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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی را مثبت کرد

 کاتالیزور نفتی 
رشد 1400

فرصت امروز: با نزدیک ش��دن به پایان سال، نهادهای پژوهش��ی به برآورد رشد اقتصادی 1400 پرداخته اند و 
یا پیش بینی خود را به روز رس��انی کرده اند؛ از یکس��و نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارش تازه خود، رشد اقتصادی 
بدون نفت را 1.6 درصد و رش��د با نفت را 2.8 درصد پیش بینی کرده اس��ت. از س��وی دیگر، پژوهشکده آمار در 
به روز رس��انی رش��د اقتصادی 1400، میزان رشد اقتصادی امسال را در س��ناریوی خوشبینانه 5.7 درصد و در...

با رکود بازارهای موازی و رشد توان خرید متقاضیان

بازار زمستانی مسکن گرم شد
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چرا از فرصت های تجاری روسیه استفاده نکرده ایم؟

پیوند روبل و ریال در روابط تهران-مسکو

8

مدیریتوکسبوکار

4

فرصت امروز: ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدودشدن فروش 
اوراق مالـی، عـدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسـعیر بانک ها، پنج مصوبه تازه دولت 

برای نجات بورس است. این مصوبات که سه شنبه شب هفته گذشته در گفت وگوي تلویزیوني 
رئیس جمهوری با عنوان »خبر خوش وزیر اقتصاد« از آن یاد شده بود، با اعالم وزیر اقتصاد...

مصوبات پنجگانه دولت، جلوی ریزش بورس را می گیرد؟

5 ضلعی احیای بازار سهام

یادداشت

استقالل بانک 
مرکزی را پاس داریم

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

در هفته گذش��ته وب سایت 
بان��ک مرک��زی خب��ر از دیدار 
اعض��ای کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س ب��ا رئی��س کل داد و 
ب��ه نقل از ایش��ان اع��ام کرد 
»صالح آب��ادی موض��وع س��وم 
مطرح شده در جلسه مشترک 
اعض��ای  و  مرک��زی  بان��ک 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
را بح��ث قانون بان��ک مرکزی 
عنوان کرد و گفت: خوشبختانه 
مقدمات کار فراهم و مقرر شده 
اس��ت تا پایان س��ال کلیات و 
مواد این قانون در کمیس��یون 
اقتصادی به جمع بندی برسد و 
در س��ال آینده در صحن علنی 
مجلس مطرح و مورد بررس��ی 
گی��رد.« درخصوص طرح  قرار 
جدید بانک��داری و مقوله مهم 
استقال بانک مرکزی باز هم در 
فرصتی مناسب خواهم نوشت، 
اما تا زمان تصویب نهایی قانون 
جدی��د، قانون کهنس��ال فعلی 
یعن��ی قان��ون پول��ی و بانکی 
مصوب تیرماه 1351 که بسیار 
استادانه تنظیم شده، همچنان 
ب��ر فعالیت های بان��ک مرکزی 

حاکم خواهد بود. 
ادامه در همین صفحه

26 جمادی الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   1953

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.29 Jan 2022

بانک پاس��ارگاد با هدف تسهیل ش��رایط ازدواج برای جوانان 
و مش��ارکت در این امر خداپس��ندانه به  عنوان س��نت حسنه و 
پسندیده پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت مکرم آن بزرگوار تاکنون 
با اعطای 7،727 فقره تس��هیات قرض الحس��نه ازدواج، بیش از 

2،231میلیارد ریال به زوج های متقاضی پرداخت کرده است که 
عاوه بر رش��د مبلغ، از نظر تعداد فقره تسهیات اعطایی نیز در 
س��ال های 1399 و 1400 نسبت به س��ال های 1397 و 1398، 
بیش از دو برابر افزایش داش��ته اس��ت. به گزارش روابط عمومی 

بانک پاس��ارگاد، س��قف تعیین ش��ده ب��رای اعطای تس��هیات 
قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از متقاضیان 700میلیون ریال 
اس��ت ولی در صورتی که متقاضی خانم )زوجه( زیر 23 س��ال و 
متقاضی آقا )زوج( زیر 25 سال سن داشته باشند، به استناد قانون 

بودجه س��ال 1400 کل کش��ور، این مبلغ تا سقف یک میلیارد 
ریال قابل پرداخت اس��ت. متقاضیان دریافت این تس��هیات در 
مرحله نخست می بایست درخواست خود را در سامانه تسهیات 
قرض الحس��نه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسامی به نشانی 

ve.cbi.ir ثب��ت کنند و از بین بانک های عامل، یکی را انتخاب و 
کد رهگیری دریافت نمایند. سپس بعد از دریافت پیامک به شعبه 
بانک تعیین ش��ده مراجعه فرمایند تا با تکمیل پرونده و مدارک 

موردنظر، مراحل پرداخت تسهیات صورت پذیرد.

ادامه از همین صفحه
یک��ی از نکات مفید و مثبت قانون مورد اش��اره، پایه گذاری 
اس��تقال بانک مرکزی در سیاس��ت گذاری عملیات بانکی و 
نظارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباری است. چنانکه ماده 10 
آن گفته اس��ت: »بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای 
سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور 
می باشد.« ماده 14 این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی 
در امور بانکی را خیلی شفاف تبیین کرده است. در این قانون 
می خوانی��م: »بانک مرکزی ایران در حس��ن اجرای نظام پولی 
کش��ور می تواند به ش��رح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و 

نظارت کند.
1-تعیین نرخ رس��می تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن 
است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ های مختلف تعیین 

شود.
2-تعیین نسبت دارایی های آنی بانک ها به کلیه دارایی ها یا 
به انواع بدهی های آنها بر حس��ب نوع فعالیت بانک ها یا سایر 

ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
3-تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک 
مرکزی ایران که ممکن اس��ت بر حسب ترکیب و نوع فعالیت 
بانک ها نس��بت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر 
حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد 

بود.
4-تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و 

پرداختی بانک ها.
5-تعیین نسبت مجموع س��رمایه پرداخت شده و اندوخته 

بانک ها به انواع دارایی ها.
6-تعیی��ن حداکثر نس��بی تعهدات ناش��ی از افتتاح اعتبار 
اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها 

و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
7-تعیین ش��رایط معامات اقس��اطی که اعتبار آن از طرف 

بانک ها تأمین می شود.
8-تعیین مقررات افتتاح حس��اب جاری و پس انداز و س��ایر 

حساب ها.
9-تعیین ن��وع و میزان جوایز و هرگون��ه امتیاز دیگری که 
برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانک ها عرضه 

می گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک ها در این مورد.
10-رس��یدگی به عملیات و حس��اب ها و اس��ناد و مدارک 
بانک ها و اخذ هرگونه اطاعات و آمار از بانک ها با توجه به لزوم 

حفظ اسرار حرفه ای.
11-مح��دود ک��ردن بانک ها ب��ه انجام یک یا چن��د نوع از 

فعالیت های مربوط به طور موقت یا دائم.

12-تعیی��ن نح��وه مصرف وج��وه س��پرده های پس انداز و 
سپرده های مشابه نزد بانک ها.

13-تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات بانک ها به طور 
کلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

14-تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاص و صدور 
گواهی سپرده.

15-تعیین مقررات مش��روح در بنده��ای 1 تا 14 باال برای 
موسسات اعتباری غیربانکی.

تبصره- اس��تفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبا به 
تصویب شورای پول و اعتبار برسد.«

در قان��ون عملی��ات بانکی بدون ربا نی��ز »تنظیم، کنترل و 
هدای��ت گردش پول و اعتبار طب��ق قانون و مقررات« از جمله 
وظایف و مس��ئولیت های نظام بانکی کش��ور برش��مرده شده 
اس��ت. بدین ترتیب، از قوانین مورداش��اره می توان پی برد که 
بانک مرکزی در سیاس��ت گذاری امور بانکی و پولی و اعتباری 
و نظارت بر بانک ها از هفت دولت آزاد و مس��تقل است و هیچ 
وزارتخانه یا نهاد اجرایی بدون مصوبه مجلس نمی تواند به جای 
بانک مرکزی در امور بانکی و تنظیم و اجرای سیاس��ت پولی و 
اعتباری سیاست گذاری نماید. مجامع عمومی صاحبان سهام 
بانک ها یا موسس��ات اعتباری نیز فاقد صاحیت قانونی برای 
سیاست گذاری و مداخله در امور بانکی هستند، زیرا هرچند در 
نظام حقوقی ایران، ساختار قانونی بانک ها و موسسات اعتباری 
در قالب ش��رکت سهامی عام اس��ت و در شرکت های سهامی 
عام، مجمع عمومی صاحبان س��هام، سیاس��ت گذار اصلی در 
تمام امور ش��رکت است و ریاس��ت مجمع نیز فقط مسئولیت 
مدیریت و اداره جلس��ات را برعهده دارد. هیأت مدیره شرکت 
نیز مجری سیاست های مجمع عمومی صاحبان سهام است، اما 
در مورد بانک ها و موسسات اعتباری، این قاعده جاری نیست. 
در عملیات بانکی، سیاس��ت گذار و ناظر قانونی همه بانک ها و 
موسسات اعتباری فقط بانک مرکزی جمهوری اسامی است 
که سیاست های بانکی را از طریق شورای پول و اعتبار طراحی 
و تصویب و به ش��بکه بانکی کش��ور اباغ می کند و مسئولیت 
نظارت بر این سیاست ها را هم برعهده دارد. لذا مجمع عمومی 
صاحبان س��هام همه بانک های دولتی و خصولتی و خصوصی 
ب��ه غیر از تعیین و معرفی اعضای هی��أت مدیره مورد نظر به 
بانک مرکزی، بررس��ی گزارش مالی ساالنه و تعیین و تقسیم 
س��ود بین سهامداران و مسائلی از این قبیل، هیچ اختیاری در 
مورد سیاست گذاری در عملیات بانکی ندارند. این قاعده یکی 
از ش��اخصه های اصلی و مهم استقال بانک مرکزی از دولت و 
نهادهای اجرایی برای سیاست گذاری و اجرای سیاست پولی و 

اعتباری است.

در زمینه اختیارات و صاحیت های قانونی »مجمع عمومی 
بانک ها« که پس از انقاب در عرصه مدیریت بانکی کشور وارد 
ش��د، شایان توجه است که پس از ملی شدن تمامی بانک های 
کشور براساس تصمیم شورای انقاب اسامی، دولت در مهرماه 
1358 الیح��ه ای به نام »الیح��ه قانون��ی اداره بانک ها« را به 
تصویب ش��ورای انقاب رساند. براس��اس این قانون، مقرر شد 
که کلیه بانک ها اعم از بانک های تخصصی و تجاری و  بانک های 
دولتی سابق و ملی ش��ده بعدی طبق مقررات این قانون اداره 
ش��وند. در نتیجه این تصمیم، بخش خصوصی به طور کامل از 
حضور و فعالیت در عرصه بانکداری محروم ش��ده بود. گفتنی 
است در قانون مورد اشاره، ارکان بانک های ملی شده به ترتیب 
مجمع عمومی بانک ها، ش��ورای عالی بانک ها، هیأت مدیره و 
ب��ازرس قانونی هر بانک تعیین ش��ده و در ماده 3 قانون مورد 
بح��ث، اعضای »مجمع عمومی بانک ها« از وزیر امور اقتصادي 
و دارای��ي، وزیر صنایع و مع��ادن، وزیر بازرگان��ي، وزیر جهاد 
کشاورزي و عمران روس��تایي، وزیر  مسکن و شهرسازي، وزیر 
مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل مي شود. ریاست 
»مجمع عمومی بانک ها« با وزیر امور اقتصادي و دارایي اس��ت 
و در غیاب وي با وزیر بازرگاني است. از جمله اختیارات قانونی 
آن، »اس��تماع گزارش ساالنه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و 
حس��اب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و 
صورتحس��اب دوره ساالنه و تصویب ترازنامه و اندوخته بودجه 
آن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانک ها 
و تصویب سود ویژه، انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک ها بنا به 
پیشنهاد شورای عالی، انتخاب مدیران عامل بانک های تخصصی 
به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانک های تجاری 
به پیشنهاد وزیر بازرگانی و...« تعیین شده است. ضمنا هرگونه 
تغییر در مواد اساس��نامه هر یک از بانک ها، کاهش یا افزایش 
سرمایه هر یک از آنها، تأسیس،  انحال یا ادغام آنها منحصرا در 
صاحی��ت مجمع عمومی فوق العاده بانک ها خواهد بود. با این 
وجود، در قانون نحوه اداره بانک ها برای رئیس مجمع عمومی 
بانک ها، اختیار خاصی به جز تش��کیل و اداره مجامع عمومی 
بانک های ملی ش��ده پیش بینی نشده اس��ت. بنابراین رئیس 
مجم��ع عمومی بانک ها نمی تواند بدون اختیار از طرف مجمع 
عمومی، به جای مجمع بانک ها تصمیم بگیرد. در قانون مورد 
اشاره، شورای عالی بانک ها نیز به عنوان یکی از ارکان بانک های 
ملی ش��ده تعیین شده است. نهادی در حد فاصل هیأت مدیره 
و مجمع عمومی بانک ها که اختیارات مختلفی از جمله »اتخاذ 
تصمیم درباره سیاس��ت های کلی اقتصادی و اعتباری و اداری 
بانک ها« داش��ت، اما این ش��ورا نیز در گذر زمان براساس ماده 
6 »قانون تسهیل اعطای تسهیات بانکی و کاهش هزینه های 

طرح و تس��ریع در اجرای طرح های تولی��دی و افزایش منابع 
مال��ی و کارایی بانک ها« منحل ش��د و وظایف و اختیارات آن 
ب��ه هیأت مدیره هر بانک واگذار گردی��د. در ادامه این روند در 
سال 1379، قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی به منظور 
»افزایش ش��رایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز 
و س��رمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور 
و  جلوگی��ری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل 
و چه��ارم )44( قانون اساس��ی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و 
شرایط تعیین شده« از تصویب مجلس گذشت و زمینه قانونی 
الزم برای فعالیت مجدد بخش خصوصی در صنعت بانکداری 
و رقاب��ت س��الم با بانک های دولتی فراه��م آمد و به حاکمیت 
بامن��ازع دولت در عرص��ه بانکداری پایان بخش��ید. افزون بر 
این قوانین، اباغ سیاس��ت های کلی نظام در باب بانکداری نیز 
دایره ش��مول و حاکمیت قانون نح��وه اداره بانک ها را عما به 
شدت محدود نمود. ازجمله این سیاست ها، سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساس��ی مص��وب خردادماه 1384 و همچنین 
سیاس��ت های کلی نظام درخصوص بن��د »ج« اصل 44 قانون 
اساسی مصوب تیرماه 1385 است. در اینجا به مواردی از اسناد 

باالدستی مورد بحث اشاره می شود:
* دول��ت حق فعالیت اقتصادی جدید خ��ارج از موارد صدر 
اصل 44 را ندارد و موظف اس��ت هرگونه فعالیت )شامل تداوم 
فعالیت های قبلی و بهره  برداری از آن( را که مش��مول عناوین 
صدر اصل 44 نباش��د، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم 
)س��الیانه 20 درصد کاهش فعالیت( ب��ه بخش های تعاونی و 
خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسئولیت 
نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج 
از عناوین صدر اصل 44 توس��ط دولت، بنا به پیش��نهاد هیأت 
وزیران و تصویب مجلس شورای اسامی برای مدت معین مجاز 

است.
* واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر 
اصل 44 به بخش های خصوصی ش��رکت های تعاونی سهامی 
عام و بنگاه های عمومی غیردولتی به ش��رح ذیل مجاز اس��ت: 
بانک هاي دولتي به اس��تثناي بانک مرکزي جمهوري اسامي 
ایران، بانک ملي ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک 

کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
بنابرای��ن به جز بانک های مذک��ور )بانک مرکزي جمهوري 
اس��امي ایران، بان��ک ملي ایران، بانک س��په، بانک صنعت و 
معدن، بانک کش��اورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات( 
دولت مجاز به ادامه حضور در هیچ بانک دیگری نیست. با وجود 
آن، گرچه در اجرای سیاس��ت های کلی نظام، بخشی از سهام 
بانک های ملی ش��ده سابق یعنی بانک های تجارت، صادرات و 

ملت به بخش دولتی واگذار شده اما دولت ها عما تمایلی ندارند 
مدیریت بامنارع خود را بر بانک های دولتی خصوصی شده از 
دست دهند و با وجود واگذاری سهام، دولت همچنان مدیریت 
خود را بر این بانک های خصوصی شده اعمال می کند. این امر، 
پدیده »بانک های خصولتی« )به مفهوم مالکیت مردم، مدیریت 
دولت( که در بعضی موارد به طور ناصحیح به آن عنوان »بانک 
نیمه دولتی« داده می شود، را در شبکه بانکی کشور ایجاد کرده 
است. افزون بر آن، حتی در میان معدود چند بانک دولتی که 
مقام معظم رهبری اجازه استمرار حضور آنان را در بخش دولتی 
داده اند، رئیس مجمع بانک توس��عه تعاون وزیر محترم تعاون 
است. در مورد مجمع عمومی بانک صنعت و معدن نیز براساس 
مصوبه 21 مهرم��اه 1380 هیأت دولت، وزیر صنایع به عنوان 

رئیس مجمع این بانک تعیین شده است.
بدین ترتیب، با توجه به سیر تاریخی اسناد باالدستی؛ قوانین 
و مقررات مورد اشاره می توان استنباط کرد که قانون نحوه اداره 
امور بانک ها به تدریج دچار تحوالت اساس��ی ش��ده است و در 
حال حاضر نه��ادی به نام »مجمع عمومی بانک ها« با ترکیب 
و مش��خصات پیش بینی شده در قانون نحوه اداره بانک ها عما 
فاقد موجودیت قانونی اس��ت. ضمن آنکه در هیچ کدام از این 
قوانین، کمترین اختیارات و صاحیت های قانونی برای مجامع 
عمومی بانک های دولتی یا خصوصی یا موسسات اعتباری در 
سیاس��ت گذاری امور بانکی به جای بانک مرکزی داده نش��ده 
اس��ت. به هرحال، منظور از تشریح قوانین مورد اشاره آن است 

که در حال حاضر:
اوال؛ مرجع اصلی سیاست گذاری پولی و اعتباری و بانکی، تنها 
بانک مرکزی است و نهادی به نام »مجمع عمومی بانک ها« یا 
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارتخانه های دیگر و همچنین 
مجامع عمومی بانک ه��ای دولتی، خصولتی و خصوصی و نیز 
نهادهای اجرایی، فاقد اختیارات الزم در سیاس��ت گذاری امور 

بانکی هستند.
ثانیا؛ در کش��ور دو ن��وع بانکداری یعنی بانک��داری دولتی 
و بانک��داری خصوص��ی وجود ندارد. هم��ه بانک های دولتی و 
خصوصی و حتی بانک های خصولتی تابع سیاست های مصوب 
ش��ورای پ��ول و اعتبار و بانک مرکزی هس��تند و همه آنها به 
عنوان وکیل و شریک س��پرده گذاران و سهامداران بانک ها در 
حفظ حقوق ش��رعی و قانونی آنان و همچنین رعایت موازین 
شرعی و مصوبات بانک مرکزی در عملیات بانکی به طور یکسان 
مسئولیت دارند. فراموش نکنیم که هدف از تاسیس بانک های 
خصوصی، ایجاد محیطی برای رقابت سالم بین بانک های دولتی 

و خصوصی بوده است و نه دوگانه سازی شبکه بانکی کشور.
ادامه در صفحه آخر

استقالل بانک مرکزی را پاس داریم

عملکرد مطلوب بانک پاسارگاد در پرداخت تسهیالت ازدواج

اهمیت کار گروهی برای شرکت ها در سال 2022 
دورکاری و فاصله گذاری اجتماعی از جمله مهمترین ترندهای دنیای کس��ب و کار در طول س��ال های اخیر 
محسوب می شود. این امر با توجه به همه گیری کرونا و ادامه دار بودنش همچنان در کانون توجه کارآفرینان قرار 
دارد. بس��یاری از برندها در این میان به طور مداوم با مش��کاتی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان در این 
وضعیت مواجه هستند. از سوی دیگر باید وضعیت کارمندان شرکت ها را نیز مد نظر قرار داد. بسیاری از برندها 
فقط به دنبال بهبود رابطه شان با مشتریان هستند و در این بین توجه کمی به کارمندان شان دارند. این امر شاید 
در نگاه نخس��ت خیلی مهم نباشد، اما خیلی زود توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان را 
کاهش می دهد. به هر حال تا زمانی که یک شرکت از نظر داخلی وضعیت خوبی نداشته باشد، شانس زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش نخواهد داشت.  مهمترین ترندی که در این میان به شرکت ها برای مدیریت ...



فرص��ت امروز: با نزدیک ش��دن به پایان س��ال، نهادهای پژوهش��ی به 
برآورد رش��د اقتص��ادی 1400 پرداخته اند و یا پیش بین��ی خود را به روز 
رسانی کرده اند؛ از یکسو نهاد پژوهشی مجلس در گزارش تازه خود، رشد 
اقتصادی بدون نفت را 1.6 درصد و رش��د با نفت را 2.8 درصد پیش بینی 
کرده است. از سوی دیگر، پژوهشکده آمار در به روز رسانی رشد اقتصادی 
1400، میزان رشد اقتصادی امسال را در سناریوی خوشبینانه 5.7 درصد 
و در سناریوی بدبینانه 4.6 درصد تخمین زده است که نسبت به گزارش 
پیش��ین بازوی پژوهش��ی مرکز آمار، کف و سقف رش��د اقتصادی به هم 
نزدیک ش��ده است. طبق ارزیابی پژوهش��کده آمار، میزان رشد اقتصادی 
1400 در س��ناریوی بدبینانه در حالت با نفت و بدون نفت به ترتیب 4.6 
درصد و 3.5 درصد و در سناریوی خوشبینانه نیز در حالت با نفت و بدون 
نفت به ترتیب 5.7 درصد و 4.3 درصد برآورد ش��ده اس��ت. پیش از این 
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و هفته نامه اکونومیس��ت در آخرین 
گزارش های ش��ان، رشد اقتصادی ایران در س��ال 2021 را به ترتیب 2.4 

درصد، 2.5 درصد و 2 درصد پیش بینی کرده اند.
همانطور که گفته ش��د، برآورد جدید پژوهشکده آمار نسبت به گزارش 
قبلی تغییر کرده و بیانگر دو نکته است؛ اول اینکه ارقام رشد در سناریوی 
بدبینانه بیشتر و در سناریوی خوشبینانه کمتر از قبل برآورد شده است و 
دوم اینک��ه فاصله این اعداد در حالت با نفت و بدون نفت به هم نزدیک تر 

شده است که نشان دهنده دقیق تر شدن برآوردهاست.
نفت مثبت شد، کشاورزی منفی

مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناس��ی مجلس پیش بینی کرد که 
با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت، نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 
1400 به رقم 2.8 درصد برسد. در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال 
1397 در دامنه منفی قرار گرفته بود، با ش��یوع ویروس کرونا در ماه های 
پایانی س��ال 1398، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می توان 
گفت که عملکرد اقتصادی س��ال 1399 بیش از هر چیز متأثر از ش��وک 
کرونا بوده  اس��ت. همه گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر 
از س��ایر بخش ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار 
قابل توجه بود. با این حال، تحقق رش��د 7  درصدی گروه خدمات در س��ه  
ماهه اول 1400 براساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و در 
شرایطی که ارزش  افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1399 با کاهش 

2.5 درص��دی مواجه ش��ده بود، حاکی از بازیابی ای��ن بخش از اقتصاد از 
تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.

نهاد پژوهشی مجلس براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در 
ش��ش ماهه اول 1400 و روندهای قابل تحلیل تا پایان امسال پیش بینی 
کرده که بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش 
نف��ت خام و گاز طبیعی با توجه به رش��د قابل توجه صادرات نفت خام با 
رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش نفت در نتیجه رشد قابل 
توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی و گسترش واکسیناسیون جهانی 
برای مقابله با ویروس کرونا )و افزایش تقاضای جهانی نفت خام( از یکسو و 
ثمردهی تاش ها در جهت خنثی سازی تحریم های صادرات نفت از سوی 
دیگر بوده اس��ت. در نتیجه می توان گفت که روند صادرات نفت صعودی 
بوده و برای س��ال 1400 انتظار رشد 19.5 درصدی در بخش نفت و گاز 

وجود خواهد داشت.
طب��ق ارزیابی مرکز پژوهش ها، با وجود رش��د قابل توجه بخش صنعت 
در فص��ل به��ار 1400، در نتیجه قطعی برق صنایع فوالدی و س��یمانی 
در تابس��تان، پیش بینی می شود که رش��د این بخش مثبت، ولی کمتر از 
سال قبل باشد. در بخش س��اختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه های 
ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1399 و افزایش بودجه عمرانی دولت 
در ش��ش ماهه اول امسال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و در نهایت 
بخش خدمات با  توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 
مواجه خواهد بود. بدین ترتیب، طبق محاسبات انجام شده برآورد می شود 
که در س��ال 1400، رش��د اقتصادی ایران حدود 2.8 درصد و رشد بدون 
نفت 1.6 درصد باش��د. همچنین رشد بخش کشاورزی منفی 3.1 درصد، 
رش��د بخش نفت  خام و گاز طبیعی 19.5 درصد ، رشد بخش صنعت 1.1 
درصد، رشد بخش ساختمان 4.1 درصد و رشد بخش خدمات 2.5 درصد 

برآورد می شود.
رشد اقتصادی در 2 سناریو

پژوهشکده آمار ایران نیز در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به برآورد 
رشد اقتصادی 1400 پرداخت و پیش بینی کرد رشد اقتصادی در سناریوی 
خوش��بینانه به 5.7 درصد و در سناریوی بدبینانه به 4.6 درصد برسد که 
نسبت به گزارش قبلی این نهاد، کف و سقف نرخ رشد به هم نزدیک شده 
است. بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران در این گزارش ابتدا به بررسی رشد 

اقتصادی بین س��ال های 1395 تا 1399 پرداخت و سپس رشد اقتصادی 
1400 را به تفکیک بخش های عمده اقتصادی پیش بینی کرد.

آمارهای رس��می نشان می دهد رشد گروه کش��اورزی از 4.5 درصد در 
س��ال 1395 به رقم 3.5 درصد در سال 1399 رسیده است. این موضوع 
از کاهش یک واحد درصدی رش��د در این بخش در بازه زمانی پنج س��اله 
حکایت دارد. افزون بر این، رشد بخش کشاورزی در سناریوی بدبینانه در 
سال جاری به میزان منفی 1.9 درصد و در سناریوی خوشبینانه به میزان 
منفی 0.4 درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، در هر دو سناریو رشد 
منفی برای این بخش پیش بینی شده و تنها تفاوت این دو سناریو در شدت 
این رشد منفی است. بدین ترتیب، چالش های متعدد بخش کشاورزی در 
س��ال های اخیر، زنگ هشدار جدی برای سیاست گذاران در اهتمام هرچه 

بیشتر به این بخش را فعال کرده است.
پژوهشکده آمار پس از بخش کشاورزی به بررسی گروه صنعت پرداخته 
اس��ت که ش��امل زیرگروه های اس��تخراج نفت و گاز طبیع��ی، صنعت و 
ساختمان اس��ت. طبق آمارهای رسمی، رشد بخش نفت از 36 درصد در 
سال 1395 به رقم 5.6 درصد در سال 1399 رسیده است. همچنین رشد 
بخش مذکور در سناریوی بدبینانه و خوشبینانه در سال جاری به ترتیب 
11.1 درصد و 14.5 درصد برآورد ش��ده است. بخش استخراج نفت و گاز 
طبیعی به دنبال تش��دید حلقه تحریم ها و شیوع پاندمی کرونا دچار افت 
قابل توجهی در رشد شده است. رشد بخش صنعت نیز از 10.6 درصد در 
س��ال 1395 به میزان 1.8 درصد در سال 1399 رسیده است. همچنین 
رش��د این بخش در دو س��ناریوی بدبینانه و خوشبینانه در سال جاری به 
ترتیب 2.6 درصد و 3.3 درصد برآورد ش��ده است. بخش ساختمان نیز از 
رش��د 16 درصدی در س��ال 1395 به میزان 6.3 درصد در س��ال 1399 
رسیده است. رشد این بخش در دو بخش بدبینانه و خوشبینانه به ترتیب 

4.8 درصد و 5.5 درصد در سال جاری محاسبه شده است.
در نهای��ت اینکه رش��د بخش خدمات از 5.1 درص��د به میزان منفی 2 
درصد در این بازه زمانی رس��یده اس��ت. رشد این بخش در سال جاری به 
می��زان 4.1 درصد در حالت بدبینانه و 4.8 درصد در حالت خوش��بینانه 
برآورد شده است. بخش خدمات که تحت تاثیر پاندمی کرونا به رکود قابل 
توجهی رسیده بود، تحت تاثیر واکسیناسیون و حمایت های دولتی، رشد 4 

درصدی را در سال 1400 تجربه خواهد کرد.

افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی را مثبت کرد

کاتالیزور نفتی رشد 1400

صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2021 میادی را 
5.9 درصد اعام و پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی در سال های 2022 
و 2023 به ترتیب به 4.4 درصد و 3.8 درصد برسد که از تداوم رشد مثبت 
اقتصاد جهان اما با س��رعتی کمتر حکایت دارد. به نظر می رسد گسترش 
سویه اومیکرون بیشترین نقش را در کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان 
بازی می کند. اس��تمرار اختال زنجیره تامین، نوسان بهای انرژی و تغییر 
دستمزدها نیز به عنوان ریسک های رو به پایین موجد فشارهای تورمی در 
گزارش صندوق بین  المللی پول اشاره شده است. همچنین رشد اقتصادی 
ایران پس از تحقق رش��د 3.4 درصدی در سال 1399، برای سال 1400 
معادل 2.5 درصد برآورد شده و برای دو سال 1401 و 1402 نیز به میزان 
2 درصد پیش   بینی ش��ده اس��ت که با وجود ادامه رشد، انتظار می رود از 

سرعت رشد ایران کاسته شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش 25 ژانویه خود از چش��م انداز اقتصاد 
جهان، پیش بینی کرد نرخ رش��د اقتصادی به 4.4 درصد در س��ال 2022 
برس��د که نسبت به پیش بینی قبلی IMF، حدود 0.5 واحد درصد کمتر 
است. به اعتقاد صندوق بین المللی پول، دست و پنجه نرم کردن اقتصادها 
با عواملی چون اختال در زنجیره عرضه جهانی، افزایش تورم، بدهی باال و 

پایداری نااطمینانی، سرعت رشد اقتصاد جهانی را آهسته می کند.
براس��اس این گزارش، با ورود همه گیری کرونا به س��ومین س��ال خود، 
بهبود اقتصاد جهان با چالش های متعددی روبه روس��ت. گس��ترش سریع 
سویه اومیکرون باعث شده محدودیت های تردد در برخی کشورها دوباره 
برقرار شود و کمبود نیروی کار افزایش یابد. اختال در عرضه همچنان بر 
فعالیت ها سایه افکنده و سبب افزایش تورم شده است. به عاوه، بدهی باال 
و تورم افزایشی، توانایی اغلب کشورها برای برخورد با اختال های جدید را 
محدود کرده است. با این حال، برخی از چالش ها می توانند نسبت به بقیه 
کوتاه مدت تر باشند. به نظر می رسد سویه جدید کرونا نسبت به سویه دلتا 
بیماری ضعیف تری ایجاد می کند و انتظار می رود افزایش ابتا به بیماری 

به سرعت کاهش یابد. بنابراین آخرین چشم انداز صندوق بین المللی پول از 
اقتصاد جهان انتظار دارد که با وجود تاثیر سویه اومیکرون بر فعالیت های 
اقتصادی در س��ه  ماهه نخس��ت 2022، این تاثیر با ش��روع سه ماهه دوم 

کمرنگ شود. 
بدی��ن ترتی��ب، نرخ رش��د اقتصاد جهان در س��ال ج��اری 4.4 درصد 
پیش بینی ش��ده که 0.5 درصد نسبت به پیش بینی قبلی پایین تر است و 
عمدتا به علت کاهش رشد اقتصادی چین و آمریکا رخ داده است. صندوق 
بین الملل��ی پول همچنین نرخ رش��د آمریکا در س��ال 2022 را 4 درصد 
پیش بینی کرده که 1.2 درصد کمتر از پیش بینی قبلی این نهاد است. نرخ 
رشد اقتصادی چین نیز در این سال 4.8 درصد پیش بینی شده است که 

0.8 درصد نسبت به پیش بینی قبلی در اکتبر گذشته کمتر است.
درباره آمریکا، کاهش در رش��د انتظاری عمدتا به دنبال کاهش احتمال 
تصویب بسته مالی پیشنهادی دولت موسوم به BBB، خروج زودهنگام از 
برنامه تسهیات مالی و ادامه اختال در زنجیره عرضه است. اختال عرضه 
سبب کاهش چشم انداز رشد کشورهای دیگر از جمله آلمان نیز شده است. 
بنابراین انتظار می رود رش��د اقتصاد جهانی در س��ال 2023 به رقم 3.8 
درصد کاهش یابد که 0.2 درصد بیشتر از پیش بینی قبلی در اکتبر است.

صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود همچنین پیش بینی تورمی 
را مورد بازنگری قرار داده و انتظار دارد فش��ار قیمتی برای مدت بیشتری 
ادامه داشته باشد. در این راستا، انتظار می رود براساس انتظارات صنعت از 
بهبود عرضه، عدم تعادل های عرضه و تقاضا در 2022 کاهش یابد؛ چراکه 
تقاضا به مرور از کاالها به س��مت خدمات متعادل می شود و سیاست های 
حمایتی برداشته خواهند ش��د. به عاوه، انتظار می رود قیمت های انرژی 
و غ��ذا در س��ال 2022 با ن��رخ مایم تری افزایش یابند و ب��ا فرض پایدار 
مان��دن انتظارات تورمی، انتظار می رود تورم در س��ال 2023 کاهش یابد. 
به اعتقاد صندوق بین المللی پول، به رغم روند ادامه دار بهبودی در جهان، 
چش��م انداز رش��د نامتوازن میان کش��ورهای جهان همچنان باقی است. 

درحالی که انتظار می رود کش��ورهای پیش��رفته امس��ال به روند پیش از 
همه گیری خود بازگردند، پیش بینی می شود برخی از بازارهای نوظهور و 
اقتصادهای درحال توس��عه در میان مدت زیان های تولید قابل ماحظه ای 
را متحمل ش��وند. تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند، حدود 
70میلی��ون نفر باالتر از پیش از همه گیری تخمین زده ش��ده اس��ت که 

می تواند پیشرفت ها در کاهش فقر را سال ها به عقب ببرد.
براس��اس این گزارش، پیش بینی رش��د اقتصاد جهانی با عدم قطعیت 
باالیی مواجه اس��ت و ریس��ک ها در حالت کلی کاهش��ی هستند. ظهور 
سویه های کش��نده می تواند سبب طوالنی تر شدن بحران شود. استراتژی 
کووید صفر چین می تواند اختال زنجیره عرضه جهانی را تش��دید کند و 
اگر استرس مالی در بخش مسکن به کل اقتصاد گسترش یابد، پیامدهای 
آن به  طور گسترده ای احساس خواهد شد. افزایش تورم در آمریکا می تواند 
سیاست پولی انقباضی شدید فدرال رزور را برانگیزد و شرایط مالی جهانی 
را سخت کند. افزایش تنش های ژئوپلیتیک و نارضایتی های اجتماعی نیز 

چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را در معرض ریسک قرار می دهند.
صندوق بین المللی می گوید برای رس��یدگی به مش��کاتی که اقتصاد 
جهان با آن روبه روست، غلبه ویروس باید پایان یابد. تحقق این امر نیاز به 
تاش جهانی برای اطمینان از واکسیناسیون گسترده، آزمایش و دسترسی 
به داروهاس��ت. تا امروز تنه��ا 4 درصد از جمعیت کش��ورهای کم درآمد 
کاما واکس��ینه ش��ده اند؛ درحالی که این سهم در کشورهای پردرآمد 70 
درصد اس��ت. عاوه بر اطمینان از عرضه واکسن برای کشورهای در حال 
توس��عه کم درآمد، ظرفیت جذب و زیرساخت های بخش سامت نیز  باید 
ارتقا یابند. در س��طح ملی نیز باید سیاست هایی متناسب با شرایط خاص 
کش��ورها چون میزان بهبودی، فش��ارهای تورمی و فضای سیاستی اتخاذ 
شود. سیاست های مالی و پولی نیز باید در کنار هم برای رسیدن به اهداف 
اقتصادی به کار گرفته شوند. با توجه به سطح باالی نااطمینانی، سیاست ها 

باید چابک باقی بمانند و با داده های اقتصادی جدید سازگار شوند.

رشد اقتصاد جهانی با سرعت کمتری ادامه می یابد

اومیکرون علیه رشد اقتصادی

نگــــاه

رقابت غول های فناوری در زمین بازی ادامه دارد
بازی متاورس در صنعت بازی

به نظر می رس��د جاه طلبی غول های فناوری هیچ حد و مرزی نمی شناسد 
و حوزه ه��ای مختلفی از خودروهای بدون راننده تا رایانش کوآنتومی را دربر 
می گیرد. در تازه ترین نمونه، ش��رکت مایکروسافت اخیرا شرکت »اکتیویژن 
بلیزارد« )Activision Blizzard( به عنوان سومین شرکت بزرگ صنعت 
گی��م را به قیم��ت 69 میلیارد دالر خری��د تا در دنیای بازی نیز دس��تی بر 
آتش داشته باشد. آنچه مایکروسافت و دیگر شرکت های فناوری را به سمت 
صنعت بازی های ویدئویی کش��انده اس��ت، جذابیت متاورس است. این مهم 
نش��ان می دهد که قلمروهای پرسود گذشته در حال تغییر است و غول های 

سیلیکون ولی به دنبال تصاحب قلمرو های جدیدی هستند.
با خرید شرکت »اکتیویژن بلیزارد«، مایکروسافت پس از »تنسنت« چین و 
»سونی« ژاپن، به سومین شرکت بزرگ بازی سازی در جهان برمبنای میزان 
درآمد تبدیل خواهد شد. این خبر دقیقا دو ماه پس از آن منتشر شد که »فیل 
اسپنس��ر«، مدیرعامل مایکروسافت گیمینگ، رسوایی آزار جنسی و تبعیض 
در »اکتیویژن بلیزارد« را وحش��تناک توصیف کرد و گفت که مایکروس��افت 
در حال ارزیابی همه جانبه رابطه خود با این ش��رکت اس��ت. از تابستان سال 
گذش��ته تاکنون در این ش��رکت 700 مورد آزار جنسی گزارش شده است و 
جالب اینجاست که خود مایکروس��افت هم با این اتهام روبه رو است. حداقل 
از این لحاظ مش��ابهت این دو شرکت جالب توجه است. بسیاری معتقدند با 
این خرید، جدال مایکروسافت و فروشگاه های اپ وارد مرحله تازه ای می شود 
و احتماال برنده نهایی، مایکروس��افت خواهد بود، هرچند نگرانی هایی هم از 

احتمال انحصارگرایی مایکروسافت وجود دارد.
در حال حاضر، شرکت های فناوری به  دنبال سهم بیشتری از توجه و پول 
بیش از 3 میلیارد گیمر در جهان هستند و انتظار می رود مایکروسافت با خرید 
»اکتیویژن بلیزارد«، جایگاهی پیش��رو در صنع��ت 175 میلیارد دالری گیم 
بیابد. براساس آمارها، درآمد این صنعت در سال 2021 حدود 175.8 میلیارد 
دالر بوده که 128.6 میلیارد دالر آن )یعنی 73 درصد از مجموع درآمد این 
صنعت( از طریق خریدهای درون برنامه ای کس��ب شده است. انتظار می رود 
درآمد این بازار در سال 2023 از مرز 204میلیارد دالر عبور کند و البته این 

خبر بسیار خوبی برای مایکروسافت است.
در صورت نهایی شدن خرید »اکتیویژن بلیزارد« که احتمال دارد تا ژوئیه 
2023 طول بکش��د، مایکروسافت کنترل برخی از بزرگترین و محبوب ترین 
 Call of Duty«، »Warcraft«،« س��ری بازی ه��ای جه��ان از جمل��ه
Overwatch«« و تع��داد زیادی از بازی های قدیمی تر را در اختیار خواهد 
گرفت. در واقع »س��اتیا نادال«، مدیر اجرایی مایکروس��افت تاش دارد تا به 
توس��عه امپراتوری گیمینگ مایکروسافت بپردازد. این کمپانی که مدت های 
زیادی اس��ت بر سر کارمزد و فرانشیز دریافتی از سوی فروشگاه های شناخته 
ش��ده اپ جهان با آنها اختاف دارد، می خواهد به این وضعیت پایان دهد و 
گیمرها برای تهیه بازی های محبوب خود، دیگر نیازی به مراجعه به اپ استور 
یا گوگل پلی نداشته باشند و مستقیما سراغ همین کمپانی بروند. نادال در این 
باره گفته: استراتژی تجاری فعلی مایکروسافت برای بازی های ویدئویی، این 
است که کمتر به فروش محصوالت بازی بپردازد و بیشتر برای افزایش تعداد 
اشتراک سرویس »Game Pass« تاش کند. این سرویس، مشابه خدماتی 
 »Game Pass« ،مانن��د نتفلیکس و اس��پاتیفای را ارائه می دهد. در واق��ع
در ازای پرداخ��ت هزینه ماهانه، به مش��ترکان امکان دسترس��ی به کاتالوگ 
دیجیت��ال عظیمی از بازی ها را می دهد. در حال حاضر، این س��رویس از 25 
میلیون کاربر میزبانی می کند که با توجه به حق اش��تراک ماهانه 16 دالری، 
مایکروسافت حدود 400 میلیون دالر درآمد ماهانه از این بخش دارد و با این 
خرید تاریخی، انتظار می رود که درآمدزایی مایکروس��افت به ش��دت افزایش 
یابد. مدیر اجرایی مایکروسافت یادآور شد: پس از نهایی سازی قرارداد، تا جایی 
که می توانیم بسیاری از بازی های »اکتیویژن بلیزارد«، ازجمله عناوین جدید و 
 PC و Xbox Game Pass بازی های موجود در کاتالوگ این شرکت را به

Game Pass اضافه خواهیم کرد.
خرید »اکتیویژن بلیزارد« توس��ط مایکروس��افت در راستای تاش هایش 
برای توسعه سرمایه گذاری در متاورس بوده است. »ساتیا نادال«، مدیر اجرایی 
مایکروسافت در این باره گفته: امروزه گیم پویاترین و هیجان انگیزترین مقوله 
س��رگرمی در تمامی پلتفرم ها محسوب می ش��ود و نقش کلیدی در توسعه 
پلتفرم ه��ای متاورس خواهد داش��ت. م��ا عمیقا روی محت��وا و فضای ابری 
س��رمایه گذاری می کنیم تا عصر جدیدی را در صنعت بازی رقم بزنیم که در 
این فضا بازیکنان و س��ازندگان در اولویت قرار دارند و بازی ها ایمن، فراگیر و 

در دسترس همگان خواهد بود.
مدیر مایکروسافت از 400 میلیون کاربر فعال ماهانه »اکتیویژن بلیزارد« به  
عن��وان یکی از جذابیت های اصلی این معامله یاد می کند و می افزاید که این 
جوامع می توانند در بازی های متاورس مختلف مایکروسافت نقش حیاتی ایفا 
کنند. کتابخانه بازی های اکتیویژن همچنین می تواند به مایکروسافت کمک 
کند تا پلتفرم بازی ایکس باکس این ش��رکت، از پلی استیش��ن س��ونی که 
سال هاست با در اختیار داشتن بازی های انحصاری دست برتر را دارد، پیشی 

بگیرد.
هرچند خریدهای کان در صنعت بازی های ویدئویی چیز جدیدی نیست، 
ولی تا ای��ن لحظه، ق��رارداد مایکروس��افت-اکتیویژن بزرگترین خرید تمام 
نقدی تاریخ به شمار می رود و برخی هم معتقدند بازنده اصلی در این میان، 
ش��رکت س��ونی خواهد بود، به طوری که با اعام این خبر، س��هام سونی با 
کاهش 12.8درصدی مواجه ش��د درحالی که تاکنون سونی در عرصه بازی، 
بس��یار موفق تر از مایکروس��افت عمل کرده بود. در نبرد برای محبوبیت بین 
گیمرها، تاکنون پلی استیش��ن 5 سونی، برتر از نسل چهارم مدل های ایکس 
باکس مایکروس��افت بوده است. در سال های اخیر، سونی شبکه استودیوهای 
بازی های داخلی خود را تقویت کرد و مایکروس��افت، این رقیب آمریکایی را 
پش��ت سر گذاشت. این ش��رکت ژاپنی در فناوری واقعیت مجازی)VR( نیز 
پیشگام است و به تازگی جزییات نسل بعدی هدست های خود را به اشتراک 
گذاش��ته اس��ت. با این حال، برخی معتقدند با قدرت گرفتن مایکروس��افت 

احتماال نمی تواند به این پیشگامی ادامه دهد.
البته مایکروس��افت در این مسیر با مشکات عمده ای از سوی رگوالتورها 
مواجه خواهد بود چراکه دموکرات ها و جمهوری خواهان به طور یکسان برای 
مح��دود کردن قدرت غول های فناوری فش��ار آورده ان��د. به دنبال اعام خبر 
این خرید بزرگ و تاریخی، وزارت دادگس��تری و کمیس��یون تجارت فدرال 
از تاش های جدیدی برای تعیین اینکه آیا معامات ضدانحصاری هستند یا 
نه، خبر دادند. واقعیت این اس��ت که مایکروسافت گاهی اوقات بازی هایی را 
که در اختیار دارد فقط روی دستگاه های خودش مانند کنسول ایکس باکس 
در دس��ترس قرار می دهد و در بازی هایی که توس��ط رقبا س��اخته می شوند 
مانند پلی استیشن سونی، در دسترس نیست و همین موضوع نگرانی ها درباره 
انحصارگرا بودن مایکروسافت را افزایش می دهد. در حال حاضر، مایکروسافت 
2.3 تریلیون دالری کنسول های ایکس باکس می سازد و صاحب استودیوهایی 

است که آثاری مانند »Minecraft« تولید می کنند.
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فرص��ت امروز: اگرچ��ه برخی در ایران تصور تاریخی مثبتی از روس��یه 
ندارند، اما جایگاه مهم و حساس این کشور در منطقه و جهان را نه ایران 
و نه هیچ کش��ور دیگری نمی تواند نادیده بگیرد. مناسبات تهران و مسکو 
در س��ال های پس از انقاب، بیشتر رنِگ سیاسی به خود گرفت و تا امروز 
با وجود ظرفیت های بسیار اقتصادی، دو طرف کمتر به این سمت حرکت 
کرده اند. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حجم مبادالت تجارت 
غیرنفتی ایران و روس��یه در 12 سال اخیر همواره حدود یک میلیارد دالر 
بوده، به طوری که این رقم در بهترین حالت به 2 میلیارد و 132 میلیون 
دالر در س��ال 1391 و در بدتری��ن حالت به 690 میلیون دالر در س��ال 

1394 رسیده است.
حال با سفر اخیر ابراهیم رئیسی به مسکو، ظرفیت های بالقوه اقتصادی 
دو طرف بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و آنطور که وزیر اقتصاد خبر 
داده، اولین خط اعتباری روسیه برای نیروگاه سیریک اختصاص یافته است. 
همچنین ازجمله ظرفیت های مهم، رس��یدن ب��ه »پیمان پولی« دوجانبه 
اس��ت که براساس آن، سلطه دالر در روابط تجاری تهران - مسکو کاهش 
می یابد و به دنبال آن، روابط تجاری ایران و روس��یه تس��هیل خواهد شد. 
در واقع، چنین پیمان هایی، راهبردهای کان را تعیین می کند و می تواند 
در تس��هیل تجارت ایران و روس��یه و برقراری تجارت آزاد بین دو کش��ور 
تاثیرگذار باشد. از جمله مزیت های این پیمان پولی، کاهش هزینه انتقال 
ارز در روابط تجاری است؛ در حالت عادی، برای انتقال پول میان دو کشور 
باید دو مرحله تبدیل ارز صورت بگیرد، یعنی ابتدا ریال به دالر تبدیل و در 
نهایت دالر به روبل تبدیل می ش��ود که در این حالت، دو مرحله پرداخت 
کارمزد الزم اس��ت، اما چنانچه از پیمان پولی دوجانبه اس��تفاده شود، در 

تجارت تهران-مسکو، این هزینه ها حذف و تجارت ارزان تر می شود.
بسترسازی برای گسترش روابط تجاری

محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، پیمان پولی را در شرایط 
کنونی برای کشور مثبت ارزیابی می کند و به ایرنا، می گوید: هرچه روابط 
اقتصادی کش��ورها مستقیم تر باشد و س��ازوکاری در نظر گرفته شود که 
هزینه های تبدیل پول کاهش یابد، قطعا برای اقتصاد کش��ور مناس��ب تر 
خواهد بود. در انعقاد این پیمان پولی باید توجه داش��ته باش��یم که طرف 
مقابل از شرایط تحریمی ما سوءاستفاده نکند و نرخ برابری ارزها به درستی 
محاسبه شود. به گفته وی، رابطه پولی در گرو شرایط آن است، اگر شرایط 
عادالنه ای باشد، چراکه نه؟ هر کاری چراغ راه آینده است؛ اگر کشوری در 

ش��رایط تحریم با ما همکاری داشته، به فروش نفت و گاز ما کمک کرده، 
ش��رایطی ایجاد کرده که اقتصاد ما فلج نش��ود و به طور کلی در ش��رایط 
تحری��م روابط خود را ب��ا ما حفظ کرده، ما نیز باید ب��ه او اعتماد کنیم و 
همکاری خود را با این کشور بسط دهیم. بنابراین همکاری های دوجانبه ما 

به این بستگی دارد که آن کشور چطور به ما نگاه می کند.
عباس آرگون، نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق تهران 
نیز پیمان پولی دوجانبه را مفری برای کاهش فش��ار تحریم ها می خواند و 
می گوید: فعاالن بخش خصوصی که با روس��یه کار می کنند به طور قطع 
از انعقاد این پیمان پولی اس��تقبال می کنند زیرا این س��ند باعث می شود 
تجارت خود را با س��رعت بیشتر و هزینه  کمتر انجام دهند. این همکاری 
دو مزیت اصلی دارد؛ نخست اینکه روند تجارت کنونی را تسهیل می کند 
و دوم اینکه بس��تر گس��ترش روابط تجاری را فراهم خواهد کرد. به گفته 
آرگون، ظرفیت های موجود تجارت دو کشور با پیمان پولی شکوفا خواهد 
شد؛ از این طریق ایران می تواند بخشی از نیاز خود را از روسیه تامین کند 
و از طرف دیگر می تواند صادرات خود به این کش��ور را توسعه دهد. البته 
نباید تصور کرد که به دنبال پیمان پولی قرار است، گشایش بزرگی ایجاد 
ش��ود زیرا اکنون حجم تجارت خارجی باالیی میان دو کشور وجود ندارد. 
مگر اینکه این پیمان بتواند با مزیت هایی همچون کاهش مشکات ناشی 
از تحریم و ایجاد کانال امن بین بانکی، کاهش هزینه های انتقال ارز، زمینه 

بروز ظرفیت های موجود را فراهم کند.
او س��پس به ریسک های پیمان پولی اش��اره می کند و توضیح می دهد: 
پیمان پولی در کنار مزیت ها، ریس��ک هایی از جمله ریس��ک های ناش��ی 
از نوس��انات نرخ ارز دارد ک��ه باید مورد توجه قرار گیرد؛ این مس��ئله در 
همکاری دو کشور مثل ایران و روسیه که نوسانات پولی زیادی دارند قابل 
توجه است؛ بنابراین زمان تسویه میان دو بانک مرکزی هر چقدر کوتاه تر 
باشد این ریسک کاهش می یابد. البته پیمان های پولی بخشی از مشکات 
خارجی تجارت را برطرف می کند اما بخش��ی از مسائل مربوط به داخل و 
فضای کس��ب وکار داخلی اس��ت. به عبارت دیگر، همزمان با صاف کردن 

مسیر در خارج از مرزها، باید دست اندازهای داخلی را نیز حذف کنیم.
پیمان پولی در مسیر توسعه صادرات

مهرداد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این مورد 
می گوید: هر پیمان بین المللی که سبب شود شرایط اقتصادی و روابط ما 
با کش��ورهای دیگر را بهبود بخشد، توسط فعاالن اقتصادی مورد استقبال 

قرار می گیرد. در ش��رایط تحریم برخی مس��یرها به روی اقتصاد ما بسته 
شده است و در این شرایط هر پیمانی که بتواند این مسیر را تسهیل کند، 
ب��ه طور حتم مورد حمایت فعاالن بخش خصوصی نیز خواهد بود. او ابراز 
امیدواری می کند که اگر تحریم ها رفع شود و مسائلی همچون قرار گرفتن 
ایران در فهرس��ت سیاه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( برطرف شود، آن 
زمان ایران می تواند وارد پیمان های بین المللی بیشتری شود که هر کدام از 
این پیمان ها برای اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود. البته باید مراقب باشیم 
این پیمان ها فقط روی کاغذ نباشد؛ چون برخی توافق ها میان ایران با سایر 

کشورها هنوز اجرایی نشده است.
عب��اد با بیان اینکه روس��یه یکی از قدرت های دنیاس��ت و گس��ترش 
همکاری های اقتصادی با این کشور به طور حتم به نفع اقتصاد ایران خواهد 
بود، می افزاید: باید در نظر داشت که نمی توان اتکای خود را فقط روی چند 
کش��ور بگذاریم زیرا برای تامین نیاز به صنایع با تکنولوژی متنوع و باالتر 

)high-tech( باید با سایر کشورها نیز ارتباط خود را گسترش دهیم.
همچنی��ن علی نقیب، عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق تهران به حجم 
روابط اقتصادی دو کش��ور اشاره می کند و می گوید: اکنون حجم مبادالت 
تجاری ما با روس��یه در حد و اندازه ای نیست که چنین پیمانی در شرایط 
مراودات تجاری محدود، بتواند در اقتصاد تاثیر قابل توجهی داش��ته باشد. 
او با تاکید بر اینکه تهاتر ایران و روس��یه با این حجم از مراودات مش��کلی 
را ح��ل نمی کند، می افزاید: تکنولوژی تولید و مواد اولیه ما به طور کلی با 
تکنولوژی کشورهای غربی پایه گذاری شده است؛ از طرف دیگر، کاالهایی 
که ما به روس��یه صادر می کنیم و روسیه به ایران صادر می کند، کاالهای 
خاص هس��تند؛ عاوه بر این، روسیه کش��وری نیست که تکنولوژی مورد 

پذیرش ما را داشته باشد.
به اعتقاد نقیب، حجم صادرات ایران به روس��یه می تواند بسیار بیشتر از 
میزان کنونی باشد. کاالهای مصرفی تولیدش��ده در ایران )در حوزه هایی 
مانند کش��اورزی( هم به لحاظ کیفیت و هم ب��ه لحاظ قیمت در منطقه 
قابل توجه اس��ت؛ بنابراین در ارتباط با کش��وری مانند روسیه می توانیم 
س��هم بسیار بیشتری در تامین کاالهای مصرفی این کشور را به خودمان 
اختص��اص دهیم. اگر این پیمان موجب ش��ود که بتوانیم صادرات بهتری 
به روس��یه داشته باشیم و به این سمت حرکت کنیم که در تامین برخی 
نیازهای روسیه جایگزین کشورهایی مانند ترکیه شویم، این اقدام به طور 

قطع می تواند اثربخش باشد و پیامدهای خوبی بر اقتصاد ما داشته باشد.

چرا از فرصت های تجاری روسیه استفاده نکرده ایم؟

پیوند روبل و ریال در روابط تهران-مسکو

گ��زارش تازه بانک مرک��زی از تداوم افزایش قیم��ت و تعداد معامات 
مسکن در ش��هر تهران طی دی ماه امسال حکایت دارد. براساس آخرین 
آمارها، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی دی ماه به 
32 میلیون و 940 هزار تومان رس��ید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.3 درصد افزایش داشته است. همچنین 
تعداد معامات مسکن در این ماه حدود 9.8 هزار فقره بود که در مقایسه 
با ماه قبل 0.5 درصد زیاد شده است. بررسی جزییات متوسط قیمت هر 
متر خانه و تعداد معامات انجام شده در مناطق بیست ودوگانه شهر تهران 
نش��ان می دهد که بیش��ترین قیمت هر متر خانه 70 میلیون و 220هزار 
توم��ان در منطق��ه 1 و کمترین آن با 15 میلی��ون و 650 هزار تومان در 
منطقه 18 بوده است.  عاوه بر این، در دی ماه امسال در مناطق 1 و 18 

تهران به ترتیب معادل 347 و 283 فقره خانه معامله شده است.
بررسی تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق بیست ودوگانه تهران در 
دی نس��بت به آذرماه بیانگر این اس��ت که 14 منطقه از تهران با افزایش 
قیمت مس��کن در ماه موردنظر مواجه ش��ده اند که در این بین، به ترتیب 
مناطق 3، 16 و 19 بیشترین افزایش قیمت را داشته اند. همچنین قیمت 
مس��کن در هشت منطقه دیگر از تهران نس��بت به آذرماه کاهش قیمت 
داش��ته  که ش��امل مناطق 2، 4، 6، 7، 11، 12، 18، 20 می شود. از سوی 
دیگر، تعداد معامات مس��کن در دی ماه امس��ال نسبت به آذرماه در 15 
مناطق تهران افزایش��ی ب��وده و در هفت منطقه دیگر کاهش��ی بوده که 
کمترین تعداد معامله مسکن به منطقه 19 با 93 معامله و بیشترین تعداد 
معامله نیز به ترتیب به مناطق 5، 10، 4 و 2 مربوط می ش��ود که هر یک 

به ترتیب  1454، 980، 864 و 752 معامله مس��کن داش��ته اند. مناطق 
8، 9، 10، 14، 19 و 21 نی��ز با کاهش تعداد معامله مس��کن در این ماه 

مواجه شده اند.
به نظر می رس��د ادامه روند باثبات بازار مسکن، رکود بازارهای موازی و 
رش��د نسبی توان خرید متقاضیان، به شکل افزایش معامات ملک در دو 
ماه گذشته بروز پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، اختاف شدید ایجادشده 
بی��ن قدرت خرید متقاضیان با قیمت مس��کن در حال کاهش اس��ت. در 
س��ال جاری با توجه به دو مولفه تورم عمومی و افزایش سطح توان طرف 
تقاضای بازار مسکن، حباب مسکن به تدریج دارد تخلیه می شود. دی ماه 
امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به 32.9 میلیون تومان در هر 
متر مربع رسید که نسبت به آذرماه امسال 1.1 درصد و در مقایسه با ماه 

دی ماه پارسال 20 درصد باال رفت.
این آمار گویای آن است که نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن به نصف رشد 
تورم رس��یده است. در صورت تقویت توان متقاضیان خرید از طریق نظام 
پس انداز و دریافت تسهیات متناسب با قیمت مسکن می توان امیدوار بود 
ک��ه در ماه های آینده متقاضیان واقعی به تدریج وارد بازار ش��وند. در دی 
ماه امسال قیمت خانه در مقایسه با ماه گذشته 1.1 درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 20 درصد افزایش یافت؛ در حالی که تورم نقطه به نقطه 
در دی ماه به 35.9 درصد و تورم عمومی سالیانه 42.4 درصد شده است. 
این بدان معناست که روند رشد قیمت ها در بازار مسکن تقریبا نصف نرخ 
تورم عمومی بوده است. از طرف دیگر سال گذشته سطح دستمزد کارگران 
و کارکن��ان از 26 تا ب��االی 50 درصد افزایش پیدا کرد. امس��ال نیز رقم 

پیشنهادی افزایش دستمزد کارگران تا سقف 60 درصد اعام شده است. 
اگر روند رشد قدرت خرید کارگران و کارکنان ادامه پیدا کند به تدریج در 

سال های آینده توان متقاضیان خرید مسکن افزایش خواهد یافت.
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که س��رعت رش��د قیمت مسکن به طرز 
محسوسی کاهش یافته است. طی سه ماه گذشته نرخ رشد ماهیانه قیمت 
مسکن در تهران به تدریج 1.2 درصد، 1.8 درصد و 1.1 درصد بوده و رشد 
س��الیانه آن به 20 درصد رسیده اس��ت؛ در حالی که نرخ افزایش سالیانه 
قیمت در ماه های دی سه سال گذشته به ترتیب 91، 41 و 99 درصد بود. 
البته با وجود آنکه میزان بازدهی بازار مس��کن در یک سال گذشته حدود 
20 درصد بوده، این رقم برای بازار ارز 8 درصد و برای س��که 4.2 درصد 
بوده است. همین مسئله در ترغیب برخی افراد برای خرید ملک تاثیرگذار 
بود. میزان معامات مسکن طی دو ماه گذشته تا حدودی افزایش یافته و 
از حدود 5 هزار فقره در تابستان به حدود 10 هزار فقره در ماه های اخیر 
رسیده است. دی ماه امسال 9816 فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در 
تهران منعقد ش��د. آذرماه نیز تعداد معامات 9772 فقره بود. بررس��ی ها 
نش��ان می دهد در عین حال که انتظارات کاهشی در بازار مسکن ناشی از 
روند مثبت مذاکرات هسته ای ایجاد شده، به دلیل ثبات بازارهای موازی، 
گروهی از متقاضیان اقدام به خرید ملک کرده اند. اگرچه متوس��ط قیمت 
مسکن در تهران متری 32.9 میلیون تومان اعام شده اما بررسی ها نشان 
می ده��د در اکثر مناطق تهران با مبالغ پایین تر می توان خانه دار ش��د. در 
حال حاضر میانگین قیمت مسکن در 16 منطقه از مناطق بیست ودوگانه 

شهر تهران پایین تر از نرخ میانگین است.

با رکود بازارهای موازی و رشد توان خرید متقاضیان

بازار زمستانی مسکن گرم شد

بانکنامه

وزیر اقتصاد اعالم کرد
اولین خط اعتباری روسیه برای نیروگاه سیریک

وزیر اقتصاد از اختصاص اولین خط اعتباری از س��وی روس��یه برای نیروگاه 
سیریک خبر داد. احس��ان خاندوزی دیروز در پیش خطبه نمازجمعه تهران، 
با اش��اره به اهمیت تعامل با کشورهای همسایه و منطقه گرایی اعام کرد که 
به فاصله کمی از س��فر رئیس جمهور به روسیه و طی مذاکرات صورت گرفته 
اخیرا نامه ای به وزارت اقتصاد رسیده که بیانگر اختصاص اولین خط اعتباری از 
روسیه برای نیروگاه سیریک است و در ادامه تخصیص های دیگر انجام خواهد 

شد.
خاندوزی با اش��اره به اینکه در ماه های گذش��ته طی اقدامات انجام شده از 
س��وی دولت با وجود اینکه هنوز توافقی در مذاکرات هسته ای صورت نگرفته، 
افزایش ملموس��ی در صادرات نفت ثبت شده اس��ت، گفت که فروش نفت و 
میعانات آن نسبت به ماه پایانی دولت گذشته 40 درصد رشد کرده که بیانگر 

رویکرد فعاالنه است.
او سپس به جریان پرداخت وام های آسان تر به مردم اشاره کرد و افزود: طی 
پیگیری های صورت گرفته مقرر شد که اعطای تسهیات با روش اعتبارسنجی 
و به عبارتی خوش حس��ابی صورت بگیرد که مردم بتوانند از همان بانکی که 
حقوق خود را دریافت می کنند بدون داش��تن ضامن و به استناد اعتبارسنجی 
تسهیات دریافت کنند. به گفته خاندوزی، افزایش سقف وام های قرض الحسنه 

نیز در دستور کار قرار دارد.
آنطور که وزیر اقتصاد اعام کرد، اقداماتی جهت رفع موانع در ایجاد کسب 
و کار صورت گرفته که از جمله آن تس��هیل فرآیند قراردادها اس��ت که بتواند 
موجب ایجاد کس��ب و کارهای خرد و خانگی شود. این در حالی است که وی 
تاکید دارد در س��ال های اخیر طوالنی بودن فرآیند صدور مجوز، ایجاد فشار و 
امضاهای طایی از سوی برخی مدیران دستگاه های اجرایی از بزرگترین موانع 

تولید بوده است.
خاندوزی همچنین بر اهمیت کاهش مالیات در صنایع تولیدی تاکید کرد و 
گفت که در همین راستا در بودجه سال 1401 مقرر شد که 5 درصد از مالیات 
بر تولیدکنندگان کاهش یابد. او در مورد نحوه توزیع یارانه کاالهای اساسی نیز 
بر اهمیت کاهش جذابیت واردات نهاده ها و افزایش بیشتر تولید در داخل کشور 

به عنوان راهکاری برای مقاوم سازی در مقابل تحریم ها تاکید کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه صحبت هایش به موضوع کاهش تورم اشاره کرد و گفت 
ک��ه گرچه افزایش تورم در ماه های پایانی دولت گذش��ته تا حدی پیش رفته 
بود که به سطح بی سابقه ای رسید و تاثیر منفی در زندگی مردم داشت، اما با 
اتخاذ سیاست های اقتصادی از شتاب تورم در ماه های اخیر کاسته شده است 
به طوری که از 3.8 در ش��هریورماه به 3.2 در مهرماه و در ادامه به 1.3 درصد 
در دی ماه رسیده است که با سیاست هایی که دولت در دستور کار دارد تا سال 

1402 به وضعیت مطلوب تورمی خواهد رسید.

سخنان مهم ارزی رئیس کل بانک مرکزی
چگونه صادرات تقویت می شود؟

چهارمی��ن کارگ��روه مش��ترک وزارت صمت و بانک مرک��زی به منظور 
هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات 
به س��مت چرخه تجاری و تولیدی کش��ور تشکیل ش��د. علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به اهمیت نگاه صادرات محور 
در حوزه اقتصادی کش��ور تصریح کرد: ن��گاه ارزآوری و صادرات محور یک 
نگاه مترقی در اقتصاد اس��ت و کش��ورهایی در اقتصاد دنی��ا موفق بوده اند 
که بر ارزآوری از محل صادرات تکیه کرده اند. در این راس��تا وزارتخانه ها و 
س��ازمان ها باید در جهت سیاست ها و برنامه هایی گام بردارند که منجر به 

ورود ارز به کشور شود. 
او همچنین با ابراز امیدواری درخصوص افزایش درآمدهای ارزی در سال آتی 
افزود: حمایت از تولید داخل و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی کشور 
باید در دس��تور کار قرار گیرد و از هدررفت منابع ارزی برای واردات کاالهای 
غیرضرور و لوکس جلوگیری ش��ود.  رضا فاطمی امین، وزیر صمت نیز در این 
جلسه بر هماهنگی و کارایی سیاست های ارزی و تجاری تاکید کرد و افزود: با 
هماهنگی دستگاه های مرتبط رویه های مربوط به صادرات غیرنفتی و تشویق به 
هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور و همچنین 

تامین مالی زنجیره تولید تسهیل خواهد شد. 

بازار سکه و طال در هفته اول بهمن ماه
حباب سکه 80 هزار تومان شد

سکه رکورد یک سال و نیم گذشته را شکست و حباب سکه به 80 هزار 
تومان رس��ید. بررس��ی بازار سکه و طا در هفته نخس��ت بهمن ماه نشان 
می دهد که قیمت سکه و طا تا پایان روز چهارشنبه )6 بهمن ماه( صعودی 

بود و در آخرین روز هفته کاهشی شد. 
س��که طرح جدید روز نخس��ت هفته را کاهش��ی آغاز کرد و با 70 هزار 
توم��ان افت قیمت ب��ا رقم 12 میلیون و 150 هزار تومان معامله ش��د. در 
دومین روز هفته نیز بهای س��که س��یر صعودی در پیش گرفت و با 170 
هزار تومان رشد قیمت به 12 میلیون و 320 هزار تومان رسید. قیمت سکه 
طرح جدید در روز دوشنبه تقریبا ثبات بود و فقط 10 هزار تومان افزایش 
یافت، اما روز سه ش��نبه تغییر مسیر داد و با 130 هزار تومان کاهش بها با 
قیمت 12 میلیون و 200 هزار تومان معامله ش��د. قیمت سکه در روزهای 
پایانی هفته نیز متغیر بود، به طوری که چهارش��نبه سیر صعودی داشت و 
با نرخ 12 میلیون و 430 هزار تومان و پنجشنبه با نرخ 12 میلیون و 200 

هزار تومان داد و ستد شد.
قیمت ها در بازار طای خام در هفته گذشته در نوسان بود و در دوره ای 
کاهش و گاهی افزایش داش��ت. به این صورت که روز ش��نبه و یکشنبه به 
ترتیب به یک میلیون و 212 هزار تومان و یک میلیون و 229 هزار تومان 
رس��ید. روز دوشنبه هر گرم طای خام رشد قیمت 21 هزار تومانی داشت 
و فردای آن روز 15 هزار تومان افت قیمت داشت. سپس در روز چهارشنبه 
به قیمت یک میلیون و 249 هزار تومان رس��ید و در آخرین روز هفته یک 

میلیون و 232 هزار تومان معامله شد.
همچنی��ن قیمت هر مثقال طا در هفته گذش��ته همچون ماه گذش��ته 
در کانال 5 میلیون تومان نوس��ان داش��ت، به طوری که در ابتدای هفته 5 
میلیون و 252 هزار تومان و در روز یکش��نبه 5میلیون و 325 هزار تومان 
قیمت خورد. در روز دوش��نبه بهای هر مثقال طا 90 هزار تومان افزایش 
قیمت را ثبت کرد، اما دوباره در روز سه شنبه به نرخ 5 میلیون و 350 هزار 
تومان رسید. نهایتا بهای هر مثقال طا در روزهای پایانی هفته )چهارشنبه 
و پنجشنبه( به ترتیب به 5 میلیون و 414 هزار تومان و 5 میلیون و 338 
هزار تومان رسید. قیمت اُنس جهانی طا نیز در هفته گذشته در محدوده 

یک هزار و 816 تا یک هزار و 846 دالر نوسان داشت.
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پرداخت سود سهام عدالت تا پایان امسال
هر نفر 600 هزار تومان دریافت می کند

به گفته رئیس س��ازمان خصوصی سازی، سهامداران سهام عدالت 
پیش از پایان س��ال سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد. حسین 
قربان زاده با بیان اینکه س��ود س��هام عدالت سال 99 تا پایان سال 
جاری به حس��اب س��هامداران پرداخت می ش��ود، گفت: براس��اس 
محاس��بات انجام ش��ده، احتماال تا پایان س��ال جاری رقمی حدود 

600 هزار تومان به حساب هر سهامدار پرداخت شود.
او به آخرین وضعیت پرداخت س��ود س��ال 99 س��هام عدالت به 
حس��اب س��هامداران اش��اره کرد و افزود: تاکنون رقم کلی نهایی و 
زمان واریز آن مشخص شده اس��ت. براساس محاسبات انجام شده 
احتماال تا پایان س��ال رقمی حدود 600 هزار تومان به حس��اب هر 
س��هامدار پرداخت ش��ود. به گفته وی، 49 میلیون س��هامداری که 
دارای س��هام عدالت هس��تند، بعد از اباغ رهبر معظم انقاب و نیز 
آیین نامه ش��ورای عالی ب��ورس قادر به انتخ��اب دو روش مدیریت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم بودند. بعد از انتخاب نوع روش مدیریت، 
س��هامداران مس��تقیم خود س��هامدار شرکت های س��رمایه پذیر و 
سهامداران غیرمستقیم، سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی 
شدند. شرکت های سرمایه پذیر دارای سهامداران عدالت به دو دسته 
ش��رکت های بورسی و غیربورسی تقسیم می ش��ود که شرکت های 
بورس��ی دارای 36 شرکت بورسی و ش��رکت های غیربورسی شامل 

13 شرکت هستند.
قربان زاده توضیح داد: س��ود سال 99 س��هام عدالت شرکت های 
غیربورسی حدود 2 هزار و  800 میلیارد تومان و سود شرکت های 
بورس��ی رقمی ح��دود 29 هزار و 200 میلیارد تومان اس��ت. جمع 
س��ود دو شرکت بورسی و غیربورسی عددی معادل حدود 31 هزار 
میلی��ارد تومان اس��ت که این رقم باید میان 49 میلیون س��هامدار 
توزیع شود، بر این اساس تا پایان سال به هر سهامدار احتماال رقمی 

حدود 600 هزار پرداخت می شود.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی ب��ا تاکید بر اینکه جمع س��ود 
ش��رکت های بورسی و غیربورسی نسبت به سال 98 حدود سه برابر 
افزایش پیدا کرده است، افزود: جمع سود سال 98 که سال گذشته 
به حس��اب سهامداران پرداخت ش��د، حدود 9 هزار و 500 میلیارد 
تومان بود که امس��ال این عدد به بی��ش از 31 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
او همچنین در پاس��خ به این س��وال که پرداخت سود سهام عدالت 
به حس��اب مشموالن تا پایان س��ال جاری حتمی است یا خیر، گفت: 
اقدامات الزم انجام ش��ده اس��ت تا سود سهام عدالت سال 99 تا پایان 
سال جاری به حساب س��هامداران پرداخت شود. زیرمجموعه شورای 
عال��ی ب��ورس، کارگروهی ب��رای تعیین تکلیف موضوع��ات مرتبط با 
س��هام عدالت تشکیل ش��ده اس��ت که در آن نمایندگانی از سازمان 
خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق تعاون، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، دستگاه های نظارتی و کانون سهام عدالت حضور 
دارند. در این کارگروه در تاش هستیم که جزییات نحوه پرداخت سود 
سهامداران غیرمستقیم مشخص و قوانین آن رعایت شود تا سهامداران 

آن بتوانند هرچه زودتر به سود مدنظر دست پیدا کنند.

یک کارشناس بازار سرمایه پاسخ داد
ترمز شوک بورس چگونه کشیده می شود؟

دولت س��رانجام به دغدغه سهامداران بورس��ی پاسخ داد و قرار شد 
برای قیمت گاز س��قف تعیین شود و بانک مرکزی نیز مکلف شد نرخ 
س��امانه نیما در شش ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل 90 درصد 
از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد؛ موضوعی که یک تحلیلگر بازار 
سرمایه بر این باور است که تنها اگر عمر این تصمیمات بلندمدت باشد، 

می تواند از شوک های این بازار جلوگیری کند.
تبع��ات تصمیمات دول��ت در الیحه بودجه تا چهارش��نبه هفته 
گذش��ته دامن بازار سرمایه را گرفته بود و سهامداران هر روز بیشتر 
از روز قبل ش��اهد از دست رفتن سرمایه های خود بودند. این ماجرا 
ت��ا جایی پیش رفت که حتی ش��اخص کل ب��ورس به کمتر از یک 
میلیون و 250 هزار واحد نیز رس��ید. در این میان اعام ش��د که با 
اباغیه محمد مخبر معاون اول ریاس��ت جمهوری، دو تصمیم مهم 
برای بازار س��رمایه گرفته شده است. نخس��ت آنکه دولت سقف 5 
ه��زار تومانی را برای نرخ خوراک و س��قف 2 ه��زار تومانی را برای 
نرخ س��وخت مصوب کرد که با حفظ فرمول س��ابق، در هیچ زمانی 
قیمت ها از س��قف 5 هزار تومان برای خوراک و 2 هزار تومان برای 
س��وخت فراتر نخواهد رفت. دوم آنکه بانک مرکزی مکلف شد نرخ 
س��امانه نیما در ش��ش ماه گذش��ته را مبنا قرار دهد و معادل 90 

درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
در این راس��تا، ولید هاالت، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
مصوبات اخیر، چند هفته قبل هم تصویب ش��ده بود، به ایسنا توضیح 
داد: قب��ل از اینکه بودجه به مجلس ب��رود، قرار بود این مصوبات اباغ 
شود. یعنی در بازار سرمایه فرض بر این بود که همه مواردی که تصویب 
شده، اباغ شده و اجرا هم می شود. اما با گذر زمان مشخص شد چنین 
اباغی صورت نگرفته اس��ت و در بودجه س��ال آینده قیمت گاز بدون 
س��قف است و همه 10 بندی که وعده داده ش��ده بود، جنبه اجرایی 
ندارد. این اتفاق باعث شد بازار سرمایه هم نسبت به دولت و هم نسبت 
به مجلس بدبین شود. در حالی که هر دو ادعای حمایت از بازار سرمایه 
داشتند. به همین دلیل شاهد واکنش منفی بسیار شدید بازار سرمایه 
بودیم که هم جنبه بنیادی داش��ت و هم ب��ه دلیل خلف وعده ای که 

صورت گرفته بود، جنبه روانی داشت.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور 
در مورد بازار سرمایه، ادامه داد: رئیس جمهور سه شنبه شب در رسانه 
ملی به بورس اش��اره کرد و وزیر اقتصاد هم تصمیمات جدید دولت را 
اعام کرد و توانست فضای روانی بازار را بهتر کند، اما اینکه بازار سهام 
به تعادل برسد و جو روانی منفی برای همیشه از بین رود نیازمند این 
اس��ت که در متغیرهای اصلی ثبات ایجاد ش��ود. اگر در این متغیرها 
نوس��ان شدید ایجاد کنند واکنش بازار س��هام منفی است اما اگر این 
اتف��اق رخ ندهد، واکنش بازار س��هام برای چند هفت��ه تعادل و برای 
چند ماه جبران ریزش ه��ای اخیر خواهد بود. به اعتقاد هاالت، دو تا 
از متغیرهای مهم نرخ بهره و نرخ حامل های انرژی اس��ت. الزمه اینکه 
ش��وک های بازار تکرار نشود این است که متغیرهایی که مصوب شده 

است برای مدت طوالنی، حتی 10 سال ثابت بماند و تغییر نکند.

خبرنــامه

فرصت امروز: ارزان ش��دن نرخ خوراک پتروشیمی ها، کاهش نرخ سود 
بین بانکی، محدودش��دن فروش اوراق مالی، ع��دم افزایش حقوق دولتی 
معادن و افزایش نرخ تس��عیر بانک ها، پن��ج مصوبه تازه دولت برای نجات 
بورس اس��ت. این مصوبات که سه شنبه شب هفته گذشته در گفت وگوي 
تلویزیوني رئیس جمهوری با عنوان »خب��ر خوش وزیر اقتصاد« از آن یاد 
ش��ده بود، با اعام وزیر اقتصاد از روز چهارش��نبه اباغ ش��د و در همان 
روز نخس��ت به سبزپوشی تاالر شیشه ای انجامید. بورس بازان امیدوارند با 
این تغییرات عمده در قیمت گذاري سوخت پاالیشگاه ها و صنایع مختلف 
باالدس��تي، روند رو به پایین بازار س��هام متوقف ش��ود و بورس تهران در 

آستانه پایان سال کمي رونق بگیرد.
اولین ماه زمس��تان در حالی با بازدهی منفی 3 درصدی شاخص بورس 
تهران و واگذاری کانال 1.3 میلیون واحدی به پایان رسید که در اولین روز 
معاماتی بهمن ماه، ترمز بورس )با رش��د کم رمق 2 هزار واحدی( کشیده 
ش��د، اما در سه روز معاماتی بعدی، خواب زمس��تانی بورس ادامه یافت 
و ش��اخص ها رون��د نزولی خود را پی گرفتن��د. در این میان، صحبت های 
سه شنبه شب ابراهیم رئیسی در حمایت از بازار سهام و تغییر نرخ سوخت 
شرکت های بورسی و سپس توئیت وزیر اقتصاد درباره مصوبات پنجگانه ای 
که از روز چهارش��نبه اباغ شد، موجب سبزپوش��ی بورس در آخرین روز 
معاماتی هفته ش��د. بدین ترتیب، ش��اخص بورس تهران، هفته نخست 
بهم��ن ماه را در حالی با رقم ی��ک میلیون و 279 هزار واحد آغاز کرد که 
در پایان هفته به رقم یک  میلیون و 229 هزار واحد رس��ید تا با 50 هزار 

واحد کاهش، بازدهی منفی 3.9 درصدی را در هفته گذشته ثبت نماید.
ورق بازار سهام چگونه برگشت؟

ش��اخص بورس تهران در آخری��ن روز معاماتی هفته به بازدهی 1.78 
درصدی رس��ید تا موجی از امیدواری در بی��ن بورس بازان به وجود بیاید. 
این اتفاق پس از نامه اباغی معاون اول رئیس جمهور در کنار صحبت های 
وزیر اقتصاد درخصوص نرخ خوراک صنایع و نرخ تسعیر بانک ها رخ داد و 
باعث امیدواری سهامداران و اهالی بازار سهام شد. معامات روز چهارشنبه 
در ش��رایطی شروع شد که خبر تایید مجدد مصوبه ستاد اقتصادی دولت 
درخصوص قیمت خوراک پتروش��یمی به ازای هر مترمکعب 5 هزار تومان 

و پاالیش��گاه ها حداکثر 2 ه��زار تومان مورد تایید ق��رار گرفت. همین امر 
باعث ش��د تا فش��ار عرضه ها که تقریبا در کل هفته اخیر در بورس تهران 
جریان داشت در خال معامات این روز جای خود را به تقاضای سنگین 
حقیقی ه��ا در بس��یاری از نمادها بدهد. به دنبال این ام��ر در آخرین روز 
هفته بسیاری از نمادهای پاالیشی و پتروشیمی تا محدوده 5 درصدی تابلو 
رش��د کردند. همین امر باعث شد که در جریان دادوستدهای این روز در 
برخی از نمادها شاهد شکل گیری صف خرید نیز باشیم. رشد قیمت سهام 
در روز چهارش��نبه در ش��رایطی رخ داد که نمادهای یادشده به خصوص 
پتروشیمی ها در روزهای اخیر به علت خبر مالیات ستانی از درآمد صادراتی 

پتروشیمی ها، شرایطی کاما معکوس را پشت سر می گذاشتند. 
تمام��ی این عوام��ل در کنار تاکید ب��ر بهبود وضعیت نرخ تس��عیر ارز 
بانک ها با س��امانه نیما موجب ش��د تا در خال معامات روز چهارش��نبه 
ش��اخص بورس رش��دی دور از انتظار را به نمایش بگذارد. بر این اس��اس 
نماگر اصلی بازار س��هام در این روز به میزان 1.78 درصد رش��د کرد و به 
لطف افزایش قابل توجه تقاضا در نمادهای گروه فلزات اساسی و نمادهای 
فعال در صنعت پتروش��یمی به محدوده یک میلی��ون و 229 هزار واحدی 
رس��ید. این رش��د در حالی رقم خورد که به سبب کاهش های تند و تیز 
ای��ن نماگر در روزهای گذش��ته و خروج رو به پایی��ن از کانال تکنیکالی، 
بس��یاری از فعاالن بازار س��هام انتظار از دس��ت رفتن حمایت روانی 1.2 
میلیون واحدی در روز چهارشنبه را داشتند. با این حال این اتفاق نیفتاد 
و بهبود انتظارات درخصوص آینده بازار سرمایه توانست شرایط پیش روی 
ش��اخص ها به خصوص ش��اخص هم وزن را هم بهبود بخش��د. با این حال 
این بهبود در س��طحی نبود که بتوان آن را با وضعیت روزهای گذش��ته و 
همراهی این نماگر با شاخص کل در روند منفی مقایسه کرد. بر این اساس 
در آخرین روز هفته رشد شاخص هم وزن به حدی قدرتمند نبود که مجال 
فراتر رفتن از 0.53 درصد را داشته باشد. با این همه همین امر حکایت از 
آن داشت که می توان نسبت به روزهای قبل به وضعیت نمادهای کوچک 

بازار نیز تا حدی خوشبین بود.
ارزش و حجم معامالت افزایش یافت

ارزش و حجم معامات بورس در هفته اول بهمن ماه نسبت به آخرین 

هفته دی ماه در حالی افزایش یافت که ش��اخص کل بورس کاهش 3.9 
درصدی را به ثبت رس��اند. بدین ترتیب، ارزش کل معامات در این هفته 
نس��بت به هفت��ه پایانی دی ماه با 19.28 درصد افزای��ش، از 158 هزار و 
565 میلی��ارد ری��ال به 189 هزار و 129 میلیارد ریال رس��ید. همچنین 
حجم کل معامات از 24 میلیارد و 758 میلیون س��هم در هفته آخر دی 
به 27 میلیارد و 809 میلیون سهم رسید که افزایش 12 درصدی را نشان 
می دهد. در نخستین هفته بهمن، بازارها نسبت به هفته گذشته وضعیت 
متفاوتی داشتند؛ این در حالی است که ارزش معامات و حجم معامات 
بازار اول و دوم و همچنین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نسبت 
به هفته گذشته، روند افزایشی داشته است. بر این اساس، ارزش معامات 
در بازار اول س��هام، افزایش 8.12 درصدی را تجرب��ه کرد و از 51 هزار و 
989 میلیارد ریال به 56 هزار و 213 میلیارد ریال رسید. حجم معامات 
این بازار نیز از 9 میلیارد و 439 میلیون س��هم در هفته پایانی دی به 10 
هزار و 246 میلیارد س��هم در هفته نخس��ت بهمن رسید و افزایش 8.55 

درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت بازار دوم سهام همچون بازار اول سهام افزایشی بود و ارزش 
معامات این بازار با رش��د 28 درصدی از 39 ه��زار و 752 میلیارد ریال 
در هفته قبل به 510 هزار و 94 میلیارد ریال در این هفته رس��ید. حجم 
معامات این بازار نیز با رش��د 12 درصدی از 10 میلیارد و 896 میلیون 
سهم به 12 میلیارد و 262 میلیون سهم رسید. ارزش معامات بازار بدهی 
نی��ز با افت 21 درصدی از 10 هزار و 629 میلیارد ریال به 8 هزار و 342 
میلیارد ریال رسید. حجم معامات بازار بدهی نیز از 11.44 میلیون برگه 
به 8.47 میلیون برگه رسید که افت 25 درصدی را نشان می دهد. ارزش 
معامات در بازار مش��تقه نیز افزای��ش 47 درصدی را تجربه کرد و حجم 
معام��ات این بازار با کاهش 78 درص��دی از 435.12 میلیون قرارداد در 
آخرین هفت��ه دی به 92.51 میلیون قرارداد در هفته اول بهمن رس��ید. 
همچنین ارزش معامات صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله از 55 
هزار و 632 میلیارد ریال به 73 هزار و 185 میلیارد ریال رسید و افزایش 
31 درص��دی را تجربه کرد. حجم معامات نیز با رش��د 30 درصدی از 3 

میلیارد و 977 میلیون یونیت به 5 میلیارد و 200 میلیون یونیت رسید.

مصوبات پنجگانه دولت، جلوی ریزش بورس را می گیرد؟

5 ضلعی احیای بازار سهام

آنطور که بازوی پژوهش��ی مجلس گزارش داده است، خانوارهای ایرانی 
در 11 سال گذشته بیشتر سفر رفته اما کمتر خرج کرده اند. یعنی از سال 
1387 تا 1398 س��رانه س��فر خانوارها سه برابر شده، بدون اینکه کیفیت 

گردشگری داخلی افزایش یافته باشد.
در گزارشی که مرکز پژوهش ها درباره وضعیت گردشگری ایران منتشر 
کرده است، با بررسی آمارهای سال های 1387 تا 1398 مشخص شد که 
هرچند کمیت گردش��گری داخلی بیشتر ش��ده، اما از کیفیت آن کاسته 
شده است. به عاوه توزیع سفر در بین خانوارها به صورت عادالنه رخ نداده 
اس��ت و سه برابر شدن سرانه سفر خانوارها به واسطه افزایش سفرها برای 
»خانوارهای س��فرکرده« رخ داده است. این شکاف رفاهی موجب شده تا 
خانوارهای بیشتری به فکر کاهش هزینه های سفر باشند. بنابراین اقامت در 
خانه اقوام و دوستان، استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل شخصی، کاهش 
هزینه های مربوط به خرید سوغاتی و عدم استفاده از تورهای گردشگری 
نتیجه این وضعیت است که مانع از رخداد پیامدهای مطلوب و موردانتظار 

در حوزه گردشگری داخلی شده است.
مرکز پژوهش ها در این گزارش با تاکید بر اینکه آمار مستند و معتبری 
در صنعت گردشگری در دسترس نیست، نوشته: در 11 سال گذشته تعداد 
س��فرها با نرخ متوسط س��الیانه 17 درصد در حال افزایش بوده به طوری 
که از 17.8 میلیون سفر در سال 1387 به تعداد 102.2 میلیون سفر در 
سال 1398 رسیده است. با این حال کاهش بی سابقه 10 میلیون سفر در 
سال 1398 آسیب جدی به بخش سفر و گردشگری وارد کرده که می توان 
آن را ناشی از سیاب های بهار 1398 و افزایش هزینه های خانوار دانست.

طبق گزارش مرکز آمار، منظور از خانوار س��فررفته، خانواری اس��ت که 
حداقل یک عضو آن در دوره آماری مورد بررس��ی؛ حداقل یک سفر انجام 
داده باش��د، به معنای دیگر، اگر یک ش��خص از خانوار به سفر برود، تمام 
خانوار س��فر رفته محسوب می ش��ود. بنابراین داده های خانوارها اطاعات 
دقیقی از س��فر هر شخص بیان نمی کند، اما براساس تحلیل کارشناسی، 

سهم افراد سفر نرفته در بهار حدود 50 الی 60 درصد تخمین زده می شود. 
سهم باالی افراد سفر نرفته در مقایسه با برخی کشورهای خارجی می تواند 
ناشی از عدم برنامه ریزی جامع و هدفمند برای توسعه گردشگری داخلی 
باشد. در طول 11 سال اخیر تعداد خانوارهای سفر نرفته تغییرات نوسانی 
داشته به طوری که در سال های 1392 تا 1395 به بیشترین تعداد خود 
رس��یده و بعد از 11 سال تقریبا ثابت مانده اس��ت )7.7 میلیون در سال 

1387 و 8.7 میلیون در سال 1398(.
منظور از سرانه س��فر خانوارهای سفر رفته، تعداد سفرهای تجربه شده 
توس��ط هر عضو از خانوار س��فر رفته است. برای مثال سرانه سفر در سال 
1398، 6.1 بوده یعنی در خانوارهای س��فر رفته ش��ش سفر تجربه شده 
اس��ت که این شش سفر می تواند توسط یک شخص از خانوار و یا تمامی 
اعضا باشد. یعنی حدود 66 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1398 به طور 
متوسط شش بار سفر رفته اند، اما 34 درصد از خانوارها هیچ سفری را در 

بهار تجربه نکرده اند.
سرانه س��فرهای خانوارهای سفر رفته در طی 11 سال اخیر تقریبا سه 
برابر ش��ده و به سرانه شش سفر رسیده است، اما 8 میلیون خانوار که در 
طول سال های اخیر تقریبا ثابت بوده هیچ سفری تجربه نکرده اند، درنتیجه 
افزایش س��فرهای داخلی ناشی از افزایش تعداد خانوار سفر رفته است به 
عبارتی، تعداد خانوارهای ایرانی در س��ال 1387 حدود 17 میلیون 600 
ه��زار خانوار بوده و این آمار در س��ال 1398 به حدود 25 میلیون و 400 
هزار خانوار رسیده است. اما این سه برابر شدن را نمی توان نشانه موفقیت یا 
بهبود شرایط دانست، زیرا مقایسه بین هزینه متوسط سفر با تورم نقطه به 
نقطه نشان می دهد بین سال 1390 تا 1398 که کمیت گردشگری داخلی 

افزایش پیدا کرده است، به کیفیت آن افزوده نشده است.
در 11 سال اخیر سهم سفر با هدف دیدار دوستان و آشنایان سهم 44 
درصدی داش��ته و با اختاف زیادی نس��بت به سایر اهداف پیشتاز مانده 
است. برای درک بهتر این درصد می توان به داده های آماری جهان در سال 

2018 مراجعه کرد که به عنوان دومین دلیل اصلی س��فر دیدار دوستان 
و خانواده کمتر از 27 درصد سفرها را تشکیل می دهد. در این بازه زمانی 
سهم هزینه های حمل و نقل 20 درصد، خرید سوغاتی و اقامت حدود 24 
درصد، تور و گش��ت 45 درصد و سهم س��ایر هزینه ها 34 درصد کاهش 
یافته است و صرفا سهم هزینه های اساسی و حیاتی مثل خوراکی، درمانی 
و خرید کاال افزایش یافته است. بنابراین گردشگری داخلی ایران با تصمیم 
خانوارها برای صرفه جویی در هزینه های اولیه سفر رو به رو شده است. به 
عاوه افزایش س��رانه گردشگری داخلی بیشتر به خانوارهایی تعلق گرفته 
است که قبا هم به سفر رفته اند. لذا سازوکارهای توزیع سفر برای خانوارها 
به گونه ای صورت نگرفته اس��ت که در دس��ترس همگان قرار گیرد. این 
موضوع موجب شده تا گردشگری داخلی به عنوان کاالیی اساسی در سبد 

خانوارهای ایرانی قرار نگیرد.
بخش مهمی از سفرهای داخلی ایران مبتنی بر گردشگری برای دیدن 
دوس��تان و آشنایان اس��ت که از نظر اصول و مبانی دینی اسام، ظرفیت 
صله رحم و رونق س��رمایه اجتماعی را داراس��ت. البته تمایل خانوارها به 
کاهش هزینه های س��فر و به طور خاص هزینه های اقامت از یک سو و از 
سوی دیگر برنامه ریزی آزادانه سفر بدون مقید شدن به یک تور گردشگری 
در ش��رایط موجود نیز بدون نقش نبوده اس��ت. از آن جهت که نزدیک به 
73 درصد اقامت س��فرهای داخلی در خانه آشنایان و بستگان بوده است 
لذا انباش��ت جمعیتی در پهنه های جغرافیایی کشور و نقاط شهری دارای 
جمعیت بیشتر، شانس به دست آوردن تقاضای سفرهای داخلی بیشتری 
را دارند. هرچند این موضوع از پراکندگی و توس��عه زیرساخت های حمل 
و نقلی نیز متأثر شده است. بنابراین استفاده از خانه اقوام و دوستان برای 
کاهش هزینه اقامت، استفاده از ماشین شخصی برای کاهش هزینه حمل 
و نقل، عدم اس��تفاده از تورها برای کاهش هزینه های سفر، پیامد کاهش 
کیفیت گردش��گری داخلی است که از وضعیت اقتصادی خانوارها حاصل 

شده است.

با وجود رشد سه برابری کمیت سفرها در 11 سال گذشته

کیفیت گردشگری سقوط کرد

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه

9 بهمن 1400

شماره 1953



تورم بیماری مزمن اقتصاد کشور است
 ایجاد شفافیت

با درج قیمت تولیدکننده
وزی��ر صمت، ت��ورم را بیماری مزمن اقتصاد ایران دانس��ت 
ک��ه در مدت ک��م و کوتاه ح��ل نمی ش��ود و نیازمند اصاح 
س��اختارهای اقتصادی کشور اس��ت و تصریح کرد خبر خوب 
این اس��ت که در چند ماه گذش��ته اتفاق��ات بزرگی در جهت 

اصاح ساختار اقتصادی کشور رخ داده است.
س��یدرضا فاطمی امین در جلسه ش��ورای اداری شهرستان 
صومعه س��را، با اش��اره به ن��گاه مثبت و حمایت��ی وزیر جهاد 
کش��اورزی از مناب��ع طبیعی در حوزه باغات توت و ابریش��م، 
اظه��ار ک��رد: در وزارت صنعت، معدن و تج��ارت یک اصاح 
س��اختار انجام دادیم و دفتر تخصصی صنایع سلولزی و دفتر 
ویژه تجهیزات کشاورزی و راهسازی را راه اندازی کردیم که تا 

پایان سال آینده اجرایی می شود.
وی با اش��اره به وضعی��ت موجود و نگاه کان آتی کش��ور، 
افزود: از س��ال 97 تاکنون با تورم های باالی 25 درصد مواجه 
هستیم که در تاریخ اقتصاد ما بی نظیر بوده است؛ حتی امسال 
به باالی 60 درصد تورم رس��یدیم و لذا چهار سال پیاپی تورم 
باال فش��ار زیادی را بر مردم وارد کرده است و همه مدیران و 
فعاالن اقتصادی و مردم باید برای رفع این مش��کل همکاری 

کنند.
وزیر صمت، تورم را بیماری مزمن اقتصاد ایران دانست که در 
مدت کم و کوتاه حل نمی ش��ود و نیازمند اصاح ساختارهای 
اقتصادی کش��ور است و تصریح کرد: خبر خوب این است که 
در چند ماه گذش��ته اتفاقات بزرگی در جهت اصاح س��اختار 
اقتصادی کش��ور رخ داده و برخی از این تغییرات اکنون قابل 

مشاهده است و برخی دیگر سال های آینده آشکار می شود.
فاطمی امین، به کاهش قیمت فوالد و ورق آهن و س��یمان 
در چهار ماه گذشته اش��اره کرد و گفت: این کاهش قیمت با 
سیس��تم های قضایی و نظارتی و بازرس��ی و تعزیراتی نبوده و 

کاما بازار تنظیم شده است.
وی یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در چند ماه گذش��ته 
را درج قیم��ت تولیدکننده به جای مصرف کننده بر روی کاال 
دانست و بیان کرد: نوعی شفافیت ایجاد شده که باعث کاهش 
قیمت می ش��ود و مردم ناظر ما هس��تند. در این راستا شاهد 
کاه��ش 15 درصدی تورم مصرف کنن��ده و 26 درصدی تورم 

تولیدکننده هستیم.
وزیر صمت، با اش��اره به تمرکز دولت بر مس��ئله ارز 4200 
تومانی، خاطرنش��ان کرد: این طرح را به گونه ای اجرا خواهیم 
کرد که کمترین آس��یب را داشته باشند؛ اگرچه وضع موجود 
قاب��ل دفاع نیس��ت و یارانه نهاده ه��ا واقعا ب��ه مصرف کننده 

نمی رسد.
وی زراع��ت چ��وب و برنج و ابریش��م و مرغ��داری را مورد 
توجه شهرس��تان صومعه س��را دانس��ت و یادآور شد: آمایش 
صنعتی، معدنی و تجاری اس��تان ها را آغاز کردیم و برای همه 
شهرستان ها ظرفیت های اشتغال را متناسب با بیکاری فراهم 

خواهیم کرد تا توسعه متوازن اتفاق بیفتد.

نماگربازارسهام

مدیرعامل اس��بق س��ایپا اخذ مالیات از خودروهای لوکس را منحصر 
به زمان نقل و انتقال دانس��ت و گف��ت دریافت مالیات از افزایش ارزش 
دارایی مردم با هدف جبران کمبود درآمدهای مالیاتی دولت است که از 
دانه درشت ها دریافت نمی شود و در عوض بر قشر عادی جامعه تحمیل 

می شود و منشأ اقتصادی ندارد.
سعید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص عزم جزم 
دول��ت در اخذ مالی��ات از خودروهای لوکس و اثرات��ی که بر صنعت و 
بازار خودرو می تواند داش��ته باش��د، اظهار داشت: درآمد حاصل از اخذ 
مالی��ات از خودروهای لوکس قابل انتقاد اس��ت و تصمیم دولت در این 
باره با هدف جبران کمبود درآمدهای مالیاتی است که از دانه درشت ها 

دریافت نمی شود و در عوض بر مردم عادی تحمیل می شود.
وی با تصریح بر اینکه علت پرداخت مالیات برای خودروهای با قیمت 
بیش از یک میلیارد تومان نامعلوم است، گفت: اخذ این مالیات در زمان 
نقل و انتقال ها شاید توجیه پذیر باشد اما برخی از این خودروها در زمان 
خرید قیمتی حدود 300 میلیون تومان داش��ته اند که به دلیل افزایش 
نوس��انات ارز اکنون به قیمتی بیش از یک میلیارد تومان رس��یده اند و 

حال براس��اس الیحه بودجه سال آینده مش��مول مالیات می شوند. این 
در حالی اس��ت که پرداخ��ت این میزان مالیات از ت��وان دارندگان این 

خودروها خارج است.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا اخذ مالیات از خودروهای لوکس را از بنیان 
حرام دانست که به هیچ وجه منشأ اقتصادی ندارد و در ادامه بیان کرد: 
قیمت دالر بدون اینکه ریش��ه اقتصادی داش��ته باشند و صرفا با هدف 
تامین بودجه از سوی دولت افزایش می یابد و این روش های غیرمنطقی 
به تضعیف ش��دن بودجه مردم و از س��وی دیگر رشد ارزش دارایی آنها 
منجر می ش��ود، س��پس از ارزش دارایی مردم نیز مالیات اخذ می شود. 

همین مسئله درخصوص مسکن نیز صدق می کند.
مدن��ی در ادامه تاکید کرد: در مقاطعی رش��د عادی نرخ تورم موجب 
رش��د قیمت کاالها می شود، اما افزایش چندین برابری و ناگهانی قیمت 
خودرو طی س��ه سال اخیر و اینکه در نهایت برای آن مالیات اخذ شود، 
جای س��وال دارد در حالی که عامل گرانی خود دولت بوده و می بایست 
به منظور رفع این شرایط از طریق راهکارها و بهره گیری از سیاست های 

اقتصادی وارد عمل شود.

وی با توجه به اینکه بهبودی در روند پرداخت مطالبات قطعه س��ازان 
پس از افزایش 18 درصدی قیمت خودرو هنوز اتفاق نیفتاده و عاوه بر 
آن انجمن خودروسازان ایران درخواست ارائه تسهیات به این صنعت را 
مطرح کرده است، تصریح کرد: با توجه به هزینه های تولید خودروسازها 
و تیراژ پایین تولید، اثرگذاری افزایش قیمت نیازمند گذشت مدت زمان 

بیشتری است و تاثیرات آن نیز محدود خواهد بود.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا اف��زود: افزایش قیمتی که ب��ه تازگی اتفاق 
افتاد، امیدها نس��بت به رش��د درآمد و نقدینگی را برای خودروس��ازان 
زنده می کند و البته قطعه س��ازی ها نیز بخش دیگری هستند که از این 
افزای��ش قیمت به دلیل دریافت مطالبات س��ود می برند و بدین ترتیب 
در ازای افزای��ش قدرت نقدینگی، قادر خواهند بود به صنعت خودرو در 
جهت افزایش تیراژ یاری برسانند، اما به هر حال اثرگذاری آن تدریجی 

خواهد بود که طی چند ماه آینده نمایان خواهد شد.
مدنی در پایان خاطرنش��ان کرد: حتی اگر قیمت خودرو آزاد ش��ود، 
اثرات آن پس از یک دوره شش ماهه مشخص خواهد شد، ضمن اینکه 

اکنون تنها بخشی از افزایش قیمت اعمال شده است. 

اخذ مالیات بابت افزایش قیمت خودرو منشأ اقتصادی ندارد

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کش��ور به بیان دالیل افت کیفیت خودروهای داخلی و مقایس��ه قیمت 

آنها با خودروهای خارجی پرداخت.
س��یامک مقت��دری در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
مقایس��ه قیمت خودروهای داخلی با خودروه��ای خارجی و اظهاراتی 
مبن��ی بر اینک��ه قیم��ت خودروهای داخلی بس��یار بیش��تر از قیمت 
خودروه��ای خارج��ی اس��ت، عنوان داش��ت: عدم مطلوبی��ت کیفیت 
خودروهای داخلی قابل انکار نیس��ت و دالیل آن نیز مش��خص اس��ت. 
زمانی که تکنولوژی های مورد اس��تفاده در تولید خودرو به روزرس��انی 
نش��ود، نتیجه ای جز وضعی��ت کنونی را نمی توان انتظار داش��ت. عدم 
به روزرسانی تکنولوژی نیز ناشی از دور افتادن از زنجیره تامین قطعات 
و خودروس��ازان بین المللی و عملکرد جزیره ای اس��ت و خودروهایی به 

تولید می رس��د که متعلق به دهه های قبل اس��ت. وی افزود: مس��ائل 
سیاس��ی و تحریم ها مانع از برقراری ارتباط با خودروس��ازان جهانی و 
ش��بکه زنجیره تامین قطعات خودرو اس��ت اما ای��ن موضوع که قیمت 
خودروهای داخلی باالتر از قیمت خودروهای جهانی است مورد پذیرش 
نیست. زیرا در بررسی قیمت خودرو، به قیمت بازار رجوع می شود و با 
تبدیل آن به نرخ دالر، گرانی خودروی داخلی را نتیجه گیری می کنند 
در حال��ی که اگر قیمت کارخانه را مبنا قرار دهیم، با تبدیل آن به نرخ 
دالر ای��ن موضوع قابل رد خواهد بود. به عنوان مثال قیمت کارخانه ای 
تیبا اکنون ماکزیموم 200 میلیون تومان اس��ت و با تبدیل آن به دالر، 
قیم��ت نهایی 5 هزار دالر خواهد بود در حال��ی که در هیچ نقطه دنیا 

خودرویی با این قیمت تولید نمی شود.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 

کش��ور در پایان در پاس��خ به این پرس��ش که آیا بحث ستاره دار کردن 
کیف��ی خودروها کمکی به ارتقای کیفیت خودرو می کند، خاطرنش��ان 
کرد: برخی از ش��رکت ها و موسسات در حوزه ارزیابی کیفی خودروهای 
تولید داخل فعالیت می کنند و از روش های ویژه خود تبعیت می نمایند، 
اما بازخورد این موضوع عاوه بر اینکه به س��ود خودروس��از اس��ت، در 
آگاه سازی مصرف کنندگان نسبت به کیفیت خودرو نیز کمک می کند.

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران به ارزیابی پروژه تحولی 
وزارت صمت که در قالب 9 پروژه برای تحول در صنعت خودرو پیش بینی 

شده است، پرداخت.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، کلی گویی همراه 
ب��ا تناقض گوی��ی را از ایرادات پ��روژه تحولی وزارت صم��ت خواند و بیان 
ک��رد: در این برنامه از یک طرف به اجرای اصل 44 قانون اساس��ی یعنی 
خصوصی سازی صنعت خودرو و از طرف دیگر به کنترل و ایجاد رقابت در 

بازار اشاره شده که نیازمند جزئی نگری است.
وی ادامه داد: با نگاهی به این برنامه راهبردی متوجه دستورالعمل هایی 
در چارچ��وب مس��ائل درون بنگاه��ی می ش��ویم که مخت��ص صاحبان 
شرکت های خودروسازی است و با خصوصی سازی صنعت خودرو بسیاری 
از امور به شرکت های خودروسازی واگذار شده و دولت تنها نقش تنظیم گر 
را خواهد داشت و تناقض بیش از همه در این بخش مشهود است چراکه 
دولت از طرفی قصد دارد صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند 
و از طرف دیگر در حال برنامه ریزی برای اداره شرکت های خودروسازی تا 

پنج سال آینده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو اظهار داش��ت: وزارت صمت در حالی در 
ای��ن پروژه به تعریف مفاهیمی مانند مجموعه س��ازی )تیرینگ( پرداخته 
است که چنین اقدامی توسط بخش خصوصی و با همکاری خودروسازان 
و قطعه س��ازان بزرگ انجام می ش��ود و دولت نقش��ی در آن ندارد. ضمن 
اینکه واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی سال هاست که قرار است 
انجام ش��ود، اما واقعیت این است که خصوصی سازی این صنعت به دلیل 

مشکات ساختاری امکان پذیر نیست.
کاکایی یادآور شد: وزارت صمت در حالی در یک ماه اخیر برای اجرای 
هر یک از پروژه های 9 گانه کمیته های مختلفی تشکیل داده که تناقضات 

این برنامه همچنان به قوت خود باقی است.
وی تامی��ن منابع مالی موردنی��از را از الزامات اج��رای برنامه راهبردی 
وزارت صمت دانس��ت و عنوان کرد: بیش از س��ه س��ال است که دولت با 
سیاس��ت گذاری های غلط از جمله قیمت گذاری دستوری موجب افزایش 
زیاندهی دو خودروس��از بزرگ ش��ده به طوری که خودروسازان هم اکنون 
بیش از 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از این میزان بدهی 
دارند و براساس ماده 90 قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت ملزم 
به پرداخت این زیان اس��ت. بنابراین دولت ب��رای ایجاد تحول در صنعت 

خودرو نیازمند تامین منابع مالی موردنیاز است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: هدف گذاری وزارت 
صمت برای افزایش تولید خودرو از یک میلیون به سه میلیون و صادرات 
یک میلیون دستگاه خودرو به این معناست که همزمان با افزایش تولید، 
تکنول��وژی تولی��د نیز باید به روز ش��ود و تولید خودرو ب��ه روز و باکیفیت 
مس��تلزم میلیاردها دالر نقدینگی است. ضمن اینکه در کنار تامین منابع 
مال��ی قیمت خودرو باید آزاد ش��ود در غیر این ص��ورت این صنعت ادامه 

حیات نخواهد داشت.
کاکایی با بیان اینکه بازار کشش تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در سال 
را ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر کشش بازار تولید ساالنه 700 هزار تا 
یک میلیون دستگاه خودرو است و این در شرایطی است که هدف گذاری 
تولید در برنامه وزارت صمت 2میلیون دس��تگاه خودرو است. ضمن اینکه 
برای تولید بیش از ظرفیت بازار باید به نوعی بازار را تحریک کرد و تحریک 
بازار نیز نیازمند تامین نقدینگی است. البته وزارت صمت به دنبال تامین 
منابع مالی موردنیاز است اما در اینجا نیز تناقضاتی وجود دارد و مشخص 

نیست که منابع مالی باید توسط بخش خصوصی یا دولت تامین شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو در ادامه به پروژه بازنگری قواعد صنعت 
خودرو که در این برنامه تعریف شده اشاره کرد وگفت: اگرچه امسال سال 
تولید و مانع زدایی نام گذاری ش��ده اما واقعیت این است که برخی قوانین 
مانند بهبود فضای کسب و کار که به دنبال حذف موانع تولید مانند موانع 
بانکی و گمرکی اس��ت اجرایی نش��ده که این موضوع بیانگر نقض قوانین 
است و نحوه چگونگی اصاح قوانین نیز در این برنامه مشخص نیست که 
البته طبق اعام وزارت صمت قرار است به منظور اصاح قوانین کمیته ای 
متش��کل از وزارت صمت و وکای مجلس تشکیل شود. زیرا روند صنعت 
خودرو که مجموعه ای از قوانین، سیاست گذاری ها و نظارت ها است تنها در 

چارچوب وزارت صمت اصاح نخواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان خاطرنشان کرد: 
الزم به ذکر اس��ت که در وضعیت فعلی صنعت خودرو تنها وزارت صمت 
مقصر نیس��ت و اجرای برنامه های راهبردی از جمله پروژه تحولی وزارت 
صم��ت نیازمند افزایش تعامل میان ارکان مختل��ف دولت، مجلس و قوه 
قضائیه است که همانطور که وزارت صمت اعام کرده قرار است کارگروهی 
متشکل از این سه دستگاه ایجاد شود بنابراین عوامل متعددی وجود دارند 

که اجرای برنامه 9 گانه وزارت صمت را با چالش مواجه می کند.

خودروهای داخلی گران تر از خارجی ها نیستند

 پروژه تحولی دولت برای صنعت خودرو
با کلی گویی و تناقض گویی همراه است
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اخبار

برگزاری مانور ساماندهی انشعابات تابلوهای تبلیغاتی در شركت توزیع برق 
مازندران

ساری - دهقان : سرپرست شرکت توزیع برق مازندران در حاشیه 
بازدید از مانور ساماندهی انشــعابات تابلوهای تبلیغاتی گفت : در این 
مانور که  دو روز به طول انجامید  کلیه تابلوهای تبلیغاتی امورهای 18 
گانه تحت پوشش شرکت توزیع برق مازندران مورد بازدید قرار گرفت و 
اطالعات اشتراک آن از جمله تطبیق اطالعات انشعاب با وضعیت موجود 

و شناسایی مالکین این تابلوها بررسی شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت توزیع برق 
مازندران، مهندسی سید کاظم حسینی کارنامی با بیان اینکه مجموع 

تابلوهای تبلیغاتی سطح شرکت که مورد بازدید قرار گرفته   525 عدد بوده است اظهار داشت: از این تعداد 89 تابلو دارای 
انشعاب غیرقانونی بوده که جمع آوری شده و فرآیند برخورد با متخلفین در دستور کار قرار گفته است .  

وی تصریح کرد: از جمله وظایف اصلی این شرکت  برخورد جدی با هرگونه استفاده غیر مجاز  از انرژی برق بوده و بدین 
منظور  برگزاری مانورهای متعدد و هدفمند نیز در طول سال در دستور کار شرکت قرار دارد به طوریکه

طی 9 ماه سال جاری تعداد 3500 انشعاب غیرمجاز جمع آوری و با متخلفین مطابق دستورالعمل های ابالغی برخورد 
صورت گرفته است.

مدیر كل نوسازی و تجهیز مدارس استان مركزی:
پنج طرح آموزشی در استان مركزی آماده بهره برداری است

اراک- فرناز امیدی: مدیر کل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
مرکزی گفت: بهره برداری از پنج طرح آموزشی و فرهنگی همزمان با دهه مبارک 

فجر در این استان آغاز می شود.
حسین محمدی افزود: تخریب و بازسازی مدرسه 12 کالسه خالد اسالمبولی 
)خیری قزلباش( اراک با اعتباری بالغ بر ۶0 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، 
استانی و منابع داخلی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی 

انجام شده که همزمان با دهه مبارک فجر بهره برداری از آن آغاز می شود.
وی ادامه داد: ســاخت مدرسه ۶ کالسه نجفی ســاوه با اعتباری بالغ بر 35 

میلیارد ریال از محل منابع ملی و منابع داخلی اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی و توسعه 2 کالس خیری در مدرسه روستایی احمد 
آباد ساوه با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و داخلی انجام شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان کرد: توسعه چهار کالس در مدرسه صابرین شهباز شهرستان شازند 
با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و داخلی این اداره کل نیز از جمله طرح های قابل بهره برداری در دهه فجر است.

محمدی گفت: عملیات احداث سالن ورزشی خیری حاج محمد قاسمی در شهرستان محالت نیز با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات داخلی پایان یافته و آماده بهره برداری است. 250 هزار دانش آموز در 2 هزار و 10۷ فضای آموزشی با هشت هزار و 2۷8 

کالس درس به تحصیل اشتغال دارند.

 تاكید بر بازسازی سردهنه های خاكی و الیروبی انهار 
در شهرستان تالش

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی 
آب منطقه ای گیالن؛ در جلســه شــورای اداری شهرستان تالش که با حضور 
حسن محمد یاری نماینده مردم شریف شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال 
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، محمد عباس نیا مدیر منابع آب شهرستان 
تالش در این جلسه  ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی شهرستان گفت؛ 
با توجه به اینکه عموما سردهنه های ما در این شهرستان خاکی و ناپایدار است 

برای سردهنه سازی و  الیروبی انهار برنامه ریزی های الزم را انجام داده ایم.
وی با اشاره به تشکیل منظم جلسات کمیته تخصیص آب شهرستان افزود؛ 

عملیات اجرایی پروژه های  ساماندهی رودخانه در قالب  بند واو تبصره 8 قانون بودجه در رودخانه های تالش در دست انجام است.
عباس نیا با اشاره به تعیین تکلیف افراد حقیقی و حقوقی دارای چاههای غیر مجاز محفوره قدیمی قبل از سال 1385 ثبت شده در 
آمار شناسایی شده وزارت نیرو تأکید نمود؛ در صورت عدم مراجعه این افراد به امور منابع آب شهرستان بمنظور تعیین تکلیف چاههای یاد 
شده، شرکت آب منطقه ای گیالن در جهت صیانت از منابع آبهای زیر زمینی طبق قانون نسبت به پیگیری قضایی بمنظور تعیین تکلیف 

و یا انسداد چاههای غیر مجاز اقدام خواهد نمود.
مدیر منابع آب شهرستان تالش با اشاره به  لزوم افزایش اعتبارات تأمین آب و سردهنه سازی در این شهرستان گفت؛ از زارعین محترم 

تقاضا داریم از پتانسیل مناسب بارش های اخیر برای انجام شخم زمستانه استفاده کنند.
گفتنی است؛ حدود 90 درصد سردهنه های شهرستان تالش بصورت خاکی می باشد که سیالبی شدن رودخانه ها باعث تخریب، افزایش 

هزینه مرمت و بازسازی آنها می گردد.

روح اهلل جلیلی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان:
 شهرداری از این پس اجازه هیچگونه حفاری 

بدون دریافت تضمین الزم نخواهد داد
اهواز- شبنم قجاوند: روح اهلل جلیلی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان 
بیان داشت:  شهرداری از این پس اجازه هیچگونه حفاری بدون دریافت تضمین 

الزم نخواهد داد
روح اهلل جلیلی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان اظهار داشت: پس از سالها 
ناهماهنگــی، برای اولین بار با دعــوت از ادارات آب و فاضالب، گاز، مخابرات و 
ســازمان برق، درخصوص هماهنگی و تعامل بیشــتر جهت خدمات رسانی و 

اقدامات زیرساختی مانند حفاری های سطح شهر به بحث و بررسی پرداختند.
سرپرست شــهرداری در این جلسه پر اهمیت که با حضور ریاست و دو تن 

از اعضای شورای اسالمی شهر، در دفتر شهردار برگزار گردید گفت: بسیاری از شهروندان شریف از وضعیت معابر و خیابانها نگرانند و این 
وضعیت ناشــی از عدم هماهنگی میان دستگاههای خدمات رسان است که ضرورت دارد تا در این زمینه هماهنگی های بهتری صورت 
گیرد و شهرداری آماده برقراری این تعامالت فی ما بین خواهد بود و از این پس اجازه هیچگونه حفاری بدون دریافت تضمین های الزم 

نخواهد داد.
در ادامه این نشست دو ساعته دیگر ادارات، موضوعات مختلفی مطرح و نتایج مثبت و موثری نیز حاصل گردید و مقرر شد این جلسات 

بصورت مستمر و ماهیانه برگزار گردد.

برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری بندر بوشهر با حضور شهردار
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز:  گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در آغاز این 
جلســه، ضمن بیان نقش مهم و تاثیر گذار افراد حاضر در جلسه، از خدمات و 
زحمات همه مسئولین و کارکنان شهرداری تقدیر و تشکر نمودند. ایشان توجه 
مسئولین شهرداری را به رصد یکماهه خود از فعالیت ها و تالش های همکاران 
معطوف داشته و به نقش منابع مالی، منابع انسانی و کاهش هزینه ها، اشاره و 
خاطرنشان کردند: خودباوری رمز موفقیت همه پرسنل خدوم شهرداری  بندر 
بوشهر می باشد. حیدری با تأیید توانمندی مدیران شهرداری تشریح نمودند؛ 

برای از بین بردن نگرانی شهروندان و رسیدن به موفقیت و رضایت  همشهریان باید هدفمند و با برنامه حرکت کرد و رضایت مندی مردم 
در اجرای همه پروژه ها بایستی سرلوحه کار همه مسئوالن مجموعه شهرداری قرار گیرد. شهردار بندر بوشهر از همه مسئولین شهرداری 
درخواست نمود، تا باتالش مجدانه و جهادی در کارها و با برنامه ریزی درست و مدون کارها را به نحو احسن ومطلوب به پایان رسانده، 
به نحوی که هدر رفت هزینه ها  نیز کاهش یابد.وی ضمن تاکید بر تداوم ونظم درجلسات؛ مجموعه جلسات درآمدی و شورای اداری 
مدیریت شهری را از مهم ترین جلسات شهرداری برشمرد، و با اشاره به اینکه مسئوالن باید خادم مردم بودن را در عمل ثابت کنند بیان 
کرد؛ ترک فعل وسهل انگاری در انجام وظیفه سازمانی قابل قبول نیست و از نظر قانونی نیز برای مدیران مسئولیت جدی در بر خواهد 
داشت. ایشان با اظهار اینکه پست و مقام مدیریتی تنها باید برای کسب رضایت خداوند در قالب گره گشایی از مشکالت مردم بوده و 
هر مدیری باید از این نعمت استفاده بهینه کند، اظهار داشتند؛ خداوند انسان ها را با اهداء جایگاه، مقام و ثروت امتحان می کند و تا 
زمانی که هر یک از ما در جایگاهی قرار داریم که مردم به ما نیاز دارند، و به ما مراجعه می کنند، باید رفتار و برخورد مان طوری باشد که 
سر بلند از این امتحان عبور نماییم.حیدری در این نشست از مدیران و پرسنل شهرداری تقاضا نمود، که بیش از گذشته در راه خدمت 
بی منت به شهر و شهروندان و تکریم شهروندان در نظام اداری، تسریع در انجام فرایندهای کار و حرکت به سمت سازمانی توانمند و 

پاسخگو، اهتمام و تالش نمایند. 

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری قم باید برنامه محور پیــش رود و در این زمینه 
باید به فرهنگ این شــهر توجه ویژه داشت. به گزارش شهرنیوز، دکتر 
ســید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه معارفه معاون جدید شهرسازی و 
معماری شهرداری قم اظهار داشت: حوزه معاونت شهرسازی و معماری، 
حیطه ای بســیار حساس و اثرگذار در شــهر است و حیطه ای نیست 
که شــخص محور و ســلیقه ای پیش برود بلکه در این معاونت باید از 
نخبگانی که صاحب نظر هستند، مشــاوره گرفت. هردار قم با اشاره به 
اینکه حوزه کاری معاونت شهرســازی و معماری حوزه ای بین بخشی 
و تعاملی اســت ادامــه داد: در این عرصه یک صدایــی و هماهنگی با 
ارگان های دیگر ازجمله شورای اسالمی شهر قم، کمیسیون ماده پنج 
استان و نظام مهندسی ساختمان استان قم بسیار مهم است. ی با اشاره 
به اختالف میان طرح تفصیلی جدید و قبلی شهر قم اظهار داشت: این 
اختالفات برای مردم مشکالتی ایجاد کرده که ما نمی توانیم نسبت به 
آن بی تفاوت باشــیم؛ از طرفی مهلت طرح جامع شهر به پایان رسیده 

و باید این طرح نیز تدوین شــود. دکتر ســقائیان نژاد با اشاره به اینکه 
حرکت در حیطه شهرسازی و معماری شهر قم باید با نگاه میان مدت و 
بلندمدت باشد گفت: برنامه ریزی کردن در این حیطه برای شهر قم باید 
با نگاه جامع صورت بگیرد. وی با اشاره به اهمیت توجه به فرهنگ قم 
در برنامه ریزی در حیطه شهرسازی و سیما و منظر شهری افزود: در این 

زمینــه مقام معظم رهبری و بزرگان دغدغه هایی دارند که باید مدنظر 
قرار بگیرد. شهردار قم به ساخت وسازهای انجام شده در سال های اخیر 
در شهر اشاره کرد و گفت: این سؤال وجود دارد که این ساخت وسازها 
چقدر با فرهنگی که از شــهر قم انتظار مــی رود، همخوانی دارد؟ وی 
ادامه داد: البته در این زمینه همه امور به دست شهرداری نیست بلکه 
نهادهای دیگر هم مؤثر هستند اما این دغدغه باید در معاونت شهرسازی 
و معماری وجود داشته باشد. دکتر سقائیان نژاد با اشاره به اینکه وحدت 
رویه در امور شهرسازی موضوع بسیار مهمی است افزود: به جای اینکه 
مسائل را به صورت موردی در کمیسیون ماده 5 مسائل را مطرح کنیم 
باید به صورت برنامه ای پیش برویم تا مشکالت تعداد زیادی از مردم حل 
شود. وی ابراز داشــت: وقتی مسائل و تقاضای مردم به صورت موردی 
بررسی می شود، نمی توانیم عدالت را به درستی اجرا کنیم، اما اگر این ها 
در قالب طرح و برنامه حل شــود، دیگر میان شهروندان تفاوتی وجود 
نخواهد داشــت. شهردار قم اضافه کرد: از طرفی شهر یک موجود زنده 

است و باید برای آن در مسیر درست درآمدهایی پیش بینی شود.

اسالمشهر- سحر عمروانی: شهردار اسالمشهر گفت: 90 درصد 
منابع مالی و هزینه های احداث مترو از بودجه شــهرداری اسالمشــهر 
تامین شده است. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، محسن 
حمیدی شهردار اسالمشــهر عصر امروز در آیین آغاز عملیات اجرایی 
احداث مترو میدان نماز اسالمشهر با اشاره به اینکه آلودگی هوا و ترافیک 
از معضالت تهران و شهرهای اطراف آن است، اظهار داشت: ۴.5میلیون 
خودرو و بیش از 3میلیون موتورسیکلت به سمت تهران تردد می کنند 
که حدود 25میلیون حلقه الســتیک با آسفالت اصطکاک دارد و ذرات 

معلق آن را مردم اسالمشهر استشمام می کنند.
وی گفت: برون رفت از مخاطرات زیست محیطی، توسعه حمل ونقل 
عمومی و ریلی را می طلبد که مترو به عنوان یکی از بهترین وسایل در 
حمل ونقل عمومی به دلیل ایمنــی، راحتی و آرامش و کاهش مصرف 

انرژی، سرعت در جابجایی و ارزانی برای مسافران است.
شهردار اسالمشــهر تاکید کرد: اهمیت پروژه مترو بر کسی پوشیده 
نیست و این مسئله مطالبه مردم اسالمشهر و جنوب غرب استان تهران 

بوده که در سال 91در ردیف بودجه ملی اعتبارات را جذب کرده است.
حمیدی با بیان اینکه پروژه مترو در سال 9۷ به شهرداری اسالمشهر 
واگذار شــد، افزود: 5 کیلومتر از حفاری مترو اسالمشــهر طی دوسال 

گذشته با وجود محدودیت های مالی انجام شده است.
وی به قانون حمایت از ســامانه های ریلی و هزینه کرد 50 درصدی 

توسط شهرداری ها اشاره و تصریح کرد: شهرداری اسالمشهر برای احداث 
مترو از بودجه داخلی خود ۴00 میلیارد تومان هزینه کرده است و فقط 
3۴ میلیارد تومان آن از منابع دولتی تأمین شده یعنی 90 درصد منابع 

مالی و هزینه ها از بودجه شهرداری اسالمشهر تامین شده است.
شهردار اسالمشهر با اشاره به آغاز عملیات ایستگاه میدان نماز در دو 
طبقه و تأمین ۷0درصدی اعتبارات آن بیان کرد: ایستگاه میدان نماز در 
۷800مترمربع ساخته خواهد شد که 100 میلیارد از طریق فروش اوراق 
مشارکت، 92 میلیارد از طریق اسناد خزانه و مابقی از اعتبارات داخلی 

شهرداری تأمین  خواهد شد.
حمیدی در پایان خاطرنشان کرد: از سال 91تا 9۷ ساالنه 25 میلیارد 
تومان اعتبار برای پروژه مترو اسالمشهر در ردیف ملی تخصیص یافته بود 
و ساخت هر ایستگاه ۷ میلیارد تومان هزینه در برداشت، ولیکن در حال 
حاضر ساخت هر ایستگاه ۴00 میلیارد تومان هزینه در بردارد که نگاه 
ویژه مسئولین استانی و نمایندگان مجلس را در راستای افزایش اعتبار 

تخصیص یافته به پروژه مترو اسالمشهر را می طلبد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مباحثی از اقتصاد کالن 
و بودجه در 12 ماه آینده از دریچه چشم مدیران کسب و کارها 
در جلسه کمیســیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز مورد 
بررسی قرار گرفت. جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی 
تبریز به منظور بررسی مباحثی از اقتصاد کالن و بودجه در 12 
ماه آینده با حضور استاد حسین عبده تبریزی به عنوان مهمان 
این کمیســیون در اتاق تبریز برگزار شد. مسعود بنابیان، رئیس 
کمیســیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با 
اشاره به اهمیت بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد کالن بر کسب 
و کارها اظهار کرد: از مدیران تشکل ها و صاحبان صنایع دعوت 
کرده ایم تا به منظور همفکری برای بررسی تاثیر شاخص های 
اقتصاد کالن بر کســب و کارها و برنامه ریزی برای سال آینده با 
در نظر گرفتن شــرایط ویژه آن، اقدامات مورد نیاز انجام شــود. 
سرپرست بانک صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی نیز در این 

جلسه با اشاره به تغییر مفاهیم پول از اسکناس و رقم و دیجیت 
که در حســاب افراد ثبت می شــود به کریپتوها )رمز ارزها( و 
ناگزیری جوامع به تدوین و پیاده سازی قوانین مرتبط از سیاسِت 
عدم رشد تســهیالت دهی بانک ها )مجاز بودن رشد ماهانه 2 
درصدی( انتقاد کرد و این سیاست را در ظاهر به نفع تولید ولی 
در اصل موجب زیان تولید دانست. قهرمان موحدی با بیان این 
که هزینه امهال و تقســیط مجدد تسهیالِت سرمایه در گردش 
در واحدهای تولیدی در مقایسه با هزینه اخذ تسهیالت جدید، 
2/5 برابر است، افزود: این نکته ظریف را سیاستگذار و واحدهای 
تولیدی لحاظ نمی کنند و حتی در این زمینه در قیمت های تمام 
شده نیز محاسبه نمی شود و چون مجبور هستند، نقدینگی را 
از دست ندهند امهال و هزینه های آن را )ندانسته( می پذیرند. 
وی با اشاره به ۴ روش مدرن و کارآمد در دنیا برای تامین اعتبار 
واحدهای تولیدی که در شــرایط فعلی در کشور نیز قابل اجراء 

بوده و قیمت تمام شده پایینی هم دارد، تاکید کرد: حلقه های 
اعتباری، روش)P2P( یا برقرار کردن ارتباط مستقیم وام دهنده 
 supply Chain(با وام گیرنده، روش تامین مالی زنجیره تامین
Finance( یا گردش یک نقدینگی در بین عناصر زنجیره تامین 
و همچنین استفاده از بازار سرمایه از جمله این روش ها است. در 
ادامه جلسه حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مدعو کمیسیون 
برخی از مباحث اقتصادی و مــواردی در رابطه با بودجه 1۴01 
که صاحبان صنایع و کســب و کارها در سال آینده با آن مواجه 

خواهند بود را ارائه کرد.

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با 
اشاره به این اینکه این واحد صنعتی در بین صنایع استان،رتبه 
برتر کارفرمای سالمت محور را کسب کرده است، گفت: کسب 
این عنوان در راســتای اهتمام به  ســالمت و ایمنی شاغلین، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی مقابله با پاندمی کرونا، تزریق 

100 درصدي واکسن و غیره بوده است. روح اله نوریان با بیان 
اینکه کســب این عنوان توسط معاون بهداشتی و رئیس مرکز 
بهداشت استان ابالغ شده است، افزود: بر اساس بازدید میدانی 
به عمل آمده توســط کارشــناس ســالمت کار حوزه معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، کارشناس امور اجتماعی اداره 
کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و کارشــناس حرفه ای مدیریت 
درمان سازمان تامین اجتماعی از روند اجرا و پیگیری فعالیت 
های فوق الذکر و بررســی مستندات مربوطه در جلسه شورای 
هماهنگی بیمه شدگان، این شرکت بعنوان کارفرمای سالمت 
محور استانی انتخاب شده است.  وی با بیان اینکه پارامترهای  
ســنجش کارفرمای سالمت محور شــامل ۴ بخش و 29 زیر 

مجموعه بوده است، اظهار داشت: مداخالت مدیریتی در محل 
کار با ۷ زیر مجموعه، مداخالت ایمنی و کاهش حوادث با 10  
زیر مجموعه، مداخالت کاهش عوامل خطر کارکنان و خانواده 
بــا 5 زیر مجموعه و میزان رعایت اصول زیســت محیطی در 
چرخــه تولید تا مصرف نهایی محصول بــا ۷ زیر مجموعه، از 
مهمترین شــاخص ها در تعیین کارفرمای سالمت محور بوده 
است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم درپایان با ذکر اینکه 
با پیگیری های مســتمر اداره HSE  و پشــتیبانی مسئولین 
و همکاران مجموعه، دســتیابی به این هدف محقق شده ابراز 
امیدواري نمود که شــاهد کســب رتبه برتر کشوری شرکت 

پاالیش گاز ایالم باشیم.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون مســکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی استان گلستان اعالم کرد: پرداخت تسهیالت ودیعه 
مسکن به 5 هزار و 821 متقاضی حائز شرایط در استان گلستان.معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی  استان گلستان از  پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن به 5 هزار و 821 متقاضی حائز شرایط در استان 
گلستان خبر داد.مهندس اســدا...پنادیزدان معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل با بیان اینکه 31۷81 نفر برای دریافت ودیعه مسکن در استان 
گلستان تا پایان آذر ماه  1۴00  ثبت نام کردند، اظهار داشت: فعالً ثبت 

نــام جدید نداریم و در صورت ابالغ از وزارت راه و شهرســازی ثبت نام 
دوباره انجام خواهد شد.مهندس پناه یزدان با بیان اینکه تا کنون از ثبت 
نامی های طرح مذکور 9 هزار و 9۴ نفر متقاضی حائز شــرایط دریافت 
تسهیالت ودیعه مسکن  شناخته شده اند  افزود:  ۴ هزار و 55۷ نفر در 
مرحله تعیین شعبه و 1093 نفر در مرحله تشکیل پرونده هستند که 
با تامین اعتبار مورد نیاز و همکاری بیشــتر بانک ها به زودی  وام خود 
را دریافت خواهندکرد.معاون مسکن و ساختمان اداره کل بیان داشت : 
سقف تسهیالت مذکور ۷00 میلیون ریال برای تهران، ۴00 میلیون ریال 

برای سایر کالنشهرها )مشــهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز، 
کرمانشاه( و 250 میلیون ریال نیز برای سایر شهرهای کشور می باشد 
و اعتبار تســهیالت بانکی موضوع این مصوبه از محل منابع تسهیالت 
تخصیصی به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده کرونا تخصیص داده 
شده است.مهندس پناه یزدان ادامه داد: متقاضیان دریافت این تسهیالت 
باید متأهل یا سرپرست خانوار و دارای فرم ج سبز بوده و همچنین دارای 
اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت و دارای کد رهگیری، از شش ماهه دوم سال 1399 باشند.

اهمیت توجه به فرهنگ قم در سیاست گذاری برای سیما و منظر شهری؛

 لزوم ایجاد وحدت رویه در معاونت شهرسازی

تامین ۹۰ درصد هزینه احداث مترو اسالمشهر توسط شهرداری اسالمشهر

كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز بررسی كرد؛

اهمیت بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد كالن بر كسب و كارها

شركت پاالیش گاز ایالم موفق به اخذ رتبه برتر كارفرمای 
سالمت محور استان ایالم شد

پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن به 5 هزار و 821 متقاضی حائز شرایط در استان گلستان

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان آذربایجان شرقی، همزمان با ســالروز والدت باسعادت 
حضــرت فاطمه زهرا)س( و یادروز زن و تکریم مقام مادر گفت: 
زنان شــاغل نقش مهمی در اجتماع و خانــواده بر عهده دارند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان در جمع صمیمی بانوان این شرکت 
که به مناسبت گرامیداشت روز زن و میالد باسعادت دخت نبی 
اکرم)ص(، برپا گردیده بود، گفت: روز زن بهانه ای برای ارج نهادن 
به تالش جمعی بانوان شــاغل در شرکت می باشد که علی رغم 
ایفای نقش در خانه و خانواده، با توانمندی و مهارت در مشاغل 
حساس اداری و نیازمند دّقت باال نیز تالش می کنند. سّیدرضا 
رهنمای توحیدی ادامه داد: بانوان شرکت می بایست با تأسی از 
الگوی رفتاری بانوی مکرم اسالم، حضرت فاطمه زهرا)س(، ضمن 
ایجاد تعادل بین مسؤولیت سازمانی و خانواده و اجتماع، در تربیت 
فرزندان نهایت تالش را داشــته باشند. وی با اشاره به اینکه این 

نشســت، با هدف گفت و شنود صمیمی و اطالع یابی از چالش 
های احتمالی پیش روی بانوان شرکت برگزار شده، اظهار داشت: 
مدیریت شــرکت هر زمان آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و 
درخواست های بانوان در راستای بهبود روند انجام امور محوله و 

کاهش بار حواشی احتمالی در مسیر ایفای نقش اداری و مادری 
خواهد بود، لذا همکاران اناث عالوه بر دیدار حضوری، با ارســال 
درخواســت های خود از کانال های ارتباطی مستقیم با مدیران 
ارشد سازمان نیز، امکان رسیدگی به مسائل و مشکالت مبتالبه 
را فراهم خواهند کرد. الزم به ذکر است؛ امسال برنامه های اداری 
و فرهنگی متنوعی ازجمله اهدای تقدیرنامه مدیرعامل از بانوان، 
ارسال پیام های مناســبتی از طریق سامانه اداری، فضاسازی و 
تبلیغات محیطی، مســابقه یک جمله در وصف مادر، مســابقه 
نقاشی با موضوع مادرم یک فرشته است برای فرزندان همکاران، 
بهره گیری از سخنرانی استاد برجســته دانشگاهی در اعتالی 
جایــگاه زن و تعدیل نقش های متعدد آن در جامعه و خانواده، 
جلسه پرســش و پاسخ به نیازهای بانوان اناث، اخذ تخفیف ۷0 
درصدی خرید کتاب، در راستای ارج نهادن به مقام زن و مادر و 
ارتقای روحیه و ارزش بانوان در شرکت گاز استان برگزار گردید.

مدیرعامل شركت گاز استان آذربایجان شرقی:

زنان شاغل نقش مهمی در اجتماع و خانواده بر عهده دارند
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توس��عه برند در دنیای کس��ب و کار کنونی همراه با چالش های متعددی است. این امر راه بسیاری از کارآفرینان را در 
همان ابتدای کار مسدود می کند. اگر شما هم به فکر توسعه کسب و کارتان هستید و از مشکات این عرصه کافه شده اید، 
برندسازی راهکار اجتناب ناپذیرتان خواهد بود. فرآیند برندسازی به شما امکان ایجاد هویتی منحصر به فرد برای کسب و 
کارتان و تعامل با مخاطب هدف در چارچوبی حرفه ای را می دهد. درست به همین خاطر شما باید همیشه برای تعامل با 
مخاطب هدف این نکته را به یاد داشته باشید.  اولین مسئله ای که در زمینه استفاده از الگوی برندسازی در کسب و کار 
پیش پای کارآفرینان قرار می گیرد، اس��تفاده از اس��تراتژی های درست این حوزه است. اگر شما به این نکته توجه الزم را 
نشان ندهید، هرگز فرصتی برای جلب نظر کاربران پیدا نخواهید کرد. این امر می تواند شرایط شما در بازار را نیز به طور 
قابل ماحظه ای دشوار سازد. درست به همین خاطر باید همیشه برای تعامل با مخاطب هدف از استراتژی های برندسازی 
درست سود ببرید.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین استراتژی های برندسازی در بازار کنونی است. این 
امر به شما امکان برندسازی بدون دغدغه و نگرانی نسبت به استراتژی های درست را می دهد. در ادامه برخی از مهمترین 

استراتژی های این حوزه را با هم مرور خواهیم کرد. 
مطالعه بازار به طور اصولی

مطالعه بازار یکی از استراتژی های مقدماتی برای برندسازی و بازاریابی بهینه است. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها 
بدون اینکه شرایط بازار را به طور مناسب بررسی نمایند، اقدام به استفاده از شیوه های برندسازی می کنند. این امر همیشه 
همراه با شکست بوده و شانس برندها در بازار را به طور قابل ماحظه ای کاهش می دهد. اگر کسب و کار شما هم در بازار 
با مشکات زیادی رو به رو است، باید اول از همه در فرآیند برندسازی مطالعه بازار را در دستور کارتان قرار دهید.  مطالعه 
بازار به شما امکان شناخت مخاطب هدف به طور حرفه ای و همچنین آشنایی با شرایط بازار را می دهد. به این ترتیب شما 

با شناختی درست از وضعیت بازار وارد آن خواهید شد. 
استفاده از اهداف و لحن منحصر به فرد برند

اهداف هر برند در بازار نقش مهمی برای جلب نظر مخاطب هدف دارد. ش��ما باید در کس��ب و کارتان همیشه اهداف 
منحصر به فرد و متمایز از رقبا را در دستور کار قرار دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 
کمک می کند. با این حساب شما مشکل چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نداشته و فرآیند تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف برای تان بسیار ساده می شود.  نکته بعدی در این میان استفاده از لحن درست برای برند است. لحن 
هماهنگ با ارزش ها و اهداف برند میزان تاثیرگذاری در بازار را به طور قابل ماحظه ای افزایش می دهد. بنابراین شما باید 

همیشه در طراحی لحن به موقعیت برندتان و اهدافش در بازار توجه نشان دهید. 
آگاهی از قدرت شبکه های اجتماعی

امروزه بسیاری از امور در شبکه های اجتماعی ساماندهی می شود. این امر نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و همچنین تعامل بهینه با آنها دارد. اگر برند شما در این میان برنامه ای برای حضور در شبکه های اجتماعی نداشته 
باش��د، مش��کات تان به طور مداوم افزایش پیدا می کند. بنابراین از همان گام نخست باید حضور پرقدرت در شبکه های 
اجتماعی را در دستور کار قرار دهید.  شما در فرآیند برندسازی باید اول از همه شبکه های اجتماعی مختلف را دسته بندی 
کرده و فقط در چند نمونه از آنها که با اهداف بازاریابی و برندس��ازی تان هماهنگ اس��ت، حضور پیدا کنید، در غیر این 
صورت توسعه برند با حضور در تمام شبکه های اجتماعی هیچ فرصتی برای شما به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و صرفه جویی در زمان نخواهد گذاشت. در کنار این مسئله باید به هزینه های باالی بازاریابی در این شرایط نیز توجه 
نشان دهید. بنابراین توصیه ما در چنین شرایط استفاده از راهکارهای ساده تر و محدودسازی حضور برند در چند پلتفرم 

برتر بازار است. این امر شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. 
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استقالل بانک مرکزی را پاس داریم
ادامه از صفحه اول

ثالثا؛ تحول دیگری که در زمینه بانکداری و عملیات بانکی رخ داده، تاسیس شورای فقهی بانک مرکزی است. این شورا 
حلقه مفقوده قانون عملیات بانکی بدون ربا و ابداع قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه است. براساس ماده )16( قانون 
برنامه ششم توسعه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر 
عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر درباره رویه ها و ابزارهای رایج، ش��یوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب 
قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اس��امی تش��کیل ش��ده است. بنابراین سیاست ها و برنامه های 
اجرایی مربوط به عملیات بانکی بدون تایید شورای فقهی بانک مرکزی، فاقد مشروعیت و غیرقابل اجراست. طبیعی است 
که اگر سیاس��ت گذاری در امور پولی و اعتباری و بانکی توسط نهادهای اجرایی انجام گیرد، در آن صورت، مسئول قانونی 

این قبیل امور یعنی بانک مرکزی عما استقال سیاست گذاری خود را از دست خواهد داد.
بنابراین با توجه به مجموعه اسناد باالدستی، قوانین و مقررات مورد اشاره، در مورد طرح های بانکی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مانند طرح پرداخت تسهیات خرد بدون ضامن براساس اعتبار مشتری، پرسش آن است که آیا طراحی و تصویب 
این قبیل طرح های بانکی با توجه به ماده 6 »آیین نامه اعطای تسهیات بانکی« که تصریح دارد: »اعطای تسهیات عنداللزوم 
به تشخیص بانک منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد« و همچنین 
طرح اس��ترداد س��ود مازاد، قانونا در صاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی است یا شورای پول و اعتبار؟ سوال بعدی این 
اس��ت که آیا این قبیل طرح های بانکی، مهر تایید ش��رعی شورای فقهی بانک مرکزی را به همراه دارد و آیا در کنار رعایت 
حقوق قانونی و شرعی تسهیات گیرندگان، حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران بانکی و صاحبان سهام بانک ها و همچنین 

اختیارات شرعی و قانونی بانک ها به عنوان وکیل و شریک سپرده گذاران نیز مورد بررسی قرار گرفته و رعایت شده است؟
تاکید می کنم هیچ یک از کارکنان شبکه بانکی کشور، مخالف با رعایت حقوق قانونی و شرعی مشتریان بانکی نیست. 
افزون بر آن، همه بانک ها بایستی نرخ سود علی الحساب و مورد انتظار تسهیات بانکی و نرخ سود علی الحساب سپرده های 
بانکی را رعایت کنند، اما بدون ش��ک مس��ائل و فرآیندهای بانکی را یکجانبه نگریس��تن و به مسئولیت های قانونی بانک 
مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و همچنین تبعات مثبت یا منفی این قبیل تصمیمات در افزایش 
مطالبات معوق ش��بکه بانکی و حقوق ش��رعی و قانونی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها توجه کافی نشان ندادن، نه 
تنها به نفع مردم و شبکه بانکی کشور نیست بلکه برعکس، مداخله نهادهای اجرایی در امور بانکی به تدریج نقض استقال 
سیاست گذاری بانک مرکزی در امور بانکی و اعتباری را به همراه خواهد آورد و به علت عدم بررسی این قبیل برنامه های 
بانکی توسط شورای فقهی بانک مرکزی، فقدان مشروعیت شرعی مصوبات بانکی نهادهای اجرایی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

کام آخر آنکه رعایت حقوق ش��رعی و قانونی همه مش��تریان بانک ها، خواه تسهیات گیرنده باشند و خواه سپرده گذار 
و س��هامدار، امری ضروری اس��ت. در کنار آن، رعایت مصوبات بانک مرکزی و پرداخت تس��هیات و ارائه انواع خدمات و 
تعهدات بانکی نیز از جمله ابزارهای اساس��ی صنعت بانکداری اس��ت. حصول این اهداف مهم نیز مستلزم طراحی و اجرای 
سیاس��ت های پولی و اعتباری توسط ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مستقل و صاحب اختیار است. بنابراین باید در 
عمل استقال بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و بانکی و همچنین رعایت موازین شرعی در 

امور بانکی را پاس داریم.

به قلم: جسی سامراک
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

دورکاری و فاصله گ��ذاری اجتماع��ی از جمل��ه مهمترین 
ترندهای دنیای کسب و کار در طول سال های اخیر محسوب 
می ش��ود. ای��ن امر با توجه ب��ه همه گیری کرون��ا و ادامه دار 
بودن��ش همچن��ان در کانون توج��ه کارآفرینان ق��رار دارد. 
بس��یاری از برندها در این میان به طور مداوم با مش��کاتی 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان در این وضعیت مواجه 
هس��تند. از س��وی دیگر باید وضعیت کارمندان شرکت ها را 
نیز مد نظر قرار داد. بس��یاری از برندها فقط به دنبال بهبود 
رابطه شان با مشتریان هس��تند و در این بین توجه کمی به 
کارمندان ش��ان دارند. این امر ش��اید در نگاه نخست خیلی 
مهم نباش��د، اما خیلی زود توانای��ی برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف ش��ان را کاهش می دهد. به هر حال تا 
زمانی که یک ش��رکت از نظر داخلی وضعیت خوبی نداشته 
باشد، شانس زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش 

نخواهد داشت. 
مهمترین ترندی که در این میان به شرکت ها برای مدیریت 
وضعیت داخلی ش��ان و تاثیرگذاری بهین��ه بر روی مخاطب 
هدف کمک می کند، استفاده از کار گروهی در شرکت خواهد 
بود. این امر نکته ای اساس��ی ب��رای موفقیت تمام برندها در 
سراس��ر دنیا محسوب می شود. درس��ت به همین خاطر اگر 
ش��ما توجه الزم به آن را نش��ان ندهید، هرگز شانسی برای 
رقابت با دیگر برندها در بازار و تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 

مشتریان پیدا نمی کنید. 
ام��روزه بس��یاری از برندها به طور ج��دی در تاش برای 
تقویت کار گروهی در تیم های شرکت هستند. این امر اگرچه 
بس��یار جذاب به نظر می رسد، اما همیشه همراه با مشکات 
قابل ماحظه ای اس��ت. بنابراین شما باید هرچه زودتر برای 
بهبود ش��رایط تان دس��ت به کار ش��وید، در غیر این صورت 
ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب تان 

پیدا نکنید. 
استفاده از تکنیک های حرفه ای و مطمئن برای کار گروهی 
در ش��رکت همیش��ه ایده جذابی به نظر می رسد. این امر به 
ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای امتحان ایده های مختلف و 
اس��تفاده از تجربه برندهای بزرگ خواهد داد. تنها چالش در 
ای��ن میان نحوه پیدا کردن ایده ه��ای کاربردی برای تقویت 
کار گروهی در ش��رکت اس��ت. درست به همین خاطر ما در 
مقاله کنونی به دنبال استفاده از برخی تکنیک های کاربردی 
برای تاثیرگذاری بهینه بر روی کارمندان شرکت و ساماندهی 
فرآیند کار گروهی هس��تیم. اگر شما هم در شرکت تان برای 
اجرای این استراتژی با مشکل رو به رو هستید، مقاله کنونی 
توصیه های کارب��ردی برای تان دارد. در ادام��ه برخی از این 
نکات را مورد ارزیابی قرار می دهیم. با این حال قبل از چنین 
کاری بای��د برخی از مزایای کار گروهی در ش��رکت را مرور 
کنیم، در غیر این صورت ش��ما بدون هیچ آگاهی از مزایای 
این شیوه وارد عرصه ای پرخطر و البته هزینه بر خواهید شد. 

مزایای کار گروهی در سازمان ها
بهبود عملکرد و خالقیت سازمانی

اغلب اوقات سازمان های کاری به عنوان بخش های غیرمولد 
و دارای کیفیت کاری پایین مورد ارزیابی قرار می گیرند. این 
امر حتی در مورد ش��رکت های تجاری نیز مصداق داش��ته و 
بس��یاری از کارشناس ها به طور مداوم از کیفیت پایین کار و 
خاقیت اندک در فرآیند کس��ب و کار ابراز نگرانی می کنند. 
درس��ت به همین خاطر شما باید همیش��ه حواس تان برای 
بهبود کیفیت کاری اعضای ش��رکت جمع باش��د. این امر از 

طریق تقویت کار گروهی امکان پذیر خواهد بود. 
بس��یاری از برنده��ا هیچ اقدامی برای بهب��ود رابطه میان 
اعضای ش��رکت با هم نمی کنند. این ام��ر در نهایت موجب 
فعالی��ت اعضای تیم های مختلف ب��دون هماهنگی با هم در 
نتیجه افزایش نیاز به انجام دوباره کارها می ش��ود. اگر ش��ما 
فرآیند کار گروهی را در شرکت تان تقویت نمایید، به سادگی 
هرچ��ه تمام ت��ر فرصت بهب��ود وضعیت تان در ب��ازار را پیدا 
می کنید. این امر وضعیت تان را به بهترین شکل ممکن بهبود 
بخشیده و امکان افزایش خاقیت سازمانی را فراهم می سازد. 
امروزه ش��مار باالی��ی از کارمندان در فرآین��د فعالیت در 
شرکت های مختلف به طور مداوم از سطح خاقیت و آزادی 
عمل ش��ان برای نوآوری در کار ش��کایت دارند. این امر باید 
به طور جدی مدنظر ش��ما قرار داش��ته باش��د، در غیر این 
صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان پیدا نکنید. یکی از راهکارهای مناسب در این میان 
اعتم��اد کردن به کارمندان ش��رکت و اعط��ای آزادی عمل 
بس��یار باالتر از حالت عادی به آنهاس��ت. این امر تمایل آنها 
برای فعالیت خاقانه را به ش��دت افزایش می دهد. عاوه بر 
این، ش��ما باید همیشه فرآیند آشنایی کارمندان تان با هم را 
نیز بس��یار خوب طی کنید، در غیر این صورت هرگز شاهد 

همکاری مناسب آنها با هم نخواهید بود. 
کاهش فشار کاری

فش��ار کاری امری طبیعی در بسیاری از حوزه های کسب 
و کار محس��وب می شود. این امر گاهی اوقات به بازنشستگی 
زودتر از موعد یا حتی صرف نظر کارمندان و مدیران از ادامه 
همکاری با یک برند منجر خواهد شد. بنابراین اطمینان شما 
نس��بت به فعالیت درس��ت در این حوزه امری بسیار مهم و 
تاثیرگذار خواهد بود. متاسفانه بسیاری از برندها در عمل به 
میزان فش��ار کاری وارده بر روی کارمندان شان توجه الزم را 
نش��ان نمی دهند. درست به همین خاطر همیشه با از دست 

دادن کارمندان و مدیران ارشدشان رو به رو می شوند. 
شاید در نگاه نخست فشار کاری امری کاما طبیعی و حتی 
ضروری برای توسعه کسب و کار باشد، اما هیچ چیز در عرصه 
کار ارزش به خطر انداختن سامتی را ندارد. درست به همین 
خاطر ش��ما باید از کار گروهی به عنوان ابزاری مناسب برای 

کاهش میزان استرس کارمندان سود ببرید. 

وقت��ی کار ش��رکت ب��ر روی دوش چندین نف��ر به طور 
همزمان قرار داش��ته باش��د، فش��ار وارده بر روی هر کدام از 
آنها به شدت کاسته می شود. این امر امکان فعالیت کاری به 
طور حرفه ای و بدون مواجهه با مش��کات فراوان را به همراه 
خواهد داشت. بنابراین شما باید همیشه برای تاثیرگذاری بر 
روی کارمندان تان این نکات حرفه ای را مدنظر قرار دهید، در 
غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان پیدا نکنید. 
اغلب اوقات برندها در صورت دریافت ش��کایت های متعدد 
کارمندان نس��بت به فشار کاری باال باید خیلی زود دست به 
کار ش��وند. دلیل ای��ن امر نیز امکان از دس��ت دادن زمان و 
ریزش سریع کارمندان شرکت است. درست به همین خاطر 
شما باید اول از همه به دقت شکایت های کارمندان را مدنظر 
قرار دهید. این امر درک درستی از وضعیت کارمندان شرکت 
برای شما به همراه خواهد داشت. با این حساب دیگر نیازی 

به نگرانی فراوان نخواهد بود. در مرحله بعد باید با اس��تفاده 
از نکات��ی که در طول دوران مدیریت تان یاد گرفته اید، نوعی 
همکاری و کار گروهی نزدیک را میان اعضا ترویج کنید. این 
امر در ابتدا بس��یار س��خت خواهد بود، به ویژه اگر تا به حال 
چنین استراتژی ای را پیاده سازی نکرده باشید. البته به زودی 
پس از اجرای آن نتیجه اش را مش��اهده خواهید کرد. اولین 
نکته مهم در این میان امکان فعالیت کاری بسیار بهترتان و 
افزایش رضایت تمام اعضای شرکت از همکاری با شما خواهد 
بود. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف دارد. 
تقویت انگیزه کارمندان

کار گروه��ی همیش��ه انگی��زه کارمندان را ب��ه طور قابل 
ماحظ��ه ای افزایش می دهد. این امر به ش��ما برای فعالیت 
کاری بس��یار بهتر در مقیاسی وس��یع کمک می کند. بدون 
تردید کمتر کسی در دنیای کسب و کار مایل به عضویت در 
شرکتی است که کمتر کسی در آن با همکارش آشنایی الزم 
را دارد. این امر دردس��رهای زیادی برای کارمندان به همراه 
داشته و وضعیت شان را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد. 
شما به عنوان مدیر یک ش��رکت باید همیشه ایجاد فضایی 
دوس��تانه در میان کارمندان تان را مدنظر قرار دهید، در غیر 
این صورت شاید هرگز فرصتی برای بهبود وضعیت کاری تان 
پیدا نکنید. این امر در بلندمدت ش��رایط تان را به طور قابل 
ماحظه ای دشوار و پیچیده خواهد کرد. به همین خاطر کار 
گروهی باید در دستور کارتان برای ساماندهی استراتژی های 

کاری شرکت باشد. 
تقویت انگیزه کارمندان یکی از نتایج اساسی و اولیه تقویت 
احساس کار گروهی خواهد بود. این امر کارمندان را به سوی 
فعالیت بیشتر در شرکت و بهبود کیفیت کاری سوق می دهد. 
با این حساب ش��ما هیچ مشکلی برای پیدا کردن جایگزین 
کارمن��دان حرفه ای تان در پی ریزش آنها نخواهید داش��ت. 
هرچه باش��د تا وقتی کارمندان انگیزه کافی برای فعالیت در 
شرکت داشته باشند، اصا دلیلی برای ترک کسب و کارتان 
در میان نخواهد بود. بنابراین ش��ما باید همیش��ه این نکته 
اساسی را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید فرصت 

الزم برای جلب نظر مشتریان را پیدا نکنید. 
کار تیمی همیش��ه کارها را س��اده تر از ه��ر زمان دیگری 
می س��ازد. به همین خاطر بسیاری از افراد در دنیای کسب و 
کار به استفاده از این شیوه عاقه دارند. اگر شما هم در دنیای 
کسب و کار به دنبال بهبود وضعیت شرکت تان و قرار گرفتن 
در میان برندهای بزرگ دنیا هس��تید، باید از همین حاال کار 
گروهی را به مثابه امری مهم برای سازمان تان در نظر بگیرید. 

جلب نظر کارمندان بیشتر
یک��ی از نکات م��ورد عاقه ب��رای بس��یاری از مدیران و 
کارآفرینان مربوط به اس��تخدام کارمندان حرفه ای و باتجربه 
اس��ت. این امر آنقدر مهم هست که تمرکز بخش عمده ای از 
تیم ه��ای کاری را به خودش جلب کن��د. البته در این میان 
بسیاری از برندها شانس زیادی ندارند. درست به همین خاطر 
کارمندان حرفه ای همیش��ه فقط در میان برندهای بزرگ و 

البته دارای بودجه های کان مشاهده می شوند. 
بی شک کسب و کارهای کوچک یا تازه تاسیس امکان ارائه 
پیشنهادهای مالی گسترده را ندارند. درست به همین خاطر 
شما باید بر روی جنبه های دیگر کسب  کارتان تمرکز کنید، 
در غیر این صورت خیلی زود تمام کارمندان حاضر در دنیای 
کس��ب و کار از دس��ت برندتان ناراضی خواهند شد. راهکار 
موردنظر در این بخش تقویت کار گروهی است. این امر یکی 

دیگر از مزایای گار گروهی در شرکت ها محسوب می شود. 
وقتی یک برند فضای کاری بس��یار خوبی دارد، کارمندان 

متعددی نس��بت به همکاری با آن تمایل نشان خواهند داد. 
این امر وضعیت ش��ما در بازار را در یک چش��م به هم زدن 
متحول می سازد. بنابراین ش��ما باید همیشه سرمایه گذاری 
بس��یار خوبی بر روی این بخش داشته باش��ید، در غیر این 
صورت شاید خیلی زود کارمندان تان نسبت به ادامه همکاری 
با ش��ما مردد شده و شانس��ی هم برای پیدا کردن کارمندان 

تازه مناسب نداشته باشید. 
امروزه اخبار مربوط به فضای کاری شرکت های مختلف خیلی 
زود دست به دست می شود. چنین امری به شما فرصت بسیار 
خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شانس تان 
در بازار به طور قابل ماحظه ای بیشتر می شود. درست به همین 
خاطر ش��ما باید تا جای ممکن از استراتژی تقویت کار گروهی 
استفاده کنید. این امر نه تنها فضای شرکت را بی نهایت جذاب 
می سازد، بلکه در بازار نیز شهرت باالیی برای تان به همراه خواهد 
داش��ت. نتیجه این امر اعام آمادگی بس��یاری از کارمندان در 
بازار کاری تان برای همکاری با شما خواهد بود. بدون تردید این 
خبر برای هر کارآفرینی جذاب و بی نهایت تاثیرگذار خواهد بود. 
درست به همین خاطر باید هرچه سریع تر نسبت به استفاده از 
موقعیت تان در بازار اقدام نمایید، در غیر این صورت شاید خیلی 

زود توانایی تان برای چنین کاری به طور کامل از بین برود. 
چطور کار گروهی را در شرکت توسعه دهیم؟

شفاف سازی وظایف
یکی از دالی��ل اصلی ایجاد ناهماهنگی و نارضایتی باال در 
میان اعضای ش��رکت مربوط ب��ه کارهای موازی و همچنین 
عدم شفافیت وظایف هر تیم و کارمندان است. این امر گاهی 
اوقات حتی موجب استعفای کارمندان نیز می شود. بنابراین 
شما باید اول از همه تقویت این بخش از کارتان را مدنظر قرار 
دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر 

کارمندان و تقویت کار گروهی پیدا نکنید. 
ام��روزه راهکارهای ارتباطی بس��یار زیادی میان مدیران و 
کارمندان وجود دارد. شما به غیر از اعام وظایف هر گروه به 
طور شفاف باید در ارتباط مداوم با آنها نیز باشید. این امر به 
شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی آنها و کاهش اشتباهات 

در اجرای استراتژی کار گروهی کمک خواهد کرد. 
یادتان باش��د ه��ر کارمند در س��ازمان ش��ما باید وظیفه 
مشخصی داشته باش��د. این امر نه تنها روحیه وی را تقویت 
می کند، بلک��ه اجرای کار موردنظر را نی��ز بیش از هر زمان 
دیگری س��اده می کند. با این حس��اب شما باید به طور قابل 
ماحظه ای در این مس��یر از خودتان انعطاف نش��ان دهید. 
منظور ما در این بخش تاش برای اس��تفاده از تکنیک های 
کاربردی و تاثیرگذار اس��ت. شما به این ترتیب شانس بسیار 
زیادی برای بهبود وضعیت مالی شرکت و تقویت کار گروهی 

خواهید داشت.
بهبود تعامل میان اعضای شرکت

وقتی از کار گروهی در یک ش��رکت حرف می زنیم، اولین 
نکته ای که باید مدنظر ش��ما قرار گیرد، مربوط به اس��تفاده 
از تمام ابزارهای ممکن برای بهبود ارتباط میان اعضاس��ت. 
بدون تردید تا وقتی که اعضای ش��رکت شناخت درستی از 
هم نداش��ته باشند، ارتباط مناس��ب بین آنها در حد یک امر 
غیرممکن باقی خواهد ماند. درس��ت به همین خاطر ش��ما 
باید همیشه در ابتدای ورود کارمندان تازه به شرکت فرآیند 
آشناسازی شان با محیط کار و همکاران را مدنظر قرار دهید. 
عاوه بر راهکار فوق، شما همیشه امکان برگزاری جلسات 
دوس��تانه کاری را نیز دارید. این امر امکان ایجاد آشنایی در 
میان کارمندان ش��رکت و تقویت فضای کاری تان را خواهد 
داشت. چنین نکته ای به طور قابل ماحظه ای شرایط شما در 

بازار را تقویت می کند. 
اگر کسب و کار شما در بازار با مشکات زیادی برای بهبود 
ش��رایط رو به رو است، استفاده از شبکه های اجتماعی برای 
بهبود رابطه میان کارمندان نیز مناس��ب خواهد بود. امروزه 
بس��یاری از تیم های کاری در عم��ل گروه های مخصوص در 
ش��بکه های اجتماعی دارند. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. 
با این حس��اب ش��ما باید همیش��ه چنین نکته ای را مدنظر 
ق��رار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصت تعامل با 

کارمندان تان را پیدا نکنید. 
برگزاری جشن های کاری

وقتی یک برند در دستیابی به هدفش موفق می شود، این 
دس��تاورد متعلق به تمام اعضای شرکت خواهد بود. بنابراین 
ش��ما باید چنین نکته ای را به خوبی نش��ان دهید. متاسفانه 
برخ��ی از کارآفرینان به طور مداوم موفقیت های ش��رکت را 
به نام خودش��ان می زنند. این امر نه تنها محبوبیت ش��ما در 
میان کارمندان را کاهش می دهد، بلکه احس��اس کار تیمی 
را نیز به طور کامل از بین خواهد برد. به همین خاطر ش��ما 
باید همیشه برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان نسبت به 
استفاده از بهترین شیوه های بزرگداشت موفقیت های کاری 

توجه نشان دهید. 
ش��یوه م��ورد نظر م��ا در این بخ��ش برای گرامیداش��ت 
موفقیت های کاری شامل برگزاری جشن های درون شرکتی 
و قدردانی از تمام اعضای برند اس��ت. در این میان باید توجه 
ویژه ای به کارمندان برتر داشته باشید. این امر نه تنها حضور 
آنها در کنار برندتان را تقویت می کند، بلکه هرگونه احتمالی 
برای ترک شرکت تان از سوی آنها را نیز به طور کامل منتفی 
خواهد س��اخت. این امر به ش��ما در بلندمدت کمک شایانی 
کرده و موقعیت تان در بازار را به طور قابل ماحظه ای بهبود 

می بخشد. 
ب��دون تردی��د موفقیت ه��ای کاری اهمیت زی��ادی برای 
تقویت روحیه کارمندان دارد. درس��ت به همین خاطر شما 
باید همیشه استفاده درستی از آن داشته باشید، در غیر این 
صورت هرگز فرصتی برای اجرای درست استراتژی کار تیمی 
نخواهید داش��ت. در این میان الگوبرداری از برندهای بزرگ 
در زمینه قدردانی از کارمندان ش��ان هم ایده خوبی محسوب 
می شود. بنابراین هرگز وقت را از دست ندهید و همین امروز 
شروع به اجرای استراتژی کار گروهی در شرکت تان نمایید. 
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