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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

اقتصادایراندرسالگذشته4.3درصدبزرگترشد

سوخت رشد اقتصادی
فرصت امروز: اقتصاد ایران در سال گذشته برای دومین سال متوالی به رشد مثبت رسید و 4.3 درصد بزرگ تر 
ش��د. آنطور که مرکز آمار ایران در اواخر هفته گذش��ته گزارش داد، رشد اقتصادی ایران برای دومین سال پیاپی 
مثبت ماند و از یک درصد در سال 1399 به رقم 4.3 درصد در سال 1400 رسید. رشد اقتصادی بدون نفت نیز 
در سال گذشته به 3.5 درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن، 3.2 واحد بیشتر شد. در مجموع، اقتصاد ایران 
در این س��ال ها نوس��ان زیادی را تجربه کرده و هر بار که تحریم ها عرصه را تنگ کرده اند، با رش��د منفی دست و 
پنجه نرم کرده است؛ کما اینکه میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 به واسطه دو موج گسترده تحریمی در ابتدا 
و انتهای این دهه نزدیک به صفر درصد بوده است. اقتصاد ایران در سال 1391 به رشد منفی 8.6 درصد رسید 
و هرچند در سال های بعد اندکی توانست این رشد منفی را جبران کند، اما در سال 1394 دوباره به حوالی رشد 
صفر رسید تا اینکه در سال 1395 رشد دورقمی 14.2 درصد را تجربه کرد. در حالی که در سال 1396 همچنان...
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 ظرفیت بالقوه برای گازسوز کردن
ناوگان اتوبوسرانی

سرمقاله
پیرامونانتقال
سپردههایبانکی

علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون 

بانک ها

قان��ون  مق��ررات  براس��اس 
عملی��ات بانک��ی ب��دون رب��ا، 
و  حقیق��ی  اش��خاص  هم��ه 
حقوقی مش��روط ب��ر آنکه منع 
قانون��ی نداش��ته باش��ند، حق 
س��پرده گذاری در همه بانک ها 
نوعی  دارند. س��پرده گذاری،  را 
س��رمایه گذاری و کسب سود از 
عملیات بانکی اس��ت که نتیجه 
آن، تقس��یم س��ود حاص��ل از 
عملیات بانکی بدون ربا به نسبت 
مدت و مبلغ س��پرده و س��هم 
بین سپرده گذاران  بانک،  منابع 
و بانک سپرده پذیر است؛ با این 
تفاوت که معموال سپرده گذاری 
و  الته��اب  از  بانک ه��ا  در 
اقتصادی  متداول  ریس��ک های 
همانند بازار س��هام، ارز و سکه 
تقریبا در امان است، ضمن آنکه 
در حال حاضر به س��پرده های 
بانکی مالی��ات تعلق نمی گیرد؛ 
هرچند طرفداران اداره مملکت 
از طریق مالیات چندان بی میل 
نیستند که به سپرده های مردم 
در بانک ها نی��ز مالیات عایدی 
سرمایه تعلق گیرد تا هزینه های 
کشور را از مالیات ستانی از مردم 

تامین کنند.
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ادامه از همین صفحه
صاحبان س��پرده های بانکی اطمینان خاطر دارند که اصل سپرده های آنان به 
همراه س��ود علی الحساب سپرده همواره برای شان در بانک محفوظ است. میزان 
س��ود قطعی سپرده های بانکی نیز بستگی به عملکرد بانک دارد، اما سود قطعی 
سپرده های بانکی نسبت به س��ایر بازارهای سرمایه چندان قابل مقایسه نیست 
و عدم تعادل بین نرخ س��ود علی الحساب تس��هیالت بانکی و سود علی الحساب 
س��پرده های بانکی همواره منتهی به حاشیه سود به ضرر بانک ها می شود که در 
نتیجه آن، قیمت تمام شده منابع بانکی را افزایش می دهد. این مشکل در کنار 
تسهیالت تکلیفی و فرمایشی، از جمله چالش های بزرگ شبکه بانکی کشور بوده 
و بعضا منتهی به خلق ابربدهکاران بانکی شده است. طبیعی است اگر بانک مجبور 
به پرداخت تسهیالت تکلیفی و فرمایشی شود، بازده سرمایه گذاری سپرده های 
بانکی مردم چندان قابل توجه نخواهد بود؛ زیرا این نوع تسهیالت عمدتا منتهی 
به افزایش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد شد. مهمترین ویژگی سپرده های 
بانکی، س��طح پایین ریسک تجاری آن در مقایسه با سایر سرمایه گذاری هاست. 
صرف نظر از این مباحث، پرسش آن است که آیا سپرده های بانکی قابل انتقال به 

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هست یا خیر؟
در حال حاضر، سپرده گذاری در بانک های ایران در دو دسته کلی سپرده های 
قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شوند. سپرده های 
قرض الحس��نه نیز به سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده قرض الحسنه پس انداز 
تقسیم شده اند. براساس عرف و رویه بانک ها، سپرده گذاری مدت دار به سه دسته 
کلی س��پرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقس��یم می شود. کمترین 
نرخ س��ود علی الحساب به س��پرده های کوتاه مدت )معموال کمتر از یک سال( و 
بیشترین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی به سپرده های بلندمدت تعلق 
می گیرد، اما زمانی که بحث انتقال س��پرده مطرح می ش��ود، باید مشخص کرد 
که منظور از انتقال س��پرده دقیقا چیست؟ آیا در انتقال سپرده، حساب سپرده 
با تمام موجودی و نیز با تمام امتیازات و حقوقی که به حس��اب تعلق می گیرد، 
به انتقال گیرنده منتقل می شود و حساب سابق بسته شده و حساب جدیدی به 
نام انتقال گیرنده افتتاح می ش��ود؟ یا آنکه این فرآیند بانکی فقط مبلغ سپرده را 
دربر می گیرد و ناظر به انتقال حس��اب سپرده نیست؟ با یادآوری این مطلب که 
در عرف بانکی هرگونه امتیاز بانکی درجه اول به حساب تعلق می گیرد، بنابراین 
آیا امتیازات تعلق گرفته به حساب سپرده گذار با انتقال به حساب جدید منتقل 
نخواهد ش��د؟ فرض کنید که حساب قرض الحسنه پس انداز شما در قرعه کشی 
بانک برنده یک دستگاه اتومبیل شده باشد، آیا انتقال سپرده قرض الحسنه در این 
حالت به معنای انتقال مبلغ سپرده و همچنین جایزه تعلق گرفته به این سپرده 
است؟ یا آنکه فقط مبلغ سپرده به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد؟ همچنین در 
سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار عالوه بر سود سپرده، ممکن است امتیازات 
بانکی نظیر اولویت برای دریافت تسهیالت بانکی به حساب تعلق گیرد؛ مثال بانک 
مسکن در مورد سپرده گذاری مدت دار براساس توافق با مشتری متعهد است که 
به صاحب حساب سپرده تسهیالت مسکن بدهد. سوال این است که آیا با انتقال 
سپرده، امتیاز تعلق گرفته به حساب یعنی تسهیالت بانکی نیز به انتقال گیرنده 
منتقل خواهد شد یا خیر؟ و باالخره آیا دارندگان حساب سپرده گذاری مدت دار 
می توانند با بانک توافق کنند که س��پرده آنها مس��دود ش��ده و وثیقه تسهیالت 

بانکی باشد؟
از جنب��ه موازی��ن حقوقی، در هر س��پرده بانکی دو طرف اصل��ی وجود دارد: 
سپرده گذار و سپرده پذیر )بانک(؛ یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی البته مشروط 
به نداشتن مانع قانونی، می تواند در همه بانک ها سپرده گذاری کند. رابطه حقوقی 
بین بانک و س��پرده گذار مبتنی بر قراردادی اس��ت که ب��ه امضای هر دو طرف 
می رسد و حقوق و تعهدات هر یک از آنان دقیقا در این قرارداد مشخص می شود. 

انواع س��پرده های بانکی نیز همانطور که گفته ش��د، به دو دس��ته س��پرده های 
قرض الحسنه )شامل سپرده جاری و سپرده پس انداز( و سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار تقسیم می شوند. به سپرده های قرض الحسنه، خواه سپرده جاری و خواه 
س��پرده پس انداز، سود اصال تعلق نمی گیرد؛ زیرا حساب قرض الحسنه مبتنی بر 
عقد قرض اس��ت و اضافه گرفتن در عقد قرض، ربای قرضی محس��وب می شود، 
ضمن آنکه س��ود نیز حاصل معامله اس��ت. بنابراین سپرده های قرض الحسنه از 
نظر هزینه جذب منابع بانکی، جزو منابع ارزان قیمت بانک ها محسوب می شوند. 
البته سپرده های پس انداز در قرعه کشی بانک شرکت داده می شود و اگر شانس 
یاری کند، ممکن اس��ت جایزه ای براس��اس قرعه به حس��اب تعلق گیرد. از نظر 
حقوقی، سپرده های قرض الحسنه مبتنی بر مقررات عقد قرض هستند. عقد قرض 
نیز ماهیت تملیکی دارد؛ یعنی مبالغ س��پرده های قرض الحسنه پس از واریز به 
حس��اب، جزو منابع داخلی بانک ها محس��وب می شوند، اما متقابال بانک به طور 
قانونی ضامن اصل مبلغ سپرده به حساب می آید. به همین جهت، دارنده حساب 
جاری یا حساب پس انداز می تواند تمام یا بخشی از موجودی حساب جاری را با 
صدور چک یا حواله بانکی مستقیما به دیگری منتقل نماید. برعکس سپرده های 
قرض الحسنه، به سپرده های مدت دار سود سپرده گذاری پرداخت می شود. سود 
نیز حاصل به کارگیری س��پرده در عملیات بانکی اس��ت که به دو صورت س��ود 
علی الحس��اب و سود قطعی به نسبت مبلغ و مدت سپرده و سهم منابع بانک به 
سپرده گذاران پرداخت می شود. حداقل مبلغ سود علی الحساب سپرده های بانکی 
نیز براساس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار تعیین می شود. براساس رویه بانکی با 
توجه به مدت س��پرده گذاری، س��پرده های مدت دار به سپرده های کوتاه مدت، 
سپرده های میان مدت و سپرده های بلندمدت تقسیم می شوند؛ هرچند در حال 
حاضر فقط سپرده های میان مدت در سیستم بانکی کشور رواج دارند. همچنین 
سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار ماهیتا درآمدزا هستند. در این میان، وقتی 
بحث از انتقال سپرده می شود، دو نوع انتقال می تواند مطرح باشد: انتقال قهری 
و انتق��ال ارادی. بنابراین ادامه بحث بر انتقال قهری و انتقال ارادی س��پرده های 

بانکی متمرکز خواهد شد:
نخست؛انتقالقهریسپردههایبانکی

فوت س��پرده گذار از ش��ایع ترین علل انتقال قهری س��پرده های بانکی است؛ 
یعنی با فوت س��پرده گذار، حس��اب یا موجودی حس��اب به طور قهری به ورثه 
س��پرده گذار منتقل می ش��ود. معموال رویه بانک ها در مورد فوت س��پرده گذار و 
انتقال قهری، پرداخت مبلغ س��پرده به ورثه قانونی متوفی آن است که تا زمانی 
که ورثه درخواست دریافت مبلغ حساب سپرده را نداشته باشند، حساب سپرده 
همچنان به قوت خود باقی است و اگر امتیازی نیز به حساب سپرده تعلق گیرد، 
متعلق به همه ورثه به نسبت سهم شان از ارث خواهد بود، اما بحث مهم حقوقی 
این است که آیا با فوت مالک سپرده فقط مبلغ سپرده به ورثه قانونی سپرده گذار 
تعلق می گیرد که پرداخت آن توس��ط بانک ها به ورثه متوفی منوط به پرداخت 

مالیات بر ارث شده است؟
طبق گزارش رسانه ها، »بانک ها به محض اطالع از مرگ مشتریان خود، دارایی 
آنها را مس��دود کرده و از تحویل بالفاصله آن به بازماندگان خودداری می کنند. 
آنها به بازماندگان مشتریان خود اعالم می کنند دارایی متوفی پس از کسر مالیات 
بر ارث و فرآیند انحصار وراثت پرداخت می شود. این موضوع در حالی رخ می دهد 
که فرآیند انحصار وراثت برخی متوفیان گاهی بسیار طوالنی شده و تا دو سه  سال 
نیز طول می کش��د.« البته باید توجه داشت که سپرده گذاری در بانک ها مبتنی 
بر توافق یا قرارداد مکتوب بین بانک و س��پرده گذار است. بنابراین سپرده گذاری 
در بانک ها صرف گذاش��تن پول در بانک نیست که با فوت سپرده گذار، مالکیت 
آن به ورثه قانونی وی منتقل ش��ود، بلکه براس��اس قرارداد سپرده گذاری بانک و 
س��پرده گذاری با هم پیمان می بندند که بانک مبلغ س��پرده را در عملیات مجاز 

بانکی به کار برد و کسب سود کند. به طور کلی با فوت طرف قرارداد، کلیه حقوق 
و تعهدات ناش��ی از قرارداد قهرا به ورثه قانونی وی منتقل خواهد شد؛ مگر آنکه 
قرارداد از عقودی باشد که با فوت یکی از طرفین خود به خود منحل شود. از نظر 
نگارنده، قرارداد سپرده گذاری بانکی، عقد الزم است و با فوت سپرده پذیر منحل 
نمی شود. بنابراین با فوت س��پرده گذار، کلیه حقوق و به عبارتی، کلیه امتیارات 
تعلق گرفته به س��پرده گذاری به ورثه قانونی سپرده گذار منتقل خواهد شد. در 
مجموع، فوت از جمله عوامل انفساخ قرارداد سپرده گذاری نیست و از نظر مبانی 
حقوقی، بانک ها پس از فوت سپرده گذار مجاز نیستند مبلغ سپرده را در حساب 
مسدود نگه دارند و بدان سود ندهند. بنابراین اگر امتیازی به سپرده تعلق گرفته 

است، به طور منطقی بایستی به ورثه قانونی سپرده گذار منتقل شود.
دوم؛انتقالارادیسپردههایبانکی

منظور از انتقال ارادی س��پرده های بانکی، توافق بانک و سپرده گذار و شخص 
ثالث برای انتقال سپرده به شخص ثالث است. در مورد انتقال ارادی سپرده های 
بانکی، موضوع تابع مقررات ویژه ای است که بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور 
ابالغ کرده اس��ت. در این زمینه، اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 
بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 1381 طی بخشنامه شماره 192 به بانک ها اعالم 
کرده اس��ت: »پیرو استعالم تعدادي از بانک ها مبني بر امکان انتقال سپرده هاي 
سرمایه گذاری بلندمدت به غیر به استحضار مي رساند: شوراي محترم پول و اعتبار 
در نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1381/02/08 خود با انتقال سپرده هاي 
س��رمایه گذاري بلندمدت به پدر، مادر، همس��ر و فرزندان سپرده گذار، با رعایت 
س��ایر مقررات موافقت نمود.« همان گونه که مالحظه می ش��ود، در این مصوبه 
انتقال س��پرده های س��رمایه گذاری بلندمدت، آن هم به بستگان نزدیک )شامل 
پدر، مادر و فرزندان سپرده گذار( مجاز اعالم شده است. طبق رویه بانکی، حداقل 
مدت ماندگاری س��پرده در بانک، یک س��ال کامل اس��ت. بنابراین طبق مصوبه 
مورد اش��اره، سپرده های میان مدت و کوتاه مدت و همچنین سپرده های جاری 
و قرض الحس��نه قابل انتقال نیس��تند. افزون بر آن، شرایط انتقال سپرده، بستن 
حس��اب سپرده گذار و افتتاح حساب برای انتقال گیرنده سپرده مطرح نیست. در 
ادامه این روند، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای جدید در مورد نحوه انتقال سپرده 
صادر و به ش��بکه بانکی کشور ابالغ کرده است. در بخشنامه 19480 مورخ 29 
فروردین ماه 1401 بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شده 
است: »انتقال س��پرده های سرمایهگذاری بلندمدت صرفا به پدر، مادر، همسر و 
فرزندان س��پرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده 
سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و 
حداکثر تا سررس��ید آن سپرده مجاز می باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط 
الزم در س��امانه های اطالعاتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزم االجرا 
خواه��د بود.« در واقع، مصوبه جدید ش��ورای پ��ول و اعتبار، همان مصوبه قبلی 
است؛ با این تفاوت که براساس مصوبه جدید بایستی حساب قدیم )به نام صاحب 
سپرده( بسته شده و حسابی جدید به نام انتقال گیرنده سپرده در بانک باز شود. 
بنابراین براس��اس مصوبه جدید، سپرده گذار س��ابق دیگر دارنده حساب سپرده 
نیس��ت، بلکه انتقال سپرده از نظر فرآیندهای بانکی موجب می شود که حساب 
قبلی کال بسته شده و حسابی جدید به نام انتقال گیرنده افتتاح شود؛ ضمنا کلیه 
امتیازات بانکی تعلق گرفته به حساب قدیم به حساب جدید منتقل خواهد شد. 
باید توجه داش��ت که انتقال س��پرده غیر از وکالت برداشت از حساب سپرده یا 
بخش��ش و صلح مبلغ سپرده اس��ت. از نظر تحلیل حقوقی، انتقال سپرده نوعی 
تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهدله اس��ت. سپرده گذار کنار می رود و شخصی 
دیگر جایگزین وی می شود. بدین ترتیب، براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی:

اوال؛ انتقال س��پرده فقط به بس��تگان درجه یک یعنی پدر و مادر و همس��ر و 
فرزندان سپرده گذار امکان پذیر است. به عبارت دیگر، انتقال بانکی حساب سپرده 

به نام اش��خاص ثالث و غیرخویشاوندان در بخش��نامه بانک مرکزی پیش بینی 
نشده است.

ثانیا؛ براس��اس مقررات بانک مرکزی، فقط سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
)بلندمدت( قابل انتقال هس��تند. بنابراین س��ایر س��پرده های بانکی قابل انتقال 

نیستند.
خالصه آنکه انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت هیچ گونه تغییری در 
حقوق و تعهدات متقابل بین بانک و جانشین سپرده گذار نخواهد داد. بانک حتی 
در صورت انتقال سپرده بایستی مبلغ سپرده را در عملیات بانکی مجاز و مشروع 
به کار برد و س��ود سپرده گذاری را به صورت علی الحساب و سود قطعی سپرده 
را کال به جانش��ین قانونی س��پرده گذار پرداخت نماید. به عبارت بهتر، مالکیت 
مبلغ س��پرده پس از انجام تشریفات قانونی به منتقل الیه منتقل خواهد شد و 
سپرده گذار قبلی از صف سپرده گذاران بانک خارج خواهد شد. ایراد مهم حقوقی 
که به سیاست گذاری بانک مرکزی در مورد انتقال سپرده های بانکی وارد به نظر 
می رس��د، منحصر کردن این موضوع به خویش��اوندان درجه یک سپرده گذاران 
اس��ت. از نظر مقررات انتظامی و ش��اید اعمال سیاست های مبارزه با پولشویی، 
این مطلب تا حدودی قابل درک و توجیه اس��ت، اما از نظر مبانی حقوقی باید 
توجه داشت که هر شخص حقیقی و حقوقی حق دارد در صورت نداشتن منع 
قانونی، بخشی یا تمام حقوق ناشی از سپرده گذاری بانکی خود را به هر شخص 
حقیقی و حقوقی که مایل باشد، واگذار نماید و انتقال دهد. پس منحصر نمودن 
این موضوع به خویش��اوندان درجه یک س��پرده گذار، مبنای حقوقی جز اعمال 
مقررات انضباطی بانک مرکزی ندارد. بر این اس��اس در سیاس��ت گذاری بانکی، 
مح��دود کردن اراده افراد نیز باید صرفا در حوزه مصالح و منافع عمومی صورت 
گیرد. بنابراین اعمال محدودیت های بانکی نظیر منع انتقال س��پرده های بانکی 
به سایر اشخاص یا ممنوع کردن توافق سپرده گذاران و بانک ها برای استفاده از 
س��پرده های بانکی به عنوان تضمین تسهیالت بانکی، چندان با مبانی قانونی و 
اصل آزادی اراده سازگار نیست و اعمال این گونه محدودیت های بانکی بایستی 
منحصر به موارد خیلی محدود و در چارچوب مصالح و منافع عمومی ش��ود، نه 
آنکه تبدیل به یک قاعده عمومی در صنعت بانکداری و سیاس��ت گذاری بانک 
مرکزی ش��ده و اصل آزادی اراده در توافقات بین مشتریان و بانک ها روز به روز 

محدودتر شود.

پیرامونانتقالسپردههایبانکی

چراهمهبرندهابایددرگوگلبیزینسعضوباشند؟
امروزه بسیاری از بازاریاب ها توانایی خود را صرف بازاریابی در شبکه های اجتماعی می کنند. در این میان نیز 
تنها معیار معتبر برای این دسته از افراد هزینه بیشتر و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. این 
امر می تواند نتایج بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه داشته باشد. البته به شرط 
اینکه برند مورد نظر بودجه ای عالی برای فعالیت در این راستا در دسترس داشته باشد. نکته مهم اینکه شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه با بودجه های کالن رو به رو نیس��تید. درست به همین دلیل 
گاهی اوقات باید با واقعیت های دنیای کسب و کار و بازاریابی کنار بیایید. در غیر این صورت شاید خیلی زود 
توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین رفته و ش��ما دیگر شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نداشته باشید. این امر می تواند در بلندمدت نه تنها منابع مالی برندتان را کاهش دهد، بلکه...



فرصت امروز: اقتصاد ایران در س��ال گذش��ته برای دومین سال متوالی 
به رش��د مثبت رسید و 4.3 درصد بزرگ تر شد. آنطور که مرکز آمار ایران 
در اواخر هفته گذشته گزارش داد، رشد اقتصادی ایران برای دومین سال 
پیاپی مثبت ماند و از یک درصد در سال 1399 به رقم 4.3 درصد در سال 
1400 رسید. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال گذشته به 3.5 درصد 

رسید که نسبت به سال قبل از آن، 3.2 واحد بیشتر شد.
در مجموع، اقتصاد ایران در این س��ال ها نوسان زیادی را تجربه کرده و 
هر بار که تحریم ها عرصه را تنگ کرده اند، با رشد منفی دست و پنجه نرم 
کرده اس��ت؛ کما اینکه میانگین رش��د اقتصادی در دهه 90 به واسطه دو 
موج گس��ترده تحریمی در ابتدا و انتهای این دهه نزدیک به صفر درصد 
بوده است. اقتصاد ایران در سال 1391 به رشد منفی 8.6 درصد رسید و 
هرچند در سال های بعد اندکی توانست این رشد منفی را جبران کند، اما 
در س��ال 1394 دوباره به حوالی رشد صفر رسید تا اینکه در سال 1395 
رش��د دورقمی 14.2 درص��د را تجربه کرد. در حالی که در س��ال 1396 
همچنان رش��د اقتصاد ایران با 4.8 درصد مثبت باقی ماند، ولی از س��ال 
1397 و با خروج آمریکا از برجام وارد یک دوره سراش��یبی شد؛ تا جایی 
که در این سال اقتصاد ایران 4.7 درصد کوچک تر شد. همچنین در سال 
1398 رش��د اقتصادی به منفی 4.2 درصد رس��ید و نهایتا در سال 99 و 
پس از چند سال اقتصاد ایران توانست به رشد مثبت یک درصدی دست 
یابد. حاال طبق گزارش تازه مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 
به رقم 4.3 درصد رس��ید که نس��بت به س��ال 1399 بالغ بر 3.3 درصد 

افزایش داشته است.
تنهاگروهکشاورزیعقبماند

گزارش تازه مرکز آمار از رشد تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد 
که اقتصاد ایران در سال گذشته 4.3 درصد بزرگ تر شد. طبق اعالم مرکز 
آمار ایران، محصول ناخالص داخلي )GDP( به قیمت ثابت سال 1390، 
ب��ه رقم 7569 هزار میلیارد ریال با نفت و 6511 هزار میلیارد ریال بدون 
احتساب نفت در سال 1400 رسید؛ در حالي که این رقم در سال قبل از 

آن با نفت 7254 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 6289 هزار میلیارد ریال 
بود که نش��ان از رشد 4.3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3.5 

درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال گذشته دارد.
در سال گذش��ته و از میان بخش های اقتصادی، تنها کشاورزی با رشد 
منفی مواجه بوده و سایر گروه ها رشد مثبتی را ثبت کرده اند. در این سال 
رش��د گروه کش��اورزی منفی 3.7 درصد بوده که نس��بت به سال 1399 
که رش��د 3.5 درصدی داش��ته، افت قابل توجهی را نشان می دهد. اما در 
گروه صنایع و معادن، حدود 2 درصد رشد بیشتری نسبت به سال 1399 
داش��ته ایم. در سال گذشته رش��د این گروه 6 درصد محاسبه شده که در 
مقایس��ه با سال 1399 با رشد 4.1 درصد، معادل 1.9 درصد بیشتر رشد 
کرده اس��ت. در زیرگ��روه صنایع و معادن بدون نفت نیز ش��اهد عملکرد 
بهتری نسبت به سال قبل از آن هستیم. در سال 1399 رشد این زیرگروه 
3.3 درصد بوده که در س��ال 1400 به رقم 4.1درصد افزایش یافته است. 
در زیرگروه صنایع و معدن نیز استخراج نفت و گاز رشد خوبی داشته و از 
5.6 درصد به رقم 9.7 درصد رسیده است. در این سال بخش صنعت هم 
رونق خوبی داش��ته و در حالی که در س��ال 1399 این بخش 1.8 درصد 
رشد داشته، در سال 1400 این رشد به 3.1 درصد افزایش یافته است. اما 
بخش س��اختمان در سال گذشته با افت همراه بوده و در حالی رشد 3.9 
درصدی را ثبت کرده که این میزان در سال 1399 بالغ بر 6.3 درصد بوده 
اس��ت. در فصل زمستان سال گذشته نیز رشد این بخش منفی شده و به 

منفی 3.4 درصد رسیده است.
گروه خدمات نیز با پشت سر گذاشتن پاندمی کرونا و بازگشایی کسب 
و کارها، رش��د قابل توجهی داش��ته و در حالی که در س��ال 1399 منفی 
1.3 درصد رش��د داشته، در سال گذش��ته این نرخ به 4.5 درصد رسیده 
اس��ت. این روند در زیرگروه های خدمات هم به چش��م می خورد؛ چنانکه 
در زیربخش عمده و خرده فروشی و هتل و رستوران در حالی که در سال 
1399 این بخش 4.1 درصد عقبگرد داش��ته، در سال 1400 با رشد 3.6 
درصدی همراه ش��ده اس��ت. در زیرگروه حمل و نقل و انبارداری نیز رشد 

یک درصدی س��ال 1399 به رشد 4.9 درصدی سال 1400 تبدیل شده 
است.

افولرشداقتصادیدرزمستان
همانطور که از این اعداد و ارقام پیداست، به روال سال های قبل همچنان 
بخش خدمات با 53 درصد، بیشترین سهم را از ارزش افزوده اقتصاد دارد. 
نکته مهم دیگر، افزایش تنها یک درصدي استخراج نفت و گاز طبیعي در 
س��ال گذشته نسبت به س��ال قبل از آن است. در واقع به جز سهم بخش 
اس��تخراج نفت و گاز طبیعي که آن هم یک درصد رش��د داشته، در بقیه 
موارد س��هم بخش های مختلف اقتصادي از جي دي پي اصال فرقی نکرده 
است؛ مثال سهم صنعت از تولید ناخالص داخلي 14 درصد در سال 1399 
بوده و همین میزان در س��ال گذش��ته هم رخ داده، یا سهم کشاورزي از 
جي دي پي در هر دو س��ال متوالي 1399 و 1400 به طور یکسان 7 درصد 

بوده است.
با وجود رش��د اقتصادی مثبت در کلیت س��ال گذشته، اما رشد فصلی 
زمستان نسبت به فصل های قبل، کمتر بوده است و این امر می تواند زنگ 
خطری برای رشد اقتصاد ایران در سال 1401 باشد. براساس آمارها، رشد 
فصلی زمستان 1400 به میزان 2.3 درصد گزارش شده و همچنین رشد 
بدون نفت زمس��تان 1400 نیز 2.6 درصد محاس��به شده است. بنابراین 
اگر اقتصاد ایران می خواهد که مس��یر افزایش��ی رشد اقتصادی را در سال 
جاری کماکان ادامه دهد، باید به یک گش��ایش سیاس��ی برسد و از مانع 
تحریم ها عبور کند؛ وگرنه همانطور که خط سیر اعداد و ارقام اقتصادی در 
آخرین فصل سال گذشته نشان می دهد، این رشد اقتصادی همانند اغلب 
سال های دهه 90 می تواند بار دیگر به ورطه منفی سوق پیدا کند. در واقع، 
احیای برجام همان گشایش سیاسی است که اقتصاد سیاسی ایران در حال 
حاضر نیاز دارد تا از مانع تحریم ها بگذرد و با توجه به تقاضای جهانی نفت 
ایران، مسیر رشد اقتصادی را در سال 1401 ادامه دهد، چراکه در صورت 
تداوم محدودیت ها، س��وخت رشد اقتصادی نیز تمام می شود و تداوم این 

مسیر رشد اقتصادی با چالش مواجه خواهد شد.

اقتصادایراندرسالگذشته4.3درصدبزرگترشد

سوخت رشد اقتصادی

ح��دود 560 میلیون نف��ر، یعنی یک پنجم 3 میلیارد ش��اغل جهان 
ب��ه دورکاری اینترنتی روی آورده اند؛ در حالی ک��ه در آمریکای التین 
حداق��ل 23 میلیون نفر ای��ن کار را انجام می دهند. ب��ه گزارش مجله 
تایمز »برابری«، اکثر کارشناس��ان معتقدند که پس از همه گیری کرونا 
و گس��ترش اقتصاد فضای مجازی )گیگ اکانومی(، دورکاری و اش��کال 
ترکیب��ی مختلف ک��ه کار چهره به چهره و کار از راه دور را با هم ترکیب 
می کند، بس��یار رواج یافته اس��ت. در طول دوره پاندم��ی، کار از خانه 
به یک ضرورت تبدیل ش��د و این وضعیت اضط��راری منجر به افزایش 

بی سابقه تعداد افرادی که از خانه کار می کنند، شده است.
براس��اس گزارش سازمان جهانی کار، حداقل 23 میلیون نفر تنها در 
آمریکای التین و کارائیب به دورکاری اینترنتی روی آورده اند؛ حال آنکه 
حدود 560 میلیون نفر )یک پنجم کل 3 میلیارد شاغل جهان( این کار 
را انجام می دهند. این گس��ترش شتابان، سناریویی را ایجاد کرده که پر 
از فرصت و چالش است. در اتحادیه اروپا، دورکاری هم اکنون 18درصد 
مشاغل کارگران کش��ورهای حوزه این اتحادیه را تشکیل می دهد. این 
میزان 20 درصد مشاغل قاره اروپا را شامل می شود. فنالند، لوکزامبورگ 
و ایرلند با باالترین درصد پیشتاز هستند. آلمان نیز امکان کار از خانه را 
ب��رای محل های کار اجباری کرده، مگر آنکه دالیل عملیاتی برای انجام 

این کار وجود نداشته باشد.
کارولین��ا وی��دال لوپز، دبی��ر کنفدراس��یون زنان، برابری و ش��رایط 
کاری اتحادیه کارگری اس��پانیایی CCOO می گوید: »این ش��کلی از 
س��ازماندهی کاری اس��ت ک��ه می تواند هم برای ش��رکت ها و هم برای 
کارگران مفید باشد.« طبق آمارها در اسپانیا، جایی که 1.7 میلیون نفر 
از راه دور کار می کنند، میانگین نرخ دورکاری بیش از هشت نفر از 10 
نفر کارمند اس��ت. یک گزارش فنی که مش��ترکا توسط سازمان جهانی 
کار و س��ازمان بهداشت جهانی تهیه ش��ده، تأیید می کند که کار از راه 

دور همزمان مزایا و خطراتی را برای س��المت کارگران ایجاد می کند؛ از 
یکس��و، کار از خانه به تعادل بین کار و زندگی ش��خصی کمک می کند، 
ساعات کاری انعطاف پذیرتر را برای کارگران امکان پذیر و فعالیت بدنی 
را تس��هیل کرده و ترافیک جاده ای و زمان رفت وآمد را کاهش می دهد، 
اما از س��وی دیگر، می تواند منجر به افزایش ساعات کاری شده و باعث 
ش��ود کارکنان هزینه هایی را که باید توسط ش��رکت ها تقبل شوند )از 

اتصال اینترنت و برق خانگی( خود متقبل شوند.
پژوهش یادشده این شعار را سرلوحه قرار می دهد: »کار از راه دور بله، 
اما گس��ترش آن مس��تلزم ش��رایط و حقوق کار خاص این حوزه است.« 
کارگ��ران این حوزه و اتحادیه های آنها بای��د چانه زنی جمعی را در بحث 
تامین الزامات حقوقی و زیرس��اخت های اقتصادی این نوع مش��اغل آغاز 
کنند؛ زیرا کار از خانه پیامدهای یکس��انی در زمینه هایی مانند بهداشت 
حرفه ای و بازرس��ی کار ندارد و بررس��ی ش��رایط کار کارگر در این نوع 
مش��اغل پیچیده است. ویدال لوپز می گوید: »دورکاری در برخی مشاغل 
امکان پذیر نیس��ت. کار از راه دور در زمانی که نمی توانستیم سفر کنیم، 
گسترش یافت و از ما خواسته شد فضایی را در خانه های مان ایجاد کنیم 
تا اقتصاد متوقف نش��ود. سپس شاهد گسترش س��ریع ابزارهای مجازی 
بودیم که تا همین اواخر آن را تقریبا آینده نگرانه می دانستیم. تمرکز ویژه 
بر حفظ اقتصاد در شرایط کرونایی باعث ایجاد شرایط جدیدی در زندگی 
کارگران شد، اما چیزهایی وجود داشت که در آن زمان بررسی نشدند.«

در بس��یاری م��وارد، کارگ��ران مجبور ش��دند هزینه ه��ای اضافی را 
متقبل ش��وند و ش��رکت ها هزینه دریافت اینترن��ت را پرداخت نکردند. 
آنها همچنین اقالم مناس��بی را که یک کارگر باید داش��ته باشد، مانند 
یک صندلی اداری مناس��ب ارائه نکردند. حتی این بحث مطرح شد که 
کارگر پولی برای حمل و نقل خرج نمی کند و در نتیجه برخی کارفرمایان 
می خواس��تند به این بهانه حقوق کارگران خود در حوزه اقتصاد فضای 

مج��ازی را کاهش دهند. این ام��ر منجر به تدوین مقرراتی در آمریکای 
التین و کشورهای آرژانتین، شیلی و مکزیک شد.

خطر مهم دیگر، جدایی فزاینده مبهم بین کار و اوقات فراغت اس��ت. 
کارگران هنگام کار در خانه غالبا کنترل زمان را از دست می دهند و این 
عواقب، تمایز جنس��یتی دارد. در مورد زنان، این شکاف ها و نابرابری ها 
برجسته تر می شود؛ از یکسو روز کاری تمدید می شود، اما از سوی دیگر 
ب��ه  دلیل نق��ش اجتماعی ای که برای زنان به عن��وان خانه دار یا مراقب 
کودکان قائل می ش��وند، فش��ار کاری چندبرابر می شود. اگر در شرایط 
یک بیماری واگیردار مثل کرونا باشیم، بدین معناست که احتمال وجود 
افراد بیمار در خانه زیاد اس��ت و اگر بچه ها در مدرس��ه نباش��ند، زنان 
ش��اغل با فشار کار بیشتری س��روکار خواهند داشت؛ یعنی هر کاری را 
که یک خانواده مس��تلزم آن است، همزمان توسط زنان انجام می شود. 
کار از راه دور همانط��ور که اتحادیه ه��ای کارگری یادآوری می کنند، تا 
آنج��ا که هر ش��کلی از س��ازمان کاری که با نیازه��ای تولید و نیازهای 
کارگر س��ازگار باشد، مثبت اس��ت. دبیر کنفدراسیون CCOO اسپانیا 
تأکی��د می کند: »این نوع کار، یک امکان برای تعادل بین کار و زندگی 
نیروی کار نیست، بلکه یک اقدام از سوی کارفرما در جهت سازماندهی 

شدیدتر کار است.«
مانند هر پدیده پیچیده اجتماعی، ظهور دورکاری یک موضوع شبیه 
شمش��یر دودم اس��ت، هم نور و هم س��ایه ایجاد می کن��د. برای مثال، 
تحقیقات کالینا عرباجیوا و پائوال فرانکلین از مؤسس��ه اتحادیه کارگری 
اروپا نش��ان می دهد که تغییرات تحمیل ش��ده توسط دورکاری نیازمند 
چارچوب قانونی اس��ت که توانایی کارگران برای جدا کردن زمان کار از 
زندگی خصوصی ش��ان را تضمین می کند. از این نظر، »حق قطع ارتباط 
اینترنتی« )داش��تن ساعاتی برای دیس-کانکت( یک موضوع مهم برای 

کارگران دورکار فعال در فضای مجازی محسوب می شود.

گزارشسازمانجهانیکاردربارهچالشهایدورکاری

یکپنجمشاغالنجهاندورکاریمیکنند

دریچه

رقبایمنطقهایایرانچهمیکنند؟
پایشتحوالتتجاریخاورمیانه

با توجه به روند رو به رش��د توسعه روابط تجاری دوجانبه در منطقه 
و جهان، به نظر می رس��د غفلت و بی کنش��ی ایران می تواند منتهی به 
ی��ک جاماندگی تج��اری از رقبای منطقه ای و جهانی ش��ود. به اعتقاد 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی، اگر برای توسعه روابط اقتصادی کشور در 
بازه بلندمدت فکری نکنیم، بیش از گذشته ایزوله می شویم و تحریم ها 
بیش از پیش به مانعی در مسیر توسعه اقتصادی ایران تبدیل می شوند؛ 
کما اینکه اقتصادهای پیرامون ایران در ماه های گذشته موافقت نامه های 
تجاری متعددی را با یکدیگر امضا کرده اند و به دنبال بهبود و گسترش 
روابط تجاری خود هستند. از جمله این تحوالت منطقه ای، هدف گذاری 
5 میلیارد دالری پاکستان و ترکیه، توافق عربستان و ترکیه برای رفع 
کامل موانع تجارت دوجانبه، برنامه ریزی عراق برای سرمایه گذاری چین 

در این کشور و خیز امارات برای تحکیم تجارت با روسیه است.
گزارش تازه بازوی پژوهش��ی اتاق ایران نش��ان می دهد که برخی از 
همس��ایگان ایران نظیر امارات، تحریم های غرب علیه روسیه را فرصت 
مغتنمی دانس��ته اند تا جای پای خود را در بازار روسیه محکم تر کنند 
و برخ��ی از آنها نظیر عراق نیز چش��م به گس��ترش رواب��ط تجاری با 
چین دارند. همچنین پاکس��تان که با تورم ه��ای فزاینده و بحران های 
اقتصادی مواجه اس��ت، گس��ترش تجارت با متحدان خ��ود را یکی از 
راه های برون رفت از این مش��کالت می   داند. شهباز شریف، نخست وزیر 
پاکستان در دومین سفر منطقه ای خود، برای افزایش روابط اقتصادی 
راهی ترکیه شد. او پیشتر نیز با سفری به ریاض در پی جلب همکاری 
با عربستان برآمده بود. شریف در سفر به ترکیه بر اهمیت افزایش حجم 
تجارت دوجانبه با این کش��ور به 5 میلیارد دالر طی س��ه سال آینده 
تاکی��د کرد و حجم تجارت فعلی را 1.1 میلیارد دالر دانس��ت. در 25 
سال گذشته صادرات ساالنه پاکستان به ترکیه از 148 میلیون دالر در 
سال 1995 میالدی به 394 میلیارد دالر در سال 2020 افزایش یافته 
و این امر نشانه ای کوچک از پتانسیل  صادرات پاکستان به ترکیه است 
و به   رغم کوشش های فراوان در سال های اخیر، تجارت دوجانبه این دو 
کشور محدود به 1.1 میلیارد دالر بوده است. به نظر می رسد پاکستان 
با چالش های فراوانی برای افزایش حجم تجارت با این وس��عت روبه   رو 
باشد. البته پاکس��تان برنامه دارد با ترغیب سرمایه گذاران ترکیه برای 
سرمایه گذاری در صنعت انرژی در حوزه های آبی، حرارتی، زغال سنگ، 
بادی و خورشیدی در این کشور و همچنین استفاده از توانمندی های 
ترکیه برای ساخت سد موجب رشد تجارت دوجانبه شود. همچنین در 
س��فر شریف، قراردادها و توافق هایی در حوزه های مالی، مسکن و فنی 

بین دو کشور امضا شد.
در این میان، ارزیابی    آمارهای تجاری دو همسایه شرقی ایران نشان 
می دهد که برای نخستین بار تراز تجاری پاکستان با افغانستان به سود 
کابل تغییر کرده اس��ت. افزایش ناگهانی قیمت زغال س��نگ به دنبال 
ممنوعی��ت صادراتی این کانی از طرف اندونزی و جنگ اوکراین باعث 
شد تا پاکستان واردات زغال سنگ مورد نیاز خود از افغانستان را افزایش 
ده��د، به طوری ک��ه واردات از کابل از 550 میلی��ون دالر به بیش از 
700 میلیون دالر رس��ید و برای نخس��تین بار تراز تجاری پاکستان با 
افغانستان به نفع کابل تغییر پیدا کرد. طالبان اعالم کرده که در شش 
ماه گذشته 44 میلیون دالر عواید گمرکی از طریق صادرات زغال سنگ 
جمع آوری کرده اس��ت. از طرف دیگر، صادرات پاکستان به افغانستان 
از بیش از 900 میلیون دالر در س��ال گذش��ته به حدود 700 میلیون 
دالر کاهش یافته است. کاهش صادرات پاکستان به تحریم های آمریکا 
علی��ه دولت موقت طالبان، نبود کانال های بانکی، در دس��ترس نبودن 
دالر در افغانستان و کاهش تقاضا برای برخی کاالهای پاکستانی نسبت 
داده می ش��ود. با این وجود، صادرات پاکس��تان از طریق افغانستان به 
کشورهای آسیای مرکزی در 11 ماه گذشته 70  درصد افزایش یافته و 
از 118 میلیون دالر در مدت مشابه سال گذشته به 202 میلیون دالر 
رسیده اس��ت. در حال حاضر، پنج گذرگاه مرزی فعال بین پاکستان و 
افغانس��تان وجود دارد، اما دولت پاکستان از شناسایی 44 سایت برای 
ایجاد گذرگاه های فعال جهت تسهیل بیشتر فعالیت های تجاری و رفت 
و آمدهای مردم این دو کشور خبر داده است که این خود نشان دهنده 

تمایل دو کشور برای افزایش روابط تجاری دوگانه است.
در همین حال، در غرب ایران نیز عراق به دنبال توسعه روابط تجاری 
ب��ا چین اس��ت. با اینکه در س��ال 2017 توافقی موس��وم به همکاری 
راهبردی20 ساله میان چین و عراق به امضا رسید، ولی تاکنون عمده 
سرمایه گذاری های چین در این کشور به حوزه نفت محدود شده است. 
در دیدار اخیر نخست وزیر عراق با سفیر چین در بغداد، مجددا بر توسعه 
تجارت به خصوص در حوزه های انرژی، اقتصادی و آموزشی تاکید شد. 
همچنین با وجود اختالفات سیاس��ی عربس��تان و ترکیه در سال های 
اخیر، ریاض و آنکارا مصمم هستند موانع تجارت دوجانبه را رفع کنند. 
سفر اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز با هدف بهبود 
روابط و گس��ترش تجارت صورت گرفت؛ زیرا عربستان در این سال ها 

نوعی تحریم غیررسمی بر مبادالت تجاری با ترکیه اعمال کرده بود.
از س��وی دیگر، جنگ در اوکراین و تحریم ه��ای آمریکا و اروپا علیه 
روس��یه، فرصتی برای امارات به وجود آورده تا روابط تجاری خود را با 
مسکو صمیمانه تر کند. روسیه نیز به عنوان بخشی از برنامه هایش برای 
مقابله با تحریم های غرب از این طرح اس��تقبال می کند. در این راستا 
پوتین اخیرا اعالم کرد که مس��کو عالوه بر امض��ای توافق نامه تجارت 
آزاد با مصر و اندونزی، امضای توافق نامه یکپارچگی اقتصادی با امارات 
متحده عربی را بررس��ی می کند. از نظر س��رمایه گذاری، امارات اولین 
مقصد عربی برای سرمایه گذاری روسیه است و 90  درصد سرمایه گذاری 
روسیه در کش��ورهای عربی را به خود اختصاص داده است. در مقابل، 
امارات متحده عربی بزرگ ترین س��رمایه گذار عرب در روس��یه است و 
بیش از 80  درصد کل س��رمایه گذاری های جهان عرب در روس��یه را 
صورت داده اس��ت. همچنین بحث داغ انرژی های تجدید پذیر، امارات 
متحده عربی را به خود جذب کرده و این کشور مشتاق است زمینه های 
همکاری با روس��یه در این مس��ئله را افزایش دهد و دو کش��ور توافق 
کردند کارگروهی برای همکاری در زمینه انرژی های نو تشکیل دهند و 
فرصت های شراکت و سرمایه گذاری در زمینه انرژی خورشیدی، انرژی 
بادی، هیدروژن سبز، مایع سازی کربن و توسعه انرژی تجدید پذیر را در 
دستور کار قرار دهند. همچنین با توجه به بی   طرفی این کشور در جنگ 
اوکراین و پش��ت کردن بخش خصوصی غرب به روس��یه و ممنوعیت 
فعالیت تجار و س��رمایه گذاران روس در کش��ورهای غربی، امارات این 
اتفاق را مجالی دانسته تا ابوظبی را به پایگاهی برای فعالیت شرکت های 

روسی تبدیل کند.
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فرصت امروز: به نظر می رس��د سیاست های بانک مرکزی کارساز بوده و 
قیمت دالر در بازار آزاد به طور محسوسی کاهش یافته است. پس از آنکه 
اسکناس سبز آمریکایی در دومین روز هفته گذشته به قله قیمتی 33 هزار 
تومان رس��ید، با اقدامات بازارساز ارزی، قیمت ارز طی چهار روز بعدی به 
کانال 30 هزار تومان بازگش��ت تا ش��اهد دو نیمه متفاوت ارزی در هفته 
گذشته باشیم. به دنبال التهاب قیمتی در بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی 
با صرافان و شرکت های پتروشیمی دیدار کرد و با تغییر سیاست های بانک 
مرکزی نسبت به  سازو کار فروش در صرافی ها، قیمت ارز در بازار آزاد تهران 
در یک سراشیبی قیمتی از رقم 33 هزار و 150 تومان در روز یکشنبه 22 
خرداد به رقم 30 هزار و 500 تومان در روز پنجشنبه 26 خردادماه رسید. 
به موازات افت قیمت ارز، قیمت س��که نیز که به س��قف قیمتی جدیدی 
رسیده بود، کاهش یافت و در پایان معامالت روز پنجشنبه به 15 میلیون 

و 100 هزار تومان رسید.
به نظر می رسد بخش��نامه جدید بانک مرکزی و تغییر سازوکار فروش 
ارز در صرافی ها موجب شده قیمت دالر در معامالت ارزی آزاد بازار تهران 
کاهش پیدا کند. در بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی، صرافی ها مجاز به 
خرید ارز تمام اشخاص شدند و اجازه پیدا کردند عالوه بر صادرکنندگان، 
 ارز تمام اش��خاص حقیقی و حقوقی را با نرخ توافقی خریداری کرده و به 
متقاضیان بفروشند. پیشتر نیز بانک مرکزی به صرافی ها مجوز داده بود که 
ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بازار ارز 
بفروشند. این سیاست موجب شد تا طی چهار روز نرخ ارز بیش از 3 هزار 

تومان کاهش داشته باشد.
بخشنامهجدیدومهمبانکمرکزی

با صدور بخش��نامه جدید بانک مرک��زی، صرافی ها مجاز به خرید ارز 
همه اش��خاص حقیقی و حقوقی ب��ا نرخ توافقی ش��دند. بانک مرکزی 
در این بخش��نامه ب��ه صرافی ها اجازه داد عالوه ب��ر صادرکنندگان،  ارز 
تمام اش��خاص حقیقی و حقوقی را با ن��رخ توافقی خریداری کرده و به 
متقاضیان بفروشند. براساس مفاد این بخشنامه، به منظور تسهیل ورود 
اس��کناس به کش��ور، همه صرافی های مجاز معتبر می توانند نسبت به 

خرید ارز از تمام اش��خاص حقیقی و حقوقی با دریافت اصل اظهارنامه 
گمرک معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی اقدام کنند. همچنین 
خرید اس��کناس خرد از اش��خاص ب��ا رعایت مق��ررات ارزی و مبارزه با 
پولش��ویی امکان پذیر اس��ت. به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، 
تمام اش��خاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می توانند بدون 
محدودیت اس��کناس وارد کش��ور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی 
برخوردار ش��وند. طبق گفته المع��ی، از 22 خرداد صادرکنندگان مجاز 
ش��دند اسکناس ارز حاصل از صادرات را در صرافی ها با اعالم اظهارنامه 
گمرکی و براس��اس نرخ توافقی ارائه کنن��د. اینکه نرخ ارز در صرافی ها  
100 ت��ا 200 تومان اختالف قیمت دارد ناش��ی از رقابت اس��ت اما در 

شبکه های اجتماعی نرخ ها مورد تایید ما نیست.
کامران س��لطانی زاده، عضو ش��ورای عالی کانون صرافان ای��ران درباره 
تأثیر بخش��نامه جدید ارزی در بازار ارز به تس��نیم می گوید: با اجرای این 
سیاست عمال یک راه ورودی جدید ارز به بازار باز شده است؛ عالوه بر ارز 
صادرکنندگان، ارز اشخاص و شرکت ها نیز وارد بازار می شود که می تواند 
حجم عرضه ارز را به میزان چشمگیری افزایش دهد. این بخشنامه می تواند 
دغدغه مردمی که قصد فروش ارز داشتند را حل کند؛ چراکه در روزهای 

اخیر کمتر صرافی ها نسبت به خرید ارز اقدام می کردند.
کامران ندری نیز طرح جدید بانک مرکزی را سیاست درستی می داند 
و به خبرآنالین می گوید: طرح جدید بانک مرکزی سیاس��ت درستی به 
نظر می آید. این موضوع که اجازه دادند صرافی ها ارز صادرکنندگان را با 
نرخ توافقی خریداری کنند، بدین معناس��ت که تحمیلی را به صرافی ها 
و و صادرکنن��دگان ب��رای اینکه ارز را با یک ن��رخ معینی معامله کنند، 
ندارند و این موضوع می تواند انگیزه ای برای صادرکننده ایجاد کند تا ارز 
خود را بفروشد و عرضه کند و این سیاست درستی است. به عقیده این 
اقتصاددان، در حال حاضر تقاضا در بازار ارز باال اس��ت؛ چراکه انتظارات 
تورمی در اقتصاد وجود دارد و اخبار منفی که هر روز درخصوص اقتصاد 
منتش��ر می شود و شوک های تورمی که سیاس��ت های دولت به اقتصاد 
وارد کرده، باعث شده است که تقاضا برای ارز در بازار باال رود و از طرف 

دیگ��ر نرخ بهره بانکی نیز پایین اس��ت و افراد زمان��ی که دارایی ریالی 
دارند و بهره قابل قبولی به آن تعلق نمی گیرد، تصور آنها این اس��ت که 
روند افزایش قیمت ها در آینده وجود دارد که اصطالحا به آن باال بودن 

انتظارات تورمی می گویند.
انتظارمعجزهازبانکمرکزی

ندری با اش��اره به اینکه دولت اب��زاری برای اصالح وضعیت ارزی ندارد، 
می افزاید: سیاست جدید بانک مرکزی نادرست نیست اما نمی تواند خیلی 
اثرگذار باشد. البته خیلی بهتر از این است که نرخ دستوری تعیین کنند و 
صادرکننده را مجاب کنند تا با این نرخ، ارز خود را بفروشد. او با اشاره به 
اینکه دولت خود ش��وک های تورمی را به اقتصاد وارد کرده است، توضیح 
می دهد: راه برگش��تی از این شوک های تورمی نیست و حذف ارز 4200 
تومانی، افزایش دوبرابری دس��تمزد کارگران و مالیات های نجومی تورم زا 
هستند که خود دولت ایجاد کرده است و اخبار برجامی نیز مثبت نیست و 
نرخ بهره نیز انگیزه کافی برای اینکه مردم بخواهند پس انداز ریالی داشته 
باشند را ایجاد نمی کند و تمام این شرایط باعث می شود که تقاضا برای ارز 
و سکه و طال در اقتصاد ما باال رود و عرضه کنندگان نیز به همین دلیل، ارز 

عرضه نمی کنند؛ چراکه انتظار دارند قیمت ها باال رود.
این کارش��ناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که قدرت مداخله بانک 
مرکزی چقدر است، می گوید: از طرفی بانک مرکزی خود دست و بال خود 
را بسته است و با طرز فکر حاکم بر کل دولت و به طور خاص بانک مرکزی، 
خیلی قدرت مداخل��ه وجود ندارد و بانک مرک��زی کار خاصی نمی تواند 
انج��ام دهد. بانک مرکزی ارز چندانی در اختیار ندارد که بخواهد آن را به 
بازار تزریق کند اگرچه هفته پیش اعالم کرد که به صورت نامحدود اجازه 
گرفته ان��د ک��ه در بازار مداخله کنند و نرخ دالر را ب��ه زیر 29 هزار تومان 
برس��انند، اما این چند روزی که گذشت نش��ان داد که آن ادعا نیز خیلی 
درست نیست و بانک مرکزی توان مداخله موثر در بازار را ندارد و در رابطه 
با نرخ بهره نیز دس��ت و بالش بسته است و ابزاری برای کنترل و مدیریت 
انتظ��ارات تورمی ندارد و در نتیجه خیلی نمی ش��ود از این بانک مرکزی 

انتظار معجزه داشت.

سیرنزولیقیمتدالرادامهدارد

2 نیمه متفاوت ارزی

هزینه اوراق تسهیالت مسکن نسبت به هفته قبل اندکی رشد داشته و 
متاهل های ساکن پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از 134 میلیون 
تومان پرداخت کنند. به گزارش ایس��نا، بررس��ی آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مس��کن نش��ان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین و 
اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب 138 هزار و 600 تومان، 140 
هزار و 800 تومان و 139 هزار و 600 تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق 
تس��هیالت مسکن بانک مس��کن در تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته 
ب��ا قیمت 138 هزار و 400 تومان، 139 ه��زار تومان و 139 هزار و 200 
تومان داد و س��تد می ش��ود. همچنین این اوراق در ماه مهر سال گذشته 
139 هزار و 900 تومان، در آبان ماه 139 هزار و 200 تومان و در آذرماه 
نیز 139 هزار و 400 تومان قیمت دارند. اوراق تسهیالت مسکن در دی  و 
بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 140 هزار تومان و 138 هزار و 900 

تومان معامله می ش��ود. این اوراق در فروردین امس��ال 139 هزار و 700 
تومان قیمت دارد که این گزارش براساس همین قیمت نوشته شده است.

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان 
تس��هیالت دریافت کنند که شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن و 80 میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 200 
میلی��ون تومان وام باید 400 برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند 
ک��ه هزینه ای��ن تعداد اوراق با ورق )تس��ه( 139 ه��زار و 700 تومانی 
55 میلی��ون و 880ه��زار تومان می ش��ود. همچنین ب��ا در نظر گرفتن 
80 میلی��ون تومان وام جعاله که برای آن بای��د 160 ورق به مبلغ 22 
میلیون و 352هزار تومان خری��داری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق 
به 78 میلیون و 232هزار تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین 
اس��اس می توانند تا س��قف 480 میلی��ون تومان ش��امل 200 میلیون 

تومان تس��هیالت خرید مس��کن برای هر نف��ر و 80 میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 800 برگه تس��هیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینه آن 111 میلیون و 760هزار تومان می ش��ود 
ک��ه همراه با هزین��ه 22 میلیون و 352 هزار تومانی وام جعاله که برای 
آن باید 160 ورق تس��هیالت مس��کن خریداری کنند، در مجموع باید 

134 میلیون و 112هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 و برای زوجین به 320 میلیون 
تومان رسیده اس��ت که با توجه به اینکه مجردها باید 320 و متاهل های 
ساکن این ش��هرها نیز باید 640 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، 
مجردها باید 44 میلیون و 704 و متاهل ها نیز باید 89 میلیون و 408هزار 

تومان پرداخت کنند.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد 40 درصد از بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی در 9 ماهه 1400، بیمهشدگان اصلی هستند که 89 درصد آنها 
را بیمه شده شاغل تشکیل می دهند. بیمه شده به فردی گفته می شود که 
با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق اس��تفاده از مزایای مندرج در 
قانون سازمان بیمه گر را دارد. بیمه شده اجباری نیز بیمه شده ای است که 
به دس��تور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می کند و مزد 
و حقوق می گیرد. بیمه شده خاص، فردی است که مشمول بیمه اجباری 
نب��وده و با میل و اراده تحت پوش��ش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرد. 
بیمه شده تبعی، شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی یا کفالت 

بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده کنند.
بیمه ش��دگان شاغل سازمان تامین اجتماعی تنها برخی از بیمه شدگان 

اصلی را ش��امل می شوند، اما با مطابقت تعریف شاغل و انواع بیمه شدگان 
اصلی س��ازمان تامین اجتماعی؛ بیمه شده اجباری، برخی از بیمه شدگان 
خاص نظیر بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانی و کارفرمایان صنفی، 
برخی از بیمه ش��دگان حرف و مشاغل آزاد مانند معلمین حق التدریس و 
مربیان مهدهای کودک تحت پوش��ش بهزیس��تی و اعضای نماینده بیمه 
ایران و آسیا که بیمه شدگان شاغل در سازمان تامین اجتماعی را تشکیل 

می دهند.
طب��ق گزارش مرک��ز برنامه ری��زی و اطالعات راهب��ردی وزارت کار؛ از 
مجموع بیمه ش��دگان تحت پوشش س��ازمان تامین اجتماعی در 9 ماهه 
س��ال گذش��ته، 39.9 درصد از بیمه شدگان، بیمه ش��دگان اصلی هستند 
که حدود 88.9 درصد آنها را بیمه ش��ده ش��اغل تش��کیل می دهند. آمار 

بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی طی این مدت همچنین گویای 
آن اس��ت که بیشترین س��هم متعلق به بیمه شدگان اجباری با 78 درصد 

و پس از آن رانندگان، حرف و مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی است.
آمار بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی در 9 ماهه 1400 نسبت 
به سال 1397 افزایش یافته، به نحوی که تعداد بیمه شدگان شاغل از 12 
میلیون و 356 هزار و 979 نفر در س��ال 1397 به بیش از 13 میلیون و 
395 هزار و 563 نفر افزایش یافته و این افزایش در حرف و مش��اغل آزاد 
ش��اغل و کارفرمایان صنفی بیش��ترین نمود را داشته است، اما در مربیان 
مهدهای کودک، معلمین حق التدریس، اعضای صندوق نظام دامپزشکی، 
کارگران س��اختمانی، رانندگان، باربران و خادمین مساجد با روند کاهشی 

همراه بوده است.

هزینهاوراقتسهیالتمسکنافزایشیافت

آخرینقیمتاوراقمسکن

چنددرصدشاغالنتامیناجتماعیبیمهاجباریهستند؟

بانکنامه

باتصمیماتارزیبانکمرکزی
سکهیکمیلیونو200هزارتومانارزانشد

بازار س��که و طال هفته پرتالطمی را پش��ت سر گذاش��ت و پس از آنکه 
قیمت سکه در ابتدای هفته گذشته به رکورد تازه ای رسید، در ادامه هفته 
ب��ا تصمیم��ات بانک مرکزی با کاه��ش بیش از یک میلی��ون و 200 هزار 

تومانی مواجه شد.
در روز نخس��ت از هفته چهارم خردادماه، قیمت س��که با اندکی رش��د 
وارد کانال 15 میلیون تومان ش��د که تغییر قیمتی چندانی نس��بت به روز 
کاری قبل از خود نداش��ت، اما از فردای این روز )یکشنبه( رکورد جدیدی 
ثبت ک��رد و وارد کانال 16 میلیون تومان ش��د، یعنی یک میلیون و 360 
هزار تومان رش��د قیمت در یک روز که این امر ناش��ی از رش��د نرخ ارز در 
بازار غیررس��می کشور بود. س��پس با بروز تالطم در بازار ارز، بانک مرکزی 
بالفاصله وارد عمل ش��د و روز یکش��نبه در جلس��ه با صرافان مصوبه ای را  
ابالغ کرد. بر این اس��اس بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داد ارز اس��کناس 
صادرکنن��دگان را با نرخ توافقی خری��داری کرده و به متقاضیان ارز )بدون 
محدودیت( بفروش��ند. پس از اج��رای تصمیمات ارزی بانک مرکزی از روز 
دوش��نبه، عرضه ارز افزایش و از تقاضا پیشی گرفت و قیمت دالر به عنوان 
ش��اخص بازار ارز با روند نزولی به کمتر از 30 هزار تومان در بازار رس��ید. 
به تبع آن قیمت انواع س��که و طال نیز کاهش یافت و س��که روز دوشنبه به 
کانال 15 میلیون تومان عقب نش��ینی کرد و این روند نزولی تا آخرین روز 

هفته گذشته ادامه داشت.
محم��د کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادی��ه طال و جواهر ته��ران درباره 
وضعیت بازار طال در هفته گذش��ته با بیان اینکه روند صعودی قیمت طال 
و س��که با دس��تورالعمل بانک مرکزی متوقف و با کاهش همراه ش��د، به 
ایرنا گفت: از طرفی دیگر قیمت اونس جهانی در این هفته کاهش��ی بود و 
این موضوع نیز توقف این روند را تش��دید کرد. به گفته وی، نرخ دالر روز 
یکشنبه گذشته به باالترین رقم خود یعنی 33 هزار و 500 تومان رسید و 
به همین دلیل سکه طرح جدید تا 16 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت 
هر گرم طالی 18 عیار نیز تا یک میلیون و 510 هزار تومان افزایش یافت. 
در ادامه اما قیمت س��که طرح جدید با کاهش بیش از یک میلیون و 200 
هزار تومان مواجه ش��د و روز پنجشنبه به محدود 15 میلیون و 100 هزار 

تومان رسید.
او با بیان اینکه رش��د قیمت س��که در هفته گذشته ماندگار نبود، افزود: 
روز پنجش��نبه به��ای انس جهانی طال1832 دالر بود که نس��بت به اوایل 

هفته 39 دالر کاهش قیمت داشت.
نای��ب رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران با اش��اره به اینکه کاهش نرخ 
ارز در میانه هفته باعث ش��د قیمت طال و س��که س��یر نزولی داشته باشد، 
ادامه داد: س��که طرح قدیم 500 هزار تومان، س��که طرح جدید 700 هزار 
تومان، نیم سکه 650 هزار تومان و ربع سکه 450 هزار تومان کاهش قیمت 
داشت. سکه های یک گرمی تغییر قیمتی نداشت و قیمت هر مثقال طالی 
آب ش��ده 280 هزار توم��ان و هر گرم طالی 18 عیار نی��ز 85 هزار تومان 
کاهش هفتگی داش��ت. اوایل هفته با توجه به افزایش نرخ ارز، حباب سکه 
تا یک میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافت و روز پنجشنبه به محدوده 
یک میلیون تومان رس��ید. با توجه به ش��رایط موجود به نظر می رسد سطح 

قیمت ها تا دوشنبه آینده در همین بازه قیمتی خواهد ماند.

روندافزایشیطالیسیاهمعکوسشد
نرخبهرهعلیهقیمتنفت

قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به 
متأثر شدن تقاضا از افزایش نرخ های بهره آمریکا، کاهش پیدا کرد. 
بهای معامالت نفت برنت با 47 س��نت مع��ادل 0.4 درصد کاهش 
به 119 دالر و 34 س��نت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 57 سنت معادل 0.5 درصد کاهش به 
117 دالر و دو سنت در هر بشکه رسید. معامالت نفت برنت در روز 
پنجشنبه نیز با 1.1 درصد افزایش و شاخص نفت آمریکا با 2درصد 

افزایش بسته شده بود.
اگر روند کاهش��ی قیمت ها همچنان ادامه پیدا کند، نفت برنت با 
نخس��تین کاهش هفتگی در پنج هفته گذشته روبه رو خواهد شد. 
بهای معامالت نفت آمریکا هم برای نخس��تین بار در هش��ت هفته 
گذش��ته کاهش پیدا می کند. به گفته تینا تِنگ، تحلیلگر ش��رکت 
»سی ام سی مارکتس«، با وجود محدودیت عرضه، افزایش نرخ های 
بهره بانک مرکزی، قیمت های نفت را تحت فشار کاهشی قرار داده 

است.
بانک های مرکزی در سراس��ر اروپا، روز پنجشنبه نرخ های بهره را 
افزایش دادند؛ بعضی از این افزایش نرخ ها به میزانی بودند که بازارها 
را شوکه کرد و حتی به هزینه های استقراض باالتر اشاره می کند که 
هدف آنها مهار تورم رو به رش��د اس��ت. بانک مرکزی آرژانتین روز 
پنجش��نبه نرخ بهره خود را به بیشترین میزان در سه سال گذشته 
افزایش داد. نرخ تورم این کش��ور آمری��کای جنوبی به بیش از 60 
درصد رس��یده اس��ت. بانک مرکزی آمریکا نی��ز نرخ های بهره را به 
میزان 75 واحد افزایش داد که باالترین میزان از سال 1994 بود. با 
این حال، سرمایه گذاران پس از اعالم تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران، ب��ه محدودیت عرضه متمرکز ماندند. آمریکا روز پنجش��نبه 
ش��رکت های چینی و اماراتی و شبکه ای از شرکت های ایرانی که در 
صادرات پتروشیمی ایران مشارکت داشتند را تحریم کرد. به عقیده 
تحلیلگران گروه بانکی ANZ Research، بازار به مذاکرات میان 
غرب و ایران چش��م دوخته است. این تحریم ها توجه بازار را مجددا 

به مسئله محدودیت عرضه جلب کرد.
هفته گذش��ته همچنی��ن آژان��س بین المللی ان��رژی )IEA( با 
پیش بینی بهبود مصرف نفت به سطح پیش از شیوع کرونا در سال 
2023، هش��دار داد قیمت های باالتر نف��ت و تنزل پیش بینی های 
اقتصادی، روی رش��د تقاضا برای نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت. 
آژان��س بین المللی انرژی در جدیدترین گ��زارش ماهانه خود اعالم 
ک��رد نگرانی های اقتصادی اس��تمرار پیدا ک��رده و این وضعیت در 
دورنماه��ای بدبینانه تری که موسس��ات بین المللی اخیرا از رش��د 
اقتصاد جهانی ارائه کرده اند، منعکس ش��ده است. همچنین تحکیم 
سیاس��ت های پولی بانک های مرکزی، تاثیر رشد ارزش دالر آمریکا 
و افزای��ش نرخ های بهره وری قدرت خری��د اقتصادهای نوظهور، به 
منزله ریس��ک های نزولی برای پیش بینی های این سازمان هستند. 
افزای��ش قیمت نفت و س��وخت ها تا حدودی تح��ت تاثیر تحریم ها 
علیه صادرات نفت روس��یه پس از حمله نظامی مس��کو به اوکراین 
روی داده و باعث ش��ده است نرخ تورم در اقتصادهای توسعه یافته، 

به باالترین حد 40 سال گذشته صعود کند.
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نبایدبهسمتروشهایجایگزیناشتباهرفت
سرگیجهخودرودربورس

دو هفته قبل قرار بود 430 دستگاه خودرو متعلق به یکی از خودروسازان 
خصوصی در بستر بورس کاال عرضه ش��ود، اما با درخواست فوری وزارت 
صم��ت منتفی ش��د. ثبت س��فارش دو محصول بهمن موت��ور )فیدلیتی 
و دیگنیت��ی( از 11 خردادماه در بورس کاال آغاز ش��د و قرار ش��د این دو 
خ��ودرو هجدهم خردادماه در تاالر خودروی بورس کاال عرضه ش��وند. در 
حال��ی که قرار بود در این تاریخ 430 دس��تگاه فیدلیت��ی و دیگنیتی در 
بورس کاال معامله ش��ود، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو نامه این 
عرض��ه را ملغی کرد. این موضوع انتقاد اکثریت کارشناس��ان اقتصادی و 
کارشناس��ان بازار سرمایه را در پی داشته و آنها معتقدند که تصمیم هایی 
همچون تعلیق عرضه خودرو در بورس کاال، تنها می تواند بستر بروز رانت 
و  معامالت  غیرشفاف  را در  بازار خودرو تعمیق کند؛ این موضوع به زیان 

تولیدکنندگان، سهامداران و مصرف کنندگان خواهد بود.
همه کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه به این امر واقفند که بورس کاال 
به دلیل بهره گیری از سازوکار عرضه و تقاضا با بیشترین موقعیت شفافیت 
روبه رو اس��ت و عرضه خ��ودرو در بورس کاال می توان��د به تولیدکنندگان 
خودرو در زمینه  فروش محصوالت، کشف نرخ های واقعی و عادالنه کمک 
کرده و نقش��ه راه جدیدی پیش روی صنعت خودرو برای خروج از التهاب 
و ناکارآمدی ه��ا برای تامین رضایت مصرف کنندگان نهایی فراهم کند. از 
چند ماه پیش، توجیه های علمی و قانونی مربوط به مزایای عرضه خودرو 
در بورس کاال در رس��انه ها و شبکه های اجتماعی آغاز شد و ماحصل این 
بحث ها و تحلیل های کارشناس��ی این بود که ورود خودرو به بورس کاال و 
خروج دولت از قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کننده، نظام توزیع و 
تولیدکنندگان خواهد بود. حاال کارشناسان بازار سرمایه گالیه دارند که چرا 

وزارت صمت به نظر کارشناسان توجهی ندارد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه توضیح داده است: با توجه 
به شکاف بین عرضه و تقاضا، عمال عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش 
افسار گسیخته قیمت خودرو نس��بت به قیمت  محصوالت درب کارخانه 
خواهد ش��د؛ بر این اساس ممکن اس��ت قیمت ثالثی در بازار شکل گیرد 
که فراتر از قیمت های کارخانه و قیمت در بورس باش��د. ضمن اینکه تنها 
تفاوتی ک��ه طرفداران عرضه خودرو در بورس مطرح می کنند دس��تیابی 
تولیدکننده به قیمت افزایش یافته، به جای دالل است. این استدالل زمانی 
معنا پیدا می کند که برای خودروهایی که با زیان عرضه می ش��وند، صدق 
کند؛ لذا در مورد خودروهایی با قیمت باال که دارای س��ود منصفانه برای 
خودروساز اس��ت، کاربردی ندارد. همچنین طرح عرضه خودرو در بورس 
که پیشتر توس��ط گروهی از نمایندگان مجلس مطرح شد دارای دو بعد، 
کشف قیمت واقعی خودرو در بازار و صرف اضافه قیمت فروش نسبت به 
نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو، بود اما در طرح ارائه شده توسط 
خودروسازان در بورس، همه جوانب به صورت جامع دیده نشده و صرفا به 
اجرای پاره ای از آن طرح بسنده شده است. از سوی دیگر با توجه به لزوم 
عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، هرگونه عرضه خودرو ناشی از 
ازدیاد تولید در بورس نیاز به اخذ مجوز از وزارت صمت دارد که این اقدام 

از سوی عرضه کنندگان خودرو در بورس انجام نشده است.
در پی تصمیم وزارت صمت مبنی بر تعلیق عرضه خودرو در بورس کاال، 
یک کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه برای جبران اشتباه فروش خودرو 
به  روش قرعه کشی، نباید به سمت روش های جایگزین اشتباه رفت؛ معتقد 
است: اگرچه فروش خودرو از طریق بورس کاال می تواند خودروسازان را از 
زیان دهی خارج کند اما به  سبب عدم توازن میان عرضه و تقاضا، کمکی به 
مصرف کننده نخواهد کرد و با ایجاد نرخ جدید، مصرف کننده را با سه نرخی 

شدن قیمت دچار سردرگمی بیشتر می کند.
حسن کریمی سنجری با اش��اره به اینکه قرعه کشی خودرو حاصل دو 
تصمیم اشتباه سیاست گذار خودرویی )قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت 
واردات( در گذشته اس��ت، به ایسنا می گوید: دو اشتباهی که باعث برهم 
خوردن توازن میان عرضه و تقاضای بازار شده است. دونرخی شدن قیمت 
خودرو در کشور، گسترش فضای واسطه گری و مهمتر از آن افزایش موج 
نارضایتی مردم از جمله عوارض این دو تصمیم اشتباه است؛ این در حالی 
است که وظیفه تنظیم گری ایجاب می کند تا دولت، بازار خودرو را از طریق 
رجوع به مکانیزم پایه ای بازار کنترل کند؛ نه اینکه با دخالت در آن، توازن دو 
طرف معادله  عرضه و تقاضا را بر هم زند. بر این اساس وزارت صمت دولت 
سیزدهم را بایستی وارث همه اشتباهاتی دانست که سیاست گذار خودرویی 
در گذشته مرتکب شده است، اما نکته اساسی اینجاست که اشتباه بودن 
روش قرعه کش��ی، نباید باعث شود تا با روی آوردن به روش های نامناسب 

جایگزین، شرایط را از آنچه امروز با آن مواجهیم، بدتر کنیم.
به عقیده این کارش��ناس صنعت خ��ودرو، گرچه فروش خودرو از طریق 
بورس کاال می تواند شرکت های خودروساز را از زیان دهی برهاند اما با وجود 
ع��دم توازن میان عرض��ه و تقاضای خودرو، کمکی ب��ه مصرف کننده بازار 
نمی کند. طبیعتا راه حل تعریف ش��ده بایس��تی به گونه ای باشد که منافع 
تولیدکننده و مصرف کننده را توأمان در نظر گیرد. به عالوه تجربه کش��ف 
قیمت در بورس کاال نشان می دهد قیمتی که ممکن است برای یک خودرو 
در بورس کاال تعیین شود، رقمی میان قیمت کارخانه و بازار است؛ به  عبارت 
بهت��ر، فروش خودرو در بورس کاال در ش��رایطی که واردات خودرو ممنوع 
اس��ت و توان تولید خودروسازها پایین تر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد 
نرخ جدید، مصرف کننده را با سه نرخی شدن قیمت خودرو بیش از گذشته 
دچار س��ردرگمی می کند.   او با بیان اینکه از سوی دیگر، وزارت صمت با 
تعریف سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو، تالش دارد تا نواقص روش پیشین 
را برطرف کند ادامه می دهد: به نظر می رسد واگذاری خودرو از طریق سایت 
جامع ثبت نام راه حلی به مراتب بهتر از اقدام مستقل هر شرکت در برگزاری 
قرعه کش��ی و واگذاری خودرو به متقاضیان اس��ت. در این شیوه تخصیص 
خودرو، عالوه بر اینکه از تعدد ثبت نام یک متقاضی در سایت های مختلف 
مربوط به هر خودروس��از که منجر به افزایش کاذب تعداد تقاضا می شود، 
جلوگیری می کند، از وجود خودروهای قابل عرضه هر خودروساز در برنامه 
قرعه کش��ی اطمینان الزم را فراهم می سازد؛ چراکه ظاهرا برخی شرکت ها 
به نوعی سامانه های مستقل عرضه خودرو را دور زده و بخشی از خودروهای 
خود را با وجود ارائه در س��ایت قرعه کش��ی از طرق دیگر و با قیمت هایی 
باالتر به افراد خاص واگذار می کردند که با وجود سامانه یکپارچه تخصیص، 
این امکان عمال از این شرکت های خاص سلب شده است. به گفته کریمی 
س��نجری، اصرار این دست از شرکت های خصوصی برای جایگزینی بورس 
کاال به جای مشارکت در سامانه یکپارچه برای فروش خودرو برای رسیدن 
به قیمتی بیش از قیمت مصوب دولتی است که شرایط تورمی اقتصاد کشور 
برای آنها به وجود می آورد. البته باید به این نکته توجه داش��ت که قیمت 
مصوب دولتی برای شرکت های خصوصی برخالف قیمت های دستوری دو 

شرکت بزرگ خودروساز، قیمت هایی با حاشیه سود مناسب است.

بورسنامه

فرصت امروز: دو روز قرمز و س��ه روز س��بز، حاصل کار شاخص بورس 
تهران در هفته گذش��ته بود تا به بازدهی 2.83 درصدی در هفته چهارم 
خردادماه دست یابد. هرچند که در آخرین روز معامالتی هفته – همانند 
اولین روز هفته - ش��اهد افت نماگرها بودیم، اما بازار س��رمایه در مجموع 
هفته عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت و 2،83 درصد )1،93 درصد 
فرابورس و 2،9 درصد بورس( رش��د کرد. ایستادن شاخص کل بورس در 
باالی س��طح یک میلیون و 560 هزار واحد و جدا ش��دن این شاخص از 
کف کانال کوتاه مدت خود، این امید را برای س��هامداران تقویت کرد که 
در روزهای آینده با تقویت عوامل بنیادی، رونق در بازار سرمایه دوچندان 
شود. پس از 27 اردیبهشت که شاخص بورس تهران بعد از نزدیک به 20 
ماه موقتا به مقاومت یک میلیون و 600 هزار واحدی رس��ید، در سومین 
روز هفته گذشته یک روز به یادماندنی دیگر خلق کرد و بیشترین رشد در 
شش ماه گذشته را رقم زد. دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در روز دوشنبه 
)23 خرداد( بیش از 2.5 درصد افزایش ارتفاع داد و با رش��د بیش از 39 
هزار واحدی در سطح یک میلیون و 571 هزار واحد ایستاد که بیشترین 
رش��د از ابتدای دی سال گذشته تاکنون بوده است. هرچند موج صعودی 
بازار ارز با تدابیر بانک مرکزی فروکش کرده، اما سقف ش��کنی قیمت دالر 
در بازار آزاد شاید مهمترین دلیل رشد قیمت سهام در سه روز میانی هفته 
گذشته بوده که سایر بازارهای مالی را هم به واکنش واداشت؛ کما اینکه به 
موازات رش��د دالر، قیمت سکه نیز به سقف جدیدی در کانال 16 میلیون 
تومان رسید و سپس همپای کاهش دالر به کانال 30 هزار تومان، سکه نیز 

با کاهش یک میلیون تومانی به کانال 15 میلیون بازگشت.
بازدهی2.83درصدیدر5روز

معام��الت بازار س��هام در ابتدای هفته با فش��ار عرض��ه باالیی از طرف 
کد های حقیقی مواجه ش��د؛ عرضه هایی که از نظر کارشناس��ان با انگیزه 
ورود ب��ه س��ایر بازارهای موازی صورت گرفت و از همین رو کارشناس��ان 
پیش بینی کردند که پول های خارج شده، پول های هوشمندی هستند و با 
جذاب شدن سهام بار دیگر به بازار برمی گردند. این اتفاقی بود که در روز 
یکشنبه و با هجوم ش��دید پول های حقیقی به وقوع پیوست و در این روز 
شاخص کل با رهبری اکثر سهام بزرگ و شاخص ساز توانست با رشد 0.93 
درصدی روبه رو شود. ورود پول های حقیقی در کنار خبرهای منتشرشده 
درخصوص افق گشایی جدید بازارهای نفتی، کشاورزی و فنی و مهندسی 
ایران در ونزوئال  که رشد آتی بخش های مختلف اقتصادی به ویژه صنایع 
نفتی و کشتیرانی را نوید می  داد، منجر شد که در روز دوشنبه بازار یکسره 
سبز شود و شاخص کل بورس با یک جهش 2.55 درصدی به باالی سطح 
یک میلیون و 700 هزار واحد  برس��د. در روز سه شنبه و تحت تأثیر رشد 
ناگهانی قیمت ها در روزهای قبل، بازار تا حدودی از تب و تاب افتاد و تعداد 
نمادهای منفی نسبت به روز معامالتی قبل با افزایش قابل توجهی روبه رو 
شد، اما در این روز نمادهای بزرگ بازار همچنان مثبت ماندند تا در نهایت 
ش��اخص کل  0.17 درصد دیگر رش��د کند و مجموع رشد خود را در سه 
روز به 53 هزار واحد برساند. نهایتا در روز چهارشنبه و با رسیدن بازار به 
ایستگاه معامالتی پایانی هفته، شاخص کل بخشی از بازدهی های روزهای 
گذشته را پس گرفت و در نهایت با ایستادن در ارتفاع یک میلیون و 564 
هزار واحد به تعطیالت آخر هفته رفت. در این روز ارزش معامالت خرد نیز 

کاهش یافت و به حدود 3521 میلیارد تومان رسید.
هرچند که در روز یکش��نبه بازار با یک جریان قدرتمند تقاضا از طرف 
کده��ای حقیقی روبه رو ش��د، اما هرچه به روزه��ای پایانی هفته نزدیک 
ش��دیم، خروج حقیقی ها از بازار تش��دید ش��د تا در مجموع خالص ورود 
حقیقی در حدود 336 میلیارد تومان منفی شود. روند خروج حقیقی ها از 
بازار سهام از اواخر اردیبهشت تشدید شده و به نظر می  رسد در این مدت 
پول های حقیقی بازار سهام را به مقصد سایر بازارهای مالی ترک می  کنند. 
در مجموع هفتگی، با اینکه در روز چهارشنبه شاهد افت نماگرها بودیم اما 
بازار توانست عملکرد خوبی را از خود به جای گذارد و 2،83 درصد شامل 
1.93 درصد فرابورس و 2.9 درصد بورس رش��د کند. ایس��تادن شاخص 
ب��ورس در ب��االی عدد یک میلی��ون و 560 هزار واحد و جدا ش��دن این 
شاخص از کف کانال کوتاه مدت خود، این امید را برای سهامداران تقویت 

کرد که سهام در روزهای آینده به انتخاب اول سرمایه گذاران تبدیل شده 
و با تقویت عوامل بنیادی، رونق در این بازار تشدید شود.
پیشبینیتابستانسبزبورس

با توجه به روند بازار سرمایه به نظر می رسد که شاهد تابستانی سبز در 
بورس باش��یم. به عقیده یک فعال بازار سرمایه، پس از ماه ها رکود امکان 
رویارویی بازار س��رمایه در تابس��تان گرم و سبز امکان پذیر است. محسن 
کرکه آب��ادی به س��نا توضیح داد: با توجه به رک��ودی که در ماه های اخیر 
پس از ریزش بازار س��رمایه شاهد آن بودیم می توان گفت به نوعی اعتماد 
سرمایه گذاری در این بازار برای ورود نقدینگی جدید کاهش پیدا کرده و با 
توجه به اتفاقات اخیر بین المللی که در عرصه سیاست و در پی آن اقتصاد 
کشور اتفاق افتاده، سرمایه  گذاران دچار سردرگمی شده اند. در این شرایط 
س��رمایه گذاران حاضر به پذیرفتن ریس��ک هایی مانند تغییرهای قیمتی 
محصوالت ش��رکت هایی که نرخ های آنها دستوری هستند، نوسان ارزش 
دالر در پی اخبار سیاسی، وضع قوانین جدید و لغو آنها و ابهام در وضع یا 
عدم وضع مالیات بر سپرده های بانکی نیستند. حال اگر بخواهیم از منظر 
عوامل بنیادی و تاثیر آنها بر افزایش و کاهش سوددهی صنایع و شرکت ها 
به بررس��ی بازار بپردازیم، مشاهده می  کنیم با وجود رشد قیمت دالر آزاد، 
اما به دلیل ثابت ماندن دالر نیما که منش��أ معامالت ارزی شرکت هاست، 

بازار سرمایه تحت تاثیر این رشد قیمتی قرار نگرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی گفت: البته 
با ابالغیه اخیر بانک مرکزی به نظر می رسد باالخره تاثیر ارزش واقعی دالر 
به این بازار نیز ورود کند و سبب افزایش سطوح قیمتی سهم ها به خصوص 
ش��رکت هایی که نرخ محصوالت آنها از ارز تاثیر می پذیرد، شود. همانگونه 
که می دانید در حال حاضر نسبت قیمت به سود اکثر صنایع و شرکت های 
بورسی و فرابورسی بنیادی محور به پایین ترین میزان خود در ماه های اخیر 
رسیده، به نوعی که بعضا شرکت هایی نظیر صنعت فوالد با نسبت قیمت 
بر عایدی 4 و 5 با ارزش گذاری دالر س��نا در حال معامله هستند. در این 
شرایط به نظر می رس��د با توجه به نزدیکی به فصل مجامع، تقسیم سود 
ش��رکت ها و به روزرسانی PE سهم های بنیادی با دالر آزاد و رقابتی، بازار 
سرمایه به زودی بتواند یک رالی صعودی جدید را آغاز کند. البته که اگر 

این ابالغیه نیز مانند قوانین دیگر لغو نشود.
کرکهآبادی در پایان افزود: با توجه به کمرنگ تر شدن توافقات برجامی 
و احتمال قوت برخی تحریم ها، ممکن است شرکت های صادراتی با کمی 
کاهش در مقدار فروش محصوالت صادراتی خود و یا تخفیف در نرخ های 
محصوالت به دلیل دور زدن تحریم ها مواجه ش��وند که البته افزایش نرخ 
دالر )آزاد ش��دن فروش دالر ش��رکت های صادرات��ی در صرافی ها( آنقدر 
محس��وس اس��ت که بتواند اثر آنها را خنثی کند و حت��ی باعث افزایش 

سوددهی آنها نیز شود.
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تکلیفمنتخبانذخیرهقرعهکشیخودرو
مشخصشد؟

نخس��تین دوره قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، از 
همان ابتدا با حواش��ی زیادی همراه بود. یکی از چالش های این دوره، 
موضوع منتخبان ذخیره قرعه کشی خودرو بود. حاال تکلیف این افراد 

مشخص شده است. آنها تا کی برای ثبت نام نهایی فرصت دارند؟
به گزارش تجارت نیوز، وزارت صمت، با هدف افزایش »ش��فافیت«، 
اختیار برگزاری طرح های قرعه کش��ی خودرو را از خودروسان گرفت 
و آن را به س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو سپرد، اما نخستین دور 
برگزاری قرعه کش��ی در این س��امانه، از همان ابتدا با حواشی زیادی 

همراه بود.
همزمان با آغاز طرح های فروش در روز 27 اردیبهشت، تعداد زیادی 
از کاربران از ناتوانی در تکمیل فرآیند ثبت نام گالیه داش��تند. هرچند 
وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرد اما گالیه ها در روزهای نخست 

ادامه داشت.
از س��وی دیگر، براس��اس اعالم اولی��ه، قرار بود موع��د ثبت نام در 
طرح های قرعه کشی خودرو روز سوم خرداد به پایان برسد اما در عمل 

فرآیند آن، دوم این ماه به پایان رسید.
در ادامه، چالش ها به اعالم اس��امی برندگان رسید. قرعه کشی روز 
نهم انجام ش��د و قرار بود اس��امی برندگان، س��اعت 9 صبح روز بعد، 
در همان س��امانه اعالم ش��ود اما افراد حدود 30 ساعت بعد از نتایج 

مطلع شدند.
س��اعت از 14 روز چهارش��نبه 11 خرداد گذش��ته بود که اسامی 

برندگان خودرو در سامانه یکپارچه درج شد.
اما حواش��ی همین جا به پایان نرس��ید و در ادام��ه، دو ابهام دیگر 
در مورد فرآیند قرعه کش��ی خودرو به وجود آمد. نخست آنکه اسامی 
تع��دادی از برندگان در روزهای بعد ب��دون هیچ توضیحی به »رزرو« 
تغیی��ر یافت. دوم اینکه مهلت واریز واجه برای تکمیل فرآیند ثبت نام 

مبهم بود.
در اطالعیه اولیه، به افراد س��ه روز برای پرداخت وجه فرصت داده 
ش��د. با توجه به اینکه از روز جمعه، س��یزدهم تا یکش��نبه پانزدهم 
خرداد، در کش��ور تعطیالت رس��می بود، برندگان احساس کردند که 
زم��ان زیادی برای تکمیل فرآیند تکمیل خری��د خودرو ندارند، اما با 
دقت در اطالعیه های صادرشده مشخص می شد که افراد سه روز کاری 
را برای پرداخت وجه زمان دارند. به عبارت دیگر روزهای جمعه، شنبه 
و یکشنبه که تعطیل رسمی بودند، در این مهلت محاسبه نمی شدند.

بر این اساس، مهلت باید روز هفدهم خرداد به پایان می رسید اما در 
ادامه به این مهلت افزوده و تا چهارش��نبه هجدهم تمدید شد. وزارت 
صم��ت بار دیگر این مهلت را تمدید اما در مورد آن به خودروس��ازان 
اطالع رسانی نکرد. در نتیجه در سامانه قرعه کشی خودرو مهلت پایانی 
واریز وجه بیس��ت و پنجم و در س��ایت برخی خودروسازان، هجدهم 

خرداد درج شده بود. در نهایت اما همان تاریخ دوم صحیح بود.
ماج��رای مهمتر اما تغییر نتایج قرعه کش��ی از برن��ده به رزرو برای 
برخی کاربران بود. در این ماجرا وزارت صمت و خودروسازان همدیگر 

را مقصر دانستند.
حس��ین زاده قش��می، دبیرکل ارتباطات وزیر صمت در گفت وگو با 
تجارت نیوز، گفت: وزارت صمت در این مشکالتی که ایجاد شد نقشی 
ندارند. به دلیل اینکه ایران خودرو به اش��تباه به همه افراد پیامک داد، 
باعث بروز این مش��کالت شد. بر همین اس��اس، ایران خودرو ملزم به 

تخصیص خودرو به تمام آن 12 هزار نفر رزروی شد.
در مقاب��ل، ب��ا پیگیری های تجارت نیوز از ش��رکت خودروس��ازی 
ایران خودرو، این ش��رکت اعالم کرد که فرآیند قرعه کش��ی با نظارت 
و مدیریت وزارت صمت انجام ش��ده است و خودروسازان دخالتی در 

این طرح ندارند.
در نهایت مقرر ش��د، در این دوره، همه افراد اعم از برندگان قطعی 

قرعه کشی خودرو و منتخبان ذخیره، خودرو دریافت کنند.

نماگربازارسهام

 CNG تبدیل ناوگان سنگین مخصوصا ناوگان اتوبوسرانی به دوگانه سوز
دس��تاوردهای بس��یار قابل توجهی از کاهش آلودگی هوای کالنشهرها تا 
سود اقتصادی برای کشور به همراه خواهد داشت و در این زمینه، تمامی 

ظرفیت های الزم را در داخل کشور داریم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تسنیم، محسن خانقلی، 
عضو مجمع فعاالن صنعت CNG اظهار داش��ت: یک سری از خودروهای 
گازسوز در کشور هستند که مخازن آنها به دالیل مختلف از رده خارج شده 

و این مخازن نیازمند تعویض با مخازن جدید هستند.
وی افزود: حدود 3000 اتوبوس گازس��وز در تهران شناس��ایی شده که 
مخازن آنها بایس��تی تعویض ش��وند تا دوباره بتوانند به مدار بهره برداری 

بازگردند.
خانقلی با اش��اره به ظرفیت های داخلی س��اخت مخازن CNG گفت: 
مجموعه اتوبوس��رانی با استفاده از توان ش��رکت های داخلی برای تأمین 
مخازن و جایگزینی مخازن جدید با مخازن از رده خارج شده این ناوگان 
اقدام کرده، اما مش��کلی که در روند اجرا نمود پیدا کرد، نبود ش��یرهای 

روتارکس به اندازه کافی برای نصب روی مخازن بود.
وی ادامه داد: برای 3000 دس��تگاه اتوبوس حدود 15 هزار مخزن نوع 

یک و 15 هزار شیر روتارکس موردنیاز بود که این مقدار شیر در دسترس 
شرک�ت های داخلی برای تجهیز تمامی مخازن نبود؛ از این رو شرکت های 
دانش بنیان داخلی برای اولین بار اقدام به داخلی س��ازی ش��یرهای برقی 

CNG اتوبوسی کردند.
عضو مجمع فعاالن صنعت CNG تصریح کرد: این ش��یرها به دس��ت 
متخصصان داخلی ساخته شده، تست های آزمایشگاهی را با موفقیت پشت 

سر گذرانده و مجوز استاندارد را دریافت کرده است.
وی افزود: شیرهای ساخت ایران، به راحتی قابلیت جایگزینی با شیرهای 
وارداتی روتارکس را دارند و در این زمینه، اگر از ساخت داخل حمایت شود 
و بتوانیم به زودی خط تولید این شیرها را راه اندازی و بهره برداری کنیم، 

روند تجهیز مخازن و نصب آنها سرعت می گیرد.
خانقلی با اشاره به ظرفیت های ایجادشده در صنعت CNG ایران گفت: 
در حال حاضر حدود 5 میلیون خودروی گازسوز در کشور وجود دارد که 
اغلب قریب به اتفاق آنها خودروهای شخصی و سبک هستند، درحالی که 
ظرفیت بسیاری برای گازس��وز کردن خودروهای سنگین ناوگان حمل و 

نقل عمومی از جمله اتوبوس ها داریم.
وی ادامه داد: براس��اس آمار، اتوبوس های گازوئیل س��وز سهم زیادی در 

آالیندگی هوای کالنشهرها دارند و بعد از اتوبوس ها، سهم آالیندگی ناوگان 
موتورس��یکلت ها و خودروهای شخصی قرار دارد؛ اگر بتوانیم اتوبوس ها را 
گازسوز کنیم، ضمن صرفه جویی در مصرف گازوئیل که هم اکنون 1.5 دالر 
در لیتر در کش��ورهای همسایه عرضه می شود و صادرات گازوئیل کشور 
به جای مصرف در اتوبوس ها، س��هم قابل توجهی از منابع آالینده شهرها 

نیز کاسته خواهد شد.
عضو مجمع فعاالن صنعت CNG با اشاره به اینکه کشورهای متعددی 
در زمینه استفاده از ظرفیت صنعت CNG برای مدیریت مصرف سوخت 
ناوگان حمل و نقل سبک و سنگین خود اقدام کرده اند، گفت: کشور چین 
با وجود آنکه واردکننده گاز طبیعی اس��ت، روزانه 130 میلیون مترمکعب 
گازطبیعی شامل 50 میلیون مترمکعب CNG در خودروهای سبک و 80 

میلیون مترمکعب LNG در حمل و نقل مصرف می کند.
خانقلی خاطرنش��ان ک��رد: تبدیل ناوگان س��نگین مخصوص��ا ناوگان 
اتوبوس��رانی به دوگانه س��وز CNG دستاوردهای بس��یار قابل توجهی از 
کاهش آلودگی هوای کالنش��هرها تا س��ود اقتصادی برای کشور به همراه 
خواهد داشت و در این زمینه، تمامی ظرفیت های الزم را در داخل کشور 

داریم.

ظرفیت بالقوه برای گازسوز کردن ناوگان اتوبوسرانی
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بهقلم:بیلمورفی
نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

امروزه مفهوم رهبری به قدری مهم ش��ده اس��ت که هر شرکت تالش 
می کند تا مدیران خود را با افرادی در این دسته عوض نماید. با این حال 
نباید تصور کنید که این دو گروه، کامال متفاوت هس��تند. درواقع رهبران، 
مدیرانی محس��وب می شوند که خود را به مهارت های رایج محدود نکرده 
و توانایی های به مراتب بیش��تری را دارند که باعث می ش��ود تا شرکت در 
ش��رایط به مراتب بهتری قرار گیرد. با این حال در این رابطه سوال اصلی 
این است که چگونه اطمینان داشته باشیم که در شرکتی کار می کنیم که 
یک رهبر در آن حضور دارد. در این رابطه بهترین معیار، بررسی اقدامات 
روزانه است. در این رابطه 12 ویژگی انتخاب شده است که هر یک از آنها 

را بررسی خواهیم کرد. 
1-اشتراکگذاریدیدگاه

رهبران به خوبی تیم ش��رکت را نسبت به دیدگاه های خود و برنامه های 
آتی مطلع می کنند. این امر باعث خواهد شد تا فرصت هماهنگ شدن برای 
کارمندان وجود داش��ته باش��د. همچنین این اقدام باعث می شود تا امکان 
نظردهی نیز وجود داشته باشد. درواقع کارمندان به علت برخورد مستقیمی 
که با اقدامات دارند، ممکن اس��ت متوجه نکاتی طالیی شوند که می تواند 
تاثیر فوق العاده ای را داش��ته باشد. در این رابطه اگر رئیس شرکت، شما را 
نسبت به اخبار و دیدگاه های خود مطلع می کند و قدرت دفاع از هر تصمیم 
خود را دارد، باید خوشحال باشید که یک رهبر در شرکت شما حضور دارد. 

2-توسعهمهارتها
این امر که هر کارمند در زمینه تخصصی خود رشد کند، موردی است 
که بسیاری از شرکت ها آن را نادیده می گیرند. با این حال رهبران همواره 
ب��ه این موضوع توجه داش��ته و در ش��رکت، حتی یک م��اه بدون تقویت 
مهارت ها نمی توان پیدا کرد. در این زمینه بس��یار مهم است که دوره های 
آموزش��ی و اقدامات توسعه ای برای مهارت ها در هر بخش، متفاوت باشد. 
برای مثال دلیلی ندارد که بخش فروش مهارت های بخش تولید را سپری 
کند. این امر باعث خواهد ش��د تا کارمندان خود را همواره در مسیر رشد 
بدانند و از روزمرگی فاصله گرفته شود. در این راستا مدیران برای آموزش 
خود را به ش��یوه های رایج و قدیمی محدود نمی کنند و از سرمایه گذاری 
مناس��ب در این بخش، واهمه ای ندارند. این امر درست به مانند این است 
ک��ه ی��ک نجار، هر روز تجهیزات خود را تیز کند که باعث خواهد ش��د تا 
ضمن امکان انجام کارها با اشتباه کمتر، انرژی کمتری در کار مورد استفاده 
قرار گیرد که این عدم خستگی، خود امکان انجام کارهای بیشتر و رضایت 
شغلی باالتر را به همراه دارد. درواقع امروزه یک معضل بزرگ این است که 
مدیران از کارمندان خود توقع دارند که در برابر هر مشکلی، توانا باشند و 
این امر در حالی است که زیرساخت های الزم صورت نگرفته است و نتیجه 
این امر، اخراج و یا تغییر شغل است. در این رابطه فراموش نکنید که تغییر 
مداوم تیم شرکت به معنای نیاز به زمانی برای هماهنگی تیم می باشد که 

در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، ابدا گزینه ای مناسب نخواهد بود. 
3-احترامبهزماندیگران

از دیگر نکاتی که باید به عنوان یک رهبر تجاری به آن توجه داش��ته باشید، 
اهمیت زمان دیگران است. درواقع این امر اگرچه یک مهارت ارتباطی محسوب 
می شود و ممکن است تصور کنید که بیش از حد ساده باشد با این حال بسیاری 
از مدی��ران، به زمان کارمندان خود توجه نداش��ته و تصور می کنند که افراد به 
خاطر حقوقی که دریافت می کنند، الزم اس��ت تا مطابق سلیقه باشند. این امر 
در حالی اس��ت که هر فردی برای خود برنامه ری��زی دارد و طبیعتا عدم توجه 
ش��ما، باعث خواهد شد تا رضایت شغلی افتی شدید را پیدا کند. در این زمینه 
ش��ما باید قبل از هر قرار مالقات و یا هر اقدام دیگری، نس��بت به زمان مناسب 
آن توجه داشته باشید. برای مثال از کارمندان خود بخواهید که به محض اتمام 
اقدام حال حاضر خود به دفتر ش��ما بیایند. در این زمینه تکنولوژی نیز بس��یار 
کمک کرده است. درواقع می توان با نرم افزارهای رصد وضعیت کارمندان، نسبت 

به ساعت های کاری و زمان درگیر بودن آنها به آگاهی الزم دست پیدا کرد. 
4-اولویت بندی دارند 

درواقع رهبران تجاری به خوبی می دانند که چه اقداماتی اولویت اصلی 
بوده و الزم اس��ت که در حال حاضر به آنها توجه بیش��تری ش��ود. با این 
حال این امر به معنای فراموش کردن س��ایر اقدامات نیس��ت. درواقع آنها 
می دانند که به سرعت و حجم کاری کمتر، می توانند اقداماتی که اولویت 
نیس��تند را نیز به تیم خود محول نمایند. به صورت کلی، رهبران تجاری 
به خوبی وظایف مهم را مشخص می کنند و نسبت به زمان بندی آنها نیز 

موفق ظاهر می شوند. 
5-اشتراکگذاریاطالعاترابهخوبیانجاممیدهند

برای این امر که تیم ش��رکت بتواند عملکرد خوبی را داش��ته باشد، نیاز 
اس��ت که اطالعات جامعی وجود داشته باشد. درواقع این اطالعات، منبع 
اصلی تصمیم گیری ها محس��وب می ش��ود و به همین خاطر الزم است تا 
به عنوان توجه ویژه داش��ته باش��یم. در این راستا مسئله سیستم مناسب 
گ��ردآوری اطالعات به معنای اتمام اقدامات نبوده و الزم اس��ت تا آنها به 
خوبی در دسترس کارمندان قرار گیرد. با این حال این امر نیز واضح است 

که باید سطوح دسترسی وجود داشته باشد. 
6-قدرتتصمیمگیریباالدارند

درواق��ع این امر که مدیران خصوصا در ش��رایط بحرانی بتوانند تصمیم 
سریع بگیرند مسئله ای بسیار مهم بوده و ضعف در این زمینه باعث خواهد 
شد تا در شرکت هر فرد، براساس نظر خود اقداماتی را انجام دهد. در این 
رابطه یک رهبر تجاری الزم اس��ت تا قدرت حفظ خونسردی و تصمیم به 
دور از احساس��ات را داشته باش��د. همچنین الزم است تا دید همه جانبه 

نسبت به تمامی مسائل وجود داشته باشد.
7-همدلییکویژگیمهمبرایآنهاست

این مورد نیز بسیار مهم بوده و تیم شرکت تنها زمانی می تواند به خوبی 
در مسیر اهداف گام بردارد که همدلی الزم میان تیم شرکت وجود داشته 
باش��د. در کنار این مسئله نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که در شرایطی ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که این همدلی را 
می تواند مخدوش کند. به همین خاطر ش��ما باید همواره نظارت کافی بر 

روی حسن رفتار کارمندان با یکدیگر داشته باشید. 
8-رفتارییکسانباهمهافراددارند

درواقع تبعیض در ش��رکت از جمله رفتارهای رایج مدیران محس��وب 
می شود که رهبران تجاری به عنوان موفق ترین ها، کامال عکس این موضوع 
را در دس��تور کار خود قرار داده اند. درواقع آنها نگاهی یکس��ان به تمامی 
کارمندان خود دارند و امکانات رش��د برای همه افراد یکس��ان است. این 

امر باعث خواهد ش��د تا وفاداری کارمندان نیز به مراتب بیش��تر ش��ود و 
شایسته ساالری شکل گیرد. در نهایت چنین رفتاری به بهبود تیم شرکت 
و امکان رش��د باالتر منجر خواهد ش��د. درواقع در بس��یری از شرکت ها، 
کارمندان تمایلی به تالش برای رشد به دلیل تبعیض های موجود و یا عدم 

توجه مدیر شرکت ندارند. 
9-مغروربودنرایکرفتاربیهودهمیدانند

اگرچه بس��یاری از اف��راد تصور می کنند که مدیران باید یک پرس��تیژ 
مشخص داشته باشند و این امر به معنای ظاهری جدی  و حتی ترسناک 
اس��ت. با این حال این موض��وع در علم مدیریت حال حاضر، مس��ئله ای 
منسوخ محسوب می شود. در این راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که روابط صمیمی با تیم شرکت، بهترین جو را به همراه 
خواهد داشت. در این رابطه شما باید رفتاری کامال انسانی با کارمندان خود 

داشته باشید که تشکر کردن می تواند گام نخست باشد. 
10-روحیهبخشهستند

ای��ن امر که مدیر ش��رکت یک مرب��ی دلس��وز و روحیه بخش به جای 
منتقدی سرسخت باشد. نکته ای بسیار مهم بوده و رهبران جهانی همواره 
تالش می کنند تا تیم خود را به بهترین شکل ممکن، هدایت کنند. درواقع 
آنها به این باور رس��یده اند که هر فردی ممکن است اشتباه کند و وظیفه 
آنها، رش��د حداکثری افراد می باش��د. در این زمینه نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این است که روحیه دادن به افراد، روش های مختلف 

دارد و تنها شامل یک اقدام نمی شود. درواقع شما باید بدانید که هر فرد به 
چه شیوه ای، روحیه باالتری را به دست می آورد. 

11-نسبتبهاستخدامحساسیتباالییدارند
واقعیت این اس��ت که روش های اس��تخدامی رایج، ابدا مناسب نبوده و 
منجر به جذب بهترین ها نمی ش��ود. به همین خاطر امروزه ش��رکت های 
موفق، اقدامات متنوعی را در دس��تور کار قرار می دهند و مهیارهای آنها، 
متفاوت اس��ت. همین امر باعث می شود تا نیاز به اخراج، بسیار کم باشد. 
همچنین اس��تخدام درست کمک می کند تا امکان هماهنگ شدن سریع 
با سایر کارمندان وجود داشته باشد. درواقع یک رهبر تجاری باید از ورود 

افراد سمی و نامناسب به شرکت جلوگیری کند. 
12-انتقادپذیرهستند

ب��ا توجه به این امر که هیچ فردی نمی توان��د ادعا کند که در باالترین 
س��طح ممکن قرار دارد. این امر بس��یار مهم است که روحیه انتقادپذیری 
وجود داش��ته باشد. با این حال این موضوع برای مدیران به مراتب مهمتر 
است. درواقع تصمیمات آنها آینده یک کسب و کار را مشخص می کند. به 
همین خاطر حتی یک اشتباه می تواند در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، 
نتایج بسیار بدی را به همراه داشته باشد. در کنار این موضوع نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که مسئولیت اشتباهات را برعهده 

بگیرید و در تالش برای درس گرفتن از آنها باشید.
themuse.com:منبع
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اخبار

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسالمی شهر اراک:
توجه به توسعه فضای سبز شهری در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اراک

اراک- فرناز امیدی: رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای اسالمی 
شهر اراک گفت: در بودجه ۱۴۰۱ به مواردی همچون اتمام پروژه های نیمه تمام، 
توسعه فضای سبز شــهری و ایجاد زیرساخت های الزم برای استفاده از پساب 
در حفظ و نگهداری بوســتان های شهر توجه شده است. سید رضا قریشی در 
خصوص اهمیت سیاســت گذاری و برنامه ریزی در شورای اسالمی شهر جهت 
ســاماندهی امور شهر اراک، اظهار کرد: ســعی کردیم با ایجاد کارگروه نیروی 
انسانی و حسابرسی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ به بررسی مشکالت ساختاری 
شهر و ساماندهی نیروهای انسانی شهرداری بپردازیم. وی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ 

به مواردی همچون اتمام پروژه های نیمه تمام، توســعه فضای سبز شهری و ایجاد زیرساخت های الزم برای استفاده از پساب در حفظ و 
نگهداری بوستان های شهر توجه شده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسالمی شهر اراک تصریح کرد: در تالش 
هستیم تا بیشتر پروژه هایی که از دوره گذشته بر زمین مانده است، اجرایی شود. البته این پروژه ها دارای نواقص بسیاری است و به دنبال 
شناسایی و پیدا کردن راهکار برای رفع آن خواهیم بود. وی در خصوص افزایش بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک، اضافه کرد: در حالی که 
شهرداری بودجه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی را برای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده بود، این مبلغ را به ۱۹۰۰ میلیارد افزایش دادیم که ۲۸ درصد آن 

سهم هزینه های جاری و سایر آن سهم طرح های عمرانی است تا پروژه های نیمه تمام هرچه سریع تر اجرایی شود.

معافیت ایثارگران خراسان رضوی برای یک بار از پرداخت هزینه انشعاب گاز
مشهد - صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
با توجه به قوانین ابالغی بخشــی از جانبازان، رزمندگان و آزادگان برای یکبار از 
پرداخت هزینه انشعاب گاز معاف هستند. حسن افتخاری در تشریح این طرح 
اظهار کرد: مطابق جزء )۵( بند )ث( ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
کشور و بند )ن(تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جانبازان با هر درصد 
جانبازی، رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه و آزادگان 
سرافراز می توانند برای یک بار از معافیت پرداخت هزینه انشعاب گاز  در سقف 
تعیین شده استفاده کنند. وی افزود: مشموالن این طرح می توانند در هنگام ثبت 

نام در دفاتر پیشخوان دولت و ارایه مدارک الزم از خدمات طرح معافیت پرداخت هزینه انشعاب گاز بهره مند شوند. افتخاری با این مطلب که 
شرکت ملی گاز قبال نیز با هدف حمایت و پشتیبانی از بخش های مختلف کشور طرح های دیگری همانند معافیت پرداخت هزینه انشعاب گاز 
طبیعی خانواده معزز شهداء، مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد)ره(، معافیت گازبهای مدارس دولتی تا سقف الگوی مصرف و 
معافیت اماکن مذهبی از پرداخت هزینه گازبهاء را اجرا نموده است گفت: متقاضیان بهره مندی از این طرح ها می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن ۱۵۹۴ مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت گاز استان خراسان رضوی تماس بگیرند. یادآور می شود: 

تاکنون بیش از 3۱ هزار مشترک گاز طبیعی در خراسان رضوی از طرح معافیت پرداخت هزینه انشعاب گاز بهره مند شده اند.

مدیرکل اوقاف قم:
مسابقات سراسری قرآن کریم موجب معرفی هویت اسالمی ملت ایران به 

جهانیان است
قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف اســتان قم گفت: مســابقات 
سراســری قرآن کریم جمهوری اســالمی، یکی از شــیوه های معرفی هویت 
اســالمی و مذهبی ایران در گستره جهان اسالم و همه کشورهای دنیاست. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، حجت االسالم 
والمســلمین عباس اســکندری در نشست خبری مســابقات معارفی چهل و 
پنجمین دوره مسابقات سراســری قرآن کریم جمهوری اسالمی که در سالن 
جلســات این اداره کل برگزار شــد اظهار کرد: این مســابقات با تاکید رهبر 
معظم انقالب، جایگاه مهمی داشــته و ســازمان اوقاف هم تالش کرده است با 

برنامه ریزی دقیق و نگارش آیین نامه ای منظم، مسابقات قرآن را به بهترین شکل ممکن برگزار کند. وی افزود: مسابقات سراسری قرآن 
کریم جمهوری اســالمی، یکی از شــیوه های معرفی هویت اسالمی و مذهبی ایران در گســتره جهان اسالم و همه کشورهای دنیاست.  
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قم با بیان اینکه بخش معارفی چهل و پنجمین دوره مســابقات سراســری قرآن کریم جمهوری 
 اســالمی به میزبانی قم برگزار خواهد شــد گفت: امیدواریم با توجه به اینکه قم میزبان مســابقات اســت آبرویی برای استان ما باشد.

وی ادامه داد: از همه ظرفیت ها برای برگزاری مســابقات معارفی به بهترین صورت ممکن استفاده خواهیم کرد و در این زمینه تعامالت 
خوبی با مراکز حوزوی برقرار شده است.

اصفهان - قاسم اسد: مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان به عنوان سخنران اصلی اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس با 
عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال  که سه شنبه ۲۴خرداد 
ماه در هتل المپیک تهران برگزار شــد، به شرایط تولید این محصوالت 
پرداخت و گفت : تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از استراتژی 
های اصلی این شــرکت است که در این راستا برنامه امسال ذوب آهن 
 اصفهان ، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست . 
وی افــزود : بــا اجرای طرح های توســعه مرتبط تــا افق۱۴۰۴ بیش 
از۶۰درصد ازمحصوالت تولیدی شــرکت ، فوالدهــای آلیاژی وکیفی 

باارزش افزوده باال خواهد بود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به وجود زنجیره کامل تولید 
فــوالد از مواد معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی ، 
تولید فوالد به روش کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ درصد واحدهای تولید 
فوالد جهان را یکی از مزیت های اصلی این شرکت برای تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال دانست و گفت : این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها 
و استانداردهای ملی و بین المللی در تولید محصوالت فوالدی در سال 
گذشته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن از محصوالت خود 
شد . مهندس رخصتی ، طراحی و تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان 
را یکی ازمهمترین گام های صنایع فوالدی کشور برای تولید محصوالت 
صنعتی دانســت و گفت : در این راستا فوالد مورد نیاز ریل تولید شد و 
همچنین انواع ریل مورد نیاز کشور از جمله ریل مترو ، ریل معدن ، ریل 
زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات 

سال های اخیر صنعت کشور محسوب می شود .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت : این شرکت از ۱۰ سال 
گذشته ، رویکرد تولید محصوالت صنعتی را به صورت جدی دنبال کرده 
است و به تدریج ازتولید محصوالت ساختمانی به سمت تولید محصوالت 
صنعتی حرکت کرده است. مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های 
توسعه این شرکت در راســتای تولید محصوالت صنعتی اشاره کرد و 
گفت : پروژه های احداث خط جدید کالف آلیاژی در کارگاه نورد3۵۰ 
،  احداث کوره پاتیلی شماره3 و بازسازی کوره پاتیلی شماره۱ ، احداث 
واحد VOD در بخش فوالدســازی و ریخته گری تختال و نورد گرم و 
سرد الکتریکی از جمله پروژه هایی است که تولید محصوالت صنعتی در 
ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد . وی به ۱۲ مورد فوالد های خاص 
تولید شــده در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت : این شرکت قادر 
بــه تولید انواع فوالدهای آلیاژی از جمله کم آلیاژ ، پر آلیاژ ، میکروآلیاژ 
با اســتحکام باال ، ابزار و فوالد ضد زنگ است و همچنین قادر به تولید 

هرگونه سفارش برای فوالد های خاص می باشد. مهندس رخصتی  نتایج 
اقتصادی حاصل از توسعه تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی را برای ذوب 
آهن اصفهان بسیار چشمگیر دانست و گفت : نسبت حاشیه سود تولید 
ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر محصوالت بسیار 
قابل توجه است و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای 
آلیاژی همچون کالف آلیاژی، ســیم و ... نیز نسبت به دیگر محصوالت 

حاشیه سود خوبی ایجاد می کند.
 وی افزود : در تولید محصوالت ســاختمانی نیز ، به ســمت تولید 
محصوالتی رفتیم که سایر فوالدسازان کشور قادر به تولید آن نبوده اند 
. از جمله این محصوالت می توان به تیرآهن های بال پهن اشــاره کرد 
که در استحکام صنعت ساختمان کشور اهمیت بسیاری دارد و می تواند 

تحولی در این صنعت ایجاد کند .
مهنــدس رخصتی افــزود : گرایــش ذوب آهن اصفهــان به تولید 
محصوالت صنعتی به این معنا نیســت که نیاز کشــور به محصوالت 
ســاختمانی را نادیده گرفته ایم بلکه هرگاه نیاز باشد این محصوالت را 
به اندازه کافی و بر اســاس تقاضای بازار تولیــد می کنیم و در ابتدای 
سال جاری نیز نقش مهمی در کنترل قیمت ها ایفا نمودیم . نخستین 
کنفرانس تخصصی استیل پرایس با محوریت فوالدهای پیشرفته با ارزش 
افزوده باال با حضور جمعی از دست اندرکاران و متخصصین صنعت فوالد 
کشور برگزار شد. سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی 
ایــران ، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایــران، ذوب آهن اصفهان ، فوالد 
مبارکه، فوالد آلیاژی ، فوالد خراسان و شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

گهر مشارکت کنندگان اصلی این کنفراس بودند. 

اهواز - شبنم قجاوند: سرپرست شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری گفت: تولید ایمن و پایدار پیش درآمد فعالیت بنگاههای اقتصاد 
نفتی همانند مناطق نفت خیز جنوب و پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس 
است. مهندس جواد تقی زاده در نشست با مدیرعامل پاالیشگاه بید بلند 
خلیج فارس عنوان کرد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی و بزرگترین شرکت تولیدی کشور است که صیانت 
از تولیدات آن وظیفه ای همگانی است. وی با تاکید بر افزایش تعامل و 
هماهنگی در اجرای پروژه های جمع آوری گازهای مشعل گفت: تولید 
ایمن و پایدار پیش درآمد فعالیت بنگاههای اقتصاد نفتی همانند مناطق 

نفت خیز جنوب و پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس است.
سرپرست شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با اشاره به نقش 
زنجیره تولید در اقتصاد کشور افزود: در صنعت نفت و گاز همه ما یک 
زنجیره در جهت رشد اقتصادی کشور هستیم که در این زنجیره همگی 

ذینفعان می بایست منتفع شوند.
وی در این نشست همچنین بر ایجاد تعامل و انتقال تجارب مرتبط با 

فعالیت های عملیاتی تاکید کرد.

مهنــدس محمود امین نــژاد مدیرعامل پاالیشــگاه بید بلند خلیج 
فارس، اقدامات پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس را تشریح کرد و گفت: 
این پاالیشــگاه ۲۷ پروژه جمع آوری گازهای مشعل در ۴ استان را در 
دســتور کار خود دارد. وی با اشاره به ظرفیت های این پاالیشگاه بیان 
کرد: این مجموعه به عنوان سرمایه گذار و مجری پروژه های دریافت و 
جمع آوری گاز های مشــعل عزم جدی دارد تا پایان سال جاری، پروژه 
هــای بازگردانی ۱۰۰۰ و گاز و گاز مایــع ۹۰۰ و پیش تراکم گازمایع 

۱۰۰۰ را به سرانجام برساند.
امین نــژاد در پایــان با توجه به ظرفیــت و توانمندی موجود جهت 
مشارکت در اورهال واحدهای عملیاتی گاز و گاز مایع اعالم آمادگی نمود. 
در این نشست که با حضور تعدادی از مدیران و روسای برخی ادارات دو 
مجموعه در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد، چالش ها 
و تنگناهای مرتبط با اجرای پروژهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه خشکسالی در استان همچنان ادامه 
دارد، گفت: امسال بیست و پنجمین سالی است که با خشکسالی روبه 
رو هستیم و باید مردم همچنان در رعایت مصرف آب و صرفه جویی آن 

اهتمام ویژه ای داشته باشند.
محمد خانی با اشــاره به اینکه در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نسبت به 
دراز مدت کاهش ۱۸.۵ تا ۲۰ درصدی بارش ها را داریم، گفت: این میزان 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نداشته است.
وی در خصوص ذخیره ســدهای اســتان نیز گفت: ذخیره سدهای 
استان به دنبال کاهش بارش ها به میزان ۲۰ تا 3۰ درصد کاهش یافته 

است. خانی سپس گفت: ۶۵ درصد آب شرب مراکز شهری و روستایی 
اســتان از طریق آب های سطحی و 3۵ درصد از طریق منابع زیرزمینی 
تأمین می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه ۶۹ مرکز شهر از ما خدمات می گیرند، افزود: همچنین این شرکت 
به ۲۷3۴ روســتا نیز خدمات ارائه می دهد. وی با اشاره به اینکه تولید 
و مصرف آب در ۱۵ شــهر اســتان برابر اســت، ادامه داد: این به معنی 
پرخطر بودن وضعیت است که باعث آسیب پذیر شدن آبرسانی می شود؛ 
یعنی با کوچک ترین اتفاق در تولید شاهد قطع آب در برخی از شهرهای 
استان خواهیم بود. خانی در خصوص وضعیت تامین آب در روستاهای 
اســتان نیز گفت: ۲۰۰۰ روستای اســتان آب کافی دارند ولی در ۷3۴ 

روستا مشکل آب وجود دارد. وی گفت: مشکل آب ۱۲۱ روستا در استان 
توسط قرارگاه سازندگی درحال کار و رفع شدن است. با پیگیری استاندار 
آذربایجان شرقی قرار است در 3۸۰ روستای دیگر استان نیز از شهریور 

ماه به همت قرارگاه سازندگی عملیات عمرانی آبرسانی انجام شود.

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل  رشت- خبرنگار فرصت امروز: 
توزیع برق گیالن از پایش دقیق و هوشــمند مصرف برق ادارات و قطع 

درصورت عدم رعایت الگو تعیین شده خبر داد.
وی ضمن تشــکر از مدیران ادارات، سازمانها و دستگاه های اجرایی 
که همکاری بسیار خوبی در مصرف بهینه انرژی  برق دارند خاطرنشان 
کرد: هماهنگی الزم با استانداری صورت پذیرفته و  ۱۰۰ اکیپ در استان 
گیالن مصرف برق ادارات و دســتگاههای اجرایــی را کنترل و نظارت 
می کنند. مدیرعامل توزیع برق گفــت: اخطار قطع برق برای ادارات و 

دستگاههای اجرایی پرمصرف استان صادر شده است و اقدامات  قانونی 
الزم جهت برخورد باســازمانهایی که الگوی مصرف را رعایت نکرده اند 
اعمال می شــود. مهدیزاده ضمن اشاره به دستورالعمل های ارسالی از 
سوی شرکت توانیر مبنی بر پایش مصرف برق ادارات و دستگاهها افزود: 
این مشترکین ملزم به کاهش 3۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداري 
نسبت به مصرف سال گذشته و همچنین کاهش  مصرف به میزان ۶۰ 
درصد در ساعت غیر اداری  هستند. وی تاکید کرد: پس از صدور اخطار 
و عدم رعایت الگو از سوی ادارات، نسبت به قطع برق آنها اقدام خواهد و 
وصل مجدد منوط به  تعهد باالترین مقام دستگاه می باشد و در صورت 

تکرار موضوع اسامی از طریق رسانه ها اعالم می شود.
مدیرعامل توزیع برق اظهار داشت: با کنترل پذیر کردن مشترکین از 
راه دور، قابلیت اعمال محدودیت بار مصرفی برای مشترکین پر مصرف 

در ایام پیک فراهم می شود که می تواند کمک بسزایی به پایداری شبکه 
و عدم قطع برق سایر مشترکین باالخص مشترکین خانگی داشته باشد. 
وی گفــت:  با توجه به  محدویتهای تولید برق در کل کشــور ، رعایت 
الگوي مصرف برق از ســوي ادارات و سازمان ها از جمله حذف وسایل 
غیرضرور برقی، بهره گیری از دیزل ژنراتورها، اســتفاده بهینه و کاهش 
مصرف سیستمهای سرمایشی در ساعات اوج بار، باید با جدیت صورت 
پذیرد. مهدیزاده در پایان تاکید کرد: باتوجه به هماهنگی صورت پذیرفته 
از سوی وزارت نیرو در سطح کالن و همچنین استانداری گیالن، ساعات 
کار اداری استان به منظور کاهش پیک مصرف روزانه برق تغییر یافته و 
این مهم در کنار رعایت صحیح الگوی مصرف توسط سازمانها و ارگانهای 
مختلف در ساعات اداری، کمک شایان توجه ای به پایداری شبکه های 

برق می کند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: ســایت همراه اول در روســتای 
وحدت از توابع شهرستان آق قال راه اندازی شد .دکتر غالمعلی شهمرادی 
با اعالم این خبر افزود: تامین ارتباطات مخابراتی در روستاها از جمله برنامه 
های است که در مخابرات استان همواره دارای اولویت بوده و در این راستا 

چه در بخش تلفن ثابت و اینترنت و چه در بخش تلفن همراه برنامه ریزی 
و اقدامات خوبی انجام شده است .وی با اشاره به راه اندازی سایت همراه 
اول در روستای وحدت ، عملیات توسعه ارتباطات سیار در این روستا را از 
درخواستهای مردم این روستا دانست و گفت : رضایت مشتریان واستفاده 

حداکثری از خدمات وسرویسهای مخابراتی هدف از اجرای این پروژه بوده 
است .مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود: با راه اندازی این سایت مردم 
روســتا و اقماری آن می توانند از پوشش مناست همراه اول و اینترنت 

پرسرعت باکیفیت تلفن همراه بهره مند شوند.

مهندس رخصتی در کنفرانس تخصصی استیل پرایس

ذوب آهن اصفهان امسال ۴۰۰ هزارتن محصوالت با ارزش افزوده باال تولید می کند

مدیر عامل شرکت نفت و گاز آغاجاری عنوان کرد؛

تولید ایمن و پایدار پیش درآمد فعالیت در صنایع وابسته به نفت است

به دنبال کاهش بارش ها؛

ذخیره سدهای آذربایجان شرقی کاهش یافته است

مدیرعامل توزیع برق گیالن خبر داد:

اخطار قطع برق برای ادارات و دستگاههای اجرایی 
پرمصرف استان صادر شد

راه اندازی سایت همراه اول درروستای وحدت شهرستان آق قال

آذربایجان شرقی - فالح: شهردار تبریز پنج شاخص مهم تبریز 
را که شامل تاریخ، فرهنگ، صنعت، علم و جغرافیا است را تشریح کرد.

این مقام مسوول شهری در دیدار سفیر اتریش اظهار کرد: تبریز دارای 
تاریخی باقدمت در عرصه های بین المللی تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه تبریز ســومین شــهر بزرگ ایران با دو میلیون نفر 
جمعیت است، تصریح کرد: خوشبختانه نرخ بیکاری در این شهر پایین 
است.  وی یادآور شد: تبریز در چند مقطع تاریخی پایتخت و در عرصه 

های سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است.
شــهردار تبریز با بیان اینکه دومین شاخص تبریز فرهنگ آن است، 
گفت: تبریز پایتخت فرهنگی و معنوی شــهرهای ایران است. مشاهیر 
تبریز زبانزد خاص و عام هستند؛ برای نمونه در مقبره الشعرا ۴۰۰ شاعر 

و عارف مدفون اســت. وی ادامه داد: عرفا و دانشمندان بزرگی در تبریز 
زندگی کرده اند؛ عالمه جعفری از جمله آن هاســت که زبانزد جهانیان 
است. شعرای معاصر مثل شهریار نیز چهره بین المللی دارند. وی سومین 
شاخص تبریز را مراکز علمی و دانشــگاهی آن عنوان کرد و افزود: ۲۰ 
هزار دانشجوی دولتی در این شهر مشغول به تحصیل هستند  و تعداد 
کل دانشجویان دانشــگاه های تبریز ۱۰۰ هزار نفر است. وی همچنین 
تصریح کرد: چهارمین شــاخص تبریز، شــهر صنعتی بودن آن است و 
صنایع سنگین فوالد، تولید شیرینی و شکالت، خودروسازی و... در این 
شهر فعالیت دارند. وی موقعیت استراتژیک و جغرافیایی تبریز را پنجمین 
شاخص آن عنوان کرد و گفت: تبریز با کشورهای مهمی مثل آذربایجان 
و ترکیه در ارتباط اســت و ورودی اروپا به حساب می آید. شهردار تبریز 

ابراز امیدواری کرد دیدار با سفیر اتریش باعث مراودات بیشتر در آینده 
شــود. وی با بیان اینکــه از حضور ســرمایه گذاران خارجی در اجرای 
پروژه های بزرگ عمرانی استقبال می کند، گفت: با توجه به ظرفیت های 
تبریز در حوزه های مختلف، می توان با حضور سرمایه گذاری خارجی از 

این ظرفیت ها به بهترین نحو ممکن جهت توسعه شهر بهره برد.

شهردار:

تبریز پایتخت فرهنگی و معنوی ایران است

شماره 2033
چهارشنبه
25 خرداد 1401

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت 3۵۰ سهم از ۱۵۹۷۰ سهم یک دوم سهم مشاع از سی و دو و سه چهارم سهم دو دانگ مشاع از شش دانگ یک 
قطعه زمین به شماره قطعه ۸ تفکیکی و مساحت 3۱3۸۲۵۰ مترمربع تحت پالک  ۵۵3۵ فرعی از 3۶-  اصلی بخش ۵ قزوین ذیل 
ثبت ۶۸۵۵۷ صفحه 3۷3 دفتر جلد 3۴۹ و شماره چاپی ۹۸۸۵۷۶  به نام آقای وحید زینلی صادر وتسلیم گردیده است. حال آقای 
محمد گرامی پور به موجب سند وکالت شماره ۱۴3۲۴3 مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰۹ دفتر ۲ قزوین از طرف نامبرده طی درخواست بوارده 
۶۸۰33۹3۴  مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ مدعی شده که سند مذکور به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی ملک مزبور را نموده علیهذا مراتب با توجه به تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کس به نحوی از 
هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت ویا معامالتی به نفع اوشده ویا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت ده روز ضمن مراجعه با این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراض به این اداره نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.  
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰3/۲۵ 

علی شهسواری- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه  2 قزوین-258/م الف
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر بر اینکه مالکیت متصرفی و مفروزی خانم مهتاب )نسبت به دو دانگ مشاع( و آقایان حسن و حسین )هر کدام نسبت به دو سهم 
مشاع از هفت سهم چهار دانگ مشاع( و خانمها مریم و سولماز و پروین )هر کدام نسبت به یکسهم مشاع از هفت سهم چهار دانگ 
مشاع( همگی جهانگیری کزج، نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی آبی بپالک ثبتی ۲۸/۶۴۱ اصلی واقع در اراضی روستای 
کزج از بخش ۱۷ خورشرستم خلخال، از مالکیت اولیه آقایان یداله اسکندری و بهلول شجاعی و خانم مهتاب جهانگیری که باستناد 
آرای شماره ۱۴۰۱۶۰3۰۰۲۰۰۰۵۷۱ الی ۱۴۰۱۶۰3۰۰۲۰۰۰۵۶۷ و ۱۴۰۱۶۰3۰۰۲۰۰۰۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/3۱ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت خلخال بمساحت 3۷۰3۶/۰۵ متر مربع؛ تایید و اعالم 
گردیده است، لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و مدت اعتراض از تاریخ اولین 
نوبت انتشار بمدت ۲ ماه می باشد و معترض باید اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت، نسبت به تقدیم دادخواست خود به مرجع قضایی صالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت 

محل ارائه نماید در غیر این صورت اداره ثبت مطابق مقررات اقدام خواهد نمود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۱۰    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰3/۲۵

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خلخال - بهروز شکوری 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 262

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰3  شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۸۶۰3۰۱3۶۷۹  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ۲ رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای ناصر رمضانپور 
مالسرائی فرزند رضا به شماره شناسنامه 33۷۶3 صادره از رشت در قریه کردمحله در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت ۷۹. ۱۹ متر مربع پالک فرعی ۱3۴۹۴ صادره از رشت در قریه کردمحله در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت ۷۹. ۱۹ متر مربع پالک فرعی ۱3۴۹۴ از اصلی ۹۰ مفروز مجزی از پالک ۴۵۶ از اصلی ۹۰ واقع در بخش 
چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین علیزاده مالسرائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۲۵     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت- سعید بدوی  588 م الف   
 3۱۴
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بهقلم:آلیسجکسون - کارشناس برندسازی / ترجمه: علی آل علی

لوگو یکی از مهمترین المان های بصری برای هر برندی محسوب می شود. این المان بصری به شما امکان 
معرفی برندتان به دیگران را داده و مشتریان هم به طور معمول برندها را با لوگوی شان به خاطر می آورند. نکته 
مهم در این میان اهمیت لگو برای برندهاست. اینکه یک برند بدون لوگو چه سرنوشتی خواهد داشت، سوالی 
است که پاسخ مشخصی برای آن وجود ندارد. درست به همین دلیل در مقاله کنونی هدف اصلی پیدا کردن 
پاسخی مناسب برای این سوال محسوب می شود. اگر شما هم به دنبال برخی از مزایا و دلیل اهمیت لوگو در 

فرآیند برندسازی هستید، این مقاله پاسخ های کوتاه و کاربردی برای تان خواهد داشت. 
ایجادتاثیرمناسببررویمخاطب

مشتریان وقتی به دنبال خرید از یک برند هستند، به طور معمول از لوگوی آن تاثیرپذیری بسیار زیادی دارند. 
این امر می تواند موجب تغییر نظر یک مش��تری نس��بت به خرید از برندی مشخص شده و حتی موجب ترغیب 
وی به معرفی برند مورد نظر به دوستانش نیز شود.  لوگو یک المان بصری بسیار مهم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محسوب می شود. نکته مهم در این راستا طراحی یک لوگوی مناسب برای تاثیرگذاری حرفه ای بر 
روی مخاطب هدف است. اگر شما این نکته را در خاطر نداشته باشید، کارتان به طور مداوم با مشکالتی اساسی 
رو به رو می شود. یک برند بدون لوگو همیشه از رقبا عقب خواهد ماند و مشتریان زیادی هم جلبش نمی شوند. 

به همین خاطر شما باید همیشه معرفی یک لوگو جذاب و تعاملی برای مشتریان را در خاطر داشته باشید. 
شناساییسریعتربرند

امروزه مشتریان برندها را با اسم شان به خاطر نمی آورند. درست به همین دلیل شما شرایط بسیار دشواری برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نسل کنونی دارید. این امر می تواند مهارت های شما را به طور چشمگیری کاهش 
داده و حتی موجب بروز برخی از مش��کالت ش��ود. اگر شما هنوز فکر می کنید مشتریان با اسم برندها کار دارند، 
احتماال حافظه بصری انسان را خیلی دست کم گرفته اید. نکته مهم در این میان تالش شما برای تعامل با مخاطب 
هدف براساس جلوه های بصری است. یک لوگو زیبا و متمایز از رقبا برای همیشه در ذهن مشتریان باقی می ماند. 
همین امر می تواند موجب موفقیت گسترده شما در بازار شده و توانایی تان را نیز به طور چشمگیری افزایش دهد. 

افزایشاعتمادبهنفسمشتریان
مشتریان وقتی به دنبال خرید از یک برند هستند، باید همیشه اعتماد به نفس کافی برای انتخاب آن را داشته 
باشند. این امر می تواند موجب تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف شده و شانس تان در این میان را نیز بهبود 
بخشد. وقتی شما یک لوگوی مشخص دارید، مشتریان می توانند درباره شما با دیگران به ساده ترین شکل ممکن 
حرف بزنند. یادتان باش��د امروزه مش��تریان به دنبال خرید از برندهایی هس��تند که توانایی حرف زدن با آنها به 
ساده ترین شکل ممکن را داشته باشند. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به طور 
مداوم کارتان را بهبود بخشیده و شانس تان در این میان را نیز بهینه سازی نمایید.  یک لوگوی زیبا کار شما در بازار 
برای جلب نظر مشتریان را بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. درست به همین دلیل شما باید همیشه 
لوگ��و را به عنوان صفحه نمایش برندتان در نظر داش��ته و ب��رای طراحی یک نمونه عالی از آن تالش تان را صورت 
دهید. این امر مزیت بسیار مهمی برای برند شما به همراه داشته و توانایی تان در این میان را نیز بهبود می بخشد. 
customerthink.com:منبع

اپلدرآستانهیکرکوردشکنیتاریخی

بهقلم:مایکپترسون- خبرنگار / مترجم: امیر آل علی

اگر بخواهید موفق ترین برند حال حاضر در زمینه تولید گوش��ی های هوش��مند را نام ببریم، بدون شک 
اپل شایسته ترین گزینه خواهد بود. درواقع آمارهای مختلف نیز این موضوع را به اثبات می رساند. در شش 
س��ال اخیر، هیچ برندی موفق نش��ده است تا جایگاه نخس��ت را از این برند آمریکایی، بگیرد. این شرکت 
حاصل همکاری استیو جابز و استیو ووزنیاک است و در سال 1977 کار خود را شروع کرده و امروزه عالوه 
بر گوش��ی هوشمند، در زمینه تولید رایانه های ش��خصی، لپ تاپ، دستبند هوشمند و... فعالیت دارد. در 
حال حاضر نیز مدیریت آن برعهده تیم کوک است که در چند سال اخیر، عملکرد بسیار خوبی را داشته 
است. درواقع اپل شیوه کاری خاص خود را دارد که نمونه آن را می توان در طراحی آنها مشاهده کرد که 
هر س��اله با حفظ کلیات همراه اس��ت. در این رابطه موسسه مالی JP Morgan در جدیدترین آمار خود 
بیان کرده اس��ت که اپل بدون ش��ک تا س��ال 2025، 6 میلیارد دالر درآمد تنها از طریق تبلیغات خواهد 
داش��ت. درواقع عدم همکاری اپل با برندهای دیگر باعث ش��ده است تا دارندگان وسایل این برند، محکوم 
به استفاده از اپ استورهای مخصوص باشند. درواقع این امر اپل را وارد یک بازار بدون رقابت کرده است 
که در اصطالح به آن اس��تراتژی اقیانوس آبی گفته می ش��ود. این امر در حالی است که شرکت هایی نظیر 
سامس��ونگ و ش��یائومی به خاطر اس��تفاده از اندروید، عمال چنین مزیت رقابتی را ندارند. در این رابطه 
نکته جالب این اس��ت که رقم فوق تنها براس��اس تبلیغات موبایلی خواهد بود. این امر در حالی است که 
اپل در حال حاضر تنها یک بخش کوچک را به اقدامات تبلیغاتی اختصاص داده و ممکن است با افزایش 
ظرفیت ها و توجه بیش��تر به این بخش، به رقمی به مراتب بزرگتر نیز دس��ت پیدا کند. در این راستا برند 
متا که در زمینه تبلیغات س��رآمد هر ش��رکتی محسوب می ش��ود. به خاطر فعالیت های حرفه ای اپل در 
 App Tracking زمینه امنیت داده های کاربران، ضرری 10 میلیاردی را متحمل ش��ده اس��ت. درواقع
Transparency، ب��ه کاربران این اجازه را می دهد که جلوی کس��ب اطالعات از کاربران گرفته ش��ود. 
این امر در حالی اس��ت که برندی نظیر متا، بارها متهم به سوءاس��تفاده از اطالعات کاربران خود و فروش 
آنها به برندهای مختلف ش��ده اس��ت. درواقع اپل در ش��رایطی به تبلیغات توجه دارد که کاربران از بابت 
امنیت اطالعات خود کامال آسوده خاطر هستند. به همین خاطر نیز سود آنها در این بخش، تضمین شده 
خواهد بود. این س��طح از عملکرد حرفه ای بدون ش��ک باعث خواهد شد تا شرکت های بیشتری به دنبال 
استفاده از بخش تبلیغاتی اپل باشند که خود به رسیدن اپل به رقم 6 میلیارد، کمک خواهد کرد. آمارها 
در زمینه بخش تبلیغات اپل بسیار امیدوارکننده است. براساس آمار رسمی، تعداد مشترکان سرویس های 
نرم افزاری اپل به 825 میلیون نفر و تعداد کاربران گوشی آیفون به یک  میلیارد نفر می رسد. در این رابطه 
با توجه به اخبار منتش��ر ش��ده، به نظر می رسد که اپل به دنبال ایجاد تبلیغاتی است که باعث خواهد شد 
تا تجربه مش��تری نس��بت به تبلیغات، متفاوت باشد. درواقع به نظر می رسد که بار دیگر اپل قرار است تا 
اقدامی را در دس��تور کار خود قرار دهد که به یک ترند در بازار و الگو برای برندهای دیگر تبدیل خواهد 

شد. تحت این شرایط باید دید که این برند تا چه حد می تواند مطابق انتظارات تحلیلگران ظاهر شود. 
appleinsider.com:منبع

بهقلم:منویآگراوال
کارشناس بازاریابی 
ترجمه: علی آل علی

امروزه بسیاری از بازاریاب ها توانایی خود را صرف بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی می کنند. در این میان نیز تنها معیار 
معتبر برای این دس��ته از افراد هزینه بیش��تر و تالش برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر می تواند 
نتایج بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به همراه داش��ته باشد. البته به ش��رط اینکه برند مورد نظر 
بودجه ای عالی برای فعالیت در این راستا در دسترس داشته 
باشد. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف همیش��ه با بودجه های کالن رو به رو نیستید. درست 
به همین دلیل گاهی اوقات باید با واقعیت های دنیای کسب 
و کار و بازاریابی کنار بیایید. در غیر این صورت ش��اید خیلی 
زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین 
رفته و ش��ما دیگر شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان نداش��ته باش��ید. این امر می تواند در بلندمدت نه 
تنها منابع مالی برندتان را کاهش دهد، بلکه شانس تان برای 
تعامل ب��ا مخاطب هدف را نیز به طور چش��مگیری کاهش 

خواهد داد. 
در دنیایی که گوگل مهمترین برند دیجیتال دنیا محسوب 
می ش��ود، تالش ب��رای بازاریابی با همکاری ای��ن برند امری 
ضروری و اساس��ی خواهد بود. بس��یاری از مردم در سراسر 
دنی��ا برای پی��دا کردن محص��والت موردنظرش��ان اقدام به 
استفاده از گوگل می کنند. این امر با یک جست و جوی ساده 
دنبال ش��ده و شرایط برندها را نیز به طور چشمگیری بهبود 
می بخشد. نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به ش��یوه ای مناس��ب و تاثیرگذار است. 
گوگل برای جلب نظر برندها از مدت ها پیش سرویس گوگل 
بیزینس را راه اندازی کرده است. این سرویس به برندها امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داده و شرایط شان را نیز 

به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی خواهد کرد. 
یادگیری کار با گوگل بیزینس نه تنها نوعی ابزار بازاریابی 
محس��وب می ش��ود، بلکه به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با هزینه بس��یار کمتر نیز کمک خواهد کرد. 
درس��ت به همین دلیل هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی 
مزایای ثبت نام در گوگل بیزینس و اس��تفاده از این پلتفرم 
اس��ت. بی تردید بس��یاری از برندهای بزرگ از مدت ها قبل 
در این س��رویس عضویت دارند. نکته مهم اینکه اگر شما به 
دنبال بهبود جایگاه برند و تبدیل ش��دن به یکی از کس��ب 
و کارهای معتبر در این میان هس��تید، می توانید همیشه بر 
روی گوگل حس��اب ب��از کرده و ش��رایط تان در این میان را 

بهینه سازی کنید. 
یادگیری گوگل بیزینس کار دشواری نیست. نکته مهم در 
این میان تالش برای آگاهی از مزایای این پلتفرم اس��ت، در 
غیر این صورت شما هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان پیدا نکرده و کارتان به ش��یوه ای مناسب 
دنبال نخواهد شد. در ادامه برخی از مهمترین مزایای ثبت نام 
در گوگل بیزینس و بازاریابی همراه با آن را مورد ارزیابی قرار 
خواهیم داد. این امر به ش��ما برای اثرگذاری بر روی مخاطب 

هدف کمک ویژه ای می کند. 
گوگلبیزینسچیست؟

گوگل بیزینس سرویس بازاریابی محلی این پلتفرم بزرگ 
اس��ت که ب��ه برندها ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
ه��دف در محدوده ه��ای جغرافیای��ی مش��خص را می دهد. 
امروزه بس��یاری از برندها برای تعامل با مش��تریان نیازی به 
کمپین ه��ای بزرگ و بین المللی ندارن��د. در عوض به دنبال 
کمپین های محلی و همچنین مشتریان محلی هستند. این 
امر می تواند توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور چش��مگیری توس��عه دهد. سرویس گوگل 
بیزینس به طور معمول در ابزار مپ و موتور جس��ت و جوی 
گوگل برای کاربران نمایش داده می شود. به این ترتیب شما 
با سرمایه گذاری بر روی این سرویس امکان نمایش محتوای 
بازاریابی یا حتی معرفی کسب و کارتان به مخاطب هدف در 

قالبی بسیار حرفه ای را خواهید داشت. 
کار ب��ا گوگل بیزینس مثل تمام ابزارهای این برند بس��یار 
ساده و راحت اس��ت. درست به همین خاطر شمار باالیی از 
کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط 
وی��ژه ای در این میان دارند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط ش��ان را به طور 
چش��مگیری بهبود می بخش��د. در ادامه برخی از مهمترین 
ویژگی ه��ای گوگل بیزینس و نحوه کم��ک آن به برندها در 
دنیای بازاریابی را مرور خواهیم کرد. این امر به ش��ما فرصت 
خوبی برای آگاهی از امکانات این ابزار و اطمینان نس��بت به 

اهمیت استفاده از آن در دنیای بازاریابی می دهد. 
افزایشآگاهیازبرنددراینترنت

آگاهی از حضور و فعالیت یک برند در بازار اهمیت بس��یار 
زیادی برای فروش مناسب دارد. مشتریان تا زمانی که نسبت 
به فعالیت برند ش��ما ایده ای نداش��ته باشند، هرگز موفق به 
مشاهده محصوالت تان نخواهند شد. نکته مهم اینکه حضور 
برند ش��ما برای خیلی از مردم اهمیتی ن��دارد. بنابراین این 
شما هستید که باید به هر قیمتی شده برند و محصوالت تان 
را پی��ش روی مخاطب هدف ق��رار دهید. در غیر این صورت 
شاید هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 
نکرده و ش��رایط تان در بازار به طور م��داوم بدتر از هر زمان 

دیگری شود. 
این روزها هزاران برند در سراس��ر دنیا هس��تند که پس از 
سال ها فعالیت در بازار هنوز هم کسی از وضعیت کاری شان 
خب��ر ندارد. درس��ت ب��ه همین دلیل ش��ما بای��د از همان 
ابتدای ش��روع به فعالیت برند به دنب��ال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب تان باش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی 

برای بهینه سازی شرایط تان در بازار پیدا نکنید. 
گ��وگل بیزینس با ارائه یک پروفایل کامل به ش��ما امکان 

فعالیت بازاریابی در گوگل را می دهد. همچنین شما می توانید 
پروفایل تان را کامل کرده و وقتی کاربران برندتان را جس��ت 
و جو می کنند، اطالعات بس��یار مفیدی پیش روی آنها قرار 
دهید. ای��ن امر موجب تاثیرگذاری بهین��ه بر روی مخاطب 
هدف ش��ده و توانایی برندها را نی��ز به طور قابل مالحظه ای 

بیشتر می کند. 
احتماال ش��ما هم تا به حال در پی جست و جو در گوگل 
با فهرستی از کس��ب و کارها و شماره تماس شان در صفحه 
اول نتایج رو به رو شده اید. این کسب و کارها دقیقا به خاطر 
داش��تن اکانت رس��می در گوگل بیزینس به ش��ما معرفی 
می شوند. نکته جالب اینکه اگر وضعیت سئو یک برند مناسب 
باشد، بابت این معرفی هیچ هزینه ای نیز از آن دریافت نخواهد 
شد. درست به همین دلیل شما می توانید تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به طور چشمگیری توسعه دهید. این نکته 
شانس تان را توسعه داده و برندتان را در موقعیت مناسبی از 

نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان قرار می دهد. 
بهاشتراکگذاریاطالعاتمهمبامشتریان

آیا تا به حال برای تان پیش آمده اقدام به خرید از یک برند 
کنید، اما نه شماره تماسی داشته باشید نه حتی آدرس سایت 
رس��می آن در دسترس باشد؟ این اتفاق برای خیلی از مردم 
به معنای پایان روند بازاریابی در شبکه های اجتماعی خواهد 
بود. درس��ت به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن هستید، می توانید 

کارتان را به شکلی حرفه ای دنبال کنید. 
اکانت رسمی شما در گوگل بیزینس همیشه همراه با درج 
اطالعات دقیق از برندتان خواه��د بود. مزیت این امر امکان 
مش��اهده اطالعات موردنظر از س��وی کاربران به ساده ترین 
ش��کل ممکن است. بنابراین دیگر شما مشکلی از نظر سطح 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و ش��یوه های بهینه سازی 

کارتان در این میان نخواهید داشت. 
بسیاری از اوقات مشتریان به دلیل فقدان اطالعات دقیق از 
برندها قید آنها را می زنند. شما در این صورت با ثبت نام در 
گوگل بیزینس می توانید به کلی از شر این مشکل رها شوید. 
در این صورت دیگر مسئله ای برای بهینه سازی موقعیت تان 
در بازار نخواهد داشت. یادتان باشد، شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف همیش��ه وقت ندارید. درست به همین 
دلیل باید همیش��ه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال 
کرده و شانس تان در این میان را نیز تقویت کنید. استفاده از 
گوگل بیزینس به شما فرصت تاثیرگذاری اولیه بسیار عالی و 
بدون مش��کل را می دهد. درست به همین خاطر باید به طور 

مداوم شانس تان در این میان را تقویت نمایید. 
یادتان باش��د در دنیای بازاریابی همیشه بهترین گزینه ها 
هزینه بر نیس��تند. بنابراین به جای س��رمایه گذاری همراه با 
هزینه کالن بر روی حوزه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 

می توانید نیم نگاهی به گوگل داشته باشید. 
پاسخگوییبهسواالتمشتریان

برندها همیشه با سواالت بسیار متعددی از سوی مشتریان 
رو به رو هستند. پاسخگویی به این سواالت برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف همیشه امری مهم محسوب می شود. 
یکی از نکات اساس��ی در این می��ان تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از بهترین ش��رایط ممکن 
اس��ت. برندهایی که اکان��ت گوگل بیزین��س دارند، به طور 
معمول امکان دسترسی به بخشی مشخص برای پاسخگویی 
به سواالت مشتریان را خواهند داشت. در این بخش کاربران 
امکان طرح سواالت ش��ان از ش��ما را پیدا کرده و شما نیز به 
س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را خواهی��د داش��ت. ای��ن ام��ر موقعیت ت��ان از نظر 
بهینه س��ازی شرایط برند در نگاه مش��تریان را تا حد زیادی 

بهبود خواهد بخشید. 
بسیاری از مش��تریان در صورتی که پاسخ سواالت شان از 
برندها را خیلی س��ریع دریافت نکنند، انگیزه ای برای خرید 
پیدا نمی کنند. درست به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نیازمند استفاده از شرایط ویژه ای هستید. 
این امر به ش��ما کمک می کند تا هرچه بهتر موقعیت تان در 
بازار را بهینه سازی کنید. چنین امری از نظر حرفه ای به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ویژه ای خواهد 
کرد. یادتان باش��د پاسخگویی س��ریع به مخاطب هدف باید 
هم��راه با جواب های درس��ت و کاربردی باش��د، در غیر این 
صورت شاید ش��ما هرگز موقعیت مناسب برای بهینه سازی 
شرایط تان را پیدا نکنید. در این صورت هرگز شانسی در بازار 

و در برابر برندهای بزرگ نخواهید داشت. 
گوگل با داشتن پشتیبانی سریع و تخصصی به شما در هر 

مرحل��ه ای از کار با گوگل بیزینس کمک خواهد کرد. در این 
میان کافی است از طریق ایمیل یا صفحه پشتیبانی این برند 
س��واالت یا مش��کالت تان را با آنها در میان بگذارید. این امر 
ش��ما را در کانون توجه برندها قرار داده و شرایط شما را نیز 

بهینه سازی خواهد کرد. 
دسترسیبهنظراتمشتریان

نظرات مش��تریان درب��اره یک برند اهمیت بس��یار زیادی 
برای فعالیت کاری آن دارد. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کم��ک کرده و وضعیت ت��ان را نیز 
بهینه س��ازی خواهد کرد. نکته مهم دیگر اینکه ش��ما برای 
بهینه سازی شرایط تان همیش��ه باید موقعیت برندتان را در 
نظر بگیرید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصت مدیریت 
بهین��ه برندت��ان را پیدا نکرده و ش��رایط تان نیز به نحو قابل 

مالحظه ای تحت تاثیر قرار گیرد. 
برندهایی که از نظرات مشتریان برای اصالح روند کاری شان 
س��ود نمی برند، به ط��ور معمول مدت زی��ادی در بازار دوام 
نخواهن��د آورد. این امر می تواند برای هر برندی دردسرس��از 
شود. درست به همین دلیل شما می توانید با گوگل بیزینس 
به بهترین شکل ممکن اطالعات کاربردی درباره مشتریان را 

گردآوری کرده و شرایط تان را نیز بهینه سازی نمایید. 
یادتان باش��د شما برای بهبود ش��رایط تان همیشه نیاز به 
مشتریان در کنار خود دارید. این امر می توانید به شیوه های 
بس��یار متنوعی فراهم شود. اگر این امر برای شما امکان پذیر 
نیست، باید همیش��ه به دنبال راه حل جایگزین باشید. این 
امر ش��امل تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
اس��تفاده از شرایط ویژه در دنیای کسب و کار است. بسیاری 
از برندها در این میان توانایی زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و همچنین بهینه سازی شرایط شان در دنیای 
کس��ب و کار ندارند. نکته مهم دیگر اینکه ش��ما برای بهبود 
شرایط تان باید همیشه وضعیت تان را به بهترین شکل ممکن 
توس��عه دهید. آگاهی از نقطه نظرات مشتریان در این میان 

شروع بسیار خوبی برای برند شما خواهد بود. 
گوگل بیزینس به برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به بهترین شکل ممکن کمک می کند. این امر شما را 
در مرکز گفت و گوهای مش��تریان درباره برندتان قرار داده و 
فرصت تان برای بهینه سازی شرایط را نیز توسعه خواهد داد. 

افزایشترافیکسایتومیزانفروش
امروزه اغلب برندها دارای س��ایت رس��می برای کس��ب و 
کارشان هستند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری ویژه بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و در برخی از موارد نوعی فروشگاه 
آنالین نیز محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما تا به حال س��ایت 
رسمی تان را راه اندازی نکرده اید، باید به بهترین شکل ممکن 
در پ��ی تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف تان در این میان 
باشید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای بهینه سازی 
ش��رایط تان در بازار می دهد. درست به همین خاطر وضعیت 
کسب و کارتان باید به طور مداوم بهینه سازی شده و براساس 

روند فعالیت تان کار را توسعه دهید. 
وقت��ی یک برن��د تازه در ابت��دای راه ق��رار دارد، بی تردید 
ترافیک س��ایتش تعریف چندانی نخواهد داشت. این امر در 
کنار مس��ئله مربوط به فروش اندک آنالین می تواند برای هر 
برندی دردسرساز ش��ود. درست به همین دلیل شما باید از 
همان ابتدا کارتان را بس��یار ج��دی در این فضا دنبال کنید، 
در غیر این صورت شاید هرگز موفق به فروش آنالین با نرخ 
باال نشوید.  گوگل بیزینس در زمینه افزایش ترافیک به شما 
کمک ش��ایانی می کند. کاربران وقتی یک برند دارای اکانت 
رسمی در گوگل بیزینس است، تمایل باالتری برای همکاری 
با آن نش��ان می دهند. س��اده ترین مصداق در این میان نیز 
بازدید سریع از سایت یک برند است. شما با این کار به خوبی 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا کرده و 

ترافیک سایت تان به طور چشمگیری توسعه پیدا می کند. 
از نقط��ه نظ��ر افزایش فروش برند ش��ما همیش��ه امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن 
را دارید. این امر ش��ما را در کانون توجه مش��تریان قرار داده 
و شرایط تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد. درست به همین 
دلیل اگر ش��ما به دنبال بهبود شرایط تان هستید، می توانید 
کارت��ان را به بهترین ش��کل ممکن با اس��تفاده از ابزارهای 
حرفه ای بهینه س��ازی کنید. کاربران در دنیای آنالین به طور 
معمول برای خرید از یک برند استرس و نگرانی بسیار زیادی 
دارند. دلیل این امر نیز تجربه های ناگوار گذش��ته در زمینه 
خرید از برندها محسوب می شود. شما در این میان می توانید 
به ساده ترین شکل ممکن تجربه مشتریان از برندتان را تغییر 

داده و کارتان را ساده تر کنید. 
اکانت رسمی در گوگل بیزینس به مشتریان نشان می دهد 
با برندی معتبر مواجه هس��تند. درست به همین دلیل دیگر 
خرید از یک برند برای ش��ما کار زیادی نداشته و توانایی تان 
در این میان را نیز توسعه می دهد. یکی از مواردی که برندها 
برای بهینه س��ازی کارش��ان بدان نیاز مبرم دارند، مربوط به 
کس��ب اعتب��ار در فضای آنالین اس��ت. این امر به س��ادگی 
امکان پذیر نیس��ت. درست به همین دلیل شما باید همیشه 
آمادگی کامل در این میان را داشته باشید، در غیر این صورت 
شاید هرگز فرصتی برای بهبود شرایط تان پیدا نکنید. گوگل 
با ارائه فرصت های مناسب در زمینه کسب اعتماد مشتریان 
به ش��ما عمال کارتان را بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری 
خواهد کرد. یادتان باشد در این میان شما همیشه با مشکالت 
زیادی نیز مواجه خواهید بود. مهمترین مسئله حضور رقبای 
بس��یار زیادی اس��ت. با این حال عضویت در گوگل بیزینس 
گامی مهم در راس��تای تضمین اعتبار برند در دنیای کنونی 
خواهد بود. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده 

و شرایط تان را به طور مداوم بهینه سازی خواهد کرد. 
امروزه گوگل بیزینس یکی از ابزارهای مهم برای بازاریابی 
محسوب می شود. درست به همین دلیل شما برای موفقیت 
بازاریابی باید همیش��ه اس��تفاده از آن را در کانون توجه قرار 
دهید. مزایای مورد بحث در این مقاله نقطه ش��روع مناسبی 

برای شما و کسب و کارتان خواهد بود. 
socialpilot.co:منبع

چرا همه برندها باید در گوگل بیزینس عضو باشند؟


