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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

ویروس کووید-19 چه بر سر بازار کار ایران آورد؟

مرگ 2 میلیون شغل 
در بحران کرونا

فرصت امروز: ش��یوع کرونا بیش��ترین و ش��دید ترین ضربه را به بازار کار ایران وارد کرده است. اگرچه شاغالن 
بسیاری در سراسر جهان و فارغ از مرزهای سیاسی و ملی، شغل خود را بر اثر کرونا از دست داده اند، اما بازار کار 
ایران به دلیل سال ها تجربه تحریم های همه جانبه بیشتر از دیگر کشورها از رکود کرونایی لطمه دید. به خصوص 
که در سه سال گذشته و با خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال ۹۷، فشار حداکثری آمریکا به اوج خود رسید و 
تنها در دوره چهارساله ریاست جمهوری ترامپ  ۷۰۷ تحریم علیه ایران اعمال شد. در نتیجه تبعات تحریم و نرخ 
رشد اقتصادی پایین باعث شد تا بیکاری به یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران تبدیل شود، با این حال و با وجود...

رشد 9 هزار واحدی بورس همزمان با رونمایی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

ورق بورس برگشت
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پژوهشکده پولی و بانکی، پیش شرط های تشکیل بازار آتی ارز را بررسی کرد

تجربه بازار آتی ارز در اقتصاد ایران

مهمترین ویژگی های مدیران موفق 
در هر زمینه ای ش��ناخت مهمترین عوامل بس��یار مهم خواهد بود. در رابطه با مدیریت به عنوان قلب 
تپنده ش��رکت، این امر ک��ه بدانید چه ویژگی هایی باالترین نتایج را به همراه دارد، بدون ش��ک اهمیت 
فوق العاده ای را خواهد داشت. با این حال چگونه می توان این ویژگی ها را تشخیص و اولویت بخشی کرد؟ 
در این راستا اخیرا تحقیقاتی انجام شده که نتیجه آن 5 مورد منتخب بوده که در ادامه به بررسی هر یک 
از آنها خواهیم پرداخت. با توجه به این امر که حجم کاری مدیران بس��یار زیاد اس��ت، این امر که بتوانند 
س��ریعا اقدامات را انجام دهند بس��یار مهم خواهد بود. همچنین سرعت در انجام کارها یک معنای دیگر 
را نیز دارد. درواقع این امر بیانگر آن اس��ت که یک مدیر زمان را تلف نمی کند که خود مهارت مدیریت 
زمان را دربر دارد. در این راستا اگر خواهان این امر هستید که نخستین ویژگی مدیران موفق را داشته...
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مدیـرکل صنایـع حمل ونقـل وزارت صمت گفـت وزارت صمـت بر فرمول شـورای رقابـت در حوزه 
قیمت گذاری خودرو اشکاالتی را وارد می داند که قیمت پایه تعیین شده یکی از این اشکاالت است.

سـهیل معمارباشـی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اشاره به نهاد شورای رقابت به 
عنوان مرجع تعیین قیمت کاالهای انحصاری اظهار داشت: وزارت صمت بر فرمول این شورا...

فرمول قیمت  گذاری شورای رقابت معیوب است

یادداشت
مطالبه بورس از 

رئیس جمهور آینده

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

ش��روع بورس در سال 14۰۰ 
خ��وب نب��ود. بازدهی ب��ازار در 
ماه های فروردین و اردیبهش��ت 
منفی 1۰ درصد بود و ش��اخص 
کل از ی��ک میلیون و 2۰۹ هزار 
واحد به یک میلیون و 1۰۰ هزار 
واحد هم رس��یده اس��ت، با این 
حال نمی توان از عملکرد دو ماهه 
پیش بینی کرد که بازار در ادامه 
ه��م همین روند منف��ی را طی 
بورس  بی س��ابقه  می کند. رشد 
از س��ال ۹8 آغاز ش��د و تا نیمه 
س��ال ۹۹ ادامه یافت. در س��ال 
۹8 بازدهی ش��اخص کل بورس 
ب��ه 18۷ درصد و در س��ال ۹۹ 
به 155 درصد رس��ید. در نیمه 
بازدهی  نخست سال گذش��ته، 
شاخص تنها در پنج ماه به 3۰۰ 
درصد رسید اما پس از افت، رقم 
155 درصد ب��رای بازدهی بازار 
ثبت ش��د. س��رریز نقدینگی به 
بورس، کسری بودجه، انتظارات 
تورم��ی به وی��ژه برای ن��رخ ارز 
و کاه��ش نرخ س��ود بین بانکی 
و بی تناس��بی عرض��ه و تقاض��ا 
زمینه ساز رشد شاخص کل بازار 
س��هام بود. در اواخ��ر مردادماه 
سال گذش��ته، افزایش نرخ بهره 

و آزادی س��هام عدالت 
4باعث افت بازار شد...

14 شوال 1442 - س�ال هفتم
شماره   1۷88

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Wed.26 May 2021

فرصت امروز: اسامی نهایی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان 
روز گذشته توسط وزارت کشور اعالم شد؛ لیستی که حیرت بسیاری 
را برانگیخت و رد صالحیت برخی از چهره های باسابقه و شناخته شده 
نظیر علی الریجانی و اسحاق جهانگیری شگفتی ناظران سیاسی را 
به همراه داش��ت. در اطالعیه وزارت کش��ور آمده است: »در اجرای 

ماده ۶۰ قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری به آگاهی مردم ش��ریف 
ایران اسالمی می رساند اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری اسالمی ایران که صالحیت آنان مورد تایید شورای 
نگهبان قرار گرفته اس��ت، به ترتیب حروف الفبا به این شرح است: 
1-سعید جلیلی 2-س��یدابراهیم رئیس الساداتی مشهور به رئیسی 

3-محس��ن رضایی 4-علیرضا زاکانی 5-سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی ۶-محسن مهرعلیزاده ۷-عبدالناصر همتی.« گفتنی است 
انتخابات س��یزدهمین دوره ریاس��ت جمهوری اس��المی ایران روز 
28 خردادماه 14۰۰ برگزار می ش��ود. نام نویسی از داوطلبان حضور 
در انتخابات در روزهای 21 تا 25 اردیبهش��ت در س��تاد انتخابات 

وزارت کشور صورت گرفت و پس از آن شورای نگهبان در دو نوبت 
پنج روزه به بررس��ی صالحیت داوطلبان پرداخت. س��رانجام با نامه 
شامگاه سوم خردادماه شورای نگهبان به وزارت کشور و اعالم اسامی 
نامزدان نهایی در چهارم خردادماه توس��ط وزارت کش��ور، مشخص 
شد که صالحیت هفت نفر از داوطلبان یعنی سعید جلیلی، محسن 

رضایی، س��یدابراهیم رئیس��ی، علیرضا زاکانی، س��ید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی به عنوان 
نامزدهای نهایی انتخابات 14۰۰ از سوی شورای نگهبان احراز شده 
و ای��ن کاندیداها در 28 خردادماه برای رس��یدن به ریاس��ت دولت 

سیزدهم با هم رقابت خواهند کرد.

فرصت امروز: نرخ تورم در ایران در حالی به طور مداوم رکوردهای 
جدیدی خلق می کند که کشورهای همسایه ایران عموما از تورم تک 
رقمی برخوردارند. برای مثال در س��ال ۹8 که نرخ تورم افغانستان 
نزدیک به صفر و عراق بیش از 4 درصد بود، تورم ایران به بیش از 4۰ 
درصد رسید. برآوردها همچنین نشان می دهد که میانگین تورم ایران 
در دهه ۹۰ بیش از 22 درصد بوده است. حال در شرایطی که حدود 
س��ه هفته به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری زمان 
باقی مانده است، وضعیت تورم به شعارهای انتخاباتی کاندیداها راه 
یافته و این در حالی است که این شعارهای پوپولیستی بیش از آنکه 
به تعبیر پارلمان بخش خصوصی، »گنج آفرین« باشد، »رنج آفرین« 
است. وعده های کاهش تورم البته تنها در تبلیغات انتخابات امسال 
س��اری و جاری نیست و س��ال ۹2 زمانی که مناظره های انتخاباتی 
برگزار ش��د، پای ثابت صحبت ها، ش��عارهای کاهش نرخ تورم بود. 
هر کاندیدایی پیشنهادی می داد و چشم انداز روشنی از کاهش نرخ 
تورم بیان می کرد. در نهایت از بین آنها، حسن روحانی رئیس دولت 
یازدهم شد و نرخ تورم را تک رقمی کرد. به همین دلیل هم صحبت 
درب��اره نرخ تورم در انتخابات س��ال ۹۶ دیگر جایی در صحبت های 
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری نداش��ت، اما حاال دوباره در آس��تانه 
انتخابات سال 14۰۰، باز هم تورم در کانون توجه نامزدان انتخاباتی 
قرار گرفته اس��ت. گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران از وضعیت 

تورم در آستانه انتخابات 28 خردادماه را می خوانید.
وعده های تورمی در آستانه انتخابات سیزدهم

کاندیداهای انتخابات، مشکل دو رقمی بودن نرخ تورم را به خوبی 
می شناس��ند و می توانند از آن برای دادن شعارهای پوپولیستی که 
روی کاغ��ذ قش��نگند و در عمل کاری از پیش نمی برند، اس��تفاده 
کنند. اگر بخواهیم پش��ت پرده تورم دو رقمی ایران را به زبان ساده 
تحلیل کنیم، ش��اید بهتر باشد که در ابتدا به تشریح شرایط کنونی 
ایران بپردازیم. این روزها آدم ها پیوس��ته احساس می کنند که فقیر 
و فقیرتر می ش��وند یا دست کم قدرت خریدش��ان آب می رود. این 
حس بد در حالی میان مردم جامعه ایران منتش��ر می شود که همه 
کش��ورهای دنیا به جز 5 یا ۶ کش��ور توانسته اند تورم را مهار کنند. 
س��والی که مردم می پرسند، این است که چرا کشورهایی که از دید 
ما به لحاظ اقتصادی، ممتاز و برتر نیس��تند و احیانا فقیر محسوب 
می شوند، توانسته اند از شر تورم رها شوند، اما ما نتوانسته ایم؟ پاسخ 
همه اقتصاددان ها احتماال یک محور کلی دارد: س��اختار اقتصادی 
ایران باید اصالح ش��ود. نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری 
الزم نیس��ت خالقیت زیادی برای جذب آرای مردم به خرج دهند. 
کافی  است بر کاهش نرخ تورم تمرکز کنند و شعارهای جذاب برای 
رفع و کاهش آن س��ر دهند. نکته ای که در این میان نباید فراموش 
شود، فارغ از اینکه کدام یک از کاندیداها روی کار بیایند، پیش بینی 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از رش��د اقتصادی مثبت در 
سال 14۰۰ است. تنش های تحریم و کرونا تمام شده و حباب فشار 
آنها تخلیه شده و ایران در آستانه توافق دوباره با آمریکا قرار گرفته 
است. دانستن همین حقیقت ش��اید به تشخیص کاندیداهایی که 
پیشنهادهای  رنج آفرین و راهکار های گنج آفرین ارائه می دهد، کمک 
کند. کاندیداها امسال به خوبی می دانند نرخ تورم دغدغه همه مردم 
است و قطعا شعار کاهش آن را خواهند داد و وقتی سوال می شود که 
راه حل شما چیست، می گویند ما نخواهیم گذاشت که قیمت ها باال 
برود. اگر باز سوال شود که چگونه نخواهید گذاشت که قیمت ها باال 
برود، احتماال خواهند گفت که مشکل بی عرضگی دولت است. دولت 
کشور و بازار را به حال خود رها کرده و حس یله بودن و بی صاحبی 
مجالی برای سودجویی و گران فروشی به وجود آورده است. اگر مردم 

احساس دولت داشتن کنند چنین وضعی پیش نمی آید.
این حرف ها آشنا نیست؟ از بعد از انقالب هر دولتی که بر سر کار 
آمده همین حرف ها بوده اس��ت. هر نوبت خبرنگاران و فیلمبرداران 
صداوس��یما به همراه گش��ت های تعزی��رات ب��ه راه افتاده اند درب 
مغازه های��ی را پلمب کرده اند و نمایش اقت��دار به راه انداخته اند، اما 
این کارها به رغم سروصدای زیاد اثر واقعی نداشته و تورم راه خود را 
پیموده است. اما چرا هیچ کدام از این اقدام ها اثربخش نبوده است؟ 
بخش��ی از جواب به این برمی گردد ک��ه دولت با یک میل طبیعی 
مب��ارزه کرده و هرگاه دولت ها با یک می��ل طبیعی مبارزه کرده اند 
شکست خورده اند. همیش��ه دوربین های صداوسیما همراه نیست. 
خیلی وقت ها گش��ت های تعزی��رات و نظارت ب��ر قیمت گذاری با 
دریافت پول روی میزی یا زیرمیزی آرام و بی سروصدا گذر کرده اند. 
آیا این بدان معناست که باید در گزینش سازمان تعزیرات حکومتی 
سخت گیری کنیم؟ نه، سخت گیری بیشتر در گزینش این سازمان 
جواب نخواهد داد. وقتی هر ناظری می بیند پدیده ای در تمام اقتصاد 

رواج دارد، انگیزه ای برای مقابله نخواهد داشت.
شاید نامزدهای انتخابات بگویند که حداقل باید اجناس مرتبط با 
دولت که از مجاری رسمی توزیع می شود کنترل شود. مثال سال های 
سال دارو توسط شرکت های دولتی عرضه می شد و فروش آن توسط 
برخی داروخانه های دولتی انجام می گرفت. دولت اصرار داش��ت که 
قیمت دارو پایین بماند. در عمل آنچه دیده می ش��د این بود که آن 
اقالم دارویی در داروخانه ها یافت نمی شد، اما در ناصرخسروی تهران 
به قیمت باال فروخته می شد. یعنی بازار سیاهی شکل می گرفت که 
داروهای دولتی از آنجا س��ر در می آورد. هر بار که نهادهای امنیتی 
تالش می کردند بساط این داروفروشان غیررسمی در ناصرخسرو را 
جمع کنند، بازهم بعد از پایان نمایش اقتدار، س��روکله داروفروشان 
ناصرخس��رو پیدا می ش��د. نکته جالب اینجاست که هر وقت دولت 
از ت��الش ب��رای کنترل قیمت دارو و مقابله با ناصرخس��رو دس��ت 

برمی داشت و می گذاشت قیمت دارو در داروخانه ها باال رود، دارو در 
همه داروخانه ها یافت می شد.

تالش برای جذب آرا با ایده های اجرانشدنی
دیدگاه های رنج آفرین معتقدند که قدرت بش��ر در دستان دولت 
نامح��دود اس��ت و اگر اراده ای باش��د می تواند ه��ر کاری بکند، اما 
دیدگاه های گنج آفرین می گوید که شما نمی توانید با قوانین طبیعی 
و بش��ری مقابله کنید بلکه باید آن را در خدمت منافع جامعه قرار 
دهید! اگر قیمت کاالیی مثل دارو در بازار آزاد )یا بازار سیاه( باالست، 
هر چقدر که دولت تالش کند تا آن را در فروش��گاه های وابسته به 
دولت ارزان بفروشد نهایتا آن کاال راه خود را در بازار آزاد باز خواهد 
کرد، چراکه ش��کاف بین قیمت رسمی و قیمت آزاد افراد را به این 

سمت سوق خواهد داد تا از این رانت برخوردار شوند.
امروزه نیز مهندس��انی از راه رسیده اند که می گویند اگر ما همه 
چی��ز را کامپیوت��ری کنیم، رصد و پایش آنها آس��ان خواهد ش��د 
و می ت��وان با ابزارهای فناورانه جلوی ای��ن میل طبیعی را بگیریم. 
پیشنهاد وسوس��ه انگیزی است. دیرزمانی است کسانی گفته اند اگر 
تمام انبارهای کشور به سامانه های رایانه ای وصل شوند و تمام کاال 
کد رهگیری داشته باشند می توان جلوی تورم را گرفت. البته کسی 
منکر فایده رهگیری کاال نیست، اما این کار نمی تواند مشکل تورم را 
حل کند بلکه به کار دیگری می آید. تفکرات رنج آفرین به هر راهی 
متوس��ل می ش��وند به جز پذیرش این واقعیت که نمی توان قیمت 
را س��رکوب کرد و باید ش��کاف بین قیمت رس��می و قیمت بازار را 
حذف کرد. ممکن است نامزدهای انتخابات بگویند که راهکار اصلی، 
مقابله با خرده فروشان نیست بلکه مقابله با افزایش قیمت در کارخانه 
است زیرا باید از سرچشمه مسئله را کنترل کرد. باید منصفانه گفت 
اگر نتیجه این دیدگاه در خرده فروشی تاسفبار بود در سطح تولید 
فاجعه آفرین اس��ت. نهادهای نظارت بر قیمت به سراغ شرکت های 
تولیدی می روند و به آنها می گویند که نباید قیمت خود را افزایش 
دهید. مدیران کارخانجات اگر دولتی باش��ند از یک حدی بیش��تر 
دلس��وزی نمی کنند و با خود می گویند وقت��ی دولت می خواهد به 
مال خود زیان بزند من چرا با ایس��تادگی خود را خراب کنم؟ مثال 
سال های س��ال به شرکت قطارهای رجا اجازه افزایش قیمت بلیت 
قطار ندادند، در حالی که هزینه های آن افزایش یافت. نتیجه آن شد 

که سال های پیاپی زیان داد و زیان ها روی هم انباشته شد.
اگر کارخانجات خصوصی باش��ند سعی می کنند با رشوه مانع از 
زیان دهی ش��وند. اگر رشوه نیز کارگر نیفتد کارخانه ترجیح خواهد 
داد تا تولید را متوقف کند به جای اینکه زیان بسازد. به شرحی که 
گفته خواهد شد این امر دقیقا مشکل تورم را تشدید می کند یعنی 
وقتی جنسی به دلیل توقف تولید کمتر شود، رشد قیمت بیشتری 
را خواهد دید. چند سال طول کشید تا دولت فهمید که نباید روی 

شرکت های خصوصی آنقدر فش��ار بیاورد که زیان کنند. به همین 
دلیل تصمیم گرفت که رش��د قیمت را محدود کنند تا ش��رکت ها 
به زیان نرسند و سود ناچیزی داشته باشند. شاید با خود فکر کنید 
اینکه خوب اس��ت. باالخره هم دولت اقتدار خود را اعمال می کند، 
هم زیان به بخش خصوصی وارد نمی کند. اشکال اول این شیوه این 
است که اگر تولیدکنندگان سود کمتری ببرند منابع الزم برای ایجاد 
خطوط تولید جدید و گسترش تولید نخواهند داشت و کمیابی آن 
کاال ادامه خواهد داشت. اشکال دوم این است که وقتی میزان سود در 
یک صنعت کم باشد افراد بیرونی رغبتی برای سرمایه گذاری در آن 
صنعت نخواهند داشت. به تدریج نیز با استهالک سرمایه گذاری های 
موجود در آن صنعت، تولیدات کارخانجات موجود نیز کاهش خواهد 
یافت. این همه ماجرا نیس��ت. متولی��ان دیدگاه های نکبت آفرین با 
استقامت تحسین برانگیزی سال های سال فعال بودند و طرح بدیع 
دیگری خلق کرده اند. یکی از راهکارهای آنها این بود که به بنگاه ها 
گفته اند قیمت پایین روی محصول بگذارید و زیان کنید، اما دولت 
موظف می شود زیان شما را جبران کند و برای آنها طلب از دولت در 
نظر گرفته اند. در عمل این طلب ها داده نشده و کم کم بنگاه ها به این 
صرافت افتاده اند که آنها از بانک های دولتی وام بگیرند ولی طلب شان 

را ندهند تا این به آن در شود.
گاه بنگاه ها زیرک تر بوده اند و زیر بار طلب از دولت نرفته اند و به 
جای آن با این پیش��نهاد روبه رو شده اند که در قبال کنترل قیمت، 
نهاده ه��ای تولید ارزان دریافت کنند یعنی برق ارزان، آب ارزان، گاز 
ارزان، ارز ارزان، وام ارزان و... تا به این ترتیب سود آنها تهدید نشود. 
این راه حل در نگاه اول منطقی به نظر می رسد اگرچه برای بنگاه های 
متعارف قابل قبول می نماید ب��رای بنگاه های تولیدکننده برق، آب، 
گاز و عرضه کنن��ده وام )بانک( مصیبت زا اس��ت زیرا آنها را به زیان 
می کشاند؛ یعنی قیمت محصوالت تولیدی آنها را به شدت سرکوب 

می کند و آنها را به زیان می کشاند.
مش��کل دیگر این روش آن اس��ت که نهاده  های ارزان از بودجه 
دولت تامین می شود که در واقع منابع عمومی هستند. هرگاه دولت 
ای��ن منابع عمومی را در این امور صرف کن��د، منابع کمتری برای 
هزینه در امور دیگر خواهد داش��ت و خدمت کمتری در عرصه های 
دیگر نصیب جامعه می ش��ود. به این معنا هزینه چنین سیاستی باز 
هم از جیب جامعه پرداخت می ش��ود. مشکل بزرگ تر این است که 
این راه ح��ل در کوتاه مدت جواب می دهد ولی قابل تداوم نیس��ت. 
ب��ه عنوان مث��ال دولت در ابتدا نهاده های مرغداری ه��ا را با نرخ ارز 
ارزان تامین می کند با این امید که قیمت مرغ کنترل شود، اما تورم 
کماکان راه خود را می رود و مرغ دارها احس��اس می کنند که دیگر 
قادر نیس��تند قیمت مرغ را حفظ کنند. لذا تعارض با دولت شروع 

می شود و این سیکل معیوب ادامه دارد.

تقابل راهکارهای گنج آفرین و شعارهای رنج آفرین
امروز مش��خص شده است که تورم وقتی رخ می دهد که رشد پول 
س��ریع تر از رش��د تولید کاالها و خدمات در اقتصاد است. برای فهم 
س��اده به این مثال توجه کنید. در اقتصاد 12 واحد پول و 3 س��یب 
وجود دارد. قیمت هر سیب چهار تومان خواهد بود. حال اگر پول به 
2۰ واحد برس��د اما تعداد سیب به چهار واحد، قیمت هر سیب پنج 
تومان خواهد ش��د. در این مثال، رشد پول ۶۶ درصد و رشد کاال 25 
درصد بوده و به همین دلیل قیمت آن افزایش یافته است. عین همین 
حرف را نیز می توان در مورد کل اقتصاد زد. اگر رشد پول سریع تر از 
رشد کاال باشد، پول به دنبال کاال خواهد چرخید و به عبارتی قیمت 
همه کاالها افزایش خواهد یافت. پس اگر می خواهیم تورم نداش��ته 
باشیم نباید رشد پول شدید داشته باشیم. وقتی دولت کسری بودجه 
م��ی آورد از بانک مرکزی می خواهد پول چاپ کند تا آن پول ها را به 
کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد بدهد. کارمندان و پیمانکاران پول 
را به خانه می برند تا خرج کنند. فروش��ندگان احس��اس می کنند که 
خریداران روی قیمت های باالتر قدرت خرید دارند و می توانند قیمت 
را باال ببرند. کم کم همه جامعه احساس می کنند که این مسئله خاص 
بازار آنها نیست و اقتصاد متورم شده است. به تدریج انتظارات جامعه 
به این سمت جهت گیری می شود که قرار است همه قیمت ها افزایش 
یابد. لذا بنابه فرض همه در قراردادها و معامله های خود رشد قیمت را 
فرض می گیرند. چون همه چنین انتظاراتی را فرض می گیرند در عمل 
همه قیمت ها افزایش می یابد. در دیدگاه گنج آفرین باید کسری بودجه 
دولت مهار شود و دولت بتواند به اندازه درآمدش خرج کند. اگر دولت 
به دالیل مختلف نتوانست هزینه هایش را در کوتاه مدت کنترل کند، 
به جای اینکه از بانک مرکزی بخواهد تا پول چاپ کند، باید از جامعه 
اس��تقراض کند یعنی به مردم اوراق بدهی بفروشد تا نیاز کوتاه مدت 
خود را مرتفع کند و بعدا آن قرض را برگرداند. حاال روشن می شود که 
چرا وقتی دولت تصمیم می گیرد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
دولتی را زیاد کند بقیه مردم نگران می شوند! آنها به فراست دریافته اند 
که وقتی دولت احس��اس می کند تورم قدرت خرید کارکنان دولت و 
بازنشستگان دولتی را کاهش داده و درصدد برمی آید تا آن را جبران 
کند، در عمل کسری بودجه خود را افزایش می دهد زیرا درآمد دولت 
که افزایش نیافته است. دولت در گذشته همواره کسری بودجه خود را 
با قرض گرفتن از بانک مرکزی که همان چاپ پول است جبران کرده 
و پیامد آن تورم مزمن و ماندگار در اقتصاد ایران شده است. علت دیگر 
رشد نقدینگی به دلیل عملکرد بد نظام بانکی است. در نظام بانکی نیز 
وقتی بانکی دچار کسری منابع می شود و نمی تواند از بانک های دیگر 
قرض بگیرد ناگزیر به س��راغ بانک مرکزی می رود و از بانک مرکزی 
قرض می گیرد و این استقراض از بانک مرکزی خودش به معنای چاپ 

پول و رشد نقدینگی است.

بخش خصوصی چه خواسته ای از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دارد؟
از بایدهای گنج  آفرین تا نبایدهای رنج آفرین

اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعالم شد

هفت  ضلعی انتخابات سیزدهم



فرصت امروز: ش��یوع کرونا بیشترین و شدید ترین ضربه را به بازار کار 
ایران وارد کرده اس��ت. اگرچه شاغالن بسیاری در سراسر جهان و فارغ 
از مرزهای سیاس��ی و ملی، ش��غل خود را بر اثر کرونا از دست داده اند، 
اما بازار کار ایران به دلیل س��ال ها تجربه تحریم های همه جانبه بیشتر از 
دیگر کش��ورها از رکود کرونایی لطمه دید. به خصوص که در س��ه سال 
گذش��ته و با خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال ۹۷، فشار حداکثری 
آمریکا به اوج خود رس��ید و تنها در دوره چهارس��اله ریاست جمهوری 
ترام��پ  ۷۰۷ تحریم علیه ایران اعمال ش��د. در نتیجه تبعات تحریم و 
نرخ رش��د اقتصادی پایین باعث شد تا بیکاری به یکی از ابرچالش های 
اقتصاد ایران تبدیل ش��ود، با این حال و با وج��ود پذیرش این واقعیت 
بررس��ی ها نش��ان می دهد تحریم آنقدر به بازار کار ایران ضربه نزد که 

شیوع کرونا لطمه زد.
با وجود نرخ بیکاری تک رقمی ۹.۶ درصدی سال گذشته که به دلیل 
سطح پایین مشارکت اقتصادی رخ داد، بیکاری همچنان ابرچالش مهم 
اقتصاد ایران اس��ت. در حالی که تمام اقتصادهای جهان برای مقابله با 
تبعات بحران کرونا، منابع مالی هنگفتی به اقتصادشان تزریق کردند تا 
دامنه آس��یب ها را کاهش دهند، در ایران اما دولت با تنگنای درآمدی 
و مضیقه مالی مواجه بود و نتوانس��ت آنطور که باید و ش��اید از کسب و 
کارها و خانوارها حمایت کند. با این حال، تسهیالت مالی مختلفی برای 
کاهش خس��ارات اقتصادی کرونا و حمایت از کس��ب و کارها اختصاص 

داده شد.
یک میلیون و 100هزار نفر به کار بازگشتند

براس��اس آمارها، کرونا در بیش از یک سال گذشته بیش از 2میلیون 
ش��غل را در بازار کار کشور از بین برده است. البته از آنجا که بخشی از 
ش��اغالن به صورت غیررس��می و بدون بیمه در بازار کار فعال هستند، 
طبعا باید به این آمار 2میلیونی بیکاران ناش��ی از کرونا افزود. آمارهای 
رس��می نشان می دهد در شوک نخس��ت کرونا دست کم یک میلیون و 
۶۰۰ هزار شغل دچار آسیب شدند و یک میلیون و 3۰۰ هزار شغل در 
معرض تهدید قرار گرفتند که در پی آن و براس��اس اعالم وزارت کار به 
تدریج با ریزش حدود 2 میلیون نفری در حوزه اش��تغال مواجه شدیم. 
طبق تازه ترین خبر معاون اشتغال وزیر کار نیز از حدود 2 میلیون نفری 
که در این بحران بیکار ش��دند، تاکنون یک میلیون و 1۰۰ هزار نفر به 

بازار کار برگشته اند.
آنطور که وزارت کار گزارش داده، با ش��یوع کرونا فعالیت بس��یاری از 
کسب و کارها به ویژه مشاغل خدماتی مختل شد و در این راستا، دولت 
پرداخت تس��هیالت حمایتی با نرخ سود ترجیحی 12 درصد را مصوب 
کرد تا در اختیار بنگاه های خدماتی و تولیدی آس��یب دیده قرار بگیرد. 
پرداخت این تس��هیالت حمایتی به ش��اغالن کسب و کارهای 14رسته 
منتخب از سیزدهم خردادماه ۹۹ آغاز شد و مشموالن برای گرفتن وام 
به بانک ها معرفی شدند. دوره بازپرداخت تسهیالت نیز با احتساب دوره 

تنفس از اول آبان ماه ۹۹ و به مدت دو سال تعیین شد.
طبق اعالم وزارت کار، تس��هیالت تا سقف 1۶میلیون تومان نیازمند 
س��فته فرد متقاضی یا چک به تش��خیص بانک و تسهیالت 1۶میلیون 
ت��ا 48میلیون تومانی نیز نیازمند س��فته متقاضی یا چک به همراه یک 
ضامن اس��ت. همچنین تس��هیالت 48 تا 1۶۰ میلیون تومانی به سفته 
متقاض��ی یا چک با دو ضامن نی��از دارد. برای وام 1۶۰ تا 2۰۰ میلیون 
تومانی نیز ارائه س��فته متقاضی یا چک به همراه س��ه ضامن الزم است 
و برای درخواس��ت تس��هیالت باالت��ر از 2۰۰میلیون توم��ان هم ارائه 
تضمین صادره از س��وی صندوق های ضمانت یا به تشخیص بانک، ارائه 

وثیقه های متعارف موردنیاز است.
در حال��ی که دولت در مرحله اول ۷5هزار میلیارد تومان و در مرحله 
دوم 1۹هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به متقاضیان در نظر 
گرفت و تصویب کرد، اما با اس��تقبال خوبی از س��وی فعاالن اقتصادی 
مواجه نشد. بررسی ها نش��ان می دهد متقاضیانی بوده اند که در فرآیند 
ثبت نام متوقف ش��ده و یا از دریافت وام منصرف شدند. انصراف بخشی 
از متقاضیان هم به خاطر موانع بانکی بوده اس��ت. موانع بانکی ش��امل 
»شرایط سخت تضامین بانکی«، »عدم همکاری بانک«، »چندمرحله ای 
بودن پرداخت وام«، »داش��تن چک برگشتی ضامن« و »شرایط سخت 
بازپرداخت« است. ازجمله مشکالت دیگر در مسیر دریافت وام، »موانع  
نرم افزاری و س��اختاری« بوده که شامل »عدم دریافت پیامک«، »عدم 

اطالع از چگونگی پیگیری« و »فرصت کوتاه تحویل مدارک« است.
250 هزار نفر از بیکاران کرونا هنوز بیکارند

در ای��ن باره، عیس��ی منصوری مع��اون اش��تغال وزارت کار در مورد 
جزیی��ات پرداخت تس��هیالت کرونایی می گوید: برای حفظ اش��تغال و 

همچنین موضوع کرونا و امکان فعالیت کس��ب و کارهای آسیب دیده به 
صورت عمده در 14رس��ته اصلی و حدود 858 زیررسته حدود 2۰هزار 
میلیارد تومان تسهیالت را در اختیار گذاشتیم و در مرحله نخست این 
رقم 14هزار میلیارد تومان بود. به دلیل اینکه تمرکز آس��یب دیدگی در 
بخ��ش خدمات بود، کوش��ش کردیم به صورت مس��تقل حدود 2 هزار 
میلی��ارد تومان در اختیار بخش گردش��گری، یک ه��زار و ۷۰۰میلیارد 
توم��ان در بخش فرهنگ و هنر و 8۰۰میلی��ارد تومان در بخش ورزش 

اختصاصا قرار دهیم.
ب��ه گفته منصوری، خوش��بختانه از حدود 2 میلیون ریزش اش��تغال 
نزدیک به یک میلیون و 1۰۰هزار نفر به کار بازگش��تند. در حوزه بیمه 
بیکاری نیز حدود ۷3۰ هزار نفر مش��مول ای��ن برنامه اختصاصی دوره 
کرونا ش��دند و بخش��ی از آنها در حدود 25۰هزار نفر همچنان مشمول 

دریافت بیمه بیکاری هستند.
او با بیان اینکه متاسفانه رقم قابل توجهی از بازار کار در بحران کرونا 
خارج ش��دند، ادامه داد: به این ترتیب، از جمعیت فعال کاس��ته ش��د و 
به جمعیت غیرفعال اضافه ش��د و کس��انی که شاغل یا بیکار بودند االن 

نه بیکار محسوب می شوند و نه شاغل و کال از بازار کار خارج شدند.
معاون وزیر کار در مورد نرخ بیکاری در س��ال های گذشته هم گفت: 
نرخ بیکاری در ش��رایط فعلی نماینده وضعیت دقیق ش��رایط اش��تغال 
کش��ور نیس��ت و وقتی جمعیت فعال کاهش پیدا می کند خود به خود 
ن��رخ بیکاری پایی��ن می آید. در واقع، رکود حاص��ل از کرونا به موضوع 
تحریم اضافه ش��د و این باعث ش��د تا به جمعیت غیرفعال کشور اضافه 
ش��ود بنابراین در این ش��رایط، نرخ بیکاری تک رقمی نمایانگر شرایط 

بازار کار نیست.
وی در پایان به تسهیالت 5۰۰میلیون تومانی با کارمزد 4درصد توسط 
صندوق کارآفرینی امید اش��اره کرد و گفت: در حوزه فناوری اطالعات، 
ورزش، فرهنگ و گردش��گری تا س��قف 5۰۰میلیون تومان تس��هیالت 
با کارمزد 4 درصد توس��ط صندوق کارآفرینی امید پرداخت می ش��ود. 
همچنین در بودجه سال جاری 35هزار میلیارد تومان تسهیالت تبصره 
18ب��ا نرخ کارمزد 8 درصد و 12درصد پیش بینی ش��ده و از این مقدار 
۷ ه��زار میلیارد تومان برای بخش صنعت و 5 هزار میلیارد تومان برای 

بخش کشاورزی است.

ویروس کووید-19 چه بر سر بازار کار ایران آورد؟

مرگ 2 میلیون شغل در بحران کرونا

دائما این مسئله در طول تاریخ مطرح می شود که وضعیت بازار کار بد 
اس��ت و دوره قبلی بهتر از دوره کنونی بوده اس��ت. این رویکرد در طول 
همه گیری کووید-1۹ شدت بیشتری هم پیدا کرد، اما امکان دارد همین 
همه گی��ری نه تنها در نهایت منجر به بهبود بازار کار ش��ود، بلکه عامل 

ایجاد و تسریع آن هم باشد.
به گزارش »اکونومیس��ت«، همه گیری کووید-1۹ فشار بسیار زیادی 
به کارگران جهان آورد. میلیون ها ش��غل به خاط��ر این بیماری از بین 
رفتند و افت اشتغال در سطح جهان 14 برابر بیکاری پس از بحران مالی 
دهه پیش بود. در بسیاری از کشورها بیکاری به سطوحی رسیده است 
که از 1۹3۰ به این س��وی بی س��ابقه بوده  و بیشتر فشار این مسئله به 
افرادی می آید که سطح مهارتی پایینی دارند. همه گیری کرونا همچنین 
نابرابری های��ی که تا پیش از این هم در زیر پوس��ته جامعه حباب کرده 

 بودند را تشدید کرده  است.
با این  حال این باور که بازار کار به مش��کلی برخورده  اس��ت پیش تر 
هم به تناقض های مختلفی در طول تاریخ رس��یده بود. از ابتدای ظهور 
سرمایه داری در جهان، مردم همواره درباره دنیای کار مرثیه سرایی کرده  و 
عنوان کرده اند که گذشته بهتر از زمان حال شان است و وضعیت کارگران 
روز به ش��کل خاصی بد است. آدام اسمیت ادعا کرد که بخش صنعتی 
اسکاتلند در اواخر قرن هجدهم میالدی دارای این توان بود که کارگران 
را »غافل و نادان، تا حدی که برای یک انسان ممکن است« بکند. حتی 
در دوران طالیی دهه های 1۹5۰ و 1۹۶۰ میالدی هم که گویا وضعیت 
اشتغال بسیار بهتر از امروز بود، روایت اصلی جامعه نارضایتی از کار بود. 

در دهه 1۹5۰ بس��یاری از دانشمندان علوم اجتماعی عنوان می کردند 
که کارگران اتومبیل س��ازی اتحادیه دار آمریکایی از شرایط خود ناراضی 
هس��تند زیرا کارشان خسته کننده بوده و هیچ نوع خودگردانی ای در آن 
وجود ندارد. به طور کلی، بازار کار یکی از مهمترین مسائل سطح اجتماع 
اس��ت که دائما هم بدبینانه ترین پیش بینی ها را به خود جذب می کند، 
با این حال، حتی اگر در وضعیتی نس��بتا پایدار باش��د بیشترین مقدار 

نارضایتی را در خود متمرکز می سازد.
در این میان، پرسش اصلی در حال حاضر این است که وقتی همه گیری 
کرونا به پایان برسد، آیا بازارهای کار جهانی می توانند اوج گرفته و مجددا 
مردمی از همه پیش زمینه های اجتماعی را به کار گیرند یا خیر. ادعای ما 
این است که نه تنها همه چیز بدتر نخواهد شد، بلکه کووید-1۹ سرعت 
بهبود اوضاع را باالتر هم خواهد برد زیرا تغییراتی که الزم بودند و چند 
س��الی بود که از آنها صحبت می شد را الزم تر کرده است. این مسئله از 

چند مسیر رخ خواهد داد.
حاال که امکان دورکاری بیش از پیش فراهم شده است، افراد بیشتری 
انعطاف بیش��تری درباره زمان و مکان ایفای ش��غل خود پیدا می کنند. 
مدیران کمتری نس��بت به این مسئله بی تفاوت خواهند بود که نیروی 
کارشان از چه مکانی کار خود را انجام می دهد، اما حرکت به سمت یک 
الگوی کار هیبریدی، که در آن بخش��ی از کار در دفتر و بخش��ی دیگر 
در خانه انجام می ش��ود، همین حاال هم مدی��ران را مجبور به برقراری 
ارتباط بهتری با نیروی کار خود کرده  است که این مسئله رضایت شغلی 
کارمندان را هم بهبود می بخشد. البته این مسئله در ایجاد تغییراتی در 

قانون کار هم مفید است که مدت های مدید نیازمند وقوع آنها بودیم.
سیاس��ت گذاری ها تنه��ا از این روش تغیی��ر نمی کنند. چیزی که 
در س��ال گذش��ته از دس��ت رفت، دولت ها را در همه جای جهان به 
این س��مت س��وق داده اس��ت که از مزایای یک بازار کار سالم بهره 
ببرند، مخصوصا مزایایی که مربوط به خانواده هایی با درآمد متوسط 
و کم هس��تند بنابراین همه گیری کرونا وظیفه بیشتری را نسبت به 
آن چیزی که در گذش��ته تصور می شد بر گردن دولت انداخته است، 
مخصوصا در حفظ اش��تغال، انجام کارهایی برای کاهش نابرابری در 
جامعه و رس��یدن به نظام هایی با طراحی بهتر برای حقوق کارمندان 

و مزایای رفاهی آنها.
درباره مسئله اتوماسیون هم که یکی دیگر از ترس های بزرگ بازار 
کار اس��ت بحث هایی مطرح می ش��ود. کما اینک��ه بعضی افراد نگران 
هستند که تجربه سال گذشته شاید به کارفرمایان این بهانه را بدهد 
که طبق آرزوی دیرینه خود به جای کارمند، ربات اس��تخدام کنند و 
همین مسئله منجر به بیکاری بسیار گسترده در سطح اجتماع شود. 
البته این مسئله واقعیت دارد که همه گیری ها و رکودها معموال منجر 
به گس��ترش اتوماسیون می شوند، اما این تهدید که دنیا از کار خالی 
ش��ود ش��انس کمی برای وقوع دارد و حتی ممکن است عقب نشینی 
ه��م کند. به هر صورت، در کوتاه مدت یک پرس��ش بزرگ تر از بقیه 
به نظر می رس��د: بازار کار چه زمانی می تواند از وضعیت این ش��وک 
خارج ش��ود و دوباره به مس��یر اصلی خود برگش��ته و جایگاهش را 

بهبود بخشد؟

سالی که گذشت کابوس بود، اما آینده  بازار کار امیدبخش است

الگوی کار هیبریدی

نگاه

دورنمای 5 سال آتی به کاهش تحریم و اصالح سیاست پولی 
بستگی دارد

هشدارهای »اکونومیست« به اقتصاد ایران
»اکونومیست« بر این باور است که چشم انداز پنج سال آینده اقتصاد ایران 
به کاهش تحریم های آمریکا و اصالح سیاست های پولی بستگی دارد. تحلیل 
جدید »واحد اطالعات اکونومیست« که روز چهارم آوریل 2۰21 منتشر شده، 
درونمای تازه ای از وضعیت احتمالی اقتصاد ایران در پنج س��ال آینده نش��ان 
می ده��د. بنا به پیش بینی »اکونومیس��ت«، احتماال ای��االت  متحده برخی از 
تحریم های نفتی ایران را از اواخر سال 2۰21 لغو می کند که این امر به خروج 
اقتصاد ایران از رکود کمک می کند. بااین حال، نرخ باالی تورم، سرمایه گذاری 
پایی��ن و ع��دم توفیق در مذاکره ب��ا ایاالت  متحده در بلندم��دت، ایران را در 
ب��ازه زمان��ی 25-2۰24 الی 2۶-2۰25 ب��ه رک��ود بازمی گرداند. پیش بینی 
»اکونومیس��ت« از ش��اخص های اقتصادی ایران در کوتاه مدت و  بلندمدت را 

می خوانید.
* تنش زدای��ی در کوتاه مدت: مهمترین جنبه سیاس��ت خارجی ایران طی 
س��ال های 2۰21 ت��ا 2۰25 رابط��ه آن با ایاالت  متحده خواه��د بود. در یک 
س��ناریوی محتمل که حمله نظامی در آن مطرح نیس��ت، انتظار می رود در 
میان مدت دو کش��ور دوره ای از آرامش و تنش زدایی نسبی را تجربه کنند. از 
اواخر س��ال 2۰21، انتظار می رود با گام برداشتن دو کشور در مسیر مذاکره، 
به  تدریج برخی از تحریم های نفتی ایران به منظور اعتمادسازی برداشته شود. 
به نظر نمی رس��د ایران در چارچوب یک توافق موقت، با اضافه شدن بندهای 
جدیدی به توافق هسته ای ازجمله محدودیت در برنامه موشک های بالستیک 
که بخش مهمی از سیاس��ت دفاعی کش��ور برمبنای بازدارندگی را تش��کیل 
می دهد موافقت کند. ازاین رو، بعید به نظر می رس��د که ایاالت  متحده به طور 
کام��ل به توافق هس��ته ای بپیوندد و حتی در صورت وق��وع این امر، برخی از 
تحریم ها همچنان پابرجا خواهد بود. این امر منجر به افزایش تنش ها در اواخر 
دوره پیش بینی خواهد شد. در همین حال، ایران بر تقویت روابط خود با چین 
تمرکز خواهد کرد. با توجه به رفع برخی از محدودیت های صادرات نفت کشور 
انتظ��ار می رود که به تدریج فروش نفت به چی��ن افزایش پیدا کند و ایران در 

مقابل، قراردادهای زیرساختی سودمندی را به چین واگذار کند.
* آثار تحریم ها و کرونا: سیاست ایران در کوتاه مدت بر کاهش تأثیر تحریم ها 
و مهار کرونا متمرکز است. درحالی که سایر کشورها بر واکسیناسیون گسترده 
متمرکز هس��تند، تحریم های آمریکا تا حدی مانع دس��تیابی ایران به واکسن 
شده و تنها مقادیر کمی از واکسن اسپوتنیک روسی و واکسن چینی سینوفارم 
تاکنون خریداری شده است. در نتیجه، بخشی از احیای اقتصاد ایران در دوره 
پساکرونا در گرو س��رعت تأیید و اثربخشی واکسن های داخلی خواهد بود. از 
طرفی، امکان اس��تفاده از دو واکس��ن ایرانی که هم اکنون در مرحله آزمایش 
ق��رار دارند، برای ماه ها وجود ندارد. این در حالی اس��ت که ویروس همچنان 
در سراس��ر کشور ش��یوع دارد و اوضاع ضعیف اقتصادی مانع اجرای قرنطینه 

کامل شده است.
همچنین تحریم در بخش هایی از تجارت و تأمین مالی که بیش��تر با دالر 
آمریکا صورت می گیرد، همچنان با محدودیت هایی همراه خواهد بود که مانع 
سرمایه گذاری خارجی می شود، زیرا بیشتر شرکت های بین المللی تمایل ندارند 
خود را در برابر چش��م انداز نامشخص تحریم های آمریکا به مخاطره اندازند. از 
طرف دیگر، از آنجا که بعید به نظر می رس��د اقتص��اد ایران احیای قابل توجه 
پیدا کند، سیاس��ت کشور بر دسترسی به منابع تأمین مالی خارجی متمرکز 
خواهد بود. ایاالت  متحده در حال حاضر درخواس��ت کمک 5 میلیارد دالری 
ایران از صندوق بین المللی پول را مسدود کرده که این درخواست احتماال در 
میان مدت به عنوان بخشی از شرایط مذاکرات هسته ای کشور پذیرفته خواهد 
شد. بااین همه، از سال 2۰24 ازسرگیری تنش های قدیمی و فزاینده در روابط 
دو کشور به بازگشت مجدد تحریم ها دامن می زند و لزوم تغییر در سیاست های 
ایران که حول محور خودکفایی و تاب آوری ش��کل گرفته اند برجسته خواهد 

شد.
* سیاس��ت پولی و گره های کور آن: فش��ارهای مالی ای��ران در کوتاه مدت 
ادامه خواهد داشت، زیرا تحت فشارهای سه جانبه تحریم ها، قیمت پایین نفت 
و همه گی��ری کرونا قرار دارد. در پیش نویس الیحه بودجه جاری، افزایش ۷5 
درصدی مخارج دولت مشاهده می شود که به معنای دور شدن از سیاست های 
مالی نسبتا انقباضی س��ال های ابتدایی ریاست جمهوری روحانی است که از 
نیاز مبرم اقتصاد ایران به سیاست های مالی ضدچرخه ای برای خروج از رکود 
سه ساله ناشی می ش��ود. این افزایش مخارج شامل افزایش هزینه های رفاهی 
ب��رای هدف قرار دادن 3۰ میلیون ایرانی ب��ا درآمد کم از طریق پرداخت های 

ماهانه است.
همچنین از اواخر سال 2۰2۰، تورم ساالنه کشور به بیش از 4۰ درصد رسید 
که به دو عامل بازمی گردد: نخس��ت، تأثیر تحریم ها که همچنان س��ایه آن بر 
ارزش پول ملی سنگینی می کند و دوم، وخیم تر شدن وضعیت کسری بودجه 
دولت که منجر به افزایش اس��تقراض از بانک مرکزی و احتماال پولی ش��دن 
کسری بودجه شده است. در کوتاه مدت تا میان مدت، در صورت عدم بازگشت 
ایاالت متحده به برجام، هر دو عامل موجب استمرار فشارهای تورمی خواهند 
شد، اگرچه چشم انداز کاهش تحریم ها تحت ریاست جمهوری بایدن تا حدی 
دوره تنفسی را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، بانک مرکزی احتماال در سال های 
2۰21 ت��ا 2۰22، پیش از ورود درآمدهای نفتی بیش��تر به کش��ور و کاهش 
فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه، به سیاست 
افزایش نرخ س��پرده ادامه خواهد داد. ازاین رو، بانک مرکزی سیاست انقباض 
پول��ی خود را متوقف خواهد کرد تا به احیای اقتصاد کمک کند و در نتیجه، 

نرخ ها را تا پایان دوره پیش بینی در همین سطح حفظ خواهد کرد.
* رش��د اقتصادی  اندکی مثبت: هم زمان با احیای قوی اقتصاد چین و لغو 
تدریجی برخ��ی از تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، انتظ��ار می رود در بازه 
زمانی 22-2۰21 رش��د تولید ناخالص داخلی حقیق��ی 1.۷ درصد را تجربه 
کند. البته اقتصاد ایران پیش ازاین، س��ه س��ال رکود عمیق را تجربه کرده که 
تخمین زده می شود طی 21-2۰2۰ اقتصاد کشور 4.8 درصد کوچک تر شده 
باش��د. در نتیجه، استمرار ضعف های اقتصاد ایران و عمیق تر شدن سطح فقر 
به عنوان مانعی بر سر راه چشم انداز رشد بلندمدت عمل خواهد کرد. با دورنمای 
امیدوارکننده مذاکرات به ویژه در س��ال 2۰22، پیش بینی می ش��ود صادرات 
نفت افزایش پیدا کند و اقتصاد ایران ش��اهد افزایش جزئی در سرمایه گذاری 
و درآمدهای حاصل از گردش��گری باشد. در نتیجه، رشد اقتصادی طی 23-

2۰22 به  8.3 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
* نرخ ارز؛ در مسیر مالیم کاهش: علی رغم کاهش شدید ذخایر ارزی بانک 
مرکزی از زمان بازگشت تحریم ها در سال 2۰18، بانک مرکزی هنوز بیش از 
5۰ میلیارد دالر آمریکا تا پایان سال 2۰2۰ ذخیره ارزی دارد که برای پوشش 
واردات 1۷ ماه کافی اس��ت، اما سیاس��ت گذاران مجبورند با استفاده از ذخایر 
ارزی بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در خالل نوس��انات گاه به گاه 
جلوگیری کنند. بااین حال، احتمال می رود نرخ ارز آزاد در سال های 2۰22-23 
کمی کاهش پیدا کند، اگرچه همچنان اختالف فاحشی بین نرخ های رسمی و 

غیررسمی ارز وجود خواهد داشت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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فرصت امروز: گزارش سیاس��تی الزامات تشکیل بازار آتی ارز در اقتصاد 
ایران از س��وی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد. بازوی پژوهشی بانک 
مرک��زی در این گ��زارش تحلیلی، بازار مش��تقات ارزی و از جمله قرارداد 
آت��ی را یک��ی از نهادهای مفقوده در نظام مال��ی ایران معرفی می کند که 
در غیاب آن، پوش��ش ریسک تغییرات نرخ ارز با چالش مواجه می شود و 
امکان پیش بینی مس��یر آتی قیمت ارز برای فعاالن اقتصادی وجود ندارد. 
به موازات نبودن این نهاد مالی در اقتصاد ایران، بازار غیررس��می موس��وم 
به »بازار معامالت فردایی ارز« در سال های گذشته شکل گرفته است که 
برآوردهای پژوهش��کده پولی و بانکی نشان می دهد در حال حاضر روزانه 
حدود 1۰۰ میلیون دالر معامله در بازار آزاد ارز انجام می ش��ود که بالغ بر 
۷۰ میلیون دالر آن مربوط به بازار معامالت فردایی است. به اعتقاد بازوی 
پژوهشی بانک مرکزی، با توجه به مشکالت و چالش های مختلفی که این 
بازار به لحاظ مختلف همچون عدم ش��فافیت، شبهه دار بودن معامالت و 
نظایر آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز می تواند مزیتهای یازده گانه ای را برای 
ب��ازار ارز فراه��م بیاورد. این ابزار از یک طرف، یک چش��م انداز ارزی برای 
فع��االن اقتصادی پدید م��ی آورد و از طرف دیگر، همانا یک ابزار کاربردی 

برای سیاستگذار ارزی فراهم می کند.
پیشینه و سابقه بازار آتی ارز در کشور

ب��ه دنبال اعطای مجوز از س��وی ش��ورای پول و اعتب��ار، بانک مرکزی 
آیین نامه اجرایی معامالت آتی ارز- ریال را در 2۹ تیرماه 138۹ ابالغ کرد 
تا بدین وسیله امکان پوشش نوسان نرخ ارز را برای صادرکنندگان فراهم 
سازد. طبق این آیین نامه، دو طرف قرارداد )بانک های عامل و صادرکننده( 
متعهد می ش��وند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال 
یا ارز به نرخ آتی ارز، در سررس��ید با یکدیگر مبادله کنند. براس��اس این 
آیین نامه که ش��امل 1۰ ماده و 4 تبصره اس��ت، بانک متعهد می شود در 
تاریخ سررسید نسبت به تأمین و فروش ارز به ریال توافق شده به مشتری 
اق��دام کند. در ماده 2 این آیین نامه سررس��ید ق��رارداد حداقل یک ماه و 
حداکثر 12 ماه ذکر شده است. در ماده 3 حداقل مبلغ مورد معامله در هر 

قرارداد معادل 1۰۰ هزار دالر تعیین شده است.
غیررقابت��ی ب��ودن نرخ تعیین ش��ده برای ارز توس��ط بان��ک، تحمیل 
کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر 
12ماه، هزینه های جانبی تعهد پیمان های آتی، تفاوت زیاد میان نرخ سود 
اسمی در ایران و نرخ بهره اسمی در کشورهایی با اسعار معتبر بین المللی 
)دالر، ی��ورو و ین(، امکان عقد پیمان تنها ب��رای بنگاه های بزرگ و عدم 
وجود بازار ثانوی برای خریدوفروش این پیمان و نیز وجود ریسک اعتباری 
در اتاق پایاپای ازجمله اش��کاالتی بوده که به این آیین نامه وارد است. در 
مجموع این آیین نامه نتوانس��ت در عمل زمینه تشکیل بازار آتی ارز را به 
ش��کل منسجم فراهم س��ازد. البته با وجود عدم استقبال از این آیین نامه 
در ش��عب داخلی بانک ها، عملیات آتی ارز توس��ط برخی ش��عب خارجی 

بانک های ایرانی در سطح محدودی انجام شد.
ب��ا توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی، معامالت آتی ارز به رس��میت 
ش��ناخته نمی شود و براس��اس مقررات بانک مرکزی انجام این فعالیت ها 
غیرقانونی است، در سال های اخیر بازاری غیررسمی تشکیل شده است که 
به »بازار معامالت فردایی ارز« مشهور است. در این بازار ذی نفعان بازار ارز 
در پایان روز معامالتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده 
و براس��اس پیش بینی هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات 
دوط��رف را برعهده می گیرند؛ یعنی تالش می کنند با پیش بینی درس��ت 
نرخ ارز در روز آینده، به س��ود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی 
از پیش بینی نادرس��ت خود را می پردازند. برآوردها نشان می دهد در حال 
حاضر روزانه حدود 1۰۰ میلیون دالر معامله در بازار آزاد ارز انجام می شود 

که حدود ۷۰ میلیون دالر آن مربوط به بازار معامالت فردایی است.

تجربه عملی معامالت مذکور، بدین صورت است که مجموعه ای از افراد 
دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه جهت انجام معامالت فردایی اقدام 
می کنند و یک نفر به عنوان سرگروه تعیین می شود. تعداد اعضای هر گروه 
معموال بین 2۰ تا 5۰ نفر است که زیر نظر سرگروه به مبادله دالر فردایی 
با یکدیگر می پردازند. سرگروه معموال از معتمدین و فعاالن بازار ارز است. 
س��رگروه جهت باال بردن تضمین معام��الت و پرداخت غرامت در صورت 
انجام پیش بینی نادرس��ت )که اصطالحا تاوان نامیده می ش��ود( متناسب 
با س��قف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین )اصطالحا چک 
گارانت��ی( دریافت می کند. برای مثال، اگر عضو تقاضای معامله باالی یک 
میلیون دالر )اصطالحا باالی یک خط( را داشته باشد، باید چک تضمین 

به مبلغ باالتری بپردازد.
جهت انجام معامالت فردایی ارز معموال در پایان یک روز کاری طرفین 
معامله براس��اس پیش بینی خ��ود از قیمت ارز در روز آین��ده، با یکدیگر 
معامله می کنند و در پایان روز کاری آتی )معموال ساعت 15( تسویه انجام 
می شود. هر طرفی که پیش بینی غلط انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی 
ارز در روز آینده و نرخ پیش بینی شده را به عنوان غرامت یا همان تاوان به 
طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری 
کن��د، از گروه )و طبعا از بازار( اخراج خواهد ش��د و اعتبارش جهت انجام 
معامالت فردایی از بین خواهد رفت. در این دسته از معامالت ارزی، هیچ 
نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی ش��ود و توافقات به صورت 
حضوری یا تلفنی اس��ت. همچنین تحویل ارز هیچ گونه موضوعیتی برای 
طرفین ندارد و در عمل هم براساس اظهارات فعاالن بازار، حتی یک مورد 

هم مشاهده نشده است که این معامالت به تحویل ارز منجر شده باشد.
الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران

در بخش دیگری از این گزارش، به مهمترین الزامات تش��کیل بازار آتی 
ارز پرداخته شده است. نخستین مورد به سطح تشکیل بازار آتی ارز مرتبط 
اس��ت. یکی از مسائل مهم در این بازار، لزوم تفکیک بازار در سطح خرد و 
کالن است. این مورد بیانگر آن است که با توجه به ضرورت این تفکیک، 
بهتر است در وهله اول این بازار به  صورت محدود در بین کارگزاران عمده 
و با مبالغ کمتر ش��روع ش��ود و در صورت موفقیت آمیز ب��ودن به تدریج 
گس��ترش یابد. مورد دوم، با توجه به مسئولیت بانک مرکزی درخصوص 
مدیریت بازار ارز، الزم اس��ت محوریت تش��کیل بازار معامالت آتی ارزی 
نیز برعهده این نهاد باش��د. عمده این نق��ش در قالب نظارت موثر بر بازار 
انجام می شود، ولی ممکن است به اشکال دیگری همچون پذیرش نهایی 
ریس��ک ها یا تقویت عملیات بازارگردانی نیز بروز یابد که هر یک به نوبه 
خود در تقویت بازار اثر خواهد داشت. گرچه انتقال شبکه معامالت آف شور 
خارج از کش��ور به داخ��ل می تواند نقش مهمی در تقویت ب��ازار آتی ارز 
و فراهم ش��دن امکان مدیریت بهتر آن توس��ط بانک مرکزی داشته باشد 
اما لزومی ندارد که تش��کیل این بازار را منوط به انتقال ش��بکه معامالت 
آف ش��ور به داخل کرد و می توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل 
داد. آف ش��ور )offshore( از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی 
به محل دیگر جهت کم کردن هزینه ها و افزایش سود است. در اصطالح، 
آف ش��ور بانک نیز به عملیات بانکی اطالق می ش��ود که توسط یک بانک 
واقع در منطقه یا س��رزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق 
به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می روند با اشخاص غیرمقیم و با 

پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می شود.
مورد س��وم، اگر بانک مرکزی بخواهد خود به  عنوان عرضه کننده اصلی 
در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود 
دارد و ممکن اس��ت ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود بنابراین 
ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در 
این بازار را فراهم و خود در قالب بازارگردان ایفای نقش کند. مورد چهارم 

به قالب حقوقی این معامالت در کوتاه مدت اشاره دارد و بیانگر آن است که 
در کوتاه مدت می توان معامالت آتی ارز را براساس دو قالب حقوقی یعنی 
»تعهد بیع در آینده« و »عقد صلح« و با در نظر گرفتن برخی مالحظات 
طراحی کرد. در قالب اول، فروشنده براساس قرارداد متعهد می شود تا در 
سررس��ید مشخص )یک روز کاری(، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به 
قیمتی که در زمان حال تعیین می ش��ود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی 
ارز متعهد می ش��ود که ارز مذکور را با مشخصات ذکرشده خریداری کند. 
قالب حقوقی دوم )عقد صلح( نیز مشابه قالب حقوقی اول است. فروشنده 
فردایی ارز براس��اس قرارداد صلح، مقدار معین��ی از یک ارز خارجی را در 
مقابل قیمتی معین به خریدار ارز صلح می کند. همچنین متعهد می شود 
ارز مذکور را با مش��خصات ذکرشده، در سررسید )یک روز کاری( تحویل 
دهد. در مقابل، خریدار ارز متعهد می ش��ود که ارز مذکور را با مشخصات 
ذکرش��ده خریداری کند. برای اجرای صحیح ه��ر دو قالب حقوقی، الزم 
اس��ت تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معامالت مذکور بر روی کاال 
)ارز( اتفاق بیفتد  نه بر روی تغییرات نرخ ارز. به این ترتیب، امکان هدایت 
معامالت فردایی فعلی که به لحاظ ش��رعی و قانونی دچار اش��کال  است و 
غیررسمی انجام می شود، به  صورت مشروع و قانونی فراهم شده و می توان 

این معامالت را به بخش رسمی بازار پول منتقل کرد.
از توجه به بازارهای موازی تا ابزارهای مکمل

مورد پنجم و شش��م دربردارنده مش��خصات این قرارداد است؛ یعنی با 
توجه به اینکه در س��طح خرد، معامالت بیش��تر به  ص��ورت توافقی انجام 
می ش��ود، بهتر اس��ت در وهله اول معامالت آتی ارز به  صورت پیمان آتی 
ارزی )Currency Forward( انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از 
جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد. به تدریج با توسعه بازار، 
امکان طراحی معامالت در قالب اس��تاندارد بی��ش از پیش فراهم خواهد 
ش��د و می توان معامالت را به شکل بورسی یعنی قرارداد آتی ارزی انجام 
داد. همچنین با توجه به لزوم به حداقل رس��اندن جهت دهی بازار آتی به 
بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر 
پنج روزه تشکیل ش��ود و در عین حال امکان بستن موقعیت معامالتی از 
طری��ق انجام معامله معکوس برای فع��االن این بازار )با تایید ناظر( فراهم 

باشد.
مورد هفتم، با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا )میانگین موزون نرخ بازار 
ارز( به نرخ بازار، بهتر اس��ت تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، 
این نرخ به  عنوان مرجع کش��ف قیمت در ب��ازار آتی ارز مالک قرار گیرد. 
هدف از تشکیل بازار آتی ارز، »پوشش ریسک نرخ ارز« است و در صورتی 
که ش��رایط محیطی مناس��ب و بازار نقد و آتی خ��وب عمل کنند، ثبات 
نسبی نرخ ارز منجر به ایجاد افق دید در آینده می شود و به این ترتیب در 
مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر خواهد بود. ازجمله نگرانی هایی 
که ممکن است در رابطه با تشکیل بازار آتی ارز وجود داشته باشد، احتمال 
جهت دهی این بازار به بازار نقدی ارز و بروز اختالل در نرخ های آنی است. 
مورد هشتم، با توجه به احتمال مذکور و بروز اختالل در نرخ های آتی، 
قرارداد آتی ارز باید به گونه ای طراحی ش��ود که بنای اصلی در قرارداد بر 
تحویل فیزیکی ارز باش��د؛ مگر اینکه با تایید ناظر، امکان تس��ویه نقدی 
نیز فراهم ش��ود. مورد نهم، بهتر اس��ت همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در 
کوتاه مدت، سیاست های الزم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طال نیز 
مدنظ��ر قرار گیرد. مورد دهم، برای افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک 
به تعمیق آن، می توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی 
و صکوک ارزی اس��تفاده کرد. مورد یازدهم، تشکیل بازار رسمی معامالت 
آت��ی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه 
محس��وب می ش��ود و می توان از این بس��تر معامالتی جهت تشکیل بازار 

معامالت مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.

پژوهشکده پولی و بانکی، پیش شرط های تشکیل بازار آتی ارز را بررسی کرد

تجربه بازار آتی ارز در اقتصاد ایران

آمارها نشان می دهد نقدینگی در سال گذشته بیش از 4۰درصد رشد 
داش��ته و به 3485 هزار و ۶۶1 میلیارد تومان رس��یده است. از همین 
روس��ت که اقتصاددانان از س��ال ۹۹ به عنوان بدترین س��ال اقتصادی 
کش��ور نام می برند. تازه ترین آمار بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در 
س��ال گذشته بیانگر این است که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به 
4۰.۶ درصد رس��ید که باالترین نرخ رش��د نقدینگی در 43 سال اخیر 
اس��ت. نگاهی به میزان نقدینگی در پایان س��ال 13۹8 نش��ان می دهد 
نقدینگ��ی مع��ادل 24۷2 هزار و 1۰۰ میلیارد توم��ان بوده و با افزایش 

41 درصدی این متغیر تا پایان فروردین س��ال گذشته به عددی معادل 
3485 هزار و ۶۶1 میلیارد تومان رسیده است. همچنین حجم نقدینگی 
و پایه پولی در پایان فروردین ماه 14۰۰ نسبت به پایان سال 13۹۹ به 
ترتیب معادل ۰.4 درصد و 1.2 درصد رشد داشته است. وحید شقاقی، 
کارش��ناس اقتصادی در این باره می گوید: »در سال گذشته روزانه بالغ 
بر 25۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق ش��د و در حال حاضر نقدینگی 
به سمت بازار رمزارزها و سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها رفته است .«

از س��وی دیگر، از آنجا که در پی تش��دید رش��د نقدینگ��ی تورم نیز 

صعودی می ش��ود، تغییرات این متغیر نیز رکورد ۷5 س��اله را شکسته 
اس��ت؛ به گونه ای که برخی نمایندگان مجلس اعالم کردند نرخ تورم در 
فروردی��ن از 5۰ درصد عبور کرده اس��ت. همچنین جدیدترین گزارش 
مرکز آمار از نرخ تورم در اردیبهش��ت حاک��ی از عبور این متغیر از 41 
درصد اس��ت. به اعتقاد ش��قاقی، تورم فقط از کانال بانک مرکزی نباید 
دیده ش��ود، بلکه برای تعادل بین رش��د نقدینگی و رشد اقتصادی باید 
نات��رازی تجاری بودجه ای و مالی حل ش��ود تا ت��ورم به ۹ تا 1۰ درصد 

برسد.

نقدینگی از 3400 هزار میلیارد هم گذشت

رکوردشکنی نقدینگی در 4 دهه گذشته

بانکنامه

از ابتدای خردادماه از سر گرفته شد
فعالیت موزه هنرهای تجسمی بانک پاسارگاد

موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد همزمان با اخذ مجوز 
رسمی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دوره جدید 
فعالیت خود را با اجاره دو سالن مجهز در »مجموعه تاریخی و فرهنگی 
باغ موزه نگارستان« از تیرماه 13۹۹ آغاز و پس از آماده سازی سالن های 
نمایش به نحوی که در ش��أن هنرمندان و هنردوستان و فرهیختگان 
ارجمند جامعه باش��د، فعالیت خود را از اواخر س��ال 13۹۹ آغاز نمود. 
»موزه پاس��ارگاد« با در اختیار داش��تن بیش از ۶۰۰ شاهکار هنری از 
هنرمندان معاصر ایران زمین شامل نقاشی، نقاشی خط، مجسمه، نقش 
برجسته و عکس، مجموعه منحصر به فردی جهت مرور تاریخ هنرهای 
تجس��می معاصر و مدرن ایران را به خص��وص جهت بازدید و پژوهش 
دانشجویان رشته هنر و سایر پژوهشگران، عالقه مندان و فرهیختگان 
کش��ور، فراهم نموده است. موزه هنرهای تجسمی بانک پاسارگاد بعد 
از مدتی تعطیلی به مناس��بت محدودیت های ناشی از کرونا، از تاریخ 
شنبه یکم خردادماه مجددا شروع به فعالیت کرده و بازدید برای کلیه 
عالقه مندان آزاد و ساعات بازدید از 1۰ تا 18 هر روز به استثنای روزهای 
دوشنبه است. گفتنی است نشانی این موزه در میدان بهارستان، خیابان 

دانشسرا، خیابان شریعتمدار رفیع، باغ موزه نگارستان است.

3.7 میلیارد دالر برای واردات دارو تامین شد
پاسخ بانک مرکزی درباره ابهامات ارز دارو

در س��ال گذش��ته 3 میلیارد دالر و در دو ماه ابتدایی س��ال جاری 
۷۷۰ میلیون دالر برای واردات اقالم اعالمی وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی تأمین ارز انجام شده است. طبق اعالم بانک مرکزی، 
براس��اس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال 13۹۹ مبلغ 
2.5 میلیارد دالر س��همیه ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی تعیین شد که با توجه به ش��رایط خاص موجود، در 
سال گذشته بالغ بر 3 میلیارد دالر برای واردات اقالم اعالمی آن وزارت 
تأمین ارز ش��ده است. همچنین براساس سهمیه ارزی تعیین شده آن 
ستاد برای شش ماهه اول سال 14۰۰ نیز مبلغ 1.5 میلیارد دالر برای 
واردات وزارت بهداش��ت تعیین ش��ده که تاکنون بالغ بر یک میلیارد 
دالر آن براس��اس اولویت ه��ای اعالم��ی آن وزارتخانه تخصیص یافته 
است. از این مبلغ 21۰ میلیون دالر برای خرید واکسن و5۶۰ میلیون 
دالر برای س��ایر اقالم تأمین ارز و پرداخت شده است. جمع تأمین ارز 
صورت گرفته در دو ماهه س��ال جاری ۷۷۰ میلیون دالر اس��ت که از 
5۰ درصد کل س��همیه ش��ش ماهه اول نیز بیشتر بوده است بنابراین 
عدم کفایت موجودی برخی اقالم، ارتباطی به موضوع تأمین ارز ندارد. 
گفتنی است، اولویت اقالم مشمول دریافت ارز توسط وزارت بهداشت 
تعیین و در نتیجه می��زان موجودی اقالم مختلف نیز صرفا با نظر آن 
وزارتخانه مدیریت می شود که این روش همواره برای تأمین واردات با 
نرخ ارز ترجیحی انجام شده است. لذا با استناد به آمار قطعی عملکرد 
تأمین ارز صورت گرفته، تاکید می شود بانک مرکزی تأمین ارز کاالهای 
اساسی به ویژه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را طبق مصوبات ستاد 
اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده اس��ت و از رسانه ها درخواست 
می شود در این خصوص همواره به آمارهای صحیح و عینی اتکا کنند و 

از شبهه افکنی و شایعه پردازی بپرهیزند.

نوسان دالر در کانال 22 هزار تومانی
قیمت سکه 90 هزار تومان پایین آمد

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با 
کاهش ۹۰ هزار تومانی در روز سه شنبه همراه بود و به رقم 1۰ میلیون 
و 11۰ هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 1۰ 
میلیون و 8۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 5 
میلیون و 8۰۰ هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و ۷5۰ تومان و سکه 
یک گرمی هم 2 میلیون و 25۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال 
نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 3۰ هزار تومان رسید. 
قیم��ت مثقال طال نیز 4 میلیون و 4۶4 هزار تومان گزارش ش��د. هر 
اونس جهانی طال هم یک  هزار و 881 دالر و 53 س��نت فروخته شد. 
همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی به رقم 22 هزار و 321 تومان 
رس��ید. قیمت فروش یورو نیز با 42 توم��ان کاهش به رقم 2۷ هزار و 
412 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 21 هزار و 8۷۹ تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز 2۶ هزار و 8۶۹ تومان اعالم شد.

وزیر نیرو با عذرخواهی از مردم:
خاموشی ها هیچ پشت پرده ای ندارد

وزی��ر نیرو ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل خاموش��ی  روزهای 
اخیر گفت که هیچ پشت پرده ای برای خاموشی ها وجود ندارد.

رضا اردکانیان دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گرمای زودرس 
یکی از دالیل وقوع خاموشی است، افزود: سوالی که پیش می آید، این 
است که چرا با برنامه ریزی ها با کمبود برق مواجه شدیم؟ باید گفت، یک 
بخش موضوع گرمای زودرس بوده که این مس��ئله روی خروجی توان 
نیروگاه ها و همچنین شروع به کار دستگاه های سرمایشی اثر می گذارد. 
او اس��تخراج غیرمجاز رمزارز را دلیل دیگر خاموشی ها دانست و ادامه 
داد: دولت مصوبه ای را برای موضوع رمزارزها ارائه داد که براس��اس آن 
کسانی که می خواهند از این بخش استفاده کنند باید به وزارت صمت 
مراجعه کرده و مجوز بگیرند و در این مسیر که به وزارت نیرو مرتبط 
می شود، وزارت نیرو نیز به آنها انشعاب خواهد داد. رقم کسانی که مسیر 
قانونی را طی کردند بالغ بر حدود 3۰۰ مگاوات است. به گفته وزیر نیرو، 
براساس مطالعات وزارت ارتباطات و پایش های جهانی در مجموع انرژی 
الکتریس��یته ای که در دنیا مصرف می شود بیش از 1۰ درصد تخمین 
زده ش��ده که متعلق به ایران است. همکاران ما نیز رشد مصرف را که 
تحلیل کردند به برآورد حدود 2۰۰۰ مگاوات رسیدند که 321 مگاوات 
دارای مجوز است. اردکانیان با بیان اینکه تصاویری که من دارم گویای 
این اس��ت که تقریبا استفاده از رمزارزها به صورت غیرمجاز وارد تمام 
بخش ها شده است، گفت: آنچه تاکنون کشف شده، درصد کمی از آن 
چیزی است که احتمال داده می شود فعال باشد، اما این اطمینان را به 
مردم می دهم که توان دس��تگاه ها باالست و همکاری خوبی در وزارت 
اطالعات و دیگر دستگاه ها در حال شکل گیری است که در کوتاه ترین 

زمان ممکن محله های مربوطه را شناسایی کنیم.
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مطالبه بورس از رئیس جمهور آینده

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

شروع بورس در سال 14۰۰ خوب نبود. بازدهی بازار در ماه های فروردین 
و اردیبهش��ت منفی 1۰ درصد بود و ش��اخص کل از یک میلیون و 2۰۹ 
هزار واحد به یک میلیون و 1۰۰ هزار واحد هم رس��یده است، با این حال 
نمی توان از عملک��رد دو ماهه پیش بینی کرد که بازار در ادامه هم همین 
روند منفی را طی می کند. رش��د بی سابقه بورس از سال ۹8 آغاز شد و تا 
نیمه سال ۹۹ ادامه یافت. در سال ۹8 بازدهی شاخص کل بورس به 18۷ 
درصد و در س��ال ۹۹ به 155 درصد رسید. در نیمه نخست سال گذشته، 
بازدهی شاخص تنها در پنج ماه به 3۰۰ درصد رسید اما پس از افت، رقم 

155 درصد برای بازدهی بازار ثبت شد.
سرریز نقدینگی به بورس، کسری بودجه، انتظارات تورمی به ویژه برای 
نرخ ارز و کاهش نرخ سود بین بانکی و بی تناسبی عرضه و تقاضا زمینه ساز 
رش��د شاخص کل بازار سهام بود. در اواخر مردادماه سال گذشته، افزایش 
نرخ بهره و آزادی سهام عدالت باعث افت بازار شد. همچنین اظهارنظرهای 
غیرتخصص��ی در کنار تغیی��ر دائمی مقررات حاکم بر ب��ازار و اختالل در 
سامانه ها و شوک های خبری به افت بورس انجامید. قیمت گذاری دستوری 
در م��ورد بعضی محص��والت ازجمله خ��ودرو و فوالد، انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا و تقویت انتظار کاهش قیمت ارز، زمینه س��از افت بیشتر 
ش��اخص شد. در این بین نباید از تغییر دائمی مقررات بازار ازجمله دامنه 
نوسان گذشت که به عدم اعتماد مردم به بورس و خروج سرمایه های آنان 

شتاب بخشید.
آینده ش��اخص کل بازار س��هام به متغیرهای مختلفی وابس��ته است. 
مهمتری��ن عامل در این میان، اهرم های ایجاد اعتماد عمومی نس��بت به 
بورس اس��ت. زمانی که س��ازمان بورس با اعمال سیاس��ت های مختلف، 
نقدش��وندگی بازار را کاهش داد و صف های فروش را طوالنی کرد، اعتماد 
سرمایه داران به بورس هم آب رفت. اکنون نزدیک به 5۰ میلیون سهامدار 
در بازار فعال هس��تند. برای استفاده از این ظرفیت باید از دستکاری بازار 
جلوگیری کرد و سیاس��ت آزمون و خطا را کنار گذاش��ت. تجربیات سایر 
کشورها در این زمینه راهگشاست و قیمت گذاری دستوری و کاهش قدرت 
نقدش��وندگی در بازار به زیان منافع آتی بورس است. البته این امید وجود 
دارد که با بهبود حال اقتصاد کش��ور، بورس هم به عنوان تابعی از اقتصاد 
کل رشد کند. در بازار سهام ایران، ظرفیت های خوبی وجود دارد. هرچند 
سهم بعضی شرکت ها ۶۰ تا ۷۰ درصد افت کرده، اما این سهم ها همچنان 

ارزنده است.
نقش بازار س��هام به اندازه ای در اقتصاد ایران مهم اس��ت که باید گفت، 
برنامه ریزی برای آن از انتظارات و مطالبات جدی اقتصادی از رئیس جمهور 
آینده اس��ت. بازار سهام ایران بزرگ شده و فرصت های بسیاری در دل آن 
نهفته که تامین مالی برای پروژه های نیمه تمام یکی از آنهاس��ت. بورس 
را می توان ضامن توس��عه بخش های مولد اقتصاد دانس��ت و انتظار داریم 
نامزدهای انتخاباتی، برنامه مشخص خود را برای استفاده اقتصاد کشور از 
ب��ورس اعالم کنند. آنها باید عنوان کنند که چه برنامه ای برای بخش های 

مولد و هدایت جریان نقدینگی به این بخش ها دارند.

وزیر ارتباطات پاسخ داد
چرا برای اینترنت رایگان، کد ملی الزم است؟

در راس��تای تخصیص اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاست جمهوری 
و بس��ته های هف��ت گیگابایتی به همه م��ردم، وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات گفت از آنجا که ممکن است یک نفر 1۰ سیم کارت داشته باشد 
و یک نفر یک س��یم کارت، به هر کد ملی فقط یک بس��ته و آن هم روی 
ش��ماره ای که درخواست دهد، فعال می ش��ود. محمدجواد آذری جهرمی 
درب��اره ارائه اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاس��ت جمهوری، گفته بود: 
تخصیص اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاست جمهوری به معنای ارائه 
بسته اینترنت رایگان مصرفی نیست. منظور ارائه بسته امکانات تبلیغاتی 
در فضای مجازی اعم از ارتباط ویژه با مخاطبان در ش��بکه های اجتماعی 
داخلی، تس��هیالت ارتباطی، خدمات صوت و تصویر فراگیر اس��ت که به 
کاندیداهای تایید صالحیت ش��ده شورای نگهبان اختصاص پیدا می کند. 
آذری جهرم��ی همچنین گفته بود که به منظور ترویج تبلیغات انتخابات 
در فض��ای مجازی به جای تجمعات خیابان��ی و میدانی، هفت گیگابایت 
اینترن��ت یک ماهه رایگان به همه مردم ایران دارای س��یم کارت و با ارائه 
www.ictgifts. کد ملی عرضه می ش��ود و افراد می توانند ب��ا مراجعه به

ir نس��بت به ثبت نام اقدام کنند. وزیر ارتباطات همچنین در اینستاگرام و 
در پاسخ به اینکه چرا برای فعال سازی بسته های رایگان ثبت نام الزم است 
و کد ملی افراد گرفته می ش��ود؟ گفت: ممکن است یک نفر مجموعا 1۰ 
سیم کارت داشته باشد و یک نفر یک سیم کارت، به همین دلیل به هر کد 
ملی تنها یک بسته و آن هم روی شماره ای که خود فرد درخواست دهد، 

فعال می شود.
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا برای افراد زیر 18 سال بسته 
اینترنت رایگان ارائه نمی ش��ود، اظهار کرد: مطابق مقررات فعلی، مالکیت 
خط تلفن یا س��یم کارت صرفا برای افراد 18 س��ال به باال مقدور اس��ت و 

بسته ها هم روی سیم کارت ارائه می شود.

یادداشت

فرص��ت امروز: ورق بورس تهران در چهارمین روز خردادماه برگش��ت و 
ش��اخص کل بورس برای اولین بار در خردادماه بر مدار صعودی ایس��تاد. 
هرچند شاخص کل با معیار هم وزن همچنان به روند نزولی خود ادامه داد.

در حالی که روز گذشته همه توجهات بر اسامی نامزدان نهایی انتخابات 
ریاس��ت جمهوری متمرکز بود و رد صالحیت چهره های شناخته شده ای 
نظیر علی الریجانی و اس��حاق جهانگی��ری در کانون بحث ها و گمانه زنی 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار داشت، شاخص کل تهران پس از هفت 
روز کاری افت مداوم باالخره به مدار صعودی رسید و بیش از ۹ هزار واحد 
رشد کرد. شاخص کل با این رشد ۹ هزار و ۷4۷ واحدی بار دیگر به کانال 
1.1 میلیونی برگش��ت و در ارتفاع یک میلیون و 1۰5 هزار واحد ایستاد. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 384 واحد کاهش به 382 هزار و 835 
واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( ب��ا 248 واحد افت به 24۷ هزار و 4۹5 
واحد رسید. شاخص بازار اول ۷ هزار و 33۷ واحد و شاخص بازار دوم 1۹ 
هزار و هش��ت واحد افزایش داش��ت. در معامالت روز سه شنبه بیش از 5 
میلیارد و ۶۰3 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 42 هزار و 

۹83  میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای بانک ملت )وبملت(، ف��رآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال(، 
گروه دارویی برکت )برکت(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، توسعه و عمران 
امید )ثامید(، ملی صنایع مس ایران )فملی( و گس��ترش س��رمایه گذاری 
ایران خودرو )خگس��تر( ازجمله نمادهای پُرتراکن��ش بورس بودند. گروه 
بانک ها هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک 
میلیارد و 1۷۶ میلیون برگه س��هم به ارزش 5 هزار و 114 میلیارد ریال 
دادوس��تد شد. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۷۶ 
واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال 1۷ هزار و 552 واحد ثابت ماند. در 
این بازار 2میلیارد و 451 هزار برگه سهم به ارزش 3۶ هزار و 3۶4 میلیارد 

ریال دادوستد شد.
وضعیت انتشار اوراق تبعی نمادهای فرابورسی

مدتی اس��ت که بحث انتش��ار اوراق تبعی از س��وی ناش��ران بورسی و 
فرابورس قوت گرفته و برخی شرکت ها اقدام به انتشار این اوراق کرده اند؛ 
اوراق تبعی به  عنوان ابزاری برای بیمه کردن ارزش سهام منتشر می شود 
و بدین ترتیب قابلیت کنترل ریسک توسط سهامداران با در اختیار داشتن 
اوراق تبعی بیشتر خواهد شد. تا پیش از سال ۹5، دلیل اصلی عرضه اوراق 
اختیار فروش تبعی، حمایت از سهام در بازار به منظور کنترل فشار فروش 
بود، اما با سهولت استفاده از این ابزار در مقایسه با سایر روش های تامین 
مالی، تامین مالی کوتاه مدت نیز به عنوان هدف از انتشار این اوراق از سوی 
دیگر ش��رکت های فعال در بازار سرمایه مطرح شد که وجوه حاصل از آن 

می تواند صرف حمایت از سهام شود.
در ای��ن بین، چندی پیش مدیرعامل فراب��ورس ایران از تصمیم جدید 
س��ازمان بورس مبنی بر ورود منابع جدید مالی به بازار س��رمایه از طریق 
تزریق 24 هزار میلیارد تومان به این بازار خبر داد و گفت که بخش��ی از 
این منابع از طریق انتش��ار اوراق اختیار ف��روش تبعی در فرابورس تامین 

خواهد شد.
ح��ال امیر هامونی در تش��ریح آخرین وضعیت انتش��ار اوراق تبعی در 
فرابورس ایران می گوید: فرابورس ایران در سال ۹۹ از انتشار اوراق تبعی 4 
نماد »شپاس«، »مارون«، »وملل« و »ذوب« به ترتیب به ارزش 15 هزار، 
۶ هزار، 3۶۰۰ و 25۰ میلیارد ریال میزبانی کرد که هدف ناش��ران اوراق 
تبعی شپاس و مارون از انتشار این اوراق، تامین مالی بوده و ناشران اوراق 
تبعی وملل و ذوب نیز با توجه به ش��رایط بازار به منظور بیمه س��هام این 

اوراق را منتشر کرده اند.
او اوراق تبعی عرضه ش��ده طی دو ماه ابتدایی سال 14۰۰ در فرابورس 
را مربوط به نمادهای »فگستر« به ارزش 4۰۰ میلیارد ریال و »فتوسا« به 
ارزش 588 میلی��ارد ریال عنوان کرد و گفت: این اوراق همزمان با عرضه 

اولیه  به منظور حمایت از سهام و تضمین بازدهی ساالنه 2۰ درصدی برای 
سهامداران این شرکت های تازه وارد فرابورسی منتشر شده است.

هامون��ی همچنین از آغاز عرضه اوراق اختیار فروش تبعی س��هام گروه 
توسعه مالی مهر آیندگان از روز چهارم خردادماه خبر داد و افزود: از آنجا 
که وجوه جمع آوری شده از طریق انتشار اوراق تبعی با هدف تامین مالی 
می تواند در راس��تای حمایت از سهام صرف شود، از ارزش 15۰۰ میلیارد 
ریالی اوراق تبعی ومهان، بخش��ی برای حمایت از س��هام این ش��رکت به 
بازار تزریق می شود و این نشان از نگاه سهامدار عمده به ارزندگی سهام و 

همچنین توجه به حمایت از سهامداران خرد است.
به گفته مدیرعام��ل فرابورس ایران، در حال حاضر ناش��ر اوراق اختیار 
فروش تبعی روی نماد ش��پاس درخواس��ت انتشار بخش دوم اوراق تبعی 
را ارائه داده اس��ت که مقرر ش��ده ناشر این اوراق نسبت به حمایت از بازار 
نیز اقدام کند. همچنین درخواس��ت های سه نماد »وگردش«، »غویتا« و 
»فتوس��ا« مبنی بر انتش��ار اوراق تبعی به ارزش به ترتیب 5 هزار میلیارد 
ریال، 2 هزار میلیارد ریال و 588 میلیارد ریال در مرحله بررسی از سوی 
کمیته انتشار قرار دارند که بخشی از آن صرف حمایت از بازار خواهند شد.
وی در بخش دیگری از گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه همچنین 
خبر داد که درخواست هایی برای انتشار اوراق تبعی روی نمادهای سمگا، 
کگهر، شگویا، حریل و میدکو به دست فرابورس ایران رسیده که در حال 
بررسی و طی مراحل نهایی برای انتشار است و در این میان مجوز انتشار 
اوراق تبعی با هدف بیمه سهام به ناشر اوراق تبعی نماد شرکت پتروشیمی 

تندگویان »شگویا« از سوی فرابورس اعطا شده است.
قطار عرضه اولیه ها بر روی ریل بورس

در همین حال، امروز )چهارش��نبه 5 خرداد( شاهد سومین عرضه اولیه 
طی سه هفته اخیر خواهیم بود. پس از عرضه اولیه های فگستر و فتوسا که 

به ترتیب در روزهای 21 و 28 اردیبهشت ماه انجام شد، امروز نیز عرضه 
اولیه غکورش به عنوان سومین عرضه اولیه سال جاری انجام خواهد شد. 
البته پیش از این نیز قرار بود در 2۹ مردادماه سال گذشته غکورش عرضه 
شود اما عرضه آن لغو و به روزهای ریزشی اخیر بازار سرمایه موکول شد.

بر این اساس، روز چهارشنبه تعداد 24۰ میلیون سهم معادل 8 درصد از 
سهام شرکت »صنعت غذایی کوروش« به عنوان پانصد و چهل و ششمین 
شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
در بخش »محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر« گروه »تولید 
روغن ه��ای حیوانی و نباتی« و طبقه تولید روغن ها و چربی های گیاهی و 
حیوانی« در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد »غکورش« به شیوه ثبت 
س��فارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد ش��د. سقف و کف قیمت این 

سهم در روز عرضه بین 285۰۰ تا 2۹۹5۰ است.
البته عرضه اولیه های بورسی از یک طرف به دلیل بازدهی ای که داشتند 
و از س��وی دیگر به دلیل صعود ش��ارپی بازار س��رمایه در ماه های ابتدایی 
س��ال گذشته با استقبال بینظیر س��هامداران مواجه می شدند و صف های 
طوالنی برای خرید آنها ش��کل می گرفت، اما با آغاز فرآیند ریزش بازار از 
میانه تابس��تان پارس��ال تاکنون از جذابیت این عرضه ها نیز کاسته شد و 
گواه این امر کاهش تعداد ش��رکت کننده ها در خرید این سهم ها است، به 
طوری که میزان مشارکت در خرید عرضه اولیه ها از بیش از 5 میلیون نفر 
در ش��هریورماه سال گذش��ته به 2میلیون و 455 هزار نفر در عرضه اولیه 

فتوسا رسید.
گفتنی اس��ت هنگامی که سهام شرکتی برای نخس��تین بار در بورس 
عرضه می ش��ود، به روز اول عرضه سهام، »عرضه اولیه« گفته می شود، در 
این روز درصد مش��خصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار از طریق 

بورس یا فرابورس توسط سرمایه گذاران خریداری می شود.

رشد 9 هزار واحدی بورس همزمان با رونمایی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

ورق بورس برگشت
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تولیدکنندگان معترض به فروشگاه های 
زنجیره ای، رسما شکایت کنند

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران درباره انتقاد تولیدکنندگان 
از فروش��گاه های زنجیره ای به دلیل »دریافت هزینه های سرسام آور«، 
گفت اگر فروش��گاه های زنجیره ای با تهدی��د یا با اجبار این مبالغ را از 
تولیدکنندگان دریافت کنند، تخلف می کنند و قابل پیگیری است. البته 

تولیدکننده باید به صورت رسمی شکایت و این ادعا را ثابت کند.
به گزارش ایس��نا، حدود یک م��اه پیش چند تولیدکننده در تماس 
با ایس��نا، از هزینه های سرسام آوری که فروشگاه های زنجیره ای از آنها 
دریاف��ت می کنند،  انتقاد کردند. تا جایی که طبق گفته برخی از آنها، 
فقط می توانند 4۰ درصد از قیمت درج شده روی کاال را از فروشگاه ها 
دریافت کنند و مابقی صرف هزینه ورود به فروشگاه زنجیره ای، خسارت، 
بازاریابی و ... می شود که همان مبلغ را هم قسطی و با دیرکرد پرداخت 
می کنن��د. این موضوع از اتحایه فروش��گاه های زنجیره ای هم پیگیری 
شد و یکی از اعضای این اتحادیه تلویحا دریافت هزینه های یادشده از 
تولیدکنندگان را تایید کرد و با اشاره به هزینه های چند صد میلیونی 
بیلبوردهای تبلیغاتی گفت که حضور در یک فروش��گاه زنجیره ای به 
عنوان یکی از اثرگذارترین کانال های تبلیغاتی، نیاز به برنامه ریزی برای 

بهره برداری هرچه بیشتر از حضور در شلف فروشگاه دارد.
ایس��نا این موض��وع را از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( 
نیز پیگیری کرد که نتیجه روش��نی در پی نداش��ت، اما حاال معاونت 
بازرس��ی اتاق اصن��اف می گوید در صورت ش��کایت رس��می، امکان 
پیگیری ماجرا در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که 
زیرمجموعه وزارت صمت اس��ت و همچنین معاونت نظارت و بازرسی 
اتاق اصناف، وجود دارد. بهنام نیک منش در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: تولیدکنندگان می توانند به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و معاونت 
نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف ایران ش��کایت کنن��د، اما تاکنون هیچ 

گزارشی در این رابطه دریافت نکردیم. 
وی با بیان اینکه اگر توافق بین دو طرف منعقد شده باشد وضعیت 
متفاوت اس��ت، تصریح کرد: اگر فروشگاه های زنجیره ای با تهدید یا با 
اجبار این مبال��غ را از تولیدکنندگان دریافت کنند، تخلف می کنند و 
قابل پیگیری اس��ت. البته فرد تولیدکننده باید با گزارش و ش��کایت 
رسمی مراجعه کند.  معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران تاکید 
کرد که اگر تولیدکنندگان به صورت رسمی شکایت و این ادعا را ثابت 

کنند، حتما مراجع رسیدگی خواهند کرد.

نماگربازارسهام

مدی��رکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت گفت وزارت صمت بر فرمول 
ش��ورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو اشکاالتی را وارد می داند که 

قیمت پایه تعیین شده یکی از این اشکاالت است.
سهیل معمارباش��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اشاره به 
نهاد شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت کاالهای انحصاری اظهار 
داش��ت: وزارت صمت بر فرمول این ش��ورا در حوزه قیمت گذاری خودرو 
اش��کاالتی را وارد می داند که قیمت پایه تعیین شده یکی از این اشکاالت 

است.
وی افزود: قیمت پایه محاس��به ش��ده در این فرم��ول مبتنی بر قیمت 
سال ۹2 است که حتی بر روی تمامی خودروهای جدید که در سال های 
اخیر به خطوط تولید خودروس��ازان اضافه شده اند، اعمال می شود. عالوه 
بر آن با وجود اینکه محصوالت قدیمی خودروس��ازان نیز به دلیل اجرای 
استانداردهای 55 تا 85 گانه و با اعمال تغییراتی در موتور و ایمنی مشمول 
سرمایه گذاری های هنگفتی ش��ده اند، قیمت گذاری همچنان بدون لحاظ 

این هزینه ها و برمبنای قیمت سال ۹2 انجام می شود.
مدی��رکل صنایع حمل ونق��ل وزارت صمت با بیان اینکه ش��یوه کنونی 
قیمت گذاری این ش��ورا، خودروس��ازان را با زیان های انباش��ته بس��یاری 
مواجه کرده اس��ت، گفت: وزارت صمت و خودروس��ازان نسبت به فرمول 
و نحوه قیمت گذاری این ش��ورا معترض هستند که امیدواریم با توجه به 
دستور رئیس کمیسیون صنایع مبنی بر تشکیل تیمی متشکل از دولت، 

خودروسازان و مجلس، معضل قیمت گذاری خودرو حل و فصل شود.
معمارباش��ی درخصوص اعمال هزینه  تمام شده در تعیین قیمت نهایی 
خودرو و مخالفت ش��ورای رقابت با این موض��وع گفت: فرمولی که دارای 

اشکال است و مولفه  های واقعی موجود در عملیات شرکت ها را در قیمت 
خودرو لحاظ نمی کند، فرمول مناس��بی برای قیمت گذاری نیس��ت، زیرا 
خودروس��ازان متحمل بسیاری از هزینه ها هس��تند که براساس خواسته 
و اراده آنها نیس��ت، اما در هر صورت، س��اختار ای��ن صنعت در طول 4۰ 
سال گذشته بدین ترتیب ش��کل گرفته و شورای رقابت نمی تواند نسبت 
به سرمایه گذاری ها، هزینه های مالی و اجرای استانداردها بی تفاوت باشد. 

بدیهی است که در چنین شرایطی خودروسازان زیان می بینند.
وی با تاکید بر اینکه محاس��به بهای تمام ش��ده و اعمال سود حداقلی 
برای صنعت خودرو الزامی است، گفت: اعمال بهای تمام شده در راستای 
پایداری و ادامه حیات صنعت خودرو اس��ت، اما اگر هدف تعطیلی صنعت 

خودرو است به اعتقاد بنده، مسیر درستی در پیش گرفته شده است.
مدی��رکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت درخصوص محاس��به هزینه 
نیروی انس��انی م��ازاد در قیمت نهایی خودرو تصریح ک��رد: وجود نیروی 
انس��انی مازاد در ش��رکت های خودروس��ازی غیرقابل انکار اس��ت، اما آیا 
ش��رکت ها از اختیار تعدیل نیروی انس��انی برخوردار هستند و آیا این امر 
امکان پذیر است. معمارباشی در ادامه بیان کرد: ساختار اقتصادی کشور و 
بازار داخلی به نحوی است که به هیچ وجه امکان انعطاف کارفرما در تعدیل 
نیروی انسانی وجود ندارد و از سوی دیگر بازار کار جذابی نیز برای اشتغال 
نیروهای مازاد فراهم نیست، بنابراین مسئول پرداخت این هزینه ها کیست.

وی یادآور ش��د: اگر قرار بر این باش��د که هزینه نی��روی مازاد بر دوش 
خودروساز به عنوان بخش خصوصی تحمیل شود، اما این مولفه در قیمت 
تمام ش��ده خودرو لحاظ نش��ود، این امر به معنای زیان برای تولیدکننده 
اس��ت، لذا می بایس��ت مولفه های تاثیرگ��ذار در فرمول قیم��ت خودرو و 

هزینه ها از دیدگاه منطقی مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بگیرد.
مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت افزود: یکی از راهکارها در این 
باره، می تواند ارائه یارانه از ردیف بودجه باش��د که در حال حاضر اجرایی 
نمی ش��ود، پس در بدو امر، مالک قرار دادن قیمت تمام ش��ده در تعیین 
قیمت خودرو ضروری به نظر می رسد. به گفته وی، وزارت صمت معتقد به 
اعمال برخی از اصالحات در صنعت خودرو است و اقداماتی نیز در راستای 
ف��روش اموال مازاد و غیرمرتبط، توقف به کارگیری نیروهای جدید انجام 
ش��ده و بررسی شیوه های متناسب سازی ساختار نیروی انسانی و مالی در 
دس��تور کار آنها قرار دارد. معمارباش��ی اذعان داشت: اقداماتی در راستای 
اصالح صنعت خودرو از یک س��ال گذش��ته تاکنون آغاز شده اما هنوز به 
نقطه پایانی خود نرسیده، بنابراین قیمت گذاران نمی بایست با فرض انجام 
اصالحات س��ایر هزینه ها را تحت عنوان هزینه مازاد محسوب نمایند، زیرا 
نتیجه این امر چیزی نیست جز، حدود 5۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته 
خودروس��ازان که اکنون صنعت خودرو با آن مواجه است. مدیرکل صنایع 
حمل ونقل وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تعیین تکلیف 
وضعیت سهام های تو در تو و حذف شرکت های زیرمجموعه خودروسازان 
به عنوان شرکت های زائد همراه با نظارت وزارت صمت، مشمول برنامه های 
جاری و اصالحات انجام ش��ده می ش��ود، اما کشش بازار بورس و وضعیت 
بازار خودرو نیز می بایس��ت سنجیده شود و نمی توان چوب حراج به اموال 
خودروس��ازان زد. ضمن اینکه اصالحات می بایس��ت مطابق با یک برنامه 
زمان بندی ش��ده باشد تا هزینه های مازاد بر قیمت خودرو تحمیل نشود. 
البته قابل ذکر اس��ت که هیچ یک از این اقدامات در راستای تایید فرمول 

معیوب شورای رقابت نیست.

فرمول قیمت  گذاری شورای رقابت معیوب است

به گفت��ه نایب رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو پاسخگوی 
هزینه های تولید نیس��ت و با توجه به اینکه خودروسازی به عنوان صنعت 
پیش��ران جامعه ای متشکل از ۶8 نوع صنعت وابسته به یکدیگر است، هر 

گونه لطمه به آن موجب ورود آسیب به سایر صنایع می شود.
مهدی مطلب زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: به 
دنبال افزایش حدود 4۷ درصدی دس��تمزد نیروی کار و همچنین رش��د 
روزانه 2۰ تا 3۰ درصدی بهای فوالد، مس، پلیمر، روغن صنعتی، ابزارآالت 
و خدمات در مقایسه با سال گذشته، مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش 
حداکثر ۹درصدی محصول نهایی خودرو متناسب با رشد هزینه های تولید 

و پاسخگوی نیاز خودروسازان به نقدینگی نخواهد بود.
وی ب��ا بیان اینک��ه زیان دهی خودروس��ازان برابر ب��ا افزایش مطالبات 
قطعه س��ازان و به دنب��ال آن، عدم توانای��ی خودروس��از در پرداخت این 
مطالبات است، افزود: اکنون رقم بدهی خودروساز به زنجیره تامین رقمی 
معادل 43 هزار میلیارد تومان است و زیان ساالنه خودروسازان نیز رقمی 

بالغ بر 2۰ تا 5۰ هزار میلیارد تومان را دربرمی گیرد.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور گفت: طبیعی است که به دنبال زیان های وارده به صنعت 
خ��ودرو از ناحیه قیمت گذاری دس��توری و در نتیج��ه کاهش نقدینگی، 

خودروس��ازان به عنوان بدهکار بانکی قادر به پرداخت دیون گذشته خود 
نخواهند بود و همین امر موجب اعمال فش��ار بر قطعه سازان بابت تعیین 

قیمت قطعات و پرداخت مطالبات آنها می شود.
مطلب زاده ادامه داد: قطعه سازان نیز ضمن دریافت وام های بانکی برای 
تامین هزینه های روزانه خطوط تولید، از آنجایی که مطالبات آنها از سوی 
خودروس��ازان به موقع پرداخت نمی شود، عنوان بدهکار بد بانکی به آنها 

اطالق می شود.
وی تصری��ح کرد: صنعت خودرو جامعه ای متش��کل از ۶8 نوع صنعت 
وابس��ته به یکدیگر اس��ت و خودروس��ازی لکوموتیو ۶8 صنعت به شمار 
می رود و لطمه به این صنعت موجب ورود آسیب به سایر صنایع می شود، 

زیرا صنعت خودرو تبلوری از سایر صنایع از جمله قطعه سازی است.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کشور در پایان عرضه و تقاضا را تنها راهکار منطقی تعیین قیمت 
خودرو اعالم و خاطرنشان کرد: ورود حاکمیت در این بخش، تنها موجب 
نابس��امانی و عدم تعادل شرایط می شود، همانطور که بنا بر تصمیم دولت 
و به زیان صنعت خودرو، از ناحیه قرعه کش��ی و فروش بلیت بخت آزمایی، 
رقم��ی بالغ بر 1۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اختالف قیمت کارخانه و 
بازار نصیب دالالن ش��د و 1۰۰ تا 15۰ میلیون تومان س��ود به برندگان 

قرعه کشی تعلق گرفت.

 افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت خودرو
متناسب با رشد هزینه های تولید نیست
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 کارایی و بهره وری بیشتر در کسب و کار
با برنامه 18 دقیقه ای

به قلم: استفانی ُوزا
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

آیا ش��ما تا به حال روزتان را با برنامه ای از پیش تعیین شده 
شروع کرده اید؟ به احتمال زیاد اغلب مردم برنامه های زیادی 
برای روزهای کاری ش��ان دارند، اما کمتر کس��ی برنامه اش را 
درس��ت و دقیق اجرا می کن��د. دلیل این عدم تهیه درس��ت 
برنامه ها و نگاه بیش از اندازه رویایی افراد به این حوزه است. 
اگر شما در حوزه کس��ب و کار برنامه ای دقیق برای کسب 
و کارتان نداش��ته باش��ید، خیلی زود شکست خواهید خورد 
بنابراین هرچه زودتر باید برنامه ای مناس��ب و تاثیرگذار تهیه 
کنی��د. م��ا در این مقاله به ش��ما برای تهیه ی��ک برنامه 18 
دقیقه ای به منظور افزایش کارایی و بهره وری در کسب و کار 
کمک خواهیم کرد بنابراین اگر در این زمینه مش��کل دارید، 

مقاله کنونی مخصوص شماست. 
گام نخست: برنامه ریزی اصولی )5 دقیقه(

پیش از ش��روع روز کاری باید ابتدا چند دقیقه به خودتان 
فرصت دهید. این امر برای یادداش��ت دقیق کارهای روزانه و 
همچنین ایده های تان برای اس��تفاده از زمان های مرده است. 
ش��اید این امر خیلی س��اده به نظر برسد، اما همین کار ساده 
به شما برای ایجاد نظم در روزتان کمک خواهد کرد بنابراین 
همیشه پیش از شروع روزتان اندکی فرصت به خودتان دهید. 
بس��یاری از کارآفرین��ان به مح��ض اینکه از خ��واب بیدار 
می ش��وند، به دنبال کارهای مختلف هستند. نکته مهم اینکه 
در ای��ن میان اغلب افراد بدون هرگونه برنامه قبلی ش��روع به 
کار می کنند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی ب��رای آنها به 

همراه خواهد داشت. 
اگر ش��ما هم روزتان را خیلی س��ریع ش��روع می کنید، به 
احتم��ال زیاد مش��کالت زی��ادی برای دس��تیابی ب��ه برنامه 
موردانتظارت��ان خواهی��د داش��ت. این امر یکی از مش��کالت 
اساسی در زمینه کس��ب و کار محسوب می شود. تنها راهکار 
مناس��ب در این میان نیز ایج��اد اندکی فرصت برای خودتان 
اس��ت. در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 

روی وضعیت کسب و کارتان نخواهید داشت. 
اصالح برنامه در میانه روز )5 دقیقه(

دنیای کسب و کار ماهیت پیش بینی ناپذیری دارد بنابراین 
اگر برنام��ه ای که در ابتدای روز طراح��ی کرده اید، به خوبی 
پیش نرفت، نباید ناامید شوید. بهترین کار در این میان تالش 
برای برنامه ریزی مجدد در زمینه کسب و کار است. این امر به 
شما فرصت بسیار مناس��بی جهت بازیابی تمرکز و همچنین 

اصالح برنامه براساس رویدادهای غیرمنتظره می دهد. 
کارآفرینان بزرگ همیشه نسبت به ماهیت پیش بینی ناپذیر 
عرصه کسب و کار آگاهی دارند. درست به همین خاطر برای 
میانه روزش��ان برنامه ای مخصوص دارند. ای��ن برنامه به آنها 
برای اصالح هرچه س��ریع تر برنامه کاری شان کمک می کند. 
هرچه توانایی ش��ما برای اص��الح برنامه کاری ت��ان در میانه 
روز بهتر باش��د، موفقیت بیش��تری برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان خواهید داشت. این امر باید در تمام مراحل فعالیت 

کاری مدنظر شما قرار گیرد. 
ارزیابی نهایی برنامه روزانه )8 دقیقه(

هر کارآفرینی در پایان روز بس��یار خسته خواهد بود. به هر 
حال شما روز سختی را پست سر گذاشته اید. اگر در این میان 
برنامه کاری تان تا حدود زیادی محقق ش��ده باشد، امیدواری 
زیادی برای روز بعد خواهید داش��ت. در غیر این صورت تمام 

انگیزه تان از بین می رود. 
بس��یاری از کارآفرینان برای انتهای روزشان هیچ برنامه ای 
ندارن��د. یک ایده مناس��ب در این میان تالش ب��رای ارزیابی 
دوب��اره تم��ام رویدادهای کل روز اس��ت. مهمترین بخش در 
این می��ان ارزیابی میزان موفقیت تان در دسترس��ی به نتایج 
برنامه تان است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کارآفرینان 
به طور عمومی دارد بنابراین اگر ش��ما انتهای روزتان را بدون 
هرگونه کاری پش��ت سر می-گذارید ، باید همینجا عادت تان 

را تغییر دهید. 
ارزیابی میزان موفقیت در اجرای برنامه روزانه به شما برای 
بهب��ود عملکردتان در روزهای بع��دی کمک می کند بنابراین 
هیچ مش��کلی پیش روی شما برای افزایش میزان بهره وری و 

کارایی تان در عرصه کسب و کار نخواهد بود. 
برنامه مورد بحث ما در این مقاله بس��یار کوتاه و ساده بود. 
همیشه برنامه های س��اده و کوتاه تاثیرگذاری بهینه ای دارد. 
دلیل این امر س��ادگی اجرای آنهاس��ت. پس هرگونه ایده ای 

برای اجرای برنامه های پیچیده را کنار بگذارید. 
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سارا کارولین سابین
کارآفرین و مشاور حوزه کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

مدیران کس��ب و کار پس از بحران کرونا به دو دس��ته اصلی تقس��یم 
ش��ده اند. برخ��ی از مدیران در تالش برای پیگی��ری امور به صورت پیش 
از کرونا هس��تند. ای��ن امر به معنای تالش برای راه ان��دازی دفترهای کار 
و جمع کردن اعضای ش��رکت در کنار هم است. شاید چنین تالش هایی 
بس��یار جذاب به نظر برس��د، اما کمتر موفقیتی به همراه خواهد داش��ت. 
دنیای کس��ب و کار پس از ماجرای کرونا دیگر به شکل سابق باز نخواهد 
گشت بنابراین برندها باید به دنبال راهکاری برای سازگاری با شرایط تازه 
باش��ند. گروه دوم مدیران به خوبی از تغییرات دنیای کسب و کار پس از 
کرونا آگاهی دارند. این دس��ته از مدیران به دنبال راهکارهایی برای حفظ 
کامندان شان در شرایط مناسب و مدیریت بهینه کسب و کارشان هستند. 
اگر شما عالقه مند به عضویت در گروه دوم مدیران هستید، باید برخی 
از ن��کات مهم را مدنظر قرار دهی��د. بدون تردید امکان بیان چندین نکته 
به طور همزم��ان در یک مقاله کوتاه وجود ندارد بنابراین ما در این مقاله 
تمرکزمان را بر روی چالش آینده شغلی برای کارمندان شرکت ها خواهیم 

گذاشت. 
امروزه کارمندان به آینده شغلی شان بیش از هر زمان دیگری توجه نشان 
می دهند. این امر به معنای ضرورت توجه شما به آینده شغلی کارمندان تان 
اس��ت. در غیر این صورت شاید آنها به س��رعت کسب و کار شما را ترک 
نمایند. از دس��ت دادن کارمندان حرفه ای و کارآمد برای هر برندی دشوار 
است. شاید برخی از برندها در پی چنین اتفاقاتی دیگر توانایی ادامه کار را 
هم نداشته باشند بنابراین حفظ مشتریان با توجه به نشان دادن به آینده 

شغلی شان یکی از نکات بسیار مهم در دنیای کسب و کار خواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای مدیریت 
موفق کارمندان در دوران پساکروناست. در این دوران آینده شغلی بیش از 
هر زمان دیگری برای کارمندان مهم خواهد بود. یکی از دالیل اصلی این 
امر تجربه از دست دادن شغل در دوران کروناست. در این بازه زمانی حتی 
برخی از بزرگترین برندها نیز مجبور به تعدیل نیرو ش��دند بنابراین دیگر 
کارمندان تمایلی برای فعالیت در شرکت هایی که هر لحظه امکان تعدیل 
نیرو دارند، نخواهند داشت. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای مدیریت 

کارمندان در این شرایط دشوار را مرور خواهیم کرد. 
توضیح دقیق موقعیت شغلی و فراهم سازی ابزارهای موردنیاز

وقت��ی کارمندان در ش��رکت ش��ما فعالیت می کنند، بای��د به خوبی از 
موقعیت شان آگاهی داشته باشند. در غیر این صورت شاید از نظر سازمانی 
چندان رضایتی نس��بت به موقعیت شان نشان ندهند. این امر اغلب اوقات 
یک س��وءتفاهم محس��وب می شود. اگر ش��ما به عنوان مدیر کسب و کار 

ب��ه خوبی ش��رایط را برای کارمندان ت��ان توضیح دهی��د، دیگر خبری از 
سوءتفاهم های رایج نخواهد بود. بسیاری از افراد برای مقابله با این شرایط 
به ش��راغ راهکارهایی نظیر تهیه فرم های توضیح موقعیت های س��ازمانی 

می روند. 
توصی��ه ما در ای��ن بخش گفت وگ��وی صمیمانه با کارمن��دان در بدو 
ورودش��ان به شرکت است. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی کارمندان و 
بیان دقیق وضعیت شان در شرکت را فراهم می کند. به هر حال گفت وگوی 
رو در رو تاثیرگذاری بیشتری دارد. همچنین ابهام سایر روش ها نیز در این 

میان از بین خواهد رفت. 
یک��ی دیگر از نکات مهم برای اطمینان کارمندان از آینده شغلی ش��ان 
میزان دسترسی ش��ان به ابزارهای موردنیازش��ان است. آیا در کسب و کار 
ش��ما هر کارمند به ابزارهای موردنیازش برای فعالیت مناس��ب دسترسی 
دارد؟ اگر پاس��خ ش��ما منفی اس��ت، باید فکری به حال وضعیت کسب و 
کارت��ان نمایی��د. در غیر این صورت شانس��ی برای حف��ظ کارمندان تان 
نخواهید داش��ت. بس��یاری از برندها به این نکته توجهی نشان نمی دهند 
بنابراین به طور مداوم کارمندان شان را به دلیل فقدان تجهیزات و ابزارهای 

مناسب در دفتر کار از دست می دهند. 
وقتی کارمندان عدم عالقه شما برای بهبود ابزارهای در دسترس در دفتر 
شرکت را مشاهده می کنند، در مورد آینده شغلی شان تردید خواهند کرد. 
این امر بسیار طبیعی محس��وب می شود. به هر حال کمتر کسی تمایلی 
برای فعالیت در ش��رکتی با وضعیت نامناس��ب ابزارهای ضروری کسب و 
کار دارد. ای��ن امر به خوبی بیانگر فقدان آینده کاری در چنین کس��ب و 

کارهایی است. 
گوش دادن به صحبت های کارمندان

کارمندان همیشه مایل به مشارکت در کارهای مدیریتی شرکت هستند. 
این امر از نقطه نظر برخی از مدیران هیچ اهمیتی ندارند بنابراین برخی از 
کارمندان شاهد بی توجهی مداوم مدیران شان به نظرات و پیشنهادات شان 
هستند. این امر تاثیر بسیار منفی بر روی ذهنیت کارمندان از مدیران دارد. 
هر مدیر باید ش��رایط الزم برای مشارکت کارمندانش را فراهم سازند. در 
غیر این صورت از نقطه نظر مدیریتی شرایط را بسیار دشوار کرده است. 

برندهای بزرگ برای کارمندان ش��ان ش��رایط الزم به منظور مشارکت 
در مدیری��ت کس��ب و کار را فراهم می کنند. این ام��ر یکی از راهکارهای 
تاثیرگذار به منظور جلب رضایت کارمندان اس��ت. همچنین امکان یافتن 
افراد مناسب به منظور ارتقای سازمانی و تبدیل شان به مدیران آینده برند 
نیز فراهم می ش��ود. چنین امری برای برندها اهمیت بس��یار زیادی دارد 
بنابراین اگر ش��ما به این نکته مهم توجه نش��ان ندهید، در آینده امکان 
استفاده از کارمندان تان به عنوان مدیران کاربلد را نخواهید داشت. این امر 
برای بس��یاری از کارمندان آزاردهنده است. بنابراین مشاهده ترک برند از 

سوی کارمندان در چنین شرایطی امری طبیعی محسوب می شود. 
گوش دادن به حرف های کارمندان همیشه تاثیر مثبتی بر روی وضعیت 

برند دارد. بس��یاری از مدیران فقط برای جلب رضایت کارمندان اقدام به 
گوش دادن به حرف های ش��ان می کنند. البته اگر در این میان توصیه ها و 
نکات کارمندان را بدل به راهکارهای اجرایی نمایید، مزیت زیادی خواهد 
داشت، اما در غیر این صورت هم دست کم ارتباط نزدیکی با کارمندان تان 

پیدا کرده اید. 
بازتعریف نحوه ارتقای سازمانی

کارمندان باید به خوبی از وضعیت ارتقای سازمانی ش��ان اطالع داش��ته 
باشند. این امر آنها را به شغل فعلی شان عالقه مند می سازد بنابراین اگر در 
کسب و کار شما خبری از شیوه های ارتقای شغلی به صورت روشن نیست، 

باید در این راستا تجدیدنظر نمایید.
کارمندان در برندهای بزرگ به خوبی از نحوه ارتقای شغلی شان آگاهی 
دارند. این امر موجب انگیزه باالتر آنها برای کار بهتر می شود. چنین امری 
ن��ه تنها در کس��ب و کارهای عادی وجود ندارد، بلکه وضعیت برعکس��ی 
هم دارد. بر این اس��اس بس��یاری از کارمندان به جای تالش برای فعالیت 
بهتر فقط کارها را از س��ر خودشان باز می کنند. این امر با توجه به فقدان 
ایده هایی درس��ت و اساسی در مورد وظایف هر تیم کاری طبیعی به نظر 
می رس��د. در کنار این موارد باید فقدان انگیزه و امیدواری به آینده برند را 

نیز مدنظر قرار دهیم. 
توسعه فرهنگ شرکت

فرهنگ هر ش��رکت در تعیین آینده شغلی کارمندان موثر است. برخی 
از برندهای ب��زرگ برای جلب رضایت کارمندان اقدام به ارائه بخش��ی از 
سهام شرکت به عنوان حقوق به آنها می کنند. این امر تاثیر بسیار مثبتی 
بر روی انگیزه کارمندان برای فعالیت هرچه بهتر دارد بنابراین ش��ما باید 
این نکته را به هنگام توس��عه فرهنگ ش��رکت مدنظر قرار دهید. شما با 
انتخاب یک فرهنگ منس��جم برای کسب و کارتان امکان تاثیرگذاری بر 

روی کارمندان تان به بهترین شکل ممکن را خواهید داشت. 
نکته مهم درخصوص توسعه فرهنگ کسب و کار مربوط به فراتر رفتن 
از شعارهای رایج است. اگر شما دست به عمل نزنید، حتی بهترین شعارها 
نیز شما را به جایی نخواهد رساند بنابراین در عرصه کسب و کار همچنان 

با نارضایتی کارمندان مواجه خواهید بود. 
امروزه مدیریت کس��ب و کار دیگر به شیوه پیش از کرونا امکان پذیر 
نیس��ت بنابراین ش��ما باید تغییرات اساس��ی در نحوه فعالیت تان ایجاد 
نمایی��د. در غی��ر این صورت شانس��ی برای ادامه مس��یر کس��ب و کار 
نخواهید داش��ت. برخی از ایده های مناس��ب برای توجه به آینده شغلی 
کارمندان در این مقاله مورد بررس��ی قرار گرفت. اگر ش��ما هنوز نسبت 
به آینده شغلی کارمندان تان توجه چندانی نشان نمی دهید، باید هرچه 
زودتر دس��ت به کار شوید. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برند شما 
دارد. اندکی غفلت در این رابطه کس��ب و کار ش��ما را از نعمت داشتن 

بهترین کارمندانش محروم خواهد کرد. 
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کارمندان شرکت شما به چه نکاتی درباره آینده شغلی توجه می کنند؟

کارمندان و چالش آینده شغلی

چهار شنبه
5 خرداد 1400

شماره 1788
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همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راهداری همدان گفت: 
فعاليت هاي حفاظتي جــاده اي مهمترین اولویت این اداره کل در بحث 
راهداري است و باید تمام تالش خود را به منظور ایمني و بهبود وضعيت 
جاده ها انجام دهيم. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان همدان، صفر صادقی راد در نشست آنالین با اصحاب 
رســانه استان به مناســبت هفته جهانی ایمنی راه اظهار داشت: راه ها 
ســرمایه هاي ملي هستند که باید تمام تالش خود را به منظور ایمني 
و بهبــود وضعيت آن انجام دهيم. وی افــزود: در بخش نگهداري راه ها 
کارهایي مانند خط کشــي حریم جاده ها، آسان سازي تردد خودرویي، 
نصــب به موقع تابلو، اصالح دور برگردان ها و ســاخت تقاطع هاي غير 
هم ســطح در اولویت قــرار دارد. صادقی راد ادامــه داد: از جمله دیگر 
اولویت هاي مهم این اداره فعاليت هاي حفاظتي جاده اي است که با توجه 
به محدودیت هاي اعتباري ملي باید به خوبي از ســطح راه هاي استان 

حفاظت شود.
عملیات خط کشی در هزارو 147 کیلومتر از راههای استان 

همدان 
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان از اجرای 
عمليات خط کشــی در هزارو 147 کيلومتر از راههای اســتان همدان 
خبر داد و یادآور شد: این اداره به منظور افزایش ایمنی محورها، هدایت 
وسایل نقليه و آگاهی دادن به کاربران راه به ویژه در شب با دید محدود، 
تفکيک باندهای رفت و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش 
ميزان تصادفات و سوانح رانندگی عمليات اجرای خط کشی را در سطح 

محورهای این استان در دستور کار خود قرار داده است.
صادقی راد به اقدامات ایمن ســازی این اداره در ســطح محورهای 
زیرپوشــش خود اشاره و خاطرنشان کرد: اقدامات ایمن سازی از قيبل 
تامين روشنایي و رفع خاموشی، پاکســازی و زیبا سازی حریم راه ها، 
شانه سازی، رنگ آميزی پایه های تابلو و نرده های پل، آشکار سازي نقاط 
پــر تصادف، نصب انواع عالئم اخطاري، مســيرنما و خطر نما، تعمير و 
بازسازی و نصب گاردریل، ساماندهي و افزایش اثر بخشي عالیم در طول 
محورها تنها بخشی از اقدامات ایمن ســازی این اداره است. وی افزود: 

تهيه و نصب نيوجرسی به ميزان هشت و نيم کيلومتر، تعمير و نصب تابلو 
و عالئم به تعداد 5 هزار و 476، نصب هندریل به ميزان 220 مترطول، 
تعمير13 و نيم کيلومتر و نصب 5 کيلومتر گاردریل نيز از دیگر اقدامات 

مهم این اداره کل در راستای افزایش ایمنی در جاده هاست.
نصب روشنایی در 119 کیلومتر از محورهای استان همدان

مدیرکل راهداری استان همدان در ادامه اجرای سيستم های روشنایی 
در محورهای برون شــهری برای ارتقای ایمنی تردد ضروری برشمرد 
و گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، اولویت اجرای سيســتم های 
روشنایی در نقاط پرتصادف و مکان هایی که در کاهش تصادفات تأثير 
مثبتی دارد در دستور کار قرار گرفته است. صادقی راد با تأکيد بر اینکه 
تاکنون در 119 کيلومتر از محورهای استان سيستم روشنایی نصب شده 
است، افزود: درهمين راستا و برای رفع نقاط پرتصادف پروژه روشنایی در 
بيش از 20 کيلومتر از محورهای استان و همچنين 13 مورد روشنایی 

نقطه ای در حال اجراست. 
رسانه ها در فرهنگسازی کاهش سرقت عالئم راهنمایی و 

رانندگی یاریگر راهداری باشند
این مسئول در ادامه موضوع سرقت عالئم راهنمایی و رانندگی از جمله 
کابل و ترانس را از جمله دغدغه های مهم این اداره عنوان کرد و افزود:  
وقوع ســوانح جاده ای از علل مهم این سرقت ها بوده که در حال حاضر 

با طرح مساله سرقت در کميسيون ایمنی راه های استان، خوشبختانه با 
ورود گشت های انتظامی و پليس راه به همراه گشت نيروهای راهداری، 

این موضوع تا حدود زیادی ساماندهی شده شده است.
جابجایی 12 میلیون تن کاال در استان همدان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان به حوزه حمل 
و نقل اشاره کرد و با پرداختن به جایگاه و موقعيت حمل ونقلي استان 
همدان یادآور شــد: یکي از استان هایي که بيشترین سهم درجابجایي 
کاالی کشور دارد استان همدان است و از همين رو مقوله حمل و نقل 
جاده اي در این اســتان از اهميت ویژه اي برخوردار است. صادقی راد با 
اشــاره به اینکه پارسال 12 ميليون تن کاال از استان جابجا شده است، 
افزود: همچنين در این مدت 767 هزار و 700 فقره بارنامه صادر شده که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 و نيم درصد افزایش داشته است.
همدان در بحث مدیریت سامانه های هوشمند رتبه دار است

این مسئول در ادامه به کسب رتبه نخست راهداری همدان در کشور 
در زمينه مدیریت سامانه های هوشمند)ITS( اشاره کرد و گفت: این اداره 
کل در جمع بندی رتبه های ارزیابی مرکز مدیریت راه ها  در چند سال 
اخير به طور متناوب در حوزه مدیریت ســامانه های هوشمند حمل و 
نقل، حائز رتبه نخست کشور شده است. صادقی راد ابراز داشت: یکی از 
مهمترین روش ها و ابزارهای روز دنيا برای ارتقاء سطح ایمنی سفرهای 
جاده ای و کاهش تصادفات، بکارگيری و اســتفاده موثر از سامانه های 
هوشمند حمل و نقل شامل ترددشمارهای برخط، دوربين های نظارت 
تصویری، دوربين های ثبت تخلف سرعت، دستگاه های توزین در حال 
حرکت )wim(، مدیریت امداد جاده ای، تلفن 141، سامانه ثبت سوانح 
و وقایع جاده ای، تابلوهای پيام متغير و ترافيک نما، تابلوهای سفرنما و ... 

در سطح جاده های کشور است.
وی ادامه داد: هم اکنون 55 ســامانه عبور و مرور، 28 دوربين نظارت 
تصویری، 74 دستگاه ترددشمار و 2 دوربين توزین در حال حرکت در 
محورهای استان همدان فعاليت می کنند. استان همدان دارای 5 هزار و 
427 کيلومتر راه، شامل 923 کيلومتر راه اصلی، هزارو 58 راه فرعی و 3 

هزار و 363 راه روستایی است.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
گيالن با تأکيد بر شرایط سخت آبی پيش رو در تابستان سالجاری گفت: 
عليرغم اقدامات انجام شــده در سال گذشته و برنامه ریزی های پيش رو 
در حوزه روســتاها، تعداد 313 روستا در سال جاری با تنش آبی مواجه 

می باشند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گيالن، مدیرعامل این شرکت ضمن تشریح اقدامات انجام شده 
به منظور جلوگيری از بروز تنش آبی در استان گيالن، برنامه های پيش 
بينی شده در جهت ارتقاء خدمات تأمين آب شرب استان را نيز برشمرد. 
سيد محسن حســينی رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان گيالن با بيان این که با اقدامات انجام شده در سال 99 
از قبيل حفر 3 حلقه چاه ، بهســازی51 حلقه چاه و 9 دهنه چشمه و 
تجهيز و راه اندازی 22 حلقه چاه ، اصالح و توسعه 218 کيلومتر شبکه 
آب و استانداردسازی 1177 فقره انشعابات، حدود 400 روستا از ارتقا و 

پایداری توليد ، انتقال و توزیع در امر آبرسانی برخوردار شدند.
وی افزود: عليرغم اقدامات انجام شــده در سال گذشته، پيش بينی 
می شود با توجه به کاهش بارندگی در کشور و به ویژه در سطح گيالن 

و تاثير آن بر کاهش دبی چشمه ها و چاههای منطقه، تعداد روستاهای 
دارای تنش آبی در سال 1400 به 313 مورد برسد.

رئيــس هيأت مدیره آبفای گيالن در خصوص تمهيدات پيش بينی 
شــده جهت مدیریت تنش آبی برای ســال جاری افزود: با توجه به 
تشــکيل هفتگی جلسات ســتاد پایش تنش آبی، حفر 8 حلقه چاه، 
بهســازی 102 دهنه چشــمه و 30 حلقه چاه ، تامين برق اضطراری 
30 دستگاه، اصالح و احداث 30 کيلومتر خطوط آبرسان، خرید تانکر 

آبرسانی ثابت و سيار و دستگاه بسته بندی آب برای استقرار در مناطق 
شــرق و غرب دور اســتان و تجهيز انبار پشــتيبان اقالم و تجهيزات 
ضروری از جمله مهمترین اقدامات برنامه ریزی شده برای گذر از تنش 

آبی پيش رو به شمار می آید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گيالن در خصوص چالش های 
موجود در روســتاها اظهار داشت: فراوانی انشعاب های غيرمجاز، آسيب 
رساندن به خطوط آبرسان در روستاها به منظور برداشت غير مجاز آب 
شــرب برای مصارف کشــاورزی، باغها و دام، افزایش باغ ویالها، تعداد 
روستاهای نيازمند آبرسانی ســيار و کمبود تانکر و صعب العبور بودن 
مسير دسترســی به تعدادی از روستاها و عدم ظرفيت مناسب بخش 
خصوصی آبرسانی ســيار در استان از مهمترین چالش های پيش رو در 

حوزه روستایی محسوب می شود.
در پایان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گيالن با بيان اینکه 
در حال حاضر 1718 روســتای استان گيالن تحت پوشش این شرکت 
قرار دارند، خاطرنشان کرد: به مسائل روستاها توجه ویژه داریم و متعهد 
هستيم تا با تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته، ضمن همکاری مطلوب 

با دهياری ها و شوراها، مشکالت مردم و روستائيان حل شود.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیــر بازاریابی و فروش 
شرکت نفت ستاره خليج فارس به تشریح دو عرضه ی موفق این شرکت 
در رینــگ بين الملل بورس انرژی پرداخت و تأکيد کرد: ســتاره خليج 
فارس به ســبب حجم توليد، اصلی ترین تعيين کننده ی قيمت نفتا در 

منطقه خليج فارس و در بورس انرژی کشور است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خليج فارس، »رضا 
کارآمد« در تشــریح عرضه ی موفق نفتای ســبک شرکت نفت ستاره 
خليج فارس در رینگ بين الملل بورس انرژی بيان داشــت: این عرضه 
روز گذشته با حجم 60 هزار متریک تن صورت پذیرفت که با استقبال 
فعاالن بازار مواجه شــد و کماکان قيمت فروش نفتای پاالیشگاه ستاره 
خليج فارس باالترین قيمت صادراتی فروش نفتا در ایران اســت و این 
فروش از تثبيت بازار فراورده نفتای شرکت نفت ستاره خليج فارس در 

شرق آسيا حکایت دارد.
وی در ادامه یکی دیگر از عرضه های اخير شرکت نفت ستاره خليج 

فارس در رینگ بين الملل را عرضه ی Heavy End  یا برش ســنگين 
این پاالیشگاه عنوان کرد و افزود: این فرآورده نيز برای کشف قيمت به 
تناژ 620 هزار بشکه در بورس انرژی ایران عرضه شد که عرضه ای موفق 

و کم سابقه در تاریخ بورس انرژی کشور بود.
مدیر بازاریابی و فروش شــرکت نفت ســتاره خليج فارس، عرضه ی 

فرآورده ها در بورس انرژی را ســبب شفافيت بيشتر در نحوه ی فروش 
محصوالت دانســت و تأکيد کرد: اميدواریم با برنامه ریزی های اصولی و 
استفاده از تمام ظرفيت ها شاهد فعاليت گسترده تر و درخشش بيشتر 

ستاره خليج فارس در بورس انرژی باشيم.
کارآمد در پایان ابرپاالیشگاه ســتاره خليج فارس را به سبب حجم 
توليــد، برنامه ریزی مدون و تحليــل و رصد بازار هــدف، اصلی ترین 
تعيين کننده ی قيمت فراورده های ویژه به خصوص نفتا در بورس انرژی 
معرفی کرد و اظهار داشــت: علی رغم فشار استکبار جهانی، با حداکثر 
بهره گيری از توان داخلی و ظرفيت های موجود توانستيم نقش مؤثری را 
در تأمين سبد سوخت کشور، تهيه خوراک صنایع پتروشيمی و همچنين 
صادرات فرآورده های ویژه در بازار جهانی ایفا کنيم و اميدواریم در سال 
پيش رو نيز همچون گذشته به پشــتوانه ی تالش و روحيه ی جهادی 
همکاران و شناســایی بازارهای جدید مصرف و تمرکز بر مقاصد جدید 

صادراتی شاهد افزایش ارزآوری برای ایران اسالمی باشيم.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز:  طی حکمی از سوی  علی طالبی  
مدیر عامل شرکت گازاستان گلستان ، سرپرست   بهره برداری  شرکت  
منصوب و معرفی شد.دراین حکم حامد اله مقصودلو رئيس  بهره برداری 
گاز مرکز استان   با حفظ سمت  بعنوان  سرپرست بهره برداری شرکت 

گاز اســتان گلستان   منصوب گردیده و طی مراسمی حکم سرپرستی 
توســط مدیرعامل شرکت به ایشان اعطاء شــده  که در آن  توفيق روز 
افزون ایشــان را در انجام مسئوليتهای محوله با بهره گيری از نيروهای 
متعهد، متخصص و شایســته شرکت از پيشگاه خداوند متعال مسئلت  

نمود.شایان ذکر است  در همين راستا  خسرو موذنی معاون سابق  بهره 
برداری  شرکت گاز استان گلستان نيز بعنوان مشاور مدیرعامل  منصوب 
گردیده و از  زحمات و خدمات ایشان  در طول دوران مسئوليت تقدیر 

و تشکر بعمل آمد.

مدیرکل راهداری همدان در نشست آنالین با اصحاب رسانه:

فعاليت هاي حفاظتي جاده اي از اولویت های مهم راهداری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن: 313

 روستای گیالن در سالجاری با تنش آبی مواجه هستند

هفته موفق ستاره خلیج فارس در رینگ بین المللی بورس انرژی ایران

انتصاب سرپرست بهره برداری شرکت گاز استان گلستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
کاهش تولید برق در نیروگاه های برق آبی خوزستان به یک سوم

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بيان 
اینکه توليد برق در نيروگاه های برق آبی استان یک سوم شده، گفت: در شرایط 
پيش آمده تنها راه جلوگيری از خاموشی ها مدیریت بار مصرفی سرمایشی است.

محمود دشــت بزرگ بيان کــرد: توازن توليد و مصرف بــرق بهم خورده و 
ميزان مصرف بيش از انرژی توليدی اســت و خاموشــی های اخير در کشور و 
خوزســتان نيز به همين واسطه است. وی افزود: به دليل خشکسالی و کاهش 
ذخيره آبی سدها، نيروگاه های برق آبی نمی توانند با همه توان در مدار باشند 
و در خوزستان در مقایسه با سال قبل توليد برق در این نيروگاه ها به یک سوم 

کاهش داشته و باعث به هم خوردن توازن توليد و مصرف شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از سوی دیگر در شبکه برق کشور افزایش مصرف رخ داده که دليل آن افزایش 
زودرس دما و استفاده غير مجاز از دستگاه استخراج ارز دیجيتال است، به طور مثال در چند ماه گذشته در استان بيش از 4 هزار دستگاه 

استخراج ارز دیجيتال کشف و ضبط شده و این آمار روزانه در حال افزایش است.
دشت بزرگ تاکيد کرد: شبکه برق سراسری و خاموشی ها تنها مختص خوزستان نيست و برنامه های خاموشی اعالمی توانير مربوط به 

همه کشور است، دليل آن هم مشکل کمبود انرژی )توليد برق( در کشور بوده و در بحث انتقال و توزیع مشکلی وجود ندارد.
وی با درخواست از مشترکين برای مدیریت مصرف برق به ویژه بار سرمایشی، افزود: از 8 هزار و 500 مگاوات برق مصرفی خوزستان 
حدود 6 هزار مگاوات آن توسط کولرها مصرف می شود که الزم است مشترکين در تنظيم دمای کولر و خاموش کردن کولرهای اضافی 
برای جلوگيری از خاموشی همکاری کنند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: اگر مشترکين در مصرف برق صرفه جویی 

کنند و دستگاه های رمز ارز جمع آوری شود ميزان توليد و مصرف بهم نزدیک شده و قطع برق انجام نمی شود.

اخذ 7 گواهینامه استاندارد مدیریتی توسط شرکت گاز استان بوشهر
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: 
این شــرکت از سال 91 تا کنون موفق به اخذ 7 گواهينامه استاندارد مدیریتی 
شده اســت.” به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهرمدیرعامل این 
شرکت گفت: در راستای هدف استراتژیک »توسعه سيستمهای مدیریتی و تعالی 
سازمانی » رویکرد استقرار سيستم های مدیریتی یکپارچه )IMS ( از سال 91 
در شرکت گاز بوشهرجاری سازی گردید و تا کنون این شرکت موفق به اخذ 7 

گواهينامه استاندارد مدیریتی شده است.
رحمانی گفت: این گواهينامه ها شــامل گواهينامه های مدیریت کيفيت بر 
 ISO45001:2018 بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد ،ISO14001:2015 مدیریت زیست محيطی ، ISO9001:2015 مبنای استاندارد
، مدیریت انرژی بر مبنای ISO50001:2018 ، مدیریت کيفيت آموزش بر مبنای ISO10015:2018، مدیریت رسيدگی به شکایات بر 

مبنایISO10002:2018  و مدیریت سنجش و پایش رضایتمندی مشتریان بر مبنای ISO10004:2019 می باشد.
 وی درادامه فزود: شرکت گاز استان بوشهرتوسعه سيستمهای مدیریتی را در سه قالب که شامل گروه فرآیندهای مدیریتی ، فرآیند 
اصلی و فرآیند های پشــتيبانی می باشند  طرح ریزی و اجرا نموده است.   مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در پایان گفت: درجهت 
کنترل و اجرای صحيح این فرآیند ها هر ساله مميزی های داخلی و خارجی صورت گرفته است و نتایج آن در جلسات بازنگری مدریت 
مورد تجزیه و تحليل قرارمی گيرد. وی در خصوص اجرای الزامات  سيستم استاندار مدیریتی گفت: اقدامات اصالحی و پروژه های بهبود 

برای این فرآیندها تعریف و به واحد های مربوطه جهت تکميل اجرای الزامات سيستم ابالغ می گردد.

وجود 135 هزار کلنی زنبور عسل در استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: کارشناس مسئول امور طيور سازمان جهادکشاورزی 
اســتان مرکزی اظهار کرد: صنعت زنبورداری کشور، می تواند صنعتی پيشرو، 
فناورانــه، دارای توليد محصوالت با ارزش افزوده باشــد کــه با حفظ ذخایر 
ژنتيکی، توســعه صادرات، آموزش و ترویج هدفمند و خارج کردن سيســتم 
توليد صنعت زنبورداری از اقتصاد تک محصولی گام های مؤثری در توســعه 
این صنعت داشته باشد. کریمی با اشاره به تالش ویژه وزارت جهاد کشاورزی 
در تشکيل زنجيره ارزش تأمين، توليد و توزیع محصوالت زنبور عسل، گفت: 
تشکيل ستاد گرده افشانی، اجرای طرح های بهسازی و نوسازی کندوها و توليد 
محصوالت با ارزش افزوده باال از اهداف اصلی معاونت توليدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در صنعت زنبورداری است. 
وی تصریح کرد: اهميت اقتصادی پرورش زنبور عســل بخاطر گرده افشانی گياهان زراعی و باغی و بيشتر شدن محصوالت کشاورزی 
است. طبق تحقيقات انجام شده در کشورهای دیگر ارزش زنبور عسل در بيشتر شدن محصول های کشاورزی بسيار بيشتر از توليدات 

مستقيم زنبور عسل است. 
کارشناس مسئول امور طيور سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: سياست جهاد کشاورزی استان با توجه به ظرفيت و ساختار 
قوی استان در توليد عسل توسعه زنبورداری و توليد اصل با کيفيت است که خوشبختانه وضعيت استان نسبت به استان های همجوار در 
توليد عسل از وضعيت مطلوبی برخوردار است. کریمی با بيان اینکه استان مرکزی دارای 135 هزار کلنی زنبور عسل است، اظهار کرد: 
با توجه به پوشــش گياهی استان ساالنه حدوداً یک هزار و 100 تن عسل توليد می شود همچنين استان مرکزی ساالنه پذیرای زنبور 
داران مهاجر از اســتان های اصفهان، لرستان و خوزستان است. وی افزود: این صنعت در حال حاضر برای تعداد یک هزار و 350 نفر به 
طور مستقيم و تعداد یک هزار و 200 نفر به طور غير مستقيم ایجاد شغل کرده است. کریمی در پایان بيان کرد: در حال حاضر یکی از 
سياستهای مهم جهاد کشاورزی استان ترویج و آموزش زنبورداران برای توليد دیگر محصوالت زنبورعسل از جمله ژله رویان، زهر زنبور 

عسل، بره موم، موم و گرده گل است.

برای اولین بار در علوم پزشکی مازندران انجام شد:
 جراحی کاشت عمقی الکترود در مغز جهت درمان پارکینسون

ساری – دهقان :  جراحی کاشت الکترود در مغز در دنيا و کشور به صورت 
محدود انجام می شــود و این عمل برای اولين بار در دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران توســط دکتر سجاد شفيعی عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران و فوق تخصص جراحی فانکشنال مغز در بيمارستان امام )ره( ساری  با 
موفقيت انجام شد و بسياری از مبتالیان به این بيماری را برای بهبودی و بازگشت 

به زندگی عادی اميدوار کرد .
دکتر سيد عباس موسوی رئيس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بيان اینکه 
این جراحی به لحاظ علمی جزو پيشرفته ترین رخداد های جراحی دنيا محسوب 
می شود افزود : بيماری پارکينسون که لرزش دست و عدم تعادل از ملموس ترین تبعات این بيماری است و  زندگی ماشينی امروز، عوامل 

محيطی و اکتسابی به همراه ویژگی ژنتيکی زمينه ساز بروز و گسترش این بيماری عذاب آور شده است.

یادمان شهدای گمنام مسکن مهر رشت رونمایی شد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت در مراسم رونمایی از یادمان 
شــهدای گمنام مسکن مهر رشــت که با حضور جمعی از مسئوالن استانی و 
شهرســتانی برگزار شد گفت: همه ما در هر منصب و مقامی که باشيم مدیون 
شهدا هستيم و ساخت این یادمان توفيقی بود که برای مجموعه شهرداری رشت 

حاصل شد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بين الملل شــهرداری رشت، 
سيد محمد احمدی امروز)دوشنبه ســوم خرداد( در مراسم رونمایی از یادمان 
شهدای گمنام مسکن مهر رشت که با حضور مسئوالن و مدیران استانی، سردار 
عبدااهلل پور فرمانده ســپاه قدس گيالن، رئيس دفتر نماینده ولی فقيه در اســتان گيالن، فرماندار شهرستان رشت، اعضای شورای شهر، 
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد اظهار داشت: همه ما مدیون شهدا هستيم و باید برای پاسداشت یاد و نام 

آنان تالش کنيم. 
شهردار رشت با بيان اینکه حماسه سوم خرداد و فتح خرمشهر در عمليات بيت المقدس برگ زرینی از هشت سال دفاع مقدس است 
عنوان کرد: این روز بزرگ را خدمت تمام مردم والیتمدار ایران اســالمی و مردم شــهر رشــت تبریک و تهنيت عرض می کنم. احمدی 
توضيحاتی نيز در مورد این پروژه ارائه کرد و ابراز داشــت: یادمان شــهدای گمنام مسکن مهر رشت توسط شهرداری رشت و با همکاری 
سازمان بسيج سازندگی استان گيالن و با اعتباری بالغ بر 600 ميليون تومان ساخته شد. وی با تاکيد بر اینکه ساخت یادمان شهدای گمنام 
مسکن مهر رشت توفيقی بود که برای مجموعه شهرداری رشت حاصل شد تصریح کرد: همکاری با سازمان بسيج سازندگی استان گيالن 
جهت ساخت این المان برای شهرداری رشت توفيق بزرگی بود که به مدد خداوند متعال و تالش همه عزیزان به ثمر رسيد و توانستيم آن 
را تقدیم مردم خوب شهر رشت کنيم. شهردار رشت ساخت یادمان شهدای گمنام در پارک ملت شهر رشت با مشارکت سپاه را هم مورد 
اشاره قرار داد و با تاکيد بر اینکه اميدواریم این یادمان شهریور ماه امسال به بهره برداری برسد اضافه کرد: شهدای عزیزما گمنام نيستند و 
در حقيقت این ما هستيم که گمناميم و تمام تالش ما این است که با ساخت چنين یادمان ها و المان هایی یاد و خاطره رزمندگان اسالم 

و انقالب را زنده نگه داریم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان قم با اشاره به رشد پرشــتاب افزایش زیرساخت های سينمایی 
اســتان در سال های اخير گفت: ظرفيت صندلی فعال سينمایی استان 
از 800 صندلی در ســال 92 با رشد 131 درصدی به یک هزار و 850 

صندلی افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
سيدموسی حسينی کاشانی روز یکشنبه در گفت و گویی افزود: تعداد 
سالن های سينمایی استان قم از 3 سالن در سال 92 به 9 سالن و تعداد 
سينماهای فعال در این مدت نيز از 2 سينما به 6 سينما افزایش یافته 
است. وی با تاکيد بر تالش برای ارتقای زیرساخت های فرهنگی استان 
به سطح اســتاندارد گفت: اقدام های خوبی برای ارتقای زیرساخت های 
فرهنگی قم انجام شده است که نتيجه این برنامه ریزی ها در حال نمایان 
شدن است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم خاطرنشان کرد: افزایش 
تعداد نگارخانه  ها، سالن های نمایش و سينماهای استان در سال های اخير 

نوید جهش در حوزه زیرساخت های فرهنگی را می دهد.
وی با مقایســه تعداد مجوزهای فيلم صادر شده در این استان گفت: 

این تعداد مجوز از 83 مجوز در ســال 92 به 136 مجوز در ســال 98 
افزایش یافته است که رشد حدود 93 درصدی را نشان می دهد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قم اظهار داشت: توسعه زیرساخت های سينمایی 
در استان با استقبال خوب مردم نيز مواجه شده است به گونه ای که تعداد 
تماشاگران سينمایی در قم با رشــد 239 درصدی از 178 هزار تن در 

سال 92 به بيش از 604 هزار تن در سال 98 افزایش یافت.

حسينی کاشــانی ادامه داد: هم اکنون 13 آموزشگاه آزاد سينمایی،  
197 مرکز بازی های رایانه ای و ویدئویی، 57 آموزشگاه آزاد هنری،  هفت 
سالن اجرای نمایش، 122 کانون آگهی و تبليغاتی و 56 موسسه فرهنگی 
قرآن و عترت در این اســتان وجود دارد که عملکــرد قم در تمام این 
حوزه ها در سال های اخير رشد داشته است. وی برگزاری جشنواره های 
سينمایی را از جمله اقدامات مهم برای توسعه و پيشرفت کيفی توليدات 
سينمایی در استان دانست و گفت: با پيگيری های انجام شده قم ساالنه 
ميزبان هفت رویداد مهم ســينمایی است که اکران فيلم های جشنواره 
فجر یکی از مهمترین این رویدادهاست. حدود 500 هنرمند حرفه ای و 
متخصص در بخش های مختلف از جمله فيلم نامه نویسی، گریم، طراحی 
صحنه، کارگردانی، طراحی لباس، فيلم بــرداری، صداربرداری، تدوین 
و بخش های مختلف مرتبط با توليد فيلم در قم حضور دارند. ســينما 
ونوس با 300 صندلی، سينما تربيت با 500 صندلی، سينما آیه با 140 
صندلی، سينما آوینه با 220 صندلی، سينما شهر آفتاب با 620 صندلی 
و سينمای کودک وابسته به کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان با 

200 صندلی، 6 سينمای فعال استان قم هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم :

یک هزار صندلی به ظرفیت سینمایی قم افزوده شد

چهارشنبه
5 خرداد 1400

شماره 1794
چهار شنبه
5 خرداد 1400

شماره 1788
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در ه��ر زمینه ای ش��ناخت مهمترین عوامل بس��یار مهم 
خواه��د ب��ود. در رابطه ب��ا مدیریت به عن��وان قلب تپنده 
ش��رکت، این امر که بدانید چه ویژگی هایی باالترین نتایج 
را به همراه دارد، بدون شک اهمیت فوق العاده ای را خواهد 
داشت. با این حال چگونه می توان این ویژگی ها را تشخیص 
و اولویت بخش��ی کرد؟ در این راستا اخیرا تحقیقاتی انجام 
ش��ده که نتیجه آن 5 مورد منتخب ب��وده که در ادامه به 

بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
1-سرعت در انجام کارها 

با توج��ه به این امر که حجم کاری مدیران بس��یار زیاد 
اس��ت، این امر که بتوانند س��ریعا اقدام��ات را انجام دهند 
بسیار مهم خواهد بود. همچنین سرعت در انجام کارها یک 
معنای دیگر را نیز دارد. درواقع این امر بیانگر آن است که 
ی��ک مدیر زمان را تل��ف نمی کند که خود مهارت مدیریت 
زمان را دربر دارد. در این راستا اگر خواهان این امر هستید 
که نخس��تین ویژگی مدیران موفق را داشته باشید، توصیه 
می شودکه فهرستی از اقدامات ساالنه، ماهانه، هفتگی و در 
نهای��ت روزانه خود تهیه نمایی��د و در تالش برای افزایش 

سرعت انجام هر کدام از آنها باشید.
2-اعتماد به خود 

ی��ک مدیر ب��رای آنک��ه بتوان��د اعتم��اد تیم ش��رکت، 
س��رمایه گذارها و... را به دست آورد نیاز به اعتماد به نفس 
دارد. این امر برای پیگیری اقدامات، مواجه شدن با شرایط 

سخت و ریسک کردن نیز بس��یار مهم خواهد بود. در این 
راس��تا تا چه حد به خودتان اعتماد دارید؟ بدون شک اگر 
درص��دی کمت��ر از 8۰ را مدنظر قرار دهید، ش��ما از آنها 
حتی با پاس��خ های منفی و سرزنش های افراد نزدیک خود 
مواجه شده اند. با این حال اعتماد به خودشان، باعث شد تا 
مس��یر را ادامه دهند و حتی در سخت ترین شرایط، قدمی 
به عقب نداش��ته باش��ند. برای این امر که اعتماد به نفس 
خود را افزایش دهید، مهمترین اصل انتخاب درست مسیر 
براساس عالقه بوده و پس از آن با افزایش اطالعات، توانایی 

و ورزش کردن می توانید روحیه خود را تقویت نمایید. 
3-مدیریت درست منابع مالی 

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید یک حسابدار می تواند در 
این زمینه کامال کارآمد باش��د، با این حال واقعیت این است 
که حس��ابدار تنها وضعیت مالی را مشخص خواهد کرد و در 
این امر که بودجه در چه بخش هایی باید خرج ش��ود، نظری 
را نخواهد داش��ت. به همین خاطر این امر که بودجه بندی در 
کدام بخش ها باشد، وظیفه شما خواهد بود که بدون شک در 
این زمینه الزم است تا در تالش برای صرفه جویی هم باشید 
تا با مشکل کمبود منابع مالی مواجه نشوید. فراموش نکنید که 
سرمایه گذاری در یک بخش، به معنای از دست دادن فرصت 
موارد دیگ��ر خواهد بود. برای این امر ک��ه در این بخش هم 
موفق ظاهر ش��وید، توصیه می شود که دانش ریاضی خود را 
بهبود بخشیده و استراتژی های مالی را یاد بگیرید. خوشبختانه 
امروزه آموزش به قدری ساده شده است که شما می توانید به 

سادگی در این زمینه اقدام نمایید. 
4-توانایی شبکه سازی

اگرچه در رابطه با شبکه س��ازی بس��یاری از افراد تصور 

می کنند که منظور بستر اینترنت است، با این حال مفهوم 
آن به توانای��ی ایجاد رابطه داللت دارد. درواقع ش��ما باید 
توانایی این امر را داش��ته باش��ید که با بخش های مختلف 
کس��ب و کار خود ارتباط برقرار نمایید که تنها شامل تیم 
ش��رکت نیست. درواقع ش��ما با بسیاری از افراد و برندهای 
دیگر به صورت مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم همکاری دارید 
که جمع کردن آنها در کنار یکدیگر، امری ضروری اس��ت 
تا زنجیره کس��ب و کار شما شکل گیرد. در این راستا یکی 
از مهارت ه��ای مه��م، توانایی س��خنرانی و مذاکره اس��ت. 
همچنین ش��ما باید فردی پیگیر باش��ید تا از نبود مشکل، 
اطمین��ان پیدا کنی��د. در این زمینه توصیه می-ش��ود که 
نحوه شبکه س��ازی توس��ط کارآفرین های موف��ق جهان را 
مطالعه کنید. درواقع الگو قرار دادن زندگی و اقدامات آنها، 

اقدامی بسیار هوشمندانه خواهد بود. 
5-تمایل به تغییر

یکی دیگر از ویژگی های مهم این است که مدیران موفق 
با آغوش باز به اس��تقبال هرگونه تغییری می روند. درواقع 
ه��دف اصلی آنها بهبود وضعی��ت برند بوده و در این رابطه 
حتی حاضر به تغییر عقاید به ظاهر ثابت خود هم هستند. 
ای��ن نکته را فراموش نکنید که در جهان به ش��دت متغیر 
حال حاضر، وجود چنین ویژگی ای بسیار مهم خواهد بود. 
برای کس��ب مهارت در این زمینه، توصیه می ش��ود که از 

تغییر عادت های منفی خود شروع نمایید. 
در نهایت نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
است که موارد معرفی ش��ده تنها مهمترین ها بوده و برای 

بهبود خود، ابدا نباید محدودیتی را داشته باشید. 
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به قلم لورا راید
طراح محتوا و مدیر شبکه های اجتماعی در موسسه 
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اینس��تاگرام یکی از بهترین ش��بکه های اجتماعی برای 
کسب و کارهای کوچک محس��وب می شود. برندها امکان 
بازاریاب��ی و توس��عه کس��ب و کار ب��دون نی��از ب��ه صرف 
هزینه ه��ای گزاف در این پلتفرم را دارند. ش��اید ش��ما هم 
تجربه حضور و بازاریابی در اینس��تاگرام را داش��ته باشید. 
یکی از نکات مهم برای موفقیت بازاریابی در اینس��تاگرام، 
به ویژه برای کس��ب و کارهای کوچک، آگاهی از الگوریتم 

این پلتفرم است. 
بس��یاری از برنده��ا ب��دون آگاه��ی از وضعی��ت پلتفرم 
اینستاگرام اقدام به بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف می کنند. نتیجه این امر ص��رف زمان قابل توجه بر 
روی بازاریابی در اینس��تاگرام و عدم دریافت نتیجه دلخواه 
است. چنین تجربه ای هر بازاریابی را ناامید خواهد ساخت. 
خبر خوش برای ش��ما امکان موفقیت در اینس��تاگرام با 
یادگی��ری برخی از نکات مهم درب��اره الگوریتم این پلتفرم 
اس��ت. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین 
نکات در مورد الگوریتم اینس��تاگرام اس��ت. به این ترتیب 
ش��ما ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاط��ب هدف تان به 

بهترین شکل ممکن را خواهید داشت. 
الیک ها

الیک ها در اینستاگرام برای هر کاربری مهم است. اگر پست 
شما الیک اندکی دریافت کند، کاربران به طور طبیعی آن را 
جدی نخواهند گرفت. اگر شما در مورد توسعه کسب و کارتان 

به طور انحصاری بر روی الیک ها سرمایه گذاری کرده اید، باید 
در استراتژی برندتان تجدیدنظر نمایید. اینستاگرام در طول 
س��ال های اخیر به طور مداوم در تالش برای کاهش اهمیت 

الیک ها بوده است. 
یکی از طرح های اینس��تاگرام حذف نمایش تعداد الیک 
برای هر پست اس��ت. این طرح به طور آزمایشی در کانادا 
دنبال می ش��ود، با این حس��اب به زودی دیگ��ر خبری از 
نمایش تعداد الیک های هر پس��ت از سوی برندها نخواهد 
بود. دلیل اصلی اینس��تاگرام برای پیگیری این امر کاهش 
تمرکز کاربران نس��بت به آمارهای کمی و توجه به کیفیت 
محتواست. این امر نقش مهمی در کاهش پیش داوری های 

اغلب کاربران پیرامون محتوای دارای الیک اندک دارد. 
کامنت ها

ب��دون تردید کامنت ها دارای تاثیر بس��یار بیش��تری در 
مقایس��ه با الیک ها هس��تند. البته در این میان باید میان 
کامنت ه��ای کوت��اه و بلند تمایز قائل ش��ویم. اغلب اوقات 
کامنت های بلند دارای تاثیر بسیار بهتری بر روی وضعیت 
برندها در اینس��تاگرام اس��ت. دلیل این امر نمایش تعامل 
واقعی میان کاربران و برند از طریق کامنت طوالنی است. 
برخ��ی از برنده��ا در اینس��تاگرام الی��ک و کامن��ت را 
خریداری می کنند. این امر در بلندمدت تاثیر بسیار منفی 
بر روی وضعیت کس��ب و کاره��ا دارد بنابراین برندها باید 
به دنبال توسعه ارگانیک کس��ب و کارشان در اینستاگرام 
باش��ند. در غیر این صورت شاید حضورشان در این پلتفرم 

بسیار کوتاه شود. 
الگوریت��م اینس��تاگرام نس��بت به کامنت ه��ای طوالنی 
واکنش بس��یار بهت��ری نش��ان می دهد. اگر تعامل ش��ما 
با مخاطب هدف تان مناس��ب باش��د، ش��انس باالیی برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی آنها خواهید داش��ت. نتیجه این امر 

دریافت کامنت های طوالنی از سوی کاربران خواهد بود. 
سیو پست ها و به اشتراک گذاری آنها

کارب��ران در ش��بکه های اجتماع��ی اگ��ر از یک پس��ت 
خوش ش��ان بیاید، آن را برای دیگران نیز ارس��ال خواهند 
کرد. این امر نقش مهمی در بهبود وضعیت برندها از نقطه 
نظر بازاریابی دارد. الگوریتم اینس��تاگرام نس��بت به نرخ به 
اش��تراک گذاری یک پست از س��وی کاربران واکنش نشان 
می دهد. این امر موجب بیش��تر دیده  شدن پست های شما 

در بخش اکسپلور می شود. 
اینس��تاگرام قابلیت سیو )ذخیره س��ازی( پست ها را نیز 
دارد. البت��ه ای��ن امر به معنای دانلود یک پس��ت نیس��ت، 
بلکه پس��ت موردنظر در پوش��ه های ش��خصی هر کاربر در 
اینس��تاگرام ذخیره خواهد شد. هرچه تعداد سیوهای یک 
پست بیشتر باش��د، الگوریتم اینستاگرام آن را بیشتر ترند 

خواهند کرد.
IGTV

بخ��ش IGTV در واق��ع تلویزیون اینس��تاگرام اس��ت. 
کارب��ران امکان بارگذاری ویدئوه��ای طوالنی )حداکثر ۶۰ 
دقیق��ه( در این بخش را دارند. این نوع ویدئوها برای بحث 
در مورد مس��ائل مهم در حوزه کس��ب و کار و جلب تعامل 
کاربران بسیار مناسب است. الگوریتم اینستاگرام نیز چنین 
ویدئوهای��ی را ب��ه طور ویژه در بخش اکس��پلور در اختیار 
کارب��ران قرار می دهد بنابراین س��رمایه گذاری بر روی این 

بخش برای برندها ایده مناسبی خواهد بود. 
بازاریابی در اینستاگرام برای کسب و کارهای کوچک اغلب 
همراه با دشواری هایی است. توجه به نکات مورد بحث در این 
مقاله کار ش��ما را به عنوان صاحب یک کسب و کار کوچک 

برای موفقیت در اینستاگرام هموارتر خواهد کرد. 
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مهمترین ویژگی های مدیران موفق 

نکاتی درباره الگوریتم اینستاگرام برای بازاریابی کسب و کارهای کوچک

نگاهی به اقدامات کالب هاوس برای جذب کاربران
کالب هاوس در مسیر تبدیل شدن به پلتفرمی جهانی

به قلم: اندرو هاتکینسون
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

کالب هاوس یکی از استارت آپ های بسیار موفق در طول یک سال اخیر محسوب می شود. این پلتفرم 
اجتماع��ی در طول ماه های اخیر ش��مار باالی��ی از کاربران را به خودش جلب کرده اس��ت. ویژگی اصلی 
این پلتفرم امکان گفت وگوی صوتی میان کاربران از طریق تش��کیل یک اتاق اس��ت. یک کاربر به عنوان 
س��ازنده اتاق باید نسبت به ایجاد فضای گفت وگو اقدام نمایند. سپس دیگر کاربران امکان حضور در اتاق 

و گفت وگو درباره یک موضوع مشخص را دارند. 
گفت وگوی صوتی و به طور کلی توجه به محتوای صوتی در ش��بکه های اجتماعی در مقایس��ه با دیگر 
فرمت ها بسیار کمتر از فرمت هایی نظیر ویدئو، متن و تصویر است. همین امر استارت آپ کالب هاوس را 
بدل به گزینه ای جذاب برای کاربران کرده است. این جذابیت برای برندها نیز مطرح است. به عنوان مثال، 
پیگیری امور مربوط به خدمات پس از فروش در این پلتفرم ایده جذابی است. همچنین برگزاری جلسات 
پرسش و پاسخ با مشتریان هم کاربردی خواهد بود. بدون تردید هنوز برای صحبت پیرامون حضور برندها 
در کالب هاوس بس��یار زود اس��ت. کاربران اینترنتی نیز هنوز حضور کاملی در این پلتفرم ندارند. یکی از 
دالیل اصلی این امر عرضه کالب هاوس برای پلتفرم IOS است. این امر در کنار ضرورت دعوت به کالب 
هاوس از سوی کاربران فعلی این پلتفرم مشکل را دوچندان می سازد بنابراین هنوز بسیاری از کاربران در 

عمل به کالب هاوس دسترسی ندارند. 
اگرچه مدیران ارش��د کالب هاوس در مورد راه اندازی نس��خه اندروید این ش��بکه اجتماعی قول هایی 
داده اند، اما به نظر رونمایی از نسخه اندروید این پلتفرم مدت زمان زیادی طول خواهد کشید. استراتژی 
کالب هاوس در این راستا تالش برای توسعه گام به گام پلتفرمش است. دلیل اصلی این امر تمایل برای 
آزمایش امکانات مختلف این پلتفرم و رفع آنها پیش از توسعه سراسری است بنابراین بسیاری از کاربران 

باید مدت زمانی قابل مالحظه ای برای عضویت در این پلتفرم منتظر بمانند. 
یکی از نوآوری های قابل مالحظه کالب هاوس برای تولیدکنندگان محتوا و سازندگان اتاق های محبوب 
ایجاد درگاهی برای حمایت مالی از آنهاس��ت. معنای این امر امکان حمایت مالی در مبلغ های مختلف از 
تولیدکنندگان محتوای مورد عالقه مان در این پلتفرم است. این امر با هدف ترغیب کاربران برای فعالیت 
هرچه بیشتر در این پلتفرم و تولید محتوای جذاب صورت گرفته است. بدون تردید بسیاری از شبکه های 
اجتماع��ی در عمل نیاز به الگوبرداری از چنین طرحی خواهند داش��ت. البته یکی از راهکارهای حمایت 
مالی از تولیدکنندگان محتوا در شبکه های اجتماعی بزرگ بحث تبلیغات است. این امر در کالب هاوس 
با توجه به راه اندازی تازه این پلتفرم بس��یار دور از ذهن به نظر می رس��د بنابراین اس��تفاده از ایده درگاه 

پرداخت برای حمایت از کاربران فعال مناسب خواهد بود. 
توییتر یکی از رقبای اصلی کالب هاوس در راستای جلب نظر کاربران محسوب می شود. دلیل این امر 
س��رمایه گذاری توییتر بر روی توسعه محتوای صوتی در میان کاربرانش است. این امر با امکانات گسترده 
برای انتظار پادکس��ت و محتوای صوتی در این پلتفرم برجسته شده است بنابراین کالب هاوس دست کم 
در مراحل بعدی توسعه اش به عنوان یک شبکه اجتماعی بین المللی باید به دنبال راهکارهایی بری رقالب 

موثر با توییتر باشد. 
بس��یاری از کاربران برای عضویت در ش��بکه های اجتماعی جدید نیاز به دالیل مش��خصی دارند. کالب 
هاوس در این راس��تا بر روی تجربه گفت وگوی میان افراد تاکید دارد. بدون تردید همه ما تجربه ناتوانی 
برای نگارش آنچه در محاوره روزمره می گوییم، داش��ته ایم. س��هولت ارتباط ب��ا یکدیگر در کالب هاوس 
برمبنای گفت وگوی صوتی به اندازه کافی جذاب به نظر می رسد. نکته مهم در این میان نیاز کالب هاوس 
به ایده های تازه و گس��ترش امکانات پلتفرمش برای رقابت موثر با غول های دنیای ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت. پلتفرم هایی نظیر فیس بوک یا یوتیوب در طول بیش از یک دهه با س��رمایه گذاری هنگفت موفق 
به جلب نظر دامنه وس��یعی از کاربران ش��ده اند. بدون ش��ک کالب هاوس در مقایس��ه میان امکاناتش با 
پلتفرم های برتر دنیا دارای نقاط ضعف زیادی اس��ت بنابراین یکی از مهمترین نکات در رابطه با توس��عه 
این پلتفرم مربوط به افزایش امکانات در دسترس اش است در غیر این صورت کسب و کارها شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
کالب هاوس در مسیر توسعه و تبدیل شدن به یک پلتفرم بزرگ قرار دارد. با این حال هنوز برای حضور 
برندها در این پلتفرم بسیار زود است. اگر کالب هاوس تمایل به دریافت سود از طریق همکاری با برندها 

دارد، باید امکانات گسترده ای برای نمایش تبلیغات در اتاق هایش طراحی کند. 
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