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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 ایران می گوید آمریکا باید 1500 تحریم را بردارد و آمریکا می گوید
رفع همه تحریم ها ممکن نیست

جاده پرپیچ و خم 
رفع تحریم ها

فرصت امروز: تازه ترین دور مذاکرات احیای برجام در وین در حال پیگیری اس��ت و در یک سو، ایران می گوید 
آمریکا باید 1500 تحریم دوره دونالد ترامپ را تا ش��ش هفته دیگر بردارد، وگرنه ش��رایط سخت تر می شود و در 
س��وی دیگر، آمریکا می گوید که رفع کامل تمامی تحریم ها ممکن نیس��ت. به نظر می رس��د رفع تحریم ها آنطور 
که تصور می ش��ود، س��اده نیست و بسیار دشوارتر و پُراصطکاک تر اس��ت. کما اینکه یکی از مدیران پیشین دفتر 
کنترل دارایی های خارجی آمریکا )اوفک(، تحریم های غیرهسته ای دوره ترامپ را »قرص های سمی« می خواند...

وزیر اقتصاد به بانک های متخلف هشدار داد

جریمه مالیاتی برای متخلفان سود بانکی
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طرح نظارت بر بازار ماه رمضان آغاز شد
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: به مانند روزهای گذشـته، بازار سرمایه در دومین روز 
هفته نیز روندی نزولی داشـت و هم شـاخص بورس و هم شـاخص 

فرابورس افت کردند. بورس تهران در روز یکشنبه در حالی 
سرخ پوش ماند که شاخص کل بورس ۹  هزار و ۷۷5 واحد...

بورس تهران در دومین روز هفته سرخ پوش ماند

بورس در فاز انتظار

یادداشت

 نظر فعاالن اقتصادی
مبنای تصمیم بانک 

مرکزی نیست

نسیم توکل
فعال صنایع الکترونیک

هی��چ ی��ک از س��ازمان های 
مربوط به واردات از جمله گمرک 
ب��ه تنهایی در زمین��ه ترخیص 
ان��واع کاال تصمیم گیرنده نبوده 
و نیس��تند. بیش��تر مش��کالتی 
ک��ه فع��االن اقتص��ادی در یک 
س��ال گذش��ته با آن دس��ت و 
پنج��ه ن��رم کرده اند، ناش��ی از 
کمب��ود ارز و تغیی��ر رویکردها 
و رویه های بان��ک مرکزی با در 
نظر گرفتن این واقعیت اس��ت. 
در واق��ع، عدم دسترس��ی بانک 
مرکزی ب��ه مناب��ع ارزی، همه 
تصمیم های این سازمان را متأثر 
کرده و گرفتاری ه��ای آن امروز 
دامن فعاالن اقتصادی را گرفته 
اس��ت. در پاییز س��ال گذشته، 
بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، واردات 
با »ارز متقاضی« را به رس��میت 
شناخت، اما این گزینه که برای 
تس��هیل امور تجارت ارائه شده 
بود، ب��ا قید »از مح��ل صادرات 
دیگران« همراه شد. به این معنا 
که واردکننده بای��د از محل ارز 
صادرات��ی دیگ��ر صادرکنندگان 
ایران��ی ب��رای خری��د کاال اقدام 

می کرد، نه ارز متعلق به 
3خود در خارج از کشور...
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شنبه ای که گذشت، یکصدمین روز سال 2021 بود و براساس 
س��ازوکار کوواکس ق��رار بود تا روز دهم آوری��ل و در یکصدمین 
روز از س��ال جاری میالدی 100 میلیون دوز واکس��ن کرونا بین 
کشورهایی که هنوز نتوانسته اند واکسن تولید کنند، توزیع شود. 
ش��وربختانه اما تاکنون تنه��ا ۳8 میلیون دوز واکس��ن برای این 
کش��ورها ارسال شده و جالب اینجاست که هنوز 14 کشور حتی 
یک دوز واکسن کرونا هم دریافت نکرده اند. این در حالی است که 
روند آهسته واکسیناسیون باعث شده تا گونه های جدید ویروس 

کرونا با شتاب بیشتری گسترش پیدا کنند.
کرونا همچنان مهمترین دغدغه و س��رتیتر اخبار جهان است؛ 
کما اینکه سازمان جهانی بهداشت با اشاره به یکصدمین روز سال 
2021 از نابرابری در توزیع واکسن میان کشورهای متمول و فقیر 
گالی��ه کرده و همزمان اتحادیه اروپا از رس��یدگی به موارد لخته 
خون این بار در میان دریافت کنندگان واکس��ن شرکت جانسون 
و جانس��ون خبر داده است. همزمان در کانادا که حدودا 10 برابر 
جمعیت مردم این کش��ور واکس��ن کرونا خری��داری کرده، روند 
آهسته واکسیناسیون باعث ش��ده گونه های جدید ویروس کرونا 
با ش��تاب بیشتری گس��ترش پیدا کنند به طوری که در تورنتو، 
پرجمعیت ترین شهر کانادا، محدودیت های آمد و شد یک بار دیگر 
به شکل حداکثری به اجرا گذاشته شده و مدارس تعطیل و مراکز 
تجاری غیرضروری بسته شده است. در ایران نیز تعطیلی کرونایی 

از ابتدای این هفته بار دیگر اجرا شده است.

14 کشور واکسیناسیون را شروع نکرده اند
در این باره، دکتر تدروس گبریسیوس، دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشت به بی بی سی گفت: هدف این سازمان برای آغاز دریافت 
واکسن کرونا از سوی همه کشورهای جهان طی 100 روز نخست 
س��ال جاری میالدی برآورده نخواهد شد چراکه هنوز 14 کشور 
جهان حتی یک دوز واکسن کرونا هم دریافت نکرده اند. به گفته 
این مقام سازمان ملل متحد، نابرابری و شکاف میان توزیع واکسن 
در کشورهای متمول و فقیر، بس��یار نابرابر و ناعادالنه است و در 
حالی که در کش��ورهای متمول و ثروتمند تقریبا از هر چهار نفر 
یکی واکس��ن کرونا زده، در کشورهای فقیر این آمار یک در میان 

500 نفر است.
کوواکس، مکانیس��می بین المللی است که برای توزیع واکسن 
کرونا به کش��ورهای در حال توس��عه ایجاد شده است و در حالی 
که برآورد ش��ده بود که تا روز دهم آوریل )یکصدمین روز س��ال 
2021 میالدی( 100 میلیون دوز واکسن به کشورهایی که هنوز 
تولید ملی ندارند ارسال شود، اما تاکنون تنها توانسته ۳8 میلیون 

دوز توزیع شود.
در تحولی دیگر، نهاد پزشکی اتحادیه اروپا نیز گفته به گزارش ها 
درب��اره به وجود آمدن لخته خون در پی تزریق واکس��ن تولیدی 
ش��رکت جانسون و جانسون رسیدگی می کند. طبق گزارش این 
نهاد، تاکنون چهار مورد لخته شدن خون که یکی از آنها در دوره 
آزمایش بالینی واکس��ن و س��ه مورد دیگر در جریان تزریق این 

واکسن در آمریکا روی داده، دریافت کرده و آنها را پیگیری خواهد 
کرد. آمریکا تاکنون 5 میلیون دوز واکس��ن جانس��ون و جانسون 
به مردم این کش��ور تزریق کرده اس��ت. البته شرکت داروسازی 
جانسون و جانسون و اتحادیه اروپا می گویند هنوز هیچ شواهدی 
مبنی بر ارتباط میان این موارد لخته خون و تزریق واکس��ن پیدا 

نشده است.
اتحادی��ه اروپا هم برای واکس��ن جانس��ون و جانس��ون مجوز 
اضطراری صادر کرده، اما به علت مش��کالتی که در تولید به موقع 
آن به وجود آمده هنوز س��فارش عمده ای دریافت نکرده اس��ت. 
همزمان در آمریکا رس��انه ها می گویند توزیع واکسن جانسون و 
جانسون در این کشور طی هفته پیش رو با مشکل روبه رو خواهد 
ش��د، چراکه یکی از کارخانه های تولید این واکسن واقع در شهر 
بالتیمور، دچار اشتباه ش��ده و ناچار است حدود 15 میلیون دوز 

تولیدی را کنار بگذارد.
روند کند تزریق واکسن در کانادا نیز باعث شده نرخ ابتال به این 
کرونا به ویژه گونه های جهش یافته بریتانیایی، آفریقای جنوبی و 
برزیلی آن در این کشور افزایش یابد به طوری که پیش بینی شده 
نرخ ابتال در کانادا به زودی برابر با آمریکا ش��ود و بلکه از آن باال 
بزند. در استان انتاریو که بیش از 14 میلیون جمعیت دارد، دولت 
یک بار دیگر قرنطینه و محدودیت های سراس��ری و جدی را آغاز 
کرده. کارشناس��ان می گویند با روند کند واکسیناسیون، چاره ای 
جز کم کردن ارتباطات اجتماعی با هدف کنترل ش��یوع ویروس 

وجود ندارد. نرخ ابتال در کانادا هم اکنون حدود 180 مورد در یک 
میلیون نفر اس��ت. این نرخ در آمریکا این روزها حدود 19۶ مورد 
در یک میلیون نفر اس��ت؛ آماری امیدوارکننده برای این کش��ور 

که در ماه ژانویه 700 مورد در یک میلیون نفر را ثبت کرده بود.
تحویل 700 هزار دوز واکسن آسترازنکا به ایران

در همین حال، ایران تعطیلی سراسری 10 روزه ای را از ابتدای 
این هفته برای مقابله با ویروس کرونا آغاز کرد. به گزارش بلومبرگ، 
ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت های کرونایی را تمدید کرده 
و دس��تور داده اس��ت در ش��هرهایی که به  عنوان مناطق قرمز از 
آنها یاد می ش��ود، اکثر مغازه ها بسته شوند و دفاتر و سازمان ها با 
ظرفیت یک س��وم به کار خود ادامه دهن��د. در این میان تهران و 
250 ش��هر دیگر در سراسر ایران جزو مناطق قرمز اعالم شده اند. 
آنها بیش��ترین میزان مثبت ویروس و شدیدترین محدودیت ها را 
دارند. دولتمردان ایرانی گفته اند که بیش از 85 درصد این کشور 

در حال حاضر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارد.
افزایش شدید موارد ابتال به کرونا به دنبال تعطیالت رسمی دو 
هفته ای نوروز رخ داده است. میلیون ها مسافرت به سواحل دریای 
خزر و س��ایر مناطق محبوب تعطیالت در این دوره انجام ش��د. 
همچنین مهمانی ها و حضور مردم در بازارهای سرپوشیده برخالف 
رهنمودهای بهداشتی دولت رخ داد. حاال تعطیلی سراسری جدید 
همه پارک ها، رستوران ها، نانوایی ها، سالن های زیبایی، مراکز خرید 

و کتاب فروشی ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته س��ازمان جهانی بهداش��ت، تنها حدود 200 هزار دوز 
واکس��ن در کش��وری با 84 میلیون جمعیت تزریق ش��ده است. 
کوواکس، سازمان همکاری بین المللی برای تحویل واکسن به طور 
عادالنه در سراس��ر جهان، اولین محموله خود را روز دوش��نبه از 
هلند که حاوی 700 هزار دوز واکس��ن آکسفورد-آسترازنکا است 
را به ایران تحویل داد. در همین حال، وزارت بهداشت ایران اعالم 
ک��رد که بیش از 19۶00 مورد ابتالی جدید در روز ش��نبه اعالم 
ش��ده است. همچنین میزان مرگ ومیر کرونایی در این روز 19۳ 
نفر بوده اس��ت. تعداد فوت شدگان تأییدشده از ابتدای شیوع این 

بیماری در ایران به ۶4 هزار و 200 نفر رسیده است.
هادی مینایی، صاحب مغازه ای در بازار بزرگ تهران به بلومبرگ 
می گوی��د: »دولت باید از رفت وآمد م��ردم در ایام تعطیالت نوروز 
جلوگی��ری می کرد، نه االن که مردم نی��از به تامین درآمد دارند. 
هیچ کس نمی تواند بگوید که تعطیلی سراسری نباید اعمال شود، 
ام��ا با مدیریت بهتر، این محدودیت ها می توانس��ت در تعطیالت 
نوروز که همه جا عمال بس��ته بود، انجام ش��ود، ن��ه االن که همه 

می خواهند کار کنند و امرارمعاش داشته باشند.«
س��عید ولی زاده، موتورس��واری که زندگی خود را با جابه جایی 
مسافر و بسته های سبک از بازار تامین می کند نیز می گوید: »اگر 
دولت به ش��هروندان کم درآمد کمک هزین��ه پرداخت کند، آنها 
می توانند در خانه بمانند. کسانی که ثروتمند هستند مشکلی برای 

ماندن در خانه ندارند، اما ما نمی توانیم.«

با وجود آنکه حدود دو س��ال پیش ش��ورای رقابت به نوعی از 
قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما در ماه های  گذشته این 
شورا مجددا به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشت، اما نتوانست 
آنطور که باید و شاید انتظارها را برآورده کند و بازار آشفته خودرو 
را سروسامان دهد. سال هاست که بحث آزادسازی و قیمت گذاری 
خودرو بر س��ر زبان هاس��ت، اما دولتمردان در دوره های  مختلف 
نمی توانن��د به یک تصمیم نهایی در این خصوص برس��ند و این 
موض��وع چالش های ج��دی را برای صنعت خودرو از یک س��و و 

مشتریان از سوی دیگر ایجاد کرده است.
رنج ناش��ی از عدم تصمیم گیری دولت  ها بر قیمت های خودرو 
نیز اثراتی جدی داش��ته است، اما بررسی روندهای جهانی نشان 
از آن دارد ک��ه قیمت گذاری براس��اس مکانیس��م های اقتصادی 
عرضه و تقاضا صورت می گیرد. ش��اید به همین دلیل باش��د که 
تصمیماتی چون آزادس��ازی یا واقعی س��ازی و نرخ گذاری فصلی 
در ایران نتوانس��ته رنگ واقعی ب��ه خود بگیرد. احتماال به همین 
علت هم چندی پیش رضا شیوا از تعلیق مصوبه آزادسازی قیمت 
خودروهای کم تیراژ خبر داد و صدور مجوز افزایش قیمت خودرو 
در سه ماه چهارم پارسال را اعالم کرد و در ادامه بر لغو نرخ گذاری 
فصلی خودروها تاکید کرد؛ موضوعی که هرچند فعال قطعی نیست 
اما به نظر می رسد در آینده نزدیک عملی خواهد شد تا بار دیگر 
چون گذشته شورا س��االنه به قیمت گذاری خودرو بپردازد. شیوا 
گفته است که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، در آینده نسبت 

به تغییر بازه زمانی به روزرسانی قیمت ها تصمیم گیری خواهد شد، 
چراکه دلیل اصلی اعالم س��ه  ماهه قیمت خودرو افزایش ماهانه 
نرخ تورم بوده اس��ت، اما در آینده نس��بت به اینکه بازه موردنظر 

شش ماهه یا یک ساله شود، تصمیم گیری می شود.
اظهارات شیوا در حالی اس��ت که طبق مصوبه شورای رقابت، 
خودروسازان می توانستند هر سه ماه یک بار و بدون آنکه نیازی به 
دخالت شورا باشد، قیمت محصوالت خود را براساس تورم بخشی 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی، تعیین کنند. حاال رئیس شورای 
رقاب��ت می گوید خود این تورم را از بان��ک مرکزی دریافت کرده 
و به این نتیجه رس��یده که نیازی ب��ه افزایش قیمت خودروهای 
داخلی نیس��ت. به گفته شیوا، طبق اعالم بانک مرکزی، نرخ تورم 
بخش��ی محصوالت ایران خودرو 14.1 درصد و محصوالت سایپا 
نیز 14.75 درصد بوده اس��ت. هرچند کارشناسان صنعت خودرو 
تاکید دارند که شورای رقابت باید از قیمت گذاری این صنعت کنار 
برود، اما معتقدند که تغییر قیمت ها به صورت فصلی موجب ورود 
نقدینگی به این صنعت شده و همین موضوع کاهش زیان انباشته 
این شرکت ها را به دنبال خواهد داشت. به هر روی به نظر می رسد 

هر دو موضوع منتفی است. 
در آزادس��ازی، مالک تعیین قیمت، نظام عرضه و تقاضا است، 
حال آنکه در واقعی س��ازی، هزینه های تولید قیمت های خودرو را 
تعیین می کند. به این ترتیب، وقتی از آزادسازی یا قیمت گذاری در 
حاشیه بازار صحبت می شود، قیمت کارخانه ای خودروها نزدیک 

ب��ه نرخ های بازار تعیین خواهد ش��د، اما در روش واقعی س��ازی، 
هزینه های تولید مالک عمل قرار می گیرند، اما با مخالفت هایی که 
بر سر تبعات اجتماعی آزاد سازی قیمت ها می شود دولت و مجلس 
برای جبران ضرر تولید، واقعی س��ازی قیمت ها را مطرح کرده اند؛ 
طرحی که ش��ورای رقابت مدعی اس��ت قیمت ها را براساس آن 
تعیین می کند. شورای رقابت هم تاکید دارد که قیمت خودروها 
براساس نرخ تورم بخشی خودرو که هر ماه از بانک مرکزی دریافت 
می کند، تعیین می شود. حاال مشخص نیست که واقعی سازی ای 
که دولت و مجلس به دنبال آن هس��تند با واقعی س��ازی شورای 

رقابت چه تفاوتی دارد.
این س��وال در ش��رایطی مطرح اس��ت ک��ه برای بس��یاری از 
کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران صنعت خودرو این موضوع محرز 
اس��ت که دولت در طرح واقعی سازی به دنبال کاهش ضرر تولید 
همراه با نزدیکی قیمت ها به بازار است؛ موضوعی که خودروسازان 
نیز موافقت بس��یاری با آن دارند، چراکه از نظر آنها، رش��د تولید 
نیازمند نقدینگی ناش��ی از رش��د قیمت محصوالت  آنها اس��ت؛ 
موضوع��ی که با قیمت گذاری دس��توری امکان پذیر نخواهد بود. 
این موضوع زمانی اهمیت بیش��تری برای خودروس��ازان دارد که 
بود و نبود آن در توانایی خودروس��ازان ب��رای پرداخت مطالبات 
معوقه قطعه س��ازان تاثیر جدی دارد. چراکه سال هاس��ت یکی از 
چالش های اصلی خودروسازان، مطالبات معوق قطعه سازان است 
که عامل اساسی آن کمبود نقدینگی بنگاه های  تولید خودرو )در 

دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا( است.
در شرایطی که تصمیمات شورای رقابت نتوانست تاثیر جدی 
در کاهش نوس��انات قیمت خودرو در بازار داشته باشد، بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدند که دالیلی چون تغییرات نرخ ارز و تورم 
افسارگس��یخته در اقتصاد کش��ور و در انتها تورم انتظاری که در 
بخش های  مختلف به خصوص صنعت خودرو وجود دارد، عوامل 
اثرگذارتری در تغییرات قیمت خودرو به نسبت ثابت نگه داشتن 
قیمت است. از آنجا که به دلیل کاهش این عوامل بازار خودرو نیز 
در حال افت قیمت اندکی اس��ت و این موضوع فرصت مناس��بی 
برای لغو قیمت گذاری خودرو و آزادسازی این بخش است و دولت 
نیز تمایل بسیاری به نزدیک کردن قیمت خودروها به حاشیه بازار 
دارد، چرا آزادسازی قیمت خودروها اجرایی نمی شود. آن گونه که 
به نظر می رس��د دولت تالش دارد آهسته و آرام به سمت و سوی 
آزادس��ازی برود، چراکه در ش��رایط کنونی اقتصاد کشور نگرانی 
جدی نسبت به تبعات اجتماعی آزادسازی یکباره دارد. حال آنکه 
بنا بر آموزه های  علم اقتصاد به خوبی مشخص است که آزادسازی 
قیمت خودرو و اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا، راه حل نهایی برای 
متعادل ش��دن قیمت ها در بازار اس��ت. همان طور که بسیاری از 
اقتصاددانان و کارشناس��ان صنعت خودرو نیز بر آن تاکید دارند 

و اجرای آن را موجب اصالح اقتصادی در این صنعت می دانند.
در همین حال، نگاهی به وضعیت بازار خودرو در س��ه هفته ای 
که از ش��روع س��ال 1400 می گذرد، نش��ان می دهد که در حال 

حاض��ر، مراکز ف��روش خودرو به علت محدودیت ه��ای کرونایی، 
تعطیل ش��ده اند، اما قیمت گذاری از طریق س��ایت های اینترنتی 
ادامه دارد، به طوری که روز شنبه قیمت انواع خودروی داخلی در 
مقایس��ه با هفته گذشته بین 2 تا 4 میلیون تومان افزایش یافت، 

البته به گفته کارشناسان این قیمت ها کاذب و غیرواقعی است.
بررس��ی س��ایت های ارائه دهنده قیمت خ��ودرو از جمله دیوار 
و باما نش��ان می دهد قیمت های س��لیقه ای و مختلفی برای انواع 
خ��ودرو اعالم ش��ده اس��ت، به طوری ک��ه پژو 20۶ تی��پ 2 روز 
ش��نبه با قیمت های بی��ن 210 تا 218 میلیون تومان از س��وی 
آگهی دهندگان قیمت خورد. به گفته کارشناسان، وقتی از سوی 
دستگاه های متولی نظارتی بر آگهی دهندگان وجود نداشته باشد، 
با قیمت گذاری س��لیقه ای و غیرواقع��ی در فضای مجازی مواجه 

می شویم.
کارشناسان می گویند، صحبت های اخیر رضا شیوا رئیس 
ش��ورای رقابت، اثر روانی اندکی بر بازار گذاشت و قیمت ها 
تا چند میلیون تومان در انواع خودرو باال رفت، اما حقیقت 
این بود که مراجعه کننده ای وجود نداشت و در عمل خرید 
و فروش��ی انجام نمی شد. روز شنبه نیز شاهد بودیم رئیس 
ش��ورای رقابت سخنان هفته گذش��ته خود را پس گرفت 
و اعالم کرد که خودرو در ش��ش ماهه نخس��ت سال گران 
نمی ش��ود. پس باید منتظ��ر اثر روانی ای��ن صحبت ها در 

روزهای آینده باشیم.

کاهش نرخ ارز، ترمز گرانی بازار خودرو را نکشید

محاق قیمت خودرو

فاصله کشورهای فقیر و غنی بیشتر می شود

واکسن کرونا، نمود نابرابری

چالش استخدام کارمندان در کسب و کارهای نوپا
 استخدام کارمندان برای هر کسب و کاری مهم محسوب می شود. بسیاری از برندها برای استخدام نیروی کار اقدام به 
برگزاری جلسات مصاحبه می کنند. حضور افراد مختلف و ارائه رزومه های حرفه ای بخشی از روند برگزاری جلسات موردنظر...

بهبود بهره وری در فرآیند دورکاری
دورکاری در طول یک س��ال اخیر در حوزه کس��ب و کار طرفدارهای بسیار بیشتری پیدا کرده است. بدون 

تردید حفظ بهره وری نیروی کار در این فرآیند امر ساده ای نیست. بسیاری از برندها پس از اعمال استراتژی...



فرص��ت امروز: تازه ترین دور مذاک��رات احیای برجام در وین در حال 
پیگیری اس��ت و در یک س��و، ایران می گوید آمریکا باید 1500 تحریم 
دوره دونالد ترامپ را تا شش هفته دیگر بردارد، وگرنه شرایط سخت تر 
می شود و در سوی دیگر، آمریکا می گوید که رفع کامل تمامی تحریم ها 
ممکن نیس��ت. به نظر می رس��د رفع تحریم ها آنطور که تصور می شود، 
س��اده نیست و بسیار دش��وارتر و پُراصطکاک تر اس��ت. کما اینکه یکی 
از مدیران پیش��ین دفتر کنت��رل دارایی های خارج��ی آمریکا )اوفک(، 
تحریم های غیرهس��ته ای دوره ترامپ را »قرص های س��می« می خواند 
و می گوی��د که رفع ای��ن تحریم های جدید در فضای سیاس��ت داخلی 
آمریکا بس��یار دشوار اس��ت و پابرجا ماندن آنها باعث می شود که حتی 
در صورت بازگش��ت آمریکا به برجام و رفع تحریم های هسته ای، ایران 
نتواند از رفع تحریم ها منتفع ش��ده و عایدی اقتصادی به  دس��ت آورد. 
ب��ه اعتقاد او، نتیجه این درهم تنیدگی تحریمی آن اس��ت که حتی اگر 
تحریم های وضع ش��ده برمبنای مسائل هسته ای ایران رفع شوند، باز هم 
بخش ها، نهاد ها و س��ازمان های اصلی ایران از ش��مول تحریمی آمریکا 
نجات نخواهند یافت و اصطالحا س��ایر مبانی تحریمی همچنان پابرجا 

باقی خواهند ماند.
چرا رفع تحریم ها پیچیده و دشوار است؟

در این راس��تا، نهاد پژوهش��ی مجل��س در سلس��له گزارش هایی به 
راس��تی آزمایی رف��ع تحریم ه��ا پرداخته و تالش کرده اس��ت با نگاهی 
واقع بینانه از منظر حقوقی، پیچیدگی رفع تحریم های آمریکا علیه ایران 
را موش��کافی و تحلیل کند. به اعتقاد مرکز پژوهش ها، رفع تحریم ها از 
منظ��ر حقوقی و حتی در صورت وجود اراده الزم، پیچیدگی های خاص 
خود را دارد و رفع تحریم بسیار دشوارتر و پُراصطکاک تر از آن است که 

بخشی از بدنه مدیریتی و سیاسی کشور تصور می کنند.
بازوی کارشناس��ی مجلس در این گزارش به تکمیل زیرس��اخت های 
حقوق��ی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان دار آنها، درهم تنیده ش��دن 
تحریم های هس��ته ای و غیرهس��ته ای و اذعان رسمی مقامات آمریکا به 
ض��رورت امضای توافق جامع با ایران اش��اره کرده و نوش��ته اس��ت: در 
سال های اخیر دستگاه اجرایی آمریکا بر پایه اسناد قانونی، اقدام به اجرا 
و تحکیم تحریم علیه اقتصاد ایران کرده اس��ت. نکته مهم آن اس��ت که 
مس��ئله تحریم از صالحیت غالب قوه اجرایی آمریکا به قوه تقنینی این 
کش��ور منتقل شده اس��ت، به طوری که بخش های اصلی اقتصاد ایران 
همگی بر پایه قوانین کنگره آمریکا تحت تحریم قرار گرفته اند. بررس��ی 
ای��ن متون حقوقی نش��ان می دهد که در اکثریت قری��ب به اتفاق آنها، 
زمانی برای خاتمه تحریم ها در نظر گرفته نش��ده اس��ت، بلکه در سوی 
مقابل، مواردی پیش بینی ش��ده اس��ت که اگر رئیس جمهور آمریکا به  
دلیلی ترجیح داد تحریم علیه یک کش��ور را تعلیق یا کاهش دهد، باید 
به  ص��ورت ادواری )آن هم معموال به صورت مح��دود و نهایتا دو دوره 
ش��ش ماهه( به کنگره آمریکا گزارش دهد و برای مثال هر ش��ش ماه 

یک بار این تعلیق را تمدید کند.
در نظام حقوقی آمریکا، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر 
گرفته شده و تعلیق تحریم زمان دار و مشروط است. به  نظر می رسد که 
چ��ه در دوره برجام چه در آینده، پدیده ای تحت عنوان لغو تحریم های 
ایران اساسا در دستور کار آمریکا قرار نداشته و نخواهد داشت )حتی در 
صورت وجود اراده سیاس��ی، چنین اقدامی اساسا در صالحیت مقامات 
اجرایی آمریکا نیست(، بلکه در مقابل و در صورت وجود اراده برداشتن 
تحری��م در کش��ور های تحریم کننده، حداکثر آن اس��ت که تحریم های 
ایران در بازه های زمانی مش��خص تعلیق می ش��وند و نه لغو؛ درنتیجه، 

همواره خطر اعمال مجدد تحریم ها وجود خواهد داشت.
در ژانویه س��ال 2020 میالدی، مرکز ارائه خدمت پژوهش��ی کنگره 
آمریکا گزارش��ی منتش��ر کرد و در این گزارش توضی��ح داد که تعلیق 
و لغو قوانین تحریم کننده ایران توس��ط آمریکا نیازمند طی ش��دن چه 
فرآیند های��ی در مجلس نمایندگان آمریکا و انجام چه اقداماتی توس��ط 
رئیس جمهور آمریکاس��ت. نکته مهم آنکه ش��روط در نظر گرفته ش��ده 
جه��ت لغو بند ها و مواد مندرج در اس��ناد تحریم��ی آمریکا علیه ایران، 
آنچنان س��ختگیرانه و چندوجهی )فراتر از موضوعات هسته ای( در نظر 
گرفته شده اند که تحقق آن شروط و بالطبع، امکان لغو تحریم ها اساسا 
غیرممکن به  نظر می رس��د. عدم امکان لغو تحریم ها و بازگش��ت پذیری 
آنها )در صورتی که تحریم های ایران به  واس��طه »تصمیم« ی سیاس��ی 
در آمریکا برای مدت زمان مش��خص تعلیق ش��وند( مقوله ای اس��ت که 
در ساختار و شاکله اسناد تحریمی آمریکا تحکیم و تثبیت شده است.

تنیدگی تحریم های هسته ای و غیرهسته ای
همزم��ان با خروج آمریکا از برجام و وض��ع مجدد تمامی تحریم های 
تعلیق شده هس��ته ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان »دیوار تحریم« در 
دس��تور کار تیم وقت سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار گرفت. 
در این راهبرد جدید، بخش ها، سازمان ها و نهاد های اقتصادی ایران که 
پیش��تر در چارچوب مسائل هسته ای ادعایی آمریکا تحریم شده بودند، 
این ب��ار مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر حمایت از تروریس��م، نقض 
حقوق بشر، اشاعه سالح های کشتارجمعی و ثبات زدایی منطقه ای تحت 

تحریم قرار گرفتند.
دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها در این باره می نویس��د: 
»ترام��پ باید کاری کند که تمام امید یک دولت دموکرات برای احیای 
برجام از بی��ن برود و وی باید دیواری از تحریم های اضافه با موضوعات 
مختلف را بنا کند و کاری کند که هیچ رئیس جمهوری بعد از او نتواند 
آن دیوار را به  آسانی فرو بریزد. چنین اقداماتی نه فقط به بهانه فعالیت 
هس��ته ای ایران، بلکه باید بر پایه سایر فعالیت های ایران ازجمله برنامه 
موشکی و... باشد. بنای چنین دیواری از تحریم ها، باید به  گونه ای باشد 
که ترس و تردید موسسات مالی و شرکت های خارجی برای بازگشت به 
ایران به  شدت زیاد شود که حتی اگر توافقی محدود )مرتبط با موضوع 

هس��ته ای( در دولت بعدی آمریکا با ایران بسته شد، باز هم آنها به بازار 
ایران بازنگردند.«

برایان اوتوله، کارشناس حوزه تحریم و مدیر ارشد سابق دفتر کنترل 
دارایی ه��ای خارجی آمریکا )اوفک( نیز تحریم های غیرهس��ته ای دوره 
ترام��پ را تحت عنوان »قرص های س��می« نامگذاری ک��رده و معتقد 
اس��ت که رفع این تحریم های جدید، در فضای سیاس��ت داخلی آمریکا 
بس��یار دشوار بوده است )منجر به سوءشهرت مقامات ذی ربط می شود( 
و پابرجا ماندن آنها باعث می ش��ود که حتی در صورت بازگشت آمریکا 
به برجام و رفع تحریم های هسته ای، ایران نتواند از رفع تحریم ها منتفع 

شده و عایدی اقتصاد به  دست آورد.
او در یادداش��تی تحلیل��ی، مصادیق چنین تحریم های��ی را اینچنین 
برمی ش��مرد: »تحریم های ضدتروریس��تی وضع ش��ده براساس فرمان 
اجرای��ی علیه بانک مرکزی، ش��رکت ملی نفت و ش��رکت ملی نفتکش 
ایران«، »درج نام س��پاه پاسداران در فهرست س��ازمان های تروریستی 
و وضع محدودیت های جدی علیه نهاد ها و اش��خاص همکار با سپاه به  
موجب قانون کاتس��ا«، »درج نام نهاد های زیر نظر رهبری در فهرس��ت 
تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا با اتهام حمایت از تروریسم« و »درج 
نام مقامات ارشد ایران در فهرست تحریم به اتهام حمایت از تروریسم«.
تحریم صندوق توس��عه ملی، درج نام بخش قاب��ل توجهی از ناوگان 
هوای��ی و دریای��ی و همچنین اش��خاص حقیقی و حقوق��ی ایرانی در 
فهرس��ت تحریم های آمریکا به اتهام حمایت از تروریس��م را نیز باید به 
این موارد اضافه کرد. نتیجه این درهم تنیدگی تحریم های هس��ته ای و 
غیرهسته ای آن است که حتی اگر تحریم های وضع شده برمبنای مسائل 
هس��ته ای ایران رفع ش��وند باز هم بخش ها، نهاد ها و سازمان های اصلی 
ایرانی از ش��مول تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و اصطالحا سایر 

وجوه و مبانی تحریمی همچنان پابرجا باقی خواهند ماند.
اذعان آمریکا به ضرورت توافق جامع با ایران

دولتم��ردان و مقامات دو حزب اصلی آمریکا بر این باور هس��تند که 
تأثیر تحریم ها بر ایران باید به  حدی گس��ترده باشد که ایران را مجبور 
به یک توافق گسترده و جامع نماید؛ این توافق باید حاوی سرفصل های 
مهمی ازجمله کاهش یا عقب نش��ینی برنامه های موش��کی، هسته ای و 
فعالیت های منطقه ای باش��د. س��ردمداران آمریکایی ب��ه  صراحت بیان 
می کنند که اگر نظام ایران خواهان پایان دادن به فش��ار های اقتصادی 
اس��ت باید به  طور کامل و جامع )نه گزینشی( در راهبرد های امنیتی و 
سیاس��ت خارجی خود تجدیدنظر کند. توصیه فوق، یکی از راهبرد های 
اساس��ی سیاس��ت خارجی آمریکا در مقابل ایران اس��ت که پیشتر آغاز 
ش��ده است و به  نظر می آید که نش��انه های گسترده تری از آن در آینده 
مش��اهده خواهد ش��د. این راهبرد یک داللت مهم برای سیاستگذاران 
ایران خواهد داش��ت و آن اینکه تحریم پدیده ای طوالنی مدت اس��ت و 

باید ساختار های اقتصادی کشور برمبنای آن بازآرایی شود.

ایران می گوید آمریکا باید 1500 تحریم را بردارد و آمریکا می گوید رفع همه تحریم ها ممکن نیست

جاده پرپیچ و خم رفع تحریم ها

به گفته اس��تیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان  هاپکینز، احیای 
برجام می تواند به کاهش نرخ تورم در کشورمان کمک کند.

صن��دوق بین المللی پول در گزارش تازه خود از دورنمای اقتصادی 
ایران و جهان، بر روی عقیده خود مبنی بر کاهش��ی شدن نرخ تورم 
ایران اس��توار مانده اس��ت. این نهاد بین المللی، نرخ تورم ایران را تا 
پایان امس��ال ۳۶.5 درصد پیش بینی ک��رده که 1.5 درصد از برآورد 
قبلی این نهاد بیشتر اس��ت. صندوق بین المللی پول همچنین اعالم 
کرده اس��ت که با ازس��رگیری روند نزولی نرخ تورم، در سال 2022 
میالدی ش��اهد ت��ورم 27.5 درصدی در ایران خواهی��م بود. این در 
حالی است که ایران در سال های 2019 و 2018 به ترتیب تورم های 

2۶ و 25 درصدی را تجربه کرده بود.
در این باره، اس��تیو هانکه اس��تاد اقتصاد کاربردی دانش��گاه جان 
هاپکین��ز در بالتیمور آمریکا و یک��ی از متخصصان مطرح جهانی در 

ح��وزه هیأت های ارزی )نهادی که وظیفه حف��ظ برابری ارزش پول 
ملی در برابر دیگر ارزها را برعهده دارد( معتقد است که احیای برجام 

می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.
او پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ تورم ایران را قابل باور 
دانس��ت و در رابطه با س��ناریوهای احتمالی نرخ تورم در کوتاه مدت 
ب��ه ایس��نا، گفت: دو عام��ل دارای بیش��ترین تاثی��ر روی نرخ تورم 
سیاس��ت های بانک مرکزی و اطمینان مردم به ریال در آینده خواهد 

بود.   
هانک��ه با بیان اینکه ایران یکی از کش��ورهای با تورم باال در جهان 
اس��ت، ادامه داد: طبق محاسبات من، نرخ تورم ایران در حال حاضر 
58 درص��د اس��ت. با توج��ه به این ن��رخ تورم، پیش بین��ی صندوق 
بین الملل��ی پول از ت��ورم ۳۶.5 درصدی ایران تا پایان س��ال جاری 

میالدی باورپذیر است.

این اس��تاد اقتصاد کاربردی دانش��گاه جان هاپکین��ز در بالتیمور 
آمریکا درباره دالیل باالبودن نرخ تورم ایران در س��ال های گذش��ته 
اف��زود: ترکی��ب دو عامل رش��د بیش از ح��د پایه پول��ی و کم بودن 
اطمینان مردم به ریال اصلی ترین دالیل تورم باال در ایران هستند.  

اما در حالی که مذاکرات هس��ته ای بین ایران و طرف های خارجی 
برجام در وین اتریش از س��ر گرفته ش��ده و برخی از گمانه زنی ها از 
احتمال بازگش��ت طرفین به توافق برج��ام و رفع تحریم های آمریکا 
علیه ایران حکایت دارد، هانکه درخصوص پیامدهای احتمالی احیای 
برجام بر روی نرخ تورم گفت: سیاس��ت های بانک مرکزی و اطمینان 
مردم به ریال چیزهایی هستند که )مسیر آینده( تورم به آنها بستگی 
دارد. اگر برجام احیا ش��ود و اطمینان عمومی بازگردد، این مس��ئله 
می تواند نقطه آغازی بر اجرای برخی سیاس��ت ها باشد که در نهایت 

منجر به کاهش نرخ تورم در ایران می شود.

پیامدهای احتمالی احیای برجام بر نرخ تورم

تورم به کدام سمت می رود؟

نگاه

نیویورک تایمز:
فشار حداکثری ترامپ شکست خورده است

روزنام��ه نیوی��ورک تایم��ز با اش��اره به اینکه سیاس��ت »فش��ار 
حداکثری« علیه ایران شکست خورده است، نوشت که دولت بایدن 

باید به توافق هسته ای با ایران بازگردد.
ش��ورای س��ردبیری روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی درباره 
برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام(، به بررس��ی رویکرد آمریکا در 
قبال ای��ن توافق پرداخت و تاکید کرد ک��ه اکنون تنها یک مهلت 
زمانی کوتاه برای بازگش��ت ایران و ایاالت متحده به شروط برجام 

وجود دارد.
نیویورک تایمز با اش��اره به خروج یکجانبه دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور پیشین آمریکا از توافق هسته ای 2015 و اعمال تحریم های 
س��ختگیرانه تر علیه ایران نوش��ت: اما قمار رئی��س جمهور ترامپ 
شکست خورد. تحریم های جدید فشار بیشتری بر ایران وارد کرده 
اما در عین حال، دولت این کش��ور را متقاعد کرده است که برخی 
فعالیت های هس��ته ای خود را که به واس��طه برج��ام متوقف کرده 
بود، ازس��ر بگیرد. کش��ورهای دیگر همچون چین نیز که به همراه 
اروپایی ها و آمریکا برای حصول توافق هسته ای با ایران تالش کرده 
بودند، از یکجانبه گرایی واش��نگتن خسته شدند و تعامل تجاری با 

ایران را ازسر گرفته اند.
این روزنامه آمریکایی در ادامه یادداشت خود به برگزاری نشست 
کمیس��یون مشترک برجام در وین طی یک هفته گذشته و حضور 
تیم آمریکایی به سرپرس��تی رابرت مالی در پایتخت اتریش اش��اره 
کرد و ادامه داد: طرف های مذاکره کننده این رایزنی ها را س��ازنده و 
نتیجه گرا توصیف کرده اند و قرار است در روزهای آینده ادامه یابد. 

همین می تواند دلیلی برای خوش بینی محتاطانه باشد.
به نوش��ته نیویورک تایمز، پیش��نهاد ایاالت متحده این است که 
اکثر تحریم های »فش��ار حداکثری« را ک��ه دولت ترامپ در تالش 
برای محروم کردن ایران از اقتصاد جهانی اعمال کرده، پایان دهد. 
این تحریم ها مجموعه وس��یعی از س��ازمان ها و موسسات ایرانی را 
هدف قرار داده که ش��امل بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی 
نفت ایران می شود. س��ید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه 
ای��ران در این باره گفت که اگر وعده لغ��و تحریم های ایران تحقق 

یابد، تهران می تواند کار هسته ای خود را متوقف و معکوس کند.
این روزنامه همچنین با بررسی دیدگاه مخالفان برجام و بازگشت 
آمری��کا ب��ه این توافق اف��زود: انتقاد مش��ترک برخ��ی از مخالفان 
بازگش��ت واشنگتن به برجام این اس��ت که لغو تحریم ها اهرمی را 
که طی س��ه س��ال گذش��ته ایجاد شده اس��ت، از بین می برد. این 
نگرش جمهوری خواهانی مانند الی��وت آبرامز، نماینده ویژه ترامپ 
در امور ایران و همچنین دموکرات هایی نظیر باب منندز، س��ناتور 
نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا است. منندز به تازگی 
نامه 4۳ س��ناتور دیگر را امضا کرده اس��ت که در آن خواسته شده 
بود، تحریم ها تا زمان دستیابی به توافق دیگری که محدودیت های 
عمیق ت��ری را ب��رای برنامه هس��ته ای ای��ران، برنامه موش��ک های 
بالس��تیک و سیاست های منطقه ای این کشور ایجاد می کند، برقرار 
باش��د. البته این نامه بیش��تر از آنکه یک نقطه ش��روع برای گفت 
وگو باش��د، یک لیس��ت آرزو بود. اگر ایران تمایلی برای تسلیم در 
برابر این خواس��ته های آمریکا داشت، این کار را مدت ها قبل انجام 
می داد. در این مرحله، رویکرد تندروها مخالف عقل سلیم است. اگر 
ایاالت متحده از پایبندی به توافق اول امتناع می کند، چرا ایرانیان 

برای تبعیت آمریکا از قرارداد دوم به آن اعتماد داشته باشند؟
به نوش��ته نیویورک تایمز، حقیقت ناراحت کننده این اس��ت که 
تحریم های »فش��ار حداکثری« پایدار نیستند. این تحریم ها موجب 
تغییر رفتار ایران نش��د و دقیقا برعکس، ای��ران برای تنبیه ایاالت 
متح��ده به دلیل خودداری از اج��رای تعهداتش به توقف مرحله به 
مرحله تعهدات هس��ته ای خود پرداخت تا به واشنگتن نشان دهد 
که جهان بدون توافق هس��ته ای چگونه خواهد بود. تهران در حال 
حاضر به غنی س��ازی اورانیوم تا 20 درص��د می پردازد درحالی که 
طبق برجام اجازه داشت اورانیوم را تا ۳.۶7 درصد غنی سازی کند. 
همچنین ایران طبق برجام می توانست حدود 202 کیلوگرم ذخیره 
اورانیوم غنی ش��ده داشته باشد، اما طبق برآوردها اکنون حدود سه 

تن ذخیره )اورانیوم( دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، ای��ن روزنام��ه آمریکایی با اش��اره ب��ه کاهش 
دسترسی های بازرسان بین المللی هسته ای در ایران نوشت: تحریم ها 
قرار بود فش��اری کوتاه مدت برای آوردن ایران پای میز مذاکره ایجاد 
کند، اما باقی ماندن آنها برای یک مدت نامعلوم موجب می ش��ود کل 
اقتصاد ایران که کش��وری پیچیده با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت 
اس��ت به بازار سیاه سوق داده شود. ژاکوب لو، وزیر خزانه داری آمریکا 
پیش��تر در سال 201۶ هشدار داده بود که اس��تفاده بیش از اندازه از 
تحریم های اقتصادی می تواند نتیجه معکوس داش��ته باشد. اگر سایر 
کش��ورها از تهدید ایاالت متحده برای مجازات بانک ها و مش��اغل در 
سراس��ر جهان که با ایران تجارت می کنند، خس��ته ش��وند به دنبال 
جایگزین��ی ب��رای سیس��تم مالی آمری��کا خواهند رف��ت. همچنین 
تحریم های ایاالت متحده نه تنها قدرت خود را از دست می دهند، بلکه 
مرکزیت بانک های آمریکایی و وضعیت دالر به عنوان ارز ذخیره غالب 

جهانی نیز می تواند فرسایش یابد.
نیویورک تایمز س��پس به قرارداد جدی��د ایران و چین برای یک 
همکاری 25 س��اله اش��اره کرد و افزود: این تعامالت نشان می دهد 
که روس��یه و چین برای مدت زمان طوالن��ی از تحریم های آمریکا 
تبعی��ت نخواهند کرد. از طرف��ی دیگر، برخی کش��ورهای منطقه 
خواهان ادامه تحریم های دوران ترامپ هستند چراکه معتقدند این 
وضعیت سبب می شود پول ایران برای توسعه موشک های بالستیک 
و حمای��ت از گروه های ش��یعی در منطقه به اتمام برس��د، اما این 
رویکرد نیز تاکنون کارس��از نب��وده و تنها ایران را به همس��ایه ای 

متخاصم تر تبدیل کرده است.
در پای��ان این گزارش آمده اس��ت: اگر برنامه هس��ته ای ایران به 
طور مسالمت آمیز محدود ش��ود، یک ائتالف منطقه ای می تواند به 
نق��ش ایران در منطقه بپردازد. حت��ی اگر بایدن تحریم های دوران 
ترام��پ را بردارد، اکثر تحریم های ایاالت متحده در جای خود باقی 
خواهند ماند و اهرم اقتصادی برای دس��ت یافتن به توافقات بعدی 
می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد. تیم سیاس��ت خارجی بایدن با 
وعده توافق هس��ته ای »طوالنی تر و مستحکم تر« روی کار آمد که 
هدفی شایس��ته اس��ت. اولین قدم برای رس��یدن به این هدف نیز 

بازگشت به توافق هسته ای است.
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فرصت امروز: هفته گذشته بود که وزیر اقتصاد در مورد احتمال تغییر 
در نرخ س��ود بانکی گفت ک��ه »تغییر این متغیر اقتص��ادی با توجه به 
شرایط طبیعی است، اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و 
به تدریج انجام شود.« حاال از آنجا که برخی از بانک ها از نرخ سودهای 
بانکی مصوب ش��ورای پول و اعتبار تمکین نمی کنند، فرهاد دژپس��ند، 

جریمه مالیاتی برای بانک های متخلف در نظر گرفته است.
بانک ها همواره به تخلف در نرخ س��ود بانکی متهم می شوند. هرچند 
برخ��ی از بانک ه��ا در این مس��یر از س��ودهای بانکی مص��وب تمکین 
نمی کنند و مصوبات ش��ورای پول و اعتبار درباره نرخ س��ود سپرده ها و 
تس��هیالت بانکی را دور می زنند، اما این اتفاق به نام همه بانک ها تمام 
می ش��ود. البته با اینکه در طول سال های گذشته سعی شده است تا با 
این تخلف تعدادی از بانک ها برخورد ش��ود، اما متاسفانه این برخوردها 
تاکنون کارس��از و موثر نبوده اس��ت. در همین ح��ال، وزیر اقتصاد روز 
گذش��ته )یکش��نبه( به بانک های متخلف که سودهای باالتر از نرخ های 
مصوب ارائه می کنند، هش��دار داد و جریمه مالیات��ی برای آنها در نظر 
گرفت. در این راستا، فرهاد دژپسند به 12 مدیرعامل بانک زیرمجموعه 

خود اعالم کرده اس��ت: ب��ا توجه به لزوم حمایت از تولید در راس��تای 
تحقق ش��عار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک ها موظف به رعایت دقیق 
نرخ های سود س��پرده و تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار هستند. 
دژپس��ند ب��ه بانک ها اخطار داده اس��ت که نرخ های باالت��ر از نرخ های 
مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب 
نمی شوند و س��ازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی 

موظف به انجام اقدام موردنظر دانسته است.
همچنی��ن عب��اس معمارن��ژاد، معاون ام��ور بانک��ی وزارت اقتصاد با 
اش��اره به نامه وزیر اقتصاد به بانک ها برای رعایت س��قف س��ود مصوب 
گف��ت: بانک هایی که س��قف پرداخت س��ود مصوب ش��ورای اقتصاد را 
رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت س��ود را هم بپردازند. به گفته 
معمارنژاد، س��ود مصوب برای سپرده های یک ساله 1۶درصد و دو ساله 
18درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیالت 18درصد تعیین شده 
اس��ت بنابراین به میزانی که بانک ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت 
کنند عالوه بر اینکه به صاحب س��پرده، سود پرداخت کرده اند مشمول 
پرداخت مالیات هم می شوند. او با بیان اینکه این ابالغیه، مشمول همه 

حس��اب ها از س��ال قبل می ش��ود و به جهت یادآوری تکرار شده است، 
افزود: س��ال مالی جدید بانک ها هنوز فرا نرس��یده اس��ت از این رو به 
س��ازمان حسابرسی اعالم کردیم که در حسابرسی ها مشخص کنند که 
بانک ها آیا نرخ مصوب را رعایت کردند یا خیر؟ بر این اس��اس، سازمان 
حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانک ها را در نرخ سودها اعالم کند و 
براس��اس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت ها 

اقدام خواهد کرد.
به گفته معاون امور بانکی وزیر اقتصاد، ممکن است بعضی از بانک ها 
در پرداخت سود سپرده و یا دریافت سود تسهیالت تخلفاتی را مرتکب 
شوند که س��ازمان حسابرس��ی با بررس��ی های خود، موارد را مشخص 
می کند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی 
معرفی خواهد ش��د. نامه وزارت اقتصاد به بانک ها درباره جریمه مالیاتی 
برای متخلفان س��ود بانکی در حالی اس��ت که وزیر اقتصاد به تازگی در 
جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی گفته 
است که تغییر این متغیر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است، اما 

این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود.

وزیر اقتصاد به بانک های متخلف هشدار داد

جریمه مالیاتی برای متخلفان سود بانکی

دویست و ش��انزدهمین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت روز 
یکش��نبه به ریاس��ت رئیس جمهور برگزار ش��د و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، گزارشی از پیش��رفت و تکمیل پروژه های زیربنایی و خدمات 
عمومی کشور ارائه کرد. حسن روحانی در این نشست با اشاره به عزم و 
التزام دولت به اتمام پروژه هایی که طبق برنامه ریزی می بایست تا پایان 
کار دول��ت دوازدهم به نتیجه و بهره برداری برس��د، گفت: از مهمترین 
تصمیم��ات در دولت های یازده��م و دوازدهم اتم��ام پروژه ها در موعد 
مقرر بوده و بر این اس��اس تمام دس��تگاه ها و نهاده��ای دولتی همواره 
تالش کرده اند پروژه های کش��ور براساس زمان بندی ها و برنامه ریزی ها 

به نتیجه و اتمام برسد.
روحانی با اش��اره به اثر منفی و س��ابقه طوالنی ش��دن دوره س��اخت 
پروژه های ناتمام در روند توسعه کشور، افزود: دولت تدبیر و امید تالش 
دارد به پدی��ده پروژه های ناتمام که خود متأس��فانه میراث دار آن بوده 
پای��ان دهد و دولت آینده را با مش��کالت ناش��ی از آن مواجه نکند، از 
این منظر همانطور که بارها در جلس��ات گوناگون تاکید و تصریح شده 

همه دس��تگاه ها موظفند پروژه های در دست اجرا را در زمان مقرر تمام 
و بهره برداری کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ش��عار جهش تولید در س��ال گذشته نیز 
ب��ا اهتمام بر اتمام پروژه ها در موعد مقرر و مطابق برنامه ریزی ها تحقق 
یاف��ت، ادامه داد: در چارچوب تأکی��د و توصیه های مقام معظم رهبری 
همه دس��تگاه ها باید ب��ه وظایف خود در این زمین��ه عمل کنند و این 
دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار 
خود قرار داده و هیچ دس��تگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژه ها 

تعلل یا اهمال کند.
در این جلس��ه همچنین گزارش تحلیلی نوس��انات بازار سرمایه ارائه 
و راهکارهای بهبود ش��رایط این بازار مورد بررس��ی قرار گرفت. رئیس 
جمهور پس از ارائه این گزارش، با بیان اینکه سیاس��ت مس��تمر دولت 
حمایت از بازار س��رمایه بوده اس��ت، گفت: در س��ال جاری که س��ال 
پش��تیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری ش��ده اس��ت، سعی دولت بر 
این اس��ت تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تالش خواهد کرد 

هم��راه با آموزش ها و ایجاد تمهی��دات الزم، مردم را برای ورود به بازار 
س��رمایه تش��ویق کند. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در راس��تای 
چابک س��ازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی 
به س��وی اش��تغال مولد و در مجموع برای مردم  محور کردن اقتصاد و 
شفاف س��ازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می کند و سهام بنگاه ها 
و مؤسس��ات دولت��ی را عرضه کرده و ادامه خواه��د داد، گفت: حمایت 
از بازار س��رمایه به معنای هدایت دس��توری نیس��ت و دولت به وظیفه 
ساختارس��ازی و نظ��ارت خود عمل می کند. روحانی ب��ا تأکید بر اینکه 
در ش��رایط جنگ اقتصادی می بایس��ت همه با حساسیت و مراقبت در 
زمینه مس��ائل اقتص��ادی اظهارنظر کنند، گفت: فعاالن سیاس��ی نباید 
اظهارنظ��ر اقتصادی را با اظهارنظر سیاس��ی یکس��ان بپندارند. به گفته 
رئیس جمهوری، ایجاد فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه و 
نقش آفرینی کامل و اثربخش آنها مقوله ای است که با آگاهی و ارزیابی، 
تنظی��م و اج��رای مؤثر و کام��ل قوانین و مقررات اجرای��ی و نظارتی و 

همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا می تواند مفید باشد.

قیمت ه��ر دالر در صرافی ه��ای بانکی در دومین روز هفته رش��د 
اندکی داش��ت و در همان کانال 24 هزار تومان باقی ماند. هر دالر در 
بیس��ت و دومین روز فروردین ماه  با ۳۶ تومان افزایش در مقایسه با 
روز شنبه به رقم 24 هزار و 288 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز 
ب��ا کاهش 70 تومانی به 28 هزار و 51۳ تومان رس��ید. قیمت خرید 
ه��ر دالر 2۳ هزار و 807 تومان و ن��رخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 

949 تومان اعالم شد.
ه��ر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید نیز در ب��ازار تهران با 
کاهش 20 هزار تومانی نس��بت به روز شنبه به رقم 10 میلیون و 420 
هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم هم 10 میلیون و 
۳00 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی ۶ میلیون 
و 250 هزار تومان، ربع س��که ۳میلیون و 950 هزار تومان و س��که یک 
گرم��ی هم 2 میلیون و 200 ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و ۳7 هزار تومان رسید. هر 

مثقال طال نیز به قیمت 4میلیون و 49۶ هزار تومان معامله ش��د. اونس 
جهانی طال نیز یک هزار و 744 دالر و ۳2 سنت فروخته شد.

در حال حاضر حباب س��که امامی 255 هزار تومان، حباب نیم س��که 
یک میلیون و 145 هزار تومان، حباب ربع سکه یک میلیون و 445 هزار 
تومان و حباب س��که گرمی 991 هزار تومان اس��ت. کاهش حباب سکه 
نشان دهنده نبود تقاضا برای خرید سکه در بازار است البته از تاثیر تعطیلی 

دو هفته ای اصناف نیز نمی توان غافل شد.
در روزهای گذش��ته انتشار اخبار مثبت از نشست های برجامی، سبب 
ش��د تا بخش��ی از حباب قیمت ها در بازارهای ارزنده تخلیه شود و این 
مس��ئله در دومین روز هفت��ه جاری در حباب 255 هزار تومان س��که 
امامی و حباب 89 هزار تومان س��که بهار آزادی به خوبی مشهود است. 
ب��ا توجه به ثبات انس جهانی در روز یکش��نبه به دلیل تعطیلی به نظر 
می رس��د نرخ ارز یکی از عوامل موثر بر نرخ طال و سکه در بازار در این 
روز باشد البته نباید فراموش کرد که نرخ ارز نیز در یک قدمی بازگشت 

به زیر مرز 2۳ هزار تومان قرار گرفته است که این مسئله می تواند تاثیر 
فراوانی بر روی روند کاهشی قیمت سکه و طال بگذارد. 

معامله گ��ران بازار س��که و طال و همچنین بازیگران ب��ازار ارز منتظر 
نتایج نشس��ت های مربوط به برجام هستند و به کوچک ترین نشانه های 
حصول نتایج پاسخ مثبت می دهند به طوری که بررسی شرایط روزهای 
گذشته نشان می دهد با انتشار سخنان و مواضع خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه مبنی بر قرارگیری روند مذاکرات در مس��یر درست 
و حرک��ت مثبت��ی که گروه 1+4 در مذاکرات وی��ن در اتریش در پیش 
گرفتند، احتمال احیای برجام بیش از پیش ممکن به نظر می رس��د که 
این س��یگنال تاثیر خود را بر بازار ارز و س��که و طال نش��ان داده است. 
هرچند اکنون و در محدوده بیم و امید نسبت به نتایج نشست های وین، 
بازارهای مالی عمال وارد فاز انتظار و احتیاط شده اند، اما امید می رود که 
در ص��ورت حصول نتایج مطلوب در نشس��ت های آتی برجامی، اتفاقات 

مثبتی در زمینه کاهش نرخ ارز و سکه و طال رخ دهد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست

قیمت سکه به 10 میلیون و 420 هزار تومان رسید

سیگنال های برجامی در بازار سکه و طال

یادداشت

 نظر فعاالن اقتصادی
مبنای تصمیم بانک مرکزی نیست

نسیم توکل
فعال صنایع الکترونیک

هیچ یک از سازمان های مربوط به واردات از جمله گمرک به تنهایی 
در زمین��ه ترخیص انواع کاال تصمیم گیرنده نبوده و نیس��تند. بیش��تر 
مشکالتی که فعاالن اقتصادی در یک سال گذشته با آن دست و پنجه 
ن��رم کرده اند، ناش��ی از کمبود ارز و تغییر رویکرده��ا و رویه های بانک 
مرکزی با در نظر گرفتن این واقعیت اس��ت. در واقع، عدم دسترس��ی 
بانک مرکزی به منابع ارزی، همه تصمیم های این سازمان را متأثر کرده 
و گرفتاری های آن امروز دامن فعاالن اقتصادی را گرفته است. در پاییز 
سال گذشته، بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
واردات با »ارز متقاضی« را به رسمیت شناخت، اما این گزینه که برای 
تسهیل امور تجارت ارائه ش��ده بود، با قید »از محل صادرات دیگران« 
همراه ش��د. به این معنا که واردکننده بای��د از محل ارز صادراتی دیگر 
صادرکنن��دگان ایرانی برای خرید کاال اق��دام می کرد، نه ارز متعلق به 
خود در خارج از کش��ور. همین قید به جای تسهیلگری، به چالش های 
بوروکراتیک افزود و امروز صادرکننده و واردکننده را به جان هم انداخته 
اس��ت. بعض��ی از تجار و بازرگانان که از این روش ب��رای واگذاری ارز و 
واردات کاال استفاده کردند، در مورد کوتاژهای صادراتی، رفع تعهد ارزی 
و ... درگیر مس��ائل حقوقی شدند. این در حالی است که واردات کاال از 
محل ارز متقاضی یا واردات بدون انتقال ارز مورد اس��تقبال ش��رکت ها 
قرار گرفت و این فرصتی برای بهبود وضعیت تجارت کش��ور بود. بانک 
مرکزی در یک سال گذشته بدون شنیدن آنچه در فضای تجارت کشور 
در جریان اس��ت، بخشنامه صادر کرده است. بعضی از ابزارهای کارآمد 
مث��ل برات وصولی به طور ناگهانی از گزینه های تجار حذف می ش��ود، 
بی آنکه دلیل آن را بدانند یا کسی به آنها توضیحی بدهد. در واقع، پیش 
از صدور بخش��نامه ها و تغییر مقررات هی��چ نظری از بخش خصوصی 
نمی پرس��ند. نکته اصلی در تصمیم های بانک مرکزی، معضالت دولتی 

است، نه واقعیت هایی که فعاالن اقتصادی از آن باخبر هستند.

در آینده نزدیک 
 هزینه سرویس پیامکی بانک ها

 30 هزار تومان می شود 
در حالی که برخی بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان خود از افزایش 
هزینه س��رویس پیامکی ب��ه ۳0 هزار تومان خب��ر می دهند، دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت هنوز تصمیمی برای افزایش 
هزینه س��رویس پیامکی بانک ها گرفته نشده است، اما احتمال اینکه در 
آین��ده نزدیک این نرخ افزایش یابد، وج��ود دارد.  گزارش ها حاکی از آن 
اس��ت که برخی بانک ها اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی خود به 
۳0 هزار تومان کرده اند و با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعالم کرده اند 
که »مبلغ ۳0 هزار تومان از حساب شما به عنوان هزینه یکساله سرویس 
پیامک کس��ر شده است.« این در حالی است که هزینه سرویس پیامکی 
بانک ها سال قبل از 10 تا 12 هزار تومان به 15 هزار تومان افزایش یافته 
بود. پیش از این بانک ها علت افزایش هزینه س��رویس پیامکی را افزایش 
هزینه دریافتی ش��رکت مخابرات اعالم کرده بودند.  در پی این موضوع، 
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
به ایس��نا، گفت: طی بررس��ی های صورت گرفته در سال گذشته، به طور 
متوس��ط هزینه مخابراتی هر کارت حس��اب بانکی معادل 40 تا 48 هزار 
تومان می شود. ممکن است فردی در طول سال یک پیامک بانکی و فرد 
دیگری در شبانه روز چندین پیامک دریافت کند. به گفته وی، در جلسات 
س��ال گذشته مطرح شد که هزینه س��رویس پیامکی به 15 هزار تومان 
افزایش پیدا کند که برخی بانک ها از جمله بانک شهر این افزایش را انجام 
داده و عل��ت آن را هزینه ه��ای مخابراتی در این زمینه اعالم کردند. البته 
کسانی که نمی خواهند سرویس پیامکی داشته باشند، می توانند پیامک 
بدهند تا پول برداشته شده از حساب شان برگردانده شود و از این به بعد 
پیامک بانکی دریافت نکنند. جمش��یدی ادامه داد: قرار بود درباره تغییر 
نرخ 15هزار تومانی سرویس پیامکی بانک ها، جلسه ای با بانک های دولتی 
در اسفند سال گذشته داشته باشیم تا هم اندیشی صورت گیرد و در این 
زمینه اقدامی انجام شود که تاکنون تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس 
پیامکی گرفته نشده؛ درحالی که هزینه هایی که شرکت مخابرات از بانک ها 
در ای��ن زمینه می گیرد، خیلی فراتر از این ارقام اس��ت و به همین دلیل 
تصمیم گرفته ایم که هزینه سرویس پیامکی بانک ها افزایش یابد که البته 
تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. او در انتها گفت که احتمال اینکه در 

آینده نزدیک هزینه سرویس پیامکی بانک ها افزایش یابد، وجود دارد. 

معاون اقتصادی رئیس جمهوری:
 مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی

 ۶ ماه تمدید شد
معاون اقتصادی رئیس جمهوری از موافقت تمدید مهلت تس��ویه 
بده��ی بده��کاران بانکی به مدت ش��ش ماه )تا پایان ش��هریورماه 
1400( ب��ا ه��دف مانع زدایی و پش��تیبانی از تولید خبر داد. محمد 
نهاوندیان با بیان اینکه براس��اس مصوبه س��ال گذش��ته س��تاد ملی کرونا، 
مهلت های تعیین ش��ده در قانون تسهیل تس��ویه بدهی تا آخر سال 1۳99 
پای��ان می یافت، گفت: با پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��تاد 
تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله 
با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، پس از بررسی و با توجه 
به ش��رایط اقتصادی ناشی از ش��یوع کرونا، تاکید شد این تمدید به  منظور 
پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال انجام شود بنابراین موضوع 
در جلسه گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های 
تعیین ش��ده در مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا واحدهای 
تولیدی با شرایط مطلوب تری نس��بت به تسویه بدهی اقدام کنند. به گفته 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری، براس��اس قانون مذکور، اشخاص حقیقی با 
تسهیالت زیر 500 میلیون تومان و بنگاه های اقتصادی حقوقی با تسهیالت 
زیر 2 میلیارد تومان در رشته فعالیت های تولیدی شامل کشاورزی، شیالت، 
استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون 
هستند، همچنین جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده شده و بدهی آنان 

براساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده )و نه مرّکب( محاسبه می شود. 
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کوچ 40درصدی مشاوران امالک به اسنپ و تپسی
قیمت ملک در کف بازار چقدر است؟

از 21 فروردی��ن ماه مجددا محدودیته��ای کرونایی برای اصناف و 
مشاغل مختلف اعمال شده و بر این اساس فعاالن مشاغال گروه 2، ۳ 

و 4 مجبورند دو هفته تعطیل کنند.
به گزارش خبرآنالین، در بیش از 1۳ ماه گذشته و با شیوع ویروس 
کرونا در کش��ور، آینده و امنیت شغلی بسیاری از مشاغل تحت تاثیر 
قرار گرفته و ضررهای هنگفتی به اصناف وارد ش��ده است. امسال نیز 
پ��س از اتمام تعطیالت دو هفته ای نوروزی، بار دیگر اصناف مجبورند 
بین 10 تا 14 روز را در تعطیلی اجباری به س��ر برند که این مس��ئله 
موجب ضرر مضاعف مش��اغل خواهد ش��د. صنف مشاوران امالک نیز 

همانند سایر مشاغل ملزم به تبعیت از این موضوع هستند.
در این زمینه، رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره تاثیر تعطیالت 
کرونایی بر فعالیت اعضای این صنف در پایتخت گفت: ش��یوع کرونا 
بر روی فعالیت همه مش��اغل و اصناف تاثیر منفی بس��یار گذاشته و 
آسیب زده اس��ت و دولت باید در مورد اخذ مالیات، نظری به اصناف 
می کرد. متاسفانه در این مدت دولت نظری به اصناف نداشته و شاهد 
کم لطفی دولت در این زمینه بوده ایم به طوری که شاغالن این بخش 

بیش از پیش تحت فشار بوده و هستند.
مصطف��ی قلی خس��روی ادام��ه داد:  تعطیلی دو هفت��ه اصناف به 
اجبار س��تاد مقابله با کرونا موجب ضررهای هنگفت به اعضای صنف 
مش��اوران امالک خواهد ش��د. اداره کردن مجموعه و دفاتر مشاوران 
امالک پس از 10 تا 14 روز ش��رایط س��ختی را ایج��اد می کند زیرا 
بس��یاری از مش��اوران امالک دس��تمزد ثابت نداش��ته و بابت انجام 
معامالت درصد و پورسانت می گیرند و این تعطیالت سبب ضرر مالی 

این افراد می شود.
به گفته قلی خسروی، متاسفانه این شرایط سبب می شود تا تعداد 
بیش��تری از همکاران ما و مشاوران امالک برای گذران زندگی جذب 
فعالیت به تاکسی های اینترنتی و اسنپ شوند. اکنون ۳5 تا 40 درصد 
از همکاران و مش��اوران امالک به دلیل کس��ادی بازار ناشی از شیوع 
کرونا، جذب اس��نپ و تپسی شده اند. متاس��فانه ضرری به این صنف 

وارد شده که غیرقابل جبران است.
او به ابطال ۳0درصد از پروانه های کسب دفاتر مشاور امالک اشاره 
ک��رد و افزود: حدود 28 تا ۳0 درصد از اعضای این صنف که بیش��تر 
آنها مس��تأجر بوده اند، انصراف داده و نس��بت به ابطال پروانه کس��ب 

خود اقدام کرده اند.
وی همچنی��ن درباره وضعیت بازار مس��کن در س��ه هفته ای که از 
شروع سال 1400 گذش��ته، توضیح داد: اکنون همه منتظر برگزاری 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری و نتایج آن هس��تند در نتیجه در بازار 
مس��کن، خریداران در انتظار کاهش نرخ ها بوده و فروشندگان منتظر 
افزایش قیمت ها هستند. اکنون بازار دچار گیجی شده و ثباتی در این 
بازار مش��اهده نمی شود و تحت این ش��رایط خریداران و فروشندگان 

منتظرند که امیدوارم دوران انتظار آنها سریع تر به اتمام برسد.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره نح��وه و میزان معامالت در 
بازار مس��کن نیز گفت: در این مدت شاهد انجام خرید و فروش ملک 
بودیم، اما باید توجه داشت کسی که قرار بود خانه چهار خوابه بخرد 
به خانه سه خوابه رضایت داد و خریدار خانه سه خوابه ناچار به خرید 
خانه دو خوابه ش��د و کس��ی که به دنبال خرید خانه تک خوابه بود، 
مجبور به رهن خانه شد. انجام معامالت نشان دهنده رونق بازار نیست 

بلکه در اصل ناشی از اجبار به خرید در این بازار بوده است.
قلی خس��روی درباره میانگین حداقل و حداکثر مس��کن در ش��هر 
تهران توضیح داد: میانگین قیمت مس��کن در شهر تهران اکنون برابر 
با 25 تا 27 میلیون تومان به ازای هر متر مربع مس��کن است. خرداد 
سال گذشته اعالم شد که 48 درصد بر قیمت خانه افزوده شده و این 
مسئله سبب شد تا قیمت مسکن 90 درصد باال رفت. سال گذشته با 
کمک رسانه ها، توانستیم اخبار کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت ملک 

را پخش کنیم و این مسئله موجب تعادل نسبی بازار شد.
وی در انتها به وظایف دولت س��یزدهم در قبال بازار مس��کن اشاره 
ک��رد و گفت: اگ��ر دولت س��یزدهم بتواند ماده ۳1 قانون اساس��ی و 
س��اخت و تامین مسکن برای دهک های پایین جامعه را رعایت کند، 
مس��لم بدانید اوضاع این بازار بهبود می یابد. هرگاه نس��بت به ساخت 
مس��کن اقدام نش��ده و یا مانع ساخت و ساز ش��ده ایم در اصل بحران 
س��اخته ایم البته هرجا دولت به بخ��ش خصوصی نگاه نکرده، به حتم 

هم خودش و هم مردم ضرر کرده اند.

 ایران ایر از ارسال نامه به بویینگ
برای اجرای تعهداتش خبر داد

مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران از ارسال 
نام��ه به بویینگ با هدف اجرای تعهدات این ش��رکت هواپیماس��از 
در قب��ال ای��ران خب��ر داد. علیرض��ا برخ��ور درباره ام��کان احیای 
قرارداد خرید هواپیما از ش��رکت بویینگ ب��ه ایرنا، گفت: در پایان 
سال گذش��ته میالدی نامه ای را به شرکت هواپیماسازی آمریکایی 
بویینگ ارس��ال کردیم که بر اجرای تعهدات و بحث حقوق بشر که 
آمریکا همواره مدعی آن بوده، اش��اره داش��تیم. در این نامه متذکر 
ش��دیم ک��ه بویینگ باید به گون��ه ای رفتار کند که م��ردم ایران از 
امتیازات مربوط به هواپیما و قطعات مناس��ب و ایمن که براس��اس 

قرارداد حق مسلم ماست، بهره مند شوند.
گفتنی اس��ت وزیر راه و شهرسازی روز ش��نبه از امکان پیگیری 
حقوق��ی قراردادهای خرید هواپیما از بویینگ که با خروج آمریکا از 
برجام متوقف مانده، خبر داد و گفت: بویینگ باید نسبت به قرارداد 
خود با )ایران ایر( پاسخگو باشد. پس از امضای برجام و اجرایی شدن 
این توافق بین المللی، ایران ایر اقدام به س��فارش 80 فروند هواپیما 
از نوع B7۳7 مکس و B777 از شرکت هواپیماسازی بویینگ کرد 
و موفق ش��د مجوز اوفک، دفتر کنترل سرمایه های خارجی که زیر 
نظ��ر وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت می کن��د را برای خرید این 
هواپیماها به دس��ت آورد. همچنین دو ش��رکت هواپیمایی آسمان 
و قش��م ایر ب��ه ترتیب ب��رای خری��د ۳0 و 10 هواپیما ب��ا بویینگ 
قراردادهایی امضا کرده بودند، اما با خروج آمریکا از برجام در دوره 
دونال��د ترامپ و لغو مجوزهای اوفک، این قراردادها به حالت تعلیق 
درآم��د و عمال بویینگ هی��چ هواپیمایی را به ش��رکت های ایرانی 

تحویل نداد.

راهومسکن

فرصت امروز: به مانند روزهای گذشته، بازار سرمایه در دومین روز هفته 
نیز روندی نزولی داشت و هم شاخص بورس و هم شاخص فرابورس افت 
کردند. بورس تهران در روز یکش��نبه در حالی سرخ پوش ماند که شاخص 
کل بورس 9  هزار و 775 واحد کاهش یافت و به رقم یک میلیون و 2۳0 
هزار واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با 8۳۳ واحد کاهش 
به 4۳5 هزار و ۳57 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 542 واحد افت 
به 28۳ هزار و 557 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 8 هزار و 2۳8 واحد و 
شاخص بازار دوم 1۶ هزار و 19 واحد کاهش داشت. در معامالت این روز 
بیش از یک میلیارد و 740 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

19 هزار و 8۳۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین همه نمادها، نماد صنعتی بهشهر )غبشهر( با 84 واحد، فروشگاه 
زنجیره ای افق کوروش )افق( با ۳7 واحد، فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( با 
۳۳ واحد، توسعه و عمران امید )ثامید( با 2۶ واحد، لبنیات پاک )غپاک(، 
زامیاد )خزامیا( با 1۶ واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاسار( با 1۶ واحد، سیمان 
مازندران )س��مازن( با 14 واحد و داروس��ازی امی��ن )دامین( با 1۳ واحد 

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با یک هزار و 
24۳ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 140 واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 99۶ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با 5۳۶ واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
452 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 424 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با ۳22 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 
۳1۳ واحد و ایران خودرو )خودرو( با 299 واحد تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.
همچنی��ن نمادهای ف��رآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، 
بانک ملت )وبملت(، زامیاد )خزامیا(، پتروش��یمی بوعلی سینا )بوعلی( و 
لبنیات پاک )غپاک( ازجمله نمادهای پُرتراکنش روز یکشنبه بودند. گروه 
فلزات اساسی هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه 170 میلیون و 5۳۶ هزار برگه سهم به ارزش 2 هزار و 

۳۳4 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود 80 واحد کاهش 
داش��ت و بر روی کانال 17 هزار و 772 واحد ثابت ماند. در این بازار 54۳ 
میلیون و ۳77 هزار برگه س��هم به ارزش 10 ه��زار و ۶82  میلیارد ریال 
داد و ستد شد. نمادهای شهرسازی و خانه سازی باغمیشه )ثباغ(، هلدینگ 
صنای��ع معدنی خاورمیانه )میدکو( و س��نگ آهن گهرزمین )کگهر( تاثیر 
مثبت بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نماد پلیمر آریا ساسول )آریا(، 
بیمه پاسارگاد )بپاس(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی مارون 
)مارون(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 

پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، مدیریت انرژی امید تابان هور )وهور( و 
گروه توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس 

گذاشتند.
درباره س��مت و سوی حرکت بورس، یک کارشناس بازار سرمایه معتقد 
اس��ت: واقعیت این است که بازار سرمایه هم نسبت به برنامه های دولت و 
هم نس��بت به آینده اقتصادی ناامید اس��ت. حمید میرمعینی، کارشناس 
بازار س��رمایه با اش��اره به روند کاهشی بازار س��رمایه در روزهای گذشته 
به خبرآنالین، گفت: واقعیت این اس��ت که بازار س��رمایه هم نس��بت به 
برنامه های دولت و هم نس��بت به آینده اقتصادی ناامید اس��ت. همچنین 
بازار نگران از این اس��ت که بعد از اوضاع و احوال سیاسی چه تصمیماتی 
درخصوص سیاست گذاری اقتصادی چه در حوزه تعیین نرخ ارز و نرخ بهره 
و چه در حوزه تامین کسری بودجه گرفته می شود. به طور کلی، این سه 

فاکتور برای بازار سرمایه اهمیت بسیاری دارند.
او درخصوص عوامل کاهش بازار سرمایه نیز گفت: وضعیت کنونی بازار 
حاصل ش��رایط حاک��م بر اقتصاد و سیاس��ت و همچنین حاصل عملکرد 

ناهماهنگ و نامطلوب دولت و متولیان بازار سرمایه است.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار سرمایه، نه در سیاست داخلی و سیاست 
خارجی و نه در عملکرد دولت و متولیان بازار س��رمایه، هیچ نش��انه ای از 
برنامه ای برای خروج از این وضعیت دیده نمی ش��ود. کس��انی که در این 
مدت پول خود را خارج کردند و یا اینکه در صدد خروج پول خود هستند 
عمدتا به بازار پول رجوع می کنند و منتظر می مانند تا اوضاع مناسب شود 

و به بازار سرمایه بازگردند.
میرمعین��ی در مورد تاثیر مذاکرات وین بر بازار س��رمایه هم گفت: این 
مذاکرات قطعا تاثیر جدی و مهمی بر بازار س��رمایه خواهد گذاش��ت، اما 
در حال حاضر بازار منتظر اس��ت تا این تصمیمات قطعی شود و به خاطر 

ابهاماتی که وجود دارد فعال واکنشی نشان نمی دهد.
همچنین یک فعال بازار سرمایه در ترسیم شرایط این بازار به نامه اخیر 
وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانک ها اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده 
است که سود پرداختی به سپرده های باالتر از 1۶ درصد، هزینه قابل قبول 
مالیاتی نیست؛ این خبر را می توان یکی از مؤثرترین اقدامات وزارت اقتصاد 

در راستای حمایت از بازار سرمایه در شرایط کنونی دانست.
مهدی آسیما در گفت و گو با سنا، ادامه داد: هرچند که نرخ سود سپرده 
بانک ها )مصوب ش��ورای پول و اعتبار( بر روی کاغذ تغییری نکرده است، 
اما در عمل با توجه به اینکه نرخ های پیشنهادی توسط بانک ها در ماه های 
اخیر، نرخ ه��ای باالتر از نرخ های مصوب بوده اس��ت، این مصوبه انضباط 

بانکی را بیش از پیش ایجاد خواهد کرد.
او س��پس به بررس��ی اثرات این نامه بر بازار س��رمایه پرداخت و گفت: 
با توجه به حجم باالی انتش��ار اوراق بدهی در انتهای س��ال 99 و خرید 
بخشی از آن توسط صندوق های درآمد ثابت و همچنین سایر اوراق بدهی 

موجود در پرتفوی این صندوق ها، کاهش در نرخ های پیش��نهادی س��ود 
سپرده های بانکی سبب افزایش قیمت این اوراق در بازار خواهد شد و این 
مورد یک خبر مثبت برای بازار سهام خواهد بود؛ چراکه با افزایش قیمت 
و کس��ب بازدهی اوراق موجود در پرتفوی صندوق، نگرانی این صندوق ها 
برای پرداخت س��ود به دارندگان واحدها کاهش و انگیزه آنها برای خرید 

سهام در بازار افزایش بسیار زیادی خواهد یافت.
وی اضاف��ه کرد: همچنین ب��ا توجه به اینکه اغلب س��پرده های بانکی 
این صندوق ها در زمان قبل از اجرای این مصوبه افتتاح ش��ده اند بنابراین 
ریس��ک کاهش نرخ س��پرده برای ای��ن صندوق ها در ح��ال حاضر وجود 
ندارد. هرچند در صورت عطف بماس��بق نی��ز برآیند این اتفاقات )کاهش 
نرخ س��ود سپرده های صندوق در مقابل افزایش قیمت اوراق بدهی( برای 

صندوق های درآمد ثابت مثبت خواهد بود.
به اعتقاد این تحلیلگر بازار س��رمایه، با کاهش نرخ پیش��نهادی سپرده 
در بانک ها، صندوق های درآمد ثابت می توانند نرخ های س��ود پرداختی به 
دارندگان واحدهای خود را کاهش دهند، بدون آنکه از جذابیت آنها در بازار 
کاسته شود؛ بنابراین از این منظر نیز نگرانی و ریسک صندوق های درآمد 
ثابت برای خرید س��هام در بازار بس��یار کاهش خواهد یافت، چراکه الزم 
نیس��ت به عنوان مثال نرخ های 20 درصد و باالتر را برای حفظ جذابیت 
خود پرداخت کنند و صرفا با پرداخت یک درصد باالتر از نرخ پیشنهادی 

بانک ها جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران خود خواهند داشت.
آس��یما ادامه داد: از این رو، اس��تقبال از صندوق های با درآمد ثابت نیز 
نس��بت به س��پرده بانکی افزایش خواهد یافت و ورود منابع جدید به این 
صندوق ها از طرف سپرده گذاران بانکی )به دلیل پرداخت مقدار کمی نرخ 
باالتر و همچنین روزشمار بودن پرداخت ها در صندوق های با درآمد ثابت( 
باعث افزایش ارزش دارایی این صندوق ها خواهد ش��د و با توجه به نصاب 
حداقل 15درصدی س��هام در این صندوق ها، حجم بیشتری از منابع این 

صندوق ها به خرید سهام در بازار اختصاص خواهد یافت.
او در پایان تاکید کرد: عالوه بر موارد باال و اثرات آن بر روی صندوق های 
درآم��د ثابت و به دنبال آن کاهش نرخ س��ود پرداختی در بازار و افزایش 
قدرت خرید س��هام توس��ط این صندوق ها )خبر مثبت برای بازار سهام(، 
ب��ا کاهش نرخ بدون ریس��ک ه��م در بازار پول )س��پرده بانکی( و هم در 
بازار س��رمایه )اوراق بدهی و صندوق های درآمد ثابت(، نس��بت پی بر ای 
بازار س��هام نیز افزایش خواهد یافت که برای تقویت تقاضا در بازار بسیار 

بااهمیت است.

بورس تهران در دومین روز هفته سرخ پوش ماند

بورس در فاز انتظار

مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در م��ورد آخرین وضعیت 
واریز بخش دوم س��ود س��هام عدالت گفت در بازار س��رمایه کسی پول 
ن��دارد که از جیب خود پرداخت کند، منتظر هس��تیم مابقی س��ود از 
سوی شرکت ها پرداخت و تجمیع شود تا 50 درصد دوم نیز واریز شود. 
شرکت ها هرچه در پرداخت تاخیر داشته باشند ما هم در پرداخت سود 

تاخیر خواهیم داشت.
حس��ین فهیمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه س��ود سهام عدالت 
س��ال 1۳98 برای نخس��تین مرتبه از طریق مکانیزم های بازار سرمایه 
پرداخت ش��د، توضیح داد: درواقع س��ود س��هام عدالت سال 1۳98 که 
قبل از عید نوروز به حس��اب مش��موالن واریز ش��د، نه براساس هر نفر 
عدد معین، بلکه براس��اس میزان دارایی هر فرد در یک شرکت پرداخت 
ش��د بنابراین پرتفوی افرادی که  روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، 
بررسی شد که در ۳۶ شرکت چه تعداد سهم باقی مانده است. در مورد 

شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز به همین صورت.
وی ادامه داد: محاسبه معکوس بود، یعنی افراد به صورت مجزا بررسی 
ش��دند که چقدر س��هم دارند و اینکه چقدر سود به آنها تعلق می گیرد. 
تصمیم ش��ورای عالی بورس این بود که سود خرد نشود و تجمیع شود. 
برای تجمیع نیز دو 50 درصد تعیین ش��د. مرحله نخست قبل از عید و 

براساس میزان سهمی که فرد در اختیار داشت، پرداخت شد.
مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی افزود: ه��ر فردی در مورد 
میزان س��ودی که دریافت کرده اس��ت اعتراض دارد می تواند با شماره 
15۶9 تم��اس بگیرد تا متوجه ش��ود دقیقا چه تعداد س��هم دارد، چه 

می��زان س��ود به فرد تعلق گرفته و س��ود واریزی از طری��ق کدام بانک 
پرداخت شده است. فهیمی در مورد بخش دوم واریز سود سهام عدالت 
نی��ز توضیح داد: در بازار س��رمایه کس��ی پول ندارد ک��ه از جیب خود 
پرداخت کند، منتظر هس��تیم مابقی سود از س��وی شرکت ها پرداخت 
و تجمیع ش��ود تا 50 درصد دوم نیز واریز ش��ود. ش��رکت ها هرچه در 
پرداخت تاخیر داش��ته باش��ند ما هم در پرداخت س��ود تاخیر خواهیم 
داشت. او با اعالم این خبر که ارکان صندوق که قرار بود اقدام به خرید 
س��هام عدالت کند، تش��کیل شده اس��ت، اظهار کرد: از مجموع افرادی 
که قصد فروش س��هام عدالت داشتند، ۳ میلیون و 200 هزار نفر سهم 
خ��ود را فروخته اند و بیش از 1۳ ه��زار میلیارد تومان هم وجه دریافت 
کرده اند. س��هامداران عدالت با بقیه سهامداران فرقی ندارند، در شرایط 
خوب بازار ۳میلیون نفر موفق به فروش ش��دند، اما وضعیت بازار سخت 
ش��د و امکان فروش برای هیچ س��هامداری فراهم نشد. افراد سهم خود 
را با ضرر نمی توانند بفروشند. سهامداران عدالت هم مستثنی نیستند.

مدیرعام��ل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی به امکان کنس��ل کردن 
س��فارش فروش سهام عدالت اشاره کرد و ادامه داد: حتی یک ریال هم 
نیس��ت که سهام عدالت فروش رفته باش��د اما وجه حاصل از فروش به 
حساب فرد واریز نشده باشد. گالیه افراد از این است که سفارش فروش 
گذاش��تند، اما سهم آنها فروش نرفته اس��ت. البته امکان کنسلی وجود 
دارد و 700 هزار نفر س��فارش فروش خود را کنس��ل کردند. مشموالن 
برای کنس��ل کردن س��فارش فروش باید به سایتی که سفارش داده اند 

مراجعه و سفارش خود را کنسل کنند.

بیش از 3 میلیون نفر سهام عدالت خود را فروختند

آخرین وضعیت واریز بخش دوم سود سهام عدالت
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وزارت کشاورزی تکذیب کرد
 ثبت سفارش نهاده های دامی

متوقف نشده است
وزارت جه��اد کش��اورزی موضوع توقف ثبت س��فارش نهاده های 
دامی را که روز گذش��ته توسط یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران 

مطرح شده بود، رد کرد.
به گزارش ایس��نا روز گذش��ته کاوه زرگران - عضو اتاق بازرگانی 
ته��ران اعالم ک��رده بود ک��ه  از 20 اس��فندماه تاکن��ون به دلیل 
جابه جایی اختی��ارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( به 
وزارت جهاد کش��اورزی، هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده ها انجام 
نش��ده و حتی برخی محموله هایی که وارد ش��ده نیز به دلیل نقص 
مدارک و مش��خص نبودن نهاد متولی، ام��کان پهلوگیری و تخلیه 
نیافته اند و به دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده ها توسط 

بخش خصوصی مختل شده است.
وی  همچنین در بخش��ی از صحبت هایش به این موضوع اش��اره 
کرده بود که تامین نهاده ها و واردات آن مانند گذش��ته در ش��رایط 
معمول به سر نمی برد و از حدود یک ماه گذشته به دلیل جابه جایی 
اختی��ارات از وزارت صمت ب��ه وزارت جهاد کش��اورزی هیچ ثبت 

سفارشی در حوزه نهاده ها انجام نشده است.
به گفته وی این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود 
را در ماه های آینده نش��ان خواهد داد واحتماال وضعیت تولید مرغ 

در هفته های آتی دچار مشکل خواهد شد.
صحبت ه��ای این عضو اتاق بازرگانی ته��ران اما با واکنش وزارت 
جهاد کش��اورزی همراه ش��د و سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگانی 
معاونت توس��عه بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی ضمن رد ادعای 
توق��ف ثبت س��فارش نهاده های دامی اعالم کرد که ثبت س��فارش 
نهاده های دامی متوقف نشده بلکه در مقطعی وزارت صمت این کار 
را انجام می داد و هم اکنون ادامه این کار را وزارت جهاد کش��اورزی 
انجام می دهد. الزم به ذکر اس��ت که پیش��تر ثبت سفارش واردات 
نهاده های دامی و پیگیری امور مرتبط با آن در وزارت صمت انجام 
می ش��د که در اسفندماه سال گذش��ته این وظیفه به وزارت جهاد 

کشاورزی واگذار شد.
حس��ن عباس��ی معروفان همچنین تعطیالت ایام ن��وروز را علت 
ایج��اد وقفه در تخصیص ارز دانس��ت و گفت ک��ه در این فاصله به 
دلی��ل تعطیالت ای��ام نوروز، بان��ک مرکزی برای ثبت س��فارش ها 
تخصیص ارز انجام نداده که این مس��ئله مورد اعتراض همگان بود، 
اما در جلسه روز گذشته با نماینده بانک مرکزی این موضوع مطرح 

شد که تخصیص ارز از هفته جاری آغاز شود.

معاون وزیر صنعت:
 ردیف های تعرفه ای با هدف

صیانت از صنایع داخلی بازنگری می شود
مع��اون ام��ور صنایع وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با تش��ریح 
مهمترین راهبردهای این وزارتخانه در سال جدید، از بررسی بیش 
از 8 هزار ردیف تعرفه گمرکی در س��ال ج��اری با هدف صیانت از 

صنایع داخلی خبر داد.
به گزارش روز یکش��نبه ایرن��ا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»مه��دی صادقی نیارکی« افزود: در س��ال »تولید، پش��تیبانی ها و 
مانع زدایی ها« درتالشیم سیاست های کاهش ارزبری در کشور را با 
اتخاذ تدابیری دنبال کنیم که بازنگری در ردیف های تعرفه ای یکی 

از سیاست های پشتیبانی از صنایع داخلی به شمار می رود.
وی بی��ان  داش��ت: تعرفه های گمرکی با محوریت توانمندس��ازی 
صنای��ع داخل��ی و ایج��اد محدودی��ت واردات��ی ب��رای تجهیزات 
داخلی سازی شده از سوی دفاتر تخصصی مورد واکاوی قرار می گیرد.
صادقی نیارکی، رصد مستمر وضعیت تولیدی محصوالت منتخب 
صنعتی را از دیگر برنامه های وزارت صنعت برشمرد و از برنامه ریزی 

برای احصای ظرفیت های خالی صنایع خبر داد.
به گزارش ایرنا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پیش��تر تاکید کرده بود: کاالهایی که نیاز داخل را به صورت کیفی 
تامین می کنند، دست کم نباید تا سه سال وارد شوند، به این ترتیب 
افرادی که در بدترین ش��رایط تحریم ها نیازهای صنعت را تامین و  

کشور را خوداتکا کردند، آسیب نخواهند دید.
امسال از سوی رهبر معظم انقالب به سال »تولید، پشتیبانی ها و 

مانع زدایی ها« نام گذاری شده است.

نماگربازارسهام

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اس��تان تهران از آغاز 
ط��رح وی��ژه ضیافت برای نظارت بر بازار ماه رمض��ان خبر داد و گفت که 
پرونده بازرس��ی و نظارت بر بازار ش��ب عید با بیش از 28 میلیارد تومان 

پرونده بسته شد.
یداهلل صادقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح  نظارتی ویژه 
پایان س��ال و ن��وروز 1400 از 15 بهمن 1۳99 آغاز ش��د و 15فروردین  
1400 پای��ان یافت، اظهار ک��رد: در این طرح عالوه ب��ر اقالم و کاالهای 
پرمصرف ویژه ش��ب عید مثل کیف و کفش، ش��یرینی  و خشکبار، لباس 
و پوش��اک و خدمات عمومی )قالیشویی و خشکش��ویی و ...( بر کاالهای  
اساسی خانوار مانند فرآورده های لبنی، اقالم پروتئینی، میوه و مواد شوینده  

نیز بازرسی مستمر انجام گرفت.
به گفته وی از تعداد ۶8 هزار بازرس��ی انجام شده در مدت یادشده، 12 
هزار و 175 پرونده و گزارش بازرسی به ارزش 28 میلیارد و 259 میلیون 

تومان تنظیم و جهت س��یر مراحل  قانونی به تعزیرات حکومتی ارس��ال 
شده است.

بیشترین بازرسی در حوزه اقالم پروتئینی
این مقام مس��ئول بیش��ترین بازرسی های انجام ش��ده را در مورد اقالم 
پروتئینی گوش��ت قرمز، مرغ  و تخم مرغ با 19 هزار و 580 مورد عنوان 
ک��رد و گفت که بی��ش از  4000 پرونده تخلف  به ارزش5میلیارد و 17۶ 

میلیون تومان در این بخش تشکیل شده است.
صادقی همچنین با اش��اره به حضور بازرس��ان س��ازمان  در واحدها و 
مراکز اقامتی و تفریحی و فرهنگی، تصریح کرد: براساس گزارش ها 25۳7 
بازرس��ی از این مراک��ز صورت گرفته که 418 پرونده تخلف کش��ف و به 

مراجع  ذی صالح  ارسال شده است.
آغاز طرح یک ماهه نظارت بر بازار ماه رمضان

رئیس س��ازمان صمت اس��تان تهران در ادامه از آغاز طرح ضیافت ماه 

مب��ارک رمضان )طرح بازرس��ی و نظارت ویژه ماه مب��ارک( به مدت یک 
م��اه خب��ر داد و گفت: نظ��ارت بر بازار م��اه مبارک رمضان هر س��اله به 
صورت مش��ترک توسط بازرس��ان این سازمان و اتاق اصناف و با همکاری 
دستگاه های مربوطه مثل شبکه بهداشت، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان 
تعزیرات حکومتی در سطح  استان اجرا می شود. اولویت این طرح  عالوه 
بر کاالهای پرمصرف مثل خرم��ا، آش و حلیم، اقالم پروتئینی و لبنیات، 
نظارت بر کاالهای تنظیم بازاری مانند برنج، ش��کر، روغن نباتی و گوشت 

منجمد است.
وی در پایان از ش��هروندان خواست در صورت مشاهده  هرگونه تخلف 
صنف��ی از قبیل گرانفروش��ی، عدم درج قیمت، تقل��ب و احتکار مراتب را  
به س��امانه 124 طرح موضوع  کرده تا بازرس��ان این سازمان با همکاری 
سایر دستگاه های مرتبط مانند بازرسان اصناف و اتحادیه ها، پلیس امنیت 
اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برابر قانون برخورد کنند.

طرح نظارت بر بازار ماه رمضان آغاز شد

گزارش های رسمی از افزایش بیش از 100درصدی قیمت مرغ 
در پایان س��ال گذشته خبر می دهد، هرچند که در بازار قیمت ها 

تا بیش از این میزان نیز افزایش داشته است.
به گزارش ایس��نا، بازار مرغ در س��ال گذش��ته به ویژه در نیمه 
دوم س��ال نوسان زیادی را پشت سر گذاشت؛ به طوری  افزایش 
قیمت ها و تش��کیل صف های طوالنی را به همراه داش��ت و نحوه 
مدیری��ت بازار از س��وی مس��ئوالن مربوطه به گون��ه ای نبود که 
موجب س��اماندهی آن ش��ود. حتی در ابتدای س��ال جاری این 
آش��فتگی بازار همچنان ادامه داش��ته و بحث های��ی در رابطه با 
افزایش مجدد قیمت این کاالی مصرفی و موردنیاز مردم به دلیل 

برخی مشکالت مطرح است.
در همین راس��تا مروری بر گزارش رسمی مرکز آمار از وضعیت 
تورم و افزایش قیمت انواع کاال و خدمات در رابطه با قیمت مرغ 

قابل تأمل است. 
جزییات آماری افزایش 100درصدی قیمت مرغ

براس��اس ای��ن آمار، قیم��ت مرغ در س��ال گذش��ته در پایان 
اسفندماه قیمت به طور متوس��ط تا هزار تومان ثبت شده است، 
در حال��ی که  قیمت این کاال در ب��ازار تا بیش از ۳۶ تا ۳7 هزار 

تومان هم رسیده بود. 
اسفند سال 1۳98 قیمت هر کیلومرغ به طور متوسط 12هزار 
و 800 تومان بوده که در اس��فندماه س��ال قبل تا 100.5درصد 

افزایش قیمت داشته است.
قیمت مرغ در 12 ماهه س��ال گذش��ته از این قرار بوده که به 
طور متوس��ط در فروردین ماه 11 هزار و ۶00 تومان، اردیبهشت 
11 ه��زار، خرداد 12 هزار و 400 تومان، تیرماه 17 هزار و 200، 
مرداد 17 هزار و 900، ش��هریور 18 هزار و 100، مهر 19 هزار و 
200، آب��ان 24 هزار و 200، آذر 27 هزار و ۳00، دی 21 هزار، 
بهمن 2۳ هزار و اس��فندماه 25 هزار و 800 تومان قیمت خورده 

است.

در رابط��ه با چرایی افزایش قیمت م��رغ در کنار عدم مدیریت 
صحیح بازار و تولید آن بحث نهاده های تولید و مش��کالتی که در 

رابطه با ترخیص آن از گمرک وجود دارد مطرح است.
این در حالی است که بررسی آمار نشان می دهد در سال گذشته 
از بین کاالهای اساس��ی این س��ه قلم ذرت، جو و کنجاله سویا به 
عنوان خوراک دام و طیور بوده که حجم باالیی از واردات و تا بیش 
از 50 درصد را به خود اختصاص داده بود و بیش از 1۳ میلیون تن 
ب��ه ارزش بالغ ب��ر ۳.5 میلیارد دالر از این اقالم با ارز 4200 تومان 
وارد ش��ده اس��ت. از س��ویی، در حال حاضر حجم باالیی از کاالی 
اساسی دپوش��ده در گمرک به این سه قلم اختصاص داشته و بالغ 

بر ۳ میلیون تن جو، ذرت و سویا در گمرک و بنادر موجود است. 

افزایش 100درصدی قیمت مرغ ثبت شد 
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به قلم: جان ِسما
Info Cleanse کارشناس بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

جل��ب رضایت مش��تریان در دنیای کنون��ی بازاریاب��ی دارای اهمیت 
بس��یار زیادی است. بس��یاری از برندها به طور مداوم نسبت به وضعیت 
مشتریان ش��ان واکنش نشان می دهند. شاید برای شما نیز تجربه جذاب 
مش��تریان از برندهای بزرگ پرس��ش برانگیز باش��د. امروزه بس��یاری از 
برندهای کوچک و کسب و کارهای تازه تاسیس در جلب نظر مشتریان 
با مشکل های اساسی مواجه می شوند. چالش اصلی در این میان استفاده 
از ش��یوه ای مناس��ب برای بهبود کیفیت تجربه مش��تریان از برند است. 
یکی از راهکارهای مناسب در این میان مربوط به اجرای نظرسنجی های 
دقیق و معتبر است. امروزه بسیاری از برندها نسبت به آگاهی از نظرات 
مشتریان ش��ان اق��دام می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت موجب 
موفقیت هرچه بیش��تر کس��ب و کارها ش��ود، اما در عمل به دلیل عدم 

رعایت نکات مناسب مشکالت بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. 
پرس��ش اصلی در این مقاله نحوه تاثیرگذاری نظرس��نجی ها بر روی 
تجربه مش��تریان از برند اس��ت. در ادامه برخ��ی از مهمترین مزیت های 
تعامل با مش��تریان از طریق برگزاری نظرس��نجی ها را مورد بررسی قرار 

خواهیم داد. 
چرا برگزاری نظرسنجی در عرصه کسب و کار مهم است؟

نظرسنجی ها به ویژه در حوزه رضایت مشتریان یکی از بحث های داغ 
محس��وب می شود. بسیاری از کارشناس ها در طول سال های اخیر اقدام 
ب��ه بحث و اظهار نظر در رابطه با این موضوع کرده اند. نکته جالب اینکه 

هیچ اتفاق نظری در این میان وجود ندارد. 
رضایت مشتریان از برند یکی از مزیت های رقابتی در بازارهای مختلف 
محسوب می شود. کسب و کارها برای ایجاد تمایز میان برندشان با دیگر 
رقبا باید نس��بت به جلب رضایت هرچه بیشتر مش��تریان اقدام نمایند. 
هر کس��ب و کاری برای این امر برنامه منحصر به فردی دارد. این حوزه 
درس��ت مانند عرص��ه بازاریابی نیازمند عملکرد متفاوت هر برند اس��ت 
بنابراین الگوبرداری صرف از کسب و کارهای بزرگ بی معنا خواهد بود. 
آگاهی از نظرات مشتریان در رابطه با کسب و کارمان همیشه کاربردی 
است. این امر حتی اگر در مورد وضعیت کلی عرصه کاری مان نیز صورت 
گیرد، بازهم اطالعات مفیدی به همراه خواهد داش��ت. درست به همین 
خاطر برخ��ی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به 
اس��تفاده از نظرس��نجی می کنند. مهمترین مس��ئله در این میان رابطه 
مناسب میان برند و مشتریان است. اگر این امر مدنظر قرار نداشته باشد، 

نحوه پاسخگویی مشتریان به پرسش های برند به شدت تحت تاثیر قرار 
خواهد گرفت. 

رفع مش��کالت برند در رابطه با بازاریابی و تعامل با مشتریان همیشه 
دارای اهمیت اس��ت. اس��تفاده از اطالعات مهم و کاربردی در این میان 
نقش��ی اساسی ایفا می کند. بنابراین برندها با استفاده از نظرسنجی های 
دقیق امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهند داش��ت. بدون 
تردی��د راهکارهای بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و 

گردآوری اطالعات از آنها در دس��ترس 
برندها اس��ت. نکته مه��م در این میان 
اعتب��ار اطالعات موردنظ��ر و همچنین 
هزینه گردآوری ش��ان اس��ت. همکاری 
با آژانس های مطرح بازاریابی همیش��ه 
هزین��ه بازاریابی زیادی بر روی دس��ت 
برندها خواهد گذاشت بنابراین استفاده 
از تکنیک برگزاری نظرسنجی اهمیت 

بسیار زیادی خواهد داشت. 
مزیت های برگزاری نظرسنجی در 

عرصه رضایت مشتریان
ب��دون تردی��د بررس��ی مزیت ه��ای 
ه��ر الگوی تعامل با مش��تریان و جلب 
رضایت ش��ان دارای اهمیت خواهد بود. 
ام��روز تیم های بازاریاب��ی بدون آگاهی 
دقیق از مزیت های یک ش��یوه فعالیت 
اقدام به استفاده از آن در عرصه کسب 
و کار نمی کنن��د بنابرای��ن در ادامه به 
برخی از مزیت های برگزاری نظرسنجی 
در عرصه کسب و کار خواهیم پرداخت. 

دریافت بازخوردهای مفید
دریافت بازخوردهای مش��تریان در رابطه با نحوه فعالیت برند بس��یار 
مهم اس��ت. برخی از کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
اقدام به اس��تفاده از تکنیک های متنوعی می کنند. اگر تیم های بازاریابی 
نسبت به میزان و نحوه تاثیرگذاری هر شیوه بازاریابی بر روی مشتریان 
اطالعات دقیقی داش��ته باش��ند، امکان رفع ایرادات ای��ن فرآیند فراهم 

خواهد شد. 
نظرس��نجی ها با گردآوری نظ��رات و ایده های مش��تریان در رابطه با 
فعالی��ت برند امکان رفع برخی از نقاط ضعف اساس��ی را فراهم می کند. 
مهمترین مسئله در این میان طراحی پرسش ها به صورت پاسخ های باز 
اس��ت. به عبارت دیگر، باید مشتریان را نسبت به بیان دلیل نظرات شان 

ترغیب نماییم. فق��ط در این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف فراهم خواهد شد. 

استفاده از بازخورد مش��تریان در عرصه کسب و کار امر بسیار مهمی 
اس��ت. این نکته در مورد میزان رضایت مش��تریان از برند به طور بسیار 
مهمی مطرح می ش��ود. اس��تفاده از نظرات مشتریان در این میان امکان 
جلب رضایت شان به طور قابل مالحظه را خواهد داشت. به هر حال هیچ 

نکته ای به اندازه نظرات مستقیم مشتریان به کار برندها نخواهد آمد. 
شنیدن صدای مشتریان

ص��رف نظ��ر از مزی��ت بازخوردهای 
مشتریان برای بهبود وضعیت برند، باید 
به ایده ها و دغدغه ه��ای آنها نیز توجه 
نشان داد. شاید این امر در نگاه نخست 
بیش��تر در حوزه توسعه و تحقیق جای 
داشته باشد، اما بخش بازاریابی نیز نیاز 
زیادی ب��ه آن دارد. صدای مش��تریان 
همیشه یک ایده واحد را بیان نمی کند 
بنابرای��ن برندها در عمل ب��ا تنوعی از 

ایده ها رو به رو هستند. 
استفاده از نظرات و صدای مشتریان 
برای بهبود فعالیت برند حیاتی اس��ت. 
بس��یاری از محصوالت ت��ازه در عرصه 
کس��ب و کار به همین ش��یوه طراحی 
شده است. صدای مشتریان به طور ویژه 
در رابطه با ارائه محصوالت تازه اهمیت 
دارد. امروزه برخ��ی از برندهای بزرگ 
پی��ش از عرضه محصوالت اصلی ش��ان 
اقدام به ارائه یک پیش نمایش به برخی 
از مش��تریان و دریافت ایده های ش��ان 
می کنند. این امر به خوبی اهمیت ش��نیدن صدای مش��تریان در عرصه 

کسب و کار را نشان می دهد. 
س��اده ترین راهکار برای دسترس��ی به نظرات و ایده های مشتریان در 
رابطه با بخش های مختلف کس��ب و کار اس��تفاده از نظرس��نجی است. 
این امر به دلیل سادگی اش طرفدارهای زیادی دارد. خوشبختانه توسعه 
فناوری امکان برگزاری نظرس��نجی به صورت کامال ساده را فراهم کرده 
اس��ت بنابراین برندها امکان برگزاری نظرس��نجی حتی در ش��بکه های 

اجتماعی را نیز خواهند داشت. 
یکی از برندهای مش��هور در زمینه اس��تفاده از نظرات مشتریانش در 
رابطه با رونمایی از منوهای جدید شرکت استارباکس است. این شرکت 

بزرگ پیش از رونمایی رسمی از منوهای تازه اش اقدام به نظرخواهی از 
مش��تریان می  کند. این نظرخواهی ها ب��ه طور معمول در قالب یک فایل 

مشخص در شعبه های مختلف این برند صورت می گیرد. 
مشخص ساختن بخش های نیازمند به توجه کسب و کار

یکی از مزیت های برگزاری نظرس��نجی در عرصه رضایت مش��تریان 
مربوط به یافتن نقاط نیازمند به توجه کسب و کار است. امروزه بسیاری 
از کس��ب و کارها نس��بت به ضرورت ایجاد تغییر در برندشان به منظور 
جلب رضایت بیش��تر مش��تریان آگاهی دارند، ام��ا در عمل بخش های 
مشخصی را مدنظر ندارند. این امر در عمل به روز رسانی وضعیت برند را 

دچار اختالل خواهد کرد. 
عدم رضایت مش��تریان از برندها اغلب اوقات به دلیل فقدان ایده های 
کاربردی اس��ت. این امر نوعی سکون و انفعال در ذهن مشتریان نسبت 
به برندها ایجاد می کند. برگزاری نظرس��نجی نش��انه درستی از وضعیت 
برند در راستای جلب رضایت مشتریان است بنابراین عالوه بر گردآوری 
اطالعات مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان امکان تاثیرگذاری 

روانی نیز فراهم می شود. 
ایجاد تغییرات سریع

ایجاد تغییرات سریع در عرصه کسب و کار همیشه دشوار است. دلیل 
این امر مش��کالت پیش روی چنین امری است. بسیاری از برندها برای 
ایجاد تغییر در وضعیت ش��ان نیاز به مطالعه طوالنی مدت بازار و ارزیابی 
مناب��ع مالی در دسترس ش��ان دارند. این امر ایجاد تغیی��رات را بدل به 

فرآیندی طوالنی مدت می کند. 
گاهی اوقات کس��ب و کارها نیاز به ایجاد تغییرات س��ریع و در لحظه 
دارند. دالیل این امر بسیار متنوع است، اما در مورد شیوه اجرای تغییرات 
سریع راهکار مشخصی در دسترس نیست. یکی از شیوه های مناسب در 

این میان برگزاری نظرسنجی برای گردآوری اطالعات موردنیاز است. 
اغلب اوقات مش��تریان ایده های مناس��بی از بخش های نیازمند تغییر 
س��ریع کس��ب و کارها دارند. این امر امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاطب هدف را فراهم می س��ازد. اغلب اوقات مش��تریان به دلیل عدم 
رضایت از روند تغییرات در یک برند اقدام به ترک آن می کنند بنابراین 
اجرای سریع تغییرات موردنظر با استفاده از نظرات مشتریان ایده بسیار 

کاربردی خواهد بود. 
امروزه کس��ب و کارها در زمینه برگزاری نظرسنجی تردیدهای زیادی 
را پی��ش رو دارند. ه��دف مقاله کنونی نمایش اهمی��ت برگزاری چنین 
نظرسنجی هایی برای کسب و کارهای مختلف بود. استفاده از توصیه های 
م��ورد بحث در این مقاله ش��روع مناس��بی برای فرآیند نظرس��نجی از 

مشتریان در میان برندهای مختلف محسوب می شود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

تاثیر برگزاری نظرسنجی بر روی توسعه تجربه مشتریان از برند
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 برگزاری آیین نکوداشت مدیران بازنشسته و 
معرفی مدیران جدید شرکت آبفا استان اصفهان

اصفهان - قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
دردهه اخیر با وجود اینکه شرکت آبفا بعضا با تنگناهای مالی و محدودیت منابع 
آبی مواجه بوده اما به واســطه برخورداری از نیروی انسانی متعهد و متخصص 
توانســت بر مشکالت غلبه کرده و خدمات پایدار به مشترکین ارائه دهد. هاشم 
امینی در آیین نکوداشت مدیران بازنشسته و معرفی مدیران جدید شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه دردهه اخیر شرکت آبفا در بسیاری از 
زمینه ها  به رشــد و شــکوفایی قابل توجهی دست یافته، اظهار داشــت: فعاالن صنعت آبفا در اصفهان بی وقفه درصدد 
ارتقای کیفیت خدمات به مردم در سطح استان هستند به طوری که شعار سال 1400 از سوی شرکت آبفا استان اصفهان 
حفظ ارزش آب، ارتقای دانش ســازمانی، خدمات نوین و پایدار نامگذاری شــد. وی  افزود: همه فعاالن صنعت آبفا باید در 
طول سال های خدمت به گونه ای عمل کنند که به واسطه انجام درست و دقیق وظایف خود ردپای صحیحی برای نسل 
های بعدی در این شــرکت بزرگ خدماتی از خود به یادگار بگذارند. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به عدم 
بارندگی های کافی در ســال آبی جاری گفت: بارندگی ها در بســیاری از حوضه های آبریز کشور کمتر از حد نرمال بوده 
است، براین اساس بدنه مدیریت جدید شرکت باید با تالش شبانه روزی و به کارگیری دانش و تخصص الزم درصدد تامین  
آب شــرب پایدار  مردم در شهرها و روستاهای استان باشــند. امینی اعالم کرد: با ایجاد زیرساخت ها و و به کار گیری از 
دانش روز، خدمات شــرکت آبفا را داخل منازل مردم رساندیم  و دیگر نیازبه حضور مردم برای دریافت خدمات به شرکت 
نیســت و سامانه 1522 به صورت شــبانه روزی در حال ارائه خدمات به مردم می باشد. در این برنامه محمدرضا جواهری 
به عنوان سرپرست طرح بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان، مهرداد خورسندی سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی، حســین اکبریان سرپرســت دفتر امورقراردادها ، مجتبی اورنگی سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات 
تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب،  محسن سلمانی سرپرست دفتر حسابرسی و نظارت مالی، عباس عباسی خاک به عنوان 
سرپرســت مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان، روح اهلل سعیدی سرپرســت دفترسامانه خدمات غیرحضوری، محمدحسین 
مســلمی سرپرست امور مالی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان معرفی شدند.  همچنین به پاس 30 سال خدمت بی 

وقفه از آقایان محسن بیشه، سید اکبربنی طبا و احمد پورمحمد باقر تجلیل به عمل آمد. 

دکتر محمد اسماعیل هنرمند:
 طرح تاب آوری شبکه با قدرت و انسجام بیشتر 

در سال 1400 در سطح استان اجرا خواهد شد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع 
برق گیالن از آغاز اجرای طرح جهادی افزایش تاب آوری شبکه با برنامه ریزی مدون در 
سال جاری خبر داد . وی خاطرنشان کرد: با هدف افزایش تاب آوری و پایداری شبکه 
های فشــار متوسط و کاهش مدت زمانی خاموشی ها در اثر شرایط نامساعد جوی، 
طرح تاب آوری شبکه در شرکت توزیع برق گیالن از سال گذشته آغاز و در سالجاری 
با قدرت و انسجام بیش از پیش اجرایی خواهد شد. هنرمند تاکید کرد: در سال 1400 
طرح تاب آوری جهادی بمنظور کاهش تعداد خاموشی ها هدفگذاری شده است چراکه 
در طول سال عالوه بر قطعی برق بر اثر عیب و تخریب تاسیسات برق در شرایط جوی ، ناپایداری بر اثر برخورد شاخه درخت یا سایر 
اجسام خارجی در شبکه برقرسانی رخ میدهد و این امر باعث تحمیل خاموشی های متعدد با مدت زمان نسبتا طوالنی به مشترکین 
میشــود، لذا در ســال 1400 عالوه بر پیگیری کاهش مدت زمانی خاموشی ها ، پایش و حذف اینگونه موارد جهت کاهش تعداد 
خاموشی ها در دستورکار شرکت توزیع برق گیالن قراردارد . مدیرعامل توزیع برق گیالن اظهار داشت : در سال 1400برنامه ریزی 
دقیق و مدونی صورت پذیرفته تا 600 مرحله طرح مذکور با فعالیت 2300 اکیپ، اجرایی شود و 130 فیدر و 850 کیلومتر شبکه 
نیز مورد اصالح قرار گیرد و برای مجموعه اقدامات مذکور 25 میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است . مدیرعامل 
توزیع برق گیالن اضافه کرد: باوجود  اجرای طرح مذکور در سطح استان و باوجود چندین مرحله بارش برف، وقوع تندباد و... شبکه 
های توزیع برق گیالن از پایداری مناسبی در سال گذشته برخوردار بود. هنرمند گفت: در سال گذشته ابتدا برنامه ریزی برای اجرای 
300 مرحله از این طرح هدف گذاری شــده بود که با تالش همکاران 402 مرحله طرح تا پایان ســال عملیاتی شد و امیدواریم با 

اجرای 600 مرحله از طرح مذکور در سال 1400 ، مجموع 1000 مرحله از ابتدای سال گذشته تا پایان سال جاری محقق شود. 

یادواره شهیدان "ماالمیری، لطفی نیاسر و گل محمدی" در قم برگزار شد
قم - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش ایثار واحد اســتان قم یادواره شهیدان 
حجت  االســالم مهدی ماالمیری، مهدی لطفی نیاسر از شهدای مدافع حرم و سردار 
شهید تفحص علیرضا گل محمدی به صورت حضوری در شبستان امام خمینی )ره( 
حرم مطهر حضرت معصومه )س( و صفحه اینستاگرام به صورت مجازی برگزار شد.  
در این مراسم که به همت بنیاد شهید وامور ایثارگران و تشکل های ایثارگری حوزه 
ایثار و شهادت با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد، حجت االسالم سید 
حسین مومنی از اساتید حوزه سخنرانی کرد. همچنین سردار اهوازیان و حاج مهدی سلحشور خاطره گو و مرثیه سرایی مراسم بودند. 
شهید محمد مهدی ماالمیری در تاریخ 26 خرداد 1364 در خانواده روحانی به دنیا آمد و در تاریخ 31 فروردین 1394در منطقه 
بصری الحریر درعای سوریه توسط نیروهای تکفیری داعشی به شهادت رسید. شهید محمد مهدی لطفی نیاسر هشتم دی 1361 
در خانواده ای مذهبی در آن به دنیا آمد و به همراه شش تن ازهمرزمانش در پایگاه هوایی تیفور سوریه با حمله مستقیم هواپیماهای 
رژیم جنایتکار اسرائیل در 20 فروردین 139۷ به شهادت رسید.  شهید سردار علیرضا گل محمدی در 30 بهمن ماه سال 1399 در 
زرباطیه عراق در اثر برخورد با مین به مقام رفیع شهادت نائل شد و به دیدار برادر شهیدش شتافت. وی در عملیات های متعدد تفحص 

شهدای دفاع مقدس حضور داشت و شخصاً اقدام به جمع  آوری بازمانده های پیکر مطهر شهدای دفاع مقدس می کرد.

در سال 99 بیش از 330 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در گیالن انجام شد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان گیالن در سال گذشته برای 
جذب مشترکین جدید گاز، مجموعاً 336 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز به انجام 
رسانده اســت. روابط عمومی گاز گیالن ؛ حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با اعالم خبر انجام 336 کیلومتر عملیات شبکه گذاری در سال 99 اظهار داشت: 
با اجرای این عملیات، مجموع طول شبکه گاز در کل استان به بیش از 21 هزار و 350 
کیلومتر رسیده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: هدف اصلی شرکت 
گاز برخوردار شدن همه مردم شریف و فهیم در اقصی نقاط استان از نعمت گاز طبیعی می باشد و در همین راستا بالغ بر 85 درصد 
از شبکه گذاری انجام شده در سال گذشته مربوط به مناطق روستایی استان بوده است. حسین اکبر در ادامه از نصب حدود 13 هزار 
علمک جدید گاز در سال 1399 در استان خبر داد و گفت: بیش از 8 هزار و 500 انشعاب متعلق به بخش های روستایی گیالن می 
باشد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون مجموع انشعابات گاز در سطح استان به 608 هزار انشعاب افزایش یافته است اظهار داشت: با 
گسترش خطوط و تاسیسات گازرسانی، بازرسی و نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر از تاسیسات بیش از گذشته مهم و ضروری می باشد. 

انتصاب رئیس اداره حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان در اولین جلسه شورای معاونین اداره کل  
ضمن خوشامد گویی گفت :حرف)ح( نشان از حقانیت است یعنی نیروهای خدوم حراست با حقانیت از ارزشهای نظام جمهوری 
اسالمی حفاظت کنند.مهندس لطفی با اشاره به اینکه حرف)ر( دال بر راسخ بودن در کردار و راستگوبودن در نیات است ،خاطر 
نشان کرد:حرف)الف( دلیل بر احساس امنیت است با این توضیح که با شیوه ی عدالت و اخالق مردانگی احساس امنیت را در 
بین همکاران رونق بخشند.وی حرف)س(را نشان از سخت کوش سالم عنوان کرد و افزود: باید جاذبه حراست بیشتر از دافعه ی 
آن باشد که با عمل شدنی است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان حرف)ت( را دلیل بر توحید نامید که باید در تمامی 
امور سرلوحه کارها قرار گیرد همچنین این حرف نشان از توانایی ، توانمندی و تدبیر است که نیروهای حراست با آنان تجهیز می 

شوند.در ادامه گفت:مراقبت از کردار و عمل نیروهای حراست بر فراز یا فرود حراست تاثیر دارد.

دیدار مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با دادستان مرکز گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در این دیدار موضوعاتی از جمله جرائم قاچاق  چوب ، حفظ عرصه های جنگلی و پوشش 
درختی ،وجود مســائل اجتماعی و نیز کمبود نیروی انســانی در امر حفاظت منابع طبیعی مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار 
موضوعاتی از جمله جرائم قاچاق  چوب ، حفظ عرصه های جنگلی و پوشش درختی ،وجود مسائل اجتماعی و نیز کمبود نیروی 
انسانی در امر حفاظت منابع طبیعی مورد بحث قرار گرفت. دادستان مرکز گلستان نیز با تاکید بر اهمیت پیش از پیش حفاظت 
عرصه های جنگلی و منابع ملی بیان داشتند :اداره منابع طبیعی می بایست نسبت به حفاظت از عرصه های ملی بخصوص اراضی 
مجاور جنگلها و نیز مبارزه با قاچاق اهتمام ویژه داشته باشند. سید حسینی همچنین با بیان اینکه موضوعات مطروحه  در جلسه 
از موضوعات مهم در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان گلستان خواهد بود.وی  تاکیئد کرد: که عرصه های خلع 

یدی می بایست در اسرع وقت توسط منابع طبیعی درختکاری و حفاظت شود .
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اخبار

ساری – دهقان : معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و 
منابــع اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد با بیان اینکه بندر 
امیرآباد در جشنواره شــهید رجایی استان مازندران در سال 
99 ، رتبه اول را در بین دســتگاه های اجرائی اســتان کسب 
کرد ، از پیگیری و تصویب ارتقاء ساختار سازمانی این بندر به 
اداره کل پس از سال ها تالش و اهتمام مدیران و پیاده سازی 
آن در سطح بندر در ســال گذشته خبر داد. حسین عظیمی 
در گفتگــو با واحد روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
امیرآباد ، ضمن تشریح اهم اقدامات و عملکرد معاونت متبوع 
خود با بیان اینکه شناســایی و رفع نیازمندی های ســازمان 
یکی از مهمترین اولویــت های حوزه مطالعات و پژوهش می 
باشد گفت در همین راستا انعقاد و اجرائی سازی قراردادهای 
مطالعاتی و پژوهشــی با دانشگاه های معتبر کشور و استان به 
ارزش8,2 میلیارد ریال شامل پایش و اندازه گیری برخط نرخ 
جریــان جرمی مواد فله ای در حین تخلیه و بارگیری و طرح 
جامع کالبدی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد از مهمترین طرح 
های مطالعاتی بندرامیرآباد در این حوزه می باشد.  وی جلب 
مشــارکت همکاران و دانشــجویان در امور پژوهشی و کاربرد 
آن در ارتقاء ســطح دانش کارشناســان را مهم ارزیابی کرد و 
استمرار حمایت از پایان نامه های دانشجویی ، رساله دکتری 
و طرح های پژوهشی درون ســپاری در سال جاری همچون 

سال 99 را در الویت برنامه های  این معاونت عنوان کرد. این 
مقام مســئول  انعقاد تفاهمنامه همکاری های علمی فیمابین 
اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد و دانشگاههای صنعتی در 
راســتای تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه را نیز بخشی 
دیگــر از اقدامات این معاونت در حــوزه مطالعات و پژوهش 
برشــمرد. معاون برنامه ریزی،توســعه مدیریت و منابع ادراه 
کل بنــدر امیرآباد همچنین به برگزاری دوره های آموزشــی 
کارکنان با توجه به شیوع ویروس کرونا و رفع نیاز سنجی های 
آموزشی نیروی انسانی در این زمینه اشاره کرد و برگزاری 30 
هزار و 448 نفر ســاعت دوره آموزشی حضوری،غیر حضوری 
و حیــن کار) OJT ( برای مدیران و کارکنان این بندر را به 
عنوان مهمترین عملکرد حوزه آموزش این معاونت در ســال 

99 نام برد. عظیمی شــیوع ویروس کرونا در واپسین روزهای 
سال 98 و استمرار آن در سال 99 و چگونگی حفظ سالمتی 
کارکنــان در مواجــه با این ویــروس را ، از مهمترین دغدغه 
های این معاونت در ســال گذشته اظهار داشت و گند زدایی 
محوطه ها ، محیط کار ، تخصیص ماســک ، توزیع مواد ضد 
عفونی کننده ، تب ســنجی ، دورکاری ، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی از طریق تخصیص سرویس ایاب و ذهاب اضافی را به 
عنوان بخشی از اقدامات بندرامیرآباد در راستای پیاده سازی 
و اجرائی نمودن دســتورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد. توسعه فضای سبز بندر به 
مســاحت 5 هزار متر مربع ، طراحی و اجرای هوشمند سازی 
سیستم آبیاری تحت فشــار فضای سبز به مساحت 35 هزار 
مترمربع و تجهیز و راه اندازی باشگاه ملوانان از دیگر اقداماتی 
بود که حســین عظیمی در راســتای ارتقای روحیه نشاط و 
شــادابی کارکنان ، در معاونت متبوع خود ، به آن ها اشــاره 
کرد. وی در پایان به پیگیری جهت تبدیل وضعیت استخدامی 
ایثارگران مشمول ماده 21 قانون جامع ایثارگران به تعداد 42 
نفر از کارکنان واجد شرایط این بندر خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد »با اهتمام همه جانبه مدیران در تمام ســطوح ، شــاهد 
تحقق شــعار " تولید ، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها " در 

بندرامیرآباد و سایر دستگاه ها باشیم.«

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرعامل سازمان عمران 
تبریز گفت: پروژه مهم پل همســان کابلی با گستره یک و نیم 
کیلومتری از روبروی هتل شــهریار تــا درب ورودی اداره کل 
زندان تبریز، به زودی افتتاح می شــود. بــه گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، بابک شــریفی با اعالم این خبر افزود: مراحل تکمیلی 
پروژه پل همســان کابلی را به صورت شبانه روزی در دستور کار 
قرار داده ایم بطوری که در چندین نقطه از این پروژه کارگاه های 
عمرانی فعال هســتند. وی اضافه کرد: در مســیر انحرافی جاده 
ائل گلی به مســیر پــل کابلی، عملیات جدول کاری، تســطیح، 
رگالژ، آماده ســازی و کاترزنی در حال انجام اســت. مدیرعامل 
سازمان عمران تبریز با اشــاره به فعالیت های در حال انجام در 
سمت ورودی هتل شهریار روبروی واحد دیسپاچینگ اداره برق 
نیــز اعالم کرد: در این طرف پــروژه نیز در حال حاضر عملیات 
تســطیح، کمپکت و جدول کاری در حال انجام است. این مقام 
مسوول همچنین اظهار کرد: روی عرشه پل اکیپ های سازمان 

عمــران در حال نصب پایه و نرده های فلزی پل هســتند. بابک 
شریفی ادامه داد: آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی قرنیزهای 
رمپ شمالی و جنوبی عرشه پل در دست اجرا است. مدیرعامل 
سازمان عمران تبریز با اشاره به اقدامات در حال انجام در سمت 
توانیر به بلوار استاد شــهریار نیز ابراز داشت: عملیات الیه دوم 
آسفالت ریزی، کارهای تکمیلی چراغ برق، نرده و پایه ها در حال 

انجام اســت. شــریفی تأکید کرد: با تکمیل اقدامات ذکرشده، 
در کل شــاهد کاهــش بار ترافیکی در پل کابلــی خواهیم بود. 
مدیرعامل ســازمان عمران تبریز پیشــتر از آغاز  جدول کاری و 
پیاده  روسازی در عرشه پل همســان کابلی خبر داده بود. بابک 
شــریفی در تشریح آخرین وضعیت عملیات اجرایی پل همسان 
کابلی گفته بود: دپوی مصالح اساســی در رمپ جنوبی و تراکم 
الیه نهایی برای آســفالت در کیلومتراژ معین انجام گرفته است. 
به گفته این مقام مســوول، اجرای پاستافلکس ) عایق رطوبتی 
عرشــه ( روی عرشه نیز پیش از این آغاز شده است. مدیرعامل 
سازمان عمران تبریز با اشاره به تکمیل آرماتوربندی قرنیز رمپ 
توانیر به استاد شــهریار نیز اضافه کرده بود: آرماتوربندی قرنیز 
رمپ توانیر به بلوار اســتاد شــهریار آغاز شده و قالب بندی این 
رمپ نیز در حال انجام اســت. بر اســاس اظهــارات مدیرعامل 
ســازمان عمران تبریز، خم و برش آرماتورهای قرنیز رمپ های 

شمالی در پروژه همسان نیز پیشتر آغاز شده است.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: استاندار مرکزی گفت: 
پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند از واحدهای پاالیشگاهی 
برجســته و مطــرح کشــور در تولید بنزیــن و گازوئیل و 
پاسخگویی به نیاز ســوخت است. سیدعلی آقازاده ، افزود: 
ایــن مجتمع پاالیشــگاهی هر روز به ســمت پاک بودن و 
راهبردهــای منطبق با محیط زیســت حرکت می کند که 
این مهم نشــانگر تعهد و مسئولیت اجتماعی در کنار تولید 
اســت. وی ادامه داد: پاالیشگاه شــازند در مدت 28 سال 
فعالیت همواره کوشــیده که از آلودگی هــا بکاهد و اکنون 
به ســمت پاک بودن و همراهی هدفمند با محیط زیســت 
حرکت می کند. اســتاندار مرکزی گفت: پاالیشــگاه شازند 
مجموعه ارزشمند نفتی است که در دوره انقالب اسالمی به 
بار نشســته و امروز به عنوان یکی از کانون های مهم تولید و 
اقتصاد ایران اســالمی نقش آفرین است. آقازاده اظهار کرد: 
تا ســه ســال پیش ایران واردکننده بنزین و گازوئیل بود، 
امــا با همت متخصصان داخلی و تالش دولتمردان و عرصه 
نفت نه تنها نیاز داخل با تولید پاالیشگاهی پاسخ داده شد، 

بلکه کشــور از صادرکنندگان منطقه و خاورمیانه است که 
این موفقیت نتیجه خودباوری و تعهد جوانان متخصص در 
کنار معنویت اســت. وی افزود: نســلی که پس از پیروزی 
انقالب اســالمی پرورش یافته اســت هرکدام سرباز متعهد 
نظام اسالمی هســتند که با ایمان و وجدان در سنگرهای 
مختلف حاضر شــده و بــرای تأمین نیــاز و خودکفایی و 
اقتدار کشــور از هیچ کوششی دریغ ندارند و همه توانشان 

را به کار می گیرند تا ایران اســالمی روز به روز بتواند بیشتر 
بدرخشد و پله های ترقی را بپیماید. استاندار مرکزی گفت: 
طرح تصفیه و بازیابی پســاب های حاوی امالح باال در این 
پاالیشگاه ظرفیت تصفیه 3 میلیارد و 520 لیتر آب را دارد 
که با بازتوانی این آب ها کمک زیادی به مدیریت منابع آبی 
می شود. آقازاده افزود: پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند در 
فرآیند تولیداتش روزانه 600 تن گوگرد استحصال می کند 
که در گذشــته سوزانده می شد و ســبب آلودگی هوا بود. 
شــرکت پاالیش نفت امام خمینــی)ره( تولیدکننده بنزین 
یورو 4 و از مهم ترین پاالیشــگاه های نفت کشــور است که 
به عنوان بزرگ ترین پاالیشــگاه تک واحدی ایران در سال 
13۷2 با ظرفیت اســمی 150 هزار بشکه در روز راه اندازی 
شد؛ این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که کار مطالعه 
و عملیات اجرایی آن پس از انقالب اســالمی و در نخستین 
سال پس از جنگ تحمیلی آغاز شد؛ ظرفیت این پاالیشگاه 
پس از مدتی با تالش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص 

به 250 هزار بشکه در روز رسید.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر بازار برق شرکت برق منطقه 
ای خوزستان با بیان اینکه در سال 99 در استان 44 هزار و 462 
گیگاوات ســاعت برق تولیده شده، گفت: انرژی مصرفی در این 
ســال نیز 3/8 درصد افزایش داشته است. فرامرز شادفر تصریح 
کرد: از 44 هزار و 462 گیگاوات ســاعت برق تولیدی در استان 
35/4 درصد توســط نیروگاه های برق آبی، 63/6 درصد توسط 
نیروگاه های حرارتی و ســیکل ترکیبــی و حدود 0/94 درصد 
توسط نیروگاه های تولید پراکنده، تولید و به شبکه تحویل شده 
است. وی با بیان اینکه میزان تولید برق در خوزستان در مقایسه 
با سال 98 کاهش ۷/6 درصدی را نشان می دهد، افزود: از میزان 
برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، 42/8 درصد 

توســط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و 5۷/2 درصد 
توســط نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشهر، 
بهبهان و فجر( تولید شــده اســت. مدیر بازار برق شرکت برق 

منطقه ای خوزستان ادامه داد: پیک سال 99 به میزان 8 هزار و 
518 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار سال قبل 5/39 درصد 
افزایش داشــته است. شــادفر اضافه کرد: انرژی مصرفی در این 
سال برابر 3۷ هزار و 392 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده 
حدود 3/8 درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در 
ســال قبل است. وی بیان کرد: به منظور تامین انرژی الکتریکی 
مطمئن برای کلیه مشــترکین و تامین رفــاه عمومی، ضروری 
است با توجه به شروع گرما، استفاده بهینه از مصرف برق توسط 
تمامی اقشــار جامعه به طور جدی مد نظر قرار گیرد و مصارف 
غیر ضروری از ساعات اوج مصرف )ساعت 21 و 22 در فروردین 

ماه( به سایر ساعات شبانه روز منتقل شود.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: در آیین گشایش پروژه های 
ســاخت و ســاز بخش توزیع برق سراسر کشــور، 1322 پروژه ی 
شــرکت توزیع نیروی برق تبریز با اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد 
ریال به بهره  برداری رســید. به گزارش خبرنگار مــا در تبریز، در 
نخستین پویش #هرهفته_الف_ب_ایران سال 1400 پروژه  های 
توزیع نیروی برق سراسر کشور با دستور وزیر نیرو در 5 منطقه ی 
کشــور افتتاح شــد. در این آیین، 8142 پروژه ی ساخت و ساز در 
بخــش توزیع برق، با اعتباری بالغ بر 29 هزار و 135 میلیارد ریال 
با ســخنرانی وزیر نیرو و معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به 
صورت ویدئو کنفرانس در سراســر کشور افتتاح شد. در این راستا، 
1322 پروژه ی شــرکت توزیع نیروی برق تبریز با اعتباری بالغ بر 

1000 میلیارد ریال در قالب پروژه های منطقه 2 توزیع کشــور به 
بهره  برداری رسید.  پروژه های مذکور شامل تامین برق، ایجاد قدرت 
 ،ICT و GIS مانور، توســعه ی فیدر جدید، ســرمایه گذاری در

توسعه و بهبود سیستم های روشنایی معابر، تعویض کنتور، اصالح 
و بهینه ســازی شبکه های شهری، اصالح و بهینه سازی شبکه های 
روســتایی و طرح های کاهش تلفات می باشــد. الزم به ذکر است، 
طی بازه ی شهریور تا اسفند 99، تعداد مشترکان جدید برق تبریز، 
بیش از 13 هزار مورد افزایش یافته اســت و در بخش توســعه ی 
خطوط، 6۷ کیلومتر در بخش فشار متوسط و 89 کیلومتر در بخش 
فشار ضعیف بر خطوط شبکه ی توزیع برق تبریز افزوده شده است. 
همچنین در بازه ی زمانی مذکور، تعداد 232 دستگاه ترانسفورماتور 
به ظرفیت 49 مگاولت آمپر به شــبکه افزوده شد و تنها روستای 
بدون برق نیز برق دار شد و تعداد روستاهای برق دار حوزه ی فعالیت 

شرکت به 145 روستا رسید. 

معاون برنامه ریزی،توسعه مدیریت و منابع اداره کل بندر امیرآباد بیان کرد:

کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد در جشنواره شهید رجایی استان در سال ۹۹ 

با گستره یک و نیم کیلومتری؛

پروژه مهم پل همسان کابلی تبریز افتتاح می شود

استاندار مرکزی:

پاالیشگاه شازند در تولید بنزین و گازوئیل کشور واحدی برجسته است

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان:

تولید بیش از 44 هزار گیگاوات ساعت برق در سال 99 در خوزستان

در قالب نخستین پویش #هرهفته_الف_ب_ایران سال 1400 صورت گرفت؛

گشایش 1322 پروژه با اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد ریال در برق تبریز
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ترجمه: علی آل علی

  استخدام کارمندان برای هر کسب و کاری مهم محسوب می شود. 
بسیاری از برندها برای استخدام نیروی کار اقدام به برگزاری جلسات 
مصاحب��ه می کنند. حضور افراد مختل��ف و ارائه رزومه های حرفه ای 
بخشی از روند برگزاری جلسات موردنظر است. چالش اصلی در این 
میان معیارهای مناسب برای داوری متقاضیان استخدام در شرکت 
است. این امر به طور ویژه ای برای کسب و کارهای نوپا دارای اهمیت 
اس��ت. کس��ب و کارهای نوپا به طور معمول اقدام به جست وجو در 
میان نیروی کار آماده به کار می کنند. سپس با ارزیابی وضعیت افراد 
مختلف اقدام به برگزاری جلس��ه مصاحبه استخدامی خواهند کرد. 
مهمترین نکته در این میان جست وجوی معیارهای مناسب در میان 
کارمندان مدنظرمان است. اگر این نکته را مدنظر قرار دهیم، امکان 

استخدام نیروی کار مناسب وجود خواهد داشت. 
امروزه بس��یاری از کارآفرینان نس��بت به نحوه اس��تخدام نیروی 
کار مناس��ب برای کسب و کار نوپای ش��ان اطالعات درستی ندارند. 
درست به همین دلیل استخدام نیروی کار برای آنها بدل به مشکلی 
حل ناپذیر می ش��ود. هدف اصلی در این مقاله بررسی این موضوع با 
استفاده از توصیه های کارآفرینان جوان است. در ادامه اعضای انجمن 

کارآفرینان جوان )YEC( به بررسی این موضوع خواهند پرداخت.
انگیزه کافی برای کسب موفقیت

Ohi بن جونز: موسسه
هر اس��تارت آپی در ابتدای مسیر فعالیتش نیاز به انگیزه کافی در 
میان اعضا به منظور کسب موفقیت دارد. اگر این امر به خوبی مدنظر 
قرار گیرد، امکان کسب موفقیت از همان نخستین روزهای فعالیت 
رس��می برند فراهم خواهد شد. ش��اید بسیاری از گزینه های مدنظر 
برندها برای استخدام دارای تحصیالت و مدارک جالبی باشند، اما در 
صورت ناکامی در زمینه ایجاد انگیزه در همکاران و خودش��ان برای 

موفقیت نباید مدنظر قرار گیرند. 
مهارت های موردنیاز برای استخدام نیروی کار در طول سال های 
اخیر تغییر بسیار زیادی کرده است. امروزه دیگر استخدام نیروی کار 
دارای تحصیالت عالی مدنظر مدیران نیست. مهمترین مسئله در این 
میان دارابودن مهارت های موردنیاز برای کس��ب و کار است. یکی از 
مهارت های مهم در این میان توانایی ساماندهی وضعیت کسب و کار 
و تقویت انگیزه برای موفقیت ب��دون نیاز به یادآوری مداوم مدیران 
ارشد است. این امر نقش مهمی برای موفقیت برندها دارد بنابراین در 
زمینه استخدام نیروی کار باید به طور مداوم مدنظر قرار گیرد. در غیر 
این صورت کس��ب و کارها شانسی برای کسب موفقیت در بازارهای 

مختلف نخواهند داشت. 
توانایی انطباق با شرایط متفاوت
راشل لیپسون: موسسه بلو بالون

توانایی انطباق با ش��رایط مختلف یک��ی از ویژگی های مهم برای 
جست وجو در میان افراد در دسترس به منظور استخدام در شرکت 
اس��ت. بدون تردید وضعیت هر کسب و کار در طول زمان تغییرات 
بسیار زیادی خواهد داشت بنابراین عادت به یک نوع شرایط ایده آل 
برای وضعیت برند چالش برانگیز خواهد بود. متاسفانه امروزه برخی 
از کارمندان به وضعیت مناس��ب و پای��دار برندها برای فعالیت نگاه 
می کنن��د. ای��ن امر در مورد کمتر برندی صحت دارد. اگر کس��ب و 
کارهای نوپا به هنگام اس��تخدام نیروی کار به این نکته مهم توجه 
نداشته باشند، در ادامه مسیر مدیریت کسب و کارشان با مشکالت 

مداوم مواجه خواهند شد. 
توانایی انطباق با شرایط مختلف به برندها امکان تعامل با کارمندان 
و بهره گیری از کیفیت کاری باالی شان تحت هر شرایطی را می دهد. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی در دنیای کس��ب و کار امروزی دارد. 
برخی از کسب و کارها در شرایط بخرانی کسب و کار با افت شدید 
کیفیت کاری مواجه می ش��وند. این امر در صورت اس��تخدام نیروی 
کار دارای مهارت باال در انطباق با شرایط مختلف کمتر پیش خواهد 
آمد بنابراین نوعی ثبات در عملکرد مطلوب برند تحت هر شرایطی 

ایجاد خواهد شد.
توانایی مدیریت پذیری

جیسون دوف: موسسه اسمال نشنال
همکاری با کارمندانی که تمایل به فعالیت ش��خصی و بی توجهی 
به توصیه های تیم مدیریتی دارند، بس��یار سخت است. این امر برای 
بسیاری از برندها چالش های بزرگی را ایجاد می کند. درست به همین 
خاط��ر برخی از کارآفرینان به طور مداوم در تالش برای اس��تخدام 

کارمندان دارای توانایی مدیریت پذیری هستند. 
شاید در نگاه نخس��ت توانایی مدیریت پذیری یکی از اصول اولیه 
در دنیای کسب و کار محسوب شود، با این حال برخی از کارمندان 
در عمل به آن توجهی نش��ان نمی دهند. اطمینان از مدیریت پذیری 
کارمن��دان مدنظر برند برای اس��تخدام از همان ابتدا امکان فعالیت 
هماهنگ برند را فراه��م خواهد کرد. اگر این امر مدنظر برندها قرار 
نداشته باشد، نیاز به استخدام دوباره نیروی کار و از دست رفتن زمان 

ارزشمند استارت آپ ها مطرح خواهد شد.
ارزیابی رزومه افراد متقاضی برای استخدام در شرکت منبع بسیار 
مناس��بی برای داوری در مورد توانایی مدیریت پذیری ش��ان اس��ت. 
توصیه نامه ه��ای ش��رکت های قبلی محل کار آنه��ا نیز مهم خواهد 
بود. ارزیابی این دو منبع امکان داوری درس��ت در مورد کارمندان و 

استخدام بهترین ها را فراهم می کند. 
تداوم کیفیت عملکرد

دیزی جینگ: موسسه بنیش
ت��داوم کلی��د موفقیت در عرصه کس��ب و کار اس��ت. وقتی یک 
اس��تارت آپ قصد استخدام نیروی کار برای شروع فعالیتش را دارد، 
باید به طور گس��ترده ای این نکته را مدنظر ق��رار دهد، در غیر این 
صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی بازار کس��ب و کار نخواهد 
داشت. بسیاری از کارمندان در ورود به یک شرکت برای مدت زمانی 
کوتاه عملکرد بسیار مطلوبی از خودشان ارائه می کنند. این نکته برای 
هر مدیریت جذاب محسوب می ش��ود. نکته مهم در این میان عدم 
تداوم چنین عملکردی است. برخی از کارمندان پس از مدت زمانی 
اندک دیگر عملکرد درخش��ان اولیه را ارائه نمی کنند. این امر برای 

کسب و کارهای نوپا بسیار هزینه بر خواهد بود. 
اطمینان از تداوم عملکرد مطلوب کارمندان برای استخدام ش��ان 
ضروری است. برخی از استارت آپ ها در این میان به استخدام موقت 
کارمندان و س��پس رس��می کردن قرارداد اق��دام می کنند. این امر 
تاثی��ر چندانی بر روی کیفیت کاری کارمن��دان ندارد. دلیل این امر 

نیز کاهش کیفیت کاری کارمندان پس از اس��تخدام رس��می است. 
تالش برای استخدام کارمندانی با کیفیت کاری یکسان در تمام طول 

فعالیت شان در شرکت های مختلف امر مهمی است. 
برخی از برندها برای اطمینان از کیفیت کاری مطلوب کارمندان 
اقدام به گفت وگو با محل کار سابق آنها می کنند. این امر نکته بسیار 
مطلوبی است. البته شرکت ها همیشه در مورد کارمندان سابق شان 
اطالعات دقیقی ارائه نمی کنند، بنابراین باید به دنبال منابع دیگری 

برای اطالع از وضعیت موردنظر نیز بود. 
وفاداری به برند

ویکاس آگراوال: موسسه اینفو برندز
حضور کارمن��دان دارای مهارت و کیفی��ت کاری باال برای مدت 
زمان��ی طوالنی جذابیت زیادی برای اس��تارت آپ ها دارد. بس��یاری 
از کس��ب و کارهای نوپا تمایل به هم��کاری بلندمدت با کارمندان 
ماهرش��ان دارند. نکته مهم در این میان ترک کس��ب و کارهای نوپا 
از س��وی کارمندان برترش��ان در مدت زمانی اندک است. این امر با 
هدف جس��ت وجوی موقعیت شغلی بهتر از سوی چنین کارمندانی 
صورت می گیرد بنابراین برندها به هنگام اس��تخدام نیروی کار باید 
نسبت به وفاداری آنها توجه نشان دهند. این امر اهمیت بسیار زیادی 

برای برندها دارد. 

گاهی اوقات ترک برند از سوی کارمندان نتیجه مدیریت نامناسب 
کسب و کار است. این امر به معنای ضرورت توجه به مدیریت کسب 
و کار براس��اس توجه به وضعیت کارمندان و همچنین ایجاد شرایط 
ترقی سازمانی است. اگر این امر در کسب و کارهای نوپا مدنظر قرار 
نگیرد، شانس��ی برای حفظ کارمندان ماهر از س��وی کسب و کارها 

باقی نخواهد ماند. 
مثبت اندیشی

استفانی ولز: موسسه فورمیدبل فورمز
توجه به ش��خصیت کارمندان نکته مهمی است. کسب و کارهای 
نوپا باید کارمندانی با تیپ های شخصیتی مثبت را استخدام نمایند. 
وقتی از تیپ ش��خصیتی مثبت صحب��ت می کنیم، باید به وضعیت 
نگرش شان به حوزه کسب و کار توجه نشان دهیم. برخی از کارمندان 
به طور مداوم به وضعیت بازار نگاه منفی دارند. این امر موجب فقدان 
ایده پردازی از س��وی آنها و نوعی محافظه کاری می ش��ود. کس��ب و 
کارهای نوپا باید به دنبال کارمندانی با روحیه باال و همچنین تمایل 
برای همکاری با بخش های مختلف به صورت سازنده باشند. اگر این 
امر مدنظر برندها قرار داش��ته باشد، وضعیت کسب و کارها از همان 

ابتدای شروع به فعالیت به طور مداوم بهبود خواهد یافت. 
مثبت اندیش��ی به معنای نگاه مثبت به بازار کس��ب و کار در هر 
ش��رایطی نیس��ت. بدون تردید گاهی اوقات وضعیت بازار نامساعد 
خواهد بود. مسئله مهم در این میان تالش برای همکاری با کارمندان 
دارای نگرش مثبت و روحیه بخش به آینده برند است. این امر مسیر 
مناس��بی برای همکاری میان کارمن��دان و تیم مدیریتی به منظور 

بهبود شرایط کسب و کار ایجاد خواهد کرد. 
توانایی ارتباط مناسب با دیگران

جان براکت: موسسه اسمش بالون
ارتباط��ات در عرص��ه کس��ب و کار یکی از مهمتری��ن مهارت ها 
محس��وب می شود. کارآفرینان بدون این مهارت توانایی تاثیرگذاری 
بر روی هیچ فردی را نخواهند داش��ت بنابراین تالش برای استخدام 
نیروی کار ماهر در زمینه تعامل با دیگران و توانایی ارتباطی باال امر 

مهمی خواهد بود. 
بس��یاری از برندها به این نکته مهم توجهی ندارند. نتیجه این امر 
اس��تخدام مجموعه ای از کارمن��دان دارای مهارت های کاری باال اما 
ناتوان در زمینه ارتباط با هم اس��ت. این امر رسیدگی به پروژه های 
مختلف کسب و کار را به شدت کند خواهد کرد بنابراین برندها نیاز 
مداوم به اس��تفاده از موسسه های مشاوره ای خواهند داشت. این امر 
هزینه زیادی برای هر برند ایجاد می کند بنابراین بهترین گزینه برای 

فعالیت برندها نخواهد بود. 
امروزه آزمایش ها و پرس��ش های بس��یار زیادی برای اطمینان از 
توانایی ارتباط عالی کارمندان وجود دارد. مهمترین نکته در این میان 
گفت وگو با کارمندان در جلس��ات استخدامی به منظور اطمینان از 
مهارت های ارتباطی شان است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته 
باش��د، به طور مداوم با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی تیم های 

کاری مواجه خواهند بود. 
بی تردید در زمینه کسب و کار مشکالت بسیار زیادی وجود دارد. 
اگر مهارت ارتباطی کارمندان پایین باش��د، امکان تعامل میان آنها 
برای حل و فصل مش��کالت کاهش خواهد یافت. درس��ت به همین 
خاطر برخی از برندها به طور مداوم با مشکالت پایدار مواجه هستند. 

انگیزه کافی برای بهترشدن
زین استیونز: موسسه پروتیا فایننشال

کارمندان و به طور کلی کارآفرینان باید در طول زمان مهارت های 
بس��یار باالتری از خودشان نش��ان دهند. این امر برای ماندگاری در 
عرصه کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر کیفیت خدمات یک 
برند در طول زمان بهبود پیدا نکند، مشتریان تمایلی برای ادامه خرید 
از آنها نشان نخواهند داد. این امر در مورد کارمندان نیز صحت دارد. 

برندها باید به طور مداوم در تالش برای همکاری با کارمندان دارای 
انگیزه کافی به منظور بهترشدن باشند. 

تمایل کارمندان برای شرکت در دوره های مهارت افزایی و همچنین 
افزایش دانش تخصصی شان در حوزه کسب و کار معیارهای مهمی 
برای استخدام محسوب می شود بنابراین برندها باید این نکات مهم 
را مدنظر قرار دهند. اگر کارمندان مدنظر برندمان در طول چند سال 
اخیر هیچ ارتقای سازمانی را تجربه نکرده اند، به احتمال زیاد از نظر 
انگیزه کافی برای بهترشدن در وضعیت مناسبی نیستند بنابراین باید 

با نگاهی دقیق به این موضوع توجه نماییم. 
تشنگی برای یادگیری از دیگران

جان ترنر: موسسه سید پراد
کارمن��دان در محیط کار امکان یادگیری از یکدیگر را دارند. نکته 
مهم در این میان انگیزه آنها برای یادگیری از هم است. گاهی اوقات 
کارمندان به دالیلی نظیر حفظ وجهه حرفه ای شان اقدام به یادگیری 
از همدیگر یا درخواست برای کمک از همکاران نمی کنند. شاید این 
امر در نگاه نخس��ت وجهه حرفه ای کارمن��دان را حفظ کند، اما در 
بلندمدت موجب ضعف عملکرد آنها و ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف می شود بنابراین برندها باید در زمینه استخدام 

کارمندان به این نکته توجه نمایند.
کس��ب و کارهای نوپا در مراحل اولیه فعالیت نیاز به اس��تفاده از 
کارمندان عالقه مند به افزایش مهارت شان دارند. یکی از نکات مهم 
در این میان تش��نگی کارمندان برای یادگیری از هم اس��ت. بدون 
تردید وضعیت فرهنگ برند نیز در این میان تاثیرگذار است بنابراین 
برندها باید به این نکته مهم توجه ویژه ای نشان دهند. هرچه فضای 
صمیمی تری در شرکت جاری باشد، کارمندان تمایل بیشتری برای 
یادگیری از هم خواهند داش��ت. در غیر این صورت انگیزه آنها برای 

یادگیری از هم به شدت کاهش خواهد یافت. 
مسئولیت پذیری شخصی

بلیر ویلیامز: موسسه ممبر پرس
مس��ئولیت پذیری ش��خصی نکته بس��یار مهمی در زمینه کسب 
و کار محس��وب می ش��ود. بس��یاری از برندها به دنب��ال کارمندان 
مسئولیت پذیر هستند. این امر باید از سوی برندها بسیار جدی تلقی 
شود. متاسفانه برندهای نوپا به دلیل فقدان تجربه در زمینه استخدام 
نیروی کار دارای مهارت الزم برای استخدام نیروی کار دارای چنین 
ویژگی ای نیستند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای چنین کسب 
و کارهای��ی ایجاد می کند. یکی از مش��کالت رایج در این میان عدم 
مس��ئولیت پذیری اعضای شرکت است. وقتی مشکلی پیش می آید، 
هر کدام از کارمندان باید مسئولیت وضعیت را برعهده گیرد، در غیر 

این صورت امکان حل و فصل مشکل موردنظر فراهم نخواهد شد. 
یکی از نکات مهم در زمینه مس��ئولیت پذیری مربوط به مدیران 
اس��ت. اگر مدیران یک شرکت مس��ئولیت پذیری کافی از خودشان 
نش��ان ندهند، کارمندان نیز تمایلی برای مسئولیت پذیری نخواهند 
داش��ت بنابراین توج��ه به وضعیت مس��ئولیت پذیری تیم مدیریت 
ش��رکت حیاتی اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، 
کارمن��دان نیز انگیزه کاف��ی برای الگوب��رداری از مدیران به منظور 

مسئولیت پذیری را نخواهند داشت. 
عالقه به حوزه کسب و کار

اندرو شاراژ: موسسه مانی کرشرز
عالقه به حوزه کس��ب و کار امر بس��یار مهمی محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها به دنبال همکاری با کارمندان عالقه مند به حوزه 
کاری شان هستند. اگر کارمندان یک برند تمایلی به حوزه کاری شان 
نداشته باش��ند، کیفیت عملکردش��ان چندان مطلوب نخواهد بود. 
همچنین آینده ای ب��رای آنها در حوزه کاری برندمان وجود نخواهد 

داشت. 
ارزیابی سابقه کاری کارمندان پیش از استخدام ضرورت دارد. این 
امر امکان آگاهی از انطباق شغل های قبلی آنها با حوزه کاری برندمان 
را فراهم خواهد کرد. برخی از کس��ب و کارهای نوپا از همان ابتدای 
شروع به کار با مس��ئله کارمندان بی عالقه مواجه می شوند. این امر 
تاثیرگذاری بسیار بدی بر روی وضعیت کسب و کارها به همراه دارد 
بنابراین باید به این نکته مهم توجه الزم را داشته باشیم در غیر این 

صورت وضعیت برندها به شدت دشوار و پیچیده خواهد شد. 
عالقه کارمندان به حوزه کاری برند با طرح برخی از پرس��ش های 
تخصصی به خوبی آش��کار خواهد شد. این امر یکی از نکات مهم در 
حوزه کسب و کار محسوب می شود. اگر کارمندان توانایی پاسخگویی 
به پرس��ش های تخصصی را نداشته باشند، این امر به معنای انگیزه 
اندک ش��ان برای مطالعه و آگاهی از حوزه کاری ش��ان اس��ت. بدون 
تردید همکاری با چنین کارمندانی بهترین گزینه ممکن برای برندها 

نخواهد بود. 
اگر کارمندان نس��بت به جایگاه ش��ان در برند نگاه مثبتی ندارند، 
امکان همکاری میان برند و آنها بس��یار دش��وار خواهد شد. پذیرش 
مس��ئولیت و عالقه ب��ه جایگاه کاری یک��ی از مهمترین نکات برای 
هم��کاری میان برندها و کارمندان اس��ت. بنابراین بای��د این امر را 
همیشه در مصاحبه های اس��تخدامی و پیش از استخدام کارمندان 

مدنظر قرار دهیم.
استقالل نسبی در مدیریت کارها

آمینی راهال: موسسه آیرون مانک
استقالل نس��بی در مدیریت کارها نکته تاثیرگذاری است. بدون 
تردید مدیران ارشد کس��ب و کارها امکان رسیدگی به وضعیت هر 
کدام از کارمندان به طور مداوم را ندارند بنابراین باید به این مهارت 
اساس��ی بیش از هر زمان دیگری توجه نشان دهیم. وقتی کارمندان 
دارای اس��تقالل نس��بی در مدیریت کارها باش��ند، دیگر نیازی به 
یادآوری مداوم از س��وی مدیران نیست. شاید این امر بسیار ساده به 
نظر برسد، اما از نقطه نظر مدیریت دارای اهمیت بسیار زیادی برای 
ش��رکت های نوپا خواهد بود. مدیران در کسب و کارهای نوپا دارای 
مسئولیت های بسیار زیادی هستند. اگر در این میان نیاز مداوم برای 
یادآوری مسئولیت ها و رسیدگی به پروژه های مختلف به کارمندان 
در میان باشد، آنها دیگر توانایی مدیریت کسب و کارشان را نخواهند 
داش��ت. با این حس��اب در زمینه اس��تخدام نیروی کار در کسب و 

کارهای تازه تاسیس باید به این نکته توجه ویژه ای داشته باشیم. 
امروزه مدیریت کس��ب و کارهای نوپا همراه با چالش های بسیار 
زیادی است. یکی از چالش های اساسی در این میان فرآیند استخدام 
و توج��ه به معیارهای مهم در این میان اس��ت. هدف اصلی در این 
مقاله بررسی برخی از نکات مهم با استفاده از توصیه های کارآفرینان 
جوان و موفق بود. استفاده از این نکات برای موفقیت کسب و کارها 

کاربردی خواهد بود.

چالش استخدام کارمندان در کسب و کارهای نوپا
بررسی چالش مهم دورکاری

بهبود بهره وری در فرآیند دورکاری

The Growth Reactor به قلم: آدام جونز / کارشناس کسب و کار و ستون نویس موسسه
ترجمه: علی آل علی

دورکاری در طول یک س��ال اخیر در حوزه کس��ب و کار طرفدارهای بسیار بیشتری پیدا کرده است. بدون 
تردید حفظ بهره وری نیروی کار در این فرآیند امر س��اده ای نیست. بسیاری از برندها پس از اعمال استراتژی 
دورکاری برای مدت زمانی طوالنی با بهره وری پایین اعضای تیم های کاری مواجه می شوند. دلیل این امر دوری 
از محیط کار و حذف تعامل مستقیم میان اعضای شرکت است. شاید این امر در ابتدا بسیار ساده ارزیابی شده و 
فقط بحث عادت به دورکاری را پیش بکشد، اما در بلندمدت نیز برندها با مشکل بهره وری پایین نیروی کار در 
دورکاری مواجه هستند. همین امر موجب توجه روزافزون برندها به مسئله دورکاری و کیفیت بهره وری اعضای 
شرکت در آن شده است. هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از نکات ساده اما بسیار مهم برای حفظ کیفیت 

کاری کارمندان و مدیران شرکت ها در طول دورکاری است. 
توجه به خواب مناسب

خ��واب مناس��ب برای فعالیت بهینه افراد اهمی��ت زیادی دارد. بس��یاری از کارآفرینان در عمل فرآیند 
دورکاری را مجوزی برای هر نوع سبک زندگی لحاظ می کنند. بنابراین مشاهده عدم خواب کافی از سوی 
چنین افرادی امری طبیعی خواهد بود. اگر افراد در طول ش��بانه روز دست کم 7 تا 9 ساعت خواب کافی 
نداش��ته باشند، کیفیت کاری ش��ان در فرآیند کاری به ش��دت کاهش خواهد یافت. در این میان تفاوتی 
میان حضور در محل کار یا دورکاری نخواهد بود.  برخی از افراد بدون کار در بیرون خانه مشکالتی نظیر 
بی خوابی پیدا می کنند. اگر شما نیز در این دسته از افراد قرار دارید، باید اندکی فعالیت بیشتر را مدنظر 
قرار دهید. این امر ش��امل اندکی ورزش س��بک در خانه می شود. چنین امری برای بهبود وضعیت بدن و 
همچنی��ن خوابی باکیفیت در طول ش��ب ضروری خواهد بود.  چرت ه��ای کوتاه در ظهر یا بعدازظهر نیز 
برای بازیابی توان مان ضروری اس��ت. گاهی اوقات کارمندان در طول روز با کار س��نگین به سرعت خسته 
می ش��وند. بنابرای��ن اختصاص زمانی هرچند اندک برای بهبود س��طح انرژی و بازیاب��ی روحیه کارمندان 

ضروری خواهد بود. در غیر این صورت سایر کارهای آنها کیفیت مناسبی نخواهد داشت. 
استفاده از مواد غذایی مناسب

تغذیه افراد در طول دوران دورکاری بس��یار مهم اس��ت. اس��تفاده از مواد غذایی مناسب و بهره گیری از انواع 
ویتامین ها حیاتی است. بسیاری از افراد در طول دوران دورکاری تغذیه بسیار نامناسبی پیدا می کنند. این امر 
به دلیل تمایل برای استفاده از فست فود و همچنین صرف وعده های غذایی بدون هرگونه نظم مشخصی است. 
وقتی کارمندان در شرکت حضور دارند، دست کم صبحانه و ناهار را براساس برنامه ای مشخص میل می کنند. این 
امر موجب تاثیرگذاری بر روی روند کار در طول ساعت های متمادی می شود بنابراین برندها باید به این نکته مهم 
توجه ویژه ای نشان دهند. در غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی پروژه های شرکت 
خواهند داش��ت.  آگاهی از انواع ویتامین ها، چربی و همچنین کالری مواد غذایی اهمیت زیادی دارد. بس��یاری 
از افراد بدون توجه به این نکات اقدام به استفاده از خوراکی های مختلف می کنند. اگر افراد این نکته را مدنظر 
قرار دهند، دیگر بدون پرهیز نسبت به استفاده از غذاهای مختلف اقدام نخواهند کرد. شاید این امر بسیار ساده 
به نظر برس��د، اما نقش مهمی بر روی کیفیت کاری افراد در طول روز دارد.  بدون تردید اس��تفاده از رژیم های 
غذای سالم بحثی مورد انتظار در حوزه بهره وری نیروی کار نیست. نکته مهم در این میان تاثیرگذاری استفاده 
از مواد غذایی سالم و موردنیاز بدن در حوزه کسب و کار است بنابراین باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهیم. 

اندکی ورزش بیشتر
ورزش همیشه تاثیر مثبتی بر روی زندگی افراد دارد. بسیاری از مردم به دلیل دورکاری ساعت های زیادی 
در خانه هستند. شاید این نوع زندگی در نگاه نخست جذابیت های زیادی داشته باشد، اما به زودی برای افراد 
خس��ته کننده خواهد شد. فقدان تحرک در طول دورکاری مشکالت جسمی و روحی زیادی به همراه خواهد 
داشت بنابراین برندها باید فکری به حال این وضعیت نمایند. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 
روی عرصه کس��ب و کار نخواهند داش��ت.  خوشبختانه امروزه اپ های بسیار زیادی برای تمرین و ورزش های 
مختلف در دسترس افراد قرار دارد. این امر باید موجب تقویت انگیزه کارمندان به منظور اندکی ورزش بیشتر 
شود. ساعت ورزش به هیچ وجه اهمیت ندارد. نکته مهم در این میان یافتن زمان مناسب برای خودمان است. 

شخصی سازی ساعت ورزش مهمترین نکته در دستیابی به بهترین نتیجه خواهد بود. 
استفاده از مزیت برنامه ریزی

وقتی شرکت ها استراتژی دورکاری را دنبال می کنند، به طور معمول آزادی عملی بیشتری برای کارمندان 
ایجاد خواهد شد. کارمندان در این شرایط باید از آزادی عمل موردنظر بهترین استفاده را ببرند. این امر اهمیت 
بس��یار زیادی برای برندها خواهد داش��ت. اگر برنامه های کاری بس��یار زیادی پیش روی کارمندان قرار دارد، 
یک برنامه ریزی درس��ت امکان رس��یدگی به تمام کارها و موفقیت در آنها را به همراه خواهد داش��ت. این امر 
شاید در نگاه نخست برای بسیاری از کارآفرینان دشوار باشد، اما بهترین برنامه ریزها خود افراد هستند.  اغلب 
اوقات برنامه ریزی از سوی مدیران ارشد برای کارمندان با شکست مواجه می شود. دلیل این امر بی توجهی به 
وضعیت منحصر به فرد کارمندان و همچنین نیازهای هر پروژه است. با این حساب شاید اعطای آزادی عمل به 
کارآفرینان در این میان ایده چندان بدی نباشد. این امر امکان تعامل مناسب میان مدیران و کارمندان را افزایش 

خواهد داد. شاید دورکاری فصل تازه ای در رابطه میان کارآفرینان و کارمندان شان ایجاد نماید. 
استفاده از تکنیک های مدیریت زمان

مدیریت زمان در دنیای کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی از کارآفرینان به طور مداوم نیاز به اس��تفاده از 
تکنیک های��ی برای مدیریت زمان دارند. امروزه آموزش های بس��یار زیادی در فضای آنالین برای برنامه ریزی مناس��ب در 
حوزه کس��ب و کار قابل مش��اهده است. این امر برای کس��ب و کارها به مثابه فرصتی برای بهبود مدیریت زمان در سطح 
س��ازمانی خواهد بود.  وقتی کارمندان در فرآیند دورکاری قرار دارند، ش��انس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی نظم 
کاری شان خواهند داشت. نکته جالب در این میان امکان کار بدون نیاز به یادآوری مدیران ارشد و همچنین ایجاد تغییر 
و شخصی سازی ساعت کاری است. بدون شک تیم های کاری باید پروژه ها و مسئولیت های واگذارشده را به بهترین شکل 
ممک��ن مدیریت نمایند. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف باقی نخواهد ماند.  یکی از 
رایج ترین شیوه های مدیریت زمان در عرصه کسب و کار مربوط به شیوه پومودورو است. این شیوه بر روی ایجاد وقفه هایی 
در فرآیند کار برای تمرکز بر روی اقدامات بعدی و همچنین بازیابی توانایی افراد تاکید دارد. استفاده از چنین طرح هایی 
برای تاثیرگذاری بر روی فرآیند کسب و کار و فعالیت بهتر ضروری خواهد بود.  امروزه دورکاری یک ابزار مهم در دسترس 
کارآفرینان و شرکت هاس��ت. بس��یاری از برندها حتی با پایان یافتن قرنطینه ناش��ی از کرونا نیز به دورکاری توجه نشان 
می دهند. این امر به دلیل تاثیر مثبت دورکاری از نظر مالی برای کسب و کارهاست. مسئله اساسی در این میان مربوط به 
کیفیت دورکاری از نقطه نظر بهره وری است. اگر کسب و کارها توانایی بهبود سطح بهره وری کارمندان شان در دورکاری را 

داشته باشند، این شیوه برای مدت زمانی طوالنی در حوزه کسب و کار باقی خواهد ماند. 
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