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چالش های بازار نفت در نیمه دوم سال 2021 چیست؟

 آینده مبهم
طالی سیاه

فرصت امروز: بازار نفت در سال ۲۰۲۰ روزهای پرتنشی را سپری کرد و قیمت فروش آتی نفت برای اولین بار 
در طول تاریخ به کمتر از صفر رسید. عامل اصلی این تنش ها، افت تقاضای نفت در نتیجه پاندمی کرونا بود که 
باعث تعطیلی فعالیت های اقتصادی ش��د و تقاضا برای نفت و فرآورده های نفتی را کم کرد. از طرف دیگر، بس��ته 
شدن مرزها و توقف پروازها هم باعث شد تا تقاضا برای سوخت هواپیما که یکی از اصلی ترین فرآورده های نفتی 

است، کاهش یابد. منطق در این شرایط حکم می کرد که تولید نفت متناسب با تقاضا در جهان کاهش یابد...

کاهش ۶۳ درصدی معامالت مسکن شهر تهران در تیرماه

قیمت خانه از متری ۳0 میلیون تومان گذشت
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 دپوی 140هزار خودروی ناقص
در پارکینگ های خودروسازان!
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فرصت امروز: شـاخص بورس تهران روز گذشـته صعـود پرقدرتی را تجربه کـرد و موج قوی تزریق 
نقدینگـی از سـوی حقیقی ها باعث اسـتارت طالیی بـورس در اولین روز هفته شـد. در نهمین روز 

مردادماه شاخص کل بورس با رشد خیره کننده ۳4 هزار و ۹۶2 واحدی به رقم یک میلیون و 
۳51 هزار واحد رسید. در معامالت این روز بیش از 7 میلیارد و 542 میلیون سهم، حق تقدم...

موج قوی تزریق نقدینگی از سوی حقیقی ها رقم زد

صعود پرقدرت شاخص های بورس تهران

یادداشت
صیانت از فضای 

مجازی، اولویت فعلی 
مردم نیست

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

چند روزی است که طرح »صیانت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی« 
حسابی خبرس��از شده و صف بندی 
موافق��ان و منتق��دان ادام��ه دارد. 
هرچند همان طور که وزیر ارتباطات 
هم گفته اس��ت، به نظر نمی رس��د 
به واس��طه این ط��رح در کوتاه مدت 
ش��بکه های اجتماعی فیلتر شوند، 
اما مکانیزم پیش بینی ش��ده در این 
پیش نویس و ترکیب کمیسیون های 
تعریف ش��ده در آن، احتمال اعمال 
محدودیت گس��ترده بر پهنای باند 
پیام رس��ان ها و حتی اعمال فیلتر را 
به شدت افزایش داده است. با توجه 
به اینک��ه در ش��رایط روز دنیا ما با 
تکنولوژی  متع��دد  پیش��رفت های 
مواجه هستیم، امروزه دیگر نمی توان 
در براب��ر تکنول��وژی ایس��تادگی و 
مقاومت داشت. وضعیت و پیشرفت 
و توس��عه در جهان به گونه ای است 
که ش��رایط خودش را بر ما تحمیل 
خواهد کرد. این در حالی است که ما 
در گذش��ته هم چنین تجربه هایی 
را داش��ته ایم؛ هم��ان زمان��ی که 
داش��تن ویدئو ممنوع بود و مردم 
فیلم ه��ا را پنهانی بین هم ردوبدل 
می کردند. یا کمی نزدیک تر، بحث 

ماهواره ها بود که ش��اهد 
2بودیم در طرح ها و...

۲1 ذوالحجه 144۲ - س�ال هفتم
شماره   183۲

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: رئیس جمهور در آخرین جلس��ه س��تاد 
ملی مقابله با کرون��ا در دولت دوازدهم با بیان اینکه در 
۷8 جلس��ه ستاد کرونا 5۷3 مصوبه تصویب و ابالغ شد، 
گفت اختیارات س��تاد ملی مقابله با کرونا برابر با شورای 

عالی امنیت ملی در نظر گرفته شد.
در حالی که ش��مارش معکوس ب��رای پایان کار دولت 
دوازدهم آغاز ش��ده و از هفته آینده دولت س��یدابراهیم 
رئیسی رسما ش��روع به کار می کند، حسن روحانی روز 
گذش��ته در آخرین جلسه س��تاد ملی مقابله با کرونا در 
دولت دوازدهم حاضر ش��د و با اشاره به 5۷3 مصوبه این 
ستاد طی ۷8 جلس��ه، از عملکرد کرونایی دولتش دفاع 
کرد. روحانی به مصوبات س��تاد مل��ی مقابله با کرونا در 
طول یک سال و نیم گذشته برای مهار و کنترل بیماری 
اشاره کرد و گفت: ما در هر هفته تصمیماتی که احساس 
می کردیم ضروری است در این جلسه اتخاذ می کردیم و 
5۷3 مصوبه را در طول این ۷8 جلس��ه داشتیم که برای 

همه آنها اجرایی شدن را در نظر گرفتیم.
او یادآور شد: نظام احساس کرد که برای مقابله با این 
ویروس نیازمند ش��کل گیری یک نهاد هس��تیم و ستاد 
ملی مقابله با کرونا یک نهادس��ازی برای نظام به ش��مار 
می رفت. در طول یک س��ال و نیم این جلس��ات برگزار 

ش��د ک��ه در آن هم نیروهای مس��لح و هم س��ایر قوای 
نظام حضور داش��تند. هماهنگی و همفکری بین سه قوه 
و نهادهای نظامی ش��کل گرفت که ش��باهتی به شورای 
عال��ی امنیت ملی داش��ت. به طوری که کارها س��ریع و 
فوری انجام ش��د و در کنار این س��تاد ه��م کمیته های 

مختلفی تشکیل شد.
رئیس جمهور، تصمیمات س��تاد مل��ی مقابله با کرونا 
را مبتن��ی بر خرد جمعی خوان��د و ادامه داد: تصمیمات 
م��ا همواره بر پایه خرد جمعی بوده اس��ت. ابتدا بحث و 
بررس��ی ش��ده و بعد تصمیم گیری انجام شده و در سه 
یا چهار س��طح این مس��ائل مورد بحث ق��رار می گرفته 
اس��ت تا تصمیمات پخته ای باشد. به طوری که همه این 
تصمیمات را برگردیم و نگاه کنیم، موردی نمی بینیم که 

مخالف اصول علمی و بی توجه به تجربه جهانی باشد.
روحانی به چالش های تحریم در مسیر مبارزه با کرونا 
اشاره کرد و افزود: ما در اوایل شیوع کرونا تحریم بودیم 
ولی سایر کش��ورها هم کسی به کسی کمک نمی کرد و 
ماس��ک را روی هوا از هم می زدند! کسی حاضر نبود به 
ما کمک کند و ما روی توان داخلی خود تکیه کردیم که 
الحمدهلل موفق بودیم، از جمل��ه در زمینه های پروتکلی 

مثل تامین ماسک و مواد ضدعفونی کننده.

وی با اش��اره به همکاری دائمی نیروهای مسلح برای 
مقابله با وی��روس کرونا، اضافه کرد: در کنار این نهادها، 
صداوس��یما هم نقش مهمی داشت و باید در کنار تبلیغ 
ب��رای عمل به پروتکل های بهداش��تی، وظیفه س��نگین 
پاسخگویی به ابهامات و ادعاهای خارج نشین ها که جهت 
مشوش کردن اذهان مردم مسائلی را مطرح می کردند را 

نیز به عهده می گرفت و به آنان پاسخ می داد.
رئیس جمهوری س��پس ب��ه ش��کل گیری دوگانه های 
مختلف در طول ش��یوع کرونا در فضای کش��ور اش��اره 
ک��رد و گفت: اولین دوگانه که از س��وی خارج نش��ین ها 
مطرح ش��د و هرچند که تعدادش��ان زیاد نبود، اما اصل 
آن دوگانه س��ازی خطرناک بود، دوگان��ه علم و دین بود 
ک��ه در گام اول رهبری با آن به مقابل��ه پرداخت و بعد 
نیز تمام��ی مراجع تقلید و علمای ط��راز اول با این امر 
همراهی کردند، مگر یک س��ری افراد در س��طوح پایین 
ک��ه حرف های��ی می زدند، ام��ا در مجموع اص��ل اجازه 

شکل گیری این دوگانه سازی را ندادیم.
به گفته وی، دومین دوگانه س��ازی، معیشت و سالمت 
م��ردم بود که کوش��یدیم با توجه به ش��رایط اقتصادی 
جامعه و دس��ته بندی مشاغل و اصناف و توجه به شرایط 
شیوع کرونا، به شکلی عمل کنیم که از این دوگانه سازی 

عبور کنیم و خدا را شکر که همینطور شد.
روحانی با اش��اره به شکل گیری دوگانه واکسن داخلی 
و خارجی نیز گف��ت: در این زمینه هم دوگانه ها را کنار 
زدی��م و گفتیم در خارج به هر کج��ا که اعتماد کردیم، 
آن را وارد می کنیم و در کنار آن، واکس��ن داخلی را هم 
پیگی��ری می کنیم. روند کار ما هم برای تولید واکس��ن 
در کش��ور از دنیا چن��دان عقب نبود و بای��د بدانیم که 
واکسن س��ازی کار یک روز و شش ماه نیست و در نهایت 

این دوگانه را هم رفع کردیم.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: در کشور تقریبا صدای 
واح��دی در مقابله با کرونا وجود داش��ت تا ما بتوانیم با 
این ویروس خطرناک مبارزه و مقابله کنیم. خوش��حالم 
که در طول این یک س��ال و نیم عالوه بر تخت هایی که 
در طول این هش��ت س��ال آماده شد و اساس��ا از لحاظ 
بیمارس��تان ها و تجهیزات بیمارس��تانی و نیروی انسانی 
توانس��تیم کار بی نظیری انجام دهی��م و من بر بی نظیر 
ب��ودن آن تأکید دارم. باید بگویم ام��روز و در طول این 
یک سال و نیم توانس��تیم 13 هزار تخت بیمارستانی را 
اضاف��ه کنیم. االن هم یک بیمارس��تان که بزرگ ترین و 
مجهزترین بیمارستان ما در طول این چهل و چند سال 
و به نظرم در تاریخ ایران است را در آستانه افتتاح داریم 

و در چند روز آینده افتتاح می شود که حجم تخت خوابی 
که در اینجا جمع ش��ده در هیچ مرکز بهداشتی دیگر ما 
س��ابقه ندارد. رئیس جمهور یادآور ش��د: آن قولی که به 
مردم برای واکسیناس��یون س��ن های باالتر و نیز مشاغل 
پرخط��ر داده بودی��م، امروز به طور کام��ل در حال اجرا 
اس��ت و حتی در برخی اس��تان ها روند واکسیناسیون به 

پنجاه و چند ساله ها رسیده است.
او در پایان با بیان اینکه کمبود تخت بیمارس��تانی در 
طول ش��یوع کرونا نداشته ایم، گفت: گرچه االن در پیک 
پنجم کرونا روزهای بس��یار سختی را داریم می گذرانیم، 
ام��ا امیدوارم ک��ه در این مدت هم هی��چ بیماری بدون 
تخ��ت و ب��دون دارو و ب��دون مراق��ب نماند. م��ردم ما 
همچنان بدانند مان��ع اصلی ابتال به این ویروس، رعایت 
پروتکل های بهداش��تی اس��ت، حتی اگر که واکسن زده 
باشند، وگرنه تا زمانی که ۷5 درصد از جامعه ما واکسن 
نزده باش��ند و در جهان هم به یک ایمنی نرسیده باشیم 
همچنان ام��کان ابتال وجود دارد. دولت هم در حد توان 
خود تالش کرد که به اقش��ار فرودس��ت و کسانی که از 
ش��یوع کرونا آسیب دیدند به سهم خود و تا نهایت توان 
کمک کند. امیدوارم مس��ئوالن دولت س��یزدهم هم کار 

این ستاد را ادامه دهند و همین روند طی شود.

آخری��ن تغییرات در نقش��ه رنگ بندی کرونایی کش��ور 
ت��ا روز نهم مردادماه نش��ان می دهد ۲85 شهرس��تان در 
وضعیت قرمز، 11۰ شهرس��تان در وضعیت نارنجی و 53 
شهرستان در وضعیت زرد به سر می برند. همچنین تعداد 
شهرس��تان های آبی صفر است و آمارها از بیشترین میزان 
بس��تری بیماران از ابتدای ش��یوع کرونا در س��طح کشور 

حکایت دارد.
طبق جدیدترین نقشه رنگ بندی کرونایی شهرستان های 
کشور در اپلیکیشن ماسک، عالوه بر شهرهای قرمز قبلی، 
این شهرس��تان ها هم از روز ش��نبه قرمز شدند: اهر، بناب، 
تبریز، جلفا، شبستر، هش��ترود )آذربایجان شرقی(، تکاب، 
سردش��ت، ش��وط، مهاباد )آذربایجان غرب��ی(، پارس آباد 
)اردبیل(، خوانسار، فریدون شهر، مبارکه، چادگان )اصفهان(، 
اشتهارد )البرز(، دهلران )ایالم(، فردوس )خراسان جنوبی(، 
تربت جام )خراس��ان رضوی(، مانه و س��ملقان )خراس��ان 
ش��مالی(، آبادان، اهواز، خرمشهر، دشت آزادگان، شادگان، 
ش��وش )خوزس��تان(، مهدی شهر )س��منان(، اوز، خرامه، 
زرقان، فیروزآباد، قیر و کارزین، ممس��نی، نی ریز )فارس(، 
ازنا، دورود، چگنی )لرستان(، سوادکوه شمالی، عباس آباد، 
نکا، کالردشت، گلوگاه )مازندران(، آشتیان، تفرش، شازند 
)مرک��زی(، بهار، تویس��رکان، رزن )هم��دان(، اردل، کیار 
)چهارمح��ال و بختیاری(، مریوان )کردس��تان(، کوهبنان 
)کرمان(، هرس��ین، پاوه، کرمانشاه )کرمانش��اه(، دنا، لنده، 

گچس��اران )کهگیلویه و بویراحمد(، گمیش��ان )گلستان(، 
فومن، لنگرود، ماسال )گیالن(، بهاباد )یزد(.

همچنین طبق اعالم وزارت بهداش��ت، در ۲4 س��اعت 
گذش��ته 1۹ه��زار و 84۶ بیمار جدید در سراس��ر کش��ور 
شناسایی شدند که ۲ هزار و ۶۲۰ نفر از آنها بستری شدند. 
بدین ترتیب، مجموع بیماران کرونایی ایران به 3 میلیون و 
8۷1 هزار و هشت نفر رسید. در شبانه روز گذشته متاسفانه 
۲8۶ بیم��ار نی��ز جان خود را از دس��ت دادن��د و مجموع 

جان باختگان این بیماری به ۹۰ هزار و ۶3۰ تن رسید.
2۹ استان درگیر کرونای دلتا هستند

در همین حال، س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا از 
درگیری ۲۹ استان با سویه دلتا خبر داد و گفت: ۲۹ استان 
کشور درگیر ویروس کرونا دلتا هستند و میزان بستری ها به 
شدت رو به افزایش است. علیرضا رئیسی روز شنبه و پس 
از آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم 
با بیان اینکه در هفته آینده درگیر موج س��همگین تری از 
کرونا دلتا می شویم، افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی به 
زیر 4۰ درصد رسیده و روند شیوع بیماری رو به باال است. 
ویروس دلتا قدرت سرایت پذیری باالیی دارد و پروتکل های 
بهداشتی خوب رعایت نمی شود. به طوری که رستوران ها از 
مکان های پرخطر برای ابتال به این بیماری بوده و متاسفانه 
مردم زیادی به رستوران می روند که این یک هشدار جدی 
است. حتی اشخاصی که دز اول واکسن کرونا را هم دریافت 

کرده اند بای��د از رفتن به رس��توران، مکان های پرتجمع و 
سرپوشیده پرهیز کنند.

مع��اون وزیر بهداش��ت همچنی��ن از ورود ۷ میلیون دز 
واکسن کرونا به کش��ور تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: 
میزان ورودی های واکس��ن کرونا به کشور قابل قبول است 
و در دو روز اخیر ۲ میلیون دز واکس��ن به کشور وارد شده 
است. فردا )یکشنبه( هم یک میلیون دز واکسن می رسد و 
تا پایان مردادماه به طور کلی ۷میلیون دوز واکسن به کشور 
می رسد. در حال حاضر سامانه ثبت نام واکسیناسیون افراد 
باالی 55 س��ال باز است و سامانه طوری طراحی شده که 
نیاز به دریافت پیامک نیست و همان لحظه می توان محل، 

ساعت و روز واکسیناسیون را انتخاب کرد.
به گفته رئیسی، واکس��ن کرونا به اندازه کافی در کشور 
موج��ود ب��وده و همزمان با عید غدیر خم واکسیناس��یون 
مشاغل پرخطر ش��امل اساتید دانش��گاه و حوزه، بانک ها، 
معلم��ان، زندان ها، حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی آغاز 
ش��ده و در این هفته انجام می شود. پیش بینی می شود تا 
پایان شهریورماه فاز 3 واکسیناسیون به پایان برسد و افراد 
دیابتی که انس��ولین تزریق می کنن��د، بانک اطالعات آنها 
موجود بوده و از طرف مراکز بهداشتی برای تزریق واکسن 
به آنها فراخوان داده می شود و بنابراین عجله نداشته باشند.
گفتنی اس��ت تاکنون ۹ میلیون و 55۲ هزار و 5۲۶ نفر 
ُدز اول واکس��ن کرونا و ۲ میلی��ون و ۶8۷ هزار و 311 نفر 

ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کش��ور ب��ه 1۲ میلیون و ۲3۹ هزار و 83۷ ُدز رس��یده 
اس��ت. شهروندان برای تزریق واکسن حتما باید در سامانه 

salamat.gov.ir ثبت نام کنند.
رشد 80 درصدی ابتال به کرونا در جهان

تدروس آدهانوم، دبیرکل س��ازمان جهانی بهداشت هم 
اع��الم کرد در چهار هفته گذش��ته در اکثر مناطق جهان 
موارد جدید ابتال به کرونا بیش از 8۰ درصد افزایش داشته 
است. به گزارش رویترز، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با 
اشاره به اینکه با انتشار سریع سویه بسیار مسری دلتا، جهان 
در خطر از دس��ت دادن دستاوردهای خود در مقابل کرونا 
قرار گرفته اس��ت، گفت: با این حال واکسن های موردتایید 

سازمان جهانی بهداشت همچنان موثر هستند.
به گفته آدهان��وم، موارد مرگ و میر ناش��ی از کرونا در 
آفریق��ا که تنها یک و نیم درصد از جمعیت آن واکس��ینه 
شده اند در یک ماه گذشته 8۰ درصد افزایش داشته است. 
نظام های بهداشت و سالمت در بسیاری از کشورها به شدت 
تحت فشار هستند. با توجه به گزارش های سازمان جهانی 
بهداشت، سویه دلتا در 13۲ کشور شناسایی شده و در حال 

تبدیل به سویه غالب در جهان است. 
همچنین مایک رایان، کارشناس ارشد در سازمان جهانی 
بهداش��ت در این باره گفت: واکس��ن هایی که هم اکنون از 
سوی سازمان جهانی بهداشت تایید شده اند، محافظت در 

مقابل همه سویه های کرونا از جمله دلتا را افزایش می دهند 
و از بیماری شدید و بستری شدن جلوگیری می نمایند. ما 
در حال مبارزه با یک ویروس مشابه هستیم، اما این ویروس 
سریع تر منتقل می شود و برای گسترش در میان ما انسان ها 
سازگاری بهتری پیدا کرده است.  ماریا وان کارخوو، مسئول 
تکنیکی سازمان جهانی بهداشت نیز در مورد ویروس کرونا 
گفت: س��ویه دلتا 5۰ درصد مسری تر از نوع اولیه آن یعنی 

ویروس کشف شده در ووهان چین است.
گفتنی است سویه دلتای ویروس کرونا که برای اولین بار 
در هندوستان کشف شد، در سراسر جهان زنگ های خطر 
را به صدا درآورده اس��ت و به سرعت در کشورهای مختلف 
و حتی آنهایی که تعداد زیادی از جمعیت خود را واکسینه 
کرده اند، منتشر شده است. سازمان جهانی بهداشت در ماه 
گذش��ته با هدف جلوگیری از انگ زدن به کشورهایی که 
انواع جهش یافته ویروس کرونا اولین بار در آنجا شناسایی 
ش��ده اس��ت، تصمیم گرفت تا به جای اس��امی پیشین از 
حروف الفبای یونانی برای نام گ��ذاری ویروس های جهش 
یافته کرونا استفاده کند. بر این اساس، نام ویروسی که برای 
نخستین بار در انگلستان شناسایی شد، »آلفا« و ویروسی 
که برای اولین بار در آفریقای جنوبی دیده شد »بتا« خوانده 
شد. ویروس هندی نیز به نام ویروس »دلتا« نام گذاری شده 
و به همین ترتیب، سویه های دیگر شناسایی شده ویروس 

کرونا براساس حروف الفبای یونانی نام گذاری می شوند.

آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی نشان می دهد
285 شهر در وضعیت قرمز

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا از عملکرد دولتش دفاع کرد

آخرین گزارش کرونایی رئیس جمهور

 طراحی نظرسنجی و پرسشنامه مشتریان
با استفاده از ابزارهای معتبر

جلب توجه مخاطب هدف و حفظ آن امر بسیار دشواری محسوب می شود. امروزه در بازار تمام برندها در تالش 
برای جلب نظر مش��تریان هس��تند. این امر موجب از دست رفتن مداوم مشتریان برندها و گردش آنها در میان 
برندهای مختلف می شود. اگر شما در تالش برای حفظ مشتریان در شرایط کنونی هستید، باید به بهترین شکل 
ممکن در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. این امر نیازمند نظرسنجی مداوم از مشتریان 
و اطالع از آخرین تغییرات در زمینه س��لیقه و نیازهای آنهاس��ت.  بسیاری از برندها براساس تجربه یا اطالعات 
قدیمی در تالش برای ارائه خدمات به مشتریان هستند. شاید این امر ایده جذابی باشد، اما بدون شک از نقطه نظر 
مشتریان یک فاجعه و تنبلی حسابی از سوی برندها ارزیابی خواهد شد. شما باید همیشه انگیزه تان برای به روز...



فرصت امروز: بازار نفت در سال ۲۰۲۰ روزهای پرتنشی را سپری کرد و 
قیمت فروش آتی نفت برای اولین بار در طول تاریخ به کمتر از صفر رسید. 
عامل اصلی این تنش ها، افت تقاضای نفت در نتیجه پاندمی کرونا بود که 
باعث تعطیلی فعالیت های اقتصادی شد و تقاضا برای نفت و فرآورده های 
نفتی را کم کرد. از طرف دیگر، بس��ته ش��دن مرزه��ا و توقف پروازها هم 
باعث شد تا تقاضا برای سوخت هواپیما که یکی از اصلی ترین فرآورده های 
نفتی است، کاهش یابد. منطق در این شرایط حکم می کرد که تولید نفت 
متناسب با تقاضا در جهان کاهش یابد، اما درست در همین زمان دو کشور 
عربستان و روسیه جنگی قیمتی را در بازار نفت آغاز کردند؛ جنگی که در 

بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد و بازار نفت را ویران کرد.
حاال با گذشت یک سال از آن زمان و در حالی که واکسیناسیون کرونا به 
مثابه عامل محرک رشد اقتصادی عمل کرده و قیمت نفت از مرز ۷۰ دالر 
در هر بشکه عبور کرده، به نظر می رسد که تهدید سویه های جدید ویروس 
کرونا همچنان بر س��ر بازار جهانی نفت باقی است. جدیدترین نظرسنجی 
»رویترز« از 38 تحلیلگر بازار نفت نش��ان می دهد قیمت نفت تحت تاثیر 
روند احیای اقتصاد جهانی و بازگش��ت کندتر از حد انتظار نفت ایران، تا 
پایان س��ال ۲۰۲1 نزدیک ۷۰ دالر در هر بش��که معامله می شود و شیوع 
انواع جهش یافته ویروس کرونا رشد قیمت ها را محدود نگه خواهد داشت. 
در همین حال، پایگاه خبری »اویل پرایس« در گزارشی به بررسی وضعیت 

بازار نفت پرداخت و از وضعیت غیرعادی بازار طالی سیاه گزارش داد.
سایه سنگین کرونا دلتا بر طالی سیاه

بازار جهانی نفت از زمان ش��یوع ویروس کووید1۹- هنوز در ش��رایطی 
خاص و ویژه به س��ر می برد و همچنان نتوانس��ته به وضعیت عادی دست 
یابد. به گزارش »اویل پرایس«، نگرانی ها درباره تقاضای جهانی نفت در پی 
ش��یوع موج های جدید کرونا در برخی از نقاط جهان افزایش پیدا کرده و 
همین امر باعث ایجاد جریان فروش در معامالت آتی طالی سیاه شده که 
باعث عکس ش��دن روند افزایشی اخیر قیمت آن شده است. موارد جدید 
ابتال به کووید1۹- در هر 5۰ ایالت آمریکا در حال افزایش اس��ت و موارد 
جدید در برخی از کشورهای اروپایی به ویژه در بریتانیا و فرانسه نیز جهش 
داش��ته اس��ت. مطابق آخرین گزارش ها، در بریتانیا آخرین موج کرونا در 

حال فروکش نسبی اس��ت، اما خوش بینی ها کماکان اندک است، چراکه 
علت مش��خصی برای فروکش کردن موج جدید کرونایی وجود ندارد. در 
همین حال، عربس��تان سعودی و امارات متحده عربی نیز در مورد سطح 
مبنای تولید اولیه به توافق رس��یدند که منجر به ادامه برنامه عرضه نفت 
خام از سوی اوپک پالس و به تبع آن، تحت فشار قرار گرفتن قیمت طالی 

سیاه خواهد شد.
هفته گذشته جان کمپ، س��تون نویس خبرگزاری »رویترز« در ستون 
هفتگی خود عنوان کرد که صندوق های پوشش ریسک و دیگر بازارسازها 
با یکی از س��ریع ترین نرخ های ثبت شده در یک دهه گذشته قراردادهای 
نفت و س��وخت آتی خ��ود را به فروش رس��انده اند. کل میزان فروش آنها 
معادل 1۷۲ میلیون بشکه نفت خام بوده است. پرفروش ترین قرارداد آتی 
در این میان وس��ت تگزاس اینترمدیت با ۷4 میلیون بش��که و پس از آن 
نفت برنت با 51 میلیون بش��که بود. البته در کن��ار نگرانی های مرتبط با 
اوپک پالس و م��وارد جدید بیماری کووید1۹-، دالی��ل دیگری هم برای 
نگرانی تج��ار و فعاالن بازار نفت درباره چش��م انداز فوری قیمت ها وجود 
دارد. چین پاالیشگاه های مستقل را با هدف محدود کردن تولید آنها، مورد 
هدف قرار داده است که این امر باعث آسیب دیدن دو چندان بازار می شود. 
در ابت��دای س��ال جاری میالدی، دولت چین به ش��رکت های بزرگ نفتی 
دولتی اعالم کرد که سهمیه های واردات نفت خود را در اختیار شرکت های 
خصوصی قرار ندهند. مدتی بعد نیز س��همیه واردات نفت این پاالیشگران 
مستقل 35 درصد به دستور دولت کاهش یافت و اکنون این پاالیشگاه ها 

درباره فرار مالیاتی و نقض قوانین محیط زیستی تحت بررسی قرار دارند.
»رویت��رز« در ابتدای ماه جاری میالدی به نقل از تحلیلگران ش��رکت 
ریس��تاد انرژی، انرژی اس��پکتس و ایندیپندن��ت کامودیتی اینتلیجنس 
سرویس گزارش داد که سرکوب پاالیشگاه های مستقل همزمان با افزایش 
قیم��ت نفت می توان��د واردات نفت چین را به کمترین میزان خود در ۲۰ 
سال گذشته برساند، اما با این وجود در حال حاضر واردات نفت چین در 

سطحی نزدیک به اوج خود در حال ادامه یافتن است.
آیا شرایط بازار جهانی نفت عادی است؟

کوین سالومون، تحلیلگر شرکت اس��تون ایکس به »رویترز« می گوید: 

»ظاه��را در بخش انرژی نبردی بین کس��ری عرضه غالب ش��ده توس��ط 
اوپک پالس و تهدیدهای ناش��ی از س��ویه دلتا کرون��ا در مناطقی که نرخ 
واکسیناس��یون پایینی دارند، در جریان اس��ت. رش��د نرخ واکسیناسیون 
می توان��د در آینده باعث افزایش تقاضای نفت در چنین مناطقی ش��ود و 
در ماه های آینده می توان دوره های متناوب بهبود تقاضا در این مناطق را 
انتظار داشت.« بانک سوسیته جنرال نیز می گوید: »ما فکر می کنیم ارزش 
موجود در بازار نفت طی س��ال جاری می تواند به س��طح یک سال عادی و 
معمولی بازگ��ردد، اما کلیت بازار نفت هنوز از بازگش��ت به یک وضعیت 
عادی و نرمال فاصله دارد.« این غول بانکی اروپایی با اشاره به افزایش رشد 
تولی��د ناخالص داخلی، تقاضای نف��ت و فرآورده های آن در ماه های اخیر، 
به مسئله تقاضای سوخت جت به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده 
پرداخته است. آنها می گویند تقاضای جهانی برای سوخت جت به رغم آنکه 
در ماه های اخیر نشانه هایی از عادی شدن بروز داده است، اما همچنان یک 

چالش برای کل بازار نفت خواهد بود.
با این وجود، هر دو شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدیت و برنت یک 
روز پ��س از اعالم خب��ر توافق جدید اوپک پالس با افت ش��دیدی روبه رو 
ش��دند، هرچند هر دوی آنها به س��رعت بهبود یافتند. چنین امری بیانگر 
آن اس��ت که با وجود افزایش ش��یوع س��ویه دلتا کرونا، حداقل در برخی 
از بازاره��ای کلیدی مانند اروپا و ایاالت متحده آمریکا تصور می ش��ود که 
انعطاف پذیری مناسبی در بخش تقاضا وجود دارد. برای مثال نیز می توان 
ب��ه افزایش س��فرهای هوایی در ایاالت متحده اش��اره کرد یا در چین که 
نرخ بهره برداری از پاالیش��گاه ها به 14.8 میلیون بش��که در روز رسید که 
باالترین سطح تاریخی آن است. روی هم رفته، تصویر بازار جهانی نفت در 
حال حاضر پیچیده تر از یک ماه پیش اس��ت. این تصویر با در نظر گرفتن 
مخالفت ه��ا با واکسیناس��یون، کند بودن روند آن و م��وارد جدید ابتال به 
بیماری کووید 1۹- در جهان پیچیده تر از هر زمان دیگری نیز می شود. در 
واقع می توان گفت که حتی بدون در نظر گرفتن عواملی مانند بازگش��ت 
احتمال��ی جریان نفت خام ایران به بازار جهانی که در حال حاضر باید در 
قیمت ها مدنظر قرار بگیرد، باز هم بازار از شرایط عادی خود فاصله زیادی 

دارد و پیچیدگی آن بسیار بیشتر از گذشته است.

چالش های بازار نفت در نیمه دوم سال 2021 چیست؟

آینده مبهم طالی سیاه

وودرو ویلسون، رئیس جمهور س��ابق آمریکا گفت »ملتی که تحریم 
ش��ده است، در معرض تس��لیم یا محاصره اس��ت. این چاره اقتصادی 
صلح آمی��ز، س��اکت و مرگبار را اعمال کنید و نی��ازی به نیروی نظامی 

نیست.«
پس از جنگ س��رد، تحریم های اقتصادی ب��ه یکی از مهمترین ابزار 
دولت ها در سیاست بین المللی تبدیل شد. از اوایل دهه 1۹۹۰،  آمریکا، 
اروپا و سایر اقتصادهای توس��عه یافته بیش از 5۰۰ بار، تحریم هایی را 
علیه سایر کشورها به کار گرفتند. تحریم سیاستی بود که باعث می شد 
این کشورها بدون توسل به مداخله نظامی، اثر خود را در صحنه جهانی 
اثبات کنند. هرچند اینطور به نظر می رسد که تحریم به عنوان جایگزین 
اقدام نظامی، گزینه ای صلح آمیز است، اما آثار ضدبشری آن غیرقابل انکار 
است. اینطور می گویند که آثار تحریم ها کمتر ملموس و محسوس است 
و اث��ر تخریبی کمتری دارد، در حالی که در درگیری نظامی آس��یب و 
تلفات ملموس برای دو طرف ایجاد می ش��ود. هرچند سیاس��ت مداران 
بهتر می توانند از زایل شدن یک چهارم تولید ناخالص ملی دفاع کنند 
تا از دس��ت دادن هزاران نظامی و غیرنظامی، اما در س��طح راهبردی و 
سیاس��ت گذاری، اعمال درد از مسیر تحریم، هدف یکسانی با عملیات 
نظام��ی دارد و آن، ایجاد محرک های یکس��ان در طرف مقابل اس��ت، 

طوری که طرف مقابل یا مقاومت کند یا از پا بیفتد.
در ای��ران به عنوان یک��ی از اقتصادهای تحریمی جه��ان، مطالعات 
بس��یاری درباره اثر تحریم ها بر اقتصاد کش��ور انجام ش��ده است. یک 
پژوه��ش با بررس��ی داده های اقتصادی از س��ال 135۷ تا 13۹5 ثابت 
می کند که تحریم های اقتصادی قوی، اثری منفی و معنی دار بر حساب 
س��رمایه در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. یک پژوهش دیگر که 
در س��ال ۲۰1۹ انجام شده می گوید، افزایش درجه تشدید تحریم های 
اقتص��ادی فقر مطلق را در ایران افزایش داده اس��ت. بنابراین نمی توان 
ادعای تحریم کنن��دگان مبنی بر عدم اثرگ��ذاری تحریم ها بر مردم را 

پذیرفت و به دالیل حقوق بشری، تحریم های اقتصادی باید لغو شود.
یک بررس��ی دیگر در س��ال ۲۰18 نش��ان می دهد ک��ه تحریم های 
بین المللی بر نرخ تورم س��ال های 13۶۰ تا 13۹3، مس��تقیم و معنادار 

ب��وده و این تغییرات از مس��یر نرخ ارز و کس��ری بودج��ه دولت ایجاد 
ش��ده است. همچنین پژوهش دیگری در همین سال می گوید هرچند 
تحریم ه��ای ضعیف، اثر منفی کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران 
داش��ته، اما تحریم های ش��دید، به اندازه قابل توجهی میزان صادرات و 

واردات کاالهای تجاری را محدود کرده است.
در س��ال ۲۰18، دو پژوهش��گر اثر تحریم های اقتصادی علیه ایران 
بر واردات کاالهای س��رمایه ای، واسطه ای و مصرفی را بررسی کردند و 
یافته های آنها نش��ان داد از سال 13۶۰ تا 13۹۲، تحریم های اقتصادی 
چ��ه ضعیف و چه ق��وی، واردات کاالهای واس��طه ای را کاهش داده و 
تحریم ه��ای اقتصادی ضعیف ب��ر واردات کاالی س��رمایه ای اثر مثبت 
داش��ته. همچنی��ن واردات کااله��ای مصرفی در جری��ان تحریم های 
اقتص��ادی قوی افزایش یافته و تحریم اقتصادی ضعیف اثری بر واردات 
کاالهای مصرفی نداشته اس��ت. افزایش نرخ بیکاری و تورم، اثرگذاری 
تحریم بر تورم از طریق نقدینگی، دامن زدن به وضعیت رکود تورمی و 
کاهش سطح اشتغال از دیگر آثار منفی تحریم بر اقتصاد ایران بوده که 

در پژوهش های مختلف علمی ثابت شده است.
همچنین پژوهش های خارجی درباره اثر تحریم بر وضعیت اقتصادی 
کش��ورها نشان می دهد تحریم بر نابرابری درآمد، فقر و نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی کشورهای هدف اثر دارد. به طوری که اعمال تحریم های 
آمریکا 3.5 درصد فقر را در کشورهای هدف افزایش و نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی سرانه کشورهای هدف را بیش از ۲ درصد کاهش داده 
اس��ت. این آثار منفی در اقتصادهای وابسته به نفت بیشتر است. حتی 
در مورد روس��یه که در س��ه ماهه آخر س��ال ۲۰14، تورم در اقتصاد 
آن از ۷.۶8 درصد به ۹.58 درصد رس��ید و در س��ه ماهه نخست سال 
۲۰15، رق��م 1۶.۲درص��د را ثبت کرد، پیش بینی ه��ا این بود که تورم 
در دو س��ال آینده در این کش��ور به 1۹.5 درصد هم برسد که از تورم 
هدف گذاری ش��ده بانک مرکزی روسیه یعنی تورم 4.5 درصدی فاصله 
داش��ت. عالوه بر قدرت های اقتصادی، س��ازمان های بین المللی هم در 
قامت تحریم کننده کشورها ظاهر می  شوند. بررسی وضعیت 41 کشور 
تحریم ش��ده در جهان نشان می دهد تحریم های سازمان ملل علیه 13 

کشور اعمال شده است، درحالی که تحریم های آمریکا شامل 38 کشور 
جهان است. عالوه بر این، تحریم های آمریکا به طور متوسط، شدیدتر از 
تحریم های سازمان ملل متحد است چراکه این تحریم ها باید توسط پنج 
عضو شورای امنیت سازمان ملل تایید و تصویب شود. نکته مهم اینکه 
تحریم های آمریکا پس از سال ۲۰۰۰ از نظر تعداد کشورهای تحریمی 
کاهش یافته اس��ت. پس از حمله تروریس��تی در 11 سپتامبر ۲۰۰1، 
دولت آمریکا تحریم های بس��یاری را علیه کشورهایی که از متحدان در 
جنگ علیه تروریس��م بودند، لغو کرد. دلیل لغ��و این تحریم ها هم که 
بیشتر شامل تحریم های تسلیحاتی بود، حمایت از این کشورها در برابر 
تروریسم اعالم ش��ده است. یکی از سنجه هایی که می تواند در بررسی 
اثر تحریم های اقتصادی در تحلیل های سیاس��ی و اقتصادی موثر عمل 
کند، ش��اخص فالکت است. این شاخص برای نخستین بار در دهه ۶۰ 
میالدی توسط اقتصاددانی به نام آرتور اوکان معرفی شده است. پس از 
اوکان، رابرت بارو تالش کرد با این س��نجه، تصویری از وضعیت آمریکا 
به رئیس جمهوری وقت، لیندون جانس��ون ارائه کند. بنابراین شاخص 
فالکت را توسعه داد. روش محاسبه شاخص فالکت بسیار ساده و مبتنی 
بر حاصل جمع دو ش��اخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. 
در دوره ه��ای بعدی، به این معادله تولید ناخالص داخلی و نرخ س��ود 
بانکی هم اضافه شد. در همین حال، یک مطالعه تازه ایرانی، اثر شاخص 
فالکت در 41 کش��ور تحریم شده از س��ال 1۹۹1 تا ۲۰18 را بررسی 
کرده است. پژوهش��گران در این مطالعه اثر زمانی تحریم های سازمان 
ملل و آمریکا بر شاخص فالکت را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 
که گذش��ت زمان، در افزایش یا کاهش اثر تحریم ها بر شاخص فالکت 
اثری ندارد. آنها به دولت ها توصیه کردند با جدیت بیش��تری نقدینگی 
را مدیریت کنند. رهایی از اقتصاد تک محصولی و وابس��تگی به درآمد 
حاصل از محصول خاص، حل موانع اصلی در تجارت و س��رمایه گذاری 
از توصیه های دیگر آنان به دولتمردان اقتصادهای تحریم ش��ده است. 
این مقاله با عنوان »بررس��ی اثر زمانی و ش��دت تحریم های س��ازمان 
ملل و ایاالت متحده بر ش��اخص فالکت کش��ورهای هدف« در نشریه 

پژوهش های اقتصادی در تابستان 14۰۰ منتشر شده است.

تحریم ها چطور در سکوت اقتصادها را می کشند؟

از اقتصاد تحریم تا تحریم اقتصادی

یادداشت

صیانت از فضای مجازی، اولویت فعلی مردم نیست

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

چند روزی اس��ت که طرح »صیانت از حقوق کارب��ران در فضای مجازی« 
حس��ابی خبرس��از ش��ده و صف بندی موافقان و منتقدان ادامه دارد. هرچند 
همان طور که وزیر ارتباطات هم گفته اس��ت، به نظر نمی رس��د به واسطه این 
طرح در کوتاه مدت ش��بکه های اجتماعی فیلتر شوند، اما مکانیزم پیش بینی 
شده در این پیش نویس و ترکیب کمیسیون های تعریف شده در آن، احتمال 
اعمال محدودیت گس��ترده بر پهنای باند پیام رسان ها و حتی اعمال فیلتر را 

به شدت افزایش داده است.
با توجه به اینکه در ش��رایط روز دنیا ما با پیش��رفت های متعدد تکنولوژی 
مواجه هستیم، امروزه دیگر نمی توان در برابر تکنولوژی ایستادگی و مقاومت 
داش��ت. وضعیت و پیش��رفت و توس��عه در جهان به گونه ای است که شرایط 
خودش را بر ما تحمیل خواهد کرد. این در حالی اس��ت که ما در گذشته هم 
چنین تجربه هایی را داشته ایم؛ همان زمانی که داشتن ویدئو ممنوع بود و مردم 
فیلم ها را پنهانی بین هم ردوبدل می کردند. یا کمی نزدیک تر، بحث ماهواره ها 
بود که شاهد بودیم در طرح ها و اقدامات مختلف، دیش های ماهواره جمع آوری 
می ش��د، اما در نهایت باز هم اس��تفاده از ماهواره پابرجاست. حاال با توجه به 
تجربیات گذشته، اگر مقابل این طرح هم ایستادگی شود، به نظر شرایط، مسیر 

خود را طی خواهد کرد.
در مقابل توسعه تکنولوژی، کشورها دو دسته هستند؛ دسته اول به استقبال 
آن می روند و رش��د و توسعه خود را به واسطه این پیشرفت تکنولوژی سرعت 
می بخش��ند. دس��ته دوم، مقاومت نش��ان می دهد و در نتیجه باعث افزایش 
هزینه های کشور می شوند. در نتیجه آن هم سرمایه اجتماعی آسیب می بیند.

اما موضوعی پراهمیت تر هم در این میان مطرح است. در شرایطی که امروز 
در کشور شاهد آنیم، موضوعات و مشکالت متعددی وجود دارد که به نسبت 
مهم تر از طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« است. نمایندگان 
مجلس بهتر بود قبل از مطرح کردن این طرح، بررس��ی می کردند که آیا االن 
زمان مناس��بی برای طرح این موضوع هس��ت؟ تشخیص اولویت ها در کشور 
خیلی مهم است. اولویت االن کشور، اولویت فضای مجازی نیست. معیشت و 
اشتغال کشور در حال حاضر با مشکالت زیادی همراه است و مسلما پرداختن 
به آن باید در اولویت اول مجلس و مس��ئوالن باش��د. برای بررسی طرح های 
این چنینی باید زمان و مکان را درک کرد. زندگی و معیشت مردم همین االن 
هم با مش��کالت زیادی همراه است. چه لزومی دارد االن بحث فضای مجازی 
که زندگی خیلی از افراد به آن وابسته است، مطرح شود؟ در همین یک سال 
و اندی که از همه گیری کرونا می گذرد، فضای مجازی باعث رونق کسب وکارها 
و بعضا جلوگیری از ورشکستگی آنها شده است. چرا حاال که عده ای توانسته اند 
از رکود کرونا و مشکالت دیگر به لطف فضای مجازی فرار کنند، به آنها شوک 

و استرس وارد کنیم!
از س��وی دیگر، طرح های این چنینی که این میزان با زندگی و کسب و کار 
مردم سروکار دارد، نیازمند بررسی های بیشتر است، اما حاال می بینیم که این 
طرح با اصل 85 مواجه شده و قرار است به جای اینکه در صحن مجلس تصویب 
شود، در کمیسیون مربوطه تصویب خواهد شد. همچنین باید تعامل بیشتری 
میان مجلس، دولت و فعاالن بخش خصوصی وجود داش��ته باش��د. مطالعات 
نش��ان می دهد هرگاه دستور از باال به پایین باش��د، ضمانت اجرایی کمتری 
خواهد داشت و در اجرا به مشکل برخواهد خورد، اما اگر اولویت بندی شود و 

از مرتبطین با این حوزه نظرخواهی شود، ضمانت اجرایی کار هم باال می رود.

واکنش ها به طرح مجلس ادامه دارد
اقتصاد دیجیتال در خطر طرح صیانت

جدا از اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران مجلس چقدر باعث محدودشدن 
دسترسی ش��هروندان به شبکه های اجتماعی ازجمله اینس��تاگرام، تلگرام و 
توییتر خواهد ش��د، کارشناسان اکوسیس��تم وب در ایران معتقدند این طرح 
می تواند اثرات مخربی بر سرمایه گذاری روی اقتصاد دیجیتال داشته باشد و به 
شرکت های فعال در این حوزه صدمات بسیاری وارد کند. کارشناسان می گویند 
تصمیم مجلس، ابهامی جدی پیش  روی فین تک ها، اس��تارت آپ ها، خدمات 

مالی و پولی آنالین و بانکداری دیجیتال ایجاد خواهد کرد.
به باور کارشناسان، بیم آن می رود با محدودیت های احتمالی، فناوری های 
نوین مالی و بانکی و نوآوری های صورت گرفته، با اختالل شدید مواجه شود 
زیرا براساس الگو های بانکداری دیجیتال، سرمایه گذاری ها براساس فناوری 
یادگیری هوش��مند و ماش��ینی صورت می گیرد و به بانک ها و مؤسسات 
مال��ی اجازه می دهد از روی داده های مربوط به رفتار افراد و تراکنش های 
مالی آنها، نسبت به سنجش اعتبار آنها اقدام کنند و حتی به آنها خدمات 
و تسهیالت بدهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر 
بس��یاری از بانک ها، مؤسسات مالی و ش��رکت های بیمه با تکیه  بر رفتار 
کاربران شبکه های اجتماعی و رصد آنها، در حال ارتباط گرفتن و معرفی 
خدمات خود هس��تند و اساس��ا نبض بانکداری دیجیتال در دنیا براساس 
تحلیل داده های رفتاری مشتریان بالفعل و بالقوه صورت می گیرد، اما اگر 
در نهایت مجلس به اعمال محدودیت بر دسترسی به اینترنت و شبکه های 
اجتماع��ی رأی دهد، به  طور قط��ع تحت تأثیر واقعیت ه��ای اقتصادی و 
نارضایت��ی اجتماعی ناچار به پرداخت هزینه های س��نگین تر برای ایجاد 

اشتغال مبتنی بر خدمات خواهد شد.
همچنین تصمیم مجلس در س��طح کالن راه را برای س��رمایه گذاری های 
خارجی حتی با فرض برداشته شدن تحریم ها ناهموار می سازد. در اقتصاد دنیا، 
سرمایه گذاران خارجی قبل از ورود به هر اقتصادی نخست به زیرساخت های 
ارتباطی آن ازجمله کیفیت دسترس��ی ش��هروندان ب��ه اینترنت، پهنای باند، 
اولویت ها و جهت گیری دولت ها در اجرای پروژه های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال 
توجه دارند. در نتیجه تصور جذب سریع سرمایه گذاران خارجی، تنها با اتکا به 
این گزاره که اندازه بازار ایران بزرگ اس��ت، تصوری باطل خواهد بود. نه  فقط 
سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، بلکه داخلی ها هم برای اینکه بتوانند به 
بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند باید از فناوری های دیجیتال که اطالعات، 
محصوالت و خدمات شان به  صورت آنالین در اختیار مشتریان قرار می گیرد، 
اس��تفاده کنند و در این ش��رایط مصوبه مجلس یعنی کاهش سرمایه گذاری 

داخلی و حتی فرار سرمایه از کشور.
عالوه بر اینها، کسب و کارهای آنالین به خصوص کسب وکارهای خردی که 
در سال های گذشته در شبکه های اجتماعی )اینستاگرام، واتس اپ و...( شکل 
گرفته ان��د و فعالیت می کنند، صدمه خواهند دید. بر پایه زیرس��اخت اقتصاد 
دیجیتال، افرادی که در بخش های سنتی اقتصاد کمتر امکان رشد داشته اند، 
به چرخه کسب وکار و کارآفرینی وارد شده اند، اما حاال آنان در معرض خطر از 

دست دادن سرمایه و شغل خود قرار دارند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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فرصت امروز: گزارش تازه بانک مرکزی از بازار مس��کن پایتخت نشان 
می دهد تعداد معامالت مس��کن در تیرماه امس��ال ۰.۶ درصد نسبت به 
ماه قبل کاهش پیدا کرده و میانگین قیمت نیز 1.3 درصد رش��د کرده 
است. طبق اعالم بانک مرکزی، در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر 
مربع مسکن در شهر تهران 3۰ میلیون و 44 هزار تومان بوده که نسبت 
به ماه قبل 1.3 درصد و نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 43.۷ درصد 
افزایش یافته اس��ت. همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی 
ش��هر تهران در اولین ماه تابستان به حدود 5 هزار و ۷1 واحد مسکونی 
رس��یده که نس��بت به خردادماه امس��ال ۰.۶ درصد و نسبت به تیرماه 

پارسال ۶3.۹ درصد کاهش را نشان می دهد.
همچنین بیش��ترین سهم معامالت مس��کن در تیرماه امسال مربوط 
به خانه های باالی پنج س��ال عمر بوده است یعنی بیش از 33.5 درصد 
معامالت پایتخت به خانه های باالی پنج س��ال عمر اختصاص داشته و 
خانه هایی با بیش از ۲۰ سال عمر نیز کمترین متقاضی را در شهر تهران 
داش��ته اس��ت. از بین مناطق بیست ودوگانه ش��هر تهران نیز بیشترین 
تعداد معامالت تیرماه به ترتیب مربوط به منطقه پنج )با 14.4 درصد(، 
منطقه 1۰ )با 1۰.4 درصد( و منطقه ۲ )با ۹.۶ درصد( بوده اس��ت. در 
مجموع ۷3.۷ درصد از تعداد معامالت انجام شده مربوط به 1۰ منطقه 
ش��هر بوده و 1۲ منطقه باقیمانده ۲۶.3 درصد از کل تعداد معامالت را 

به خود اختصاص داده اند.
قیمت مسکن از ۳0 میلیون تومان عبور کرد

گزارش تازه بانک مرکزی از بازار مس��کن پایتخت نش��ان می دهد در 
تیرماه امس��ال تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران به 
حدود 5 هزار و ۷1 واحد مس��کونی رس��یده که نسبت به ماه قبل و ماه 
مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶3.۹ درصد کاهش نشان می دهد. 
در این ماه همچنین متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر 
تهران 3۰ میلیون و 44 هزار و ۷۰۰ تومان بوده که نس��بت به ماه قبل 

1.3 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 43.۷ درصد افزایش نشان 
می دهد.

بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا در تیرماه حاکی از آن اس��ت که از مجموع 5 هزار و ۷1 
واحد مس��کونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 33.5 
درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه 
با تیرماه سال قبل حدود 5.1 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم 
واحدهای با قدمت باال در س��ایر گروه ها ش��امل »۶ تا 1۰«، »11 تا 15«، 

»1۶ تا ۲۰« و »بیش از ۲۰« سال ساخت افزوده شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در 
تیرماه سال 14۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق بیست ودوگانه شهر 
تهران، منطقه 5 با س��هم 14.4 درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 
قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین مناطق 
1۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم های 1۰.4 و ۹.۶ درصدی در رتبه های 
بع��دی قرار گرفته اند. در مجموع ۷3.۷ درصد از کل تعداد معامالت انجام 
ش��ده در ش��هر تهران در تیرماه س��ال 14۰۰ مربوط به 1۰ منطقه شهر 
)به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5،1۰،۲،4،14،1،۷،8،15 و 11( 
ب��وده و 1۲ منطقه باقیمانده ۲۶.3 درصد از کل تعداد معامالت را به خود 

اختصاص داده اند.
همانطور که گفته ش��د، متوس��ط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران 3۰ میلیون و 44 هزار تومان بوده و در میان مناطق بیست ودوگانه 
شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی 
معامله ش��ده معادل ۶۲ میلیون تومان به منطق��ه 1 و کمترین آن با 13 
میلیون و 44۰ هزار تومان به منطقه 18 تعلق داش��ته اس��ت. ارقام مزبور 
نس��بت به تیرماه پارس��ال به ترتیب 3۶.۹ و 3۹.۶ درصد افزایش نش��ان 

می دهند.
سایر شاخص های آماری بازار معامالت مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک 

مترمربع بنا در تیرماه حاکی از آن اس��ت که واحدهای مسکونی در دامنه 
قیمتی »15 تا ۲۰« میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با س��هم 1۷.۲ 
درصد، بیش��ترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده است و دامنه های قیمتی »۲۰ تا ۲5« و »۲5 تا 3۰« میلیون تومان به 
ترتیب با سهم های 15.3 و 1۲.8 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در ای��ن ماه، توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده اس��ت که 5۹.5 درصد 
واحدهای مس��کونی با قیمتی کمتر از متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد 

مسکونی شهر تهران معامله شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده برحسب سطح 
زیربنای هر واحد مس��کونی نیز نشان می دهد، بیشترین سهم از معامالت 
انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای »5۰ تا ۶۰« مترمربع با سهم 
15.4 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای »۶۰ تا ۷۰« 
و »۷۰ تا 8۰« مترمربع به ترتیب با س��هم های 13.۹ و 11.۶ درصدی در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، واحدهای مس��کونی 
با سطح زیربنای کمتر از 8۰ مترمربع، 55.3 درصد از معامالت انجام شده 

را به خود اختصاص دادند.
همچنی��ن توزیع فراوان��ی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده 
برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی 
مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش »5۰۰ میلیون تا یک میلیارد 
تومان« با اختصاص سهم 1۹.1 درصد، بیشترین سهم از معامالت انجام 
ش��ده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش »یک تا 1.5« 
و »1.5 ت��ا ۲ میلیارد تومان« به ترتیب با اختصاص س��هم های 1۷.4 و 
11.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، 
ح��دود 51 درصد از معامالت به واحدهای مس��کونی با ارزش کمتر از 
۲ میلیارد تومان اختصاص داش��ته است. بررسی شاخص کرایه مسکن 
اجاری در ش��هر تهران و کل مناطق ش��هری در تیرماه نیز نشان دهنده 
رش��د به ترتیب 34.۹ درصدی و 38.۷ درصدی نس��بت به تیرماه سال 

گذشته است.

کاهش ۶۳ درصدی معامالت مسکن شهر تهران در تیرماه

قیمت خانه از متری ۳۰ میلیون تومان گذشت

فرص��ت امروز: به دنبال افزایش قیم��ت دالر در بازار آزاد، قیمت طال و 
سکه نیز باال رفت. قیمت هر دالر در صرافی های بانکی در اولین روز هفته 
وارد کان��ال ۲5 هزار تومان ش��د و قیمت دالر در ب��ازار آزاد نیز تا مرز ۲۶ 
هزار تومان باال رفت. در این روز نرخ دالر در صرافی های بانکی ۶3۹ تومان 
افزایش یافت و در مقایس��ه با روز کاری گذش��ته )چهارشنبه ۶ مرداد( به 
۲5 هزار و 54 تومان رسید. قیمت فروش یورو در صرافی های بانکی نیز با 
۶13 تومان افزایش به ۲۹ هزار و 3۹1 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 
۲4 هزار و 558 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲8 هزار و 8۰۹ تومان بود.

همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید در بازار 
تهران با افزایش 4۶۰ هزار تومانی در روز شنبه همراه بود. مهمترین علت 
رشد قیمت طال و سکه در یک هفته گذشته، باال رفتن قیمت دالر و اونس 
جهانی بوده اس��ت. قیم��ت دالر از حدود ۲4 هزار توم��ان در اوایل هفته 

گذشته اکنون به ۲5 هزار و 5۰ تومان در صرافی های بانکی رسیده است. 
به��ای اونس جهانی نیز که در حدود یک هزار و ۷۹5 دالر بوده، اکنون به 
باالی یک هزار و 8۰۰ دالر صعود کرده اس��ت. بر این اس��اس، ارزش هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 4۶۰ هزار تومانی نسبت 
به چهارشنبه گذشته به رقم 11 میلیون و 13۰ هزار تومان رسید و سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 1۰۰ هزار تومان معامله شد. 
نیم س��که بهار آزادی 5 میلیون و ۹5۰ هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 
۷5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و 3۰۰ هزار تومان قیمت 
خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 1۲۲ 
هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال طال نیز 4 میلیون و 8۶3 هزار تومان 
شد. همچنین هر اونس جهانی طال یک هزار و 814 دالر و ۶۲ سنت قیمت 
خورد. همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره شد، قیمت دالر در بازار آزاد 

دیروز وارد کانال ۲۶ هزار تومان ش��د و فعالیت دالالن در این بازار شدت 
گرفت. به گفته کارشناس��ان و تحلیلگران، در ماه های گذشته فعاالن بازار 
ارز ب��ا توجه به آنچه که تصور می کردند ش��اید مذاکرات احیای برجام به 
زودی به نتیجه برس��د، به آس��انی برای خرید ارز اقدام نمی کردند، اما از 
هفته گذشته سیگنال هایی دریافت کردند که احتمال احیای برجام ضعیف 
خواهد بود. از سوی دیگر، متغیرهای پولی در وضعیت مناسبی قرار ندارد 
و به نظر می رسد این دو موضوع باعث شده که در چند روز اخیر، فعالیت 
دالالن در بازار ارز شدت گیرد و سمت و سوی بازار ارز تغییر کند. آخرین 
گزارش ها از وضعیت قیمت ها در بازار آزاد ارز حاکی از آن است که قیمت 
دالر با افزایشی در حدود 4۲۶ تومان، وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده است. 
بررسی ها نشان می دهد که قیمت دالر در طول یک هفته گذشته یک هزار 

و 1۶۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

جدول تغییرات نرخ سود بین  بانکی نشان می دهد که نرخ سود در این 
ب��ازار از 18.4۶ درصد در اوایل تیرماه امس��ال به 18.1۷ درصد در پایان 
دهه نخس��ت مردادماه کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین 
بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های س��ود 
ی��ا بهره در س��ایر بازارها جهت می دهد. در واقع ای��ن نرخ، قیمت ذخایر 
بانک هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا 
هفتگی دچار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا 
از بانک مرکزی استقراض می کنند که این نرخ در حال حاضر در محدوده 
18.1۷ درصد قرار گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که  سود بین بانکی 
در یک س��ال گذش��ته روند متفاوتی را طی کرد؛ به طوری که در ابتدای 
س��ال و در س��ه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت و در 

خردادماه به 8درصد نیز رس��ید. سپس از این ماه تا آبان، سود بین بانکی 
روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی ش��د و این روند صعودی تا به 
آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف 
کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲ درصد رسید. از آبان ماه اما دوباره 
روند س��ود بین بانکی تغییر کرد و کاهش��ی ش��د. چنانکه از آذرماه سال 
گذش��ته تا اوایل خردادماه امسال نرخ سود بین بانکی در محدوده 1۹ تا 
۲۰ درصد تثبیت شد، تا آنکه مجددا روند کاهشی شروع شد و تا اواسط 
تیرماه نیز ادامه یافت. البته این نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا کرد 
و به 18.۶1 درصد رسید، اما از این زمان به بعد تاکنون طبق اعالم بانک 

مرکزی به 18.1۷ درصد رسیده است.
بررسی این اعداد و ارقام در حالی است که کارشناسان اقتصادی کاهش 

مداوم نرخ س��ود در بازار بین بانکی آن هم در ش��رایط تورمی را تهدیدی 
برای اقتصاد می دانند زیرا نشان دهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی متأثر از 
دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. 
از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره بین بانکی یک سیاست انبساطی است که 
متأثر از این سیاس��ت، قیمت ها در همه بازارها البته نه به صورت همزمان 
افزایش می یابد که تاکنون روند کاهش��ی این نرخ در سال جاری مداوم و 
قابل توجه نبوده است تا موجب این امر شود. همچنین موضوع دیگری که 
در راس��تای کاهش نرخ بهره بین بانکی مطرح می شود، کاهش سودهای 
بانکی اس��ت که مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این زمینه اعالم 
کرده است: کاهش این نرخ در صورتی منجر به کاهش سود بانکی می شود 

که کاهش نرخ در بازار بین بانکی پایدار باشد.

پیشروی سکه در کانال 11 میلیون تومانی

دالر وارد کانال 2۶ هزار تومان شد

سرگذشت سود بین بانکی در یک سال گذشته

نرخ سود بین بانکی به 18.17 درصد رسید

بانکنامه

70درصد تسهیالت بانکی صرف تامین سرمایه در گردش شد
کارنامه تسهیالتی بانک ها در 1400

در دو ماهه نخست امسال مجموعا بیش از ۲۷4 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های کشاورزی، 
 صنعت-معدن، مسکن-س��اختمان،  بازرگانی، خدم��ات و بخش های 
متفرقه پرداخت ش��ده که ۷3.۷ درصد مع��ادل ۲۰1 هزار میلیارد از 
این مبلغ صرف تامین س��رمایه در گردش در بخش های مختلف شده 
است که بیشترین سهم از این تسهیالت را نیز به خود اختصاص داده 
است. طبق جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت،  معدن 
و تج��ارت )صمت( بخش صنعت-معدن در این مدت 8۶ هزار و 85۰ 
میلیارد تومان تسهیالت از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کردند 
ک��ه ۷۹.8 درصد معادل ۶۹ هزار و 35۰ میلیارد تومان از آن به تامین 
س��رمایه در گردش تخصیص داده شده اس��ت. بخش بازرگانی نیز در 
دو ماهه نخس��ت امس��ال ۲۶ هزار و ۲3۰ میلیارد تومان تس��هیالت 
دریاف��ت کرده که ۶1.5 درصد از آن صرف تامین س��رمایه در گردش 
شده اس��ت. در بخش خدمات و کشاورزی نیز در این مدت به ترتیب 
۹۰ ه��زار و ۹۲۰ میلی��ارد تومان و 1۰ ه��زار و 1۹۰ میلیارد تومان به 
تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است که به ترتیب ۷۶.۶ 
درصد و ۷3.4 درصد از تس��هیالت داده شده به این بخش ها را شامل 
می شود. همچنین در بخش مسکن نیز حدود 5۰۰۰ میلیارد تومان از 
تسهیالت بانکی به تامین س��رمایه در گردش تخصیص داده شده که 
این مبلغ معادل 4۲.۶ درصد از کل تسهیالت 11 هزار و 84۰ میلیارد 
تومانی اس��ت که به این بخش پرداخت شده است. در این میان سهم 
»ایجاد«، »توسعه« و »خرید کاالی شخصی« از کل تسهیالت پرداخت 
ش��ده به بخش های مختلف به ترتیب 1۰.3 درصد، ۶.۹ درصد و 4.8 
درصد است. همچنین بخش »تعمیر« و »خرید مسکن« که هر کدام 
1.1 درصد از تس��هیالت بانکی را دریافت کرده، کمترین سهم از این 
تس��هیالت را به خود اختصاص داده اس��ت. گفتنی است در سال های 
اخیر بارها اعالم ش��ده که کمبود سرمایه در گردش یکی از مهمترین 

مشکالت واحدهای تولیدی است.

تورم 44 درصدی در ابتدای تابستان
افزایش 4۶ درصدی هزینه دهک ها

افزایش هزینه 1۰ دهک نسبت به پارسال تا بیش از 4۶ درصد بوده است. به 
گزارش ایسنا، آنچه که مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت تورم در تیرماه اعالم 
کرد از این حکایت داش��ت که نرخ تورم با افزایش نسبت به ماه قبل به 44.۲ 
درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه بیانگر افزایش 43.۶ درصدی 
هزینه خانوارها در مقایس��ه با سال گذشته بود. بررسی تازه ترین وضعیت تورم 
کل در بین 1۰ دهک هزینه ای نشان می دهد که دهک های مختلف هزینه ای 
تورمی حدود 43.۶ درصد تا 4۹.۹ درصد را در رابطه با تورم کل تجربه کردند؛ 
ب��ه ط��وری که تورم برای ده��ک اول 44.5 درصد، ده��ک دوم 44.۹ درصد، 
دهک س��وم 44.5 درصد، دهک چهارم 44 درصد، دهک پنجم 43.8 درصد، 
دهک ششم 43.۶ درصد، دهک هفتم 44.4 درصد، دهک هشتم 44.۶ درصد، 
ده��ک نه��م 4۶.3 درصد و برای ده��ک دهم 4۹.۹ درصد بوده اس��ت. اما در 
رابطه با تورم نقطه به نقطه، افزایش هزینه دهک ها بین 4۲.8 درصد تا 4۶.1 
درصد متغیر اس��ت؛ به طوری که برای ده��ک اول و دوم 4۶.1 درصد، دهک 
سوم 45.3 درصد، دهک چهارم 44.۶ درصد، دهک پنجم 44.1 درصد، دهک 
ششم 43.5 درصد، دهک هفتم 43.3 درصد، دهک هشتم 4۲.8 درصد، دهک 
نهم 4۲.۹ درصد و دهک دهم 43.۹ درصد بوده اس��ت. این در حالی است که 
در خردادماه گذش��ته افزایش هزینه بین دهک ها از حدود 4۷ تا بیش از 51 
درصد نوسان داشت که نشان می دهد در تیرماه این افزایش هزینه تا حدودی 

کاهش داشته است.

دامنه نوسان بورس باالخره حذف می شود؟
تغییر تدریجی دامنه نوسان

دامنه نوس��ان در بازار س��رمایه در حالی مثبت و منفی پنج است که سالی 
پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است و بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه 
در انتظار حذف کامل آن هستند؛ موضوعی که به نظر نمی رسد دور از انتظار 
باشد چراکه زمزمه های تغییر تدریجی آن به گوش می رسد. به گزارش ایسنا، 
اینکه میزان دامنه نوس��ان چقدر باشد و اینکه اصال باید در بازار سرمایه دامنه 
نوسان وجود داشته باشد یا خیر همواره محل بحث کارشناسان بوده و بسیاری 
از صاحب نظران بر این باورند که برای بهبود روند معامالت بورس باید به سمت 
افزایش دامنه نوس��ان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای 
هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوس��ان، باعث انحراف بیش��تر معامالت 
بورس می ش��ود. البته دامنه نوس��ان طی یک سال گذشته و همراستا با فراز و 
نشیب بازار، تغییرات بسیاری را شاهد بود. به طوریکه  از ۲5 بهمن  سال گذشته 
از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط 
شورای عالی بورس و با هدف تعادل بخشی به این بازار گرفته شد. البته عمر این 
تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت به مثبت شش و 
منفی سه افزایش یافت و در نهایت از  ۲5 اردیبهشت دوباره دامنه نوسان قیمت 
همه ش��رکت های حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و 
منفی 5 درصدی داد و ستد شد. در این راستا، گفته های رئیس سازمان بورس 
همواره از موافقت با حذف دامنه نوس��ان حکایت داشته است. برای مثال وی 
در ۲۷ فروردین ماه امس��ال گفته بود که »بازار خوب بازاری است که یا دامنه 
نوسان نداشته باشد یا دامنه آن گسترده باشد.« صحبتی که انتظار حذف دامنه 
نوسان را بین اهالی بازار ایجاد کرد. همچنین محمدعلی دهقان دهنوی حدود 
یک ماه قبل در مورد آخرین وضعیت حذف دامنه نوس��ان گفت که یک طرح 
مطالعاتی در مورد دامنه نوسان ایجاد شده. البته نتیجه آن هنوز مشخص نیست  
و زمانی که مدل کامل شود، اعالم خواهیم کرد. دهقان تاکید کرده که به طور 
حتم دامنه نوسان با تغییر همراه می شود و معامالت بورس بر این دامنه نوسان 
کنونی مثبت و منفی 5درصد متوقف نخواهد ماند. به گفته وی، برنامه سازمان 
این بوده که مس��یر تغییر دامنه نوسان را از منفی دو و مثبت شش به صورت 
تدریجی برای باز کردن دامنه نوسان ادامه دهد که برای اجرایی شدن این اقدام 
باید به صورت تدریجی ارقام کوچک مانند نیم درصد به دامنه نوس��ان اضافه 
می ش��د و اگر این مس��یر ادامه می یافت اکنون دامنه نوسان به مثبت و منفی 

5.5 یا ۶ درصد رسیده بود.
در هر حال مرکز پژوهش س��ازمان بورس در حال بررسی این موضوع است 
و به گفته دهقان با تکمیل آن طرح، سازمان یک نقشه راه و هدف مطلوب در 
این خصوص در اختیار خواهد داش��ت. قاعدتا برای رس��یدن به آن نقطه و نیز 
جلوگیری از ایجاد شوک در معامالت بازار باید دامنه نوسان به صورت تدریجی  

تغییر پیدا کند.
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 نامه نگاری بورس با شورای رقابت
برای معرفی قیمت گذاران خودرو

تقویت احتمال عرضه خودرو در بورس
رئیس س��ازمان بورس در نامه ای به رئیس شورای رقابت از وی خواست 
تا فهرست مجموعه هایی که در جریان امور مربوط به قیمت گذاری خودرو 
هس��تند را معرفی کند. این درخواس��ت در حالی مطرح شده که موضوع 
عرضه خودرو در بورس کاال مدتی اس��ت در جلسات نمایندگان مجلس، 
دولتی ها و خودروسازان مطرح است و در عین حال تمام معامالت در بورس 
کاالی ایران تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. به 
این ترتیب نامه رئیس س��ازمان بورس می تواند احتمال عرضه خودرو در 

بورس کاال را تقویت کند.
ش��رکت های خودروس��ازی مهم در بورس ش��امل ایران خودرو در نماد 
خ��ودرو،   س��ایپا در نماد خس��اپا، پارس خودرو در نماد خپ��ارس و دیگر 
گروه های خودروس��ازی در بورس به دلیل زیان انباش��ته، از پرداخت سود 
به س��هامداران خودداری کردند و سهام خودرویی در بازار همچنان رو به 
کاهش اس��ت که یکی از دالیل آن قیمت گ��ذاری خودرو و از دالیل دیگر 
آن می ت��وان به س��وءمدیریت و عدم ارتقای  به��ره وری در فرآیند تولید و 
کیفیت خودرو اشاره کرد. از طرفی شرکت هایی که در بازار سرمایه حضور 
دارند، مانند خودروس��ازی، فوالدس��ازی و یا صنایع سیمان و پتروشیمی 
نباید محصوالت آنها در جای دیگر قیمت گذاری ش��ود چون بازار سرمایه، 
بازار ش��فاف و رقابتی است که خود به خود قیمت شرکت ها، سهام آنها را 

می تواند مشخص کند.
سوال اینجاست که آیا درخواست رئیس سازمان بورس از رئیس شورای 
رقاب��ت می تواند احتمال عرض��ه خودرو در بورس را تقویت ببخش��د؟ به 
گزارش ایس��نا، صنعت خودرو، نحوه فروش و عرضه و تعیین قیمت آن از 
جمله موضوعات بس��یار مهم است که همیشه نظرات بسیاری را پیرامون 
خود داش��ته است. شیوه قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس کاال طی 
یک سال اخیر بسیار بیشتر مطرح بوده است. در اولین روز از تیرماه سال 
جاری، در جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی بررس��ی ایرادات شورای 
نگهبان در طرح س��اماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و در 
نهایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح ساماندهی صنعت خودرو را 

جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
نماین��دگان ایرادات ش��ورای نگهب��ان را رفع کردند و س��پس یکی از 
نمایندگان مجلس )سید احس��ان خاندوزی( در تذکری با استناد به ماده 
1۹۹ آیین نامه گفت: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر واردات خودرو درباره 
این طرح را مطرح کرده بود، اما کمیس��یون صنایع به جای رفع این ایراد، 

طرح مفصلی به آن اضافه کرد.
حجت اهلل فیروزی، س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس - نیز 
در این باره اظهار کرد: ش��ورای نگهبان ایرادات��ی را به این طرح وارد کرد 
مبنی بر اینکه واردات خودروی هیبریدی با سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مغایرت دارد. همچنین بایس��تی برای تقویت تولید داخل منابعی تعریف 
ش��ود؛ لذا کمیس��یون صنایع این ایراد را اینگونه رفع کرد که مابه التفاوت 
فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کاال به این حوزه اختصاص یابد. 
در نهایت علی نیکزاد، رئیس جلس��ه با وارد دانستن تذکر خاندوزی آن را 
به رأی مجلس ش��ورای اسالمی گذاشت و نمایندگان رأی دادند که طرح 

ساماندهی صنعت خودرو مجددا به کمیسیون صنایع ارجاع شود.
حال گرچه برای کشف قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کاال هنوز 
توافقی قطعی حاصل نش��ده، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان 
مجلس بر اجرایی ش��دن آن باعث ش��ده که طرح های دیگر قیمت گذاری 
خ��ودرو همچون طرح پیش��نهادی مجموعه صنعت خودروس��ازی برای 
آزادس��ازی قیمت در جهت خروج از زیاندهی به س��رانجام نرسد. رایزنی 
خودروسازان برای آزادس��ازی قیمت محصوالت در دولت دوازدهم شدت 
گرفته که عملیاتی شدن آن به عمر این دولت قد نداد و تصمیم گیری در 

مورد آن به دولت سیزدهم موکول شود.
برخ��ی تحلیلگران معتقدن��د با توجه به اینک��ه رئیس جمهور منتخب  
س��یزدهمین دوره ریاست جمهوری، از لزوم رعایت عدالت در کل زنجیره 
قیمت گذاری خودرو س��خن گفته اس��ت، احتماال دولت سیزدهم برنامه 

دیگری برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت.
این درحالی اس��ت ک��ه اخیرا محمدعل��ی دهقان دهنوی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای خطاب به رضا شیوا، رئیس 
شورای رقابت خواس��تار معرفی فهرست افرادی که در جریان امور 
مربوط به قیمت گذاری خودرو هس��تند، به س��ازمان بورس شد. در 
متن نامه وی آمده است که »با عنایت به اینکه شورای رقابت بنا به 
مالحظ��ات قوانین و مقررات در جریان امور مربوط به قیمت گذاری 
ش��رکت های خودروساز اس��ت، خواهشمند اس��ت به منظور انجام 
وظایف قانونی توس��ط این س��ازمان و به اس��تناد قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اس��المی ایران و تبصره های آن، فهرس��ت افرادی 
را که در جریان امور فوق الذکر هس��تند، در قالب فرم دستورالعمل 
پیوس��ت، به این س��ازمان )س��ازمان بورس و اوراق بهادار( معرفی 
نمایند.« با توجه به اینکه تمام معامالت در بورس کاال تحت نظر سازمان 
بورس شکل می گیرد و همچنین باتوجه به طرح موضوع عرضه خودرو در 
بورس کاال در مجلس، آیا این درخواس��ت می تواند احتمال عرضه خودرو 
در بورس کاال را تقویت کند؟ الزم به یادآوری اس��ت که همانطور که ذکر 
شد، هنوز برای عرضه خودرو در بورس کاال و کشف قیمت آن بدین طریق، 

توافقی قطعی حاصل نشده است.

 کسانی که به اطالعات خاص بانک ها دسترسی دارند
معرفی کنید

درخواست سازمان بورس از بانک مرکزی
رئیس س��ازمان ب��ورس در نامه ای به رئیس بانک مرکزی خواس��تار 
معرفی افرادی ش��د که در بانک ها دسترس��ی به اطالعات خاص دارند. 
محمدعل��ی دهقان دهنوی، رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
نام��ه ای به اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
خواس��تار ش��د با عنایت به اینکه بنا به مالحظ��ات قوانین و مقررات، 
بعضی از کارکنان بان��ک مرکزی در جریان اطالعات مربوط به گزارش 
عملکرد دوره ای بانک ها و مصوبات دارای آثار مالی بااهمیت در بانک ها 
قبل از افش��ای عمومی گزارش��ات طبق شرایط سازمان بورس هستند، 
خواهشمند اس��ت به منظور انجام وظایف قانونی توسط این سازمان و 
به اس��تناد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی و تبصره های آن 
فهرست افرادی را که در جریان امور فوق قرار دارند مطابق فرم شماره 

3 دستورالعمل پیوست به سازمان بورس معرفی کنید.

خبرخوان

فرصت امروز: شاخص بورس تهران روز گذشته صعود پرقدرتی را تجربه 
کرد و موج قوی تزریق نقدینگی از سوی حقیقی ها باعث استارت طالیی 
بورس در اولین روز هفته شد. در نهمین روز مردادماه شاخص کل بورس با 
رشد خیره کننده 34 هزار و ۹۶۲ واحدی به رقم یک میلیون و 351 هزار 
واحد رسید. در معامالت این روز بیش از ۷ میلیارد و 54۲ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 58 هزار و 18۰ میلیارد ریال دادوس��تد 
ش��د. شاخص کل هم وزن نیز با 4 هزار و 1۷8 واحد افزایش به 4۰۰ هزار 
و ۹۲5 واحد و ش��اخص قیمت هم وزن ب��ا ۲ هزار و ۶41 واحد افزایش به 
۲53 هزار و 4۰1 واحد رس��ید. شاخص بازار اول افزایش ۲8 هزار و ۶4۲ 
واحد و شاخص بازار دوم، افزایش ۶۰ هزار و ۹۶1 واحدی را تجربه کردند. 
در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با رشد 3۹8 واحدی به رقم 1۹ هزار 

و ۷۹4 واحد رسید.
گروه شیمیایی با ۷1 هزار و ۲1۲ معامله به ارزش ۹ هزار و 3۶4 میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با ۷5 هزار و 4۰5 معامله به ارزش 8 هزار و 333 
میلیارد ریال، گروه خودرو با ۷5 هزار و 5۷۰ معامله به ارزش 4 هزار و 14۲ 
میلیارد ریال، گروه چند رشته ای صنایع با ۲۹ هزار و 48۷ معامله به ارزش 
۲ ه��زار و ۷۹1 میلی��ارد ریال و گروه کانه فلزی با 3۰ هزار و ۲۲۰ معامله 
به ارزش ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. 

استارت طالیی بورس در اولین روز هفته
در جریان معامالت روز ش��نبه شرکت توس��عه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه با 3 هزار و ۷1۰ واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران با ۲ هزار و 
۹3۰ واحد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲ هزار و ۹۲۲ واحد، 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با ۲ هزار و 54۷ واحد و ش��رکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با ۲ هزار و 434 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د 
ش��اخص کل داشتند. در سوی مقابل، گروه صنعتی پاکشو با ۲۲۹ واحد، 
ش��رکت ایران خودرو با 1۲۷ واحد، شرکت س��رمایه گذاری سهام عدالت 
اس��تان کرمانشاه با ۹5 واحد، ش��رکت ارتباطات سیار ایران با 8۲ واحد و 
شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با ۶۷ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر 

شاخص بورس داشتند.
همچنین ش��رکت توس��عه معادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه با ۷.۰5 
درصد، ش��رکت نورد آلومینیوم با ۶.4 درص��د، بیمه البرز با 4.۹۹ درصد، 
ش��رکت های س��بحان دارو و پلی پروپیلن جم با 4.۹8 درصد و ش��رکت 

سرمایه گذاری دارویی تامین با 4.۹۶ درصد افزایش، بیشترین رشد قیمت 
را ثبت کردند. از س��وی دیگر، ش��رکت لعابیران با 4.۹۶ درصد، ش��رکت 
سرمایه گذاری س��هام عدالت استان عدالت با 4.۹ درصد، شرکت لیزینگ 
ایران و ش��رکت لیزینگ خودرو غدیر با 4.84 درصد، شرکت سازه پوش با 
4.8 درصد و کشت و صنعت پیاذر با 4.۷۹ درصد بیشترین کاهش قیمت 

را داشتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با 3۹8 واحد افزایش 
ب��ه رقم 1۹ هزار و ۷۹4 واحد رس��ید و در این ب��ازار بیش از یک میلیارد 
و 8۶3 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش ۲4 هزار و ۷4۷ 
میلیارد ریال دادوستد شد. در جریان معامالت فرابورس ایران در روز شنبه، 
بیمه پاسارگاد با 85 واحد، شرکت پلیمر آریا ساسول با ۶۶ واحد، شرکت 
سنگ آهن گهر زمین با 51 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با 45 واحد 
و ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با 3۰ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 
رشد شاخص داشتند. در مقابل شرکت اعتباری ملل با ۲.۷۲ واحد، شرکت 
صنعتی مینو با ۲.43 واحد، ش��رکت ویتانا با ۲.3 واحد، بیمه دی با ۲.۰8 
واحد و ش��رکت آسیا س��یر ارس با 1.8۷ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر 

شاخص فرابورس داشتند.
همچنین شرکت های فرابورس ایران، پخش هجرت و آهن و فوالد ارفع 
با 5درصد، شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با 4.۹3 درصد، شرکت 
س��رمایه گذاری آوا نوین با 4.۹ درصد، شرکت پتروشیمی زاگرس با 4.8۷ 
درصد و ش��رکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با 4.83 درصد بیشترین 
افزایش قیمت را داشتند. از سوی دیگر، شرکت آسیا سیر ارس با 5 درصد، 
شرکت ش��یر پاس��توریزه پگاه فارس با 4.۷۶ درصد، شرکت کشاورزی و 
دامپروری مالرد ش��یر با 4.5۹ درصد، ش��رکت  صنایع بهداشتی ساینا با 
4.4۲ درصد و ش��رکت مبین وان کیش با 4.41 درصد بیشترین کاهش 

قیمت را ثبت کردند.
از رشد قیمت دالر تا رشد شاخص بورس

در حالی که اغلب س��هامداران انتظار داش��تند بازار س��رمایه معامالت 
نهمین روز مرداد را با رش��د همراه کند، اما کمتر س��هامداری انتظار رشد 
34 هزار واحدی ش��اخص بورس را داشت و اکثر سهامداران از این جهش 
خیره کننده غافلگیر شدند. نکته ای که البته بی ارتباط با افزایش قیمت دالر 
در دو روز گذشته نیست. چنانکه قیمت اسکناس سبز آمریکایی دیروز در 

صرافی های بانکی به کان��ال ۲5 هزار تومان و در بازار آزاد تهران به کانال 
۲۶ هزار تومان وارد شد.

در این باره امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه با پیش بینی روند 
معامالت بورس در این هفته می گوید: براساس پیش بینی ها به نظر می رسد 
در هفته جاری ثب��ات در کلیت بازار خودنمایی کند، هرچند در برخی از 
نمادها به دلیل رس��یدن به سطوح مقاومتی انتظار اصالح درون کانالی در 
قیمت آنها وجود دارد. البته باید به این مس��ئله نگاه واقع بینانه داشت که 
اولویت فعالیت دولت جدید در زمان اس��تقرار، مهار تورم و خروج از رکود 
خواهد بود و در این میان قیمت دالر از جمله مواردی خواهد بود که فشار 

زیادی بر آنها وارد می شود.
امیرباقری با بیان اینکه زمانی که قیمت دالر با فشار مواجه شود و روند 
اصالح��ی را در پیش بگیرد فش��ار خود را بر کلیت بازار س��رمایه خواهد 
گذاش��ت، می افزاید: س��هامداران بای��د این موضوع را مدنظ��ر قرار دهند 
ک��ه اصالح ایجاد ش��ده در بازار به عنوان اص��الح درون کانالی خواهد بود 
و به معنای ریزش یا تکرار روند بازار در س��ال گذش��ته نیس��ت. بارها به 
سرمایه گذاران تاکید شده است که باید دید میان مدت و بلندمدت نسبت 
به بازار داش��ته باش��ند و تمرکز خود را معطوف به نوس��ان کوتاه مدت در 

بازار نکنند.
او به افزایش قیمت دالر تا کانال ۲۶ هزار تومان و تاثیر آن بر معامالت 
بورس اش��اره می کند و ادامه می دهد: ب��ه لحاظ تکنیکالی قیمت دالر در 
کانال بین ۲1 تا ۲۶ هزار تومان در نوسان بوده است، پیش نیاز مهار تورم 
و خروج رکود در کش��ور کنترل نرخ دالر اس��ت و نباید ب��رای دالر ارقام 
باالیی در کوتاه مدت انتظار داشته باشیم. بعد از استقرار دولت جدید رویه 
اصالحی را در قیمت دالر شاهد خواهیم بود و نباید منتظر حرکت سنگین 
صعودی نرخ ارز مشابه گذشته باشیم، همچنین در کنار این مسائل باید به 

عوامل بنیادی تاثیرگذار بر قیمت دالر توجه کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در انتها می گوید: براساس پیش بینی های 
صورت گرفته ایران و آمریکا در میان مدت و بلندمدت به نقطه ای مشترک 
نزدیک می شوند و با توجه به وجود همبستگی بین قیمت نفت و نرخ دالر 
در کشور، انتظار می رود با افزایش صادرات نفت و فروکش کردن کرونا در 
دیگر کشورها و افزایش تقاضای جهانی، صادرات نفت افزایش یابد و زمینه 

فشار بر قیمت دالر ایجاد شود.

موج قوی تزریق نقدینگی از سوی حقیقی ها رقم زد

صعود پرقدرت شاخص های بورس تهران

در جریان معامالت روز ش��نبه، تزریق حج��م قابل توجهی نقدینگی از 
س��وی بازیگران حقیقی به سمت بورس تهران، نقطه عطفی در معامالت 
بود. به واس��طه این حجم کوچ نقدینگی، شاخص کل توانست در روندی 
قابل توجه رش��د بیش از ۲.۶درصدی را ثبت کند و از مرز یک میلیون و 
35۰هزار واحد عبور کند. سیگنال هایی از روند مثبت قیمت کامودیتی ها 
در بازارهای جهانی و رشد نرخ دالر در بازار داخلی از مهمترین عوامل رشد 

بورس از نگاه کارشناسان بود.
در نخس��تین روز هفته، بورس تهران با خیز قابل توجه شاخص بورس 
فعالیت خود را آغاز کرد، به طوری که در پایان معامالت روز شنبه، نماگر 
شاخص کل توانست رشد نزدیک به 35 هزار واحدی را به ثبت رساند و در 
ارتفاع بیش از یک میلیون و 351 هزار واحد تثبیت شود. شاخص هم وزن 
نیز با رشد بیش از 4 هزار واحدی هماهنگی در افزایش قیمت و تقاضا در 
سراسر بازار را نشان داد.   بورس تهران در این روز با رفتاری متفاوت نسبت 
به گذشته شاهد سنگینی صفوف تقاضا در بسیاری از نمادها بود، به طوری 
که در پایان معامالت بیش از ۷۰ درصد نمادها در سمت مثبت بازار قرار 
داشتند و همینطور ارزش و تعداد صف های خرید از فروش سبقت گرفت. 
تحرک محس��وس حقیقی ها نیز قابل توجه بود و استقبال این گروه باعث 
ش��د بازار با جذب 31۷ میلیارد تومانی نقدینگ��ی بازیگران خرد به پایان 
برس��د. در همین راس��تا، ارزش معامالت خرد نیز بیش از ۶3۰۰ میلیارد 
تومان ثبت ش��د. همچنین افزایش حجم تقاضا در گروه های ش��یمیایی، 
فلزات اساسی، دارویی، خودرویی و سیمان بیش از دیگر گروه های بورسی 
مش��هود بود. بر همین اس��اس در پایان معامالت شنبه نمادهای میدکو، 

فملی، فارس و فوالد چهار نماد ابتدایی موثر بر رشد شاخص کل بودند.
رشد تقاضا در اکثر نمادهای بورسی در شرایطی مشهود است که به نظر 
می رسد رشد قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی و افزایش نرخ دالر در 
بازار آزاد اثر مثبتی بر روند بورس تهران داشته است. نرخ دالر در معامالت 

پش��ت خطی پنجشنبه با رشد 4۰۰ تومانی تا حدود ۲۶۲۰۰ تومان صعود 
ک��رد اما جمعه به کانال ۲5 هزار تومان عقب نش��ینی داش��ت و دیروز در 
همان کانال پایدار ماند. در بازارهای جهانی نیز بعد از جلس��ه فدرال رزرو 
کامودیتی ها دوباره در مسیر صعودی قرار گرفتند. به طوری که نفت برنت 
ب��ه بیش از ۷5 دالر، مس به ۹۷۲۰ دالر، روی به 3۰3۰ دالر و آلومینیوم 
به ۲۶۰۰ دالر رس��ید. بسیاری از کارشناس��ان بر این باورند این دو عامل 

می تواند اثر مثبتی بر روند بازار در میان مدت داشته باشد.
بررس��ی صنایع مهم بورس تهران نشان می دهد که از میان 38 صنعت 
بورس در روز گذش��ته بیش از ۲8 صنعت با روند مثبت به کار خود پایان 
دادند. در گروه استخراج نفت و گاز، نماد »حفاری« با انتشار اطالعیه ای در 
شبکه کدال از روند ثبت افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته 
خبر داد. حفاری شمال که براساس شایعات منتشرشده در فضای مجازی 
مبنی بر عدم افزایش س��رمایه در س��ه روز معامالتی اخیر با صف فروش 
مواجه بود، روز ش��نبه و با شفاف س��ازی از س��وی مدیران این شرکت به 
روند متعادلی بازگشت و توانست رشد حدود 3درصدی را به ثبت برساند.

صنعت خاکستری بازار سرمایه نیز همچنان زیر ذره بین سهامداران قرار 
دارد. این روزها موضوع افزایش نرخ س��یمان و حواش��ی ورود شرکت های 
سیمانی به بورس کاال در صدر عناوین خبری این صنعت قرار دارد. با این 
وجود جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بورس کاال خبر داد، با همکاری 
بین وزارت صمت، وزارت نیرو و بورس کاال عرضه های س��یمان در بورس 
کاال انجام شده اس��ت. وی همچنین افزود، ان شاءاهلل هفته های آینده نیز 
عرضه ها ادامه خواهد داش��ت و با توجه به تامین برق، بتوانیم عرضه های 
پایدارتری داش��ته باشیم. در همین راس��تا، حجت اهلل فیروزی، سخنگوی 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت وگویی تاکید کرد عرضه 

سیمان در بورس کاال قطع نمی شود.
در سمت دیگر بازار، نمادهای محصوالت شیمیایی تقاضای قابل توجهی 

از س��وی سهامداران داش��تند، این صنعت که تحت تاثیر کامودیتی ها در 
بازار جهانی قرار دارد، توانست در مجموع رشد روزانه 3.5 درصدی را رقم 
بزند. عمده نمادهای این صنعت تحت تاثیر موج تقاضای خرید سهامداران 
توانس��تند صفوف خرید س��نگینی را تجربه کنند، به طوری که نمادهای 
جم پیلن، ش��غدیر، شفن، تاپیکو و پارس��ان از مهمترین نمادهایی بودند 
که با صفوف خرید سنگین به کار خود پایان دادند. در این صنعت مجمع 
عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برگزار شد. 
وپترو در پایان این مجمع1۰8ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران 
تقسیم کرد. شفارس نیز براساس شفاف سازی منتشرشده در شبکه کدال 
با رد خبری مبنی بر عدم تولید و فروش محصول پارافرمالدئید اعالم کرد 
این محصول از ابتدای سال قبل تاکنون در حال تولید و فروش است، که 

فروش آن تماما به صورت صادراتی انجام می پذیرد.
با این وجود، یکی از خبرسازترین صنایع در روز شنبه گروه خودروسازی 
بود، نم��اد معامالتی ایران خودرو پس از یک وقفه نس��بتا طوالنی پس از 
برگزاری مجمع عادی س��االنه دیروز به روند معامالت بازگشت. همچنین 
نامه رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به ش��ورای رقابت درخصوص 
شفاف سازی قیمت گذاری ها در صنعت خودرو نیز یکی دیگر از مهمترین 
خبرهای این صنعت بود. محمدعلی دهقان دهنوی در این نامه خطاب به 
ش��ورای رقابت تاکید کرد، طبق قانون بورس اوراق بهادار فهرست افرادی 
که در فرآیند نرخ گذاری خودرو مشارکت دارند را به سازمان بورس اعالم 
کنند. در نهایت بس��یاری از کارشناس��ان اذعان دارن��د، غوغای بورس در 
معامالت شنبه موضوعی است که می تواند تداوم داشته باشد. روند قیمت 
جهانی نفت به گونه ای است که می تواند شرکت های مرتبط با این محصول 
را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین ش��رکت های صادرات محور بورس��ی نیز 
تحت تاثیر نوس��انات ارزی زیر ذره بین کارشناس��ان بورس��ی قرار دارند؛ 

موضوعاتی که مسبب روی خوش حقیقی ها به بازار سهام بود.

بازدهی 2 درصدی شاخص بورس به موازات افزایش قیمت دالر

رفتار صنایع در روز سبزپوش بورس
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 قیمت باالی بلیت هواپیما
و جلسه ای که برگزار نمی شود!

در ش��رایطی که بیش از یک م��اه از گرانفروش��ی بلیت هواپیما 
از س��وی ایرالین ه��ا می گذرد، بارها و بارها جلس��ه ش��ورای عالی 
هواپیمایی کش��وری به تعویق افتاده و مش��خص نیست چرا تکلیف 

این افزایش قیمت روشن نمی شود؟
به گزارش ایس��نا، ش��رکت های هواپیمایی از ابتدای تیرماه سال 
جاری بدون داشتن مصوبه ای اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما 
در مس��یرهای داخلی تا حدود 3۰ درصد کردند و تاکنون توضیحی 
بابت این افزایش قیمت نیز نداده اند. از سوی دیگر با وجود اظهارات 
و هش��دارهای مسئوالن وزارت راه وشهرسازی و سازمان هواپیمایی 
کش��وری، تاکنون هیچ برخوردی با شرکت های هواپیمایی نشده و 

قیمت بلیت هواپیما به نرخ مصوب سابقش نیز برنگشت.
اتفاق دیگ��ری که رخ داد اینکه از همان هفته های نخس��ت این 
افزایش قیمت، به گفته مس��ئوالن سازمان هواپیمایی کشوری قرار 
اس��ت به زودی جلسه ش��ورای عالی هواپیمایی کش��وری برگزار و 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما روشن شود، اما هر روز به روزی دیگر و 
هر هفته به هفته دیگر موکول شد و تاکنون هیچ کدام از مسئوالن 
دلیل به تعویق افتادن جلس��ات متعدد هماهنگ شده شورای عالی 

هواپیمایی کشوری را توضیح نداده اند.
آخرین بار قرار بود چهارش��نبه هفته گذش��ته این جلسه برگزار 
ش��ود، اما دوباره به تعویق افتاد. محمدحسن ذیبخش - سخنگوی 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری - در این باره به ایسنا، گفته بود: روز 
چهارشنبه )ششم مردادماه( جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری 
با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و نمایندگان شرکت های هواپیمایی 

برگزار و درباره قیمت بلیت هواپیما تعیین تکلیف خواهد شد.
وی اف��زود: در جلس��ه امروز مقرر ش��ده تا آنالیز قیمت از س��وی 
ایرالین های داخلی ارائه ش��ود و در این جلس��ه مورد بررس��ی قرار 
گیرد. س��پس هزینه ه��ای مورد ادع��ای ش��رکت های هواپیمایی و 
درخواس��ت های آنها ارزیابی ش��ود و آنها بتوانن��د از دالیل افزایش 
قیمتی که داده اند، دفاع کنند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره تعیین تکلی��ف ایرالین هایی که قیمت بلیت هواپیما را بدون 
داش��تن مجوز افزای��ش دادند، تصریح کرد: ب��ا آنهایی که نرخ بلیت 
هواپیما را باال بردند قطعا برخورد خواهد ش��د و ایرالین ها همچنین 
بای��د مابه التفاوت این قیمت ها را با نرخ مصوب س��ال گذش��ته، به 
مردم بازگردانند. این اظهارات در حالی مطرح ش��ده که مجددا این 
جلسه لغو شد، اما تاکنون کسی در این باره توضیحی نداده که چرا 
دوباره به تعویق افتاد و مردم منتظرند تا ببینند جلسه شورای عالی 
هواپیمایی کی برگزار خواهد شد و آیا سناریوی تکراری سال گذشته 
که باعث افزایش قیمت بلیت هواپیما در آبان ماه س��ال 13۹۹ شد، 
تکرار می ش��ود یا آنکه با این رفتار ایرالین ها برخورد قانونی ش��ده و 

قیمت های افزایش یافته به نرخ سابق بازخواهد گشت؟

نماگربازارسهام

افزای��ش قیمت خودرو در ش��رایطی اس��ت که آرش محبی ن��ژاد، دبیر 
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو اعالم کرده به دلیل 
کمب��ود قطعات، 14۰ هزار دس��تگاه خودروی ناق��ص کف پارکینگ های 
خودروس��ازان وجود دارد ک��ه نیمی از این کمبود قطع��ه به دلیل بحران 
تامین ریزتراشه هاست. به گزارش سالم نو، همزمان با افزایش قیمت انواع 
خودروه��ای پرتیراژ داخلی، تازه ترین خبرها از دپ��وی 14۰ زار خودروی 
ناقص در خطوط تولید حکایت دارد. با وجود افت شدید معامالت در بازار 
خودروهای داخلی، کاهش شدید عرضه و نوسان نرخ ارز زمینه رشد قیمت 

برخی خودروهای داخلی را فراهم کرد.
مش��اهدات میدانی خبرنگاران و بررس��ی آگهی های فروش در فضای 
مجازی نش��ان می دهد با وجود تعطیالت چند روزه در هفته گذش��ته، 
ش��اهد افزایش نس��بی قیمت این خودروها، اما با شدت کمتر نسبت به 
قبل بوده ایم. به نحوی که در روزهای پایانی هفته گذش��ته قیمت مدل 
14۰۰ برخی محصوالت ایران خودرو مانند پژو ۲۰۶ تیپ ۲ )س��اده( به 
۲۲5 میلیون، پژوپارس س��اده ۲5۰ میلیون، پ��ژو ۲۰۶ صندوقدار وی 
8 ب��ه ۲8۰ میلی��ون، پژو ۲۰۷ اتوماتی��ک 3۹5میلیون و در محصوالت 

س��ایپا قیمت س��ایپا 111 به 13۹ میلیون، سایپا 131 به 1۲۶ میلیون 
و قیمت مدل 14۰۰ س��اینا به 14۷ میلیون، تیبا ۲ )رینگ فوالدی( به 
14۰ میلیون و کوئیک دنده ای به 15۶ میلیون تومان رس��ید. دنا پالس 
دنده ای توربو 385 میلیون توم��ان، رانا پالس ۲33 میلیون تومان، پژو 
۲۰۷ اتوماتی��ک 38۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶صندوقدار ۲۷۰ میلیون 
تومان به فروش رس��ید. عالوه بر آن پ��ژو 4۰5 جی ال ایکس با قیمت 
۲14 میلیون، س��مند ال ایکس س��اده به نرخ ۲1۶ و مدل 14۰۰ این 
خودرو با قیمت ۲18 میلی��ون، دنا پالس دنده ای توربو 385 میلیون و 
رانا پالس به نرخ ۲33 میلیون عرضه ش��د. در بازار خودروهای مونتاژی 
نیز س��یر صعودی قیمت این خودروها ادامه یاف��ت به نحوی که قیمت 
رنو تندرE۲ ۹۰ به 33۲ میلیون، کیا س��راتو ۲۰۰۰ )آپش��نال( به ۷۹8 
میلی��ون و رنو تندر پ��الس اتوماتیک به 45۰ میلیون تومان رس��ید. با 
وج��ود این در بازار خودروهای مونتاژی، مونتاژکاران خودروهای چینی 
پیش��تاز گرانی بودند. این شرایط موجب ش��د تا قیمت هایما اس ۷ به 
 X۲۲ ۶۰۰ میلی��ون،  ام وی ام 315 ه��اچ بک به ۲۷۲ میلیون و  ام وی ام
دنده ای اسپرت اکسلنت به 3۶8 میلیون تومان برسد و رشد قیمت سایر 

خودروهای مونتاژی چینی در گروه کرمان موتور و چری نیز تداوم دارد.
 از افزایش دپوی خودروهای ناقص تا بازگشت فرانسوی ها

  افزایش قیمت خودرو در ش��رایطی اس��ت ک��ه آرش محبی نژاد، دبیر 
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو اعالم کرده به  دلیل 
کمب��ود قطعات، 14۰ هزار دس��تگاه خودروی ناق��ص کف پارکینگ های 
خودروسازان وجود دارد که نیمی از این کمبود قطعه به  دلیل بحران تامین 
ریزتراشه هاس��ت. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و فرانسه نیز پیش بینی کرد 
رنو و پژوی فرانس��ه به بازار ایران بازخواهند گشت. محمدرضا نجفی منش 
افزود: خروج ش��رکت های خودروسازی رنو و پژو از ایران به خواست خود 
آنها نبوده اس��ت پژو 4۰۰میلی��ون یورو در ایران س��رمایه گذاری کرده و 
ش��رکت رنو نیز از زمان خروج آمریکا از برجام تاکنون حتی دفتر خود در 
تهران را تعطیل نکرده تا اگر ش��رایط همکاری مجدد برقرار شد نیروهای 
انس��انی خود را داشته باش��د. او افزود: با جرأت می توان گفت اگر شرایط 
برجام مهیا شود این شرکت های خودروسازی بالفاصله به ایران بازگشته و 

به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

دپوی ۱۴۰هزار خودروی ناقص در پارکینگ های خودروسازان!

چندی پیش جلس��ه هم اندیشی میان اعضای هیأت مدیره سندیکای 
قطعه سازان موتورسیکلت کشور با موضوع »بررسی سیاست های جدید 
 CKD وزارت صمت درخصوص واردات قطعات موتورسیکلت به صورت

و به عنوان خدمات پس از فروش« برگزار شد.
حبیب اهلل محمودان، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان 
موتورسیکلت کشور در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره به موارد 
مطروحه در این جلس��ه تش��ریح کرد: طبق نظر اعضای سندیکا یکی از 
سیاس��ت هایی که باید در زمینه واردات قطعات موتورس��یکلت صورت 
بگیرد، واردات قطعات به صورت هوش��مند و با توجه به سیاس��ت های 
کالن اقتصادی و تجاری کشور به صورت CKD و یا آزاد است و باید از 
واردات کلیه قطعاتی که امکان تولید در داخل دارند به مدت پنج سال 

جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: همچنین اس��تفاده از قطعه منفصله وارداتی به عنوان مواد 

مصرفی کارخانجات تلقی غلطی اس��ت و باید قطعاتی که امکان ساخت 
تولی��د داخل دارند از ش��مول این قانون مس��تثنی ش��وند. برای مجوز 
واردات قطعات اصلی و یدکی نیز باید از س��ندیکای س��ازندگان قطعات 

استعالم به عمل آید.
نایب رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
با اش��اره به دیگر موضوعات مطرح ش��ده در این جلسه بیان کرد: نحوه 
محاسبه حقوق گمرکی برای قطعات و همچنین موتورسیکلت به صورت 
شفاف اعالم و چنانچه نیاز به اصالح است در این خصوص اقدام گردد.

محمودان ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و نیاز مبرم سیاست های 
کالن اقتصادی مبنی بر تغییر نگرش در سیاست های وارداتی و تکیه 
ب��ر توان تولید داخلی به عنوان موتور محرکه توس��عه اقتصادی، کلیه 
قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای قانونگذاری و نظارتی باید بازنگری 
و ب��ا ش��رایط روز تدوین گردد. ضم��ن اینکه این قوانی��ن حوزه های 

مالیات��ی، تامین اجتماعی، گمرکی، بانکی و ... را ش��امل می ش��وند. 
رئیس هیأت مدیره س��ندیکای قطعه س��ازان موتورسیکلت کشور در 
پایان خاطرنش��ان کرد: در این جلس��ه مقرر ش��د کمیته ای مرکب از 
برخی اعضای هیأت مدیره س��ندیکا تشکیل ش��ود و پس از استعالم 
هر یک از قطعات و نظرات کارشناسی اعضا، نتایج را به وزارت صمت 

منعکس کنند.

سیاست های جدید واردات قطعات موتورسیکلت تشریح شد
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به قلم: ایوان ویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

ترجمه: علی آل علی

وقت��ی ش��ما مدیریت ی��ک کس��ب و کار را برعهده داری��د، وضعیت 
کارمن��دان اهمیت بس��یار زیادی خواهد داش��ت. اگر کارمندان ش��ما 
همیش��ه خوشحال باشند، شانس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی آنها و 
پیش��برد کارها به بهترین شکل ممکن افزایش پیدا خواهد کرد. امروزه 
یکی از بحث های مهم در محل کار شیوه های افزایش کارایی کارمندان 
اس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی برای هر برند دارد و در واقع تفاوت 

میان کسب و کارهای موفق و شکست خورده را نشان می دهد. 
بی ش��ک اینکه شما همیش��ه حواس تان به کارمندان باشد امر بسیار 
دش��واری است. از طرف دیگر اگر شما به طور کامل بی خیال کارمندان 
شوید هم دردس��رهای زیادی به همراه خواهد داشت. بهترین پیشنهاد 
در این میان اس��تفاده از یک س��ری تکنیک های کاربردی و روش های 
تضمین ش��ده برای افزایش کارایی کارمندان است. شما با چنین کاری 

در عمل یک س��اختار منظم و دقیق برای افزایش کارایی کارمندان در 
مح��ل کار طراحی کرده اید. اینطوری دیگ��ر نیازی به مراقبت دائمی از 

کارمندان و جا ماندن از کارهای اساسی تان نخواهد بود. 
اگر ش��ما هم به دنبال راهکارها و روش هایی س��اده و کاربردی برای 
افزای��ش کارای��ی کارمندان تان در محل کار هس��تید، به هیچ وجه این 
مقاله را از دس��ت ندهید. در ادامه برخی از مهمترین نکات در رابطه با 

افزایش کارایی در محل کار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
توجه به سالمت روحی کارمندان

اس��ترس در محل کار یکی از مهمترین آس��یب های روانی محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از کارمندان به دلیل فضای کاری ب��اال در محل با 
کوهی از مش��کالت روحی دس��ت و پنجه نرم می کنند. این امر توانایی 
آنها برای تاثیرگذاری بر روی پروژه های ش��رکت و ارائه بهترین کیفیت 

ممکن را محدود می کند. 
بی تردید فشار و استرس کاری بخشی جدایی ناپذیر با کار مدرن است. 
نکته اساس��ی در این میان تالش برای پیدا کردن برخی از راهکارهای 
مناسب به منظور مدیریت این فشارها و همچنین تامین سالمت روحی 
کارمندان است. شاید این امر بسیار عجیب به نظر برسد، اما شما را در 

مس��یر کس��ب موفقیت کاری به طور قابل مالحظه ای راهنمایی خواهد 
کرد. 

امروزه بس��یاری از برندها با موسس��ه های روانشناس��ی و مشاوره ای 
هم��کاری نزدیکی دارند. این امر ب��رای بهره مندی کارمندان از خدمات 
مناسب در راس��تای مدیریت استرس ش��ان صورت می گیرد. اینطوری 
کارمن��دان روحیه بس��یار بهتری برای کار با نهای��ت کیفیت را خواهند 

داشت. 
سرمایه گذاری بر روی ابزار و تجهیزات مناسب

کار کردن با کیفیت عالی بدون سرمایه گذاری بر روی ابزارهای مناسب 
امکان پذیر نیس��ت. امروزه بس��یاری از برندها در عمل توجه چندانی به 
تجهیزات ش��رکتش نمی کنند. این امر موجب بروز دشواری های متعدد 
برای کارمندان و به طور کلی کس��ب و کار موردنظر در زمینه پیش��برد 

پروژه ها و سرویس دهی مناسب به مشتریان می شود. 
اگر کس��ب و کار شما در ش��رایطی که تجهیزات و ابزارهای مناسب 
برای کارمندان تهیه نکرده اس��ت، به طور م��داوم از آنها انتظار کیفی 
کاری باالتری داشته باشد در نهایت با اعتراض شدید کارمندان مواجه 
خواهید ش��د. دلیل این امر نیز روش��ن است: ش��ما به اندازه کافی به 

فکر کار باکیفیت در ش��رکت نیس��تید. س��رمایه گذاری بر روی ابزار و 
تجهیزات مناس��ب در بلندمدت کس��ب و کار ش��ما را ب��دل به برندی 
محب��وب می کند. امروزه یکی از انگیزه ه��ای اصلی کارمندان حرفه ای 
ب��رای انتخاب یک ش��رکت برای فعالیت مربوط ب��ه ارزیابی از امکانات 
و تجهیزاتش اس��ت. بنابراین شما باید س��رمایه گذاری مناسبی در این 

حوزه انجام دهید. 
ارائه خدمات رفاهی برای خانواده کارمندان

کارمندان ش��ما باید نس��بت به احترام و توجه ش��ما به وضعیت شان 
مطمئن ش��وند. این امر نقش مهم��ی در افزایش کیفیت کاری و انگیزه 
آنها دارد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید توجه کافی به حمایت از 
خانواده کارمندان تان داش��ته باش��ید. بدون تردید هر فردی در عرصه 
کس��ب و کار برای تامین خانواده اش کار می کند. بنابراین اگر ش��ما تا 
حدودی خی��ال کارمندان تان را نس��بت به وضعیت خانواده های ش��ان 
راحت کنید، ش��اهد افزایش کیفیت کاری آنها در کمترین زمان ممکن 
خواهید بود. این امر خیلی زود امکان رشد و توسعه سریع کسب و کار 

شما را به همراه خواهد داشت. 
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اخبار

کرمان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، این آئین هم زمان 
با سراســر کشور در تاریخ ششــم مرداد ماه و با حضور مدیرعامل، 
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت برق جنوب استان 
کرمان ، فرمانده بسیج ادارات، فرمانده سازمان فضای مجازی سپاه 
پاســداران، معاون عملیات و بســیج جامعه زنان استان، در محل 
مرکز پایش این شرکت برگزار گردید. این رزمایش همزمان در ۱۶ 
شهرستان حوزه عملیاتی شرکت به منظور سنجش میزان همکاری 
مشــترکان اداری در کاهش بار مصرف بــرق از طریق به کارگیری 
مولدهای خود تأمین و سایر راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج 
بار ، اجرا شده است. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر با حضور 
در این رزمایش به صورت ویدیوکنفرانس، اظهار داشت: با توجه به 
کاهش بارندگی، خشکسالی شدید و کاهش تولید نیروگاه های برق 
آبی، ســال استثنایی از نظر محدودیت های تولید برق را مشاهده 
می کنیم، اما خوشــبختانه با همکاری دســتگاه های اجرایی و به 
ویژه سازمان بسیج مستضعفان کشور، تاکنون توانستیم با کمترین 

مشکل، این شرایط را سپری نمائیم.محمدحسین متولی زاده افزود: 
امروز شــاهد حضور گلچینی از نهاد های اثرگذار در مسیر الگوی 
مصرف هســتیم که این مهم، جای قدردانی دارد در ادامه ســردار 
سیف، معاون عملیات سازمان بسیج مستضعفان کشور ضمن تاکید 
بر ضرورت رعایت الگوی مصرف برای همه مشترکین، گفت: امروز 
می توان با خاموش کردن حتی یک المپ، برق مورد نیاز بیماران 
کرونایی و اهالی مناطق محروم  را تأمین کرد. همچنین مینا بیابانی 

رئیس ســازمان بسیج خواهران کشور نیز با اشاره به نقش پر رنگ 
زنان در  صرفه جویی و اســتفاده بهینه بــرق ادامه داد:  زنان ما با 
نقش آفرینی در کشور با هرگونه چالشی مقابله کرده اند و می توانند 
به عنوان فرهنگ سازان جامعه، نقش موثری را ایفا نمایند. مجتبی 
ثمره، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان، نیز در حاشیه این نشست بیان نمود: با توجه به راه 
اندازی مرکز پایش در محل دفتر بازرســی استانداری و همکاری 
همه جانبه بســیج ادارات، بیش از ۹۵ درصد دستگاه های اجرایی 
بعد از ســاعت کار اداری همکاری الزم را بعمل آوردند و ۸۷ درصد 
مشترکین اداری نیز در حین ساعت کار اداری، مصرف برق خود را 
با تعدیل روشنایی و خاموش نمودن لوازم غیر ضروری سرمایشی و 
تنظیم ترموستات کولر بر روی ۲۵ درجه  کاهش داده اند. ثمره در 
ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ در صد ادارات در۱۶  شهرستان 
تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در این 
رزمایش، پایش و به تعداد معدودی از ادارات که الگوی مصرف برق 

را رعایت نکرده بودند، تذکر داده شد.

اراک- فرناز امیدی: به گزارش روابط عمومی و صنعتی، سی 
و پنجمین یادواره شــهدای معظم پنجم مرداد شرکت آلومینیوم 
ایران )ایرالکو( با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و حضور محدود 
تعدادی از معاونین، مدیران و کارکنان شرکت آلومینیوم ایران در 
محل شــهادت ۳۷ شــهید واالمقام بمباران هوایی ایرالکو برگزار 
گردید. در ایــن آیین معنوی که با نواختــن آژیر خطر حمله ی 
هوایی رأس ساعت بمباران ایرالکو )۹:۱۵( آغاز شد، پس از تالوت 
آیاتی از قرآن مجید و اجرای سرود جمهوری اسالمی توسط گروه 
موزیک ســپاه ناحیه اراک؛ گلباران مقتل شــهدای گلگون کفن 
شرکت آلومینیوم ایران، توسط حاضرین و به نیابت از خانواده های 
معظم شــهدا صورت گرفت و ضمن تکریم ۵۴ شــهید واالمقام 
ایرالکو و زنده  نگه داشــتن یاد و خاطــره ی دالور مردی های این 
عزیزان، در بخش پایانی مراسم، زیارت پرفیض عاشورا در فضای 
باز قرائت شــد. شایان ذکر است با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه 

ایران در سال ۱۳۵۹ خورشیدی، شهر اراک همانند سایر شهرهای 
ایران مورد حمله رژیم بعث عراق قرارگرفت. اســتان مرکزی در 
طول هشت سال دفاع مقدس بواسطه استقرار صنایع استراتژیک 
و مــادر تخصصی، نقش حمایت و پشــتیبانی از جبهه های نبرد 
حق علیه باطل را داشــته و مصداق عملکرد استان در این حوزه 

را می توان ساخت پل معلق در عرض رودخانه اروند دانست، البته 
نقش بی بدیل صنایع اســتان به ویژه شرکت آلومینیوم ایران در 
پشتیبانی جنگ تحمیلی غیرقابل انکار می باشد. صنایع بزرگ و 
کوچک اســتان مرکزی در طول جنگ به تولید تجهیزات نظامی 
همچون انواع ســالح ، گلوله توپ، خمپاره، ماشین آالت و پل های 
شناور پرداختند و همین امر باعث شد که در جنگ نظامی مورد 
حمله بعثی ها قرار گیرند و شــدیدترین حمله به شــهر اراک در 
۵ مرداد ســال ۱۳۶۵ اتفاق افتاد. در روز پنجم مرداد ســال هزار 
و سیصد و شــصت و پنج، ســاعت ۹:۱۰ صبح صداهای مهیبی 
اراک را به لرزه انداخت و سه کارخانه صنعتی بزرگ استان مورد 
حمله هوایی قرار گرفتند و به دنبال این حمله ۷۷ نفر از کارکنان 
شــریف این صنایع )شــرکت آلومینیوم ایران ۳۷ شهید، شرکت 
واگن ســازی اراک ۳۵ شهید و شرکت آذرآب اراک ۵ شهید( در 

حین کار به درجه رفیع شهادت رسیدند.

اهواز- شبنم قجاوند: پروژه احداث ۲ دستگاه پل بزرگ بتني 
در ورودي شهر مسجدسلیمان از سمت اهواز در محدوده سه راهي 
اللي به همت شــرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان به 
ســرانجام رســید و آماده بهره برداري مي باشد . مدیر مهندسي 
و ســاختمان شــرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدســلیمان 
بــا بیان این مطلب افزود : این ۲ پل بــزرگ بتني که در ورودي 
شهر مسجدسلیمان از سمت اهواز قرار دارند امکان تعریض جاده 
موجود را از ۲ بانده به ۴ بانده فراهم مي کند که با توجه به حادثه 
خیز بودن این نقطه و تلفات انساني فراوان طي سالهاي اخیر، راه 
اندازي  این پروژه عالوه بر افزایش سرعت حرکت خودروها ، باعث 
افزایش ضریب ایمني در این مســیر پرتردد نیز مي شود. مهرداد 
آقابیگي ادامه داد : این ۲ پل به ترتیب ۹۷ و ۵۵ متر طول و ۱۲/۵ 

متر عرض دارنــد و در مدت زمان ۲۲ ماه با صرف مبلغي بالغ بر 
۱۴۰ میلیارد ریال با نظارت مدیریت مهندسي و ساختمان شرکت 
بهــره برداري نفت و گاز مسجدســلیمان و در چارچوب عمل به 

مسئولیت هاي اجتماعي صنعت نفت احداث گردیده و آماده بهره 
برداري مي باشــد . وي افزود : در بخش تعهدات این شرکت در 
اجراي این پروژه  فقط نصب جان پناه فلزي دو طرف عرشه پل ها 
باقي مانده است و سایر عملیات اجرایي شامل آسفالت عرشه پل و 
احداث و تعریض  باقي مانده جاده مسجدسلیمان / اهواز حدفاصل 
دوراهي اللي تا امامزاده بي بي بتول، بر عهده اداره راه و شهرسازي 
مي باشد .   به گفته ي این مقام مسئول در شرکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدســلیمان براي احداث این پروژه ، ۷۰۰۰۰ متر 
مکعب عملیات خاکي – ۶۵۰۰ متر مکعب بتن ریزي  و ۸۶۶ تن 
آهــن آالت مصرف گردید ضمن آنکه در طول مدت زمان اجراي 
پروژه براي تعداد ۵۰ نفر نیز بصورت مســتقیم اشتغالزایي ایجاد 

شده است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: معــاون امور زیبنایی 
و عمرانی شــهرداری بندرعباس از آغاز عملیات آسفالت معابر در 
سطح مناطق چهارگانه شهر خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، حسین بازماندگان با اعالم 
این خبر اظهار کرد: آسفالت معابر یکی از مطالبات اصلی شهروندان 
بندرعباس اســت که شهرداری با مساعد شــدن شرایط جوی)در 
مسئله اجرای آســفالت(، آسفالت معابر شهر را در دستور کار قرار 
داده اســت. معاون امور زیربنایی و عمرانی شهرداری بندرعباس با 
اشــاره به اینکه طی ماه های اخیر به دلیل انجام چند پروژه مربوط 
به سایر دستگاه های اجرایی که نیازمند حفاری بود، آسفالت برخی 
معابر دچار تخریب شده است، افزود: توسعه و بهبود آسفالت معابر 

به خاطر نقش آن در زندگی شهری، از مهمترین اولویت های کاری 
این معاونت است. وی خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد ترمیم نوار 
حفاری انجام شده، اما برای افزایش کیفیت، اجرای پروژه آسفالت 

معابر در حال انجام اســت. بازمانــدگان در ادامه نیز عنوان کرد: با 
تمهیدات اندیشیده شــده، عملیات زیرسازی و اجرای آسفالت در 
ســطح هر چهار منطقه شهر آغاز شده اســت. این مقام مسئول 
همچنین گفت: ایجاد کانال جمع آوری و هدایت آب های سطحی 
و آســفالت کناره و تقاطع های متصل به این کانال در خیابان های 
سطح شهر یکی دیگر از اولویت های اجرای این معاونت است. وی 
خاطرنشان کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این عملیات عمرانی 
در هــر منطقه بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال و در مجموع، ۲۰۰ میلیارد 
ریال اســت. معاون امور زیربنایی و عمرانی شــهرداری بندرعباس 
تصریح کرد: نظارت الزم بر پیمانکاران آســفالت برای اجرای دقیق 

این پروژه نیز صورت می گیرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: باحضور نمایندگان سپاه قدس 
استان، سازمان بسیج کارمندان ، مهندسین و اصناف گیالن، رزمایش 
پایش و رصد مدیریت برق کشور با محوریت مصارف ادارات، صنوف، 
کســبه و جلب مشارکت مشترکان خانگی )طرح شهید عباسپور( 
با متولی گری شــرکت توزیع برق گیالن به اجرا درآمد. این مانور 
سراسری با حضور جناب سرهنگ ســلیمانی از سازمان اطالعات 
سپاه استان، جناب سرهنگ رنجبر رئیس سازمان بسیج کارمندان 
استان ، جناب ســرهنگ محزون رئیس سازمان بسیج مهندسین 
استان، جناب سرهنگ صاحب رئیس سازمان بسیج اصناف استان، 
جناب سرهنگ منزوی مسئول فرهنگی سازمان بسیج کارمندان 
گیالن، و سرکارخانم معصومه پارسا مسئول سازمان بسیج جامعه 
زنان سپاه قدس گیالن و همچنین دکتر محمد اسماعیل هنرمند 
مدیرعامل توزیع برق گیالن ، مهندس محمدعلی میری نرگســی 

قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور شهرســتانها و فرمانده پایگاه 
مقاومت بسیج  حضرت قمر بنی هاشم)ع( شرکت توزیع برق گیالن 
برگزار شــد و ضمن ارتباط زنده با مرکز پایش مصرف برق کشور 
بر اجرای این رزمایش نظارت کردند. در این رزمایش تاکید شــد 

کاهش ذخیره آب پشت سدها و کمبود تولید در نیروگاههای برقابی 
، گرمای زودهنگام ، اســتخراج رمزارزهای غیر مجاز باعث افزایش 
مصرف برق در کل کشور شــده است و پیک بار مصرف کشور به 
۶۸ هزار مگاوات رســید در حالی که حداکثر توان تولید کشور در 
حوزه برق ۵۵ هزارمگاوات بوده و همین امر موجب یک ناترازی در 
تولید و مصرف برق شده است. همچنین بر نقش کلیدی بسیج در 
همه عرصه ها و شــرایط ســخت برای گذر موفق از بحران ها نیز 
تاکید شــد که یکی از پتانسیل های مردمی این نهاد مبحث آگاه 
سازی جامعه در خصوص مدیریت مصرف می باشد.  در این مانور 
با همکاری سازمان بسیج کارمندان استان و همچنین بسیج ادارات 
و دستگاه های اجرایی در سطح استان و با اعزام اکیپ هایی ضمن 
پایش مصرف برق آنها، راهکارهای مدیریت مصرف انرژی نیز مورد 

آموزش قرار گرفت.

گرگان- خبرنگار فرصــت امروز: مدیر مخابرات منطقه 
گلستان گفت : سامانه نظام پیشنهادات درجهت بهبود خدمت 
رسانی عمل می کند.دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اهمیت 
مشــارکت کارکنان در  اداره امور گفت : نظرات و پیشنهادات 
کارشناسانه همکاران در جهت بهبود ارائه خدمات بسیار موثر 
است و بدین جهت ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات در 
چند ساله اخیر بسیار مورد استقبال کارکنان و مدیران مخابرات 

منطقه گلســتان بوده است .وی با اشــاره به ثبت تعداد ۵۸۹ 
پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات مخابرات منطقه گلستان 
گفت : ثبت این تعداد پیشنهاد در ساه ماهه اول سال جاری از 
عالقمندی و تعهد همکاران به خدمت رسانی بهتر بوده و نشان 
از دغدغه آنها در اداره بهتر امور اســت. مدیر مخابرات منطقه 
گلســتان گفت : پیشنهادات مطرح شده در موضوعات مختلف 
از جمله امور مالی ، پیشــتیبانی ، شبکه های مخابراتی ، بازار 

و مشتریان و فناوری اطالعات می باشد و تعداد ۱۱۵ پیشنهاد 
مطرح شده بصورت گروهی ثبت شده که در کمیته های مختلف 
بررسی و بعد از تایید به مرحله اجرا در خواهد آمد.دکتر غالمعلی 
شهمرادی نتیجه تمامی اقدامات انجام شده را ارائه سرویسها و 
خدمات بهتر دانســت و گفت: رضایت مشتریان هدف ماست و 
امید داریم با مشــارکت کارکنان به این مهم بیش از پیش نائل 

شویم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان خبرداد:

برگزاری رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق ادارات

سی و پنجمین یادواره شهدای معظم پنجم مرداد شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( در اراک برگزار شد

حذف یك نقطه حادثه خیز با همت صنعت نفت

پروژه احداث پل های بزرگ ورودی شهر مسجدسلیمان به سرانجام رسید

بازماندگان خبر داد:

آغاز عملیات آسفالت مناطق چهارگانه بندرعباس

در توزیع برق گیالن انجام شد:

اجرای موفقیت آمیز رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق مشترکین در استان

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 

سامانه نظام پیشنهادات در جهت بهبود خدمت رسانی است

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر خبر داد:
گردش چرخ فعالیت های عمرانی در شورای پنجم

اسالمشهر- سحر عمروانی: رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر گفت: با وجود فشارهای اقتصادی حاکم بر کشور، چرخ 
فعالیت های عمرانی در شــورای پنجم به گردش درآمد و تعطیل نشد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، اورینب 
مسرور رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر در یکصد و هفتمین و آخرین نشست رسمی شورای پنجم که با حضور اکثریت 
اعضای شورای اسالمی شهر، سرپرست و مدیران شهرداری اسالمشهر و اصحاب رسانه برگزار شد، با تبریک ایام و اعیاد پربرکت 
ماه ذی الحجه اظهار داشت: این ایام خجسته به ویژه عید سعید قربان، والدت امام هادی )ع( و عید سعید غدیر خم را خدمت 
همه همشهریان تبریک عرض می کنم و امیدوارم در این عید بزرگ و آسمانی شامل رحمت و مغفرت الهی شویم. وی گفت: خدا 
را شاکریم که تا آخرین ساعات و روزهای پایانی مسئولیت در شورای پنجم، در مسیر خدمت رسانی به مردم گام برمی داریم و جا 
دارد از حمایت های بی دریغ مسئولین شهرستان به ویژه فرماندار، اعضای شورای تامین، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج، ائمه 
جمعه و جماعات و همه نهادها و ادارات و مردم شریف اسالمشهر کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم. مسرور در ادامه با اشاره 
به اینکه پروژه های بزرگی در شورای پنجم کلید خورد، تاکید کرد: در مدت دوره پنجم شورای اسالمی شهر پروژه های بزرگی 
به سرانجام رسیده و برخی از آنها نیز در حال انجام فعالیت عمران هستند و با وجود فشارهای اقتصادی توانستیم چرخ فعالیت 
های عمرانی را در این شهر به گردش درآوریم و از مسیر عمران، آبادانی و خدمت به مردم جا نمانیم. رئیس شورای اسالمی شهر 
اسالمشهر افزود: روشنایی جاده احمدآباد مستوفی، حفاری تونل مترو، آغاز احداث عملیات کمربندی شمالی، احداث پارک شش و 
نیم هکتاری شهید سلیمانی، انجام نهضت آسفالت، اصالح هندسی میدان نماز و ده ها پروژه ُخرد دیگر از جمله فعالیتهایی است که 
در کارنامه شورای پنجم ثبت گردید و اعضای شورا در طول این چهار سال تالش کردند تا با حمایت از فضاهای آموزشی، فرهنگی، 
ورزشی و دینی رضایت مردم را جلب کنند. در یکصد و هفتمین نشست رسمی شورا ۱۴ الیحه مورد بررسی قرار گرفت که پس 
از تبادل نظر اعضای شورا و نظر کمیسیون های مربوطه و سخنان مدیران شهری مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار گرفت . 
گفتنی است در این نشست، یکصد و ششمین نامه کمیته تطبیق نیز قرائت و مورد بررسی قرار گرفت و برخی از لوایح آن از سوی 
شورای اسالمی شهر مجدداً اصرار بر اجرای مصوبه شد.قابل ذکر است در پایان آخرین نشست رسمی شورای پنجم، از مسئوالن 

دفاتر اعضای شورای شهر با اهدای لوحی از سوی اورینب مسرور رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر تقدیر و تجلیل گردید.

آغاز ثبت اطالعات خبرنگاران قم برای دریافت واکسن کرونا
قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم گفت: مدیران رسانه ای استان، اطالعات اصحاب رسانه و خبرنگاران فعال 
خود را جهت دریافت واکســن کرونا در اسرع وقت به این اداره کل ارسال نمایند. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم محمدجواد محرابی 
در گفت و گو یی، گفت: مدیران مطبوعات و خبرگزاری های اســتان قم لیست تمام 
خبرنگاران و کارکنان مجموعه رســانه ای خود را بــرای قرار گرفتن در نوبت تزریق 
واکسن به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ارسال کنند. محرابی اضافه کرد: به همین منظور مدیران نام و نام خانوادگی، 
شماره ملی و اطالعات تماس خبرنگاران و سایر کارکنان مجموعه رسانه ای و اطالع رسانی خود را به آقای براتی کارشناس این اداره 
کل جهت هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی ارسال کنند. وی در ادامه ابراز داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه طبق سند ملی 
واکسیناسیون کشور جزء سومین گروه هدف در تزریق واکسن هستند. به گفته وی، خبرنگاران و اصحاب رسانه به دلیل نوع و 
مشغله کاری خود مجبور هستند به صورت میدانی در صحنه واقعی مبارزه با کرونا حضور یابند و بصورت دائم در معرض درگیری 
با این ویروس منحوس قرار دارند. محرابی عنوان کرد: طی دو هفته گذشته حدود ۱۰۰ خبرنگار و فعال رسانه ای قم که در روند 

برگزاری انتخابات حضور فعال و در میدانی داشته اند واکسن کرونا دریافت کردند.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد:
اجرای بالغ بر 121 کیلومتر شبکه گاز در مازندران

ساری – دهقان : با انجام عملیات شبکه گذاری در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، 
بالغ بر ۱۲۱ کیلومتر به مجموع خطوط شبکه تغذیه و توزیع گاز در مازندران افزوده 
شــده اســت. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، "مقدم بیگلریان" در جلســه کنترل پروژه با اشاره به اجرای حدود ۱۲۱ 
کیلومتر شبکه گاز در استان اظهار داشت: ۸۰ درصد از مجموع عملیات شبکه گذاری 
گاز در امسال متعلق به مناطق روستایی استان است که نشان از توجه ویژه شرکت 
ملی گاز به برخورداری همه نقاط استان از نعمت گاز طبیعی دارد. وی افزود: هم اکنون مجموع طول شبکه تغذیه و توزیع گاز در 
استان به بیش از ۲۱ هزار و ۳۰ کیلومتر افزایش یافته است. بیگلریان همچنین از نصب بالغ بر ۶ هزار و ۶۵۰ انشعاب جدید گاز 
در چهار ماهه اول سال خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. سرپرست 
شرکت گاز استان مازندران بیان کرد: با اجرای این عملیات در چهار ماهه اول سال جاری، تعداد علمک های گاز در سطح استان 
به بیش از ۸۲۰ هزار انشعاب رسیده است.  وی گفت: با اجرای عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات گاز در چهار ماهه امسال، 
۱۰ هزار و ۶۷۰ مشترک جدید به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی در مازندران افزوده شده است. بیگلریان در خاتمه ضمن 
تشکر از همکاران پرتالش شرکت گاز استان، از همه مصرف کنندگان گاز طبیعی بویژه مشترکین جدید درخواست کرد تا ضمن 

بررسی مستمر تجهیزات گاز و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد، نکات ایمنی گاز طبیعی را رعایت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان :
ایالم از لحاظ پایش ادارات در جایگاه اول کشوری قرار گرفته است

ایالم - منصوری: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم گفت: با اقدامات صورت گرفته، اســتان ایالم از سوی 
شــرکت توانیر از حیث پایش ادارات درجایگاه اول و در راســتای رصد وبازدید از بخش صنعت در جایگاه دوم قرار گرفته است. 
هادی شیرخانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم در مراسم رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق 
کشور که با محوریت ادارات، صنوف، کسبه و جلب مشارکت مشترکان خانگی برگزار شد، افزود: در حاشیه این زرمایش برق ۴۰ 
دســتگاه اجرایی استان قطع شد و در واقع ادارات با بکارگیری دستگاه های مولد، برق مورد نیاز خود را تامین کردند. وی اظهار 
داشت:براساس مصوبه ی هیات دولت مبنی بر کاهش مصرف انرژی تا ۵۰ درصد، بر آن شدیم تا ادارات را ازاین جهت مورد پایش 
قرار دهیم که در این راستا تاکنون ۳۰۰ مورد بازدید از ادارات و دستگاه های اجرایی صورت گرفت و در این مدت ۱۴۰ مورد قطع 
برق درسطح ادارات اعمال شده است.  شیرخانی با بیان اینکه سپاه پاسداران ازظرفیت ها و پتانسیل باالی برخوردار است و نقش 
معنوی این عزیزان بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: در بحران های مختلف نقش موثر سپاه پاسداران مشهود بوده است و 
عالقمندی مردم به این قشر را چند برابر نموده است. وی با اشاره به اینکه همدلی بین سپاه پاسداران و مردم این شرایط را ایجاد 
کرده است که اگر سپاه پاسداران از مردم بخواهد در راستای اصالح الگوها و مصرف بهینه حرکت کنند، یقینا درجامعه این فرهنگ 
جاری می شــود،گفت:فرهنگ بهینه مصرف باید از همان سال های ابتدایی زندگی شروع شود اما در وضعیت فعلی با آموزش و 
فرهنگ  ســازی می توان مشکالت را پشت سر بگذاریم. سرهنگ پاسدار کرم رضا نصراللهی با بیان اینکه همیشه با سازماندهی 
وهمراهی مردم از بحران های پیش آمده عبور کرده ایم،افزود: در راستای مشکل پیش آمده در تولید برق و میزان مصرف مردم، 
بیش از۶۰ جلسه ستادی تشکیل شده است. وی اظهار داشت: ۲۲۰ گروه در بین پایگاه ها برای تبیین موضوع پیش آمده، پرهیز 
از اسراف به عنوان امری منکر و فرهنگ سازی مصرف بهینه تشکیل شده است و امیدواریم بتوانیم در این امر مهم تاثیرگذار بوده 

و شرکت توزیع نیروی برق برای عبور از این بحران، ما را در کنار خود احساس کنند.

انعقاد قرارداد تفاهمنامه ساخت دستگاه حذف شیشه از کود جهت افزایش 
مرغوبیت کود کارخانه کمپوست رشت

رشت- خبرنگار فرصت امروز: با انعقاد قراردادی فی مابین شرکت کود آلی 
و دانشــگاه گیالن، دستگاه حذف شیشه از کود کمپوســت ساخته خواهد شد. به 
گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، قراردادی در 
جهت ســاخت دستگاه حذف شیشه از کود کمپوست فی ما بین شرکت کود آلی و 
دانشگاه گیالن منعقد شد. سعید بشری مدیر عامل شرکت کود آلی گیالن در جلسه 
انعقاد این قرارداد بیان داشت: یکی از بزرگترین مشکالت استان بحث زباله است که 
امیدواریم با تحقق بودجه های مناسب در یک بازه زمانی معین بتوانیم این معضل را 
ساماندهی کنیم. بشری به پروژه های مهم حوزه پسماند اشاره داشت و افزود: با حمایت ها و پیگیری های مستمر سید محمد 
احمدی شــهردار رشت، شاهد اتفاقات خوبی در راستای حل معضل پسماند خواهیم بود. وی افزود: همچنین با نگاه ویژه دکتر 
نوبخت، بخشی از بودجه الزم برای پروژه های ساماندهی پسماند گیالن اختصاص داده شد که پروژه احداث نیروگاه زباله سوز 
۶۰۰ تنی، پروژه افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تن و همچنین اورهال فازهای دیگر از جمله آنها محسوب 
می شوند که اکنون با سرعت قابل قبولی در حال پیشروی هستند. مدیر عامل شرکت کود آلی گیالن انعقاد قرارداد با دانشگاه 
گیالن را مورد اشــاره قرارداد و عنوان کرد: یکی از معضالت بزرگ ما ترکیب شیشه با کود بوده که با پیشنهاد ارائه شده توسط 
دانشگاه گیالن برای ساخت دستگاه حذف شیشه از کود، این معضل مرتفع خواهد شد. وی در پایان با بیان اینکه کسب درآمد 
باالتر ، از فروش کود مرغوب از مزایای این دستگاه است، اظهار داشت: خوشبختانه ساخت دستگاه حذف شیشه از کود ما را به 

این هدف مهم می رساند.
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به قلم: پیتر بویل
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

جلب توجه مخاطب هدف و حفظ آن امر بس��یار دشواری 
محس��وب می شود. امروزه در بازار تمام برندها در تالش برای 
جلب نظر مش��تریان هس��تند. این امر موجب از دست رفتن 
مداوم مشتریان برندها و گردش آنها در میان برندهای مختلف 
می شود. اگر ش��ما در تالش برای حفظ مشتریان در شرایط 
کنونی هس��تید، باید به بهترین شکل ممکن در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. این امر نیازمند 
نظرس��نجی مداوم از مشتریان و اطالع از آخرین تغییرات در 

زمینه سلیقه و نیازهای آنهاست. 
بس��یاری از برندها براس��اس تجربه یا اطالعات قدیمی در 
تالش برای ارائه خدمات به مش��تریان هستند. شاید این امر 
ایده جذابی باش��د، اما بدون شک از نقطه نظر مشتریان یک 
فاجعه و تنبلی حس��ابی از س��وی برندها ارزیابی خواهد شد. 
ش��ما باید همیشه انگیزه تان برای به روز رسانی خدمات تان را 
نش��ان دهید، در غیر این صورت شانس��ی برای دوام در بازار 

نخواهید داشت. 
یک��ی از راهکاره��ای جذاب ب��رای اطالع از خواس��ته ها و 
نیازهای مش��تریان مربوط به طراحی نظرسنجی های جذاب 
اس��ت. چنین نظرس��نجی هایی اغل��ب اوق��ات در قالب یک 
پرسشنامه طراحی می شود. شما با چنین کاری امکان تعامل 
نظر با مشتریان و اطالع از خواسته های اصلی شان را خواهید 
یافت. این امر در بلندمدت برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

و همچنین رقابت مناسب با دیگر برندها موثر خواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین سایت ها 
برای طراحی پرسشنامه و نظرسنجی برند به طور آنالین است. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
شایانی خواهد کرد. به این ترتیب شما شانس دوچندانی برای 
حفظ مشتریان تان خواهید یافت. در ادامه برخی از سایت های 

مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم. 
هاب اسپات

هاب اسپات تنها یک ابزار مدیریت بازاریابی نیست، بلکه در 
زمینه نظرخواهی از مشتریان نیز فعالیت مناسبی از خودش 
نشان داده است. این امر شامل امکان طراحی پرسشنامه های 
دقیق و با جزییات بسیار زیاد است. نکته جالب اینکه استفاده 
از س��رویس موردنظر به طور کام��ال رایگان صورت می گیرد. 
بنابراین شما امکان صرفه جویی در هزینه های کسب و کارتان 

به بهترین شکل ممکن را دارید. 
تنه��ا کاری که ش��ما ب��رای طراحی نظرخواه��ی در هاب 
اس��پات باید انجام دهید، طراحی پرسش های موردنظرتان و 
س��پس تولید نظرخواهی است. شما امکان به اشتراک گذاری 
ای��ن نظرخواهی در قالب لینک یا بارگذاری مس��تقیمش در 

سایت تان را خواهید داشت.
ابزار هاب اس��پات اطالعات بس��یار دقیقی درباره ش��رکت 
کاربران در نظرسنجی و همچنین دیگر آمار جزئی موردنیازتان 

ارائه خواهد کرد. 
Survey Anyplace

یکی دیگر از ابزارهای بسیار حرفه ای برای نظرخواهی و به 
 Survey طور کلی طراحی پرسشنامه در عرصه کسب و کار
Anyplace اس��ت. این ابزار امکان طراحی نظرخواهی های 
مختلف با استفاده از نمونه های برتر در دنیا را فراهم می سازد. 
معن��ای این امر امکان مرور برخی از نظرخواهی های حرفه ای 
با نمره های باال در این سایت است. چنین امری به شما برای 
انتخاب بهترین نظرخواهی و الگوبرداری از آن کمک می کند. 
ب��دون تردی��د طراحی پرسش��نامه ب��رای مش��تریان کار 
 Survey ساده ای نیست. درس��ت به همین خاطر در سایت
مش��اوره ای  خدم��ات  از  اس��تفاده  ام��کان   Anyplace
کارشناس های حرفه ای وجود دارد. این امر شما را به بهترین 

شکل ممکن در طراحی پرسشنامه حرفه ای خواهد کرد. 
اغلب اف��راد در اولین تجربه ش��ان از طراحی نظرخواهی با 
مشکالت بسیار زیادی مواجه می شوند. این امر برای کسب و 
کارها به شدت عجیب و غیرمنتظره خواهد بود. بنابراین شما 
باید نس��بت به تغییر شرایط کسب و کارتان به بهترین شکل 
ممکن اقدام نمایید. یکی از راهکارهای مناس��ب در این میان 
هم استفاده از توصیه های حرفه ای است این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان کمک ش��ایانی خواهد 

کرد. 
شاید تنها نکته منفی درباره Survey Anyplace هزینه 
اس��تفاده از آن باشد. برندها برای دسترسی به خدمات کامل 
ای��ن اب��زار باید ماهان��ه 3۹ دالر پرداخت کنند. اگر ش��ما به 
خدمات��ی حرفه ای در این حوزه نی��از دارید، اختصاص هزینه 

موردنظر گزینه بدی نخواهد بود. 
تایپ فورم 

تای��پ فورم نظرخواهی از مش��تریان را ب��دل به یک کانال 
ارتباط��ی دوطرفه می کند. این امر اهمیت بس��یار زیادی در 
دنیای کنونی کس��ب و کار دارد. مشتریان دیگر تمایلی برای 
ارتباط تک سویه با برندها ندارند. بنابراین شما باید به بهترین 
شکل ممکن در معرض دید مشتریان و البته پاسخگو به آنها 
باشید. این امر شما را در طول زمان بدل به برندی جذاب برای 

مشتریان می کند. 
امروزه برخی از برندها هنوز هم از ش��یوه های سنتی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان در عرص��ه بازاریابی و حتی 
نظرخواهی از آنها اس��تفاده می کنند. ای��ن امر بدترین عامل 
در شکست برندها محسوب می ش��ود. کسب و کار شما باید 
همس��و با تغییرات بازار نس��بت به آپدیت ش��یوه بازاریابی و 
نظرخواه��ی اش اقدام نماید. تایپ فورم در این میان به ش��ما 

برای رقم زدن چنین تحولی کمک خواهد کرد. 
یک��ی از مهمترین مزایای تایپ فورم رابط کاربری بس��یار 
ساده اش است. این امر به شما فرصت طالیی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را می دهد. بنابراین ش��ما به بهترین 
ش��کل ممکن ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 

می دهد. بس��یاری از بازاریاب ها در کار با س��ایت های طراحی 
پرسشنامه به دلیل رابط کاربری پیچیده به مشکل می خورند. 
در این صورت شما باید از ابزار تایپ فورم برای پیشبرد هرچه 
بهتر کارتان استفاده نمایید. این امر به شما فرصت عالی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان می دهد. 
هزینه استفاده از سرویس تایپ فورم براساس نوع نیاز برندها 
متفاوت است. این امر شامل یک برنامه رایگان برای برندها با 
نیازهای پایه ای در این حوزه می شود. همچنین اگر شما نیاز به 
مشاوره و خدمات جانبی دیگری داشته باشید، باید به ترتیب 
۲5 و 5۰ دالر در س��ال ب��ه عنوان هزینه اش��تراک پرداخت 
نمایید. به این ترتیب ش��ما امکان اس��تفاده از یک سایت به 

شدت معتبر را پیدا می کنید. 
Survey Monkey

بدون تردید هر بازاریابی در عرصه کس��ب و کار دس��ت کم 
یک بار اس��م Survey Monkey به گوشش خورده است. 
این ابزار ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. بسیاری از برندها برای جلب نظر 
مخاطب هدف به طور مداوم در تالش برای استفاده از خدمات 
این بخش هس��تند. با این حساب مشاهده حق عضویت ۷5 

دالری این پلتفرم در ماه نباید چندان تعجب برانگیز باشد. 

ش��ما ب��ا اس��تفاده از اب��زار Survey Monkey ام��کان 
جس��ت وجو در میان بس��یاری از نظرخواهی های معتبر دنیا 
را داری��د. این امر تجربه ای لذت بخش به ش��ما درباره دالیل 
موفقیت هر نظرسنجی خواهد داد. با این حساب دیگر دلیلی 
برای ناتوان��ی برای طراحی یک پرسش��نامه معتبر نخواهید 

داشت. 
اس��تفاده از آمارهای تحلیلی در زمینه طراحی پرسشنامه 
همیش��ه یکی از گزینه ه��ای مهم برای تعامل با مش��تریان 
محسوب می ش��ود. این امر از سوی Survey Monkey به 
بهترین شکل ممکن مدنظر قرار می گیرد. برخی از برندها در 
این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از اطالعات 
دست چندم اس��تفاده می کنند. این امر موجب ناتوانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود. بنابراین مشاهده 

ناتوانی برندها در این میان امر غیرمنتظره ای نخواهد بود. 
ابزار Survey Monkey به شما اطالعات بسیار معتبری 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ارائه می کند. با این 
حس��اب ش��ما امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
بهترین شکل ممکن را پیدا خواهید کرد. همچنین استفاده از 
خدمات پشتیبانی این موسسه نیز برای برندها به طور رایگان 
صورت می گیرد. بنابراین ش��ما در عم��ل یکی از معتبرترین 
بخش های پشتیبانی و راهنمای طراحی پرسشنامه را در کنار 

خودتان خواهید داشت. 
Outgrow

ابزار Outgrow یکی از س��امانه های به ش��دت س��اده و 
کاربردی برای طراحی پرسشنامه محسوب می شود. بسیاری 
از برنده��ا برای کاه��ش هزینه های ش��ان در زمینه طراحی 
پرسشنامه از این ابزار استفاده می کنند. شاید در نگاه نخست 
س��ادگی این ابزار بیش از اندازه عجیب باشد، اما به شما برای 

طراحی یک نظرخواهی به شدت حرفه ای کمک می کند. 
برندها همیش��ه ب��ه ابزارهای حرف��ه ای و پیچی��ده برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نی��از ندارند. این امر باید 
ب��ه طور قابل مالحظ��ه ای مدنظر برندها ق��رار گیرد، در غیر 
این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
ابزار Outgrow به برندها برای طراحی پرسشنامه امکانات 
زی��ادی می دهد. این امر ش��امل امکان شخصی س��ازی قالب 
پرسشنامه و همچنین طراحی نظرسنجی های چند گزینه ای 
اس��ت. اگر ش��ما در تالش برای صرفه جوی��ی در هزینه های 
بازاریابی و تعامل با مشتریان هستید، استفاده از ابزار موردنظر 
بهترین گزینه خواهد بود. این امر به شما فرصت طالیی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. 
Qzzr

ابزار Qzzr یکی دیگ��ر از گزینه های جذاب برای طراحی 
پرسش��نامه به طور آنالین اس��ت. اگر ش��ما به دنبال ابزاری 
بی نهایت حرفه ای و همچنین دارای نسخه دمو رایگان هستید، 
باید حتما به این ابزار توجه نشان دهید. بسیاری از بازاریاب ها 
برای پیدا کردن بهترین ابزار س��ختی های بسیار زیادی را به 
جان می خرند. این امر شامل امتحان کردن ابزارهای مختلف 
و دس��ت آخ��ر انتخاب یک نمونه از میان هزاران ابزار اس��ت. 
ش��اید این امر زمان زیادی از برندها بگیرد، اما مسئله اساسی 
در این میان هزینه اس��تفاده از تمام ابزارهای موجود در بازار 
است. این امر بخش قابل مالحظه ای از اعتبار و بودجه برندها 

را از بین می برد. 
مش��کل فوق در زمینه بازاریابی به بهترین شکل ممکن با 
استفاده از ابزارهای دارای نسخه دمو حل می شود. نسخه دمو 
به بازاریاب ها فرصت امتحان ابزار مورد نظر و س��پس انتخاب 
آن برای استفاده بلندمدت در صورت تمایل را می دهد. چنین 
امری برای بازاریاب های حرفه ای فرصت بس��یار بزرگی است. 

بنابراین هرگز نباید آن را از دست داد. 

اگر ش��ما استفاده از نس��خه دمو Qzzr را دوست داشتید، 
ام��کان خرید اش��تراک آن در ازای پرداخت ماهی ۲5 دالر را 
خواهید داش��ت. با توجه به خدمات متنوعی که نس��خه دمو 
ای��ن اب��زار عرضه می کند، فق��ط در صورت نی��از به طراحی 
نظرخواهی های بس��یار حرفه ای سراغ خرید حق اشتراک آن 
بروید، در غیر این صورت خدمات نسخه دمو به بهترین شکل 

ممکن پاسخگوی نیاز شما خواهد بود. 
گوگل فورمز

هر جا در دنیای کس��ب و کار و بازاریابی نیازی وجود دارد، 
گ��وگل حضور موفقی خواهد داش��ت. این امر ش��امل بخش 
نظرخواهی و طراحی پرسش��نامه از مش��تریان نیز می شود. 
بنابراین برند شما باید حضور موفق گوگل را یک نشانه مناسب 
ارزیابی نماید، در غیر این صورت ش��اید هرگز شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
گوگل فورمز مثل تمام س��رویس های ای��ن برند یک رابط 
کاربری حرفه ای و در عین حال س��اده را پیش��نهاد می کند. 
این رابط کاربردی به برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به بهترین شکل ممکن کمک می کند. 
اگر ش��ما به دنبال طراحی پرسشنامه یا نظرسنجی تان به 
س��اده ترین شکل ممکن و همراه با ظاهری حرفه ای هستید، 
حتما از ابزار گوگل اس��تفاده کنید. نکته جالب در این میان 
عرضه رایگان گوگل فورمز برای برندهاست. با این حساب شما 
فرصتی بس��یار عالی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
پیش روی تان دارید. این امر باید به بهترین شکل ممکن برای 
صرفه جویی در هزینه های برند مورد اس��تفاده قرار گیرد، در 
غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
درج لوگوی گوگل در کنار نظرس��نجی یک برند به خوبی 
اعتبار آن را نشان می دهد. امروزه استفاده از ابزارهای گوگل به 
نوعی بیانگر حرفه ای بودن یک برند است. بنابراین شما باید به 

بهترین شکل ممکن از این مزیت استفاده نمایید. 
)Playbuzz( پلی باز

اب��زار پل��ی باز یک��ی از گزینه ه��ای جذاب ب��رای طراحی 
پرسش��نامه به طور رایگان است. احتماال مواجهه با یک ابزار 
رایگان به اندازه کافی برای بازاریاب ها جذاب اس��ت که دیگر 
س��راغ گزینه دیگری نروند. نکته مه��م در این میان امکانات 
وسیع ابزار رایگانی است که باید انتخاب کنیم. پلی باز یکی از 
متنوع ترین خدمات را به برندها عرضه می کند. این امر بیشتر 
در زمینه شخصی س��ازی قالب نظرسنجی و جلوه های بصری 

آن صورت می گیرد. 
از آنجای��ی که ابزار پلی باز به طور رایگان عرضه می ش��ود، 
دارای آرش��یو بزرگی از تصاویر اس��تاک نیس��ت. معنای این 
امر ض��رورت بارگذاری تصاویر پس زمین��ه و همچنین دیگر 
جلوه های بصری از سوی برندهاست. بنابراین اگر شما به دنبال 
ابزاری با آرشیو گسترده تصاویر هستید، پلی باز گزینه خوبی 

برای شما نخواهد بود. 
پلی باز اغلب اوقات برای برندهای تازه کار گزینه بسیار عالی 
محسوب می شود. این ابزار امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و همچنین دریافت بازخوردهای متنی کاربران را فراهم 
می کند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف دارد. 
Ask Nicely

اب��زار Ask Nicely حرفه ای تری��ن خدم��ات را در زمینه 
نظرخواهی از مش��تریان عرضه می کند. همکاری با یک تیم 
حرفه ای در زمینه بازاریابی و طراحی پرسش��نامه هیچ راهی 
برای برندها به جز موفقیت باقی نمی گذارد. بنابراین اگر شما 
در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، 

امکان استفاده از این ابزار را خواهید داشت. 
 Ask Nicely یک��ی از نکات جالب در زمینه کار با اب��زار
امکان توجه به س��ئو نظرس��نجی اس��ت. ش��اید این مفهوم 
برای ش��ما عجیب باش��د، اما اب��زار Ask Nicely به ش��ما 
برای رعایت نکات س��ئو و در نتیجه کس��ب رتبه های بهتر از 
س��وی پرسشنامه تان در گوگل کمک می کند. این امر میزان 
مش��ارکت در پرسش��نامه برندتان را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش خواهد داد. با این حساب دیگر نیازی برای نگرانی در 

این رابطه نخواهد بود. 
امروزه بس��یاری از برندها برای اطالع لحظه ای از ش��رایط 
نظرسنجی شان از ابزار Ask Nicely استفاده می کنند. شاید 
تنه��ا عاملی که باعث توجه صرف برندهای بزرگ به این ابزار 
می شود، هزینه باالی استفاده از خدماتش باشد. بر این اساس 
پرداخت 3۷5 دالر به عن��وان حق عضویت در این ابزار برای 
هر برندی امکان پذیر نیست. درست به همین خاطر برندهای 

کوچک هیچ تمایلی به استفاده از آن نشان نمی دهند. 
برند کوئیز

برن��د کوئیز یکی دیگر از ابزاره��ای دارای حالت دمو برای 
برنده��ای مختلف اس��ت. این امر برای بس��یاری از برندها به 
مثابه یک خبر خوش محس��وب می ش��ود. اگر شما در تالش 
برای اس��تفاده از ی��ک ابزار جمع و جور و دارای اپ رس��می 
موبایلی هس��تید، حتما برند کوئیز را مدنظر قرار دهید. شما 
با چنین کاری به بهترین ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان با یک پرسشنامه و نظرسنجی حرفه ای 

را خواهید داشت. 
برند کوئیز عالوه بر نسخه دمو براساس تعداد پرسشنامه ها و 
خدمات مورد استفاده برندها قیمت بندی شناوری دارد. با این 
حساب شما نیازی برای پرداخت هزینه بیش از اندازه نخواهید 
داش��ت. همین امر برند کوئیز را بدل به ابزار دوست داش��تنی 

برای برندها کرده است. 
بدون تردید طراحی نظرس��نجی و پرسشنامه برای برندها 
امر س��اده ای نیست. اگر ش��ما در این میان برخی از ابزارهای 
حرف��ه ای را مدنظ��ر قرار دهی��د، به بهترین ش��کل ممکن 
فرص��ت تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا خواهید کرد. 
گزینه های مورد بحث در این مقاله شروع مناسبی برای کسب 
و کارتان محسوب می شود. پس همین حاال دست به انتخاب 

از میان یکی از آنها بزنید. 
منبع: هاب اسپات

طراحی نظرسنجی و پرسشنامه مشتریان با استفاده از ابزارهای معتبر چرا خالقیت مهمترین مهارت در دنیای کارآفرینی است؟

به قلم: ماریا بریتو
کارآفرین و کارشناس کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

دستیابی به حداکثر توانایی خالقیت در هر حوزه ای از کسب و کار یکی از مهمترین نکات در موفقیت 
بلندمدت است. شرکت های بسیار زیادی مثل IBM و ادوبی دیگر به دنبال کارمندانی با مدارک تحصیلی 
باال نیستند، بلکه خالقیت در انجام وظایف را مهمترین نکته برای همکاری با کارمندان در نظر می گیرند. 
با این حس��اب اس��تانداردهای فعالیت در دنیای کس��ب و کار به طور قابل مالحظه ای تغییر کرده است. 
ام��روزه کارمن��دان دارای مهارت ه��ای متنوع و خالقیت باال در انجام کارها ش��انس بس��یار زیادی برای 

استخدام در شرکت های بزرگ دنیا و همچنین راه اندازی کسب و کار شخصی شان دارند. 
هیچ وقت به اندازه بازه زمانی کنونی فرصت برای افزایش توانایی های خالقانه افراد وجود نداشته است. 
بس��یاری از کارمندان در طول س��ال ها بارها و بارها در کالس های مهارت افزایی و توس��عه خالقیت کاری 
ش��رکت می کنند. ای��ن امر با هدف حفظ موقعیت ش��غلی و بهبودش در طوالنی م��دت صورت می گیرد. 
بنابراین اگر کارمندی دارای مهارت های باالیی باش��د، ش��انس بس��یار زیادی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مدیران شرکت خواهد داشت. 
پلتفرم لینکدین در س��ال های ۲۰1۹ و ۲۰۲۰ از ش��رکت های مختلف درباره موردنیازترین مهارت در 
میان نیروی کار نظرخواهی کرد. جوابی که در این میان بیشترین رأی را آورد، خالقیت بود. با این حساب 

خالقیت برای کسب و کارها یک نکته بسیار مهم و حیاتی محسوب می شود.
اگر شما هنوز هم به دنبال پاسخی برای دلیل اهمیت خالقیت در حوزه کسب و کار هستید، به نکاتی 

که در ادامه مطرح می شود، توجه نمایید. 
خالقیت به مثابه ریشه کارآفرینی

کارآفرین��ی بدون خالقیت امری غیرممکن به نظر می رس��د. کارآفرینان باید به طور مداوم نقاط ضعف  
و کمبوده��ای بازار را مورد بررس��ی ق��رار داده و آن را در قالب یک اس��تارت آپ و محصولی نوآورانه ارائه 
نمایند، در غیر این صورت شاید کسب و کار شما هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش 
پیدا نکند. به هر حال کس��ب و کاری که هیچ نکته تازه ای برای ارائه نداش��ته باشد، بدون تردید در زمینه 

مواجهه با مخاطب هدف دچار مشکل خواهد شد. 
مدیریت شرکت های بزرگ بستگی به توانایی مدیران و کارمندان برای نگاه خالقانه به مسائل دارد. اگر 
شما تمام شرایط را به یک صورت مدنظر قرار دهید، هرگز فرصتی برای بهبود وضعیت برندتان نخواهید 
داش��ت. ایراد اصلی برندهای کلیش��ه ای درست در چنین شرایطی مش��خص می شود. با این حساب شما 
باید به طور قابل مالحظه ای نسبت به بهبود توانایی تان برای نگاه خالقانه به مسائل مختلف اقدام کنید. 
برندهایی که در شرایط مختلف با بحران های بزرگ مواجه می شوند، فقط به لطف تفکر خالقانه امکان 
رهایی از آن را پیدا می کنند. بنابراین شما باید این مهارت را به عنوان یکی از راه حل های عبور از موانع 
و بحران های کاری مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید برای مدت های طوالنی درگیر بحران های 

کاری شوید. 
خالقیت فقط یک مهارت نیست

خالقیت به ش��ما امکان ورود به عرصه کسب و کار و شروع ماجراجویی هیجان انگیزی را می دهد. نکته 
جالب در مورد این مهارت امکان استفاده از آن در حوزه های بسیار مختلف است. بنابراین شما باید از آن 
برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی بازار استفاده نمایید. امروزه در بسیاری از شرکت ها کارمندان خالق 
به پست های مدیریت دست پیدا می کنند. همچنین در زمینه مدیریت کارهای مختلف نیز خالقیت حرف 
اول و آخر را می زند. بنابراین خالقیت بیشتر از یک مهارت صرف است. به عبارت دقیق تر، خالقیت تکلیف 
تمام کارها در عرصه کسب و کار را مشخص می سازد. شما برای پیشبرد کارهای مختلف به بهترین شکل 

ممکن همیشه به خالقیت به عنوان یک مهارت اساسی نیاز خواهید داشت. 
اگر ش��ما تا به امروز خالقیت را یک عنصر کلیدی در عرصه کس��ب و کار لحاظ نمی کردید، باید تمام 
جهت گیری تان نس��بت به این امر تغییر کند، در غیر این صورت شاید شانسی برای ادامه فعالیت در بازار 
پیدا نکنید. امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بر روی عنصر خالقیت در 
بازاریابی، تبلیغات، فروش و روابط عمومی تاکید دارند. با این حساب شما با خالقیت مناسب امکان ایجاد 

تحول در بازار را خواهید داشت. 
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