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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان می دهد

نقشه راه پاسخگویی 
بانک مرکزی

فرصت امروز: بانک های مرکزی مس��ئولیت تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری را برعهده دارند. اهمیت 
این سیاس��ت ها در اقتصادها به اندازه ای اس��ت که بانک مرکزی به عنوان نهادی مس��تقل در س��پهر سیاس��ی و 
اقتص��ادی کش��ورها مطرح ش��ده تا مورد نفوذ سیاس��تمداران و دولتم��ردان قرار نگیرد. با ای��ن وجود، هر بانک 
مرکزی مس��تقلی باید درباره عملکرد خود به قوای س��ه گانه پاسخ دهد. به عنوان نمونه، فدرال رزرو آمریکا یکی 
از قدرتمندترین و مس��تقل ترین بانک های مرکزی ش��ناخته ش��ده در جهان اس��ت. قانون فدرال رزرو در سال...

 با جهش 18 هزار واحدی
در بیست و چهارمین روز فروردین

بورس سبزپوش شد
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ایران در شاخص آمادگی برای فناوری در رتبه 71 جهان ایستاد

بازار 350 میلیارد دالری فناوری پیشرفته
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مدیریتوکسبوکار
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در راستای تحقق شعار سال جاری و حمایت از تولیدکنندگان، بانک صادرات روز گذشته از طرحی به 
نام »محیا« رونمایی کرد که با اجرای آن بسـیاری از واحدهای تولیدی از فهرست مشتریان بدحساب 

شبکه بانکی خارج شده و می توانند دوباره از تسهیالت و خدمات نظام بانکی برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا، امسال نیز برای چند سال پی در پی نامگذاری سال به تولید و عوامل...

خبر خوش برای تولیدکنندگان 

طرحی که چرخ تولید را می چرخاند

یادداشت

قیمت گذاری های 
دستوری

محمدرضا نجفی منش
کارشناس صنعت خودرو

برخالف عرف رایج، فروش خودرو 
در جهان براس��اس قیمت کارخانه 
و بازار تعیین می ش��ود، اما وضعیت 
ایران هیچ گونه تطابقی با کشورهای 
دیگ��ر ن��دارد، به طوری ک��ه برخی 
خودرو ه��ا در ابتدای عرضه به دلیل 
توزی��ع قطره چکانی ب��ا قیمت های 
غیرواقع��ی روانه بازار می ش��وند که 
فضا را برای بازار سیاه و سوءاستفاده 
فراهم می کنند. در حال حاضر، چهار 
مش��کل عمده وجود دارد. اول آنکه 
قیم��ت خودرو با توج��ه به افزایش 
قیمت م��واد اولی��ه  و ن��رخ ارز که 
تغییرات چند برابری داشته، افزایش 
نیافت��ه اس��ت. در نتیج��ه فقط در 
شش ماهه اول پارسال، شرکت های 
خودروسازی ۵هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان زی��ان دیده اند. موضوعی که 
س��ال ها بر آن تاکی��د کرده ایم، این 
اس��ت که قیمت گذاری خودرو باید 
متوقف شود. در هیچ کشور صاحب 
صنعت خودرویی، قیمت گذاری به 
ای��ن نحو صورت نمی گی��رد؛ اینکه 
شورایی به نام رقابت به جای ایجاد 
فضای رقابتی موجب ضررده شدن 
یک صنع��ت بزرگ چ��ون خودرو 
ش��ود. وظیفه اصلی شورای رقابت، 
برط��رف کردن موان��ع رقابتی بین 

است،  خودرو  صنعتگران 
2نه اینکه قیمت خودرو را...
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ایمان ولی پور
 IvanKaramazof@yahoo.com  :ایمیل

حدود نیم قرن از انتش��ار کتاب »آس��یا در برابر غرب« 
نوش��ته داریوش شایگان می گذرد. اگرچه شایگان در این 
کتاب از بازماندگان تمدن های آسیایی در مقابل استیالی 
غرب و پدیده غرب زدگی جمعی در آس��یا سخن می گوید 
و این اتفاق را حاصل تقدیر تاریخ و روح زمانه  می داند، اما 
حاال که سال ها از نگارش این کتاب گذشته و شایگان در 
»زیر آسمان های جهان« آرام گرفته است، به نظر می رسد 
که رابطه آس��یا و غرب دچار دگردیس��ی ش��ده و عنوان 
کت��اب »آس��یا در برابر غرب« را می توان به »آس��یا علیه 
غرب« تغییر داد، چراکه س��مت و س��وی اقتصاد جهانی 
نش��ان می دهد که کش��ورهای آس��یایی در حال سبقت 
گرفتن از کش��ورهای غربی هستند. گزارش تازه صندوق 
بین المللی پول به وضوح نش��ان می دهد که در پنج سال 
آتی چین بیش از یک پنج��م کل افزایش تولید ناخالص 
داخلی جهان، به رش��د اقتص��ادی دنیا کمک خواهد کرد 
و ب��ه این ترتیب، در زمینه تولید ناخالص داخلی پیش��رو 
خواهد شد. این یعنی اقتصاد چین در سال های 2۰21 تا 
2۰22 میالدی رشد 2۰ درصدی را تجربه می کند و پس 
از آن، آمریکا با رشد 14 درصدی در رتبه دوم می ایستد. 
به گفت��ه صن��دوق بین المللی پول، رتبه س��وم و چهارم 
جهان نیز به دو کش��ور آس��یایی یعنی هند )با رشد 8.4 

درصدی( و ژاپن )با رشد 3.۵ درصدی( تعلق می گیرد.
قهرمانان اقتصاد دنیا در دهه سوم قرن 21

به نظر می رس��د قرن 21 قرن اقتصادهای آسیایی است 
و ق��اره کهن به دلیل رش��د اقتصادی ب��اال و ویژگی های 
جمعیت شناختی، نقش غالب را در اقتصاد جهانی خواهد 
داش��ت. اقتصادهای آسیایی در حال بزرگتر شدن هستند 
و حتی در س��ال گذش��ته و با وجود رکود اقتصادی ناشی 
از ش��یوع کرون��ا، وضعیت آس��یایی ها در مدیریت بحران 
کرون��ا بهتر از اروپا و آمریکا ب��ود. هرچند 2۰2۰ یکی از 
پرآشوب ترین س��ال های تاریخ بود و کرونا با جهان کاری 
کرد که تا س��ال ها و دهه ها خاطره این س��ال در حافظه 
جمعی ما باقی خواهد ماند، اما آس��یایی ها در همین سال 
نیز از نظر برابری قدرت خرید از کش��ورهای غربی جلوتر 

بوده اند.
 Brookings( »در این راس��تا، »موسس��ه بروکینگ��ز
Institution( در گزارش اخیر خود با عنوان »قهرمانان 
اقتص��اد دنیا در دهه پیش رو« به اقتصادهای پیش��رو در 
سومین دهه از هزاره سوم میالدی پرداخته و جالب است 
که از چهار کشوری که در گزارش خود نام برده است، سه 
تای آنها در آس��یا قرار دارند. به گفته موسسه بروکینگز، 
»کش��ورهای کره جنوبی، ویتنام و مکزیک کش��ورهایی 
هستند که در این دهه روند توسعه اقتصادی را با سرعت 

بیش��تری طی می کنن��د و الگوی رش��د اقتص��ادی آنها 
متفاوت از س��ال های قبل خواهد بود. کره جنوبی که یک 
اقتصاد توس��عه یافته است و رشد اقتصادی در این کشور 
چندان تعجبی ندارد، اما ویتنام در رده بندی بانک جهانی 
به عنوان یک کش��ور با درآمد پایین تر از متوسط جهانی 
معرفی شده است و کش��ورهای دیگری که در این دسته 
قرار دارند عبارتند از کشورهای هند و بنگالدش. مکزیک 
در رده بندی بانک جهانی به عنوان کشوری با درآمد باالتر 
از متوسط معرفی شده است که شرایطی شبیه کشورهای 
کلمبیا، بوتسوانا و اندونزی دارد. پیش بینی می شود که هر 
یک از این س��ه کشور در دهه جاری میالدی روند توسعه 
اقتصادی را با س��رعت باالیی سپری کنند و از کشورهای 
گروه خ��ود )گروهی که برمبنای طبقه بندی بانک جهانی 

در آن قرار گرفته اند( فاصله زیادی بگیرند.«
»موسسه بروکینگز«، کره جنوبی را راحت ترین انتخاب 
در فهرس��ت »قهرمان��ان اقتصاد دنیا در دهه س��وم قرن 
21« برمی ش��مرد و می نویس��د: »کره جنوبی را می توان 
س��اده ترین انتخاب برای دهه پیش رو دانس��ت. کشوری 
ک��ه در زمره اقتصادهای صنعتی اس��ت، زیرس��اخت های 
توسعه یافته ای دارد و فرصت های رشد اقتصادی برای آن 
فراهم اس��ت. این کش��ور از اواخر دهه 7۰ میالدی رشد 
اقتصادی را ش��اهد بود و موتور اقتصادی این کشور برای 
بالغ بر دو دهه با س��رعت باالی��ی حرکت کرد. در این دو 
دهه کمتر س��الی بود که رکود یا رشد اندک اقتصادی در 
کش��ور کره جنوبی مشاهده ش��ود و همین مسئله باعث 
تبدیل ش��دن ک��ره جنوبی ب��ه یک اقتصاد توس��عه یافته 
آس��یایی شد. البته در سال 1997 یعنی زمانی که بحران 
مالی در کش��ورهای ش��رق آسیا ایجاد ش��د، اقتصاد کره 
جنوبی هم به شدت آسیب دید ولی این کشور توانست به 

سرعت از بحران خارج شود و دوباره رشد کند.
افرادی که انتخاب کره جنوبی را در فهرس��ت قهرمانان 
اقتصاد دنی��ا در دهه جاری میالدی نادرس��ت می دانند، 
ب��ر ای��ن باورند ک��ه کش��ورهای ثروتمن��د و اقتصادهای 
توسعه یافته پتانسیل کمتری برای رشد در اختیار دارند و 
به همین دلیل نمی توان انتظار داشت نرخ رشد اقتصادی 
آنها به اندازه کش��ورهای در حال توس��عه باشد. به همین 
دلیل قرار گرفتن کره جنوبی در فهرس��ت کشورهایی که 
در ای��ن دهه باالترین رش��د را تجربه خواهن��د کرد، کار 
نادرستی است. ولی وضعیت کره جنوبی متفاوت از دیگر 
کشورهاس��ت و دلیل این تفاوت هم س��رمایه گذاری این 
کش��ور در س��رمایه های انسانی اس��ت. در سال 2۰19 به 
ازای ه��ر ی��ک میلیون نفر از جمعیت این کش��ور 3319 
درخواست ثبت اختراع ارائه شد که این نسبت در تمامی 
کش��ورهای صنعتی بی سابقه اس��ت. در کشور ژاپن که از 
ای��ن نظر در جایگاه دوم قرار دارد به ازای هر یک میلیون 
نفر از جمعیت کش��ور تنها 1943 درخواست ثبت اختراع 
وج��ود دارد و در کش��ورهای چی��ن و آمری��کا به ترتیب 

89۰ و 8۶9 درخواس��ت ثبت اختراع ارائه می ش��ود. این 
نش��ان می دهد کره جنوبی یک سر و گردن باالتر از دیگر 
کش��ورهای دنیاست و س��رمایه های انسانی این کشور در 

زمره ارزشمندترین ها در دنیا هستند.
در آوریل سال 2۰19 کره جنوبی کمپین جی فایو را در 
سراسر کشور راه اندازی کرد و توانست نام خود را به عنوان 
اولین کشوری در دنیا که این تکنولوژی را در سطح وسیع 
به کار گرفته اس��ت، ثبت کند، اما فهرس��ت موفقیت های 
این کش��ور به اینجا خت��م نمی ش��ود و گزارش های تازه 
نشان می دهد که شرکت های کره ای در نظر دارند تا سال 
2۰2۶ میالدی 1۵درصد از س��هم بازار جی فایو دنیا را به 
خود اختصاص دهند. در صورت تحقق این طرح، قدرت و 
جایگاه اقتصادی کره در دنیا افزایش چشمگیری می یابد. 
به عالوه در این کشور طرح بسیار خالقانه ای اجرا شده که 
نش��ان دهنده تمرکز دولت روی سرمایه گذاری تمام عیار 
برای تربیت فرزندان کشورش است. این کشور افرادی که 
از نظر س��طح هوش و توانمندی های فردی باالتر از دیگر 
افراد هس��تند را به عنوان معل��م انتخاب می کند و ضمن 
دادن آموزش ه��ای الزم به آنه��ا، از این افراد برای تربیت 
نسل بعدی کشور کمک می گیرد. در ضمن در این کشور 
معلمان باالترین درآم��د را دارند و در زمره ثروتمندترین 
افراد جامعه هستند. یک نمونه از این افراد را می توان »چا 
گیل یانگ« دانست که داستانش در مورد تدریس ریاضی 
طی یک س��ال به صورت آنالین توانس��ته است درآمدی 
8 میلی��ون دالری برای او به همراه بی��اورد؛ درآمدی که 
هی��چ معلم��ی در دنیا به دس��ت نمی آورد و در مش��اغل 
دیگ��ر هم کمتر دیده می ش��ود. از دیگر عواملی که باعث 
می ش��ود تا این کش��ور در همین مس��یر مثبت اقتصادی 
ب��ه حرکت خود ادامه دهد، این اس��ت که سیاس��ت های 
دولت کره جنوبی با هدف افزایش برابری اقتصادی و ارائه 
فرصت های مناسب برای تمامی مردم است. تمامی مردم 
در جریان رش��د اقتصادی کش��ور منفعت می برند و هیچ 
کس��ی نمی تواند ادعا کند از مسیر رشد بازمانده است. در 
این فضای اقتصادی و سیاسی انتظار می رود سرانه درآمد 
ملی کره در یک دهه پیش رو از ژاپن بیشتر شود و توسعه 
زیرساخت های اقتصادی و تکنولوژیکی از دیگر کشورهای 

آسیایی فراتر رود.«
کره جنوبی، ویتنام، مکزیک و دیگران

دومین کش��وری که به اعتقاد »موسسه بروکینگز« در 
دهه س��وم قرن بیست و یکم، باالترین نرخ رشد اقتصادی 
را تجربه می کند، ویتنام است و این کشور کوچک آسیای 
شرقی از بس��یاری از غول های سیاسی و اقتصادی جهان 
در دهه پیش رو پیشی خواهد گرفت. »بروکینگز« درباره 
ویتنام می نویس��د: »ویتنام کشوری است که درآمد سرانه 
آن در س��ال 2۰1۰ برابر با 1297 دالر بود ولی در همین 
س��ال در میان سه کشوری قرار داش��ت که باالترین نرخ 
رش��د اقتصادی را داشتند. در س��ال 2۰1۰ سه کشوری 

که در این فهرس��ت ق��رار گرفته بودند، کش��ورهای هند 
و چی��ن و ویتن��ام بودند ک��ه البته هر دو کش��ور چین و 
هن��د از ویتنام ثروتمندتر بودند. از آن س��ال تاکنون این 
کش��ور به رش��د س��ریع اقتصادی خود ادامه داد تا اینکه 
بر طبق گزارش های س��ال 2۰19، س��رانه درآمد ناخالص 
ملی این کش��ور آسیایی از هند پیشی گرفت. این داستان 
موفق از س��ال 198۶ شروع ش��د و به ایجاد یک اقتصاد 
بازارمحور منجر ش��د. در س��ال های اخیر، ویتنام اقدام به 
کاه��ش تعرفه ه��ای وارداتی کرد و مرزهای��ش را به روی 
تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی گشود. این کشور 
سرمایه گذاری زیادی در بخش سرمایه های انسانی کرد و 

توانست رشد خوبی در اقتصاد را شاهد باشد.
موفقیت این کش��ور در مدیریت همه گیری کرونا باعث 
شد تا فرصت تازه ای برای رشد اقتصادی در کشور فراهم 
شود و در س��الی که اغلب کشورها درگیر رکود اقتصادی 
بودند، ویتنام توانس��ت رش��د 2.9 درص��دی اقتصادی را 
ش��اهد باشد. ویتنام در زمره کشورهایی بود که نرخ مرگ 
ناشی از کرونا بسیار پایین بود و نرخ مرگ به ازای هر یک 

میلیون نفر برابر با 4 بود.
نکته دیگر این اس��ت که حتی در سال 2۰2۰ هم روند 
ورود س��رمایه های خارجی به این کشور متوقف نشد و به 
همین دلیل انتظار می رود تا پیش��گامی ویتنام در عرصه 
تولید ادامه داش��ته باش��د. هم اکنون این کش��ور یکی از 
بزرگترین کشورهای فعال در عرضه تولید است و با توجه 
به تداوم روند ورود سرمایه این وضعیت ادامه پیدا خواهد 
کرد. در این شرایط تبدیل شدن ویتنام به یک قطب مهم 
اقتصادی در دهه جاری میالدی بسیار محتمل است و این 
کشور می تواند به سرعت زیادی مسیر توسعه اقتصادی را 
طی کند.« اما تنها اقتصاد پیش��روی ده��ه حاضر از نگاه 
»بروکینگز« که آسیایی نیست و در قاره کهن جای ندارد، 
مکزیک اس��ت که بزرگترین کشور اسپانیایی زبان جهان 
به ش��مار می آید و پیشتر نیز اسپانیای نو خوانده می شد. 
گزارش »موسس��ه بروکینگز« درباره مکزیک می نویس��د: 
»مکزی��ک برخالف ویتنام در جری��ان همه گیری کرونا با 
چالش های زیادی روبه رو ش��د و بخش��ی از این مشکالت 
ریش��ه در سیاس��ت های دولتی در مقابله با کرونا داشت، 
اما با وجود تمامی این چالش های ناش��ی از کرونا، میزان 
س��رمایه گذاری مکزیک در بخش تولید بسیار زیاد بود و 
مکزیک هم توانس��ته اس��ت به عنوان یکی از کشورهای 
بزرگ تولیدکننده در دنیا معرفی ش��ود. البته قرار گرفتن 
این کشور در قاره آمریکای شمالی و انعقاد توافق تجارت 
آزاد آمریکای ش��مالی هم در ایجاد این شرایط تازه برای 

مکزیک تاثیرگذار بود.
از س��ال 2۰19 پیمان تجارت آزاد کشورهای آمریکا و 
مکزیک و کانادا فرصت تعامل اقتصادی بیشتر این کشورها 
و افزایش نرخ رشد اقتصادی مکزیک را فراهم کرده است. 
کش��ورهای کانادا و آمریکا برمبنای این توافق نامه متعهد 

هستند تا تکنولوژی های پیشرفته و سرمایه موردنیاز برای 
تولی��د کاالهای مصرفی را در اختیار مکزیک قرار دهند تا 
در عرصه تولید اس��تفاده شود. هدف از این طرح استفاده 
از نی��روی کار ارزان قیمت مکزیک برای تولید اس��ت که 
می تواند هزینه تولید را به حداقل برساند. در نتیجه تداوم 
این توافق تجارت آزاد بین س��ه کش��ور آمریکای شمالی 
می توان انتظار داش��ت تا س��طح تولید این کشور افزایش 
یابد و محصوالت تولیدش��ده در این کشور به اصلی ترین 
رقی��ب برای کاالهای چینی در قاره آمریکا تبدیل ش��ود. 
تولید می تواند فرصت زیادی برای رش��د اقتصادی در این 
کش��ور فراهم کند و مکزیک را ب��ه یک قهرمان بزرگ در 
ده��ه جاری میالدی تبدیل کند. از ط��رف دیگر پیروزی 
جو بای��دن در آمریکا هم نقطه امیدی برای احیای روابط 
اقتصادی بین مکزیک و آمریکا را ایجاد کرده اس��ت. باید 
در نظر داشت هر س��ه کشور آمریکا و کانادا و مکزیک از 
این توافق تجارت آزاد منتفع خواهند شد ولی مزیتی که 
مکزیک به دست می آورد، بیش از دیگر کشورهایی است 

که در توافق تجارت آزاد هستند.«
هند هم می توانست نقش آفرینی کند اما...

پایان بخ��ش گزارش »موسس��ه بروکینگ��ز« در مورد 
»قهرمان��ان اقتص��اد دنی��ا در دهه پیش رو« به کش��وری 
آس��یایی اختص��اص دارد که هرچند در ح��ال حاضر در 
رکود قرار دارد و به لحاظ شیوع کرونا نیز وضعیت چندان 
مناس��بی ندارد، اما مس��تعد خیزش رشد اقتصادی است. 
به نوش��ته »بروکینگز«، »هند هم پتانس��یل باالیی برای 
رش��د اقتصادی دارد. این کش��ور در س��ال های قبل نرخ 
رش��د 9درص��دی را تجربه کرده و نتوانس��ته بود به یکی 
از الگوهای رش��د اقتصادی در دنیا تبدیل ش��ود، ولی این 
روند از س��ال 2۰1۶ متوقف ش��د و آمارها نشان می دهد 
در فاصله س��ال های 2۰1۶ تا 2۰2۰، اقتصاد این کش��ور 
در رکود قرار داش��ته اس��ت. مطالعات نشان می دهد این 
طوالنی تری��ن دوره رکود اقتصادی در تاریخ هند اس��ت و 
امی��دی به اصالح این وضعیت ب��ه خصوص بعد از بحران 

کرونا وجود ندارد.
اما با وجود تمامی چالش هایی که در اقتصاد هند وجود 
دارد، ب��از هم دهلی نو یک��ی از قدرتمندترین اقتصادهای 
در ح��ال گذار دنیاس��ت. بخش تکنول��وژی اطالعات در 
هند بسیار توس��عه  یافته است و صنعت داروسازی بسیار 
پیش��رفته ای هم دارد. نیروی کار این کش��ور نیز در زمره 
متخصص تری��ن و تحصیلکرده ترین نیروه��ای کاری دنیا 
هس��تند، ولی س��هم نیروی کاری که این ویژگی را دارند 
به کل جمعیت ش��اغالن چندان زیاد نیس��ت، اما تمامی 
این فرصت ها در صورتی می تواند بس��تر رش��د اقتصادی 
هند را فراهم کند که س��رمایه  الزم اعم از سرمایه داخلی 
و خارجی در این کش��ور وجود داش��ته باشد، اما به دلیل 
موانع قانونی و سیاسی در هند، ورود سرمایه های خارجی 

بسیار کم است.«

آسیایی ها بیشترین رشد اقتصادی را در دهه سوم قرن 21 خواهند داشت

گردش به شرق

شغل اول برترین کارآفرین های حوزه تکنولوژی 
در رابطه با کارآفرین ها بسیاری از افراد تصور می کنند که آنها از همان ابتدا وارد حوزه اصلی خود شده 
و یا در خانواده ای متمول رش��د کرده اند. اگرچه نمونه هایی از این افراد وجود دارند، با این حال در رابطه 
با برترین ها، این موضوع صادق نبوده و بسیاری از آنها شغل اول بسیار ساده و دور از تصوری را داشته اند 

که در ادامه نمونه هایی از آن را بررسی خواهیم کرد. 
در بین زنان مشهور حوزه تکنولوژِی، بدون شک مریسا مایر را می توان یکی از سه فرد اصلی به حساب 
آورد. وی تجربه کار در گوگل را داش��ته و عنوان نخس��تین زنی را در اختیار دارد که به عنوان مهندس در 

ابربرند گوگل استخدام شده است. وی نخستین شغل جدی خود را در سن 1۶ سالگی با فروش مواد...



فرص��ت امروز: در آخرین گزارش آنکتاد، 1۵8 کش��ور جهان براس��اس 
ش��اخص »میزان آمادگی برای فناوری های پیش��رفته« مورد ارزیابی قرار 
گرفته اند. آمریکا، سوئیس و انگلس��تان به ترتیب در این گزارش در صدر 
جهان ایس��تاده اند و کش��ورهای سوئد، س��نگاپور، هلند و کره جنوبی در 
رده ه��ای بعدی ق��رار دارند. امتیاز و رتبه ایران نیز در ش��اخص »آمادگی 
برای فناوری های پیشرو« مطابق آخرین گزارش منتشرشده توسط آنکتاد 
به ترتیب ۰.4۶ و 71 است. در میان مولفه های پنج گانه این شاخص، ایران 
در »فعالیت های تحقیق و توس��عه« با رتبه 37 عملکرد بهتری نسبت به 
س��ایر مولفه ها داش��ته و پس از آن به ترتیب در مولفه های »دسترسی به 
تامین مالی« با رتبه ۵3، »مهارت ها« با رتبه 74 و »میزان توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات« با رتبه 82 عملکرد مناسب تری را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در این بین، عملکرد ایران در مولفه »فعالیت صنعت« بس��یار 
ضعیف بوده و در میان 1۵8 کشور مورد مطالعه، رتبه 13۰ را در این مولفه 

از آن خود کرده است.
در ش��اخص »آمادگی برای فناوری های پیش��رو«، ظرفیت های فناورانه 
مرتبط با س��رمایه  گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی و تالش های فناورانه در 
نظر گرفته ش��ده  اند و شامل ظرفیت های ملی برای بهره  برداری، پذیرش و 
انطباق با این فناوری ها نیز می ش��ود. این ظرفیت ها با در نظر گرفتن پنج 

مولفه »میزان توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات« )تعداد کاربران اینترنت 
و سرعت دانلود(، »مهارت ها« )سال های تحصیلی موردانتظار و شاغالن با 
مهارت باال(، »فعالیت های تحقیق و توس��عه« )تعداد نشریات و تعداد حق 
ثبت اختراع(، »فعالیت صنعت« )صادرات صنعت س��اخت با فناوری باال و 
صادرات خدمات دیجیتالی( و »دسترسی به تامین مالی« )اعتبار داخلی به 
بخش خصوصی( اندازه گیری شده اند. باالترین و پایین ترین امتیاز در این 

شاخص نیز به ترتیب یک و صفر است.
ش��اخص »آمادگی برای فناوری های پیشرو«، کلیه کشورهای در حال 
توسعه را ترغیب می کند تا خود را برای دوره ای از تغییرات عمیق و سریع 
تکنولوژیک��ی که تأثیر عمیقی بر بازاره��ا و جوامع دارد، آماده کنند. همه 
کش��ورها باید سیاس��ت های علمی، فناوری و نوآوری متناس��ب با مرحله 
توسعه خود و شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را دنبال کنند. 
این امر مس��تلزم تقویت و همسویی سیستم های علوم، فناوری و نوآوری 
و سیاس��ت های صنعتی، ایجاد مهارت های دیجیتالی در بین دانشجویان 
و نیروی کار و رفع ش��کاف های دیجیتالی اس��ت. دولت ها همچنین باید 
برای مقابله با عواقب منفی بالقوه فناوری های پیشرو در بازار کار، حمایت 

اجتماعی را افزایش دهند و انتقال نیروی کار را آسان کنند.
طب��ق برآوردهای آنکتاد، فناوری های پیش��رو در حال حاضر بازاری به 

ارزش 3۵۰ میلی��ارد دالر دارند که انتظار می  رود تا س��ال 2۰2۵ میالدی 
به 3.2 هزار میلیارد دالر رشد کند. در میان فناوری های پیشرو، بیشترین 
درآمد بازار مربوط به »اینترنت اش��یا« اس��ت. در سال 2۰18 فروش این 
فن��اوری 13۰ میلیارد دالر بوده اس��ت و تا س��ال 2۰2۵ می تواند به 1.۵ 
هزار میلیارد دالر برس��د که تقریبا معادل نیمی از کل درآمد فناوری های 

پیشرو خواهد بود.
توسعه فناوری های پیشرو، تعداد زیادی نشریه و حق ثبت اختراع ایجاد 
کرده اس��ت. دو بازیگر کلیدی در این عرصه نیز کشورهای ایاالت متحده 
آمریکا و چین هستند که با هم 3۰ تا 7۰ درصد سهم در هر زمینه فناوری 
را از آن خود کرده اند. البته بسیاری از فراهم کنندگان کلیدی فناوری های 
پیش��رو از ایاالت متحده آمریکا هستند که احتماال به این دلیل است که 
ای��االت متحده آمریکا پلتفرم های اصلی محاس��بات ابری را در خود جای 
داده اس��ت. این پلتفرم ها برای هوش مصنوعی، اینترنت اش��یا، داده های 
حجیم، زنجیره بلوکی و س��ایر فعالیت ها، طیف وس��یعی از خدمات تک 
مرحله ای )one-stop services( براس��اس پرداخت به میزان استفاده 
)pay-as-you-go basis( ارائ��ه می دهند. ش��رکت های چینی نیز در 
اینترنت »نس��ل پنجم«، »هواپیمای بدون سرنش��ین« و »فتوولتاییک« 

)فناوری تبدیل نور به الکتریسیته( بسیار فعال هستند.

ایران در شاخص آمادگی برای فناوری در رتبه 71 جهان ایستاد

بازار 350 میلیارد دالری فناوری پیشرفته

یک سال قبل در چنین روزهایی همه گیری ویروس کرونا و اختالفات 
داخلی در ائتالف نفتی اوپک پالس بر سر نحوه مدیریت مازاد عرضه در 
بازار نفت، به سقوط قیمت نفت منجر شد. اکنون بار دیگر صنعت نفت 

جهان خود را در یک دوراهی کامال آشنا می بیند.
به گزارش »اویل پرایس«، آیا اوپک اطمینان دارد که ش��عار معروف 
صنعت نفت شیل آمریکا یعنی »حفر کن عزیزم، حفر کن!« دیگر برای 
همیشه رفته است و روی این قضیه حساب می کند؟ تحلیلگران بر این 
باورند که حداقل تا پایان سال جاری میالدی می توان چنین برداشتی 
را درس��ت و مطمئن قلم��داد کرد، زیرا تولیدکنندگان نفت ش��یل در 
آمری��کا به  طور کلی به بودجه ای که اعالم کرده اند، پایبند خواهند بود. 
مدیران ش��رکت های نفتی بزرگی که سهام شان در بازار سرمایه آمریکا 
خرید و فروش می شود، می گویند که سیاست افزایش تولید در راستای 
رشد شرکت در شرایط کنونی، اشتباه بزرگی است. در عوض، آنها قول 

داده اند که امسال سود سهام بیشتری به سهامداران پرداخت شود.
ش��اید تولید نفت آمریکا هرگز به س��طح 13 میلیون بشکه که قبل 
از سقوط س��ال گذشته بازار نفت محقق شده بود، بازنگردد، اما همین 
حاال تولیدکنندگان نفت در آمریکا روزانه حدود 11 میلیون بشکه نفت 
اس��تخراج می کنند که این رقم یک میلیون بشکه باالتر از میزان تولید 
روزانه نفت در آمریکا طی ماه مه 2۰2۰، یعنی زمانی که تولیدکنندگان 
در واکن��ش به کاهش قیمت نفت و حتی منفی ش��دن آن در یک روز 
معامالت��ی تصمی��م به کاهش چش��مگیر تولید خود گرفتن��د، برآورد 

می شود.
فعالیت های حفاری در آمریکا از پاییز سال گذشته رو به افزایش نهاده 
است و با در نظر گرفتن وقفه زمانی میان افزایش قیمت نفت تا اضافه 
شدن دکل های نفتی جدید و افزایش واقعی سطح تولید انتظار می رود 
که تولید نفت در آمریکا تا پایان سال جاری میالدی به  صورت تدریجی 

افزایش پیدا کند.
براس��اس برآوردهای اداره اطالعات ان��رژی آمریکا )EIA(، میانگین 
تولید روزانه نفت در این کش��ور در مدت س��پری ش��ده از سال 2۰21 
میالدی حدود 3۰۰ هزار بش��که کمتر از میانگین روزانه تولید در سال 

گذش��ته اس��ت، اما از آنجا که انتظار می رود که قیمت هر بشکه نفت 
خام س��بک تگزاس در قیمت های باالتر از ۵۵ دالر تثبیت ش��ود، اداره 
اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی می کند که میانگین تولید روزانه نفت 
در این کش��ور از 1۰.9 میلیون بشکه کنونی به 11.4 میلیون بشکه در 
سه ماهه پایانی سال افزایش یابد. این نهاد وابسته به دولت فدرال آمریکا 
در گزارش جدید خود از چشم انداز بازار انرژی، پیش بینی کرده است که 
در س��ه ماهه پایانی سال 2۰22 میانگین روزانه تولید نفت در آمریکا به 
حدود 12.2 میلیون بشکه خواهد رسید. براساس این گزارش، حتی اگر 
تولید نفت آمریکا به 13 میلیون بشکه در روز بازنگردد، تولیدکنندگان 
آمریکایی قادر خواهند بود که برنامه های ائتالف نفتی اوپک پالس برای 
مدیریت بازار نفت را بار دیگر به چالش بکشند. اگرچه شرکت های نفتی 
سهامی عام در آمریکا وعده داده اند که تولیدشان افزایش نخواهد یافت 
و حتی اعضای ائتالف نفت��ی اوپک پالس نیز معتقدند که آنها حداقل 
تا پایان امس��ال ب��ه این وعده پایبند خواهند ب��ود، اما نفت ۶۰ دالری 
برای تولیدکنندگان خصوصی که فشاری از جانب سهامداران روی آنها 
نیس��ت و می توانند با اس��تفاده از منابع مالی خود اقدام به تأمین مالی 
پروژه های افزایش تولید نفت کنند، بسیار وسوسه کننده است بنابراین 
تثبیت قیمت نفت در ارقام کنونی، تولیدکنندگان نفت در آمریکا را برای 
افزایش تولید وسوسه خواهد کرد؛ هرچند بعید است که تولید آنها در 

آینده نزدیک به سطح قبل از بحران همه گیری کرونا بازگردد.
انضباط در مخارج یا اینکه تولیدکنندگان نفت در آمریکا تا چه زمانی 
می توانند در برابر وسوس��ه نفت ۶۰ دالری مقاوم��ت کنند، در نهایت 
مش��خص خواهد کرد که آیا تولید نفت آمریکا در ماه های آتی فراتر از 
پیش بینی های امروز خواهد بود یا خیر. اندرو فولس، تحلیلگر نفت و گاز 
در شرکت داده و تحلیل گوبال دیتا، در این زمینه می گوید: »اگر قیمت 
در حوالی ۶۰ دالر در هر بش��که تثبیت ش��ود، تولیدکنندگان نفت در 
آمریکا این ش��انس را خواهند داشت که به سرمایه گذاران و سهامداران 
ثابت کنند که قادر به بازگرداندن پول آنها هستند. به این ترتیب، آنها 
ق��ادر به جذب منابع مالی جدید خواهند بود. البته از زمانی که قیمت 
نفت رو به افزایش نهاده اس��ت، تعداد دکل های نفتی در آمریکا نیز به 

میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده است.«
اغلب تولیدکنندگان نفت در آمریکا طی مدت سپری ش��ده از س��ال 
جاری میالدی تا حد زی��ادی به رعایت انضباط در مخارج خود پایبند 
بوده اند. کما اینکه رابرت پولک، تحلیلگر ارشد مؤسسه وود مکنزی در 
این رابطه خاطرنش��ان می کند: »هنوز هیچ کس قصد ندارد این رویه را 
تغییر دهد، اما باید توجه داش��ت که ما تنها یک چهارم س��ال را سپری 
کرده ایم. در ماه های ژوئیه و آگوست وقتی شرکت ها گزارش های مالی 
س��ه ماهه دوم خود را منتشر کنند، احتماال ش��اهد اولین تغییرات در 

برنامه های مخارج سرمایه ای آنها خواهیم بود.«
به نظر می رس��د که اعضای ائتالف نفتی اوپک پالس اطمینان دارند 
که ش��رکت های آمریکایی سیاست رشد تولید در راستای رشد شرکت 
را کنار گذاش��ته اند؛ به طوری که اوایل ماه گذش��ته میالدی عبدالعزیز 
بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی با اطمینان اعالم کرد که شعار 

»حفر کن عزیزم، حفر کن!« برای همیشه رفته است.
شاید شعار »حفر کن عزیزم، حفر کن!« برای همیشه رفته باشد، اما به 
گفته ویکی هوالب مدیرعامل شرکت نفتی آکسیدنتال پترولیوم، همه 
ش��رکت های تولیدکننده نفت و گاز در آمریکا قدردان شیوه درخشان 
اوپک پ��الس برای مدیریت مازاد عرضه در بازار نفت هس��تند، چراکه 
قیمت ۶۰ دالر یک قیمت مناس��ب برای تولیدکنندگان نفت شیل در 
آمریکاست. این بدان معناست که هرچه ائتالف نفتی اوپک پالس برای 
مدت بیشتری تولید نفت خود را در سطح کنونی نگه دارد و از کاهش 
قیمت نفت جلوگیری کند، تولیدکنندگان آمریکایی کار راحت تری برای 

افزایش مخارج سرمایه ای و فعالیت های حفاری خواهند داشت.
البته اوپک پالس به دقت مراقب اوضاع خواهد بود و در صورت لزوم 
با افزایش تولید خود به رشد احتماال فراتر از انتظار تولید نفت شیل در 
آمریکا واکنش نشان خواهد داد، اما در عین حال، این ائتالف نفتی باید 
مراقب باش��د که قبل از آنکه شرایط بازار نفت ایجاب کند، تولید نفت 
خود را افزایش ندهد، زیرا تالش برای کاهش تولید نفت شیل در آمریکا 
از طریق شکستن قیمت ها، بودجه کشورهای عضو اوپک را که همچنان 

وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند، کاهش خواهد داد.

رونق نفت شیل آمریکا بار دیگر باعث سقوط قیمت نفت می شود؟

دوراهی نفتی

یادداشت

قیمت گذاری های دستوری

محمدرضا نجفی منش
کارشناس صنعت خودرو

برخالف عرف رایج، فروش خودرو در جهان براس��اس قیمت کارخانه و بازار 
تعیین می ش��ود، اما وضعیت ایران هیچ گونه تطابقی با کشورهای دیگر ندارد، 
به طوری ک��ه برخی خودرو ها در ابتدای عرضه ب��ه دلیل توزیع قطره چکانی با 
قیمت ه��ای غیرواقع��ی روان��ه بازار می ش��وند که فض��ا را برای بازار س��یاه و 
سوءاستفاده فراهم می کنند. در حال حاضر، چهار مشکل عمده وجود دارد. اول 
آنکه قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه  و نرخ ارز که تغییرات 
چند برابری داش��ته، افزایش نیافته اس��ت. در نتیجه فقط در ش��ش ماهه اول 
پارس��ال، شرکت های خودروسازی ۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده اند. 
موضوعی که س��ال ها بر آن تاکید کرده ایم، این است که قیمت گذاری خودرو 
باید متوقف شود. در هیچ کش��ور صاحب صنعت خودرویی، قیمت گذاری به 
این نحو صورت نمی گیرد؛ اینکه ش��ورایی ب��ه نام رقابت به جای ایجاد فضای 
رقابتی موجب ضررده شدن یک صنعت بزرگ چون خودرو شود. وظیفه اصلی 
ش��ورای رقابت، برطرف کردن موانع رقابتی بین صنعتگران خودرو اس��ت، نه 
اینکه قیمت خودرو را تعیین کند. دخالت شورای رقابت در قیمت محصوالت 
باعث می شود که سرمایه گذار خارجی با شک و تردید وارد بازار خودروی ایران 
شود. آزادسازی قیمت خودرو باید انجام شود، چون این روش درست و علمی 
در دنیا برای تعیین قیمت است. با آزادسازی قیمت خودرو کیفیت محصوالت 
ارتقا یافته و در فرآیند رقابت از رشد بیش از حد قیمت ها نیز جلوگیری خواهد 
ش��د، چراکه عدم رشد قیمت خودرو متناس��ب با نرخ تورم موجب بروز رانت 
در این بازار ش��ده اس��ت. در حال حاضر، تفاوت قیمت کارخانه ای و بازار آزاد 
برخی خودروها به ش��دت افزایش یافته اس��ت. دلیل اصلی بروز این وضعیت، 
عدم افزایش قیمت خودرو متناس��ب با تغییرات صورت گرفته در مولفه های 
دیگر است. در این شرایط خودروسازان نمی توانند رشد قیمت تمام شده تولید 
خ��ودرو را جبران کرده و در نتیجه فش��ار آن به قطعه س��ازان برای تثبیت و 
حتی کاهش قیمت قطعات وارد می ش��ود که این موضوع نیز تبعات دیگری 
دارد. با آزادسازی قیمت خودرو تمام این مشکالت حل خواهد شد. در صورت 
آزادسازی، قیمت خودرو در جریان رقابت و عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد 
ش��د که مطمئنا این فرآیند مانع از رشد بی مورد قیمت ها می شود. اما مسئله 
آن است که قیمت گذاری در این شورا همواره به ضرر خودروساز بوده و باعث 
شده تا خودروساز نتواند فعالیت توسعه ای انجام دهد و مطالبات قطعه سازان را 
به موقع پرداخت کند و این موضوع سبب شد تا قطعه سازان با کمبود نقدینگی 
مواجه ش��وند و سبب تعطیلی بس��یاری از آنان شد. همچنین با ورود شورای 
رقابت، تعداد ساالنه خودروهای تولیدی از یک میلیون و ۶۰۰هزار به 8۰۰هزار 
دستگاه کاهش پیدا کرده است. شورای رقابت از موضوع گران شدن مواد اولیه 
داخلی همسو با افزایش نرخ دالر آگاه است ولی با تصمیم گیری های نادرست 
در بحث قیمت گذاری سبب به وجود آمدن اوضاع نابسامان در صنعت خودرو 
شده است. این شورا نقش بسیار پررنگی در عدم توسعه صنعت خودرو دارد که 
این موضوع سبب بند آمدن نفس این صنعت شده است و حتی خودروسازان 
هم نس��بت به زیانی که در حال حاضر دارند، معترض هستند.  عالوه بر این، 
یکی دیگر از مسائلی که قطعه س��ازان با آن روبه رو هستند، بحث تامین مواد 
اولیه داخلی و خارجی است. قبال مواد اولیه داخلی را از بازار یا از شرکت های 
تامین کننده همچون فوالد مبارکه و ... تهیه می کردیم، اما اکنون شرایط سخت 
ش��ده است و این نیز دشواری های بسیاری را برای این صنعت به وجود آورده 
است. این شورا بدون در نظر گرفتن قیمت مواد اولیه و مطالبات قطعه سازان 
و... فرمول خاصی ابداع کرده که در نهایت سبب تضعیف صنعت خودروسازی و 
قطعه سازی شده است. درخواست ما این است اگر شورای رقابت قیمت نهایی 
خودرو را مشخص می کند پس قیمت ابتدایی برای تامین قطعات خودروسازان 
و قراردادهای قطعه سازان را هم تعیین کند. در هیچ بازاری قیمت گذاری نتیجه 
مثبتی ن��دارد و تنها در صورتی این امر تحقق می یابد که دولت از دخالت در 
صنعت خودرو و قیمت گذاری دست بردارد و تنها با تنظیم بازار اجازه دهد تا 
بازار قیمت را تعیین کند. اکثر ثبت نام کنندگان خودرو به دلیل تفاوت بسیار 
زیاد قیمت بازار و کارخانه اقدام به ثبت نام می کنند. بنده با اصل قیمت گذاری 
چه در سازمان حمایت و چه در شورای رقابت مخالف هستم ولی بین این دو، 
قیمت  گذاری در شورای حمایت منطقی تر به نظر می رسد، در اصل باید قیمت 

پایه در سازمان حمایت تصویب و قیمت اصلی خودرو در بورس تعیین شود.
در صورت آزادس��ازی قیمت، بازار اجازه افزای��ش قیمت ناگهانی خودرو را 
نخواهد داد. در حال حاضر هم مصرف کنندگان خودرو را با قیمت باال خریداری 
می کنند و سود اصلی به جیب دالل ها می رود. بازار شعور این را دارد که قیمت 
درست را تشخیص دهد. در حال حاضر بازار خودروی ایران اشباع شده است. 
در چنین ش��رایطی قیمت گذاری معنا ندارد. واقعا دولت اگر قصد دارد کمکی 
به این مجموعه کند از قیمت گذاری در بازار خودرو کنار بکشد تا بازار خودرو 
تنظیم شود، زیرا با این گونه تصمیم گیری ها به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.

شورای رقابت عامل زیانده شدن خودروسازان
ادامه واکنش ها به صحبت های شیوا

به دنبال انتشار خبر افزایش قیمت خودرو برای سه ماه نخست سال 14۰۰، 
اغلب کارشناسان این اقدام را در مدیریت بازار خودرو بی تاثیر دانسته و از آن به 
عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل 
و دستوری کردن قیمت ها یاد می کنند. آنها معتقدند با توجه به فاصله فاحش 
درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رش��د تورم، این تصمیمات راهگش��ا 
نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو، در نتیجه لجاجت ش��ورای رقابت ایجاد 
شده است. یکشنبه هفته گذشته بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت، آغاز 
رس��می کار در س��ال 14۰۰ را با اعالم خبر افزایش قیمت خودرو در سه ماه 
نخست امس��ال کلید زد. صحبت های او اما س��یگنال های روانی را روانه بازار 
خ��ودرو ک��رد و قیمت ها را تحت تاثیر قرار داد. ت��ا جایی که موتمنی، رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، تغییر مسیر قیمت خودرو 
در روزهای پایانی هفته  اخیر را تحت تاثیر تصمیم جدید شورای رقابت و اعمال 
نرخ تورم بخشی در قیمت خودرو دانست، اما این افزایش قیمت را مقطعی و 

گذرا و ناشی از جو روانی این خبر دانست.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز عملکرد شورای رقابت 
را چندان منطقی نمی داند و آن را عامل زیان انباش��ته ش��ده خودروس��ازان 
برمی ش��مرد. به گفته او،  تورمی که در سال 1399 ایجاد شد بیش از افزایش 
قیمتی بوده که برای خودروسازان لحاظ شده است. یعنی قیمت خودرو کمتر 
از آنچه که تورم عمومی و واقعی کشور نشان می دهد، در شورای رقابت تعیین 
شده است. در نتیجه این عملکرد شورای رقابت، زیان انباشته خودروسازان بوده 
که در دوره های متفاوت شکل گرفته و در نهایت هم با کمک ابزاری همچون 

تجدید ارزیابی یا تزریق منابع دولتی به نوعی می خواهند آن را جبران کنند.
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فرصت امروز: بانک های مرکزی مس��ئولیت تنظیم سیاست های پولی، 
ارزی و اعتب��اری را برعهده دارند. اهمیت این سیاس��ت ها در اقتصادها به 
اندازه ای است که بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل در سپهر سیاسی 
و اقتصادی کش��ورها مطرح شده تا مورد نفوذ سیاستمداران و دولتمردان 
ق��رار نگیرد. با این وجود، هر بانک مرکزی مس��تقلی باید درباره عملکرد 
خود به قوای سه گانه پاسخ دهد. به عنوان نمونه، فدرال رزرو آمریکا یکی 
از قدرتمندترین و مستقل ترین بانک های مرکزی شناخته شده در جهان 
اس��ت. قانون فدرال رزرو در سال 1913 توسط کنگره به تصویب رسید و 
براس��اس آن ایاالت متحده آمریکا به 12 منطقه بانکی تقس��یم شد. همه 
فعالیت های این بانک توس��ط هیأت مدیره کنترل و هماهنگ می ش��ود. 
فدرال رزرو به مردم و کنگره ایاالت متحده آمریکا پاسخگوست و شفافیت 
یکی از اصول اساس��ی کار آن اس��ت. از س��ال 197۰ قوانینی در آمریکا 
تصویب ش��د که فدرال رزرو را مسئول می کرد همه اهداف سیاست پولی 
را صریحا بیان کرده و به طور منظم به کنگره گزارش بدهد. همچنین در 
سال 2۰۰9، فدرال رزرو شروع به انتشار پروژه های اقتصادی مقامات فدرال 
رزرو کرد و از سال 2۰11 هم شروع به برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی 

در هر سه ماه یک بار نموده است.
از لزوم استقالل تا پاسخگویی بانک مرکزی

در ای��ران هم براس��اس قوانین، بانک مرکزی موظف اس��ت تا عالوه بر 
نظارت بر کار بانک ها و موسس��ات اعتباری، درباره تصمیم های سیاس��ت 
پولی و متغیرهای اقتصاد کالن از جمله تورم و رشد اقتصادی اطالع رسانی 
کند. این مهم در ماده 14 قانون برنامه شش��م توسعه مطرح شده است. با 
این حال، بانک مرکزی همواره در زمینه اطالع رسانی و شفاف سازی مورد 
انتقاد قرار گرفته است. براساس ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه، بانک 
مرکزی باید درباره تصمیم های خود با برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی، 
انتشار صورت جلسه ها، مصاحبه ها و... اطالع رسانی کند، اما استفاده از این 

ابزارها برای شفافیت آنچه در این بانک می گذرد، کمتر دنبال شده است.
براس��اس اصل 7۶ قانون اساسی، مجلس ش��ورای اسالمی حق نظارت 
مستمر بر اجرای قوانین و همچنین تحقیق و تفحص در همه امور کشور 
را دارد. این قانون توان پاس��خ خواهی مجل��س را تقویت کرده و در مقابل 

لزوم پاس��خگویی نهادهایی مثل بانک مرکزی را نشان می دهد. از آنجایی 
که مجلس قوانین پولی و بانکی مختلفی مثل قانون عملیات بانکی بدون 
رب��ا را تصویب کرده، می تواند بر نحوه اجرای این قانون و در واقع عملکرد 
بان��ک مرکزی نظارت کند. اگر م��ردم از عملکرد بانک مرکزی ناراضی اند، 
می توانند شکایت خود را در مجلس شورای اسالمی ارائه کنند و پاسخ الزم 

را از بانک مرکزی بگیرند.
بررس��ی ها نشان می دهد در شرایطی که از بانک مرکزی در قوه قضائیه 
ش��کایت شود، این بانک از مسیرهایی مثل دادگاه عمومی و دیوان عدالت 
اداری می تواند به شکایت ها واکنش نشان دهد. همچنین براساس تبصره 
2 ماده 19 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی باید 
در هر سه ماه از عملکرد و اختیارات قانونی خود به رئیس جمهور، هیأت 

دولت، وزیر اقتصاد و مجلس با محتوای یکسان گزارش دهد.
در ای��ن زمینه، پژوهش��گران در یک مطالعه ب��ا در نظر گرفتن مجموع 
قوانینی که درباره شفافیت و پاسخگویی بانک های مرکزی ایران و آمریکا 
نوش��ته شده، به این نتیجه رس��یدند که بانک مرکزی ایران در مقایسه با 
آمریکا از نظر ش��فایت و پاس��خگویی ضعیف تر است و باید در قانون بانک 
مرکزی به منظور پاس��خگو س��اختن این بانک، اصالحات اساس��ی انجام 
گرفته و س��ازوکارهای شفاف پیش بینی شود. در این مطالعه که با عنوان 
»پاسخگویی بانک مرکزی: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران« 
در نشریه مطالعات حقوق عمومی منتشر شده، از طریق مطالعه تطبیقی 
نظام حقوقی ایران و آمریکا، نقشه راه پاسخگویی بانک مرکزی ترسیم شده 
اس��ت. به گفته پژوهش��گران در این مطالعه، پاسخگویی بانک مرکزی به 
معنای آن است که سیاس��تگذاران اقتصادی و مدیران بانک مرکزی باید 
درخص��وص عملکرد اقتصادی و سیاس��ت های پولی ب��ه پارلمان و مردم 
پاسخگو باشند. برای اینکه پاسخگویی بانک مرکزی محقق شود، باید ابتدا 
اهداف سیاست پولی صریحا تعریف شوند و ترجیحا هدف واحدی انتخاب 
شود، زیرا کنترل بانک مرکزی را آسان تر می کند. دوم اینکه بانک مرکزی 
در ارائه اطالعات درخصوص تصمیمات اتخاذشده و دالیل آن شفاف عمل 
کند. شفافیت اطالعاتی زمانی تحقق می یابد که در قبال اهداف و اقدامات 
و انحرافات به وجود آمده گزارش های ش��فاف و روشنی برای پاسخگویی 

وجود داشته باشد و سوم اینکه بانک مرکزی درخصوص اقدامات خود در 
مقابل پارلمان پاسخگو باشد، س��ازوکارهایی برای لغو و ابطال تصمیمات 
پیش بینی ش��ود و عنداللزوم امکان عزل و اخراج مقامات بانک مرکزی به 

عنوان مجازاتی برای عملکرد ضعیف قابل اعمال باشد.
بانک های مرکزی چگونه نظارت می شوند؟

در آمریکا برای فدرال رزرو اهداف متعدد افزایش اشتغال، ثبات پولی و 
تعدیل نرخ های بلندمدت سود تعیین شده و قانون فدرال رزرو هیچ تقدم 
و تأخری بین این اهداف قائل نشده است. فدرال رزرو از استقالل کامل در 
مقابل کنگره و رئیس جمهور بهره می برد و با توجه به نحوه انتصاب هیأت 
مدیره آن، امکان عزل آنها توس��ط رئیس جمهور و کنگره وجود ندارد. از 
حیث ش��فافیت فدرال رزرو موظف است گزارش های منظمی درخصوص 
عملکرد خود به کنگره بدهد. سیاست پولی فدرال رزرو با تشریح جزییات 

دالیل تصمیمات سیاسی برای عموم مردم شفاف تر شده است.
در ایران قانون پولی و بانکی اهداف متعددی را برای بانک مرکزی تعیین 
کرده و سلس��له مراتب بین آنها مش��خص نکرده است که در نتیجه الزام 
به پاس��خگویی درخصوص هر یک از اهداف را دش��وار می کند. البته لغو 
تصمیمات بانک مرکزی از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری امکان پذپر 
است. با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب 
هیأت دولت و حکم رئیس جمهور منصوب می ش��ود، در صورت از دست 
دادن ش��رایط انتصاب و ناتوانی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی، رئیس 
جمه��ور می تواند او را عزل کند، ام��ا مجلس در این خصوص فاقد اختیار 
است و صرفا می تواند در چارچوب اصول 7۶ و 9۰ قانون اساسی بر اقدامات 

بانک مرکزی نظارت کند.
بانک مرکزی درخصوص انتش��ار منظم پیش بینی نرخ تورم، نرخ رش��د 
و س��ایر متغیره��ای اقتصادی بس��یار ضعیف عمل می کن��د و همچنین 
اطالع رس��انی الزم را درخصوص محدودیت های سیاس��ت های اتخاذی و 
نیل به اهداف انجام نمی دهد. بانک مرکزی ایران در مقایس��ه با آمریکا از 
حیث شفافیت و پاسخگویی ضعیف تر است و باید در قانون بانک مرکزی 
اصالحات اساس��ی برای پاسخگو کردن سیاس��تگذار پولی صورت گیرد و 

سازوکارهای شفاف پیش بینی شود.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان می دهد

نقشه راه پاسخگویی بانک مرکزی

چند روز پیش بود که وزیر اقتصاد در نامه ای به 12 بانک زیرمجموعه به متخلفان 
سود بانکی هشدار داد و بر ضرورت رعایت دقیق نرخ سود سپرده و تسهیالت مصوب 
شورای پول و اعتبار )معادل 1۶درصد( تاکید کرد. به گفته فرهاد دژپسند، نرخ های 
باالتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست 
و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی درباره رعایت 
ای��ن موضوع اقدام الزم را انجام دهد. حال برخی از کارشناس��ان، این ابالغیه را به 
منزله کاهش نرخ سود سپرده بانکی قلمداد می کنند، اما در این باره سه دیدگاه کلی 
و متضاد مطرح است که هر کدام نتایج متفاوتی به دنبال دارد، اما به نظر می رسد، 
س��یگنال کاهش نرخ بهره از سوی وزیر اقتصاد، یک عالمت مهم در مورد احتمال 
باالی احیای برجام اس��ت، این در حالی اس��ت که باید دید آیا بانک ها این ابالغیه 
را رعایت خواهند کرد. در این زمینه، وحید شقاقی ش��هری، استاد دانشگاه با اشاره 
به اینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی به کاهش نرخ س��ود س��پرده های بانکی منجر 
خواهد شد، به فرارو می گوید: با توجه به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته، 
هزینه س��رمایه گذاری ها نیز با افت روبه رو می شود، زیرا که نرخ دریافت تسهیالت 
هم کاهش خواهد یافت که این موضوع باعث رونق تولید می ش��ود. می توان گفت 
این کار باعث خروج تدریجی اقتصاد از رکود و حرکت به س��وی رونق خواهد بود، 
از س��ویی کاهش نرخ سود بین بانکی باعث می شود که هزینه تامین کسری منابع 
بانک ها کاهش پیدا کند که این موضوع منجر به آن خواهد ش��د تا جلوی ناترازی 
بیشتر حساب بانک ها گرفته شود و نتیجه این مسئله نیز قدرت کمتر خلق پول از 
سوی بانک ها است که باز هم این مسئله به کاهش و کنترل تورم نیز کمک می کند.
همچنین مس��عود دانشمند، دبیرکل اس��بق خانه اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود 
بانکی و تعیین آن متأثر از ش��رایط کلی اقتصاد است، می گوید: زمانی که شما نرخ 
سود بانکی را باال یا پایین می کنید این موضوع برای جذاب کردن سرمایه گذاری در 
بخش تولید و حرکت سیل نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد صورت می گیرد. 
ب��ه عنوان مثال زمانی که نرخ بهره در آمریکا ۰.2۵ درصد کاهش پیدا می کند این 
موضوع باعث می شود که جذابیت تولید در آمریکا بیشتر شده و مردم سرمایه خود 
را در بنگاه ها و کارخانجات س��رمایه گذاری کنند، اما در کش��ورمان به دلیل اینکه 
سرمایه گذاری در تولید به زحمت سود 1۰ درصدی را محقق می سازد، در مقایسه 
با س��رمایه گذاری در بخش غیررسمی که حداقل سود 4۰ تا ۵۰ درصدی به دنبال 
دارد، اصال قابل مقایسه نیست و بسیاری از افراد ترجیح می دهند که پول خود را در 
جایی غیر از تولید سرمایه گذاری کنند. دانشمند با اشاره به اینکه استفاده از اهرم 

سیاس��ت پولی زمانی جواب می دهد که ما در ش��رایط تعادل و ثبات اقتصادی قرار 
داشته باشیم، ادامه می دهد: االن بانک مرکزی به اصطالح نرخ سود بانکی را کاهش 
داده تا از این طریق هزینه س��رمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و به نوعی 
س��رمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد جذاب ش��ود، اما به دلیل اینکه نرخ بازده در 
بخش تولید به هیچ عنوان قابل رقابت با سود اقتصاد غیررسمی نیست، این سیاست 

نمی تواند عملکرد قابل قبولی را داشته باشد.
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی نیز با اشاره به ابالغیه وزیر اقتصاد به بانک ها 
در مورد رعایت س��قف پرداخت س��ود بانکی می گوید: در این نامه وزیر اقتصاد به 
بانک ها، الزامی وجود ندارد و اگر بانک ها باالتر از این نرخ را نیز پرداخت کنند، کاری 
غیرقانونی انجام نداده اند، بلکه برای سپرده یک ساله باالی 1۶درصد باید مالیات آن 
را بپردازند. این در حالی است که هنوز سقف پرداخت سپرده های دوساله 18درصد 
اس��ت و بانک ها برای چنین س��ودی مشکلی ندارند و اگر برای سپرده یک ساله، تا 
18درصد س��ود بپردازند، این 2درصد را باید مالیات آن را به دولت پرداخت کنند. 
این مصوبه به مرحله اجرا نخواهد رسید، چراکه در بانک مرکزی و شورای هماهنگی 

بانک ها روی آن بحث خواهد شد و از دستور کار خارج می شود.
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه کاهش نرخ س��ود بانکی باعث افزایش تورم خواهد ش��د، 
می افزاید: زمانی که نرخ س��ود کاهش پیدا کند، در وضعیتی که تورم 4۰درصدی 
وجود دارد، عمال این کار باعث خواهد ش��د پول در حس��اب های بلندمدت نماند و 
مردم برای خرید طال، سهام، دالر و نظایر اینها اقدام خواهند کرد که این موضوع در 

نهایت باعث می شود تورم با افزایش همراه شود.
این مدیر اسبق بانکی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود در شرایط تورمی مخالف 
هستم، ادامه می دهد: وقتی که با تورم 4۰ درصدی روبه رو هستیم و نرخ سود بانکی 
1۶درصد است، عمال با پدیده بهره منفی در اقتصاد روبه رو هستیم. فردی که پول 
خود را برای یک س��ال در بانک س��پرده گذاری می کند، در همان ابتدای امر، 24 
درصد از ارزش پول او کاسته می شود و از این طریق ضرر می کند. طبعا در چنین 
ش��رایطی پول از بانک ها خارج ش��ده و نقدینگی در بازار های سرمایه ای مختلف به 

گردش درمی آید.
ب��ه اعتقاد وی، تمامی کش��ور های دنیا در ش��رایط تورمی، ن��رخ بهره را کاهش 
نمی دهند. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان نیز با این موضوع مخالف هستند، 
زیرا این کار باعث افزایش تورم در جامعه می شود و به آن دامن می زند بنابراین به 

احتمال زیاد، اجرای کاهش نرخ سود بانکی از دستور کار خارج خواهد شد.

3 دیدگاه مختلف در مورد کاهش نرخ بهره در اقتصاد

معمای کاهش نرخ سود بانکی

بانکنامه

رئیس کل بانک مرکزی:
اخبار آزادسازی منابع ایران صحت ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اظهارات افراد غیرمس��ئول 
در م��ورد منابع ای��ران در بانک های خارجی س��ندیت ندارد، گفت 
چند ماه اس��ت که بازار ارز ثبات نس��بی به خود گرفته اس��ت که 
حاص��ل تالش مضاعف بانک مرکزی در ای��ن عرصه و نیز همراهی 

صادرکنندگان و چشم انداز بهتر اقتصاد ایران است. 
عبدالناصر همتی در صفحه ش��خصی اینس��تاگرام خود نوش��ت: 
چند ماه اس��ت که بازار ارز ثبات نس��بی به خود گرفته اس��ت که 
حاص��ل تالش مضاعف بانک مرکزی در ای��ن عرصه و نیز همراهی 
صادرکنندگان و چش��م انداز بهت��ر اقتصاد ایران اس��ت. این روزها 
اش��خاص مختلفی راج��ع به ارزهای ای��ران در بانک های خارجی و 
سرنوش��ت آنها اظهارنظر و اطالع رس��انی می کنن��د. از آنجایی که 
اطالعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در اختیار بانک مرکزی 
است، اظهارات افراد غیرمس��ئول در این مورد سندیت ندارد. بانک 
مرکزی سیاس��ت ها و برنامه های تأمی��ن ارز خود را همانند ماه های 
گذش��ته، برمبن��ای ارزه��ای در دس��ترس و بدون تکیه ب��ر منابع 
مس��دودی تنظیم کرده است. طبعا دسترس��ی به این منابع قدرت 

بازارسازی بانک مرکزی را افزایش خواهد داد. 
به نوش��ته رئی��س کل بان��ک مرکزی، گ��زارش اخی��ر صندوق 
بین المللی پ��ول از تخمین میزان ذخای��ر ارزی بانک مرکزی، یک 
خطای فاحش و گزارش��ی غلط و ناشی از اطالعات ناقص آنها است. 
انتش��ار یک تخمین اش��تباه از س��وی صندوق، بدون اخذ تایید از 
بانک مرکزی، همانند رفتار هم��راه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق 
بین المللی پول نیست. بانک مرکزی به دور از هیجانات غیرمنطقی 
و به صورت تدریجی متناس��ب با عوامل مؤث��ر بر عرضه و تقاضای 
ارز در ب��ازار ثانویه، این بازار را به س��مت تعادل راهبری و مدیریت 

خواهد کرد.

استقراض دولت از بانک مرکزی
دژپسند همچنان انکار می کند!

با وج��ود اینکه پیش از این رئیس کل بانک مرکزی، اس��تقراض 
دول��ت از این بانک را تایید کرده، وزیر اقتصاد همچنان این موضوع 
را رد می کند و می گوید با انتش��ار اوراق و خصوصی س��ازی نه تنها 
تورم و نقدینگی را کنترل کرده اس��ت بلک��ه حقوق ها را نیز از این 
مح��ل پرداخته؛ درحالی که ش��واهد از س��وی مقام��ات بانکی این 

اظهارات را تایید نمی کند.
هن��وز چند روزی از اظهارات جنجال برانگیز وزیر اقتصاد مبنی بر 
اینکه دولت حتی یک ریال هم از بانک مرکزی قرض نگرفته است، 
نگذش��ته بود که فرهاد دژپس��ند اعالم کرد با فروش بیش از 1۵4 
هزار میلیارد اوراق و 34 هزار میلیارد تومان خصوصی توانسته است 
حقوق ه��ا را  پرداخت کن��د و در صورت عدم تامین مالی از این راه 
مجبور به اس��تقراض از بانک مرکزی بوده است. این در حالی است 
که پیشتر رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که در سال های 1398 
و  1399 بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی 
تامین ش��ده و در ش��رایطی که منابع این صندوق در خارج مسدود 
است، این اقدام به معنای چاپ پول است و حداقل در کوتاه مدت به 

افزایش تورم منجر شده است.
وزی��ر اقتص��اد نی��ز در واکنش به ای��ن اظهارات ضم��ن تکذیب 
اس��تقراض از بان��ک مرکزی گفت ک��ه این بانک تنها ب��رای ایفای 
تعه��دات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، 
پول تزریق کرده اس��ت. طبق گفته دژپس��ند، اگر هرچه زودتر آن 
وجوه به داخل کش��ور منتقل یا قابل حواله و معامله ش��ود، همان 
مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجران حواله داده می شود 
و متناس��ب با آن هم ریال جمع خواهد ش��د بنابراین استقراض از 

بانک مرکزی صحیح نیست. 
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پیش بینی وضعیت بورس پس از انتخابات ریاست جمهوری
بورس پس از انتخابات وارد دوره سکون می شود

یک کارش��ناس بازار س��رمایه می گوید کاهش نرخ ارز تقریبا منتفی شده 
اس��ت و این جزو سیاس��ت های دولت بود که در انتهای دوره خدمت خود از 
لحاظ روانی در بازار س��رمایه اثر بگذارد. فردین آقابزرگی درباره شرایط بازار 
سرمایه تا انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن به ایلنا، گفت: اگر بخواهیم 
گذشته و عملکرد بورس را به عنوان مهمترین عامل برای پیش بینی وضعیت 
آ ینده در نظر بگیریم معموال این گونه بوده که بعد از یک دوره صعود، بورس 
وارد دوره تنف��س با بازده��ی کم و یا بازدهی منفی می ش��ود. در حالی که 
حدود دو هفته از روز کاری بازار س��رمایه در س��ال جدید می گذرد و در این 
مدت حدود ۶ درصد بازدهی منفی داش��ته، نمی توانی��م این بازار را قضاوت 
کنیم یا این ش��رایط را تا پایان س��ال تعمیم دهیم چراکه متغیرهای متعدد 
تاثیرگذاری شرایط را رقم می زنند که مهمترین آن مقطع حساس انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اس��ت. او ادامه داد: افراد بسیار زیادی به ویژه فعاالن بازار 
سرمایه که در سال 99 بورس��ی شدند منتظر اعالم برنامه های کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری هستند. به طور قطع با توجه به شرایط جدید بازار 
سرمایه نامزدهایی که برنامه ای برای بازار سرمایه نداشته باشند یا بورس در 
اولویت برنامه های آنها نباش��د، در اولویت مردم نخواهند بود. این کارشناس 
بازار سرمایه با تاکید بر اینکه دوره پیک فعل و انفعاالت بازار سرمایه در جهت 
افزایش ش��اخص تا مقطع انتخابات است، گفت:  بنا به تجربه نابسامانی بازار 
سرمایه در سال 99 که دولت و مجلس را درگیر کرد، قاعدتا پس از انتخابات 
با ورود هر رئیس جمهوری جلوی رش��د شتابان بورس گرفته می شود. قبل 
از برگزاری انتخابات هیچ کس نمی تواند جلوی بورس را بگیرد و هر کس��ی 
که درباره توقف بازار س��رمایه صحبت کند مورد توجه فعاالن بازار سرمایه و 
مردمی که بورسی شدند قرار نخواهد گرفت.به گفته وی، هرچند که بورس 
وارد مدار اصالح ش��ده و در فاز اصالحی قرار دارد اما شور و نشاط انتخاباتی 
یک س��رفصل و مقطع قابل تمایزی در بازار س��رمایه نسبت به دوره گذشته 
خواهد بود و این س��رفصل جدید بازار سرمایه تا زمان انتخابات ادامه خواهد 
داشت. هم دولت به دنبال این است که با یک کارنامه خوب بازار سرمایه را به 
دولت بعدی بسپارند و هم تمام کاندیداها از بازار سرمایه تمجید خواهند کرد 
و فضای مناسبی در این زمینه شکل می گیرد و شاهد رشد شاخص خواهیم 
بود. آقابزرگی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه پس از برگزاری انتخابات افزود: 
می توان گفت پس از برگزاری انتخابات وارد دوره سکون و رکود خواهیم شد و 
بازدهی بازار در سه ماهه اول سال بیشتر از 9 ماهه بعد از آن خواهد بود. او در 
پاسخ به اینکه پیش بینی ها از میزان رشد شاخص تا پایان سال چگونه است، 
گفت: در دوره فراز و فرود ش��اخص در س��ال 14۰۰ چند مولفه وجود دارد 
در خوش بینانه ترین حالت به دلیل کسری بودجه 32۰ هزار میلیارد تومانی 
اقتصاد با تورم تا س��قف ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد و این کسری بودجه 
تورم 4۰ تا ۵۰ درصدی را در درون خود نهفته دارد. از س��وی دیگر می توان 
تجربه بازار س��رمایه و سیر فراز و فرودهای بورس از سال 9۵ به بعد را مورد 
بررسی قرار داد در سال 9۵ میزان بازدهی منفی 4 درصد، در سال 9۶ معادل 
24 درصد، در سال 97 معادل 87 درصد، در سال 98 بیش از 18۰ درصد و 
در سال 99 این عدد ۵۵ درصد بوده، پیش بینی می شود بازار سرمایه در سال 
14۰۰ دوره مشابه به سال 9۵ و 9۶ را داشته باشد.این کارشناس بازار سرمایه 
با بیان اینکه با فرض نرخ تورم بابت کاهش ارزش پول پیش بینی می شود که 
شاخص نسبت به یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد رشد بین 2۵ تا ۵۵ درصدی 
داشته باشد که در این صورت باز هم شاخص زیر 2میلیون واحد خواهد بود، 
گفت: البته تم��ام این پیش بینی ها با فرض ثابت بودن اطالعات حال حاضر 
است و با توجه به این عوامل پیش بینی می شود بازار سرمایه در سال 14۰۰ 
پس از انتخابات نس��بت به دوره های قبل وارد دوره س��کون و رکود شود. در 
واقع، رش��د شاخص برمبنای نرخ تورم خواهد بود که حداکثر آن حدود ۵۰ 
درصد اس��ت. او در پایان با اش��اره به تاثیرگذاری احیای برجام و آزادسازی 
پول های بلوکه شده، افزود: تمام این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است 
و البته باید در نظر بگیریم که همواره عملکرد و تقابل غرب به صورت ظالمانه 
با ایران در دو دهه گذش��ته یک دوره فرسایش��ی بوده و متاس��فانه ایران در 
این مباحث به نتایج دلخواه خود نرس��یده اس��ت، اما اگر فرض کنیم این بار 
خالف رویه گذش��ته باشد و گشایش هایی درخصوص برجام حاصل شود باز 
هم اثرگذاری آن بر بورس مقطعی خواهد بود و شوک مقطعی خواهد داشت 
و در ادامه روند همان رویه گذشته خواهد بود که به سود بازار سرمایه نیست.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: بورس تهران در بیس��ت و چهارمین روز س��ال 14۰۰ و 
برخالف روزهای گذش��ته سبزپوش شد و به رش��د خیره کننده 18 هزار 
واحدی دس��ت یافت. ش��اخص کل بورس در روز سه شنبه با این رشد 18 
 هزار و 4۵7 واحدی به ارتفاع یک میلیون و 244 هزار واحد رس��ید. سایر 
شاخص ها نیز در این روز عملکردی صعودی داشتند و ازجمله شاخص کل 
)هم وزن( با ۵۰9 واحد افزایش به 43۵ هزار و 231 واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با 332 واحد رش��د به 283 هزار و 471 واحد رس��ید. شاخص 
بازار اول 1۵ هزار و 343 واحد و ش��اخص بازار دوم 3۰ هزار و 98۰ واحد 
افزایش داشت. در معامالت روز سه شنبه بیش از ۶ میلیارد و 973 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵1 هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
رشد جمعی شاخص ها در روز سه شنبه

در بین همه نمادها، نماد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3هزار و ۵۰۶ 
واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2هزار و 311 واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با 2هزار و 1۵3 واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با یک هزار و 32۶ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با یک هزار و 139 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با یک هزار و 14 واحد و 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 989 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با 79۰ واحد و پتروشیمی نوری )نوری( با 7۵4 واحد تاثیر مثبت 

بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نمادهای شرکت سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( با 
124 واحد، تولیدی فوالد س��پید فراب کویر )کویر( با 11۶ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با 114 واحد، بانک صادرات 
ایران )وبصادر( ب��ا 87 واحد، فوالد آلیاژی ایران )فوالژ( با 87 واحد، گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با 72 واحد، بورس اوراق بهادار تهران 
)ب��ورس(، باما )کاما( ب��ا ۶۵ واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با ۶۰ 
واحد و بانک تجارت )وتجارت( با ۵۶ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس 

داشتند.
همچنی��ن نمادهای س��ایپا )خس��اپا(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، 
ایران خودرو )خودرو(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگس��تر(، ملی صنایع مس ای��ران )فملی( و بانک تجارت 
)وتجارت( ازجمله نمادهای پُرتراکنش سه ش��نبه بودند. گروه خودرو هم 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 2 میلیارد و ۵71 

هزار برگه سهم به ارزش 7 هزار و 7۵ میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 143 واحد 
افزای��ش داش��ت و ب��ر روی کانال 17 ه��زار و 94۰ واحد ثاب��ت ماند. در 
ای��ن بازار 91۰ میلیون و ۶3 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 22 هزار و 2۰۰  
میلیارد ریال دادوستد شد. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی 
زاگ��رس )زاگرس(، ف��والد هرمزگان جنوب )هرمز(، س��رمایه گذاری صبا 
تامین )صبا(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، گروه توس��عه مالی 
مه��ر آیندگان )ومهان(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر( و بیمه پاس��ارگاد 
)بپاس( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نمادهای صنایع 
ماش��ین های  اداری ایران )مادیرا(، زغال س��نگ پ��رورده طبس )کزغال(، 
پتروش��یمی مارون )مارون(،  قاس��م ایران )قاس��م(، بیمه سامان )بساما(، 
س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی 
)سمگا(، سرمایه گذاری مس سرچش��مه )سرچشمه(، ذوب روی اصفهان 
)ف��روی( و تولید ب��رق ماهتاب کهنوج )بکهنوج( تاثیر منفی بر ش��اخص 

فرابورس گذاشتند.
عوامل موثر بر روند بازار سرمایه 1400

در ای��ن باره، یک فعال بازار س��رمایه در توضی��ح عوامل موثر بر بورس 
14۰۰ می گوی��د: انتظار می رود در س��ال 14۰۰ با برطرف ش��دن برخی 
از ابهامات، گش��ایش های سیاس��ی و اقتصادی که س��بب کاهش ریسک 
سیستماتیک بازار می ش��ود، همچنین توجه بیشتر بر متغیرهای بنیادی 
اقتصاد و شرکت ها، شاخص بازار سرمایه روندی متعادل و رو به جلو داشته 

باش��د و در مجموع بورس برخالف س��ال 1399 از فضای هیجانی به دور 
باشد.

امیر تقی خان تجریشی به افت و خیزهای روند معامالت بورس در سال 
گذشته اشاره کرد و به سنا، گفت: طی سال 99 شاخص بورس با بازدهی 
بیش از 1۵۶درصدی، صدرنشین بازدهی در بین بازارهای مختلف بود؛ این 
مهم درحالی رخ داد که طی پنج ماه اول س��ال 1399، هجوم نقدینگی و 
افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور باعث جهش شاخص و ورود به 
کانال 2 میلیون واحدی شد، با این حال روند نزولی بازار از مردادماه باعث 
پس گرفته شدن بخش��ی از بازدهی شاخص شد. قیمت گذاری دستوری 
کاالها، افزایش ریس��ک های سیستماتیک، نحوه معامالت سهام عدالت و 
ورود اف��راد بدون آموزش الزم به بازار س��رمایه از جمل��ه عواملی بود که 

توانست چهره بازار سرمایه در سال 1399 را تحت تاثیر قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در تشریح عوامل موثر بر بازار سرمایه در سال 
جدید ادامه داد: پیش بینی رش��د اقتصادی مثبت کش��ور توسط نهادهای 
بینالمللی، پیش بینی افزایش درآمدهای نفتی ایران در س��ال 14۰۰ با در 
نظر گرفتن کاهش تنش های سیاسی علی رغم وجود کسری بودجه دولت، 

کاهش نااطمینانی های ناشی از کرونا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
ایران و اثرات مقطعی آن بر بازار سرمایه از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار 

سرمایه در سال جاری است.
او ش��رایط را برای خرید پلکانی مناسب دانست و گفت: در مجموع این 
عوامل می تواند بر نرخ دالر و روند بازار س��رمایه تاثیرگذار باشد و شاخص 
بورس را دستخوش تغییر کند، با این حال با توجه به افت مناسب قیمت 
اغلب س��هام بنیادی، چنانچه چشم انداز میان مدت برای سرمایه گذاری در 
بورس در نظر گرفته شود، هم اکنون موقعیت مناسبی برای ایجاد پرتفوی 

مناسب و خرید به صورت پلکانی است.
به گفته تقی خان تجریشی، این موضوع در مورد سهام شرکت هایی که 
به حوزه سهام عدالت مربوط می شود نیز صدق می کند،  زیرا شرکت هایی 
که به حوزه سهام عدالت ورود کردند، شرکت های مهم و ارزشمند با ویژگی 
سهام بنیادین هس��تند و نگهداری سهام این ش��رکت ها توصیه می شود 
چراکه س��هامداران می توانند با نگه��داری آن با دید میان مدت به بازدهی 

قابل قبولی دست یابند.
تزریق نقدینگی بورس را نجات می دهد؟

همچنین بهنام صمدی، دیگر کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خبر 
تزریق 24 هزار میلیارد تومان به بازار، سهامداران را تا حدی امیدوار کرد، 
به خبرآنالین گفت: اخباری که درخصوص انتش��ار 24 هزار میلیارد اوراق 
اجاره سهام منتشر شده خبر خوبی برای بازار است و اگر چنین منبعی وارد 
بورس شود می تواند بازار را از این وضعیت قفل شدگی بیرون بیاورد. البته 
اینطور نیس��ت که ظرف 24 ساعت این نقدینگی تزریق شود. این تزریق 
پول حداقل یک تا دو هفته طول می کشد اما خبر آن هم می تواند بازار را 

از این وضعیت اسفناک خارج کند.
ب��ه گفته صمدی، معموال بورس قبل از انتخابات ها یک رونقی داش��ته 
است. باید دید امسال هم چنین است یا نه. هرچند شرایط خیلی متفاوت 
اس��ت و هیچ وقت پیش از انتخابات ابهام مذاکرات سیاسی وجود نداشته 
اس��ت. البته این به این معنا نیس��ت که مذاکره برای بازار مضر است، اما 
حداقل باید یک سری از صنایع مثل خودرویی، بانکی و تجهیزاتی مثبت 
ش��وند. با این حال می بینیم که آنها هم بدتری��ن صف فروش را دارند. در 
مذاکرات پیشین تا خبری می رسید دقیقا این سهم ها مثبت می شدند. پس 
نتیج��ه می گیریم بازار ما االن به اخبار برجام و دالر بی اهمیت اس��ت و از 

کمبود نقدینگی و عدم اعتماد رنج می برد.
او در انتها به اخطار وزیر اقتصاد به بانک ها در رعایت نرخ س��ود مصوب 
اش��اره ک��رد و افزود: اولتیماتومی که وزیر اقتص��اد داد مبنی بر اینکه اگر 
بانک ها بیش از 1۶درصد مصوبه ش��ورای پول و اعتبار سود بدهند از آنها 
مالیات گرفته می ش��ود، خبر موثری بر بازار بود و بر روند بازار سرمایه اثر 

گذاشت.

با جهش 18 هزار واحدی در بیست و چهارمین روز فروردین

بورس سبزپوش شد
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شریعتمداری در تشریح دستاوردهای سفر عراق:
سند همکاری ایران و عراق نقشه راهی برای 

توسعه فعالیت های اقتصادی است
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی با اش��اره به امضای س��ند 
همکاری های پنج س��اله ایران و عراق گفت این س��ند، نقشه راهی 
برای همکاری های مش��ترک دو کش��ور در عرصه مسائل مربوط به 
بازار کس��ب و کار، آموزش های مهارتی و رفاه اجتماعی است که در 

توسعه فعالیت های اقتصادی دو کشور موثر خواهد بود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
»محمد ش��ریعتمداری« در پایان سفر دو روزه خود به کشور عراق 
در تش��ریح دستاوردهای این س��فر، اظهار کرد: سند همکاری های 
مشترک دو کش��ور در حوزه روابط کار، رفاه اجتماعی و مهارتی به 
امضای دو طرف رسید. وی از جمله مباحث مورد توافق را روابط کار، 
س��ه جانبه گرایی، مسائل کارگری و کارفرمایی، تشکیل اتحادیه ها و 
توس��عه آنها، ایمنی، حفاظت و بازرسی کار و استانداردهای مربوط 
به آن خواند و تصریح کرد: بدین ترتیب در طول پنج س��ال آینده، 
دو دولت در این زمینه ها همکاری و آموزش های مش��ترک خواهند 
داش��ت. وزیر تعاون با اش��اره به آموزش های فنی و حرفه ای اظهار 
کرد: با توجه به نقش مهارت در کسب و کار دنیا و تغییراتی که در 
بازار کار آینده مش��اهده می شود، طبیعی است که همه دولت ها به 
فکر همکاری مشترک برای آموزش مهارتی در عرصه های گوناگون 
باش��ند. شریعتمداری خاطرنش��ان کرد: با توجه به نقشی که علم و 
دانش در زمینه کسب فعالیت های اقتصادی دارد، مهارت از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اس��ت. وی تاکید کرد: در این سند، همکاری های 
گس��ترده ای در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای، تاس��یس مراکز 
تربیت مربیان و مراکزی که در تدوین اس��تانداردها همکاری دارند، 

بین دو کشور مورد بحث و توافق قرار گرفت.
وزیر تعاون با بیان اینکه در این سند همکاری، عرصه های مشاغل 
جدید نیز پیش بینی ش��ده که در پنج سال آینده صورت می گیرد، 
بی��ان کرد: برای اولین گام در نجف اش��رف، ایجاد مرکز مش��ترک 
تربی��ت مربی و اس��تفاده از مراکز آموزش��ی موجود ب��ه ویژه مرکز 
تربی��ت مربی در حوزه تربیت مربی��ان جهانگردی زیارتی و افزایش 
سطح استاندارد پذیرایی از زائرانی که از سراسر دنیا به نجف اشرف 
مش��رف می شوند مورد توافق قرار گرفت. شریعتمداری همچنین با 
اش��اره به نیروهای جوان از فراهم شدن زمینه های تبادل نیروهای 

مهارت یافته و آغاز همکاری های مشترک در این زمینه خبر داد.
وی با بیان اینکه قرار بر این شده در اولین فرصت، همکاری های 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور با استان نجف اشرف و در 
ادام��ه با کربالی معلی آغاز ش��ود، بیان کرد: برای افزایش س��طح 
اس��تانداردهای پذیرایی از زائران، برخی مربیان در سطوح عالی در 
ایران آموزش می بینند. ش��ریعتمداری از دیگر موارد توافق یافته را 
ایجاد مراکز جوار کارگاهی در ش��هر نجف در عرصه های گوناگون، 
فعالیت های خدماتی و گردش��گری زیارتی بیان کرد که دو کشور از 

تجربیات یکدیگر بهره خواهند برد.
وزیر تعاون با اش��اره به حوزه رف��اه اجتماعی تصریح کرد: در این 
زمینه نیز دو کش��ور تواف��ق کردند که با مجام��ع خیریه همکاری 
داش��ته باش��ند و به تاس��یس مراکز خیریه کمک و از تجربیات دو 

جانبه استفاده کنند و توان یابان نیز آموزش های الزم را ببینند.
ش��ریعتمداری تاکی��د ک��رد: در حوزه های بیمه ه��ای حمایتی و 

اجتماعی هم همکاری هایی بین دو کشور به وجود خواهد آمد.
به گ��زارش ایرن��ا، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی جمهوری 
اس��المی ایران برای گفت و گو و عقد چن��د تفاهم نامه همکاری با 
همتای عراقی خود در س��فری س��ه روزه بامداد یکشنبه وارد بغداد 
ش��د. ش��ریعتمداری در جریان سفری س��ه روزه که به بغداد، کربال 
و نج��ف اش��رف صورت گرفت ب��ا وزیران »دارای��ی« و »کار و امور 

اجتماعی« و دیگر مقامات محلی عراقی دیدار و گفت وگو داشت.

نماگربازارسهام

در راس��تای تحقق شعار سال جاری و حمایت از تولیدکنندگان، بانک 
صادرات روز گذشته از طرحی به نام »محیا« رونمایی کرد که با اجرای 
آن بس��یاری از واحدهای تولیدی از فهرست مشتریان بدحساب شبکه 
بانکی خارج ش��ده و می توانند دوباره از تسهیالت و خدمات نظام بانکی 

برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا، امسال نیز برای چند سال پی در پی نامگذاری سال 
به تولید و عوامل موثر بر رونق آن اختصاص یافت و ش��عار س��ال جاری 
تولید، پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری انتخاب 
ش��د که در این راستا، نقش و حمایت بانک ها از تولید و تولیدکنندگان 
بیش از پیش پررنگ تر ش��ده اس��ت و باید بخشی از برنامه های خود در 
س��ال جاری را به تامی��ن مالی از تولید و مانع زدایی و پش��تیبانی از آن 

متمرکز کنند.
در این راس��تا، وزیر اقتصاد در نامه ای به مدیران عامل بانک ها تاکید 
کرد که با توجه به لزوم حمایت از تولید در راس��تای تحقق شعار سال، 
باید نرخ های سود سپرده و تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار را به 
دقت رعایت کنید. در غیراین صورت مشمول جریمه مالیاتی می شوند.

ع��الوه بر این، بانک صادرات به تازگی از طرح »محیا« رونمایی کرده 
اس��ت که به وس��یله این طرح هم��ه واحدهای تولیدی فع��ال یا دارای 
ظرفی��ت فعالیت مج��دد که بدهی غیرجاری به بان��ک دارند، می توانند 
ضمن تس��ویه با ش��رایط ویژه، برای افزایش ظرفیت و تداوم تولید خود 
با وثیقه ها و تضامین پیشین، تسهیالت و تعهدات جدید دریافت کنند.

این تس��هیالت شامل تس��هیالت خرید دین بابت چک های حاصل از 

ف��روش، تنزیل اعتبارات اس��نادی ریالی مدت دار صادره به س��ود واحد 
تولیدی، تس��هیالت اجاره به ش��رط تملیک و صدور اعتبارات اسنادی 
ریال��ی مدت دار خواه��د بود. در این روش، بده��ی غیرجاری واحدهای 
تولیدی بدون ایجاد مش��کل در نقدینگی واحد، تسویه یا تعیین تکلیف 
می ش��ود و از دیگر امکانات پیش بینی ش��ده در  ط��رح »محیا«، اعطای 
س��رمایه در گردش به واحدهای تولیدی با گش��ایش اعتبارات اسنادی 
ریالی برای خرید مواد اولیه و معادل 12۰ درصد بدهی غیرجاری تسویه 

شده قبلی واحدهای  تولیدی است.
طبق ای��ن گزارش، با طرح »محیا« بس��یاری از واحدهای تولیدی از 
فهرس��ت مشتریان بدحساب شبکه بانکی خارج شده و می توانند دوباره 
از تسهیالت و خدمات نظام بانکی برخوردار شوند و از یک سو پرداخت 
بده��ی تولیدکنندگان به بانک آس��ان و از س��وی دیگ��ر نیازهای مالی 

واحدهای تولیدی، تامین می شود.
همچنی��ن حجم تولید واحدهایی که با ظرفیت پایین در حال کارند، 

افزایش و در نتیجه درآمد و اشتغال زایی آنها بهبود می یابد.
عباس معمارنژاد-معاون امور بانکی وزیر اقتصاد درباره این طرح بانک 
صادرات گفت: هدف از اجرای طرح »محیا« تامین مالی برای واحدهای 
تولیدی است تا از این طریق تولید بهتری داشته باشند و تقاضا نیز برای 

تولیدات آنها ایجاد شود.
طبق گفت��ه وی، طرح محیا در راس��تای به حرک��ت درآوردن چرخ 
واحدهای تولیدی اس��ت که حرک��ت آنها دچار وقفه ش��ده یا ظرفیت 
تولیدش��ان کاهش یافته است. از س��وی دیگر، نگاهی به عملکرد بانک 

صادرات در راس��تای حمایت از تولید نش��ان می ده��د که این بانک در 
س��ال های گذش��ته نیز اجرای طرح هایی چون طراوت و همیان س��پهر 
را برای حمایت و تقویت بخش های تولیدی مدنظر قرار داده اس��ت که 
طبق گفته مدیرعامل بانک صادرات با اس��تفاده از طرح طراوت تمامی 
زنجی��ره تولید از تقاضای کل تا ماده اولیه تحت پوش��ش قرار گرفته و 
بانک صادرات در گردش تولید و بازار توانست ارقام خوبی را از آن خود 
کند؛ به طوری که در س��ال 98 از ظرفی��ت این طرح در صنعت فوالد، 
پتروش��یمی، دارو و صنایع غذایی استفاده شد. حجت اهلل صیدی درباره 
دو طرح »طراوت توسعه« و »طراوت مسکن« در سال گذشته نیز گفت: 
با توجه به اینکه متولی اصلی بخش مسکن، بانک مسکن است، فعالیت 
عم��ده و پرحجم بانک صادرات ایران در بخش طراوت توس��عه و برای 
کارخانجات��ی صورت گرفت که قصد افزایش دو تا س��ه برابری ظرفیت 
یا تکمیل زنجیره محصول خود را داش��تند و یا ب��ه جای واردات، مواد 
اولیه  موردنیازش��ان را خودشان تولید می کردند.  طرح »همیان سپهر« 
نی��ز یکی دیگر از طرح های بانک ص��ادرات برای کمک به تامین حقوق 
و مزایای کارکنان واحدهای تولیدی اس��ت که در ماه های پایانی س��ال 
1398 ش��روع شد و در سال گذش��ته نیز ادامه یافت که در این زمینه 
مدیرعامل بانک صادرات می گوید: از این طریق، با ارائه فهرست پرسنل 
واحدهای تولیدی، توانستیم حقوق و مزایای کارکنان آنها را پرداخت و 
با یک دوره تنفس و اقساط از آنها وصول کنیم که همچنان ادامه دارد؛ 
به طوری که در ایام پایانی س��ال 99 با توجه به نیاز واحدهای تولیدی، 

طرح همیان مورد استفاده بسیاری قرار گرفت.

خبر خوش برای تولیدکنندگان 

طرحی که چرخ تولید را می چرخاند
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محمدرضا محمدی / کارشناس اقتصادی
فروشنده بیمه عمر

گرچ��ه ویژگی های ش��خصیتی فروش��نده بیم��ه عمر فصل مش��ترک همه 
فروشندگان دنیاست، اما شاید بتوان به برخی از ویژگی هایی اشاره کرد که می تواند 

اختصاصی تر باشد:
سن فروشنده بیمه عمر:

 فروشنده بیمه عمر نمی تواند زیاد جوان باشد. جوان 2۰ ساله ای که تجربه ای 
در زندگی و فراز و نشیب های آن ندارد و هنوز طعم تلخی و شیرینی های زندگی را 
به درستی نچشیده است، نمی تواند به آسانی افرادی را متقاعد کند که در زندگی 
صاحب تجربه اند و خوب و بد زندگی را می دانند. بی تردید مشتریان میانسال در 
برابر این دسته از فروشندگان با گارد بسته حرف می زنند و سعی می کنند کمتر 
به حرف های آنها توجه کنند. بیمه عمر بیمه امین آتیه زندگی اس��ت و کس��ی 
می تواند از زندگی و اقتصاد زندگی و آینده زندگی حرف بزند که بخشی از آن را 

لمس کرده باشد.
 البته از آنجایی که در همه جا اس��تثنا وجود دارد چه بس��ا جوان کم  س��ن و 
سالی بتواند با اعتماد به نفس کامل و درایت باال اشخاصی را  بیمه عمر کند که 
برای مدیران بیمه عمر هم کاری س��خت باش��د. به هر صورت برای ایجاد ارتباط 
ثمربخش تر بهتر است افرادی که باالی 2۵ سال سن دارند در این زمینه فعالیت 

کنند. 
بهره گیری از تجربه دیگران:

فروشندگان بیمه کسانی اند که همواره در حال تجربه اندوزی اند. تجربه دوستان 
و همکارانی که در زمینه بیمه عمر کار می کنند بسیار اثربخش است و فروشنده 
بیمه عمر حرفه ای همواره سعی دارد از تازه ترین تجربیات همکاران و شعبه و مرکز 

بااطالع شود و بتواند با دست پر به سراغ مشتریان هدف برود. 
آموزش بازاریابی و فروش:

فروش��ندگان بیمه عمر از معدود فروش��ندگانی اند که همواره در حال خواندن 
کتاب و رفتن به کالس های آموزش��ی و سمینار هستند تا با تازه ترین شیوه های 

ارتباط گیری و اعتمادسازی و اصول مذاکره آشنا شوند.
قدرت نه شنیدن دارند:

فروش��نده بیمه عمر باید بدان��د که طبق قاعده 1-3-1۰ بای��د حداقل با 1۰ 
نف��ر ارتباط برقرار کنند آنگاه به یک نتیجه برس��د. او توقع ن��دارد در همان روز 
اول بفروش��د. او می داند وارد بازار ش��ورانگیز و زیبایی ش��ده اس��ت، اما به همان 
نس��بت فرازها و نشیب های فراوانی دارد و با توجه به تنوع محصول در بازار بیمه 
و شرکت های مختلف و حضور صدها و هزاران نماینده بیمه عمر احتمال جواب 
منفی شنیدن زیاد است، اما فروشنده حرفه ای کسی است که قدرت زیادی برای  

شنیدن جواب نه دارد.
اعتمادبه نفس دارد:

فروشنده حرفه ای بیمه عمر اعتمادبه نفس دارد. اعتمادبه نفس داشتن به معنای 
بلندبلند حرف زدن و خندیدن نیست. سعی کنید همیشه و همواره خودتان باشید 
و ادای کسی را درنیاورید. وقتی به اعتمادبه نفس واقعی برسید، می توانید راحت تر 

با افراد حرف بزنید و با قاطعیت از منافع بیمه عمر دفاع کنید. 
اخالق و ادب بفروشید:

هی��چ گاه فکر کردید چ��را برخی از افراد در فروش بیم��ه عمر موفق تر از بقیه 
هستند؟ در صورتی که خدمات یکسانی عرضه می شود، اما برخی افراد در فروش 
بیم��ه عمر عالی کار می کنند. این گروه از افراد چیزهایی دارند که فروش��ندگان 
عادی ندارند یا کمتر دارایی درونی خود را عرضه می کنند. وقتی یک مشتری ثابت 
از شما بیمه عمر نمی خرد، اما همان فرد از دوست شما بیمه عمر می خرد شما باید 
علت را در شخصیت فروشندگی خود جست و جو کنید.  مشتریان بیش از کاال و 
خدمات به شخصیت فروشنده توجه می کنند. از این رو قبل از خرید خدمات ادب 

شما را می خرند و مردم از کسی خرید می کنند که خوش شان بیاید.
ش��ما االن در محله سکونت خود چندین سوپرمارکت دارید، اما عموما از یک 
س��وپرمارکت خرید می کنید چون نوع رابطه و رفاقتی با او برقرار کردید موجب 
می شود همیشه به او مراجعه کنید. کاالی سوپرمارکتی در همه فروشگاه ها موجود 
اس��ت اما شخصیت فروشندگان متفاوت است. کسی بیشتر می فروشد که بتواند 
رضایت اخالقی و انس��انی مش��تری را جلب کند. به قول مولف کتاب راهکارهای 
فروش، ارتباطات یک خیابان دوطرفه اس��ت، اگر تمرین کنید که دیدگاه مخالف 
را با مشتری از بین ببرید و اجازه دهید که مشتریان از مشکالت کاال یا محصول 
شما صحبت کنند و در این صحبت کردن با آنها همدل شوید، می تواند رضایت 
بیشتر مشتری را به همراه داشته باشد. هیچ گاه سعی نکنید تا مشتری انتقاد کرد 

به سرعت شروع به توجیه کردن کاال و خدمات تان کنید.
با مش��تری همراه باشید و به صحبت های او گوش دهید و اگر واقعا خدمات یا 
کاالی شما نیاز به بررسی یا رفع مشکل دارد، بررسی کرده و از ایشان تشکر کنید 

و این اطمینان را به آنها بدهید که این مشکل رفع خواهد شد. 
این موضوعات رفتاری می تواند ارتباط ش��ما را با مش��تریان محکم کند. شما  
نمی توانید کس��ی را اجبار کنید تا از ش��ما بیمه عمر بخرد. فروش��ندگی مجبور 
س��اختن مش��تری به خرید نیست، فروش��نده، حلقه ارتباطی زنجیره سازمان با 
مشتری اس��ت. تعداد زیادی از فروشنده ها که وارد این عرصه می شوند ابتدا باور 
ندارند که وارد ش��غل و حرفه ای ش��ده اند، در صورتی که در مقایسه با بسیاری از 

تخصص ها و مهارت های دیگر سریع تر می توانند رشد کنند.
ارتباط مستمر با بیمه شدگان:

 احس��اس رضایت بیمه ش��دگان قدیم��ی می تواند انگیزه بس��یار خوبی برای 
فروشنده بیمه عمر باشد. فروشنده باید همواره به دالیل مختلف به شکل مودبانه 
و محترمانه ای با مشتریان قبلی خود ارتباط داشته باشد و گاه اگر زمینه ها فراهم 
بود بخشی از نظرات مثبت آنها را در زمینه بیمه عمر به صورت ویدئویی ضبط و 
با اجازه مشتری در فضای مجازی منتشر کند. مردم در بسیاری از مواقع با هوش 
هیجان��ی تصمیم می گیرند و نظرات مثبت مش��تریانی که از خدمات بیمه خود 

رضایت دارند می تواند الگوی خوبی برای مشتریان جدید باشد. 
فروشنده بیمه مشاور است:

کس��ی فروشنده حرفه ای در بیمه عمر اس��ت که بتواند مشاوره های خوبی به 
مشتریان بدهد. مشاوره به معنای راهنمایی کردن و نشان دادن سرفصل های مهم 
خدماتی است که می خواهد بفروشد. بررسی تاثیر این خدمات در زندگی مشتری 
هنر فروش��نده است. او باید با هوش��مندی در همان نوبت اول با فراز و فرودهای 
کلی زندگی مش��تری آشنا شود. از نوع فعالیت اقتصادی و منابع درآمدی گرفته 
تا اعضای خانواده و سطح درآمدی و نوع نگاه به مسائل اقتصادی و ... تا براساس 

این داده های شفاهی مشتری، او را برای خرید خدمات بیمه عمر مشاوره بدهد.
فروشنده کامپیوتری نباشید:

لطفا مانند کامپیوتر عمل نکنید. برخی از فروش��ندگان بدون درک درست از 
مش��تری یک ریز ش��روع به حرف زدن می کنند و همان حرف ها را برای مشتری 

بعدی می گویند.  فروش��نده حرفه ای بیمه عمر کس��ی است که ابتدا مشتری را 
خوب ارزیابی کند و براساس نیازهای او حرف بزند. مشتری بیمه عمر می تواند یک 
کارمند جوان 22ساله باشد یا یک کارآفرین بزرگ ۶2 ساله. خواسته ها و نیازهای 
این دو نفر با هم متفاوت اس��ت بنابراین لطفا به هیچ وجه متنی را از قبل حفظ 
نکنید و مثل کامپیوتر حرف نزنید. لحن و بیان و ادبیات شما برای هر مشتری باید 

متفاوت باشد تا تاثیرگذاری مثبت را در خرید بیمه عمر شاهد باشید.
فروشنده بیمه عمر مشتری را می شناسد:

یک فروش��نده حرفه ای بیمه عمر نباید بدون مقدمه و زمینه ذهنی وارد شود. 
ش��ما می توانید در هر زمان و مکان و به هر کس بیمه بفروش��ید، اما از قبل باید 
آمادگی الزم را برای فروش داشته باشید. اگر از یک دستفروش خیابانی خودکار 
می خری��د، می توانید با او ارتباط کالمی برق��رار کنید اما قبل از آن باید بدانید او 
دس��تفروش اس��ت. درآمد کمی دارد. احتماال هیچ بیمه ای ندارد. شاید مستأجر 
باش��د. با فروش در خیابان ها زندگی اش را می گذران��د. با این مقدمه ذهنی باید 
وارد ش��د. اگر همان روز  در یک رس��توران باالی شهر با آقای جنتلمنی  برخورد 
کردید آیا با همان زمینه ذهنی قبلی می توانید به او بیمه عمر بفروش��ید؟ پاسخ 
منفی اس��ت. در این موقعیت باید مشتری را شناسایی کنید و به تناسب حال و 
مقام او با او صحبت کنید تا تیر ش��ما به هدف بخورد و ش��خص را متقاعد کنید 

بیمه عمر شود. 
 فروشنده بیمه عمر منضبط و متعهد است: 

انضب��اط در فروش بیمه خیلی اهمیت دارد. فروش��نده ای ک��ه انضباط ندارد 
نمی تواند موفقیت زیادی کسب کند. برای اینکه در فروش بیمه عمر مسائل مالی 
در میان است و هیچ کس دوست ندارد مال خود را در اختیار افرادی قرار بدهد که 
به تعهدات خود پایبند نیس��ت. اگر به مشتری پس از خرید قولی دادید حتما به 
قول خود عمل کنید. شما نماینده بیمه عمر هستید وقتی شما به تعهد خود عمل 
نمی کنید مشتری تصور می کند که شرکت شما نیز به تعهدات خود پایبند نیست 

بنابراین پس از پرداخت یک یا دو قسط از  ادامه همکاری خودداری می کند. 
اما وقتی ش��ما متعهد و منضبط باش��ید مشتری انگیزه بیش��تری برای ادامه 
همکاری پیدا می کند. اگر قرار اس��ت دفترچه اقس��اط بیمه عمر را  روز سه شنبه 
س��اعت 1۰ صبح به او برس��انید حتی اگر از آسمان سنگ نیز ببارد شما باید به 
این قول خود عمل کنید تا او هم بتواند به تعهد مالی خود برای پرداخت اقساط 

بیمه عمل کند. 
 فروشنده بیمه عمر متمرکز است:

تمرکز برای موفقیت خیلی مهم اس��ت. گاهی افراد همزمان در حال چند کار 
هستند و فروشندگی بیمه برای آنها کار دوم یا چندم است. شاید در نگاه اول فکر 
کنیم که ش��خص این توانای��ی را دارد و می تواند به صورت همزمان چند جا کار 
کند، مثال عصرها به کار فروش بیمه بپردازد. اش��کالی ندارد اما اگر به دنبال اوج 
موفقیت و کس��ب درآمدهای ثروت ساز در فروش بیمه عمر هستید فکر و ذکر و 
خیال خود را روی فروش بیمه عمر متمرکز کنید تا بتوانید با آرامش، نتایج بزرگ 

کس��ب کنید. تمرکز بر فروش بیمه عمر یعنی زندگی خود را با این موضوع گره 
بزنید. در خلوت به بیمه عمر فکر کنید. زمانی که فیلمی می بینید به فکر فروش 
باشید. وقتی در استخر شنا می کنید به بیمه عمر ورزشکاران فکر کنید. وقتی در  
ترافیک اتوبان گرفتار شدید به اهمیت بیمه عمر در زندگی آدم های شهرنشین فکر 
کنید. وقتی به دل جنگل رفتید از تاثیر بیمه عمر در زندگی کشاورزان و دامداران 
حرف بزنید در این صورت شما یک فروشنده عالی مقام بیمه عمر در ایران و حتی 

جهان خواهید شد.
فروشنده بیمه رقابت می کند: 

 رقابت س��الم بس��یار عالی اس��ت. فروش��ندگانی که برای فروش بیمه عمر با 
همکاران و دوستان رقابت می کنند انگیزه بیشتری برای کار کردن و کسب درآمد 
دارند. آنها می توانند با تحریک بخش هیجانی ذهن سریع تر به مقصد خود برسند. 
شما اگر با نیت پیشی گرفتن از همکاران در مجموعه خود کار کنید و هر روز با 
آمار و اعداد و ارقام زمینه های پیش��رفت خود را بررسی کنید در مدت کوتاه تری 

به فروش باالتری می رسید.
فروشنده هدفمند:

هدف گذاری برای رسیدن به یک عدد مشخص در فروش بیمه عمر خیلی عالی 
است. شما برای خود اهداف روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و ساالنه داشته باشید. 
طبق اهداف از قبل تعیین شده شما باید فرضا هر روز حداقل سه نفر را بیمه کنید 
و برای این کار الزم است حداقل با 2۰ نفر ارتباط تلفنی یا حضوری برقرار کنید. 
این کار اگر به صورت مس��تمر انجام ش��ود در پایان دوره های هدف گذاری نتایج 
درخشانی دارد. اگر شما روزی 2۰ ارتباط برقرار کنید در پایان ماه اول با ۶۰۰ نفر 
ارتباط برقرار کردید و آنها را به بیمه عمر دعوت کردید. آیا فکر نمی کنید فقط 1۰ 
تا 2۰ درصد از این ارتباط ها به قرارداد منجر شود شما نتیجه درخشانی گرفتید؟ 

فروشنده بیمه عمر عاشق است:
اگر فروشندگی بیمه عمر را دوست داری و عاشق کارت هستی از همین االن به 
شما تبریک می گویم. شما به زودی یکی از مدیران ارشد شرکت خود خواهید شد. 
عاش��قی یعنی همه چیز. یعن��ی کار، یعنی تالش، یعنی سختکوش��ی، یعنی 
مقاومت، یعن��ی موفقیت، یعنی مداومت، یعنی س��ربلندی، یعنی افتخار، یعنی 
زندگی. وقتی عاش��ق فروشندگی بیمه عمر باش��ی همه چیز را برای رسیدن به 
هدف عاش��قانه ات فدا می کنی. هیچ چیز خس��ته ات نمی کند. هیچ چیز ناراحت 
و نگران��ت نمی کند. هیچ چیز ناامیدت نمی کند. هر روز پیش��رفت داری. هر روز 
بر تعداد بیمه ش��دگانت اضافه و اضافه تر می شود. اگر از مشتری توهینی شنیدی 
به جان می خری، اگر تحقیر ش��دی برای عش��قت به اهدافت نگاه می کنی، اگر 
شکست خوردی به موفقیت های بعدی نگاه می کنی، اگر جواب نه شنیدی لبخند 

عاشقانه می زنی. 
فروشنده موفق بیمه عمر عاشق است. با عاشقی جهان را می شود فتح کرد.

 فروشنده بیمه عمر صبور است:
یکی می گفت یعنی بیش از این تحمل کنم؟ تحمل کردن با صبر کردن فرق 

دارد. در صبوری امید هست در تحمل فشار و سختی  و ناامیدی است. فروشنده 
صبور امیدوار اس��ت و با امید کارش را آرام آرام به پیش می برد، اما گاه فروشنده 
مجبور اس��ت تحمل کند تا شاید مشتری به درخواست او برای بیمه عمر پاسخ 
دهد. تحمل مش��تری یعن��ی ناامیدی و صبوری در برابر مش��تری یعنی امید به 
موفقی��ت و ثبت یک رکورد بزرگ در فروش بیمه عمر. آدم های موفق در فروش 
بیمه را نگاه کن. آدم های عجول نمی توانند موفق ش��وند چون موفقیت رفتن با 
آسانس��ور نیس��ت. موفقت با پله رفتن است. ش��ما باید یکی یکی به پیش بروید 
بنابراین همواره صبور باش��ید و با امید به فردای موفقیت درخش��ان مالی خود، 

کارتان را ادامه دهید. 
فروشنده بیمه عمر صادق است:

صداقت و راستی یک از ارکان موفقیت فروشنده است. شما با دروغ و 
ناراس��تی به هیچ جا نمی رسید. شاید بتوانید چند تا بیمه هم بفروشید، 
اما با راس��تی و درس��تی چند هزار تا بیمه عمر می فروشید. ما کودکان 
را به دلیل معصومیت و پاکی و راس��تی و درس��تی آنها دوس��ت داریم. 
بگذارید مش��تریان ش��ما را مانند یک کودک صاف و ساده و مهربان و 
راستگو بدانند. تا زمانی که اعتماد ایجاد نشود قراردادی بسته نمی شود. 
شما باید با راس��تی و درستی اعتماد مشتریان را جلب کنید. حتی اگر 
مش��تری با س��وال هایش ش��ما را مجبور به دروغ گفتن می کند دروغ 
نگویید. بیمه عمر بیمه تامین آتیه زندگی اس��ت. راستی و درستی های 
بیم��ه و نق��ش آن در زندگی را به خوب��ی بیان کنید تا ب��ا صداقت به 

استقبال بیمه عمر بیایند. 
فروشنده سوال ایجاد می کند:

فروش��نده موفق بیمه عمر کس��ی اس��ت که در برابر مش��تری محترمانه به 
حرف هایش گوش می دهد. سعی کنید بیش از آنکه حرف بزنید حرف بشنوید. هر 
چقدر مشتری بیشتر با شما حرف بزند میزان اعتماد او به شما بیشتر خواهد شد. 
برخی از فروشندگان فقط به منافع زودرس خود فکر می کنند و مثل ماشین حرف 
می زنند. شما اگر شنونده خوبی باشید، می توانید پاسخ های خوبی به مشتری بیمه 

عمر بدهید و او را از نگرانی دربیاورید. 
ش��ما همه چیز می دانید و الزم نیس��ت همه دانس��ته ها را در همان نوبت اول 
روی دایره بریزید. بگذارید مشتری حرف دلش را بزند و شما به مانند یک دوست 
صمیمی او را برای داشتن یک زندگی خوب راهنمایی کنید. به او بگویید با داشتن 

بیمه عمر بخشی از نگرانی های زندگی رفع می شود. 
فروش��نده حرفه ای بیمه عمر باید طوری از زندگی و مس��ائل مالی و سالمتی 
حرف بزند که مشتری از او پی در پی سوال کند. اگر مشتری سوال پرسید یعنی 
در گام اول ش��ما موفق بودید و طبعا در ادامه مس��یر می توانید رضایت او را برای 

بیمه عمر جلب کنید.
یک فروشنده حرفه ای بیمه عمر شوید تا زندگی خود و مردم را آباد کنید.

چگونه یک فروشنده حرفه ای بیمه عمر باشیم؟

چهار شنبه
25 فروردین 1400

شماره 1759
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شماره 1760

اخبار

اصفهان – قاسم اسد: شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان به 
عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه، در سال جهش 
تولید با کلکسیونی از رکوردها توانست نقش پر رنگی در پشتیبانی و 

تامین مواد اولیه صنعت فوالد کشور از خود به جا بگذارد.
، یکــی از اقدامات الزم جهت تقویت صنعت فوالد، توجه به مواد 
اولیه ای همچون ســنگ آهــک، آهن و دولومیت و... اســت که از 
مهم ترین مــواد اولیه کوره های قوس الکتریکی و به طور کل فوالد 
خام محسوب می شود. در همین راستا شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگترین شرکت ایرانی فعال در صنعت فوالد با درک این نیاز ملی 
و در راســتای پشــتیبانی از این صنعت پر اهمیت، سرمایه گذاری 
گسترده ای در زمینه اکتشاف و تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود 
و صنعت فوالد کشور انجام داده است. در حال حاضر فوالد مبارکه 
جایی ایســتاده است از سنگ تا رنگ و نه تنها کل زنجیره فوالد از 
ســنگ آهن تا ورق رنگی به طور کامل در این مجموعه تولید می 
شود؛ بلکه پشتیبانی بسیاری از صنایع و تامین مواد اولیه آنها توسط 
این شــرکت یا شرکت های زیرمجموعه آن انجام می شود. یکی از 
این شرکت ها در زنجیره توانمند فوالد مبارکه، شرکت »فوالدسنگ 
مبارکه اصفهان« اســت که به عنوان بزرگترین تولید کننده سنگ 
آهک در کشور، مواد اولیه مورد نیاز گروه فوالد مبارکه و به طور کلی 
صنعت فوالد کشور را تامین می کند و توانسته است در سال گذشته 

کلکسیونی از رکوردها را از خود به جا بگذارد.

 افزایش 2.5 برابری ظرفیت تولید محصوالت کلیسنه در 
فوالد سنگ

مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان، 
در همین خصوص با بیان اینکه قرارداد فاز 3 توسعه شامل احداث دو 
کوره 600 تن در این شرکت مبادله شد، اظهار کرد: این رویداد مهم 
ظرفیت تولید محصول کلسینه را به بیش از دو و نیم برابر افزایش 
می دهد و شرکت فوالد سنگ را نه تنها به عنوان تنها نماینده ایران 
در اتحادیه جهانی آهک، بلکه به عنوان بزرگترین آهک ساز خاورمیانه 
تثبیت می کند. وی افزود: ابالغ و تعیین فعالیت های شرکت فوالد 
سنگ در زمینه مواد معدنی شامل خرید، تملک، اکتشاف، استخراج، 
فرآوری و بهره برداری از معادن سنگ آهن، سنگ آهک، دولومیت 

و ســایر مواد معدنی مورد نیاز صنعت فــوالد خبر از ایجاد یکی از 
بزرگترین هلدینگ های معدنی-صنعتی کشور می هد. مدیرعامل 
شــرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان گفت: این شرکت توانست در 
ســال گذشــته برای اولین بار در تاریخ فعالیت اش به ثبت رکورد 
حفاری به میزان 8.478 متر، اســتخراج و حمل از معدن به میزان 
170 هزار تن و تولید محصول اصلی دانه بندی شــده به میزان 98 
هزار و 325 تن در ماه دست پیدا کند. وی اضافه کرد: یکی دیگر از 
برنامه های مهم سال گذشته تکمیل ساخت و راه اندازی کوره های 
منحصر به فرد چیساکی بود که در سال جهش تولید توانستیم به 

این فن آوری هم دست پیدا کنیم.
جابجایی رکورد تولید ماهیانه آهک کلسینه

فقیهیان به بومی ســازی و تغییــرات در طراحی و فرایند تولید 
اشــاره کرد و افزود: بومی ســازی در شــرکت فوالدسنگ مبارکه 
اصفهان باعث اخذ ظرفیت اسمی تولید از کوره ها شد و زمینه ثبت 
رکورد ماهانه تولید آهک کلسینه به میزان 22 هزار و 979 تن را 
فراهم کرد. شــایان ذکر است روند رو به رشد این مجموعه نشان 
می دهد، شرکت فوالد مبارکه در راستای حفظ شرایط تولیدی و 
دســتیابی به مقادیر از پیش تعیین شده تولید در سند راهبردی 
خود به جد کوشیده و درصدد است عالوه بر تامین کامل نیازهای 
فوالدی ایران، بخشی از نیاز جهانی به این محصول ارزشمند را  در 

قالب صادرات تامین کند.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرکل بنیاد مســکن 
آذربایجان شرقی گفت: به مناسبت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام 
خمینی)ره( حساب 100 پنج پروژه با اعتبار بیش از 613 میلیارد و 

516 میلیون تومان در استان به بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به جایگاه اهمیت رســیدگی به اقشار محروم و کم 
درآمد جامعه در نظر بنیان گذار جمهوری اسالمی، افزود: این بنیاد 
پس از 2 ماه از پیروزی انقالب اســالمی تاسیس شد و در طی 42 
سال خدمات زیادی برای روســتاییان ارایه کرد. وی اظهار داشت: 
امســال نیز به مناســبت این دهه طرح هادی روستاهای مکیدی، 
موالن، پیغام، تازه کند قشالق و کهق با اعتبار 990 میلیون تومان 
به بهره برداری می رســد و چهار هزار و 899 جلد سند روستایی با 
اعتبار 970 میلیون تومان و دو هزار و 38 جلد سند مالکیت شهری 
در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با اعتبار بیش از 811 میلیون 

تومان صادر می شود.
وی بهره برداری از چهار هزار واحد مسکونی طرح ویژه بهسازی و 
نوسازی مسکن روستایی با اعتبار 200 میلیارد تومان و بازسازی 2 
هزار و 300 واحد مســکن روستایی، یک هزار و 950 واحد دامی و 
2 هزار و 500 واحد تعمیری مناطق زلزله زده شهرستان های میانه 
و ســراب با اعتبار بیش از 410 میلیارد تومان را از دیگر طرح های 
این دهه اعالم کرد. مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه میانگین اجرای طرح هادی در روستاهای استان چهار درصد 
باالتر از میانگین کشوری است، گفت: میانگین طرح هادی در سطح 
روستاهای استان 46 درصد بوده و تاکنون در 960 روستا این طرح 

اجرا شده است.
وی ادامه داد: در زمان کنونی در یک هزار و 954 روستای استان 
طرح هادی روستایی تهیه و مطالعه و در 488 روستا نیز طرح هادی 
روستایی بازنگری شده است. وی یادآوری کرد: تاکنون 223 هزار و 

821 جلد ســند روستایی و 28 هزار و 518 جلد سند در شهرهای 
زیر 25 هزار نفر جمعیت صادر و 30 هزار و 500 فقره خدمات فنی 

برای صدور پروانه ساختمانی ارایه شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی، با اشاره به تخصیص چهار 
هزار و 648 تن قیر رایگان برای اســتان در سال 99، گفت: از سال 
94 تا 98 حدود 50 هزار و 470 تن قیر رایگان برای آسفالت معابر 
روستایی اســتان تخصیص یافته و با این میزان قیر سه میلیون و 
400 هزار مترمربع از معابر آســفالت شده است. وی، با بیان اینکه 
این اســتان در جذب قیر رایگان جزو استان های برتر کشور است، 
افزود: این بنیاد در سال 97 با انجام یک میلیون و 500 هزار مترمربع 
عملیات آســفالت ریزی رتبه اول کشوری را کسب کرده است. وی 
اظهار داشت: در بودجه ســال جاری 150 هزار میلیارد تومان قیر 
رایگان پیش بینی شده که سهمیه بنیاد مسکن استان از این محل 
21 درصد اســت و بر اســاس آن نیز اقدام الزم برای آسفالت معابر 

روستایی انجام می شود. 
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه سهمیه 
سالیانه این استان برای مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی 12 
هزار واحد اســت، گفت: بر اساس آمار سال 1395 حدود 305 هزار 

واحد مسکونی روستایی در سطح استان وجود دارد که از این تعداد 
145 هزار و 709 واحد نوسازی و مقاوم سازی شده است. وی، ادامه 
داد: در زمان کنونی 48 درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان 
با استفاده از تسهیالت این بنیاد مقاوم سازی شده که این تعداد در 

مقایسه با میانگین کشوری 2 درصد بیشتر است.
وی یــادآوری کرد: در صــورت لحاظ واحدهای مســکونی که 
روستاییان به صورت شخصی اقدام به مقاوم سازی کرده اند میانگین 
واحدهای مســکونی مقاوم سازی شده اســتان به 60 تا 65 درصد 
می رسد. مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی پرداخت 17 میلیارد 
تومان کمک بالعوض برای تکمیل واحدهای مســکونی نیمه تمام 
روســتایی تحت پوشش نهادهای حمایتی یا خانواده های دارای دو 
یا چند توانجو در قالب برنامه جامع تامین مسکن اقشار کم درآمد 
روستایی و پرداخت تســهیالت قرض الحسنه برای 44 هزار واحد 
مسکن روستایی را از دیگر اقدامات این بنیاد اعالم کرد. وی، افزود: 
این بنیاد تاکنون 16 هزار و 506 واحد مسکن مهر را در شهرهای زیر 
25 هزار نفر جمعیت اجرا و تحویل متقاضیان داده و 11 هزار و 575 
واحد مســکن ارزان قیمت را برای اقشار کم درآمد شهری احداث 
کرده است. وی احداث 14 واحد کتابخانه روستایی و 9 واحد مجتمع 
فرهنگی و هنری را از اقدامات این بنیاد در حوزه مسکن شهری اعالم 
کرد و اظهار داشــت: تاکنون یک هزار و 118 واحد مسکونی نیز از 

سوی خیرین مسکن ساز استان برای محرومان احداث شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زلزله سال 
گذشته شهرستان های میانه و سراب 6 هزار و 552 واحد خسارت 
دیده بود، گفت: در بهمن ماه سال 98 بازسازی و تعمیر سه هزار و 
552 واحد مسکونی شــهری و روستایی به اتمام رسید و عملیات 
احداث سه هزار واحد مسکونی برای آسیب دیدگان این حادثه نیز با 

بیش از 96 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم والمسلمین مظفری 
رئیس کل دادگستری در جلسه شورای قضایی استان که به میزبانی 
اداره کل زندانهای قم  برگزار گردید ضمن تاکید بر اصالح مجرمین 
افزود: کاهش جمعیت کیفری هدف دار جزء اولویت های مجموعه 
قضایی قم در سال جاری است. رئیس کل دادگستری ضمن تشکر 
از میزبانی اداره کل زندانها بیان داشــت: اعطای مرخصی منتهی به 
آزادی در زندانهای قم در سال جاری جزء اتفاقات مهم بوده است و 
با پیگیری که صورت می گیرد مرخصی مددجویان واجد شرایط به 
مناسبت ماه رمضان تمدید خواهد شد. حجت االسالم والمسلمین 
مظفری افزود: برگزاری ســومین جلسه شــورای قضایی استان در 
زندان قم در یک ســال گذشته نشــان از اهمیت و توجه دستگاه 
قضایی استان نسبت به زندان و زندانیان است. رئیس شورای قضایی 
اســتان افزود: ما در آستانه انتخابات مهمی هستیم که باید زمینه 
شرکت مددجویان در انتخابات فراهم شود حجت االسالم مظفری 
ضمن تقدیر و تشــکر از مدیر کل صدا و ســیمای مرکز قم افزود: 
از ظرفیت صدا و ســیما در جهت برنامه ویژه جشن گلریزان در ماه 
مبارک رمضان و تشویق و ترغیب خیرین ونیکوکاران استان به کمک 
در جهت آزادی زندانیــان جرایم غیر عمد و تامین معاش خانواده 

زندانیان نیازمند استفاده خواهد شد.  رئیس کل دادگستری قم افزود: 
برآنیم تا شرایط مرخصی محکومین مالی که مدت زیادی است در 
زندان هستند و امکان پرداخت ندارند به مناسبت ماه مبارک رمضان 
فراهم شــود تا این زندانیان ماه مبارک رمضان را در پیش خانواده 
خود بگذرانند. رئیس شورای قضایی استان به استفاده حداکثری از 
دادرسی الکترونیکی اشاره نمود و افزود: حضور قضات در زندانها در 
سال جاری با هدف رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان چه به صورت 

حضوری و چه به صورت الکترونیکی مورد تاکید است. رنجبر مدیر 
کل زندانها در ابتدای جلسه ضمن بیان گزارش جامعی از عملکرد 
اداره کل زندانهای اســتان به ویژه در بخش قضایی بیان داشت: با 
حمایت های رئیس کل دادگستری استان و دادستان دادسرای عموم 
و انقالب قم در ســالی که گذشت در بخش مرخصی منتج به پایان 
حبس، شاهد آمار رو به رشدی بودیم همچنین اجرای طرح پایش 
و غربالگری زندانیان در ســال گذشــته از اتفاقات مهمی بود که بر 
اساس دســتور موکد ریاست قوه قضائیه در زندانهای قم انجام شد 
و با پیگیری مستمری که صورت پذیرفت نتایج ارزشمندی حاصل 
شد. مدیر کل زندانهای قم در ادامه سخنان خود به کمبود اعتبارات 
اســتان در حوزه سایر و اعتبارات عمرانی اشاره نمود و ضمن تاکید 
بر رسیدگی به معیشت و تحصیل خانواده زندانیان، افزود: کمک به 
معیشــت خانواده زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان و اشتغال 
حداکثری زندانیان از اقدامات ویژه اداره کل زندانها در ماه های آتی 
خواهد بود . در ادامه این جلســه حجت االسالم غریب دادستان قم 
و دیگر اعضای شــورای قضایی استان نیز دیدگاه خود در خصوص 
کاهش جمعیت کیفری زندانها و بکارگیری زندانیان واجد شرایط در 

کارگاه ها و شهرک های صنعتی قم بیان داشتند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد 
مســکن گیالن، مهندس محمد رنجبر فرماندار شهرســتان املش به 
مناســبت 21 فررودین سالروز افتتاح حساب 100 حضرت امام )ره( و 
تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با حضور در اداره کل بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی با مهندس اکبرزاده مدیرکل در راســتای گسترش 
تعامالت و حل مشــکالت روستائیان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار 
مهندس اکبرزاده به تشریح فعالیت های بنیاد مسکن به ویژه در سطح 
روستاهای این شهرستان پرداخت و گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
به عنوان متولی طرحهای توسعه روستایی به خصوص با تهیه واجرای 
طرحهای هادی روستایی نقش بسزایی درامرتوسعه همه جانبه روستاها 
داشــته است، درهمین راستا توانســته ازاین طریق گامهای موثری را 
درجهت بهبود وضعیت کالن جامعه روســتایی همراه با بسترســازی 
مناســب برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بردارد و 

درنهایت موجبات نگه داشت جمعیت و مهاجرت معکوس روستائیان 
را ایفا نماید. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: تاکنون 
خدمات ارزشمندی در روستاهای این شهرستان به ویژه در زمینه اجرای 
طرح های هادی، مقاوم سازی مسکن روستایی و صدور سند مالکیت 

روســتایی صورت گرفته که برای افزایش این خدمات باید فرمانداری، 
دهیاری و سایر دستگاه های مرتبط تعامل ویژه ای با بنیاد مسکن داشته 
باشند. سپس فرماندار شهرستان املش با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن 
جزو دســتگاههای والیت مدار است اظهار داشت: حرکت جهادی این 
نهاد در کشــور و استان در همین راســتا است. رنجبر ضمن تشکر از 
خدمات بنیاد مسکن، تعامل مجموعه فرمانداری، بخشداری و دهیاران 
با بنیادمسکن را جهت توسعه عمران و آبادانی روستاها ضروری دانست.
رنجبر، فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی و مقاوم 
ســازی مسکن روســتایی را جزء فعالیتهای قابل تقدیر دانست و این 
فعالیتها را باعث دلگرمی مردم شهرستان عنوان نمود. وی با بیان اینکه، 
فعالیت های بنیاد مسکن به خصوص در بخش خدمت به محرومین چه 
در شــهرها و چه در روستاها غیر قابل انکار است، گفت: با همکاری و 

تعامل هر چه بیشتر به پیشرفت روستاها کمک خواهیم نمود.

دستاورد دیگری در سال جهش تولید؛

 پشتیبانی فوالد مباركه در تامین مواد اولیه صنعت فوالد
تثبیت جایگاه بزرگترین آهك ساز خاورمیانه توسط فوالد سنگ

مدیرکل بنیاد مسکن:

 طرح هادی روستایی در ۹۶۰ روستای آذربایجان شرقی اجرا شده است

کاهش جمعیت کیفری هدف دار جزء اولویت های مجموعه قضایی قم در سال جاری است

فرماندار شهرستان املش: بنیاد مسکن جزو دستگاههای والیت مدار است

خوانندگان مطرح کشور دردیدار با شهردار گرگان: 
جلوه های بصری شهرگرگان چشم نواز است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: خوانندگان برجسته و مطرح کشور در دیدار با شهردار گرگان، تحوالت ایجاد شده در سطح 
شهر گرگان در زمان فعلی مدیریت شهری را »چشمگیر« و »چشم نواز« خواندند.دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در دفتر خود 
پذیرای دو تن از هرمندان و خوانندگان برجسته و مطرح کشور بود. »مجید اخشابی« خواننده ترانه های ماندگار تلویزیون و »حامد 
محضرنیا« خواننده سرود رسمی بسکتبال شهرداری گرگان با حضور در شهر گرگان به دیدار شهردار آمدند و دقایقی با وی به گفت 
وگو پرداختند.دکتر دادبود شهردار گرگان در این نشست صمیمانه که در حضور مهندس مرتضوی رئیس شورای اسالمی شهر انجام 
پذیرفت، حمایت های هنرمندان و این دو خواننده برجســته از مجموعه اقدامات شهرداری به طور خاص در تیم بسکتبال را مایه 
دلگرمی عنوان کرد.وی با تشریح پروژه های درحال احداث شهرداری بیان کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری تالش کرده ایم در کنار 
مسائل ترافیکی، به مطالبات دیرینه شهروندان نیز جامه عمل بپوشانیم.شهردار گرگان با اشاره به پروژه هایی نظیر شهربازی مدرن، 
بازار موزه هفت شهر و مرکز اسناد شهرداری اظهار کرد: پروژه شهربازی مدرن جزو آرزوهای 30 ساله شهروندان بوده که هم اکنون 
مراحل ساخت آن با قدرت در حال انجام است و فاز نخست آن در قالب نصب سورتمه تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مجید اخشابی نیز که اصالتی شمالی دارد و بارها به شهر گرگان سفر داشته است در این دیدار به تحوالت شهر اشاره کرد و گفت: 
بسیار خرسندم که تحوالت بصری و زیبایی های محیطی در سطح شهر گرگان نسبت به سال های قبل ایجاد شده و این تحوالت به 
جذابیت های شهر کمک فراوانی داشته است.وی به مقایسه جاذبه های گردشگری شهر گرگان با سایر شهرها پرداخت و بیان کرد: 
دلیل اینکه شهر گرگان نسبت به برخی شهرها پیشرفت چشمگیری داشته به فعالیت مدیران جوان و مدیریت شهری کارآمد مربوط 
می شود و شهروندان گرگانی باید قدر چنین مدیرانی پرتالشی را بدانند. این هنرمند بنام که سفرهای بسیاری به اقصی نقاط کره 
خاکی داشته است ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با تداوم فعالیت شهردار و مدیران شهری شاهد توسعه بیشتر و رقم خوردن اتفاقات بهتر 
در شهر زیبای گرگان باشیم.حامد محضرنیا نیز در این نشست صمیمی به موفقیت های تیم بسکتبال شهرداری اشاره و اظهار کرد: 
مهمترین عوامل موفقیت تیم بسکتبال شهرداری، همراهی یک تیم منسجم و کاربلد در داخل تیم شامل کادرفنی تا بازیکنان و بیرون 
تیم که همان مدیران شهرداری هستند، بوده است و با این ترکیب قهرمانی کامالً در دسترس است.این هنرمند مطرح به حمایت 
برخی هنرمندان مشهور کشور از تیم بسکتبال شهرداری اشاره کرد و گفت: تعدادی از هنرمندان و بازیگران در این مدت حمایت 
خود را از تیم بسکتبال شهرداری نشان داده اند که این موضوع حکایت از مردمی بودن این تیم و توانمندی مدیریت مجموعه دارد. 

بررسی ۷1 شاخص در ارزیابی عملکردی امورهای شرکت توزیع برق مازندران
ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از بررسی 71 شاخص در 

ارزیابی عملکردی امورهای شرکت توزیع برق این استان خبر داد.
در جلسه بررسی شاخص های عملکردی ســال 99 و تبیین اهداف سال 1400 
شرکت توزیع برق مازندران که با حضور معاونان، مشاوران و مدیران امورها و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در نمازخانه این شرکت برگزار شد، مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران ضمن تاکید تحقق شــعار ســال )تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها( 
اظهارکرد: استفاده از افراد فعال ؛نخبه و پویا ؛اقدام  و عمل مضاعف و توجه به برنامه محوری میتواند نقش بسزایی در رسیدن به 
اهداف شرکت توزیع برق مازندران در سال جاری  داشته باشد. وی با اشاره به شاخص های این شرکت در سال 1400، خاطرنشان 
کرد: پیگیری و حل مشــکالت به صورت ریشــه ای فقط با برنامه ریزی روزانه از ابتدای سال امکان پذیر است. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران با تاکید بر راه اندازی سامانه رصد نامه ها برای سرعت بخشیدن به درخواست های متقاضیان، تصریح 
کرد: شفافیت شاه کلید رفع موانع است و الزمه رسیدن به این مقوله نظارت در عین شفافیت است. سپری خاطرنشان کرد: اقدام 
فراگیر سال 1400 با محوریت عبور از پیک باید در دستور کار تمامی امورها قرار گیرد. وی افزود : از دیگر شاخص هایی که مورد 
بررسی قرار گرفت تلفات و هدف گذاری برای کاهش حداکثری آن بوده که  پیگیری اقدامات در کارگروه امورهای برق با همکاری 
گشت هایی برای امنیت شبکه و جلوگیری از سرقت به صورت شبانه روزی از دیگر  که باید ادامه دار  باشد. وی با اشاره به تنظیم 
تفاهم نامه با شهرداری چند شهرستان در سال 99 برای پیشبرد اهداف این شرکت گفت: استفاده از ظرفیت شهرداری ها با توجه 

به اهدافی چون کاهش تلفات، توجه به مبلمان شهری و حفظ محیط زیست در بحث عملیات سیم به کابل حائز اهمیت است.

مدیر پروژه حفاری طرح توسعه میدان نفت شهر در شرکت ملی حفاری ایران:
تعمیر و تکمیل آخرین حلقه چاه در این میدان کلید خورد

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر پروژه حفاری طرح توسعه میدان نفتی منطقه نفت 
شهر در شرکت ملی حفاری ایران از آغاز مراحل تعمیر و تکمیل آخرین حلقه چاه در 

این میدان با بکارگیری دستگاه حفاری 48 فتح این شرکت خبر داد.
غالمرضا آل محمود گفت: پیش بینی می شود چاه شماره 11  نیز ظرف مدت دو 

ماه آینده تکمیل و تحویل شرکت نفت مناطق مرکزی گردد.
وی افزود: پیش از این با کاربست دستگاه های حفاری 35 و 81 و 48 فتح در این 

میدان که در استان کرمانشاه واقع است حفر یک حلقه چاه توسعه ای و همچنین دو حلقه چاه تعمیری به اتمام رسید.
آل محمود  اظهار کرد: پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی منطقه نفت شهر از جمله پروژه های توسعه ای شرکت ملی 

نفت ایران است که به صورت EPD/EPC از سوی شرکت ملی حفاری اجرا می شود.
مدیر پروژه حفاری طرح توسعه میدان نفت شهر در شرکت ملی حفاری ایران گفت: فیلد Field(( نفت شهر یکی از میادین نفتی 
کشور است که از نظر پیچیدگی مخزن، ترکیب نفت و گاز در سطح، شکستگی سازندها و تراکم گاز، پر ریسک و انجام حفاری با 

وجود عمق کم  زمان بر و نیاز به دقت عمل و حساسیت کاری باالیی دارد.
وی یادآور شــد: شرکت ملی حفاری ایران با بهره گیری از متخصصان مجرب و کارآزموده در راستای همکاری با شرکت نفت 

مناطق مرکزی ایران پیش از این چاه های توسعه ای و تکمیلی متعددی در این میدان حفاری و تکمیل کرده است.

آمار حوادث مرتبط با مشترکین گاز در گیالن کاهش یافته است
رشت - خبرنگار فرصت امروز: در سال 1399 با فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
صورت گرفته درخصوص مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و رعایت اصول ایمنی از 
ســوی مشترکین، حوادث مرتبط با مشترکین گاز همچون مرگ خاموش، انفجار و 

آتش سوزی نسبت به سال 98 کاهش یافته است.
روابط عمومی گاز گیالن -  حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم 
خبر کاهش حوادث مرتبط با مشــترکین گاز در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 
اظهار داشت: با فرهنگ سازی و اطالع رسانی گسترده و همچنین توجه بیش از پیش 
مردم عزیز به نکات ایمنی و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد، حوادث گاز در سال گذشته در حدود 35 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این موضوع اظهار داشت: در سال 99 مجموعاً 36 حادثه مرتبط با گاز شامل گازگرفتگی، آتش سوزی و انفجار به 
وقوع پیوســت که متاســفانه بر اثر آن، 10 تن از مصرف کنندگان گاز طبیعی جان خود را از دست دادند. مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن افزود: از این تعداد تنها یک مورد حادثه مربوط به گازگرفتگی بوده است که متاسفانه منجر به فوت 2 نفر از گیالنیان 
گردید. حسین اکبر یادآور شد: در سال 98 مجموعاً 58 مورد حادثه گازگرفتگی، آتش سوزی و انفجار به وقوع پیوست که منجر 
به فوت 12 تن شده بود. وی با بیان اینکه حوادث رخ داده در سال گذشته از نظر تعداد روند کاهشی داشته است، بیان کرد: همه 
آحاد جامعه باید تالش کنیم تا با آگاهی بخشی و نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در جامعه، حوادث مرتبط 
با گاز را به حداقل ممکن کاهش دهیم و انشاءاهلل روزی برسد تا شاهد وقوع حوادث منجر به فوت و مصدومیت در استان نباشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه بر لزوم توجه هرچه بیشتر به موضوع آموزش همگانی در خصوص مصرف بهینه و 
ایمن گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: این شرکت طی همکاری با صدا و سیما، استانداری، آموزش و پرورش، رسانه های مکتوب و 

مجازی و سایر سازمان های ذیربط تالش می کند تا سطح ایمنی و مصرف بهینه انرژی را در جامعه بهبود بخشد.

تعمیر استیل بلت های واحد دانه بندی گوگرد پاالیشگاه گاز ایالم توسط 
متخصصان داخلی

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس تعمیرات مکانیک شرکت پاالیش گاز ایالم 
از تعمیر اســتیل بلت های واحد دانه بندی گوگرد در اسفندماه سال گذشته توسط 

متخصصان داخلی خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی،"عزت اهلل زرین جوب" افزود: تعمیر اســتیل بلت های 
F.E.Dواحــد دانه بندی  گوگرد  با همکاری شــرکت های تخصصی در هفته پایانی 
اسفند ماه سال گذشته انجام شد.  وی به فعالیت های انجام شده بر روی استیل بلت 
F اشاره و تصریح کرد: 2.5 متر از طول استیل بلت ها شامل برشکاری و جوشکاری و سنگ زنی انجام که پس از تکمیل فعالیت 
های ترمیمی الستیک های معیوب مربوطه و آبگیر استیل بلند نیز تعویض شد. رئیس تعمیرات مکانیک شرکت پاالیش گاز ایالم 
خاطر نشان کرد: همچنین به منظور تعمیر ترک استیل به علتهای d&d عملیات برشکاری و جوشکاری سنگ زنی صورت گرفت 
و عملیات فوق تحت نظارت بازرسی فنی و پس از انجام تست های مربوط با موفقیت به پایان رسید و تجهیزات در اختیار واحد 

بهره برداری قرار گرفت.

چهار شنبه
25 فروردین 1400
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به قلم: دافنی هاولند / کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

فابلتیکس در هفته اخیر به طور رسمی تاسیس و رونمایی 24 شعبه جدید فروشگاه اش را اعالم کرد. نکته 
جالب در این میان ش��روع فعالیت این برند به عنوان یک خرده فروش��ی آنالین در حوزه پوشاک است بنابراین 
با اقدام اخیر فابلتیکس باید آنها را در میان خرده فروش��ی های حضوری نیز قرار دهیم. نخستین فروشگاه های 
حضوری این برند در ایالت مینه س��وتا تاس��یس شد. فابلتیکس از زمان تاس��یس فروشگاه موردنظر با نظرات 
متفاوت مشتریانش مواجه شده است. برخی از مشتریان این اقدام را گامی رو به جلو برای ارائه خدمات بهتر 
ارزیابی می کنند، با این حال دامنه دیگری از مش��تریان این اقدام را انحراف فابلتیکس از ماهیت اصلی کسب 
و کارش به عنوان یک خرده فروش��ی آنالین عنوان کرده اند.  بس��یاری از ش��عبه های فروش��گاه های حضوری 
فابلتیکس هنوز به بهره برداری کامل نرسیده اند. نکته مهم در این میان توجه به ایاالت های مختلف در سراسر 
آمریکاس��ت بنابراین فابلتیکس به خوبی مش��تریانش در مناطق مختلف را مدنظر قرار داده اس��ت. ایالت هایی 

نظیر آالباما، آریزونا، کولورادو، ایوا، کنزاس و مریلند در فهرست تاسیس شعبه های این برند قرار دارد. 
براس��اس برنامه ریزی مدیران ارشد فابلتیکس تا پایان سال 2۰21 تعداد فروشگاه های حضوری این برند به 
بیش از 74 ش��عبه خواهد رس��ید. یکی از برنامه های فابلتیکس راه اندازی ش��عبه هایش به صورت 24 ساعته 
است. البته این امر هنوز در قالب یک طرح اولیه مورد بررسی قرار گرفته است، اما به زودی با تاسیس رسمی 

شعبه های این برند به عنوان یک طرح اساسی مدنظر قرار خواهد گرفت. 
ایجاد تنوع در محصوالت فابلتیکس امر بسیار مهمی است. این برند عالوه بر پوشاک حوزه ورزش در تالش 
برای فروش دیگر پوش��اک نیز هس��تند. مدیران ارشد این برند در این راس��تا با برخی از برندهای بزرگ دنیا 
اقدام به همکاری کرده اند. سرمایه گذاری هنگفت فابلتیکس در حوزه تنوع بخشی به محصوالتش درست پس 
از کاهش بحران مالی کرونا در ش��مار قابل مالحظه ای از کش��ورها قابل توجه اس��ت. این امر به خوبی بیانگر 
اس��تراتژی این برند برای تنوع بخش��ی به محصوالتش به منظور جلوگیری از بروز مش��کالت مشابه در حوزه 

کسب و کار و بحران های مالی مشابه کروناست. 
retaildive.com :منبع

به قلم: جولی لیتمن
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

چیپوت��ل به عن��وان یک��ی از بزرگترین رس��توران های 
زنجیره ای در سراسر دنیا س��رمایه گذاری بر روی سرویس 
تحویل محصوالت بدون راننده را در دس��تور کار خود قرار 
داده اس��ت. این پروژه تحت عنوان نورو از س��ال 2۰18 در 
دست بررس��ی قرار دارد. اکنون با گذش��ت نزدیک به سه 

سال از زمان شروع به کار در این پروژه اقدامات اولیه برای 
نهایی س��ازی اش آغاز شده است.  رستوران ها همیشه برای 
تحویل سفارش��ات به مشتریان با دردسرهای زیادی مواجه 
هس��تند. اس��تخدام نیروی کار در این میان شاید بهترین 
گزینه پیش روی آنها نباشد. شرایط ناشی از کرونا و بحران 
مال��ی اش به خوبی این نکته را برای رس��توران ها روش��ن 
س��اخته است بنابراین سرمایه گذاری چیپوتل در این میان 

نکته عجیبی نخواهد بود. 
این برند پیش از این نیز بر روی آشپزخانه های دیجیتال 
س��رمایه گذاری موفقی داشته است. این امر موجب کاهش 

نیاز به نیروی انس��انی در آشپزخانه ها شده است.  چیپوتل 
در س��ال 2۰2۰ با رس��یدن به رکورد فروش 2.8 میلیارد 
دالری بدل به یکی از غول های فس��ت فود در سراسر دنیا 
ش��ده اس��ت. اکنون این برند با هدف ساده س��ازی فرآیند 
تحویل سفارش��ات به مشتریان و کاهش هزینه ها در تالش 
ب��رای اس��تفاده از خودروهای ب��دون رانن��ده و همچنین 
ربات ه��ای هوش��مند دارد. این طرح در ص��ورت موفقیت 
تغییرات گسترده ای در صنعت رستوران داری ایجاد خواهد 

کرد. 
marketingdive.com :منبع

سرمایه گذاری چیپوتل بر روی سرویس تحویل محصوالت بدون راننده

به قلم: لیزا ادنکا
نویسنده حوزه کارآفرینی و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

در رابطه با کارآفرین ها بس��یاری از افراد تصور می کنند 
ک��ه آنها از همان ابتدا وارد حوزه اصلی خود ش��ده و یا در 
خانواده ای متمول رش��د کرده اند. اگرچه نمونه هایی از این 
افراد وج��ود دارند، با این حال در رابط��ه با برترین ها، این 
موضوع صادق نبوده و بسیاری از آنها شغل اول بسیار ساده 
و دور از تصوری را داش��ته اند که در ادامه نمونه هایی از آن 

را بررسی خواهیم کرد. 
1-مریسا مایر )مدیرعامل یاهو(

در بی��ن زن��ان مش��هور ح��وزه تکنولوژِی، بدون ش��ک 
مریس��ا مایر را می توان یکی از س��ه فرد اصلی به حس��اب 
آورد. وی تجربه کار در گوگل را داش��ته و عنوان نخستین 
زن��ی را در اختی��ار دارد که به عنوان مهن��دس در ابربرند 
گوگل اس��تخدام شده است. وی نخستین شغل جدی خود 
را در س��ن 1۶ س��الگی با فروش مواد غذای��ی آغاز کرده و 
عقیده دارد که این تجربه س��خت، باعث ش��د تا درس های 
فوق العاده ای نسبت به کسب و کار به دست آورد که بدون 

شک در هیچ کتابی نمی توان آن را پیدا کرد. 
2-جف بزوس )موسس آمازون(

ثروتمندتری��ن فرد جهان و موس��س ابربرند آمازون، کار 
خود را در مک دونالد ش��روع کرده اس��ت. نکته جالب این 
است که فعالیت در این برند، در بین افراد خانواده او، کامال 
رایج بوده اس��ت. وی در رابطه با تجربه چند س��اله کار در 
این ش��رکت اعالم کرده اس��ت که هیچ گاه در جایگاه خود 
به عنوان یک نظافتچی، کوچک ترین ترقی را نداشته است. 

این مسئله بدون ش��ک برای هر فردی می تواند باعث بروز 
افکار منفی بس��یاری نس��بت به توانایی های خود ش��ود. با 
ای��ن حال پس از انتخاب حوزه م��ورد عالقه و تالش برای 
کار ک��ردن برای خ��ود، همه چیز تغییر ک��رد، با این حال 
وی بزرگترین درس از دوران س��خت کار در مک دونالد را 
رسیدن به مهارت نحوه حفظ آرامش در شرایط پراسترس 

عنوان کرده است. 
3-جان کوم )موسس واتس اپ(

واتس اپ با اختالفی فاحش، محبوب ترین شبکه ارتباطی 
جهان محس��وب می شود که پس از فروخته شدن در سال 
2۰14، باعث شد تا موسس آن، به جمع میلیاردرها اضافه 
شود. وی هم اکنون مدیرعامل و یکی از سهامداران این برند 
نیز محس��وب می ش��ود که نتیجه آن طی چند سال اخیر، 
همراه با س��ود فوق العاده بوده است. وی از جمله مهاجرانی 
است که در آمریکا شرایط سختی را داشته و برای بیش از 
پنج سال، در یک مغازه به عنوان نظافتچی فعالیت می کرد. 

4-مایکل دل )موسس برند دل(
این برند یکی از پنج برند اصلی تولید رایانه های شخصی 
محسوب می ش��ود. با این حال این اقدام، تنها حوزه اصلی 
دل ب��وده و در زمینه ه��ای دیگر نظیر چاپگ��ر، تلویزیون و 
حتی تلفن های هوش��مند نیز فعال است. وی سال هایی به 
عنوان پیش��خدمت رستوران فعالیت کرده و از این اقدام به 
عن��وان دوره آموزش��ی خود برای نحوه تعامل با مش��تری، 

یاد می کند.
5-تونی فیدل )موسس نست لبز(

این برند در زمینه اتوماس��یون خانگی فعال است که در 
س��ال 2۰14، با رقمی بیش از 3 میلیارد دالر توسط گوگل 
خریداری شد. نکته جالب این است که وی در هنگام ایجاد 
برند خ��ود، یکی از کارمن��دان اپل نیز بوده اس��ت، با این 

حال وی ش��روع کار خ��ود را از فروش تخم مرغ آغاز کرده 
و در این رابطه عقیده دارد که چنین اقدامی باعث ش��ده تا 
سریعا نس��بت به شیوه های فروش و جلب اعتماد مشتری، 

اطالعات خوبی را به دست آورد. 
6-رید هستینگز )موسس نتفلیکس(

نتفلیکس را باید برترین تلویزیون اینترنتی حال حاضر جهان 
به حس��اب آورد که انقالبی را ایجاد کرده است. درواقع این برند 
در حال حاضر یکی از برترین غول های رسانه محسوب می شود. 
نکته جالب در رابطه با این کارآفرین، شروع فعالیت وی به عنوان 
فروشنده جاروبرقی است. وی در این رابطه اعالم کرده که چنین 
اقدامی به او کمک کرد تا به درک بهتری از جامعه هدف و رفتار 
مشتری دست پیدا کند. همچنین چنین فعالیتی کمک کرد تا 
وی بتواند از پس مخارج ارشد کامپیوتر در دانشگاه استنفورد برآید 

که گامی مهم در زمینه تحقق رویای وی بوده است. 
7-تیم کوک )مدیرعامل اپل(

کمتر کسی تصور می کرد که پس از فوت ناگهانی و دور از 
انتظار استیو جابز به عنوان مرد افسانه ای اپل و یکی از برترین 
کارآفرین های تاریخ، کس��ی بتواند اپل را از واردشدن به یک 
بحران نجات دهد. این موضوع دقیقا کاری است که تیم کوک 
آن را به خوبی انجام داده و اپل را به ارزشمندترین برند حال 
حاضر جهان تبدیل کرده است. وی کار خود را به عنوان کارگر 
 IBM یک کارخانه تولید کاغذ شروع کرد و پس از آن به برند

رفت که نتیجه آن فعالیت 12 ساله بود. 
ای��ن هفت مورد ک��ه تنها گلچین��ی از نمونه های متعدد 
موجود محسوب می شود، نکته بس��یار مهمی را دربر دارد 
که براس��اس آن تفاوتی ندارد در حال حاضر چه جایگاهی 
را دارید. درواقع مس��ئله اصلی این است که چه آینده ای را 

می توانید رقم بزنید. 
businessinsider.com :منبع

شغل اول برترین کارآفرین های حوزه تکنولوژی 

رونمایی فابلتیکس از 24 فروشگاه تازه اش 

خرید استارت آپ داتالوگ از سوی نایک

به قلم: پیتر آدامز
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

تیم اجرایی نایک به تازگی خبر خرید اس��تارت آپ داتالوگ را به طور رس��می تایید کرده است. این امر 
به معنای خرید یک استارت آپ حوزه فناوری اطالعات و مدیریت ابرداده ها از سوی شرکت ورزشی نایک 
است. خرید موردنظر در طول یک دهه اخیر امر عجیبی در عملکرد نایک محسوب نمی شود. برنامه اصلی 
نایک افزایش توان استفاده از اطالعات کاربردی برای ارائه خدمات بهتر است. بدون تردید هیچ مشتری و 
کارشناس حوزه کسب و کاری انتظار استفاده حرفه ای نایک از اطالعات پیچیده بازار را ندارد، با این حال 

نایک در زمینه توسعه کسب و کارش به کوچکترین نکات نیز توجه نشان می دهد. 
جان دوناهو، مدیرعامل برند نایک، در مورد خرید اس��تارت آپ داتالوگ بر روی کمک این ش��رکت به 
بهبود اس��تفاده نایک از اطالعات کاربردی و هوشمندترش��دن خدماتش اشاره کرده است. یکی از اهداف 
اصلی خرید داتالوگ تقویت ارتباط مس��تقیم میان نایک و مش��تریانش اس��ت بنابراین در طول سال های 
پیش روی نیاز نایک برای همکاری با برنامه های واس��طه ای در شبکه های اجتماعی یا به طور کلی فضای 
آنالین کاهش ش��دیدی خواهد یافت. این امر عالوه بر صرفه جویی در هزینه های برند موجب تاثیرگذاری 

بهتر بر روی مشتریان نیز خواهد شد. 
داتالوگ چهارمین خرید بزرگ نایک در طول سال های اخیر محسوب می شود. برنامه کلی نایک کاهش 
نیاز به بازاریاب های مس��تقل در زمینه کس��ب و کارش اس��ت، با این حساب شاید در سال های آینده نیز 

تعداد بیشتری از استارت آپ های حوزه مدیریت اطالعات و بازاریابی از سوی نایک خریداری شود. 
marketingdive.com :منبع

ماجرای تغییر نام فولکس واگن در بازار ایاالت متحده
دروغ آپریل فاجعه بار برند فولکس واگن

به قلم: پیتر آدامز
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

ش��رکت خودروس��ازی آلمانی فولکس واگن در تازه ترین فعالیت برندس��ازی اش نس��بت ب��ه تغییر نام 
نمایندگی خود در بازار ایاالت متحده اقدام کرده است. این برند نام نمایندگی اش در ایاالت متحده را به 
ولتس واگن تغییر داده است. این تغییر نام با هدف نشان دادن تاثیر فناوری الکتریکی بر روی تولید انواع 
خودروها از سوی این برند صورت گرفته است. نام ولتس واگن )Voltswagen( از این به بعد به عنوان 
نام رس��می فولکس واگن در بازار ایاالت متحده به کار برده خواهد ش��د. تا اینجای کار چنین تغییر نامی 
یک اقدام جذاب و هیجان انگیز محس��وب می شود. اکنون اگر با ادعای رسمی برند فولکس واگن مبنی بر 

نادرست بودن این ادعا مواجه شوید، چه واکنشی خواهید داشت؟
براس��اس ادعای اولیه فولکس واگن، تغییر نام رس��می نمایندگی فولکس واگن در بازار ایاالت متحده 
نیازمند برخی از اقدامات اداری است. همین امر موجب رونمایی از نام جدید این برند در ماه مه شده است 
بنابراین طرفداران این برند باید مدتی دیگر برای مش��اهده نام تازه این برند صبر نمایند. این امر با توجه 
ب��ه رونمای��ی از برخی محصوالت تازه فولکس واگن در ماه مه مهم خواه��د بود. نکته مهم در این ارتباط 
عادت کسب و کارها به بیان برخی از نکات دروغین در ماه آپریل است. این امر نوعی شوخی با مشتریان 

و تالش برای تغییر فضای جدی کسب و کار محسوب می شود.  
فولکس واگن در طول س��ال های اخیر به طور قابل مالحظه ای به س��وی تولی��د خودروهای الکتریکی 
جهت گی��ری کرده اس��ت، با این حال جهت گیری این برند برای اس��تفاده از ی��ک دروغ آپریل عجیب و 
غریب هرگز مورد پس��ند کاربران نبوده اس��ت. همین امر موجی از واکنش های منفی نس��بت به عملکرد 
این برند را به همراه داش��ته اس��ت. مدیران ارشد فولکس واگن به طور رسمی از مشتریان به دلیل اجرای 
چنی��ن پروژه ای عذرخواهی کرده اند. با این حال فضای منفی پیرامون این برند دس��ت کم برای چند ماه 
ادامه خواهد داش��ت. این نخس��تین چالش مهم فولکس واگن پس از رسوایی مربوط به درج مقدار تولید 
آالینده های اش��تباه در سال های گذشته محسوب می شود. بی شک فولکس واگن در طول سال های اخیر 

مشکالت بسیار زیادی را تجربه کرده است، با این حال شاید مشکل پیش روی مهمترین آنها باشد.  
marketingdive.com :منبع

رونمایی کاسیو از نخستین ساعت هوشمند سری جی شاک

به قلم: جان پورتر
کارشناس فناوری دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

برند کاس��یو به طور رس��می رونمایی از نخستین ساعت هوشمندش را اعالم کرده است. این ساعت در 
مدل مش��هور جی ش��اک تحت عنوان GSW-H1۰۰۰ روانه بازار خواهد شد. این ساعت هوشمند مانند 
س��ایر محصوالت سری جی شاک دارای مقاومت در برابر ضربه و آب تا عمق 2۰۰ متر است. این محصول 
نخس��تین ساعت هوشمند کاسیو همراه با سیس��تم عامل است. اگرچه کاسیو در زمینه تولید ساعت های 
هوش��مند از س��ال 2۰1۶ سابقه داشته اس��ت، اما این محصول نخستین س��اعت تمام هوشمند در سری 

جی شاک محسوب می شود. 
س��اعت هوشمند جی شاک دارای بسیاری از اس��تانداردهای الزم برای ورزش های عادی و سخت است. 
همین امر ساعت جدید کاسیو را بدل به گزینه ای به نسبت گران برای مشتریان کرده است. براساس اعالم 

رسمی برند کاسیو این ساعت با قیمت ۶99 دالر روانه بازار خواهد شد. 
theverge.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   چهار شنبه   25 فروردین 1400    شماره 1759   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


