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مرکز پژوهش ها طرح اصالح قانون بانک مرکزی را بررسی  کرد

بایدها و نبایدهای 
استقالل بانک مرکزی

فرص��ت امروز: در س��ال های اخیر طرح بان��ک مرکزی با هدف اصالح قوانین بانکداری مرکزی در دس��تور کار 
مجلس قرار گرفت. پس از اعمال تغییرات فراوان در متن طرح در طول س��ال های اخیر، نهایتا کلیات این طرح 
در سال 1400 و به صورت دو شوری به تصویب مجلس رسید. در خالل بررسی شور دوم واکنش ها و و اختالف 
نظرهای جدی درخصوص ابعاد مختلف طرح به مجلس منعکس شد و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه ای 
خطاب به منتقدان طرح از آنها خواس��ت نقطه نظرات خود را درخصوص این طرح به کمیس��یون ارسال کنند. از 
نکات جالب، اختالف نظرهای جدی میان منتقدین طرح خصوصا درباره میزان استقالل بانک مرکزی از دولت...
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آیا جهان در آستانه یک رکود تورمی بزرگ است؟
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در حالی که روند افزایشی سود بین بانکی صدای مخالفت فعاالن بازار سرمایه را بلند کرد و در جلسه 
بورسـی ها با بانکی ها، بر کنترل این سـود تاکید شـد، در حال حاضر روند کاهشـی این نرخ آغاز و به 

21.13 درصد رسـیده اسـت. به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر نرخ سود در بازار بین بانکی 
رکوردهای قابل توجهی را تجربه کرد و براساس آخرین اعالم بانک مرکزی در 30 تیرماه سال...

حرف بورسی ها به کرسی نشست

آغاز کاهش سود بین بانکی

سرمقاله
 حکایت

همچنان باقی

علی نظافتیان پژوهشگر بانکی

تقریبا از اوایل نیمه دوم س��ال 
1397، زمزمه ادغام چند بانک و 
موسسه اعتباری در محافل بانکی 
به گوش رس��ید. ش��اید موسسه 
ثامن، جزو اولین موسس��اتی بود 
که اعالم شد در بانک انصار سابق 
ادغام می ش��ود. از همان زمان با 
شدت گرفتن بحث ادغام بانک ها، 
دلواپسی استخدامی صدها بلکه 
ه��زاران نفر از کارکنان بانک ها و 
موسس��اتی که در لیس��ت ادغام 
قرار داش��تند، آغاز ش��د. دغدغه 
مش��ترک همه این پرس��نل نیز 
تقریب��ا یک چیز ب��ود: می مانیم 
یا می روی��م؟ در ای��ن ماجرا اما 
هیچ کس به درستی نمی دانست 
که آی��ا دس��ت ان��درکاران این 
طرح بزرگ قب��ل از تصمیم، در 
مورد جنبه های مختلف ادغام از 
جمله وضعیت ش��غلی و تطبیق 
حقوق و مزایای کارکنان بانک ها 
و موسس��اتی ک��ه قرار ب��ود در 
بانک س��په ادغام شوند، مطالعه 
و برنامه ریزی کاف��ی کرده اند یا 
خیر؟ اینکه بان��ک ادغام پذیر آیا 
ظرفیت پذیرش ای��ن همه نیرو 
را در خ��ود دارد؟ آی��ا کارکنان 
اعتباری  و موسس��ات  بانک ه��ا 
ادغام پذی��ر در نهایت می مانند یا 
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در ص��ورت مان��دگاری اما تکلیف بیمه و بازنشس��تگی و 
تطبیق مش��اغل آنان چه خواهد شد؟ آیا همچنان مشمول 
بیم��ه تامی��ن اجتماع��ی خواهند ب��ود یا راه��ی صندوق 
بازنشس��تگی کارکنان بانک های دولتی می ش��وند؟ اینها از 
جمله مباحثی هس��تند که مشخص نیست آیا قبل از ادغام 

در مورد آنها مطالعه و برنامه ریزی شده است یا خیر؟
اطالعیه 11 اسفندماه 1397 بانک مرکزی، اما آب سردی 
بود بر آتش التهابات و دلواپسی های استخدامی پرسنلی که 
سالیان سال عمر و جوانی خود را صرف تالش و خدمت در 
بانک ها و موسس��اتی کرده اند که قرار بود به صف ادغامی ها 
بپیوندند. کس��انی که  سال ها حق بیمه ش��ان را به سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت کرده بودن��د، ولی اکنون قرار بود 
جزو نیروهای انتقالی به بانک س��په شده و تطبیق وضعیت 
ش��وند. در بند س��وم اطالعیه بانک مرک��زی برای اطمینان 
بخش��ی و تاکید بر حفظ حقوق استخدامی پرسنل بانک ها 
و موسس��ات ادغامی در بانک سپه تصریح شده است: »کلیه 
کارکنان ش��اغل در بانک ها و مؤسس��ه اعتباری موضوع این 
فرآیند همانند گذش��ته مش��غول به فعالیت بوده و تمامی 
حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار 
مي باش��د.« همچنین در اطالعیه یکم دی ماه 1399 بانک 
مرکزی مجددا بر این موضوع تاکید شده است: »خاطرنشان 
می شود از آنجایی که در واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر 
حدود 50 هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور 
فعالیت دارند، بنابراین توجه به آنها و مس��ائل مرتبط با این 
کارکن��ان در زمره اولویت های اصل��ی معاونت نظارت بانک 
مرک��زی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت 
شغلی، یکسان سازی رویه های اجرایی و ارائه خدمات به این 

کارکنان در دستور کار قرار گرفت.«
س��رانجام در دی ماه 1399، معاون وق��ت نظارتی بانک 
مرکزی، تشکیل بزرگترین بانک کشور با 470 هزار میلیارد 
تومان سپرده و  50 هزار نفر پرسنل و حدود 4 هزار و 800 
شعبه را به مردم بشارت داد و در مورد امنیت شغلی پرسنل 
بانک ها و موسس��ات ادغامی رس��ما اعالم کرد: »براس��اس 
برنامه ریزی انجام شده نیروی انسانی بدون هیچ مشکلی در 
بانک س��په مشغول فعالیت ش��دند و برای کارکنان ستادی 
نیز براس��اس چارچوبی که در بانک س��په با همکاری ستاد 
نیروهای مسلح و بانک مرکزی تدوین شده است، اقدام شده 
اس��ت«. اما او توضیح نداد علی رغم آنکه مصوبات باالدستی 
حاک��ی از ادغام این بانک ها و موسس��ات اعتباری در بانک 
س��په بوده اند، چرا سهام آنها به شرکتی نسبتا ناشناخته به 
نام »ش��رکت خدمات آینده اندیش نگر« انتقال یافته است. 
ش��رکتی که موض��وع فعالیت قانون��ی آن، مش��اوره و اجرا 
درخصوص کادر مورد نیاز بانک و ارائه خدمات بوده و اساسا 
ارتباطی با ادغام نداشته اس��ت. در همان زمان، خبرگزاری 
بانکی ایبنا در موضوع ادغام نوش��ت: »ب��ه منظور همراهی 
پرسنل بانک های مشمول ادغام با این طرح ملی، می بایست 
به آنها این اطمینان داده شود که ادغام در موقعیت و شرایط 
پیش��ین ش��غلی آنها، تاثیر اندکی آن هم به س��بب تشکیل 

س��ازمان ادغامی جدید خواهد داش��ت و ع��الوه بر این، در 
صورت بروز کارایی و توانمندی های شغلی خود، از موقعیت 

بهتری در سازمان ادغامی برخوردار خواهند شد.«
با این فراز و نش��یب ها، از اجرای پروژه ادغام چند بانک و 
موسس��ه اعتباری در بانک دولتی سپه، چند سال می گذرد. 
بررس��ی این موضوع که آیا انجام این پروژه موجب گشایش 
و تس��هیل دسترس��ی مردم به خدمات و تسهیالت بانکی و 
چابک سازی بانک سپه شد یا آنکه فقط فربه سازی یک بانک 
دولتی با صدها ش��عبه و امالک فراوان و هزاران نیروی مازاد 
را دربرداشت، را به فرصتی دیگر موکول می کنم، اما به طور 
خالصه از دیدگاه کارشناسی معتقدم آنچه که در این ادغام 
روی داد، در واقع دولتی سازی خصوصی ها و برخالف قوانین 
و مق��ررات ذی ربط به ویژه سیاس��ت های کلی نظام مصوب 
خردادم��اه 1384 بود؛ زیرا در بند یک سیاس��ت های مورد 
اشاره تاکید شده است: »دولت حق فعالیت اقتصادی جدید 
خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه 
فعالیت )شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن( 
را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان 
برنامه پنج س��اله چهارم )سالیانه 20 درصد کاهش فعالیت( 
به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار 
کند.« در حالی که برعکس دولتی س��ازی، خصوصی سازی 
بانک هایی مانند بانک انصار، بانک مهر اقتصاد، بانک حکمت 
و واگذاری س��هام آنها به مردم و همزمان انحالل موسسات 
اعتباری ناکارآمد، بیشتر به نفع مردم و سیستم بانکی کشور 
بود تا ادغام چند بانک و موسس��ه اعتباری در بانک س��په و 
تش��کیل بانکی بس��یار فربه با بیش از 4 هزار شعبه و ده ها 
شرکت وابسته در سراسر کشور و صدها بلکه هزاران نیروی 
مازاد که حل مشکالت این خیل عظیم از پرسنل، صبر ایوب 
می خواهد و پایداری مستمر در طی این راه پرفراز و نشیب. 
ولی از حق نمی توان گذش��ت که از رهگذر این ادغام، بانک 
سپه اموال و امالک و امکانات فراوان و همچنین شرکت های 
وابس��ته بانک ها و موسس��ات ادغامی را صاحب شده است. 
ب��دون تردید، با افزایش قیمت ملک در س��الیان اخیر، این 
ثروت چندین برابر شده است. هرچند سهامداران بانک ها و 
موسسات ادغامی بر این عقیده اند که از این ثروت انبوه، بهای 

عادالنه سهام آنان پرداخت نشده است.
در مورد مش��کالت پرس��نلی و منابع انس��انی نیز جسته 
و گریخت��ه اخبار حاکی از آن اس��ت که حکایت مش��کالت 
پرسنلی بانک ها و موسس��ات اعتباری ادغام شده همچنان 
باقی اس��ت و نارضایتی ها در این زمینه وجود دارد. گزارش 
م��رداد س��ال قبل خبرگزاری ف��ارس من، حاک��ی از تداوم 
س��رگردانی کارکنان بانک های ادغامی است و حتی برخی 
از خبرگزاری ها، خبر از ارسال نامه توسط برخی نمایندگان 
مجلس به ریاس��ت جمه��وری و وزیر اقتصاد و درخواس��ت 
آنان برای رسیدگی به مشکالت کارکنان بانک های ادغامی 
داده ان��د. در همین زمینه علی اکبر کریم��ی، نماینده مردم 
اراک در مجل��س در گفت وگ��و با خبرن��گار پارلمانی فارس 
درباره مش��کالت کارمن��دان بانک های ادغام��ی گفت: »در 

همین خصوص با سیداحس��ان خان��دوزی، وزیر جدید امور 
اقتصادی و دارایی دیدار داشتم و از او خواستم سریعا به این 
موضوع ورود کرده و مانع تضییع حقوق کارمندان بانک های 
ادغامی ش��ود.« یکی از استانداران نیز در اردیبهشت امسال 
مشکالت پرس��نل بانک های ادغامی در آن استان را مفصال 
برای وزیر اقتصاد ش��رح داده و خواس��تار بررسی موضوع و 
مساعدت ممکن در راستای رفع مشکالت موجود شده است. 
افزون بر این مطالب، ظاهرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز در اردیبهش��ت ماه در مورد تطبیق وضعیت طبقه بندی 
مشاغل کارکنان موسس��ه ثامن با طرح طبقه بندی مشاغل  
کارکن��ان بانک انصار اعالم ک��رده که چون نتیجه این طرح 
موجب کاهش س��طح پرداختی های کارکنان موسسه ثامن 
شده مغایر با ضوابط و مقررات طرح های طبقه بندی مشاغل 
بوده و کارگران موسسه ثامن تابع طرح طبقه بندی مشاغل 

مصوب قبلی خود هستند.
در پاسخ بدین گالیه ها و انتقادات فزاینده، روابط عمومی 
بانک س��په با تش��ریح اقدامات بانک س��په در زمینه منابع 
انسانی بانک ها و موسس��ات ادغامی اعالم کرد: »انتقادهای 
درج ش��ده درخصوص مدیری��ت منابع انس��انی واحدهای 
ادغامی در حالی مطرح می شوند که اجرای این طرح عظیم 
ملی، فراتر از ظرفیت های س��اختاری بانک بوده و معضالت 
بانک سپه در ساماندهی نیروهای ادغامی مغفول مانده است. 
در این رابطه توجه به این نکته ضروری اس��ت که هر یک از 
واحدهای ادغامی نه تنها با بانک سپه، بلکه با سایر واحدهای 
ادغامی نیز هیچ گونه وجه اش��تراکی در طبقه بندی مشاغل، 
س��اختار سازمانی، حقوق و دس��تمزد، نوع قرارداد کارکنان 
)موقت، دائم و ...( و... نداش��ته اند؛ به نحوی که قطع به یقین 
در صورت ادغام این واحدها با یکدیگر نیز چالش هایی از این 

دست ایجاد می شد.«
به روایتی بر اثر این ادغام، بانک دولتی سپه در حال حاضر 
با بیش از س��ی و چند هزار نیروی مازاد روبه رو اس��ت که از 
نظر مقررات استخدامی، اکثر این نیروهای مازاد تابع قانون 
کار بوده و س��الیان س��ال حق بیمه آنان به س��ازمان تامین 
اجتماعی پرداخت شده است. س��وال این است که آیا همه 
نیروه��ای انتقال��ی از بانک ها و موسس��ات ادغامی به بانک 
س��په را می توان با این ادغ��ام به عنوان کارمند بانک دولتی 
س��په تلقی کرد و برای آنان حکم اس��تخدامی دولتی صادر 
نمود؟ در صورت پاسخ مثبت بدین پرسش، تکلیف وضعیت 
بازنشستگی آنان چه خواهد شد؟ بند »ج« تبصره 20 قانون 
بودج��ه 1401 در این زمینه می گوید: » به منظور باال بردن 
بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، 
سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین 
و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رس��می، 
ثابت و پیمانی مازاد دس��تگاه های اجرایی را به صورت بین 
دستگاهی، درون استانی و بین استانی جابه جایی  و منتقل 
کند، از این رو دس��تگاه های اجرایی مشمول ماده)5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای 
مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به 

این منظور ایجاد می کند، ثبت کنند. مرکز آموزش مدیریت 
دولت��ی ب��ا توجه به صالحیت ش��غل و ش��اغل، برنامه های 
توانمندس��ازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت 
را برگزار می کند تا در صورت کس��ب شایس��تگی های الزم 
مجددا در بدنه دولت به کار گرفته شوند. هرگونه درخواست 
دس��تگاه ها برای جذب و به کارگیری نیروی جدید منوط به 
تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود 
نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند 
توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه ها 
ابالغ می شود. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است 
گزارش عملکرد دولت در اجرای بند )الف( ماده )28( قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اس��المی ای��ران مبنی بر کاهش حج��م، اندازه و 
س��اختار دستگاه های اجرایی را درخصوص تعداد پست های 
س��ازمانی به تفکیک بالتصدی و با تص��دی و تعداد نیروی 
انس��انی به تفکیک نوع قرارداد )رسمی، پیمانی، قراردادکار 
معی��ن و کارگری( هر س��ه ماه یک بار به تفکیک س��طوح 
وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس 

شورای اسالمی ارائه نماید.«
آی��ا در این زمینه ظرفیت های قانونی بند »ج« تبصره 20 
قانون بودجه 1401 می تواند کارس��از باش��د و بانک سپه و 
س��ازمان اداری و اس��تخدامی کش��ور می توانند با استفاده 
از ظرفیت ه��ای این قانون، نیروهای مازاد بانک س��په را به 
صورت بین دستگاهی به س��ایر دستگاه های دولتی منتقل 
کنند؟ در پاس��خ می توان گفت ک��ه اطالعیه روابط عمومی 
بانک سپه در واقع تایید رسمی این مطلب است که »اجرای 
این طرح عظیم ملی، فراتر از ظرفیت های س��اختاری بانک 
بوده و معضالت بانک س��په در ساماندهی نیروهای ادغامی 
مغفول مانده است«؛ یعنی در زمان تصویب طرح ادغام ظاهرا 
طراحان چندان بدین موضوع توجه نداشته اند که نتیجه این 
ادغام، تش��کیل یک بانک با بیش از 4 هزار ش��عبه و هزاران 
نیروی مازاد اس��ت که مدیریت و س��ازماندهی این حجم از 
شعب و نیروی مازاد در توان بانک ادغام پذیر نخواهد بود! از 
طرف دیگر، تقریبا اکثریت نیروی انسانی بانک ها و موسسات 
ادغامی در بانک سپه، تابع قانون کار هستند و ادغام تاثیری 
در حق��وق و مزایای قانونی مش��موالن قانون کار ندارد؛ زیرا 
م��اده 12 قان��ون کار در این باره می گوید »ه��ر نوع تغییر 
حقوق��ی در وضع مالکی��ت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال 
به هر ش��کل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی 
ش��دن کارگاه، فوت مالک و امثال اینه��ا، در رابطه قراردادی 
کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد 
و کارفرم��ای جدید، قائم مقام تعه��دات و  حقوق کارفرمای 

سابق خواهد بود.«
بدین ترتیب، این قبیل کارکنان از نظر بیمه و بازنشستگی 
نیز تحت پوش��ش تامی��ن اجتماعی هس��تند؛ در حالی که 
کارکن��ان بانک های دولت��ی تابع قانون خدم��ات مدیریت 
کش��وری و از نظر بازنشس��تگی نیز تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کارکنان بانک ها هس��تند. انتقال این سوابق از 

تامی��ن اجتماعی به صندوق بازنشس��تگی کارکنان بانک ها 
نیز تقریبا امری غیرممکن اس��ت و حت��ی در صورت امکان 
داش��تن عمال منتهی به کاهش دریافتی پرسنل ذی ربط در 
زمان بازنشستگی خواهد شد. بنابراین اگر در نتیجه تطبیق 
وضعیت کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی با مقررات بانک 
س��په، حقوق و مزایای استخدامی آنان کاهش یابد، به طور 
طبیعی حقوق و مزایای بازنشستگی آنان نیز کاهش خواهد 
یافت. بنابراین منصفانه و انسانی نیست کارمندی که سال ها 
حق بیمه باالیی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده، 
در اثر این تحوالت و کاهش حقوق با کاهش ش��دید حقوق 
دوران بازنشستگی روبه رو ش��ود. عالوه بر موضوع نیروهای 
مازاد بانک سپه، موضوع مهم دیگر، ایجاد عدالت استخدامی 
بین پرس��نل قدیم و جدید بانک سپه اس��ت و در کنار آن، 
احترام و بزرگداشت کارکنان بازنشسته بانک ها و موسسات 
ادغام شده در بانک سپه و بهره مندی آنان از امکانات جدید 
بانک س��په که با تالش و زحمت آنان به دس��ت آمده و در 
اث��ر ادغام به این بانک انتقال یافته نیز از جمله امور بس��یار 
ضروری در بحث ادغام اس��ت و از شدت گالیه ها می کاهد و 
نش��ان از قدرشناسی مدیرعامل و هیأت مدیره محترم بانک 

سپه از زحمات و تالش های بازنشستگان خواهد بود.
با وجود تالش مس��تمر مدیران بانک برای اجرای مطلوب 
فرآیند ادغام و یکس��ان سازی سیس��تم های بانکی بانک ها 
و موسس��ات ادغامی با سیس��تم بانکداری بانک س��په، اما 
در زمین��ه مدیریت منابع انس��انی و تطبی��ق حقوق به نظر 
می رسد که مجموعه تالش ها و اقدامات بانک سپه در زمینه 
مدیریت منابع انس��انی و رفع مشکالت استخدامی پرسنل 
انتق��ال یافته از بانک ها و موسس��ات اس��تخدامی به بانک 
س��په، چندان منتهی به نتایج اثربخش نشده و گالیه ها در 
این زمینه همچنان باقی اس��ت. شاید دلیل اصلی این عدم 
موفقیت نیز آن اس��ت که بانک س��په از نظر ساختاری قادر 
نیست به تنهایی این مش��کالت را حل کند و حل بسیاری 
از امور نیازمند اش��تراک مساعی سازمان تامین اجتماعی و 
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت اقتصاد به همراه 
ظرفیت های قانونی مورد نیاز اس��ت. بنابراین تصور می کنم 
در ش��رایط فعلی بهتر است کمیته ای متشکل از بانک سپه، 
سازمان تامین اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور 
تش��کیل ش��ده و طرحی جامع برای حل مش��کل پرسنل 
بانک ها و موسسات ادغامی تهیه نموده و همانند اصل طرح 
ادغام به تصویب سران قوا برسانند تا اجرای موفق این طرح با 
مانع قانونی مواجه نشود. در پایان بر این نکته تاکید می کنم 
که برمبنای آموزه های ش��رعی و اصول قانون اساسی، حفظ 
امنیت ش��غلی و رعایت حقوق استخدامی افراد و احترام به 
آنان، امری الزم و ضروری اس��ت. ام��ا اتخاذ تصمیم در این 
زمینه برمبنای کاهش هرچه بیشتر هزینه های پرسنلی بانک 
سپه و کاهش حق بیمه سهم کارفرما، نه تنها مشکالت این 
پرسنل را حل نخواهد کرد بلکه بالعکس، موضوع را پیچیده و 
حل آن را بسیار مشکل خواهد نمود و حکایت همچنان باقی 
خواهد ماند. »به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی«.

حکایت همچنان باقی

بازاریابی در صنعت مد و پوشاک
راهکارهایی که هر بازاریابی باید بلد باشد

خرید لباس از آن دس��ت تفریحاتی اس��ت که هیچ وقت آدم را خسته نمی کند. اینکه شما در فروشگاه های 
بزرگ یا سایت های معتبر دنبال آخرین مدهای دنیا باشید، اگر بیشتر از یک جلسه مشاوره سرحال تان نیاورد، 
قطعا دست کمی هم از آن نخواهد داشت. البته در این بین یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن بودجه محدود 
مردم برای خرید لباس اس��ت. هرچه باش��د این روزها آنقدر هزینه های زندگی زیاد ش��ده که خیلی ها ترجیح 
می دهند با همان لباس های قدیمی ش��ان سر کنند. شما را نمی دانم، ولی من که هر چقدر هم بخواهم خودم 
را کنترل کنم تا حس��اب پس اندازم پر پول ش��ود، وقتی پای برندهایی مثل رالف لورن یا لویی ویتون در میان 
باشد، حاضرم قید کل حقوقم را هم بزنم.  اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که هیچ جوره نمی توانند دور 
خرید لباس های تازه خط بکشند، الزم نیست خیلی نگران باشید، چراکه یک عالمه از مردم دنیا هم با مشکلی...



فرصت امروز: در س��ال های اخیر طرح بان��ک مرکزی با هدف اصالح 
قوانین بانکداری مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت. پس از اعمال 
تغیی��رات فراوان در متن طرح در طول س��ال های اخی��ر، نهایتا کلیات 
ای��ن طرح در س��ال 1400 و به صورت دو ش��وری ب��ه تصویب مجلس 
رس��ید. در خالل بررسی شور دوم واکنش ها و و اختالف نظرهای جدی 
درخص��وص ابعاد مختلف طرح به مجلس منعکس ش��د و کمیس��یون 
اقتصادی مجلس نیز در نامه ای خطاب به منتقدان طرح از آنها خواست 
نقطه نظرات خود را درخصوص این طرح به کمیس��یون ارسال کنند. از 
نکات جالب، اختالف نظرهای جدی میان منتقدین طرح خصوصا درباره 
میزان اس��تقالل بانک مرکزی از دولت بود. برخی صاحب نظران بر این 
باور بودند که اس��تقالل بانک مرکزی در گزارش شور اول طرح فراتر از 
حد بهینه اس��ت و این می تواند مش��کالتی را به بار آورد. از طرف دیگر 
عده ای عقیده داش��تند دقیقا همان گزارش شور اول طرح فاقد اصول و 
ملزومات اولیه اس��تقالل بانک مرکزی است و شرایط بانک مرکزی را از 
نظر استقالل نسبت به وضع کنونی بدتر می کند. پیش بینی می شود این 
اختالف نظر درخصوص گزارش ش��ور دوم طرح نیز وجود داش��ته باشد 
و میزان استقالل بانک مرکزی از دولت محل اختالف نظر خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش حاضر تالش کرده بدون قضاوت 
در رابطه با خوب یا بد بودن استقالل بانک مرکزی از دولت، با استفاده 
از ش��اخص های معتبر و مطرح ش��ده در ادبیات، میزان استقالل بانک 
مرکزی در گزارش شور اول و دوم کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح 
بانک مرکزی، اندازه گیری و با میزان اس��تقالل س��ایر بانک های مرکزی 

دنیا را مقایسه نماید.
جزییات طرح استقالل بانک مرکزی

نمایندگان مجلس در 26 اردیبهشت امسال کلیات طرحی را تصویب 
کردن��د که با عنوان قانون بانک مرکزی ش��ناخته می  ش��ود. نمایندگان 
ضمن موافقت با پیش��نهاد بررس��ی جزییات طرح مزب��ور به صورت دو 
شوری، موضوع را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارجاع 
دادند. در حال حاضر بررسی طرح مزبور موسوم به »مسئولیت، اهداف، 
س��اختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« در کمیسیون 
اقتصادی به پایان رس��یده و گزارش نهایی ش��ور دوم برای بررس��ی به 
صحن علنی ارس��ال ش��ده اس��ت. از موضوعات مهم که پس از تصویب 

طرح و هنگام بررسی شور دوم طرح مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت، 
میزان استقالل قانونی داده شده به بانک مرکزی در شور اول طرح بود.

عده  ای از متخصصان معتقد بودند میزان استقالل قانونی اعطاشده به 
بانک مرکزی در شور اول بسیار فراتر از میزان استقالل مرسوم بانک های 
مرکزی در کش��ورهای مختلف و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته 
اس��ت. در مقابل عده  ای دیگ��ر از صاحب  نظران، همان ش��ور اول طرح 
یادش��ده را فاقد حداقل  های الزم برای تامین اس��تقالل بانک مرکزی و 
حتی از منظر استقالل بانک مرکزی دارای احکامی نامطلوب  تر از قانون 
پولی و بانکی کش��ور مصوب1351 می  دانستند. سوالی که اکنون مطرح 
می  ش��ود این است که میزان استقالل بانک مرکزی از دولت مطابق این 
طرح مجلس چقدر اس��ت؟ مرک��ز پژوهش های مجلس در گزارش خود 

سعی کرده است تا به این پرسش پاسخ دهد.
به موازات ش��کل  گیری پایه های نظری استقالل بانک مرکزی، برخی 
از محققان علم اقتصاد تالش کردند میزان اس��تقالل بانک  های مرکزی 
کش��ورهای مختلف را اندازه  گیری و اثر افزایش اس��تقالل بانک مرکزی 
بر عملکرد اقتصادی کش��ورها را بررس��ی کنند. در ابتدا تحقیقات اغلب 
استقالل بانک مرکزی را برمبنای احکام قانونی ذکرشده در قوانین بانک 
مرکزی کش��ورها اندازه  گیری می   کردند. اما به مرور مش��خص ش��د که 
در بس��یاری از موارد، بانک  های مرکزی به  رغم داشتن استقالل قانونی، 
در عمل و به صورت غیررس��می فاقد اس��تقالل از دولت های کشور خود 
هس��تند و نمی  توانند وظایف خ��ود را به دور از دخالت  های دولت انجام 
دهند. بر این اساس باید گفت که استقالل قانونی، شرط الزم و نه کافی 
برای استقالل بانک مرکزی به شمار می  رود. در بحث اندازه  گیری میزان 
اس��تقالل بانک  های مرکزی ش��اخص  های متنوعی وج��ود دارد، اما در 
ادبیات اس��تقالل بانک مرکزی، دو شاخص مهم وجود دارد که می  توان 
به آنها استناد کرد. شاخص اول که توسط گریلی، ماسیاندارو و تابلینی 
معرفی ش��ده، استقالل سیاسی و اس��تقالل اقتصادی بانک  های مرکزی 
را بررس��ی می  کند. این ش��اخص برای هر کدام از این دو زیرش��اخص 
معیارهای��ی دارد ک��ه درنهای��ت میزان اس��تقالل سیاس��ی و اقتصادی 
بانک  های مرکزی را اندازه می  گیرد. ش��اخص دوم توسط کارکرمن، وب 
و نیاپتی ارائه ش��ده که چهار زیرش��اخص مربوط به رئیس کل، تعیین 

سیاست، اهداف و محدودیت وام  دهی به دولت را بررسی می  کند.

سنجش استقالل بانک مرکزی
مرکز پژوهش ها با استفاده از این شاخص  ها، طرح مجلس را مورد بررسی 
و تجزیه و تحلیل قرار داد. براساس تحلیل مرکز پژوهش ها، در گزارش شور 
اول و دوم طرح بانک مرکزی، هر دو شاخص استقالل سیاسی و استقالل 
اقتصادی افزایش نسبی داشته است. همچنین برمبنای گزارش شور دوم، 
اس��تقالل بانک مرکزی 12درصد کمتر از گزارش ش��ور اول بوده است. بر 
این اس��اس مهمترین عوامل افزایش اس��تقالل بانک مرکزی در شور اول 
طرح مجلس شورای اسالمی، در نظر گرفتن دوره انتصاب پنج ساله برای 
تمام اعضای هیأت مدیره، عدم الزام حضور نماینده دولت در هیأت مدیره 
و ممانعت از مش��ارکت بانک مرکزی در بازار اولیه اوراق دولتی بوده است، 
اما در شور دوم به  دلیل حضور نماینده دولت در هیأت عالی بانک مرکزی، 
اندازه اس��تقالل بانک مرکزی کاهش یافته اس��ت. برخی دیگر از تغییرات 
در اندازه ش��اخص  های اس��تقالل بانک مرکزی در ش��ور اول و دوم طرح 
مجلس شامل کاهش امتیاز مرتبط با مقام منصوب کننده و افزایش امتیاز 
مرب��وط به عدم جواز قرض  دهی به دولت، ش��رایط عزل رئیس کل و عدم 
امکان خرید اوراق دولتی در بازار اولیه فروش اوراق بوده است. در مجموع 
باتوجه به بررسی مرکز پژوهش های مجلس، استقالل بانک مرکزی در شور 
دوم نس��بت به ش��ور اول کاهش یافته است. برای درک بهتر آثار تصویب 
طرح مجلس ش��ورای اسالمی، بررس��ی تغییر رتبه استقالل قانونی بانک 
مرکزی در مقایس��ه با سایر کشورها اس��ت. این مقایسه برای 182 کشور 
از س��ال1970 تا سال2012 انجام شده است. پس از به  روزرسانی و انجام 
اصالحات در برخی داده ها و براس��اس ش��ور اول و دوم، مشاهده می  شود 
که بانک مرکزی ایران به  رغم افزایش ش��اخص استقالل قانونی، همچنان 
در بین 25درصد کشورهای دارای کمترین میزان استقالل از دولت است.

بازوی پژوهش��ی مجلس درنهایت نتیجه می  گیرد که میزان اس��تقالل 
قانون��ی بانک مرک��زی در چارچوب هر دو گزارش ش��ور اول و دوم طرح 
موس��وم به »مسئولیت، اهداف، س��اختار و وظایف بانک مرکزی« افزایش 
یافته اما کماکان بانک مرکزی را در ردیف 25درصد کشورهای با کمترین 
میزان اس��تقالل قانونی قرار می  دهد. براساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، ادعای استقالل  بخشی فراتر از متوسط جهانی در طرح مجلس با 
توجه به ش��اخص  های محاسبه شده، سندیت ندارد و این موضوع الاقل در 

بخش استقالل قانونی که در گزارش بررسی شده، منتفی است.

مرکز پژوهش ها طرح اصالح قانون بانک مرکزی را بررسی  کرد

بایدها و نبایدهای استقالل بانک مرکزی

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به پیش بینی های صورت 
گرفته از وضعیت اقتصاد جهانی در ماه ها و س��ال آینده پرداخته است که 
از دشوار شدن شرایط اقتصاد جهان حکایت دارد. با مهار نسبی همه گیری 
کرون��ا در ماه های گذش��ته و کاهش فش��ار جهانی برای مح��دود کردن 
فعالیت ها، به نظر می رس��د که جهان با یک بح��ران اقتصادی تازه مواجه 
ش��ده اس��ت که فعال نتیجه حضور خود را در کاهش نرخ رشد پیش بینی 

شده برای سال های 2022 و 2023 نشان می دهد.
ب��ا وجود آنکه در س��ال 2021 میانگین رش��د 6.1 درصدی در اقتصاد 
جهانی به ثبت رسید، ولی در ماه های گذشته با تهاجم روسیه به اوکراین، 
اختالل در زنجیره های تامین و بروز تهدیدهای گوناگون باعث شده است 
اقتصاد جهان با شرایط دشواری مواجه شود. در فصل دوم سال 2022 به 
دلی��ل رکود در اقتصادهای چین و روس��یه، تولید جهانی کاهش یافت و 
میزان مخارج مصرف کنندگان در آمریکا نیز به سطحی کمتر از انتظارات 
قبلی رسید. همچنین گزارش ها نشان می دهد که در ماه های گذشته، تورم 
باالتر از حد انتظار در سراسر جهان به طور خاص در آمریکا و اقتصادهای 
بزرگ اروپایی، تش��دید تنگنای شرایط مالی جهان، کندی بیش از انتظار 
س��رعت تولید در اقتصاد چین ناش��ی از ش��یوع دوباره کرونا و همچنین 
پیامدهای منفی ناشی از جنگ اوکراین، شرایط را در اقتصاد جهان تغییر 

داده است.
رش��د اقتصاد جهان برای س��ال جاری و س��ال آینده براب��ر 3.6 درصد 

پیش بینی ش��ده بود که در گزارش جدید صندوق بین المللی پول به 3.2 
درصد و برای س��ال 2023 نیز ب��ه 2.9 درصد کاهش یافت. میانگین نرخ 
رشد اقتصادهای پیشرفته 2.5 درصد و برای کشورهای در حال توسعه 3.6 
درصد برآورد ش��ده است. همچنین نرخ رشد پیش بینی شده برای آمریکا 
نیز حدود 1.4 درصد کاهش یافته و به 2.3 درصد رسیده است. در چین 
تعمیق بحران کرونا و امالک باعث ش��ده است رشد پیش بینی شده 1.1 
درصد کاهش یافته و به 3.3 درصد برس��د. نرخ رشد منطقه یورو نیز 2.6 

درصد برآورد شده است.
در میان اقتصادهای در حال توس��عه نیز عربس��تان سعودی رشد 7.6 
درصدی را خواهد داشت که باالترین رقم به شمار می رود. افزایش میزان 
تولی��د، صادرات و قیمت نفت خام اصلی ترین دلیل این اتفاق خواهد بود. 
هن��د نیز در این مدت رش��د 7.4 درصدی را تجربه می کند. همچنین در 
ش��رایطی که برای روسیه نرخ رشد منفی 8.5 درصد پیش بینی شده بود، 
در گزارش اخیر برآورد ش��ده است که این کش��ور رشد منفی 6درصد را 
تجربه خواهد کرد. به این ترتیب با کاهش قابل توجه نرخ رشد پیش بینی 
شده و البته روند افزایش تورم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به نظر 
می رسد بار دیگر خطر به وجود آمدن یک رکود تورمی جدی خواهد بود، 
هرچند هنوز هیچ یک از دولت ها رسما ورود به این دوره را تایید نکرده اند.

در همی��ن حال، در دهه های اخیر، موارد متعددی از جنگ ارزی، یعنی 
اقدام بانک های مرکزی برای پایین آوردن ارزش پول ملی با هدف کمک به 

رونق صادرات و اقتصاد رخ داده اس��ت. این نوع اقدامات، به بازارهای ارز و 
اقتصاد جهان لطمه وارد می کند و در نهایت برخی کشورها برنده و برخی 
بازنده این جنگ هستند. در دو سال اخیر، همه گیری کرونا و اخیرا جنگ 
اوکراین به رشد شدید نرخ های تورم در اقتصادهای مختلف منجر شده و 
حاال جهان با پدیده ای جدید یعنی جنگ ارزی معکوس مواجه اس��ت. در 
ای��ن جنگ، بانک های  مرکزی تالش می کنند نرخ های بهره را باال ببرند تا 
بر ارزش پول ملی خود افزوده و تورم مهار ش��ود. در ماه های اخیر، تعداد 
زیادی از بانک های مرکزی از جمله بانک  مرکزی آمریکا بارها نرخ های بهره 
را ب��اال برده اند و قصد دارن��د این اقدام را باز هم انجام دهند؛ زیرا نرخ های 
تورم به  ش��دت باال رفته اس��ت، اما رش��د ارزش دالر به اقتصادهای دیگر، 
به ویژه اقتصادهای نوظهور که بده��ی دالری باالیی دارند، لطمات زیادی 
وارد می کند. بانک های مرکزی شاهد کاهش ارزش پول ملی خود در برابر 
دالر هس��تند و طبیعی اس��ت که اقداماتی برای جلوگیری از این کاهش 
انجام می دهند. اخیرا بانک های  مرکزی انگلستان و سوییس نرخ های بهره 
را ب��اال برده اند تا از تورم وارداتی در امان باش��ند. وقت��ی ارزش پول ملی 
کاهش می یاب��د، قیمت کاالهای وارداتی باال می رود و فش��ارهای تورمی 
بیشتر می ش��ود. درباره جنگ ارزی معکوس پرسش های متعددی مطرح 
اس��ت و تحلیلگران نس��بت به خطرات این جنگ هش��دار داده اند. اساسا 
جنگ های ارزی به زیان برخی کشورها و به سود برخی کشورها هستند و 

ثبات مالی جهان را در معرض خطر قرار می دهند.

آیا جهان در آستانه یک رکود تورمی بزرگ است؟

برندگان و بازندگان جنگ ارزی

دریچه

درگیری 18 استان کشور با سیالب
سیالب ها تنش آبی را کاهش می دهند؟

با وجود خسارت های زیاد و گسترده سیل به برخی از استان های 
کش��ور و درگیری 18 استان با سیل در روزهای گذشته و از طرف 
دیگر تأس��ف به خاطر جان باختن بیش از 50 نفر از هموطنان، اما 
سیل غیرقابل تصور تابستانی کمی از چالش بحران آب در روزهای 
گرم سال را جبران کرده است. طبق آمارهای وزارت نیرو در جریان 
بارش های موس��می مونس��ون، ورود آب به مخازن سدهای کشور 
5 درص��د افزایش یافته و اندکی از کس��ری آب آنها جبران ش��ده 
اس��ت. بارش های موس��می مونسون که از اواس��ط تیرماه از سمت 
اقیان��وس هند به فضای ایران وارد ش��ده، در کن��ار خرابی هایی که 
به  صورت س��یالب به بار آورد، باعث افزایش ورودی آب به مخازن 
سدهای تش��نه کشور شده است. مخازن سدهای کشور به خصوص 
در اس��تان های سیس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان و بخش هایی از 
اس��تان های کرمان و ف��ارس، انتفاع زیادی از بارش های موس��می 

مونسون برده اند.
در همین زمینه، فیروز قاس��م زاده سخنگوی صنعت آب با اشاره 
به عملکرد بارش های موس��می مونسون، از افزایش مخازن سدهای 
مناط��ق میزبان ای��ن بارندگی ها به ویژه در اس��تان های سیس��تان 
و بلوچس��تان، هرم��زگان، کرمان و فارس خبر داده و گفته اس��ت: 
بارش هایی که از طریق سامانه بارشی در جنوب کشور اتفاق افتاد، 
در جنوب ش��رق کشور ش��امل اس��تان های هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و بخش های از اس��تان های کرمان و فارس باعث تغذیه 
مخازن س��دها شده اس��ت. به گفته وی، به  دنبال بارش های اخیر، 
در گام نخس��ت 65میلی��ون مترمکع��ب آب در مخازن س��دها در 
اس��تان سیستان و بلوچستان ذخیره س��ازی شده است و در استان 
هرمزگان هم پیش بینی می ش��ود حجم مخازن سدها نسبت به روز 
ش��روع بارش های این س��امانه 20میلیون متر مکعب رش��د داشته 
باش��د. با ادامه بارش ها همچنین برآورد می شود که سدهای استان 
خوزستان نیز ش��اهد افزایش موجودی آب در مخازن باشند. طبق 
آمارهای ارائه ش��ده از سوی س��خنگوی صنعت آب درباره آخرین 
وضعیت س��دهای کشور، از ابتدای سال آبی 1401-1400 )از اول 
مهر1400 تا شامگاه پنجم مرداد1401( ورودی آب به سدهای کل 
کش��ور حدود 28.8میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به مدت 
مش��ابه در سال آبی گذش��ته 5درصد افزایش نش��ان می دهد و با 
احتساب این افزایش، فعال میانگین پرشدگی مخازن سدهای کشور 

به 47درصد رسیده است.
بارش های موس��وم به مونسون، اواخر خردادماه از سمت اقیانوس 
هند با عدم  تعادل حرارتی در آس��یا فعال می  ش��وند و با چند هفته 
تأخی��ر از نیمه دوم تیرماه، ای��ران را نیز ف��را می گیرند. باران های 
مونس��ونی هر تابس��تان تقریبا به صورت کمیابی در جنوب ش��رق 
کش��ور فعال هستند که امس��ال نسبت به دهه اخیر با شدت بسیار 
بیش��تر همراه بوده اند که پس از پایان این سامانه و فروکش کردن 
آن، تحلیل های الزم انجام می گیرد. س��خنگوی صنعت آب در این 
باره گفته اس��ت: بارش های موسمی یا بارش های مونسون هند که 
از جنوب ش��رق کش��ور وارد کشور می ش��وند معموال سامانه بسیار 
ناپایداری هس��تند؛ به این معنا که کانون بارش ها به  ش��دت متغیر 
هس��تند و در پیش  بینی ها هم عدم قطعیت بسیار باالیی وجود دارد 
که همین امر باعث ش��ده است در سطح وزارت نیرو از نظر ایمنی  
س��ازها و صدور هش��دار به مردم، تمهیدات الزم اندیش��یده شود. 
به گفته قاس��م زاده، به  دنبال بارش های مونس��ون، ستاد فرماندهی 
س��یل در وزارت نیرو جلسه های متعددی در هفته های اخیر برگزار 
کرده و این س��امانه بارشی به صورت مداوم به روزرسانی، پیگیری و 
رصد می ش��ود و نتیجه آن نیز صدور هشدارهای الزم به استان های 
درگیر این موضوع به ویژه در مورد ش��دت بارش های باال و احتمال 
س��یالب داده شده اس��ت. آنطور که قاس��م زاده توضیح داده است، 
بیشترین تأثیر این بارش ها در نوار جنوبی کشور از جمله هرمزگان، 
سیس��تان و بلوچس��تان، فارس، کرمان و بوشهر بوده که در برخی 
نقاط به  صورت موضعی تا باالی 15میلی  متر دریافت ش��ده است، 
اما پیش بینی می ش��ود که بارش ها در بخش های عمده دامنه غربی 
زاگرس، دامنه جنوبی البرز و فالت مرکزی نیز تداوم داشته باشد.

اما سوال مهمی که اینجا مطرح می شود، این است که آیا کم  آبی 
با مونسون رفع می  ش��ود؟ بارندگی های سیل آسای مونسون گرچه 
در مناطقی از کش��ور به وقوع س��یالب های مخرب و خسارت های 
جانی و مالی منجر شده است، اما در مجموع از منظر میزان انتفاع 
آبی، عملکرد قابل  توجهی ندارد؛ زیرا این بارش ها عمدتا به  صورت 
پایه ای و ناپایدار هس��تند و گستره کوچک تری نسبت به بارش های 
معمول زمس��تانی و پایی��زی را دربر می گیرند. بر همین اس��اس، 
بارش های حاصل از مونسون قدرت جبران گسترده آثار کم  بارشی 
در طول س��ال آبی را ندارند و وقوع آنه��ا نباید به  منزله رفع تنش 
آبی و آغاز ترس��الی قلمداد ش��ود. به عنوان نمونه، در استان تهران 
که به  تازگی س��امانه بارشی مونس��ون به آن رسیده و در نخستین 
بارش به وقوع سیل در منطقه امامزاده داوود منجر شده است، آب 
سدهای پنجگانه 18درصد نسبت به  مدت مشابه سال قبل کاهش 
پیدا کرده و موجودی آب این س��دها 126میلیون مترمکعب کمتر 

از سال قبل است.
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در حالی که روند افزایش��ی سود بین بانکی صدای مخالفت فعاالن 
بازار س��رمایه را بلند کرد و در جلس��ه بورسی ها با بانکی ها، بر کنترل 
این س��ود تاکید ش��د، در حال حاضر روند کاهش��ی ای��ن نرخ آغاز و 
به 21.13 درصد رس��یده اس��ت. به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر 
نرخ س��ود در بازار بین بانکی رکوردهای قاب��ل توجهی را تجربه کرد 
و براس��اس آخرین اعالم بانک مرکزی در 30 تیرماه س��ال جاری به 
21.31 درصد رسید است. این رقم که باالترین عدد ثبت شده از این 
س��ود از بهمن ماه 1399 تاکنون اس��ت، با واکنش های منفی فعاالن 
بازار س��رمایه مواجه شد، زیرا به اعتقاد کارشناسان، افزایش نرخ بهره 
بین بانک��ی هزینه تامین کس��ری منابع بانک ه��ا را افزایش می دهد و 
بانک ها حاضر می ش��وند با نرخ های باالتری به س��پرده گذارها س��ود 
پرداخت کنند تا کس��ری خود را جب��ران کنند. این موضوع، جذابیت 
بانک ها برای س��رمایه گذاری را باال می ب��رد و  تاثیر مهمی در حرکت 

نقدینگی از بازار سرمایه به بانک ها دارد.
در واکنش به روند افزایشی سود بین بانکی، جلسه ای با حضور رئیس 
بانک مرکزی و س��ازمان بورس برگزار ش��د که در آن بر کنترل س��ود 
بین بانکی تاکید ش��د. همچنین عباس حسینی، معاون امور بانکی وزیر 
اقتصاد در این باره گفته که سیاستی برای افزایش نرخ سود بین بانکی 
وج��ود ندارد و این نرخ به س��رعت تعدیل و منطقی می ش��ود. بنابراین 
سیاس��ت گذار بر کاهش سود بین بانکی در روزهای آتی تصمیم گرفت 
که در این زمینه، رئیس سازمان بورس اعالم کرد که روند صعودی نرخ 
س��ود بین بانکی متوقف می ش��ود و نرخ این س��ود به زیر 20.5 درصد 
می رسد. در این بین، بررسی جدیدترین تغییرات نرخ سود در بازار بین 
بانکی حاکی از آن است که روند کاهشی نرخ سود در این بازار آغاز شده 

و بهره بین بانکی به 21.13 درصد رسیده است. همانطور که اشاره شد، 
پیش از این نرخ سود بین بانکی 21.31 درصد بوده است.

براساس این گزارش، هفته اخیر بود که نرخ بهره بین بانکی به محدوده 
21 درصد رس��ید و این موضوع اعتراض بس��یاری از سهامداران را در پی 
داشت. این اعتراض ها در شرایطی اتفاق می افتد که از حدود دو ماه پیش 
بورس روزهای پرنوسانی را طی می کند و شاخص کل که در آستانه ورود 
به کانال یک میلیون و 600 هزار واحد بود با تنش های شدید مواجه شده 
و در حال حاضر به یک میلیون و 440 هزار واحد رسیده است. سهامداران 
معتقدن��د افزایش نرخ بهره بین بانکی و در کنار آن دیگر نرخ های س��ود 
بانکی باعث خروج بیش��تر سرمایه از بازار س��هام می شود البته بخشی از 

کارشناسان هم معتقدند این دو هیچ ارتباط مستقیمی با هم ندارند.
براس��اس مصوبه 10  بندی که در 28 آذرماه 1400 در جلس��ه س��تاد 
هماهنگی اقتصادی دولت اخذ شد، قرار بر این بود تا در سال 1401 بانک 
مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف 
20 درصد در نظر گیرد. حال با وجود گذشت پنج ماه از سال 1401 بانک 
مرکزی حاضر به پایبندی به مصوبه نشد و با اتخاذ سیاست های انقباضی به 
منظور کاهش تورم و تامین کسری ذخایر مالی بانک ها نرخ بهره بین بانکی 
را به 21.31 درصد افزایش داد، چندی بعد نیز این تصمیم با واکنش های 
متعددی از س��وی نمایندگان مجلس شورای اس��المی، کارشناسان بازار 
س��رمایه و فعاالن این بازار مواجه ش��د. به دنبال این اعتراضات وزیر امور 
اقتصاد نیز نامه ای را با مضمون تبعات رشد نرخ بهره بین بانکی بر بدنه بازار 
سرمایه و س��رمایه  گذاری برای علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
ارسال کرد، اما واکنش ها و پیگیری ها به همینجا ختم نشد، به نحوی که 
مجید عشقی، رئیس س��ازمان بورس در تاریخ 4 تیرماه امسال شخصا به 

بانک مرکزی رفت و طی جلس��ه ای با عل��ی صالح آبادی، رئیس کل بانک 
مرکزی درخصوص زیان های وارده در صورت ادامه روند افزایش نرخ بهره 
بی��ن بانکی بر بدنه بازار س��رمایه مطالبی را ارائ��ه کرد. حال مطابق گفته 
بس��یاری از کارشناس��ان با وجود عدم تاثیرگذاری مستقیم نرخ بهره بین 
بانکی بر بازار س��رمایه، اما در ش��رایط فعلی این اق��دام خود می تواند آثار 

زیانباری را افزون بر بازار سهام بر سودآوری شرکت ها داشته باشد.
از سوی دیگر، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به مرور شاهد افزایش رقابت 
بانک ها به منظور جذب س��رمایه در شعبات زیرمجموعه خواهیم بود که 
این مسئله افزون بر افزایش نرخ بهره در سطح شعب سبب کاهش اعتماد 
سرمایه گذاران در راس��تای تزریق سرمایه به بدنه بازار سهام نیز می شود. 
نرخ بهره بین بانکی تأثیر مس��تقیمی بر بازار سرمایه ندارد. می توان گفت 
نرخ بهره بین بانکی، نرخ اس��تقراض بین بانکی است که در مدت کوتاهی 
تسویه می شود. سایر نرخ های بهره از جمله سود سپرده های بانکی بر بازار 
سرمایه تأثیر مس��تقیم دارد. افزایش نرخ بهره بین بانکی با وجود تأثیر نه 
چندانی که در بازار س��رمایه دارد، نش��ان دهنده موف��ق نبودن بانک ها در 
جذب نقدینگی اس��ت. این در حالی است که حجم معامالت بازار سرمایه 
در این روزها نشان می دهد که نقدینگی جذب بازار سرمایه هم نشده است. 
در چنین ش��رایطی، نقدینگی جذب بازارهای موازی شده است و در این 
بازارها شاهد رشد هستیم و همین موضوع تورم موجود در کشور را تشدید 
می کند. نقش دولتمردان در کنترل این نرخ بسیار موثر است، زیرا افزایش 
آن ممکن اس��ت در بین س��هامداران منجر به این تصور شود که دولت به 
نرخ بهره بین  بانکی بی توجه بوده و قرار است سیاست های انقباضی به کار 
گرفته شود. بنابراین در مجموع می توان گفت که تأثیر نرخ بهره بین بانکی 

بر بازار سرمایه بیشتر جنبه روانی دارد.

حرف بورسی ها به کرسی نشست

آغاز کاهش سود بین بانکی

بررسی ها نش��ان می دهد که هزینه وام مسکن نسبت به حدود 10 روز 
قبل کاهش��ی شده اس��ت، با این حال زوج های تهرانی برای اخذ این وام 
باید بیش از 134 میلیون تومان پرداخت کنند. بررس��ی آخرین وضعیت 
قیمت اوراق مس��کن نش��ان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( 
در فروردی��ن ماه 137 هزار و 900 تومان، در اردیبهش��ت ماه 138 هزار 
توم��ان و در خردادماه نیز 141 ه��زار و800 تومان قیمت دارند. هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته 142 هزار و 800 
تومان، در مرداد سال گذشته 139 هزار و 800  تومان و در شهریور سال 
گذش��ته با قیمت 137 هزار و 800 تومان داد و س��تد می شود. این اوراق 
در ماه مهر س��ال گذشته 138 هزار تومان، در آبان ماه 139 هزار تومان و 
در آذرماه 140 هزار و 900 تومان قیمت داشتند. اوراق تسهیالت مسکن 
در دی  و بهمن س��ال گذشته نیز با قیمت های 138 هزار و 700 تومان و 

139 هزار و 800  تومان معامله می ش��ود. این اوراق در فروردین ماه سال 
جاری 139 هزار و 600 تومان قیمت دارد که این گزارش براساس همین 

قیمت نوشته شده است.
بر همین اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان 
تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن و 80 میلیون تومان وام جعاله می ش��ود؛ لذا ب��رای دریافت 200 
میلیون تومان وام باید 400 برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تسه 139 هزار و 600 تومانی، 55 میلیون و840 
هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام جعاله 
که برای آن باید 160 ورق به مبلغ 22 میلیون و 336هزار تومان خریداری 
کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 78 میلیون و 176 هزار تومان می رسد. 
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 480 میلیون تومان 

ش��امل 200 میلیون تومان تس��هیالت خرید مس��کن برای هر نفر و 80 
میلی��ون تومان وام جعاله دریافت کنن��د؛ بنابراین زوجین باید 800 برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 111 میلیون و 680 هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه 22 میلیون و 336 هزار تومانی وام جعاله 
که برای آن باید 160 ورق تس��هیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع 

باید 134 میلیون و 16 هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 میلیون تومان و برای زوجین 
به 320 میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید 320 
برگه تسهیالت مسکن و متأهل های ساکن این شهرها نیز باید 640 برگه 
تسهیالت مس��کن خریداری کنند، مجردها باید 44 میلیون و 672 هزار 

تومان و متأهل ها نیز باید 89 میلیون و 344 هزار تومان پرداخت کنند.

خطوط فعال تلفن همراه تا پایان س��ه ماهه اول س��ال 1401، به بیش 
از 141 میلیون عدد رس��یده که ضریب نفوذ را به 167 درصد می رس��اند. 
ویژگی های��ی از جمله تع��داد خطوط واگذارش��ده، ضریب نف��وذ، تعداد 
کش��ورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده ای، درصد پوشش 
جمعیتی، ش��هر و روس��تاهای تحت پوش��ش و درصد مکالمات موفق در 
هر یک از اپراتورها متفاوت اس��ت که می توان��د آنها را از هم متمایز کند. 
مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
درباره  وضعیت توس��عه تلفن همراه در سه ماهه  اول سال 1401، خطوط 
واگذارشده دائمی 31 میلیون و 427 هزار و 180 عدد و خطوط واگذارشده 
اعتب��اری 176 میلیون و 560 هزار و 29 عدد اس��ت که مجموع خطوط 
واگذارش��ده دائم��ی و اعتباری را ب��ه 207 میلیون و 987 ه��زار و 209 
می رساند. از میان خطوط واگذارشده، 27 میلیون و 781 هزار و 495 خط 
دائم��ی فعال و 113 میلیون و 663 هزار و 493 خط اعتباری فعال وجود 

دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به 141 میلیون و 444 
هزار و 988 عدد می رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان سه 
ماهه اول امس��ال، 167 درصد اس��ت. در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط 
واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه اول امسال به 22 میلیون و 350 هزار 
و 908 رسیده که از این میان تعداد 21 میلیون و 497 هزار و 703 خط 
فعال اس��ت. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به 83 میلیون و 862 هزار و 
199 عدد رسیده که از این میان 53 میلیون و 939 هزار و 963 خط فعال 
اس��ت. طبق این آمار، 96.5 درصد تحت پوش��ش 2G و 85 درصد تحت 
پوش��ش 3G و 81 درصد تحت پوش��ش 4G قرار دارند. همچنین تعداد 
شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه سوم به 1395 و تعداد روستاهای 
تحت پوش��ش به 44 هزار و 918 رس��یده است. میزان پوشش جاده های 

اصلی، فرعی و ریلی نیز به 82 هزار و 146 کیلومتر رسیده است.
در اپراتور ایرانسل نیز تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه 

چهارم سال 1400 به 8 میلیون و 387 هزار و 456 رسیده که از این میان 
تعداد 5میلیون و 822 هزار و 394 خط فعال اس��ت. خطوط واگذارش��ده 
اعتباری نیز به 84 میلیون و 872 هزار و 739 عدد رسیده که از این میان 
54 میلی��ون و 903 هزار و 95 خط فعال اس��ت. طب��ق این آمار، 87.21 
درصد تحت پوش��ش 2G و 83.6 درصد تحت پوش��ش 3G و 61 درصد 
تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی 
نیز به 64 هزار و 66 کیلومتر رسیده است. همچنین در اپراتور رایتل، تعداد 
خطوط واگذارشده دائمی به 688 هزار و 816 رسیده که از این میان تعداد 
461 هزار و 398 خط فعال اس��ت. خطوط واگذارش��ده اعتباری نیز به 7 
میلیون و 825 هزار و 091 عدد رسیده که از این میان 4 میلیون و 820 
 3G هزار و 435 خط فعال است. طبق این آمار، 54 درصد تحت پوشش
و 33 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده های اصلی، 

فرعی و ریلی نیز به 27 هزار و 563 کیلومتر رسیده است.

آخرین قیمت اوراق مسکن

هزینه وام مسکن کاهش یافت

در پایان فصل بهار

ضریب نفوذ تلفن همراه به 1۶۷ درصد رسید

بانکنامه

تا پایان خردادماه امسال
چقدر کارت بانکی داریم؟

مانده انواع کارت های بانکی در کشور تا پایان خردادماه سال جاری، 
از 420 میلیون عدد گذشته اس��ت. مانده کارت های بانکی صادرشده 
بانک ها تا پایان خرداد امس��ال حاکی از آن اس��ت که در حال حاضر 
مع��ادل 420 میلیون و 355 هزار و 953 ع��دد کارت بانکی در قالب 
کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود 
دارد. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بانک ملی با صدور 
انواع کارت بانکی در رده نخس��ت صدور ان��واع کارت بانکی قرار دارد. 
همچنی��ن تا پایان خردادماه بالغ ب��ر 272 میلیون و 986 هزار و 965 
عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران 
با تعداد 48 میلیون و 961 هزار و 153 کارت، بیش��ترین صدور کارت 
برداش��ت در میان بانک ها و موسس��ات اعتباری کشور را داشته است. 
بانک های صادرات، ملت و س��په در رده ه��ای بعدی قرار دارند و بانک 
خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده 
است. عالوه بر این، طبق آخرین اعالم بانک مرکزی معادل 4 میلیون 
و 304 هزار و 346 عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در ش��بکه بانکی 
وجود دارد که بانک ملت با تعداد یک میلیون و 178 هزار و 567 عدد 
کارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری کشور را داشته است. از سوی دیگر، این آمار نشان می دهد 
ک��ه 140 میلی��ون و 840 هزار و 620 ع��دد کارت خرید یا هدیه در 
سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور 
37 میلیون و 176 هزار و 749 عدد کارت هدیه در رتبه نخس��ت این 
جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های پارسیان و ملت قرار دارند. 
همچنین معادل 2 میلیون و 224 هزار و 22 عدد کارت پول الکترونیک 
نیز تا پایان خردادماه س��ال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار 

کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

تورم در استان های  ایران چقدر است؟
جغرافیای استانی تورم

براس��اس آماره��ا در تیرم��اه امس��ال کهگیلوی��ه و بویراحمد از 
بیش��ترین تورم س��االنه با نرخ 47.6 درصد بین اس��تان های کشور 
برخوردار ب��ود. مطابق اعالم اخیر مرکز آمار ای��ران از تورم تیرماه، 
ت��ورم نقطه به نقطه ب��ه 54 درصد و تورم س��االنه به 40.5 درصد 
افزایش یافته و تورم ماهانه با کاهش به 4.6 درصد رس��یده اس��ت. 
در تازه ترین گزارش منتش��ر شده درباره وضعیت تورم استان ها در 
تیرماه، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان  
هم��دان با 7.1 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان 
گیالن با 3.3 درصد اس��ت. همچنین بیش��ترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه )تغییر ش��اخص نسبت ماه مشابه سال قبل( متعلق به استان 
آذربایج��ان غربی ب��ا 63.9 درصد و کمترین آن مربوط به اس��تان 
خوزستان با 47.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط 
به اس��تان کهگیلویه و بویراحم��د با نرخ 47.6 درصد و کمترین آن 
متعلق به اس��تان سیستان و بلوچس��تان با نرخ 35.4 درصد است. 
بررس��ی تغییرات قیمت در اس��تان ها نش��ان می دهد که باالترین 
افزایش هزینه در »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« مربوط به 
قزوین با متوس��ط 98.3 درصد و البرز با 97.9 درصد بوده اس��ت. 
بوش��هر با 70.5 درصد و خراس��ان جنوبی با 70.7 درصد کمترین 

افزایش هزینه را داشته اند.

رئیس کل بانک مرکزی:
آرامش در نظام پولی برقرار می شود

رئیس کل بان��ک مرکزی گفت مجموعه اقداماتی که در حال انجام 
اس��ت در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست که 
امیدواریم تداوم داش��ته باشد و باعث آرامش در نظام پولی و در نهایت 

کنترل متغیرهای کالن اقتصادی شود.
به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی درباره نرخ س��پرده قانونی 
بانک ها افزود: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر 
بین 10 تا 13 درصد بود که در حال حاضر از 13 درصد به 15 درصد 
درباره بانک ها و موسس��ه های مالی که مق��ررات بانک مرکزی به ویژه 
در کنت��رل ترازنامه بانک ها را رعایت نمی کنند، افزایش یافته اس��ت. 
بانک مرکزی در راس��تای مدیریت تورم برای ه��ر بانک در چارچوب 
سیاست های پولی خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد 
و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کالن اقتصادی 
چه مقدار باید رش��د کند. صالح آبادی تصریح کرد: بانک هایی که این 
نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. 
بر همین اساس  این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می کند 
انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک 
مرک��زی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک ها ابالغ می کند، مد 
نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه س��پرده 
قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد ش��د. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین درب��اره کاهش بدهی بانک ها به بانک  مرکزی گفت: یکی از 
سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است؛ بازاری 
که کمک می کند بانک ها نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند در آن 
تامین کنند. در واقع بانک ها می توانند در این بازار با اس��تفاده از اوراق 
دولتی که در اختیار می گیرند، این اوراق را مورد معامله قرار دهند و به 
نهادهای دیگر بفروشند و از طریق آن تامین مالی انجام دهند. همچنین 
س��اماندهی بانک ها و اصالح نظام بانکی یکی از محورهای  جدی است 
که در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانک ها در چارچوب 
کنترل ترازنامه ای که اتفاق می افتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای 
رفع ناترازی و مدیری��ت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که 

توسط حوزه نظارت بانک  مرکزی پیگیری و دنبال  می شود.
صالح آبادی ادامه داد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام اس��ت در 
راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست که امیدواریم 
بتواند تداوم داش��ته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا 

کنترل متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشیم.
او همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکرات با کشورهای مختلف 
در راس��تای برقراری تفاهمات پولی خبر داد و گفت: نماد روبل_ریال 
اخیرا رونمایی ش��د و در یک هفته که از معامالت این ابزار می گذرد، 
به طور میانگین 2 میلیون روبل در روز معامله داشتیم که در روزهای 

آتی افزایش می یابد.
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رئیس سازمان بورس پاسخ داد
کدام خودروها وارد بورس کاال می شوند؟

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت وزارت صمت میزانی 
را برای عرضه خودرو در بورس کاال در نظر گرفت که نس��بت به 
آن معت��رض بودیم و اعالم کردیم میزان عرضه باید بیش از رقم 

در نظر گرفته شده از سوی این وزارتخانه باشد.
به گزارش ایرنا، 21 تیرماه گذش��ته بود که طرح عرضه خودرو 
در ب��ورس کاال در ش��ورای عالی بورس با حض��ور وزرای اقتصاد 
و صمت به تصویب رس��ید و اعالم ش��د عالوه بر عرضه فیزیکی 
خودرو، تامین مالی خودروس��ازان از مس��یر اوراق گواهی سپرده 
کاالی��ی و س��لف موازی اس��تاندارد نیز در ب��ورس کاال عملیاتی 
می ش��ود. در این میان پیگیری ها نشان می دهد که ورود خودرو 
به جاده بورس کاال در مراحل آخر قرار دارد و آن، توافق سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار و وزارت صمت درخص��وص میزان عرضه 
اس��ت. در این خصوص، مجید عش��قی به آخرین جزییات عرضه 
خودرو در بورس کاال اش��اره کرد و افزود: طی چند وقت گذشته 
مذاکراتی را با مسئوالن حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انج��ام دادیم و به توافقاتی در زمینه عرضه خودرو در بورس کاال 

دست پیدا کردیم.
وی به مشکالت حاضر بر سر راه اجرایی شدن این طرح اشاره 
کرد و اظهار داشت: اکنون در زمینه نحوه عرضه خودرو در بورس 
کاال در حال رایزنی هستیم. وزارت صمت شرایطی را برای عرضه 
خودرو در بورس در نظر دارد که با مطرح شدن آن مخالفت هایی 
از سوی س��ازمان بورس نسبت به آن  صورت گرفت و اکنون در 
حال مذاکره برای رفع آن اختالف نظرها هس��تیم. در این راستا 
وزارت صم��ت میزان��ی را برای عرضه خ��ودرو در بورس کاال در 
نظر گرفت که نس��بت به آن معترض بودیم و اعالم کردیم میزان 
عرضه باید بیش از رقم در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت 
باش��د. اکنون در این زمینه در حال رایزنی ها هستیم و به محض 
رفع مشکل عرضه خودرو در بورس کاال از سر گرفته خواهد شد.
عش��قی به ن��وع خودروهای��ی که قرار اس��ت در ب��ورس کاال 
عرضه ش��وند هم اش��اره کرد و گفت: عرضه در بورس کاال را از 
خودروهایی که قبال مشمول قیمت گذاری نبودند، آغاز می کنیم 
و ب��ه مرور تالش خواهیم کرد ت��ا همه خودروها را وارد این بازار 

کنیم.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
ضرورت حمایت از بورس در برابر رقبا

یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه حمایت بازار سرمایه 
در براب��ر بازاره��ای رقیب امری ضروری اس��ت، گفت با توجه به 
اینکه بازار سرمایه تأمین کننده نقدینگی و پویایی بخش مفید و 
فعال در پیشرفت اقتصادی کشور است، تقویت آن باید به اولویت 

دولت تبدیل شود.
اشکان زودفکر با بیان اینکه نبود توجه کافی، سرعت و جدیت 
دولت به تنظیم گری مقررات در بازارهای س��فته بازی باعث شده 
که با وجود نرخ بهره واقعی منفی، س��رمایه ها به سمت بازارهای 
س��فته بازی رفته و یا در بازارهایی چون ملک راکد ش��ود، به سنا 
گفت: متاس��فانه در بازار س��رمایه به دلیل تورم افسارگس��یخته، 
قیمت گذاری دس��توری، نبود جدیت در اج��رای مقررات و عدم 
اطمینان س��رمایه گذاران به تصمیمات آتی سیاس��ت گذاران در 
قوانین ک��ه نتیجه آن عدم امکان پیش بینی آینده ش��رکت های 
بورس��ی و ریس��ک سیس��تماتیک در متغیرهای کالن شرکت ها 
است، باعث شده که منابع از بازار سرمایه خارج و سرمایه گذاران 
ب��ا کوچک تری��ن اخب��ار منفی اقدام ب��ه فروش س��هام خود در 

شرکت ها کنند.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه نیازمند تدوین و اعالم صریح 
استراتژی مشخص و تبعیت قوانین و مصوبات نهادها از آن است، 
عن��وان کرد: با وجود گزارش های عالی ش��رکت ها در فصل بهار، 
این روزها ش��اهد خروج منابع زیادی از بازار هستیم که به نظر 
می رس��د با پیاده س��ازی یک استراتژی حس��اب شده، مشخص، 
م��دون و پایبندی تمام��ی ارکان اقتصادی ب��ه آن، می   توان در 
بازار ب��ه اهداف مدنظر دول��ت و س��رمایه گذاران در کوتاه ترین 
زمان رس��ید. به گفته زودفکر، مسئله بورس در جامعه به قدری 
اهمیت پیدا کرده اس��ت ک��ه در تصمیم گیری های خرد و کالن 
و حتی ابراز نظرهای مس��ئوالن نظر و منافع مس��تقیم متولیان 
آن که نماین��دگان بخش بزرگی از دارایی های جامعه هس��تند 

تامین شود.
او ب��ا تاکید بر اینک��ه یکی از مهمترین نیازهای بازار س��رمایه 
فرهنگ س��ازی اس��ت، ادام��ه داد: در تم��ام کش��ورهای دنیا در 
شبکه های تلویزیونی، برنامه های آموزشی مختلفی چه به صورت 
مس��تقیم و چه به صورت آموزش غیرمستقیم با تولید سریال ها 
و برنامه های س��رگرم کننده برای آش��نایی مردم با بورس و بازار 
سرمایه به نمایش گذاشته می شود تا عموم مردم با کارکرد حوزه 
بازار س��رمایه، مزایا، فرصت ها و حتی ریسک های آن آشنا شوند 
که طی سال های گذشته اقداماتی برای این موضوع انجام شد اما 
متاسفانه آنطور که باید پیگیری الزم برای تداوم آن انجام نشده و 
جای خالی فرهنگ سازی در بازار سرمایه به وضوح دیده می شود.

زودفکر یکی دیگر از الزامات بهبود وضعیت فعلی بازار سرمایه 
را نیاز به اعتمادس��ازی برای س��رمایه گذاران ب��ه عنوان یکی از 
مهمتری��ن نیازها می داند و معتقد اس��ت در ش��رایط فعلی باید 
اعتم��اد را به ب��ازار برگرداند که یکی از روش ه��ای آن تضمین 
اصل س��رمایه با ابزاری چون اوراق تبعی و ... توسط شرکت هایی 
اس��ت که از ارزندگی، آینده و ش��رایط مطلوب بن��گاه اقتصادی 
خ��ود اطمینان دارند. به عقیده وی، یکی از چالش های دیگر فرار 
پول ها از بازار سرمایه و تولید، امنیت سرمایه گذاری در بازارهای 
موازی به خصوص ملک اس��ت. در ش��رایطی که س��رمایه گذاران 
بخش مولد و مفید کش��ور با ش��فافیت اقدام ب��ه پرداخت انواع 
مالیات و عوارض و مش��ارکت در سازندگی کشور می کنند، نبود 
جدیت و وجود قوانین در بازار مس��کن یک حاشیه امن، خالی از 
مالیات و ریس��ک برای کس��انی که اقدام به انباشت سرمایه خود 

در این بخش می کنند ایجاد کرده است.

بورسنامه

فرص��ت امروز: در حالی که روند حرکت ش��اخص کل بورس تهران در 
ساعات ابتدایی معامالت شنبه صعودی بود، در ادامه معامالت روند نزولی 
به خود گرفت و دوباره قرمزپوش ش��د. به این ترتیب، شاخص کل بورس 
با 2 هزار و 795 واحد کاهش در پایان معامالت روز گذش��ته تا رقم یک 
میلیون و 440 هزار واحد عقبگرد کرد. سایر شاخص ها نیز روندی کاهشی 

داشتند و تنها شاخص کل فرابورس روندی افزایشی داشت.
در جریان معامالت روز شنبه 8 مردادماه، شاخص کل بورس با کاهش 
2 ه��زار و 795 واحدی به رقم یک میلیون و 440 هزار واحد و ش��اخص 
ه��م وزن با 2 ه��زار و 249 واحد کاهش به رقم 387 ه��زار و 218 واحد 
رسید. بیش از 4 میلیارد و 359 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 26 هزار و 272 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 
ش��د. شاخص بازار اول، کاهش 3 هزار و 110 واحدی و شاخص بازار دوم، 
کاهش 2 ه��زار و 397 واحدی را تجربه کردند. پاالیش نفت تبریز، ایران 
خودرو و پاالیش نفت بندرعباس نس��بت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پردیس 
و س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین نس��بت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز 
شاخص کل فرابورس توانست با 19 واحد افزایش به رقم 18 هزار و 881 
واحد برسد. در این بازار 154 هزار معامله به ارزش 83 هزار و 38 میلیارد 
ریال انجام شد. پاالیش نفت شیراز، پتروشیمی زاگرس و پلیمر آریاساسول 
بیش��ترین تاثیر مثبت و پاالیش نفت الوان، سنگ آهن گهرزمین، تجلی 
توسعه معادن و فلزات و آهن و فوالد غدیر ایرانیان بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.
وضعیت بورس در هفته اول مرداد

در هفته نخس��ت مردادماه )هفته منتهی به 5 مردادماه(، ارزش و حجم 
معامالت بورس تهران افزایشی شد، اما شاخص کل و هم وزن روند کاهشی 
داش��تند. بررس��ی معامالت بازار سهام در این هفته حکایت از آن دارد که 
ارزش کل معامالت این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته با 52.15 
درص��د افزای��ش، از 135 هزار و 897 میلیارد ریال ب��ه 206 هزار و 769 
میلیارد ریال رس��ید. همچنین حجم کل معامالت این بازار از 20 میلیارد 

و 29 میلیون س��هم در هفته گذشته به 26 میلیارد و 621 میلیون سهم 
رس��ید که افزایش 32.91 درصدی را نش��ان می دهد. در هفته یادش��ده 
تمامی بازارها نسبت به هفته گذشته وضعیت افزایشی داشتند و تنها حجم 
معامالت بازار مش��تقه از روند کاهشی برخوردار شد. بر این اساس، ارزش 
معامالت در بازار اول سهام، افزایش 52.18 درصدی را در این هفته نسبت 
به هفته گذشته خود تجربه کرد و از 40 هزار و 379 میلیارد ریال به 61 
هزار و 450 میلیارد ریال رسید. حجم معامالت این بازار نیز از 8 میلیارد 
و 186 میلیون سهم در هفته قبل به 11 هزار و 359 میلیارد سهم در این 

هفته رسید که افزایش 38.76 درصدی را نشان می دهد.
روند حرکت بازار دوم س��هام همانند بازار اول س��هام افزایش��ی بود. به 
طوری که ارزش معامالت این بازار نس��بت به هفته گذش��ته خود، 7.91 
درص��د افزایش یافت و از 42 ه��زار و 51 میلیارد ریال به 45 هزار و 379 
میلیارد ریال رسید. حجم معامالت این بازار نیز با 40 درصد افزایش، از 6 
میلیارد و 612 میلیون سهم به 9 میلیارد و 276 میلیون سهم رسید. ارزش 
معامالت بازار بدهی نیز با رشد چشمگیر یک هزار و 583 درصدی از یک 
ه��زار و 151 میلیارد ری��ال در هفته قبل به 19 هزار و 373 میلیارد ریال 
در این هفته رس��ید. حجم معامالت بازار بدهی هم از 1.15 میلیون برگه 
به 21.01 میلیون برگه رسید که رشد چشمگیر یک هزار و 721 درصدی 
را نش��ان می دهد. ارزش معامالت در بازار مشتقه نیز از 126 میلیارد ریال 
در هفته قبل به 198 میلیارد ریال در این هفته رسید و رشد 57 درصدی 
را تجرب��ه کرد. حجم معامالت در این ب��ازار با کاهش 99 درصدی از یک 
میلی��ارد و 472.36 میلیون قرارداد در هفته قبل به 3.53 میلیون قرارداد 
در این هفته رسید. نهایتا ارزش معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله نیز روندی افزایش��ی داش��ت و از 52 هزار و 190 میلیارد ریال در 
هفته قبل به 80 هزار و 368 میلیارد ریال در این هفته رسید و رشد 53 
درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت این بازار نیز با افزایش 58 درصدی 
در این هفته نسبت به هفته قبل از 3 میلیارد و 757 میلیون یونیت به 5 

میلیارد و 961 میلیون یونیت رسید.
رقابت بانک ها و بورس متوقف شود

ش��اخص کل بورس تهران در هفته نخس��ت مردادم��اه افت 1.92 

درص��دی را تجرب��ه کرد و از ی��ک میلیون و 471 ه��زار واحد به یک 
میلی��ون و 443 ه��زار واحد کاه��ش یافت که افت 28 ه��زار و 187 
واحدی را نش��ان می دهد. شاخص کل بورس در معامالت روز نخست 
ای��ن هفته نیز بیش از 2 هزار واحد کاه��ش یافت تا همچنان به روند 
نزول��ی خود ادامه دهد. در این زمینه، یک کارش��ناس بازار س��رمایه، 
مهمترین کمک نظام بانکی به بازار سرمایه را توقف رقابت با این بازار 
برش��مرد و گفت: با ورود نقدینگی و پول به بازار شاهد رشد قیمت ها 
و ب��ازار هس��تیم و با خروج آن، بازارها به س��مت رکود ی��ا احیانا افت 
قیمت ه��ا پیش می رود، بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی و نظام 
بانکی دسترسی آس��انتری به پول دارند می توانند با سیاست گذاری و 
همچنی��ن ایفای نق��ش و عملکرد خود به بازارهای مختلف س��مت و 

سوی مشخص بدهند.
حس��ن حس��ین نیا بر لزوم هماهنگی و همبستگی بین نظام پولی و 
بازار س��رمایه تاکید کرد و افزود: نرخ بهره باالی بانکی در کشور عمال 
این دو را به عنوان رقیب در مقابل هم قرار داده است، به شیوه ای که 
وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند بازار سرمایه تحت تاثیر 
قرار می گیرد و قیمت ها کاهش می یابد و وقتی که نرخ بهره بین بانکی 
کاهش دارد اس��تقبال از بازار سرمایه افزایش می یابد و حجم نقدینگی 

در این بازار افزایش دارد.
او با اش��اره به تحوالت بازار س��رمایه در س��ال 1399، خاطرنش��ان 
کرد: اگر نرخ بهره بین بانکی یک افت محسوس��ی داش��ته باشد قطعا 
می توانیم مجددا باعث ش��کل گیری تقاضا در بازار سرمایه هم باشیم، 
اما مهم این است که ساختاری ایجاد شود که مشکل هماهنگ نبودن 
بین نظام بانکی و بازار سرمایه برای همیشه برطرف شود، یعنی شورای 
عالی بورس و بانک مرکزی یک تصمیم گیری مش��ترک و هدفمند و با 

دید کلی تر داشته باشند تا اقتصاد کشور بخشی نگری نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه، تسهیل اعتباردهی به بنگاه های تولیدی 
در نظ��ام بانک��ی برای تس��ریع و افزایش فعالیت بنگاه ه��ای تولیدی، 
کاه��ش فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد و تبدیل وام های ارزی به وام های 

ریالی را از دیگر کمک های نظام بانکی به بازار سرمایه برشمرد.

صعود شاخص بورس تهران به سقوط ختم شد

فراز و فرود بورس و فرابورس

سامانه توثیق الکترونیک هوشمند)ستاره( جدید ترین دستاورد سازمان 
بورس و اوراق بهادار است که چهارشنبه هفته گذشته با حضور مسئوالن 
از آن رونمایی شد. این سامانه که طرح آن از یک سال گذشته کلید خورد 
و طی چهار ماه گذش��ته با همکاری وزارت اقتصاد و قوه قضائیه به مرحله 
اجرا درآمده است از روز چهارشنبه  با رونمایی از فاز اول آن، این امکان را 
برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد فراهم می کند تا برای اخذ وام یا 
تسهیالت بانکی بتوانند سهام یا سایر دارایی های خود را وثیقه گذاری کنند. 
در حال حاضر بانک های رس��الت، مهر ایران و ملی به این س��امانه متصل 
شده اند که به گفته احسان خاندوزی، در ادامه این امکان برای سایر بانک ها 

نیز فراهم خواهد شد. 
با راه اندازی این طرح از طرف س��ازمان بورس، سرمایه گذاران می توانند 
با خرید س��هام اقدام به وثیقه گذاری برای تسهیالت بانکی کنند، هرچند 
که موفقیت این طرح تا حد زیادی به همکاری بانک ها و پذیرش منطقی 
ارزش س��هام به عنوان وثیقه تسهیالت بس��تگی خواهد داشت، اما به نظر 
می رس��د با عملیاتی ش��دن این سامانه، س��رمایه گذاران گرایش بیشتری 
نسبت به سرمایه گذاری در  سهام پیدا کنند که متعاقباً می تواند رونق را به 
معامالت این بازار بازگرداند. همچنین به نظر می رسد متقاضیان تسهیالت 
بانکی نیاز کمتری برای سپرده گذاری در بانک ها داشته باشند و بتوانند با 
انتقال سرمایه های خود به سهام، در کنار منتفع شدن از سودهای ساالنه 
ش��رکت ها و پوشش ریسک های تورمی، نقدینگی مورد نیاز خود را نیز به 
دس��ت آورند. این سامانه می تواند امکان وثیقه گذاری سایر دارایی ها را در 
بانک ها و همچنین در قوه قضائیه فراهم کند و در وقت و هزینه جامعه نیز 
صرفه جویی صورت پذیرد. موفقیت س��امانه ستاره، تا حد بسیار زیادی به 
پذیرش و همکاری بانک ها بس��تگی خواهد داشت. اگر بانک ها درخصوص 
توثیق سهام بتوانند یک عدد منطقی را به متقاضیان پیشنهاد دهند و نیز 

این روند نیاز متقاضیان وام برای تأمین ضامن را کاهش دهد، می توان در 
ادامه امیدوار بود که این طرح به اهداف خود برسد.

براساس ابالغیه هایی که  ابتدای سال 1400 برای شعب بانک ها ارسال 
شده و براساس نامه مورخ 12/ 03/ 1399 بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در راس��تای تأمین مالی آحاد جامعه، بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
مجاز به اعطای تسهیالت در قالب کارت اعتباری در قبال توثیق درصدی 
از ارزش س��بد سهام قابل معامله ش��ده اند. در این ابالغیه که البته جامعه 
هدف در آن تمامی دارندگان س��هام عدالت ذکر ش��ده اس��ت، احتساب 
ضریب پوش��ش 150 درص��د و حداکثر 70 درصد از ارزش س��هام برای 
اعطای تس��هیالت مورد قبول قرار می گیرد. ارقام��ی که در نهایت باید از 
طرف دایره اعتبارات بانک ها مورد قبول واقع شود و بانک ها حتی می توانند 
درصد های بسیاری پایین تری از ارزش سبد سهام را به عنوان وثیقه قبول 
کنند. این رویه همچنین از طرفی می تواند ریسک را در بانک ها باال ببرد و 
اگر بانک ها درصد باالیی از سهام را به عنوان وثیقه از متقاضیان تسهیالت 
قبول کنند. این موضوع می تواند در ادامه آنها را برای وصول مطالبات شان 
به دردس��ر بیندازد. با تمام این تفاسیر، باید دید که آیا وثیقه گذاری سهام 
در مجموع برای بانک ها و سرمایه گذاران به اندازه کافی جذاب خواهد بود و 
آیا این روند می تواند از مشکالت اخذ تسهیالت بانکی و  تأمین وثیقه برای 
متقاضیان بکاهد یا خیر.  طبق گفته مدیران این سامانه، برای استفاده از 
این ابزار فرد باید در سامانه سجام ثبت  نام و احراز هویت کند. در ادامه فرد 
با مراجعه به اپلیکیشن ها یا شعب بانکی برای توثیق سهام خود درخواست 
می دهد و از طریق س��امانه سجام احراز هویت می شود. پس از آن شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی دارایی قابل وثیقه گذاری متقاضی را به بانک اعالم 
می کند که این موضوع از طریق اپلیکیش��ن به رؤیت متقاضی می رسد و 
متقاض��ی نمادهایی که قصد توثیق آنه��ا را دارد انتخاب می کند و پس از 

موافقت نهایی بانک، تس��هیالت پرداخت خواهد شد. باید توجه داشت که 
این فرآیند نه تنها برای سهام بلکه برای سایر دارایی ها امکان پذیر خواهد 
بود و این سامانه ظرفیت آن را دارد که در امور قضایی نیز امکان توثیق آنی 
دارایی ها را فراهم کند. در همین خصوص، مدیرعامل سمات با بیان اینکه 
با تالش و همراهی متخصصان قوه قضائیه، امکان استعالم و انجام فرآیند 
توثیق سهام متقاضیان برقرار شده، گفت: براساس تفاهم صورت گرفته بین 
قوه قضائیه و شرکت سپرده گذاری مرکزی، متقاضیان می توانند درخواست 
ارائه وثیقه از محل سرمایه موجود در بورس را به صورت آنالین اعالم کنند 
و بدون انجام فرآیند فروش سهام، دارایی سهمی خود را براساس ارزش روز 
به عنوان ضمانت نزد قوه قضائیه قرار دهند که همه این فرآیند به صورت 
آنی و در بس��تری امن بین ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی و قوه قضائیه 
انجام می شود. به گفته محمد باغستانی، در سال های گذشته توثیق سهام 
به صورت س��نتی، کاغذی و بس��یار زمانبر بود که این موارد از دالیل مهم 
برای عدم اس��تقبال سهامداران از این مزیت بود و به همین دلیل شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی از سال گذش��ته توثیق مکانیزه سهام عدالت را با 
همکاری چند بانک آغاز کرد و تا امروز حدود 300 هزار نفر از سهامداران 
موفق شده اند از این مزیت استفاده کنند و همچنین در مجموع 6 هزار نفر 

به صورت مکانیزه رفع توثیق را انجام داده اند.
باغس��تانی درخصوص مزیت های توثیق الکترونی��ک نیز گفت: توثیق 
الکترونیک سهام برای دریافت وام از سیستم بانکی به یک عدالت سراسری 
برای مردم در سراس��ر کشور منجر می شود به طوری که برخالف گذشته 
که دریافت وام از این طریق شامل صرف زمان و هزینه زیادی برای مردم 
بود، با الکترونیکی شدن این فرآیند همه مردم می توانند از سراسر ایران به 
صورت آنالین و همگانی از این سرویس با استفاده از بسترهای الکترونیک 

به راحتی استفاده کنند.

امکان توثیق سهام در سیستم بانکی مهیا شد

چالش های سامانه جدید سازمان بورس
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نویسنده: علی آل علی

خرید لباس از آن دس��ت تفریحاتی اس��ت که هیچ وقت آدم را خسته 
نمی کند. اینکه ش��ما در فروشگاه های بزرگ یا س��ایت های معتبر دنبال 
آخرین مدهای دنیا باش��ید، اگر بیش��تر از یک جلسه مشاوره سرحال تان 
نیاورد، قطعا دس��ت کمی هم از آن نخواهد داش��ت. البته در این بین یک 
مش��کل بزرگ وج��ود دارد و آن بودجه محدود مردم ب��رای خرید لباس 
است. هرچه باشد این روزها آنقدر هزینه های زندگی زیاد شده که خیلی ها 
ترجیح می دهند با همان لباس های قدیمی شان سر کنند. شما را نمی دانم، 
ولی من که هر چقدر هم بخواهم خودم را کنترل کنم تا حساب پس اندازم 
پر پول شود، وقتی پای برندهایی مثل رالف لورن یا لویی ویتون در میان 

باشد، حاضرم قید کل حقوقم را هم بزنم. 
اگر ش��ما هم از آن دس��ت افرادی هس��تید که هیچ ج��وره نمی توانند 
دور خرید لباس های تازه خط بکش��ند، الزم نیس��ت خیلی نگران باشید، 
چراکه یک عالمه از مردم دنیا هم با مش��کلی مش��ابه شما دست و پنجه 
نرم می کنند. اجازه دهید با هم روراس��ت باش��یم، این وس��ط شما مقصر 
خرید بی رویه از برندهای مد و پوش��اک نیستید، بلکه این گوچی، پرادا و 
هزار و یک اس��م بزرگ دیگر هستند که فرمولی جادویی برای میخکوب 

کردن شما دارند!
همانطور که بعضی از تیم های فوتبال مثل منچس��تر یونایتد یا آرسنال 
بدون اینکه سال های سال جامی ببرند همچنان در سراسر دنیا طرفدارهای 
دو آتیشه خودشان را دارند، بعضی از برندهای دنیا مد هم بدون اینکه حتی 
یک محصول عجیب در چنته داشته باشند دل همه مشتریان را می برند. ما 
در روزنامه فرصت امروز معتقدیم چنین برندهایی کاریزما یا جذبه خاصی 
ندارند، بلکه در این بین پای هنر بازاریابی در میان است. داستان به بخش 

حساسش رسید، نه؟
بازاریابی در صنعت مد و پوش��اک همان تکه گمشده پازل کسب و کار 
اغلب برندهای این حوزه اس��ت. خب هرچه باشد تا وقتی برندهایی مثل 
ش��نل یا گوچی با این همه کمپین رنگارنگ در بازار هستند، کمتر کسی 
حتی به کاتالوگ محصوالت شما نگاه خواهد کرد؛ چه برسد به اینکه واقعا 
ش��ما را به بقیه برندهای بزرگ ترجیح دهد. ش��ما با استفاده از ایده های 
بی عیب و نقص برای بازاریابی در صنعت پوش��اک می توانید بدون حاشیه 
اضافی س��ری در میان س��رها در آورده و تبدیل به همان قهرمانی شوید 
که مش��تریان سال هاست منتظرش هستند. اگر شما هم دوست دارید در 
بازارهای ریز و درش��ت تبدیل به رقیب��ی دندانگیر برای غول های صنعت 

پوشاک شوید، این مقاله کامال مخصوص شماست. 
ما در این مقاله قصد داریم صفر تا صد بازاریابی در صنعت مد و پوشاک 
را برای ش��ما روی دایره بریزیم. اینطوری دیگر برندهایی مثل ورساچه یا 
آرمانی رقبایی بی نهایت دور از دس��ترس برای ش��ما نخواهند بود و حتی 
می توانید با کمپین های تان حس��ابی آنها را تحت فشار قرار دهید. البته ما 
برای کمک به شما در این مسیر از هیچ فرمول یا معجون جادویی استفاده 
نمی کنیم. در عوض قصد داریم با معرفی ایده هایی که امتحان شان را پس 
داده اند، کار ش��ما را تا حد زی��ادی راحت کنیم. اینطوری می توانید تخته 
گاز به س��وی موفقیت در دنیای مد و پوش��اک بروید؛ همین قدر جذاب و 

هیجان انگیز!
فهرست طالیی ایده های بازاریابی در صنعت مد

 هر کاری در این دنیا ریسک خاص خودش را دارد. حتی وقتی بازیگران 
هم جلوی دوربین حاضر می ش��وند، همیشه با خودشان فکر می کنند اگر 
کارش��ان عالی از آب در نیاید چه اتفاقی خواهد افتاد. هرچه باشد در این 
دوره و زمانه نمی ش��ود کالغ س��یاه را جای قناری رنگ ک��رد و به مردم 
فروخت. این یعنی هر کس��ی که آستینش را باال می زند و شروع به انجام 
کاری می کند، باید ریس��ک شکست در آن کار را هم پذیرفته باشد. البته 
در این بین یک استثنای بزرگ وجود دارد و آن هم کارآفرینانی است که 

ایده های طالیی برای کارشان دارند. 
منظور ما از ایده های طالیی یک س��ری فرمول بی نهایت سری نیست، 
چراکه در هر جایی بشود مخفی بازی درآورد، دست کم در دنیای بازاریابی 
از این خبرها نیس��ت و دست برندها خیلی زود رو می شود. ما در روزنامه 
فرصت امروز برای اینکه کار ش��ما برای رقابت با برندهای ریز و درش��ت 
صنعت مد راحت شود، یک راست رفته ایم سراغ بهترین ایده های بازاریابی 
در این صنعت. ش��اید شما مثل غول های دنیای مد و پوشاک بودجه های 
چند میلیون دالری با س��ودهای میلیاردی نداش��ته باشید، اما این پایان 
ماجرا نیست. باور کنید یا نه، شما با استفاده درست از ابزار بازاریابی مثل 
آب خوردن اختالف مالی تان با برندهای بزرگ را جبران کرده و چه بس��ا 
آنها را پشت سر نیز خواهید گذاشت. اجازه دهید بدون هیچ مقدمه و حرف 
اضافه ای یک راس��ت برویم س��ر اصل مطلب. این شما و این هم فهرست 
طالیی ایده های بازاریابی در صنعت پوش��اک ب��ه انتخاب روزنامه فرصت 

امروز!
انتخاب شعار جذاب: وقتی صدای تان باید به همه برسد

مس��ابقات فرم��ول یک دهه هاس��ت در سراس��ر دنیا برگزار می ش��ود 
و میلیون ها طرفدار دو آتیش��ه دارد. بی ش��ک در طول همه این س��ال ها 

پای هزاران راننده مختلف از چهارگوش��ه دنیا به پیست این مسابقات باز 
ش��ده، اما مردم فقط چند تا اسم افسانه  ای مثل مایکل شوماخر یا لوئیس 
همیلتون را به یاد می آورند. دلیل این امر تمایز این افراد با دیگران است. 
بی شک ماجرا در دنیای مد و پوشاک کمی پیچیده تر از این حرف هاست. 
خب اگ��ر برندی را س��راغ دارید که فقط با تولی��د لباس های درجه یک 

توانسته دل مشتریان را ببرند، ما را هم بی خبر نگذارید. 
ب��اور کنید یا نه، اب��زار بازاریابی در صنعت مد اهمیتی ب��ه اندازه خود 
محصوالت برندها دارد. این یعنی ش��ما با محصولی معمولی اما ایده هایی 
ن��اب برای بازاریابی می توانید در یک چش��م به ه��م زدن تبدیل به برند 
محب��وب مردم در سراس��ر دنیا ش��وید. قبول دارم هر کس��ی در صنعت 
بازاریابی نظر خاص خودش برای شروع فعالیت کسب و کارها را دارد، اما 
اگر نظر ما را بخواهید در صنعت بازاریابی همه چیز با شعار اصلی برندها 
ش��روع می شود. اینکه شما از چه شعاری برای بازاریابی استفاده می کنید، 

از همان لحظه نخست تکلیف شما با مشتریان تان را روشن خواهد کرد. 
همانطور که راه حل مشخصی برای تبدیل شدن به یک قهرمان بوکس 
وجود ندارد، برای طراحی ش��عار عالی در صنعت پوشاک هم یک فرمول 
طالیی در دس��ترس نیست. پس اگر شما امیدتان را به معجونی جادویی 
بسته بودید، باید حسابی ناامیدتان کنیم. در عوض شما می توانید با مرور 
ش��عارهای بعضی از برندهای بزرگ و کم��ی هم خالقیت ایده های خوبی 
برای انتخاب شعار مخصوص خودتان پیدا کنید. قبل از اینکه استرس پیدا 
کردن شعارهای مش��هور در عرصه کسب و کار را بگیرید، اجازه دهید به 
ش��ما بگوییم ما از قبل چند تا از بهترین شعارها را برای تان سوا کرده ایم. 
پس لطفا شش دانگ حواس تان را جمع کنید تا اولین مرحله در بازاریابی 
صنعت مد را با قدرت هرچه تمام تر بردارید و به س��وی س��کوی مدال ها 

بروید!
اولین برندی که ش��عارش نظر ما در روزنام��ه فرصت امروز جلب کرد، 
لویز )Levi’s( اس��ت. این برند دوس��ت داشتنی با ش��عار »استایلی برای 
همه داس��تان ها« طوری خودش را از بقیه س��وا کرده که هیچ کس حتی 
به گرد پایش هم نخواهد رسید. مدیران بازاریابی لویز باور دارند هر آدمی 
در این دنیا یک داس��تان منحصر به فرد در زندگی اش دارد. کار این برند 
هم نه کمک به مردم برای زندگی بهتر، بلکه طراحی لباسی مناسب برای 
داستان های رنگارنگ هر کدام از مردم در گوشه و کنار دنیاست. این شعار 
نه تنها بی نهایت س��اده است، بلکه طوری در دل می نشیند که تا مدت ها 
فراموش نخواهد شد. پس اگر شما هم دوست دارید یک شعار خوب برای 
برندتان در بازار پوش��اک داشته باش��ید، می توانید مثل لویز سراغ ایده ای 

مینیمال یا جمع و جور بروید. قول می دهیم ضرر نکنید. 

برن��د دیزل با محص��والت مختلفش در همه دنیا ش��هرت باالیی برای 
خودش دس��ت و پا کرده است. اگر از طرفدارهای خرید لباس های مارک 
باشید، حتما می دانید داستان دیزل با همه برندها فرق دارد، چراکه مدیران 
این برند همیشه طرح های تازه و صدالبته جنجالی روانه بازار می کنند. با 
این حس��اب جای تعجب ندارد که ش��عار بازاریابی چنین برندی »احمق 
باش« اس��ت. قب��ول دارم این ش��عار در نگاه اول خیل��ی عجیب یا حتی 
توهین آمیز به نظر می رس��د، اما با س��ابقه ای که دیزل در بازار دارد بعید 
است بخواهد مشتریان را دست بیندازد. پس منطق پشت پرده این شعار 

چیست؟
ماجرای ش��عار دیزل به اس��تراتژی بازاریابی منف��ی برمی گردد. در این 
اس��تراتژی برندها از ش��عارها یا اقدامات غیرعادی که اغلب بار منفی دارد 
برای انتقال پیامی هیجان انگیز استفاده می کنند. در مورد دیزل این شعار 
منفی بیانگر ضرورت ریس��ک کردن درباره خرید پوش��اک متفاوت است. 
به زبان خودمانی، دیزل دوس��ت دارد مشتریانش اهل خطر کردن باشند 
و مدهای جدید را هم امتحان کنند؛ نه اینکه همیش��ه دنبال محصوالتی 

مشابه و تکراری بروند! 
انتخاب شعار بازاریابی شاید خیلی کار ساده ای نباشد، اما الزم نیست از 
آن بن بستی به دش��واری غول مرحله آخر بازی های کامپیوتری بسازید. 

تنها کاری که شما در این بین باید انجام دهید مرور تجربه برندهای موفق 
و اف��زودن کم��ی خالقیت )به قول فرنگی ها تفکر خ��ارج از چارچوب( به 

ماجراست؛ همین و بس.
سرمایه گذاری بر روی شبکه های اجتماعی: هر برند یک داستان جذاب!

آیا تا به حال پی��ش خودتان فکر کرده اید چرا فیلم ها یا رمان ها اینقدر 
پرفروش هس��تند و مردم در سراسر دنیا حاضرند ساعت ها از وقت شان را 
پای آنها بگذارند؟ اگر ش��ما فکر می کنید چنین سوالی یک جواب عمیق 
و بی نهایت فلس��فی دارد، احتماال ایده ما حسابی غافلگیرتان خواهد کرد. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم مردم به رمان، فیلم و مستندها توجه 

می کنند چون عاشق داستان هستند. درست شنیدید، داستان.
همانطور که هر قهرمان ورزش��ی یک داس��تان منحص��ر به فرد با کلی 
لحظات دراماتیک برای خودش دارد، برندها هم سرگذش��ت خودشان را 
دارند. خب در بازار که کس��ی عاش��ق چشم و ابروی شما نیست. پس اگر 
به جایی رس��یده اید، حتما کلی س��ختی و لحظات حس��اس را پشت سر 
گذاشته اید. همین نکات برای طراحی یک داستان درجه یک با کشش باال 
کافی خواهد بود. یادتان باشد نه شما رمان نویسی قهار مثل داستایفسکی 
هس��تید، نه مخاطب تان انتظار رمانی بی عیب و نقص را دارد. پس خیلی 
مته به خشخاش نگذاشته و داستان را با لحنی ساده و خودمانی بیان کنید. 
این روزها دیگر دوره و زمانه انتشار داستان به سبک دوران پاریس قرن 
19 به س��ر رسیده اس��ت و راستش را بخواهید کمتر کسی حتی حوصله 
کتاب دس��ت گرفتن دارد. در عوض ب��ازار کتاب های دیجیتالی و به ویژه 
شبکه های اجتماعی حسابی داغ است. اگر شما مردم با صدای زنگ ساعت 
کوکی ش��ان از خواب بیدار می ش��دند، این روزها نه تنها مردم موبایل به 
دست خواب شان می برد، بلکه از همان لحظه اول که چشم باز می کنند به 
صفحه گوشی شان خیره خواهند شد. خالصه کالم اینکه شما با استفاده از 
سرگذش��ت برندتان می توانید یک داستان جذاب برای خودتان دست و پا 
کنید. بعد هم با انتشار آن در شبکه های اجتماعی میلیون ها نفر در سراسر 
دنیا جذب برند و داستان تان خواهند شد. این جرقه ای مهم برای موفقیت 

شما در بازار و شروع فروش محصوالت در بازار خواهد بود. 
قبول دارم توصیه خش��ک و خالی برای طراحی داس��تان برند خیلی به 
مذاق ش��ما خوش نمی آید. هرچه باشد آدم نمی تواند به امید یک توصیه 
نصفه و نیمه بی گدار به آب بزند. پس اجازه دهید کارمان را با مرور تجربه 
برندهای موفق کامل کنیم. کس��انی که در زندگی ش��ان حتی یکبار هم 
عینک زده باش��ند، خیلی خوب می دانند خری��د عینک کلی هزینه روی 
دست آدم می گذارد. در این بین برند واربی پارکر از همان اول کارش قصد 
داشت معادالت بازار را به هم بریزد. مدیران این برند با کاهش هزینه های 
تولید و از همه مهمتر تالش برای دسترس��ی مستقیم به مشتریان قیمت 
محصوالت ش��ان را کلی کاهش دادند. نتیج��ه کار عینک هایی بی نهایت 
باکیفیت و صدالبته ارزان بود. تعجبی ندارد در دنیایی که عینک محصولی 
لوکس و گران محس��وب می ش��ود، مدل های واربی پارکر با جنس عالی و 
قیمت منصفانه شان خیلی زود در بازار گرد و خاک کنند. خب مگر کسی 
هم هست که دوست داشته باشد الکی پول اضافه برای خرید عینک بدهد؟
تیم بازاریابی برند واربی پارکر از وقتی تب شبکه های اجتماعی در دنیا 
داغ شد، شروع به تولید محتوا در پلتفرم هایی مثل اینستاگرام، فیس بوک 
و صدالبت��ه توییتر کردند. ه��دف این تیم از هم��ان اول واضح بود؛ بیان 
داس��تان جذاب واربی پارکر برای کارب��ران. نکته جالب ماجرا در جذابیت 
پایدار داستان این برند برای مشتریان است. باور کنید یا نه، بازاریاب های 
واربی پارکر داس��تان قدیمی این برند مبنی بر کاهش هزینه تولید و ارائه 
محصوالتی باکیفیت و دارای قیمت مناس��ب را هر بار به یک س��بک تازه 
تعریف می کنند. شاید فکر کنید این استراتژی آخرش کار دست یک برند 
می دهد، اما واربی پارکر که بیش��تر از یک دهه آن را به خوبی و خوش��ی 
استفاده کرده است. پس بد نیست شما هم نیم نگاهی به آن داشته باشید. 
ادامه در صفحه آخر
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بدون ش��ک یکی از الزامات موفقیت برای هر کس��ب و کاری این است 
که س��طح دان��ش و مهارت های کارمندان کامال ب��ه روز و مطابق نیازهای 
جدید باش��د. آمارها در این زمینه بیانگر آن اس��ت که بیش از 70 درصد 
کارمندان از سطح دانش و مهارت خود رضایت ندارند. در این زمینه تمایل 
به یادگیری نیز بسیار پایین است. درواقع شیوه های غلط رایج باعث شده 
اس��ت تا دوره های آموزش��ی، نتیجه الزم را به همراه نداشته باشد. درواقع 
نحوه به اجرا درآوردن آنها، به مراتب مهمتر از هر چیزی محسوب می شود. 
همچنین فراموش نکنید که افزایش مهارت ها به صورت مقطعی نیز کاربرد 
الزم را به همراه نخواهد داشت. تحت این شرایط سوال اصلی این است که 
چگونه روند آموزش کارمندان را با تداوم الزم همراه کرد که در ادامه پنج 

راز رسیدن به این هدف، بررسی شده است. 
1-آموزش های مرتبط را همزمان انجام دهید 

واقعیت این اس��ت که کارمندان داش��ته های خ��ود را در مدت زمان 
کوت��اه فرام��وش می کنند. دلیل اصلی این امر نی��ز به خاطر توضیحات 
بد و خصوصا مرتب نبودن مباحث با یکدیگر اس��ت. برای مثال هنگامی 
که در زمینه فروش دوره ای را برگزار می کنید، ایجاد یک دوره متفاوت 
نظیر کار با یک نرم افزار باعث سخت شدن روند یادیگری می شود. با این 
حال اگر دوره های همزمان ارتباط الزم را با یکدیگر داشته باشد، بدون 
ش��ک نتایج بسیار خوبی را به دس��ت خواهید آورد. در این زمینه نکته 
دیگری که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که دوره های را براس��اس 
اولویت انتخاب کنید. برای مثال اگر ارتباط گرفتن با یک کشور خاص، 
برنامه حال حاضر ش��رکت محسوب می شود. بدون شک یادگیری زبان 
جامعه هدف، اولویت اصلی خواهد بود. در این زمینه فراموش نکنید که 
در هر جلس��ه، موارد را به صورت خالصه در اختیار کارمندان خود قرار 
دهید و از آنها بخواهید که تا روز بعد، مطالعه و تمرین داش��ته باش��ند. 
ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا آموخته ها بهتر در ذهن آنها حک ش��ود. 
همچنی��ن جزوه های خالصه کمک خواهد کرد ت��ا در صورت فراموش 
کردن یکس��ری موارد، امکان رجوع کردن س��ریع به آنها وجود داشته 
باش��د. در این زمینه اولویت خود را در درک عمیق قرار دهید. درواقع 
یاد گرفتن کمتر ولی به صورت عمیق به مراتب بهتر از زمانی است که 
افراد پس از یک ماه نتوانند مباحث دوره برگزارشده را به خاطر بیاورند. 
در کنار این موضوع فراموش نکنید که آموزش های ش��ما باید کامال به 
موقع باش��د. این امر باعث خواهد شد تا افراد مباحث را حین کار خود 
مورد اس��تفاده قرار دهند و طبیعی است که این امر یادگیری بهتری را 
به همراه خواهد داش��ت و افراد اهمیت دوره را بهتر درک می کنند که 

خود در تمایل ادامه دادن آنها تاثیرگذار است. 
2-زمان بندی درستی داشته باشید 

درواقع بسیاری از شرکت ها نسبت به اهمیت زمان بندی درست آگاهی 
کافی را دارند. همین امر نیز باعث می شود تا تمایل کارمندان برای شرکت 
در دوره ها بسیار کم باشد. در این زمینه ساعت های اولیه صبح و ساعت های 
پایانی، ابدا مناسب نخواهد بود و همچنین نباید از کارمندان خود بخواهید 
که زمان شخصی خود را به چنین مواردی اختصاص دهند. در این رابطه 
بهتر است که دوره ها را یک ساعت پس از تایم ناهار برگزار کنید. در این 

زمان افراد استراحتی مناسب داشته اند و آمادگی ذهنی خوبی را دارند. در 
این زمینه همزمان کردن آموزش با تایم ناهار نیز ابدا مناسب نبوده و افراد 
در هنگام غذا خوردن نمی توانند تمرکز الزم را داشته باشند. در کنار این 
موضوع بهتر است که ارزش مادی دوره را به گوش تمامی کارمندان خود 
برسانید و از قبل مباحث دوره را مطرح نمایید. این امر باعث خواهد شد تا 
نسبت به ارزشمند بودن آن به اطمینان باالتری دست پیدا کنند. در این 
زمینه هیچ گاه نباید به دنبال دوره ای باش��ید که بیش از نیم ساعت طول 
می کش��د. درواقع این امر برای افراد خسته کننده خواهد بود و الزم است 
تا هر جلسه تا حد امکان کوتاه باشد. درواقع حداکثر زمانی که در اختیار 

خواهید داشت تنها نیم ساعت است. 
3-فرآیند یادگیری مشارکتی را اجرا کنید 

در اکثر دوره های آموزش��ی، کارمندان تنها مش��اهده کننده محس��وب 
می شوند. این امر در حالی است که دوره موفق باید کامال مشارکتی باشد. 
در این زمینه از کارمندان خود برای یادگیری بهتر استفاده کرده و موارد 

را همزم��ان تمرین نمایید. در این زمینه می توانید اهداف تیمی را در نظر 
بگیرید. برای مثال افراد را به دو تیم خریدار و فروش��نده تقسیم نمایید تا 
موارد را تمرین کنند. این امر باعث خواهد ش��د تا در ذهن افراد س��واالت 
و چالش هایی ایجاد ش��ود که بدون شک در حالت عادی رخ نخواهد داد. 
همچنین برای نظارت بر انجام مناس��ب دوره، بهتر است که مدیر شرکت 
نیز حضور داشته باشد. این امر باعث می شود تا تمامی افراد دقت باالتری 
را داشته باشند. با این حال این امر نباید باعث شود تا جو دوستانه از بین 
برود. درواقع کارمندان ش��ما باید ارتباط خوبی را با مدیر ش��رکت داشته 

باشند. 
4-به وضعیت جسمی و روحی کارمندان خود توجه داشته باشید 

واقعیت این است که جسم آماده، بر وضعیت روحی کارمندان نیز تاثیر 
بسزایی را دارد. در این راستا توصیه می شود که به دنبال سالمت جسمی 
کارمندان خود از طریق اقداماتی نظیر یوگا و یا پیاده روی باش��ید در این 
زمینه توصیه می ش��ود ک��ه به وضعیت روحیه کارمن��دان خود نیز توجه 

نمایید. درواقع دغدغه های فکری، باعث می شود که روند آموزش با اختالل 
مواجه ش��ود. در این زمینه وجود مواد غذایی مناسب در محل کار، باعث 

می شود تا افراد آمادگی ذهنی به مراتب بهتری را داشته باشند. 
5-به تفاوت ها توجه نمایید

واقعیت این است که همه کارمندان به یکدیگر شبیه نبوده و الزم است 
تا به این نکته توجه داش��ته باش��ید. درواقع ممکن اس��ت یک دوره برای 
تنه��ا تعدادی از کارمندان مفید باش��د. همچنین الزم اس��ت تا به تفاوت 
نیاز بخش ه��ای مختلف نیز توجه نمایید. برای مثال ممکن اس��ت برای 
تیم فروش مهارت هایی متفاوت در مقایسه با تیم تولید محتوا، نیاز باشد. 

در آخ��ر فراموش نکنی��د که برای کاهش هزینه ه��ا در زمینه آموزش، 
می توانید با برندهای دیگر همکاری داش��ته باشید. درواقع هر یک از شما 
می توان��د در زمینه ای که باالترین تخصص را دارید، مطالبی برای آموزش 

به یکدیگر داشته باشید. 
entrepreneur.com :منبع
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اخبار

مشعل گاز 120 خانوار کوهپایه نشین بابل روشن شد
ساری - دهقان: سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: همه روستا های باالی 
۲۰ خانوار استان در صورت تامین اعتبار تا پایان سال آینده از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می شوند. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز 
استان مازندران، قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران در حاشیه 
افتتاح طرح گازرســانی به دو روستای سیبرون بندپی شرقی بابل گفت: برای 
اجرای طرح گازرسانی در استان امسال هزار میلیارد تومان بودجه در نظرگرفته 
شــده اســت که تخصیص و هزینه می شود. مایلی رســتمی افزود: همه ۴۰۰ 
روستای باالی ۲۰ خانوار استان قابلیت گازرسانی دارند در صورت تامین اعتبار 

دو هزار میلیارد تومانی تا پایان سال آینده از نعمت طبیعی گاز بهره مند می شوند. وی ادامه داد: حدود ۱۰ کیلومتر شبکه گذاری تغذیه و 
توزیع با هزینه ۲۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به این دو روستا در بندپی شرقی بابل انجام گرفت. مایلی رستمی افزود: با اجرای این طرح 
گازرسانی ۱۲۰ خانوار این دو روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند و دیگر برای تامین سوخت مورد نیاز خود در فصل سرد سال اقدام 
به قطع درختان عرصه جنگلی منطقه نخواهند کرد. افتتاحیه گازرسانی به دو روستای سیبرون و افراسی از توابع بخش بندپی شرقی بابل 
با حضور دکتر کریمی نماینده شهرستان بابل در مجلس شورای اسالمی، دکتر مایلی سرپرست شرکت گاز استان، بخشدار بندپی شرقی، 

اعضای دفتر سردار سعادتی نماینده بابل، سردار اقبال پور رییس بسیج سازندگی استان و مسئولین شهرستان بابل صورت پذیرفت.

رکورد پیك مصرف برق در قم شكست
قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق قم گفت: پیک مصرف برق در قم در روز چهارشــنبه پنجم 
مرداد ماه به باالترین میزان خود رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان قم، سیدمحمد ارجمند زاده با 
بیان اینکه پیک مصرف برق در قم به رکورد جدیدی در تاریخ برق رســانی در 
استان قم رسید، اظهار داشت: روز چهارشنبه پنجم مرداد ماه پیک مصرف برق 
در اســتان قم به بیش از 9۰۰ مگاوات رســید که این میزان تاکنون بی سابقه 
بوده اســت. وی افزایش دما و وجود ریزگردها در هوای استان در روزهای اخیر 

که منجر به افزایش اســتفاده از وســایل سرمایشی شده است را از علل رشد شدید مصرف برق در استان عنوان کرد. معاون بهره برداری 
شرکت توزیع نیروی برق قم همچنین یادآور شد: صبح امروز نیز با افزایش آلودگی هوا و رشد مصرف برق، رکورد جدیدی در پیک مصرف 
رسیدیم. وی خاطرنشان کرد: در حدود ساعت ۱۰ صبح امروز پیک مصرف در استان از 8۱۰ مگاوات عبور کرد که این میزان مصرف در 

این ساعت از روز بی سابقه بوده است.

    خدمات رسانی شرکت گاز در بدره استان ایالم قابل تقدیر است
ایالم - هدی منصوری: فرماندار شهرستان بدره گفت: خدمات رسانی شرکت گاز استان به مناطق شهری و روستایی بدره قابل تقدیر 
است. یاسر علیزاده در دیدار با سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان با اعالم رضایت از عملکرد شرکت گاز استان، افزود: گازرسانی 

کامل شهری و روستایی برگ زرینی از افتخارات شرکت گاز به مناطق محروم این شهرستان است.
همچنین سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه بدره یکی از شهرستان های سبز استان می باشد که 
تمامی مناطق شهری و روستایی آن گازدار هستند، گفت: ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بدره ۱۰۰ درصد 
است. مجتبی بهادری با بیان اینکه ۲ شهر بدره و چشمه شیرین و ۲۵ روستای این شهرستان گازدار هستند، افزود: در حال حاضر ۴۴۰۰ 
خانوار در مناطق شهری و روستایی این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که از این تعداد، ۱۶۵۰ خانوار در مناطق شهری 
و ۲۷۵۰ خانوار در مناطق روستایی هستند. وی با بیان اینکه تا کنون ۷۰ واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان گازدار شده است و این 
شرکت برای تحقق نامگذاری سال جاری برای گازدار نمودن سایر واحدهای تولیدی و صنعتی متقاضی برنامه مدونی در دست اقدام دارد، 
اظهار داشــت: شرکت گاز استان در طول دو سال گذشته تاکنون برای تحقق نامگذاری شعار سال قدم های خوبی برداشته و امسال نیز 
برای تحقق آن، تالش خود را دو چندان خواهد کرد. بهادری با بیان اینکه شرکت گاز استان به مناطق محروم استان خدمات رسانی قابل 
توجهی ارائه کرده است، اظهار داشت: محرومیت زدایی، کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی و غیره از اولویت های اصلی شرکت گاز در 
اقصی نقاط استان است.= سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان خواستار پیگیری و همکاری بیشتر فرمانداری در وصول بدهی 

گاز بهای اماکن و مراکز اداری این شهرستان شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:
آمادگی  آتش نشانی برای مقابله با سیالب احتمالی در اصفهان 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از آماده باش کامل این سازمان 
برای مقابله با سیالب احتمالی در در روزهای پایانی هفته خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ابراهیم مطلبی 
با اعالم این خبر گفت: با توجه به اعالم وضعیت هشدار و آماده باش به تمام واحدهای امدادی استان به دلیل پیش بینی بارش های سنگین 
شهر اصفهان در روزهای پنجشنبه و جمعه _ششم و هفتم مردادماه_ جلساتی برگزار و تکالیفی برای تمام دستگاه های امدادی مشخص 
شد. او افزود: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بنا بر وظیفه ذاتی، آمادگی الزم را برای مدیریت این سیالب احتمالی 
دارد و با استفاده از تمام ظرفیت، امکانات، ادوات و تجهیزات غواصی و امدادرسانی به حالت آماده باش کامل درآمده است. مطلبی با بیان 
اینکه تعدادی از کارکنان سازمان که روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته طبق برنامه تعطیل بودند نیز برای مدیریت هرچه بهتر این موضوع 
فراخوانده شده اند، تأکید کرد: جلسات متعددی در حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان برگزار شده است که امیدواریم در سایه همدلی 
و هم افزایی و تشریک مساعی تمام دستگاه های امدادی، بدون بروز مشکل سیالب احتمالی را پشت سر بگذاریم. مطلبی خاطرنشان کرد: 
سازمان آتش نشانی با تمام قوا در خدمت مردم است و هر زمانی که نیاز به حضور نیروها و تجهیزات آتش نشانی در برابر خطر و امکان تهدید 

وجود داشته باشد، با تمام امکانات در خدمت شهروندان هستیم.

آماده باش  بنادر  شرق هرمزگان در پی احتمال طوفان و سیل آبی شدن رودخانه ها 
ممنوعیت و محدودیت فعالیت در بنادر مسافری و تجاری شرق استان تا بهبود شرایط جوی

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
و شــرق هرمزگان از  آمادگی و تشــدید تمهیدات پیشگیرانه این مدیریت در 
مواجهه با طوفان  و خســارات  احتمالی پیش بینی شده خبر داد و گفـــت: 
طی روزهای آینده کلیه فعالیت های مسافری وتخلیه و بارگیری در بنادر تابعه 
محدود و دربرخی ساعات ممنوع می شود . به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادر ودریانوردی  هرمزگان؛"حمیدرضا محمد حسینی تختی" با اشاره به  آماده  
باش کلیه واحدهای این مدیریــت در پی احتمال  وقوع طوفان و نیز اقدامات 
پیشگیرانه در مواجهه با حوادث احتمالی افزود: با هشدار سطح نارنجی از سوی 

اداره کل هواشناسی استان و ستاد مدیریت بحران اداره کل مبنی بر طوفانی شدن  و وقوع سیل آب در منطقه، کلیه بنادر تابعه فعالیت خود 
را تا عادی شدن شرایط جوی به صورت محدود و در برخی ساعات ممنوع خواهند کرد. این مقام مسئول افزود : بنادر شرق هرمزگان  برای 
جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی ناشی از وقوع طوفان در منطقه  در آماده باش کامل است تا در صورت وقوع حوادث در کوتاه ترین زمان 
ممکن اقدامات الزم به انجام رساند.مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان بیان کرد: فعالیت های مسافری بنادر از جمله بندر 
شهید حقانی و هرمز در شرایط ناپیدار تا بهبود اوضاع آب و هوایی  تعطیل خواهد شد و هموطنان می توانند با ارتباطات با سامانه تلفن گویا 
3۱۱۱ از وضعیت تردد شناورهای مسافری در مرکز استان اطالع حاصل نمایند. محمدحسینی تختی عنوان کرد: اطالع رسانی در زمینه 
رعایت نکات ایمنی و اخطاریه هواشناسی به طور کامل ارائه شده است و طی روز های آینده  از تردد های دریایی جلوگیری و یا با احتیاط 
کامل انجام می شود. وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده و تصمیمات متخذه در بندر باهنر نیز گفت: اقداماتی از قبیل، چیدمان مناسب 
تجهیزات بندری، آمادگی کامل ایستگاه های آتش نشانی بنادر، آمادگی یگان های حفاظت، هماهنگی و ارتباط با ستادهای مدیریت بحران 
در قالب صورت جلسه به تمامی بخش ها ابالغ شده است . الزم به ذکر است؛ طبق اخطاریه اداره کل هواشناسی با ورود سامانه بارشی به 

استان هرمزگان تا اواخر هفته، احتمال طوفان شدید و سیل آبی شدن رودخانه ها دور از انتظار نیست .

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان:
مالقات عمومی چهره به چهره شهروندان با 

مدیران شرکت گاز خوزستان به صورت مستمر و 
منظم برگزار می شود

اهواز – شبنم قجاوند: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تعامل موثر 
با ذینفعان در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 8۰ نفر با مدیران این شرکت 
به صورت چهره به چهره دیدار کردند. فهد خباز رئیس روابط عمومی این شرکت 

گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تعامل موثر این شرکت و مشتریان گاز خوزستان، در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 
8۰ نفر طی ۱۵ جلسه، دوشنبه هر هفته مالقات عمومی به صورت چهره به چهره در جهت رفع و پیگیری درخواست مراجعین با مدیران 
این شرکت برگزار شده است. خباز اظهار کرد: مالقات عمومی در دستگاه های اجرایی برای تسریع و رفع موانع در ارائه خدمات دستگاه 
های خدمات رسان برنامه ریزی شده است که خوشبختانه این شرکت در زمینه ارائه خدمات گازرسانی، از درگاه های مختلفی اقدام نموده 
است. رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری 8۰ نفر با مدیران این شرکت دیدار 
کرده اند، گفت: متقاضیان دیدار با مدیران این شرکت می توانند از طریق سامانه 3۱9۴ درخواست مالقات خود را ثبت و یا با مراجعه به 

میزخدمت این شرکت برای مالقات با مدیران شرکت گاز خوزستان ثبت نام نمایند. 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: علی رسولیان در پنجمین نشست 
شورای راهبری و سیاستگذاری تولید دانش بنیان و پیشرفته که به صورت 
ارتباط تصویري برخط با مدیران عامل شــرکت شــهرك هاي صنعتي 
استان ها برگزار شــد، اظهار داشت: برای دانش بنیان شدن ۲89 واحد 
صنعتی مستعد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي در سال هاي ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ هدف گذاری شــده است که در این راستا با همکاري معاونت 
علمي و فناوري ریاســت جمهوري، تا کنون ۱۴۴ واحد تولیدي دانش 
بنیان شده اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دانش بنیان شدن 
۱۴۴ واحد تولیدي در شهرك ها و نواحي صنعتي کشور از سال ۱۴۰۰ 
تا سه ماهه نخست امسال خبر داد. قزوین – مسعود زارع -علی رسولیان 
در پنجمین نشست شورای راهبری و سیاستگذاری تولید دانش بنیان 
و پیشرفته که به صورت ارتباط تصویري برخط با مدیران عامل شرکت 
شهرك هاي صنعتي استان ها برگزار شد، اظهار داشت: برای دانش بنیان 
شدن ۲89 واحد صنعتی مستعد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي 
در سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هدف گذاری شده است که در این راستا با 
همکاري معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، تا کنون ۱۴۴ واحد 
تولیدي دانش بنیان شده اند. وي افزود: برنامه سال ۱۴۰۰، دانش بنیان 
شدن ۱39 واحد صنعتی بود، که سال گذشته ۱3۲ واحد مستعد مستقر 
در شــهرك ها و نواحي صنعتي، دانش بنیان شدند. رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران اضافه 
کرد: برنامه امسال هم دانش بنیان شدن ۱۵۰ واحد صنعتی است که در 
این راستا از ابتداي سال تا کنون، ۱۲ واحد صنعتی مستعد، دانش بنیان 
شده است. رسولیان همچنین تعداد کل واحدهاي تولیدي دانش بنیان 
شــده در شهرك ها و نواحي صنعتي کشور را ۵8۴ واحد اعالم کرد. وي 
با اشاره به هدف گذاري برای شناسایی ۶۶۷ واحد مستعد دانش بنیان 
در ســال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز ادامه داد: از ســال ۱۴۰۰ تا سه ماهه 
نخست امسال 39۴ واحد تولیدي مستعد دانش بنیان شدن در شهرك ها 
و نواحي صنعتي کشور شناسایی شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت همچنین با اشاره به شناسایی 33۰ واحد صنعتی مستعد دانش  
بنیان شدن در سال گذشــته، بیان کرد: برنامه امسال، شناسایی 3۶۲ 
واحد مستعد اســت که در این راستا از ابتداي سال تا کنون، ۶۴ واحد 
مستعد دانش بنیان در شهرك ها و نواحي صنعتي کشور شناسایی شده 
است.  رسولیان در ادامه تعداد کل واحدهاي تولیدي مستعد دانش بنیان 
شناسایي شده در شــهرك ها و نواحي صنعتي کشور را نیز یک هزار و 

۶9۷ واحد اعالم کرد.
شناسایي ۴82 نیاز فناورانه حوزه صنعت از سال 1۴00 تا سه 

ماهه نخست امسال
وي در بخش دیگر ســخنان خود با اشــاره به هــدف گذاری برای 

شناســایی 9۴۷ نیاز فناورانه در سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: در این 
راستا از سال گذشته تا سه ماهه نخست امسال، ۴8۲ نیاز فناورانه حوزه 
صنعت در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي کشور شناسایی شده است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك های 
صنعتی ایران تعداد نیازهای رفع شده در این بازه زمانی را ۱3۴ نیاز اعالم 
کرد و افزود: در ســال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هدف گذاری برای رفع 3۲۲ 
نیاز فناورانه انجام شــد که در این راستا اقدامات الزم با جدیت در حال 
انجام است. رسولیان همچنین تعداد نیازهای فناورانه شناسایی شده در 
سه ماهه امسال را ۵۰ نیاز و تعداد نیازهای فناورانه رفع شده در این بازه 
زمانی را ۱۰ مورد عنوان و اضافه کرد: ســال گذشته ۴3۲ نیاز فناورانه 
شناسایی شده بود که ۱۲۴ نیاز رفع شده است. وي تعداد کل نیازهای 
فناورانه شناسایی و رفع شده در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي را نیز 

به ترتیب یک هزار و ۶8۵ مورد و ۴۵۲ مورد اعالم کرد.
هدف گذاری برای ایجاد2۶1 واحد کارگاهی دانش بنیان در 

7 شهرک صنعتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به هدف گذاری 
برای ایجاد ۲۶۱ واحد کارگاهی دانش بنیان در ۷ شهرك فناوري کشور 
بیان کرد: متوسط متراژ هر واحد کارگاهی ۲۵۰ مترمربع خواهد بود که 
با سرمایه گذاري پنج هزار و 9۲۵ میلیارد ریال احداث و تکمیل مي شوند. 
شــهرك هاي فناوری قطعات خودرو تبریز، الکترونیک و صنایع غذایی 
ارومیه، فناوری اطالعات شــاهین شــهر و میمه، صنایع غذایی طرقبه 
شاندیز، فناوری تهران، صنایع شیمیایی شیراز و فناوری همدان، از جمله 
شهرك هایي هستند که واحدهای کارگاهی دانش  بنیان در آن ها ساخته 
مي شوند. رسولیان همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال 
"تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین" تصریح کرد: تالش ها در راستای 
واگذاری زمین و استقرار شرکت های دانش بنیان، فناور، نوآور و صنایع 
پیشرفته در شهرك ها و نواحی صنعتی و فناوري با تسهیالت ویژه و نیز 
دانش بنیان شدن واحدهای مستعد صنعتی با همکاري معاونت علمي 

و فناوري ریاست جمهوري و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوچندان 
شده اســت. وي در پایان بر عزم جدی دولت و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان تأکید کرد و گفت: 
بســته دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به زودی نهایی و 
ابالغ خواهد شــد. همچنین کمیته بهره وری در ســطح این وزارتخانه 
تشکیل شده است که مسائل مربوط به دانش بنیان ها در قالب آن پیش 

خواهد رفت.
ساخت 1۴۳1 واحد کارگاهی در سطح شهرک ها و نواحی 

صنعتی سال گذشته
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران نیز در 
این نشست، ایجاد واحدهای کارگاهی را برای تسریع فعالیت  شرکت های 
دانش بنیان ضروری دانست و گفت: سال گذشته یک هزار و ۴3۱ واحد 
کارگاهی توســط بخش خصوصی و شرکت های استانی تابعه در سطح 
شهرك ها و نواحی صنعتی سراســر کشور احداث شده است. فتحعلی 
محمدزاده با اشــاره به هدف گذاری انجام شده برای ساخت یک هزار و 
۷۶۶ واحد کارگاهی جدید در سال جاري افزود: تا سه ماهه امسال 3۲8 
واحد کارگاهی تکمیل شــده و 3۵۰ واحد کارگاهی دیگر نیز در دست 
ساخت است. وي همچنین اشــتغال ایجاد شده توسط این واحدهای 
کارگاهي را به طور متوسط بین ۶ تا ۷ نفر عنوان و اضافه کرد: از مجموع 
واحدهای کارگاهي برنامه ریزي شده برای احداث در سال ۱۴۰۱ بالغ بر 
۵3۰ واحد توســط شرکت های استانی و مابقی پس از واگذاري زمین، 

توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی ساخته خواهند شد. 
در بخش دیگر این نشســت، معاون برنامه ریزی ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرك های صنعتــی ایران  نیز از انعقــاد ۱۵ قرارداد حق 
بهــره برداري و واگذاری زمین به گســتره ۱۱3 هزار و ۱۵۲ مترمربع 
به شــرکت های دانش بنیان در سه ماهه نخست امسال خبر داد. رضا 
غالمی اســتان های اصفهان، البرز و تهران را دارای بیشــترین تعداد 
قراردادها در این راســتا اعالم کرد و گفت: برای استقرار شرکت های 
دانش بنیان معرفی شده توسط پارك های علم و فناوری در شهرك ها 
و نواحی صنعتی نیز برنامه ریزی های الزم انجام شــده است. "سعید 
منجم زاده" معاون مرکز شــرکت های دانــش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، "امید رضایی فر" مدیرکل دفتر پشتیبانی 
امور فناوری و نــوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و تعدادي از 
مدیران عامل شرکت شهرك های صنعتی استان ها در این نشست به 
بیان دیدگاه ها و پیشــنهادات خود در حوزه شناسایي و دانش بنیان 
نمودن واحدهاي صنعتي، شناسایي و رفع نیازهاي فناورانه و حمایت 
از استقرار شرکت هاي دانش بنیان در واحدهای کارگاهی و شهرك ها 

و نواحي صنعتي کشور پرداختند.

مشهد - مهدی خاتمی: "جعفر فرشچی طوسی" بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان 

رضوی معرفی گردید.
در این مراسم تکریم و معارفه که روز چهارشنبه در سالن اجتماعات 
ســازمان صمت استان با حضور "رضا رحیمی" معاون توسعه مدیریت 
و منابع و "عســکری مجتهدزاده " مشاور مدیر عامل و مدیر حراست 
ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران "مرتضی دهقانی" 
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی "سید امیر 
مرتضوی " معاون قضایی دادگستری کل خراسان رضوی " امیر رجبی " 
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و جمعی از مقامات استانی 
برگزار و از خدمات >>محمدابراهیم کیانفر<< سرپرست پیشین شرکت 
شهرکهای صنعتی استان تشکر و قدردانی شد و >>جعفر فرشچی<< 

بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی 
خراســان رضوی با حکمی از سوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران معرفی گردید.
گفتی اســت ؛ "فرشچی طوسی"  پیش از این مسئولیت های رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل  شرکت شهرکهای صنعتی استان قم ؛  مشاور 
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  ؛ مدیرعامل 
موسسه گردشگری سازمان همیاری های استانداری خراسان رضوی ؛ 
عضو هیئت مدیره و معاون فنی و اجرایی شــرکت شهرکهای صنعتی 

استان خراسان را برعهده داشته است.
خراســان رضوی با ۵۰ شهرك و ناحیه صنعتی مصوب، ۴۰ شهرك 
قابل واگذاری و دو هزار و ۷9۰ واحد صنعتی بهره برداری شــده، زمینه 

اشتغال ۷8 هزار 8۲9 نفر را فراهم کرده است.

اهواز - شــبنم قجاوند: در راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی 
و صیانت از حقوق شــهروندی، خدمات ۲۶ گانه شــرکت گاز اســتان 

خوزستان از طریق ۴ درگاه قابل دریافت می باشد.
مهدی مختاری رئیس امور فناوری اطالعات و ارتباطات  این شرکت 
گفت: با هدف افزایش رضایتمندی مشــترکین و مصرف کنندگان گاز 
طبیعی، دسترسی آسان به خدمات و جلوگیری از اتالف وقت شهروندان، 
۲۶ خدمت مرتبط با شرکت گاز استان، از طریق دفاتر پیشخوان دولت 
مستقر در سطح شهرستان  ها، امور مشترکین ادارات گازرسانی در سطح 
استان و یا با مراجعه به سایت این شرکت همچنین نرم افزار همراه گاز 

قابل ارائه می باشد.
وی اظهــار کرد: با توجه به رشــد و تعالی ســازمانی، تمامی تالش 
همکاران ما این اســت که مردم در منزل مسکوني خود نسبت به انجام 

امور و دریافت خدمات مربوط به گاز اقدام کنند.

 مختاری تصریح کرد: ۲۶ خدمت برون ســپاری شده این شرکت در 
دفاتر پیشخوان دولت شامل تشکیل پرونده، صدور قبض المثنی،کسر 
مبالغ بدهي )اصالح صورتحساب(، تسویه حساب، تغییر نام، وصول وجوه 
قبوض، اخذ برگه هاي اعالم رقم کنتور، دستورکار قطع گاز، دستورکار 

وصل گاز، دستورکار جمع آوري کنتور و رگوالتور، دستورکار جابجایي 
کنتور، دســتورکار نصب انشعاب جدید، دستورکار جمع آوري و نصب 
مجدد انشــعاب، دستور کار بررسي کنتور، دستور کار بررسي رگوالتور، 
دســتور کار تغییر ظرفیت اشتراك، بررســی صورتحساب )اشکال در 
مصرف قبض(، اســتعالم شهرداري، محاســبه جزییات صورتحساب، 
ارجاع شکایات/ نظرات و پیشنهادات، درخواست اصالح اقالم محاسباتی 
اشتراك، درخواست اصالح اقالم فردی اشتراك، درخواست اقاله / فسخ 
قرارداد، ثبت شماره همراه و ثابت مشترك، دستورکار تفکیک / تجمیع 

کنتور و پرداخت خسارات است.
 رئیس امور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت گاز استان خوزستان 
با اشــاره به راه اندازی نرم افزار همراه گاز، تصریح کرد: مشــترکین گاز 
طبیعی و شهروندان می توانند با نصب نرم افزار همراه گاز بر روی تلفن 

همراه خود از خدمات ۲۶ گانه این شرکت بهره مند شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین نشست شورای راهبری و سیاستگذاری تولید دانش بنیان و پیشرفته عنوان کرد:

دانش بنيان شدن ۱۴۴ واحد توليدي در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور از سال 
گذشته تا سه ماهه نخست امسال

 مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی منصوب شد

رئیس امور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت گاز استان خوزستان:

گاز خوزستان پیشرو در ارائه خدمات الكترونیك به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی است

رشت - خبرنگار فرصت امروز: ســید مجتبی خدمت بین دانا 
سرپرســت شهرداری رشــت در چهل و هشتمین جلسه صحن علنی 
شورای اسالمی شــهر، بازگشت آرامش به شــهرداری و جلوگیری از 
تعطیلــی پروژه ها را مهمترین اقدام خــود خواند. به گزارش واحد خبر 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشــت - سید مجتبی 
خدمت بین دانا سرپرســت شهرداری رشت شب گذشته چهارشنبه ۵ 
مرداد ۱۴۰۱ در چهل و هشــتمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی 
شهر رشت اظهار داشت: با احتساب امروز، حدودا ۱۶ روز است که با لطف 
اعضای محترم شورای اسالمی شهر، عهده دار مسئولیت سنگین و خطیر 
شهرداری رشت شده ام. سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: در این 
مدت کوتاه تمام توان خود را صرف این کردم تا شــهرداری رشت را به 
آرامش برســانم و به گونه ای عمل کنم تا امورات روزمره شهرداری روی 
زمین نماند. سید مجتبی خدمت بین دانا با بیان اینکه در یکماه گذشته 
شــهرداری و شورا شــرایط ناآرامی داشتند و بسیاری از کارها به شکل 
نیمه کاره باقی مانده بود، افزود: در این مدت تمام هم و غم اینجانب صرف 
این شد تا کارهای نیمه کاره را به سرانجامی برسانم و خداوند را شاکرم که 
در نزد وجدانم راضی هستم. وی ادامه داد: تمام توانم را به خرج میدهم 
تا زمانی که در این مسند هســتم، هیچ کاری از شهرداری روی زمین 
نماند و در این راه تجربیات 3۰ سال خدمتم را در طبق اخالص بگذارم. 

سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر اینکه برنامه های شهرداری در قالب 
بودجه ساالنه تنظیم می شود و در خارج از آن کاری قابلیت اجرا ندارد، 
ابراز داشت: برای سال ۱۴۰۱ شهرداری رشت، یکسری برنامه ها مشخص 
شده است که ساماندهی ورودیهای شهر با اولویت جاده تهران از جمله 
مهمترین آن به شمار می رود و باید حتما اجرایی شود.  خدمت بین دانا 
اذعان کرد: با تفاهم نامه ای که منعقد شد، اداره راه در مسیر جاده تهران 
مستقر شده و همزمان با بهبود شرایط جوی عملیات آسفالت الین رفت 
مسیر جاده تهران اجرایی می شود. وی با تاکید بر اینکه در قسمت فضای 
سبز و وسط این مسیر مواصالتی درختان بلند قامت کاشته خواهد شد، 

اظهار داشــت: در بحث رفیوژ میانی مسیر جاده تهران حدفاصل میدان 
گیل تا باغ رضوان با عرض چهار متر و 8۰ مقرر شده، عملیات آن تا آخر 
هفته آینده آغاز شــود و درصددیم تا این پروژه را در عرض یک ماه تا 
یک ماه و نیم اجرایی کنیم. سرپرست شهرداری رشت در ادامه به پروژه 
روشنایی کمربندی خرمشهر اشاره داشت و گفت: حدود دو تا سه هفته 
بــود که پیمانکار این پروژه به خاطر 9۰۰ میلیون تومان کار را تعطیل 
کرده بود اما با تزریق مالی که توسط شهرداری انجام شد، پیمانکار هم 
اینک در حال ادامه اجرای پروژه از پل جانبازان تا میدان ولیعصر است. 
بنابراین انتظار داریم ظرف هفته آینده روشنایی کمربندی خرمشهر به 
اتمام برسد.  خدمت بین دانا اضافه کرد:  همه جای سطح شهر یکسری 
بنر مبنی بر اینکه تقاطع غیرهمســطح ولیعصر شــروع میشود، نصب 
شده در حالیکه از زمانی که بنده به این موضوع ورود کردم هنوز نقشه 
اجرایی این پروژه آماده نشــده بود اما طی جلسه ای که با شرکت مذبور 
برگزار کردیم سه روز پیش فاز اول عملیات اجرایی و نقشه این طرح به 
شهرداری رشت ارائه شد.  وی تصریح کرد: در حوزه بازگشایی و تملک 
اراضی پروژه میدان سرگل به سمت پیچ سعدی ملکی شخصی در این 
مسیر وجود دارد که خوشبختانه شهرداری توانست با قیمت ۱۰ میلیارد 
تومان نسبت به زمینه سازی جهت تملک آن اقدام کند، بنابراین انتظار 
داریم تا 3۰ آذر تملک و تخریب این مسیر انجام و جاده بازگشایی شود.

سرپرست شهرداری رشت در چهل و هشتمین جلسه صحن علنی شورا :

اتمام پروژه روشنایی کمربندی خرمشهر تا هفته آینده 
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۷ کتاب که شما را به مدیری بهتر تبدیل خواهد کرد 

به قلم: پیتر دایسیمه / نویسنده حوزه کارآفرینی و کسب و کار - مترجم: امیر آل علی

بدون تردید بهترین منبع جهت افزایش سطح دانش، کتاب می باشد. درواقع در بازار به شدت رقابتی حال 
حاضر، اگر سطح اطالعات خود را در حوزه ای که در آن فعالیت دارید به صورت مداوم بهبود نبخشید، بازنده 
بازار خواهید بود. با این حال واقعیت این اس��ت که تعداد کتاب های موجود در بازار به ش��دت زیاد بود و هیچ 
فردی زمان کافی برای مطالعه تمامی آنها را ندارد. به همین خاطر بسیار مهم است که در این زمینه اولویت 
داش��ته باش��ید. این امر کمک خواهد کرد تا براساس یک منطق درست، انتخاب های خود را انجام دهید. در 
این رابطه آمارهای جهانی بیانگر آن اس��ت که تنها 15 درصد از مدیران، آمادگی الزم برای هدایت تیم خود 
را دارند. این آمار بدون شک فاجعه بوده و نباید اجازه دهید که بهانه هایی نظیر مشغله کاری، باعث شود تا از 
مطالعه و افزایش دانش خود غافل شوید. در این راستا هفت کتابی که شما را به مدیری بهتر تبدیل خواهد 

کرد را بررسی می کنیم.
1-هنر چای

نویسنده: استیو شوارتز
داس��تان زندگی آقای ش��وارتز با اتفاقات مختلف همراه بوده اس��ت. درواقع او در زندگ شخصی و کاری با 
مش��کالت متعدد مواجه ش��ده و همین امر باعث شد تا سفری به چند کشور را شروع کند و همین امر باعث 
شد تا وی مجذوب شیوه دم کردن چای در کشورهای مختلف شود که در نهایت باعث شد تا وی از دل این 
اقدام، یک استراتژی جالب مدیریتی استخراج نماید که در کتاب خود به خوبی تشریح کرده است. درواقع به 
نظر وی راز یک چای خوب در صبر و عالقه داشتن به این کار است. درواقع و پس از سفر پنج ساله خود به 

حدی پیشرفت کرد که سابقه مدیریت در برند جهانی دیزنی را هم در کارنامه خود دارد. 
2-شیوه رهبری حقیقی

نویسنده: لری یاچ
واقعیت این است که هر فردی می تواند یک مدیر باشد، با این حال تبدیل شدن به یک رهبر، بدون شک 
کار هر فردی نخواهد بود. دلیل این امر نیز به خاطر طیف مهارت ها و توجه به مواردی است که شخصیت یک 
رهبر را می سازد. در این زمینه اگرچه همواره این امر مطرح شده است که یک رهبر چه ویژگی هایی دارد. با 
این حال کمتر صحبت از این شده است که نقطه شروع برای رهبری چگونه است. درواقع هر فردی به یک 
راهنمای جامع نیاز دارد تا به صورت گام به گام، افراد را در این مسیر یاری کند. در این زمینه نویسنده این 
کتاب، خود تمامی این چالش ها را درک کرده و پس از مصاحبه با بیش از 300 رهبر موفق، شش مرحله کلی 

را تنظیم کرده است که در هر فصل، یکی از آنها به صورت مفصل، بررسی شده است. 
3-قفل باز شده 

نویسنده: مت هالت 
واقعیت این است که با نگاهی به روند کاری شرکت ها که ممکن است شامل یک بازه ده و یا حتی 100 ساله 
باشد، متوجه این امر خواهید شد که برای تمامی آنها یک نقطه ای وجود دارد که باعث شده است تا از مسیر 
درست خارج شوند. در این زمینه می توان امپراتوری هایی نظیر نوکیا را نام برد که امروزه به برندی خارج از 
رقابت اصلی بازار تبدیل شده است. در این زمینه شناسایی زمان درست تغییر کردن، در بازار به شدت رقابتی 
حال حاضر کامال حیاتی است. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما باید 
از قفل هایی که در مس��یر رش��د خود ایجاد کرده اید و به ظاهر در منطقه امن قرار دارید، خارج شوید. اگرچه 
در ظاهر این موضوع تا حد زیادی گیج کننده تلقی می ش��ود، با این حال خوش��بختانه نویسنده این کتاب به 
خوبی تمامی موارد را تشریح کرده است. درواقع به عقیده آقای هالت، تمامی مدیران باید هر ماه پنج سوال 
کیلیدی را از خود بپرسند و هر زمان که حتی برای یکی از آنها پاسخ مناسبی وجود نداشته باشد، نشانه این 

است که زمان تغییر فرا رسیده است. 
4-تغییر همه چیز است 

نویسنده: میشل دیمارکو 
نویسنده این کتاب بر این باور است که اگر شرکت حتی نسبت به یک ماه قبل خود تغییر خاصی را نداشته 
است، نشانه این می باشد که شما مدیر الیقی محسوب نمی شوید. درواقع در جهان به شدت متغیر حال حاضر، 
الزم است که خود را با این جریان همراه سازید. این کتاب ضمن معرفی تغییرات انقالبی، راهکارهایی را بیان 

می کند که باعث خواهد شد تا تغییر بزرگ آینده در بازار، متعلق به شرکت شما باشد. 
5- 29 ساعت کار روزانه 

نویسنده: استفان بال 
یکی از چالش های حال حاضر مدیران مس��ئله س��اعت کاری است. درواقع به عقیده بسیاری از افراد، زمان 
رایج باید کاهش پیدا کند و برخی دیگر عقیده دارند که این امر در نهایت به ضرر شرکت خواهد بود. در این 
زمینه بهترین اقدام این اس��ت که نگاهی به آمارها داش��ته باشیم. در این رابطه افراد به زمان کاری به مراتب 
کمتری نیاز دارند و این امر حتی به نفع ش��رکت خواهد بود. درواقع به عقیده نویس��نده، 29 ساعت در هفته 
زمان طالیی محس��وب می ش��ود، با این حال چالش اصلی این است که چگونه با این زمان کم، می توان رشد 
خوبی را نیز تجربه کرد. در این زمینه کتاب ضمن تشریح تمامی اقدامات برای رسیدن به این هدف، الگوهایی 

برای استخدام معرفی می کند که کامال نوین محسوب می شود. 
۶-استاندارد جدید 

نویسنده: گرگ جولیانو 
چگونه می توان در کنار رهبری فوق العاده برای شرکت، در زمینه زندگی شخصی نیز کامال درخشان ظاهر 
شد؟ درواقع بسیاری از افراد تصور می کنند که داشتن این دو مورد با یکدیگر، کامال در تضاد است. با این حال 
می توان ده ها نمونه مدیر جهانی را نام برد که در تمامی این دو، موفق هستند. موارد مطرح شده در این کتاب 
حاصل س��ال ها تحقیقات روانشناسانه محسوب می شود و کمک می کند تا به چارچوب های الزم دست پیدا 
کنید. درواقع این کتاب نیز درس��ت به مانند یک راهنمای جامع، شما را به سمت هدف خود سوق می دهد. 
در این زمینه قرار نیست که شما درگیر مواردی متعدد شوید. درواقع با رعایت نکاتی هرچند ساده و مختصر، 

می توانید نتایج جدیدی را در زندگی شخصی و کاری خود خلق کنید. 
۷-پول بیشتر دردسر کمتر

نویسنده: جس لنوول 
بدون شک بهترین فردی که می تواند در رابطه با کاهش حجم کاری مدیران صحبت کند، فردی است که 
خود تجربه همزمان هدایت چند کسب و کار موفق را در کارنامه خود دارد. درواقع به عقیده نویسنده کتاب، 
مدیران امروزه درگیر اقداماتی شده اند که بخش قابل توجهی از آنها کامال بدون اهمیت است. در نهایت در این 

کتاب الگویی معرفی شده است که باعث می شود تا کارمندان به سمت موفقیت سوق پیدا کنند. 
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کمپین های گیو اوی )Giveaway(: چه کسی از 
هدیه بدش می آید؟

همه م��ردم از هدیه گرفتن خوش ش��ان می آید. در این بین 
هم فرقی میان کوچک و بزرگ نیس��ت. ب��ه هر حال جذابیت 
مراس��م های تولد یا مناسبت های ریز و درشت برای کادو دادن 
به همدیگر یک منطقی باید داشته باشد، مگر نه؟ خوشبختانه 
خیل��ی از برندهای دنیا مد و پوش��اک منط��ق کادو دادن را به 
خوب��ی درک کرده ان��د و آن را به بهترین ش��کل ممکن به کار 
می بندن��د. اجازه دهید قبل از اینکه توضیح بیش��تری بدهیم، 
ی��ک مثال کاربردی بزنیم. فرض کنید ش��ما برای خرید لباس 
س��ال نو وارد پاساژ مورد عالقه تان شده اید. در این بین احتماال 
بدون معطلی سراغ همان فروشگاهی می روید که از بچگی آن را 
دوست داشته اید. حاال اگر در مسیر چشم تان به فروشگاهی تازه 
بیفتد که کلی لباس رنگارنگ دارد، چه واکنشی خواهید داشت؟ 
شاید پیش خودتان بگویید فروشگاه های جدید در برابر رقیبی 
که امتحانش را پس داده هیچ شانسی ندارند. پس اجازه دهید 
اندکی ماجرا را سخت تر کنیم؛ اگر فروشگاه جدید قصه مان یک 
تیش��رت رایگان به مناسبت سال نو به ش��ما هدیه دهد، چه؟ 

بازهم مثل آب خوردن از کنارش رد خواهید شد؟
واقعیت این اس��ت که مردم نس��بت به برندهایی که دست و 
دلباز هس��تند، نظر بهتری دارند. در ای��ن بین هم فرقی ندارد 
این برند صد س��ال در بازار س��ابقه داشته باشد یا همین امروز 
اس��تارت کارش را زده اس��ت. در هر صورت هدیه های جذاب و 
کاربردی می تواند دل هر مشتری را ببرد. مشکلی که در این بین 
برای بعضی از کارآفرینان وجود دارد، وسواس بیش از اندازه شان 
برای صرفه جویی در هزینه هاست. به زبان خودمانی، این دسته 
از کارآفرینان فکر می کنند با دادن هدیه به مش��تریان ضرری 
بی انتها خواهند کرد و دیگر هیچ جوره نمی ش��ود آن را جبران 
کرد. جواب برای این دس��ته از کارآفرینان س��ختگیر بی نهایت 
ساده است؛ اگر شما برای مشتریان تان احترام قائل نباشید، هیچ 
وقت نمی توانید با کمپین تان میخکوب شان کنید. پس بد نیست 
گاهی اوقات دست و دلبازی کرده و با مشتریان تان صمیمی تر 

شوید. 
وقتی صحبت از هدیه دادن به مش��تریان می شود، خیلی از 
برنده��ا به هدیه های بی نهایت لوکس با قیمت های فضایی فکر 
می کنند. اجازه دهید همین جا تکلیف مان با چنین هدیه هایی 
را روش��ن کنیم. ش��ما قرار نیس��ت با هدیه تان کلی خرج روی 
دس��ت برند بگذاری��د، بلکه بای��د هدیه هایی نس��بتا ارزان اما 
کاربردی بخرید. اینطوری مس��ئله فراتر از قیمت هدیه رفته و 
بعد غیرمادی پیدا می کند. از این نقطه به بعد ش��ما می توانید 
به س��ادگی هرچه تمام تر مش��تریان را با محصوالت و صدالبته 
برندتان آش��نا کرده و امیدوار باشید چندتایی مشتری وفادار از 

دل این ماجرا نصیبت تان خواهد شد. 
اگر ش��ما حتی یک بار هم تجربه خرید لباس داشته باشید، 
خیل��ی خوب می دانید امتحان ک��ردن لباس ها نقش مهمی در 
انتخاب نهایی مردم دارد. با این حساب شما باید خودتان را برای 
نش��ان دادن کیفیت و جنس عال��ی لباس های تان آماده کنید. 
شاید تن زدن به لباس ها در اتاق پرو ایده نسبتا خوبی باشد، اما 
پیش��نهاد طالیی ما برای شما هدیه دادن بعضی از محصوالت 
ارزان قیمت مثل تیشرت به مشتریان است. اینطوری شما هم 
با دس��ت و دلبازی تان نظر مشتریان را جلب می کنید، هم آنها 
می توانند بدون پرداخت حتی یک سنت کیفیت محصوالت شما 
را ببینند. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال دست به کار شده 
و یکس��ری از محصوالت نه چندان گران قیمت تان را برای ارائه 
به عنوان هدیه آماده کنید. حتی می توانید روی این محصوالت 
شعار برندتان را هم چاپ کنید. اینطوری دست کم تا مدتی یاد 

و خاطره تان در ذهن مشتریان باقی خواهد ماند. 
پیدا کردن دوست از بین  رقبا: ایده ای باورنکردنی 

اما تاثیرگذار
حاال که تب جام جهانی روز به روز بیش��تر می ش��ود، اجازه 
دهید از مثال فوتبالی برای این بخش استفاده کنیم. فرض کنید 
دو تا تیم با نمایش هایی حیرت انگیز رقبا را یکی پس از دیگری 
پشت سر گذاش��ته و حاال به مسابقه پایانی رسیده اند. بی شک 
همه در این ش��رایط انتظار یک رقاب��ت نزدیک و دیوانه کننده 
را خواهند داش��ت. حاال اگر کس��ی در این میان از دوستی بین 
بازیکنان دو تی��م و تعارف کردن موقعی��ت قهرمانی جهان به 

یکدیگر حرف بزند، پیش خودتان چی فکر می کنید؟
بی ش��ک اگر ش��ما خیلی آدم مودبی باش��ید، فکر می کنید 
طرف تان شوخی اش گرفته است. خب هرچه باشد زمین مسابقه 
جای دوستی و تعارف که نیست. خیلی ها فکر می کنند دنیای 
کسب و کار هم دقیقا همین وضعیت را دارد و نباید حتی به یک 
نفر در آن رحم کرد. البته ما در روزنامه فرصت امروز نظر کامال 
متفاوتی داریم، چراکه نه عرصه کس��ب و کار شباهتی به زمین 
مس��ابقه دارد، نه کارآفرینان گالدیاتورهای دوران روم باس��تان 

هستند. ماجرا جالب شد، نه؟
 وقتی شما در دنیای مد و پوشاک با یک برند هم قد و قواره 
خودت��ان همکاری بازاریابی یا تبلیغات��ی دارید، هم هزینه های 
دوطرف به طور قابل مالحظه ای کم می ش��ود، هم اینکه دیگر 
الزم نیست نگران جلب نظر مخاطب هدف در بازار باشید. هرچه 
باش��د کمترین مزیت این ش��یوه همکاری جلب نظر مشتریان 
برند همکارتان است. ش��اید پیش خودتان فکر کنید تعریف و 
تمجید ما از همکاری بازاریابی در صنعت مد و پوشاک بی نهایت 
ساده انگارانه اس��ت. در این صورت تا حدودی حق با شماست. 
هرچه باش��د این روزها پیدا ک��ردن یک برند همکار خیلی هم 
کار ساده ای نیست. با این حال شما نباید الکی کارتان را سخت 
کنی��د. پس بهانه های مختلف را کنار گذاش��ته و بدون دغدغه 
اضافه دنبال برندی مشابه خودتان در بازار مد و پوشاک باشید. 
اگر در این بین برند قصه ما محصوالتش کمی متفاوت از ش��ما 
باش��د، ماجرا بی نهایت جذاب تر می ش��ود. اینطوری ش��ما یک 
زنجیره از مشتریان میان خود و شریک تان ایجاد می کنید. مثال 
اگر ش��ما فقط لباس کودک تولید می کنید، همکاری با برندی 
که لباس های رسمی و مجلسی عرضه می کند، همکاری خوبی 
خواهد بود، چراکه هیچ مداخله و رقابت مس��تقیمی میان شما 
و دوست تان پیدا نخواهد شد و این همکاری بادوام خواهد بود. 
آخری��ن توصیه ما برای همکاری با بقی��ه برندها در بازاریابی 

توجه به بازارهای هدف مش��ترک است. شما قرار نیست همان 
اول کار ب��ا برند بزرگی مثل گوچی ک��ه بازارهای جهانی دارد، 
همکاری کنید. البته این را هم بگوییم که برندهای بزرگ اصال 
به کس��ب و کارهای کوچک اهمیتی برای هم��کاری بازاریابی 
نمی دهند، اما این دلیل نمی شود شما هم با خوش خیالی دنبال 
چنین همکاری هایی باشید. پس سعی کنید مثل یک قهرمان 
واقعی جای��گاه برندتان را حفظ کرده و دنبال حرکت اضافه در 

بازار نباشید. وگرنه خیلی زود از گردونه رقابت کنار می روید. 
پیدا کردن سفیر برند: به وقت همکاری با 

سوپراستارها
چن��د بار ت��ا به حال برای ت��ان پیش آمده یک فوتبالیس��ت 
مشهور یا سوپراستار سینمایی را به عنوان نماینده برندی بزرگ 
مشاهده کنید؟ فکر می کنم هر جوابی به جز »خیلی زیاد« کامال 
شک برانگیز باشد. به هر حال ما در دنیایی زندگی می کنیم که 
همکاری بین سلبریتی ها و برندها جزئی جدانشدنی از آن است. 
البت��ه ایده مارکتینگ مورد نظر ما در این بخش اصال از جنس 
س��لبریتی محور خشک و خالی نیست. در عوض یک همکاری 
نس��بتا بلندمدت میان شما و سلبریتی اس��ت که اتفاقا عالقه 

زیادی هم به کسب و کارتان دارد!

اگر ش��ما پول الزم برای همکاری با یک س��لبریتی بزرگ را 
دارید، همه چیز طبق میل تان پیش خواهد رفت و حس��ابی در 
بازار گرد و خاک می کنید. با این حال دردس��رها وقتی ش��روع 
می شود که شما مایل به استفاده از استراتژی سفیر برند باشید، 
ام��ا بودجه برندتان کفاف این کار را ندهد. بعضی از کارآفرینان 
دوس��ت دارند تا وقتی یک پول درس��ت و حس��ابی دست شان 
نرس��یده است، برای پیدا کردن س��فیر برند صبر کنند. چنین 
کاری دقیقا مثل خوش خیالی کارگردانی است که شروع پروژه 
س��ینمایی اش را تا پیدا شدن یک تهیه کننده میلیونر به عقب 
می اندازد. توصیه ما در این بین اندکی واقع گرایی بیش��تر است. 
اگر شما از لنز واقع گرایی به ماجرا نگاه کنید، حتی یک دقیقه 
هم نباید وقت تان را در پیدا کردن س��فیر مناسب برندتان تلف 
کنید، چراکه بدون یک سفیر خوب هیچ وقت برند شما توسعه 
پیدا نمی کند و البته خبری هم از بودجه های کالن نخواهد بود. 
همانطور که در دنیا بازیگران بی نهایت مش��هور وجود دارند، 
بعضی از بازیگران هم شهرت کمتری در مقیاس جهانی دارند. 
اشتباه نکنید، ما قصد نداریم درباره دنیای هنر و سینما با شما 
بح��ث کنیم. برعکس، توصی��ه ما کامال در مرزه��ای بازاریابی 
جریان دارد. شما اگر دوست دارید یک سفیر مناسب با قیمتی 
کم داشته باشید، نباید همان اول کار روی سلبریتی های بزرگ 
دست بگذارید. در عوض می توانید کارتان را با سلبریتی هایی که 
در ش��هرهای محدودی مشهور هستند، شروع کنید. اینطوری 
هم نظر مش��تریان آن ش��هرها را جلب می کنید، هم خبری از 
خالی ش��دن ناگهانی جیب تان در پی همکاری با یک سلبریتی 

نیست. 
همانطور که هر خلبانی برای سالم رساندن مسافران به مقصد 
اس��تراتژی دقیق و مشخصی دارد، ش��ما هم برای همکاری با 
سلبریتی ها در قالب سفیر برند باید فکر همه جا را کرده باشید. 
هرچه باش��د اینجا پای بودجه و اعتبار برندتان در میان است و 
ماجرا اصال شوخی بردار نیست. فرمول ما برای این بخش تاکید 
به س��فیر برندتان برای انتش��ار محتوای مربوط به همکاری با 
ش��ما در همه ش��بکه های اجتماعی بزرگ است. پس اگر شما 
قصد همکاری با سلبریتی را دارید که خیلی با حساب و کتاب 
پلتفرم های مختلف آشنا نیس��ت، بهتر از قبل از اینکه داستان 
بیخ پیدا کند، در تصمیم تان تجدیدنظر کنید. وگرنه دیر یا زود 

برندتان با یک سقوط آزاد کامل مواجه خواهد شد. 
وبالگ نویسی: ایده ای قدیمی اما هنوز کاربردی

وبالگ نویس��ی درس��ت از زمان��ی که اینترنت در دس��ترس 
هم��ه مردم دنیا ق��رار گرفت، پا گرفت و تبدیل ب��ه اولین ابزار 
تعاملی میان کاربران ش��د. راستش را بخواهید، وبالگ در واقع 
پدربزرگ ش��بکه های اجتماعی امروزی محسوب می شود. آن 
زم��ان نه خب��ری از فیس بوک بود نه توییت ک��ردن؛ در عوض 
کاربران می توانس��تند یک وبالگ برای خودشان راه انداخته و 
س��ری هم به وبالگ دیگران بزنند. در این بین برندها هم مثل 
همیش��ه از وبالگ برای اهداف بازاریابی شان استفاده کردند. به 
این ترتیب خیلی زود وبالگ نویسی تبدیل به ایده ای پرطرفدار 

برای بازاریابی شد. 
این روزها خیلی از کارآفرینان فکر می کنند وبالگ دیگر از مد 
افتاده است. اگر نظر ما را بخواهید، خیلی ُرک و پوست کنده به 
شما می گوییم که هنوز هم وبالگ ها طرفداران خاص خودشان 
را دارن��د. اتفاقا طرف��داران وبالگ ها در طول س��ال های اخیر 
افزایش هم داش��ته است. پس بد نیس��ت شما هم در این بین 
آستین ها را باال بزنید و وبالگ رسمی برندتان را راه اندازی کنید. 
اینطوری می توانید با بقیه برندها بر س��ر جلب نظر مش��تریان 
رقابت کرده و حتی چندتا محصول هم در وبالگ تان بفروشید. 
وقتی شما در صنعت مد و پوشاک فعالیت دارید، باید خودتان 
را برای س��واالت بی پایان مش��تریان آماده کنید. اجازه دهید با 
هم روراست باش��یم، روزانه میلیون ها کاربر در گوگل سواالتی 

درباره مدهای روز و معیارهای خرید پوش��اک مناس��ب مطرح 
می کنند. حاال اگر در این بین برند شما در قالب محتوای وبالگی 
برای این دست از سواالت جواب های قانع کننده ای داشته باشد، 
وضعیت تان از این رو به آن رو می ش��ود. قبول دارم در این بین 
نقش بعضی از به اصطالح  طراح های مد خیلی پررنگ است، اما 
یادتان باش��د وقتی یک برند تولیدی پوشاک توصیه هایی برای 
مش��تریان دارد، اعتبارش خیلی بیش��تر از حرف های معمولی 
دیگ��ران خواه��د بود. پس اگ��ر از ما می ش��نوید، همین امروز 
دست به کار شده و وبالگ برندتان را راه اندازی کنید. اینطوری 
دست کم بهانه ای برای تعامل بیشتر و بیشتر با مشتریان داشته 

و می توانید رقابت نزدیک تری با بقیه برندها داشته باشید. 
بازاریابی و تبلیغات بیشتر در مناسبت های مهم: به 

وقت کار دو برابر!
مناس��بت هایی مثل سال نو همیشه برای مردم حس و حال 
ویژه ای دارد. صرف نظر از دید و بازدیدهای مرسوم، هدیه دادن 
در چنی��ن زمان هایی نی��ز جای خاص خ��ودش را در کارهای 
آدم ها دارد. احتماال ش��ما هم خاطرات بسیار شیرینی از دوران 
کودکی و هدیه گرفتن از بزرگترها در مناس��بت های گوناگون 
دارید. در این صورت خیلی خوب منظور ما از اهمیت مناسبت ها 
را درک می کنی��د. وقتی صحبت از تهی��ه هدیه های ماندگار و 
جذاب می شود، کمتر گزینه ای به اندازه پوشاک وسوسه کننده 
خواهد بود. هرچه باش��د شما با یک دست لباس شیک نه تنها 
ش��ناخت تان از س��لیقه عزیزان تان را نش��ان می دهید، بلکه تا 

سال ها با هدیه تان در یاد و خاطره آنها باقی خواهید ماند. 
اگر ش��ما دوس��ت دارید برندتان گزینه اول و آخر مشتریان 
برای مناس��بت های مهم باش��د، باید چند هفته مانده به شروع 
مناس��بت ها دست به کار ش��وید. وگرنه صفر تا صد فعالیت تان 
تحت تاثیر ایده های درجه یک رقبا قرار می گیرد. ش��اید ادعای 
ما اندکی برای تان عجیب باش��د، اما اگر یک لحظه هم که شده 
خودتان را جای مش��تریان قرار دهید ب��ه خوبی ته توی ماجرا 
را متوجه می ش��وید. تفاوت اصلی در اینج��ا بین برندی که به 
مش��تریان احترام گذاش��ته و از ماه ها قبل تدارک همه چیز را 
دیده با کس��ب و کاری است که دوس��ت دارد دقیقه 90 همه 
کارها انجام دهد. پس اگر ش��ما دوس��ت دارید جایی در لیست 
بلندباالی برندهای مورد عالقه مشتریان داشته باشید، باید دور 

کارهای عجله ای و دقیقه آخری را خط بکشید. 
ما در روزنامه فرصت امروز برای اینکه شما برنامه تان را مثل 
ماشین دقیق پیش ببرید، چند تا توصیه درجه یک داریم. اول 
از هم��ه اینک��ه برنامه کلی تان برای مناس��بت ها را باید بارها و 
بارها با تمام اعضای ش��رکت چک کنید. اینطوری دست کم از 
توصیه ها و نظرات اعضای شرکت بهره مند شده و ایرادات کارتان 
یکی پس از دیگری رفع می ش��ود. در مرحله بعدی ش��ما باید 
اهرم سفیران برندتان را فعال کنید. اینکه تعدادی از چهره های 
برجسته خرید از برند شما برای مناسبت هایی نظیر کریسمس 
را توصیه کنند، تاثیری دارد که نگو و نپرس. پس حاال که قرار 
اس��ت پول همکاری با س��فیران برند را تا آخرین دالر پرداخت 
کنید، بد نیس��ت از هر فرصتی برای اس��تفاده از این همکاری 

سود ببرید. 
ارائه کوپن تخفیف برای تولد مشتریان: چه کسی از 

تولید رویایی بدش می آید؟
روز تولد برای آدم همیشه یادآوری خاطرات کودکی و انواع و 
اقسام نوستالژی های گوناگون است. احتماال آن دسته از افرادی 
که خیلی ش��کاک هستند، به س��رعت ادعا کنند که تولد فقط 
بهانه ای برای خوش��حالی و فراموشی زندگی روزمره برای چند 
ساعت است. خب مگر چند ساعت خوشحالی اتفاق بدی است؟ 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم این روزها هر برندی 
بای��د خودش را طوری به مش��تریان نزدیک کند که نه در 
قالب یک فروشنده صرف، بلکه دوست و همراه آنها شناخته 
ش��ود. همانطور که آدم از دوستان صمیمی اش انتظار دارد 
تولدش را به یاد داشته باشند و حتی گاهی اوقات برنامه ای 
ویژه برای آن داش��ته باشند، برندها هم می توانند با تبریک 
تولید مش��تریان حسابی در دل آنها جا باز کنند. البته شما 
قرار نیس��ت به یک تبریک خش��ک و خالی بس��نده کنید، 
چراک��ه این روزها تقریبا همه برندها تولید مشتریان ش��ان 
را تبریک می گویند. در چنین ش��رایطی ش��ما باید از یک 
تکنیک برتر برای کیش و مات کردن رقبا استفاده کنید. 

توصیه طالیی ما برای ش��ما در ماراتن صنعت مد و پوشاک 
اس��تفاده از تخفیف های کاربردی برای مشتریان است. یادتان 
باشد هدیه دادن به مشتریان در روز تولدشان باید دقیقا مطابق 
سلیقه شان باشد. دقیقا به همین خاطر خیلی از برندها به جای 
یک هدیه مش��خص ب��ن تخفیف به مشتریان ش��ان می دهند. 
اینطوری مشتریان می توانند هر کدام از محصوالت شرکت که 
دوس��ت دارند را با تخفیف مناس��ب تهیه کنند. چنین کوپنی 
می تواند بهترین هدیه ممکن برای مشتریان شما باشد؛ به ویژه 

اگر دنبال خرید یک دست لباس تازه هم باشند!
سخن پایانی

صنعت مد و پوشاک یکی از پرسودترین حوزه های کاری در 
دنیا محس��وب می ش��ود و روز به روز هم به حجم رقابت در آن 
افزوده می شود. در این بین بازاریابی با ایده هایی که امتحان شان 
را پس داده اند، اوضاع ش��ما را از این روز به آن رو خواهد کرد. 
ما دیگر به آخر فهرس��ت طالیی ایده های مان برای بازاریابی در 
صنعت مد و پوش��اک رسیده ایم. حاال نوبتی هم باشد، این شما 
هس��تید که باید دست به کار شده و از ایده های مقاله استفاده 
کنید. هر جایی از کار هم که س��وال یا مش��کلی داشتید، من و 
همکارانم در روزنامه فرصت امروز همیش��ه آماده کمک به شما 
هس��تیم. پس تعارف را کنار گذاشته و هر سوال یا مشکلی که 

دارید، همین جا با ما در میان بگذارید. 
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