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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سیاست افزایش نرخ بهره تا کجا ادامه پیدا می کند؟

رمزگشایی
از مناقشه پولی

فرصت امروز: تا قبل از پاندمی کووید-۱۹، این تورم پایین بود که عامل نگرانی بانک های مرکزی به   شمار می  رفت 
و نه تورم باال، اما حاال با فروکش کردن تب کرونا، اوج  گیری بهای انرژی، افزایش دســتمزدها و اختالل عرضه، تورم 
همانند شــیری غران بازگشته و جهان با موج تورمی جدیدی مواجه شده است. بدین ترتیب، در پی اوج   گیری تورم 
جهانی، بانک های مرکزی به تکاپو افتادند و در پاسخ به افزایش قیمت ها، نرخ بهره را باال بردند. این سیاست انقباضی...

افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی به رکود ساخت و ساز منجر شد

تعمیق رکود در باالدست مسکن
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استراحت شاخص های بورسی تمدید شد

دومین روز منفی بورس
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مدیریتوکسبوکار

نگـــاه
تنها 30 درصد ایرانیان در 
سال گذشته سفر رفتند

 حذف سفر
از صحنه زندگی

به نظر می رســد ســفر از 
صحنــه زندگی ایرانیان رفته 
رفته حذف می شود، چنانکه 
در ســال ۱400 تنهــا 30 
درصــد از ایرانیان به ســفر 
رفتنــد. براســاس داده های 
تازه مرکز آمــار ایران، تعداد 
ســفرهای داخلی در ســال 
گذشــته 24 میلیون و ٦3۹ 
هزار سفر بوده که 42 درصد 
از آن با اقامت شــبانه و ٥٨ 
درصــد بدون اقامت شــبانه 
بــوده اســت؛ یعنــی بخش 
مهمی از ســفرهای ایرانیان 
در سال گذشته به قصد دید 
و بازدید اقوام و یا ســفر یک 
روزه بوده اســت؛ آماری که 
نشان می دهد از یکسو بخش 
عمــده خانواده هایــی که به 
ســفر رفته اند، توان پرداخت 
هزینه اقامت را نداشــته اند و 
مهمی  بخش  دیگر،  از سوی 
گردشــگری  اقامتگاه های  از 
کشور در سال گذشته خالی 
از مســافر بوده اســت. البته 
به گفته کارشناســان، سهم 
پاندمــی کوویــد-۱۹ را در 
آمارهای گردشــگری ســال 
گذشــته نباید نادیده گرفت 
و  خانواده هــا  از  بخشــی  و 

شــهروندان به دلیل 
2شیوع کرونا، تمایلی...
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فرصت امروز: بازوی پژوهشی اتاق ایران در یک گزارش انتقادی 
به بررســی برنامه هفتم توســعه پرداخت و نقادی خود را در سه 
محور »عدم توجه به شکست  برنامه های پیشین«، »در نظر نگرفتن 
شرایط محیطی داخلی و خارجی« و »آشفتگی در مفاهیم اقتصاد 
سیاسی« ارائه داد. با وجود آنکه تاکنون تنها 2۹ اسالید و فهرست 
اسناد پشــتیبان نظام نامه برنامه هفتم توســعه به صورت عمومی 
منتشر شده و امکان ارزیابی این سند براساس متن تفصیلی وجود 
ندارد؛ با این وجود، مرکز پژوهش های اتاق ایران با تمرکز بر همین 
اســناد عمومی تالش کرده تا این نظام نامه را در چند محور مهم 
مورد آسیب شناســی قرار دهد. عدم آغاز از شرایط و مسائل خاص 
حال حاضر کشــور، فقدان تعریف ســازوکاری برای مشارکت در 
تدوین برنامه، آشفتگی در نگرش و ساخت برنامه و عدم پایبندی به 
اولویت های برآمده از استراتژی انتخابی، از جمله ایراداتی است که 

در این گزارش به برنامه هفتم توسعه وارد شده است.
طبق ارزیابی بازوی پژوهشی بخش خصوصی، مهمترین سوالی 
که در طراحی چارچوب فعلی، جای آن خالی است، مسئله شرایط 
صفر یک برنامه توسعه است. برای دستیابی به یک تصویر از شرایط 
صفر برنامه، پرداختن به حداقل ســه مسئله دالیل توفیق یا عدم 
توفیق برنامه های گذشــته، شــرایط محیطی )بین المللی( تدوین 
برنامه و وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط نهادی حاکم بر طراحی 
برنامه اهمیت دارد. فقدان توجه به این موضوعات نشــان می دهد 
که مسئله شناســِی مشخصی مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه و 
رویکردهای مطرح در آن نیســت. ارزیابی ها از میزان اجرایی شدن 
برنامه های توسعه قبلی به عملکردی در حدود 30 درصد اشاره دارد. 
همچنین مطابق ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس، تحقق اهداف 
برنامه ششم توســعه حتی زیر ۱0 درصد است. طراحی نظام نامه 
فعلی بدون آسیب شناســی نسبت به دالیل عدم توفیق برنامه های 
توسعه گذشته، این نگرانی را ایجاد می کند که مجدد گرفتار همان 

اشتباهات گذشته شویم.
برنامه هفتم در بوته نقد بخش خصوصی

تحقق 30 درصدی برنامه های توســعه قبلی و همچنین تحقق 
۱0 درصدی اهداف برنامه ششــم باعث شــده تــا لحن گزارش 
بازوی پژوهشــی اتاق ایران در آسیب شناسی برنامه هفتم توسعه 
کامال انتقادی باشد. به تعبیر مرکز پژوهش های اتاق ایران، تشدید 
بی سابقه تحریم های همه جانبه و کاهش سطح مبادالت اقتصادی و 
مالی و توقف مذاکرات احیای برجام، توقف چندین ساله پروژه های 
سرمایه گذاری و زیرساختی نیازمند تأمین مالی یا فناوری خارجی 

و... از جمله مهمترین شرایط محیطی )بین المللی( طراحی برنامه 
هفتم اســت. بنابراین به نظر می رسد با توجه به شرایط بین المللی 
بــه جای برنامه توســعه، تدوین برنامه مدیریــت بحران و کاهش 
آسیب های ناشی از آن ضروری باشد. از سوی دیگر برای برنامه ریزی 
توسعه، سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، نهادهای تولید 
اندیشــه توســعه، نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی، 
پاســخگویی دولت و انتخابات آزاد به عنوان شــرایط اولیه ضروری 
است. در حال حاضر اعتراض نخبگان، صاحبان کسب وکار و فعاالن 
مدنی و اجتماعی مهمترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است، 
لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از 
هر چیزی باید به تأمین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز 

شود.
این گزارش، مهمترین ســوالی را که در طراحی چارچوب فعلی 
جای آن خالی است، مسئله شرایط صفر ویک برنامه توسعه می   داند 
و برای دســتیابی به تصویری از شــرایط صفر برنامه، پرداختن به 
حداقل ســه موضــوع »دالیل توفیــق یا عدم توفیــق برنامه   های 
گذشته«، »شرایط محیطی بین المللی و تدوین برنامه« و »وضعیت 
اقتصاد سیاسی و شــرایط نهادی حاکم بر طراحی برنامه« را مهم 
  برمی شــمرد. فقدان توجــه به این موضوعات نشــان می دهد که 
مسئله   شناســی مشــخصی مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه و 
رویکردهای مطرح در آن نیســت. ارزیابی   ها از میزان اجرایی شدن 
برنامه   های توسعه قبلی به عملکردی حدود 30  درصد اشاره دارد. 
همچنین طبق  ارزیابی   های مرکز پژوهش   ها، تحقق اهداف برنامه 
برای برنامه ششم توسعه حتی زیر ۱0  درصد است. از جمله دالیل 
عدم موفقیت برنامه های پیشــین در این گزارش به مواردی نظیر 
کاهش بی   ســابقه تعامل مالی و اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی 
و کاهش درآمد ارزی کشــور به یک سوم آغاز دهه ۱۹۹0، کیفیت 
نامطلوب حکمرانی در ســطوح ملی، بخشی و منطقه ای، ساختار و 
کارکرد نامناسب برای توسعه و کاهش بی   سابقه سطح توانمندی و 
اثربخشــی دولت، روند نزولی و نگران کننده عملکرد نهادی، روند 
نزولی محیط عمومی کسب وکار، نوآوری و رقابت پذیری اقتصادی، 
تخلیه و تخریب منابع آب و زوال منابع طبیعی و زیســت محیطی، 
شرایط بحرانی صندوق های بازنشستگی و شرایط نگران کننده نظام 

بانکی اشاره شده است.
برنامه بحران به جای برنامه توسعه

مرکز پژوهش   های اتاق ایران سپس به وضعیت محیطی اقتصاد 
ایران پرداخته و توصیه می کند که به  جای تدوین برنامه توســعه 

شاید بهتر باشد برنامه مدیریت بحران نوشت. در باب شرایط نظام 
جهانی و منطقه   ای و جایگاه کشــور در آن، ســطح و نوع تعامل با 
این نظام، مهمترین عنصر در محیط زمینه   ای پیرامونی برنامه ریزی 
توسعه است. تشدید بی   سابقه تحریم   های همه جانبه و کاهش سطح 
مبادالت اقتصادی و مالی و توقــف مذاکرات احیای برجام، توقف 
چندساله پروژه   های سرمایه گذاری و زیرساختی نیازمند تامین مالی 
یا فناوری خارجی، وضع تحریم   های جدید و حتی محدودیت های 
تردد شهروندان برخی کشــورها در کنار مناقشه   های منطقه   ای و 
شرایط خاص همسایگان نزدیک و نیز مناســبات ایران با آنها و... 
همه حاکی از شرایطی غیرمتعارف در مناسبات بین المللی و تغییر 
شرایط محیط پیرامونی اســت که به نظر می رسد به جای برنامه 
توسعه، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب   های ناشی از 
آن را ضروری می کند؛  در حالی که در نظام برنامه   ریزی انتشاریافته 
تصویری از دیدگاه برنامه   ریزان از نظام جهانی و منطقه ای ارائه نشده 

و حتی جز در یک مورد سخنی از تحریم   ها نرفته است.
این گزارش، برنامه   ریزی توســعه را منوط به عوامل و شــروط 
داخلی می   داند و با اشــاره به وجود سطح حداقلی از ثبات سیاسی 
و اجتماعی، نهادهای تولید اندیشه توسعه، نهادهای مدنی، رعایت 
حداقلی حقوق مدنی، پاسخگویی دولت و انتخابات آزاد که از آنها با 
عنوان شرایط اولیه و ضروری برنامه   ریزی یاد می کند، می گوید: در 
حال حاضر اعتراض شهروندان و به ویژه نخبگان، صاحبان کسب وکار 
و فعــاالن مدنی و اجتماعی مهمترین پدیــده زمان تدوین برنامه 
هفتم اســت، بنابراین برنامه هفتم به جــای طرح آمال و آرزوهای 
بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به تامین حقوق شهروندی مردم 
معطوف و متمرکز شود؛ چراکه پارادوکس مهم شرایط موجود این 
اســت که در مناقشه داخلی موجود مخالفان دولت مدعی هستند 
اصل و ضرورت این حقوق مورد تردید و حتی خدشــه قرار گرفته 
است. جای خالی و عدم حضور موثر نمایندگان بخش خصوصی در 
تدوین برنامه هفتم، نکته دیگری است که بدان اشاره شده و آمده 
است: سند برنامه، تفاهم   نامه   ای میان سیاست گذاران، برنامه      ریزان، 
مدیران و ذی نفعان برنامه است. از این منظر حضور موثر نمایندگان 
بخش خصوصی از جمله اتاق   ها در فرآیند تهیه و تدوین برنامه   های 
توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، به نظر می رسد 
تدوین نظام   نامه برنامه هفتم در چارچوب برنامه   ریزی غیرمشارکتی 

و از باال به پایین صورت گرفته است.
رویه غیرمشارکتی برنامه توسعه

اتــاق ایران در غیاب هرگونه مشــارکت نخبگان، تشــکل های 

فراگیری همچون اتاق ها و تشــکل های رسته   ای بخش خصوصی، 
ســازمان های بزرگ بخش عمومــی غیردولتی، انجمن   های علمی 
و مراکز علمی و پژوهشــی، صاحبان کسب وکار و رسانه   ها و سایر 
نهادهای مدنی در تدوین برنامه هفتم، سیاست گذاران و برنامه ریزان 
را به تجربیات موفق گذشته ارجاع می دهد و نمونه موفق این کار را 
مواردی همانند هم اندیشی ملی پیرامون بازسازی اقتصادی در پایان 
جنگ تحمیلی هشت ساله )که پیش زمینه برنامه اول توسعه شد(، 
می   داند که نقدها و گفت وگوهای بی سابقه   ای که در زمان تدوین و 
اجرای این برنامه در گرفت و حتی ارزشــیابی   های گسترده پس از 

اجرای آن، از دستاوردهای برنامه   ریزی در ایران است.
براســاس این گزارش، مســائلی نظیر صورت بندی و ساختار 
برنامــه، درجه جامعیــت و حد تفصیل برنامــه، درجه تمرکز و 
نحوه مشــارکت مناطق، بخش   ها و نهادهای مدنی از مهمترین 
موضوعاتی هســتند که محتوای یک برنامه توسعه را می سازند. 
در چارچــوب فعلــی این موضوعــات یا مطرح نشــده اند یا به 
صورت آشــفته درون متن قرار گرفته   اند. نظــام برنامه هفتم و 
سند سیاست   های کلی باالدســت آن به سردرگمی بی   سابقه ای 
دچار اســت و مفاهیمی مانند توسعه، پیشــرفت عدالت   محور، 
جهش اقتصادی و رشــد فراگیر به عنوان تیتــر اصلی، هدف یا 
مضمون برنامه به کار رفته اســت و تعریف حتی اجمالی از این 
مفاهیم مهم و نســبت آنها با یکدیگر ارائه نشده است. عالوه بر 
این، تغییر رویکرد برنامه هفتم بــا معرفی دوگانه   های مفهومی 
و معرفی برخی مطلوب   هــای برنامه مانند برنامه   محوری به   جای 
کم   محوری، تمرکز بر هسته   های کلیدی، پیشرفت عدالت محور، 
رشد فراگیر و دانش بنیان و ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش 
سرزمین انجام شده است؛ این در حالی است که از نظر مفهومی 
تمایز میان پیشــرفت عدالت   محور به عنوان هدف آرمانی و رشد 
فراگیر به عنوان رویکرد مشــخص نیســت. سپس با بررسی این 
اهداف پرســش   هایی جالب توجه مطرح می شود به این مضمون 
که در هدف گذاری عبارت رشــد فراگیر دانش بنیان ذکر شــده، 
چنین ترکیبی معنای مشخصی ندارد و مشخص نیست چگونه 
قرار اســت رشــد فراگیر، همزمان دانش   بنیان باشد؛ به ویژه اگر 
راهبرد رشد فراگیر، اشتغال زایی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار 
غیرماهر و فقیر اســت و راهبرد دانش بنیان و جانشینی دانش به 
جای عوامل تولید، آیا این دو با یکدیگر تنافر ندارند؟ ایجاد ثبات 
اقتصادی چه نســبتی با آمایش سرزمین دارد؟ آیا اجرای برنامه 

آمایش سرزمین کمکی به کنترل تورم می کند؟

برنامه  گذار در روند برنامه   ریزی
دو رویکرد اساســی برنامه هفتم توســعه نیز در این گزارش به 
چالش کشــیده شده اســت. این دو رویکرد که یکی دستیابی به 
رشــد فراگیر و دیگری برنامه   ریزی هسته   های کلیدی برای توسعه 
اســت، طبق ارزیابی این گزارش، تبعاتی دارند که به نظر نمی رسد 
اقتضائات آن به درســتی رعایت شده باشــد. براساس این تحلیل، 
می   توان گفت که در این سند، رویکرد رشد فراگیر بیشتر برمبنای 
مدگرایی و تقلید از دیگر کشــورها و بــدون مالحظه ویژگی   های 
راهبردی این رویکرد اتخاذ شــده اســت. همچنین آنچه در قالب 
تغییر روش برنامه   ریزی عنوان شــده، بیشتر تغییر عناوین است تا 
آنکه تغییر محتوا را دربر گیرد. آنچه برنامه هفتم توســعه منعکس 
می کند، فاقد مبناست و درهم آمیختگی نامنسجمی از گرایش   های 
مختلف نظری و آرمانی را به نمایش گذاشــته اســت. در حقیقت، 
مجموعه   ای پراکنده از متــون غیرمرتبط، به هم دوخته و در کنار 
هم قرار گرفته   اند که بخشی شبیه رویکرد برنامه   ریزی پروژه محور 
در اولین ســال های پس از جنگ دوم جهانی است و در بخشی نیز 

شعارهای سیاستمداران گنجانده شده    است.
دیگر محــور انتقــادی گــزارش، پایبنــدی بــه اقتضائات 
پیشران   هاست. به نوشته بازوی پژوهشــی اتاق ایران، در برنامه 
هفتم توســعه عدم پایبندی بــه اقتضائات انتخاب پیشــران   ها 
در برنامه   ریزی هســته   ای، از دیگر مســائل مهمی است که در 
این نظام   نامه مشــاهده می شــود، به طوری که بخشــی مانند 
گردشــگری را به عنوان پیشران معرفی کرده است؛    در حالی که 
مشخص نیســت این انتخاب بر چه مبنایی صورت گرفته است. 
بخش   های پیشــران را معموال به دلیل آثار و پیامدهای پویایی 
که بر ســایر بخش   ها دارد، انتخاب می کننــد، با این حال به جز 
استدالل اشتغال زایی، بخش گردشگری فاقد صالحیت   های دیگر 
اســت و تاکید بر آن، نوعی عدول از منطق انتخاب پیشــران   ها 
محســوب می شــود. همچنین یکی از موضوعات مهمی که در  
گذار از برنامه   ریزی جامع به برنامه   ریزی هســته   ای مطرح است، 
تعیین تکلیف پروژه های عمرانی است که در چارچوب برنامه   ریزی 
جامع برنامه   های قبل، گستردگی زیادی یافته است. ساماندهی 
پروژه   های موجود و استقرار نظام برنامه   ریزی هسته   های کلیدی 
به یک باره و از ســال اول برنامه هفتم عمال امکان   پذیر نبوده و با 
خوش بینی می   توان برنامه هفتم توســعه را برنامه  گذار در روند 
برنامه   ریزی کشور دانست که برای موفقیت نیازمند رعایت اصول 

علمی و کاربردی برنامه   های تغییر و تحول خواهد بود.

آمارهای بین المللی نشــان می دهد ریــال ایران از رواج 
نسبتا خوبی در جهان برخوردار است و در مقایسه با ۱0۹ 
ارز و پول مثل دینار الجزایر، لک آلبانی، ســوم ازبکستان 
و منــات جمهوری آذربایجان رواج بیشــتری دارد. پایگاه 
تخصصی یورونت در گزارشــی اعالم کرد که دالر آمریکا، 
رایج ترین ارز در جهان محســوب می شــود و بیش از 4۷ 
درصد مبادالت در جهان با دالر آمریکا انجام می شــود که 
این رقم بیشــتر از هر ارز دیگر است. یورو با سهم ٨٥.30 

درصــدی در رتبــه دوم و پوند انگلیس با ســهم 2۱.3٥ 
درصدی از مبادالت مالی جهان در رتبه ســومین ارز رایج 
جهان قرار گرفته اند. همچنین روپیه هند، دالر اســترالیا، 
دالر کانادا، رند آفریقای جنوبی، دالر نیوزیلند، ین ژاپن و 
دالر سنگاپور نیز رتبه های چهارم تا دهم را از این نظر به 

خود اختصاص داده اند.
در میــان ۱٦٦ پــول ملی و ارز بین المللــی که در این 
گزارش بررســی شــده اند، ریال ایران در جایگاه ٥۷ قرار 

گرفته است. بر این اســاس، ریال ایران از ۱0۹ ارز و پول 
ملی در جهان رایج تر است. سهم ریال ایران از کل مبادالت 
جهان، 0.204 درصد برآورد شده است. ریال ایران از پول 
ملی کشورهای در حال توسعه بسیاری رواج بیشتری دارد 
که از آن جمله عبارتند از: نایرای نیجریه با ســهم 0.۱۹2 
درصدی، تاکای بنگالدش با ســهم 0.۱3٦ درصدی، لک 
آلبانی با ســهم 0.۱2۷ درصدی، روبل بالروس با ســهم 
0.۱0۹ درصدی، سوم ازبکستان با سهم 0.۱0٥ درصدی، 

تنگه قزاقستان با ســهم 0.0۹۹ درصدی، دینار الجزایر با 
سهم 0.0۷4 درصدی، و منات جمهوری آذربایجان با سهم 
0.003 درصدی. برخی پول های ملی که رواج بیشــتری 
نســبت به ریال ایران دارند نیز عبارتنــد از: یوان چین با 
ســهم 30.۷٦ درصدی از مبادالت جهان، رینگیت مالزی 
با ســهم 2.44۱ درصدی، درهم امارات با ســهم ۱.۹٦٨ 
درصدی، وون کره جنوبی با ســهم ۱.٨3٨ درصدی، لیر 
ترکیه با سهم ۱.۱٨4 درصدی، دینار کویت با سهم 0.۹٨ 

درصدی، روپیه اندونزی با ســهم 0.۹۱٨ درصدی، ریال 
عربستان با ســهم 0.٦۹۹ درصدی، روبل روسیه با سهم 
0.٦۱٥ درصدی، ریال عمان با ســهم 0.3٨2 درصدی و 
کرون ایسلند با سهم 0.2٥٦ درصدی.  پول ملی افغانستان 
و صربستان نیز با ســهم صفر در مبادالت مالی جهان در 
رتبه آخر این رده بندی قرار گرفته اند. ســهم اونس طال از 
مبــادالت جهان نیز 0.423 درصــد و اونس نقره 0.3٦2 

درصد برآورد شده است.

سهم ریال ایران از مبادالت جهانی 0.204 درصد است
رتبه 57 ایران در ارزهای رایج جهانی

تنها 30 درصد از برنامه های توسعه قبلی اجرا شد

نقطه صفر توسعه در گام هفتم

پازل انتظارات مشتریان: راهنمایی برای جلب رضایت خریداران
کارآفرینان همیشــه با کلی امید و آرزو محصوالت شــان را روانه بازار می کنند تا بلکه مورد اســتقبال 
مشــتریان قرار گرفته و این وســط سودی گیرشــان بیاید. با این حال معادالت بازار همیشه مطابق میل 
کارآفرینان پیش نمی رود. شاید قبال مشتریان به راحتی آب خوردن شیفته برندهای گوناگون می شدند، اما 
این روزها محاســبات آنها قبل از خرید دست کمی از فرمول های مربوط به معادالت چند مجهولی ندارد. 
این امر به تنهایی تحویل انتظارات مشتریان )Customer Expectations( را نشان می دهد. بنابراین 
در دنیای امروز فقط برندهایی که به خوبی از پس انتظارات مختلف مشــتریان بربیایند، شانســی برای بقا 
در بازار خواهند داشــت.  وقتی اوایل قرن بیستم صنعت ســینما به تازگی وارد زندگی روزمره مردم شده 
بود، حتی فیلم های ســیاه و سفید کامال صامت هم هزاران نفر را هیجان زده می کرد. از آن زمان تا حاال...



فرصت امروز: افت چشمگیر شاخص مدیران خرید بخش ساختمان )شامخ( 
در مهرماه ۱40۱ نشــان دهنده کاهش شــدید فعالیت های ساختمانی در 
ابتدای پاییز نسبت به پایان فصل تابستان است. در جدیدترین گزارش شامخ 
ســاختمان که به  صورت ماهانه و براساس نظرخواهی از فعاالن ساختمانی 
درباره وضعیت بازار مسکن و ساخت وساز منتشر می شود، نمایندگان بیش 
از یکصد شــرکت ساختمانی با تشریح وضعیت بازار مسکن در نخستین ماه 
فصل پاییز، از تعمیق رکود در بازار ســاخت و ساز خبر دادند، به طوری که 

رقم شامخ ساختمان به پایین ترین سطح امسال رسید.
پیام رکودی شــاخص مدیران خرید بخش ســاختمان در حالی است که 
پیشــتر در فصل بهار ۱40۱، ساخت و ساز در پایتخت به پایین ترین میزان 
خود در ۱٨ ســال گذشــته رســیده بود. به اعتقاد کارشناسان، این سقوط 
تاریخی تولید مســکن بیش از هر چیز، متأثر از جهش دوباره قیمت مسکن 
است که باعث نااطمیناني سرمایه گذاران ساختماني نسبت به آینده و ناتواني 
بیشــتر آنها در فروش و در نتیجه انصراف از ادامه فعالیت در بازار ساخت و 
ساز شده است. اگرچه در سال گذشته، تیراژ ساخت مسکن در تهران به کف 
تاریخي خود رســید، اما آمارهای جدید مرکز آمار از پروانه هاي ساختماني 
صادرشده در سه ماه نخست امسال حکایت از آن دارد که تیراژ تولید مسکن 
در تهران نســبت به کف تاریخي پارسال 42 درصد دیگر سقوط کرده است. 
در بهار سال گذشته براي ۱0 هزار و ۷00 واحد مسکوني در پایتخت پروانه 
ساختماني صادر شد که این رقم در بهار امسال به ٦ هزار و 200 واحد رسید.

شواهد رکودی از شامخ ساختمان
فعاالن ساختمانی با شرکت در یک نظرسنجی فصلی، وضعیت بازار ساخت 
و  ســاز در مهرماه را همچنان رکودی توصیف کردند، هرچند که دامنه این 
رکود در ابتدای فصل پاییز عمیق تر شده و شامخ ساختمان منهای فروردین 
که تمام صنایع در این ماه نیمه تعطیل هســتند، به پایین ترین سطح خود 
در ســال ۱40۱ رسیده اســت. گزارش اتاق تعاون ایران نشان می دهد رقم 
شــامخ بخش ساختمان در مهرماه به 3۷.0۹ واحد رسیده که نسبت به ماه 
قبل )42.٦۹ واحد در شهریور(، از کاهش فعالیت در صنعت ساختمان طی 

مهرماه حکایت دارد.
شــاخص مدیران خرید که به اختصار، شامخ نامیده می شود، عددي بین 
صفر تا صد است که هر ماه به شیوه نظرسنجي از مدیران و فعاالن اقتصادی 
به دســت می آید. شامخ کل اقتصاد و شــامخ بخش صنعت از سوی مرکز 
پژوهش های اتاق بازرگانی ایران محاسبه و منتشر می شود، اما شامخ بخش 
ساختمان توســط اتاق تعاون ایران سنجیده می شود. در این نظرسنجي از 
فعاالن ســاختمانی،  ۱2 پرســش در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه 

پیش )بهتر شــده، بدتر شده و یا تغییری نکرده است( پرسیده مي شود. در 
صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ٥.0 
و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرســش ثبت مي شود. مجموع 
حاصلضرب درصد پاســخگویان به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، 
بیانگر عدد شامخ در آن پرسش است. این روشي است که براي کّمي کردن 

پاسخ هاي ارائه شده به کار گرفته مي شود.
براســاس گزارش اتاق تعاون ایران، عدد شامخ ســاختمان در مهرماه در 
حالی به 3۷.0۹ واحد رسیده که شامخ میزان فروش به 32.۷۹ واحد و شامخ 
سفارش جدید مشــتریان به زیر 32 واحد رسیده است. پایین بودن این دو 
عدد نشان مي دهد که مدیران ساختماني در مهرماه با کاهش فروش مواجه 
شده اند. همچنین شامخ قیمت مواد اولیه به 4٥ واحد و شامخ موجودي مواد 
اولیه نیز به ٥٦ واحد رسیده که در مقایسه با شهریورماه به ترتیب یک واحد 
و ٦ واحد کاهش یافته است. شامخ انتظارات در ارتباط با فعالیت هاي شرکت 
در ماه آینده نیز در حالی به 3٦.٥٥ واحد در مهرماه رســیده که این میزان 
در شهریورماه 4٦.0٦ واحد بوده و نشان می دهد فعاالن ساختماني از افزایش 
فروش ناامید شده اند و معتقدند فعالیت ها در آبان ماه نیز کاهشي خواهد بود.

کاهش تورم نهاده های ساختماني
به موازات انتشار گزارش شــامخ ساختمان، مرکز آمار ایران نیز از قیمت 
نهاده هاي ساختماني شهر تهران در تابستان ۱40۱ گزارش داد. طبق ارزیابی 
مرکز آمار، شــاخص قیمت نهاده هاي ساختمان هاي مسکوني تهران به رقم 
۱4۹۱.٨ رســید. بنابراین در تابستان امســال تورم ساالنه قیمت نهاده هاي 
ســاختماني در تهران 3٦.۷ درصد بوده که نســبت به تورم ســاالنه ٨.44 
درصدي در فصل بهار، ٨.۱ درصد کاهش داشــته اســت. در بین گروه هاي 
اجرایي بیشــترین تورم مربوط به گروه اجرایي »شیشــه« با ٨٥.2 درصد و 
کمترین تورم با ۱٨ درصد متعلق به گروه »آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب 
و پنجره و نرده« بوده اســت. تورم نقطه به نقطه قیمت نهاده هاي ساختماني 
نیز به 2۹.3 درصد رســید که در مقایسه با تورم نقطه اي 43.4 درصدي در 
فصل بهار، ۱4.۱ درصد کاهش داشته است. بیشترین تورم نقطه به نقطه نیز 
به گروه اجرایي »شیشــه« با ٨3.3 درصد و کمترین تورم نقطه اي به گروه 
اجرایــي »آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجــره و نرده« با 0.4 درصد 
کاهــش تورم تعلق دارد. همچنین تورم فصلي این بخش، منفی 4.3 درصد 
بوده که در مقایســه با تورم 2٦.3 درصدي فصل بهار، 2۹.۷ درصد کاهش 
داشته اســت. در بین گروه هاي اجرایي نیز بیشــترین تورم فصلي به گروه 
اجرایي » نقاشي ساختمان« با ۹.۹ درصد اختصاص دارد و در سوی مقابل، 
گروه اجرایي »ســیمان، بتن، شن و ماسه« با ۱٥.4 درصد کاهش، بیشترین 

افت تورم فصلي را در پایتخت تجربه کرده است.
بررسي ها نشان مي دهد که اثر رشد قیمت نهاده هاي ساختماني به شکل 
ایجاد شکاف قیمتي بین واحدهاي نوساز و واحدهاي با عمر بناي سه سال به 
باال بروز کرده است، به طوری که قیمت واحدهاي کلیدنخورده )که در سال 
جاري تکمیل شده( به مراتب بیش از قیمت آپارتمان هایي است که تا قبل از 
سال ۱3۹٨ وارد بازار مسکن شده اند. بدین ترتیب، تورم مصالح ساختماني، 
شــکاف قیمت آپارتمان هاي نوساز و قدیمي ساز را تشدید کرده و به همین 
لحاظ تعداد معامالت خانه هاي نوساز به پایین ترین حد خود رسیده و نسبت 
به هشت ســال قبل، ٥0 درصد کاهش یافته است. بازار مصالح ساختماني 
معموال با مقدار اندکي تفاوت از تورم نقطه به نقطه پیروي مي کند. نرخ تورم 
نقطه به نقطه در مهرماه امسال به 4٨.٦ درصد رسید. اگر قیمت نهاده هاي 
ســاختماني نیز به همین منوال رشد کرده باشد، قیمت ساخت نیز افزایش 
مي یابد؛ این در حالي است که تورم ساالنه بازار مسکن شهر تهران 3٨ درصد 

گزارش شده است.
رکود کم سابقه در بازار نوسازها

با توجــه به رکود بازار مســکن به نظر می رســد قیمت مســکن دچار 
عقب ماندگي در مقایسه با تورم عمومي شده است. هم اکنون با قیمت هایي 
به مراتب پایین تر از نرخ ســاخت می توان آپارتمان هایي با عمر بناي باالي 
ســه سال خرید. مطابق آمارها، سهم فروش آپارتمان هاي نوساز از معامالت 
به کمترین ســطح در هشت سال گذشته رســیده است. در مهرماه امسال 
واحدهاي با عمر بناي کمتر از پنج سال، 2٨.٦ درصد از معامالت مسکن شهر 
تهران را به خود اختصاص دادند که افت ۱4 درصدي را نســبت به مهرماه 
۱400 نشان مي دهد. این میزان در سال ۱3۹3 حدود ٥٨ درصد بوده است؛ 
یعنی معامالت آپارتمان هاي نوساز در مقایسه با هشت سال قبل، ٥0 درصد 
کمتر شده است. رشد سنگین قیمت آپارتمان هاي نوساز و رکود این واحدها 
منجر به کاهش ساخت و ساز شده است. آمار و ارقام بهار امسال از افت 4٨ 
درصدي ساخت و ساز در تهران نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در کل 
کشور نیز تولید مسکن حدود ۱3 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش نشان 
مي دهد. همزمان با نزول تولید مسکن، معامالت واحدهاي نوساز نیز کاهش 
یافته که به عواملی نظیر جهش قیمت مسکن و رکود معامالت برمی گردد. 
در بهار امسال براي ٥ هزار و ۹4٥ واحد مسکوني در شهر تهران پروانه صادر 
شد که 4٨.4 درصد نسبت به فصل قبل و 4٦.۱ درصد نسبت به فصل مشابه 
سال قبل کاهش نشان مي دهد. این میزان در کل نقاط شهري کشور نیز ۹0 
هزار و 2۹0 واحد مسکوني بوده که در مقایسه با زمستان و بهار سال گذشته 

به ترتیب 2۱.٨ درصد و ۱2.۷ درصد کاهش داشته است.

افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی به رکود ساخت و ساز منجر شد

تعمیق رکود در باالدست مسکن

آمارها نشــان می دهد با وجود آنکه ســطح تولید در مهرماه امسال 
کاهش نیافته، اما میزان فروش خودروهای داخلی در این ماه حدود ۱3 
هزار دستگاه کاهش یافته است. همچنین قیمت خودروهای داخلی در 
همین ماه به  طور میانگین 3 درصد رشــد کرده است. به نظر می رسد 
بخشی از دالیل رشد قیمت خودرو در روزهای گذشته در کنار افزایش 
قیمت ارز، کاهش سطح عرضه خودرو بوده است. براساس آمارها، قیمت 
خودروهای داخلی در مهرماه امســال به  طور میانگین 3 درصد رشــد 
کرده  و میزان رشد قیمت برخی خودروها حتی فراتر از این میزان بوده 
اســت. به  طور مثال، قیمت خودروهایی مانند سمند EF7 دوگانه سوز، 
پژو 20۷ اتوماتیک MC، پژو 20۷ پانوراما، دنا پالس اتوماتیک توربو، پژو 
پارس دوگانه ســوز، کوئیک دنده ای، رانا پالس پانوراما، کوئیک دنده ای
R، رانــا پالس و پژو 20٦ تیپ  2 از ابتدای مهر ماه تاکنون بین ٦ تا ۱0 
درصد افزایش یافته  اســت. به زعم کارشناســان، بخشی از دالیل رشد 
قیمت خودرو در این مدت ناشــی از افزایــش قیمت ارز بوده، اما نکته 
قابل توجه این اســت که با وجود افت 4 درصدی قیمت ارز در روز های 
پایانی هفته گذشــته، قیمــت خودرو های داخلی نه فقــط افت نکرد، 
بلکه به رشــد خود ادامه داد. در چنین شرایطی، مقایسه میزان فروش 
خودرو های داخلی در مهر ماه ۱40۱ در مقایســه با شــهریورماه نشان 
می دهد که ســطح عرضه خودرو های داخلی از شرکت های خودرو ساز 
کاهش یافته و احتماال این موضوع، نقش تعیین کننده تری در مقایسه با 
قیمت ارز، در افزایش قیمت خودرو های داخلی داشته است. این کاهش 
فروش شــرکت های خودرو ساز در شرایطی اتفاق افتاده که سطح تولید 

با کاهش مواجه نشــده و شرکت های خودرو ســاز همچنان در سطوح 
قبلی در حال تولید خودرو هستند. احتماال با این رویداد شاهد افزایش 

خودرو های دپو شده در کف پارکینگ در ماه های آینده خواهیم بود.
آمار ها نشان می دهد که سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 
در مهر ماه امســال جمعا ٨٨ هزار و ٨00 دستگاه خودرو تولید کرده اند. 
این میزان، 2٥3 دستگاه بیشــتر از شهریورماه بوده است. با وجود این 
افزایش تولید، تعداد فروش خودرو های سواری این شرکت ها ۱3 درصد 
کاهش نشان می دهد. مجموع خودرو  های فروخته شده این سه شرکت 
در مهرماه امســال ۱3 هزار و ۱4۹ دســتگاه کاهش یافته است. طبق 
آمار ها، این ســه شــرکت در مهر ماه ٨٥ هزار و ۹3۹ دســتگاه خودرو 
فروخته اند؛ در حالی که میزان خودرو های فروخته شــده این شرکت ها 
در شهریور ماه ۹۹ هزار دستگاه بوده است. بیشترین افت فروش خودرو 
متعلق به ایران  خودرو بوده و ســطح فروش محصوالت این شرکت در 
مهر ماه امســال ۱٦ درصد معادل ٨ هزار دستگاه افت کرده است. پس 
از ایران خودرو نیز بیشترین کاهش افت فروش مربوط به پارس خودرو 
بــوده و میزان فروش محصوالت این شــرکت نیز ۱٦ درصد افت کرده 
است. سایپا هم در این ماه 3 هزار دستگاه معادل ٨.2درصد افت فروش 
داشــته اســت. در همین حال، نرخ فروش محصوالت این شرکت ها به  
طور میانگین 4 درصد در مهرماه نسبت به شهریورماه رشد کرده است.

صرف  نظر از کاهش میزان فروش خودروهای سواری در مهر ماه، آمار ها 
نشــان می دهد که تیراژ تولید خودروهای داخلی به  صورت تجمیعی از 
ابتدای سال تاکنون به مرز ٥٦٦ هزار دستگاه رسیده است. شرکت های 

ایران خودرو، ســایپا و پارس خودرو در هفت ماهه سال قبل جمعا ٥00 
هزار و 344 دســتگاه خودرو تولید کرده بودند که این میزان در هفت 
ماهه امسال با ۱3.۱ درصد رشــد به ٥٦٥ هزار و ٨٨٦ دستگاه رسیده 
اســت. در این میان، بیشترین رشد تولید مربوط به ایران خودرو بوده و 
تیراژ تولید این شرکت ٦2 هزار و 3۹3 دستگاه معادل 2٥.٨درصد رشد 
کرده است. تیراژ تولید پارس خودرو نیز در این مدت ۱0.4 درصد رشد 

کرده اما تولید سایپا با افت 2 درصدی مواجه شده است.
این اطالعات نشــان می دهد که خودروسازان داخلی از ابتدای امسال 
تاکنون هر ماه به  طور میانگین ٨0 هزار دســتگاه خودرو تولید کرده اند 
کــه این میزان با هدف گذاری های انجام شــده در وزارت صمت، تفاوت 
فاحشی دارد. مسئوالن وزارت صمت در ابتدای سال جاری، هدف نهایی 
تولید امسال را ۱.٥ میلیون دستگاه اعالم کرده بودند؛ یعنی شرکت های 
خودروســاز باید ماهانه ۱2٥ هزار دســتگاه خودرو تولید می کردند تا 
کفه  عرضه و تقاضا متعادل شــود، اما آمارهای موجود نشان می دهد که 
سطح تولید فعلی، شکاف معناداری با هدف گذاری های انجام شده دارد، 
ضمن اینکه رشــد ۱3 درصدی تولید در هفت ماهه نخست امسال در 
مقایســه با پارســال که میزان تولید به پایین ترین سطح خود در چند 
سال گذشته رســیده بود، ارقام چندان قابل توجهی محسوب نمی شود 
که بتواند به تقاضای واقعی بازار پاسخ بدهد. قرار است در ماه های آینده 
از طریق واردات خودرو، بخشــی از نیاز بازار  پوشش داده شود، اما هنوز 
از زمان واردات نخستین محموله خودرو های وارداتی، اطالع دقیقی در 

دست نیست.

با وجود افزایش تولید خودروسازان، عرضه خودرو کاهش یافت

ریزش فروش در بازار خودرو

نگـــاه

تنها 30 درصد ایرانیان در سال گذشته سفر رفتند
حذف سفر از صحنه زندگی

به نظر می رســد ســفر از صحنه زندگی ایرانیــان رفته رفته 
حذف می شــود، چنانکه در ســال ۱400 تنهــا 30 درصد از 
ایرانیــان به ســفر رفتند. براســاس داده های تــازه مرکز آمار 
ایران، تعداد ســفرهای داخلی در ســال گذشته 24 میلیون و 
٦3۹ هزار ســفر بوده که 42 درصد از آن با اقامت شبانه و ٥٨ 
درصد بدون اقامت شــبانه بوده اســت؛ یعنی بخش مهمی از 
ســفرهای ایرانیان در سال گذشته به قصد دید و بازدید اقوام و 
یا ســفر یک روزه بوده است؛ آماری که نشان می دهد از یکسو 
بخــش عمده خانواده هایی که به ســفر رفته اند، توان پرداخت 
هزینه اقامت را نداشــته اند و از ســوی دیگــر، بخش مهمی از 
اقامتگاه های گردشــگری کشور در سال گذشته خالی از مسافر 
بوده است. البته به گفته کارشناسان، سهم پاندمی کووید-۱۹ 
را در آمارهای گردشــگری سال گذشــته نباید نادیده گرفت و 
بخشــی از خانواده ها و شهروندان به دلیل شیوع کرونا، تمایلی 

به مسافرت در سالی که گذشت را نداشتند.
طرح آمارگیري از گردشگران ملي، از جمله طرح هاي نهاد آماری 
کشور اســت که با هدف تهیه آمار و اطالعات سفرهاي گردشگري 
خانوارهاي کشــور جهت بررســي هاي اقتصــادي و تصمیم گیري 
مدیران و سیاســت گذاران در حوزه گردشــگري توسط مرکز آمار 
ایران به اجرا درمي آید. در این طرح با مراجعه به خانوارهاي نمونه، 
اطالعاتي در مورد ویژگي هاي سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر )با 
اقامت شــبانه و بدون اقامت شبانه(، هدف اصلي سفر، شیوه سفر، 
نوع اقامتگاه گردشگران، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده، تعداد شب 
اقامت و هزینه هاي سفر و همچنین اطالعاتی در مورد ویژگي هاي 
اجتماعي اعضاي خانوار نظیر سن،  جنس، وضعیت سواد و اشتغال 
جمع آوري مي شــود. مطابق یافته های مرکز آمار ایران، در ســال 
۱400 بالغ بر 30 درصد از خانوارهای کشور، یعنی حدود ۷ میلیون 
و ٨00 خانوار حداقل یک ســفر داشته اند و همچنین در طول این 
ســال در مجموع 24 میلیون و ٦٨۷ هزار ســفر انجام شده است. 
تعداد ســفرهای داخلی در سال گذشــته 24 میلیون و ٦3۹ هزار 
ســفر بوده که 42 درصد از آن با اقامت شــبانه و ٥٨ درصد بدون 

اقامت شبانه بوده است.
مرکز آمار در گزارش خود به مهمترین مقاصد گردشگری کشور 
هم توجه کرده و پنج اســتان خراســان رضوي، مازندران، تهران، 
فارس و اصفهان را به عنوان مقصد بیشــترین ســفرهاي با اقامت 
شــبانه و همزمان پنج اســتان مازندران، اصفهان، تهران، فارس و 
گیالن را به عنوان مقصد بیشترین سفرهاي بدون اقامت شبانه در 
سال۱400 معرفی کرده اســت. از بین مقاصد گردشگری مذکور، 
اســتان های مازندران، تهران، فارس و اصفهان هم به عنوان مقاصد 
گردشگری با اقامت شبانه و هم به عنوان مقاصد گردشگری بدون 
اقامت شبانه شناخته شــده اند. همچنین بیشتر سفرهاي با اقامت 
شــبانه در سال گذشــته با هدف دیدار دوســتان و بستگان )٦٥ 
درصد(، گردش و تفریح )۱٦ درصــد( و درمان )۱0 درصد( انجام 
شــده است. از سوی دیگر، بیشتر ســفرهاي بدون اقامت شبانه در 
این ســال با هدف دیدار دوستان و بســتگان )3۱ درصد(، درمان 
)24 درصــد( و گردش و تفریح )20 درصد( انجام پذیرفته اســت. 
همچنین اقامتگاه اصلي مورد استفاده در سفرهاي داخلی با اقامت 
شــبانه خانوارها در سال ۱400 به ترتیب شــامل خانه بستگان و 
آشــنایان با ۷٦ درصد، ویال و آپارتمان شخصی با ۱2 درصد، ویال 
و آپارتمان اجاره ای با ٦ درصد، اقامتگاه عمومی با 3 درصد، ســایر 
اقامتگاه ها با 2 درصد و چادر و کمپ شــخصی و اقامتگاه سازمانی 

هر کدام با یک درصد بوده است.
همانطور که گفته شد، تعداد سفرهای داخلی در سال گذشته به 
حدود 24 میلیون و ٦3۹ هزار ســفر رسید که 42 درصد از آن، با 
اقامت شــبانه و ٥٨ درصد بدون اقامت شبانه بوده است. بر همین 
اســاس می توان گفت که نه تنها 40 درصدی که هیچ گاه به ســفر 
نمی  رفتند در جای خــود باقی ماندند، حتی از میزان ٦0 درصدی 
که به ســفر می  رفتند نیز کاسته شده و تنها 30 درصد از جمعیت 
ایران فرصت سفرهای داخلی را به دست آوردند و حدود ۷0 درصد 
از مردم ایران متاسفانه امکان سفر نداشتند. با توجه به میزان اقامت 
شبانه مســافران در بین این 30 درصد به نظر می رسد که کاهش 
چشمگیر اقامت شبانه در ســال گذشته، به هتل ها و اقامتگاه های 
گردشــگری لطمه زده اســت؛ کما اینکه عمده سفرها در این سال 
بــه صورت یکروزه و احتماال برای انجــام کارهای اداری، تجاری و 
درمانی بوده اســت. به نظر می رسد شــهروندان به دلیل نداشتن 
فرصت کافی برای سفر )احتماال به خاطر نبود تعطیالت آخر هفته 
کافی( تنها یک روز فرصت سفر به مناطق نزدیک تر جهت تفریح و 

دیدار با بستگان خود را دارند.
نگاهی به مقاصد عمده گردشگری در سال ۱400 نشان می دهد 
که ســفرها عمدتا به شــهرهای بزرگ و به صورت کوتاه مدت بوده 
اســت، چنانکه آمارهای منتشــر شــده در هتل ها و مراکز اقامتی 
حکایت از آن دارد که میانگین اقامت شبانه بین دو تا سه روز بوده 
است. به گفته کارشناسان، این کوتاه شدن سفرها را می توان ناشی 
از تاثیر افزایش قیمت  ها بر طول اقامت مسافران دانست. نکته مهم 
دیگر در ســفرهای با اقامت شــبانه، این است که در سال گذشته 
بالغ بر ٦٥ درصد از ســفرها با هدف دیدار با دوســتان و بستگان 
صورت گرفته که نشــان دهنده عدم استفاده گردشگران از هتل ها 
و مراکز اقامتی اســت و تنها ۱٦ درصد از ســفرها با هدف گردش 
و تفریح انجام شده است. ســهم ۱٦ درصدی سفرهای تفریحی از 
مجموع ســفرهای سال گذشــته به معنای حذف سفر و تفریح از 
صحنه زندگی خانواده های ایرانی اســت. به نظر می رسد سخت تر 
شدن تامین معیشــت و افزایش چشمگیر تورم موجب حذف سفر 
و فعالیت های تفریحی از ســبد هزینــه خانوارها و تمرکز صرف بر 
تهیه ضروریات و مســائل ابتدایی زندگی همچون خوراک و مسکن 
شده اســت. جدا از افت قدرت اقتصادی خانوارها، به نظر می رسد 
دلیل دیگر این مهم را باید در نبود تعطیالت کافی در طول ســال 
جســت وجو کرد که باعث شده است تا سفرها محدود به تعطیالت 
نوروز و یا تعطیالت پراکنده مناســبتی دیگر شود. نبود تعطیالت 
کافی در تقویم ســاالنه و همچنین نبود خدمــات رفاهی کافی و 
امکانات گردشــگری موجب شــده تا امکان سفر برای همه افراد و 

شهروندان در تعطیالت مناسبتی فراهم نباشد.
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فرصــت امروز: تا قبــل از پاندمی کووید-۱۹، این تــورم پایین بود که 
عامــل نگرانی بانک های مرکزی به   شــمار می  رفت و نه تورم باال، اما حاال 
با فروکش کردن تب کرونا، اوج  گیری بهای انرژی، افزایش دســتمزدها و 
اختالل عرضه، تورم همانند شــیری غران بازگشته و جهان با موج تورمی 
جدیدی مواجه شده اســت. بدین ترتیب، در پی اوج   گیری تورم جهانی، 
بانک های مرکزی به تکاپو افتادند و در پاسخ به افزایش قیمت ها، نرخ بهره 
را باال بردند. این سیاست انقباضی، درست نقطه مقابل سیاست انبساطی 
اســت که دولت ها در زمان بحران کرونا در پیش گرفتند و با تزریق پول 
به اقتصادها به مصاف رکود ناشی از شیوع کرونا رفتند. همان زمان اغلب 
کارشناسان پیش بینی می   کردند که این روند به تورم منجر خواهد شد و 
موعد آن تنها به زمان بازگشایی اقتصادها و رفع محدودیت های کرونایی 
بستگی دارد؛ پیش بینی ای که البته رنگ حقیقت به خود گرفت و رکورد 

40 ساله تورم در آمریکا را شکست.
اقتصاددانــان درخصوص افزایش نرخ بهره، دو دیــدگاه متفاوت دارند. 
برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش نرخ بهره، آن هم در حالی که 
تورم از سمت زنجیره های تولید و بخش عرضه است، سیاست درستی به 
حساب نمی   آید. در سوی مقابل، گروه دیگری از اقتصاددانان از دیرهنگام 
بــودن افزایش نرخ بهره ســخن می گوینــد. در میانه ایــن جدال پولی، 
اقتصاددانان آمریکایی قرار دارند که در مورد ادامه سیاست های انقباضی از 
سوی فدرال رزرو و تنظیم نرخ بهره دچار اختالف نظر شده اند. یک گروه 
از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ بهره به میزان کافی افزایش 
نیافته اســت و گروه دیگری از اقتصاددانان تاکید دارند که تا همینجا هم 
فدرال رزرو زیاده روی کرده اســت. گروه اول بر آمارهای ثبت شده و گروه 
دوم بر آمارهای آینده نگر اســتناد می کنند. هفته نامه »اکونومیست« در 

گزارشی به این مناقشه پولی پرداخته است.
اختالف پولی شاهین و کبوتر

در شرایطی که سیاست انقباضی فدرال رزرو، روند تورم آمریکا را کاهش 
داده، اختالف نظر میان اقتصاددانان بر سر تداوم این سیاست انقباضی به 
اوج رســیده و مناقشه تازه ای بر ســر افزایش نرخ بهره در گرفته است. به 
نوشته »اکونومیســت«، اقتصاددانان بحث می کنند که آیا نرخ بهره باید 
همگام با تورم باشد یا نه. در ادبیات اقتصادی به افزایش نرخ بهره از سوی 
بانک مرکزی سیاســت انقباضی گفته می شــود. هدف از این کار، کاهش 
تقاضا در اقتصاد و در نتیجه کاهش ســطح قیمت هاست. از سوی دیگر، 
کاهش نرخ بهره را سیاســت انبســاطی می نامند؛ سیاستی که با هدف 
تحریک تقاضا در اقتصاد به کار گرفته می شود و می تواند افزایش تولید در 

اقتصاد را به دنبال داشته باشد.

سیاســت های انقباضی بانک هــای مرکزی در ماه هــای اخیر به دنبال 
موج تورمی پســاکرونا در پیش گرفته شــد؛ این موج تورمی پس از آن 
رخ داد که این بانک های مرکزی برای مقابله با رکود ناشــی از همه گیری 
کرونا، سیاست های انبساطی بی ســابقه ای را در پیش گرفتند. با کاهش 
محدودیت های کرونایی، بســته های حمایتی سخاوتمندانه اثرات جانبی 
خــود را نمایان کردند و اقتصادهای بزرگ جهان با تورمی مواجه شــدند 
که در چهار دهه گذشــته بی سابقه به شمار می رود. این وضعیت موجب 
شــد با رفع خطر رکود در اقتصادهای پیشرفته جهان، بانک های مرکزی 
سیاســت های انقباضی را در دســتور کار خود قرار دهند. با  این وجود و 
پس از چندین مرحله افزایش نرخ بهره در آمریکا، حاال این ســوال میان 
اقتصاددانان در گرفته اســت که آیا سیاست در پیش گرفته شده به اندازه 

کافی انقباضی هست یا نه؟
در ادبیات اقتصاد پولی، به طرفداران سیاست های انقباضی »شاهین« و 
به طرفداران سیاست های انبساطی »کبوتر« گفته می شود. طبق ارزیابی 
»اکونومیســت«، اختالف میان »شاهین ها« و »کبوترها« بر سر نرخ بهره 
آمریکا به باالترین ســطح خود رسیده اســت. در یک سوی این مناقشه، 
طرفداران سیاســت انقباضی قرار دارند که معتقدند فدرال رزرو نرخ بهره 
را به میزان کافی افزایش نداده اســت و برای کنترل تورم باید نرخ بهره از 
سطح فعلی بیشتر شود. در سمت مقابل، طرفداران سیاست های انبساطی 
معتقدند که فدرال رزرو در سیاســت پولی انقباضی خود زیاده روی کرده و 
سطح فعلی نرخ بهره برای کنترل تورم، باال به حساب می آید. این اختالف 
نظر بیش از هر چیز به زاویه  دید این دو دسته از اقتصاددانان بازمی گردد. 
»شاهین ها« نظرات خود را با توجه به آمار ثبت شده از سطح قیمت ها ارائه 
می کنند؛ در  حالی که نگاه »کبوترها« به شاخص هایی است که انتظارات 

تورمی در سال های پیش رو را نشان می دهد.
اصل تیلور چه می گوید؟

رفع مسئله تورم در ادبیات اقتصادی، صورت بندی مشخصی دارد. »اصل 
تیلور« که از نام »جان تیلور«، استاد دانشگاه استنفورد گرفته شده است، 
به بانک های مرکزی می گوید نرخ بهره را بیش از رشد تورم افزایش دهند. 
نادیده گرفتن این قاعده بدان معناســت که هزینه های استقراض مجال 
می یابد خود را با ســطح تورم تعدیل کند و بــا اعمال هزینه های جدید 
اســتقراض در قیمت ها، افزایش نرخ بهره را بی اثر کند. برای پیروی از این 
اصل، سیاســت گذاران باید هر بار که رشد قیمت ها شتاب می گیرد، نرخ 
واقعــی بهره را افزایش دهند و به محــدوده مثبت وارد کنند. نرخ واقعی 
بهره به عددی گفته می شود که از تفریق تورم از نرخ بهره اسمی به دست 
می آید. در صورت اعمال این قاعــده، دیر یا زود تقاضا در اقتصاد کاهش 

می یابد و تورم کنترل می شــود. با وجود ایــن، امروزه هیچ بانک مرکزی 
بزرگی از این اصل پیروی نمی کند. از آغاز سال گذشته تورم در آمریکا ٥ 
درصد، در بریتانیا ٨درصد و در منطقه یورو ۱0 درصد افزایش یافته است.
در مقابل، افزایش نرخ ســود بانک های مرکزی با توجه به معیارهای 
تاریخی، سریع تلقی می شــود، ولی به هیچ وجه همگام با رشد قیمت ها 
نیســت. این موضوع باعث شــده برخی از اقتصاددانان زنگ خطر را به 
صدا درآورند و اعالم کنند فدرال رزرو هنوز ترمز نکرده اســت. مســئله 
مورد اختالف درباره »اصل تیلور«، نحوه اجرای آن اســت. معیار واقعی 
نرخ بهره واقعی، انتظارات از آینده اســت. وام گیرندگان و وام دهندگان 
جدیــد باید بدانند تورم در آینده چگونه خواهد بود و گذشــته اهمیت 
زیادی ندارد. »گریگوری منکیو«، اقتصاددان سرشناس و استاد دانشگاه 
هــاروارد اعتقاد دارد نرخ بهره بیش از حد افزایش یافته اســت. او برای 
اســتدالل به مدل بسیط تر »اصل تیلور« رجوع کرده و مطابق آن، نرخ 
بهره واقعی باید به نصف رشــد تــورم افزایش یابد. »منکیو« که نگاهی 
آینده نگر دارد، بر این باور اســت که بــرای درک بهتر تورم باید به نرخ 
بهره وام ها با بازپرداخت طوالنی نگاه کرد. به گفته وی، نرخ بهره واقعی 
در بازه پنج ســاله در بازارهای مالی از ابتدای ســال گذشــته به  شدت 
افزایش یافته و رشــد 3.4 درصدی را تجربه کرده اســت. با معیار قرار 
دادن ایــن عدد و قاعده عمومی تر »تیلور«، افزایش نرخ بهره نه تنها کم 
نبوده بلکه نوعی زیاده روی نیز به حســاب می آید. با این حال، حتی اگر 
»اصل تیلور« براســاس انتظارات آینده برآورده شود، این پایان داستان 
نیســت. این اصل فقط حداقل افزایش نرخ بهره ای را که برای رساندن 

تورم به سطح مبنا الزم است، تجویز می کند.
اولویت داده ها بر پیش بینی ها

اگر بانک های مرکزی، »اصل تیلور« را نیز برآورده کنند، باز هم ممکن 
است زمان زیادی طول بکشد تا تورم به سطح هدف بازگردد. مسئله دیگر 
این اســت که نرخ بهره در زمانی که اقتصاد با افزایش تقاضا مواجه است 
همچنان افزایشی خواهد بود. آمریکا که در آن تقریبا دو فرصت شغلی برای 
هر کارگر بیکار وجود دارد، به وضوح این مشکل را دارد و عدم پاسخگویی 
به آن می تواند دوره تورم را طوالنی کند. از ســوی دیگر، بهترین استدالل 
برای افزایش بیشتر نرخ بهره، سابقه ضعیف مدل های اقتصادی و بازارهای 
مالی در پیش بینی تورم است. در طول سال گذشته هر دو معیار یادشده 
به طور مداوم افزایش ســطح قیمت ها را دست کم گرفتند. در یک محیط 
نامطمئن، منطقی اســت که وزن بیشتری به داده ها داده شود و کمتر بر 
پیش بینی ها تاکید کرد؛ نکته ای که بانک های مرکزی تاکید بر آن را آغاز 

کرده اند.

سیاست افزایش نرخ بهره تا کجا ادامه پیدا می کند؟

رمزگشایی از مناقشه پولی

میزان مالیات خانه های خالی در نیمسال ۱40۱ تنها 4٨٥ میلیون تومان 
و مالیــات واحدهای لوکس فقط ۱2 میلیارد و ۷۷٥ میلیون تومان بوده و 
این در حالی اســت که شمال و غرب پایتخت در سیطره امالک خالی از 
سکنه با قیمت های نجومی قرار دارد. به گزارش ایسنا، آخرین آمار و ارقام 
که در ســال ۱3۹۹ ارائه شــد، از وجود ٥00 هزار واحد مســکونی خالی 
از سکنه در اســتان تهران حکایت داشت که حدود 20 درصد واحدهای 
خالی کشور بود؛ این در حالی است که به گفته شهردار تهران، ٥۱ درصد 
خانوارها در این کالنشهر مستاجر هستند. رشد سنگین قیمت مسکن در 
تهران منجر به دو عارضه افزایش ســنگین نرخ اجاره بها و رکود خرید و 
فروش شده است. فعالیت های ساختمانی نیز تحت تاثیر کسادی معامالت 
دچار رکود شــده اســت. البته گزارش های میدانی از تعداد قابل توجهی 
امالک خالی از ســکنه در نیمه شمالی تهران و همچنین منطقه 22 واقع 
در غــرب پایتخت حکایت دارد. برخی آمارهای غیررســمی حاکی از ٦0 
هزار واحد خالی در منطقه 22 تهران به عنوان اصلی ترین کانون ســاخت 
و ســاز پایتخت است. گفته می شود بیش از ۱30 هزار واحد مسکونی در 
منطقه 22 قرار دارد؛ در حالی که تعداد خانوارهای ســاکن در این منطقه 

۷٥ هزار خانوار است.
از حدود پنج ســال قبل، بحث مالیات از خانه های خالی مطرح شد، تا 
اینکه در پنجم آذرماه ۱3۹۹، قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط 
مجلس به تصویب رســید. از آن زمان تاکنون اما این طرح به دلیل عدم 
دســتیابی به اطالعات دقیق و راســتی آزمایی درخصوص امالک خالی از 
ســکنه، آنطور که باید و شاید شکل اجرایی به خود نگرفته است. در سال 
گذشته رقم اخذ مالیات از خانه های خالی صفر بود و در چهار ماهه ابتدای 

امسال نیز 22 میلیارد تومان از این محل مالیات اخذ شد که تقریبا هیچ 
محسوب می شود.

مسئولیت شناسایی خانه های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی است. 
این وزارتخانه ٥20 هزار واحد را در کل کشور  شناسایی و به سازمان امور 
مالیاتی معرفی کرده که از سوی این سازمان، میزان مالیات این خانه ها ۱0 
هزار و ٥00 میلیارد تومان محاسبه شده اما ۱00 هزار مالک نسبت به آن 
اعتراض کرده اند. قرار شده وزارت راه و شهرسازی، موارد اعتراض را بررسی 
و لیســت مجدد ارائه دهد. با توجه به شواهد و قرائن به نظر نمی رسد که 
شناسایی دقیق واحدهای خالی از سکنه در نیمه دوم سال جاری نیز شکل 
اجرایی به خود بگیرد. آیا در حال ورود به سومین سال عدم توفیق دریافت 

مالیات از خانه های  خالی هستیم؟
براساس آمارها، در شــش ماهه نخست امسال میزان مالیات خانه های 
خالــی 4٨٥ میلیون تومان و مالیات واحدهــای لوکس فقط ۱2 میلیارد 
و ۷۷٥ میلیــون تومــان بوده؛ یعنی تقریبا هیچ. این در حالی اســت که 
اساسنامه صندوق ملی مسکن پس از کش و قوس یکی دو ساله سرانجام 
در ۱4 آبان ماه ۱40۱ از ســوی شــورای نگهبان تایید و ۱٨ آبان توسط 
دولت ابالغ شــد. به گفته مسعود رهنما، رئیس هیأت عامل صندوق ملی 

مسکن تاکنون ٦٦00 میلیارد تومان در این صندوق تجمیع شده است.
از همــان ابتدا، مهمترین منبع پیش بینی شــده بــرای صندوق ملی 
مســکن، مالیات های بخش مسکن و ساختمان عنوان شد، اما حاال جای 
خالی مالیات در آن مشهود اســت. گفته می شود وزارت راه و شهرسازی 
مسئولیت شناسایی واحدهای خالی و لوکس را برای اخذ مالیات برعهده 
دارد که ٥20 هزار خانه خالی را شناســایی کرده اما ظاهرا هنوز لیســتی 

درخصوص خانه های لوکس ارائه نشــده اســت. اواســط خرداد امســال 
سیداحســان خاندوزی، وزیر اقتصاد از عدم اراده دولت قبل برای اجرای 
قانون مالیات بر خانه های لوکس صحبت کرد. به گفته خاندوزی، در آذرماه 
۱400 آیین نامه خانه های لوکس به تصویب هیأت وزیران رسید. حاال اما 
کارشناسان می گویند مالیات واحدهای گران قیمت و لوکس، ابزار اجرایی 

ندارد.
به هر ترتیب، آنطور که رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن به پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرســازی گفته، از ٦٦00 میلیارد تومان مبلغ واریز 
شده به حساب صندوق ملی مســکن، 4٥00 میلیارد تومان آن از خزانه 
دولت و از سوی سازمان برنامه و بودجه و نزدیک به 2۱00 میلیارد تومان 
از طریق بازپرداخت تســهیالت مســکن مهر تخصیص یافته است. طبق 
اساسنامه مصوب، صندوق ملی مســکن با هدف ایجاد هم افزایی، تقویت 
تــوان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مســکن، با دارا بودن 
شخصیت حقوقی مســتقل، استقالل اداری و مالی و وابسته به وزارت راه 
و شهرســازی تشکیل و مفاد این اساســنامه و قوانین و مقررات حاکم بر 
شرکت های دولتی و با رعایت موازین شرعی اداره می شود. با توجه به اینکه 
از ابتدا عنوان شــد مالیات های حوزه مسکن و ساختمان قرار است به این 
صندوق تزریق شود و به نوعی مهمترین منبع مالی برای آن در نظر گرفته 
شده بود، حاال به نظر می رسد طی ۱٥ ماه گذشته مالیات چندانی از محل 
منابع بخش مسکن وارد این صندوق نشده است؛ زیرا آنچه عمال از مالیات 
خانه های خالی، آن هم پس از دو ســال از تصویب قانون به دســت آمده، 
22 میلیارد تومان است و رقم دریافتی از مالیات خانه های با قیمت بیش 

از ۱0 میلیارد تومان فقط ۱2 میلیارد و  ۷۷٥ میلیون تومان بوده است.

مالیات خانه های خالی به 500 میلیون تومان هم نرسید

پایتخت در سیطره خانه های خالی

بانکنامه

سکه به سطح 16 میلیون تومان بازگشت
نوسان دالر در کانال 35 هزار تومانی

پس از آنکه کاهش چشمگیر قیمت دالر در روز های پایانی هفته گذشته، با 
شروع معامالت این هفته متوقف شد، قیمت دالر در بازار آزاد مجددا پیشروی 
کرد و به میانه کانال قیمتی 3٥  هزار تومانی بازگشت. آخرین قیمت دالر آزاد 
در معامالت روز دوشنبه 3٥ هزار و 400 تومان گزارش شد. همچنین آخرین 
قیمــت یورو تا زمان تنظیم این گزارش به 3٦ هزار و ۷۹٥ تومان رســید که 
کاهش 0.۷3 درصدی را نســبت به روز یکشنبه نشان می دهد. قیمت دالر در 
بازار متشــکل ارزی نیز با رشد 0.۱۱ درصدی به بیش از 30 هزار تومان و در 

صرافی های بانکی به 2۹ هزار تومان رسید.
همچنین در سایه افزایش نرخ دالر و با وجود کاهش قیمت هر انس طال در 
بازارهای جهانی، قیمت ســکه امامی در معامالت روز گذشته مجددا به باالی 
مرز ۱٦ میلیون تومان رسید. افزایش قیمت سکه در حالی گزارش شده که در 
هفته پیش، بانک مرکزی از عرضه اوراق ســکه در بورس کاال خبر داد؛ اوراقی 
که امید می رفت با کاستن از حباب قیمت از نوسان قیمتی کاسته و ثبات را به 
بازار بازگرداند. بانک مرکزی در ۱۷ آبان ماه اعالم کرد که هر ۱00 ورقه گواهی 
شــبکه بانک مرکزی به قیمت ۱٥ میلیــون و ٨۷٥ هزار تومان به متقاضیان 

فروخته شده و معامله این اوراق برای همه مردم ممکن است.
قیمــت هر انس طال در معامالت دوشــنبه بازارهای جهانی با 0.4۹ درصد 
کاهش به ۱.۷٦3 دالر رسید؛ در حالی که در روزهای گذشته به ترتیب قیمت 
معامالتی طال 0.33 درصد و 0.۹3 درصد رشد کرده بود. با این وجود، با افزایش 
قیمت دالر در بازار متشــکل به بیش از 30 هزار تومان، قیمت طال و سکه در 
بازار داخلی باال رفت. بر همین اساس، هر گرم طالی ۱٨ عیار با افزایش 0.۷۱ 
درصدی به یک میلیون و ٥00 هزارتومان رســید. همچنین هر سکه امامی با 
رشد 0.٦ درصدی با قیمت ۱٦ میلیون و ۱00 هزار تومان عرضه شد. نیم سکه 
با رشــد 0.33 درصدی با رقم ٨ میلیون و ٨٨0 هزارتومان و ربع سکه با ثبت 

رشد 0.۱۷ درصدی با رقم ٥ میلیون و ٨٦0 میلیون تومان معامله شد.

صندوق بین المللی پول:
چشم انداز اقتصاد جهانی تاریک تر می شود

صندوق بین المللی پول با اشاره به بدترشدن مداوم نظرسنجی های شاخص 
مدیران خرید در ماه های اخیر اعالم کرد که چشــم انداز اقتصاد جهانی تیره تر 
از پیش بینی های انجام شــده در ماه گذشته اســت و دلیل آن را هم تشدید 
سیاســت های پولی ناشی از تورم دائمی باال و گسترده، شتاب ضعیف رشد در 
اقتصاد چین و اختالالت مداوم عرضه و ناامنی غذایی ناشی از حمله روسیه به 
اوکراین دانســت. این وام دهنده جهانی در ماه گذشته پیش بینی رشد جهانی 

خود را برای سال 2023 از رقم 2.۹ درصد به 2.۷ درصد کاهش داد.
صندوق بین المللی پول افزود که شــاخص هایی با بســامد اخیر به ویژه در 
اروپا، تأییدی بر چشــم انداز تیره تر اســت. به گفته این موسسه، شاخص های 
اخیر مدیران خرید که نشــانگر فعالیت های تولیدی و خدماتی است، نمایانگر 
ضعف در اکثــر اقتصادهای بزرگ گروه 20 اســت؛ در حالی که فعالیت های 
اقتصادی رو به کاهش و تورم همچنان باالست. چالش هایی که اقتصاد جهانی 
با آن مواجه اســت، بسیار زیاد و شــاخص های اقتصادی ضعیف نشان دهنده 
چالش های بیشتر پیش رو است. بدتر شدن بحران انرژی در اروپا به شدت به 
رشد اقتصادی آسیب وارد می کند و تورم را افزایش می دهد؛ در حالی که تورم 
باال و طوالنی مدت می تواند باعث افزایش بیش از حد انتظار سیاست گذاری و 
تشدید شرایط مالی جهانی شود. صندوق بین المللی پول گفت که این به نوبه 
خود، خطرات فزاینده بحران بدهی دولتی را برای اقتصادهای آسیب پذیر ایجاد 
می کند. همچنین رویدادهای شــدید آب و هوایی و تغییرات اقلیمی به طور 

فزاینده ای به رشد اقتصاد جهانی آسیب می زند.

ابزار جدیدی برای مدیریت نوسان ارز معرفی می شود
توصیه صالح  آبادی به خریداران ارز

به گفته رئیــس کل بانک مرکزی، افرادی که نگران نوســان در بازار ارز 
هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می دهند، باید بدانند که از روزهای آینده 
ابزار جدیدی را در این حوزه معرفی می کنیم. علی صالح آبادی در تشــریح 
نشست روز گذشته )دوشنبه( کمیسیون اقتصادی مجلس که برای بررسی 
برنامه دولت در مدیریت بازار ارز تشکیل شد، گفت: افرادی که نگران نوسان 
در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می دهند، باید بدانند که از 
روزهــای آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می کنیم تا بتوانند اوراقی 
را که منتشــر می شــود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت نداشته 
باشند. خریداران در سررسیدهای مشخصی می توانند اوراق را به بانک مرکزی 
بفروشند. جزییات این ابزار جدید طی امروز یا فردا منتشر می شود و می تواند 

نگرانی افراد را برطرف کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه براســاس گزارش ارائه شــده از 
ســوی بانک مرکزی خوشبختانه در سال جاری به دلیل اینکه ارز ترجیحی 
حذف شــده و دیگر این نوع ارز را نداریم، حجم عرضه های بانک مرکزی در 
بازار بیشــتر شده و از سوی دیگر، تقاضای ارز کاهش پیدا کرده است، افزود: 
در گذشــته کاالها با نرخ ارز 4200 تومانی وارد و بعضا به کشــورهای دیگر 
قاچاق می شدند. کاهش تقاضا برای ارز و افزایش عرضه بانک مرکزی باعث 
شــده تا بانک مرکزی در حال حاضــر روزانه بعضا بیش از یک میلیارد دالر 
ارز در بــازار عرضه کند. این میزان عرضه شــامل عرضه های بانک مرکزی، 
صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی می شود؛ در حالی که معموال یک سوم یا یک 
چهارم از میزان ارز عرضه شــده در بازار معامله می شود که حاکی از بهبود 
عرضه ارز در بازار است. طبق اعالم بانک مرکزی، صالح آبادی با اشاره به بازار 
متشکل ارزی توضیح داد: بازار متشــکل ارزی باعث شده تا صادرکنندگان 
غیرنفتی که به صورت اسکناس ارز خود را عرضه می کنند بتوانند به سهولت 
ارز خود را عرضه کنند و تعادلی را در آن بازار شاهد باشیم. امیدوارم با توجه 
به حضور و مدیریت بانک مرکزی در بازارهای مختلف از جمله اســکناس و 
حواله و همچنین کمک های انجام شده از سوی صادرکنندگان شاهد آرامش 

بیشتری در بازار باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اینکه پیشــتر از سوی بانک مرکزی 
در کمیسیون های مجلس قول داده شده بود تسهیالتی برای تعهدات ارزی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارائه شــود، گفت: آیین نامه ای در این زمینه 
تهیه شــده و در دســتور کار هیأت دولت قرار دارد، با تصویب این آیین نامه 
می توانیم کمک های بیشتری نســبت به قبل داشته باشیم، اما آنچه که در 
حال حاضــر انجام می دهیم و در آینده نیز بهبود می دهیم، این اســت که 
صادرکننــدگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش های متفاوت 
به چرخه تجاری کشور بازگردانند، می توانند بخشی از ارز خود را در سامانه 
نیما و بخشی دیگر را در بازار متشکل ارزی و حتی بخشی از ارز را به واردات 

در مقابل صادرات اختصاص دهند یا صرف تسویه بدهی ارزی خود کنند.
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فروش 65 هزار برگه بیمه »سهام یار« در 2 روز
استقبال سهامداران از بیمه سبد سهام

مدیــر نظارت ســازمان بورس و اوراق بهــادار از فروش ٦٥ 
هزار برگه بیمه ســهام یار طی دو روز در بازار ســهام خبر داد. 
امیرمهدی صبایی روز گذشته در برنامه روی خط اقتصاد رادیو 
اقتصاد از استقبال ســهامداران از بیمه سبد سهام خبر داد و 
گفت: طرح بیمه سبد سهام مربوط به سهامدارانی می شود که 
ارزش ســهام و دارایی آنها در چهارم آبــان ماه حداکثر ۱00 
میلیون تومان باشــد. این طرح با هدف حمایت از سهامداران 
و ســرمایه گذاران حقیقی خرد و افراد فعال در بازار ســهام با 
ســرمایه نه چندان باال به مرحله اجرا درآمده اســت. دولت و 
سازمان بورس با اجرای طرح مزبور، این هدف را دنبال می کند 
که در مقابل آســیب ها، نوسانات و ریسک های بازار سهام، این 

افراد را بیمه و محافظت کند.
او با بیان اینکه تعداد ســهامداران و سرمایه گذاران حقیقی 
خرد در بازار سهام کم نیست، افزود: طی دو روز گذشته بیش 
از ٦٥ هزار برگه بیمه ســهام یار به فروش رفته است. صبایی با 
اشــاره به اینکه فروش بیمه سهام در نماد سهام یار طی هفته 
جاری همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: بر روی کاغذ ۹ میلیون 
و ٨٥0 هزار کد حقیقی وجــود دارد که دارایی آنها زیر ۱00 
میلیون تومان است. سهامداران فعال به کسانی گفته می شود 
که در ســال ۱40۱ حداقل ۱0 میلیون تومان معامله داشــته 
باشــند. کســانی که در بازار فعال و پویا هستند، این ظرفیت 
بیشتر در آنها وجود دارد که بتوانند از این بیمه استفاده کنند. 
به گفته وی، تعداد کســانی که بین ۱0 تا ۱00 میلیون تومان 
ســهام دارند و امسال هم فعال بوده اند، بین 400 تا 4٥0 هزار 

نفر است.

یک کارشناس بازار سرمایه:
رشد بورس می تواند ادامه یابد

یک کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه رشد نقدینگی، رشد 
قیمت ارز نیمایی و... نشــان می دهد بازار پتانسیل رشد دارد، گفت 
به نظر می رســد روند صعودی جدید می تواند ماندگار باشــد؛ زیرا 
دالیل مختلفی برای مثبت شــدن بازار وجــود دارد، اما اینکه چرا 

رشد بازار به تاخیر افتاده است، جای بحث و بررسی بسیار دارد.
ابراهیم نوایی به بررسی لزوم مطالبه گری در بورس پرداخت و به 
بورسان گفت: بورس مدت ها بود که باید روند نزولی خود را به پایان 
می رساند؛ زیرا از طرفی نسبت به تورم سال های گذشته، بازار رشد 
الزم خود را انجام نداده و از سوی دیگر نیز گزارش های سه و شش 

ماهه، افزایش سود شرکت ها و ارزنده بودن بازار را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز نیمایی و... نشان 
می دهد بازار پتانسیل رشــد دارد، افزود: دالیلی همچون ارزندگی 
قیمت ســهام، گزارش خوب شــرکت ها، افزایش تورم و نقدینگی 
طی دو سال گذشته، رشــد قیمت دالر و... همگی دست به دست 
هم دادند که بورس تهــران به مدار صعودی برگردد، اما به دالیلی 
این برگشــت با تاخیر صورت گرفت. به گفته نوایی، این برگشت با 
تاخیر می تواند مزایایی همچون پایداری روند صعودی در بازه زمانی 
طوالنی مدت و قدرت باالتر داشــته باشد، اما ریسک هایی همچون 
شــتاب باالی صعود قیمت ها نیز وجــود دارد. وظیفه تحلیلگران و 
فعاالن در بازار این است که ارزش دارایی های خود را در این صعود 
بدانند و نه به سرعت دارایی های خود را از دست بدهند و نه انتظار 
رشــد حبابی داشــته باشــند، بلکه باید با تحلیل معامالت خود را 

پیش ببرند.

بورسنامه

فرصت امروز: بورس تهران پس از ۱۱ روز رشــد متوالی در میانه آبان 
ماه، باالخره دچار نوســان شــد و در معامالت بیست و دومین روز آبان 
مــاه، با ثبت بازدهی منفی 0.4۹ درصدی بیــش از ٦ هزار واحد عقب 
رفت. این روند در معامالت روز گذشــته مجددا تکرار شــد و شاخص 
کل بــورس تهران با ثبت افــت 0.۷۷ درصدی برای دومین روز متوالی 
قرمزپوش ماند. شــاخص کل هم وزن نیــز همین حدود کاهش یافت و 

0.۷٥ درصد عقب نشینی کرد.
پس از آنکه سیاســت گذار بورســی از ابتدای هفته دوم آبان از یک 
بسته حمایتی رونمایی کرد و همزمان قیمت دالر در بازار آزاد تهران و 
قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی افزایش یافت، روند رشــد بورس 
آغاز شــد؛ به طوری که از پایان هفته اول آبان ماه )چهارشنبه 4 آبان( 
که شــاخص کل بورس به ســطح یک میلیون و 24۱ هزار واحد رسید 
تا پایان هفته ســوم آبان ماه )چهارشنبه ۱٨ آبان( که شاخص کل وارد 
کانال یک میلیون و 400 هزار واحد شــد، حدود ۱۷3 هزار واحد طی 
۱0 روز معامالتی به حســاب شاخص کل بورس واریز شد و بیش از 4٨ 
درصد از ریزش شــش ماه گذشــته )از ابتدای خــرداد( را جبران کرد. 
نماگرهای بورســی در معامالت اولین روز از هفتــه چهارم آبان نیز به 
این روند مثبت ادامه دادند و ســپس در روز یکشــنبه پس از ۱۱ روز 
رشــد روزانه متوالی، افت دســته جمعی را تجربه کردند. شاخص کل 
بــورس در حالی ٦ هــزار و ۹3۷ واحد از ارتفاع خــود را در این روز از 
دســت داد که سبزپوشــی 42 درصد از نمادها و صف خرید شدن ٨4 
نماد در بازار باعث شــد شاخص کل هم وزن )که از تمام نمادها به یک 
انــدازه تاثیر می پذیرد( تنها ٨0 واحد از ارتفاع خود را از دســت دهد و 
با افت اندک 0.02 درصدی نســبت به روز قبل در محدوده 40۱ هزار 

واحد باقی بماند.
لزوم استراحت بورس تهران

نوار رشــد شاخص های بورسی پس از ۱۱ روز متوالی در روز یکشنبه 
پاره شــد و نماگر اصلی بازار افــت 0.4۹ درصدی و نماگر هم وزن افت 
0.02 درصدی را تجربه کرد. این روند منفی در معامالت روز دوشــنبه 
سنگین تر شد و نماگر اصلی بازار با کاهش 0.۷۷ درصدی به سطح یک 
میلیــون و 40٨ هزار واحد و نماگر هم وزن با کاهش 0.۷٥ درصدی به 
تراز 3۹٨ هزار و ٨۱٥ واحد رســید. بورس تهران در حالی پس از ماه ها 
به روند صعودی بازگشــته که یکی از مشکالتی که این روند صعودی را 
تهدید می کند، عدم نوسان طبیعی شاخص کل بورس است که موجب 
بی اعتمادی ســهامداران خرد شده اســت. از آنجا که بدون ورود پول 
حقیقی به بورس نمی توان انتظار رشــد بلند مدتی را داشت، رشد های 
اخیر با کمی ابهام مواجه هستند. با توجه به اینکه روند طبیعی بازار های 
مالی از ریزموج های متعددی تشــکیل می شــود، بایستی انتظار اصالح 

چندروزه را که باعث روند طبیعی رشد خواهند شد، متصور بود.
بازار های مالی همواره با فراز  و  فرود های پیاپی و امواج مختلف همراه 
هســتند. هر موج از روند صعودی و نزولی تشــکیل شده و به تنهایی 
می تواند از چند ریز موج تشــکیل شود؛ یعنی در روند صعودی یک موج 
بزرگ، ریز موج های متعددی وجود دارد که تحلیلگران در این ریزموج ها، 
ادامه روند صعودی یا شروع روند نزولی را پیش بینی می کنند. بنابر این 
موج ها جزئی از بازار ســهام و همین طور نشــان دهنده سالم بودن روند 
صعودی یا نزولی بازار تلقی می شــوند. حتی در روند های نزولی نیز اگر 
بازار یک بازار کارآ و سالم باشد، ریز موج های کوچک به چشم می خورند. 
بورس تهران در دو هفته گذشــته با موجی از اخبار مثبت مواجه شــد 
که رشد قیمت دالر، بســته حمایتی ۱0  بندی و خرید مستقیم سهام 
توسط صندوق توسعه ملی از جمله آنهاست. در نتیجه این سیگنال های 
مثبت، شــاخص کل بورس افزایش ۱۷3 هــزار واحدی را طی ۱0 روز 
کاری )هفته دوم و ســوم آبان( به ثبت رســاند. نکته مهم این است که 
در ایــن روند صعودی )غیــر از دو روز معامالتی اخیر(، دو نماگر اصلی 

بازار بــا درصد مثبتی به پیش رفتند. از آنجایی که هر روند صعودی یا 
نزولی که به طور طبیعی آغاز شده است، از ریز موج ها تشکیل می شود، 
باید انتظار اصالح چند روزه بازار ســهام را در ادامه داشت؛ زیرا بازار های 
مالی همانند یک موجود زنده نیاز به دم و بازدم برای تکمیل روند های 
خود دارند و اگر در طول صعود یا نزول با استراحت همراه نشوند، قادر 

نخواهند بود به شکلی طبیعی رفتار کنند.
بورس تهران نزولی ماند

بورس تهران در معامالت یکشــنبه پــس از ۱۱روز صعودی، به مدار 
نزولی بازگشــت و این روند نزولی در معامالت دوشنبه عمیق تر شد. در 
جریان معامالت روز دوشنبه 23 آبان ماه، شاخص کل بورس با کاهش 
۱0 هزار و ۹٦٨ واحــد )0.۷۷ درصد( به تراز یک میلیون و 40٨ هزار 
واحد و شــاخص هم وزن با افت 3 هــزار و ۱0 واحد )0.۷٥ درصد( به 
رقــم 3۹٨ هزار و ٨۱٥ واحد رســید. بیش از ٦ میلیارد و ٦3۱ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۷ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال 

در بورس تهران دادوستد شد.
گروه خودرو با 4٦ هزار و ۹٦۹ معامله به ارزش 4 هزار و 4٥ میلیارد 
ریال در صدر گروه های بورســی نشســت. همچنین گروه فرآورده های 
نفتی با 32 هــزار و ۱03 معامله به ارزش 3 هزار و ۷04 میلیارد ریال، 
گروه شیمیایی با 22 هزار و 2۹ معامله به ارزش 2 هزار و 33٥ میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با 24 هزار و ۹۷0 معامله به ارزش یک هزار و 
٨03 میلیــارد ریال و گروه بانک ها با ۱۱ هزار و ۷ معامله به ارزش یک 
هــزار و ٨٥ میلیارد ریال به ترتیب در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. 
پتروشــیمی فناوران بــا ۱0٨ واحد، فجر انرژی خلیــج فارس با ٥.٥2 
واحد، مدیریت ســرمایه گذاری امید با ٥2 واحد، ملی کشت و صنعت و 
دامپروری پارس با 42 واحد و پتروشیمی خارک با 3٥ واحد، بیشترین 
تاثیر مثبت را بر رشــد شاخص کل داشتند. در مقابل نیز پاالیش نفت 
بندرعبــاس با ٨٦٨ واحد، ملی صنایع مس ایران با ٨٦2 واحد، صنعتی 
و معدنــی چادرملو با ٨33 واحد، پاالیش نفــت اصفهان با ۷٦۷ واحد 
و فوالد مبارکه اصفهان با ۷۱3 واحد، با تاثیر منفی بر رشــد شــاخص 

همراه شدند.
شــاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۱0٥ واحدی به ۱٨ هزار و 4۱۹ 
واحد رســید. بیش از 4 میلیارد و 2۹۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهــادار به ارزش ۷2٥ هزار و 33٥ میلیارد ریال در این بازار دادوســتد 
شد. پتروشیمی زاگرس با 2۱ واحد، بیمه سامان با 2.۷ واحد، داروسازی 
کاسپین تامین با ۱.2 واحد، پتروشیمی ارومیه با ۱.۱ واحد و بیمه کوثر 
با 0.٨ واحد، بیشــترین تاثیر مثبت و همچنین پلیمر آریاساسول با 34 
واحــد، آهن و فوالد غدیر ایرانیان با ۹ واحد، پتروشــیمی تندگویان با 
۷ واحــد، فرابورس ایران با ٦.4 واحد و پاالیش نفت شــیراز با ٦ واحد، 

بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.

استراحت شاخص های بورسی تمدید شد

دومین روز منفی بورس

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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دستورالعمل واردات خودرو همچنان ایراد دارد 
 عدم ایجاد تحول در بازار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت دستورالعمل واردات خودرو 
همچنان ایراد اساسی دارد و می تواند منجر به ادامه حضور محصوالت ناقص 
باشــد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، لطف اهلل ســیاهکلی با اشاره به 
انتقــادات وارده به آیین نامه واردات خودرو که توســط وزارت صنعت تهیه 
شــده به ایســنا، گفت: چندین بار تذکر داده شد که دســتورالعمل ایرادات 
اساسی دارد، اما هنوز برطرف نشده؛ چراکه نوع خودروهای وارداتی به سمتی 
است که تولیدکنندگان داخلی همچنان می توانند با همین محصوالت ناقص، 
میدان داری کنند. با این آیین نامه اتفاق ویژه ای در بازار خودرو رخ نمی دهد. 
وی افزود: زمانی که گفته می شود واردات خودرو صورت گیرد انتظار می رود 
در کنــار آن ورود پلتفرم هــا و فناوری ها همچنین ایجــاد رقابت در بازار و 
کاهش قیمت ها مشــاهده شود. شاید با این دستورالعمل مقداری بازار متأثر 
از واردات خــودرو شــود، اما در حدی که مد نظر قانونگــذار بوده نمی تواند 

تحولی در بازار ایجاد کند.

بزرگترین هیأت تجاری روسیه به تهران 
رسید

اتــاق بازرگانی ایران از روز گذشــته میزبان یــک هیأت تجاری 
روسیه به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی این کشور خواهد بود.

به گزارش ایســنا، اتاق ایران از دیروز میزبان هیأت تجاری ۱20 
نفره روســیه اســت. تجار و فعاالن اقتصادی روسی حاضر در این 
هیأت که به سرپرســتی ســرگی کاترین، رئیس اتــاق بازرگانی و 
صنعت روسیه و به دعوت اتاق ایران به تهران آمده اند، فردا در هتل 
اســپیناس پاالس در کنار ٦00 تاجر و بــازرگان ایرانی در همایش 

تجاری ایران - روسیه شرکت خواهند کرد.
مقامــات دولتی و فعاالن تجاری و اقتصادی دو کشــور از جمله 
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، الکسی ددوف سفیر روسیه در 
ایران، مهدی صفری معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه، 
سرگی کاترین رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه، رضایی رئیس 
گروه دوســتی پارلمانی ایران و روسیه، ژیگانشین رئیس نمایندگی 
بازرگانی روســیه در ایران، قربانی مشــاور رئیس سازمان راهداری 
ایــران در امور راهبردی و آموزش، وادیم چوباروف نایب رئیس اتاق 
بازرگانی و صنعت روســیه، کاخکی مدیــرکل دفتر همکاری های 
بین المللــی گمرک، والدیمیر پادالکو نایب رئیــس اتاق بازرگانی و 
صنعت روســیه، هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشــترک ایران 
و روســیه و الکســی والکین مدیرعامل اکسپوسنتر روسیه، در این 

همایش سخنرانی خواهند کرد.
همچنیــن نشســت های B۲B تجار و بازرگانــان دو طرف هم 

بعدازظهر فردا در همین هتل برگزار خواهد شد.
این هیأت قرار اســت عالوه بر تهران، به رشــت، انزلی و اصفهان 
نیز سفر کند. در این هیأت تجار و بازرگانانی در حوزه های مختلف 
از جمله حمل ونقل، مواد غذایی، مصالح ســاختمانی، پتروشــیمی 
و فرآورده هــای نفتی، داوری بین المللی، برگزاری نمایشــگاه ها و... 

حضور دارند.

نماگربازارسهام

 به  محض تغییر قیمت دالر دالالن قیمت های خودرو را افزایش دادند
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو با اشاره به کمبود عرضه ٨00 هزار 
خودرو در کشــور گفت با افزایش قیمت ارز خودروهای داخلی ۱0 تا 40 
میلیون افزایشی شــدند و تنها راه ایجاد آرامش در بازار خودرو به نتیجه 

رسیدن واردات و افزایش عرضه است.
به گزارش دیار آفتاب، افزایش نرخ دالر در روزهای گذشته موجب شده 
تا آخرین امیدها برای بازگشــت قیمتی خودروهای داخلی از بین برود و 
در پی این افزایش، قابل پیش بینی بود که انتظارات تورمی موجب افزایش 

قیمت خودرو شود.
این روزها مشاهدات حاکی از این است که دالالن خودروهای داخلی و 
خارجی با شنیده شدن افزایش قیمت دالر بالفاصله قیمت محصوالت خود 
را بــا نرخ دالر تطبیق داده اند و فعاالن بازار خودرو می گویند بازار ملتهب 
و قیمت خودروها با افزایش عجیبی همراه شده. به عنوان  مثال، یک نمونه 
خــودروی خارجی که در هفته گذشــته 2 میلیارد و 300 میلیون تومان 
قیمت داشــت، امروز با 300 میلیون تومان افزایش، به 2 میلیارد و ٦00 

میلیون تومان برای فروش قیمت گذاری شده است.
برخی فعاالن بازار از رکود هرچه بیشــتر بازار خبــر می دهند و اعالم 
می کننــد که بــازار خودرو به دالیلــی همچون کمبــود عرضه ، کاهش 
قــدرت خرید مردم در مقابل افزایش قیمت های قابل توجه و بازی دالالن 
مدت هاست که با رکود همراه بوده؛ اما افزایش قیمت های جدید به دلیل 
نوسانات قابل توجه نرخ ارز موضوعی است که می تواند این رکود را تشدید 

کند.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در 
این زمینه به راه دانا، اظهار کرد: مشکالت بازار خودرو برای امروز و دیروز 
نیســت؛ بلکه از سال ۹۷ که عرضه نزولی شد، فاصله قیمتی بین کارخانه 

و بازار هم  افزایشی شد.
وی ادامه داد: وقتی کاالی مصرفی تبدیل به کاالی ســرمایه ای شــد با 
کوچک ترین نوســانی چه در بخش ارز و چــه در بخش اخبار همان کاال 
دچار تالطم قیمتی می شود. همین مشکل در خودرو موجب شد تا فاصله 

قیمتی بین کارخانه و بازار پیش آید.
با افزایش قیمت ارز خودروهای داخلی ۱0 تا 40 میلیون افزایشی شدند
وی توضیــح داد: اگر عرضه زیاد بود قطعاً قیمت ها کاهش محسوســی 
می یافت، این در حالی است که امروز تقریباً به نیاز 4٥ درصد بازار پاسخی 
داده نشــده و موجب تقاضای انباشته نزدیک به ٨00 هزار خودرو در بازار 
شده؛ بنابراین تا زمانی که به صورت عملی به این تقاضا پاسخ داده نشود، 

نمی توان انتظار داشت که شرایط تغییری کند.
مؤتمنی افزود: البته بررســی بازار خودرو نشان می دهد که بازار خودرو 
طی ماه های گذشــته یک ثبات نسبی داشته که این بازار با تالطم قیمت 
دالر این روزها افزایشــی شده اســت تا جایی که قیمت ها بین ۱0 تا 40 

میلیون تومان در خودروهای داخلی تغییر یافته است.
مؤتمنی درباره آخرین وضعیت بازار خودرو توضیح داد: این روزها در بازار 
خودرو رونقی دیده نمی شود و تعبیر من این است که بازار خودرو به نوعی 
به خواب رفته و اعضای اتحادیه شــاهد این موضوع هستند که از یک سو 
قدرت خرید مردم کم شده و تکلیف خود را نمی دانند و از سویی منتظر به 

نتیجه نرسیدن موضوع برجام و واردات خودرو هستند.
وی درباره تغییرات قیمتی گفت: خودروهای داخلی ارزان قیمت حدود 
۱0 میلیون و خودروهای مونتاژشــده حدود ٨0 میلیون تومان با افزایش 
قیمت داشته اند، به عنوان  مثال  هایما تا 20 روز پیش ۹٦0 میلیون تومان 
قیمت داشت درحالی که آخرین بار در روزهای گذشته حدود یک میلیارد 

و 40 تومان معامله شده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو درباره آثار واردات بر قیمت خودرو 
توضیــح داد: اگــر واردات آزاد شــود و تعرفه خودرو صفر شــود ، قیمت 
خودرو کاهش می یابد. البته این هم در صورتی اســت که بتوانیم وضعیت 
خودروهای داخلی را نیز را به  درســتی ســاماندهی کنیــم و در کنار آن 
نرخ خودروهایی که در بورس عرضه می شــود نیز منطقی و با احتســاب 
ســود قانونی تولیدکننده باشد و نه بیشــتر تا بازار سروسامان بگیرد و به 

مصرف کننده هم فشار وارد نشود تا آرامش در بازار خودرو ماندگار باشد.

شرط آرامش بازار خودرو به نتیجه رسیدن واردات و افزایش عرضه است
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نویسنده: علی آل علی
کارآفرینان همیشــه با کلی امید و آرزو محصوالت شان را روانه بازار 
می کنند تا بلکه مورد استقبال مشتریان قرار گرفته و این وسط سودی 
گیرشان بیاید. با این حال معادالت بازار همیشه مطابق میل کارآفرینان 
پیش نمی رود. شاید قبال مشتریان به راحتی آب خوردن شیفته برندهای 
گوناگون می شــدند، اما این روزها محاســبات آنها قبل از خرید دست 
کمــی از فرمول های مربوط به معادالت چند مجهولی ندارد. این امر به 
 )Customer Expectations( تنهایی تحویل انتظارات مشتریان
را نشــان می دهد. بنابراین در دنیای امروز فقط برندهایی که به خوبی 
از پس انتظارات مختلف مشــتریان بربیایند، شانســی برای بقا در بازار 
خواهند داشــت.  وقتی اوایل قرن بیستم صنعت سینما به تازگی وارد 
زندگی روزمره مردم شــده بود، حتی فیلم های ســیاه و ســفید کامال 
صامت هم هزاران نفر را هیجان زده می کرد. از آن زمان تا حاال کیفیت 
دوربین های فیلمبرداری زیر و رو شــده و آثار سه بعدی روز به روز در 
ســینماهای بیشتری نمایش داده می شود. با این حال مردم دیگر مثل 
قدیم بابت آثار ســینمایی هیجان زده نمی شوند؛ چراکه انتظارات شان 
آنقدر باال رفتــه که گاهی اوقات کاگردان های بــزرگ دنیا هم از پس 
آنها برنمی آیند! خیلی وقت ها کارآفرینان فکر می کنند فشــار انتظارات 
مشــتریان فقط روی دوش برندهای صفر کیلومتر احساس می شود. در 
این صورت احتماال شکست سنگین برند اپل در زمینه معرفی آیفون 4 
حسابی شــوکه تان خواهد کرد. از آنجایی که گوشی های آیفون تحولی 
تمام عیار در دنیای گوشی های همراه بود، مشتریان عادت کرده بودند 
هر ســال محصولی با امکانات بی نهایت جدید دم دست شان باشد. البته 
ماجرا دربــاره آیفون 4 اصال اینطوری نبود. مشــکالت مربوط به آنتن 
دهی و انواع باگ های ریز و درشــت طوری توی ذوق مشــتریان زد که 
خیلی هــا از پایان عصر طالیی اپل حــرف زدند. همانطور که می بینید، 
مشــتریان حتی در برابر بزرگترین کســب و کارهای دنیا هم انتظارات 
فزاینده شان را کاهش نمی دهند. پس اگر فکر کرده اید در بازار برای تان 

فرش قرمز پهن کرده اند، سخت دراشتباهید. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم انتظارات مشتریان در طول زمان 
تحوالت حیرت انگیزی پیدا کرده اســت. به همیــن خاطر کارآفرینانی 
که هنوز به ســبک دهه های قبل مشغول برندینگ یا بازاریابی هستند، 
کاله شان حسابی پس معرکه خواهد بود. از آنجایی که ما دوست نداریم 
شــما با دردسرهای مربوط به انتظارات مشــتریان رو به رو شوید، این 
مقاله را به بررســی صفر تا صــد آن اختصاص داده ایم. اگر شــما هم 
گاهی اوقــات انتظارات مشــتریان تان را درک نمی کنید یا در برآورده 
ساختن شــان مشکل دارید، این مقاله تکه گمشده پازل کسب و کارتان 
اســت. پس چند دقیقه از وقت گران بهای تــان را به ما دهید تا یک بار 

برای همیشه از شر مشکل انتظارات مشتریان خالص شوید. 
انتظارات مشتریان: یک تعریف ساده

به نظر شــما ســخت ترین کار دنیا چیست؟ بی شــک کار در معدن 
همیشــه رتبه نخســت این ســوال را دارد، اما اگر یک بار هم که شده 
دنبال تعریفی ســاده از یک استراتژی کسب و کار رفته باشید، بی شک 
در رتبه های بعدی جایی برای آن رزرو خواهید کرد. شــما را نمی دانم، 
ولی به نظر من که هر کسی از راه رسیده درباره مفاهیم مختلف دنیای 
کسب و کار یک نظری از خودش داده و بعد هم خیلی بی تفاوت راهش 
را کشیده و رفته. به همین خاطر وقتی درباره انتظارات مشتریان دنبال 
تعریفی ساده بروید، با هزاران تعریف متفاوت و حتی متناقض رو به رو 
خواهید شد. از آنجایی که ما در روزنامه فرصت امروز اصال میانه خوبی 
با تعاریف پیچیده نداریم، یک راســت رفته ایم سراغ ساده ترین تعریف 
ممکن درباره انتظارات مشتریان. بر این اساس انتظارات مشتریان یعنی 
مجموعه ای از ایده هــا و قضاوت ها که مشــتریان درباره محصوالت یا 

خدمات جانبی شما در ذهن دارند. 
اجازه دهید این تعریف خشک و خالی را با یک مثال دقیق معنادارتر 
کنیم. وقتی مردم به جای خرید خودروهای آلمانی ســراغ کمپانی های 
ژاپنی می روند، احتماال انتظارات خاصی دارند که فقط این شــرکت ها 
برآورده می کنند. مثال قیمت پایین، خدمات جانبی گســترده و مصرف 
سوخت حداقل بخشــی از این انتظارات است. اگر هر برند دیگری هم 
بتواند این انتظارات مشتریان را مثل خودروسازهای ژاپنی برآورده کند، 
احتماال تبدیل به رقیبی گردن کلفت برای آنها خواهد شــد. مســئله 
اصلی اینجا شناســایی درســت انتظارات مشــتریان و سپس عمل در 
راســتای رفع آنهاست. وگرنه تا هزار سال دیگر هم مشتریان سراغی از 

برند شما نخواهند گرفت. 
 انتظارات مشتریان در گذر زمان: چطور انتظارات مشتریان 

تغییر می کند؟
اگــر طرفدار ورزش والیبال باشــید، احتماال مســابقات لیگ جهانی 
حســابی برای تان جذاب است. چه بسا وقتی تیم مورد عالقه تان در این 
تورنومنت مســابقه دارد، قیــد کار و زندگی را هم بزنید. اجازه دهید با 
یک سوال کلیدی این مقدمه را به بحث اصلی مان ربط دهیم؛ آیا تا حاال 
مسابقات کالسیک والیبال را تماشا کرده اید؟ مثال مسابقات المپیک 40 
ســال قبل را در نظر بگیرید. احتماال تماشای این مسابقات در اینترنت 
حســابی ذوق تان را کور خواهد کرد؛ چراکه نه خبری از جریان سریع 
بازی است و نه حتی تیم ها تاکتیک های پیچیده امروزی برای سرویس 
زدن را بلد هســتند. تفاوت میان مسابقات کالسیک قهرمانی والیبال و 
رقابت های نفسگیر امروزی به خوبی تغییر و تحول انتظارات تماشاگران 
را نشــان می دهد. شــاید چند دهه قبل همین که یک محصول قیمت 
مناســبی داشت دیگر مو الی درز کار تولیدکننده اش نمی رفت، اما این 
روزها همه چیز فرق کرده اســت. شما نه تنها باید حواس تان به قیمت 
محصوالت باشــد، بلکه هــزار و یک متغیر دیگر نیــز در نتیجه نهایی 

کارتان اثرگذار است. ماجرا کمی پیچیده شد، نه؟
باور کنید یا نه، انتظارات مشــتریان در طول زمان زیر و رو می شود. 
البته این مهمترین نکته بحث ما نیست. اینکه چطور انتظارات مشتریان 
در طول زمان تغییر می کند، ســوالی اســت کــه کارآفرینان باید مثل 
پژوهشگران حرفه ای از ابعاد مختلف زیر ذره بین ببرند. ما در این مقاله 
قصد داریم کمی هم که شــده این مســئله را روشــن سازیم. پس اگر 
ماجرای تحویل انتظارات مشــتریان کنجکاوی شما را هم برمی انگیزد، 

با ما همراه باشید. 
افزایش قدرت خریداران

زمانی که دو یا نهایتا ســه تا برند در هر حوزه فعالیت داشتند، قدرت 
مشــتریان خیلی زیاد نبود؛ چراکه نهایتا این سه تا برند با کمی مذاکره 
می توانســتند انحصار نسبی در بازار ایجاد کرده و مشتریان را مجبور به 
خرید محصوالت شــان کنند. به عالوه، مشتریان هم دست شان حسابی 
بســته بود. در این شرایط برندها فشاری برای کاهش قیمت یا افزایش 
کیفیت محصوالت شــان احســاس نمی کردند. به عالوه، بحث خدمات 

مشتری هم کامال مرخص بود!
از وقتی سطح رقابت میان برندها بیشتر شد، کم کم مشتریان دست 
برتــر را پیدا کردنــد. در این زمان دیگر تیــغ کارآفرینان برش زیادی 
نداشت. برعکس، این مشتریان بودند که مثل آب خوردن قید برندهای 
مختلــف را می زدنــد. این روزها با حضور برندهای بزرگ در گوشــه و 
کنار دنیا و شــکل گیری کســب و کارهای کوچک سطح رقابت به طور 
شگفت انگیزی افزایش پیدا کرده است. شما را نمی دانم، ولی از نظر من 

که این روزها دنیای کسب و کار بیشتر شبیه یک مسابقه دوی سرعت 
است که حتی یک ثانیه غفلت در آن مساوی آخر شدن خواهد بود. در 
چنین شــرایطی قدرت باالی مشــتریان در انتخاب از میان صدها برند 

مختلف عمال باعث افزایش انتظارات شان شده است. 
بی شک وقتی مشــتریان حتی برای خرید ساده ترین محصوالت هم 
کلی انتخاب مختلف دم دست شان باشــد، سخت گیری بیشتری برای 
دست به جیب شدن خواهند داشت. این خودش یکی از دالیل تغییر یا 

افزایش انتظارات مشتریان در طول زمان محسوب می شود. 
گسترش مرزهای تکنولوژی

فرض کنید سوار ماشین زمان به اوایل دهه ۹0 میالدی سفر کرده اید. 
آن زمان وقتی کســی محصولی را می خرید، باید دعا می کرد مشــکلی 
برای آن پیش نیاید؛ چراکه مسیر خدمات پس از فروش آنقدر طوالنی 
بود که نگو. احتماال کســانی که سن شــان به دنیای ماقبل اینترنت قد 
می دهد، بــه خوبی بی اعتمادی به برندهای گمنــام را به خاطر دارند؛ 
چراکه هیچ تضمینی وجود نداشت چنین برندهای صفر کیلومتری اصال 
خدمات پس از فروش ارائه دهند. خوشبختانه ظهور تکنولوژی اینترنت 

خیلی زود به داد مشتریان رسید. 
حاال دیگر مشــتریان بدون اینکه از جای شان تکان بخورند و فقط با 
چنــد کلیک خدمات جانبی مربوط به خریدشــان را دریافت می کنند. 
البته این ماجرا تا حدی به نفع برندها نیز شده است؛ چراکه حاال حتی 

کســب و کارهای کوچک هم می توانند مثل آب خــوردن با برندهای 
بــزرگ رقابت کننــد؛ آن هم بدون اینکه نگران بی اعتمادی گســترده 

مشتریان باشند!
به موازات اینکه تکنولوژی در دســترس برندها بیشتر می شود، جلب 
رضایت مشــتریان هم ســاده تر خواهد شد. بی شــک تولید یک کفش 
ورزشی در دهه ٥0 میالدی خیلی سخت تر از امروز بود. حاال این وسط 
هر چقدر هم که انتظارات مشــتریان بیشتر شده باشد، دست کم شما 
ابزارهای الزم برای پاســخگویی به آن انتظــارات را دارید. فکر می کنم 
شما هم قبول داشته باشید که این یک مسابقه دو سر برد است که هم 

برندها و هم مشتریان در آن برنده هستند، مگر نه؟
ادامه در صفحه آخر

پازل انتظارات مشتریان: راهنمایی برای جلب رضایت خریداران
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اخبار

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
فاز نهایی پست برق سبزآب اندیمشک به ظرفیت ۳۰۰ مگاولت آمپر در 

آستانه بهره برداری
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
فاز نهایی پست برق سبزآب اندیمشک به ظرفیت ۳۰۰ مگاولت آمپر در مراحل 
تســت و راه اندازی اســت و به زودی وارد مدار خواهد شد. محمود دشت بزرگ 
بیان کرد: فاز نهایی و تکمیلی پست برق ۲۳۰ به ۱۳۲ و ۳۳ کیلوولت سبزآب 
اندیمشک به ظرفیت ۳۰۰ مگاولت آمپر در مراحل پایانی بهره برداری بوده و در 

مراحل تست و راه اندازی است.
وی با بیان اینکه این پروژه بزرگ از ماموریت های ویژه شرکت برق منطقه ای 

خوزستان بوده، تصریح کرد: در فاز نهایی پست برق سبزآب ۲ ترانس هرکدام به ظرفیت ۱۲۵ مگاولت آمپر در بخش ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلوولت 
و یک ترانس به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر در بخش ۲۳۰ به ۳۳ کیلوولت وارد مدار خواهد شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با بیان اینکه ارزش ســرمایه گذاری این پروژه بیش از ۴۱۰ هزار میلیارد ریال اســت، اضافه کرد: فاز اول پست برق سبزآب اندیمشک در 
تیرماه سال جاری به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر در یک اقدام فوری برای برق رسانی به طرح آبرسانی غدیر وارد مدار شد. وی با بیان اینکه در 
مجموع فاز اول و نهایی، ظرفیت پست برق سبزآب اندیمشک ۳۵۰ مگاولت آمپر است، گفت: امکان انتقال توان برق تولیدی نیروگاه در حال 
احداث دوکوهه اندیمشک و تقویت برق شبکه شمال خوزستان که دچار چالش هایی در این زمینه بوده از مهم ترین اهداف بهره برداری پست 
برق سبزآب اندیمشک است. شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان 

و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

آمادگی کامل منطقه 9 عملیات انتقال گاز برای ورود به فصل سرما
ســاری - دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از آمادگی کامل این 
منطقه عملیاتی برای ورود به فصل سرما خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل روابط عمومی  منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی، با اعالم 
آمادگی کامل منطقه 9 عملیات انتقال گاز جهت ورود به فصل سرما اظهار کرد: 
با همراهی و همکاری تمامی واحدهای این منطقه عملیاتی تعمیرات در خطوط 
لوله و تاسیسات منطقه با رعایت الزامات ایمنی و بدون حادثه در بازه زمانی برنامه 
ریزی شــده به اتمام رسیده است. وی افزود: بر اساس گزارش پیگ هوشمند از 
خطوط ۵6،۳۰ و ۱۲ اینچ در منطقه، از مجموع ۳۲۳ نقطه از اولویت های تعیین 

شده، 6۵ نقطه در سال ۱۴۰۰ و تعداد ۲۲7 نقطه در سال جاری بررسی و تعمیر گردید. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: 
با توجه به تعداد باالی رودخانه های خروشان و نقاط بحرانی و آسیب پذیر در منطقه، تعداد ۲8 مورد از رودخانه های متقاطع با خطوط 
انتقال در سال جاری ایمن سازی گردید و آمادگی الزم جهت مواجهه و مقابله با شرایط اضطراری فصل سرد در تیم های واکنش منطقه 
وجود دارد و با بازدید و پایش مستمر رودخانه های متقاطع با خطوط لوله در صورت بروز سیل، اقدامات کوتاه مدت به منظور مدیریت 
این شرایط انجام می شود. مفخمی با بیان اینکه اقدامات مهمی در تاسیسات تقویت فشار گاز منطقه به منظور باال بردن ضریب اطمینان 
انتقال پایدار گاز صورت گرفته است، بیان کرد: با اقدامات شاخص منطقه در سال گذشته، تعداد روزهای بحرانی با فشار زیر ۲۵۰ پوند که 
در سال 99،  ۲8 روز بوده در سال ۱۴۰۰ به کمتر از یک روز رسیده و کاهش ۳8 درصدی ریسایکل تاسیسات و همچنین کاهش ۲.۱ 
درصدی سوخت تاسیسات را نیز در پی داشته است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز یادآور شد: در 6 ماهه سال جاری میزان حجم گاز 
تحویلی به استان ها 8.۵ میلیارد متر مکعب، حجم گاز ورودی به منطقه ۱۰.8 و حجم گاز خروجی از منطقه ۲.۳ و نیز حجم گاز تحویلی 

به نیروگاهها ۳.۵ میلیارد متر مکعب بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان خبر داد
 بهره برداری از سامانه پیامکی اعالم بازرسی شناورهای مسافری 

در بندر شهیدباهنر
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
و شرق هرمزگان از بهره برداری سامانه پیامکی اعالم بازرسی شناورهای مسافری 
خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه و با اطالع مالک از موعد بازرسی شناور، 
توقیف آن به حداقل خواهد رســید. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان؛"حمیدرضا محمد حسینی تختی" با اشاره به بهره برداری 
از سامانه پیامکی اعالم بازرسی شناورهای مسافری در بندر شهید باهنر افزود: 
در راســتای توسعه عملکرد ســامانه ورود و خروج شناورهای مسافری، ماژول 
ارسال خودکار اعالن های بازرسی به صورت پیام کوتاه به اطالع صاحبان شناور، 

اپراتورهای برج کنترل و بازرسان کنترل می رسد. وی افزود: برای توسعه و ارتقاء سطح امنیتی این سامانه از سرورهای ارسال پیام کوتاه 
سازمان بنادر و دریانوردی استفاده شده تا از هرگونه سوء استفاده، شک و ابهام در خصوص کالهبرداری جلوگیری شود. به گفته مدیر بنادر 
و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان؛ با بهره برداری از این سامانه امکان ثبت شماره تلفن همراه گیرندگان پیام کوتاه با نظر مدیر بندر 
به افراد مشخص شده نیز مقدور خواهد شد. محمد حسینی تختی ارسال پیام مربوط به شناورهای با موعد بازرسی کمتر از ۱۰ روز را از 
مزایای این طرح برشمرد و افزود: مشخص بودن تعداد روزهای باقیمانده یا گذشته از موعد بازرسی، عدم توقیف شناور، مدیریت و زمان بندی 

رفع نواقص را در اختیار صاحبین شناور و اشخاص ثبت شده قرار می دهد.

در نیمه نخست امسال؛
بیش از ۲ هزار کیلومتر خطوط تغذیه، شبکه شهری و روستایی در ایالم 

نشت یابی شد
ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از نشت یابی ۲ هزارو ۴68 کیلومتر خطوط تغذیه، شبکه شهری و روستایی 
در ســطح اســتان در شش ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۲۰ کیلومتر خط تغذیه، 8۳۲ کیلومتر شبکه شهری و 
یکهزارو ۴۱6 کیلومتر شــبکه روســتایی بوده است.  محمود کشاورز با اشاره به اینکه 7۳ هزارو 9۴7 انشعاب علمک شهری و روستایی 
در این مدت نشــت یابی شــده است،افزود: در نیمه نخست امسال، ۴۵ هزارو ۲۲۳ انشــعاب شهری و ۲8 هزارو 7۲۴ انشعاب روستایی 
نشــت یابی شده اســت. وی اظهار داشت: شرکت گاز این استان در راستای بهره برداری ایمن و پیشگیری از حوادث احتمالی به صورت 
مســتمر نسبت به انجام عملیات نشت یابی خطوط و شبکه توزیع گاز اقدام می کند. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: در این 
مدت ۱8۵ هزارو ۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن خریداری شده شرکت و پیمانکاران توسط بازرسان فنی این شرکت کنترل کیفی گردیده که 
در این مدت شاهد نصب کاالی بدون کیفیت و غیر استاندارد در پروژه ها نبوده ایم. کشاورز خاطرنشان کرد: به  منظور جلوگیری از ورود 
کاالی غیر استاندارد به پروژه های گازرسانی استان، در نیمه نخست امسال ۲۲ هزار و 6۳۰ عدد اتصاالت پلی اتیلن و فوالدی خریداری 

شده کنترل کیفی شدند. 
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه با استفاده از سیستم های کنترلی، نظارتی، ایمنی و آزمایش سالمت تجهیزات باعث جلوگیری 
از نصب کاالی غیر اســتاندارد می شود، گفت: واحد بازرسی فنی با حضور فعال و انجام بازرسی در سطوح مختلف شامل مراحل تولید، 
خرید و نصب تجهیزات و قطعات با انجام تست های عملکردی، احتمال بکارگیری و استفاده از تجهیزات و قطعات غیر  استاندارد را به 
حداقل رسانده  است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: وجود نشتی در خطوط لوله و تأسیسات گازی به دالیل مختلفی از جمله 
خوردگی، سایش، آسیب های مکانیکی، عیب های باقی مانده از زمان ساخت و بالیای طبیعی به وجود می   آید و پایش مستمر و ارزیابی 
وجود نشت گاز از خطوط لوله و تأسیسات گاز باعث جلوگیری از بروز حوادث می شود. کشاورز افزود: با انجام دقیق عملیات نشت یابی 
و بررسی مستمر تأسیسات، ضمن افزایش راندمان و حفظ یکپارچگی خطوط گاز، از به وجود آمدن حوادث ناگوار و هدر رفت این سرمایه 
ملّی نیز جلوگیری می شود. وی ارتقاء ضریب ایمنی و افزایش امنیت شبکه های گاز طبیعی را از اهداف این نشت یابی ها عنوان کرد و 
اظهار داشــت: نشت یابی در خطوط تغذیه، شبکه شهری و روستایی در جهت استفاده ایمن مشترکین از گاز طبیعی و افزایش ضریب 

اطمینان شبکه های توزیع و تغذیه گاز طبیعی در شهرها و روستاهای استان ایالم انجام می شود.

افتتاح سایت همراه اول در روستای پیرواش
 ۴G ۴ در روستای پیرواش افتتاح شد.سایت همراه اول مجهز به فناوریG گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سایت همراه اول با فناوری
در روستای پیرواش با حضور نمایندگان شهرستان گرگان دکتر منتظری ومهندس سنگدوینی و همچنین دکترغالمعلی شهمرادی و تنی 
چند از مدیران افتتاح شد.دکتر کامبیز بیک محمد رئیس اداره مخابرات شهرستان آق قال رفع خرابی ناشی ازسرقت های  مکرر کابل ها 
به متراژ ۴ هزار متر را اولین قدم برای برقراری ارتباط پایدار در روستای پیرواش دانست وبرقراری ارتباطات به صورت رادیویی  وبه موازات 
آن تبدیل فیبرنوری هوایی  به خاکی را از افدامات دیگر عنوان کرد واز  بخشدار ودهیار این روستا تقدیر وتشکر داشت.وی راه اندازی چهار 
سایت همراه وارتقا 6 سایت همراه اول از ۲Gبه ۴G ،توسعه اینترنت پرظرفیت در ۴ مرکز وتوسعه تلفن ثابت نزدیک به ۳۰۰ مشترک 
و۱۰۰۰ مشترک پرسرعت در شهرستان آق قال را از دیگر اقدامات مخابرات این شهرستان دانست .در ادامه مهندس سنگدوینی نماینده 
مردم شهرستان گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی گفت: خدمات جمهوری اسالمی بسیار باالست و با توجه به شرایط سخت باز 

هم خدمات باالیی انجام می پذیرد .
وی گفت یکی از نیازهای روستاها اینترنت پرسرعت است وبا توجه به این که ما در تحریم هستیم مخابرات استان بسختی تجهیزات را 
تهیه می کند تا پایداری ارتباطات را داشته باشیم .نماینده مردم گرگان وآق قال در مجلس شورای اسالمی از پیگیری های مدیر مخابرات 

استان تقدیر کرد وگفت : مشکالت ارتباطی این روستا در کوتاهترین زمان رفع شده است.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان 
بوشهر از راهیابی ۲۳ نفر از فعاالن قرآنی بوشهر به بخش آوایی و معارفی 
مرحله کشوری چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف 

خبرداد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقاف وامورخیریه اســتان 
بوشهر،حجت االســالم محمدرضا اســماعیل  پور، مدیــرکل اوقاف و 
امورخیریه استان بوشهر، به ارائه گزارشی از رقابت های ۱۱۳ نفری فعال 
قرآنی آقا و خانم در رشــته های حفظ کل، حفــظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ 
جزء، حفظ ۵ جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیــل، اذان و دعاخوانی در 
مرحله استانی چهل و پنجمین دوره از مسابقات قرآن کریم اوقاف بوشهر 
اشاره کرد و گفت: ۲۳ نفر از فعاالن قرآنی استان بوشهر در شش رشته 
بخش آوایی و معارفی به مرحله کشوری چهل و پنجمین دوره مسابقات 

سراسری قرآن کریم اوقاف راه پیدا کردند. 
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر افزود: سیدحامد ابطحی در 
رشته اذان، حمیده خاتون هالل بحر در رشته دعاخوانی خانم ها و سیف اهلل 

زحمتکش در رشته دعاخوانی برادران به مرحله کشوری چهل و پنجمین 
دوره مسابقات قرآن اوقاف صعود کردند. 

وی بیان کرد: نفرات راه یافته از استان بوشهر به بخش رقابت کشوری 
مسابقات معارفی به ترتیب اکرم رجب پور در رشته تفسیر از شهرستان 
دشتستان، فاطمه دریایی در رشته تفســیر از شهرستان بوشهر،زهره 

مجیری پور در رشته تفســیر از شهرستان بوشهر، خاتون زنده بودی در 
رشــته تفسیر از شهرستان بوشهر، زینب رســتمی در رشته تفسیر از 
شهرستان جم، سیده زینب حسینی در رشته تفسیر از شهرستان دیر، 
زینب عباسی در رشته تفســیر از شهرستان دشتی، مرضیه جمال پور 
در رشته تفسیر از شهرستان بوشهر، صدیقه محمدی در رشته تفسیر 
از شهرســتان کنگان، محبوبه جم در رشــته تفسیر از شهرستان جم، 
آمنه دریایی در رشته تفسیر از شهرستان عسلویه، فاطمه رستگاری در 
رشته تفســیر از شهرستان دشتستان، زلیخا قادری در رشته تفسیر از 
شهرســتان دشتی، صدیقه مقدمی منفرد در رشته تفسیر از شهرستان 
دشتی، سیده خدیجه  ابطحی در رشته  نهج البالغه از شهرستان بوشهر، 
سیدمحمدمجتبی صفائی در رشته نهج البالغه از شهرستان جم، افسانه 
غالمی در رشته نهج البالغه از شهرستان گناوه، فاطمه ملک زاده در رشته 
نهج البالغه از شهرستان گناوه، علیرضا زنده بودی در رشته نهج البالغه از 
شهرستان بوشهر، حجت االسالم نعمت اهلل  عظیمی فرد در رشته صحیفه 

سجادیه از شهرستان بوشهر می باشند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: دبیرکل ســتاد کنگره ملی شهدای 
اســتان قم با اشــاره به برگزاری اجالســیه پایانی این کنگره گفت: 
اجالسیه پایانی با پیام رهبر معظم انقالب اسالمی و سخنرانی سردار 
حسین سالمی فرمانده کل ســپاه در مسجد جمکران برگزار خواهد 

شد.
سردار محمدرضا موحد دبیرکل ستاد کنگره ملی شهدای استان قم 
در نشســت خبری اجالسیه نهایی کنگره ملی 6۰9۰ شهید استان قم 
که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات مسجد مقدس جمکران برگزار 
شد، طی سخنانی اظهار کرد: قم در گذر تاریخ یک شهر تاثیرگذار بوده 
و بــه عنوان مرکز و مادر انقالب در دوره هــای مختلف از جمله دوران 

مشروطیت، انقالب اسالمی و دفاع مقدس تاثیر فراوانی در گلوگاه های 
مهم تاریخی داشته است.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس نیز لشکر ۱7 قم عملیات های مختلفی را 
به عنوان لشکر خط شکن داشته و سابقه حضور در ۱7 عملیات آفندی را 
دارد، بعد از دفاع مقدس نیز هرگاه نیازمند دفاع از اسالم و انقالب اسالمی 

بوده ایم رزمندگان این لشکر در صحنه حضور پیدا کرده اند.
دبیرکل ستاد کنگره ملی شهدای استان قم تصریح کرد: هفته گذشته 
این سعادت را داشتیم که خدمت رهبر فرزانه انقالب اسالمی باشیم و از 
رهنمود های ایشان استفاده کنیم؛ تاکید ایشان زنده نگه داشتن نام و یاد 

و خاطره شهدا با زبان هنر است.

موحد افزود: اجالســیه نهایی کنگره ملی شهدای استان قم روز پنج 
شــنبه ۲6 آبان ماه از ساعت 9 صبح در شبستان کربال مسجد مقدس 
جمکران برگزار خواهد شــد و تا اذان ظهر با اقامــه نماز ادامه خواهد 
داشت؛ در این اجالسیه پیام مقام معظم رهبری برای کنگره ملی شهدای 
قم پخش می شود و سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه به عنوان 

سخنران ویژه در این مراسم حضور پیدا می کند.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در کنفرانس توسعه کسب وکار و تحول دیجیتال مطرح کرد؛

گام بلند فوالد مباركه در زیست بوم نوآوری كشور

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر خبر داد

راهیابی ۲۳ بوشهری به مرحله کشوری چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآنی اوقاف

دبیرکل ستاد کنگره ملی شهدای استان قم خبر داد

اجالسیه پایانی کنگره ملی شهدای قم با حضور سردار 
سالمی برگزار می شود

مشهد- ابراهیم بای:  دکتر علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان 
اظهار کرد: فوالد سنگان در شش ماه اول سال جاری با وجود قطعی برق 
و چالش های ناشی از آن موفق به تولید بیش از ۲.۳۰۰.۰۰۰ تن گندله 
شــده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۴درصد رشد 
داشته است، در این مدت در سه مقطع زمانی شرکت فوالد سنگان موفق 
به ثبت رکورد ماهیانه تولید گندله شد که این میزان در ماه شهریور به 
بیش از ۵8۰ هزار تن رسیده است. همچنین میزان تولید کنسانتره در 
ماه های اردیبهشت و تیر با رشــد ۱۱8 و ۱۱۴ درصدی مواجه شده و 
رکورد روزانه تولید کنســانتره شرکت نیز در تابستان امسال به بیش از 

۱8 هزار تن رسید.
 مدیرعامل فوالد سنگان به مزیت های رقابتی متنوع در فوالد سنگان 
اشاره کرد و گفت: شرکت فوالد سنگان به عنوان حلقه اول زنجیره فوالد 
شــرکت مبارکه نقش مهمی در تولید فوالد این شرکت دارد. در حال 
حاضر شرکت فوالد سنگان دارای خطوط تولید کنسانتره سنگ آهن و 
گندله هر کدام به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و بزرگترین واحد تولید 

صنعتی در شمال شرق کشور است. 
وی ادامه داد: این شــرکت به دلیل نزدیکی به معادن ســنگ آهن 
سنگان، استفاده از فناوری های روز دنیا درحوزه خردایش، انتقال و عیار 
باال و کیفیت خوب محصوالت جزو شــرکت های بسیار خوب در حوزه 

تولید کنسانتره و گندله می باشد.
امرایی افزود: دسترسی به خطوط انتقال محصول نیز یک مزیت خوب 
برای این شــرکت می شود. از طرفی شرکت فوالد سنگان جزو شرکت 

های برتر ایران است و از سوددهی ساالنه خوبی برخوردار است.
امرایی خاطرنشان کرد: اســتفاده از فناوری فیلتراسیون روز دنیا در 

مباحث محیط زیســتی، صرفه جویی در مصــرف آب و بازگردانی 8۵ 
درصد از آن به چرخه تولید از دیگر مزیت های شــرکت به حساب می 
آید. ضمن اینکه نیروی انســانی توانمند برای هر شرکت موفق بسیار 
مهم اســت و از این نظر سیستم از یک سیســتم نظام مند آموزشی و 
جانشین پروری اســتفاده می کند و مباحث علمی روز دنیا را در زمان 

مناسب به کارکنان خود انتقال می دهد.
رشد ۱۴ درصدی تولید گندله در نیمه نخست سال جاری

به گفته مدیرعامل فوالد سنگان، این شرکت با توجه به نوپا بودن در 
سال های نخست، موفق شد مطابق برنامه ریزی انجام شده تولید خود را 
پیش ببرد. بر این اساس در شش ماه اول سال جاری با وجود قطعی برق 
و چالش های ناشی از آن موفق به تولید بیش از ۲.۳۰۰.۰۰۰ تن گندله 
شــده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۴درصد رشد 
داشته است. در این مدت در سه مقطع زمانی شرکت فوالد سنگان موفق 
به ثبت رکورد ماهیانه تولید گندله شد که این میزان در ماه شهریور به 

بیش از ۵8۰ هزار تن رســیده است. بیشترین رشد تولید در شش ماه 
اول سال در تیرماه رخ داد که نسبت به تیر  ماه سال قبل ۱۰۲% رشد 
داشته است. رکورد تولید روزانه گندله به ۲۰۴۰۰ تن رسید و اکنون این 

کارخانه ۲۳ درصد بیش از ظرفیت اسمی روزانه خود تولید می نماید.
با توجه به مشــکالت ذکر شده که گریبانگیر صنعت فوالد کشور از 
جمله فوالد سنگان می باشد، این شرکت توانسته است 9۵% برنامه تولید 
گندله خود در شــش ماه اول سال را محقق نماید و طبق برنامه ریزی 
انجام شده تا پایان سال موفق به تولید گندله به میزان ۵ میلیون تن و 
حتی باالتر از آن خواهد شد. این در حالی است که تولید گندله در سال 

قبل بیش از ۴ میلیون تن بود.
تحقق ۸۲ درصدی برنامه تولید کنسانتره با وجود قطعی برق

تولید کارخانه کنسانتره با توجه به اینکه کمتر از دو سال از تأسیس آن 
می گذرد، مطابق برنامه ریزی انجام شده صورت می گیرد و این شرکت 
می تواند در آینده بســیار نزدیک با ظرفیت کامل تولید نماید. در حال 
حاضر میزان تولید کنسانتره نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به میزان 
صددردرصد رشد داشته است و بیشترین رشد ماهانه در خردادماه سال 
جاری به میزان۳۲۳ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ بوده است.

میزان تولید کنســانتره در ماه های اردیبهشت و تیر با رشد ۱۱8 و 
۱۱۴ درصدی مواجه شده و رکورد روزانه تولید کنسانتره شرکت نیز در 
تابســتان امسال به بیش از ۱8 هزار تن رسید. شرکت فوالد سنگان در 
شش ماه اول سال 8۲ درصد از برنامه پیش بینی شده تولید کنسانتره 
خود را محقق نموده اســت. این در حالی است که کارخانه های تولید 
فوالد ســنگان حدود ۴۵ روز با مشکل قطعی یا کمبود برق مواجه بوده 

است.

مدیرعامل فوالد سنگان:

فوالد سنگان در ۶ ماه موفق به ثبت ۳ رکورد ماهانه تولید گندله شد

شماره 3030
سه شنبه
24 آبان 1401

اصفهان - قاسم اسد: معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با 
بیان اینکه فوالد مبارکه در اکوسیســتم نوآوری اســتان و کشور گام 
بلندی برداشته اســت، افزود: این شرکت در برنامه توسعه زیست بوم 
نوآوری، ۳ ســطح همکاری در فضای دانشــگاهی و فضاهای مراکز 
نوآوری شــهری و صنعت دنبال کــرده و مشــارکت های ویژه ای با 
دانشــگاه ها و مراکز دانش بنیان سراسر کشــور داشته است. محمد 
ناظمــی هرندی، معاون تکنولوژی شــرکت فــوالد مبارکه در اولین 
 )ICBD( کنفرانس بین المللی توســعه کسب وکار و تحول دیجیتال
اظهار کرد: توســعه کســب وکار و تحول دیجیتال موضوعی جدی و 
ترکیبی از حوزه های دانش و توســعه در ســطح جهانی اســت و در 
زندگی روزمره بشر اثرگذار است. وی با اشاره به نگاه و رویکرد شرکت 
فوالد مبارکه به تحول دیجیتال افزود: این کنفرانس فرصت مغتنمی 
برای باز شــدن پنجره ای جهت شناســایی فرصت ها، ایجاد تعامل با 
متخصصان حوزه تحول دیجیتال و کسب تجربیات صنایع مختلف در 

حوزه توسعه کسب وکار دیجیتال است.
انقالب صنعتی چهارم زندگی انسان را با سرعت زیادی دچار 

تغییر کرد
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به سیر تحولی صنعت 
طی چند قرن اخیر خاطرنشان کرد: مشخصا انقالب صنعتی اول، دوم 
و سوم عامل اصلی تحول و جهش در تمام زمینه ها، از مباحث مکانیزه 
شدن و حضور صنعت برق تا ظهور کامپیوتر و اتوماسیون است و آنچه 
امروز به عنوان تحول دیجیتال شناخته می شود ناشی از حضور اینترنت 
و ویژگی های همراه آن اســت. وی با اشاره به مفاهیم صنعت چهارم 
اذعان داشــت: با مطرح شدن مفهوم صنعت چهارم به صورت عمومی، 
عمدتا نگاه ها به ســمت بعد فنی این موضوع حرکت کرده و تمرکز بر 
حوزه صنعت اســت؛ اما واقعیت این اســت که انقالب صنعتی چهارم 
تمامی شئون زندگی انسان را با سرعت زیادی دچار تغییر کرده است.

تحول دیجیتال عامل اصلی ظهور مفهوم »جامعه پنجم«
ناظمی هرندی با اشــاره به صنعت چهارم و پیامد آن تحت عنوان 
مفهــوم »جامعه پنجم« بیان کرد: جامعه پنجم مفهومی اســت که 
در حوزه صنعت چهارم در دنیا مطرح شــده و عامل اصلی آن تحول 

دیجیتال است. این مفهوم دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و تأثیراتی 
اســت که رفاه عمومی مردم را شــامل می شــود. وی بــا بیان اینکه 
»انسان محوری«، »پایداری« و »تاب آوری«، مؤلفه ها، عناصر کلیدی 
و پیامد صنعت چهارم اســت، گفت: صنعت چهارم در ژاپن با مفهوم 
جامعه پنجم شــناخته می شــود و این موضوعی است که ما آن را در 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک حرکت پایدار در همه شئون دنبال 

می کنیم؛ چراکه ناشی از توسعه کسب وکار در پیرامون ما خواهد بود.
توسعه نوآوری و خلق ارزش بیشتر برای ذی نفعان

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به ۲ مفهوم کلیدی 
»تحول دیجیتال« و »اقتصاد دیجیتال« تصریح کرد: تحول دیجیتال 
یــک مفهوم فنی، فناورانه و تکنولوژیک نیســت، بلکه یک مفهوم در 
حوزه های استراتژی، رهبری و شیوه تفکر به شمار می آید و از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت. وی عنوان داشت: در تحول دیجیتال به دنبال 
توسعه نقش اتوماسیون در سازمان ها نیستیم، بلکه به دنبال یک تحول 
بنیادین در مجموعه ای از فعالیت ها، فرایندها، شایســتگی ها و حتی 
مدل های کسب وکار هستیم و همچنین می کوشیم به توسعه نوآوری و 

خلق ارزش بیشتر برای ذی نفعان دست یابیم.
فوالد مبارکه به الیه های مختلف مفهوم تحول دیجیتال توجه دارد

ناظمی هرندی با اشــاره به نگاه شــرکت فــوالد مبارکه به تحول 
دیجیتــال تأکید کرد: در حقیقت تحــول دیجیتال به عنوان یک ابزار 
پدید آمده تا در کســب وکارها ســهولت ایجاد گردد و همه ذی نفعان 

آن کســب وکارها از آن منتفع شــوند و این امر منجر به حل مسائل 
سازمان ها شود.

وی بــا بیان اینکه فوالد مبارکه تحــول دیجیتال را صرفا در حوزه 
فرایندهای فناوری اطالعات و ارتباطات یا اتوماسیون سازمانی دنبال 
نمی کنــد، بلکه به همه الیه های این مفهوم توجه دارد، بیان داشــت: 
الیه هایی همچون زیرساخت ها، رهبری ســازمان، رهبری قابلیت ها، 
فرایندها، ساختارها، مدل های درآمدی و فرهنگ حاکم بر سازمان برای 

کارکرد افراد ازجمله الیه های مختلف مفهوم تحول دیجیتال است.
ضرورت به کارگیری ابزارها و فناوری های تحول دیجیتال

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه مشتری به عنوان 
ذی نفع اصلی بنگاه های اقتصــادی باید در همه ابعاد ازجمله دریافت 
محصــول باکیفیت و ارزان منتفع شــود، خاطرنشــان کرد: وقتی به 
شــمول مفهوم تحول دیجیتال، فراتر از فرایندهای فناوری اطالعات 
و ارتباطات بنگریم، ابزارهای متنوعی نیز شــکل خواهند گرفت. وی 
ادامــه داد: مجموعه ای از ابزارها و فناوری هــا به همراه مفهوم تحول 
دیجیتال شکل می گیرد که سازمان ها باید همه این ابزارها را به خدمت 
بگیرنــد؛ چراکه این ابزارها در حقیقت فرصت هایی برای تحقق تحول 
دیجیتال هستند که اکوسیستم دانشی و نوآوری به آن ها کمک شایانی 
خواهند کرد. حرکت در مســیر تحول دیجیتال بهره وری و چابکی را 
به همراه دارد ناظمی هرندی با اشــاره به موضوع فناوری های نوظهور 
گفت: تحول دیجیتال به عنوان یک هدف، به این مفهوم نیست که در 
قالب یک پارامتر در نشان تجاری از آن استفاده کنیم، بلکه ناچاریم به 
دنبال تحول دیجیتال برویم. تحول دیجیتال می تواند تهدیدکننده ۳ 
محرک اصلی بنگاه های صنعتی و اقتصادی، تغییرات و تحوالت مبتنی 
بر دیجیتال، موضوعات زیســت محیطی و اقتصاد چرخشی و تحوالت 
تکنولوژی باشــد. وی با اشاره به تحوالت تکنولوژی و تغییرات دائمی 
آن ها اضافه کرد: شرکت های پیشرو دائما درحال توسعه تکنولوژی های 
خود هستند تا محصوالت ارزان تر، باکیفیت تر و مطابق انتظار مشتری 
تولید کنند تا منجر به رضایت آنان شــوند. حرکت در مســیر تحول 
دیجیتال منجر به بهره وری، چابکی و سفارشی عمل کردن در مقابل 

کلیه ذی نفعان ازجمله مشتریان خواهد شد.
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رویدادهای غیرمنتظره
اگر دوران ســیاه قرنطینه کرونا فقط و فقط یک 
درس برای انســان ها داشته باشد، آن تغییر سریع 
شــرایط اجتماعی، سیاسی و بهداشتی دنیاست. تا 
قبل از سال 20۱۹ حتی یک نفر هم فکر نمی کرد 
مردم مجبور به خانه نشــینی اجباری برای نزدیک 
به دو ســال شــوند. با این حال امروزه همه مردم 
خاطرات آن دوران را به خوبی در ذهن دارند. حاال 
که دنیای دور و بر ما اینقدر سریع تغییر کرده، چرا 

انتظارات مشتریان عوض نشود؟ 
رویدادهــای غیرمنتظره مثــل همه گیری کرونا 
انتظــارات مشــتریان از برندها را طــوری افزایش 
می دهد که نگو و نپرس. احتماال شما هم آمارهای 
مختلفی درباره افزایش تمایل مشتریان برای خرید 
آنالیــن در دوران پســاکرونا و همچنین تمایل به 
ارتباط آنالین با کسب و کارها به گوش تان خورده 
است. اگر خیلی زود این تغییرات را در دستور کار 
برندتان قرار ندهید، چه بســا دیگر شانســی برای 
خودنمایی در بــازار گیرتان نیاید. آن وقت شــما 
می مانید و کلی مشــتری که انتظارات شان را حتی 

درک هم نمی کنید. 
مشتریان چطور انتظارات شان را شکل 

می دهند؟
حاال که با رونــد تغییر انتظارات مشــتریان در 
گذر زمان آشنا شدید، بد نیست کمی درباره نحوه 
شــکل دهی به آنها هم با هم گپ بزنیم. به راستی 
مشــتریان چطور به انتظارات شان شکل می دهند؟ 
مثال اینکــه فالن محصــول باید اســتانداردهای 
مشــخصی داشــته باشــد، ســر و کله اش از کجا 
پیدا می شــود؟ احتماال برای شــما هم پیش آمده 
مشــتریانی که تا همین دیروز طرفدار پر و پاقرص 
برندتان بوده اند، یک شبه نظرشان از این رو به آن 
رو شده و انتظارات بسیار زیادی پیدا کنند. چنین 
تغییرات ناگهانی ای کلی ســوال در ذهن آدم ایجاد 
می کند. ما در این بخش تمام سعی مان را می کنیم 
تا به این سواالت پیچیده جواب هایی ساده و دقیق 

بدهیم. 
تجربه خدمات بقیه برندها

یکــی از افســانه های قدیمــی کــه خیلــی از 
کارآفرینــان تمام قد از آن حمایت می کنند، تصور 
بــازار به مثابه حیاط خلوت برندشــان اســت. اگر 
شــما هم فکر می کنید همه در بازار منتظر شــما 
هســتند و با خیال راحت هر کاری می توانید انجام 
دهید، احتماال خیلی زود مشــکالت مختلف سر و 
کله شــان پیدا خواهد شــد. همانطور که در دنیای 
مد و پوشــاک کلی برند با هم در رقابت هستند و 
نوآوری یکی وضعیت همه را زیر و رو می کند، شما 
هم نمی توانید با خیال راحت سرتان به کار خودتان 
گرم باشد. چه بسا مشتریان با دیدن خدمات جذاب 
بقیه برندها انتظارشان از شما هم افزایش پیدا کند. 
آن وقت دیگر هیچ جوره نمی توانید به ســبک قبل 

کارتان را پیش ببرید. 
اگر همه چیز به اختیار یک برند تک و تنها در بازار 
بود، احتماال هیچ وقت خبری از نوآوری های سریع 
و شگفت انگیز نمی شد. خب تا وقتی می شود بدون 
کوچک تریــن تغییری در بازار به فعالیت ادامه داد، 
اصال چرا باید ســراغ دردسرهای عرضه محصوالت 
جدید یا بهبود کیفیت خدمات رفت؟ این شــرایط 
فقط و فقط در صورتی که رقابت شــدیدی در بازار 
حاکم باشد تغییر می کند. به همین خاطر مشتریان 
هم با مشــاهده کیفیت محصوالت و خدمات بقیه 
برندها کم کم به انتظارات شــان سر و شکل تازه ای 

می دهند. 
کافی اســت برای یک دقیقه خودتــان را جای 
مشــتری قرار دهیــد که برای خریــد محصوالت 
با کلــی امکانات و خدمــات برندهــای گوناگون 
رو به رو می شــود. آن وقت ناخــودآگاه تبدیل به 
سخت گیرترین مشتری دنیا می شوید که به همین 

سادگی دست به جیب نمی شود. 
بهبود خدمات شما در گذشته

وقتی یک برند در طول ســال های اخیر به طور 
مــداوم کیفیت خدمــات یا تنــوع محصوالتش را 
بیشــتر کرده، نمی تواند یکهو جا بزند. اینکه شــما 
دنبال جلب نظر بیشــترین تعداد مشتریان در بازار 
هستید، به تنهایی ایده ای عالی محسوب می شود. 
معموال کارآفرینان کارکشته در این مسیر هر کاری 
که از دست شــان بربیاید، انجــام می دهند. نتیجه 
چنین فداکاری هم افزایش مداوم ســطح توقعات 

و انتظارات مشتریان است. ماجرا جالب شد، نه؟
ماجرا در اینجا شــبیه وضعیت تیم فوتبالی است 
که بعد از چند ســال قهرمانــی در لیگ برتر حاال 
یکهو مقام ســوم را به دســت آورده است. اگرچه 
همین مقام هم بــرای خیلی از تیم های دیگر یک 
آرزوی دور و دراز اســت، اما حاال کــه طرفداران 
تیم قصه ما به قهرمانی های پشــت سر هم عادت 
کرده اند، دیگر این مقام سوم به چشم شان نخواهد 
آمد. به طور مشــابه، وقتی شما دائما خدمات عالی 
تحویل مشــتریان می دهید، نمی توانید بدون سر و 
صدا بهبــود خدمات تان را متوقف کــرده و انتظار 

داشته باشید هیچ کس صدایش درنیاید!
مشاهده اخبار منفی درباره برند شما

ظهور شــبکه های اجتماعی مرزهای میان مردم 
در چهارگوشــه دنیا را حسابی کمرنگ کرده است. 
االن شــما می توانید بدون اینکه دســت به سیاه و 
سفید بزنید با کسانی از آن سر دنیا ویدئوکنفرانس 
داشته باشید. تازه این کنفرانس هیچ هزینه ای هم 
برای تان به همراه نخواهد داشــت. شاید فکر کنید 
شــبکه های اجتماعی فقط فضایــی برای تعامالت 
روزمره مردم به ســبکی جدید است، اما راستش را 
بخواهید گــردش اخبار در این فضا نیز مورد توجه 
کارآفرینان قرار گرفته اســت. کافی است یک برند 
عملکردی مثبت یا منفی داشــته باشــد. آن وقت 
در عــرض چند دقیقه شــبکه های اجتماعی پر از 
اخبار پوشــش این اتفاقات می شود. از آنجایی که 
کمتر کسی در دنیا به حرف کاربران در شبکه های 
اجتماعی بها نمی دهد، این نظرات خیلی زود سطح 

انتظارات مشتریان را تغییر خواهد داد.
مســئله حفاظت از محیط زیست برای اولین بار 
توسط گروه های عام المنفعه مطرح شد. از آن زمان 
تا حاال بعضی از برندها کم کم به ســمت استفاده 
از مواد اولیه ســازگار با محیط زیســت و تعهدات 
زیســت محیطی حرکت کرده اند. شاید فکر کنید 
کارآفرینــان سراســر دنیا نیــت بی نهایت خیری 
داشته اند، اما راســتش را بخواهید بیشتر ماجرا به 
خاطر فشار باالی مردم در شبکه های اجتماعی بود. 
به طوری که کارآفرینان چــاره ای به غیر از قبول 
تعهدات ســفت و ســخت در این رابطه نداشتند. 
ماجرا دربــاره خیلی از انتظارات دیگر مشــتریان 
هم دقیقا به همین شــکل اســت. اگر شــما فکر 
کرده اید اخبار منفی درباره عملکرد نامناســب تان 
در بازار همیشه در گاوصندوق باقی می ماند، سخت 
دراشتباهید. در عوض این مشتریان هستند که در 
یک چشــم به هم زدن با مشاهده اخبار مورد نظر 
در شبکه های اجتماعی انتظارات شان از شما زیر و 

رو خواهد شد. 
یادتــان باشــد در دنیای شــبکه های اجتماعی 
اخبار خیلی زودتر از دنیای واقعی دســت به دست 
می شود. چه بســا اخبار منفی درباره محصوالت یا 
نحــوه فعالیت برندتان طوری انتظارات مشــتریان 
را عــوض کند که باورتان هم نشــود. بنابراین باید 
خودتان را برای این اتفاق آماده کنید؛ چراکه اصال 
بعید نیســت همین فردا چنین ســناریویی جلوی 

پای تان قرار بگیرد. 
مشتریان امروزی چه انتظاری از برندها دارند؟

امیدوارم تا اینجای کار خیلی خسته نشده باشید؛ 
چراکه اصل ماجرا هنوز دســت نخورده باقی مانده 
اســت. اینکه شما انتظارات مشــتریان را قبال مثل 
ســاعت دقیق شناســایی و رفع کرده اید با اینکه 
مشتریان امروزی چه انتظاراتی از شما دارند، زمین 
تا آســمان فرق دارد. متاسفانه خیلی از کارآفرینان 

به راحتی آب خــوردن در دام چنین تله ای افتاده 
و کل اعتبارشــان را بــه باد می دهنــد. ما در این 
بخش به جای اینکه انتظارات کلیشه ای یا قدیمی 
مشتریان از برندها را زیر ذره بین ببریم، یک راست 
رفته ایم ســراغ اصل مطلب. پس اگر شما هم فکر 
می کنید درک درستی از انتظارات مشتریان ندارید، 
تا چند دقیقه دیگر همه نگرانی تان رفع خواهد شد.
شخصی سازی: مهمترین انتظار مشتریان 

دنیای دیجیتال!
اگر قرار باشد مهمترین تحول دنیای کسب و کار 
در عصر دیجیتال را انتخاب کنید، اول سراغ کدام 
حوزه ها می روید؟ بی شــک اینترنت و شــبکه های 
اجتماعی انتخــاب منطقی خواهد بــود، اما الزاما 
بهترین گزینه های در دسترس نیستند. این روزها 
شخصی سازی مفهومی است که صفر تا صد تجربه 
مشــتریان از برندها را به خــودش اختصاص داده 
اســت. فرقی ندارد بحث درباره نحوه بســته بندی 
محصوالت باشــد یــا تولید محتوا در شــبکه های 
اجتماعــی مد نظــر قرار گیــرد، در هــر صورت 
شخصی سازی همیشه حرف اول و آخر را می زند. 

فکــر می کننــد  کارآفرینــان  اوقــات  گاهــی 
شخصی سازی مثل عبور از هفت خان رستم است. 
در این صورت باید حسابی ناامیدتان کنیم؛ چراکه 
کارهای کوچکی مثل اضافه کردن اســم مشتریان 
در ابتدای ایمیل های بازاریابی هم شخصی ســازی 

محسوب می شود. باورتان نمی شود، نه؟ 
اولین قدم برای رفع انتظارات مشــتریان پذیرش 
این نکته است که اصال نباید شبیه بقیه رقبا باشید. 
کســب و کارهایی که در بازار فقط و فقط از روی 
دســت دیگران کپی می کنند، دیر یا زود شکست 
خواهنــد خورد. پس قبل از اینکه چنین ســناریو 
عجیبی برای برندتان تکرار شــود، خودتان دست 
به کار شده و فرآیند شخصی سازی را شروع کنید. 
یادتان باشــد شخصی ســازی باید تا عمق تار و 
پود برندتان نفوذ کرده باشــد. فقط در این صورت 
شانســی برای جواب دادن به انتظارات مشــتریان 
خواهید داشــت. منظور ما بیشــتر برندهایی است 
که نیمی از مســیر شخصی ســازی را طی کرده و 
از خیر بقیه مســیر با بی خیالی محض می گذرند. 
اگر شــما هم قصد دارید چنین عملکردی در بازار 
داشته باشــید، باید کامال ناامیدتان کنیم؛ چراکه 
مشــتریان اصال به این واکنش هــای نصفه و نیمه 

راضی نخواهند شد؛ به همین راحتی.
خدمات مشتری با کیفیت: وقتی همه چیز 

آنالین می شود
مشتریان دوســت دارند تالش برندها برای بهتر 
کردن زندگی شان را از نزدیک مشاهده کنند. شاید 
شما دائما چنین شعاری برای مشتریان سر بدهید 
اما اگر عمل را چاشــنی کار نکنید، کمتر کسی در 
بازار به شــما اعتماد خواهد کــرد. اگر حرف ما را 
قبول ندارید، اجازه دهید ســری بــه دنیای آمار و 
ارقام بزنیم. بر اساس گزارش موسسه سوپر آفیس 
)Super Office( کســب و کارها فقط از طریق 
توجه بشتر به مشــتریان ٦0 درصد سود بیشتر به 
جیب می زنند. حاال فکرش را بکنید اگر قرار بود به 
جای توجه بیشــتر عمال وارد گود شده و خدمات 

بهتری به آنها ارائه دهید، چه اتفاقی می افتاد؟
آیا تــا حاال فکــر کرده اید چرا بعضــی از مردم 
برای تماشای مســابقات ورزشی بلیت VIP تهیه 
می کنند؟ اصال چرا بعضی از تیم های ورزشی چنین 
جایگاهی در ورزشگاه شان درست می کنند؟ جواب 
این ســوال بی نهایت ساده اســت: چون که مردم 

دوست دارند همیشه خاص باشند.
اگر بخواهیم از ســرنخ باال برای ادامه مسیرمان 
استفاده کنیم، باید گفت مشتریان امروزی دوست 
دارند همیشه خاص به نظر برسند. به همین خاطر 
خیلی وقت ها برندهای بزرگ بدون اینکه دســت 
به ســیاه و ســفید بزنند، کلی مشتری درجه یک 
جذب می کنند. دلیل این امــر نه دیوانگی محض 
مشتریان، بلکه احساس خوبی است که بابت خرید 
از برندهای بزرگ دریافت می کنند. پس اگر شــما 
هم دوســت دارید مشتریان را در یک چشم به هم 
زدن جذب برندتان کرده و اوضاع را به نفع خودتان 
تغییــر دهید، باید از همین امــروز کارتان را برای 
خدمات بهتر شــروع کنید. وقتــی هم صحبت از 
خدمات بهتر می شــود، اول از همه پای دپارتمان 

خدمات مشتری گیر است. 
ما در روزنامه فرصت امروز خدمات مشــتری را 
بیشتر شبیه یک بازی ســرگرم کننده می دانیم تا 
مسئولیتی خســته کننده. به همین خاطر اگر شما 
خیلــی خوب وظیفــه تان در این بخــش را انجام 
دهید، مشــتریان در یک چشم به هم زدن عاشق 
برندتان خواهند شــد. آن وقت دیگر تجربه خرید 
از شــما را با هیچ چیز در دنیا عوض نخواهند کرد. 
راســتش را بخواهید، توجه ویــژه برندها در قالب 
خدمات مشتری یکی از انتظارات اساسی خریداران 
در طول ســال های اخیر بوده اســت. حاال که شما 
خیلی خوب از این نیاز و خواســته فوری مشتریان 
خبر دارید، نباید همین طوری دســت روی دست 

بگذارید. 
پیگیری هــای مکرر درباره وضعیت مشــتریان و 
تالش برای نمایش چهره ای دلسوز از برند به خوبی 
در دنیــای امروز جواب می دهــد. هر وقت هم که 
احســاس کردید ایده ای درباره نحوه ارائه خدمات 
بهتر به مشــتریان ندارید، کافی اســت برای یک 
لحظه هم که شــده خودتان را در سمت مشتریان 
قــرار دهیــد. آن وقت کلی ایده درجــه یک برای 

انتقال احســاس خاص بودن به مشتریان تان پیدا 
خواهید کرد. 

شنیدن شکایت های مشتریان: نیاز به دو 
جفت گوش شنوا!

بعضــی وقت هــا آدم هر چقــدر با دوســتان یا 
همکارانش درباره یک مســئله مهم حرف می زند، 
هیچ کــس حرفش را متوجه نمی شــود. شــما را 
نمی دانــم، ولی برای من که چنیــن لحظاتی یک 
کابوس تمام نشــدنی است. شــاید فکر کنید فقط 
در دنیای کســب و کار چنین تجربه های تلخی به 
چشم می خورد، اما مشتریان هم اغلب اوقات چنین 
حسی را تجربه می کنند. هرچه باشد کلی برند در 
دنیا هســت که اصال به شکایت های مشتریان شان 
بها نمی دهند. انگار که مشتریان تحت هر شرایطی 

باید از آنها خرید کرده و کامال هم راضی باشند. 
از آنجایــی که انتظارات مشــتریان از برندها در 
طول ســال های اخیر کلی تغییر کرده، شــما باید 
خودتان را بــرای گوش دادن به مشــتریان آماده 
کنیــد. فرقــی ندارد محور مشــکالت مشــتریان 
چیســت، در هر صــورت همین کــه توجه تان را 
جلب کننــد به اندازه کافــی رضایت بخش خواهد 
بود. اجازه دهید برای ســادگی بیشــتر، شــکایت 
مشتریان را با جلســات روانشناسی مقایسه کنیم. 
همانطور که روانشــناس های حرفه ای همیشــه تا 
آخر به درد و دل مراجعه کنندگان گوش می دهند، 
شــما هم باید دغدغه ها و مشکالت مشتریان تان را 
محترم بشــمارید. اینطوری اولین قدم برای جلب 
اعتمادشــان را برداشته و کم کم خودتان را از بقیه 

رقبا جدا خواهید کرد. 
بی شک انتظار »گوش دادن به شکایت ها« خیلی 
خواســته عجیب یــا غیرمنتظره ای نیســت. همه 
مردم در طول روز از دســت بعضی چیزها عصبانی 
می شوند. این وسط دیواری کوتاه تر از برندها برای 
خالی کردن خستگی یا حتی عصبانیت وجود ندارد. 
درست متوجه شــدید، حتی اگر شکایت مشتریان 
مســتقیما به شما ربطی ندارد بازهم باید با آنها راه 
بیایید. فرمول طالیی ما در چنین شرایطی توضیح 
شــرایط و مطمئن ساختن مشــتریان بابت دلیل 
خارجی مشکالت و سپس دعوت شان به آرامش با 
گوش دادن دقیق به حرف شان است. اینطوری هم 
شما تجربه ای کوتاه از دنیای مشاوره و روانشناسی 
خواهید داشــت، هم روحیه مشــتریان تان کامال 
عوض می شــود. فکر می کنم همه سر این موضوع 
اتفاق نظر داشــته باشــند که یک برند که همیشه 
برای شکایت مشتریانش وقت دارد به خودی خود 

جذاب ترین کسب و کار دنیا خواهد بود.
تجربه بی دردسر از برند: سادگی و دیگر هیچ

چرا مردم خریــد آنالین را دوســت دارند؟ این 
ســوال در نگاه نخســت هیچ جواب منطقی ندارد. 
انگار که مردم سراسر دنیا یک شب خوابیده و فردا 
صبح دیگر سراغ فروشــگاه های حضوری نرفته اند. 
بی شک کسانی که در دنیای فروش آنالین فعالیت 
دارند، این روند را از حفظ هســتند. با این حال اگر 
قرار باشد ما یک جواب ساده به این سوال بدهیم، 
بی برو برگشت دردســرهای کمتر خرید آنالین را 
برجسته خواهیم کرد. خب تا وقتی می شود با چند 
تا کلیک محصوالت مورد نظرمــان را بخریم، چرا 
باید خودمان را به دردسر انداخته و تا فروشگاه های 

حضوری برویم؟
مشــتریان نســل جوان و به ویژه آنهایی که تازه 
در طــول دوران کرونا اســتقالل مالی به دســت 
آورده اند، هیچ جوره با شــیوه های کالسیک خرید 
ارتبــاط برقرار نمی کنند. این یــک انتظار نوظهور 
محسوب می شــود که باید خیلی زود به آن پاسخ 
دهید. متاســفانه اغلب کارآفرینــان فکر می کنند 
بــرای واکنش در برابر یک انتظار تازه تا ابد فرصت 
دارند. اگر شما هم چنین برداشتی از دنیای کسب 
و کار داریــد، احتماال خیلــی زود اوضاع تان به هم 
خواهد ریخت؛ چراکه در بازار هیچ کس منتظر شما 
نمی مانــد. برعکس هرچه زودتر به خودتان بیایید، 
شانس بیشــتری برای جلب نظر مشتریان خواهید 

داشت. 
اگر فکر کرده اید وضعیت نســل جوان یک جور 
اســتثنا در مقایسه با بقیه مردم محسوب می شود، 
باید کمی ناامیدتان کنیم. مشــتریان همیشــه و 
همه جا دنبال راحت ترین راهکارها هســتند. فرقی 
ندارد شــما خدمات کامپیوتــری ارائه می دهید یا 
کارتان طراحی لباس اســت؛ در هر صورت سادگی 
دسترسی به خدمات تان حرف اول و آخر را خواهد 
زد. بنابراین شما باید همیشه تجربه ای بی دردسر از 
برندتان برای مشتریان آماده کنید. اینطوری خیلی 
زود تبدیل به همان کسب و کاری خواهید شد که 

مشتریان انتظارش را دارند. 
توصیه کلیدی ما در ایــن بخش توجه به تجربه 
بی دردسر مشتریان از برند فراتر از مرزهای محدود 
محصوالت تان اســت. مثال حتی سایت برندتان هم 
باید طوری طراحی شــود که مشــتریان به راحتی 
هرچه تمام تر در آن به گشــت و گــذار بپردازند. 
این طوری هم مشــتریان بیشتری اطراف برندتان 
دیده می شــوند، هم اینکه دیگر الزم نیست نگران 

پاسخگویی درست به انتظارات آنها باشید. 
اطالعات به روز: ورود به عصر برندهای 

متخصص
آیــا فکر می کنید مشــتریان  تان انتظارات خیلی 
زیاد از شما دارند؟ در این صورت شما تنها نیستید؛ 
چراکه کلــی از مدیران و حتی ســرمایه گذارهای 
باســابقه در دنیــای کارآفرینی چنین احساســی 

را دارند. اگر قرار باشــد چنین امری را ریشــه یابی 
کنیم، خیلی زود به توقع مشــتریان از برندها برای 
اطالعات کامال به روز می رســیم. انگار که کسب و 
کارها در کنار تمام وظایف شان باید مثل ویکی پدیا 

دائما اطالعات آپدیت شده داشته باشند!
قبول دارم دسترســی به اطالعات دقیق همیشه 
کار راحتی نیســت، اما شــما نباید خیلی ماجرا را 
ســخت کنید. مشــتریان انتظار اینکه شما جواب 
همه ســواالت را داشته باشــید، ندارند. در عوض 
انتظار آنها بــه حوزه کاری تان محدود می شــود. 
مثال اگر تخصص شما تعمیرات خودروهای اسپرت 
اســت، باید اطالعات دقیقی درباره زیر و بم چنین 
اتومبیل هایی داشــته باشــید. بی شــک هیچ کس 
در این ســناریو از شما ســواالتی درباره آشپزی یا 
هواپیماهای مســافربری نخواهد کــرد. پس الزم 

نیست سراغ اطالعات بی خود بروید. 
اغلب مشتریان دوســت دارند از برندهایی خرید 
کنند که عالوه بر عرضه محصوالت به نوعی مشاور 
مطمئنی هم هســتند. اینطوری احســاس ســود 
بیشــتر از خرید برای آنها تداعی شده و اوضاع شان 
را حســابی از این رو بــه آن رو خواهد کرد. جلب 
اعتماد مشــتریان معموال قطعه گمشده پازل تمام 
برندهاســت. اگر شــما هم دوســت دارید اعتماد 
مشــتریان را جلب کنید، باید از همین امروز نقش 
یک مشــاور حرفه ای را ایفا کنید. اینطوری عالوه 
بر رفع یکی از انتظارات اساسی مشتریان امروزی، 
فروش تان هم به طور خودکار تضمین خواهد شد. 
فرمــول مــا در روزنامــه فرصــت امــروز برای 
ارائــه اطالعات به روز و تبدیل شــدن به مشــاور 
مشــتریان اســتفاده از هــوش مصنوعی اســت. 
راســتش را بخواهید، مردم دیگر حوصله تعامل با 
کارشناس های واقعی در برندها را ندارند. در عوض 
ارتبــاط متنی یا صوتی با ربات هــای دارای هوش 
مصنوعی ترند این روزها محســوب می شــود. این 
ربات هــا بدون حتی یک دقیقــه اتالف وقت دقیقا 
جواب هــای مورد نیاز مشــتریان را ارائه می کنند. 
تــازه در این فرآیند همیشــه اطالعات شــان را به 
طور در لحظه از اینترنت می گیرند. بی شک چنین 
اطالعاتی آنقدر دقیق هســت کــه جای هیچ اما و 
اگری باقی نگذارد. پس منتظر چه هستید؟ همین 
امروز سراغ اســتفاده از ربات های هوشمند رفته و 

بازی کسب و کار را زیر و رو کنید. 
دسترسی چند کاناله: ارتباط در لحظه با 

مشتریان هر جایی که بخواهند!
آیا تا به حال فکر کرده اید مشــتریان اولویت شان 
در ارتبــاط با برندها چیســت؟ منظــور ما نحوه 
برقــراری ارتباط میان مــردم با برندهــای مورد 
عالقه شــان است. بی شک این ســوال آنقدر دقیق 
هست که نشــود همینطور الکی یک جوابی برای 
آن سرهم کرد. براساس آمار موسسه کوآل تریکس 
)QualTrics( 3۱ درصــد از مشــتریان ارتباط 
توییتــری با برندها را دوســت دارند. این در حالی 
اســت که 3٥ درصد هنوز پیامک را بهترین کانال 
ارتباطــی با برندها تلقی می کننــد. از طرف دیگر 
ایمیل نیز در کنار بقیه شــبکه های اجتماعی نقش 
مهمی این وسط دارد. شــاید فکر کنید برندهایی 
کــه حضور پررنگــی در توییتر دارنــد، خیلی زود 
عزیز دل مشتریان می شوند، اما نکته مهم در اینجا 
انتظار مشــتریان برای دسترسی به برندها در همه 

کانال های ممکن است.
مشــتریان عصر دیجیتال دوســت دارند چه از 
طریق تلفن، پیامک، شــبکه های اجتماعی و حتی 
ایمیل با برندها ارتباط داشــته باشند. بنابراین اگر 
شــما همه تخم مرغ های استارت آپ تان را در یک 
کانال قرار دهید، خیلی زود از بازار کنار گذاشــته 
خواهید شد. توصیه ما در این بخش کامال واضح و 
روشن است. اگر قرار باشد شما انتظارات مشتریان 
را برآورده کنید، باید همیشه دم دست شان باشید. 
این وســط هرچه کانال های ارتباطی میان شما و 
آنها متنوع تر باشد، رضایت بیشتری جذب خواهید 
کرد. پس از همیــن امروز کارتــان را برای ایجاد 
تحول در کانال های ارتباطی برندتان شروع کنید. 

سخن پایانی
انتظارات مشتریان در دنیای امروز به طور مداوم 
دســتخوش تغییر و تحول اســت. ما در این مقاله 
ســعی کردیم مهمتریــن نکات دربــاره انتظارات 
مشتریان از برندها در عصر کنونی را واکاوی کنیم. 
حاال دیگر شما اطالعات اساسی برای شروع کارتان 
را دارید و فعــال نکته دیگری برای اضافه کردن به 

کالس مان نداریم!
مــن و همکارانــم در روزنامــه فرصــت امروز 
امیدواریــم نکات مورد بحــث در این مقاله کمکی 
هرچند کوچک به شــما برای آشــنایی با مفهوم 
انتظارات مشــتریان کرده باشــد. مثل همیشه اگر 
ســوالی در رابطه با مقاله داشــتید، تعارف را کنار 
گذاشته و خیلی راحت آن را با ما در میان بگذارید. 
همکاران ما در روزنامه فرصت امروز همیشه آماده 

پاسخگویی به سواالت تان هستند.
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