انتخاب 

بهترین ایده های موجود در بازار کمک خواهد کرد. 
میزبانی از یک مسابقه در شبکه های اجتماعی

براس��اس گزارش موسسه استاتیس��تا، امروزه 92 درصد از 
برندها نسبت به اس��تفاده از شبکه های اجتماعی توجه نشان 
می دهند. معنای این امر استفاده از شبکه های اجتماعی برای 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف است. این امر می تواند 
شرایط بسیار خوبی برای برندها به منظور تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و همچنین کاهش هزینه های تعامل با مشتریان 
به همراه داشته باشد. پیش از ظهور شبکه های اجتماعی اغلب 
برندها برای تعامل با مشتریان ش��ان باید هزینه های زیادی را 
صرف می کردند. امروزه پلتفرم های مختلف مانند اینستاگرام، 
تی��ک تاک و یوتیوب این هزینه ه��ا را به طور قابل مالحظه ای 
کاهش داده اند. با این حساب استفاده از چنین پلتفرم هایی یک 

امر ضروری برای هر برندی در دوره کنونی محسوب می شود.
وقتی صحبت از تعامل با مش��تریان در شبکه های اجتماعی 
می شود، ایده های بسیار زیادی در دسترس خواهد بود. این امر 
می تواند برای برند ش��ما به طور قابل مالحظه ای جذاب باشد. 
ص��رف نظر از تولید محتوای ج��ذاب و ارزیابی نظرات کاربران 
نسبت به کمپین های مختلف برند، همیشه امکان تاثیرگذاری 
مناسب بر روی مخاطب هدف نیز وجود خواهد داشت. این امر 
به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف داده و ش��انس تان را به ط��ور قابل مالحظه ای به منظور 

تاثیرگذاری بر روی بازار افزایش می دهد. 
یکی از ایده های مناس��ب برای شروع فرآیند حضور برند در 
شبکه های اجتماعی شامل استفاده از اهمیت مسابقات آنالین 
در میان کاربران است. این امر می تواند برای شما جذابیت های 
بس��یار زیادی به همراه داشته و نظر مش��تریان را به کسب و 
کارتان جلب نماید. امروزه برخی از برندها برای جلب نظر دامنه 
وسیعی از مشتریان در شبکه های اجتماعی از مسابقات جذاب 
استفاده می کنند. مهمترین نکته در این میان طراحی مسابقه 
براساس ارزیابی سلیقه مشتریان و سپس برای تعیین هدیه ای 
جذاب برای آن است. این نکات شانس برندتان برای جلب نظر 
دامنه وس��یعی از کاربران را افزایش داده و در نهایت شما را به 

اهداف بازاریابی تان نزدیک تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
یادتان باش��د برگزاری یک مس��ابقه نیازمند تعامل نزدیک 
میان شما و مشتریان تان است. با این حساب اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف هستید، باید پیش از 
هر نکته دیگری به دنبال بهبود س��طح روابط تان با مش��تریان 
باش��ید، در غیر این صورت ش��اید حتی یک نفر هم از کمپین 
شما استقبال نکند. چنین نکته ای اعتبار برندتان در بازار را به 
طور قابل مالحظه ای در خطر قرار می دهد. بنابراین همیشه در 
راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به این نکات مهم 
توجه نش��ان دهید، در غیر این صورت شاید هیچ وقت فرصت 
برگزاری یک مس��ابقه مناسب و بهبود وضعیت بازاریابی تان را 

پیدا نکنید. 
به اشتراک گذاری محتوای تولیدی کاربران

برندهای تازه تاسیس یا کسب و کارهای کوچک در صورتی 
که عملکرد خوبی از خودش��ان در بازار ارائه دهند، خیلی زود 
شمار قابل مالحظه ای طرفدار پیدا خواهند کرد. این امر نقش 
مهمی برای تاثیرگذاری ب��ر روی بازار و معرفی برند به عنوان 
کسب و کاری حرفه ای دارد. نکته اساسی در این میان استفاده 
درست ش��ما از فرصت به دست آمده است. بی تردید اگر شما 
توجه الزم به وضعیت مش��تریان را نداش��ته باشید، خیلی زود 
ش��رایط تان در بازار با مشکالت اساس��ی رو به رو خواهد شد. 
درس��ت به همین خاطر باید همیش��ه به دنب��ال تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مش��تریان و بهبود وضعیت تان از نقطه نظر 

بازاریابی باشید. 
طرفداران برند شما همیشه محتوایی درباره کسب و کارتان 
در شبکه های اجتماعی تولید خواهند کرد. شاید هم برخی از 
این محتوا را به طور مستقیم از طریق ایمیل یا دیگر کانال های 
ارتباطی به دس��ت شما برس��انند. در هر صورت وظیقه اصلی 
شما تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده 
از بازنش��ر محت��وای مورد بح��ث خواهد بود. ای��ن امر امکان 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب ه��دف را به همراه دارد. 
اگر شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید، شانس تان 

برای ترغیب کاربران به منظ��ور ادامه تعامل با برندتان از بین 
می رود. همچنین در این وضعیت هیچ خبری از خرید مشتریان 
از برندتان نیز نخواهد بود. بنابراین شما باید همیشه این نکته 

مهم را در کانون توجه برندتان قرار دهید. 
محتوای تولیدی کارب��ران اغلب اوقات جذابیت زیادی برای 
س��ایر کارب��ران دارد. امروزه هن��وز هم مردم ب��رای خرید به 
حرف های یکدیگر توجه بسیار باالتری نشان می دهند. بنابراین 
ش��ما به جای س��رمایه گذاری بسیار س��نگین بر روی عرصه 
بازاریابی ام��کان انتخاب همکاری با مش��تریان تان را خواهید 
داش��ت. این امر از طریق بازنش��ر محتوای تولیدی آنها درباره 

برندتان به بهترین شکل ممکن صورت می پذیرد. 

طراحی ویدئوهای آموزشی
ویدئوهای آموزش��ی نقش مهمی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف دارد. این امر عامل اساس��ی ب��رای جلب نظر 
دامنه وس��یعی از مشتریان در بازار محس��وب می شود. امروزه 
تم��ام مش��تریان در تعامل ب��ا برندها به دنبال ح��ل برخی از 
مشکالت ش��ان هستند. با این حس��اب اگر شما برنامه ای ویژه 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نداش��ته باش��ید، 
خیلی زود فرصت های تعامل نزدیک با مشتریان را به سادگی 

هرچه تمام تر از دست خواهید داد. 
بهترین ایده برای برندها به منظور تعامل مناسب با مخاطب 
هدف ش��امل استفاده از دامنه وسیع ویدئوهای آموزشی است. 
منظور ما در این بخش اقدام برای طراحی ویدئوهای آموزشی 
اس��ت. این امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف تان کمک ش��ایانی کرده و برندتان را در صدر فهرس��ت 
کس��ب و کارهای مورد عالقه مش��تریان قرار می دهد. امروزه 
برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور مداوم 
با مشکالتی رو به رو هستند. دلیل این امر نیز بی توجهی کسب 
و کارها با نیازها و مش��کالت مش��تریان است. شما با طراحی 
محت��وای کاربردی بازاریابی به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
گاه��ی اوقات ویدئوه��ای آموزش��ی دارای محورهای کامال 
مش��خص و حرفه ای هستند. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. با این حال 
شما نباید خودتان را به محورهای از پیش تعیین شده محدود 
کنید. نمایش پشت صحنه کس��ب و کار، انواع الیو استریم ها 
و همچنی��ن مرور نظرات مثبت مش��تریان درباره برندتان نیز 
می تواند ایده های خوبی برای تعامل میان ش��ما و مش��تریان 
در قالب ویدئوهای آموزش��ی باش��د. این امر شانس شما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش می دهد. 
استفاده به موقع از ترندها

استفاده از ترندها برای کسب و کارهای کوچک اغلب اوقات 
ب��ه مثابه مزیت اصل��ی در رقابت با برندهای بزرگ محس��وب 
می ش��ود. یکی از اش��تباهات رایج در این میان استفاده خیلی 
دیرهنگام از ترندهای برتر اس��ت. چنین امری می تواند شانس 
ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قابل 
مالحظه ای بهبود بخشد. ترندهای برتر در بازار به طور معمول از 
سوی مشتریان و با رفتارشان در بازار مشخص می شود. بنابراین 
ش��ما امکان تعریف یا ایجاد ترندها را ندارید، بلکه باید منتظر 
تازه ترین ترندهای بازار و اس��تفاده درس��ت از هر کدام از آنها 
باشید، در غیر این صورت شرایط تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان به طور قابل مالحظه ای دشوار و سخت خواهد شد. 

بدون تردید امروزه ترندهای بس��یار زیادی به طور همزمان 
در دس��ترس برندها قرار دارد. این ام��ر می تواند تا حد زیادی 
نگرانی نسبت به نحوه اجرای ترندها را افزایش دهد. درست به 
همین خاطر شما باید به طور مداوم برنامه ای ویژه برای استفاده 
از ترندهای بازاریابی داش��ته باشید. چنین امری شامل ارزیابی 
میزان ارتباط میان ترندها و توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. اگر شما به این نکته مهم توجه الزم 
را نشان دهید، به خوبی از پس تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 
برخواهید آمد. چنین امری شما را به طور قابل مالحظه ای در 

کانون توجه مشتریان قرار می دهد. 
یادتان باش��د ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان باید 
زمان سنجی درستی نسبت به استفاده از ترندها داشته باشید، 
در غیر این صورت شاید ورود دیرهنگام شما به عرصه استفاده 
از یک ترند به طور قابل مالحظه ای به ضررتان تمام شود. این 
امر می تواند تاثیر معکوسی بر روی مشتریان به همراه داشته و 

آنها را نسبت به برندتان حسابی ناامید سازد. 
همکاری با دیگر کسب و کارهای کوچک

شما برای بازاریابی و جلب نظر مشتریان همیشه تنها نیستید. 

در این میان بس��یاری از برندهای دیگر نیز اهدافی مشابه شما 
دارند. با این حساب شما همیشه امکان همکاری با دیگر برندها 
ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را خواهند داش��ت. 
چنین امری به مثابه توانایی شما برای همکاری با برخی دیگر 
از کس��ب و کارهای حاض��ر در بازار برای پیش��برد پروژه های 

بازاریابی تان خواهد بود. 
ام��روزه بس��یاری از برنده��ا ب��رای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی 
مشتریان شان اقدام به استفاده از همکاری دیگر برندها می کنند. 
نکته مهم در این میان تالش برای انتخاب برندهای مناسب به 
منظور همکاری با برندتان است، در غیر این صورت شاید هرگز 

فرصتی برای جلب نظر مشتریان پیدا نکنید. 
مهمترین مس��ئله در زمینه برگزاری مراسم های مشترک یا 
بازاریابی با همکاری دیگر برندها تالش برای پرهیز از همکاری 
با رقیب مستقیم برندتان است. توصیه اصلی در این بخش پیدا 
کردن برندی با دامنه محصوالت و مشتریان هماهنگ با برندتان 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر شما یک رس��توران کوچک دارید، 
همکاری بازاریابی با برندی که در زمینه تولید لوازم آشپزخانه 
فعالیت دارد، ایده بسیار خوبی خواهد بود. چنین امری نه تنها 
رقابت مس��تقیمی میان شما ایجاد نمی کند، بلکه موفقیت هر 
کدام از طرفین به معنای بهبود وضعیت طرف دیگر نیز خواهد 
بود. بنابراین همکاری بازاریابی شما برای مدت زمانی طوالنی 

ادامه پیدا خواهد کرد. 
ارائه توصیه و مشاوره های خرید

برندها اغلب اوقات بهترین اطالعات درباره محصوالت ش��ان 
را دارند. این امر درباره سایر محصوالت بازار نیز به طور نسبی 
مصداق دارد. بنابراین شما امکان ارائه مشاوره های بسیار عالی 
و بی عیب و نقص به مشتریان را خواهید داشت. این امر نقش 
بسیار مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به همراه دارد. 
با این حساب اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هس��تید، باید به فکر ارائه مش��اوره های کاربردی نیز 
باشید. این امر ابزار بازاریابی بسیار مهمی برای جلب نظر تمام 
افراد حاضر در بازار خواهد بود. امروزه بسیاری از مشتریان برای 
تعام��ل با برندها به دنبال پیدا کردن توصیه ها و مش��اوره های 
حرفه ای هستند. چنین امری شما را از سطح یک برند عادی به 

عنوان مشاور مطمئن مشتریان ارتقا می دهد. 
یادتان باش��د شما الزم نیس��ت برای تبدیل شدن به مشاور 
محبوب مشتریان تمام محصوالت بازار را زیر و رو کنید. نکته 
مهم در این میان ش��ناخت درست محصوالت برند خودتان و 
همچنین نمونه های مش��ابه آن از سوی دیگر برندهاست. اگر 
شما در این میان مش��اوره های صادقانه ای در اختیار مخاطب 
هدف تان قرار دهید، خیلی زود شهرت تان در بازار به طور قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا می کند. این امر نحوه تاثیرگذاری شما 
بر روی مشتریان را به طور محسوسی بهبود بخشیده و مشتریان 

به ادعاهای بازاریابی شما توجه باالتری خواهند داشت. 
گردآوری بازخوردهای مشتریان

بازخوردهای مش��تریان اغلب اوق��ات پیام های مهمی برای 
کس��ب و کار ش��ما به همراه دارد. این امر باید برای برندها به 
مثاب��ه منبع اطالعاتی اساس��ی به منظور ایج��اد تغییراتی در 
فعالیت شان قلمداد ش��ود. اگر مشتریان از کیفیت کاری شما 
رضایت باالیی داشته باشند، شما هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب تان نخواهید داش��ت. این امر در برخی دیگر از 
موارد به ش��ما برای جلب نظر مشتریان کمک شایانی خواهد 
کرد. به عالوه، در صورتی که مشتریان رضایت اندکی از عملکرد 
شما در بازار داشته باشند، اغلب اوقات این امر همراه با نظرات 
تکمیلی آنها درباره دلیل چنین اتفاقی خواهد بود. اس��تفاده از 
نظرات موردنظر برای بهبود س��طح فعالیت برند همیشه ایده 
جذابی به نظر می رس��د. این امر شانس شما در بازار را به طور 
قاب��ل مالحظه ای افزایش می دهد. با این حس��اب دلیلی برای 

نارضایتی مشتریان در آینده نخواهد بود. 
بس��یاری از برندها به طور مداوم نس��بت به دلیل نارضایتی 
مشتریان از کسب و کارشان اظهار بی اطالعی می کنند. یکی از 
دالیل اصلی این امر در حوزه کسب و کار مربوط به بی توجهی 
م��داوم به گردآوری اطالعات کاربردی در زمینه کس��ب و کار 
اس��ت. این امر شانس شما برای جلب نظر مشتریان را به طور 
قاب��ل مالحظه ای افزای��ش خواهد داد. اگر ش��ما به این نکته 
مهم توجه الزم را نش��ان ندهید، هرگز فرصتی برای جلب نظر 

مشتریان تان پیدا نخواهید کرد. 
اغلب اوقات اس��تفاده از سایت رس��می برند برای گردآوری 
نظرات مش��تریان و توجه به ش��بکه های اجتماع��ی ایده های 
مناس��بی برای تعامل با مشتریان محسوب می شود. این امر به 
شما برای ایجاد رابطه ای صمیمانه با مشتریان کمک می کند. 
یادتان باشد مشتریان هرچه ارتباط بهتری با شما داشته باشند، 
تمایل شان برای ارائه بازخوردهای دقیق به طور قابل مالحظه ای 
افزیش پیدا می کند. بنابراین شما باید همیشه این نکته مهم را 
مدنظ��ر قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید فرصت تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور مداوم کاهش پیدا کند. 
برگزاری رویدادهای محلی

کسب و کارهای کوچک برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
نیازی به استفاده از مراس��م های بزرگ و حرفه ای ندارند. تنها 
نکت��ه مهم نمایش توجه ش��ان نس��بت به مش��تریان و ایجاد 
اوقات خوش برای آنهاس��ت. این ام��ر از طریق میزبانی از یک 
رویداد محلی به خوبی صورت می پذیرد. با این حس��اب ش��ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و امکان بازاریابی از طریق 
سرمایه گذاری بر روی رویدادهای محلی را دارید. در این زمینه 
همیشه همکاری با دیگر برندها نیز گزینه خوبی خواهد بود. در 
کنار این موضوع شما باید همیشه به دنبال جلب نظر مشتریان 
نیز باشید. چنین نکته ای به شما کمک شایانی برای جلب نظر 

مشتریان خواهد کرد. 
گاهی اوقات برندها به دنبال برگزاری یک مراس��م محلی به 
تنهایی هستند. این نکته نیز در صورتی که شما برنامه درستی 
در دست داشته باشید، جذابیت زیادی به همراه خواهد داشت. 
بنابراین شما باید براساس وضعیت برندتان نسبت به انتخاب از 
میان برگزاری مش��ترک یا مستقل یک رویداد محلی دست به 
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