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روزنـامه مدیریتـی  -اقتصــادی

بورس تهران در بیستمین روز تابستان سبزپوش شد

روی خوش بازار به سهامداران

Mon.12 jul 2021

فرصت امروز :بازار س�رمایه برخالف روز نخس�ت هفته ،در دومین روز هفته روندی صعودی داش�ت و
ش�اخص بورس تهران بیش از  ۱۴هزار واحد افزایش یافت .در جریان معامالت روز یکش�نبه  ۲۰تیرماه
ش�اخص کل ب�ورس با افزایش  ۱۴ه�زار و  ۵۳۸واحد به رقم یک میلی�ون و  ۲۸۵هزار واحد
رسید .در معامالت این روز بیش از  7میلیارد و  ۴۲۲میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار4 ...

 1ذوالحجه  - 1442سـال هفتم

شماره 1819

 8صفحه  5000 -تومان

w w w . fo r s a tn e t. i r

یادداشت
نقش دستگاه قضایی
در تحقق جهش تولید
حسین سالحورزی
نایب رئیس اتاق ایران

چرا رتبه رقابتپذیری کشورمان در یک دهه گذشته  30پله سقوط کرد؟

تنگنای رقابتپذیری
در اقتصاد ایران

تزریق نوآوری به صنعت خودرو
آینده آن را تضمین میکند

در ایران مرس��وم اس��ت که هر
ج��ا و هر زمان صحب��ت از بهبود
حکمران��ی اقتص��ادی و اثرات آن
بر تحقق توسعه اقتصادی به میان
میآید؛ نگاهها متوجه قوه مجریه
و چندوچ��ون فعالیته��ای این
بخش از نظام حکمرانی میشود.
این رویکرد البته کامال قابل درک
اس��ت .قوه مجریه قطعا با ارتقای
کارای��ی تولید و عرض��ه خدمات
عموم��ی و عملکرد شایس��ته در
تنظیمگری بازارها میتواند نقش
عمدهای در مساعدش��دن فضای
فعالیت اقتصادی کش��ور داش��ته
باش��د ،اما جای��گاه دو رکن دیگر
حکمرانی و بهویژه دستگاه قضایی
کشور در بهبود محیط کسبوکار
و ارتق��ای کیفی��ت حکمران��ی
اقتص��ادی ،مطلق��ا متناس��ب با
ظرفیته��ای آن م��ورد توجه و
مداقه قرار نگرفته است .امروز در
ش��روع فصلی تازه از مدیریت قوه
قضائیه ،آن هم در ش��رایطی که
میهن عزیزم��ان بیش از هر زمان
نیازمن��د احیای رش��د اقتصادی
پایدار اس��ت؛ گفتوگ��و در مورد
نق��ش و جایگاه نظ��ام قضایی در
احیای اقتصاد ایران یک ضرورت
ملی است .پیش از ورود
تفصیلی به...
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فرصت امروز :هرچند در گزارش س��ال  ۲۰۲۰رقابتپذیری جهانی به دلیل بحران کرونا از رتبهبندی کش��ورها
صرف نظر شده و تنها به توصیههای کلی برای بهبود رقابتپذیری جهانی بسنده شده است ،اما آخرین رتبهبندی
مجمع جهانی اقتصاد در سال  2019نشان میدهد که ایران در این شاخص در رتبه  99جهان قرار گرفته است.
آنطور که نهاد پژوهش��ی مجلس گزارش داده ،وضعیت کش��ورمان در ش��اخص رقابتپذیری جهانی که از سوی
مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود ،در سالهای گذشته به طور مداوم بدتر شده و جایگاه رقابتپذیری ایران...
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استخراج یک بیتکوین مساوی با مصرف برق  ۳۵هزار واحد مسکونی است

زورآزمایی رمزارزها با برق خانگی
3

بوکار
مدیریت و کس 
آشنایی با الگوی بازاریابی رابطهای

راهنمای طراحی استراتژی بازاریابی رابطهای
دنیای بازاریابی پر از الگوها و مدلهای مختلف برای اجراست .بسیاری از تیمهای بازاریابی برای موفقیت در این
حوزه اقدام به استفاده از تمام الگوهای موجود میکنند .شاید این امر گزینه جذابی به نظر برسد ،اما در بلندمدت
امکان کسب موفقیت را از کسب و کار شما خواهد گرفت .هر برندی باید براساس سطح نیازش اقدام به استفاده
از الگویی مشخص در زمینه بازاریابی نماید .یکی از الگوهای کاربردی در طول چند سال اخیر بازاریابی رابطهای
( )Relationship Marketingاس��ت .بدون تردید همه بازاریابها و به طور کلی اهالی کس��ب و کار درباره
اهمیت تعامل نزدیک با مشتریان مطالب بسیار زیادی شنیدهاند .این امر فراتر از فروش محصوالت به مشتریان
است .شما در واقع باید مثل دوستانتان با چنین مشتریانی تعامل داشته باشید ،در غیر این صورت هیچ شانسی...
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چرخه تولیدات معدنی کشور با افتتاح  5پروژه بزرگ ملی تکمیل شد

فرص��ت امروز :آیی��ن بهرهبرداری از پنج ط��ر ح بزرگ ملی
متعلق به هلدین��گ میدکو از هلدینگه��ای مجموعه بانک
پاس��ارگاد ش��امل طرحهای ف��والد زرند ایرانی��ان با ظرفیت
1.7میلیون تن شمش فوالدی ،کاتد مس شهربابک به ظرفیت
50هزار تن به روش بایوتانکلیچینگ برای نخس��تین بار در
دنیا ،تجهیز ناوگان عملیات معدنی با ظرفیت 100میلیون تن
در س��ال ،مجتمع تولید آهک و دولومیت با ظرفیت 400هزار
تن در سال و واحد خنکسازی کک متالورژی به روش خشک
با ظرفیت 800هزار تن در س��ال برای اولین بار در کش��ور در
مجموع با ارزش 40هزار میلیارد تومان با حضور رئیسجمهور،
وزیر صمت ،مس��ئوالن استانی و مدیران عامل بانک پاسارگاد
و هلدین��گ میدکو در روز پنجش��نبه  17تیرم��اه به صورت
ویدئوکنفرانسی برگزار شد .این هفتاد و نهمین مرحله پویش
پنجشنبههای افتتاح از آغاز سال  1399تاکنون بوده و طی آن
پنج طرح بزرگ هلدینگ میدکو به دستور رئیس جمهور و به
صورت ویدئوکنفرانسی به بهرهبرداری رسید.
حسن روحانی در این مراسم با بیان اینکه بسیار خوشحالیم
ک��ه طرحها و برنامههای پنجش��نبههای افتتاح از آغاز س��ال
 1399تاکن��ون به طور منظم ادامه پی��دا کرده و امروز هفتاد
و نهمین افتتاح اس��ت و انش��اءاهلل در هفتههای پیش رو هم
ادامه خواهد یافت ،گفت :افتتاح این طرحها یک معنا و مفهوم
بسیار مهمی برای دوستان و دشمنان دارد .برای دوستان این
پیام را دارد که ملت بزرگ ایران با اس��تعدادش و شرکتهای
دانشبنیان ،بانکها و سرمایهگذاری و بورس و حضور مردم و
استفاده بهینه و درست از همه امکانات کشور و تکنولوژیهای
مهم قادر است در شرایط جنگ اقتصادی تولید و جهش تولید
را به پیش براند و هر روز و هر هفته ش��اهد افتتاحهای بسیار
مهم در کشور باشیم.
افتتاح  5طرح میدکو به ارزش  40هزار میلیارد
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد ،رئیسجمهوری
ادامه داد :مردم ش��اهد بودند که امروز  40هزار میلیارد تومان
طرح و پروژه در یک روز آن هم در یک استان افتتاح میشود؛
این نشانگر توانمندی این ملت و برنامهریزی درست دولت است
و نش��انگر کارآمدی دولت و ملت است .دولت و ملت در کنار
هم در سختترین شرایط مهمترین پروژهها را به ثمر رساندند
اینکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی یک مجتمع بزرگ فوالدی
را با طرح کورهبلند برای اولین بار افتتاح میکنیم ،نشان داده
میشود که مردم ،جوانان و مهندسان و کارگران به طور منظم
برای س��ربلندی ایران عزیز آنی درنگ نمیکنند و راه و مسیر
خودشان را ادامه میدهند.
ب��ه گفته روحانی ،در طرحهای امروز عالوه بر اینکه موضوع
کورهبلند برای ما بعد از انقالب اولین کار عظیم و بزرگ صنعتی
بود ،به هر حال در یک مکانی که ما دارای زغالسنگ هستیم
و میتوانیم اس��تفاده کنیم باید از این انرژی هم بهرهبرداری و
اس��تفاده شود .نکات قابل مالحظهای هم بیان شد و آن اینکه
میشود در یک س��رمایهگذاری بزرگ از سرمایههای خرد به
راحتی یک سرمایهگذاری بلند و بزرگ را تولید کرد و از طریق
آن سرمایه یک طرح بزرگ را به ثمر رساند و به تدریج پول کم

سرمایهگذاری  40هزار میلیارد تومانی میدکو

مردم را میش��ود در کنار هم قرار داد و با مشارکت مردم یک
طرح عظیم و بزرگ را به ثمر رساند و آن طرح را در فرابورس
و بورس عرضه کرد.
او با بیان اینکه همانطوری که رئیس محترم بانک پاسارگاد
اش��اره کردند ارزش این کار از آغاز تاکنون نزدیک به دو برابر
ش��ده و این نش��ان میدهد اگر در مسیر تولید حرکت کنیم،
میتوانیم هم س��ود کافی داش��ته باش��یم و هم برنامهریزی
درس��تی برای تحول و تولید در کشور داشته باشیم ،گفت :در
بحثهای امروز روشن شد که در زمینه فوالد به طور کامل از
خامفروشی فاصله گرفتهایم ،در یک مقطعی بود که بسیاری از
سنگآهنهایمان را به صورت خام به فروش میرساندیم ،از
کش��ور صادر میکردیم اما امروز زنجیره تولید کامل شده و به
فوالد رسیدیم و امروز دیگر سنگ خام صادر نمیکنیم ،مراحل
مختل��ف تولیدی را در اختیار داریم و این زنجیره در کنار هم
متصل اس��ت و محصول نهایی را تولید میکنیم و نشانگر این
اس��ت که از ارزش افزوده ب��االی کار و تالش و فعالیت مردم
استفاده میکنیم .نه اینکه فقط از معدن استخراج کنیم و آن
را در اختیار دیگران قرار دهیم.
وی با اش��اره به اینکه امروز طرح عظیم��ی در تولید فوالد
افتتاح شد و ظرفیت تولید آن  1.7میلیون تن است که ظرفیت
بس��یار باالیی اس��ت ،افزود :این طرح در آغاز به تدریج شروع
میش��ود و به ظرفیت کامل میرس��د و میتواند برای توسعه
کشور تاثیرگذار باشد و همانطوری که مالحظه کردید ،تقریبا
این مجتمع در یک اس��تان ادعای خودکفایی دارد .یعنی هم
زنجیرهاش را در اس��تان تأمین میکند از س��نگ آهن گرفته
تا مراحل بعدیاش .کنس��انتره و گندله تا میرسد به مجتمع
فوالد و هم آب را از داخل اس��تان از طریق آبفا تأمین میکند
که این بس��یار مهم اس��ت و همینطور از طریق برق ،نیروگاه
الزم را تولید کند و خودکفا شود .این خودکفایی حائز اهمیت
فراوان است .مشارکت مردم در اینگونه طرحها بسیار مهم است
و اینکه همه مردم حضور و مشارکت داشته باشند .هر کسی در
حد توان خودش باید بیاید.
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بورس
رئیسجمهور در بخش دیگری از س��خنانش با بیان اینکه
دول��ت یازدهم و دوازدهم در ب��ورس یک کار عظیم و بزرگی
را در کش��ور انجام داد برای اینکه بازار سرمایه یک بازار فعال
باش��د ،گفت :البته در بازار سرمایه معموال ریسک است .بازار
س��رمایه ممکن است در یک سالی روند رشدش خیلی خوب
باشد ،چند ماه روند نزولی داشته باشد ،معموال در بورس یک
خط مستقیم به سمت باال نداریم و خطهای شکسته است و
در مجموع در این ماههای اخیر باز هم بورس یک مقدار نشاط
پیدا کرده است.
روحانی با اش��اره به واگذاری ش��رکتهای دولتی در بورس
اضاف��ه کرد :ت�لاش ما در دولت یازدهم و دوازدهم توس��عه و
تعمیق بورس بود و میخواس��تیم شرکتهای زیادی و دولتی
وارد بورس ش��وند .از ابتدای دولت یازدهم تصمی م من بر این
بود تا کاری کنیم که شرکتهای اقتصادی دولتی را وارد بورس
کنیم و مدیریت بنگاهها در اختیار دولت نباشد .اگر الزم است

فقط دولت س��هام داشته باش��د نه اینکه مدیریت بنگاههای
اقتصادی داش��ته باش��د .البته بخش بزرگ��ی از این کار انجام
گرفت یک بخش بزرگی هم به خاطر مقاومت دستگاهها انجام
نگرفت .معموال دستگاهها مقاومت میکنند برای اینکه از پول
و کاسبی فاصله بگیرند و جدا بشوند .سخت است و شما دیدید
در شستا که یک شرکت عظیم و مهم است بخش بزرگیاش
در بورس آمد و این بسیار تأثیرگذار بود.
او با تاکید بر اینکه بورس بازار بس��یار مهمی اس��ت و مردم
وقتی در بورس وارد میش��وند ،نباید همه سرمایهش��ان را در
ب��ورس بیاورند بلک��ه باید در حدی بیاورند که فراز و نش��یب
ب��ورس زندگی آنها را به��م نزند ،گفت :ب��ورس اهمیت دارد
و در بلندمدت هم س��ود قابل مالحظ��های دارد .بورس را در
یک زمان  10س��اله حساب کنید ،حتی حساب کنید با پولی
ک��ه مردم در بانک میگذارند ،حتی با س��که و دالر همه این
چیزها حس��اب کنید در بلندمدت بورس از آنها پایین نیست
و االن هم محاس��به میکنیم درآمدش درآمد باالتری اس��ت.
در میانمدت طبیعی اس��ت که فراز و نشیب داشته باشد و از
طریق همین بورس توانستیم میلیونها نفر مردم را وارد کسب
و کار جدیدی کنیم.
رئیسجمهوری در ادامه ابراز امیدواری کرد با دقتهایی که
در بورس انجام میگیرد و ش��ورای عالی بورس انجام میدهد
و مصوبات فراوانی که در ماههای اخیر راجع به بورس داشتیم
تا پایان دولت بورس در مس��یر درست خودش حرکت کند و
دولت بعدی ،دولت س��یزدهم ه��م از این بازار به خوبی بتواند
استفاده کند.
از توجه به فضای سبز تا اشتغال افراد بومی
روحانی در بخش پایانی صحبتهایش به دو نکته مهم دیگر
اشاره کرد و گفت :نکته نخست مسئله فضای سبز است .یعنی
ممکن است این بخشهای بزرگ صنعتی یک مقدار آلودگی
را ایجاد کند که باید این آلودگی را با درختکاری جبران کنیم.
اگر جنگلکاری ش��ود در اط��راف این مجتمعها همانطور که
اش��اره کردند  4هزار هکتار جن��گلکاری در اطراف این جاها
انجام گرفته ،بس��یار میتواند تأثیرگذار باشد هم برای زیبایی،
محیط زیست و هم برای آب و هوا بسیار مهم است .نکته دوم
اینکه از نیروهای بومی حداکثر اس��تفاده شود .اگر یک جایی،
یک مجتمع بزرگ صنعتی را بپا میکنیم باید جوانهای همان
منطقه ،شهرستان و اس��تان حداکثر استفاده را ببرند .ممکن
اس��ت به متخصصانی احتیاج داش��ته باشیم که از بخشهای
مختلف حض��ور پیدا کنند و فعال ش��وند ،از هم��ه آنها باید
استفاده کنیم.
رئیسجمهور همچنین از بانک پاسارگاد تشکر کرد و افزود:
در اینج��ا از بانکها در این مجتمع که بانک پاس��ارگاد فعال
است هم تشکر میکنم .راجع به بانکها حرفهای زیادی زده
میشود ممکن است اشکاالتی در بانکها باشد اما در عین حال
کارهای عظیم و بزرگی هم توسط بانکها انجام میگیرد نباید
خدمات بانکها را در آبادانی ایران فراموش کنیم و مسلما برای
سرمایهگذاریهای بزرگ یا باید بانکهای داخلی و بانکهای
خارجی وارد شوند یا باید بازار سرمایه وارد شود یا باید صندوق

توسعه وارد شود .این چهار ،پنج تا ،منابع بزرگی هستند که باید
بیایند کمک کنند و بدون اینها نمیش��ود سرمایهگذاریهای
عظیم و بزرگ را انجام داد .انشاءاهلل امیدواریم بتوانیم در مسیر
آبادانی ایران بیش از گذش��ته تالش کنیم و مردم شاهد یک
تحول بزرگ در کشور عزیزمان باشند.
در ابتدای مراس��م نیز وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،پروژه
کورهبلند فوالد را یکی از پروژههای مهم کشور دانست و گفت:
پروژه کورهبلند فوالد یکی از پروژههای مهم کشور است که در
استان کرمان افتتاح میشود .امروزه بیشتر فوالدیها به روش
احیای مس��تقیم کار میکنند .به دلیل اینکه در زرند کرمان
معادن زغالس��نگ خوبی وجود دارد ،پروژه کورهبلند توسط
سرمایهگذار تعریف شده است تا از این ظرفیت استفاده بهینه
ش��ود و با استفاده از این ظرفیت ،زنجیره ارزش در آن منطقه
تکمیل شود.
علیرضا رزمحس��ینی درخص��وص پروژه کات��د بابک مس
ایرانیان نیز گفت :در بهرهبرداری از این طرح از تکنولوژیها و
فناوریهای جدید به همت مهندسان برومند داخلی استفاده
شده است .با روش ذکرش��ده حدود ۴۰درصد سرمایهگذاری
در تولید کاتد کاهش پیدا خواهد کرد و صرفهجویی به دنبال
دارد ،همچنین حدود  ۳۸درصد قیمت تمام شده کاتد کاهش
مییابد .با افتتاح این پروژه ظرفیت تولید مس کاتدی ایران به
 ۵۱۲هزار تن خواهد رسید .البته تکنولوژی این نوع تولید در
دس��ت سرمایهگذار طرح است و میتواند عالوه بر توسعه ،این
تکنولوژی را صادر نیز کند.
اتکای میدکو به سیاستهای اقتصاد مقاومتی
دکتر مجید قاسمی ،مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس هیأت
مدیره هلدینگ میدکو نیز در مراسم افتتاحیه در حضور رئیس
جمهور به فعالیتهای میدکو اشاره کرد و گفت :فعالیتهای
ای��ن مجموعه در راس��تای سیاس��تهای دول��ت و در جهت
تحقق سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است
و در هلدینگ میدکو ش��اهد س��رمایهگذاری مردم در اجرای
پروژهها هستیم و مش��ارکت آحاد جامعه از ویژگیهای مهم
این مجموعه اس��ت ،بهنحویکه هماکنون یک و نیم میلیون
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار این مجموعه و
صاحبان اختیار و تصمیمگیرندگان در این مجموعه هستند،
این امر باعث شده توانمندیهای کوچک تبدیل به توانمندی
بزرگی شود .این مجموعه فعالیت خود را با  100میلیارد تومان
سرمایه آغاز کرده و امروز شاهد ارزش 195هزار میلیارد تومانی
آن در تابلوی بورس هستیم که آن را به یکی از چهار شرکت
برتر بورسی تبدیل کرده اس��ت .مجموعه میدکو دانشبنیان
بوده و نمونه آن تولید کاتد مس��ی به روش بایوتانکلیچینگ
برای نخس��تین بار در سطح جهان ،در کشور ما صورت گرفته
اس��ت و مجموعه میدکو نمایندگی انحص��اری این روش در
منطقه میباشد که این ویژگی منحصربهفرد است.
ک پاس��ارگاد افزود :ات��کا به امکانات داخلی و
مدیرعاملبان 
حداکثر توجه به بح��ث درونزایی و فراهم آوردن توان بالقوه
صادرات ب ه لحاظ بروننگری از ویژگیهای این مجموعه است.
با بهرهبرداری از این طرحها ظرفیت صادرات غیرنفتی میدکو

تا پایان سال به 3میلیارد دالر خواهد رسید .کل سرمایهگذاری
میدکو در فاز اول  6.5میلیارد دالر است که  5.5میلیارد دالر
آن افتتاح شده است و یک میلیارد دالر دیگر تا پایان سال به
بهرهبرداری میرس��د .میدکو دارای زنجیره یکپارچه از معدن
ت��ا محصول نهایی بوده و از خامفروش��ی ص��ادرات مواد خام
جلوگیری میکند.
به گفته قاس��می ،جامعی��ت زنجیره تولی��د ویژگی بعدی
مجموعه میدکو است ،تجهیزات س��اخت و ماشینآالت الزم
ب��رای جابهجایی مواد به ظرفیت 100میلیون تن در س��ال با
وج��ود تحریمها تامین گردیده و پش��تیبانی کاملی در جهت
موفقیت مجموعه انجام شده است .در مورد حمایت از محیط
زیست ،میدکو در حوزه فضای سبز  4هزار هکتار فضای سبز
ایجاد کرده است .همچنین یکهزا رودویست شرکت کوچک و
متوسط در مجموعه میدکو مشغول به کار هستند و بدون نیاز
به منابع بانکی و از طریق هلدینگ میدکو تامین مالی میشوند.
در فاز بعدی ش��اهد 10میلیارد دالر سرمایهگذاری در میدکو
خواهیم بود که تولید فوالد به  10میلیون تن و تولید مس کاتد
در این مجموعه به  300هزار تن خواهد رسید.
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد درخصوص تامین آب موردنیاز
پروژهها هم افزود :تدابیری اندیشیده شده تا بدون نیاز به آب
چاههای منطقه و برای جلوگیری از صدمات احتمالی به بخش
کشاورزی منطقه ،آب موردنیاز با پشتیبانی شرکتهای آب و
فاضالب زرند و کرمان و اس��تفاده از پس��اب حاصل از تصفیه
فاضالب این ش��هرها تامین میشود؛ به نحوی که 70کیلومتر
خط انتقال آب از کرمان برای انتقال پساب تعبیه شده است تا
آب موردنیاز فوالد زرند تامین شود.
توسعه میدکو از بخش معدن آغاز میشود
در ادامه مراس��م نیز دکتر علیاصغر پورمند ،مدیرعامل
هلدینگ میدکو به چگونگی تاس��یس این هلدینگ اشاره
ک��رد و گف��ت :س��ال  1387به پیش��نهاد دکتر قاس��می
مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد ،هلدینگ میدکو را تاس��یس
کردیم و پروژههای این ش��رکت عمدتا از سال  1390آغاز
شدند .شعار میدکو «توسعه ما از معدن آغاز میشود» است
و بر این اس��اس ،همه پروژههای ما از معدن شروع شدهاند.
در میدکو حدود 15هزار نفر به طور مس��تقیم مشغول به
کار هس��تند و با توجه به ضریب  20برابری ،میزان اشتغال
مس��تقیم و غیرمستقیم میدکو به  300هزار نفر میرسند.
میانگین سنی ش��اغالن میدکو به  34سال میرسد و 97
درصد نیروهای فعال در این مجموعه بومی هستند.
در این مراس��م همچنین ماشاءاهلل س��هرابنژاد ،مدیرعامل
ش��رکت فوالد زرند ایرانیان ،محمدرض��ا میرزایی مدیرعامل
شرکت بابک مس ایرانیان ،سید عبدالرضا موسوی مدیرعامل
ش��رکت کارآوران صنع��ت خاورمیان��ه و الی��اس ایرانن��ژاد
مدیرعامل شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه ضمن
ارائه گزارش��ی از ویژگیها و روند پروژهها به س��واالت رئیس
جمهور در این خصوص پاس��خ دادند .در این مراس��م پس از
ارائه گزارشهای مرتبط ،پروژهها با دستور رئیس جمهور و به
صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شدند.
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یادداشت
نقش دستگاه قضایی در تحقق جهش تولید
حسین سالحورزی  /نایب رئیس اتاق ایران
در ایران مرس��وم است که هر جا و هر زمان صحبت از بهبود حکمرانی
اقتصادی و اثرات آن بر تحقق توس��عه اقتص��ادی به میان میآید؛ نگاهها
متوج��ه قوه مجریه و چندوچون فعالیتهای این بخش از نظام حکمرانی
میشود .این رویکرد البته کامال قابل درک است .قوه مجریه قطعا با ارتقای
کارایی تولید و عرضه خدمات عمومی و عملکرد شایس��ته در تنظیمگری
بازارها میتواند نقش عمدهای در مساعدشدن فضای فعالیت اقتصادی کشور
داش��ته باشد ،اما جایگاه دو رکن دیگر حکمرانی و بهویژه دستگاه قضایی
کشور در بهبود محیط کس��بوکار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی،
مطلقا متناس��ب با ظرفیتهای آن مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است.
امروز در شروع فصلی تازه از مدیریت قوه قضائیه ،آن هم در شرایطی که
میهن عزیزمان بیش از هر زمان نیازمند احیای رشد اقتصادی پایدار است؛
گفتوگو در مورد نقش و جایگاه نظام قضایی در احیای اقتصاد ایران یک
ضرورت ملی است .پیش از ورود تفصیلی به بحث جایگاه دستگاه قضا در
رفع مشکالت اقتصادی کشور شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد
که از نظر عمده فعاالن بخش خصوصی و طیف وس��یعی از صاحبنظران
حوزه اقتصاد و کسبوکار ،امالمصائب اقتصاد ایران و علتالعلل مشکالت
آن ،چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهرهوری و بیانگیزگی
برای س��رمایهگذاری در کشور ایجاد شده است و در این وجیزه نیز نقش
دس��تگاه قضایی کشور در احیای اقتصاد ملی از همین زاویه مورد بررسی
اجمالی قرار گرفته است .سرمایهگذاری یک رفتار درازمدت است و نسبت
به مقوله ثبات بسیار حساس و آسیبپذیر .یکی از عوامل بروز بیثباتی و
نااطمینانی در فضای اقتصادی ،عدم اجرای صحیح و بهموقع قراردادهای
تجاری اس��ت که در ادبیات مدیریت ریسک کس��بوکار از آن به ریسک
اعتباری تعبیر میشود .با کاهش ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری شانس
بروز ریسک اعتباری افزایش پیدا کرده و به همین نسبت انگیزه و تمایل
برای سرمایهگذاریهای مولد و درازمدت کاهش پیدا میکند.
از جمله مش��کالت اساسی پیش روی ارتقای ضمانت اجرایی قراردادهای
تجاری عبارتند از«زمان بسیار طوالنی دادرسی»«،در دسترس نبودن محاکم
تخصصی برای رس��یدگی به پرونده قرارداده��ای پیچیده و فنی» و «ضعف
ابزارهای ثبت رسمی برای خلق تضامین الحاقی مناسب در قراردادها» .به این
موارد البته میتوان موضوعاتی همچون ضعفهای نظامهای اعتبارسنجی و
بیتوجهی فعاالن اقتصادی به ظرفیت تضامین بطنی و فرآیندی در قرارداد
را نیز افزود ،اما فقره ذکرش��ده هم اصلیترین عوامل مؤثر بر ضعف ضمانت
اجرایی قراردادها هس��تند و هم موضوعاتی هس��تند که رس��یدگی به آنها
منحصرا در صالحیت مدیریت دس��تگاه قضایی کشور است .روح حاکمیت
قانون ،حفاظت از ش��هروندان در برابر تفس��یر به رأی و س�لایق ش��خصی
کارگزاران حاکمیت ،با اتکا منطوق و منظور مصرح قوانین مکتوب است .یکی
از مهمترین کانالهای مداخالت ناروای قوه مجریه در نظم طبیعی اقتصاد،
تفسیر به رأی قوانین از سوی مدیران ارشد و میانی این قوه و صدور مقررهها
و بخش��نامههایی اس��ت که با روح و بعضا مر قوانین کشور تعارض دارند .در
حال حاضر ،فعاالن اقتصادی این موارد را از طریق مراجعی همچون شورای
گفتوگو ،کمیسیون ماده  ،12دیوان عدالت اداری و ...پیگیری میکنند ،اما
در تمام این مس��یرهای پیگیری موضوع جبران خس��ارت فعاالن اقتصادی
در اثر تخلف اولیه مدیران دولت و نیز شناسایی مسئولیت جزائی و کیفری
مدیران متخلف که ظرفی��ت بازدارندگی برای جلوگیری از نقض حاکمیت
قانون توسط قوه مجریه ایجاد میکند؛ حلقه مفقودهای است که شکلگیری
آن نیازمند توجهات ویژه مدیران ارشد دستگاه قضایی است .سیاستگذاران
ارش��د کش��ور و مدیران ارشد قوه مجریه سالهاس��ت که به اهمیت ارتقای
کارایی دستگاههای اجرایی حاکمیت در تولید و عرضه خدمات عمومی پی
بردهاند و این موضوع حداقل در  20س��ال گذشته همیشه یکی از شعارهای
تقریبا همه کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است ،اما در عمل بدنه مدیران
میانی قوه مجریه همراهی شایستهای با این رویکرد ندارند .این موضوع البته
طبیعی است .ارتقای کارایی در سازمانهای دولتی نیازمند تصمیمات سخت
و دردناک��ی در زمینه تغییر الگ��وی تخصیص منابع و همچنین روش انجام
کارهاس��ت .از آنجا که در تولید و عرضه کااله��ای عمومی برخالف اقتصاد
کاالهای خصوصی خبری از رقابت و س��ودآوری نیست؛ اهرمهای انگیزشی
دیگری برای هدایت دولت در این مسیر ناهموار مورد احتیاج است .پیگیری
قضایی در مورد روند ارتقای مستمر کارایی و اثربخشی تولید کاالهای عمومی،
بهویژه در موضوعاتی که «ترک فعل» س��بب تضییع بیتالمال ،فرصتهای
ملی و حقوق عمومی ،انفال و داراییهای بین نسلی میشود میتواند بخش
مهمی از نقشآفرینی دستگاه قضایی در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی
کشور باشد .فعاالن بخش خصوصی با وجود همه سختیها و تنشهایی که
در طول س��الهای اخیر متحمل شدهاند و بهرغم همه دشواریهایی که در
افق اقتصاد ملی به چش��م میخورد ،هنوز صمیمانه امیدوارند مشی و منش
جدید حاکم شده بر قوای حاکمیتی کشور ،در راستای منویات مقام معظم
رهبری حرکت کرده و شرایط و زمینههای الزم برای جهش تولید را از طریق
بهبود فضای کسبوکار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی فراهم نماید.

سهام عدالت گرو بگذارید ،وام  ۷میلیونی بگیرید

ب��ا توجه به بخش��نامه بانک مرک��زی ،دارندگان س��هام عدالت و همه
سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانههای نقدی یا معیشتی را دریافت
میکنند ،میتوانند تا سقف  7میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند.
حدود دو هفته قبل ،بانک مرکزی ش��یوهنامه صدور کارت رفاهی را به پنج
بان��ک ملت ،ملی ،تجارت ،صادرات و رفاه کارگران ابالغ کرده اس��ت که طبق
آن ه��ر یک از این بانکها باید تا س��قف ۲۰۰هزار فق��ره کارت رفاهی صادر
کنند .بر این اس��اس ،همه اش��خاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت
که تاکنون هیچ میزان از س��هام خود را نفروختهاند و همه سرپرستان خانوار
که حداقل یکی از یارانههای نقدی یا معیشتی را دریافت میکنند ،میتوانند
تا سقف  7میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند .در واقع درصد ارزش روز
سهام عدالت (براس��اس اعالم شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه) و
حسابهای یارانه نقدی و معیشتی طبق اعالم سازمان هدفمندسازی یارانهها
و با در نظر گرفتن کس��ورات مربوط به اقس��اط وامهای پرداخت شده قبلی،
میتواند به عنوان وثیقههای قابل قبول از مش��تری مورد پذیرش قرار گیرد.
نرخ سود تسهیالت کارت رفاهی ۱۸درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز  ۱۸ماهه
اس��ت 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 مشوالن سهام عدالت باید توجه داشته باشند که قبل از
تقاضای وام حتما اطالعات هویتی خود را در سامانه سجام ثبت کنند.
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چرا رتبه رقابتپذیری کشورمان در یک دهه گذشته  30پله سقوط کرد؟

تنگنای رقابتپذیری در اقتصاد ایران

فرصت ام��روز :هرچند در گ��زارش س��ال  ۲۰۲۰رقابتپذیری جهانی
ب��ه دلیل بح��ران کرونا از رتبهبندی کش��ورها صرف نظر ش��ده و تنها به
توصیههای کلی برای بهبود رقابتپذیری جهانی بس��نده ش��ده است ،اما
آخرین رتبهبندی مجمع جهانی اقتصاد در سال  2019نشان میدهد که
ایران در این ش��اخص در رتبه  99جهان قرار گرفته است .آنطور که نهاد
پژوهشی مجلس گزارش داده ،وضعیت کشورمان در شاخص رقابتپذیری
جهانی که از س��وی مجمع جهانی اقتصاد منتش��ر میشود ،در سالهای
گذشته به طور مداوم بدتر شده و جایگاه رقابتپذیری ایران از رتبه  69در
سال  2011میالدی به  99در سال  2019رسیده است.
به اعتقاد مرکز پژوهشها ،چهار دلیل باعث س��قوط رتبه کشورمان در
ش��اخص رقابتپذیری شده و بیشترین افت و نوسان رتبه ایران در فاصله
س��الهای  ۲۰۱۱تا  ،۲۰۱۹ب��ه ترتیب به ارکان «ثب��ات اقتصاد کالن»،
«نهادها»« ،مهارتها» و «پویایی کسبوکار» برمیگردد .جایگاه نامناسب
ای��ران در ای��ن ارکان چهارگان��ه ،تبعاتی برای رقابت بهدنبال داش��ته که
مهمترین آنها فضای نااطمینانی ،عدم پیشبینیپذیری س��رمایهگذاریها
ش مجمع
و فعالیتهای اقتصادی اس��ت .وضعیت نامطلوب ایران در گزار 
جهانی اقتصاد طی چند س��ال گذشته نشان میدهد اقدام مؤثری توسط
دول��ت در ای��ن زمینه صورت نگرفته و البته تغییر روششناس��ی گزارش
رقابتپذیری جهانی در س��ال  2018نیز مزید بر علت ش��ده و روند تنزل
رتبه ایران را تشدید کرده است.
چرا رتبه رقابتپذیری ایران مدام بدتر شد؟
بازوی کارشناس��ی مجل��س در گزارش اخیر خود به بررس��ی وضعیت
ای��ران در گزارش بینالمللی رقابتپذی��ری جهانی پرداخته و پس از مرور
روششناس��ی جدید س��اخت ش��اخص و تجربیات جهانی ب��رای ارتقای
رقابتپذیری ،توصیههایی برای بهبود س��طح رقابتپذیری کشورمان ارائه
داده اس��ت .با وجود اینکه طبق ماده ( )22برنامه شش��م توسعه (مصوب
 ،)1395دول��ت مکلف ب��ه ارتقای رتبه ای��ران به جایگاه س��وم در میان
کش��ورهای منقطه سند چش��مانداز در ش��اخص رقابتپذیری جهانی تا
پایان اجرای برنامه ششم توسعه شده است ،اما روند تغییر رتبه کشور در
گزارش رقابتپذیری جهانی نش��ان میدهد وضعیت ایران در این گزارش

در سالهای اخیر نسبت به گذشته بدتر شده به نحوی که با وجود نوسانات
اندک ،از رتبه  69در س��ال  2011به  99در س��ال  2019تنزل یافته و در
جایگاه هفدهم منطقه سند چشمانداز قرار گرفته است.
البته در گزارش سال  ۲۰۲۰رقابتپذیری جهانی با توجه به بحران کرونا
از رتبهبندی جهانی کشورها صرف نظر و تنها به ارائه توصیههای کلی برای
بهبود وضعیت کشورها در ش��رایط بحران بسنده شده است .با این حال،
تنزل رتبه کشور در این شاخص در طول سالهای گذشته نشان میدهد
اقدام مؤثری توسط دولت در این زمینه صورت نگرفته است .در این میان
تغییر روششناسی گزارش رقابتپذیری جهانی در سال  ،2018روند تنزل
رتبه ایران را تشدید کرده است.
مجمع جهانی اقتصاد با تغییر رویکرد اساس��ی در س��ال  ،2018مبنای
س��اخت ش��اخص را انقالب صنعتی چهارم قرار داده است .طبق دیدگاه
پروفسور کالوس شوآب ،بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد و ایدهپرداز و مروج
اصلی این نگاه ،کشورهای جهان در آستانه نقطه عطفی قرار دارند که شیوه
زندگی و کار را به ش��کل اساسی دگرگون خواهد کرد و دارای پیامدهای
اثرگذار در عرصه زندگی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بشر است.
انقالب صنعتی چهارم دارای آثار و تبعات اقتصادی به ویژه از نظر رشد
اقتصادی و اش��تغال اس��ت که بین اقتصاددانان در این موارد اختالف نظر
وج��ود دارد .از نظر برخی ،فناوریهای جدید موجب رش��د باالی اقتصاد
میش��ود و تأثیر منفی آن در بازار کار میتواند محدود به کوتاهمدت باشد
که با تالش کشورها برای ایجاد محیطی انعطافپذیر برای تطبیق با شرایط
جدید و با شکلگیری مش��اغل جدید ،مشکل بیکاری به سرعت برطرف
خواهد شد و در مقابل برخی اقتصاددانان نسبت به گستردگی ابعاد و آثار
اقتصادی انقالب صنعتی چهارم تردید داش��ته و با این عقیده که با ظهور
انقالب صنعتی چهارم کش��ورها وارد عصر پس��اصنعتی شدهاند و همه در
هر سطحی از توسعه باید به سرعت خود را با تغییرات پیش رو هماهنگ
س��ازند ،موافق نیستند .لذا اختالف نظرهای اقتصاددانان برجسته دنیا در
زمینه لزوم تطبیق ش��رایط کش��ورها با آنچه انق�لاب صنعتی چهارم نام
گرفته ،تصمیمگیری سیاس��تگذاران برای اجرای کامل توصیههای مجمع
جهانی اقتصاد را با دشواری و تردید مواجه میکند.

ایران از انقالب صنعتی چهارم جا میماند
پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در سال  ،2018بیشترین افت
و نوس��ان رتبه ایران به ترتیب در ارکان «ثبات اقتصاد کالن»« ،نهادها»،
«مهارتها» و «پویایی کسبوکار» بوده است .رتبه کشور در رکن «ثبات
اقتص��اد کالن» بس��یار بدتر از رتبه در رویکرد قبلی محاس��به ش��ده که
نش��اندهنده فضای نااطمینانی و عدم پیشبینیپذیری سرمایهگذاریها
و فعالیتهای اقتصادی است .نامناسب بودن رتبه ایران در رکن «نهادها»
نیز نشاندهنده بستری از نااطمینانی است که انگیزه فعاالن اقتصادی برای
سرمایهگذاری را به دلیل عدم شفافیت ،بار مقررات اضافی ،آمادگی پایین
دولت برای پاسخگویی به تغییرات آینده و حمایت اندک از حقوق مالکیت
کاهش میدهد .در رکن «مهارتها» که در رویکرد جدید جایگزین رکن
«آموزش عالی و حرفهای» ش��ده ،مؤلفهها بی��ش از آنکه کمیت آموزش
را مورد س��نجش قرار دهند ،کیفیت مهارتهای نیروی انسانی را ارزیابی
میکنن��د و بنابراین یکی از نقاط ضعف کش��ور یعنی کمبود مهارتها با
وجود س��طح بس��یار باالی آموزش را نمایان میکنن��د .در رکن «پویایی
کس��ب وکار» افزودن مؤلفههایی که سهولت ورود و خروج کسب وکارها
به بازار و شکلگیری فضای رقابتی را ارزیابی میکنند ،رتبه نامناسبتری
را برای ایران نس��بت به روش قبلی رقم زده است .از تحلیل نتایج گزارش
رقابتپذیری جهانی برای ایران چنین برداشت میشود که برمبنای رویکرد
جدید ،اقتصاد ایران انعطافپذیری و چابکی الزم برای مواجهه و تطبیق با
تغییرات ناشی از انقالب صنعتی چهارم را ندارد .افت شدید رتبه ایران در
سه سال اخیر بیش از هر چیز به دلیل تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد
بوده و بنابراین میتوان دریافت که با مبنا قرار دادن چارچوب جدیدی که
مجمع جهانی اقتصاد برای س��نجش بهرهوری و رشد اقتصادی بلندمدت
کشورها برگزیده ،ایران توانایی کمتری برای رقابتپذیری با سایر کشورها
دارد .برای بهبود توانایی رقابتپذیری کش��ور براساس رویکرد جدید ،باید
در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کالن ،تقویت نهادها به ویژه ایجاد شفافیت و
تقویت توانایی دولت در پاس��خگویی به تغییرات آینده و تطبیق چارچوب
حقوق��ی با تغییرات تکنولوژیکی ،افزایش مهارتهای نیروی کار و کاهش
موانع ورود و خروج کسب وکارها تالش کرد.

آیا قیمت مسکن تابع نرخ ارز است؟

چشم مسکن به دالر در دهه 90
تح��والت قیمت مس��کن در دهه  ۱۳۹۰گویای آن اس��ت که قیمت
مسکن در شهر تهران کامال تابع قیمت دالر است و هرگونه نوسان بازار
ارز ب��ا اندکی تأخیر در قیمت مس��کن بازتاب پیدا میکند .هرچند که
سایر آیتمها از جمله تأثیر اقتصاد کالن مانند رشد نقدینگی و همچنین
فاکتور اثرگذار «کمبود شدید تولید مسکن» در کنار فاکتورهایی چون
«نبود پایههای مالیاتی تنظیمگر» هم بر رش��د قیمت مسکن مؤثرند.
همه این عوامل سبب ش��ده تا در کنار عدم افزایش بهینه دستمزدها،
شاخص دسترسی خانوار به مسکن ماه به ماه با تغییر اساسی رو به رو
ش��ده و عمال افزایش  ۶۰۰درصدی قیمت مس��کن در فاصله سالهای
 ۱۳۹۷تا خردادماه  ،۱۴۰۰کاری کند که خرید مسکن برای بسیاری از
دهکها به هدفی دستنیافتنی تبدیل شود.
ب��ه گزارش مهر ،طبق آخرین گ��زارش بانک مرکزی ،قیمت هر متر
مربع واحد مس��کونی در تهران در خرداد امسال بیش از  29.6میلیون
توم��ان بود؛ که اگر قیم��ت دالر صرافی بانکی را  ۲۴هزار و  ۴۰۰تا ۲۴
ه��زار و  ۵۰۰تومان در نظر بگیریم ،هر متر مس��کن در تهران بیش از
 ۱۲۰۰دالر و تا  ۱۲۰۸دالر قیمتگذاری میشود .بررسی تناسب قیمت
مسکن و دالر در دهه  ۹۰نشاندهنده درآمیختگی قیمت مسکن با دالر
و تأثیرپذیری ش��دید بازار مس��کن از بازار ارز است .این در حالی است
که در سال  ،1390هر دالر بین  ۱۴۰۰تا  ۱,۸۰۰تومان در نوسان بود
ضمن اینکه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در این سال از
متری یک میلیون و  ۶۷۰هزار تا  ۲میلیون و  ۲۱۵هزار تومان در نوسان
بود بنابراین مسکن در ابتدای دهه  1390از هزار و  ۱۹۲دالر تا هزار و
 ۲۳۰دالر به ازای هر متر متغیر بوده است.
در سال  ۱۳۹۱که قیمت دالر به ناگهان از دامنه هزار تومانی به بازه
 ۳هزار تومانی پرتاب ش��د ،ارزش دالری مسکن به شدت افت کرد؛ در

آن س��ال قیمت دالر از  ۱۵۰۰تا  ۳,۸۰۰تومان نوسان داشت و قیمت
مس��کن نیز از متری ۲میلیون و  ۲۲۲هزار تومان تا متری  ۳میلیون و
 ۶۲۹هزار تومان در تلورانس بود؛ بنابراین هر متر مس��کن در سال ۹۱
بین هزار و  ۴۸۱تا  ۹۵۵دالر تغییر یافت .س��پس در س��ال  ۱۳۹۲هر
دالر از  ۳هزار و  ۳۰۰تا  ۳هزار و  ۶۰۰تومان ارزشگذاری شد و هر متر
مربع واحد مسکونی هم در تهران از متری  ۳میلیون و  ۵۶۹هزار تومان
آغاز ش��د و تا  ۴میلیون و  ۲۵هزار تومان افزایش یافت .بنابراین قیمت
دالری هر متر مس��کن در تهران در سال  1392بین هزار و  ۸۱دالر تا
هزار و  ۱۱۸دالر تعیین شد.
در س��ال  ۱۳۹۳نیز هر دالر از  ۳هزار و  ۴۰۰تا  ۳هزار و  ۵۵۰تومان
خرید و فروش میشد؛ قیمت مسکن نیز از متری  ۳میلیون و  ۹۷۵هزار
تومان در فروردین این س��ال به متری  ۴میلیون و  ۲۵۴هزار تومان در
اس��فندماه ختم شد؛ بنابراین قیمت دالری هر متر مسکن در این سال
بین هزار و  ۱۶۹تا هزار و  ۱۹۸دالر نوسان کمی داشت .در سال ۱۳۹۴
هم دالر از  ۳هزار و  ۱۵۰تا  ۳هزار و  ۶۰۰تومان عرضه و مس��کن نیز
از مت��ری  ۴میلیون و  ۱۳۶هزار توم��ان در فروردین آغاز و به متری ۴
میلیون و  ۳۱۲هزار تومان در اسفند ختم شد .در نتیجه قیمت دالری
مس��کن در این س��ال بین هزار و  ۳۱۳تا هزار و  ۱۹۷دالر در هر متر
مربع بود.
همچنین در سال  ۱۳۹۵قیمت دالر در ابتدای سال به  ۳هزار و ۷۵۰
تومان رسید ولی در اواخر سال به دلیل اجرای توافق برجام به  ۳هزار و
 ۴۲۵تومان کاهش یافت؛ قیمت مسکن نیز از متری  ۴میلیون و ۲۰۰
هزار تومان در ابتدای س��ال به متری  ۴میلیون و  ۵۳۸هزار تومان در
پایان سال رسید و بدین ترتیب ،قیمت دالری مسکن در این سال بین
متری هزار و  ۱۱۲تا هزار و  ۳۲۴دالر تخمین زده میشود.

در سال  ۱۳۹۶نیز قیمت دالر اندکی افزایش یافت و از  ۳هزار و ۸۰۰
تومان به  ۴هزار و  ۲۵۰تومان پرش کرد .قیمت مس��کن نیز در همان
سال شاهد روند افزایشی بود و از متری  ۴میلیون و  ۳۲۵هزار تومان در
فروردین به متری  ۵میلیون و  ۶۲۸تومان در اسفند نقل مکان کرد که
سبب شد تا قیمت دالری مسکن در این سال بین هزار و  ۱۳۸تا هزار
و  ۳۲۴دالر در نوسان باشد .سپس در سال  ۱۳۹۷و با خروج آمریکا از
برجام قیمت دالر تا  ۱۵هزار و  ۶۷تومان رسید و قیمت مسکن نیز در
اسفندماه به متری  ۱۱میلیون تومان ختم شد؛ تا قیمت دالری مسکن
در این سال در باالترین حالت هزار و  ۳۲۹دالر و در پایینترین حالت
به متری  ۷۳۰دالر سقوط کرد که نشاندهنده جا ماندن قیمت مسکن
از قیمت دالر بود.
با اینکه نرخ دالر در س��ال  ۱۳۹۸کمی کنترل ش��د و به  ۱۱هزار و
 ۱۵۰تومان رس��ید ،اما در اواخر این س��ال به  ۱۵ه��زار و  ۷۵۷تومان
افزایش یافت؛ قیمت مس��کن نیز متری  ۱۱میلیون و  ۴۱۱هزار تومان
را تجربه کرد ولی در اس��فندماه این س��ال به متری  ۱۵میلیون و ۶۵۸
هزار تومان رس��ید ،تا قیمت دالری مسکن بین هزار و  ۲۳دالر تا ۹۹۳
دالر تعیین شود.
در سال  ۱۳۹۹نیز قیمت دالر ناگهان دو برابر رشد کرد و از  ۱۴هزار
و  ۹۰۵تومان با رشدی عجیب ،رقم  ۳۱هزار و  ۵۰تومان را تجربه کرد؛
قیمت مسکن نیز در ابتدای سال متری  15.5میلیون تومان بود که در
انتهای سال با رشدی دو برابری به متری  ۳۰میلیون و  ۲۷هزار تومان
رس��ید .نهایتا قیمت دالری مسکن در تهران در سال گذشته از هزار و
 ۳۹تا  ۹۷۴دالر در هر متر مربع نوس��ان داشت .همه این اعداد و ارقام
نش��ان میدهد دالر فاکتور اصلی مؤثر بر قیمت مسکن است ،هرچند
تناظر یک به یک ندارند.

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir

استخراج یک بیتکوین مساوی با مصرف برق  ۳۵هزار واحد مسکونی است

زورآزمایی رمزارزها با برق خانگی

گزارشها نشان میدهد استخراج یک بیتکوین به بیش از  ۳۰۰مگاوات
س��اعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود  ۳۵هزار
واحد مسکونی در یک شبانه روز است.
به گزارش خبرآنالین ،تیرماه گرم امسال ،خانهها را بینصیب از بیبرقی
نگذاش��ت؛ اتفاقی که منجر به این ش��د که هفته گذشته برخی از خانهها
خاموشیهای بیش از شش ساعت و چند نوبته را تجربه کنند .بنا به گفته
مدیرعامل توانیر ،تا یک ماه آینده شرایط اضطراری برقی ادامه خواهد شد
و دلیل اصلی این موضوع ،گرمای بیس��ابقه در ایران و اغلب کش��ورهای
جهان است؛ بهطوری که به ازای هر یک درجه افزایش دما ،حدود ۱۵۰۰
مگاوات به مصرف برق کشور اضافه میشود .بیبرقیهای هفته گذشته در
حالی اتفاق میافتاد که در میان گالیه شهروندان این نکته دیده میشد که
خاموشیها با جداولی که منتشر میشد ،همخوانی نداشت .البته سخنگوی
صنعت برق در مقابله این گالیهها عنوان کرد که وقتی مصرف برق بیش
از پیشبینیه��ا افزایش یابد ،نمیتوانیم خاموش��یها را براس��اس جدول
زمانبندی اعالم کنیم و اضافه بر این ،در این ش��رایط حوادث ش��بکه هم
افزایش مییابد که خاموشیهای برنامهریزی نشده را بهدنبال دارد.
نیروگاهها در حالت اضطرار قرار دارند
به نظر میرسد نیروگاههای کشور امسال شرایط ویژهای را میگذرانند.
براساس روایت مصطفی رجبیمش��هدی سخنگوی صنعت برق ،در حال
حاضر نیروگاههای کشور توان تولید  ۵۴هزار مگاوات برق را دارند؛ در حالی
ک��ه نی��از مصرف رکورد باالیی را ثبت کرد و به بی��ش از  ۶۶هزار مگاوات
رسیده که نسبت به اوج بار سال گذشته  ۸هزار مگاوات بیشتر است .این
حجم افزایش اس��تفاده از توان نیروگاهی ،باعث ش��ده که تمام تاسیسات
صنعت برق به صورت پرفش��ار در حال اس��تفاده باشند؛ تا جایی که گفته
میشود همین موضوع ،منجر به افزایش حوادث در شبکه شده است .شاید
بر همین اس��اس بود که در زمان خاموش��یهای هفته گذشته ،از خروج
برخی واحدهای نیروگاهی از مدار بهرهبرداری خبر آمد .گزارشها نش��ان
میداد که روز یکشنبه هفته گذشته نیروگاه بوشهر به دلیل مسائل فنی با
تمام ظرفیت در مدار نبود و روز دوش��نبه نیز با وقوع حادثهای فنی۸۰۰ ،

مگاوات از ظرفیت تولید برق نیروگاه نکا از مدار بهرهبرداری خارج شد.
در گزارش��ی که س��ندیکای صنعت برق ارائه داده ،مشاهده میشود که
نرخ رش��د ظرفیت نیروگاهی کشور کاهش��ی بوده است؛ تا جایی که نرخ
رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از  ۸.۸درصد در سال  ۱۳۸۹به  ۲.۲درصد
در س��ال  ۱۳۹۹کاهش یافته و رش��د متوسط ساالنه در  ۱۰سال گذشته
 ۳درصد بوده است .این در شرایطی است که به گفته علی بخشی رئیس
هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ،در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از
مجموع سرمایهگذاری انجامشده حدود  ۱۵درصد بوده است .به گفته وی،
معادل ارزی س��رمایهگذاری انجامشده نشان میدهد روند سرمایهگذاری
در صنعت برق از س��ال  ۱۳۸۷نزولی ش��ده و از  ۶.۵میلیارد دالر در سال
 ۱۳۸۷به  ۰.۶۳میلیارد دالر در سال  ۱۳۹۹رسیده است .این روند نزولی
س��رمایهگذاری با روند نزولی نرخ رش��د افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور
همخوانی دارد .این در حالی اس��ت که روند رش��د تقاضا در دهه گذشته
صعودی بوده و بهطور متوسط  5درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش ،در فضای خاموشیهای پی در پی این روزها ،بخش
مهمی از انگش��ت اتهام به س��مت مزارع اس��تخراج رمزارز رفته است؛ آن
هم در ش��رایطی که این روزها زیاد ش��نیده میش��ود که ایران به بهشت
ماینرها و صاحبان مزارع رمزارز تبدیل شده است .محمدحسین متولیزاده،
مدیرعامل توانیر هفته گذشته در گزارشی اعالم کرد که طبق آمار 2 ،هزار
مگاوات مصرف برق به مراکز استخراج رمزارز اختصاص دارد.
توصیف محمدرضا جمالی ،رئیس کمیس��یون بالکچین اتاق بازرگانی
درباره رمزارزها اینگونه است :ارز مجازی شبکه برق را وارد بازی خطرناکی
کرده اس��ت .او با محاسبه میزان برق مصرفی ماینرها میگوید :زمانی که
تعداد ماینرها در سال  ۹۸بین  ۸۰هزار تا  ۳۵۰هزار دستگاه تخمین زده
میش��د ،با توجه به مصرف  ۵۵هزار مگاوات برق در تابستان ،تخمین زده
میش��د که  ۰.۱۶ت��ا  ۰.۷درصد از برق تولیدی در ایران توس��ط ماینرها
مصرف میشود .این میزان برق ،با برق مصرفی  ١٣۶هزار نفر تا  ۵۹۵هزار
نفر برابری میکرد .جمالی تخمین میزند که با توجه به باالرفتن مصرف،
بیش از یک میلیون دستگاه ماینر در ایران مشغول به کار است.

ایران هفتمین کشور با بیشترین تولید رمزارز
گزارشها نش��ان میدهد ایران به دلیل تعرفههای تخفیفی جزو هفت
کش��وری است که بیشترین میزان اس��تخراج رمزارز جهان در آن صورت
میگی��رد .محمد خ��دادادی ،مجری ط��رح تامین برق مراکز اس��تخراج
رمزارزه��ا در توانیر در توضیح این موضوع میگوید :در حال حاضر چین،
روسیه ،آمریکا ،قزاقستان ،کانادا ،ایسلند و ایران ،هفت کشوری هستند که
بیشترین میزان استخراج رمزارز در آنها صورت میگیرد .به گفته او ،عامل
اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمزارزها در ایران ،وجود تعرفههای
مخفف حاملهای انرژی و بس��یار ناچیز در مقایس��ه با قیمتهای جهانی
اس��ت .طبق اعالم وزارت نیرو ،اس��تخراج یک بیتکوین به بیش از ۳۰۰
مگاوات س��اعت برق نیاز دارد که این میزان بیش��تر از برق مصرفی حدود
 ۳۵هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز است .همچنین مصرف برق یک
ماینر  ۲تا  ۳کیلوواتی به میزان  ۳۵پنکه یا  ۱۵یخچال فریزر است .ماینری
با این مش��خصات همچنین به اندازه پنج کولر آبی یا یک کولر گازی برق
مصرف میکند.
بررس��یها بیانگر آن اس��ت که از ابتدای امس��ال بی��ش از  ۲۴۰مزرعه
غیرمجاز استخراج رمزارز با یکهزار و  ۱۴۷دستگاه ماینر در سطح تهران
بزرگ ،کشف و جمعآوری شده است .کامبیز ناظریان ،قائممقام مدیرعامل
ش��رکت توزیع نیروی برق تهران در حاشیه نشست کمیته مقابله با مزارع
و مراکز اس��تخراج غیرقانونی رمز ،از کش��ف  ۱۳مزرعه غیرمجاز دیگر که
در زمینه اس��تخراج غیرقانونی ارز دیجیتال فعال بودند ،خبر داد و گفت:
با هوش��یاری بازرس��ان مناطق و کارشناسان حراس��ت و همراهی عوامل
قضایی و انتظامی ،طی پنج روز ۱۰۷ ،ماینر غیرمجاز دیگر ،توسط شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،کش��ف و جمعآوری شد .از این تعداد۷۸ ،
ماینر در واحدهای مسکونی و  ۲۹ماینر در مراکز تجاری ،نصب بودند که
ضمن جمعآوری ،وصول مبالغ ریالی خس��ارات وارد به ش��بکه برق طبق
قوانین جاری وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفته است .این دستگاههای
اس��تخراج ارز دیجیتال ،تجهیزاتی پرمصرف بوده و بار زیادی را به شبکه
برق کشور وارد میکنند.

ایرانیها در خردادماه چقدر تراکنش بانکی داشتند؟

زورآزمایی اقتصاد و کرونا در چند ماه گذش��ته کماکان ادامه دارد و هر
ب��ار که محدودیتها افزایش پیدا میکند ،تقاضای معامالتی افت میکند
و در زمان کاهش محدودیته��ا ،تقاضای بنگاهها و خانوار بهبود مییابد.
حاال تازهترین گزارش شاپرک نشان میدهد که در سومین ماه سال جاری
تعداد تراکنشها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  21درصدی داشته
و تراکنشهای ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور به بیش از ۵۵۲
هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس تازهترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک ،مجموع
تعداد تراکنشهای انجام شده شاپرک در خرداد امسال به  ۳۳۰۸میلیون
عدد رس��یده ک��ه ارزش این تراکنشها در مجموع ب��ه بیش از  ۵۵۲هزار
میلیارد تومان میرس��د که نس��بت به اردیبهشت رشد  9.53درصدی در
تعداد و  15.12درصدی در ارزش ریالی داش��ته است .بر این اساس ،رشد
اس��می ماهانه تراکنشهای ش��اپرک در خردادماه نس��بت به ماه گذشته
 15.12درصد بوده اس��ت .در خردادماه همچنین سهم ابزارهای پذیرش
اینترنتی در تراکنشهای انجام ش��ده  6.32درصد و ابزار پذیرش موبایلی
 3.44درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی بیش
از  ۹۰درصد از کل تراکنشهای انجام ش��ده را به خود اختصاص دادهاند.
از تع��داد تراکنشهای انجام ش��ده  ۸۸.۲۳درصد مرب��وط به خرید کاال و
خدمات ۷.۵ ،درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید ش��ارژ تلفن همراه و
معادل  ۴.۲۷درصد مربوط به ماندهگیری بوده است.
سوالی که اینجا مطرح میشود ،چرایی باالتر بودن سهم ابزار کارتخوان
فروش��گاهی از بازار تراکنشهای شاپرکی است .تحلیلهای رسمی حاکی
از این موضوع است که دلیل گسترده بودن استفاده از کارتخوانها و باال
بودن تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش کارتخوان فروش��گاهی به عواملی
مانن��د وجود محدودیت انجام تراکن��ش روی ابزار پذیرش موبایلی ،تعداد

تاثیر کرونا بر ابزارهای پرداخت
باالی ابزار کارتخوان فروش��گاهی ،فراگیر بودن ای��ن ابزار و عدمنیاز این
ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل مربوط است،
این درحالی اس��ت که بهمنظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی ،به بستر
اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل بهوجود دستگاه گوشی
تلفنهمراه نیاز اس��ت که ممکن اس��ت هنگام خرید در دسترس همگان
قرار نداشته باشد.
همچنی��ن از مجم��وع کل تراکنشهای انجامش��ده در خ��رداد معادل
 ۹۲.۵۴درصد موفق و  ۷.۴۶درصد ناموفق بوده ،البته تراکنشهایی که با
س��وییچ شاپرک انجام شده ۹۹.۹۸ ،درصد موفق بوده است ،اما از مجموع
تراکنشهای ناموفق انجام ش��ده در این م��اه ۰.۹ ،درصد به دلیل خطای
پذیرندگ��ی ۰.۲ ،درصد به دلیل خطای ش��اپرکی ۱۰.۶۲ ،درصد به دلیل
خط��ای صادرکنندگ��ی ۸۷.۸۲ ،درصد به دلیل خط��ای کاربری و ۰.۴۶
درصد به علت خطای کسب و کار بوده است.
براس��اس این گزارش ،نس��بت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی
در خرداد ماه س��ال جاری نیز  ۱۶.۵۷درصد بوده و این در حالی است که
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها
 ۲.۱۱درصد بوده اس��ت .بنا بر تحلیل آمارهای رس��می در خرداد امسال،
ابزار کارتخوان فروش��گاهی با  ۳۱۳تراکنش ب��ه ازای هر کارتخوان در
مکان نخس��ت قرار میگیرد و پذیرش اینترنت��ی با  ۱۳۰تراکنش به ازای
ه��ر ابزار و پذیرش موبایلی با  ۷۹تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب
در مکانهای بعدی قرار میگیرند .افزون بر این ،متوسط تراکنش هر ابزار
پذیرش ش��اپرکی در ماه مذکور معادل  ۲۶۳تراکنش است که این تعداد
نس��بت به مقدار مش��ابه در ماه گذش��ته افزایش  ۲۵.۸۹واحدی (۱۰.۹۲
درصدی) را تجربه کرده اس��ت .همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد
تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است.
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بانک نامه
از انفعال بازارساز تا جوالن سوداگران

دریافت ارز از سامانه نیما جذاب شد

ش��کاف قیمت ارز در س��امانه نیما و بازار آزاد منجر به شکلگیری
صفهای طوالنی در این س��امانه ش��ده و عمال به دلیل کندی تایید
پروندهها از سوی بانک مرکزی ،واردات در مقابل صادرات متوقف شده
است.
به گزارش مهر ،باالرفتن قیمت ارز در بازار طی هفتههای اخیر منجر
به ش��کلگیری معامالت خاص در بازار ارز شده است .برخی ،دالل ارز
در سامانه نیما ش��دهاند و برخی به خرید کارت ملی برای دریافت ارز
بیشتر روی آوردهاند .همه چیز دست به دست داده تا باز هم سوداگران
در بازار ارز جان بگیرند و در نبود بازارساز ،مسیر قدیمی افزایش قیمت
و ایجاد هیجانات کاذب را دوباره احیا کنند.
اردیبهش��ت ماه امس��ال بود که قیمت ارز در بازار به کانال  20هزار
تومان وارد ش��د و پیشبینی این بود که قیمت به زیر  ۲۰هزار تومان
هم برسد .آن روزها رئیس کل وقت بانک مرکزی هنوز سودای ریاست
جمهوری را علنی نکرده بود ،اما درست از زمانی که ایده حضور در این
رقابت را علنی کرد ،بازار رها شد و قیمت ظرف مدت کوتاهی ،بالغ بر
 ۵هزار تومان رشد کرد.
اینک با گذش��ته حدود یک ماه از برگزاری انتخابات ،قیمت دالر در
صرافیهای بانکی به کانال  ۲۵هزار تومان وارد ش��ده و در مقابل ،بازار
آزاد هم در همین کانال و البته نزدیک به  ۲۶هزار تومان روند افزایشی
خود را حفظ کرده است؛ به نظر میرسد دولت در روزهای باقیمانده از
عمر خود ،دست از مدیریت بازار ارز برداشته و بانک مرکزی با هدایت
فردی که سالها پست قائم مقامی چندین رئیس کل را یدک کشیده
است ،هیچ برنامه مشخصی برای بازار ارز پیاده نمیکند.
اما فضای حاکم بر بازار اسکناس ارز است و در بخش حوالهها نیز که
بازارس��از میتواند نقش پررنگی را ایفا کرده و در حوزه واردات کشور،
زمینه را برای ورود کاالهای اساس��ی ،تجهیزات و ماشینآالت بیشتر
فراهم کند ،اوضاع بهتر از این نیست .هم اکنون اختالف قیمت ارز در
سامانه نیما با بازار آزاد به شدت افزایش یافته و صفهای طوالنی در این
سامانه برای دریافت ارز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه اختالف حدود
 ۱۵درصدی نرخ نیما و بازار آزاد ممکن اس��ت خطاها را در اختصاص
صحیح ارز از س��وی واردکنندگان بیشتر کرده و سودای فروش ارز در
بازار از یک سو و بیشاظهاری از سوی دیگر را جانی دوباره ببخشد.
یک مقام مس��ئول در نظام بانکی میگوید :دولت بخشنامهای را در
راس��تای استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان صادر کرده بود که
متأس��فانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن را زیر پا گذاش��ته اس��ت؛ به
همی��ن دلیل هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی مواجه هس��تیم
که قدرت استفاده از ارز صادراتی را ندارند؛ چراکه مجدد بانک مرکزی
پروندههای ارزی را تایید نمیکند تا ضمن هموارش��دن مسیر واردات
کاالهای اساسی و تجهیزات تولید ،صادرکنندگان هم بتوانند با سهولت
رفع تعهد ارزی کرده و ارز صادراتی را به چرخه تجارت کشور بازگردانند.
وی میگوید :هماکنون صفهای طوالنی از درخواس��ت ارز از سوی
واردکنندگان در سامانه نیما شکل گرفته و نشان میدهد بانک مرکزی
استراتژی مش��خصی ندارد و علی رغم اینکه در آمار اعالم میکند که
عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یافته ،اما عمال واردکنندگان دسترسی
به این ارزها ندارند ،چراکه پروندههای تخصیص ارز آنها تایید نمیشود.
بررسیها نش��ان میدهد از زمان برکناری عبدالناصر همتی ،رئیس
کل سابق بانک مرکزی ( ۹خرداد  )۱۴۰۰تا  ۹تیرماه که اکبر کمیجانی،
به عنوان سرپرست بانک مرکزی مشغول به کار شد ،قیمت دالر سامانه
نیما از  ۲۰هزار و  ۴۳۳تومان به  ۲۱هزار و  ۶۸۳تومان رس��یده اس��ت
که  ۱,۲۵۰تومان رش��د را نش��ان میدهد .در عی��ن حال قیمت دالر
صرافیهای بانکی نیز در مدت مذکور از  ۲۳هزار و  ۷۹۴تومان به ۲۴
هزار و  ۸۹۶تومان رسیده که یک هزار و  ۱۰۲تومان رشد و قیمت دالر
در ب��ازار آزاد ه��م از  ۲۴هزار و  ۱۰۰تومان ب��ه  ۲۵هزار و  ۳۰۰تومان
رسیده که  ۱,۲۰۰تومان رشد داشته است.
همچنی��ن از روز  ۹تیرماه که اکبر کمیجانی رس��ما با حکم رئیس
جمهور به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین شد تا  ۱۶تیرماه
قیمت دالر در س��امانه نیم��ا از  ۲۱هزار و  ۶۸۳توم��ان به  ۲۲هزار و
 ۴۰۷تومان رس��یده که  ۷۲۴تومان رش��د را نشان میدهد .قیمت ارز
صرافیه��ای بانکی از  ۲۴هزار و  ۸۹۶تومان به  ۲۴هزار و  ۵۱۴تومان
رس��یده که  ۳۸۱تومان کاهش را به ثبت رس��انده است؛ ضمن اینکه
ن��رخ دالر در ب��ازار آزاد نیز از  ۲۵هزار و  ۳۰۰تومان به  ۲۵هزار تومان
کاهش یافته است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد

شرط کاهش نرخ سود بانکی

ش��اخص مهم دیگر ،شاخص متوس��ط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار
پذیرش اس��ت که بنا بر آمارهای رس��می ،متوس��ط مبلغ هر تراکنش در
اب��زار پذی��رش اینترنت��ی  ۳۹.۸میلیون توم��ان بوده که ای��ن عدد برای
کارتخوانهای فروش��گاهی  ۵۱.۱میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی
تنها  ۷۶۳هزار تومان بوده است.
در قسمت دیگری از این گزارش به بررسی نحوه توزیع ابزارهای پذیرش
پرداخته شده اس��ت .آمارهای رس��می در ارتباط با توزیع ابزارهای فعال
سیس��تمی در استانهای مختلف کش��ور حاکی از آن است که بیشترین
تع��داد کارتخوانهای فعال در کش��ور به ترتیب به اس��تانهای تهران،
خراسانرضوی و اصفهان تعلق دارد؛ موضوعی که در این خصوص ممکن
است مطرح شود اینکه این امر امکان دارد بهدلیل جمعیت زیاد استانهای
مذک��ور رخ داده باش��د و از این جهت باید به ش��اخصهای دیگری نظیر
سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی رجوع کرد .آمارهای رسمی نشان
میدهد که بیشترین سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی در سومین
ماه س��ال 1400به ترتیب در اختیار اس��تانهای ی��زد ،مازندران ،تهران و
بوش��هر بوده اس��ت .بنا بر آمارهای رسمی س��رانه تعداد ابزار کارتخوان
فروش��گاهی فعال سیس��تمی در اس��تان یزد به میزان  0.193واحد ،در
ن مازندران معادل  0.184واحد و در استان تهران نیز به میزان 0.18
استا 
واحد اس��ت .همچنین در این مورد کمترین میزان مربوط به اس��تانهای
سیس��تان و بلوچستان ( 0.108واحد) ،لرس��تان ( 0.117واحد) و کرمان
( 0.129واحد) است .در نهایت اینکه بهمنظور انجام محاسبات سرانه ابزار
کارتخوان فروشگاهی هر استان از جمعیت باالی  18سال کشور براساس
سرشماری سال  1395استفاده شده است .بر همین اساس در ماه مذکور،
تعداد سرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی در کل کشور معادل  0.154واحد
به ازای هر فرد باالی  18سال بوده است.

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با اش��اره به کاهش قابل توجه
نرخ به��ره بین بانک��ی در روزهای اخیر گفت کاه��ش این نرخ در
صورتی منجر به کاهش س��ود بانکی میش��ود ک��ه کاهش نرخ در
بازار بین بانکی پایدار باشد .علی صالحآبادی روز گذشته در نشست
خبری به مناس��بت سالگرد تاس��یس بانک توسعه صادرات ایران با
بیان اینکه کش��ور قابلیت این را دارد که ظرفیتهای صادراتی خود
را تقوی��ت کند و گس��ترش دهد ،افزود :در این راس��تا ،نقش بانک
توس��عه صادرات بسیار حیاتی است و توانسته موفقیتهای بسیاری
در تقویت ظرفیتهای صادراتی فعلی و گسترش ظرفیتهای جدید
کس��ب کند .به گفته وی ،در سال گذشته تسهیالت اعطایی بانک
نس��بت به س��ال  ۱۳۹۸معادل  ۵۲درصد رش��د داشته و از ۸۵۰۰
میلی��ارد به  ۱۳هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت .همچنین مانده
تس��هیالت بانک توس��عه صادرات از  ۳۶هزار میلی��ارد به  ۶۰هزار
میلیارد تومان رسیده که رشد  ۶۴درصدی داشته است .داراییهای
بان��ک نیز از رقم  ۵۱هزار میلیارد تومان به  ۹۱هزار میلیارد تومان
در سال گذشته رسید که رشد  ۸۰درصدی داشته است .مدیرعامل
بانک توسعه صادرات با بیان اینکه سپردههای بانک در سال گذشته
به  ۳۷هزار میلیارد تومان رس��یده است ،ادامه داد :در سال گذشته
سیاست اعطای تسهیالت به شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی
را مدنظ��ر قرار دادیم ک��ه در آن زمان تس��هیالت اعطایی بانک به
آنها به  ۱۶۸۵میلیارد تومان رس��ید .او درباره تس��هیالت پرداختی
به ش��رکتهای دانشبنیان نیز گفت :در سال گذشته معادل ۲۱۱
میلیارد تومان تسهیالت با نرخ  ۱۲درصد به این شرکتها پرداخت
ش��ده که نس��بت به س��ال  ۱۳۹۸به میزان  ۱۴درصد رشد داشته
است .ضمانتنامههای ریالی نیز با رشد  ۱۶درصدی از  ۲۸۵میلیارد
در سال  ۱۳۹۸به  ۳۳۰میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
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خبرنــامه
روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

بانک مرکزی درباره تعهدات ارزی
شفافسازی کند

دویست و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه
به ریاس��ت رئیس جمهور برگزار شد .در آغاز جلسه رئیس سازمان برنامه
و بودجه گزارش��ی از تامین منابع طرحهای عمرانی و پیشرفت پروژه ملی
آزادراه تهران  -شمال ارائه کرد .در ادامه جلسه نیز گزارش بانک مرکزی از
وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سالهای ۹۷
و  ۹۸ارائه ش��د .مطابق این گزارش در س��ال  ،1397بالغ بر  ۹۵درصد ارز
تامین شده با نرخ ترجیحی برای کاالهای اساسی و دیگر واردات موردنیاز
کشور ،به صورت کاال و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و
موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع قضائی ارجاع شده است.
حس��ن روحانی با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت
ارز از س��وی اش��خاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در
فضای عمومی و جامعه گفت :بانک مرکزی میبایست با شفافیت ،دقت و
جزییات ،میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سالهای
مختلف اعالم کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد
شده است ،شفافسازی کند.
در این جلس��ه همچنین وزیر نیرو ،گزارشی از طرحهای آب شیرینکن
ارائه کرد .با توجه به حساسیت طرحهای تامین آب تاکید شد که سیاست
حمایت از طرحهای تامین آب ش��رب به ویژه در استانهای کمبرخوردار
عملکرد مثبت و ملموسی داشته است و از طرحهای موفقی بوده است که
از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکها برخوردار شده و دولت نیز با
توجه به مش��کالت تحریمی ،در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت الزم را
به عمل آورده است.
روحانی در اینباره گفت :با توجه به جدی ش��دن مش��کل آب و لزوم
برخورداری مردم از آب س��الم ،دولت از چند س��ال قبل طرحهای احداث
آب شیرینکن را به خصوص در مناطقی از کشور که بیشتر با مشکل آب
شیرین روب هرو هستند ،در دستور کار قرار داد و طرحهایی با سرمایهگذاری
بخش خصوصی یا مشارکت این بخش اجرایی کرد که نیازهای آبی مناطق
درگیر کمآبی را تأمین میکند و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و
صندوق توسعه ملی قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد

اتصال ۱۰۰درصدی به اینترنت در ایران

به گفته وزیر ارتباطات ،از نظر جمعیتی  98.5درصد روستاییان و ۱۰۰
درصد شهروندان ایرانی به اینترنت متصل هستند.
براس��اس اعالم س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی ،تعداد
روس��تاهای دارای ارتباط (هر نوع از ارتباط) در کش��ور امروز به  ۵۲هزار
روستا رسیده و تعداد اشتراکهای روستایی از  ۳میلیون اشتراک گذشته
است ۴۴ .هزار روستا و  ۸۲هزار کیلومتر جاده اکنون تحت پوشش همراه
اول و  ۱۸هزار روس��تا و  ۶۴هزار کیلومتر جاده تحت پوش��ش ایرانس��ل
هس��تند .همچنین تعداد مش��ترکان اینترنت پهنباند طبق آخرین آمار
منتشرش��ده در س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه
ماهه پایانی س��ال  ،۱۳۹۹به  ۸۹میلیون و  ۳۴۵هزار و  ۴۷۸رس��یده که
ش��امل  ۸۴میلیون و  ۱۹۶هزار و  ۸۲۸مش��ترک اینترنت پهنباند سیار
و  ۵میلیون و  ۱۴۸هزار و  ۶۵۰مش��ترک اینترنت پهنباند ثابت میشود.
مطابق این آمار ،ضریب نفوذ اینترنت پهنباند تا پایان سه ماهه چهارم سال
 ،۱۳۹۹به  ۱۰۶.۳۵درصد رسیده که  ۱۰۰.۲۲درصد آن مربوط به ضریب
نفوذ اینترنت پهنباند سیار و  ۶.۱۳درصد مربوطبه ضریب نفوذ اینترنت
پهنباند ثابت است.
در این راستا محمدجواد آذریجهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در توئیتر نوش��ت :از نظر جمعیتی  98.5درصد روستاییان و  ۱۰۰درصد
شهروندان ایرانی به اینترنت متصل هستند.

نتایج یک نظرسنجی نشان داد

فیسبوک و اینستاگرام شما را
فقیرتر میکنند

نتایج نظرس��نجی س��ال گذش��ته مینت نش��ان داد بیش از یک سوم
آمریکاییها اذعان میکنند که رس��انه اجتماعی بر عادتهای خرج کردن
آنها تاثیر گذاشته است .با این حال  ۶۴درصد به این فکر میکنند که چطور
دوستانشان میتوانند از پس هزینه سفرهای مسحورکننده و خودروهایی
که تصاویرشان را در فضای آنالین پست میکنند ،بربیایند .پرواضح است
که رقابت با کل گروه اجتماعی ،باعث ته کش��یدن سریع پول خواهد شد،
اما برنت وایس ،هم موس��س شرکت مشاوره مالی «فسِ ت ولث» میگوید
اشتباه واقعی در وهله نخست باور آنچه است که در فضای آنالین مشاهده
میکنید.
به گفته این مش��اور مالی ،فراموش کردن اینکه فیسبوک و اینستاگرام
هرگز کل ماجرا را به ما نمیگویند ،راحت اس��ت .اگر به رس��انه اجتماعی
بچسبیم ،زندگی کامال متفاوتی را به تصویر میکشد که واقعیتی که به ما
نشان داده میشود نیست .همه یک مراسم عروسی  ۵۰هزار دالری دارند
و همه یک خانه خیلی بزرگ دارند ،اما واقعیت این اس��ت که بس��یاری از
افراد تصمیمات بس��یار هوش��مندانه و آگاهانهای میگیرند .این به معنای
آن نیس��ت که آنها مراس��مهای عروسی خوبی نمیگیرند اما آن را با بقیه
زندگیشان متوازن میکنند.
افراد درباره عادتهای س��رمایهگذاری هوش��مندانه یا هنگامی که پول
بیش��تری را در پسانداز اضطراری خود میگذارند ،مطلب آنالینی پست
نمیکنند و مطمئنا درباره میزان بدهی که زیر بار آن میروند هم پس��ت
نمیکنند .تصویر نادرس��ت از وضعیت مالی دوس��تانمان ممکن اس��ت
هنگامی که در آس��تانه گرفتن یک تصمیم بزرگ و احساسی مانند خرید
اولین خانهمان هس��تیم ،برای ما خطرناک باش��د .وایس میگوید مشکل
واقعی برنامهریزی ضعیف نیست بلکه نداشتن هیچ برنامهریزی است .یکی
از بزرگترین مش��کالتی که مرتکب میشویم این است که اهداف درستی
تعییننمیکنیم.
براس��اس گزارش مان��ی وایز ،او توصیه میکند هنگامی که قرار اس��ت
یک تصمیم مالی گرفته ش��ود ،بهترین راه خاموش کردن گوشی و دست
برداشتن از فکر کردن درباره کارهایی است که دیگران انجام میدهند و در
عوض متمرکز شدن به اهداف و ارزشهای خودمان است.
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تلفن مستقیم86073290 :

بورس تهران در بیستمین روز تابستان سبزپوش شد

روی خوش بازار به سهامداران

فرصت امروز :بازار س��رمایه برخالف روز نخس��ت هفته ،در دومین روز
هفته روندی صعودی داش��ت و ش��اخص بورس تهران بی��ش از  ۱۴هزار
واحد افزایش یافت .در جریان معامالت روز یکش��نبه  ۲۰تیرماه شاخص
کل ب��ورس ب��ا افزایش  ۱۴هزار و  ۵۳۸واحد ب��ه رقم یک میلیون و ۲۸۵
هزار واحد رس��ید .در معامالت این روز بیش از  7میلیارد و  ۴۲۲میلیون
سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۵۳هزار و  ۹۱۴میلیارد ریال داد
و ستد شد.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با  5هزار و  ۱۱۹واحد افزایش به
 ۳۹۷هزار و  ۶۰۶واحد و ش��اخص قیمت هموزن با  3هزار و  ۲۶۲واحد
رشد به  ۲۵۳هزار و  ۳۶۷واحد رسید .شاخص بازار اول ۱۵هزار و  ۶۰واحد
و شاخص بازار دوم  ۱۴هزار و  ۴۷۸واحد افزایش داشتند .گروه خودرویی
با  ۸۲هزار و  ۴۵۳معامله به ارزش  ۵هزار و  ۱۰۹میلیارد ریال ،گروه فلزات
اساسی با  ۵۸هزار و  ۹۸معامله به ارزش  ۴هزار و  ۴۶۴میلیارد ریال ،گروه
بانکیه��ا با  ۳۴هزار و  ۲۲معامله به ارزش  ۳ه��زار و  ۸۱۸میلیارد ،گروه
شیمیایی با  ۵۱هزار و  ۲۶۴معامله به ارزش  ۳هزار و  ۷۰۴میلیارد ،گروه
چند رش��تهای صنایع با  ۵۲هزار و  ۲۵۰معامله و به ارزش  ۳هزار و ۶۱۴
میلیارد و گروه س��یمان با  ۴۰ه��زار و  ۷۷۶معامله به ارزش  ۳هزار و ۸۵
میلیارد در صدر برترین گروهها قرار گرفتند.
کدام سهمها شاخص کل را باال کشیدند؟
در معامالت روز یکشنبه نمادهای فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با  2هزار
و  ۷۰واحد ،ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و  ۱۱۰واحد ،معدنی

و صنعتی گل گهر (کگل) با  ۸۵۸واحد ،پتروش��یمی پردیس (شپدیس)
ب��ا  ۷۹۰واحد ،پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) با  ۷۰۹واحد ،پتروش��یمی
جم (ج��م) با  ۴۹۵واحد ،ای��ران خودرو (خودرو) با  ۴۴۱واحد ،ش��رکت
س��رمایهگذاری غدیر (وغدیر) با  ۴۳۶واحد ،پاالیش نفت تهران (شتران)
ب��ا  ۴۱۶واحد و پتروش��یمی پارس (پارس) ب��ا  ۳۸۷واحد تاثیر مثبت بر
شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۸۲۴
واحد ،شرکت سرمایهگذاری استان همدان (وسهمدا) با  ۹۸واحد ،شرکت
سرمایهگذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (وسرضوی) با  ۸۸واحد،
معدن��ی و صنعتی چادرملو (کچاد) با  ۸۴واحد ،ش��رکت س��رمایهگذاری
استان هرمزگان (وسهرمز) با  ۶۷واحد ،سیمان فارس (سفار) با  ۶۵واحد،
ش��رکت سرمایهگذاری استان گلستان (وسگلس��تا) با  ۶۰واحد و شرکت
س��رمایهگذاری اس��تان اصفهان (وس��صفا) با  ۵۲واحد تاثی��ر منفی را بر
شاخص بورس داشتند.
همچنین شرکت کالس��یمین با  6.8درصد ،بیمه دانا با  6.57درصد،
ش��رکت س��رمایهگذاری س��یمان تامین با  6.05درصد ،شرکت معدنی
دماون��د با  ۵درصد و ش��رکت س��یمان صفی ب��ا  4.98درصد افزایش
بیشترین افزایش قیمت را داشتند .از سوی دیگر ،شرکت سیمان سفید
نیریز با  ۱۰درصد ،شرکت سیمان فارس با  9.39درصد ،شرکت کشت
و صنعت پیاذر با  4.96درصد ،ش��رکت س��رمایهگذاری اس��تان همدان
ش��رکت پشم شیش��ه ایران با  4.92درصد و ش��رکت نوش مازندران با

 4.61درصد بیش��ترین کاهش قیمت را داش��تند .لیزین��گ کارآفرین
(ولکار) ،ش��رکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ،گروه مدیریت
ارزش س��رمایه صندوق بازنشس��تگی کش��وری (ومدیر) ،گروه دارویی
برک��ت (برکت) ،ملی صنایع مس ایران (فملی) ،ایران خودرو و (خودرو)
و پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) نیز از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
گروه خ��ودرو هم در معامالت یکش��نبه صدرنش��ین برترین گروههای
صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و  ۷۸۰هزار برگه سهم به ارزش
 5هزار و  ۱۹۰میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس حدود  ۱۹۲افزایش
داشت و بر روی کانال  ۱۸هزار و  ۶۱۸واحد ایستاد .در این بازار 2میلیارد و
 ۷۳۹میلیون برگه سهم به ارزش  ۱۲۶هزار و  ۴۳۳میلیارد ریال دادوستد
شد .نماد پتروشیمی مارون (مارون) ،سنگ آهن گهرزمین (کگهر) ،سهامی
ذوب آهن اصفهان (ذوب) ،پتروشیمی تندگویان (شگویا) ،مدیریت انرژی
تاب��ان هور (وهور) ،گروه س��رمایهگذاری میراث فرهنگی (س��مگا) ،بیمه
تجارت نو (بنو) ،فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) ،تولید برق عس��لویه مپنا
(بمپنا) و بیمه س��امان (بس��اما) تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین پتروش��یمی زاگرس (زاگرس) ،صنعتی مین��و (غصینو) ،تولید
نیروی برق دماوند (دماوند) ،توس��عه مسیر برق گیالن (بگیالن) ،شرکت
سرمایهگذاری صبا تامین (صبا) ،برق و انرژی پیوند گستر پارس (بپیوند) و
صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیرا) با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس
همراه بودند.

 ۴عامل تهدیدکننده معامالت بورس
بورس تهران در دومین روز هفته بار دیگر به روند صعودی بازگش��ت و
با رش��د  14هزار واحدی در آس��تانه ورود به کانال جدید ایستاد .در این
زمینه ،یک کارشناس بازار سرمایه به چهار ریسک تهدیدکننده معامالت
بورس اش��اره میکند و میگوید از جمله ریس��کهای کنونی بازار ،وقوع
بحران انرژی (آب و برق) در کشور است که تا حدودی صنایع را با چالش
مواجه کرده است.
امیرعلی امیرباقری با اشاره به روند معامالت بورس در هفته دوم تیرماه
به ایرنا ،گفت :در هفته گذشته بازار سهام به سمت تعادل در عرضه و تقاضا
پیش رفت و ضمن تفکیک راه س��هام از یکدیگر عمدتا نگاهها به س��مت
سهامی بود که از بنیاد و آینده روشنتری برخوردار بودند.
او با بیان اینکه اکنون چند ریس��ک به بازار افزوده ش��ده که باید مورد
توجه سهامداران قرار بگیرد ،افزود :نخستین ریسک فعلی بازار ،بحث شیوع
کرونا است .از آنجایی که هنوز این بیماری مهار نشده است؛ بنابراین این
ریس��ک همچن��ان در بخش تولید و تقاضا وج��ود دارد که این موضوع تا

حدودی فضای کس��ب و کار را با رک��ود مواجه میکند .امیرباقری با بیان
اینکه موضوع دوم که اخیرا مطرح ش��ده ،مقوله مرتبط با بحران انرژی در
کش��ور اس��ت ،ادامه داد :با توجه به ذخیره آبی کشور تا حدودی صنایع با
بحران برق و آب مواجه ش��دند ،اکنون این موضوع در بازار به عنوان یک
ریسک نوظهور به وقوع پیوسته است و میتواند بخش تولید را تحت تاثیر
خود قرار دهد؛ بنابراین س��رمایهگذاران باید نگاه ویژهای به سهامی داشته
باش��ند که تاثیرپذیر از این مقوله هس��تند .به اعتقاد وی ،در بحث سوم با
توج��ه به کاهش درآمدهای دولت و اصالح نظام مالیاتی ،مباحث مالیاتی
میتواند بیش از گذشته بر سرمایه شخصی افراد و بخش تولید تاثیر داشته
باشد که به نظر میرسد دولت جدید مباحث مالیاتی را با تمرکز بیشتری
پیگیری کند و راه فرار مالیاتی مختل شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به لحاظ تکنیکی موضوعی که
در هفته گذش��ته مورد توجه فعاالن بازار قرار گرفت مباحث س��فتهبازی،
فضای مجازی و تاثیر آن بر بازار سرمایه است ،اضافه کرد :در بازار فرابورس

عمدتا فاصله قیمتی یک ریال است ،همین امر میتواند عملیات سفتهبازانه
را در این بازار مهیا کند که به نظر میرسد باید در میان مدت یک همگرایی
بین قوانین و دستورالعملهای اجرایی بین بورس و فرابورس داشته باشیم
تا بنیاد س��هام بر روند قیمتی تاثیرگذار باشد و عملیات سفتهبازانه نتواند
واقعیات اقتصادی موجود در شرکتها را مهار کند؛ بنابراین در مورد فاصله
قیمتی در بازار فرابورس باید بازنگریهایی صورت گیرد.
امیرباقری با بیان اینکه از بعد ریس��کهای سیاس��ی همچنان ریسک
داخلی و خارجی بر بازار س��هام حاکم است ،گفت :محور ریسک خارجی،
مذاکرات وین و برگش��ت آمریکا به برجام است .از طرفی درخصوص بازار
رمزارزها تا حدودی نگاهها به این بازار با شک و تردید مواجه شده و عمدتا
دیدگاهها به سمت داراییهای فیزیکی مانند طال و امالک در سطح جهانی
بازگش��ته است .بنابر آمار معتبر ،در رأس این داراییها طال و امالک دیده
میش��ود؛ بنابراین دیدگاهها به سمت سرمایهگذاری در این بازار با تردید
مواجه و فشار بر بدنه بازار وارد شده است.

یک تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد

رشد قابل قبول در انتظار سهامداران است

یک فعال بازار س��رمایه میگوید متغیرهای تاثیرگ��ذار بر بازار در کنار
اصالح قیمتها ،تصور افت شدید برای بازار سرمایه را نه تنها دور از ذهن
کرده بلکه انتظار رشد قابل قبول را در بین فعاالن بازار رقم زده است.
علیرض��ا کدیور ،کارش��ناس ارش��د ب��ازار س��رمایه درب��اره ارزندگی و
ارزش��مندبودن سهام یک شرکت به سنا ،گفت :ارزش و ارزندگی معیاری
نسبی اس��ت .بدین معنا که نس��بت به داراییهای سهام شرکتهای هم
صنعت یا سایر سهام موجود در بازار سرمایه و همچنین سایر داراییهایی
که بیرون از بازار سرمایه معامله میشوند ،از بعد زمان ،ممکن است سهام
شرکتی در مقطعی ارزنده و در مقطعی دیگر غیرارزنده باشد.
او به نکت��ه دیگری درخص��وص ارزشگذاری و بررس��ی ارزندگی یک
س��هم اش��اره کرد و ادامه داد :وج��ود متغیرهای کالن اقتص��ادی اعم از
داخل��ی (ش��امل وضعیت بودجه دولت ،میزان کس��ری بودج��ه ،نرخ ارز،
حجم نقدینگی ،سیاستهای مالی و اقتصادی دولت) و یا خارجی (شامل
قیمتهای جهانی ،سیاستهای اقتصادی بزرگ و کالن ،سیاستهای مالی
و پولی و  )...میتواند بر ارزندگی سهام شرکتها تاثیرگذار باشد.
کدیور یادآور ش��د :در هر صنعت و ش��رکتی ،موضوع ارزندگی س��هام،
به فعالیت آن ش��رکت ،اجزای تش��کیلدهنده درآمدها ،هزینهها و اقالم
صورتهای مالی و سود و زیان آن بستگی دارد.
این فعال بازار سرمایه درباره مزیت فرآیند تحلیل ،ارزشگذاری و بررسی

ش��رکتها در بازارها نیز گفت :از س��ال  1398به بع��د و پس از هجوم و
ورود نقدینگی سرمایهگذاران تازه وارد به بازار ،شاهد پوستاندازی و تغییر
اساس��ی در رفتارهای کلی بازار بودیم که این مس��ئله ناشی از دو موضوع
مهم و اساسی بوده است که میتوان به ورود سرمایهگذاران بسیار با دانش
ابتدایی و اولیه و رشد افسارگسیخته نقدینگی اشاره کرد.
وی در توضیح بیشتر مطلب فوق تصریح کرد :حضور سرمایهگذاران تازه
وارد در بازار موجب بروز رفتارهایی شد که از طرف سرمایهگذاران حرفهای
و قدیمی بازار قابل توجیه نیس��ت و همچنی��ن باالبودن حجم نقدینگی
نگرانیها و زیانهای زیادی را به همراه داشت.
ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه در بخش دیگ��ری از صحبتهای خود به
موضوع تنوع در سبد س��رمایهگذاری و اینکه آیا میتوان تنوع در سبد را
مهمترین فاکتور در س��رمایهگذاری دانست اشاره کرد و گفت :با توجه به
اینکه ریس��کپذیری افراد با یکدیگر متفاوت است ،زمانی که فردی سبد
پرتف��وی خود را کاهش میدهد در حال یک فعالیت ریس��کی اس��ت که
میزان ریس��ک را به امید بازدهی و س��ود بیشتر افزایش داده البته ممکن
است به زیان بیشتر منجر شود و بالعکس هر اندازه سبد پرتفوی افزایش
یابد ،ریسک کاهش مییابد.
وی ادام��ه داد :در حال حاضر و با توجه ب��ه تنوع بازارهای قابل معامله
در بازار ،ذائقههای مختلف و برای درجه ریس��کپذیری مختلف ابزارهای

گوناگون برای سرمایهگذاران وجود دارد .کدیور به سرمایهگذاران پیشنهاد
ک��رد :چنانچه در یک مقطع زمانی و به هر دلیل تصمیم به خروج از بازار
گرفتن��د ،میتوانند ب��ا انتخاب گزینههای دیگر همچن��ان پول خود را به
صورت پارت ش��ده در بازار نگه داش��ته تا در زمان مناس��ب دوباره اقدام
به س��رمایهگذاری در صندوقهای س��هامی و یا خود سهام کنند .به گفته
کدیور ،توزیع س��هام باید براساس رویکرد و تحلیل سرمایهگذاران نسبت
به آینده باشد تا براساس آن تنوع در سبد سرمایهگذاری صورت گیرد.
این تحلیلگر بازار س��رمایه ب��ا اعالم اینکه در س��ال  1398و نیمه اول
س��ال  1399شاهد رشد خیرهکننده در شاخصهای سهام و قیمت سهام
در بورس و فرابورس بودیم ،خاطرنش��ان کرد :شاید این رشد خیرهکننده
توسط کارشناسان قابل پیشبینی نبود اما این رشد در مقطعی اتفاق افتاد
که شاید در آن مقطع زمانی قیمت سهام انطباقی با متغیرهای کالن و یا
خرد تاثیرگذار بر سهام بازار نداشت.
او در پایان افزود :در نیمه دوم س��ال  ۹۹و بهار  ۱۴۰۰اصالح و تصحیح
دردناک قیمت س��هام اتفاق افتاد و قیمت بس��یاری از سهمها بین  ۵۰تا
 ۸۰درصد افت کرد که زیانهای قابل مالحظهای متوجه س��هامداران این
شرکتها شد .در حال حاضر و با توجه به متغیرهای تاثیرگذار بر بازار و با
توجه به اصالح قیمتها ،تصور افت ش��دید برای بازار سرمایه دور از ذهن
است و برعکس رشد قابل قبولی برای آن پیشبینی میشود.

تلفن مستقیم86073290 :

تولیدوصنعت
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تزریق نوآوری به صنعت خودرو آینده آن را تضمین میکند

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراس��م رونمایی از ۱۵
محصول حوزه حمل و نقل با اش��اره به ضرورت استفاده از نوآوری در
صنعت حمل و نقل بر حضور دانشبنیانها در این زمینه تاکید کرد.
با حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری،
فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو ،احمدرضا الهیجانزاده رئیس
سازمان محیط زیست دریایی و تاالبهای سازمان حفاظت از محیط
زیس��ت و منوچهر منطقی دبیر س��تاد توس��عه فناوریهای فضایی و
حم��ل و نقل پیش��رفته معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری
از ۱۵محص��ول حوزه هوای��ی ،فضایی ،خودرویی ،ریل��ی ،ژئوماتیک،
س��نجش از دور و هوشمندس��ازی ایرانساخت رونمایی شد تا صنایع
مرتبط از مزایا و دستاوردهای دانشبنیانهای کشور بهرهمند شوند.
امروز خانه نوآوری و صادرات ایران در نمایش��گاه بینالمللی تهران
میزبان  15محصول حوزه هوایی ،فضایی ،خودرویی ،ریلی ،ژئوماتیک
و س��نجش از دور ب��ود .ایدههایی در مرز دانش که با حمایت س��تاد
توس��عه فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری به محصول تبدیل شده و روانه بازار شدهاند.
ای��ن محص��والت ش��امل روغن هوای��ی به��ران اوج کارب��ردی در
هواپیماهای س��بک و فوق س��بک ،س��امانه تماس اضطراری ،سامانه
مدلس��ازی اطالعات (مکانی و توصیفی) ساختمان مبتنی بر فناوری
اطالعات مکانی ،سامانه پایش س�لامت محصوالت کشاورزی مبتنی
بر هوش مصنوعی و فناوریهای ژئوماتیک و نرمافزار س��ریع و آنالین
محاسبه ش��دت و مقدار شوری خاک در هر نقطه و هر زمان از ایران
میشود.
همچنی��ن از دیگ��ر محصوالت میتوان به نرمافزار س��ریع و آنالین
محاسبه سطح زیرکشت برنج و تفکیک نوع پرمحصول و کم محصول،
نرمافزار س��ریع و آنالین محاس��به آشکارس��ازی تغییرات سطحی ،با
کاربردهای مختلف ،دیجی سوند برای جمعآوری اطالعات هواشناسی،
میز یک محوره ،پایش و تهیه تصاویر هوایی و ماهوارهای و نقشه تراز
ارتفاعی و کاربری اراضی ،طراحی و ساخت دستگاه سنجش اصطکاک
روی باند ،سامانه کمک ناوبری بصری روشنایی باند ،بومیسازی قوای
محرکه تمام برقی خودرو و فرس��تنده دیجیتال تلویزیونی  3کیلووات
و موتور مینی توربوجت اشاره کرد.

ایجاد  350هزار اشتغال مستقیم در اقتصاد دانشبنیان
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراس��م ،با اش��اره به
اینکه در س��الهای اخیر فرهنگ تازهای وارد ادبیات کشور شده است،
گفت :چند س��الی اس��ت ک��ه اصطالحات جدیدی مانن��د صندوقهای
خطرپذیر ،دانشبنیانها و  ...وارد ادبیات پژوهش کش��ور ش��ده اس��ت.
ش��کلگیری زیس��ت بوم بزرگی با بیش از  ۷هزار شرکت دانشبنیان و
خالق ،هم موید این موضوع است.
ستاری افزود :بیش از  ۶۰صندوق پژوهش و فناوری ایجاد شده است
و تعداد زیادی از صندوق بورس��ی که به تامین س��رمایه ورود کردهاند
همچنین ان��واع کارخانههای نوآوری و خیل عظی��م جوانان که در ۱۰
هزار اس��تارتاپفعال هس��تند هم مس��تندات دیگری برای توسعه این
فرهنگ در کشور است.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان ادامه داد :ش��کلگیری اقتصاد جدیدی با
ابعاد بیش از  ۳۰۰هزار میلیارد تومان و اش��تغال مس��تقیم باالی ۳۵۰
هزار نفر هم نتیجه توس��عه علم و فناوری در کش��ور است .یک حرکت
جدید و جدی با گردش اقتصاد باال در کش��ور راه افتاده اس��ت و برخی
شرکتها فروشهای میلیاردی را تجربه کردهاند.
س��تاری درباره حوزههای پیش��روی فناورانه کش��ور ،گفت :در حوزه
زیس��ت فن��اوری ،نانو ،هوای��ی ،هوافضا ،س��لولهای بنی��ادی ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،فناوریهای دیجیتال و  ...سرآمد هستیم.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری با بیان اینک��ه مهمترین
دس��تاورد این س��الها در حوزه علم و فناوری توس��عه شرکتها ،تولید
محصوالت با فناوری و فروش و تجاریسازی این محصوالت است .مثال
در حوزه نانو فروش��ی بیش از  ۳هزار میلیارد تومان را شرکتها تجربه
کردهاند.
س��تاری افزود :مفاهیم ایران س��اخت و فناوریهای خالق هم حاصل
همین تالشها است و امیدواریم این حرکت ادامه یابد.
رئیس ستاد فرهنگس��ازی اقتصاد دانشبنیان و توسعه صنایع نرم و
خالق در ادامه بیان کرد :خوش��حالم که نوآوری به صنعت خودرو رخنه
کرده اس��ت ،اما باید تالش کنیم صاحب صنعت باشیم نه مونتاژکار .در
این صورت است که به متخصص ،فناور و شرکت دانشبنیان نیاز داریم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین ،گفت :آینده صنعت

صادرات به شرط نبود حمایت ویژه از صنعت خودرو
مجل��س طرح واردات خودرو مش��روط بر صادرات خ��ودرو و قطعات را
در دس��ت بررسی دارد تا براساس آن شاهد ساماندهی به وضعیت بازاری
باش��د که ماهها در رکود است ،اما این در حالی است که مقاصد صادراتی
خودروی ایرانی مش��خص نیس��ت .از س��وی دیگر با شرایط فعلی صنعت
خودرو بعید اس��ت چنین طرحی رونق و تکاپوی بازار را به همراه داش��ته
باشد.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نق��ل از خودروکار ،آزادس��ازی واردات خودرو
موضوعی اس��ت که بارها درباره آن از س��وی مجلس ش��ورای اس�لامی
اظهارنظر شده است .روز گذشته در راستای اصالح طرح ساماندهی صنعت
خودرو روح اله ایزدخواه عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی اظهار کرد :براساس اصالح کمیسیون ،واردات خودرو توسط هر
فرد حقیقی و حقوقی مشروط بر صادرات خودروها و قطعات داخلی ،قابل
انجام است که البته برای نهایی شدن باید به تصویب نمایندگان در صحن
علنی مجلس برسد.
عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س تصریح ک��رد :در این ماده
کالسها و س��طح کیفیت خودروهای وارداتی تعیین شده و براساس این
ماده خودروهایی وارد میشود که در داخل یا تولید نمیشود یا تیراژ تولید
آنها کم است.
اما آیا صادرات خودروی ایرانی و قطعات س��اخت داخل میتواند واردات
خودروهای اروپایی را به دنبال داشته باشد .از سوی دیگر با ادامهدار شدن
تحریمها آیا امکان همکاری با خودروسازان بزرگ جهان و همچنین نقل و
انتقاالت بانکی آسان وجود دارد؟
از س��وی دیگر برای واردات در ازای صادرات باید تولیدات داخلی توان
رقابت با محصوالت خارجی را داش��ته باش��ند ،اما تحریمها در کنار زیان
انباشته صنعت خودروس��ازی ،قیمت تمام شده در این صنعت را افزایش

داده است .درنتیجه چنین اتفاقی با اما و اگرهای فراوان همراه است.
در این باره بابک صدرایی ،کارش��ناس بازار خودرو گفت :اولین س��والی
که در اجرایی شدن این طرح وجود دارد آن است که چه تعداد خودروی
ایرانی باید صادر و در ازای آن خودروی خارجی وارد شود .به عنوان مثال
باید چهار خودروی ایرانی صادر شود تا در ازای آن یک خودروی متوسط
خارجی وارد بازار ایران شود.
وی اظهار کرد :به اعتقاد بنده این نظرات تکراری است و باید مشخص
ش��ود مقصد صادراتی خودروی ایرانی کجاست؟ میزان صادرات چه تعداد
خودرو خواهد بود؟ به عنوان مثال در بهترین حالت  10هزار خودرو صادر
میش��ود که با این ارز میتوان  3هزار خودروی خارجی وارد کرد .چنین
اتفاقی نه برای دولت درآمد دارد و نه محرک بازار است؛ بازاری که در حال
حاضر تقاضای آن س��الی 700هزار تقاضا دارد ،واردات  2هزار خودرو چه
تاثیری بر آن خواهد داش��ت .چنین مواردی باعث میشود بنده به عنوان
یک کارشناس با این طرح مخالف باشم.
صدرایی با اش��اره به قدرت رقابتی صنعت خودروی ایران و قطعهسازی
با بازارهای اروپا ،بیان کرد :زمانی میتوان صادرکننده خودرو ش��د که در
بازار داخلی به صورت انبوه خودرو وارد ش��ده و خودروس��از داخلی بدون
حمایت ویژه در کنار خودروسازان دیگر بتواند محصول خود را تولید و به
بازار عرضه کند .در این زمان امکان ورود به بازارهای صادراتی وجود دارد.
در واقع امروز صنعت خودرو به جای واردات محصوالت خارجی نیازمند
تقوی��ت خود به دور از حمایتهای ویژه اس��ت تا بتوانند قدرت رقابتی را
افزایش دهد ،در غیر این صورت با توجه به نظر کارشناس��ان این صنعت،
واردات خودرو به کش��ور نمیتواند رونق و تحرک بازار را به همراه داش��ته
باشد.
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نماگر بازار سهام
 ۷۰درصد خودروهای عبوری ،عوارض
الکترونیکی را پرداخت میکنند

مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
ب��ا بی��ان اینکه هماکنون  ۷۰ت��ا  ۷۵درصد خودروه��ای عبوری از
آزادراهه��ا ،عوارض را الکترونیکی میدهن��د ،گفت باید این نرخ به
 ۹۰درصد برس��د .خیراهلل خادمی درباره اخ��ذ عوارض الکترونیکی
آزادراهه��ا اظهار کرد :اجرای ع��وارض الکترونیکی هم به نفع مردم
و هم به س��ود منافع ملی اس��ت .به خصوص اینک��ه در وقت مردم
صرفهجویی میش��ود .وی اف��زود :عوارض الکترونیک��ی به کاهش
مصرف س��وخت ،کاهش ح��وادث جادهای میانجام��د و همچنین
روان��ی ت��ردد آزادراهها را در پی دارد .خادمی یادآور ش��د :تضمین
ادام��ه فرآیند اخذ الکترونیکی ع��وارض آزادراهها به همکاری مردم
بس��تگی دارد و در صورتی که پرداخت عوارض آزادراهها به صورت
الکترونیکی تا  ۷۲س��اعت پس از عبور از آزادراه انجام ش��ود سبب
میشود تا سرمایهگذاران بخش خصوصی که برای احداث آزادراهها
سرمایهگذاری کردهاند به انجام سرمایهگذاری جدید ترغیب شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :در صورت موفقیت پرداخت
الکترونیکی عوارض آزادراهها در چند آزادراهی که آغاز شده ،میتوانیم
به الکترونیکی کردن همه آزادراههای کشور اقدام کنیم .وی خاطرنشان
ک��رد :در ابتدای آغ��از فرآیند پرداخ��ت الکترونیکی ک��ردن عوارض
آزادراهها ،تنها  ۴۰ت��ا  ۴۵درصد خودروهای عبوری اقدام به پرداخت
عوارض میکردند ،اما پس از آن مجبور شدیم از اقدامات پلیس راهور
استفاده کنیم که در نتیجه  ۷۰تا  ۷۵درصد خودروهای عبوری عوارض
خود را پرداخت میکنند .مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حم��ل و نقل کش��ور تاکید کرد :بای��د فرآیند پرداخ��ت الکترونیکی
عوارض خودروهای عبوری ب��ه  ۹۰درصد افزایش یابد .در این صورت
س��رمایهگذاران آزادراههای خصوصی به اس��تفاده از این روش ترغیب
خواهند شد .خادمی درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد از آزادراهها
دارای عوارضی الکترونیکی هستند؟ گفت :شش آزادراه غیردولتی و سه
آزادراه دولت��ی و مجموعا  ۹آزادراه کش��ور دارای عوارضی الکترونیکی
هستند.
حمل و نقل به هوشمندس��ازی وابس��ته است و باید تالش کنیم پس از
برقیس��ازی ،مفهوم هوشمندسازی را در این صنعت نهادینه کنیم .این
کار هم با تکمیل زنجیره آن امکانپذیر است.
افزایش درخواستها برای خودروهای برقی
در ادامه این مراسم مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو هم با اشاره به
اینکه آینده صنعت خودرو وابسته به توسعه خودروهای برقی است ،گفت:
سال  ۲۰۲۰حدود  ۳/۵میلیون دستگاه خودروی برقی در دنیا تولید شده
اس��ت .نسل آینده خواهان ماش��ینهای برقی هستند پس باید تولید این
خودروها را در کشور توسعه دهیم.
وی اف��زود :خودروی ت��ارا نمونهای از تالش فن��اوران ایرانی برای تولید
خودروهای برقی اس��ت که همه ماژولهای آن در داخل کشور با حمایت
معاونت علمی و فناوری تولید شده است .این کار به ایجاد شبکه کاملی از
بازیگران این صنعت نیاز دارد.
مقیم��ی همچنی��ن گفت :تعریف نقش��ه راه توس��عه خودروهای برقی
در کش��ور ضروری اس��ت و باید در داخلیس��ازی ماژول این خودروها به
خودکفایی برسیم.
ضرورت کاهش قیمت باتری خودروهای برقی
منوچهر منطقی ،دبیر س��تاد توس��عه فناوریه��ای فضایی و حمل و
نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری هم در این
مراس��م با اش��اره به تالشهای صورت گرفته برای ایجاد تحول نوآورانه
در صنعت حمل و نقل ،گفت :باید این صنعت به س��مت هوشمندسازی
و تحول دیجیتال حرکت کند .در حال حاضر دو مدل صنعت در کشور
وجود دارد یکی صنعت بالغ که به س��مت نوآوری حرکت کرده است و
دیگری صنعت نوآوری که دکتر ستاری ایجادکننده و توسعهدهنده آن
اس��ت .ش��اهدیم که صنعت نوآورانه کشور با سرعت در حال پیشروی و
توسعه است.

کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی در داروخانهها

سازمان غذا و دارو ناظر باشد ،نه مداخلهگر

رئیس ش��ورای عالی داروخانههای کشور با اشاره به کمیاب شدن
برخی داروه��ای ایرانی در داروخانهها ،معتقد اس��ت عدم مدیریت
صحیح و مداخالت دستوری در سازمان غذا و دارو در مراحل توزیع
و تولی��د و واردات ب��ه کمبودها دامن زده اس��ت .مهدی زراعی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت کمبود دارو در کشور ،گفت :اقالم
زی��ادی از داروهای ایرانی حتی برای بیماران س��رپایی هم در بازار
دارویی کش��ور کمیاب ش��دهاند و نبود بهموقع دارو موجب میشود
درمان بیماران دچار مشکل شود .وی معتقد است که زیرساختهای
الزم برای تولید و توزیع دارو مهیا است ،اما عدم مدیریت صحیح و
مداخالت دستوری در سازمان غذا و دارو در مراحل توزیع و تولید
و واردات به کمبودها دامن زده است .زراعی با بیان اینکه پراکندگی
توزیع جغرافیایی دارو باید مطابق با اس��تانداردهای خاص متناسب
با جمعیت و بیماران و  ...انجام ش��ود ،گفت :س��اختار س��ازمان غذا
و دارو ،اج��ازه برنامهریزی دقیق و فنی ب��ه تولید و توزیعکنندگان
نمیدهد .س��ازمان غذا و دارو باید سیاس��تگذار و ناظر باش��د ،اما
متاسفانه ساختار مداخلهگرایانه سازمان ،مانع از پویایی صنعت دارو
میش��ود .وی تاکید کرد :از دولت جدید و مجلس ش��ورای اسالمی
تقاضا داری��م با تدوین قوانین و سیاس��تگذاری صحیح ،کاری کند
که س��ازمان غذا و دارو در جایگاه مناس��ب خود ق��رار گیرد .ضمنا
برای جلوگیری از تعارض منافع توصیه میش��ود مدیران سازمان تا
چهار س��ال پس از خروج از س��ازمان حق مدیریت در صنعت دارو
را نداشته باشند.
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رهبری
برگزاری جلسات آنالین با کارمندان دورکار
به قلم :ایوان ویدجایا
کارشناس کسب و کار و مدیر سایت noobpreneur.com
ترجمه :علی آلعلی
دنیای کس��ب و کار هنوز هم بعد از یک س��ال و نیم درگیر فرآیند
دورکاری برای جلوگیری از گسترش ویروس کروناست .این امر دیگر
بدل به نوعی عادت برای کارآفرینان ش��ده است .با این حال برخی از
مش��کالت در این حوزه هنوز هم ادامه دارد .ب��دون تردید مهمترین
مش��کل در رابط��ه ب��ا دورکاری مربوط به برگزاری جلس��ات اس��ت.
وقتی ش��رایط دنیای کس��ب و کار عادی بود ،برندها به طور مداوم با
کارمندانش��ان جلسه میگذاش��تند .این امر به ارزیابی وضعیت کلی
ش��رکت ،رس��یدگی به ای��ده و نارضایتیهای کارمن��دان و همچنین
بیان برنامههای آتی کمک میکرد .اکنون با ش��یوع کرونا بخش قابل
مالحظهای از برنامه برندها در این حوزه با مشکل مواجه شده است.
اس��تفاده از روش دورکاری برای هر کسب و کاری یک نیاز اساسی
محس��وب میشود .نکته جالب اینکه بس��یاری از برندها حتی پس از
دوران کرونا نیز برنامه مش��خصی برای ادامه این روند دارد .اگر ش��ما
در این میان توانایی برقراری ارتباط مناس��ب با کارمندان و همچنین
برگزاری جلسات به طور منظم را نداشته باشید ،تمام برنامههایتان با
مشکل رو به رو خواهد شد.
هدف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخی ایدههای مناس��ب برای
برگزاری جلس��ات آنالین با کارمندان دورکار است .شما با استفاده از
چنین تکنیکی امکان حفظ کیفیت کاری برندتان در شرایط دورکاری
بخش قابل مالحظهای از کارمندانتان را خواهید داشت.
فقط از افراد موردنیاز دعوت کنید
ش��رکت در جلسات آنالین با ش��مار باالیی از حضار همیشه سخت
است .هرچه تعداد افراد حاضر در جلسه کمتر باشد ،امکان مدیریت آن
سادهتر میشود .همچنین وقت کافی برای صحبت و تبادل نظر با تمام
اعضا نیز فراهم خواهد ش��د .اگر شما در تالش برای برگزاری جلسات
آنالین با کارمندان دورکارتان هس��تید ،نیازی به دعوت از گروه اندک
کارمندانی که به طور حضوری مشغول به کار هستند ،نخواهد بود.
برخی از مدیران جلس��ات کاری ب��ا تیمهای مختلف برند را به طور
جداگانه برگ��زار میکنند .این امر بهترین ای��ده برای مدیریت بهینه
جلس��ات موردنظر خواهد بود .ش��ما با چنین کاری به بهترین شکل
ممکن ام��کان مدیریت حضار را خواهید داش��ت .بنابراین همیش��ه
برای برگزاری جلس��ات با کارمندانتان در حوزه دورکاری به تیمهای
متفاوتشان توجه کنید .این امر از پراکندگی بحث در جلسه موردنظر
خواهد کاست.
دنبال کردن برنامهای مشخص
ش��ما برای برگزاری یک جلس��ه آنالین با کارمندانتان به بهترین
شکل ممکن باید همیشه از برنامهای مشخص پیروی کنید ،در غیر این
صورت مدیریت زمان به سختترین کار دنیا بدل خواهد شد .بسیاری
از جلس��ههای آنالین در دنیای کسب و کار بیش از زمان مورد انتظار
طول میکشد .دلیل این امر تالش برای بحث درباره همه نکات در یک
فرصت زمانی محدود است.
اگر شما برنامهای دقیق برای هر جلسهتان داشته باشید ،به بهترین
ش��کل ممکن امکان مدیریت جلس��ه و تعامل با کارمندانتان به طور
آنالین را خواهید داش��ت .اس��تفاده از توصیههای کارمندان و مدیران
میانی برند برای طراحی یک برنامه مش��خص مهمترین نکته در این
میان محسوب میشود .اگر شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان
ندهید ،در مدت زمانی کوتاه جلس��اتتان دیگ��ر تاثیرگذاری الزم را
نخواهد داشت.
الزام کارمندان به حضور در جلسه
احتماال برخی از کارمندان ش��ما ب��ه هیچ وجه تمایلی برای حضور
در جلس��ه آنالین نش��ان نخواهند داد .این امر مشکالت بسیار زیادی
برای کس��ب و کار شما به همراه خواهد داشت .جلساتی که با حضور
ش��مار اندکی از کارمندان برگزار شود ،همیشه خروجی کم و ناچیزی
خواهد داشت.
اگر ش��ما به دنبال برگزاری جلس��ات حرفهای و کاربردی هستید،
باید حضور تمام کارمندان دورکار در آن را اجباری کنید ،در غیر این
صورت غیبت برخی از افراد به طور مداوم ش��ما را به دردس��ر خواهد
انداخت.
بدون تردید اجبار برای حضور کارمندان در جلسات آنالین همیشه
بهترین راهکار نیست .نکته مهم در این میان تالش برای انتخاب این
راهکار به عنوان گزینه آخر اس��ت .اگر شما به کارمندانتان اطمینان
دهید که حضور در جلسات برای آنها مفید بوده و امکان بهبود شرایط
فعالیتشان را فراهم میکند ،دیگر نیازی به استفاده از اجبار نخواهد
بود.
منبعnoobpreneur.com :

www.forsatnet.ir

بوکار
مدیریتکس 

تلفن مستقیم86073290 :

چگونه از دفتر خالی برندمان درآمدزایی کنیم؟

به قلم :لورا دی .آدامز
نویسنده حوزه مشاوره مالی
ترجمه :علی آلعلی
کسب و کارهای بسیار زیادی در طول یک سال و نیم گذشته به دلیل
ش��رایط ناشی از کرونا محل کارشان را تعطیل کردهاند .بسیاری از برندها
هنوز هم اقدامی برای بازگش��ایی دفتر کارش��ان صورت ندادهاند .معنای
ای��ن امر پیگیری تم��ام کارها به ط��ور دورکاری و همچنین خالی ماندن
ش��مار باالیی از دفاتر کاری اس��ت .بس��یاری از برندها حتی پس از پایان
ش��رایط کرونایی نیز ایدهای برای بازگشایی کسب و کارشان در قالب کار
حضوری ندارند .دلیل این امر امکان استفاده از مزایای دورکاری و کاهش
هزینههای کس��ب و کار است .با این حساب باید فکری به حال دفترهای
خالی برندهای مختلف کرد .اگر شما چنین دفترهایی را به حال خودشان
رها کنید ،فقط در پایان سال باید مالیات اضافهای برای آنها بدهید .بنابراین
باید به دنبال راهکاری برای درآمدزایی از دفترهای موردنظر باشید.
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از ایدههای مناس��ب برای
درآمدزایی از دفترهای خالی برندهاس��ت .اگر کسب و کار شما نیز چنین
وضعیتی دارد ،توصیههای مورد بحث در این مقاله را جدی بگیرید.
برگزاری مراسمهای خصوصی
اکنون با کاهش ش��رایط وحش��تناک کرونایی در بس��یاری از کشورها
اجازه برگزاری مراس��مهای حضوری به ش��رط رعایت کامل پروتکلهای
بهداش��تی صادر شده است .بنابراین اگر ش��ما دفتر کار بدون استفادهای
دارید ،میتوانید از آن برای برگزاری مراس��مهای خصوصی استفاده کنید.
اگر دفتر کار ش��ما دارای شرایط مناسبی برای برگزاری مراسمهایی مثل
س��الگرد تاسیس برندهای مختلف است ،باید پیش از اجاره دادن آن برای
یک روز کامل شرایطتان را کامال بیان کنید .این امر موجب جلوگیری از
مشکالت آتی خواهد شد.
س��االنه شمار بسیار زیادی از مراس��مهای خصوصی در دفترهای کاری
برگزار میش��ود .این امر برای ش��ما فرصت مناسبی به منظور درآمدزایی
خواهد بود .بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد جهانی باید استفاده از چنین
تکنیکی را مدنظر قرار دهید ،در غیر این صورت شانسی برای ادامه فعالیت
در بازار نخواهید یافت.
برگزاری دورههای تخصصی
آموزش مهارتهای کس��ب و کار برای بسیاری از افراد جذاب است .اگر
ش��ما ایدهای برای برگزاری چنین دورههایی در س��ر دارید ،میتوانید به
بهترین ش��کل ممکن از دفتر کارتان سود ببرید .این امر دستکم فضای
مناسب برای آموزش را فراهم خواهد کرد.

ورک ش��اپهای بس��یار زیادی به صورت آنالین در سراسر دنیا برگزار
میش��ود ،اما می��زان بهرهوری آنه��ا هرگز به پای آم��وزش حضوری هم
نمیرس��د .بنابراین ش��ما باید از مزیت داش��تن یک دفتر مناس��ب برای
برگزاری دورههای آموزشی به طور حضوری استفاده کنید.
اگر ش��ما ایده خاصی برای برگزاری ورک ش��اپ ندارید ،کمک گرفتن
از یک تیم حرفهای در این میان ایده جذابی خواهد بود .این امر به ش��ما
فرصت عالی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف میدهد .بنابراین دیگر
خبری از تحمل یک دفتر کار خالی نخواهد بود.
ضبط ویدئوهای تبلیغاتی
امروزه بسیاری از موسس��ههای تبلیغاتی برای ضبط ویدئوهایشان به
لوکیش��نهای مناسب نیاز دارند .بسیاری از ویدئوهای تبلیغاتی با محیط
دفتر کار سر و کار دارد .بنابراین اجاره دفتر کارتان با آژانسهای تبلیغاتی
برای ضبط ویدئوهایش��ان ایده مناس��بی خواهد بود .این امر ش��ما را به
بهترین ش��کل ممکن بدل به برندی مورد اعتماد برای چنین آژانسهایی
خواهد کرد .معنای ضمنی این امر بازگشت مداوم چنین برندهایی به سوی
شماست .بیشک هیچ برندی از کسب درآمد آن هم از دفتر کار خالیاش
بدش نمیآید .بنابراین شما باید به بهترین شکل ممکن این امر را مدنظر
قرار دهید ،در غیر این صورت ش��اید هزینههای کس��ب و کارتان س��ر به
فلک بکش��د .آن وقت شما هیچ منبع مالیای برای پوشش هزینههایتان
نخواهید داشت.
دفترهای کار اشتراکی
دفترهای کار اش��تراکی ایده بسیار مناس��بی برای کسب درآمد از یک
دفتر خالی است .اگر برند شما قصدی برای بازگشت به عرصه کسب و کار
حضوری ندارد ،امکان استفاده از این ایده برای شما فراهم خواهد بود .شما
با چنین کاری به بهترین ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی شرایط
مالی برندتان را خواهید داشت.
ش��اید کسب و کار ش��ما در ش��رایط کنونی نیازی به درآمد جانبی از
دفتر کارتان نداش��ته باش��د ،اما این امر دستکم یک منبع مطمئن برای
سرمایهگذاریهای خُ رد خواهد بود .به این ترتیب شما بدون اینکه در سایر

هزینههای برندتان صرفهجوییهای ش��دید صورت دهید ،صاحب منبعی
مناسب برای سرمایهگذاری خواهید شد.
مهمترین مس��ئله در اجاره دفتر کار به چند شرکت در قالب محل کار
اش��تراکی استفاده از یک قرارداد دقیق است .این امر اهمیت بسیار زیادی
برای برندها به دنبال دارد .اگر ش��ما قرارداد مناسبی با شرایط همه جانبه
تنظیم نکنید ،شاید در میانه راه دچار مشکل شوید .بنابراین برای پرهیز از
بروز مشکالت حقوقی همیشه از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.
این امر کسب و کار شما را به بهترین شکل ممکن بیمه خواهد کرد.
استودیو عکاسی
اس��تودیو عکاسی نیاز به تجهیزات بس��یار زیادی دارد ،اما اول از همه باید
یک دفتر س��اکت و آرام برای کار وجود داشته باش��د .اگر شما استفادهای از
دفتر کارتان ندارید ،اجاره آن به یک اس��تودیو عکاس��ی ایده مناسبی خواهد
بود .این کار دردسرهای زیادی برای شما به همراه ندارد .همچنین آسیبی نیز
به تجهیزات و دکور دفترتان وارد نمیش��ود .اگر شما مهارتهای الزم برای
عکاسی را دارید ،شاید راهاندازی استودیو عکاسی از سوی خودتان هم ایده بدی
نباشد .شما امکان فعالیت آزمایشی در این حوزه و در صورت عالقه ادامه به کار
را خواهید داش��ت .اگر هم چندان با این کار احساس رضایت نکردید ،چیزی
را از دست نخواهید داد .امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای کسب درآمد از
دفتر خالی برندها وجود دارد .این امر شاید بودجه بسیار زیادی برای شما به
همراه نداشته باشد ،اما دستکم کمکی به بهبود وضعیت مالیتان خواهد کرد.
بنابراین باید همیشه این نکته را مدنظر داشته باشید .شما با استفاده از ایدههای
مورد بحث در این مقاله امکان درآمدزایی بدون دردسر از دفتر کارتان که اکنون
خالی است را خواهید داشت.
منبعentrepreneur.com :

تلفن مستقیم86073290 :

ایرانزمـین
ایرانزمـــین

تلفن مستقیم86073298 :
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مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی؛

اخبار

برای اطالع از برنامه خاموشی به سامانه "برق من" مراجعه کنید /برای
عبور از این شرایط سخت نیازمند همكاری مردم هستیم

قم -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم گفت:
مشترکان می توانند برای اطالع از خاموشی منطقه خود به سامانه " برق من"
و یا سایت این شرکت مراجعه کنند و یا از طریق شبکه های اجتماعی ،برنامه
های خاموشــی را از این طریق دریافت کنند .به گزارش روابط عمومی شرکت
توزیع نیروی برق استان قم،مهندس مهدی آهنین پنجه درباره خاموشی های
اضطراری اظهار داشت :برای هر استان یک سقف مصرف تعریف شده است که
باید با اقدامات مدیریت مصرف ،میزان مصرف خود را کاهش دهند .وی تصریح
کرد:در صورتی که میزان مصرف از سهمیه تعیین شده کمتر باشد محدودیتی
ایجاد نخواهد شد اما استان هایی که موفق به انجام این کار نشوند متحمل خاموشی خواهند شد .آهنین پنجه با بیان اینکه خاموشیها
از طریق سامانه برق من و سایت شرکت توزیع برق استان اطالع رسانی می شود از همکاری و مشارکت فعال صداوسیما،اصحاب رسانه و
شبکه های اجتماعی در اطالع رسانی خاموشی ها و همچنین جلب همراهی مردم در مصرف بهینه برق قدردانی کرد .وی در ادامه تصریح
کرد:خاموشــی های اضطراری احتمالی روزانه در سامانه برق من بارگذاری می گردد و عالوه بر آن جهت اطالع رسانی سریع تر حداکثر
تا ساعت  8صبح در اختیار شبکه های اجتماعی قرار می گیرد .وی تاکید کرد :مشترکان برای اطالع دقیق از خاموشی اشتراک محل
زندگی و یا کار خود میتوانند به سامانه "برق من" مراجعه کنند .آهنین پنجه با بیان اینکه این سامانه برای کل کشور طراحی شده است
و در واقع جداول خاموشی امسال از این طریق اطالعرسانی می شود ،گفت :تقاضای ما از مشترکان این است که با مدیریت مصرف به ویژه
در ساعات اوج بار ( ۱۲الی  )۱8از استفاده لوازم برقی پرمصرف غیرضرور خودداری کنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم.

گازسوز شدن بالغ بر  5هزار و  130دستگاه خودرو در گیالن »

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :رئیس  CNGشرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه گیالن ،سعید انصاری ،طی بازدید از کارگاههای مجاز استان از
گاز سوز شدن رایگان  ۵هزار و  ۱37دستگاه خودرو خبر داد  .به گزارش روابط
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن و به نقل از رئیس
 CNGمنطقه ؛ با اجری طرح دوگانه ســوز کردن رایگان خودروهای عمومی
از  ۲4خــراد ماه ســال جاری تاکنون  ۵هزار و  ۱37دســتگاه خودرو به طور
رایگان در استان گازسوز شد که این رقم نسبت به هفته گذشته حاکی از رشد
 4.۹درصدی اســت  .وی صبح امروز چهار شنبه  ۱6تیرماه سال جاری ضمن
بازدیدازکارگاههای مجاز ،روند کاراین کارگاهها را مورد بررسی فنی قرارداد و گفت  « :دراستان گیالن هشت کارگاه مجاز برای اجرای این
طرح فعال است و در این کارگاهها برای خودروهای عمومی و وانت بارها کل مخزن ،کیت و تجهیزات  CNGبه صورت کام ٌال رایگان و
برای آژانس های تلفنی و اینترنتی به صورت دریافت  ۲۵درصدی از هزینه تجهیزات توسط مالکان خودرو و پرداخت  7۵درصد توسط
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر روی خودروها نصب می شود  » .وی همچنین درخصوص کارگاههای فعال در استان افزود  « :در
حال حاضر در شهر های ،چابکسر ،لنگرود ،ماسال ،الهیجان ،اسالم  ،شفت و همچنین در شهرستان رشت فعال است  » .رئیس CNG
منطقه با اعالم اینکه اســتان گیالن یکی از اســتان های برتر در اجرای طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی است افزود :
«تاکنون  6۲۱دستگاه خودرودر صف انتظار هستندومابقی نیزدرحال انجام می باشند  ».وی از مالکان خودروهایی که تاکنون برای ثبت
نام اقدام ننموده اند و متقاضی استفاده ازطرح دوگانه سوزکردن رایگان خودروهای عمومی هستند خواست که هر چه سریعتر نسبت به
ثبت مشخصات و تکمیل فرآیند ثبت نام خود درسامانه  HTTPS://GCR.NIOPDC.IRاقدام نمایند.

تقدیر مدیرکل روابط عمومی توانیر از مدیر روابط عمومی
برق منطقه ای خوزستان

اهواز -شبنم قجاوند :مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر ،از مدیر
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان به دلیل برگزاری شایسته و پوشش رسانه ای و
اطالع رسانی پویش #هر هفته الف_ب_ایران ،تقدیر و تشکر کرد .در پیام تقدیر ابوذر صالحی
به تورج فتاحی آمده اســت :بدینوسیله از مساعی و تالش های جناب عالی و سایر همکاران
روابط عمومی آن شرکت در برگزاری شایسته و پوشش رسانه ای و اطالع رسانی پویش #هر
هفته الف_ب_ایران در سال  ۱400که در قالب هفته دوازدهم پویش مذکور به صورت ویدئو
کنفرانس با حضور وزیر محترم نیرو برگزار شد تشکر و قدردانی می نمایم .امید است در مسیر
خدمت به صنعت برق کشور بیش از پیش موفق و سرافراز باشید .بر اساس این گزارش ،از بهمن
ماه  ۹8تاکنون شرکت برق منطقه ای خوزستان پنج پویش #هر هفته الف_ب_ایران با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار کرده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان مرکزی :

بازرسی از  9880واحد صنفی در سه ماهه نخست سالجاری در استان مرکزی

اراک -فرناز امیدی :معاون بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صمت استان مرکزی گفت :در سه ماهه نخست
سالجاری از  ۹880واحد صنفی بازرسی و  866پرونده تخلف تشکیل شد .به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
مرکزی ،محمد جواد قربانیان ،در ادامه افزود :رصد و پایش بازار همواره یکی از اصلی ترین وظایف بازرسان این سازمان بوده و در بازرسی از
صنوف و سایر واحدهای مرتبط ضمن بررسی قیمت ها و فاکتورها موارد مذکور بررسی و با متخلفین به شدت برخورد می شود .وی درادامه
افزود :لذا بمنظور رفاه حال همشهریان و با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی درخصوص مایحتاج ضروری در سه ماهه نخست سالجاری
از  ۹880واحدصنفی در سطح استان مرکزی بازرسی بعمل آمده و  866واحد متخلف شناسایی شدند  .معاون بازرسی و حمایت از حقوق
مصرف کنندگان سازمان صمت استان مرکزی در خصوص موارد تخلف واحدهای متخلف نیز گفت :اکثر تخلفات صورت گرفته گرانفروشی،
عدم درج قیمت ،کم فروشی ؛ تعطیلی خودسرانه ،عدم صدور فاکتور بوده و ارزش ریالی تخلفات صورت گرفته  ۲64میلیارد ریال بوده است
 .قربانیان در خصوص مشارکت های مردمی نیز گفت :در سه ماهه ابتدایی سالجاری ۱۱73مورد گزارش به ستاد خبری سازمان ارسال
شده که از این تعداد  ۱008مورد تلفنی۱۲4 ،مورد حضوری و  4۱مورد کتبی بوده و  ۲47پرونده تخلف براساس گزارشات واصله تشکی و
متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند .وی درخصوص عمکرد سازمان در حوزه قاچاق کاال نیز گفت :در سه ماهه نخست سالجاری
 ۲0۱۵مورد بازرسی در خصوص مبارزه با قاچاق کاال صورت گرفته و  ۱۹پرونده به ارزش ریالی  ۱7۱میلیارد ریال تشکیل شده است .

مدیر مخابرات منطقه گلستان :

اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه نقش مهمی در تحقق اهداف دارد

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان ،عملکرد اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه ها بررسی شد .دکتر
غالمعلی شهمرادی با اشاره به اهمیت حوزه برنامه ریزی در سازمان گفت  :اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه از حوزه های کلیدی در مخابرات
محسوب می شود و نقش مهم رصد فعالیتها ،طرح ها و پروژه ها از وظایف اصلی آن است .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به بررسی
شاخص ها و کنترل پروژه ها در اداره برنامه ریزی گفت  :نتایج حاصله از بررسیهای بعمل آمده در این حوزه تاثیر زیادی در اجرای موفقیت
آمیز پروژه ها و فرآیندهای کاری داشته و لذا ضرورت دقت در رصد و ورود به جزئیات فرآیندی بسیار مورد اهمیت است .وی با توجه به
شرایط مخابرات ،افزایش درآمد و تدابیر اندیشیده شده در این زمینه را مورد توجه دانست و گفت  :در همین راستا سه کارگروه افزایش
درآمد در بخشهای ثابت ،دیتا و سیار تشکیل شده و ازاداره برنامه ریزی خواست تا با پیگیری های الزم از روند فعالیتها و تصمیمات اتخاذ
شده در این کارگروهها ،نتایج بدست آمده و روند رشد درآمدی در این سه بخش را پیگیری نمایند و راهکارهای مناسب در اجرای درست
طرح ها را ارائه دهند.دکتر غالمعلی شهمرادی با قدردانی از کارکنان اداره برنامه ریزی در کسب رتبه برترکشوری در ارزیابی شاخص ها
گفت  :تالش در جهت تحقق اهداف سازمانی از نقاط قوت هر بخش است و ابراز امیدواری کرد با تداوم تالشهای صورت گرفته اهداف در
زمان مشخص شده تحقق یابد.

اقتصاد تعاونی بهترین مسیر حصول پیشرفت و عدالت است

آذربایجان شــرقی  -ماهان فالح :مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شرقی گفت :بهترین راه برای دستیابی به پیشرفت و
عدالت ،اقتصاد تعاونی است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حســین فتحی در نشست تخصصی
اعضای اتاق فکر تعاون اســتان آذربایجان شرقی ،با بیان جایگاه و نقش
تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد :اقتصاد کشور مدیون تئوری فکری و
عملی شهید دکتر بهشتی می باشد چرا که ایشان شیوه اقتصاد تعاونی را
بهترین روش اقتصادی برای دستیابی به پیشرفت توام با عدالت معرفی
کرد .وی اضافه کرد :در زمان حاضر دانشمندان و اقتصاددانان دنیا به این
نتیجه رسیده اند که اقتصاد تعاونی بهترین روش برای رسیدن به توسعه
و پیشــرفت است .فتحی ادامه داد :سازمانهای بین المللی باور دارند که
تعاونی ها دارای توانایی بالقوه برای کمک به ریشه کنی فقر هستند ،بر
این اساس سازمان ملل متحد در مجمع عمومی خود در سال  ۱۹۹۲با
تصویب قطعنامه ای اولین شنبه ماه جوالی در سال را بعنوان روز جهانی
تعاون نامگذاری نموده است.
فتحی افزود :ما نیز باید با تقویت و توسعه بخش تعاون که در آموزه
های دینی ما نیز به آن تاکید زیادی شــده است بعنوان کشوری موفق
در جهان شناخته شویم .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان

مالقات مردمی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

بر اســاس این گزارش ،جلسه مالقات عمومی مدیرکل تعاون ،کار و

روح اله نوریان:

افزایش محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم در سال جهش تولید

ایالم  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم
از افزایــش محصوالت تولیدی این واحد صنعتی خبر داد و گفت :برای
تحقق شــعار «جهش تولید» ،با تالش همکاران موفق شــدیم ،میزان
تولیــدات خود را در برخی از محصــوالت افزایش داده و امیدواریم این
رویه در سال جاری نیز استمرار داشته باشد .به گزارش روابط عمومی،
روح اله نوریان مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم در حاشیه نشست
مجمع عمومی عادی سالیانه ،افزود :با برنامه ریزی های انجام شده برای
متنوع شدن ســبد محصوالت و تولید گوگرد بنتونیتی که حاصل آن،
افزایش کیفیت و تولید محصوالت مرغوب کشــاورزی و کسب درآمد
بیشتر است ،تولید گاز مایع در این پاالیشگاه ،رشدی  ۲۱۱درصدی را در
سال گذشته تجربه کرد و گوگرد که یکی از با کیفیتترین محصوالت در
بین پاالیشگاه های کشور است ،با رشدی  7درصدی در این سال ،همراه
بوده است .وی اظهار داشت:همچنین میعانات گازی از رشدی  ۲درصدی
برخوردار بود ،ضمن اینکه برای نخستین بار از زمان راهاندازی پاالیشگاه،
بیش از  30هزار تن اتان به پتروشــیمی ایالم ارسال شده ،در حالی که
در ســالهای گذشته و قبل از راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایالم،

اتان تولیدی پاالیشــگاه به عنوان سوخت پاالیشگاه مصرف و مابقی آن
به همراه گاز طبیعی به خط سراسری تزریق می شد .مدیرعامل شرکت
پاالیش گاز ایالم از رشد  ۵۱درصدی تحویل برق نیروگاه این پاالیشگاه
به شــبکه غرب کشور در سال گذشته خبر داد و گفت :بیش از 4۱هزار
و  ۵00مگاوات ساعت برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال
گذشته تحویل شده که در کاهش و یا جلوگیری از خاموشی های ناشی

از کمبود انرژی و پایداری شبکه برق استان نیز اقدام ارزشمندی به شمار
می آید .نوریان با بیان این که در کنار افزایش تولید ،به شــاخص های
با اهمیت در کاهش مصرف انرژی نیز توجه شــده ،ادامه داد :پاالیشگاه
گاز ایالم در بین شرکت کنندگان در ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی
مدیریت انرژی از ســوی ســازمان مدیریت صنعتی مفتخر به دریافت
تندیس برنزی سه ستاره در حوزه صنایع انرژی بر شده است .وی اظهار
داشت :مدیریت مصرف مواد شیمیایی و هزینه های بهره برداری در این
پاالیشگاه با وجود افزایش تولید محصوالت در سال  ۱3۹۹نسبت به سال
 ،۱3۹8کاهش چشمگیری داشته است .مدیرعامل شرکت پاالیش گاز
ایالم از کســب رتبه اول در ارزیابی واحدهای پژوهش و فناوری در بین
واحدهای پاالیشــی شرکت ملی گاز ایران خبر داد و افزود :قراردادهای
متعدد برای انجام پروژه های پژوهشی با هدف رفع تنگنا ها و مشکالت
عملیاتی ،بررسی بیش از  7۲مورد پروپوزال پژوهشی ،حمایت از پایان
نامه تحصیالت تکمیلی و پیگیری اســتفاده از نتایــج ۱۲مورد پروژه
پژوهشی خاتمه یافته ،از تالش های حوزه پژوهش و فناوری این شرکت
در سال  ۱3۹۹بوده است.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران:

ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی استان مازندران به  95درصد می رسد

ساری – دهقان  :در حال حاضر ۹8 ،درصد جمعیت استان مازندران
از نعمت گاز بهرهمند هستند .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی شرکت گاز استان مازندران« ،مقدم بیگلریان» ،سرپرست شرکت
گاز استان مازندران در حاشیه نشست مجمع عمومی عادی سالیانه این
شرکت که در سالن کنفرانس شهید باهنر ساختمان ستاد برگزار شد،
با بیان این مطلب ،اظهار کرد :انشــاءاهلل با بهره بــرداری از پروژههای
گازرســانی روستایی ،ضریب نفوذ گاز در این حوزه تا پایان سال ،به ۹۵
درصد افزایش خواهد یافت .وی ادامه داد :ســال گذشته  ۵43کیلومتر
شبکه تغذیه و توزیع اجرا ۲0 ،هزار و  8۱انشعاب نصب و بالغ بر  6۲هزار
مشــترک جدید پذیرش شدهاند و  ۲6هزار و  30۱مترمکعب بر ساعت
گاز طبیعی جایگزین سوختهای فسیلی در صنایع استان شده که شامل
 ۲3۹واحد صنعتی میشــود .بیگلریان با بیان این که سال گذشته در
مجموع ،حدود  7میلیارد و  ۵8۲میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان
مازندران مصرف شده است ،افزود :از این میزان 4 ،میلیارد و  ۱37میلیون
متر مکعب در بخش خانگی 70۲ ،میلیون مترمکعب در بخش صنعتی،
یک میلیارد و  6۲۱میلیون مترمکعب در بخش نیروگاهی 3۹۱ ،میلیون

مترمکعب در بخــش  CNGو  73۱میلیون مترمکعب در بخشهای
دیگر مصرف شده اســت .سرپرست شرکت گاز استان مازندران ضمن
بیان این مطلب ،اظهار داشــت :بر اساس مصوبه شرکت ملی گاز ایران،
تحقق اهداف در  3بخش احداث شبکه ،نصب انشعاب ،اشتراکپذیری
و میزان مصرف گاز بوده که ما در بخش نخســت ۹۱ ،درصد ،در بخش
دوم معادل  ۹3درصد و در بخش اشتراکپذیری نیز حدود  ۹8درصد به
اهداف مورد نظر دست یافتهایم.

گازرسانی به  114روستا؛ برنامه سال1400
وی در ادامه سخنان خود در مورد اهم برنامههای شرکت گاز استان
مازندران در سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ،عنوان کرد :اجرای
بیش از  ۹00کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در زمینه گازرسانی به صنایع
و  ،CNGجذب حدود  ۱۵7مشترک جدید صنعتی ،جذب  60هزار و
 8۱7مشترک جدید شهری و روستایی ،همچنین اقدام در زمینه کاهش
هدر رفت گاز طبیعی ،اســتفاده از کنتورهای ارتقاء یافته ،مانیتورینگ
ایســتگاه های تقلیل فشار ،شناســایی مصارف غیرمتعارف و تعمیر و
کالیبراســیون ،از اهم برنامههای شرکت گاز اســتان مازندران در سال
جاری است .بیگلریان همچنین برنامه گازرسانی به  ۱۱4روستا تا پایان
سال و بهرهبرداری از این طرحها به گونهای که ضریب پوشش گازرسانی
روســتایی به باالی  ۹۵.۵درصد برســد را ،از اهم برنامههای اولویتدار
شــرکت گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد  .به گفته وی ،طی
3ماه نخست امسال در استان مازندران در زمینه گازرسانی به شهرها و
روستاها  ۱0هزار مشترک جدید پذیرش و تعداد کل مشترکین استان،
به یک میلیون و  ۵۱4هزار و  408مشترک رسیده است.

جلسهشورایمعاونینباحضورمعاونتوسعهمدیریتوپشتیبانی
سازماننوسازیمدارسکشور

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش روابط عمومی دکتر شهری
معاون محترم توســعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس کشور طی سفریک روزه به استان گیالن با حضور در اداره
کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان ،از واحدهای مختلف بازدید
و با کارکنان این اداره کل دیدار و گفتگو کرد.
دکتر علی شهری پس از دیدار و گفتگو با کارکنان و استماع مشکالت
آنان ،جلســه شــورای معاونین اداره کل با ریاست ایشان تشکیل شد.
ایشان ضمن ابراز خرســندی از حضور در استان گیالن اظهار داشت:
این بازدید فرصت مغتنمی جهت دیدار با همکاران ارجمند و شنیدن
دغدغهها و مشکالت آنان است .وی با بیان اهمیت کار مقدس مدرسه
سازی ،یادآور شد :مدرسه سازی فرهنگ ارزشمند و ماندگاراست ،خدا را
باید شاکر باشیم که مدرسه سازایم .معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
ســازمان نوسازی مدارس کشور در ادامه با اشــاره به نیروی انسانی و
حفظ و نگهداشت آنان در پیشبرد امور و اهداف سازمان ،تصریح نمود:
نیروی انسانی به عنوان سرمایه ســازمان باید به بهترین روش حفظ،
نگه داری و ارتقاء داده شــود .وی با بیان اینکه باید به بحث انگیزش،

رفاه و ورزش نیروی انسانی بصورت جدی پرداخته شود ،افزود :سازمان
نوسازی مدارس در این زمینه به ویژه در خصوص ورزش و در راستای
تامین سالمت کارکنان گام های خوبی برداشته و برای آن برنامه ریزی
کرده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور با
تشریح اهمیت آموزش در پیشــبرد اهداف سازمان و با اشاره به اینکه
در دنیای در حال تغییر کنونی ،آموزش در سازمانها به عنوان ضرورتی
انکار ناپذیر پذیرفته شــده ،تاکید نمود :امیــدوارم امکان آموزشهای
مناســب برای کارکنان در ادارات کل فراهم شود .وی در بخش دیگری
از ســخنانش با تشکر از خیرین محترم مدرســه سازکه با فهم عمیق
نسبت به ضرورت توسعه دانش و تولید اندیشه فرزندان به میدان آمده تا
پرچم مدرسه سازی را برای همیشه برای اعتالی نظام مقدس اسالمی
برافراشــته نگه دارند ،ابراز داشت :امیدوارم با تالش های صورت گرفته
شاهد تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه های مشارکتی توسط دولت
باشیم و باید این وضعیت مطلوب را حفظ کنیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور از

راه انداری کارگروه تسهیل امور خیرین در سازمان نوسازی مدارس خبر
داد و اظهارداشــت :موانع کار خیرین محترم را شناسایی نموده و برای
بررسی و رفع آن به کارگروه تسهیل امور خیرین ارجاع نمایید.
وی در ادامه به تبیین اهمیت و جایگاه صرف جویی و نهادینه کردن
فرهنگ آن پرداخته و ابراز داشت:همه باید خود را موظف بدانیم با ترویج
این فرهنگ به نظام و دولت کمک کنیم .دکتر شهری با اشاره به اینکه
خانواده بزرگ نوسازی مدارس همیشه پیشگام صرفه جویی بوده ،اظهار
داشــت :اینبار هم انتظار داریم به جهت وضعیت خاص کشور در زمینه
برق ،بیش از همیشه با صرفه جویی در مصرف برق بتوانیم به کشور عزیز
خودمان کمک کرده و همراه با مردم باشیم.

مدیرکل سالمت و امور اجتماعی شهرداری اعالم کرد؛

تعطیلی مراکز تعویض پالک و ممنوعیت تردد در شهرستانهای غرب استان تهران

شهریار -غالمرضا جباری :گروه استان ها -غرب استان تهران -رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران از تعطیلی مراکز تعویض پالک و ممنوعیت
تردد در شهرستانهای غرب استان تهران خبر داد و در این رابطه اظهار داشت :در پی
اوج گیری ویروس و قرمز شــدن وضعیت کرونایی شهرستانهای غرب استان تهران و
پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و قطع زنجیره انتقال این بیماری  ،مراکز تعو.یض
پالک شهرستانهای غرب استان تهران از مورخ  ۱6تیرماه تا اطالع ثانوی تعطیل می
باشند .سرهنگ محمودی ادامه داد  :مدت تعطیلی کرونایی به مدت اعتبار وکالت نامه
ها اضافه خواهد شد .رییس پلیس راهور استان همچنین پیرامون ممنوعیت ترددها
خاطر نشان کرد :با توجه به موج پنجم کرونا و قرمز شدن شهرستانهای غرب استان تهران  ،این پلیس برابر مصوبات ستاد ملی کرونا ،
محدودیت های ترافیکی را به مورد اجرا گذاشته است  .وی افزود :سفر از شهرهای نارنجی و قرمز کرونایی و بالعکس دارای ممنوعیت و
محدودیت است و ورود پالک های غیربومی و خروج پالک های بومی در شهرستانهای غرب استان تهران ممنوع می باشد و متمردین در
هر  ۲4ساعت در شهرهای دارای وضعیت قرمز مبلغ یک میلیون تومان و در شهرهای دارای وضعیت نارنجی مبلغ پانصدهزارتومان جریمه
خواهند شد .سرهنگ محمودی در ادامه تاکید کرد :عالوه بر محدودیت های موجود در شهرهای قرمز و نارنجی همچنان منع تردد شبانه
از ساعت  ۲۲شب تا  3بامداد در تمام شهرهای کشور جاری است و متخلفان مبلغ  ۲00هزارتومان جریمه خواهند شد.

شــرقی ،اتاق فکر تعــاون را بهترین محل برای بیــان دیدگاهها و اخذ
تصمیمات علمی و اجرایی برای تقویت و رشــد بخش تعاون دانســت
و خواســتار بررسی مسائل و مشــکالت تعاونی ها در اتاق فکر و ارایه
راهکارهای اجرایی برای رفع موانع تعاونی ها شد .الزم بذکر است ،اتاق
فکر تعاون با عضویت صاحب نظــران و متخصصان تعاون در اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی فعالیت دارد.

رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با شهروندان به منظور بررسی و رسیدگی
به مسائل و مشکالت آنان با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل میز
خدمت این اداره کل برگزار شد.
حســین فتحی ،در دیدار چهره به چهره با خدمت گیرندگان ضمن
بررسی موضوعات و پذیرش درخواست های مطرح شده ،دستورات الزم
را برای رســیدگی و حل مشــکالت به معاونان مربوطه صادر کرد .در
جلسه مالقات مردمی مدیرکل ،درخواست  ۱۵نفر از مراجعه کنندگان
در حوزه روابط کار و مشــاغل سخت و زیان آور ،امور تعاون و اشتغال
رسیدگی شد.
الزم به یادآوری اســت ،مالقات مردمی مدیــرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شرقی با شهروندان هر هفته روزهای دوشنبه برگزار
می شــود که به علت شــیوع ویروس کرونا و رعایت محدودیت های
بهداشــتی از ابتدای امسال بصورت محدود برگزار گردید .این جلسات
بــا حضور مدیرکل و معاونان در محل میز خدمت اداره کل برگزار می
شود و شهروندان می توانند به منظور طرح درخواست ها و یا ارائه نکته
نظرات انتقادی و پیشــنهادی در زمان های مقرر ،با مراجعه به حوزه
مدیریت ،مســائل و مشکالت و درخواســت های خود را ارائه تا مورد
رسیدگی قرار گیرد.

حمایت از حقوق شهروندان آسیب دیده در تبریز

آذربایجان شرقی  -ماهان فالح :مدیرکل سالمت و امور اجتماعی
شــهرداری تبریز از تجهیز و پشتیبانی از گرمخانههای شهرداری برای
حمایت از حقوق شهروندان آســیبدیده خبر داد .به گزارش خبرنگار
ما در تبریز ،محمدحســین حسن زاده در خصوص وضعیت افراد تحت
الحمایه شهرداری در گرمخانه ها گفت :متاسفانه مهمترین آسیبی که
در ارتباط با آسیب دیدگان اجتماعی و افراد کارتن خواب وجود دارد این
اســت که تعداد قابل توجهی از این افراد توسط خانواده خود طرد شده

اند و بیش از آنکه به دلیل محرومیت از مســکن به خاطر فقر اقتصادی
رنج ببرند از محرومیت اجتماعی ناشی از قطع ارتباط با خانواده و اجتماع
آسیب میبینند .او افزود :گرچه وظیفه شهرداری در قبال کارتن خواب
به اسکان در سر پناه موقت آنان محدود می شود ولی واقعیت این است
که این موارد به حل مشــکل اصلی کارتن خواب ها منجر نشــده و تا
زمانی که سیاست گذاری اجتماعی و زمینه بازگشت این افراد به خانواده
فراهم نشود چرخه رفت و آمد و تبعات مشکل آفرین ناشی از این رفت
و آمد بین خیابان و گرمخانه ادامه خواهد داشــت .مدیرکل سالمت و
امور اجتماعی شــهرداری تبریز با اشاره به سیاست گذاری ساماندهی
کارتنخوابها اظهار کرد :این سیاســت گذاری نباید محدود به جذب،
اسکان ،و تغذیه این شهروندان باشد بلکه باید با رویکردی جامع تر کارتن
خوابی و آسیب های مرتبط با این پدیده را واکاوی کرد و مسئولیت تمام

ارکان و اجزای نظام اجتماعی را در قبال این پدیده روشن ساخت .وی با
اشاره به وضعیت و شرایط فیزیکی شیلترها اذعان داشت :با توجه به اینکه
ظرفیت گرمخانه ها و وضعیت فیزیکی این اماکن نیاز به مرمت و تغییر
مکان دارد شهرداری تبریز به طور مستمر در تالش است تا شرایط الزم
را جهت انتقال محل این گرمخانه ها به نقاط دیگر فراهم آورد .حسنزاده
تصریح کرد :اداره کل ســالمت و امور اجتماعی شهرداری عالوه بر ارائه
انواع خدمات پزشــکی و درمانگاهی با هدف جلوگیری از آســیب های
اجتماعی حمایت های خود را برای افراد تحت الحمایه ارائه می نماید.
او یادآور شــد :این اداره کل نه تنها در هیچ برهه ای از زمان از خدمات
حمایتی ،اجتماعی و درمانگاهی دریغ نورزیده و با نگرش رفع تکلیف به
این امرنمی نگرد بلکه با اهتمام کامل سعی در بهینه سازی و ساماندهی
شرایط این افراد آسیب دیده می باشد.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
 6توصیه کاربردی برای تکمیل تیم کارمندان برند

چگونه نیروی کار جوان و بااستعداد را جذب کنیم؟
به قلم :نیکا وایت  /کارآفرین و کارشناس کسب و کار  -ترجمه :علی آلعلی
استفاده از نیروی کار جوان و دارای استعداد باال در وضعیت کنونی بازار برای هر کسب و کاری مهم است.
شما با همکاری نیروی کار جوان امکان نوآوریهای بسیار جالب و حیرتانگیز را خواهید داشت .این امر در
کنار هزینه پایین همکاری با چنین نیروی کاری شما را به سرعت بدل به یکی از برندهای محبوب در بازار
خواهد کرد .بسیاری از برندهای بزرگ هم در این میان همکاری با نیروی کار جوان و بااستعداد را گزینهای
جذاب تلقی میکنند .امروزه نس��ل جوان یا  Zروز به روز در حال ورود به بازار کس��ب و کار اس��ت .بنابراین
هر برندی باید به دنبال همکاری با نسل موردنظر برای بهبود وضعیتش باشد ،در غیر این صورت شاید پس
از مدت زمانی کوتاه شما با شماری از کارمندان در آستانه بازنشستگی تنها بمانید .بدون تردید همکاری با
نیروی کار جوان و ماهر امر جذابی به نظر میرس��د .نکته مهم در این میان نحوه متقاعدکردن استعدادهای
جوان برای همکاری با برندتان است .بسیاری از کسب و کارها در این میان با شکستهای بسیار زیادی مواجه
میش��وند .این امر کار را برای هر کس��ب و کاری دش��وار خواهد کرد .هدف اصلی در این مقاله بیان برخی از
توصیههای کاربردی برای همکاری مناس��ب با نیروی کار جوان و جذبشان به برندتان است .در ادامه شش
توصیه کاربردی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تالش برای اتحاد با نیروی کار جوان به جای استخدام
امروزه نس��ل جوان تمایل باالیی برای اتحاد با یک برند و س��هیم ش��دن در آیندهاش دارد .این امر باالتر از
اس��تخدام صرف است .بنابراین ش��ما باید به دنبال راهکاری برای جلب نظر کارمندان براساس ایجاد چنین
اتحادی باشید .بسیاری از برندها در این میان فقط به دنبال متقاعدسازی نیروی کار جوان و بااستعداد برای
استخدام هستند .شما اول از همه باید باور کنید که طرف مقابلتان نه یک نیروی کار ساده و معمولی ،بلکه
بهترین اس��تعدادهای موجود در بازار هس��تند .این امر ش��ما را به طور قابل مالحظهای نسبت به رقبایتان
پی��ش خواهد انداخت .در مرحله بعد اگر قصد همکاری بلندمدت با اس��تعدادهای موردنظر را دارید ،باید به
آنها اطمینان دهید که در آینده برندتان سهیم هستند .بسیاری از جوانان در دنیای کسب و کار در صورت
مش��اهده یک پروژه جس��ورانه تمایل باالیی برای همکاری با شما نشان خواهند داد .بنابراین شما باید بدون
دردسر بیشتر به دنبال تاثیرگذاری بر روی آنها از همین طریق باشید.
نمایش ارزشها و بودجه کسب و کار
همکاری با نیروی کار جوان نیازمند نمایش ارزشهای برندتان است .همانطور که مشتریان بیشتر از اینکه
به کیفیت محصوالتتان جذب شوند ،به دنبال ارزشهای برندتان هستند ،نیروی کار جوان و بااستعداد هم
همینطور عمل میکند .بنابراین اگر ش��ما در تعامل با نیروی کار موردنظر هیچ حرفی از ارزشهای کسب و
کارتان نزنید ،ش��انس چندانی برای تعامل موفقیتآمیز با آنها نخواهید داشت .پس از اینکه شما ارزشهای
برندتان را به نیروی کار جوان نشان دادید ،نوبت به مطمئن کردن آنها نسبت به توانایی مالیتان برای عملیاتی
کردن پروژههایتان است .همانطور که در بخش قبل گفتیم ،یک پروژه برنده نظر هر نیروی کار بااستعدادی
را جلب میکند .نکته مهم در این میان نیاز به بودجه مناسب و کافی برای اجرای پروژههای جسورانه است،
در غیر این صورت شما توجه هیچکسی را جلب نخواهید کرد.
شنیدن صدای نسل جوان
نس��ل جوان به عنوان نیروی کار ماهر و دارای اس��تعداد باال نیاز به ش��نیده ش��دن دارد .اگر شما با چنین
نیروهای متخصصی درست مانند کارآفرینان میانسال رفتار کنید ،به سرعت از دور و برتان پراکنده خواهند
ش��د .این امر مش��کالت بسیار زیادی برای شما به همراه دارد .یکی از انگیزههای اصلی در همکاری با نیروی
کار جوان امکان صرفهجویی در هزینهها و همچنین آموزش مهارتهای تخصصی به آنها برای تبدیل شدن
به کارمندانی بینهایت ماهر است .اگر این مسیر بدون توجه به خواستهها و نظرات نسل جوان صورت گیرد،
هیچ نتیجه مناسبی به همراه ندارد .شما با هماندیشی به نیروی کار نسل جوان امکان جمعبندی مناسب از
نیازهایشان را خواهید داشت .این امر شما را به بهترین شکل ممکن برای چنین افرادی جذاب خواهد کرد.
با این حساب هیچ مشکلی پیش روی همکاری شما با کارمندان جوان موردنظر نخواهد بود.
پرداخت حقوق منصفانه
پی��ش از ای��ن در مورد مزیت مالی همکاری با نیروی کار جوان صحبت کردیم .یکی از نکات مهم در این میان
پرداخت حقوق منصفانه به آنهاست .اگر هدف شما جذب نیروی کار جوان و بااستعداد و همکاری بلندمدت است،
با ارائه سطح پرداختی بسیار پایین فقط آنها را ناامید خواهید کرد .امروزه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و
میانرده کارمندانشان را خیلی راحت از دست میدهند .دلیل این امر عدم سرمایهگذاری بر روی کارمندان برای
همکاری بلندمدت است .این امر کارمندان شما را به راحتی هرچه تمامتر در اختیار برندهای بزرگ قرار میدهد .اگر
شما در تعامل با نیروی کار جوان و بااستعداد سطح منصفانهای از حقوق را در نظر بگیرید ،برندتان بدل به گزینهای
جذاب برای آنها خواهد شد .این امر شاید حتی موجب ادامه همکاری آنها با شما در صورت ارائه پیشنهادات مالی بهتر
میشود .بنابراین باید همکاری با چنین نیروی کاری را نوعی سرمایهگذاری بلندمدت هم ببینید.
ترغیب نیروی کار جوان به ایجاد تعادل میان کار و زندگی
جوان بااستعداد در سالهای ابتدایی شروع به کارشان به هیچ وجه فکر زندگی
بسیاری از کارآفرینان و نیروی کار ِ
شخصیشان نیستند .معنای این امر اختصاص ساعتهای طوالنی برای کار و همچنین بیتوجه به ضرورت استراحت
کافی است .شاید این امر در نگاه نخست بسیار جذاب به نظر برسد ،اما ظرف مدت زمانی کوتاه هر کسی را از پا
درمیآورد .شما به عنوان مدیر نیروی کارتان باید آنها را نسبت به ایجاد تعادل میان زندگی و کارشان ترغیب کنید.
این امر در همان برخوردهای نخست و جلسات استخدامی مقدماتی طرف مقابلتان را جذب خواهد کرد .با این
حساب هیچ دلیلی برای تمایل نیروی کار جوان و بااستعداد به منظور همکاری با شما نخواهد بود.
فراهمسازی موقعیت رشد
هر کسی در دنیای کسب و کار دوست دارد که رشد کند .کارمندان جوان شما هم همیشه مایل به رشد و بهبود
وضعیتشان هستند .اگر شما در این میان به چنین نکته مهمی توجهی نشان ندهید ،توانایی تاثیرگذاری بر روی
آنها را نخواهید داشت .درست به همین خاطر بسیاری از برندهای بزرگ توانایی جذب استعدادهای جوان در دنیای
کسب و کار را ندارند .اگر کسب و کار شما به فکر فراهمسازی موقعیتی به منظور رشد و توسعه کارمندانش نیست،
ش��ما هرگز توانایی جلب نظر نیروی کار جوان را نخواهید داش��ت .بنابراین باید بیش از هر زمان دیگری به دنبال
فراهمسازی موقعیتی به منظور پیگیری بهینه این امر باشید ،در غیر این صورت تمام استعدادهای جوان به سادگی از
کنار کسب و کارتان عبور خواهند کرد .برخی از برندهای بزرگ از همان ابتدای همکاری با نیروی بااستعداد و جوان
به دنبال سرمایهگذاری بر روی آنها هستند .نتیجه این امر تبدیل کارمندان موردنظر در بلندمدت به مدیران نسل بعد
برندشان است .اگر شما هم چنین نگاهی به کارمندانتان داشته باشید ،دیگر جایی برای نگرانی نسبت به همکاری
بلندمدت با استعدادهای جوان دنیای کسب و کار نخواهد بود.
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آشنایی با الگوی بازاریابی رابطهای

راهنمای طراحی استراتژی بازاریابی رابطهای
به قلم :کارولین فورسی
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات
ترجمه :علی آلعلی
دنی��ای بازاریاب��ی پ��ر از الگوها و مدله��ای مختلف برای
اجراست .بس��یاری از تیمهای بازاریابی برای موفقیت در این
ح��وزه اقدام به اس��تفاده از تمام الگوه��ای موجود میکنند.
ش��اید این امر گزینه جذابی به نظر برس��د ،اما در بلندمدت
امکان کسب موفقیت را از کسب و کار شما خواهد گرفت .هر
برندی باید براس��اس سطح نیازش اقدام به استفاده از الگویی
مش��خص در زمینه بازاریابی نماید .یکی از الگوهای کاربردی
در طول چند سال اخیر بازاریابی رابطهای (Relationship
 )Marketingاست.
بدون تردید همه بازاریابها و به طور کلی اهالی کسب و کار
درباره اهمیت تعامل نزدیک با مشتریان مطالب بسیار زیادی
شنیدهاند .این امر فراتر از فروش محصوالت به مشتریان است.
شما در واقع باید مثل دوستانتان با چنین مشتریانی تعامل
داش��ته باشید ،در غیر این صورت هیچ شانسی برای موفقیت
در بازاریابی رابطهای نخواهید داشت.
بسیاری از برندها بدون جلب اعتماد و نظر مساعد مشتریان
ام��کان فروش موفقیتآمیز را ندارند .ای��ن امر دارای اهمیت
بسیار زیادی است .اگر شما هم در بازار با چنین مشکلی رو به
رو هستید ،الگوی بازاریابی رابطهای بهترین گزینه برای شما
خواه��د بود .در ادامه برخ��ی از مهمترین نکات برای طراحی
استراتژی بازاریابی رابطهای را مرور خواهیم کرد.
فراهمسازی خدمات مشتریمحور و
شخصیسا زیشده
نخستین گام در راس��تای طراحی یک استراتژی بازاریابی
رابطهای توجه به فراهمس��ازی خدمات اس��ت .منظور ما در
اینجا هر نوع خدماتی نیس��ت ،بلکه خدمات مشتری محور و
از همه مهمتر شخصیسازیشده را مدنظر داریم .اگر شما به
این نکته توجه الزم را نشان دهید ،شانس بسیار زیادی برای
تاثیرگذاری بر روی مش��تریانتان خواهید داشت .بسیاری از
برندها در زمان ساماندهی خدماتی نظیر پشتیبانی از مشتریان
به هر نکتهای به غیر از خود مشتریان توجه میکنند .نتیجه
این ام��ر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به طور
مناسب است.
اگر برند ش��ما فرصتی به مش��تریان برای اظهارنظر ندهد،
هرگز امکان شخصیسازی خدمات را نخواهید داشت .بنابراین
باید به فکر راهاندازی کانالهای ارتباطی مناسب باشید .امروزه
اغلب مردم در ش��بکههای اجتماعی حض��ور پررنگی دارند.
بنابرای��ن یک��ی از راهکارهای عالی برای تعامل با مش��تریان
اس��تفاده از روند موردنظر خواهد بود .این امر به ش��ما برای
تعامل با مشتریان فرصت بسیار عالی خواهد داد .با این حساب
دیگر شخصیس��ازی خدمات براساس سلیقه و نیاز مشتریان
امر غیرممکنی نخواهد بود.
ارائه خدمات به طور مشتری محور مفهوم پیچیدهای نیست.
مهمتری��ن مس��ئله در این میان توجه به مش��تریان در تمام
وضعیتهای برندتان است .این امر به شما برای تاثیرگذاری بر
روی مشتریان بهترین کمک را خواهد کرد .برخی از برندهای
بزرگ به طور مداوم از نظرات مش��تریان وفادارشان برای ارائه
خدمات مختلف اس��تفاده میکنند .اگر شما هم این گزینه را
مدنظر قرار دهید ،وضعیت بازاریابی و تعاملتان با مشتریان به
بهترین شکل ممکن مدیریت خواهد شد.
تعامل با مشتریان در جایی که هستند
مش��تریان امروزه در همه جا حضور دارند .ش��اید ش��ما با
خودت��ان فکر کنید این امر بیش از ان��دازه اغراقآمیز به نظر
میرس��د ،اما همهگیری کرون��ا آن را بدل به واقعیتی محض
کرده اس��ت .امروزه برندها نه فق��ط در دنیای واقعی ،بلکه در
شبکههای اجتماعی نیز با مشتریان رو به رو هستند .اگر شما
در این میان اس��تراتژی مناس��بی برای تاثیرگ��ذاری بر روی
مشتریان نداشته باش��ید ،خیلی سریع دچار مشکل خواهید
ش��د .بازاریابی رابطهای به معنای تعامل با مشتریان در جایی
که هستند ،است.
اگر مش��تریان شما در پلتفرم اینس��تاگرام ،توییتر یا حتی
توئیچ حضور دارند ،ش��ما باید برنامهای دقیق برای حضور در
کنارشان داشته باشید .امروزه انتظارات مشتریان از برندها به
طور قابل مالحظهای افزایش پیدا کرده است .بنابراین اگر شما
در کنار مشتریانتان حضور نداشته باشید ،شانسی برای جلب
نظرشان نخواهید داشت.
اس��تفاده از آماره��ای دقیق ب��رای حضور در ش��بکههای
اجتماعی مورد عالقه مش��تریان مهمترین نکته در بازاریابی
رابطهای محس��وب میشود .ش��ما باید همیشه فعالیتتان را
براساس دادههای دقیق متکی کنید ،در غیر این صورت شاید
پس از مدت زمانی اندک متوجه فعالیت اشتباهتان در عرصه
بازاریابی رابطهای شوید.
برخی از برندها در بازاریابی رابطهای هرگز به دنبال مشتریان
نمیروند .این امر الگوی بازاریابی ش��ما را به طور کامل تغییر
میدهد .اگر ش��ما به دنبال اجرای بازاریابی رابطهای هستید،
باید همیشه به سراغ مشتریان بروید ،در غیر این صورت هیچ
شانسی برای تعامل با آنها نخواهید داشت.
استفاده از فناوریهای جدید برای کار بهتر
بازاریابی به طور کلی امر بسیار دشواری محسوب میشود.
بسیاری از برندها در راستای اجرای الگوی بازاریابی رابطهای
دردس��رهای زیادی را متحمل میش��وند .نکته مهم در این
میان تالش برای سادهس��ازی فرآیند موردنظر با اس��تفاده از
فناوریهای جدید است .وقتی از فناوریهای جدید صحبت
میکنیم ،شما باید دستکم یک یا دو فناوری را مدنظر داشته
باش��ید ،در غیر این صورت آش��ناییتان با این حوزه به اندازه
کافی نیست.
وقتی بازاریابها آش��نایی کافی با حوزه بازاریابی نداش��ته
باش��ند ،فرآیند تاثیرگذاری بر روی مش��تریان بسیار دشوار
خواهد شد .مشتریان به س��رعت از فناوریهای تازه استفاده
میکنند .یک��ی از انتظارات آنها در این می��ان تالش برندها

برای اس��تفاده از فناوریهای موردنظ��ر در فرآیند بازاریابی و
ارائه خدمات اس��ت .اگر شما هیچ اقدامی در این راستا انجام
ندهید ،در نهایت رقیبی از راه میرس��د و تمام مشتریانتان
را با خودش همراه خواهد کرد .بنابراین ش��ما همیشه باید به
بهبود وضعیت استفاده از فناوریهای جدید در بازاریابی توجه
نشان دهید.
بازاریاب��ی رابطهای امکان اس��تفاده از فناوریهای نوین به
سادهترین شکل ممکن را فراهم میسازد .شما به عنوان یک
بازاریابی در این الگو نیاز به تعامل نزدیک با مش��تریان دارید.
بهترین فناوری برای شما در این میان هوش مصنوعی خواهد
بود .شما با استفاده از هوش مصنوعی در قالب رباتهای چت
امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مش��تریان را خواهید یافت.
این امر به معنای کاهش نیاز برای رصد مداوم پرس��شهای
مشتریان و امکان ارائه دقیقترین جوابهای ممکن با هوش
مصنوعی به آنها خواهد بود.
کاهش نیاز به ش��مار باالیی از کارش��ناسها برای تعامل با
مشتریان در شبکههای اجتماعی و به طور کلی فضای آنالین
یک دس��تاورد مهم از نظر دقت و س��رعت در پاسخگویی به
مشتریان و همچنین کاهش هزینههای بازاریابی برند خواهد
بود .بنابراین شما باید استفاده از چنین فناوریای را به بهترین
شکل ممکن مدنظر قرار دهید.

تعیین جوایز و مشوقهای مختلف
برای مشتریان وفادار
خرید دوباره از یک برند برای مش��تریان همیشه گزینهای
جذاب نیست .مشتریان باید عملکرد بسیار ویژهای از سوی برند
شما مشاهده کنند ،در غیر این صورت امتحان سرویسهای
یک برند دیگ��ر را به هر کار دیگری ترجیح خواهند داد .این
مش��کل فقط برای برندهای کوچک نیس��ت ،بلکه کس��ب و
کارهای بزرگ نیز با آن دست و پنجه نرم میکنند.
بهترین راهکار برای جلب نظر مش��تریان به منظور خرید
دوباره تعیین جوایز و مش��وقهایی برای این امر است .بدون
تردی��د مهمترین الم��ان در این میان کیفی��ت محصوالت و
خدمات جانبی یک برند است ،اما هیچ مشتری از جایزههای
مختل��ف نخواهد گذش��ت .بنابراین ش��ما ب��ا تعیین چنین
جایزههایی به بهترین شکل ممکن امکان تعامل با مشتریان
را خواهید داشت.
اگر مشتریان چند بار اقدام به تکرار خریدشان از برند شما
نمایند ،به تدریج بدل به مشتریان وفادارتان خواهند شد .این
امر بدل به نوعی عادت برای مشتریان میشود .آن وقت دیگر
هیچ برندی توانایی رقابت با شما را نخواهد داشت .مشتریان
وفادار همیش��ه بخش قابل مالحظهای از سود کسب و کارها
را شکل میدهند .بنابراین شما همیشه امکان استفاده از سود
مطمئن در رابطه با آنها را خواهید داشت.
تعیین جوایز و تعامل نزدیک با مشتریان یکی از محورهای
اصلی در بازاریابی رابطهای محس��وب میشود .نکته مهم در
این می��ان تالش برای ایج��اد رابطهای نزدیک با مش��تریان
است .اگر شما رابطهای نزدیک و عمیق با مشتریان در خالل
خریدهای مداومش��ان ایجاد کنید ،به بهترین ش��کل ممکن
امکان تاثیرگذاری بر روی آنها را پیدا خواهید کرد .این امر به
معنای عدم نیاز به صرف هزینههای تبلیغاتی گزاف و مواجهه
با مشکل ریزش مشتریان به طور مداوم است .بنابراین همیشه
در ارتباطاتتان با مشتریان ایجاد رابطهای عمیق و معنادار را
مدنظر داشته باشید.
تولید محتوای بازاریابی جذاب با داستانی هیجانانگیز
مردم عاشق داستانهای مختلف هستند .بسیاری از برندها
از این گزینه برای تعامل با مشتریانش��ان به بهترین ش��کل
ممکن سود میبرند .اگر ش��ما هم در این میان عالقهمند به
داستانس��رایی در کسب و کار هستید ،باید همین حاال دست
به کار ش��وید .مشتریان در صورت مشاهده محتوای بازاریابی
دارای داس��تان هیجانانگیز نظرشان نسبت به برندها تغییر
مثبتی خواهد کرد.
نکته مهم بیان داستان به طور جذاب است .شاید شما یک
ایده جالب برای بیان داس��تانتان داش��ته باشید ،اما تا وقتی
ک��ه آن را به طور هیجانانگیزی بیان نکنید ،شانس��ی برای
تاثیرگذاری بر روی مش��تریانتان نخواهید داشت .توصیه ما
در این بخش مطالعه چند داستان از برندهای بزرگ دنیاست.
ش��اید این امر برای ش��ما چندان جذاب نباشد ،اما دستکم
چارچوبهای اصلی داستانس��رایی در حوزه کس��ب و کار و
بازاریابی را یاد خواهید گرفت.
وقتی ش��ما در بازاریابیتان از داس��تان استفاده میکنید،
امکان همراه کردن مشتریان با خود را خواهید داشت .بسیاری
از برندها همیش��ه با مشکل از دست دادن مشتریان در میانه
مسیر بازاریابی مواجه هس��تند .بازاریابی رابطهای با تاکید بر
روی تولید محتوا براساس محور داستانی این مشکل را به طور
کامل حل خواهد کرد.

وقتی ش��ما داس��تانتان را در قالب محت��وای بازاریابی به
مخاطب عرضه میکنید ،باید همیش��ه بیان ویژگیهای برند
و محصوالتت��ان را هم مدنظر قرار دهید ،در غیر این صورت
داس��تانتان صرفا جنبه تفریحی خواهد داش��ت .معنای این
امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در ادامه مسیر
خواهد بود.
گردآوری بازخوردهای مشتریان به طور مداوم
ایجاد یک رابطه مناسب و عمیق با مشتریان نیازمند دقت
نظر بسیار زیادی است .شاید شما در این مسیر اشتباهاتی را
مرتکب ش��وید ،اما مهمترین مسئله تالش برای حل و فصل
مش��کالت در طول زمان اس��ت .درس��ت مانند زمانی که با
دوستتان مش��کل پیدا میکنید ،در اینجا هم باید به دنبال
بهبود رابطهتان با مشتریان حتی در صورت بروز مشکل باشید.
بهترین راهکار برای بهبود رابطه برند با مشتریان گردآوری
بازخوردهای مش��تریان به طور مداوم است .این امر شما را به
منبعی غنی و سرراس��ت متصل خواهد کرد .اگر مشتریان از
کار ش��ما رضایت دارند ،باید همین جهت را ادامه دهید .اگر
هم نارضایتیهایی در کار باش��د ،باید هرچه س��ریعتر نسبت
به حل و فصل مش��کالت اقدام کنید .س��رعت عمل شما در
رفع نارضایتی مشتریان تعیینکننده میزان عمیق رابطهتان
با آنها خواهد بود .بدون تردید مش��تریان در صورت مشاهده
اقدامات س��ریع ش��ما برای حل و فصل مشکالتشان تمایل
بسیار بیشتری برای تعامل با شما خواهند داشت .معنای این
امر موفقیت شما در زمینه بازاریابی رابطهای خواهد بود.
نکته مهم در گردآوری بازخوردها از سوی مشتریان توجه به
بازاریابی رابطهای به عنوان یک بازی بلندمدت است .بنابراین
ش��ما باید به طور مداوم بازخورده��ای موردنظر را گردآوری
و تحلی��ل نمایید ،در غیر این ص��ورت فقط برای مدت زمانی
محدود امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان را خواهید
داشت.
نمونههای موفق از بازاریابی رابطهای
بازاریابی رابطهای الگویی به نسبت جدید در عرصه بازاریابی
محسوب میشود .درست به همین خاطر امکان بروز اشتباه در
اجرای آن بسیار بیشتر از الگوهای دیگر است .هدف اصلی در
این بخش بررسی برخی از نمونههای موفق اجرای این الگوی
بازاریابی به منظور آشنایی هرچه بهتر شما با بازاریابی رابطهای
است .در ادامه برخی از موفقترین الگوهای این حوزه را مورد
ارزیابی قرار خواهیم داد.
جنرال الکتریک :بهبود رابطه با مشتریان از طریق
پادکست
بازاریاب��ی رابطهای بر محور ارائه پیش��نهادات ت��ازه برای
مشتریان جریان دارد .بسیاری از برندها در این میان در تالش
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به دنبال تولید محتوای
جذاب هستند .یکی از بهترین عملکردها در این راستا مربوط
به برند جنرال موتورز اس��ت .این برند همیشه در تالش برای
رقم زدن آینده صنعت کس��ب و کار اس��ت .بنابراین مشاهده
پیش��نهادات و محتواهای بازاریابی هیجانانگیز از سوی این
برند جای تعجب ندارد.
جنرال الکتریک در راستای تعامل هرچه بهتر با مشتریانش
اقدام به راهاندازی دو پادکس��ت در ژانر علمی  -تخیلی کرد.
ب��دون تردید این اقدام از س��وی یک برند ن��وآوری در عرصه
کس��ب و کار بسیار عجیب به نظر میرسد .نکته مهم در این
میان تالش جنرال الکتریک برای بیان نوآوریهای در دست
اجرایش در قالب پادکستهای موردنظر است .این امر طیف
گستردهای از مشتریان را هیجانزده و جذب این برند خواهد
کرد.
ام��روزه جن��رال الکتریک فعالیت بس��یار گس��تردهای در
زمینه پذیرش اسپانس��ری پادکستهای حوزه علم و فناوری
در یوتی��وب دارد .ای��ن ام��ر موجب بهبود رابطه بس��یاری از
عالقهمن��دان ب��ه این حوزه با جنرال الکتریک ش��ده اس��ت.
بیتردی��د چنین رابطهای نقش مهمی در افزایش مش��تریان
وفادار این برند در بازارهای مختلف ایفا میکند.
دومینوز
دومینوز در طول یک دهه اخیر تمام تالشش برای نوآوری
در زمین��ه ارائ��ه ترکیبهای تازه از پیتزا را کرده اس��ت .این
امر به معنای پذیرش ریس��کهای عجی��ب و غریب برای به
دست آوردن مش��تریان تازه از طریق پیشبینی سلیقهشان
بوده اس��ت .اقدام جالب این برند در زمینه بازاریابی رابطهای
تهیه ویدئوهای تبلیغاتی با بازخوانی انتقادات مشتریان از انواع
پیتزاهای این برند و دیگر برندها و سپس تالش برای خلق یک
نوع پیتزای جدید براساس انتقادات موردنظر است.
ب��دون تردید اینکه یک برند براس��اس اعتراضات و نظرات
منفی مش��تریان تمام خدماتش را بهروز رس��انی نماید ،ایده
بسیار هیجانانگیزی محسوب میشود .بسیاری از برندها در
عرصه کسب و کار چنین شجاعتی را ندارند .بنابراین دومینوز
در این راستا دست به اقدام بسیار هیجانانگیزی زده است.
مشتریان دومینوز به دلیل رسیدگی سریع مدیران این برند
به شکایتها و نظرات منفیش��ان همیشه ارتباط نزدیکی با
این برند دارند .این امر یک��ی از موفقیتهای بزرگ دومینوز
را نش��ان میدهد .بس��یاری از برندها در بازار پس از س��الها
تالش هم موفق به تاثیرگذاری بر روی مشتریان به این صورت
نمیش��وند .بنابراین دومینوز در این راس��تا به لطف بازاریابی
رابطهای موفق به تبدیل بس��یاری از منتقدانش به مشتریان
وفادار خود شده اس��ت .این امر یکی از بهترین فعالیتها در
زمینه بازاریابی رابطهای را نشان میدهد.
امروزه بس��یاری از برندها به دنبال الگوی��ی برای بازاریابی
و تعامل نزدیک با مش��تریان هستند .بدون تردید شیوههای
بس��یار زی��ادی در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات در دس��ترس
برنده��ا قرار دارد ،اما نکته مهم اس��تفاده از بازاریابی رابطهای
ب��رای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مش��تریان اس��ت .این
الگو به بهترین شکل ممکن ارتباطات شما با مشتریانتان را
ساماندهی خواهد کرد .اگر شما عالقهمند به استفاده از چنین
الگویی در فرآیند بازاریابیتان هستید ،استفاده از توصیههای
این مقاله گزینه مناسبی برای شروع کارتان خواهد بود.
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