
www.forsatnet . i r

دوشنبه
7 تیر 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

ارز به تابلوی آتی بورس کاالی ایران راه می یابد؟

دامنه پیش بینی پذیری 
بازار ارز

فرصت امروز: این روزها بازار ارز در انتظار احیای برجام و رفع تحریم هاس��ت تا مس��یر کاهش قیمت ها را طی 
کند. سرنوش��ت برجام یکی از متغیرهای کلیدی اس��ت که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار 
تاثی��ر روان��ی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخ ارز تاثیر می گذارد. در حالی که پیش از این اخبار 
مثبت��ی از مذاکرات وین مطرح می ش��د، اما این  ب��ار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژان��س بین المللی به عنوان 
تهدیدی برای برجام نام برده می ش��ود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمت ها در بازار ارز گذاش��ت و قیمت دالر 

به کانال 24 هزار تومان رسید. در شرایطی که نوسانات و ریسک های بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی برای...

نیاز به سرمایه گذاری برای 
صادرات گراشدن قطعه سازان
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سپرده بانکی و دالر بیشترین بازدهی را در 3 ماهه نخست سال داشته اند

بازدهی بازارها در بهار 1400
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فرصـت امروز: شـاخص بـورس تهران در دومین روز هفته با رشـد 4 هـزار و 747 واحدی بر پله یک 
میلیون و 238 هزار و 485 واحد ایستاد. شاخص کل بورس در این روز بسیار پرنوسان بود؛ به طوری 

که در سـاعات ابتدایی معامالت تا یک میلیون و 230 هزار واحد کاهش یافت، اما در سـاعات 
میانی معامالت به یک میلیون و 240 هزار واحد رسید و در حالی به کار خود پایان داد که در...

بورس تهران چگونه صعودی شد؟

پنج ضلعی رشد بورس

یادداشت

تجارت ارزی ممنوع

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

امروزه در بسیاری از کشورها نرخ 
ارز یکی از متغیرهای مهم اقتصادی 
تلقی می شود، زیرا جریان صادرات 
و واردات کش��ور به  دنبال آن رونق 
یا اف��ول بخش های مختلف اقتصاد 
کش��ور تحت تأثیر آن است.  به  ویژه 
در کشورمان به  دلیل اهمیت باالی 
تجارت خارجی، وابس��تگی اقتصاد 
ملی به درآمدهای نفتی و وابستگی 
واحدهای تولیدی ب��ه واردات مواد 
اولیه و واس��طه ای، تأثیر نرخ ارز بر 
همه ابعاد زندگی اقتصادی جامعه 
بسیار جدی و عمیق است. از این رو 
عملکرد دولت به  عنوان بزرگترین 
عرضه کنن��ده ارز )درآمد حاصل از 
فروش نفت( در عرصه اقتصاد ملی 
بس��یار مهم و تعیین کننده اس��ت. 
به بی��ان دیگر، سیاس��ت ارزی که 
دولت ب��ه  کار می گیرد، می تواند به  
خوبی اقتصاد را در مسیر موردنظر 

دولتمردان هدایت کند.
حال س��وال این است: آیا دولت 
از ای��ن ظرفیت خ��ود یعنی امکان 
سیاست گذاری مقتدرانه ارزی برای 
هدای��ت اقتصاد در مس��یر رونق و 
برآورده ساختن اهداف کالن توسعه 
همه جانبه کشور استفاده می کند؟ 
در اینج��ا باید به نق��ش مخرب دو 
آفت توجه داشت؛ از یک  سو دولت 

ممکن اس��ت ب��ازار ارز و 
2امکان قیمت گذاری...

17 ذوالقعده 1442 - س�ال هفتم
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فرص��ت ام��روز: در تازه ترین نشس��ت ش��ورای راهبری 
بهب��ود محی��ط کس��ب وکار به »تأثی��ر نظام بیم��ه ای در 
محیط کس��ب وکار« پرداخته شد و اینکه چه راهکارهایی 
می ت��وان در پیش گرف��ت که در عین اعتق��اد به رویکرد 
س��ه جانبه گرایی )کارگر، کارفرم��ا و حاکمیت( در امنیت 
ش��غلی و بیمه ای، ای��ن حمایت ها مانع��ی در برابر محیط 
کس��ب وکار نباش��د. حاضران در این نشست به مشکالت 
فع��االن اقتصادی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی اش��اره 
کردند و از بخش��نامه محوری به عنوان یکی از مش��کالت 

این حوزه نام بردند.
در ابت��دای این نشس��ت، احم��د میدری مع��اون رفاه 
اجتماعی وزارت کار گفت: براس��اس جلس��ه مشترکی که 
در آبان ماه گذش��ته با تع��دادی از فعاالن بخش خصوصی 
داشتیم، قرار ش��د که ماهانه جلساتی با اتاق ایران داشته 
باش��یم؛ در آنج��ا مصوبه ای داش��تیم و بعدا گزارش��ی از 
مجموعه مصاحبه فعاالن اقتصادی استخراج شد که درباره 
مش��کالت بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی بود. 
بعده��ا خیلی پیگیری کردیم که نشس��تی ب��ا اتاق ایران 
برگزار ش��ود ولی موفق نش��دیم. هدف اصالح بخشنامه ها 
در حوزه تأمین اجتماعی بود که البته خیلی هم به نتیجه 
نرس��یده است و من نمی دانم واقعا چه کار باید کرد. ما این 
جلسه ها را در س��طوح متعدد پیگیری کرده ایم ولی هنوز 

ره به  جایی نبرده است.
در ادام��ه نشس��ت، گزارش��ی درب��اره تولی��د داخلی و 
مش��کالت آن ارائه شد و در بخشی از این گزارش به شش 
مس��ئله فعاالن اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی اش��اره 
ش��د: اولین مس��ئله بخش نامه محوری اس��ت؛ حجم این 
بخشنامه ها به قدری زیاد است که کارفرمایان تسلط کافی 

به آن ندارند، بلکه حتی کارشناس��ان سازمان هم به تمام 
این بخشنامه ها مسلط نیستند. از طرفی تعدد بخشنامه ها 
باعث ش��ده کارشناسان مختلف به موارد متناقضی استناد 
کنند. همچنین تعداد بخش��نامه ها امکان دور زدن قوانین 

را افزایش داده و قانون را تفسیرپذیر کرده است.
مش��کل دوم، ضرایب حق بیم��ه در قراردادهای پیمان 
است؛ نارضایتی اغلب کارفرمایان به بخشنامه های موسوم 
به سری 14 برمی گردد. در حال حاضر ضرایب حق بیمه، 
قراردادهای پیمانکاری براس��اس بخشنامه های سری 14 
معین می ش��ود. قراردادهای پیمانی ب��ه دو بخش عمرانی 
و غیرعمرانی تقس��یم شده که برای هر یک از این تیپ ها 
ضرایب مش��خصی به عنوان ضرایب پیمان وجود دارد، اما 

کارفرماها می گویند این ضرایب تفسیربردار هستند.
موض��وع س��وم، نحوه تش��خیص پیمانکاران اس��ت. در 
س��ال های اخیر عملکرد و رفتار س��ازمان تأمین اجتماعی 
درخصوص نحوه تشخیص پیمانکاران و محاسبه حق بیمه 
قراردادها به گونه ای اس��ت که به عنوان یکی از موانع مهم 
فضای کسب وکار کشور مطرح شده است. موضوع چهارم، 
حسابرس��ی به جای بازرسی است. به حس��ابرس ها اجازه 
داده ش��ده به جای بازرسی، بررس��ی صورت مزد، حقوق 
و مزای��ای بیمه ش��دگان را بررس��ی کنند، ام��ا این قانون 
مدت زمان بازرس��ی را مش��خص نکرده است. در گذشته 
حسابرسی ها از شش ماه تا 10 سال متغیر بوده، در حالی 
که کارفرمایان می گویند حسابرس��ی های طوالنی مدت به 
دلیل بررس��ی صورت های مالی بس��ته ش��ده موجب عدم 
تراز ورشکس��تگی بنگاه های کوچک می شود. قبال اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای مبنی بر 
یک س��اله بودن مهلت بازرسی ها صادر کرده بود که عمال 

نادیده گرفته می شود و در اغلب موارد اجرا نمی شود.
مش��کل پنجم، هیأت های حل اختالف اس��ت؛ براساس 
قان��ون اعض��ای هی��أت حل اخت��الف ش��امل نمایندگان 
کارگ��ران، کارفرمایان و وزارت رفاه اس��ت، اما کارفرمایان 
می گویند هیأت امنا به نحوی انتخاب می شود که عمال در 
فرآیند داوری رأی به نفع کارفرما صادر نمی شود. این نقد 
درباره هیأت تجدیدنظر هم وجود دارد. نهایتا مشکل ششم 
مربوط به سه جانبه گرایی است. کارفرماها می خواهند ضلع 
س��وم باش��ند، یکی از اضالع تعیین کننده و تاثیرگذار در 
کن��ار دول��ت و کارفرمایان. آنها می گوین��د به  عنوان یکی 
از ارکان تأمین کنن��ده منابع مالی س��ازمان، حق دارند در 
مدیریت آن نقش داشته باشند. در این بین، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی می خواهد از طریق گفت وگو گامی در 

جهت رفع موانع و بهبود محیط کسب وکار بردارد.
پ��س از ارائه این گ��زارش، حمیدرض��ا فوالدگر رئیس 
ش��ورای راهبری بهبود محیط کسب وکار درباره اهمیت و 
نحوه کار ش��ورای راهبری بهبود محیط کسب وکار سخن 
گفت و افزود: موانع و مش��کالت ش��ش گانه که در گزارش 
اش��اره ش��د، هم موردنظر بخش خصوصی و هم موردنظر 
دولت هس��ت و باید برای رفع آنها تالش شود. چهار قانون 
در حوزه اقتصاد تصویب ش��ده که عبارتند از: قانون بهبود 
مس��تمر محیط کسب وکار، قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، قانون 
رف��ع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور و 
قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسی. این قوانین در سال های متعدد تصویب شده 
و باید از این بس��ترها در حوزه تأمین اجتماعی، مشکالت 
حق بیمه، استفاده ش��ود و در اجرای این قوانین باید این 

بس��ترها توجه ش��ود. باید در کنار مالحظ��ات حمایتی و 
اجتماعی به مشکالت حوزه کسب وکار هم توجه شود.

در ادامه نشس��ت نیز محمود توالیی رئیس کمیس��یون 
مالی��ات، کار و تأمی��ن اجتماعی گفت: در صورت مس��ئله 
اختالف نظر نداریم؛ اگر جلس��ات به صورت منظم با بخش 
خصوصی برگزار می ش��د باور داریم که در رفع مش��کالت 
اثرگ��ذار بود. البته در ش��یوه کار هم م��ا تقابل داریم ولی 
معتقد هستیم که تغییر رویکردی در سازمان اتفاق افتاده 
ولی کافی نیس��ت. نگاه سازمان تأمین اجتماعی به بخش 
خصوصی نگاه خوبی نیس��ت. ب��اور داریم که ظرفیت های 
سازمان گم ش��ده است. گله داریم که دولت تمام شد ولی 

هنوز مشکالت ما سرجای خود باقی است.
س��پس میدری در واکنش به صحبت های توالیی گفت: 
البت��ه من هم با آق��ای توالی��ی موافق هس��تیم که نگاه 
غیرهمکارانه بوده اس��ت. پیش��نهاد من این است که شما 
پیشنهاد جایگزین ارائه دهید؛ تا در فرآیند اجرایی کار گم 
نشود. تجربه قبلی این بوده که در مسیر اصالح، وضعیت را 
بدتر کرده اند. ما گاهی دردها را می شناسیم ولی مسیر کار 
اجرایی را نمی دانیم. باید در سیستم برای اصالح پیشنهاد 
اجرایی جایگزین ارائه دهیم و این شیوه اجرایی اثرگذارتر 

خواهد بود.
اصغ��ر آهنی ه��ا، عض��و کارفرمای��ی ش��ورای عالی کار 
نی��ز گفت: درب��اره تأمین اجتماع��ی موازی کارهایی دیده 
می شود؛ بخش��نامه محوری مش��کل اصلی است و باید به 
س��مت قانون محوری برویم. اصال پیش��نهاد ما استفاده از 
قانون اس��ت نه بخشنامه. امروز که برنامه ششم توسعه در 
حال اتمام اس��ت اما هیچ اقدامی در دستگاه قانون گذاری 
و اجرایی برای حل مسئله بیمه دیده نمی شود. باید قانون 

تأمین اجتماعی در مجلس اصالح ش��ود. در بخش��نامه ها 
بحث تنقیح و ترخیص مهم اس��ت. ما با همکاری سه اتاق 
ایران، تعاون و اصناف و دیگر تش��کل ها مش��کالت بخش 
تأمین اجتماعی را در دس��تور کار قرار داده ایم. وظیفه ما 
این نیس��ت که تأمین اجتماعی را اداره کنیم، تیم آن باید 
با سیاس��ت و راهبرد روز آش��نا باش��د. ما به دنبال احقاق 
حق فعاالن اقتصادی هستیم که در بخشنامه های مختلف 
ب��ه آنها تحمیل  ش��ده اس��ت. ما به دنب��ال باالنس تأمین 
اجتماعی نیس��تیم بلکه به دنبال این هس��تیم که جلوی 
اجح��اف به بخش خصوصی گرفته ش��ود. البته نگاه فعلی 
س��ازمان تأمین اجتماعی تعاملی است. مفاد بخشنامه 11 
و 14 انجام  ش��ده اس��ت ولی همچنان برای رفع مشکالت 

باید همکاری کرد.
همچنی��ن محمد قاس��می، رئیس مرک��ز پژوهش های 
اتاق ایران در ادامه جلس��ه گفت: مش��کل حل پذیر نیست 
مگر اینکه به س��مت سازمان های رقیب برویم؛ سوابق این 
س��ازمان ها در جهان اس��ت. ش��اید در این صورت مسیر 
سازمان تأمین اجتماعی تغییر کند. بیشتر تالش این است 
که در برنامه هفتم توسعه به سمت صندوق های خصوصی 
برویم. البته می دانم که در کش��وری مثل انگلستان همین 
سازمان خصوصی 10 میلیون پوند هزینه روی دست دولت 
گذاشت. البته این گرایش هم ممکن است تاثیرگذار باشد.
در پایان حاضران در نشس��ت از موانع و مشکالت حوزه 
بن��گاه داری، س��ه جانبه گرایی، بیمه و تأمی��ن اجتماعی و 
وضعیت صندوق های بازنشس��تگی س��خن گفتند؛ اینکه 
ج��وی ک��ه در جامعه علی��ه س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 
ش��کل گرفته، جو خوبی نیس��ت و باید ب��رای اصالح این 

دیدگاه کاری انجام شود.

در زمان ریاس��ت جمهوری دونال��د ترامپ، فضای رقابت بین 
چین و آمریکا چندان ایدئولوژیک نبود و بیشتر به نظر می رسید 
که ترامپ بیش��تر از س��بقت و جلو زدن چین از اقتصاد آمریکا 
ناراحت است، اما در دوران جو بایدن و حزب دموکرات، آن فضای 

رقابت ایدئولوژیک دوباره بازگشته است.
به گزارش »فایننش��ال تایمز«، این روزها دائم از زبان مقامات 
و دولتمردان در واش��نگتن، پکن و مس��کو می شنویم که کشور 
متب��وع آنه��ا می خواهد از تکرار جنگ س��رد در جهان اجتناب 
کند. حتی بس��یاری از رس��انه های دنیا از جمله نیویورک تایمز 
س��عی کرده اند نشان بدهند که جایی برای نگرانی نیست؛ چون 
رقاب��ت ابرقدرت های امروزی با آنچه که در گذش��ته رخ می داد 
هیچ ش��باهتی ندارد. آنها روسیه را ضعیف و چین را متمرکز بر 
قدرت گیری تکنولوژیک می بینند و بنابراین معتقد هستند که 
صف آرایی این قدرت های شرقی در برابر غرب نمی تواند به اندازه 

گذشته جدی باشد.
در اینکه اوضاع امروز با گذشته تفاوت دارد، هیچ شکی نیست، 

اما نقاط موازی بین رخدادهای امروز و سال های اولیه جنگ سرد 
اتفاقا بسیار زیاد و شوک آور است. از یک سو دوباره محور روسیه 
و چی��ن را در برابر آمریکا و متحدان غرب��ی اش داریم و آنتونی 
بلینک��ن، وزیر خارجه دولت بایدن هم به وضوح به لزوم وحدت 
ناتو در مقابله با تحقق اهداف نظامی چین و روسیه اشاره کرده 
است. از آن سو هم سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه که 
به چین سفر کرده بود آشکارا همکاری کشورش با چین را برای 

عقب راندن آمریکا ضروری دانست.
در عین حال، تنش ها به شکل تحریم و فراخواندن سفیر بین 
دو طرف دارد به شدت باال می رود و دیگر از رودربایستی خبری 
نیس��ت. چین می گوید باال گرفتن تنش ه��ا با آمریکا یک دلیل 
واض��ح دارد: اینکه آمریکا نمی تواند ب��ا افزایش قدرت اقتصادی 
چین کنار بیاید. واقعیت هم این اس��ت ک��ه آمریکا به هژمونی 
خودش عادت دارد و هیچ رقیبی را نمی پذیرد. آنچه که چین در 
این میان در نظر نگرفته، این است که مسائل داخلی اش از جمله 
تاثیر کیش شخصیت شی جین پینگ )رئیس جمهور چین( بر 

تصمیم گیری ها در این کش��ور و همینطور برنامه های نظامی و 
مانورهای مختلف پکن باعث شده است که دیدگاه های رادیکال 
درباره چین در میان مقامات آمریکایی و اروپایی طرفدار بس��یار 

بیشتری پیدا کند.
در روزه��ای اول جنگ س��رد نیز چند رخداد مختلف بود که 
باعث رادیکال ش��دن دیدگاه مقامات غربی نسبت به شرق شد. 
یکی از مهمترین آنها، افزایش نفوذ اتحاد جماهیر ش��وروی در 
کش��ورهای اروپای شرقی بود. حاال هم اخبار درباره هنگ کنگ 
و تایوان و س��ین کیانگ دارد همان نقش را در شکل گیری نظر 
غربی ها نس��بت به اهداف چین ایفا می کند. چین اما در مقابل، 
دیپلماس��ی معروف به »گرگ جنگجو« را پیش گرفته است که 
به معنای دفاع تهاجمی از چین در مقابل انتقادات خارجی است.

تا همین اواخر، اینطور به نظر می رسید که اروپای غربی قصد 
دارد در این جنگ س��رد جدید س��اکت باشد و مداخله خاصی 
نکند. اتحادیه اروپا یک معاهده تجاری و س��رمایه گذاری را نیز 
در پایان س��ال گذشته میالدی با چین به امضا رساند که باعث 

خشم مقامات و مسئوالن آمریکایی شد. اینطور به نظر می رسید 
که ش��کافی در مورد چین بین آمریکا و اروپا وجود دارد و چین 
هم از این وضع کامال راضی بود. حاال اما اوضاع کمی خش��ن تر 
شده است و بعد از اظهارنظرهای حقوق بشری برخی از مقامات 
اتحادیه اروپا، چین آنها را تحریم کرده و به نظر می رسد که آینده 
معاهده تجاری چین و اتحادیه اروپا نیز کمی مبهم و نامشخص 

شده باشد.
جال��ب اینجاس��ت که اروپا حت��ی در مراوده با همس��ایه اش 
یعنی روس��یه هم نتوانس��ته اس��ت هی��چ کاری از پیش ببرد. 
امانوئ��ل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه گمان می کرد که قادر 
به نقش آفرینی در مراوده اتحادیه اروپا و روس��یه است، اما اصال 

اینطور نبود.
در این جنگ س��رد دوم، چند گلوگاه منطقه ای اس��تراتژیک 
وجود دارد که مناقش��ه ش��رق و غرب در آنها باال خواهد گرفت. 
در آسیا، این گلوگاه ها در واقع همان مسائلی هستند که از زمان 
جنگ سرد اول حل نشده باقی مانده اند؛ مثل شبه جزیره کره و نیز 

تایوان. در اروپا این گلوگاه ها بیشتر به سمت شرق هستند؛ مثل 
اوکراین که حاال جای برلیِن زماِن جنگ سرد اول را گرفته است 

و به نقطه تالقی منافع شرق و غرب بدل شده است.
در زم��ان ریاس��ت جمهوری دونال��د ترامپ، فض��ای رقابت 
بی��ن چی��ن و آمریکا چندان ایدئولوژیک نبود و بیش��تر به نظر 
می رس��ید که ترامپ از جلو زدن چین از اقتصاد آمریکا ناراحت 
اس��ت، اما در دوران بایدن و ح��زب دموکرات، آن فضای رقابت 
ایدئولوژیک دوباره برگشته است. رقابت تکنولوژیک دوباره به قلب 
درگیری های ابرقدرت های شرق و غرب بازگشته است. در جنگ 
س��رد اول، رقابت بر سر فضا و قدرت هسته ای بود، اما در جنگ 
س��رد دوم، رقابت بر س��ر تکنولوژی فایو جی و هوش مصنوعی 
اس��ت. البته این نکته را هم نباید فرام��وش کرد که چهار دهه 
جهانی سازی باعث شده اس��ت که اقتصادهای شرق و غرب در 
اقتصاد جهانی درهم تنیده باش��ند و این امر باعث می ش��ود که 
وضعیت جنگ سرد دوم با جنگ اول تفاوت زیادی داشته باشد. 

این همه تناقض های جنگ سرد دوم است.

دالیلی برای اثبات اینکه جنگ سرد دوم واقعی است
شاخ و شانه های شرق و غرب

در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار مطرح شد

تامین اجتماعی در دست انداز بخشنامه ها

بررسی 8 ویژگی منحصربه فرد رهبران تجاری بزرگ

رهبران تجاری موفق چه ویژگی هایی دارند؟
کارآفرینان بس��یار زیادی در عرصه کس��ب و کار مشغول فعالیت هس��تند. این امر به سادگی با نگاهی به 
وضعیت بازارهای محلی و جهانی قابل درک اس��ت. نکته مهم در این میان درخش��ش بهتر برخی از رهبران 
تجاری است. به عبارت دیگر، همه کارآفرینان و رهبران تجاری به یک اندازه موفق نیستند. بدون تردید ایالن 
ماسک رهبر تجاری بسیار بهتری در مقایسه با هزاران کارآفرین دیگر در ایاالت متحده و حتی جهان است. 

یکی از کارهای جذاب در عرصه کسب و کار بررسی عادت های مشترک رهبران تجاری موفق است. شاید 
این امر در نگاه نخست فقط یک تفریح جذاب باشد، اما کمک شایانی به شما به عنوان کارآفرین نیز خواهد...



فرصت امروز: این روزها بازار س��رمایه در شروع تابستان 1400، شرایط 
متفاوتی را نسبت به بهار سپری می کند. در حالی که تا یکی دو هفته قبل، 
شاخص بورس عملکرد نزولی داشت، حاال چند روزی است که این نشانگر 
مهم بورسی تغییر روند داده و هرچند آهسته اما پیوسته در مدار صعودی 
حرکت می کند. بررس��ی آنچه در طول چند ماه گذش��ته رخ داده، نشان 
می دهد رش��د قیمت ها در بازارهای جهانی همزمان با فرا رس��یدن فصل 
مجامع و همچنین مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، راه را 

برای رشد قیمت سهام هموار کرده است.
ب��ورس با وجود این اس��تارت پرقدرت در ابتدای تابس��تان، اما در صدر 
بیشترین بازدهی منفی بازارها در بهار 1400 ایستاده است. این در حالی 
است که بازدهی بازارها در بهار پارسال متفاوت از امسال بوده و بیشترین 
بازدهی بهار 99 از آن بورس تهران بوده اس��ت، با این حال پس از اصالح 
10 ماهه ای که در تاریخ بازار سرمایه کم سابقه بوده است، شاخص بورس 
در این روزهای داغ تابس��تان دوباره میل به صعود پیدا کرده و در دومین 
روز تیرماه توانست پس از مدت ها کانال یک میلیون و 200 هزار واحدی را 
پس بگیرد. رتبه بندی بازدهی بازارها در فصل بهار نشان می دهد که سپرده 
بانکی بیشترین بازدهی را در سه ماهه نخست امسال داشته و پس از آن، 
دالر در جایگاه دوم ایس��تاده است. بقیه بازارها نیز بازدهی منفی داشته و 

رقابت بین آنها تنها در شدت بازدهی منفی بوده است.
وقتی سپرده بانکی دوباره جذاب می شود

بررس��ی بازده��ی بازارها در بهار 1400 از صدرنش��ینی س��پرده بانکی 
خب��ر می دهد. طبق آخرین تصمیم ش��ورای پول و اعتب��ار، حداکثر نرخ 
س��ود سپرده های بانکی دو س��اله 18 درصد تعیین شده و به این ترتیب، 
در س��ه ماهه نخست امسال س��پرده گذاران بانکی 4.5 درصد سود کسب 
کرده اند. این درحالی اس��ت که در سال های گذشته، اکثر سپرده گذاران، 
دارایی خود را در صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت نزد بانک های 
مختلف س��پرده گذاری می کنند که به  طور متوس��ط س��االنه بیش از 20 
درصد س��ود می دهد. بدین ترتیب، اگر متوس��ط نرخ سود 20 درصدی را 
برای سپرده های بانکی لحاظ کنیم، در فصل بهار امسال، سپرده گذاران 5 

درصد بازدهی دریافت کرده اند.

ب��ا این ح��ال به اعتقاد کارشناس��ان و با توجه به ن��رخ تورم، هرچند 
س��پرده های بانک��ی به  دلیل رکود در س��ایر بازاره��ای دارایی باالترین 
بازدهی را داش��ته اس��ت، اما س��پرده گذاران نرخ س��ود منفی دریافت 
می کنند. به طوری که نرخ س��ود متوس��ط 20 درصدی در مقایس��ه با 
تورم س��االنه 43 درصدی خردادماه امس��ال، 23 درصد کمتر اس��ت و 
این یعنی س��پرده گذاران س��االنه 23 درصد از ارزش س��پرده خود را از 

دست می دهند.
از سوی دیگر، درحالی که تا اوایل خردادماه قیمت دالر در بازار تهران 
نس��بت به انتهای سال گذشته روند نزولی نشان می داد، اما رشد دوباره 
قیمت اس��کناس سبز آمریکایی باعث شد تا در مجموع فصل بهار، بازار 
ارز جزو بازارهای با بازدهی مثبت قرار بگیرد. دالر در آخرین روز کاری 
سال گذشته 23 هزار و 963 تومان قیمت خورد که این رقم در آخرین 
روز بهار )31 خردادماه( به 24 هزار و 99 تومان رسید و به این ترتیب، 
دالر در فص��ل به��ار امس��ال 136 تومان معادل 56 صدم درصد رش��د 
داش��ت. هرچند دیگر ارزهای مهم در این دوره روند نزولی داش��ته اند، 
چنانچه یورو در این دوره س��ه ماهه 405 تومان معادل 1.4 درصد افت 
قیمت پیدا کرد و از 28 هزار و 282 تومان در انتهای س��ال گذش��ته به 

27 هزار و 877 تومان در آخرین روز خردادماه رسید.
بازار مس��کن نیز در رتبه بعدی بیش��ترین بازدهی بازارها در فصل بهار 
ایستاد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تحوالت مسکن پایتخت 
در خردادماه امس��ال متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر 
تهران به 29 میلیون و 673 هزار و 600 تومان رسید که نسبت به ماه قبل 
افزایش 3 درصدی و نس��بت به خرداد س��ال گذشته رشد 56.6 درصدی 
دارد. در این ماه همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی ش��هر 
تهران به 5 هزار و 102 فقره رس��ید که نس��بت به ماه قبل رش��د 29.6 
درصدی داشت ولی نسبت به ماه مشابه سال قبل )خرداد 1399( کاهش 
52.7 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که در اسفندماه گذشته 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت 30 میلیون و 270 

هزارتومان گزارش شد.
بر همین اس��اس و با در نظر گرفتن مبلغ متوس��ط 29 میلیون و 673 

هزار تومانی خردادماه، بازدهی بازار مس��کن نیز منفی بوده است به طوری 
که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این سه ماه 597 هزار تومان افت 
داشته است. به این ترتیب، مسکن از نظر بازدهی در رتبه سوم بازارها در 

بهار امسال ایستاد.
از بازدهی منفی سکه و طال تا بازار سهام

در رتبه چهارم بازدهی بازارها سکه قرار دارد. با اینکه در اردیبهشت ماه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید افت قیمت باالیی را تجربه کرد و حتی 
به کانال قیمتی 9 میلیون تومان هم رس��ید، اما به  دلیل انتظارات تورمی، 
روند به نسبت صعودی نرخ ارز و همچنین باال ماندن بهای جهانی هر اونس 
طال، سکه دوباره به کانال 10 میلیون تومانی بازگشت. با این حال مقایسه 
قیمت سکه با انتهای سال گذشته حاکی از افت قابل توجه قیمت آن است. 
در حالی که در آخرین روز کاری اسفندماه گذشته سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید 11 میلیون و 240 هزارتومان ارزش گذاری ش��د، این رقم در 
روز 31 خردادماه امس��ال به 10 میلیون و 323 هزار تومان رس��ید که از 

بازدهی منفی 8.1 درصدی خبر می دهد.
بازدهی قیمت طالی 18 عیار نیز نشان دهنده منفی بودن آن است، به 
طوری که قیمت طالی 18 عیار در انتهای سال گذشته یک میلیون و 85 
ه��زار و 500 تومان بود که در انتهای خردادماه تا یک میلیون و 35 هزار 
و 200 توم��ان عقب رفت. بنابراین هر گ��رم طالی 18 عیار در فصل بهار 

امسال، 4.6 درصد افت قیمت داشته است.
نهایتا در رتبه آخر بازدهی بازارها، بورس ایستاده است که برخالف بهار 
99 که پیشتاز بازدهی بازارهای موازی بود، حاال به صدر جدول بیشترین 
بازدهی منفی در بهار امسال رسیده است. هرچند شاخص بورس در چند 
روز گذشته سبزپوش شده و سهامداران را امیدوار کرده است، اما بازدهی 
فصلی این بازار در بهار نشان می دهد که بورس تهران منفی ترین بازده را 
در میان بازارها داشته است. شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری 
اسفندماه گذشته یک میلیون و 307 هزار و 657 واحد بود که در روز 31 
خردادماه امس��ال به یک میلیون و 168 هزار و 664 واحد رس��ید. بدین 
ترتیب، ش��اخص کل بورس با افت 138 هزار و 993 واحدی برابر با 10.6 

درصد بازدهی منفی داشته است.

سپرده بانکی و دالر بیشترین بازدهی را در 3 ماهه نخست سال داشته اند

بازدهی بازارها در بهار 1400

واردات برق به 1.8 برابر سال گذشته رسید؛ مصطفی رجبی  مشهدی، 
س��خنگوی صنعت برق می گوی��د: به  طور متعارف بی��ن 400 تا 500 
مگاوات واردات داش��ته ایم، اما امس��ال به عدد 650 مگاوات هم رسیده 
و قطعا طی روزهای آتی به 700 مگاوات هم خواهد رس��ید که تقریبا 
1.8 برابر سال گذشته است. صنعت برق خاموشی های متوالی را تجربه 
می کند؛ از خردادماه تا آغازین روزهای تابستان و ممکن است تا مدت ها 
این وضعیت ادامه داشته باشد. مسئوالن صنعت برق، تحریم ها، کاهش 
بارندگی و رمزارزها را دلیل خاموش��ی ها می دانند؛ به گفته س��خنگوی 
صنعت برق، تحریم و عدم توسعه نیروگاهی یکی از دالیل چالش کمبود 
برق در کشور است. از طرفی نیروگاه های برقابی در سال گذشته حدود 
10 هزار مگاوات تولید برق داشتند، اکنون به  طور متوسط نباید بیش از 
4 هزار مگاوات از برقابی ها استفاده کنیم تا امکان تأمین برق در ماه های 
گرم پیش رو را داشته باشیم، بنابراین امسال به علت کاهش بارندگی 6 

هزار مگاوات کاهش در تولید برق نیروگاه های برقابی داریم.
رجبی مش��هدی قبال گفته بود: امس��ال 3 هزار مگاوات کمبود برق 
خواهیم داشت؛ از هم اکنون نیازمند مدیریت مصرف مشترکان هستیم 

تا بتوانیم پیک را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
او دلیل این کمبود را بارندگی کم در سال 1400 می داند و می گوید: 
تا حدود 34 درصد میزان مخازن برقابی ها نسبت به سال گذشته کمتر 
اس��ت. برای اینکه از واحدهای برقابی بی نیاز ش��ده و یا کمتر استفاده 
کنیم باید بین 6 هزارتا 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازیم که رقم 
سرمایه گذاری برای ساخت این میزان نیروگاه بیش از 230 هزار میلیارد 

تومان بوده که سرمایه گذاری بسیار سنگینی است.
در ی��ک کالم، برای جلوگیری از خاموش��ی ها به ح��دود 230 هزار 
میلیارد تومان س��رمایه گذاری نیاز داریم و همچنین باید بین 6 تا 10 
ه��زار مگاوات نیروگاه جدید بس��ازیم. حاال دولت تصمیم گرفته برق از 
آذربایجان و ترکمنستان وارد کند. به  گفته سخنگوی صنعت برق، از 20 

خرداد واردات برق از جمهوری آذربایجان آغاز شده است؛ به  این صورت 
که با س��نکرون شدن خطوط انتقال برق مغان به شبکه برق جمهوری 
آذربایجان، واردات برق از این کش��ور آغاز ش��د. هم اکنون 73 مگاوات 
برق از این خط انتقال به ش��بکه داخلی ایران تزریق می ش��ود. میزان 
برق وارداتی از این خط انتقال تا 130 مگاوات در س��اعت پیک مصرف 
قابل افزایش است. همچنین حدود 140 مگاوات برق از ترکمنستان برای 
تأمین نیاز کشور وارد می شود. بر پایه آخرین بررسی های صورت گرفته 
در مرکز پژوهش های اتاق تهران و نیز س��ندیکای صنعت برق کش��ور 
نش��انگر آن است که ایران ش��انزدهمین تولیدکننده و نیز هجدهمین 
مصرف کننده برق جهان اس��ت، اما به دالیل مختلف همچنان صنعت 
برق ایران وضعیت نامس��اعدی را سپری می کند تا جایی که دسترسی 
به موقع به برق به یکی از چالش های فضای کسب وکار تبدیل  شده است.

رض��ا پدیدار، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد اس��ت: آخرین 
اطالعات و آمارهای ارائه ش��ده در پارلمان بخش خصوصی نش��انگر آن 
است که این صنعت در آینده نیز با کسری بودجه هزینه ای و سرمایه ای 
مواجه خواهد شد که احتماال کار را سخت تر نیز خواهد ساخت. البته به  
خوبی می دانیم که صنعت برق ایران به  عنوان یک صنعت زیرس��اختی 
ب��ا چالش های متعددی روبه رو بوده ک��ه برخی از آنها به  صورت مزمن 
باقی  مانده و اس��تمرار آنها موجب ش��ده تا دسترس��ی به برق به یکی 
از چالش های فضای کس��ب وکار ایران تبدیل ش��ود و جایگاه ایران در 

رتبه بندی محیط کسب وکار را با تغییر مواجه کند.
حمیدرض��ا صالح��ی هم معتقد اس��ت: س��وابق موج��ود اصالحات 
س��اختاری مکرر و خصوصی سازی ناکارآمد اتالف باال و بهره وری پایین 
در بخش های تولید انتقال و توزیع تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی 
وزارت نیرو و رش��د چش��مگیر مصرف خانگی برق به  ویژه در روزهای 
گرم سال و به  طور ویژه و اختصاصی به لحاظ پاندمی کرونا در روزهای 
پیک زمستان شماری از مهمترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر 

بوده که یکی از علل نمود و تداوم آنها نابسامانی های موجود در اقتصاد 
صنعت برق کشور بوده و تبیین آن نیازمند تجزیه وتحلیل جریان مالی 

این صنعت با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو است.
در همین حال، ابتدای این هفته آخرین وضعیت تراز تولید و مصرف 
برق در روزهای گرم پیش رو مورد بررس��ی قرار گرفت. در این نشست 
همایون حایری مع��اون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون 
نیروگاه ها در حداکثر ش��رایط تولید قرار دارند، اما نیاز مصرف در هفته 
جاری به دلیل گرمای ش��دید این روزها افزایش بیشتری خواهد یافت، 
گفت: تمام هماهنگی ها و تالش ها برای عبور از شرایط کنونی و پرهیز 
از اعمال خاموش��ی برق است. با این حال، با توجه به شرایط پیش رو، 

انتشار جداول احتمالی خاموشی باید با دقت بیشتری ادامه یابد.
همچنین محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر نیز در این نشست 
بر ضرورت رعایت س��قف های تعیین شده مصرف در استان ها و اجرای 
مصوبات باالدستی تاکید کرد و گفت: پایداری برق کل کشور و به ویژه 

بیمارستان ها و مراکز درمانی در این شرایط کرونایی ضرورت دارد.
او با اش��اره به برگزاری کنکور سراس��ری در انته��ای هفته جاری بر 
ضرورت هماهنگی با س��ازمان سنجش برای تامین برق مراکز برگزاری 
این آزمون تاکید کرد و افزود: مدیریت منابع آبی پشت سدها برای تداوم 
تامین آب و برق تا پایان تابس��تان اهمیت دارد. منابع آبی ذخیره شده 
در پش��ت سدها برای مصارف ش��رب و آبیاری کشاورزی نیز باید مورد 
استفاده قرار گیرد. مدیرعامل توانیر با اشاره به ضرورت هماهنگی های 
بیش��تر با صنایع بزرگ در اس��تان ها خاطرنشان کرد: در کنار همه این 
فعالیت ه��ا، همه در منازل نیز باید با کاهش مصرف برق از طریق س��ه 
راهکار ساده تنظیم کولرهای گازی روی 25 درجه، استفاده از دور کند 
کولرهای آبی و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات بعد از 
ظهر )12 تا 18(، در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی 

کمک کنیم.

واردات برق ایران نسبت به سال قبل 1.8 برابر شد

موج جدید خاموشی در تابستان

یادداشت

تجارت ارزی ممنوع

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

امروزه در بس��یاری از کش��ورها نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم اقتصادی 
تلقی می شود، زیرا جریان صادرات و واردات کشور به  دنبال آن رونق یا افول 
بخش های مختلف اقتصاد کشور تحت تأثیر آن است.  به  ویژه در کشورمان به 
 دلیل اهمیت باالی تجارت خارجی، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی 
و وابستگی واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه و واسطه ای، تأثیر نرخ ارز بر 
همه ابعاد زندگی اقتصادی جامعه بسیار جدی و عمیق است. از این رو عملکرد 
دول��ت به  عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز )درآمد حاصل از فروش نفت( در 
عرصه اقتصاد ملی بس��یار مهم و تعیین کننده اس��ت. به بیان دیگر، سیاست 
ارزی که دولت به  کار می گیرد، می تواند به  خوبی اقتصاد را در مسیر موردنظر 

دولتمردان هدایت کند.
ح��ال س��وال این اس��ت: آی��ا دول��ت از این ظرفی��ت خود یعن��ی امکان 
سیاس��ت گذاری مقتدرانه ارزی برای هدایت اقتصاد در مسیر رونق و برآورده 
ساختن اهداف کالن توسعه همه جانبه کشور استفاده می کند؟ در اینجا باید 
به نقش مخرب دو آفت توجه داش��ت؛ از یک  سو دولت ممکن است بازار ارز 
و ام��کان قیمت گ��ذاری در این بازار را به  عنوان ی��ک منبع درآمد برای خود 
تلقی کند و به  اصطالح رویکرد درآمدی به این میدان داش��ته باشد. از سوی 
دیگ��ر چون تعیین نرخ براب��ری ارز با پول ملی، رانت های کالنی را به  صورت 
پیدا و پنهان در اختیار برخی فعاالن اقتصادی قدرتمند قرار می دهد، همواره 
می توان انتظار داش��ت که با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع جریان 
قیمت گذاری ارز از خدمت اقتصاد ملی درآمده و در خدمت  رانت خواران قرار 

گیرد.
در حالت اول یعنی وقتی دولت با رویکرد درآمدی با بازار ارز روبه رو می شود، 
در واق��ع با افزودن بر نرخ ارز و تحمیل تورم به اقتصاد ملی، اقدام به کس��ب 
درآمد برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی خود می کند. به بیان دقیق تر، 
ناکامی دول��ت در میدان گردآوری درآمد مالیاتی با تحمیل نرخ باالی ارز به 
اقتصاد ملی جبران می شود. در حالت دوم نیز تغییر نرخ ارز نه با رعایت مصالح 
ملی، بلکه با هدف تأمین منافع نامش��روع برخی گروه ها انجام گرفته و رانت 

عظیمی را نصیب آنان می کند.
یکی از مهمترین آثار منفی انتخاب این دو رویکرد مخرب، چهارنعل تاختن 
اقتصاد ملی در مس��یر بیماری و دوری از س��المت است. در چنین اقتصادی 
عناوینی چون »تولیدکننده«، »واردکننده« و »صادرکننده« از معنای واقعی 
خود تهی می شوند، زیرا بسیاری از فعالیت ها فقط با هدف دسترسی به رانت 

ارزی صورت خواهد گرفت.
با مروری بر عملکرد دولت ها در میدان سیاست گذاری ارزی، می توان چنین 
برداشت کرد که هرچند متولیان امر گاه تصمیمات درستی برای مدیریت و 
ساماندهی بازار ارز گرفته  و گام هایی برای اصالح امور برداشته اند، اما همواره 
اثر منفی و مخرب دو آفت مورد اشاره در این میانه حاضر و ظاهر بوده است. 
گزافه نیست اگر گفته شود طی چند دهه گذشته در اقتصاد ما فقط دو معبر 
اصلی برای ش��کل گیری ثروت های نجومی وجود داش��ته است: اول، تجارت 
امالک به  ویژه با استفاده از رانت تسهیالت کالن بانکی و دوم، برخورداری از 

رانت ارزی و شیوه نامطلوب قیمت گذاری ارز.
بازگرداندن سیاس��ت های ارزی به مس��یر درس��ت با هدف استفاده از این 
ظرفیت برای رونق و ثبات بخشیدن به اقتصاد ملی جز از طریق شناخت این 
دو آفت و کنار گذاش��تن این دو رویکرد مخرب ممکن نیس��ت. در این راستا 

اقدامات زیر ضروری است:
* دول��ت بای��د با ج��دی گرفتن برنام��ه انضب��اط مال��ی و جلوگیری از 
تخصیص های نابجای بودجه برای اهداف غیرتوسعه ای ازجمله پرداخت های 
غیرموجه و بدون نظارت به اش��خاص حقیق��ی و حقوقی، هزینه های خود را 
کاهش دهد. این امر نیاز دولت به منابع درآمدی را کاهش داده و دولتمردان 

را از وسوسه افزایش قیمت ارز برای کسب درآمد نجات خواهد داد.
* رابطه مستقیم بین درآمدهای نفتی و بودجه دولت تا حد امکان کاسته 
شود. تشکیل صندوق  ذخیره ارزی، گامی مثبت در این مسیر بوده است. طبعا 

باید این جریان تقویت و نگاه دولتیان به درآمدهای نفتی اصالح شود.
* بی تردید شاخص های اقتصادی را نمی توان با دستور جابه جا کرد. نرخ ارز 
تحت تأثیر مستقیم عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود و اگر دولت 
در دس��تکاری خود زیاده روی کند، طبعا نمی تواند انتظار توفیق داشته باشد. 
این زیاده روی را با وضعیتی می توان مقایسه کرد که شاعری برای شعر خود 

قافیه ای بسیار دشوار برگزیده و در همان مصرع دوم گرفتار شود.
بااین حال در اقتصاد ما هم تقاضا و هم عرضه ارز به  نوعی از واقعیت فاصله 
دارد. در یک اقتصاد س��الم، تقاضای ارز توسط مصرف کنندگان واقعی یعنی 
مسافران و واردکنندگان کاال و خدمات انجام می گیرد، اما بخشی از تقاضای 
موجود در اقتصاد ما ناشی از بی اعتمادی صاحبان نقدینگی به پول ملی است. 
بدین ترتیب، واقعیتی به نام دالرهای خانگی ش��کل می گیرد. در مورد جانب 
عرضه ارز ه��م می توان اثر چنین پدیده ای را مش��اهده کرد. اخراج تقاضای 
غیرواقعی ارز از بازار و سپس سپردن کار تعیین قیمت ارز به بازاری که در آن 
فقط عرضه و تقاضای واقعی ارز تأثیرگذار هستند، گام مهمی در مسیر اصالح 

سیاست های ارزی است.
* ویژگی سیاست ارزی موفق این است که فعاالن اقتصادی نگرانی چندانی 
بابت نوسانات نرخ ارز نداشته باشند و به  جای کسب درآمد از طریق تجارت 
ارز، به فکر افزایش درجه کارآمدی واحد تولیدی خود یا افزایش شناخت خود 
از بازارهای جهانی با هدف کسب سود بیشتر باشند. از این رو دولت می تواند 
به جای اندیش��یدن به نرخی که بتواند نیاز مالی خزانه را تأمین کند، به فکر 
مدیریت نوس��انات ارزی باشد تا فعاالن اقتصادی با آرامش بیشتر به فعالیت 

اصلی خود بپردازند.
* اصطالح »درآمد غیرعملیاتی« از دید حس��ابداری فقط سرفصلی برای 
نش��ان دادن و ثبت بخش��ی از درآمد بنگاه ها اس��ت که ارتباط مستقیمی با 
فعالیت اصلی آنها ندارد، اما در اقتصاد ما این سرفصل غوغا می کند! در واقع 
بخش مهم درآمد بس��یاری از بنگاه ها در اقتصاد ناسالم ما ذیل این سرفصل 
طبقه بندی می شود. به  عنوان نمونه، سود یک انبوه ساز در صنعت ساختمان 
نه از طریق به کارگیری مدیریت کارآمد برای خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق 
تبدیل به احس��ن نقدینگی در قالب امالک و مس��تغالت و بهره مند شدن از 
افزایش قیمت امالک در طول زمان اس��ت. یا س��ود صادرکننده نه از طریق 
ایجاد فرصت تجارت پرس��ود در بازار هدف بلکه از طریق دسترس��ی به بازار 
پرطمطراق ارز محقق می ش��ود. سیاست کارآمد ارزی که بناست هدف ایجاد 
رونق و ش��کوفایی اقتصادی را دنبال کند، باید با شناس��ایی این »درآمدهای 
غیرعملیاتی« و مهار کامل آن، فعاالن اقتصادی را وادار کند کس��ب س��ود با 
استفاده از تجارت ارز و برخورداری از نوسانات ارزی را فراموش کرده و برنامه 

خردمندانه ای برای افزایش »سود عملیاتی« خود داشته باشند.
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فرص��ت ام��روز: ای��ن روزها ب��ازار ارز در انتظ��ار احیای برج��ام و رفع 
تحریم هاس��ت تا مسیر کاهش قیمت ها را طی کند. سرنوشت برجام یکی 
از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده 
این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخ ارز 
تاثی��ر می گذارد. در حالی که پیش از این اخب��ار مثبتی از مذاکرات وین 
مطرح می شد، اما این  بار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی 
به عنوان تهدیدی برای برجام نام برده می شود که تاثیر منفی خود را نیز 
بر قیمت ها در بازار ارز گذاشت و قیمت دالر به کانال 24 هزار تومان رسید.

در شرایطی که نوسانات و ریسک های بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی 
ب��رای فعاالن اقتص��ادی به منظور معامله، س��رمایه گذاری و صادرات قرار 
نمی ده��د؛ بی��ش از پیش ضرورت وج��ود بازار آتی ارز در کش��ور نمایان 
می ش��ود. در این راستا، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش اخیر خود به 
الزامات تش��کیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز پرداخته و 
در ای��ن گزارش، بورس کاالی ایران با توجه به تجربه و چارچوب مقرراتی 
مشخص در رابطه با تش��کیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی های پایه 
)مانند س��که بهار آزادی یا زعفران( به عنوان بس��تر تشکیل بازار رسمی 
معامالت آتی ارز معرفی شده است. به گفته بازوی پژوهشی بانک مرکزی، 
به نظر می رسد زیرس��اخت های راه اندازی بازار آتی ارز تا حدی در بورس 
کاال فراهم باش��د و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار 
س��رمایه می توان امید داش��ت تا معامالت آتی ارز از این طریق به ش��کل 

شفاف تر عملیاتی شود.
شرطی برای پوشش ریسک های قیمت ارز 

در حالی که بازار داخلی ارز همواره درگیر نوس��انات و ریس��ک اس��ت، 
پژوهش��کده پولی و بانکی، راه اندازی بازار آتی ارز را ش��رطی برای کاهش 
ریس��ک های نرخ ارز می داند و به بیان الزامات تش��کیل این بازار پرداخته 
اس��ت. قرارداد آت��ی ارز، تعهدی دو طرفه اس��ت که براس��اس آن مقدار 
مش��خصی از یک پول پای��ه )پول خارجی( به نرخ معاوضه مش��خص در 
تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معموال پول داخلی معاوضه و عمده 
معامالت مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می شود که سررسید 
کمتر از یک ماه برای مش��تقات ارزی و نیز س��ایر مشتقات در بورس های 
متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از 

یک ماه نیز وجود دارد.
براس��اس این گزارش، امروزه در کنار مشکالت موجود برای بازار نقدی 
ارز، نبود یک بازار متش��کل برای مش��تقات ارزی از جمله قرارداد آتی در 

داخل کش��ور هزینه های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و 
س��رمایه گذاران ایجاد کرده اس��ت که وجود بازار مشتقات ارزی می تواند 
دس��ت کم بخشی از ریس��ک های قیمتی ارز را پوش��ش دهد و افقی ولو 

کوتاه مدت برای فعاالن اقتصادی فراهم کند.
 با وجود ابالغ آیین نامه اجرایی معامالت آتی ارز-ریال در 29 تیر 1389 
به منظور پوش��ش نوس��ان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی 
از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین ش��ده برای ارز توس��ط بانک، تحمیل 
کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر 
12ماه، هزینه های جانبی تعهد پیمان های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای 
بنگاه های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و 
وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل 

منسجم فراهم نشده است. 
طبق اعالم پژوهشکده پولی و بانکی، در سال های اخیر بازاری غیررسمی 
در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور 
اس��ت و در این بازار ذی نفعان بازار ارز در پایان روز معامالتی، در رابطه با 
قیمت ارز در روز آینده وارد معامله ش��ده و براساس پیش بینی هایی که از 
ن��رخ ارز در روزهای آین��ده دارند، تعهدات دوطرف را برعهده می گیرند. با 
توجه به مشکالت مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، 
ش��بهه دار بودن معامالت و مانند آن دارد، تش��کیل بازار آتی ارز به شکل 
منس��جم و رسمی می تواند ضمن برطرف کردن این مشکالت، منافعی را 
نیز برای ذی نفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و ... 

داشته باشد.
چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟ 

پژوهشکده پولی و بانکی سپس به تشریح مهمترین الزامات تشکیل بازار 
آتی ارز پرداخته و آنها را این چنین برمی شمارد. نکته اول اینکه با توجه به 
لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کالن بهتر است در وهله اول این 
بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود 
و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد. دوم، الزم 
اس��ت محوریت تشکیل بازار معامالت آتی ارزی نیز برعهده بانک مرکزی 
باشد. گرچه انتقال شبکه معامالت آفشور خارج از کشور به داخل می تواند 
نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن 
توس��ط بانک مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را 
منوط به انتقال شبکه معامالت آفشور به داخل کرد و می توان در شرایط 

کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.

س��وم، اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در 
این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررس��ید وجود 
دارد و ممکن اس��ت ریس��ک زیادی به بانک مرکزی تحمیل ش��ود. لذا 
ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان 
در ای��ن ب��ازار را فراهم س��ازد و خود در قامت بازارگ��ردان در این بازار 
ایفای نق��ش کند. چهارم، در کوتاه مدت می ت��وان معامالت آتی ارز را 
براس��اس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در 
نظ��ر گرفتن برخی مالحظات طراحی کرد. ب��رای اجرای صحیح هر دو 
قالب حقوقی الزم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معامالت 
مذک��ور حقیقت��ا ب��ر روی کاال )ارز( اتفاق بیفتد و نه ب��ر روی تغییرات 

نرخ ارز.
پنجم، با توجه به اینکه در سطح خرد، معامالت بیشتر به صورت توافقی 
انجام می ش��ود، بهتر است در وهله اول معامالت آتی ارز به صورت پیمان 
آتی ارزی انجام ش��ود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ 
قرارداد وجود داش��ته باش��د. شش��م، با توجه به لزوم به حداقل رساندن 
جهت ده��ی ب��ازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر اس��ت نخس��ت این بازار با 
سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان 
بس��تن موقعیت معامالتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعاالن این 

بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد. 
هفتم، با توجه به نزدیک بودن نرخ س��نا )میانگین موزون نرخ بازار ارز( 
به نرخ بازار، بهتر اس��ت تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این 
نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد. هشتم، 
با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختالل در 
نرخ های آنی، قرارداد آتی ارز باید طوری طراحی ش��ود که بنای اصلی در 
قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باش��د، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه 

نقدی نیز فراهم شود.
نکته نهم، بهتر اس��ت همزمان با تش��کیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، 
سیاست های الزم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طال نیز مدنظر قرار 
گیرد. نکته دهم، برای افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن 
می توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی و صکوک ارزی 
نیز اس��تفاده کرد. یازدهم، تشکیل بازار رسمی معامالت آتی ارز در بورس 
کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین محس��وب می شود و می توان از 
این بستر معامالتی جهت تشکیل بازار معامالت  مشتقه ارز در سطح خرد 

استفاده کرد.

ارز به تابلوی آتی بورس کاالی ایران راه می یابد؟

دامنه پیش بینی پذیری بازار ارز

آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد در خردادماه، میانگین قیمت هر 
مترمربع زیربنای مس��کونی در شهر تهران 3 درصد نسبت به اردیبهشت 

افزایش یافته و به مرز 30 میلیون تومان رسیده است.
جدیدترین گزارش تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران از س��وی بانک 
مرکزی منتش��ر ش��د و براساس آن، متوس��ط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی تهران در خردادماه 29 میلیون و 670 هزار تومان بوده که نسبت به 
ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 3 درصد و 56.6 درصد افزایش 
دارد. در خردادماه امسال همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به 5.1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 29.6 
درصد افزایش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 52.7 درصد کاهش نشان 

می دهد.
براس��اس آنچه بانک مرکزی گزارش داده اس��ت، بررس��ی توزیع تعداد 
واحدهای مس��کونی معامله ش��ده در ش��هر تهران به تفکیک عمر بنا در 
خردادم��اه س��ال 1400 حاکی از آن اس��ت که از مجم��وع 5102 واحد 
مس��کونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 35.8 درصد 
بیشترین س��هم را به خود اختصاص داده اند. س��هم مذکور در مقایسه با 
خردادماه س��ال قبل حدود 3.1 واح��د درصد کاهش یافته و در مقابل به 
سهم واحدهای با قدمت باال در گروه های »6 تا 10«، »11 تا 15« و »بیش 

از 20 سال ساخت« افزوده شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در 
خردادماه سال 1400 حاکی از آن است که از میان مناطق بیست ودوگانه 
ش��هر تهران، منطقه 5 با س��هم 13.9 درصدی از کل معامالت، بیشترین 

تع��داد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین 
مناط��ق 10 و 4 به ترتیب با اختصاص س��هم های 9.8 و 8.1 درصدی در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع 71.8 درصد از کل تعداد معامالت 
انجام ش��ده در شهر تهران در خردادماه سال 1400 مربوط به 10 منطقه 
شهر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5،10،4،2،7،15،14،8،1 
و 11( ب��وده و 12 منطق��ه باقیمانده 28.2 درصد از کل تعداد معامالت را 
به خود اختصاص داده اند. در خردادماه س��ال 1400، متوسط قیمت یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران 296.7 میلیون ریال بود که نس��بت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3 و 56.6 درصد افزایش نشان می دهد. 
در میان مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت 
یک مترمربع زیربنای مس��کونی معامله شده معادل 663 میلیون ریال به 
منطقه 1 و کمترین آن با 126.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته 
است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 60.9 و 41.9 

درصد افزایش نشان می دهند.
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب 
قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه س��ال 1400 حاکی از آن اس��ت که 
واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی »150 تا 200« میلیون ریال به ازای 
هر مترمربع بنا با س��هم 18.6 درصد، بیشترین س��هم از تعداد معامالت 
ش��هر تهران را به خود اختصاص داده اس��ت و دامنه های قیمتی »200 تا 
250« و »250 تا 300« میلیون ریال به ترتیب با سهم های 15.9 و 11.7 
درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معامالت 
به گونه ای بوده اس��ت که 60.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر 

از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران )296.7 میلیون 
ریال( معامله شده اند.

از س��وی دیگر، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده 
برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه سال 1400 نشان 
می دهد، بیشترین س��هم از معامالت انجام شده به واحدهای مسکونی با 
زیربنای »60 تا 70« مترمربع با سهم 14.8 درصد اختصاص داشته است. 
واحده��ای دارای زیربنای »50 تا 60« مترمربع با س��هم 14 درصدی در 
رتبه بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مس��کونی با سطح 
زیربن��ای کمتر از 80 مترمربع، 56.1 درصد از معامالت انجام ش��ده را به 

خود اختصاص دادند.
در خردادماه امس��ال همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله ش��ده برحس��ب ارزش هر واحد حاکی از آن اس��ت ک��ه در میان 
دامنه های قیمتی موردبررس��ی، واحدهای مس��کونی با ارزش »5 تا 10« 
میلیارد ریال با اختصاص س��هم 20.2 درصد، بیشترین سهم از معامالت 
انج��ام ش��ده را به خود اختصاص داده اند. واحده��ای دارای ارزش »10 تا 
15« و »15 تا 20« میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص س��هم های 18.2 
و 11.9 درص��دی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع در این ماه، 
حدود 53.4 درصد از معامالت به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20 

میلیارد ریال اختصاص داشته است.
براس��اس گزارش بانک مرکزی، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در 
ش��هر تهران و کل مناطق ش��هری در خردادماه سال 1400 نشان دهنده 
رش��د به ترتیب معادل 33.9 و 37.6 درصدی نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل است.

در خردادماه امسال

متوسط قیمت هر متر خانه از 2۹ میلیون گذشت

بانکنــامه

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بانک پاسارگاد برگزار شد

مجمع عمومی عادی به  طور فوق  العاده بانک  پاس��ارگاد در روز یکش��نبه 6 
تیرماه 1400 به  صورت نیمه حضوری در محل ساختمان مرکزی بانک  پاسارگاد 
برگزار ش��د. به گ��زارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، در ای�ن مجمع که با 
حضور 72.51 درصد از سهامداران برگزار شد، ذبیح اهلل خزایی به  عنوان رئیس 
جلسه، مجید قاسمی و علی اکبر امین تفرشی به  عنوان ناظران مجمع و صدیقه 
نعیمیان به  عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. براساس این خبر، در این مجمع 
که با دس��تور جلسه انتخاب حسابرس، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای 
سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 و تعیین حق الزحمه آنان برگزار شد، 
به ترتیب مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان 
بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب شدند.

دالر در کانال 24 هزار تومان آرام گرفت
روز آرام بازار سکه و ارز

بازار طال، س��که و ارز در دومین روز هفته تقریبا روز کم نوسانی را طی کرد. 
قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدی��د در بازار تهران با کاهش 
10هزار تومانی در روز یکش��نبه به رقم 10 میلیون و 500 هزار تومان رسید. 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 350 هزار تومان معامله شد. 
همچنین نیم سکه بهار آزادی 5  میلیون و 650 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون 
و 600 هزار تومان و س��که یک گرمی نیز 2 میلیون و 250 هزار تومان قیمت 
خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 49 هزار 
تومان رس��ید. قیمت هر مثقال طال نیز 4 میلیون و 545 هزار تومان ش��د. هر 

اونس جهانی طال نیز یک  هزار و 782 دالر و 12سنت فروخته شد.   
همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی با 30 تومان کاهش در روز یکشنبه 
به رقم 24 هزار و 38 تومان رسید. قیمت فروش یورو هم با 24 تومان افزایش 
به 28 هزار و 606 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 23 هزار و 562 تومان و 

نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 40 تومان گزارش شد.

1۶میلیارد دالر از ذخایر صندوق توسعه ملی 
آزاد شد

از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، حدود 16میلیارد دالر از منابع ارزی 
که در حساب های صندوق بلوکه و مسدودشده بود، آزاد شده است.

به گزارش ایسنا، در جریان اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه 
ملی ب��رای طرح های اقتصادی، در مراحل اولیه توس��ط صندوق اعالم وصول 
می شود، یعنی اسناد اعتباری طرح ارزی که مورد تایید بانک عامل قرار گرفته 
به صندوق ارائه و در صورت انطباق و قواعد و مقررات از س��وی صندوق مورد 

پذیرش اولیه قرار گرفته و به عبارتی اعالم وصول می شود.
بعد از اعالم وصول، بانک عامل می تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را 
با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای 
طرح که به مفهوم تخصیص تسهیالت ارزی از محل منابع صندوق است، اقدام 

کند که بعد از آن فرآیند گشایش اعتبار و پرداخت قطعی صورت می گیرد.
اما تازه ترین گزارش صندوق توس��عه ملی نشان می دهد که بخشی از منابع 
مسدودشده صندوق یعنی حدود 16 میلیارد دالر آزاد شده است. این در حالی 
است که با ابطال مسدودی طرح های غیرفعال و کاهش مسدودی طرح هایی که 
به دالیل مختلف امکان بهره گیری از کل منابع درخواستی را نداشته اند اکنون 
امکان بهره برداری این منابع توس��ط سایر متقاضیان فراهم شده است. بر این 
اساس، حدود 77 درصد از کل منابع ارزی آزادشده مربوط به طرح هایی است 
که از زمان تاسیس تا پایان سال 1395 برای آنها مسدودی صادر شده ولی به 

دالیل مختلف امکان استفاده از این منابع را نداشته اند.
 از مبلغ 16میلیارد دالر آزادشده، بیش از 7.2 میلیارد دالر آن در سال های 
1398 و 1399 رفع مسدودی شده و به چرخه  تامین مالی طرح های متقاضی 

تسهیالت از صندوق توسعه ملی بازگشته است.
خروج منابع مسدودشده می تواند در کنار ایجاد شفافیت در میزان تعهدات 
ارزی صندوق توس��عه ملی به متقاضیان، امکان تامین منابع طرح های جدید 

واجد شرایط را فراهم آورده و مانع از بالتکلیفی منابع ارزی شود.
گفتنی اس��ت که صندوق توس��عه ملی در اواخر سال 1390 تاسیس شده 
و منابع آن براس��اس س��هم تعیین ش��ده در قوانین برنامه توسعه هر سال از 
مح��ل فروش نف��ت و فرآورده های آن تامین و براس��اس محل مصرف تعیین 
ش��ده در اساسنامه در قالب تس��هیالت ارزی و ریالی به تامین مالی طرح های 
اقتصادی و س��رمایه گذاری می پردازد، هرچند طی س��ال های اخیر با توجه به 
کاهش درآمدهای نفتی و ریزش منابع دولت از این محل، س��هم صندوق در 
برخی س��ال ها به صورت کامل پرداخت نشده و فقط 20 رصد اختصاص پیدا 

کرده است.

انعقاد 11۶ میلیارد دالر قرارداد از محل 
ارزهای نفتی

صندوق توس��عه ملی تاکنون 116 میلیارد دالر قرارداد عاملیت ارزی جهت 
تامین مالی طرح ها با بانک های عامل منعقد کرده است.

به گزارش ایس��نا، س��االنه بخش��ی از منابع ارزی ناش��ی از فروش نفت و 
فرآورده های آن س��هم صندوق توس��عه ملی می شود که طبق قانون تعیین و 
دولت موظف به پرداخت اس��ت. این منابع باید براس��اس آنچه در اساس��نامه 
صندوق تعیین ش��ده مورد اس��تفاده قرار گیرد؛ به طوری که صندوق موظف 
به تامین مالی طرح های اقتصادی و س��رمایه گذاری در قالب اعطای تسهیالت 
بانکی به بخش های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی است 
و منابع آن در قالب تس��هیالت عمدتا ارزی و در مواردی ریالی اختصاص پیدا 
می کند. در رابطه با تس��هیالتی که صن��دوق به صورت ارزی پرداخت می کند 
قراردادهای عاملیت ارزی مورد توجه هستند. این قراردادها بین صندوق توسعه 
ملی و بانک های عامل منعقد و برمبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین 
شده توسط صندوق در قرارداد، به بانک اجازه تامین مالی ارزی طرح های مورد 

تایید داده می شود.
بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان آذرماه 
سال گذشته نشان می دهد که بخش عمده تسهیالت اعطایی از محل صندوق 
توس��عه ملی به صورت ارزی و براساس اساسنامه و با عاملیت بانک های طرف 
قرارداد به متقاضیان پرداخت شده است. از جمله کل قراردادهای عاملیت ارزی 
منعقده با بانک های عامل 116.1 میلیارد دالر بوده که در 9 ماهه سال گذشته 
براساس مصوبه هیأت عامل صندوق، 5.8 میلیارد دالر سهمیه برای بانک های 

عامل تصویب و قرارداد 13 بانک به مبلع 4.2 میلیارد دالر منعقد شده است.
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ایرانی ها چند میلیارد در فضای مجازی معامله کردند؟
صعود تجارت الکترونیکی در سال ۹۹

آمارها نش��ان می دهد در سال 1399 میزان معامالت الکترونیک 
در فضای مجازی به 1097 میلیارد تومان رسیده است.

علی رهبری، رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک روز گذشته 
در نشستی خبری از رشد 160 درصدی تجارت الکترونیک در سال 
گذش��ته خبر داد و گفت: برآوردهای ما نشان می دهد که در بحث 
تجارت الکترونیک در س��ال گذش��ته رشدی 160 درصدی به ثبت 
رس��یده اس��ت. هرچند می توان به تورم و کرونا نیز سهمی داد، اما 

در مجموع رشد قابل توجهی در این حوزه به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه تعداد نمادهای الکترونیک صادرشده از سوی این 
س��ازمان دو برابر ش��ده، ادامه داد: به موازات رشد 100درصدی در 
ای��ن حوزه، گواهی امضای الکترونیک نیز رش��دی 220 درصدی را 
ثبت کرده اس��ت. در کنار کرونا، در طول سال های گذشته بسیاری 
از دس��تگاه های اجرایی و حاکمیتی تالش کردند فضا برای افزایش 
تبادالت الکترونیک گس��ترده تر شود. بررس��ی ها نشان می دهد که 
بخ��ش مهم��ی از گروه میانس��ال و بزرگس��ال به گ��روه خریداران 
اینترنتی پیوسته اند و تنوع کاالهایی که در این فضا عرضه می شود 

نیز به شدت گسترش یافته است.
به گفته وی، تعداد اینمادهای اعطاش��ده در س��ال 1399 نسبت 
به س��ال قبل با رس��یدن به بیش از 31 هزار اینم��اد، 110 درصد 
رش��د را نشان می دهد و 78 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی 
دارای نم��اد اعتم��اد، عالوه بر وب س��ایت از ش��بکه های اجتماعی 
اس��تفاده می کنند. همچنین حدود 93 درصد از واحدهای تجارت 
الکترونیکی، از س��رمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود و حدود 
77 درص��د از واحده��ای تج��ارت الکترونیکی از پس��ت جمهوری 
اس��المی ایران به منظور ارسال و تحویل کاال استفاده می کنند. 46 
درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، 
بین 30 تا 40 سال سن داشته و 76 درصد از اینمادهای اعطاشده 
در سال 1399نیز مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت 

حقیقی بوده است.
رهبری با اش��اره به طرح های توسعه ای این مرکز در سال جاری، 
توضیح داد: در س��ال جاری و س��ال آینده تالش می کنیم با کمک 
ش��رکت پس��ت، وزارت راه و شهرسازی و ش��هرداری ها گزارش ها 
در این زمینه گس��ترش یابد. هرچند تج��ارت الکترونیکی در ایران 
به طور کلی در مس��یر رش��د ق��رار دارد، اما همچنان ب��ا موانعی از 
قبیل ش��رایط اقتصادی پرنوس��ان، ایجاد محدودیت  ه��ای متعدد، 
سیاس��ت گذاری  های نادرس��ت و عدم آموزش و اطالع رسانی کافی 
به عموم درخصوص تجارت الکترونیکی روبه روس��ت که می بایست 
جه��ت رف��ع آنها ب��ه بهب��ود عملکرد در ح��وزه سیاس��ت گذاری، 

فرهنگ  سازی و آموزش پرداخته شود.

روحانی: دولت از دادن وعده های غیرعملی 
پرهیز کرد

دویس��ت و سی و شش��مین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دول��ت روز یکش��نبه به ریاس��ت رئیس جمهور برگزار ش��د و در 
ابتدای این جلس��ه گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره »تحقق 
وعده های مقام معظم رهبری و ریاس��ت جمهوری در س��فرهای 
اس��تانی« مطرح شد و مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. در این 
گزارش که در س��رفصل های مختل��ف ارائه ش��د، اقدامات انجام 
گرفته در دو بخش تکمیل طرح های نیمه تمام و وعده های معوق 
مانده از دولت های گذش��ته و به بهره برداری رس��یدن طرح های 
آغاز ش��ده در این دولت، تش��ریح شد. حسن روحانی پس از ارائه 
این گزارش با اش��اره به اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا رویکرد 
جدیدی به س��فرهای اس��تانی داش��ت، گفت: از ویژگی های مهم 
این س��فرها در این دولت، انجام کارشناسی دقیق با نگاه آمایش 

سرزمینی و پرهیز از وعده های غیرعملی بوده است.
روحانی با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در س��فرهای اس��تانی 
مبتنی بر مطالعات توس��عه محور، کاهش تعداد مصوبات و پرهیز 
ج��دی از مصوبات غیرکارشناسی ش��ده و آنی بوده اس��ت، افزود: 
حاص��ل این تصمیم مهم، ایجاد هماهنگ��ی در طرح ها و افزایش 
چش��مگیر میزان تحقق وعده ها بوده اس��ت. حاص��ل این رویکرد 
عالوه بر جلوگیری از تضییع منابع کش��ور در طرح های نیمه تمام 
ای��ن بود ک��ه اعتماد مردم اس��تان ها به تحق��ق وعده های دولت 

افزایش پیدا کرد.
رئی��س جمهور ادامه داد: از دیگر تالش های دولت که با اهتمام 
و جدیت انجام گرفت به س��رانجام رساندن دستورات مقام معظم 
رهبری در سفرهای استانی ایشان بوده است که یکی از بارزترین 
نمونه های این امر، طرح آب های مرزی و زیرکش��ت بردن صدها 

هزار هکتار زمین در استان های خوزستان و ایالم بوده است.
به گفته روحانی، در این س��ال ها، نتیجه عمل به سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را در سفرهای استانی 
ش��اهد بودیم که کشور توانس��ت به تنهایی در برابر این حجم از 
فش��ارها مقاومت کند و اگرچه فشار و سختی زیادی نیز به مردم 
وارد ش��ده است، اما در بدترین ش��رایط توانستیم حجم صادرات 
کشور را باالی 40 میلیارد دالر حفظ کنیم و ضربه اساسی آمریکا 
ب��ه درآمد ارزی کش��ور از صادرات نفت را به طور نس��بی خنثی 

کنیم.
رئی��س جمهور با اش��اره به اینک��ه اکثر مصوبات در اس��تان ها 
عملیاتی و محقق شده است که این مسئله تأثیر زیادی بر ارتقای 
س��رمایه اجتماعی داش��ته و دارد، خاطرنش��ان کرد: در سه سال 
گذش��ته با وج��ود همه فش��ارها، فعالیت های عمرانی کش��ور در 
اس��تان ها متوقف نش��د و از سویی س��رمایه زیرساختی کشور در 
حوزه های مختلف ریل، آزادراه و س��د جهش پیدا کرد و از سوی 
دیگر دسترسی مردم به مسکن، گاز، اینترنت و بیمارستان با رشد 

بی سابقه ای افزایش یافت.
روحانی با تاکید بر اینکه ارزش این دس��تاوردها زمانی روشن تر 
می شود که بخش عمده ای از این خدمات در زیر آتش سخت ترین 
تحریم ها در دوره جنگ اقتصادی انجام شده است، پژوهشگران و 
تالشگران رسانه ای را به بازگو کردن واقعیت های جنگ اقتصادی 

و پیروزی بر آمریکا در این جنگ دعوت کرد.

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در دومین روز هفته با رشد 4 هزار و 
747 واحدی بر پله یک میلیون و 238 هزار و 485 واحد ایستاد. شاخص 
کل بورس در این روز بسیار پرنوسان بود؛ به طوری که در ساعات ابتدایی 
معامالت ت��ا یک میلیون و 230 هزار واحد کاهش یافت، اما در س��اعات 
میانی معامالت به یک میلیون و 240 هزار واحد رسید و در حالی به کار 
خود پایان داد که در رقم یک میلیون و 238 هزار واحد ایس��تاده بود. در 
معامالت روز یکش��نبه بیش از 9 میلیارد و 548 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار ب��ه ارزش 72 هزار و 916 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن با یک ه��زار و 417 واحد افزایش 
به 382 هزار و 326 واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 908 واحد رشد به 
244 هزار و 990 واحد رسید. شاخص بازار اول 208 واحد افت و شاخص 
بازار دوم 22 هزار و 205 واحد افزایش داش��ت. در آن س��وی بازار سرمایه 
نیز شاخص فرابورس کمتر از یک واحد کاهش داشت و بر روی کانال 17 

هزار و 767 واحد ثابت ماند.
در معامالت روز گذش��ته همچنین ارزش س��هام عدالت کاهش یافت و 
در مقایس��ه با روز شنبه 0.5 درصد از ارزش آن کاسته شد. بر این اساس، 
ارزش سبد 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب 

به 11میلیون و 291هزار تومان و 21 میلیون و 269 هزار تومان رسید.
سبزپوشی بورس در ششمین روز تابستان

در معام��الت روز یکش��نبه و شش��مین روز تیرماه نمادهای ش��رکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2 هزار و 207 واحد، نفت و گاز 
و پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 123 واحد، پتروشیمی جم )جم( 
با 758 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 568 واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با 559 واحد، س��ایپا )خساپا( با 387 واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( با 
345 واحد، سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( با 264 واحد، کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 254 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با 250 واحد و گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با 243 

واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 101 
واح��د، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و دو واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با 495 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
359 واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با 195 واحد، شرکت سرمایه گذاری 

س��هام عدالت استان کرمان )وسکرمان( با 185 واحد، پاالیش نفت تهران 
)ش��تران( با 169واحد و مخابرات ایران )اخابر( با 150 واحد با تاثیر منفی 

بر شاخص بورس همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای گروه دارویی برکت )برک��ت(،  گروه مدیریت ارزش 
س��رمایه صندوق بازنشس��تگی کش��وری )ومدیر(، ش��رکت ایران خودرو 
)خودرو(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، سایپا )خساپا(، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( و نوش مازندران )غنوش(  از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. 
گ��روه مواد دارویی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 236 میلیون و 95 هزار برگه سهم به ارزش 8 

هزار و 375 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص فرابورس نیز کمتر از یک واحد کاهش 
داش��ت و بر روی کانال 17 ه��زار و 767 واحد ایس��تاد. در این بازار یک 
میلیارد و 590 میلیون برگه سهم به ارزش 21 هزار و 571 میلیارد ریال 
دادوستد شد. نمادهای ش��رکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، شرکت 
آهن و فوالد ارفع )ارفع(، فرابورس ایران )فرابورس(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، بیمه سامان )بساما(، نفت ایرانول )شرانل(،  کلر پارس )کلر(، تولید 
برق عس��لویه مپنا )بمپنا(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، پخش 
هج��رت )هجرت(،  هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(،   بیمه دی 
)ودی(،  پخ��ش الب��رز )پخش( و صنعتی بهپاک )بهپ��اک(  تاثیر مثبت بر 

شاخص فرابورس داشتند.
همچنی��ن صنعتی مینو )غصینو(، تولید نیروی ب��رق دماوند )دماوند(، 
گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا(، گروه کارخانجات صنعتی 
تبرک )تبرک(، شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، توزیع 
داروپخش )دتوزیع(، داروس��ازی آوه سینا )داوه(،   ریل پرداز سیر )حریل(، 
ریل س��یر کوثر )حسیر(،   شیر پاس��توریزه پگاه گلستان )غگلستا(، شیر 
پاستوریزه پگاه فارس )غفارس(، کشاورزی و دامپروری مالرد شیر )زمالرد( 
تولید و صادرات ریشمک )ریشمک(، صنایع بهداشتی ساینا )ساینا( و رایان 

هم افزا )رافزا( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
5 عامل بازگشت بورس به مدار صعود

معامالت بورس تهران که از مدت ها قبل بر مدار نزولی قرار گرفته بود، 
در روزهای پایانی خردادماه و با مشخص شدن نتیجه سیزدهمین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، رنگ دیگری به خود گرفت و س��بزپوش شد. در این 

باره، یک کارش��ناس بازار س��رمایه می گوید: در صورت تداوم روند مثبت 
معامالت بازار و سبزپوش��ی ش��اخص بورس تا پایان هفته جاری می توان 
پیش بینی کرد که روند صعودی بازار ادامه دار باشد و دیگر خطری معامالت 
بورس را تهدید نکند. عرفان هودی به عوامل تاثیرگذار در بازگشت شاخص 
بورس به مدار صعودی اشاره کرد و به ایرنا، گفت: پایان انتخابات و نتیجه 
آن بی تاثیر بر روند بازار و سبزپوش��ی ش��اخص بورس نبوده است. به  طور 
معم��ول بازارهای مالی تحت تاثیر هرگونه ش��وکی ب��ا تکانه های مثبت و 
منفی همراه می شوند، به عنوان مثال امضای برجام از نظر برخی جوانب با 

تاثیرات مختلف در صنایع همراه می شود.
ه��ودی با بیان اینکه ورود رئیس جمهوری منتخب برای س��کانداری تا 
چهار س��ال آینده نمی تواند در روند بازار بی تاثیر باشد، ادامه داد: ابراهیم 
رئیسی در کنفرانس مطبوعاتی خود بازارهای مالی و بازار سرمایه را مورد 
مقایسه قرار داد و به پرداخت مالیات در بازارهایی مانند طال، سکه و خودرو 
اشاره کرد که این موضوع باعث اقبال سرمایه گذاران به بازار سرمایه، ورود 

نقدینگی به این بازار و سبزپوشی شاخص بورس شد.
او س��پس به دیگر عامل تاثیرگذار در بازگشت رشد به معامالت بورس 
اش��اره کرد و افزود: افت ش��دید ارزهای دیجیتال در بازارهای جهانی در 
سبزپوش��ی معامالت بورس بی تاثیر نبوده است؛ س��رمایه هایی که از دی 
ماه از بورس خارج و وارد رمزارزها شده بود، اکنون دوباره در حال ورود به 
بورس هستند و نمی توان نقش ورود این منابع مالی به بورس را در تغییر 
مس��یر معامالت بازار بی تاثیر دانست. همچنین افت عمده نمادها در بازار 
س��رمایه بی تاثیر در روند صعودی شاخص بورس نبوده است، به جز 150 
نمادی که روز شنبه در صف فروش قفل بودند باقی نمادها به صورت مثبت 

در حال معامله بودند یا روند منفی آنها نقدشونده بود.
وی ب��ه اص��الح 80 درصدی برخی از نمادها در بازار تاکید کرد و گفت: 
این موضوع س��بب ش��د تا جریان نقدینگی به سمت نمادهای بزرگ بازار 
پی��ش برود، زمانی که جریان نقدینگی به س��مت نماده��ای بزرگ ورود 
می کند ش��اخص بورس تحت تاثیر قرار می گیرد و ت��داوم روند صعودی 
آن نشان دهنده افزایش اعتماد سرمایه گذاران و ورود دوباره سرمایه مردم 
به این بازار اس��ت. این پنج عامل در مجموع جزو عوامل تاثیرگذار بر روند 
صعودی بازار بودند و توانستند روزهای امیدوارکننده ای را در معامالت این 

بازار رقم بزنند.

بورس تهران چگونه صعودی شد؟

پنج ضلعی رشد بورس

واریز بخش دوم س��ود س��هام عدالت در حالی در مرحله وعده و وعید 
مسئوالن و دولتمردان باقی مانده است که دوباره صحبت از انتشار اسامی 
ش��رکت هایی که سود س��هام عدالت را به حساب ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی واریز نکرده اند، به میان آمده است و به نظر می رسد این شرکت ها 

تا پایان هفته جاری برای واریز سود فرصت دارند.
به گزارش ایس��نا، سود سهام عدالت سال های 1395 تا 1397 طی یک 
مرحله به حساب مشموالن س��هام عدالت واریز شد، اما سود سال 1398 
سرنوشت دیگری داش��ت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران 
واریز ش��ود، یعنی مرحله نخس��ت در 28 اس��فندماه 1399 واریز ش��د و 

مشموالن 50 درصد سود سهام خود را دریافت کردند. 
در این راس��تا، قرار ش��د مرحله دوم سود در س��ال جدید واریز شود و 
حتی وعده داده ش��ده بود که این اتف��اق قبل از ماه مبارک رمضان یعنی 
در اواخر فروردین ماه امس��ال رخ دهد، اما این اتفاق در نهایت رخ نداد و 

پس از آن اعالم ش��د که ش��رکت ها سود سهام را به شرکت سپرده گذاری 
واریز نکرده اند.

در این راستا، حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
این خبر را در اواسط اردیبهشت ماه اعالم کرد و گفت که نام پنج شرکتی 
که تاکنون سود سهام عدالت را به حساب این شرکت واریز نکرده اند، اعالم 

خواهد شد که البته این اتفاق نیز نیفتاد.
پس از آن ش��نیده هایی از شرکت سپرده گذاری مرکزی به گوش رسید 
مبنی بر اینکه از آنجایی که شرکت هایی که باید سود را پرداخت کنند یا 
با مشکل مالی رو به رو هستند و یا با برنامه افزایش سرمایه، احتماال بخش 
دوم سود سهام عدالت هم به دو بخش 30 درصدی و 20 درصدی تبدیل 
ش��ده و به حساب مشموالن واریز خواهد شد، اما این اتفاق هم نهایتا رخ 
نداد و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اواسط خردادماه امسال 
اعالم کرد که بخش دوم سود سهام عدالت تا قبل از عید قربان یعنی 30 

تیرماه سال جاری به حساب مشموالن واریز می شود.
با این حال به نظر می رس��د که این دومینو ادامه دارد و از س��وی دیگر 
همچنان انتشار اسامی شرکت هایی که سود را واریز نکرده اند در دستور کار 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، چراکه محمدعلی دهقان دهنوی، 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین اظهارنظر خود در مورد واریز 
سود سهام عدالت بر این موضوع تاکید کرده است که علت دیرکرد در واریز 
بخش دوم س��ود سهام عدالت به سبب آن است که از 36 شرکت بورسی 
س��رمایه پذیر چند شرکت سودی را فعال به حساب سپرده گذاری مرکزی 
ب��ه منظور تجمیع مبالغ واریز نکردند. ما به آنها تا پایان این هفته فرصت 
داده ای��م تا همکاری الزم را انجام دهن��د، در غیر این صورت به طور قطع 
اسامی آنها را منتشر خواهیم کرد. حال باید منتظر ماند و دید آیا اولتیماتوم 
سازمان بورس و اوراق بهادار تاثیری در روند واریز سود از سوی شرکت ها 

دارد یا سهامداران همچنان باید در انتظار دریافت حق خود بمانند.

تحلیلگران جی پی مورگان از احتمال س��قوط آزاد قیمت بیت کوین خبر 
دادند. به گزارش بلومبرگ، بیت کوین که در هفته های اخیر در یک کانال نزولی 
قرار گرفته هنوز نتوانسته از بار فشار عرضه خارج شود و مسیر صعودی خود را 
از سر بگیرد. مدل سنجی صورت گرفته توسط تحلیلگران بانک جی پی مورگان 
که بزرگترین بانک آمریکاست، خبرهای بدتری برای دارندگان بیت کوین دارد: 
چشم انداز کوتاه مدت بیت کوین بسیار چالش برانگیز است و داده های استخراج 
شده از شبکه بیت کوین نشان می دهد احتماال کماکان قیمت های پایین تری 
از قیمت فعلی در انتظار بیت کوین خواهد بود.   در ماه آوریل قیمت بیت کوین 

با رس��یدن به محدوده 65 هزار دالری به یک قله تاریخی جدید رس��ید، اما 
قیمت آن در روزهای اخیر به نصف آن مقدار رسید و اکنون نگرانی ها از ریزش 
بیش��تر آن به ویژه در بین معامله گران محتاط تر ش��دت گرفته است. قیمت 
بیت کوین پس از آن یک ریزش بسیار شدید را تجربه کرد که چین ممنوعیت 
و محدودیت گسترده ای بر روی فعالیت فعاالن ارزهای دیجیتالی در این کشور 
وض��ع کرد.   تحلیلگران جی پی مورگان در بخش دیگر گزارش خود با بیان 
اینکه بازار ارزهای دیجیتالی مستعد ریزش بیشتری است، از انباشت مقدار قابل 
توجهی بیت کوین در صرافی ها خبر داده است که در صورت ایجاد یک ترس 

جدید، می تواند آغازگر یک موج فشار جدید و ریزش سنگین قیمت ها در بازار 
شود. در صورتی که بازار روند احیای خود را آغاز نکند، در سناریوی بدبینانه 
احتمال رس��یدن بیت کوین به تراز 20 هزار دالری و حتی پایین تر از آن در 

محدوده 15 هزار دالری وجود دارد.  
گزارش کامال منفی جی پی مورگان درخصوص بیت کوین در شرایطی 
منتشر می شود که تحلیلگران همین بانک در جریان روند پرشتاب صعودی 
رمزارزها در بهار، از احتمال رسیدن قیمت بیت کوین به رکورد قیمتی 150 

هزار دالری خبر داده بودند.  

اولتیماتوم برای واریز سود سهام عدالت

سهامداران همچنان منتظرند

قیمت بیت کوین نصف می شود؟
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 اتوبوس خبرنگاران
معاینه فنی سکو نداشت

در پی اظهارات مطرح ش��ده درباره وضعیت اتوبوس واژگون شده 
خبرنگاران در حوالی نقده ارومیه، رئیس اتحادیه مسافربری استان 
ته��ران اظهار کرد اگر این اتوبوس همانطور که گفته می ش��ود فاقد 
صورت وضعیت بوده و معاینه فنی س��کو نداش��ته اس��ت، سازمان 

محیط زیست باید پاسخگو باشد.
به گزارش ایس��نا، بعدازظهر روز چهارش��نبه هفته گذش��ته دوم 
تیرماه، یک دستگاه اتوبوس اس��کانیا که خبرنگاران را برای بازدید 
از وضعی��ت دریاچه ارومیه به این منطقه ب��رده بود در حوالی نقده 
به دلیل بروز مش��کل در سیس��تم ترمز واژگون ش��د و دو خبرنگار 
جوان ایسنا و ایرنا در این حادثه جان خود را از دست دادند. در پی 
این س��انحه دلخراش اظهارات متفاوتی درباره اتوبوس خبرنگاران و 
ش��رایط فنی آن مطرح ش��د که بعضا با یکدیگر تناقض های جدی 

داشت.
علی انصافی - رئیس اتحادیه مس��افربری اس��تان تهران- درباره 
این حادثه و اتوبوس موردنظر در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: اگر 
همانطور که مطرح می ش��ود این اتوبوس فاقد صورت وضعیت بوده 
مس��لما معاینه فنی سکو نداشته اس��ت یعنی اگر حتی معاینه فنی 
را گرفته باش��د، روی س��کو در پایانه ها از سوی مدیر فنی معاینه و 

تایید نشده است.
وی اضافه کرد: سازمان محیط زیست باید از شرکت حمل و نقل 
معتبری یک دس��تگاه اتوبوس می گرفت تا نه تنها اتوبوسی مجهزتر 
و بهتر برای خبرنگاران گرفته باشد بلکه اگر از شرکت حمل و نقل 
اتوب��وس می گرفتند قبل از حرکت راننده، این اتوبوس روی س��کو 
از س��وی مدیر فنی معاینه و تست می شد و تمام سیستم آن مورد 

تایید قرار می گرفت.
رئی��س اتحادیه مس��افربری اس��تان تهران ادام��ه داد: در برخی 
اظهارات مطرح ش��ده عنوان می شود ترمز اس��کانیای واژگون شده 
خبرنگاران به اصطالح خالی کرده و همین مس��ئله س��بب شده تا 
این اتوبوس واژگون ش��ود، اما باید گفت اتوبوس های اس��کانیا اگر 
شلنگ ترمزشان پاره ش��ود یا به اصطالح ترمزشان ببرد، چرخ های 
این خودرو قفل می شود و دیگر چنین اتفاقاتی نمی افتد، اما احتماال 
ریتاردر خودرو )ترمز کمکی( با مشکل مواجه شده که چنین اتفاقی 

را رقم زده است.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی در این زمینه، نبود زیرساخت های 
مناسب مانند جاده و عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است 
چراکه در حال حاضر متوسط عمر اتوبوس های بین شهری در ایران 
10 تا 15 سال است و نه تنها کارخانه های سازنده داخلی، اتوبوس 
تولی��د نمی کنند بلکه اج��ازه واردات هم به م��ا نمی دهند و اجازه 
واردات اتوبوس دس��ت دوم سه ساله در مجلس شورای اسالمی به 

تصویب نرسید.
انصافی اظهار کرد: از س��وی دیگر جاده های کش��ور مش��کالت 
زی��ادی دارند و ایمن نیس��ت. پیچ های غیرفن��ی در این جاده ها 
وجود دارد که س��االنه جان چندین و چند نفر از هموطنان مان را 
می گیرد. به عنوان مثال طی  25 س��ال گذشته در جاده چالوس 
آزادراهی در حال ساخت بوده که هنوز این اتفاق به صورت کامل 

نیفتاده است.
رئیس اتحادیه مسافربری اس��تان تهران اعالم کرد: مشکل دیگر 
در زمینه نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی این اس��ت که وقتی 
یک اتوبوس 4میلیارد تومان برای راننده، مالک یا س��رمایه گذار آب 
می خورد مس��لما کسی تمایلی برای س��رمایه گذاری در این زمینه 
ن��دارد و بهتر می بیند که این پول را در بانک س��رمایه گذاری کرده 
و بدون دردس��ر و نگرانی از تصادف و مس��ائل اینچنینی سودش را 
دریافت کند، اما دولت باید مانند گذشته سوبسید بدهد تا نوسازی 
حمل و نقل عمومی مانند دیگر کش��ورها جدی شود. این اتفاق در 
دولت گذش��ته افتاده بود 82.5 درصد را دولت تقبل می کرد و بقیه 

آن را سرمایه گذار می داد.
وی گفت: چرا در کشورهای اروپایی ضمن نوسازی ناوگان حمل 
و نقل عمومی پنج س��ال اس��ت و هر پنج س��ال یک بار ناوگان آنها 
نوس��ازی می شود، اما در ایران نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه سهم 
حمل و نقل عمومی را هم نمی دهند. به عنوان مثال براساس قانون 
ق��رار بود 3 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای کمک 
به حمل و نقل عمومی اختصاص دهند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده 

است.

نماگربازارسهام

به گفته، مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ایران )ای��درو(، این س��ازمان برای بهبود فضای کس��ب و کار در 
حوزه قطعه س��ازی و ایجاد فضای رقابتی مناس��ب، در گام نخست بر روی 
افزایش تیراژ با اس��تفاده از کاهش تنوعی متمرکز ش��ده است و بایستی 
بتوانیم با حمایت و س��رمایه گذاری در صنعت قطعه سازی آن را به حدی 
پرورش دهیم که صادرات گرا ش��ود. به گزارش ایس��نا، محمدرضا ش��یخ 
عطار در جلسه هم اندیشی روز گذشته )یکشنبه( با انجمن صنایع همگن 
قطعه س��ازی کش��ور اظهار کرد: افزایش تیراژ با استفاده از کاهش تنوعی 
رویکردی اس��ت که هم اکنون در این صنعت مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت. س��هم خانواده قطعه سازی در کل صنعت از لحاظ آورده ارزی قابل 
مقایس��ه با مصارف خود صنعت نیست و متاسفانه صنعت خودرو ایران به 
دالیل مختلف در خانواده خودروسازان بزرگ دنیا جایگاه مناسبی ندارند، 
اما باید بتوانیم صنعت قطعه س��ازی را به حدی از بلوغ برسانیم تا توانایی 
صادرات و ارزآوری داشته باشد که این امر نیازمند سرمایه گذاری و استفاده 
از تکنولوژی روز است. مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش 
افزود: دومین موضوعی که در ایدرو بر آن متمرکز هس��تیم، اجرای هرچه 

سریع تر سیستم خوشه سازی است. در حال حاضر هر خودروساز در ایران با 
حدود 400 تا 700 بنگاه تأمین قطعه کار می کند. این روش در کشورهای 
صاحب صنعت خودرو اجرا نمی ش��ود؛ لذا بایس��تی به گونه ای این روش 
تغییر یابد که خودروساز در نهایت با هفت الی هشت مجموعه مواجه باشد.

تمرکز بر خوشه سازی در زنجیره تامین
ش��یخ عطار با بیان اینکه در اجرای سیستم خوشه سازی زنجیره تامین، 
طرف های تجاری خودروس��از و قطعه ساز بایستی خود را متعهد به انجام 
تعهدات بدانند؛ تاکید کرد: در غیر این صورت مدیریت دشوار خواهد بود. 
امیدواریم در دولت آینده بستر مناسبی جهت تحقق امر تجمیع قراردادها 
ب��ا اولویت در نظ��ر گرفتن اخالق حرف��ه ای و عدالت بین خودروس��از و 

قطعه ساز فراهم آید.
این مقام مس��ئول تصریح کرد: صنعت قطعه سازی امروزه دچار معظل 
بزرگی نظیر داش��تن ظرفیت بالاستفاده اس��ت؛ به نحوی  که توان واقعی 
تولید قطعه س��ازان تامین قطعات موردنیاز ب��رای تولید 2 میلیون و 200 
هزار دستگاه خودرو در سال است، اما در شرایط فعلی نیمی از این ظرفیت 

بدون استفاده باقی مانده است.

واقعی شدن قیمت خودرو در جهت بهره وری باال از نقدینگی
این مدیر سازمان گسترش در ادامه در رابطه با مباحث مطرح پیرامون 
قیمت گ��ذاری خودرو نیز گفت: اصرار ما در ایدرو بر واقعی ش��دن قیمت 
خودرو در بازار جهت استفاده قطعه ساز و خودروساز از نقدینگی با بهره وری 
باالست. بایستی با واقعی کردن قیمت ها هرچه سریع تر بار این زیان انباشته 
را از دوش دولت برداریم. این امر با تجدید ارزش گذاری و اقدامات دیگری 

همچون اعطای تسهیالت کم بهره یا وام ارزی قابل دستیابی خواهد بود.
شیخ عطار ضمن تاکید بر اینکه 42 میلیون نفر در ثبت نام های خودروسازان 
ثبت نام کرده اند، به معنای نیاز واقعی خودرو به این میزان نیست، گفت: دلیل 
این حجم باالی تقاضا، رانت 20 تا 140 میلیون تومانی ناشی از تفاوت قیمت 
بازار و کارخانه اس��ت که متاس��فانه این ارقام قابل توج��ه در قالب زیان وارد 
حساب های خودروسازان کشور می شود. قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد 
زیان انباشته و در نتیجه بحران نقدینگی برای خودروسازان شده و در نتیجه 
صنعت قطعه سازی و زنجیره تامین، از این بحران آسیب های زیادی متحمل 
شده اند. این در حالی است که این سرمایه می توانست صرف توسعه اقتصادی 

کشور و این صنعت پیشران شود.

نیاز به سرمایه گذاری برای صادرات گراشدن قطعه سازان

اگرچه خریداران خودرو در انتظار اخبار مثبت و کاهش قیمت، دست از 
خرید کشیده اند، اما روند قیمت برخی خودروهای پرتیراژ صعودی است؛ 

فعاالن بازار می گویند احتمال نزولی شدن قیمت ها وجود دارد.
به گزارش بالغ، بررس��ی های میدانی از بازار خودرو نش��ان می دهد که 
بنیان کنونی در بازار بر پایه »انتظار« اس��توار اس��ت. خریداران اگرچه در 
بازار حضور دارند اما منتظر کاهش قیمت ها هس��تند و برای خرید دست 
نگه داشته اند. از آن طرف فروشندگان که معامله چندانی انجام نمی دهند 

منتظر ثبات قیمت ها هستند تا مصرف کنندگان به خرید ترغیب شوند.
خریداران عقب نشسته اند

حس��ین سالک یکی از خریداران که برای ارزیابی قیمت ها به بازار آمده 
بود، گفت: قیمت ها در بازار خودروهای صفر باالس��ت و تفاوت فاحشی با 
قیمت کارخانه دارد. من چند مرتبه در قرعه کش��ی خودروسازان ثبت نام 

کردم، اما قرعه به نام من نیفتاد.
وی افزود: از همین رو حدود یک ماه است که به دنبال خرید خودرو از 
بازار هستم، اما هر بار که به بازار می آیم اکثر فعاالن بازار می گویند با توجه 
به نزدیک بودن اجرایی شدن توافق برجام و استقرار دولت جدید، منتظر 
کاهش قیمت ها بمان. امروز هم یکی از فروش��ندگان معتقد بود که از روز 

سه شنبه به بعد قیمت ها در بازار شکسته خواهد شد.

خرید و فروش خودروهای کارکرده هم در انتظار برای کاهش قیمت ها، 
تقریبا بدون معامله است و مردم صرفا قیمت ها را ارزیابی می کنند.

امیرحس��ین علوی که قصد فروش خودروی خود را دارد، گفت: از اوایل 
خرداد ماه به دنبال فروش خودروی خود هستم، اما هر کسی زنگ می زند 

فقط قیمت می پرسد.
وی افزود: چند نفری هم قصد خرید داشتند، اما در نهایت با اعالم اینکه 
احتمال شکسته شدن قیمت ها وجود دارد، از خرید منصرف شدند و خرید 

را به هفته های آتی موکول کردند.
وضعیت قیمت ها در بازار

بررس��ی وضعیت قیمت ها نیز حکای��ت از آن دارد که اگرچه معامالت 
خاصی در بازار صورت نمی گیرد، اما استفاده از لفظ صعودی یا نزولی برای 
بازار درست نیست؛ چراکه قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو در بازار 
روند افزایشی و قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا کاهش نسبی داشته است.

عمده خودروهای گروه خودروس��ازی ایران خودرو طی یک ماه گذشته 
10 تا 20 میلیون تومان در بازار رشد قیمت را تجربه کرده اند.

به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی سمند LX در 23 خردادماه 193 
میلیون تومان بود، اما قیم��ت کنونی این خودرو در بازار به 199 میلیون 
تومان رسیده است. خودرو پژو 206 تیپ 2 نیز 23 خرداد ماه 210 میلیون 

تومان قیمت داشت که هم اکنون به 211 میلیون تومان رسیده است.
قیمت دنا معمولی 23 خرداد ماه 275 میلیون تومان بود که هم اکنون 
به 284 میلیون تومان رسیده است. قیمت خودروی پژو پارس سال نیز از 

232 میلیون تومان به 236 میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت تیبا از 127 میلی��ون تومان در 23 خرداد ماه به 129 

میلیون تومان در 6 خردادماه رسیده است.
اما قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا شاهد افت نسبتی قیمت در بازار بوده 
است به طوری که قیمت کوییک دنده ای از 151 میلیون به 150 میلیون 
تومان، ساینا از 145 میلیون به 143 میلیون تومان رسیده است، اما قیمت 
سایپا 111 از 133 میلیون به 134 میلیون تومان افزایش یافته و تیبا دو 

روی 137میلیون تومان ثابت مانده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ته��ران از کاهش 2درصدی 
تلفات رانندگی تهران در دو ماهه نخس��ت س��ال  ج��اری خبر داد. معاون 
هماهنگ��ی ام��ور عمرانی اس��تانداری تهران از کاه��ش 2درصدی تلفات 

رانندگی تهران در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصربازار« به نقل از ایسنا، عبدالرضا چراغعلی 
در تش��ریح مصوبات شورای ترافیک اس��تان تهران گفت: سومین جلسه 
ش��ورای ترافیک استان تهران در س��ال 1400 به ریاست استاندار تهران 
برگزار شد که در آن مباحث مختلفی در قالب گزارش توسط دستگاه های 
مختلف ارائه ش��د؛ در این جلس��ه آمار فوتی ها و حوادث توس��ط نیروی 

انتظامی و پزشکی قانونی ارائه شد.
وی افزود: نزدیک به 45 نفر، روزانه تلفات حوادث ترافیکی بوده که رقم 
قابل توجهی است. اگرچه در سال گذشته پوشش خوبی برای کاهش تلفات 
انجام ش��ده و دستاوردهای چشمگیری هم حاصل شده، به شکلی که در 
دو ماهه اول سال جاری هم 2.7 درصد کاهش تلفات داشتیم. امیدواریم با 
تدابیری که انجام خواهد ش��د و توجه به نقاط پرحادثه و ایمن سازی آنها 

شرایط بهتری فراهم شود. وی ادامه داد: مقرر شد 30 نقطه ای که راهور به 
شهرداری تهران اعالم کرده، تمهیدات الزم برای توجه بیشتر به آنها انجام 
ش��ود که شاهد کاهش حوادث باش��یم. از سوی دیگر درخصوص مباحث 
روشنایی، مقرر شد همکاران در وزارت نیرو همه تالش شان را انجام دهند 

که حداقل خاموشی در معابر عمومی داشته باشیم.
وی تاکی��د کرد: در م��ورد تلفات ح��وادث بزرگ��راه آزادگان نیز بحث 
و بررس��ی انجام ش��د که امیدواریم با تمهیدات پیش بینی ش��ده و کمک 
شهرداری تهران نسبت به تامین روشنایی این بزرگراه اقدام شود تا حوادث 

کمتری در این محدوده شاهد باشیم.
معاون استاندار تهران در پاسخ به سوالی درباره قطع برق و ایجاد مشکل 
در تقاطع های شهری نیز گفت: مقرر شد خاموشی های مربوط به تقاطع ها 
با حداقل ممکن باشد و تا حدامکان تالش شود توسط توانیر که خاموشی 
نداش��ته باش��یم که این مهم با رعایت ش��هروندان در مصرف برق محقق 
خواهد ش��د؛ بی تردید رابطه مستقیمی میان خاموشی ها و افزایش تعداد 

تصادفات و تعداد تلفات وجود دارد.

امید خریداران به کاهش قیمت خودرو

 قیمت ها در فراز و نشیب هستند

معاون استاندار تهران خبر داد

کاهش 2درصدی تلفات رانندگی تهران در 2 ماهه نخست سال جاری
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بررسی 3 استراتژی مطمئن برای توسعه کسب و کار
درس هایی از گوگل برای توسعه کسب و کار

به قلم: بابی بار
Business Growth Strategy کارآفرین و مدیرعامل موسسه

ترجمه: علی آل علی

وقتی صحبت از توسعه کس��ب و کارهای کوچک می شود، بسیاری از افراد 
به دنبال اس��تراتژی های مطمئن و کارآزموده هستند. بدون تردید شما امکان 
اس��تفاده از هر نوع اس��تراتژی و توصیه ای در این می��ان را دارید، اما کیفیت 
توصیه های معتبر بس��یار باالتر از دیگر نمونه ها خواهد بود.  شرکت گوگل به 
عنوان یکی از بزرگترین غول های عرصه فضای آنالین یکی از بهترین مثال ها 
در زمینه توسعه کسب و کار محسوب می شود. این برند در طول سال های اخیر 
به طور قابل مالحظه ای تجربه آنالین کاربران را به خودش اختصاص داده است. 
اگر شما در این میان از استراتژی های مورد استفاده این برند برای توسعه کسب 
و کارتان اس��تفاده نمایید، بدون تردید شانس باالیی برای جلب نظر مشتریان 
خواهید داشت. هدف اصلی ما در ادامه بررسی این نکته به بهترین شکل ممکن 
است.  برند گوگل در طول دو دهه اخیر از یک استارت آپ معمولی بدل به یکی 
از باارزش ترین برندهای دنیا ش��ده است. براساس گزارش موسسه مارکت واچ، 
ارزش کنونی این برند بالغ بر یک تریلیون دالر اس��ت. این رقم برای هر کسب 
و کاری خیره کننده به نظر می رسد. اگر شما هم به دنبال تجربه موفقیتی مثل 
گوگل هستید، در ادامه برخی از استراتژی های توسعه کسب و کار این شرکت 

بزرگ را مدنظر قرار دهید. 
تفاوت با دیگران

پی��ش از اینکه ش��ما کارتان را ش��روع کنید، باید به فکر ش��یوه های ایجاد 
تفاوت با دیگران باشید. اگر شما درست مانند دیگر کسب و کارها عمل کنید، 
هیچ شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. 
امروزه بس��یاری از برندها برای موفقیت در عرصه کس��ب و کار هیچ توجهی 
به تفاوت ش��ان با رقبا نمی کنند. نتیجه این امر فعالیت چندین برند ش��بیه به 
هم در عرصه کس��ب و کار اس��ت. چنین امری بدترین خبر برای کارآفرینان 
حرفه ای محسوب می شود. شما باید همیشه تفاوت های معناداری با رقبای تان 
داش��ته باش��ید.  گوگل در زمینه ایجاد تفاوت عالی عمل کرده است. این برند 
همیشه با رقبای خود تفاوت معناداری داشته است. دلیل این امر نیز استفاده 
از چشم اندازی متفاوت از رقبا برای ارزیابی شرایط است. این امر اهمیت بسیار 

زیادی برای برندها دارد. 
ورود به حوزه های تازه

بسیاری از کارآفرینان نسبت به ورود به حوزه های تازه ترس و وحشت زیادی 
دارند. این امر همیش��ه گزینه ای بد و نامناسب نیست. نکته مهم در این میان 
تالش برای توس��عه کس��ب و کار به بهترین شکل ممکن با ورود به حوزه های 
تازه است. گوگل در این راستا عملکرد خیره کننده ای داشته است.  اگر قرار بود 
گوگل دقیقا مثل رقبای خود یک موتور جست وجو باقی بماند، هرگز سودهای 
کالن کنونی را تجربه نمی کرد. امروزه گوگل در هر حوزه ای از دنیای دیجیتال 
فعالیت دارد. این امر موفقیت بسیار زیادی برای این استارت آپ به همراه داشته 
است. نام گوگل در هر حوزه ای موفقیت استارت آپ موردنظر را توجیه می کند. 
این امر به معنای جذب سرمایه به بهترین شکل ممکن خواهد بود.  گوگل تنها 
برند معتبر در زمینه توس��عه حوزه فعالیتش نیست. آمازون و تسال نیز در این 
راستا تجربه های موفقی دارند. با این حساب اگر شما به دنبال موفقیت در عرصه 

کسب  کار هستید، باید همیشه به دنبال توسعه حوزه های کاری تان باشید. 
تقویت مهارت و تخصص در بازار اصلی

هر کسب و کاری دارای یک بازار اصلی است. اگر شما در زمینه اصلی تان دارای 
تخصص و مهارت بس��یار زیادی باشید، ش��انس باالیی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف خواهید داش��ت. گوگل در این راستا عملکرد بسیار عالی در میان 
موتورهای جست وجو داشته است. این برند به طور مداوم خدماتش در این حوزه را 
بهتر و بهتر می کند. بنابراین کاربران اعتماد بیشتری به سایر حوزه های فعالیت آنها 
پیدا می کنند. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، باید 
این نکته را به بهترین شکل ممکن مدنظر قرار دهید. به هر حال موفقیت در حوزه 
تخصصی کسب و کار امری مهم و حیاتی برای توسعه سریع آن محسوب می شود. 
entrepreneur.com :منبع

رکوردشکنی شبکه توییچ 

businessofapps به قلم: تیم نویسندگان سایت
مترجم: امیر آل علی

در ش��رایطی که شبکه های اجتماعی برای بس��یاری از افراد در فیس بوک، 
اینس��تاگرام و یوتیوب خالصه ش��ده، تویی��چ با طرح خالقانه خ��ود در حال 
رکوردزنی اس��ت. این ش��بکه تمرکز خود را بر روی پخش زنده گذاش��ته که 
خصوصا در زمینه پخش بازی های رایانه ای، بس��یار محبوب ش��ده است. نکته 
جالب این اس��ت که آمازون، توییچ را در س��ال 2014 خریداری کرده اس��ت. 
درواقع بیش از 15 میلیون بازدید روزانه، نکته ای است که باعث شده تا نگاه ها به 
سمت این شبکه که از سال 2011 کار خود را آغاز کرده، متمرکز شود. در این 
زمینه حتی شاهد اقدامات برندهای مختلف برای استفاده از جامعه مخاطبان 
توییچ هس��تیم. سال 2021 برای این شبکه بس��یار طالیی بوده و تا به امروز 
موفق شده است تا چهار بار رکورد بازدید خود را جا به جا نماید. در این رابطه 
صحبت کردن زنده با افراد گوناگون، محبوب ترین اقدام در توییچ انتخاب شده 
که پس از آن پخش بازی محبوب جی تی ای 5 است. در ماه گذشته کاربران 
بیش از 2.2 میلیارد ساعت از زمان خود را صرف بازدید از محتواهای این شبکه 
کرده اند که آماری فوق العاده محسوب می شود. محبوب ترین استریمرها نیز به 
ترتیب ش��امل xQcOW و Gaules است که هر دو در زمینه بازی فعالیت 
دارند. بیشترین سرعت رشد نیز به ویدئوهای asmr اختصاص دارد که در آن 
افراد با اس��تفاده از میکروفون های حرفه ای، صداهایی را ایجاد می کنند که بنا 
بر برخی از تحقیقات، باعث آرامش ذهنی می ش��ود. همین امر باعث ش��ده تا 
بسیاری از متخصصان تولید محتوا، این حوزه را به عنوان ترند سال بدانند. در 
حال حاضر مهمترین رقیب این شبکه، یوتیوب است که در زمینه پخش زنده 
بازی، باید توییچ را در رتبه باالتر قرار داد. ویژگی مش��ترک هر دو ش��بکه این 
است که تولیدکنندگان محتوا را پس از مدتی فعالیت و کسب شهرت الزم، در 
سود خود سهیم می کند. این امر درست نکته ای است که شبکه های اجتماعی 
دیگر نظیر اینستاگرام به آن بی توجه هستند. با این حال پیش بینی ها حاکی از 
آن است که تا دو سال آینده، تمامی شبکه ها، امکان کسب درآمد مستقیم از 
فعالیت را ایجاد نمایند که خود باعث افزایش چشمگیر کیفیت محتواها و ظهور 
تولیدکنندگان محتوای بیشتر خواهد شد. حال باید دید که یوتیوب چه طرحی 

را برای کاهش سرعت رشد توییچ به کار خواهد گرفت. 
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بازاریاب��ی و فروش اجزای جدایی ناپذیر فرآیند کس��ب و کار محس��وب 
می شود. ش��اید الگوهایی نظیر تبلیغات آنالین در طول یک دهه اخیر به 
طور چش��مگیری توسعه پیدا کرده باشد، اما بازاریابی و فروش قدمتی به 
اندازه تاریخ کس��ب و کار دارد. هی��چ برندی بدون بازاریابی و تکنیک های 
فروش توانایی موفقیت در بازار را ندارد. همین امر حضور در بازار را بدل به 

امری جذاب و رقابتی می کند. 
مش��اهده کمپین های مختلف بازاریابی و شیوه های متفاوت فروش در 
طول سال های اخیر بدل به امری رایج شده است. این امر برای بسیاری از 
برندها یک عادت ساده محسوب می شود. نکته مهم در این میان ضرورت 
به روز رس��انی و به عبارت بهتر مدرن سازی تکنیک های بازاریابی و فروش 
اس��ت. اگر کسب و کار ش��ما به طور مداوم نسبت به این مطلب بی توجه 
باشد، ناگهان دیگر هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهد 

داشت. 
امروزه بسیاری از برندها به دلیل استفاده از شیوه های بازاریابی و فروش 
قدیم��ی دیگر توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را ندارند. این امر به 
معنای ناتوانی کس��ب و کارها برای جلب نظر مشتریان شان است. چنین 
ام��ری در بلندمدت وضعیت برندها را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر 
قرار می دهد. تنها راهکار مناسب در این میان نیز تالش برای مدرن سازی 
ش��یوه های بازاریابی و فروش است. به هر حال وقتی تمام اجزای کسب و 
کار در حال تغییر است، پس چرا شما در بلندمدت تغییر نکنید؟ یکی از 
مهمترین بخش های هر کس��ب و کار که در طول زمان باید تغییر کرده و 

مدرن شود بازاریابی و فروش است. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از توصیه های کاربردی برای به روز 
رسانی و مدرن سازی تکنیک های بازاریابی و فروش کسب و کارهاست. این 
تکنیک ها برای تمام برندها در هر حوزه ای کاربردی خواهد بود. بنابراین در 
ادامه با ما همراه باشید تا با برخی از شیوه های مدرن سازی فعالیت کسب 

و کارتان آشنا شوید. 
جست وجوی فرصت های تازه در شبکه های اجتماعی

عمر شیوه های سنتی در زمینه بازاریابی و فروش به پایان رسیده است. 
اگر کس��ب و کار ش��ما هنوز هم به فروش از طریق تبلیغات تلویزیونی یا 
بیلبوردهای بزرگ خیابانی امیدوار اس��ت، دیگر چیزی از کسب و کارتان 
باقی نمانده اس��ت. ش��ما باید به ش��بکه های اجتماعی به عنوان یکی از 
مهمترین نمودهای توس��عه عرصه تبلیغات توجه نشان دهید، در غیر این 

صورت شرایط تان به طور قابل مالحظه ای ناامیدکننده خواهد شد. 
ش��بکه های اجتماعی در طول یک دهه اخیر تحوالت بس��یار زیادی در 

زندگی روزمره مردم ایجاد کرده اس��ت. امروزه اغلب مردم روزش��ان را با 
ش��بکه های اجتماعی شروع کرده و در پایان روز هم با گشت و گذاری در 
این فضا به خواب می روند. نکته مهم در این میان تالش برای اس��تفاده از 
فرصت های تازه بازاریابی و فروش برای برندها در این فضاست، در غیر این 
صورت ش��ما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید 

داشت. 
فروش مس��تقیم از طریق شبکه های اجتماعی یکی از گزینه های بسیار 
راحت به نظر می رس��د. وقتی مش��تریان تمایل باالیی برای خرید آنالین 
دارند، چرا محصوالت مان را در شبکه های اجتماعی عرضه نکنیم؟ این امر 
در صورت ترکیب با الگوی بازاریابی در شبکه های اجتماعی موجب بهبود 

وضعیت مالی برندتان خواهد شد. 
ایجاد برند شخصی

امروزه هر ش��خصیت مهم و کارآفرین بزرگی دارای برند شخصی است. 
یک برند ش��خصی براس��اس هویت و عادت های فرد موردنظر ساماندهی 
می ش��ود. دلیل اصلی جهت گیری بس��یاری از کارآفرینان به س��وی برند 

شخصی تالش برای تاثیرگذاری مستقیم بر روی مشتریان است.
امروزه مش��تریان در مواجهه با ش��خصیت های حقیقی واکنش بس��یار 
بهتری نش��ان می دهند. این امر کسب و کارها را به سوی ایجاد شخصیت 
حقیقی برای برندش��ان از طریق ایجاد برندهای شخصی سوق داده است. 
به عنوان مثال، برندی مثل تسال به خوبی از برند شخصی ایالن ماسک به 
عنوان مدیر اصلی اش سود می برند. این امر تاثیرگذاری بر روی مشتریان را 

به طور قابل مالحظه ای بهبود می بخشد. 
شما برای راه اندازی برند شخصی نیازی به دردسرهای زیاد ندارید. تنها 
نکت��ه مهم تالش برای نمایش جلوه ای ج��ذاب و هیجان انگیز از خودتان 
در برند ش��خصی است. این امر مشتریان را به سوی برند اصلی تان دعوت 
خواهد کرد. برخی از کارآفرینان مستقل برای ارائه خدمات مختلف از برند 
ش��خصی اس��تفاده می کنند. نکته جالب اینکه میزان اعتماد مشتریان به 

خدمات برندهای شخصی بسیار بیشتر از برندهای حقوقی است. 
پیدا کردن نقاط ضعف 

ه��ر برن��دی در زمینه بازاریابی و فروش با مش��کالتی رو به رو اس��ت. 
بس��یاری از بازاریاب ها برای حل و فصل مش��کالت مربوط به بازاریابی در 
عمل مش��کالت بسیار زیادی را متحمل می شوند. اگر شما در تالش برای 
پیدا کردن مش��کالت بازاریابی تان نباشید، به زودی مشکالت تان به طور 
چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. بدون تردید هیچ مشتری ای تمایلی 
به مش��اهده یک برند با اش��تباهات تکراری در زمینه ف��روش یا بازاریابی 
نیست. بنابراین کسب و کار شما باید برنامه دقیقی برای پیدا کردن ایرادات 

در این حوزه باشد. 
بهتری��ن راهکار برای پیدا ک��ردن ایرادات در مس��یر بازاریابی و فروش 
ارزیابی کمپین های قدیمی است. شما با این کار امکان تاثیرگذاری هرچه 
بهتر ب��ر روی مخاطب هدف را خواهید داش��ت. چنین ام��ری به تدریج 
کمپین های بازاریابی و فروش ش��ما را بی عیب و نق��ص خواهد کرد. این 
کار یک س��یگنال قوی برای مشتریان مبنی بر اراده محکم تان در راستای 

بازاریابی و فروش مناسب خواهد بود. 
کسب مشاوره از آژانس های بازاریابی

ش��ما در هر حوزه ای نیاز به توصیه ه��ا و راهکارهای حرفه ای دارید. اگر 
در اطراف ت��ان آژانس های بازاریابی معتبر وجود دارد، همکاری با آنها ایده 
بسیار مناسبی خواهد بود. این امر شما را نسبت به ایرادات تان و همینطور 
تازه ترین راهکارهای ممکن مطلع خواهد کرد. بنابراین دیگر نیازی به طی 

یک مسیر طوالنی برای تعامل با مشتریان نخواهد بود. 
بسیاری از برندها همیش��ه نگران هزینه باالی همکاری با موسسه های 
بازاریابی و فروش هستند. نکته مهم در این میان استفاده از مشاوره چنین 
موسس��ه هایی به جای واگذاری تمام فرآیند بازاریابی و فروش به آنهاست. 
این امر نه تنها هزینه کمتری برای ش��ما به همراه خواهد داشت، بلکه به 
تدریج شما را بدل به کارشناسی حرفه ای در زمینه بازاریابی و فروش نیز 

خواهد کرد. 
ش��ما با رعایت نکات مورد بحث در این مقاله به س��ادگی هرچه تمام تر 
امکان مدرن س��ازی فرآیند بازاریابی و فروش تان را خواهید داش��ت. تنها 
نکت��ه مهم در این میان تالش برای اجرای هر چهار توصیه مورد بحث به 
طور همزمان است، در غیر این صورت تاثیرگذاری هر کدام از آنها کاهش 

خواهد یافت. 
noobpreneur.com :منبع

مدرن سازی تکنیک های بازاریابی و فروش با 4 توصیه کلیدی
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: دکتر ســید مرتضی سقائیان نژاد در 
پیامی فرا رسیدن سالروز بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسالمی در 
سال ۱۳۶۰ و شهادت دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از یاران ایشان و فرا رسیدن 
هفته قوه قضائیه را گرامی داشت. متن پیام شهردار قم به این شرح است:

بسمه تعالی
ترویج اخالق فــردی و اجتماعی، موجب بیمه ی عمرهمزیســتی 
مســالمت آمیز دراجتماع  شــده و آســیب ها را کاهش می دهد و با 
فرســایش اخالق فردی و اجتماعی در جامعه، شاهد ناهنجاری هایی 
هستیم که در قالب آســیب های اجتماعی به سالمت و وحدت پیکر 
اجتماع ضربــه می زند. فاصله گیری از فطرت، اختالفــات و نزاع ها را 
دامن می زند و در اینجاســت که با قضاوت مبتنی بر عدالت، شــاهد 
بازســازی هنجارها و تضمین امنیت اجتماعی هستیم به گونه ای که 
قــوه قضائیه هم در دفع و هم دررفع تخلفات و بی عدالتی ها به خوبی 
نمایان می گردد. خوف و رجاء در این رکن مهم حاکمیتی موج می زند؛ 
متخلفیــن از آن تــرس و واهمه دارند و مظلومان به فریادرســی اش 
امیدوار، رسالت خطیرش در زمینه احیای عدالت، احقاق حقوق عاّمه، 

تضمین اقتدار نظام و امنیت ملی، گســترش فرهنگ عدالت خواهی، 
ایجاد و بســط َمشــی و منش قانون گرایی و جلــب اعتماد عمومی ، 

پایه های نظام مردم ساالری دینی را مستحکم می سازد.
ادبیات قضائی و استقالل قضات در تاریخ اسالم بی نظیر بوده و نشان 
داده که عدالت موجب قوام جامعه است و بر رضایت افراد ارجحیت دارد 

و جزر و مد منافع اشــخاص نمی تواند بر قانون مداری و عدالت محوری 
سایه افکند ودر نتیجه هیچ حاشــیه امنی، بیمه تخلفات نخواهد بود. 
هفتم تیرماه سالروز فاجعه دردناک انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری 
اسالمی، فرصت مغتنمی برای تکریم تالش های خالصانه قشر خدوم و 

متعهد در قوه قضائیه و شهیدان واالمقام این عرصه است.
اینجانب به نمایندگی از خانواده محترم شهرداری ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید گرانقدر آیت اهلل بهشتی )ره( و یاران باوفایش، هفته 
قــوه قضائیه را به تمامی مجاهدان ایــن عرصه به خصوص به مجموعه 
متعهد و خدوم این قوه در استان، ریاست محترم کل دادگستری استان، 
دادستان محترم، قضات شریف، معاونین قضایی، کارمندان دادگستری، 
کارکنان و اعضاء گرانقدر شــورا های حل اختالف استان قم که در امر 
پیشگیری از جرم، برخورد قاطع با متخلفان و قانون شکنان، رسیدگی 
به دعاوی و ایجاد صلح و ســازش تالش های فراوانی داشته اند تبریک و 
تهنیت عرض نموده، موفقیت و تاییدات الهی در مسیر خدمت به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران را برای همه عزیزان آرزومندم.
سید مرتضی سقائیان نژاد  - شهردار قم

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان بوشهر گفت: در نشست تعاملی با سازمان های مردم نهاد این 
استان که روز شنبه مورخ ۱4۰۰/4/5  با همکاری مدیرکل امور اجتماعی 
اســتانداری بوشهر انجام شد ، مقرر شده آنها نیز همگام با وزارت نیرو و 

شرکت توانیر برای ترویج مصرف بهینه برق پیشگام شوند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان بوشهر، 
غالمرضا حشــمتی روز شــنبه و همزمان با آغاز هفته صرفه جویی و 
مدیریت مصرف آب و برق ، در نشســت با مدیران ســازمان های مردم 
نهاد استان بوشهر اظهار داشت: این سازمان با توجه به مردمی بودن شان 
می توانند در مســائل مهمی چون کاهش مصرف برق نقشی تاثیرگذار 
ایفاء نمایند وی بیان کرد: ســازمان های مردم نهاد به عنوان رابط بین  
دستگاه های اجرایی ومردم هستند و نقش مهمی در مطالبه گری مردم 
و همچنین همراهی آنها در جهت ارایه خدمات قابل قبول و درخور شان 

مردم  ایفا می کنند.

حشمتی ادامه داد: امسال با توجه به کاهش بارندگی های سال های 
گذشته و کاهش تولید نیرو گاههای برق آبی ، افزایش دمای هوای کشور 
، وجود رمز ارزها و ماینر های غیر مجاز در شبکه های برق موجب شد 
که  وزارت نیرو برای تامین برق پایدار با مشــکالتی مواجه شود که این 

وضعیــت می طلبد از ظرفیت بخش های مختلف برای کاهش مصرف 
برق استفاده نماییم . وی گفت: افزایش دما، کاهش 5۰ درصدی  بارش و 
پایین آمدن سطح آب موجود سدها  که نقش اصلی در تامین آب نیروگاه 
های برق آبی دارند منجر شــده تا میزان تولید برق کشور و تامین برق 

مشترکان با تهدیدهایی مواجه باشد.
حشمتی اظهار داشت:اســتفاده از دستگاه های استخراج رمز ارز به 
صورت غیرمجاز از دیگر چالش هایی است که به بحران تامین برق پایدار 
دامن زده اســت. وی گفت: در همین راستا مقابله با این دستگاهها  به 
صورت جدی در حال انجام اســت و از زمان آغاز طرح تاکنون یکهزار و 

۸۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان بوشهر کشف شده است.
حشمتی اظهار داشت: در کنار تمام اقدامات صورت گرفته نیاز است 
مشــترکان محترم نیز در مصرف برق به طور جد صرفه جویی داشته 
باشند و با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد مصرف برق استان در بخش 

خانگی است لزوم اعمال مدیریت مصرف برق دو چندان است .

هرمزگان  - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان از اجرای عملیات آبنگاری)هیدروگرافی( در ۱۶ بندر و 
محدوده دریایی این استان خبر داد و گفت: در قالب این عملیات، تاکنون 
عمق یابی به حجم ۱۲هزار کیلومتر انجام و نقشه های هیدروگرافی تهیه 
شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، »علیرضا محمدی کرجی ران« آبنگاری یا هیدروگرافی را علم 
اندازه گیری مشخصات فیزیکیآب ها و نواحی پیرامونی و توصیف وضعیت 
آب های قابل دریانوردی دانســت واظهار داشــت: هیدروگرافي و نقشه 
برداري بنادر استان هرمزگان با هدف تهیه نقشه هاي۱:۱۰۰۰ به منظور 
مطالعات رسوب گذاري و ناوبري و کشتیرانی ایمن در نواحی ساحلی و 
بنادر انجام شده که در صورت نیاز، طرح های الیروبی عملیاتی می شود. 
وی با اشاره به انجام عملیات هیدرگرافی در ۱۶بندر و محدوده دریایی 

استان هرمزگان از دی ماه سال 9۸ تاکنون، خاطرنشان کرد: این محدوده 
ها شــامل بنادر شهید رجایی، شهید باهنر، خلیج فارس، شهید ذاکری 

و بهمن در جزیره قشــم، شهید حقانی بندرعباس، هرمز، الرک، لنگه، 
جاسک، ابوموسی، سیریک، خور تیاب، کانال ورودی بندر شهید رجایی، 
مغروقه کنار بندر شهید حقانی و شرق بندرلنگه است. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان حجم عملیات عمق یابی در محدوده این 
استان را شامل ۱۲هزار و ۸۳ کیلومتر اعالم کرد و با تشریح مهم ترین 
دستاوردهای این پروژه تصریح کرد: عمق یابي و تهیه نقشه هیدروگرافي 
با مقیاس ۱:۱۰۰۰، برداشت خط باالترین حد آب  )HWL(و عوارض 
کمک ناوبری موجود در ساحل تا شعاع صد متری از خط باالترین حد 
آب)برداشت داغ آب(، تعیین مختصات سه ایستگاه ساحلی و اتصال به 
شبکه سراسری سازمان نقشه برداری با جی.پی.اس و ترسیم نقشه ها با 
منحنی تر از یک متری طبق استانداردهای سازمان نقشه برداری کشور 

از جمله مهم ترین دستاوردهاست.

اهواز - شبنم قجاوند :کارکنان این نیروگاه با تالش خود و طی یک 
عملیات جهادی و در شرایطی که واحد شماره یک نیروگاه در مدار تولید 

برق قرار داشت توانستند اقدام به رفع نشتی هیترفشار ضعیف نمایند.
پیمان پروین سرپرست بهره برداری فاز یک نیروگاه با اعالم این خبر 
گفت :  هیتر فشــار ضعیف وظیفه افزایــش دمای آب مقطر و راندمان 
ســیکل تولید یک واحد نیروگاهی را به عهده دارد و با توجه به نشتی 
بوجود آمده در بخشــی از این تجهیز اقدام به رفع آن طی یک عملیات 
نفسگیر و طاقت فرسا نمودیم. وی با اشاره به دمای تجهیزات ۸۰ درجه 
سانتیگرادی ودمای هوای ۷۰ درجه ای ، دمای آب مقطر نشت شده از 
این تجهیز را  ۶5درجه سانتیگراد عنوان نمود و اظهار داشت: آب مقطر 
تولیــدی این نیروگاه ، منبع اصلی تولید بخار مورد نیاز جهت چرخش 
توربین ها است و با رفع این نشتی توانستیم از هدر رفتن بیش از ۲۲ تن 

آب مقطر در ساعت جلوگیری نمائیم.    
پرویــن ضمن تقدیر از همه کارکنان نیــروگاه که در این عملیات 5 
ســاعته شرکت نمودند گفت : بدلیل نیاز مبرم شبکه برق به این انرژی 

حیاتی بویژه در استان خوزستان، از خروج اضطراری این واحد نیروگاهی 
جهت اجرای عملیات رفع نشــتی صرفه نظر نمــوده و طی یک اقدام 
جهادی و در حالی که واحد نیروگاهی در مدار تولید قرار داشت توانستیم 
این عملیات را با موفقیت به پایان رسانیم. سرپرست بهره برداری فاز یک 
همچنین گفت: تعدادی از تجهیزات حســاس الکتریکی واحد تولیدی 
همچون الکتروموتورها در معرض آب مقطر نشت شده قرار داشتند و با 
ایزوله سازی توانستیم از حوادث احتمالی و آسیب به کارکنان جلوگیری 

نمائیم.
الزم بذکر است نیروگاه ۱۸5۰ مگاواتی رامین اهواز بزرگترین نیروگاه 
بخاری ایران است و با ۶ واحد تولیدی،نقش مهمی در تامین برق مورد 
نیاز استان خوزستان و پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفاء می 

کند.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی با حضور سرپرست 
شهرداری منطقه چهار و رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری همدان از ۱۰ شــهروند برگزیده در پویش کاشت ۸ هزار 
گل محمدی تقدیر شــد. سرپرست شــهرداری منطقه چهار در این 
مراســم گفت: شهرداری منطقه چهار در ورود به سال جدید، ۸ هزار 
گل محمدی بین شــهروندان توزیع کرد و همراه با این اقدام، پویشی 
هم راه اندازی شد که شهروندان عکس های خود را از کاشت این گل ها 
برای ما ارســال کرند. مجید شــاکری با تشکر از همراهی شهروندان 

در این پویش گفت: بسیار خوشــحالم که شهروندان در مسائلی که 
در شــهر و از سوی مدیریت شهری اتفاق می افتد عکس العمل نشان 
می دهند و ایــن حضور و اعالم نظر قطعا در پیشــرفت و زنده بودن 

شهر موثر است. 
وی با اشاره به شعار »شهر ما خانه ماست« گفت: معموال این شعار، 
شــهروندان را یاد نظافت و پاکیزگی می اندازد ولی یکی از ابعاد مهم 
این عبارت، سرســبزی، طراوت و فضای ســبز شهر است که باید در 
زندگی شــهروندان، هم داخل خانه و هم فضای شــهری نمود داشته 

باشد. شــاکری تاکید کرد: امیدوارم با کمک شهروندان و با همکاری 
ســازمان فضای سبز شــهرداری همدان بتوانیم در حوزه فضای سبز، 
اقدامات ارزنده ای که شایســته شهرمان اســت انجام دهیم. در ادامه 
شــهروندان خاطرات خود را از کاشــت گل محمدی بیان کردند و از 
اقدام پســندیده شــهرداری منطقه چهار قدردانی نمودند و خواستار 
ادامه چنین برنامه های از ســوی شهرداری شدند. در پایان این مراسم 
و با حضور حسین خانجانی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهرداری همدان از ۱۰ برگزیده این پویش تقدیر شد.

 شهردار قم در پیامی فرا رسیدن سالروز شهادت دکتر بهشتی و یاران با وفایش 
|و هفته قوه قضائیه را گرامی داشت

سمن  های مردم نهاد بوشهر برای ترویج مصرف بهینه برق نقش آفرین می  شوند

مدیرکل بنادر هرمزگان اعالم کرد:
اجرای عملیات آبنگاری در 16 بندر و محدوده دریایی هرمزگان/ انجام عمق یابی به حجم 12هزار کیلومتر

 عملیات مهار نشتی هیترهای فشارضعیف واحد ۳۰5 مگاواتی شماره یک 
نیروگاه رامین در شرایط سخت و نفسگیر با موفقیت انجام شد

تقدیر شهرداری از 1۰ شهروند برگزیده در پویش کاشت 8 هزار گل محمدی 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:
 جبران خسارت سیالب به تاسیسات آب استان مرکزی 

1۰۰ میلیارد ریال نیاز دارد
اراک- فرناز امیدی:  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: 
سیالب بهاره سال 9۸ خسارات زیادی را به تاسیسات آبرسانی در مناطق مختلف 
اســتان وارد کرد که ترمیم این خسارات و پیش آمادگی برای حوادث احتمالی 
مشــابه ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. عزت اله آمــره ای افزود: این اعتبار 
به منظور تکمیل طرح های بازسازی تاسیسات آبرسانی  پل هفت دهنه شهرستان 
ساوه و ترمیم و رفع نواقص ناشی از سرریز سد کمال صالح اراک صرف نیاز است. 
وی اظهار داشــت: ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تاکنون برای اجرای این طرح  صرف 
شــده که کافی نیست و  شرکت آب منطقه ای بخشی ازمنابع صرف شده برای 
اجرای این طرح ها را بدهکار است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: پایه و عرشه پل هفت دهنه ساوه که از سیالب 
آســیب جدی دیده آماده نصب است و طرح ترمیم و بازسازی بخش سرریز سد کمال انجام شده است. آمره ای افزود: در نشست اخیر با 
حضور رئیس سازمان مدیریت بحران »اسماعیل نجار«، تامین اعتبار برای تکمیل طرح های آب منطقه ای استان از محل منابع اعتباری 
مدیریت بحران کشور تایید شده است. وی درپایان خاطرنشان کرد: 9۲ درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، سه 

و پنج دهم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می شود.

دیدار مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن با نماینده مردم 
شهرستان آستارا در مجلس شورای اسالمی

رشت - خبرنگار فرصت امروز: غالمرضا مرحبا نماینده 
مردم شهرســتان آستارا در مجلس شورای اسالمی گفت : رفع 
موانع شهرک ها و نواحی صنعتی باید در اولویت کار مسئوالن 
اســتان قرار گیرد. به گــزارش روابط عمومی ، ســعیدی کیا 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن با حضور 
در شهرستان آستارا از شهرک صنعتی این شهرستان بازدید و 
طی نشستی با غالمرضا مرحبا نماینده مردم شهرستان آستارا 
در مجلس شورای اسالمی و  عباس صابر فرماندار این شهرستان به گفتگو پرداختند . غالمرضا مرحبا نماینده مردم شهرستان آستارا در 
مجلس شــورای اســالمی گفت : رفع موانع شهرک ها و نواحی صنعتی باید در اولویت کار مسئوالن استان قرار گیرد.  وی در ادامه  بیان 
داشت : مشکالت مختلفی در این شهرک از گذشته برجای مانده است که نیاز است تا تمامی مسئوالن در سطح استانی نسبت به رفع 
آن همت داشته باشند. مرحبا افزود : محدودیت های موجود بابت تامین زمین و گسترش فضای شهرک صنعتی ، مشکالت سرمایه در 
گردش، تسهیالت سرمایه گذاری از جمله مشکالتی است که سرمایه گذاران حاضر در این شهرک با آن روبه رو هستند. . وی یادآور شد: 
تاکنون چندین بار با حضور مدیران مختلف جلساتی برگزار شده است و تمام تالش ها برای رفع مشکالت است که خوشبختانه اقدامات 
خوبی در حال پیگیری است اما نیاز به شتاب بیشتری دارد. عباس صابر فرماندار آستارا در این نشست گفت : جذب و حمایت همه جانبه از 
سرمایه گذاران راهکار اساسی در راستای خروج از رکود، افزایش توان تولیدی و ارتقاء جایگاه صنعت در افزایش درآمدهای کشور و کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی کشور است. فرماندار شهرستان آستارا حمایت از سرمایه گذاران داخلی به ویژه سرمایه گذاری در بخش صنایع 
کوچک را از وظایف مســئوالن برای کاهش بیکاری دانســت و گفت: سرمایه گذاری و تقویت صنایع کوچک زودبازده می تواند در کاهش 
بیکاری نقش به سزایی داشته باشد . سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ضمن تشکر از تالش و پیگیری 
های جناب آقایمرحبا نماینده محترم مردم شریف شهرستان آستارا در مجلس شورای اسالمی و جناب آقایعباس صابر فرماندار محترم این 
شهرستان با اشاره بر لزوم حمایت و توسعه صنایع کوچک، بر تکمیل زیرساختها برای استقرار صنایع کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: 
حمایت از تشکیل خوشه های صنعتی، مشارکت و همراهی در راه اندازی واحدهای راکد صنعتی، حمایت از صادرات با تشکیل کنسرسیوم 

های تخصصی تجاری و صادراتی و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای، از راهکارهای حمایت گسترده از صنایع کوچک و متوسط است.

برگزاری جلسه هماهنگی پیگرانی هوشمند خط لوله انتقال گاز ۳۰ اینچ 
شمال کشور

ساری – دهقان : جلسه هماهنگی پیگرانی هوشمند خط لوله انتقال گاز ۳۰ اینچ شمال 
کشور با حضور سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، جلســه هماهنگی پیگرانی هوشمند خط 
۳۰ اینچ شمال کشور با حضور محی الدین مفخمی سرپرست منطقه، معاون عملیات خطوط 
لوله، روســای HSE، بازرسی فنی، برنامه ریزی،IOC  ومراکز بهره برداری منطقه برگزار شد. 
مفخمی سرپرســت منطقه 9 در این جلسه با اشاره به حساسیت پیگرانی هوشمند به رعایت 
کامل دســتورالعمل ها و الزامات ایمنی تاکید کرد. وی یادآور شد: پس از بررسی نتایج پیگرانی 
هوشمند، برنامه های تعمیرات اساسی و اضطراری برای به حداقل رساندن آسیب ها جهت تحقق 
انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره  ور گاز طبیعی اجرا خواهد شد. در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا مقدمات پیگرانی 
از جمله رفع نشتی های بین راهی مورد توجه قرار گیرد. پاکسازی محوطه ایستگاه های النچر و رسیور و ایستگاه های شیر، هماهنگی الزم 
با دیسپچینگ و مصرف کننده ها و نواحی گازرسانی، مکاتبه و اطالع رسانی به فرمانداری ها، نیروی انتظامی و تامین کامیون آتش نشانی، 
هماهنگی الزم جهت تامین آمبوالنس و پزشکیار نیز از موارد دیگر مورد تاکید در این جلسه بوده است. همچنین با توجه به فشار و فلوی 
خط لوله و به منظور تامین سرعت مناسب پیگ، بررسی آرایش ولوها و سناریوهای مختلف مورد تاکید قرار گرفت تا در عملیات پیگرانی 
وقفه ای ایجاد نشود. الزم به ذکر است، شروع عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله انتقال گاز ۳۰ اینچ شمال کشور امروز یک شنبه ۳۰ 

خرداد ماه از ایستگاه دشت شاد برنامه ریزی شده است.

برگزاری نشستی با محوریت مبادله تفاهم نامه همکاری میان شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

کرمان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، این نشست با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر 
کل اداره آموزش فنی و حرفه ای با هیات همراه و همچنین معاون منابع انسانی، 
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ، معاون دفتر مهندسی و همچنین مدیران 
مربوطه شرکت در ســالن کنفرانس، صبح امروز دوم تیر ماه سال جاری برگزار 
شد. عبدالوحید مهدوی نیا، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان، ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به مهمانان بیان نمود: قطعاً آموزش 
و به روز رســانی مهارت پرسنل یک دستگاه اجرایی یکی از مهم ترین ابزارهای 
رسیدن به اهداف آن دستگاه می باشد. وی با تاکید بر گستردگی مناطق حوزه عملیاتی توزیع برق جنوب استان کرمان، گفت: این شرکت 
با داشتن ۳5 هزار کیلومتر طول خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف و سی هزار دستگاه ترانسفورماتور در جاهای مختلف استان، یکی از 
پراکنده ترین شرکت های توزیع کشور از جهت گستردگی می باشد که این گستردگی سبب سخت تر شدن وظایف ما می شود. وی افزود: 
امروزه برق جز جدا نشدنی زندگی شده است و این وابستگی مسئولیت همکاران صنعت برق را سنگین تر می کند، در همین راستا برای 
ارائه خدمات باکیفیت نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب داریم. مهدوی نیا در ادامه تاکید نمود: برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر 
چاره ای جز مجهز کردن نیروی انسانی به دانش روز به همکاران نداریم تا دارای صالحیت حرفه ای برای انجام کار شوند. وی ضمن تشکر 
از مدیر کل آموزش فنی و حرفه در خصوص برگزاری کالس های آموزشی موثر، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همکاران این شرکت عالوه بر 
داشتن  مهارت به صورت ساالنه آموزش های مورد نیاز خود را بروز می نمایند به طوری که موفقیت های شرکت با کمک پرسنل پرتالش و 
با مهارت کسب شده است. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تفاهم نامه ای که امروز مبادله می گردد با هدف برگزاری دوره های آموزشی 
مورد توافق طرفین به منظور رفع نیازهای آموزشی کارکنان شرکت متناسب با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد می گردد.

 تمجید مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان گلستان از شهرداری گرگان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان گلستان با تمجید از دکتر دادبود شهردار گرگان گفت: 
شهرداری گرگان همکاری نزدیکی با آستان قدس رضوی دارد.سید حسین علوی در دیدار کاروان زیر سایه خورشید و خادمان حرم امام 
رضا )ع( با دکتر دادبود شهردار گرگان اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری و شهرداری گرگان همواره ارتباط بسیار خوب و نزدیکی با 
آستان قدس رضوی داشته و الزم می دانم از دکتر دادبود و همکارانشان تقدیر و تشکر کنم.علوی در ادامه گفت: از نظر ما شهر گرگان »بین 
الحرمین« است زیرا در فاصله میان دو حرم مطهر امام رضا )ع( در شهر مقدس مشهد و حرم مطهر فاطمه معصومه )س( در شهر مقدس 
قم واقع شده و این باعث افتخار ماست.وی با تمجید از همکاری های دوجانبه شهرداری و نمایندگی آستان قدس رضوی بیان کرد: تاکنون 
اقدامات و همکاری های مشترک بسیار زیادی بین ما و مجموعه شهرداری انجام شده و قطعاً این همکاری ها در آینده نیز ادامه خواهد 
یافت.مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان گلستان بیان داشت: یکی از نقاط برجسته مدیریت شهری که مشهود است سرعت 
عمل در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی در سطح شهر بوده که موجب شده شهروندان احساس رضایتمندی باالیی داشته باشند.به 
گفته وی، شهرداری گرگان همیشه در مناسبت های مختلف مذهبی به ویژه ایام دهه کرامت، فضای معنوی بسیار خوبی در سطح شهر 

ایجاد می کند و شهروندان از نگاه پرمهر شهردار و همکاران ایشان بهره مند می شوند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن؛ رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل این شرکت صبح امروز در جلسه با فرماندار شهرستان تالش 
با اشــاره به کاهش نزوالت جوی و تاثیر آن بر کاهش آبدهی چشمه ها 
و ســفره های آب زیرزمینی گفت: از خرداد ماه امســال شاهد کاهش 
آبدهی چشمه ها در نقاط مختلف استان بودیم. سید محسن حسینی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه چشــمه ها 
بعنوان منبع تامین آب شــرب ارتفاعات و نقاط کوهستانی بشمار می 
روند، افزود: هم اینک 5۶4 دهنه چشمه در گیالن در مدار بهره برداری 
اســت که نقش مهمی در تامین آب شرب روستاهای استان دارند. وی 
با تاکید بر اینکه آثار ناشــی از کاهش آبدهی چشمه ها باید به حداقل 
برســد، اظهار داشت: انشعابات و استفاده های غیرمجاز از آب شرب نیز 
یکی دیگر از عوامل مهمی اســت که در تنش آبی روستاها نقش دارد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن در بخش دیگری از سخنانش به 
پروژه های در دست اجرا به منظور رفع تنش آبی شهرستان تالش اشاره 
کرد و گفت: به زودی یک حلقه چاه فلمن جهت تقویت فشار آب شرب 
مردم شــهر تالش وارد مدار بهره برداری می شود که در آینده خطوط 

انتقال جهت اتصال به مخزن نیز اجرا خواهد شد. حسینی با بیان اینکه 
حفر و تجهیز چاه طوالرود موجب تقویت فشــار آب آشــامیدنی مردم 
این منطقه شد، افزود: یک دستگاه دیزل ژنراتور نیز برای رفع نوسانات 
ناشی از قطعی برق در مجتمع آبرســانی طوالرود راه اندازی می شود. 
وی از احداث مخزن یکهزار مترمکعبی شهر اسالم با اعتباری بالغ بر ۲ 
میلیارد تومان خبر داد و گفت: در تیرماه سال جاری عملیات اجرایی این 
مخزن آغاز می شود. وی با تاکید بر اینکه در صورت تحویل زمین، چاه 
شهر چوبر امسال حفر می شود، افزود: به منظور احداث مخزن یکهزار 
مترمکعبی شهر لیسار نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. 
حسینی از استقرار یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار و همچنین دستگاه 
تولید و بســته بندی آب شرب در شهرستان تالش خبر داد و گفت: در 
سال جاری چاه روستای ریک از اعتبارات محل خشکسالی تجهیز و وارد 

مدار بهره برداری می شود.

 به منظور تأمین پایدار آب شرب شهرستان تالش، پروژه های رفع تنش آبی 
در دستور کار شرکت آبفای گیالن قرار گرفت
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به قلم: میشل ناتانسون
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

کارآفرینان بس��یار زیادی در عرصه کس��ب و کار مشغول 
فعالیت هس��تند. این امر به س��ادگی با نگاه��ی به وضعیت 
بازارهای محلی و جهانی قابل درک اس��ت. نکته مهم در این 
میان درخشش بهتر برخی از رهبران تجاری است. به عبارت 
دیگ��ر، همه کارآفرینان و رهبران تجاری به یک اندازه موفق 
نیستند. بدون تردید ایالن ماسک رهبر تجاری بسیار بهتری 
در مقایسه با هزاران کارآفرین دیگر در ایاالت متحده و حتی 

جهان است. 
یک��ی از کاره��ای جذاب در عرصه کس��ب و کار بررس��ی 
عادت های مشترک رهبران تجاری موفق است. شاید این امر 
در نگاه نخست فقط یک تفریح جذاب باشد، اما کمک شایانی 
به ش��ما به عنوان کارآفرین نیز خواهد کرد. ش��ما با ارزیابی 
عادت های مش��ترک کارآفرینان بزرگ امکان تاثیرگذاری بر 
روی وضعیت کس��ب و کارتان و ایجاد چنین عادت هایی در 
خودتان را هم خواهید داشت بنابراین باید این امر را بیش از 
آنکه فکر می کنید، جدی بگیرید. در غیر این صورت شانسی 

برای موفقیت در عرصه کسب و کار نخواهید داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی هش��ت ویژگی و عادت 
منحصربه فرد رهبران تجاری موفق در سراس��ر دنیاست. این 
امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بهتر ب��ر روی مخاطب هدف 
کمک ویژه ای خواهد کرد. اگر عادت ها و ویژگی های رهبران 
تجاری بزرگ دنیا برای شما هم جذاب است، هرگز این مقاله 

را از دست ندهید. 
داشتن ماموریت و هدف شخصی

ب��دون تردی��د هر کس��ب و کاری دارای ی��ک هدف قابل 
مالحظه اس��ت. این امر به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. اگر شما به عنوان 
مدیر یک کس��ب و کار در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
کس��ب و کارتان هستید، باید عالوه بر هدف کلی شرکت تان 

برای خود نیز یک یا چند هدف داشته باشید. 
وفتی از اهداف ش��خصی صحبت می کنی��م، اغلب اوقات 
زندگی خصوصی افراد مدنظر قرار می گیرد. مهمترین مسئله 
در ای��ن میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی عرصه کس��ب 
و کار در کن��ار زندگی روزمره اس��ت. ای��ن امر ویژگی اصلی 

مهمترین رهبران تجاری در سراسر دنیا محسوب می شود.
امروزه رهبران تجاری بسیار زیادی در سراسر دنیا مشغول 
فعالیت هس��تند، اما م��ا فقط نام تعداد مح��دودی از آنها را 
می شنویم. دلیل این امر عملکرد متفاوت رهبران تجاری در 
سراس��ر دنیاست. اگر ش��ما برای آینده کاری تان برنامه یا به 
عبارت بهتر هدف مشخصی نداش��ته باشید، تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف بسیار سخت خواهد شد. 
کسب و کارهای بزرگ همیشه به دنبال رهبران تجاری و 
کارآفرینان منحصر به فرد هستند. داشتن یک ماموریت برای 
کارنامه کاری به اندازه کافی مناسب به نظر می رسد بنابراین 
ش��ما باید ماموریت کس��ب و کارتان را به خوبی مش��خص 
نمایید. در غیر این صورت توانایی ایجاد تمایز میان خودتان و 

رقبای تان را نخواهید داشت. 
اگر نگاهی ب��ه وضعیت رهبران تجاری بزرگ دنیا انداخته 
باشید، همه آنها دارای ماموریت و هدف متفاوتی در مقایسه 
ب��ا دیگر کارآفرینان بوده اند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و همچنین حضور در برترین کسب و 

کارها کمک زیادی کرده است. 
تالش برای استقالل از دیگران در عین همکاری

اگر شما در زمینه کسب و کار بیش از اندازه به همکاران یا 
هر فردی وابس��ته باشید، هرگز رهبر تجاری بزرگی نخواهید 
شد. بسیاری از رهبران تجاری بزرگ برای موفقیت در عرصه 
کسب و کار بارها و باره برخالف مسیر رودخانه شنا کرده اند. 
اگر چنی��ن رهبران تجاری دارای اس��تقالل عمل از دیگران 

نبودند، شاید هرگز موفقیتی کسب نمی کردند. 
امروزه بس��یاری از کارش��ناس ها بر روی اهمیت همکاری 
میان کارمندان و تیم های کاری تاکید دارند. بی ش��ک هدف 
ما در این بخش نقد چنین امری نیست. مهمترین مسئله در 
این میان تالش شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی عرصه 
کسب و کار در عین همکاری با دیگران است. شاید یک روز 
فرصت طالیی برای شما فراهم شود. اگر در این شرایط شما 
وابس��تگی زیادی به همکاران تان داشته باشید، بدون تردید 
شانس��ی برای اس��تفاده از فرصت های طالیی پیش روی تان 
نخواهید داش��ت. این امر برای مدت زمانی طوالنی ش��ما را 

اذیت خواهد کرد. 
بدون تردید کسب اس��تقالل از همکاران یک شبه محقق 
نمی شود بنابراین ش��ما باید زمان الزم را به خودتان بدهید. 
در غی��ر ای��ن صورت به طور مداوم مش��کالت ج��دی برای 
تاثیرگذاری بر روی عرصه کس��ب و کار خواهید داشت. اگر 
شما اکنون وابستگی زیادی به همکاران تان دارید، باید مرحله 
به مرحله در تالش برای کاهش این وابستگی باشید. در غیر 
این صورت هیچ شانس��ی برای موفقیت در عرصه کس��ب و 
کار نخواهید داش��ت. بس��یاری از کارآفرینان همیشه کسب 
استقالل عمل در محیط کار را به فردا موکول می کنند. این 
امر مهمترین مش��کل در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهد بود بنابراین شما باید توجه ویژه ای به این عرصه 

داشته باشید. 
بسیاری از مدیران و رهبران تجاری بزرگ دنیا توصیه های 
متعددی درباره چگونگی موفقی��ت برای کارآفرینان تازه کار 
دارند. اگر ش��ما هنوز در ابتدای مس��یرتان هستید، استفاده 
از برخی توصیه های موردنظر ایده بس��یار جذابی خواهد بود. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی کسب و کار 
هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. شما نباید همیشه کارها را 
سخت کنید. گاهی اوقات گوش دادن به توصیه های برخی از 

کارآفرینان حرفه ای بهترین راهکار خواهد بود. 

یادگیری سریع و کاربردی
یادگیری نکات مهم در زندگی بسیار مهم است. برخی افراد 
به س��رعت آنچه ب��دان نیاز دارند، یاد می گیرن��د. این امر به 
آنها برای تاثیرگذاری بر روی عرصه کار یا حتی زندگی بهتر 
کمک خواهد کرد. اگر شما به طور مداوم نیازمند استفاده از 
توصیه های حرفه ای برای بهبود وضعیت کاری تان هس��تید، 

باید در کنار این امر به یادگیری سریع نیز توجه کنید. 
بس��یاری از رهبران تجاری هیچ آموزش رسمی ندیده اند. 
این امر ش��اید در نگاه نخست بس��یار عجیب به نظر برسد، 
ام��ا بیانگر موفقی��ت چنین رهبرانی برای پیش��برد کارهای 
موردنظرش��ان با سرعت باالست. شاید شما زمان کافی برای 
ش��رکت در کالس های مهارت افزایی در حوزه کس��ب و کار 
را نداش��ته باشید. در این صورت ش��اید با مطالعه یک مقاله 
یا مش��اهده عملکرد دیگر افراد حرفه ای در این زمینه همان 

اطالعات و مهارت های الزم را به دست بیاورید. 

شما باید باور کنید که زمان زیادی برای توسعه مهارت ها و 
توانایی تان در حوزه کسب و کار ندارید. اگر کند عمل کنید، 
به س��رعت با دیگران جایگزین خواهید شد. به هر حال هیچ 
کسب و کاری تمایلی برای همکاری با کارآفرینان و رهبران 
تجاری از مدافتاده ندارد. رمز موفقیت شما در این میان تالش 
برای یادگیری نکات اساسی به سریعترین شکل ممکن است. 
در غیر این صورت مش��کالت زیادی برای پیشبرد اهداف تان 

در زمینه کسب و کار خواهید داشت. 
خوش��بختانه امروزه دوره های زیادی برای یادگیری سریع 
وجود دارد. البته شما نباید خیل عظیمی از کتاب ها را حفظ 
کنید، بلکه وظیفه اصلی ش��ما تالش برای یادگیری بهترین 
نکات کاربردی در کسب و کارتان در کوتاه ترین زمان ممکن 
اس��ت. اگر این امر مدنظر ش��ما قرار نداشته باشد، مشکالت 

زیادی پیش روی تان قرار خواهد گرفت. 
درس گرفتن از اشتباهات

آیا ت��ا به حال فردی را دیده اید که هیچ اش��تباهی نکرده 
باش��د؟ این امر در زندگ��ی روزمره و همچنین فعالیت کاری 
به یک اندازه قابل مش��اهده اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به صرف زمان 
بسیار زیادی دارند بنابراین شاید در عمل فرصت کافی برای 
یادگیری نکات تازه پیدا نکنند. همین امر در بسیاری از مواقع 

موجب بروز اشتباهاتی در عملکرد کارآفرینان می شود. 
بی ش��ک دالیل بس��یار زیادی برای وقوع اشتباه در عرصه 
کسب و کار وجود دارد. مهمترین مسئله در این میان تالش 
برای درس گرفتن از اشتباهات مان است. اگر این امر مدنظر 
کارآفرینان قرار داشته باشد، امکان توسعه وضعیت کاری شان 
به بهترین ش��کل ممکن فراهم خواهد شد. متاسفانه امروزه 
بس��یاری از کارآفرینان هیچ بازنگری در وضعیت قبلی ش��ان 
ص��ورت نمی دهند. ای��ن امر به معنای ب��اور آنها به عملکرد 
بی عیب و نقص شان است. اگر در این میان یکی از کارمندان 
ب��ه آنه��ا در مورد اشتباهات ش��ان تذکر دهند، ش��اید حتی 
اقدام به اخراج آنها نیز نمایند. این امر اهمیت بس��یار زیادی 
برای کارآفرینان دارد. بس��یاری از کارآفرینان در طول زمان 
توانای��ی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی عرصه کس��ب و کار و 
همکاران شان را ندارند. این امر اغلب اوقات ناشی از اشتباهات 
رایج در این راستاس��ت بنابراین شما باید بازنگری اساسی در 

زمینه اشتباهات تان داشته باشید. 
اگر ی��ک کارآفرین یا رهبر تجاری در ط��ول مدت زمانی 
طوالنی هیچ اش��تباهی را مرتکب نش��ود، ب��ه احتمال زیاد 
ی��ک جای کار ای��راد دارد. اگر همکاران تان ه��م این ایراد را 
به ش��ما تذکر ندهند، پس وضعیت بسیار بغرنج خواهد بود. 
شما باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ایجاد تغییر در 
این وضعیت اقدام نمایید. در غیر این صورت شانس��ی برای 
تاثیرگذاری بر روی عرصه کسب و کار و تبدیل شدن به رهبر 

تجاری بزرگ نخواهید داشت. 
بس��یاری از افراد هرگز به اشتباهات ش��ان فکر نمی کنند. 
ش��اید این امر بیانگر بی ایراد بودن آنها باشد، اما همانطور که 
گفتی��م، امروزه هیچ فرد بدون ای��رادی وجود ندارد. بنابراین 
ش��ما هم باید نس��بت به ارزیابی وضعیت تان در این زمینه و 

درس گرفتن از اشتباهات  تان اقدام کنید. 
یکی از ن��کات جالب در مورد درس گرفتن از اش��تباهات 
مربوط به ن��گاه به دیگر رهبران تجاری بزرگ اس��ت. بدون 
تردید رهبران تجاری بزرگ هم اش��تباه می کنند. اگر ش��ما 
توانای��ی درس گرفتن از اش��تباهات آنها را داش��ته باش��ید، 
وضعیت تان به ش��دت بهبود پیدا خواه��د کرد. این امر یکی 
از نکات مهم برای کارآفرینان محس��وب می شود. اشتباهات 
بزرگ همیش��ه درس های بزرگی هم به همراه دارد بنابراین 
ش��ما در صورت توجه به اشتباهات کارآفرینان بزرگ شانس 

زیادی برای بهبود وضعیت تان خواهید داشت. 

پرهیز از مثبت نگری بیش از اندازه
مثبت نگری در حوزه کس��ب و کار شاید مزیت های بسیار 
زیادی داش��ته باش��د، اما برای رهبران تج��اری بزرگ کمتر 
از آنچ��ه فکرش را بکنید، مهم اس��ت. رهبران تجاری بزرگ 
همیش��ه با دیده تردید به وضعیت کس��ب و کارش��ان نگاه 
می کنند. شاید شما این امر را منفی بافی بیش از اندازه تلقی 
کنی��د، اما آنها این امر را نوعی پیش نیاز برای موفقیت کاری 
قلمداد می کنند بنابراین شما هم باید همین روش را در پیش 

گیرید. 
بسیاری از کارآفرینان در پی مثبت نگری بیش از اندازه در 
عمل خیلی دیر متوجه مشکالت کسب و کارشان می شوند. 
ای��ن امر به معنای ورشکس��تگی زودهنگام ش��مار باالیی از 
کسب و کارها خواهد بود بنابراین شما باید به بهترین شکل 
ممک��ن از بروز چنین ایراداتی جلوگیری کنید. این امر فقط 
با جایگزین ساختن نگاه منفی به کسب و کار با مثبت نگری 

بسیار زیاد امکان پذیر خواهد بود. 
ش��ما باید یاد بگیرید که هر نکته مثبتی در عرصه کسب 
و کار برای همیش��ه باقی نخواهد ماند بنابراین نگاه منفی به 
حوزه کس��ب و کار بهترین ایده خواهد بود. شاید این امر در 
نگاه نخست بسیار سخت باشد، اما پس از مدت زمانی اندک 
برای شما بدل به عادت خواهد شد.  هیچ رهبر تجاری موفقی 
در دنیا نس��بت به موفقیت هایش نگاه بسیار مثبتی نداشته 
است. آنها همیشه در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف بوده اند بنابراین شاید شما هم باید در این میان چنین 
عملکردی از خودتان نشان دهید. در غیر این صورت  شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی عرصه کسب و کار و تبدیل شدن به 

رهبر تجاری بزرگی نخواهید داشت. 
اعتماد به نفس به اندازه

اغلب ما داس��تان افرادی که بیش از اندازه اعتماد به نفش 
داشته اند، شنیده ایم. این داستان ها همیشه بهره ای از واقعیت 
دارند بنابراین شما باید در زمینه کسب و کار و تبدیل شدن 
به یک رهبر تجاری بزرگ این نکته را به خاطر داشته باشید. 
اعتماد به نفس بیش از اندازه برای رهبران تجاری امر بسیار 
مهمی است. برخی از کارآفرینان در طول زمان هرچه بیشتر 
اعتم��اد به نفس پیدا می کنند. ای��ن امر گاهی اوقات موجب 
افزای��ش بیش از اندازه اعتماد به نفس آنها و بروز مش��کالت 

اساسی می شود. 
همانطور که اعتماد به نفس بیش از اندازه برای شما مرگبار 
خواهد بود، باید نس��بت به اعتماد به نفس پایین هم واکنش 
نشان دهید. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارها 
دارد بنابراین اگر شما به این نکات توجه الزم را نشان ندهید، 
مشکالت زیادی را تجربه خواهید کرد. اعتماد به نفس مانند 
هر عادتی باید در حد میانه اش مدنظر قرار گیرد. در غیر این 

صورت برای شما دردسرساز می شود. 
تمایل برای کار سخت

اغلب کارش��ناس های کس��ب و کار بر روی س��اده شدن 
کاره��ا در طول س��ال های اخیر تاکید دارن��د. البته این امر 
به معنای عدم نیاز برای کار س��خت نیست. رهبران تجاری 
بزرگ مثل استیو جابز یا بیل گیتس برای سال های متمادی 
س��خت کار کرده اند. همین امر آنها را بدل به نام هایی آش��نا 
در عرصه کس��ب و کار کرده است. اگر شما برای کار سخت 
داوطلب نباش��ید، هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را نخواهید داش��ت بنابراین همیش��ه مش��کالتی در 
زمینه تاثیرگذاری ب��ر روی کارمندان یا پیش بردن کارهای 

مدنظرتان احساس خواهید کرد. 
مهمترین مسئله در مورد کار سخت باور به عدم نیاز برای 
پیروی از این الگو در طوالنی مدت است. شما فقط برای مدت 
زمانی اندک نیاز به کار سخت خواهید داشت. پس از آن همه 
چیز به شرایط عادی باز می گردد بنابراین کسب و کارها باید 
به این نکته مهم در تمام ش��رایط باور داشته باشند. رهبران 
تجاری بزرگ نیز فقط در این ش��رایط برای کسب موفقیت 
تالش می کنند. با این حس��اب کار س��خت در طوالنی مدت 

هیچ معنایی نخواهد داشت. 
واکنش مناسب به چالش ها

فعالیت در عرصه کسب و کار همیشه با چالش های زیادی 
همراه اس��ت. تفاوت میان رهبران تجاری موفق و دیگر افراد 
بر همین اساس صورت می گیرد. بسیاری از کارآفرینان برای 
تاثیرگذاری بر روی بازار کس��ب و کار نی��از به ارائه عملکرد 
بسیار عالی دارند. در غیر این صورت به طور مداوم با مشکل 
برای توسعه کسب و کار یا معرفی خودشان به عنوان رهبران 

تجاری بزرگ مواجه خواهند شد. 
یکی از نکات مهم ب��رای فعالیت به عنوان رهبران تجاری 
ب��زرگ مربوط ب��ه توانای��ی ارائ��ه واکنش های مناس��ب با 
چالش های اساس��ی است. ش��اید این امر بسیار ساده به نظر 
برسد، اما در عمل دشواری های خاصی دارد. هیچ کارآفرینی 
برای مشکالت اساس��ی آماده نیست. یک مثال کاربردی در 
این میان وضعیت بحران کروناست. کمتر رهبر تجاری برای 
بحران��ی به این بزرگی آماده بود. درس��ت ب��ه همین خاطر 
مشکالت زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا 

کردند. 
رهبران تجاری بزرگ دنیا همیش��ه برای مشکالت بزرگ 
آماده هس��تند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری مناس��ب بر 
روی وضعیت بازار کمک می کند. تفاوت اصلی میان رهبران 
تجاری با س��طح کیف��ی متفاوت در همی��ن بازه های زمانی 
مشخص می شود بنابراین شما باید عملکرد بسیار مطلوبی در 

این میان از خودتان نشان دهید. 
همانطور که مش��اهده کردید، رهبران تجاری بزرگ دارای 
عملکرد متفاوتی در زمینه کسب و کار هستند. این امر برای 
شما به عنوان کارآفرینی تازه کار بسیار مهم خواهد بود. شما 
با اس��تفاده از نکات مورد بحث در ای��ن مقاله امکان ارزیابی 
اساس��ی در وضعیت فعالیت تان را خواهید داش��ت بنابراین 
شاید در ادامه مس��یر فعالیت تان عملکرد بهتری از خودتان 

نشان دهید.
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بررسی 8 ویژگی منحصربه فرد رهبران تجاری بزرگ

رهبران تجاری موفق چه ویژگی هایی دارند؟
چگونه فرصت های تجاری بیشتری داشته باشیم

به قلم: لیدیا سوات 
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بسیاری از افراد در زندگی خود از کمبود فرصت های تجاری گله مند هستند. این امر باعث می شود که 
تصور کنند این ش��انس برای برخی از افراد بیش��تر است. اگرچه این جمله کامال درست است، با این حال 
این امر ویژگی ذاتی نبوده و کامال اکتسابی است. درواقع برخی از افراد خود را در شرایطی قرار می دهند 
که فرصت های تجاری بیش��تری به س��راغ آنها می آید. تحت این شرایط سوال اصلی این است که چگونه 
می توان فرصت های تجاری بیش��تری را در زندگی خود داش��ت. اگرچه نظرات متنوعی وجود دارد، با این 
حال ایده های کارشناس ها را می توان منابعی قابل اعتماد محسوب کرد. در این راستا چهار مورد منتخب 

را که اکثریت کارشناس ها به آن اعتقاد دارند، بررسی خواهیم کرد. 
1-اطراف خود را با افرادی پر نمایید که شما را به سمت جلو هدایت می کنند 

در این رابطه ش��ما باید به تیم و دوس��تان خود توجه داشته باشید و افرادی را پیدا کنید که شما را به 
سمت بهبود سوق می دهند. در کنار این مسئله، نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که تنها پر کردن اطراف خود با چنین افرادی کافی نبوده و الزم است تا عملکردهای الزم را داشته باشید. 
درواقع این مس��ئله به وجود انگیزه در خودتان هم وابس��ته است. در این زمینه نقش تمامی افراد یکسان 
نبوده و بهترین حالت ممکن این اس��ت که معلم و یا مربی ای برای خود داش��ته باشید که در کنار روحیه 
دادن، نقش آموزش نیز داش��ته باش��د. این نکته را همواره به خاطر داشته باش��ید که اگر صرفا به دنبال 
منافع ش��خصی خود باشید، در نقطه ای کمک  رسانی ها متوقف خواهد شد. درواقع شما باید قدردانی الزم 
و کمک رس��انی متقابل داشته باش��ید. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که فعالیت در این زمینه 
امری مقطعی نبوده و شما باید به صورت مداوم به دنبال افراد مناسب باشید. بدون شک با فعالیت جدی 

در حوزه مورد عالقه خود، به صورت مداوم با افراد زیادی مواجه خواهید شد. 
2-محدودیت های ذهنی خود را نابود نمایید 

همه ما تحت سلطه محدودیت هایی قرار داریم که بسیاری از آنها واقعی نیستند. این افکار منفی باعث 
می شود که با سدی در عملکرد خود مواجه شوید. این امر در حالی است که تمامی افراد تاریخ ساز، فراتر 
از حد انتظارات و جریان عادی ظاهر شده اند. به همین خاطر نیز ضروری است تا به مواردی فراتر از تصور 
اولیه فکر نمایید و برای آن تالش کنید. برای مثال اگر با خود تعهد کرده اید که پنج س��اعت از طول روز 
خود را به هدفی که انتخاب کرده اید اختصاص دهید، آن را دو برابر نمایید. در این میان از کس��ب تجربه 
غافل نش��وید و نگاه بلندمدت به درآمد خود داش��ته باشید. این امر باعث می شود که سطح شما در هیچ 
نقطه ای محدود نشود. اگرچه این امر می تواند شما را در چند سال سختی قرار دهد، با این حال بهترین 
آینده را به همراه خواهد داش��ت. همچنین نگاه ش��ما به یک کس��ب و کار باید در راس��تای کمک باشد. 
درواقع اگر هدف ش��ما کمک به مش��تری، کارمندان و حتی رقبا باشد، می توانید به برندی ماندگار تبدیل 
شوید. تحت این شرایط اطمینان داشته باشید که حتی به سودهای بسیار باال نیز دست پیدا خواهید کرد. 

درواقع چنین روحیه ای برای شما فرصت های شغلی بیشتری را هم به همراه دارد.
3-به دنبال پول نباشید 

اگرچه کسب ثروت خواسته ای طبیعی محسوب می شود، با این حال نباید هدف اول شما باشد. در این 
زمینه توصیه می ش��ود که خصوصا در چند س��ال اول فعالیت خود کسب درآمد باال را فراموش کنید. این 
امر باعث می شود که بتوانید  در زمینه فعالیت خود به خوبی عمیق شوید. این نکته را فراموش نکنید که 
خلق یک اتفاق ارزش��مند، امری زمانبر بوده و ممکن اس��ت حتی تا 10 سال اول درآمد خاصی را نداشته 
باش��د. در این راستا هدف اول کس��ب و کار شما باید ایجاد ارزشی باشد که در درازمدت بهترین نتایج را 

به همراه دارد. 
4-به دنبال ایده های برتر باشید 

مش��کل بسیاری از افراد این اس��ت که تنها به ایده های خود اطمینان دارند. این امر در حالی است که 
بس��یاری از کسب و کارهای موفق حال حاضر، از ایده های اولیه سایرین به دست آمده است. درواقع شما 
باید این روحیه را داشته باشید که هر ایده ارزشمندی را قبول نمایید. تحت این شرایط تفاوتی ندارد که 
این ایده از سوی چه فردی مطرح شده است. همچنین افرادی که خواهان موقعیت های تجاری بیشتری 
در زندگی خود هس��تند، الزم است تا موقعیت های موجود و فرصت های آینده را به صورت مداوم تحلیل 

نمایند تا ایده های بهتری را مورد استفاده قرار دهند. 
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