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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

رکورد ریزش قیمت ارز شکسته شد

 عقبگرد
گام به گام دالر

فرص��ت ام��روز: تحت تاثیر مذاک��رات احیای برجام و افزای��ش امیدواری ها به لغو تحریم ه��ا، قیمت خرید دالر 
در صرافی ه��ای بانک��ی در آخرین روز هفته گذش��ته به کف کانال ۲۰ هزار تومان رس��ید و به این ترتیب دالر در 
پایین ترین س��طح قیمتی هش��ت ماه گذشته ایس��تاد. آخرین بار که قیمت دالر به کمتر از ۲۱ هزار تومان رسید، 
۱9 مردادماه پارس��ال بود که اس��کناس سبز آمریکایی با قیمت ۲۰ هزار و 99۰ تومان دادوستد شد و حاال پس از 
گذشت بیشتر از هشت ماه تحت تاثیر مذاکرات مثبت سیاسی در وین، تکانه دیگری در قیمت دالر رخ داده است...

دالر ریخت، بورس قرمز شد و مقاومت سکه افزایش یافت

 ریزش بازارها
در هفته دوم اردیبهشت
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به  دنبال افزایش قیمت کارخانه ای محصوالت خودروسـازان برای سـال جاری توسـط شورای رقابت، 

تصورهـا بر این بود کـه قیمت ها در بازار آزاد نیـز افزایش یابد، اما قیمت هـا نه تنها افزایش 
نداشته که بلکه در برخی محصوالت کاهشی هم شده است. چند روزی است که از تصویب...

 حرکت بازار خودرو
برخالف جهت تصمیم شورای رقابت!

سرمقاله
 »چک موردی«

بی نیاز از اعتبارسنجی 
مشتری

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

در  اخی��را  مرک��زی  بان��ک 
جدیدترین بخشنامه خود، مقررات 
مرب��وط ب��ه »چک ه��ای موردی 
مصوب ۱399/۱۲/۱7 کمیسیون 
مق��ررات و موسس��ات اعتباری« 
را به ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ 
کرده است. طبعا نخستین سوال 
این اس��ت ک��ه »چک م��وردی« 
چیست و چه کارکردی در روابط 
اقتص��ادی مردم و ش��بکه بانکی 
کش��ور دارد؟ تاکنون چک از نظر 
حقوقی، دس��تور صاحب حساب 
جاری به بانک برای پرداخت مبلغ 
چک به دارنده حس��اب جاری یا 
به ش��خص ثالث و یا به ش��خص 
نامش��خص موس��وم به »حامل« 
تعریف می شده است. پس صدور 
چک برخالف س��فته، ایجاد تعهد 
نیست، بلکه صرفا دستور پرداخت 
است و تاریخ سررسید ندارد. ضمنا 
صدور چک در »وجه حامل« نیز 
براس��اس مقررات جدید در نظام 
بانکی ایران کال منتفی شده است 
بنابراین صادرکننده چک بایستی 
در زمان ارائه چک به بانک حداقل 
به اندازه مبلغ چک در حس��ابش 

موجودی داشته باشد...
ادامه در همین صفحه

۲5 رمضان ۱44۲ - س�ال هفتم
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ادامه از همین صفحه
...تا چک صادرشده قابل پرداخت باشد، وگرنه عمل وی در صدور 
چک ممکن است عنوان جرم صدور چک بالمحل را به خود گیرد 
که در این صورت، مش��مول مجازات قانونی مربوط به جرم صدور 

چک بالمحل خواهد بود.
چک گرچ��ه از نظر حقوقی صرفا »دس��تور کتبی پرداخت به 
بانک« اس��ت، اما این دستور پرداخت مستلزم داشتن دسته چک 
اس��ت و نمی توان چک را بر روی کاغذ معمولی صادر کرد. دسته 
چک نیز توسط بانکی که حساب جاری نزد آن افتتاح شده، صادر 
می ش��ود و در اختیار دارنده حس��اب قرار می گیرد. بنابراین چک 
بایس��تی توسط دارنده حس��اب جاری یا نماینده قانونی و مجاز او 
صادر و امضا ش��ود. لذا صدور و امضای چک با دسته چک دیگران 

نیز جرم تلقی می شود.
تا قبل از اصالح قانون چک در س��ال ۱397، مسئولیت تهیه و 
صدور »دس��ته چک برای صاحبان حساب جاری« کال در اختیار 
بانک هایی بود که مشتریان نزد آن »حساب قرض الحسنه جاری« 
افتتاح کرده اند، اما قانون اصالح قانون چک مصوب س��ال ۱397، 
تغیی��رات عمده ای در زمینه مقررات صدور دس��ته چک توس��ط 
بانک ها و نیز ابداع »چک الکترونیکی« و همچنین »چک موردی« 

به شرح زیر ایجاد کرد:
اول؛ براس��اس ماده 6 قانون جدید، »بانک ها مکلفند برای ارائه 
دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه 
چک )صی��اد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این س��امانه پس از 
اطمینان از صحت مش��خصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام 
هویت س��نجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب 
مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی 
موض��وع م��اده )5( »قانون تس��هیل اعطای تس��هیالت و کاهش 
هزینه های طرح و تس��ریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش 

مناب��ع مالی و کارایی بانک ها مص��وب 5/ 4/ ۱386« یا رتبه بندی 
اعتباری از مؤسسات موضوع بند )۲۱( ماده )۱( »قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۰۱/ ۰9/ ۱384« اقدام نموده 
و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه 
و به هر برگه چک شناس��ه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. 
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دس��ته چک، سه  سال 
است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، 
مش��مول این قانون نمی ش��وند. ضوابط این ماده از جمله شرایط 
دریافت دس��ته چک، نحوه محاسبه س��قف اعتبار و موارد مندرج 
در برگه چک مانند هویت صاحب حس��اب مطابق دستورالعملی 
است که ظرف مدت یک  س��ال پس از الزم االجراشدن این قانون 
توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار 
می رس��د.« و اینکه »بانک ها و س��ایر اشخاصی که طبق قوانین یا 
مق��ررات مربوط، اطالع��ات موردنیاز اعتبارس��نجی یا رتبه بندی 
اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه 
اطالعات صحیح و کامل می باشند.« بنابراین براساس مقررات فعلی 
در حال حاضر، صدور و تحویل دس��ته چک برای صاحبان حساب 
جاری توسط بانک ها منوط به اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری 
مش��تری در سامانه صیاد بانک مرکزی اس��ت. بدین لحاظ بدون 
اعتبارسنجی سیستمی دارندگان حساب جاری، صدور دسته چک 
برای آنان مجاز نخواهد بود. به عبارت دیگر، براساس مقررات قانون 
جدید چک، اعتبارس��نجی و تعیین رتبه اعتباری دارنده حس��اب 

جاری، رکن اصلی صدور دسته چک توسط بانک هاست.
دوم؛ طبعا براساس مقررات مورد اشاره پیش می آید که افراد دارای 
حساب جاری قرض الحسنه در بانک باشند، ولی بنا به دالیل متفاوت، 
واجد ش��رایط دریافت دسته چک نباشند و موفق به اعتبارسنجی و 
داش��تن دسته چک نشوند. در این راس��تا، پرسش این است که اگر 
در این موارد، چنین مش��تریانی نیاز به صدور چک داش��ته باشند، 

تکلیف چیست و قانونگذار چه راهکاری برای حل مشکالت مشتریان 
بانک ها در این گونه موارد پیش بینی کرده اس��ت؟ پاسخ این پرسش 
را تبصره ۲ ماده 6 قانون صدور چک داده است. در قانون مورد اشاره 
می خوانیم: »ب��ه منظور کاهش تقاضا برای دس��ته چک و رفع نیاز 
اش��خاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف 
مدت یک سال پس از الزم االجراشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت 
خدمات برداشت مستقیم را به صورت »چک موردی« برای اشخاصی 
که دس��ته چک ندارند، به ص��ورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و 
راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارس��نجی، رتبه بندی اعتباری و 
اس��تفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای 
ذی نفعان معین فراهم ش��ود. در صورت ع��دم موجودی کافی برای 
پرداخ��ت »چک موردی«، صاحب حس��اب تا زم��ان پرداخت دین، 
مش��مول موارد مندرج در بندهای )الف( ت��ا )د( ماده )5( مکرر این 
قانون و نیز محرومیت از دریافت دس��ته چک، صدور چک جدید و 
استفاده از »چک موردی« می باشد.« بنابراین مهمترین تفاوت »چک 
موردی« با چک عادی، عدم نیاز به اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری 
صادرکننده چک اس��ت. پس برخالف دسته چک، »چک موردی« 
توس��ط بانک ها بدون نیاز به اعتبارسنجی در اختیار صاحب حساب 
جاری فاقد دس��ته چک قرار می گیرد ت��ا نیازهای مالی خود را برای 
صدور چک برطرف نماید. در اینجا، فرازهایی از جدیدترین مقررات 

بانک مرکزی در مورد صدور »چک موردی« را مرور می کنیم:
* اعطاي »چک موردي« به مشتري باید از طریق سامانه صیاد 
با دریافت شناسه یکتا براي هر برگ »چک موردي« انجام پذیرد و 
مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجي و رتبه بندي 

اعتباري نیست.
* اعطاي »چک موردي« به این مشتریان ممنوع است: اشخاص 
ورشکسته؛ اشخاص معس��ر از پرداخت محکوم به؛ وکیل/نماینده 
صادرکننده )امضاکننده( چک برگشتي رفع سوءاثر نشده از طرف 

اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛ اشخاص داراي 
چک برگش��تي رفع سوءاثر نشده اعم از موردي و عادي؛ اشخاصي 
که بن��ا به رأي قطعي مراجع قضایي حس��ب مفاد قوانین مربوط 
ازجمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داش��تن دسته چک 
و چک موردي محکوم ش��ده اند؛ اشخاصي که حساب جاري آنها 
به دالیل قانوني یا حسب تصمیم مرجع قضایي، مسدود گردیده و 
برداش��ت از آن ممنوع است، به استثناي مواردي که صرفا بخشي 
از موجودي حس��اب جاري مشتري مسدود شده و برداشت مابقي 
موجودي حساب جاري وي امکان پذیر است؛ و اشخاص ورشکسته 
معس��ر از پرداخت محکوم به یا داراي چک برگش��تي رفع سوءاثر 
نش��ده که مطاب��ق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل م��اده )۲۱( مکرر 
قانون، به وکالت یا نمایندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص 

حقیقي یا حقوقي اقدام مي کنند.
* استفاده از »چک موردی« مستلزم داشتن حساب جاری بدون 
دس��ته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مس��تلزم ثبت 

مراتب در سامانه صیاد است.
* حداکث��ر تعداد »چک موردی« قابل اعطا به هر مش��تری در 
ش��بکه بانکی کش��ور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع 

ساالنه حداکثر پنج فقره است.
* سقف مبلغ مجاز سالیانه برای صدور »چک موردی« براساس 
ش��یوه نامه موضوع ماده 7 دس��تورالعمل اجرایی ماده 6 اصالحی 
قانون است. )توضیح آنکه براساس ماده 7 این دستورالعمل، سقف 
اعتبار مجاز متقاضی دس��ته چک اعم از اش��خاص حقیقی دارای 
حساب جاری غیرتجاری، اش��خاص حقیقی دارای حساب جاری 
تجاری و اش��خاص حقوقی، حس��ب مورد با توجه ب��ه انفرادی یا 
مش��ترک بودن حساب و نیز متناس��ب با نتایج گزارش اعتباری و 
امتیاز اعتباری دریافتی از ش��رکت های اعتبارسنجی و یا گزارش 
رتبه بندی دریافتی از مؤسسات رتبه بندی اعتباری، توسط سامانه 

صیاد براس��اس شیوه نامه ای که توس��ط بانک مرکزی تدوین و به 
تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل 
از ابالغ ش��یوه نامه یادشده صرفا رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری 

مذکور به وی اعالم می گردد(.
* »چ��ک موردی« غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفا توس��ط 
ش��خصی که »چک موردی« در وجه او صادر ش��ده، قابل تسویه 
اس��ت. بدین ترتیب، »چک موردی«، راه��کار قانونگذار برای رفع 
نیازهای اش��خاصی اس��ت که بنا به دالیل اعتباری واجد دریافت 
دس��ته چک از بانک ها نیستند تا بانک ها بتوانند نیازهای موردی 
این قبیل اشخاص برای صدور چک را برطرف نمایند، اما مشتریان 
بانک ها در این زمینه بایستی بدین نکته حقوقی توجه داشته باشند 
که از لحاظ مس��ئولیت های حقوقی یا کیفری و مقررات مربوط به 
ج��رم صدور چک بالمحل و تعلق جرائ��م تاخیر، »چک موردی« 
هیچ گونه تفاوتی با چک عادی ن��دارد و همانگونه که چک عادی 
صیادی بایس��تی در سامانه صیاد ثبت ش��ود، »چک موردی« نیز 
نیاز به ثبت در س��امانه صیاد دارد؛ جز آنکه »چک موردی« قابل 
نقل و انتقال نیست و بایستی فقط در وجه کسی که چک بنام وی 
صادر شده، کارسازی و پرداخت شود. همکاران محترم بانک ها نیز 
بایستی بدین موضوع توجه داشته باشند که »چک موردی« راهکار 

قانونگذار است برای رفع مشکالت و تسهیل امور مردم.
»چک موردی« در واقع اس��تثنایی است بر قاعده »لزوم صدور 
چک عادی صیادی«، بنابراین در امور استثنایی نیز بایستی افراط 
نک��رد و برای فرار از مقررات اعتبارس��نجی و تعیین رتبه اعتباری 
مشتریان بانکی، استثنای قانونگذار )چک موردی( را جایگزین چک 
عادی ننمود. توجه داشته باشیم که براساس مقررات جدید قانون 
چک، در دادن دس��ته چک به افراد، اعتبارس��نجی و تعیین رتبه 
اعتباری مش��تری، اساس است و عدم رعایت آن، تخلف محسوب 

خواهد شد.

ش��ورای  رقابت سرانجام پس از کش    و قوس های فراوان بر سر 
قیمت گذاری خ��ودرو، مصوبه افزایش قیم��ت محصوالت ایران 
خودرو را به طور متوس��ط 8.۲ درصد و خودروهای س��ایپا را به 
طور میانگین 8.9 درصد صادر کرد. طبق مصوبه شورای  رقابت، 
براساس تورم بخشی یک ساله اعالم شده توسط بانک مرکزی و 
پس از کس��ر تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم 
س��ال ۱399 و پس از اعمال متغیره��ای کیفیت و بهره وری، در 
نهایت برای ش��رکت ایران خودرو به طور متوس��ط 8.۲ درصد و 
برای ش��رکت سایپا به طور متوس��ط 8.9 درصد افزایش قیمت 
محاسبه شد. این افزایش قیمت برای تمامی خودروهای مشمول 
دستورالعمل قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور۱4۰۰ اعمال و 
اجرا می شود. حال سوال این است که آیا این میزان افزایش قیمت 
می تواند از انباش��ت زیان بیشتر توس��ط خودروسازها جلوگیری 

کند؟
در پاس��خ به این سوال، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو می گوید که 

این افزایش قیمت در مقابل زیان های گذشته و آینده این صنایع 
تقریبا هیچ اس��ت؛ هرچند این میزان افزایش قیمت به معنای 9 

درصد زیان کمتر خواهد بود.
او با بیان اینکه این افزایش قیمت، نسبت به پاییز سال ۱399 
محاسبه و تصویب شده است، ادامه داد: البته قیمت تعیین شده 
در پاییز س��ال گذش��ته نیز به میزان زیادی با قیمت تمام شده 
خودرو در آن مقطع فاصله داشت. اکنون قیمت برخی از خودروها 
در خودروسازی ها منطقی شده اما قیمت دستوری اکثر خودروها 
با قیمت تمام ش��ده آنها اختالف فاحش��ی دارد. از این گذشته، 
اختالف��ی هم میان قیمت دس��توری و قیمت ب��ازار وجود دارد. 
نتیجه این سیاس��ت، انباش��ت 8۰ هزار میلیارد تومان زیان طی 
س��ه سال اخیر است. این در حالی است که اختالف میان قیمت 
تمام شده و قیمت بازار، همان سودی است که می توانست عاید 

خودروسازها شود.
به اعتق��اد کاکایی، اکنون با مصوباتی ک��ه دولت صادر کرده، 
حداقل دستمزدها افزایش یافته و در عین حال، مجلس در مورد 

قیمت انرژی صنایعی چ��ون آلومینیوم و فوالد تجدیدنظر کرده 
اس��ت بنابراین این افزایش قیمت ها، قیم��ت نهاده های تولید را 
تحت تاثیر قرار می دهد و این بدان معناست که بیش از ۲۰ درصد 
تورم در قیمت تمام شده خودرو شکل گرفته  و در مقابل شورای 
رقابت، افزایش 9 درصدی را برای خودروسازها مجاز دانسته است.
این کارش��ناس صنع��ت خودرو با اش��اره به اینک��ه حتی در 
ص��ورت نادیده گرفتن زیان های قبلی، این میزان افزایش قیمت 
با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد، افزود: باید انتظار داشت 
که زیاندهی خودروسازها ادامه پیدا کند. با وجود این، در همین 
مدت که می گوییم، ۲۰ درصد افزایش هزینه ایجاد ش��ده است، 
۱۲ درصد سود خالص و تضمین شده، عاید کسانی خواهد شد که 
از خودروسازها خودرو خریداری کنند. در نتیجه این سیگنال به 
س��رمایه گذاران مخابره می شود که بازار خودرو را ترک نکنند. به 
بیان دیگر، با این ش��یوه قیمت گذاری،  دولت اجازه نمی دهد که 

بازار خودرو آرام بگیرد.
ب��ه گفت��ه وی، اگر قیمت ه��ا به یکب��اره افزای��ش می یافت، 

سرمایه گذاران نیز از این بازار خارج می شدند. البته ممکن است در 
این حالت، بازار در مقطعی متالطم شود، اما وقتی سرمایه گذاران 
از ب��ازار خارج ش��وند، خودروس��از می مان��د و مصرف کنندگان. 
در چنین ش��رایطی، خودروس��از می توانست با سودی که کسب 
می کن��د، عرض��ه را افزایش دهد، اما با این ش��یوه قیمت گذاری 
همچنان خودروس��از بر مدار زیان دهی قرار داش��ته و در باتالق 
حرکت می کند. لذا این رفتار شورای رقابت متاسفانه مشکلی را 
تصحیح نکرد. هرچند که اندکی از ضرر هم کاسته شود، غنیمت 

است.
کاکایی، رفتار شورای رقابت در مواجهه با قیمت گذاری خودرو را 
غیرتخصصی، غیراقتصادی و مبتنی بر معیارهای سیاسی توصیف 
کرد و گفت: متاس��فانه این روند در حال نزدیک شدن به مرحله 
خطرناکی اس��ت. در واقع، عالوه بر زیانی که خودروسازها تاکنون 
متحمل ش��ده اند، این صنایع در س��ال جاری با پیچیدگی های 

بیشتری نیز رو به رو خواهند شد.
او بیم تکرار تجربه موسسات مالی غیرمجاز را مطرح کرد و ادامه 

داد: احتماال پس از مدتی با مجوز بانک مرکزی به خودروس��ازها 
تسهیالتی چند هزار میلیاردتومانی اعطا می شود. بر این اساس، 
بدهی این صنایع به آینده موکول می شود که هم دولت آینده و 
هم مردم متحمل زیان خواهند شد. درست مانند تجربه موسسات 
مالی غیرمجاز که تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرد؛ چنانکه 
در انتهای س��ال ۱396 و زمانی که هنوز تحریم ها آغاز نشده بود 
تورم باالیی در قیمت دالر و سکه پدیدار شد. اینها نتیجه نادیده 
گرفتن مش��کالت در گذش��ته بود؛ حال آنکه صنعت خودرو به 
دلیل تصمیمات دولت متحمل زیان شده و طبق ماده 9۰ قانون 
اجرایی اصل 44 قانون اساس��ی، دولت وظیفه دارد که این زیان 

را جبران کند.
به عقیده کاکایی، این روش قیمت گذاری در سال های اخیر هم 
خودروسازان را در ورطه ورشکستگی قرار داد، هم بازار را ملتهب 
کرد و هم مصرف کنندگان متحمل زیان شدند و در مجموع این 
مردم هستند که زیان خواهند کرد و عجیب آنکه مشخص نیست 

چرا سیاست گذاران بر تداوم این رویه اصرار دارند.

مصوبه شورای رقابت چه تاثیری بر معادالت بازار خودرو دارد؟
خودروسازها در باتالق زیاندهی

»چک موردی« بی نیاز از اعتبارسنجی مشتری

طراحی آگهی های اس��تخدامی برای هر کس��ب و کاری ضروری اس��ت. اگر ش��ما در ابتدای مس��یر 
راه اندازی کس��ب و کارتان هس��تید، اس��تخدام کارمندان دارای کیفیت کاری باال نکته بس��یار مهمی 
برای تان خواهد بود. متاسفانه نیروی کار مناسب به همین سادگی در دسترس برندها قرار ندارد بنابراین 
کسب و کارها در این مسیر سختی های زیادی را تجربه خواهند کرد. سطح باالی رقابت میان برندهای 
مختلف را نیز باید به این امر اضافه کرد بنابراین مس��یر چندان س��اده ای پیش روی ش��ما قرار ندارد.  
بروز اش��تباه در عرصه کس��ب و کار امر عجیبی نیس��ت، با این حال اگر شما قصد موفقیت در دنیای...



فرصت امروز: میانگین نمرات جهانی ش��اخص گذار انرژی در ۱۰ سال 
گذش��ته هشت برابر شده است؛ تنها در ۲5 درصد از کشورها سه ضرورت 
مثلث انرژی در حالت تعادل قرار دارد؛ پیش��رفت در دستیابی به انرژی و 
پایداری زیست محیطی بسیار زیاد اس��ت، اما چالش های رشد اقتصادی 
همچنان وجود دارد؛ ۱۰ کشور برتر در شاخص گذار انرژی تنها 3 درصد 
از انتشار CO۲ جهانی ناشی از احتراق سوخت را تشکیل می دهند؛ طی 
دهه گذش��ته تنها ۱3 کشور از ۱۱5 کشور جهان، عواید پایداری ناشی از 
گذار انرژی را کس��ب کرده اند؛ سرعت گذار انرژی در اقتصادهای در حال 
ظهور سریع است، اما همچنان شکاف های زیادی وجود دارد... اینها نتایجی 
است که مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش شاخص گذار انرژی 

منتشر کرده است.
براس��اس آنچه مجمع جهانی اقتصاد گزارش داده، ایران در سال ۲۰۲۱ 
میالدی از بین ۱۱5 کشور مورد مطالعه، رتبه 99 را به دست آورده است. 
نمره ایران در گزارش امسال گذار انرژی، 5۰ بوده که 9 امتیاز از میانگین 
امتی��از س��ال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ )59( پایین تر اس��ت. ایران در گزارش 
س��ال ۲۰۲۱ امتیاز بهتری در عملکرد زیرشاخص سیستم )55.9( نسبت 
به آمادگی گذار )44.8( کسب کرده و در بین ۱4 کشور منطقه خاورمیانه 
نیز در رده دهم قرار گرفته که از عملکرد ضعیف نسبت به سایر کشورهای 

منطقه حکایت دارد.
چارچوب روش شناسی شاخص گذار انرژی

امروزه حرکت به سمت انرژي امن، مقرون به صرفه، پایدار و فراگیر بیش 
از هر زمان دیگری ضروری اس��ت. مجمع جهانی اقتصاد هر س��اله میزان 
آمادگی کشورها را برای گذار انرژی از طریق شاخص گذار انرژی و ارزیابی 
دو زیرشاخص »عملکرد سیستم« و »آمادگی گذار« می سنجد. گذار انرژی 
موثر می تواند ضمن ایجاد ارزش برای تجارت و جامعه، بدون ایجاد اخالل 

در مثلث انرژی، راه حل هایی برای چالش های انرژی جهان ارائه دهد.
براس��اس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در سال ۲۰۱۱ متوسط قیمت 
نفت خام نزدیک به ۱۰۰ دالر در هر بشکه بود. انرژی خورشیدی و بادی 
در مقایسه با تولید برق مبتنی بر سوخت فسیلی از نظر اقتصادی رقابتی 
نبوده و تنها بیش از 7۰ گیگاوات ظرفیت نصب شده در سطح جهانی، از 
طریق انرژی خورش��یدی و ۲38 گیگاوات از طریق انرژی بادی در سطح 
جهان اس��ت. از س��ال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱9، ظرفیت نصب ش��ده جهانی برای 
پنل های خورش��یدی هفت برابر و برای انرژی بادی تقریبا س��ه برابر رشد 

کرد که با بهبود رقابت در هزینه ها و کارایی عملیاتی حاصل ش��ده است. 
سرمایه گذاری جهانی در گذار انرژی از کمتر از 3۰۰ میلیارد دالر در سال 
۲۰۱۱ به تقریبا 5۰۰ میلیارد دالر در س��ال ۲۰۲۰ رسید. هشت کشور از 
۱۰ اقتصاد بزرگ جهان متعهد ش��ده اند که تا اواسط قرن انتشار کربن را 
به صفر برسانند. با این حال، چالش ها همچنان باقی مانده است؛ چنانچه 
از س��ال ۲۰۱8 میالدی، 8۱ درصد از انرژی جهان از طریق س��وخت های 
فسیلی تأمین می شود، انتشار جهانی کربن به طور مداوم طی سال ۲۰۱9 
افزای��ش یافته و بیش از 77۰ میلیون نفر در سراس��ر جهان هنوز به برق 

دسترسی ندارند.
در این میان، تاب آوری گذار انرژی به این معناست که جهت، سرعت و 
نرخ موردنیاز پیشرفت و تکامل حتی در صورت بروز اختالل، به سمت یک 
سیستم انرژی امن، مقرون به صرفه، پایدار و فراگیر حفظ شود. از آنجایی 
که سرعت بخشیدن به گذار انرژی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، 
گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد به ابعاد پایداری محیطی مثلث انرژی 
)پایداری زیست محیطی، امنیت و دسترسی و توسعه و رشد اقتصادی( و 
میزان فعالس��ازی ابعاد گذار انرژی حتی در مواجهه با خطرات و چالش ها 
پرداخته اس��ت. ای��ن گزارش خالصه بینش حاص��ل از تجزیه و تحلیل و 

آموزه های ۱۰ سال بررسی کشورها در مورد گذار انرژی است.
به طور کل��ی، مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش، چش��م انداز انرژی 
جهان را به تصویر کش��یده و وضعیت گذار انرژی در کش��ورهای مختلف 
را بررس��ی کرده اس��ت. در واقع، گزارش سال ۲۰۲۱ شاخص گذار انرژی، 
س��طح فعلی عملکرد سیس��تم انرژی و آمادگی محیط کالن ۱۱5 کشور 
برای گذار به س��مت یک سیس��تم انرژی امن، پای��دار، ارزان و فراگیر در 
آینده را ارزیابی کرده است. شاخص گذار انرژی از دو زیرشاخص »عملکرد 
سیس��تم« و »آمادگی گذار« تش��کیل ش��ده است. زیرش��اخص عملکرد 
سیس��تم انرژی براساس س��ه مولفه »رشد و توس��عه اقتصادی فراگیر«، 
»دسترسی امن و مطمئن به انرژی« و »پایداری زیست محیطی« محاسبه 
می شود. زیرشاخص آمادگی گذار انرژی نیز از شش مولفه »مقررات و تعهد 
سیاسی«، »سرمایه گذاری و سرمایه«، »ساختار سیستم انرژی«، »نهادها 
و حکمرانی«، »زیرس��اخت ها و محیط کسب و کار نوآورانه« و »مشارکت 

مصرف کننده و سرمایه انسانی« تشکیل شده است.
جغرافیای شاخص گذار انرژی در سال 2021

در ش��اخص گذار انرژی، کش��ورها در 39 متغیر در مقیاس صفر تا صد 

امتیازبندی می ش��وند. با توجه به ماهیت سیس��تماتیک و درونزای گذار 
انرژی، امتیازات کش��ورها نتیجه ترکیبی از عوامل شامل منابع، جغرافیا، 
اقلیم، جمعیت و ساختار اقتصادی است. عالوه بر این، امتیازات کشورها در 
برخی ابعاد براساس عواملی فراتر از محدوده تصمیم گیری ملی است، مانند 
نوس��انات بازار کاالها، ژئوپلیتیک، اقدام��ات بین المللی در زمینه تغییرات 

اقلیمی و بازار مالی.
در این راستا، سوئد، نروژ، دانمارک، سوییس، اتریش، فنالند، انگلستان، 
نیوزیلند، فرانس��ه و ایسلند به ترتیب ۱۰ کشور نخست جهان در شاخص 
گذار انرژی ۲۰۲۱ هستند. ایران نیز در میان ۱۱5 کشور مورد بررسی در 
این گزارش صاحب رتبه 99 شده است. امتیاز ایران در گزارش امسال، 5۰ 
بوده که از میانگین امتیاز سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ )59( 9 امتیاز پایین تر 
اس��ت. ایران در س��ال ۲۰۲۱ همچنین امتیاز بهتری در عملکرد سیستم 
)55.9( نسبت به آمادگی برای گذار )44.8( کسب کرده است. ایران جزو 
معدود کش��ورهایی است که امتیاز شاخص گذار انرژی آن در سال ۲۰۲۱ 
نس��بت به سال ۲۰۱۲ با افت نزدیک به 7 درصدی همراه بوده )بیشترین 
کاهش( که افت مزبور نش��ان دهنده عملک��رد ضعیف آن طی مدت مورد 
بررسی است. گفتنی است ایران در سال ۲۰۲۰ و از بین ۱۱5 کشور مورد 

مطالعه رتبه ۱۰۱ را به دست آورده بود.
از سوی دیگر، امتیاز شاخص گذار انرژی در منطقه خاورمیانه و آفریقای 
شمالی کاهش یافت، اما روند کلی این منطقه همچنان مثبت باقی مانده 
است. اتکای زیاد به درآمد نفت همچنان چالش هایی برای رشد پایدار به بار 
می آورد. متنوع سازی اقتصاد و سیستم انرژی می تواند چشم اندازها را بهبود 
ببخشد. چالش ها در دسترسی و امنیت، با تمرکز زیاد در منابع اولیه انرژی 
همچنان وجود دارد. چندین کشور در منطقه خاورمیانه اهداف بلندپروازانه 
انرژی تجدیدپذیر را برای س��ال ۲۰3۰ تعیین کرده اند. برای این منطقه، 
ده��ه آینده فرصت هایی را برای س��رمایه گذاری در یک گذار انرژی فراهم 

می کند که می تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد.
در میان کش��ورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال ۲۰۲۱، 
قطر با کس��ب رتبه 53 بهترین عملکرد و لبنان با رتبه ۱۱۲ ضعیف ترین 
عملکرد را داشته اند. ایران نیز به رغم صعود دو پله ای نسبت به سال ۲۰۲۰ 
میالدی، رتبه 99 را به خود اختصاص داده که در میان ۱4 کش��ور مورد 
بررسی این منطقه، در رده دهم قرار گرفته که نشاندهنده عملکرد ضعیف 

نسبت به سایر کشورهای منطقه است.

مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد

شاخص گذار انرژی در سال 2021

فرصت امروز: از بین ش��اخص های مختلفی که از س��وی موسس��ات 
و نهاده��ای گوناگ��ون منتش��ر می ش��ود، ش��اخص مدی��ران خری��د 
)Purchasing Manager’s Index( ش��اید مهمتری��ن ش��اخص 
عینی برای فعاالن و ناظران اقتصادی اس��ت که صدالبته مورد پذیرش 
اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و هم اکنون برای 
۲9 ه��زار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 4۰ کش��ور دنیا محاس��به 
می شود. این شاخص در زبان فارسی به خالصه »شامخ« گفته می شود 
و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاس��به و انتشار آن 

را به عهده دارد.
حاال آخرین وضعیت ش��اخص مدیران خرید در اولین ماه سال نشان 
می دهد ش��امخ کل اقتصاد در فروردین ماه ب��ه رقم 39.65 واحد افت 
کرده که تعطیالت نوروزی، تالقی ماه رمضان و البته موج چهارم کرونا 
مهمترین عوامل سقوط شاخص کسب و کار بوده اند. طبق نظرسنجی 
صورت گرفته از بنگاه های اقتصادی سراس��ر کش��ور، شاخص مدیران 
خرید اقتصاد ایران در فروردین ماه نسبت به اسفندماه )54.73( کاهش 
زیادی داش��ته و کمترین رقم از فروردین س��ال گذش��ته را ثبت کرده 
است. شاخص مدیران خرید صنعت نیز در فروردین ماه 37.۲8 نسبت به 
اسفند )57.۲9( با کاهش زیادی همراه بوده و همان طور که پیش بینی 
می شد، تالقی تعطیالت نوروز و تعطیالت کرونایی، سطح فعالیت های 

اقتصادی در اولین ماه ۱4۰۰ را به کمترین سطح رساند.
وقتی سطح فعالیت های اقتصادی افت می کند

شاخص مدیران خرید یا شامخ براساس پایش پرسشنامه ای به دست 
می آید و تصویر جامع و ملموسی از شرایط اقتصاد کالن به ویژه وضعیت 
رون��ق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در طرح 
ش��امخ از پاسخ دهندگان خواسته می ش��ود به ۱۲ پرسش در قالب سه 
وضعیت نس��بت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا تغییری نکرده 
است( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل عدد یک، 
گزینه بدون تغییر عدد ۰.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد صفر برای آن 
پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان به هر یک 

از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. 
در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. عدد 
صفر و صد به ترتیب به معنای آن اس��ت که ۱۰۰ درصد پاس��خگویان 
گزینه »بدتر ش��ده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 
5۰ نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، باالی 5۰ 
نش��انه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 5۰ به معنای بدترشدن 
وضعیت نسبت به ماه قبل است، اما چنانچه عدد محاسبه شده زیر 5۰ 
باش��د، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می دهد که 
سرعت بدترش��دن وضعیت کاهش یافته است. همچنین چنانچه عدد 
محاس��به ش��ده باالی 5۰ باش��د اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان 
می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل افت کرده است.

حاال براس��اس آنچه مرک��ز پژوهش های ات��اق ایران گ��زارش داده، 
ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین ماه، 39.65 
به دس��ت آمده که نس��بت به اس��فندماه )54.73( افت زیادی کرده و 
از فروردین پارس��ال کمترین نرخ را به ثبت رس��انده است. همان طور 
که براس��اس شاخص انتظارات در اس��فند )44.57( پیش بینی می شد 
به دلیل تعطیالت نوروز و همچنین تعطیالت کرونایی ش��اهد کاهش 
س��طح فعالیت ه��ا بودی��م به طوری ک��ه در فروردین هم��ه مؤلفه های 
اصلی ش��اخص کل کمتر از ماه قبل ارزیابی ش��ده اند. ش��اخص میزان 
فعالیت های کس��ب وکار در فروردین ماه )36.۱5( نس��بت به اسفندماه 
)58.39( کاهش زیادی داشته است که ناشی از تعطیالت فروردین ماه 
بوده، هرچند بیشترین کاهش این شاخص به دلیل کاهش شدید میزان 

تولید در بخش صنعت است.
همچنین ش��اخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در 
ماه آینده )6۲.98( بیش��ترین مقدار خود را از ابتدای ش��روع طرح به 
ثبت رسانده که پیش بینی بهبود و رونق فعالیت ها در اردیبهشت ماه را 
نش��ان می دهد. همان طور که انتظار می رفت فعاالن اقتصادی به دلیل 
تعطیالت در اکثر رش��ته فعالیت ها، وضعیت رک��ود را در فروردین ماه 
پیش بینی کرده  بودند که مصادف ش��دن آن با ماه رمضان و همچنین 

موج چهارم کرونا، اثر آن تش��دید نیز ش��ده است، هرچند نرخ کاهش 
شاخص کل در مقایسه فروردین سال گذشته )۲8.68( کمتر بوده است. 
تقریبا در همه رش��ته فعالیت ها، فعاالن اقتصادی افزایش شدید قیمت 
م��واد اولیه را بزرگترین چالش خود عنوان کرده اند. در واقع، تعطیالت 
فروردین م��اه کاهش تقاضا را در اکثر فعالیت ه��ای اقتصادی به دنبال 
داشته و با افزایش قیمت ها دوچندان نیز خواهد شد. از طرفی با افزایش 
سطح تورم و متناسب نبودن دستمزدها با هزینه ها، بسیاری از شرکت ها 

با کمبود نیروی انسانی مواجه شده اند.
چشم امید به مذاکرات وین و احیای برجام

ش��اخص مدیران خرید صنعت نیز در فروردین ماه 37.۲8 نسبت به 
اس��فند )57.۲9( با کاه��ش زیادی همراه بوده اس��ت. در فروردین ماه 
همه زیرش��اخص های اصلی ش��امخ صنعت به  غیر از میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انسانی کاهش داشتند و عدد زیر 5۰ را ثبت کرده اند. 
شاخص مقدار تولید محصوالت در بخش صنعت در فروردین )۲8.4۰( 
کاهش شدیدی نسبت به اسفند )56.۱5( داشته و کمترین مقدار خود 
را از فروردین س��ال گذشته به ثبت رسانده که رکود اکثر فعالیت های 
صنعتی را به علت تعطیالت در فروردین و کاهش ش��دید تقاضا نشان 
می دهد. از س��وی دیگر، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده )74.94( 
خوش بینی باالی فعاالن اقتصادی را به بهبود در تولید اردیبهش��ت ماه 
نش��ان می دهد. انتظارات مثبت به نتیجه مذاکرات وین و امید به رفع 
تحریم ها باعث شده تا شدت افزایش این شاخص نسبت به مدت مشابه 
سال های قبل بیشتر باشد. در فروردین ماه اکثر تولیدکنندگان در تأمین 
مواد اولیه خود به ویژه با افزایش شدید قیمت آن با مشکل مواجه شدند. 
همچنین انتظار برای نتایج مذاکرات سیاسی و خوش بینی به گشایش 
مالی که به واس��طه تحریم ه��ا برای فعاالن اقتصادی ب��ه وجود آمده از 
یک س��و باعث انتظارات مثبت برای ماه های آینده ش��ده اما همزمان با 
توجه به باالبودن نرخ تورم و به دنبال افزایش ش��دید قیمت مواد اولیه 
فعاالن اقتصادی برای برنامه ریزی طی ماه های آتی با سردرگمی مواجه 

شده اند.

تعطیالت نوروز و کرونا، ترمز شامخ را در فروردین کشید

بیم و امید اقتصاد 1400

خبرخوان

از امروز در تهران و همه شهرهای قرمز
فعالیت گروه های شغلی 1 و 2 مجاز شد

از روز ش��نبه مش��اغل گروه ۱ و۲ و همچنین بازارها و پاس��اژها 
در همه ش��هرهای نارنجی و قرمز از جمل��ه تهران مجاز به فعالیت 
هس��تند و جریمه تخلف واحدهای صنفی از پروتکل های بهداشتی 
س��ه هفته پلمب خواهد بود. براس��اس اعالم ات��اق اصناف تهران با 
رایزنی های صورت گرفته با اس��تاندار تهران و س��تاد ملی مدیریت 
کرونا در یک هفته اخیر، فعالیت گروه های ش��غلی ۱ و ۲ از ش��نبه 
۱8 اردیبهش��ت مجاز اعالم شده اس��ت بنابراین در شهر تهران نیز 
گ��روه ش��غلی ۱ و ۲ می توانند هفته جاری ب��ا رعایت پروتکل های 
بهداش��تی فعالیت کنن��د و گروه های ش��غلی 3 و 4  تا جمعه ۲8 
اردیبهش��ت ماه تعطیل هس��تند. بازار بزرگ تهران و پاساژها نیز از 

شنبه هفته آینده بازگشایی می شوند.
رئیس ات��اق اصناف ته��ران همچنین از تش��دید بازرس��ی ها از 
واحده��ای صنفی خبر داده و گفته که واحدهای صنفی متخلف به 
مدت سه هفته پلمب خواهند ش��د. پیش از این جریمه واحدهای 
متخل��ف دو هفته پلمب بود. بر این اس��اس در ای��ن هفته فعالیت 
مشاغل گروه 3 و 4 شامل تاالرهای پذیرایی، استخرهای سرپوشیده 
و باش��گاه های ورزش��ی، چایخانه  ها و قهوه خانه ها بدون عرضه مواد 
دخانی، آموزش��گاه های موس��یقی و زبان با حضور ۱۰ نفر، موزه ها، 
سینماها، تئاترها و مهدهای کودک، باغ وحش ها و شهرهای بازی، 

مراکز تفریحی آبی و گیم نت ها همچنان تعطیل است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد
رشد 20درصدی تورم تولیدکننده صنعتی

مرکز آمار ای��ران از افزایش ۱9.7 درصدی نرخ تورم تولیدکننده 
صنعت��ی در س��ال 99 خبر داد و اعالم کرد ن��رخ تورم تولیدکننده 
بخش صنعت در مقایس��ه با س��ال قبل )تورم ساالنه( در سال 99 
به 56.8 درصد رس��ید که در مقایسه با همین اطالع در سال قبل، 
۱9.7 واحد درصد افزایش داش��ته است. در بین بخش های مختلف 
صنعتی، کمترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت های تولید 
محصوالت دارویی، مواد ش��یمیایی مورد اس��تفاده در داروسازی و 
محص��والت دارویی گیاه��ی )۲۱9،5( و تولی��د محصوالت غذایی 
)۲7۲.۱( و بیش��ترین آن ب��ه ترتیب مربوط به تولی��د فلزات پایه 
)6۰3.5(، تولید س��ایر تجهیزات حمل ونقل )566.۱( و تولید مواد 

شیمیایی و فرآورده های شیمیایی )47۲.7( است.

با دفترخانه هایی که مسکن ملی به نام 
می زنند، برخورد می شود

امتی��از واحدهای ط��رح اقدام ملی مس��کن در حالی به ش��کل 
غیرقانونی در حال خرید و فروش اس��ت که بارها مس��ئوالن وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرده اند در صورت این اقدام، فروشنده سلب 
امتیاز می شود. با این حال، درج آگهی فروش امتیاز واحدهای طرح 
ملی مس��کن کماکان در فضای مجازی جریان دارد و نرخ ها نیز در 
مناطق مختلف متفاوت است؛ به طوری که در بعضی مناطق کشور 
از ۲۰ میلیون تومان ش��روع می ش��ود و در شهر پردیس به ۲7۰ تا 

3۰۰ میلیون تومان می رسد.
اخی��را امیر زاغیان، معاون مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و 
شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفته که فروش واحده��ای اقدام ملی 
مس��کن عالوه بر لغ��و امتیاز متقاض��ی، برخورد قانون��ی از طریق 
مراج��ع قضایی با دفاتر ثبت اس��ناد و مش��اوران امالک که در این 
فعالیت مش��ارکت دارند را به همراه دارد، با این حال چند روز قبل 
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا زمانی که 
معامالت غیررس��می به عنوان سند شناخته ش��ود خرید و فروش 
مس��کن ملی اجتناب ناپذیر است، ولی ما با مصادیق خرید و فروش 

مسکن ملی از طریق صنوف مرتبط برخورد می کنیم.
گرم ش��دن بازار فروش امتیاز مس��کن ملی، واکن��ش وزیر راه و 
شهرس��ازی را هم در پی داش��ته و محمد اسالمی در این خصوص 
گفت که اش��خاصی که امتیاز خودشان را می فروشند فرم »ج« آنها 
قرمز می ش��ود و دیگر نمی توانند دوباره امتیاز داشته باشند. با همه 
این تفاسیر، معامالت امتیاز مسکن ملی به شکل زیرپوستی و حتی 

علنی در فضای مجازی و برخی بنگاه های امالک در جریان است.

منابع غربی پیش بینی کردند
شتاب صادرات نفت ایران در ماه های آینده

تحلیلگ��ران ژئوپلیتیکی واش��نگتن به میزان فزاین��ده ای انتظار 
دارن��د آمریکا و ایران تا پایان ماه میالدی جاری به توافقی برس��ند 
ک��ه به رفع تحریم ها علیه نفت، پتروش��یمی، کش��تیرانی و س��ایر 
بخش های کلیدی تا س��ه ماهه سوم س��ال ۲۰۲۱ منتهی می شود. 
این تحلیلگران پیش بینی می کنند خریداران نفت اروپایی و آسیایی 
زمانی که توافق برجام اعالم ش��ود، مذاکره ب��رای خرید از ایران را 
آغاز خواهند کرد، اما احتماال منتظر رفع کامل تحریم ها از س��وی 
دولت بایدن می ش��وند تا خریدشان را ش��روع کنند. به اعتقاد آنها، 
ایران می تواند تولید نفت را تا س��ال می��الدی آینده به حدود 3.9 

میلیون بشکه در روز که سطح پیش از تحریم ها بود، برگرداند. 
مذاکرات غیرمس��تقیم میان آمریکا و ایران ک��ه اوایل آوریل در 
وین آغاز شد، چشم انداز رسیدن به چارچوبی برای بازگشت دوباره 
ب��ه توافق ۲۰۱5 برج��ام را به وجود آورده اس��ت. فرناندو فرریررا، 
مدیر س��رویس ریس��ک ژئوپلیتیکی گروه راپیدان ان��رژی در این 
باره میگوید: پیش��رفت در وین آهس��ته اما مس��تمر بوده است. ما 
انعطاف پذی��ری دو طرف مذاکره را مش��اهده کردیم چرا که بایدن 
تمایل دارد س��ریع حرکت کند و تهران می داند که بعضی تحریم ها 
باقی خواهند ماند. اش سینگ، مدیر تحلیل عرضه و تولید »اس اند 
پ��ی گلوبال پالتس آنالیتیکس« نیز می گوید: انتظار می رود توافقی 
ت��ا پایان ماه مه آماده ش��ود که ش��امل معافی��ت از تحریم ها برای 
فروش 5۰۰ هزار بشکه در روز نفت باشد و پس از آن معافیت کامل 
از تحریم های نفتی تا پایان سپتامبر اعالم می شود. این گاه شمار در 
مقایسه با دورنمایی که ماه گذشته از توافق احتمالی در اوت و رفع 

تحریم ها تا پایان سال ارائه شد، سرعت بیشتری پیدا کرده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت ام��روز: تحت تاثیر مذاکرات احیای برجام و افزایش امیدواری ها 
ب��ه لغو تحریم ها، قیمت خرید دالر در صرافی ه��ای بانکی در آخرین روز 
هفته گذش��ته به کف کانال ۲۰ هزار تومان رسید و به این ترتیب دالر در 
پایین ترین س��طح قیمتی هشت ماه گذشته ایستاد. آخرین بار که قیمت 
دالر به کمتر از ۲۱ هزار تومان رسید، ۱9 مردادماه پارسال بود که اسکناس 
س��بز آمریکایی با قیمت ۲۰ هزار و 99۰ تومان دادوستد شد و حاال پس 
از گذشت بیشتر از هشت ماه تحت تاثیر مذاکرات مثبت سیاسی در وین، 

تکانه دیگری در قیمت دالر رخ داده است.
مهمترین س��یگنال کاهشي نرخ ارز، سه ش��نبه گذشته با صحبت هاي 
رئی��س کل بانک مرکزي مبني بر »طبیعي ب��ودن کاهش نرخ ارز« کلید 
خورد. آنجا که عبدالناصر همتی در یادداش��ت اینس��تاگرامي خود نوشت 
ک��ه »احتمال رفع تحریم ها و آزادي منابع بانک مرکزي، انتظارات مثبتي 
در ب��ازار ارز ایج��اد ک��رده و کاهش ن��رخ ارز در این ب��ازار امري منطقي 
است.« سپس ۲4 ساعت بعد رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت در روز 
چهارش��نبه از »شکسته شدن تحریم ها« خبر داد و این گونه بود که روند 
کاهش��ی قیمت دالر در اواخر هفته گذشته شدت گرفت. حسن روحانی 
با اعالم شکس��ته شدن تحریم ها گفت که »بانک مرکزی وظیفه مهمی بر 
دوش دارد و کار بزرگی دارد انجام می دهد. اینکه قیمت دالر کاهش پیدا 
می کند و ارزش پول ملی باال می رود یعنی تورم  رو به کاهش است و مردم 
 می توانند اجناس موردنیاز خود را راحت تر و با قیمت عادالنه تری خریداری 
کنند.« بالفاصله پس از این صحبت ها، قیمت دالر س��د مقاومتي ۲۱هزار 

تومان را شکست و به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد.
عقب نشینی پله به پله قیمت ها در بازار ارز

قیم��ت ارز در هفته ای که گذش��ت، تحت تاثیر مذاک��رات وین پله پله 
افت کرد و نش��ان داد تمایل زیادی ب��رای کاهش بیش از پیش قیمت ها 
وجود دارد. سیگنالی که به اعتقاد کارشناسان عمدتا به موفقیت مذاکرات 
وین و احتمال احیای برجام مرتبط اس��ت. بازار ارز معامالت هفتگی خود 
را در روز ش��نبه در حالی آغاز کرد ک��ه بعد از نزدیک به دو هفته کاهش 
تدریج��ی قیمت، دالر در کانال ۲3 هزار توم��ان و یورو در کانال ۲8 هزار 
تومان قرار داشت، اما با تشدید شیب نزولی قیمت ها، قیمت دالر در بازار 
آزاد در انته��ای هفت��ه به ۲۰ هزار و 9۰۰ تومان و یورو به ۲5 هزار و ۱۰۰ 
تومان رسید؛ روندی که حتی تعطیلی روز سه شنبه نیز تاثیر چندانی بر آن 
نداشت و با شروع روز چهارشنبه روند کاهشی قیمت ها ادامه یافت. هرچند 
با انتش��ار اخب��ار منفی در منابع غربی مبنی بر وج��ود اختالف میان تیم 
مذاکره کننده آمریکایی و ایرانی در عصر این روز، تا حدی این روند تلطیف 

شد و در روز پایانی هفته شیب قیمت ها اندکی صعودی شد.

به هر ترتیب در حالی دور جدید مذاکرات برجامی آغاز شده که رئیس 
جمهور در س��خنان روز چهارشنبه خود، بازگشت به برجام را برای طرف 
مقاب��ل، امری محتوم و ناگزیر توصیف کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز 
از آمادگ��ی این بانک ب��رای مدیریت و راهبری بازار ارز به س��مت تعادل 
و ب��ه دور از هیجانات غیرمنطق��ی خبر داد. فعاالن بازار ارز نیز با اش��اره 
به تقویت قدرت بازارس��از به دنبال آزادس��ازی منابع ارزی بلوکه ش��ده، از 
تاثیر تعیین کننده این بازیگر مهم ب��ازار در روزهای آینده خبر می دهند. 
همین رویکرد بازارس��از موجب ش��د که در چند برهه طی هفته گذشته 
که معامالت بازار آزاد ش��اهد کاهش ش��دید قیمت ها بود، قیمت فروش 
ارز در صرافی ه��ای بانکی از بهای بازار آزاد باالتر باش��د. نتیجه این پدیده 
همانا احتیاط بیشتر خریداران و فروشندگان ارز است. به هر ترتیب به نظر 
می رسد تا زمانی که اخبار منفی از مذاکرات سیاسی در وین بیرون نیاید، 
بازار ارز به این روند کاهشی خود ادامه خواهد داد. هرچند این سوال مطرح 
است که آیا با احیای برجام، بازار ارز شاهد سقوط شدیدتر قیمت ها خواهد 
بود، یا آنکه برخالف انتظارها، حباب قیمتی بازار ارز تخلیه ش��ده و دیگر 

نباید منتظر سقوط قیمت ها بود؟
افت قیمت دالر چه تاثیری بر بورس دارد؟

نرخ دالر از ابتدای سال 97 و با خروج آمریکا از برجام، روندی افزایشی 
گرفت و در تابستان سال گذشته حتی از مرز 3۰ هزار تومان عبور کرد، اما 
با روی کار آمدن بایدن در نیمه آبان ماه پارسال نرخ دالر به مرور به کانال 
۲5 هزار تومان بازگش��ت و حاال با افزایش خوش بینی ها نس��بت به نتایج 
مذاکرات وین به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است. این اتفاق در بازار سرمایه 
نیز اثر خود را می گذارد؛ کما اینکه به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، نرخ 
دالر براساس معادالت اقتصادی بین ۲۲ تا ۲5 هزار تومان خواهد بود، اما 
حتی با دالر ۲۰ هزار تومانی نیز س��هم های بازار س��رمایه ارزشمند بوده و 
کاهش نرخ دالر نه تنها باعث کاهش ارزش سهم ها نمی شود، بلکه با توجه 

به قیمت های جهانی، جذابیت خرید آنها نیز افزایش می یابد.
روزبه ش��ریعتی در مورد وضعیت ن��رخ دالر در روزهای آینده می گوید: 
بس��یاری از اقتصاددانان برآورد می کنند با فروش ۲میلیون بشکه نفت که 
درآمد تقریبا 45 میلیارد دالری را در پی دارد، با میزان درآمد غیرنفتی و 
با توجه به اینکه نرخ های فوق العاده جهانی در همین محدوده باقی بماند، 
درآمد نزدیک به 7۰میلیارد دالری در س��ال جاری رقم بخورد که نسبت 
به سال های گذشته مخصوصا سال 99 که تقریبا امکان فروش نفت برای 
ایران وجود نداش��ت، رقم بسیار باالیی اس��ت بنابراین در بهترین شرایط، 
یعنی چنانچه بتوانیم ۲ میلیون بشکه نفت صادر و ارز حاصل از فروش نفت 
را دریافت کنیم و صادرات غیرنفتی که ۲5 میلیارد دالر است باقی بماند، 

با توجه به اینکه کش��ور به واردات دارایی های س��رمایه ای، قطعه، ماشین، 
موبایل و... نیاز دارد، برآورد می شود  دالر در محدوده ۲۲ تا ۲5 هزار تومان 
باقی بماند. او با تاکید بر اینکه اصل مهم برای بازار سرمایه ثبات نرخ دالر 
اس��ت، ادامه می دهد: عدم ش��فافیت از طرف رئیس دولت به بازار سرمایه 
تزریق ش��د. درحالی که تابستان به مردم اعالم شد که سرمایه خود را به 
بورس بس��پارند، زمانی که بازار 6۰ درصد اصالح کرده بود صحبت از دالر 
۱5 هزار تومانی می کردند! اما دالر ۱5 هزار تومان با کدام مبنای اقتصادی؟ 
براس��اس گزارش بانک مرکزی در انتهای سال ۱399 حجم نقدینگی کل 
کشور 3.5 میلیون میلیارد تومان و حجم کل پول کشور نزدیک 7۰۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت. با این اعداد احتماال دالر در محدوده ۲۲ هزار تومان 

باقی می ماند.
شریعتی با بیان اینکه 6۰ سهم بزرگ بازار سرمایه در شرایط تعادلی قرار 
دارند، می افزاید: شرایط قیمت سهم ها طوری نیست که اگر دالر در قیمت  
۲۰ هزار تومان هم ثابت شود بازار اصالح کند. اگر قیمت سهم ها منطقی 
است دلیل نمی شود با کاهش نرخ دالر، ارزش آنها کاهش یابد، بلکه فقط 

جذابیت خرید باالتر می رود.
نرخ طالیی دالر در اقتصاد ایران چند است؟

همچنین عباس آرگون با اشاره به اهمیت نحوه تعیین نرخ ارز در اقتصاد 
ایران، می گوید: ما در س��ال های پیش از برجام نیز بارها تذکر داده بودیم 
که با ارزپاش��ی بانک مرکزی و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ دالر، تنها 
واقعیت ها پنهان می مانند و در عمل زمانی که ترمز دالر برداشته شود، با 
یک جهش قیمت مواجه می شویم که نتیجه این موضوع را نیز در سال های 

گذشته دیدیم.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با ش��رایط فعلی کشور 
نیز باید با همین دقت نظر برخورد کرد. اینکه در صورت کاهش تحریم ها، 
ناگهان نرخ دالر از ۲5 هزار تومان به ۱5 هزار تومان برسد، صادرکننده و 
تولیدکننده را با فش��اری مواجه می کند که بیرون آمدن از زیر بار آن کار 
ساده ای نیست. از این رو خطر مهمی که این روزها اقتصاد ایران را تهدید 

می کند پایین آوردن عمدی قیمت دالر با اهداف سیاسی است.
آرگون خاطرنش��ان می کند: قطعا رون��د آزاد اقتصاد می تواند نرخ اصلی 
و واقع��ی دالر را پیدا کرده و بدون مداخله دولت در بازار اجرایی کند، اما 
همانطور که باال رفتن ناگهانی نرخ ارز به ایجاد مشکل برای مردم و اقتصاد 
ایران منجر شد، رها کردن این نرخ با هدف کاهش ناگهانی نیز نه تنها به 
صالح نیست بلکه می تواند در ش��رایط تولید و صادرات ایران، محدودیت 
ایجاد کند. از این رو گزینه هایی چون ارزپاشی در بازار یا پایین آوردن نرخ 

دالر با اهداف سیاسی به هیچ عنوان به صالح نخواهد بود.

رکورد ریزش قیمت ارز شکسته شد

عقبگرد گام به گام دالر

س��ال ۲۰۲۱، برای دوج کوین سال خوبی است. ارز مجازی که با تصویر 
ش��یبا اینو، س��گ ژاپنی معروف شد. دوج کوین در س��ال جاری میالدی 
۱۱۰۰۰درص��د رش��د قیمتی را ثبت ک��رد  و به یکی از ارزش��مندترین 
دارایی های دیجیتال در بازار ارزهای مجازی تبدیل شد. اکنون دوج کوین 
حامیان بس��یاری پیدا کرده و این حامیان از یک دالری شدن قیمت این 
ارز سخن می گویند. در همین حال، تحلیلگران نسبت به حباب زدگی این 
ارز مجازی هش��دار می دهند و معتقدند احتمال از بین رفتن سرمایه های  

بسیاری در بازار دوج کوین وجود دارد.
دوج کوین در سال ۲۰۱3 توسط جکسون پالمر و بیلی مارکوس طراحی 
ش��د، اما بنیان گذاران آن برخالف طرفدارانش س��ال ها پی��ش آن را رها 
کردن��د. دوج کوین تا همین اواخر در چنان وضعیت ضعیفی بود که حتی 
نمی توانست زیرساخت های بالک چین خود را تأمین کند و در سال ۲۰۱4 
به بالک چین ارز دیجیتال قدیمی تری به نام الیت کوین )LTC( منتقل 
شد. حال سوال این است که چرا دوج کوین در سال ۲۰۲۱ با چنین رشد 

قیمتی روبه رو شده است؟
به گزارش س��ایت مارکت واتچ، یک دلیل عمده رشد دوج کوین، تبلیغ 
این ارز مجازی توس��ط ایالن ماسک، مدیرعامل تسال است. در هفته های 
گذش��ته ایالن ماس��ک بارها در ش��بکه اجتماعی توئیتر برای دوج کوین 
تبلی��غ ک��رده و این امر، بعضی کاربران را به ای��ن فکر انداخته که یکی از 
ثروتمندترین کارآفرینان جهان مبلغ و حامی دوج کوین اس��ت. نکته دوم، 

معامله دوج کوین توسط بعضی صرافی هاست، چنانکه چند صرافی نظیر ای 
تورو، وبال و گمینی اعالم کرده اند در معامالت خود از دوج کوین استفاده 
می کنند. حال باید منتظر ماند و دید دوج کوین که بسیاری آن را رمرارزی 
بدون پشتوانه می دانند، در ادامه چگونه به مسیر خود ادامه می دهد. آیا ارز 
مجازی که هیچ فناوری خاصی ندارد و محض شوخی ایجاد شده، با عبور 

از مرز یک دالر، به شگفتی آفرین بازار تبدیل می شود؟
از س��وی دیگر، چن��دی پیش نیز اتریوم ب��ا عبور از م��رز 3 هزار دالر 
رکوردزن��ی ک��رد و بازار ارزهای دیجیتال را بار دیگر به س��رخط خبرها و 
توییت ها کشاند. حاال بازار ارزهای مجازی با ثبت رکوردهای تازه در قیمت 
اتریوم و آلت کوین ها، از وضعیت قرمز به سبز بازگشته است. اتریوم، دومین 
رمزارز جهان از نظر ظرفیت بازار، با عبور از مرز 3 هزار دالر، رکوردی تاره 
در تاریخ خود ثبت کرد. این رمزارز که توس��ط یک جوان روسی-کانادایی 
ایجاد شده، هفته قبل از رقم 3 هزار دالر عبور کرد و به کانال 3۱۰۰ دالر 
رس��ید. اتریوم، ارزی مجازی است که پس از بیت کوین ظهور کرد. در این 
بالک چین اتریوم امکان ثبت قراردادهای هوش��مند با داده هایی بیش از 
بالک چین بیت کوین وجود دارد. ارزش بازار این ارز مجازی هم اکنون بیش 

از 36 میلیارد دالر است.
با عبور اتریوم از مرز 3۱۰۰ دالر، ویتالیک بوترین، خالق این ارز مجازی 
ح��اال به جوان ترین میلیاردر دیجیتالی در تاریخ تبدیل ش��ده اس��ت. به 
گزارش راش��اتودی، پس از آنکه قیمت این ارز مج��ازی که از نظر ارزش 

بازار دومین ارز مجازی جهان پس از بیت کوین به شمار می رود، قله 3۲۰۰ 
دالری را فتح کرد، ارزش دارایی های بوترین از یک میلیارد دالر عبور کرد. 
بوترین زاده روسیه است و سپس با والدینش به کانادا مهاجرت کرده و در 
حال حاضر یک برنامه نویس اهل کاناداست و در کیف پول دیجیتالی خود 
333 ه��زار و 5۲۱ توکن اتریوم دارد که مجموع ارزش آنها حاال به ۱.۱6 

میلیارد دالر رسیده است.
به طور کل��ی، اتریوم به عنوان رقیب اصلی بیت کوی��ن در بازار ارزهای 
مجازی جهان از ابتدای س��ال جاری تاکنون رش��د چهار برابری قیمت را 
تجربه کرده اس��ت. بوترین در س��ال ۲۰۱3 طرح ایجاد ارز مجازی اتریوم 
را برمبنای فناوری بالک چین ارائه داد و حاال در سن ۲7 سالگی یکی از 
خالقان این ارز و نرم افزارهای مربوط به بالک چین به شمار می رود. این ارز 
هم اکنون بیشترین نرخ مبادله را در میان ارزهای دیجیتال در جهان دارد و 

ارزش کل بازار آن به حدود 4۰۰ میلیارد دالر رسیده است.
بازار ارزهای مجازی در ماه های گذشته از سال ۲۰۲۱ همچنان با رونق 
به کار خود ادامه می دهد. با ش��یوع کرونا قیمت بیت کوین، پرچمدار این 
ارزه��ا به کمتر از 7 هزار دالر رس��ید اما بیت کوی��ن در یک ماه اخیر، مرز 
6۰ ه��زار دالر را هم رد کرد. برخی ها از بیم و امید ۱۰۰ هزارتایی ش��دن 
بیت کوین در سال جاری میالدی می گویند. در ایران نیز رونق بازار ارزهای 
مجازی بسیاری را به فکر سرمایه گذاری در این بازار انداخته تا شاید زیان 

بورسی سال گذشته را با سود رمزارزها جبران کنند.

دوج کوین چطور در سال 2021 با رشد قیمتی مواجه شد؟

رمزارز یک دالری

بانکنامه

هشدار دوباره بانک مرکزی به شهروندان
از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنید

بانک مرکزی به معامله گران رمزارزها بار دیگر هشدار داد و اعالم 
کرد طبق مصوبه هیأت دولت تنها رمزارز استخراجی داخل کشور، 
طب��ق ضوابط می توان��د در پرداخت های ارزی مورد اس��تفاده قرار 
گیرد و از این رو معامله  دیگر رمزارزها مجاز نیس��ت. بر این اساس، 
صرافی های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یادش��ده 
نس��بت به انجام پرداخت های ارزی باب��ت واردات از طریق رمزهای 
استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش 
رمزارزهای دیگر مجاز نیس��ت. لذا به هم میهنان عزیز اکیدا توصیه 
می شود از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند. در پایان الزم به 
ذکر است براساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک های انجام 

تبادل هر نوع رمزارز صرفا برعهده متعامالن است.

صندوق بین المللی پول:
شاهد فاصله گرفتن کشورها از دالر هستیم

صندوق بین المللی پول در گزارشی از احتمال کاهش بیشتر سهم 
دالر از ذخایر ارزی جهان خبر داد.

ب��ه گزارش صندوق بین المللی پول، دالر در مقابل ارزهای معتبر 
جهانی کار س��ختی را پیش رو خواهد داش��ت و به عقیده برخی از 
تحلیلگران، کاهش س��هم دالر از ذخای��ر ارزی جهان بیانگر کاهش 
نق��ش دالر در اقتص��اد جهان��ی اس��ت. س��هم دالر از ذخایر ارزی 
بانک ه��ای مرکزی جهان از 7۱ درصد در س��ال ۱999 میالدی به 
59 درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده، در حالی که سهم یورو تقریبا در 

محدوده ۲۰درصدی باقی مانده است.
طب��ق اعالم صندوق بین المللی پول، دالر اس��ترالیا، دالر کانادا و 
یوان چین بیش��ترین رش��د را طی یک س��ال اخیر تجربه کرده اند. 
در پایان س��ه ماهه چهارم س��ال ۲۰۲۰ س��هم دالر از ذخایر ارزی 
جهانی به 59 درصد رس��یده است تا بدین ترتیب بیشترین کاهش 
فصلی س��هم دالر در ۲5 س��ال اخیر به ثبت برس��د. این رقم ۱.4 
درصد کمتر از رقم ثبت شده دوره مشابه قبل است.  در این میان، 
شماری از کارشناس��ان انتظار دارند تا بانک های مرکزی در سراسر 
جهان به رویکرد متنوع س��ازی ذخایر ارزی خود ادامه دهند که این 
مس��ئله به زیان دالر خواهد بود. از س��وی دیگر، روند افزایش سهم 
یوان چین از ذخایر ارزی جهان کماکان ادامه دارد و این ارز حدود 
۲.3 درصد کل ذخایر را تش��کیل می دهد که ۰.۱ درصد بیش��تر از 
رقم ثبت ش��ده در فصل قبل اس��ت. در طرف مقابل اما سهم ین به 
5.3 درصد کاهش یافته است. سهم یورو از این ذخایر نیز به ۲۱.۲ 

درصد رسیده که ۰.7 درصد بیشتر از رقم ثبت شده قبلی است.
پیشتر نیز یکی از بانک های بزرگ آمریکایی در گزارشی جداگانه 
از کاه��ش تمای��ل بانک های مرک��زی به نگه��داری دالر و افزایش 
تقاضای خرید طال خبر داده بود. به گفته بنک آف آمریکا، بانک های 
مرکزی جهان در سال گذشته بیش از 65۰ تن طال به ذخایر ارزی 
خود افزوده اند. این بانک سهم دالر از ذخایر ارزی بانک های مرکزی 
جهان را 6۱.8 درصد ارزیابی کرده که ۰.5 درصد بیش��تر از برآورد 

صندوق بین المللی پول بوده است.

به موازات ریزش ارزش دالر
طالی جهانی در قله 2.5 ماهه ایستاد

قیم��ت طال در معامالت روز جمعه بازار آس��یا افزایش یافت و به 
باالترین رکورد در دو ماه و نیم گذش��ته رسید. بهای هر اونس طال 
ب��رای تحویل فوری ب��ا ۰.۱۱ درصد افزایش ب��ه ۱8۱7 دالر و 85 
س��نت رس��ید. در بازار معامالت آتی آمریکا ه��ر اونس طال با ۰.۲ 
درصد افزایش به ۱8۱9 دالر و 5۰ سنت رسید. بهای معامالت این 
بازار روز پنجشنبه با بیش از 3۱ دالر معادل ۱.8 درصد افزایش در 

۱8۱5 دالر و 7۰ سنت بسته شده بود.
ب��ه دنبال انتش��ار آم��ار اقتصادی مطل��وب در آمری��کا، دالر به 
پایین تری��ن رکورد در یک هفته اخیر نزول کرد و بازده اوراق خزانه 
آمری��کا در پایین ترین ح��د دو هفته اخیر ایس��تاد؛ آماری که روز 
پنجش��نبه در آمریکا منتشر شد، نشان داد هفته گذشته 498 هزار 
تقاضای دریافت بیمه بیکاری ثبت ش��ده ک��ه پایین ترین میزان از 
اواسط مارس سال ۲۰۲۰ است که بیماری کووید-۱9 پاندمی اعالم 
ش��د. براس��اس گزارش اینوستینگ، س��رمایه گذاران اکنون منتظر 
انتش��ار آمار ماهانه اش��تغال بخش غیرکش��اورزی آمریکا از سوی 
وزارت کار این کش��ور هستند. در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز هر 
اونس پاالدیم با ۰.4 درصد کاهش به ۲963 دالر و 9۰ سنت رسید. 
هر اونس نقره نیز ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۲7 دالر و ۲7 سنت 
رسید. همچنین هر اونس پالتین برای تحویل فوری ثابت بود و در 

۱۲5۲ دالر ایستاد.

کرونا سرمایه گذاری جهان را به کمترین 
سطح 15ساله رساند

داده های س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی نش��ان می دهد 
جریان س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی جهان در س��ال ۲۰۲۰ با 
س��قوط سنگین 38 درصدی نسبت به سال ۲۰۱9 به 846 میلیارد 
دالر رس��یده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش داد: 
پاندمی کرونا باعث ش��ده است س��رمایه گذاری مستقیم خارجی به 
ط��ور پیوس��ته کاهش یابد و به پایین ترین س��طح خ��ود از ۲۰۰5 
تاکنون برسد. در سال ۲۰۲۰ میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
تنه��ا ۱درصد تولید ناخالص داخلی جهان ب��ود که این پایین ترین 
نس��بت از ۱999 تاکنون به حساب می آید. در سال گذشته جریان 
ورودی س��رمایه گذاری خارج��ی )اف دی آی( در اکث��ر کش��ورهای 
جهان س��قوط کرد. در اتحادیه اروپا اف دی آی با س��قوط س��نگین 
7۰ درصدی روبه رو ش��د. اف دی آی در کشورهای جی ۲۰ با سقوط 
۲8درصدی مواجه ش��د در حالی که س��رمایه گذاری این کش��ورها 
در کش��ورهای دیگر 43درصد سقوط کرد. در این بین، چین برای 
دومین ب��ار از آمریکا جلو زد و به بزرگترین مقصد س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی در جهان تبدیل شد. چین و آمریکا به ترتیب ۲۱۲ 
میلیارد دالر و ۱77 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کردند. هند 

و لوکزامبورگ نیز در رتبه های بعدی سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند.
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کمیته فقهی سازمان بورس بررسی کرد
 تامین مالی از محل اوراق

اجاره مبتنی بر سهام
دبیر کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار از بررس��ی موضوع 
»تامین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر س��هام« در جلسه اخیر این 
کمیته تخصصی خبر داد و گفت جلس��ه اخیر کمیته فقهی به موضوع 
بررسی س��هامی که جهت اجاره دادن برای تامین مالی از محل انتشار 

اوراق اجاره معرفی شده بود، اختصاص داشت.
مجی��د پیره با بیان اینکه در این جلس��ه درخص��وص این موضوع و 
جوان��ب آن طرح بحث ش��د، افزود: یک��ی از ظرفیت هایی که در حال 
حاضر در بازار س��رمایه ایران به عنوان یک بازار سرمایه اسالمی مطرح 
در سطح بین المللی وجود دارد، استفاده از اوراق اجاره مبتنی بر سهام 

است.
دبی��ر کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، ادامه داد: اوراق 
اج��اره مبتنی بر س��هام، در س��طح بازارهای مالی اس��المی دنیا، یک 
محصول مالی جدید و نوآور و پیش��رو محس��وب می ش��ود که به مدد 
تصوی��ب و تایید آن در کمیته فقهی و به پش��توانه آرای فقهی مراجع 
عظام تقلید در بازار سرمایه ایران عملیاتی هم شده و با استفاده از این 
س��ازوکار، خیلی از شرکت های س��رمایه گذاری و هلدینگ ها می توانند 

تامین مالی کنند.
به گفته پیره، نکته ای که وجود دارد این اس��ت که با توجه به اینکه 
س��هام شرکت های مختلفی در بازار سرمایه در حال معامله است و این 
ش��رکت ها از نظر مالحظات فقهی هم تفاوت هایی با هم دارند، س��هام 
تمام ش��رکت ها از نظر مالحظات کمیته فقه��ی قابلیت اجاره دادن را 

ندارد.
او با اش��اره به اینکه بر این مبنا س��هام تمام ش��رکت ها نمی تواند به 
عنوان دارایی مبنای موضوع انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد، خاطرنشان 
کرد: از نظر مالحظات فقهی، آن دس��ته از شرکت هایی که دارایی های 
قابل اجاره آنها در مجموعه اموال ش��رکت بر سایر انواع دارایی ها غلبه 
داشته باشد، می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد و درخصوص 
این س��هم ها بعد از اینکه کمیته فقهی این موضوع را تایید کرد، امکان 

انتشار اوراق اجاره برای آنها وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: سازوکاری 
ک��ه در ای��ن رابطه پیش��نهاد می ش��ود و البت��ه  مورد اج��را هم قرار 
می گیرد، این اس��ت که مجموعه ای مانند یک هلدینگ یا یک شرکت 
سرمایه گذاری که سهم ها را در اختیار دارد و آن سهم از نظر مالحظات 
فقهی قابلیت اجاره دارد، توس��ط آن شرکت که بانی نامیده می شود به 
خریداران اوراق اجاره فروخته می شود و خریداران این اوراق، آن سهم 
را خریداری می کنند و بعد منافع آن س��هم را در قالب اجاره به ش��رط 

تملیک به بانی واگذار می کنند.
به گفته وی، مش��ابه انواع اوراق اجاره، ساز و کار کلی فرآیند انتشار 
و روابط حقوقی بین طرفین در مورد اوراق اجاره مبتنی بر س��هام هم 
وجود دارد و ش��رکت ها می توانند با اس��تفاده از ظرفی��ت اوراق اجاره 
مبتنی بر س��هام، از این محل تامین مالی کنند. در جلسه اخیر کمیته 
فقهی، مواردی که قبال از نظر مالحظات کارشناس��ی به تایید رس��یده 
بود و نسبت های غلبه دارایی های قابل اجاره درخصوص آنها محرز شده 
بود، مطرح ش��د و چهار س��هم برای تامین مالی از محل انتش��ار اوراق 
اجاره مبتنی بر سهام حائز شرایط اجاره دادن شناخته شد. در صورتی 
که بقیه موارد اجرایی هم طی شود، شرکت هایی می توانند از محل این 

چهار سهم در قالب انتشار اوراق تامین مالی کنند.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
دامنه نوسان متقارن، مطالبه فعاالن بازار

یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه مصوبات سران قوا می تواند 
به طور قطع دارای اثر مثبت در بازار باش��د، گفت این مصوبات با دید 
میان م��دت و بلندمدت ب��رای بازار، مثب��ت ارزیابی می ش��وند. پیمان 
حدادی به روند معامالت بورس در هفته ای که گذش��ت اش��اره کرد و 
افزود: در هفته دوم اردیبهشت ماه همچنان شاهد افزایش قیمت ها در 
بازار جهانی بودیم، افزای��ش قیمت هایی که همچنان تاثیر مثبت خود 
را در بازار س��هام اعمال نکرده اس��ت. از دیگر نکاتی که در بازار هفته 
گذشته شاهد بودیم کاهش نرخ ارز بود، قرار گرفتن روند قیمتی ارز در 
مس��یر نزولی که به واس��طه خوش بینی مذاکرات وین به وجود آمده تا 

حدودی تاثیر خود را در ادامه روند منفی بازار گذاشت.
ح��دادی با بیان اینکه ب��ه دنبال تداوم روند نزولی بازار، در اواس��ط 
هفته ای که گذش��ت ش��اهد برگزاری جلس��ه س��ران قوا بودیم، گفت: 
مباحث مطرح ش��ده در این جلسه از جمله مس��ائلی بود که نتوانست 
انتظارات بازار س��رمایه را برطرف کند. اکثر مصوب��ات مورد تایید قرار 
گرفته در جلس��ه س��ران قوا جزو مصوباتی هس��تند که نمی توانند در 
کوتاه مدت به کمک بازار س��رمایه بیاین��د و باعث ایجاد تاثیر مثبت در 

بازار شوند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به اینکه چنین مصوباتی 
نمی توانند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر روند بازار داشته باشند و مسیر 
معامالتی بورس را تغییر دهند، اما در آخرین روز معامالتی هفته ای که 
گذش��ت تا حدودی ش��اهد افزایش تقاضا در برخی از سهام بزرگ بازار 
که تاثیرگذاری چش��مگیری را در بازار دارند، بودیم، در حالی که بیش 
از 3۰۰ نم��اد بازار در ادامه مس��یر معامالت بازار در چند ماه گذش��ته 

همچنان درگیر صف های فروش هستند.
ب��ه گفته حدادی، کاهش حجم معامالت هنوز در بازار س��هام ادامه 
دارد و معام��الت بازار در هفته ای که گذش��ت ب��ا بازدهی منفی حدود 

3درصدی همراه شد.
او ب��ه تغییر دامنه نوس��ان و تاثیر آن بر معامالت بورس اش��اره کرد 
و اف��زود: همچنان در بین فعاالن بازار، متقارن کردن دامنه نوس��ان از 
جمله موضوعات مهم و اصلی تلقی می ش��ود که اجرای آن از ش��ورای 
عالی بورس و س��ازمان بورس و اوراق بهادار مطالبه می ش��ود. برطرف 
ش��دن گ��ره معامالتی بورس یکی دیگر از نکاتی اس��ت ک��ه به تعادل 
رس��اندن قیمت ها در بازار را با تاخیر همراه می کند. البته ممکن است 
با نزدیک ش��دن به انتخابات ریاست جمهوری، ریسک بازار تا حدودی 
بیشتر ش��ود، این امر باعث می شود تا احتیاط س��رمایه گذاری در بین 
سرمایه گذاران برای ورود سرمایه های شان به این بازار افزایش پیدا کند. 
همین احتیاط سبب می شود که برای مدتی دیگر تقاضا در بازار وجود 
نداش��ته باشد و قاعدتا تا زمانی که شاهد بهبود وضعیت تقاضا در بازار 

نباشیم میزان عرضه با افزایش همراه خواهد شد.

خبرخوان

فرصت امروز: عملکرد بازارهای مالی ایران در دومین هفته اردیبهش��ت 
ماه حاکی از بازدهی منفی و زیان بود و قیمت دالر تحت تاثیر سیگنال های 
مثب��ت از مذاکرات احیای برج��ام به زیر کانال ۲۱ هزار تومان رس��ید تا 
اس��کناس س��بز آمریکایی با افت ۱۱ درصدی پرچمدار ریزش بازارها در 
هفته ای که گذش��ت باش��د. دالر در حالی با نزدیک شدن به مرز ۲۰ هزار 
تومان به محدوده قیمتی تابستان پارسال بازگشت که سیگنال های مثبت 
برجامی در طول هفته ای که گذشت، به »اعالم شکسته شدن تحریم ها« 
از س��وی رئیس جمهوری در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت منجر شد، 
اما درس��ت وقتی که زمزمه رسیدن بهای دالر به کمتر از ۲۰ هزار تومان 
به گوش می رس��ید، برخی ها با استناد به منابع آگاه تالش کردند تا روند 
ریزشی بازار ارز را در آخرین روز هفته متوقف کنند. توییت جالب و معنادار 
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری در این میان، نکات 
تازه ای را بر همگان روشن کرد. علیرضا معزی در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: این بار منبع آگاه به کمک دالالن ارز آمد. منبع آگاه صدای 

رسای همه دلواپسان مذاکرات وین است.
ریزش دالر و مقاومت سکه برای تغییر کانال

دالر هفته اول اردیبهش��ت ماه را با نرخ ۲3 هزار و ۲3۱ تومان به پایان 
رساند و در هفته دوم به محدوده ۲۰ هزار تومان نزدیک شد. نرخ دالر در 
طول هفته ای که گذشت در مجموع ۲ هزار و ۲67 تومان کاهش یافت و از 
قیمت ۲۲ هزار و 9۰۰ تومان در شروع هفته به ۲۰ هزار و 64۰ تومان در 
انتهای هفته رس��ید. هرچند نهایتا تالش دالالن ارز به بازپس گیری کانال 
۲۱ هزار تومان در بازار آزاد منجر ش��د، اما نتوانس��ت بازار دالر را از صدر 
بازارهای زیانده خارج کند و نرخ دالر در صرافی های بانکی نیز در محدوده 
۲۰ ه��زار تومان باقی ماند. همزمان ب��ا افت ارزش دالر، قیمت یورو نیز از 
روند ریزش��ی بازار در امان نماند و از رقم ۲7 هزار و 67۰ تومان در شروع 
هفته تا رقم ۲5 هزار و ۲49 تومان در اواخر هفته عقب نش��ینی کرد تا ۲ 
هزار و 4۲۰ تومان در طول هفته افت کرده باش��د. کاهش نرخ ارز س��بب 
ش��د تا در روز پایانی هفته صف های فروش در خیابان فردوسی و چهارراه 
استانبول برپا شود و دارندگان دالرهای خانگی برای ممانعت از ضرر و زیان 
بیشتر به فروش ارزهای خود اقدام کنند. نهایتا دالر در هفته ای که گذشت، 
ریزشی ۱۱درصدی )در مقایسه با پایان هفته قبل( را تجربه کرد و بر صدر 

بازارهای زیانده هفته ایستاد.
به موازات روند کاهشی قیمت ارز، قیمت سکه و طال نیز در هفته گذشته 

از این فضا تاثیر پذیرفت، به طوری ارزش سکه در طول هفته از 9 میلیون 
و 9۰۰ ه��زار توم��ان تا 9 میلیون و 55۰ هزار تومان پایین آمد و حتی در 
روزی که دالر به کانال ۲۰ هزار تومان وارد ش��د، س��که امامی 8 میلیون 
تومان و 99۰ هزار قیمت خورد، اما رشد بهای طال در بازارهای جهانی ورق 
را بار دیگر در بازار داخلی برگرداند. وضعیت طال نیز همانند سایر همتایان 
خود بود و هر گرم طالی ۱8 عیار از 97۲ هزار تومان به 939 هزار تومان 
در پایان هفته رسید تا در مجموع هفته، قیمت طال و سکه افت 4 درصدی 

را پذیرا شده باشد.
به اعتقاد محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، 
قیمت  سکه و طال به رغم تعطیلی بازار در هفته گذشته کاهش چشمگیری 
داشت؛ به گونه ای که هر قطعه سکه بیش از 4۰۰ هزار تومان ارزان شد، اما 
آنچه که بسیار به چشم می آمد، کاهش عرضه سکه در بازار معامالت بود 
که س��بب افزایش ۱8۰ هزار تومانی حباب هر قطعه شده و مجددا حباب 
سکه را که تا ۱6۰ هزار تومان هم کاهش یافته بود به محدوده 4۰۰ هزار 

تومان کشاند.
برندگان و بازندگان بورسی در هفته گذشته

هفته ای که گذش��ت بار دیگر با بازدهی منفی بازار سرمایه همراه بود. 
معام��الت بورس ته��ران در هفته منتهی به ۱5 اردیبهش��ت ماه با افت 
۲.9 درصدی ش��اخص کل سپری شد. نماگر س��هام در پایان هفته در 
محدوده یک میلیون و ۱7۲ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن 
نی��ز که در تمامی روزهای هفته منفی بود، در مجموع هفته افت ۱۰.3 
درصدی را ثبت کرد. نگاهی به عملکرد صنایع بورس��ی نیز از رشد سه 
گروه در برابر افت 35 صنعت حکایت داش��ت. گروه بانک ها و موسسات 
اعتباری در صدر بازدهی هفتگی صنایع بورسی ایستاد و میانگین رشد 
3 درصدی سهام زیرمجموعه خود را تجربه کرد. تغییر نرخ تسعیر ارزی 
از مهمترین دالیل افزایش توجه معامله گران به بانکی ها و رش��د قیمت 
سهام مذکور بود. هفته گذشته در راستای مصوبات دولت برای حمایت 
از بازار سرمایه بانک مرکزی اعالم آمادگی کرد تا نرخ تسعیر دارایی های 
ارزی بانک ها اصالح ش��ود. در این زمین��ه، عبدالناصر همتی موثر واقع 
ش��دن این امر در قیمت س��هام بانک ها را مش��روط به اعطای معافیت 

مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقدشدن آنها می داند.
طبق اعالم بانک مرکزی، نرخ تسعیر اقالم پولی دارایی ها و بدهی های 
ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان 

سال مالی ۱399 به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی و تهی��ه صورت مالی برای هر یورو ۱9 هزار تومان و برای هر 
دالر آمریکا ۱5 هزار و 9۰۰ تومان تعیین ش��د. همچنین این نرخ برای 
س��ایر اس��عار نیز برمبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اس��فند 99 
تعیین می شود. این در حالی است که پیش از این نرخ تسعیر دارایی ها 
و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور تهیه 
صورت ه��ای مالی پایان س��ال ۱399 برای هر ی��ورو، معادل ۱۲ هزار و 
9۰۰ تومان و برای هر دالر، ۱۱ هزار تومان اعالم ش��ده بود بنابراین در 

حال حاضر نرخ تسعیر ارز معادل 3۲ درصد رشد کرده است.
براس��اس این گ��زارش، دو گروه محصوالت کاغذی و انتش��ار و چاپ 
نیز با وجود رش��دهای بسیار اندک اما در جمع اندک صنایع مثبت بازار 
قرار گرفتند. در آن س��وی بازار کاالیی ها در قعر جدول بازدهی هفتگی 
قرار گرفتند. بیش��ترین افت قیمت از آن گروه فرآورده های نفتی ش��د. 
پاالیش��ی ها معامالت هفته گذش��ته را با کاهش 5.7 درصدی به پایان 
رس��اندند. پس از آن نوبت معدنی ها با کاهش 4.7 درصدی و فلزی ها با 
افت 4.5 درصدی ش��د. این گروه ها اما در پایان هفته س��بزپوش شدند 
و برخ��الف دیگ��ر گروه ها روند مثبتی را ثبت کردن��د. عمده دلیل افت 
ش��اخص صنعت این گروه نیز نقدش��وندگی مناسب س��هام مزبور و در 
نتیجه پر ش��دن حجم مبنا و افت قیمت پایان��ی بود، نه تفاوت با دیگر 

گروه های سهامی.
در پای��ان هفته رش��د قیمت های جهان��ی در کنار مصوب��ات حمایتی 
سیاس��تگذار سبب رشد قیمت کاالیی ها شد. روز چهارشنبه بهای هر تن 
مس با عبور از ۱۰هزار دالر به اوج قیمتی خود پس از آگوست ۲۰۱۱ رسید. 
جنت یلن، وزیر دارایی آمریکا که پیش تر با اظهارنظر خود بازار جهانی را 
تکان داده بود، مجبور به شفاف سازی شد. روز سه شنبه وزیر دارایی آمریکا 
گفت که برای جلوگیری از داغ ش��دن بیش از حد اقتصاد احتماال باید در 
آینده نرخ های بهره را باال ببرند. روز چهارشنبه اما شفاف سازی کرد و گفت 
منظورش از آنکه ش��اید نیاز باشد نرخ بهره را افزایش دهند این نبوده که 
چنین کاری را پیشنهاد یا پیش بینی می کند. پس از این شفاف سازی و با 
خوش بینی به بازگش��ت سریع تقاضا در پساکرونا، کامودیتی ها به حول و 
حوش سقف های خود در یک دهه گذشته صعود کردند. بهای طالی سیاه 
نیز روز چهارشنبه در نزدیکی مرز 7۰ دالری قرار گرفت که باالترین سطح 

در هفت هفته اخیر است.

دالر ریخت، بورس قرمز شد و مقاومت سکه افزایش یافت

ریزش بازارها در هفته دوم اردیبهشت

میانگین متراژ معامالت مس��کن در تهران 87 متر است و با وجود رشد 
ش��دید قیمتها در بعضی مناطق جنوبی تهران می توان با نقدینگی 8۰۰ 

میلیون تا یک میلیارد تومان واحدهای 8۰ تا 9۰ متر خریداری کرد.
به گزارش ایسنا، میانگین متراژ واحدهای مسکونی معامله شده در تهران 
طبق آخرین آمار که پاییز سال گذشته ارائه شده 87 متر مربع است که بر 
این اس��اس متوسط قیمت یک واحد مسکونی طبق قیمت ها در فروردین 
۱4۰۰ به ۲ میلیارد و 55۰ میلیون تومان می رسد، با این حال در بعضی از 
مناطق جنوبی پایتخت هنوز آپارتمان هایی با این متراژ در محدوده قیمتی 

8۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان وجود دارد.
در آگهی های روز جمعه ۱7 اردیبهش��ت ۱4۰۰ در هاش��م آباد شهرری 
یک واحد مسکونی به متراژ 85 متر مربع با عمر بنای چهار سال با امکانات 
کامل شامل آسانس��ور، انباری و پارکینگ به مبلغ 786 میلیون تومان به 
فروش گذاشته شده است. در تقی آباد شهرری نیز یک آپارتمان 8۰ متری 
نوساز با آسانسور، پارکینگ و انباری به مبلغ 83۰ میلیون تومان فروخته 
می ش��ود. همچنین در شهرری محله استخر، قیمت یک واحد 8۲ متری 

چهار سال ساخت با انباری و آسانسور 7۲۱ میلیون تومان است.
در مناطق میانی شهر تهران با این قیمت ها تقریبا هیچ گزینه ای برای 
آپارتمان های 8۰ متر به باال وجود ندارد، اما در مناطق جنوبی با قیمت 
حدود یک میلیارد توم��ان می توان واحد 9۰ متر و کوچک تر خریداری 
ک��رد. در محل��ه آذری یک آپارتمان 84 متری هفت س��ال س��اخت با 
امکان��ات کامل، یک میلیارد و ۱8۰ میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده 
ک��ه قیمت هر متر از این خانه ۱4 میلیون و 48 هزار تومان اس��ت. در 

یافت آباد نیز یک واحد 85 متری ۱7 سال ساخت با پارکینگ و انباری 
ب��ه مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته می ش��ود. تمام این 
آگهی ها در ۱7 اردیبهش��ت ارائه شده اس��ت. مساحت اغلب خانه هایی 
که برای فروش در تهران، آگهی ش��ده اند بیش از 8۰ متر مربع اس��ت 
که نش��ان می دهد به دلیل کاهش قدرت خرید، واحدهای بزرگ متراژ و 

میان متراژ مشتری چندانی ندارد.
نوس��ان قیمت ها منجر به افت ش��دید توان متقاضیان در بازار مسکن 
ش��هر تهران شده اس��ت. هم اکنون کف قیمت آپارتمان های کوچک در 
ته��ران 5۰۰ میلیون تومان اس��ت که البته بیش��تر در محله هایی مثل 
عباس آباد، خاورش��هر، تقی آباد، عالئین، قیامدشت، دولت خواه جنوبی، 
بهش��تی، هرندی، یافت آباد شمالی، مسگرآباد و مطهری در منطقه ۱5، 
نعمت آب��اد و اس��ماعیل آباد در منطقه ۱9، ب��اغ آذری، جوانمرد قصاب، 
شادآباد، ظهیرآباد، س��یزده آبان، خلیج فارس و شهید کاظمی می توان 
در محدوده قیمتی 5۰۰ تا 7۰۰ میلیون تومان آپارتمان خریداری کرد.

در هفته های اخیر به دلیل افت قیمت ارز و س��ایر بازارهای موازی، بازار 
مس��کن روند نزولی به خود گرفته اس��ت. آمار رس��می از افت 3 درصدی 
قیمت در فروردین ۱4۰۰ نس��بت به ماه قب��ل حکایت دارد. گزارش های 
میدانی هم چشم انداز بازار مسکن را به سمت کاهش یا ثبات قیمت نشان 
می دهد. عمده تحلیل ها بر این اس��ت که در سال جاری قیمت مسکن به 

ثبات می رسد.
در این زمینه، مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی 
قیمت ها در س��ال ۱4۰۰ می گوید: در بازار مس��کن با دو سیگنال مخالف 

مواجه هس��تیم؛ یکی قیمت تمام ش��ده مس��کن تولیدی است که رو به 
افزایش بوده و هس��ت. هنوز هم با توجه به رش��د نرخ نهاده های تولید در 
بخش سیمان، فوالد و سایر مصالح ساختمانی روند رو به افزایش دارد که 

قیمت تمام شده را برای تولیدکننده باال می برد.
وی بیان می کند: از طرف دیگر در بخش تقاضا با عوامل متفاوتی مواجه 
هستیم که همه در خالف جهت قیمت تمام شده حرکت می کنند. اوال با 
توجه به شرایطی که در بازار ارز حاکم شده و موضوع مذاکراتی که در حال 
انجام است روند قیمت ها در بازارهای موازی نزولی شده و طبیعتا اثر خود 

را بر بازار مسکن می گذارد.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی قیمت مسکن در سال 
۱4۰۰ یادآور می شود: طی سه سال گذشته رشد قدرت خرید متقاضیان 
به اندازه افزایش قیمت مس��کن نبوده اس��ت. این یک مانع بزرگ بر س��ر 
افزایش نرخ ها خواهد بود؛ زیرا تجارب گذشته نشان می دهد عوامل بخش 

تقاضا اثر بیشتری بر تعیین قیمت ها در بازار مسکن دارند.
روانش��ادنیا معتقد است: در عین حال یک ویژگی مانع کاهش قیمت ها 
می ش��ود که خاصیت چسبندگی بازار مسکن است. در سایر بازارها وقتی 
طرف تقاضا روی خوش��ی به بازار نش��ان نمی دهد با کاهش قیمت سریع 
مواجه می ش��ویم، اما در بازار مس��کن به دلیل س��وابق تاریخی یا مسائل 
روانشناس��ی که معموال گفته می ش��ود ملک هیچ وقت ضرر نمی کند، یا 
می گویند مسکن سرمایه گذاری امنی است معموال دچار چسبندگی قیمت 
می ش��ود. بر این اساس انتظار کاهش چش��مگیر قیمت در سال جاری را 

نداریم.

با 800 میلیون می توان خانه 80 متری در تهران خرید؟

سیگنال های مخالف در بازار مسکن
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یک  هزار راننده تاکسی برای نوسازی خودرو 
اعالم آمادگی کردند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشوری گفت در ادامه روند 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی برای سال ۱4۰۰ تاکنون یک هزار راننده 
تاکس��ی برای نوس��ازی خودروی خود اعالم آمادگ��ی کرده اند. به 
گزارش پایگاه خبری »عصر بازار« به نقل از ایرنا، »مرتضی ضامنی« 
روز جمعه افزود: از این تعداد راننده که برای نوس��ازی خودروهای 
خ��ود اعالم آمادگی کرده اند درخواس��ت 499 نفر از این متقاضیان 
ثبت ش��ده و برای 3۱۰ نفر هم پیش فاکتور صادر ش��ده و ۲56 نفر 
طی س��ال جاری خودرو ن��و و جایگزین خ��ود را تحویل گرفته اند. 
وی گفت: از ابتدای شروع نوسازی ناوگان تاکسیرانی )سال۱395( 
تاکنون 77 هزار و ۲9۰ دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی شده است 
و طبق مصوبه هیأت وزیران، تاکس��ی هایی که به س��ن ۱۰ س��ال 
رسیده باشند، مش��مول فرسودگی می شوند،  هم اکنون ۱9۲ هزار 
دس��تگاه تاکسی به سن فرسودگی رس��یده اند که این عدد تا پایان 
س��ال ۱4۰۰ به ۲4۲ هزار دس��تگاه خواهد رس��ید. ضامنی افزود: 
فرآیند نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی با تحویل خودرو با اس��تاندارد 
یورو 5  ادامه داشته و خودروهای تحویلی سمند و پژو 4۰5  است. 
وی ب��ا بیان اینکه یکی از دالیل کندش��دن روند نوس��ازی ناوگان 
تاکس��یرانی افزایش قیمت خودرو است، گفت: رانندگان توان مالی 
برای تهیه خودرو با این قیمت را ندارند و نیاز است که از تسهیالت 
بانکی در این زمینه اس��تفاده کنند. مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی 
شهری کش��وری اضافه کرد: در زمینه تامین تسهیالت بانکی برای 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرداری برخی شهرها برای اعطای وام 
موردنیاز به رانندگان تاکس��ی اعالم آمادگی کردند بر این اساس با 
مش��ارکت ش��هرداری های تهران، اصفهان و مشهد وام با سقف 5۰ 
میلیون تا 9۰ میلیون تومان با نرخ س��ود 4درصد اعطا می شود. به 
گزارش ایرنا، نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی بعد چند س��ال توقف از 
س��ال ۱394 آغاز ش��د، اما در مس��یر اجرا به علت برخی مشکالت 
اقتصادی از جمله افزای��ش قیمت همچنان کند پیش می رود و در 
ادامه فرآیند نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی در این چند ساله شاهد 
توقف چند باره نوس��ازی بودیم که با تدابیر اتخاذ ش��ده دوباره این 
روند فعال شد. س��ال گذشته به دنبال افزایش استاندارد یورو 4 به 
یورو 5، فرآیند ش��ماره گذاری تاکس��ی ها در طرح نوس��ازی ناوگان 
تاکسیرانی از ابتدای امسال متوقف شده بود زیرا خودروهای در نظر 
گرفته شده برای نوس��ازی تاکسی ها دارای استاندارد یورو 4 بودند 
و س��ازمان محیط زیس��ت به آن ایراد گرفته بود ت��ا اینکه موافقت 
دولت با ش��ماره گذاری تعدادی تاکس��ی با اس��تاندارد یورو 4 ابالغ 
ش��د، قرار شد که 5هزار دستگاه تاکسی در این قالب به متقاضیانی 
ک��ه از قبل ثبت نام کرده بودند اجازه ش��ماره گذاری داده ش��ود و 

تحویل داده شد.

مالیات صفر برای شرکت های زیانده و امهال 
ناکارآمد برای صنوف !

در بین مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه، صفر محاسبه 
ش��دن مالیات ش��رکت های بورس��ی به منظور  افزایش سرمایه نیز 
دیده می ش��ود، درحالی ک��ه از زمان ورود ویروس کرونا به کش��ور 
فعاالن اقتصادی و صنوف تنها با امهال های ناکارآمد مواجه شده اند.
به گزارش ایس��نا، از زمان ورود ویروس کرونا به کش��ور تاکنون 
با هر بار ش��دت گرفتن تعداد مبتالیان و فوتی ها اصناف و مش��اغل 
کشور با تعطیلی مواجه شده اند که در این بین هم ادارات مالیاتی و 

هم بانک ها برای نقل و انتقال مالی فعالیت می کردند.
این در حالی اس��ت که بسیاری از مش��اغل بر اثر محدودیت ها و 
تعطی��الت کرونایی با کاهش درآمدهای خود متضرر ش��ده اند و در 

پرداخت هزینه های خود با مشکل مواجه هستند.
طب��ق قانون مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن براس��اس 
میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی اس��ت؛ یعنی هرچه بر میزان 
درآمد افراد افزوده ش��ود، مالیات بیش��تری هم باید پرداخت کند و 
در صورتی که فردی درآمدی نداش��ته باشد، آن شخص از پرداخت 
مالیات معاف می ش��ود که با این حس��اب، افراد و فعاالن اقتصادی 
آس��یب دیده از کرونا نیز باید مشمول این قانون باشند، اما سازمان 
مالیات��ی تاکنون در ای��ن زمینه تنها به امه��ال مالیاتی اکتفا کرده 
اس��ت. در عوض س��ازمان امور مالیاتی باید برای صاحبان مشاغلی 
که فعالیت اقتصادی آنها در ماه  و روزهای محدودیت ها و تعطیالت 
کرونای��ی به تعطیلی رفته اس��ت، مالیات آن زمان را برای این افراد 
محاس��به نکند و صرفا برای زمان هایی که فعالیت اقتصادی صورت 
گرفت��ه، مالی��ات در نظر گرفته ش��ود. ع��الوه بر ای��ن، طبق گفته 
کارشناس��ان اقتصادی راهکار موثر دیگر برای جبران ضرر صنوف و 
حمایت از آنها در این زمان قسط بندی پرداخت های مالیاتی است.

امهال مالیاتی دردی از صنوف دوا نمی کند 
این موضوع بارها صدای اعتراض صنوف و فعاالن اقتصادی را بلند 
ک��رد تا اینکه به تازگی نایب رئی��س اتاق اصناف تهران اعالم کرده 
ک��ه بالغ بر 35 تا 4۰ درصد واحدهای صنفی اجاره ای هس��تند که 
صاحبان آنها برای اجاره مغازه و اجاره منزل دچار مش��کل هستند 
و خواس��تار در نظر گرفتن بسته حمایتی برای مشاغل آسیب دیده 
یا اعمال قرنطینه کامل شد. وی ضمن بیان اینکه برگشت نخوردن 
چک ها و حمایت های مالیاتی اجرا نش��ده اس��ت، از س��ازمان امور 
مالیاتی خواس��ت تا در روزهای تعطیلی صن��وف، پرونده مالیاتی را 
بس��ته حس��اب کند زیرا، معتقد اس��ت که امهال دو ماهه پرداخت 
مالیات ها به آنها کمکی نمی کند. اما دولت در طول ش��یوع ویروس 
کرونا نه تنها دس��ت به اقدام حمایتی موثری از صنوف نزده اس��ت 
بلکه اکنون نیز برای حمایت از بازار س��رمایه طی مصوبات جدیدی 

شرکت های بورسی را با شروطی معاف از مالیات کرده است.
جزییات مصوب��ات جدید دولت برای حمایت از بورس بیانگر این 
است که مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت های بورسی که به 

حساب افزایش سرمایه منظور شود، صفر محاسبه می شود.
این در حالی است که طبق آخرین آمارها در 9 ماهه سال گذشته 
از 4۱7 شرکت بورس��ی که صورت های مالی خود را منتشر کردند 
معادل43 ش��رکت زیانده وجود داش��ته است که سود تجمیع شده 
ش��رکت های فعال در صنعت خودروسازی و ساخت قطعات بدترین 

وضعیت را از نظر سودآوری دارند.

نماگربازارسهام

به  دنبال افزایش قیمت کارخانه ای محصوالت خودروس��ازان برای سال 
جاری توسط شورای رقابت، تصورها بر این بود که قیمت ها در بازار آزاد نیز 
افزایش یابد، اما قیمت ها نه تنها افزایش نداشته که بلکه در برخی محصوالت 

کاهشی هم شده است.
ب��ه گزارش گ��روه اقتصادی یکتا پرس، چند روزی اس��ت که از تصویب 
افزایش متوسط 8.۲ درصد قیمت برای محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو 
و متوسط 8.9 درصد برای محصوالت گروه سایپا برای سال ۱4۰۰ توسط 

شورای رقابت می گذرد.
این افزایش قیمت براساس تورم بخشی یک ساله اعالم شده توسط بانک 
مرکزی و پس از کس��ر تورم های اعمال ش��ده قبلی در سه ماهه اول و دوم 
سال ۱399 و در نهایت پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری محاسبه 
شده که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت گذاری شورا، تا 

پایان شهریور ۱4۰۰ اعمال و اجرا می شود.
طی تماس ایس��نا، با هر دو خودروس��از بزرگ مشخص شد که تاکنون، 
قیمت های جدید به خودروسازان ابالغ نشده و این امر به هفته آتی موکول 
شده است. جالب اینجاست که بازار آزاد خودرو نیز هنوز این افزایش قیمت 

را اعمال نکرده است.
به رغم اینکه یکی از اهداف این تصمیم ش��ورای رقابت برای افزایش 
قیمت ها به صورت فصلی که از س��ال گذشته آغاز شد و برای سه فصل 
اول س��ال نیز اجرایی شد، کاهش فاصله قیمت کارخانه ای محصوالت و 
قیمت آنها در بازار اتخاذ ش��د اما تجربه های پیشین اثبات کرد که پس 
از افزایش قیمت های رس��می، قیمت ها در بازار آزاد نیز تکانی افزایشی 

خواهد خورد.  
حت��ی پس از اعالم خبر احتمال افزایش قیم��ت مصوب خودروها درب 
کارخان��ه برای س��ال ۱4۰۰ که در اولین روزهای آغاز فعالیت ها در س��ال 
۱4۰۰ توسط رئیس شورای رقابت مطرح شد، دالالن و قیمت گذاران بازار 

آزاد را به تکاپوی افزایش قیمت ها کش��اند، ام��ا اکنون به رغم اینکه چند 
روزی )از روز دوشنبه( از اعالم خبر تصویب افزایش قیمت ها می گذرد، هنوز 

تاثیری در قیمت خودروها در بازار ایجاد نداشته است.  
بررس��ی آخرین  قیمت های ثبت ش��ده در آگهی های فروش روز گذشته 
)پنجش��نبه( و مقایسه آن با قیمت های اوایل اردیبهشت ماه نشان می دهد 
طی روزهای اخیر نه تنها قیمت ها افزایش��ی نشده است بلکه نسبت به دو 

هفته پیش کاهش هم یافته است.
امکان دارد که این موضوع به س��بب تعطیلی سه هفته  اخیر بازارهای 
رسمی معادالت به جهت محدودیت های کرونایی، عدم اعالم قیمت های 
جدید رس��می محصوالت ایران خودرو و سایپا، فراگیری بیشتر ویروس 
کرون��ا و ظهور کروناهای هندی، آفریقایی و هیبرید هندی-کالیفرنیایی 
باش��د که تمایل به خردی و فروش خودرو حتی به ش��کل مجازی و از 
طری��ق آگهی های فروش اینترنتی و البته ش��اید هم ماه مبارک رمضان 

باشد و مردم خرید و فروش را به بعد از این ایام موکول کرده اند.
قیمت بس��یاری از خودروها در بازار به نس��بت ۱4 روز گذشته، کاهشی 

شده است
بررس��ی آخرین آگهی های درج شده در سایت های اینترنتی معامالت و 
مقایس��ه آنها با قیمت ها در روزهای نخست اردیبهشت ماه نشان می دهد 
ک��ه به طور مث��ال در محصوالت گروه صنعتی ایران خ��ودرو، ۲۰6 تیپ ۲ 
ک��ه تا ۲۱8 میلیون تومان هم پیش رفته بود اکنون با حدود قیمتی ۱98 
ت��ا ۲۱۰ میلی��ون تومان یا تیپ 5 آن که تا ۲55 و ۲6۰ میلیون تومان هم 
باال رفت اکنون در محدوده ۲5۰ میلیون تومان ثبت قیمت ش��ده اند. پژو 
۲۰7 اتوماتی��ک نیز از محدوده 385 میلیون تومان به 379 میلیون تومان 

رسیده است.
همچنی��ن پژو پارس از حدود ۲۱8 میلیون تومان پایین آمده و به ۲۱۰ 
میلیون تومان نزدیک شده است. پژو GLX 4۰5  همچنان در همان رنج 

۱87 تا ۱89 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. سمند LX نیز از ۱9۱ 
میلیون تومان به حدود ۱8۲میلیون تومان رسیده است.

رانا هم از ۲۰6 میلیون تومان ارزان تر شده و مابین ۱99 تا ۲۰۲ میلیون 
تومان، بسته به دلخواه دارنده خودرو )آگهی کننده( قیمت گذاری شده است. 
دنا حدود دو تا چهار میلیون تومان و دنا پالس هم حدود هفت الی هشت 
میلیون تومان کاهش قیمت داش��ته اس��ت. در حال حاضر دنا در محدوده 
۲66 ت��ا ۲68 میلیون تومان و دنا پ��الس در محدوده 34۲ میلیون تومان 

است. .
عالوه بر اینها در محصوالت دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز نوسان های 
کاهشی قیمت نسبت به دو هفته گذشته دیده می شود. به طور مثال سایپا 
۱۱۱ از ۱۲7 میلی��ون تومان به ۱۲4 میلیون تومان، س��ایپا ۱3۱ از ۱۱6 
میلیون تومان به حدود ۱۱۰ میلیون تومان و سایپا ۱5۱ )پراید وانت( هم 

از محدوده ۱۲4 میلیون تومان به زیر ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.
ساینا نیز از ۱48 میلیون تومان به ۱4۰ تا ۱43 میلیون تومان، تیبا ۲ از 
۱3۲ تومان به ۱۲5 تا ۱3۰ میلیون تومان و تیبا۲ پالس از ۱5۰ به ۱4۰ تا 

۱45 میلیون تومان رسیده اند.
کوییک دنده ای و کوییک R نیز طی دو هفته اخیر نوسان قیمتی چندان 
نداشته و در همان محدوده های قبلی، قیمت گذاری شده اند. در حال حاضر 
کویی��ک دنده ای حدود ۱45 میلیون تومان و کوییک R در محدوده ۱5۲ 

میلیون تومان قرار دارند.
الزم به ذکر اس��ت همانطور که اش��اره شد، قیمت های رسمی در نتیجه 
معامالت رس��می در واحدهای صنفی و نمایش��گاه های رس��می به سبب 
تعطیل��ی محدودیت های کرونایی وجود ن��دارد و قیمت های اعالمی برای 
محصوالت و میزان نوسانات آنها تقریبی بوده و محدوده قیمت ها به صورت 
میانگین اشاره شده است که از بررسی قیمت های درج شده در آگهی فروش 

حاصل شده است.

حرکت بازار خودرو برخالف جهت تصمیم شورای رقابت!

مدیرعامل اس��بق س��ایپا گفت دریافت تسهیالت بانکی موجب افزایش 
قیمت تمام شده می شود و تعدیل قیمت خودرو زمینه خروج خودروسازان 

از مدار زیاندهی را فراهم می سازد.
س��عید مدن��ی در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرخ��ودرو، اظهار داش��ت: 
به روزرس��انی قیمت خ��ودرو از مدت ها پیش مطرح ب��وده و مقرر بود که 
شورای رقابت  در بهار سال جاری هرچه سریع تر نسبت به اعالم قیمت های 
جدید اقدام نماید، اما تاخیری که ایجاد ش��د، ناشی از مخالفت مجلس با 

افزایش قیمت خودرو بود.
وی افزود: تاخیر در به روزرسانی قیمت خودرو موجب افزایش زیاندهی 

شرکت های خودروسازی می شود.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا با بیان اینک��ه مجلس بنا بر دالیل��ی مانع از 
به روزرس��انی قیمت خودرو از ابتدای سال جاری شد، گفت: طبیعی است 

که در چنین ش��رایطی خودروسازان انجام مذاکرات برای تعدیل قیمت ها 
را آغاز کردند تا از طریق ش��ورای رقابت این تعدیل قیمت حاصل ش��ود 
زیرا ادامه این شرایط خودروسازان را بیش از گذشته در باتالق بدهی های 

انباشته غوطه ور می سازد.
مدنی تصریح کرد: خودروس��ازان عالوه ب��ر مواجهه با خیل عظیمی از 
نیروی کار، می بایس��ت پاس��خگوی تقاضای بازار نیز باشند، از سوی دیگر 
۱۰ تا ۲۰ درصد خودروهای تولیدی مش��مول قیمت گذاری نیس��تند و با 

قیمت های تعیینی از سوی خودروسازان در بازار به فروش می رسند.
وی ادام��ه داد: اما اکثریت خودروهای تولیدی مش��مول قیمت گذاری 
هس��تند و اگر قیمت گذاری همراه با تاخیر باش��د، خودروسازان چاره ای 
ندارند ج��ز اینکه کمبود نقدینگی را با دریافت تس��هیالت بانکی جبران 
کنند. نتیجه این امر، باال رفتن قیمت تمام شده است زیرا هزینه  های مالی 

تولید همواره در حال افزایش است.
مدیرعامل اس��بق سایپا در پاس��خ به این پرسش که آیا کاهش نرخ ارز 
می تواند موجب کاهش قیمت کارخانه ای خودرو ش��ود، گفت: کاهش نرخ 
ارز قطع به یقین می تواند موجب کاهش قیمت خودرو شود، اما این موضوع 
وابس��ته به کاهش نرخ نهاده های تولید نظیر فوالد و سایر فلزات سنگین، 
مواد پتروش��یمی و پلیمری که عمدتا در اختیار دولت هستند، به موازات 

نرخ ارز است.
مدن��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر کاهش ن��رخ دالر موجب کاهش 
و تعدیل نرخ نهاده های تولید ش��ود، به تبع آن، قیمت تمام ش��ده خودرو 
نیز کاهش خواهد داش��ت، اما به طور معمول، با افزایش نرخ دالر، قیمت 
نهاده ها حتی بیشتر از نرخ ارز افزایش می یابد اما با کاهش نرخ دالر، بهای 

نهاده ها افت چندانی را تجربه نمی کند.

س��ازمان توسعه تجارت بار دیگر اعالم کرد صادرکنندگانی که از ابتدای 
س��ال ۱397 صادرات داش��ته اما تعه��د ارزی خود را ایف��ا نکرده اند، باید 

وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، از ابت��دای س��ال ۱397 و همزمان با ازس��رگیری 
تحریم های آمریکا علیه ایران، دولت به منظور تضمین تامین ارز موردنیاز 
برای واردات کاالهای اساس��ی برای صادرکنن��دگان تعهد ارزی را در نظر 
گرفت که براساس آن، کلیه فعاالن اقتصادی که کاالی خود را در خارج از 
مرزهای ایران فروخته اند، باید بخشی از ارز حاصل از صادرات را به کشور 

بازگردانند.
برای تش��ویق صادرکنن��دگان در اجرای این سیاس��ت اعالم ش��د که 
برخی معافیت های مالیات یا تس��هیالتی که در اختیار صادرکننگان قرار 
می گیرد تنها برای افرادی اس��ت که ارز خود را طبق زمان بندی به کشور 
بازگردانده اند و اگر افرادی به سودجویی و دور زدن قوانین متهم شوند، نام 

آنها از سوی بانک مرکزی به مراجع قضایی اعالم خواهد شد.

هرچند اتاق بازرگانی در پاس��خ ب��ه این نگاه دولت اعالم کرد که برخی 
صادرکنندگان به دلیل مشکل تحریم و کرونا توان بازگشت ارز نداشته اند 
و نمی ت��وان تم��ام تجار را با گ��روه محدودی که به تعه��دات خود عمل 
نکرده اند مقایس��ه کرد، اما به نظر می رس��د سیاست های دولت و در رأس 
آنها کمیته اقدام ارزی برای شفاف س��ازی دقیق فرآیند بازگشت این ارزها 
به کشور ادامه دارد. حمید زادبوم – رئیس سازمان توسعه تجارت – گفته 
صادرکنندگانی که در سال ۱397 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام 
نکرده اند، در صورت تایید وجود ارز حاصل از صادرات توسط کمیته مندرج 
در بند ۲ بخش الف بسته سیاستی می توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی 
خود اقدام کنند؛ بنابراین  الزم است درخصوص آن دسته از صادرکنندگان 
س��ال ۱397 که براس��اس اعالم خود ارز حاصل از ص��ادرات را در اختیار 
ندارند یا وجود ارز حاصل از صادرات ایشان احراز نشده است، اقدام مقتضی 

صورت گیرد. 
او ادامه داد: صادرکنندگان معرفی ش��ده توسط بانک مرکزی به مراجع 

قضایی نیز که براس��اس تعلیق تعقیب انجام ش��ده توس��ط بانک مرکزی 
فرصت تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی خود را دارند، موظفند نس��بت 
به ایفای تعهدات ارزی خود براساس بند ۲ ماده الف بسته سیاستی اقدام 

کنند.
معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران، بررسی وضعیت 
معافیت مالیاتی و اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان س��ال 
۱397 که بعد از تاریخ 3۰ دی  ۱398 نس��بت به رفع تعهدات ارزی خود 
اقدام کرده اند را از دیگر موارد مهم دانس��ت و گفت: با نظرات کارشناسی 
سازمان امور مالیاتی و سایر اعضای کمیته اقدام ارزی در این خصوص نیز 
تصمیم گیری و اعالم نظر خواهد شد. در حال حاضر دستگاه های مختلف 
درصده��ای ایفای تعهدات ارزی متفاوت��ی را به عنوان حداقل الزم جهت 
عدم اعمال محدودیت ها در نظر می گیرند که این مسئله سبب سردرگمی 
صادرکنندگان می شود، لذا الزم است در این خصوص معیار واحدی تعریف 

شود.

افزایش قیمت خودرو تنها راه پیش  روی خودروسازان

اتمام حجت با صادرکنندگانی که ارز نیاوردند
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بازاریابی دیجیتال با ترندهای طالیی

به قلم: کوین لِیز
کارآفرین و مدیرعامل موسسه رسانه ای لِیز

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی دیجیتال در ق��رن ۲۱ با ظه��ور فناوری های مدرن به 
مخاطب معرفی شد. این استراتژی برخالف دیگر الگوهای بازاریابی 
به دلی��ل تعامل با فناوری های دیجیتال به طور مداوم دس��تخوش 
تغییر و تحول اساسی است بنابراین اگر شما به دنبال نوعی ثبات در 
وضعیت چنین الگویی هستید، بدون تردید راه را اشتباه پیموده اید. 

در اینجا هیچ خبری از ثبات نیست. 
بازاریابی دیجیتال برای بسیاری از برندها دارای اهمیتی محوری 
است. این امر در پیوند با باقی ماندن کسب و کارها در میدان رقابت 
با دیگران اس��ت بنابراین مشاهده استفاده از ایده های تازه و متنوع 
از س��وی برندها در این حوزه امری طبیعی محسوب می شود. نکته 
مهم در این میان استفاده از ترندهای برتر برای بازاریابی دیجیتال و 
تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان است. اگر شما هم ترندهای برتر 
و طالیی در این حوزه را نمی دانید، این مقاله مخصوص شماس��ت. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از ایده های طالیی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل ممکن است. 
ادامه رشد شبکه های اجتماعی

ش��اید بازاریابی دیجیتال بیش از هر نکته دیگری با ش��بکه های 
اجتماع��ی در پیوند باش��د. امروزه ش��بکه های اجتماع��ی جزئی از 
زندگی روزمره مردم ش��ده اس��ت. بسیاری از کارش��ناس ها نسبت 
به پایان رش��د نجومی ش��بکه های اجتماعی اظهارنظر کرده اند، اما 

واقعیت این امر را به طور کامل رد می کند. 
ش��بکه های اجتماعی در آینده نزدیک نیز رش��د سریعی خواهند 
داش��ت بنابراین اگر شما در تالش برای موفقیت در حوزه بازاریابی 
دیجیت��ال هس��تید، باید به طور وی��ژه ای به ش��بکه های اجتماعی 
توجه داش��ته باش��ید. در غیر این صورت به طور قابل مالحظه ای از 

رقبای تان عقب خواهید ماند.
اهمیت یافتن ابزارهای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی فقط به صورت ارگانیک صورت 
نمی گیرد بنابراین ش��ما باید به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
ب��ه ش��یوه های متفاوت نیز باش��ید. یک��ی از ش��یوه های متفاوت و 

تاثیرگذاری در این میان تبلیغات در شبکه های اجتماعی است. 
درآمد اصلی ش��بکه های اجتماعی از طری��ق نمایش تبلیغات در 
پلتفرم های  ش��ان است بنابراین شما مش��کل چندانی در این زمینه 
نخواهید داشت. مهمترین نکته انتخاب تبلیغاتی جذاب و چشم نواز 
ب��رای جلب نظر مخاطب هدف در این ش��رایط اس��ت. در غیر این 
صورت ش��ما شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید 

داشت. 
بازاریابی ایمیلی همچنان زنده است

بازاریابی ایمیلی ب��ه عنوان قدیمی ترین الگوی بازاریابی در آینده 
نیز به توس��عه اش ادام��ه خواهد داد. این امر ب��رای بازاریاب ها خبر 
بسیار خوشی محسوب می ش��ود. به هر حال هیچ راهکاری ساده تر 
از بازاریابی ایمیلی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان وجود ندارد. 
ش��ما با اس��تفاده از بازاریابی ایمیل��ی امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 

مشتریان به ساده ترین شکل ممکن را خواهید داشت. 
طراح��ی قالب های زیبا برای جلب نظر مخاطب هدف به بازاریابی 
ایمیلی مهمترین نکته برای کس��ب و کارهاست. در غیر این صورت 
ایمیل های ش��ما به طور مداوم مورد بی توجهی مخاطب هدف قرار 

خواهد گرفت. 
نظرخواهی مداوم از مشتریان

نظر مش��تریان در زمین��ه کیفیت محتوای بازاریابی بس��یار مهم 
است. اگر مش��تریان از کیفیت محتوای شما به اندازه کافی رضایت 
نداش��ته باشند، به سرعت سقوط خواهید کرد بنابراین باید همیشه 

با توجه به نظر مشتریان اقدام به تولید محتوای بازاریابی نمایید. 
برگزاری نظرسنجی یکی از بهترین راهکارها برای اطالع از نظر و 
سلیقه کاربران است. اگر شما تا به حال از این ایده برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان تان استفاده نکرده اید، باید به طور کامل در زمینه 

تعامل با آنها تجدیدنظر نمایید. 
تعامل مستقیم با مشتریان

دیگر دوره تعامل غیرمس��تقیم با مش��تریان به ط��ور کامل تمام 
ش��ده اس��ت بنابراین ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به 
ایده های خالقانه و همچنین تعامل مس��تقیم نیاز خواهید داش��ت. 
این امر چهره ای جذاب و بس��یار باورپذیر در اختیار مش��تریان قرار 
می دهد. اگر ش��ما همچنان بر روی فعالیت به صورت س��نتی اصرار 
داشته باشید، به سرعت مشکالت عمده ای برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان پیدا خواهید ک��رد بنابراین باید ن��کات مربوط به تعامل 
مس��تقیم با مشتریان را به بهترین ش��کل ممکن مدنظر قرار دهید. 

این امر به شما برای تعامل بهتر با مشتریان کمک خواهد کرد. 
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به قلم: جیمی گیلپین
Sprout Social کارشناس بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

بخش بازاریابی هر ش��رکت باید زبان گویای آن کسب و کار باشد. هیچ 
کس��ب و کاری بدون یک تیم حرفه ای در زمین��ه بازاریابی امکان فروش 
مناس��ب و همچنین تعامل با مشتریان را نخواهد داشت. شاید تا پیش از 
این چین نقش��ی برای تیم های بازاریابی در نظر گرفته نمی شد، اما اکنون 
ش��رایط به طور کامل متفاوت اس��ت.  آینده عرص��ه بازاریابی با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و تغییر کلی دنیای کسب و کار چندان روشن نیست. 
بس��یاری از برندها تا مدت ها پس از شیوع کرونا هرگونه اقدامی در حوزه 
بازاریاب��ی را متوقف کرده بودند. اکنون اگرچه ش��رایط به اندازه هفته های 
نخست سخت و پیچیده نیس��ت، اما هنوز هم وضعیت تیم های بازاریابی 
چندان مشخص نیس��ت.  آینده دنیای بازاریابی بیش از هر زمان دیگری 
به شبکه های اجتماعی گره خورده است. شاید این امر یک گزاره روشن و 
قابل پیش بینی باشد، اما تا پیش از شیوع کرونا تا این حد سرعت نگرفته 
بود. امروزه دیگر خبری از بازاریابی به شیوه های سنتی نیست. اگر کسب 
و کاری هنوز این ش��یوه های س��نتی را دنبال می کند، به احتمال زیاد با 

شکست های بزرگی مواجه خواهد شد. 
چرا شبکه های اجتماعی؟

بازاریاب ه��ا برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان باید به بهترین ش��کل 

ممکن به آنها گوش دهند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
اگر شما در این زمینه حتی اندکی غفلت کنید، محتوای بازاریابی تان هیچ 

جذابیتی برای مخاطب هدف نخواهد داشت. 
ام��روزه ش��بکه های اجتماعی بهترین فضا برای دسترس��ی به برخی از 
ایده های جذاب در ارتباط با مش��تریان اس��ت. این امر به خوبی برندها را 
نسبت به خواس��ته ها و صدای مش��تریان آگاه می کند بنابراین نخستین 
اهمیت ش��بکه های اجتماعی و دلیل پیوندش با حوزه بازاریابی به خوبی 

قابل مشاهده است. 
یکی دیگر از مزایای ش��بکه های اجتماعی برای تیم های بازاریابی امکان 
آزمایش ایده های تازه در مقیاس��ی محدود اس��ت. شما همیشه نیازی به 
اجرای دقیق و کامل ایده های بازاریابی ندارید. در عوض با نمایش محدود 
ایده ه��ای بازاریابی ام��کان تاثیرگذاری به بهترین ش��کل ممکن بر روی 

مشتریان تان را پیدا خواهید کرد. 
شخصی سازی تجربه مشتریان از برند

شخصی س��ازی مهمتری��ن ترند کس��ب و کار در طول ی��ک دهه اخیر 
محسوب می شود. اگر شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از ایده های 
شخصی س��ازی شده استفاده نکنید، شانسی برای جلب نظر مشتریان تان 
نخواهید داشت. این امر در میان تمام کسب و کارها به یک اندازه مصداق 

دارد. 
بدون تردید شخصی س��ازی محتوا براس��اس الگوهای سنتی در عرصه 
بازاریابی بسیار سخت و حتی غیرممکن به نظر می رسد بنابراین استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی برای شخصی سازی محتوای بازاریابی در اینجا به 

خوبی نمایان می ش��ود. شما بدون اس��تفاده از چنین ایده هایی به سختی 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیدا خواهید کرد بنابراین پیوند 
میان بازاریابی و شبکه های اجتماعی در آینده بیشتر از این نیز خواهد شد. 
بسیاری از برندها هنوز هم به شبکه های اجتماعی به عنوان فضای جانبی 
در عرص��ه بازاریاب��ی نگاه می کنند. این نوع نگاه به دنی��ای بازاریابی برای 
برندها خطر زیادی به همراه دارد. اگر ش��ما به موقع نس��بت به حضور در 
شبکه های اجتماعی  و تعامل با دیگر برندها اقدام نکنید، فرصت های بسیار 
زی��ادی برای بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دس��ت 
می دهید. این امر آینده کس��ب و کار ش��ما را به ش��دت تحت تاثیر قرار 

خواهد داد. 
شبکه های اجتماعی به طور قابل مالحظه ای در حال توسعه و جایگزینی 
ب��ا فضای تعامل واقعی میان افراد اس��ت. ش��اید پی��ش از این جایگزینی 
شبکه های اجتماعی با تعامل واقعی میان افراد یک امر غیرواقعی محسوب 

می شد، اما اکنون دیگر واقعیتی اجتناب ناپذیر است. 
کس��ب و کارها ب��رای باقی ماندن در فهرس��ت برندهای م��ورد عالقه 
مش��تریان باید بیش از هر زمان دیگری از ش��بکه های اجتماعی استفاده 
نماین��د. امروزه ش��بکه های اجتماعی با توجه ب��ه وضعیت کرونایی نقش 
مهمی در ارتباطات میان افراد را بازی می کند بنابراین بازاریاب ها با استفاده 
هرچه بهتر از شبکه های اجتماعی شانس باالیی برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان خواهند داش��ت. به هر حال آینده بازاریابی در پیوند نزدیک با 

شبکه های اجتماعی قرار دارد. 
sproutsocial.com :منبع
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اخبار

اهواز  - شبنم قجاوند: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان 
اینکه ممکن است از خردادماه در بحث برق با مشکل مواجه شویم، گفت: 
اگر کاهش تولید نیروگاه های برق آبی را حســاب کنیم حدود هفت یا 
هشت هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد و ماراتون سختی در تابستان 
پیش رو خواهیم داشــت، البته همه تالشــمان را خواهیم کرد تا دچار 
مشکل نشویم. همایون حائری در جلسه صنعت برق خوزستان در اهواز 
با حضور اســتاندار، بیان کرد: سال گذشته 4 هزار مگاوات کمبود برق 
در شبکه وجود داشت که با پشــتیبانی استانداران و اقدامات مدیریت 
مصرفی، همکاری صنایع، کشاورزی و ادارات دولتی این کمبود جبران 
شد و به سالمت از تابستان عبور کردیم. وی افزود: امسال عالوه بر آن، 
سه چهار هزار مگاوات دیگر نیز بخاطر کاهش بارندگی و نبود واحدهای 
برق آبی در مدار کمبود خواهیم داشــت که نیاز است برای جبران آن 
اقدامات مدیریت مصرف و همکاری هایی که وجود داشته را جدی تر و 
قــوی تر دنبال کنیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: 
خوزستان نقش تعیین کننده ای در این میان دارد چرا که حدود هشت 
تا 9 هزار مگاوات در تابستان برق مصرف می کند که با حمایت استاندار 
باتجربه ای که دارد باید مصرف انرژی را پایین بیاوریم. حائری اضافه کرد: 
یکی از راه ها کاهش ســاعت ادارات است تا بعد از پایان وقت ادارای و 
خارج شدن سیستم سرمایشی آنها از مدار، مصرف انرژی پایین بیاید و 

آب کمتری در نیروگاه های برق آبی استفاده شود. راه دیگر این است که 
نیروگاه ها و شرکت هایی که برق تولید می کنند و مازاد تولید دارند آن 
را به شبکه تزریق کنند تا بخشی از کمبود تولید برق جبران شود. وی 
ادامه داد: در تابستان با ماراتون بسیار سختی در بحث برق مواجه هستیم 
اما امیدواریم با همکاری مردم و حمایت مسووالن خوزستان از صنعت 

برق، بتوانیم از این شرایط دشوار به خوبی عبور کنیم.
استاندار خوزستان: صنعت برق هر تصمیمی بگیرد آن را 

اجرایی خواهیم کرد
استاندار خوزستان نیز در این نشست با اشاره به بحث کاهش ساعت 

کاری ادارات برای مدیریت مصرف برق در اســتان گفت: وزارت نیرو و 
صنعت برق هــر تصمیمی را در این خصوص بگیرد مــا آن را اجرایی 

خواهیم کرد.
قاسم سلیمانی دشتکی با توصیف عملکرد خوب صنعت برق استان، 
اظهار کرد: در سدهایی که دارای نیروگاه برق آبی هستند تالش شده تا 
وضعیت آب آن ها به شکلی نباشد که به تولید برق برای استان و کشور 

لطمه ای وارد شود.
وی عنوان کرد: در هفته های اخیر جلسات بسیاری را در زمینه تنش 
آبی که ممکن است برای آب  شرب، آب کشاورزی، نیشکر، صنعت و... به 

وجود بیاید برگزار شده است تا وضعیت را بررسی کنیم
استاندار خوزســتان افزود: یکی از مهمترین جمع بندی های این 
جلســات آن بوده که از آب ســدها برای شرب و کشاورزی در حدی 
استفاده شود که به تولید برق لطمه ای وارد نشود. سلیمانی دشتکی 
با اشاره به بحث کاهش ساعت کاری ادارات برای مدیریت مصرف برق 
در استان گفت: صنعت برق هر تصمیمی را در این خصوص بگیرد ما 
آن را اجرایی خواهیم کرد. در این زمینه محدود شــدن ساعت کاری 
ادارات و اســتفاده از دیزل ژنراتورهــای ادارات و امکانات آن ها برای 
تامین برق مورد نیاز اســتان از اقدامات مورد نظر اســت که اجرایی 

خواهد شد.

ساری – دهقان : به گزارش روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز در جلسه معارفه حامد محمدی،  مقدم بیگلریان مدیر منطقه که با 
حضور ویدئو کنفرانسی فخرایی مشاور مدیر عامل و سرپرست مدیریت 
توســعه منابع انسانی شــرکت انتقال گاز ایران و روسای منابع انسانی 
مناطق عملیاتی برگزار شد، گفت: هیچ چیز نمی تواند فردی را که دارای 
نگرشی درست است از دستیابی به هدفش باز دارد و در مقابل هیچ چیز 
نمی تواند به فردی که نگرش نادرستی دارد کمک کند. همه ما سرمایه 
خود را نزد بهترین و مطمئن ترین افراد و موسسات خواهیم گذاشت و 
در سازمان ها مسئولیت ایجاد ارزش افزوده سرمایه ها بر عهده مدیران 
ارشــد و مدیران و مسئوالن منابع انسانی است. لذا وجود نگرش خاص 
در حوزه منابع انسانی و داشتن تفکر صحیح از ضرورت متولیان مذکور 
خواهد بود. موفق کسی نیست که تحت شرایط خاص باشد،  بلکه کسی 
است که دارای نگرش خاص باشد. وی افزود: امروزه سازمان ها بیش از 
پیش به مدیران توانمند با نگرش خاص در حوزه منابع انسانی محتاج اند؛ 
باید پذیرفت که با تغییرات نسل و عصر اطالعات و تکنولوژی بیشترین 
آثار بیماری ناشی از استرس و فشار های روحی و پیامدهای آن،  نقش 

مدیران منابع انسانی بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.
در ادامه محمدی سرپرست جدید منابع انسانی منطقه ضمن تقدیر از 
مدیران حاضر در جلسه گفت: بسیار خشنودم که در ادامه مسیر شغلی 
بتوانم در شــرکت انتقال گاز بخصوص منطقه 9 عملیات انجام وظیفه 
نمایم. با برقراری تعامالت موثر و ســازنده درون واحدی و میان واحدی 
بتوانیم گام های اســتوار و محکمی برای کارکنان خدوم این قســمت 
برداریم. پیشــینه، تاریخچه و حافظه سازمان در صنعت نفت و گاز به 
مانشــان می دهد که این صنعت همواره نگاه حرفه ای به منابع انسانی 

داشــته که می توان از دو بعد علمی و عملی ادله های آنرا بیان کرد. از 
بعد علمی وجود دانشگاه صنعت نفت که توانسته است در طی این سالها 
نیروهــای حرفه ای را پرورش دهد. از بعد عملی وجود مقررات اداری و 
استخدامی صنعت نفت مشتمل بر 14 فصل که در آن تمام فرایند های 
ســه گانه منابع انسانی به درســتی در این قانون دیده شده و به جرات 
می توان ادعا کرد در ســطح وزارتخانه ها پیشگام است به گونه ای که 
خط مشــی ها، سیاست ها، اقدامات و پروژه های بهبود در حوزه منابع 
انسانی الهام گرفته از همین مقررات خواهد بود، محمدی در پایان گفت: 
امیــدوارم با برقراری تعامل موثر بین همکاران بــه ارائه برنامه مدون و 

راهبردی متناسب با نوع ماموریت این شرکت بپردازم.
محمدرضا فخرایی مشــاور مدیرعامل و سرپرســت مدیریت توسعه 
منابع انســانی ضمن تشکر از مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز،  کلیه 
کارکنان را به امانت داری در سازمان سفارش کرد و گفت: همه ما امانت 
دار مسئولیتی هستیم که پذیرفتیم و هرگونه تغییر و جابجایی موجب 

شــکوفایی دیدگاه های نو در سازمان خواهد شد که الزمه هر سازمان 
است. همه مسئوالن منابع انسانی موظف اند عارضه یابی دقیق از حوزه 
منابع انسانی خود و چالش ها و مشکالت و راهکارها را مشخص نمایند. 
امروز بیشــتر از هر زمانی نیازمند ارائه فرآیند های جدید در حوزه های 
مختلف و ایجاد ساختار مشخص هستیم. فخرایی افزود: در اختیار داشتن 
سیســتم منابع انســانی جامع و یکپارچه که شامل مشخصات تمامی 
کارکنان رسمی/ قراردادی و پیمانکاری است، نیاز جدی تصمیمات منابع 
انسانی است. مشاور مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: عارضه دوم،  
بحث توسعه ارزش های سازمان و رهبری مدیران با آموزش است. نیروی 
انسانی، عامل توسعه و خلق ارزش های سازمان و کارکنان توانمند. بزرگ 
ترین سرمایه سازمان محسوب می شوند که می بایست به نحوی حفظ 
شــوند. برنامه های مدون در حوزه منابع انســانی که بسیار متفاوت از 
سیسم های مکانیکی است حائز اهمیت می باشد. نمی توان منابع انسانی 
را سفارش داد یا طبق الگوی مد نظر تولید کرد، نمی توان منابع انسانی 
را بطور کامل و بدون نگاه به نواقص و معایب کنترل کرد؛ عامل انسانی را 
نمی توان بطور کامل شناخت چرا که دائما" در حال تغییر مستمر و غیر 
قابل پیش بینی است. عامل انسانی هر چه بیشتر کار کند توانمندتر می 
شود و عامل مکانیکی مستهلک تر. وی ادامه داد: عامل انسانی عموما" 
برای توســعه و آموزش آماده است در حالیکه برای هر یک از کارکنان 
باید یک نسخه واحد،  پیچیده و خاص آماده کرد: هر کدام نیاز به یک 
راهکار دارد. در پایان بیگلریان مدیر منطقه ضمن تشــکر از خدمات ده 
ساله روح ا... رنجبر برای سرپرست جدید منابع انسانی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز آرزوی موفقیت کرد و حکم سرپرســتی ایشان توسط مدیر 

منطقه داده شد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: سرپرست جدید شرکت آب و 
فاضالب شهرستان بناب منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، حسین ضیائی طی حکمی 
از ســوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست جدید آبفای بناب منصوب شد. این 
گزارش حاکی اســت با حضور عباسپور، قائم مقام و عظیم پور، معاون 
منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، 
آئین معارفه حســین ضیائی  به عنوان سرپرست جدید آبفای بناب در 
محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد. قائم مقام مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به اقدامات 
خوب انجام یافته در دوران مسئولیت آقای اخی جهانی، از زحمات وی 

تشکر و قدردانی کرد.
عباســپور همچنین افزود: پذیرش مسئولیت خطیر مدیریت در هر 
حوزه ای، به انگیزه ای ژرف در به ثمرنشــاندن اهداف عالیه شــرکت 
نیازمند اســت و عمل به آن باید با وجدان کاری واال همراه باشــد، در 
این راســتا امیدواریم آقای ضیائی بتواند این امر را با درایت، پشتکار و 
پیشینه موفق خویش، به انجام برساند. عظیم پور، معاون منابع انسانی 
و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز در این 

آئیــن، ضمن قدردانی از زحمات آقای اخی جهانی، ابراز امیدواری کرد 
سرپرست جدید آبفای شهرســتان بناب بتواند در پیشبرد اهداف این 
شــرکت، موفق بوده و موجب رفاه حال همشــهریان عزیز در بناب را 

فراهم کند.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با حضور نماینده شــرق استان 
گلستان در مجلس شورای اسالمی وضعیت گازرسانی در منطقه مورد 
بررسی قرار گرفت.دکتر آریان پور نماینده شهرستانهای گالیکش، مراوه 
تپه، کالله و مینودشت در مجلس شــورای اسالمی و مهندس طالبی 
مدیرعامل  گاز گلستان و  همراهان  طی نشستی  مشترک درخصوص 

شرایط گازرسانی به روســتاهای در حال اجرا و سایر روستاهای  باقی 
مانده حوزه انتخابیه شرق استان  تبادل نظر کردند.دراین نشست وضعیت 
پروژه های گازرسانی در حال اجرا و همچنین شرایط روستاهایی که در 
حال حاضر امکان  گازرسانی را با توجه به هزینه اجرایی باالیی و یا  واقع 
شدن در حریم رودخانه و یا کاسه سد و موارد مرتبط دیگر ندارند مورد 

بررســی قرار گرفت .در این جلسه همچنین مقررگردید موضوع اشاره 
شده جهت بررسی بیشتر و اجماع نظر، پس از عید سعید فطر با حضور 
نماینده شرق استان گلستان و دستگاههای مربوطه، مورد ارزیابی دقیق 
قرارگرفته و پس از بحث و بررسی راهکارهایی موثر جهت رفع مشکالت 

موجود اتخاذ و تصمیم گیری مناسب صورت پذیرد.

معاون وزیر نیرو:

ماراتون سختی در تابستان پیش رو داریم
با اقدامات مدیریت مصرفی می توانیم به خوبی از آن عبور کنیم

 در جلسه معارفه سرپرست منابع انسانی منطقه 9 عملیات، مشاور مدیر عامل 
و سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت انتقال گاز ایران:

 نیروی انسانی عامل توسعه و خلق ارزش های سازمان و کارکنان توانمند 
بزرگ ترین سرمایه سازمان هستند

با حضور قائم مقام و معاون آبفا استان؛

سرپرست جدید آبفای بناب معرفی شد

بررسی وضعیت گازرسانی در شرق استان گلستان 

در محل شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار گردید:
چهارمین جلسه مشترك آمادگی برای گذر از پیك بار 1400

زنجان - خبرنگار فرصت امروز: چهارمین جلســه آمادگی برای گذر از 
پیک برق در سال جاری، با حضور ویدئو کنفرانسی شرکت های توزیع نیروی برق 
استان های زنجان و قزوین در محل شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار گردید.
 به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، در ابتدای این جلسه 
گزارشــی از وضعیت انرژی مصرفی و تولید تا تاریخ  1400/02/11 در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته ارائه گردید. بر اساس گزارش امور دیسپاچینگ و 
مخابرات شرکت برق منطقه ای زنجان میزان مصرف بار نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته در مجموعه شرکت برق منطقه ای 7/23 % افزایش داشته است .
مهندس علی خلجی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان در این جلسه بر اهمیت رعایت سهمیه های ابالغی شرکت توانیر متناسب 
با پیش بینی های انجام یافته تاکید کرد. وی از لزوم برنامه ریزی برای آمادگی کامل برای وضعیت های متفاوت پیش بینی شده به منظور 
اعمال مدیریت و احیاناً محدودیت بار به عنوان یک نکته اصلی نام برد و تاکید کرد : ضرورت دارد کلیه مراکز حساس مثل بیمارستان ها 
نسبت به فعال نمودن استفاده از ژنراتور در صورت اعمال محدودیت بار اقدام نمایند و در این رابطه شرکت های توزیع بایستی اطالع رسانی 
الزم را به عمل آورند. وی اطالع رسانی را از محورهای مهم مدیریت مصرف در سال جاری برشمرد و در پایان اظهار امیدواری کرد با همدلی 
و همراهی مسئولین و مشترکین ، علی رغم شرایط بسیار سخت امسال از لحاظ تامین برق مصرفی ، گذر موفقی از پیک بار داشته باشیم.

توسط مدیر عامل آب منطقه ای گیالن صورت گرفت:
بازدید از شبکه های آبیاری و زهکشی فومنات 

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامــل آب منطقه ای گیالن به 
اتفاق مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان در 
خصوص نظارت بر توزیع عادالنه آب ، از شبکه های آبیاری دشت فومنات بازدید 
نمود . به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیالن؛ وحید خّرمی در 
حاشــیه این بازدید اظهار داشت؛ اولین نوبت آبگذاری کانال های آبیاری از روز 
پنجم اردیبهشت ماه در کانال های فومنات و راست سنگر )مناطق شرقی استان( 
و از نهم اردیبهشت ماه در کانال چپ سنگر )مناطق مرکزی استان( آغاز شده 
اســت. وی افزود: در این مدت انتظار می رود که کشاورزان عزیز و زحمتکش 
نشاء برنج را بر اساس تقویم زراعی به انجام برسانند.  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن با اشاره به کاهش شدید ورودی آب به سد 
سفیدرود و همچنین رودخانه های استان به دلیل کاهش نزوالت جوی تصریح کرد: در سال آبی جاری برای الیروبی ۵00 کیلومتر از انهار 
و زهکش های نیازمند به الیروبی در استان برنامه ریزی صورت گرفت که تاکنون 4۸0 کیلومتر از آنها الیروبی شده است. خّرمی با تاکید بر 
استفاده از همه ظرفیت های منابع آبی در جهت تأمین آب زراعی گفت: در محدوده فومنات که امروز بازدید شد، اراضی که در نوبت وصل 
آب قرار دارند به خوبی در حال آبگیری هستند و آب مناسبی در مسیر آنها جریان دارد و اظهار امیدواری کرد؛ انشاله تا پایان این مرحله 

از آبگذاری، کلیه شالیزارها محدوده آبدار خواهند شد.

ثبت نام از حامیان ایتام و فرزندان محسنین قمی
قم - خبرنگار فرصت امروز: در روز 21 رمضان، از حامیان ایتام و فرزندان 
محســنین قمی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در میدان آستانه قم ثبت نام 
شد. به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته امداد 
استان قم با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 712 یتیم و سه هزار و 124 فرزند 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قم در انتظار حمایت خیران و حامیان 
گرامی هســتند گفت: برای این منظور در روز 21 ماه مبارک رمضان و شهادت 
ابواالیتام حضرت علی )ع(، در میدان آستانه و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه )س(، پایگاه اکرام ایتام و محســنین برپا و با رعایت نکات بهداشــتی 
از حامیان متقاضی طرح ثبت نام شــد. وی از مردم نیکوکار و خیران اســتان قم که با کمک های خود، همیشه این نهاد را در خدمت به 
نیازمندان یاری کرده اند گفت: مردم نیکوکار استان، امسال هم می توانند با مراجعه سایت ir.emdad.ekram یا ارسال عدد 1 به سامانه 

300033332۵ در این کار خداپسندانه شرکت کنند.

مدیر برق شهرستان قزوین:
کمبود برق در سال جاری ٢,5 برابر سال قبل است 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر برق شهرستان قزوین گفت: با کمبود 2.۵ برابری انرژی برق در تابستان امسال نسبت به 
سال گذشته، صرفه جویی در مصرف الزامی است. احمد احمدی در جلسه شورای هماهنگی و پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ 
به بحران که در ســالن مدیریت بحران اســتانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: افزایش 24 درصدی مصرف برق در استان، ایجاب 
می کند برای عبور از پیک تابستان فکر اساسی کنیم. احمدی بیان کرد: کمبود انرژی برق در سال جاری بیش از 2.۵ برابر سالهای 
قبل است و اگر مصرف بی رویه باشد و مشترکان در مدیریت مصرف همراهی و همکاری الزم را نداشته باشند، بدون تردید خاموشی 
خواهیم داشت. مدیر برق شهرستان قزوین تصریح کرد: کاهش مصرف ۵0 درصدی ادارات به استان ها ابالغ شده و اگرمیزان مصرف 
در تابستان کاهش پیدا نکند ناگزیر به اعمال خاموشی هستیم. احمدی اضافه کرد: خاموشی یک در میان روشنایی معابر و بلوارها و 
کاهش ۵0 درصدی روشــنایی پارکها، که از سال گذشته در سطح شهرستان قزوین ، اجرایی شده است در سالجاری نیز ادامه دارد. 
مدیر برق شهرستان قزوین یادآورشد: خاموش کردن کولرهای گازی ادارات و بانکها و خاموش کردن المپ های اضافی در ادارات از 
راههای موثر برای کاهش مصرف برق است و از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم ضمن نظارت کافی در این زمینه همکاری 

الزم را داشته باشند.
  کاهش و صرفه جویی روزانه ٢00 مگاوات برق در استان ضروری است

وی اضافه کرد: بمنظور مدیریت مصرف و تامین نیاز روزانه ، ضرورت دارد به میزان 200 مگاوات در مصرف برق مدیریت و صرفه 
جویی شــود که تحقق این امر نیازمند همکاری و همراهی جدی مشترکین است. احمدی اظهارداشت: ضمن تاکید بر تالش و عزم 
راســخ مجموعه برق اســتان در تامین برق پایدار بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز درمانی ، از مدیران این مراکز درخواست می کنیم 
نسبت به تهیه دیزل ژنراتور و تامین مستقل برق خود اقدام کنند تا در صورت حوادث خارج از کنترل با مشکل مواجه نشوند. مدیر 
برق شهرستان قزوین یادآورشد: اولویت کاهش و مدیریت مصرف برق در بخش صنایع است که انتظار داریم با برنامه ریزی مناسب 
بتوانیم این وضعیت را مدیریت کرده تا از اعمال خاموشی به صنایعی که در مصرف خود مدیریت می کنند خودداری گردد. وی بیان 
کرد: سرقت کابل های برق در این ایام می تواند مزید بر علت شده و خاموشی را بیشتر کند لذا ضمن افزایش گشت های نظارت و 
بازرســی امیدواریم با کمک نیروی انتظامی و شهروندان از این مشکل نیز پیشگیری کنیم. احمدی اظهار امیدواری کرد با همکاری 
مناسب مشترکین صنعتی، کشاورزی و تجاری و خانگی صرفه جویی در مصرف برق، تابستان امسال با مدیریت منطقی و خاموشی 

کمتر سپری گردد.

شهردار رشت: ترویج فرهنگ قرآنی از برنامه های شهرداری رشت است
رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت در حاشیه 
برگزاری برنامه "شــهر باران، شهر قرآن" اظهار داشت: شهرداری رشت با وجود 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا برنامه های فرهنگی متنوعی را در 

ماه مبارک رمضان تدارک دیده است.
وی با اشــاره به اینکه هر روز ترتیل خوانی قرآن کریم در برنامه شهر باران، 
شــهر قرآن در پیاده راه فرهنگی با همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
اجرا می شود بیان داشت: در این برنامه 90 قاری برجسته به تالوت 30 جز قرآن 
کریم می پردازند. شهردار رشت ترویج فرهنگ قرآنی را از برنامه های شهرداری رشت عنوان کرد و افزود: خوشبختانه سازمان ها و مناطق 

شهرداری با ظرفیت های خود برای ترویج فرهنگ قرآنی گام برمی دارند.

انجام 13 هزار بازدید از جایگاه های سوخت کرمانشاه
کرمانشاه – منیر دشتی: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: در سال گذشته، حدود 13 هزار بازدید 

از جایگاه ای استان، توسط کارشناسان منطقه انجام شده است.
کرمانشاه – منیر دشتی  :به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه، فریدون یاسمی با بیان اینکه 

بازدید از جایگاه ها بصورت مرتب و ماهانه انجام می شود: افزود: در بازدید از جایگاه ها همه آنان از استانداردهای الزم برخوردار بوده اند.
به گفته وی، بازدید و کالیبراسیون و صدور گواهینامه 330 دستگاه نفکش نیز درسال گذشته انجام شده است.

یاسمی سوخترسانی مطلوب از نظر کمی و کیفی را از اولویت های منطقه بیان و تصریح کرد: در بازه زمانی یادشده بیش از 2 هزار بار بر 
نحوه توزیع سوخت خانوارهای نفت سفید سوز نیز نظارت شده است.

مدیر منطقه کرمانشــاه گفت: در راســتای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه خدمات بهتر به مردم، هر ســه ماه یکبار فرآیند 
سوختگیری از زمان تخلیه فرآورده های نفتی در جایگاه تا زمان تحویل به خودرو از نظر کمی و کیفی مورد بازدید و پایش قرار گرفته و در 

صورت مشاهده هرگونه نقص یا مشکل به مسئول جایگاه اعالم و تا رفع نقص، مورد پیگیری قرار می گیرد

شنبه
18 اردیبهشت 1400

شماره 1780

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی تالش جهادی کارکنان را 

عامل موفقیت این شرکت عنوان کرد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا ایمانلو در مراســمی که به 
منظور نکوداشت روز کار و کارگر و تجلیل از کارکنان نمونه شرکت آب و 
فاضالب استان ترتیب یافته بود، با اعالم این مطلب اظهار کرد: با عملکرد 
درست و هرچه بهتر می توانیم همانند سالیان اخیر همچنان به عنوان 
یک الگو و شرکت ممتاز در کشور مطرح باشیم. رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با بیان سخت کوشی 
و تالش کارکنان این شــرکت، گفت: کارگران، جهادگران عرصه تولید 
کشور هستند و هفته کار و کارگر فرصت مغتنمی برای یادآوری ارزش 
و جایگاه این عزیزان است. ایمانلو، تالش جهادی کارکنان و کارگران را 
عامل اصلی موفقیت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی عنوان 
کرد و بر حمایت همه جانبه از این قشر تاکید نمود. این مقام مسوول در 
شرکت آبفا استان، افزود: رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاه کارگران 
به معنای هزینه اضافی نیست بلکه باعث ارتقاء انگیزه آنان می شود و اثر 
و بازتاب آن را به  طور مستقیم در عملکردها و نتایج حاصله خواهیم دید، 

بنابراین از همه معاونان و مدیران آبفا استان انتظار می رود در طول سال 
نسبت به رفع مشکالت این عزیزان جدیت و اهتمام الزم را داشته باشند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شــرقی با اتکا به بیانات امام خمینــی )ره( مبنی بر اینکه چرخ عظیم 
جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است و حیات 
یک ملت، مرهون کار و کارگر اســت، اظهار داشت: با عملکرد درست و 
هرچه بهتر می توانیم همانند سالیان اخیر همچنان به عنوان یک الگو و 

شرکت ممتاز در کشور مطرح باشیم. علیرضا ایمانلو ادامه داد: پیشرفت، 
سازندگی و بالندگی کشور با دستان توانای کارگران به عنوان نیروی کار 
خالق، محقق می شود. وی اضافه کرد: کارگر به  عنوان محرک و راهبر 
در تحقق تولید و اعتالی جامعه، نقش کلیدی دارد لذا باید قدردان این 
عزیزان و تالشــگران بود و در همه حــال باید ارزش خدمت به مردم را 
بدانیم چرا که هر اندازه به مردم خدمت کنیم حاصل مثبت و تاثیرگذار 
آن در اجتماع بازخورد و نمود عینی خواهد داشــت. ایمانلو با اشاره به 
شــرایط کم آبی های قابل پیش بینی در آینده نزدیک، خاطرنشــان 
کرد: افزایش تنش آبی در فصل تابســتان سال 1400 به دلیل کاهش 
بارندگی های سال آبی جاری بسیار محتمل است لذا باید همه توان خود 

را در جهت مدیریت و جلوگیری از قطعی آب انجام داد.
مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی تصریح کرد: با کمک تک تک 
همکاران و برنامه ریزی های دقیق و هدف گذاری های درســت، نقاط 
ضعف شناسایی و بر مشکالت احتمالی پیش رو، پیروز خواهیم شد.  الزم 
به ذکر اســت در پایان این مراسم، تعدادی از کارکنان و کارگران نمونه 
شاغل در آبفا استان با اهداء جوایز و لوح تقدیر، توسط مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب آذربایجان شرقی مورد تجلیل قرار گرفتند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل:

تالش جهادی کارکنان عامل موفقیت آبفا آذربایجان شرقی است

 شنبه
18 اردیبهشت 1400

شماره 1774



به قلم: جیسون ریچ
کارشناس حوزه شبکه هاي اجتماعي

مترجم: امیر آل علي

در ش��رایطي ک��ه بس��یاري از افراد تص��ور مي کنند که 
محدودبودن به یک ش��بکه باعث خواهد ش��د تا با تمرکز، 
در نهایت به موفقیت باالتري دست پیدا کنند، با این حال 
آماره��ا خالف ای��ن موضوع را به اثبات مي رس��اند. درواقع 
اکثر یوتیوبرهاي موفق، صفحه اي در سایر شبکه ها خصوصا 
اینس��تاگرام دارند. علت این امر نیز به این خاطر است که 
هر ش��بکه، محدودیت هاي خاص خ��ود را دارد. درواقع در 
یوتیوب ش��ما نمي توانید فعالی��ت چنداني بر روي عکس و 
متن داش��ته باش��ید. این امر در حالي است که اینستاگرام 
ش��بکه اي بر پایه ارس��ال عک��س ب��وده و در آن مي توانید 
بخش هاي دیده نش��ده نظیر پشت صحنه، اتفاقات روزانه و 
ه��ر ایده دیگري را به اج��را درآورید. نکته جالب دیگر این 
است که بس��یاري از افراد به واسطه شهرت به دست آمده 
در اینستاگرام، وارد یوتیوب شده اند. فعالیت در اینستاگرام 
نیز به مراتب ساده تر از یوتیوب است. به همین خاطر زمان 
چنداني را از شما نمي گیرد. در ادامه به ذکر برخي از نکات 

خواهیم پرداخت که باعث مي ش��ود تا در اینستاگرام خود 
نیز سریعا به مخاطبان باال دست پیدا کنید. 
1-برنامه  زماني داشته باشید 

این امر که اینس��تاگرام به نوعي پایگاه اقدامات خارج از 
موارد اصلي ش��ما محسوب مي شود، نباید باعث کم توجهي 
باش��د. در این زمینه ش��ما باید برنامه زماني ارسال محتوا 
داش��ته باشید. درواقع هیچ چیز مهمتر از نظم کاري نبوده 
و در صورت��ي که این اص��ل را رعایت نکنید، س��ایر موارد 
کم اثر خواهند بود. این نکته را به خاطر داش��ته باشید که 
برنامه زماني زماني کاربردي خواهد بود که ش��ما اهداف را 

به خوبي تعیین کرده باشید. 
2-در هر شبکه صفحات دیگر را تبلیغ نمایید

ای��ن امر که در یوتیوب خود صفحه اینس��تاگرام را معرفي 
نمایید، امري بسیار مهم خواهد بود. نکته اي که باید به آن توجه 
داش��ته باشید این است که به صورت خالصه، تفاوت اقدامات 
خود در اینستاگرام و یوتیوب را شرح دهید. این موضوع باعث 
خواهد شد تا امکان جذب مخاطبان جدید، به مراتب ساده تر 
شود. در کنار این موضوع فراموش نکنید که مهمترین بخش 
اینستاگرام، قابلیت استوري است که باید هر روز از آن استفاده 
نمایید. در این زمینه بررسي اقدامات انجام شده از سوي سایر 

افراد نیز یک راهکار حرفه اي خواهد بود. 

3-با افراد ارتباط بگیرید 
تا زماني که بخواهید تنها در مس��یر رش��د قدم بردارید، 
بدون ش��ک س��رعت کار کند خواهد بود. این امر در حالي 
اس��ت که با همکاري، همه چیز ساده تر خواهد شد. در این 
راس��تا شناس��ایي و ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف در 
اینستاگرام به مراتب ساده تر از یوتیوب است. درواقع حتي 
ی��ک همکاري، مي تواند زمینه جذب مخاطبان جدید را به 
همراه داش��ته باشد. این نکته را نیز به خاطر داشته باشید 
ک��ه امروزه مخاطب خواهان این امر اس��ت که نس��بت به 
تولیدکننده محتوای محبوب خود، اطالع بیشتري را داشته 
باش��د. تحت این شرایط اینس��تاگرام مي تواند به نزدیک تر 

شدن با مخاطبان کمک بسیاري را نماید. 
به صورت کلی اس��تفاده از ش��بکه اجتماعی اینستاگرام، 
باعث خواهد ش��د تا ش��ما امکان انجام اقدامات بیش��تری 
را داش��ته باش��ید که در کانال تخصصی، عمال امکان پذیر 
نخواهد بود. همچنین می توانید از مخاطبان موجود در یک 
شبکه، برای رشد سریع تر صفحه خود استفاده نمایید. برای 
درک بهت��ر این موضوع، توصیه می ش��ود که چند مورد از 
یوتیوبرهایی که به این شیوه رفتار می کنند را مورد بررسی 

قرار دهید. 
entrepreneur.com :منبع

به قلم: تد کیترمن
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

طراحی آگهی های اس��تخدامی برای هر کسب و کاری 
ضروری اس��ت. اگر شما در ابتدای مسیر راه اندازی کسب 
و کارتان هستید، استخدام کارمندان دارای کیفیت کاری 
باال نکته بس��یار مهم��ی برای تان خواهد بود. متاس��فانه 
نیروی کار مناس��ب به همین سادگی در دسترس برندها 
قرار ندارد بنابراین کسب و کارها در این مسیر سختی های 
زیادی را تجربه خواهند کرد. س��طح ب��االی رقابت میان 
برندهای مختلف را نیز باید به این امر اضافه کرد بنابراین 

مسیر چندان ساده ای پیش روی شما قرار ندارد. 
بروز اش��تباه در عرصه کس��ب و کار امر عجیبی نیست، 
ب��ا این حال اگر ش��ما قصد موفقیت در دنیای کس��ب و 
کار را دارید، باید تعداد اش��تباهات برندتان را به کمترین 
مق��دار ممکن برس��انید. در غیر این صورت مش��تریان به 
س��راغ رقبای کم خطاترتان خواهند رفت. هدف اصلی در 
این مقاله بررس��ی برخی از ایده های مناسب برای طراحی 
آگهی های اس��تخدام کارمندان اس��ت، با این حال شیوه 
منحص��ر به فردی برای اجرای این طرح انتخاب کرده ایم. 
این ایده بررسی برخی از اشتباهات در طراحی آگهی های 
استخدامی به جای بیان توصیه های صرف است. در ادامه 
ش��ش مورد از مهمترین اشتباهات برندها در این راستا را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
محیط سریع کاری

برخ��ی از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی نیروی کار 
اقدام به استفاده از عبارت »محیط سریع کاری« می کنند. 
شاید این امر در نگاه نخست عجیب به نظر نرسد، اما اگر 
اندکی در مورد معنای این عبارت دقیق ش��ویم، مشکالت 
یک��ی پس از دیگری نمایان خواهد ش��د. محیط س��ریع 
کاری به چه معناس��ت؟ کمتر کارآفرینی توانایی پاسخ به 

این پرسش بدون مشکالت عمده را خواهد داشت. 
اگر منظور از محیط سریع کاری توجه به سرعت باالی 
فعالیت کارمندان اس��ت، باید دالی��ل آن را به طور دقیق 
بیان کنیم. بسیاری از برندها نسبت به بیان دلیل سرعت 
باالی کاری ش��ان هیچ حرفی نمی زنند. شاید امکانات در 
دس��ترس کارآفرینان کسب و کار شما به شدت باال باشد. 
شاید هم ش��ما فقط نیروی کار بس��یار ماهر را استخدام 
می کنی��د. دلیل ای��ن موضوع هرچه باش��د، باید در متن 
آگه��ی به بهترین ش��کل ممک��ن بیان ش��ود در غیر این 

صورت جذابیتی برای مخاطب هدف نخواهد داشت. 
فعالیت مانند یک خانواده

آیا محیط کس��ب و کار ش��ما واقعا مانن��د یک خانواده 
است؟ پاسخ به این پرسش اغلب اوقات منفی است. فضای 
کاری هیچ ش��باهتی به جو یک خانواده ن��دارد. بنابراین 
اس��تفاده از ای��ن اصطالح فق��ط برای کارمن��دان جویای 
شغل دردسرس��از خواهد بود. بسیاری از برندها در زمینه 
استخدام نیروی کار به دقت در تهیه رزومه ها توجه نشان 
می دهند بنابراین باید خودشان نیز آگهی های استخدامی 
دقیق��ی را تهیه نمایند. در غیر این صورت شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
وقتی یک کسب و کار برای توصیف وضعیت برندش از 
عبارت مانند یک خانواده اس��تفاده می کند، شرایط بسیار 
دش��وار می شود. بس��یاری از افراد این عبارت را به معنای 
فق��دان هرگونه محدودیتی برای ش��یوه و زمان کار تلقی 
می کنند. بدون تردید کمتر کسب و کاری در عمل چنین 
نیتی از کاربرد عب��ارت مانند خانواده دارد بنابراین حذف 
این عبارت از آگهی های بازاریابی و تبلیغات اس��تخدامی 

ضروری خواهد بود. 
اگر ش��ما قصد تاکید بر روی صمیمیت در محیط کار را 
دارید، باید به ش��یوه های متفاوتی این امر را نشان دهید. 
شاید استفاده از عبارت محیط کار صمیمی به اندازه کافی 
مناس��ب باش��د بنابراین دیگری نیازی برای کاربرد دیگر 
نمونه ها نخواهد بود. اش��تباه برخ��ی از بازاریاب ها تالش 

ب��رای اس��تفاده از عبارت های عجی��ب و غریب به منظور 
تاثیرگذاری بر روی متقاضیان اس��تخدام در شرکت است. 
هرچه منظور اصلی تان را س��اده تر بی��ان کنید، کارمندان 
بیشتری برای استخدام در شرکت جذب تان خواهند شد. 

حس شوخ طبعی
حس ش��وخ طبعی یکی از م��وارد پرتکرار در آگهی های 
استخدامی اس��ت. چنین عبارتی دارای معنای مشخصی 
در زندگ��ی روزمره اس��ت، اما کارآفرینان آن را به ش��یوه 
متفاوت��ی مدنظر ق��رار می دهند. اگر انتظار ش��رکت ها از 
نیروی کارش��ان استفاده از ش��وخی های مختلف در طول 
س��اعت کاری باشد، به احتمال زیاد فعالیت در شرکت به 

شیوه استاندارد پیش نخواهد رفت. 

اغل��ب اوقات کارآفرین��ان به دنبال بیان نیاز کس��ب و 
کارش��ان به کارمندان��ی با جنبه باال هس��تند بنابراین به 
اش��تباه از عبارت حس شوخ طبعی استفاده می کنند. این 
امر باید به طور ویژه ای از سوی کسب و کارها مدنظر قرار 
گیرد. اگر چنین اش��تباهی در بلندمدت تکرار ش��ود، به 
تدریج دیگر هیچ نیروی کاری انگیزه ای برای ش��رکت در 

مصاحبه های کاری شما نخواهد داشت. 
ش��وخ طبعی یکی از ویژگی های ش��خصیتی مهم برای 
افراد اس��ت، ام��ا در عرصه کس��ب و کار کارب��رد زیادی 
ندارد. بدون ش��ک روحیه مناس��ب کارمندان در کیفیت 
کاری ش��ان تاثی��ر دارد، اما این مفهوم نیز با ش��وخ طبعی 
فاصله زیادی دارد بنابراین ش��ما باید به جای اس��تفاده از 
عبارت ش��وخ طبعی به جایگزین های��ی نظیر روحیه باال و 
عالقه به کار توجه نش��ان دهید. این عبارت ها دارای ابهام 

کمتری برای مخاطب هدف خواهد بود. 
مثبت اندیشی

مثبت اندیش��ی در س��ال های اخیر با توسعه کالس های 
موفقی��ت و فکر مثبت رواج پیدا کرده اس��ت. ش��اید در 
نگاه نخس��ت اس��تخدام کارمندان دارای ذه��ن مثبت یا 

مثبت اندیش مزیت های زیادی داشته باشد، اما در عرصه 
کس��ب و کار مثبت اندیش��ی بی��ش از حد مفید نیس��ت. 
بس��یاری از اوقات کس��ب و کارها علی رغ��م پیش بینی 
درس��ت شرایط با شکست مواجه می شوند بنابراین چنین 
پیش بینی هایی دارای اعتبار قطعی نیس��ت. اگر کارمندان 
ش��رکت مثبت اندیشی بی دلیلی داشته باشند، شاید حتی 
متوجه خطرهای بس��یار واضح در دنیای کسب و کار نیز 

نشوند. 
منظور کس��ب و کاره��ا از مثبت اندیش��ی اغلب اوقات 
تحمل فش��ارهای کاری در زمان های مش��خص است. اگر 
شما آینده کسب و کارتان را دشوار ارزیابی می کنید، باید 
در مصاحبه ه��ای کاری بر روی وضعیت متفاوت در رابطه 
با ای��ن امر اظهارنظر نمایید. در غیر این صورت شانس��ی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 

ام��روزه کارمندان به دنبال بهترین ش��رایط مرخصی یا 
حقوق های بسیار باال نیستند. مهمترین نکته در این میان 
امکان ارتقای ش��غلی اس��ت. این امر مهمترین گزینه در 
انتخاب ش��غل های مختلف از س��وی نیروی کار محسوب 
می شود. اگر کس��ب و کار شما توانایی ایجاد اطمینان در 
مخاطب هدف برای ارتقای شغلی را داشته باشد، بسیاری 

از مشکالت کسب و کارتان حل و فصل خواهد شد. 
تحمل فشار کاری

کارآفرینان اغلب اوقات افرادی مستقل و دارای توانایی 
کار انفرادی در ش��رایط س��خت هس��تند. این امر از آنها 
اف��رادی موفق و دارای مهارت باال برای انطباق با ش��رایط 
مختلف ساخته اس��ت. اگر انتظار ش��ما از نیروی کارتان 
مانند تعریف قبل اس��ت، بی تردید در زمینه اس��تخدام با 
مشکالت زیادی مواجه خواهید شد. کسب و کارها امکان 
پرداخ��ت حقوق و مزایای کارمندان س��اده و تالش برای 
یافت��ن کارآفرینان حرف��ه ای برای چنی��ن موقعیت های 
ش��غلی را ندارند بنابراین باید اندک��ی از انتظارات تان کم 
کنید. در غیر این صورت شانس��ی برای موفقیت در زمینه 

استخدام نخواهید داشت. 
بس��یاری از کارآفرین��ان تحمل فش��ار کاری باال را یک 
مزی��ت ارزیابی می کنند. ای��ن امر اغلب اوقات از س��وی 
کارش��ناس های س��المت و به طور کلی کارش��ناس های 
کس��ب و کار رد می ش��ود. اگر نیروی کار یک شرکت به 
طور مداوم تحت فش��ار باالی کاری باش��د، به مرور زمان 
تمام توانایی و حتی اعتماد به نفس��ش را از دست خواهد 
داد بنابراین باید در زمینه اس��تخدام نی��روی کار به این 

نکته مهم توجه کرد. 
چهره موجه

وقتی صحبت از چهره موجه برای اس��تخدام نیروی کار 
می ش��ود، هر کارآفرین��ی یک نظر خاص��ی دارد. این امر 
س��ردرگمی زیادی برای برنده��ا ایجاد می کند. نکته مهم 
در این میان ارزیابی و برداش��ت افراد جویای شغل از این 
عبارت اس��ت. اگر کس��ب و کار ش��ما انتظار حضور تمام 
کارمندان با کت و شلوار در محل کار را دارد، باید نسبت 

به وضعیت کاری تان به طور کامل تجدیدنظر کنید. 
ام��روزه بس��یاری از برنده��ای ب��زرگ مانند تس��ال و 
مایکروس��افت از عب��ارت چه��ره موجه ب��رای جلب نظر 
کارمندان باکیفیت اس��تفاده نمی کنند بنابراین ش��ما هم 
باید این امر را فراموش کنید. برند ش��ما به جای توجه به 
این نکات باید به دنبال افرادی با مهارت باال باش��د. چهره 
مناسب مالک اصلی برای اس��تخدام در کسب و کارهای 

امروزی نیست. 
اس��تخدام نیروی کار یکی از کارهای س��خت و دشوار 
محسوب می شود. بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی کارمندان در دسترس اقدام به استفاده از عبارت های 
ج��ذاب در آگهی ش��ان می کنند. نکته مه��م در این میان 
معنای هر عبارت از نقطه نظر کارمندان اس��ت. همانطور 
که در این مقاله بررس��ی کردیم، بس��یاری از عبارت های 
محبوب در میان کارآفرینان برای آگهی های اس��تخدامی 
دارای ابهام زیادی اس��ت بنابراین برای طراحی آگهی های 

استخدامی بعدی تان به دنبال ایده های بهتری باشید. 
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چگونه آگهی استخدامی مناسبی طراحی کنیم؟

چرا حضور یوتیوبرها در اینستاگرام ضروري است؟ 

چالش کارآفرینی در کنار حفظ موقعیت شغلی کنونی

به قلم: کانیکا تالِور
کارآفرین و کارشناس کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

بی ش��ک هیچ چیز به اندازه فعالیت در ش��غل دلخواه برای افراد مختلف لذت بخش نیس��ت. بسیاری از 
مردم برای مدت زمانی طوالنی در کارهایی که به آن عالقه ای ندارند، فعالیت می کنند. اگر ش��ما به اندازه 
کافی برای فعالیت در کاری که بدان عالقه دارید، خوش ش��انس هس��تید، باید به ش��ما تبریک گفت. آیا 
چنین امری برای شما پایان مسیر کسب و کار است؟ اگر هوشمندانه به این مسئله نگاه کنیم، فعالیت به 
عنوان کارمند در حوزه مورد عالقه مان پایان ماجرا نیس��ت. بسیاری از افراد عالقه مند به راه اندازی کسب 

و کار مستقل شان هستند. 
شاید شما هم چند باری به فکر ایجاد کسب و کار مستقل تان افتاده باشید. در این صورت چه چیزی 
ش��ما را از این امر منصرف س��اخته است؟ بدون تردید ترس از شکس��ت در عرصه کسب و کار برای هر 
فردی قابل درک است. این ترس بسیاری از افراد را نسبت به فعالیت در حوزه کارآفرینی مردد می سازد. 
اگر ش��ما در این دس��ته جای دارید، باید خیال تان را راحت کنیم: ش��ما فقط یک بار ش��انس کارآفرین 
ش��دن در کل زندگی تان را دارید بنابراین اگر از آن به خوبی اس��تفاده نکنید، دیگر شانسی در این حوزه 

نخواهید داشت. 
اگر شما هم به دنبال ورود به عرصه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار مستقل تان هستید، نکات 
این مقاله برای ش��ما کاربردی خواهد بود. خوش��بختانه شما نیازی به ترک کار فعلی تان برای شروع 
فعالیت در عرصه کارآفرینی ندارید. در ادامه ما این مسئله را به طور کامل مورد بررسی قرار خواهیم 

داد. 
گام اول: طراحی ایده کسب و کار

شما برای ورود به عرصه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار مستقل تان باید ایده مناسبی داشته باشید. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی برای کس��ب و کارها دارد. اگر شما ایده جذابی نداشته باشید، درست مانند 
هزاران کس��ب و کار کلیش��ه ای برای مش��تریان خواهید بود بنابراین ایده مناس��ب در این راستا اهمیت 

زیادی دارد.
الگوبرداری از برندهای بزرگ برای یافتن ایده ای جذاب در حوزه کس��ب و کار هیچ ایرادی ندارد، البته 
به شرط اینکه شما در این راستا دقیقا از ایده های دیگران کپی نکنید. شما باید در نهایت ایده ای منحصر 
به فرد برای کس��ب و کار خودتان داش��ته باش��ید. در غیر این صورت هیچ جذابیتی برای مشتریان پیدا 

نخواهید کرد. 
پس از اینکه ایده مناس��ب برای کس��ب و کارتان را پیدا کردید، در حالی که هنوز در ش��غل فعلی تان 
هس��تید، باید کارهای الزم برای ایجاد یک کس��ب و کار را ساماندهی کنید. ثبت حقوقی برند و همچنین 
دیگ��ر ن��کات مربوط به این حوزه اهمیت زیادی دارد. اگر این امر را مدنظر قرار ندهید، ش��اید برندتان با 
شکایت های حقوقی بسیار زیادی مواجه شود بنابراین پیش از هر کار دیگری باید تمام مشخصات برندتان 

را به طور اصولی ثبت نمایید. 
بازاریابی برای محصوالت برند

بی تردی��د هر برندی دارای محصوالت مش��خصی اس��ت. اگر ش��ما برای محصوالت ت��ان به طور عملی 
بازاریابی نکنید، مش��تریان هرگز از حضور شما در عرصه کس��ب و کار آگاهی پیدا نخواهند کرد. این امر 
همیش��ه برای کسب و کارهای نوپا دردسرساز می ش��ود بنابراین شما باید پیش از اینکه خیلی دیر شود، 

اقدام به بازاریابی برای محصوالت تان نمایید. 
گاهی اوقات هزینه های اولیه در زمینه بازاریابی برای برندها بس��یار شوکه کننده است. مهمترین مسئله 
در این میان نیاز به س��رمایه گذاری اولیه برای توس��عه کسب و کار است. در غیر این صورت شما شانسی 

برای رقابت با برندهای مختف نخواهید داشت. 
بی شک ایده های بسیار زیادی برای بازاریابی در دنیای کسب و کار وجود دارد. شما باید براساس سطح 
نیاز کس��ب و کارتان اقدام به اس��تفاده از یک یا چند الگوی بازاریابی نمایید. این امر اهمیت بسیار زیادی 

برای موفقیت کسب و کار شما در پی دارد. 
فروش محصوالت برند

پ��س از بازاریاب��ی باید ب��ه دنبال فروش محص��والت بود. این مرحله برای کس��ب و کارها س��ود قابل 
مالحظه ای در پی دارد بنابراین مش��اهده تالش بی وقفه کس��ب و کارها برای موفقیت در این حوزه امری 
طبیعی محسوب می شود. مهمترین مسئله در این میان تالش برای تعامل نزدیک با مشتریان است. شما 
نباید برای مش��تریان فقط فروشنده باش��ید، بلکه به عنوان یک مشاور مطمئن خود را مطرح سازید. این 
امر اعتماد قابل مالحظه مشتریان را جلب خواهد کرد بنابراین دیگر نیازی برای تالش بی وقفه در زمینه 

فروش نخواهد بود. 
دسترس��ی ساده مشتریان به محصوالت ش��ما یکی از مهمترین نکات کارآفرینی محسوب می شود. اگر 
مشتریان دردسرهای زیادی برای تهیه محصوالت شما متحمل شوند، تمایلی برای خرید نخواهند داشت. 
این امر کامال طبیعی اس��ت. بنابراین ش��ما باید محصوالت تان را به س��ادگی در دس��ترس مشتریان قرار 
دهید. این کار با عرضه محصوالت در خرده فروشی های مختلف و راه اندازی فروشگاه برند صورت می گیرد. 
بهترین ایده در این میان عقد قراردادهای بلندمدت برای همکاری با کس��ب و کارهای مختلف اس��ت. به 

این ترتیب محصوالت شما در هر خرده فروشی پیدا خواهد شد. 
ایجاد کسب و کار مستقل به صورت قدم به قدم

اگر ش��ما پس از یافتن ایده های جذاب برای راه اندازی کس��ب و کار از شغل فعلی تان استعفا دهید، 
ریس��ک زیادی را متحمل ش��ده اید. بس��یاری از مردم درس��ت به همین خاطر اقدام ب��ه کارآفرینی 
نمی کنند. توصیه ما در این مقاله برای شما پیگیری قدم به قدم این هدف بود. شما تا آخرین مراحل 
توس��عه کس��ب و کارتان نباید اقدام به راه اندازی کسب و کار مستقل نمایید. اگر این امر مدنظر شما 
قرار نداش��ته باش��د، به راحتی امکان مواجهه با چالش های حل نشدنی یا بدتر از آن شکست سنگین 

را نخواهید داشت. 
ریس��ک های حوزه کارآفرینی اغلب اوقات بدون هیچ دلیلی از سوی افراد پذیرفته می شود. هدف اصلی 
ما در این مقاله نمایش راهکارهایی برای پرهیز از چنین ریسک هایی بود. اگر شما عالقه مند به راه اندازی 
کس��ب و کار مستقل تان هستید، با اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله شانس مناسبی برای 

راه اندازی بی دردسر کسب و کارتان خواهید داشت. 
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