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تعداد چکهای برگشتی در فصل بهار کم شد

سیر تحوالت قانون جدید چک

Sat.3 jul 2021

فرصت امروز :بیش از س�ه ماه اس�ت که قانون جدید چک اجرا شده است و آمارها نشان میدهد که با
اجرای قانون جدید چک در این بازه س�ه ماهه ،میزان صدور چکهای برگش�تی نسبت به مدت مشابه
پارس�ال ،بیش از  ۶درصد کاهش یافته اس�ت .قانون اصالح قانون صدور چک در س�ال ۱۳۹۷
تصویب شد ،اما اجرای آن به سال  ۱۴۰۰موکول شد و در نخستین روز کاری امسال به صورت3 ...
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سرمقاله

آیا بورس تهران بار دیگر اوج میگیرد؟

انتظار بورسبازان
از دولت سیزدهم

تصمیمنامه
یا تصویبنامه؟!
علی نظافتیان

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها

فرآیند تعیی��ن و تعدیل نرخ
نس��بت مالکانه در شرکتهای
س��هامی ب�� ه عن��وان یک��ی از
معیارهای اصلی اعتبارس��نجی
مش��تریان بانکها ،سرگذشتی
بس ش��یرین دارد؛ پدیدهای که
برای تصویب آن هم از «تصمیم
نام��ه» و ه��م از «تصویبنامه»
هیأت دولت استفاده شده است.
در حال��ی که مرجع تصویب هر
دو مس��تند مورداش��اره هیأت
دولت است ،این پرسش مطرح
میشود که مگر از حیث مبانی
حقوقی ی��ا فرآینده��ای بانکی
تفاوت��ی بی��ن «تصمیمنامه» و
«تصویبنام��ه» هی��أت دولت
وجود دارد؟
در پاس��خ باید گف��ت ،قانون
اساسی در راستای فراهم آوردن
نظارت قانونی مجلس بر عملکرد
دولت در اصل  ۱۳۸تأکید کرده
اس��ت« :ع�لاوه بر م��واردي كه
هیأتوزی��ران يا وزي��ري مأمور
تدوي��ن آييننامهه��اي اجرايي
قوانين ميشود ،هیأتوزیران حق
دارد ب��راي انجام وظايف اداري و
تأمي��ن اجراي قواني��ن و تنظيم
س��ازمانهاي اداري ب��ه وض��ع
تصويبنامه و آييننامه بپردازد.
ادامه در همین صفحه

فرصت امروز :عملکرد بازار س��رمایه در یک س��ال گذشته نموداری پر از نوسان را نشان میدهد و این در حالی
است که شاخص بورس تا پیش از مردادماه سال گذشته ،سطح  2میلیون واحد را رد کرده بود ،اما این روزها در
کانال یک میلیون و  200هزار واحد به سر میبرد .شاخص کل بورس که در ابتدای سال  ۹۹در کانال  ۵۱۲هزار
واحد قرار داش��ت ،با رش��د قیمتی بیش از حد متعارف و خارج از عرف از نگاه تحلیلگران ،در نیمه مردادماه وارد
کانال 2میلیون واحدی شد ،به نحوی که وقتی قیمتها به صورت حبابگونه باال رفت ،حقوقیها و شرکتهای...
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رتبهبندی شاخص صلح و اقتصاد 2021
2

بوکار
مدیریت و کس 
چگونه برنامه کسب و کارمان را طراحی کنیم؟

طراحی برنامه کسب و کار در  12گام

کدام مناطق تهران بیشترین حجم معامالت را تجربه کردهاند؟

اسبابکشیتهرانیها
به جنوب پایتخت

طراحی برنامه کس��ب و کار برای هر برندی دارای اهمیت اس��ت .اگر شما بدون هرگونه برنامه مشخصی در
دنیای کسب و کار مشغول به فعالیت باشید ،شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهید داشت .هیچکس بدون
برنامهریزی دقیق شانسی برای مقابله با چالشهای حوزه کسب و کار نخواهد داشت بنابراین شما باید هرچه
زودتر در این رابطه دست به کار شوید .در غیر این صورت شاید زمان ارزشمند برای توسعه کسب و کارتان را
به راحتی از دس��ت دهید .وقتی از طراحی برنامه کس��ب و کار صحبت میکنیم ،همه چیز اینقدرها هم ساده
نیست .بسیاری از افراد طراحی برنامه کسب و کار را بسیار ساده ارزیابی میکنند ،اما به محض اینکه وارد این...
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تصمیمنامه یا تصویبنامه؟!
ادامه از همین صفحه
ه��ر يك از وزيران ني��ز در حدود وظاي��ف خويش و مصوبات
هیأتوزی��ران ح��ق وضع آييننام��ه و صدور بخش��نامه را دارد
ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باش��د.
دول��ت ميتواند تصويب برخي از ام��ور مربوط به وظايف خود را
به كميس��يونهاي متش��كل از چند وزير واگذار نمايد .مصوبات
اين كميس��يونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيسجمهور
الزماالجرا اس��ت .تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات
كميسيونهاي مذكور در اين اصل ،ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع
رئيس مجلس شوراي اس�لامي ميرسد تا در صورتیکه آنها را
برخالف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجدیدنظر به هیأتوزیران
بفرستد».
در اص��ل  ۱۳۸قان��ون اساس��ی ،س��خن از «تصویبنام��ه» و
آییننامههای دولت است .مصوبات هیأت دولت همزمان با ابالغ
به دس��تگاههای اجرایی باید به رئیس مجلس نیز ابالغ ش��ود تا
ایشان از طریق «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
مجلس ش��ورای اسالمی» ،مصوبه دولت را بررسی و احراز نماید
که آیا مصوبه دولت با قوانین عادی مغایرت دارد یا نه .در صورت
تشخیص مغایرت قانونی ،دولت مکلف است با اعالم رئیس مجلس
نسبت به اصالح یا ابطال مصوبه مغایر قانون اقدام نماید .به بیان
دیگر ،در صورتی که ریاس��ت مجلس این قبیل تصمیمنامهها یا
تصویبنامههای هیأتوزیران را مغایر با قانون عادی تش��خیص
دهد ،دولت مکلف اس��ت نس��بت به اصالح یا ابط��ال مصوبه با
تصمیمنام��ه مغایر قان��ون اقدام نماید .حال اگ��ر به جای عنوان
«تصویبنامه» به مصوبات هیأت دولت عنوان «تصمیمنامه» داده
شود ،آیا با تغییر عنوان «تصویبنامه» به «تصمیمنامه» ،مصوبه
هیأت دولت از ش��مول مقررات اصل  ۱۳۸قانون اساس��ی خارج
میش��ود؟ ولو آنکه متکی به تصمیم هیأت محترم دولت باش��د
و دیگر نیازی به ارسال تصمیمنامههای دولت به مجلس نیست!

از نظر حقوقی ،پاس��خ این پرسش منفی است ،زیرا برابر اصل
 ۱۳۸قانون اساس��ی ،معیار تصمیم جمعی هیأت دولت اس��ت و
مهم نیس��ت اسم این تصمیم را «تصویبنامه» یا «تصمیمنامه»
گذارند ،اما ظاهرا تلقی حقوقی مسئوالن دولت وقت در این زمینه
آن بوده که معیار مصرح  ۱۳۸قانون اساسی عنوان «تصویبنامه»
اس��ت .در نتیجه به گمان آنان با تغییر عنوان «تصویبنامه» به
«تصمیمنامه» ،موضوع از شمول اصل  ۱۳۸قانون اساسی خارج
میشود و دیگر نیازی به ارسال رسمی و قانونی تصمیمنامه هیأت
دولت به رئیس مجلس نیست تا در صورت احراز مغایرت قانونی
این قبیل مصوبات مغایر با قانون ابطال شوند.
ب��ه هر حال ،موضوع تعیین نس��بت مالکانه در عملیات بانکی
(دریافت تسهیالت یا برخورداری از تعهدات بانکی) نیز از جمله
موضوعاتی است که میزان آن با «تصمیمنامه دولت» تعیین شده،
ولی با «تصویبنامه دولت» این نسبت از  25درصد به  15درصد
کاهش یافته است .دوگانگی بین «تصویبنامه» و «تصمیمنامه»
این پرسش را مطرح میسازد که چرا در مورد یک موضوع واحد
(تعیین نسبت مالکانه) در یکجا از«تصمیمنامه» استفاده میشود
و در جای دیگر «تصمیمنامه» تبدیل به «تصویبنامه» میشود؟
ماجرا از این قرار اس��ت که دولت در بیس��تم مهرماه  ۱۳۹۳در
راستای تعیین تكلیف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي
خروج غيرتورمي از ركود «تصمیمنامه»ای را تصویب کرده است.
در بند  ۳قسمت ج این تصمیمنامه در مورد تعیین میزان نسبت
مالکانه برای پرداخت تس��هیالت بانکی مقرر ش��ده است« :الزام
بانکها به کسب اطمینان از تأمین حداقل 25درصد منابع مالی
موردنیاز پروژههای سرمایهگذاری از محل حقوق صاحبان سهام»،
ام��ا هیأت دولت در جلس��ه  16بهمن ماه ( 1398ابالغش��ده به
شماره  ۱۴۸۶۲۵مورخ  20بهمن ماه  )1398با صدور تصویبنامه
نرخ نس��بت مالکانه برای بهرهمندی از تسهیالت بانکی را به 15
درصد کاهش داده است.

ف��ارغ از مباح��ث کارشناس��ی پیرام��ون مفه��وم حقوق��ی
«تصویبنامه» و «تصمیمنامه» ،سوال این است که اساسا نسبت
مالکانه چیس��ت و نرخ نس��بت مالکانه چه تأثی��ری در پرداخت
تسهیالت و برخورداری از تعهدات بانکی دارد؟ در این مورد باید
توجه داشت که از نظر اصول حسابداری در موسسات اقتصادی،
نسبت مالکانه به تقس��یم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها
میگویند و در واقع نس��بت مالکانه نش��اندهنده میزان بهره یا
حقوق صاحبان سهام نسبت به کل داراییهای شرکت است .این
نسبت ،قدرت مالی شرکت و موسسه اقتصادی از نظر طلبکاران
(بستانکاران و بانکها) را نشان میدهد .بنابراین باال بودن نسبت
یا بهره مالکانه نش��اندهنده قدرت و پای��داری باالی یک واحد
تجاری است و بالعکس ،پایین بودن نسبت مالکانه نشان از ضعف
مالی ش��رکت برای پرداخت بدهیهای��ش دارد .به عبارت دیگر،
صاحبان سهام در قبال آورده خود هر یک سهمی در کل دارایی
ش��رکت دارند .پس نسبت مالکانه در واقع به معنای تقسیم کل
دارایی ش��رکت بر حقوق صاحبان سهام شرکت است .در نتیجه
بدهیهای کوتاهمدت (مانند تسهیالت کوتاهمدت بانکی) موجب
کاهش نسبت مالکانه صاحبان سهام میشود ،در حالی که بدهی
یا تسهیالت بانکی بلندمدت تأثیر مالی چندان موثری در کاهش
نسبت مالکانه صاحبان سهام ندارد.
اما از نظر بانکی و اعتبارس��نجی مش��تریان ،نس��بت مالکانه
اصطالحا برآیند سنجش و تعیین قدرت مالی واحد تجاری از نظر
بانکهای تس��هیالتدهنده و سایر طلبکاران براساس معیارهای
علمی است و این نسبت یکی از مالکهای موثر در اعتبارسنجی
مشتریان است که براساس آن ،میزان تسهیالت و همچنین نوع
و می��زان وثایق موردنظر بانک برای پرداخت تس��هیالت تعیین
میش��ود .بر این مبنا هر چقدر میزان نسبت مالکانه شرکتهای
متقاضی تسهیالت و تعهدات بانکی بیشتر باشد ،بدین معناست
که پرداخت تس��هیالت و ارائه تعهدات بانکی از ریسک اعتباری

کمتری برای بانک برخوردار است .در شرایط معمولی هر چقدر
نسبت مالکانه صاحبان سهام بیشتر باشد ،ریسک کمتری برای
پرداخت تسهیالت به این قبیل شرکتها وجود دارد.
در این می��ان ،هیأت دول��ت در تصمیمنامه بیس��تم مهرماه
 ۱۳۹۳نرخ نس��بت مالکانه واحدهای اقتصادی برای برخورداری
از تس��هیالت و تعهدات بانکی را  25درصد تعیین کرده اس��ت،
اما همین «تصمیمنامه» بهموجب مصوبه هیأت دولت براس��اس
پیش��نهاد بانک مرکزی اصالح ش��ده و نرخ نسبت مالکانه از 25
درصد به  15درصد کاهش پیدا کرده اس��ت .نتیجه این مصوبه
نیز افزایش ریسک اعتباری بانکهاست و افزایش مطالبات معوق
بانکها از نتایج بدیهی چنین تصمیمی است .به طور کلی ،موضوع
تعیین نسبت مالکانه از طریق «تصمیمنامه» یا «تصویبنامه» از
دو منظر قابل بررسی است:
اول؛ از منظر مدیریت ریسک و فرآیند عملیات بانکی
همانگونه که گفته ش��د ،از منظر مدیریت ریسک و مباحث
اعتباری و س��نجش اعتبار مش��تریان بانکها ،هر چقدر نسبت
مالکانه در ش��رکتهای متقاضی تس��هیالت بانکی بیشتر باشد،
ریس��ک کمتری در پرداخت تس��هیالت و تعهدات بانکی برای
بانکها وجود خواهد داش��ت .کاهش ریس��کهای اعتباری نیز
پرداخت تس��هیالت بانکی را س��رعت میبخش��د و خطر معوق
ش��دن تسهیالت را کاهش میدهد .بنابراین اینکه برای پرداخت
تس��هیالت بانکی حداکثر نرخ نس��بت مالکانه  15درصد تعیین
میش��ود ،به معنای آن اس��ت که ریس��ک بانکها و موسسات
اعتب��اری برای پرداخت تس��هیالت و تعهدات بانکی به ش��دت
افزایش یافته است .افزایش ریسک اعتباری بانکها برای تسریع
در پرداخت تس��هیالت بانکی همیشه سیاست مفیدی نیست و
در مواردی ممکن اس��ت نتیجه عکس دهد .ضمن آنکه ضوابط
و معیارهای س��نجش اعتبار مشتریان بانکها بهعنوان جزئی از
عملیات بانکی قانونا برعهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی

است.
دوم؛ از منظر رعایت اصول قانون اساسی
رعایت دقیق اصول قانون اساس��ی از جمله رعایت اصل ۱۳۸
وظیفه غیرقابل انکار همه مسئوالن است .تصمیمات هیأت دولت
خ��واه آن را «تصمیمنام��ه» بنامیم و ی��ا «تصویبنامه» همگی
مش��مول مقررات اصل  ۱۳۸قانون اساسی است و بایستی جهت
اعالم نظر ریاس��ت محترم مجلس ش��ورا به اطالع ایشان برسد.
تصمیمنام��ه م��ورخ  ۲۰مهرماه  ۱۳۹۳هیأت محت��رم دولت در
مورد تعیین نرخ نس��بت مالکانه نیز میبایس��تی در اجرای اصل
 ۱۳۸قانون اساسی برای ریاست مجلس ارسال میشده تا توسط
«هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای
اس�لامی» ارزیابی و نظر ریاست مجلس به دولت اعالم شود ،اما
حتی صرفنظر از این موضوع ،از نظر حقوقی این پرسش مطرح
اس��ت که آیا اساسا تعیین نرخ نس��بت مالکانه از وظایف دولت
است یا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار؟ در این مورد بند ۶
ماده  ۱۴قانون پولی و بانکی کشور تصریح دارد« :تعیین حداکثر
نس��بی تعهدات ناش��ی از افتتاح اعتبار اسنادی  -ظهرنویسی یا
ضمانتنامهه��ای صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این
قبیل تعهدات» و همچنین بند  ۷همین قانون« ،تعیین ش��رایط
معامالت اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین میشود»
را از جمل��ه اختی��ارات بانک مرکزی برش��مرده اس��ت .بنابراین
تصمیمنامه مورد بحث اساس��ا مغایر با قانون است ،زیرا امری را
ک��ه اتخاذ تصمیم در م��ورد آن قانونا در صالحیت بانک مرکزی
و ش��ورای پول و اعتبار است ،در اختیار دولت گذارده است .اصل
 ۱۳۸قانون اساس��ی در واقع از جمله ابزارهای نظارتی قوه مقننه
اس��ت تا مصوبات هیأت دولت مغایر با قانون نباش��د .در شمول
مق��ررات این اصل تفاوتی نمیکند ک��ه مصوبات هیأت دولت را
«تصویبنامه» بنامیم یا«تصمیمنامه» .اصول قانون اساسی را باید
در هر وضعیتی پاس داشت و بدان احترام گذاشت.

با گردش مالی  1097هزار میلیارد تومانی در سال  99رقم خورد

جهش کرونایی تجارت الکترونیک

فرصت امروز :اگر ش��بکههای اجتماعی تا دیروز تنها مکانی
ب��رای تعامالت و نمایش رخدادهای ش��خصی ب��ود امروزه به
یک��ی از مهمترین فضاهای تاثیرگ��ذار در حوزههای اجتماعی
و اقتصادی تبدیل ش��ده اس��ت .کما اینکه آمارهای بهدس��ت
آمده از پایش ارتباطات کاربران نش��اندهنده رش��د قابلتوجه
تعام�لات کاربران فعال در حوزههای مختلف اقتصادی در این
شبکههاس��ت .در همین حال ،گزارشها نشان میدهد در بین
شبکههای اجتماعی ،اینس��تاگرام بیشترین سویه اقتصادی را
دارد و گوی سبقت را از سایر پیامرسانها ربوده است ،به طوری
که در س��ال گذشته اینستاگرام با  83درصد بیشترین سهم را
در بین شبکههای اجتماعی از فروش کسب و کارهای آنالین به
خود اختصاص داده است.
سهم کسب و کارهای اینترنتی و آنالین در حالی روز بهروز
در حال افزایش اس��ت که این کسب و کارها عمدتا با کمترین
هزینه در بس��تر فضای مجازی شکل گرفتهاند .خرید و فروش

ملزومات و ارائه خدمت در بس��تر فضای مجازی ،جزو مسائلی
است که با ظهور ش��بکههای اجتماعی به سبک زندگی افراد
در سراسر دنیا اضافه ش��ده است .این تغییر سبک کسبوکار
باعث شده اس��ت که تجارت الکترونیکی بتواند در چهار سال
گذشته با رشد  6.8برابری رو به رو شود .براساس گزارشی که
مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی به تازگی منتشر کرده است،
هماکنون  ۷۸درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی برای ارائه
کاال و خدمات خود عالوه بر وبس��ایت از شبکههای اجتماعی
نیز استفاده میکنند .همچنین  ۲۸درصد از واحدهای تجارت
الکترونیکی عالوه بر وبس��ایت از اپلیکیشن موبایل به منظور
ارائه کاال و خدمات خود بهره میبرند.
آنطور که مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت از گ��ردش مالی تجارت الکترونیکی کش��ور
گزارش داده ،در س��ال  ۱۳۹۹می��زان معامالت الکترونیک در
فضای مجازی به  ۱۰۹۷میلیارد تومان رس��یده است .به گفته

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ،برآوردها
نشان میدهد که در بحث تجارت الکترونیک در سال گذشته
رشدی  ۱۶۰درصدی به ثبت رسیده است .هرچند میتوان به
تورم و کرونا نیز سهمی داد ،اما در مجموع رشد قابل توجهی در
این زمینه به ثبت رسیده است .رشد دو برابری تعداد نمادهای
الکترونیک صادر ش��ده و رش��د  220درصدی گواهی امضای
الکترونیک نیز از دیگر نکات جالب گزارش مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی است.
در همی��ن حال ،طبق نظرس��نجی به عمل آم��ده از طریق
پرسش��نامه ،در میان ش��بکههای اجتماعی و پیامرس��انهای
مختلف نیز اینس��تاگرام با  ۸۳درصد ،بیشترین سهم استفاده
را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است .پس از
گو
اینس��تاگرام ،واتساپ با  ۵۳درصد ،تلگرام  ۴۳درصد ،وبال 
فیسبوک  ۸درصد ،پیامرسان سروش  ۵درصد ،پیامرسانهای
ایتا ،بله و گپ ۳درصد ،آیگپ  ۲درصد و سیگنال  ۱درصد در

استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکههای اجتماعی و
پیامرسانهای مختلف نقشآفرینی کردهاند.
همانطور که در ابتدای گزارش حاضر اش��اره ش��د ،هر واحد
تجارت الکترونیکی برای ش��روع به کار و توس��عه فعالیتهای
خود نیاز به س��رمایه دارد و این در حالی اس��ت که کس��ب و
کاره��ای اینترنتی و آنالین با کمترین هزینه در بس��تر فضای
مجازی ش��کل میگیرن��د .طبق دادههای جمعآوری ش��ده از
طریق پرسش��نامه ۹۳ ،درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی
از روش سرمایهگذاری شخصی برای شروع و توسعه کسبوکار
خود اس��تفاده کردهاند .این میزان نس��بت به س��ال گذش��ته
7درصد رشد داشته است .استفاده از روش جمعسپاری مالی،
سرمایهگذاریهای شرکتی نظیر شتابدهندهها و سرمایهگذاری
دولتی به ترتیب سایر روشهای جذب سرمایه هستند.
همچنین  ۶۳درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا از
درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده

میکنند .این میزان نسبت به سال قبل  ۱۳درصد رشد داشته
اس��ت .میتوان همهگیری ویروس کووی��د 19-و لزوم رعایت
پروتکلهای بهداشتی و قواعد فاصلهگذاری اجتماعی را عامل
اصلی افزایش پرداختها به صورت اینترنتی دانست .همچنین
۳۴درص��د از واحدهای تج��ارت الکترونیکی از ه��ر دو روش
( CODپرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی
بانک��ی ۳ ،درصد از روش پرداخ��ت در محل ،کارت به کارت و
واریز به حساب استفاده میکنند.
از س��وی دیگر ،خدمات شرکت پس��ت با آمار  ۷۷درصدی،
بیشترین سهم ارسال کاال توسط واحدهای تجارت الکترونیکی
فعال در حوزه فروش کاال را از آن خود کرده اس��ت .اس��تفاده
از ش��رکتهای باربری بین شهری (۳۰درصد) ،سیستم توزیع
واح��د تجارت الکترونیکی (۲۸درصد) و خدمات ش��رکتهای
پست خصوصی (۲۶درصد) به ترتیب سایر روشهایی هستند
که برای ارسال کاال از آنها استفاده میکنند.
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توافق اوپک پالس برای عرضه بیشتر نفت

اوپک از زنگنه قدردانی کرد

س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) در یکصد و هش��تاد و
یکمین نشس��ت عادی خود با پخش نماهنگی از حضور چندساله بیژن
زنگنه در وزارتخانههای نفت و نیرو ایران قدردانی کرد .محمد سانوس��ی
بارکیندو ،دبیرکل اوپک در این نشس��ت گفت« :در این لحظه تاریخی،
میخواهم چند دقیقه از وقت شما را صرف قدردانی عمیق و نوستالژی
درباره مش��ارکتهای تاریخی بیژن زنگنه از جمهوری اسالمی ایران در
اوپک در طول دوره کاری طوالنی و درخش��ان ایش��ان کنم .ما به دلیل
خدمات جانانه ایشان به این سازمان در طول سالهای متمادی به عنوان
رئیس هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران بسیار قدردانیم .زنگنه در
دوران تصدی وزارت نیرو از  ۱۹۸۸تا  ۱۹۹۷و سپس به عنوان وزیر نفت
از  ۱۹۹۷تا  ۲۰۰۵و از  ۲۰۱۳تاکنون ،خدمات متمایزی به کش��ور خود
و این سازمان ارائه داده و با شخصیت باوقار خود ،ویژگیهای منحصر به
فردی در راهبری و تخصص دیپلماتیک نمایان کرده ،ایش��ان نمونه بارز
نجابت و تجسم صداقت است».
بارکیندو خطاب به زنگنه ادامه داد« :شما ب ه عنوان طوالنیترین رئیس
هیأت نمایندگی یک کش��ور عضو اوپک ،در میان همتایان خود در این
صنعت و در دبیرخانه احترام باالیی دارید .دانش علمی و تخصص صنعتی
شما بسیاری از نشس��تهای وزیران ،س��مینارهای اوپک و رویدادهای
صنعتی که در آنها ش��رکت کردهاید را تحت تأثیر قرار داده و غنی کرده
اس��ت .به عنوان ریش سفید نشست اوپک و نشستهای وزارتی اوپک و
غیراوپک (اوپک پالس) ،رهبری باوقار و حضور قدرتمند جنابعالی تأثیری
قابل توجه را ایجاد کرده اس��ت ،بهویژه در چالشبرانگیزترین دوران در
دهههای گذشته .من به شما اطمینان میدهم که موفقیت ما بدون ورود
فداکاری ،احساس کار گروهی و ذکاوت دیپلماتیک شما ،چیزی که امروز
هست ،نبود .همه ما از دانش و چشمه خرد شما بهرهمند شدیم.
بهتازگی ،اوپک از رهبری و مش��ارکت ش��ما بهره بینظیری برد که
به حصول اعالمیه همکاری اوپک و غیراوپک منجر ش��د که در واقع به
چشماندازی بدیع برای ایجاد چارچوبی مؤثر ب ه منظور همکاری در زمینه
انرژی جهان بدل ش��د .این همکاری برجسته همچنان تأثیر عمیقی بر
صنعت نفت جهان دارد و به آن کمک میکند تا با موفقیت در جهتیابی
و غلبه ب��ر چالشهای جهانی مانند همهگیری کرونا فائق آید .در حالی
که برای بزرگداشت شصتمین سالروز تأسیس اوپک در سپتامبر ۲۰۲۱
در بغداد آماده میشویم ،من به ویژه از مشارکتهای تاریخی جمهوری
اسالمی ایران به عنوان عضو بنیانگذار اوپک و تعهد بیحد و حصر آن به
اصول ابتدایی این سازمان قدردانی میکنم».
دبی��رکل اوپک در پای��ان گفت« :تحت هدایت توانمند ش��ما ،هیأت
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران طی سالهای گذشته نقشی برجسته
در امور اوپک داشته و اغلب ب ه دلیل خالقیت در جستوجوی سازش و
یافتن راهحلهای مناس��ب در میان کشورهای عضو شناخته شده است.
به نمایندگی از اوپک ،برای ش��ما عمر طوالنی ،رضایتخاطر ،سالمتی و
موفقیتهای مداوم در آینده آرزو میکنم».
محمد بن حمد الرمحی ،وزیر نفت و گاز عمان نیز در بخش��ی از این
نماهنگ گفت« :دوست عزیزم ،همکار گرامی ،آقای زنگنه .این روز برای
بس��یاری از ما یک روز غمانگیز اس��ت ،اما من تصمیم دارم آن را برای
ش��ما جشن بگیرم .میخواهم از سهم شما در صنعت و کمکهای شما
تجلیل کنم و بیش��تر از همه ،تا آنجا که به من مربوط است ،سهم شما
در توسعه خودم است .من هنگامی که تازهکار و وزیر شده بودم ،با شما
قدمزدن را آغاز کردم و ش��ما هرگز برای حمایت از من فروگذار نبودید.
صحبتهایمان را به عنوان مشاوره و مذاکراتمان را به عنوان نصیحت
در نظ��ر گرفتهام .ب��اور کنید در طول حدود ربع ق��رن که ما یکدیگر را
میشناسیم ،شما مرا نصیحت کردهاید و در پیشرفت من مؤثر بودهاید».
وزیر نفت و گاز عمان ادامه داد« :من صمیمانه متش��کرم و میخواهم
برای شما بازنشستگی خارقالعاده آرزو کنم که در آن از وقت زندگی خود
لذت ببرید .این آغاز آرامش اس��ت .این نخستین بار برای خودتان بودن
اس��ت و من فکر میکنم ش��ما باید آنچه را که به دست آوردهاید جشن
بگیرید .ش��ما نه تنها به اوپک ،بلکه به بسیاری از ما که به صادرات نفت
خام خود به بازار وابسته هستیم ،کمک کردهاید .خرد شما ،آرامش شما،
ارزیابی شما از شرایط دشوار بهواقع بسیار تأثیرگذار بوده است و من آن
را کمکی بسیار گرانبها مینامم».
همچنی��ن بیژن زنگنه در صد و هش��تاد و یکمین نشس��ت اوپک ،با
قدردان��ی از دبیرکل اوپک برای مس��تندی که به پ��اس زحمات زنگنه
تدارک دیده بودند ،گفت« :ایران در س��ه سال گذشته تحت شدیدترین
تحریمهای آمریکا قرار داشت و با وجودی که صنعت نفت از این تحریمها
آسیب دیده اما تولید و صادرات نفت ادامه دارد».
وزیر نفت ادامه داد« :دلیل زیربنایی موفقیت اوپک این است که اوپک
تنها س��ازمان اقتصادی در کش��ورهای در حال توسعه است که تاثیرات
مستقیمی بر اقتصاد جهانی دارد .اصل طالیی اوپک کلید موفقیتهای
برجس��ته در  ۶۰سال گذشته بوده اس��ت .در واقع درک و پذیرش نیاز
برای همکاری در اوپک در کنار ثبات اقتصادی و مناقشات سیاسی اصل
طالیی اوپک است .طی  ۶۰سال گذشته رعایت اصل طالیی باعث شده
تا اوپک بتواند در بهبود شرایط برای کشورها موفق باشد .اهمیت تا آنجا
بوده که وزرای نفت کش��ورهای عضو اوپک دومین وزیر خارجه کشورها
به شمار میرفتند».
به گفته زنگنه« ،سیاس��ت ایران همواره متمرکز بر بهبود همکاری و
همگرایی بین اعضای اوپک و همکاری با تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
بوده است».
او با اش��اره به اینکه اولین بار در کنفران��س  ۱۰۳اوپک در جاکارتا به
عنوان وزیر نفت ایران در نشست اوپک شرکت کرده ،افزود« :از آن زمان
تاکن��ون بازار جهانی نفت باال و پایینهای زی��ادی را تجربه کرده و از ۷
دالر تا باالی  ۱۰۰دالر بوده است .اوپک با رعایت به اصل طالیی ،گذشته
طالیی داش��ته و نه تنها منافع اعضا را تامین کرده بلکه اقدامات مهمی
برای ثبات بازار داشته است تا سرمایهگذاری کافی برای تولید نفت انجام
ش��ود .با تشکیل اوپک پالس مطمئنم با همین ذکاوت که اوپک اختراع
شد و به موفقیت رسیده ،در همین مسیر ادامه خواهد داد».
گفتنی است اوپک پالس در نشست روز پنجشنبه برای عرضه بیشتر
نفت به بازار به توافق رسید ،اما این توافق با مخالفت امارات روبهرو شد .در
واقع امارات متحده عربی مانع تصویب توافق عربستان سعودی و روسیه
برای تسهیل محدودیت عرضه به میزان  2میلیون بشکه در روز تا پایان
سال  ۲۰۲۱و تمدید توافق محدودیت عرضه تا پایان سال  ۲۰۲۲شد و
باعث ش��د تا مذاکرات به روز دوم کشیده شود .پیمان فعلی محدودیت
عرضه که از ماه مه سال  ۲۰۲۰به اجرا درآمد ،قرار است در آوریل سال
 ۲۰۲۲به پایان برسد.

رتبهبندی شاخص صلح و اقتصاد 2021

فرصت امروز :موسس��ه اقتصاد و صلح به تازگی گزارش ش��اخص صلح
جهانی  2021را منتش��ر کرده که در آن  163کش��ور براس��اس س��طح
صلحجویی رتب هبندی شدهاند .نتایج این گزارش نشان میدهد که میانگین
س��طح ش��اخص صلح در جهان  0.07درصد تضعیف ش��ده است .اگرچه
این مقدار اندک بوده ،اما این نهمین بار طی  13سال گذشته است که از
یشود .در این سال وضعیت شاخص صلح
برقراری صلح جهانی کاس��ته م 
در  87کشور بهبود و در  73کشور بدتر شده است .ایسلند از سال 2008
حآمیزترین کش��ور جهان اس��ت و به همراه نیوزیلند،
تاکنون همچنان صل 
دانمارک ،پرتغال و اس��لوونی در صدر این فهرس��ت قرار دارند .افغانستان
هم برای چهارمین سال متوالی کمترین میزان صلح را داشته و کشورهای
یمن ،سوریه ،سودان و عراق در ردههای بعدی ایستادهاند .اروپا نیز همچنان
صلحآمیزترین منطقه جهان اس��ت و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم
کمترین میزان صلح را دارد .ایران در شاخص جهانی صلح رتبه  141را در
بین  163کش��ور جهان و رتبه  13را در بین  20کشور منطقه خاورمیانه
کسب کرده اس��ت .هرچند امتیاز ایران نسبت به سال قبل کاهش یافته،
اما جایگاه آن در بین کشورهای جهان با یک پله بهبود همراه بوده است.
کاهش سطح صلح جهانی در سال گذشته
ش��اخص صلح جهانی با اس��تفاده از  23ش��اخص کمی و کیفی99.7 ،
درصد جمعیت دنیا را پوش��ش میدهد و وضعیت صلح را در س��ه حوزه
«س��طح ایمنی و امنیت اجتماعی»« ،میزان درگیریهای فعلی داخلی و
بینالمللی» و «درجه نظامی ک��ردن» اندازهگیری میکند .نتایج گزارش
س��ال  2021نش��ان میدهد تأثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی در
س��ال  2020حدود  0.2درصد افزایش یافته که عمدتا ناش��ی از افزایش
ی در جهان بوده اس��ت .با این وجود ،تأثیر
 3.7درص��دی هزین ههای نظام 
اقتصادی تروریس��م حدود  17.5درصد کاهش یافته است .شاخص صلح
 ،2021جهان��ی را آش��کار میکند ک��ه در آن درگیریه��ا و بحرانهای
ظهوریافته در دهه گذش��ته ش��روع به کاهش کرده تا با موج جدیدی از
تنشها و نااطمینانیهای ناشی از همهگیری کرونا و افزایش تنشها بین
بسیاری از قدرتهای بزرگ جهانی جایگزین شود.
اثر ش��یوع کرونا بر صلحجویی هنوز کامال آش��کار نشده است .با اینکه
برخی از انواع خش��ونتها در کوتاهم��دت کاهش یافته ،اما ناآرامیهای رو
به رش��د ناش��ی از قرنطینه و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی ،منجر به
افزایش ناآرامیهای داخلی در س��ال  2020ش��ده اس��ت .بیش از  5هزار
رویداد خشونتآمیز مربوط به همهگیری بین ژانویه  2020و آوریل 2021
ثبت شده اس��ت .هنوز برای ارزیابی کامل اثرات طوالنی مدت همهگیری

بر صلح خیلی زود اس��ت .با این وجود ،تغییر شرایط اقتصادی در بسیاری
از کش��ورها ،احتمال بیثباتی سیاسی و تظاهرات خشونتآمیز را افزایش
میدهد.
ایس��لند همچنان صلحآمیزترین کش��ور جهان اس��ت و از سال 2008
تاکنون در این جایگاه قرار داش��ته اس��ت .این کش��ور به همراه نیوزیلند،
دانمارک ،پرتغال و اسلوونی در صدر فهرست شاخص قرار دارند .افغانستان
برای چهارمین س��ال متوالی کمترین میزان صلح را داش��ته و کشورهای
یمن ،سوریه  ،سودان جنوبی و عراق در ردههای بعدی قرار دارند .همه این
کش��ورها به استثنای یمن ،از سال  2015به بعد جزو فهرست پنج کشور
با کمترین میزان صلح در جهان بودهاند و افغانستان از سال  2010به بعد
جزو س��ه کش��ور با کمترین میزان صلح قرار گرفته است .اروپا همچنان
صلحآمیزترین منطقه در جهان اس��ت و این منطقه هش��ت کشور از 10
کشور صلحآمیز را در خود جای داده است .در طول تاریخ این شاخص ،این
اولین بار است که چنین تعداد باالیی از کشورهای اروپایی در فهرست 10
کشور نخست این شاخص قرار گرفتهاند .سنگاپور از  10کشور برتر خارج
شده و با ایرلند که سه جایگاه بهبود یافته ،جایگزین شده است.
در س��ال گذش��ته تنها س��ه منطقه از  9منطقه جهان با افزایش سطح
صلح همراه بودهاند .بیشترین بهبود در منطقه خاورمیانه و پس از آن اروپا
و آس��یای جنوبی رخ داده اس��ت .با این وجود ،خاورمیانه و شمال آفریقا
همچنان منطقه با کمترین میزان صلح در جهان است و سه کشور از پنج
کش��ور با کمترین میزان صلح را در خود دارد .بهبود س��طح درگیریهای
فعل��ی در این منطقه مهمترین عامل بهبود صلح آن بوده اس��ت .در اروپا
بهبود صلح با پیش��رفت در ایمنی و امنیت داخلی ،از جمله بهبود در اثر
تروریس��م ،تظاهرات خش��ونتآمیز و جنایات خشن ،صورت گرفته است.
اگرچه بیثباتی سیاسی و هزینههای نظامی آن بدتر شده است.
در  15سال گذشته با متوسط کاهش کشوری به اندازه  2درصد ،میزان
صلحجویی در جهان کاهش یافته اس��ت .از  163کشور در شاخص صلح
جهانی 86 ،مورد آنها بهبود داشتهاند ،این در حالی است که  75مورد آنها
با وخام��ت اوضاع همراه بودهاند و دو مورد هیچ تغییری را ثبت نکردهاند.
طی این دوره ،افت ساالنه شاخص صلح جهانی بسیار رایج است ،به طوری
که از ابتدای تاریخ شاخص ،میزان صلحجویی تنها در چهار سال با افزایش
همراه بوده اس��ت 15 .مورد از  23ش��اخص صلح جهانی ،بین س��الهای
 2008تا  2021کاهش یافتهاند.
طی دهه گذش��ته دو حوزه از س��ه حوزه شاخص صلح جهانی تضعیف
ش��دهاند؛ به طوری که حوزه درگیریهای فعلی با وخامت  6.2درصدی و

حوزه ایمنی و امنیت با وخامت  2.5درصدی همراه شدهاند .حوزه نظامی
کردن ،تنها حوزهای بوده که بهبود داش��ته است .تروریسم و ناآرامیهای
داخلی بیش��ترین س��هم را در وخامت جهانی صلح داش��تهاند 90 .کشور
فعالیت تروریستی را افزایش دادهاند ،در حالی که فقط  50کشور با کاهش
تروریس��م همراه بودهاند .با این حال ،پس از اوج گرفتن در س��ال ،2014
در اوج جنگ داخلی سوریه ،طی شش سال گذشته ،هر سال مرگ و میر
ناش��ی از تروریسم کاهش یافته که بیش��ترین کاهش در سوریه ،عراق و
نیجریه رخ داده است.
تاثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی
تأثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی در سال  2020از نظر برابری
قدرت خرید  14.96هزار میلیارد دالر بوده است .این رقم معادل 11.6
درصد کل فعالیت اقتصادی جهان (تولید ناخالص جهانی) یا سرانه یک
هزار و  942دالر برای هر نفر اس��ت .تأثیر اقتصادی خشونت طی سال
 2020حدود  0.2درصد افزایش یافته اس��ت .این امر ناش��ی از افزایش
هزینههای نظامی در جهان بوده که رش��د  3.7درصدی داشته است؛ با
این وجود ،اما تأثیر اقتصادی تروریس��م  17.5درصد کاهش یافته است.
خشونت همچنان تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی جهان دارد .در
 10کشوری که بیشتر تحت تاثیر خشونت قرار گرفتهاند ،متوسط تاثیر
اقتصادی خشونت معادل  36درصد تولید ناخالص داخلی است؛ این در
حالی اس��ت که این تاثیر در کش��ورهایی که کمتر تحت خشونت قرار
گرفتهاند ،کمتر از  4درصد اس��ت .س��وریه ،سودان جنوبی ،افغانستان و
آفریقای مرکزی بیشترین هزینه اقتصادی ناشی از خشونت را به ترتیب
مع��ادل  82درص��د 42 ،درصد 40 ،درص��د و  37درصد تولید ناخالص
داخلی متحمل شدهاند.
خش��ونت همچنان یکی از مهمترین موضوعات برای مردم جهان بوده
اس��ت .براساس نظرس��نجیای که در این گزارش انجام شده ،خشونت به
عنوان بزرگترین خطر برای ایمنی روزانه در تقریبا یک سوم کشورها عنوان
شده و دومین خطر ثبت شده در سطح جهانی ،پس از تصادفات جادهای
است .در سراسر جهان ،بیش از  60درصد مردم حداقل تا حدودی نگران
آسیب جدی ناشی از جرایم خشونتآمیز هستند .حدود  18درصد مردم
جهان از تجربه خش��ونت رنج بردهاند ،به این معنا که خودش��ان یا کسی
که میشناس��ند ،در دورهای طی دو س��ال گذشته از جرایم خشونتآمیز
آسیب دیدهاند .تجربه خش��ونت در جنوب صحرای آفریقا باالترین سطح
را دارد؛ منطقهای که در پنج کشور آن بیش از نیمی از مردم اخیرا تجربه
خشونت داشتهاند.

کدام مناطق تهران بیشترین حجم معامالت را تجربه کردهاند؟

اسبابکشی تهرانیها به جنوب پایتخت
به دنبال رش��د قیمت مس��کن در مناطق میانی و ش��مالی پایتخت،
گزارشه��ای میدانی از افزایش نس��بی معامالت در دو منطقه پرتراکم
واق��ع در جن��وب غرب و جنوب ش��رق ته��ران عمدتا ب��ا هدف خرید
واحدهای زیر یک میلیارد تومان حکایت دارد؛ به طوری که منطقه ۱۵
از رتبه یازدهم در س��ال گذشته به رتبه ششم معامالت شهر تهران در
سال جاری رسیده است.
به گزارش ایسنا ،حرکت بخشی از تقاضای مصرفی بازار مسکن شهر
تهران که توان خرید در نقاط مرکزی و شمالی پایتخت را از دست داده
به س��مت دو منطقه جنوب غربی و جنوب شرقی تهران افزایش یافته
است .در حال حاضر شاهد کاهش خرید و فروشهای سرمایهگذاری در
نیمه ش��مالی تهران هستیم .در این شرایط منطقه  ۱۵به عنوان کانون
واحدهایی با قیمت مناس��ب که سال گذشته در رتبه یازدهم تقاضای
خرید ملک در تهران قرار داشت هماکنون رتبه ششم را در این زمینه به
خود اختصاص میدهد .منطقه  ۱۰نیز در جنوب غربی از جایگاه چهارم
معامالت در خرداد  ۱۳۹۹به رتبه دوم در خرداد  ۱۴۰۰رسید و جایگاه
مناطق  ۲و  ۴را از آن خود کرد.
آمار گویای آن است که با وجود رکود معامالتی و کاهش  ۵۳درصدی
خری��د و فروش مس��کن در تهران نس��بت به خردادماه پارس��ال ،افت
معام�لات در مناطق  ۱۰و  ۱۵به ترتیب  ۴۰درصد و  37.5درصد بوده
اس��ت .به نظر میرسد با کاهش قیمتهای پیش��نهادی اولین گروه از
متقاضیان با این فرضیه که حباب قیمت در حال تخلیه ش��دن اس��ت
اق��دام به خرید میکنند .با وجود اف��ت ۵درصدی قیمتهای قطعی از

اس��فند پارسال تا اردیبهشت امسال ،متوسط قیمت مسکن در منطقه
 ۱۰به میزان  ۳درصد و منطقه  ۱۵بالغ بر  1.2درصد افزایش پیدا کرد.
نرخها در این دو منطقه از اسفند  ۱۳۹۹تا خرداد  ۱۴۰۰نیز به ترتیب
 4.1درصد و  5.8درصد افزایش داشته است.
تجربه نش��ان میدهد هر زمان مجال رشد نس��بی معامالت در بازار
مسکن شهر تهران فراهم میشود نرخها روند صعودی به خود میگیرد.
در مواقعی نیز با رکود تورمی مواجه میشود ،اما طبیعتا به دلیل ماهیت
س��فتهبازانه ،فشار تقاضا و کاهش ساخت و س��از در بازار مسکن ،تورم
ملکی با رونق معامالت شدت میگیرد .البته شواهد و قرائن حاکی از آن
اس��ت که تحت تاثیر تعلیق معامالت ناشی از انتظار برای تغییر دولت،
تورم س��الیانه بازار مس��کن پایتخت کاهش یافته و با ریزش قیمتها
به خصوص در مناطق ش��مالی تهران مواجه هستیم .نرخ تورم سالیانه
آپارتمان در پایتخت از  ۹۴درصد در آخرین ماه از سال گذشته به ۵۷
درصد در خرداد امسال رسیده است؛ هرچند تورم ماهیانه بعد از سه ماه
روند منفی ،در خردادماه  ۱۴۰۰مثبت شد و نسبت به ماه قبل ۳درصد
رش��د کرد .اما میانگین قیمت هر متر مس��کن در مناطق  ۱۰و  ۱۵به
ترتیب  19.9و  16.2میلیون تومان اس��ت و آگهیهای ثبت ش��ده در
فضای مجازی از نرخهای پایینتر نیز حکایت دارد .از سوی دیگر بررسی
وضعیت بازار این دو منطقه نشان میدهد شکاف قیمتی بین واحدهای
قدیمی و نوس��از کمتر شده است .این بدان معناست که افزایش تقاضا
برای واحدهای باالی پنج سال ناشی از کاهش قدرت خرید به افزایش
قیم��ت این نوع واحدها انجامیده اس��ت .از طرف دیگ��ر با وجود آنکه

انتظارات تورمی تعدیل ش��ده اس��ت ،افزایش قیمت زمین و نهادههای
س��اختمانی جلوی کاهش قیمت واحدهای نوساز را میگیرد .به اعتقاد
کارشناسان محتملترین گزینه آن است که بازار به ثبات نسبی قیمت
برسد و حباب امالک در میان مدت تخلیه شود .بازار مسکن شهر تهران
پس از دو افت ماهیانه در فروردین و اردیبهشت ،رشد  ۳درصدی قیمت
را به ثبت رس��اند .خردادماه  ۱۴۰۰معامالت هم  ۳۰درصد نس��بت به
اردیبهش��ت افزایش یافت هرچند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 ۵۳درصد کاهش پیدا کرد .در چهار ماه اخیر میانگین قیمت مس��کن
در محدوده  ۲۹تا  ۳۰میلیون تومان در هر متر مربع نوسان کرده است.
اس��فندماه  ۱۳۹۹میانگین قیمت به متری  30.3میلیون تومان رسید
که در ماههای فروردین تا خرداد  ۱۴۰۰به ترتیب  28.7 ،29.3و 29.6
میلیون تومان شد .بنابراین نمیتوان از رشد  ۳درصدی قیمت به عنوان
برگشت بازار یاد کرد .افزایش  ۳درصد نرخها در مقایسه با جهشهای
سنگین س��ال گذشته اهمیت چندانی ندارد .س��ال گذشته در همین
زم��ان با افزای��ش  ۱۱.۶درصدی قیمت در یک ماه مواجه ش��دیم؛ آن
هم در ش��رایطی که معامالت  4.7درصد کاهش پیدا کرده بود .سپس
در تی��ر و مردادماه به ترتیب در هر م��اه قیمتها  10.4درصد و 10.5
درصد باال رفت .افزایش ماهیانه قیمتهای قطعی در ش��رایطی رخ داد
که قیمتهای پیشنهادی در ماه گذشته  ۸درصد کاهش یافته و حباب
بازار در حال تخلیه شدن است .مهمترین علت ثبات نسبی بازار مسکن،
کاهش انتظارات تورمی ناش��ی از توقف س��رمایهگذاری به دلیل تغییر
دولت و امیدواری به احیای برجام است.
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بانک نـــامه
در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی

 ۲۰۰بنگاه ۳۳۰۰ ،میلیارد تومان پول گرفتند

هرچند هنوز تکلیف بسته حمایت از صادرات سال  ۱۴۰۰نهایی نشده،
اما به نظر میرس��د س��ازمان توس��عه تجارت بخش مهمی از بسته سال
گذشته را به مرحله اجرا رسانده است .با توجه به اهمیت محوریت یافتن
صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران ،در سالهای گذشته نهادهای مختلف
اعالم کردهاند که با اس��تفاده از ابزارهای موجود از صادرکنندگانی که در
ای��ن حوزهها فعالیت دارند ،حمایت خواهند کرد .در کنار ابزارهایی مانند
معافیت مالیاتی ،یکی از اصلیترین گامهای عملی دولت برای حمایت از
این حوزه ،اجرای بس��تههای حمایت از صادرات غیرنفتی به شکل ساالنه
بوده اس��ت .البته در س��ال  ۱۳۹۸این بسته آنقدر دیر آماده شد که عمال
امکان اجرای کامل نیافت ،اما برآوردها نشان میدهد که در سال ،۱۳۹۹
بخش مهمی از این بسته اجرایی شده است .حمید زادبوم ،رئیس سازمان
توس��عه تجارت اعالم کرده :براس��اس آخرین اطالع��ات و آمار موجود از
مجموع ۴۰۰۰میلیارد تومان منابع مندرج در بس��ته حمایت از صادرات
غیرنفتی سال  ۱۳۹۹که شامل ۲۰۰۰میلیارد تومان منابع صندوق توسعه
ملی و ۲۰۰۰میلیارد تومان منابع نظام بانکی است۳۳۰۰ ،میلیارد تومان
در قالب تس��هیالت سرمایه در گردش صادراتی و با نرخهای ترجیحی به
۲۰۰بنگاه صادراتی پرداخت شده است .او توضیح داد :پرونده ۱۳۷مجموعه
صادراتی که اهلیت صادراتی آنها توس��ط س��ازمان توس��عه تجارت ایران
احراز ش��ده و تعهدات ارزی خود را براساس دستورالعملهای موجود ایفا
کردهاند ،در بانکهای عامل در دس��ت بررس��ی بوده که در صورت احراز
اهلیت اعتباری ایش��ان ،بانکهای عامل درخصوص پرداخت تس��هیالت
اقدام خواهند کرد .وی ادامه داد :تعداد  ۵۵متقاضی به علت عدم ایفای
تعهدات ارزی حاصل از صادرات و یا نداشتن عملکرد صادراتی حائز شرایط
دریافت تسهیالت نبوده و  ۵۰بنگاه صادراتی نیز به دلیل عدم احراز اهلیت
اعتباری توس��ط بانکهای عامل موفق به دریافت تس��هیالت سرمایه در
گردش صادراتی نشدهاند .همچنین ۷۵متقاضی در حال تکمیل اطالعات
خود در سامانه بهینیاب هستند .معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه
تجارت ایران در پایان گفت :فرآیند ارائه درخواس��ت دریافت تس��هیالت
سرمایه در گردش صادراتی با نرخهای ترجیحی و از منابع صندوق توسعه
مل��ی کامال الکترونیکی و برخط بوده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به
سامانه بهینیاب نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.
بانک مرکزی اعالم کرد

بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری

فرصت امروز :بیش از سه ماه است که قانون جدید چک اجرا شده است
و آمارها نشان میدهد که با اجرای قانون جدید چک در این بازه سه ماهه،
میزان صدور چکهای برگش��تی نسبت به مدت مشابه پارسال ،بیش از ۶
درصد کاهش یافته است.
قانون اصالح قانون صدور چک در س��ال  ۱۳۹۷تصویب شد ،اما اجرای
آن به س��ال  ۱۴۰۰موکول شد و در نخستین روز کاری امسال به صورت
مرحلهای اجرا شد .البته این قانون در حالی از ابتدای امسال اجرا شده که
به زودی امکانات جدیدی نظیر سرویس استعالم چک بدون احراز هویت
نیز بدان افزوده میش��ود .موارد اس��تفاده از چک در کشور متنوع است و
میتوان گفت که انجام فعالیت اقتصادی بدون آن میس��ر نیست .در واقع
چک به ابزاری برای خرید مدتدار ،اقساطی و تضمینی برای حسن اجرای
قراردادها تبدیل ش��ده است .این گستردگی استفاده از چک ،مشکالتی را
برای فعاالن اقتصادی و نظام بانکی به وجود آورد و سرانجام قانونگذاران و
دستاندرکاران را برآن داشت تا صدور چک و قوانین مربوطه را ساماندهی
کنن��د .حاال قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به
همراه آورده است که گفته میشود به چکها اعتبار میبخشد و چکهای
برگشتی را نیز کم میکند .از جمله مهمترین الزامات و ضوابط قانون جدید
چک میتوان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل ،حذف پشتنویسی
چ��ک ،ثب��ت و انتقال چک در س��امانه صی��اد توس��ط صادرکنندگان و
دریافتکنندگان و مدت اعتبار سه ساله اشاره کرد.
امنیت مبادالت تجاری با قانون جدید چک
بیش��تر از سه ماه اس��ت که قانون جدید چک در کشور اجرا شده است
و مطالعات اثربخش��ی این قانون نش��ان میدهد که از فروردین تا تیرماه
 9.5درص��د چکها وصول نش��د در حالی که در همی��ن دوره زمانی در
س��ال گذشته  15.9درصد و در سال  ۹۸نیز  10.1درصد چکها وصول
نشده بود .کاهش  6.5درصدی چکهای برگشتی نسبت به سال گذشته
نش��ان میدهد که اعمال قوانین جدید صدور چک اثربخشی باالیی دارد
چون کاهش حتی  0.5درصدی چکهای برگش��تی نیاز به برنامهریزی و
اقدامات ویژهای دارد.
به گزارش ایرنا ،صدور چک در قانون جدید با تغییراتی همراه است .ثبت
در س��امانه صیاد ،تعیین س��قف اعتبار برای دارندگان چک ،سررسید سه

ساله چک ،ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال چک به دیگری با
ثبت در سامانه صیاد از جمله مواردی است که صادرکنندگان و گیرندگان
چک باید به آن توجه داشته باشند.
الزام ثبت چک در سامانه صیاد مهمترین ویژگی این قانون است .بر این
اس��اس مندرجات چک که شامل تاریخ سررسید ،مبلغ و اطالعات هویتی
ذینفع اس��ت باید عالوه بر اینکه در برگ چک درج میش��ود در سامانه
صیاد نیز ثبت ش��ود .برای دسترسی به س��امانه صیاد دارنده دسته چک
باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راههای دسترسی به سامانه صیاد
را از طریق س��امانههای نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشنهای
پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار میدهد .همچنین ذینفع چک نیز
هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در س��امانه صیاد ،استعالم
و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد و با تایید این اطالعات در واقع کار
صدور قانونی چک تکمیل میش��ود ،اگر گیرنده چک اطالعات مندرج در
سامانه را منطبق با واقعیت ندید میتواند با ذکر دالیل خود «عدم تایید»
را اعالم کند که به اطالع صادرکننده چک هم میرس��د و در این صورت
برگه چک باید به صادرکننده بازگردانده شود .در قانون جدید مبدأ و مقصد
نهایی چک و هویت صادرکننده و گیرنده مشخص است.
در تغییرات جدید قانون چک ،برای دارندگان دس��ت چک یک س��قف
اعتباری در نظر گرفته میش��ود تا جمع چکهایی که صادر میش��ود از
سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نشود و افراد به طور بیحساب
و کتاب چک صادر نکنند .این س��قف اعتباری براساس مولفههایی چون
وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک ،حقوق و مزایای دریافتی و اموال و
داراییهای او تعیین میشود.
همچنین ویژگی دیگر چک در قانون جدید مربوط به سررسید چکها
اس��ت که زمان آن نباید بیش از سه سال باشد .از سوی دیگر ،با توجه به
اینکه در قانون جدید باید مبدأ و مقصد نهایی چک مش��خص باشد و در
س��امانه صیاد ثبت شود ،صدور چک در «وجه حامل» که به طور معمول
جایگزین پول نقد در دادوس��تدها شده بود دیگر ممکن نیست .اگر چک
در س��امانه بانک ثبت نشده باشد آن چک پاس نمیشود ،به همین دلیل
گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود تا این سامانه تأیید کند
که برگ چک رد و بدل شده است.

 ۹۵درصد چکها در بازار قدیمی هستند
یک��ی از کاربردهای چک در گذش��ته انتقال آن ب��ه دیگری از طریق
پشتنویس��ی کردن و امضای پشت برگه چک بود .حال در قانون جدید
چ��ک ،انتقال از طریق س��امانه صیاد انجام میش��ود بدین ترتیب درج
اطالعات مربوط به انتقال ،مشخصات دریافتکننده جدید چک باید در
سامانه صیاد ثبت و ضبط شده و احراز هویت انجام شود و این عملیات
در سامانه همچون صدور چک ثبت و تایید شود و برگشت نخورد.
اگرچه از ابتدای س��ال جاری استفاده از چکهای جدید در کشور آغاز
ش��ده اس��ت ،اما این روند به آرامی انجام میشود تا با اجرایی شدن قانون
جدی��د چک به مرور ،هم مردم آگاهی الزم درباره اس��تفاده از چکها را
کس��ب کنند و هم بانکها زیرس��اختهای الزم را فراهم آورند .براساس
آخرین دادههای آماری 5 ،درصد چکهای موجود در بازار جدید هس��تند
و  ۹۵درصد چکهای قدیمی هستند.
بان��ک مرکزی برای مدیریت بازار تصمیمات الزم را اتخاذ کرده اس��ت.
با توجه به اینکه تعدادی از چکهای قدیمی در دس��ت افراد خرج شده و
یکسری هنوز استفاده نشده بنابراین بانک مرکزی اعالم کرده که چکهای
قدیمی تا زمانی که تاریخ آنها به اتمام نرسیده قابل استفاده هستند و حتی
در شرایطی که  ۳۰تا  ۵۰درصد چکها در بازار ،جدید باشند باز هم بانک
مرک��زی به دارندگان چک این فرصت را میدهد که از دس��ته چکهای
قدیمی استفاده کنند.
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد ،قانون جدید چک از زمان
تدوین تا اجرا دچار تغییرات و اصالحاتی ش��ده که برخی امکانات نیز
برای بهرهمندی صادرکنندگان و دریافتکنندگان چکها از قانون در
آینده نزدیک فراهم میش��ود تا مش��کالت آنها چه برای ثبت و تایید
چک رفع ش��ود که یکی از این امکانات س��رویس استعالم چک بدون
احراز هویت اس��ت .به زودی این س��رویس در اختیار مشتریان بانکی
اع��م از حقیق��ی و حقوقی ق��رار خواهد گرفت که براس��اس آن عموم
مش��تریان قادر خواهند بود از مس��یرهای مختلف از جمله وبسایت
بان��ک مرکزی ،اپلیکیش��نهای پرداخت و بانکی ،س��رویس پیامکی و
درگاههای بانکی از ثبت سیس��تمی چک از س��وی صادرکننده آن در
سامانه صیاد مطمئن شوند.

همه رمزارزها به جز «رمزارز ملی» به عنوان ابزار پرداخت داخلی ممنوع میشود

طب��ق طرح جدی��د نمایندگان مجلس ،بانک مرک��زی به عنوان مرجع
تنظیم مقررات مبادالت رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده
از رمزارزها ،غیر از رمزارز ملی ،به عنوان ابزار پرداخت در داخل کش��ور یا
برای راهاندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
به گزارش تس��نیم ،جذابیت ب��ازار رمزارزها در دنیا و ب��ه ویژه در بین
ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسالمی و سایر نهادها به این حوزه
دیجیتال ش��ده است .عالقه چشمگیر ایرانیها به مبادالت رمزارزها منجر
به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار
مبادالت داخلی آن» در مجلس یازدهم با نظارت کمیسیون اقتصادی شده
که در  ۴ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها
پرداخته شده است.
براس��اس ماده اول طرح ذکرش��ده ،بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات
مبادالت رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت
به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند .همچنین رمزارزها ،غیر از رمز
ملی ،به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راهاندازی و اداره شبکه
پرداخت داخلی ممنوع اس��ت .همچنین وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
سوی مجلس شورای اسالمی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها
و مس��ئول صدور مجوز مزارع تعیین شده اس��ت .در ادامه این وزارتخانه
مکلف ش��ده اس��ت تا با همکاری وزارت اقتصاد ،نفت ،نیرو و ارتباطات و

نسخه بهارستان برای رمزارزها
فناوری اطالعات پردازش مزارع اس��تخراج رمزارز کشور را به سوی تولید
درآمد ناخالص ساالنه  500میلیون دالر در سال  1401ببرد و سپس رشد
 10درصدی ساالنه را به همراه داشته باشد.
موظف کردن مزارع اس��تخراج رمزارز به اع�لام و گزارش میزان رمزارز
تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره یک ماده اول این طرح ،شاید یکی
از بحثبرانگیزترین بخشهای طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه
باش��د .دس��تورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای
عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت
وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای میرسد.
در تبص��ره  2ماده اول این طرح نیز اش��اره به ای��ن دارد که پروژههای
احداث و توس��عه رمزارزها و صنایع وابس��ته مش��مول اعطای تسهیالت
صندوق توس��عه ملی هس��تند .همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی
نسبت به مهر و موم (پلمب) واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی
ذینفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعالم وزارت
صمت یا سازمان نصر اقدام الزم را در این خصوص به عمل آورد.
ماده آخ��ر طرح جدید مجلس ،مج��وز مصرف انرژی از ب��ورس انرژی
به ص��ورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنن��دگان داخلی و خارجی
را به مزارع اس��تخراج رمزارز داده اس��ت .همچنین این مزارع اس��تخراج
مج��از به ترانزیت برق موردنیاز یا مازاد مصرف هر دو س��قف نیاز مزرعه،

از طریق ش��بکه سراسری برق هستند .در تبصره یک ماده آخر این طرح،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز،
وزارتخانههای نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز موردنیاز برای برق
مصرفی مزارع اس��تخراج کردند و از آنس��و مزارع هم وظیفه دارند تا برق
و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید ش��ده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری
رمزارزها براس��اس باالترین نرخ تعیین ش��ده توسط بانک مرکزی در بازه
زمانی سه ماهه ،مشخص میشود؛ موضوعی که احتماال مورد تبرای فعاالن
این حوزه دیجیتال دوستداشتنی نباشد.
در تبصره  2ماده آخر این طرح نیز فعاالن در زمینه استخراج رمزارزها
میتوانن��د با اخذ مجوز از وزارت نیرو نس��بت به احداث یا مش��ارکت در
نی��روگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی م��ازاد بر مصرف خود را به وزارت
نیرو یا متقاضیان به فروش رس��انند .مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود
در احداث نیروگاههای احداثی در مناطق محروم ،از پرداخت هزینه حمل
و نقل برق و  50درصد تعهد ارزی این ماده مس��تثنی و مش��مول یارانه
گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند .همچنین با توجه به تبصره 3-ماده
آخر این طرح ،اجرای ماده  50قانون برنامه شش��م توس��عه ،نیروگاههای
تجدیدپذیر احداثی با مش��ارکت مزارع اس��تخراج رمزارز مشمول دریافت
صرفهجویی مصرف سوخت ،موضوع  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
است.

روابط عمومی بانک مرکزی در پیام توییتری از بازگش��ت اقتصاد
ب��ه چرخه مثبت تجاری خبر داد .طبق اعالم بانک مرکزی ،آخرین
آمار حکایت از بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری دارد که این
رونق حاصل جذب بخش��ی از آثار کرونا و تحریم اس��ت .طبق این
گزارش ،رشد اقتصادی در زمستان  ۹۹حدود  7.7درصد و تشکیل
س��رمایه ثابت ناخالص در زمس��تان  ۹۹نزدیک  2.8درصد و رشد
تجارت در بهار امسال حدود  ۴۹درصد بوده است .بنابراین بازگشت
س��رمایه به چرخه اقتصاد رونق ،رشد اقتصادی ،صادرات ،واردات و
سرمایهگذاری را به دنبال خواهد داشت.

اقساط کارت اعتباری  ۷میلیونی چند؟

بان��ک مرکزی پنج بانک را مکلف کرده اس��ت ت��ا کارت اعتباری 7
میلیونی (کارت رفاهی) برای متقاضیان صادر کنند که س��ود تسهیالت
این کارت ۱۸درصد است .به تازگی بانک مرکزی شیوهنامه صدور کارت
رفاهی را به پنج بانک ملت ،ملی ،تجارت ،صادرات و رفاه کارگران ابالغ
کرده است که طبق آن هر یک از این بانکها باید تا سقف  ۲۰۰هزار فقره
کارت رفاهی صادر کنند و طبق اعالم مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی
تاکنون بانک ملی به طور مقدماتی صدور کارت  7میلیونی رفاهی را آغاز
کرده است و حداکثر تا دو هفته آینده سایر بانکهای عامل نیز این امکان
را خواهند داشت که کارتهای رفاهی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تمامی اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ
میزان از س��هام خود را نفروختهاند و همه سرپرستان خانوار که حداقل
یک��ی از یارانههای نقدی یا معیش��تی را دریافت میکنند ،میتوانند تا
سقف 7میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند .در این بین ۶۰ ،درصد
ارزش روز سهام عدالت ( براساس اعالم شرکت سپردهگذاری مرکزی و
تسویه وجوه) و حسابهای یارانه نقدی و معیشتی طبق اعالم سازمان
هدفمندس��ازی یارانهها و با در نظر گرفتن کس��ورات مربوط به اقساط
وامهای پرداخت ش��ده قبلی ،میتواند به عن��وان وثیقههای قابل قبول
از مش��تری مورد پذیرش قرار گیرد .نرخ س��ود تسهیالت کارت رفاهی
۱۸درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز  ۱۸ماهه است که با احتساب سود
یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بر مبلغ 7میلیونی کارت رفاهی هر یک
از دریافتکنندگان این کارت باید ماهانه تقریبا ۴۵۸هزار تومان بپردازند.
البته طبق اعالم بانک مرکزی در آینده نزدیک به جز پنج بانک ذکرشده
سایر بانکها نیز به صدور کارت رفاهی اقدام خواهند کرد.
نسبت قیمت به فروش شرکتهای تولیدی منتشر میشود

یک تغییر جدید بورسی

برای نخس��تین بار از هش��تم تیرماه ،نس��بت  P/Sبرای شرکتهای
تولی��دی در صفحه مربوط به هر ش��رکت در س��ایت  TSETMCقرار
داده ش��ده است .س��ازمان بورس در راس��تای افزایش کیفیت اطالعات
ب��ه س��رمایهگذاران و معاملهگران بازار ،از هش��تم تیرماه نس��بت P/S
برای ش��رکتهای تولیدی را در صفحه مربوط به هر ش��رکت در سایت
 TSETMCقرار داده اس��ت .بر این اساس ،با تقسیم آخرین ارزش بازار
سهام شرکت بر مبلغ فروش  ۱۲ماهه اخیر شرکت که در آخرین گزارش
فعالیت ماهانه ش��رکتهای تولیدی درج شده است این نسبت محاسبه
شده و در سایت  TSETMCنمایش داده میشود .البته این نسبت در
شرکتهای غیرتولیدی محاسبه نمیشود و با تغییر قیمت سهام یا افشای
گزارش ماهانه جدید به روز رسانی میشود .براساس این گزارش P/ S ،به
معنای نسبت قیمت بازار به میزان فروش شرکت به ازای هر سهم است.
این نس��بت یکی از مهمترین مولفههایی است که در سنجش وضعیت
بنیادی یک ش��رکت مورد اس��تفاده تحلیلگران قرار میگیرد .نسبت P/
 Sیک ش��رکت کامال مرتبط با میزان حاش��یه سود شرکت است .هرچه
حاش��یه سود یک شرکت بزرگتر باشد نسبت  P/ Sشرکت نیز افزایش
پیدا میکند .به همین دلیل این نسبت صنعت به صنعت متغیر است.
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در هفته نخست تیرماه رخ داد

عبور شاخص از نیمه کانال  1.2میلیونی

ش��اخص بورس تهران در پایان معامالت هفته نخس��ت تیرماه در ادامه
روند صعودی خود با  ۴۳هزار واحد افزایش نسبت به هفته پایانی خردادماه،
در کانال یکمیلیون و  ۲۵۶هزار واحدی به کار خود پایان داد .بورس این
هفته را در حالی سپری کرد که نسبت به هفته قبل ،تعداد چراغهای سبز
ب��ازار افزایش یافت ،به طوری که ش��اخص کل ب��ورس با بیش از 3درصد
افزایش نسبت به هفته قبل حدود  43هزار واحد صعود کرد و از نیمه کانال
یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد عبور کرد.
بررس��ی معامالت بورس در هفته گذش��ته نشان میدهد که ارزش کل
معام�لات این بازار به  ۳۱۰هزار و  ۵۴۴میلیارد ریال رس��ید که نس��بت
به هفته قبل که  ۳۰۴هزار و  ۷۴۵میلیارد ریال بود ،افزایش��ی 2درصدی
را تجربه کرد .این در حالی اس��ت ک��ه حجم کل معامالت با  14.1درصد
کاهش از  46.764میلیون س��هم در هفته قبل به  40.188میلیون سهم
در این هفته رسید.
آمارها در بازار اول و دوم تقریبا صعودی بود درحالی که سه بازار بدهی،
مش��تقه و صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله هفتهای نزولی را پشت
سر گذاشتند .بر این اساس ،ارزش معامالت در بازار اول سهام در این هفته
نس��بت به هفته قبل ثابت و در رقم  ۱۰۳هزار و  ۵۸۰میلیارد ریال باقی
ماند .این در حالی است که حجم معامالت که کاهش  ۱۸درصدی را تجربه
کرده است از  16.029میلیون برگه سهم در هفته قبل به  13.198میلیون
سهم در این هفته رسید.
همچنین ارزش معامالت در بازار دوم سهام رشدی  ۵۱درصدی و حجم
معامالت نیز رشدی  ۹درصدی را تجربه کرد .در این راستا ارزش معامالت
از  ۱۰۰هزار و  ۴۲۱میلیارد ریال به  ۱۵۱هزار و  ۳۶۰میلیارد ریال در هفته
گذش��ته رسید .حجم معامالت نیز از  ۲۱هزار و  ۷۶۱میلیون سهم تا ۲۳
هزار و  ۷۷۷میلیون سهم افزایش یافت.
این در حالی است که معامالت در بازارهای بدهی ،مشتقه و صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله به گونهای دیگر رقم خورد .به طوری که ارزش
معام�لات در بازار بدهی با  ۷۶درصد کاه��ش ،از  ۵۳۸۲میلیارد ریال در
هفته پایانی خرداد به  ۱۳۰۶میلیارد ریال در هفته اول تیرماه رسید .حجم
معامالت در این بازار نیز از  ۶میلیون برگه سهم در هفته پایانی خردادماه
به یک میلیون و  ۳۸برگه در هفته اول تیر رس��ید و کاهش  ۷۵درصدی
را تجربه کرد.
ارزش معامالت در بازار مش��تقه در هفته گذشته  ۲۸۷میلیارد ریال بود
که نسبت به هفته قبلش (که  ۲۷۳میلیارد ریال بوده) رشدی  5درصدی
داشته است .این در حالی است که حجم معامالت در این بازار کاهشی ۹۷
درصدی داشته اس��ت .آمارها در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله
نیز نزولی بود .به این صورت که ارزش معامالت در این صندوقها 43.24
درصد کاهش یاف��ت و از  ۹۵.۱۵۹میلیارد ریال به  ۵۴.۰۱۱میلیارد ریال
رسید .حجم معامالت نیز با کاهش قریب به  ۵۲درصدی از  ۶.۵۰۱میلیون
یونیت در هفته قبل به  ۳.۱۴۵میلیون یونیت رسید.
همچنی��ن در جریان معامالت این هفته بورس ،ش��اخص کل بورس با
رش��دی  3.62درصدی از یک میلی��ون و  ۲۱۳هزار واحد در هفته پایانی
خرداد تا یک میلیون و  ۲۵۶هزار واحد در هفته اول تیرماه رسید و  ۴۳هزار
و  ۹۰۶واحد افزایش یافت .شاخص کل با معیار هم وزن هم  1.94درصد
افزایش یافت و از  ۳۷۶هزار و  ۸۸۱واحد در هفته آخر خرداد تا  ۳۸۴هزار
و  ۱۸۱واحد در این هفته افزایش یافت.
حباب سکه  ۹۰هزار تومان بزرگتر شد

ت سکه و طال به مدار صعود
بازگشت قیم 

به گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ،به رغم کاهش قیمتها
در بازارهای جهانی ،قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی با توجه به صعود
نرخ ارز ،تحت تاثیر اخبار سیاس��ی-اقتصادی مذاکرات ،مجددا از مس��یر
کاهش قیمت بازگشته و طی یک هفته اخیر صعودی پیش رفته است.
محمد کشتیآرای با بیان اینکه در هفتهای که گذشت ،تغییرات قیمت
اونس جهانی بس��یار مختصر بود ،به ایسنا گفت :قیمت اونس در بازارهای
جهانی در حالی که طی هفتههای گذش��ته سیر صعودی داشت ،شرایط
خرید و فروش و همچنین تاثیر رمزارزها سبب شد که قیمت اونس جهانی
در دو هفته اخیر رو به کاهش گذاشته و به نوعی در یک هفته گذشته ،از
ثبات نسبی برخوردار شد .در این هفته ،قیمت اونس جهانی با شش دالر
کاهش به  ۱۷۷۶دالر رسید.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ،ادامه داد :برخالف کاهش قیمت
اونس جهانی ،نرخ ارز در داخل کشور در هفته گذشته (و به طور کلی طی
 ۱۰روز اخیر) از کانال  ۲۳هزار تومان به کانال  ۲۴هزار تومان و در نهایت
در پایان معامالت روز پنجشنبه به کانال  ۲۵هزار تومان صعود پیدا کرد؛
به طور متوس��ط حدود  ۱۰۰۰تومان هر دالر آمریکا در این هفته افزایش
قیمت پیدا کرد.
ت سکه وطال در بازارهای
او با اشاره بر تاثیرگذاری این دو عامل بر قیم 
داخلی ،در رابطه با تغییرات قیمتها طی یک هفته اخیر ،گفت :این افزایش
قیمت ارز در این هفته س��بب ش��د که هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با
 ۲۰۰ه��زار توم��ان افزایش به  ۱۰میلی��ون و  ۶۰۰هزار تومان و هر قطعه
س��که تمام بهار طرح جدید با  ۲۷۰هزار تومانی افزایش به  ۱۰میلیون و
 ۸۸۰هزار تومان برسند .همچنین هر قطعه نیم سکه و ربع سکه هر یک
 ۱۵۰هزار تومان نسبت به ابتدای هفته رشد قیمت داشته و به ترتیب نیم
سکه به  5میلیون و  ۸۰۰هزار تومان و ربع سکه به  3میلیون و  ۷۵۰هزار
تومان رسیدهاند.
کش��تیآرای افزود :سکههای یک گرمی بانک مرکزی نیز با کاهش ۵۰
ه��زار تومانی هفتگی در آخرین معامالت 2میلیون و  ۳۰۰هزار تومان نیز
قیمت دارد .به همین ترتیب هر مثقال طالی آب شده با افزایش  ۸۰هزار
تومانی به 4میلیون و  ۶۴۰هزار تومان و هر گرم طالی  ۱۸عیار با افزایش
 ۱۸هزار و ۵۰۰تومانی به یک میلیون و  ۷۱هزار و  ۱۰۰تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه معامالت در این هفته به طور متوس��ط افزایشی
بود ،افزود :س��طح معامالت و دادوس��تدها طی هفتهای که گذشت
بیش��تر ش��ده بود و این در حالی بود که طی دو هفته پیش از آن،
س��طح معامالت در بازار تحت تاثیر انتخابات به شدت کاهش پیدا
کرده بود ،اما در این هفته مجددا معامالت و دادوس��تدها به جریان
عادی خود بازگش��ت .تقاضا برای خرید س��که ط��رح جدید جهت
س��رمایهگذاریهای خ��رد افزایش پیدا کرد و ب��ه همین دلیل هم
حباب س��که در این هفته با  ۹۰ه��زار تومان افزایش ،به  ۳۵۰هزار
تومان رسید که همین افزایش حباب سکه نشاندهنده وجود تقاضا
در بازار است.

انتظار بورسبازان از دولت سیزدهم

فرصت امروز :عملکرد بازار س��رمایه در یک سال گذشته نموداری پر از
نوسان را نشان میدهد و این در حالی است که شاخص بورس تا پیش از
مردادماه سال گذشته ،سطح  2میلیون واحد را رد کرده بود ،اما این روزها
در کانال یک میلیون و  200هزار واحد به سر میبرد .شاخص کل بورس
که در ابتدای سال  ۹۹در کانال  ۵۱۲هزار واحد قرار داشت ،با رشد قیمتی
بی��ش از حد متعارف و خارج از عرف از نگاه تحلیلگران ،در نیمه مردادماه
وارد کان��ال 2میلیون واحدی ش��د ،به نحوی که وقتی قیمتها به صورت
حبابگونه باال رفت ،حقوقیها و شرکتهای دولتی در عرضه فعال شدند و
فروشهای سنگینی را انجام دادند ،اما از میانه مردادماه بازار سراسر منفی
و ریزشی شد و به اصالحی  10ماهه تن داد.
به این ترتیب ،بورس از زمان اوج تاکنون حدود  ۴۰درصد ریخته است
و تمام این افت و خیزهای یک س��ال گذشته بازار سرمایه باعث شده که
بخش مهمی از سهامداران نیز در همین حدود ضرر کنند .به همین دلیل،
تمام نگاه س��هامداران در حال حاضر به نوع نگاه و رفتار دولت س��یزدهم
نسبت به بازار سهام است .سوال این است که آیا در دولت سیزدهم فضای
بورس ترمیم میش��ود و این دولت میتواند تلخیهای گذش��ته بورس را
جبران نماید؟
اعتماد از دست رفته سهامداران باز میگردد؟
پس از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ،بورس
واکنش مثبتی به این انتخاب نش��ان داد و در حال حاضر کارشناس��ان و
تحلیلگران در انتظار رونمایی دولت سیزدهم از برنامههای خود برای بازار
س��رمایه هستند .به اعتقاد کارشناس��ان ،وضعیت عرضه و تقاضای شکل
گرفته در بازار س��هام در چند هفته گذش��ته میتواند ای��ن نوید را بدهد
که فش��ار و هیجان فروش تا حدودی از بازار تخلیه ش��ده ،اما برای ورود
خریداران جدی به بازار و احیای اعتماد از دست رفته سهامداران نیازمند
محرکهای اساس��ی هستیم .در این خصوص ،مجید عبدالحمیدی درباره
انتظارات بازار س��رمایه از دولت سیزدهم ،به خبرآنالین ،میگوید :با توجه
به اتفاقاتی که در سال قبل برای فعاالن بازار سرمایه رخ داد ،عمال اعتماد
اجتماعی نسبت به مهمترین نهاد اقتصادی کشور که بحق آن را دماسنج
اقتصادی نیز مینامند ،از بین رفت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه دولت جدید براس��اس هر

مکتب اقتصادی که بخواهد عمل کند ،در ابتدا باید اعتماد از دست رفته
سهامداران را مجددا احیا کند ،میافزاید :اقدامات عملیاتی در این حوزه
با نش��ان دادن عزم دولت در حمایت از فعاالن بازار س��رمایه در تمامی
س��طوح خرد و کالن ،تس��هیل فرآیندهای س��رمایهگذاری شرکتهای
فعال در بازار سرمایه ،عزم جدی در پیادهسازی و اجرای اصل  ۴۴قانون
اساسی (خصوصیسازی) و همچنین پیگیری علل سقوط ناگهانی بورس
در سال گذشته و اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از تجربههای تلخ
گذش��ته با تکیه بر مبارزه با فس��اد و رانت اطالعات��ی در بازار ،میتواند
احیاگر اعتمادی باش��د که از دست رفته اس��ت .دولت باید عمال نشان
دهد برای باالبردن تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی که منتج به رشد
اقتصادی کش��ور میشود ،راهی به جز تولید نیست و پیشران تولید نیز
تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.
عبدالحمیدی با اش��اره به وضعیت ب��ازار در ماههای آین��ده ،میگوید:
ماهه��ای آت��ی در بازار س��رمایه ،یادآور مجادله کالس��یک سیاس��یون و
اقتصاددانها است که کدام علم پیشرو و کدام یک پیرو است .با این مقدمه
میتوان گفت وضعیت بازار س��رمایه در ماههای آتی بیش از آنکه متأثر از
عوامل اقتصادی باشد ،آبستن حوادث و وقایع سیاسی در دو بعد داخلی و
بینالمللی خواهد بود .تشکیل کابینه و استقرار دولت جدید و ترکیب تیم
اقتصادی آن در داخل و س��رانجام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در
بعد بینالمللی ،عواملی خواهند بود که بیش��ترین تاثیر را در ادامه حیات
بازار سرمایه خواهند داشت.
به عقیده این کارش��ناس بازار سرمایه ،وضعیت عرضه و تقاضای شکل
گرفته در بازار طی هفتههای اخیر ،میتواند این نوید را بدهد که فش��ار و
هیجان فروش تا حدودی از بازار تخلیه شده ،اما برای ورود خریداران جدی
به بازار نیازمند محرکهای اساسی و احیای اعتماد از دست رفته است.
انتظارات بورسی از رئیسجمهور هشتم
همچنی��ن فردین آقابزرگی با تاکید بر اینکه طبق روال دنیا ،مقام ناظر
باید تابع یک سیاس��ت و برنامه اس��تراتژیک همسو با سیاستهای کالن
اقتصادی کشور باش��د ،میگوید :در این شرایط و چنانچه مقام ناظر تابع
برنامه از پیش تعیین شده باشد ،برنامهها تابع سلیقه شخصی نیست که با
تغییر رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد تغییر کند.

او با تاکید بر اینکه بازار س��رمایه نباید به قلک دولت تبدیل ش��ود ،در
گفتوگو با ایس��نا ،ادامه میدهد :نخس��تین موضوعی که باید در دستور
کار سازمان قرار بگیرد ارائه یک برنامه راهبردی و استراتژیک است چراکه
آخری��ن برنامه در س��ازمان بورس ،مربوط به س��ال  ۱۳۹۲بوده و در این
برنامه ،اهداف ،چش��مانداز و سیاس��تهای تامین مالی با محوریت دولت
نوش��ته شده اس��ت .این رویکردها باید تغییر کند و با سیاستهای کالن
اصل  ۴۴قانون اساسی همسو شود تا از بورس همانطور که در قانون ذکر
شده است ،به عنوان یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدیگری دولت
و واگذاری داراییهای دولت استفاده شود.
این تحلیلگر بازار س��رمایه میافزاید :بنابراین انتظاری که فعاالن بازار از
رئیس سازمان بورس دارند این است که یک برنامه راهبردی نگارش شود و
به تصویب شورای عالی بورس برسد و حتی نهادهای مالی در جریان باشند
که برنامه چیست و خود را با آن تطبیق دهند ،در غیر این صورت سیستم
تابع س�لایق ش��خصی و آکادمیک و تئوریک است که قابل رصد نیست و
ممکن است متغیر باشد.
آقابزرگی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته با بیان اینکه
س��ال  99در یک برههای اعالم شد دولت میخواهد  ۱۵۰شرکت را وارد
بورس کند و بعد دیدند شرایط مناسب نیست و منصرف شدند ،میگوید:
این اقتضایی حرکت کردن یکی از آفتهای ش��رکتهای بورس و سازمان
بورس اس��ت .ش��ورای عالی بورس باید از رئیس سازمان بورس این برنامه
را بخواهد .برنامه باید در یک چارچوب از پیش تعیین ش��ده و هماهنگ
با سیاس��تهای کالن اقتصادی کشور باشد ،اما قرار نیست سازمان بورس
به قلک دولت تبدیل ش��ود .در این ش��رایط هر زمان شرایط ایجاب کند
تصمیمات خلقالس��اعه گرفته میشود و همان بالیایی که سال  ۱۳۹۹به
کرات اتفاق افتاده ،تکرار خواهد شد.
به اعتقاد وی ،از سوی دیگر باید قانون بازار اوراق بهادار و ترکیب شورای
عالی بورس اصالح ش��ود .ب��ه طوری که ترکیب ش��ورا دیگر تمام دولتی
نباشد .در این شرایط مانند سال گذشته شاهد این نیستیم که اگر رئیس
سازمان همسو با سیاستهای وزیر اقتصاد نبود ،تغییر کند .باید از منافع
س��هامداران با تغییر قوانین زیرساختی از جمله قانون بازار اوراق بهادار با
محوریت تعیین اعضای شورای عالی بورس صیانت شود.

انتقاد نهاد پژوهشی مجلس به طرح ساماندهی صنعت خودرو

عرضه خودرو در بورس کارساز نیست

طرح یکفوریتی «س��اماندهی صنعت خودرو»  28خرداد سال  98در
مجلس تصویب شد اما بعد شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و اعالم
ش��د این طرح مغایر با قانون اساسی و شرع است .از طرفی ،طرح «تحول
بازار و صنعت خودروی س��بک»  19ش��هریور س��ال  ،99در جلسه علنی
مجلس بهصورت عادی و با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو با
اب��زار عرضه خودرو در بورس کاال و اصالح روند قیمتگذاری اعالم وصول
ش��د .نمایندگان کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با الحاق ماده اصلی
ط��رح تحول بازار و صنعت خودروی س��بک با موض��وع عرضه خودرو در
بورس کاال در قالب اصالحیه ماده ( )4طرح ساماندهی صنعت خودرو که
ارجاعی شورای نگهبان بود را بهنوعی تلفیق کردند .حاال مرکز پژوهشهای
مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو که از شورای نگهبان اعاده شده را
بررسی کرده است.
به گفته بازوی کارشناسی مجلس ،یکی از مسائل مهم در طرح مجلس،
عرضه خودرو در بورس کاالست و این در حالی است که عرضه خودرو در
بورس کاال در عین مزایایی از جمله شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو،
با ایراداتی اساس��ی روبهرو است .عدم ش��کلگیری بازار با ورود خودرو به
بورس کاال اولین ایراد اس��ت .اساسا شکلگیری یک بازار متعادل و عمیق
که متأثر از نوسانات شوکهای قیمتی نشود ،مستلزم وجود عرضهکنندگان
و تقاضاکنندگان متعدد و زیاد اس��ت .آنچه که در طرح خودرو برای ورود
خودرو به بورس کاال مطرح ش��ده اس��ت ،نمیتواند مصداق کاملی از بازار
عمیق باشد؛ لذا نهتنها متأثر از ریسکها نخواهد بود ،بلکه به دلیل شفافتر
بودن آن میتواند به سیگنالدهی به بازار غیررسمی خودرو و سایر بازارهای
داراییها منجر شود .به بیانی دیگر ،ازآنجاکه طرف عرضه خودرو در بورس
کمعمق اس��ت (به دلیل تولید پایین خودرو و تعداد کم عرضهکنندهها) و

طرف تقاضا نیز تنها عد ه حقیقی محدود شدهای از جامعه هستند و امکان
فروش مجدد خودرو توس��ط ایشان در بازار وجود ندارد ،لذا نمیتوان بازار
خودرو در بورس را به آن اطالق کرد .بلکه تنها سازوکاری برای تخصیص
تعداد محدودی خودرو به تعدادی بیشتر از متقاضیان خرید خودرو است.
مورد دیگر ،احتمال دخالت در سازوکار بورس کاال و ناکارآمدشدن آن است.
مؤلفه مهم دیگری که در اجرا اتفاق میافتد و الزم است موردتوجه قرار گیرد
آن است که با افزایش قیمت کاال (خودرو) در بورس کاال ،دستگاههای دولتی
به قیمتگذاری دستوری و اعمال سقف قیمت محصوالت در بازار بورس کاال
اقدام میکنند .ب ه عنوان نمونه ،عرضه فوالد در بورس کاال در سال  1399نشان
داد که با ایجاد نوس��انات مختلف در بازار ،مس��ئوالن مختلف از دولت و سایر
نهادها اقدام به دخالتهای گوناگون از طریق اعمال سقف قیمتی اقدام میکنند
که بهینگی تخصیص کاال در بورس کاال را ش��دیدا تحت تأثیر قرار میدهد.
بروز این مداخالت درخصوص محصول خودرو در بورس کاال که در جامعه از
حساسیت بیشتری برخوردار است ،محتملتر خواهد بود.
طبق گزارش مرکز پژوهشها ،پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودروها
در ب��ازار پ��س از عرضه خودرو در بورس کاال هم ج��زو ایرادات این طرح
است .موافقان عرضه خودرو در بورس کاال معتقدند با قرار دادن مالیات دو
س��اله بر فروش خودروی خریداری شده از بورس و محدودکردن خرید به
اف��راد فاقد خودرو ،دالالن از بازار حذف و تقاضا برای این محصول کاهش
پیدا میکند .در نتیجه خودرو در بورس کاال با قیمتی تعادلی (قیمتی بین
قیمت کارخانه و قیمت بازار) خریدوفروش خواهد شد؛ لذا ،خریدوفروش با
قیمت تعادلی در بورس باعث ایجاد جو روانی کاهشی در خودروهای بازار
ش��ده و موجب کم شدن فاصله قیمت تعادلی و بازار میشود .این کاهش
فاصله باعث حذف بیش��تر دالالن و سوداگری در بازار میگردد .در نتیجه

با حذف دالالن ،تقاضا کمتر و کمتر ش��ده و این روند تا زمانی که قیمت
تعادلی با قیمت بازار یکسان شود ادامه مییابد.
در مقابل ،مخالفان عرضه در بورس کاال بر این اعتقادند که پس از عرضه اولیه
خودرو در بورس کاال به علت هیجان روانی حاکم بر بورس کاال ،خرید خودرو
با قیمتی باالتر از قیمت بازار صورت پذیرد .فروش خودرو به قیمت باالتر از بازار
باعث افزایش قیمت تمامی خودروهای بازار نیز خواهد شد .ذکر این نکته نیز
حائز اهمیت است که بخشی از تقاضای موجود در بازار تالش برای حفظ ارزش
دارایی است .این دسته از متقاضیان با عرضه خودرو در بورس همچنان به دنبال
خرید خودرو هستند و از بازار حذف نخواهند شد .از طرفی ،میزان تولید خودرو
توسط خودروسازان به دالیل متعدد کمتر از نیاز واقعی بازار است و تا این میزان
تولید تحقق نپذیرد و ثبات نسبی در بازار ارز برقرار نشود باالرفتن قیمتها امری
طبیعی خواهد بود؛ لذا عرضه در بورس کاال عمال نمیتواند محققکننده اهداف
موردنظر طرح حاضر باشد.
آخری��ن نمونه از ایرادات این طرح ،عدم وجود تجربه مش��ابه در دنیا و
لزوم عدم شتابزدگی در تغییر شیوه فروش است .تاکنون تجربه مشابهی
از عرضه خودرو در بورس در کشورهای دیگر وجود نداشته است .علت آن
نیز این بوده که عرضه خودرو انحصاری نبوده و خودروسازان در یک فضای
نس��بتا رقابتی محصوالت خود را قیمتگذاری و به فروش میرسانند؛ لذا
ضروری است از به شتابزدگی در اتخاذ شیوههای فروش در قالب مذکور
پرهیز ش��ود و با احتیاط بیشتر و بهصورت تدریجی به این سمت حرکت
ش��ود .همچنین الزم اس��ت به این مسئله توجه داشت که تاکنون فعاالن
بورس کاال یعنی عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان محصوالت مختلف بازار،
اش��خاص حقوقی بودهاند و تاکنون اشخاص حقیقی ورودی به بورس کاال
برای خریداری محصوالت نداشتهاند.
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بازگشت ارز  ۴۲۰۰تومانی به صنعت تایر

درخواست تایرسازان از دولت سیزدهم

نشست خبری انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر با موضوع پرسش
و پاس��خ در حوزه چالشها و راه��کاری رفع موانع پیش روی صنعت تایر
ب��ا حضور رئی��س و دبیر این انجمن و با حضور جمعی از اصحاب رس��انه
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو در ابتدای نشست محمدرضا تقی گنجی،
رئیس انجمن صنف��ی زنجیره ارزش صنعت تای��ر درخصوص ممنوعیت
واردات تایرهای س��ایز  14 ،13و  15اظهار داشت :با توجه به اینکه میزان
تایر تولیدی در کشور  2تا  3میلیون حلقه بیش از نیاز مصرف کشور است
و بازار داخلی نیز کشش کافی برای فروش تایرهای مازاد را ندارد ،بر همین
اس��اس ،انجمن ضمن درخواس��ت از دولت مبنی بر صدور مجوز صادرات
تایر ،توقف واردات سایزهای 13تا  15را به دلیل مازاد تولید مطرح کرد که
مورد موافقت قرار گرفت.
وی درخص��وص وضعیت تامین م��واد اولیه و ارز موردنی��از برای تولید
س��ایزهای تایر  13تا  15با توجه به توقف واردات این س��ایزها گفت30 :
درص��د از مواد اولیه تولید تایر وارداتی اس��ت و  70درصد آن نیز داخلی
اس��ت .نرخ ارز و موجودی ارز ،موضوعاتی اس��ت که در تامین مواد اولیه
وارداتی مطرح اس��ت و با اینکه اختصاص ارز نیمایی به دش��واری صورت
میگیرد ،اما به هر حال تخصیص مییابد.
رئی��س انجمن صنفی زنجی��ره ارزش صنعت تایر همچنین درخصوص
وضعیت تولید تایرهای سنگین افزود :تایرهای سنگین مشتمل بر دو رشته
تایرهای نخی بایاس و تایرهای س��یمی است .تایرهای بایاس مازاد تولید
وجود دارد و اخیرا فروش این نوع تایرها ،نیازی به ثبت در س��امانه جامع
تجارت ندارد ،اما در مقابل ،با کمبود  70درصدی تولید تایرهای س��نگین
س��یمی در داخل مواجه هستیم به طوری که با وجود نیاز مصرفی کشور

مبنی بر یک میلیون و  300تا  400حلقه ،تنها  300هزار حلقه در ایران
به تولید میرس��د و برای افزایش تولید ،نیاز به ماش��ینآالت و تکنولوژی
متفاوت س��اخت این نوع تایرها و همچنین اح��داث کارخانه و نقدینگی
معادل  200میلیارد تومان است.
تقی گنجی از س��رمایهگذاری ش��رکت آرتاویل تای��ر در تولید تایرهای
س��نگین س��یمی و آغاز تولید  300هزار حلقه از این نوع تایر از مردادماه
س��ال جاری خبر داد و گفت :با این وجود 700 ،هزار حلقه کس��ری تایر
سیمی در کشور وجود دارد.
وی درخص��وص دالی��ل افزایش قیمت تایر گفت :قیمت تمام ش��ده و
فروش تایر به دلیل افزایش نرخ نهادههای تولید و ارز تخصیصی  24هزار
تومان ،افزایش یافته که با قدرت خرید مصرفکنندگان س��نخیت ندارد و
همین امر عاملی برای انباشت تعداد زیادی تایر در انبارهای تولیدکنندگان
بوده و بر همین اس��اس درخواس��ت انجمن از دولت بازنگ��ری بر نرخ ارز
تخصیصی به صنعت تایر است.
رئیس انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر ادامه داد :در گذشته ارز
 4ه��زار و  200تومانی به صنعت تایر تخصیص یافته بود و فروش جریان
داشت اما اکنون ،به دلیل اختصاص ارز نیمایی  24هزار تومانی و تاثیر آن
بر قیمت تمام شده باال ،قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
رئیس انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر با اشاره به وجود بیش
از  200هزار حلقه الس��تیک در هر کارخانه و در مجموع دپوی بیش از
 2میلیون حلقه تایر در کارخانجات تایرس��ازی گفت :روزانه  50هزار تا
 100ه��زار حلقه بر تایرهای دپو ش��ده در انبارهای کارخانجات افزوده
میش��ود و میزان فروش بس��یار کمتر از ورودی انبارها اس��ت ،بنابراین
انتظار اصلی انجمن از دولت جدید ،بازگش��ت صنعت تایر به ارز  4هزار

 ۴پیشنهاد گمرک برای جلوگیری از انباشت کامیونهای دست دوم در گمرکات
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران طی نامهای به سازمان
راهداری چهار پیش��نهاد را برای جلوگیری از تجمع و انباشت کامیونهای
دست دوم وارداتی ارائه کرد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تس��نیم ،نامه مهرداد
جمال ارونقی خطاب به قائم مقام س��ازمان راهداری و حملونقل جادهای
به شرح زیر است؛ « عطف به نامه شماره  71/47275مورخ 1400/04/01
مدیر نوس��ازی توس��عه و برنامهریزی ناوگان عموم��ی حملونقل جادهای
به اس��تحضار میرس��اند با توجه به اینکه در زمان شمارهگذاری ،وضعیت
ظرفیت کامیونهای وارداتی مشخص میشود و در آن زمان در شناسنامه
مالکی��ت و کارت خ��ودرو ،ظرفیت توس��ط ناجا درج میش��ود که برابری
ظرفیت کامیونهای اسقاطی با ظرفیت کامیونهای وارداتی بهصورت دقیق
امکانپذیر اس��ت ،پیشنهاد میش��ود جهت جلوگیری از تجمع و انباشت
کامیونها در گمرکات:
 -1ش��ماره شاس��ی کامیونهای اس��قاطی پ��س از ترخی��ص و قبل از
شمارهگذاری به ناجا اعالم شود.
 -2در صورت بروز هرگونه مغایرت در تایپ موتور یا سایر مشخصات در
صورت صدور مجوزهای قانونی با رعایت سال ساخت و بخشنامههای ابالغی
ضمن درج مش��خصات صحیح موتور و ...در سوابق گمرک بدون استعالم
مجدد نسبت به ترخیص کاال اقدام ش��ود تا مراتب در زمان شمارهگذاری
ملحوظ نظر قرار گیرد.
 -3یک��ی از مواردی که باعث ع��دم ترخیص کامیونه��ای وارداتی در
گمرکات ش��ده تاخیر در صدور و ارس��ال کد رهگیری بانک اس��ت که در
این خصوص پیش��نهاد میشود در صورت تایید و پذیریش موضوع توسط
وزارتخانه نسبت به ترخیص فوری کامیونها اقدام و ارائه کد رهگیری بانک
به زمان شمارهگذاری کامیونهای موکول شود.
 -4با توجه به احتمال وجود ایرادات جزئی در حین تش��ریفات گمرکی،
گمرک آمادگی دارد تا پذیرای حضور نمایندگان آن س��ازمان در گمرکات
اجرایی برای رفع مشکالت احتمالی موجود باشند.
در پایان نامه ارونقی تاکید ش��ده مراتب فوق که کال مورد موافق گمرک
ایران است جهت مالحظه ایفا ،خواهشمند است دستور فرمایید این حوزه
معاونت را از نتیجه اقدامات صورت پذیرفته مطلع تا اقدامات مقتضی به قید
فوریت ب ه عمل آید.

به گزارش تسنیم ،طی روزهای گذشته اختالف نظرهایی درباره مشکل
مربوط به ُکندی ترخیص کامیونهای دس��ت دوم اروپایی از گمرکات بین
وزارت راه و گمرک به وجود آمده و برخی مسئوالن این دو دستگاه دولتی
سخنانی را در نقد عملکرد دیگری بیان کرده بودند.

و  200تومانی اس��ت .تقی گنجی با بیان اینک��ه ثبت تایرهای بایاس و
تایرهای سنگین  12تا  24از ثبت در سامانه معاف خواهند شد ،تصریح
کرد :میبایس��ت تمامی انواع و س��ایزهای تایر از ثبت در سامانه جامع
تجارت معاف ش��وند .س��امانه در زمان اختص��اص ارز  4200تومانی به
صنعت تایر کارایی داشته است.
وی درخص��وص وضعیت اختصاص  20درص��د از تولیدات تایر ایران به
صادرات گفت :تایید اولیه صادرات  20درصدی انواع تایر به غیر از تایرهای
تمام س��یمی در جلس�� ه هفته جاری انجمن با مجلس دریافت ش��ده ،اما
نهاییشدن آن نیازمند تصویب ستاد تنظیم بازار است که هنوز ابالغیهای
در این خصوص به دست انجمن نرسیده است.
رئی��س انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر در پاس��خ به پرس��ش
خبرنگار خبرخودرو مبنی بر اینکه آیا انجمن برنامهای در راس��تای تغییر
روشهای عرضه و فروش و گسترش خدمات آنالین دارد ،گفت :علی رغم
وجود طرفداران فروش آنالین تایر ،بنده موافق با فروش آنالین تایر نیستم
و قیمت و گارانتی از مهمترین دالیلی اس��ت که بر ش��یوه فروش آنالین
اش��کاالتی را وارد میس��ازد .قیمت اصلی تایر در سایتهای فروش قابل
اتکا نیست و ممکن است گرانتر از بهای اصلی خریداری شود .همچنین
گارانتی تایر میبایس��ت از مبدأ کارخانه یا نمایندگیها خریداری شود .در
صورتی که فروش آنالین ،گارانتی عرضه نمیش��ود .ضمن اینکه در حال
ت کویرتایر در ساعاتی محدود ،اقدام به فروش آنالین
حاضر ،صرفا ش��رک 
میکند و بهترین سیستم برای فروش تایر همان سیستم سنتی به عنوان
مثال مراجعه مصرفکنندگان به ش��بکه فروش خردهفروش��ی است و از
سوی دیگر به دلیل برابری قیمت تایر در کارخانه و بازار به نظر نمیرسد،
استقبال چندانی از فروش آنالین به عمل آید.
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نماگر بازار سهام
اقدام جهادگونه قطعهسازان برای استقالل
کشور ستودنی است

همزم��ان با روز ملی صنعت و معدن ،خط تولید واش��کوت
(مورد اس��تفاده در کاتالیس��ت خودرو) ،با حضور معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،مدیرعامل ایرانخودرو ،اس��تاندار و
نمایندگان مردم قم در مجلس ش��ورای اس�لامی در شرکت
مب��دل خودروی پ��اک ایران خ��ودرو در محمودآب��اد قم به
بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایکوپرس ،مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو
در آیی��ن بهرهب��رداری از این خ��ط تولید ،اق��دام جهادگونه
قطعهس��ازان کشور برای اس��تقالل تولید را ستود و گفت :با
تالشه��ای صورت گرفته و همت زنجیره تامین ایران خودرو
کاهش ارزبری قابل توجهی در تولید ایجاد شده است.
فرشاد مقیمی ،با اشاره به برنامههای مختلف امسال گروه
صنعتی ایران خودرو گفت :از ابتدای امسال در حوزه تولید
خودروهای تجاری و س��واری وضعیت مطلوبی داشتهایم و
در حوزه تولید خودروهای س��نگین و نیمه س��نگین رشد
دو برابری را نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته تجربه
کردهایم.
وی ادام��ه داد :تولی��د تارا اتوماتیک و ارتقا و بهینهس��ازی
محصوالت فعلی از جمله پروژههایی اس��ت که امسال دنبال
خواهیم کرد و کراساوور ایران خودرو ،محصول پروژه Kl25
سال آینده به تولید انبوه خواهد رسید ،همچنین تولید موتور
سه استوانه نیز از جمله پروژههای مهم ایران خودرو است که
در حال اجراست.
مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خودرو با بی��ان اینکه این
ش��رکت به ازای هر خ��ودرو نیاز به کاتالیس��ت دارد ،تصریح
کرد :با توسعه خطوط تولید به این هدف خواهیم رسید.
وی با تاکید بر تولید باکیفیت و توس��عه بازارهای صادراتی
گفت :ضروری اس��ت به دنبال تنوع محصوالت باکیفیت برای
حضور در بازارهای جهانی باشیم.
مدیرعامل گروه صنعت��ی قطعات اتومبیل ایران نیز در این
مراسم ،گفت :در راستای مسئولیتهای اجتماعی درخصوص
توجه به محیط زیست و کاهش آالیندگی ،تولید واشکوت به
عنوان یکی از پروژههای اصلی ش��رکت مبدل خودروی پاک
اجرا شده است.
س��عید رضاپن��اه ادام��ه داد۷۰ :درصد از کاتالیس��تهای
محصوالت ایران خودرو در شرکت مبدل خودروی پاک تولید
میشود.
وی افزود :در س��ال اول تولید 4میلی��ون یورو معادل ۱۱۰
میلیارد تومان کاهش ارزبری ناشی از داخلیسازی این قطعه
محقق خواهد ش��د که این میزان با توج��ه به افزایش تولید
رشد خواهد داشت.
رضاپناه کاهش هزینههای تولید ،دسترس��ی آسان به مواد
اولیه و انتقال دانش فنی را از مزایای داخلیس��ازی این قطعه
دانست.
وی افزود :در س��ال جاری ،با خرید یک دس��تگاه و تجهیز
خطوط تولید ،ظرفیت اس��می مونولیت نی��ز از  ۵۰۰هزار به
یک میلیون عدد خواهد رسید.
گفتنی اس��ت ،معاون وزیر صمت و مدیرعامل گروه صنعتی
ایران خودرو در س��فر یک روزه به اس��تان قم ،از شرکتهای
سی س��و پلیمر زرنما ،ایده نگر تولیدکننده هواکش ،محافظ
حرارتی ،فیلتر سوخت و دیسک صفحه ،شرکت برازش صنعت
و س��ازمند صنعت تولیدکننده قطعات موتوری ،فندک ،آیینه
چراغ خودرو و تامینکننده  ۱۲۰قطعه موردنیاز خودروسازی
و همچنین ش��رکت ابزارس��ازان خ�لاق آری��ن تولیدکننده
گیربکس و پولس و محور انتقال قدرت بازدید کردند.
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مدیریت بهتر کسب و کار با جمالت جادویی

به قلم :مارسل اسچوانتز
کارشناس مدیریت کسب و کار
ترجمه :علی آلعلی
تواناییهای مدیریتی نقش مهمی در وضعیت یک برند دارد .بسیاری از
مدیران به گمان خودشان بهترین هستند ،اما وقتی یک نظرخواهی ساده
از کارمندان صورت میگیرد ،عمق فاجعه مش��خص میشود .چنین امری
نه تنها تواناییهای پایین مدیریتی را نشان میدهد ،بلکه اوج فاصله میان
مدیران و کارمندانش��ان را هم برم�لا خواهد کرد .چنین امری در زمینه
کس��ب و کار نتایج فاجعهباری برای مدیریت بهینه کسب و کار به همراه
خواهد داشت .هدف اصلی در این مقاله آشنایی شما با برخی از جمالت
جادویی برای جلب نظر کارمندان و ارتباط بهینه با آنهاست .چنین امری
شما را حسابی از شر نارضایتی کارمندان رها خواهد کرد .به هر حال وقتی
شما توانایی ارتباطی و گفتوگوی مناسب با کارمندانتان را داشته باشید،
وضعیتتان به طور قابل مالحظهای بهبود خواهد یافت .در ادامه ما برخی

از جمالت تاثیرگذار و مناس��ب برای ارتباط با کارمندان و تبدیل شدن به
مدیری بهتر را مرور خواهیم کرد.
ما بدون کمک شما شانسی در این پروژه نداریم
یک مدیر همیش��ه به کمک و سختکوش��ی کارمندانش نی��از دارد .اگر
در این میان کارمندان امیدش��ان را از دس��ت بدهند ،شرایط به طور قابل
مالحظهای س��خت و دشوار خواهد ش��د .کارمندان اغلب اوقات در چنین
ش��رایطی اعتراضهای بسیار زیادی نس��بت به شرایط سخت جاری بیان
میکنند .نکته مهم در این میان نش��ان دادن اهمیت کارمندان در فرآیند
موردنظر است.
اگر ش��ما به طور عمومی از کارمندانتان ب��رای کمک در پروژه کمک
بخواهید و سهمش��ان در این فرآیند را بیان کنید ،شرایطتان به طور قابل
مالحظهای بهب��ود خواهد یافت .کارمندان در صورتی که خیلی روش��ن
اهمیت خودش��ان در فرآیند بهبود ش��رایط برن��د را درک کنند ،هر نوع
کمکی به ش��ما خواهند کرد بنابراین ش��ما با بیان جمله «ما بدون کمک
ش��ما شانس��ی در این پروژه نداریم» به بهترین شکل ممکن نظر مساعد
کارمندانتان را جلب خواهید کرد.

ما میتوانیم از توصیههای شما در این وضعیت استفاده کنیم
کارمندان عالقه باالی��ی برای ایدهپردازی و بیان توصیههای مختلف به
تیم مدیریتی دارند .اگر به هر دلیلی کارمندان ش��ما در این حوزه تمایلی
نشان نمیدهند ،باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ترغیبشان برای
بیان توصیههای کلیدی اقدام کنید.
اگر مدیر ش��ما در شرکت س��راغتان را بگیرد و بدون مقدمه بگوید «ما
میتوانیم از توصیه تو در وضعیت کنونی برند اس��تفاده کنیم» ش��ما چه
واکنش��ی خواهید داشت؟ به احتمال زیاد ش��ما از همان لحظه شروع به
ایدهپ��ردازی در رابطه با ش��رایط کنونی برند خواهید ک��رد .این امر تاثیر
جمالت مناسب و ارتباط درست با کارمندان را نشان میدهد.
چطور میتوان کمکتان کنم؟
ش��اید این جمله بیشتر در ارتباط با مش��تریان دیده شود ،اما تعامل با
کارمندان براس��اس آن چندان ایده بدی نیس��ت .بسیاری از کارمندان در
صورت نیاز به کمک مایل به پیشقدم شدن مدیران هستند .این امر اعتماد
به نفس آنها را حفظ میکند .همچنین شما با این کار اهمیت کارمندان و
دغدغههایشان برای برند را نشان میدهید.

اگر ش��ما همیش��ه حواستان به کارمندانتان باش��د ،به شدت در نگاه
آنها جذابیت خواهید داش��ت .این امر میتواند با یک سوال ساده در مورد
نیازش��ان به کمک دنبال ش��ود .این کار هرگز س��خت نیست .پس هیچ
بهانهای از سوی شما برای عدم توجه به این نکته پذیرفته نخواهد بود.
من مسئولیت اشتباهم را میپذیرم
مسئولیتپذیری یکی از نشانههای مدیران موفق است .اگر شما همیشه
به دنبال راهکاری برای در رفتن از زیر بار مسئولیت اشتباهاتتان هستید،
شاید دیگر وقت جدی بودن فرا رسیده است .وقتی شما در دنیای کسب
و کار اش��تباهی انجام میدهید ،باید اعتم��اد به نفس کافی برای پذیرش
مسئولیتش را داشته باشید ،در غیر این صورت دیدگاه کارمندان نسبت به
شما به شدت منفی خواهد شد .شما با بیان اینکه مسئولیت اشتباهتان را
میپذیرید ،به طور قابل مالحظهای رفتار حرفهای در محیط کار را نش��ان
خواهید داد .این امر شما را بدل به مدیری محبوب برای کارمندان میکند.
همچنین ش��ما همیشه فرصت اس��تفاده از کمک کارمندان برای جبران
اشتباهات موردنظر را نیز خواهید داشت.
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بیش از  2میلیون و  380هزار خدمت مرتبط با گاز در گیالن ارائه شده است

رشت -خبرنگار فرصت امروز :شرکت گاز استان گیالن با هدف پیشگیری
از گسترش بیماری کرونا و صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان و ذینفعان ،با
ایجاد و گسترش درگاه های مختلف ،توانسته است در بهار امسال  2میلیون و
 3۸0هزار خدمت به متقاضیان ارائه کند.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن با اشاره به ارائه  2میلیون و  3۸0هزار خدمت مرتبط با گاز به متقاضیان
در سه ماه ابتدایی ســال  1400گفت :این خدمات از درگاه های غیرحضوری
شامل سایت ،نرم افزار موبایلی ،تلفن گویای  3414و همچنین دفاتر پیشخوان
ارائه شده است .وی با اعالم این خبر اظهار داشت :نمایش قبض و بدهی ،بیشترین خدمت ارائه شده به متقاضیان می باشد و پس از آن
پرداخت قبوض و دریافت شماره اشتراک در رده های بعدی قرار دارند .مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص خدمات غیرحضوری
این شــرکت گفت :شیوع ویروس کرونا در استان و لزوم استفاده از خدمات غیرحضوری سبب شد تا این شرکت با گسترش درگاه های
الکترونیک همانند سایت و نرم افزار موبایلی ،نیازهای مشترکین و متقاضیان گرامی را به نحوه شایسته ای برطرف کند .حسین اکبر افزود:
در بهار امسال بیش از  772هزار خدمت از طریق سایت 743 ،هزار خدمت از طریق نرم افزار موبایلی و حدود  ۵2هزار خدمت از طریق
تلفن گویای  3414به مردم شریف استان ارائه شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل مالحظه ای داشته است .وی
در خاتمه بار دیگر از همه مردم و مشترکین درخواست کرد تا برای پیشگیری از انتقال و گسترش ویروس کرونا و همچنین صرفه جویی
در وقت و هزینه ،از مراجعه به ادارات گاز خودداری کرده و کلیه خدمات مورد نیاز خود را از طریق درگاه های غیرحضوری دریافت نمایند.

با رشد  19درصدي ،تولید انرژي خالص نیروگاه نکا از مرز دو میلیارد و 716
میلیون کیلو وات ساعت گذشت

ساری_ مرآتی:نیروگاه شهیدسلیمي نکا در سه ماه ابتداي امسال حدود دو
میلیارد و  71۶میلیون و  ۶0هزار کیلووات ساعت انرژي تولید کرد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق نکا با اعالم این خبر افزود :مجموع
انرژی خالص نیروگاه در سه ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 1۹درصد افزایش داشت.
محســن نعمتي با اشاره به اینکه در ســه ماه اخیر بالغ بر  70درصد انرژي
تولید شــده در واحدهاي بخاري و حدود  30درصد در واحدهاي بلوک سیکل
ترکیبي بدســت آمده است ابراز داشت :با توجه به دشواري و حساسیت بسیار
زیاد نگهداري و بهره برداري از واحدهاي این نیروگاه با گذشت بیش از  4دهه کارکرد ،بدلیل قدمت و عمر باالي تجهیزات ،حفظ آمادگي
واحدهاي این نیروگاه براي تولید پایدار انرژي کار آساني نیست و لذا با توجه به نیاز شبکه برق کشور و علیرغم همه محدودیت هاي موجود
بویژه در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا ،با همدلي و تالش جهادي و شبانه روزي کارکنان نیروگاه ،در حال حاضر تمامي واحدهاي
نیروگاه جهت تولید پایدار برق و گذر از پیک مصرف با آمادگي کامل در مدار تولید قراردارند .نیروگاه شهید سلیمي نکا با  4واحد بخاري
به ظرفیت هرکدام  440مگاوات 2 ،واحد گازي  137.۶مگاواتي ،یک واحد بخار سیکل ترکیبي با ظرفیت  1۶0مگاوات و دو واحد توربین
انبساطي  ۹.4مگاواتي در مجموع با ظرفیت منصوبه  2214مگاوات نقش موثري در پایداري شبکه سراسري برق کشور دارد.
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در سه ماهه فصل بهار  1400محقق شد؛

رشد 27درصدی عملیات جابجایی کاال در بنادر شرق هرمزگان
بندر عباس  -خبرنــگار فرصت امروز :مدیر بنادر و
دریانوردی شــهید باهنر از رونق رویه های عملیات دریایی
وبندری در بنادر شــرق هرمزگان طی سه ماهه فصل بهار
ســال  1400خبر داد و گفت ۶۶0 :هــزار تن انواع کاال در
مجموعه بنادر شــرق هرمزگان با رشد  27درصدیتخلیه
و بارگیری شــد .به گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر
و دریانوردی اســتان هرمزگان« ،حمیدرضا محمدحسینی
تختی» ضمن اعالم این خبر اظهار داشــت :در مدت ســه
ماهه نخســت ســال جاری ،جابجایی 420هزار تن کاالی
غیرنفتی با جایگاه نخست صادارت محصوالت کشاورزی و
رشــد  ۵2درصدی این عملیات در بندر شــهید باهنر طی
فصل بهار صورت گرفت که به تبع آن شــاهد افزایش 100
درصدی تردد شناور در مســیرهای دریایی بوده ایم .مدیر
بنادر و دریانوردی شــهید باهنر ،موقعیت خاص جغرافیایی
بنادر شــرق را عملی مهم در توســعه ترانزیت دانست و افزود :حجم
ترانزیت کاال در بندر شــهید باهنر ،در همسنجی با مدت مشابه سال
گذشته  4۸درصد رشد را به خود اختصاص داده است .محمد حسینی

از آغاز عملیات اجرایی پروژه تقاطع جهاد و بسیج شهریار خبرداد

ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی با طرح «ایست کار» شهرداری گرگان

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :معاون خدمات شــهری شهرداری گرگان گفت :طرح ایست کار برای ساماندهی کارگران گرگان
اجرایی میشود.احمد ساالری در جلسه کارگروه ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی اظهار داشت :یکی از موضوعات که روزانه در سطح
شهر شاهد آن هستیم حضور افراد جویای کار در حاشیه برخی از معابر و میادین تحت عنوان کارگران فصلی و ساختمانی است.ساالری
افزود :حضور این افراد در حاشیه معابر و میادین عالوه بر ایجاد مشکل ترافیکی و بصری واز همه مهمتر تجمع در میادین شان و منزلت
این زحمتکشان هم مورد خدشه قرار می گیرد.وی خاطرنشان کرد :در سالهای گذشته کارهایی جهت ساماندهی کارگران انجام شده و
جایگاهی برای استقرار آنها جانمایی شده اما به دالیل مختلف از جمله عدم همراهی کارگران و نامناسب بودن مکان کار به سرانجام مطلوب
نرسید.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان ادامه داد :با توجه به مطالعات انجام شده بر اساس محلهای تجمع کارگران و آسیب هایی
که پیرامون آن وجود داشت بر حسب دستور شهردار محترم در جهت تکریم کارگران به عنوان یک وظیفه اجتماعی؛ شهرداری گرگان
احداث جایگاه ثابت را در دستور کاری خود قرار داده است.ساالری افزود :با اجرای این طرح پس از شناسایی کارگران ثبت نام و تشکیل
پرونده صورت خواهد گرفت به صورتی که کارگران واقعی شناسنامه دار شوند تا شهروندان با توجه به نیاز خود در مشاغل گوناگون نسبت
به کارگیری آنها اقدام نمایند.به گفته وی ،طرح ایست کار تا 4ماه آینده اجرایی می شود و در پی آن حدود  ۸00تا  1000کارگر از سطح
معابر شناسایی خواهند شد.ساالری ابراز امیدواری کرد با افتتاح مکان ثابت برای کارگران ساختمانی به کارگیری آنها نیز ضابطه مند شده
و بتوان از این عزیزان در پروژه های شهرداری نیز استفاده کرد.

مهندس کاویان خبر داد:

استقرار سامانه آنالین راهبری تعمیرات
در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون

اهواز  -شبنم قجاوند :مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون از
استقرار کامل سامانه جامع نگهداری و تعمیرات (نت) در این شرکت خبر داد.
مهندس حمید کاویان گفت :این ســامانه که توســط شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب توسعه یافته است ،در نخستین تجربه عملیاتی شدن ،به صورت
کامل در  2۹واحد صنعتی و ستاد مرکزی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون
استقرار یافت .وی ضمن ابراز خرسندی از رهآورد به کارگیری این سامانه به نفع
محیط زیست و افزایش ایمنی نیروی انسانی با کاهش چشمگیر مصرف کاغذ و
هزینههای تردد خودرویی ،گفت :این سامانه تحت وب کلیه فعالیتهای صدور و
پیگیری درخواست کارهای تعمیراتی و گزارشگیری از اقدامات صورت گرفته را به صورت برخط مدیریت می کند.
مهندس کاویان افزود 200 :نفر ساعت آموزش مرتبط برای راهبری این سامانه ارائه شد و در حال حاضر با واردسازی  23هزار قلم از اقالم
تجهیزات فرآیندی 1۸0 ،کابر در سراسر گستره ستاد و عملیات شرکت ،نگهداری و تعمیرات داراییهای فیزیکی سازمان را در کوتاهترین
زمان ممکن و کمترین هزینه مدیریت می کنند .وی این اقدام مناطق نفتخیز جنوب را گامی بلند در راستای بهبود عملکرد و روزآمدسازی
استانداردها و فرآیندهای جاری سازمان دانست و یادآور شد :راهاندازی و استقرار کامل «نت» تنها در سه ماه به انجام رسید که عالوه بر
کاهش چشمگیر ریسک تردد برای کارکنان ،باعث میشود که در تکمیل مسئولیت خود نسبت به محیطزیست نیز یک «گام به جلو» دیگر
برداشته و در نهایت ،سالمت بیش از پیش تجهیزات ،ماشینآالت و تأسیسات سازمان را تضمین نماییم.

عملیات امداد و نجات موتور لنج باری از خطر غرق شدن
در نزدیکی بندر دیلم

بوشهر  -خبرنگار فرصت امروز :رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهراز انجام موفقیت آمیز عملیات امداد و نجات
موتور لنج باری و شش خدمه آن از خطر غرق شدن  ،خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ،حجت خســروی رئیــس اداره ایمنی و حفاظت
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر دراینباره گفت :درپی اعالم
اضطرار موتور لنج باری که در مســیر دبی به بندردیلــم در حال تردد بود به
مرکزفرعی جستجو و نجات دریایی دیلم مبنی بر آبگرفتگی شدید و احتمال غرق
شدن،بالفاصله هماهنگی الزم بعمل آمدو شناور ناجی 2به منطقه اعزام گردید.
خسروی افزود :با رسیدن ناجی  2به موقعیت اعالم شده بالفاصله عملیات تخلیه اب از موتور لنج مضطر انجام شد و پس از تحت کنترل
درآمدن آبگرفتگی و اطمینان از رفع خطر ،ناجی  2به طرف پایگاهش در بندر دیلم بازگشت و در اسکله این بندر پهلو گرفت.

کاپوتاژ را عامل مهمی برای محافظــت از صنایع داخلی و همچنین
برای محافظت از زیرســاخت های حمل و نقلی دانســت و گفت :در
کاپوتاژ نفتی به مقصد جزایر داخلی خلیج فارس ،رشــد  ۸4درصدی

به ثبت رســیده اســت .وی از روند افزایشی عملیات تخلیه
و بارگیری در بنادر تابعه شــرق اســتان خبر داد و با اشاره
به اســتفاده حداکثــری از ظرفیت صادراتــی بنادر کوچک
در ســواحل مکران گفت :بنادر جاسک و هرمز به ترتیب با
عملکرد  ۵۵هزار تن و  ۸200تن دارای رتبه نخست هستند
و بنادر ســیریک و تیاب در جایگاه های بعدی قرار دارند؛ در
حال حاضر ،این بنادر به پایانه های دریایی تراز اول صادراتی
در قلب ســواحل مکران تبدیل شده اند .وی ضمن اشاره به
آخرین آمار ســفرهای دریایی از بنادر مرکز استان گفت :در
سه ماهه بهار سال جاری ،شــاهد رشد 140درصدی شمار
جابجایی مســافرین دریایی با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی
ایمنی مقابله با ویروس کووید  1۹بودیم .الزم به ذکر اســت،
بندر شــهید باهنر بندرعباس از بنادر قدیمی و چندمنظوره
استان هرمزگان و یکی از کانونهای مهم صادراتی و ترانزیتی
جنوب کشور اســت؛ بندری با ظرفیت ساالنه  2.۵میلیون تن که از
امکان پهلوگیری کشــتیهایی با ظرفیت  40هزار تن و آبخور 11.۵
متر برخوردار است.

تولید برق در خوزستان  4درصد کاهش یافت ،مصرف  18درصد افزایش

اهواز  -شــبنم قجاوند :مدیر بازار برق شــرکت برق منطقه ای
خوزستان گفت :میزان برق تولیدی خوزستان در سه ماهه نخست سال
جاری  4.4درصد کاهش داشته و انرژی مصرفی حدود  1۸درصد نسبت
به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است.
فرامرز شــادفر بیان کرد :در سه ماهه ابتدایی سال جاری تولید برق
استان ده هزار و  ۵3۸گیگاوات ساعت بوده که در مقایسه با سال 13۹۹
کاهش  4.4درصدی را نشان می دهد.
وی تصریح کرد :از این میزان برق تولیدی در اســتان 32.۵ ،درصد
توســط نیروگاه های برق آبی ۶۶ ،درصد سهم نیروگاه های حرارتی و
سیکل ترکیبی و حدود  1.۵درصد ســهم نیروگاه های تولید پراکنده
بوده است.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود :از  ۶هزار و ۹44
گیگاوات ســاعت برق تولیدی در نیروگاه های حرارتی و گازی استان،
 42درصد توســط بخش دولتی (نیروگاه های رامین و ماهشهر) و ۵۸

شهردار شهریار :

شهریار  -غالمرضا جباری :بهروز کاویانی شهردار شهریار از آغاز مجدد
عملیات احداث پروژه تقاطع غیر همسطح جهاد و بسیج شهریار خبر داد.
به گزارش واحد خبر واطالع رسانی مدیریت ارتباطات ،شهردار شهریار با اعالم
این خبر گفت  :این پروژه به دلیل موانع و مشکالت مختلف از جمله عدم مطالعه
دقیق قبل از شروع پروژه  ،معارضین عدیده ملکی و تاسیساتی و کمبود منابع
مالی مدتی متوقف شده بود،
با تصویب الیحه اخیر شهرداری در شورای اسالمی شهر و صدور مجوز تامین
منابع مالی ،قسمتی از مشکالت پروژه مذکور مرتفع و عملیاتی عمرانی آن مجدد
آغاز گردیده است .کاویانی در ادامه گفت :با صدور این مجوز و حمایت مدیران شهرستان و استان  ،انشااهلل شاهد پیشرفت مطلوب پروژه
تقاطع جهاد و بسیج خواهیم بود.

شنبه
شنبه
1400
تیر 1400
 12تیر
12

15
7

درصد به وسیله نیروگاه های بخش خصوصی (زرگان ،آبادان ،خرمشهر،
بهبهان و فجر) تولید شده و به طور متوسط این نیروگاه ها در هر روز 7۵
گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.
شــادفر ادامه داد :انرژی مصرفی در سه ماهه ابتدایی سال برابر با 11

هزار و  303گیگاوات ســاعت بوده که نشــان دهنده حدود  1۸درصد
افزایش مصرف انرژی نســبت به مدت مشابه در سال قبل است .پیک
خرداد ماه نیز  7هزار و  ۸4۸مگاوات بوده که نسبت به پیک بار قبل0.۶
درصد کاهش داشته است.
وی تاکید کرد :با توجه به رشــد بسیار باالی بار و انرژی مصرفی ،به
منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،مدیریت مصرف برق و جابجایی
مصارف غیر ضروری از ســاعات اوج مصرف ساعت ( 14تا  1۸و  21تا
 )22به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری الزم
و ضروری می باشد.
بر اســاس این گــزارش ،ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق اســتان
خوزســتان در بخش انتقال برابر با  13هــزار و  1۹۶مگاوات بوده که از
این مقدار ظرفیت منصوبه بخش آبی هشت هزار و  1۶۹مگاوات و بخش
حرارتی پنج هزار و  27مگاوات است .ظرفیت منصوبه بخش ( DGتولید
پراکنده) نیز  13۹مگاوات است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن :

بهره برداری از پکیج تصفیه فاضالب شهرک مهدی آستارا در تابستان سال جاری

رشت -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
گیالن از ســاخت و بهره برداری پکیج تصفیه فاضالب شهرک مهدی
آستارا در تابستان سال جاری خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
استان گیالن؛ سید محسن حسینی ظرفیت این پکیج فاضالب را 1000
مترمکعب اعالم کرد و گفت :تمرکز اصلی شرکت آب و فاضالب استان
روی مناطقی اســت که فاضالبشان وارد دریا و تاالب بین المللی انزلی
می شود.
وی بــا بیان اینکه یک باب تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت  20هزار
مترمکعب در شبانه روز در شهر انزلی در مدار بهره برداری است ،افزود:
در تالشیم با هدایت فاضالب مناطق بیشتری از شهر ،ظرفیت این تصفیه
خانه را افزایش دهیم.
وی با اشاره به احداث تصفیه خانه دوم فاضالب انزلی در منطقه غازیان

گفت :این تصفیه خانه با پیشرفت فیزیکی  ۸۵درصد در دست ساخت
است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گیالن از ســاخت  2باب ایستگاه

پمپاژ فاضالب در شــهر انزلی خبر داد و گفت :با بهره برداری از این دو
ایســتگاه پمپاژ  ۸0کیلومتر از شبکه فاضالب کار شده ،وارد مدار بهره
برداری خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه  ۸0میلیارد تومان شبکه جمع آوری فاضالب
در غرب شــهر رشت فعال است ،تصریح کرد :به زودی عملیات اجرایی
ایستگاه پمپاژ تاالب عینک آغاز می شود.
وی با اشاره به احداث تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر رشت در دو
مدول با ظرفیت  12هزار و  ۵00مترمکعب گفت :این تصفیه خانه نقش
مهمی در جمع آوری فاضالب شهر رشت خواهد داشت.
وی در خصوص تصفیه خانه فاضالب الهیجان نیز اظهار داشت :این
تصفیه خانه با ظرفیت  2۶هزار مترمکعب در حال بهره برداری اســت
که مرحله به مرحله فاضالب بیشــتری از شــهر به سمت تصفیه خانه
هدایت می شود.

صدور کارت کار موقت اتباع خارجی در استان مرکزی آغاز شد
اراک -فرناز امیدی :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
مرکزی گفت :صدور ،تمدیــد و تجدید پروانه کار موقت ( کارت کار)
اتباع خارجی افغانســتان و عراق در آمایــش  1۶و هویت  1۵در این
استان آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی،
بهزاد ســام دلیری افزود :بر اساس ماده  122قانون کار ،وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی میتواند نسبت به صدور و تمدید پروانه کار موقت
اتباع خارجی اقدام کند.
وی بیان کرد :در همین راستا و همزمان با اجرای آمایش ( 1۶طرح
صدور کارت اقامت اتباع افغانســتانی در شهرستانهای اراک ،ساوه و
دلیجان) فرآیند اجرایی صدور کارت انجام میشود.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد :صدور
کارت برای متقاضیانی است که برای نخستین بار کارت کار را دریافت
میکنند ،و تمدید برای دارندگان کارت کار موقت است که پروانه کار
موقت مشموالن طرح در دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی
انجام میشود.
ســام دلیری اظهار داشــت :اتباع خارجی دارای پروانه کار موقت،
مشــمول حمایتهای بیمهای از جمله بیمه تامین اجتماعی ،حوادث
ناشــی از کار و سایر مزایا میشــوند و در صورت نداشتن پروانه کار
و اشــتغال غیرمجاز اتبــاع خارجی در کارگاهها ،نه تنها شــاغلین از
حمایتهای بیمهای محروم میشــوند ،بلکه کارفرمایان نیز بر اساس
قانون ،مشــمول جریمه شــده و برای اعمال قانون به مراجع قضایی

معرفی میشوند.
وی گفــت :با توجه به لزوم احراز هویت مشــموالن طرح در دفاتر
خدمات اقامت و اشــتغال اتباع خارجی بــرای فرآیند صدور و تمدید
پروانه کار ،این امور با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی انجام میشود.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

لزوم تقویت گشتهای بازرسی مشترک برق و نیروی انتظامی
همدان -سمیه اعظمی :مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
توزیع نیروی برق اســتان همدان بر لزوم تقویت گشــتهای بازرسی
مشترک شرکت برق و نیروی انتظامی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان،
ســیدرضوان معراجی در دیدار با ســرهنگ باقــری ،فرمانده انتظامی
شهرســتان همدان که با حضور معاون منابع انســانی و مدیر امور برق
همدان یک انجام شــد ،با اشاره به سرقت تجهیزات برقی اظهار داشت:
مقابله با این امر در دســتورکار شــرکت توزیع قرار دارد چراکه افزایش
سرقتها و لزوم جایگزینی اقالم سرقتی میتواند چالش جدی برای این
شرکت ایجاد کند.
وی افزود :در این راستا ضمن تعامل با عوامل انتظامی استان همدان

و ایجاد گشتهای مشترک با عوامل ناجا ،منجر به دستگیری تعدادی
سارق و چندین مورد مالخر تجهیزات برق در سطح استان شد.
مدیر دفتر حراســت و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان
همدان با بیان اینکه اقدامات انجام شده در کاهش میزان سرقتها تاثیر
به سزایی داشته است ،گفت :با تقویت این گشتها و اقدامات بازدارنده
دیگر ،امکان پایداری هرچه بیشــتر شــبکه و استمرار برق مطمئن در
راستای صیانت از حقوق مردم وجود دارد.
در پایان این مراســم ضمن تقدیر شــرکت توزیع نیروی برق استان
همدان از نیروهای انتظامی؛ لوح تقدیری از سوی سردار امیری ،فرمانده
انتظامی استان همدان به پاس تعامل گسترده و دوسویه به مدیر دفتر
حراست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تقدیم شد.

ارائه  1537خدمت حقوقی و قضایی رایگان به مددجویان قمی
قم  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل کمیته امداد استان قم :در سال
گذشــته اداره حقوقی کمیته امداد استان قم  1۵37خدمت حقوقی و
قضایی رایگان به مددجویان تحت حمایت این استان ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد ،اکبر میرشکار ،مدیرکل کمیته
امداد استان قم توجه به نیازهای حقوقی مددجویان و معاضدت قضایی
آنها را از جمله برنامه های مهم این نهاد برشمرد و گفت :در سال  ۹۹و
در سه ماهه نخست امسال  41۹پرونده در محاکم قضایی پیگیری شده
و یا در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه خدمات قضایی و حقوقی که به مددجویان کمیته
امداد ارائه می شود رایگان است گفت :در سال گذشته و سه ماهه نخست

امسال اداره حقوقی کمیته امداد استان قم با همکاری  20وکیل نیکوکار
 1۵37خدمت حقوقی و قضایی به مددجویان تحت حمایت این استان
ارائه کردند.
میرشکار با بیان اینکه این وکالی نیکوکار بدون هیچگونه چشمداشت
بدنبال حل مشــکالت مددجویان هســتند تصریح کرد :احقاق حقوق
مددجویان به توانمندســازی آنها و کاهش آسیبهای اجتماعی کمک
می کند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم از تعامل خوب و همکاری شایسته
کانون وکالی دادگستری و سردفتران استان و سازمان بسیج حقوقدانان
استان قم در خدمت به ولینعمتان جامعه قدردانی کرد.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
مزایای همکاری با موسسههای تخصصی  ITبرای کسب و کارها
به قلم :ایوان ویدجایا
کارشناس کسب و کار و مدیر سایت noobpreneur.com
ترجمه :علی آلعلی
همانطور که عرصه فناوری به طور مداوم در حال توس��عه اس��ت ،نیاز کس��ب و کارها برای اس��تفاده از
فناوریهای تازه افزایش پیدا میکند .ش��اید یک کسب و کار تا همین دو دهه پیش نیازی به همکاری با
یک موسس��ه  ITبرای بهبود وضعیت کس��ب و کارش نداشت ،اما اکنون شرایط به طور کلی عوض شده
اس��ت .شما باید همیشه نس��بت به استفاده از فناوریهای نویت در عرصه کسب و کار توجه نشان دهید،
در غیر این صورت توانایی رقابت با دیگر کسب و کارها را نخواهید داشت.
همکاری با موسس��ههای حرفهای در زمینه  ITش��اید برای بسیاری از کسب و کارها یک گزینه لوکس
محسوب شود ،اما کسب و کار شما نباید چنین رویکردی داشته باشد .استفاده از کمک چنین موسسههایی
در هر کس��ب و کاری ضروری خواهد بود .شاید شما نیازی برای همکاری با چنین موسسههایی احساس
نکنی��د ،ام��ا در حقیقت برای بهب��ود وضعیت برندتان نیاز فوری به همکاری با یک موسس��ه  ITخواهید
داشت.
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین مزایای همکاری با یک موسسه تخصصی در زمینه
 ITاست .این امر به شما برای انتخاب هرچه دقیقتر در این رابطه کمک خواهد کرد.
 .1استفاده از تجربه باال
بدون تردید اگر ش��ما قصد ورود به عرصه  ITبرای رفع نیازهای کسب و کارتان را داشته باشید ،هرگز
به اندازه موسس��ههای حرفهای تجربه نخواهید داش��ت .این امر یکی از مهمترین نکات برای همکاری با
موسس��ههای حرفهای در زمینه  ITمحس��وب میشود .بس��یاری از برندها برای رفع نیازهایشان در این
حوزه به بهترین کیفیت ممکن نیاز دارند بنابراین همکاری با موسسههای حرفهای باید همیشه در کانون
توجه شما باشد.
برخی از کس��ب و کارها برای رفع نیازش��ان در ح��وزه  ITاقدام به همکاری با موسس��ههای چندکاره
میکنند .چنین موسس��ههایی به طور همزمان نیازهای دیگر ش��رکتها در حوزههای مختلف را پوشش
میدهند .ش��اید این امر گزینه جذابی باش��د ،اما وقتی یک موسسه در زمینههای زیادی فعالیت دارد ،در
حقیقت کیفیت فعالیت در هر کدام به طور چش��مگیری کاهش خواهد یافت .این امر برای س��طح کیفی
فعالیت کسب و کار شما بسیار مهم خواهد بود.
 .2صرفهجویی در هزینهها
اگر شما با یک موسسه تخصصی  ITهمکاری داشته باشید ،فقط برای نیازهایتان پول خواهید داد .به
عبارت دیگر ،امکان صرفهجویی در هزینهها با این شیوه بسیار بیشتر خواهد بود بنابراین شما برای بهبود
وضعیت برندتان نیازی برای پرداخت هزینههای سرسامآور نخواهید داشت.
بس��یاری از کس��ب و کارها تمایل به یادگیری اصول حوزه  ITهس��تند .این امر به سادگی امکانپذیر
نیست ،اما اگر با یک موسسه حرفهای در این راستا همکاری داشته باشید ،پس از مدت زمانی اندک امکان
یادگیری برخی از نکات مهم در این راستا از طریق مشاهده فعالیت برندهای بزرگتر را خواهید داشت.
وقتی یک کس��ب و کار اقدام به همکاری با موسس��ههای همه کارهای که پیش از این اش��اره کردیم،
میکند ،در واقع برای خرید برخی از س��رویسهایی که هیچ نیازی به آنها ندارد هم تمایل نش��ان خواهد
داد .این امر به معنای صرف هزینه باالتر از سوی کسب و کار موردنظر خواهد بود.
امروزه صرفهجویی در هزینهها دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت .اگر شما در کسب و کارتان از همین
حاال به این نکته فکر نکنید ،ش��اید خیلی زود دیگر شانس��ی برای حضور در عرصه کس��ب و کار نداشته
باش��ید بنابراین با همکاری یک موسسه تخصصی  ITنخستین گامها برای صرفهجویی در هزینههایتان
را بردارید.
 .3افزایش سطح امنیت کسب و کار
امنیت س��ایبری یکی از مهمترین گونههای امنیت اس��ت .این امر برای کس��ب و کارها دارای اهمیت
بسیار زیادی است .اگر شما توانایی تامین امنیت کسب و کارتان در فضای آنالین را نداشته باشید ،هرگز
اعتماد مش��تریان را جلب نخواهید کرد .این امر اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر نمایش وجههای معتبر
از کسب و کار نیز خواهد داشت .به هر حال کمتر کسی به برندی که به طور مداوم در معرض حملههای
سایبری است ،توجه خواهد کرد.
اگر شما فکر میکنید بحث امنیت سایبری کسب و کارتان بسیار ساده است ،به احتمال زیاد تا به حال
با حملههای سایبری مواجه نشدهاید .چنین حملههایی حتی چندین میلیون دالر برای کسب و کار شما
ضرر به همراه خواهد داش��ت .بنابراین اگر در وضعیت ش��کنندهای باش��ید ،حتی با یک حمله سایبری به
طور کامل ورشکسته خواهید شد.
مهمترین مس��ئله در همکاری با موسس��ههای  ITتوجه به سطح نیاز کسب و کارمان است .اگر کسب
و کار ما در س��طح محلی فعالیت دارد ،نیازی به همکاری با موسس��ههای بینالمللی در زمینه  ITنیست
بنابراین شما با ارزیابی درست شرایط امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی وضعت برندتان را خواهید داشت.
 .4سادهسازی فرآیند برای برند
ش��اید ش��ما هم عالقهای به درگیری با مس��ائل مختلف ح��وزه  ITندارید .در این ص��ورت همکاری با
موسس��ههای حرفهای بهترین راهکار برای شما خواهد بود .این امر امکان ساماندهی تمام امور بدون نیاز
به مداخله مستقیم شما را فراهم میکند.
بس��یاری از کارآفرینان نه مهارت و نه عالقهای برای مدیریت  ITکس��ب و کارشان دارند .این امر برای
آنها س��ختترین بخش فعالیت کاری خواهد بود .اگر چنین کارآفرینانی اقدام به همکاری با موسسههای
حرفهای در این زمینه نمایند ،امکان تمرکز بر روی کارهایی که در آنها بهتر هستند ،خواهند داشت .این
یعنی نوعی تقس��یم کار و تخصصیتر شدن در حوزههایی که بدان عالقه دارید ،با این حساب هرگز نباید
شانس همکاری با موسسههای تخصصی  ITرا از دست بدهید.
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چگونه برنامه کسب و کارمان را طراحی کنیم؟

طراحی برنامه کسب و کار در  12گام
به قلم :ایوان ویدجایا
کارشناس کسب و کار و مدیر سایت noobpreneur.com
ترجمه :علی آلعلی
طراحی برنامه کس��ب و کار برای هر برندی دارای اهمیت
است .اگر شما بدون هرگونه برنامه مشخصی در دنیای کسب
و کار مش��غول به فعالیت باشید ،ش��انس بسیار اندکی برای
موفقیت خواهید داش��ت .هیچکس بدون برنامهریزی دقیق
شانسی برای مقابله با چالشهای حوزه کسب و کار نخواهد
داش��ت بنابراین ش��ما باید هرچه زودتر در این رابطه دست
به کار ش��وید .در غیر این صورت شاید زمان ارزشمند برای
توسعه کسب و کارتان را به راحتی از دست دهید.
وقتی از طراحی برنامه کسب و کار صحبت میکنیم ،همه
چیز اینقدرها هم ساده نیست .بسیاری از افراد طراحی برنامه
کس��ب و کار را بسیار س��اده ارزیابی میکنند ،اما به محض
اینکه وارد این حوزه ش��وند ،تمام س��ختیاش را به چش��م
خواهند دید .همیشه اس��تفاده از توصیههای حرفهای برای
پیشبرد بهینه امور ایده جذابی است .بنابراین اگر شما هم در
زمینه پیشبرد اهدافتان در رابطه با طراحی برنامه کسب کار
با چالشهای زیادی مواجه هستید ،باید این امر را در دستور
کارتان قرار دهید.
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین ایدهها
ب��رای تاثیرگذاری بر روی کس��ب و کارها به منظور طراحی
برنامه منس��جم اس��ت .این امر ش��انس باالیی برای شما به
منظور طراحی برنامهای منحصر به فرد و تاثیرگذاری مناسب
بر روی مخاطب هدف ایجاد خواهد کرد .در ادامه به بررسی
برخی از توصیههای کاربردی در این راستا خواهیم پرداخت.
بخشبندی دقیق برنامه کسب و کار
برنامه کس��ب و کار ش��ما باید دارای بخشهای مشخصی
باش��د .در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی
وضعی��ت کس��ب و کارتان و ب��ازار هدف نخواهید داش��ت.
بس��یاری از برندها طراحی برنامه را یک فرآیند یکپارچه در
نظر میگیرند .این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای آنها به
همراه خواهد داش��ت .مهمترین مس��ئله در این میان توجه
ب��ه بخشهای مختلف ش��رکت برای غلبه ب��ر نیازهای برند
است .اگر این امر مدنظر شما قرار نداشته باشد ،شانسی برای
موفقیت در حوزه برنامهریزی کسب و کارتان نخواهید داشت.
اغلب برندها دارای بخشهای مش��خصی هستند .شما به
ط��ور معمول دارای یک تی��م بازاریابی ،تبلیغات و همچنین
روابط عمومی هس��تید .در این میان ش��اید برخی از کسب
و کاره��ا بخش فروش مجزایی داش��ته باش��ند ،یا اینکه آن
را ب��ا دیگر بخشهای مثل بازاریابی ادغام نمایند .اگر ش��ما
بخشهای موردنظر برای برنامهریزی را همیشه به یاد داشته
باش��ید ،برنامه کس��ب و کارتان تاثیرگ��ذاری باالیی بر روی
مخاطب هدف خواهد داشت.
تنهایی تصمیم نگیرید
هر کاری با اس��تفاده از ایده و نظ��رات دیگران بهتر انجام
میشود بنابراین شما باید این نکته مهم را همیشه مدنظر قرار
دهید .در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف و بازار کسب و کار نخواهید داشت .بسیاری از
کارآفرینان به محض اینکه در مورد کسب و کارشان تصمیم
میگیرند ،آن را اجرا میکنند .شاید این امر نکته جذابی برای
فعالیت برندها محسوب شود ،اما کمتر نتیجهبخشی به همراه
خواهد داشت .ش��ما باید همیشه از نظرات مختلف استفاده
کنید .در غیر این صورت اغلب اوقات بخشی از ماجرا را مورد
کمتوجهی قرار خواهید داد.
امروزه آژانسهای مش��اوره بس��یاری زی��ادی برای کمک
به کس��ب و کارها وجود دارد .ش��ما باید از تمام امکانات در
دسترستان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده
نمایید .در غیر این صورت بعدها پشیمان خواهید شد .بدون
شک پشیمانی بعد از تصمیمگیری انفرادی برای کسب و کار
هیچ سودی به همراه نخواهد داشت.
اگر ش��ما تمایلی برای پرداخت هزینههای باال در راس��تای
طراحی برنامه کسب و کارتان ندارید ،باید نسبت به استفاده از
کمک همکاران یا اعضای ش��رکت اقدام کنید .سادهترین مثال
در این راس��تا ارائه برنامه اولیه برند به هم��کاران و تقاضا برای
دریافت نظرات مختلف است .این امر وضعیت شما را به طور قابل
مالحظهای بهتر میکند .نکته جالب اینکه در چنین شرایطی
نیازی برای صرف هزینههای گزاف نخواهید داشت.
وضعیت کسب و کارتان را مدنظر قرار دهید
هر برنامهای باید با وضعیت جاری کس��ب و کارها انطباق
داشته باشد .در غیر این صورت هیچ کاربردی نخواهد داشت.
متاسفانه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف فقط به دنبال برنامهریزی به هر قیمتی هس��تند .این
امر از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و حتی بهبود
وضعیت برند فاجعهبار خواهد بود.
ش��ما باید ابتدا شناختی از وضعیت برندتان داشته باشید.
این امر شما را در تمام مسیر برنامهریزی برای کسب و کارتان
هدای��ت خواهد کرد .پس از این نکته باید وضعیت کس��ب و
کار را نیز مدنظر قرار دهید .اگر شما یک کسب و کار محلی
با دامنه محدودی از مش��تریان هستید ،نیازی به برنامههای
عجی��ب و غریب برای موفقیت در آن بازار نخواهید داش��ت.
چنین کاری اغلب اوقات نتیجه برعکس برای برند ش��ما به
همراه دارد.
بسیاری از برندها برنامههای نامناسب برای سطح برندشان
طراح��ی و اجرا میکنند .یکی از دالی��ل اصلی این امر نگاه
غیرواقعی به وضعیت برند اس��ت .این امر مش��کالت بس��یار
زیادی برای هر برند به همراه خواهد داشت بنابراین همیشه
باید نگاه دقیق و درس��تی به وضعیت کسب و کارتان داشته
باشید .اگر شما به تنهایی نمیتوانید چنین نکتهای را مدنظر
قرار دهید ،باید حتما از دیگران کمک بخواهید.
شخصیسازی برنامه برای کسب و کارتان
امروزه توصیهها یا حتی برنامههای آماده زیادی برای کسب

و کارها وجود دارد .اگر ش��ما از چنین برنامههایی اس��تفاده
کنید ،به سادهترین شکل ممکن اعتماد مشتریان را از دست
میدهید .برنامه هر کسب و کار باید براساس نیازهای جاری
و همچنین سطح تعاملش با مشتریان طراحی شود .هرگونه
برنام��ه دیگری در این می��ان برای وضعی��ت برند موردنظر
نامناس��ب خواهد بود بنابراین با برنامهه��ای آماده وضعیت
خودتان را به هم نریزید.
شخصیس��ازی برنامه کسب و کار پیوند نزدیکی با مراحل
قبلی فعالیت کاری دارد .اگر ش��ما شناخت درستی از کسب
و کارتان و همچنین مش��تریانتان داشته باشید ،این مرحله
بسیار ساده خواهد شد .وظیفه اصلی شما در این بخش تالش
برای جذابتر ساختن برنامه کسب و کارتان برای مشتریان
اس��ت بنابراین استفاده از نظرات و سلیقه آنها عنصر کلیدی
خواهد بود.
بسیاری از برندها در فرآیند طراحی برنامه کسب و کار به
طور مداوم به مشتریان بیتوجه هستند .شاید این امر در ابتدا
خیلی نامناسب نباش��د ،اما در بلندمدت مشتریان را به طور
کلی از کسب و کار شما ناامید خواهد کرد بنابراین شما باید
نقش��ه دیگر با توجه مداوم به مشتریان برای طراحی برنامه
کسب و کارتان داشته باشید.

الگوبرداری از برندهای بزرگ همیش��ه یک راهکار جذاب
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان است .این امر برای بسیاری
از برندها مثل ورود به منطقه ممنوعه اس��ت .شما نیازی به
خجالت کشیدن نسبت به الگوبرداری از دیگر برندها ندارید.
امروزه بس��یاری از برندها با الگوبرداری از هم اقدام به تولید
محصوالت مناسب میکنند .این امر در مورد طراحی برنامه
کس��ب و کار نیز باید در دس��تور کار قرار گیرد .البته ش��ما
همیش��ه باید تغییراتی هرچند ان��دک در برنامه اولیه انجام
دهید ،در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی
مشتریان نخواهید داشت.
انجام پژوهش و مطالعه برای برنامهریزی
هر برنامهای باید براس��اس مطالعات و پژوهشهای دقیق
ساماندهی ش��ود .در غیر این صورت تاثیرگذاریاش بر روی
مخاطب هدف بیش��تر شانسی خواهد بود .بدون تردید هیچ
کسب و کار تمایل به مشاهده چنین وضعیتی ندارد بنابراین
ش��ما باید با دقت نظر باالیی اقدام ب��ه انجام مطالعات اولیه
کنید.
اگ��ر کس��ب و کار ش��ما ب��رای اج��رای مطالع��ات اولیه
درگیریهای بس��یار زیادی دارد ،همیش��ه امکان همکاری
ب��ا آژانسهای ویژه وج��ود دارد .این امر ب��ا پرداخت مقدار
مش��خصی هزینه امکان بهرهگیری از مزیتهای گسترده در
زمین��ه برنامهریزی با اس��تفاده از اطالعات دقیق را به همراه
خواهد داشت بنابراین اگر زمان کافی برای اجرای این برنامه
از سوی کسب و کارتان در دسترس نیست ،بدون معطلی به
سراغ یکی از آژانسهای حرفهای در این میان بروید.
برنامههایتان را طوالنی نکنید
برخ��ی از کارآفرینان از همان ابتدای ش��روع به کس��ب و
کارشان در تالش برای برنامهریزی بلندمدت هستند .اگرچه
ای��ن امر مزیته��ای زیادی دارد ،اما باید تعریف درس��تی از
برنامهریزی بلندمدت در دس��ت داش��ته باش��یم .بسیاری از
برندها برای تاثیرگذاری بر روی بازار کسب و کار باید به طور
مداوم برنامههایش��ان را اصالح کنند .با این حساب توجه به
برنامههای طوالنیتر از  5سال بیفایده خواهد بود.
برنامههای  5س��اله چش��مانداز مناس��بی در اختیار شما
ق��رار خواهد داد .نکته مه��م در این میان تالش برای اصالح
برنامههای موردنظر به طور مداوم اس��ت .در غیر این صورت
برنامههای شما خیلی زود از رده خارج خواهد شد.
ام��روزه برندهای زیادی ب��رای برنامهریزی بلندمدت اقدام
میکنن��د .اگر ای��ن امر موجب غفل��ت ش��ما از برنامههای
کوتاهمدت شود ،باید در آن تجدیدنظر اساسی صورت دهید.
هر برندی باید عالوه بر آینده دور و دراز به دنبال همین دور
و اطرافش هم باش��د بنابراین ش��ما باید در کنار برنامههای
طوالنیمدت در تالش برای برنامهریزی کوتاهمدت نیز باشید.
این امر مزیتهای بسیار زیادی برای کسب و کار شما خواهد
داشت.
استفاده از محتوای بصری برای نمایش برنامه کسب و کار
توضیح برنامه کسب و کار برای دیگران هرگز امر سادهای
نیس��ت .بس��یاری از افراد به طور مداوم برنامههای شما را با
نمونهه��ای دیگر اش��تباه میگیرند .باید به این امر س��ختی
مطالع��ه متنهای طوالنی را هم افزود .یک راهکار مناس��ب
در این میان تالش ب��رای طراحی محتوای بصری به منظور

معرفی هرچه بهتر برنامه برند اس��ت .ش��اید این امر در ابتدا
بس��یار عجیب به نظر برس��د ،اما تاثیرگذاری بسیار عالی بر
روی وضعیت شما خواهد داش��ت بنابراین باید همیشه این
استراتژی را مدنظر قرار دهید.
امروزه اغلب برندها دارای تیم تولید محتوا هستند .اگر یک
گرافیس��ت خوب در این تیم پیدا شود ،کار شما به خوبی راه
میافتد .وظیفه اصلی ش��ما در این میان تالش برای تبدیل
مفاهیم س��خت و پیچیده برنامه کسب و کارتان به محتوایی
س��اده و در دسترس است .این امر جذابیت برنامه شما برای
مخاط��ب هدف را س��ادهتر از هر زمان دیگ��ری خواهد کرد.
همچنین ش��انستان به منظور تاثیرگ��ذاری بر روی عرصه
کسب و کار نیز بیشتر میشود.
توجه به تغییر نحوه فروش
مشتریان در طول زمان سلیقهشان به سرعت تغییر میکند
بنابراین اگر ش��ما برنامه مشخصی برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف نداشته باشید ،کارتان بسیار سخت خواهد شد.
س��االنه ش��مار باالیی از برندها به دلیل ناتوانی برای فروش
مناسب با ورشکستگی مواجه میشوند .اگر شما تمایلی برای
تجربه چنین شکس��تهایی را ندارید ،باید از همین حاال به
فکر تغییر وضعیت فروشتان باشید.
برخی از کسب و کارها به این بهانه که فروششان در سال
گذشته خوب بوده ،از ایجاد تغییر در روند فروش محصوالت
در سال جدید امتناع میکنند .این امر مشکالت بسیار زیادی
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ب��ه همراه خواهد
داش��ت .شما باید با تغییر سلیقه و سبک خرید مشتریان به
ط��ور منظم تغییر کنید .در غیر ای��ن صورت جذابیتی برای
مخاطب هدف نخواهید داشت.
اگر برنامه کس��ب و کار شما نسبت به وضعیت فروشتان
واکنش خوبی نش��ان دهد ،ش��انستان ب��رای فروش هرچه
بیشتر در سال جدید افزایش خواهد یافت .در غیر این صورت
باید منتظر شرایط مالی بدی باشید.
توجه به برنامههای مالی واقعگرایانه
شما باید براساس دادهها و تجربهتان از دنیای کسب و کار
در زمینه برنامههای مالی فعالیت کنید .اگر برنامه مالی شما
بیش از درآمدتان باشد ،هرگز موفقیتی کسب نخواهید کرد.
بسیاری از برندها به دلیل عدم انطباق درآمد و هزینهشان در
مدت زمانی اندک ورشکست شدهاند بنابراین شما باید به طور
کامل از این شرایط دوری کنید.
برندهای بزرگ برای طراحی برنامه کس��ب و کار همیشه
به شرایط مالی توجه نشان میدهند .بدون تردید هر برندی
دوس��ت دارد موفقیت زیادی در زمینه کس��ب و کار تجربه
نماید ،اما این امر به س��ادگی امکانپذیر نیس��ت .ش��ما باید
عالوه بر اطالع دقیق از وضعیت برندتان نسبت به استفاده از
تکنیکهای درست نیز اقدام نمایید بنابراین یک ایده جذاب
در این میان شرکت در دورههای هوش مالی و سرمای هگذاری
برای بهبود برنامه مالی کس��ب و کارتان است .این امر شاید
در ابتدا بسیار سخت باشد ،اما در بلندمدت برای کسب و کار
شما مزیتهای بسیار زیادی به همراه خواهد داشت .یکی از
مزیتهای اصلی در این میان امکان سرمایهگذاری مطمئن و
توسعه برنامه مالی برند به طور مطمئن است.
برنامهتان را خیلی شلوغ نکنید
برنامه کس��ب و کار اگر جزییات بسیار زیادی داشته باشد،
هرگز موفقیتآمیز نخواهد بود .شما باید برنامهتان را به اندازه
کافی ساده طراحی کنید .این امر در کنار تالش برای توجه به
تعداد نکات معدود بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت.
برنامههای ش��لوغ همیشه موجب دردسر میشود بنابراین
شما باید به بهترین شکل ممکن این برنامهها را مدنظر قرار
دهید .این امر در مورد وضعیت برندهای بزرگ نیز به خوبی
قابل مش��اهده اس��ت .چنین برندهایی به ندرت برنامههای
بس��یار ش��لوغ و دارای اهداف گوناگون را در دستور کار قرار
میدهند بنابراین ش��ما باید به خوب��ی این امر را مدنظر قرار
دهید .در غیر این صورت هرگز شانس تبدیل شدن به کسب
و کاری مانند برندهای بزرگ را نخواهید داشت.
تعیین نقش تیمهای کاری
هر تیم کاری در برنامه کس��ب و کار شما باید دارای نقش
دقیقی باش��د .در غیر این صورت به هنگام اجرای پروژه همه
ش��رکتکنندگان گیج خواهند ش��د .این امر دارای اهمیت
بس��یار زیادی برای کسب و کار ش��ما خواهد بود .اگر بخش
طراحی محتوای بصری برای برنامه کس��ب و کار را به خوبی
مدنظر قرار داده باشید ،اکنون کار سختی برای اطالعرسانی
به بخشهای مختلف کس��ب و کارتان نخواهید داشت با این
حساب هر تیم کاری بهترین نتیجه ممکن را دریافت خواهد
کرد.
شخصیسازی دادههای کاربردی
امروزه دسترسی به دادههای کاربردی بسیار سادهتر از هر
زمان دیگری است .گوگل یکی از شرکتهای مهم در زمینه
ارائ��ه دادههای مهم و کاربردی به کس��ب و کارهاس��ت .اگر
شما از دادههای این غول دنیای دیجیتال استفاده میکنید،
باید نسبت به شخصیسازی آنها نیز اقدام کنید .در غیر این
صورت دادههای موردنظر هیچ فایدهای برای شما و کسب و
کارتان نخواهد داشت.
شخصیس��ازی دادهها برای پردازش بیش��تر ب��ا توجه به
نیازهای منحص��ر به فرد هر کس��ب و کار صورت میگیرد.
به عنوان مثال ،اگر ش��ما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی
مش��تریان به منظور فروش بیش��تر محصوالتتان هستید،
مسیر به کلی متفاوتی در مقایسه با دیگر برندها در پیش رو
دارید بنابراین باید دادههای مربوط به کس��ب و کارتان را نیز
به خوبی شخصیس��ازی کنید .در غیر این صورت در اجرای
برنامهتان با مشکل مواجه خواهید شد.
امروزه برنامهریزی کسب و کار امر خیلی سختی نیست .اگر
شما توصیههای مناسبی در این مسیر داشته باشید ،کارتان
بسیار س��اده خواهد بود .امیدواریم نکات مورد بحث در این
مقاله به اندازه کافی برای شما کاربردی بوده باشد.
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