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پس از کش و قوسهای فراوان درخصوص ابالغ آییننامه واردات خودرو توس�ط وزارت صمت ،حاال با
ابالغ آییننامه واردات خودرو و مش�خص شدن بندها و جزییات آن ،عالقهمندان به برندهای
جهانی مانند ب ام و ،بنز و دیگر شرکتهای مطرح از حضور مجدد مدلهای باکیفیت و روز5 ...
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نگـــاه

صادرات در ایران و ترکیه چگونه باعث  2وضعیت متفاوت اقتصادی شد؟

شارژ صادراتی
رشد اقتصادی

افت تولید خودرو در دومین
ماه متوالی

چرخ تولید خودرو
لنگ میزند

پ��س از کاه��ش  18درصدی
تولی��د خودروه��ای س��واری در
تیرم��اه ،تی��راژ تولید خ��ودرو در
مردادم��اه هم ب��ا  9.5درصد افت
یرس��د
مواج��ه ش��د .ب�� ه نظر م 
شرکتهای خودروساز با مدیریت
دولتی ،توان��ی بیش از این ندارند
و چرخ خودروس��ازان به واس��طه
س��الها تحری��م و قیمتگذاری
دس��توری میلنگد .چنانکه طبق
گ��زارش بازوی پژوهش��ی وزارت
صمت ،خودروس��ازان کامال تحت
تاثی��ر تحریمها قرار داش��تهاند و
حت��ی در برخ��ی از س��الها که
تحریم هم نبودهاند ،زیان دادهاند.
روند س��ود و زیان دو خودروس��از
بزرگ کشور بین سالهای 1387
تا  1399نش��ان میده��د ،تولید
خودرو در س��الهایی که خبری
از تحری��م نبوده ،روند مناس��بی
داش��ته و فاصل��هاش ب��ا ظرفیت
اس��می ،کمتر بوده اس��ت ،اما در
دوران تحریم ،تولید همواره کمتر
از زمان عادی بوده و خودروسازان
در مس��یری نس��بتا ناهم��وار (از
حیث تامین قطع��ات و ارتباط با
خارجیها) فعالیت کردهاند .طبق
هدفگذاری وزارت صنعت ،تیراژ
تولید خودرو در سال  1401باید
به  1.5میلیون دس��تگاه برسد تا
قیمتها در بازار خودرو
2
باثبات باشد...

فرصت امروز :تجربیات اقتصادهای در حال توسعه نشان میدهد که یکی از عوامل محرک و تأمینکننده رشد
اقتصادی ،رش��د صادرات کاالها و خدمات اس��ت ،اما این مهم در اقتصاد ایران نه تنها باعث رشد اقتصادی نشده
بلکه در برخی از س��الها به مثابه یک عامل کاهنده در تأمین رش��د اقتصادی عمل کرده و موجب رش��د منفی
اقتصاد ایران شده است .آنچه میتوان از آن با عنوان «تنگنای صادراتی رشد اقتصادی ایران» یاد کرد؛ حال آنکه
تجربه همسایه غربی کشورمان یعنی ترکیه نشانگر نقش مهم و مثبت صادرات کاال و خدمات در رشد اقتصادی...

2

ریال از پایان شهریورماه هوشمند میشود

تفاوت رمزپولها و رمزارزها
3

بوکار
مدیریت و کس 

راهکارهای تعامل با کارمندان در فرآیند دورکاری
تالش بازار سرمایه برای صعود بینتیجه ماند

داش��تن یک تیم کاری متحد و دارای س��طح باالیی از انسجام برای هر برندی امری مهم محسوب میشود.
بسیاری از مدیران نیز برای داشتن چنین تیمی هر کاری انجام میدهند .البته امروزه مدیریت تیمهای کاری به
سادگی گذشته نیست .دلیل آن نیز تمایل بسیاری از کارمندان و صدالبته برندها برای پیگیری روند دورکاری
است .این امر از زمان ظهور همهگیری کرونا به عنوان یک ترند مهم در میان کارآفرینان ایجاد شد .اکنون نیز
با وجود کاهش میزان حساسیت کرونا باز هم بسیاری از مردم از این شیوه استفاده میکنند .با این حساب شما
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیازمند استفاده از راهکارهایی برای ایجاد اتحاد در میان کارمندانتان
که در ش��یوه دورکاری فعال هستند ،خواهید بود .برخی از برندها نیمی از نیروی کارشان را به طور حضوری
و بخش��ی دیگر را نیز به طور دورکاری اس��تخدام میکنند .این امر نیز س��ختیهای خاص خودش را دارد...

روز قرمز تاالر شیشهای
4
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سهم ایران از بازار ترانزیت جهان آب میرود

جاماندگی ترانزیتی از رقبای منطقهای
فرص��ت ام��روز :تحریمها به جاماندگ��ی ترانزیتی ای��ران از رقبای
منطقهای دامن زده است .اگرچه ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و
ژئوپلیتیکی ،دست باال را به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد منطقه و جهان
دارد ،اما عملکرد ناموفق ترانزیتی از یکس��و و س��رمایهگذاری سنگین
رقبای منطقهای از دیگرسو باعث شده ایران در مسیر ترانزیت از رقبای
خود عقب بماند .ش��رایطی که البته در دو س��ه سال گذشته به دلیل
تحریم و کرونا شدت گرفته و آمار ترانزیت کشورمان سقوط کرده است.
براساس آمارها ،میزان ترانزیت ایران تنها یک بار در سال  1393به مرز
 13میلیون تن رس��یده و این در حالی است که طبق برآوردها سقف
ترانزیتی س��االنه کش��ورمان  80میلیون تن است .نگاهی به عملکرد
ترانزیتی ایران در دهه  1390نش��ان میدهد ب��ا وجود قرارگیری در
مسیرهای ترانزیتی مهم اما متاسفانه به ظرفیت فوقالعاده این بخش
توجهی نش��ده است .هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی
ای��ران ق��رار دارد که البت��ه درجه اهمیت و پیش��رفت متفاوتی با هم
دارن��د .این کریدورهای تجاری را میتوان از منظر عبور از خاک ایران
دستهبندی کرد .پروژههای بندر چابهار ،کمربند و راه ،گذرگاه اقتصادی
شمال-جنوب و گذرگاه اسالمآباد-تهران-استانبول مسیرهایی هستند
ک��ه از خاک ایران عبور میکنند و همچنین گذرگاه اقتصادی چین-
پاکستان ،فرا افغان ،خلیجفارس-مدیترانه و ترانسکاسپین پروژههایی
هس��تند که از خاک ایران عبور نمیکنند .اهمیت دس��ته دوم در این
است که طراحی عمده این مسیرها شاید به استثنای کریدور کمربند
و راه ،بهگونهای است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در رقابت با
گذرگاههایی تعریف شدهاند که از قلمرو ایران عبور میکنند.
موقعیت ایران در کریدور کمربند و راه
هش��ت مس��یر ترانزیتی عم��ده در منطقه پیرامونی ای��ران وجود
دارد ک��ه در یک دس��تهبندی اولی��ه میتوان این مس��یرها را به دو
دسته ش��مالی-جنوبی و ش��رقی-غربی تقس��یم کرد؛ به طوری که
پروژهه��ای ترانزیتی بندر چابهار به افغانس��تان ،گ��ذرگاه اقتصادی
چین-پاکستان ،گذرگاه بینالمللی شمال-جنوب و گذرگاه فرا افغان
قرار گرفته و پروژه کمربند و راه،
در زمره مس��یرهای شمالی-جنوبی 
گذرگاه اسالمآباد-تهران-استانبول ،گذرگاه ترانسکاسپین و گذرگاه
اقتصادی خلیجفارس-مدیترانه در دس��ته مس��یرهای شرقی-غربی
ج��ای میگیرند .آنطور که مرکز پژوهشهای ات��اق ایران در گزارش
«کریدورهای منطقهای و موقعیت ژئواکونومیک ایران» آورده اس��ت،

این مس��یرها را میتوان از منظر عبوراز خاک ایران نیز دس��تهبندی
ک��رد که از بی��ن آنها ،پروژههای بندر چابهار ،کمربن��د و راه ،گذرگاه
اقتصادی ش��مال-جنوب و گ��ذرگاه اسالمآباد-تهران-اس��تانبول از
قلم��رو ایران عبور میکنند و در مقاب��ل ،پروژههای گذرگاه اقتصادی
چین-پاکس��تان ،فرا افغان ،خلیجفارس-مدیترانه و ترانسکاسپین از
خاک ایران عبور نمیکنند .اهمیت دس��ته دوم در این اس��ت که به
شکل مستقیم یا غیرمستقیم در رقابت با گذرگاههایی تعریف شدهاند
ک��ه از ایران عبور میکنند و به این لح��اظ ،منافع ایران را به چالش
میکش��ند .مهمترین گذرگاه در محیط ژئواکونومیک ایران ،کمربند
اقتصادی راه ابریش��م اس��ت .با این حال ،موقعیت ایران در مگاپروژه
ابریشم متناقض است؛ از یکسو کشورمان بهطور بالقوه میتواند یکی
از برندگان مگاپروژه ابریش��م باشد و از سوی دیگر تاکنون ایران سهم
چندانی در طرحهای این پروژه نداشته است .در نخستین نقشههایی
که از مگاپروژه ابریش��م در منابع چینی منتش��ر شد ،ایران در کانون
مس��یرهای خشکی این طرح قرار داش��ت ،از همینرو برخی ایران را
قلب راهابریشم جدید نامیدند .بهطور تاریخی نیز ایران نقش مهمی
در این جاده داشته و یکی از مسیرهای کلیدی جاده ابریشم قدیم بود،
اما با وجود گذش��ت بیش از شش س��ال از اجرای این طرح و امضای
موافقتنامههای همکاری میان شرکتهای چینی با همتایانشان در
کشورهای متفاوتی که در این طرح قرار گرفتهاند ،در ایران هنوز اقدام
مهمی در راستای گسترش همکاریهای دو کشور در قالب این طرح
صورت نگرفته است.
گذرگاهاسالمآباد-تهران-استانبول
مس��یر ترانسکاس��پین که با نام داالن میانی ابت��کار کمربند و راه
نیز ش��ناخته میشود ،ترکیه را به ساحل ش��رقی دریای خزر متصل
میکند و ترانزیت کاال از آسیا به اروپا را تسهیل میکند .برای ارزیابی
نسبت مسیر ترانزیتی ترانس کاسپین با منافع ایران باید به دو به نکته
توجه ش��ود .نخس��ت ارتباط ترکیه با جمهوریهای آسیایمرکزی از
طریق باکو و دریای خزر و دوم ،ترانزیت کاال میان آس��یا و اروپاس��ت.
ب��ا اینکه ایران بهترین راه برای دسترس��ی ترکیه به آس��یای مرکزی
اس��ت ،فشارهای آمریکا با هدف جلوگیری از شراکت ایران در هرگونه
پروژه منطقهای باعث شده ترکیه برای ارتباط زمینی با جمهوریهای
آس��یای مرکزی ،مس��یر ترانسکاس��پین را برگزیند .ترکی��ه در این
انتخاب ،اهداف ژئوپلیتیک را هم دنبال میکند و این مس��ئله س��بب

فرص��ت ایران در عص��ر کریدورها همچنان دس��تنخورده باقی مانده
و این در حالی اس��ت ک��ه رقبای ایران در حال س��رمایهگذاری و ارتقای
جایگاهش��ان در کریدورهای تجاری هس��تند .به نظر میرس��د اگر ایران
مش��کالت تجارت خارجی و فرسودگی ناوگان حملونقل خود را برطرف
نکند ،از ماراتن جهانی حذف میشود؛ چراکه دنیا معطل ایران نمیماند و
کشورها راههای ترانزیتی جایگزین پیدا میکنند .نتایج یک گزارش نشان
میدهد نبود مرجع هماهنگکننده ترانزیت ،خودمالکی ناوگان حملونقل
جادهای ،نبود نهاد راهبر لجستیک و فرسودگی ناوگان از جمله مشکالت
حمل و نقل زمینی ایران اس��ت .طبق ارزیابی بازوی پژوهشی اتاق ایران،
حملونقل اس��اس توسعه کشورهاست و کیفیت باالی حملونقل نهتنها

منجر به کاهش هزینهها میش��ود ،بلکه مزیتهای اقتصادی و اجتماعی
ایجاد میکند که اثرات مثبتی مانند دسترس��ی بهت��ر به بازارها ،افزایش
اش��تغال و س��رمایهگذاری را به همراه دارد .با وجود اینکه زیرساختهای
نسبتا مناس��بی در حوزه حملونقل کشور وجود دارد ،اما زیرساختهای
حملونقل ب ه طور متوازن توس��عه پیدا نکرده و نتیجه آن ،هم در هزینه
تمامشده کاالها و هم در عدم استفاده از مزیتهای حملونقل منطقهای
به چش��م میخورد .به نظر میرس��د چالشهای حملونقل باری ایران را
میتوان در دو دسته کوتاهمدت و میانمدت دستهبندی کرد .چالشهایی
مانند «نب��ود مرج��ع هماهنگکننده ترانزی��ت»« ،خودمالک��ی ناوگان
حملونقل جادهای» و «اتکای هزینههای جاری س��ازمانهای زیربخشی

ازدس��ترفتن یکی از مزیتهای ترانزیتی ایران بهعنوان پل ارتباطی
آس��یای مرکزی-قفقاز -آناتولی و مواهب اقتصادی آن ش��ده است .به
باور کارشناس��ان ،شرکتهای خصوصی حملونقل ،نقشی کلیدی در
ترانزیت کاال در مسیر ترانسکاس��پین برعهده دارند .هرچند در برابر
انگیزههای ژئوپلیتیک ترکیه ،ایران فاقد ابزارهای الزم است ،اما میتواند
با ارائه مشوقها به شرکتهای خصوصی حملونقل در ترکیه و آسیای
مرکزی ،جذابیت عبور از خاک ایران را باال ببرد؛ یکی از این مشوقها،
عوارض و قیمت سوختی است که به کشندهها ارائه میشود .نکته دیگر
اینکه موقعیت جغرافیایی ترکیه به این کش��ور امکان ایفای نقش در
ترانزیت کاال میان هند و اروپا را میدهد .بر همین اساس ،ایران و عراق
بهعنوان حلقههای میانی اهمیت دارند و با توجه به اینکه شبکه راهآهن
ایران به ترکیه متصل شده است ،شکلدهی به یک همکاری سهجانبه
میان هند ،ایران و ترکی��ه میتواند جذابیت ترانزیتی ایران برای هند
را باال ببرد .گذرگاه ریلی  ۶۵۰۰کیلومتری اسالمآباد-تهران-استانبول
را میت��وان یکی دیگر از گذرگاههای قدیمی دانس��ت .این گذرگاه به
عنوان نمادی از همکاری س��هجانبه میان ایران با ترکیه و پاکس��تان
مطرح است ،اما در حوزه اجرایی چندان راه ب ه جایی نبرده و از جمله
چالشهای آن ،نقل و انتقال اندک کاال بهویژه در مس��یر اس��تانبول
به اسالمآباد اس��ت .این گذرگاه از معدود گذرگاههایی است که کامال
در راستای ارتقای موقعیت ژئواکونومیک ایران قرار دارد .ایران در این
گذرگاه بهعنوان حلقه وصل دو اقتصاد بزرگ پاکستان و ترکیه ایفای
نقش میکند ،اما ضعف پتانس��یلهای الزم برای توسعه تجارت میان
پاکستان و ترکیه ،این کریدور را با چالش مواجه کرده است؛ به طوری
که با گذش��ت س��الها چندان منفعت اقتصادی ایجاد نکرده و روابط
پایدار اقتصادی میان سه کشور حول این کریدور شکل نگرفته است.
چابهار ،هند ،پاکستان و دیگران
ای��ران از دهه  1390در پی توس��عه بن��در چابهار با همکاری هند
بود و نخس��تین موافقت میانش��ان در س��ال ۲۰۰۳صورت گرفت.
اهمیت تجاری-ژئواستراتژیکی گذرگاه چابهار به آسیایمرکزی تا حد
زیادی وابس��ته به حضور هند در این مجموعه است .هرچند توسعه
ظرفیتهای بندر چابهار بهعنوان تنها بندر اقیانوسی ایران که ظرفیت
پذیرش کشتیهایی با ظرفیت 100هزار تن را دارد ،برای اقتصاد کشور
یک دستاورد است ،اما اهمیت آن در فراهمکردن یک مسیر ترانزیتی
ی مرکزی است که متجلی میشود .پس از خروج
به افغانستان و آسیا 

آمریکا از برجام و با وجود اس��تثنا ش��دن سرمایهگذاری هند در بندر
چابهار از تحریمهای یکجانبه آمریکا ،روند توس��عه بندر و مسیرهای
ریلی منتهی به افغانس��تان مختل شد .همچنین گذرگاه حملونقل
بینالمللی شمال-جنوب در سال ۲۰۰۲براساس موافقتنامهای میان
سه کشور روسیه ،ایران و هندوستان مطرح شد .گذرگاه شمال-جنوب
که با هدف اتصال روسیه و منطقه قفقاز به اقیانوس هند پیشنهاد شد،
تنها مس��یر تزانزیتی عبوری از ایران است که میتواند از تحریمهای
غرب س��ود ببرد ،هرچند نه تحریمهای غرب علیه ایران .تحریمهای
غرب علیه روس��یه (به واس��طه جن��گ اوکراین) ه��م در کوتاهمدت
مس��یرهای ارتباطی میان روس��یه و اروپا که از طریق آن به بازارهای
جهانی متصل میشد را به چالش کشیده و هم اهمیت بازارهای آسیا
و بهوی��ژه هند را برای این کش��ور افزایش داده اس��ت .بنابراین ایران
میتواند از انگیزههای جدید روس��یه برای تکمیل س��ریع این مسیر
ترانزیت��ی نهایت بهره را ببرد .از دیگ��ر پروژههای اقتصادی-ارتباطی
مه��م منطقه که ماهیت فراقارهای هم دارد ،پروژه کمربند و راه چین
اس��ت .مهمترین بخش این پروژه که به نوعی پرچمدار آن بهش��مار
میآید ،راهروی اقتصادی چین-پاکستان است که برای ایران اهمیتی
وی��ژه دارد .از طرف��ی با توجه به قرابت جغرافیای��ی میان بندر گوادر
و بندر چابهار و نیز جهت ش��مالی-جنوبی آنه��ا ،این دو پروژه رقیب
یکدیگر هس��تند .گرچه ایرانیان از ابتدا برای تخفیف احساس تهدید
پاکستانیها ،چابهار را مکمل گوادر دانسته و از ترویج رقابت میان این
دو گ��ذرگاه خودداری کردهاند ،با این حال ،موفقیت گوادر بر اهمیت
بندر چابهار تاثیر خواهد گذاشت .بنابراین یک بعد از نسبت منافع ملی
ایران در مورد این مس��یر ترانزیتی ،این است که چابهار ،رقیب گوادر
است و برای بهرهمندی از بیشینه پتانسیلهای ارتباطی بندر چابهار،
یک مسابقه با زمان و نیز نبردی برای جذب سرمایهگذاران بیشتر در
جریان است ،با این حال این تمام واقعیت نیست.
از خلیج فارس-مدیترانه تا فرا افغان
داالن اقتص��ادی خلیجفارس-مدیترانه که با نام خط ریلی صلح نیز
ش��ناخته میشود ،بخش��ی از داالن اقتصادی بزرگتری است که قرار
اس��ت دسترسی هند به بازارهای اروپایی را تسهیل کند .این داالن در
صورتی بر منافع ایران تاثیرگذار است که -مطابق طرحهای پیشنهادی
ام��ارات و رژیم صهیونیس��تی -هند را دربر بگی��رد؛ وگرنه خط ریلی
جبلعلی-حیفا صرفا در راستای توسعه مسیرهای ترانزیتی میان رژیم

صهیونیستی و کشورهای شورای همکاری خلیجفارساستفاده خواهد
شد .بنابراین مشخص است اتصال هند به اروپا از طریق داالن اقتصادی
خلیجفارس -مدیترانه جایگزینی برای داالن اقتصادی شمال-جنوب
محس��وب میش��ود .ادغام اقتصادی امارات ،عربس��تان ،اردن و رژیم
صهیونیس��تی در اقتصاد جهانی از یکسو و روابط اقتصادی گسترده
می��ان هند و این کش��ورها در برابر عدمقطعیتهایی که به واس��طه
تحریمها به اقتصاد ایران تحمیل شده است ،جذابیت داالن اقتصادی
خلیجفارس-مدیترانه در برابر داالن اقتصادی ش��مال-جنوب را برای
هند افزایش میدهد .با این وجود ،هرچند این داالن میتواند دسترسی
هن��د به بازاره��ای اروپایی (بدون عبور از ای��ران) جمهوریآذربایجان
و روس��یه را فراهم کن��د ،تأمینکننده دغدغه هند برای دسترس��ی
ب��ه بازارهای آس��یایمرک��زی نیس��ت و از این نظر ای��ران از مزیتی
منحصربهفرد برخوردار است .هرچند احتماال بندر چابهار جذابیت خود
را برای هند از حیث دسترسی به شمال (آسیای مرکزی) حفظ کند،
عملیاتیشدن ترانزیت کاال از مسیر خلیجفارس-مدیترانه بخش مهمی
از مزیتهای ایران بهعنوان حلقه اتصال شرق به غرب را از بین میبرد.
طبق توصیه کارشناسان ،در مورد داالن خلیجفارس-مدیترانه ،تسریع
در تکمیل پروژه خطآهن رشت-آس��تارا و اتصال آن به ش��بکه ریلی
جمهوریآذربایجان ضروری است .این اقدام میتواند با اجرای ترانزیت
کاال از هند به روس��یه ،شبکهای از منافع اقتصادی را میان بخشهای
خصوصی هند ،آذربایجان و روسیه با ایران ایجاد کند و این منافع در
بستر زمان ،خود به مانعی در برابر مسیرهای جایگزین تبدیل خواهد
ش��د .گذرگاه فرا افغان نیز رقیب گذرگاه ش��مال -جنوب ایران است.
این گذرگاه ریلی قرار است در مسیر مزارشریف-کابل-پیشاور احداث
شود .با ایجاد مسیری به آسیایمرکزی از دریای عرب و اقیانوس هند،
کریدور فرا افغان کامال در رقابت با کریدور شمال -جنوب قرار دارد و
بهصورت مش��خص و روش��ن علیه منافع ژئواکونومیک ایران است .با
اجرای این کریدور ،کشورهای آسیایمرکزی بهویژه ازبکستان مسیر
دسترسی جدیدی به آبهای آزاد خواهند یافت و این دسترسی جدید
در کنار دسترسی آنان به کریدور شرقی-غربی چین و آسیایمرکزی،
گزینههای این کشورها را متنوع میکند و نیازشان به مسیر ترانزیتی
ایران را کاهش میدهد .کاهش نیاز آسیایمرکزی بهویژه ازبکستان
به مسیر ترانزیتی ایران نه تنها بر کریدور شمال -جنوب بلکه بر بندر
چابهار هم اثر منفی خواهد گذاشت.

با وجود موقعیت مطلوب ژئوپلتیکی

چرا ترانزیت در ایران پا نمیگیرد؟
حملونقل به درآمدهای آنها» در دس��ته اول ج��ای میگیرند که آنها را
میتوان در قالب برنامههای کوتاهمدت مدیریت کرد ،اما چالشهایی مثل
«نبود نهاد راهبر لجس��تیک»« ،فرس��ودگی ناوگان حملونقل»« ،وجود
موانع در رقابتی ش��دن حملونقل ریلی و جادهای»« ،حکمرانی نامتوازن
در بخ��ش حملونق��ل» و «ناکافی بودن زیرس��اختهای ش��بکه ریلی»
در دس��ته دوم قرار میگیرند که برای رف��ع آنها به برنامه میانمدت نیاز
است .متاسفانه با وجود موقعیت فوقالعاده کشورمان برای ترانزیت بار اما
«نبود مرجع هماهنگکننده ترانزیت» باعث ش��ده تا ظرفیت بالقوه ایران
ب��ه فعل درنیاید .ایران در زمره معدود کش��ورهایی اس��ت که از موقعیت
بینالمللی خاصی برای ترانزیت بار برخوردار اس��ت ،اما به دالیل مختلف

از جمله ناهماهنگیهای داخلی در امر سیاس��تگذاری ترانزیت نتوانسته
از مزیتهای آن اس��تفاده کند .فارغ از تحریمها ،برخی مشکالت داخلی
نیز مانع از بهرهبرداری ایران از مزیتهای فراوان ترانزیت و پتانس��یلهای
بالقوه در این زمینه ش��ده است .از جمله این مشکالت« ،عدم هماهنگی
میان دستگاههای متولی» و «نبود مرجع هماهنگکننده ترانزیت» است.
«خودمالکی ناوگان حملونقل جادهای» نیز دیگر چالشی است که ترانزیت
کشور را دچار چالش کرده است .طبق آمارها تا پایان سال گذشته87.9 ،
درصد مالکیت ناوگان حمل و نقل باری کشور به صورت خودمالکی (ملکی
راننده و ملکی شخص دیگر) و  12.1درصد دیگر به صورت شرکتی (ملکی
شرکت/موسسه ،ملکی شراکتی) اس��ت .از نظر تعداد نیز از مجموع 365

هزار وس��یله نقلیه عمومی باري 321 ،هزار دستگاه خودمالکی و  44هزار
دستگاه به صورت شرکتی تملک شده است .در نبود شرکتهای توانمند
در حوزه حمل و نقل عموما با رانندگانی مواجهیم که تمام مراحل حمل
بار را خودشان به تنهایی انجام میدهند که این موضوع عالوه بر مشکالت
مضاعف برای رانندگان ،مش��کالتی برای س��فارشدهنده ب��ار نیز ایجاد
میکند .از دیگر مشکالتی که به واسطه خودمالکی وجود دارد ،میتوان به
خودداری برخی رانندگان در حمل برخی از بارها و تردد در برخی مسیرها
و عدم تردد در مسیرهای دیگر ،عدم امکان هماهنگیهای کالن به دلیل
فراوانی و تعدد رانندگان خودروها و بهرهوري پایین سيستم حمل و نقل
(به دلیل ترددهای یکسرخالی و خواب بودن کامیونها) اشاره کرد.
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افت تولید خودرو در دومین ماه متوالی

چرخ تولید خودرو لنگ میزند

پ��س از کاهش  18درصدی تولید خودروهای س��واری در تیرماه ،تیراژ
یرسد
تولید خودرو در مردادماه هم با  9.5درصد افت مواجه شد .ب ه نظر م 
شرکتهای خودروساز با مدیریت دولتی ،توانی بیش از این ندارند و چرخ
خودروس��ازان به واسطه سالها تحریم و قیمتگذاری دستوری میلنگد.
چنانکه طبق گزارش بازوی پژوهش��ی وزارت صمت ،خودروس��ازان کامال
تحت تاثیر تحریمها قرار داش��تهاند و حتی در برخی از سالها که تحریم
هم نبودهاند ،زیان دادهاند .روند سود و زیان دو خودروساز بزرگ کشور بین
سالهای  1387تا  1399نش��ان میدهد ،تولید خودرو در سالهایی که
خبری از تحریم نبوده ،روند مناسبی داشته و فاصلهاش با ظرفیت اسمی،
کمتر بوده اس��ت ،اما در دوران تحریم ،تولید همواره کمتر از زمان عادی
بوده و خودروس��ازان در مسیری نسبتا ناهموار (از حیث تامین قطعات و
ارتباط با خارجیها) فعالیت کردهاند.
طبق هدفگذاری وزارت صنعت ،تیراژ تولید خودرو در سال  1401باید
به  1.5میلیون دستگاه برسد تا قیمتها در بازار خودرو باثبات باشد .آنطور
که مسئوالن وزارت صنعت پیشتر گفتهاند ،حجم تقاضا برای خرید خودرو
در طول یک س��ال رقمی معادل  1.5میلیون دستگاه است و چنانچه این
میزان خودرو در کش��ور تولید ش��ود ،کفه عرضه و تقاضا با هم متعادل و
قیمتها باثبات میش��ود .در سال گذشته تیراژ تولید خودروهای سواری
در کش��ور فقط  850هزار دس��تگاه بود؛ یعنی برای متعادل ش��دن روند
عرضه و تقاضا ،تعداد خودروهای تولیدی خودروس��ازان باید امسال 650
هزار دس��تگاه افزایش یابد .بر همین اساس ،وزارت صمت با تدوین طرح
تحول صنعت خودرو از ابتدای امس��ال تالش کرده که میزان تولید را در
ی متناسب با تقاضای مردم افزایش دهد .بررسیها
شرکتهای خودروساز 
ی بتوانند به هدفگذاری
نشان میدهد برای اینکه شرکتهای خودروساز 
انجامش��ده برس��ند باید ماهانه  125هزار دس��تگاه خودرو تولید کنند تا
هدفگذاری انجامش��ده وزارت صمت محقق ش��ود .در چنین ش��رایطی
اما آمارها حاکی از آن اس��ت که احتماال هدفگذاری انجام ش��ده محقق
ی در خردادماه امسال
نخواهد شد .با وجود آنکه ش��رکتهای خودروساز 
با تولید  104هزار دس��تگاه خودروی س��واری به ارقام هدفگذاری شده
نزدیک ش��ده بودند ،اما از تیرماه امس��ال دوباره روند تولید خودرو نزولی
ش��ده است .براس��اس آمارها ،این روند نزولی در مردادماه هم ادامه یافته
است .اطالعات منتشرشده از ش��رکتهای خودروسازی در سامانه کدال
نشان میدهد مجموع تولید خودروهای سواری در سه شرکت ایرانخودرو،
سایپا و پارسخودرو در مردادماه به  77هزار دستگاه رسیده که این میزان
 9.5درصد نسبت به تیرماه و  26درصد نسبت به خردادماه کاهش نشان
میده��د .با اینک��ه اوج تولید خ��ودرو در خردادماه امس��ال رخ داد ،ولی
متاس��فانه تیراژ تولید خودرو در تیرماه 19هزار دستگاه معادل 18درصد
افت کرده است.
آمارها نش��ان میدهد بیشترین میزان افت تولید مربوط به ایرانخودرو
بوده است .این شرکت در مردادماه امسال جمعا  41هزار و  342دستگاه
خودرو تولید کرده که در مقایس��ه با تیرماه  10.3درصد و در مقایس��ه با
خردادماه  29درصد افت نش��ان میدهد .همچنین تیراژ تولید در س��ایپا
و پارسخودرو در ماه گذش��ته بهترتی��ب  8.6درصد و  7.9درصد کاهش
داش��ته اس��ت .در مجموع ،میزان کل خودروهای تولیدشده در مردادماه
امسال  8هزار دستگاه کمتر از تیرماه و  27هزار دستگاه کمتر از خردادماه
بوده اس��ت .اهمیت نوس��ان تیراژ تولید خودروهای س��واری در این است
که کاهش آن ،موجب رش��د قیمت و افزایش آن به تعادل در بازار منجر
میش��ود .به باور بس��یاری از کارشناس��ان و حتی تأیید مسئوالن وزارت
صمت ،یکی از دالیل رش��د قیمت خودرو در چند س��ال گذشته ،کاهش
تولید و حذف برخی خودروهای پرتقاضا از ش��رکتهای خودروس��از بوده
اس��ت .مطابق آمارها ،س��ه شرکت ایرانخودرو ،س��ایپا و پارسخودرو که
بخش عمده خودروهای سواری در کشور را تولید میکنند ،در طول پنج
ماه نخست امسال  388هزار و  440دستگاه خودرو تولید کردهاند .این سه
خودروس��از طبق هدفگذاری انجامشده باید  625هزار دستگاه خودروی
جدید تولید میکردند که این آمار نش��ان میدهد شرکتهای خودروساز
از هدفگذاری انجام ش��ده عقب هستند .با توجه به اینکه میانگین تولید
خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون  78هزار دستگاه بوده برآورد میشود،
در خوشبینانهترین حالت پیشبینی میش��ود شرکتهای ایرانخودرو،
سایپا و پارسخودرو تا پایان سال رقمی حدود  600هزار دستگاه خودروی
دیگر تولید کنند که با احتساب میزان تولید انجام شده در پنج ماه گذشته
احتماال رقم کل تولید ب ه یک میلیون دستگاه نخواهد رسید.
گفتنی است چندی پیش ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از
روند سود و زیان دو خودروساز بزرگ کشور در حدفاصل سالهای 1387
تا  1399گزارش داد و اعالم کرد :در سالهایی که خبری از تحریم نبوده،
تولید خودرو روند مناس��بی داش��ته و فاصلهاش با ظرفیت اسمی ،کمتر
بوده اس��ت ،اما در دوران تحریم ،تولید همواره کمتر از زمان عادی بوده و
خودروسازان در مسیری نسبتا ناهموار (از حیث تامین قطعات و ارتباط با
خارجیها) فعالیت کردهاند .خودروس��ازی ایران دو دوره تحریم سخت را
در یک دهه گذشته تجربه کرده است؛ یکی در سالهای  1391و 1392
و دیگری از س��ال  1397به بعد با خروج آمریکا از برجام .در این س��الها
هرچند دولت همواره خواس��ته اثرات تحری��م را خنثی کرده و یا کاهش
دهد ،اما با وجود خروج خودروس��از از شوکهای ابتدایی ناشی از تحریم
هرگز تولید به مسیر هموار گذشته (دوران بدون تحریم) برنگشته است.
طب��ق گزارش ب��ازوی پژوهش��ی وزارت صمت ،روند کل��ی تولید بین
س��الهای  1387ت��ا  1390در مجم��وع صعودی بوده ،اما در س��الهای
 1391و  1392افتی س��نگین را تجربه کرده اس��ت .حدفاصل سالهای
 1393تا ( 1396دوران توافق برجام) به اس��تثنای سال  1394نیز تولید
خودرو روندی رو به رش��د داشته ،به نحوی که خودروسازان توانستند در
س��ال  1396به رکورد سال ( 1390تیراژ بالغ بر یک میلیون و  6 00هزار
دستگاه) نزدیک شوند؛ این در حالی است که در سال ( 1397سال نخست
خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم علیه خودروسازی ایران) ،تولید
یکند .بین سالهای  1398تا نیمه دوم  1400اما تولید
بهش��دت افت م 
خودرو تقریبا روندی رو به بهبود را به خود میبیند ،هرچند که با س��ال
قبل از تحریم فاصله زیادی دارد .با وجود این بهبود ،تولید خودرو هنوز هم
بس��یار کمتر از توان واقعی خودروسازان بوده و این موضوع نشان میدهد
تحریم با وجود برخی انکارها ،خودروسازی را کامال تحت تاثیر منفی قرار
داده اس��ت .البته دولت س��عی کرد با اقدامات مختلف از اثر منفی واردات
بکاهد ،اما به دالیل مختلف نتوانس��ت تمام و کمال به هدفش برس��د .راه
انداختن نهضت داخلیسازی قطعات و پرداخت تسهیالت به خودروسازان،
از مهمترین اقداماتی است که دولت در راستای خنثیسازی اثرات تحریم
در صنعت خودرو انجام داد ،اما این اقدامات باعث نشد که خودروسازان به
دوران اوج تولید بازگردند.

شارژ صادراتی رشد اقتصادی

فرصت امروز :تجربیات اقتصادهای در حال توس��عه نش��ان میدهد که
یکی از عوامل محرک و تأمینکننده رش��د اقتصادی ،رشد صادرات کاالها
و خدمات است ،اما این مهم در اقتصاد ایران نه تنها باعث رشد اقتصادی
نش��ده بلکه در برخی از سالها به مثابه یک عامل کاهنده در تأمین رشد
اقتصادی عمل کرده و موجب رش��د منفی اقتصاد ایران شده است .آنچه
میتوان از آن با عنوان «تنگنای صادراتی رش��د اقتصادی ایران» یاد کرد؛
حال آنکه تجربه همسایه غربی کشورمان یعنی ترکیه نشانگر نقش مهم و
مثبت صادرات کاال و خدمات در رشد اقتصادی این کشور است.
جدیدترین مطالعه مشترک س��ازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در
مورد نقش تجارت در اقتصادهای در حال توس��عه نشان میدهد که یکی
از عوامل تامینکننده رشد اقتصادی ،رشد صادرات کاالها و خدمات است.
براساس آمارها ،مجموع سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات جهانی
از  16درصد در سال 1990میالدی به  39درصد در سال 2021افزایش
یافته اس��ت؛ س��همی که به همراه رش��د صادرات و افزایش سهم در کل
تجارت جهان ،بهبود وضعیت رفاه و رش��د اقتصادی این اقتصادها را رقم
زده است؛ یعنی این اقتصادها به تناسب مشارکت در زنجیره ارزش جهانی
و اعمال سیاس��تها و ابزارهای توسعه و تسهیلکننده تجارت توانستهاند
رشد اقتصادی را در کشورهای خود رقم بزنند؛ کما اینکه صادرات کاالیی
اقتصادهای در حال توس��عه از رقم  3.38میلیارد دالر در س��ال 2005با
رشد  2.8برابری به  9.6میلیارد دالر در سال 2021و صادرات خدمات این
گروه از اقتصادها نیز از  563میلیون دالر در سال 2005و با رشدی مشابه
کاال به حدود  1.6میلیارد دالر در سال 2021رسیده است.
نقش مثبت تجارت در رشد اقتصادی
در ای��ن گ��زارش به اهمی��ت تجارت به وی��ژه نقش صادرات در رش��د
اقتصادی کش��ورهای در حال توسعه پرداخته شده و تجربه ایران و ترکیه
با یکدیگر مقایسه شده است .آنطور که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق
تهران گزارش داده اس��ت ،یکی از نتایج مطالعه اخیر و مش��ترک سازمان
تجارتجهان��ی و بانک جهان��ی در رابطه با نقش تج��ارت در اقتصادهای
در حال توسعه نش��ان میدهد مجموع سهم کشورهای درحالتوسعه در
صادرات جهانی از  16درصد در س��ال 1990به رقم  39درصد در س��ال
 2021افزایش یافته اس��ت؛ س��همی که ب ه همراه رشد صادرات و افزایش
سهم در کل تجارت جهان موجب بهبود وضعیت رفاهی و رشد اقتصادی

این کشورها ش��ده اس��ت ،در واقع ،این اقتصادها به تناسب مشارکت در
زنجیره ارزش جهانی و اعمال سیاستها و ابزارهای توسعه و تسهیلکننده
تجارت توانستهاند رشد اقتصادی را در کشورهای خود رقم بزنند؛ چنانکه
صادرات کاالیی اقتصادهای در حال توس��عه از  3.38میلیارد دالر در سال
 2005با افزایش  2.8برابری به  9.6میلیارد دالر در سال 2021و صادرات
خدمات این گروه اقتصادها نیز از حدود  563میلیون دالر در همین دوره
زمانی با رشدی مشابه کاال ،به  1.6میلیارد دالر رسیده است.
براس��اس ای��ن گزارش ،در ب��ازه زمانی  1390ت��ا  ،1400روند عمومی
ص��ادرات و واردات واقعی کاالها و خدمات ایران نزولی بوده اس��ت .البته
س��رعت کاهش برای واردات بیش از صادرات بوده است .مطابق دادههای
حسابهای ملی ،صادرات کاالها و خدمات در سال ( 1390به قیمتهای
ثابت س��ال )1395حدود  253هزار میلیاردتومان بوده است .این میزان
در س��ال 1400به رقم  2 22هزار میلیاردتومان رس��یده است .میانگین
رش��د واقعی س��االنه صادرات کاالها و خدمات نیز در دهه  ،1390منفی
 29.1درصد گزارش ش��ده است .مشابه این وضعیت برای واردات کاالها و
خدمات نیز صادق اس��ت؛ چنانکه واردات کاالها و خدمات در سال1390
حدود  510هزار میلیارد تومان است .این رقم تقریبا دو برابر صادرات بوده
که در س��ال 1400نیز مجددا افت کرده اس��ت .در سال گذشته واردات
کااله��ا و خدمات به  128هزار میلیاردتومان رس��ید .در این س��الافت
واردات نس��بت به صادرات  58درصد بوده اس��ت .در واقع ،میانگین رشد
واقعی ساالنه واردات کاالها و خدمات بین سالهای  1390تا  ،1400افتی
 12.9درصدی داشته است ،اما آنچه در این دوره منجر به ایجاد تغییرات
و تحوالت تجاری در کش��ور شده ،تشدید تحریم ،محدودیت دسترسی به
مناب��ع و درآمده��ای ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودی��ت برای واردات
برخی گروههای کاالیی است .همچنین در نیمی از سالهای دهه ،1390
رشد ساالنه صادرات کاالها و خدمات مثبت و در نیمی از این دهه نیز رشد
منفی بوده اس��ت؛ یعنی در یک دهه گذشته طی شش سالرشد واردات
ل مثبت بوده است.
کاالها و خدمات منفی و طی چهار سا 
کاتالیزور صادراتی در اقتصاد ترکیه
در س��الهای  1391تا  ،1400مشارکت صادرات کاالها و خدمات در
رش��د اقتصادی ایران ،در نیمی از س��الهای این دوره مثبت و در نیمی
دیگر منفی گزارش شده است ،در سه سال پایانی دهه گذشته یعنی در

س��الهای  1397تا  1399به دلیل تشدید تحریمها و کاهش صادرات
نفتی ،نقش صادرات کاالها و خدمات در رش��د اقتصادی کشور کاهنده
و منفی بود؛ حال آنکه در نقطه مقابل به دلیل محدود ش��دن واردات و
کاهش آن ،نقش واردات در رش��د مثبت شد .میانگین مشارکت ساالنه
صادرات کاالها و خدمات در تأمین رش��د اقتصادی کشور در سالهای
 1390الی  1400ح��دود منفی  1.3واحد درصد و برای واردات کاالها
و خدمات مثبت  12.9درصد اس��ت .همچنین در سال ،1400افزایش
ص��ادرات کاالها و خدمات موجب ش��د تا مش��ارکت آن در رش��د 4.7
درصدی اقتصاد به حدود  0.75واحد درصد برس��د .افزایش واردات نیز
اثر منفی  1.17واحددرصدی در رش��د این س��ال داشت و در مجموع،
خالص صادرات کاالها و خدمات موجب تاثیر منفی  0.96واحددرصدی
در رشد سال گذشته شد.
در همین حال ،بررس��ی روند تغییرات رش��د تولید ناخالص داخلی از
منظر اقالم هزینه نهایی اقتصادهای درحالتوس��عه نش��ان میدهد که
یک��ی از عوامل محرک و تأمینکننده رش��د اقتصادی ،رش��د صادرات
کاالها و خدمات اس��ت .به عبارت بهتر ،رش��د ص��ادرات اقتصادهای در
حال توسعه و میزان مشارکت آنها در زنجیره ارزش جهانی باعث بهبود
وضعیت رفاه و رش��د اقتصادی آنها ش��ده است .بهعنوان نمونه ،بررسی
دادهه��ای اقتصادی بین س��الهای  2015ت��ا  2021بیانگر نقش مهم
صادرات کاالها و خدمات در تأمین رش��د اقتصادی این کش��ور اس��ت.
متوس��ط رش��د اقتصادی س��االنه ترکیه در این دوره زمانی حدود 4.5
درصد و متوس��ط رش��د س��االنه صادرات کاالها و خدم��ات آن نیز در
همین دوره حدود  4.96درصد بوده است .نزدیک به  30درصد از رشد
اقتصادی ترکیه در دوره مورد بررس��ی ،توس��ط افزایش صادرات کاال و
خدمات تأمین ش��ده است .در سال 2021نیز رشد اقتصادی این کشور
ح��دود  11درص��د بوده که یک��ی از دالیل مهم تحقق این نرخ رش��د،
افزایش  9.24درصدی صادرات کاالها و خدمات ترکیه با مشارکت پنج
واح��ددرصدی این حوزه در رش��د اقتصادی بوده اس��ت .بدین ترتیب،
مقایسه تجربه سالهای گذشته اقتصاد ایران و ترکیه نشان میدهد که
برخالف تجربه مثبت ترکیه ،صادرات کاال و خدمات در اقتصاد ایران نه
تنها ایفاگر نقش محرک در تأمین رش��د اقتصادی نبوده ،بلکه حتی در
برخی از سالها به عنوان عاملی کاهنده در رشد مزبور عمل کرده است.

احیای برجام چه تاثیری بر قیمت نفت دارد؟

سیگنال کاهشی ایران به بازار نفت

با ادامه مذاکرات برای احیای توافق هس��تهای که ممکن است بازگشت
ایران به بازارهای بینالمللی را به همراه داش��ته باش��د ،بعضی تحلیلگران
میگویند چنین اتفاقی ،فشار کاهشی روی قیمتهای نفت ایجاد خواهد
کرد که عربستان سعودی در تالش برای اجتناب از آن است .با این حال،
برخی دیگر از تحلیلگران میگویند بازگشت ایران به بازارهای نفت ممکن
است کامال روی قیمتها بیتاثیر باشد .شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر
انرژی عربس��تان س��عودی اوایل ماه میالدی جاری گفت که اوپک پالس
ممکن است در واکنش به دور باطل نقدینگی بسیار اندک و نوسان شدید
در بازارهای نفت ،اس��تراتژی رش��د تولید خود را معکوس کند .این خبر،
قیمت نفت برنت را که در پی عمیق شدن هراس جهانی از احتمال وقوع
رکود به مرز  ۱۰۰دالر نزدیک ش��ده بود ،ب��ه پایین مرز  ۱۰۰دالر در هر
بشکه برد.
به گزارش ایسنا ،همین نگرانی بود که باعث شد اختالف میان معامالت
کاغ��ذی و بازاره��ای فیزیکی افزایش پیدا کند .وزیر انرژی عربس��تان در
مصاحبه هفته گذشته با بلومبرگ ،به این موضوع اشاره کرده و گفته بود:
معاملهگران محدود شدن عرضه در بازار فیزیکی نفت را نادیده میگیرند.
با این حال ،بعضی از تحلیلگران میگویند که س��عودیها نسبت به توافق
احتمالی ایران که بازگش��ت این کش��ور به بازارهای نفت بینالمللی را به
دنبال خواهد داشت ،مضطرب شدهاند.
روزنامه «فایننش��ال تایمز» هفته گذش��ته با اش��اره ب��ه صحبتهای
تحلیلگران مختلف گزارش داد ،اش��اره ش��اهزاده عبدالعزیز درباره کاهش
تولید ،هشداری به کاخ س��فید درباره آنچه ممکن است در صورت توافق
آمریکا با ایران اتفاق بیفتد ،بوده است .هلیما کرافت از شرکت «آر بی سی
کپیتال مارکتس» به «فایننشیال تایمز» گفته بود :تصور میکنم درست

باشد بگوییم اوایل سال میالدی جاری ،عربستان سعودی و سایر بازیگران
منطق��های مطمئن بودند که توافق ای��ران در آینده نزدیک اتفاق نخواهد
افتاد .اکنون که مذاکرات احیا شده است ،تصور میکنم آنها به بازار نفت و
پیامدهای امنیتی گسترده این توافق متمرکز شدهاند.
ب��ا این حال ،درخصوص تاثیر امنیتی باید گف��ت که بهبودی در روابط
میان ایران و متحدان س��عودی دیده میشود .ایران اوایل ماه جاری روابط
دیپلماتیک با امارات متحده عربی (که نزدیکترین متحد عربستان سعودی
در خاورمیانه است) و کویت را احیا کرد .عربستان سعودی در دستور کار
بعدی قرار دارد و طرف ایرانی نسبت به این تحوالت ابراز خوشبینی کرده
است .به عبارت دیگر ،عربستان س��عودی و ایران اقداماتی را برای احیای
روابط دوجانبه که در س��ال  ۲۰۱۶تیره ش��ده بود ،برمیدارند .اگر چنین
اتفاق��ی روی دهد ،تاثیرات زیادی برای وضعیت امنیتی خاورمیانه خواهد
داشت و اوپک را تحکیم میکند .با چنین تحکیم رابطهای ،توافق هستهای
جدید روی قیمتهای نفت بیتاثیر میشود.
اوپ��ک پالس ثابت کرده اس��ت که هر زمان الزم باش��د میتواند عرضه
نفت خام را کنترل کند و نهادی که تصمیم میگیرد چه زمانی الزم است
عرضه کنترل ش��ود ،اوپک پالس اس��ت .هشدارهای تحلیلگران که توافق
هستهای ممکن است قیمت نفت را به پایین  ۷۰دالر و حتی به  ۶۰دالر
در هر بش��که برساند ،مبنای منطقی داشته است ،اما یک مسئله کوچک
وجود دارد که تحلیل «فایننشیال تایمز» آن را ذکر نکرده است :قیمتها
برای مدت طوالنی پایین نخواهند ماند؛ نه حتی اگر اوپک پالس بخواهد
آنها را پایین نگه دارد.
چن��د ماه پیش ،ظرفیت مازاد تولید اوپک پالس مورد توجه قرار گرفت
و آن هنگامی بود که بازار نگران امنیت تامین نفت در مواجهه با تقاضای

قوی و محدودیتهای تولید شده بود .عربستان سعودی اذعان کرده بود که
نمیتواند تولید نفت را در مدت کوتاه بسیار بیشتر از سطح فعلی افزایش
دهد .در نتیجه تنها با نمایان شدن سیگنالهای رکود که نگرانی بزرگتر
بود ،نگرانی نسبت به امنیت تامین انرژی تا حدودی فروکش کرد .رکود در
واقع ،به تقاضا برای نفت آس��یب خواهد زد .با این حال ،در بعضی از نقاط
جهان مانند اروپا ممکن است به رشد تقاضا کمک کند .قیمتهای گاز به
حدی باال رفته اس��ت که نیروگاهه��ا در بخشهایی از اروپا مانند آلمان از
گاز به نفت سوئیچ کردهاند .در همین حال ،اوپک پالس ثابت کرده است
که نه تنها درخصوص کنترل تولید بلکه درخصوص قیمتها هم میتواند
انعطافپذیر باش��د .ش��اید عده کمی به خاطر بیاورند ،اما کمتر از دو سال
قبل ،مقامات مختلف اوپک اعالم کرده بودند که قیمت بین  ۶۰تا  ۷۰دالر
در هر بشکه نفت برنت ،قیمت مناسبی برای این گروه خواهد بود.
اکنون بعضی از تحلیلگران استدالل میکنند که اوپک میخواهد سقف
قیمتی برای نفت بگذارد و این س��قف ،قیمت  ۱۰۰دالر اس��ت .بازگشت
نفت ایران به بازارهای بینالمللی مطمئنا این سقف قیمتی را حداقل برای
مدتی به خطر خواهد انداخت ،اما اگر بازگش��ت نفت ایران با ادامه بهبود
روابط تهران و ریاض همزمان ش��ود ،میتوان با اطمینان انتظار داشت که
دو کش��ور و همچنین روسیه در زمینه تولید نفت همکاری خواهند کرد.
براس��اس گزارش «اویل پرایس» ،به همین دلیل اس��ت که صادرات نفت
ایران چه قانونی باش��د و چه تحریمهای آمریکا را دور بزند ،در بلندمدت
برای قیمتهای نفت تاثیری نخواهد داش��ت .با یک توافق ،ایران مطمئنا
مش��تاق خواهد بود صادرات خود را افزایش دهد .همزمان س��عودیها و
اماراتیها آماده هستند تولید خود را کاهش دهند تا قیمتها باال بمانند و
ایران مطمئنا مشکلی با قیمتهای باالتر نخواهد داشت.

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir
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بانک نامه
سکه در نیمه کانال  13میلیون تومان

قیمت طال و سکه ریخت

س��یر نزولی قیمت س��که و طال در بازار تهران ادامه دارد .در
بازار فلزات گرانبها ،قیمت س��که ط��رح جدید دیروز  170هزار
تومان کاهش یافت و به  ۱۳میلیون و  700هزار تومان رس��ید.
س��که تمام بهار آزادی طرح قدی��م نیز  ۱۳میلیون و  150هزار
توم��ان قیمت خورد .قیمت نیم س��که  ۷میلی��ون و  850هزار
تومان ،ربع س��که  ۴میلیون و  900هزار تومان و سکه گرمی ۳
میلیون تومان اعالم شد .در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸
عیار به یک میلیون و  ۲۷۱هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال
طال  5میلیون و  ۵۰۶هزار تومان ش��د .قیمت اونس جهانی طال
هم با  ۱۲دالر افزایش نس��بت ب��ه روز قبل به یک هزار و ۷۳۴
دالر و هش��ت س��نت رس��ید .همچنین هر دالر در صرافیهای
بانکی با  ۷۶تومان افزایش نسبت به روز قبل با قیمت  ۲۸هزار و
 ۳۴۶تومان به فروش رسید .هر یورو نیز در صرافیها با  ۹تومان
افزایش قیمت به  ۲۸هزار و  ۵۸۹تومان رسید .قیمت خرید هر
دالر توسط صرافیهای بانکی  ۲۷هزار و  ۶۴تومان و نرخ خرید
هر یورو نیز  ۲۸هزار و  ۳۰۴تومان گزارش شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی:

نظارت شرعی به معنای دخالت بانکی نیست

ایمان ولیپور
ایمیلIvanKaramazof@yahoo.com :
با اینکه بانک مرکزی پیش��تر اعالم کرده بود که اجرای آزمایش��ی ریال
دیجیتال را در ش��هریورماه آغ��از میکند ،اما رئیس کل بانک مرکزی این
هفته گفت که در پایان شهریورماه اجرای آزمایشی «رمزریال» آغاز خواهد
ش��د .بدین ترتیب ،ریال از نیمه  1401هوش��مند میش��ود و به صورت
آزمایشی آغاز به کار میکند.
اولین زمزمههای راهاندازی رمزپول ملی بر پایه ریال در پاییز سال گذشته
به گوش رس��ید .سپس رئیس کل بانک مرکزی در  27دی ماه از تصویب
رمزپول ملی در ش��ورای پول و اعتب��ار و راهاندازی آن در آیندهای نزدیک
خبر داد .نهایتا در ابتدای امسال علی صالحآبادی از خداحافظی با اسکناس
و صدور ریال دیجیتال تا شهریورماه امسال خبر داد و گفت که «رمزریال»
از شهریور شروع به کار میکند .حاال این زمان به پایان شهریورماه موکول
ش��ده و احتماال به صورت پایلوت و آزمایش��ی در یکی از مناطق کش��ور
راهاندازی خواهد ش��د .با انتش��ار «رمزریال» ،افراد اسکناس ریال خود را
تحویل بانک مرکزی میدهند و «رمزریال» تحویل میگیرند که البته این
«رمزریال» قابلیت سرمایهگذاری ندارد و صرفا جایگزین اسکناس فیزیکی
خواهد ش��د .البته بانک مرکزی ایران ،اولین بانکی نیست که قرار است بر
پایه پول ملی کش��ور ،پول دیجیتال عرضه کند و حدود  90بانک مرکزی
چنین پروژهای را در دس��ت اجرا دارند .نکته مهم اما تفاوت «رمزریال» با
رمزارزهاست؛ یعنی ریال دیجیتال یک رمزارز مبتنی بر شبکه بالکچین
نیس��ت که بیتوجه به نظارت بانکها معامله شود ،بلکه «رمزریال» یا هر
رمزارز ملی که بانکهای مرکزی آن را طراحی کنند ،به مثابه اقدامی برای
مقابله با توسعه رمزارزهاست.
دورنمای پول دیجیتال و اهداف آن
س��رعت پیش��رفت فناوری بهویژه در حوزه فناوریهای مالی ،تحوالت
ش��گرفی در نظام پولی کش��ورها ایجاد کرده و از جمل��ه این فناوریهای
نوین ،بالکچین است .شمار زیادی از بانکهای مرکزی در حال تحقیق و
مطالعه برای پاس��خگویی به این پرسش هستند که آیا فناوری بالکچین
میتواند به حل چالشهای دیرینهای مانند کارایی در سیستمهای بانکی،
امنیت و انعطافپذیری در س��امانههای پرداخت و مش��ارکت مالی کمک
کند؟ مطالعات در این زمینه از س��ال  ۲۰۱۴با بانک مرکزی انگلیس آغاز
شد و هم اکنون بیش از  ۶۰مرکز تحقیقاتی در بانکهای مرکزی جهان و

چندین پروژه بزرگ در حال بررسی چگونگی استفاده از این فناوری نوین و
صدور پول دیجیتال توسط بانک مرکزی ب ه عنوان محصول کاربردی بر پایه
این فناوری هستند .با این وجود هنوز پژوهشگران بانکهای مرکزی به این
نتیجه نرسیدهاند که آیا فناوری بالکچین و دفترکل توزیع شده با توجه
به خطرها و محدودیتهای آن ،ارزش سرمایهگذاری و شروع فعالیتها از
این طریق را دارد یا خیر .بررس��یها نش��ان میدهد در موارد نادری مانند
بانک فرانسه ،برنامههای بر پایه این نوع از فناوری بهطور موفقیتآمیزی
عملیاتی ش��ده است .در دیگر موارد ،بانکهای مرکزی هنوز به این نتیجه
ی ارزشمندی را برای اقتصاد
نرس��یدهاند که فناوری بالکچین ،فرصتها 
فراهم میکند .بانکهای مرکزی کشورهایی با اقتصاد توسعهنیافته به این
دلیل که فرآیندهای مالی و فناوری سیستمهای آنها هنوز کارآمد نیست،
ممکن است بیشترین سود را از پیادهسازی این فناوری نوین تجربه کنند.
آنه��ا همچنین ممکن اس��ت از اجرای پول دیجیتال یا س��ایر برنامههای
کاربردی مبتنی بر بالکچین به مشارکت مالی بیشتری دست یابند .برای
بانکهای مرکزی جهان ،برنامههای مبتنی بر دفترکل توزیعشده همانند
پول دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی میتواند باعث افزایش راندمان
و کاهش هزینه در پرداختهای برونمرزی ،هم در س��طح مصرفکننده،
ی و هم بینبانکی و عمدهفروش��ی ش��ود .در واقع ،بانکهای
خردهفروش�� 
مرکزی به دالیل مختلفی به دنبال رمزپولها و پروژههایی از این دس��ت
میروند .مقابله با تحریمها ،تسویه ناخالص آنی یا همان تسویه بینبانکی،
خلق پول نقد دیجیتالی ،توسعه اقتصادی و نقد کردن پول در یک بلوک
اقتصادی و ش��فاف کردن سیس��تم اقتصادی از جمله این اهداف و دالیل
استفاده از پول دیجیتال است.
براساس امکان دسترس��ی کاربر به پول دیجیتال بانک مرکزی ،دو نوع
پول دیجیتال مطرح میش��ود؛ پول دیجیتال خرد بانک مرکزی یا مقصود
عام و پول دیجیتال عمدهفروش��ی بانک مرکزی .پول دیجیتال خرد بانک
مرکزی به نوعی از پول دیجیتال اشاره دارد که با توجه به نامش میتواند
در دسترس همگان باشد .از آنجا که پول نقد برای همه در دسترس است،
چنین روشی انحراف زیادی از وضع موجود نخواهد داشت .در مقابل ،نوع
عمدهفروشی آن ،پول دیجیتال با دسترسی محدود خواهد بود و فقط باید
در دسترس موسسات مالی باشد .برخی تصور میکنند که پول دیجیتال
عمدهفروش��ی بانک مرکزی نهتنها به بانکهای تجاری و سایر موسسات
مالی بلکه در دسترس شرکتهای بزرگ نیز میتواند باشد.
تفاوت رمزپولها با ارزهای دیجیتال
هفتههای متمادی است که ارزهای دیجیتال در مسیر کاهشی حرکت

میکنند و از ارزش آنها به طور قابل توجهی کاس��ته ش��ده است؛ چنانکه
بیتکوین به عنوان پادش��اه رمزارزها و محبوبتری��ن ارز دیجیتال از قله
قیمتی خ��ود فاصله زیادی گرفته و در حال حاض��ر به محدوده  19هزار
دالری رسیده است .با وجود ریزش بازار ارزهای دیجیتال در این روزها اما
واقعیت این است که رمزارزها از دیرباز ،تهدیدی برای نظارت و تمرکزگرایی
بانکهای مرکزی به حس��اب میآیند و همین مسئله باعث شده است تا
بانکهای مرکزی برای مقابله با توسعه هرچه بیشتر رمزارزها تالش کنند و
یکی از راههای در دسترس آنها ،عرضه ارزهای دیجیتال خود بانکهاست.
در این راس��تا ،بانک مرکزی ایران در صدد صدور ریال دیجیتال اس��ت و
قرار است تا پایان شهریورماه «رمزریال» به صورت آزمایشی منتشر شود.
نکته مهم ،تفاوت «رمزریال» و به طور کلی هر نوع رمز دیجیتالی که
توس��ط بانکهای مرکزی طراحی میشود ،با رمزارزهاست« .رمزریال»
یک رمزارز مبتنی بر ش��بکه بالکچین نیس��ت ک��ه بیتوجه به نظارت
بانکها معامله ش��ود ،بلکه یک ابزار نوین پرداخت و تحت نظارت بانک
مرکزی اس��ت و نه تنها ارتباطی به رمزارزها ندارد ،بلکه در نقطه مقابل
ارزه��ای دیجیت��ال تعریف میش��ود .زمانی که اسکناس��ی میان مردم
مبادله میشود ،شخص س��ومی وجود ندارد؛ مثال شما در شهر دیگری
هس��تید و در قبال خرید کاال به انتقال پول از یک حس��اب به حس��اب
دیگ��ر نیاز دارید و برای این کار به واس��طههایی نیاز دارید .حال وقتی
که از «رمزریال» صحبت میکنیم ،واس��طهای در کار نیس��ت و همان
اسکناس��ی که بین مردم بدون حضور ش��خص سوم مبادله میشود ،در
اینجا نیز همان اتفاق رخ میدهد ،با این تفاوت که روی بستر دیجیتال
و در لحظه رخ میدهد .کارت بانکی که در دس��ترس ماس��ت ،به مثابه
پول نیس��ت و در واقع ،ابزار دسترس��ی ما به پول در حساب به صورت
الکترونیکی اس��ت .هر اتفاقی برای بانک رخ ده��د ،پول فرد به صورت
س��پرده در بانک هس��ت ،ول��ی در «رمزریال» ی که در داخل گوش��ی
ماس��ت ،بانک به عنوان شخص سوم و واس��طه که امکان انتقال وجه را
فراهم میکند ،حذف میشود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم
به صورت الکترونیک منتقل میشود .رمزپولهای بانک مرکزی همانند
رمزارزها بیپش��توانه نیستند .در حال حاضر  ۹۰بانک مرکزی ،پروژهای
را روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردهاند که برخی از آنها در مراحل
تحقیقات��ی قرار دارند ،برخی دیگر مق��ررات را تصویب کردهاند و آماده
ارائه رمزپول هستند ،برخی ارائه اولیه و آزمایشی را شروع کردهاند و در
کش��ورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن میتوانند در
سطح آن کشور از رمزپولها استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسالمی:

سند راهبردی بانکداری اسالمی تدوین میشود

س��ی و دومین همایش بانکداری اس�لامی با عن��وان «نظارت و تطبیق
ش��رعی در بانکداری اس�لامی :مبانی نظری ،تجارب جهانی و توصیههای
سیاس��تی» از روز گذشته در بانک مرکزی آغاز به کار کرد و امروز به کار
خود پایان میدهد .رئیس کل بانک مرکزی در اولین روز همایش بانکداری
اسالمی ،تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی را از مهمترین برنامههای
بانک مرکزی برش��مرد و گفت :سند راهبردی بانکداری اسالمی به عنوان
یکی از مطالبات مهم دولت از بانک مرکزی در حال تدوین است.
علی صالحآبادی با اشاره به ماده  ۱۶قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر
ایجاد ش��ورای فقهی در بانک مرکزی افزود :ش��ورای فقهی از سال ۱۳۹۷
کار خود را در بانک مرکزی آغاز کرده و در این س��الها تالش فراوانی در
راس��تای کمک به ش��بکه بانکی برای حرکت به سمت بانکداری اسالمی
کرده است.
او سپس به فعالیتها و تاثیرگذاری کمیته فقهی در بازار سرمایه اشاره
کرد و ادامه داد :کمیته فقهی در بازار سرمایه دارای سابقه  ۱۵ساله است
و با ایجاد ابزارهای جدید مالی در بازار س��رمایه ،کمک ش��ایانی به توسعه
و تعمیق این بازار مطابق با قوانین ش��ریعت اس�لام کرده است و شورای
فقهی نیز میتواند نقش موثری در حرکت نظام بانکی به س��مت فعالیت
در چارچوب بانکداری اس�لامی و رفع شبهات مراجع و متدینین و مردم
درخصوص فعالیتهای نظ��ام بانکی بردارد .به گفته صالحآبادی ،عملیات
ریپو و امهال تسهیالت بانکی از مهمترین دستورالعملهای شورای فقهی
در ای��ن س��الها بوده که کمک مهم��ی به فعالیتهای ش��بکه بانکی در
سالهای اخیر کرده است.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین اج��رای فعالیتهای نظام بانکی در
چارچوب بانکداری اسالمی را از الزامات شبکه بانکی کشور برشمرد و گفت:
بای��د فعالیتهای نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا انجام ش��ود
تا ضمن رفع دغدغههای مراجع و م��ردم ،خدمات در چارچوب بانکداری

اسالمی ارائه شود .دریافت جریمه دیرکرد و سود جریمه تسهیالت توسط
شبکه بانکی از مواردی بود که مراجع عظام ایراداتی به آن وارد میکردند
که با کمک ش��ورای فقهی در بانک مرکزی درخصوص نظارت و تصحیح
آن ،گامهای مهمی برداشته شده است.
وی به تشکیل کمیته تطبیق در بانکها اشاره کرد و افزود :این کمیته
وظیفه تطبیق قوانین و مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی
را برعهده دارد .یکی از اعضای این کمیته در هر بانک ،مس��ئولیت تطابق
خدمات و فعالیتهای بانک با قوانین بانکداری اس�لامی به عنوان یکی از
قوانین مرجع پولی کشور را برعهده دارد .این فرد بایستی دارای گواهینامه
بانکداری اس�لامی که از طریق برگزاری آزمون به افراد دارای صالحیت از
س��وی بانک مرکزی اعطا میش��ود ،بوده و به بانکها در راستای تطبیق
هرچه بیشتر خدمات با چارچوب بانکداری اسالمی کمک کند.
صالحآبادی با بیان اینکه باید مصوبات ش��ورای فقهی در ش��بکه بانکی
کش��ور رعایت ش��ود ،اضافه کرد :در کمیته تطبیق بانکها یک نفر عضو
کمیته اس��ت که منتخ��ب هیأت مدیره بانک میباش��د و باید گواهینامه
بانکداری اسالمی را دریافت کند .هر فرد متخصص دارای اطالعات مرتبط
میتواند در این آزمونها ش��رکت کند و در صورت تایید صالحیت؛ عضو
کمیته تطبیق بانکها شود .وظیفه این افراد کمک به بانکها برای تطابق
بیشتر با بانکداری اسالمی است که در هر بانک یک نفر و نه در هر شعبه
است و لزومی هم ندارد روحانی باشد .این فرد میتواند عضو کمیته شود و
به بانک در جهت تطابق با بانکداری اسالمی کمک کند.
او اجرای قوانین بانکداری اسالمی را یکی از مطالبات دولت سیزدهم
و ش��خص رئیس جمهور از سیاس��تگذار پولی برش��مرد و گفت :بانک
مرکزی و ش��ورای فقهی با نظرخواهی و مش��ورت از تمامی متخصصان
و صاح��ب نظ��ران به گونهای عم��ل خواهد کرد که با رفع ش��بهات در
جهت بانکداری اسالمی حرکت کنیم .امروزه موضوع بانکداری اسالمی

و ابعاد آن در کش��ورهای مختلف اس�لامی و غیراس�لامی در دنیا مورد
بحث و بررس��ی قرار گرفته و عملیاتی ش��ده است و ما میتوانیم از این
تج��ارب و همچنین تجارب نهادهای مالی اس�لامی متع��دد ،رویهها و
استانداردهای نظارتی تدوین ش��ده ،تحقیقات و پژوهشها درخصوص
بانکداری اسالمی در دنیا بهره ببریم.
رئیس کل بانک مرک��زی در پایان بر لزوم توجه به آموزش بانکداری
اسالمی تاکید کرد و گفت :قانون بانکداری بدون ربا ،قانون جامعی است
که انتظار داریم موسس��ه آموزش عالی بانک��داری با برگزاری دورههای
مختلف نس��بت به آموزش بانکداری اس�لامی به کارکنان خدوم شبکه
بانکی کشور در راستای تسهیل و پیادهسازی عملیات بانکداری بدون ربا
گام بردارد .همچنین با تفاهمنامهای که با حوزه علمیه قم منعقد ش��ده
است ،میتوانیم از ظرفیتهای آموزشی ،تحقیقاتی و پژوهشی این مرکز
نیز در راستای گسترش بانکداری اسالمی استفاده کنیم.
همچنین فرشاد حیدری ،رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
در افتتاحیه همایش بانکداری اس�لامی ،ش��بکه بانکی هر کشور را قلب
تپنده اقتصاد آن کش��ور دانس��ت و گفت :این همایش س��ی و دومین
همایش بانکداری اس�لامی است که هر ساله در هفته بانکداری اسالمی
مق��ارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگزار میش��ود .به
گفته حیدری ،ش��بکه بانکی هر کش��ور ،قلب تپنده اقتصاد آن کش��ور
محس��وب میش��ود و وجود هرگونه ناکارآمدی در آن به طور مستقیم
کلی��ه بخشهای مختل��ف اقتصادی را تح��ت تأثیر ق��رار میدهد .لذا
وظیفه یکایک ماس��ت که تمام تالش خود را ب��رای بهبود وضعیت آن
به کار ببندیم .مؤسس��ه عالی آموزش بانکداری ایران نیز پس از بررسی
و مش��ورتهای صورت گرفته با صاحبنظران ح��وزه بانکداری ،عنوان
«نظارت و تطبیق ش��رعی در بانکداری اس�لامی :مبانی نظری ،تجارب
جهانی و توصیههای سیاستی» را برای همایش انتخاب نمود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ،نظارت شرعی در بانکها را
به معنای دخالت در امور بانکی ندانس��ت و گفت بانکها مصوبه
ش��ورای فقهی مبنی بر امهال مطالبات را اجرا نکردند .غالمرضا
مصباحی مقدم در س��ی و دومین همایش بانکداری اس�لامی با
بیان اینک��ه اگر  ۱۰۰درصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا
میش��د ،اکنون هیچ مشکلی نداش��تیم ،افزود :اما در عمل این
اتفاق رخ نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی
است.
او یکی از مصوبات ش��ورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات
اع�لام ک��رد و گفت :آییننامه و دس��تورالعمل امه��ال مطالبات در
بانکها اجرا نش��د .البته ممکن اس��ت که برخی این موضوع را اجرا
کرده باش��ند .مصباحی مقدم با بیان اینکه قراردادهای بانکی باید
سادهس��ازی ش��وند و به صورت نرمافزاری و سیس��تمی در اختیار
بانکه��ا ق��رار گیرند ،ادام��ه داد :با ای��ن اقدام ،نظ��ارت در زمینه
بانکداری اس�لامی تقویت میش��ود .به گفته وی ،نظارت شرعی در
بانکها به معنای دخالت در امور بانکی نیست.
رئیس شورای فقهی با تاکید بر اینکه سود بانکی باید اصالح شود،
اضافه کرد :س��ود بانکی مناقشاتی دارد و نیازمند به اصالح است که
معتقدیم سود باید از جریان تولید و تجارت به بانک منتقل شود که
این اتفاق نمیافتد .یکی از اقدامات ش��ورای فقهی در س��ال جاری،
اس��تقرار ناظران در بانکهاست و دستورالعملهای شورای فقهی را
مبنای کار قرار میدهد .س��ود بانکی مناقش��اتی دارد و نیازمند به
اصالح است و معتقدیم سود باید از جریان تولید و تجارت به بانک
منتقل شود که این اتفاق نمیافتد.
ای��ن مقام بانک��ی با اش��اره به اینک��ه موضوع دیگ��ر پیچیدگی
قراردادهاس��ت ،گفت :مش��تری بدون اطالع امضا میکند ،در حالی
که در قراردادهای ش��رعی طرفین باید با اطالع کامل اقدام کنند و
قراردادها باید ش��فاف و س��اده باش��د و این بازنگری در دستور کار
اس��ت .اصل بر این اس��ت که نظ��ام بانکی با اصل عق��ود مبادلهای
اس��تفاده کند و عقد مش��ارکت در صورتی برگزار شود که ساختار
مناس��ب برای امکان نظارت بانک بر ش��ریک فراهم شود و صندوق
پروژه ش��کل بگیرد و اتفاقات قابل رصد باش��د .عقود مشارکتی که
االن عمل میش��ود ،با عقود مش��ارکتی مدنظر بانکداری اس�لامی
فاصله دارد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعالم کرد

بدهی  ۳۵۹هزار میلیاردی دولت به شبکه
بانکی

رئیس ش��ورای هماهنگ��ی بانکهای دولتی از طل��ب  ۳۵۹هزار
میلیارد تومانی ش��بکه بانکی از دولت تا پایان خردادماه امسال خبر
داد و گفت سیستم بانکی معادل  ۳۵۹هزار میلیارد تومان از دولت
طلب دارد که این طلب در بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها
بیشتر است.
محمدرضا فرزین در س��ی و دومین همایش بانکداری اسالمی به
بیان گزارش��ی از وضعیت ترازنامه ش��بکه بانکی مبنی بر داراییها
و بدهیه��ا پرداخ��ت .فرزین با بیان اینکه می��زان اموال غیرمنقول
در بانکهای دولتی بیش��تر از س��ایر بانکهاست ،افزود :باید برنامه
مدونی برای فروش اموال بانکها تهیه و اجرا شود .بدهی بانکهای
دولتی به بانک مرکزی نیز بیشتر از سایر بانکهاست که به افزایش
پایه پولی منجر میش��ود .افزایش بده��ی بانکهای دولتی به بانک
مرکزی به این برمیگردد که دولت ،منابع را از ش��بکه بانکی خارج
کرده است.
او مجموع دارایی نظام بانکی را  ۸هزار و  ۱۹۷همت اعالم کرد و
گفت :برخی نقد میکنند که بانکها تسهیالت خرد و قرضالحسنه
پرداخ��ت نمیکنن��د و باید گفت بان��ک باید براس��اس منابع خود
تس��هیالت قرضالحس��نه بدهد .ضمن اینکه برای تس��هیالت خرد
بانک باید از بازپرداخت تس��هیالت اطمینان پیدا کند .این مش��کل
سیستم بانکی در دنیاست نه تنها فقط ایران.
فرزی��ن با بیان اینک��ه یکی از ویژگیهای بانکداری اس�لامی،
نظارت بر مصارف است ،ادامه داد :اجرای  AQRو تعیین میزان
نات��رازی نظام بانکی و تعیین روش مناس��ب برای جذب زیان و
رفع ناترازی و همچنین تفکیک بانکها توس��ط بانک مرکزی و
اجازه ندادن به ادامه فعالیت بانکهایی که درست کار نمیکنند
نیز از پیشنهادها برای اصالح و بهبود شرایط بحرانی نظام بانکی
اس��ت .بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها و حل و
فصل بحران بانکها نیز جزو الزامات اس��ت .ضمن اینکه تکلیف
تس��هیالت تکلیفی هم باید روش��ن ش��ود .به گفت��ه وی ،جمع
سرمایه نظارتی شبکه بانکی در سال  ۱۴۰۰منفی بوده که برای
رس��اندن نظام بانکی ب��ه بازل یک ،نیازمن��د تزریق  ۴۷۱همت
نقدینگی به نظام بانکی هستیم.
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بورسنامه
تعیین تکلیف وراث سهام عدالت تا آخر شهریور

سود سهام عدالت امسال 2برابر میشود

مش��اور رئیس س��ازمان بورس در امور س��هام عدالت از دو برابر
شدن س��ود این سهام خبر داد و گفت این موضوع در حال بررسی
اس��ت که سود سهام عدالت در ش��ش ماه دوم سال طی دو مرحله
پرداخت ش��ود .پیمان حدادی در نشستی خبری با بیان اینکه ۳۱
اس��تان و  ۳۰شرکت سرمایهگذاری اس��تانی وجود دارد ،ادامه داد:
پرتفوی اس��تان تهران باید به دو ش��رکت س��رمایهگذاری تهران و
البرز تقس��یم و بر این اس��اس شرکت س��رمایهگذاری استانی البرز
باید ثبت ش��ود که متولی این امر س��ازمان خصوصیس��ازی است
و ش��رکت سرمایهگذاری اس��تان البرز در مرحله ثبت قرار دارد .به
گفته وی ،تاکنون  ۲۸اس��تان ثبت ش��دهاند ،کارهای ثبت شرکت
س��رمایهگذاری استان تهران در حال انجام است ،اما استان سمنان
علیرغم پیگیریها و نامههای س��ازمان بورس به مدیران شرکت و
حتی به اس��تانداری س��منان ،همکاریهای الزم را انجام نداده و به
نظر میرس��د باید از طریق مراجع قضایی پیگیری ش��ود .همچنین
مدارک ش��رکتهای قزوین و چهارمحال بختیاری برای بازگشایی
نماد کامل نیست.
او ب��ا بی��ان اینکه به طور کلی نماد  ۲۶ش��رکت س��رمایهگذاری
اس��تانی پس از آزادسازی سهام عدالت بازگشایی شد ،افزود :هیأت
مدیره هفت ش��رکت ب��ه دلیل عدم رعایت مصوبات ش��ورای عالی
بورس سلب صالحیت شدهاند و به همین دلیل توکن آنها در سامانه
کدال غیرفعال ش��د و امکان بارگذاری اطالع��ات مالی در کدال را
ندارند .حدادی در مورد دالیل بس��ته ش��دن نمادهای شرکتهای
سرمایهگذاری اس��تانی توضیح داد :روش حس��ابداری شرکتهای
سرمایهگذاری استانی اشتباه انجام شده بود ،به همین دلیل شورای
عالی بورس جدید در س��ال گذش��ته تاکید کرد که اینمورد باید
براساس استانداردهای حسابداری صورت گیرد.
مش��اور رئیس س��ازمان ب��ورس با بی��ان اینکه نمادهای ش��رکتهای
سرمایهگذاری استانی بازارگردان نداشتند ،گفت :شورای عالی بورس قبال
مصوب کرده بود صندوق توس��عه بازار کار بازارگردانی این نمادها را انجام
دهد ،اما منابعی وجه نقد برای این منظور در اختیار این صندوق گذاشته
نشد .از طرف دیگر ،شورای عالی بورس در دولت قبل این صندوق را ملزم
کرده بود قیمت این سهام را نزدیک به قیمت  NAVنگه دارد؛ در حالی
که این موضوع در حیطه بازارگردان نیست و بازارگردان در راستای کمک
به نقدش��وندگی سهم فعالیت خواهد کرد .همچنین نهادهای امنیتی این
موضوع را مطرح کردند که زمانی که نمادها بس��ته نش��ده بود ،اشخاص
مختلف با خرید درصد کمی از شرکتها ،امکان در اختیار گرفتن مدیریت
آنها را در دست میگیرند.
حدادی در مورد زمان بازگش��ایی این نمادها ه��م گفت :نمادها بعد از
برگزاری مجامع و اصالح آییننامه آزادس��ازی س��هام عدالت بازگش��ایی
میش��وند .البته نوبت اول مجامع ش��رکتها در اوایل سال  ۱۴٠٠در ۱۸
اس��تان برگزار ش��د و به حد نصاب هم نرس��ید و سپس دادستانی جلوی
برگزاری آن را گرفت؛ زیرا مجامع به صورت الکترونیکی برگزار میش��د و
فقط سهامدارانی امکان شرکت در آن را داشتند که سجامی شده بودند که
این موضوع برخالف قانون تجارت است .از طرف دیگر ،سازمان بورس وقت
اسامی افراد تایید صالحیت ش��ده برای هیأت مدیره را اعالم نکرده بود و
برای هیأت رئیسه مجامع افراد دولتی توسط شورا و نه سهامداران انتخاب
شده بودند .بر این اساس در شورای عالی بورس پیشنهاد شد که مجامع به
صورت الکترونیکی و حضوری برگزار شود که البته این موضوع هنوز مصوب
نش��ده است .هر زمانی شورا مصوب کند فراخوان ثبتنام متقاضیان برای
ثبت نام در هیأت مدیره این ش��رکتها اعالم میش��ود .البته برای افرادی
که س��ال قبل ثبتنام کرده و تایید صالحیت شدهاند پیامک تایید ارسال
میش��ود و این افراد نیازی به ثبتنام مج��دد ندارند .به گفته وی ،فرآیند
برگزاری مجامع بین  ۴۵تا  ۶۰روز زمان نیاز دارد .بنابراین نمادها حداقل تا
 ۶۰روز آینده بازگشایی نخواهند شد.
او با اش��اره به امکان فروش  ۶۰درصد از س��هام عدالت برای مشموالن
این س��هام در سال  ۱۳۹۹گفت :این موضوع یکی از دالیل ریزش بازار در
آن سال بود .به همین دلیل احتماال امکان فروش  ۶۰درصدی برای هیچ
کدام از مش��موالن وجود نداشته باشد .در آن زمان  3.5نفر از سهامداران
روش مستقیم ،سهام عدالت خود را فروختند که باعث شد  ۱۴هزار میلیارد
تومان از بازار خارجشود .به همین دلیل فروش سهام عدالت باید به تدریج
صورت بگیرد .در این راس��تا اقداماتی انجام شده تا مشموالن به نگهداری
س��هام خود تشویق شوند که راهاندازی سامانه ستاره و امکان توثیق سهام
عدالت از جمله آن است.
مشاور رئیس سازمان بورس درباره تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
توضیح داد :از  ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت حدود  3میلیون و ۵۰۰
ه��زار نفر فوت کردهاند که در این میان ،برخی وارثین هم فوت ش��دهاند.
برای انتقال سهام این روش پیشنهاد شده بود که وراث به صورت حضوری
به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند که این روش بس��یار زمانبر بود.
بنابراین قرار ش��د این فرآیند به صورت الکترونیکی و با همکاری شرکت
س��پردهگذاری مرکزی و قوه قضائیه تا ش��هریورماه انجام شود ،اما به نظر
میرس��د قوه قضائیه در ارسال اطالعات به س��پردهگذاری کمی از برنامه
عقب است.
حدادی با بیان اینکه س��ود س��هام عدالت عملکرد سال  ۱۴۰۰دو برابر
میشود ،گفت :بنابراین مش��موالنی که سهام عدالت یک میلیون تومانی
دارند امس��ال 2میلیون تومان و مش��موالنی که س��هام عدالت  ۵۳۲هزار
تومانی دارند امس��ال حدود یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومان س��ود دریافت
میکنند.
وی درباره پیش��نهاد واریز سود س��هام عدالت طی دو مرحله افزود :این
موضوع باید به تصویب ش��ورای عالی بورس برسد .البته تحقق آن منوط
به این است که  ۳۶شرکت سرمایهپذیر سودهای خود را به موقع پرداخت
کنند .ش��ورا از پرداخت دو مرحلهای سود در شش ماه دوم سال استقبال
میکند.
حدادی در مورد س��ود  ۱۳شرکت غیربورسی موجود در پرتفوی سهام
عدال��ت هم گفت :طبق مصوبه ماه قبل ش��ورای عالی بورس ،س��ود این
ش��رکتها بعد از اعمال افزایش س��رمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
حال شده شرکتها توسط سازمان خصوصیسازی در پایان شهریورماه با
همکاری شرکت سپردهگذاری پرداخت میشود .هماکنون سود در خزانه
دولت قرار دارد .از این  ۱۳ش��رکت س��ه شرکت بورسی شدند و در شش
ماه دوم سال حداقل چهار شرکت دیگر در بازار سرمایه پذیرش میشوند.
همچنین مراحل ثبت هلدینگ این ش��رکتها در حال انجام است و این
هلدینگ به  ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت تعلق دارد.
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تالش بازار سرمایه برای صعود بینتیجه ماند

روز قرمز تاالر شیشهای

فرصت امروز :روزهای نوس��انی بورس ته��ران در انتهای فصل گرما در
حالی ادامه دارد که ارزش دادوس��تدهای خرد س��هام در طول هفتههای
گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شده و به سطح  2هزار میلیاردتومان
رس��یده اس��ت .عملکرد بورس در س��ال  1401تا اینجای کار ،شاهد دو
وضعیت متفاوت بوده است .با وجود آنکه نماگر اصلی تاالر شیشهای سال
را توفانی و س��بزپوش آغاز کرد و در روز  27اردیبهشت ماه پس از حدود
 20ماه به مقاومت مهم یک میلیون و  600هزار واحدی رسید ،اما از فردای
این روز دوره اصالح بورس کلید خورد و دماس��نج تاالر شیش��های در یک
پروسه نزولی پله پله کاهش ارتفاع داد تا این روزها در نیمه پایینی کانال
یک میلیون و  400هزار واحد دچار نوسان باشد.
برخالف دو ماه نخس��ت سال که بازار س��رمایه در صدر بازدهی بازارها
قرار داش��ت و بازارهای رقیب در رتبههای بعدی قرار داشتند ،اما در طول
هفتههای گذشته وضعیت برعکس شده و حاال وضعیت سرمایهگذاری در
بازارهای دیگر بهتر از بازار سرمایه و به طور کلی ،بازارهای مالی شده است،
چراکه با افزایش خوشبینیها نس��بت به احتم��ال احیای برجام ،قیمت
دالر و س��که در روزهای گذش��ته افت قابل توجهی پی��دا کرده و به نظر
میرسد این سیر نزولی قیمتها تا زمان توافق نهایی همچنان ادامه داشته
باشد .آخرین عملکرد ماهانه شاخصهای بورسی نشان میدهد که با وجود
افزایش ارزش و حجم کل معامالت در مردادماه ،شاخص کل بورس تهران
افت  3.22درصدی و شاخص کل هم وزن افت  1.61درصدی را در میانه
فصل تابس��تان تجربه کردهاند .در پایان معامالت روز گذشته نیز شاخص
کل بورس با افت  0.27درصدی مواجه ش��د و به تراز یک میلیون و ۴۴۱
هزار واحد رسید.
نوسان بازار سرمایه ادامه دارد
بازار س��رمایه در هشتمین روز ش��هریورماه ،روند پرنوسانی را پشت سر
گذاش��ت و هرچند ش��اخص کل بورس در ساعات میانی معامالت روندی
صعودی داش��ت ،اما در ساعات پایانی مجددا نزولی شد و نهایتا به افت 3
هزار واحدی بس��نده کرد .در جریان معامالت روز سهشنبه  8شهریورماه،
ش��اخص کل بورس با کاه��ش  ۳هزار و  ۸۷۵واح��دی ( 0.27درصد) به
سطح یک میلیون و  ۴۴۱هزار واحد و شاخص کل هم وزن با  ۱۴۳واحد
( 0.04درصد) افزایش به رقم  ۴۱۰هزار و  ۷۷۷واحد رسید .در چهارمین
روز کاری هفته بیش از  ۶میلیارد و  ۱۶۶میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق
به��ادار به ارزش  ۳۶هزار و  ۹۶۶میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران

دادوستد شد.
ش��رکت کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران با  ۳۵۳واحد ،ش��رکت
پتروشیمی جم با  ۲۵۲واحد ،شرکت فوالد خراسان با  ۱۳۸واحد ،شرکت
ذوب آهن اصفهان با  ۱۳۳واحد و شرکت پتروشیمی خراسان با  ۱۱۸واحد
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند .در سمت مقابل نیز
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با  ۸۳۹واحد ،شرکت سرمایهگذاری نفت و
گاز و پتروش��یمی تامین با  ۶۴۳واحد ،شرکت ایران خودرو با  ۴۷۸واحد،
ش��رکت سایپا با  ۳۷۱واحد و ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو با ۳۴۵
واحد با تاثیر منفی بر رش��د ش��اخص کل همراه ش��دند .گروه خودرو در
معامالت روز سهش��نبه با  ۵۲هزار و  ۱۲۹معامله به ارزش  ۳هزار و ۲۸۰
میلیارد ریال در صدر گروههای بورس��ی ایستاد .همچنین به ترتیب گروه
فلزات اساسی با  ۲۷هزار و  ۴۰۰معامله به ارزش یک هزار و  ۷۳۰میلیارد
ریال ،گروه ش��یمیایی با  ۲۴هزار و  ۳۶۴معامله به ارزش یک هزار و ۶۸۷
میلیارد ریال ،گروه بانکها با  ۱۰هزار و  ۵۰۳معامله به ارزش  ۹۹۳میلیارد
ری��ال و گروه اداره بازارهای مالی با  ۱۳ه��زار و  ۱۷معامله به ارزش ۸۵۲
میلیارد ریال در صدر برترین گروهها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش  ۱۵واحدی
به رقم  ۱۹هزار و  ۲۹۸واحد رسید .در این بازار بیش از  ۳میلیارد و ۶۰۹
میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۲۰۹هزار و  ۹۹۴میلیارد
ریال دادوس��تد شد .ش��رکت تولید برق عسلویه مپنا با  3.9واحد ،شرکت
صنایع مادیران با  2.7واحد ،شرکت فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال
با  ۲واحد ،شرکت سرمایهگذاری صبا تامین با  1.9واحد و شرکت حمل و
نقل گهرترابر سیرجان با  1.8واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص
کل داش��تند .همچنین بانک دی با  4.4واحد ،شرکت پویا زرکان آق دره
با  ۴واحد ،شرکت پلیمر آریا ساسول با  3.74واحد ،شرکت بهمن دیزل با
 3.4واحد و گروه سرمایهگذاری میراث فرهنگی با  ۳واحد با تاثیر منفی بر
رشد شاخص فرابورس همراه شدند.
قیمتگذاری دستوری علیه بورس
قیمتگذاری دس��توری به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران
و بورس تهران ،مش��هودترین ش��کل مداخله دولت در سازوکار اقتصادی
است که باعث چندنرخی ش��دن بازار میشود و این فضای چندنرخی به
رانت و فس��اد دامن میزند .یک کارشناس بازار سرمایه در این باره معتقد
است :وجود قیمتگذاری دستوری یکی از ریسکهای بسیار بزرگ است و

سرمایهگذاران خارجی به شدت آن را پیگیری میکنند ،زیرا به دنبال بازار
کارا و ش��فاف هستند .بدون شک ایران یکی از پرپتانسیلترین کشورهای
جهان است ،اما به لحاظ ریسکهایی که بر بازار سرمایه سایه انداخته ،به
نظر میرسد فاصله زیادی با موضوع حضور سرمایهگذاران خارجی دارد.
محس��ن یگانه در پاسخ به این پرس��ش که توافق برجام چه تاثیری بر
بازار س��رمایه و جذب س��رمایهگذاریهای خارجی دارد ،به سنا میگوید:
خوشبختانه ایران پتانسیل باالیی در زمینههای مختلف به ویژه در زمینه
انرژی دارد؛ به طوری که اگر در دنیا اول هم نباشد ،به طور قطع در جایگاه
دوم قرار گرفته اس��ت .بازار س��رمایه دارای ارزندگی بسیار باالیی است اما
علت اینکه بازار سرمایه کشور آنطور که باید مورد استقبال سرمایهگذاران
داخلی و خارجی قرار نگرفته به ریس��کهایی موجود در بازار برمیگردد.
ب��ه گفته یگانه ،موضوع توافق و یا عدم توافق برجام ،یکی از ریس��کهای
مهم بازار س��رمایه اس��ت که به نظر میرس��د در جهت حل این موضوع،
گامهای بزرگی برداش��ته شده ،اما ریس��کهای دیگری هم بر بازار حاکم
است که اگر اقدام درست و مدیریت شدهای از سوی مدیران صورت نگیرد،
سرمایهگذاران رغبتی برای حضور و ورود به بازار نخواهند داشت .مثال یکی
از ریسکها به مسئله استانداردهای حسابداری و شفافیت صورتهای مالی
برمیگردد که به لحاظ سرمایهگذاری خارجی بسیار حائز اهمیت است.
او ب��ا بیان اینکه زیرس��اختهای کاف��ی در بازار س��رمایه برای ورود
س��رمایهگذار خارجی وجود ندارد ،به موض��وع قیمتگذاری در اقتصاد
و صنایعی که در بازار س��رمایه وجود دارند ،اش��اره میکند و میگوید:
وجود قیمتگذاری دس��توری یکی از ریسکهای بسیار بزرگ است ،به
ط��وری که س��رمایهگذاران خارجی به ش��دت آن را پیگیری میکنند،
زی��را به دنبال بازار کارا و ش��فاف هس��تند .بدون ش��ک ای��ران یکی از
پرپتانس��یلترین کشورهای جهان اس��ت ،اما به لحاظ ریسکهایی که
بر بازار س��رمایه س��ایه انداخته ،به نظر میرسد فاصله زیادی با موضوع
حضور س��رمایهگذاران خارجی دارد .راهکارهایی برای این موضوع چون
راهکار  DRوجود دارد که از طریق گواهی سپردههای سهام میتوان با
کشورهایی که در حال حاضر مشکل تبادل ارزی و انتقال پول را ندارند،
وارد مذاک��ره ش��د .به این صورت که بورس کش��ور از طریق رایزنهای
سفارت کشورهایی که با آنها ارتباط بیشتری دارد ،وارد مذاکره میشود
و این امر به طور قطع میتواند گامی هرچند ناکافی برای حل مشکالت
موجود باشد.

خریداران خانه در پایتخت پا پس کشیدند

فضای تردید و انتظارات کاهشی که از حدود یک ماه قبل بر بازار مسکن
ش��هر تهران سایه افکنده است ،سمت و سوی معامالت را تحت تاثیر قرار
داده و آنطور که مرکز آمار ایران اعالم کرده ،تورم در بازار مس��کن ش��هر
تهران  6.5درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایس��نا ،آمار رس��می درباره قیمت مس��کن ش��هر تهران در
مردادماه امس��ال ،بررسیهای میدانی مبتنی بر کسادی این بازار را تایید
میکند .مطابق اعالم مرکز آمار ایران ،متوس��ط قیمت وزنی هر متر مربع
آپارتمانهای مس��کونی شهر تهران در مردادماه س��ال جاری بالغ بر ۴۵
میلی��ون و  ۱۴۸ه��زار تومان بوده که در مقایس��ه با تیرم��اه افزایش 1.8
درصدی را نش��ان میدهد .مرکز آمار همچنین متوس��ط حسابی قیمت
مسکن در تهران را  ۴۲میلیون و  ۸۳۹هزار تومان اعالم کرده است.
از جمل��ه نکات گزارش مرکز آم��ار ،کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه
در بازار مسکن پایتخت است .مطابق اطالعات رسمی در مردادماه ،۱۴۰۱
تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران  ١,٨درصد بوده است.
تورم ماهانه مردادماه در مقایس��ه با همین اطالع در ماه قبل ( 8.3درصد)
بالغ بر  6.5واحد درصد کاهش داشته است .همچنین در مردادماه امسال

فضای برزخی در بازار مسکن

تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مس��کونی شهر تهران به عدد ۴۴
درصد رس��یده اس��ت .تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایس��ه با ماه قبل
( 45.2درصد) حدود  1.2واحد درصد کاهش داشته است .با این شاخص
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به شاخص دوره مشابه سال
قبل (تورم سالیانه) به عدد  ٢٨,٤درصد رسیده که نسبت به همین اطالع
در ماه قبل ( ٢٧,١درصد) بالغ بر  1.3واحد درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر ،واس��طههای ملکی میگویند که خریداران مسکن برای
خرید مردد هستند و مالکان برای فروش .اثرات غیراقتصادی همچنان بر
بازار مسکن سایه افکنده و به قول معروف ،بازار ملک تق و لق است .عمده
فایلهایی که در حال حاضر برای فروش عرضه ش��ده است ،از نوع بزرگ
متراژ یا قدیمی هستند .به دلیل خارج شدن ظرفیت بازار در شمال شهر
تهران ،تمایل برای فروش در نیمه ش��مالی تهران از جنوب ش��هر بیشتر
اس��ت .مناطق  ۵و  ۱۰جزو پرمعاملهترین مناطق در شهر تهران هستند.
در ح��ال حاضر ،حجم قاب��ل توجهی واحد کمتر از  ۲میلی��ارد تومان در
منطقه  ۱۰به بازار عرضه شده است .همچنین واحدهای  ۵۰تا  ۶۰متری،
بیشترین تقاضا را در بازار مسکن شهر تهران به خود اختصاص میدهند .از

نظر ارزش هر متر مربع نیز طبق آمارها ،خانههای متری  ۲۵تا  ۳۰میلیون
تومان ،دارای رتبه اول در بازار مسکن پایتخت هستند؛ این در حالی است
که متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران در تیرماه امسال به میزان
 ۴۱میلیون و  ۷۰۴هزار تومان بوده است.
گزارشهای میدانی از دفاتر مش��اور امالک در سطح شهر تهران گویای
آن است که از حدود یک ماه قبل ،رکود بر بازار ملک سایه افکنده است و
بازار مسکن پایتخت تحت تاثیر ریسکهای غیراقتصادی در شرایط انتظار
به س��ر میبرد .واس��طههای ملکی در این باره میگویند :فروشندگانی که
واحده��ای خود را طی ماههای اخیر عرضه کردهاند ،تماس میگیرند و به
ما میگویند فعال برای فروش عجله نکنید .این گفته مش��اوران امالک در
حالی اس��ت که دادههای غیررسمی از صفر شدن شتاب رشد قیمتهای
پیشنهادی در یک ماه گذشته حکایت دارد .از طرف دیگر با توجه به ایجاد
فضای انتظارات کاهشی در بازار ملک ،خریداران در انتظار کاهش قیمتها
به سر میبرند .در واقع ،فضای برزخی در بازار مسکن وجود دارد و به همین
دلیل معامالت تحت تاثیر قرار گرفته است .برآوردها از نصف شدن تعداد
معامالت مسکن در مردادماه در مقایسه با تیرماه حکایت دارد.
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بندهای آییننامه واردات مانع حضور برندهای مطرح در بازار خودرو

پس از کش و قوسهای فراوان درخصوص ابالغ آییننامه واردات خودرو
توسط وزارت صمت ،حاال با ابالغ آییننامه واردات خودرو و مشخص شدن
بنده��ا و جزییات آن ،عالقهمندان به برنده��ای جهانی مانند ب ام و ،بنز
و دیگر ش��رکتهای مطرح از حضور مجدد مدلهای باکیفیت و روز این
خودروها در بازار ناامید شدهاند.
افزایش بس��یار ش��دید قیمت خودرو از اصلیترین تاثیرات س��الهای
ممنوعیت واردات خودرو بوده اس��ت؛ به ط��وری که محصوالت موجود از
برندهای مطرح مانند ب ام و در بازار ایران به قیمتی چندبرابر بازار جهانی
رس��یدند .دلیل این افزایش قیمت بیرویه ،ممنوعیت واردات و در نتیجه
عدم عرضه مناسب با تقاضای موجود بود.
البت��ه این عدم عرضه خودرو باعث نش��د تا متقاضیان برندهای جهانی
دست از محصوالت برند محبوب خود بردارند و در نهایت حجم تقاضا برای
خودروهایی که دیگر وارد نمیشد تاثیر خود را بر روی قیمتها گذاشت.

به عنوان مثال آخرین محصوالت برند آلمانی ب ام و که وارد کش��ور شد
مربوط به مدلهای س��ری  5و سری  7محصول سال  2018است و پس
از آن خودروی دیگر وارد کش��ور نش��د و در نتیجه قیمتهای محصوالت
با جهش بس��یار باالیی همراه گردید .از اواخر زمس��تان س��ال  1400که
خبر احتمال بازگشایی مجدد واردات خودرو منتشر شد ،تصور عمومی بر
واردات گسترده برندهای مختلف بود ،اما این تصور پس از حدود شش ماه
و با انتش��ار آییننامه واردات به طور کلی از بین رفت .وجود سقف واردات
 20هزار یورویی از اولین موارد مورد انتقاد کارشناسان حوزه خودرو است
ک��ه از موانع بزرگ واردات برندهای مطرح و همچنین مدلهای باکیفیت
خودرو است .با وجود این سقف در نظر گرفته شده احتمال واردات بسیاری
از مدلهای خودرو وجود نخواهد داشت و به طور مثال دیگر شاهد عرضه
خودروهای��ی مانند س��ری  7و س��ری  5و همچنین س��ری  Xاز ب ام و
نخواهیم بود؛ خودروهایی که در بازار خودروهای وارداتی محبوبیت فراوانی

دارند .همچنین یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده برای واردات موضوع
انتقال تکنولوژی اس��ت و با وجود تحریمه��ای بینالمللی احتمال حضور
برندها در سطح انتقال فناوری و تکنولوژی بسیار بعید است.
از ابتدای ش��روع زمزمههای بازگشایی مجدد واردات خودرو ،بازار خرید
و ف��روش خودروهای برندهای مطرح در بازار نیز تحت تاثیر قرار گرفته و
دچار یک رکود غیرمتعارف و سنگین شده بود .این رویکرد و واکنش بازار
در حقیقت تاثیر تصور عمومی برای انجام واردات گس��ترده انواع برندها و
مدلهای خودرو بوده که با مش��خص شدن محدودیتهای در نظر گرفته
شده برای واردات ،انتظار میرود رویکردها تغییر کند و بازار خرید و فروش
خودروه��ای وارداتی کارکرده رونق دوباره پیدا کند .به نظر میرس��د که
متقاضیان خرید خودروهایی همچون برند ب ام و یا برندهای مطرح دیگر
باید تصمیم خود را درخصوص خرید عملی نموده و در انتظار برای واردات
این محصوالت نباشند.

قیمتگذاری دستوری عامل کیفیت پایین و قیمت باالی خودرو
یک کارش��ناس بازار سرمایه با انتقاد از قیمتگذاری دستوری گفت اگر
ب��ه تولیدکننده مجوز فروش با قیمت بازار آزاد را بدهیم قیمتها در بازار
نزولی و رقابتی خواهد ش��د و در این حالت ش��رکت عرضه خود را با تیراژ
باال افزایش خواهد داد.
چندی اس��ت خودرو در بورس کاال عرضه شده و نسبت به شرایط بازار
روند مثبتی در معامالت خود را به ثبت رس��انده اس��ت ،اما حاال مشتاقان
معامله خودرو در بازار س��رمایه با س��واالتی در بورس مواجه میشوند که
باع��ث تردی��د آنها برای معامله در این بازار اس��ت .آیا عرضه خودرو صرفا
محدود به خودرو «دیگنیتی و فیدلیتی» خواهد بود؟ کیفیت خودروهای
حاضر در بازار سرمایه چگونه است؟ آیا روند عرضه به خودروهای با تیراژ
پایین محدود میشود؟
س��واالتی از این قبیل که با گذشت چند روز از شروع عرضه باعث شده
است که هنوز برخیها از ورود به این بازار نگرانی داشته باشند.
«احمد جانجان» ،کارش��ناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار پول
نیوز ،در ارتباط با اینکه آیا تکرار اتفاقات بازارسیاه قبل از قرعهکشی خودرو
ب��ا عرضه این محصول در بورس امکان دارد یا خیر؟ اظهار داش��ت :وجود
ب��ورس کاال باعث رقابت ش��ده و از تکرار داللیهای رخ داده در گذش��ته
جلوگیری میکند .در گذشته با یک قیمت کمتری از خودروسازی و بعضا

حتی به شکل قسطی خودرو را خریداری میکردند و آن را در بازارسیاه با
قیمت باال و یا حتی در حالت نقد پایینتری به فروش میرساندند.
وی ادامه داد و افزود :اما وجود بورس کاال این مس��ئله را از بین خواهد
برد؛ چراکه با چانهزنی معامالت بورسی و باال و پایین شدن ساعتی و روزانه
قیمتها دیگر آن نفع اقتصادی و تضمین سود برای دالل و سودجو وجود
نخواهد داشت .جانجان تاکید کرد :به طور مثال در اولین عرضه دو خودرو
«دیگنیتی و فیدلیتی» اینها رش��د  ۲۵تا  ۳۰درصدی در قیمت را تجربه
کردند .آن حباب سود برای دالالن و ضرر برای تولیدکننده را از بین برد.
بیرون از بورس کاال اگر خودرو فیدلیتی را  ۸۰۰تا  ۹۰۰میلیون خریداری
میکردند و با س��ود ۴۰درصد آن را یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون به فروش
میرس��اندند ،اما در بورس چنین نبود و فیدلیتی در نهایت رقابت با یک
میلیارد و  ۱۰۰میلیون به فروش رسید.
این کارش��ناس اقتصادی ب��ا اعالم رضایت از این نوع کوتاهی دس��ت
دالالن در بازار گفت :این معامله دو سر برد بود؛ چراکه فروشنده یا همان
تولیدکننده با فروش  ۳۰۰میلیونی بیش از بازار آزاد رو به رو شد و خریدار
ب��ا خرید  ۳۰۰میلیونی زی��ر قیمت بازار آزاد؛ که کام�لا به نفع دو طرف
معامله بوده است.
وی تاکید کرد :شاید این شبهه پیش بیاید که همان دالل برای خرید و

سود داللی خود وارد معامالت در بورس شده است .در صورتی که معامله
یک میلیارد و 100میلیونی دیروز شاید امروز یک میلیارد و  300میلیون
به فروش برس��د .به این دلیل اگر هم این خریداران دالل باشند ،قطعا در
ادامه کار ضرر خواهند کرد.
جانجان خاطرنش��ان کرد :وجود ش��فافیت و خرید ب��ا قیمت واقعی و
همچنین سود خریدار و فروشنده به طور همزمان وجهه مفید بودن عرضه
خودرو در بورس کاال است ،اما باید یک بار برای همیشه به کارکرد بازارها
احترام بگذاریم و هر محصولی را در بازار خود عرضه کرده و از قیمتگذاری
دستوری بپرهیزیم.
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نماگر بازار سهام
بنزین نیست ،چه خبر شده؟

سقف برداشت برای بنزین تعیین شد

« بنزین نیست ،چه خبر شده؟» این جملهای است که اینروزها در
شبکههای اجتماعی بسیار شنیده میشود .البته گزارشهای میدانی
ه��م حکای��ت از کمبود بنزین یا حتی نب��ود گاز و بنزین در برخی از
جایگاههای س��وخت دارد .یکی میگوید« :چند روز پیش برای تزریق
بنزی��ن به یکی از جایگاههای س��وخت در غ��رب پایتخت رفته بودم،
بیشتر از ۳۰لیتر به باک خودرو تزریق نشد و قطع شد».
گزارشهای زیادی در اینباره به دس��ت «همدلی» رس��یده و نبود
س��وخت در برخی از جایگاههای بنزین ،این ذهنی��ت را ایجاد کرده
که س��کانداران اقتصادی در سودای گرانی سوخت هستند .یکی هم
میگوی��د« :در روزهای اخیر برخی جایگاهها بنزی��ن ندارند و کارت
جایگاهها با محدودیت دیگری مواجه ش��ده اس��ت .حتی گفتهش��ده
س��قف برداش��ت بنزین از هر کارت س��وخت در جایگاههای سوخت
۳۰لیتر ش��ده»؛ «بهتازگی ب��ا کارت بنزین بی��ش از  30لیتر بنزین
در روز نمیتوانی��د به باک خودرو تزریق کنید؛ حتی کارت س��وخت
جایگاهدارها هم همینگونه شده؛ معلوم نیست چه برنام ه یا سیاستی
در راه است ».در حالی خبرهای رسیده از جایگاههای سوخت حکایت
از محدودیتهای بنزینی دارد که هیچگونه شفافسازی در این زمینه
صورت نگرفته و هیچ واکنش��ی از س��وی دولتیها با وجود انتقادهای
گس��ترده به نبود بنزین ،خبرس��از نشده اس��ت .این خبرها در حالی
است که پیشاز این سکانداران وزارت نفت طی مصاحبههای متعدد،
هرگون��ه افزایش قیمت بنزین حاملهای انرژی را تکذیب کرده بودند
و در زمینه کمبود س��وخت هیچ توضیحی ارائه نکرده بودند؛ به گفته
وزیر نفت« :بنده و همکارانم طی مصاحبههای متعدد هرگونه افزایش
قیمت حاملهای انرژی را تاکنون تکذیب کردهایم .افزایش نرخ بنزین،
چ عنوان در دستور کار وزارت نفت و دولت قرار
نفت و گازوئیل ب ه هی 
ندارد ».خبرهای ناخوش بنزینی در حالی اس��ت که پیشاز این هم
وزیر نفت و سکاندار وزارت اقتصاد بهصراحت از مصرف باالی سوخت
در کشور انتقاد کرده بودند« :در برخی از روزها تا  ۱۲۰تا ۱۳۰میلیون
لیتر بنزین مصرف میشود».
آمارها هم حکایت از این دارد که تولید بنزین در ۱۰پاالیشگاه کشور
ح��دود ۱۰۴میلیون لیتر در روز اس��ت؛ یعنی چی��زی بیش از تولید با
مصرف مواجه هس��تیم .این آمارها در حالی اس��ت ک��ه اخیرا ً برخی از
روزنامههای اصولگرا نیز از مصرف باالی بنزین در کشور انتقاد کردهاند؛
یک فعال رسانهای اصولگرا در مطلبی نوشت« :چند سالتون بود متوجه
ش��دید مصرف بنزین یک روز ایرانیان بهاندازه مصرف یک روز اتحادیه
اروپا است؟» در همین زمینه معاون علمی و فناوری رئیسجمهور هم
اخیر گفته« :در روزهای تاسوعا و عاشورا همین امسال روزی ۲۰میلیون
لیتر بنزین مصرف کردیم ،معادل مصرف یک روز تمام اتحادیه اروپا ».بد
نیست بدانید ایران حتی در لیست ۱۰کشور اول دنیا در زمینه مصرف
بنزین نیست؛ نگاهی به آمار نشان میدهد که در میان کشورهای دنیا
ایاالتمتحده آمریکا ،چین و هند بیش��ترین میزان مصرف سوخت را
در س��ال  ۲۰۲۰به خ��ود اختصاص دادهاند .از طرفی به نظر میرس��د
سکانداران اقتصادی در مقایسه و تحلیل میزان مصرف بنزین ایرانیان با
کشورهای اروپایی دچار قیاس معالفارق شدهاند .با در نظر گرفتن کیفیت
خودروهای داخلی و اروپایی ب ه راحتی میتوان این قیاس نادرس��ت را
درک کرد؛ «اروپاییها نیسان ندارند که صدی ۱۸سوخت مصرف کنند،
س��مند و پرش��یا ندارند که صدی ۱۲مصرف کنند؛ موتورسیکلتهای
برقی سوار میشوند؛» «مصرف س��وناتا  ۲۰۰۸با موتور ۲۴۰۰سیسی
با س��مند  ۱۴۰۰با موتور ۱۷۰۰سیسی برابر است؛ تکنولوژی بیش از
ی��ک دهه پیش که هم مصرف کمتری دارد و هم قدرت موتور باالتر».
ازاینگونه مقایسهها فراوان است .براساس اعالم سازمان محیطزیست،
میانگین استاندارد خودروهای کشور ما« ،یورو  »۲است؛ یعنی مصرف
س��وخت باالیی دارند و درمجم��وع در هر ۱۰۰کیلومتر ،حدود ۱۰لیتر
س��وخت میسوزانند .از س��وی دیگر در ترکیه ،خودروها فقط ۴/۵لیتر
بنزین در هر ۱۰۰کیلومتر مصرف میکنند.
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تبدیل شدن به یک رهبر تجاری در کالس جهانی با رفتارهای حرفهای
به قلم :اریکا سانتیاگو
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات
ترجمه :علی آلعلی
رهب��ری تجاری فقط در ارتباط با مدیری��ت بهینه امور یا حتی کنترل
بر روی دیگران نیس��ت .بسیاری از افراد برای اینکه مدیران خوبی باشند،
فقط به دنبال کنترل بر روی تمام جنبههای کاری برندش��ان هستند .در
این میان وظیفه رهبران تجاری بسیار گستردهتر است .آنها الگوهای یک
برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب میشوند .همچنین
کارمندان نیز برای کار و فعالیت بهتر همیشه آنها را مد نظر قرار میدهند.
از ای��ن نظر ش��ما برای تبدیل ش��دن به یک رهبر تج��اری باید تک تک
حرکاتتان را مد نظر قرار دهید .این امر وضعیت ش��ما را به طور ویژهای
بهینهسازی کرده و موقعیتتان در بازار را نیز توسعه خواهد داد.
امروزه رهبران تجاری بس��یار موفق و بزرگی در دنیا فعالیت دارند .اگر
شما هم دوست دارید تبدیل به یک رهبر تجاری مثل آنها شوید ،باید پیش
از هر فعالیتی نس��بت به دشواریهای این مسیر آگاهی داشته باشید .این
امر به معنای ضرورت تحمل و صبر باال در این میان است .به عبارت بهتر،
شما میتوانید یک شبه بدل به کارآفرینی حرفهای در دنیای کسب و کار
شوید .درست به همین دلیل باید شکیبایی باالیی را چاشنی کارتان کنید.
همچنین در صورت تمایل شما باید توانایی بسیار زیادی در زمینه مدیریت
رفتارهایتان نیز داشته باشید .رهبران تجاری بزرگ دنیا برای تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف از تمام ظرفیتشان به خوبی استفاده میکنند .این
امر به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس
افراد را نیز به طور چشمگیری بهبود میبخشد.
هدف ما در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین رفتارها برای تبدیل
ش��دن یک رهبر تجاری موفق است .این امر به شما برای کنترل حرکات
و رفتارهایت��ان در دنیای کس��ب و کار کمک میکند .ب��ه این ترتیب با
دردسرهای کمتری نسبت به سایر کارآفرینان امکان تبدیل شدن به یک
رهبر تجاری عالی را پیدا میکنید .همچنین شانستان در این میان برای
اثرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون اشتباهات رایج نیز بیشتر میشود.
در ادامه برخی از مهمترین نکات رفتاری به عنوان یک رهبر تجاری موفق
را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد.
انطباقپذیری با شرایط تازه
انطباقپذیری با ش��رایط تازه یکی از نکات مهم برای تبدیل ش��دن به
یک کارآفرین مهم محسوب میشود .این امر در دنیای رهبری تجاری نیز
مصداق بس��یار مهمی دارد .برخی از کارآفرینان برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف همیش��ه به دنبال راهکارهای نو و تازه هستند .شما هم به
عنوان یک رهبر تجاری باید همیشه راه حلهای تازه را در کانون توجه قرار
دهید .این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک
کرده و اثرگذاریتان در شرکت را نیز به شدت تقویت میکند.
امروزه بسیاری از رهبران تجاری تاثیرگذاری الزم بر روی کارمندانشان
را ندارند .یادتان باشد تا وقتی که شما توانایی ترغیب کارمندان شرکتتان
را نداش��ته باش��ید ،تقریبا هیچ کار دیگری نمیتوانید انجام دهید .در این
می��ان نیز انطباقپذیری با ش��رایط تازه به ش��ما برای اثرگ��ذاری بر روی
مخاطب هدف کمک خواهد کرد.
بدون تردید برخی از برندها در مسیر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
همیش��ه با مشکل رو به رو هستند .این امر میتواند به سادگی با پذیرش
تغییرات تازه و استقبال از آنها بهبود پیدا کند .درست به همین خاطر شما
باید همیش��ه اس��تفاده از فرصتهای تازه در دنیای کسب و کار را به یاد
بس��پارید ،در غیر این صورت ش��اید کمتر فرصتی برای اثرگذاری بر روی
مخاطب هدف به طور حرف��های پیش رویتان قرار گیرد .رهبران تجاری
همیشه چهرهای نوآور از خودشان نشان میدهند .این امر نکته مهمی برای
تاثیرگذاری بر روی بازار کس��ب و کار محس��وب میشود .اگر شما دوست
دارید فردی نوآور در بازار باش��ید ،باید همیشه از تغییرات و شرایط تازه با
آغوش باز استقبال کنید.
درک مخاطب هدف
درک دیگ��ران یکی از رفتارهای مهم در تعامالت اجتماعی محس��وب
میشود .بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی یکدیگر از همدردی به
مثابه یک عامل مهم سود میبرند .شما با این کار احترامتان به دیگران را
نش��ان داده و توانایی تاثیرگذاری بسیار خوبی بر روی آنها پیدا میکنید.
یادتان باش��د این روزها مشتریان در بازار نیز توجه فراوانی از سوی برندها
تقاضا میکنند .درس��ت به همین دلیل ش��ما به عنوان یک رهبر تجاری
باید همیشه حواستان به مشتریان باشد .اینطوری اهمیت مشتریمداری
در فعالیت کس��ب و کارتان را نش��ان خواهید داد .اگر یک مشتری به هر
دلیلی از برند شما ناراضی است ،نباید همینطور بیدلیل و بدون نگرانی از
کنار وی عبور کنید .در عوض باید از تمام توانتان برای پیدا کردن دلیل
ناراحتی استفاده کرده و مشتریانتان را به خوبی درک کنید.
مش��تریان در بازار به برندها و رهبران تجاری که توجه ویژهای به درک
مخاطب هدف دارند ،روی بس��یار خوشی نشان میدهند .این امر میتواند
حتی برند ش��ما را برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینهسازی
شرایطش در بازار نیز در شرایط بهتری قرار دهد .پس همیشه سعی کنید
خودتان را جای مش��تریان قرار داده و تمام نیازها و خواستههایش��ان را
حتی پیش از اینکه به زبان بیاورند ،درک کنید .این امر از شما یک رهبر
تجاری با توانایی بسیار باال برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد
ساخت.
ذهنیت هدایتگری
هدایت کارمندان به س��وی اهداف برند نکته مهمی محس��وب میشود.
بسیاری از مدیران به طور طبیعی هیچ ایدهای درباره هدایت کارمندان یا
به طور کلی اعضای ش��رکت ندارند .همین امر میتواند دردسرهای بسیار
زیادی برای این دسته از افراد به همراه داشته باشد .درست به همین دلیل
شما برای اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف همیشه نیازمند ایدههای
تاثیرگذار و بهروز هستید.
تفاوت بزرگ میان رهبران تجاری با مدیران کسب و کار در تواناییشان
برای هدایت دیگران اس��ت .ش��ما میتوانید در یک رهب��ر تجاری موفق
ویژگیهای الزم برای ترغیب کارمندان به سوی هدفی مشخص و تقویت
روحیهشان برای کار بیشتر را مشاهده کنید .با این حال چنین امری درباره
مدیران عادی هرگز به چشم نمیخورد.
بیتردید تاثیرگذاری باال بر روی دیگران با استفاده از ذهنیت هدایتگری
امر سادهای نیست .شما ابتدا باید در این راستا نسبت به تاثیرگذاری ویژه

ب��ر روی مخاطب هدف توجه نش��ان دهید .این امر میتواند با ش��ناخت
چارچوبهای ذهنی طرف مقابل ش��روع ش��ود .با این حساب بسیاری از
مردم در دنیا برای اینکه توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا
کنند ،ابتدا باید حجم باالیی از همدردی و درک متقابل را نشان دهند .با
این حس��اب شما برای موفقیت در این بخش ابتدا باید در دو بخش قبلی
که توضیح دادیم ،مهارت پیدا کنید.
گوش دادن به دیگران
گوش دادن به دیگران نکته بسیار مهمی محسوب میشود .بسیاری از
افراد برای تاثیرگذاری بر روی دیگران مدام مشغول حرف زدن هستند.
این امر ش��اید در نگاه نخست ایده بسیار خوبی برای اثرگذاری بر روی
دیگران باش��د ،اما اگر با دقت از س��وی شما دنبال نش��ود ،شاید هرگز
موج��ب اثرگ��ذاری بهتر بر روی دیگران نیز نگردد .یادتان باش��د مردم
همانقدر که مشتاق به شنیدن حرفهای شما هستند ،مایل به صحبت
کردن درباره نکات گوناگون نیز هس��تند .این امر میتواند برای بسیاری
از اف��راد عجیب یا حت��ی باورنکردنی به نظر برس��د .رهبران تجاری به
خوبی از تمایل مردم مختلف برای بیان دیدگاههایش��ان و سخنرانی به
طور متقابل آگاهی دارند .درست به همین دلیل شرایط الزم برای بیان
دیدگاههای آنها را فراهم میسازند.
رهبران تج��اری به طور معمول خیلی اهل ح��رف زدنهای طوالنی
نیس��تند .آنها ترجیح میدهند بخش��ی از زمانش��ان را نیز به شنیدن
توصیهها و ایدههای دیگران اختصاص دهند .درست به همین دلیل آنها
همیشه محبوبیت زیادی در میان کارمندان و مشتریان دارند.
اگر شما هم به دنبال اثرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل
ممکن هستید ،میتوانید به سادگی هرچه تمامتر اندکی به حرفهای آنها
گوش دهید .به عنوان مثال ،ایجاد یک فرهنگ مناس��ب در شرکت برای
بیان ایدهها از س��وی کارمندان میتواند جذاب و تاثیرگذار باشد .این امر
برای بس��یاری از افراد به مثابه یک فرصت طالیی برای اثرگذاری بر روی
مخاطب هدف خواهد بود .با این حساب همه در شرکت نسبت به همکاری
با ش��ما دیدگاه مثبتی داشته و بسیاری از افراد پیش از اینکه شما حرفی
بزنید ،مایل به همکاری با شما خواهند بود .این نکته اهمیت بسیار زیادی
در دنیای امروز داشته و به شما برای تاثیرگذاری بر روی دیگران در قالب
رهبر تجاری کمک میکند.
یادتان باشد گوش دادن به دیگران امر سادهای نیست .بسیاری از مردم
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه راههای س��ختی را طی
میکنند .گوش دادن به دیگران در عین حال که ساده به نظر میرسد ،باید
همراه با تاثیرگذاری بر روی رفتار ش��ما نیز باشد .این امر میتواند به شما
فرصت بسیار خوبی برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف دهد .پس دفعه
بعدی که دیگران مش��غول سخنرانی برای شما هستند ،یادتان باشد باید
تمام حواستان را به سخنرانی آنها بدهید ،در غیر این صورت انگیزهشان
ب��رای اثرگذاری بر روی دیگران به طور چش��مگیری کاهش پیدا کرده و
مسیرتان در این میان به شدت بهینهسازی خواهد شد.
روحیهبخشی به دیگران
کارمندان یا حتی مش��تریان یک برند در موقعیتهای مختلف احساس
خس��تگی یا ناتوانی برای ادامه مس��یر خواهند کرد .این امر میتواند برای
هر برندی دردناک یا حتی غیر قابل مدیریت باش��د .نکته مهم در چنین
شرایطی حفظ اعتماد به نفس از سوی شماست .یادتان باشد شما باید از
تمام موقعیتهای موجود در بازار برای توس��عه برندتان استفاده کنید .در
این میان نیز برخی از مشکالت به طور مداوم پیش رویتان قرار میگیرد.
درست به همین خاطر باید آمادگی الزم برای مقابله با آنها را داشته باشید.
وقتی همه نس��بت به آینده کس��ب و کار شما ناامید هستند ،شما باید
خودتان دست به کار شده و اقدام به روحیهبخشی به دیگران کنید .این امر
میتواند تواناییهای شما به عنوان یک مدیر تجاری را به رخ دیگران بکشد.
همچنین کیفیت کاری اعضای ش��رکت نیز متحول خواهد ش��د .این امر
درباره مزایای مربوط به تعامل با مشتریان نیز مصداق دارد .با این حساب
شما در صورتی که روحی ه بخشی به دیگران را در کانون توجه قرار دهید،
شانس باالتری برای حفظ مشتریان وفادارتان خواهید داشت .معنای این
امر کسب سود باالتر در پی همکاری با مشتریان وفادار است.
امروزه بس��یاری از برندها خیلی سریع مش��تریان وفادارشان را از دست
میدهن��د .این امر نه تنها بس��یار عجیب و غیر قابل توضیح اس��ت ،بلکه
تواناییه��ای یک مدی��ر تجاری را زیر س��وال میبرد .درس��ت به همین
دلیل ش��ما با تقویت مهارتتان در زمینه روحیهبخشی به دیگران فرصت
بهینهسازی شرایط برندتان را پیدا میکنید.
خودآگاهی
خودآگاهی یکی دیگر از نکات مهم در زمینه تبدیل شدن به یک رهبر
تجاری عالی اس��ت .این امر میتواند برای شما مزایای بسیار متعددی به
همراه داش��ته و ش��انستان را نیز در این میان تقویت نماید .یادتان باشد
در دنیای امروز بس��یاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
حتی دلیل کارش��ان را نیز نمیدانند .با این حس��اب ش��ما به عنوان یک
رهب��ر تجاری باید اول از همه دالیل فعالیتتان در این عرصه را به خوبی
شناسایی کنید .این امر میتواند در ادامه مسیر به شما روحیه بسیار خوبی
بدهد .یادتان باشد بسیاری از افراد در بازار به دنبال موفقیت هستند .پس
اگر ش��ما دالیل تمایلتان برای انجام یک کار یا حتی توس��عه برندتان را
بدانید ،بس��یار بهتر توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان را پیدا
میکنید.
خودآگاه��ی به طور معمول به ش��ناخت دقیق اهدافت��ان در زندگی و
همچنین رفتار درست برای دستیابی به آنها اشاره دارد .با این حساب اگر
شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان به بهترین شکل ممکن
هستید ،باید اول از همه در قالب یک رهبر تجاری خودآگاهی کافی داشته
باش��ید .در صورت نیاز میتوانید از مشاورهای حرفهای در دنیای کسب و
کار اس��تفاده کنید .یادتان باشد یک ذهنیت درست همیشه به شما برای
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور حرفهای کمک خواهد کرد.
اعتماد به نفس
اعتماد به نفس برای بسیاری از مردم مثل یک آرزوی دور و دراز است.
این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک کرده
و شانستان در این میان را نیز تغییر میدهد .یادتان باشد بسیاری از مردم
برای تعامل با یک برند همیشه به دنبال نشانههای مهم هستند .اعتماد به
نفس در رهبران تجاری میتواند همان نشانه مهمی باشد که مشتریان در
بازار منتظرش هستند .بنابراین شما باید اعتماد به نفستان را تقویت کنید.
وقتی یک رهبر تجاری بدون اعتماد به نقس مش��غول سخنرانی است،
کمتر کس��ی به حرفهای وی توجه نش��ان خواهد داد .این امر میتواند

ب��رای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف بس��یار مهم جلوه کرده و ش��انس
ش��ما را نیز در این میان توس��عه دهد .نکته مهم دیگر اینکه ش��ما برای
بهینهسازی موقعیتتان نباید خیلی بیش از اندازه اعتماد به نفس داشته
باشید .گاهی اوقات افراد در تقویت اعتماد به نفسشان زیادهروی کرده و
عمال آن را تبدیل به غرور میکنند .در این صورت نه تنها مشتریان ،بلکه
همکاران ش��ما نیز در شرکت توجهی به سخنرانیتان نخواهند داشت .آن
وقت شما دیگر هیچ فرصتی برای تبدیل شدن به یک رهبر تجاری مناسب
و تاثیرگذار نخواهید داشت.
مدیریت زمان
مدیریت زمان اهمیت باالیی در دنیای کسب و کار دارد .اگر شما زمان
طالیی برای توس��عه برند یا فروش محصوالتتان را از دس��ت بدهید ،این
زمان طالیی دیگر هرگز باز نخواهد گشت .درست به همین دلیل بسیاری
از برندها برای بهینهس��ازی شرایطشان باید به طور مداوم مدیرت زمان را
در میان مدیران و کارمندان تقویت نمایند.
رهبران تجاری به طور طبیعی زمانشناس��ی بسیار دقیق دارند .آنها نه
تنها میدانند در هر جمعی چطور رفتار کنند ،بلکه خیلی خوب نس��بت
به مدیریت زمان برای ایجاد فرصتهای مناس��ب در راس��تای کار بر روی
پروژههای بزرگ نیز حرفهای هستند .با این حساب شما هم باید از همین
برنامه برای تبدیل شدن به یک رهبر تجاری کاربلد استفاده کنید ،در غیر
این صورت ش��اید به طور مداوم فرصتهایتان برای تاثیرگذاری بر روی
مخاط��ب ه��دف از بین رفته و دیگر توانایی الزم ب��رای اثرگذاری بر روی
مخاطب هدف را نداشته باشید.
مدیریت زمان به معنای کاهش کیفیت کار نیست .شما باید یاد بگیرید
در هر موقعیتی نس��بت به فعالیت مناسب توجه داشته باشید .نکته مهم
در این میان تالش برای کاهش اتالف وقت در دنیای کس��ب و کار است.
رهبران تجاری وقتش��ان را بیخودی هدر نمیدهند .با این حساب شما
برای بهینهس��ازی شرایطتان باید همیشه نس��بت به تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف اقدام نمایید .این امر ش��ما را در کانون توجه مشتریان قرار
داده و میتواند از شما چهرهای بسیار جذاب برای مشتریان بسازد .یادتان
باشد تش��ویق دیگران به یادگیری اصول مدیریت زمان نیز میتواند برای
وجهه حرفهای شما به عنوان یک کارآفرین اهمیت زیادی داشته باشد.
توجه به جزییات
توجه به جزییات امر بسیار مهمی برای برندها محسوب میشود .امروزه
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط متفاوتی
را تجربه میکنند .در این میان شما باید به عنوان یک رهبر تجاری همیشه
جزییات را نیز مد نظر داشته باشید .گاهی اوقات همین جزییات مرز میان
شکست و موفقیت برندها را تعیین میکند .بنابراین باید همیشه آنها را در
گوشه ذهنتان داشته باشید.
مش��تریان و کارمندان در بازار وقتی ی��ک رهبر تجاری با توجه ویژه به
جزییات را مشاهده میکنند ،تمایل باالتری برای همکاری با وی خواهند
داش��ت .این امر میتواند از ش��ما یک کارآفرین بینهایت حرفهای در بازار
ساخته و تواناییتان در این میان را نیز به خوبی توسعه دهد .پس همیشه
بعد از بررس��ی کلیات یک پروژه مدت زمانی را نیز برای ارزیابی جزییات
آن در نظر داش��ته باشید .این امر شما را به طور حرفهای در کانون توجه
مشتریان قرار میدهد.
ارتباطات قوی با دیگران
ارتباط با دیگران به ش��ما برای توس��عه مهارتهای فردی و جمعیتان
کمک میکند .هیچ رهبر تجاری دارای مشکالت روابط عمومی نیست .این
یکی از ویژگیهای مهم رهبران تجاری در دنیای امروز محسوب میشود.
درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه خودتان را برای تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف آماده کرده و نسبت به مهارتهای ارتباطیتان مطمئن
باشید.
این روزها کالسها و درس گفتارهای بسیار متنوعی درباره مهارتهای
ارتباطی در دسترس افراد قرار دارد .با این حساب شما هیچ بهانهای برای
ناتوانی در زمینه تاثیرگذاری بر روی دیگران ندارید .در این میان استفاده
از شیوههای مختلف و تاثیرگذار میتواند برای شما مزیت مهمی محسوب
ش��ود .بنابراین باید به طور مداوم این شانس را در خودتان تقویت کرده و
نیم نگاهی به دورههای آموزشی حرفهای داشته باشید .البته گاهی اوقات
برخ��ی از افراد به ط��ور طبیعی مهارتهای ارتباطی ق��وی دارند .در این
صورت شما الزم نیست خودتان را معطل دورههای آموزشی کنید ،چراکه
تواناییهای ارتباطیتان همین حاال نیز عالی است.

مسئولیتپذیری
مس��ئولیتپذیری یکی از نکات بس��یار مهم برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف محس��وب میش��ود .این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری
بهینه بر روی مخاطب هدف و جلب نظرش��ان کمک میکند .بس��یاری
از مدیران عادی به محض بروز یک مش��کل در شرکت مسئولیت آن را
به گردن دیگران میاندازند .در این میان رهبران تجاری حرفهای نقش
خودش��ان در شکست را پذیرفته و در تالش برای جبران آن برمیآیند.
این امر میتواند درس بس��یار مهمی برای کارآفرینان در یک ش��رکت
بوده و توانایی آنها را نیز به طور چش��مگیری توسعه دهد .یادتان باشد
رهب��ران تجاری نیز میتوانند اش��تباه کنند .پس فش��ار زیادی بر روی
خودتان برای عمل بیعیب و نقص نیاورید .در عوض باید مسئولیتتان
در ه��ر موقعیت را به خوبی درک کرده و در صورت بروز اش��تباه از آن
فرار نکنید .این امر ش��ما را بدل به یک��ی از رهبران تجاری محبوب در
عرصه کاریتان خواهد کرد.
برنامهریزی دقیق
برنامهری��زی ام��ر مهمی برای تاثیرگ��ذاری بر روی دیگران محس��وب
میشود .شما بدون یک برنامهریزی دقیق هرگز شانسی برای موفقیت در
بازار کسب و کار ندارید .این روزها شمار باالیی از برندها برای تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف شرایط دشواری دارند .این امر میتواند برای بسیاری
از برندها به مثابه ش��رایط دش��وار و پیچیدهای محسوب گردد .نکته مهم
اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه باید شرایطتان
را به خوبی دنبال کرده و برنامههای دقیق برای کارتان داشته باشید.
این روزها مش��تریان در بازار و حتی کارمندان نسبت به رهبران تجاری
که همیشه بیبرنامه هستند ،روی خوش نشان نمیدهند .دلیل این امر نیز
کامال مشخص است ،چراکه فعالیت بدون برنامه همیشه منتهی به شکست
خواهد ش��د .در بازارهای کنونی هم کمتر کسی حوصله شکست را دارند.
درس��ت به همین دلیل شما باید همیشه رفتارتان را همراه با برنامهریزی
برای شرکتتان دنبال کنید.
برنامهریزی برای کس��انی که تا به حال در این حوزه فعالیت نداشتهاند،
امر بس��یار سختی محس��وب میشود .درس��ت به همین خاطر شما باید
خودتان را با واقعیتهای این عرصه سازگار کنید .کمک گرفتن از دیگران
در راستای برنامهریزی مناسب برای کسب و کار میتواند ایده خوبی باشد.
ش��ما با این کار تمایلتان برای یادگیری نکات تازه را نشان میدهید .این
امر میتواند جذابیت زیادی برای کارمندان و حتی مش��تریان شما داشته
باشد .در دنیایی که کمتر کسی به دنبال یادگیری نکات تازه از منابع دست
اول است ،شما با رفتاری متفاوت میتوانید خودتان را به عنوان یک رهبر
تجاری متمایز به دیگران معرفی نمایید.
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مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان عنوان کرد:

 3800میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در شرکت برق منطقهای خوزستان

اهواز  -شــبنم قجاوند :مدیرعامل شــرکت برق منطقهای
خوزستان گفت :این شرکت  ۳7پروژه با ارزش سرمایهگذازی  ۳هزار
و  800میلیارد تومان آماده افتتاح در هفته دولت دارد.
محمود دشتبزرگ اظهار کرد :به مناسبت هفته دولت  ۳7پروژه
خط و پست در بخش انتقال و فوق توزیع در استانهای تحت نظارت
این شرکت در خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد آماده افتتاح است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایهگذاری این پروژه ها  ۳هزار و 800
میلیارد تومان است ،تصریح کرد :سرمایهگذاری بخشی از این پروژهها
را صنایع و بخش خصوصی انجام دادهاند و با همکاری و نظارت برق
منطقهای خوزستان ،برق مورد نیاز خود را تامین کردهاند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان تصریح کرد :این پروژها
شامل نوسازی و بهینهسازی پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع و

افزایش ظرفیت جدید در بخش پستها و خطوط برق است.
دشــتبزرگ اضافه کرد :از مهمترین این پروژهها که با همکاری

بخش خصوصی آماده افتتاح است میتوان به پست  400کیلوولت
 GISشهید آبکار و خط دومداره آن در خرمشهر اشاره کرد.
وی افزود :دزفول ،شوشتر ،خرمشهر ،بهبهان و گچساران از جمله
شهرهایی است که این شرکت پروژهایی برای افتتاح دارد.
به گفته مدیرعامل شــرکت برق منطقهای خوزستان این پروژه
که همه برای تقویت بخش زیرســاختی برق برنامهریزی و احداث
شدهاند باعث افزایش پایداری شبکه و قابلیت اطمینان آن خواهد شد
و کمک میکنند که درصد بارگیری از تاسیســات و خاموشیها در
شبکه انتقال و فوق توزیع کاهش یابد.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت انتقال برق در شبکه
انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد
را بر عهده دارد.

با حضور استاندار هرمزگان صورت گرفت

بهرهبرداری از  3طرح دریایی و بندری در بنادر غرب هرمزگان

بندرعباس -خبرنگار فرصت امــروز :در چهارمین روز از هفته
دولت ســه طرح دریایــی و بندری در بنادر غــرب هرمزگان با حضور
"مهدی دوستی" استاندار هرمزگان" ،حسین عباس نژاد"مدیرکل بنادر
و دریانوردی استان و جمعی از مسووالن محلی شهرستان بندرلنگه به
بهرهبرداری رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،احداث
اسکله (پست  )2آســفالت و روشنایی موجشکن شرقی ،شبکه هدایت
سیالب و باشگاه فرهنگی و ورزشی بنادر غرب هرمزگان سه طرح دریایی
و بندری است که امروز شنبه پنجم شهریور به مناسبت هفته دولت مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در حاشیه این مراسم در جمع
خبرنگاران با اشاره به آمادگی این اداره کل برای افتتاح و بهرهبرداری از
 11طرح دریایی و بندری با سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت
ســازمان بنادر و دریانورد اظهار کرد :با افتتاح این تعداد طرح در هفته
دولت امسال با ســه هزار و  729میلیون ریال اعتبار  997شغل ایجاد
میشــود" .حسین عباسنژاد" از شــاخصترین طرحهای بندر شهید
رجایی در هفته دولت امسال به بهرهبرداری از طرح زمینی کردن خط
 ۶۳کیلو ولت در اراضی ،بهرهبرداری از تقاطع غیرهمســطح به اراضی
پشتیبانی ،تعمیرات اساسی انبار  20ترانزیت و بهرهبرداری از یک فروند
شناور طنابگیر همیار  4اشاره کرد.
وی اتمام تعمیرات اساسی و ساماندهی محوطهها و جمعآوری آبهای
سطحی و ساختمانهای آتش نشانی بندر شهید رجایی ،بهرهبرداری از
پنج دســتگاه مدالتور  S.T.Vدانش بنیان و بهرهبرداری از پنج دستگاه

مادربورد رادار ترما  S.T.Vدانش بنیان ،بهرهبرداری از ساختمان مرجع
دریایی بندرجاســک را از دیگر طرحهای مهم و آماده افتتاح در هفته
دولت  1401اعالم کرد.
مدیر بنــادر و دریانوردی غرب هرمزگان نیز در تشــریح طرحهای
بهرهبرداری شــده بندری و دریایی این شهرستان گفت :پروژه احداث
اسکله (پست  )2آسفالت و روشنایی موجشکن شرقی به منظور حفظ
و نگهداری از سازهها و تاسیسات بندر و همچنین افزایش توان عملیاتی
و ایمنی تخلیه و بارگیری کاال با  400میلیارد ریال اعتبار صورت گرفته
است.
"قاسم عسکری نسب" ادامه داد :این طرح درتمامی مراحل با تکیه بر
توان داخلی و بهرهگیری از تولیدات ملی و مطابق با آخرین استانداردهای
روز تهیه و نصب شده است.
وی در خصوص پروژه احداث شــبکه هدایت سیالب نیز گفت :این

طرح با  1۶5میلیارد ریال اعتبار در  2فاز تعریف و برنامهریزی شده که
مرحله نخست آن با هدف افزایش توان تخلیه کانال های هدایت سیالب
بندر و جلوگیری از ایجاد آبگرفتگی در محلهها و خیابان های باالدست
مجتمع بندری لنگه به هنگام بارندگیهای فصلی آماده شد.
مدیــر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در خصوص طرح ورزشــی
احداث باشــگاه فرهنگی ورزشــی نیز گفت :این طــرح با  20میلیارد
ریال اعتبار و با هدف ارائه خدمات مطلوب به جوانان ،ســاحل نشینان
و دریانوردان این شهرستان احداث شده است.
به گفته عسکری نسب ،اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان دارای
پنج اماکن ورزشی در رشتههای والیبال ساحلی ،فوتبال ساحلی ،سایت
قایقرانی ،سالن پینگ پنگ ،باشــگاه پرورش اندام و ورزشهای رزمی
اســت .وی اضافه کرد :با بهره برداری از این سه پروژه دریایی و بندری،
به طور مستقیم زمینه حضور  90نفر ازجوانان جویای کار منطقه فراهم
شده است.
تعریف  3۰طرح عمرانی ،تجهیزاتی و مطالعاتی
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در بخش دیگری از ســخنان
خود اظهار کرد :اداره بنادر غرب اســتان با دارا بودن  11بندر  ۳0طرح
برای خود در سال جاری تعریف کرده که شامل هفت طرح عمرانی12 ،
طرح تجهیزاتی و  11طرح مطالعاتی است.
عسکری نسب بیان کرد :برای مطالعه بندر بزرگ بندر لنگه اعتباری
افزونبر هشــت هزار میلیارد ریال در نظرگرفته شــده که آغاز شده و
مطالعات و طراحی ســاختمان های مرجع دریایی در بندرهایی مانند
چارک و خمیر نیز به اتمام رسیده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن به مناسبت فرارسیدن هفته دولت خبرداد؛

افتتاح  ۶پروژه با اعتبار بالغ بر  ۱۴۹میلیارد تومان

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :مدیر کل بنادر و دریانوردی
استان گیالن از افتتاح  ۶پروژه با اعتبار بالغ بر  149میلیارد تومان به
مناسبت فرارسیدن هفته دولت خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن،
حسین یونسی با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و
خاطره شــهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر ،اظهار داشت :در این
هفته مبارک  ۶پروژه شامل  5پروژه عمرانی (دولتی) و همچنین یک
پروژه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در مجتمع بندری انزلی
افتتاح می گردد.
وی با بیان اینکه پروژه های بخش عمرانی با اعتباری بالغ بر 125
میلیارد تومان افتتاح خواهد شــد ،خاطرنشان کرد :تکمیل احداث
باشگاه ملوانان ،الیروبی فاز اول تاالب انزلی ،تعمیرات اساسی چمن
ورزشی بندر و تامین برق ساحلی برای کشتی های پهلو گرفته در
مجتمع بندری انزلی و همچنین الیروبی بندر آســتارا از جمله 5
پروژه بخش دولتی خواهد بود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با اشاره به پروژه سرمایه
گذاری (بخش خصوصی) تصریح کرد :سیلوی غالت  50هزار تنی
با سرمایه گذاری  2۳7میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی برای ۳0
نفر در بندرانزلی از جمله پروژه قابل افتتاح توسط بخش خصوصی
در هفته دولت می باشد.

یونســی با بیان اینکه با افتتاح این  ۶پروژه که با اعتبار و سرمایه
گذاری بالغ بر  149میلیارد تومان بوده ،برای  2۳۶نفر فرصت شغلی
ایجاد خواهد شد ،یادآور شد :در پروژه تکمیل احداث باشگاه ملوانان
بــرای  ۳5نفر ،الیروبی فاز اول تــاالب انزلی برای  2۶نفر ،تعمیرات
اساسی چمن ورزشی بندر برای  ۶7نفر و برای تامین برق ساحلی
برای کشتی های پهلو گرفته در مجتمع بندری انزلی برای  25نفر
و همچنین در پروژه الیروبی بندر آستارا نیز برای  5۳نفر به صورت
موقت و دائم ایجاد اشتغال می گردد.
مجتمع بندری انزلی به عنوان پرسابقه ترین بندر تجاری کشور از
دیرباز تا به امروز همواره مورد توجه بازرگانان و تجار بوده و اکنون
با  17پست اسکله امکان تخلیه و بارگیری بیش از  10میلیون کاال
در سال را دارد.
بندر آســتارا نیز به عنوان تنها بندر دارای مرز گمرکی ،خشکی
و آبی و با دارا بودن  2پست اسکله ،نخستین بندر خصوصی کشور
می باشد.

۱۸2پروژه توزیع برق استان مرکزی
در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد
اراک -فرناز امیدی :مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی از افتتــاح  182پروژه توزیع برق با اعتباری بالغبر 214میلیارد
تومان در هفته دولت خبر داد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از افتتاح 182
پــروژه توزیع برق بااعتباری بالغبر 214میلیــارد تومان در هفته دولت
خبر داد و گفت 4۳:پروژه برقرســانی در شهرســتان اراک 8،پروژه در
آشــتیان ۳4،پروژه در تفرش 10 ،پروژه در خمین12،پروژه در خنداب،
 25پــروژه در دلیجان 4،پروژه در زرندیه11 ،پروژه در ســاوه2 ،پروژه
در شــازند 7 ،پروژه در فراهان11 ،پروژه در غرقآباد۳ ،پروژه در محالت
و12پروژه در کمیجان ،در مناطق مختلف استان به بهرهبرداری میرسد.

محمود محمودی اصالح شبکههای روستایی در قالب طرح بهارستان
،اصالح فیدرهای خروجی پست فوق توزیع اراک ۶و  ،8احداث خروجی
پســت ۶۳کیلوولت دودهک دلیجان و شهید واالنژاد و اصالح و احداث
شبکههای فشار ضعیف و فشار متوسط به طول ۶50کیلومتر در نقاط
مختلف استان را ازجمله طرحهای قابلافتتاح در هفته دولت دانست.
وی طرح جهادی نصب و اصالح 18هزار دســتگاه چراغ روشــنایی
معابر،نصب،اصالح و بهینهســازی ۳۶5دســتگاه پست هوایی ،نصب و
جابجایی 4700پایه در نقاط مختلف اســتان را از دیگر پروژههای قابل
بهرهبرداری در هفته دولت برشــمرد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان مرکزی هفته دولت را فرصت مناسبی برای بیان فعالیتها و

اقدامات انجامشده به همت دولتمردان دانست و بیان کرد :مردم باید با
فعالیتها و اقدامات انجامشده توسط دولت سیزدهم آشنا شوند.
محمــودی هدف از افتتــاح این طرحها را افزایــش رضایتمندی
مشــترکان ،استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود ،تأمین برق پایدار
و مطمئن و بهرهوری اقتصادی دانست.

مدیرکل امور عشایر استان ایالم خبر داد:

تأمین آب عشایر«کولگ» با  2۰میلیارد تومان اعتبار

ایالم-هدی منصوری :مدیرکل امور عشــایر استان ایالم گفت :به
مناسب هفته دولت و در یکمین سال خدمت دولت سیزدهم ،با حمایت
های جدی دکتر«بهرام نیا» اســتاندار ایالم و دکتر«پاپی زاده» رئیس
سازمان عشایر کشور ،دو طرح شــاخص( کلنگ زنی پروژه تأمین آب
شرب عشایر منطقه کولک شهرستان مهران با  20میلیارد تومان اعتبار و
واگذاری  2۳0دستگاه پنل خورشیدی به عشایر با همکاری شرکت برق
استان) در حوزه عشایر استان عملیاتی و اجرایی می شود.
«فرشاد یاسمی» با بیان اینکه جمعیت عشایری استان بالغ بر  ۶0هزار
نفر است که با داشتن بیش از یک میلیون و  400هزار رأس دام سبک،
ساالنه بیش از  90هزار تن انواع تولیدات به ارزش سه هزار میلیارد تومان
تولید می کنند ،اظهار داشت :در همین راستا و با توجه به شرایط حاد
خشکسالی در استان و کم شدن آب چشمه ها و قنوات ،اداره کل امور
عشــایر اســتان ایالم با هدف حمایت و ارائه خدمات به منظور افزایش
تولید و رفع مشــکالت عشایر ،به خدمات رسانی در حوزه های مختلف
اقدام کرده است.
وی نگهــداری و مرمت راههای عشــایری به طــول دو هزار و 500

کیلومتر ،احداث  20کیلومتر راه عشایری جدید ،آبرسانی سیار به عشایر
کوچرو به مقدار  ۳50هزار مترمکعب ،اجرای پروژه های تأمین آب شرب
ثابت به طول  22کیلومتر و مطالعات تأمین آب شرب ثابت برای بیش از
 ۳۳9خانوار را از جمله این اقدامات برشمرد و افزود :اجرای طرح نزدیک
رسانی آبرسانی به عشایر 99 ،مورد الیروبی بستر رودخانه ها و چشمه
هــا ،توزیع نهاده های دامی به میزان  1۶هــزار و  500تن جو و توزیع
خوراک دام به میزان بیش از سه هزار تن کنسانتره با حمایت و پیگیری
های دکتر«بهرام نیا» اســتاندار ایالم ،از دیگر اقدامات به عمل آمده در
راستای حمایت از عشایر استان بوده است.
مدیرکل امور عشــایر استان ایالم با اشاره به توزیع  1۳۶هزار و ۳51
کیسه آرد سهمیه ای و توزیع بیش از  ۶00هزار لیتر نفت سفید در بین
عشایر استان ،یادآور شد :در راستای استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی
در منابع انرژی ،تعداد  2۳0دســتگاه پنل خورشیدی به مناسبت هفته
دولت در بین عشایر استان توزیع خواهد شد.
«یاســمی» با بیان اینکه با تالش عشایر استان ،تولید گوشت قرمز
یکهزار تن در سال افزایش یافته و تسهیالت زنجیره تولید گوشت قرمز

به مبلغ یکصد میلیارد ریال پرداخت شده است ،تصریح کرد :طی یکسال
گذشته ،تعداد  480هزار رأس دام عشایر بیمه شده و هشت هزار رأس
دام حذفی و نیز بیش از  140تن پشــم از عشایر استان خریداری شده
است.
وی به اجرای برنامه های فرهنگی و بررسی مسائل و مشکالت برای
عشایر استان با برگزاری کالس های آموزش و ترویج اشاره و اضافه کرد:
در طول یکسال گذشته برای بیش از دو هزار نفر از عشایر استان کالس
های آموزشی برگزار و  1۶جلسه نیز در راستای حمایت و ارائه خدمات
بیشتر به عشایر ،تشکیل و مصوبات خوبی برای خدمات رسانی بیشتر و
بهتر به عشایر ،مصوب شده است.
مدیرکل امور عشــایر اســتان ایالم با اشــاره به فرموده مقام معظم
رهبری«عشایر از قدیم یک قشر تولیدکننده و مایهی برکت برای کشور
بودهاند» تأکید کرد :عشایر مجاهدان پرتالش و خستگی ناپذیر عرصه
اقتصاد و معیشت مردم هستند و نقش بســزایی در رونق اقتصادی و
تأمین مایحتاج جامعــه دارند و می طلبد که بصورت همه جانبه مورد
توجه قرار گیرند.
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بازدید شهردار ساری از روند ساخت سکوی موقت انتقال زباله و
تصفیهخانه شیرابه

ســاری -خبرنگار فرصت امروز :جواد طالبی شــهردار ساری با حضور
در محل احداث تصفیهخانه شــیرابه زباله ســاری آخرین وضعیت ساخت این
تصفیهخانه و سکوی موقت انتقال زباله را بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل مدیریت ارتباطات شهرداری ساری
جواد طالبی شهردار ساری به همراه علیاکبر بابایی مشاور شهردار ،حمیدرضا
مرادی رئیس حراست شهرداری ،حسن کالنتری معاون برنامهریزی و هماهنگی
مناطق شــهرداری ،سید حمزه حسینی ،معاون شهرسازی و معماری ،علیرضا
سعیدی ،معاون حملونقل و امور زیر بنایی ،کیا علیزاده معاون توسعه و مدیریت
منابع ،علیرضا حمیدی معاون خدمات شهری ،و میثم فرخی شهردار بافت کهن از روند اجرایی احداث سکوی موقت زباله و تصفیهخانه
شیرابه در ساری بازدید کرد.
عملیات ســاخت ســکوی موقت انتقال زباله و تصفیهخانه ساری با ظرفیت تصفیه روزانه  40هزار لیتر بهصورت شبانهروزی در دست
اجراست و قرار است در هفته دولت بهطور همزمان به بهرهبرداری برسد.

 ۹۸درصد اراضی ملی کشور حدنگاری شده است

قم -خبرنگار فرصت امروز :رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت:
در راستای دستور مقام معظم رهبری برای جلوگیری از زمین خواری  98درصد
از امالک ملی حدنگاری و برای آنها سند ملی صادر شده و از ابتدای سال 1401
حدنگاری اراضی زراعی کشور هم شروع شده است و امیدواریم تا  15ماه آینده
حدنگاری اراضی را در الیه های مختلف به اتمام برسانیم.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالماهلل علیها ،حسن
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در دیدار با آیت اهلل سعیدی که
عصر امروز در ســالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد با بیان اینکه
اسناد حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها همگی صادر شده است ،اظهار کرد :امیدواریم هرچه سریعتر اراضی موقوفه آستان مقدس
بانوی کرامت هم تعیین تکلیف شود تا تعارضات شناسایی و اسناد تک برگی صادر شود.
وی با اشاره به لزوم تکمیل بانک اطالعاتی امالک حرم مطهر بانوی کرامت ،افزود :باید هرچه سریع تر وضعیت حقوقی اراضی را مشخص
کنیم تا حقی از کسی ضایع نشود و نارضایتی پیش نیاید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با بیان اینکه از سالها قبل حدنگاری در دستور کار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بوده
است ،گفت :مقام معظم رهبری در دیداری که با ایشان داشتیم فرمودند که باید وضعیت متر به متر اراضی کشور مشخص شود زیرا این
بهترین راه برای جلوگیری از ساحل خواری ،جنگل خواری و کوه خواری است.
وی با بیان اینکه مساحت کل کشور  1۶4میلیون هکتار است که  1۳8میلیون هکتار مربوط به عرصه های ملی است ،افزود :به دنبال
دستور مقام معظم رهبری برای  98درصد از امالک ملی اسناد حدنگاری صادر شده و از ابتدای سال  1401حد نگاری اراضی زراعی کشور
هم شروع شده و امیدواریم تا  15ماه آینده حدنگاری اراضی را در الیه های مختلف به اتمام برسانیم.
بابایی با بیان اینکه طبق قانون ،اراضی مازاد دولتی که استفاده نمی شود باید به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شود ،گفت :در این
زمینه نیز ما تفاهم نامه ای را با وزیر مسکن و شهر سازی امضا کردیم و امیدواریم این کار در جهش تولید مسکن مؤثر باشد.

دیدار سرپرست شهرداری رشت با نمایندگان شرکت بیمه آسیا:

پیگیری حق و حقوق بیمهای پرسنل و جلوگیری از متضرر شدن آنان

رشت -خبرنگار فرصت امروز :سید مجتبی خدمت بین دانا در دیدار با
نمایندگان بیمه آسیا ضمن پیگیری حق و حقوق بیمهای پرسنل و جلوگیری از
متضرر شدن آنان خواستار پرداخت مطالبات سنوات گذشته کارکنان شهرداری
رشت توسط بیمه آسیا شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت_
ســید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت امروز دوشنبه هفتم
شهریور  1401با رامین دلیری مدیر بیمه آسیا استان گیالن،
پورسعید سرپرست بیمه آسیای منطقه هفت و پورعلیزاده معاون مالی بیمه
آسیا منطقه هفت شهری دیدار و در مورد مهمترین موضوعات فیمابین این دو نهاد گفتوگو و تبادل نظر کرد.
سرپرست شهرداری رشت در این دیدار پیگیریهایی را در خصوص حق و حقوق پرسنل شهرداری از حیث مسائل بیمهای و پرداختهای
آنالین برای جلوگیری از متضرر شدن پرسنل انجام داد و عالوه بر اینها در مورد مطالبات سنوات گذشته پرسنل از بیمه آسیا که هنوز
پرداخت نشده هم تاکیداتی داشت و خواستار حل و فصل این موضوع توسط شرکت بیمه آسیا شد.
خدمت بین دانا سطح ارتباطات شهرداری و بیمه آسیا را خوب توصیف کرد و ضمن تاکید بر ضرورت تعمیق و تداوم هر چه بیشتر این
تعامالت در حوزههای مختلف ،در مورد تعیین تکلیف مطالباتی که بیمه آسیا از شهرداری رشت داشته هم صحبتهایی انجام داد که با
توجه به رایزنیهای انجام شده دو طرف در این مورد به نتایج مورد انتظار دست پیدا کردند.

در مراسمی با حضور مدیرعامل آبفا و فرماندار انجام شد؛

افتتاح سه پروژه آبرسانی شهرستان خمیر در چهارمین روز از هفته دولت

بندرعباس  -خبرنگار فرصت امروز :در مراســمی با حضور مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب هرمزگان و فرماندار خمیر ،پروژه های آبرسانی شهرستان
خمیر به نمایندگی از سایر پروژها در روستای کیشی از توابع بخش رویدر افتتاح
شد .به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان،
عبدالحمید حمزه پور در این مراسم با بیان اینکه آبرسانی به روستاها یک اولویت
برای دولت ســیزدهم و نماینده عالی آن در استان هرمزگان است ،افزود :آب و
فاضالب ماموریت دارد تا میزان برخورداری روستاها را از آب آشامیدنی افزایش
دهد که این پروژه نیز در همین راستا با برنامه ریزی ،تامین اعتبار ،انجام عملیات
اجرایی تکمیل و در هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفت .وی در تشریح جزئیات این پروژه ها افزود :در این راستا و با هدف بهره مندی
جمعیت یکهزار نفری کیشی باال ،دکل پهن و جیحون از آب شرب پایدار اقدام به اجرای  200متر خط انتقال 8 ،کیلومتر احداث شبکه
توزیع و دو کیلومتر اصالح شبکه کرد .مدیرعامل آبفا اعتبار هزینه شده این پروژه ها را  50میلیارد ریال عنوان کرد .حمزه پور همچنین
با اشاره وضعیت آب خمیر گفت :آبفا با هدف پایداری آب بخش مرکزی و رویدر شهرستان خمیر پیش بینی تامین آ مردم این مناطق
از آب شیرین کن خلیج فارس کرده است که امیدواریم با اتمام فاز دوم خط انتقال جمعیت بهره مند شهرستان خمیر از آب شرب پایدار
با کیفیت و پایدار بهره مند شوند .وی همچنین گفت :روستاهای تحت پوشش مجتمع کیشی و جیحون نیز در آینده از این ظرفیت بهره
مند خواهند شد .فرماندار خمیر نیز در این مراسم با قدردانی از اقدامات آبفا در توسعه و اصالح شبکه ها و خطوط انتقال آب افزود :اقدامات
جهادی ماندگاری از سوی آبفا در شهرستان خمیر انجام شده است .میرهاشم خواستار با بیان اینکه شهر خمیر و بخشی از روستاهای این
شهرستان از آب شرب با کیفیت آب شیرین کن خلیج فارس بهره مند هستند ابراز امیدواری کرد ،با تکمیل فاز دوم خط انتقال آب شیرین
کن خلیج فارس به کهورستان و رویدر شاهد آب پایدار در شهر و روستاهای بخش رویدر و مرکزی باشیم.

راه اندازی  ۶پروژه مخابراتی در شهرستان مراوه تپه

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان  ۶ ،پروژه مخابراتی در شهرستان مرا ه تپه راه اندازی شد
.بمناسبت هفته دولت و با حضور دکتر غالمعلی شهمرادی  ،همچنین لقمان قربانی فرماندار شهرستان مراوه تپه  ۶ ،طرح مخابراتی در این
شهرستان راه اندازی شد.مدیر مخابرات منطقه گلستان که در مراسم راه اندازی متمرکز این پروژه ها سخن میگفت با اشاره به اینکه این
پروژه ها اغلب در مناطق روستایی بوده سرمایه گذاری انجام شده را بالغ بر  91میلیارد ریال دانست.وی فیبر رسانی به سایت همراه اول
عیدگاه مراوه تپه ،ارتقاء تکنولوژی سایتهای همراه اول یلقی سرلن ،عرب قره حاجی و فرق سر همچنین طرح توسعه قپان را از پروژه های
راه اندازی شده و کلنگ زنی طرح جابجایی سایت گوکدره را از پروژه های یاد شده دانست.همچنین لقمان قربانی فرماندار شهرستان مراوه
تپه با قدردانی از تالشهای انجام شده توسط مخابرات به جهت ارتقاء کیفیت و توسعه شبکه  ،ارتباطات مخابر اتی را نیاز اساسی مردم در
حال حاضر عنوان کرد و افزود :امیدوارم توسعه و ایجاد زیرساختهای مخابراتی با کیفیت مستمرا ادامه داشته و نگاه ویژه ای به نقاط مرزی
و محروم اســتان در این زمینه وجود داشــته باشد .در پایان این مراسم که در روستای فرق سر برگزار شده بود  ۶طرح مخابراتی نام برده
شده بصورت متمرکز راه اندازی شد.

بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان از مخابرات گالیکش

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :مدیر مخابرات منطقه گلستان از مخابرات گالیکش باز دید کرد.دکتر غالمعلی شهمرادی با حضور در
اداره مخابرات شهرستان گالیکش  ،به بررسی وضعیت ارتباطی این شهرستان پرداخت و با کارشناسان در این زمینه گفتگو کرد.مهندس
مجید خسروی رئیس اداره مخابرات شهرستان گالیکش طرحهای در دست اقدام را تشریح و با ابراز نگرانی از میزان سرقتهای انجام شده ،
از اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته سخن گفت.دکتر غالمعلی شهمرادی نیز ضمن تاکید بر وجود معضل سرقت تجهیزات مخابراتی بعنوان
عامل اصلی اختالل در ارتباطات مخابراتی  ،از اقدامات انجام شده در شهرستان گالیکش تقدیر و گفت :تالش بیشتری نیاز است تا اهداف
در نظر گرفته شده برای توسعه تحقق یابد.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
حضور در دنیای آنالین و افزایش اعتماد مشتریان به برندها
به قلم :ایوان ویدجایا
کارشناس کسب و کار و مدیر سایت noobpreneur.com
ترجمه :علی آلعلی
آیا شما تا به حال تصمیمی گرفتهاید که تمام جزییات برندتان را تحت تاثیر قرار دهد؟ یکی از تصمیمهای
مهم که زیر و بم یک برند را تحت تاثیر قرار داده و ش��رایط را به کلی عوض میکند ،درباره انتخاب حضور
در شبکههای اجتماعی یا به طور کلی دنیای آنالین است .امروزه مشتریان به برندهایی که در دنیای آنالین
حضور فعال دارند ،اعتماد بسیار بیشتری در مقایسه با دیگر کسب و کارها نشان میدهند .درست به همین
دلیل شمار باالیی از برندها برای حضور در دنیای آنالین از مدتها قبل برنامهریزی کردهاند .اگر شما هنوز در
ش��بکههای اجتماعی عضویت ندارید ،فرصتهای پیش رویتان خیلی زود در حال تمام شدن است .این امر
به معنای ایجاد تغییرات اساسی در برنامههای برندتان است ،در غیر این صورت شاید برخی از مشکالتتان
در دنیای کسب و کار به طور مداوم افزایش یافته و دیگر توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطبتان را به دست
نیاورید.
بیتردید حضور در دنیای آنالین برای برندها باید همراه با مزایای بس��یار متنوع دیگری نیز باش��د .در این
میان ش��ما برای بهبود اوضاعتان همیش��ه به اندکی توجه بیشتر نیاز دارید .این امر میتواند اعتماد به نفس
ش��ما را افزایش داده و حضور در ش��بکههای اجتماعی را نیز امری س��اده نماید .هدف ما در ادامه این مقاله
مرور برخی از مزایای حضور برندها در فضای آنالین است .این امر به شما برای کنار آمدن هرچه بهتر با این
شرایط کمک خواهد کرد.
افزایش دسترسپذیری برند
همه مشتریان برای تعامل با برند شما انگیزهای برای حضور در نمایندگیهای فروش یا حتی برقراری تماس
با تیم پشتیبانی ندارند .در این میان یک سایت ساده میتواند تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف
داشته باشد .این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شانس شما را
نیز در بازار به طور چشمگیری افزایش میدهد.
یادتان باشد برخی از برندها برای جلب نظر مشتریان به طور مداوم در تالش برای بهینهسازی موقعیتشان
با تکنیکهای متفاوت هستند .در این میان هیچ تکنیکی به اندازه حضور آنالین و دسترسی ساده مشتریان به
برند تاثیرگذاری الزم را به همراه ندارد .شما با استفاده از این شیوه به سادگی هرچه تمامتر توانایی اثرگذاری
بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت .این امر شما را در موقعیت بسیار متفاوتی از نظر تعامل با مخاطب
هدف قرار میدهد.
یادتان باش��د ش��ما برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه اقدام به تاثیرگذاری بر روی آنها با
سادهترین شیوههای اثربخشی نمایید .این امر میتواند برای شما موقعیت بسیار ایدهآلی فراهم آورد .تنها نکته
مهم در این میان نیز تالش برای استفاده از فناوری دیجیتال یا به عبارت بهتر حضور آنالین بهینه است.
افزایش اعتبار برند
افزایش اعتبار برند از طریق حضور در دنیای آنالین برای بسیاری از افراد امر عجیبی محسوب میشود .نکته
مهم اینکه بسیاری از برندها برای حضور در دنیای کسب و کار همیشه منتظر یک فرصت عالی هستند .در
این میان اگر شما حضور آنالینتان را تقویت کرده و شانستان را نیز در این میان توسعه دهید ،وضعیتتان به
طور چشمگیری بهبود پیدا خواهد کرد .یادتان باشد در این میان شما باید به اعتبار برندتان در بازار فکر کنید.
وقتی مشتریان به دنبال یک برند هستند ،اغلب اوقات نکاتی نظیر حضور در شبکههای اجتماعی و سایت
رسمی آن را در نظر میگیرند .اگر در این میان یک برند هیچ حضوری در دنیای آنالین نداشته باشد ،مشتریان
هرگز از ماهیت آن برند مطلع نخواهند شد .این امر میتواند برای بسیاری از برندها دشوار و حتی خستهکننده
به نظر برسد .درست به همین خاطر شما برای بهبود وضعیت اعتبارتان در بازار هم که شده باید حضور بهینه
در دنیای آنالین را مد نظر قرار دهید.
کاهش هزینههای بازاریابی
کاه��ش هزینههای بازاریابی به برندها برای اثرگذاری بهت��ر بر روی مخاطب هدف کمک میکند .این امر
از نظر مالی برندها را به س��وی نوآوریهای بیشتر و تولید محصوالت متنوعتر سوق خواهد داد .یادتان باشد
در بازار هیچ برندی مجبور به بازاریابی با هزینه بس��یار زیاد نیس��ت .درست به همین دلیل شما باید همیشه
فعالیتت��ان در این میان را با دقت نظر باال پیش ببرید .حضور آنالین میتواند بودجه ش��ما را حفظ کرده و
جلوی ولخرجیهای اضافی را بگیرد.
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راهکارهای تعامل با کارمندان در فرآیند دورکاری
به قلم :مارگائوکس مورگانت
مدیر بازاریابی در موسسه کوداس
ترجمه :علی آل علی
داشتن یک تیم کاری متحد و دارای سطح باالیی از انسجام
برای هر برندی امری مهم محس��وب میش��ود .بس��یاری از
مدیران نیز برای داشتن چنین تیمی هر کاری انجام میدهند.
البته امروزه مدیریت تیمهای کاری به سادگی گذشته نیست.
دلی��ل آن نیز تمایل بس��یاری از کارمندان و صدالبته برندها
برای پیگیری روند دورکاری اس��ت .این ام��ر از زمان ظهور
همهگیری کرونا به عنوان یک ترند مهم در میان کارآفرینان
ایجاد شد .اکنون نیز با وجود کاهش میزان حساسیت کرونا
باز هم بسیاری از مردم از این شیوه استفاده میکنند .با این
حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیازمند
استفاده از راهکارهایی برای ایجاد اتحاد در میان کارمندانتان
که در شیوه دورکاری فعال هستند ،خواهید بود.
برخی از برندها نیمی از نیروی کارشان را به طور حضوری
و بخشی دیگر را نیز به طور دورکاری استخدام میکنند .این
امر نیز سختیهای خاص خودش را دارد .شما در هر صورت
باید هر لحظه برای ارائه بهترین خدمات ممکن به مشتریان
آماده باشید .در این میان مدیریت کارمندان دورکار امر بسیار
سختتری در مقایسه با هر امر دیگری خواهد بود.
بس��یاری از برندها برای کارمندان دورکارش��ان هیچ ایده
متفاوت��ی ندارند .در این صورت ش��ما اگ��ر در چنین برندی
فعالیت داش��ته باش��ید ،خیل��ی زود به عنوان ی��ک کارمند
دورکار کنترل همه چیز از دس��تتان خارج خواهد شد .این
امر میتواند شروع یک سقوط آزاد مستقیم باشد .درست به
همین دلیل اگر ش��ما مدیر یک کس��ب و کار هستید ،باید
همیش��ه سیاس��تهای دقیق و درس��تی برای تعامل میان
اعضای مختلفتان داش��ته باش��ید ،در غیر این صورت شاید
خیلی زود برندتان به نقطه پایان مسابقه رسیده و هیچ عایدی
هم نداشته باشد.
امروزه ش��مار باالیی از برندها برای کاهش هزینهها اقدام
به اس��تفاده از استراتژی دورکاری میکنند .این امر میتواند
ایده بس��یار خوبی برای برندها باش��د ،اما بای��د با دقت نظر
بس��یار زیادی دنبال ش��ود ،در غیر این صورت ش��ما خیلی
زود از استراتژی مورد نظر پشیمان خواهید شد .هدف ما در
این مقاله مرور برخ��ی از مهمترین نکات در زمینه مدیریت
تیمهای کاری در قالب دورکاری اس��ت .این امر به شما برای
تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی کارمن��دان دورکار کمک کرده و
شانستان را نیز به طور چشمگیری افزایش میدهد .در ادامه
برخی از مهمترین نکات در این میان را مرور خواهیم کرد.
ایجاد کانالهای ارتباطی درونی
تجربه دورکاری برای بس��یاری از افراد همراه با مش��کالت
بسیار زیادی است .این امر اگر فرد مورد نظر برای نخستین بار
در زمینه دورکاری فعال باشد ،بینهایت سختتر نیز میشود.
امروزه بسیاری از برندهای بزرگ برای کارمندان دورکارشان
اق��دام به ارائه یک راهنمای دقیق میکنن��د .این امر به آنها
برای نحوه فعالیت ،ش��یوههای ارتباطی ب��ا دیگران و هزاران
نکته دیگر کمک خواهد رس��اند .مسئله بعدی در این میان
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوههای
تاثیرگذار اس��ت .این امر میتواند برای شما دردسرهای زیاد
به همراه داشته باشد .چرا که کارمندان دورکار همیشه برای
تاثیرگذاری بر روی مشتریان با سواالتی مواجه میشوند که
به سادگی امکان دریافت پاسخ از سوی مدیران را ندارد.
توصیه ما در این میان تالش برای اس��تفاده از ش��یوههای
ارتباطی مدرن اس��ت .در دنیایی که راهکارهای ارتباطی روز
به روز توس��عه پیدا میکند ،ش��ما نیز باید در برندتان از این
راهکارها به خوبی استفاده نمایید ،در غیر این صورت خیلی
زود ش��انستان برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین
میرود .در این میان نیز برخی از برندها پیشدس��تی کرده و
یک الگوی مناس��ب برای ارتباط میان کارمندان و مدیران را
به طور پیشفرض به همه آموزش میدهند .این امر میتواند
بسیاری از دردسرهای شما به عنوان مدیر یک برند را کاهش
دهد .هرچه باشد مدیریت یک برند وقتی همه ارتباط نزدیکی
با هم داشته باشند ،امر سادهترین خواهد بود .در این میان هم
نباید تفاوتی میان کارمندان حضوری و دورکار باشد.
اس��تفاده از تجرب��ه برندهای ب��زرگ در زمین��ه مدیریت
کارمندان در قالب دورکاری میتواند برای بسیاری از برندهای
تازه تاس��یس یا کوچک راهگشا باش��د .این امر شانس شما
در بازار را به طور چش��مگیری توس��عه خواه��د داد .یادتان
باشد شما در بازار همیشه مدت زمان محدودی برای اجرای
ایدههایتان داری��د .پس اگر زود اقدام ب��ه ایجاد کانالهای
ارتباطی برای برندتان نکنید ،فرصتهای طالیی به س��رعت
از دست میرود.
هرچه ارتباط میان کارمندان با هم و مدیران سادهتر باشد،
ش��ما ش��انس باالتری برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید
داش��ت .این امر میتواند فرصتهای ش��ما را به طور ویژهای
افزایش دهد .از سوی دیگر کارمندان دورکار نیز با بهرهوری
باالتری به کارشان ادامه میدهند .هرچه باشد کسی دوست
ن��دارد کارمن��دان را در قالب دورکاری اس��تخدام کرده و در
نهایت کیفیت کاری بسیار پایینتری نیز از آنها بگیرد.
تعیین اهداف مشخص
اهداف یک برند از حضور در بازار باید کامال روش��ن باشد.
این امر ب��ه برند مورد نظر برای تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی
مخاط��ب هدف کمک کرده و ش��رایط آن در ب��ازار را نیز به
طور چشمگیری توسعه میدهد .یادتان باشد برای اثرگذاری
بر روی مش��تریان یک تی��م کاری نیز باید اه��داف دقیق و
مشخصی داشته باشد .اینکه شما هیچ هدفی برای کارمندان
مش��خص نکنید ،ایجاد اس��تقالل عمل نیست ،بلکه موجب
سردرگمی کارمندان به شیوهای نامناسب میشود.
بسیاری از کارمندان تجربه مدیریت کسب و کار را ندارند.
درس��ت به همین دلیل ش��ما به عنوان مدیر یک کس��ب و
کار باید خودتان نس��بت به تاثیرگذاری ب��ر روی آنها و ارائه

کمکه��ای جانبی اق��دام نمایید ،در غیر این صورت ش��اید
خیل��ی زود فرصتهای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را
از دست بدهید .کارمندان تازه کار همیشه ایرادات زیادی در
فرآیند کاریشان دارند .این امر در مورد کسانی که دورکاری
میکنند ،رواج بیشتری دارد .درست به همین دلیل شما برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه نیم نگاهی
به برخی از نکات دقیق و حرفهایتان داش��ته باشید .تعیین
اهداف برای هر کارمند یا تیم کاری به آنها برای تاثیرگذاری
مناس��ب بر روی مخاطب هدف کم��ک خواهد کرد .این امر
فرص��ت برنامهریزی خوبی نیز به آنها میدهد .وقتی کس��ی
هدف مشخصی پیش رو داشته باشد ،میتواند با برنامهریزی
بهترین اس��تفاده از زمان را ببرد .در سایر موقعیتها به طور
معمول افراد زمان زیادی هدر میدهند .به این ترتیب ش��ما
باید همیشه یک برنامه دقیق و تاثیرگذار برای کارمندانتان
داشته باش��ید .این امر میتواند به ش��ما کمک زیادی برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نماید.

یکی از نکات جالب درباره داشتن برنامه برای کارها مربوط
به احساس رضایت ناشی از دسترسی به اهداف است .این امر
میتوان��د روحیه کارمندان دورکار را به طور قابل مالحظهای
تقویت نماید .یادتان باش��د در وضعیت ع��ادی که برنامهای
وج��ود ندارد ،فعالیت کاری بعد از مدت زمانی کوتاه بس��یار
خس��تهکننده میش��ود .درس��ت به همین خاطر شما برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه کارتان را به
بهترین ش��کل ممکن با برنامهای دقیق دنبال کنید .در این
میان هم اگر مدیر یک کس��ب و کار هستید ،پیش از اینکه
کارمندان تازه اس��تخدام کنید ،باید هدف هر کدام را دقیقا
مشخص نمایید ،در غیر این صورت بعدها برای ادامه فعالیت
برندتان مشکالت بسیار زیادی پیش خواهد آمد.
یادت��ان باش��د در دنیای ام��روز بس��یاری از برندها برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف سختیهای بسیار زیادی
را تحمل میکنند .در این میان شما میتوانید با تعیین اهداف
و انتظاراتتان از هر کدام از کارمندان مس��یر فعالیتشان را
بینهایت س��اده نمایید .این امر بخش��ی از سختی کار افراد
دورکار را ب��ه طور قابل مالحظهای کاه��ش میدهد .به این
ترتیب دیگر ش��ما نیازی به نگرانی مداوم نسبت به کیفیت
کاری آنها نخواهید داشت.
استفاده از شبکههای اجتماعی و تجربههای قبلی
ش��بکههای اجتماعی نقش مهمی در ایجاد روابط نزدیک
میان افراد با فاصلههای بسیار زیاد دارد .این امر میتواند برای
برخی از افراد نش��انه خوبی از احساس تعامل با دوستانشان
در نقاط مختلف دنیا باشد .درست به همین دلیل برندهایی
که کارمندان دورکار دارند ،به طور معمول از این سیاست به
بهترین شکل ممکن سود میبرند .این امر میتواند برای شما
مزیت بسیار زیادی به همراه داشته و تواناییتان را نیز به طور
چشمگیری افزایش دهد.
امروزه شبکههای اجتماعی تنوع بسیار زیادی پیدا کردهاند.
برخ��ی از نمونهها در این میان به طور انحصاری برای دنیای
کارآفرین��ی تهیه ش��دهاند .به عنوان مث��ال ،لینکدین یکی
از پلتفرمهای مناس��ب برای ارتباط می��ان کارآفرینان با هم
است .در نقطه دیگر یک پلتفرم کاربردی دیگر زوم نام دارد.
این پلتفرم برای کنفرانسه��ای آنالین میان تیمهای کاری
یا ش��رکتهای مختلف عرضه ش��ده است .اگر شما تیمهای
دورکار دارید ،میتوانید از زوم برای برگزاری جلسات مشترک
به بهترین شکل ممکن استفاده کنید .این امر موقعیت شما
در بازار را به طور چشمگیری توسعه داده و شرایطتان را نیز
بهینه خواهد کرد.
یادتان باشد زوم امکان ارتباط آنالین با بهترین کیفیت را
برای کارمندان ممکن میس��ازد .نکته مهم دیگر تالش برای
استفاده از تجربه دیگران در این زمینه است .آیا شما مدیری
در شرکتتان دارید که قبل از این تجربه همکاری با کارمندان
دورکار را داشته باشد؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است ،باید
هرچه زودتر نسبت به استفاده از تجربه افراد مورد نظر اقدام
کنی��د ،در غیر این صورت ش��اید دیگر هرگ��ز فرصتی برای
مدیریت بهینه تیم دورکارتان پیدا نکنید .این امر میتواند در
بلند مدت شرایط شما را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار
ده��د .در این صورت دیگر هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف را پیدا نمیکنید.
ایجاد بحثهای روزمره در میان کارمندان
وقتی شما از پلتفرمهای مختلف و کانالهای ارتباطی متنوع
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان سود میبرید ،باید
اقدامی برای فعالیت بیش��تر کارمندان در چنیم کانالهایی
نیز داشته باشید .یکی از ایدههای مناسب در این میان طرح
برخی از ایدهها برای گفت و گو یا بحث میان کارمندان است.

این امر میتواند اطالعات بسیار مفیدی پیش روی شما قرار
داده و موقعیتتان در بازار را نیز به طور چش��مگیری تقویت
نماید .بس��یاری از برندها در فرآین��د تصمیمگیری فقط به
نظرات مدیران یا به طور مشخص مدیرعامل توجه میکنند.
این امر میتواند در بس��یاری از مواقع اشتباه باشد .درست به
همین خاطر ش��ما باید از نظ��رات کارمندانتان نیز به طور
حرفهای س��ود ببرید .نکته مهم در ای��ن میان تقویت بحث
و گف��ت و گو میان کارمندان اس��ت .چنی��ن امری میتواند
موقعیت ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به
طور قابل مالحظهای تقویت نماید.
یادتان باش��د بحثهای مختلف ب��ه اعضای یک تیم برای
رس��یدن به درکی مشترک کمک میکند .در این میان شما
میتوانید از این فرصت برای اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب
هدفتان س��ود ببرید .در این صورت دیگر مش��کلی از نظر
انتخاب بهترین تصمیم ممکن در بازار پیش روی شما نخواهد
بود .پس همیشه نیم نگاهی به نظرات کارمندان ،حتی آنهایی
که دورکار هستند ،داشته باش��ید .هرچه باشد این دسته از
کارمندان نیز عضو رسمی برند شما محسوب میشوند.
جشن گرفتن موفقیتهای کاری
هر تی��م کاری در طول دوران فعالیت��ش به موفقیتهای
مختلفی دس��ت پیدا میکن��د .بیتردید شکس��تها نیز در
این میان نقش معناداری دارد ،اما این دلیل نمیش��ود شما
موقعیته��ای مناس��ب را جش��ن نگیرید .برخ��ی از برندها
پ��س از اینکه یک موفقیت مهم در عرصه کس��ب و کار پیدا
میکنند ،خیلی زود با کارمندان حاضر در دفتر شرکت اقدام
به جشن گرفتن آن موفقیت میکنند .این امر میتواند برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر مهمی محسوب شده و
توانایی شما در این میان را نیز حسابی تقویت کند.
بسیاری از کارمندان در صورتی که همراه با یک برند درباره
موفقیت کاری جش��ن بگیرند ،واکنشهای بسیار بهتری در
ش��رکت نش��ان میدهند .این امر برای کارمندان درگیر در
فرآیند دورکاری نیز مهم است .شما با چنین کاری میتوانید
به سادهترین شکل ممکن نظرات کارمندان را نسبت به برند
جلب کنید .پس اگر قصد جشن گرفتن موفقیتهای کاری
را دارید ،حواستان باشد از تمام اعضای شرکت در این میان
اس��تفاده کنید ،در غی��ر این صورت دورکاره��ا به طور قابل
مالحظهای احساسشان نسبت به فعالیت شما در این میان
تغییر خواهد کرد .آن وقت نوعی دو دستی در برندتان ایجاد
شده و دیگر شانس��ی برای رفع آن با هر نوع تالش زیاد هم
نخواهید داشت.
ترسیم یک مسیر روشن
خیلی از کارمندان در فرآیند دورکاری دوست دارند نسبت
به نقطه پایان کسب و کارشان مطلع باشند .این امر میتواند
ش��رایط فعالیتش��ان را به طور قابل مالحظهای تغییر داده
و نس��بت به آینده امیدوارشان سازد .ش��ما هر برنامهای که
برای فعالیت کارمندان دارید ،باید خیلی دقیق و روش��ن آن
را بی��ان کنی��د .این امر به کارمندان ب��رای فعالیت بهتر و با
انگیزه باالتر کمک خواهد کرد .یادتان باشد فعالیت بیبرنامه
ی��ا عدم آگاه��ی از مس��یر کاری برای هر کس��ی یک بمب
ناامیدی محسوب میشود .پس لطفا هرگز چنین استراتژی
را در برندتان دنبال نکنید ،در غیر این صورت باید خیلی زود
پاسخگوی موج گسترده اعتراض کارمندان نسبت به فعالیت
برندتان باشید .این امر میتواند گاهی اوقات برای شما گران
تمام شده و به قیمت موفقیت کاریتان تمام شود.
اگر ش��ما عادت دارید مس��یرهای ناشناخته برای کسب و
کارتان داشته باش��ید ،این امر میتواند برای کارمندان شما
بینهایت س��خت و حتی غیر قابل تحمل باش��د .درست به
همین دلیل باید همیش��ه مسیرهای دقیق و روشن را پیش
روی آنه��ا قرار دهی��د ،در غیر این صورت ب��ه احتمال زیاد
موقعیتتان برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان و بهینهسازی
تجربه کاریشان به شدت کاهش پیدا میکند .امروزه یکی از
نرخهای باالی ریزش کارمندان مربوط به افراد دورکار است.
به همین خاطر ش��ما باید توجه ویژهای ب��ه افراد دورکار در
برندتان داش��ته باش��ید ،در غیر این صورت شاید خیلی زود
تواناییتان را از دست داده و شانستان نیز از بین برود.
ایجاد انجمن کارمندان
انجمن فقط برای مشتریان نیست .شما باید در عین حال
که به فکر مشتریان هستید ،نیم نگاهی نیز به کارمندانتان
داشته باشید .درست به همین دلیل بسیاری از برندها عالوه
بر انجمن مش��تریان به س��راغ راهاندازی باش��گاه یا انجمن
کارمندان نیز میروند .این امر میتواند سطح تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظهای افزایش داده و
تواناییتان را نیز به طور قابل مالحظهای تقویت نماید.
کارمن��دان دورکار ب��ه طور معم��ول از بس��یاری امکانات
مربوط به انجمن یا باشگاه کارمندان محروم هستند .در این
صورت ش��ما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از
راهکارهای مختلف و به طور حرفهای استفاده نمایید .این امر
میتواند پیش��نهاد برخی از نکات یا امکانات دیجیتال برای
آنها باش��د .همچنین ارائه بلیتهای رایگان مربوط به سینما
یا رستوران نیز نکته خوبی خواهد بود .نکته مهم اینکه شما
باید در هر صورت کاری کنید تا کارمندان دورکار نیز احساس
بهرهمندی از امکانات انجمن کارمندان را داش��ته باشند .در
ای��ن صورت آنها هم��کاری بلندمدتی با برند ش��ما خواهند
داش��ت .این نکته میتواند در ادامه مس��یر کسب و کار برای
شما مزایای بسیار زیاد و متنوعی به همراه داشته باشد.
یادتان باش��د امروزه در بازار بس��یاری از کارمندان دورکار
مشکالت زیادی برای ادامه فعالیت در یک شرکت دارند .اگر
ش��ما دوست دارید با این گونه کارمندان همکاری بلندمدتی
داشته باشید ،باید همیشه از تکنیکهای مورد بحث در این
مقاله به بهترین شکل ممکن سود ببرید .این امر شما را بدل
به برندی حرفهای در مدیریت کارمندان دورکار خواهد کرد.
نکته مهم دیگر اینکه شما باید از تمام توصیههای این مقاله
در کنار هم اس��تفاده کنید ،در غی��ر این صورت تاثیرگذاری
الزم را به همراه نخواهد داشت.
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