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ریزش بازار سرمایه به شانزدهمین ماه رسید

چرخه فرسایشی بورس تهران

Sun.5 Dec 2021

فرصت امروز :ریزش بازار س�رمایه حاال نزدیک به  16ماه اس�ت که ادامه دارد و از میانه مردادماه سال
گذش�ته تاکنون نماگر اصلی تاالر شیش�های فاصله قابل توجهی از قله  2میلیون واحدی گرفته است.
با اینکه ش�اخص بورس تهران در  16ماه گذش�ته در فواصل زمانی محدودی به روند صعودی
رسید و سهامداران و سرمایهگذاران خرد را به تکرار روزهای خوش سال گذشته امیدوار4 ...

 29ربیعالثانی  - 1443سـال هفتم

شماره 1914

 8صفحه  5000 -تومان

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

یادداشت

دالر به کانال  30هزار تومان و سکه به کانال  13میلیون تومان رسید

سیگنال منفی وین
به بازارها

خیر ارز به چه
کسانی میرسد؟
سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی
ایران و چین
ای��ن روزها تالطم نرخ ارز و توقف
مذاک��رات وین نقل محافل ش��ده و
هر کس به گمانهزنیهایی پرداخته
است .هرچند پس از توقف مذاکرات
به طور قطع نمیتوان درباره وضعیت
بازار ارز اظهارنظر کرد ،اما سردرگمی
بازار ارز ،امری مشهود است .نکتهای
که وجود دارد ،درباره سیاست اخیر
بانک مرکزی است .بانک مرکزی در
سالهای اخیر قانونی را وضع کرد که
به دالیل مختلف همچون مسافرت،
درمان و تحصیل در خارج از کشور به
ازای هر کد ملی حدودا مبلغ  2هزار
یورو اختصاص میدهد .گرچه هدف
سیاست بانک مرکزی از اعطای ارز به
هر کد ملی برای کاهش فش��ار روی
بازار و متعادل کردن قیمتهاس��ت،
ولی این امر سبب ایجاد فعالیتهای
سوداگرایانه نیز شده است.
در ماههای گذشته اختالف قیمت
دالر در س��بزهمیدان و صرافیه��ای
مج��از بان��ک مرکزی ،اف��راد زیادی
را ب��رای دالر س��همیهای ب��ه صف
صرافیها کشانده است تا از اختالف
چند هزار تومانی صرافی و بازار آزاد
سود ببرند .در این بین ،برخی دالالن
برای کسب سود و منفعت شخصی به
سراغ اجاره کارت ملی افراد
کمبرخوردار رفته و با...
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فرصت امروز :پس از آنکه دور جديد رايزنيها براي احياي برجام بدون نتيجه به پايان رس��يد و مذاکرات وین
برای یک هفته متوقف ش��د ،قیمت دالر به کانال  30هزار تومان و س��که به کانال  13میلیون تومان رس��ید و
همچنین شاخص بورس تهران با افت بیش از  5هزار واحدی به کف کانال  1.3میلیون واحدی نزدیکتر شد.
هفتمین دور مذاکرات وین و اولین دور مذاکرات در دولت سیزدهم از میانه هفته گذشته (دوشنبه  8آذرماه) در
هتل کوبورگ شهر وین از سر گرفته شد و هرچند فضای خوشبینانه و مثبتی در شروع مذاکرات وجود داشت...
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سویه جدید کووید 19-با دنیای ما چه خواهد کرد؟

سهگانه «اومیکرون» در اقتصاد جهانی
2

بوکار
مدیریت و کس 

 17نکته آموزشی از بهترینهای حوزه بازاریابی

بالتکلیفی خودروساز و خریدار
با قیمتگذاری دستوری!

بدون شک یکی از بهترین راهکارها در زمینه موفقیت ،استفاده از تجربه دیگران است .در این زمینه بازاریابی،
مهمترین اقدام برای هر کسب و کاری محسوب میشود و نتیجه تمامی تالشها به آن وابسته است .به همین
خاطر ضروری اس��ت تا باالترین میزان دقت را نس��بت به آن داشته باشید .با این حال نکتهای که در این زمینه
وجود دارد این است که بسیاری از افراد خود را سرگرم روشهایی میکنند که ابدا نتیجه الزم را به همراه ندارد.
این موضوع باعث ناامیدی میشود و برند را در وضعیت بدی قرار خواهد داد .این امر در حالی است که با رعایت
نکاتی که قبال مورد استفاده قرار گرفته و نتیجهبخش بوده است ،میتوانید سطحی فوقالعاده را برای برند خود
ایجاد نمایید .در این راستا  17نکته آموزشی از فعالیت چندین ساله بهترینهای حوزه بازاریابی را بررسی خواهیم
کرد که توصیه میشود تمامی آنها را مورد توجه و استفاده قرار دهید .مخاطب باید سریعا بداند که محصول شما...
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رکورددار جهش هزینه زندگی در  2سال گذشته

تهران بیست و نهمین شهر گران دنیا شد
ایمان ولیپور
ایمیلIvanKaramazof@yahoo.com :
از ش��هر تهران در ادبیات معاصر ایران با عنوان «تهران
مخوف» و «تهران ،ش��هر بیآس��مان» یاد شده است .این
«شهر مخوف بیآسمان» در حالی در تازهترین رتبهبندی
نش��ریه «اکونومیست» ،بیست و نهمین ش��هر گران دنیا
شناخته ش��ده که در دو سال گذشته رکورددار بیشترین
جهش هزینه زندگی در بین ش��هرهای دنیا بوده اس��ت.
پایتخت ایران که در گزارش س��ال گذشته «اکونومیست»
نیز بیش��ترین جهش (از رتبه  ۱۰۶به رتبه  )۷۹را داشته،
امس��ال هم با  50پل��ه صعود به رتبه  ۲۹جهان رس��یده
است که نش��انگر تاثیر «تحریمها» در «تداوم کمبود کاال
و افزایش قیمت واردات» است.
«اکونومیس��ت» دو بار در س��ال از هزینه زندگی (به دالر
آمریکا) در شهرهای مختلف جهان گزارش میدهد و هزینه
زندگی در شهرها را بهروزرسانی میکند .در گزارش تازه این
هفتهنامه 173 ،شهر جهان براساس «هزینه کاال و خدمات»
مقایسه شدهاند و هرچند «هزینه مس��کن» در این گزارش
نیامده اس��ت ،ام��ا قیم��ت  ۲۰۰کاال و  ۴۰۰داده قیمتی در

آن لحاظ ش��ده است« .اکونومیست» این گزارش را براساس
بررسی دادههای قیمتی در ماههای آگوست و سپتامبر انجام
داده و به این نتیجه رس��یده اس��ت که در مجموع ،تورم در
شهرهای دنیا براساس پول محلی  5.3درصد افزایش یافته که
بیشترین میزان افزایش در پنج سال گذشته است .همچنین
بیشترین افزایش قیمت در یک سال گذشته به هزینه حمل
و نقل اختصاص دارد ،چراکه قیمت یک لیتر بنزین در ۱۷۳
شهر دنیا بهطور متوسط ۲۱درصد افزایش داشته است.
از «تهران مخوف» تا «شهر بیآسمان»
گزارش س��الیانه واحد اطالعات «اکونومیس��ت» درباره
گرانترین و ارزانترین شهرهای دنیا به تازگی منتشر شد
که  173ش��هر را براساس  ۱۶۰ش��اخص از جمله هزینه
پوش��اک ،خوراک ،حمل و نقل و هزینه درمان رتبهبندی
کرده اس��ت .افزایش ت��ورم و اخالل در زنجی��ره تامین از
مهمترین عواملی بودهاند که به گفته «اکونومیست» ،باعث
گرانتر ش��دن هزینههای زندگی در بسیاری از شهرهای
مختلف جهان ش��دهاند .در این گزارش ،متوس��ط هزینه
زندگی در نیویورک به عنوان شاخص معیار و برابر با ۱۰۰
واحد در نظر گرفته میش��ود و سپس هزینه سایر شهرها
بر طبق درصدی از متوسط هزینههای زندگی در نیویورک
بیان میش��ود .برای مثال ،عدد  ۱۰۷بدان معناس��ت که

متوسط هزینههای زندگی در یک شهر  7درصد بیشتر از
نیویورک است و از سوی دیگر ،عدد  ۹۳به معنای  7درصد
کمتر از متوسط هزینه زندگی در شهر نیویورک است.
«اکونومیس��ت» در گزارش تازه خود ،ش��هر تل آویو را
گرانقیمتترین ش��هر جهان معرفی کرده است .فهرست
گرانترین شهرهای جهان به ترتیب شامل تل آویو (106
واحد) ،پاریس ( 104واحد) ،سنگاپور ( 104واحد) ،زوریخ
( 103واحد) ،هنگ کن��گ ( 101واحد) ،نیویورک (100
واحد) ،ژنو ( 99واحد) ،کپنهاگن ( 97واحد) ،لس آنجلس
( 96واحد) و اوزاکا ( 94واحد) اس��ت .همچنین در سوی
دیگر این فهرست ،ارزانترین شهرها برای زندگی به ترتیب
ش��امل دمش��ق ( 12واحد) ،طرابلس ( 23واحد) ،تاشکند
( 30واحد) ،تونس ( 33واحد) ،آلماتی ( 35واحد) ،کراچی
( 36واح��د) ،احمدآباد ( 37واحد) ،الجزی��ره ( 38واحد)،
بوینس آیرس ( 39واحد) و لوساکا ( 39واحد) میشود.
شهر تهران نیز با متوسط هزینه زندگی  81در رتبه بیست
و نهم گرانترین ش��هرهای جهان و همچنین رتبه نخست
بیشترین جهش در هزینه کاال و خدمات در بین  173شهر
قرار گرفته است .پایتخت ایران که در ادبیات داستانی معاصر
با عنوان «تهران مخوف» (نوشته مرتضی مشفق کاظمی) و
«تهران ،شهر بیآسمان» (نوشته امیرحسن چهلتن) از آن یاد

شده اس��ت ،در گزارش سال گذشته هم بیشترین جهش را
داش��ت و از رتبه  106به رتبه  79دنیا رسید .تهران در حالی
صعود  27پلهای در سال گذشته را تجربه کرد که امسال نیز با
 50پله صعود از رتبه  79به رتبه  29گرانترین شهرهای دنیا
رسیده که از تاثیر «تحریمها» در «تداوم کمبود کاال و افزایش
قیمت واردات» حکایت دارد .به گزارش «بی بی سی» ،قیمت
کاال و خدمات از نوامبر  ۲۰۲۰میالدی (یک س��ال پیش) به
پول ملی ۴۲درصد افزایش یافته که مشابه نرخ تورم رسمی
اعالمش��ده برای کاالهای مصرفی یعنی ۴۴درصد است .این
افزایش قیمت با اینکه خیرهکننده اس��ت ،اما در مقایس��ه با
ابرتورم کاراکاس ،پایتخت ونزوئال تقریبا هیچ اس��ت؛ چراکه
افزایش قیمتها در این ش��هر طی یک سال گذشته به رقم
شگفتانگیز ۱۷۶۶درصد رسیده است .با این وجود ،کاراکاس
با رتبه  ۱۲۵همچنان شهر ارزانی برای زندگی است.
تاثیر کرونا بر هزینه زندگی شهری
«اکونومیس��ت» در حال��ی ش��هر تل آوی��و را به عنوان
گرانقیمتترین ش��هر حال حاضر جهان معرفی کرده که
شهر دمشق ،پایتخت کشور جنگزده سوریه کماکان جای
خود را بهعنوان ارزانترین شهر دنیا حفظ کرده است .پس
از دمش��ق نیز رتبههای بعدی ارزانترین شهرهای دنیا به
ترتیب به ش��هرهای طرابلس پایتخت لیب��ی ( 23واحد)،

تاش��کند پایتخت ازبکس��تان ( 30واحد) ،تونس پایتخت
تونس ( 33واحد) و آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان (35
واحد) اختصاص دارد .ش��هرهای کراچی در پاکستان (36
واحد) ،احمدآباد در هن��د ( 37واحد) ،الجزیره در الجزایر
( 38واحد) ،بوینس آیرس در آرژانتین ( 39واحد) و لوساکا
در زامبیا ( 39واحد) نیز دیگر شهرهای ارزان دنیا هستند.
همچنین هزینه زندگی در برخی از شهرها در طول  ۱۲ماه
گذشته کاهش داشته که در میان آنها دبی در امارات یکی
از بیشترین افتها را داشته و از رتبه  ۸۲به رتبه  ۷۴جهان
تنزل پیدا کرده است.
«اکونومیست» همچنین در پایان گزارش خود به تاثیر
همهگیری کرونا بر ردهبندی شهرها پرداخته و مینویسد:
با اینکه اقتصاد بیشتر کشورها هماکنون رو به سوی بهبود
میرود و جمعی��ت زیادی از مردم واکس��ن زدهاند ،کرونا
همچنان در شهرهای بزرگ دنیا گهگاه شیوع پیدا میکند
و باع��ث اعمال مجدد محدودیتهای اجتماعی میش��ود.
این موضوع در بس��یاری از ش��هرها تامین مواد غذایی را
مختل کرده و باعث کمبود و گرانی ش��ده اس��ت ،چنانکه
ب��اال و پایین رفتن نامنظم تقاضا بر عادتهای خرید تاثیر
گذاشته ،ارزش پولهای ملی پایین آمده و اینها خود باعث
افزایش بیشتر قیمتها در شهرها شدهاند.

با اختصاص بورس تحصیلی برای چهاردهمین سال پیاپی

بانک پاسارگاد از نفرات برتر کنکور  1400تقدیر کرد
بانک پاسارگاد برای چهاردهمین سال متوالی ،برگزیدگان
آزمون سراس��ری را تحت پوش��ش بورس (رتبه) تحصیلی
خ��ود قرار داد .به گفته راحله ش��هرابی مدیر روابطعمومی
بانک پاس��ارگاد ،این بانک همراس��تا با سیاستهای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی خود ،برای چهاردهمین سال پیاپی
از س��ال  ،1387رتبههای برگزیده آزمون سراسری 1400
را در ه��ر پنج گروه آزمایش��ی مورد حمایت ق��رار داد و با
اختصاص بورس تحصیلی (رتبه) از این نخبگان تقدیر کرد.
به این ترتیب ،تا هر مقطعی که این دانش��جویان در داخل
کشور مشغول تحصیل باشند ،هر ماه مبلغ بورس تحصیلی
(رتبه) به حساب آنها واریز میشود .همچنین به هر یک از
برگزیدگان آزمون سراس��ری نیز سهام بانک پاسارگاد تعلق
میگیرد و این گرامیان به جمع سهامداران بانک میپیوندند.
البت��ه ب�� ه دلیل رعای��ت پروتکله��ای بهداش��تی برای
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،مراسم تقدیر از رتبههای
برتر آزمون سراس��ری س��ال جاری ،بهص��ورت برخط و از
طری��ق ارتباط مجازی با برگزیدگان س��اکن شهرس��تان و
حضور پنج نفر از رتبههای برتر ساکن تهران برگزار شد .در
این جلسه دکتر مجید قاسمی ،مدیرعامل بانک پاسارگاد با
تبریک به این عزیزان ،به اقدامات بانک و گروه پاسارگاد در
حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از فعالیتهای علمی و
فرهنگی از جمله تأسیس و گسترش دانشگاه خاتم با ایجاد
امکان تدریس رشتههای تحصیلی روز مانند مهندسی داده

و علوم همگرا اش��اره کرد .دکتر قاسمی همچنین در بخش
دیگری از گفتوگوی صمیمان��ه خود با برگزیدگان آزمون
سراس��ری  ،1400استمرار آبادانی و توسعه کشور عزیزمان
ای��ران را در گروی تالش و تعهد جوانان نخبه و مس��تعدی
مانند برگزیدگان آزمون سراس��ری امسال دانست .نخبگان
کنکور سراسری نیز در صحبتهای خود ضمن ابراز قدردانی
از توجه ویژه بانک پاس��ارگاد به جوانان آیندهس��از کشور،
ای��ن اقدام را که بدون هیچ چشمداش��تی انجام میش��ود،
منحصربهفرد و عاملی برای تقویت انگیزه و تالش در راستای
ساخت آیندهای روشن برای کشور عزیزمان توصیف کردند.
گفتنی اس��ت بانک پاسارگاد از س��ال  1387تاکنون ،از
 209نف��ر از جوانان و نخبگان آزمون سراس��ری تجلیل به
عمل آورده اس��ت و حمایت از بس��یاری از این افراد که در
حال حاضر در مقاطع کارشناس��ی ارشد و دکترا مشغول به
تحصیل هستند همچنان ادامه دارد .این اقدام در پی تفکر
مدیرعامل بانک پاسارگاد با هدف کاهش دغدغه این عزیزان
برای کس��ب دانش و بهرهمندی از آن در جهت خدمت به
مردم ش��ریف ایران و رشد و توس��عه پایدار میهن عزیزمان
انجام میگیرد.
بانک پاس��ارگاد همچنین به تازگ��ی برای هفتمین بار از
س��وی نشریه معتبر بنکر به عنوان بانک سال ایران انتخاب
ش��د .نشریه بنکر در حالی بانک پاسارگاد را به عنوان بانک
سال جمهوری اسالمی ایران در سال  2021انتخاب کرد که

در این رتبهبندی ،بانک پاس��ارگاد از نظر نرخ بازده سرمایه
( )ROCنی��ز رتبه اول خاورمیانه و رتب��ه  13جهان را به
دس��ت آورد .در ارزیابی «بانک سال  »2021بنکر ،مدیران
این نش��ریه پ��س از در نظ��ر گرفتن تمامی ش��اخصهای
عملکردی ،مالی و س��ایر شاخصهای مربوط به کسبوکار،
عنوان «بانک سال  2021جمهوری اسالمی ایران» را برای
هفتمین بار به بانک پاس��ارگاد اهدا کردند .بانک پاسارگاد
ل  2010و سالهای متوالی  2012تا 2016
پیشتر در س��ا 
نیز موفق به کس��ب این عنوان ش��ده ب��ود و از این حیث،
پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته میشود.
به گفته مدیران نش��ریه بنکر ،ارزیابی انتخاب بانکهای
برتر کشورها س��ختگیرانهترین ،تحلیلیترین و دقیقترین
ارزیابی س��االنه این نشریه است .دلیل چنین سختگیری و
دقت باالیی به تعداد زیاد بانکهای متقاضی و اهمیت عنوان
اهدای��ی به ای��ن بانکها برمیگردد .مدیران این موسس��ه،
معرفی یک بانک به عنوان بانک س��ال یک کشور را بهویژه
در دوره اخیر ،دال بر توانایی مالی و ایفای نقش کلیدی آن
بانک در اقتصاد و آینده بازار میدانند.
در این بررس��ی شاخصهای مالی نظیر سرمایه الیه یک
( )Capital 1-Tierو تغیی��رات آن ،میزان کل داراییها،
سود خالص ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت هزینه
ب��ه درآمدها ،ت��وان بازپرداخت بدهی و درصد تس��هیالت
غیرجاری تحلیل و مورد بررسی قرار میگیرند .عالوه بر این،

ش��اخصهای غیرمالی مانند ابتکارات استراتژیک بانک در
ایجاد مزیت رقابتی ،محصوالت نوآورانه و خدمات جدید در
حوزه بانکداری ،تالشهای بانک برای توسعه کسبوکارهای
نو ،اقدامات انجامش��ده در زمینه فناوریهای مالی و بانکی
(فینت��ک) و درنهای��ت س��رمایهگذاریهای جدی��د برای
گس��ترش دایره خدمات بانک نیز بهدقت ارزیابی میشوند.
الزم به توضیح اس��ت که با توجه به ش��یوع وسیع کرونا در
جهان طی دو سال اخیر ،موسسه بنکر همچنین در دو دوره
گذشته به بررس��ی جدی تمهیدات بهکاربستهشده توسط
بانکها برای حمایت و پشتیبانی از کسبوکارها و مشتریان
آسیبدیده از پیامدهای همهگیری کرونا پرداخته است.
نش��ریه بنکر ( )The Bankerوابسته به «Financial
 »Timesبا قدمتی 95ساله از نخستین مجالت تخصصی
بانک��داری در جه��ان و یک��ی از مراجع اصل��ی اطالعات و
تحلیلهای ح��وزه بانکداری بینالمللی و بازار س��رمایه به
شمار میرود .بانک داده این نشریه با دربر داشتن اطالعات
بی��ش از 4هزار بانک از سراس��ر جه��ان میتواند به خوبی
بنیه مالی و عملکردی و درجه س�لامت بانکها را از طریق
ارزیابی شاخصهایی مانند میزان سرمایه پایه ،نسبت کفایت
سرمایه و سایر نسبتهای سوددهی و عملکردی در مقابل
رقبایشان ترسیم کند.
این نش��ریه همچنین به جز انتش��ار و انع��کاس اخبار و
تفسیرهای مالی و اقتصادی ،هر ساله حدود  80هزار بانک

و موسسه مالی را در سطح دنیا ارزیابی میکند و از بین آنها
براساس معیارهای ویژه خود ،هزار بانک برتر را به دو صورت
کلی و جزئی (مطابق شاخصهای خاص) طبقهبندی و ذیل
لیستهایی منتش��ر مینماید .طبق آخرین رتبهبندی این
نشریه در سال  2021میالدی ،بانک پاسارگاد ب ه عنوان تنها
بانک ایرانی حاضر در این لیست معرفی شده است .عالوه بر
این ،هر ساله جوایزی توسط این موسسه به برترین بانک هر
کشور و منطقه ،برترین بانک اسالمی هر کشور ،برترین بانک
سرمایهگذاری ،برترین بانک خصوصی ،برترین وزیر اقتصاد،
برتری��ن رئیس بانک مرکزی ،برترین ن��وآوری در فناوری و
برترین معامالت اهدا میشود.
گفتنی است براساس سایر ارزیابیهای اخیر این موسسه،
بانک پاسارگاد در سال  2020در بین هزار بانک برتر جهان؛
از نظ��ر نرخ بازده س��رمایه ( )ROCرتبه  13جهانی و اول
خاورمیانه را کسب کرده است و از منظر نرخ بازده داراییها
( )ROAنیز رتبه  121جهانی و  16خاورمیانه را در اختیار
دارد .بانک پاس��ارگاد همچنین تابس��تان گذشته به عنوان
بانک برتر اس�لامی ایران در س��ال  2021برگزیده شد و از
نظ��ر ارزش برند نیز تنها بانک ایران��ی حاضر در بین 500
برند برتر بانکی ارزیابیش��ده در سال  2021توسط بنکر و
موسس��ه برندفاینانس ( )BrandFinanceبود که در آن
رتبهبندی موفق ش��د با  89پله صعود ،در جایگاه  290بین
برترین برندهای بانکی جهان قرار گیرد.
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نگــــاه
گردشگران در سال آینده چگونه سفر میکنند؟

 6ویژگی سبک سفر در 2022

فرصت امروز :با ش��یوع کرونا گردشگری از اولین بخشهای اقتصادی
بود که فرو ریخت و در مصاف ویروس و توریسم خسارات جبرانناپذیری
به کشورهای هدف گردشگری وارد شد .پس از آنکه ویروس کووید19-
از شهر ووهان چین سر برآورد و در فاصله اندکی همه مرزها را درنوردید،
محدودیتهای شدید رفتوآمد وضع شد و با بسته شدن مرزها و اعمال
قرنطینه در شهرها ،جمعیت زیادی در فصل اوج سفر خانهنشین شدند.
جالب آنکه در طول تاریخ سفر تاکنون چنین محدودیتی اعمال نشده بود
و تعلیق پروازها ،بسته شدن مرزها ،تعطیلیهای گسترده و ...در مجموع
میلیاردها دالر به صنعت گردشگری کشورها خسارت زد.
هرچند با پیش��رفت واکسیناسیون در اغلب کشورها ،چشمانداز پایان
پاندمی در جهان پدیدار ش��د و گردش��گری جان دوب��ارهای گرفت ،اما
حاال با شیوع س��ویه جدید کووید 19-موس��وم به «اومیکرون» به نظر
میرس��د همه چیز بار دیگر به عقب برگشته است ،به طوری که برخی
از کشورهای اروپایی در واکنش به تهدید «اومیکرون» پروازها از مبدأ و
مقصد آفریقا – کانون «اومیکرون» – را لغو کردند و قوانین منع رفت و
آمد در شهرها را بار دیگر بازگرداندند.
فارغ از تهدید «اومیکرون» ،تجربه کرونا باعث بروز س��بک جدیدی از
س��فر در عصر پساکرونا شد و به گفته رئیس شورای جهانی گردشگری،
هوس س��فر از بین نرفته اما ش��کل س��فر تغییر کرده است .همچنین
همهگیری کرونا عالوه بر تغییر سبک گردشگری مسافران از شهرگردی
به طبیعتگ��ردی ،باعث تغییر مقاصد گردش��گری برونمرزی از مقاصد
گردشگرپذیر پیشرفته به سمت مقاصد نوظهور شده است .این امر طبعا
چه��ره صنعت جهانی توریس��م را دگرگون میکند و آینده بس��یاری از
مقاصد را کامال تغییر میدهد .در حالی کمتر از یک ماه تا پایان س��ال
 2021میالدی زمان مانده که اندیشکدهها و نشریات معتبر بینالمللی به
سنت هرساله در آستانه سال جدید ،مقاصد جدید و نوظهور گردشگری
را معرفی کردهاند .در این میان ،ش��ورای جهانی س��فر و گردشگری در
گ��زارش تازه خود به ویژگیهای س��بک جدید س��فر در س��ال 2022
پرداخته و شش تفاوت سفرها در سال آینده میالدی را برشمرده است.
پاندمی کرونا نحوه سفر مردم را تغییر داد
شورای جهانی سفر و گردشگری به همراه گروه سفر داتکام (آژانس
مس��افرتی سنگاپور) ،از چشمانداز تغییر رفتار مس��افران و روند رزرو در
پساکرونا خبر داده و میگویند هزینههای بینالمللی سفر در سال 2022
شاید تا  94درصد افزایش یابد .علت اصلی افزایش هزینههای بینالمللی
س��فر را میتوان سفر به مقاصد ثانویه یا همان مقاصد کمتر دیده شده
در طول س��ال  2021دانس��ت؛ چنانکه از هر  10مس��افر ،حدود هشت
نفر س��فرهای پایدار را در اولویت قرار خواهند داد .برآوردهای ش��ورای
جهانی سفر و گردشگری نشان میدهد که هزینههای بینالمللی در سال
 2022از هزینههای داخلی پیش��ی خواهد گرفت ،زیرا مقاصد بیشتری
محدودیتها را کاهش میدهند و میزان واکسیناسیون همچنان در حال
افزایش است .پس از افت حدود  70درصدی در سال  ،2020هزینههای
بینالمللی در سال  2021حدود  9.3درصد و در سال  2022حدود 94
درصد افزایش خواهد یافت .با توجه به محدودیتهای شدید و متناقض
سفر در سراسر جهان ،س��فرهای داخلی رشد چشمگیری داشته است،
به طوری که میزان رزرو هتلهای داخلی در س��ال جاری در مقایسه با
س��ال  2019افزایش  200درصدی داشته است .از ابتدای شیوع کرونا،
محدودیتهای ادامهدار ،س��فرهای بینالمللی را با مش��کل مواجه کرده
است .اگرچه سفرهای داخلی رونق بسیاری برای بخش گردشگری فراهم
میکند ،اما بازگش��ت سفرهای بینالمللی برای راهاندازی مجدد اقتصاد
جهانی امری بسیار مهم است.
بررس��یهای نهادهای بینالمللی سفر و گردشگری نشان میدهد که
همهگیری کووید 19-نحوه س��فر مردم را تغییر داده است .به این شکل
که نسلهای جوانتر اولین افرادی هستند که به سفر بازمیگردند ،تقاضا
برای اقامت طوالنیتر افزایش مییابد و قوانین جدیدی همچون اهمیت
لغو سفر بدون هزینه و افزایش پروتکلهای بهداشتی و ایمنی نیز تدوین
شده است.
همزمان با تداوم محدودیتهای س��فر ،مسافران بهطور فزایندهای به
دنبال مقاصد ثانویه (جدید) برای انتخاب مقصد س��فر برآمدند .براساس
دادههای رزرو هتلها ،ابوظبی در امارات ،چیانگ مای در تایلند ،دوحه در
قطر ،فلورانس در ایتالیا و فرانکفورت در آلمان محبوبترین مقاصد ثانویه
در کش��ورهای مذکور در س��ال  2021بودهاند .البته براساس دادههای
گ��روه تریپ داتکام ،رزرو ب��ه مکانهای نزدیک و داخلی در کوتاهمدت
یا میانمدت نیز در حال افزایش اس��ت .چین بهعنوان یکی از بزرگترین
بازارهای مسافرتی جهان ،رزرو جاذبههای طبیعتگردی آن در نیمه اول
سال  2021در مقایسه با مدت مشابه خود در سال  ،2020حدود 265
درصد افزایش داشته است.
هوس سفر از بین نرفت ،شکل سفر تغییر کرد
طوالنیتر شدن زمان سفر و توقف در مقصد ،اشتیاق مصرفکنندگان
برای س��فر پایدارت��ر را افزایش داده اس��ت ،زیرا بی��ش از  83درصد از
مسافران ،سفرهای پایدار را در اولویت قرار خواهند داد .همچنین از دیگر
تغییرات رفتار مسافران میتوان به گرایش به سمت سفرهای سبز اشاره
کرد که با توجه به تقویت روند س��فرهای بلندمدت ،حدود  68میلیون
مس��افر تصمیم بر پروازی با برچس��ب «انتخاب سبز» گرفتهاند .در این
پروازها ،میزان تولید گازهای کربن بسیار کاهش مییابد.
حدود  70درصد از مس��افران بسیاری از کش��ورهای بزرگ همچون
آمریکا ،اس��پانیا ،بریتانیا ،کانادا و ژاپن قصد دارند بیش��تر از پنج س��ال
گذشته برای سفرها هزینه کنند .همانطور که جولیا سیمپسون ،رئیس
شورای جهانی سفر و گردشگری گفته است« ،هوس سفر از بین نرفته،
اما ش��کل سفرها تغییر کرده است .».هرچند پس از دو سال محدودیت
در سفرها ،مصرفکنندگان مشتاق کاوش هستند ،اما با توجه به آگاهی
آنها از تاثیرات عادات سفر خود بر جهان ،ترجیحات ،نیازها و خواستههای
آنها نیز تغییر کرده اس��ت .در این راستا ،بخشهای نوظهور گردشگری
در حال ش��کلگیری اس��ت .همچنین براس��اس گفتههای جین سان،
تکام ،مسافران در سراسر جهان اشتیاق فراوانی
مدیرعامل گروه تریپ دا 
برای س��فرهای داخلی و خارجی دارند .از این رو در س��ال  2022شاهد
حجم عظیمی از تقاضای سفرها خواهیم بود و جهان باید با روندهای در
حال ظهور صنعت گردشگری س��ازگار شود .براساس آخرین تحقیقات
شورای جهانی سفر و گردشگری ،سال  2022با بهبود جهانی سفر همراه
خواهد بود و برآوردها نش��ان میدهد که س��ال  2021با افزایش 30.7
درصدی و سال  2022با افزایش  31.7درصدی در تولید ناخالص داخلی
جهان همراه خواهد بود.
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سویه جدید کووید 19-با دنیای ما چه خواهد کرد؟

سهگانه «اومیکرون» در اقتصاد جهانی

فرصت امروز :تنها دو روز پس از آنکه سویه جدید ویروس کرونا موسوم
به «اومیکرون» در آفریقا شناسایی شد ،سازمان بهداشت جهانی رسما آن
را «سویه نگرانکننده» و خطر جهانی «بسیار بزرگ» نامید که در مقایسه
با چهار سویه پیشین ،مس��ریتر و خطرناکتر است .شرکتهای سازنده
واکسن از جمله «مدرنا» نیز هشدار دادهاند که واکسنهای موجود ممکن
اس��ت در مقابل س��ویه جدید کووید ،19-کارایی چندانی نداشته باشند.
مطابق روش نامگذاری حروف الفبای یونانی ،س��ازمان بهداش��ت جهانی،
سویه جدید را «اومیکرون» ( )Omicronنامگذاری کرده است .با اینکه
هنوز نادانس��تههای ما درباره «اومیکرون» از میزان دانستههای ما بیشتر
است و اطالعات دقیقی از این سویه جدید در دسترس نیست ،اما بسیاری
از کشورها تمهیدات سختی را در پیش گرفتهاند و پروازها با مبدأ یا مقصد
آفریقای جنوبی را لغو کردهاند .نگرانیها از بابت واریانت جدید کووید،19-
بازارهای مالی را هم دچار نوس��ان کرده و در حالی که بازارهای ریس��کی
نظیر رمزارزها و بازار س��هام با فش��ار فروش و افت قیمت مواجه ش��دند،
بازار داراییهای امن همانند طال و اوراق بدهی روزهای بهتری را س��پری
کردهاند .حال س��وال این است که خطر «اومیکرون» برای اقتصاد جهانی
چقدر جدی است و سویه جدید کووید 19-چه تهدیداتی به همراه دارد؟
هفتهنامه «اکونومیست» در پاسخ به این سوال در سرمقاله این هفته خود
مینویسد« :خطر در پیش است! برای محتملترین منبع کاهش رشد به
چین نگاه کنید».
از افزایش تورم تا کاهش رشد اقتصادی
به گزارش «اکونومیس��ت»« ،بیش��تر از یک سال پس از اولین موفقیت
واکس��ن کووید ۱۹-در آزمایشهای بالینی ،احساس وحشت بیشتر نقاط
جهان را دربر گرفته اس��ت .س��ویه «اومیکرون» از ویروس کرونا که اولین
بار در روز  ۲۴نوامبر به طور عمومی شناس��ایی شد ،ممکن است سیستم
دفاعی را که با واکسیناس��یون یا ابتال به کووید ۱۹-ایجاد میش��ود ،دور
بزند .س��ازمان بهداش��ت جهانی اعالم کرده که «اومیک��رون» یک خطر
جهانی «بس��یار بزرگ» است .رئیس شرکت تولیدکننده واکسن «مدرنا»
هم هش��دار داده که واکس��نهای فعلی ممکن اس��ت در برابر این سویه
جهشیافته با مشکل مواجه شوند.

س��رمایهگذاران در مواجهه با چشمانداز تعطیلیهای بیشتر ،بسته شدن
مرزها و مصرفکنندگان عصبی ،با فروش سهام خطوط هوایی و هتلهای
زنجیرهای نس��بت به آن واکنش نشان دادهاند .قیمت نفت حدود  ۱۰دالر
در هر بش��که کاهش یافته است؛ اتفاقی که معموال در آستانه ظهور رکود
رخ میدهد .با وجود اینکه اظهارنظر درباره میزان س��رایت یا کشنده بودن
س��ویه جدید نسبت به سویه «دلتا» هنوز زود است ،اما تهدید موج جدید
بیماری که از کش��وری به کش��ور دیگر میرود ،بار دیگر اقتصاد جهان را
فراگرفته اس��ت و سه خطر موجود در آن را تشدید میکند؛ نخست اینکه
محدودیتهای بیشتر در کشورهای ثروتمند به رشد آسیب میزند .زمانی
که خبر سویه جدید پخش شد ،کشورها ورود مسافر از آفریقای جنوبی را
که «اومیکرون» اولین بار در آنجا مشاهده شد ،مسدود کردند .سرزمینهای
اش��غالی و ژاپن مرزهای خود را کامال بس��تهاند .همهگی��ری کرونا بهطور
ناگهانی به عصر سفرهای آزاد میان کشورها پایان داد .محدودیتهای سفر
در س��ال جاری در حال برداشته ش��دن بودند؛ ولی اتفاقات هفته گذشته
نشان داد که بسته شدن مرزها بسیار سریعتر از باز شدنشان اتفاق میافتد.
ی در
گس��ترش «اومیکرون» احتمال دارد حت��ی محدودیتهای جابهجای 
داخل کشورها را نیز تشدید کند .اروپا حتی قبل از ظهور این سویه جدید
نیز برای جلوگیری از گسترش سویه «دلتا» ،بسیاری از فعالیتهای داخلی
را محدود کرده بود .در ایتالیا به افراد واکسینهنشده اجازه داده نمیشود به
فضاهای بس��ته رستورانها وارد شوند و اتریش در تعطیلی کامل قرار دارد.
روند بهبودی بخش بزرگ خدمات در کش��ورهای ثروتمند حاال به تعویق
افتاده است .خطر دوم ،افزایش بیشتر تورمی است که همین حاال هم زیاد
اس��ت و عمدتا ایاالت متحده آمریکا را تهدید میکند؛ چراکه محرکهای
بیش از اندازه مالی باعث ش��ده است اقتصاد با سرعت ناپایداری رشد کند
و ن��رخ تورم در ماه اکتبر به  6.2درصد برس��د که بیش��ترین نرخ تورم در
طول س��ه دهه گذش��ته بوده؛ ولی تورم در س��ایر نقاط جهان نیز باال بوده
است .دادههای «بلومبرگ» گویای تورم جهانی  5.3درصدی هستند .شاید
گمان کنی��د «اومیکرون» میتواند از طریق کاهش فعالیتهای اقتصادی،
ت��ورم را کاهش دهد ،ام��ا در واقع میتواند بهطور عکس عمل کند ،چراکه
برای کاهش تورم کل ،مصرفکنندگان باید هزینههای خود را از کاالها به

س��مت بخش خدمات انتقال دهند ،ولی «اومیکرون» میتواند این روند را
به تاخیر بیندازد .از سوی دیگر ،سویه جدید میتواند تعطیلیهای بیشتری
در قطبهای تولید ویتنام و مالزی ایجاد کند و به اختالل در زنجیره تولید
دامن بزند .کارمندان محتاط نیز ممکن است بازگشت خود به محل کار را
به تعویق بیندازند و درخواست افزایش دستمزد دهند.
محتملترین منبع کاهش رشد در چین
خطر س��ومی که «اومیکرون» برای اقتصاد جهان به همراه دارد ،کاهش
رش��د اقتصادی چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان است .اژدهای
زرد اندکی پیشتر نمونه درخشانی از مقاومت اقتصادی در مقابل همهگیری
کرونا بود ،اما امروز ش��رایط فرق میکند؛ به طوری که این کش��ور با بحران
بدهی در صنعت گسترده امالک خود روبهرو است ،کمپینهای ایدئولوژیک
علیه کسبوکارهای خصوصی شکل گرفتهاند و با سیاست متزلزل «کووید
صفر» دس��ت و پنجه نرم میکنند؛ سیاستی که کشور را منزوی کرده و در
صورت ظهور موارد ابتال به کرونا ،آن را در معرض تعطیلیهای محلی شدید
قرار میدهد .حتی در صورت معرفی محرکهای اقتصادی از س��وی دولت،
رشد اقتصادی به حدود  ۵درصد کاهش یافته است .به غیر از شوک کوتاهی
ک��ه در ابتدای همهگیری کرونا اتفاق افتاد ،این پایینترین میزان رش��د در
طول  ۳۰س��ال گذش��ته بوده اس��ت .در صورتی که «اومیکرون» نسبت به
سویه قبلی کرونا یعنی «دلتا» سرعت انتقال باالتری داشته باشد ،استراتژی
چین دش��وارتر خواهد ش��د .اما همه چیز آنقدرها هم ناامیدکننده نیست
و جهان ش��اهد بازگشت ش��رایط بهار  ۲۰۲۰و افت ناگهانی تولید نخواهد
ب��ود .مردم ،بنگاهها و دولته��ا طریقه برخورد با ویروس را یاد گرفتهاند که
یعنی ارتباط میان تولید ناخالص داخلی و محدودیتهای رفتاری و رفت و
آمد ،یکس��وم قبل اس��ت .برخی از تولیدکنندگان واکسن انتظار دارند که
دادههای جدید نش��اندهنده موثر بودن واکس��نهای فعلی بر موارد شدید
بیماری باشند ،هرچند که در صورت لزوم ،شرکتها و دولتها قادر به تولید
واکس��نها و داروهای جدید تا ماههای ابتدایی  ۲۰۲۲هستند .با این حال،
«اومیکرون» یا هر س��ویه دیگری در آینده ،میتواند س��بب افزایش تورم و
کاهش رشد اقتصادی ش��ود .جهان به تازگی تلنگر دردناکی دریافته کرده
است؛ راه ویروس برای تبدیل شدن به یک بیماری بومی هموار نخواهد بود».

برنامه «جهش تولید و تامین مسکن» در پایتخت

ثبت نام «نهضت ملی مسکن» تا پایان آذر تمدید شد
با اینکه پیش��تر فرصت ثبت نام در «نهضت ملی مسکن» تا  ۱۵آذرماه
امسال اعالم شده بود ،معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت ثبت نام
در این طرح تا پایان آذرماه  ۱۴۰۰خبر داد .همچنین در روزهای گذشته
پیشنهادات مختلفی برای تسهیل شرایط ثبت نام در طرح «جهش تولید
و تامین مس��کن» مطرح ش��د که به تایید اولیه دولت نیز رسیده است .از
جمل��ه این موارد میتوان به ثبت نام افراد مجرد باالی  ۱۸س��ال ،کاهش
س��ابقه س��کونت در برخی شهرها از پنج س��ال به دو تا سه سال و سابقه
مالکیت خصوصی از  ۱۶س��ال به پنج سال اشاره کرد .البته پس از اعمال
این تغییرات در «نهضت ملی مسکن» هنوز بسیاری از متقاضیان که اخیرا
واجد شرایط شدهاند نتوانستهاند ثبت نام خود را انجام دهند .در این زمینه
محمود محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چند
روز قب��ل با اش��اره به احتمال تمدید مهلت ثبت ن��ام متقاضیان در طرح
«نهضت ملی مس��کن» گفته بود چنانچه تقاضایی وجود داشته باشد این
زمان تمدید خواهد ش��د زیرا بنا نداریم تا صف انتظار برای مس��کن ایجاد
ش��ود .حاال چند روز پس از این صحبت محمودزاده ،این مهلت نامنویسی
در طرح «جهش تولید و تامین مس��کن» تا پایان آذرماه امس��ال تمدید
ش��ده اس��ت .از روز  ۲۸مهرماه بود که ثبتنام «نهضت ملی مسکن» در
س��امانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (به نشانی )saman.mrud.ir
در  ۳۱اس��تان آغاز ش��د و تا  ۳۰آذرماه ادامه دارد .متقاضیان پس از ورود
به سامانه باید بر روی گزینه «ثبت نام نهضت ملی مسکن» کلیک کنند.
عدم اس��تفاده از تس��هیالت یارانهای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن
فرم «ج» ،فقدان مالکیت خصوصی و س��ابقه حداقل پنج سال سکونت در

ش��هر مورد تقاضا سه شرط اصلی نامنویسی است .البته پیش از این برای
مردان شرط تأهل وجود داشت که اخیرا به مردان باالی  ۱۸سال به شرط
تأه��ل در زمان تحویل واحد ،اجازه ثبت نام داده ش��ده اس��ت .خانمهای
مج��رد باالی  ۳۵س��ال هم میتوانند در این طرح ثب��ت نام کنند .درباره
شرط نداشتن مالکیت خصوصی نیز باید گفت برخی از گروههای درآمدی
در بعضی مناطق براس��اس تش��خیص وزارت راه و شهرسازی از این شرط
معاف هستند .همچنین با وجود اینکه شهر تهران در مرحله فراخوان برای
ثبت نام واحدهای «نهضت ملی مسکن» قرار ندارد و ساکنان پایتخت باید
برای ش��هرهای اطراف نامنویسی کنند ،اما دولت نوسازی محدوده  ۵هزار
هکتاری بافتهای فرس��وده ذیل طرح «نهضت ملی مسکن» را در دستور
کار قرار داده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،کمبود زمین دولتی در داخل شهر
تهران محدودیتهایی را برای اجرای پروژه «نهضت ملی مسکن» در این
کالنشهر ایجاد کرده است .بر این اساس وزارت راه و شهرسازی در اولین
مرحله از ثبت نام این طرح از متقاضیان ساکن در تهران دعوت کرد تا در
شهرهای پرند ،هشتگرد ،ایوانکی ،پاکدشت و رباط کریم ثبت نام کنند.
با این وجود در شهر تهران  ۴۹۰۵هکتار بافت فرسوده وجود دارد و آمار
و ارقام ،گس��ترش روزافزون این محدوده را نش��ان میدهد .بافت فرسوده
تهران تا سال گذشته  ۳۳۸۶هکتار برآورد میشد که آذرماه سال گذشته
 ۱۵۱۹هکتار براس��اس مصوبه ش��ورای عالی معماری و شهرسازی به آن
افزوده شد .سالهاست دولت و شهرداری در پی نوسازی سالیانه  ۱۰درصد
از بافت فرسوده هستند اما به دالیلی همچون نوسانات اقتصاد کالن ،تورم
نهادههای س��اختمانی و پایین بودن توان ساکنان بافتهای ناکارآمد ،این

هدف آنطور که باید و ش��اید محقق نشده اس��ت .اما حاال «قانون جهش
تولید و تامین مس��کن» یا همان «نهضت ملی مسکن» با ارائه مشوقها و
تس��هیالت مناس��ب ،این فرصت را فراهم کرده است تا دولت و شهرداری
ضمن نوسازی بافتهای فرس��وده ،ظرفیتی را برای اجرای طرح «نهضت
ملی مسکن» در داخل شهر تهران فراهم کنند .در این خصوص به تازگی
وزیر راه و شهرسازی از برنامه تشکیل کمیتهای مشترک بین این وزارتخانه
و ش��هرداری تهران خبر داده و گفته اس��ت که «برای برخی شهرستانها
مانند زاهدان و چابهار نیز این موضوع آغاز ش��ده اس��ت ».رستم قاسمی
درباره اس��تفاده از بافتهای فرسوده برای ساخت مسکن نیز گفت« :بافت
فرسوده یکی از معضالت جدی کشور است ،براساس آمارها  ۶۱هزار هکتار
از اراضی ش��هری کش��ور بافت فرسوده اس��ت و حدود  ۱۲میلیون نفر در
ای��ن مناطق زندگ��ی میکنند ».او با بیان اینک��ه «در قانون جهش تولید
مس��کن توجه بیشتری به بافتهای فرسوده شده است» ،افزود« :استفاده
از این ظرفیت در دس��تور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد ».از جمله
ظرفیتهای «قانون جهش تولید و تامین مسکن» که میتواند در اختیار
بافتهای فرس��وده قرار گیرد ،تسهیالت  ۴۵۰میلیون تومانی به ازای هر
واحد است .هماکنون پیش��نهاد پرداخت وام  ۴۰۰تا  ۴۵۰میلیون تومان
برای شهرهای جدید اطراف تهران داده شده و بر همین اساس تسهیالت
مذک��ور میتواند به بافتهای فرس��وده تهران نیز تعلق بگی��رد .در حال
حاضر سقف تسهیالت نوسازی بافت فرسوده در تهران و کالنشهرها برای
سازندگان حرفهای که از فناوریهای نوین استفاده میکنند ۳۰۰ ،میلیون
تومان به ازای هر واحد است.
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دالر به کانال  30هزار تومان و سکه به کانال  13میلیون تومان رسید

سیگنال منفی وین به بازارها

فرص��ت امروز :پس از آنکه دور جديد رايزنيها براي احياي برجام بدون
نتيجه به پايان رس��يد و مذاکرات وین برای یک هفته متوقف شد ،قیمت
دالر به کانال  30هزار تومان و س��که به کانال  13میلیون تومان رس��ید و
همچنین شاخص بورس تهران با افت بیش از  5هزار واحدی به کف کانال
 1.3میلیون واحدی نزدیکتر شد.
هفتمی��ن دور مذاکرات وین و اولین دور مذاکرات در دولت س��یزدهم
از میانه هفته گذش��ته (دوش��نبه  8آذرماه) در هتل کوبورگ شهر وین از
سر گرفته ش��د و هرچند فضای خوشبینانه و مثبتی در شروع مذاکرات
وجود داشت ،اما این مذاکرات پنج روزه نهایتا در فضايي مبهم و نه چندان
دوستانه به پايان رسيد .در نشست پایانی کمیسیون مشترک برجام در روز
جمعه ،ایران دو سند درباره لغو تحریمها و اقدامات هستهای به طرفهای
برجام��ی ارائه داد .با توجه به درخواس��ت برخی هیأتها برای بازگش��ت
به پایتختهایش��ان جهت مشورت قرار ش��د تا در مذاکرات وقفهای یک
هفتهای ایجاد ش��ود و گفتوگوها مجددا این هفته از سر گرفته شود .در
واکن��ش به توقف هفت روزه مذاکرات وی��ن و صحبتهای دیپلماتهای
اروپای��ی که پیشنویسهای ایران را ناامیدکننده خواندند ،قیمت دالر قد
کشید و در بازار آزاد تهران به رقم  30هزار و  100تومان رسید .سکه نیز
به کانال  13میلیون تومانی وارد شد و هر قطعه سکه با  ۴۳۰هزار تومان
افزای��ش در اولین روز هفته ۱۳ ،میلی��ون و  ۵۰هزار تومان قیمت خورد.
ش��اخص بورس تهران نیز در ادامه روند نزولی خود روز گذش��ته بیش از
 5هزار واحد ریخت و به پسروی در کانال  1.3میلیون واحدی ادامه داد.
دالر به کانال  30هزار تومانی رسید
بازار ارز در نخس��تین روز هفته تحتتاثیر توقف مذاکرات  ،۴+۱روندی
صعودی داش��ت ،به طوری که قیمت دالر روز گذش��ته در اولین روز پس
از پای��ان مذاکرات وین رکورد شکس��ت و در صرافیه��ای بانکی به کانال
 ۲۸هزار تومان و در بازار آزاد به  30هزار تومان رس��ید .هر اسکناس سبز
آمریکایی در صرافیهای بانکی با  650تومان افزایش نسبت به پنجشنبه
گذشته به کف کانال  28هزار تومان رسید .قیمت فروش یورو نیز با ۷۲۵
تومان افزایش به  ۳۲هزار و  ۳۲۴تومان رس��ید .قیمت خرید هر دالر ۲۷
ه��زار و  ۴۲۳توم��ان و نرخ خرید هر یورو نیز  ۳۱هزار و  ۶۸۴تومان اعالم

شد .همچنین در بازار آزاد تهران تا لحظه تنظیم این گزارش ،قیمت دالر
 30هزار و  100تومان ،یورو  33هزار و  800تومان و درهم امارات  8هزار
و  250تومان اعالم شد .در بازار سکه و طال نیز قیمتها تحت تاثیر افزایش
قیمت ارز و همچنین رشد قیمت انس جهانی طال ،روند صعودی به خود
گرفت و قیمت س��که با بیش از  400هزار تومان رش��د از مرز  13میلیون
تومان گذش��ت .بدین ترتیب ،ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
جدید با افزایش  ۴۳۰هزار تومانی قیمت نس��بت به پنجشنبه گذشته به
رقم  ۱۳میلیون و  ۵۰هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
نیز به قیمت  ۱۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان معامله شد .همچنین نیمسکه
بهار آزادی  ۶میلیون و  ۷۵۰هزار تومان ،ربع س��که 3میلیون و  ۸۵۰هزار
تومان و س��که یک گرمی  ۲میلی��ون و  ۳۵۰هزار تومان قیمت خورد .در
بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۳۰۳هزار تومان
رس��ید و قیمت هر مثقال طال نیز 5میلیون و  ۶۴۵هزار تومان دادوس��تد
شد .قیمت اُنس جهانی طال نیز در مقایسه با روز کاری قبل بیش از هشت
ک هزار و  ۷۸۳دالر و چهار سنت ارزشگذاری شد.
دالر افزایش داشت و ی 
واکنش منفی بورس به توقف مذاکرات
معامالت بازار س��هام نیز دیروز در ش��رایطی به پایان رس��ید که توقف
مذاکرات وین ،ش��اخص های بورس��ی را منفی کرد .بدی��ن ترتیب ،بازار
سرمایه یک هفته دیگر را هم با روندی نزولی آغاز کرد و شاخص کل بورس
ب��ا افت  5هزار و  ۳۳۷واحدی فعالیت خود را به پایان رس��اند .همچنین
ش��اخص کل (هموزن) با 4هزار و  ۶۵۲واحد واحد کاهش به  ۳۶۲هزار و
 ۹۰۸واحد و شاخص قیمت (هموزن) با  2هزار و  ۹۲۸واحد افت به ۲۲۸
هزار و  ۴۳۳واحد رسید .شاخص بازار اول 5 ،هزار و  ۱۰۵واحد و شاخص
بازار دوم ۶ ،هزار و  ۹۸۴واحد کاهش داشتند .در معامالت این روز بیش از
4میلیارد و  ۳۱۱میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۳۰هزار
و  ۹۱۷میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن همه نمادها ،پاالیش نفت بندرعباس (ش��بندر) با  ۵۰۴واحد،
پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) با  ۴۵۳واحد ،ش��رکت سرمایهگذاری غدیر
(وغدیر) با  ۲۸۸واحد ،صنایع پتروشیمی خلیجفارس (فارس) با  ۲۸۷واحد،
فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با  ۲۱۹واحد ،گروه پتروشیمی سرمایهگذاری

ایرانی��ان (پترول) با  ۲۰۸واحد ،نفت و گاز پتروش��یمی تامین (تاپیکو) با
 ۱۴۲واحد ،پاالیش نفت تهران (شتران) با  ۱۴۰واحد و پتروشیمی نوری
(نوری) با  ۸۷واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل بانک ملت (وبملت) با  ۵۹۵واحد ،بانک تجارت (وتجارت)
ب��ا  ۳۸۰واحد ،مخابرات ایران (اخبر) با  ۳۷۵واح��د ،بانک صادرات ایران
(وبصادر) با  ۳۵۵واحد ،بانک پاس��ارگاد (وپاس��ار) ب��ا  ۳۱۱واحد ،معدنی
و صنعتی گلگه��ر (کگل) یا  ۳۰۰واحد ،گروه بهم��ن (خبهمن) با ۲۸۶
واحد ،بانک پارسیان (وپارس) با  ۲۷۷واحد ،شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی (شستا) با  ۲۱۳واحد ،گروه دارویی برکت (برکت) با  ۱۷۴واحد
و بورس اوراق بهادار تهران (بورس) با  ۱۶۴واحد با تاثیر منفی بر شاخص
بورس همراه شدند .شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ،پارس
فوالد سبزوار (فس��بزوار) ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) ،گروه پتروشیمی
سرمایهگذاری ایرانیان (پترول) ،پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) ،پاالیش
نفت اصفهان (ش��پنا) و س��ایر اش��خاص بورس انرژی (انرژی  )۳از جمله
نمادهای پُرتراکنش بودند .گروه شیمیایی هم صدرنشین برترین گروههای
صنعت شد و در این گروه ۳۵۷میلیون و  ۵۵۱هزار برگه سهم به ارزش ۲
هزار و  ۹۷۶میلیارد ریال داد و ستد شد.
تبادل یک میلیارد برگه بهادار در آیفکس
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش ۱۰۰
واحدی به رقم  ۱۹هزار و  ۱۳۴واحد رسید .بر پایه معامالت نخستین روز
هفته در فرابورس ایران ،بیش از یک میلیارد و  ۲۱۱میلیون س��هم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۱۴هزار و  ۷۴۴میلیارد ریال دادوس��تد شد.
در جریان معامالت روز گذشته فرابورس ایران ،شرکت پتروشیمی زاگرس
با  ۱۴واحد ،ش��رکت تولید نیروق برق دماوند با  ۵واحد ،ش��رکت توسعه
سامانه نرمافزاری نگین با  3.2واحد ،شرکت پاالیش نفت الوان با  ۳واحد
و بیمه پاسارگاد با  ۲واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند.
همچنین شرکت سنگ آهن گهرزمین با  ۱۱واحد ،شرکت فرابورس ایران
با  ۹واحد ،ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان با  7.6واحد ،مجتمع جهان فوالد
سیرجان با  ۷واحد و شرکت اعتباری ملل  4.7واحد بیشترین تاثیر منفی
را بر شاخص فرابورس داشتند.

گریز مردم از بازارهای ریسکپذیر

سقوط  ۱۰هزار دالری قیمت بیتکوین

روز گذشته در ساعاتی قیمت بیتکوین با سقوطی  ۱۷درصدی به زیر
۴۲هزار دالر س��قوط کرد و سپس با سرعت تا سطح  ۴۷هزار بازیابی شد
که به گفته مدیرعامل انجمن بالکچین ،فرار مردم از داراییهای با ریسک
لریسک ،میتواند از دالیل این
باال و کوچ آنها به سمت داراییهای با حداق 
س��قوط باشد .درحالی که روز جمعه قیمت بیتکوین در یک روند نزولی
به  ۵۲هزار دالر هم رس��یده بود ،صبح شنبه در عرض یک ساعت ،قیمت
این ارز دیجیتالی باز هم حدود  ۱۰هزار دالر کاهش یافت تا به پایینترین
س��طح به  ۴۲هزار دالر برس��د .البته پس از برخورد با این س��طح ،قیمت
بهسرعت بازیابی شد و به  ۴۷هزار دالر رسید.
بیتکوین در عرض  ۲۴س��اعت گذش��ته حدود  ۱۵,۰۰۰دالر و اتریوم،
دومی��ن ارز ب��ازار ،نزدی��ک ب��ه  ۱,۱۰۰دالر کاهش قیمت داش��ته و این
سقوط ،دیگر ارزهای بازار را هم تحتتأثیر قرار داده و در طول  ۲۴ساعت
گذش��ته قیمت برخی از آنها بیش از  ۲۰درصد سقوط کرده است .برخی
از کارشناسان معتقدند که بازگشت نرخ بیکاری در آمریکا به سطوح قبل
از همهگیری کرونا و حرکت بانک مرکزی این کشور به سمت عادیسازی
سیاس��تهای پولی ،بر قیمت داراییهایی مانند بیتکوین و س��هام تأثیر
منفی گذاش��ته اس��ت .در این راستا عباس آش��تیانی ،مدیرعامل انجمن

ن ایران با بیان اینکه از هفته گذش��ته شاهد دو پله سقوط بزرگ
بالکچی 
در قیمت دارایی دیجیتال بیتکوین بودیم ،به ایس��نا گفت :از آنجایی که
داراییه��ای دیجیتال مانند بیتکوین به عن��وان کالس جدید دارایی در
کنار بازارهای سنتی مانند بازار سهام شناخته میشوند ،رفتارهای مبتنیبر
عرضه و تقاضا و نقدشوندگی کاال بر آنها هم حاکم است .ما این سقوط را
در ش��اخصهای  S&P500و سایر شاخصهای بورسی هم شاهد بودیم،
همانطور که رشد مشترک را هم در زمان کشف واکسن کرونا بین این دو
بازار و برهمکنشی بین این دو شاهد بودیم و مجددا اکنون شاهد هستیم.
او ادامه داد :از جمله عواملی که بر ریزش قیمت بیتکوین تاثیر گذاشت
میتوانیم به سویه جدید ویروس کرونا اشاره کنیم ک ه اگر مجددا بخواهد
اوض��اع اقتصادی جهان را تحت تاثیر ق��رار دهد و تولیدات را کم کند ،بار
دیگر میتواند فرار مردم از داراییهای با ریس��ک باال و کوچ آنها به سمت
لریسک را سبب شود .احتماال بعد از این ریزش ،نرخ
داراییهای با حداق 
اوراق قرض�� ه دولت��ی آمریکا و نرخ بهره دولت آمری��کا تغییراتی را خواهد
داش��ت که خبر آن را هم در چند روز گذش��ته شنیدیم و این اتفاق باعث
ریس��کگریزی مردم و کوچ از بازارهای پرنوسان به سمت بازارهای امنتر
ن ایران توضیح داد :از طرف دیگر
خواهد ش��د .مدیرعامل انجمن بالکچی 

نرخ بیکاری آمریکا روند نزولی خود را ش��روع کرده و به اثبات رس��انده و
آغاز فعالیت صنعتی و رشد  GDPدر کشورهای توسعهیافته ،همانطور که
در س��ال  ۲۰۱۸پیشبینی کرده بودند ،دالیلی خواهد بود که رشد بدون
پش��توانه مقدار دالر جهانی و چاپ بیرویه پول روند کاهشی پیدا کرده و
ی از آن  GDPو رشد اقتصادی آمریکاست،
پشتوانه دالر آمریکا که بخش 
با افزایش  GDPو کاهش نرخ بیکاری در ایاالت متحده ،منجر به افزایش
ارزش دالر و کاهش بیرویه چاپ دالر شود که هر دوی این موضوعها روی
تمامی بازارها تاثیر منفی خواهد گذاش��ت و ارزش کاالها و سطح عمومی
قیمتها را دچار کاهش خواهد کرد.
به گفته آش��تیانی ،تمامی این عوامل در کنار عامل سوم که برمیگردد
به تحلیل تکنیکال بازارهای دیجیتال ،منجر به س��قوط ش��ده اس��ت .دو
ی ک��ه از قدی��م دارای داراییهای دیجیتال
پارامت��ر فعالیت کیفهایپول 
ب��االی بیتکوین بودند و جابهجا کردن این داراییها نش��انهای از افزایش
عرضه بود ،دقیقا در زمانی که حجم مبادالت بیتکوین بهعنوان ش��اخص
داراییهای دیجیتال به حداقل خودش در دو هفته اخیر رس��یده و بازار را
در شرایط حساسی قرار داده بود .بنابراین بازار از این جهت با کوچکترین
عرضه سنگین میتوانست دچار این ریزش شود که این اتفاق افتاد.

قیمت اوراق مسکن چند؟
آخرین قیمتهای اوراق تس��هیالت مسکن نشان میدهد زوجهای تهرانی
میتوانند تا س��قف  ۴۸۰میلیون تومان شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت
خرید مس��کن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای
هر نفر و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن  ۶۶میلیون تومان میشود
که همراه با هزینه  ۱۳میلیون و  ۲۰۰هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید
 ۱۶۰ورق تس��هیالت مس��کن خریداری کنند ،در مجموع باید  ۷۹میلیون و
 ۲۰۰هزار تومان پرداخت کنند .بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن

نش��ان میدهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین ،اردیبهشت و
خردادماه سال گذشته به ترتیب  ۸۲هزار و  ۸۲ ،۳۰۰هزار و  ۸۳هزار و ۱۰۰
تومان قیمت دارند .هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیرماه
س��ال گذش��ته با قیمت  ۸۲هزار و  ،۱۰۰در مردادماه س��ال گذشته با قیمت
 ۸۲هزار و  ۷۰۰و در ش��هریورماه س��ال گذشته نیز با قیمت  ۸۲هزار و ۲۰۰
تومان داد و ستد میشود .همچنین این اوراق در ماه مهر سال  ۱۳۹۹معادل
 ۸۲هزار و  ۱۰۰و در ماههای آبان و آذر همان س��ال نیز به ترتیب  ۸۲هزار و
 ۴۰۰و  ۸۲هزار و  ۸۰۰تومان قیمت دارند .اوراق تس��هیالت مسکن در دی و

بهمن و اسفندماه سال گذشته با قیمت  ۸۲هزار و  ۳۰۰تومان معامله میشود.
ت و خردادماه سال  ۱۴۰۰به ترتیب
همچنین این اوراق در فروردین و اردیبهش 
با قیم��ت  ۸۲هزار و  ۹۰۰تومان ۸۲ ،هزار و  ۶۰۰تومان ،در خردادماه س��ال
جاری نیز با قیمت  ۸۲هزار و  ۴۰۰تومان معامله میش��ود .قیمت این اوراق
در تیرم��اه با قیمت  ۸۲هزار و  ۴۰۰توم��ان ،در مردادماه  ۸۳هزار تومان و در
شهریورماه نیز با قیمت  ۸۲هزار و  ۳۰۰تومان معامله میشود .اوراق تسهیالت
مس��کن در مهرم��اه  ۸۲هزار و  ۳۰۰تومان و در آبانم��اه نیز  ۸۲هزار و ۵۰۰
قیمت دارد که این گزارش براساس قیمت آبانماه نوشته شده است.
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خیر ارز به چه کسانی میرسد؟
سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین
این روزها تالطم نرخ ارز و توقف مذاکرات وین نقل محافل ش��ده و هر کس
به گمانهزنیهایی پرداخته اس��ت .هرچند پ��س از توقف مذاکرات به طور قطع
نمیت��وان درباره وضعیت بازار ارز اظهارنظر کرد ،اما س��ردرگمی بازار ارز ،امری
مشهود اس��ت .نکتهای که وجود دارد ،درباره سیاست اخیر بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در سالهای اخیر قانونی را وضع کرد که به دالیل مختلف همچون
مسافرت ،درمان و تحصیل در خارج از کشور به ازای هر کد ملی حدودا مبلغ 2
هزار یورو اختصاص میدهد .گرچه هدف سیاست بانک مرکزی از اعطای ارز به
هر کد ملی برای کاهش فشار روی بازار و متعادل کردن قیمتهاست ،ولی این
امر سبب ایجاد فعالیتهای سوداگرایانه نیز شده است.
در ماههای گذشته اختالف قیمت دالر در سبزهمیدان و صرافیهای مجاز بانک
مرکزی ،افراد زیادی را برای دالر سهمیهای به صف صرافیها کشانده است تا از
اختالف چند هزار تومانی صرافی و بازار آزاد سود ببرند .در این بین ،برخی دالالن
برای کس��ب سود و منفعت شخصی به سراغ اجاره کارت ملی افراد کمبرخوردار
رفته و با اجاره کارت ملی آنها به مبلغ ناچیز از سهمیه ارزیشان سود میجویند.
بازار اجاره کارت ملی به نوعی بالی جان اقتصاد کش��ور شده است و چند سال
پیش این موضوع در ماجرای واردات  ۷۰۰خودرو پورشه نیز خود را نشان داد.
بانک مرکزی میتواند با ایجاد مکانیزمی ،افرادی که ش��رایط دریافت مصارف
بیستوپنجگانه ارزی را دارند ،شناسایی کند و فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی
که شرایط دریافت ارز را دارا هستند ،ارز اختصاص دهد و با نظارت و اشراف کامل
جلوی خیرات ارز برای دالالن بازار را بگیرد تا ارز به دست افرادی که نیاز واقعی
دارند برسد ،نه اشخاصی که اهداف سوداگرایانه دارند .اخباری که از نحوه توزیع
ارز مس��افرتی در این روزها شنیده میشود ،حاکی از آن است که هنوز ایراداتی
در این زمینه وجود دارد و س��ودجویان با ارائه بلیتهای صوری اقدام به دریافت
ارز مسافرتی میکنند .در کشوری که با مشکل کمبود منابع ارزی مواجه است،
باید روشهای اختصاص ارز نیز متناس��ب با شرایط موجود کشور تغییر کند و
سختگیرانهتر شود تا واجدین شرایط واقعی ،ارز دریافت کنند.
در پایان دومین ماه پاییز

تراکنشهای بانکی باز هم زیاد شد

مبلغ تراکنشهای ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارتی کش��ور در هشتمین
ماه امس��ال به بیش از  ۶۶۷هزار میلیارد تومان رس��ید که نسبت به مهرماه در
تعداد و ارزش ریالی به ترتیب  0.29درصد و  11.86درصد رش��د داش��ته است.
براس��اس تازهترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک ،مجموع تعداد
تراکنشهای انجام ش��ده ش��اپرک در آبان ماه امسال به بیش از  ۳۲۸۰میلیون
رسیده که ارزش این تراکنشها در مجموع به بیش از  ۶۶۷هزار میلیارد تومان
میرس��د که نس��بت به مهرماه معادل  0.29درصد در تع��داد و  11.86درصد
رشد در ارزش ریالی داشته است .بر این اساس ،رشد اسمی ماهانه تراکنشهای
شاپرک در آبان نسبت به ماه گذشته معادل  11.86درصد بوده است.
در آبان ماه امسال سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنشهای انجام شده
 7.13درصد و ابزار پذیرش موبایلی  3.29درصد بوده و این در حالی اس��ت که
کارتخوانهای فروشگاهی  89.59درصد از کل تراکنشهای انجام شده را به خود
اختصاص دادهاند .از تعداد تراکنشهای انجامشده  ۸۸.۳۴درصد مربوط به خرید
کاال و خدمات ۷.۴۰ ،درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید ش��ارژ تلفن همراه
و معادل  ۴.۲۶درصد مربوط به ماندهگیری بوده است .همچنین از مجموع کل
تراکنشهای انجامش��ده در آبان ماه معادل  ۹۲.۵۷درصد موفق و  ۷.۴۳درصد
ناموفق بوده ،البته تراکنشهایی که با سوییچ شاپرک انجام شده ۹۹.۹۹ ،درصد
موفق بوده است ،اما از مجموع تراکنشهای ناموفق انجام شده در این ماه۰.۵۱ ،
درصد به دلیل خطای پذیرندگی ۰.۱۷ ،درصد به دلیل خطای شاپرکی۱۳.۴۴ ،
درصد به دلیل خط��ای صادرکنندگی ۸۵.۳۳ ،درصد به دلیل خطای کاربری و
 ۰.۵۶درصد به علت خطای کسبوکار بوده است.
براساس این گزارش ،نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در آبانماه
س��ال جاری نیز  ۱۵.۹۱درصد بوده و این در حالی اس��ت که نسبت اسکناس و
مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها  ۱.۷۹درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رس��می در آبان سالجاری ،ابزار کارتخوان فروشگاهی با
 ۳۰۴تراکن��ش به ازای هر کارتخوان در مکان نخس��ت قرار میگیرد و پذیرش
اینترنتی با  ۱۴۴تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با  ۷۳تراکنش به ازای
هر ابزار فعال به ترتیب در مکانهای بعدی قرار میگیرند .افزون بر این متوسط
تراکنش هر ابزار پذیرش ش��اپرکی در ماه مذکور معادل  ۲۵۷تراکنش است که
این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش  ۲.۷۴واحدی (منفی ۱.۰۵
درصدی) را تجربه کرده است .همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش
مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است .شاخص مهم دیگر ،شاخص متوسط
مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی ،متوسط
مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی  ۵۲میلیون و  ۹۷۹هزار تومان بوده
که این عدد برای کارتخوانهای فروش��گاهی  ۶۰میلیون تومان و برای پذیرش
موبایلی تنها  ۷۸۷هزار تومان بوده است.
رئیسکل بیمه مرکزی خبر داد

رشد  ۴۳درصدی حق بیمه تولیدی
در  ۸ماهه ۱۴۰۰

به گفته رئیسکل بیمه مرکزی ،از ابتدای امس��ال تا پای��ان آبانماه  ۶۹هزار
میلیارد تومان حق بیمه تولیدی صادر ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته  ۴۳درصد رشد داشت .غالمرضا سلیمانی در بیست و هشتمین همایش
ملی بیمه و توسعه گفت ۳۲ :هزار میلیارد تومان خسارت در هشت ماهه امسال
پرداخت شده و  ۳۲میلیون بیمهنامه هم صادر شده است .او با بیان اینکه صنعت
بیمه اعتمادس��از و آرامشبخش است ،افزود :در شرایط خاص ،بیمه یک کاالی
عمومی و نیاز جامعه است که باید با کمترین قیمت و بهترین خدمات به مردم
عرضه شود .دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران نیز در این همایش با بیان اینکه
بیمه برای رفاه مردم تالش میکند ،گفت :بیمه حرفهای اس��ت که بدون اتکا به
دولتها و تس��هیالت متداول خود را اداره میکند و سالیانه دهها میلیارد تومان
خس��ارت پرداخت میکند .به گفته سیدمحمد کریمی ،در شرایط فعلی ،بیمه
موفق شد تحریمها را دور بزند .وی با اشاره به بیمه شخص ثالث به عنوان یکی
از رشتههای مهم صنعت بیمه ،ادامه داد :در این رشته بیمهگر نقشی ندارد ،زیرا
از یک س��و میزان آن توسط قاضی دادگاه تعیین میشود و از سوی دیگر دولت
میزان حق بیمه را تعیین میکند ۳۰ .درصد حق بیمه ش��خص ثالث به مالیات
و عوارض پرداخت میشود که باعث شده تابآوری در این بخش صفر شود ،در
حالی که در همه کشورهای جهان صنعت بیمه معاف از مالیات است.
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ریزش بازار سرمایه به شانزدهمین ماه رسید

گروه فرآوردههای نفتی در صدر ایستاد

رشد  ۵۹درصدی فروش صنایع بورسی

مقایس��ه فروش صنایع بورسی در آبان ماه امسال (دوره یک ماهه
مبتنی به  ۳۰آبان ماه  )۱۴۰۰نس��بت به دوره مشابه سال گذشته
از میانگین رش��د  ۵۹درصدی در این صنایع حکایت دارد .مجموع
فروش صنایع بورس��ی در پایان آبان ماه امس��ال مبلغ یک میلیون
و  ۵۹۷ه��زار و  ۵۵۴میلی��ارد و  ۲۷۲میلیون ری��ال بوده و این در
حالی اس��ت که مجموع فروش این صنایع در دوره مش��ابه گذشته
مبل��غ یک میلی��ون و  ۵هزار و  ۶۳۹میلی��ارد و  ۵۹۵میلیون ریال
اعالم شده است.
گروه فرآوردههای نفتی ،کک و س��وخت هستهای با  ۱۰۳درصد
افزایش نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته در فروش در صدر
گروههای بورسی آبان ماه قرار گرفته است .این گروه بورسی در ماه
گذش��ته مبلغ  ۳۸هزار و  ۸۲۰میلیارد و  ۹۶۷میلیون ریال فروش
داش��ته است .گروه س��یمان ،آهک و گچ با  ۱۹هزار و  ۹۸۱میلیارد
و  ۸۵۲میلیون ریال فروش معادل  ۱۰۰درصد رش��د را نس��بت به
آبان ماه  ۱۳۹۹نشان داده اس��ت .گرو ه استخراج کانههای فلزی با
 ۸۶درصد افزایش در فروش در مقام سومین گروههای بورسی قرار
گرفته اس��ت .شیمیاییها در ماه گذش��ته ،مبلغ  ۱۱۶هزار و ۳۶۴
میلیارد و  ۳۰۵میلیون ریال فروش داشته است.
بررسی آمار فروش صنایع بورسی در دوره یادشده نشان میدهد
کمتری��ن می��زان افزایش مربوط به ش��رکتهای بیم��ه و صندوق
بازنشس��تگی بهجز تأمین اجتماعی با  ۱۹درصد افزایش در فروش
بوده اس��ت .بر این اساس ،این گروه ،مبلغ  ۵۲هزار و  ۷۴۰میلیارد
و  ۵۲۳میلی��ون ریال ف��روش طی دوره یک ماه��ه منتهی به آبان
ماه س��ال جاری داشته است .همچنین گروه مخابرات با  ۲۵درصد
افزایش نسبت به آبان پارس��ال در مقام دومی گروهی که کمترین
میزان افزایش را داش��ته ،قرار گرفته اس��ت .میزان فروش این گروه
مبلغ  ۳۱هزار و  ۹۷میلیارد و  ۸۵۶میلیون ریال بوده است.
یادآوری میشود صنایع یادشده مشتمل بر محصوالت شیمیایی،
فلزات اساس��ی ،بانکها و موسس��ات اعتباری ،اس��تخراج کانههای
فلزی ،خودرو و س��اخت قطعات ،بیمه و صندوق بازنشستگی بهجز
تأمین اجتماعی ،فرآوردههای نفتی ،کک و س��وخت هستهای ،مواد
و محص��والت دارویی ،محصوالت غذایی و آش��امیدنی بهجز قند و
شکر ،مخابرات ،شرکتهای چندرشتهای صنایع ،سرمایهگذاریها،
خردهفروش��ی بهاس��تثنای وس��ائط نقلیه موتوری و س��ایر صنایع
میشوند.

مهار تورم اولویت بودجه سال آینده است

بودجه منهای تورم

در حالی قرار اس��ت تا چن��د روز دیگر اولی��ن بودجه دولت
س��یزدهم از پاس��تور به بهارس��تان برس��د که دولت میگوید
بودجه س��ال آین��ده با هدف مهار تورم و ب��ا فرض باقیماندن
تحریمها بسته شده است .س��یدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور
پنجش��نبه هفته گذش��ته در س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت
گف��ت که ثب��ات اقتصادی ،حمایت از تولید و تامین معیش��ت
مردم باید س��ه محور اصلی بودجه س��ال آینده باشد .به گفته
رئیسی ،دولت میخواهد بودجه 1401نه کسری داشته باشد و
نه تورمزا باشد و هم اینکه رشد اقتصادی را تقویت کند .مسعود
میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته که جداول
و سیاستهای پیشنهادی این سازمان براساس محورهای مورد
تأکید رئیسجمهور تنظیم ش��ده و قرار اس��ت پس از تصویب
نهایی در دولت به اطالع مردم برسد.
در ای��ن بین و در ش��رایطی ک��ه هنوز اع��داد و ارقام بودجه
نهایی نشده اس��ت؛ گمانهزنیها حکایت از آن دارد که تصمیم
نهایی دولت افزایش حداقلی رش��د هزینههای جاری کشور به
ویژه حقوق کارکنان دولتی و رش��د درآمده��ای ریالی بودجه
ب��ا رویکرد مالیاتی خواهد بود و س��ازمان برنام��ه و بودجه در
گ��زارش خود به دولت اعالم کرده اس��ت که بودجه س��ال بعد
بدون کسری بسته شود ،اما نکته مهم این است که در شرایطی
که اقتصاد ایران با تورم بیش از  40درصدی رو به رو اس��ت آیا
دول��ت میتواند جلوی واکنشه��ای منفی کارکنان دولت و در
مرحل��ه بعد کارگران به افزایش حداقلی حقوقش��ان را بگیرد؟
این احتمال قوی وجود دارد که دولت با هدف مهار تورم ،رشد
حقوق کارکنان بخش دولتی را متناس��ب با نرخ تورم انتظاری
افزای��ش دهد و البته این افزایش یکس��ان نخواهد بود و روش
پلکان��ی اجرا میش��ود؛ ب ه گونهای که بیش��ترین رش��د حقوق
کارکنان بخش دولتی شامل حداقلبگیران خواهد شد.
براس��اس این گزارش ،برخی خبرها حکای��ت از آن دارد که
دول��ت در بودجه  1401روی قیمت نفت 60دالری به ازای هر
بشکه حس��اب باز کرده و قرار است نرخ تبدیل دالرهای نفتی
به ریال هم برمبنای هر دالر 23هزار تومان باش��د .افزون بر آن
همچنین س��قف فروش نفت ایران در بودجه سال آینده روزانه
1.2میلیون بشکه خواهد بود و قرار است درآمدهای مالیاتی هم
با رشدی 44درصدی از 325هزار میلیارد تومان در سالجاری
به 470هزار میلیارد تومان در س��ال آینده افزایش یابد .در این
بین البته کارشناس��ان تاکید دارند که دولت باتوجه به فش��ار
تحریمه��ا و احتمال اینک��ه تحریمها باقی بمانن��د باید میزان
صادرات نفتی و درآمدهای نفتی را واقعی ببیند تا اقتصاد دچار
کس��ری بودجه و چالشهای بعدی نش��ود .در این بین به نظر
میرس��د که دولت باید از همین حاال به نوسانات شدید قیمت
ارز و رش��د آن هم فکر کند زیرا نرسیدن به توافق هستهای به
معنای رش��د قیمت ارز ،س��که ،طال ،خودرو و ...خواهد بود .در
این بین یکی دیگر از س��والهای مهم ادامه ارز ترجیحی برای
واردات کاالهای اساس��ی یا پایان دادن به آن است؛ ارز 4200
تومانی در سالهای گذشته چالشهای جدی را به اقتصاد ایران
تحمیل کرده اس��ت ،اما دولت و مجلس نگرانیهای ش��دیدی
نس��بت به واکنشهای بازار به این ح��ذف دارند و از همین رو
تاکنون اقدام اساس��ی برای پایان دادن به ارز ترجیحی صورت
نگرفته اس��ت؛ اتفاقی که ادامه روند آن ب��ه بالتکلیفی اقتصاد
دامن میزند.

چرخه فرسایشی بورس تهران

فرصت امروز :ریزش بازار س��رمایه حاال نزدیک به  16ماه است که ادامه
دارد و از میانه مردادماه س��ال گذشته تاکنون نماگر اصلی تاالر شیشهای
فاصله قابل توجهی از قله  2میلیون واحدی گرفته است .با اینکه شاخص
بورس تهران در  16ماه گذشته در فواصل زمانی محدودی به روند صعودی
رس��ید و سهامداران و سرمایهگذاران خرد را به تکرار روزهای خوش سال
گذش��ته امیدوار کرد ،اما به نظر میرسد این دوره رکودی همچنان ادامه
دارد .به اعتقاد کارشناس��ان ،دوره اصالحی که در صورت بس��تر مناسب
معامالتی و رفتار حرفهای سیاستگذار میتوانست به اقتضای طبیعت بازار
س��رمایه تنها چند روز طول بکشد ،حاال کمتر از یک سال و نیم است که
تداوم یافته است .البته این دوره رکودی در مقایسه با دوره رکودی ابتدای
دهه  90که بیش از  700روز به درازا کش��ید و حدود 31درصد از ارتفاع
نماگر اصلی بازار سهام (در فاصله زمانی سال  92تا اواخر  )94کاست ،هنوز
فاصله دارد و در صورت رفع ابهامات اقتصاد کالن از جمله احیای برجام و
لغو تحریمها میتوان در انتظار نقطه چرخش در عملکرد بورس تهران بود.
ش��اخص بورس تهران حاال هفتههاس��ت که در عب��ور از ابرکانال 1.4
میلیون واحدی ناکام مانده و در فاصله زمانی مهرماه تا آذرماه حدود پنج
ب��ار ب��ه کانال یک میلی��ون و  400هزار واحد رس��یده و در ادامه آن را از
دست داده است .شاخص کل بورس در پایان معامالت هفته گذشته نیز با
ثبت بازدهی هفتگی منفی  3.9درصدی حتی از میانه کانال  1.3میلیون
واحدی هم عقبتر رفت تا چرخه نوس��ان بورس در پاییز امس��ال تنها در
مح��دوده دو کانال  1.4و  1.3میلیون واحدی اتف��اق بیفتد .این روند در
معامالت اولین روز این هفته نیز ادامه پیدا کرد و ش��اخص بورس تهران
تحت تاثیر وقفه یک هفتهای مذاکرات وین با افت بیش از  5هزار واحدی
تا رقم یک میلیون و  334هزار واحد عقب رفت.
در حال حاضر ،فهرس��ت بلندباالی ابهامات اقتصاد کالن از چش��مانداز
مذاکرات هستهای و تاثیر آن بر نرخ ارز گرفته تا سمت و سوی بودجه سال

آینده و برنامه فروش اوراق و س��هام دولتی باعث شده است تا سهامداران
در الک احتیاط فرو بروند و انگیزه فروش��ندگان با مش��اهده عقبنشینی
پیوس��ته قیمتها تقویت شود .در این میان ،شائبه اثرگذاری فروش اوراق
بدهی بر روند منفی بورس همچنان مطرح اس��ت .به گزارش ایس��نا ،پس
از اینکه انتشار اوراق دولت صدای فعاالن بازار سرمایه را درآورد که حجم
باالی فروش این اوراق در مهرماه امس��ال بر ش��اخص بورس تاثیر منفی
گذاشته است؛ وزارت اقتصاد در پاسخ اعالم کرد که از ابتدای مهرماه امسال
نه تنها هیچ اوراقی از س��وی دولت منتش��ر و عرضه نشده ،بلکه در هفت
ماهه امس��ال در ازای دریافت  ۴۴هزار و  ۴۸۱میلیارد تومان بابت فروش
شش ماهه نخست س��الجاری اوراق مالی اسالمی ،مبلغ  ۴۶هزار و ۷۹۸
میلیارد تومان برای تس��ویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانهداری
کل کش��ور پرداخت شده است .با هجمههای منفی به انتشار اوراق ،دولت
تصمیم گرفت تا انتشار اوراق را به حداقل برساند که طی دو مرحله اخیر
برگزاری حراج این اوراق ،دولت بیش از  ۸۲۵۸میلیارد تومان اوراق فروخت
و طبق اعالم مسئوالن و گفته اخیر رئیس سازمان بورس ،انتشار اوراق به
بازپرداخت انتش��ار اوراق قبلی برمیگردد و میزان آن افزایش پیدا نکرده
اس��ت ،زیرا این موضوع برای بازار س��رمایه دردساز میشود .این در حالی
است که سبحانیان ،معاون وزیر اقتصاد ،کمرنگ شدن نقش اوراق در تامین
مالی برای دولت را ناشی از حجم بسیاری از مطالبات انباشتهشده در بازار
س��رمایه مربوط به دولت گذشته میداند که با وجود این مسئله نمیتوان
بیش از ظرفیت این بازار اوراق فروخت.
پس از این موضوعات ،دولت به س��مت ف��روش اموال مازاد برای تامین
کس��ری بودجه خود رفت که ابهام��ات زیادی مبنی به تحقق درآمد برای
دول��ت از این محل وجود دارد و باید منتظر ماند که آیا دولت چالشهای
مربوطه در این زمینه را رفع میکند و موفق به وصول درآمد از این منبع
میش��ود یا خیر؟ فارغ از این مس��ئله ،از آنجا که بانک مرکزی به سازمان

بورس و وزیر اقتصاد قول داده تا کمیت ه مش��ترک بین بازار پول و سرمایه
تشکیل شود که ظاهرا هدف این کمیته هماهنگی درباره نرخ سود و نرخ
ارز است؛ اکنون عالوه بر انتشار حداقلی اوراق ،نرخ بهره بین بانکی پس از
شش ماه روند صعودی کاهش پیدا کرد و به  ۲۱.۰۶درصد رسید.
احتم��اال این کاهش را میتوان در پی مخالفت فعاالن بازار س��رمایه با
افزایش نرخ بهره بین بانکی دانس��ت ،زیرا کارشناس��ان اقتصادی ،افزایش
م��داوم و قابل توجه نرخ بهره در بازار بین بانکی را عاملی برای مهار تورم
میدانن��د و از س��وی دیگر ،معتقدند کاهش ای��ن متغیر نیز موجب رونق
بورس و افزایش فرآیندهای مولد اقتصادی در شرکتهای بورسی خواهد
ش��د .در این زمینه ،کامران ندری ،کارشناس اقتصادی میگوید« :فعاالن
بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق
دولتی ،تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار
ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین ،بانک مرکزی نباید حافظ منافع
سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است .در شرایط تورمی،
بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی باال برود تا اوراق
دولت به فروش برسد که در بلندمدت تورم کنترل شود».
بنابرای��ن پس از اینک��ه گزینه اوراق برای تامین کس��ری بودجه دولت
بهدلیل هجمههای منفی فعاالن بازار س��رمایه کمرنگ شد ،دومین اقدام
برای حمایت از بازار سرمایه ،کاهش نرخ بهره بین بانکی پس از ماههاست
ک��ه اگر پس از این ،کاهش بهره در این ب��ازار ادامه پیدا کند ،عامل رونق
ب��ورس و صعود تورم میش��ود .بنابراین پس از اینکه دولت در راس��تای
حمایت از بازار سرمایه ،انتشار اوراق بدهی را به حداقلترین میزان ممکن
رساند ،اکنون نرخ بهره بین بانکی پس از شش ماه نیز کاهش پیدا کرد که
کارشناسان کاهش این نرخ را عاملی برای رونق بورس میدانند .البته باید
منتظر ماند و دید بازار سرمایه به انتشار حداقلی اوراق و تداوم کاهش نرخ
بهره بین بانکی چه واکنشی نشان میدهد.

در نشست رئیس سازمان بورس با نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

وعده عشقی برای تغییر دامنه نوسان

رئیس س��ازمان بورس صبح دیروز در صبحانه کاری مشترک با اعضای
اتاق بازرگانی تهران از برنامهریزی برای باز کردن دامنه نوسان و همچنین
ضرورت بازنگری در زیرساختها خبر داد .مجید عشقی در این نشست با
بیان اینکه از زمان تاس��یس سازمان بورس در سال  ۸۴تا سه سال پیش،
تعداد ذینفعان بازار سرمایه بسیار محدود و کمتر از  10میلیون سهامدار
بود ،گفت :با ورود س��هام عدالت به بازار سرمایه نزدیک به  ۶۰میلیون کد
س��هامداری مس��تقیم در بورس به وجود آمد و مابقی مردم نیز از طریق
صندوقها و سایر نهادهای عمومی دیگر ،ذینفعان بازار شدند.
از آنجا که دامنه نوسان یکی از دغدغههای فعاالن بازار سرمایه و فعاالن
بخش خصوصی است ،یکی از مهمترین صحبتهای عشقی در این نشست
به دامنه نوس��ان اختصاص داشت .رئیس سازمان بورس با بیان اینکه اگر
دامنه نوسان حذف و یا افزایش داده شود ،نوسانها و تالطمهای بازار را به
دنبال دارد ،افزود :به عنوان نمونه نوسان در خودرو  ۲۰درصد بود که با یک
اصالح قیمت ،این نوسان  ۲۰درصد پایین آمد و سپس باال رفت که این امر
نشان از بیثباتی تصمیمهای مسئوالن و مدیران کشور است و تالطمهای
بازار دیگر قابل پذیرش نیست .وی با بیان اینکه اگر قرار بر حذف یا افزایش
یکباره دامنه نوسان باشد نوسانات و تالطمات بازار بیشتر میشود ،گفت:
این تالطمات در بازار دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیس��ت .سیاست
ما این اس��ت تا دامنه نوس��ان بهتدریج باز شود ،اما این اتفاق در ابتدا باید
از طرق شرکتهایی انجام شود که از ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار
بازیگران بزرگی دارند .عش��قی همچنین در ادامه سخنان خود به موضوع
قیمتگذاری دس��توری اشاره کرد و گفت :طی هفت تا هشت ماه گذشته
با کمک فع��االن بخش خصوصی و اتاق بازرگان��ی ،موضوع قیمتگذاری
دس��توری در بخش فوالد و پتروش��یمی حل شده است ،اما لیست باالیی
از قیمتگذاری دس��توری بر صنایع کشور وجود دارد که کار را با مشکل
مواج��ه کرده و نیازمند کمک و همراهی همکاران بخش خصوصی و اتاق
بازرگانی اس��ت .به گفته وی ،قیمتگذاری دستوری فرآیندهای دستوری
در صنایع مختلف دارد به طوری که در بحث مربوط به فروش شرکتهایی
که در گذش��ته دولتی بودند و در حال حاضر و در بازار س��رمایه پذیرفته
ش��ده و بخش عمده سهام آنها به س��هام عدالت و بخش خصوصی واگذار
شده ،فرآیند فروش هنوز دست دولت است به طوری که ،فروش داخلی و
صادراتی پاالیشگاهها هنوز دست دولت است.
او با اش��اره به دس��تورالعمل اصول حاکمیتی ش��رکتی ،ب��ا ابراز اینکه
امیدواریم با پیشنهادهای مطرحشده در این نشست و راهکارهای سازمان

بورس بتوان وضعیت بازار را س��اماندهی کرد ،گفت :بحث مربوط به اصول
حاکمیتی ش��رکتی که در سال  ۹۷دس��تور حاکمیت شرکتی ابالغ شد،
چالشهای جدی را به دنبال دارد که در دس��ت اصالح اس��ت .همچنین
مالحظات��ی که درباره دامنه نوس��ان وجود دارد این اس��ت که با ابهامات
زیادی در اقتصاد مواجه هستیم که بخشی از آن به قیمتگذاری دستوری
و تاثیراتی که بر سودآوری شرکتها دارد ،برمیگردد.
رئیس س��ازمان بورس با اش��اره به لزوم هماهنگ شدن زیرساختهای
بورس با افزایش تعداد فعاالن در این بازار نیز گفت :از نظر ما قانون تجارت
و برخی از مقررات موجود جوابگوی نیازهای فعلی نیست .به عنوان مثال
در قانون تجارت قید ش��ده که شرکتها هشت ماه فرصت پرداخت سود
دارن��د ،اما با توجه به فناوریهای نوین چنین گزینهای در ش��رایط فعلی
عمال اهمیتی ندارد .امروز با حدود  ۶۰میلیون سهامدار و  ۸۰۰ناشر توزیع
س��ود نقدی یکی از معضالت مهم بورس شده است زیرا تا چند سال قبل
یک شرکت تنها چند هزار سهامدار داشت ،اما با افزایش جدی فعالیتها
در این حوزه توزیع سود نقدی مستقال به یک چالش تبدیل شده است.
او با اش��اره به برنامهریزی بورس برای شرکتهای پروژهمحور ادامه داد:
در این زمینه پذیرهنویس��ی نخس��تین شرکت انجام ش��ده که با توجه به
دستورالعملهای سختگیرانه قدری طوالنی به نظر میرسد ،اما قطعا یکی
از برنامههای اصلی ما استفاده از ظرفیت این شرکتها خواهد بود.
به گفته عشقی ،سازمان بورس در جریان است که اعتماد مردم به بورس
ت��ا حدی از بی��ن رفته که این موضوع تحت تاثیر عوامل زیادی در س��ال
گذش��ته بوده است .این امیدواری وجود دارد که در سال جاری با حمایت
دولت و حتی لحاظ کردن ش��رایط بورس در بودجه اعتماد از دست رفته
مردم بار دیگر بازگردد .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز
در این نشست با اشاره به آمادگی این اتاق برای کمک به بورس گفت :این
تشکل بخش خصوصی آمادگی دارد تا در تمامی بخشها به بهبود شرایط
بازار سرمایه کمک کند .یکی از معضالت مهمی که بازار سرمایه ایران با آن
رو به روست دخالت مستقیم دولت در این بازار است .با وجود آنکه سازمان
بورس یک سازمان غیردولتی به حساب میآید ،اما ما شاهد مداخله دولت
در امور آن هستیم که بخشی از مشکالتی که امروز این بازار با آن مواجه
است تحت تاثیر همین دخالت رخ داده است.
خوانساری با بیان اینکه با در کنار هم قرار گرفتن بورس و اتاق بازرگانی
میتوان انتظار داشت که الاقل بخشی از مشکالت این بازار حل شود ،ادامه
داد :برخی از مش��کالت سازمان بورس به شکل مستقل امکان حل شدن

ن��دارد ،اما اتاق بازرگانی امکان مطرح کردن آنها و انجام پیگیریهای الزم
برای حل این معضالت را خواهد داش��ت .نظرات بخش خصوصی باید در
زمان اتخاذ تصمیمات جدید لحاظ شود .این بخش با توجه به تجربهای که
در حوزههای مختلف اقتصادی دارد ،قطعا نظرات کارگش��ا و مهمی را در
رابطه با سیاستهای جدید خواهد داشت و در صورت استفاده به موقع از
این نظرات ،جلوی بسیاری از مشکالت در آینده گرفته خواهد شد.
به گفته رئیس اتاق تهران ،یکی از خواس��تههای بخش خصوصی از رئیس
س��ازمان بورس ،جلوگیری از اعالم دس��توری فروش یا عدم فروش سهام از
سوی دولت است که در سالهای گذشته به بازار سرمایه و اعتماد سهامداران
آس��یب جدی وارد کرده اس��ت .اقتصاد ما در س��الهای گذشته با مشکالت
و محدودیته��ای جدی مواجه بوده و به نظر میرس��د بخش مهمی از این
محدودیتها در سال جاری و سال آینده نیز ادامه پیدا کند .از این رو بخش
خصوص��ی و به طور خاص اتاق ب��ازرگان آمادگی دارد تا نظرات و کمکهای
خود را برای بهبود ش��رایط اقتصادی ارائه کند و در این بین بورس نیز یکی
از بخشهایی است که میتواند روی کمک بخش خصوصی حساب باز کند.
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بالتکلیفی خودروساز و خریدار با قیمتگذاری دستوری!

اگر قیمت خودرو براس��اس قیمتهای دس��توری نباشد ،به طور قطع
دس��ت دالالن و اش��خاصی که از خودرو به عنوان یک کاالی س��رمایهای
استفاده میکنند ،کوتا ه میشود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمتگذاری
دس��توری در صنعت خودرو به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت :در
قیمتگذاری دستوری نه خودرو ساز و نه مصرفکننده راضی نیستند زیرا
خودروساز ادعای ضرر و زیان کرده و مصرفکننده نیز بر این باور است که
محصول را با قیمت باال میخرد.
بهزاد رحیمی افزود :زمانی که قیمتگذاری دس��توری نباش��د ،تکلیف

خودروس��از مشخص ش��ده و هزینه س��ربار به مردم که خریداران اصلی
محصوالت آن هستند ،تحمیل نمیشود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی افزود :افزایش قیمت
راهکار نیست و با توجه به اینکه فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و
نرخ بازار فراوان اس��ت ،این تفاوت قیمت معموال نصیب دالالن میشود و
در این میان نه خودروس��از و نه مصرفکننده از این تفاوت قیمت ،سودی
نمیبرند.
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس یازدهم ،اضافه ک��رد :اگر قیمت خودرو
واقعی و نه براس��اس قیمتهای دستوری باشد به طور قطع دست دالالن

و اشخاصی که از خودرو به عنوان یک کاالی سرمایهای استفاده میکنند،
کوتا ه خواهد ش��د و خودرو بدون واس��طه به دس��ت مصرفکننده نهایی
خواهد رسید.
عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد:
قیمتگذاری دستوری برای تمامی بازارها چیزی جز ضرر نخواهد داشت
به خصوص برای صنعت خودرو که تعیین قیمتگذاری دس��توری تنها بر
تولید نهایی صورت میگیرد و س��ایر قطعات و لوازم موجود برای ساخت
خودرو از طریق قیمتگذاری دس��توری مدیریت نمیشود و این موضوع
موجب ضرر خودروسازان است.

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو انگیزه تولیدکنندگان داخل به صادرات را افزایش خواهد داد
رئیس کمیس��یون امور داخلی و ش��وراهای مجلس ش��ورای اسالمی
مصوبه س��اماندهی صنعت خودرو را انگیزهای ب��رای صادرات خودرو و
قطعات خودرو دانس��ت و گفت واردات در ازای صادرات نه تنها موجب
خروج ارز از کش��ور نمیشود بلکه با ارزآوری رشد اقتصادی برای کشور
به همراه خواهد داشت.
محم��د صالح ج��وکار در گفتوگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو ،با اش��اره
ب��ه اینکه مصوبه س��اماندهی صنعت خودرو میتواند در راس��تای جلب
رضایت عمومی جامعه دس��تاوردهایی به همراه داشته باشد ،بیان کرد:
ب��ا توجه به اینکه ماده  4این مصوبه بر واردات خودرو در ازای صادرات
قطعه و خودرو تاکید دارد ،این طرح در شرایط فعلی میتواند انگیزهای
برای صادرات خودرو و قطعات خودرو باشد که نه تنها موجب خروج ارز
از کشور نمیش��ود بلکه با ارزآوری رشد اقتصادی برای کشور به همراه
خواهد داشت.
وی ادامه داد :همچنین براس��اس ای��ن طرح صاحبان کاال که تاکنون

انگیزهای برای صادرات نداشتند ضمن صادرات تولیدات خود ،میتوانند
خودرو وارد کش��ور کنند .بنابراین این طرح به نوعی زمینهس��از اجرای
روشهای نوآورانه و فناورانه و ارتقای کیفیت محصوالت داخلی است.
نماینده مردم یزد در مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه حضور
خودروه��ای باکیفیت و متنوع در بازار مطالبه همه مردم اس��ت ،اظهار
داش��ت :اینکه بازار خودرو را محدود به تولیدات چند شرکت خودروساز
کنیم عالوه بر اینکه رقابتپذیری را از صنعت خودرو س��لب میکند در
کیفیت خودرو نیز تاثیرگذار است.
جوکار در پاس��خ به این س��وال که آیا واردات خودرو در شرایط فعلی
به صالح کش��ور اس��ت ،عنوان کرد :براس��اس مصوبه مجلس قرار است
خودروهای عامهپس��ند وارد کشور ش��ود نه خودروهای لوکس که تنها
قشر خاصی از آن استفاده میکنند .ضمن اینکه با واردات خودرو از تب
ش��دید خودرو که امروز به عنوان کاالی س��رمایهای تلقی میشود و در
بسیاری از پارکینگها دپو شده کاسته خواهد شد.

رئیس کمیس��یون امور داخلی و ش��وراهای مجلس ش��ورای اسالمی
درباره تاثیر واردات خودرو بر قیمت خودرو در بازار یادآور شد :با توجه
به اینکه خودرو در کش��ور ما به کاالی س��رمایهای تبدیل شده و مردم
نیز به جذب نقدینگی در بازار خودرو تمایل دارند با واردات خودرو این
نگاه س��رمایهای به خودرو حذف ش��ده و بازار خودرو در فضای آرامش
قرار خواهد گرفت.
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نماگر بازار سهام
 ۴برنامه وزارت صنعت برای ساماندهی
صنعت خودرو

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت برنامه وزارت صنعت برای صنعت خودروسازی ،انجام اصالحات
س��اختاری ،متناسبس��ازی قیمت ،بهبود کیفیت خودروها و رعایت
حقوق مصرفکننده اس��ت .به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به
نقل از ایرنا ،چند س��الی است که بازار خودروی کشورمان حال و روز
خوبی ندارد .رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمتهای باالی خودرو
در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از سوی اندک خریداران
واقعی خودرو ش��اهد باش��یم .از طرفی ،ناتوانی خودروس��ازان بزرگ
داخلی در عرضه کافی خودرو سبب شده تا وزارت صنعت به سیستم
قرعهکشی به عنوان عادالنهترین راه برای رسانیدن خودروها به دست
مشتریان روی آورد .این در حالی است که مطابق آمارها شانس برنده
شدن در قرعهکشی برای مش��تریان ایرانخودرو یک به  115و برای
مشتریان سایپا یک به  21است.
ب��ا توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش ش��دید قیمت آن را
در س��الهای گذشته به دنبال داش��ته ،خودرو در عمل از یک کاالی
مصرفی به کاالی سرمایهای تبدیل شده ،بهطوری که بسیاری افراد با
هدف برخورداری از مابهالتفاوت قیمت کارخانهای و بازاری به ثبتنام
در برنامهه��ای فروش خودروس��ازان میپردازند و آنطور که ش��رکت
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داده حدود  60درصد افرادی
که در قرعهکش��ی برنده ش��دهاند پس از س��هماه خودروهایشان را
فروختهاند و این یعنی ،مصرفکننده واقعی خودرو نبودهاند.
در حالی کارشناسان رانت توزیعی از این طریق را  120هزار میلیارد
تومان تا پایان س��ال  99عنوان میکنند که در مقابل ،خودروس��ازی
کشورمان از زیان انباش��ته  85هزار میلیارد تومانی و حدود  70هزار
میلیارد تومان بدهی به قطعهسازان رنج میبرد و همین مسائل سبب
شده تا تیراژ و کیفیت خوبی را در تولید خودروها شاهد نباشیم.
اول آبانم��اه بود ک��ه وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت در آیین افتتاح
جدیدترین محصول گروه ایرانخودرو اظهار داشت :برنامههای طراحی
ش��ده برای اصالح صنعت خودروس��ازی به خوبی در حال اجرا است و
تا دو س��ال آینده ش��اهد صنعتی بهروز با تولیداتی با مصرف س��وخت
پایی��ن و باکیفیت خواهیم بود« .س��یدرضا فاطمیامین» با بیان اینکه
منکر بدهیهای صنعت خودرو به قطعهسازان و زیانانباشته باالی آنها
نیستیم ،ادامهداد :در چند بخش در حال انجام کار هستیم که از جمله
آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان ،کاهش هزینههای سربار آنها
و همچنین اصالح س��اختار مالی شرکتهاست .وی خاطرنشانکرد :با
این وجود نوید میدهیم که برنامههای طراحیشده برای اصالح صنعت
خودرو به خوبی در حال انجام اس��ت و همه تعهدات ما در این صنعت
اجرایی خواهد ش��د .وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیانداشت :یکی از
 10پروژه یادش��ده ،اصالح ساختار صنعت خودرو است ،به این معنا که
روابط بین خودروس��از و قطعهس��از روابط نادرستی است که آشفتگی
زیادی در آن وجود دارد و باید اصالح شود .وی با اشاره به برنامهریزی
برای تولید ساالنه 3میلیون دستگاه خودرو تا سال  ،1404آن را منطبق
بر تواناییهای خودروسازان برشمرد و گفت :در این زمینه ظرفیتها و
برنامههای همه  10خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است .فاطمیامین
یادآور ش��د :اکنون  90درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور
یعنی ایرانخودرو و سایپا انجام میشود و این سهم تا سال  1404به 70
درصد کاهش خواهد یافت ،به عبارتی س��هم سایر خودروسازان از 10
به  30درصد افزایش خواهد یافت .در این پیوند« ،سهیل معمارباشی»
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت روز جمعه افزود:
کسبوکاری که زیانده است ،کمکم رو به اضمحالل میرود و نمیتوان
از آن انتظ��ار افزای��ش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داش��ت .وی بیان
داشت :سالهاست شراط بغرنج صنعت خودروسازی را گوشزد میکنیم،
اما تا به امروز هیچ اقدامی انجام نشده است .اشاره معمارباشی به زیانده
بودن صنعت خودرو اس��ت که همه ماهه در آمارنامههای سامانه کدال
نیز منعکس میشود و همچنین بدهیهای چند ده میلیارد تومانی آن
به قطعهسازان که هر ماه افزایش مییابد.
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 6کتاب برتر سال  2021برای مدیران

به قلم :برایان لیندنبرگ
نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
بدون ش��ک مهمترین اق��دام برای هر مدیری این اس��ت که بهترین
اس��تراتژی ممکن برای تیم خود را اتخ��اذ نماید .در این زمینه نکتهای
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که به دانستههای قدیمی،
نمیتوان نیازهای جدید و متغیر حال حاضر را به خوبی پوشش داد .به
همین خاطر بس��یار مهم است که افراد به صورت مداوم سطح اطالعات
خود را بهروز نمایند .در این زمینه بهترین منبع بدون شک کتاب بوده
و با توجه به این امر که هر س��اله تعداد بیش��ماری به چاپ میرس��د،
طبیعی است که مطالعه تمامی آنها از عهده افراد خارج باشد .به همین
خاطر بس��یار مهم اس��ت که برطبق یک اولویت اقدام کرده و هر سال
حداقل بهترینها را مطالعه کرده باشید .در این راستا با توجه به نزدیک
ش��دن به تعطیالت سال نو ،زمان مناس��ب جهت مطالعه شکل گرفته
است .در ادامه شش کتاب برتر سال  2021را بررسی خواهیم کرد.
-1ویژگیهای یک استراتژی مناسب
نویسنده :کریس پیتر
در این کتاب تالش ش��ده است تا دیدگاه شما نسبت به استراتژیها
تغییر کند .درواقع هدف نویس��نده صرفا ارائه یکس��ری توصیهها نبوده
و تالش میکند تا هر ش��رکت را به س��طحی برساند که بتوانند بهترین
استرات ِژی برای خودشان را انتخاب کنند و یا در این زمینه نوآوریهایی
را داش��ته باشند .درواقع این مس��ئله نیازمند بازنگری در وضعیت حال
حاضر شرکت و تطابق آن با اهداف است .درواقع تا زمانی که این مرحله
را طی نکرده باش��ید ،عمال نمیتوانید تصمیمگیری درس��تی را داشته
باشید .در آخر این کتاب تالش کرده است تا ویژگیهای یک استراتژی
مناسب را بررسی کند.
-2پنج حرکت بعدی شما
نویسنده :پاتریک بت دیوید
نویسنده این کتاب خود از تاثیرگذارترین افراد حوزه تجارت محسوب
شده و مدیرعامل برندهای مطرحی نظیر  PHPاست .وی در شبکههای
اجتماعی نیز حضوری فعال دارد و کانال او در یوتیوب ،به طور متوسط
بیش از  100هزار بازدید را به ثبت رس��انده است .درواقع وی در کتاب
خود استراتژیهای تجاری را به بازی شطرنج تشبیه کرده است که شما
باید برای پنج حرکت بعدی خود برنامهریزی داشته باشید .این موضوع

باعث خواهد شد تا اقدامات شما ،همسویی الزم را پیدا کند و با برنامه
جلو بروید .درواقع به نظر وی اشتباه بزرگ بسیاری از برندها این است
که تنها برای ق��دم بعدی برنامهریزی میکنند .نکته جذاب در رابطه با
این کتاب ،لحن س��اده در کنار نمونههای متعدد است که باعث خواهد
شد تا هر بخش را به خوبی درک نمایید.
-3استراتژی اقیانوس آبی
نویسنده :چان کیم
در جهان امروز رقابت در تمامی عرصهها به باالترین حد خود رس��یده و
این موضوع باعث شده است تا امکان فعالیت برای برندهای تازه کار بسیار
سخت باشد و آنها شانس کمی برای رقابت با غولهای عرصه خود را پیدا
کنند .با این حال نمونههایی را میتوان مثال زد که علی رغم نوظهور بودن،
موفق ش��دهاند تا دستاوردهای بس��یار بزرگی را به دست آورند .نمونه این
موارد را میتوان در برندهایی نظیر ش��یائومی ،تسال و تیک تاک مشاهده
کرد .در این رابطه س��وال اصلی این است که چرا این برندها موفق شدهاند
تا کاری را انجام دهند که اکثر کس��ب و کارها از انجام آن ناتوان هستند.
درواقع پاسخ درست این اس��ت که آنها از استراتژی اقیانوس آبی استفاده
میکنند که براس��اس آن ش��ما باید به بخشهایی توجه داشته باشید که
باعث خواهد ش��د تا از رقابت با س��ایر برندها خارج ش��ده و در یک حوزه
جدید فعالیت نمایید .در این زمینه شما باید نیازهایی را پیدا کنید که هنوز
به خوبی برطرف نش��ده است و فرصتهای جدید برای خود در بازار ایجاد

نمایید .این موضوع بدون شک نیازمند رعایت اصول و آگاهی از مثالهای
متعددی است که نویسنده در این کتاب به صورت جامع ،صحبتهای الزم
را بیان میکند.
-4معضل نوآوران
نویسنده :کیلتون ام .کریستنسن
اگرچه این کتاب بیش از  20سال قبل منتشر شده است ،با این حال
همچنان ارزش مطالعه خود را حفظ کرده و الزم اس��ت تا هر کارآفرین
آن را مطالعه کند .درواقع ایده اصلی این کتاب بس��یار جالب اس��ت و
به عقیده نویس��نده س��ازمانهای بزرگ به خاطر آن که همه چیز را به
خوبی انجام میدهند ،متحمل شکس��ت میش��وند .ای��ن ایده به قدری
جذاب بوده که باعث ش��د تا مجله فوربس به نویسنده کتاب عنوان مغز
متفکر س��ال را بدهد .درواقع چنین ایده ای باعث می ش��ود تا برندها
بس��یار محتاط شوند و همین امر زمینه رشد س��ایر برندها را به همراه
دارد .این امر در حالی است که جامعه ،تشنه اتفاقات جدید بوده و الزم
اس��ت تا موارد نوظهور و جدید را کشف نمایید .خوشبختانه این کتاب
تنها به اعالم مشکل بسنده نکرده و راهکارهای الزم را نیز ارائه میدهد.
-5تفکری که با اختالل همراه است
نویسنده :پیتر بی نیکول
همه ما با این جمله آش��نا هس��تیم که راز موفقی��ت برندها در تفکر
خالق اس��ت .درواقع در این زمینه اگر مدیر شرکت تفکر خالق داشته

باش��د ،بدون ش��ک ارزش باالتری را هم خواهد داشت .با این حال چرا
عل��ی رغم آگاه��ی از اهمیت این موضوع ،همچنان اکث��ر برندها با این
مس��ئله ،مشکالت زیادی را دارند؟ این کتاب تالش کرده است تا دالیل
رایج این مسئله را بررسی نماید و در آخر راهکارهای الزم را ارائه دهد.
نکتهای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که ذهن خالق
اقدامی مقطعی نبوده و شما باید به دنبال حفظ ابدی آن باشید و همین
مسئله ،بزرگترین چالش است.
-6اصول بازاریابی شبکههای اجتماعی در سال 2021
نویسنده :مایکل بردینگ
امروزه تاثیر اینترنت به حدی زیاد اس��ت که هیچ کس��ب و کاری بدون
توجه به آن نمیتواند به کار خود ادامه دهد .در این زمینه نقش شبکههای
اجتماعی ،مهمتر از سایرین بوده و به همین خاطر الزم است تا آگاهی خود
را در این زمینه افزایش دهید .درواقع اگرچه اینترنت بستری رایگان را برای
فعالیت به وجود آورده اس��ت ،با این حال فعالیت در آن بدون بودجهبندی
و اقدام��ات حرفهای ،نتیجهای را دربر نخواهد داش��ت .نکتهای که باید به
آن توجه نمایید این اس��ت که دامنه فعالیت در حوزه بازاریابی شبکههای
اجتماعی ،بس��یار گسترده بوده و الزم است تا از جدیدترین منابع استفاده
کنید .با توجه به این امر که کتاب فوق ،امسال منتشر شده است .بدون شک
پاسخگوی خوبی برای نیازهای شما خواهد بود.
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در خصوص اجرای الزامات اچ اس ای برنامه ریزی شد؛

اخبار

برپایی نمایشگاه گرامیداشت هفته بسیج درآبفای استان اصفهان

اصفهان -قاسم اسد :به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ،نمایشگاه دستاوردهای بسیج آبفا و تولیدات فرهنگی در ستاد مرکزی آبفای
استان اصفهان برپا شده است .پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این نمایشگاه اقدام به برپایی غرفه های کتاب
و محصوالت فرهنگی ،لوازم التحریر ،لوازم جانبی عفاف و حجاب ،پایگاه سالمت ،طب اسالمی ،طرح اکرام ،طرح مهر کریمانه ،تولیدات
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و صنایع دستی اداره کل زندان ها نموده است .غرفه مهر کریمانه برای نخستین بار با هدف تهیه
جهیزیه برای جوانان بی سرپرست در نمایشگاه هفته بسیج آبفا برپا شده است که انتظار می رود مورد استقبال خیرین قرار گیرد .همچنین
با همکاری معاونت اجتماعی اداره کل زندان های اســتان اصفهان ،تولیدات و صنایع دســتی زندانیان عرضه می شود  .در این نمایشگاه
همچنین به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،بیش از یکهزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف مذهبی ،تاریخی ،شعر و ادبیات،
رمان و روانشناسی با تخفیف  70درصدعرضه شده است .نمایشگاه هفته بسیج با تصاویر شهد و آویز سربند رزمندگان مزین به نام ائمه
اطهار (ع) آذین بندی شده و از  ۳0آبان تا  7آذر ماه  1400از ساعت  ۸صبح تا  16برای بازدیدکنندگان دایر است.

یادمان شهدای گمنام بوستان ملت گیالن افتتاح شد

رشت -خبرنگار فرصت امروز :همزمان با یکصدمین سالروز شهادت میرزا
کوچک جنگلی ،یادمان شهدای گمنام بوستان ملت با حضور فرمانده سپاه قدس
اســتان گیالن ،فرماندار شهرستان رشت ،رئیس و اعضای شورا ،شهردار رشت،
مدیرکل بنیاد شهید استان گیالن و دیگر مدیران استانی و شهری برگزار شد .به
گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت  -محمد
حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسالمی شهر رشت در مراسم افتتاح یادمان
شهدای گمنام واقع در بوستان ملت رشت ،اظهار کرد :این دو شهید گرانقدر در
سال  1۳96با عزت و احترام در بوستان ملت رشت خاکسپاری شدند و از همان
زمان موضوع افتتاح یادمانی مناسب برای آرامگاه این دو شهید عزیز مطرح شد .محمد حسین واثق کارگرنیا با بیان اینکه اعضای شورای
پنجم رشــت و سید محمد احمدی شهردار اسبق رشت و بسیاری از مسوولین ،پیگیر اجرای یادمان شهدای گمنام بوستان ملت رشت
بودند ،افزود :پیگیری هایی طی چند سال به منظور افتتاح یادمان شهدای بوستان ملت رشت انجام شد اما در نهایت به صورت جدی برای
ساماندهی این مکان اقدامی صورت نگرفت .رئیس شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به پیگیری های مجدانه اعضای شورای ششم رشت
در خصوص افتتاح یادمان شهدای گمنام بوستان ملت رشت تصریح کرد :پس از شروع به کار شورای ششم رشت این مهم با جدیت در
دستور کار قرار گرفت و با ورود بسیج سازندگی سپاه و تالشهای سید محمد احمدی شهردار اسبق و سید امیر حسین علوی شهردار فعلی
رشت پس از حدود چهار سال از زمان تدفین پیکر مطهر شهدا در این بوستان ،باالخره امروز همزمان با سالروز شهادت سردار بزرگ گیالن
زمین شهید میرزا کوچک جنگلی شاهد افتتاح این یادمان هستیم .کارگرنیا به پیگیریهای نیروهای ارزشی و خانواده معزز شهدا به منظور
تســریع در احداث یادمان شــهدای گمنام بوستان ملت رشت اشاره کرد و گفت :اجرای این مهم از دغدغه های خانواده های معزز شهدا
و نیروهای انقالبی رشت بود و خوشحالیم که بیش از این شرمنده این بزرگواران نشدیم و با افتتاح این یادمان گامی کوچک در راستای
تکریم این شهدای گرانقدر برداشتیم .سید امیر حسین علوی شهردار رشت نیز در این مراسم و در سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی
یاد و خاطره این سردار بزرگ اسالم و آزادیخواه و شهدای نهضت جنگل را هم گرامی داشت و عنوان کرد :از همه دست اندرکارانی که
در برگزاری این مراسم و محفل نورانی همکاری کردند به ویژه از اعضای شورای اسالمی شهر رشت ،فرماندهی ارتش ،فرمانده سپاه قدس
گیالن ،فرماندار رشت و سایر حاضرانی که در این یادمان حضور دارند ،تشکر و قدردانی میکنم .علوی تصریح کرد :بسیار خوشحالم و خدا
را شکر میکنم که اولین افتتاحیه دوره جدید مدیریت شهری که خدمت صادقانه و کار جهادی را در سرلوحه کار خود قرار داده ،افتتاحیه
این یادمان شهداست و به نوبه خودم این تقارن مقدس و ارزشمند را به فال نیک میگیرم.

درجلسه ساماندهی مبادی های ورودی شهر ساری مطرح شد:

همه دستگاهها در بسترسازی رویداد  ۲0۲۲پای کار باشند

ساری – دهقان  :فرماندار و شهردار ســاری در جلسه ساماندهی مبادی
ورودی شــهر ساری در راستای رویداد بینالمللی  ،2022بر ضرورت زیباسازی
و ســاماندهی مبادی وردی های شهر ساری تأکید کردند به گزارش خبرنگار
مازندران به نقل مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری ساری ،جلسه
ســاماندهی مبادی ورودی های شهر ســاری با رویکرد میزبانی از کشورهای
عضو اکو با حضور مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،رئیس
شورای اسالمی شهر ساری ،شهردار مرکز استان و مدیران استانی و شهرستانی
به ریاســت فرماندار شهرستان ساری در سالن اجتماعات این فرمانداری برگزار
شد .عباسعلی رضایی فرماندار ساری در این جلسه به اهمیت رویداد گردشگری کشورهای عضو اکو اشاره و بر ضرورت تسریع در اجرای
برنامههای مرتبط با این رویداد بهمنظور میزبانی بهتر و جلبتوجه ملی به ســاری  2022تأکید کرد .فرماندار ساری با برشمردن برخی
ظرفیتهای گردشگری مازندران و فرصتهایی که رویداد ساری  2022برای مازندران و کشور میتواند ایجاد کند ،گفت :هرچند در میزبانی
این رویداد بینالمللی نگاهها به سمت شهرداری ساری است اما دیگر دستگاههای مربوط به این رویداد مهم ،با جدیت پایکار باشند .رضایی
با تأکید بر جدی گرفتن این رویداد بینالمللی ،آن را فرصتی برای کل کشور دانست ،افزود :شهر ساری باید به زیباترین شکل ممکن منظره
آرایی شــود .پرویز شعبانی رئیس شــورای اسالمی شهر ساری در ادامه بابیان اینکه رویداد  2022فرصت مهم برای معرفی ظرفیتهای
فرهنگی ،گردشگری و تاریخی شهر ساری در سطح بینالمللی است ،گفت :شورای اسالمی و شهرداری ساری تالش میکنند تا دررسیدن
به اهداف موردنظر ضعفها را مرتفع و نقاط قوت را تقویت کنند.

هزینه نگهداری تلفن ثابت در استان مرکزی نسبت به تعرفه ها همخوانی ندارد

اراک -فرناز امیدی :مدیر مخابرات منطقه مرکزی با تاکید بر اینکه این
شرکت به دنبال منطقی شدن تعرفهها و خدمات مخابراتی در تلفن ثابت است
گفت :هزینه نگهداری تلفن ثابت در استان مرکزی نسبت به تعرفه ها همخوانی
ندارد .علیرضا لطفی افزود :هزینه نگه داری  600هزار خط تلفن ثابت در استان
مرکزی ماهیانه  2۳هزار تومان است که در مجموع بالغ بر  1۳میلیارد تومان در
هر ماه برای نگهداری این خط ها هزینه می کنیم .وی اظهار کرد :بیش از 1۸
سال تعرفههای خدمات تلفن ثابت بدون متغیر است و علیرغم وجود تورمهای
چند ده برابری در طی این سالها تعرفههای تلفن ثابت تغییری نداشته و این
ثابت ماندن برای کشور برای هزینههای نگهداری ،سرمایهگذاری ،بهسازی و توسعه شبکهها هزینه بر است .مدیرمخابرات منطقه مرکزی
با اشــاره به اینکه بهسازی و توســعه خدمات از جنس ارزی است بیان کرد :در طی این سالها علیرغم اینکه ارز چندین برابر شده اما
تعرفه تلفن ثابت بوده و شــرکت مخابرات با توجه به هزینههای نگهداری برای توسعه ،بهسازی و مدرنیته کردن ناتوان است .لطفی با
تاکید بر اینکه بانکها نیز به ازاء هر خط تلفن  2400تومان کارمزد از مخابرات دریافت میکنند یادآور شد :این در حالی است که 50
درصد از خطوط تلفن ثابت در اســتان زیر  2400تومان مصرف دارند که در این شــرایط ترجیح میدهیم برای  50درصد از مشترکین
صورتحساب صادر نکنیم.

محسن رضایی:

پاالیشگاه ستاره خلیجفارس نمونه مدیریت جهادی در کشور است

بندر عباس -خبرنگار فرصت امروز :معاون اقتصادی رئیسجمهور پس
از بازدید از دستاوردهای جهادی تالشگران عرصه صنعت نفت در ابرپاالیشگاه
میعانات گازی ســتاره خلیجفارس ،این مجموعه را یکی از نمونههای مدیریت
جهادی در کشور برشمرد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت
ستاره خلیجفارس ،محسن رضایی ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از دستاوردهای
جهادی تالشــگران بزرگترین پاالیشــگاه میعانات گازی جهان با بیان اینکه
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس یکی از نمونههای مدیریت جهادی در کشور ما در
عرصه صنعت است ،ابراز کرد :زمانی بنا بود خارجیها با ایجاد کنسرسیوم چند
کشور اروپایی این مجموعه را بسازند ،اما در تحریمهای اقتصادی ساخت این پروژه را رها کردند و از کشور رفتند .وی ادامه داد :پس از آن
جوانان کشور آستین همت را باال زدند و یکی از پیچیدهترین پاالیشگاههای مدرن روز جهان را در این محل ساختند که در حال حاضر
بیش از  45میلیون لیتر بنزین و تعداد زیادی فرآورده دیگر را تولید و به مردم عرضه میکند .رضایی خاطرنشان کرد :اکنون مردم ،کشور و
دولت ما از دستاوردهای این پروژه ملی بهره میگیرند و از این کار بزرگی که صورت گرفته است استفاده میکنند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان:

 ۴3کیلوگرم مواد مخدر در گرگان کشف شد

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :جانشین فرمانده انتظامی گلستان از کشف  4۳کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در یک عملیات
هدفمند پلیسی در شهرستان گرگان خبر داد.سرهنگ فرزاد تاجره اظهارکرد :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطالعاتی
از حمل و جابجائی مقداری مواد مخدر توسط یک دستگاه خودرو پراید مطلع شده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
جانشین فرمانده انتظامی گلستان افزود :ماموران پس از چندین ساعت کار اطالعاتی موفق شدند خودرو مورد نظر را در یکی از محورهای
فرعی شهرستان گرگان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی موفقیت آمیز ،آن را متوقف کنند.وی گفت :ماموران در بازرسی از
خودرو توقیفی  4۳کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف کردند.

بازدید معاون بهداشت وزارت نفت از شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی  -ماهان فالح :معاون بهداشت اداره کل اچ اس
ای وزارت نفت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان
شرقی بازدید کرد.
امیر غفاری به همراه هیئت همراه در بازدید از شــرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی جهت آگاهی از اقدامات و
فرآیندهای عملیاتی این منطقه در خصوص پیاده سازی و اجرای الزامات
اچ اس ای بخصوص بهداشــت و ایمنی محیط زیســت و پیشگیری و
کنترل شــیوع بیماری کرونا ویروس در نشست صمیمی با مدیریت و
مسئولین ستاد منطقه آذربایجان شرقی شرکت کرد.
در این نشســت مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از عملکرد این منطقه اظهار داشت :این
منطقه با دارا بودن  4انبار ذخیره ســازی فرآورده های نفتی 174 ،باب
جایگاه سی ان جی و  172باب جایگاه عرضه سوخت مایع روزانه بالغ بر
 17میلیون لیتر فرآورده مورد نیاز استان و مناطق همجوار را در گستره
 154000کیلومترمربع توزیع می کند.
علی روح اللهی افزود :توزیع مطمئن و مطلوب سوخت در جهت رفاه

و آسایش مردم به ویژه حمل و نقل ،صنایع و نیروگاهها با همت و تالش
بی وقفه و شــبانه روزی همه پرسنل منطقه آذربایجان شرقی صورت
گرفته اســت و با توجه به اینکه تداوم سوخترسانی با سالمت کارکنان
و ایمنی تاسیســات و تجهیزات میسر می باشد مساعدت و تخصیص
اعتبار الزم جهت تأمین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در این حوزه
ضروری است.

در ادامه جلســه معاون بهداشــت اداره کل اچ اس ای وزارت نفت از
تالش های صورت گرفته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
آذربایجان شــرقی در خصوص رعایت دستورالعملهای بهداشتی جهت
کنتــرل همه گیری بیماری کووید  19قدردانی کرد و جهت پیگیری و
رفع چالش ها و موارد مطروحه راهکارها و پیشنهادات الزم را ارائه داد.
شایان ذکر است حســن سلطانی مسئول بهداشت و محیط زیست
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی گزارشی
از اقدامات این منطقه در راستای پیشگیری و کنترل شیوع بیماری کرونا
ویروس در ســطح ستاد ،نواحی ،تأسیسات منطقه و جایگاههای عرضه
سوخت ارائه کرد.
در خاتمه نشســت ،مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه آذربایجان شــرقی نیز به بیان خواسته ها ،نکته نظرات و چالش
هــای موجود در حوزه بهداشــت ،ایمنی و محیط زیســت در منطقه
آذربایجان شرقی پرداختند.
همچنین بازدید میدانی از اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت در
تاسیسات انبار نفت شهدای پخش تبریز صورت پذیرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر:

شرایط واگذاری طرح ملی جهش مسکن و اقدام ملی مسکن یکسان است

بوشهر -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل راه و شهرسازی استان
بوشهر گفت  :تمام شرایط وامتیازات طرح جهش ملی مسکن دردولت
سیزدهم با طرح قبلی اقدام ملی مسکن یکسان بوده واین دوطرح من
بعددر هم ادغام شده وهیچ تفاوتی باهم نخواهند داشت .
به گزارش اداره ارتباطات واطالع رســانی راه وشهرســازی اســتان
بوشهر:فرزاد رستمی روزشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود:سهم
استان بوشهر در طرح جهش مسکن را  50هزار واحد است و مردم می
توانند از مزایای اجرای طرحهای خودمالکی نیزاستفاده کنند.
وی اظهار داشــت :دولت تالش ویژهای را در راستای کمک به تأمین
مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارد و در این راستا در استان بوشهر نیز
ثبت نام برای افراد متقاضی در حال انجام است.
وی با اشــاره به ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال
در سطح کشور ،سهم استان بوشهر را  50هزار واحد عنوان کرد و ادامه
داد :شرایط استفاده از این فرصت اعالم شده و به منظور بهرهمندی بهتر
مردم ،این شرایط در مسیر تسهیل قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه مهلت ثبت نام تا
 15آذرماه است ،خاطرنشان کرد :در اغلب شهرهای استان زمین مورد
نیاز برای ساخت مســکن تأمین شده است و افرادی که صاحب زمین
هستند هم میتواند در قالب خودمالکی از این طرح استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه مشکل کمبود زمین در شهرهای جم و گناوه نیز
در حال رفع شــدن است اضافه کرد :انتظار داریم در شهرهای کوچک،
افرادی که خودشان زمین دارند از تسهیالت خودمالکی استفاده کنند.
رستمی بیان کرد :در استان بوشهر تاکنون  15هزار و  462نفر ثبت
نــام کردهاند و زمین مورد نیاز برای  12هزار و  569واحد آماده شــده
است و در حال افزایش سطح اراضی مورد استفاده هستیم .وی با اشاره
به اینکه در حال انجــام مراحل تحویل گرفتن اراضی از منابع طبیعی
اســتان هستیم افزود :در استان بوشهر مشکلی برای تأمین زمین مورد
نیاز نخواهیم داشت .مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت :در شهر

بوشهر بخش عمده اراضی در دست نیروهای نظامی است و نشستهای
متعددی را در این زمینه داشتهایم ولی هنوز به نتیجه نرسیدهایم.
وی در مورد آخرین وضعیت اجرای پروژههای راهســازی اســتان
بوشــهر بیان کرد :یکی از مهمترین پروژههای حوزه راه استان ،بزرگراه
نوار ساحلی است که از چابهار تا شلمچه است.
رستمی خاطرنشان کرد ۳90 :کیلومتر از این مسیر در استان بوشهر
قرار دارد که تاکنون  249کیلومتر از این مسیر تکمیل و زیر ترافیک رفته
است و مابقی در دست ساخت است.
وی در مورد احداث کمربندی شهر آبپخش اظهار داشت :در زمان
طراحی مسیر مصمم بودیم که برای همه شهرها باید کمربندی ساخته
شــود و به همین منظور تاکید و اصرار ویژهای برای ساخت کمربندی
آبپخش داشتیم به این دلیل که همه فکر ما در حوزه راه بود و قرار بود
هزینهها هم از طریق وزارت نفت تأمین شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اینکه چهار کیلومتر
از کمربندی آبپخش اجرا نشده است ،تصریح کرد :در هر نقطهای که
قرار است بزرگراهی ساخته شــود اگر مردم موافق اجرای طرح باشند،
میتوان اراضی مد نظر را تملک کرد و سپس مطالبات مردم را پرداخت
کرد ولی اینجا مردم آبپخش ناراضی هستند و نمیتوانیم به این شکل
تملک کنیم و پولی نداریم به مردم بدهیم.

شهردار قم:

نامگذاری خیابانها به نام شهدا از اقدامات مهم فرهنگی در کشور است
قم -خبرنگار فرصت امروز :شــهردار قم با اشــاره به نامگذاری
خیابانها با عنوان شهدا ازجمله شهید فخری زاده گفت :این نامگذاریها
در واقع تابلوهایی بوده که راه را گم نکنیم و بدون شک بهترین حرکت
فرهنگی است.
به گزارش شهرنیوز ،دکتر سید مرتضی سقاییاننژاد در حاشیه آغاز
عملیات اجرایی خانه موزه دانشمند هستهای و دفاعی کشور شهید دکتر
محسن فخری زاده که توسط شهرداری قم آغاز شد ،اظهار داشت :این
خانه موزه قرار اســت به یاد و نام این شهید واالمقام چراغی در فراروی
جوانانی باشد که خواهان شناخت ابعاد مختلف شخصیتی دکتر فخری

زاده بوده که درنهایت با الگوگیری از این شــهید نجاتبخش شــوند.
ویبابیاناینکهبدونشکفرهنگایثاروشهادتبایدروزبهروزترویجکنیم
ابراز کرد :شهدایی مثل شهید فخری زاده و دیگر شهیدانی که در حقیقت در
این راه قدم برداشتهاند را بتوانیم برای شناخت مسیر تعالی استفاده کنیم.
شــهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید اینکه نمیدانیم
در میان این جوانان چه کسی به چه جایگاهی خواهد رسید ،با اشاره به
نامگذاری خیابانها با عنوان شهدا ازجمله شهید فخری زاده تصریح کرد:
این نامگذاریها در واقع تابلوهایی بوده که راه را گم نکنیم و بدون شک
بهترین حرکت فرهنگی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی؛

توسعهشبکهفاضالبتبریز 30درصدباالترازمیانگینکشوریاست
آذربایجان شرقی – ماهان فالح :میانگین کشوری احداث و توسعه
فاضالب شــهری  50درصد می باشد که در شهرستان تبریز  ۸0درصد
انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در جلسه
صحن علنی شــورای شــهر تبریز با اعالم این خبر اظهار کرد :شبکه
فاضالب تبریز از ســال  72شروع شده و تا ســال  50 ،9۳درصد رشد
فیزیکی داشــتیم .علیرضا ایمانلو ادامه داد :در آن ســال طرحی برای
شــورای شــهر ارائه کردیم که از محل کمکهای شــهرداری نیز این
موضوع را گســترش دهیم نتیجتا اثرات این طرح موجب شد پیشرفت
فیزیکی فاضالب شهری به  ۸7درصد برســد .این مقام مسوول افزود:
فــاز دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز را آغاز کردیم که برای  15ســال

آینده جوابگوی نیاز تبریز باشد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی تصریح کرد :طرح ما برای کمیسیون برنامه و بودجه،
انجام فعالیتهایی برای مناطق کم برخوردار شــهر و افزایش شــبکه
بهداشت شــهری اســت که  25درصد از هزینهها توسط شهرداری و
مابقی با حسابهای فی مابین تامین شود .علیرضا ایمانلو تاکید کرد :در
راستای تبصره شورای شهر مبنی بر اخذ حق فاضالب در کنار انشعابات
شهری ،هر ســال  100کیلومتر فاضالب شهری انجام شده است اما با
وجود افزایش بهای مصالح و کاهش اعتبارات پیش بینی شده ،پیشرفت
چشمگیری در بحث فاضالب شاهد هستیم که این امر با همت و تالش
کارکنان خدوم شرکت آب و فاضالب استان میسر گردیده است و چهار
الی پنج سال دیگر بحث فاضالب شهری کل تبریز به اتمام میرسد.

سرپرست مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران در سفر به خوزستان:

زیر ساختهای مخابراتی جهت ارتباط غیرحضوری با ذینفعان تقویت می شود
اهواز -شبنم قجاوند :در جلسه ای با حضور محمدرضا نیک روش
فرد سرپرست مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران ،زری میدانی
سرپرست شرکت گاز خوزستان ،زهیری مدیر منطقه عملیات انتقال گاز
و جمعی از مســئوالن و کارشناسان مخابرات شرکت ملی مناطق نفت
خیز جنوب ،از ایجاد و تقویت زیر ساختهای مخابراتی جهت ارتباط غیر
حضوری با ذینفعان خبر داد .نیک روش فرد گفت :صنعت مخابرات و گاز
دو صنعت اســتراتژیک در دنیای مدرن امروز است و با توجه به اهمیت
پایداری انتقال دیتا همچنین تامین شبکه ارتباطات زیرساخت مطمئن،
رعایت الزامات پدافند غیرعامل ضروری اســت .سرپرســت مخابرات و
تلمتری شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به ظرفیت های استان خوزستان

در حوزه فناوری ،افزود :اســتان خوزستان بســتر بحران خیزی دارد و
بــه همین خاطر باید از تکنولوژی های فناورانه در جهت تامین امنیت
و مدیریت انتقال دیتا بهره گیری شــود .وی در خصوص بکارگیری از
زیرســاختهای پیشــرفتهی مخابراتی ،اظهار کرد :با توجه به کیفیت
ارتباط و تعامل با مشــتریان ،ایجاد زیرساختهای مخابراتی به ارتقای
ارائهی خدمات غیر حضوری و باال بردن سطح تعامالت با ذینفعان کمک
شایانی میکند .گفتنی است پس از این دیدار ،محمدرضا نیک روش فرد
سرپرست مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران و جمعی از اعضای
هیات مدیر گاز خوزستان ،مدیران خطوط انتقال و شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب از مانیتورینگ و دیسپاچینگ گاز خوزستان بازدید کردند.

روح اله نوریان خبر داد:

عملکرد پاالیشگاه گاز ایالم با وضعیت عالی ارزیابی شد

ایالم -منصوری :مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه
عملکرد این واحد صنعتی توسط شرکت ملی گاز ایران با وضعیت عالی
ارزیابی شده اســت،گفت :این ارزیابی توسط مهندسی ساختار و بهره
وری شــرکت ملی گاز ایران و در دو بخش شــاخص های اختصاصی
و عمومی انجام شده است .روح اله نوریان با بیان اینکه شرکت پاالیش
گاز ایالم با درصد تحقق  91.۳درصد اهداف و برنامه ها با وضعیت عالی
ارزیابی گردیده اســت،افزود :ارزیابی های عمومی شامل محور مدیریت

سرمایه انسانی ،توسعه دولت الکترونیک  ،شفافیت و مدیریت مالی،ایمنی
،بهداشت و محیط زیســت ،ارتقاء سالمت اداری و حقوق شهروندی و
اســتقرار نظام های مدیریتی بوده و ارزیابی اختصاصی شامل شاخص
های تحقق تولید  .مصرف انرژی و گازهای منتشر شده به محیط بوده
است .نوریان با اشاره به اینکه کسب این عناوین با تالش و کوشش همه
همکاران در بخش های مختلف محقق شده است،خاطرنشان کرد :این
شرکت در مجموع ارزیابی در محورهای مختلف با  91.۳درصد تحقق

اهداف و برنامه ها توانســته در بین شرکت های تابعه شرکت ملی گاز
ایران رتبه عالی کسب کند.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
 3اصل رسیدن به اهداف
به قلم :لیندا سوات
کارآفرین و مشاور کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
یکی از س��واالت همیش��گی افراد این است که چگونه میتوان به هر خواس��تهای دست پیدا کرد؟ درواقع
اگرچه این مورد به نظر بسیاری غیرممکن است ،با این حال نمونههایی را میتوان مثال زد که در این زمینه
اقدامات بزرگی را انجام دادهاند .برای مثال فردی نظیر لیونل مسی موفق شده است تا به  90درصد از جامهای
ممکن در زندگی خود دست پیدا کند .بدون شک مثالهایی در حوزههای دیگر نیز وجود دارد .این موضوع
باعث شده است تا جمعی از محققان ،به بررسی معیارهای رسیدن به چنین جایگاهی بپردازند .نتیجه آن نیز
دستیابی به سه اصل بوده که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد .در این زمینه فراموش نکنید که اهداف هر
فرد در زندگی ،ارتباط الزم را با یکدیگر دارند .برای مثال برای فردی که عالقه اصلی او بازاریابی است ،طبیعتا
س��ینما یک هدف نخواهد بود .به همین خاطر منظور از رس��یدن به اهداف ،مواردی است که هر فردی برای
زندگی خود اولویتهای اصلی میداند و طبیعتا ارتباط الزم را با یکدیگر دارند .در این زمینه ممکن است یک
کارآفرین در ابتدای هدف ایجاد یک کس��ب و کار برای خود را داش��ته باشد و هدف بعدی او تبدیل شدن به
بهترین برند منطقه ،کشور ،قاره و در نهایت جهان باشد.
-1ریسک کنید
درواقع مشکل بزرگ بسیاری از افراد باعث میشود تا برای اهداف خود تالشی نکنند این است که روحیه
ریسکپذیری ندارند .در این زمینه فراموش نکنید که در حالت عادی ،شما به خاطر عدم دستیابی به هدف،
در جایگاه فردی شکس��تخورده هس��تید .به همین خاطر عمال چیزی برای از دست دادن نخواهید داشت.
درواقع شما باید این باور را در خود ایجاد نمایید و شجاعانه به دنبال ریسک کردن باشید .بدون شک بدون
طی کردن این مرحله ،شانس رسیدن به رتبههای باالتر را از دست خواهید داد .درواقع دلیل این موضوع که
معموال افراد فقیر ،پتانسیل رشد باالتری هم دارند به این خاطر است که آنها عمال چیزی برای از دست دادن
ندارند و این موضوع باعث میش��ود تا ش��جاعانه ریسک کنند .خوشبختانه در جهان امروز به خاطر پیشرفت
باالی تکنولوژی ،شما سختیهای کمتری را متحمل خواهید شد .با این حال این سادگی ،زمینه وجود رقبای
بیشتر را نیز به همراه دارد .در این راستا شما باید ریسک کردن را به عنوان پلی برای استفاده از موقعیتهای
جدید در زندگی خود ،به حساب آورید.
-2اهداف خود را تصور نمایید
امروزه علم این موضوع را به اثبات رس��انده اس��ت که هر آن چیزی را که بتوانید تصور کنید ،قدرت انجام
آن توسط ذهن شکل خواهد گرفت .درواقع شما باید بدانید که چه خواستههایی در زندگی خود دارید و آنها
را اولویت دهید .برای مثال ممکن اس��ت ایجاد یک کسب و کار در زمینه مورد عالقهتان ،هدف مهمتری در
مقایسه با خرید خودرو رویایی باشد .درواقع مشخص کردن اهداف کمک خواهد کرد تا از مسیر اصلی خود
خارج نشده و همواره آنها را مدنظر قرار دهید .همچنین یادآوری مداوم و تصور آنها نیز از دیگر مواردی است
که ش��انس رسیدن ش��ما به آنها را چندین برابر خواهد کرد .در این زمینه شما میتوانید به دنبال رشد برند
ش��خصی خود از طریق اینترنت و خصوصا ش��بکههای اجتماعی باشید .درواقع برای فردی که برند شخصی
قدرتمندی دارد ،رسیدن به هر خواستهای ،به مراتب سادهتر خواهد بود .نکته مهم دیگر این است که تصور
مداوم کمک خواهد کرد تا به فردی با ذهن برنده ،نزدیکتر شوید.
-3خود واقعیتان باشید
یک عادت مخرب رایج این است که افراد تالش میکنند تا از یکدیگر تقلید نمایند .این امر در حالی است
که موفقترینها به دنبال درک تفاوتهای خود با دیگران و حفظ س��بک خاص خود هس��تند .درواقع ش��ما
باید به دنبال س��بک کاری و رفتاری خاص خود باش��ید .این موضوع باعث خواهد شد تا بدون متحمل شدن
فشار ،بتوانید بر روی اهداف زندگی خود تمرکز نمایید .در این زمینه عادتهای شخصی و متفاوت ،کلیدهای
موفقیت نیز خواهند بود .برای مثال برای فردی که شبها بهتر میتواند فعالیت کند ،دلیلی وجود ندارد که
حتما صبحها از خواب بیدار شود .مثال رایج این امر ،تفاوت کارگردانهای بزرگ سینما در سبک فیلمسازی
آنها است .درواقع همین موضوع دلیل اصلی موفقیتهای آنها محسوب میشود و با کنار گذاشتن آن ،عمال
تفاوتی حس نخواهد ش��د .اگرچه این موضوع ممکن اس��ت باعث شود حتی مورد تمسخر اطرافیان خود نیز
قرار بگیرید ،با این حال بهترین نتایج را خصوصا در درازمدت به همراه دارد .به همین خاطر هیچ دلیلی وجود
ندارد که ش��ما خود را ش��بیه به فردی دیگر نمایید .درواقع افراد با یکدیگر بسیار متفاوت بوده و الزم است تا
به این اصل ،احترام بگذارید و از دایره تقلید چه در کار خود و چه در ویژگیهای شخصی ،فاصله بگیرید.
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 17نکته آموزشی از بهترینهای حوزه بازاریابی
به قلم :جولیانا جکسون
نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
بدون ش��ک یکی از بهترین راهکارها در زمینه موفقیت،
اس��تفاده از تجربه دیگران اس��ت .در این زمینه بازاریابی،
مهمترین اقدام برای هر کس��ب و کاری محسوب میشود
و نتیج��ه تمامی تالشها به آن وابس��ته اس��ت .به همین
خاطر ضروری اس��ت تا باالترین میزان دقت را نس��بت به
آن داش��ته باش��ید .با این حال نکتهای ک��ه در این زمینه
وجود دارد این اس��ت که بس��یاری از افراد خود را سرگرم
روشهایی میکنند ک��ه ابدا نتیجه الزم را به همراه ندارد.
ای��ن موضوع باعث ناامیدی میش��ود و برند را در وضعیت
بدی قرار خواهد داد .این امر در حالی اس��ت که با رعایت
نکاتی که قبال مورد استفاده قرار گرفته و نتیجهبخش بوده
است ،میتوانید سطحی فوقالعاده را برای برند خود ایجاد
نمایید .در این راس��تا  17نکته آموزشی از فعالیت چندین
س��اله بهترینهای حوزه بازاریابی را بررس��ی خواهیم کرد
ک��ه توصیه میش��ود تمامی آنها را مورد توجه و اس��تفاده
قرار دهید.
-1با ویژگیهای محصول شروع نمایید
مخاطب باید س��ریعا بداند که محصول ش��ما دارای چه
ویژگی اس��ت .در این زمینه آمادهس��ازی ذهنی شما باید
مدتها قبل از معرفی انجام ش��ده باش��د .درواقع اش��تباه
بزرگ بس��یاری از برندها این اس��ت که محصول خود را به
درستی معرفی نمیکنند و این امر باعث میشود تا شانس
دیده ش��دن بسیار کمی داش��ته باشند .به صورت میانگین
شما تنها  10ثانیه زمان دارید تا مخاطب را نسبت به دنبال
ک��ردن اقدام خود ،متقاعد نمایید .به همین خاطر ضروری
است که در ابتدا مهمترین ویژگی محصول خود را معرفی
ک��رده و کار را ب��ا اولویتها ادامه دهی��د .در آخر نیز یک
جمعبندی داش��ته باش��ید تا موارد معرفی شده ،به خوبی
در ذهن مخاطب ش��کل گیرد .درواقع در معرفی محصول
شما باید به دنبال سادهس��ازی همه چیز باشید .به همین
خاطر استفاده از لغات تخصصی ،تنها شانس مشتریسازی
را کاهش خواهد داد.
-2از عواطف انسانی غافل نشوید
تفاوتی ندارد که ش��ما مستقیما با مش��تریان در ارتباط
هس��تید و یا یک برند ،بازار اصلی ش��ما محسوب میشود.
در این زمینه نکتهای که نباید فراموش کنید این است که
تمامی افراد انس��انهایی عادی هستند و با استفاده درست
از عواط��ف ،میتوان تاثیر اقدام خ��ود را چندین برابر کرد.
یکی از قویترین حسها ،ترس اس��ت که بازاریابها از آن
به خوبی اس��تفاده میکنند .برای مثال ش��ایعه کم ش��دن
ی��ک کاال در بازار ،باعث افزایش خیرهکننده فروش خواهد
ش��د .به همین خاطر شما باید به دنبال راهکارهایی باشید
تا بتوانید از این ویژگیها اس��تفاده درس��ت نمایید .در این
زمین��ه با تمری��ن میتوانید تیپهای مختلف مش��تری را
شناس��ایی کرده و با پیشبینی پاس��خهای احتمالی و نیاز
واقعی آنها ،بهترین پیشنهاد را داشته باشید .درواقع با یک
اس��تراتژی ثاب��ت ،ابدا نمیتوان جذب مش��تری به صورت
حداکثری را تجربه کرد.
-3با تمامی بخشهای کسب و کار آشنا شوید
ی��ک بازاری��اب نباید تنها با اصول ف��روش و ویژگیهای
محصول خود آش��نا باش��د .درواقع وی بای��د آمادگی الزم
برای پاسخ به هر سوالی را در خود ایجاد نماید که این امر
به معنای آن اس��ت که باید در تمامی بخشهای ش��رکت
حضور پیدا کند .در کنار این مس��ئله نکته دیگری که باید
به آن توجه نمایید این اس��ت که افزایش اطالعات تنها به
برند خودتان محدود نبوده و الزم است تا نسبت به وضعیت
بازار و آخرین اخبار نیز اطالعات الزم را داش��ته باشید .این
موارد بدون ش��ک در تصمیمگیریهای شما نقش اساسی
را خواهد داش��ت .درواقع بسیاری از تصمیمات شما باید با
توجه به ش��رایط و اقدامات سایر بازاریابها تغییر کند و به
همین خاطر ابدا نباید خود را به س��طحی محدود کنید .با
ای��ن حال این نکته را نیز فراموش نکنید که ممکن اس��ت
به تنهایی قادر به انجام تمامی این اقدامات نباش��ید .تحت
این شرایط اس��تخدام تیم پشتیبان ،یک اقدام هوشمندانه
خواه��د بود .این اف��راد میتوانند به صورت م��داوم اخبار،
دادهه��ا و اقدام��ات بازاریابهای دیگ��ر را تحلیل نمایند و
نتایج آن را در اختیار شما قرار دهند.
-4دادهها را به اشتراک بگذارید
بس��یاری از بازاریابه��ا داستانس��راهای فوقالعادهای
هس��تند و این موضوع یکی از تکنیکهای بسیار قدرتمند
در زمین��ه ف��روش محس��وب میش��ود .ب��ا این ح��ال در
داس��تانهای خود ابدا نباید به دنب��ال مطرح کردن عقاید
خود باش��ید .درواقع برای مخاطب تفاوتی ندارد که ش��ما
یک محصول را خ��وب و یا بد میدانید .در این زمینه تنها
منبع قاب��ل اعتماد جهت تصمیمگیری ،دادهها محس��وب
میشود .برای مثال اگر شما ادعا دارید که بهترین محصول
در زمینه کاری خود را به فروش میرس��انید ،این ادعا باید
با دادههایی نظیر باالترین میزان فروش در ماههای گذشته،
به اثبات برس��د .بدون ش��ک چنین حجم از اطالعات ،نیاز
ب��ه تحلیل و بررس��یهای متع��دد دارد و بای��د اطالعات
خ��ود را همواره بهروز نگه داری��د .نکته دیگری که در این
بخش باید م��ورد توجه قرار دهید این اس��ت که مخاطب
خ��ود را بمباران اطالعاتی نکنید .ای��ن اقدام باعث خواهد
ش��د تا نارضایتیهای بس��یاری را تجربه کنید .درواقع این
ام��ر که بدانید از چه دادههایی در چه زمانهایی اس��تفاده
کنید ،امری بس��یار مهم خواهد بود .در این زمینه معموال
بازاریابهای موفق ،یکسری دادههای بسیار مهم را منتقل
میکنند و سایر موارد را تنها زمانی بیان میکنند که تمایل
از سوی مخاطب شکل گرفته باشد .برای درک این موضوع
یکی از راهکارها این اس��ت که ببینید آیا س��والی در ذهن

ایجاد شده است؟ درواقع اگر فردی بخواهد بیشتر اطالعات
داشته باشد ،اکنون زمان انتقال سایر دادهها خواهد بود.
-5استراتژیها را با هم مقایسه کنید
ه��ر اقدامی اگر از قبل مورد بررس��ی قرار گیرد ،احتمال
موفقیت آن نیز بیش��تر خواهد ش��د .در این زمینه توصیه
میش��ود که اس��ترات ِژیهای خود را وارد اکس��ل کرده و
درصد موفقیت هر یک را با دادن امتیازی مشخص نمایید.
این موضوع با بررسی اقدامات گذشته ،میتوانید به سادگی
انجام دهید .پس از این مرحله الزم است تا تنها روشهایی
را نگ��ه دارید که بی��ش از  70درصد احتم��ال موفقیت را
دارند و س��ایر موارد را با گزینههای جدید جایگزین کنید.
این اقدام را اگر هر چند ماه انجام دهید ،میتوانید همواره
براس��اس بهترین اس��تراتژیها اقدام نمایید .درواقع یکی
از اش��تباهات رایج این اس��ت که افراد بازنگری نس��بت به
اقدامات قبلی خود ندارند.

-6با سایر بخشها همکاری داشته باشید
از دیگ��ر مواردی که الزم اس��ت تا ب��ه آن توجه نمایید
این اس��ت که با سایر بخشهای مرتبط ،همکاری بیشتری
داش��ته باشید .برای بازاریابها محصول و مدیران محصول
باید ارتباط باالیی با یکدیگر داش��ته باشند تا امکان همسو
کردن اقدامات در راس��تای یک هدف ،شکل گیرد .در این
زمینه مش��ورت گرفتن و اطالعرس��انی مداوم نس��بت به
آخرین اقدامات ،بس��یار مهم خواهد بود .در این زمینه نیاز
ش��ما تعیینکننده میزان جلس��ات خواهد بود .با این حال
حداقل باید در طول هفته ،یک جلس��ه برگزار ش��ده باشد.
درواقع براس��اس نیاز خود میتوانید به دنبال بهبود ارتباط
با س��ایر بخشها هم باش��ید .با این حال مدیران محصول،
اولویت اول محسوب میشوند.
-7مزایای خود را بشناسید و بر روی آنها تمرکز
نمایید
درواقع ی��ک بازاریاب نباید وابس��ته به محصول باش��د.
در ای��ن زمینه اگر در رابطه با محصوالت مختلف ،ش��اهد
تفاوت عملکرد و نتایج هس��تید ،بدون ش��ک باید به سطح
خود و تواناییها ش��ک نمایید .در این رابطه بهتر است که
نقاط قوت خود را شناسایی کرده و آنها را به سطح جهانی
برس��انید .برای مثال ممکن است شما یک سخنران بداهه
بس��یار خوب باش��ید .تحت این ش��رایط پرداختن به این
ویژگی یک اقدام بس��یار هوشمندانه خواهد بود .همچنین
توصیه میش��ود که ب��ه دنبال تطبیقپذیری بیش��تر میان
تواناییهای خود با نیاز روز باشید .درواقع یک ویژگی تا ابد
نباید حالت راکد داشته باشد و ممکن است نیاز به فرمهای
جدیدتر آن شکل گیرد.
-8کنجاوی کلید طالیی است
این امر که مخاطب خود را نسبت به محصول و اقدامات
برند خود کنجکاو نمایید ،از جمله اس��تراتژیهای بس��یار
مه��م در زمینه بازاریابی محس��وب میش��ود .ب��رای مثال
بررس��ی اقدامات اپل ،یک نمونه بس��یار درس��ت محسوب
میش��ود .این موضوع باعث خواهد ش��د تا مخاطب کامال
آم��اده پذیرش محصول ش��ود و در نهایت بتوانید در زمان
مناس��ب ،آنها را به مش��تری تبدیل نمایید .در این زمینه
اپل هر س��ال قبل از رونمای��ی محصول ،به قدری مخاطب
را کنجکاو میکند که فروش آنها ،تضمین ش��ده محسوب
میش��ود و حتی در س��ال اخیر که ویروس کرونا جهان را
در ترس فرو برده ،این موضوع در فروش این ش��رکت تاثیر
منفی به همراه نداش��ته اس��ت .به همی��ن خاطر کنجکاو
کردن مشتری ،یک اس��تراتژی بدون محدودیت محسوب
میش��ود .در ای��ن زمینه ش��ما نباید اجازه دهی��د که این
کنجکاوی نقطه پایانی داش��ته باشد .درواقع حفظ مشتری
و ایج��اد وفداری ،از جمله هنرهایی اس��ت ک��ه باید به آن
توجه داشته باشید .با این حال این موضوع به معنای کش
دادن یک مورد نبوده و تنها به این موضوع اش��اره دارد که
با رفع کنجکاوی در رابطه با یک موضوع ،ش��ما باید موارد
دیگری را مطرح نمایید.
-9شیفته مشتریان خود باشید
این امر که مش��تری را در مرک��ز توجه قرار دهید .بدون
شک حسی فوقالعاده را برای آنها به همراه خواهد داشت.
در این زمینه توصیه میشود که مشتری را قهرمان داستان
خود بدانید و س��عی کنید نسبت به آنها اطالعات باالیی را
به دس��ت آوری��د .این موضوع باعث خواهد ش��د تا پس از
مدتی نس��بت به بازار خود به اطالعات بسیار خوبی دست

پیدا کنید و دقیقا بدانید که چه محتواهایی آنها را به وجود
میآورد و منجر به خرید خواهد ش��د .درواقع این موضوع،
اقدامی اس��ت که هر ف��ردی باید به تنهای��ی انجام دهد و
توصیههای جهانی کاربرد نخواهد داشت .دلیل این امر نیز
ب��ه این خاطر اس��ت که ویژگیهای ه��ر منطقه و فرهنگ
جامعه هدف ،تفاوتهای بس��یاری را دارد و یک استراتژی
کاربردی در یک منطقه متفاوت ،به احتمال زیاد برای شما
کاربرد الزم را نخواهد داشت.
-10مهمترین مناطق را مشخص نمایید
این امر که بدانید از کدام مناطق احتمال مشتریس��ازی
بیشتری وجود دارد ،کمک خواهد کرد تا با تمرکز باالتری
اقدام نمایید .در این زمینه ش��ما باید نقش��ههایی را برای
خود ایجاد نمایید و بازارهای اصلی را مش��خص کنید .پس
از این اقدام باید بدانید که چه دالیلی باعث ش��ده است تا
چنین مناطقی به عنوان بازار اصلی باش��ند .به صورت کلی
این امر که تمرکز خود را بر روی مناطق اصلی قرار دهید و
به جای حوزههای ضعیف ،به دنبال بازارهای جدید باش��ید
بدون ش��ک وضعیت شرکت شما را در جایگاه بسیار خوبی
قرار خواهد داد.
-11تنها به وضعیت موجود نپردازید
یک بازاریاب حرفهای باید برای  10س��ال آینده شرکت
برنامه مشخصی داشته باشد .در این زمینه توصیه میشود
که با مدیر شرکت ،درباره چشمانداز شرکت صحبت نمایید.
درواقع ممکن اس��ت اخالف نظرهایی وجود داش��ته باشد.
این موضوع کمک خواهد کرد ت��ا بتوانید میان برنامههای
کوتاهمدت و بلندمدت خود ،ارتباط الزم را برقرار کنید .در
این زمینه پیش از تعیین چش��مانداز ،ش��ما باید اطالعات
خود را تکمیل نمایید که معموال به چند ماه کار نیاز دارد.
به همین خاطر در این زمینه نباید بیش از حد ش��تابزده
رفتار کنید.
-12سه زبانه کار کنید
وجود س��ه زبان باعث خواهد شد تا شما امکان رشد بازار
بس��یار باالیی را داشته باشید .در این زمینه انگلیسی ،باید
یکی از گزینهها باشد .با این حال در رابطه با دو مورد دیگر،
زب��ان محلی و زبانی که بازار آن برای محصول ش��ما مهیا
خواهد بود .الزم اس��ت تا س��ایر گزینههای شما را تشکیل
دهد .همچنین هی��چ دلیلی وجود ندارد که این اقدام را از
ابتدا انجام دهید .درواقع توصیه میشود که در مرحله اول،
به بازار محلی خود مس��لط ش��وید و پ��س از آن به دنبال
این هدف باش��ید .با این حال ش��ما حتی به این سطح هم
محدود نخواهید بود و در صورت وجود پتانسیل ،میتوانید
پس از مدت��ی تولید محتوا و بازاریابی به زبانهای دیگر را
هم تجربه کنید.
-13به مشتریان خود رتبه دهید
این امر که وضعیت مش��تریهای ح��ال حاضر را بدانید
اقدامی بس��یار مهم خواهد بود .درواقع ش��ما باید نس��بت
به اطالعاتی نظیر مهمترین مش��تری حال حاضر ش��رکت،
آگاهی داش��ته باشید .رتبه دادن به مشتریان کمک خواهد
کرد تا برنامهریزیهای به مراتب بهتری را داش��ته باش��ید.
برای مثال طبیعی اس��ت که  10مش��تری اصل��ی ،باید با
بیشترین توجه همراه باشند.
-14یک بازیکن همهکاره باشید
این امر که تصور کنید حوزه کاری یک بازاریاب بس��یار
مش��خص است بدون شک سخت در اشتباه هستید و الزم
است تا نگاه خود را تغییر دهید .درواقع شغل بازاریابی تابع
زمان و اقدامات خاصی بوده و همه چیز به ش��رایط وابسته
اس��ت .در این زمینه ممکن است شما به سفرهای متعدد و
انجام کارهایی دور از تصور مجبور ش��وید .با این حال این
موضوع نباید منجر به خس��تگی شما ش��ود.درواقع توصیه
میش��ود که بازاریابها تکنیکهایی برای کنترل استرس
داش��ته باش��ند .در غیر ای��ن صورت ب��ا تهدیدهای جدی
سالمت جسم و روح خود مواجه خواهید شد .نکته دیگری
که باید به آن توجه نمایید این است که هدف از رعایت این
موارد ،تبدیل شدن به یک بازاریاب بسیار حرفهای است که
تعداد آن در جهان بس��یار محدود است .درواقع رسیدن به
سطح باال در هر زمینهای ،آسان نخواهد بود.
-15ذهنی پرسشگر داشته باشید
این امر که در برابر هر موردی یک عالمت سوال در ذهن
ش��ما شکل گیرد ،امری بسیار مهم خواهد بود .این موضوع
باعث خواهد ش��د تا به دید همه جانبه دست پیدا کنید و
نگاه شما با افراد عادی ،تفاوت پیدا کند .این موضوع باعث
خواهد ش��د تا ب��ه دنبال دالیل بگردید که به ش��ما کمک
بسیاری را میکند.
-16مطالعه مداوم داشته باشید
بدون شک هیچ فردی نمیتواند ادعا کند که در باالترین
س��طح ممکن ق��رار دارد .درواقع در بازار به ش��دت متغیر
حال حاضر ،جایی برای دانس��تههای قدیمی وجود نخواهد
داش��ت .به همین خاطر ضروری اس��ت تا به دنبال مطالعه
مداوم باش��ید .خوش��بختانه امروز روشهای آموزش��ی به
حدی متنوع ش��ده که به راحتی حتی بدون نیاز به خارج
شدن از خانه خود میتوانید در انواع دورهها شرکت نمایید.
همچنین مطالعه مقاالت و بهترین کتابهای س��ال نیز از
دیگر اقدامات مهم محسوب میشود.
-17شنونده خوبی باشید
ی��ک بازاریاب بیش از آنکه نیاز به گفتن داش��ته باش��د،
باید ش��نونده فوقالعادهای محس��وب ش��ود .درواقع از دل
گف��ت و گوها ش��ما متوجه موارد بس��یاری خواهید ش��د
و کم��ک میکند ت��ا در مذاکرات خود ،بهتری��ن نتیجه را
به دس��ت آورید .همچنین توصیه میش��ود که برای خود
استانداردهای مشخصی را داشته باشید .برای مثال فعالیت
در ش��رکتی که ساختار درستی ندارد ،میتواند رزومه شما
را ناب��ود کند و در این زمینه دیگ��ر حتی حقوق باالتر نیز
یک توجیه درس��ت نخواهد بود .درواقع اعتبار و رزومه یک
بازاریاب ،مهمترین دارایی او خواهد بود.
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