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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

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

سیگنال منفی وین 
به بازارها

فرصت امروز: پس از آنکه دور جدید رایزني ها براي احياي برجام بدون نتيجه به پایان رس��يد و مذاکرات وین 
برای یک هفته متوقف ش��د، قيمت دالر به کانال 30 هزار تومان و س��که به کانال 13 ميليون تومان رس��يد و 

همچنين شاخص بورس تهران با افت بيش از 5 هزار واحدی به کف کانال 1.3 ميليون واحدی نزدیک تر شد.
هفتمين دور مذاکرات وین و اولين دور مذاکرات در دولت سيزدهم از ميانه هفته گذشته )دوشنبه 8 آذرماه( در 
هتل کوبورگ شهر وین از سر گرفته شد و هرچند فضای خوش بينانه و مثبتی در شروع مذاکرات وجود داشت...

بالتکلیفی خودروساز و خریدار 
با قیمت گذاری دستوری!
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سویه جدید کووید-19 با دنیای ما چه خواهد کرد؟

سه گانه »اومیکرون« در اقتصاد جهانی

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: ریزش بازار سـرمایه حاال نزدیک به 16 ماه اسـت که ادامه دارد و از میانه مردادماه سال 
گذشـته تاکنون نماگر اصلی تاالر شیشـه ای فاصله قابل توجهی از قله 2 میلیون واحدی گرفته است. 

با اینکه شـاخص بورس تهران در 16 ماه گذشـته در فواصل زمانی محدودی به روند صعودی 
رسید و سهامداران و سرمایه گذاران خرد را به تکرار روزهای خوش سال گذشته امیدوار...

ریزش بازار سرمایه به شانزدهمین ماه رسید

چرخه فرسایشی بورس تهران

یادداشت
خیر ارز به چه 
کسانی می رسد؟

سعید اشتیاقی
 عضو اتاق بازرگانی

ایران و چين

ای��ن روزها تالطم نرخ ارز و توقف 
مذاک��رات وین نقل محافل ش��ده و 
هر کس به گمانه زنی هایی پرداخته 
است. هرچند پس از توقف مذاکرات 
به طور قطع نمی توان درباره وضعيت 
بازار ارز اظهارنظر کرد، اما سردرگمی 
بازار ارز، امری مشهود است. نکته ای 
که وجود دارد، درباره سياست اخير 
بانک مرکزی است. بانک مرکزی در 
سال های اخير قانونی را وضع کرد که 
به دالیل مختلف همچون مسافرت، 
درمان و تحصيل در خارج از کشور به 
ازای هر کد ملی حدودا مبلغ 2 هزار 
یورو اختصاص می دهد. گرچه هدف 
سياست بانک مرکزی از اعطای ارز به 
هر کد ملی برای کاهش فش��ار روی 
بازار و متعادل کردن قيمت هاس��ت، 
ولی این امر سبب ایجاد فعاليت های 

سوداگرایانه نيز شده است.
در ماه های گذشته اختالف قيمت 
دالر در س��بزه ميدان و صرافی ه��ای 
مج��از بان��ک مرکزی، اف��راد زیادی 
را ب��رای دالر س��هميه ای ب��ه صف 
صرافی ها کشانده است تا از اختالف 
چند هزار تومانی صرافی و بازار آزاد 
سود ببرند. در این بين، برخی دالالن 
برای کسب سود و منفعت شخصی به 

سراغ اجاره کارت ملی افراد 
3کم برخوردار رفته و با...
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IvanKaramazof@yahoo.com :ایميل

از ش��هر تهران در ادبيات معاصر ایران با عنوان »تهران 
مخوف« و »تهران، ش��هر بی آس��مان« یاد شده است. این 
»شهر مخوف بی آسمان« در حالی در تازه ترین رتبه بندی 
نش��ریه »اکونوميست«، بيست و نهمين ش��هر گران دنيا 
شناخته ش��ده که در دو سال گذشته رکورددار بيشترین 
جهش هزینه زندگی در بين ش��هرهای دنيا بوده اس��ت. 
پایتخت ایران که در گزارش س��ال گذشته »اکونوميست« 
نيز بيش��ترین جهش )از رتبه 10۶ به رتبه ۷9( را داشته، 
امس��ال هم با 50 پل��ه صعود به رتبه 29 جهان رس��يده 
است که نش��انگر تاثير »تحریم ها« در »تداوم کمبود کاال 

و افزایش قيمت واردات« است.
»اکونوميس��ت« دو بار در س��ال از هزینه زندگی )به دالر 
آمریکا( در شهرهای مختلف جهان گزارش می دهد و هزینه 
زندگی در شهرها را به روزرسانی می کند. در گزارش تازه این 
هفته نامه، 1۷3 شهر جهان براساس »هزینه کاال و خدمات« 
مقایسه شده اند و هرچند »هزینه مس��کن« در این گزارش 
نيامده اس��ت، ام��ا قيم��ت 200 کاال و 400 داده قيمتی در 

آن لحاظ ش��ده است. »اکونوميست« این گزارش را براساس 
بررسی داده های قيمتی در ماه های آگوست و سپتامبر انجام 
داده و به این نتيجه رس��يده اس��ت که در مجموع، تورم در 
شهرهای دنيا براساس پول محلی 5.3 درصد افزایش یافته که 
بيشترین ميزان افزایش در پنج سال گذشته است. همچنين 
بيشترین افزایش قيمت در یک سال گذشته به هزینه حمل 
و نقل اختصاص دارد، چراکه قيمت یک ليتر بنزین در 1۷3 

شهر دنيا به طور متوسط 21درصد افزایش داشته است.
از »تهران مخوف« تا »شهر بی آسمان«

گزارش س��اليانه واحد اطالعات »اکونوميس��ت« درباره 
گران ترین و ارزان ترین شهرهای دنيا به تازگی منتشر شد 
که 1۷3 ش��هر را براساس 1۶0 ش��اخص از جمله هزینه 
پوش��اک، خوراک، حمل و نقل و هزینه درمان رتبه بندی 
کرده اس��ت. افزایش ت��ورم و اخالل در زنجي��ره تامين از 
مهمترین عواملی بوده اند که به گفته »اکونوميست«، باعث 
گران تر ش��دن هزینه های زندگی در بسياری از شهرهای 
مختلف جهان ش��ده اند. در این گزارش، متوس��ط هزینه 
زندگی در نيویورک به عنوان شاخص معيار و برابر با 100 
واحد در نظر گرفته می ش��ود و سپس هزینه سایر شهرها 
بر طبق درصدی از متوسط هزینه های زندگی در نيویورک 
بيان می ش��ود. برای مثال، عدد 10۷ بدان معناس��ت که 

متوسط هزینه های زندگی در یک شهر ۷ درصد بيشتر از 
نيویورک است و از سوی دیگر، عدد 93 به معنای ۷ درصد 

کمتر از متوسط هزینه زندگی در شهر نيویورک است.
»اکونوميس��ت« در گزارش تازه خود، ش��هر تل آویو را 
گران قيمت ترین ش��هر جهان معرفی کرده است. فهرست 
گران ترین شهرهای جهان به ترتيب شامل تل آویو )10۶ 
واحد(، پاریس )104 واحد(، سنگاپور )104 واحد(، زوریخ 
)103 واحد(، هنگ کن��گ )101 واحد(، نيویورک )100 
واحد(، ژنو )99 واحد(، کپنهاگن )9۷ واحد(، لس آنجلس 
)9۶ واحد( و اوزاکا )94 واحد( اس��ت. همچنين در سوی 
دیگر این فهرست، ارزان ترین شهرها برای زندگی به ترتيب 
ش��امل دمش��ق )12 واحد(، طرابلس )23 واحد(، تاشکند 
)30 واحد(، تونس )33 واحد(، آلماتی )35 واحد(، کراچی 
)3۶ واح��د(، احمدآباد )3۷ واحد(، الجزی��ره )38 واحد(، 

بوینس آیرس )39 واحد( و لوساکا )39 واحد( می شود.
شهر تهران نيز با متوسط هزینه زندگی 81 در رتبه بيست 
و نهم گران ترین ش��هرهای جهان و همچنين رتبه نخست 
بيشترین جهش در هزینه کاال و خدمات در بين 1۷3 شهر 
قرار گرفته است. پایتخت ایران که در ادبيات داستانی معاصر 
با عنوان »تهران مخوف« )نوشته مرتضی مشفق کاظمی( و 
»تهران، شهر بی آسمان« )نوشته اميرحسن چهلتن( از آن یاد 

شده اس��ت، در گزارش سال گذشته هم بيشترین جهش را 
داش��ت و از رتبه 10۶ به رتبه ۷9 دنيا رسيد. تهران در حالی 
صعود 2۷ پله ای در سال گذشته را تجربه کرد که امسال نيز با 
50 پله صعود از رتبه ۷9 به رتبه 29 گران ترین شهرهای دنيا 
رسيده که از تاثير »تحریم ها« در »تداوم کمبود کاال و افزایش 
قيمت واردات« حکایت دارد. به گزارش »بی بی سی«، قيمت 
کاال و خدمات از نوامبر 2020 ميالدی )یک س��ال پيش( به 
پول ملی 42درصد افزایش یافته که مشابه نرخ تورم رسمی 
اعالم ش��ده برای کاالهای مصرفی یعنی 44درصد است. این 
افزایش قيمت با اینکه خيره کننده اس��ت، اما در مقایس��ه با 
ابرتورم کاراکاس، پایتخت ونزوئال تقریبا هيچ اس��ت؛ چراکه 
افزایش قيمت ها در این ش��هر طی یک سال گذشته به رقم 
شگفت انگيز 1۷۶۶درصد رسيده است. با این وجود، کاراکاس 

با رتبه 125 همچنان شهر ارزانی برای زندگی است.
تاثیر کرونا بر هزینه زندگی شهری

»اکونوميس��ت« در حال��ی ش��هر تل آوی��و را به عنوان 
گران قيمت ترین ش��هر حال حاضر جهان معرفی کرده که 
شهر دمشق، پایتخت کشور جنگ زده سوریه کماکان جای 
خود را به عنوان ارزان ترین شهر دنيا حفظ کرده است. پس 
از دمش��ق نيز رتبه های بعدی ارزان ترین شهرهای دنيا به 
ترتيب به ش��هرهای طرابلس پایتخت ليب��ی )23 واحد(، 

تاش��کند پایتخت ازبکس��تان )30 واحد(، تونس پایتخت 
تونس )33 واحد( و آلماتی بزرگ ترین شهر قزاقستان )35 
واحد( اختصاص دارد. ش��هرهای کراچی در پاکستان )3۶ 
واحد(، احمدآباد در هن��د )3۷ واحد(، الجزیره در الجزایر 
)38 واحد(، بوینس آیرس در آرژانتين )39 واحد( و لوساکا 
در زامبيا )39 واحد( نيز دیگر شهرهای ارزان دنيا هستند. 
همچنين هزینه زندگی در برخی از شهرها در طول 12 ماه 
گذشته کاهش داشته که در ميان آنها دبی در امارات یکی 
از بيشترین افت ها را داشته و از رتبه 82 به رتبه ۷4 جهان 

تنزل پيدا کرده است.
»اکونوميست« همچنين در پایان گزارش خود به تاثير 
همه گيری کرونا بر رده بندی شهرها پرداخته و می نویسد: 
با اینکه اقتصاد بيشتر کشورها هم اکنون رو به سوی بهبود 
می رود و جمعي��ت زیادی از مردم واکس��ن زده اند، کرونا 
همچنان در شهرهای بزرگ دنيا گهگاه شيوع پيدا می کند 
و باع��ث اعمال مجدد محدودیت های اجتماعی می ش��ود. 
این موضوع در بس��ياری از ش��هرها تامين مواد غذایی را 
مختل کرده و باعث کمبود و گرانی ش��ده اس��ت، چنانکه 
ب��اال و پایين رفتن نامنظم تقاضا بر عادت های خرید تاثير 
گذاشته، ارزش پول های ملی پایين آمده و اینها خود باعث 

افزایش بيشتر قيمت ها در شهرها شده اند.

بانک پاسارگاد برای چهاردهمين سال متوالی، برگزیدگان 
آزمون سراس��ری را تحت پوش��ش بورس )رتبه( تحصيلی 
خ��ود قرار داد. به گفته راحله ش��هرابی مدیر روابط  عمومی 
بانک پاس��ارگاد، این بانک هم راس��تا با سياست های ایفای 
مسئوليت های اجتماعی خود، برای چهاردهمين سال پياپی 
از س��ال 138۷، رتبه های برگزیده آزمون سراسری 1400 
را در ه��ر پنج گروه آزمایش��ی مورد حمایت ق��رار داد و با 
اختصاص بورس تحصيلی )رتبه( از این نخبگان تقدیر کرد. 
به این ترتيب، تا هر مقطعی که این دانش��جویان در داخل 
کشور مشغول تحصيل باشند، هر ماه مبلغ بورس تحصيلی 
)رتبه( به حساب آنها واریز می شود. همچنين به هر یک از 
برگزیدگان آزمون سراس��ری نيز سهام بانک پاسارگاد تعلق 
می گيرد و این گراميان به جمع سهامداران بانک می پيوندند.
البت��ه ب��ه  دليل رعای��ت پروتکل ه��ای بهداش��تی برای 
پيشگيری از شيوع ویروس کرونا، مراسم تقدیر از رتبه های 
برتر آزمون سراس��ری س��ال جاری، به  ص��ورت برخط و از 
طری��ق ارتباط مجازی با برگزیدگان س��اکن شهرس��تان و 
حضور پنج نفر از رتبه های برتر ساکن تهران برگزار شد. در 
این جلسه دکتر مجيد قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با 
تبریک به این عزیزان، به اقدامات بانک و گروه پاسارگاد در 
حوزه مسئوليت اجتماعی و حمایت از فعاليت های علمی و 
فرهنگی از جمله تأسيس و گسترش دانشگاه خاتم با ایجاد 
امکان تدریس رشته های تحصيلی روز مانند مهندسی داده 

و علوم هم گرا اش��اره کرد. دکتر قاسمی همچنين در بخش 
دیگری از گفت وگوی صميمان��ه خود با برگزیدگان آزمون 
سراس��ری 1400، استمرار 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 نيز در صحبت های خود ضمن ابراز قدردانی 
از توجه ویژه بانک پاس��ارگاد به جوانان آینده س��از کشور، 
ای��ن اقدام را که بدون هيچ چشمداش��تی انجام می ش��ود، 
منحصربه فرد و عاملی برای تقویت انگيزه و تالش در راستای 
ساخت آینده ای روشن برای کشور عزیزمان توصيف کردند.

گفتنی اس��ت بانک پاسارگاد از س��ال 138۷ تا کنون، از 
209 نف��ر از جوانان و نخبگان آزمون سراس��ری تجليل به 
 عمل آورده اس��ت و حمایت از بس��ياری از این افراد که در 
حال حاضر در مقاطع کارشناس��ی ارشد و دکترا مشغول به 
تحصيل هستند همچنان ادامه دارد. این اقدام در پی تفکر 
مدیرعامل بانک پاسارگاد با هدف کاهش دغدغه این عزیزان 
برای کس��ب دانش و بهره مندی از آن در جهت خدمت به 
مردم ش��ریف ایران و رشد و توس��عه پایدار ميهن عزیزمان 

انجام می گيرد.
بانک پاس��ارگاد همچنين به تازگ��ی برای هفتمين 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 2021 انتخاب کرد که 

در این رتبه بندی، بانک پاس��ارگاد از نظر نرخ بازده سرمایه 
)ROC( ني��ز رتبه اول خاورميانه و رتب��ه 13 جهان را به 
دس��ت آورد. در ارزیابی »بانک سال 2021« بنکر، مدیران 
این نش��ریه پ��س از در نظ��ر گرفتن تمامی ش��اخص های 
عملکردی، مالی و س��ایر شاخص های مربوط به کسب وکار، 
عنوان »بانک سال 2021 جمهوری اسالمی ایران« را برای 
هفتمين بار به بانک پاس��ارگاد اهدا کردند. بانک پاسارگاد 
پيشتر در س��ال  2010 و سال های متوالی 2012 تا 201۶ 
نيز موفق به کس��ب این عنوان ش��ده ب��ود و از این حيث، 

پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته می شود.
به گفته مدیران نش��ریه بنکر، ارزیابی انتخاب بانک های 
برتر کشورها س��ختگيرانه ترین، تحليلی ترین و دقيق ترین 
ارزیابی س��االنه این نشریه است. دليل چنين سختگيری و 
دقت باالیی به تعداد زیاد بانک های متقاضی و اهميت عنوان 
اهدای��ی به ای��ن بانک ها برمی گردد. مدیران این موسس��ه، 
معرفی یک بانک به عنوان بانک س��ال یک کشور را به ویژه 
در دوره اخير، دال بر توانایی مالی و ایفای نقش کليدی آن 

بانک در اقتصاد و آینده بازار می دانند.
در این بررس��ی شاخص های مالی نظير سرمایه الیه یک 
)Capital 1-Tier( و تغيي��رات آن، ميزان کل دارایی ها، 
سود خالص، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینه 
ب��ه درآمدها، ت��وان بازپرداخت بدهی و درصد تس��هيالت 
غيرجاری تحليل و مورد بررسی قرار می گيرند. عالوه بر این، 

ش��اخص های غيرمالی مانند ابتکارات استراتژیک بانک در 
ایجاد مزیت رقابتی، محصوالت نوآورانه و خدمات جدید در 
حوزه بانکداری، تالش های بانک برای توسعه کسب وکارهای 
نو، اقدامات انجام ش��ده در زمينه فناوری های مالی و بانکی 
)فين ت��ک( و درنهای��ت س��رمایه گذاری های جدی��د برای 
گس��ترش دایره خدمات بانک نيز به  دقت ارزیابی می شوند. 
الزم به توضيح اس��ت که با توجه به ش��يوع وسيع کرونا در 
جهان طی دو سال اخير، موسسه بنکر همچنين در دو دوره 
گذشته به بررس��ی جدی تمهيدات به کاربسته شده توسط 
بانک ها برای حمایت و پشتيبانی از کسب وکارها و مشتریان 

آسيب دیده از پيامدهای همه گيری کرونا پرداخته است.
 Financial« وابسته به )The Banker( نش��ریه بنکر
Times« با قدمتی 95ساله از نخستين مجالت تخصصی 
بانک��داری در جه��ان و یک��ی از مراجع اصل��ی اطالعات و 
تحليل های ح��وزه بانکداری بين المللی و بازار س��رمایه به 
شمار می رود. بانک داده این نشریه با دربر داشتن اطالعات 
بي��ش از 4هزار بانک از سراس��ر جه��ان می تواند به خوبی 
بنيه مالی و عملکردی و درجه س��المت بانک ها را از طریق 
ارزیابی شاخص هایی مانند ميزان سرمایه پایه، نسبت کفایت 
سرمایه و سایر نسبت  های سوددهی و عملکردی در مقابل 

رقبای شان ترسيم کند.
این نش��ریه همچنين به جز انتش��ار و انع��کاس اخبار و 
تفسيرهای مالی و اقتصادی، هر ساله حدود 80 هزار بانک 

و موسسه مالی را در سطح دنيا ارزیابی می کند و از بين آنها 
براساس معيارهای ویژه خود، هزار بانک برتر را به دو صورت 
کلی و جزئی )مطابق شاخص های خاص( طبقه بندی و ذیل 
ليست هایی منتش��ر می نماید. طبق آخرین رتبه بندی این 
نشریه در سال 2021 ميالدی، بانک پاسارگاد به  عنوان تنها 
بانک ایرانی حاضر در این ليست 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 
سرمایه گذاری، برترین بانک خصوصی، برترین وزیر اقتصاد، 
برتری��ن رئيس بانک مرکزی، برترین ن��وآوری در فناوری و 

برترین معامالت اهدا می شود.
گفتنی است براساس سایر ارزیابی های اخير این موسسه، 
بانک پاسارگاد در سال 2020 در بين هزار بانک برتر جهان؛ 
از نظ��ر نرخ بازده س��رمایه )ROC( رتبه 13 جهانی و اول 
خاورميانه را کسب کرده است و از منظر نرخ بازده دارایی ها 
)ROA( نيز رتبه 121 جهانی و 1۶ خاورميانه را در اختيار 
دارد. بانک پاس��ارگاد همچنين تابس��تان گذشته به عنوان 
بانک برتر اس��المی ایران در س��ال 2021 برگزیده شد و از 
نظ��ر ارزش برند نيز تنها بانک ایران��ی حاضر در بين 500 
برند برتر بانکی ارزیابی ش��ده در سال 2021 توسط بنکر و 
موسس��ه برندفاینانس )BrandFinance( بود که در آن 
رتبه بندی موفق ش��د با 89 پله صعود، در جایگاه 290 بين 

برترین برندهای بانکی جهان قرار گيرد.

با اختصاص بورس تحصیلی برای چهاردهمین سال پیاپی
بانک پاسارگاد از نفرات برتر کنکور 1400 تقدیر کرد 

رکورددار جهش هزینه زندگی در 2 سال گذشته

تهران بیست و نهمین شهر گران دنیا شد

17 نکته آموزشی از بهترین های حوزه بازاریابی
بدون شک یکی از بهترین راهکارها در زمينه موفقيت، استفاده از تجربه دیگران است. در این زمينه بازاریابی، 
مهمترین اقدام برای هر کسب و کاری محسوب می شود و نتيجه تمامی تالش ها به آن وابسته است. به همين 
خاطر ضروری اس��ت تا باالترین ميزان دقت را نس��بت به آن داشته باشيد. با این حال نکته ای که در این زمينه 
وجود دارد این است که بسياری از افراد خود را سرگرم روش هایی می کنند که ابدا نتيجه الزم را به همراه ندارد. 
این موضوع باعث نااميدی می شود و برند را در وضعيت بدی قرار خواهد داد. این امر در حالی است که با رعایت 
نکاتی که قبال مورد استفاده قرار گرفته و نتيجه بخش بوده است، می توانيد سطحی فوق العاده را برای برند خود 
ایجاد نمایيد. در این راستا 1۷ نکته آموزشی از فعاليت چندین ساله بهترین های حوزه بازاریابی را بررسی خواهيم 
کرد که توصيه می شود تمامی آنها را مورد توجه و استفاده قرار دهيد. مخاطب باید سریعا بداند که محصول شما...



فرصت امروز: تنها دو روز پس از آنکه سویه جدید ویروس کرونا موسوم 
به »اوميکرون« در آفریقا شناسایی شد، سازمان بهداشت جهانی رسما آن 
را »سویه نگران   کننده« و خطر جهانی »بسيار بزرگ« ناميد که در مقایسه 
با چهار سویه پيشين، مس��ری   تر و خطرناک   تر است. شرکت های سازنده 
واکسن از جمله »مدرنا« نيز هشدار داده اند که واکسن های موجود ممکن 
اس��ت در مقابل س��ویه جدید کووید-19، کارایی چندانی نداشته باشند. 
مطابق روش نام گذاری حروف الفبای یونانی، س��ازمان بهداش��ت جهانی، 
سویه جدید را »اوميکرون« )Omicron( نام گذاری کرده است. با اینکه 
هنوز نادانس��ته های ما درباره »اوميکرون« از ميزان دانسته های ما بيشتر 
است و اطالعات دقيقی از این سویه جدید در دسترس نيست، اما بسياری 
از کشورها تمهيدات سختی را در پيش گرفته  اند و پروازها با مبدأ یا مقصد 
آفریقای جنوبی را لغو کرده اند. نگرانی  ها از بابت واریانت جدید کووید-19، 
بازارهای مالی را هم دچار نوس��ان کرده و در حالی که بازارهای ریس��کی 
نظير رمزارزها و بازار س��هام با فش��ار فروش و افت قيمت مواجه ش��دند، 
بازار دارایی  های امن همانند طال و اوراق بدهی روزهای بهتری را س��پری 
کرده اند. حال س��وال این است که خطر »اوميکرون« برای اقتصاد جهانی 
چقدر جدی است و سویه جدید کووید-19 چه تهدیداتی به همراه دارد؟ 
هفته نامه »اکونوميست« در پاسخ به این سوال در سرمقاله این هفته خود 
می نویسد: »خطر در پيش است! برای محتمل ترین منبع کاهش رشد به 

چين نگاه کنيد.«
از افزایش تورم تا کاهش رشد اقتصادی

به گزارش »اکونوميس��ت«، »بيش��تر از یک سال پس از اولين موفقيت 
واکس��ن کووید-19 در آزمایش های بالينی، احساس وحشت بيشتر نقاط 
جهان را دربر گرفته اس��ت. س��ویه »اوميکرون« از ویروس کرونا که اولين 
بار در روز 24 نوامبر به طور عمومی شناس��ایی شد، ممکن است سيستم 
دفاعی را که با واکسيناس��يون یا ابتال به کووید-19 ایجاد می ش��ود، دور 
بزند. س��ازمان بهداش��ت جهانی اعالم کرده که »اوميک��رون« یک خطر 
جهانی »بس��يار بزرگ« است. رئيس شرکت توليدکننده واکسن »مدرنا« 
هم هش��دار داده که واکس��ن های فعلی ممکن اس��ت در برابر این سویه 

جهش یافته با مشکل مواجه شوند.

س��رمایه گذاران در مواجهه با چشم انداز تعطيلی های بيشتر، بسته شدن 
مرزها و مصرف کنندگان عصبی، با فروش سهام خطوط هوایی و هتل های 
زنجيره ای نس��بت به آن واکنش نشان داده اند. قيمت نفت حدود 10 دالر 
در هر بش��که کاهش یافته است؛ اتفاقی که معموال در آستانه ظهور رکود 
رخ می دهد. با وجود اینکه اظهارنظر درباره ميزان س��رایت یا کشنده بودن 
س��ویه جدید نسبت به سویه »دلتا« هنوز زود است، اما تهدید موج جدید 
بيماری که از کش��وری به کش��ور دیگر می رود، بار دیگر اقتصاد جهان را 
فراگرفته اس��ت و سه خطر موجود در آن را تشدید می کند؛ نخست اینکه 
محدودیت های بيشتر در کشورهای ثروتمند به رشد آسيب می زند. زمانی 
که خبر سویه جدید پخش شد، کشورها ورود مسافر از آفریقای جنوبی را 
که »اوميکرون« اولين بار در آنجا مشاهده شد، مسدود کردند. سرزمين های 
اش��غالی و ژاپن مرزهای خود را کامال بس��ته اند. همه گي��ری کرونا به طور 
ناگهانی به عصر سفرهای آزاد ميان کشورها پایان داد. محدودیت های سفر 
در س��ال جاری در حال برداشته ش��دن بودند؛ ولی اتفاقات هفته گذشته 
نشان داد که بسته شدن مرزها بسيار سریع تر از باز شدن شان اتفاق می افتد. 
گس��ترش »اوميکرون« احتمال دارد حت��ی محدودیت های جابه جایی  در 
داخل کشورها را نيز تشدید کند. اروپا حتی قبل از ظهور این سویه جدید 
نيز برای جلوگيری از گسترش سویه »دلتا«، بسياری از فعاليت های داخلی 
را محدود کرده بود. در ایتاليا به افراد واکسينه نشده اجازه داده نمی شود به 
فضاهای بس��ته رستوران ها وارد شوند و اتریش در تعطيلی کامل قرار دارد. 
روند بهبودی بخش بزرگ خدمات در کش��ورهای ثروتمند حاال به تعویق 
افتاده است. خطر دوم، افزایش بيشتر تورمی است که همين حاال هم زیاد 
اس��ت و عمدتا ایاالت متحده آمریکا را تهدید می کند؛ چراکه محرک های 
بيش از اندازه مالی باعث ش��ده است اقتصاد با سرعت ناپایداری رشد کند 
و ن��رخ تورم در ماه اکتبر به ۶.2 درصد برس��د که بيش��ترین نرخ تورم در 
طول س��ه دهه گذش��ته بوده؛ ولی تورم در س��ایر نقاط جهان نيز باال بوده 
است. داده های »بلومبرگ« گویای تورم جهانی 5.3 درصدی هستند. شاید 
گمان کني��د »اوميکرون« می تواند از طریق کاهش فعاليت های اقتصادی، 
ت��ورم را کاهش دهد، ام��ا در واقع می تواند به طور عکس عمل کند، چراکه 
برای کاهش تورم کل، مصرف کنندگان باید هزینه های خود را از کاالها به 

س��مت بخش خدمات انتقال دهند، ولی »اوميکرون« می تواند این روند را 
به تاخير بيندازد. از سوی دیگر، سویه جدید می تواند تعطيلی های بيشتری 
در قطب های توليد ویتنام و مالزی ایجاد کند و به اختالل در زنجيره توليد 
دامن بزند. کارمندان محتاط نيز ممکن است بازگشت خود به محل کار را 

به تعویق بيندازند و درخواست افزایش دستمزد دهند.
محتمل ترین منبع کاهش رشد در چین

خطر س��ومی که »اوميکرون« برای اقتصاد جهان به همراه دارد، کاهش 
رش��د اقتصادی چين به عنوان دومين قدرت اقتصادی جهان است. اژدهای 
زرد اندکی پيشتر نمونه درخشانی از مقاومت اقتصادی در مقابل همه گيری 
کرونا بود، اما امروز ش��رایط فرق می کند؛ به طوری که این کش��ور با بحران 
بدهی در صنعت گسترده امالک خود روبه رو است، کمپين های ایدئولوژیک 
عليه کسب وکارهای خصوصی شکل گرفته اند و با سياست متزلزل »کووید 
صفر« دس��ت و پنجه نرم می کنند؛ سياستی که کشور را منزوی کرده و در 
صورت ظهور موارد ابتال به کرونا، آن را در معرض تعطيلی های محلی شدید 
قرار می دهد. حتی در صورت معرفی محرک های اقتصادی از س��وی دولت، 
رشد اقتصادی به حدود 5 درصد کاهش یافته است. به غير از شوک کوتاهی 
ک��ه در ابتدای همه گيری کرونا اتفاق افتاد، این پایين ترین ميزان رش��د در 
طول 30 س��ال گذش��ته بوده اس��ت. در صورتی که »اوميکرون« نسبت به 
سویه قبلی کرونا یعنی »دلتا« سرعت انتقال باالتری داشته باشد، استراتژی 
چين دش��وارتر خواهد ش��د. اما همه چيز آنقدرها هم نااميدکننده نيست 
و جهان ش��اهد بازگشت ش��رایط بهار 2020 و افت ناگهانی توليد نخواهد 
ب��ود. مردم، بنگاه ها و دولت ه��ا طریقه برخورد با ویروس را یاد گرفته اند که 
یعنی ارتباط ميان توليد ناخالص داخلی و محدودیت های رفتاری و رفت و 
آمد، یک س��وم قبل اس��ت. برخی از توليدکنندگان واکسن انتظار دارند که 
داده های جدید نش��ان دهنده موثر بودن واکس��ن های فعلی بر موارد شدید 
بيماری باشند، هرچند که در صورت لزوم، شرکت ها و دولت ها قادر به توليد 
واکس��ن ها و داروهای جدید تا ماه های ابتدایی 2022 هستند. با این حال، 
»اوميکرون« یا هر س��ویه دیگری در آینده، می تواند 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 بيماری بومی هموار نخواهد بود.«

سویه جدید کووید-19 با دنیای ما چه خواهد کرد؟

سه گانه »اومیکرون« در اقتصاد جهانی

با اینکه پيش��تر فرصت ثبت نام در »نهضت ملی مسکن« تا 15 آذرماه 
امسال اعالم شده بود، معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت ثبت نام 
در این طرح تا پایان آذرماه 1400 خبر داد. همچنين در روزهای گذشته 
پيشنهادات مختلفی برای تسهيل شرایط ثبت نام در طرح »جهش توليد 
و تامين مس��کن« مطرح ش��د که به تایيد اوليه دولت نيز رسيده است. از 
جمل��ه این موارد می توان به ثبت نام افراد مجرد باالی 18 س��ال، کاهش 
س��ابقه س��کونت در برخی شهرها از پنج س��ال به دو تا سه سال و سابقه 
مالکيت خصوصی از 1۶ س��ال به پنج سال اشاره کرد. البته پس از اعمال 
این تغييرات در »نهضت ملی مسکن« هنوز بسياری از متقاضيان که اخيرا 
واجد شرایط شده اند نتوانسته اند ثبت نام خود را انجام دهند. در این زمينه 
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چند 
روز قب��ل با اش��اره به احتمال تمدید مهلت ثبت ن��ام متقاضيان 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 نام نویسی 
در طرح »جهش توليد و تامين مس��کن« تا پایان آذرماه امس��ال تمدید 
ش��ده اس��ت. از روز 28 مهرماه بود که ثبت نام »نهضت ملی مسکن« در 
 )saman.mrud.ir س��امانه جامع طرح های حمایتی مسکن )به نشانی
در 31 اس��تان آغاز ش��د و تا 30 آذرماه ادامه دارد. متقاضيان پس از ورود 
به سامانه باید بر روی گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« کليک کنند. 
عدم اس��تفاده از تس��هيالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن 
فرم »ج«، فقدان مالکيت خصوصی و س��ابقه حداقل پنج سال سکونت در 

ش��هر مورد تقاضا سه شرط اصلی نام نویسی است. البته پيش از این برای 
مردان شرط تأهل وجود داشت که اخيرا به مردان باالی 18 سال به شرط 
تأه��ل در زمان تحویل واحد، اجازه ثبت نام داده ش��ده اس��ت. خانم های 
مج��رد باالی 35 س��ال هم می توانند در این طرح ثب��ت نام کنند. درباره 
شرط نداشتن مالکيت خصوصی نيز باید گفت برخی از گروه های درآمدی 
در بعضی مناطق براس��اس تش��خيص وزارت راه و شهرسازی از این شرط 
معاف هستند. همچنين 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 نام نویسی کنند، اما دولت نوسازی محدوده 5 هزار 
هکتاری بافت های فرس��وده ذیل طرح »نهضت ملی مسکن« را در دستور 
کار قرار داده اس��ت. به گزارش ایس��نا، کمبود زمين دولتی در داخل شهر 
تهران محدودیت هایی را برای اجرای پروژه »نهضت ملی مسکن« در این 
کالنشهر ایجاد کرده است. بر این اساس وزارت راه و  شهرسازی در اولين 
مرحله از ثبت نام این طرح از متقاضيان ساکن در تهران دعوت کرد تا در 

شهرهای پرند، هشتگرد، ایوانکی، پاکدشت و رباط کریم ثبت نام کنند.
با این وجود در شهر تهران 4905 هکتار بافت فرسوده وجود دارد و آمار 
و ارقام، گس��ترش روزافزون این محدوده را نش��ان می دهد. بافت فرسوده 
تهران تا سال گذشته 338۶ هکتار برآورد می شد که آذرماه سال گذشته 
1519 هکتار براس��اس مصوبه ش��ورای عالی معماری و شهرسازی به آن 
افزوده شد. سال هاست دولت و شهرداری در پی نوسازی ساليانه 10 درصد 
از بافت فرسوده هستند اما به دالیلی همچون نوسانات اقتصاد کالن، تورم 
نهاده های س��اختمانی و پایين بودن توان ساکنان بافت های ناکارآمد، این 

هدف آنطور که باید و ش��اید محقق نشده اس��ت. اما حاال »قانون جهش 
توليد و تامين مس��کن« یا همان »نهضت ملی مسکن« با ارائه مشوق ها و 
تس��هيالت مناس��ب، این فرصت را فراهم کرده است تا دولت و شهرداری 
ضمن نوسازی بافت های فرس��وده، ظرفيتی را برای اجرای طرح »نهضت 
ملی مسکن« در داخل شهر تهران فراهم کنند. در این خصوص به تازگی 
وزیر راه و شهرسازی از برنامه تشکيل کميته ای مشترک بين این وزارتخانه 
و ش��هرداری تهران خبر داده و گفته اس��ت که »برای برخی شهرستان ها 
مانند زاهدان و چابهار نيز این موضوع آغاز ش��ده اس��ت.« رستم قاسمی 
درباره اس��تفاده از بافت های فرسوده برای ساخت مسکن نيز گفت: »بافت 
فرسوده یکی از معضالت جدی کشور است، براساس آمارها ۶1 هزار هکتار 
از اراضی ش��هری کش��ور بافت فرسوده اس��ت و حدود 12 ميليون نفر در 
ای��ن مناطق زندگ��ی می کنند.« او با بيان اینک��ه »در قانون جهش توليد 
مس��کن توجه بيشتری به بافت های فرسوده شده است«، افزود: »استفاده 
از این ظرفيت در دس��تور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.« از جمله 
ظرفيت های »قانون جهش توليد و تامين مسکن« که می تواند در اختيار 
بافت های فرس��وده قرار گيرد، تسهيالت 450 ميليون تومانی به ازای هر 
واحد است. هم اکنون پيش��نهاد پرداخت وام 400 تا 450 ميليون تومان 
برای شهرهای جدید اطراف تهران داده شده و بر همين اساس تسهيالت 
مذک��ور می تواند به بافت های فرس��وده تهران نيز تعلق بگي��رد. در حال 
حاضر سقف تسهيالت نوسازی بافت فرسوده در تهران و کالنشهرها برای 
سازندگان حرفه ای که از فناوری های نوین استفاده می کنند، 300 ميليون 

تومان به ازای هر واحد است.

برنامه »جهش تولید و تامین مسکن« در پایتخت

ثبت نام »نهضت ملی مسکن« تا پایان آذر تمدید شد

نگــــاه

گردشگران در سال آینده چگونه سفر می کنند؟
6 ویژگی سبک سفر در 2022

فرصت امروز: با ش��يوع کرونا گردشگری از اولين بخش های اقتصادی 
بود که فرو ریخت و در مصاف ویروس و توریسم خسارات جبران ناپذیری 
به کشورهای هدف گردشگری وارد شد. پس از آنکه ویروس کووید-19 
از شهر ووهان چين سر برآورد و در فاصله اندکی همه مرزها را درنوردید، 
محدودیت های شدید رفت وآمد وضع شد و با بسته شدن مرزها و اعمال 
قرنطينه در شهرها، جمعيت زیادی در فصل اوج سفر خانه نشين شدند. 
جالب آنکه در طول تاریخ سفر تاکنون چنين محدودیتی اعمال نشده بود 
و تعليق پروازها، بسته شدن مرزها، تعطيلی های گسترده و... در مجموع 

ميلياردها دالر به صنعت گردشگری کشورها خسارت زد.
هرچند با پيش��رفت واکسيناسيون در اغلب کشورها، چشم انداز پایان 
پاندمی در جهان پدیدار ش��د و گردش��گری جان دوب��اره ای گرفت، اما 
حاال با شيوع س��ویه جدید کووید-19 موس��وم به »اوميکرون« به نظر 
می رس��د همه چيز بار دیگر به عقب برگشته است، به طوری که برخی 
از کشورهای اروپایی در واکنش به تهدید »اوميکرون« پروازها از مبدأ و 
مقصد آفریقا – کانون »اوميکرون« – را لغو کردند و قوانين منع رفت و 

آمد در شهرها را بار دیگر بازگرداندند.
فارغ از تهدید »اوميکرون«، تجربه کرونا باعث بروز س��بک جدیدی از 
س��فر در عصر پساکرونا شد و به گفته رئيس شورای جهانی گردشگری، 
هوس س��فر از بين نرفته اما ش��کل س��فر تغيير کرده است. همچنين 
همه گيری کرونا عالوه بر تغيير سبک گردشگری مسافران از شهرگردی 
به طبيعتگ��ردی، باعث تغيير مقاصد گردش��گری برون مرزی از مقاصد 
گردشگرپذیر پيشرفته به سمت مقاصد نوظهور شده است. این امر طبعا 
چه��ره صنعت جهانی توریس��م را دگرگون می کند و آینده بس��ياری از 
مقاصد را کامال تغيير می دهد. در حالی کمتر از یک ماه تا پایان س��ال 
2021 ميالدی زمان مانده که اندیشکده ها و نشریات معتبر بين المللی به 
سنت هرساله در آستانه سال جدید، مقاصد جدید و نوظهور گردشگری 
را معرفی کرده اند. در این ميان، ش��ورای جهانی س��فر و گردشگری در 
گ��زارش تازه خود به ویژگی های س��بک جدید س��فر در س��ال 2022 

پرداخته و شش تفاوت سفرها در سال آینده ميالدی را برشمرده است.
پاندمی کرونا نحوه سفر مردم را تغییر داد

شورای جهانی سفر و گردشگری به همراه گروه سفر دات کام )آژانس 
مس��افرتی سنگاپور(، از چشم انداز تغيير رفتار مس��افران و روند رزرو در 
پساکرونا خبر داده و می گویند هزینه های بين المللی سفر در سال 2022 
شاید تا 94  درصد افزایش یابد. علت اصلی افزایش هزینه های بين المللی 
س��فر را می توان سفر به مقاصد ثانویه یا همان مقاصد کمتر دیده شده 
در طول س��ال 2021 دانس��ت؛ چنانکه از هر 10 مس��افر، حدود هشت 
نفر س��فرهای پایدار را در اولویت قرار خواهند داد. برآوردهای ش��ورای 
جهانی سفر و گردشگری نشان می دهد که هزینه های بين المللی در سال 
2022 از هزینه های داخلی پيش��ی خواهد گرفت، زیرا مقاصد بيشتری 
محدودیت ها را کاهش می دهند و ميزان واکسيناسيون همچنان در حال 
افزایش است. پس از افت حدود ۷0 درصدی در سال 2020، هزینه های 
بين المللی در سال 2021 حدود 9.3 درصد و در سال 2022 حدود 94 
درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به محدودیت های شدید و متناقض 
سفر در سراسر جهان، س��فرهای داخلی رشد چشمگيری داشته است، 
به طوری که ميزان رزرو هتل های داخلی در س��ال جاری در مقایسه با 
س��ال 2019 افزایش 200 درصدی داشته است. از ابتدای شيوع کرونا، 
محدودیت های ادامه دار، س��فرهای بين المللی را با مش��کل مواجه کرده 
است. اگرچه سفرهای داخلی رونق بسياری برای بخش گردشگری فراهم 
می کند، اما بازگش��ت سفرهای بين المللی برای راه اندازی مجدد اقتصاد 

جهانی امری بسيار مهم است.
بررس��ی های نهادهای بين المللی سفر و گردشگری نشان می دهد که 
همه گيری کووید-19 نحوه س��فر مردم را تغيير داده است. به این شکل 
که نسل های جوان تر اولين افرادی هستند که به سفر بازمی گردند، تقاضا 
برای اقامت طوالنی تر افزایش می یابد و قوانين جدیدی همچون اهميت 
لغو سفر بدون هزینه و افزایش پروتکل های بهداشتی و ایمنی نيز تدوین 

شده است.
همزمان با تداوم محدودیت های س��فر، مسافران به طور فزاینده ای به 
دنبال مقاصد ثانویه )جدید( برای انتخاب مقصد س��فر برآمدند. براساس 
داده های رزرو هتل ها، ابوظبی در امارات، چيانگ مای در تایلند، دوحه در 
قطر، فلورانس در ایتاليا و فرانکفورت در آلمان محبوب ترین مقاصد ثانویه 
در کش��ورهای مذکور در س��ال 2021 بوده اند. البته براساس داده های 
گ��روه تریپ دات کام، رزرو ب��ه مکان های نزدیک و داخلی در کوتاه مدت 
یا ميان مدت نيز در حال افزایش اس��ت. چين به عنوان یکی از بزرگترین 
بازارهای مسافرتی جهان، رزرو جاذبه های طبيعتگردی آن در نيمه اول 
سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه خود در سال 2020، حدود 2۶5 

درصد افزایش داشته است.
هوس سفر از بین نرفت، شکل سفر تغییر کرد

طوالنی تر شدن زمان سفر و توقف در مقصد، اشتياق مصرف کنندگان 
برای س��فر پایدارت��ر را افزایش داده اس��ت، زیرا بي��ش از 83 درصد از 
مسافران، سفرهای پایدار را در اولویت قرار خواهند داد. همچنين از دیگر 
تغييرات رفتار مسافران می توان به گرایش به سمت سفرهای سبز اشاره 
کرد که با توجه به تقویت روند س��فرهای بلندمدت، حدود ۶8 ميليون 
مس��افر تصميم بر پروازی با برچس��ب »انتخاب سبز« گرفته اند. در این 

پروازها، ميزان توليد گازهای کربن بسيار کاهش می یابد.
حدود ۷0 درصد از مس��افران بسياری از کش��ورهای بزرگ همچون 
آمریکا، اس��پانيا، بریتانيا، کانادا و ژاپن قصد دارند بيش��تر از پنج س��ال 
گذشته برای سفرها هزینه کنند. همانطور که جوليا سيمپسون، رئيس 
شورای جهانی سفر و گردشگری گفته است، »هوس سفر از بين نرفته، 
اما ش��کل سفرها تغيير کرده است.«. هرچند پس از دو سال محدودیت 
در سفرها، مصرف کنندگان مشتاق کاوش هستند، اما با توجه به آگاهی 
آنها از تاثيرات عادات سفر خود بر جهان، ترجيحات، نيازها و خواسته های 
آنها نيز تغيير کرده اس��ت. در این راستا، بخش های نوظهور گردشگری 
در حال ش��کل گيری اس��ت. همچنين براس��اس گفته های جين سان، 
مدیرعامل گروه تریپ دات  کام، مسافران در سراسر جهان اشتياق فراوانی 
برای س��فرهای داخلی و خارجی دارند. از این رو در س��ال 2022 شاهد 
حجم عظيمی از تقاضای سفرها خواهيم بود و جهان باید با روندهای در 
حال ظهور صنعت گردشگری س��ازگار شود. براساس آخرین تحقيقات 
شورای جهانی سفر و گردشگری، سال 2022 با بهبود جهانی سفر همراه 
خواهد بود و برآوردها نش��ان می دهد که س��ال 2021 با افزایش 30.۷ 
درصدی و سال 2022 با افزایش 31.۷ درصدی در توليد ناخالص داخلی 

جهان همراه خواهد بود.
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فرص��ت امروز: پس از آنکه دور جدید رایزني ها براي احياي برجام بدون 
نتيجه به پایان رس��يد و مذاکرات وین برای یک هفته متوقف شد، قيمت 
دالر به کانال 30 هزار تومان و س��که به کانال 13 ميليون تومان رس��يد و 
همچنين شاخص بورس تهران با افت بيش از 5 هزار واحدی به کف کانال 

1.3 ميليون واحدی نزدیک تر شد.
هفتمي��ن دور مذاکرات وین و اولين دور مذاکرات در دولت س��يزدهم 
از ميانه هفته گذش��ته )دوش��نبه 8 آذرماه( در هتل کوبورگ شهر وین از 
سر گرفته ش��د و هرچند فضای خوش بينانه و مثبتی در شروع مذاکرات 
وجود داشت، اما این مذاکرات پنج روزه نهایتا در فضایي مبهم و نه چندان 
دوستانه به پایان رسيد. در نشست پایانی کميسيون مشترک برجام در روز 
جمعه، ایران دو سند درباره لغو تحریم ها و اقدامات هسته  ای به طرف  های 
برجام��ی ارائه داد. با توجه به درخواس��ت برخی هيأت   ها برای بازگش��ت 
به پایتخت   های ش��ان جهت مشورت قرار ش��د تا در مذاکرات وقفه   ای یک 
هفته ای ایجاد ش��ود و گفت وگوها مجددا این هفته از سر گرفته شود. در 
واکن��ش به توقف هفت روزه مذاکرات وی��ن و صحبت های دیپلمات های 
اروپای��ی که پيش نویس های ایران را نااميدکننده خواندند، قيمت دالر قد 
کشيد و در بازار آزاد تهران به رقم 30 هزار و 100 تومان رسيد. سکه نيز 
به کانال 13 ميليون تومانی وارد شد و هر قطعه سکه با 430 هزار تومان 
افزای��ش در اولين روز هفته، 13 ميلي��ون و 50 هزار تومان قيمت خورد. 
ش��اخص بورس تهران نيز در ادامه روند نزولی خود روز گذش��ته بيش از 

5 هزار واحد ریخت و به پسروی در کانال 1.3 ميليون واحدی ادامه داد.
دالر به کانال 30 هزار تومانی رسید

بازار ارز در نخس��تين روز هفته تحت تاثير توقف مذاکرات 1+4، روندی 
صعودی داش��ت، به طوری که قيمت دالر روز گذش��ته در اولين روز پس 
از پای��ان مذاکرات وین رکورد شکس��ت و در صرافی ه��ای بانکی به کانال 
28 هزار تومان و در بازار آزاد به 30 هزار تومان رس��يد. هر اسکناس سبز 
آمریکایی در صرافی های بانکی با ۶50 تومان افزایش نسبت به پنجشنبه 
گذشته به کف کانال 28 هزار تومان رسيد. قيمت فروش یورو نيز با ۷25 
تومان افزایش به 32 هزار و 324 تومان رس��يد. قيمت خرید هر دالر 2۷ 
ه��زار و 423 توم��ان و نرخ خرید هر یورو نيز 31 هزار و ۶84 تومان اعالم 

شد. همچنين در بازار آزاد تهران تا لحظه تنظيم این گزارش، قيمت دالر 
30 هزار و 100 تومان، یورو 33 هزار و 800 تومان و درهم امارات 8 هزار 
و 250 تومان اعالم شد. در بازار سکه و طال نيز قيمت ها تحت تاثير افزایش 
قيمت ارز و همچنين رشد قيمت انس جهانی طال، روند صعودی به خود 
گرفت و قيمت س��که با بيش از 400 هزار تومان رش��د از مرز 13 ميليون 
تومان گذش��ت. بدین ترتيب، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با افزایش 430 هزار تومانی قيمت نس��بت به پنجشنبه گذشته به 
رقم 13 ميليون و 50 هزار تومان رسيد و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نيز به قيمت 12 ميليون و 800 هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سکه 
بهار آزادی ۶ ميليون و ۷50 هزار تومان، ربع س��که 3 ميليون و 850 هزار 
تومان و س��که یک گرمی 2 ميلي��ون و 350 هزار تومان قيمت خورد. در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالی 18 عيار به یک ميليون و 303 هزار تومان 
رس��يد و قيمت هر مثقال طال نيز 5 ميليون و ۶45 هزار تومان دادوس��تد 
شد. قيمت اُنس جهانی طال نيز در مقایسه با روز کاری قبل بيش از هشت 
دالر افزایش داشت و یک  هزار و ۷83 دالر و چهار سنت ارزش گذاری شد.

واکنش منفی بورس به توقف مذاکرات
معامالت بازار س��هام نيز دیروز در ش��رایطی به پایان رس��يد که توقف 
مذاکرات وین، ش��اخص های بورس��ی را منفی کرد. بدی��ن ترتيب، بازار 
سرمایه یک هفته دیگر را هم با روندی نزولی آغاز کرد و شاخص کل بورس 
ب��ا افت 5 هزار و 33۷ واحدی فعاليت خود را به پایان رس��اند. همچنين 
ش��اخص کل )هم وزن( با 4هزار و ۶52 واحد واحد کاهش به 3۶2 هزار و 
908 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 2 هزار و 928 واحد افت به 228 
هزار و 433 واحد رسيد. شاخص بازار اول، 5 هزار و 105 واحد و شاخص 
بازار دوم، ۶ هزار و 984 واحد کاهش داشتند. در معامالت این روز بيش از 
4ميليارد و 311 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 30 هزار 

و 91۷ ميليارد ریال داد و ستد شد.
در بي��ن همه نمادها، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 504 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 453 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با 288 واحد، صنایع پتروشيمی خليج فارس )فارس( با 28۷ واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 219 واحد، گروه پتروشيمی سرمایه  گذاری 

ایراني��ان )پترول( با 208 واحد، نفت و گاز پتروش��يمی تامين )تاپيکو( با 
142 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 140 واحد و پتروشيمی نوری 

)نوری( با 8۷ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل بانک ملت )وبملت( با 595 واحد، بانک تجارت )وتجارت( 
ب��ا 380 واحد، مخابرات ایران )اخبر( با 3۷5 واح��د، بانک صادرات ایران 
)وبصادر( با 355 واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( ب��ا 311 واحد، معدنی 
و صنعتی گل گه��ر )کگل( یا 300 واحد، گروه بهم��ن )خبهمن( با 28۶ 
واحد، بانک پارسيان )وپارس( با 2۷۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامين 
اجتماعی )شستا( با 213 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با 1۷4 واحد 
و بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با 1۶4 واحد با تاثير منفی بر شاخص 
بورس همراه شدند. شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی )شستا(، پارس 
فوالد سبزوار )فس��بزوار(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، گروه پتروشيمی 
سرمایه گذاری ایرانيان )پترول(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( و س��ایر اش��خاص بورس انرژی )انرژی 3( از جمله 
نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه شيميایی هم صدرنشين برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 35۷  ميليون و 551 هزار برگه سهم به ارزش 2 

هزار و 9۷۶ ميليارد ریال داد و ستد شد.
تبادل یک میلیارد برگه بهادار در آیفکس

در آن س��وی بازار س��رمایه نيز ش��اخص کل فرابورس با کاهش 100 
واحدی به رقم 19 هزار و 134 واحد رسيد. بر پایه معامالت نخستين روز 
هفته در فرابورس ایران، بيش از یک ميليارد و 211 ميليون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 14 هزار و ۷44 ميليارد ریال دادوس��تد شد. 
در جریان معامالت روز گذشته فرابورس ایران، شرکت پتروشيمی زاگرس 
با 14 واحد، ش��رکت توليد نيروق برق دماوند با 5 واحد، ش��رکت توسعه 
سامانه نرم افزاری نگين با 3.2 واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 3 واحد 
و بيمه پاسارگاد با 2 واحد بيشترین تاثير مثبت را بر رشد شاخص داشتند. 
همچنين شرکت سنگ آهن گهرزمين با 11 واحد، شرکت فرابورس ایران 
با 9 واحد، ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان با ۷.۶ واحد، مجتمع جهان فوالد 
سيرجان با ۷ واحد و شرکت اعتباری ملل 4.۷ واحد بيشترین تاثير منفی 

را بر شاخص فرابورس داشتند.

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

سیگنال منفی وین به بازارها

روز گذشته در ساعاتی قيمت بيت کوین با سقوطی 1۷ درصدی به زیر 
42هزار دالر س��قوط کرد و سپس با سرعت تا سطح 4۷ هزار بازیابی شد 
که به گفته مدیرعامل انجمن بالک چين ، فرار مردم از دارایی های با ریسک 
باال و کوچ آنها به سمت دارایی های با حداقل   ریسک، می تواند از دالیل این 
س��قوط باشد. درحالی که روز جمعه قيمت بيت کوین در یک روند نزولی 
به 52 هزار دالر هم رس��يده بود، صبح شنبه در عرض یک ساعت، قيمت 
این ارز دیجيتالی باز هم حدود 10 هزار دالر کاهش یافت تا به پایين ترین 
س��طح به 42 هزار دالر برس��د. البته پس از برخورد با این س��طح، قيمت 

به سرعت بازیابی شد و به 4۷ هزار دالر رسيد.
بيت کوین در عرض 24 س��اعت گذش��ته حدود 15.000 دالر و اتریوم، 
دومي��ن ارز ب��ازار، نزدی��ک ب��ه 1.100 دالر کاهش قيمت داش��ته و این 
سقوط، دیگر ارزهای بازار را هم تحت تأثير قرار داده و در طول 24 ساعت 
گذش��ته قيمت برخی از آنها بيش از 20 درصد سقوط کرده است. برخی 
از کارشناسان معتقدند که بازگشت نرخ بيکاری در آمریکا به سطوح قبل 
از همه گيری کرونا و حرکت بانک مرکزی این کشور به سمت عادی سازی 
سياس��ت های پولی، بر قيمت دارایی هایی مانند بيت کوین و س��هام تأثير 
منفی گذاش��ته اس��ت. در این راستا عباس آش��تيانی، مدیرعامل انجمن 

بالک چين  ایران با بيان اینکه از هفته گذش��ته شاهد دو پله سقوط بزرگ 
در قيمت دارایی دیجيتال بيت کوین بودیم، به ایس��نا گفت: از آنجایی که 
دارایی ه��ای دیجيتال مانند بيت کوین به عن��وان کالس جدید دارایی در 
کنار بازارهای سنتی مانند بازار سهام شناخته می شوند، رفتارهای مبتنی بر 
عرضه و تقاضا و نقدشوندگی کاال بر آنها هم حاکم است. ما این سقوط را 
در ش��اخص های S&P500 و سایر شاخص های بورسی هم شاهد بودیم، 
همانطور که رشد مشترک را هم در زمان کشف واکسن کرونا بين این دو 
بازار و برهم کنشی بين این دو شاهد بودیم و مجددا اکنون شاهد هستيم.

او ادامه داد: از جمله عواملی که بر ریزش قيمت بيت کوین تاثير گذاشت 
می توانيم به سویه جدید ویروس کرونا اشاره کنيم که  اگر مجددا بخواهد 
اوض��اع اقتصادی جهان را تحت تاثير ق��رار دهد و توليدات را کم کند، بار 
دیگر می تواند فرار مردم از دارایی های با ریس��ک باال و کوچ آنها به سمت 
دارایی های با حداقل   ریسک را سبب شود. احتماال بعد از این ریزش، نرخ 
اوراق قرض��ه  دولت��ی آمریکا و نرخ بهره دولت آمری��کا تغييراتی را خواهد 
داش��ت که خبر آن را هم در چند روز گذش��ته شنيدیم و این اتفاق باعث 
ریس��ک گریزی مردم و کوچ از بازارهای پرنوسان به سمت بازارهای امن تر 
خواهد ش��د. مدیرعامل انجمن بالک چين  ایران توضيح داد: از طرف دیگر 

نرخ بيکاری آمریکا روند نزولی خود را ش��روع کرده و به اثبات رس��انده و 
آغاز فعاليت صنعتی و رشد GDP در کشورهای توسعه یافته، همانطور که 
در س��ال 2018 پيش بينی کرده بودند، دالیلی خواهد بود که رشد بدون 
پش��توانه مقدار دالر جهانی و چاپ بی رویه پول روند کاهشی پيدا کرده و 
پشتوانه دالر آمریکا که بخشی  از آن GDP و رشد اقتصادی آمریکاست، 
با افزایش GDP و کاهش نرخ بيکاری در ایاالت متحده، منجر به افزایش 
ارزش دالر و کاهش بی رویه چاپ دالر شود که هر دوی این موضوع ها روی 
تمامی بازارها تاثير منفی خواهد گذاش��ت و ارزش کاالها و سطح عمومی 

قيمت ها را دچار کاهش خواهد کرد.
به گفته آش��تيانی، تمامی این عوامل در کنار عامل سوم که برمی گردد 
به تحليل تکنيکال بازارهای دیجيتال، منجر به س��قوط ش��ده اس��ت. دو 
پارامت��ر فعاليت کيف های پولی  ک��ه از قدی��م دارای دارایی های دیجيتال 
ب��االی بيت کوین بودند و جابه جا کردن این دارایی ها نش��انه ای از افزایش 
عرضه بود، دقيقا در زمانی که حجم مبادالت بيت کوین به عنوان ش��اخص 
دارایی های دیجيتال به حداقل خودش در دو هفته اخير رس��يده و بازار را 
در شرایط حساسی قرار داده بود. بنابراین بازار از این جهت با کوچک ترین 

عرضه سنگين می توانست دچار این ریزش شود که این اتفاق افتاد.

آخرین قيمت های اوراق تس��هيالت مسکن نشان می دهد زوج های تهرانی 
می توانند تا س��قف 480 ميليون تومان شامل 200 ميليون تومان تسهيالت 
خرید مس��کن برای هر نفر و 80 ميليون تومان تسهيالت خرید مسکن برای 
هر نفر و 80 ميليون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجين باید 800 
برگه تسهيالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۶۶ ميليون تومان می شود 
که همراه با هزینه 13 ميليون و 200 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 
1۶0 ورق تس��هيالت مس��کن خریداری کنند، در مجموع باید ۷9 ميليون و 
200 هزار تومان پرداخت کنند. بررس��ی آخرین وضعيت قيمت اوراق مسکن 

نش��ان می دهد که هر برگ اوراق تسهيالت مسکن در فروردین، اردیبهشت و 
خردادماه سال گذشته به ترتيب 82 هزار و 300، 82 هزار و 83 هزار و 100 
تومان قيمت دارند. هر برگ از اوراق تسهيالت مسکن بانک مسکن در تيرماه 
س��ال گذش��ته با قيمت 82 هزار و 100، در مردادماه س��ال گذشته با قيمت 
82 هزار و ۷00 و در ش��هریورماه س��ال گذشته نيز با قيمت 82 هزار و 200 
تومان  داد و ستد می شود. همچنين این اوراق در ماه مهر سال 1399 معادل 
82 هزار و 100 و در ماه های آبان و آذر همان س��ال نيز به ترتيب 82 هزار و 
400 و 82 هزار و 800 تومان قيمت دارند. اوراق تس��هيالت مسکن در دی و 

بهمن و اسفندماه سال گذشته با قيمت 82 هزار و 300 تومان معامله می شود. 
همچنين این اوراق در فروردین و اردیبهشت  و خردادماه سال 1400 به ترتيب 
با قيم��ت 82 هزار و 900 تومان، 82 هزار و ۶00 تومان، در خردادماه س��ال 
جاری نيز با قيمت 82 هزار و 400 تومان معامله می ش��ود. قيمت این اوراق 
در تيرم��اه با قيمت 82 هزار و 400 توم��ان، در مردادماه 83 هزار تومان و در 
شهریورماه نيز با قيمت 82 هزار و 300 تومان معامله می شود. اوراق تسهيالت 
مس��کن در مهرم��اه 82 هزار و 300 تومان و در آبان م��اه نيز 82 هزار و 500 

قيمت دارد که این گزارش براساس قيمت آبان ماه نوشته شده است.

گریز مردم از بازارهای ریسک پذیر

سقوط 10 هزار دالری قیمت بیت کوین

قیمت اوراق مسکن چند؟

یادداشت

خیر ارز به چه کسانی می رسد؟

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی ایران و چين

این روزها تالطم نرخ ارز و توقف مذاکرات وین نقل محافل ش��ده و هر کس 
به گمانه زنی هایی پرداخته اس��ت. هرچند پ��س از توقف مذاکرات به طور قطع 
نمی ت��وان درباره وضعيت بازار ارز اظهارنظر کرد، اما س��ردرگمی بازار ارز، امری 
مشهود اس��ت. نکته ای که وجود دارد، درباره سياست اخير بانک مرکزی است. 
بانک مرکزی در سال های اخير قانونی را وضع کرد که به دالیل مختلف همچون 
مسافرت، درمان و تحصيل در خارج از کشور به ازای هر کد ملی حدودا مبلغ 2 
هزار یورو اختصاص می دهد. گرچه هدف سياست بانک مرکزی از اعطای ارز به 
هر کد ملی برای کاهش فشار روی بازار و متعادل کردن قيمت هاست، ولی این 

امر سبب ایجاد فعاليت های سوداگرایانه نيز شده است.
در ماه های گذشته اختالف قيمت دالر در سبزه ميدان و صرافی های مجاز بانک 
مرکزی، افراد زیادی را برای دالر سهميه ای به صف صرافی ها کشانده است تا از 
اختالف چند هزار تومانی صرافی و بازار آزاد سود ببرند. در این بين، برخی دالالن 
برای کس��ب سود و منفعت شخصی به سراغ اجاره کارت ملی افراد کم برخوردار 
رفته و با اجاره کارت ملی آنها به مبلغ ناچيز از سهميه ارزی شان سود می جویند. 
بازار اجاره کارت ملی به نوعی بالی جان اقتصاد کش��ور شده است و چند سال 

پيش این موضوع در ماجرای واردات ۷00 خودرو پورشه نيز خود را نشان داد.
بانک مرکزی می تواند با ایجاد مکانيزمی، افرادی که ش��رایط دریافت مصارف 
بيست وپنج گانه ارزی را دارند، شناسایی کند و فقط به اشخاص حقيقی و حقوقی 
که شرایط دریافت ارز را دارا هستند، ارز اختصاص دهد و با نظارت و اشراف کامل 
جلوی خيرات ارز برای دالالن بازار را بگيرد تا ارز به دست افرادی که نياز واقعی 
دارند برسد، نه اشخاصی که اهداف سوداگرایانه دارند. اخباری که از نحوه توزیع 
ارز مس��افرتی در این روزها شنيده می شود، حاکی از آن است که هنوز ایراداتی 
در این زمينه وجود دارد و س��ودجویان با ارائه بليت های صوری اقدام به دریافت 
ارز مسافرتی می کنند. در کشوری که با مشکل کمبود منابع ارزی مواجه است، 
باید روش های اختصاص ارز نيز متناس��ب با شرایط موجود کشور تغيير کند و 

سختگيرانه تر شود تا واجدین شرایط واقعی، ارز دریافت کنند.

در پایان دومین ماه پاییز
تراکنش های بانکی باز هم زیاد شد

مبلغ تراکنش های ش��بکه الکترونيکی پرداخت کارتی کش��ور در هشتمين 
ماه امس��ال به بيش از ۶۶۷ هزار ميليارد تومان رس��يد که نسبت به مهرماه در 
تعداد و ارزش ریالی به ترتيب 0.29 درصد و 11.8۶ درصد رش��د داش��ته است. 
براس��اس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد 
تراکنش های انجام ش��ده ش��اپرک در آبان ماه امسال به بيش از 3280 ميليون 
رسيده که ارزش این تراکنش ها در مجموع به بيش از ۶۶۷ هزار ميليارد تومان 
می رس��د که نس��بت به مهرماه معادل 0.29 درصد در تع��داد و 11.8۶ درصد 
رشد در ارزش ریالی داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش های 

شاپرک در آبان نسبت به ماه گذشته معادل 11.8۶ درصد بوده است.
در آبان ماه امسال سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شده 
۷.13 درصد و ابزار پذیرش موبایلی 3.29 درصد بوده و این در حالی اس��ت که 
کارتخوان های فروشگاهی 89.59 درصد از کل تراکنش های انجام شده را به خود 
اختصاص داده اند. از تعداد تراکنش های انجام شده 88.34 درصد مربوط به خرید 
کاال و خدمات، ۷.40 درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید ش��ارژ تلفن همراه 
و معادل 4.2۶ درصد مربوط به مانده گيری بوده است. همچنين از مجموع کل 
تراکنش های انجام ش��ده در آبان ماه معادل 92.5۷ درصد موفق و ۷.43 درصد 
ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با سویيچ شاپرک انجام شده، 99.99 درصد 
موفق بوده است، اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه، 0.51 
درصد به دليل خطای پذیرندگی، 0.1۷ درصد به دليل خطای شاپرکی، 13.44 
درصد به دليل خط��ای صادرکنندگی، 85.33 درصد به دليل خطای کاربری و 

0.5۶ درصد به علت خطای کسب وکار بوده است.
براساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در آبان ماه 
س��ال جاری نيز 15.91 درصد بوده و این در حالی اس��ت که نسبت اسکناس و 
مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها 1.۷9 درصد بوده است. 
بنا بر تحليل آمارهای رس��می در آبان سال جاری، ابزار کارتخوان فروشگاهی با 
304 تراکن��ش به ازای هر کارتخوان در مکان نخس��ت قرار می گيرد و پذیرش 
اینترنتی با 144 تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷3 تراکنش به ازای 
هر ابزار فعال به ترتيب در مکان های بعدی قرار می گيرند. افزون بر این متوسط 
تراکنش هر ابزار پذیرش ش��اپرکی در ماه مذکور معادل 25۷ تراکنش است که 
این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 2.۷4 واحدی )منفی 1.05 
درصدی( را تجربه کرده است. همچنين بيشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش 
مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است. شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط 
مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط 
مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی 52 ميليون و 9۷9 هزار تومان بوده 
که این عدد برای کارتخوان های فروش��گاهی ۶0 ميليون تومان و برای پذیرش 

موبایلی تنها ۷8۷ هزار تومان بوده است.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد
 رشد 43 درصدی حق بیمه تولیدی

در 8 ماهه 1400
به گفته رئيس کل بيمه مرکزی، از ابتدای امس��ال تا پای��ان آبان ماه ۶9 هزار 
ميليارد تومان حق بيمه توليدی صادر ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته 43 درصد رشد داشت. غالمرضا سليمانی در بيست و هشتمين همایش 
ملی بيمه و توسعه گفت: 32 هزار ميليارد تومان خسارت در هشت ماهه امسال 
پرداخت شده و 32 ميليون بيمه نامه هم صادر شده است.   او با بيان اینکه صنعت 
بيمه اعتمادس��از و آرامش بخش است، افزود: در شرایط خاص، بيمه یک کاالی 
عمومی و نياز جامعه است که باید با کمترین قيمت و بهترین خدمات به مردم 
عرضه شود.   دبيرکل سندیکای بيمه گران ایران نيز در این همایش با بيان اینکه 
بيمه برای رفاه مردم تالش می کند، گفت: بيمه حرفه ای اس��ت که بدون اتکا به 
دولت ها و تس��هيالت متداول خود را اداره می کند و ساليانه ده ها ميليارد تومان 
خس��ارت پرداخت می کند.   به گفته سيدمحمد کریمی، در شرایط فعلی، بيمه 
موفق شد تحریم ها را دور بزند.   وی با اشاره به بيمه شخص ثالث به عنوان یکی 
از رشته های مهم صنعت بيمه، ادامه داد: در این رشته بيمه گر نقشی ندارد، زیرا 
از یک س��و ميزان آن توسط قاضی دادگاه تعيين می شود و از سوی دیگر دولت 
ميزان حق بيمه را تعيين می کند. 30 درصد حق بيمه ش��خص ثالث به ماليات 
و عوارض پرداخت می شود که باعث شده تاب آوری در این بخش صفر شود، در 

حالی که در همه کشورهای جهان صنعت بيمه معاف از ماليات است.
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گروه فرآورده های نفتی در صدر ایستاد
رشد 59 درصدی فروش صنایع بورسی

مقایس��ه فروش صنایع بورسی در آبان ماه امسال )دوره یک ماهه 
مبتنی به 30 آبان ماه 1400( نس��بت به دوره مشابه سال گذشته 
از ميانگين رش��د 59 درصدی در این صنایع حکایت دارد. مجموع 
فروش صنایع بورس��ی در پایان آبان ماه امس��ال مبلغ یک ميليون 
و 59۷ ه��زار و 554 ميلي��ارد و 2۷2 ميليون ری��ال بوده و این در 
حالی اس��ت که مجموع فروش این صنایع در دوره مش��ابه گذشته 
مبل��غ یک ميلي��ون و 5 هزار و ۶39 ميلي��ارد و 595 ميليون ریال 

اعالم شده است.
گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای با 103 درصد 
افزایش نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته در فروش در صدر 
گروه های بورسی آبان ماه قرار گرفته است. این گروه بورسی در ماه 
گذش��ته مبلغ 38 هزار و 820 ميليارد و 9۶۷ ميليون ریال فروش 
داش��ته است. گروه س��يمان، آهک و گچ با 19 هزار و 981 ميليارد 
و 852 ميليون ریال فروش معادل 100 درصد رش��د را نس��بت به 
آبان ماه 1399 نشان داده اس��ت. گروه  استخراج کانه های فلزی با 
8۶ درصد افزایش در فروش در مقام سومين گروه های بورسی قرار 
گرفته اس��ت. شيميایی ها در ماه گذش��ته، مبلغ 11۶ هزار و 3۶4 

ميليارد و 305 ميليون ریال فروش داشته است.
بررسی آمار فروش صنایع بورسی در دوره یادشده نشان می دهد 
کمتری��ن مي��زان افزایش مربوط به ش��رکت های بيم��ه و صندوق 
بازنشس��تگی به جز تأمين اجتماعی با 19 درصد افزایش در فروش 
بوده  اس��ت. بر این اساس، این گروه، مبلغ 52 هزار و ۷40 ميليارد 
و 523 ميلي��ون ریال ف��روش طی دوره یک ماه��ه منتهی به آبان 
ماه س��ال جاری داشته است. همچنين گروه مخابرات با 25 درصد 
افزایش نسبت به آبان پارس��ال در مقام دومی گروهی که کمترین 
ميزان افزایش را داش��ته، قرار گرفته اس��ت. ميزان فروش این گروه 

مبلغ 31 هزار و 9۷ ميليارد و 85۶ ميليون ریال بوده است.
یادآوری می شود صنایع یادشده مشتمل بر محصوالت شيميایی، 
فلزات اساس��ی، بانک ها و موسس��ات اعتباری، اس��تخراج کانه های 
فلزی، خودرو و س��اخت قطعات، بيمه و صندوق بازنشستگی به جز 
تأمين اجتماعی، فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای، مواد 
و محص��والت دارویی، محصوالت غذایی و آش��اميدنی به  جز قند و 
شکر، مخابرات، شرکت های چندرشته ای صنایع، سرمایه گذاری ها، 
خرده فروش��ی به اس��تثنای وس��ائط نقليه موتوری و س��ایر صنایع 

می شوند.

مهار تورم اولویت بودجه سال آینده است
بودجه منهای تورم

در حالی قرار اس��ت تا چن��د روز دیگر اولي��ن بودجه دولت 
س��يزدهم از پاس��تور به بهارس��تان برس��د که دولت می گوید 
بودجه س��ال آین��ده با هدف مهار تورم و ب��ا فرض باقی  ماندن 
تحریم ها بسته شده است. س��يدابراهيم رئيسی، رئيس جمهور 
پنجش��نبه هفته گذش��ته در س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت 
گف��ت که ثب��ات اقتصادی، حمایت از توليد و تامين معيش��ت 
مردم باید س��ه محور اصلی بودجه س��ال آینده باشد. به گفته 
رئيسی، دولت می خواهد بودجه1401 نه کسری داشته باشد و 
نه تورم زا باشد و هم اینکه رشد اقتصادی را تقویت کند. مسعود 
ميرکاظمی، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز گفته که جداول 
و سياست های پيشنهادی این سازمان براساس محورهای مورد 
تأکيد رئيس جمهور تنظيم ش��ده و قرار اس��ت پس از تصویب 

نهایی در دولت به اطالع مردم برسد.
در ای��ن بين و در ش��رایطی ک��ه هنوز اع��داد و ارقام بودجه 
نهایی نشده اس��ت؛ گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که تصميم 
نهایی دولت افزایش حداقلی رش��د هزینه های جاری کشور به 
 ویژه حقوق کارکنان دولتی و رش��د درآمده��ای ریالی بودجه 
ب��ا رویکرد مالياتی 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 بيش از 40 درصدی رو به رو اس��ت آیا 
دول��ت می تواند جلوی واکنش ه��ای منفی کارکنان دولت و در 
مرحل��ه بعد کارگران به افزایش حداقلی حقوق ش��ان را بگيرد؟ 
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 می ش��ود؛ به  گونه ای که بيش��ترین رش��د حقوق 

کارکنان بخش دولتی شامل حداقل  بگيران خواهد شد.
براس��اس این گزارش، برخی خبرها حکای��ت از آن دارد که 
دول��ت در بودجه 1401 روی قيمت نفت ۶0دالری 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 
همچنين س��قف فروش نفت ایران در بودجه سال آینده روزانه 
1.2ميليون بشکه خواهد بود و قرار است درآمدهای مالياتی هم 
با رشدی 44درصدی از 325هزار ميليارد تومان در سال جاری 
به 4۷0هزار ميليارد تومان در س��ال آینده افزایش یابد. در این 
بين البته کارشناس��ان تاکيد دارند که دولت باتوجه به فش��ار 
تحریم ه��ا و احتمال اینک��ه تحریم ها باقی بمانن��د باید ميزان 
صادرات نفتی و درآمدهای نفتی را واقعی ببيند تا اقتصاد دچار 
کس��ری بودجه و چالش های بعدی نش��ود. در این بين به نظر 
می رس��د که دولت باید از همين حاال به نوسانات شدید قيمت 
ارز و رش��د آن هم فکر کند زیرا نرسيدن به توافق هسته ای به 
معنای رش��د قيمت ارز، س��که، طال، خودرو و... خواهد بود. در 
این بين یکی دیگر از س��وال های مهم ادامه ارز ترجيحی برای 
واردات کاالهای اساس��ی یا پایان دادن به آن است؛ ارز 4200 
تومانی در سال های گذشته چالش های جدی را به اقتصاد ایران 
تحميل کرده اس��ت، اما دولت و مجلس نگرانی های ش��دیدی 
نس��بت به واکنش های بازار به این ح��ذف دارند و از همين رو 
تاکنون اقدام اساس��ی برای پایان دادن به ارز ترجيحی صورت 
نگرفته اس��ت؛ اتفاقی که ادامه روند آن ب��ه بالتکليفی اقتصاد 

دامن می زند.

دریچــه

فرصت امروز: ریزش بازار س��رمایه حاال نزدیک به 1۶ ماه است که ادامه 
دارد و از ميانه مردادماه س��ال گذشته تاکنون نماگر اصلی تاالر شيشه ای 
فاصله قابل توجهی از قله 2 ميليون واحدی گرفته است. با اینکه شاخص 
بورس تهران در 1۶ ماه گذشته در فواصل زمانی محدودی به روند صعودی 
رس��يد و سهامداران و سرمایه گذاران خرد را به تکرار روزهای خوش سال 
گذش��ته اميدوار کرد، اما به نظر می رسد این دوره رکودی همچنان ادامه 
دارد. به اعتقاد کارشناس��ان، دوره اصالحی که در صورت بس��تر مناسب 
معامالتی و رفتار حرفه ای سياست گذار می توانست به اقتضای طبيعت بازار 
س��رمایه تنها چند روز طول بکشد، حاال کمتر از یک سال و نيم است که 
تداوم یافته است. البته این دوره رکودی در مقایسه با دوره رکودی ابتدای 
دهه 90 که بيش از ۷00 روز به درازا کش��يد و حدود 31 درصد از ارتفاع 
نماگر اصلی بازار سهام )در فاصله زمانی سال 92 تا اواخر 94( کاست، هنوز 
فاصله دارد و در صورت رفع ابهامات اقتصاد کالن از جمله احيای برجام و 
لغو تحریم ها می توان در انتظار نقطه چرخش در عملکرد بورس تهران بود.
ش��اخص بورس تهران حاال هفته هاس��ت که در عب��ور از ابرکانال 1.4 
ميليون واحدی ناکام مانده و در فاصله زمانی مهرماه تا آذرماه حدود پنج 
ب��ار ب��ه کانال یک ميلي��ون و 400 هزار واحد رس��يده و در ادامه آن را از 
دست داده است. شاخص کل بورس در پایان معامالت هفته گذشته نيز با 
ثبت بازدهی هفتگی منفی 3.9 درصدی حتی از ميانه کانال 1.3 ميليون 
واحدی هم عقب تر رفت تا چرخه نوس��ان بورس در پایيز امس��ال تنها در 
مح��دوده دو کانال 1.4 و 1.3 ميليون واحدی اتف��اق بيفتد. این روند در 
معامالت اولين روز این هفته نيز ادامه پيدا کرد و ش��اخص بورس تهران 
تحت تاثير وقفه یک هفته ای مذاکرات وین با افت بيش از 5 هزار واحدی 

تا رقم یک ميليون و 334 هزار واحد عقب رفت.
در حال حاضر، فهرس��ت بلندباالی ابهامات اقتصاد کالن از چش��م   انداز 
مذاکرات هسته   ای و تاثير 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 احتياط فرو بروند و انگيزه فروش��ندگان با مش��اهده عقب   نشينی 
پيوس��ته قيمت ها تقویت شود. در این ميان، 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 تاثير منفی 
گذاشته است؛ وزارت اقتصاد در پاسخ اعالم کرد که از ابتدای مهرماه امسال 
نه تنها هيچ اوراقی از س��وی دولت منتش��ر و عرضه نشده، بلکه در هفت 
ماهه امس��ال در ازای دریافت 44 هزار و 481 ميليارد تومان بابت فروش 
شش ماهه نخست س��ال جاری اوراق مالی اسالمی، مبلغ 4۶ هزار و ۷98 
ميليارد تومان برای تس��ویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه داری 
کل کش��ور پرداخت شده است. با هجمه های منفی به انتشار اوراق، دولت 
تصميم گرفت تا انتشار اوراق را به حداقل برساند که طی دو مرحله اخير 
برگزاری حراج این اوراق، دولت بيش از 8258 ميليارد تومان اوراق فروخت 
و طبق اعالم مسئوالن و گفته اخير رئيس سازمان بورس، انتشار اوراق به 
بازپرداخت انتش��ار اوراق قبلی برمی گردد و ميزان آن افزایش پيدا نکرده 
اس��ت، زیرا این موضوع برای بازار س��رمایه دردساز می شود. این در حالی 
است که سبحانيان، معاون وزیر اقتصاد، کمرنگ شدن نقش اوراق در تامين 
مالی برای دولت را ناشی از حجم بسياری از مطالبات انباشته شده در بازار 
س��رمایه مربوط به دولت گذشته می داند که با وجود این مسئله نمی توان 

بيش از ظرفيت این بازار اوراق فروخت.
پس از این موضوعات، دولت به س��مت ف��روش اموال مازاد برای تامين 
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 چالش های 
مربوطه در این زمينه را رفع می کند و موفق به وصول درآمد از این منبع 
می ش��ود یا خير؟ فارغ از این مس��ئله، از آنجا که بانک مرکزی به سازمان 

بورس و وزیر اقتصاد قول داده تا کميته  مش��ترک بين بازار پول و سرمایه 
تشکيل شود که ظاهرا هدف این کميته هماهنگی درباره نرخ سود و نرخ 
ارز است؛ اکنون عالوه بر انتشار حداقلی اوراق، نرخ بهره بين بانکی پس از 

شش ماه روند صعودی کاهش پيدا کرد و به 21.0۶ درصد رسيد.  
احتم��اال این کاهش را می توان در پی مخالفت فعاالن بازار س��رمایه با 
افزایش نرخ بهره بين بانکی دانس��ت، زیرا کارشناس��ان اقتصادی، افزایش 
م��داوم و قابل توجه نرخ بهره در بازار بين بانکی را عاملی برای مهار تورم 
می دانن��د و از س��وی دیگر، معتقدند کاهش ای��ن متغير نيز موجب رونق 
بورس و افزایش فرآیندهای مولد اقتصادی در شرکت های بورسی خواهد 
ش��د. در این زمينه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی می گوید: »فعاالن 
بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بين بانکی و انتشار اوراق 
دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار 
ضعيف جامعه متضرر شوند که در این بين، بانک مرکزی نباید حافظ منافع 
سهامداران باشد بلکه وظيفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، 
بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بين بانکی باال برود تا اوراق 

دولت به فروش برسد که در بلندمدت تورم کنترل شود.«
بنابرای��ن پس از اینک��ه گزینه اوراق برای تامين کس��ری بودجه دولت 
به دليل هجمه های منفی فعاالن بازار س��رمایه کمرنگ شد، دومين اقدام 
برای حمایت از بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره بين بانکی پس از ماه هاست 
ک��ه اگر پس از این، کاهش بهره در این ب��ازار ادامه پيدا کند، عامل رونق 
ب��ورس و صعود تورم می ش��ود. بنابراین پس از اینکه دولت در راس��تای 
حمایت از بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی را به حداقل ترین ميزان ممکن 
رساند، اکنون نرخ بهره بين بانکی پس از شش ماه نيز کاهش پيدا کرد که 
کارشناسان کاهش این نرخ را عاملی برای رونق بورس می دانند. البته باید 
منتظر ماند و دید بازار سرمایه به انتشار حداقلی اوراق و تداوم کاهش نرخ 

بهره بين بانکی چه واکنشی نشان می دهد.

ریزش بازار سرمایه به شانزدهمین ماه رسید

چرخه فرسایشی بورس تهران

رئيس س��ازمان بورس صبح دیروز در صبحانه کاری مشترک با اعضای 
اتاق بازرگانی تهران از برنامه ریزی برای باز کردن دامنه نوسان و همچنين 
ضرورت بازنگری در زیرساخت ها خبر داد. مجيد عشقی در این نشست با 
بيان اینکه از زمان تاس��يس سازمان بورس در سال 84 تا سه سال پيش، 
تعداد ذی نفعان بازار سرمایه بسيار محدود و کمتر از 10 ميليون سهامدار 
بود، گفت: با ورود س��هام عدالت به بازار سرمایه نزدیک به ۶0 ميليون کد 
س��هامداری مس��تقيم در بورس به وجود آمد و مابقی مردم نيز از طریق 

صندوق ها و سایر نهادهای عمومی دیگر، ذی نفعان بازار شدند.
از آنجا که دامنه نوسان یکی از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه و فعاالن 
بخش خصوصی است، یکی از مهمترین صحبت های عشقی در این نشست 
به دامنه نوس��ان اختصاص داشت. رئيس سازمان بورس با بيان اینکه اگر 
دامنه نوسان حذف و یا افزایش داده شود، نوسان ها و تالطم های بازار را به 
دنبال دارد، افزود: به عنوان نمونه نوسان در خودرو 20 درصد بود که با یک 
اصالح قيمت، این نوسان 20 درصد پایين آمد و سپس باال رفت که این امر 
نشان از بی ثباتی تصميم های مسئوالن و مدیران کشور است و تالطم های 
بازار دیگر قابل پذیرش نيست. وی با بيان اینکه اگر قرار بر حذف یا افزایش 
یکباره دامنه نوسان باشد نوسانات و تالطمات بازار بيشتر می شود، گفت: 
این تالطمات در بازار دیگر به هيچ عنوان قابل پذیرش نيس��ت. سياست 
ما این اس��ت تا دامنه نوس��ان به تدریج باز شود، اما این اتفاق در ابتدا باید 
از طرق شرکت هایی انجام شود که از ثبات بيشتری برخوردارند و در بازار 
بازیگران بزرگی دارند. عش��قی همچنين در ادامه سخنان خود به موضوع 
قيمت گذاری دس��توری اشاره کرد و گفت: طی هفت تا هشت ماه گذشته 
با کمک فع��االن بخش خصوصی و اتاق بازرگان��ی، موضوع قيمت گذاری 
دس��توری در بخش فوالد و پتروش��يمی حل شده است، اما ليست باالیی 
از قيمت گذاری دس��توری بر صنایع کشور وجود دارد که کار را با مشکل 
مواج��ه کرده و نيازمند کمک و همراهی همکاران بخش خصوصی و اتاق 
بازرگانی اس��ت. به گفته وی، قيمت گذاری دستوری فرآیندهای دستوری 
در صنایع مختلف دارد به طوری که در بحث مربوط به فروش شرکت هایی 
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 پاالیشگاه ها هنوز دست دولت است.
او با اش��اره به دس��تورالعمل اصول حاکميتی ش��رکتی، ب��ا ابراز اینکه 
اميدواریم با پيشنهادهای مطرح شده در این نشست و راهکارهای سازمان 

بورس بتوان وضعيت بازار را س��اماندهی کرد، گفت: بحث مربوط به اصول 
حاکميتی ش��رکتی که در سال 9۷ دس��تور حاکميت شرکتی ابالغ شد، 
چالش های جدی را به دنبال دارد که در دس��ت اصالح اس��ت. همچنين 
مالحظات��ی که درباره دامنه نوس��ان وجود دارد این اس��ت که با ابهامات 
زیادی در اقتصاد مواجه هستيم که بخشی از آن به قيمت گذاری دستوری 

و تاثيراتی که بر سودآوری شرکت ها دارد، برمی گردد.
رئيس س��ازمان بورس با اش��اره به لزوم هماهنگ شدن زیرساخت های 
بورس با افزایش تعداد فعاالن در این بازار نيز گفت: از نظر ما قانون تجارت 
و برخی از مقررات موجود جوابگوی نيازهای فعلی نيست. به عنوان مثال 
در قانون تجارت قيد ش��ده که شرکت ها هشت ماه فرصت پرداخت سود 
دارن��د، اما با توجه به فناوری های نوین چنين گزینه ای در ش��رایط فعلی 
عمال اهميتی ندارد. امروز با حدود ۶0 ميليون سهامدار و 800 ناشر 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 فعاليت ها 

در این حوزه توزیع سود نقدی مستقال به یک چالش تبدیل شده است.
او با اش��اره به برنامه ریزی بورس برای شرکت های پروژه محور ادامه داد: 
در این زمينه پذیره نویس��ی نخس��تين شرکت انجام ش��ده که با توجه به 
دستورالعمل های سختگيرانه قدری طوالنی به نظر می رسد، اما قطعا یکی 

از برنامه های اصلی ما استفاده از ظرفيت این شرکت ها خواهد بود.
به گفته عشقی، سازمان بورس در جریان است که اعتماد مردم به بورس 
ت��ا حدی از بي��ن رفته که این موضوع تحت تاثير عوامل زیادی در س��ال 
گذش��ته بوده است. این اميدواری 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، رئيس اتاق بازرگانی تهران نيز 
در این نشست با اشاره به آمادگی این اتاق برای کمک به بورس گفت: این 
تشکل بخش خصوصی آمادگی دارد تا در تمامی بخش ها به بهبود شرایط 
بازار سرمایه کمک کند. یکی از معضالت مهمی که بازار سرمایه ایران با آن 
رو به روست دخالت مستقيم دولت در این بازار است. با وجود آنکه سازمان 
بورس یک سازمان غيردولتی به حساب می آید، اما ما شاهد مداخله دولت 
در امور آن هستيم که بخشی از مشکالتی که امروز این بازار با آن مواجه 

است تحت تاثير همين دخالت رخ داده است.
خوانساری با بيان اینکه با در کنار هم قرار گرفتن بورس و اتاق بازرگانی 
می توان 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 پيگيری های الزم 
برای حل این معضالت را خواهد داش��ت. نظرات بخش خصوصی باید در 
زمان اتخاذ تصميمات جدید لحاظ شود. این بخش با توجه به تجربه ای که 
در حوزه های مختلف اقتصادی دارد، قطعا نظرات کارگش��ا و مهمی را در 
رابطه با سياست های جدید خواهد داشت و در صورت استفاده به موقع از 

این نظرات، جلوی بسياری از مشکالت در آینده گرفته خواهد شد.
به گفته رئيس اتاق تهران، یکی از خواس��ته های بخش خصوصی از رئيس 
س��ازمان بورس، جلوگيری از اعالم دس��توری فروش یا عدم فروش سهام از 
سوی دولت است که در سال های گذشته به بازار سرمایه و اعتماد سهامداران 
آس��يب جدی وارد کرده اس��ت. اقتصاد ما در س��ال های گذشته با مشکالت 
و محدودیت ه��ای جدی مواجه بوده و به نظر می رس��د بخش مهمی از این 
محدودیت ها در سال جاری و سال آینده نيز ادامه پيدا کند. از این رو بخش 
خصوص��ی و به طور خاص اتاق ب��ازرگان آمادگی دارد تا نظرات و کمک های 
خود را برای بهبود ش��رایط اقتصادی ارائه کند و در این بين بورس نيز یکی 

از بخش هایی است که می تواند روی کمک بخش خصوصی حساب باز کند.

در نشست رئیس سازمان بورس با نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

وعده عشقی برای تغییر دامنه نوسان

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

14 آذر 1400

شماره 1914



4 برنامه وزارت صنعت برای ساماندهی 
صنعت خودرو

مدیرکل صنایع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت برنامه وزارت صنعت برای صنعت خودروسازی، انجام اصالحات 
س��اختاری، متناسب س��ازی قيمت، بهبود کيفيت خودروها و رعایت 
حقوق مصرف کننده 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 قيمت های باالی خودرو 
در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از سوی اندک خریداران 
واقعی خودرو ش��اهد باش��يم. از طرفی، ناتوانی خودروس��ازان بزرگ 
داخلی در عرضه کافی خودرو سبب شده تا وزارت صنعت به سيستم 
قرعه کشی به عنوان عادالنه ترین راه برای رسانيدن خودروها به دست 
مشتریان روی آورد. این در حالی است که مطابق آمارها شانس برنده 
شدن در قرعه کشی برای مش��تریان ایران خودرو یک به 115 و برای 

مشتریان سایپا یک به 21 است.
ب��ا توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش ش��دید قيمت آن را 
در س��ال های گذشته به دنبال داش��ته، خودرو در عمل از یک کاالی 
مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شده، به طوری که بسياری افراد با 
هدف برخورداری از مابه التفاوت قيمت کارخانه ای و بازاری به ثبت نام 
در برنامه ه��ای فروش خودروس��ازان می پردازند و آنطور که ش��رکت 
بازرسی کيفيت و استاندارد ایران گزارش داده حدود ۶0 درصد افرادی 
که در قرعه کش��ی برنده ش��ده اند پس از س��ه  ماه خودروهای شان را 

فروخته اند و این یعنی، مصرف کننده واقعی خودرو نبوده اند.
در حالی کارشناسان رانت توزیعی از این طریق را 120 هزار ميليارد 
تومان تا پایان س��ال 99 عنوان می کنند که در مقابل، خودروس��ازی 
کشورمان از زیان انباش��ته 85 هزار ميليارد تومانی و حدود ۷0 هزار 
ميليارد تومان بدهی به قطعه سازان رنج می برد و همين مسائل سبب 

شده تا تيراژ و کيفيت خوبی را در توليد خودروها شاهد نباشيم.
اول آبان م��اه بود ک��ه وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در آیين افتتاح 
جدیدترین محصول گروه ایران خودرو اظهار داشت: برنامه های طراحی 
ش��ده برای اصالح صنعت خودروس��ازی به خوبی در حال اجرا است و 
تا دو س��ال آینده ش��اهد صنعتی به روز با توليداتی با مصرف س��وخت 
پایي��ن و باکيفيت خواهيم بود. »س��يدرضا فاطمی امين« با بيان اینکه 
منکر بدهی های صنعت خودرو به قطعه سازان و زیان انباشته باالی آنها 
نيستيم، ادامه  داد: در چند بخش در حال انجام کار هستيم که از جمله 
آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه های سربار آنها 
و همچنين اصالح س��اختار مالی شرکت هاست. وی خاطرنشان  کرد: با 
این وجود نوید می دهيم که برنامه های طراحی شده 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 بيان  داشت: یکی از 
10 پروژه یادش��ده، اصالح ساختار صنعت خودرو است، به این معنا که 
روابط بين خودروس��از و قطعه س��از روابط نادرستی است که آشفتگی 
زیادی در آن وجود دارد و باید اصالح شود. وی با اشاره به برنامه ریزی 
برای توليد ساالنه 3ميليون دستگاه خودرو تا سال 1404، آن را منطبق 
بر توانایی های خودروسازان برشمرد و گفت: در این زمينه ظرفيت ها و 
برنامه های همه 10 خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است. فاطمی امين 
یادآور ش��د: اکنون 90 درصد توليد توسط دو خودروساز بزرگ کشور 
یعنی ایران خودرو و سایپا انجام می شود و این سهم تا سال 1404 به ۷0 
درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی س��هم سایر خودروسازان از 10 
به 30 درصد افزایش خواهد یافت. در این پيوند، »سهيل معمارباشی« 
مدیرکل صنایع خودرو و نيرومحرک��ه وزارت صنعت روز جمعه افزود: 
کسب وکاری که زیانده است، کم کم رو به اضمحالل می رود و نمی توان 
از آن انتظ��ار افزای��ش توليد یا بهبود کيفيت و تنوع داش��ت. وی بيان 
 داشت: سال هاست شراط بغرنج صنعت خودروسازی را گوشزد می کنيم، 
اما تا به امروز هيچ اقدامی انجام نشده است. اشاره معمارباشی به زیانده 
بودن صنعت خودرو اس��ت که همه ماهه در آمارنامه های سامانه کدال 
نيز منعکس می شود و همچنين بدهی های چند ده ميليارد تومانی آن 

به قطعه سازان که هر ماه افزایش می یابد.

نماگربازارسهام

اگر قيمت خودرو براس��اس قيمت های دس��توری نباشد، به طور قطع 
دس��ت دالالن و اش��خاصی که از خودرو به عنوان یک کاالی س��رمایه ای 

استفاده می کنند، کوتاه  می شود.
عضو هيأت رئيسه کميسيون صنایع و معادن مجلس درباره قيمت گذاری 
دس��توری در صنعت خودرو به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: در 
قيمت گذاری دستوری نه خودرو ساز و نه مصرف کننده راضی نيستند زیرا 
خودروساز ادعای ضرر و زیان کرده و مصرف کننده نيز بر این باور است که 

محصول را با قيمت باال می خرد.
بهزاد رحيمی افزود: زمانی که قيمت گذاری دس��توری نباش��د، تکليف 

خودروس��از مشخص ش��ده و هزینه س��ربار به مردم که خریداران اصلی 
محصوالت آن هستند، تحميل نمی شود.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی افزود: افزایش قيمت 
راهکار نيست و با توجه به اینکه فاصله قيمتی خودرو بين نرخ کارخانه و 
نرخ بازار فراوان اس��ت، این تفاوت قيمت معموال نصيب دالالن می شود و 
در این ميان نه خودروس��از و نه مصرف کننده از این تفاوت قيمت، سودی 

نمی برند.
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس یازدهم، اضافه ک��رد: اگر قيمت خودرو 
واقعی و نه براس��اس قيمت های دستوری باشد به طور قطع دست دالالن 

و اشخاصی که از خودرو به عنوان یک کاالی سرمایه ای استفاده می کنند، 
کوتاه  خواهد ش��د و خودرو بدون واس��طه به دس��ت مصرف کننده نهایی 

خواهد رسيد.
عضو هيأت رئيس��ه کميسيون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: 
قيمت گذاری دستوری برای تمامی بازارها چيزی جز ضرر نخواهد داشت 
به خصوص برای صنعت خودرو که تعيين قيمت گذاری دس��توری تنها بر 
توليد نهایی صورت می گيرد و س��ایر قطعات و لوازم موجود برای ساخت 
خودرو از طریق قيمت گذاری دس��توری مدیریت نمی شود و این موضوع 

موجب ضرر خودروسازان است.

بالتکلیفی خودروساز و خریدار با قیمت گذاری دستوری!

رئيس کميس��يون امور داخلی و ش��وراهای مجلس ش��ورای اسالمی 
مصوبه س��اماندهی صنعت خودرو را انگيزه ای ب��رای صادرات خودرو و 
قطعات خودرو دانس��ت و گفت واردات در ازای صادرات نه تنها موجب 
خروج ارز از کش��ور نمی شود بلکه با ارزآوری رشد اقتصادی برای کشور 

به همراه خواهد داشت.
محم��د صالح ج��وکار در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، با اش��اره 
ب��ه اینکه مصوبه س��اماندهی صنعت خودرو می تواند در راس��تای جلب 
رضایت عمومی جامعه دس��تاوردهایی به همراه داشته باشد، بيان کرد: 
ب��ا توجه به اینکه ماده 4 این مصوبه بر واردات خودرو در ازای صادرات 
قطعه و خودرو تاکيد دارد، این طرح در شرایط فعلی می تواند انگيزه ای 
برای صادرات خودرو و قطعات خودرو باشد که نه تنها موجب خروج ارز 
از کشور نمی ش��ود بلکه با ارزآوری رشد اقتصادی برای کشور به همراه 

خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنين براس��اس ای��ن طرح صاحبان کاال که تاکنون 

انگيزه ای برای صادرات نداشتند ضمن صادرات توليدات خود، می توانند 
خودرو وارد کش��ور کنند. بنابراین این طرح به نوعی زمينه س��از اجرای 

روش های نوآورانه و فناورانه و ارتقای کيفيت محصوالت داخلی است.
نماینده مردم یزد در مجلس ش��ورای اس��المی با بي��ان اینکه حضور 
خودروه��ای باکيفيت و متنوع در بازار مطالبه همه مردم اس��ت، اظهار 
داش��ت: اینکه بازار خودرو را محدود به توليدات چند شرکت خودروساز 
کنيم عالوه بر اینکه رقابت پذیری را از صنعت خودرو س��لب می کند در 

کيفيت خودرو نيز تاثيرگذار 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 عامه پس��ند وارد کشور ش��ود نه خودروهای لوکس که تنها 
قشر خاصی از آن استفاده می کنند. ضمن اینکه با واردات خودرو از تب 
ش��دید خودرو که امروز به عنوان کاالی س��رمایه ای تلقی می شود و در 

بسياری از پارکينگ ها دپو شده کاسته خواهد شد.

رئيس کميس��يون امور داخلی و ش��وراهای مجلس ش��ورای اسالمی 
درباره تاثير واردات خودرو بر قيمت خودرو در بازار یادآور شد: با توجه 
به اینکه خودرو در کش��ور ما به کاالی س��رمایه ای تبدیل شده و مردم 
نيز به جذب نقدینگی در بازار خودرو تمایل دارند با واردات خودرو این 
نگاه س��رمایه ای به خودرو حذف ش��ده و بازار خودرو در فضای آرامش 

قرار خواهد گرفت.

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو انگیزه تولیدکنندگان داخل به صادرات را افزایش خواهد داد
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بدون ش��ک مهمترین اق��دام برای هر مدیری این اس��ت که بهترین 
اس��تراتژی ممکن برای تيم خود را اتخ��اذ نماید. در این زمينه نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باشيد این است که به دانسته های قدیمی، 
نمی توان نيازهای جدید و متغير حال حاضر را به خوبی پوشش داد. به 
همين خاطر بس��يار مهم است که افراد به صورت مداوم سطح اطالعات 
خود را به روز نمایند. در این زمينه بهترین منبع بدون شک کتاب بوده 
و با توجه به این امر که هر س��اله تعداد بی ش��ماری به چاپ می رس��د، 
طبيعی است که مطالعه تمامی آنها از عهده افراد خارج باشد. به همين 
خاطر بس��يار مهم اس��ت که برطبق یک اولویت اقدام کرده و هر سال 
حداقل بهترین ها را مطالعه کرده باشيد. در این راستا با توجه به نزدیک 
ش��دن به تعطيالت سال نو، زمان مناس��ب جهت مطالعه شکل گرفته 

است. در ادامه شش کتاب برتر سال 2021 را بررسی خواهيم کرد.
1-ویژگی های یک استراتژی مناسب

نویسنده: کریس پیتر
در این کتاب تالش ش��ده است تا دیدگاه شما نسبت به استراتژی ها 
تغيير کند. درواقع هدف نویس��نده صرفا ارائه یکس��ری توصيه ها نبوده 
و تالش می کند تا هر ش��رکت را به س��طحی برساند که بتوانند بهترین 
استراتِژی برای خودشان را انتخاب کنند و یا در این زمينه نوآوری هایی 
را داش��ته باشند. درواقع این مس��ئله نيازمند بازنگری در وضعيت حال 
حاضر شرکت و تطابق آن با اهداف است. درواقع تا زمانی که این مرحله 
را طی نکرده باش��يد، عمال نمی توانيد تصميم گيری درس��تی را داشته 
باشيد. در آخر این کتاب تالش کرده است تا ویژگی های یک استراتژی 

مناسب را بررسی کند. 
2-پنج حرکت بعدی شما 

نویسنده: پاتریک بت دیوید 
نویسنده این کتاب خود از تاثيرگذارترین افراد حوزه تجارت محسوب 
شده و مدیرعامل برندهای مطرحی نظير PHP است. وی در شبکه های 
اجتماعی نيز حضوری فعال دارد و کانال او در یوتيوب، به طور متوسط 
بيش از 100 هزار بازدید را به ثبت رس��انده است. درواقع وی در کتاب 
خود استراتژی های تجاری را به بازی شطرنج تشبيه کرده است که شما 
باید برای پنج حرکت بعدی خود برنامه ریزی داشته باشيد. این موضوع 

باعث خواهد شد تا اقدامات شما، همسویی الزم را پيدا کند و با برنامه 
جلو بروید. درواقع به نظر وی اشتباه بزرگ بسياری از برندها این است 
که تنها برای ق��دم بعدی برنامه ریزی می کنند. نکته جذاب در رابطه با 
این کتاب، لحن س��اده در کنار نمونه های متعدد است که باعث خواهد 

شد تا هر بخش را به خوبی درک نمایيد. 
3-استراتژی اقیانوس آبی

نویسنده: چان کیم
در جهان امروز رقابت در تمامی عرصه ها به باالترین حد خود رس��يده و 
این موضوع باعث شده است تا امکان فعاليت برای برندهای تازه کار بسيار 
سخت باشد و آنها شانس کمی برای رقابت با غول های عرصه خود را پيدا 
کنند. با این حال نمونه هایی را می توان مثال زد که علی رغم نوظهور بودن، 
موفق ش��ده اند تا دستاوردهای بس��يار بزرگی را به دست آورند. نمونه این 
موارد را می توان در برندهایی نظير ش��يائومی، تسال و تيک تاک مشاهده 
کرد. در این رابطه س��وال اصلی این است که چرا این برندها موفق شده اند 
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 اقيانوس آبی استفاده 
می کنند که براس��اس آن ش��ما باید به بخش هایی توجه داشته باشيد که 
باعث خواهد ش��د تا از رقابت با س��ایر برندها خارج ش��ده و در یک حوزه 
جدید فعاليت نمایيد. در این زمينه شما باید نيازهایی را پيدا کنيد که هنوز 
به خوبی برطرف نش��ده است و فرصت های جدید برای خود در بازار ایجاد 

نمایيد. این موضوع بدون شک نيازمند رعایت اصول و آگاهی از مثال های 
متعددی است که نویسنده در این کتاب به صورت جامع، صحبت های الزم 

را بيان می کند. 
4-معضل نوآوران

نویسنده: کیلتون ام. کریستنسن
اگرچه این کتاب بيش از 20 سال 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��يار جالب اس��ت و 
به عقيده نویس��نده س��ازمان های بزرگ به خاطر آن که همه چيز را به 
خوبی انجام می دهند، متحمل شکس��ت می ش��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 چنين ایده ای باعث می ش��ود تا برندها 
بس��يار محتاط شوند و همين امر زمينه 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 نمایيد. خوشبختانه این کتاب 
تنها به اعالم مشکل بسنده نکرده و راهکارهای الزم را نيز ارائه می دهد. 

5-تفکری که با اختالل همراه است 
نویسنده: پیتر بی نیکول

همه ما با این جمله آش��نا هس��تيم که راز موفقي��ت برندها در تفکر 
خالق اس��ت. درواقع در این زمينه 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 اهميت 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. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��يد این اس��ت که ذهن خالق 
اقدامی مقطعی نبوده و شما باید به دنبال حفظ ابدی آن باشيد و همين 

مسئله، بزرگترین چالش است. 
6-اصول بازاریابی شبکه های اجتماعی در سال 2021

نویسنده: مایکل بردینگ
امروزه تاثير اینترنت به حدی زیاد اس��ت که هيچ کس��ب و کاری بدون 
توجه به آن نمی تواند به کار خود ادامه دهد. در این زمينه نقش شبکه های 
اجتماعی، مهمتر از سایرین بوده و به همين خاطر الزم است تا آگاهی خود 
را در این زمينه افزایش دهيد. درواقع اگرچه اینترنت بستری رایگان را برای 
فعاليت به وجود آورده اس��ت، با این حال فعاليت در آن بدون بودجه بندی 
و اقدام��ات حرفه ای، نتيجه ای را دربر نخواهد داش��ت. نکته ای که باید به 
آن توجه نمایيد این اس��ت که دامنه فعاليت در حوزه بازاریابی شبکه های 
اجتماعی، بس��يار گسترده بوده و الزم است تا از جدیدترین منابع استفاده 
کنيد. با توجه به این امر که کتاب فوق، امسال منتشر شده است. بدون شک 

پاسخگوی خوبی برای نيازهای شما خواهد بود. 
success.com :منبع
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اخبار

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 4 انبار ذخیره ســازی فرآورده های نفتی، 174 باب 
جایگاه سی ان جی و 172 باب جایگاه عرضه سوخت مایع روزانه بالغ بر 
17 میلیون لیتر فرآورده مورد نیاز استان و مناطق همجوار را در گستره 

154000 کیلومترمربع 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 19 قدردانی 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.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با اشــاره به نام گذاری 
خیابان ها با عنوان شهدا ازجمله شهید فخری زاده گفت: این نام گذاری ها 
در واقع تابلوهایی بوده که راه را گم نکنیم و بدون شک بهترین حرکت 

فرهنگی است.
به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در حاشیه آغاز 
عملیات اجرایی خانه موزه دانشمند هسته ای 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 نجات بخش شــوند .
وی با بیان اینکه بدون شک فرهنگ ایثار و شهادت باید روزبه روز ترویج کنیم 
ابراز کرد: شهدایی مثل شهید فخری زاده و دیگر شهیدانی که در حقیقت در 
این راه قدم برداشته اند را بتوانیم برای شناخت مسیر تعالی استفاده کنیم .
شــهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید اینکه نمی دانیم 
در میان این جوانان چه کسی به چه جایگاهی خواهد رسید، با اشاره به 
نام گذاری خیابان ها با عنوان شهدا ازجمله شهید فخری زاده تصریح کرد: 
این نام گذاری ها در واقع تابلوهایی بوده که راه را گم نکنیم و بدون شک 

بهترین حرکت فرهنگی است.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: میانگین کشوری احداث و توسعه 
فاضالب شــهری 50 درصد می باشد که در شهرستان تبریز ۸0 درصد 

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 72 شروع شده و تا ســال 9۳، 50 درصد رشد 
فیزیکی داشــتیم. علیرضا ایمانلو ادامه داد: در آن ســال طرحی برای 
شــورای شــهر ارائه کردیم که از محل کمک های شــهرداری نیز این 
موضوع را گســترش دهیم نتیجتا اثرات این طرح موجب شد پیشرفت 
فیزیکی فاضالب شهری به ۸7 درصد برســد. این مقام مسوول افزود: 
فــاز دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز را آغاز کردیم که برای 15 ســال 

آینده جوابگوی نیاز تبریز باشد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی تصریح کرد: طرح ما برای کمیسیون برنامه و بودجه، 
انجام فعالیت هایی برای مناطق کم  برخوردار شــهر و افزایش شــبکه 
بهداشت شــهری اســت که 25 درصد از هزینه ها توسط شهرداری و 
مابقی با حساب های فی مابین تامین شود. علیرضا ایمانلو تاکید کرد: در 
راستای تبصره شورای شهر مبنی بر اخذ حق فاضالب در کنار انشعابات 
شهری، هر ســال 100 کیلومتر 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 می رسد.

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 ساخت های 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 
زیرســاخت های پیشــرفته ی مخابراتی، اظهار کرد: با توجه به کیفیت 
ارتباط و تعامل با مشــتریان، ایجاد زیرساخت های مخابراتی به ارتقای 
ارائه ی خدمات غیر حضوری و باال بردن سطح تعامالت با ذینفعان کمک 
شایانی می کند. 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.

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 91.۳ درصد 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 91.۳ درصد تحقق 

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

در خصوص اجرای الزامات اچ اس ای برنامه ریزی شد؛ 

بازدید معاون بهداشت وزارت نفت از شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی

شهردار قم: 

نام گذاری خیابان ها به نام شهدا از اقدامات مهم فرهنگی در کشور است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی؛

توسعه شبکه فاضالب تبریز 30 درصد باالتر از میانگین کشوری است

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

زیر ساخت  های مخابراتی جهت ارتباط غیرحضوری با ذینفعان تقویت می شود

روح اله نوریان خبر داد:
عملکرد پاالیشگاه گاز ایالم با وضعیت عالی ارزیابی شد

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 70 درصدعرضه شده است.  نمایشگاه هفته بسیج با تصاویر شهد و آویز سربند رزمندگان مزین به نام ائمه 

اطهار )ع( آذین بندی شده و  از ۳0 آبان تا 7 آذر ماه 1400 از ساعت ۸ صبح تا 16   برای 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 1۳96 با 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 آزادی خواه 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 می کنم. علوی تصریح کرد: بسیار خوشحالم و خدا 
را شکر می کنم 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 می گیرم.

درجلسه ساماندهی مبادی های ورودی شهر ساری مطرح شد:
همه دستگاه ها در بسترسازی رویداد ۲0۲۲ پای کار باشند

ساری – دهقان : فرماندار و شهردار ســاری در جلسه ساماندهی مبادی 
ورودی شــهر ساری در راستای رویداد بین المللی 2022، بر ضرورت زیباسازی 
و ســاماندهی مبادی وردی های شهر ساری تأکید کردند به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری ساری، جلسه 
ســاماندهی مبادی ورودی های شهر ســاری با رویکرد میزبانی از کشورهای 
عضو اکو با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 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 
برنامه های مرتبط با این رویداد به منظور میزبانی بهتر و جلب توجه ملی به ســاری 2022 تأکید کرد. فرماندار ساری با برشمردن برخی 
ظرفیت های گردشگری مازندران و فرصت هایی که رویداد ساری 2022 برای مازندران و کشور می تواند ایجاد کند، گفت: هرچند در میزبانی 
این رویداد بین المللی نگاه ها به سمت شهرداری ساری است اما دیگر دستگاه های مربوط به این رویداد مهم، با جدیت پای کار باشند. رضایی 
با تأکید بر جدی گرفتن این رویداد بین المللی، 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 2022 فرصت مهم برای معرفی ظرفیت های 
فرهنگی، گردشگری و تاریخی شهر ساری در سطح بین المللی است، گفت: شورای اسالمی و شهرداری ساری تالش می کنند تا دررسیدن 

به اهداف موردنظر ضعف ها 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 تعرفه ها 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 600 هزار خط تلفن ثابت در استان 
مرکزی ماهیانه 2۳ هزار تومان است که در مجموع بالغ بر  1۳ میلیارد تومان در 
هر ماه برای نگهداری این خط ها هزینه می کنیم.  وی اظهار کرد: بیش از 1۸ 
سال تعرفه های خدمات تلفن ثابت بدون متغیر است و علیرغم وجود تورم های 
چند ده برابری در طی این سال ها تعرفه های تلفن ثابت تغییری نداشته و این 
ثابت ماندن برای کشور برای هزینه های نگه داری، سرمایه گذاری، بهسازی و توسعه شبکه ها هزینه بر است. مدیرمخابرات منطقه مرکزی 
با اشــاره به اینکه بهسازی و توســعه خدمات از جنس ارزی است بیان کرد: در طی این سال ها علیرغم اینکه ارز چندین برابر شده اما 
تعرفه تلفن ثابت بوده و شــرکت مخابرات با توجه به هزینه های نگه داری برای توسعه، بهسازی و مدرنیته کردن ناتوان است.  لطفی با 
تاکید بر اینکه بانک ها نیز به ازاء هر خط تلفن 2400 تومان کارمزد از مخابرات دریافت می کنند یادآور شد: این در حالی است که 50 
درصد از خطوط تلفن ثابت در اســتان زیر 2400 تومان مصرف دارند که در این شــرایط ترجیح می دهیم برای 50 درصد از مشترکین 

صورت حساب صادر نکنیم. 

محسن رضایی:
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نمونه مدیریت جهادی در کشور است

بندر عباس- خبرنگار فرصت امروز: معاون اقتصادی رئیس جمهور پس 
از بازدید از دستاوردهای جهادی تالشگران عرصه صنعت نفت در ابرپاالیشگاه 
میعانات گازی ســتاره خلیج فارس، این مجموعه را یکی از نمونه های مدیریت 
جهادی در کشور برشمرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، محسن رضایی ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از دستاوردهای 
جهادی تالشــگران بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات گازی جهان با بیان اینکه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس یکی از نمونه های مدیریت جهادی در کشور ما در 
عرصه صنعت است، ابراز کرد: زمانی بنا بود خارجی ها با ایجاد کنسرسیوم چند 
کشور اروپایی این مجموعه را بسازند، اما در تحریم های 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 پیچیده ترین پاالیشگاه های مدرن روز جهان را در این محل ساختند که در حال حاضر 
بیش از 45 میلیون لیتر بنزین و تعداد زیادی فرآورده دیگر را تولید و به مردم عرضه می کند. رضایی خاطرنشان کرد: اکنون مردم، کشور و 

دولت ما از دستاوردهای این پروژه ملی بهره می گیرند و از این کار بزرگی که صورت گرفته است استفاده می کنند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان:
۴3 کیلوگرم مواد مخدر در گرگان کشف شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: جانشین فرمانده انتظامی گلستان از کشف 4۳ کیلوگرم 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 4۳ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف کردند.

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 50 هزار واحد است  و  مردم می 

توانند از مزایای اجرای طرح های خودمالکی نیزاستفاده کنند.
وی اظهار داشــت: دولت تالش ویژه ای 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 50 هزار واحد عنوان کرد و ادامه 
داد: شرایط استفاده از این فرصت اعالم شده و به منظور بهره مندی بهتر 

مردم، این شرایط در مسیر تسهیل قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه مهلت ثبت نام تا 
15 آذرماه است، خاطرنشان کرد: در اغلب شهرهای استان زمین مورد 
نیاز برای ساخت مســکن تأمین شده است و افرادی که صاحب زمین 

هستند هم می تواند 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 15 هزار و 462 نفر ثبت 
نــام کرده اند و زمین مورد نیاز برای 12 هزار و 569 واحد 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 نشست های 
متعددی را در این زمینه داشته ایم ولی هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

وی  در مورد آخرین وضعیت اجرای پروژه های راهســازی اســتان 
بوشــهر بیان کرد: یکی از مهمترین پروژه های 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 249 کیلومتر از این مسیر تکمیل و زیر ترافیک رفته 

است و مابقی در دست ساخت است.
وی در مورد احداث کمربندی شهر آب پخش اظهار داشت: در زمان 
طراحی مسیر مصمم بودیم که برای همه شهرها باید کمربندی ساخته 
شــود و به همین منظور تاکید و اصرار ویژه ای برای ساخت کمربندی 
آب پخش داشتیم به این دلیل که همه فکر ما در حوزه راه بود و قرار بود 

هزینه ها هم از طریق وزارت نفت تأمین شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اینکه چهار کیلومتر 
از کمربندی آب پخش اجرا نشده است، تصریح کرد: در هر نقطه ای که 
قرار است بزرگراهی ساخته شــود اگر مردم موافق اجرای طرح باشند، 
می توان اراضی مد نظر را تملک کرد و سپس مطالبات مردم را پرداخت 
کرد ولی اینجا مردم آب پخش ناراضی هستند و نمی توانیم به این شکل 

تملک کنیم و پولی نداریم به مردم بدهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر: 

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

شماره 1911
یکشنبه
14 آذر 1400
یکشنبه
14 آذر 1400

شماره 1914



3 اصل رسیدن به اهداف 

به قلم: لیندا سوات 
کارآفرین و مشاور کسب و کار

مترجم: امير آل علی

یکی از س��واالت هميش��گی افراد این است که چگونه می توان به هر خواس��ته ای دست پيدا کرد؟ درواقع 
اگرچه این مورد به نظر بسياری غيرممکن است، با این حال نمونه هایی را می توان مثال زد که در این زمينه 
اقدامات بزرگی را انجام داده اند. برای مثال فردی نظير ليونل مسی موفق شده است تا به 90 درصد از جام های 
ممکن در زندگی خود دست پيدا کند. بدون شک مثال هایی در حوزه های دیگر نيز وجود دارد. این موضوع 
باعث شده است تا جمعی از محققان، به بررسی معيارهای رسيدن به چنين جایگاهی بپردازند. نتيجه آن نيز 
دستيابی به سه اصل بوده که در ادامه آنها را بررسی خواهيم کرد. در این زمينه فراموش نکنيد که اهداف هر 
فرد در زندگی، ارتباط الزم را با یکدیگر دارند. برای مثال برای فردی که عالقه اصلی او بازاریابی است، طبيعتا 
س��ينما یک هدف نخواهد بود. به همين خاطر منظور از رس��يدن به اهداف، مواردی است که هر فردی برای 
زندگی خود اولویت های اصلی می داند و طبيعتا ارتباط الزم را با یکدیگر دارند. در این زمينه 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. 
1-ریسک کنید 

درواقع مشکل بزرگ بسياری از افراد باعث می شود تا برای اهداف خود تالشی نکنند این است که روحيه 
ریسک پذیری ندارند. در این زمينه فراموش نکنيد که در حالت عادی، شما به خاطر عدم دستيابی به هدف، 
در جایگاه فردی شکس��ت خورده هس��تيد. به همين خاطر عمال چيزی برای از دست دادن نخواهيد داشت. 
درواقع شما باید این باور را در خود ایجاد نمایيد و شجاعانه به دنبال ریسک کردن باشيد. بدون شک بدون 
طی کردن این مرحله، شانس رسيدن به رتبه های باالتر را از دست خواهيد داد. درواقع دليل این موضوع که 
معموال افراد فقير، پتانسيل رشد باالتری هم دارند به این خاطر است که آنها عمال چيزی برای از دست دادن 
ندارند و این موضوع باعث می ش��ود تا ش��جاعانه ریسک کنند. خوشبختانه در جهان امروز به خاطر پيشرفت 
باالی تکنولوژی، شما سختی های کمتری را متحمل خواهيد شد. با این حال این سادگی، زمينه وجود رقبای 
بيشتر را نيز به همراه دارد. در این راستا شما باید ریسک کردن را به عنوان پلی برای استفاده از موقعيت های 

جدید در زندگی خود، به حساب آورید. 
2-اهداف خود را تصور نمایید 

امروزه علم این موضوع را به اثبات رس��انده اس��ت که هر آن چيزی را که بتوانيد تصور کنيد، قدرت انجام 
آن توسط ذهن شکل خواهد گرفت. درواقع شما باید بدانيد که چه خواسته هایی در زندگی خود دارید و آنها 
را اولویت دهيد. برای مثال ممکن اس��ت ایجاد یک کسب و کار در زمينه مورد عالقه تان، هدف مهمتری در 
مقایسه با خرید خودرو رویایی باشد. درواقع مشخص کردن اهداف کمک خواهد کرد تا از مسير اصلی خود 
خارج نشده و همواره آنها را مدنظر قرار دهيد. همچنين یادآوری مداوم و تصور آنها نيز از دیگر مواردی است 
که ش��انس رسيدن ش��ما به آنها را چندین برابر خواهد کرد. در این زمينه شما می توانيد به دنبال رشد برند 
ش��خصی خود از طریق اینترنت و خصوصا ش��بکه های اجتماعی باشيد. درواقع برای فردی که برند شخصی 
قدرتمندی دارد، رسيدن به هر خواسته ای، به مراتب ساده تر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که تصور 

مداوم کمک خواهد کرد تا به فردی با ذهن برنده، نزدیک تر شوید. 
3-خود واقعی تان باشید 

یک عادت مخرب رایج این است که افراد تالش می کنند تا از یکدیگر تقليد نمایند. این امر در حالی است 
که موفق ترین ها به دنبال درک تفاوت های 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��يد. این موضوع باعث خواهد شد تا بدون متحمل شدن 
فشار، بتوانيد بر روی اهداف زندگی خود تمرکز نمایيد. در این زمينه عادت های شخصی و متفاوت، کليدهای 
موفقيت نيز خواهند بود. برای مثال برای فردی که شب ها بهتر می تواند فعاليت کند، دليلی وجود ندارد که 
حتما صبح ها از خواب بيدار شود. مثال رایج این امر، تفاوت کارگردان های بزرگ سينما در سبک فيلم سازی 
آنها است. درواقع همين موضوع دليل اصلی موفقيت های آنها محسوب می شود و با کنار گذاشتن آن، عمال 
تفاوتی حس نخواهد ش��د. اگرچه این موضوع ممکن اس��ت باعث شود حتی مورد تمسخر اطرافيان خود نيز 
قرار بگيرید، با این حال بهترین نتایج را خصوصا در درازمدت به همراه دارد. به همين خاطر هيچ دليلی وجود 
ندارد که ش��ما خود را ش��بيه به فردی دیگر نمایيد. درواقع افراد با یکدیگر بسيار متفاوت بوده و الزم است تا 

به این اصل، احترام بگذارید و از دایره تقليد چه در کار خود و چه در ویژگی های شخصی، فاصله بگيرید. 
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بدون ش��ک یکی از بهترین راهکارها در زمينه موفقيت، 
اس��تفاده از تجربه دیگران اس��ت. در این زمينه بازاریابی، 
مهمترین اقدام برای هر کس��ب و کاری محسوب می شود 
و نتيج��ه تمامی تالش ها به آن وابس��ته اس��ت. به همين 
خاطر ضروری اس��ت تا باالترین ميزان دقت را نس��بت به 
آن داش��ته باش��يد. با این حال نکته ای ک��ه در این زمينه 
وجود دارد این اس��ت که بس��ياری از افراد خود را سرگرم 
روش هایی می کنند ک��ه ابدا نتيجه الزم را به همراه ندارد. 
ای��ن موضوع باعث نااميدی می ش��ود و برند را در وضعيت 
بدی قرار خواهد داد. این امر در حالی اس��ت که با رعایت 
نکاتی که قبال مورد استفاده قرار گرفته و نتيجه بخش بوده 
است، می توانيد سطحی فوق العاده را برای برند خود ایجاد 
نمایيد. در این راس��تا 1۷ نکته آموزشی از فعاليت چندین 
س��اله بهترین های حوزه بازاریابی را بررس��ی خواهيم کرد 
ک��ه توصيه می ش��ود تمامی آنها را مورد توجه و اس��تفاده 

قرار دهيد. 
1-با ویژگی های محصول شروع نمایید 

مخاطب باید س��ریعا بداند که محصول ش��ما دارای چه 
ویژگی اس��ت. در این زمينه آماده س��ازی ذهنی شما باید 
مدت ها قبل از معرفی انجام ش��ده باش��د. درواقع اش��تباه 
بزرگ بس��ياری از برندها این اس��ت که محصول خود را به 
درستی معرفی نمی کنند و این امر باعث می شود تا شانس 
دیده ش��دن بسيار کمی داش��ته باشند. به صورت ميانگين 
شما تنها 10 ثانيه زمان دارید تا مخاطب را نسبت به دنبال 
ک��ردن اقدام خود، متقاعد نمایيد. به همين خاطر ضروری 
است که در ابتدا مهمترین ویژگی محصول خود را معرفی 
ک��رده و کار را ب��ا اولویت ها ادامه دهي��د. در آخر نيز یک 
جمع بندی داش��ته باش��يد تا موارد معرفی شده، به خوبی 
در ذهن مخاطب ش��کل گيرد. درواقع در معرفی محصول 
شما باید به دنبال ساده س��ازی همه چيز باشيد. به همين 
خاطر استفاده از لغات تخصصی، تنها شانس مشتری سازی 

را کاهش خواهد داد. 
2-از عواطف انسانی غافل نشوید 

تفاوتی ندارد که ش��ما مستقيما با مش��تریان در ارتباط 
هس��تيد و یا یک برند، بازار اصلی ش��ما محسوب می شود. 
در این زمينه نکته ای که نباید فراموش کنيد این است که 
تمامی افراد انس��ان هایی عادی هستند و با استفاده درست 
از عواط��ف، می توان تاثير اقدام خ��ود را چندین برابر کرد. 
یکی از قوی ترین حس ها، ترس اس��ت که بازاریاب ها از آن 
به خوبی اس��تفاده می کنند. برای مثال ش��ایعه کم ش��دن 
ی��ک کاال در بازار، باعث افزایش خيره کننده فروش خواهد 
ش��د. به همين خاطر شما باید به دنبال راهکارهایی باشيد 
تا بتوانيد از این ویژگی ها اس��تفاده درس��ت نمایيد. در این 
زمين��ه با تمری��ن می توانيد تيپ های مختلف مش��تری را 
شناس��ایی کرده و با پيش بينی پاس��خ های احتمالی و نياز 
واقعی آنها، بهترین پيشنهاد را داشته باشيد. درواقع با یک 
اس��تراتژی ثاب��ت، ابدا نمی توان جذب مش��تری به صورت 

حداکثری را تجربه کرد. 
3-با تمامی بخش های کسب و کار آشنا شوید 

ی��ک بازاری��اب نباید تنها با اصول ف��روش و ویژگی های 
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 بخش های ش��رکت 
حضور پيدا کند. در کنار این مس��ئله نکته دیگری که باید 
به آن توجه نمایيد این اس��ت که افزایش اطالعات تنها به 
برند خودتان محدود نبوده و الزم است تا نسبت به وضعيت 
بازار و آخرین اخبار نيز اطالعات الزم را داش��ته باشيد. این 
موارد بدون ش��ک در تصميم گيری های شما نقش اساسی 
را خواهد داش��ت. درواقع بسياری از تصميمات شما باید با 
توجه به ش��رایط و اقدامات سایر بازاریاب ها تغيير کند و به 
همين خاطر ابدا نباید خود را به س��طحی محدود کنيد. با 
ای��ن حال این نکته را نيز فراموش نکنيد که ممکن اس��ت 
به تنهایی قادر به انجام تمامی این اقدامات نباش��يد. تحت 
این شرایط اس��تخدام تيم پشتيبان، یک اقدام هوشمندانه 
خواه��د بود. این اف��راد می توانند به صورت م��داوم اخبار، 
داده ه��ا و اقدام��ات بازاریاب های دیگ��ر را تحليل نمایند و 

نتایج آن را در اختيار شما قرار دهند. 
4-داده ها را به اشتراک بگذارید 

بس��ياری از بازاریاب ه��ا داستان س��راهای فوق العاده ای 
هس��تند و این موضوع یکی از تکنيک های بسيار قدرتمند 
در زمين��ه ف��روش محس��وب می ش��ود. ب��ا این ح��ال در 
داس��تان های خود ابدا نباید به دنب��ال مطرح کردن عقاید 
خود باش��يد. درواقع برای مخاطب تفاوتی ندارد که ش��ما 
یک محصول را خ��وب و یا بد می دانيد. در این زمينه تنها 
منبع قاب��ل اعتماد جهت تصميم گيری، داده ها محس��وب 
می شود. برای مثال اگر شما ادعا دارید که بهترین محصول 
در زمينه کاری خود را به فروش می رس��انيد، این ادعا باید 
با داده هایی نظير باالترین ميزان فروش در ماه های گذشته، 
به اثبات برس��د. بدون ش��ک چنين حجم از اطالعات، نياز 
ب��ه تحليل و بررس��ی های متع��دد دارد و بای��د اطالعات 
خ��ود را همواره به روز نگه داری��د. نکته دیگری که در این 
بخش باید م��ورد توجه قرار دهيد این اس��ت که مخاطب 
خ��ود را بمباران اطالعاتی نکنيد. ای��ن اقدام باعث خواهد 
ش��د تا نارضایتی های بس��ياری را تجربه کنيد. درواقع این 
ام��ر که بدانيد از چه داده هایی در چه زمان هایی اس��تفاده 
کنيد، امری بس��يار مهم خواهد بود. در این زمينه معموال 
بازاریاب های موفق، یکسری داده های بسيار مهم را منتقل 
می کنند و سایر موارد را تنها زمانی بيان می کنند که تمایل 
از سوی مخاطب شکل گرفته باشد. برای درک این موضوع 
یکی از راهکارها این اس��ت که ببينيد آیا س��والی در ذهن 

ایجاد شده است؟ درواقع اگر فردی بخواهد بيشتر اطالعات 
داشته باشد، اکنون زمان انتقال سایر داده ها خواهد بود. 

5-استراتژی ها را با هم مقایسه کنید 
ه��ر اقدامی اگر از قبل مورد بررس��ی قرار گيرد، احتمال 
موفقيت آن نيز بيش��تر خواهد ش��د. در این زمينه توصيه 
می ش��ود که اس��تراتِژی های خود را  وارد اکس��ل کرده و 
درصد موفقيت هر یک را با دادن امتيازی مشخص نمایيد. 
این موضوع با بررسی اقدامات گذشته، می توانيد به سادگی 
انجام دهيد. پس از این مرحله الزم است تا تنها روش هایی 
را نگ��ه دارید که بي��ش از ۷0 درصد احتم��ال موفقيت را 
دارند و س��ایر موارد را با گزینه های جدید جایگزین کنيد. 
این اقدام را اگر هر چند ماه انجام دهيد، می توانيد همواره 
براس��اس بهترین اس��تراتژی ها اقدام نمایيد. درواقع یکی 
از اش��تباهات رایج این اس��ت که افراد بازنگری نس��بت به 

اقدامات قبلی خود ندارند. 

6-با سایر بخش ها همکاری داشته باشید 
از دیگ��ر مواردی که الزم اس��ت تا ب��ه آن توجه نمایيد 
این اس��ت که با سایر بخش های مرتبط، همکاری بيشتری 
داش��ته باشيد. برای بازاریاب ها محصول و مدیران محصول 
باید ارتباط باالیی با یکدیگر داش��ته باشند تا امکان همسو 
کردن اقدامات در راس��تای یک هدف، شکل گيرد. در این 
زمينه مش��ورت گرفتن و اطالع رس��انی مداوم نس��بت به 
آخرین اقدامات، بس��يار مهم خواهد بود. در این زمينه نياز 
ش��ما تعيين کننده ميزان جلس��ات خواهد بود. با این حال 
حداقل باید در طول هفته، یک جلس��ه برگزار ش��ده باشد. 
درواقع براس��اس نياز خود می توانيد به دنبال بهبود ارتباط 
با س��ایر بخش ها هم باش��يد. با این حال مدیران محصول، 

اولویت اول محسوب می شوند. 
7-مزایای خود را بشناسید و بر روی آنها تمرکز 

نمایید 
درواقع ی��ک بازاریاب نباید وابس��ته به محصول باش��د. 
در ای��ن زمينه اگر در رابطه با محصوالت مختلف، ش��اهد 
تفاوت عملکرد و نتایج هس��تيد، بدون ش��ک باید به سطح 
خود و توانایی ها ش��ک نمایيد. در این رابطه بهتر است که 
نقاط قوت خود را شناسایی کرده و آنها را به سطح جهانی 
برس��انيد. برای مثال ممکن است شما یک سخنران بداهه 
بس��يار خوب باش��يد. تحت این ش��رایط پرداختن به این  
ویژگی یک اقدام بس��يار هوشمندانه خواهد بود. همچنين 
توصيه می ش��ود که ب��ه دنبال تطبيق پذیری بيش��تر ميان 
توانایی های خود با نياز روز باشيد. درواقع یک ویژگی تا ابد 
نباید حالت راکد داشته باشد و ممکن است نياز به فرم های 

جدیدتر آن شکل گيرد. 
8-کنجاوی کلید طالیی است 

این امر که مخاطب خود را نسبت به محصول و اقدامات 
برند خود کنجکاو نمایيد، از جمله اس��تراتژی های بس��يار 
مه��م در زمينه بازاریابی محس��وب می ش��ود. ب��رای مثال 
بررس��ی اقدامات اپل، یک نمونه بس��يار درس��ت محسوب 
می ش��ود. این موضوع باعث خواهد ش��د تا مخاطب کامال 
آم��اده پذیرش محصول ش��ود و در نهایت بتوانيد در زمان 
مناس��ب، آنها را به مش��تری تبدیل نمایيد. در این زمينه 
اپل هر س��ال قبل از رونمای��ی محصول، به قدری مخاطب 
را کنجکاو می کند که فروش آنها، تضمين ش��ده محسوب 
می ش��ود و حتی در س��ال اخير که ویروس کرونا جهان را 
در ترس فرو برده، این موضوع در فروش این ش��رکت تاثير 
منفی به همراه نداش��ته اس��ت. به همي��ن خاطر کنجکاو 
کردن مشتری، یک اس��تراتژی بدون محدودیت محسوب 
می ش��ود. در ای��ن زمينه ش��ما نباید اجازه دهي��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 باشيد. 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 نمایيد. 
9-شیفته مشتریان خود باشید 

این امر که مش��تری را در مرک��ز توجه قرار دهيد. بدون 
شک حسی فوق العاده را برای آنها به همراه خواهد داشت. 
در این زمينه توصيه می شود که مشتری را قهرمان داستان 
خود بدانيد و س��عی کنيد 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 بسيار خوبی دست 

پيدا کنيد و دقيقا بدانيد که چه محتواهایی آنها را به وجود 
می آورد و منجر به خرید خواهد ش��د. درواقع این موضوع، 
اقدامی اس��ت که هر ف��ردی باید به تنهای��ی انجام دهد و 
توصيه های جهانی کاربرد نخواهد داشت. دليل این امر نيز 
ب��ه این خاطر اس��ت که ویژگی های ه��ر منطقه و فرهنگ 
جامعه هدف، تفاوت های بس��ياری را دارد و یک استراتژی 
کاربردی در یک منطقه متفاوت، به احتمال زیاد برای شما 

کاربرد الزم را نخواهد داشت. 
10-مهمترین مناطق را مشخص نمایید 

این امر که بدانيد از کدام مناطق احتمال مشتری س��ازی 
بيشتری وجود دارد، کمک خواهد کرد تا با تمرکز باالتری 
اقدام نمایيد. در این زمينه ش��ما باید نقش��ه هایی را برای 
خود ایجاد نمایيد و بازارهای اصلی را مش��خص کنيد. پس 
از این اقدام باید بدانيد که چه دالیلی باعث ش��ده است تا 
چنين مناطقی به عنوان بازار اصلی باش��ند. به صورت کلی 
این امر که تمرکز خود را بر روی مناطق اصلی قرار دهيد و 
به جای حوزه های ضعيف، به دنبال بازارهای جدید باش��يد 
بدون ش��ک وضعيت شرکت شما را در جایگاه بسيار خوبی 

قرار خواهد داد. 
11-تنها به وضعیت موجود نپردازید 

یک بازاریاب حرفه ای باید برای 10 س��ال آینده شرکت 
برنامه مشخصی داشته باشد. در این زمينه توصيه می شود 
که با مدیر شرکت، درباره چشم انداز شرکت صحبت نمایيد. 
درواقع ممکن اس��ت اخالف نظرهایی وجود داش��ته باشد. 
این موضوع کمک خواهد کرد ت��ا بتوانيد ميان برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت خود، ارتباط الزم را برقرار کنيد. در 
این زمينه پيش از تعيين چش��م انداز، ش��ما باید اطالعات 
خود را تکميل نمایيد که معموال به چند ماه کار نياز دارد. 
به همين خاطر در این زمينه نباید بيش از حد ش��تاب زده 

رفتار کنيد. 
12-سه زبانه کار کنید 

وجود س��ه زبان باعث خواهد شد تا شما امکان رشد بازار 
بس��يار باالیی را داشته باشيد. در این زمينه انگليسی، باید 
یکی از گزینه ها باشد. با این حال در رابطه با دو مورد دیگر، 
زب��ان محلی و زبانی که بازار آن برای محصول ش��ما مهيا 
خواهد بود. الزم اس��ت تا س��ایر گزینه های شما را تشکيل 
دهد. همچنين هي��چ دليلی وجود ندارد که این اقدام را از 
ابتدا انجام دهيد. درواقع توصيه می شود که در مرحله اول، 
به بازار محلی خود مس��لط ش��وید و پ��س از آن به دنبال 
این هدف باش��يد. با این حال ش��ما حتی به این سطح هم 
محدود نخواهيد بود و در صورت وجود پتانسيل، می توانيد 
پس از مدت��ی توليد محتوا و بازاریابی به زبان های دیگر را 

هم تجربه کنيد. 
13-به مشتریان خود رتبه دهید 

این امر که وضعيت مش��تری های ح��ال حاضر را بدانيد 
اقدامی بس��يار مهم خواهد بود. درواقع ش��ما باید نس��بت 
به اطالعاتی نظير مهمترین مش��تری حال حاضر ش��رکت، 
آگاهی داش��ته باشيد. رتبه دادن به مشتریان کمک خواهد 
کرد تا برنامه ریزی های به مراتب بهتری را داش��ته باش��يد. 
برای مثال طبيعی اس��ت که 10 مش��تری اصل��ی، باید با 

بيش ترین توجه همراه باشند. 
14-یک بازیکن همه کاره باشید 

این امر که تصور کنيد حوزه کاری یک بازاریاب بس��يار 
مش��خص است بدون شک سخت در اشتباه هستيد و الزم 
است تا نگاه خود را تغيير دهيد. درواقع شغل بازاریابی تابع 
زمان و اقدامات خاصی بوده و همه چيز به ش��رایط وابسته 
اس��ت. در این زمينه 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 توصيه 
می ش��ود که بازاریاب ها تکنيک هایی برای کنترل استرس 
داش��ته باش��ند. در غير ای��ن صورت ب��ا تهدیدهای جدی 
سالمت جسم و روح خود مواجه خواهيد شد. نکته دیگری 
که باید به آن توجه نمایيد این است که هدف از رعایت این 
موارد، تبدیل شدن به یک بازاریاب بسيار حرفه ای است که 
تعداد آن در جهان بس��يار محدود است. درواقع رسيدن به 

سطح باال در هر زمينه ای، آسان نخواهد بود. 
15-ذهنی پرسشگر داشته باشید 

این امر که در برابر هر موردی یک عالمت سوال در ذهن 
ش��ما شکل گيرد، امری بسيار مهم خواهد بود. این موضوع 
باعث خواهد ش��د تا به دید همه جانبه دست پيدا کنيد و 
نگاه شما با افراد عادی، تفاوت پيدا کند. این موضوع باعث 
خواهد ش��د تا ب��ه دنبال دالیل بگردید که به ش��ما کمک 

بسياری را می کند. 
16-مطالعه مداوم داشته باشید

بدون شک هيچ فردی نمی تواند ادعا کند که در باالترین 
س��طح ممکن ق��رار دارد. درواقع در بازار به ش��دت متغير 
حال حاضر، جایی برای دانس��ته های قدیمی وجود نخواهد 
داش��ت. به همين خاطر ضروری اس��ت تا به دنبال مطالعه 
مداوم باش��يد. خوش��بختانه امروز روش های آموزش��ی به 
حدی متنوع ش��ده که به راحتی حتی بدون نياز به خارج 
شدن از خانه خود می توانيد در انواع دوره ها شرکت نمایيد. 
همچنين مطالعه مقاالت و بهترین کتاب های س��ال نيز از 

دیگر اقدامات مهم محسوب می شود. 
17-شنونده خوبی باشید 

ی��ک بازاریاب بيش از آنکه نياز به گفتن داش��ته باش��د، 
باید ش��نونده فوق العاده ای محس��وب ش��ود. درواقع از دل 
گف��ت و گوها ش��ما متوجه موارد بس��ياری خواهيد ش��د 
و کم��ک می کند ت��ا در مذاکرات خود، بهتری��ن نتيجه را 
به دس��ت آورید. همچنين توصيه می ش��ود که برای خود 
استانداردهای مشخصی را داشته باشيد. برای مثال فعاليت 
در ش��رکتی که ساختار درستی ندارد، می تواند رزومه شما 
را ناب��ود کند و در این زمينه دیگ��ر حتی حقوق باالتر نيز 
یک توجيه درس��ت نخواهد بود. درواقع اعتبار و رزومه یک 

بازاریاب، مهمترین دارایی او خواهد بود. 
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17 نکته آموزشی از بهترین های حوزه بازاریابی


