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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

پیمان های منطقه ای برای حذف دالر شکل می گیرند

روبل و ریال علیه دالر
فرصت امروز: هفته گذش��ته همزمان با س��فر رئیس جمهور روسیه به تهران، نماد معامالتی روبل-ریال در بازار 
متش��کل ارزی گش��ایش یافت. از آنجا که تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در دانشگاه های روسیه مشغول 
به تحصیل هستند، دیگر مشکلی در تبدیل روبل نخواهند داشت. با گشایش نماد معامالتی ریال- روبل همچنین 
گامی جدی در گس��ترش روابط اقتصادی ایران و روس��یه برداشته خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در مراسم 
گش��ایش این نماد معامالتی، سازوکار معامالتی جفت ارز ریال- روبل را رقابتی و برمبنای عرضه و تقاضا دانست 
و گف��ت که حجم و عمق این معامالت در بازار متش��کل ارزی به مرور افزای��ش خواهد یافت. علی صالح آبادی با 
تاکید بر اهمیت ایجاد نماد ریال- روبل در بازار متش��کل ارزی در راستای استفاده از ارزهای محلی و پیمان های 
دوجانبه پولی، از آن به عنوان گام راهبردی توسعه مناسبات پولی و بانکی تهران-مسکو یاد کرد. به نظر می رسد 
که توافق اخیر بین ایران و روسیه در راستای کاهش تاثیر تحریم های آمریکا و کم کردن وزن دالر در معامالت...

شاخص کل سهام در تیرماه 5 درصد عقب نشینی کرد
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سهم پول از نقدینگی به بیشترین میزان در یک دهه اخیر رسید

آالرم پولی
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براسـاس عملکرد درآمد های مالیاتی کل کشور در سه ماهه ابتدایی سال  جاری، معادل 34.4 میلیارد 
تومان مالیات از انواع خودرو های سـواری و وانت دو کابین دارای شـماره انتظامی شخصی گران قیمت 
گرفته شده است. به گزارش رویداد24، براساس قانون بودجه، مالکان انواع خودرو های سواری و وانت 

دو کابین که در ابتدای سـال 1400 مالک خودروی مزبور بوده اند، به شرح زیر مشمول مالیات 
شدند: 1- اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی با ارزش روز باالتر از یک میلیارد...

صاحبان خودرو های لوکس چقدر مالیات دادند؟

سرمقاله
تسهیالت تکلیفی یا 
تامین مالی تکلیفی؟

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

تس��هیالت،  ان��واع  پرداخ��ت 
کارک��رد  اصلی تری��ن  از  یک��ی 
بانک هاس��ت. در ح��ال حاض��ر، 
پرداختی  منابع تسهیالت  عمده 
بانک ه��ا از مح��ل س��پرده های 
بانکی مردم تامین می ش��ود که 
بانک ها به عنوان وکیل یا شریک 
سپرده گذاران، این منابع را صرف 
بانکی  انواع تس��هیالت  پرداخت 
ب��ه متقاضیان می کنن��د. ماده 7 
قان��ون عملیات بانک��ی بدون ربا 
در زمینه تس��هیالت مش��ارکتی 
می توانند  »بانک ه��ا  می گوی��د: 
به منظور ایجاد تس��هیالت الزم 
برای گسترش فعالیت بخش های 
مختل��ف تولی��دی و بازرگانی و 
خدماتی، قس��متی از س��رمایه و 
 یا منابع مورد نی��از این بخش ها 
را به ص��ورت مش��ارکت تأمین 
نمایند.« همین قان��ون در مورد 
تس��هیالت مبادل��ه ای در ماده 9 
گفته اس��ت: »بانک ها می توانند 
به منظور ایجاد تس��هیالت الزم 
جهت گس��ترش ام��ور بازرگانی 
سیاس��ت های  چارچ��وب  در 
بازرگانی دولت، منابع مالی الزم 
را  براس��اس ق��رارداد مضاربه در 
اختیار مش��تریان با اولویت دادن 
به تعاونی های قانونی قرار دهند.«
ادامه در همین صفحه
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بنابراین از نظر اصول و مبانی حقوقی، پرداخت تسهیالت مبادله ای 
و مش��ارکتی مبتنی بر توافق و قرارداد بین بانک و تسهیالت گیرنده 
اس��ت و جز در مورد الزامات بانک مرکزی، هم مش��تری و هم بانک 
در انتخاب نوع و میزان تس��هیالت و شرایط بانکی پرداخت آن آزاد 
هستند. طبیعی اس��ت که اگر بانک ها شرایط مشتری برای دریافت 
تسهیالت را احراز نکنند، یا مشتری شرایط پرداخت تسهیالت بانک 
مورد نظر را مناسب تشخیص ندهد، هر دو اختیار دارند تن به پیمانی 
که قرارداد تس��هیالت بانکی نامیده می ش��ود، ندهن��د، اما قانونگذار 
کش��ورمان، نوعی جدید از تس��هیالت بانکی را ابداع کرده که قواعد 
اساس��ی پرداخت تسهیالت بانکی، خصوصا اصل آزادی اراده بانک ها 
در پرداخت تس��هیالت را نادیده می گیرد و بانک ها را برخالف قواعد 
و اص��ول حاکم بر نهادهای اقتصادی، مکلف به پرداخت تس��هیالت 
تکلیفی به اقش��ار تحت حمایت قانونگذار می نماید. تس��هیالتی که 
نفع آن، نصیب عموم مردم می ش��ود. بنابراین در تسهیالت تکلیفی، 
بانک ها چندان از آزادی عمل در انتخاب مشتری و تعیین نوع و مقدار 
تس��هیالت و میزان وثایق آن برخوردار نیس��تند و بایستی تا سقف 
مشخصی، تس��هیالت بانکی را به اشخاص و طبقات اجتماعی مورد 
حمایت قانونگذار پرداخت نمایند. پس بدیهی ترین ویژگی تسهیالت 
تکلیفی، الزام بانک ها به پرداخت تس��هیالت به این گونه اشخاص و 

طبقات اجتماعی است که تحت حمایت قانونگذار قرار دارند.
ب��ه بی��ان بهت��ر، در تس��هیالت تکلیف��ی ب��ه مفهوم مت��داول، 
تس��هیالت گیرنده دولت یا اجزای دولت )وزارتخانه ها، موسس��ات و 
ش��رکت های دولتی( نیستند، بلکه این بخش��ی از مردم هستند که 
هر ساله از تسهیالت تکلیفی بهره مند می شوند. نمونه بارز تسهیالت 
تکلیفی، تسهیالت بانکی موضوع تبصره 16 قانون بودجه سال  1401 
اس��ت که طبق بررسی های کارشناس��ی کانون بانک ها، »با بررسی 
تکالیف تبصره 16 بودجه در 4 بند، مجموع تس��هیالت اعالم ش��ده 
بالغ بر 3.430.000 میلیارد ریال برآورد گردیده اس��ت. با مراجعه به 
آمارهای بانک مرکزی بخش تس��هیالت اعطایی بانک ها به تفکیک 
عقود، تس��هیالت اعطایی بخش قرض الحس��نه از این محل تا بهمن 
ماه 1400 بالغ بر 2.981.000 میلیارد ریال پرداخت ش��ده اس��ت. 
لذا با در نظر گرفتن تس��هیالت جدید مجموعا 6.438.000 میلیارد 
ریال تسهیالت تکلیفی در نظر گرفته شده برای شبکه بانکی است.« 
یادآوری این نکته نیز ضروری اس��ت که تس��هیالت تکلیفی موضوع 
تبصره 16، همان تسهیالتی است که سقف و میزان تسهیالت در نظر 
گرفته ش��ده توسط کمیسیون تلفیق براساس گزارش بانک مرکزی، 
بیش از توان ش��بکه بانکی کش��ور بوده و موجب تذکر مقام معظم 
رهبری به مجلس مبنی بر عدم تصویب پرداخت تسهیالت ماالیطاق 

و خارج از توان مالی بانک ها شد.

اما عالوه بر تس��هیالت تکلیفی تبص��ره 16 قانون بودجه که بدان 
اش��اره ش��د، تبصره 4 همین قانون تحت عنوان »مشارکت با بخش 
غیردولتی ب��رای اجرای طرح ها«، حاوی نوعی جدید از تس��هیالت 
تکلیفی اس��ت که با تسهیالت تکلیفی تبصره 16 متفاوت است. بند 
»ز« تبص��ره 4 قانون بودجه س��ال 1401 حاوی مبل��غ پانصد هزار 
میلیارد )500.000.000.000.000( ریال تسهیالت تکلیفی است که 
مش��خصات و ویژگی آن کم نظیر اس��ت. در بند »ز« تبصره 4 قانون 
مورد اش��اره می خوانیم: »در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده 
)56( قان��ون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 
دولت )1( مصوب 1384/8/15 جهت تس��ریع در تکمیل طرح های 
تملک دارایی های س��رمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند 
حداکث��ر تا ی��ک ماه پس از تصویب این قانون تا س��قف پانصد هزار 
میلیارد )500.000.000.000.000( ریال س��هم هر یک از بانک ها و 
وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیالت 
را ص��ادر و به بانک های عام��ل و وزارتخانه های ذی نفع ابالغ نمایند. 
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک های 
عامل مکلفند در صورت درخواست تسهیالت از سوی وزارتخانه های 
ذی نف��ع، حداکث��ر یک ماه پ��س از دریاف��ت درخواس��ت و قبل از 
شهریورماه )فصل کاری طرح )پروژه(ها در مناطق سردسیر( نسبت 
به پرداخت این تسهیالت در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع 
اقدام نمایند. مجوز ماده )23( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )2( و ماده )56( قانون الحاق موادی به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )1( برای تشخیص شرایط 
و توجیه برخورداری از تس��هیالت بانکی فوق الذکر کفایت می کند و 
»بانک های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح ها را ندارند.« 
س��قف هر طرح)پروژه( پنج هزار میلی��ارد )5.000.000.000.000( 
ریال اس��ت. در صورت عدم امکان اس��تفاده کامل از این تسهیالت 
تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیالت تا پایان سال بالمانع است.« 
تفاوت های اساسی تسهیالت تکلیفی تبصره 16 و تسهیالت تکلیفی 

بند »ز« تبصره 14 قانون بودجه را می توان در موارد زیر برشمرد:
اول؛ تس��هیالت گیرندگان مورد نظر در تبصره 16، بخش هایی از 
اقش��ار مردم هستند که تحت حمایت قانونگذار قرار دارند؛ در حالی 
که تس��هیالت گیرندگان تکلیف��ی بند »ز« تبص��ره 4 قانون بودجه 
1401 فقط وزارتخانه ها و شرکت های دولتی هستند و به بیان دیگر، 
مردم از این تس��هیالت نصیبی نمی برن��د. از نظر مبانی قوانین مالی 
محاسباتی، تسهیالت موضوع بند »ز« تبصره 4 قانون بودجه، مصداق 
بارز برداشت یا اس��تقراض دولت از سیستم بانکی کشور برای اتمام 
پروژه های نیمه تمام کش��ور است. در این گونه موارد، دولت به علت 

کس��ری اعتبارات و کمبود منابع مال��ی الزم برای تامین هزینه های 
عمومی کش��ور، منابع موج��ود بانک ها را س��هل الوصول ترین منابع 
تشخیص داده است. بنابراین با این روند پرداخت تسهیالت به مفهوم 
یک رویداد بانکی کمرنگ ش��ده و نقش بانک ه��ا را در حد صندوق 

پرداخت دولت تقلیل می دهد.
دوم؛ مناب��ع عمده تس��هیالت تکلیفی تبص��ره 16 بودجه 1401 
عمدتا منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه جاری یا سپرده های 
پس انداز قرض الحسنه تعیین ش��ده است؛ در حالی که منابع بانکی 
تبصره 4 بودجه 1401 از حیث نوع منبع نامش��خص و بیشتر منابع 

حاصل از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم است.
س��وم؛ مجلس در تسهیالت تکلیفی تبصره 16 به جای بانک ها و 
شورای پول و اعتبار، نوع تضمین این گونه تسهیالت را »اخذ سفته 
از متقاضی و یا یک ضامن معتبر« تعیین کرده اس��ت؛ در حالی که 
در مورد تسهیالت تکلیفی موضوع بند »ز« تبصره 4، تضمین اصل و 
سود این گونه تسهیالت را فقط سازمان برنامه و بودجه تعیین کرده 
است. بنابراین در این گونه تسهیالت تکلیفی، خسارت تأخیر و سایر 
هزینه های اداری و قضایی بانک ها برای وصول مطالبات معوق، فاقد 

تضمین است.
حال سوال این است که با این مشخصات، آیا در صورت نیاز بانک ها 
به اس��تفاده از این گونه تضمین ها، س��ازمان برنام��ه و بودجه دارای 
منابع کافی ب��رای ایفای قانون در برابر بانک های تس��هیالت دهنده 
خواهد بود؟ به نظر می آید که پاسخ این پرسش، منفی است؛ چراکه 
اگ��ر این س��ازمان دارای اعتبارات مصوب کافی ب��ود، در آن صورت 
لزومی نداش��ت که دس��تگاه های اجرایی برای تامی��ن مالی  الزم به 
منابع بانکی متوسل شوند. معموال در این گونه موارد، بدهی دستگاه 
اجرایی تس��هیالت گیرنده به عنوان بدهی دولت به سیس��تم بانکی 
کشور محسوب می شود. قاعده کلی در مورد ویژگی تضمین یا وثیقه 
تس��هیالت بانکی، قابلیت نقدشوندگی وثیقه است تا بانک بتواند در 
کوتاه ترین زمان، وثایق تملیکی تس��هیالت پرداخت و معوق شده را 
تبدیل به وجه نقد نماید و به چرخه منابع بانک بازگرداند؛ در حالی 
که صرف تضمین سازمان برنامه و بودجه دارای ویژگی نقدشوندگی 
نیس��ت و بدون تعارف در مورد تسهیالت تکلیفی متکی به این گونه 
تضمین ها، واقعیت آن است که هیچ بانک خصوصی و دولتی در عمل 
قادر نخواهد بود از این تضمین اس��تفاده کند و مطالبات معوق خود 
از دس��تگاه های دولتی را به قول کارشناسان حوزه وصول مطالبات، 
به حیطه وصول درآورد؛ کما آنکه در مورد تضمین س��ازمان برنامه و 
بودجه در ارتباط با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان تسهیالت بانکی 
به یارانه بگیران، گالیه بانک ها این است که سازمان به نحو شایسته به 

این تعهد تضمینی عمل نکرده است.

چهارم؛ تبصره 4 بودجه س��ال 1401، هدف از تصویب تسهیالت 
تکلیفی بند »ز« را اینطور بیان کرده اس��ت: »در راس��تای تس��هیل 
اس��تفاده از ظرفیت ماده )56( قان��ون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )1( مصوب 1384/8/15 جهت تسریع 
در تکمیل طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای، سازمان برنامه و 
بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون 
تا سقف پانصد هزار میلیارد )500.000.000.000.000( ریال سهم 
هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل 
و س��ود این تس��هیالت را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های 
ذی نف��ع اب��الغ نمایند.« در حالی که ماهیت تس��هیالت بانکی ماده 
56 قان��ون الح��اق موادی به قانون تنظیم برخی بخش��ی از مقررات 
مالی دولت و مصرف آن، اساس��ا از نوع تسهیالت تکلیفی نیست. در 
قانون مورد اش��اره می خوانیم: »به منظور تسریع در عملیات اجرایی 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و طرح های ملی استانی 
ش��ده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه های 
اجرای��ی طرح ه��ای مندرج در پیوس��ت ش��ماره )1( قوانین بودجه 
س��نواتی و طرح های ملی استانی ش��ده، اجازه داده می شود پس از 
تأیید س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد 
تس��هیالت مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مش��تمل بر پیمانکار 
یا س��ازنده طرح، اش��خاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر 
مؤسس��ات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اس��المی مندرج در 
قان��ون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 اقدام نمایند.« اما 
قانونگذار در بودجه سال 1401، تسهیالت اختیاری موضوع ماده 56 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )1( 
مصوب 1384/8/15 را از تس��هیالت اختیاری به تسهیالت تکلیفی 

تغییر جهت داده است.
پنج��م؛ قانونگذار در تبصره 4، نوع تس��هیالت بانکی مورد نظر از 
حیث تس��هیالت مشارکتی یا تسهیالت مبادله ای را مشخص نکرده 
اس��ت. در بخش��نامه فروردین ماه بانک مرکزی نیز نوع تس��هیالت 
تبصره 4 مشخص نشده است. اما اگر تسهیالت به صورت مشارکتی 
پرداخت ش��ود، س��هم بانک به عنوان شریک دس��تگاه های اجرایی 
تس��هیالت گیرنده بایستی در قرارداد مشارکت مدنی دقیقا مشخص 
ش��ود. آیا از نظر دولت، بانک به عنوان تس��هیالت دهنده شریک این 

گونه پروژه های دولتی محسوب خواهد شد؟
ششم؛ در انتهای بند »ژ« تبصره 16 قانون بودجه همچنین تاکید 
ش��ده اس��ت که مجوز ماده )23( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( و ماده )56( قانون الحاق 
م��وادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مال��ی دولت )1( برای 

تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیالت بانکی فوق الذکر 
کفایت می کند و »بانک های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد 
طرح ها را ندارند.« این بیان قانونگذار بدان معناس��ت که بانک های 
تسهیالت دهنده نمی توانند مانند تس��هیالت عادی و غیرتکلیفی، 
طرح ه��ای ارائه ش��ده برای دریافت تس��هیالت موض��وع بند »ز« 
تبصره 4 بودجه س��ال 1401 را بررسی کارشناسی کنند و مطلوب 
بودن طرح و س��ودآوری آن را احراز کرده و برمبنای این بررس��ی 
کارشناسی، تس��هیالت مورد درخواست را پرداخت نمایند یا طرح 
ارائه ش��ده را در صورت عدم توجیه اقتصادی و س��ودآور نبودن رد 

کنند.
مجموعه ش��رایطی که برای پرداخت تس��هیالت تکلیفی موضوع 
بن��د »ز« تبصره 4 قانون بودجه 1401 تعیین ش��ده، به معنای آن 
است که بانک ها بایستی بدون بررسی طرح صرفا با تضمین سازمان 
برنامه و بودجه تا سقف مبلغ 500 هزار میلیارد ریال به دستگاه های 
اجرایی ذی ربط پرداخت کنند. وصول این منابع نیز منوط به تامین 
اعتبار دستگاه های برخوردار از این تسهیالت توسط مجلس شورای 
اسالمی اس��ت. بنابراین به نظر می رسد که تسهیالت بانکی موضوع 
بند »ژ« تبصره 4 بودجه 1401 در واقع، پرداخت تس��هیالت بانکی 
به مفهوم دقیق بانکی آن نیس��ت، بلکه غیرمستقیم دولت از شبکه 
بانکی کش��ور به منظور تس��ریع در تکمیل طرح تملک دارایی های 
سرمایه است. خالصه آنکه اگر بانک ها برای این پرداخت های تکلیفی 
و ب��ه عبارت بهتر، تامین مالی دس��تگا ه های اجرایی دولت با کمبود 
منابع و نقدینگی مواجه باش��ند، ناچار خواهند بود برای اجرای حکم 
قانونگذار و تامین منابع به برداش��ت از منابع بانک مرکزی و یا سایر 
روش های تجهیز منابع روی آورند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن، خلق 
پول و افزایش نقدینگی و گس��ترش تورم خواهد بود. ضمنا دو نکته 
بسیار مهم در مورد تخصیص منابع بانک ها برای پرداخت تسهیالت 
تکلیفی یا تامین مالی و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک ها قابل 
توجه اس��ت؛ اول آنک��ه منابع مالی این قبیل تس��هیالت تکلیفی یا 
تامین منابع برای دس��تگاه های اجرایی توسط بانک ها، غالبا از محل 
سپرده های بانکی مردم تامین می شود. بانک ها براساس مبانی قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، وکیل و شریک امین مردم محسوب می شوند 
و محدود نمودن اختیارات ش��رعی و قانونی ش��ریک یا امین نیاز به 
مس��تند ش��رعی و قانونی دارد. دوم اینکه آنچ��ه در بند »ز« تبصره 
4 قان��ون بودجه 1401 از آن به عنوان تس��هیالت بانکی یاد ش��ده، 
از موازین فنی و عملیات بانکی پرداخت تس��هیالت بانکی محسوب 
نمی شود، بلکه نوعی فاینانس بانکی یا تامین مالی دستگاهای اجرایی 
توسط بانک هاست که نتیجه آن، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی 

کشور خواهد بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه س��ال مالی منتهی به 29  
اس��فندماه 1400، در تاری��خ 28 تیرم��اه 1401 در محل 
س��الن همایش های وزارت کش��ور برگزار ش��د. به گزارش 
روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، در این مجمع که با حضور 
89.8 درصد از سهامداران به  صورت حضوری و همچنین به 
 صورت مجازی برگزار شد، ذبیح اله خزائی به عنوان رئیس 
مجمع، مجید قاس��می و علی اکبر امین تفرش��ی به عنوان 

اعضای ناظر هیأت رئیسه و صدیقه نعیمیان به عنوان منشی 
جلسه انتخاب ش��دند. در این جلس��ه ضمن ارائه گزارش 
عملکرد بانک  پاس��ارگاد به  طور شفاف و کامل، به سواالت 
س��هامداران نیز پاسخ داده شد. رش��د 43.49 درصدی در 
میزان س��پرده های بانک  پاس��ارگاد نسبت به سال 1399، 
رشد تسهیالت اعطایی توسط بانک به میزان 38.97 درصد 
نسبت به سال 1399، رشد جمع کل حقوق صاحبان سهام 

به میزان 71.97 درصد نس��بت به سال مالی گذشته، رشد 
55.79 درصدی سرمایه گذاری بانک در سال 1400، رشد 
دارایی های بانک به میزان 48.93 درصد نس��بت به س��ال 
1399، افزای��ش 50.31 درصدی جم��ع درآمدهای بانک 
نس��بت به سال مالی قبل، رش��د 57 درصدی سود خالص 
بانک در س��ال 1400، کفایت س��رمایه مناس��ب به میزان 
10.86 درصد در پایان س��ال 1400، رش��د چشمگیر در 

فعالیت ه��ای ارزی و بین  المللی بانک پاس��ارگاد علی رغم 
وجود مش��کالت در حوزه مب��ادالت ارزی، ارتقای خدمات 
بانکداری  الکترونیک بانک  پاسارگاد و... از موارد مطرح شده 
درخصوص عملکرد بانک  پاسارگاد در سال 1400 بود. بانک 
 پاس��ارگاد مبلغ 1.184 ریال سود به ازای هر سهم محقق 
کرده اس��ت که پس از کسر 15درصد از آن بابت اندوخته 
قانون��ی، 5 درصد به  عنوان اندوخته احتیاطی و 115 ریال 

به  عنوان سود تسعیر ارز، در نهایت مبلغ 120ریال به ازای 
هر سهم تقسیم شد. مقرر شد الباقی سود قابل تقسیم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از بانک مرکزی و س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار جهت افزایش سرمایه لحاظ شود. همچنین با 
رأی سهامداران، موسسه حسابرسی ایران مشهود به  عنوان 
بازرس اصلی و روزنامه اطالعات به  عنوان روزنامه رس��می 

بانک  پاسارگاد تعیین شدند.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک  پاسارگاد برگزار شد

تسهیالت تکلیفی یا تامین مالی تکلیفی؟

 :)Competitors Monitoring( ارزیابی وضعیت رقبا در بازار
میانبری ساده به سوی کارآفرینی

گوش دادن به اخبار یکی از عادت های رایج مردم در سراسر دنیاست که پیر و جوان هم نمی شناسد. اگر شما هم از آن دست افرادی 
هستید که روز و شب تان با اخبار گره خورده، منظور ما را خیلی خوب متوجه می شوید. اینکه آدم بداند در دنیا چه خبر است  و دیگران 
چه کار می کنند، حتی اگر فایده مشخصی برای مان نداشته باشد بازهم از نظر جذابیت دست کمی از فینال لیگ قهرمانان اروپا ندارد. 
چنین وضعیتی در عرصه کسب و کار هم کمابیش جریان دارد و برندهای مختلف در سراسر دنیا مثل دوندگان مسابقه دو سرعت عالوه بر 
مسیر پیش روی شان نیم نگاهی هم به پشت سر خود دارند تا در جریان فاصله شان با رقبا باشند! همانطور که در یک تیم فوتبال آنالیزور 
وظیفه بررسی بازی بقیه تیم ها و اطالع رسانی دقیق به سرمربی برای طراحی تاکتیک های درست را دارد، در عرصه کسب و کار هم آنالیز 
رقبا بحث بی چون و چرایی است. هرچه باشد شما نمی توانید کامال سر به هوا کارتان را دنبال کنید و دست آخر انتظار تبدیل شدن به 
قهرمان بازار را هم داشته باشید. یادتان باشد، در دنیای کسب و کار کسی برای شما فرش قرمز پهن نکرده و حتی یک لحظه غفلت هم...



فرصت امروز: هفته گذش��ته همزمان با س��فر رئیس جمهور روس��یه به 
تهران، نماد معامالتی روبل-ریال در بازار متش��کل ارزی گش��ایش یافت. 
از آنجا که تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در دانشگاه های روسیه 
مشغول به تحصیل هستند، دیگر مشکلی در تبدیل روبل نخواهند داشت. 
با گش��ایش نماد معامالتی ریال- روبل همچنین گامی جدی در گسترش 
روابط اقتصادی ایران و روسیه برداشته خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی 
در مراسم گشایش این نماد معامالتی، سازوکار معامالتی جفت ارز ریال- 
روبل را رقابتی و برمبنای عرضه و تقاضا دانست و گفت که حجم و عمق 
این معامالت در بازار متش��کل ارزی به م��رور افزایش خواهد یافت. علی 
صالح آبادی با تاکید بر اهمیت ایجاد نماد ریال- روبل در بازار متشکل ارزی 
در راس��تای استفاده از ارزهای محلی و پیمان های دوجانبه پولی، از آن به 
عنوان گام راهبردی توسعه مناسبات پولی و بانکی تهران-مسکو یاد کرد.

به نظر می رس��د که توافق اخیر بین ایران و روس��یه در راستای کاهش 
تاثیر تحریم های آمریکا و کم کردن وزن دالر در معامالت تجاری بین دو 
کش��ور باشد. دولتمردان روس��ی صراحتا گفته اند که با رشد 31 درصدی 
تجارت ایران و روسیه در چند ماه اخیر، این فرصت برای دو کشور وجود 
دارد تا با افزایش همکاری ها، تاثیر تحریم ها را کاهش دهند. مکانیزم چنین 
پیمان هایی عموما این گونه اس��ت که در ش��رایط تحری��م نظام بانکی، با 
ایج��اد یک کانال بدون ارتباط با نظام های مالی تحت کنترل کش��ورهای 
تحریم کنن��ده عمل می کند. در حالی که انتقال پول بین ایران و روس��یه 
نیازمند دو مرحله تبدیل ارز است، حال با اجرای این پیمان پولی دوجانبه، 
مبادالت تجاری بین دو کش��ور ارزان تر تمام خواهد ش��د و تسویه ارزی با 

مراحل و دشواری کمتری انجام می شود. 
عزم تهران و مسکو برای دالرزدایی

قراردادی که تحت عنوان پیمان پولی دوجانبه ش��ناخته می شود، یک 
کانال امن بانکی بین دو کش��ور و بدون درگیر ش��دن ارز ثالث اس��ت. در 
شرایطی که نظام بانکی تحریم است، پیمان های پولی می توانند به عنوان 
ی��ک کانال امن و بدون ارتباط با نظام های مالی تحت کنترل کش��ورهای 
تحریم کننده عمل کنند. در حال حاضر برای انتقال پول بین ایران و روسیه 
بایس��تی دو مرحله تبدیل ارز انجام ش��ود. در ابتدا ریال باید به دالر و در 
نهایت دالر به روبل تبدیل می شود. در این شیوه دو مرحله پرداخت کارمزد 
الزم است، اما اگر از پیمان پولی دوجانبه میان این دو کشور استفاده شود، 

تجارت دو کشور ارزان تر خواهد شد و با مراحل کمتری تسویه ارزی  انجام 
می ش��ود. پیمان پولی، مسیر جدیدی در کنار س��ایر روش ها برای انتقال 
پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای 
جهانروای رای��ج مانند دالر و یورو تجارت خود را انجام می دهند. بنابراین 
پیم��ان پولی می تواند باعث کاهش تقاضا برای دالر و کنترل نرخ دالر در 

برابر ریال در بازارهای داخلی شود.
با وجود مزایای بس��یاری که انعقاد این ق��رارداد برای طرفین به دنبال 
دارد، برقراری آن اما مس��تلزم پیش شرط هایی نظیر اراده ملی کشورها و 
بانک های مرکزی آنها برای تحقق این هدف، وجود رابطه سیاسی مناسب 
بی��ن دو کش��ور و هم ترازی کالن اقتصادی دو کش��ور مخصوصا متعادل 
بودن تراز تجاری به منظور به حداقل رس��یدن میزان پرداخت های تسویه 
نشده است. همچنین کشورهای طرف قرارداد باید دارای قدرت و پشتوانه 
اقتصادی مناسب باش��ند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند. 
طراحی مکانیزم اجرایی، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرس��اخت های 
فنی، وجود مکانیزم روش��ن مناس��ب برای تبدیل نرخ های متقاطع ارز و 
توافق بر س��ر ارز واس��ط برای تس��ویه ارزه��ای محلی از دیگ��ر الزامات 
پیمان های ارزی اس��ت. ابتدای تیرماه ب��ود که رئیس کل بانک مرکزی از 
اجرایی شدن پیمان های پولی دوجانبه ای خبر داد که بتوان از طریق آنها با 
ارزهای ملی، تسویه تجار با طرف های خارجی انجام شود. علی صالح آبادی 
س��پس در رأس یک هیأت اقتصادی راهی مس��کو ش��د و با دولتمردان و 
همچنین رئیس بانک مرکزی روس��یه دی��دار و گفت وگو کرد. او در پایان 
س��فر خود از توافقی میان طرف ایرانی و روس��ی خبر داد تا همکاری های 
پولی و بانکی میان دو کشور گسترش یابد و موانع بر سر سرمایه گذاری های 
مش��ترک رفع ش��ود. به گفته صالح آبادی، ایجاد بس��ترهای مالی، یکی از 
مهمترین محورهای توس��عه اقتصادی به ش��مار می رود و هم اکنون ایران 
برای جایگزینی سوئیفت از سامانه های پیام رسان بین بانکی بومی استفاده 
می کند و روس��یه نیز پیام رسان های بومی و مالی خود را دارد که می تواند 

مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.
پیمان منطقه ای برای حذف دالر

تحریم ه��ا و محدودیت تبادالت مالی با جهان باعث ش��ده اس��ت تا دو 
کش��ور همسایه ایران و روسیه به سمت یک پیمان پولی دوجانبه حرکت 
کنند. اس��تفاده از این پیمان های پولی می تواند تا حدودی از فش��ارهای 

ناشی از تحریم های بانکی بکاهد و قدرت چانه زنی در مذاکرات بین المللی 
را افزایش دهد. کنترل تورم داخلی به دلیل کاهش نیاز و تقاضای ارزهای 
خارجی از دیگر مزایای مهم امضای این پیمان های پولی است. عبدالمجید 
شیخی، کارش��ناس اقتصادی درباره همکاری های اخیر ایران و روسیه به 
ایرنا می گوید: در سال های اخیر، عوامل مختلفی در شکل گیری پیمان های 
منطقه ای بین کش��ورها موثر بوده اس��ت. به گفته این اس��تاد دانش��گاه، 
بزرگترین تحریم ها در سال های گذشته، تحریم بانک مرکزی و انتقال ارز 
بوده و کشورهایی همچون چین و روسیه سامانه پیام رسان مجزایی تعریف 

و گره انتقال ارز را برای خود حل کردند.
او با بی��ان اینکه امروزه پیمان های بین المللی نقش خود را در مبادالت 
جهانی از دس��ت می دهد و هرروز کمرنگ می شود و در مقابل پیمان های 
منطقه ای توس��عه می یابد، توضیح می دهد: سابقه کشورها در دو سه دهه 
اخیر نش��ان می دهد تعهدات شان نس��بت به پیمان های منطقه ای بیشتر 
از پیمان های بین المللی اس��ت، به خصوص پیمان هایی که تحت س��لطه 
سازمان های بین المللی و آمریکا و اروپاست. پیمان هایی در قاره های آسیا، 
آفریقا و آمریکای جنوبی همچون پیمان بریکس با هدف تعریف پول جدید 
به جای دالر و یورو برای حذف دالر ش��کل گرفته اس��ت. پیمان بریکس 
مش��تمل بر 40 درصد اقتصاد جهانی اس��ت و موجب می ش��ود بانک ها و 
موسس��ات مالی بین المللی ناچار شوند بخش عظیمی از ذخایر خود را با 

پول جدید نگهداری کنند و پرتفوی خود را تغییر دهند.
ش��یخی با اش��اره به اینکه تحریم اقتصادی باعث شده هزینه مبادالت 
کش��ور با دنیا 10 درصد افزای��ش یابد، می افزاید: بنابرای��ن انتخاب نماد 
معامالت��ی و انعقاد روابط دو جانبه با چین و روس��یه و کش��ورهای دیگر 
خود مشوقی برای کشور مقابل است و موجب می شود پول آن بین المللی 
شود و از سوی دیگر برای کشور ما نیز در کاهش هزینه مبادالت، سرعت 
مبادالت و دور زدن تحریم ها مفید خواهد بود. علت تکاپوی غربی ها پس 
از ش��روع جنگ روس��یه با اوکراین به این دلیل اس��ت که با رونق گرفتن 
پیمان هایی همچون شانگهای، اوراسیا و حتی اکو احساس خطر می کنند، 
چراکه پیمان های چندجانبه کوچک می توانند به پیمان های بزرگ تبدیل 
ش��وند. هر پیمانی همچون آهن ربا عمل می کند و پیمان دوجانبه ایران و 
روس��یه ممکن است منجر به پیمان چندجانبه روسیه، ایران و کشورهای 

اطراف خلیج فارس شود.

پیمان های منطقه ای برای حذف دالر شکل می گیرند

روبل و ریال علیه دالر

بازار مسکن شهر تهران پس از تجربه دو ماه پررونق، این روزها از تب و 
تاب افتاده است. واسطه های ملکی می گویند که از ابتدای تیرماه به تدریج 
تع��داد معامالت افت کرده و خری��د و فروش ها در حال حاضر به کمتر از 
نصف خردادماه رسیده است. طبق گفته فعاالن بازار مسکن، تقاضا عمدتا از 
نوع سرمایه گذاری با ذهنیت انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت کاالهای 
اساس��ی در ماه های اردیبهش��ت و خرداد وارد بازار و در حال حاضر خارج 
شده اس��ت. اطالعات به دست آمده از آگهی های ملکی هم رسیدن رشد 

قیمت تیرماه به یک سوم ماه قبل را نشان می دهد.
پس از دوره رکود یک س��اله در سال گذش��ته، از اسفندماه 1400 بازار 
ملک دچار نوس��اناتی ش��د که تا خردادماه امسال ادامه پیدا کرد. به رسم 
معمول هر سال که به دلیل انتظارات تورمی، معامالت مسکن قبل و بعد 
از تغییر س��ال افزایش پیدا می کند، برخی فعاالن اقتصادی بر آن شدند تا 
از طریق خرید ملک، دارایی خود را در برابر آس��یب های تورم آتی مصون 
نگه دارند. بر همین اساس، قیمت خانه در شهر تهران طی اسفندماه 6.2 
درصد افزایش یافت، در فروردین 2.4 درصد کاهش پیدا کرد و مجددا در 
ماه های اردیبهشت و خرداد با دو رشد 6.1 درصدی و 8.4 درصدی مواجه 

شد، اما گزارش های غیررسمی گویای افت سرعت رشد در تیرماه است.
در بازار مسکن شهر تهران هم اکنون نرخ هایی کمتر از عرف بازار وجود 
دارد که البته این واحدها بیش��تر در مناطق شمالی پایتخت است، اما در 
مناطق میانی و جنوبی هم دیده می ش��ود. به گزارش ایسنا، تالش بعضی 

بخر و بفروش ها برای ایجاد التهاب در بازار مس��کن همواره وجود داش��ته 
و معموال در مواقعی که بازار به رونق می رس��د، این تکاپو بیشتر می شود. 
در ش��رایط فعلی نیز بسیاری از سفته بازان و س��وداگران به دنبال کسب 
س��ودهای عجیب و غریب از این بازار هستند. با این حال، بررسی ها نشان 
می ده��د در عین حال که حجم معام��الت افت کرده، در میان حجم زیاد 
فایل هایی با قیمت های نامتعارف می ت��وان واحدهای زیر قیمت هم پیدا 
کرد. با توجه به عرضه بیش از تقاضا در نیمه ش��مالی ش��هر تهران، پایین 
ب��ودن توان متقاضیان مصرفی این مناطق در مقایس��ه با نرخ های موجود 
و حتی جابه جایی بس��یاری از اجاره نشین ها از ش��مال به مرکز پایتخت، 
سرمایه های بسیاری در بازار امالک شمال تهران بلوکه شده است. بر این 
اس��اس معموال شاهد عرضه واحدها با نرخ هایی پایین تر از عرف هر محله 
در محدوده شمالی تهران هستیم. میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در 
مناطق مختلف ش��هر تهران از 19.5 میلیون تومان آغاز و تا 81 میلیون 
تومان می رس��د. طبق اعالم بانک مرکزی، در خردادماه امسال قیمت هر 
متر خانه در منطقه یک پایتخت به طور متوس��ط 81 میلیون تومان بوده 
اس��ت، اما در فایل های موجود در بازار رقم هایی باالتر و البته پایین تر هم 
دیده می شود. به طور مثال، در محله نیاوران هم اکنون یک واحد 65 متری 
با امکانات کامل دارای انباری، پارکینگ، آسانس��ور، بالکن، سونا، استخر و 
جکوزی، با عمر بنای دو ساله با قیمت 69 میلیون تومان در هر متر مربع 
به فروش می رسد. البته این نرخ پیشنهادی فروشنده است که ممکن است 

قرارداد نهایی با قیمتی کمتر منعقد ش��ود. همچنین آپارتمان دیگری در 
محله نیاوران به متراژ 75 متر با عمر بنای ش��ش س��ال دارای پارکینگ، 
انباری و آسانس��ور به قیمت 3.9 میلیارد تومان به فروش می رسد که نرخ 
هر متر مربع آن 52 میلیون تومان اس��ت. در محله تهرانپارس شرقی نیز 
واحدی 56 متری دارای پارکینگ، انباری و آسانسور با عمر بنای 18 سال 
به قیمت 1.8 میلیارد تومان به فروش می رسد که نرخ هر متر مربع آن 32 
میلیون تومان است؛ در حالی که طبق آمار رسمی، متوسط قیمت مسکن 
در منطقه 4 که محله تهرانپارس شرقی در آن واقع شده به 42.8 میلیون 
تومان می رسد. در محله پونک واقع در منطقه 5 که متوسط قیمت هر متر 
خانه در آنجا 48.8 میلیون تومان است، یک آپارتمان 73 متری 16 سال 
ساخت دارای آسانسور و انباری، رو به آفتاب و بازسازی شده به قیمت 36 
میلی��ون و 300 هزار تومان در هر متر مربع به فروش می رس��د. همانطور 
که اشاره شد، بازار مسکن پایتخت در ماه های اردیبهشت و خرداد با رونق 
نس��بی همراه شد. حجم معامالت مس��کن در خردادماه امسال حدود 14 
هزار فقره بود که نس��بت به خرداد سال گذشته رشد 172 درصدی و در 
مقایسه با اردیبهشت امسال افزایش 32 درصدی را نشان می دهد. میانگین 
قیمت هم به 39.4 میلیون تومان در هر متر مربع رس��ید. قیمت مسکن 
در دو ماه اردیبهشت و خرداد دو افزایش 6 درصدی و 8 درصد را به ثبت 
رساند. با این حال، بررسی های میدانی از کسادی معامالت و کاهش سرعت 

رشد قیمت مسکن در تیرماه حکایت دارد.

کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در تیرماه

آپارتمان های زیر قیمت پایتخت کجاست؟

نگـــاه

تورم بریتانیا به قله 40 ساله رسید
تاخت و تاز تورم جهانی

با افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه انرژی و تش��دید بحران 
هزین��ه زندگی، تورم بریتانیا - در ماه ژوئن - به باالترین میزان 
خود در 40 س��ال اخیر رس��ید. آمارهای تورمی ماه ژوئن نشان 
می دهد ش��اخص بهای مصرف کننده در بریتانیا به س��طح 9.4 
درصد رس��ید که از سال 1982 تاکنون سابقه نداشته است. این 
رقم کمی باالتر از نظرس��نجی رویترز و رقم 9.1 درصدی است 
که به تازگ��ی اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند. به گفته دفتر 
آمار مل��ی بریتانیا، مهمترین عامل موث��ر در افزایش نرخ تورم، 

مربوط به سوخت موتور و مواد غذایی بوده است.
با نزدیک ش��دن سطح تورم بریتانیا به مرز 10 درصد، به نظر 
می رس��د که فشارها بر بانک مرکزی انگلستان برای افزایش نرخ 
بهره در ماه آینده افزایش یافته است. در حالی که بانک مرکزی 
انگلس��تان از ماه دس��امبر تا امروز پنج بار نرخ به��ره پایه را به 
اندازه 1.25 درصد افزایش داده اس��ت، ح��اال برخی ها صحبت 
از افزای��ش 50 واحدی نرخ بهره کرده اند. این بزرگترین افزایش 
واحد نرخ بهره بریتانیا برای نزدیک به 30 س��ال گذش��ته است. 
بانک مرکزی انگلس��تان انتظار دارد تورم در اواخر س��ال به اوج 
خود و حدود 11 درصد برسد و این در حالی است که داده های 
دفتر آمار ملی بریتانیا نشان می دهد دستمزدهای واقعی در سه 
ماه منتهی به ماه مه، ش��دیدترین کاهش را از زمان شروع ثبت 
رکوردها در سال 2001 تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند 
که فش��ار شدید هزینه های زندگی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد 
مصرف کننده بریتانیا وارد می کند و این بدان معناست که خطر 
رکود اقتصادی باالست. با این اوصاف، بانک مرکزی انگلستان در 
حالت آماده باش باقی می ماند؛ زیرا تالش می کند با خطر توسعه 

مارپیچ قیمت-دستمزدها مقابله کند.
به گزارش »سی ان بی س��ی«، آمارهای تورم��ی بریتانیا در ماه 
ژوئن حاکی از آن است که شاخص بهای مصرف کننده به سطح 
9.4 درصد رسیده که در چهار دهه گذشته بی سابقه بوده است. 
به نظر می رسد که با نزدیک شدن سطح تورم بریتانیا به مرز 10 
درصد احتماال فش��ارها بر بانک مرکزی انگلستان برای افزایش 
نرخ به��ره در ماه آین��ده افزایش پیدا می کند. در این ش��رایط 
سرعت رشد قیمت ها به مراتب از سرعت رشد دستمزدها بیشتر 
شده اس��ت و خانوارها فشار بیشتری را متحمل می شوند. هفته 
گذش��ته نیز اتحادیه ه��ای کارگری بخش دولتی با درخواس��ت 
افزایش دس��تمزد، دولت را به اعتصابات بیش��تر تهدید کردند. 
با این حال، بانک مرکزی انگلس��تان نگران است که اگر افزایش 
دستمزد و هزینه مواد اولیه باز هم شرکت ها را ناگزیر به افزایش 
قیمت  محصوالت ش��ان کند، این موضوع می تواند شکلی مزمن 
به خود بگیرد. همانطور که اش��اره شد، بانک مرکزی انگلستان 
از ماه دس��امبر تاکنون پنج مرتبه نرخ بهره پایه را 1.25 درصد 
افزایش داده اس��ت. البته نگرانی از ورود به رکود و تشدید روند 
رک��ودی نیز دیگر مانع مهم سیاس��ت گذاران پولی برای افزایش 

نرخ بهره در بریتانیاست.
بدی��ن ترتیب، با رکوردزنی ش��اخص ت��ورم در ماه ژوئن حاال 
گمانه زنی ه��ا ب��رای افزایش دوباره نرخ به��ره در بریتانیا تقویت 
ش��ده است. پیش��تر بانک مرکزی انگلس��تان از ماه دسامبر در 
پن��ج  مرحله نرخ بهره را باال برده ب��ود و انتظار می رود که این 
نهاد در جلس��ه چهار آگوس��ت نرخ بهره را مجددا افزایش دهد. 
س��رمایه گذاران در ح��ال حاضر خود را کامال آم��اده کرده اند تا 
بان��ک مرکزی انگلس��تان نرخ بهره سیاس��تی را از 1.25 درصد 
در م��اه آین��ده به 1.75 درص��د افزایش دهد. ای��ن نهاد در ماه 
ژوئن اعالم کرده بود که آماده است در صورت نیاز برای کنترل 
قیمت ها به زور متوسل شود. با این اوصاف، تشدید سیاست های 
پول��ی بس��یار تهاجمی می توان��د خطر رک��ود را افزایش دهد و 
ب��رای مقابله با عوام��ل جهانی که این م��وج تورمی را تحریک 
می کند، کار چندانی را ص��ورت نخواهد داد. در صورت افزایش 
نیم درصدی نرخ بهره در ماه آینده، این باالترین افزایش از سال 

1995 تاکنون به شمار خواهد رفت.
افزایش قیمت ها، فش��ار زی��ادی را به خانواره��ا وارد کرده و 
با تش��دید هزینه های فزاینده زندگی، موج��ی از اعتصاب ها در 
چند وقت گذش��ته از س��وی اتحادیه های کارگری به راه افتاده 
است. سه شنبه گذشته نیز اتحادیه های کارگری به نمایندگی از 
کارگران بخش دولتی تظاهرات کردند و دولت را به اعتصاب های 
بیش��تر تهدید کردند. خواس��ته آنها، افزایش سطح دستمزدها 
برای قدرت خرید از  دست رفته بر اثر تورم است. تورم همچنین 
باعث شده اس��ت تا بحث ها برای جانشینی بوریس جانسون به 
عنوان نخست وزیر باال بگیرد. از بین سه نامزد باقیمانده، دو نفر 
کاهش فوری مالیات را نوید می دهند، اما نفر س��وم معتقد است 
که این کار، ریس��ک افزایش تورم را دوچندان می کند. در حالی 
که انگلس��تان از س��طح باالی تورم رنج می برد، استفاده از ابزار 
نرخ بهره نیز به دلیل خطر تش��دید شرایط رکودی با محدودیت 

مواجه است.
به نظر می رس��د سیاس��ت پولی در بریتانیا در مخمصه رکود 
و ت��ورم به دام افتاده اس��ت. در همین حال، ش��واهد حکایت از 
آن دارد ک��ه این وضعیت در میان اقتصادهای پیش��رفته جهان 
مش��ترک اس��ت؛ کما اینکه تورم آمریکا در ماه ژوئن از س��طح 
9 درصد گذش��ت و به 9.1 درصد رس��ید. همزم��ان با افزایش 
تورم، سطح قیمت های فدرال رزرو نیز همانند همتای انگلیسی 
خ��ود، میان خط��ر رکود و ریس��ک ادامه افزایش ن��رخ تورم با 
مش��کل مواجه شده است. با این حال، بس��یاری از کارشناسان 
می گویند این افزایش س��طح تورم در آمریکا، ریشه در تنگنای 
زنجیره تامین دارد و سیاست پولی بدون اینکه توفیقی در مهار 
ت��ورم پیدا کند، صرفا خطر رک��ود را افزایش می دهد. بر همین 
اس��اس، جنت یلن وزیر خزانه داری آمری��کا اخیرا بر نیاز ایاالت 
متحده و ش��رکای تجاری م��ورد اعتمادش ب��ه تقویت زنجیره 
تامین با حمایت از دوس��تان تاکید ک��رد. از طرفی، اهداف این 
س��خنان یلن صرفا به کنترل تورم محدود نمی شود. جو بایدن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده در اوایل س��ال 2021 دس��توری را 
ب��رای بازنگری در زنجیره های تامی��ن آمریکایی با هدف کاهش 
ات��کا به تامین کنندگان خارجی امض��ا کرد. هدف این کار همانا 

کاهش وابستگی آمریکا به اقتصاد چین است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: گ��زارش بانک مرکزی از متغیرهای پول��ی در خردادماه 
1401 نش��ان می دهد که س��هم پول از نقدینگی به بیش��ترین میزان در 
یک دهه گذش��ته رسیده است. نقدینگی از پول )اسکناس و مسکوکات و 
سپرده های دیداری( و شبه پول )سپرده های غیردیداری نظیر اوراق قرضه( 
تش��کیل شده اس��ت و آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از 
نقدینگی 5105 هزار میلیارد تومانی در پایان خردادماه امسال، حجم پول 
به هزار و 126 هزار و 600 میلیارد تومان و حجم ش��به پول به 3 هزار و 
978 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، سهم پول در نقدینگی 
در انتهای خردادماه به 22.1 درصد رس��یده که این نس��بت در یک دهه 
گذشته سابقه نداشته است. افزایش سهم پول در نقدینگی بدین معناست 
که تمایل مردم برای نگهداری پول در بانک ها به شدت کاهش پیدا کرده 

است که البته نشان دهنده افزایش انتظارات تورمی است.
با وجود اینکه رش��د پایه پولي در خردادماه امسال منفي شده، اما سهم 
پول از نقدینگي به بیش��ترین سطح خود از س��ال 1393 تاکنون رسیده 
است؛ یعنی پول به عنوان یکي از اجزاي مهم نقدینگي در خردادماه رکورد 
9 سال اخیر را شکسته است. چنانکه رشد ماهانه حجم پول 11.1 درصد 
بوده و از ماه قبل تقریبا 283 هزار و 300 میلیارد تومان بیشتر شده است. 
س��هم پول از نقدینگي نی��ز در این ماه به باالترین میزان خود رس��یده و 
22.1 درصد ثبت ش��ده است. افزایش سهم پول از نقدینگي نشانگر رشد 
باالي انتظارات تورمي در سطح جامعه است و نشان می دهد با وجود روند 
نزولی پایه پولی، اجزای نقدینگی بیش��تر به سمت رشد نرخ تورم متمایل 

شده است.
چرا حجم پایه پولی بیشتر شد؟

براس��اس آخرین آمار بان��ک مرکزي، نقدینگي اقتصاد ای��ران در پایان 
خردادماه 1401 به بیش از 5100 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به 
پایان س��ال گذشته رشد 5.6 درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
رش��د 37.8 درصدي را نش��ان می دهد. البته از این رش��د 37.8 درصدی 
نقدینگ��ی در 12 ماه منتهی به خردادم��اه طبق گفته بانک مرکزی، 2.5 
واحد درصد مربوط به افزایش پوش��ش آماری است. در واقع، اضافه شدن 
اطالع��ات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی به واس��طه ادغام بانک های 
نظامی در بانک س��په باع��ث این افزایش 2.5 واحد درصدی ش��ده و اگر 

این افزایش پوش��ش آماری لحاظ نشود، رشد نقدینگی در پایان خرداد به 
35.3 درصد کاهش پیدا می کند. بنابراین رشد یک ماهه نقدینگی منتهی 
به پایان خردادماه امس��ال نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که 39.4 

درصد بوده، معادل 4.1 واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین پایه پولی در پایان خرداد با رش��د 6 درصدی نسبت به پایان 
سال گذشته به 640 هزار میلیارد تومان رسید. پایه پولی در 12 ماه منتهی 
به پایان خرداد نیز 27.8 درصد افزایش یافت که نس��بت به زمان مش��ابه 
سال قبل، کاهش 2.9 واحد درصدی را نشان می دهد. براساس آمارها، روند 
رش��د ساالنه پایه پولی به طور چشمگیری کاهشی شده و از 42.6 درصد 
در پایان تیرماه 1400 )که بیش��ترین رشد نقطه ای پایه پولی بوده است( 
با کاهش 14.8 واحد درصدی به 27.8 درصد در پایان خردادماه امس��ال 
رس��یده است.  حجم پایه پولی نیز در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان 
اردیبهشت به میزان 2 هزار و 840 میلیارد تومان کاهش یافته و بر همین 
اس��اس رش��د ماهانه پایه پولی در خردادماه منفی 0.4 درصد شده است. 
آخرین بار در مردادماه 1400 بود که رشد ماهانه پایه پولی )با رقم منفی 
0.28 درصد( منفی شد و حال با گذشت حدود 10 ماه مجددا رشد ماهانه 

پایه پولی منفی شده است.
بان��ک مرکزي اعالم کرده که عامل اصلي تغیی��رات پایه پولي در پایان 
خرداد ماه امس��ال نسبت به پایان سال قبل، سهم فزاینده خالص مطالبات 
بانک مرکزی از دولت بوده است؛ به طوری که افزایش 16.7 واحد درصدی 
این مطالبات، بیش��ترین تاثیر را در رش��د پایه پولی داشته است. بنابراین 
مهمترین عامل افزایش س��هم متغیر یادش��ده در رشد پایه پولی، کاهش 
س��پرده های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی سازی 
توزی��ع عادالن��ه یارانه ها و واریز یارانه نقدی مربوط به دو ماه اردیبهش��ت 
و خرداد به حس��اب افراد مش��مول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده 
است. در واقع، این آمار نشان می دهد که خالص بدهی های دولت به بانک 
مرکزی افزایش و از طرفی سپرده های دولت نزد بانک مرکزی نیز کاهش 
یافته اس��ت. این افزایش بدهی ها و کاهش س��پرده های دولت، خود را در 

رشد پایه پولی نشان داده است.
رد پای افزایش انتظارات تورمی

حجم نقدینگی در پایان خردادماه س��ال جاری به حدود 5105 هزار 

میلیارد تومان رس��یده اس��ت. نقدینگی از دو جزء مهم پول و شبه پول 
تش��کیل شده است. پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده های دیداری 
و ش��به پول به سپرده های غیردیداری گفته می شود. در واقع، مشخصه 
بارز شبه پول این است که امکان نقد شدن و هزینه کردن آن به آسانی 
فراهم نیست، مثل اوراق قرضه، سپرده های بلندمدت، اسناد خزانه و به 
طور کلی، هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیاز دارد. طبق 
آخرین آمارهای بانک مرک��زی، از نقدینگی حدود 5105 هزار میلیارد 
تومانی در پایان خردادماه بالغ بر 1126 هزار میلیارد تومان س��هم پول 
و حدود 3978 هزار میلیارد تومان س��هم ش��به پول است. رشد ماهانه 
پول در خردادماه 11.6 درصد و رش��د ماهانه ش��به پول زیر یک درصد 
گزارش ش��ده است. افزایش چشمگیر حجم پول در خردادماه به نسبت 
اردیبهش��ت ماه می تواند ب��ه دلیل پرداخت یارانه نقدی باش��د؛ چراکه 
پول های نقد در حس��اب های جاری افزایش یافته است. همچنین رشد 
نقطه به نقطه پول در خردادماه نیز 55.2 درصد اعالم شده است که از 
بهمن ماه 1399، بیش��ترین رش��د به شمار می آید. از سوی دیگر، رشد 
نقطه به نقطه ش��به پول در خردادماه 33.6 درصد بوده که نشان دهنده 

تداوم یک روند نزولی از مهرماه 1400 است.
مقایس��ه این اعداد و ارقام نش��ان می دهد که س��هم پول از نقدینگی 
نس��بت به شبه پول، رش��د قابل توجهی در س��ال 1401 داشته است؛ 
کما اینکه طبق آمارهای بانک مرکزی، س��هم پول از نقدینگی از 19.7 
درص��د در فروردین ماه به 22.1 درصد در خردادماه امس��ال رس��یده 
است. همانطور که اشاره شد، این افزایش 2.4 واحد درصدی سهم پول 
از نقدینگ��ی در فصل بهار از افزایش انتظارات تورمی در س��طح جامعه 
حکای��ت دارد. آخرین بار در تیرماه 1392، س��هم پ��ول از نقدینگی به 
سطح 22.5 درصد رسیده بود. به نظر می رسد تمایل مردم به نگهداری 
پول در بانک ها به شدت کاهش پیدا کرده )که بیانگر افزایش انتظارات 
تورمی اس��ت( و شهروندان در حال تبدیل پول نقد خود به دارایی هایی 
هس��تند که کمتر از تورم باال صدمه ببینند. در واقع، افزایش سهم پول 
از نقدینگی به معنای کاهش سهم شبه پول است که همان سپرده های 
مردم نزد بانک هاس��ت؛ یعنی با افزایش س��هم پول در خردادماه، سهم 

شبه پول: سپرده های بانکی کاهش یافته است.

سهم پول از نقدینگی به بیشترین میزان در یک دهه اخیر رسید

آالرم پولی

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز کاری تیرماه به 
14 میلیون و 750 هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای هفته 400 هزار 
تومان کاهش قیمت را نشان می دهد. همچنین سکه طرح قدیم 350 هزار 
تومان، نیم س��که و ربع سکه 150 هزار تومان و سکه های گرمی 50 هزار 

تومان در طول هفته کاهش قیمت داشتند.
محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به 
کاهش قیمت سکه و طال در هفته پایانی تیرماه می گوید: در هفته ای که 
گذش��ت قیمت طال در بازار جهانی س��یر نزولی داشت و در معامالت روز 
پنجش��نبه هر اونس طال به قیمت 1684 دالر رس��ید که به طور متوسط 
25 دالر نس��بت به اول هفته کاهش قیمت داش��ت. قیمت هر اونس نقره 
نیز به 18 دالر و 36 سنت رسید. به گفته کشتی آرای، با توجه به کاهش 
قیمت جهانی طال و افت نرخ ارز در طول این هفته، قیمت ها در بازار طال و 
سکه کاهش پیدا کرد. بر همین اساس در پایان معامالت روز پنجشنبه 30 
تیرماه در بازار طال و س��که تهران، هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با 350 
هزار تومان کاهش هفتگی به رقم 14 میلیون و 150 هزار تومان و قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به 14 میلیون و 750 هزار 
تومان رس��ید که نسبت به ابتدای هفته 400 هزار تومان کاهش قیمت را 
نش��ان می دهد. همچنین نیم س��که به رقم 8 میلیون و 150 هزار تومان 

معامله ش��د که 150 هزار تومان کاهش قیمت هفتگی را به ثبت رساند. 
ربع س��که نیز با 150 هزار تومان افت هفتگ��ی به 5 میلیون و 150 هزار 
تومان رس��ید. سکه یک گرمی بانک مرکزی نیز با قیمت 3 میلیون و 50 
هزار تومان دادوستد شد که نشان از کاهش 50 هزار تومانی دارد. همچنین 
قیمت هر مثقال طالی آب شده نیز به 5 میلیون و 833 هزار تومان رسید 
که نس��بت به ابتدای هفته 150 ه��زار تومان کاهش قیمت دارد. هر گرم 
ط��الی 18 عیار هم در پایان معامالت روز پنجش��نبه ب��ا 34 هزار تومان 
کاهش هفتگی به یک میلیون و 346 هزار تومان رسید. بر این اساس هر 

گرم طالی 24 عیار نیز یک میلیون و 794 هزار تومان تعیین شد.
این کارش��ناس بازار سکه و طال از کاهش هفتگی حباب سکه به میزان 
200 هزار تومان خبر می دهد و با اش��اره به تداوم سیر نزولی قیمت ها در 
روزهای پیش رو می افزاید: در معامالت آخرین روز کاری هفته گذش��ته، 
حباب سکه امامی به رقم یک میلیون و 540 هزار تومان رسید. بر همین 
اس��اس پیش بینی می شود که در هفته های آینده این افت قیمت در بازار 
س��که و طال همچنان تداوم داشته باش��د. به عقیده کشتی آرای، در کنار 
کاه��ش بهای انس جهانی طال و کاهش نرخ ارز، به ایام ماه محرم نزدیک 
می شویم و در نتیجه تقاضا برای خرید سکه و طال کاهش پیدا می کند و 
همین عامل منجر به کاهش حباب قیمت سکه شد؛ این در حالی است که 

حباب سکه در هفته های گذشته رکورد قیمتی را ثبت کرد. بدین ترتیب، 
حباب سکه امامی در پایان معامالت تیرماه در حالی به رقم یک میلیون و 
540 هزار تومان رسید که پیش بینی می شود با تخلیه حباب قیمت سکه 
در روزها و هفته های آینده ش��اهد کاهش حباب قیمت سکه باشیم؛ کما 
اینکه در هفته گذش��ته به طور متوس��ط 200 هزار تومان کاهش حباب 
س��که را شاهد بودیم و در حال حاضر هر قطعه سکه یک میلیون و 550 

هزار تومان حباب دارد.
همچنین قیمت دالر نیز در پایان هفته گذشته با توجه به سفر والدیمیر 
پوتین به تهران، روند نزولی داشت و نرخ دالر توافقی در صرافی های مجاز 
به 30 هزار و 387 تومان به فروش رسید. پس از توافقات پولی بانکی ایران 
و روسیه و بازگشایی نماد روبل-ریال در بازار متشکل ارزی، قیمت ارز روند 
کاهشی را در پیش گرفت و با سفر پوتین به ایران و تاکید بر اجرایی شدن 
توافقات پولی و بانکی ایران و روسیه نرخ دالر توافقی به مرز کانال 29 هزار 
تومان رس��ید. در آخرین روز معامالتی هفته گذشته قیمت خرید توافقی 
دالر در صرافی های مجاز 30 هزار و 133 تومان و نرخ فروش آن 30 هزار  
و 387 تومان دادوستد شد که نسبت به روز قبل کاهش داشت. همچنین 
قیمت توافقی ی��ورو در این صرافی ها 31 هزار و 325 تومان و فروش 31 

هزار و 705 تومان گزارش شد.

کاهش قیمت سکه و طال در هفته پایانی تیرماه

حباب سکه کم شد

بانکنامه

حساب سرمایه به منفی 9 میلیارد دالر رسید
رشد 47 درصدی خروج ارز از کشور

آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که رقم خالص حس��اب سرمایه به 
منفی 9 میلیارد و 333 میلیون دالر رسیده که از خروج این میزان سرمایه 
از کشور در سال گذشته حکایت دارد. در 12 ماهه سال گذشته رقم خالص 
حس��اب س��رمایه به منفی 9 میلیارد و 333 میلیون دالر رسیده؛ در حالی 
که خالص حس��اب س��رمایه در کل س��ال 1399 معادل منفی 6 میلیارد و 
318 میلیون دالر بوده است. بنابراین میزان خروج سرمایه از کشور در سال 

گذشته نسبت به سال قبل از آن، 47.4 درصد بیشتر شده است. 
رقم خالص حس��اب س��رمایه کوتاه مدت و بلندمدت در 12 ماهه س��ال 
گذشته به ترتیب منفی 8 میلیارد و 149 میلیون دالر و منفی یک میلیارد 
و 185 میلیون دالر اعالم شده است. همچنین تغییر در دارایی های خارجی 
بانک مرکزی در 12 ماهه سال گذشته نیز معادل منفی 895 میلیون دالر 
اس��ت. از سوی دیگر، میزان خروج س��رمایه از کشور در سال های 1397 و 
1398 به ترتیب معادل 9 میلیارد و 935 میلیون دالر و 249 میلیون دالر 

اعالم شده است.
به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی همچنین در مورد آمار خروج ارز کشور 
در س��ال گذشته واکنش نش��ان داد. در متن توضیحات بانک مرکزی آمده 
اس��ت: در ارتباط با خبر تحلیلی خبرگزاری ایسنا درخصوص میزان خروج 
ارز از کش��ور در س��ال 1400 )ح��دود 9.2 میلی��ارد دالر( الزم به توضیح 
اس��ت که ارقام جدول تراز پرداخت ها مبتنی براس��اس مفاهیم حسابداری 
و در چارچ��وب ثبت های بدهکار و بس��تانکار پردازش می ش��ود. به عنوان 
مثال، هرگونه صادرات کاال و خدمات در س��رفصل حس��اب جاری با ثبت 
بستانکار و در مقابل واردات کاالها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل 
طبقه بندی می ش��وند؛ این در حالی اس��ت که در س��رفصل حساب مالی و 
سرمایه، هر گونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل 
هرگون��ه کاه��ش دارایی و یا افزای��ش بدهی با ثبت بس��تانکار طبقه بندی 
می ش��ود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری )حدود 
11 میلیارد دالر(، منفی بودن خالص حس��اب مالی و س��رمایه قابل انتظار 
می باش��د. بخش��ی از رقم منفی 9.2 میلیارد دالر به ش��کل افزایش میزان 
سپرده و نقود اقتصاد نزد بانک های داخلی و خارجی یا افزایش دارایی های 
ذخی��ره تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی اس��ت. همچنین بخش��ی از 
این رقم منفی به صورت مطالبات از اش��خاص غیرمقیم و به صورت اعتبار 

تجاری ناشی از فروش اعتباری صادرات کاال می باشد.

طبق اعالم بانک مرکزی در سال 1400
رشد بدون نفت به 3,9 درصد رسید

بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال گذشته را با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 
را 3.9 درصد اعالم کرد. بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی س��ه ماهه چهارم 
س��ال 1400 را با اعالم ش��اخص های عمده اقتصادی در س��ه بخش واقعی، 
خارجی و مالی منتش��ر کرد. براس��اس این گزارش، نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی در سال گذشته با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 3.9 درصد اعالم شد. 
نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در س��ه ماه اول سال گذشته 
6.7 درصد، سه ماه دوم یک درصد، در سه ماه سوم 4.8 درصد و در سه ماهه 

چهارم سال به 5.7 درصد رسید.
رش��د اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه  اول سال گذشته به 4.4 درصد، 
سه ماهه دوم به 0.7 درصد، سه ماهه سوم به 5 درصد و در سه ماهه چهارم 
به 6.3 درصد رس��یده اس��ت. میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه س��ال 
گذش��ته )به قیمت های ثابت س��ال 1395( به 65 هزار و 263  هزار میلیارد 
ریال رسید. بر این اساس و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 
گذش��ته به 17 ه��زار و 928 هزار میلیارد ری��ال، هزینه های مصرفی بخش 
خصوص��ی به 28 هزار و 809 هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش 
دولتی به 9 هزار و 504 میلیارد تومان رس��ید. رش��د ارزش افزوده گروه های 
»خدمات«، »نفت«، »صنایع و معادن« و »کشاورزی« در سه ماهه آخر سال 
گذشته به ترتیب 52.6 درصد، 11.3 درصد، 34.8 درصد و 1.3 درصد بود.

همچنی��ن آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که رقم خالص حس��اب 
سرمایه به منفی 9 میلیارد و 333 میلیون دالر رسیده که معنای آن خروج 
این میزان س��رمایه از کشور در سال گذش��ته است؛ یعنی در 12 ماهه سال 
گذش��ته رقم خالص حساب سرمایه به منفی 9 میلیارد و 333 میلیون دالر 
رسیده، در حالی که خالص حساب سرمایه در کل سال 1399 معادل منفی 
6 میلیارد و 318 میلیون دالر بوده اس��ت. بنابراین میزان خروج س��رمایه از 
کش��ور در سال گذشته نسبت به س��ال قبل از آن، 47.4 درصد بیشتر شده 
اس��ت. رقم خالص حساب س��رمایه کوتاه مدت و بلندمدت در 12 ماهه سال 
گذش��ته به ترتیب منفی 8 میلیارد و 149 میلیون دالر و منفی یک میلیارد 
و 185 میلیون دالر اعالم شده است. همچنین تغییر در دارایی های خارجی 
بانک مرکزی در 12 ماهه س��ال گذشته نیز معادل منفی 895 میلیون دالر 
اس��ت. از س��وی دیگر، میزان خروج سرمایه از کش��ور در سال های 1397 و 
1398 ب��ه ترتیب معادل 9 میلیارد و 935 میلیون دالر و 249 میلیون دالر 

اعالم شده است.

نرخ بهره اروپا پس از یک دهه افزایش یافت
افزایش 50 واحدی نرخ بهره در اروپا

بانک مرکزی اروپا برای اولین بار در بیش از یک دهه نرخ بهره را افزایش 
داد. بان��ک مرکزی اروپا )ECB( پ��س از اینکه تورم منطقه یورو به باالترین 
س��طح خود رس��ید، نرخ بهره را برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته 
افزایش داد. تورم س��االنه منطقه یورو در ماه ژوئن به 8.6 درصد رس��ید که 
بس��یار باالتر از نرخ تورم 2 درصدی بانک مرکزی اروپا بود. ش��ورای راهبری 
بانک تصمیم گرفت سه نرخ کلیدی را بیش از حد انتظار به میزان 50 واحد 
افزای��ش دهد و ابزار حفاظت از انتق��ال )TPI( را نیز تصویب کرد. بانک در 
بیانیه ای اعالم کرد که مناسب است گام بزرگتری در مسیر عادی سازی نرخ 
سیاستی خود نسبت به آنچه در جلسه قبلی اعالم شده بود را بردارد. بر این 
اساس، نرخ سود عملیات ریفاینانس اصلی و نرخ سود تسهیالت وام نهایی و 
تسهیالت سپرده به ترتیب به 0.50، 0.75 و 0.00 درصد از تاریخ 27 جوالی 
2022 افزایش می یابد. همچنین در جلس��ات آتی، عادی س��ازی بیشتر نرخ 
بهره مناس��ب خواهد بود. از طریق ابزار حفاظ��ت از انتقال، بانک تاکید کرد 
که از انتقال موثر سیاست پولی پشتیبانی خواهد کرد و تضمین می کند که 
موضع سیاست پولی به آرامی در تمام کشورهای منطقه یورو منتقل می شود. 
ب��ه گزارش ترکیش، بانک مرکزی اروپا قصد دارد از طریق این ابزار جدید با 

»ضد تکه تکه شدن« مقابله کند تا خطر تجزیه منطقه یورو را مهار کند.
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سطح رفاه جامعه تنزل پیدا می کند
تبعات حذف تولید خودروهای پرتقاضا

رئیس س��ازمان ملی استاندارد در نشست مش��ترکی که اخیرا با 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت داش��ت، از خ��روج خودروهای تیبا، 
س��اینا، سمند و پژو 405 از چرخه تولید خودروسازان خبر داد. در 
عین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در س��خنان خود توقف 
تولید این خودروها در آینده را تایید کرد. س��ید رضا فاطمی امین، 
این اقدام را جزئی از نقش��ه تحول این وزارتخانه در زنجیره صنعت 
خودرو خواند و تاکید کرد که تا پایان امسال تغییرات کیفی خودرو 

برای مردم قابل لمس خواهد شد.
ف��ارغ از اینکه اجرای این وعده ها و سیاس��ت ها ت��ا چه زمانی به 
درازا خواهد کش��ید، اما در ش��رایطی که س��مت عرضه تحت تاثیر 
کاهش تولید و ممنوعیت واردات به ش��دت تضعیف شده است، این 
پرس��ش مطرح می ش��ود که وزارت صمت، خأل تولید این خودرو ها 
در بازار را که جزو خودروهای پرتقاضا و اقتصادی هس��تند، چگونه 
پرخواهد کرد؟ فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو در پاسخ بدین 
س��وال می گوید که چیزی به نام توقف تولید رخ نخواهد داد و این 
خودروها با عناوین دیگری تولید خواهند ش��د. او بر این باور اس��ت 
که سیاس��ت حذف تولید خودرو، مفری برای مقابله با سیاست های 
نادرست شورای رقابت در قیمت گذاری است؛ سیاست هایی که این 
ش��ورا در کش��ور نهادینه کرده و کس��ی هم جرأت ندارد نسبت به 
نادرس��ت بودن آن اذعان کند. به عقیده زاوه، سیاست عقالنی این 
اس��ت که دولت دست از سرکوب قیمتی بردارد تا در ماه های آینده 

بار دیگر دچار این اختالف قیمتی و مشکالت آن نشوند.
همچنین امیرحس��ن کاکایی از دیگر کارشناسان صنعت خودرو، 
این گون��ه اقدام��ات را هیجان��ی و پوپولیس��تی توصی��ف می کند و 
می گوید: متاس��فانه فضای عمومی جامعه بس��یار هیجان زده است 
و متعاقب آن، وکالی مجلس، وزرا و مس��ئوالن اجرایی کش��ور هم 
هیجان زده و پوپولیس��تی رفتار می کنند. ب��ه گفته کاکایی، یکی از 
مس��ائلی که روی موج سیاس��ت های پوپولیس��تی سوار شده است، 
ارتق��ای کیفی��ت خودرو اس��ت؛ آن هم ب��دون توجه به ش��رایط، 
نیازمندی ه��ا و اولویت های کالن کش��ور. اینکه بگوییم می خواهیم 
خ��ودروی جدی��دی بیاوریم ی��ا اس��تانداردها را به روز ک��رده و با 
اس��تانداردهای اتحادیه اروپا پیش برویم، یا بگوییم خودروی برقی 
می خواهیم، حرف های قش��نگی اس��ت؛ یعنی اگر کس��ی بگوید که 
خودروی برقی اولویت کش��ور نیست به او انگ دیوانگی می زنند؛ در 

حالی که این حرف ها و شعارها با واقعیت های کشور تطابق ندارد.
او ب��ا بیان اینکه اعالم حذف تولید تعدادی از خودرو ها نیز تداوم 
همی��ن رویه اس��ت، ادامه می دهد: جالب اس��ت ک��ه وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت گفته اس��ت که خودروی پ��ژو 405 از دور خارج 
می ش��ود، مگر دو س��ال پیش همین حرف را نزدند؟ وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت تغییر کرده، سیس��تم بوروکراتیک دس��تگاه ها که 
تغییر نکرده اس��ت. یعنی آنها به وزیر نگفته اند که ما مثال دو س��ال 
پیش پراید و 405 را حذف کرده ایم؟ ضمن آنکه وقتی قرار اس��ت 
تولید یک خودرو حذف ش��ود، باید ببینیم که تبعات آن در س��طح 
جامعه چیس��ت. به گفته وی، پرسش اساس��ی این است که اکنون 
برای مثال، موتورس��یکلت امن تر است یا پراید؟ معلوم است پراید، 
بنابراین به چه دلیل تولید موتورس��یکلت متوقف نمی شود؟ پرسش 
دیگر اینکه مصرف س��وخت یک سمند نو بیشتر است یا یک سمند 
فرسوده؟ مشخص است که مصرف س��مند فرسوده بیشتر است. با 
این حال چرا دولت از حرکت س��مند فرسوده ممانعت نمی کند؟ به 

این دلیل که وضعیت اقتصادی جامعه این اجازه را نمی دهد.
کاکایی س��پس با بیان اینکه ح��ذف پراید و 405 کیفیت زندگی 
مردم را ارتقا نمی دهد، می افزاید: با حذف این خودروها، کسانی که 
قصد داش��تند این خودروها را خریداری کنند، با دردس��ر بیشتری 
مواجه ش��دند. بنابراین سخنان رئیس س��ازمان استاندارد و سپس 
تایید آن توس��ط وزیر صنعت، معدن و تج��ارت به مثابه  یک بازی 
کالمی اس��ت، چراکه خودروس��ازها ت��ا مدت ها ب��رای تحویل این 
خودرو ه��ا تعه��د دارند و بای��د آن را انجام دهند. ول��ی فارغ از این 
مس��ئله سوال این است که جایگزین این خودرو ها چه خواهد بود و 
این جایگزین ها مس��ئله ما را حل می کند؟ در حالی که راه ارتقای 
کیفیت خودروها آن اس��ت که تیراژ خودروه��ای باکیفیت افزایش 
یابد تا خود به خود، خودروهای قدیمی تر حذف شوند، یعنی همان 
روندی که س��ایر کش��ورها پیموده اند. به گفته این کارشناس بازار 
خودرو، همزمان با ارتقای ایمنی خودروها، ارتقای ایمنی جاده ها و 
همچنین ارتقای فرهنگ رانندگی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. 
اگر مردم درآمد داش��ته باش��ند، خود به خود به سمت خودروهای 
باکیفی��ت باالتر تمایل پیدا می کنند. اصل ماجرا اقتصاد و فرهنگ و 
بعد ارتقای کیفیت خودرو است. برای مثال، تولید موتورسیکلت به 

این دلیل که رانندگان از کاله استفاده نمی کنند، حذف نمی شود.
او در پایان صحبت هایش با بیان اینکه خودروها فرس��وده بوده و 
ایمنی جاده ها نیز نامناس��ب است، تاکید می کند: فرهنگ رانندگی 
نیز به شدت افت کرده است. تجربه سخت گیری در قواعد رانندگی 
در ده��ه 1380 وجود دارد که به موجب آن، تصادفات کاهش پیدا 
کرد. می خواهم بگویم که فرهنگ رانندگی بس��یار مهم تر است، اما 
با این روش ها سیاس��ت گذار با دست خود، شرایط را بدتر می کند، 
چراک��ه با حذف تولید این خودروها، کاهش تولید رخ خواهد داد و 
این به افزایش قیمت منجر می ش��ود. در مجموع، سطح رفاه جامعه 
نیز به این دلیل که مردم قدرت خرید خودروهای جدید را نداش��ته 
و به سمت خودروهای فرس��وده تمایل پیدا می کنند، تنزل خواهد 

داشت.

دریچه

فرصت امروز: س��ایه رکود فرسایش��ی همچنان بر س��ر بازار سرمایه 
س��نگینی می کند و چش��م امید بورس بازان این روزه��ا به گزارش های 
بهاری ش��رکت ها در س��امانه کدال اس��ت تا محرکی برای پایان چرخه 
رکود و سرآغازی برای رونق بورس باشد. نومیدی بورس بازان از احتمال 
احیای برجام، تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، تداوم چشم انداز 
کاهش��ی قیمت کامودیتی ها، قیمت گذاری دس��توری، تثبیت مصنوعی 
ن��رخ ارز در س��امانه نیما و جذابیت بازارهای رقی��ب از جمله مهمترین 
عواملی اس��ت که تحلیلگران در چرایی تعمیق رکود در تاالر شیش��ه ای 
بی��ان می کنند. برخی از کارشناس��ان بر این باورند که به رغم ش��رایط 
وخیم بورس، بس��یاری از س��هم ها همچنان ارزنده هستند و با بررسی 
عملکرد ش��رکت ها می ت��وان پرتفوی خوب و بهین��ه ای تنظیم کرد، اما 
برخی دیگر از تحلیلگران به دلیل بالتکلیفی و سردرگمی که در فضای 
تاالر شیشه ای حکمفرما شده است، به سهامداران و سرمایه گذاران حق 
می دهن��د ک��ه راه خروج از ب��ازار را در پیش گرفت��ه و تمایلی به ورود 

سرمایه نشان نمی دهند.
پس از آنکه شاخص بورس تهران در فروردین ماه به سطح یک میلیون 
و 500 ه��زار واحد و در اواخر اردیبهش��ت ماه به مرز یک میلیون و 600 
هزار واحد رسید، در ادامه با افزایش تنش های جهانی به دلیل بازخوردهای 
جنگ روس��یه و اوکراین و همچنین بالتکلیفی مذاکرات پیرامون احیای 
برجام، پله پله ارتفاع خود را از دس��ت داد و با واگذاری کانال 1.5 میلیون 
واح��دی نهایتا در پایان تیرماه در س��طح یک میلی��ون و 471 هزار واحد 
ایس��تاد. بدین ترتیب، ش��اخص کل بورس در ماه گذشته 4.78 درصد و 
ش��اخص کل فرابورس نیز 6.9 درصد از ارتفاع خود را از دس��ت داد تا در 

نهایت شاخص کل سهام در تیرماه 5.53 درصد عقب نشینی کند.
ترافیک برگزاری مجامع در تیرماه

با وجود اینکه شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معامالتی تیرماه 
س��بزپوش ش��د، اما با افت 4.78 درصدی به کار خ��ود در این ماه پایان 
داد. ش��اخص کل فرابورس نیز 6.9 درصد از ارتفاع خود را از دست داد تا 
میزان بازدهی ش��اخص کل سهام در این ماه به منفی 5.53 درصد برسد. 
تیرماه به دلیل برگزاری مجامع شرکت های بورسی، ماه مهمی است. طبق 
قانون، آن دس��ته از شرکت هایی که سال مالی آنها در انتهای اسفندماه به 
پایان می رس��د، تا پایان تیرماه فرصت دارند مجامع خود را برگزار کنند و 
به همین دلیل غالبا در انتهای تیرماه با ترافیک س��نگین برگزاری مجامع 
روبه رو هس��تیم. نکته جالب آنکه در مجامعی که در ماه گذش��ته برگزار 
ش��ده اند، شرکت های بزرگ بازار با وجود سودآوری قابل توجه )سودهایی 
که برای س��ال 1400 شناسایی کرده اند( اما درصد کمتری از این سود را 
بین سهامداران تقس��یم کرده اند. این موضوع که از مشوق های مالیاتی و 
مصوبات گذش��ته شورای عالی بورس نشأت می گیرد، می تواند به افزایش 
نقدینگی در ش��رکت ها و تأمین س��رمایه در گردش آنه��ا از طریق منابع 
داخلی کمک کند. بنابراین این ش��رکت ها می توانند با تقسیم سود کمتر؛ 
بخش��ی از س��رمایه هایی را که برای طرح های توس��عه ای خود نیاز دارند، 
با قیمت ارزان تری از اس��تقراض از سیس��تم بانکی تأمین کنند، اما اصرار 
بیش از حد ش��رکت ها در این مس��یر می تواند جذابیت سهام آنها را برای 
سهامدارانی که به دنبال بازدهی های کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری در 
بازار کرده اند، کاهش دهد و منجر به رویگردانی س��هامداران از سهام این 
شرکت ها شود. در جریان برگزاری مجامع تیرماه، درصد پرداخت سود بازار 

از 60 درصد به 52 درصد کاهش یافت.
همچنین روند نزولی ارزش معامالت خرد که از حوالی خرداد آغاز شده 
بود، در تیرماه ادامه یافت تا میانگین 30 روزه ارزش این معامالت به عدد 
3 هزار و 300 میلیارد تومان برسد. روند کاهش معامالت خرد در دو روز 
پایانی تیرماه حتی از این رقم هم کمتر ش��د و با ثبت رقم 2096 میلیارد 
تومان در روز سه شنبه و 1673 میلیارد تومان در روز چهارشنبه گذشته، 
رکورد کاهش ارزش معامالت خرد در بازه شش ماهه شکسته شد؛ روندی 

که البته بی ارتباط با ترافیک برگزاری مجامع در این روزها نیست. براساس 
آماره��ا، در معامالت تیرماه از 680 نم��ادی که مورد معامله قرار گرفتند، 
199 نماد با افزایش قیمت و 481 نماد با کاهش قیمت مواجه ش��دند و 
بدین ترتیب 30 درصد از نمادها در این ماه به رنگ س��بز و 70 درصد به 
رنگ قرمز درآمدند. از بین نماد های سبزرنگ نیز 58 نماد رشد باالی 10 
درصد، 43 نماد رشد باالی 5 درصد و 98 نماد نیز رشد کمتر از 5 درصد 
داشتند. از بین نمادهای قرمزرنگ هم 166 نماد بیش از 10 درصد، 175 
نماد بیش از 5 درصد و کمتر از 10 درصد و 140 نماد نیز کاهش قیمت 

کمتر از 5 درصد را ثبت کردند.
افت 5 درصدی شاخص کل سهام

هرچند شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معامالتی هفته گذشته 
سبزپوش ش��د، اما این سبزپوشی نتوانست سقوط های اخیر شاخص کل 
را جبران کند و موجب بازدهی مثبت در هفته پایانی تیرماه شود. نگاهی 
به وضعیت ش��اخص کل بورس در هفته پایانی تیرماه نش��ان می دهد این 
ش��اخص در روز ش��نبه )25 تیرماه( با کاهش 10 ه��زار و یک واحدی تا 
رقم یک میلیون و 480 هزار واحد س��قوط کرد. ش��اخص کل سپس در 

روز یکش��نبه نیز 10 هزار واحد دیگر س��قوط کرد و به رقم یک میلیون و 
469 هزار واحد رس��ید. با توجه به تعطیلی رس��می روز دوشنبه، شاخص 
کل بورس در معامالت روز سه شنبه با وجود آنکه تا ساعات میانی روندی 
صعودی به خود گرفت، اما در ساعات پایانی دوباره نزولی شد و درنهایت با 
889 واحد کاهش در رقم یک میلیون و 468 هزار واحد ایستاد. نهایتا در 
روز چهارش��نبه )29 تیرماه( شاخص کل بورس پس از مدت ها سبزپوش 
ش��د و با 3 هزار و 2 واحد افزای��ش به رقم یک میلیون و 471 هزار واحد 
رس��ید. به این ترتیب، معامالت بازار س��رمایه در تیرماه در حالی به پایان 
رس��ید که شاخص کل بورس 4.78 درصد و ش��اخص کل فرابورس 6.9 
درصد از ارتفاع خود را در این ماه از دس��ت دادند. شاخص کل بازار سهام 
نی��ز حدود 5.53 درصد از ارتفاع خود را از دس��ت داد. مجموع ارزش کل 
بازار س��هام هم به حدود 7141 هزار میلیارد تومان رس��ید. کارشناسان و 
تحلیلگران از بالتکلیفی مذاکرات احیای برجام، قیمت گذاری دس��توری، 
تثبیت مصنوعی نرخ ارز در س��امانه نیما، انتش��ار اوراق، افزایش نرخ بهره 
بین بانک��ی و عرضه اولیه های غیرمتعارف به عن��وان دالیل اصلی ریزش 

بورس یاد می کنند.

شاخص کل سهام در تیرماه 5 درصد عقب نشینی کرد

دوربرگردان بورس
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عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی 
به بیش از 52هزار تن رسید

وزن گوش��ت قرمز عرضه ش��ده انواع دام های ذبح ش��ده در 
کشتارگاه های رس��می کشور در خرداد 1401 جمعا 52هزار 

و204تن گزارش شده است.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم مرکز آمار ایران، نتایج طرح 
آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در خردادماه 
1401 نشان می دهد که وزن گوش��ت قرمز عرضه شده انواع 
دام های ذبح ش��ده در کش��تارگاه ها، جمعا 52هزار و204 تن 
اس��ت که سهم گوشت گاو و گوس��اله بیش از سایر انواع دام 

بوده است.
همچنین در این گزارش آمده  است که گوشت گاو و گوساله 
ب��ا 25هزار و 21 تن،  47.9 درصد از وزن کل گوش��ت قرمز 
عرضه ش��ده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند 
و ب��ره نیز با23ه��زار و7تن، بز و بزغاله با 3313 تن و س��ایر 
ان��واع دام با 863 ت��ن، به  ترتیب 44.1 درص��د،  6.3 درصد 
و  1.7 درصد از وزن کل گوش��ت قرمز عرضه شده را به خود 

اختصاص داده اند.
مقایس��ه عملکرد کش��تارگاه های رسمی کش��ور در خرداد 
1401 ب��ا ماه مش��ابه س��ال 1400 نش��ان دهنده افزایش 2 
درصدی مقدار عرضه گوش��ت قرمز در کشتارگاه های رسمی 
کشور است. مقدار عرضه گوش��ت در خرداد1401 نسبت به 
ماه مشابه س��ال 1400 برای گوسفند و بره 23 درصد، برای 
بز و بزغاله 6 درصد افزایش و برای گاو و گوس��اله 12 درصد، 
گاومیش و بچه گاومیش 5 درصد و شتر و بچه شتر 21 درصد 

کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می دهد 
که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور 
در خرداد 1401 نس��بت به ماه قبل )اردیبهشت( در حدود 3 

درصد افزایش داشته است.

خبر مهم سخنگوی وزارت صنعت برای بازار خودرو
 سقوط قیمت خودرو نزدیک است؟

س��خنگوی وزارت صمت اعالم ک��رد در ماه آینده خبرهای 
خوبی از صنعت خودرو به اطالع مردم خواهد رسید.

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری خبرآنالین، امی��د قالیباف ضمن 
اش��اره به گزارش  مالی خودروسازان، گفت: گزارش های مالی 
شرکت های خودرویی نشان می دهد این صنعت در خردادماه 
امسال با 18درصد رشد رکورددار رشد بخش تولید در اقتصاد 

بوده است.
س��خنگوی وزارت صم��ت اف��زود: همزمان با رش��د کمی 
تولی��د، با ابتکار وزی��ر صمت و با هماهنگی با س��ازمان ملی 
اس��تاندارد، تولید خودروهای تیبا، س��مند و ساینا از ابتدای 
 ، CVT مرداد متوقف می ش��ود و خودروهای نظیر ش��اهین
آری��ا ، رانا AMT. هایما S8 و آریس��ان2 که ضرایب کیفی 

باالتری دارند، جایگزین آنها خواهند شد.
وی ضمن تاکید بر اینکه هدف گذاری امس��ال ایجاد جریان 
پایدار تولید و ساماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو 
اس��ت، گف��ت: رصد قیمت ها در بازار نش��ان می دهد ش��اهد 

کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم.
قالیباف در پایان اعالم کرد: در ماه آینده خبرهای خوبی از 

صنعت خودرو به اطالع مردم خواهد رسید.

نماگربازارسهام

براساس عملکرد درآمد های مالیاتی کل کشور در سه ماهه ابتدایی سال 
 ج��اری، معادل 34.4 میلیارد تومان مالیات از انواع خودرو های س��واری و 
وانت دو کابین دارای ش��ماره انتظامی ش��خصی گران قیمت گرفته ش��ده 

است.
به گزارش رویداد24، براس��اس قانون بودج��ه، مالکان انواع خودرو های 
س��واری و وانت دو کابین که در ابتدای سال 1400 مالک خودروی مزبور 

بوده اند، به شرح زیر مشمول مالیات شدند:
1- اش��خاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی با ارزش روز باالتر 

از یک میلیارد تومان.

2- اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودرو های خود و فرزندان کمتر 
از 18 سال تحت تکفل خود باالی یک میلیارد تومان باشد.

در ای��ن بین، نرخ مالیات س��االنه مجم��وع ارزش روز انواع خودرو های 
سواری و وانت دو کابین نیز به شرح زیر تعیین شد:

1- تا مبلغ 1.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل 
یک درصد

2- تا مبلغ 3میلیارد تومان نس��بت به م��ازاد 1.5 میلیارد تومان معادل 
2درصد

3- تا مبلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد 3 میلیارد تومان معادل 3 درصد

4- نسبت به مازاد 4.5 میلیارد معادل 4 درصد
در این زمینه، بررسی عملکرد درآمد های مالیاتی کل کشور در سه ماهه 
ابتدایی سال جاری نشان می دهد که معادل 34 میلیارد و 455 میلیون و 
300 هزار تومان مالیات از انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین دارای 

شماره انتظامی شخصی گران قیمت گرفته شده است.
البته، مالیات خودرو های لوکس برای امس��ال نیز الزم االجراست و طبق 
گفت��ه مدیر کل طراحی و تحلیل فرآیند ه��ای مالیاتی خودرو های لوکس 
برای ابتدای امس��ال شناس��ایی ش��ده اند و ناجا باید اطالع��ات آنها را به 

سازمان امور مالیاتی بدهد.

صاحبان خودرو های لوکس چقدر مالیات دادند؟

5تولید و صنعت شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
1 مرداد 1401

شماره 2055



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

نویسنده: علی آل علی

دنیای برندس��ازی از خیلی جهات شبیه مسابقات فرمول یک است که 
کل��ی راننده مختلف با خودروهای آخرین سیس��تم در حال رقابت با هم 
برای کسب جام قهرمانی هستند. در این بین آنچه حتی بیشتر از رانندگان 
افسانه ای مسابقات برای طرفداران مهم است، غول های دنیای اتومبیل سازی 
و ماشین های حیرت انگیزی است که روانه مسابقات می کنند. خب وقتی 
پای برندهایی مثل بی ام و، مرسدس بنز، مک الرن و پورشه در میان باشد، 
کمتر کس��ی با اسم و رسم راننده ها کاری خواهد داشت. اجازه دهید قبل 
از اینکه بحث مان کامال به دنیای خودروهای آخرین سیس��تم گره بخورد، 
کمی بیش��تر درباره شباهت بین مسابقات فرمول یک و دنیای برندسازی 
حرف بزنیم. اگر از ش��ما سوال کنیم اولین چیزی که با شنیدن اسم برند 
بی ام و یا استون مارتین به ذهن تان می رسد، چیست چه جوابی خواهید 
داشت؟ بی ش��ک اول از همه لوگوی زیبای این دو برند به یادتان می آید، 

مگر نه؟
دنیای برندسازی در طول دهه های متمادی مثل همه جنبه های زندگی 
انس��ان حسابی تغییر کرده و برندهای امروزی کمتر شباهتی به برندهای 
دهه 60 و 70 میالدی دارند. در این میان اما اهمیت لوگو در برندس��ازی 
هنوز هم اعتبارش را حفظ کرده اس��ت. خب اگر المانی را سراغ دارید که 
مهمتر از لوگو باشد، ما را هم بی خبر نگذارید )البته الزم نیست واقعا دنبال 

چنین المانی باشید چراکه اصال پیدا نمی شود!(.
اگر یادتان باشد ما در مقاله قبلی مان درباره چیستی لوگو و اهمیت آن 
با هم حسابی گپ زدیم. از آنجایی که در دنیا کلی برند جذاب با میلیون ها 
مشتری دو آتیشه وجود دارد، اینکه بحث از داستان لوگو برندهای بزرگ 
را در یک مقاله جمع و جور کنیم اصال منصفانه به نظر نمی رسید. هرچه 
باشد در فهرست قبلی ما جای بعضی از برندها حسابی خالی بود و راستش 
را بخواهید هیچ جوره نتوانستیم خودمان را قانع کنیم تا دور آنها را خط 

بکشیم. 
همانطور که یک معمار تازه کار هر چقدر بیش��تر ساختمان های درجه 
یک را ببیند و با معمارهای کاربلد سر و کار داشته باشد آدم حرفه ای تری 
می ش��ود، شما هم به عنوان یک بازاریاب یا حتی کارآفرین فقط و فقط با 
ش��نیدن داستان پش��ت پرده طراحی لوگو برندهای بزرگ تبدیل به یک 
کارش��ناس حرفه ای در این زمینه می ش��وید. ما در روزنامه فرصت امروز 
معتقدیم کارآفرینان نیازی به درس و دانشگاه به طور سنتی ندارند، بلکه 
در ع��وض می توانند مث��ل آب خوردن از تجربه آدم ه��ا و برندهای موفق 

استفاده کرده و تبدیل به قهرمانان موردانتظار مشتریان شوند. 
فکر می کنم تا االن خیلی خوب متوجه ش��ده باش��ید که این مقاله در 
واقع دنباله یا بخش دوم مقاله قبلی ما درباره داستان لوگو برندهای بزرگ 
است. پس بخش تعریف لوگو و مزایای آن را فاکتور می گیریم و یک راست 
می رویم سراغ ادامه بررسی مان از لوگو برندهای بزرگ. این شما و این هم 

یک کالس درس بی عیب و نقص برای طراحی لوگو.
داستان لوگو برندهای بزرگ: کالس درسی برای همه!

در دنیای س��ینما معموال فیلم هایی که یک داستان قوی با کشش باال 
دارند یک تنه همه جوایز را درو می کنند. این وسط هم فیلم های گیشه ای 
که فقط سوپراستارهای دنیای هنر را در کنار خود دارند، نهایتا یک سود 
ناچیز روی دست تهیه کننده می گذارند و بعد از چند هفته حتی یک نفر 
هم از آنها یادی نمی کند. ماجرای طراحی لوگو هم دقیقا مثل ساخت یک 
فیلم درجه یک است. اگر شما هر کدام از بخش های کار را به خوبی پیش 
برده و مو الی درز کارتان نرود، مشتریان طوری شیفته برندتان می شوند 

که انگار اصال هیچ برند دیگری در بازار وجود هم ندارد. 
ما در این بخش سعی می کنیم با بررسی جزییات و نکات طالیی مربوط 
به لوگ��و برندهای بزرگ ی��ک کالس درس جام��ع و صدالبته پرهیجان 
برای شما تدارک ببینیم. پس لطفا یکبار برای همیشه تجربه کالس های 
خس��ته کننده مدرسه را از س��رتان بیرون کنید و با ما همراه شوید. قول 

می دهم تصورتان از هر چی کالس و درس است عوض شود!
تسال: لوگویی برای آینده

ای��ن روزها اس��م ایالن ماس��ک و برند تس��ال با هرچی ن��وآوری و کار 
هیجان انگیز در دنیاست گره خورده است. از پروژه پرتاب ماهواره به مریخ 
گرفته تا ایده انتخاب س��یاره ای دیگر برای س��کونت انسان یا حتی خرید 
توییتر؛ همه و همه باعث غافلگیری مردم ش��ده اس��ت. ب��اور کنید یا نه، 
همین غافلگیری های گاه و بیگاه یکی از دالیل عالقه مردم به برند تسال و 

صدالبته ایالن ماسک است. 
شاید پیش خودتان بگویید ایالن ماسک به تنهایی آنقدر برند شخصی 
قوی دارد که حتی خیلی ها به جای تسال او را ستایش می کنند. کامال حق 
با شماست، اما باالخره برندی که کلی خودروی الکتریکی به سبک مدرن 
در بازار دارد و هر روز هم ایده های جس��ورانه تری را امتحان می کند، باید 

کمی برای مردم سراسر دنیا آشنا باشد، مگر نه؟
 گاهی اوقات بعضی از فروش��ندگان اینقدر خوب خودشان را مشتریان 
نزدیک می کنند که کم کم شبیه یک دوست صمیمی می شوند. ماجرای 
برند تسال هم دقیقا همینطور است. این برند آنقدر با نوآوری های مختلف 
خودش را در دل مش��تریان جا کرده ک��ه خیلی ها روی آن به عنوان یک 
دوست یا مشاور مطمئن حساب می کنند. در این بین هم لوگوی تسال ُمهر 
مطمئنی است تا خیال مشتریان در بازار بابت کیفیت باالی یک محصول 

یا ایده تازه راحت شود. 
کاری ک��ه برند تس��ال در طراح��ی لوگویش انج��ام داده، ترکیب آن با 
آینده نگری محض است. اول از همه اینکه این لوگو یک T خشک و خالی 
است که عبارت تسال در پایین آن درج شده. چنین طرحی شاید به تنهایی 
برای پر دادن هر مش��تری در بازار کافی باشد، اما تسال طوری آن را برای 

مشتریان جذاب کرده که نگو و نپرس!
تس��ال با انتخاب یک T ساده به عنوان لوگو به مشتریان نشان داده که 
فقط یک برند حوزه خودرو نیس��ت و اصال کارش به حوزه خاصی محدود 
نمی شود. اگر کمی با دقت به این لوگو نگاه کنید، خیلی بی شباهت به یک 
س��فینه فضایی هم نیست. این یعنی تس��ال با یک تیر دو نشان زده و هم 
لوگوی��ی جذاب برای قرار گرفت��ن روی خودروهای الکتریکی اش طراحی 
نموده، هم ذهن مردم را آماده ماجراجویی های فضایی کرده اس��ت. خب 
مگر یک لوگوی خوب چه ویژگی های دیگری باید داشته باشد تا مشتریان 

شیفته اش شوند؟
 شل: لوگویی متفاوت برای غول صنعت نفت دنیا

چند تا برند در صنعت نفت سراغ دارید که حسابی برای مردم در سراسر 
دنیا آشنا باشند؟ اش��تباه نکنید، ما عقل مان را از دست نداده ایم و خیلی 
خوب می دانیم صنعت نفت یک حوزه بی نهایت تخصصی اس��ت که شاید 

آدم های عادی حتی یکبار هم در طول عمرش��ان گذرشان به آن سمت ها 
نیفتند. البته مدیران ارشد برند شل نظر کامال متفاوتی دارند. آنها باور دارند 
برندش��ان در هر صورت باید یک لوگو و شخصیت بی نهایت جذاب داشته 
باشد تا برای همیشه در قلب و ذهن مردم دنیا باقی بماند. نتیجه کار هم 
شده یکی از خاطره انگیزترین لوگوهای دنیا که سر در اغلب پمپ بنزین ها 

و تعمیرگاه ها به چشم می خورد.
همانطور که از ظاهر لوگو برند ش��ل معلوم اس��ت، طراح این برند یک 
صدف را برای ایده اصلی انتخاب کرده که اتفاقا با معنای شل )Shell( نیز 
هماهنگی باالیی دارد. شما را نمی دانم، ولی من که اولین بار وقتی لوگوی 
برند شل را دیدم، حسابی جا خوردم. هرچه باشد کسی انتظار ندارد یکی 
از بزرگترین برندهای صنعت عظیم نفت از یک صدف برای لوگو خودش 
استفاده کند. این دقیقا مثل آن است که یک بوکسور خشن از لوگو اسب 
تک شاخ روی پرچم مسابقه اش استفاده کند و انتظار داشته باشد همه با 

دیدنش وحشت کنند!
طراح��ی متفاوت و حتی تعجب برانگیز لوگو ش��ل خیلی خوب اهمیت 
دنبال کردن رویاها را نشان می دهد. فرقی ندارد شما در چه کسب و کاری 
فعالی��ت دارید، در هر صورت باید برنامه ای برای دنبال کردن رویاهای تان 
داشته باشید و به آنها احترام بگذارید. وگرنه دست آخر شاید هیچ شانسی 

برای تبدیل شدن به یک کارآفرین همه فن حریف پیدا نکنید. 
صرف نظر از وجهه رویاپردازی لوگو شل، باید به معنای صدف نیز توجه 
کنیم. صدف ها معموال به خاطر مروارید درون شان اهمیت زیادی دارند. به 
طوری که در صنعت ساخت جواهرات همیشه طرفدارهای پر و پا قرصی 
برای این نوع زیورآالت به چش��م می خورد. برند شل هم با اسم و لوگوی 
منحصر به فردش سعی کرده خودش را مثل یک مروارید در دنیای کسب 
و کار نشان دهد. شما را نمی دانم، ولی اگر از من بپرسید بی تعارف می گویم 
برند شل خیلی خوب از عهده این کار برآمده و با خط پررنگ بین خودش 

و سایر رقبا فاصله انداخته است.
استارباکس: داستان یک پری دریایی!

خیلی از برندها برای پیدا کردن اس��م هر راهی که فکرش را بکنید زیر 
و رو ک��رده و در نهایت هم نمی توانند آنطور که باید و ش��اید مش��تریان 
را غافلگیرکنند. در این بین اس��تارباکس وقتی قصد داش��ت اسمی برای 
برندش انتخاب کند، به معنای دقیق کلمه زد به خال. حتما می پرس��ید 
چطور؟ اجازه دهید س��ری به داستان لوگو این برند بزنیم تا متوجه تمام 

ماجرا شوید. 
اس��تارباکس اسم برندش را از شخصیت محبوب کاراکتر اصلی داستان 
موبی دیک یعنی اس��تارباک انتخاب کرد. ای��ده اصلی در این میان ایجاد 
حس انس��انی و دوستی بیشتر در بین مشتریان این برند بود. برای اینکه 
چنین حسی به نهایت برسد، مدیران ارشد استارباکس برای طراحی لوگو 
هم سراغ همین افسانه رفتند و یک پری دریایی برای لوگوی شان انتخاب 

کردند. 
باور کنید یا نه، اس��تارباکس از زمانی که ش��روع به کار کرده، همیشه 
دوس��ت داشته هویت پری دریایی داستان موبی دیک را بازنمایی کرده و 
انصافا هم در این زمینه چیزی کم نگذاشته است. آنها حتی برای انتخاب 
اس��م نوش��یدنی های منوی کافه های شان هم سراغ افس��انه های قدیمی 
رفته اند. فکر می کنم حاال دیگر خیلی خوب درک کنید چرا اس��تارباکس 
یکی از برندهای دوست داش��تنی مردم در سراس��ر دنیاست و هیچ رقیبی 

حتی نزدیک آن هم نشده است. 
اگ��ر یادتان باش��د ما باره��ا و بارها در روزنامه فرصت ام��روز از اهمیت 
طراحی پرسونای مشتری با شما حرف زده ایم. در این بین استارباکس پا را 
یک قدم فراتر گذاشته و یک پرسونای درجه یک هم برای خودش طراحی 
کرده است. مردم در چهارگوشه دنیا وقتی صحبت از پری دریایی می شود، 
معموال موجوداتی خیالی و بی نهایت مهربان را تصور می کنند. استارباکس 
هم از همین تصور مشترک مردم استفاده کرده و مثل آب خوردن برندش 
را تبدیل به همان پری دریایی کرده که مردم آمادگی ذهنی پذیرشش را 
دارند. اینطوری هم مردم ذهنیت مثبت ش��ان از پری دریایی حفظ شده، 
هم اینکه استارباکس رقبایش را در یک چشم به هم زدن از میدان به در 
کرده است. خب مگر یک لوگو چه مزیتی بیشتر از این برای یک برند باید 

داشته باشد تا بهترین المان بصری تاریخ لقب گیرد؟
توبلرون: شکالتی با مزه کوه های برفی

شکالت یکی از ترکیب های جادویی در دنیا محسوب می شود. نمی دانم 
اولین بار چه کس��ی این فکر بکر به س��رش زد که گیاه کاکائو را فرآوری 
کرده و شکالت دوست داشتنی از آن بسازد، اما بی برو برگشت بشریت یک 
تشکر بی نظیر به این آدم باهوش بدهکار است. برای خیلی از مردم روزی 
که بدون فرآورده های کاکائویی شروع شود، اصال روز خوبی نیست. از هات 
چاکلت گرفته تا شکالت های بسته بندی، همه و همه به ساختن یک روز 
بهتر برای مردم در سراسر دنیا کمک می کند. وقتی هم صحبت از شکالت 
باش��د، امکان ندارد ذهن آدم سراغ توبلرون نرود. خب در اینجا صحبت از 
شکالت هایی بی نهایت خوشمزه با فرمولی محرمانه است که هر کسی به 

آن دسترسی ندارد!
توبلرون همانطور که برای تهیه فرمول ش��کالت هایش حسابی خود را 
به دردس��ر انداخته تا بهترین کارخانه شکالت س��ازی دنیا شود، در زمینه 
برندس��ازی هم با یک لوگو عالی دل همه مش��تریان را برده. برای اینکه 
متوجه ظرافت کار این برند ش��ویم، باید اول از همه با شهر تاسیس اولین 
ش��عبه این کارخانه یعنی نزدیکی کوه مترهورن آش��نا شویم. این قله در 
اروپ��ا هیچ ویژگی خاصی ندارد، اما توبل��رون از آن به عنوان نماد برندش 
استفاده کرده است. خب اگر به شما بگوییم شکالتی جلوی روی تان است 
که از بهترین کاکائوهای دنیا تهیه شده و در دامنه کوه با شیوه ای محرمانه 
فرآوری شده است، آیا می توانید دست رد به آن بزنید؟ بی شک هر جوابی 

به غیر از یک »نه« قاطعانه شک برانگیز خواهد بود.
توبلرون ش��اید برای خیلی از مردم در آسیا و خاورمیانه برند مشهوری 
باشد، اما در اروپا و آمریکای شمالی در حد نوتال اسم و رسم برای خودش 
دارد. نکته مهم اینکه عالوه بر بس��ته بندی جذاب و لوگوی چشم نواز این 
برند، شکل شکالت ها نیز دقیقا مثل رشته کوه است. اینطوری مشتریان به 

معنای واقعی کلمه لذت یک شکالت با طعم چشمه های زالل کوهستانی 
را می چشند؛ همینقدر ساده و در عین حال هیجان انگیز.

همانطور که می بینی��د، توبلرون کار خیلی عجیب و غریبی برای جلب 
نظر مش��تریانش نکرده است. در عوض از یک ایده ساده یعنی استفاده از 
ش��هر زادگاه برندش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نهایت استفاده را 

برده است. 
کوکاکوال: لوگویی برای تمام دوران ها

کوکاکوال برندی است که نوستالژی های کودکی و حتی بزرگسالی همه 
مردم در دنیا با آن گره خورده است. بعید می دانم کسی در دنیا باشد که 
در یک تابستان گرم از یک بطری کوکاکوال نهایت لذت را نبرده باشد. در 
دنیایی که نس��ل برندهای قدیمی یکی پس از دیگری منتقرض می شود، 
کوکاکوال از معدود برندهایی اس��ت که همچنان بدون توقف مسیر جلب 

نظر مشتریان را طی می کند. 
اگر یک نگاه س��اده به لوگو کوکاکوال انداخته باش��ید، هیچ چیز خاصی 
در آن به چش��م نمی خورد؛ البته فقط در ن��گاه اول. فونت به کار رفته در 
این لوگو حالت قدیمی دارد، اما نه آنطور که آدم را یاد عهد یونان باستان 
بیندازد. در عوض کوکاکوال خیلی خوب حس نوستالژیک برای مشتریانش 
دارد و می تواند در یک چش��م به هم زدن وضعیت بازار را زیر و رو کرده و 

دل مشتریان را ببرد. 
اج��ازه دهید حاال که روی لوگو کوکاکوال زوم کرده ایم، کمی هم درباره 
ارتباط بین فونت این برند و بسته بندی محصوالتش با شما حرف بزنیم. اگر 
کمی با دقت بیشتر به لوگو و بسته بندی نوشابه های این برند نگاه کنید، 
خیلی زود متوجه ش��باهت نزدیک میان آنها می شوید. در واقع کوکاکوال 
برای اینکه طوری در ذهن مشتریان حک شود که به این سادگی ها یاد و 
خاطره اش از بین نرود، بس��ته بندی محصوالتش را شبیه همان انحناهای 
فون��ت لوگویش درآورده اس��ت. خب اگر برندی را س��راغ دارید که برای 

طراحی لوگویش اینقدر ارزش قائل باشد، ما را هم بی خبر نگذارید!
از نظر روانشناس��ی رنگ ها، کوکاکوال با اس��تفاده درس��ت از رنگ قرمز 
در کنار سفید س��عی کرده عالوه بر افزایش اشتهای مشتریانش به نوعی 
احس��اس آرامش هم به آنها بدهد. پس اگر ش��ما هم دوست داشتید یک 
برند عالی در صنعت غذا یا خوراکی داشته باشید، حتما درس های طراحی 

لوگو کوکاکوال را آویزه گوش تان کنید. 
ناسا: چه کسی ماجراجویی های فضایی را فراموش می کند؟

این روزها همه ناس��ا را به لوگو آبی و دایره ای ش��کلش می شناسند، اما 
بین س��ال های 1975 تا 1992 لوگو این سازمان به رنگ قرمز و با فونتی 
که به »کرم گونه« مشهور بود تغییر شکل داد. باور کنید یا نه، در آن زمان 
خیلی از کارش��ناس ها این طراحی لوگو را جسورانه و آینده نگری محض 
می دانستند. هدف ناسا هم نشان دادن سرسختی یک کرم در رسیدن به 

هدفش بود )امیدوارم خیلی حال تان را به هم نزده باشیم!(.
بی شک حتی تیم های فوتبال بزرگی مثل رئال مادرید یا منچستر سیتی 

هم در طول زمان اش��تباهاتی را مرتکب ش��ده و شکس��ت های سنگینی 
می خورند. در این بین ناس��ا هم اگرچه یک تیم فوتبال نیس��ت، اما یک 
استثنای کلی محسوب نمی ش��ود. ناسا بعد از نزدیک به 20 سال متوجه 
اشتباهش از نظر برندسازی ش��د و خیلی زود در صدد جبران اشتباهش 
برآمد. اولین کاری هم که در این ش��رایط کرد، بازگرداندن همان لوگوی 
قدیمی و دوست داشتنی بود. خب وقتی شما یک ترکیب برنده در تیم تان 
داری��د، چرا الکی به آن دس��ت می زنید و کار خودتان در بازار را س��خت 

می کنید؟
س��وال باال ش��اید جواب خیلی ساده ای داشته باش��د، اما در عین حال 
درس بزرگ برندینگ از ناس��ا محس��وب می شود. لوگو نوستالژیک ناسا با 
آن پس زمینه کهکش��انی اش خیلی خوب روحی��ه ماجراجویانه و عطش 
پیدا کردن سیارات دور دست را نشان می دهد. دقیقا به همین خاطر هم 
س��ال های سال اس��ت که یک نفر هم فکر تغییر این لوگو به سرش نزده 
است. اگر شما هم یک لوگو عالی برای برندتان دارید که مشتریان عاشقش 
هس��تند، اصال الزم نیست جوگیر شده و بی خودی آن را تغییر دهید. در 
عوض سعی کنید تا جایی که می شود از همان لوگوی محبوب تان استفاده 

کنید تا مشتریان راضی و خوشحال باقی بمانند. 
آی بی ام: لوگویی برای خوره های کامپیوتر

 آی ب��ی ام )IBM( آنق��در در دنیای کامپیوت��ر و محصوالت دیجیتال 
سری در میان سرها دارد که اصال الزم نیست آن را به شما معرفی کنیم. 
خاط��ره خیلی از مردم از کار ب��ا کامپیوتر، به غیر از محصول خاطره انگیز 
ویندوز، با کامپیوترهای آی بی ام گره خورده اس��ت. این یعنی آی بی ام 
دس��ت کم از نظر س��ابقه کاری از همه رقبایش جلوتر است. البته این امر 
باعث نشده تا مدیران این برند کال بی خیال برندینگ شوند. در عوض آنها 
یک��ی از نوآورانه ترین لوگوهای زمان خودش را طراحی کردند. این لوگو با 
فونت درشت و خط های هشتگانه زمانی نشانه آینده نگری و ذهنیت نوآور 
برن��د آی بی ام بود. قب��ول دارم از آن زمان تا به حال خیلی چیزها عوض 
شده، اما هنوز هم که هنوز است اسم و لوگو آی بی ام با نوآوری در دنیای 

کامپیوتر گره خورده است. 
وقتی ش��ما یک لوگوی قدیمی برای برندتان دارید، الزم نیست همیشه 
فک��ر و ذهن تان به تغییر یا به روز رس��انی آن باش��د. گاهی اوقات همین 
فاکتور قدمت یک لوگو به تاثیرگذاری اش کمک می کند. اگر ش��ک دارید 
کافی اس��ت یکبار به لوگو آی بی ام نگاه کنید و سعی کنید یاد خاطرات 
خ��وش دهه 80 یا 90 میالدی تان نیفتید )البته اگر س��ن تان به آن زمان 

قد می دهد(.
صرف نظر از فاصله میان حروف در لوگو آی بی ام، طرح برجسته آن به 
نوعی بیانگر اعتماد به نفس و اقتدار این برند است. این یعنی لوگو آی بی 
ام ترکیبی از نوآوری و احساس اقتدار است و خیلی خوب می تواند نظر هر 

کاربری در دنیای کامپیوترها را جلب کند. 
ادامه دارد

آشنایی با داستان لوگو برندهای بزرگ )بخش دوم(: نقشه گنج موفقیت در دنیای برندینگ!

شنبه
1 مرداد 1401
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اخبار

صیانت از حریم خطوط لوله گاز در استان های شمالی با پایش های مستمر
ساری - دهقنان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از 7 هزار و 617 
مورد بازدید مسیر خط انتقال گاز جهت حفظ و حراست از حریم خطوط لوله در 
3 ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شرکت ملی گاز ایران، محی الدین مفخمی اظهار کرد: بی شک خطوط 
ه  لوله گاز کشــور از شریانهای مهم اقتصادی و از سرمایه های ارزشمند ملـی ـب
شـمارمی رود و حفظ و نگهداری از حریم این خطوط از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت. به گفته مفخمی در سه ماهه نخست ســال جاری 7 هزار و 617 مورد 
بازدید از مسیر خط انتقال گاز در منطقه 9 صورت پذیرفت و به کسانی که حریم 

ایمنی و حریم اختصاصی خطوط لوله را رعایت نکرده بودند اخطارهایی داده شد. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز بیان کرد: در این 
بازه زمانی، 469 مورد بازدید و پاسخگویی به استعالم ها انجام شده است. مفخمی ضمن قدردانی از تمامی همکاران منطقه، یادآور شد: یکی 
از مهمترین وظایف منطقه، صیانت از حرایم اختصاصی و ایمنی خطوط لوله انتقال گاز بوده و همکاری و همراهی سایر سازمانها، ارگانها و 

ادارات دولتی در راستای رعایت و حفظ حرایم ایمنی و اختصاصی خطوط لوله انتقال گاز  ضروری است.

 پذیرش و انتشار مقاله علمی كارشناس نفت و گاز مسجدسلیمان 
در ژورنال بین المللی

 Nondestructive در ژورنال بین المللی ISI اهواز - شبنم قجاوند:مقاله علمی  کارشناس نفت و گاز مسجدسلیمان با درجه
Evaluation پذیرش و منتشر گردید . این مقاله علمی که با عنوان "کاربرد ترنسدیوسرهای آرایه فازی جهت اسکن امواج هدایت 
شــونده ورق ها با اســتفاده از تکنیک تمرکز چند نقطه ای" توسط محمد جواد رنجبر ناصرآبادی  تهیه و به رشته تحریر درآمده در 
این نشریه معتبر علمی منتشر گردید . نگارنده این مقاله علمی که مهندس حفاظت فنی اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان می باشد در این خصوص می گوید : در این تحقیق علمی یک روش آزمایشگاهی نوآورانه برای 
بهینه ســازی و بهبود پارامترهای انجام آزمون و ســیگنال های امواج هدایت شونده ارائه شده است . وی می افزاید : از سیگنال های 
دریافتی برای شناسایی عیوب سطحی و عمقی بر روی یک ورق فوالدی استفاده شده است در نتیجه مودهای انتخابی امواج هدایت 
شــونده آلتراســونیک با استفاده از تکنیک تمرکز چند نقطه ای، توانایی شناســایی عیوب سطحی و عمقی تا اندازه 2 میلی متر را از 
فاصله 10 ســانتی متری دارا می باشند . الزم به توضیح است محمد جواد رنجبر ناصرآبادی ، فارغ التحصیل رشته مهندسی بازرسی 
فنی مقطع کارشناســی ارشــد می باشد و با 33 سن، از حدود 3 سال پیش تاکنون در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 

در حال خدمت می باشد.

مدیرعامل شركت گاز استان اردبیل مطرح كرد:
 بهره گیری از ظرفیت های شركتهای دانش بنیان 

در ارایه خدمات بهینه به مشتركین
اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل 
گفت: نقش تکنولوژی در پیشــبرد اهداف مأموریتی صنعت گاز ضروری است 
و بهره گیری از روش فنی و تخصصی شرکت های دانش بنیان درخصوص مسائل 
فنی، همواره مدنظر اســت. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، 
میر سعید سید متین در حاشیه جلسه پژوهش ، ظرفیت های موجود در بخش 
خصوصی و شرکتهای دانش بنیان را یکی از پتانسل های موجود در حوزه های 
فنی و تخصصی صنعت گاز برشــمرد و اظهار کرد: همواره نقش تکنولوژی در 
پیشبرد اهداف شرکت گاز استان الزم و ضروری است و بهره گیری از روش فنی و 

تخصصی شرکت های دانش بنیان در خصوص اجرای پروژه های پژوهشی و مباحث فنی همواره مدنظر است. وی طراحی و ساخت دستگاه 
Hot Repair برای تعمیر علمک ها را یکی از پروژه های دانش بنیان این شرکت عنوان کرد و ادامه داد: خوردگی در ناحیه باالیی و بخصوص 
ناحیه زیرین غالفی و زیر شیر قفلی علمک ها یکی از بزرگترین معضالت علمک های موجود می باشد که این خوردگی بیشتر در علمک های 
قدیمی دیده می شود که در نهایت منجر به سوراخ شدن و نشتی گاز می گردد؛ که با تعریف دقیق مسئله و برآورد هزینه های مربوطه این 
طرح پژوهشی تعریف و با یکی از شرکتهای دانش بنیان عقد قرارداد شده است. وی نارضایتی های موجود در رابطه با تعمیر و تعویض علمک 
های فرسوده و دارای خوردگی به جهت حفاری و قطع گاز مشترکین را یکی مسائل و معضالت موجود برشمرد و ادامه داد: در راستای رفع 
این مشکل ساخت دستگاهی که بتواند انسداد موضعی را بدون نیاز به حفاری و قطع گاز توسط تی سرویس ایجاد کند ضروری می نماید.   

تالش وافـر در سـایـه مدیریت جهـادی
عملکرد سه ماهه شهردار ایالم به روایت اسناد و آمار\

ایالم-هدی منصوری:از بدو ورود دکتر محمدی شهردار ایالم به مدیریت ساختمان بلوار جمهوری از تاریخ 23 فروردین ماه1401 با 
احتساب تعطیالت رسمی حدود سه ماه می گذرد در حالیکه اگر تعطیالت فراوان مناسبتی و تعطیالت اداری را از آن کم کنیم نزدیک به 
پنجاه روز تعطیلی میشود لذا عملکرد شهردار ایالم را باید در یک ماه و ده روز رسمِی کاری محاسبه نمود هرچند بابک محمدی شهرداری 
است که تعطیلی نمی شناسد و در ایام تعطیل نیز اوضاع را میدانی رصد می کند، اما انصاف و وجدان بیدار اقتضا میکند که عملکرد ایشان را 
فنی،اصولی و با برهان و دلیل بسنجیم که به همین خاطرعملکرد سه ماهه شهردار ایالم بشرح ذیل در پنج حوزه و شامل حوزه های عمران 
و  شهرسازی، خدمات شهری، امور اداری و انفورماتیک،امور فرهنگی و حوزه اخذ اعتبارات به سمع و نظر مخاطبان فهیم و خبرنگاران بیدار 
و بینای رسانه ها می رسد: 1.پیگیری و اخذ 50 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی ورودی های شهر و پایش تصویری از محل درآمدهای 
استانی با تالش وافر دکتر بهرام نیا استاندار ایالم در قالب دو اعتبار 20 میلیارد تومانی برای ورودی های شهر و 10میلیارد تومان برای پایش 
تصویری.  2.اخذ 53 میلیارد تومان اعتبار برای خرید نردبان هیدرولیکی آتش نشانی از محل اعتبارات وزارت کشور وسازمان شهرداری ها 
به نحویکه که ایالم جز معدود استانهای کشور است که از این سیستم برای اطفاء حریق و عملیات امدادونجات درطبقات فوقانی تا ده طبقه 
و ارتفاع سی متر بهره می برد. 3.رایزنی و اخذ 10 میلیارد تومان کمک بالعوض از وزارت کشور و سازمان شهرداری ها 4.پیگیری احداث 
کارخانه پردازش وبازیافت پسماند و همچنین تصفیه فاضالب. 5.پیگیری و اخذ 10 میلیارد تومان اعتبار برای موضوع اربعین و همچنین 

بخشی از آن برای بهسازی سیلبندهای شهر با تالش دکتر نادری فرماندار محترم ایالم. و...

بیش از ۹۵ درصد خدمات درمانی در مراكز درمانی و بیمارستان های 
استان مركزی به صورت الکترونیک انجام می شود

اراک- فرناز امیدی: رئیس اقتصاد درمان و تدوین استاندارد معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برنامه نسخه نویسی الکترونیک در بیمارستان 
ها مراکز درمانی استان از اواخر سال گذشته در حال اجرا است. علیرضا ابدال 
بیان کرد: به گفته ســازمان های بیمه گر که در این باره مسئولیت سنگینی 
دارند، دانشگاه علوم پزشکی اراک یکی از دانشگاه های برتر و موفق در اجرای 
این طرح بوده اســت. وی افزود: بر اســاس ضوابط برنامه ششم توسعه و مفاد 
مندرج در قانون بودجه که سالیانه ابالغ می شود، دانشگاه ها مکلف بودند، به 
سمت اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک که زیرساخت اجرای برنامه پرونده 

الکترونیک سالمت است حرکت کنند. ابدال تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک هم با همکاری با سازمان های بیمه گر پایه و برنامه 
ریزی در حوزه ستادی، در این مسیر علیرغم کمبود زیرساخت هایی که در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین اعتبارات وجود 
داشته، گام برداشته است. رئیس اقتصاد درمان و تدوین استاندارد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در ادامه گفت: دانشگاه یک 
برنامه استراتژیکی را ترتیب داده و آن تبدیل شدن به دانشگاه تیپ یک است که در حوزه درمان این برنامه کالن، افزایش حضور نیروهای 
متخصص و فوق تخصص بوده که با اقداماتی که انجام شده نیروها و کادر درمانی مجربی در ماه ها و سال های اخیر جذب این دانشگاه 
شده اند. ابدال افزود: در بسیاری از زمینه های خدمات تخصصی - درمانی از همکاران متخصص و فوق تخصص بهره مند شده ایم به 
عنوان مثال برای اولین بار در سطح استان از خدمات جراح شبکیه چشم، بهره مند شده ایم که با حضور ایشان ضمن ارتقا کمی و کیفی 

خدمات این حوزه دیگر نیازی به خروج بیماران از استان برای درمان تخصصی این بیماری نیست. 

۹ پروژه آبخیزداری مراوه تپه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در حال انجام است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراوه تپه گفت: 9 پروژه آبخیزداری در چند حوضه  آبخیز 
این شهرستان مرزی شامل "لهندر، قپان علیا، یانبالغ، قرناوه بزرگ، یازگلدی و قازانقایه" با اعتبار 120 میلیارد ریال در حال اجرا است.

محمد برزین اظهارداشت: پروژه های آبخیزداری منابع طبیعی مراوه تپه از محل منابع ملی سرفصل محرومیت زدایی سال 1400 و در قالب 
پنج قرارداد در قالب پروژه "سازه های سنگی مالتی و خاکی" اجرا می شود.وی مدیریت سیالب، کنترل رسوب، تثبیت بستر رودخانه ها، 
تغذیه ســفره های آب زیرزمینی و ذخیره و مدیریت رواناب را از مهمترین اهداف اجرای طرح های آبخیزداری اداره منابع منابع طبیعی 
مراوه تپه برشمرد.برزین اضافه کرد: از مجموع 9 پروژه آبخیزداری منابع طبیعی مراوه تپه 2 مورد سازه سنگی - مالتی در یازگلدی، سه پروژه 
کنترل رسوب و تثبیت بستر در قپان، 2 مورد سرشاخه گیر و سنگی مالتی و احداث یک بند خاکی در لهندر و احداث یک بند خاکی در 
روستای قازانقایه است.سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراوه تپه ادامه داد: اعتبارات امسال ابالغ نشده اما با توجه به مصوبات سفر 
13 اسفند پارسال رییس جمهور و برخی اعضای هیات دولت به گلستان و پیش بینی اعتبارات مناسب در حوزه منابع طبیعی امیدواریم 
اعتبارت خوبی به این شهرستان اختصاص یابد.شهرستان 67 هزار نفری مراوه تپه با وسعت سه هزار و 60 کیلومتر مربع، 264 هزار هکتار 

عرصه  منابع طبیعی دارد که از این مقدار 47 هزار هکتار آن جنگل و بقیه مرتع است

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز: در راســتای تعامل و هم افزایی 
بیشتر بین دو فوالدساز بزرگ کشور )ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد 
مبارکه(،سومین نشست هم اندیشی در دوره مدیریت جدید ذوب آهن 
اصفهان،به میزبانی فوالد مبارکه،سه شنبه بیست و هشتم تیرماه با حضور 
مهندس ایرج رخصتی،دکتر محمدیاسر طیب نیا و جمعی از مسئولین 
این شرکت ها برگزار شد. مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در این نشست گفت : هر یک از بخش های کشور برای پیشرفت 
و آبادانی ایران اسالمی رســالتی دارند و تولید، وظیفه کلیدی و اصلی 
صنایع فوالدی به عنوان بخش پیشــران اقتصاد کشور است. وی افزود 
: ذوب آهن اصفهان با دانش نیروی انســانی و تجربه بیش از نیم قرنی 
و همچنین برخورداری از زیرساخت های موثر در بخش های گوناگون 
در کنار گسترش ســبد محصوالتش،تولیدات با ارزش افزوده باال را به 
عنوان یک اســتراتژی کلیدی در دوره جدید در دســتور کار قرار داده 
اســت. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد : این شرکت به 
عنــوان اولین تولید کننده فوالد در ایران و مجتمع فوالد مبارکه نیز به 
عنوان بزرگترین تولید کننده فوالدی کشور می توانند از طریق تعامالت 
در بخش های مختلف،روز به روز زمینه توســعه بیشتر کشور و به ویژه 

حمایت از جامعه پیرامون را رقم بزنند.
آماده واگذاری چدن مازاد ذوب آهن به فوالد مباركه هستیم

مهندس رخصتی اظهار داشــت : ظرفیت تولید چدن در ذوب آهن 
اصفهان 3 میلیون و ششصد هزار تن است که امکان جذب آن در داخل 
کارخانه فراهم نیســت و می توانیم این چدن تولیدی را به فوالد مبارکه 
واگذار کنیم. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص مسئولیت های 
اجتماعی این صنایع فوالدی نیز گفت : با توجه به اینکه ذوب آهن اصفهان 

و فوالد مبارکه در حوزه فعالیت های ورزشی ، فرهنگی و اجتماعی فعال 
هستند،مقرر شد با هماهنگی هر دو شرکت برنامه ریزی هدفمند به نحوی 
صورت گیرد که این مجموعه ها رقیب یکدیگر تلقی نشوند و بتوانند با 
حمایت از رشته های متنوع ورزشی،دو مقوله تولید و ورزش را دوشادوش 
یکدیگر پیش ببرند. وی در زمینه بهره گیری از توانمندیهای شرکت های 
تابعه هر دو مجموعه نیز بیان کرد : شرکت های بسیاری در زیر مجموعه 
ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در بخش های گوناگون فعالیت دارند که 
از پتانسیل های بسیار خوبی برخودار هستند و تالش می کنیم به شیوه 
ای عملیاتی تر، از این شرکت ها در راستای افزایش تولید و تنوع بخشی 
بیشــتر به آن بهره مند شویم. دکتر طیب نیا مدیرعامل مجتمع فوالد 
مبارکه نیز در این نشست به وضعیت تولید فوالد در ایران و جهان پرداخت 
و گفت : چالش های پیش روی تولید فوالد ،فراتر از جنگ اوکراین و حتی 
شیوع ویروس کرونا اســت،گرچه این دو متغیر نیز در روند تولید فوالد 

جهان تاثیرگذاری بسیاری داشته اند.

هماهنگی مجتمع فوالد مباركه و ذوب آهن اصفهان برای مقابله 
با چالش ها و بهره گیری بیشتر از فرصت ها

وی اضافه کرد : هماهنگی بیشــتر بین مجتمع فوالد مبارکه و ذوب 
آهن اصفهان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و سبب می شود این دو 
فوالدساز بزرگ کشور برای مقابله با محدودیت های پیش رو و همچنین 
بهره گیری بیشــتر از فرصت هایی که برای صنعت فوالد کشور وجود 
دارد، برنامه ریزی جامع تری داشــته باشند وحمایت مسئولین را برای 
ارتقاء تولید که رشد و شکوفایی بیشتر کشور را در بخش های گوناگون 
در پی دارد،جلب نموده و افتخارات بیشــتری را برای کشور ثبت کنند. 
این مقام مسئول تصریح کرد : طرح ها و پروژه های بسیاری از ماههای 
گذشــته برای همکاری بین مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان 
تعریف شده است که برنامه ریزی برای رشد و پیشبرد آنها به طور جدی 

در دستور کار قرار دارد.
فوالد مباركه،خریدار چدن مازاد ذوب آهن اصفهان است

دکتر طیب نیا اظهار داشت : مجتمع فوالد مبارکه از طریق توافق و 
ســرمایه گذاری بلندمدت آماده خریداری چدن تولیدی مازاد در ذوب 
آهن اصفهان است که این رویکرد نوید بخش چشم اندازی خوبی برای 
طرفین است. برخی از مهمترین نتایج این نشست عبارتند از : حمایت از 
ورزش استان،حمایت از جامعه پیرامون صنایع،برنامه ریزی برای استفاده 
از ظرفیت های بال استفاده در هر دو شرکت مانند جذب چدن تولیدی 
مازاد ذوب آهن اصفهان در مجتمع فوالد مبارکه،بهره گیری اثربخش از 
کارگاههای ساخت ذوب آهن و همچنین استفاده از توانمندیهای نیروی 
انســانی هر دو شرکت در راســتای هم افزایی بیشتر در قالب برگزاری 

جشنواره های ورزشی و فرهنگی.

اصفهان - در آیین جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی- جشنواره 
ایده های خالق )ویژه گرامیداشت دکتر نطقی پدر روابط عمومی ایران( ، 

از مجید مرادیان پیشکسوت رسانه و روابط عمومی تجلیل شد. 
در این آیین که دکترخسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران، 
دکتر امیر عباس تقی پور مدیر مســئول ماهنامه مدیریت ارتباطات و 
دبیر کل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو-ایران، دکتر سید رضا کاظمی 
دینان رئیس شورای هفته ارتباطات و روابط عمومی و تعدادی از اساتید 
و کارشناسان علوم ارتباطات و روابط عمومی حضور داشتند،ضمن تاکید 
بر اهمیت جایگاه و نقش روابط عمومی، و تجلیل تعدادی از پیشکسوتان 
روابط عمومی، برترین های روابط عمومی خالق نیز معرفی و مورد تجلیل 

قرار گرفتند.
شایان ذکر اســت مجید مرادیان پیشکسوت رسانه و روابط عمومی 
بیش از 30 ســال ســابقه ی حرفه ای را در دو حوزه ی روابط عمومی و 

رســانه در کارنامه ی خود دارد. وی از سال 1373 و پس از استخدام در 
شرکت ذوب آهن اصفهان و طی مدارج کارشناسی و پشت سر گذاشتن 
پست های سازمانی مرتبط، از ســال 1394 تاکنون، در پست سازمانی 

معاون مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان مشغول به فعالیت  است.
 مرادیــان، دارای مــدرک کارشناســی علوم اجتماعــی با گرایش 
 ")DBE(پژوهشگری و دانشجوی "دوره عالی مدیریت روابط عمومی
به همراه تحصیالت حوزوی است. ضمن آنکه، حضور فعالی در نهادهای 
حرفه ای و صنفی دارد. این پیشکسوت روابط عمومی عضو و از اعضای 
تشــکیل دهنده ی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان، عضو و 
از اعضای تشــکیل دهنده ی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان، عضو 
انجمن های علمی و صنفی روابط عمومی استان اصفهان، عضو انجمن 
متخصصان روابط عمومی ایران، عضو شــورای سیاست گذاری انجمن 
روابط عمومی ایران در استان اصفهان، عضویت حرفه ای و حقیقی خانه 
روابط عمومی ایران، مدیر روابط عمومی حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویان ذوب آهن و عضو مشورتی "ماهنامه روابط عمومی و صنعت" 

را در کارنامه خود دارد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: پایانه بین المللی مسافری بندر 
بوشهر تا پایان مهرماه تکمیل و امکان پذیرش کشتی های کروز دواطلب 

فعالیت در خط کشتیرانی بوشهر -قطر در آن فراهم می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر، 
محمد شــکیبی نســب در گفت و گو با رادیو بوشهر اظهار کرد: بخش 
دریایی پایانه مسافربری بین المللی دریایی بوشهر شامل 2 پست اسکله 
شــناور برای پذیرش شناورهایی به طول 140 تا  150 متر و با عمق ۸ 

متر تا پایان مردادماه به اتمام می رسد. 
وی بیان کرد: با اجرا این پروژه شرایط برای پذیرش کشتی های کروز 
و رورو پسنجر )ویژه حمل بار و مسافر( در بندر بوشهر فراهم خواهد شد . 
شکیبی نسب یادآور شد: برای بخش سالن پایانه بین المللی مسافربری 
دریایی نیز تمام توان موردنیاز بکارگیری شــده تا این پروژه تا اواســط 
مهرماه  آماده بهره برداری برای مسافران جام جهانی فوتبال در قطر شود. 

وی در خصوص مبادالت تجاری استان بوشهر با کشور قطر نیز عنوان 
کرد: در این زمینه یک سری اقدامات در بنادر بوشهر و دیر در حال انجام 
است. شکیبی نسب ادامه داد: در بندر دیر یک دستگاه ایکسری نصب و 

همچنین عملیات اجرایی محوطه سازی به مساحت سه هکتار آغاز شده 
است که تا اوایل مهرماه آماده بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: در بندر دیر همچنین احداث چهار پســت اسکله رمپ 
در دستور کار است که تا پایان این ماه پیمانکار پروژه انتخاب و عملیات 
اجرایی آن آغاز خواهد شد. همچنین مناقصه احداث ساختمان عملیات 
بندری نیز عنقریب برگزار خواهد شــد.  شکیبی نســب ادامه داد: در 
موضوع تسهیل فرایندها نیز نشســت های به منظور چابکی و سرعت 
بخشی در  انجام تشریفات ترخیص کاال در بندر انجام شده است تا کاال 

در کوتاه ترین زمان ممکن در بندر دیر ترخیص شود. 
وی تصریح کرد: بندر دیر به واسطه موقعیت مکانی در بین بنادر ایرانی 
حوزه خلیج فارس و طول نوار ساحلی استان بوشهر  کمترین فاصله را 
با بندر الرویس کشــور قطر دارد که این موضوع منجر به جذابیتی ویژه 

برای بندر دیر شده است.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: در این مراســم حجت االســالم 
والمسلمین محمدمهدی خراسانی به عنوان رابط جدید نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین معرفی 
شد. همزمان با عید سعید غدیر خم و مراسم جشن والیت که با حضور 
رئیس دانشگاه، معاون امور استان های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در سازمان مرکزی دانشگاه، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان، روسای مراکز آموزشی و کارکنان دانشگاه جامع 
علمی کاربردی استان برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی 
خراسانی به عنوان رابط جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه 

در استان قزوین معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین؛ 
در این مراسم دکتر علی فتح طاهری رئیس دانشگاه در سخنانی با تاکید 
بر جایگاه نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها در تقویت بنیه فکری 
و اعتقادی دانشگاهیان، اظهار داشت: در راستای تحقق بیانیه گام دوم 
انقالب و با توجه به نقش محوری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 
طرح حامیم به منظور توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی توســط این نهاد در شهریورماه برگزار خواهد شد و امروز با 
معرفی رابط اســتان قزوین نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع 
علمی کاربردی امیدواریم شبکه سازی و تیم سازی دانشجویان مستعد و 

فعال فرهنگی دانشگاه به نحو احسن اجرا شود.
حجت االسالم والمسلمین دکتر علیجانی معاون امور استان های نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این 

مراسم، با بیان توزیع جغرافیایی مراکز آموزش علمی کاربردی در اقصی 
نقاط کشــور و فعالیت بیش از 30 هزار مدرس در دانشگاه، گفت: یکی 
از وظایف رابطان نهاد مقام معظم رهبری در واحدهای استانی دانشگاه 
ساماندهی و پیگیری امور مدرسان دروس معارف است که پیش از این 
توسط کارشناس امور مدرسان انجام می شد. وی با اشاره به رزومه علمی 
و تجربیات خوب رابط جدید این نهاد در استان قزوین اظهار امیدواری 
کرد حضور ایشــان فعالیت های دانشگاه را در حوزه های مرتبط تسریع 
نماید. در این مراسم، پس از قرائت حکمی که به امضای حجت االسالم 
و المسلمین دکتر نصیری فرد مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه جامع علمی کاربردی رسیده بود، حجت االسالم والمسلمین 
محمدمهدی خراسانی به عنوان رابط این نهاد در استان قزوین معرفی 
شد.شایان ذکر اســت پخش نماهنگ با موضوع والیت امام علی )ع( و 

شعرخوانی به مناسبت عید غدیر از دیگر برنامه های این مراسم بود.

در نشست مسئولین ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مباركه عنوان شد:

هم افزایی بیشتر در راستای ارتقاء تولید و عبور از تنگناها

در جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت:

تجلیل از مجید مرادیان پیشکسوت رسانه و روابط عمومی

مدیركل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت:

چندین كشتی كروز داوطلب فعالیت در خط كشتیرانی بوشهر- قطر

همزمان با برگزاری جشن والیت صورت گرفت

معرفی جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه جامع علمی كاربردی استان قزوین

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت شهرداری رشت در 
جلسه مشــترک با سرمایه گذار بخش خصوصی با دستور کار تعویض 
پایه چراغهای روشنایی سطح شهر، اجرای سریعتر پروژه های عمرانی، 
افزایش همکاریهای دو جانبه بین ســرمایه گذاران بخش خصوصی و 
شهرداری و متناسب سازی مبلمان شهری برای سالمندان را خواستار 

شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - جلسه مشترک سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری 
رشت با سرمایه گذار بخش خصوصی، در راستای تعویض پایه چراغهای 
ســطح شهر امروز سه شــنبه 2۸ تیر 1401 با ارائه یک مدل اقتصادی 

مشخص برگزار شد.
سرپرست شــهرداری رشت در این جلســه ضمن اعالم نظر مثبت 

در خصــوص افزایش همکاریهای دو جانبه بین ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی و شــهرداری عنوان کرد: شهرداری خدمات گسترده و بسیار 

متنوعی را به شــهروندان ارائه می دهد، بنابراین ما به عنوان سیســتم 
خدمات دهنده از بخش خصوصی حمایت میکنیم.

ســید مجتبی خدمت بین دانا با کلیات طرح تعویض پایه چراغهای 
روشــنایی سطح شهر با ارائه یک مدل اقتصادی مشخص توسط بخش 
خصوصی موافقت کرد و ضمن تاکید بر اجرای این پروژه در موعد مقرر 
تعیین شــده ابراز داشت: شهرداری  باید در زمینه نصب تصاویر شهدا و 
توجه الزم به مقوله مبلمان شهری با توجه به اینکه جمعیت شهر رشت 

به سمت سالمندی می رود، دقت بیشتری به خرج دهند.
وی تالش مضاعف برای به ثمر رساندن پروژه ها و طرحهای قابل اجرا 
در موعد زمانی مشخص و انجام فراخوان پروژه ها در کوتاهترین زمان را 
خواستار شــد و اذعان کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که شهرداری از 

روزمرگی خارج شده و در مسیر تحول و پویایی قرار گیرد.

سرپرست شهرداری رشت در جلسه با سرمایه گذار بخش خصوصی خواستار شد

 افزایش همکاریهای دو جانبه بین سرمایه گذاران بخش خصوصی و شهرداری
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گوش دادن به اخبار یکی از عادت های رایج مردم در سراسر دنیاست 
که پیر و جوان هم نمی شناسد. اگر شما هم از آن دست افرادی هستید 
که روز و ش��ب تان با اخبار گره خورده، منظور ما را خیلی خوب متوجه 
می ش��وید. اینکه آدم بدان��د در دنیا چه خبر اس��ت  و دیگران چه کار 
می کنند، حتی اگر فایده مشخصی برای مان نداشته باشد بازهم از نظر 
جذابیت دست کمی از فینال لیگ قهرمانان اروپا ندارد. چنین وضعیتی 
در عرصه کس��ب و کار ه��م کمابیش جری��ان دارد و برندهای مختلف 
در سراس��ر دنیا مثل دوندگان مس��ابقه دو سرعت عالوه بر مسیر پیش 
روی شان نیم نگاهی هم به پشت سر خود دارند تا در جریان فاصله شان 

با رقبا باشند!
همانط��ور که در یک تیم فوتبال آنالیزور وظیفه بررس��ی بازی بقیه 
تیم ها و اطالع رسانی دقیق به سرمربی برای طراحی تاکتیک های درست 
را دارد، در عرص��ه کس��ب و کار هم آنالیز رقب��ا بحث بی چون و چرایی 
است. هرچه باشد شما نمی توانید کامال سر به هوا کارتان را دنبال کنید 
و دس��ت آخر انتظار تبدیل ش��دن به قهرمان بازار را هم داشته باشید. 
یادتان باش��د، در دنیای کسب و کار کس��ی برای شما فرش قرمز پهن 
نک��رده و حتی یک لحظه غفلت هم به بهای س��قوط آزاد برندتان تمام 
خواهد شد.  خیلی از کارآفرینان فکر می کنند برای موفقیت در بازار باید 
همیشه دنبال نوآوری های عجیب و انقالبی باشند. ما اصال قصد نداریم 
تصور شما از موفقیت کارآفرینی را به هم بریزیم، اما راستش را بخواهید 
کمتر کارآفرین و برندی در دنیا با چنین دست فرمانی سودهای هنگفت 
به جیب زده است. اشتباه نکنید، ما اصال مخالف نوآوری در بازار نیستیم، 

فقط راه و روشی ساده تر برای این کار دارم: ارزیابی وضعیت رقبا.
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم تمام برندها و کارآفرینان بزرگ 
قبل از هر چیزی خیلی خوب دور و برش��ان را آنالیز کرده اند. مثال برند 
اپل را در نظر بگیرید. استیو جابز و همکارانش اصال در قید و بند طراحی 
گوش��ی هوش��مند نبودند. با این حال کار بقیه برندها مثل اچ تی سی 
)HTC( خیلی زود چشم آنها را گرفت و جرقه ای در ذهن شان زد. این 
جرقه چند سال بعد در قالب اولین گوشی هوشمند کامل و بی عیب دنیا 
روانه بازار شد. اگر قرار بود مدیران اپل اصال حواس شان به وضعیت رقبا 
نباش��د، احتماال یا اصال خبری از آیفون در بازار نبود یا اینکه خیلی دیر 

اپل به سراغ تسخیر این بازار می آمد.
اگر ش��ما تا به حال به تحلیل و ارزیاب��ی عملکرد رقبا فکر نکرده اید، 
ت��ا همین ج��ای کار هم کلی از فرصت های طالیی کس��ب و کارتان از 
دس��ت رفته اس��ت. البته الزم نیس��ت خیلی نگران باشید و به خودتان 
اس��ترس دهید، چراکه ما در این مقاله قصد داریم همه دغدغه های تان 
را دود کنیم و بفرستیم هوا. این کار را هم به روش خودمان در روزنامه 
فرصت امروز انجام می دهیم؛ یعنی اول یک تعریف درس��ت و حسابی از 
ارزیابی رقبا خواهیم کرد، سپس سری به مزایای آن می زنیم و بعد هم با 
بررسی تیم هایی که می توانند از این استراتژی در یک شرکت سود ببرند 
کارمان را دنبال خواهیم کرد. در نهایت هم چند تا از تکنیک های طالیی 
در این حوزه را به ش��ما آموزش می دهیم تا حسابی کاربلد شوید. پس 
کمربندهای تان را محکم ببندید تا تخته گاز به سمت میانبر کارآفرینی 

برویم!
ارزیابی وضعیت رقبا: آشنایی با تعریفی ساده از میانبر 

کارآفرینی
یادگیری یک اس��تراتژی جدید اگر اول از هم��ه با تعریف دقیق آن 
ش��روع نشود، بی برو برگشت س��ر از ناکجاآباد درمی آورد. در دنیایی که 
همه چیز به سرعت در حال تغییر است و هیچ نشانه ای هم از ثبات در 
آن یافت نمی شود، شما اصال نباید بی گدار به آب بزنید. هرچه باشد کلی 
استراتژی و روش کارآفرینی دیگر در بازار وجود دارد که اگر حواس تان 
نباش��د به س��ادگی آن را با ارزیابی وضعیت رقبا اشتباه خواهید گرفت. 
پس شش دانگ حواس تان به این بخش باشد تا بعدا با یک اشتباه ساده 

حاصل تمام زحمات تان به باد نرود.
ارزیابی وضعیت رقبا در ساده ترین شکل ممکن، به فرآیند شناسایی 
رقبای احتمالی یا بالقوه و تالش برای آنالیز عملکرد کلی ش��ان در تمام 
بخش ها اش��اره دارد. مثال اگر شما از نظر بازاریابی عقب تر از رقبای تان 
هس��تید، می توانید از این اس��تراتژی در عرصه بازاریابی استفاده کنید. 
اگر هم کارتان در زمینه فروش به مشکل خورده و یکی یکی مشتریان 
قدیمی تان را از دس��ت می دهید، باید خیلی ُرک و پوس��ت کنده بروید 
س��راغ رقیبی که از همه در فروش موفق تر اس��ت و ت��ه توی کارش را 
دربیاوری��د. اینطوری به جای اینکه عرصه را ب��رای رقبا خالی کنید، از 
عملکرد خودشان برای تبدیل شدن به غول مرحله آخر استفاده می کنید؛ 

از آن دست غول هایی که هیچ ابرقهرمانی نمی تواند شکست شان دهد!
وقتی ش��ما عملکرد رقبای تان در بازار را زیر و رو می کنید، نه تنها با 
دلیل موفقیت آنها آشنا می شوید، بلکه خیلی زود نقطه ضعف آنها را هم 
پی��دا خواهید کرد. این یعنی می توانید عالوه بر الگوبرداری از روش های 
بی عیب و نقص آنها در بازار فکری برای نقاط ضعف مورد بحث هم کرده 

و کارتان را به خوبی از این نظر مدیریت کنید. اینطوری دیگر حتی نقطه 
ضعف رقبای تان را هم نخواهید داشت و مثل یک تیم بی شک یک راست 

تا خود مسابقه فینال پیش خواهید رفت. ماجرا جالب شد، نه؟
همانطور که هر ورزش��کاری برای ایستادن بر روی سکوی المپیک و 
کسب مدال طال باید همیشه حواس��ش به رقبای اصلی اش باشد، شما 
ه��م به عنوان ی��ک کارآفرین چاره ای به غی��ر از ارزیابی مداوم و دقیق 
عملکرد رقبا ندارید. وگرنه خیلی زود اوضاع تان در بازار به هم می ریزد و 
شانس تان در این میان کامال از بین خواهد رفت. حاال که متوجه شدید 
اس��تراتژی ارزیابی عملکرد رقبا اصال چی هست، بد نیست سری هم به 
مزایای آن بزنیم. اینطوری ش��ما کامال مطمئن می شوید که قرار نیست 

بی گدار به آب زده و چیزی را از دست بدهید.
چرا استراتژی ارزیابی وضعیت رقبا مهم است؟

هر استراتژی تازه ای که در بازار کسب و کار مطرح می شود، همیشه 
با کلی اما و اگر همراه اس��ت. ش��اید فکر کنید ماجرا در این بین مثل 
قرون وسطا و مخالفت آدم های سنتی با هرگونه نوآوری و اختراع جدید 
اس��ت، اما راس��تش را بخواهید ماجرا کامال متفاوت است. از آنجایی که 
کارآفرینان در بازار س��رمایه و اعتبارشان را از س��ر راه نیاورده اند، اصال 
دل خوش��ی از ریس��ک های یکهویی ندارند. به زبان خودمانی، اگر قرار 
باش��د کارآفرینان با هر ایده تازه ای کل س��اختار کسب و کارشان را به 
هم بزنند اصال سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.  ما در روزنامه فرصت 
امروز همیش��ه برای اینک��ه اعتماد مخاطب ها را جل��ب کنیم و مانع از 
هرگونه بی گدار به آب زدن شویم، یک راست می رویم سراغ مزایای یک 
اس��تراتژی. اینطوری دست کم خیال ش��ما بابت کاربرد استراتژی مورد 
بحث در هر مقاله راحت می شود. از آنجایی که استراتژی ارزیابی وضعیت 
رقبا هم کمابیش جدید محس��وب می ش��ود، در ادامه سعی می کنیم با 
دالیل دقیق و قانع کننده آخرین ترس های شما را هم از بین ببریم. اجازه 

دهید بدون هیچ حرف اضافه ای برویم سراغ اصل مطلب.
شناسایی ایرادات کار

خیلی ها فکر می کنن��د کار برندهایی مثل اپل یا آمازون کامال بدون 
ایراد است. اگر شما هم اینطور فکر می کنید، کافی است فقط برای یکبار 
پای درد و دل کاربران محصوالت اپل یا مش��تریان آمازون بنش��ینید تا 
حس��ابی شوکه شوید. این روزها حتی بزرگترین برندهای دنیا هم کلی 
اشتباه می کنند، اما با ارزیابی فوق سریع وضعیت شان اجازه نمی دهد این 
مشکالت مشتریان ثابت شان را به سمت بقیه رقبا ببرد. ارزیابی وضعیت 
رقب��ا در این بین مثل یک مکمل درجه یک عمل می کند و ش��ما را با 
جزییات مربوط به ایرادات کارتان رو در رو خواهد س��اخت. خب وقتی 
یک کارآفرین دقیقا بداند کجای کارش می لنگد، دیگر فاصله چندانی تا 

موفقیت در بازار نخواهد داشت، مگر نه؟
ایراد گرفتن از دیگران همیش��ه بی نهایت س��اده تر از ارزیابی ایرادات 
خودمان اس��ت. در اس��تراتژی ارزیابی وضعیت رقبا نی��ز دقیقا همین 
خصلت آدم ها مورد توجه قرار می گیرد. به این ترتیب شما نه با ارزیابی 
وضعیت خودتان، بلکه با زیر ذره بین بردن بقیه برندها ایرادات تان را پیدا 

می کنید؛ به همین سادگی.
اطالع از جدیدترین ترندهای بازار

آی��ا تا ب��ه حال برای ت��ان پیش آم��ده دنبال ترنده��ای یک صنعت 
یا حتی حوزه کاری خودتان باش��ید و آخر س��ر دس��ت از پ��ا درازتر با 
همان تکنیک های قدیمی کارت��ان را ادامه دهید؟ اگر جواب تان به این 
سوال مثبت است، الزم نیس��ت خیلی نگران باشید چراکه خیلی ها در 
چهارگوشه دنیا دقیقا همین مشکل را دارند. فرمول طالیی ما برای این 

مشکل هم چیزی نیست به جز ارزیابی وضعیت رقبا!
وقتی ش��ما ریز فعالیت های رقبای ت��ان را درمی آورید، خود به خود 
اطالعات درجه ی��ک و دقیقی هم از ترندها تازه پیدا خواهید کرد. فکر 
می کنم شما هم قبول داشته باشید که پیدا کردن جدیدترین ترندهای 
دنی��ا وقتی حتی دقیق��ا دنبال این کار هم نیس��تید، جذاب ترین اتفاق 

دنیاست، مگر نه؟
ش��اید پیش خودتان فکر کنید ارزیابی رقب��ا و پیدا کردن ترندهای 
تازه از این طریق ش��بیه کار معدن اس��ت که باید طال را از اعماق زمین 
بیرون کشید. در این صورت باید بگوییم کامال دراشتباهید، چراکه تنها 
کاری که ش��ما باید انجام دهید، چک کردن کمپین ها، محصوالت و به 
طور کلی اقدامات تازه رقباست. اینطوری ناخودآگاه در جریان ترندهای 
تازه هم قرار می گیرید، بدون اینکه حتی الزم باش��د خیلی به خودتان 

فشار بیاورید. 
پیدا کردن برندها و مشتریان تازه

همانطور که یک تهیه کننده در صنعت سینما هیچ وقت تنها نیست و 
همیشه سایه سنگین رقبای بزرگتر را به خوبی حس می کند، کارآفرینان 
هم 24 س��اعته با کابوس رقبا رو به رو هس��تند. این یعنی ش��ما باید 
همیشه شش دانگ حواس تان به رقبا و عملکردشان در بازار باشد. نکته 
کم��دی ماج��را اینکه در این گیر و دار خیلی از کارآفرینان حتی اس��م 
رقبای شان را هم خوب بلد نیستند، چه برسد به اینکه واقعا سراغ ارزیابی 

عملکردشان هم بروند!
س��ومین مزیت اس��تراتژی ارزیابی عملکرد رقبا مربوط به آشنایی با 

رقبای تازه و یاد گرفتن فوت و فن های جدید از آنهاست. به عالوه، شما 
با شناس��ایی رقبای تازه عمال می توانید پلی به سوی مشتریان آنها نیز 
برای خودتان بنا کنید. خب پیش خودتان فکر نکرده اید که قرار اس��ت 

برای همیشه با مشتریان فعلی تان سر کنید؟
خیلی از برندها برای پیدا کردن مشتریان تازه به معنای واقعی کلمه از 
هفت خان رستم عبور می کنند. البته شما اصال الزم نیست چنین فرآیند 
سخت و نفسگیری را به جان بخرید، بلکه با یک ارزیابی کوچک از رقبای 
تازه مثل آب خوردن مشتریان آنها را شناسایی کرده و در کسری از ثانیه 
با جبران اشتباهات رقبای تان دل آنها را به دست خواهید آورد. البته به 
ش��رط اینکه تکنیک های دست اول و بی عیب درباره نظارت بر عملکرد 

رقبا داشته باشید. وگرنه کاله تان پس معرکه خواهد بود. 
چه تیم هایی از استراتژی ارزیابی عملکرد رقبا سود می برند؟

حاال که بعضی از مزایای استراتژی ارزیابی رقبا را با هم مرور کردیم، 
بد نیس��ت نیم نگاهی هم به این ماجرا داش��ته باشیم که چه تیم ها یا 
بخش هایی از شرکت عمال بیشترین استفاده را از این استراتژی می برند. 
هرچه باش��د هر اس��تراتژی یا تکنیکی به درد یک بخش��ی از کار شما 
می خورد و قرار نیست مقاله ما مثل یک شاه کلید قفل تمام مشکالت تان 

را باز کند. ماجرا جالب شد، نه؟
احتماال هر کسی درباره اینکه چه تیم هایی در شرکت باید کار نظارت 
بر رقبا را انجام دهند، نظر خاص خودش را دارد. ما برای اینکه شما الکی 
خسته نشوید و زمان با ارزش تان را هدر ندهید، یک راست رفته ایم سر 
اصل مطلب و یک فهرس��ت بی برو برگش��ت در این باره برای تان آماده 

کرده ایم. پس با ما همراه باشید تا سری به این فهرست طالیی بزنیم.
تیم فروش

تیم فروش اولین بخش��ی از یک شرکت است که می تواند به راحتی 
هرچه تمام تر از اس��تراتژی ارزیابی وضعیت رقبا اس��تفاده کند. بی شک 
مشاهده موفقیت بعضی از برندها در زمینه فروش آن هم درست زمانی 
که برند ش��ما با هزار و یک مش��کل در این زمینه مواجه است، بدترین 
تجربه دنیاست. دقیقا به همین خاطر استراتژی ارزیابی وضعیت رقبا در 
عرصه فروش یکی از ضرورت های بی چون و چرای این بخش محس��وب 
می شود. اینطوری دست کم ش��ما متوجه شاه کلید موفقیت رقبای تان 
شده و از همه مهمتر می توانید از روی آن یک کپی برای خودتان بزنید!

تیم بازاریابی
تیم ه��ای بازاریابی معموال تحت فش��ار زی��ادی کار می کنند و همه 
از آنها طلبکار هس��تند. اگر ش��ما حتی یک روز تجربه کار در تیم های 
بازاریابی را داشته باش��ید، خیلی خوب می دانید گاهی اوقات فشار کار 
در چنین تیم هایی کمرشکن می شود. استراتژی ارزیابی وضعیت رقبا در 
این میان مثل یک قهرمان همیش��ه محبوب به داد بازاریاب ها می رسد. 
شما می توانید با ارزیابی کمپین های بازاریابی و تبلیغات بقیه برندها به 
خوبی ته توی دلیل موفقیت آنها را دربیاورید. البته یادتان باش��د ش��ما 
قرار نیست روی همه رقبای تان قفل کنید و معطل آنها بمانید. در عوض 
باید فقط دنبال آن دسته از رقبای تان بروید که واقعا حرفی برای گفتن 
در ب��ازار دارند. وگرنه نه تنها خبری از تکرار موفقیت های بازاریابی آنها 
نخواهد بود، بلکه اصال بعید نیس��ت آخر ماه با کلی بدهی و طلبکار ریز 

و درشت تنها نمانید.
)R&D( تیم توسعه و تحقیقات

تیم های توسعه و تحقیقات بار سنگینی در برندها به دوش می کشند. 
همانطور که آکادمی های اس��تعدادیابی در صنعت س��ینما یا رشته های 
ورزش��ی وظیف��ه پیدا کردن بهتری��ن افراد برای تضمی��ن آینده کاری 
موسس��ه هنری یا تیم باشگاه ش��ان را دارند، در عرصه کسب و کار هم 
برندها برای اینکه همیشه در کورس قهرمانی باقی بمانند چاره ای به جز 

توسعه و تحقیقات مداوم ندارند. 
اگر شما فکر می کنید توسعه و تحقیقات سالی یکبار اتفاق می افتد و 
بعد هم تا سال های سال خبری از آن در شرکت ها نیست، احتماال هیچ 
تجربه ای در عرصه کسب و کار مدرن نداشته اید و هنوز هم با روش های 
قدیم��ی برندتان را مدیریت می کنید. باور کنی��د یا نه، دیگر دوران کار 
سخت و طاقت فرسا تمام شده است. در عوض کارآفرینان سعی می کنند 
ب��ا مطالعه دقیق بازار به جاهای خالی یا انتظارات جدید مش��تریان پی 
برده و در یک چش��م به ه��م زدن آنها را ب��رآورده کنند. اینطوری هم 
زحمت کمتری روی دوش شما خواهد بود، هم اینکه رضایت مشتریان 
تضمین می شود. پس دفعه بعدی که قصد شروع یک کسب و کار جدید 
را داش��تید، حتما از بخش توس��عه و تحقیقات ب��رای پیدا کردن حوزه 
مناسب اس��تفاده کنید. بعد از آن هم همیشه با نیم نگاهی به عملکرد 
رقبا در جریان مطالعات عمیق آنها قرار بگیرید. مزیت این روش آگاهی 
از آخرین تغییرات بازار و امکان رقابت تنگانگ با بقیه برندها بدون نیاز 
به خرج حتی یک دالر اضافی است؛ درست شنیدید، بدون نیاز به خرج 

هرگونه بودجه ای!
تیم های مدیریت کسب و کار

فرض کنید شما بعد از سال ها درس و مشق باالخره دوره جراحی تان 
را تم��ام کرده اید و حاال دیگر یک پزش��ک متخصص هس��تید. در این 
ص��ورت احتماال بعد از چند بار همراهی با یک پزش��ک ماهر در نهایت 
اجازه جراحی به تنهایی را خواهید یافت. اگر در این فرآیند جراح ارشد 
ش��ما نه تنها تحصیالت درستی نداشته باش��د، بلکه حتی حواسش به 
بدیهی ترین نکات پزشکی هم نباشد چه حسی خواهید داشت؟ شما را 
نمی دانم، ولی من که حتی یک ثانیه هم ریسک همراهی با چنین جراح 
به اصطالح ارش��دی را نخواهم پذیرفت. اش��تباه نکنید، ما قصد نداریم 
بح��ث را کام��ال عوض کنیم، بلکه مثال باال با ه��م جزییاتش در عرصه 
کسب و کار هم مصداق دارد. شما برای اینکه به عنوان یک مدیر حسابی 
در دل کارمندان جا باز کنید و همه اعضای شرکت از شما حرف شنوی 
داش��ته باشند، باید نشان دهید آدم کاربلدی هستید. وگرنه تا سال های 
سال هم خبری از حمایت کارمندان نمی شود. استراتژی ارزیابی عملکرد 
رقبا دقیقا در چنین مواقعی به داد مدیران می رسد. خب اگر یک مدیر 
در شرکتی مثل تسال یا مایکروسافت بلد است چطور با کارمندانش رفتار 
کند، ش��ما هم با کمی ریز ش��دن روی جزییات فعالیت آنها می توانید 
ش��هرت و اعتباری مش��ابه آنها برای خودتان به هم بزنید. ماجرا خیلی 

ساده تر از آن چیزی بود که فکرش را می کردید، مگر نه؟
ارزیابی عملکرد رقبا در عمل: فوت و فن هایی برای 

حرفه ای شدن
ش��ما تا اینجای کار مسیر نس��بتا طوالنی را طی کرده اید و صدالبته 
اطالعات زیادی هم دم دس��ت دارید. البته بدون یادگیری تکنیک هایی 
برای اجرای استراتژی ارزیابی عملکرد رقبا همچنان کارتان لنگ خواهد 
مان��د و چه بس��ا درس��ت دقیقه 90 ب��ازی با یک گل به خ��ودی تمام 

زحمات تان به باد برود!
م��ا در بخش پایان��ی این مقاله چند تا توصیه درج��ه یک یا به قول 
فرنگی ها تکنیک برای تان کنار گذاشته ایم. پس اگر آماده اید تا با قدرت 
ایستگاه پایانی آشنایی با استراتژی ارزیابی عملکرد رقبا را هم پشت سر 

بگذارید، هیچ جوره بخش بعدی را از دست ندهید. 

چک کردن سایت رقبا: شروعی ساده و کاربردی
ت��ا همی��ن چند دهه قب��ل تنها محل مالق��ات مش��تریان و برندها 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ یا دست کم نمایندگی برندها بود، اما حاال 
زمانه کامال عوض شده و دیگر خبری از این چیزها نیست. در عوض هر 
برندی سایت رسمی خودش را دارد و مشتریان هم ترجیح می دهند به 
جای سردرگمی در قفسه های مختلف فروشگاه ها مستقیم سراغ سایت 
برندها بروند. اینطوری هم می توانند ش��ناخت بهتری از یک برند کسب 
کنند، هم بدون اینکه آب در دل ش��ان تکان بخورد فقط و فقط با چند 

کلیک ساده سفارش شان را نهایی کنند.
اگر شما هنوز برای برندتان سایت رسمی ندارید یا هنوز در دوران روم 
باس��تان گیر کرده اید یا شوخی تان گرفته است. هرچه باشد سایت یک 
برند در واقع هویت آن محسوب می شود و در بازار جایی برای برندهای 
بی هویت نیست. اجازه دهید قبل از اینکه حسابی تند بروید و سایت تان 
را به رخ ما بکش��ید، بگوییم داش��تن یک سایت بی عیب و نقص در این 
دوره و زمانه به هیچ وجه کافی نیست. اصال مهم نیست وضعیت سایت 
ش��ما چه وضعیتی دارد، بلکه عملکرد رقبای تان در این بین مهم است. 
پس قبل از اینکه حس��ابی از س��ایت تان تعریف کنید، س��ری به سایت 

رقبای تان بزنید؛ قول می دهیم اصال ضرر نکنید!
وقتی ش��ما س��راغ س��ایت رقبای بزرگ تان می روید، نباید به عنوان 
یک کاربر س��اده از آن بازدید کنید. هرچه باش��د ش��ما دنبال اطالعات 
و تکنیک های تازه هس��تید. پس یک راس��ت بروید سراغ قالب سایت و 
سرعت بارگذاری صفحات آن. اگر حس کردید صفحات سایت رقیب تان 
خیلی سریع تر از مال شما بارگذاری می شود، باید قبل از اینکه حسابی 
دیر ش��ود به خودتان آمده و فکری به حال سایت برندتان کنید. وگرنه 

کاله تان حسابی پس معرکه خواهد بود. 
بع��د از اینکه وضعیت ظاهری س��ایت ها را زی��ر ذره بین بردید، باید 
مثل ش��لوک هولمز س��راغ محتوای آن بروید. اینکه یک برند در سایت 
رس��می اش چه محتواهایی پیش پ��ای کاربران قرار می دهد اهمیتی به 
اندازه یک پرتاب سه امتیازی در فینال کنفرانس غرب NBA دارد. پس 
اصال کارتان را دس��ت کم نگیرید و شش دانگ حواس تان را به محتوای 

سایت مورد نظر اختصاص دهید. 
س��یگنال هایی که شما در سایت رقبا باید گوش به زنگ شان باشید، 
کمپین ه��ای بازاریابی با حال و هوای��ی کامال متفاوت، محتوای وبالگی 
کارب��ردی و از هم��ه مهمتر ایده ه��ای جدید درباره ش��یوه پیش خرید 
محصوالت یا فروش اقس��اطی اس��ت. این نکات دیر یا زود به درد شما 
می خورد و باید خودتان را برای استفاده درست از آنها آماده کنید. پس 

یک لطفی به خود و برندتان کرده، همین حاال آنها را فوت آب شوید.
بررسی قیمت های پیشنهاد رقبا: وقتی قیمت ها صحبت 

می کنند!
آیا کس��ی را س��راغ دارید که خرید محصوالت گران را دوست داشته 
باش��د؟ خب تا وقتی می ش��ود یک محصول را با قیمتی منطقی خرید، 
اصال چرا آدم باید س��راغ پیشنهادهای گران برخی از برندها برود؟ فکر 
می کنم همین سوال برای درک اهمیت قیمت گذاری درست محصوالت 
در ماراتن نفسگیر برندها کافی باشد. درست به همین خاطر ما دومین 
گام از ارزیابی عملکرد رقبا را به بحث قیمت ها اختصاص داده ایم، چراکه 

قیمت ها خودشان در بازار حرف می زنند.
قیمت گ��ذاری محصوالت معموال در فهرس��ت کاره��ای مورد عالقه 
کارآفرینان جای مش��خصی ندارد. این یعنی چنین کاری اصال دوس��ت 
داش��تنی نیس��ت و می ش��ود به هر بهانه ای از زیر مسئولیتش در رفت. 
به همین خاطر هم ما اصرار داریم ش��ما در قیمت گذاری محصوالت تان 
از اس��تراتژی ارزیابی وضعیت رقبا استفاده کنید تا در یک چشم به هم 

زدن سخت ترین کار دنیا جلوی چشم تان ساده و دوست داشتنی شود!
فرقی ندارد ش��ما یک محصول ارزان قیم��ت مخصوص نظافت خانه 
تولی��د می کنید ی��ا اینکه برندی لوکس با محصوالت خ��اص دارید، در 
هر ص��ورت باید از قیمت های رقابتی تبعیت کنی��د. به زبان خودمانی، 
شما نباید قیمت خیلی باال یا بی نهایت ارزان انتخاب کنید. همانطور که 
می شود حدس زد، قیمت های باال فقط مشتریان شما را ناامید می کند و 
آنها را به سوی بقیه رقبا هدایت خواهد کرد. این یعنی شما باید همیشه 
مطمئن ش��وید قیمت محصوالت تان خیلی باال نیست تا شانسی برای 
قهرمانی در بازار و تبدیل شدن به برند محبوب مشتریان داشته باشید. 
تنها راهکار مناس��ب هم برای اطالع از قیمت مناسب مراجعه به رقبا و 

بررسی دقیق قیمت های آنهاست. 
بعض��ی از کارآفرینان باهوش فکر می کنند با س��طح قیمت پایین تر 
می توانند حس��ابی دل مش��تریان را به دس��ت بیاورند. قبول دارم این 
اس��تدالل به اندازه کافی جذاب به نظر می رسد، اما راستش را بخواهید 
هیچ وقت عملی نمی شود. کافی است خودتان را جای مشتریان قرار داده 
و یک محصول فوق العاده ارزان را در نظر بگیرید. اینطور وقت ها آدم مدام 
پیش خودش فکر می کند یک کاس��ه ای زیر نیم کاسه است. خب اصال 
چرا یک برند باید از خیر کلی سود گذشته و به دنبال عرضه محصوالتی 

فوق العاده ارزان در بازار باشد؟ 
ش��ما را نمی دانم، ولی ما ک��ه در روزنامه فرصت امروز برای س��وال 
ب��اال هرچه منابع مختل��ف را زیر و رو کردیم، ج��واب دندان گیری پیدا 
نکردیم. دقیقا به همین خاطر هم توصیه ما برای شما این است که دور 

قیمت های بی نهایت ارزان را خط بکشید؛ به همین سادگی.
بررس��ی قیمت رقب��ا کار خیلی س��خت یا زمانبری نیس��ت. کافی 
است ش��ما یک سری به خرده فروشی های بزرگ مثل تارگت یا حتی 
نمونه های آنالین مانند آمازون بزنید. اینطوری با انبوهی از محصوالت 
مختلف و جذاب رو به رو می ش��وید. آن وقت کافی اس��ت سراغ حوزه 
کاری خودت��ان رفته و میانگین قیمت ها را پیدا کنید. اگر هم حوصله 
س��ر و کله زدن با خرده فروشی ها را ندارید، یک راست سراغ فروشگاه 
آنالین رقبای تان رفته و خیلی ش��یک و بی دردس��ر فهرست قیمت ها 

را نگاه کنید. 
تحلیل فعالیت های آنالین رقبا: بازی شطرنج به سبک دیجیتال

اغلب مردم اولین بازی فکری که یاد می گیرند، ش��طرنج اس��ت. باور 
کنید یا نه، این بازی به ظاهر شیک اصال ساده نیست و یک لحظه غفلت 
کافی اس��ت تا حریف همه برنامه های تان را به هم بزند. البته اگر شش 
دانگ حواس تان به حرکات حریف باشد و هر لحظه برنامه تان را آپدیت 
کنید، آن وقت دست آخر از پس حریف تان برمی آیید. شاید باور نکنید، 
ولی بازی شطرنج کمابیش شبیه بازی دنیای کسب و کار است. به زبان 
خودمانی، شما در عرصه کسب و کار باید حواس تان به تک تک حرکات 
رقبا باش��د. وگرنه بقیه کارآفرینان طوری شما را کنار می زنند که انگار 
اصال از اول هم کسی به اسم شما در بازار وجود خارجی نداشته است. 

اگر شما دوس��ت دارید در لیگ قهرمانان کسب و کار همان اول کار 
ناک اوت نشوید، باید حواس تان به تک تک فعالیت های رقبای تان باشد. 
البته منظور ما این نیست که مثل شرلوک هولمز با یک ذره بین دنبال 
کارآفرین��ان مختلف راه بیفتی��د، بلکه این کار را از پش��ت میزتان و با 
اتصال ب��ه اینترنت انجام خواهید داد. هرچه باش��د ما االن در قرن 21 

هستیم و دیگر حتی کارآگاه بازی هم به دنیای دیجیتال نقل مکان کرده 
اس��ت. پس لطفا همین حاال پش��ت میزتان نشسته و با رایانه یا گوشی 

هوشمندتان این نکات را درباره رقبا چک کنید:
• آنها چه فعالیتی در دنیای آنالین در قالب یک برند دارند؟

• در شبکه های اجتماعی کجاها منشن می شوند؟
• همکاران آنها چه کس��انی هستند و کدام موسسات با آنها شراکت 

دارند؟
• شرکت های روابط عمومی و تیم های بازاریابی همکار آنها چه کسانی 

هستند؟
• آنها به دنبال بازاریابی برای چه محصوالتی هس��تند و کدام بازارها 

را هدف قرار داده اند؟
شاید فکر کنید نکات باال آخرین سطح از مته به خشخاش گذاشتن 
است، اما اگر کمی به خودتان سخت بگیرید دست آخر کلی اطالعات به 
درد بخور خواهید داش��ت. خب وقتی شما دقیقا بدانید رقیب اصلی تان 
چه محصولی را با کمک کدام شرکت های دیگر تولید و بازاریابی می کند، 
نصف راه موفقیت را رفته اید. نیم دیگر ماجرا هم به توانایی ش��ما برای 
الگوب��رداری از عملکرد موفقیت آمیز رقبای تان بس��تگی دارد. اینطوری 
بدون دردس��ر اضافه یا اینکه از کارتان بزنید، فرمول طالیی موفقیت در 
دنیای کارآفرینی را پیدا خواهید کرد. ماجرا خیلی ساده تر از آن چیزی 

بود که فکرش را می کردید، مگر نه؟
زوم کردن روی محتوای بازاریابی رقبا: چرا کمپین های 

بازاریابی شکست می خورند؟
تیم فوتبالی را در نظر بگیرید که علی رغم کلی بریز و بپاش در بازار 
نقل و انتقاالت آخر فصل حتی یک جام هم کس��ب نمی کند. بی ش��ک 
چنین تیم��ی خیلی زود آماج انتقادات ریز و درش��ت قرار می گیرد. به 
طوری که هر کس��ی از راه برس��د، ی��ک انتقاد تند و تی��زی می کند و 
ب��دون توقف به راهش ادامه خواهد داد. در این بین هیأت مدیره چنین 
تیمی برای جلوگیری از آبروریزی مجدد در فصل بعد می توانند س��راغ 
مربی هایی بروند که قبال تجربه قهرمانی با تیم های دیگر را داش��ته اند. 
اینطوری دست کم اوضاع نابسامان تیم اندکی بهتر شده و شاید روزنه ای 
ب��رای قهرمان��ی در فصل بعد پدیدار ش��ود. خب اگر ی��ک تیم فوتبال 
اینطوری می تواند از بحران خارج ش��ود، چرا ش��ما همین کار را درباره 

کسب و کارتان انجام ندهید؟
مارکتینگ از آن دس��ت کارهایی اس��ت که شما باید با حوصله و سر 
وق��ت انجام دهی��د. در این بین هم فقط یک راه میانبر وجود دارد و آن 
چیزی نیس��ت به غیر از ارزیابی وضعیت رقبا. حتما می پرس��ید چطور 
چنین کاری ممکن اس��ت؟ کافی اس��ت حواس تان را کامال جمع نکات 

ذیل کنید تا راه و رسم این کار را یاد بگیرید:
• اول از همه شما باید ببینید رقبای اصلی تان از چه کلیدواژه هایی 
برای تولید محتوا استفاده می کنند. آیا آنها هنوز هم به کلیدواژه های 
عهد باس��تان امید بس��ته اند یا اینکه به طور فعال دنبال پیدا کردن 
کلیدواژه های تازه از گوگل ترندز هستند؟ جواب این سوال می تواند 
بدون هیچ زحمت اضافه ای شما را با انبوهی از کلیدواژه های به درد 

بخور رو به رو سازد. 
• بع��د از اینکه ش��ما کلیدواژه های مورد اس��تفاده رقبای تان را پیدا 
کردید، بد نیست در وبینارهای آنها هم شرکت کنید. هرچه باشد برندها 
در وبینارها صفر تا صد برنامه شان را روی دایره می ریزند. این برای شما 
به معنای دسترسی بی دردسر به برنامه های اصلی رقبای تان خواهد بود. 
• وقتی در شبکه های اجتماعی برای خودتان چرخ می زنید، بد نیست 
نیم نگاهی هم به عملکرد رقبای تان داش��ته باشید. اینطوری راه و چاه 
تولید محتوای جذاب دست تان می آید. همانطور که می شود حدس زد، 
ش��ما نباید در این مرحله کاری به کار محتوای معمولی برندها داش��ته 
باشید. در عوض فقط روی محتواهای پرطرفدار آنها زوم کنید. اینطوری 
هم چشم بس��ته داخل چاه اشتباهات بقیه برندها نمی افتید، هم اینکه 
مث��ل آب خوردن چند تا ایده تازه برای بازاریابی و تولید محتوا گیرتان 

می آید.
مرور نظرات مشتریان درباره رقبا: پیش به سوی مهمترین 

منبع اطالعاتی!
مهمترین منبع اطالعاتی برندها برای کسب اخبار و ترندهای دست 
اول با اختالفی معنادار مشتریان هستند. هرچه باشد تمام سعی و تالش 
برندها در بازار دس��ت آخر باید به مذاق مشتریان خوش بیاید. پس چه 

کسانی بهتر از آنها برای کسب اطالعات، حتی درباره رقبا!
پی��دا کردن نظرات مش��تریان درباره برندهای مختلف ش��اید زمانی 
س��خت ترین کار دنی��ا بود، اما ای��ن روزها فقط باید به آم��ازون یا بقیه 
سایت های خرده فروشی سر کوتاهی بزنید تا صفر تا صد ماجرا دست تان 
بیاید. در این بین شما مثل یک آنالیزور حرفه ای هستید که باید نظرات 
منفی را از مثبت جدا کند. نظرات مثبت که تکلیف شان روشن است و 
می تواند ایده هایی برای الگوبرداری از نقاط قوت رقبا به شما دهد. درباره 
نظرات منفی هم باید ش��ش دانگ حواس تان را جمع کنید تا یک وقت 
با تناب پوسیده رقبا به تله نیفتید. به زبان خودمانی، باید دور اشتباهات 

رقبا را با خودکار قرمز خط بکشید. 
اصال بر فرض که نظرات مش��تریان مهمتری��ن منبع اطالعاتی دنیا، 
ای��ن نظرات را کجا باید پیدا کرد. خب نمی ش��ود که همه امید آدم به 
آمازون باشد. ما برای این بخش از کار هم فکری کرده ایم. بر این اساس 
ش��ما کافی است س��ری به سرویس گوگل ش��اپ بزنید تا با انبوهی از 
خرده فروشی ها و محصوالت مختلف برندها آشنا شوید. زیر هر کدام از 
محصوالت هم  با کلی نظر مختلف مشتریان رو به رو شوید. اگر هم کار 
 )Yelp( با گوگل برای تان س��خت است، سرویس های دیگری مثل یلپ
می تواند به شما کمک کند. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال دست 

به کار شوید و سراغ نظرات مشتریان بقیه برندها بروید!
سخن پایانی

ماجراجویی ما در دنیای ارزیایی وضعیت رقبا دیگر به آخر خط رسیده 
است. ش��ما االن کامال آماده زیر نظر گرفتن رقبا و استفاده از اطالعات 
به دس��ت آمده برای بازاریابی بهتر هستید. این یعنی دیگر هیچ عذر و 
بهانه ای از شما یا هر کدام از تیم های کاری تان پذیرفته نیست. اگر هم 
در هر مرحله ای از اجرای این اس��تراتژی به مشکل خوردید، کافی است 
همین جا مش��کل یا س��وال تان را بیان کنید تا ما در یک چشم به هم 

زدن به کمک تان بیاییم. 
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