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مصوبه مش�روط اخیر مجلس شورای اسالمی برای واردات خودرو ،به هر کسی که توان صادرات قطعه
یا خودرو را داش�ته باش�د این اجازه را میدهد تا بتواند خودرو وارد کند ،اما در این مصوبه به
جزییاتی نظیر اینکه با رانت واردات ،کمبود احتمالی قطعه در کشور و ایست خطوط تولید5 ...
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 8صفحه  5000 -تومان
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سرمقاله

قیمت مواد غذایی بدون توجه به قیمتگذاری رسمی دولت باال میرود

دومینوی شکست
قیمت دستوری

پیرامون اعتبار در
حساب جاری
علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی
کانون بانکها
اعتب��ار در حس��اب ج��اری
چیست؟ آیا نوعی ارائه خدمات و
تعهدات بانکی نظیر ضمانتنامه
بانکی و اعتبارات اسنادی است
که بانک بایس��تی در قبال ارائه
این س��رویس و تعهد بانکی به
مش��تریان خوشحس��اب فقط
کارم��زد خدمات بگیرد ،یا آنکه
اعتبار در حس��اب جاری نوعی
تسهیالت بانکی در قالب عقود
مشارکتی و مبادلهای است که
نصیب بان��ک از پرداخت چک
بالمحل فقط س��ود تس��هیالت
خرید دین است؟ در این نوشتار
س��عی شده با بررس��ی موضوع
بدین پرس��ش پاسخ داده شود.
مقدمتا باید گفت که حس��اب
جاری ،نوعی حساب بانکی است
که بانک پس از اعتبارس��نجی
مش��تری با ش��رایطی خاص به
دارن��ده حس��اب دس��ته چک
میدهد .براس��اس ماده  6قانون
اص�لاح ص��دور چ��ک مصوب
« ،1397بانکه��ا مکلفند برای
ارائه دس��ته چک به مش��تریان
خود ،صرف��ا از طریق س��امانه
صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد
بانک مرکزی اقدام نمایند.
ادامه در همین صفحه

فرصت امروز :با گذش��ت نزدیک به چهار ماه از روی کار آمدن دولت س��یزدهم ،سیاس��تهای تنظیم بازاری
بهعنوان اهرم اصلی سیاس��تگذاری برای کنترل قیمت کاالها و خدمات مطرح بوده اس��ت؛ سیاس��تی که عمدتا
بر قیمتگذاری دس��توری استوار است و با وجود اینکه تجربیات دور و نزدیک گذشته نشان میدهد این رویکرد
هیچ دستاوردی نداشته و منجر به گرانی و کمبود کاالها شده است ،اما بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته
و ناکارآمدی آن بیش از پیش عیان شده است؛ کما اینکه اخیرا با وجود اعالم رسمی قیمت مواد غذایی توسط...
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دماسنج بازار سهام بیتوجه به رکوردشکنی دالر به کانال  1.3میلیونی سقوط کرد

رخوت پاییزی بورس تهران
4

بوکار
مدیریت و کس 

 10اقدامی که قبل از مصاحبه کاری باید انجام داد
اختالف  2هزار تومانی قیمت دالر
در صرافیهای بانکی و بازار آزاد ،خریداران را به صف کرد

دالر در قله یک ساله
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بدون ش��ک این موضوع که هر فردی با اطمینان باال وارد دفتر مصاحبه ش��ود ،خواس��ته هر فردی محسوب
میشود .با این حال واقعیت این است که بیش از نیمی از افراد ،در این زمینه مشکالت جدی داشته و همین امر
باعث میشود که علی رغم شایستگی ،نتوانند به موقعیت شغلی موردنظر خود دست پیدا کنند .در این رابطه
نکتهای که باید به آن توجه داشته باشید این است که با رعایت چند نکته بسیار ساده میتوانید تا حد زیادی
احتمال استخدام خود را افزایش دهید .در این زمینه ابدا نیازی به ماهها تمرین وجود نداشته و تنها کافی است
تا این موارد را یک روز قبل از شروع مصاحبه خود ،انجام دهید .در ادامه این  10اقدام را بررسی خواهیم کرد.
حتی در بهترین حالت ممکن نیز روند مصاحبه ،استرسزا خواهد بود .با این حال اگر شما از قبل موقعیت را
تصور کرده و با خود سواالت احتمالی را تمرین نمایید ،باعث خواهد شد تا در روز مصاحبه ،استرس کمتری...
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با «خوددریافت» بانک پاسارگاد ،هیچ دری به روی شما بسته نیست!
نیمهش��ب ،درس��ت زمانی ک��ه همه ش��هر و بانکها
تعطیل هس��تند ،ناگهان در یک موقعیت اضطراری قرار
میگیری��د؛ موقعیتی که در آن بای��د برای عزیزی پولی
واری��ز کنید ت��ا کارش بهنحوی راه بیفت��د ،اما تنها پول
نق��د در اختیار دارید .در این ش��رایط چه کار میکنید؟
در شرایطی که هیچ بانکی باز نیست و در حساب بانکی
خ��ود موجودی کاف��ی ندارید .هرچند م��ا معموال برای
انتق��ال پول بهصورت فیزیکی ،نه فقط در مواقع ضروری
و در ش��رایط اضطرار ،بلکه در ه��ر زمانی ،فکر میکنیم
که باید حتما به ش��عبه بانک مراجع��ه کرده و با منتظر
ماندن در صف و پس از تکمیل انواع فرم و انجام مراحل
مختلف ،پول نقد را انتقال دهیم ،اما بانک پاس��ارگاد راه
بهتری پیش پای مشتریان خود نهاده است.
چگونه؟ با در اختیار گذاشتن دستگاههای «خودپرداز-
خوددریافت ( ،»)CRSکه هر دو کار پرداخت و دریافت
پول را برای شما انجام میدهند ،CRS .دستگاهی است
که با انجام این دو کار هرگونه مشکالت مربوط به واریز و
انتقالوجه شما را آسان میکند و اجازه نمیدهد درگیر

فرآیندهای انتقال پول از طریق شعبه شوید .کافی است
در صورت ضرورت ،به یکی از دس��تگاههای خوددریافت
بانک پاس��ارگاد مراجعه کنید و پولی را که الزم اس��ت،
انتقال دهید.
دستگاههای «خودپرداز-خوددریافت» ( )CRSعالوه
بر ارائه خدمات دستگاههای خودپرداز ( ،)ATMامکان
واریز وجه نقد به حس��اب مشتری را نیز فراهم میکنند.
به ای��ن ترتیب که مش��تری از طریق این دس��تگاه و با
در اختیار داش��تن کارت بانکپاسارگاد قادر خواهد بود
وجوه نقد خود را بدون مراجعه به ش��عبه روزانه تا سقف
15میلی��ون توم��ان به حس��اب خود واریز کن��د .در هر
مرحله از واریز ،حداکثر میتوان  100اس��کناس س��الم
را داخل دس��تگاه ق��رار داد .باید توجه داش��ت که تنها
اسکناسهای  5000 ،2000 ،1000و 10،000تومانی و
ایرانچکهای  50،000و 100،000تومانی قابل پذیرش
هستند .در دستگاه خوددریافت بانک پاسارگاد همچنین
امکان برداش��ت وجه ،انتقال وجه کارتبهکارت ،دریافت
مانده حساب ،دریافت گردش حساب ،خرید شارژ ،تغییر

ادامه از همین صفحه
این س��امانه پس از اطمینان از صحت مش��خصات متقاضی با
اس��تعالم از سامانه نظام هویتس��نجی الکترونیکی بانکی و نبود
ممنوعیت قانونی ،حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری
از س��امانه ملی اعتبارس��نجی موضوع ماده (« )۵قانون تس��هیل
اعطای تس��هیالت و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای
طرحه��ای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب
 »۱۳۸۶ /۴ /۵یا رتبهبندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ()۲۱
ماده (« )۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب
 ۱۳۸۴ /۰۹ /۰۱اقدام نموده و متناس��ب با نتایج دریافتی ،سقف
اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و
مدت اعتبار اختصاص میدهد».
با صدور دسته چک ،دارنده حساب جاری میتواند به یکباره و
یا به دفعات تا مبلغ موجودی حس��اب برای خود یا دیگران چک
صادر نماید و دستور پرداخت دهد .قانون عملیات بانکی بدون ربا،
حساب جاری را در ردیف سپردههای قرضالحسنه محسوب کرده
است .معنای حقوقی این مطلب آن است که بعد از واریز وجه به
حساب جاری ،موجودی آن متعلق به بانک خواهد شد ولی متقابال
بانک متعهد است هر زمان صاحب حساب با صدور چک اراده کند،
تمام یا بخشی از موجودی حساب را به خودش یا هر شخصی که
او مایل است ،پرداخت نماید .البته قبل از تصویب قانون عملیات
بانکی بدون ربا ،بس��یاری از حقوقدانان موجودی حساب جاری را
نوعی ودیعه صاحب حساب نزد بانک میدانستند.
اولین قاعده در مورد استفاده از چک ،آن است که صادرکننده
بایس��تی در تاریخ ارائه چک به بان��ک حداقل معادل مبلغ چک
در حس��ابش موجودی داش��ته باش��د .این قاعده را ماده  3قانون
اص�لاح صدور چک مصوب س��ال  1397میگوید« :صادركننده

چك باي��د در تاريخ مندرج در آن مع��ادل مبلغ مذكور در بانك
محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي
را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد
يا دس��تور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به
صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا
يا قلمخوردگي در متن چك يا اختالف در مندرجات چك و امثال
آن از پرداخ��ت وجه چك خ��ودداري نمايد .هرگاه در متن چك
شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيباثر
نخواه��د داد ».در حالی که قبل از تصویب ای��ن ماده ،در اصالح
قبلی قانون چک در سال  1382قانونگذار موجود بودن مبلغ چک
را در زم��ان ص��دور چک (و نه در زمان ارائ��ه چک به بانک) الزم
دانس��ته بود .از این اصالح قانون چک در س��ال  1382برداش��ت
برخی از حقوقدانان ،این است که قانونگذار ماهیت حقوقی چک
به عنوان یک سند تعهدآور بانکی مدتدار (همانند سفته) پذیرفته
است و از این لحاظ چک را نمیتوان صرفا دستور پرداخت تلقی
ک��رد .فارغ از این مباحث و چالشهای حقوقی ،از جنبه تجهیز و
تامین منابع ،موجودی حساب جاری جزو منابع ارزانقیمت ولی
کوتاهمدت بانکی محسوب میش��ود که در بانکداری سابق بدان
سپرده دیداری هم میگفتند .منابع ارزانقیمت بدان معناست که
بانک برای جذب این منابع به نسبت سایر منابع مانند سپردههای
س��رمایهگذاری مدتدار ،هزینه کمتری پرداخ��ت میکند ،زیرا
حس��اب جاری نوعی قرضالحس��نه اس��ت و به همین لحاظ به
موجودی حس��اب جاری س��ود تعلق نمیگی��رد؛ در حالی که به
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بایستی به نسبت مدت و مبلغ
سپرده و سهم منابع بانک ،سود پرداخت شود.
از قدیماالیام ،رویه شناخته شده بانکها در مواجهه با ارائه چک
توسط دارنده به بانک ،این بوده که یا چک قابل پرداخت است که

رمز کارت ،پرداخت قبض ،پرداخت تسهیالت ،کمک به
خیریه و ...فراهم است.
ه��دف اصل��ی و نهایی بان��ک پاس��ارگاد از نصب این

دستگاهها در س��طح شهر ،افزایش امکان عملیات بانکی
غیرحضوری و توسط خود مشتری است .سپردن کارهای
روزمره و رایج به دس��تگاه خوددریاف��ت ،هم میتواند از
هزینههای بانک��داری بکاهد و هم در صرفهجویی زمانی
و رضایتمندی مش��تریان موثر باش��د .همچنین با توجه
به ش��رایط همهگیری کرونا ،اس��تفاده از این دستگاهها
میتواند جایگزین مناسبی برای حضور فیزیکی در شعبه
در س��اعات پرتردد باشد .اما چگونه از خوددریافت بانک
پاس��ارگاد برای واریز وجه اس��تفاده کنیم؟ ابتدا با وارد
ک��ردن کارت بانکی خود (کارت بانک پاس��ارگاد) و وارد
کردن رمز آن در دستگاه خوددریافت وارد منو شوید .از
بی��ن گزینههای موجود ،گزینه «واریز به کارت خود» را
انتخاب کنید .پس از این مرحله باید اسکناسهای خود
را در محفظه مخصوص وارد کنید .توجه داش��ته باشید
تعداد اسکناس شما باید  100برگ باشد .همچنین الزم
به توضیح اس��ت که اس��کناسهای کمتر از هزار تومان،
اس��کناسهای خ��ارج از رده ،فرس��وده ،چس��بخورده،
تاخورده یا هر نوع برگه غیر از اس��کناس توسط دستگاه

ضبط میش��وند .در صورتی که از اس��کناسهای درشت
اس��تفاده میکنید دقت داشته باش��ید که بیش از مبلغ
15میلی��ون تومان را وارد دس��تگاه نکنید .خوب اس��ت
بدانید که دس��تگاه خوددریافت بانک پاسارگاد ،قابلیت
تشخیص اسکناس جعلی را از میان اسکناسهای واقعی
و قابلیت تش��خیص نوع اسکناس را دارد؛ در نتیجه الزم
نیس��ت اس��کناسهای خود را جدا کنید ،ی��ا به ترتیب
خاصی قرار دهید .پس از وارد کردن وجه ،دستگاه شروع
به ش��مردن میکند و نتیج��ه را بهصورت یک جدول به
شما نش��ان میدهد .سپس پیام واریز موفقیتآمیز وجه
به نمایش درمیآید و شما میتوانید پس از تأیید مبلغ و
واریزشدن وجه ،رسید خود را دریافت کنید.
خوددریافتهای بانک پاس��ارگاد ،در سراس��ر ش��هر و
در تمام س��اعات روز و ش��ب ،در انتظار ش��ما هستند تا
عملیات بانکی خود را با آنها انجام دهید .از طریق لینک
 https://www.bpi.ir/page/view/crsمیتوانی��د
فهرس��ت ش��عب بانک پاس��ارگاد را که دارای دس��تگاه
خوددریافت هستند ،مشاهده کنید.

پیرامون اعتبار در حساب جاری
در این صورت بانک موظف است چک را کارسازی نموده و مبلغ
آن را ب��ه دارنده با حس��ن نیت پرداخت نمای��د ،یا اینکه چک به
دالیل مختلف قابل پرداخت نیست و در این صورت بانک موظف
اس��ت که به درخواست ذینفع چک ،گواهی عدم پرداخت صادر
و به مشتری تسلیم نماید .بنابراین در این فرآیند بانکی مربوط به
کارسازی چک ،پدیده «امروز برو ،فردا بیا» جایی ندارد و بانک باید
تکلیف دارنده چک را مشخص نماید :یا چک را پرداخت نماید و یا
گواهی عدم پرداخت صادر کند.
با وجود این قاعده میتوان با تمهیدات بانکی زمینهای را فراهم
آورد ک��ه چک در تاری��خ ارائه به بانک قابل پرداخت باش��د ،ولو
اینکه حساب جاری فاقد موجودی باشد یا کسر موجودی داشته
باش��د .در حال حاضر ،آسانترین راه حل بانکی در این زمینه ،به
کارگیری «حساب معین حساب جاری» است ،یعنی بین بانک و
دارنده حساب جاری توافق میشود در صورت ارائه چک به بانک
و فقدان یا کمبود موجودی حساب جاری ،چک ارائه شده از محل
س��ایر حس��ابهای صادرکننده چک قابل برداشت و پرداخت به
دارنده چک باش��د ،اما ای��ن راه حل بانکی زمانی موثر خواهد بود
که صادرکننده چک عالوه بر حس��اب جاری ،دارای حسابهای
دیگری (مانند حساب س��پرده مدتدار یا حساب قرضالحسنه)
در همان بانک باش��د ،وگرنه با پدیده صدور چک بالمحل مواجه
خواهد شد .بنابراین ش��رط اصلی راهکار «حساب معین حساب
جاری» برای کارسازی مبلغ چک ،آن است که وضع مالی دارنده
حساب جاری مطلوب باشد.
البته در س��الیان قبل ،شبکه بانکی برای حل اساسی مشکل
چکهای بالمح��ل و جلوگیری از صدور گواهی عدم پرداخت،
راه حل دیگری به نام «اعتبار در حساب جاری» طراحی کرده
بود .اساس این راه حل بانکی این بود که بانک براساس میزان

گردش مالی حس��اب جاری و میزان متوس��ط زمان ماندگاری
موجودی حساب و همچنین براساس اعتبار تجاری و اجتماعی
دارنده حس��اب جاری تا سقف مشخصی اعتبار بانکی به دارنده
حساب جاری میداد .در این صورت ،صادرکننده چک با اعمال
مدیریت صحیح بر صدور چک اطمینان داش��ت که چکهای
وی بالمحل نخواهد ش��د و ب��رای آن گواهی عدم پرداخت نیز
ص��ادر نخواهد ش��د .بانک نیز در ازای دادن ای��ن اعتبار بانکی
به مش��تری خوشحس��اب خود ،عالوه بر اس��ترداد اصل مبلغ
اعتب��ار (مبلغ چک بالمحل پرداخت نش��ده) ،می��زان معینی
کارمزد یا بهره بانکی از مش��تری خوشحساب خود میگرفت،
ام��ا این راهکار بانکی نظام بانکی س��ابق ،بعد از انقالب با ابهام
ش��رعی مواجه ش��د ،زیرا اس��اس این فرآیند بانکی مبتنی بر
تلقی اعتبار در حس��اب جاری ب��ه عنوان قرض بانک به دارنده
حساب جاری بود و از نظر موازین شرعی ،اخذ مبلغی اضافه بر
مبلغ قرض (اعتبار) ش��بهه ربوی پیدا میکرد .در نتیجه بانک
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار برای رفع این شبهه شرعی در
ش��هریورماه  1385راه حل دیگری ابداع کردند ،یعنی اعطای
تس��هیالت خرید دین به دارنده حس��اب جاری برای پرداخت
چک بالمحل .در دس��تورالعمل اعتبار در حس��اب جاری قالب
خری��د دین مصوب ش��هریورماه  1385ش��ورای پول و اعتبار
آمده اس��ت« :بانکها حسب تقاضا براي مشتريان خود ،با توجه
بـه توان مالي و اعتبارس��نجي انجام ش��ده در مورد آنان ،حد
اعتباري مشخصي را براساس ضـوابط و مقررات ذيربط تعيين
مي نمايند .تس��هيالت اعطايي در چارچوب حد اعتباري فوق،
در قال��ب عقد خري��د دين و پس از اح��راز حقيقي بودن دين
توسط بانک انجام ميشود و به دفعات قابل استفاده است .ايـن
تس��هيالت قابل اعطا به واحدهاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي

است .تس��هيالت مذکور براي تامين نيازهاي مالي کوتاهمدت
(حداکثر يک س��اله) متقاضيان است که با خريد دين ناشي از
اس��ناد و اوراق تجاري مورد قب��ول و توديعي نزد بانک و واريز
وجوه مربوط به حساب جاري مشتريان اعطا ميگردد».
خالصه س��اده تس��هیالت خرید دین ،این اس��ت که از نظر
مقررات و موازین ش��رعی ،خرید و ف��روش دین یا بدهی جایز
و مش��روع اس��ت .ش��ما میتوانید طلب خ��ود را از بدهکار به
دیگری بفروش��ید ،مش��روط بر آنکه دین بدهکار به شما دین
واقعی باش��د .تس��هیالت خرید دین در واقع جایگزین شرعی
تنزیل اس��ناد و بروات تجاری است که در بانکداری سابق رواج
داشت .در تسهیالت خرید دین بعد از پرداخت مبلغ تسهیالت
بان��ک به جای طلبکار مینش��یند و میتواند طل��ب خود را از
بده��کار وصول و نق��د نماید .در عین ح��ال صادرکننده چک
(تسهیالتگیرنده) در مقابل بانک متعهد پرداخت اصل و سود
تسهیالت نیز خواهد بود .با این فرآیند ،بانک از محل تسهیالت
خرید دین ،چک صادره توسط دارنده حساب جاری را پرداخت
میکند و چک بالمحل نخواهد ش��د .اما در ازای این پرداخت،
بان��ک هم مبلغ چک و هم س��ود تس��هیالت خری��د دین را از
دارنده حساب جاری (یا تسهیالتگیرنده) وصول خواهد کرد.
بدین ترتی��ب ،راهکار بان��ک مرکزی برای احی��ای «اعتبار
در حس��اب جاری» ،اس��تفاده از تس��هیالت خرید دین است،
اما تع��دادی از صاحبنظران ،راه حله��ای فقهی دیگری نظیر
ت گردان ،راهکار مشارکت مدنی،
مضاربه عام ،راهکار مش��ارک 
راهکار خرید و فروش وکالتی و راهکار پرداخت قرضالحس��نه
به دارنده حس��اب جاری را هم پیش��نهاد دادهان��د ،اما به نظر
میرس��د راهکار اعطای قرضالحس��نه ش��بیهترین راهکار به
پدیده اعتبار در حساب جاری در بانکداری سابق است.
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دریچــه
در نشست «کارآفرینی؛ رویای اقتصاد» مطرح شد

 9روند جهانی کارآفرینی

نشست هماندیش��ی «کارآفرینی؛ رویای اقتصاد» ب ه مناسبت هفته جهانی
کارآفرین��ی در پارلمان بخش خصوصی برگزار ش��د و فعاالن اقتصادی درباره
مس��ائل حوزه کارآفرینی و سیاستگذاری آن بحث و گفتوگو کردند .در این
نشس��ت با حضور حسین سالحورزی نایبرئیس اتاق ایران ،مجتبی رضاخواه
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس یازدهم ،ابوالفضل
کیانی بختیاری مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی ،ابراهیم صالحیعمران
رئیس دانش��کده فنیوحرفهای و محمدحسن دیدهور نایبرئیس کمیسیون
صنایع اتاق ایران 9 ،روند جهانی رشد کارآفرینی بررسی شد.
در ابتدای نشست ،حسین س�لاحورزی به جایگاه مفهوم «کارآفرینی» در
ایران اش��اره ک��رد و گفت« :جایگاه واژه کارآفرینی مانن��د «بهرهوری» که در
ایران به گواهی ایزو تقلیل یافته ،ضعیف اس��ت .در تمام این سالها بهرهوری
معضلی بوده که سیاس��تگذار در برنامههای توسعه عنوان کرده که یکسوم
رشد اقتصادی از محل افزایش بهرهوری انجام شود ،بندی که هرگز عملیاتی
نش��ده ولی در عوض هر بار به همان ش��کل تکرار شده است .هرگز در فرآیند
سندنویسی به این مسئله دقت نشده و یا آسیبشناسی انجامنشده است».
به گفت��ه وی« ،اگرچه خیلیها کارآفرین و کارفرما را معادل هم میگیرند
ولی کارآفرین کسی است که به فکر راه انداختن کسبوکاری نوآورانه است .در
شرایط حاضر اقتصاد دانشبنیان شاید تنها یا یکی از مهمترین مسیر است که
بتواند مشکل رشد اقتصادی ایران را حل کند و برای همین توجه به کارآفرینی
به معنای واقعی آن مهم اس��ت ».س��پس مجتبی رضاخواه ،رئیس فراکسیون
اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس یازدهم با بیان اینکه «برای اثربخشی
کارآفرینی در اقتصاد نیازمند همراهی و هماهنگی بخش خصوصی و حاکمیت
با هم هستیم» ،گفت« :باید این زنجیره هماهنگ با هم عمل کند تا کارآفرینی
رونق گیرد .رشد اقتصاد دیجیتال در چند سال گذشته رونق بیشتری گرفته
و براساس آمار سازمانهای بینالمللی متوسط رشد اقتصاد دنیا  ۲,۵درصد و
متوس��ط رش��د اقتصاد دیجیتال حدود  ۸درصد بوده است؛ این عدد در دوره
کرونا بیشتر هم شد ».او درباره جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال دنیا نیز گفت:
«ایران اصال نقشی در اقتصاد دیجیتال دنیا ندارد .برای اثرگذاری در این حوزه
باید زنجیره درهمتنیدهای به این رشد کمک کند .آیا چنین زنجیرهای در ایران
فعال است؟ آیا آموزش در این حوزه بهروز و کارآمد است؟ تقاضا برای اقتصاد
دیجیتال وجود دارد و تعارض منافع کسبوکارهای سنتی و نوین چگونه حل
میش��ود؟» به گفت��ه رضاخواه« ،در زمان ب��روز تعارضها مثل تعارض منافع
سیستم حملونقل سنتی با تاکسیهای اینترنتی باید حاکمیت و قانونگذار
ورود کن��د .هم تقاضا برای اقتصاد دیجیتال وجود دارد و هم بهرهوری در این
حوزه بیشتر است ،اما مسئله این است که باید تعارض منافع حل شود و بخش
خصوصی و حاکمیت با هم برای اقتصاد ملی کشور کار کنند ،اما متأسفانه برای
کس��بوکارهای نوین حمایت مالی ساختارمندی تعریفنشده است؛ در حوزه
مالیات ،بیمه و تأمین اجتماعی مشکالتی وجود دارد .از طرفی بخش خصوصی
ب��زرگ نداریم که خودش بهتنهایی این ح��وزه را راهبری کند .بنابراین برای
حمایت از حوزه فناوری و کارآفرینی نوآورانه باید زیرساختهای این حوزه را
فراهم کنیم و مهمترین گام ،اصالح نگاه به این حوزه است».
در ادامه نشس��ت «کارآفرین��ی؛ رویای اقتصاد» نوبت ب��ه ابوالفضل کیانی
بختیاری ،نایبرئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی رسید
تا درباره کارآفرینی دیجیتال و روند نوپدید کارآفرینی جهانی سخن بگوید .او
با بیان اینکه «به نظر میرسد عصر طالیی نوآوریهای رادیکال در قرن  ۲۱به
سر رسیده است» ،گفت« :بعید به نظر میرسد دنیا شاهد خلق تکنولوژیهایی
باش��د که زندگی بش��ر را به پیش و پس از خود تقس��یم کنند .نوآوریهای
امروزی بیشتر از جنس نوآوریهای تدریجی و ساختاری و در خوشبینانهترین
حالت ،نوآوریهای تحولآفرین هستند و بهندرت شاهد نوآوریهای رادیکال
هس��تیم و خواهیم ب��ود! در دنیای کس��بوکار ،نوآوریها بیش��تر از جنس
« »Servitizationیعنی خدمتافزایی ،نوآوری در خدمات به عالوه محصول
سنتی (یا محصول ناشی از نوآوری تدریجی) خواهد بود.
کیانی بختیاری درباره کس��بوکار پلتفرمی اف��زود« :پلتفرمها مدلی برای
کس��بوکارند که از طریق تس��هیل تبادل میان دو یا چند گروه وابس��ته به
یکدیگر ،ارزش ایجاد میکند .این گروهها معموال مش��تریها و تولیدکنندهها
هستند .پلتفرمها برای محقق کردن این تبادل ،شبکهای بزرگ و مقیاسپذیر
ایجاد میکنند که متش��کل اس��ت از کاربرها و منابعی که باید در موقع نیاز
در دسترس باش��ند .در طول همهگیری کرونا ،پذیرش دیجیتال یک جهش
کوانتومی در س��طوح س��ازمانی و صنعتی داشته اس��ت ».او سپس به  9روند
جهانی کارآفرینی اشاره کرد و ادامه داد« :روند اول کوچ دیجیتالی (Digital
 )Nomadismو گس��ترش کارآفرینی دیجیتال اس��ت :یعنی تغییر شکل و
محیط کار از حالت سنتی به حالت دیجیتالی که پدیده رایج در همه دنیاست؛
مشخصه آن ،افزایش تمایل عمومی به کار در منزل بهعنوان خویشفرما است.
روند دوم ،کارآفرینی مبتنی بر دستگاههای تلفن همراه است .هر فرد ب ه طور
متوسط  ۹۶بار در روز موبایلش را چک میکند (حداقل هر  ۱۰دقیقه یکبار)
در سال  ۲۰۲۰میالدی ۱۱۰۰ ،برند مرتبط با مد در فضای مجازی ایجاد شد.
در این سال ارزش تجارت الکترونیکی در آمریکا  ۷۹۲میلیارد دالر بود .در سال
 ۲۰۲۱نیز از هر  ۶دالر ،یک دالر در تجارت الکترونیکی گردش داشته است».
به گفته وی« ،روند سوم ،اقتصاد مبتنی بر گیگ است :کاری که مدتزمان
مش��خصی طول میکشد و دائمی نیس��ت ،اقتصادی که مبتنی بر نیروی کار
خویشفرما ،موقت و قراردادهای پیمانکاری است .کارآفرینی گیگ ،کارآفرینی
برای اس��تفاده از اقتصاد گیگ (مثل اوبر و ایربیانبی) اس��ت .روند چهارم نیز
کارآفرینی برای بازارهای نیچ است .کارآفرینی که به شناسایی بخشهای ویژه
و دس��تنخورده اما ش��اید کوچک بازار پرداخته و ب��رای این بخشهای ویژه
محصول یا خدمت تولید میکند .پیشبینی میش��ود بازارهای نیچ در آینده
بس��یار سودآورتر شوند .همچنین روند پنجم ،کارآفرینی مبتنی بر حق خرید
اشتراک است .در سال  ،۲۰۲۰ارزش اقتصاد مبتنی بر حق اشتراک در حالی به
 ۳میلیارد دالر رسید که در سال  ،۲۰۲۷ارزش آن به  ۱۱میلیارد دالر خواهد
رسید ».اما روند ششم از نظر کیانی بختیاری ،کارآفرینی مبتنی بر مسئولیت
اجتماعی اس��ت .او روند بعدی را هم «جوان شدن کارآفرینان» نامید و گفت:
«نسل جدید در همه دنیا (ازجمله دهه هفتادیها و هشتادیهای ایران) چند
ویژگی مشترک دارند :تنفر از کارمندی و رئیس داشتن ،جستوجوی عالئق،
تمایل به خویشفرمایی ،تمایل به ش��غل انعطافپذیر ،تمایل به ساعات کاری
منعطف .کارآفرینان در همه دنیا جوان ش��دهاند .سن کارآفرینی در آمریکا به
 ۱۴سال رسیده است».
روند هشتم نیز تولید محتوا برای پلتفرمهای دیجیتال معروف مثل یوتیوب
با هدف کسب درآمد مس��تقیم یا غیرمستقیم (از طریق شهرت) عنوان شد؛
کما اینکه یوتیوب در پنج سال گذشته  ۲میلیارد دالر به تولیدکنندگان محتوا
پرداخت کرده اس��ت .همچنین در توئیچ (یک س��رویس  streamingبرای
بازیدوس��تان) ،برخی استریمرها که حتی به س��ن قانونی نرسیدهاند ،ماهانه
5ه��زار دالر درآم��د دارند .نهایتا نهمین روند جهان��ی در حوزه کارآفرینی به
«کارآفرینی سبز» اختصاص دارد.
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تلفن مستقیم86073290 :

قیمت مواد غذایی بدون توجه به قیمتگذاری رسمی دولت باال میرود

دومینوی شکست قیمت دستوری

فرص��ت امروز :با گذش��ت نزدیک به چهار م��اه از روی کار آمدن دولت
سیزدهم ،سیاستهای تنظیم بازاری بهعنوان اهرم اصلی سیاستگذاری
برای کنترل قیمت کاالها و خدمات مطرح بوده است؛ سیاستی که عمدتا
بر قیمتگذاری دس��توری اس��توار اس��ت و با وجود اینکه تجربیات دور و
نزدیک گذشته نشان میدهد این رویکرد هیچ دستاوردی نداشته و منجر
به گرانی و کمبود کاالها شده است ،اما بار دیگر در دستور کار دولت قرار
گرفته و ناکارآمدی آن بیش از پیش عیان ش��ده اس��ت؛ کما اینکه اخیرا
با وجود اعالم رس��می قیمت مواد غذایی توس��ط دولتمردان اما قیمتها
در بازار رفتار دیگری از خود نش��ان میدهند .گزارشهای میدانی حاکی
از آن اس��ت که در طول چهار ماه گذش��ته قیمتها روندی افزایش��ی به
خود گرفتهاند؛ رش��د قیمتها نیز به گونهای بوده که گاها در میان مردم،
اصطالح «افزایش قیمت نجومی» رد و بدل میشود .البته این موج افزایش
قیم��ت ماههای اخیر منجر به آن ش��د که در نیم��ه آبانماه رئیس دولت
س��یزدهم در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت ،تاکید کند :وزارت
جهادکش��اورزی به صورت روزانه قیمت اقالم خوراکی را از طریق رسانهها
اعالم کند و مردم و مصرفکنندگان نیز با خرید اقالم به قیمت اعالم شده،
راس��ا بر نرخها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود .با این وجود،
به نظر میرسد که بازار به مسیر خود ادامه میدهد و قیمتهای دستوری
نتوانستهاند کنترلی در بازارها ایجاد کنند.
گزارشهای رسمی دولت نشان میدهد که در سه ماه مرداد ،شهریور و
مهر متوس��ط قیمت مواد خوراکی با افزایش محسوسی مواجه شده و این
اعداد براس��اس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تنظیم ش��ده است .البته
طبق گزارش مرکز آمار ،تورم آبانماه  44.4درصد اعالم ش��ده و در بخش
خوراکیها و آش��امیدنیها نس��بت به مهرماه با افزای��ش  ۳درصدی تورم

روبهرو بودهایم .بر همین اس��اس ،تورم بخش خوراکیها و آشامیدنیها در
آبانماه امس��ال  47.9درصد گزارش شده است .به این ترتیب ،در آبانماه
امسال نسبت به مهرماه قیمت نان و غالت  3.1درصد ،گوشت قرمز ،سفید
و فرآوردههای آنها  3.6درصد ،گوشت قرمز و ماکیان  3.5درصد ،ماهیها
و صدفداران  4.4درصد ،ش��یر ،پنیر و تخمم��رغ  2.6درصد و روغنها و
چربیها  1.4درصد رشد قیمت داشتهاند.
* برنج ایرانی  ۲۲درصد گران ش��د :آنگونه که از اعداد و ارقام در بازار
مش��اهده میشود ،در حال حاضر برنج ممتاز ایرانی را با قیمتی در حدود
 ۶۵تا  ۷۰هزار تومان باید خریداری کرد ،اما با این حال ،گزارش مردادماه
مرکز آمار ایران نش��ان میدهد که در این ماه متوس��ط قیمت برنج ایرانی
درجه یک  ۳۸هزار و  ۶۴۷تومان بود .این در حالی است که در مهرماه این
عدد ۴۷ ،هزار و  ۱۶۰تومان اعالم شد .این یعنی افزایشی در حدود  ۸هزار
و  ۵۱۳تومان .بر همین اساس ،هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در این بازه
زمانی با افزایش  ۲۲درصدی مواجه شده است.
* قیمت گوشت هم باال رفت :قیمت گوشت هم اندکی باال رفت .بنا به
اعداد و ارقامی که در س��ایت مرکز آمار مشاهده میشود ،قیمت هر کیلو
گوشت گوس��فندی در مردادماه  ۱۳۸هزار و  ۴۹۹تومان بود که این عدد
در مهرم��اه به  ۱۴۰هزار و  ۵۷۷هزار تومان تغییر کرد .هر کیلو گوش��ت
گاو یا گوس��اله نیز در حالی در مردادماه امس��ال  ۱۳۷هزار و  ۸۱۹تومان
ب��ود که در مهرماه به  ۱۴۵هزار و  ۲۱۲تومان تغییر قیمت داد .از س��وی
دیگر ،در مردادماه امسال هر کیلو ماهی قزلآال را میشد با قیمت  ۶۴هزار
تومان خریداری کرد ،اما در مهرماه بنا به گزارش رس��می دولت ،هر کیلو
ماهی قزلآال  ۷۹هزار و  ۳۱۵تومان قیمت پیدا کرد .این در حالی اس��ت
که مش��اهدات میدانی نش��ان میدهد که در حال حاضر هر کیلو گوشت

گوس��فندی  ۱۴۶هزار تومان ،گوش��ت گوس��اله  ۱۴۵هزار تومان و ماهی
قزلآال در بازار  ۸۰هزار تومان قیمت دارد.
* تخممرغ چقدر گران شد :گزارشهای رسمی نشان میدهد در حالی
که هر کیلو تخممرغ در مردادماه امس��ال  ۲۳ه��زار و  ۴۶۱تومان قیمت
داش��ته ،در مهرماه این رقم به  ۲۹هزار و  ۱۶۰تومان افزایش یافته است.
مشاهدات میدانی همچنین حاکی از آن است که در حال حاضر هر شانه
تخممرغ تنظی��م بازاری  ۴۳هزار تومان قیمت دارد و طبق بررس��یهای
میدانی از سطح شهر ،قیمت تخممرغ در سوپرمارکتها و خردهفروشیها
شانهای بین  ۵۰تا  ۶۰هزار تومان است.
* بازار لبنیات کم آورد :بازار لبنیات در طول ماههای اخیر با چالشهای
فراوان��ی روبهرو بود؛ تا جای��ی که گاها در مراجعه ه��ر روزه به بازار برای
خرید لبنیات ،خریداران با قیمتهایی متفاوت نس��بت به روز قبل روبهرو
میش��دند .این تغییر قیمتها در گزارشهای رسمی نیز کامال محسوس
است .براساس گزارش مرکز آمار ایران ،یک لیتر شیر پاستوریزه در مردادماه
امس��ال  ۱۲هزار و  ۱۵۵تومان قیمت داش��ت که قیمت آن در مهرماه به
 ۱۳هزار و  ۳۷۷تومان افزایش پیدا کرد .یک کیلوگرم ماس��ت پاستوریزه
نی��ز در مردادماه با قیمت  ۱۴هزار و  ۶۳۳تومان به فروش میرفت که در
مهرم��اه ب��ه  ۱۸هزار و  ۴۵۴تومان افزایش پیدا کرد .از س��وی دیگر ،یک
بس��ته نیمکیلویی پنیر ایرانی پاس��توریزه در مردادماه با قیمت  ۲۰هزار و
 ۵۳۲تومان فروخته میش��د که در مهرماه  ۲۵هزار و  ۸۸۶تومان قیمت
پیدا کرد .گزارشهای میدانی از سطح شهر همچنین نشان میدهد که در
حال حاضر یک لیتر شیر پاستوریزه  ۱۴هزار تومان ،یک کیلوگرم ماست
پاس��توریزه  ۱۸هزار تومان و یک بسته نیمکیلویی پنیر ایرانی پاستوریزه
 ۳۰هزار تومان قیمت دارد.

واکنشها به آزادسازی ذخایر نفت استراتژیک آمریکا ادامه دارد

جنگ نفتی به بهای ریزش قیمتی
فرص��ت امروز :جو بایدن به دنبال نارضایتی عمومی بهدلیل قیمتهای
باالی سوخت و دیگر کاالهای مصرفی در آمریکا ،هفته گذشته اعالم کرد
از ذخایر استراتژیک نفت ۵۰میلیون بشکه آزاد خواهد کرد .همزمان هند
هم گفته 5میلیون بش��که از ذخایرش را به ب��ازار وارد میکند .همچنین
چی��ن ،ژاپن ،کرهجنوبی و بریتانیا در این اق��دام هماهنگ با هدف پایین
آوردن قیمت نفت ش��رکت خواهند کرد .در این میان ،اوپکپالس نسبت
به عواقب آزادس��ازی ذخایر نفت استراتژیک هشدار داد و پیشبینی کرد
که آزادس��ازی ذخایر نفت از س��وی مصرفکنندگان بزرگ باعث افزایش
قابل توجه مازاد عرضه جهانی در چند ماه آینده شود .قیمت نفت نیز در
واکنش به این رخداد ،برای سومین روز متوالی ریزش کرد و در معامالت
روز جمعه بیش از  2درصد پایین آمد .بر این اس��اس ،قیمت نفت برنت با
یک دالر و  ۶۹سنت معادل  2.1درصد کاهش در معامالت روز گذشته به
 ۸۰دالر و  ۵۳س��نت در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا نیز با دو دالر و چهار سنت معادل  2.6درصد کاهش ۷۶ ،دالر و ۳۵
سنت معامله شد .سهشنبه هفته گذشته بود که جو بایدن رئیس جمهور
آمریکا ،برداشت  50میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک را در اقدامی
هماهنگ با کش��ورهای بزرگ مصرفکننده از جمل��ه چین ،هند و ژاپن
با هدف پایین آوردن قیمت طالی س��یاه اع�لام کرد .پس از آنکه قیمت
هر بش��که نفت خام وس��ت تگزاس در معامالت جهانی با شکستن رکورد
هفت س��اله به باالی  ۸۵دالر در هر بش��که رسید و اوپک پالس و روسیه
درخواس��ت جو بایدن مبنی بر افزایش تولید را نشنیده گرفت ،آمریکا در
صدد استفاده از ذخایر استراتژیک نفتی خود برآمد .پیشبینی میشود که
این حجم از نفت از اواس��ط یا اواخ ر ماه آینده (دسامبر) طی چن د مرحله
وارد بازار ش��ود .فش��ارها به بایدن بهشدت باال رفته چراکه افزایش قیمت
انرژی و بهتبع آن دیگر کاالها در این کش��ور نارضایتی عمومی از عملکرد
دولت او را بهوجود آورده است.
ماجرا از آنجا شروع شد که آمریکا نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت
نف��ت ابراز نگرانی کرد و از اعضای اوپک پالس خواس��ت تا عرضه نفت به
بازارهای جهانی را افزایش دهند ،حال آنکه اعضای اوپک پالس درخواست

آمریکا را نادیده گرفتند و در اجالس اخیر خود توافق کردند برنامه افزایش
تولی��د به میزان  ۴۰۰هزار بش��که در روز را در ماه دس��امبر ادامه دهند.
عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در اوپک
پالس از همان ابتدا با س��رعت بخشیدن عرضه نفت به بازار مخالفت کرد.
اعض��ای این کارتل بزرگ بینالمللی ب��ر این باورند که اگر آمریکا بخواهد
برای س��رعت بخش��یدن به روند احیای اقتصادی جهان کمک کند ،خود
ظرفیت فراوان��ی برای افزایش تولید دارد .به گ��زارش رویترز ،همزمان با
مخالفت اوپک پالس با افزایش عرضه نفت به بازارهای جهانی ،آمریکا در
اقدامی بیس��ابقه از بزرگترین خریداران نفت دنیا نظیر هند ،ژاپن و کره
جنوبی خواس��ت تا برداشت از ذخایر نفت را مورد مالحظه قرار دهند .در
این بین اما دولت کره جنوبی در جواب درخواست بایدن برای برداشت از
ذخایر نفتی اعالم کرد که افزایش قیمت نفت دلیل کافی برای آزادسازی
این ذخایر نیست و افزود با درخواست رئیسجمهور آمریکا جهت کمک به
واشنگتن برای متعادل کردن قیمت نفت با برداشت از ذخایر نفتی موافق
نیس��ت .در همین حال ،بلومبرگ از ورود  5میلیون بشکه از ذخایر نفتی
هند به بازار جهانی خبر داد و نوشت :هند قصد دارد حدود  5میلیون بشکه
نفت از ذخایر نفت استراتژیک خود را در راستای اقدام هماهنگ با آمریکا و
متحدان دیگرش به منظور پایین بردن قیمتها بفروشد؛ اگرچه این حجم
معادل کمتر از نصف مصرف روزانه نفت هند اس��ت ،اما آزادسازی آن یک
اقدام نمادین اس��ت و نشان میدهد که مصرفکنندگان نفت تمایل دارند
با یکدیگر علیه نفوذ اوپک بر بازارها متحد ش��وند .از س��وی دیگر به گفته
رویترز ،نخست وزیر ژاپن نیز اجازه برداشت بخشی از ذخایر راهبردی نفت
خ��ام خود را خواهد داد ،بدون آنکه این امر قانون ناظر بر ذخایر راهبردی
نفت خام کش��ور را نقض کند .در قوانین ژاپن تصریح ش��ده است که این
کش��ور تنها در صورتی میتواند از ذخایر راهبردی نفت خام خود برداشت
کند که خطر اختالل تامین نفت برای کشور وجود داشته باشد.
در این راس��تا ،قیمت نفت در معامالت روز جمعه (تحت تاثیر نگرانیها
نس��بت به مازاد عرضه جهانی در س��ه ماهه نخس��ت س��ال آینده در پی
برداش��ت هماهنگ آمریکا و مصرفکنندگان دیگر از ذخایر استراتژیک و

ش��یوع واریانت جدید ویروس کرونا) بیش از 2درصد س��قوط کرد .بهای
معامالت نفت برنت برای سومین روز معامله متوالی کاهش یافت و با یک
دالر و  ۶۹س��نت کاهش به  ۸۰دالر و  ۵۳س��نت رس��ید .بهای معامالت
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با دو دالر و چهار س��نت کاهش به
 ۷۶دالر و  ۳۵س��نت رس��ید .کلوین وانگ ،تحلیلگر ش��رکت سی ام سی
مارکتس درباره روند بازار میگوید« :قیمت نفت احتماال همسو با بازارهای
مالی به دلیل نگرانی از شیوع واریانت جدید ویروس کرونا و آسیب دیدن
تقاضا س��قوط کرده است .فعالیت در بازارها هم به دلیل تعطیالت آمریکا
کاهش پیدا کرده است ».یک منبع آگاه در اوپک نیز در این باره میگوید:
«طبق یافتههای کارشناسانی که به وزیران اوپک مشاوره میدهند ،چنین
برداشتی احتماال به ایجاد مازاد عرضه در ماههای آینده منجر میشود».
با این حال ش��اخصهای قیمت نفت در مس��یر ثبت نخس��تین رش��د
هفتگی در حدود یک ماه گذش��ته هستند ،زیرا برداشت برنامهریزیشده
از ذخای��ر به میزان  ۷۰تا  ۸۰میلیون بش��که و کمت��ر از میزانی بوده که
فعاالن بازار پیشبینی کرده بودند .کما اینکه برخی از تحلیلگران نفتی از
تعبیر «قطرهای از اقیانوس» در واکنش به این آزادس��ازی استفاده کردند.
به اعتقاد تحلیلگران جی پی مورگان ،هرگونه تاثیر ناشی از برداشت ذخایر
نفت استراتژیک توسط آمریکا و کشورهای دیگر بر قیمتهای نفت ممکن
است برای مدت طوالنی ادامه پیدا نکند و پایدار نباشد ،زیرا توازن بازار را
فراتر از ماه عرضه ش��دن این ذخایر تغییر نمیدهد .برداش��ت بیش از ۸۰
میلیون بش��که از ذخایر به همراه تقاضای کمتر برای س��وخت در اروپا به
دلیل قرنطینههای جدید کرونایی ممکن اس��ت باعث شود اوپک پالس از
افزایش بیشتر تولید در ژانویه سال  ۲۰۲۲خودداری کند .طبق پیشبینی
جی پی مورگان ،تقاضای نفت جهان تا مارس س��ال  ۲۰۲۲از سطح سال
 ۲۰۱۹فراتر میرود .همچنین میانگین قیمت نفت برنت در س��ال ۲۰۲۲
به  ۸۸دالر در هر بشکه و در سال  ۲۰۲۳به  ۸۲دالر در هر بشکه میرسد
و در س��ه ماهه سوم س��ال  ۲۰۲۲از مرز  ۹۰دالر عبور خواهد کرد .بانک
آمریکایی گلدمن س��اکس هم پیش��تر گفته بود که برداش��ت  ۷۰تا ۸۰
میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک« ،قطرهای در اقیانوس» خواهد بود.
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بانک نامـــه
بیتکوین از طال و سهام سبقت میگیرد؟

چشمانداز بازارها در 2022

بان��ک آمری��کا ( )Bank of Americaک��ه ی��ک بانک س��رمایهگذاری
چندملیتی اس��ت و دومین بانک بزرگ ایاالت متحده آمریکا به شمار میرود،
با انتشار نتایج تازهترین بررسی خود در مورد چشمانداز رونق بازارهای جهانی،
از آغاز دوباره روند س��رمایهگذاری موجودی نقدی صندوقهای سرمایهگذاری
خبر داد .به گزارش «یورونیوز» ،این بررس��ی که بر پایه نظرسنجی از مدیران
صندوقهای سرمایهگذاری بینالمللی انجام شده است ،نشان میدهد ۶۵درصد
آنها امیدوارند که رش��د اقتصادی در سال آینده میالدی افزایش قابل توجهی
پیدا کند .همچنین  ۶۱درصد این مدیران هم بر این باورند که فشارهای تورمی
موجود کوتاهمدت خواهد بود.
براس��اس نتای��ج ای��ن نظرس��نجی ۳۴ ،درص��د از مدی��ران صندوقهای
س��رمایهگذاری امیدوارند که رشد سهام شرکتهای فعال در بازار اقتصادهای
نوظهور طی س��ال  ۲۰۲۲از س��ایر داراییهای مالی بیشتر باشد .البته حدود
 ۳۰درصد آنها نیز پیشبینی میکنند که شاخص سهام  ۵۰۰شرکت بزرگتر
فع��ال در بورسهای آمریکا ( )500 S&Pدارایی پرس��ودتری در س��ال آینده
میالدی باش��د ۱۲ .درصد از ش��رکتکنندگان در نظرسنجی بانک آمریکا هم
برآورد میکنند که بیتکوین بهترین دارایی مالی قابل سرمایهگذاری در سال
 ۲۰۲۲خواهد بود .البته حدود  ۱۰درصد مدیران صندوقهای س��رمایهگذاری
هم امیدوارند که س��ود خرید نفت و طال در سال آینده میالدی از رقبایشان
پیشی بگیرد .در حالی که بیتکوین سومین دارایی مورد توجه مدیران در این
نظرسنجی بوده است ،ولی در عین حال ۵۹ ،درصد از آنها معتقدند که قیمت
این رمزارز دچار حباب شده است .بر همین اساس ،اکثر آنها پیشبینی کردهاند
که قیمت بیتکوین در  ۱۲ماه آینده بین  ۵۰تا  ۷۵هزار دالر نوسان کند.
خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات دادند؟

سکوت آماری درباره مالیات سکه

فرصت امروز :قیمت دالر در هفتهای که گذش��ت بار دیگر به باالی مرز
 29هزار تومان س��رک کش��ید تا بر قله یک س��اله بایستد .اسکناس سبز
آمریکایی در س��ومین روز آذرماه ،رکورد جدیدی را ثبت کرد و با عبور از
مرز  29هزار تومان به باالترین سطح قیمتی از آبان ماه پارسال رسید .به
نظر میرس��د صحبتهای اخیر رافائل گروس��ی (درباره اینکه مذاکرات با
ایران به نتیجه نرس��یده است) ،بیشترین سهم را در سقفشکنی قیمتی
دالر داشته است .روز چهارشنبه سوم آذرماه ،مانند تمام سه سال گذشته
(که آمریکا از برجام خارج ش��د و تحریمهای نفتی و بانکی پرفش��ارتر از
همیشه بازگش��تند) ،قیمت اس��کناس سبز آمریکایی نس��بت به انتشار
خبرهای برجامی واکنش نش��ان داد .این خبر به اظهارات اخیر گروس��ی
درب��اره نتیجه مذاکراتش در ایران برمیگش��ت .در حالی قرار اس��ت دور
جدید مذاکرات هستهای از روز هشتم آذرماه آغاز شود که برخي از فعاالن
اقتصادي معتقدند طوالنيش��دن روند مذاكرات و البته نبود آينده روشن
پيرامون احياي برجام به افزايش قيمتها و صدالبته سوداگري در بازار ارز
دامن ميزند .به گفته فعاالن بازار ارز ،بسیاری از معاملهگران تمایل دارند
که ارز خود را قبل از ش��روع مذاکرات در باالترین قیمت ممکن به فروش
برسانند .آنها تصور میکنند پیش از آغاز مذاکرات بهتر است تا جایی که
میتوانند قیمت دالر را باال ببرند .زیرا در صورتی که مذاکرات هستهای به
سرانجام برسد ،معاملهگران خواهند توانست که در باالترین قیمت ممکن،
دالر خ��ود را به فروش برس��انند .اگر مذاکرات احیای برجام به س��رانجام
نرس��د ،معاملهگران از قبل خود را با رش��د قیمت هماهنگ کردهاند و از
صعود یکب��اره قیمت جا نخواهند ماند .از س��وی دیگر ،اختالف حدود 2
ه��زار تومانی قیمت دالر در بازار آزاد و صرافیهای بانکی ،نقش مهمی در
ازدحام خیابان فردوسی داشت و خریداران دالر را پشت درب صرافیهای
دولتی به صف کرد.
از رکوردشکنی دالر تا ازدحام فردوسی
فع��االن بازار ارز ،دالیل مختلفی را برای سقفش��کنی اخیر قیمت دالر
عنوان میکنند و ریشه اغلب تحلیلها به مذاکرات احیای برجام میرسد.
هرچن��د به گفته معاملهگ��ران ،التهاب قیمتی بازار ارز ب��ه مذاکرات وین
مرب��وط اس��ت و این التهاب پ��س از مدتی فروکش خواهد ک��رد ،اما این

وضعیت باعث ش��ده اس��ت تا عدهای س��ودهای کالنی به جیب بزنند .به
طوری که تصاویر ش��لوغ و پرازدحام خیابان فردوس��ی و صفهای شلوغ
خری��د دالر دولتی ،از جمله تصاویر پرتکرار فضای مجازی و ش��بکههای
اجتماعی در هفته گذشته بود.
ماج��را به اخت�لاف  1800تومانی ن��رخ ارز در صرافیهای بانکی و بازار
آزاد برمیگردد که زمینه سوءاستفاده دالالن را فراهم کرده است .در حال
حاضر قیمت دالر صرافی دولتی  26800تومان و قیمت دالر آزاد در حوالی
مرز  29هزار تومان نوس��ان دارد .یعنی اختالف حدودا  2هزار تومانی نرخ
این دو دالر باعث میش��ود که صفها ش��کل بگیرد .طبق مصوبه دولت،
س��االنه به هر ایرانی  2200دالر به قیمت صرافی دولتی فروخته میشود
و اگر کس��ی  2200دالر خود را با ایستادن در صف بگیرد در واقع نسبت
به دالر آزاد حدود  4میلیون تومان س��ود خواهد کرد؛ عددی که میتوان
قیمت یک بلیت یک طرف پرواز به استانبول باشد و همین موضوع است
که صفها را جلوی صرافیها ش��کل داده است .در روزهای گذشته و پس
از آنکه مسئوالن اعالم کردند حدود  3.5میلیارد دالر از ارزهای بلوکهشده
ایران آزاد ش��ده و در آستانه شروع دور جدید مذاکرات هستهای در وین؛
مس��ئوالن بانک مرکزی اقدام به کاهش قیمت دالر صرافی دولتی کردند،
اما در جهت مقابل ،بازار آزاد نسبت به این خبرها بیتوجه بود و قیمت دالر
آزاد حتی رشد هم کرد ،به طوری که این موضوع باعث ایجاد شکاف حدود
 2هزار تومانی بین دالر آزاد و دالر صرافی دولتی شده است.
بیش از دو هفته اس��ت که قیمت دالر آزاد تمایل زیادی به صعود پیدا
کرده اس��ت .این تمایل به صعود در ش��رایطی ایجادش��ده که گزارشها
نش��ان میدهد درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته است .حتی براساس
جدیدترین گزارش اوپک ،تولید نفت ایران در مهرماه افزایش یافته و قیمت
نفت سنگین با هش��ت دالر و 6سنت افزایش به 82.14دالر در هر بشکه
رس��یده اس��ت .رش��د درآمدهای ارزی در صورتی که قابل دسترس باشد
میتواند نقش تعیینکنندهای در تامین نیازهای ارزی داش��ته باشد .این
درآمده��ای ارزی البته بهغیر از درآمدهایی اس��ت که مطابق گزارشهای
دولت��ی در حوزه صادرات فرآوردهه��ای غیرنفتی و افزایش حجم صادرات
بهدس��ت آمده اس��ت ،اما چرا با وجود چنین آمارهایی که میتواند حجم

عرضه را افزایش دهد و به کاهش قیمت دالر منجر شود ،قیمت ارز شیب
صعودی بهخود گرفته است؟
نیاز ارزی دولت در نیمه دوم امسال
مطالعات نشان میدهد که فشار اصلی از ناحیه عوامل اقتصادی بر بازار ارز
وارد میش��ود .طبق دادههای موجود با وجود آنکه آهنگ رشد تورم به میزان
اندکی آهستهتر شده اما برآورد تحلیلگران بازار ارز این است که شیب تورم در
آینده نمیتواند با سرعت زیادی کاهش یابد و از آنجا که تورم یکی از عوامل
بنیادی در رش��د یا کاهش ارزش پول ملی اس��ت ،نمیتوان انتظار داشت که
قیمت ارز در بلندمدت با افت مواجه شود و همین عامل میتواند محرکی برای
افزایش تقاضا در بازار ارز باشد که عمدتا ناظر بر آینده قیمت ارز است .به این
معنا که بازیگران اصلی بازار ارز نه تنها به فروش ارز خود تمایلی ندارند بلکه با
افزایش احتماالت نسبت به رشد تورم در تالش هستند با روشهای مختلف
حجم منابع ارزی خود را افزایش دهند.
از س��وی دیگر ،بررسیها نش��ان میدهد با وجود رشد درآمدها ،دولت
همچنان با محدودیتهای ارزی زیادی برای تامین کاالهای اساسی مواجه
اس��ت و همین عامل موجب شده اس��ت که دولت در جریان ارائه الیحه
ارز ترجیح��ی به مجلس از نمایندگان مردم بخواهد س��قف اختصاص ارز
ترجیحی را تا پایان س��ال تا 4.6میلی��ارد دالر افزایش دهند .هرچند که
این موضوع با مخالفت مجلس مواجه ش��د و نمایندگان به فوریت الیحه
دولت نی��ز رأی موافق ندادند .به گفته دولتمردان ،دولت س��یزدهم برای
تامین کاالهای اساس��ی تا پایان سال دس��تکم به 10میلیارد دالر منابع
ارزی ،مازاد بر 8میلیارد دالری که در قانون بودجه تصویب شده ،نیاز دارد.
بنابراین حاال که مجلس با افزایش سقف تامین ارز ترجیحی تا پایان سال
مخالفت کرده است ،فشار به منابع ارزی دولت بیشتر خواهد شد .همه اینها
در حالی اس��ت که تحتتأثیر رشد تورم در اقتصاد جهانی ناشی از اجرای
سیاستهای انبساطی تحتتأثیر کرونا ،قیمت انرژی و ب ه دنبال آن قیمت
مواد پایه و حتی محصوالت غذایی در سطح جهان افزایش یافته است .به
عبارت دیگر ،دولت برای تامین کاالهای اساس��ی به منابع ارزی بیشتری
در نیمه دوم س��ال نیاز دارد و این موضوع میتواند فشار را به منابع ارزی
کشور بیشتر هم کند.

چرا با وجود سقوط بهای جهانی طال ،قیمت سکه باال رفت؟

فرصت امروز :سقوط بهای جهانی طال و سقفشکنی قیمت دالر در یک
هفته گذشته به حرکت خالف جهت سکه و طال منتهی شد .بازار سکه و
طال در هفته نخست آذرماه روند صعودی داشت و قیمتها در حالی تحت
تاثیر رشد نرخ ارز افزایش یافت که این رشد قیمتی تا حدودی با کاهش
نرخ انس جهانی همپوشانی داشت.
ه��ر اونس طال در یک هفته اخی��ر با کاهش  ۴۱دالری به کانال ۱۷۰۰
دالری س��قوط کرد و در آخرین روز معامالتی هفته (جمعه) با کمی رشد
مجددا به کانال  ۱۸۰۰دالر بازگش��ت ،تا از بهای  ۱۸۴۶دالر ابتدای هفته
نهایتا به رقم  ۱۸۰۵دالر برس��د .در س��وی مقابل اما قیمت طال در بازار
داخلی با رشد نرخ ارز ،صعودی شد و هر مثقال طالی  ۱۷عیار با افزایش
 ۸۵هزار تومانی نس��بت به ابتدای هفت��ه به  5میلیون و  ۴۱۳هزار تومان
رسید .هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز در این هفته  ۲۰هزار تومان رشد قیمت
ن به ازای هر گرم رسید .همچنین
داشت و به یک میلیون و  ۲۴۹هزار توما 
در بازار سکه هر قطعه سکه تمام طرح جدید  ۳۲۰هزار تومان رشد قیمت
داشت و از  ۱۲میلیون و  ۲۸۰هزار تومان در ابتدای هفته به  ۱۲میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان در پایان هفته رس��ید .نیم سکه نیز با  ۱۵۰هزار تومان
افزایش در طول هفته به  6میلیون و  ٥٢٠هزار تومان و ربع سکه با رشد
 ۲۰ه��زار تومانی به  3میلیون و  ٧٥٠هزار تومان رس��ید .س��کههای یک
گرم��ی نیز بدون تغییر قیمت در همان رقم  2میلیون و  ۲۵۰هزار تومان
باقی ماند .حباب س��که هم با رش��د تقاضا ۱۵۰ ،تومان افزایش یافت و به
 ۳۷۰هزار تومان در پایان اولین هفته آذرماه رسید.
تحوالت قیمتی قیمت س��که طرح جدید در طول هفته گذشته نشان
میدهد هرچند قیمت سکه طرح جدید در اولین روز هفته رشد  ۵۰هزار

حرکت خالف جهت سکه و طال
تومانی داشت و با نرخ  ۱۲میلیون و ۳۵۰هزار تومان در روز شنبه معامله
شد ،اما در روز یکشنبه  ۳۰هزار تومان کاهش یافت .سپس بهای سکه در
روز دوشنبه افزایش یافت و به قیمت  ۱۲میلیون و  ۴۶۰هزار تومان رسید.
هرچند که در روز بعد (سهش��نبه) مجددا  80هزار تومان عقبگرد داشت.
نهایتا سکه طرح جدید در روز چهارشنبه حرکت رو به جلوی خود را ادامه
داد و با  ۱۰۰هزار تومان رشد به رقم  ۱۲میلیون و  ۵۶۰هزار تومان رسید،
تا در آخرین روز هفته با حدود  ۳۱هزار تومان افزایش با رقم  ۱۲میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان معامله شود .همچنین قیمت انس جهانی طال در هفته
گذشته در محدوده یک هزار و  ۷۹۰تا یک هزار و  ۸۴۶دالر نوسان داشت.
هرچند هر اونس طال در یک هفته اخیر با کاهش  ۴۱دالری همراه شد و
به کانال  ۱۷۰۰دالری س��قوط کرد ،اما در آخرین روز هفته با کمی رشد
مجددا به کانال  ۱۸۰۰دالر بازگش��ت و از بهای  ۱۸۴۶دالر ابتدای هفته
نهایتا به رقم  ۱۸۰۵دالر رسید.
محمد کش��تیآرای ،نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر ته��ران درباره
آخرین تحوالت بازار س��که و طال میگوید :در یک هفته گذشته  50دالر
کاهش قیمت انس را داش��تیم .البته اواسط هفته تا  ۸۰دالر هم رسید اما
دوباره اصالح ش��د .در طول هفته گذشته قیمت ارز برخالف کاهش انس
جهانی به طور متوسط یک هزار تومان افزایش داشت و در حالی که ابتدای
هفت��ه هر دالر آمریکا در ب��ازار آزاد  ۲۸هزار و  ۱۰۰تومان بود در روزهای
پایان��ی هفته تا  ۲۹هزار و ۱۰۰تومان افزایش یافت .بنابراین افزایش هزار
تومانی قیمت ارز با کاهش بهای انس جهانی همدیگر را پوشش دادند و در
مجموع قیمت سکه و طال با افزایش در طول هفته همراه بود.
به گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ،قیمت سکه طرح جدید

با  180هزار تومان ،نیم سکه با  ۱۰۰هزار تومان و ربع سکه با  ۱۲۰هزار
تومان افزایش در پایان هفتهای که گذش��ت ،روبهرو ش��دند و سکه گرمی
تغییر قیمتی نداشت .هر مثقال طالی آب شده نیز  ۵۷هزار تومان افزایش
هفتگی داش��ت و هر گرم طال با  ۱۳ه��زار و  ۷۰۰تومان افزایش هفتگی
برای هر گرم را ثبت کرد .او با بیان اینکه در هفته گذشته افزایش حباب
س��که را ش��اهد بودیم ،ادامه داد :حباب سکه با  ۶۰هزار تومان افزایش در
روز پنجشنبه به  ۲۸۰هزار تومان برای هر قطعه سکه رسید در حالی که
اول هفته حباب سکه  ۲۲۰هزار تومان بود .هفته گذشته برای سکه و طال
افزایش قیمت را داش��تیم ،البته تقاضایی در بازار ایجاد نشد و معامالت و
دادوستدها در حد معمول بود.
کش��تیآرای درباره پیشبینی ب��ازار طال در هفته پی��ش رو نیز گفت:
نمیتوان پیشبینی کرد که بازار در هفته پیش رو افزایشی باشد ،زیرا در
هفته گذش��ته نوسانات برخالف هفتههای قبل از آن بود و این موضوع به
مسائل سیاسی و اقتصادی ربط دارد که قابل پیشبینی نیست و اظهارنظر
در این خصوص مش��کل است .بس��یاری تحلیلگران اعتقاد داشتند انس
جهانی به  ۱۹۰۰دالر میرس��د در حالی ک��ه این اتفاق نیفتاد و برخالف
پیشبینیها و اظهارنظرها ،قیمت انس جهانی به زیر  ۱۸۰۰دالر رس��ید.
ای��ن روزها اتفاقات و متغیرها چنان به س��رعت اتفاق میافتد که موجب
میشود نتوانیم بازار را پیشبینی کنیم بنابراین اظهارنظر در مورد کاهش
و افزایش درست نیست .بنابراین با توجه به اینکه وضعیت بازار نامشخص
اس��ت ،خریداران ریسک نمیکنند و از سوی دیگر چون تقاضایی افزایش
نداشته ،فروش و نقدینگی واحدها نیز کاهش یافته است .در نتیجه به دلیل
نبود نقدینگی ،واحدها نیز خریدی نمیکنند.

با توجه به اینکه خریداران س��که از بانک مرکزی از سال  ۱۳۹۷به پرداخت
مالیات مکلف ش��دهاند ،اما تاکنون آماری از سوی سازمان امور مالیاتی درباره
اینکه چه میزان مالیات از این محل وصول شده ،منتشر نشده است .طبق قانون
مالیاتهای مستقیم ،خریداران سکه از بانک مرکزی باید مالیات بپردازند که از
سال  ۱۳۹۷تا سال گذشته دستورالعمل مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی
برای نحوه و میزان مالیات متعلقه ابالغ شده است .در این دستورالعمل ،اینکه
چه میزان سکه خریداری شده مشمول مالیات و چه میزان مالیات به ازای هر
سکه تعیین میشود نیز مشخص شده است که بررسیها در این زمینه از سال
 ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۹بیانگر س��نگینتر و سختگیرانهتر شدن روند اخذ این مالیات
اس��ت .در حالی که بررسی دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی درباره ارقام
تعیینش��ده برای خریداران س��که حاکی از افزایش درآمدهای این سازمان از
این محل است ،اما تاکنون هر بار پیگیری از سازمان امور مالیاتی درباره میزان
وصولی از محل مالیات سکه از سال  ۱۳۹۷تاکنون بیپاسخ مانده است.
همچنی��ن در جداول��ی که هر چند ماه ی��ک بار درب��اره جزییات عملکرد
درآمدهای مالیاتی منتش��ر میشود ،خبری از اعداد و ارقام در رابطه با مالیات
وصول شده از مالیات خریداران سکه نیست .بنابراین الزم است تا سازمان امور
مالیاتی نسبت به انتشار درآمدهای وصول شده از محل مالیات خریداران سکه
طی سه سال اخیر اقدام و همانند سایر درآمدهای مالیاتی در بازههای مشخصی
میزان وصولیها ،معوقات و فرارهای مالیاتی در این زمینه را اعالم کند.
توصیههایی برای سرمایهگذاری خرد

خرید هیجانی دالر ممنوع

فضای کنونی بازار ارز به گونهای است که همچون سالهای گذشته ،به دالیل
متعددی احتمال تعدیل و عقبنش��ینی شاخص ارزی وجود دارد که نشان از
ریسک بسیار باال برای ورود به این بازار دارد .یک کارشناس بازارهای مالی در
این باره میگوید :به دلیل محدودیت سرمایهگذاران خرد برای سرمایهگذاری
در بازارهای مطمئن در شرایط تورمی ،مردم معموال جذب بازار ارز میشوند در
حالی که این بازار بسیار پرریسک است.
عوامل بیرونی و مسائل سیاسی از جمله شاخصهای اثرگذار بر نرخ ارز است
و در ح��ال حاضر با توجه به قرار گرفتن در آس��تانه مذاکرات وین ،بازار ارز به
یکی از پرریس��کترین بازارها برای سرمایهگذاری تبدیل شده است ،به نحوی
که کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که اگر مذاکرات به نتیجه برسد ،دالر سال
 ۱۴۰۰را با روند کاهشی معناداری به پایان میرساند ،اما با توجه به اینکه در
این شرایط بازارهای مختلف در حال حاضر در شرایط بالتکلیفی به سر میبرند،
سرمایهگذاری در بازار ارز چه ریسکهایی را به همراه دارد و کدام بازارها شرایط
مناسبتری برای سرمایهگذاری دارند؟
در پاسخ به این سوال ،علی شریعتی ،کارشناس اقتصادی به ایبِنا ،میگوید:
«بحث سرمایهگذاری در بازار ارز به دلیل شرایط خاص تورمی فزاینده که وجود
دارد و همچنین غیرقابل پیشبینی بودن نهادهای بازار آینده و نامعلوم بودن
ش��اخصهایی مثل نرخ تورم ساالنه ،نرخ رش��د اقتصادی و تبادالت کشور در
سطح بینالملل ،دارای ریسک خواهد بود».
او با بیان اینکه «مردم به دلیل خروجی که از اقتصاد ما طی سه سال اخیر
دیدهاند ،س��عی کردند پول خود را به شکل غیرنقدی نگهداری کرده و فاصله
خود را با تورم حفظ کنند تا کمتر آسیب ببینند» ،افزود« :مطمئنترین راهکار
سرمایهگذاری در تمام دنیا ،بورس با نگاه بلندمدت بوده که برای مردم مبتدی
و کمتر حرفهای ش��رکتهای س��رمایهگذاری با سود و ریسک کمتر پیشنهاد
شده است».
به گفته شریعتی« ،بازار بورس ایران متاسفانه در چند سال اخیر دستخوش
صحبتها و وعدههای سیاس��ی شده است و قطعا هر چیزی که سیاسی شود
باعث آش��فتگی میشود ،برای مثال ،بانک مرکزی که اصل آن اصل اقتصادی
است اگر بخواهد سیاسی شود از کارکرد خود دور میشود .برای بورس ایران هم
این اتفاق افتاد و مردم با شتابزدگی و طمع جا نماندن از فضای تورمی کشور به
آن سمت و سو آمدند و بعد از سوخت شدن سرمایهها از این بازار کوچ کردند».
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه «سرمایهگذاری در ایران متاسفانه
محدود اس��ت و در این ش��رایط مردم با س��رمایههای کوچک و متوسطی که
دارند ،در مقاطع مختلف جذب بازار ارز و سکه شدهاند» ،تاکید کرد« :بازار ارز
ویژگیهای خاص خود را دارد و به ویژه در کشور ما این بازار ارتباط تنگاتنگی با
مسائل سیاسی و عوامل بیرونی دارد .بازار ارز ایران رانمیتوان با مدل تکنیکال
یا با روندها و ت ِ ِرندها پیشبینی کرد و برای مردمی که دانش سیاسی و اقتصادی
الزم را ندارند ،بازار پرریس��کی خواهد بود و معموال سرمایهگذاران خرد در این
بازار ضرر خواهند کرد .در بازارها رمزارزها هم با توجه به ساختار و امن نبودن
ای��ن فضا ،کالهبرداریهای داخلی و خارج��ی رخ داد و مردم از این قضیه هم
آسیب دیدند .بنابراین باید برای چنین سرمایهگذاریهایی ،ریسک باال و خطر
از بین رفتن سرمایه را در نظر داشت».
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مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد

تصویب ضوابط ورود استارتآپها به فرابورس

مدیرعامل فرابورس ایران اعالم کرد که اخیرا ضوابط خاص استارتآپها
برای ورود به بازار سرمایه فراهم و در سازمان بورس نیز تصویب شد.
امیر هامونی از ورود نخس��تین استارتآپ در فرابورس خبر داد و گفت:
س��ایر استارتآپها هم درخواس��ت پذیرش در فرابورس را دادهاند که در
حال بررسی است.
او با تاکید بر اینکه شرکتهای استارتآپی به دلیل داراییهای نامشهود
زیادی که دارند نسبت به سایر شرکتهای بازار سرمایه با ریسک باالتری
مواجهن��د ،افزود :به همین دلیل در قدم نخس��ت ب��رای عرضه اولیه این
ش��رکتها ،سهام آنها به مردم عرضه نمیشود بلکه به طور غیرمستقیم و
از طریق مشارکت صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی عرضه
اولیه انجام خواهد شد.
هامونی در پاس��خ به این پرس��ش که اس��تارتآپها برای ورود به بازار
سرمایه باید چه شرایطی را احراز کنند ،ادامه داد :این شرکتها مثل همه
بنگاههایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید شرایط پذیرش را که
توسط فرابورس مشخص شده ،احراز کنند .همچنین عالوه بر شرایط فوق،
شروط هفدهگانهای نیز توسط کارگروه استارتآپها تعیین شده که باید
آنها را پیش از ورود به بازار سرمایه فراهم کنند.
مدیرعامل فرابورس ایران درخصوص این شروط هفدهگانه به چند مورد
مهم آن اش��اره کرد و گفت :مثال باید درصدی از س��هام خود را نزد هیأت
پذی��رش فرابورس به وثیقه بگذارند تا زمانی که ریس��کهای ش��رکت به
حداقل رسید این سهام به مرور در بازار سرمایه عرضه خواهد شد .همچنین
از دیگر شرطهای مهم صیانت از دادههای محرمانه کاربران مردمی هست
که باید تاییدیههایی پیرامون این موضوع به فرابورس ارائه کنند.

رخوت پاییزی بورس تهران

در پایان معامالت هفته گذشته

سهام عدالت ارزان شد

بازار سرمایه این روزها در وضعیت نوسانی قرار گرفته و سهام عدالت نیز
به تبعیت از این بازار با کاهش ارزش همراه ش��ده اس��ت .آزادسازی سهام
عدالت در س��ال  ۹۹پس از  ۱۴س��ال میتوانس��ت به یکی از نقاط عطف
تاریخ بازار سرمایه در ایران تبدیل شود ،اما مدیریت بد و عدم وجود تدبیر
مناس��ب ،این کار دولت دوازدهم را به یکی از بدترین سیاس��تهای این
دولت تبدیل کرد .هدف دولت از آزادس��ازی س��هام عدالت در اردیبهشت
ماه س��ال  ۱۳۹۹این بود که این س��هام به دست صاحبان اصلی برسد .بر
این اساس سهامداران میتوانستند یکی از دو راه مستقیم یا غیرمستقیم را
برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند که در نهایت  ۱۹میلیون نفر روش
مدیریت مستقیم را انتخاب کردند و  ۳۰میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم
را انتخاب کردند تا سهامدار شرکتهای استانی سهام عدالت شوند.
دس��ته اول که روش مس��تقیم را انتخاب کردن��د ،در دو زمان متفاوت
میتوانستند ابتدا تا  ۳۰درصد و سپس تا  ۶۰درصد سهام خود را از طریق
بانکها یا کارگزاریها بفروشند .طبق مصوبه هیأت وزیران ۴۰ ،درصد باقی
مانده نیز در بهمن ماه همان س��ال قرار بود آزاد ش��ود که هیچگاه چنین
اتفاقی به دلیل س��قوط بازار سرمایه در سال  ۹۹رخ نداد .البته بسیاری از
افرادی که  ۳۰یا  ۶۰درصد س��هام خود را برای فروش گذاش��ته بودند نیز
موفق به فروش س��هام خود نشدند؛ چراکه س��هام ارزشمند آنها مشتری
نداشت ،اما افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند قرار بود که
سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت شوند .البته هنوز
بسیاری از این شرکتهای استانی بالتکلیف ماندهاند.
س��هام عدالت در هفته گذشته که شاخص کل بورس افت بیش از یک
درصدی داشته ،کاهش  ۲درصدی را تجربه کرده است .در این بین سهام
عدال��ت  ۴۰۹هزار تومان��ی ۴۹۲ ،هزار تومانی ۵۳۲ ،ه��زار تومانی و یک
میلیون تومانی به ترتیب با افت  ۱۷۰هزار تومانی ۲۰۵ ،هزار تومانی۲۲۲ ،
هزار تومانی و  ۴۱۷هزار تومانی روبهرو ش��د .با در نظر گرفتن این کاهش
ارزش ،ارزش س��هام عدالت در برگههای مختلف به  ۸میلیون و  ۶۸۵هزار
تومان ۱۰ ،میلیون و  ۴۴۷هزار تومان ۱۱ ،میلیون و  ۲۹۷هزار تومان۲۱ ،
میلیون و ۲۳۵هزار تومان رس��یده است .ارزش سهام عدالت نسبت به اول
مردادماه سال  ۱۳۹۹که بازار سرمایه در روزهای اوج به سر میبرده است،
با افت  ۴۳درصدی مواجه ش��ده است .به عبارت دیگر ،در  ۱۵ماه گذشته
ارزش س��هام عدالت تقریبا افت  ۴۳درصدی داش��ته است .در حال حاضر
س��هامداران عدالت نمیتوانند  ۶۰درصد س��بد دارایی خود را در عمل به
فروش برسانند ،اما فعال تقاضا برای فروش نزد کارگزاریها یا بانک متراکم
میشود تا زمانی که اجازه فروش داده شود.

خاندوزی :خودتحریمیهای داخلی را
کاهش دهیم

وزیر اقتصاد گفت یکی از مهمترین مشکالت کشور مسئله خودتحریمی
داخلی است که در زمینههای مختلف وجود دارد ،اما تقریبا مصادیق مشابه
یکدیگر دارد که باید با راهکارهایی آن را کاهش دهیم.
احسان خاندوزی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان گلستان ،با بیان اینکه دو موضوع تسهیل عام و تشویق خاص همواره
مورد توجه دولت سیزدهم است و باید در فعالیتهای تولیدی زمینه برای
ورود همه به اقتصاد را فراهم کنیم و از سوی دیگر حمایتهای الزم را برای
تولیدکنندگان داشته باشیم ،افزود :قصد داریم در نقطه تماس دستگاههای
اجرایی و تولیدکنندگان هزینهها را به حداقل برسانیم و سیاستهای مانع
فعالیتهای تولیدی را از میان برداریم .فعالیتهای اقتصادی برای کسانی
که وارد عرصه فعالیت اقتصادی میش��وند باید با کمترین هزینه زمانی و
صرف وقت رقم بخورد.
او با اش��اره به اینکه بود و نبود ارز  ۴۲۰۰تومان��ی در نوع واردات و نوع
محصوالت تولیدی داخل تعیینکننده اس��ت ،گفت :دولت به این نتیجه
رس��ید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز
 ۴۲۰۰تومان��ی حرکت کند و با توجه به اینک��ه این الیحه در مجلس به
تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.
به گفت��ه وزیر اقتصاد ،مش��کل پنجره واحد ،س��رمایهگذاری داخلی و
خارجی را میتوانیم حل کنیم و وقتی این مس��ائل نادیده گرفته میشود
چرخ اقتصاد سخت میگردد.
خان��دوزی با بیان اینکه در هفت ماه  ۹۰میلیون دالر مجموعه صادرات
استان گلستان است که بسیار ناچیز است ،افزود :اگر تا  ۲۷سال دیگر هیچ
پروژه تعریف نش��ود باز هم پروژه برای اجرا داریم و مسائل مختلفی باعث
این وضع شده است.

فرصت امروز :ش��اخص بورس تهران در پایان معامالت روز چهارش��نبه
س��وم آذرماه ،بیتوجه به سقفش��کنی قیمت دالر و برای پنجمین بار در
طول هفتههای گذشته به کانال  1.3میلیون واحدی سقوط کرد .حرکت
خالف جهت سهام و دالر در پایان هفته گذشته در حالی رخ داد که هشتم
آذرماه جدیدترین دور مذاکرات احیای برجام از س��ر گرفته میش��ود .در
این میان ،اسکناس سبز آمریکایی در واکنش به صحبتهای اخیر رافائل
گروس��ی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره نتایج مذاکراتش
در تهران و فضای بدبینی شکل گرفته نسبت به احیای برجام ،بر قله 12
ماهه ایس��تاد و به قیمت  29هزار تومان و  100تومان در روز چهارش��نبه
رس��ید .به موازات آن ،بازار سهام بیتفاوت و رویگردان از این سقفشکنی
دالر بی��ش از  10ه��زار واحد در آخرین روز معامالتی هفته ریخت تا رقم
یک میلیون و  394هزار واحد را به نمایش بگذارد .این پنجمین باری است
که ش��اخص بورس تهران در طول دو ماه گذشته به ابرکانال  1.4میلیون
واحدی میرسد و در ادامه آن را از دست میدهد .در مجموع هفتگی نیز
ش��اخص کل بورس در طول هفتهای که گذشت  16هزار واحد افت کرد
و بازده��ی منف��ی  1.1درصد را از خود به جا گذاش��ت .نماگر اصلی تاالر
شیش��های در حالی کار خود را در معامالت این هفته با رقم یک میلیون
و  ۴۱۰ه��زار واحد آغاز کرد که در پایان هفته به رقم یک میلیون و ۳۹۴
هزار واحد رسید.
بیتوجهی بورس به سقفشکنی دالر
رخوت پاییزی بورس تهران در معامالت هفته گذشته مشهود بود و این
رخ��وت پاییزی ،خود را در بیتفاوتی به تحوالت پیرامونی همچون صعود
قیمتهای جهانی و رش��د قیمت دالر نش��ان داد .سوال این است که چرا
بورس تهران در معامالت هفتهای که گذشت همچون دفعات قبل به روند
قیمتی دالر واکنش نشان نداد و دلیل بیواکنشی بورسبازان به متغیرهای
بنی��ادی چیس��ت؟ در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته (چهارش��نبه
 3آذرماه) ،ش��اخص ب��ورس تهران بیش از  10ه��زار واحد ریخت و برای
چندمین بار تا کانال  1.3میلیونی عقبگرد کرد .این در حالی بود که قیمت

دالر در این روز از سقف  29هزار تومان گذشت و شاید خیلی از مخاطبان
به واسطه این سقفشکنی دالر ،انتظار رشد دالری بورس را داشتند ،اما نه
تنها این اتفاق رخ نداد بلکه نماگر اصلی تاالر شیشهای بار دیگر کانال 1.4
میلیونی را از دست داد .آنهم در شرایطی که تنها دو روز بود که به باالی
این سطح بازگشته بود .این پنجمین بار در دو ماه اخیر است که بورس در
حوالی این مرز نوسان میکند.
براساس این گزارش ،افت  0.75درصدی نماگر اصلی بورس تهران باعث
ش��د که در پایان معامالت روز چهارشنبه ش��اهد رسیدن آن به محدوده
یکمیلی��ون و ۳۹۴هزار واحد باش��یم .با این حال چنی��ن افتی لزوما به
معنای آن نیس��ت که در روزهای بعد نیز نوس��ان تکراری شاخص بورس
به باال و پایین س��طح یکمیلیون و ۴۰۰هزار واحدی ادامه پیدا نکند .چرا
که همانطور که اش��اره شد ،نش��انههایی مبنی بر بیتفاوتی بورس نسبت
ب��ه عوامل بنیادی روزهای اخیر دیده ش��ده اس��ت .ای��ن وضعیت در روز
چهارش��نبه نیز ادامه داشت و در عمل موجب ش��د تا بازار هیچ واکنشی
نس��بت به متغیرهای بیرونی نش��ان ندهد .بر این اساس بیراه نیست اگر
بگوییم که نوس��ان بیش از حد بازار حول محدوده یادشده بازار را از رمق
انداخته و فعاالن آن را محتاط کرده است .البته حتی اگر این عامل را هم
مهم در نظر بگیریم باز نمیتوان آن را تنها دلیل وضعیت جاری دانست.
عقبگ��رد قیمتها در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته در حالی در
ب��ورس ته��ران رخ داد ک��ه در بازارهای موازی و از جمله بازار ارز ش��اهد
سقفش��کنی قیمت دالر و ایس��تادن بر قله یک ساله بودیم .جالب اینکه
دالر در روزی مس��یر صعودی را انتخاب کرد که گروس��ی به تهران سفر
کرده بود و به نظر میرس��د بدبینی به مذاکرات احیای برجام ،مهمترین
دلیل رش��د قیمت دالر اس��ت ،اما در تاالر شیشهای شرایط متفاوت است
و گویا دیگر هیچ خبری اعم از مثبت یا منفی در انگیزه س��هامداران برای
فروش اثر نمیگذارد.
آیا تیر بورس باز هم به سنگ خورد؟
ش��اخص بورس که در روز دوش��نبه هفته گذشته توانسته بود دوباره تا

کان��ال یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحد صعود کند ،نتوانس��ت این کانال را
حف��ظ کرده و در پایان معامالت این هفته مجددا به کانال یک میلیون و
 ۳۰۰هزار واحد عقبگرد کرد .نگاهی به معامالت بازار بورس در هفتهای که
گذشت نشان میدهد ارزش کل معامالت این بازار با  18.03درصد کاهش
از  ۲۸۳ه��زار و  ۹۵میلیارد ریال در هفته قبل به  ۲۳۲هزار و  ۵۲میلیارد
ریال در این هفته رس��ید .حجم کل معامالت این بازار نیز با  8.20درصد
کاهش از  ۲۹هزار و  ۵۶۵میلیون س��هم در هفته قبل به  ۲۷هزار و ۱۴۲
میلیون سهم در این هفته رسید.
ارزش معام�لات در بازار اول س��هام در حالی ب��ا  1.74درصد کاهش از
۱۰۶ه��زار و  ۲۶۹میلیارد ریال در هفته قبل به  ۱۰۴هزار و  ۴۲۰میلیارد
ری��ال در این هفته رس��ید که ارزش معامالت در بازار دوم س��هام روندی
صعودی داش��ت و با  4.03درصد افزایش از  ۶۵هزار و  ۹۲۴میلیارد ریال
در هفته قبل تا  ۶۸هزار و  ۵۸۴میلیارد ریال در این هفته صعود کرد .روند
ارزش معام�لات در بازار بدهی نیز منفی بود و با  68.86درصد کاهش از
 ۳۰هزار و  ۴۱۶میلیارد ریال در هفته پایانی آبان ماه به رقم  ۹هزار و ۴۷۰
میلیارد ریال در هفته نخس��ت آذرماه رسید .این در حالی است که ارزش
معامالت در بازار مش��تقه توانس��ت با بیش از  100درصد افزایش از ۱۵۶
میلیارد ریال به  ۳۱۳میلیارد ریال برسد .بر این اساس ارزش معامالت در
صندوقهای س��رمایهگذاری قابل معامله ب��ا  38.67درصد کاهش از ۸۰
ه��زار و  ۳۳۰میلیارد ری��ال در هفته قبل به  ۴۹هزار و  ۲۶۵میلیارد ریال
در این هفته رسید.
همانطور که گفته ش��د ،هفته نخست آذرماه ،هفته نزولی شاخصهای
بورس��ی بود و در صدر آنها ،ش��اخص کل بورس در هفتهای که گذشت با
 1.1درص��د کاهش از رقم یک میلیون و  ۴۱۰هزار واحد در هفته قبل به
رقم یک میلیون و  ۳۹۴هزار واحد در پایان این هفته رسید .شاخص کل
ب��ا معیار هموزن نیز با  0.85صدم درصد کاهش از رقم  ۳۸۶هزار و ۷۶۵
واح��د در هفته قبل تا رقم  ۳۸۳ه��زار و  ۴۷۰واحد در این هفته کاهش
یافت.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

احیای بورس در سایه ثبات قوانین

ش��اخص بورس تهران در معامالت هفتهای که گذشت با تداوم در مدار
ک میلیون و  ۳۹۴هزار واحد به کار خود
نزول��ی و قرار گرفتن در ارتفاع ی 
پایان داد .ش��اخص کل بورس در پایان معامالت این هفته (چهارشنبه 3
آذرماه) با  ۱۶هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل به عدد یکمیلیون و
 ۳۹۴هزار واحد رسید .شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته
( ۲۶آب��ان) با رقم یک میلیون و  ۴۱۰ه��زار واحد به معامالت خود پایان
داده بود که بر این اساس میتوان گفت افت شاخص کل در معامالت هفته
اخیر  1.1درصد بوده است.
یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه اعتماد سرمایهگذاران به بازار
س��رمایه از طریق ثبات قوانین ،حذف قیمتگذاری دس��توری و اهمیت
یافتن بازار سرمایه در سطح کالن اقتصاد کشور بازخواهد گشت ،میگوید:
ش��اخصهای بنیادی بورس نوید رش��د منطقی و خ��ارج از هیجان را به
سهامداران در مقایسه با سایر بازارها میدهد.
حامد س��تاک با اش��اره به عوامل تاثیرگذار در افت بازار سرمایه به ایرنا،
میگوید :پس از ریزش ش��دید معامالت بورس در چند ماه گذشته ،بازار
به سطح تعادلی دست پیدا کرد ،البته همچنان این بازار به دلیل برخی از
ابهامات موجود در کشور نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.
او ب��ا بیان اینکه موضوع قیمتگذاری خودرو از جمله مس��ائلی بود که
در آبان ماه باعث ایجاد تردید در بازار س��رمایه شد ،ادامه میدهد :تایید و
تکذیب مربوط به قیمت خودرو باعث ش��د تا بازار س��رمایه ترس از تغییر
قوانین داش��ته باش��د .در کنار بدبینیهای ایجادشده در میان سهامداران
برای س��رمایهگذاری در بورس اما با اجراییش��دن وعدههای مطرح شده
درخصوص حذف قیمتگذاری دس��توری ،زمینه بازگشت خوشبینیها

نس��بت به معامالت بورس و ورود دوباره نقدینگیهای س��رگردان به این
بازار فراهم شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به صورت کلی بازار در آبان ماه با
وضعیت تعادلی اما همراه با شک و تردید همراه بود ،گفت :همه فاکتورهای
اقتصادی برای مقایس��ه بازار س��رمایه با س��ایر بازارهای س��رمایهگذاری،
نشاندهنده آمادگی بازار سرمایه برای رشد عقالیی است ،اما در این میان
سهامداران نباید در انتظار رشد هیجانی شاخص بورس باشند.
به اعتقاد وی ،الزمه ایجاد چنین رش��دی در بازار ،بازگش��ت اعتماد به
سهامداران برای سرمایهگذاری دوباره در بازار سرمایه است.
س��تاک به ش��روط الزم برای بازگشت رش��د به معامالت بورس اشاره
میکند و میافزاید :اعتماد س��رمایهگذاران به بازار سرمایه از طریق ثبات
قوانین و مقررات ،حذف قیمتگذاری دستوری و دیده شدن بازار سرمایه
در س��طح کالن اقتصاد کشور بازخواهد گشت ،در صورت رخ دادن چنین
اتفاقاتی س��هامداران امیدوار به تجربه روزهایی خ��وش در معامالت بازار
س��هام خواهند بود .در این صورت س��هامداران با خیالی آسوده میتوانند
برای سرمایهگذاری در بورس تصمیمگیری کنند و از این طریق اطمینان
بیشتری را نسبت به این بازار داشته باشند.
او با بیان اینکه بازار سرمایه به لحاظ بنیادی و با توجه به مقایسه با سایر
بازارهای رقیب و موازی آمادگی برای رش��د دارد و تا پایان س��ال میتواند
روزه��ای خوبی را تجربه کند ،میگوید :البته س��هامداران نباید در انتظار
تداوم رش��د هیجانی بازار باشند بلکه این بازار تا پایان سال فقط میتواند
رشد منطقی و عقالیی را تجربه کند.
این کارشناس بازار سرمایه به آگاهی فعاالن باتجربه بازار نسبت به سطوح

ارزندگی تاکید میکند و میگوید :یکی از مس��ائل مورد تردید بازار ،نقطه
آغاز صعود شاخص بورس است که به موضوعی غیرقابل پیشبینی تبدیل
شده است .به دنبال چنین اتفاقی ،سهامداران دیگر قادر به تصمیمگیری
برای ورود نقدینگیهای خود به این بازار در زمان مناسب نیستند؛ چراکه
ممکن است این بازار به صورت اتفاقی و به دنبال بهانهای آماده صعود شود.
ستاک با اشاره به اینکه با توجه به موقعیت فعلی بازار سهام ،احتمال روند
نزولی عمیق و شدید شاخص بورس بعید به نظر میرسد ،تاکید میکند:
رشد منطقی بازار اکنون فقط در انتظار بهانه است ،زیرا شاخصهای بنیادی
این بازار در مقایسه با سایر بازارها نوید رشد منطقی و خارج از هیجان را
به س��هامداران میدهد .او همچنین درباره پیشبینیاش از روند معامالت
بورس تا پایان سال میگوید :به هیچ عنوان نمیتوان پیشبینی دقیقی را
از ش��اخص بورس تا پایان س��ال داد ،چراکه اتفاقات مختلف ممکن است
تغییردهنده روند بازار باش��ند و گاهی ای��ن اتفاقات تاثیرگذار بر معامالت
ب��ورس ،غیرقابل پیشبینی خواهند بود .با قاطعیت میتوان اعالم کرد که
بازار مستعد رشد است ،اما نمیتوان به طور دقیق گفت که روند صعودی
بازار چه زمانی و تحت تاثیر چه بهانهای آغاز خواهد شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پایان با اشاره به اینکه سهامداران باید
به طور حتم به ارزش داراییها توجه ویژه داش��ته باش��ند و نباید به هیچ
عنوان تحت تاثیر سیگنالهای مختلف از سوی برخی کارشناسان اقدام به
تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در بورس کنند ،میگوید :اگر سهامداران
از دانش کافی برای س��رمایهگذاری در بورس برخوردار نیس��تند ،به طور
حتم به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی در این بازار از کارشناسان
باسابقه این بازار کمک بگیرند.
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مصوبه خودرویی مجلس،چراغ سبز برای ایجاد رانت

مصوبه مشروط اخیر مجلس شورای اسالمی برای واردات خودرو ،به هر
کسی که توان صادرات قطعه یا خودرو را داشته باشد این اجازه را میدهد
تا بتواند خودرو وارد کند ،اما در این مصوبه به جزییاتی نظیر اینکه با رانت
واردات ،کمبود احتمالی قطعه در کشور و ایست خطوط تولید خودروسازان
و واردات خودروهای لوکس و تخلفات صادراتی که ممکن است رخ دهد و
در واقع مهمتر از اصل موضوع هستند ،اشارهای نشده است.
حسین مقیسه ،کارشناس حوزه بازار خودرو در این باره به «مردمساالری
آنالی��ن» گفت :در قان��ون واردات خودرو چند نکته مه��م وجود دارد .در
حال حاضر هم واردات خودرو در کش��ور انجام میش��ود به این شکل که
خودروهای فول س��ی.کی.دی داریم ک��ه در کارخانههای مختلفی تولید
میش��وند .منظور از تولید ،مونتاژ این خودروها با عمق داخلیس��ازی 20
درصد است .وی با بیان اینکه این خودروها به نوعی وارداتی هستند یعنی
کش��ور ارز نس��بتا زیادی هم برای این نوع خودروها هزینه میکند ،ادامه
داد :ش��رکتهای مختلفی هستند که خودروهای چینی را به صورت فول
سی.کی.دی مونتاژ میکنند و با قیمتهای باال در اختیار مردم میگذارند.
ب��ه نحوی که اگر قیمت خودرو و همینطور واردات خودرو آزاد بود قیمت

آنها پایینتر بود ،اما در وضعیت موجود این ش��رکتها از این موقعیت به
نحوی با توجه به عدم رقابت مناسب سوءاستفاده میکنند!
مقیسه افزود :مجلس در این قانون در ازای صادرات خودرو و قطعات ،اجازه
واردات خودرو را داده اس��ت ،در حالی که خودروس��ازان اصلی ما یعنی ایران
خودرو و سایپا اگر بهترین نوع خودرو را هم تولید میکردند با توجه به شرایط
تحریم ،امکان صادرات آن را نداشتند و در اولین قدم هم به بنبست میخوردیم!
واردات به هر قیمتی!
این کارشناس خودرو با بیان اینکه بخش نگرانکننده این قانون صادرات
قطعه اس��ت که حتی میتواند معکوس باش��د ،تاکید کرد :با توجه به این
موضوع حتی قطعات خارجی که وارد کشور میشوند ،میتواند با برچسب
تولید داخل بازهم صادر ش��ود! وقتی صادر ش��ود نیازی هم نیست که در
کشور مقصد مورد استفاده قرار بگیرد و صرفا صادرات مدنظر است و بعد از
آن هم میتوانند خودرو وارد کنند؛ به عنوان مثال لندکروزی که خارج از
ایران حدود  1.7میلیارد تومان قیمت دارد در داخل کشور با محاسبه همه
عوارض و گمرکی و تعرفهها و مالیاتها نزدیک به  4میلیارد تومان هزینه
بر میدارد و االن حدود  11میلیارد تومان قیمت دارد!

وی اضافه کرد :این حجم سود آیا کسی را به این فکر وانمیدارد که هر
قطع��های از تولیدات داخلی یا وارداتی را صرفا برای به دس��ت آوردن این
س��ود صادر کند؟ برخی میگویند این قطعهها حتی میتواند در دریا هم
ریخته شود!
امنیت اقتصادی ،زیر سایه واردات
مقیس��ه تصریح کرد :عموم قطعات تولیدی در خودروسازی به مصرف
میرسد و صادرات برخی از قطعات میتواند به توقف خط تولید منجر شود.
یعن��ی به قیمت واردات خودرو امنیت اقتصادی را هم به خطر انداختهاند.
به نظرم این قانون هم از نظر محتوا و هم محدوده ،واردات خودرو را دچار
چالش میکند که این خطرناک است.
این کارشناس خودرو اضافه کرد :این قانون یا باید اصالح شود یا به طور
کلی اجازه واردات بدهند .چه نیازی به پیچیده کردن قوانین وجود دارد؟
این اتفاق باعث ایجاد تصور ایجاد رانت برای خودروساز و قطعهساز میشود.
هرچند که آزادسازی واردات نگرانیهای ارزی را به دنبال دارد ،اما باید این
موضوع را در نظر داشته باشیم که االن خودروها به نوعی فول سی.کی.دی
با تیراژ باال در حال تولید هستند و در اینجا هم ارز باالیی هزینه میشود.

نسبت به تنظیم بازار روغن موتور از مسیر سامانه جامع تجارت خوشبین هستیم
دبیرکل انجمن پاالیش��گاههای روغنسازی ایران الزام تولیدکنندگان
و عوامل توزیع فروش روغن موتور به ثبت نام در س��امانع جامع تجارت
را مثبت ارزیابی کرد و گفت ثبتنام کلیه فروش��ندگان و عوامل توزیع
محصول روغن موتور در این سامانه زمانبر است.
حمیدرضا خلیلی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،درخصوص الزام
تولیدکنن��دگان و عوام��ل توزیع روغن موتور به ثبت در س��امانه جامع
تجارت اظهار داشت :اقدام بسیار مناسبی است ،اما اینکه امکان ثبتنام
ب��رای کلیه فروش��ندگان و عوامل توزیع محصول روغ��ن موتور در این
سامانه فراهم شود ،زمانبر است.
وی درخص��وص نتایج حاصل از ثبت فرآیند عرض��ه روغن موتور در
س��امانه جام��ع تجارت گفت :ثبت در س��امانه جامع تج��ارت به عنوان
مکانیزم��ی ب��رای کنترل روغ��ن موتور پ��س از خ��روج از کارخانجات
روغنس��ازی است .با استفاده از این سیستم مدت توقف محصول روغن
موتور در دس��ت عوامل فروش ،توزیع و چگونگی توزیع روش��ن خواهد
شد که به تنظیم بازار نیز کمک میکند.
دبیرکل انجمن پاالیش��گاههای روغنس��ازی ایران افزود :هرچند در
ابتدای راهاندازی هر سیس��تمی مش��کالتی وجود خواهد داش��ت ،اما با
همکاری مناسبی که شرکتهای تولیدکننده با وزارت صنایع و سازمان
حمایت داشتهاند ،مشکالت سامانه به خوبی رفع شده است.
خلیل��ی در ادام��ه درخصوص روش توزی��ع روغن موت��ور بیان کرد:
روشه��ای توزیع در گذش��ته از طریق عوامل توزیع ب��ود و اکنون نیز

توزیعکنندگان در سراس��ر کش��ور فعال هس��تند و تفاوتی با گذش��ته
ایجاد نش��ده اس��ت .صرفا بر میزان کنترل و نظارت به واس��طه سامانه
جامع افزوده ش��ده که به ش��فاف ش��دن بازار و در نهایت تامین حقوق
مصرفکننده میانجامد.
وی تصریح کرد :در گذش��ته ب��ه صورت محدود ثبتنام در س��امانه
جامع انجام میش��د ،اما اکن��ون مکانیزمهای کنترلی جدید ،نحوه ورود
کاال به بازار را به ش��کل دقیقتر تحت کنترل قرار میدهند و هدف این
اس��ت که کاالی مناس��ب ،در زمان مناسب و با قیمت مناسب به دست
مصرفکننده برسد.
دبیرکل انجمن پاالیشگاههای روغنسازی ایران اذعان داشت :به طور
معمول تحق��ق هدفگذاریهای اولیه پس از راهاندازی هر سیس��تمی
زمانبر است ،اما نسبت به کارکرد سامانه جامع خوشبین هستیم.
خلیل��ی در پای��ان درخصوص وضعی��ت کنونی قیم��ت روغن موتور
خاطرنش��ان ک��رد :اطالعرس��انیها درخص��وص صنعت روغ��ن موتور،
صورتهای مالی شرکتها ،خرید خوراک از بورس کاال و نرخ ارز کامال
شفاف است .روغنسازان همواره تابع نظرات کارشناسی سازمان حمایت
هس��تند و این سازمان نیز با برخورداری از دفتر بررسی قیمتها ،بهای
تمام ش��ده کاالهایی را که قیمت مصوب دارند ،مورد بررسی و محاسبه
قرار میدهد .نظارت کارشناس��ی این س��ازمان معی��ار تصمیمگیری در
قیمتگ��ذاری روغن موتور خواهد بود .این موض��وع که تولیدکنندگان
در برخی صنایع ،زیاندهی یا س��وددهی تولیداتشان را اعالم میکنند،
درخصوص صنعت روغن موتور مصداق ندارد .ضمن اینکه همواره رابطه

بازار خودرو از کانال واردات و با نظارت عالیه مجلس متعادل میشود

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی مصوبه واردات خودرو
به ازای صادرات مجلس را راهکاری برای تعادلبخش��ی به عرضه و تقاضا
در بازار اعالم کرد و گفت این مصوبه در مرحله اجرا میبایست با نظارت
عالیه مجلس همراه باشد.
عادل نجفزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،با بیان اینکه مصوبه
مجلس مبنی بر واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعه در راستای
رفع التهاب بازار خودرو تدوین ش��ده ،اظهار داشت :تعادلبخشیجدیتر
ب��ه بازار عرضه و تقاضای خودرو و صادرات تولیدات داخلی از اهداف این
مصوبه اس��ت .ضمن اینکه مشخصا منش��أ ارزی آن ،صادراتی است و ارز
حاصله در جهت واردات خودرو مصرف خواهد شد.
وی یکی از اقدامات حمایتی از تولیدات داخلی در برابر واردات را ایجاد
مزیت رقابتی برای محصوالت دو گروه خودروس��از ایران خودرو و س��ایپا
دانست و افزود :بدین ترتیب عالقه به خودروهای خارجی کاهش مییابد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین
نظارت عالیه مجلس بر حوزه ص��ادرات و واردات محصوالت خودرویی را
راهکار دیگر حمایت از تولید داخل دانس��ت و گف��ت :در حوزه صادرات،
احتمال ایجاد فضای رانت یا اعالم نادرس��ت منش��أ ارز از مس��یر مصوبه
اخیر مجلس وج��ود دارد که برای ممانعت از بروز چنین اتفاقی ،مجلس
میبایس��ت به منظور اجرای مفاد این قانون با استفاده از وظیفه نظارتی
خود وارد عمل شود.
نجفزاده بیان کرد :براساس این مصوبه ،مجوز واردات برای خودروهایی
با سطح قیمتی معین و حجم موتوری مشخص اعالم شده که در صورت
معادلسازی ،دقیقا معادل با خودروهای تولید داخل خواهند بود.

وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد :درخص��وص نحوه اج��رای این مصوبه
میبایس��ت بررس��یهای کارشناس��ی دقیقتری انجام ش��ود زیرا قطعات
صادراتی میبایست متناسب با ارز صادراتی و وارداتی باشد و به همان میزان
نیز خودرو وارد کشور شود .در این زمینه وظیفه قانونگذار است که نسبت
به نحوه اجرای مفاد این مصوبه یا قانون آینده نظارت عالیه داشته باشد.

تنگاتنگ��ی میان وزارت صمت ،س��تاد تنظیم بازار ،س��ازمان حمایت و
ش��رکتهای عضو انجمن برقرار است و قیمتهای تعیینشده برای این
محصول همواره مورد توافق طرفین بوده است.
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نماگر بازار سهام
کدام کشور آفریقایی اصلیترین مشتری
کاالهای ایران است؟

آمار تجارت هفت ماهه سال  ۱۴۰۰نشان میدهد که ایران توانسته
جای پای خود را در بازار کشورهای آفریقایی محکمتر از گذشته کند.
به گزارش ایس��نا ،هرچند بخش قابل توجه��ی از صادرات ایران به
چند کش��ور منطقه و چین محدود میش��ود و با توجه به مش��کالت
تحریم ،س��ازمان توس��عه تجارت اعالم کرده که فعال اولویت نخست
کش��ور استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه و باال بردن سهم ایران از
بازار این کشورهاس��ت ،اما براساس اطالعات جدید ارائهشده از سوی
این س��ازمان ،صادرات ایران به کشورهای آفریقایی نیز در سال جاری
رشد قابل توجهی داشته است.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی س��ازمان توسعه تجارت – گفته :در
هفت ماهه سال جاری  ۶۲۰میلیون دالر صادرات ایران به کشورهای
آفریقایی صورت گرفته که در مقایس��ه با  ۱۸۸میلیون دالر صادرات
مدت مش��ابه سال گذش��ته ،با  ۴۳۲میلیون دالر افزایش شاهد رشد
 ۲۳۰درصدی بودهایم.
از لحاظ وزنی نیز صادرات ایران به آفریقا رشدی  ۴۶درصدی را در
قیاس با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
در این مدت کشور غنا با حدود  ۲۵۲میلیون دالر در جایگاه نخست
طرفهای صادراتی جمهوری اس�لامی ایران قرار داش��ته و آفریقای
جنوب��ی با حدود  ۱۰۵میلیون دالر ،الجزایر با حدود  ۶۶میلیون دالر،
کنیا  ۴۵میلیون دالر ،نیجریه  ۴۳میلیون رتبه دوم تا پنجم را به خود
اختصاص دادهاند.
همچنی��ن تانزانیا با  ۴۰میلی��ون دالر ،س��ودان  ۱۹میلیون دالر،
س��احل عاج  ۱۳میلیون دالر ،سومالی  ۱۲میلیون دالر ،موزامبیک ۷
میلیون دالر ،مصر با حدود  ۶میلیون دالر در جایگاه ششم تا یازدهم
کشورهای هدف صادراتی در آفریقا قرار دارند.
در ح��وزه واردات نیز ایران در هفت ماهه س��ال جاری ۳۱ ،میلیون
دالر از قاره آفریقا واردات داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
نشاندهنده کاهش  ۳۹درصدی در ارزش است.
واردات ای��ران از تانزانیا با  ۶.۵میلیون دالر رتبه اول ،اتیوپی با ۵.۷
میلیون دالر رتبه دوم ،غنا با  ۴.۶میلیون دالر رتبه س��وم ،کنیا با ۳.۳
میلیون دالر رتبه چهارم و آفریقای جنوبی هم با  ۳.۲میلیون دالر رتبه
پنجم را در هفت ماهه سال  ۱۴۰۰به خود اختصاص دادهاند.
این مقام س��ازمان توس��عه تج��ارت همچنین گفته :ب��ا توجه به
نگاه ویژهای که ب��ه قاره آفریقا در حاکمیت ،قوه مقننه ،نمایندگان
مجلس و دولت جدید وج��ود دارد ،در حال برنامهریزی برای فعال
کردن کمیس��یون اقتصادی س��تاد آفریقا هس��تیم و امیدواریم در
ش��رایط جدیدی که هم در س��طح داخلی هم در سطح بینالمللی
اتف��اق افت��اده با اس��تفاده از این فرص��ت مبادالت تج��اری با قاره
آفریقا را به س��طح باالتری برس��انیم و در آیندهای نزدیک با فعال
کردن کمیس��یون اقتصادی س��تاد آفریقا و پیگیری مصوبات قبلی
کمیس��یون با پیشنهادات خوبی به س��تاد آفریقا بتوانیم به تقویت
زیرس��اختهای تج��اری با کش��ورهای آفریقایی و تس��هیل روابط
تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و آفریقا کمک کنیم .پیشبینی
میش��ود در پایان سال جاری صادرات ایران به کشورهای آفریقایی
از مرز یک میلیارد دالر بگذرد و رشد جدیدی را در صادرات کاال از
ایران به این قاره شاهد باشیم.
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رهبری
 7تکنیک رشد سریع در اینستاگرام
به قلم :جان بویتنایت
کارشناس حوزه بازاریابی
مترجم :امیر آلعلی
اگر بخواهیم مهمترین ش��بکه برای کس��ب و کارها را نام ببریم،
بدون ش��ک گزین��ه اصلی نه فیسب��وک خواهد ب��ود و نه یوتیوب
معیارهای الزم را در اختیار دارد .در این رابطه اینستاگرام به عنوان
چهارمین ش��بکه پرطرفدار جهان ،بهترین بس��تر موجود محسوب
میش��ود و الزم اس��ت تا به آن توجه کافی داش��ته باشید .درواقع
امروز در اینس��تاگرام اکثر افراد مش��هور و برنده��ا حضور دارند که
این موضوع باعث ش��ده است تا بسترهای الزم برای فعالیت تجاری
وجود داش��ته باشد .با این حال برای استفاده از فرصتها ،نیاز است
تا فعالیت حرفهای را در دس��تور کار خود قرار دهید .درواقع اشتباه
بزرگ بس��یاری از افراد این است که روشهایی را برای رشد صفحه
خود انتخاب میکنند که نتایج کافی را به همراه ندارد و در بازار به
شدت رقابتی ،این موضوع منجر به دادن جایگاه به برندهای دیگر و
در نهای��ت حذف از رقابت خواهد بود .در این رابطه اگرچه اقدامات
زمانبر هم وجود دارد که منجر به رش��د صفحه ش��ما خواهد شد .با
این حال طبیعی اس��ت که هر فردی تمایل داش��ته باشد تا سریعا
ش��اهد بهبود وضعیت صفحه خود باشد .این موضوع خصوصا برای
برندهای نوپا نیز بس��یار مهم خواهد ب��ود .به همین خاطر در ادامه
هفت تکنیک رشد سریع در اینستاگرام را بررسی خواهیم کرد.
-1محتواسازی داشته باشید
در ش��بکههای اجتماع��ی تنه��ا اقدامی ک��ه نتیجهبخش خواهد
ب��ود ،تولید محتوا اس��ت .به همین خاطر ضروری اس��ت تا تنها به
این موضوع توجه داش��ته باش��ید .در این زمینه اینستاگرام بیلبورد
تبلیغاتی نبوده و الزم اس��ت تا آمادگی ذهنی و متقاعدس��ازی را به
خوبی انجام دهید .این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که س��طح
اطالعات باالتر ،منجر به افزایش ش��انس مشتریسازی خواهد بود و
دلیلی برای اش��تراکگذاری محتوا و بازنشر آن شکل خواهد گرفت.
بدون ش��ک با توجه به انواع محتوا ،نیاز است که یک تیم برای این
موضوع استخدام نمایید.
-2میزان تعامل را تحلیل نمایید
تحلی��ل میزان تعامل اقدامی اس��ت که نه تنه��ا در رابطه با صفحه
خودتان ،بلکه نباید در رابطه با سایر برندها نیز انجام دهید .این موضوع
باعث خواهد ش��د تا نسبت به وضعیت استاندارد بازار و سطح خودتان
به نتیجهای برس��ید .این موضوع کمک خواهد کرد تا در صورت نیاز،
تغییراتی در اقدامات خود داشته باشید تا بهبود نتایج رخ دهد .درواقع
امروزه تنها معیار س��نجش میزان موفقیت یک صفحه ،نرخ تعامل آن
اس��ت که تا زمانی که تحلیل وضعیت موجود را نداش��ته باشید ،بدون
شک برنامهریزی درستی را هم نخواهید داشت.
-3به زمانبندی توجه نمایید
درواق��ع زمانبندی کمک خواهد کرد ت��ا بهترین زمانهای طول
روز را برای انواع اقدامات خود نظیر پس��ت ،استوری و الیو انتخاب
کنید .همچنین این اقدام باعث میشود تا انواع محتواها را با فواصل
زمانی درس��ت ،بتوانید به اش��تراک بگذارید .در ای��ن زمینه اگرچه
آمارهای جهانی حاکی از آن اس��ت که آخر هفتهها ،باالترین شانس
دیده ش��دن را خواهید داشت .با این حال نیاز است که به آمارهای
محلی نیز توجه داش��ته باشید .در این زمینه انواع نرمافزارها وجود
دارد که ش��ما را نس��بت به این آمارها ،آگاه میکند .همچنین برای
برنامهریزی نیز ابزارهای خاص وجود دارد که حتی میتوانید ارسال
محتوای از پیش تعیینشده را هم داشته باشید.
-4به متن خود توجه داشته باشید
مخاط��ب ام��روز کامال کمحوصله اس��ت و به دنب��ال راهکارهای
س��ادهتر میگردد .تحت این شرایط متنهای طوالنی ،شانس دیده
ش��دن محتوا را به مراتب کمتر خواهد کرد .به همین خاطر توصیه
میش��ود که از متن نوشته و اینفوگرافی استفاده کنید و توضیحات
تکمیل��ی را به ص��ورت مختصر بی��ان نمایید .همچنی��ن میتوانید
اطالعات بیش��تر را به صورت لینک س��ایت قرار دهید .این موضوع
باعث خواهد ش��د تا در صورت تمایل ،افراد وارد سایت شما شوند و
مخاطب عام شما ،اطالعات کلی را دریافت کرده باشد .این اقدام به
بهبود ترافیک سایت شما نیز منجر خواهد شد .درواقع این موضوع
که میان سایت اصلی و صفحات شما در شبکههای اجتماعی ارتباط
برقرار باش��د ،بس��یار مهم خواهد ب��ود .با این ح��ال در صورتی که
یک موضوع طوالنی را بررس��ی میکنید ،الزم اس��ت تا از استراتژی
سریالی کردن محتوا استفاده کنید.
-5روش کار مخصوص به خود را پیادهسازی نمایید
درواق��ع در بازار ح��ال حاضر ،تقلید به عنوان رایجترین اس��تراتژی
محس��وب میش��ود .این امر در حالی است که ش��ما برای رشد سریع
نیاز به مزیت رقابتی دارید که این موضوع تنها زمانی امکانپذیر است
که سبک کاری مخصوص به خود را داشته باشید .درواقع تا زمانی که
حداقل یک ایده جدید را در ذهن ندارید ،ابدا نباید کاری را شروع کنید.
در این زمینه اگر همواره به دنبال ایدهها و اقدامات جدید باشید ،بدون
شک رشد مداوم برای شما تضمینشده خواهد بود.
-6از معجزه ویدئو غافل نشوید
ویدئوه��ا در اینس��تاگرام چند برابر بیش��تر از محتواهای رایج که
شامل عکس و متن است ،دیده میشود .درواقع این فرمت در حال
حاض��ر محبوبترین نوع محتوا محس��وب میش��ود .با این حال در
ای��ن بخش نیز بای��د به رعایت اصل اختصار و جذابیت ش��یوه بیان
مفهوم موردنظر خود توجه داش��ته باشید .فراموش نکنید که تولید
محتوای ویدئویی ش��امل اقدامات متنوع است که باید تمامی آنها را
مورد توجه قرار دهید .برای مثال در کنار تولید محتوای آموزشی از
نمایش پشت صحنه غافل نشوید.
-7با دیگران همکاری داشته باشید
به هر میزان که همکاری بیشتری با برندها و افراد مختلف داشته
باش��ید ،طبیعی اس��ت که احتمال دیده شدن شما نیز افزایش پیدا
خواهد کرد .در این زمینه برندهایی که هدفی یکس��ان با شما دارند
ولی رقیب مس��تقیم محسوب نمیش��وند ،گزینههای بسیار خوبی
خواهند ب��ود .همچنین همکاری با اینفلوئنس��رها به عنوان افرادی
که در مرکز توجهات هس��تند ،اقدامی است که به یک باره میتواند
انفجاری در تعداد دنبالکنندگان شما به همراه داشته باشد.
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 7ایده برای استفاده تجاری از مراسم هالووین

به قلم :آنی پیلون
نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
بدون تردید هر رویداد و مراسمی را میتوان به فرصتی برای بازاریابی
و فروش بیشتر تبدیل کرد .در این زمینه برخی از مراسمها هستند که
هر س��اله برگزار میشوند و محبوبیت جهانی دارند .بدون شک هالووین
یکی از آنها محس��وب میش��ود .با توجه به این امر که تا چند روز دیگر
وارد این مراسم خواهیم شد ،الزم است تا در این زمینه صحبت نماییم
ت��ا هر برندی بتواند با آمادگی الزم خود را آماده نماید و بتواند باالترین
حد نتایج را به دس��ت آورد .در ای��ن زمینه عدم وجود ایدههای جذاب،
مهمترین مانع محس��وب میش��ود .به همین خاط��ر در ادامه ایدههای
برتری را بررسی خواهیم کرد که در چند سال اخیر ،نتایجی فوقالعاده
به همراه داشته است.
-1مسابقه برگزار نمایید
در این رابطه ش��ما میتوانی��د از اقدامات رایج در هالووین اس��تفاده
نمایی��د .برای مثال حکاکی بر روی کدو تنبل و یا پوش��یدن لباسهای
ترس��ناک ،از جمله رایجترینها محسوب میشود که شما میتوانید در
این زمینه مس��ابقهای را برگزار کرده و به برندگان جایزه دهید .در این
زمینه بهتر اس��ت که محل برگزاری ،در محوطه ش��رکت باشد .این امر
خود باعث میش��ود تا زمینه فروش و آش��نایی با برند ش��ما مهیا شود.
در ای��ن زمینه حض��ور یک عکاس کمک خواهد کرد تا ضمن پوش��ش
خبری مناس��ب ،امکان عکسبرداری از اقدامات و در نهایت نظرسنجی
از مش��تریان مهیا ش��ود .این موضوع خود به تعامل بهتر شما با جامعه
ه��دف منجر خواهد ش��د .نکت��های که در این بخش بای��د به آن توجه
داش��ته باش��ید این اس��ت که از اهمیت تبلیغات غافل نشوید تا بتوانید
جذب حداکثری داشته باشید .در این زمینه اگر همچنان ویروس کرونا
در کش��ور ش��ما یک تهدید جدی محسوب میشود و اوضاع بهبود پیدا
نکرده است ،توصیه میشود که پروتکلهای بهداشتی را به صورت کامل
رعای��ت نمایید تا اف��راد بدوت ترس ،در این مراس��م حضور پیدا کنند.
امس��ال با توجه ب��ه پاندمی کرونا ،میتوان اقدامات بیس��ابقهای را هم
انجام داد .برای مثال س��ابقه طراحی ماسک ترسناک ،یکی از این موارد
اس��ت .در نهای��ت حتی اگر امکان برگزاری مراس��م به صورت حضوری
وج��ود ن��دارد ،نباید از این رویداد مهم غافل ش��وید و هم��ه چیز را به
صورت آنالین برگزار نمایید.
-2تغییراتی در محصوالت خود داشته باشید
به ش��کل محدود ش��ما میتوانید برخ��ی از ابزاره��ای موردنیاز برای
هالووی��ن را به فروش برس��انید .این اس��تراتژی از زمان ش��یوع جهانی
وی��روس کرون��ا نی��ز انجام ش��ده و بس��یاری از برندها اقدام ب��ه تولید
ماسکهای تنفسی کردند .در این زمینه اگر کسب و کار شما به صورتی
نیست که قادر به تولید باشید ،میتوانید با برندهای دیگر وارد همکاری
ش��وید .درواقع از این فرصت میتوانید برای فروش یک محصول جدید
نی��ز اس��تفاده کنید .با این حال ش��ما تنها زمانی ف��روش فوقالعاده را
خواهید داش��ت که حداقل یک خالقیت جدید را ارائه کرده باش��ید .در
این زمینه بررس��ی مداوم اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها ،یک
اقدام کامال هوشمندانه خواهد بود.
-3بازنشر داشته باشید
در زمینه بازنش��ر شما دو اقدام کلی را میتوانید انجام دهید .نخست
آنکه پستهای مربوط به هالووین سال گذشته خود را دوباره به اشتراک
بگذاری��د .در این زمینه میتوانید با تغییراتی ،محتواها را بهروز رس��انی
کنید .با این حال اقدام مهمتر این اس��ت که نمایش��گر اقدامات جامعه
هدف و مش��تریان خود باشید .درواقع میتوانید از مشتریان و مخاطبان
خود بخواهید که با یک هشتگ و یا تگ کردن صفحه رسمی برند ،شما
را نس��بت به اقدامات خود در رابطه با هالووین مطلع س��ازند و شما نیز
بازنشر داشته باشید .در این بخش شما میتوانید محصوالت خود را نیز
وارد این اقدامات نمایید .برای مثال عکاسی ترسناک از محصوالت ،یکی
از سادهترین این موارد محسوب میشود.
-4از هشتگها غافل نشوید
ش��ما از هش��تگهای مرتبط ب��ا هالووین و یا م��واردی که به صورت
تخصصی توس��ط خودتان ایجاد ش��ده ،میتوانید برای استفاده بهتر از
هالووین اس��تفاده نمایید و لحظات سرگرمکنندهای را ایجاد نمایید .با
این حال با بررسی مداوم هش��تگهای این رویداد ،میتوانید نسبت به
جدیدترین اقدام و ترندها آگاه ش��ده و از آنها استفاده نمایید .فراموش
نکنید که مخاطبان نس��بت به سرگرمی ،تمایل بسیار باالیی را دارند و
ش��ما نباید این فرصت را از دس��ت بدهید .برای درک بهتر این موضوع
توصیه میشود تا مقاالت مرتبط با حوزه ایجاد سرگرمی در کسب و کار
(گیم فیکش��ن) را مطالعه نمایید .استفاده مداوم از تمامی هشتگهای
مرتبط با هالووین باعث خواهد ش��د تا ش��انس دیده ش��دن باالتری را

هم پیدا نمایید .علت این امر به این خاطر اس��ت که با نزدیک شدن به
مراسم هالووین ،تمرکز بسیاری از افراد بر روی این مراسم خواهد بود.
-5دکوراسیون را تغییر دهید
دکوراس��یون تنها به محل کار اختصاص نداش��ته و شما میتوانید تم
س��ایت و شبکههای اجتماعی خود را نیز تغییر دهید .این موضوع باعث
خواهد ش��د تا پیوند الزم میان ش��ما و رویداد موردنظر ش��کل گیرد و
جذابیت باالتری را برای مش��تریان خود داش��ته باش��ید .در این زمینه
میتوانید بخشی از فضای ش��رکت را به فروش محصوالت هالووین نیز
اختصاص دهید .این موضوع نهتنها منجر به همکاری با س��ایر برندها و
تبلیغات دوجانبه میشود ،بلکه خود دلیلی برای حضور مشتری و خرید
خواهد بود .در این زمینه برخی از برندها اقدامات بس��یار خالقانهای را
انج��ام میدهند .برای مثال به جای تخفیفات ویژه ،وس��ایل هالووین را
هدی��ه میدهند .این امر خود باعث میش��ود تا ف��روش محصوالت نیز
تضمینشده باشد.
 -6منوی هالووینی ایجاد نمایید
در هر کسب و کاری شما میتوانید یک منوی هالووینی داشته باشید.
برای مثال اگر در زمینه پوش��اک فعالیت دارید ،تصاویر این مراسم را بر

روی لباسها منتش��ر نمایید .در این زمین��ه باالترین میزان اقدامات را
برندهای مواد غذایی و رس��تورانها میتوانند انجام دهند .درواقع ش��ما
میتوانی��د با اقداماتی نظیر اضافه کردن یک س��س به منو که همرنگ
خون است و ترساندن مش��تریان خود ،جذابیت باالیی را برای کسب و
کار خود ایجاد نمایید .فیلمبرداری و ارس��ال این اقدامات در س��ایت و
شبکههای اجتماعی ،خود باعث میشود تا افراد بیشتری به سمت برند
شما جذب شوند.
-7لوگوی خود را تغییر دهید
با توجه به موقت بودن این اقدام ،ابدا نباید نگرانی داش��ته باشید .در
این زمینه توصیه میش��ود که لوگوی خود را تغییر داده و یک المان از
هالووین را به آن اضافه نمایید .این موضوع بدون ش��ک جذابیت داشته
و توجه شما را به این مراسم بزرگ نشان خواهد داد.
در آخ��ر توصیه میش��ود که از اقدامات کارمندان خود برای مراس��م
هالووین ،پوش��ش خبری مناسب داشته باشید .در این زمینه میتوانید
به صورت مداوم با نظرس��نجیهای متنوع ،سلیقه جامعه هدف خود را
پیدا کرده و به بهترین شکل ،برای این مراسم آماده شوید.
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اخبار

ناشنوایان استان مرکزی صاحب کتابخانه عمومی شدند

اراک -فرناز امیدی :همزمان با هفته کتابخوانی نخستین بخش مطالعه ویژه
ناشنوایان استان مرکزی در کتابخانه عمومی دکتر حصیبی اراک راهاندازی شد.
سرپرست کتابخانههای عمومی استان مرکزی گفت :از  ۲9بخش مطالعه ویژه
ناشنوایان تجهیز شده در سطح کتابخانههای کشور  ۱۰مورد آن راهاندازی رسمی
شده و فعالیت دارد که با آغاز بهکار این بخش در کتابخانه دکتر حصیبی اراک
شمار این خدمات به یازده مورد رسید .مهدیانپور افزود :شمار منابع نوشتاری و
کتب منتشر شده ویژه ناشنوایان محدود است و  5۶عنوان و  7۲نسخه کتاب برای
این بخش تهیه شده و  ۲۱نسخه از منابع چند رسانهای زندگی مفاخر نیز به همت
نهاد برای ناشنوایان مناسبسازی و در اختیار عالقهمندان قرار میگیرد .سرپرست کتابخانههای عمومی استان مرکزی بیان کرد :خدمات
مطالعه در بخش ناشنوایان کتابخانه دکتر حصیبی اراک بیشتر کتابدارمحور است و ارائه برنامههای قصهگویی ،داستان نویسی ،نقاشی و انواع
آموزشها در این زمینه پیشبینی شده است .مهدویان پور در پایان خاطرنشان کرد :خدمات در این بخش با هدف رفع نیازهای اطالعاتی،
گسترش فرهنگ مطالعه ،رشد و گسترش سطح علم و دانش جامعه ،اطالعرسانی ،آموزش و غنیسازی اوقات فراغت این گروه انجام میشود.

آغاز طرح راهداری زمستانی در ایالم

ایالم -منصوری :طرح راهداری زمستانی با همکاری دستگاه های خدمات رسان از اول آذر ماه آغاز شد و تا فروردین ماه ۱4۰۱ادامه
دارد .مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم گفت :طرح راهداری زمســتانی با حضور دســتگاههای خدمات رسان نظیر اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای ایالم ،پلیس راه ،نیروی انتظامی،مرکز فوریتهای پزشــکی ،هالل احمر و سایر نیروهای امدادی با هدف
آمادگی زمســتانه راهداری و حمل نقل جادهای در تامین امنیت و عبور و مرور در محورهای برف گیر و گردنههای کوهستانی در محل
ستاد فرماندهی انتظامی استان اجرا شد .نوراهلل دلخواه اظهار داشت :در طرح عملیات راهداری زمستانی راهداران از امروز با حضور در جاده
طرح زمســتانی خود را رســماً آغاز کردند .وی افزود :راهداران ایالم با حضور  ۳۲۰نیروی راهدار و پشتیبان در امر راهداری با تجهیزات و
بکارگیری  ۲۲۳دستگاه ماشین آالت سنگین ،نیمه سنگین و سبک در این طرح شرکت دارند ..دلخواه گفت :این طرح با  ۲4اکیپ راهداری
به همراه تجهیزات و ماشین آالت بصورت شبانه روزی در جاده های ارتباطی این استان آماده ارائه خدمات هستند .وی عنوان کرد :امسال
برای جلوگیری از لغزندگی جاده ها  ۱۰هزار تن نمک و ماسه در استان برای راهداری زمستانی در راهدارخانه ها دپو شده است .مدیرکل
راهداری و حمل ونقل جاده ای تصریح کرد :در زمان اجرای این طرح ،راهداران با تمام توان ،روان سازی ترافیک و سهولت تردد رانندگان
و مسافران را فراهم و امداد رسانی و افزایش ایمنی جاده ای در تمامی مسیرها بر عهده دارند .وی اضافه کرد :مردم می توانند در هنگام
سفرهای زمستانی با شماره گیری  ۱4۱از اطالعات راه های استان و کشور مطلع شوند

نظرسنجی مردمی اجرای ویژهبرنامههای گرامیداشت “روز قم”

قــم -خبرنگار فرصت امــروز :نظرســنجی و بازخوردگیــری اجرای
ویژهبرنامههای بزرگداشــت روز قم توسط شهرداری قم در حال برگزاری است.
به گزارش شهرنیوز ،با اتمام ویژهبرنامههای شهرداری قم به مناسبت ایام سالروز
ورود پر خیروبرکت و تمدن ساز حضرت فاطمه معصومه سالماهلل علیها به شهر
قم که بهعنوان روز قم نامگذاری شده است ،جلب نظرات و بازخوردهای مردمی
اجرای این ویژهبرنامهها در دســتور کار قرارگرفته اســت .این بازخوردگیری از
طریق فرم نظرسنجی در پرتال اصلی شهرداری قم به نشانی https://www.
 /qom.ir/day-qomدر دسترس شهروندان قرار دارد و شهروندان میتوانند
بهصورت کام ًال برخط عالوه بر شرکت در نظرسنجی ،پیشنهادت و انتقادات خود را در این زمینه به شهرداری قم اعالم نمایند .همچنین
کارکنان شهرداری قم نیز میتوانند با مراجعه به سامانه به آدرس  epoll.qom.irدر این نظرسنجی شرکت کنند .گفتنی است از اهداف
این نظرســنجی ارتقاء سطح کمی و کیفی ویژهبرنامهها برای ســالهای آتی است و تا روز  ۱۰آذرماه اجرا میشود .بدیهی است کیفیت
پاسخگویی شهروندان ،شهرداری قم را در ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان و مجاورین حرم حضرت معصومه (س) یاری خواهد نمود.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ؛

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن با خانواده معظم شهید مدافع حرم در
آستانه اشرفیه دیدار کرد

رشت -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش روابط عمومی پیش از ظهر امروز
ســه شنبه دوم آذر ماه  ۱4۰۰در راســتای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به
منظور ارج نهادن به مقام شــامخ شــهدا عزیز و به مناسبت گرامیداشت هفته
بسیج ،مهندس علی دقیق مدیرکل نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
گیالن طی سفر یکروزه به شهرستان آستانه اشرفیه به همراه مهندس ابراهیم
نجفی نماینده مردم شریف آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی ،دکترحمید
رضائی الکسار فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه ،حاج بهمن یعقوبی مدیرعامل
مجمع خیرین مدرسه ســاز گیالن ،کریمی مدیرآموزش و پرورش شهرستان
الهیجان و فرماندهان سپاه نواحی الهیجان و آستانه اشرفیه و برخی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی با حضور در منزل شهید واالمقام
جمال رضی با خانواده معظم این شهید دیدار نمودند .مهندس دقیق در این دیدار با گرامیداشت هفته بسیج افزود :هفته بسیج فرصت
مغتنمی جهت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز و ایثارگران گرانقدر و تجدید میثاق با آرمانهای واالی انقالب اسالمی است .وی
با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین جایگاه شهدا در نظام مقدس اسالمی ،اظهار داشت :ما همیشه باید یاد و خاطره
این عزیزان را گرامی بداریم .مهندس دقیق تصریح نمود :شهدا مظهر اقتدار ،امنیت و آرامش هستند و ما هرچه داریم به برکت خون پاک
شهدای گرانقدر می باشد .گفتنی است در این دیدار صمیمی پدر گرانقدر شهیدجمال رضی به بیان خاطرات و خصوصیات اخالقی شهید
از شهدای مدافعین حرم و حریم اهل بیت (علیهمالسالم) پرداخت.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری:

انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک با نیروی انتظامی

شهرکرد -خبرنگار فرصت امروز :مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
اســتان گفت :در راســتای بهره مندی از ظرفیت های دستگاه ها و نهادهای
دســت اندرکار به عنوان یکی از راهبردهای مشارکتی در حفظ،احیا و توسعه
منابع طبیعی تفاهم نامه مشــترک نیروی انتظامی و اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان منعقد شد .اسماعیل صالحی اظهار داشت:مهم ترین هدف در
انعقاد این تفاهم نامه حفاظت و احیای منابع طبیعی و توسعه فضای سبز عرصه
های تحت اختیار نیروی انتظامی با بهره گیری از ظرفیت های مشارکتی نیروی
انتظامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است .صالحی گفت :
ارتقای دانش فنی متقابل بین نیروهای انتظامی و نیروهای یگان حفاظت و کارکنان منابع طبیعی ،اطالع رسانی و مشارکت در پیشگیری و
مدیریت حریق و همچنین مشارکت در حفاظت و جلوگیری از تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی از جمله زمینه های همکاری مشترک
دوجانبه در این تفاهم نامه است.

رئیس اداره آموزش شرکت گاز استان خوزستان خبرداد:

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری

اهواز شــبنم قجاوند :صالح آلبوغبیش رئیس اداره آموزش گاز خوزستان از
برگزاری دوره آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری برای پرسنل شرکت
گاز اســتان خوزستان خبرداد .صالح آلبوغبیش گفت :دوره آموزشی آشنایی با
تخلفات اداری به مدت سه روز از  ۲9آبان الی  ۲آذر به صورت آنالین از طریق
نرم افزار اسکای روم برگزاری شد .وی با اشاره به اینکه آشنایی با قوانین و مقررات
اداری برای کارکنان سازمان ها امری ضروری است ،افزود :این دوره در قالب ۱۶
ساعت برای حدود  5۰نفر از پرسنل گاز خوزستان برنامه ریزی شده است .

امدادرسانی آتش نشانی شهرداری گرگان در حادثه برخورد پراید با کامیون

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از مصدومیت  5نفر در حادثه برخورد پراید
با کامیون خبر داد.موسی الرضا صفری رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان در مورد این حادثه اظهار داشت :برخورد شدید خودرو
سواری پراید به ناحیه عقب خودرو کامیون پارک شده در جاده جلین به گرگان ابتدای خط سیاه تلو باعث مصدومیت هر  5سرنشین خودرو
پراید شد.صفری ادامه داد :ستاد فرماندهی آتش نشانی گرگان در ساعت  ۲۱و  ۲۱دقیقه دیشب (دوشنبه) با دریافت گزارش شهروندان مبنی
بر وقوع حادثه رانندگی ،بالفاصله آتش نشانان ایستگاه شماره  ۲این سازمان را به محل حادثه ،اعزام کرد.وی خاطرنشان کرد :با توجه به شدت
برخورد خودرو پراید با عقب خودرو کامیون متاسفانه  5نفر از سرنشینان خودرو پراید دچار مصدومیت شدند که با تالش آتش نشانان از خودرو
بیرون آورده و تحویل عوامل اورژانس  ۱۱5حاضر در محل شدند تا مراحل درمانی آنها و اعزام به بیمارستان آغاز گردد.
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پلنکس:

تولید محصوالت با کیفیت ،عمر مفید ساختمان در ایران را افزایش می دهد

اصفهان -قاسم اســد :منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن
اصفهان در کنفرانس بین المللی بررســی صنعت فــوالد و مواد اولیه
( ) PLANEX ۲۰۲۱بــه تولیــد ثروت در صنعت فــوالد و مواد اولیه
پرداخت و گفت  :ثروت ســازی غیرملمــوس در این صنعت از اهمیت
ویژه ای برخوردار است که در حوزه های مختلف از جمله جامعه  ،محیط
زیست  ،کارکنان و  ...قابل بررسی است .
وی نقــش فوالد در صنعت ســاختمان را از مصادیق ثروت ســازی
غیرملمــوس این صنعت ذکر کــرد و گفت :با توجه بــه اینکه فوالد
ســاختمانی بخش قابل توجهی از تولید فوالد را به خود اختصاص می
دهد ،این صنعت نقش پر رنگی در ساخت مسکن ایفا میکند .
یزدی زاده میانگین عمر مســکن در ایران را حــدود یک دهم اروپا
عنوان نمود و اظهار داشت  :در عمل ساختمانهای باالی  ۳۰سال برای
عموم مردم گزینه جذاب برای خرید و اجاره نیست در حالیکه در اروپا
و آمریکا و دیگر کشــورها ،عمر مسکن نزدیک به  ۲۰۰سال است .وی
با بیان اینکه متاســفانه در تهران و دیگر کالن شهرهای ایران همواره
شــاهد میزان باالی آمار تخریب بافت های فرســوده و نیمه فرسوده و
ســاخت و ساز هستیم  ،اظهار داشت  :کوتاه بودن عمر مسکن در ایران
عالوه بر هدر رفت سرمایه ،آلودگیهای زیادی از جمله زیست محیطی،
صوتی ،ترافیک و هزینه جابجایی نخالههای ســاختمانی به همراه دارد.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان  ،افزایش نخالههای ساختمانی که از منابع
ملی هزینه زیادی در تولید آن شده و آسیب زیادی به محیط زیست وارد
میکنند ،را از جمله چالش های بزرگ دانســت و گفت  :صنعت فوالد
بــه عنوان صنعت تاثیرگذار در این حوزه میتواند با تولید محصوالت با

کیفیت ،از هدر رفت منابع ملی پیشگیری کند .یزدی زاده  ،کیفیت را از
جمله نقاط قوت اصلی ذوب آهن اصفهان دانست و گفت  :نوع تولید و
تاکید ویژه بر کیفیت محصوالت باعث شده  ،برند این شرکت در ایران و
جهان با کیفیت برتر شناخته شود و موفقیت در صادرات نیز حاصل این
کیفیت است  .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اشتغالزایی در زنجیره فوالد
را از دیگر مصادیق تولید ثروت ناملموس در این صنعت دانست و گفت
 :با توجه به اینکه صنعت فوالد یکی از بزرگترین صنایع در دنیا اســت،
وسیع بودن حوزهی کاری و صنایع مرتبط با این صنعت نقش به سزایی
در ایجاد اشتغال برای جامعه ایفا می نماید .یزدی زاده با اشاره به اینکه
ذوبآهن اصفهان به صورت مستقیم نزدیک به  ۱۶۰۰۰نفر اشتغال ایجاد
نموده وبه طور غیر مستقیم ایجاد اشتغال برای اصناف مختلف را داشته
است ،اظهار داشت  :مطابق استانداردهای بینالمللی اشتغال در صنعت
فوالد به گونهای است که هر دو فرصت شغلی مستقیم در این صنعت،

به طور میانگین  ۱۳فرصت شغلی را در دیگر بخشهای زنجیره تامین
تا توزیع ایجاد میکند .وی  ،تاثیر مستقیم اشتغالزایی بر معیشت و رفاه
خانوار ،ایجاد شرایط مناسب تشکیل خانواده برای جوانان ،فرزندآوری و
سطح سالمت روانی در اجتماع را بسیار چشمگیر دانست و گفت  :ایجاد
اشــتغال در جامعه در راســتای توزیع عادالنه ثروت در جامعه است و
صنعت فوالد میتواند بدین ترتیب با اشتغالزایی در جامعه ثروتآفرینی
نماید .یزدی زاده در ادامه توســعه زیرســاخت های صنعتی  ،توسعه
خدمات عمومی و عامل المنفعه  ،توسعه شهری و شهرسازی پیرامون
صنایع فوالدی  ،توسعه رفاه و سالمت اجتماعی ،ارتقای سطح ورزشی
و افتخــار آفرینی در این حوزه و آمــوزش را از دیگر موارد تولید ثروت
ناملموس در صنعت فوالد دانســت و گفت  :آموزش کارکنان پیش نیاز
توسعه سازمان است و سرمایه گذاری برای آموزش کارکنان ،مهمترین
راهکار خلق ثروت برای ســازمان ها و جامعه است و زمینه ساز رشد و
تعالی سازمان و ارتقای سطح فنی و دانش در جامعه می گردد که مزایای
آن عبارتند از :ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان ،بهبود استفاده از منابع
سازمان  ،انتقال دانش و رضات کارکنان .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
 ،ســرمایه گذاری در صنعت فوالد را موجب زایش ثروت های مادی و
معنوی دانست و گفت  :شکل گیری این مجتمع عظیم صنعتی  ،یکی از
نمونه های بسیار موفق در این زمینه است چرا که این مجموعه با ایفای
نقش در شکل گیری سایر صنایع فوالدی  ،تولید محصوالت استراتژیک
 ،تاسیس بیمارستان شهید مطهری  ،تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی ،
ســاخت فوالد شهر  ،آموزش منابع انسانی ماهر و متخصص برای تمام
صنایع و  ...ثروت مادی و معنوی بسیاری برای جامعه خلق کرده است .

بازدید مدیرکل رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت
از شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون

اهواز -شــبنم قجاوند :نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت ضمن حضور
در ســتاد مرکزی شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون ،از تاسیسات
وچاههای نفت وگاز این شرکت در منطقه کریت کمپ اهواز بازدید نمود.
سید علی ادیانی و هیات همراه درادامه سفربه اهواز  ،روز سه شنبه ۲5
آبان در ستاد مرکزی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون حضور یافت و
طی نشستی با مدیران ،از نزدیک در جریان فعالیتهای این شرکت قرار
گرفت و سپس طی حضور در منطقه کریت کمپ فرایند تولید نفت و
گاز و مسایل مرتبط را مورد بازدید میدانی قرار داد.
نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات
اداری وزارت نفت در نشســت با مدیران شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
کارون ضمن ابراز خرسندی از عملکرد و اقدامات شرکت کارون ،اظهار
داشت :در شــرکت کارون ظرفیتهای مناسبی در حوزه های مختلف
ایجاد شده که قابل توجه و در خور تقدیر است .
سید علی ادیانی با تاکید بر ضرورت تالش مضاعف با امکانات موجود
جهت تحقق بیشــترین میزان اثر بخشی ،زحمات مجموعه مدیریت و

همکاران شــرکتهای بهره برداری و عملیاتــی را بهعنوان خط مقدم
تولید در شرایط کنونی ستودنی دانست و گفت :در گزارشات دریافتی از
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ،بر عملکرد قابل قبول
مجموعه شرکت نفت و گاز کارون دراین خصوص صحه گذاری شده که
این موضوع نیز از امتیازات این شرکت بهشمار می آید .
در ابتدای این نشســت مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز

کارون ضمن ارایه گزارش درخصوص جایگاه ویژه ،ظرفیتها ،عملکرد،
دســتاوردها و چالش های موجود شرکت اظهار داشت :در کنار رسالت
خطیر تولید نفت و گاز و تامین خوراک پاالیشگاهها ،صنایع پتروشیمی و
شرکت ملی گاز ،شرکت کارون از عمل به مسئولیت اجتماعی و افزایش
رضایــت مندی ذینفعان غافل نبوده و در این حوزه اقدامات مناســبی
صورت گرفته و انشاءاهلل استمرار خواهد یافت .
غالمرضا مفیدی افزود :در راستای صیانت از بیت المال و نیروی انسانی
وکاهش زمینه تخلفات اداری در حوزههای مختلف ،ضمن شناســائی
چالش های ســازمانی ،به تناســب اهمیت موضوع راهکارهای اجرائی
مبتنی براقدامات پیشگیرانه واصالحی طراحی واجرا گردیده که به لطف
الهی و با همکاری کارکنان تالشگر شرکت  ،این اقدامات تیمی منجر به
ارتقاء اثربخشی و افزایش سالمت سازمانی گردیده است .
در این بازدید معاونان حقوقی و اجرایی اداره کل دفتر هماهنگی هیات
های رســیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت و همچنین رئیس هیات
هفتم بدوی وزارت نفت مستقر در مناطق نفتخیز جنوب و رئیس امور
اجرایی آن هیات نیز حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین؛

رعایت نکات ایمنی ساده برای پیشگیری از حوادث ناگوار بزرگ در فصل سرما

قزوین -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شــرکت گاز اســتان
قزوین؛ با فرا رسیدن سرما و نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی بر رعایت
نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی تاکید کرد .به گزارش روابط عمومی
شرکت گاز استان قزوین  ،اسماعیل مفرد بوشهری گفت :هر سال با آغاز
موج سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی  ،برخی از مشترکین به
دلیل کم توجهی به مسائل ایمنی مرتبط با استفاده از گاز طبیعی دچار
حادثه شده که به همین دلیل رعایت نکات ایمنی ضرورت فراوان دارد.
وی افزود :دقت نکردن در نصب صحیح وســایل گاز سوز ،توجه نداشتن
به باز بودن مسیر دودکش  ،استفاده از لوله های دودکش در سایزهای
غیر اســتاندارد  ،عدم استفاده از کالهک Hشکل  ،استفاده از لوله های
آکاردئونی به جای دودکش  ،استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد
 ،عدم توجه به تأمین هوای تازه و کمبود اکسیژن مورد نیاز  ،استفاده از
وسایل غیر گرمایشی نظیر اجاق گاز و پلو پز برای گرمایش و استفاده از

شیلنگ و بست غیر استاندارد و استفاده از یک شیر گاز برای چند وسیله
گاز ســوز از مهمترین عوامل بروز حوادث مربوط به گاز طبیعی اســت.
بوشهری به مشترکین گاز طبیعی استان توصیه نمود پیش از راه اندازی

وسایل گرمایشی  ،از باز نمودن مسیر دودکش و نصب کالهک  Hشکل
و لوله های دودکش متناسب با وسیله گاز سوز اطمینان حاصل نموده و با
استفاده از بست و شیلنگ استاندارد نسبت به اتصال وسایل مذکور به شیر
گاز اقدام نموده و پس از انجام تست عدم نشتی با استفاده از کف صابون
 ،وسیله گاز سوز را روشن و استفاده نمایند .مدیرعامل شرکت گاز استان
قزوین به رعایت نکات صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی هم اشاره کرد و
گفت :استفاده از روش های مختلف از قبیل استفاده از پرده های ضخیم
برای ورودی منازل و اتاق ها ،لباس مناسب و تنظیم دمای منزل بین ۱8
تا  ۲۱درجه سانتیگراد از مواردی است که می توان با بکارگیری آن ضمن
صرفه جویی در مصرف و کاهش هزینه مصرف گاز ،امکان استفاده سایر
هموطنان را از این نعمت خدادادی فراهم کرد .وی در خاتمه اظهار داشت:
امیدواریم با مشارکت و همیاری مشترکین عزیز در استفاده صحیح از این
نعمت الهی شاهد حوادث ناگوار در سطح استان نباشیم.

بازدید مدیر کل دیوان محاسبات استان گیالن از
اجرای پل در روستاهای شهرستان صومعه سرا

رشــت -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش روابط عمومی بنیاد
مسکن گیالن ،دکتر محمدرضا کردلو مدیرکل دیوان محاسبات استان
گیالن ،به همراه مهندس حامد دائمی مدیرکل بنیاد مســکن انقالب
اسالمی استان ،مهندس بشیری سرپرست معاونت عمران روستایی این
نهاد ،مهندس جوادی سرپرســت بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا،
سیده فاطمه رضوی ذیحساب بنیاد مســکن استان از  ۲پروژه احداث
پل در روستاهای کوده و سه سار شهرستان صومعه سرا بازدید نمود .در
این بازدید مهندس دائمی به فعالیت و اقدامات بنیاد مسکن در خصوص
اجرای طرح توسعه روستایی اشاره کرد و گفت :اجرای پل روستای کوده
از سال  ۱۳97با تخصص اعتبار بالغ بر  ۱۶۲۲۰میلیون ریال آغاز گردید.

وی افزود :این پل با ســازه و اجرای  ۱۰عدد شــمع بتنی به طول ۲۰
متر و با عرض ۶متر با پیشــرفت  9۰درصدی در حال احداث میباشد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن در خصوص احداث
پل روســتای سه سار گفت بر اثر ســیل مهر ماه  ۱۳97پل این روستا
تخریب گردید و با توجه بــه اختصاص اعتبار به میزان  8۶۰۰میلیون
ریال پل کالورتی به طول  ۲5متر و عرض  ۲۰/۳دارای  4گوشواره بتنی
۳متری با پیشــرفت فیزیکی  95درصد در دست اجرا میباشد .در این
بازدید دکتر کردلو مدیرکل دیوان محاسبات استان ضمن تقدیر و تشکر
از بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن جهت اجرای پروژههای با کیفیت
در روســتاها اظهارداشــت :اجرای پروژههای با کیفیت و برابر با قوانین

توســط بنیاد مسکن سبب رضایت مردم شــده است .وی بر گسترش
همکاری و تعامالت بین این دو مجموعه در راستای حل مشکالت این
روســتاها و توسعه آن تاکید کرد و آمادگی خود را برای پیشبرد اهداف
این نهاد اعالم نمود.

طرح مناسب سازی محیط و مبلمان شهری از سوی شهرداری گرگان اجرا می شود

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :معاون خدمات شهری شهرداری
گرگان گفت :اولین جلسه مناسب سازی محیط و مبلمان شهری برای
جانبازان و معلولین در سال  ۱4۰۰برگزار شد.
احمد ساالری با اعالم این خبر اظهار داشت :در این جلسه گزارشی
از اقدامات شــهرداری مناطق و ســازمان های تابع ارائه و بر پیگیری
مصوبات تاکید شد.ساالری تصریح کرد :مناسب سازی و ایجاد فرصت
های برابر جهت حضور فعال تمامی اقشــار بــه خصوص معلولین و

جانبازان عزیز برای تردد و دسترسی آسان به ساختمان های اداری و
کلیه فضاهای شهری در دستور کار جدی شهرداری گرگان قرار دارد.
وی اقدامات انجام شده در طرح مناسب سازی در شهرداری گرگان را
اصالح رمپ ها ،ایجاد پل بر روی جداول ،رفع موانع و زوائد خطرآفرین
در پیاده روها ،اجرای خط ویژه نابینایان به صورت ســکه ای ،مرمت
پیاده روها و مناســب سازی ســرویس های بهداشتی در پارک های
ســطح شهر جهت دسترسی و استفاده آســان از محیط شهری برای

جانبازان و معلولین نام برد.
الزم به ذکر اســت ،در پایان این نشست مقرر شد:معاونت زیربنایی،
حمــل و نقل و ترافیک ،تمامی اقدامات مناســب ســازی را در پارک
شــهر گرگان به عنوان پارک پایلوت انجام دهد و سازمان حمل و نقل
شــهرداری نسبت به مناسب سازی  ۱۰سرپناه ایستگاه اتوبوس جهت
دسترســی آسان جانبازان و معلولین اقدام کند و سازمان پارک ها نیز
نسبت به رفع نواقص  5پارک اقدامات اصالحی را انجام دهد.

بازدید فرماندهی یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر امیرآباد و نکا
ساری – دهقان  :فرماندهی یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی
 ،ســرهنگ جعفر اطمانی  ،اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد  ،مسعود
قنبری گرجی فرماندهی یگان حفاظت ســازمان بنادر و دریانوردی در
سفر به استان مازندران  ،از بنادر امیرآباد و نکا بازدید و با کارکنان یگانهای
حفاظت این بنادر دیدار کرد.
بــه گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابــط عمومی اداره کل بنادر

و دریانوردی امیرآباد؛ ســرهنگ جعفر اطمانی در سفر  ۲روزه خود به
مازندران  ،از پستهای ستادی و عملیاتی یگانهای حفاظت بنادر امیرآباد
و نکا بازدید کرد.
وی در ادامــه بازدید خود با محمدعلی اصل ســعیدی پور مدیرکل
بندرامیرآباد دیدار و پیرامون مسائل مختلف امنیتی  ،قضایی و اجتماعی
یگان حفاظت به گفتگو پرداخت.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
 7نکتهای که قبل از شروع کار مدیریت باید مورد توجه قرار دهید
به قلم :گوردن تردگالد
نویسنده حوزه مدیریت و کارآفرینی
مترجم :امیر آلعلی
برخی از تجربیات وجود دارد که آگاهی از آنها میتواند ش��ما را چندین س��ال جلوتر قرار دهد و باعث
ش��ود تا با مش��کالت به مراتب کمتری مواجه ش��وید .در این رابطه ش��غل مدیریت بدون ش��ک یکی از
پرچالشترین اقداماتی اس��ت که هر فردی ممکن است در زندگی خود تجربه نماید .آمارها در این زمینه
حاکی از آن است که بسیاری از افراد قادر نیستند که سال اول مدیریتی خود را به اتمام برسانند .درواقع
یک تجربه فاجعه بار ،نه تنها رزومه ش��ما را نابود میکند ،بلکه در روحیه نیز تاثیر منفی بس��یاری را به
هم��راه دارد .ب��ا این حال با رعایت نکاتی میتوان تا حد زیادی این مش��کالت را کن��ار زد که این موارد
حاصل مصاحبه با بیش از  200مدیر موفق از سراس��ر جهان اس��ت .درواقع آنها این موارد را تحت عنوان
نکاتی که بهتر بود قبل از ش��روع کار خود میدانس��تند ،عنوان کردهاند که در ادامه هفت مورد اصلی آن
را بررسی خواهیم کرد.
-1شناخت مردم بسیار مهم است
درواقع یک مدیر موفق بیش از آنکه نس��بت به روشهای مدیریتی آگاه باشد ،الزم است تا جامعه خود
را به خوبی بشناس��د .در این زمینه نکتهای که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که برای چنین اقدامی
بهتر اس��ت که حداقل یک س��ال قبل از شروع فعالیت خود ،به دنبال شناخت بیشتر جامعه هدف و درک
مش��کالت و نیازهای آنها باش��ید .در این زمینه اگر خودتان در ابتدا یک مش��تری باشید ،به درک هرچه
بهت��ر این موض��وع کمک خواهد کرد .همچنین نکتهای که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که امروزه
با پیشرفت تکنولوژی ،کسب اطالعات بسیار ساده شده و صرفا به مطالعه میدانی محدود نخواهید بود.
-2نیازی به آگاهی از همه چیز وجود ندارد
این امر یک واقعیت است که دانستههای هر فردی محدود بوده و طبیعی است که در برخی از حوزهها،
اطالعات به مراتب بیش��تر از سایرین باش��د .این امر در حالی است که بر پایه یک باور اشتباه ،مدیران به
عنوان افرادی معرفی میشوند که باید از همه چیز اطالع داشته باشند .این امر باعث خواهد شد تا شاهد
تظاهر کردن باش��یم .این موضوع بدون ش��ک فشار و استرس باالیی را هم به همراه خواهد داشت .با این
حال چه دلیلی وجود دارد که یک مدیر نسبت به تمامی جنبههای یک کسب و کار آگاهی کافی داشته
باش��د؟ تحت این ش��رایط دیگر چه دلیلی برای استخدام کارمندان وجود دارد؟ درواقع هیچ دلیلی وجود
ندارد که مدیر ش��رکت از آخرین روشهای بازاریابی اطالع داش��ته باشد وقتی قرار است این اقدام توسط
فردی به صورت تخصصی انجام گیرد .به همین خاطر الزم است تا به جای تالش برای تسلط پیدا کردن
در تمامی بخشها ،به دنبال تمرکز بر روی مسئویتهای خود باشید که بدون شککم نیستند و خود به
اندازه کافی شما را درگیر نگه خواهد داشت.
-3تکرار بسیار مهم است
درواقع این امر که به صورت مداوم کارمندان با یک الگوی رفتاری از س��وی ش��ما مواجه ش��وند ،باعث
خواهد ش��د تا اعتمادس��ازی بهتر صورت گیرد .در زمینه بازاریابی نیز تکرار اقدامات به ماندگاری بیشتر
در ذه��ن کمک خواهد کرد .از جمل��ه ویژگیهای یک مدیر باید توانایی تک��رار اتفاقات خوب و اقدامات
موثر باشد .برای مثال اگر شما در ماه نخست موفق شدهاید تا وضعیت شرکت را بهبود بخشید ،این آمار
باید در ماههای آینده نیز تکرار ش��ود ،در غیر این صورت تواناییهای ش��ما ابدا برای حوزهای که انتخاب
کردهای��د ،کاف��ی نخواهد بود .در ای��ن زمینه در کنار تالش برای خلق اتفاقات مثبت ،باید نس��بت به این
موضوع نیز فکر کنید که آیا قادر به تکرار آنها هستید؟ در غیر این صورت چنین اقدامی میتواند توقعی
را ایجاد نماید که قادر به ادامه دادن آن نخواهید بود و این موضوع به ظاهر س��ازنده ،در درازمدت نتایج
عکس به همراه خواهد داشت.
-4حفظ مشتری مهمتر از مشتریسازی است
در حالی که بسیاری از مدیران به دنبال پیدا کردن مشتریان جدید هستند ،حرفهایها اولویت خود را
بر روی حفظ موارد موجود قرار میدهند .درواقع بقای یک کس��ب و کار به وجود مش��تریان ثابت وابسته
اس��ت .در این زمینه رضایت این گروه ،زمینه جذب مش��تریان جدید را به همراه خواهد داش��ت .در این
رابطه تنها حفظ مشتری مهم نبوده و یک مدیر موفق باید توانایی حفظ تیم خود حتی در شرایط سخت
را داشته باشد .درواقع کارمندان شرکت هم یکی از داراییها محسوب میشود.
-5رهبری مهمتر از مدیریت است
مدیریت به معنای تعیین وظایف و نظارت اس��ت .با این حال رهبری مفهومی فراتر را ش��امل میش��ود.
درواق��ع ی��ک رهبر به نکات دیگری نظیر روحیه تیم خود نیز توجه دارد و این موضوع باعث خواهد ش��د تا
شرکت رشد بهتری را داشته باشد .این موضوع اگرچه فشار زیادی را بر روی مدیر به همراه خواهد داشت،
با این حال نتایج بسیار خوبی برای برند به همراه دارد .در این زمینه این موضوع که تا چه حد رهبر خوبی
هستید ،معیار اصلی موفقیت شما خواهد بود .درواقع پارامترهایی نظیر فروش باال ،از دل رضایت کارمندان
به دس��ت میآید و آنها هستند که میتوانند استراتژیها را به بهترین و یا بدترین شکل پیادهسازی نمایند.
درواقع توصیه میشود تا زمانی که اصول رهبری را یاد نگرفتهاید ،به دنبال کسب جایگاه مدیریت نباشید.
-6تمامی اقدامات شما مهم است
اگر تصور میکنید که تنها تصمیمات شما برای شرکت مهم است و بدون شک سخت در اشتباه هستید.
درواقع هر اقدامی از جانب ش��ما اهمیت بس��یار باالیی دارد و دلیل آن نیز به خاطر جایگاه ش��ما اس��ت
که باعث میش��ود تا به عنوان الگو مطرح ش��وید .برای مثال در ش��رکتی که مدیر شرکت دروغ میگوید،
نمیتوان انتظار جوی س��الم را داشت .به همین خاطر نیز ضروری است تا بر روی تمامی رفتارهای خود،
ذره بین قرار داده و الگوی حرفهای را پیادهسازی نمایید .درواقع نوع رفتار شما ،اعتبار برند خواهد بود و
حتی در زمینه همکاری با برندهای دیگر و شیوه کار رقبا نیز تاثیرگذار است.
-7مدیریت بدون هیچگونه محدودیتی است
برای بس��یاری از افراد مدیریت یک ش��غل رویایی محسوب میشود .دلیل آن نیز به این خاطر است که
این اقدام با مفاهیمی نظیر پش��ت میز نشس��تن و انجام کارهایی ساده در نظر مردم ،پیوند خورده است.
این امر در حالی است که براساس آمارها ،این حوزه یکی از شغلهای بسیار پراسترس و سخت محسوب
میشود .در این راستا شما عمال ساعت کار مشخص و محدوده فعالیت معینی را ندارید .تحت این شرایط
ش��ما باید این روحیه را در خود ایجاد نمایید که هر اقدامی که به بهبود برند منجر ش��ود ،باید آمادگی
انجام آن را داشته باشید .به صورت کلی مدیر خود فردی است که تالش میکند تا همواره از حجم کاری
و استرس تیم خود بکاهد که این موضوع به معنای افزایش فشار بر روی آنها خواهد بود.
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 10اقدامی که قبل از مصاحبه کاری باید انجام داد
به قلم :پل میشل
نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
بدون ش��ک این موضوع که هر ف��ردی با اطمینان باال وارد
دفتر مصاحبه شود ،خواسته هر فردی محسوب میشود .با این
حال واقعیت این است که بیش از نیمی از افراد ،در این زمینه
مشکالت جدی داشته و همین امر باعث میشود که علی رغم
شایستگی ،نتوانند به موقعیت شغلی موردنظر خود دست پیدا
کنند .در این رابطه نکتهای که باید به آن توجه داشته باشید
این است که با رعایت چند نکته بسیار ساده میتوانید تا حد
زیادی احتمال اس��تخدام خود را افزایش دهید .در این زمینه
ابدا نیازی به ماهها تمرین وجود نداش��ته و تنها کافی است تا
این موارد را یک روز قبل از شروع مصاحبه خود ،انجام دهید.
در ادامه این  10اقدام را بررسی خواهیم کرد.
-1با خودتان صحبت نمایید
حتی در بهترین حالت ممکن نیز روند مصاحبه ،استرسزا
خواهد بود .با این حال اگر شما از قبل موقعیت را تصور کرده
و با خود سواالت احتمالی را تمرین نمایید ،باعث خواهد شد
تا در روز مصاحبه ،اس��ترس کمتری را داشته باشید .درواقع
شما باید پاسخهای خود را آماده نمایید تا بهترین واکنشها
را از خود نش��ان دهید .در این زمینه بهتر است که فهرستی
از مهمترین دالیل شایس��تگی خودتان برای موقعیت شغلی
مدنظر را تهیه نمایید .درواقع یکی از سواالت اصلی این است
که چرا فکر میکنید برای چنین شغلی مناسب هستید؟ در
این زمینه طبیعی اس��ت که افراد به یک باره نتوانند تمامی
موارد را به خوبی مطرح کنند .به همین خاطر ضروری است
که در این زمینه آمادگی قبلی داشته باشید .به صورت کلی
اگر بتوانید حداقل پن��ج دلیل را نام ببرید ،امتیاز این بخش
بسیار مهم را به دست خواهید آورد.
-2ظاهر خود را بررسی کنید
بس��یاری از افراد تصور میکنند که این اقدام باید صبح و
قبل از خارج شدن از منزل انجام شود .با این حال واقعیت این
است که اصل کار ،یک روز قبل خواهد بود .درواقع شما باید
فرصت کافی برای انجام تغییرات الزم را داشته باشید .در این
زمینه ممکن است مرتب کردن مو و ریش خود وجود داشته
باش��د .همچنین همواره این احتمال را در نظر بگیرید که در
روز مصاحبه ،به علت اس��ترس موجود و یا دیر بیدار ش��دن،
فرصت اقدامات الزم را پیدا نکنید .همچنین در این روز باید
نس��بت به لباس موردنظر خود نیز تصمیم بگیرید .درواقع با
توجه به این امر که ظاهر ش��ما نخس��تین موردی است که
جلب توجه خواهد کرد .بسیار مهم است که در آراستهترین
شکل ممکن قرار داشته باشید.
-3تنفس خود را بررسی کنید
یکی از نش��انههای اس��ترس باال ،تنفس نامرتب است .این
موضوع میتواند عملکرد مغز شما را نیز کاهش دهد .در این
زمینه فراموش نکنید که در روز مصاحبه ممکن است از شما
خواسته شود تا اقداماتی را انجام دهید .تحت این شرایط شما

باید عملکرد خوبی را داش��ته باشید .به همین خاطر توصیه
میشود که وضعیت تنفس خود را بررسی کرده و راهکارهایی
برای آرامش خود پیدا کنید .برای مثال میتوانید هیجان خود
را با فش��ار آوردن بر روی یکی از انگشتان خالی کنید .با این
ح��ال یکی از بهترین راهکارها این اس��ت که یک بطری آب
معدنی در کنار خود داش��ته باش��ید .درواقع خشکی گلو نیز
میتواند به بدتر ش��دن اوضاع منجر شود و از وقفهای که در
حین آب خوردن به وجود میآید ،میتوانید برای فکر کردن
اس��تفاده کنید .در این زمینه اگر تجربه مصاحبههای قبلی
نشان میدهد که شما قادر به کنترل استرس خود نیستید،
بهتر است که از یک مشاور کمک بگیرید.

-4زبان بدن خود را بررسی نمایید
ای��ن امر که بدانید وضعیت زبان بدن ش��ما به چه صورت
اس��ت ،کم��ک خواهد کرد ت��ا عملکرد به مرات��ب بهتری را
داشته باشید .درواقع فرم نشستن شما نیز میتواند پیامهای
مختلفی را به همراه داش��ته باشد .درواقع شما باید به حالتی
دس��ت پیدا کنید که راحت و در عین حال محترمانه به نظر
برسد .همچنین تغییر مداوم وضعیت بدن ،یکی از نشانههای
بسیار منفی خواهد بود .در این راستا توصیه میشود که حتما
مق��االت مرتبط با زبان ب��دن را مطالعه نمایید و چند نمونه
ویدئو مصاحبه شغلی را مشاهده کنید.
-5از جدیدترین اخبار غافل نشوید
از دیگ��ر مواردی که باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت
که نسبت به جدیدترین اخبار حوزه کار خود اطالعات داشته
باش��ید .این موضوع حرفهای بودن ش��ما را نش��ان میدهد.
درواقع عدم آگاهی شما یک نشانه بسیار منفی خواهد بود که
میتواند سرنوشت مصاحبه را تعیین کند .در این زمینه اگر

بتوانید به اخباری توجه داشته باشید که به صورت مستقیم
بر شرکت مورد نظر تاثیر دارد ،به مراتب بهتر خواهد بود .در
این رابطه شما باید حالت تحلیلی هم داشته باشید و بتوانید
به خوبی دالیل وقوع اتفاقات و راه حل خود را تشریح نمایید.
-6رزومه خود را مورد بررسی قرار دهید
از دیگر مواردی که باید به آن توجه داشته باشید این است
که رزومه خود را به خوبی بررس��ی کرده و از نبود اش��تباه در
آن مطمئن ش��وید .در این رابطه ممکن اس��ت مواردی وجود
داشته باشد که نیاز تغییر حس شود .در این زمینه بهتر است
که بیشتر موارد رزومه خود را حفظ باشید و چند نسخه از آن
پرینت بگیرید تا در صورت نیاز سریعا بتوانید آن را ارائه دهید.
-7استراحت کافی داشته باشید
از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار دهید این است که
حتما شب قبل از مصاجه خود ،استراحت کافی داشته باشید.
این موضوع باعث خواهد ش��د تا عملکرد شما در روز موعود،
به مراتب بهتر ش��ود .در این زمینه آمارهای جهانی حامی از
آن اس��ت که هر فرد به هشت ساعت خواب مفید نیاز دارد.
تمرینهایی نظیر یوگا و مدیتیش��ن نیز باعث خواهد شد تا
آرامش بیش��تری را داشته باشید .درواقع این نکته را همواره
به خاطر داش��ته باشید که حتی در بهترین حالت ممکن نیز
این احتمال وجود دارد که اس��تخدام نشوید .با این حال این
موضوع به معنای پایان کار نخواهد بود.
-8زمان بیشتری ایجاد نمایید
این امر که یک ربع زودتر در دفتر آماده شوید ،نه تنها توجه
شما به زمان را نشان خواهد داد .بلکه فرصتی را ایجاد میکند
تا با محیط آشنا شده و آرامش خود را به دست آورید .در این
زمینه از فرصت خود میتوانید برای مرور تمامی جمالتی که
قصد بیان کردن آن را دارید ،استفاده کنید.
-9اطالعات خود درباره حوزه کاری مدنظر را افزایش دهید
این امر که بدانید چه ترندهایی در حوزه مدنظر شما مطرح
ش��ده و چه مواردی در موفقیت کاری ش��ما تاثیرگذار است.
امری بس��یار مهم بوده و الزم است تا این اطالعات را داشته
باشید .همچنین توصیه میشود که آگهی استخدام را به دقت
مطالعه کنید .درواقع از دل آن میتوان س��واالت احتمالی را
پی��دا کرد .ب��ا این حال مطالعه س��واالت رایج اس��تخدامی،
بدون ش��ک فایده زیادی را خواهد داشت .درواقع در تمامی
مصاحبهها ،بیش از نیمی از سواالت یکسان هستند.
-10سواالت خود را آماده کنید
یکی از نکات بس��یار جالبی که معموال مورد بیتوجهی قرار
میگیرد .لحظات پایانی است که فرد مصاحبهکننده این پرسش
را مطرح میکنید که آیا شما سوالی دارید؟ اشتباه رایج بسیاری از
افراد تصور میکنند که سوال کردن در این مرحله نشانه بیادبی
خواهد بود .با این حال این موضوع میتواند تاثیر بسزایی را داشته
باش��د .درواقع یک س��وال جالب ،توجه را به سمت خود جلب
خواهد کرد .به همین خاطر ش��ما باید س��واالت خود را از قبل
آماده کرده و در صورت عدم پاسخ مناسب به آن ،در بهترین زمان
ممکن آن را مطرح نمایید .در این زمینه نیز انواع مقاالت وجود
دارد که شما را نسبت به این دست از سواالت ،آگاه خواهند کرد.
منبعwisebread.com :

بهترین راهکارها برای کسب درآمد بیشتر در کنار شغل اصلی
به قلم :ایالن پرز
نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
شرایط اقتصادی در بسیاری از کشورها خصوصا بعد از پاندمی کرونا
به س��متی در حرکت است که افراد با حقوق کارمندی و فعالیت در
یک شرکت نمیتوانند هزینههای خود را مدیریت کرده و پساندازی
داشته باشند .این امر در حالی است که هر فردی باید قادر به ایجاد
بودجه ،برای پسانداز و سرمایهگذاری باشد تا هر ساله بتواند وضعیت
زندگی خود را بهبود بخشد .تحت این شرایط سوال مهم این است که
چگونه میتوان به درآمد باالتری دست پیدا کرد؟ در این زمینه اکثر
افرد اقدام به تغییر شغل میکنند .با این حال درآمد در هر حوزهای،
یک نرخ معم��ول دارد و این اقدام عمال نمیتواند منجر به تغییرات
جدی ش��ود .در این راستا ممکن است شما شغلی را پیدا کنید که
درآم��د باالتری را به همراه دارد ،با این حال به مراتب دورتر از خانه
شما است و این امر به معنای افزایش هزینههای رفت و آمد خواهد
بود .در این راستا به بررسی اقداماتی خواهیم پرداخت که بدون نیاز به
تغییر شغل اصلی ،میتوانید درآمد باالتری را داشته باشید.
-1با تاکسیهای اینترنتی همکاری داشته باشید
با در اختیار داشتن ماشین و یا حتی موتور ،میتوان با تاکسیهای
اینترنتی همکاری داشت .در این زمینه مطرحترین آنها ،اوبر است .از
نظر میزان درآمد ،نکته جالب این است که بسیاری از افراد ،فعالیت
در تاکسیهای اینترنتی را به عنوان شغل ثابت خود انجام میدهند.
به همین خاطر نیز میتوانید نس��بت به س��ودآور ب��ودن این اقدام،
اطمینان داشته باشید .نکته جالب دیگر این است که شما وابسته به
زمان و مکان خاصی محدود نبوده و این امر خصوصا برای افرادی که
ش��غل دیگری هم دارند ،یک مزیت بزرگ خواهد بود .در این رابطه
حتی با استفاده از موتورسیکلت میتوانید به عنوان پیک نیز فعالیت
داشته باشید .در این زمینه جدیدا برای دوچرخهسوارها نیز طرحهای
جالبی مدنظر قرار گرفته است تا از این وسیله که آلودگی به همراه
ندارد ،بیشترین استفاده شود .درواقع شما حتی با در اختیار داشتن
دوچرخه نیز میتوانید درآمد داشته باشید .ثبت نام در تاکسیهای
اینترنتی اقدامی ساده بوده و معوال کمتر از دو روز قابل انجام است
-2دورکاری و آزادکاری را فراموش نکنید
دورکاری و آزادکاری تقریب��ا ش��بیه به هم هس��تند .با این حال
تفاوت آنها این است که در دورکاری شما متعهد به یک برند خواهید
بود و در اکثر مواقع اس��تخدام رس��می صورت میگیرد .با این حال
در آزادکاری شما به صورت پروژهای فعالیت میکنید .نکته مهم در
رابطه با این دو اقدام ،عدم وجود ساعت کاری مشخص است .درواقع
ش��ما میتوانید حتی پس از ساعت کار اصلی خود ،این فعالیتها را
شروع نمایید .با این حال میزان کسب درآمد در این زمینه کامال به

سطح تواناییهای شما وابسته است .برای مثال اگر در زمینه طراحی
س��ایت ،ویرایش عکس و فیلم و به صورت کل��ی مهارتهای مهم،
توانایی الزم را داشته باشید .بدون شک درآمد باالیی را میتوانید به
دست آورید .با این حال برای اقدامات سادهتری نظیر تایپ ،طبیعی
اس��ت که سطح درآمد پایینتر باشد .به صورت کلی کارهای مرتبط
با اینترنت نظیر ترجمه ،طراحی س��ایت ،سئو و ادمینی شبکههای
اجتماعی ،گزینههای بس��یار خوبی محسوب میش��وند .در صورت
تمایل شما میتوانید چند اقدام را به صورت دورکاری و یا آزادکاری
انجام دهید تا درآمد باالتری را داش��ته باش��ید .برای مثال در کنار
ترجمه ،تایپ نیز انجام دهید.
-3در سایت  Airbnbفعالیت نمایید
بزرگترین برند حال حاضر جهان در زمینه کرایه اقامتگاه ،س��ایت
 Airbnbاس��ت .بدون شک اگر ش��ما در خانه خود حتی یک اتاق
خوابی داش��ته باش��ید ،میتوانید از آن برای کس��ب درآمد استفاده
نمایید .با این حال ممکن است تمایلی به حضور افراد غریبه در محل
زندگی خود نداشته باشید .این نکته را فراموش نکنید که در صورت
عدم رفتار مناس��ب ،امتیاز شما در این سایت بسیار پایین میآید و
طبیعی است که مشتری جدید برای اقامتگاه خود نداشته باشید .در
این زمینه فراموش نکنید که  Airbnbبستری بسیار امن بوده و در
صورت بروز مش��کل ،به راحتی میتوانید پیگیریهای الزم را داشته
باشید .به همین خاطر ابدا نباید نگرانیای را داشته باشید.
-4آموزش دهید
بس��یاری از س��ایتها وجود دارند ک��ه در آن میتوانید دورههای
آموزشی ایجاد کرده و با به دست آوردن دانشجو ،کسب درآمد داشته
باش��ید .در این رابطه حتی فعالیت در یوتیوب نیز باعث میش��ود تا
در س��ود تبلیغات س��هیم ش��وید که در این زمینه به هر میزان که
جذابیت کار باالتری داش��ته باش��ید مخاطبان شما نیز افزایش پیدا
کند ،طبیعی اس��ت که درآمد باالتری را هم داشته باشید .به همین
خاطر از آموزش مهارتهای خود نیز میتوانید درآمد کسب نمایید.
با این حال یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه نمایید این است
که امروزه یک شغل نوظهور به نام والگری به وجود آمده که افراد در
آن با تولید محتوای حرفهای ،کسب درآمد باالیی را دارند .با نگاهی
به آمارها در این زمینه متوجه رقمهای بسیار باالیی خواهید شد که
ض��رورت فعالیت در این بخش را افزایش میدهد .برای مثال امروزه
بسیاری از افراد با نقد و بررسی فیلم ،تکنولوژیهای مختلف ،آنباکس
محصوالت ،ریاکت به موزیکهای مختلف ،تست کردن رستورانها
و کافهها و حتی س��فر کردن اقدام به کسب درآمد میکنند .در این
زمینه ش��ما میتوانید حتی به صورت مستقیم اسپانسر پیدا کرده و
از برنده��ای مختلف ،هزینه تبلیغات بگیری��د .در این رابطه نکتهای
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که کسب شهرت اولیه،
س��ختترین مرحله بوده و توصیه میش��ود که حداق��ل یک اقدام
خالقان��ه و غیرتکراری را در دس��تور کار خود قرار دهید تا به خوبی

تفاوت شما با دیگران درک شود و سریعتر بتوانید رشد نمایید .با این
حال به صورت یک اس��تاندارد جهانی ،شما به زمانی در حدود شش
ماه نیاز دارید تا به کسب درآمد اولیه دست پیدا کنید.
-5از سایت  JustAnswerغافل نشوید
در این سایت افراد مختلف از متخصصان سواالت خود را میپرسند
و این موضوع برای فرد متخصص ،درآمد به همراه دارد .در این زمینه
اگر دانش کافی در یک حوزه را دارید و از زمان کافی برای پاسخ دادن
به سواالت مختلف برخوردار هستید JustAnswer ،یک گزینه بسیار
خوب خواهد بود .برطبق آمارهای منتشرشده از سوی این سایت افراد
مختص��ص بین  2000تا  7000دالر در ماه درآمد دارند که رقم قابل
توجهی اس��ت .درواقع از این سایت شما میتوانید برای کسب درآمد
از دانش��ی که در اختیار دارید ،استفاده نمایید .یک نکته مهم در این
بخش ،ضرورت تقویت مهارتها است .درواقع در دنیای امروز ،تنوع در
مهارته��ا صرفا یک مزیت نب��وده و این امر که در یک مهارت عمیق
ش��وید و به سطح باال دست پیدا کنید ،به مراتب بهتر خواهد بود .در
این زمینه اگر به کامل نبودن مهارت خود شک دارید ،میتوانید با یک
دوره آنالین ،اشتباهات موجود را برطرف کرده و آمادگی بهتری را به
دست آورید و خوشبختانه امروزه شیوههای یادگیری به قدری متنوع
شده است که در این زمینه با مشکلی مواجه نخواهید بود.
-6آموزش موسیقی داشته باشید
در بین تمامی مهارتهای رایج ،موسیقی پرطرفدارترین محسوب
میش��ود .به همین خاطر نیز یک بخش جداگان��ه به آن اختصاص
پیدا کرده اس��ت .درواقع اگر شما در نواختن یک ساز مهارت دارید،
میتوانید آن را به صورت یک دوره آموزش��ی درآورده و یا به صورت
آنالین از طریق بسترهایی نظیر سایت  Zoomاقدام به کسب هنرجو
نموده و درآمد داشته باشید .در این زمینه شما میتوانید با برندهای
فعال همکاری داشته و یا به صورت آزاد ،اقدام به آموزش نمایید.
-7یک دوره آنالین ایجاد نمایید
اگرچه شما میتوانید به صورت حضوری نیز آموزش داشته باشید،
با این حال آموزش آنالین با توجه به این امر که محدودیت زمانی و
مکانی ندارد ،برای ش��ما با درآمد باالتری همراه خواهد بود و امکان
فعالیت در یک ش��غل دیگر را هم مهیا میسازد .در این زمینه شما
حتی میتوانید موارد را ضبط کرده و تا س��الها ،از فروش آن کسب
درآمد داش��ته باش��ید .با این حال بهتر است که چندین نمونه دوره
آموزش��ی را مورد بررس��ی قرار دهید تا با س��بکهای مختلف ارائه
مطالب آشنا شده و بهترین عملکرد ممکن را داشته باشید.
در آخر فراموش نکنید که شما میتوانید به صورت همزمان تمامی
موارد معرفی شده را مورد توجه خود قرار دهید و به مرحلهای برسید
که درآمدهای به مراتب باالتری از ش��غل اصلی خود به دست آورید.
تحت این شرایط حتی میتوان موارد معرفی شده را به عنوان شغل
اصلی در نظر گرفت.
منبعtweakyourbiz.com :

