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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

افت بهاري شاخص محيط کسب و کار در فصل تابستان جبران شد

حرکت حلزونی 
بهبود کسب و کار

فرصت امروز: با وجود آنکه شــاخص محيط کســب و کار در فصل تابستان نسبت به فصل بهار مساعدتر شده 
است، اما به نظر می رسد این بهبود اندک از تخليه اثر کرونا در فضای کسب و کار نشأت گرفته و تغيير چندانی 
در وضعيت محيط کسب و کار رخ نداده است. آنطور که بازوی پژوهشی اتاق ایران از پایش ملی محيط کسب و 
کار در فصل تابســتان 1401 گزارش داده، شاخص محيط کسب و کار از رقم 6.07 واحد در فصل بهار به 5.88 
واحد در فصل تابستان رسيده است که از جبران افت بهاری این شاخص در فصل تابستان و برگشت آن به شرایط 
زمستان سال گذشته )با رقم 5.83 واحد( حکایت دارد. در تابستان 1401 نيز محيط کسب و کار همچنان در...

تغييرات قيمتی ارز، طال و بورس چه تاثيری بر بازار ملک دارد؟

بازار مسکن در برزخ ارز
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دالر جهانی هر روز قوی تر می شود

دالر در قله 20 ساله

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته بيش از 10 درصد افزایش ارتفاع داد تا حدود 
نيمی از ریزش شش ماه گذشته را جبران کرده باشد. شاخص کل بورس در سومين هفته از ماه آبان با 

رشد 10.19 درصدی دو کانال باال رفت و در ارتفاع یک ميليون و 414 هزار واحد ایستاد. این 
باالترین رشد هفتگی بورس از تيرماه 1399 تاکنون محسوب می شود. پس از آنکه دماسنج...

باالترین رشد هفتگی بورس تهران به ثبت رسيد

سبزترین هفته بورس در میانه پاییز

سرمقاله
سهم سپرده گذار از 

اموال تمليکی

علی نظافتيان دبير کميسيون 
حقوقی کانون بانک ها

زمانــی کــه در پرداخــت 
تأخير  بانکی  تسهيالت  اقساط 
می افتد و تسهيالت به اصطالح 
»معــوق« می شــود، بدهــی 
دفاتــر  در  تســهيالت گيرنده 
مالی بانــک از وضعيت بدهی 
غيرجاری  بدهــی  بــه  جاری 
تغيير جهــت می دهد. در این 
دارند  وظيفه  بانک هــا  حالت، 
که برای وصول مطالبات شــان 
اقدام کنند و از طریق اقدامات 
ثبتــی یــا اقدامــات قضایی، 
مالکيت  به  را  تسهيالت  وثيقه 
و مطالبات خود  خود درآورده 
را بدیــن گونه وصــول کنند؛ 
پدیده ای که به غلط »مصادره 
اموال بدهــکاران بانک ها« نام 
گرفته است؛ حال آنکه مصادره 
اموال مردم فقط در صالحيت 
ذاتــی مراجع قضایی اســت و 
این زمينه  اساســا در  بانک ها 

فاقد اختيار هستند.
مراحــل  طــی  از  پــس 
بانک ها  نهایــت  در  قانونی، 
وثایق تسهيالت معوق را به 
مالکيت خــود درمی آورند و 
این وثایق تمليکی به عنوان 
مالی  دفاتــر  ثبت  دارایــی 

بانک ها می شود.
ادامه در همين صفحه

17 ربيع الثانی 1443 - سـال هفتم
شماره   2126

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.12 Nov 2022

این گونــه وثایــق تمليک شــده را اصطالحــا »اموال 
تمليکی« می گویند. در واقع، بانک ها با به دســت آوردن 
مالکيت اموال تمليکی، تمام یا بخشــی از مطالبات خود 
از بدهکاران بانکی شامل اصل مبلغ تسهيالت، سود مورد 
توافق تسهيالت، جرائم تاخير و همچنين سایر مطالبات 
نظير هزینه دادرســی یا ثبتی را وصول می کنند و بدهی 
مشــتری بدهــکار در دفاتر مالی بانک بــه ميزان ارزش 
اموال یا امالک تمليکی وصول شده محاسبه خواهد شد. 
فــروش یا واگذاری اموال تمليکی بانک ها  نيز بایســتی 
طبق تشــریفات مقرر در »دســتورالعمل نحوه واگذاری 
اموال مازاد موسســات اعتباری« مصوب شــورای پول و 

اعتبار صورت گيرد.
حال پرســش در این زمينه، آن اســت که آیا از مبلغ 
حاصل از فروش اموال تمليکی بانک ها، ســپرده گذاران 
بانکی هم ســود می برنــد و منتفع خواهند شــد، یا در 
این ميانه ســود فقط به بانک ها می رســد؟ این پرسش 
خــود به خود پرسشــی دیگر را مطــرح خواهد کرد که 
سپرده گذاران بانکی بر چه اساس قانونی و شرعی بایستی 
از حاصل فروش اموال تمليکی بانک ها منتفع شوند؟ در 
پاسخ بدین پرسش ها، توجه بدین نکته ضروری است که 
در تبصره مــاده 3 قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 
شــهریورماه 1362، رابطه حقوقی و مالی بين بانک ها و 
سپرده گذاران بدین گونه تبيين شده است: »سپرده های 
ســرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها 
وکيل می باشــد، در امور مشــارکت، مضاربــه، اجاره به 
شــرط تمليک، معامالت اقســاطی، مزارعه، مســاقات، 
ســرمایه گذاری مستقيم، معامالت ســلف و جعاله مورد 
اســتفاده قرار می گيرد.« پس منابع تسهيالت که مردم 
از بانک ها دریافت می کنند، آميزه  ای از سپرده های بانکی 
مردم و منابع مالی خود بانک هاست. بنابراین سود حاصل 
از عمليات بانکی نيز درآمد اختصاصی بانک ها نيســت، 
بلکه درآمد مشاعی بانک هاست که می بایستی به نسبت 

مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک در عمليات بانکی 
بين بانک ها و ســپرده گذاران تقسيم شود. بدین ترتيب، 
سپرده گذاران در درآمد بانک ها حاصل از عمليات بانکی، 
سهيم و شــریک هســتند و بنا به قواعد سرمایه گذاری 
مشــارکت، هم بانک و هم سپرده گذار بایستی در سود و 

زیان حاصل از عمليات بانکی شریک باشند.
در پدیده تســهيالت معوق بانکی، تســهيالت گيرنده 
بنا به دالیــل موجه یا غيرموجه پيمان شــکنی می کند 
و اقســاط تسهيالتی را که از پول ســپرده گذاران و پول 
بانک ها به وی پرداخت شده، بازپرداخت نمی کند. به این 
ترتيب، حجم مطالبات معوق بانک افزایش پيدا می کند. 
پس ریسک ناشــی از معوق شدن تسهيالت و همچنين 
منافع حاصــل از وصول مطالبات معوق نيز به نســبت  
مشخص بایستی بين بانک ها و سپرده گذاران توزیع شود؛ 
زیرا زمانی کــه مطالبات معوق به اصطالح حقوقی ها، به 
حيطه وصول درمی آید و وثایق تسهيالت تملک می شود، 
در واقع بخشی از منابع مالی سپرده گذاران در کنار منابع 
بانک وصول می شود. پس در این وضعيت، منطق حقوقی 
و اقتصــادی حکم می کند که وصولــی بانک ها از تملک 
وثایق جزو درآمدهای مشاعی بانک ها محسوب شده و به 
نسبت مشخص بين بانک ها و سپرده گذاران توزیع شود. 
این نظر برمبنای منطق حقوقی و اقتصادی است، اما آیا 
از نظر اســتانداردهای حسابداری بانک ها نيز وضعيت بر 
همين منوال است؟ گرچه دســتورالعمل نحوه محاسبه 
و تقسيم سود مشــاع مصوب تيرماه 1394 شورای پول 
و اعتبار و همچنين بخشــنامه )شماره79926/00( 19 
خردادماه 1400 اداره کل نظارت بر بانک ها و موسسات 
اعتباری بانک مرکزی راجع به فرم صورت ریز مشــاعات 
و کســورات، فاقد مقررات روشــنی در این زمينه است، 
اما قاعدتــا اظهارنظر مالی در این حــوزه در تخصص و 
صالحيت مدیران و کارشناســان مالی بانک هاست. شاید 
بررسی پروســه تمليک وثایق تسهيالت معوق و پروسه 

فــروش اموال تمليکی، تا حدودی در برطرف نمودن این 
ابهامات و شفاف سازی موضوع موثر باشد. بحث را در دو 
بخش »تمليک وثایق تسهيالت معوق« و »فرآیند فروش 

امالک تمليکی بانک ها« پی می گيرم.
الف: تمليک وثایق تسهيالت معوق

بانک هــا معموال وثایق تســهيالت معــوق را از طریق 
مراجــع قضایی یا مراجع ثبتــی تملک می کنند؛ روندی 
بســيار زمانبر و پرتشــریفات و طوالنی که در پایان آن، 
بانک مالکيت وثایق تســهيالت معوق شــده را با بهایی 
مشــخص به دســت می آورد و به همان نسبت از بدهی 
بدهــکار ذی ربط می کاهــد. در برخی از مــوارد، ميزان 
وصولی هــای بانک کمتر از ميزان مطالبات معوق اســت 
که بانک ها در ایــن مورد ناچارند مانــده مطالبات را از 
راه های دیگر وصول نمایند، اما اگر ارزش روز وثایق بيش 
از مانده مطالبات بانک ها باشــد، اضافه ارزش متعلق به 
مالــک آن وثایق خواهد بود. به بيان دیگر، بانک ها تا حد 
مطالبات شــان می توانند مالکيت وثایق تسهيالت معوق 
را مالک شــوند. به هر صورت پــس تملک وثایق امالک 
و امــوال تملک شــده جزو دارایی های بانک محســوب 
می شــود، اما براساس حکم قانونگذار، قبل از آن بایستی 
ســهم سود قطعی سپرده گذاران از اموال و امالک جدیدا 
تملک شده کسر شود. در مورد بانک های دولتی، تبصره  
بند ب ماده 16 قانون در این باره گفته اســت: »معادل 
صد درصد )100%( مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و 
دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قيمت 
دفتری و هزینه های فروش پس از »کســر ســهم سود 
قطعی ســپرده گذاران« به خزانه داري کل کشور واریز و 
جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصيص داده مي شود. 
وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم 
دولت معاف اســت.« به نظر می رسد در مورد بهره مندی 
ســپرده گذاران از بهای حاصل از اموال و امالک تمليکی 
با شــرایط مورد اشــاره، تفاوتی بين بانک های دولتی و 

خصوصی نيست.
ب: ضوابط فروش اموال تمليکی بانک ها

پــس از تملک قانونی وثایق تســهيالت معوق شــده، 
بانک هــا قانونا مالک این گونه اموال و امالک محســوب 
می شوند. مالک نيز براساس مبانی قانونی و شرعی، حق 
هرگونه تصرف قانونی در امــوال خود را دارد و می تواند 
نســبت به واگذاری و فروش آنها اقدام نماید، اما در این 
مــورد بين بانک های دولتی و خصوصــی، اندکی تفاوت 
هســت. بانک های دولتی قانونا شــرکت دولتی محسوب 
می شوند و فروش اموال شرکت های دولتی نيز ضوابط و 
قواعد خاص خود را دارد؛ در حالی که این قيد و بندهای 
قانونی در مورد بانک های خصوصی متصور نيست و مالک 
اصلی در فروش اموال و امالک این بانک ها، رعایت صرفه 
و صالح سهامداران است، اما برخالف این موضوع، بانک 
مرکزی به عنوان ناظر قانونی همه بانک ها و موسســات 
اعتباری، فروش یا واگذاری اموال مازاد بانک ها را منوط به 
رعایت ضوابط »دستورالعمل نحوه اموال مازاد موسسات 
اعتباری« کرده است. رعایت ضوابط این دستورالعمل بر 
همه بانک های دولتی و خصوصی و موسســات اعتباری 
الزامی اســت. ماده 2 دســتورالعمل مورد اشاره، فروش 
اموال مازاد بانک ها را فقــط از طریق مزایده امکان پذیر 
دانسته اســت؛ در حالی که دست اندرکاران فروش اموال 
تمليکی به خوبی می دانند که به لحاظ مشکالت حقوقی 
و اجرایی، فروش پاره ای از امالک بانک ها از طریق مزایده 
امکان پذیــر نيســت. افزون بر آن، در برخــی موارد این 
دستورالعمل بين بانک های دولتی و بانک های خصوصی 
بدون هيچ گونه دالیل توجيهی، تفاوت قائل شــده است. 
از جملــه تبصره ماده 9 دســتورالعمل که می گوید: »در 
مورد بانک هاي دولتي، با تصویب مجمع عمومي بانک ها 
امکان تعيين نرخ سود کمتر از »حداکثر نرخ سود مصوب 
شوراي پول و اعتبار« امکان پذیر است.« چرا فروش اموال 
و امالک بانک های دولتی با نرخ سود کمتر از نرخ مصوب 

شــورای پول و اعتبار با تصویب مجمع عمومی آن بانک 
دولتی امکان پذیر اســت، ولی مجمع عمومی بانک های 

خصوصی از این مزیت قانونی برخوردار نشده اند؟
از سوی دیگر، معموال بين زمان تمليک وثایق تمليکی 
و زمان فروش آنها، مدتی فاصله اســت. این فاصله زمانی 
ارزش این گونــه اموال و امالک را با توجه به نرخ فزاینده 
تــورم افزایش می دهد، در نتيجه بين قيمت تمام شــده 
امــوال تمليکی در زمان تمليــک و زمان فروش قطعی، 
ارزش افزوده ایجاد می شــود. آیا ســپرده گذاران از این 
ارزش افزوده نصيب می برند؟ به نظر می رســد در مورد 
بهره مندی ســپرده گذاران از ارزش وثایق تمليکی، خواه 
در زمــان تملــک و خواه در زمان فــروش آنها، مقررات 
چندان که باید و شــاید روشن و شفاف نيست و نياز به 

بازنگری توسط بانک مرکزی دارد.
خالصــه آنکه در بانکــداری و فرآیندهــای مرتبط با 
آن علی االصول نبایســتی تفاوتی بيــن بانک های دولتی 
و بانک هــای خصوصی باشــد. به نظر می رســد اصول و 
قواعد مربوط به انواع و نحوه تقســيم درآمدهای مشــاع 
بين بانک هــا و ســپرده گذاران در پــاره ای از موارد، با 
ابهاماتــی مواجــه اســت. در عمليات بانکی بــدون ربا، 
پذیرفته ایم که تمام یا بخشــی از منابــع موردنياز برای 
تسهيالت بانکی توسط ســپرده گذاران تامين شود. پس 
قاعدتا ســپرده گذاران باید در ســود و زیان این عمليات 
ســهيم باشــند. این استنباط حقوقی اســت، اما ممکن 
اســت اســتانداردهای مالی بانک ها، با مباحث حقوقی 
متفاوت باشــد. این مطلب را می توان به روشنی از ماده 
5 قانون عمليات بانکی بدون ربا اســتنباط کرد، آنجایی 
که می گوید: »منافع حاصل از عمليات مذکور در تبصره 
ماده »3« این قانون، براســاس قرارداد منعقده، متناسب 
با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و  رعایت سهم 
منابع بانک به نســبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار 

گرفته شده در این عمليات، تقسيم خواهد شد.«

بانک پاســارگاد در »هفدهمين جشــنواره ملی انتشارات 
روابط عمومی« در تمامی بخش های مشارکت خود )8 بخش( 
موفق به کسب رتبه برتر شد و جایزه دیپلم افتخار سطح ملی را 
به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
در »هفدهمين جشــنواره ملی انتشارات روابط عمومی« که 
18 آبان ماه 1401 به همت انجمن متخصصان روابط عمومی 
در محل سالن همایش های بين المللی شهدای محيط زیست 
برگزار شــد، روابط عمومی بانک پاسارگاد در هر هشت حوزه 
مشــارکت خود شامل کميک اســتریپ، ویژه نامه، تبليغات 
مکتوب، تيزر، کتاب، مستندسازی، اینفوگرافيک و رسانه های 
اجتماعی موفق به کســب رتبه برتر شد. همچنين با توجه 
به موفقيت بانک پاسارگاد در هشت بخش، »دیپلم افتخار« 
نيز به راحله شــهرابی، مدیر امور راهبــری و روابط عمومی 

این بانک تعلــق گرفت. انجمن متخصصــان روابط عمومی 
با هدف سنجش شرایط و بســترهای ارتقای کمی و کيفی 
فعاليت های انتشاراتی و ایجاد محيط علمی و آموزشی برای 
مدیران و کارشناســان روابط عمومی، برگزاری »جشــنواره 
ملی انتشــارات روابط عمومی« را در دســتور کار خود قرار 
داده اســت. این جشنواره قصد دارد دســت اندرکاران حوزه 
روابط عمومی و ارتباطات را با اصول، گونه های جدید نشــر و 
همچنين استانداردهای چاپ بيشتر آشنا کرده و ضمن ارائه 
و معرفی آثار شــاخص و الگوهای برتر، زمينه را برای کمک 
به توســعه و ارتقای ســطح توانمندی ها و مهارت های مورد 
نياز مدیران و کارشناســان این حوزه و روزآمدسازی دانش 
تخصصی آنها فراهم ســازد. »هفدهمين دوره جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی« در 11 بخش ادبيات )مستندسازی 

و داستان سرایی(، برنامه انتشاراتی، انتشارات اصلی )چاپی و 
الکترونيکی(، هنرهای تجســمی بصری، رسانه های دیداری 
و شنيداری، رسانه های دیجيتالی، تبليغات مکتوب، تحليل 
محتوا، کارشــناس برتر انتشارات روابط عمومی، بخش نحوه 
ارائه آثار و بخش ویژه در ســه حوزه ملی، تهران و اســتانی 
با حضــور روابط عمومی  های کشــور در بخش های دولتی و 

خصوصی برگزار شد.
گفتنی است بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئوليت های 
اجتماعی و در پانزدهمين ســال حمایت پيوســته خود از 
نخبگان کشــور به تازگی نفرات برتر کنکور سراسری سال 
1401 را مــورد حمایت خود قرار داده اســت. این بانک در 
راستای اهداف ارزشمند خود در حوزه مسئوليت اجتماعی و 
حمایت از نخبگان ملی و پرورش استعدادهای داخلی کشور 

عزیزمان، برای پانزدهمين ســال متوالی نفرات برتر کنکور 
سراسری سال 1401 در پنج گروه آزمایشی را تحت حمایت 
خود قرار داد. بدین ترتيب، بانک پاسارگاد در مراسمی که روز 
یکشنبه 15 آبان ماه امسال با حضور جناب آقای دکتر مجيد 
قاســمی مدیرعامل این بانک، نفرات برتر کنکور سراســری 
1401 و خانواده ایشان در محل ساختمان مرکزی این بانک 
برگزار شــد، از نفرات برتر آزمون سراسری با اهدای هدایایی 
شامل تخصيص بورس تحصيلی و سهام بانک پاسارگاد تقدیر 
به عمل آورد و بدین ترتيب، نفرات برتر آزمون سراسری سال 

1401 به خانواده بزرگ پاسارگاد پيوستند.
در این مراســم دکتر قاســمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد 
ضمن عرض تبریک به این عزیــزان، به بيان توضيحاتی در 
مورد رویکرد علمی بانک پاســارگاد، فرهنگ پاســارگادی، 

اهميت توجه به سرمایه انسانی در کشور و اقدامات انجام شده 
توسط بانک در حوزه علمی و آموزشی پرداخت و در این راستا 
توضيحاتی در مورد نحوه شــکل گيری شرکت دانش بنيان 
فناپ و دانشــگاه خاتم ارائه کــرد. در ادامه این گفت وگوی 
صميمانه، نفرات برتر کنکور سراســری و خانواده های شــان 
نيز ضمــن قدردانی از توجه ویژه بانک پاســارگاد به دانش 
و حمایــت از نخبگان ملی، اقدامات بانــک در این حوزه را 
ارزشــمند برشــمردند و نظرات، ایده ها و برنامه های خود را 
برای توســعه هرچه بيشــتر علم و دانش در کشور عزیزمان 
بيان کردند. الزم به ذکر اســت که بانک پاســارگاد در سال 
جاری به عنوان پانزدهمين ســال پياپی از سال 1387، 221 
نفر از نخبگان کنکور سراسری را تحت حمایت قرار داده و از 

آنها تقدیر کرده است.

بانک پاسارگاد جوایز »هفدهمين جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی« را ِدرو کرد

سهم سپرده گذار از اموال تمليکی

ویدئو مارکتينگ بهتر در 7 گام
نویسنده: علی آل علی: دنيای اطراف ما پر از ترندهای رنگارنگی است که هيچ کدام بيشتر از چند 
هفته دوام نمی آورند. بعد از آن مردم و صدالبته بازاریاب ها با ســرعت هرچه تمام تر دنبال ترندهای 
تازه می روند و این روند تا ناکجاآباد ادامه دارد. البته این وسط ویدئو مارکتينگ یک استثنای تمام 
عيار اســت. کمتر کارآفرینی در طول دو دهه اخير شانســش در حوزه ویدئو مارکتينگ را امتحان 
نکرده است. هرچه باشد درباره فرمتی حرف می زنيم که به تنهایی 80 درصد ترافيک اینترنت را به 
خودش اختصاص داده اســت. به عالوه کمتر بازاریابی در دنيا پيدا می شــود که ویدئو مارکتينگ را 
فرمولی جادویی برای افزایش فروش و تعامل با مخاطب هدف نداند. ویدئو مارکتينگ مثل خيلی از 

جنبه های زندگی روزمره در پيوند با فناوری اینترنت رشد سریعی را تجربه کرده است...



فرصــت امروز: با وجود آنکه شــاخص محيط کســب و کار در فصل 
تابســتان نسبت به فصل بهار مساعدتر شــده است، اما به نظر می رسد 
این بهبود اندک از تخليه اثر کرونا در فضای کســب و کار نشأت گرفته 
و تغيير چندانی در وضعيت محيط کســب و کار رخ نداده است. آنطور 
که بازوی پژوهشی اتاق ایران از پایش ملی محيط کسب و کار در فصل 
تابســتان 1401 گزارش داده، شاخص محيط کسب و کار از رقم 6.07 
واحد در فصل بهار به 5.88 واحد در فصل تابســتان رسيده است که از 
جبران افت بهاری این شاخص در فصل تابستان و برگشت آن به شرایط 
زمســتان سال گذشــته )با رقم 5.83 واحد( حکایت دارد. در تابستان 
1401 نيز محيط کســب و کار همچنان در محاصره مولفه های تکراري 
بوده و ســه مولفــه »غيرقابل پيش بيني بودن و تغييــرات قيمت مواد 
اوليه و محصوالت«، »بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات و رویه هاي 
اجرایي ناظر بر کسب وکار« و »دشواري تامين مالي از بانک ها« همچون 
ســنوات گذشته به ترتيب نامناسب ترین مولفه ها در فضای کسب و کار 

کشور شناخته شده اند.
امروزه بهبود محيط کسب و کار، یکي از مهمترین راهبردهاي توسعه 
اقتصادي هر کشور به شمار می رود و افزون بر آن، هرچه محيط کسب 
و کار کشــوری شرایط بهتري داشته باشــد، بهره برداری از فرصت های 
کارآفرینــي بيشــتر و هرچه بهره برداری از فرصت هــای کارآفریني در 
جامعه ای بيشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت 
در آن جامعه نيز بيشتر می شود. با این وجود، بهبود محيط کسب و کار 
نيازمند سياســت گذاری مطلوب و برنامه ریزی مدون است که دستيابي 
به این مهم در گروی وجود فرآیندي مســتمر براي پایش و ســنجش 

وضعيت محيط کسب و کار در هر کشور است.
افت بهار در تابستان جبران شد

رقم شاخص بهبود فضای کســب وکار از بازه صفر تا 10 متغير است 
و هرچه رقم شــاخص به صفر نزدیک باشــد، نشان می دهد که شرایط 
محيط کســب وکار مطلوب و مساعد شده است. در سمت مقابل، هرچه 
شــاخص بهبود فضای کســب وکار به رقم 10 نزدیک شود، از نامساعد 
شدن فضای کسب وکار حکایت دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش های 
اتاق ایران، شــاخص ملی محيط کســب وکار در تابستان امسال به رقم 
5.88 واحد رســيده اســت که از وضعيت این شاخص در فصل بهار )با 
رقم 6.07 واحد( مساعدتر است. ميانگين ارزیابی محيط نهادی )محيط 
سياســت گذاری( هم 5.93 واحد است که در فصل گذشته 5.95 واحد 
ارزیابی شــده بود. محيط علمی-آموزشی با 5.93 واحد و محيط مالی 
با 8.06 واحد به ترتيب مســاعدترین و نامساعدترین محيط   ها براساس 
نظریه عمومی کارآفرینی شــين هستند. شاخص شين به دليل در نظر 
گرفتن وزن عوامل مختلف در محاســبه، از دقت بيشــتری نســبت به 
شاخص کل کشور برخوردار است. ميانگين ارزیابی محيط اقتصادی نيز 

6.35 واحد است. وضعيت محيط کسب وکار در بخش کشاورزی 5.81 
واحد اســت که در مقایسه با بخش   های خدمات )با رقم 5.78 واحد( و 
صنعت )با رقم 5.76 واحد(، نامناســب   تر ارزیابی شده است. همچنين 
ســه مولفه »غيرقابل پيش بينی بودن و تغييــرات قيمت مواد اوليه و 
محصوالت«، »بی   ثباتی سياست   ها، قوانين و مقررات و رویه   های اجرایی 
ناظر بر کســب وکار« و »دشواری تامين مالی از بانک ها« نامناسب ترین 
مولفه های محيط کســب وکار کشور نسبت به ســایر مولفه   ها همچون 
دوره های قبل ارزیابی شده   اند. در جغرافيای استانی محيط کسب و کار 
نيز استان   های کرمان، اردبيل و بوشهر به ترتيب نامساعدترین وضعيت 
محيط کسب وکار و در نقطه مقابل، استان های مرکزی، قزوین و فارس 

به ترتيب مساعدترین وضعيت محيط کسب وکار را دارند.
از ســوی دیگر، تاثير همه گيری کرونا بر محيط کسب وکار کشور در 
فصل تابســتان 1401 به کمترین ميزان خود رســيده است که یکی از 
مهمترین عوامل نامساعدشــدن فضای کسب وکار طی دو سال گذشته 
بوده اســت. طبق ارزیابی بازوی پژوهشــی اتاق بازرگانی ایران، شيوع 
کرونا در فصل تابستان، 4.79 واحد بر محيط کسب وکارها تاثير گذاشته 
اســت که این رقم در مقایسه با فصل بهار )با رقم 5.11 واحد( کاهش 
داشــته است. همچنين در بين رشــته فعاليت   های اقتصادی )برحسب 
طبقه بنــدی اســتاندارد ISIC( نيز رشــته فعاليت   های »آب رســانی 

مدیریت پســماند، فاضالب و فعاليت   های تصفيه«، »هنر، ســرگرمی و 
تفریح« و »ساختمان« دارای بدترین وضعيت محيط کسب وکار و رشته 
فعاليت   های »آموزش« »مالی و بيمه« و »امالک و مســتغالت« دارای 
بهترین وضعيت محيط کسب وکار در مقایسه با سایر رشته فعاليت   های 

اقتصادی در کشور هستند.
تخليه اثر کرونا در فضای کار

محيط کسب وکار به مجموعه عواملي گفته مي شود که بر عملکرد یا 
اداره بنگاه هاي اقتصادي موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران 
بنگاه هــا قرار دارنــد؛ عواملي نظير قوانين و مقــررات، ميزان بارندگي، 
فرهنــگ کاري در یک منطقه و... که در کشــورها و مناطق جغرافيایي 
گوناگــون، در هر رشــته کاري و نيز در طول زمان متفاوت هســتند. 
امروزه بهبود محيط کسب وکار از مهمترین راهبردهاي توسعه اقتصادي 
کشورهاســت و هرچه محيط کسب وکار کشوری شرایط بهتري داشته 
باشــد، بهره برداري از فرصت هاي کارآفریني بيشتر و هرچه بهره برداري 
از فرصت هاي کارآفریني بيشــتر باشــد، عملکرد اقتصاد و خلق ارزش 
در آن کشــور بيشتر مي شــود. با این حال، بهبود محيط کسب وکار در 
گروی برنامه ریزي و سياست گذاري است و دستيابي بدان نيازمند وجود 

فرآیندي مستمر براي پایش محيط کسب وکار کشور است.
با اینکه شــاخص محيط کســب وکار در فصل تابستان در مقایسه با 
بهار مساعدتر شده است، اما به نظر می رسد این حرکت حلزونی بهبود 
کســب و کار عمدتا به واســطه تخليه اثر کرونا در محيط کسب و کار 
بوده است، وگرنه تغيير چندانی در فضای کسب و کار صورت نگرفته و 
فعاالن اقتصادی همچون سنوات گذشته همچنان از سه مولفه تکراری 
»غيرقابل پيش بيني بــودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت«، 
»بي ثباتــي سياســت ها، قوانين و مقررات و رویه هــاي اجرایي ناظر بر 
کسب وکار« و »دشواري تامين مالي از بانک ها« بيشترین گالیه را دارند.
همانطور که اشــاره شــد، شاخص ملي محيط کســب وکار  براساس 
نظریه شــين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از 
دقت نظر بيشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. در حالی 
که رقم شاخص ملی محيط کســب و کار در فصل تابستان رقم 5.88 
واحد محاسبه شده، رقم این شاخص براساس نظریه عمومی کارآفرینی 
شــين به عدد 6.12 )عدد 10 بدترین ارزیابي اســت( رسيده است که 
بهتر از وضعيت این شــاخص در ارزیابي فصل گذشــته )رقم 6.21 در 
ارزیابی فصل بهار( اســت. ميانگين ارزیابي محيط اقتصادي 6.35 است 
کــه در ارزیابي فصل گذشــته عدد 6.52 حاصل شــده بود و ميانگين 
ارزیابي محيط نهادي نيز عدد 5.93 اســت که در فصل گذشــته عدد 
5.95 به دست آمده بود. بر همين اساس، محيط علمي-آموزشي با عدد 
5.20 و محيط مالي با عدد 8.06 به ترتيب مساعدترین و نامساعدترین 

محيط ها براساس نظریه عمومي کارآفریني شين هستند.

افت بهاري شاخص محيط کسب و کار در فصل تابستان جبران شد

حرکت حلزونی بهبود کسب و کار

بازار مســکن به صورت آنی از تحوالت اقتصادی تاثير نمی گيرد، اما 
تغييرات قيمتی در ســه بازار ارز، بورس و سکه با تأخير زمانی بر قيمت 
مســکن مسلط می شود و بر سمت و ســوی بازار ملک تاثير می گذارد. 
مثال در یکی دو هفته گذشــته که قيمت دالر در بازار آزاد اوج گرفت، 
اثر روانی آن به شــکل امتناع فروشــندگان مسکن از فروش بروز یافته 
است. واســطه های ملکی در شهر تهران می گویند اگرچه بازار ملک در 
رکود به سر می برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتياط می کند و این 
عقب نشينی پس از نوسان قيمت ارز ایجاد شده است. به گزارش ایسنا، 
مشــاوران امالک از رکود در رکود بازار مســکن خبر می دهند و روند 
معامالت اندکی که از قبل صورت می گرفت هم دچار اختالل شــده که 
می توان از آن به عنوان عارضه ای جدید یاد کرد. بازار مســکن از تيرماه 
به بعد دچار ســردرگمی شد و رشد قيمت آن تقریبا متوقف شد، اما از 
ابتدای آبان ماه هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شــده اند. 
برخی فروشــندگان، قيمت های پيشنهادی را تا حدود 5 درصد افزایش 
داده اند؛ حال آنکه خریداری در بازار وجود ندارد و در واقع، قيمت ها در 

بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.
یکی از مشــاوران امالک شــمال تهران درباره وضعيــت کنونی بازار 
مســکن می گوید: »فعال جو روانی وارد بازار ملک شــده و کمتر کسی 
خریــد و فروش می کند. وقتــی دالر مقداری تکان می خــورد، بخر و 
بفروش ها دســت نگه می دارند تا ببينند اوضاع چگونه می شود. البته در 
همين بازار کســاد هم تعداد فروشندگان بسيار بيش از خریداران است 
اما به هر حال، برخی افراد که محافظه کار هســتند نســبت به فروش 
امتناع می کنند. بعضی دیگر هم مقداری قيمت ها را باال برده اند. دالل ها 
این تلقی را دارند که ممکن است تغييرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی 

در بازار ملک به وجود بياورد.«
همچنين واســطه  ملکی دیگری در جنوب شــرق تهــران می گوید: 
»نمی توانم بگویم فروشــنده وجود ندارد. فروشــنده هست اما نرخ ها را 
پایين نمی آورند تا معامله ای صورت گيرد. بازار مســکن، یک بازار امن 
است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می کند. طرف با خودش می گوید 
اگر خانه را بفروشــم، پولش را کجا سرمایه گذاری کنم که ارزش پولم 
حفظ شود؟ بنابراین فعال دست نگه می دارد. خریدار هم که توان خرید 
ندارد. البته معامالت به نســبت ماه گذشــته اندکی افزایش یافته، اما 
آنچنان محســوس نيست. شــاید حدود 10 درصد تعداد معامالت باال 
رفته است.« او با اشاره به افزایش قيمت برخی مصالح ساختمانی ادامه 
می دهد: »آهن و ميلگرد در روزهای اخير، گران تر شــده، چون آهن با 
دالر باال و پایين می شــود. یونوليت هم ظاهرا دچار رشــد قيمت شده 
است. سازندگان، این افزایش ها را بر روی قيمت واحدهای کليدنخورده 
محاســبه می کنند. تازه اگر واحدهای نيمه کاره وارد بازار شــود قطعا 

نرخ های آنها متفاوت خواهد بود.«
اشــکان از مشــاوران امالک غرب تهران نيز بر این باور است که »به 
خاطر موضوع دالر، فروشــنده مسکن کم شــده و فعال اکثر پول ها به 
سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه ها به سمت ملک نيامده اما اثر 
روانی اش را روی ملک می گذارد. ممکن اســت در فاز دوم سرمایه ها به 
این سمت بياید اما هنوز سرمایه سنگينی به بازار مسکن هجوم نياورده 
اســت. در یک کالم می توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و 

اوضاع خرید و فروش جالب نيست.«
درباره سرنوشــت احتمالی بازار مسکن و ســایر بازارهای موازی در 
آینده نزدیک، عباس زینعلی از کارشناســان بازار مسکن می گوید: »در 
یــک بازار واقعی، عرضه و تقاضا متناســب با یکدیگر هســتند، اما اگر 
سياست های کنترلی دقيق و منظمی برای کنترل عرضه و تقاضا وجود 
نداشته باشــد، فنر بازارها رها می شود. در حال حاضر، این تلقی ایجاد 
شده که تغييراتی در قيمت ارز ایجاد خواهد شد. بنابراین ممکن است تا 
شش ماه آینده برخی سرمایه ها از بخش های مولد یا سپرده های بانکی 

به بازارهای موازی منتقل شود.«
زینعلی درباره اثر نوســانات احتمالی بازارهای رقيب مســکن بر این 
بخش توضيح می دهد: »معامالت مســکن دچار رکود شــده و احتماال 
این روند تا پایان ســال  ادامه می یابد. حس می کنم تغيير نامتجانسی 
نداشته باشيم و همين روند فعلی تا پایان سال ادامه پيدا کند. در چنين 
شرایطی، قيمت خانه کاهش نخواهد یافت اما از صعود شدید آن کاسته 
می شــود. در حال حاضر، بسياری از افرادی که می خواستند پروژه ای را 
شروع کنند، به ســمت بازارهای موازی رفته اند، برای اینکه سودآوری 
کوتاه مدتی برای شــان داشــته باشد. مســکن، ارز، طال و بورس، چهار 

بازار رقيب هســتند که معموال تحوالت آنها بر یکدیگر در ميان مدت و 
بلندمدت خود را نشان می دهد. در مواردی نيز اثرات بازارها بر یکدیگر 
فوری اســت؛ یعنی ممکن است وقتی سرمایه ها به سمت دالر می رود، 
مسکن مقداری متوقف شود اما نهایتا عقب ماندگی را جبران می کند.«

وی راهکار تعادل بخشــی به بخش های اقتصادی را ایجاد تناسب بين 
عرضه و تقاضا می خوانــد و می افزاید: »هم اکنون با یک عدم تعادل در 
بازارها مواجهيم و این بخش ها ســنخيت مشابهی دارند. وقتی توليدات 
صنایــع و بخش های مولد در وضعيت مناســبی قرار نــدارد یا کفاف 
نمی دهد، قيمت ســهام در  بورس نيز نوســانی می شــود. از آن طرف، 
مداخالتی در بورس رخ می دهد که از جنس مداخالت در بازارهای طال 
و ارز است. این اقدامات تاثيرات ریشه ای نمی گذارد. سرمایه گذار سریعا 
خألها را پيدا می کند و به آن سمت می رود؛ زیرا دنبال سود کوتاه مدت 
است. در یک دوره بورس اوج می گيرد و سرمایه ها به آن سمت می رود، 
در مقطعی بازار مســکن دچار این وضعيت می شود و یک موقع هم در 
بازار ارز این اتفاق می افتد. در ایران کســی به شکل بلندمدت در بورس 
ســرمایه گذاری نمی کند. همه می خواهند ســریع به سود برسند. این 
باعث خروج سریع از یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر می شود.«

تغييرات قيمتی ارز، طال و بورس چه تاثيری بر بازار ملک دارد؟

بازار مسکن در برزخ ارز

دریچه

کرمان بدترین و مرکزی بهترین شد
جغرافيای استانی بهبود کسب و کار

اتاق ایران در بيســت و چهارمين گزارش فصلی خود به بررســی فضای 
کســب و کار در تابســتان 1401 پرداخت و آن را به تفکيک 31 استان در 

دوره شش ساله 1396 تا 1401 بررسی کرد.
* آذربایجان شرقی: شاخص محيط کســب وکار از 5.77 واحد در بهار به 
5.62 واحد در تابســتان امسال رسيد. رقم شــاخص این استان از سال 96 

هيچ وقت کمتر از 5.54 واحد و بيش از 6.08 واحد نبود.
* آذربایجان غربی: شــاخص محيط کسب وکار در بهار 5.21 واحد بود که 
در تابســتان به 5.59 واحد رسيد. رقم شاخص این استان نيز در شش سال 

اخير بيشتر از 5.95 واحد نبود.
* اردبيل: رقم شــاخص در بهار امسال 6.23 واحد بود که در تابستان به 
6.35 واحد رســيد. نامساعدترین وضعيت کسب وکار این استان در تابستان 

سال گذشته ثبت شد.
* اصفهان: رقم شــاخص در بهار 5.79 واحد بود که در تابستان به 5.64 

واحد کاهش یافت و از مساعدترشدن محيط کسب وکار حکایت دارد.
* البرز: شاخص بهبود کسب وکار در بهار 6.29 واحد بود و در تابستان به 

6.13 واحد کاهش یافت.
* ایالم: شاخص محيط کسب وکار در بهار 5.93 واحد بود که در تابستان 
به رقم 5.67 واحد کاهش یافت و مساعدتر شد. بدترین وضعيت کسب وکار 

این استان در سال 97 با شاخص 6.46 واحد ثبت شد.
* بوشــهر: رقم شــاخص در بهار 6.49 واحد بود که در فصل تابستان به 
6.34 واحد رســيد. مساعدترین فضای کسب وکار این استان در سال 96 با 

رقم 5.68 واحد رقم خورد.
* تهران: شــاخص فضای کسب وکار از 6.19 واحد در بهار به 5.98 واحد 
در تابستان رسيد. بهترین فضای کسب وکار پایتخت مربوط به سال 96 است.
* چهارمحال و بختياری: رقم شــاخص در بهــار 6.27 واحد بود که در 
تابستان به 5.88 واحد کاهش یافت. این استان هم در سال 96، مساعدترین 

فضای کسب وکار را با 5.97 واحد تجربه کرد.
* خراسان جنوبی: شاخص محيط کسب وکار در بهار 5.88 واحد بود که در 

تابستان به 5.59 واحد رسيد.
* خراسان رضوی: رقم شــاخص از 6.09 واحد در بهار به 5.91 واحد در 
تابستان رسيد. این استان در تابستان 1400 مساعدترین شرایط کسب وکار 

را با عدد 5.43 واحد تجربه کرد.
* خراسان شمالی: شاخص کسب وکار از 6.17 واحد در بهار به 5.77 واحد 
در تابستان امسال رســيد که مساعدترین وضعيت طی شش سال گذشته 

است.
* خوزستان: شاخص کســب وکار در بهار به 6.21 واحد و در تابستان به 
5.83 واحد رسيد. خوزستان در سال 96، مساعدترین شرایط کسب وکار را 

تجربه کرد.
* زنجان: شاخص کسب وکار در بهار به عدد 5.87 واحد و در تابستان به 
5.65 واحد رســيد و اندکی بهتر شد. زنجان در سال 99، بهترین وضعيت 

محيط کسب وکار خود را تجربه کرد.
* ســمنان: شاخص کســب وکار از 5.83 واحد در بهار به 5.64 واحد در 
تابســتان رسيد. سمنان نيز در سال 99 با رقم 5.22 واحد، بهترین وضعيت 

شاخص کسب وکار را تجربه کرد.
* سيســتان و بلوچستان: شاخص بهبود محيط کسب وکار از 6.28 واحد 
در بهار به 5.93 واحد در تابســتان رســيد که مساعدترین وضعيت محيط 

کسب وکار طی شش سال اخير محسوب می شود.
* فارس: شــاخص کســب وکار از 5.78 واحد در بهار به 5.57 واحد در 
تابستان رســيد. فارس در سال 96، مساعدترین فضای کسب وکار را با رقم 

5.48 واحد به خود دید.
* قزوین: شاخص کسب وکار این اســتان از 5.87 واحد در بهار به 5.52 
واحد در تابستان 1401 رسيد که مساعدترین فضای کسب وکار از سال 96 

تاکنون است.
* قم: شــاخص محيط کسب وکار از 7.01 واحد در بهار به 5.94 واحد در 

تابستان رسيد که بهبود قابل توجه شاخص را نشان می دهد.
* کردستان: این استان همانند بيشتر استان   ها در تابستان امسال شاهد 
مساعدشــدن محيط کسب وکار بود. رقم شــاخص کردستان در بهار 6.42 
واحد بود که به 6.25 واحد در تابستان رسيد. کردستان در تابستان پارسال 

مساعدترین محيط کسب وکار را با رقم 6.09 واحد تجربه کرد.
* کرمانشاه: شاخص بهبود کسب وکار در بهار 5.92 واحد بود و در تابستان 
به 5.83 واحد رسيد. مساعدترین فضای کسب وکار این استان در شش ماهه 

امسال است.
* کرمان: رقم شاخص با بهبود اندک از 6.51 در بهار به 6.43 در تابستان 
رســيد. مساعدترین فضای کسب وکار کرمان در سال 96 با رقم 5.80 واحد 

رقم خورد.
* کهگيلویه و بویراحمد: شاخص بهبود کسب وکار از 5.92 واحد در بهار 
به 5.65 واحد در تابستان امسال رسيد که مساعدترین فضای کسب وکار این 

استان در بازه زمانی شش ساله است.
* گلستان: شاخص بهبود محيط کســب وکار در گلستان از 6.35 واحد 
در بهار به 6.16 واحد در تابســتان رسيد. مساعدترین فضای کسب وکار این 

استان در سال 96 با عدد 5.40 واحد ثبت شد.
* گيالن: شاخص محيط کســب وکار در گيالن از 6.03 واحد در بهار به 
5.89 واحد در تابستان رسيد. مساعدترین شرایط فضای کسب وکار گيالن با 

5.40 واحد در سال 96 رخ داد.
* لرستان: شاخص بهبود محيط کسب وکار از 6.19 واحد در بهار به 5.86 
واحد در تابستان رسيد. مساعدترین شرایط کسب وکار لرستان طی تابستان 

1400 ثبت شد.
* مازندران: شاخص بهبود محيط کسب وکار در تابستان امسال نسبت به 

بهار 10 واحد کاهش یافت و از 5.79 واحد به 5.69 واحد رسيد.
* مرکزی: شــاخص بهبود فضای کسب وکار از رقم 5.50 واحد در بهار با 
یک واحد کاهش به 5.49 واحد در تابستان رسيد. استان مرکزی در تابستان 

1400 با رقم 5.13 واحد مساعدترین فضای کسب وکار را تجربه کرد.
* هرمزگان: شــاخص فضای کســب وکار در بهار 6.17 واحد بود که در 
تابستان امسال به 6.04 واحد رسيد. مساعدترین فضای کسب وکار این استان 

در سال 96 با رقم 5.74 واحد ثبت شد.
* همدان: شاخص محيط کسب وکار در بهار امسال 6.15 واحد بود که در 
تابستان به 5.68 واحد رسيد. تابستان 1401، مساعدترین شرایطی است که 

همدان در فضای کسب وکار تاکنون تجربه کرد.
* یزد: شــاخص بهبود فضای کســب وکار از 6.04 واحد در بهار به رقم 
5.69 واحد در تابستان امسال رسيد. یزد در سال 99 با شاخص 5.64 واحد، 

مساعدترین شرایط کسب وکار را تجربه کرد.
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فرصت امروز: شــاید دوران هژمونی سياسی و استراتژیک آمریکا به سر 
آمده باشــد و وارد دنيای چندقطبی شده باشيم، اما به نظر می رسد نفوذ 
مالــی آمریکا ماندگارتر از آن چيزی اســت که تصور می کنيم. نزدیک به 
180 نوع ارز در ســطح جهان وجود دارد، اما تنها تعداد انگشت شــماری 
از این ارزهــا، نقش اصلی را در معامالت جهانی، امور مالی و ذخایر بانک 
مرکزی کشــورها بازی می کنند. دالر در صدر فهرست این ارزها قرار دارد 
و جــدا از آنکه این روزها ارزش دالر در بازار غيررســمی ایران به ســقف 
تاریخی خود رسيده و در پایان عصر پنجشنبه گذشته به قيمت 35 هزار 
و 850 تومان دادوستد شــد، در سطح جهانی نيز ارزش دالر به باالترین 
ميزان در 20 ســال گذشته رســيده و به نظر می رسد که دالر جهانی هر 

روز قوی تر می شود.
دالر از دیربــاز در اقتصاد ایران همچون مســکن، از کاالی مصرفی به 
کاالی سرمایه ای تبدیل شده و در مواقع تالطم ارزی که قيمت اسکناس 
ســبز اوج می گيرد، متعاقب آن، قيمت کاالهای اساســی و همچنين آن 
دســته از کاالهای داخلی که ارزبری دارند، افزایش پيدا می کند و موجب 
تشــدید تورم می شود. بنابراین این پرســش مطرح می شود که چگونه با 
سياست گذاری مناسب می توان جاذبه اقتصادی ارز را کاهش داد تا مردم 
به ســوی بازار بی ثبات و پرریسک ارز هجوم نياورند؟ با وجود آنکه اقتصاد 
ایران، اقتصادی بانک محور اســت و بازار سرمایه توان رقابت با بازار پول را 
ندارد، با این حال به گفته کارشناســان، رونق بازار سرمایه یکی از بهترین 
راه ها برای کاهش جاذبه ســرمایه ای بازار ارز است، البته مشروط بر آنکه 
رونق بورس حاصل افزایش کميت و کيفيت شرکت های بورسی باشد و نه 

حاصل بازار غيرواقعی و کاذب بورس بازان.
دالر جهانی در قله جدید قيمتی

ارزش دالر آمریکا به باالترین ســطح خود در دو دهه گذشــته رسيده 
اســت. پس از آخرین اقدامات فدرال   رزرو برای کنتــرل تورم در آمریکا 
که باعث تقویت دالر شــد، واحد پول در این کشور در برابر ارزهای اصلی 
اروپایــی به صعود خود ادامــه داد و یورو و پوند را به پایين  ترین حد خود 

رساند. همانطور که انتظار می رود در زمان بحران  ها سرمایه  گذاران از بازار 
سرمایه و دیگر بازارهای مالی به سمت پناهگاه های امن مالی همچون طال 
و دالر کوچ کنند، در بحران  های جهانی حال حاضر دنيا نيز تمایل به خرید 
دالر افزایش یافته است. یکی از مهمترین دالیل تقویت دالر، سياست  های 
تهاجمی ضدتورمی بانک مرکزی آمریکاست. پس از آنکه نرخ تورم در این 
کشــور به باالترین سطح خود در 40 ســال گذشته رسيد، بانک مرکزی 
آمریکا شروع به تشــدید سياست  های پولی انقباضی خود کرد. بخشی از 
این تورم، ناشــی از افزایش تقاضا پس از بهبود شــرایط همه  گيری کرونا 
بود؛ ولی بخش دیگر تورم باال در آمریکا به دليل اختالل در زنجيره تامين 
و کاهش توليد و عرضه در ســطح جهانی بود که با بروز جنگ روســيه و 
اوکراین، این فشــار بيش از پيش خود را نشان داد. قيمت  های باالی نفت 
و گاز طبيعی باعث شــد تا هزینه های گرمایش خانه و هزینه های مربوط 
به حمل  ونقل به شــدت افزایش پيدا کند، به طوری که نرخ تورم ماهانه در 
آمریکا را از سطح 1.7 درصد در ژانویه 2021 به سطح 8.6 درصد در ماه 

مه 2022 برساند.
امــا این روند افزایشــی قيمت همچنان ادامه یافــت و طبق داده های 
دولتی که از ســوی وزارت کار آمریکا منتشــر شده است، شاخص قيمت 
مصرف  کننده ســریع  تر از حد انتظار رشــد کرده و به سطح 9.1 درصدی 
طی 12 ماه گذشــته منتهی به ژوئن رسيده است. بانک مرکزی آمریکا با 
هدف کنتــرل افزایش تورم، نرخ بهره را افزایش داد؛ اقدامی که به اعتقاد 
کارشناسان نمی  تواند نرخ تورم را بدون ایجاد رکود اقتصادی پایين بياورد. 
نتایج مطالعات جدید کارشناسان اقتصادی نشان می  دهد که ایاالت متحده 
برای مقابله با فشــارهای تورمی باید نرخ بيکاری را به 7.5 درصد افزایش 
دهد. این برآوردها که از ســوی یک تيم پژوهشی از جمله دو اقتصاددان 
ارشــد صندوق بين  المللی پول صورت گرفته و با مطالعه رفتار بازار کار و 
تورم آمریکا انجام شده است، حاکی از آن است که نرخ بيکاری آمریکا باید 
به 7.5 درصد افزایش یابد تا تورم مهار شــود. این در حالی است که نرخ 

بيکاری آمریکا هم  اکنون 3.7 درصد است.

دالر چطور واحد پولی دنيا شد؟
بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو در ماه های اخير مجبور شــده 
تا برای کاهش تورم، نرخ بهره را افزایش دهد که این اقدام به ضرر رشــد 
اقتصادی بوده است، اما عالوه بر تهدید رکود اقتصادی در آمریکا، افزایش 
نرخ بهره و تقویت دالر، اقتصاد ســایر کشــورها را نيز عميقا تحت تاثير 
قرار می  دهد. اهميت ارزش دالر از این جهت اســت که اغلب شرکت های 
چندمليتی و موسسات مالی فارغ از موقعيت جغرافيایی خود از دالر برای 
قيمت  گذاری کاالها و تسویه  حســاب  های مالی استفاده می  کنند. قيمت 
بســياری از کاالها از انرژی گرفته تا مواد غذایی هنگام خرید و فروش در 
بازارهای جهانی اغلب با دالر محاسبه می  شوند. به این ترتيب، درک عوامل 

اقتصادی افزایش ارزش دالر بسيار مهم و حائز اهميت است.
حــدود 180 نــوع ارز در ســطح جهان وجــود دارد، امــا تنها تعداد 
انگشت  شماری از این ارزها، نقش اصلی را در معامالت جهانی، امور مالی و 
ذخایر بانک مرکزی کشورها بازی می  کنند، اما این موضوع تازه  ای نيست. 
در ســال های پس از جنگ جهانی اول نيز پوند انگلستان برای دهه های 
متوالی، ارز غالب جهان محســوب می  شد. ســپس با پایان جنگ جهانی 
دوم و تضعيــف اقتصادهای اروپایی ســوخته در خرابه های جنگ، ایاالت 
متحده آمریکا که به دليل بعد مسافت و جغرافيای استراتژیک از صدمات 
جنگ دوم جهانی عمدتا مصون مانده بود، با اقتصادی که نسبت به اغلب 
کشــورهای جهان قدرت بيشتری داشت، دالر را به عنوان ارز رسمی مورد 
استفاده در مبادالت جهانی مطرح کرد. همين موضوع باعث شد تا بسياری 
از کشورهای جهان در معامالت خود به استفاده از دالر روی بياورند و بدین 
ترتيب، دالر جای پوند انگلستان را گرفت. دالر طی دهه های اخير همچنان 
در عرصه هــای بين  المللی، حضور پررنگی بازی می  کند و پس از آن، یورو 
به ميزان بسيار کمتری در معامالت و دادوستدهای جهانی به کار می  رود. 
برخی از ارزهای دیگر همچون ین ژاپن و رنمينبی چين نيز نقشی جزئی 
دارند، اما دالر در ابعاد مختلف در صورت  حســاب  های تجاری، بدهی  ها و 

وام  های بين  المللی، ذخایر ارزی و معامالت جهانی، حرف اول را می   زند.

دالر جهانی هر روز قوی تر می شود

دالر در قله 20 ساله
بانکنامه

امسال چند نفر وام ازدواج گرفتند؟
رشد 51 درصدی وام ازدواج

از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 600 هزار فقره تســهيالت 
قرض الحســنه ازدواج، 500 هزار فقره تسهيالت فرزندآوری و 136 
هــزار و 476 فقره وام ودیعه مســکن، جمعا به ارزش 112.6 هزار 
ميليارد تومان به متقاضيان پرداخت شــده است. طبق اعالم بانک 
مرکزی، از ابتدای ســال جاری تاکنون 600 هزار فقره تســهيالت 
قرض الحسنه ازدواج به ارزش 82.6 هزار ميليارد تومان به متقاضيان 
پرداخت شــده است که این امر بيانگر رشد 51 درصدی در اعطای 
این تسهيالت نســبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنين به 
منظور حمایت از جوانی جمعيت از زمان ابالغ شــيوه نامه مربوطه 
)31 فروردین( تاکنون 500 هزار فقره تســهيالت قرض الحســنه 
فرزند به مبلــغ 20.1 هزار ميليارد تومان بــه متقاضيان پرداخت 
شــده است. گفتنی اســت تا تاریخ 18 آبان ماه، 174 هزار و 807 
نفر نســبت به تشکيل پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن اقدام 
کرده انــد که از این تعداد، 136 هزار و 476 نفر به ميزان 9.9 هزار 

ميليارد تومان تسهيالت دریافت کرده اند.

راهکار دولت و بانک مرکزی چيست؟
زنگ خطر زیان انباشته بانک ها

نظام بانکی کشور با حجم فزاینده زیان انباشته مواجه است که همچون 
باری ســنگين بر شــانه های اقتصاد ایران ســنگينی می کند. کارشناسان، 
دالیل مختلفــی را برای چرایی زیان انباشــته بانک ها مطرح می کنند که 
مطالبــات از دولت، غير مولد بودن دارایی ها، وجود امالک ملکی و تمليکی 
پرشمار، تسهيالت تکليفی، نرخ سود دستوری، نرخ تسعير ارز و... از جمله 
آنهاست. حال معاون امور بانکی، بيمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، 
راهکار دولت برای رســيدگی به زیان انباشــته بانک ها را تشــریح کرده و 
می گوید: از ابتدای شــروع کار دولت ســيزدهم بحث اصالح ساختار مالی 
بانک ها، چه بانک های دولتی و چه ســایر بانک هــا به همراه بانک مرکزی 
در حال پيگيری اســت. از جمله کارهایی که در این راســتا در حال انجام 
اســت، پيگيری های مکرری است که درخصوص اموال مازاد صورت گرفته 

تا بانک ها دارایی های مازاد خود را به فروش برسانند.
سيدعباس حسينی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سایر اقدامات دولت 
توضيح می دهد: دومين اقدام، افزایش سرمایه بانک هاست که از این طریق 
بتوان نســبت کفایت سرمایه آنها را افزایش داد. سومين اقدام نيز پيگيری 
و نظارت بيشــتر در تسهيالت پرداختی اســت تا در جای مناسب هزینه 
شــود که منجر به عدم بازپرداخت اقساط شود. در کنار همه این اقدامات 
پيگيــر مطالبات بانک ها از دولت نيز هســتيم. معاون بانکی وزیر اقتصاد با 
بيان اینکه مجموع اقدامات مذکور کمک می کند توان مالی بانک ها و زیان 
انباشته آنها اصالح شود، می افزاید: همچنين در ساختار مدیریتی اقداماتی 
انجام می شود و اصالح ساختار مالی نيز در اصالح ترازنامه ای و سود و زیان 
کمک کند. این اقدامات با هماهنگی بانک مرکزی در حال انجام است و تا 

پایان سال قطعا اتفاق خوبی در این زمينه رخ خواهد داد.
گفتنی اســت صورت های مالی 396 شــرکت غيردولتی روز چهارشنبه 
)20 مهرماه 1401( در راســتای شفافيت منتشر شــد و در سامانه کدال 
در دســترس عموم مردم قرار گرفت که بعضا از حال ناخوش این شرکت ها 
حکایــت دارد. در این ميان، زیان انباشــته بانک هــای دولتی جلب توجه 
می کند. صورت حساب مالی بانک کشاورزی حاکی از زیان خالص این بانک 
در سال 1399 معادل 289 ميليارد تومان است که در سال 1400 به سود 
خالص 23 ميليارد تومانی رسيده است. بررسی صورت های مالی این بانک 
از زیان انباشــته چشــمگير 7400 ميليارد تومانی حکایت دارد. همچنين 
زیــان خالص بانک ملــی از 6750 ميليارد تومان در ســال 1399 به رقم 
2676 ميليارد تومان در ســال گذشــته رسيده است. طبق آخرین صورت 
مالی بانک ملی، این بانک نزدیک به 70 هزار ميليارد تومان زیان انباشــته 
دارد. بانک مسکن نيز از 1786 ميليارد تومان زیان در سال 1399 به یک 
ميليارد و 750 تومان سود در سال 1400 رسيده و زیان انباشته این بانک 

2400 ميليارد تومان است.
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شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد
فروش اوراق بيمه سهام از امروز

فروش اوراق تبعی ســبد سهام یا همان اوراق طرح بيمه پرتفوی سهام 
ســازمان بورس )کمتر از 100 ميليون تومان( از شــنبه 21 آبان در نماد 
»سهام یار« آغاز و تا روز شنبه 28 آبان ماه ادامه خواهد داشت. به گزارش 
پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )سنا(، شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
در اطالعيه ای اعالم کرد: پيرو مصوبه هيأت مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار )به شماره 115008 /122 مورخه 16 آبان ماه 1401( درخصوص 
انتشار اوراق اختيار فروش تبعی سبد سهام، صندوق تثبيت بازار سرمایه در 
نظر دارد اوراق اختيار فروش تبعی سبد سهام در نماد »سهام یار« با هدف 
حمایت از ســهامداران حقيقی منتشر کند. عرضه اوراق فوق از روز شنبه 
21 آبان ماه تا روز شــنبه 28 آبان ماه در بــورس اوراق بهادار تهران آغاز 
می شود. کل حجم عرضه 10 ميليون ورقه است و اشخاص حقيقی )شامل 
سبد سرمایه گذاری اشخاص حقيقی( حداکثر یک ورقه و اشخاص حقوقی 

مجاز به خرید این اوراق نيستند.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
طرح 2 سر برد بيمه سهام

یکی از بندهای مهم بســته حمایتی سازمان بورس به طرح بيمه سبد 
ســهام اختصاص دارد که از امروز به مدت یک هفته آغاز می شــود. طبق 
اطالعيه سازمان بورس، برای اینکه سهام خود را بيمه کنيد تا حداقل 20 
درصد از ســود پرتفوی 4 آبان خود را تضمين شده بدانيد، از تاریخ 21 تا 
28 آبان ماه فرصت دارید تا یک عدد از نماد »ســهام یار« را به ارزش یک 
ریال بخرید. در همين زمينه، یک کارشناس بازار سرمایه طرح بيمه سبد 
ســهام را یک طرح دوسر برد برای ســهامداران خرد می داند و می گوید: 
سهامداران با بيمه کردن اصل و سود سهام شان به ميزان 20 درصد، حداقل 
مطمئن هستند که از بازدهی نظام بانکی جا نمی مانند و در مقابل بسياری 
از تحليل ها از ســود به مراتب باالتر از این رقم در یک سال آینده حکایت 
دارد که با این تفاسير یک اتفاق برد-برد، یعنی سود 20 درصدی تضمين 
شده و در مرحله بعد، احتمال کسب سود به مراتب باالتر برای سهامداران 

وجود دارد.
شــاهين احمدی در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( 
با بيان اینکه ســهامداران از طریق بيمه ســهام می توانند حداقل بازدهی 
متناســب با نرخ سود بانکی را کسب کنند، می افزاید: این اتفاق به نگرانی 
این دسته از سهامداران درخصوص کاهش سرمایه های شان در بازار سهام 
پایان می دهد. براساس تصميم متوليان بازار سرمایه قرار است تا سبدهای 
زیر 100 ميليون تومانی سهامداران حقيقی بيمه شود که بررسی ها نشان 
می دهد بخش زیادی از ســهامداران حقيقی در این محدوده قرار دارند و 
به این ترتيب، بيمه ســبد سهام یک اطمينان خاطر برای بخش بزرگی از 
سهامداران خواهد بود. به اعتقاد احمدی، سهامداران با بيمه کردن اصل و 
سود سهام شان به ميزان 20 درصد، حداقل مطمئن هستند که از بازدهی 
نظام بانکی جا نمی مانند و در مقابل بسياری از تحليل ها از سود به مراتب 
باالتر از این رقم در یک سال آینده حکایت دارد که با این تفاسير یک اتفاق 
برد-برد، یعنی ســود 20 درصدی تضمين شده و در مرحله بعد، احتمال 
کسب سود به مراتب باالتر برای سهامداران وجود دارد. بدین ترتيب، بيمه 
سبد سهام می تواند زمينه ساز اطمينان بخشی سهامداران حقيقی به بازار 
سهام باشد اما در کنار آن باید اقدامات دیگری انجام شود تا شاهد بازگشت 

روزهای خوش و پررونق به بازار باشيم.
این کارشــناس بازار ســرمایه درخصوص چگونگی بازگشــت اعتماد 
سرمایه گذاران به بازار سهام اضافه می کند: به طور طبيعی نمی توان انتظار 
داشــت اعتمادی که با برخی اقدامات اشــتباه در گذشته از بين رفت، در 
مدت زمانی مشــخص و کوتاه به بازار برگــردد، اما قطعا اتخاذ مجموعه 
اقدامات مستمری که به ابهامات ســرمایه گذاران پایان دهد، می تواند در 
بازگشت اعتمادها اثرگذار باشد. مثال برخی از اقدامات مانند دستکاری نرخ 
سوخت، نرخ خوراک و قطعی گاز و برق از جمله مسائلی هستند که باعث 
ایجاد ابهام در فضای کاری صنایع شده است که باید تعيين تکليف شوند. 
همچنين موضوع قيمت گذاری دســتوری و دخالت دولت در این موضوع 
که در سودآوری شرکت ها اثرگذار بوده نيز موضوع مهم این روزهای بازار 
اســت. به گفته احمدی، بازگشت اعتماد به بازار نيازمند رفع این مسائل 
است و باید همه پازل ها در کنار یکدیگر قرار گيرند تا بتوانيم اقبال از سوی 

سرمایه گذاران به سمت بازار سهام را شاهد باشيم.

راه اندازی بورس بين الملل به کجا رسيد؟
مانع تحریمی بورس پنجم

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کيش آخرین وضعيت راه اندازی بورس 
بين الملل را تشریح کرد. مهدی کشاورز با اشاره به صدور راه اندازی بورس 
بين الملل در مناطق آزاد به ایسنا، گفت: مجوز راه اندازی بورس بين الملل 
در شــهریورماه صادر شد و کارهای ابتدایی آن نيز در حال انجام است که 
جزیيات آن در زمانی که عملياتی تر شــد، اعالم خواهد شد. در این راستا، 
مذاکرات با کشورهای مختلف در حال انجام بوده و پيش تفاهم های اوليه 

صورت گرفته است.
اواســط مهرماه 1398 بود که علی صحرایی، مدیرعامل سابق شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران از مذاکره با 16 بورس دنيا برای شناساندن بورس 
تهران خبر داده بود. البته این موضوع چندان که باید پيگيری نشد و تقریبا 
مسئوالن حول محور آن وعده ای ندادند تا اینکه حدود یک سال بعد یعنی 
در سال 1399 مدیرعامل منطقه آزاد کيش اعالم کرد که مقدمات بورس 
بين الملل در حال انجام اســت و تا پایان سال 1399 راه اندازی می شود. با 
این حال، چندی بعد از آن صحرایی اعالم کرد که این طرح، طرحی است 
که باید متناســب با شــرایط بين المللی تصميم گيری شود. به گفته وی، 
بورس بين الملل قرار بود در جزیره کيش راه اندازی شود که بورس تهران 
هم در آن ســهامدار اســت، اما این طرح با توجه به شرایط کشور متوقف 
شده است. صحرایی تاکيد کرده بود که راه اندازی بورس بين الملل مشمول 

تحریم بوده و محدودیت های تحریمی سر راه آن قرار دارد.
این موضوع مســکوت ماند تا اینکه چندی پيش مجيد عشقی، رئيس 
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد که مجوز راه اندازی بورس بين الملل 
در مناطق آزاد از ســوی شورای عالی بورس صادر شــده و این بورس با 
ســرمایه ارزی در مناطق آزاد تاسيس می شود و تمامی معامالت آن ارزی 
خواهد بود. بورس بين الملل مناطق آزاد پنجمين بورس کشور است که با 
هدف تامين مالی ارزی پروژه های صنعتی و عمرانی با ســرمایه اوليه 30 

ميليون یورو در مناطق آزاد راه اندازی می شود.

بورسنامه

فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهران در هفته گذشته بيش از 10 
درصد افزایش ارتفاع داد تا حدود نيمی از ریزش شــش ماه گذشته را 
جبران کرده باشــد. شاخص کل بورس در ســومين هفته از ماه آبان با 
رشد 10.19 درصدی دو کانال باال رفت و در ارتفاع یک ميليون و 414 
هزار واحد ایســتاد. این باالترین رشــد هفتگی بورس از تيرماه 1399 

تاکنون محسوب می شود.
پس از آنکه دماسنج اصلی تاالر شيشه ای در اولين روز هفته گذشته 
با رشــد 3.45 درصدی، بهترین رشد روزانه بورس طی 20 ماه اخير را 
رقم زد و کانال 1.3 ميليون واحدی را فتح کرد، در ادامه معامالت هفته 
به این روند صعودی ادامه داد و در چهارمين روز کاری هفته )سه شنبه 
17 آبان( با رشــد 1.32 درصدی به کانال 1.4 ميليون واحدی رســيد. 
نماگر اصلی بازار در پایان معامالت روز چهارشــنبه نيز بيش از 6 هزار 
واحد دیگر رشــد کرد و با ثبت رشــد 0.47 درصدی، پرونده معامالت 
بورس در هفته ســوم آبان را با ایســتادن در سطح یک ميليون و 414 
هزار واحد به پایان رساند. بدین ترتيب، با رونمایی از بسته حمایتی 10 
بندی از ابتدای هفته دوم آبان و رشد تدریجی قيمت دالر در بازار آزاد 
تهــران، حدود 173 هزار واحد طی 10 روز معامالتی اخير به حســاب 
شــاخص کل بورس واریز شــد و بيش از 48 درصد از ریزش شش ماه 
گذشته )از ابتدای خردادماه( جبران شد. همچنين شاخص کل هم وزن 
نيز با رشــد 36 هزار واحدی در 10 روز معامالتی گذشــته بيش از 43 
درصد از ارتفاع از دســت رفته از ابتــدای خردادماه را جبران کرد و در 
حالــی به ارتفاع 397 هزار و 566 واحد در پایان معامالت چهارشــنبه 
رسيد که کمتر از 2 هزار و 500 واحد برای بازپس گيری محدوده مهم 

400 هزار واحد نياز دارد.
بورس چگونه سبزپوش شد؟

از فردای روز 27 اردیبهشــت ماه که شاخص کل بورس تهران به 
مرز 1.6 ميليون واحدی رســيد، دوره اصالح بــورس کليد خورد و 
شــاخص کل بورس تا روز هفتم آبان در یک سراشــيبی قيمتی به 
سطح یک ميليون و 241 هزار واحد رسيد تا در مجموع حدود 365 
هزار واحد از ارتفاع خود را در یک دوره شــش ماهه از دســت دهد. 

پس از وضعيت کابوس وار بورس طی هفته اول آبان، سياســت گذار 
بورسی از یک بسته 10 بندی رونمایی کرد تا همزمان با رونمایی این 
بسته حمایتی و رشد قيمت دالر در بازار آزاد تهران و افزایش قيمت 
کامودیتی ها در بازارهای جهانی مجددا روند رشد نماگرهای بورسی 
آغاز شود. از روز چهارم آبان که شاخص کل بورس با رسيدن به رقم 
یک ميليــون و 241 هزار واحدی، ترس بزرگی به دل ســهامداران 
انداخت، سازمان بورس با همراهی وزارت اقتصاد و سایر ارکان دولت 
دســت به کار شد و اگرچه رونمایی از بســته حمایتی سياست گذار 
بورســی در ابتدا فقط توانسته بود شاخص کل بورس را مثبت کند، 
اما در ادامه با جهش قيمت دالر به باالی 34 هزار تومان در بازار آزاد، 
محرک تورمی مورد نياز بازار برای برگشت پرقدرت بورس فراهم شد 
و تنها در معامالت اولين روز از هفته ســوم آبان )شــنبه 14 آبان(، 
شاخص کل به رشد 3.45 درصدی رسيد و ضمن بازگشت دوباره به 
کانال یک ميليون و 300 هزار واحد، بهترین رشــد روزانه بورس در 

20 ماه اخير را رقم زد.
از 25 بهمــن ماه 1399 که شــاخص کل بورس رشــد روزانه 3.9 
درصدی را ثبت کرده بود، تاکنون هيچ گاه رشد روزانه بورس به حوالی 
3.5 درصد نرســيده بود. هرچند که در ادامه معامالت همين هفته بار 
دیگر این اتفاق تکرار شد و با رشد 3.35 درصدی شاخص کل بورس در 
معامالت روز دوشــنبه، رکورد بيشترین رشد روزانه بورس برای دومين 
بار در یک هفته شکســت. این روند صعودی در معامالت روز سه شنبه 
به بازپس گيری کانال 1.4 ميليون واحدی انجاميد و سپس در معامالت 
آخرین روز کاری هفته با رشــد 0.47 درصدی شــاخص کل به تثبيت 
این کانال مهم منتهی شــد. این شــتاب در رشــد روزانه بورس نشان 
می دهد که قيمت سهم ها ارزنده شده و بورس بازان حرفه ای به صف های 
خرید بازگشته اند. با وجود استمرار حال خوب بورس اما به نظر می رسد 
بازار ســهام همچنان از چشم انداز مبهم اقتصادی و بالتکليفی مذاکرات 
احيای برجام در هراس اســت و احتماال در چند هفته آینده نيز انتشار 
الیحه بودجه ســال 1402 به مجموع نگرانی های بازار افزوده می شود و 

می تواند اما و اگرهایی را در تداوم این مسير صعودی به وجود بياورد.

دست انداز تداوم رشد بورس
با وجــود آنکه تمهيدات بانک مرکزی از تب و تــاب بازار ارز و التهاب 
قيمت دالر کاســته، اما قيمت اسکناس سبز در پایان هفته ای که گذشت 
در مــرز 35 هزار تومان به معامــالت هفتگی خود در بازار آزاد پایان داد. 
همگام با رشد دالر، بازار سهام با متناسب سازی ارزش خود با دالر، مسير 
صعودی را در پيش گرفته و البته بررسی ارزش دالری بازار نشان می دهد 
که با وجود رشــد قابل توجه شاخص کل و باال رفتن ارزش بازار همچنان 
کل رشد قيمت دالر در بازار تخليه نشده است و ارزش بازار سهام از منظر 
دالری هنوز جای رشد دارد. به موازات سقف شکنی قيمت دالر، بسته 10 
بندی ســازمان بورس که از ابتدای هفته دوم آبان رونمایی شده و بخش 
مهمی از مفاد آن به تزریق نقدینگی و بيمه ســبد ســهام با انتشار اوراق 
تبعی اختصاص دارد، ثبات بيشتری برای معامالت بورس به ارمغان آورده 
و از تورم صف های فروش کاســته است. یکی از مفاد این بسته حمایتی، 
تداوم تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به بورس است که به واسطه 
جذابيت قيمت سهام، هم به نفع صندوق است و هم به نفع بازار. براساس 
آمارهــا، از ابتدای همين هفته حدود 4.5 هزار ميليارد تومان نقدینگی به 
بازار تزریق شــده که به اعتقاد تحليلگران، یکی از دالیل رشد بازار بوده و 

احتماال توسط صندوق توسعه ملی تزریق شده است.
ورای همــه اتفاقات بازار ســهام، یکی از مهمتریــن عوامل محرک 
قيمت ســهام و ارزش معامالت در شــرایط فعلی، صعود قدرتمند دالر 
در بازار آزاد اســت که بنا به همبســتگی شدید آن با ارزش بازار سهام، 
محرک مورد نياز برای رشــد این بازار را فراهم کرده است. در پایان روز 
پنجشــنبه قيمت دالر در معامالت آزاد بازار تهران به محدوده 35 هزار 
تومان رســيد و به نظر می رســد همچنان می تواند انگيزه ای برای رشد 
بورس باشد. ضمن اینکه حتی با توقف رشد قيمت دالر نيز امکان رشد 
قيمت بورس به دليل تزریق نقدینگی و اصالح شرایط روحی بازار وجود 
دارد، اما نکته مهمی که کارشناســان بر آن تاکيد دارند، این اســت که 
بازار ســهام همچنان از جانب ریسک های سياسی و به ویژه بالتکليفی 
مذاکرات احيای برجام آسيب پذیر است و البته الیحه بودجه سال آینده 

نيز می تواند بر حجم نگرانی ها و دغدغه های بورس بازان بيفزاید.

باالترین رشد هفتگی بورس تهران به ثبت رسيد

سبزترین هفته بورس در میانه پاییز

نيمه دوم فصل پایيز در بورس تهران با رشــد شاخص های بورسی آغاز 
شــده و این روند صعودی به بازدهی بيش از 10 درصدی شاخص بورس 
تهران در معامالت هفته گذشــته منجر شد. یک کارشناس بازار سرمایه 
درباره شــرایط این روزهای بازار می گوید: بازار سهام هيچ گاه به اندازه این 
روزها ارزنده نبوده اســت. فواد صلواتــی در گفت وگو با پایگاه خبری بازار 
سرمایه ایران )ســنا( توضيح می دهد: بررسی عملکرد شرکت ها در فصل 
تابستان براســاس گزارش های منتشر شــده بر روی سامانه کدال نشان 
می دهد بسياری از شرکت های بورسی به واسطه حذف ارز 4200 تومانی 
و افزایش نرخ محصوالت، افزایش درآمد فروش داشته و سودهای مناسبی 
شناسایی کرده اند. بازار سرمایه در طول تاریخ فعاليت خود هرگز به اندازه 
این روزها ارزنده نبوده و زمان مناســبی برای سرمایه گذاری در این بازار 
اســت. نسبت P/E متوسط بازار حدودا به 5 الی 6 رسيده و اکثر سهم ها 

برای سرمایه گذاری ارزنده و جذاب هستند.
او با اشــاره به اینکه متاسفانه برخی اتفاقات در دو سال گذشته موجب 
بی اعتمادی ســرمایه گذاران نسبت به بازار ســرمایه شده و به خروج پول 
از این بازار دامن زده اســت، می افزاید اگر اعتماد بــه این بازار بازنگردد، 
نقدینگی به جای هدایت به سمت توليد به سمت بازارهای سفته بازانه ای 

حرکت می کند که به نظر می رسد بيشتر هم از حمایت دولت برخوردارند. 
ماليات نقل و انتقال در بازار مســکن و همين طور ماليات خانه های خالی 
آنقدر جزئی است که انگيزه ای برای سرمایه گذاری در بازار مسکن شده و 
این وضعيت به نفع اقتصاد کشور نيست. به  هر حال بازار سرمایه بزرگترین 
اهرم برای رونق توليد محسوب می شود و رها کردن این بازار به حال خود 
به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. تجربه نشان داده بازار سرمایه عقب ماندگی 
خود را نســبت به ســایر بازارها، با یک وقفه زمانی جبران کرده و همواره 
نسبت به سایر بازارهای مالی بازدهی بيشتری برای سرمایه گذاران به همراه 
داشته است. تردیدی نيست که باز هم ضرر و زیانی که در این دو سال به 
سهامداران تحميل شده، جبران خواهد شد؛ چراکه از منظر تحليلی شرایط 

برای سرمایه گذاری در بورس بسيار مطلوب است.
این کارشــناس بازار سرمایه در معرفی صنایع برتر برای سرمایه گذاری 
اضافه می کند: ســه صنعت دامپروری، دارویی و غذایی گزارشات فروش 
بسيار خوبی ارائه کرده اند و به نظر می رسد این روند تا پایان سال هم ادامه 
خواهد داشــت. در نظر داشته باشيد که صنایعی که مشمول دریافت ارز 
4200 تومانی بودند )علی الخصوص دارویی ها(، به سبب قيمت گذاری های 
دســتوری در این سال ها آسيب زیادی دیده بودند، اما با حذف ارز 4200 

تومانی و افزایش نرخ هایی که به این صنایع داده شــد، انتظار می رود در 
سه ماهه سوم شاهد انتشار گزارش های بهتری هم از سوی این صنایع به 
خصوص دارویی ها باشــيم. همچنين بررسی گزارش عملکرد شرکت های 
پتروشيمی و فوالدی نشان می دهد برخی نمادها در این گروه ها نسبت به 
ســال قبل افت 5 الی 10 درصدی در فروش داشته اند که رقم با اهميتی 

نيست.
صلواتی با بيان اینکه وضعيت دو صنعت پتروشيمی و فوالدی به لحاظ 
بنيادی هرگز به اندازه این روزها مناســب نبــوده و این صنایع نيز برای 
سرمایه گذاری جذاب هســتند، می گوید: در گروه خودروسازی هم شاهد 
کاهش زیان شــرکت ها هستيم و در صورت حذف قيمت گذاری دستوری 
در صنعت خودرو، این صنعت هم می تواند نفسی تازه بکشد و تمامی این 
شرایط، بازار سرمایه را برای سرمایه گذاری جذاب تر می کند. انتظار می رود 
که در ماه های آینده شاهد رشد قيمت سهام باشيم. البته اميدواریم دولت 
ریســک جدیدی به بازار سرمایه تحميل نکند و حقوقی های بزرگ هم به 
جای نوسان گيری کوتاه مدت از سهم ها، به حمایت از سهام بپردازند تا بازار 
ســرمایه بتواند هرچه سریع تر عقب ماندگی خود نسبت به سایر بازارها را 

جبران کند.

سهام هرگز به اندازه این روزها ارزنده نبوده است

آشتی دوباره با بازار سهام
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آخرین وضعيت توليد خودروهای برقی در 
کشور تشریح شد

عضــو هيــأت علمی دانشــگاه علــم و صنعت ایــران به 
تشــریح آخرین وضعيت توليد خودروهای برقی در کشــور 
و زیرســاخت های مورد نياز برای تجاری سازی و عرضه آنها 

پرداخت.
سلمان ابراهيمی نژاد رفســنجانی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، درخصوص آخریــن وضعيت توليد خودروهای 
برقی در کشــور اظهار داشت: خوشــبختانه اقدامات خوبی 
در زمينــه توليد خودروهای برقی انجام شــده و هم اکنون 
در مرحله تحقيق و توســعه هســتند، تعداد زیادی از این 

خودروها نمونه سازی شده و در حال تست هستند.
وی در ادامه بر ضرورت ایجاد زیرســاخت های الزم برای 
توليد و عرضه خودروهــای برقی تاکيد و عنوان کرد: عالوه 
بر ایستگاه های شــارژ برق که از زیرساخت های مهم عرضه 
خودروهای برقی به شــمار می رود، توســعه شبکه و اتصال 
خــودرو به آن بــه ویژه در خودروهای پالگيــن که به برق 
منازل وصل می شوند حائز اهميت است؛ چراکه ممکن است 
امکان اتصال حجــم زیادی از خودروهای برقی به شــبکه 
وجود نداشته باشــد. البته در دنيا بيشتر مواقع خودروهای 
برقی در ســاعات اوج مصرف به کمک شــبکه آمده و برق 
شــبکه از طریق اتصال شــارژ باتری خــودرو برقی تامين 
می شود که الزم است در کشور ما نيز مطالعات دقيقی روی 

آن انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: همچنين تامين 
باتــری ليتيوم مورد نياز خودروهــای برقی نه تنها در ایران 
بلکه در همه کشــورها با محدودیت مواجه است و در حال 
حاضر تنها چين و چند کشور دیگر از تامين کنندگان اصلی 
ليتيوم هســتند. در کشور ما نيز دانشــگاه علم و صنعت با 
تشــکيل قطب باتری ليتيوم تحقيقاتی را در این زمينه آغاز 

کرده است.
ابراهيمی نژاد در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توليد 
خودروهای برقی در کشور ما با توجه به نبود زیرساخت های 
الزم توجيــه اقتصادی خواهد داشــت، گفــت: قالب بدنه 
خودروهای برقی همانند خودروهــای احتراقی گران قيمت 
نيست و حتی اگر تيراژ آنها اقتصادی نباشد، نمی توان گفت 

توليد آن نيز مقرون به صرفه نيست.
وی افــزود: همچنين قيمت تمام شــده باتری ليتيوم به 
عنــوان یکی از مهمترین بخش های خــودرو برقی طی 10 
ســال اخير کاهش یافته اســت. اگرچه عدم تعادل عرضه و 
تقاضا در بازار و افزایش هزینه های تمام شده باتری در دنيا 
در دو سال گذشته قيمت باتری را مجددا افزایش داده اما در 
مجموع تصور اینکه تکنولوژی که ســال های گذشته توجيه 
اقتصادی نداشته امروز نيز اقتصادی نيست تفکر غلطی است 
و اتفاقا در کشــور ما با توجه به تيراژ پایين خودرو می توان 
خطــوط توليد خودروهای برقی را با تيراژ کم راه اندازی و یا 

خودروهای فعلی را با تغييرات مختصری برقی سازی کرد.
عضو هيأت علمی دانشــگاه علــم و صنعت ایران در پایان 
با تاکيد بر لزوم تنوع ســازی سبد انرژی خودرو خاطرنشان 
کرد: تنوع سبد انرژی در خودروها باید به سمتی پيش رود 
که تعداد خودروهای گازســوز، هيبرید و برقی که قرار است 
توليد شوند مشخص شــود که متاسفانه سياست گذاری در 

این زمينه ضعيف بوده است.

نماگربازارسهام

رئيس اتحادیه فروشــندگان الستيک، روغن و پنچرگيران ضمن اشاره 
به برقراری تعادل نسبی قيمت ها و تامين بازار روغن موتور گفت شایعاتی 
مبنــی بر افزایش نرخ مواد پایه روغن موتور در بورس و در نتيجه افزایش 
قيمت این محصــول در بازار صحت ندارد و افزایش قيمتی در بازار اتفاق 

نمی افتد.
محمدرضا آل ســارا در گفت وگو با خبرنگار خبرخــودرو، درخصوص 
وضعيت قيمت روغن موتور در بازار اظهار داشــت: قيمت روغن موتور در 
مقایسه با سه ماه گذشته تغييری نداشته و به طور تقریبی تعادل در بازار 

برقرار است.
وی افزود: شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ مواد پایه روغن موتور در بورس 
و در نتيجــه افزایش قيمت این محصول در بــازار صحت ندارد و افزایش 

قيمتی نخواهيم داشت.
رئيس اتحادیه فروشــندگان الســتيک، روغن و پنچرگيران همچنين 
درخصــوص وضعيت عرضه و تامين بازار گفت: در حال حاضر بازار روغن 

موتور تامين است و کمبودی مشاهده نمی شود.
آل ســارا درخصوص وضعيــت اجرای کامل نصب شناســه کاال و کد 
رهگيری تا موعد پایانی آذرماه و اقدامات موثر صنف فروشــندگان روغن 
موتور در اجرای این طرح بيان کرد: اجرای این طرح برای محصول روغن 
موتور امکان پذیر نيست. می بایست مهلتی در اختيار توليدکنندگان قرار 
گيرد تا با شــرایط سامانه سازگار شــوند و شناسه کاال می بایست از مبدأ 
کارخانه اعمال شــود. اجرای این طرح نسبت به روغن  موتورهایی که در 

گذشته به بازار عرضه شده اند، دشوار و حتی غيرممکن است.
وی درخصــوص تاثير این طرح بر حذف تقلب و قاچاق، ســاماندهی و 
کاهــش قيمت ها در بازار اذعان داشــت: تقلب زمانی بــروز می کند که 
انگيزه ای ایجاد شود. عدم عرضه کاال به بازار موجب تفاوت قيمت می شود 
و در این شرایط طبيعی است که سودجویان نسبت به توليد روغن تقلبی 

هجوم می آورند.
رئيس اتحادیه فروشندگان الستيک، روغن و پنچرگيران عنوان داشت: 

توصيه اتحادیه همواره این بوده که مشتریان روغن موتور موردنياز خود را 
از واحدهای صنفی خریداری نمایند که دارای پروانه کسب هستند.

آل ســارا تصریح کرد: تشــخيص روغن تقلبی برای فروشندگان عضو 
اتحادیه که دوره های آموزشی مربوطه را گذرانده اند به سهولت امکان پذیر 

است.
وی در پایــان درخصوص وضعيت بازار تایــر و خروج تایرهای بایاس از 
قيمت گذاری دستوری خاطرنشان کرد: نحوه قيمت گذاری تایرهای بایاس 
همچنان دستوری اســت اما قيمت این نوع تایرها در بازار ارزان تر از نرخ 
مصوب است که علت آن به افزایش عرضه بيش از ميزان الزم بازمی گردد. 
درگذشته رانندگان این تایرها را براساس سهميه های دو تایی، چهار تایی 
و شــش تایی خریداری می کردند که اکنون تایرهای خریداری شده را در 
بازار عرضه می کنند. با توجه به اینکه این تایرها تاریخ گذشــته هستند، 
پایين تر از قيمت مصوب در بازار به فروش می رســانند. این اقدام فروش 

توليدکنندگان از مبدأ کارخانه را نيز با مشکل مواجه کرده است.

قیمت روغن موتور در بازار افزایش ندارد

 قائم مقام باشــگاه تجار ایران و آفریقا  از صادرات 912 ميليون دالری 
ایران به 37 کشور آفریقایی در هفت ماه ابتدای امسال خبر داد.

ســيد روح اله لطيفی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تــا پایان مهرماه، یک ميليون و 851هــزار و 911تن کاال به ارزش 972 
ميليون و 969 هزار و 726 دالر بين ایران و کشــورهای آفریقایی تبادل 
شد که یک ميليون و 787هزار تن آن به ارزش 912 ميليون و 100 هزار 
و 920 دالر ســهم صادرات ایران به 37 کشور آفریقایی بوده و 65هزار و 
118 تن کاال به ارزش 60 ميليون و 868 هزار و 806 دالر از 20 کشــور 

آفریقایی وارد شده است.
وی درخصوص پنج مقصد اول صــادرات کاالهای ایرانی به قاره آفریقا 

گفت: آفریقای جنوبی با خرید 461 هزار و 841 تن به ارزش 247 ميليون 
و 623 هزار و 309 دالر، موزامبيک با 288 هزار و 305 تن به ارزش 160 
ميليون و 822 هزار و 545 دالر، ســودان با 221 هزار و 124تن به ارزش 
122 ميليون و 344 هزار و 859 دالر، نيجریه با 194 هزار و 977 تن به 
ارزش 155 ميليــون و 141 هزار و 523 دالر و غنا با 208 هزار و 87 تن 
بــه ارزش 110 ميليون و 705 هزار و 917 دالر، پنج مقصد اول صادرات 

کاالهای ایرانی به قاره آفریقا در هفت ماه ابتدای امسال بودند.
لطيفی درخصوص پنج کشور نخست آفریقایی طرف معامله فروش کاال  
با ایــران توضيح داد: تانزانيا با فروش 44 هــزار و 327 تن کاال به ارزش 
17 ميليــون و 854 هزار و 680 دالر، کنيا با 2 هزار و 372 تن به ارزش 

12 ميليــون و 97 هزار و 884 دالر، آفریقای جنوبی با 750 تن به ارزش 
6 ميليــون و 430 هــزار و 141 دالر، غنا با 2 هزار و 505 تن به ارزش 5 
ميليــون و 198 هزار و 792 دالر و کنگو با 2 هزار و 583 تن به ارزش 4 
ميليون و 741 هزار و 948 دالر، پنج کشور اول فروشنده کاال به ایران در 

بين کشورهای آفریقایی بودند.
قائم مقام باشــگاه تجار ایران و آفریقا افزود: در سال1400 تجارت ایران 
و آفریقا با رشــد 100درصدی به یک ميليارد و 250 ميليون دالر رسيد 
که پيش بينی می شــود با تداوم رشد تجارت کشــورمان با قاره آفریقا در 
سال جاری این ميزان تا پایان سال 1401 به یک ميليارد و 700 ميليون 

دالر برسد.

صادرات ایران به آفریقا در مرز یک ميليارد دالر
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اخبار

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر:
مصرف بهینه گاز از ضروریات می باشد

امروز:  فرصت  خبرنگار   - بوشــهر 
سرپرســت شرکت گاز استان بوشهر و هیات 
همراه با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه 
استان بوشــهر دیدار کردند. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، سرپرست 
شــرکت گاز استان گفت : این دیدار با هدف 
ارائه گزارش عملکرد شرکت و همچنین بیان 

اهداف و برنامه های پیش رو شرکت و استفاده از رهنمود های نماینده معزز ولی فقیه در استان برگزار شد. نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اســتان گفت : با توجه به منبع خدادادی گاز در کشور اسالمی ایران و وجود این مولفه ثروت و قدرت ، بایستی با استفاده 

صحیح و بهینه از آن زمینه توسعه بیش از پیش را در کشور فراهم سازیم.
آیت ا.. صفایی بوشهری گفت : با توجه به ارزش افزوده ای که گاز در صنایع ایجاد می کند و در راستای توسعه پایدار کشور ، 
بایستی از این نعمت با استفاده از روش های نوین به طور بهینه ای استفاده کرد. وی گفت : امروز با رشد تکنولوژی و پیشرفت 
های ایجاد شــده ، با اســتفاده از روش های جدید پایش الکترونیکی ، بصورت بر خط از وضعیت شــبکه ها مطلع شد و هدر 
رفت انرژی بطور اختصاصی گاز را به حداقل برسانیم. نماینده ولی فقیه در استان گفت : مردم دارای اصل مدیریت نظام است 
، مســئولین بایستی با تمام قوا به مردم بزرگوار خدمت کنند چرا که این مردم شایسته بهترین خدمت می باشند. وی گفت : 
شرکت گاز استان بوشهر با توجه به خدمات رسانی و اجرای شبکه گاز در اقصی نقاط استان ، رضایت مطلوبی را در بین مردم 
ایجاد کرده اســت و با پوشش 99 درصدی گاز رســانی در بخش شهری و روستایی ، اقدام مطلوبی را در زمینه توسعه عدالت 

اجتماعی را انجام داده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:
انجام بیش از هزار عملیات امدادرسانی در مهرماه سال جاری

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از انجام بیش از هزار عملیات امدادرسانی 
)آتش سوزی و امداد و نجات( در مهرماه سال جاری توسط آتش نشانان این 

سازمان خبر داد.
ابراهیم مطلبــی با اعالم این خبر گفت: مهرماه ســال جــاری در پی 
تماس شــهروندان با سامانه ۱۲۵ این سازمان، ۱۰9۸ عملیات امدادرسانی 
)آتش ســوزی و امداد و نجات( انجام شد که از این تعداد ۳۷9 مورد حادثه، 

۵۵۳ مورد حریق و ۱۶۶ مورد خدمات ایمنی بوده است.
وی با بیان اینکه در مهرماه امسال ۲۲۱ خودرو در نقاط پرترافیک شهر مستقر شده است، افزود: میانگین زمان رسیدن نیروهای 

این سازمان به محل حادثه سه دقیقه و ۵۲ ثانیه بوده است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: در مهرماه امسال ۵۴ هزار و ۳۳۱ تماس از سوی 

شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اصفهان برقرار و به دنبال آن ۱۱۰۰ اعزام از سوی سازمان انجام شد.
او با اشاره به اینکه آتش نشانان در عملیات های انجام شده باعث نجات ۳9۶ نفر از شهروندان شدند، تأکید کرد: رانندگان باید هنگام 
مشاهده خودروهای آتش نشانی واکنش درست و به موقع نشان دهند و وسیله نقلیه خود را به منتهی الیه سمت راست هدایت کنند؛ 

چراکه مسدود کردن مسیر و دیر رسیدن آتش نشانان به محل حریق یا حادثه می تواند عمق حادثه را بیشتر کند.

عملیات ساخت و تكمیل مركز سالمت روان جامعه نگر در قزوین آغاز شد
قزوین - زارع: رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین از آغاز عملیات عمرانی مرکز سالمت روان جامعه نگر به 

منظور ارائه خدمات به مردم شهرستان در سطح دوم با اجرای الگوی خدمات سالمت روانی و احتماعی» سراج« خبر داد.
دکتر علیرضا مهرعلیان، اظهار کرد: با هدف ارتقای کمی و کیفی خدمات سالمت روان به بیماران شدید روانپزشکی با استفاده از 
آموزش و ارتقای سالمت، بهبود کیفیت سبک زندگی و جلب رضایت بیماران و خانواده آنان، می توان طیف وسیع تری از بیماران 

نیازمند را تحت پوشش قرار داد.
رییس حوزه ســالمت شهرســتان قزوین گفت: در مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش این مرکز، خدماتی که در سطح 
یک ارائه می شود، مراقبت روان پزشکی از طریق بهورزان فعال در خانه های بهداشت، مراقبان سالمت، کارشناسان سالمت روان 
)روانشناس( و پزشکان مستقر در مراکز خدمات جامع سالمت با استفاده از آموزش و غربالگری جمعیت تحت پوشش انجام می 
شود و پس از غربالگری افراد و در صورت بیمار بودن و نیازمند به مشاوره روانپزشکی، ارجاع از سوی پزشک به روانپزشک در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.
دکتر مهرعلیان گفت: در مرکز سالمت روان جامعه نگر، بیشتر از کادر درمانگر، شامل: روانپزشک، پزشک، مددکار، روانشناس و 

کاردرمانگر استفاده می شود که این کادر، خدمات تخصصی سالمت روان را ارائه خواهند داد.
وی اظهار امیدواری کرد که عملیات ساخت و تکمیل مرکز سالمت روان جامعه نگر در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

پیام تبریک مدیرعامل شركت نفت ستاره خلیج فارس به مناسبت فرارسیدن 
روز ملی كیفیت

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
با صدور پیامی فرارسیدن روز ملی کیفیت را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، در پیام 
علیرضا جعفرپور آمده اســت: بی شک، هیچ محصول یا خدمتی بی نیاز از کیفیت 
نیست و کیفیت زمانی قابل دستیابی است که فرآیند ها و فعالیت های سازمان به طور 
مستمر با نیاز ها و انتظارات مصرف کنندگان طراحی شود. سرافرازیم که توانسته ایم با 
همت عالی کارکنان کارآموخته ابرپاالیشگاه میعانات گازی جهان، با حرکت به سوی 
نظام کیفیت جامع، اهداف متعالی همچون افزایش رضایت مشتریان، بهبود مستمر، 
افزایش کارایی و تطابق با استاندارد ها و دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را 

محقق سازیم.
ضمن سپاس از همکاران ارجمندم در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که با عزمی راسخ با کیفیت ترین محصوالت سبد سوخت 
کشور را فرآوری می آورند، روز ملی کیفیت را گرامی  می دارم و امیدوارم در راستای پیشبرد اهداف این مجموعه عظیم نفتی کشور 

با استعانت از پیشگاه خداوند متعال در خدمت به مردم شریف ایران اسالمی موفق و پیروز باشیم.
علیرضا جعفرپور
مدیرعامل شركت نفت ستاره خلیج فارس

معاون سازمان بازرسی كل كشوردر بازدید از سد نرماب:
نرماب از پروژه های اولویت دار است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون نظارت و بازرســی امور اقتصادی ســازمان بازرسی کل کشور، دغدغه این سازمان را 
پیگیری برای سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و تکمیل پروژه های نیمه تمام دانست و گفت: یکی از این طرح ها با برخورداری 
از پیشــرفت فیزیکی باال سد »نرماب چهل چای« مینودشت است.مصطفی علی اصغرپور در بازدید از عملیات ساخت سد نرماب 
مینودشت که با همراهی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان انجام شد، اظهارداشت: سازمان بازرسی آمادگی دارد با توجه 
به قانون و ظرفیتی که در سطح ملی و استانی در اختیار دارد، نسبت به آسیب شناسی، طراحی و اجرای پروژه ها به متولیان کمک 
کرده و جلوی هزینه های اضافی در اجرای پروژه ها را بگیرد.علی اصغر پور تاکید کرد: پروژه هایی مانند سد نرماب با توجه به اهمیت 
آن در تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی استان گلستان که در مرحله نهایی کار قرار دارد باید سریع تر به سرانجام برسد.مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بسیار مهم دانستن اثرگذاری سد درحال ساخت نرماب چهل چای مینودشت دربخش های 
مختلف از جمله کنترل سیالب و تامین آب آشامیدنی پایدار ۵۵۰ هزار نفر ، برلزوم اهتمام ویژه دولت در تسریع این پروژه ملی 
تاکید کرد و گفت: همکاری بیشتر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جهت صدور مجوز قطع درختان جنگلی کاسه سد 
ضرورت دارد که درصورت صدور مجوز، پیمانکار سد نسبت به ریشه کنی درختان و جابجا کردن خاک ها جهت آماده شدن بستر 
سد برای آبگیری اقدام خواهد کرد.مهندس سیدمحسن حسینی گفت: تاکنون برای این سد مخزنی که بدنه آن 99 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد ۱۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده و تکمیل آن به ۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان ادامه داد: عالوه بر ۱۲ هزار میلیارد ریالی که تاکنون برای سد نرماب چهل چای مینودشت هزینه شده، ۵ هزار 
میلیارد ریال هم پیمانکار هزینه کرده که در قالب دیون باقی مانده است با این حال تکمیل این سد مهم با احتساب دیون پیمانکار 
به ۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.وی اضافه کرد: در جریان سفر ۱۳ اسفند سال قبل رییس جمهور و برخی اعضای 
هیات دولت به گلستان برای تکمیل سد نرماب مینودشت ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای سه سال مصوب شد که تاکنون ۲ هزار 
و ۱۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت.مهندس حسینی، بیشترین هزینه مورد نیاز برای تکمیل سد و شبکه های آن را استمالک 
اراضی درون کاسه سد و جابجایی سه روستای باقی مانده با جمعیت تقریبی ۷۰۰ خانوار دانست و گفت: از ۵۶۰ هکتار زمین مورد 
نیاز مخزن سد تا کنون ۲۷۰ هکتار آن تامین شد.وی  ادامه داد: برای جابجایی سه روستای "محمدزمان خان، پس پشته و باقرآباد" 

به افزون بر ۱۸ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

اهواز - شبنم قجاوند: با تأکید مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب در رابطه با توسعه فضای سبز و ایجاد نهالستان  ها با استفاده 
از ظرفیت و امکانات شرکت  های بهره  برداری تابعه، شرکت بهره  برداری 
نفت و گاز کارون درخصوص احداث نهالستان جدید در منطقه واش واتر 

اقدامات قابل توجهی داشته است.

فاز اول این نهالستان توسط مدیریت خدمات شرکت بهره  برداری نفت 
و گاز کارون در حال انجام می  باشد.

به منظور احداث این نهالســتان عملیات خاکبــرداري، خاکریزي، 
تسطیح و کرت بندي به مساحت بیش از ۱۵۰۰متر مربع انجام و اجراي 
عملیات کیسه گیري خاک نباتي جهت آماده سازي بستر کشت بذور 

نهال هاي مورد نظر به تعداد ۱۲هزار کیسه صورت پذیرفت.
همچنیــن ۴۷۰۰ عدد بــذر نهال هاي کنــار، اوکالیپتوس، کهور و 
برهان درون بخشــي از کیســه  هاي آماده شده کشت و عملیات بستر 
ســازي)کرت بندي و نهر کني(  محوطه جهت کاشــت قلمه در زمان 

مناسب)زمستان( انجام شد.
تسطیح و آماده  سازي دو محوطه پیشنهادي جهت احداث نهالستان 
توسط ماشــین  آالت مکانیکي به مساحت ۲۴ هزار متر مربع و تهیه و 
نصب پمپ آب و رفع اشــکال از لوله کشی آب خزانه فضای سبز واش 
واتر از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه نهالستان جدید در 

منطقه واش واتر بوده است.
شــایان ذکر است اداره فضای سبز شرکت نفت و گاز کارون پیش از 
این نسبت به احداث ۲گلخانه و نهالستان در مناطق کریت کمپ و واش 
واتر جهت تامین گل و نهال مورد نیاز تأسیسات خود اقدام نموده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: با همکاری ســپاه امام علی بن 
ابیطالب)ع( و همزمان با ۱۸ شب اکران نمایش بزرگ فصل شیدایی، 
۲۲۴ حامی جدیــد، آمادگی خود را برای حمایت از ایتام و فرزندان 

محسنین کمیته امداد استان قم اعالم کردند.
عباس جوشقانیان، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
استان قم با اشاره به اینکه ۱۵۶۰ فرزند یتیم و ۴۴۷۰ محسنین تحت 
حمایت کمیته امداد استان قم هستند گفت: در حال حاضر ۳۱ هزار 
و ۱۲۶ نفر از افراد نیکوکار به عنوان حامی ایتام و فرزندان محسنین 

از آنها حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ســرانه دریافتی فرزندان یتیم تحت 
حمایت این نهاد یک میلیون و ۱۱9 هزار تومان و ســرانه دریافتی 
فرزندان محســنین ۵۷۰ هزار تومان است تصریح کرد: امیدواریم با 
کمک و حمایت خیران و حامیان گرامی، این رقم تا پایان سالجاری 

افزایش قابل توجهی داشته باشد.
جوشقانیان بسترسازی و تسهیل زمینه جذب حامیان جدید در این 
نهاد را خاطرنشان و اظهار کرد: با همکاری و حمایت سپاه پاسداران 
امــام علی بن ابیطالــب )ع( همزمان با اکــران نمایش بزرگ فصل 
شــیدایی، ۲۲۴ حامی، با تکمیل فرم، آمادگی خود را برای حمایت 

از ایتام و فرزندان محســنین تحت حمایت کمیته امداد استان قم 
اعالم کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم افزود: 
شهروندان و مردم نیکوکار می توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی 
۳۰۰۰۳۳۳۳۲۵ در طــرح اکرام ایتام و محســنین ثبت نام کرده و 

حمایت یک یا چند فرزند معنوی را به عهده بگیرند.

اراک- فرناز امیدی: مســئول پروژه اصالح ارقــام گل داودی 
پژوهشــکده ملی گل و گیاهان زینتی محالت گفت: حدود یک هزار 
رقــم )ژنوتیپ( برتــر و جدید گل داودی که حاصــل کار به نژادی 
پژوهشکده اســت در بیست و یکمین نمایشــگاه گل های داودی 

محالت عرضه شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان مرکزی،محمدرضا شفیعی  ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ 
اظهارکرد: ۶۸ رقم جدید گل داودی به این دوره از نمایشــگاه افزوده 

و ۲۶ رقم حذف شــده است. مسئول پژوهشکده ملی گل و گیاهان 
زینتی محالت توضیح داد: ارقام حذفی براساس ازیابی های هر ساله 
پروتکل های جهانی و معاهده UPOV انجام می شود و در هر سال 

ارقام نامطلوب کاهش می یابند.
شفیعی گفت: بیست و یکمین دوره نمایشگاه گل های داودی در 

مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع برگزار شد.
او هدف از برپایی نمایشــگاه تخصصی گل های داوودی را  تبیین 
اهمیت گردشگری گل، گســترش آثار مثبت در تجاری سازی ارقام 

جدید، تولید انبوه و صادرات عنوان کرد.
مسئول پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی محالت یادآور شد: 
ایران از نظر منابع ژنتیکی در زمره ۶ کشــور اول دنیا است ولی کار 
به نژادی و معرفی ارقام جدید در زمینه گل های زینتی در حد مطلوب 
انجام نشده که برگزاری جشنواره و نمایشگاه تخصصی راهبرد موثری 

در این خصوص است.

شفیعی ادامه داد: ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت 
در ســال ۷۵ راه اندازی شــد و در سال 9۲ به پژوهشکده ملی گل و 
گیاهان زینتی )زیرمجموعه موسسه تحقیقات باغبانی کشور( تبدیل 
شد و در آن گروه های تحقیقاتی در زمینه ژنتیک و به نژادی، فناوری 
و مدیریت تولید و فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت گل طرح های 

پژوهشی را اجرا می کنند. 
وی بیان داشت: بر اساس آمار اعالم اداره کشاورزی محالت، سابقه 
گل کاری در این شهرســتان به بیش از ۷۰ سال قبل بر می گردد و 
اکنون ۷۰۰ واحد تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی در این منطقه 

فعال است و ۳۰ درصد از مردم آن در صنعت گل اشتغال دارند.
شفیعی خاطرنشان کرد: این شهرستان بیشترین سطح زیر کشت 
و پرورش انواع گل و گیاه زینتی را در کشور دارد و تولید ۳۵۰ گونه 
مختلف گیاهان زینتی، آپارتمانی و فضای سبز، محالت را به یکی از 

قطب های پرورش و تجارت گل و گیاه ایران تبدیل کرده است.

 شركت بهره  برداری نفت و گاز كارون 
پیشرو در توسعه فضای سبز

معاون توسعه مشاركت های مردمی كمیته امداد استان قم خبر داد

 ۲۲۴ حامی جدید 
به طرح اكرام ایتام و محسنین پیوستند

 یک هزار رقم برتر گل داودی 
در نمایشگاه محالت عرضه شد
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رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیرحسین علوی شهردار 
رشت در جلسه شورای اداری با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی 
بودجه های عمرانــی را صرف مصارف جاری و حقوق و دســتمزد 
نخواهــد کرد، گفت: مدیران مناطق تمام تــالش خود را در جهت 

افزایش درآمد جهت تامین منابع مالی بکار گیرند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت - جلســه شورای اداری شــهرداری عصر روز شنبه ۱۴ آبان 
۱۴۰۱ با حضور معاونین، مدیران مناطق پنجگانه، رؤسای سازمانها 
و دیگر مدیران شهرداری به ریاست سید امیر حسین علوی شهردار 

رشت برگزار شد.
شهردار رشت در این جلسه عنوان کرد: کلیه معاونین، مدیران و 
همکاران باید در راستای پیشبرد پروژه ها و تامین اعتبار تالش نمایند 
و از ظرفیت سه نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی 
استفاده کنند تا طرحها و پروژه های شهرداری با کندی مواجه نشوند.

ســید امیر حســین علوی خطاب به مدیران مناطق و روســای 
سازمانهای شــهرداری ابراز داشــت: انتظار دارم در راستای توجیه 
شورای اسالمی و فرمانداری در خصوص درآمدهای عمومی، بودجه 
و شهرسازی همه معاونین و مدیران مشارکت داشته باشند و بودجه 

واقع بینانه تدوین شود.
وی ضمــن تاکید ویژه جهت جلوگیری از تخلفات ســاختمانی 
تصریح کرد: امیدواریم در کارنامه ســه مــاه قبل مناطق موردی از 
تخلفات ســاختمانی وجود نداشته باشــد و پس از این هم به هیچ 
عنوان نباید تحت هیچ شرایطی تخلفات ساختمانی در سطح شهر 
صورت بگیرد. شــهردار رشت با تاکید بر اینکه به هیچ وجه بودجه 
های عمرانی در شهرداری را صرف مصارف جاری و حقوق و دستمزد 

نخواهد کرد، افزود: مناطق پنجگانه باید درآمدزایی داشته باشند و 
در این راه سعی و تالش بیشتری از خود نشان دهند تا از این طریق 

حقوق و دستمزد پرسنل هم پرداخت شود.
علوی ضمن تاکید بر این نکته کــه اعتبارات عمرانی صرفا باید 
صرف پروژه های عمرانی و قراردادهای مربوط به آن شود تا شهرداری 
در حوزه تامین منابع درآمدی با توجه به تالشی که مناطق خواهند 
داشــت، دچار چالش نشود، اذعان کرد: در حوزه پروژه های عمرانی 
که به چند بخش تقسیم شده اند به هیچ عنوان کوتاه نخواهم آمد و 

پروژه های عمرانی با سرعت هر چه تمام تر پیش روند.
وی ضمن اشاره به شکایات ماده ۳۸ بدهی تامین اجتماعی، مولد 
ســازی، تملک پروژه ها و قراردادهای عمرانی اضافه کرد: معاونان و 
مدیران باید نسبت به پوشش یکدیگر در واحدها و معاونتها اهتمام 
داشــته باشند و به هیچ عنوان از خود رفع مسئولیت بروز ندهند تا 

در مدت کوتاهی بتوانیم شاهد اتفاقات خوبی در سطح شهر باشیم.
شهردار رشت تشدید نظارت در خالل اجرای پروژه های عمرانی 
را خواستار شد و در خصوص ساختمان شهرداری مرکز که بخشی 
از آن نیمه کاره اســت از جمله نمازخانه ، سالن جلسات، آشپزخانه، 
سالن نوآوری هم تصریح کرد: الزم است ضمن رایزنی با یک پیمانکار 

دستمزدی جهت اتمام و تکمیل این نواقص اقدام شود.
علوی در مورد تصفیه خانه شیرابه ، مدیریت پسماند، تفکیک زباله 
از مبدا هم تاکیدات ویژه ای داشت و گفت: تعیین تکلیف، اجرا و به 
سرانجام رساندن این موارد جزو اولویتهای ویژه و اول شهرداری رشت 

محسوب می شوند.
وی برگزاری جلساتی ویژه با پیمانکاران پروژه های مدیریت پسماند 
را هم خواستار شــد و افزود: تعمیرات پل های عابر پیاده مکانیزه و 

غیرمکانیزه باید هر چه ســریعتر در دستور کار قرار گیرد و معاونت 
عمرانی در بحث احداث پل های عابر پیاده، سازمان سیما و منظر در 
حوزه قراردادهای تبلیغات و هر کدام از مناطق هم در بحث نگهداری 

از پل های عابر ورود نمایند.
شهردار رشت در خصوص احداث پارک بانوان در مناطق سه، چهار 
و پنج شهری هم تاکیدات ویژه ای داشت و عنوان کرد: مدیران این 
مناطق باید هر چه ســریعتر محل مورد نظر برای احداث پارکهای 

جدید بانوان را معرفی کنند.
سید امیر حسین علوی موضوع جمع آوری سگهای ولگرد را نیز 
مساله ای بسیار مهم دانست و تصریح کرد: اگر به بافت مرکزی شهر 
نگاه کنیم، می بینیم که سگهای ولگرد حتی در این محدوده ها هم 
به چشم می خورند، بنابراین هر چه سریعتر باید نسبت به جمع آوری 

سگ های ولگرد اقدام شود.
تعیین تکلیف ساختمان سپیدار، زیباسازی خیابان اقتصاد و ارائه 
یک برنامه زمانبندی مشخص در این موارد هم از دیگر مواردی بود 

که شهردار رشت بر روی آن تاکید ویژه داشت.
گفتنی است در این جلسه هر یک از معاونین و مدیران شهرداری 
گزارشی از اقدامات انجام شده، تحقق میزان درآمدها و چالش های 

موجود در حوزه مدیریتی خود ارائه نمودند.

شهردار رشت در جلسه شورای اداری شهرداری تاكید كرد :

تمرکز مناطق پنجگانه در حوزه درآمدزایی 

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر با اشاره به اینکه پایانه مسافربری بوشهر به قطر در 
آســتانه جام جهانی فوتبال افتتاح می شود گفت: اکنون ساخت 

بخش دریایی این پایانه پایان یافته است.
محمد شکیبی نسب در نشست کارگروه هماهنگی حمل کاال و 
مســافر از بنادر استان بوشهر به کشور قطر با اشاره به اینکه رویداد 
بین المللی ورزشــی در آســتانه راه اندازی است اظهار داشت: بنادر 
اســتان بوشهر به سبب همجواری با کشــور قطر نقش مهمی در 

تجارت دریایی و حمل مسافر و کاال دارد.
وی با اشــاره به اینکه همه دستگاه های ذیربط باید فعالیت های 
خــود را در این عرصه آماده و اجرایــی کنند تصریح کرد: با توجه 
به فرصت اندک باقیمانده تا آغــاز جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال قطر 
دســتگاه های مربوط به این حوزه باید فعالیت های مرتبط با حوزه 

کاری خود را در کمترین زمان ممکن اجرایی کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر فعالیت های بنادر استان 
در عرصه خدمات رسانی در عرصه جابه جایی کاال و مسافر را مورد 
اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر با محوریت حمل مسافر از بندر بوشهر و حمل کاال از  بندر 

دیر به مقصد بنادر قطر تمام تالش خود را با نگاه بلند مدت به کار 
گرفته است.

شــکیبی نســب از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان در خواست کرد در راســتای تسهیل گری در 
فعالیت های بخش خصوصی برای ســامانه جامع نظــارت، آمار و 

اطالعات تأسیسات گردشگری اقدامات الزم را اجرایی کند.
وی تداوم ترانزیت کاال از استان بوشهر به قطر را مورد اشاره قرار 
داد و خاطر نشان کرد: در موضوع ترانزیت کاال هماهنگی های الزم 
برای تداوم روند صعودی ترانزیت از اســتان بوشــهر به کشور قطر 

انجام شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اینکه پایانه 
مسافربری بوشــهر به قطر در آســتانه جام جهانی فوتبال افتتاح 
می شود گفت: اکنون ساخت و تجهیز بخش دریایی این پایانه پایان 

یافته است.

مدیركل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد؛

ساخت پایانه مسافربری بوشهر - قطر در بخش دریایی پایان یافت

شنبه
21 آبان 1401
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7 مهارت ضروری فروش 

به قلم: مارک وایشاک 
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امير آل علی

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که برای فروش موفق به چه مهارت هایی نياز خواهيد داشــت؟ 
درواقع این موضوع به حدی برای کســب و کارها مهم و حياتی اســت که از آن تحت عنوان قلب تپنده 
کســب و کارها نام برده می شــود. تحت این شرایط ســوال اصلی این اســت که برای فروش موفق چه 
مهارت هایی باید وجود داشــته باشد. این امر حتی برای مدیرانی که به صورت مستقيم در زمينه فروش 
دخالت ندارند هم مهم بوده و باعث خواهد شــد تا معيارهای بهتری برای اســتخدام در این حوزه داشته 

باشند که در ادامه هفت مهارت اصلی، بررسی خواهد شد. 
1-مهارت درگير کردن مشتری

درواقع بسياری از اقداماتی که از آنها تحت عنوان بازاریابی و فروش نام برده می شود، به خوبی مخاطب 
را درگير نمی کند و همين امر باعث شــده اســت تا تاثير آنها بسيار کم باشــد. درواقع شما باید بتوانيد 
روش های مختلفی را داشــته باشيد تا در شــرایط مختلف، مخاطب را به خوبی تحت تاثير خودتان قرار 
دهيد. این مهارت کمک خواهد کرد تا شــما آغازکننده مکالمات باشــيد و آن را به سمت و سوی مورد 

نظر خود سوق دهيد. 
2-مهارت گوش دادن 

اگرچه بســياری از افــراد تصور می کنند که یک بازاریاب خوب باید به صــورت مداوم صحبت نماید و 
اجازه فکر کردن را به مخاطب خود ندهد. با این حال واقعيت این اســت که گوش دادن به مراتب مهمتر 
از صحبت کردن بوده و از گفته های دیگران می توانيد ســرنخ هایی را پيدا کنيد که باعث خواهد شــد تا 
تصميمات به مراتب بهتری را داشــته باشيد و در نهایت مخاطب خود را به مشتری تبدیل نمایيد. گوش 
دادن تنها به شــرایط مکالمه مســتقيم ارتباط ندارد و با در اختيار داشــتن این مهارت شما می توانيد به 
خوبی نيازها را از دل حتی موارد ساده نظير نظرات افراد زیر پست محصوالت یک برند دیگر، پيدا کنيد. 

3-مهارت حفظ شرایط
واقعيت این اســت که در زمينه فروش شما با افراد و موقعيت های بسيار مختلفی مواجه خواهيد شد و 
طبيعی است که همه چيز مطابق انتظارات جلو نرود. با این حال این امر به معنای عدم در دست گرفتن 
اوضاع نبوده و الزم اســت تا به مهارتی دست پيدا کنيد که بتوانيد در نهایت معامله سودمندی را داشته 
باشيد. این موضوع تنها به فروش مستقيم اختصاص ندارد و الزم است تا در تمامی اقدامات نظير بازاریابی 
و تبليغات نيز به خوبی رعایت شــود. در کنار این مسئله، نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشيد، 
مقوله حفظ موقعيت شــرکت در کنار تالش برای بهبود اوضاع اســت. درواقع شما نباید اجازه دهيد که 
فروش، هيچ گاه از یک مقدار مشــخصی کمتر شود. به همين خاطر شما حتی نياز دارید که از ماه ها قبل 

خود را کامال آماده کنيد. 
4-مهارت در دسترس بودن

چه در زمينه ارتباط با مشــتری و چه در رابطه با ارتباط با ســایر بخش های شــرکت، یک فروشــنده 
باید کامال در دســترس باشد. در این راســتا فراموش نکنيد که برای فروش ممکن است شما به چندین 
ماه زمان نياز داشــته باشــيد. به همين خاطر پيگيری، کامال ضروری است و شما باید به صورت مداوم، 
پاسخگوی سواالت هم باشيد. نکته ای که باید به آن توجه نمایيد این است که مشتری امروز بيش از هر 
زمانی به تکنيک های فروش بی اعتماد بوده و الزم اســت تا نسبت به این موضوع به خوبی فکر کنيد. این 
شــرایط خصوصا در فروش اینترنتی به مراتب بيشتر است. به همين خاطر توصيه می شود که ریشه های 
بی اعتمادی در منطقه فعاليت خود را شناســایی کرده و تالش کنيد که کامال نقطع عکس هر یک از آنها 

باشيد. 
5-مهارت نه گفتن

یک اشــتباه رایج در بين فروشــنده ها و بازاریاب ها این است که تصور می کنند هر فردی را می توان به 
مشــتری تبدیل کرد. با این حال واقعيت این است که بيش از 50 درصد افرادی که در تالش برای تحت 
تاثير قرار دادن آنها هستيد، ابدا گزینه های مناسبی محسوب نمی شوند. به همين خاطر بسيار مهم است 
که قبل از هر اقدامی، تصميم بگيرید که جامعه هدف شــما شــامل چه گروهی بوده و بيش از 80 درصد 
تمرکــز خود را صرفا به این گروه اختصاص دهيد. این امر باعث می شــود تا از تالش های خود، نتایج به 

مراتب بهتری را به دست آورده و رشد خوبی را در بازار به شدت رقابتی حال حاضر داشته باشيد. 
6-مهارت متفاوت بودن 

ایــن امر که همواره براســاس قوانين و اقدامات رایج در بازار حضور داشــته باشــيد، ابدا یک تصميم 
هوشــمندانه محسوب نمی شود. درواقع شــما باید به خوبی هر تصميم خود را بررسی کرده و از سودمند 
بودن آن، اطمينان داشته باشيد. در کنار این مسئله نکته دیگری که باید به آن توجه نمایيد این است که 
ابدا ایرادی ندارد که شــما شيوه و اصول رفتاری کامال متفاوتی را داشته باشيد. درواقع شما حتی ممکن 
است هر دو ماه، نياز به تغيير در شيوه های خود داشته باشيد. برای درک بهتر این موضوع بهتر است که 

به ترندهای جهانی توجه داشته و سعی کنيد تا تغييرات را زودتر از دیگران درک کنيد. 
7-مهارت ارائه پيشنهادهای مختلف 

اگرچه ممکن اســت تعجب کنيد که مورد فوق هم یک مهارت محســوب می شود. با این حال واقعيت 
این است که اکثر فروشندگان یک پيشنهاد را می دهند و این امر باعث می شود تا احتمال جذب مشتری 
بسيار کم باشد. این امر در حالی است که شما باید سه پيشنهاد جذاب و وسوسه برانگيز را داشته باشيد تا 
افراد خود را در یک بن بست حس نکنند. برای مثال برای مشتری هایی که بودجه الزم را ندارند، می توانيد 
از مواردی نظير خرید اقســاطی بدون سود، اســتفاده کنيد. درواقع برای ارائه پيشنهادهای جذاب، شما 

می توانيد خالقيت های بسياری را داشته باشيد. 
در آخر فراموش نکنيد که همواره یک شــانس مجدد را بــرای خود زنده نگه دارید. برای مثال از افراد 
بخواهيد که شماره خود را در اختيار شما قرار دهند تا شما جدیدترین محصوالت را به آنها معرفی کنيد. 

این امر باعث می شود تا همچنان شانسی برای فروش وجود داشته باشد. 
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نویسنده: علی آل علی: دنيای اطراف ما پر از ترندهای 
رنگارنگی اســت که هيچ کدام بيشتر از چند هفته دوام 
نمی آورند. بعــد از آن مردم و صدالبتــه بازاریاب ها با 
ســرعت هرچه تمام تر دنبال ترندهای تــازه می روند 
و ایــن روند تــا ناکجاآباد ادامه دارد. البته این وســط 
ویدئو مارکتينگ یک اســتثنای تمام عيار است. کمتر 
کارآفرینــی در طول دو دهه اخير شانســش در حوزه 
ویدئو مارکتينگ را امتحان نکرده اســت. هرچه باشد 
درباره فرمتی حــرف می زنيم که به تنهایی 80 درصد 
ترافيک اینترنت را به خودش اختصاص داده اســت. به 
عــالوه کمتر بازاریابی در دنيا پيدا می شــود که ویدئو 
مارکتينگ را فرمولی جادویــی برای افزایش فروش و 

تعامل با مخاطب هدف نداند.
ویدئــو مارکتينگ مثل خيلــی از جنبه های زندگی 
روزمره در پيوند با فناوری اینترنت رشــد ســریعی را 
تجربه کرده اســت. زمانی نه چنــدان دور ویدئوهای 
بازاریابی فقط در قاب تلویزیون با کيفيت های بی نهایت 
پایين به چشم می خورد. از آن زمان تا به حال خدمات 
اینترنتی با ســرعت سرسام آور تماشــای آنالین ویدئو 
را بدل بــه نوعی تفریح بی نهایت جذاب کرده اســت. 
این روزها دیگر الزم نيست با اینترنت پر دنگ و فنگ 
دیال آپ )Dial-Up( و آن صدای اعصاب ُخردکنش 
به دنيــای اطالعــات جهانی وصل شــوید. در عوض 
اپراتورهای بزرگ با سرعتی باال بغل دست تان هستند 
تا تجربه ای بی نهایت لذت بخش را به شما هدیه کنند. 
فکر کردن درباره ســرعت بــاالی اینترنت خيلی از 
مارکترها را به این نتيجه رســانده که دنيای جدید با 
ویدئو مارکتينگ تعریف می شــود. اگر شما هم اینطور 
فکر می کنيــد، کامال حق دارید. البتــه این به معنای 
موفقيت بی چون و چرای هر کمپين ویدئویی نيســت. 
در عوض شــما باید مثل کارآگاه های خصوصی ســر 
طراحی ویدئوی تان وســواس به خرج دهيد. وگرنه در 
ماراتن نفسگير ویدئو مارکتينگ دست از پا درازتر آخر 

خواهيد شد. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هر کاری در این 
دنيا راه و چاه خاص خودش را دارد. فرقی ندارد شــما 
قصد دارید ماهواره ای جدید به فضا بفرستيد یا ویدئویی 
جــذاب برای بارگذاری در یوتيوب طراحی کنيد، در هر 
صورت هميشــه باید کارتان را حرفــه ای دنبال نمایيد. 
اینطــوری نه تنها تک تک مشــتریان عاشــق برندتان 
خواهند شد، بلکه حتی الزم نيست کلی بودجه بازاریابی 
بتراشــيد. ما در ادامه ســعی می کنيم بخشی از مسير 
ویدئو مارکتينــگ بهتر را برای تان هموار کنيم. پس در 

ادامه با ما همراه باشيد تا شاخ این غول را بشکنيم.
طراحی ویدئوهای هدفمند!

اگر کســی همين االن هوس تهيــه ویدئو کند، کلی 
دوربين باکيفيت، ابزارهای صدابرداری و نورپردازی دم 
دســتش خواهد بود. بنابراین توليــد ویدئو با ابزارهای 
حرفه ای کار چندان سختی نخواهد بود. دقيقا به همين 
خاطر ایــن روزها خيلی از مردم آرزوی داشــتن یک 
دوربين فوق پيشــرفته کنون یا نيکــون را دارند. البته 
خریــد دوربين پایان ماجرا نيســت؛ چراکه ویدئوهای 
بی ســر و ته توجه هيچ کس را جلب نمی کند. احتماال 
شــما هم بارها با کلی شــوق و هيجان بليت یک فيلم 
را خریده اید، اما در ســالن سينما با اثری به درد نخور 
مواجه شده اید )مگر تجربه ای بدتر از این هم هست؟(. 
ماجرا درباره 90 درصد ویدئوهــای بازاریابی دقيقا به 
همين شــکل اســت. پس اگر یک دوربيــن عالی دم 
دست تان هســت، هيچ تضميمی برای موفقيت تان در 
بازار وجود ندارد. در عوض شما باید هدف ویدئوی تان 

را از همان قدم اول مشخص کنيد. 
فــرق اصلی ميــان ویدئوهای بازاریابــی معمولی و 
نمونه های حيرت انگيز در هدفمندی آنها نهفته اســت. 
حتمــا از خودتان می پرســيد، هدفمنــدی اصال چی 
هســت؟ خب اجازه دهيد منظورمان را کمی دقيق تر 
به شما نشان دهيم. برای تهيه ویدئوهای هدفمند باید 

این موارد را هميشه مد نظر داشته باشيد:
ویدئوی بازاریابی شــما چه الگویــی دارد؟ آیا دنبال 
ویدئوهای آموزشی هستيد؟ شاید هم فقط دنبال کمی 
ســرگرمی یا اطالع رسانی به مشــتریان باشيد. در هر 
صورت تم اصلی ویدئوی شــما باید کامال روشن باشد. 

وگرنه اوضاع تان حسابی به هم خواهد ریخت. 
مخاطب هدف تان کيست؟ به زبان خودمانی ویدئوی 
برندتان را برای چه کســانی طراحی می کنيد؟ یادتان 
باشــد ویدئوهایی که هيچ مخاطبــی ندارند، عمال به 
مذاق کسی هم خوش نخواهند آمد. پس به جای اینکه 
همين طوری بی مقدمه طراحی ویدئو را شــروع کنيد، 
اول کمی دربــاره مخاطبش فکر کرده و بعد وارد گود 

شوید. قول می دهم اصال ضرر نخواهيد کرد. 
پول در این دنيا مهمترین عامل موفقيت نيســت، اما 
بدون آن هم هيچ کاری پيش نمی رود. به همين خاطر 
همه کمپين هــای ویدئو مارکتينگ باید بودجه دقيقی 

داشته باشند.
درک ســليقه مخاطب و طراحی محتــوا به بهترین 
شــکل ممکن هميشــه کليدی خواهد بود. این دست 
فرمان شــما را در طــول مدت زمانی انــدک بدل به 
برندی دوست داشــتنی برای کاربران خواهد کرد. پس 
منتظر چه هســتيد؟ همين امروز دست به کار شوید و 
ویدئوهای دوست داشتنی برای کاربران طراحی کنيد. 

استفاده از تامبنيل های حرفه ای
شــاید بارها شنيده باشــيد که »هيچ کتابی را نباید 
از روی جلــدش قضاوت کرد«. ایــن نصيحت قدیمی 
شــاید در زندگی روزمره کاربردهای بی نهایت زیادی 
داشــته باشــد اما دنيای مارکتينگ کسی به آن توجه 
نمی کند؛ چراکه مردم با چشم شــان خرید می کنند و 

اگر بازاریاب ها محتوای زیبایی فراهم نکنند، کاله شان 
پس معرکه خواهد کرد. تامبنيل )Thumbnail( در 
واقع همان مثال نقضی اســت که قضاوت از روی جلد 
کمپين های بازاریابی را توجيه می کند. اگر شما طرفدار 
دوآتيشــه یوتيوب باشيد، خيلی خوب می دانيد در این 
پلتفرم قبــل از اینکه یک ویدئو را پلی کنيد، تصویری 
کوچــک برای تان به نمایش درمی آید که به نوعی جلد 

ویدئو محسوب می شود. ماجرا جالب شد، نه؟
اگر تا حاال از تامبنيل استفاده کرده باشيد، شاید فکر 
کنيد طراحی آن کار بی خودی باشد؛ چراکه این روزها 
همه ویدئوها این ویژگی را دارند. راســتش را بخواهيد 
در این مورد اندکی حق با شماست اما مسئله این است 
که خوِد یوتيوب یا بقيه پلتفرم ها به طور تصادفی یک 
تامبنيل برای ویدئوها انتخاب می کنند. البته اگر شــما 
دســت بجنبانيد و خودتان یک تامبنيل طراحی کنيد، 

آن وقت دیگر خبری از کمک های تصادفی گوگل یا هر 
پلتفرم دیگری نخواهد بود. 

مــا در روزنامــه فرصت امــروز معتقدیــم طراحی 
تامبنيــل دقيقــا مثل کيــت تيم های ورزشــی عمل 
می کند. همانطور که لباس تيمی مثل منچستر سيتی 
طرفدارانش را ســر ذوق می آورد، تامبنيل های جذاب 
برای ویدئوها هــم چنين تاثيــری دارد. فکر می کنم 
همين مثال برای دست به کار شدن و طراحی تامبنيل 

کافی باشد، مگر نه؟
غير قابل پيش بينی باشيد!

مردم ویدئوهای تکراری و کليشــه ای را اصال دوست 
ندارند. منظور ما همان ویدئوهای بازاریابی است که از 
همان لحظه اول صفر تا صدش را می شــود حدس زد. 
اگر فکر می کنيــد چنين ویدئوهایی به کارتان می آید، 
سخت دراشــتباهيد؛ چراکه در دنيای بازاریابی جایی 
برای کليشــه ها وجود ندارد. در عــوض این ایده های 
خالقانه هستند که دل مشتریان را به دست می آورند. 
یکی از مثال های کالسيک درباره ویدئوهای بازاریابی 
 »Old Spice« غير قابل پيش بينی مربوط بــه برند
اســت. این برند باســابقه در زمينه توليد انواع شامپو 
و لوازم بهداشــتی مخصوص آقایــان فعاليت دارد. این 
برند هميشه در ویدئوهای خودش سعی در غافلگيری 
مشــتریان دارد. البتــه آنها هر بار از یک شــيوه برای 
دســتيابی به این هدف اســتفاده می کنند. مثال گاهی 
اوقات ویدئوهای شــان را آنقدر کوتاه طراحی می کنند 
کــه مخاطب عمال منتظر بخش بعدی آن بماند. گاهی 
هم از شــعارهای جذاب و وسوسه کننده سود می برند. 
درس مهمی که از این برند باید گرفت، جست و جوی 
بی پایــان برای غافلگيری مشــتریان اســت. اینطوری 
ویدئوهای شما هميشــه در صدر جدول باقی مانده و 

حتی یک رقيب هم به گردپای تان نمی رسد. 
وقتی یک برند هميشــه ویدئوهــای قابل پيش بينی 
تحویــل مخاطبــش دهد، کــم کم تمــام جنبه های 
کاری اش کليشــه ای خواهد شد. باور کنيد یا نه، مردم 
این روزها دنبال هيجان هستند. دقيقا به همين خاطر 
مســابقات ورزشــی کلی بين آدم ها طرفدار دارد. پس 
اگر دوســت دارید ویدئــو مارکتينگ تان را یک ســر 
و گردن باالتــر از رقبا طراحی کنيد، هميشــه عنصر 

دوست داشتنی عافلگيری را به یاد داشته باشيد. 
انتخاب محل بارگذاری ویدئو

اجــازه دهيد برای یــک دقيقه هم که شــده راهی 
دنيای خيال های شيرین شده و فرض کنيم شما با هر 
زحمتی بوده، یک ویدئوی بازاریابی درجه یک طراحی 
کرده اید. برای خيلــی از بازاریاب ها همين فرض کوتاه 
بهترین تجربه دنيا خواهد بود اما اصال نباید فکر کنيد 
دردســرهای تان تمام شده است؛ چراکه طراحی ویدئو 
فقط یک بخش ماجراســت. در بخش بعد شما باید به 
یک ســوال مهم جواب دهيد: ویدئو را کجا بارگذاری 

کنيم؟
بی شک اولين جوابی که برای سوال باال به ذهن آدم 
می رسد، یوتيوب است. هرچه باشد یوتيوب بزرگترین 
شــبکه اجتماعی مخصوص ویدئوست. پس انتخاب آن 
یکی از بهترین تصميم هــای بازاریابی دنيا خواهد بود. 
قبول دارم این انتخاب به تنهایی کافی اســت اما اجازه 
دهيد کمی بيشتر کنجکاوی به خرج دهيم. از آنجایی 
که همه مشتریان شما در یوتيوب حضور ندارند، اضافه 
کــردن یکی دو تا پلتفرم دیگر به این ليســت ضرری 

نخواهد داشــت. اینطوری دســت کم خيال تان بابت 
رســاندن پيام برند به دســت تک تک کاربران راحت 

خواهد شد. 
ما در روزنامه فرصت امــروز برای اینکه مو الی درز 
ویدئو مارکتينگ تان نرود در کنار یوتيوب اســتفاده از 
تویيتر و اینســتاگرام را هم توصيه می کنيم. با چنين 
ترکيبی دیگر هيچ رقيبی توانایی شکســت دادن تان را 
ندارد. البته مگر اینکه کيفيت ویدئوی تان خيلی پایين 
باشــد. خب انتظــار ندارید که کاربران بــه ویدئوهای 

بی معنای شما روی خوش نشان دهند؟
نمایش ارزش های برند

ایــن روزها مانور بــر روی ارزش های مختلف عادتی 
قدیمی از طرف برندها محســوب می شــود. مثال اپل 
هميشه ســعی دارد خودش را برندی خالق در دنيای 
دیجيتال نشــان دهد. از طرف دیگــر بنز با توليداتش 
قصــد دارد هميشــه قهرمانی خســتگی ناپذیر به نظر 
برسد. نایک هم دهه هاست خودش را حامی ورزشکاران 
حرفه ای و آماتور در چهارگوشــه دنيا می داند. احتماال 
شما هم شعاری برای کسب و کارتان طراحی کرده اید. 
در ایــن صورت کمی از بقيه رقبا جلو هســتيد اما آیا 

کسی از ارزش های شما خبر دارد؟ 
اجازه دهيد با هم روراســت باشيم، جواب سوال باال 
برای 90 درصد برندها منفی است. دليل آن هم کامال 
روشــن اســت؛ در کمپين بازاریابی ایــن برندها هيچ 
خبری از نمایش ارزش های شــان نيســت. نتيجه این 
مدل بازاریابی هــم بی خبری کامل مردم از ارزش های 
آنهــا خواهد بود. دقيقا به هميــن خاطر ما در روزنامه 
فرصت امروز معتقدیم شما باید عملکرد متفاوتی برای 
ویدئو مارکتينگ تان در پيش بگيرید. مثال اگر دوست 
دارید برندتان طرفدار محيط زیست به نظر برسد، باید 
در ویدئوهای تــان کمی رنگ و بوی حفاظت از محيط 
زیســت اضافه کنيــد. این طوری هــم ارزش برندتان 
مشخص شــده، هم اینکه مشتریانی که نيم نگاهی به 
بحران های زیست محيطی دارند واکنش بهتری به شما 

خواهند داشت. 
یادتان باشــد زمان مهمترین عنصر در دنيای کسب 
و کار اســت. بنابرایــن نبایــد وقت تان را بــا طراحی 
ویدئوهای بی سر و ته تلف کنيد. در عوض هميشه قبل 
از بارگذاری ویدئو با خودتان فکر کنيد آیا این محتوای 
بازاریابی کمکی به توســعه ارزش های کسب و کارتان 
خواهــد کرد؟ هر جوابی به غيــر از یک »بله« قرض و 

محکم به این سوال حسابی شک برانگيز خواهد بود. 
)UGC( استفاده از محتوای توليدی کاربران

خيلی از کسب و کارها فکر می کنند باید 24 ساعته 
مشــغول توليد محتوای بازاریابی باشــند. اگر شما هم 
اینطور فکر می کنيد، احتماال هيچ چيز درباره محتوای 
توليدی کاربران به گوش تان نخورده است. این مفهوم 
به محتواهایی اشــاره دارد که کاربران طرفدار برندتان 
در شــبکه های اجتماعی بارگذاری می کنند. مثال برند 
»بی ام و« را در نظر بگيرید. این برند در سراســر دنيا 
کلی طرفدار دوآتيشــه دارد. حاال اگــر تعدادی از این 
طرفدارها ویدئوهایی از تجربه سواری با خودروهای این 
برند در اینستاگرام بارگذاری کنند، چه اتفاقی می افتد؟ 
اصــال از آن هم باالتر، فن پيج هایی که به وفور در دنيا 

پيدا می شود، تکليف شان چيست؟
خوشــبختانه بازاریاب هــای حرفه ای اصــال منتظر 
جواب سواالت باال نشســته اند. در عوض خيلی زود از 
محتوای توليدی بقيه کاربران برای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب شان اســتفاده کرده اند. اینطوری بدون اینکه 
دســت به سياه و سفيد بزنند، محتوای بازاریابی درجه 
یک گيرشــان می آید. یادتان باشد مخاطب شما الزاما 
یک بازاریاب حرفه ای نيست. بنابراین شاید ویدئوهای 
طراحی شده از طرف آنها کيفيت خيلی زیادی نداشته 
باشــد. فرمول ما در این موارد جســت وجوی گسترده 
برای پيــدا کردن بهتریــن ویدئوهای ممکن اســت. 
اینطوری بخشــی از نيازتان برای توليد ویدئوی تازه از 
بيــن رفته و در عين حال آثــاری باکيفيت پيش روی 
مخاطب تان قرار می دهيد. خب مگر یک بازاریاب چه 
چيزی بيشتر از این برای موفقيت در دنيای مارکتينگ 

الزم دارد؟
دعوت به عمل را یادتان نرود!

هــر محتوای بازاریابــی باید در نهایــت مخاطب را 
به ســوی عملی خــاص ترغيب کند. دعــوت به عمل 
)CTA( یکــی از مهمترین بخش هــای هر محتوای 
بازاریابی است که تکليفش را کامال روشن می کند. اگر 
دوســت دارید مشــتریان بعد از تماشای ویدئوی شما 
یک ســفارش دقيق انجام داده یا ســری به سایت تان 
بزنند، باید این درخواســت را کامال روشــن در انتهای 

محتوای تان بيان کنيد. 
شــاید باورتان نشــود اما خيلی از بازاریاب ها نسبت 
به این نکتــه بی نهایت کليدی اصــال توجهی ندارند. 
بــه همين خاطر بعد از اینکه کاربران ویدئو را تماشــا 
می کننــد، هيچ اقدام دیگری بــرای اثرگذاری بر روی 
مخاطــب انجام نخواهنــد داد. مــا در روزنامه فرصت 
امروز هميشــه معتقدیم شــما باید دعوت به عمل را 
جدی بگيرید. وگرنــه کل فرآیند ویدئو مارکتينگ تان 
بی نتيجه خواهد شد. پس منتظر چه هستيد؟ دفعه بعد 
قبل از اینکه ویدئوتان را در یوتيوب یا هر جای دیگری 
بارگذاری کنيد، بخش دعوت به عمل را هم چک کنيد. 
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