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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

شاخصمدیرانخریدرکورد20ماههراشکست

 تکاپوی رشد
در سال 1400

فرصت امروز: آخرین وضعیت شاخص مدیران خرید در اردیبهشت ماه امسال از نمایان شدن چشم انداز رشد در 
اقتصاد ایران حکایت دارد و این شاخص در حالی در میانه فصل بهار به رقم 53.84 واحد رسیده که باالترین رقم 
در 20 ماه گذش��ته به شمار می آید، اما همچنان نشان دهنده نگرانی فعاالن اقتصادی نسبت به آینده کسب و کار 
است. هر زمان عدد شامخ باالی 50 واحد باشد، به معنای رشد در ماه های آینده است. از آنجا که در فروردین ماه...

چرابخشدومسودسهامعدالتواریزنمیشود؟

تقویت8500واحدیبورس
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الزامیبرایحضوردردفاتررسمی
برایانتقالخودرونیست

قیمتگذاریمحصوالتبااستراتژیآزمونوخطا
 انتخاب قیمت درس��ت برای محصوالت همیش��ه مهم اس��ت. مش��تریان در بازار براس��اس قیمت یک 
محص��ول اقدام به خریدش می کنند. با توجه به اینکه ام��روزه محصوالت متنوعی از برندهای مختلف در 
بازار دس��ترس قرار دارد، کسب و کارها باید نس��بت به انتخاب سطح قیمت مناسب برای محصوالت شان 
توجه نشان دهند در غیر این صورت دامنه مشتریان شان روز به روز کمتر خواهد شد.  اگر کسب و کارها 
در تعیین قیمت محصوالت ش��ان بر درآمد و میزان تمایل مش��تریان برای پرداخت توجه نشان ندهند، به 
احتمال زیاد محصوالت شان هرگز مورد پسند مشتریان قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر اگر سطح قیمت 
بسیار پایین باشد، برای کارآفرینان تولید و عرضه آنها سودی دربر نخواهد داشت. هنر اصلی در این میان...
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مدیریتوکسبوکار

سرمقاله
شعارهایاقتصادی
کاندیداهادربوتهنقد

غالمعلیرموی
کارشناس اقتصادی

این روزها تب داغ س��یزدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
همه اخب��ار و رویدادها را تا اندازه 
زی��ادی تحت الش��عاع ق��رار داده 
و ه��ر خب��ر و حادث��ه ای به نوعی 
ب��ه فض��ای انتخاباتی رب��ط پیدا 
می کن��د. در ای��ن فرآیند س��یل 
انتقادات کاندیداه��ا اعم از موافق 
و مخال��ف، عملکرد دولت فعلی را 
م��ورد هدف ق��رار داده و در رأس 
ای��ن انتقادات، مباحث اقتصادی و 
ناکارآم��دی دولت در کنترل تورم 
و کاهش قدرت اقتصادی خانوارها 
جای دارد. واقعیت امر این اس��ت 
ک��ه روند افزای��ش قیمت کاالها و 
خدمات طی چهار س��ال گذش��ته 
به ش��کل غیرقابل ب��اوری حیات 
اقتص��ادی جامعه را تهدید کرده و 
بخش مهم��ی از دهک های میانی 
را به خط فقر نزدیک نموده است؛ 
موضوعی که از س��وی دولتمردان 
و منتق��دان ب��ا دالی��ل مختلفی 
هم��راه بوده اس��ت. هرچند اتخاذ 
تدابیر منفعالنه از س��وی دولت و 
عملکرد ناص��واب و ضعیف برخی 
از دس��تگاه های اجرای��ی و متولی 
به عنوان یک عامل مهم و اساسی 
در کن��ار تحریم ه��ا، موضوع قابل 

توجهی محسوب می شود.
ادامهدرصفحه3
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فرصت امروز: در این روزها کمتر مقاله و سایتی را می توان 
دید که در مورد اقتصاد دیجیتال و چهارمین انقالب صنعتی 
در جهان صحبت نکرده باش��د. چهارمین انقالب صنعتی که 
انقالب تکنولوژی هم نامیده می شود در نتیجه توسعه استفاده 
از اینترنت در دنیا اتفاق خواهد افتاد و بس��تر را برای توسعه 
اقتصاد دیجیتال فراهم می کند، اما سوال این است که اقتصاد 
دیجیتال چیس��ت و از چه زمان��ی این مفهوم در دنیا معرفی 
شده اس��ت؟ آیا روبات ها همکاران تازه انسان ها در بازاری به 

بزرگی دنیا هستند؟
اقتصاد دیجیتال به اقتصادی اطالق می ش��ود که برمبنای 
تکنولوژی محاسباتی دیجیتال کار می کند. در واقع کشورهایی 
برمبن��ای اقتص��اد دیجیت��ال کار می کنند ک��ه فعالیت های 
اقتص��ادی و تجاری در آنها با کمک اینترنت انجام می ش��ود. 
ب��ه همین دلیل، نام های دیگری هم ب��رای اقتصاد دیجیتال 
وجود دارد که از جمله آنها می توان به اقتصاد اینترنتی، اقتصاد 
جدید و یا اقتصاد وب اشاره کرد. اقتصاد دیجیتال که ارتباط 
تنگاتنگی با اصول اقتصاد سنتی در دنیا دارد، در نتیجه حضور 
میلیاردها کاربر اینترنت از ش��هروندان عادی و فعاالن کسب 
و کار گرفت��ه تا افرادی که در ح��وزه تولید اطالعات فعالیت 
می کنند، ایجاد می ش��ود. این حضور میلی��اردی باعث ایجاد 
فرصت کس��ب درآمد نه تنه��ا در منطقه ای که ف��رد در آن 
س��اکن است، بلکه در بازاری به بزرگی دنیا می شود و شرایط 
تازه ای را برای اقتصاد کش��ورها ایجاد می کند که البته نیاز به 

قانون گذاری ها و سیاست گذاری های تازه ای هم دارد.
بازاریبزرگبهوسعتمرزهایدنیا

در نشریه »هاروارد بیزینس ریویو« در مورد اقتصاد دیجیتال 
اینطور نوشته شده است: »اقتصاد دیجیتال در نتیجه توسعه 
تکنولوژی های مخابراتی و اطالعاتی در دنیا و کاربرد وس��یع 
آن در تمامی بخش های اقتصاد و کس��ب و کارها ایجاد شد و 
زمینه را برای افزایش راندمان مشاغل فراهم کرد. با این فضای 
تازه اقتصادی، بخش زیادی از تعاریفی که در مورد س��اختار 
کس��ب و کارها و فعالیت های اقتصادی به طور سنتی وجود 
داشت، تغییر کرد. در این شرایط تازه نحوه خدمات رسانی به 
مشتریان تغییر کرده و اطالعات و توانایی تحلیل آنها بیش از 

پیش اهمیت یافته اس��ت. چالش های مربوط به قانون گذاری 
در اقتصاد دیجیتال در بس��یاری از کشورها دیده می شود، به 
خصوص در کش��ورهای در حال توسعه که به تازگی در حال 
ورود به این دنیای تازه هستند. اما باید پذیرفت که این تغییر 
اجتناب ناپذیر است و جهان در مسیری حرکت می کند که راه 

بازگشتی برای آن وجود ندارد.«
یکی از شناخته  شده  ترین مقاالت مرتبط با اقتصاد دیجیتال 
توسط توماس مزنبورگ در سال 2001 میالدی منتشر شد. 
او اجزای اصلی اقتصاد دیجیتال را اینطور تعریف کرد: »اقتصاد 
دیجیتال از سه بخش اصلی تشکیل شده است. اولین بخش 
زیرساخت  های الزم برای کسب و کار دیجیتال یا الکترونیک 
اس��ت که ش��امل س��خت  افزار، نرم  افزار، خدم��ات و امکانات 
مخابراتی، شبکه  های مجازی و در نهایت سرمایه انسانی آگاه 
به این فضا است. بخش دوم به کسب و کار الکترونیک و قوانین 
الزم برای شکل  گیری و فعالیت آن اختصاص دارد که در این 
بخش می توان به این مسائل توجه کرد که چگونه یک کسب 
و کار الکترونیک کار می کند. باید در نظر داش��ت که تمامی 
مراح��ل کار در این دنیای تازه از طریق کامپیوتر و اتصال به 
ش��بکه جهانی اینترنت انجام می شود و وجود این شبکه  های 
ارتباطی عامل اصلی توسعه کسب و کار الکترونیک محسوب 
می شود. در نهایت سومین بخش تجارت الکترونیک است که 
به انتقال کاالها می پردازد. به عنوان مثال، زمانی که یک کتاب 
آنالین به فروش می رسد، چگونه کاالی فروخته شده در اختیار 
خریدار قرار می گیرد و چگونه زمینه برای ادامه خرید آنالین 

از مجموعه فراهم شود.«
در نهایت باید در نظر داش��ته باش��یم که برای ورود به این 
عصر جدید در درجه اول بای��د اطالعات در مورد بخش های 
اصلی و مهم اقتصاد دیجیتال را افزایش داد و به این باور رسید 
که کس��ب دانش و اطالعات، اولین قدم برای موفقیت در این 

عصر تازه است.
در دنی��ای دیجیتال همچنین فرآین��د تولید به طور کلی 
تغییر می کند و در س��ال های اخی��ر در مورد ابعاد این تغییر 
صحبت شده است. توس��عه اتوماسیون و استفاده از روبات ها 
در فعالیت های اقتصادی و اخیرا اس��تفاده از آنها در کارهای 

خدماتی نظیر رستوران ها و حتی بیمارستان ها نشان می دهد 
که فضای کار در سطح جهان به کلی تغییر کرده و این تغییر 
نتیجه توس��عه اقتصاد دیجیتال در بازاری به بزرگی مرزهای 
دنیای ماست. البته این تغییر و تحوالت به تازگی شروع شده 
و انتظار می رود که با سرعت بیشتری در عصر پساکرونا ادامه 

پیدا کند.
روباتهاهمکارانتازهانسانمیشوند

»هاروارد بیزینس ریویو« در ادامه گزارش خود می نویس��د: 
»روبات ها جایگزین انسان ها در کارخانه های تولیدی می شوند 
و ماشین ها بخش زیادی از مسئولیت کارگران امروزی را انجام 
می دهند. در دنیای اقتصاد دیجیتال دیگر انس��ان ها به دلیل 
توانایی بدنی نمی توانند مشغول به کار شوند و مزیت آنها در 
توان فکری و تحلیلی است. مس��ئله ای که امروزه انسان ها را 
از ماش��ین ها جدا می کند. بیکارشدن شمار زیادی از کارگران 
ساده در دنیایی که به دلیل دیجیتالی شدن صنعت و اقتصاد 
ایجاد شده، امری غیرقابل اجتناب است و به همین دلیل است 
که ارائه آموزش به این افراد بیکارشده برای ورود به بازارهای 
تازه ای که ایجاد ش��ده است، یکی از وظایف مهم دولت ها در 

عصر دیجیتال است.«
در اولی��ن گام بع��د از حرکت به س��مت اقتصاد دیجیتال، 
ما ش��اهد تغییر در کارخانه های تولی��دی و صنعتی خواهیم 
بود. کارخانه هایی که دیگر انس��ان ها در آن دیده نمی شوند و 
روبات ها و ماش��ین ها بخش زی��ادی از کار را انجام می دهند 
و تعداد کمی از افراد نظارت بر عملکرد ماش��ین ها را برعهده 
دارند. در نتیجه در اقتصاد دیجیتال دیگر نیروی کار ساده هیچ 
ارزشی ندارد و امتیاز به مهارت و توانمندی های فکری و ذهنی 
داده می شود. در نتیجه می توان اینطور بیان کرد که تولید در 
دنیای دیجیتال، تکنولوژی محور و سرمایه محور خواهد بود و 
نیروی کار نیز س��هم کمی در تولید خواهد داش��ت، اما این 
تغییر چه اهمیتی ب��رای اقتصادهای دنیا دارد؟ آیا این تغییر 
بر روی سطح رفاه و ارزش تولید ناخالص داخلی کشورها هم 

تاثیر می گذارد؟
به گفته »موسسه مطالعاتی GED« در آلمان، در زمانی که 
روبات ها جایگزین انسان ها در کارخانه های تولیدی و صنعتی 

ش��وند و کامپیوترها و ماشین ها در صنایع حضور پررنگ تری 
داشته باش��ند، مزیت رقابتی کش��ورهای در حال توسعه در 
حوزه تولید از بین می رود. این مسئله فشار بزرگی به اقتصاد 
این کشورها و سطح رفاه مردم وارد می کند. هم اکنون وجود 
نیروی کار ارزان  قیمت و زیاد در کش��ورهای در حال توس��عه 
باعث شده است تا بسیاری از کارخانه های تولیدی و صنعتی 
غربی به این کشورها منتقل شوند و به تولید در این کشورها 
بپردازند. همین سیاس��ت بستر رشد اقتصادی کشورهای در 
حال توس��عه را فراهم کرده و افزای��ش ارزش تولید ناخالص 
داخلی این کشورها و افزایش شمار کاالهای تولید آنها در بازار 
جهانی به دلیل سیاست استفاده از نیروی کار ارزان آنها بوده 
است. البته در سال های آتی شرایط تغییر خواهد کرد و فعالیت 
کارخانه های صنعتی در کشورهای در حال توسعه مزیتی برای 
آنها نخواهد داشت، زیرا سهم نیروی کار در هزینه های تولید 
به ش��دت کاهش پیدا می کند. در نتیجه انتقال کارخانه های 
تولیدی از کش��ورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی 
که از تکنولوژی باالتری برخوردار خواهند بود، اتفاق می افتد. 
کما اینکه در حال حاضر نیز به واسطه بحران کرونا و قرنطینه 
شهرها و بسته شدن مرزها، رویکردها به جهانی سازی عوض 
شده و سرعت این روند را دوچندان کرده است بنابراین در این 
وضعیت، قدرت رقابت پذیری کشورهای ثروتمند غربی افزایش 
پیدا می کند، زیرا این کش��ورها توان مالی و دانش الزم برای 
تغییرات دیجیتال در صنایع را دارند و از این توانمندی هم به 

بهترین شکل استفاده خواهند کرد.
سیاستگذارینظاممالیاتیاقتصاددیجیتال

»موسس��ه مطالعاتی GED« در مورد دلیل اهمیت قدرت 
رقابت پذیری کش��ورها که تحت تاثیر س��طح توسعه  یافتگی 
اقتصاد دیجیتال در این کش��ورها اتف��اق می افتد، می گوید: 
»قدرت رقابت پذیری یک کش��ور برای ایجاد ثروت در کشور 
و افزایش س��طح رفاه مردم اهمیت زی��ادی دارد. در صورتی 
که یک کش��ور اقتصادی رقابت  پذیر داشته باشد، شرکت  های 
فعال در این کش��ور می توانند کاالها و خدمات تولیدی خود 
را در داخل کش��ور یا در خارج از کشور به فروش برسانند. در 
این ش��رایط فرصت های شغلی کافی در کشور ایجاد می شود 

و کارکنان می توانند از درآمد کافی برای امرارمعاش و تفریح 
بهره مند شوند.«

بنابراین هرچه قدرت رقابت اقتصاد کشور افزایش بیشتری 
پیدا کند، توان تولید کاالها و خدمات در کشور بیشتر می شود 
و ارزش تولید ناخالص داخلی هم با س��رعت بیش��تری رشد 
می کند. در واقع کشورهایی که اقتصاد دیجیتال توسعه  یافته 
و فعال داش��ته باشند، از سطح رفاه باالتری برخوردار هستند 
و اس��تاندارد زندگی مردم در این کش��ورها باالتر است. با این 
تفاصیل می توان اینطور ارزیابی کرد که برای داش��تن رفاه و 
رش��د اقتصادی، حرکت به س��مت اقتصاد دیجیتال و همسو 

شدن با تحوالت تکنولوژیکی امری ضروری است.
در همین حال، سیاست  گذاری نظام مالیاتی در حوزه اقتصاد 
دیجیتال امروزه به یکی از اصلی  ترین و مهمترین اولویت  های 
دولت  ها تبدیل ش��ده اس��ت. دولت  هایی که در سال 2020 
میالدی، میلیاردها دالر به اقتصاد دنیا تزریق کرده  اند و انتظار 
می رود در س��ال  های بعد هم اقتصاد و مردم به حمایت مالی 
آنها کماکان نیاز داشته باشند، باید بتوانند از کسب و کارهای 
در حال رشد و ثروتمند فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال مالیات 
دریافت کنند تا بودجه الزم برای انجام مسئولیت  های خود را 
داشته باشند. کما اینکه در اجالس داووس مطرح شد که در 
این سال  ها ایجاد یک نظام مالیات کارآمد بیش از قبل اهمیت 
دارد زی��را در فض��ای در حال تغییر دنی��ا، دولت  ها به عنوان 
اصلی  تری��ن حامی اقتصاد معرفی ش��ده  اند و آنها باید درآمد 

کافی برای انجام مسئولیت  های خود داشته باشند.
در ای��ن بین، بحث اصلی در اصالح نظام مالیاتی در اقتصاد 
دیجیت��ال، قانون گذاری در جهت ثبت فعالیت های اقتصادی 
دیجیت��ال و دریافت اطالعات درآم��د و هزینه آنها به صورت 
ساالنه مشابه شرکت های فعال در فضای اقتصاد سنتی است. 
در ای��ن صورت اس��ت که می توان پایه ای ب��رای تعیین نظام 
مالیاتی برای شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد 
کرد. البته باید در نظر داشت که دنیا هنوز تا رسیدن به نتیجه 
نهایی در مورد نظام مالیاتی مناس��ب برای این بخش فاصله 
زیادی دارد، اما با توجه به ضرورت این مسئله، تالشی جهانی 

برای شکل گیری این نظام جدید آغاز شده است.

اینس��تاگرام پ��س از فیس بوک به عرصه ش��بکه های 
اجتماعی پا گذاش��ت. این اپلیکیشن تصویرمحور، گزینه 
مناس��بی برای کسانی بود که عالقه کمتری به محتوای 
متنی از خود نشان می دادند و از شلوغی اپلیکیشن هایی 
مثل فیس بوک به س��توه آمده بودند، اما در سال 2012 
میالدی، م��ارک زاکربرگ موس��س فیس بوک، ش��بکه 
اجتماعی اینس��تاگرام را خرید و این امر نش��ان داد که 

هیچ گریزی از شبکه فیس بوک نیست.
به گزارش »فون آرنا«، یکی از مهمترین دالیل انتخاب 
اینستاگرام به جای فیس بوک، این بود که از غریبه هایی 

که به ارتباط با آنها تش��ویق می شدیم هنوز اشباع نشده 
بود. در اینس��تاگرام لزومی به دوس��ت شدن با دوستاِن 
دیگر دوس��تان نبود. عالوه بر این، اینس��تاگرام به اندازه 
فیس بوک باب نش��ده ب��ود و خبری از پیام رس��ان های 
متص��ل به فیس ب��وک نیز در آن نبود. اینس��تاگرام تنها 
عکس و متن بود با کاربرانی همسن و سال خودت که از 
عالقه های شان می گفتند. یک پیام رسان ساده و نه صرفا 

یک اپلیکیشن اختصاصی برای هدفی خاص.
اما در س��ال های گذش��ته و با مدیریت فیس بوک در 
اینس��تاگرام همه چیز تغییر کرده اس��ت. اینس��تاگرام 

بیش��تر ش��بیه به بازار ش��ده و بیش��تر حاوی محتوای 
تهاجمی اس��ت ک��ه با هدفی خاص منتش��ر می ش��ود. 
محتوای امروز در اینستاگرام بیشتر شامل تالش برندها 
برای تشویق کاربران به خرید چیزهایی است که آنها در 
پس��ت های خود نمایش می دهند. در یک س��ال گذشته 
ک��ه تیک ت��اک، قابلیت ریلز یا فیلم کوتاه چرخش��ی را 
ایجاد کرد، اینس��تاگرام هم از رقیب عقب نماند و تالش 
کرد تا ای��ن قابلیت را به کاربرانش تحمیل کند و امروز، 
کاربران تش��ویق می شوند پست های نمایشی و ریلزهای 
فروشگاه ها را در اینستاگرام تماشا کنند. یک رده بندی از 

اپلیکیشن ها درباره حفظ حریم خصوصی نشان می دهد 
اوضاع اینس��تاگرام در این زمینه اصال خوب نیس��ت. در 
بی��ن همه اپ های محبوب، بیش��ترین حفاظت از حریم 
شخصی متعلق به اپ استور است. در این بخش در واقع 
کارب��ر اطمینان حاصل می کند که اطالعات او در اختیار 
اپلیکیشن های دیگر قرار نمی گیرد. اوضاع اینستاگرام اما 
از این نظر خوب نیس��ت. موقعیت جغرافیایی، اطالعات 
مالی، س��ابقه جس��ت و ج��و، تاریخ های جس��ت و جو، 
ارتباطات و دیگر اطالعات ش��ما در اینس��تاگرام با توجه 
به مالکیت این اپلیکیش��ن توس��ط فیس بوک به سادگی 

در اختی��ار دیگ��ر اپ ها ق��رار می گیرد. تح��والت اخیر 
اینستاگرام نش��ان می دهد فیس بوک به دنبال رقابت با 
تیک تاک اس��ت؛ اپلیکیش��نی که در چین ایجاد ش��ده 
است. هرچند فاصله اینستاگرام از نظر محبوبیت با تیک 
تاک فاصله ای جدی دارد، اما فیس بوک همه تالش خود 
را به کار بسته است تا با تغییر فضای ساده اینستاگرام با 
تیک تاک رقابت کند. از آنجایی که بس��یاری از کاربران 
ش��یفته فضای ساده اینستاگرام ش��ده بودند، این رقابت 
احتماال برای آنها آزاردهنده خواهد بود و طبعا بس��یاری 

از آنها از این اپلیکیشن خارج می شوند.

چراعملکرداینستاگرامبامدیریتفیسبوکروزبهروزبدترمیشود؟

تهاجممحتوابهجایتماشایتصاویر
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روباتهامشغولکارند



فرصت امروز: آخرین وضعیت ش��اخص مدیران خرید در اردیبهشت ماه 
امس��ال از نمایان ش��دن چشم انداز رش��د در اقتصاد ایران حکایت دارد و 
این ش��اخص در حالی در میانه فصل بهار به رقم 53.84 واحد رسیده که 
باالترین رقم در 20 ماه گذشته به شمار می آید، اما همچنان نشان دهنده 
نگرانی فعاالن اقتصادی نس��بت به آینده کسب و کار است. هر زمان عدد 
شامخ باالی 50 واحد باشد، به معنای رشد در ماه های آینده است. از آنجا 
ک��ه در فروردین ماه به واس��طه تعطیالت ن��وروز و تالقی آن با تعطیالت 
کرونایی، رقم ش��امخ افت چش��مگیری داشته و چش��م انداز رشد و رونق 
اقتصادی تیره و تار ش��ده بود، اما حاال ش��امخ اردیبهشت به باالترین رقم 
در 20 ماه اخیر رس��یده و نش��ان از رونق و بهبودی چش��مگیر در س��ال 

1400 دارد.
همچنین ش��اخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در اردیبهش��ت ماه 
به رقم 63 رس��ید که نس��بت به فروردین ماه افزایش قابل توجهی داشته 
و تقریبا مش��ابه اردیبهشت سال  قبل )رقم 63.21( است. در این ماه همه 
زیرشاخص های اصلی شامخ صنعت افزایش پیدا کردند و به عدد باالی 50 
رسیدند. به  طور معمول پس از تعطیالت فروردین ماه همواره رقم شاخص 
مدیران خرید افزایش می یابد، به ویژه که در دو س��ال گذش��ته تعطیالت 
کرونای��ی نیز عالوه بر تعطیالت نوروزی باعث کاهش س��طح فعالیت های 

اقتصادی و بالطبع افت چشمگیر شامخ شده است.
شامخچیستوچگونهمحاسبهمیشود؟

از بین شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های 
 Purchasing( بین المللی منتش��ر می ش��وند، ش��اخص مدیران خرید
Manager’s Index( ازجمله مهمترین شاخص های اقتصادی است که 
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در 
ح��ال حاضر ب��رای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوص��ی در بیش از 40 
کشور دنیا محاسبه می ش��ود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نامیده ش��ده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه و 

انتشار آن را به عهده دارد.
شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12 پرسش مطرح شده 
در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا 
تغییری نکرده اس��ت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. 
عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان 
گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 

نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل، باالی 50 نشانه 
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدترشدن وضعیت 
نسبت به ماه قبل است. در این راستا، چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 
باش��د، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیش��تر باشد، نشان می دهد که 
س��رعت بدتر ش��دن وضعیت کاهش یافته است. در سوی مقابل، چنانچه 
عدد محاس��به شده باالی 50 باش��د اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان 
می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.

حاال براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از ش��امخ کل اقتصاد 
و ش��امخ بخش صنعت در میانه فصل بهار گزارش داده، هر دو ش��اخص 
در اردیبهش��ت ماه بهبود چشمگیری پیدا کرده اند. از یک سو، شامخ کل 
اقتصاد ایران در دومین ماه 1400 به باالترین رقم در 20 ماه گذشته رسید 
و به موازات آن از سوی دیگر نیز شامخ بخش صنعت همچون اردیبهشت 

ماه پارسال رقم قابل توجهی را نسبت به فروردین ماه به ثبت رساند.
چشماندازرشددرمیانهبهارنمایانشد

طبق نظرسنجی از بنگاه های اقتصادی، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی 
نشده( برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه، 53.84 به دست آمده است که 
نسبت به فروردین ماه )39.65( افزایش زیادی داشته و بیشترین افزایش این 
شاخص در بخش صنعت بوده است. در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان )49.80( برای دومین ماه پیاپی کاهش داشت، هرچند شدت کاهش 
آن نسبت به فروردین ماه کمتر بوده است. این کاهش تقاضا به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی ناشی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت به تصمیمات دولت در نتیجه 

مذاکرات برجام و نوسانات قیمتی است.
ش��اخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده )49.49( هرچند 
همچنان زیر 50 و کمتر از ماه قبل اس��ت، ولی کمترین نرخ کاهش را از 
ابتدای شروع طرح طی 20 ماه گذشته در اردیبهشت ماه ثبت کرده است. 
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )52.05( نیز بیشترین 
مقدار را در 20 ماه اخیر ثبت کرده و این رکوردشکنی تنها به علت افزایش 
در بخش صنعت بوده، وگرنه بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان کاهش 

نیروی انسانی داشته اند.
ش��اخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )76.25( نشان 
می دهد که همچنان روند افزایش��ی به  شدت ادامه دارد که این موضوع بر 
روی شاخص قیمت محصوالت تولیدش��ده یا خدمات ارائه شده )59.81( 
تأثیرگذار اس��ت که همراه با پایین آمدن قدرت خرید مش��تریان بر روی 
کاهش تقاضا تأثیرگذار اس��ت. این در حالی است که به گفته اکثر فعاالن 
اقتص��ادی، عمده افزای��ش قیمت های س��االنه طی ماه ه��ای آتی اعمال 
خواهد بود و مطابق گزارش مرکز آمار از ش��اخص قیمت مصرف کننده در 
اردیبهشت ماه، نرخ تورم 12 ماهه 41 درصد بوده است. همچنین شاخص 
میزان فروش کاالها و خدمات )51.15( افزایش مالیمی نسبت به ماه قبل 
داشته که این افزایش هم فقط در بخش صنعت بوده و بخش ساختمان و 

خدمات و کشاورزی با کاهش روبه رو بوده اند.

به طور کلی و براساس شاخص انتظارات، پس از بازگشایی کسب وکارها 
در اردیبهشت ماه اکثر فعالیت  های اقتصادی رشد داشته اند، اما نااطمینانی 
نس��بت به لغو تحریم ها و همچنین تصمیمات دولت آینده باعث ش��ده تا 
تقاضای مش��تریان با کاهش همراه باشد. از سوی دیگر نابسامانی قیمتی، 
ن��رخ ارز و کمبود نقدینگی همچنان مهمترین دلیل مش��کالت اقتصادی 
اس��ت، به  طوری که مجموعه این عوامل اثر روانی منفی هم بر روی طرف 
تقاضا و هم بر روی طرف عرضه گذاش��ته و آنها را دچار سردرگمی کرده 

است.
کاتالیزورصنعتیدربهبوددورنمایرشد

نظرخواهی از بنگاه های صنعتی کش��ور نشان می دهد شاخص مدیران 
خرید صنعت در اردیبهش��ت ماه به رقم 63 رس��یده اس��ت که نسبت به 
فروردین افزایش زیادی داش��ته و تقریبا مش��ابه اردیبهش��ت س��ال  قبل 
)63.21( بوده اس��ت. در این ماه همه زیرشاخص های اصلی شامخ صنعت 
نی��ز عدد ب��االی 50 را ثبت کرده اند. ش��اخص میزان سفارش��ات جدید 
مشتریان در اردیبهشت ماه )61.81( نسبت به فروردین افزایش داشته که 
نشان دهنده بهبود در تقاضای مشتریان پس از پایان تعطیالت فروردین ماه 
اس��ت. گرچه شدت افزایش آن در مقایس��ه با سال های قبل کمتر است، 
ام��ا میزان افزایش آن تح��ت تأثیر انتخابات و مذاکرات برجام متناس��ب 
با انتظارات فعاالن اقتصادی نبوده اس��ت. ش��اخص موج��ودی مواد اولیه 
)53.59( نیز در اردیبهشت برای دومین ماه پس از بهمن عدد باالی 50 را 
به ثبت رسانده و درمجموع این شاخص باالترین عدد را ابتدای شروع طرح 

در بخش صنعت ثبت کرده است.
ش��اخص میزان اس��تخدام و به کارگیری نیروی انس��انی بخش صنعت 
)59.66( هم برای شش��مین ماه پیاپی نس��بت به ماه قبل افزایش داشته 
و در اردیبهش��ت ماه باالترین میزان خود را به ثبت رسانده است. هرچند 
که اغلب بنگاه های اقتصادی نسبت به کمبود نیروی کار شکایت داشتند. 
همچنین شاخص انتظارات تولید در ماه آینده )60.66( خوش بینی فعاالن 
اقتصادی را به بهبود در فعالیت بخش صنعت در خردادماه نشان می دهد. 
انتظارات مثبت به نتیجه مذاکرات برای رفع تحریم ها و امید به گش��ایش 
اقتصادی و تحریک بخش تقاضا باعث ش��ده تا این شاخص همچنان روند 

افزایشی داشته باشد.
به  ط��ور کلی، در بخش صنعت به دنبال بازگش��ایی کس��ب وکارها در 
اردیبهش��ت ماه، اکثر تولیدکنندگان بهب��ود در تولید را ثبت کرده اند، اما 
عالوه بر موانع همیشگی نظیر نوسانات قیمتی ناشی از تحریم، دو مشکل 
جدید نیز در این ماه بخش صنعت را آزار داده که یکی تغییرات احتمالی 
سیاس��ت های دولت طی ماه های آتی )که طرف تقاضا را تحت تأثیر قرار 
داده( و دیگری مشکل قطعی برق بوده است. تقریبا تمام فعاالن اقتصادی 
از خساراتی که قطعی های برق به دستگاه های تولیدی وارد کرده، گله مند 
بوده اند به ویژه که این امر باعث ش��ده تا با ظرفیتی  بس��یار کمتر از توان 

خود تولید کنند.

شاخصمدیرانخریدرکورد20ماههراشکست

تکاپوی رشد در سال 1400

متولیان نیرو این روزها یکی از مقصران اصلی قطعی برق در کش��ور 
را استخراج رمزارزها اعالم می کنند؛ طبق اعالم وزیر نیرو، استخراج هر 
بیت کوین 300مگاوات ساعت  برق نیاز دارد که این رقم بیش از متوسط 
الگ��وی مصرف یک خانواده اس��ت و به عبارتی 1200 ماه برق مصرفی 
یک خانوار را شامل می ش��ود، یعنی برق 1200 مشترک خانگی برای 
استخراج یک بیت کوین صرف می شود، اما فاکتور مهم دیگری که این 
روزها در صحبت های متولیان انرژی مغفول مانده اس��ت، واقعی نبودن 
قیمت حامل ه��ای انرژی و در نتیجه آن، اس��راف در مصرف و کاهش 

سرمایه گذاری در صنعت برق است.
با اینکه چند سالی است با گرم شدن هوا، معضل کمبود برق، روند زندگی 
را در شهرهای مختلف ایران مختل می کند، اما وقوع خاموشی در فصل بهار 
و در حالی که هنوز روزهای داغ تابستان 1400 از راه نرسیده است، برق را 
ناگهان به یکی از دغدغه های مهم زندگی شهروندان بدل کرد. در حالی که 
متولیان وزارت نیرو، ماینرها و استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان مقصر 
مهم قطعی برق معرفی می کنند، اما به نظر می رسد عدم واقعی سازی قیمت 

برق، علت العلل همه این مشکالت است.
در ای��ن زمینه، پارلمان بخش خصوصی در گزارش��ی به تبیین ابعاد 
بحران احتمالی برق در تابس��تان 1400 پرداخته و راه های عبور از این 
بحران و س��ناریوهای تراز تولید و مصرف برق را بررس��ی کرده اس��ت. 
کمیس��یون انرژی اتاق ایران در این پژوهش، نسبت به وضعیت کنونی 
برق کشور هشدار داده و به جست وجوی دالیلی پرداخته که باعث شده 

مسئله برق ناگهان به یک بحران در سال 1400 تبدیل شود.

براساس این گزارش، صنعت برق در بهار سال جاری شرایط متفاوتی 
را تجربه کرده است و به دلیل بروز گرمای زودرس در فصل بهار بارهای 
فصلی پیش از زمان مرس��وم در سال های گذشته به شبکه افزوده شد. 
بررس��ی رابطه بین متوسط دمای نسبی کش��ور با توان مصرفی نشان 
می دهد، به ازای افزایش هر درجه س��انتیگراد به متوس��ط وزنی دمای 
کش��ور در بازه 10 الی 19 درجه س��انتیگراد مع��ادل 213 مگاوات به 
مقدار تقاضای برق افزوده می شود؛ این مقدار برای محدوده دمایی 20 
الی 34 درجه سلس��یوس معادل 1542 مگاوات اس��ت. لذا، فروردین و 
اردیبهش��ت ماه متوسط وزنی دمای کشور بیش از 20 درجه سلسیوس 
بود که نس��بت به مدت مشابه در س��ال های 1398 و 1399 حدود 5 
درجه سلس��یوس افزایش پیدا کرده بود. ب��ه عبارتی این مقدار معادل 

7710 مگاوات افزایش نسبت به سال گذشته است. 
افزایش قابل مالحظه استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعاب برق برای 
اس��تخراج ارزهای دیجیتال موجب ش��ده که افزایش دیماند مصرفی 
س��ال جاری نس��بت به س��ال 1399 به بیش از 9 هزار مگاوات برسد. 
از س��وی دیگر، به دلیل افت حدود 35 درصدی نزوالت جوی در سال 
آبی 1400-1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، امکان بهره برداری 
از واحدهای نیروگاه های برقآبی همچون سال 1399 میسر نبوده است. 
همچنی��ن خروج برخ��ی واحدهای نیروگاهی برای انج��ام تعمیرات و 
آمادگی کامل در اوج مصرف تابس��تان، موجب ش��د که بخشی از توان 
تولیدی نیروگاه های دولتی و غیردولتی در دسترس نباشد. لذا کشور با 

کمبود برق در پس از وقوع اوج مصرف تابستان مواجه شد.

اگرچه صنعت برق در س��ال جاری با ش��رایطی متفاوت از سال های 
گذش��ته مواجه ش��د، لیکن بررس��ی ت��وان مصرفی در س��الیان اخیر 
نش��ان می دهد، برنامه ریزی برای تأمین اوج بار ش��بکه، صرفا با اتکا به 
س��رمایه گذاری های توس��عه صنعت برق، منجر به بهره ب��رداری از این 
ظرفیت ها در بازه   محدودی از س��ال می ش��ود و در مابقی ایام سال این 
ظرفیت بالاستفاده باقی می ماند. بنابراین برای تخصیص بهینه منابع به 
منظور عبور از بحران تأمین برق تابستان، سیاست های مدیریت سمت 

مصرف و اصالح الگوی مصرفی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
از نگاه اتاق ایران، مهمترین راهکارها در سمت عرضه برق نیز شامل 
»اصالح نرخ هاي س��قف خرید ان��رژي و بهاي پایه آمادگي نیروگاه ها«، 
»پرداخت بخشي از مطالبات به شرکت هاي پیمانکاري، تولیدکنندگان 
تجهیزات، تولیدکنندگان برق از طریق سازوکارهاي تسویه بدهي هاي 
دول��ت در تبصره ) 5( قانون بودج��ه 1400«، »تجدیدنظر درخصوص 
نحوه تخصیص منابع حاصل از اجراي بند »ز« تبصره )15( نظیر تأمین 
منابع براي پرداخت یارانه متقاطع و تزریق نقدینگي از سوي خریداران 
عم��ده غیردولتي )ش��رکت هاي توزیع نیروي برق( به منظور توس��عه 
بورس برق، خرید برق از نیروگاه هاي تولید پراکنده )DG( و تش��ویق 
به مش��ارکت در تأمین پیک مصرف«، »اص��الح بند »ح« تبصره )15( 
قانون بودجه س��ال 1400« و »به کارگیري اوراق س��لف موازي نفتي 
براي اجراي کامل ماده )12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي 
نظام مالي به منظور احداث واحد بخار نیروگاه های گازی و تبدیل آنها 

به سیکل ترکیبی« است.

عملکردصنعتبرقدرآیندهدورونزدیک

چرابرقناگهانبهبحرانتبدیلشد؟

باشگاهاقتصاددانان

اقتصادکالننوینبهروایترابرتبارو
طرحاوباماآشغالبود

راب��رت جوزف ب��ارو، اقتصاددانی آمریکایی اس��ت که با تخصص 
ویژه ای که در زمینه اقتصاد کالن دارد، از جمله چهره های برجسته 
دانشگاه هاروارد به ش��مار می آید. بارو یکی از بنیان گذاران اقتصاد 
کالن کالس��یک جدید همراه با رابرت لوکاس و توماس س��ارجنت 
اس��ت. بارو در س��ال 1971 میالدی به همراه هرش��ل گروس��من، 
مقال��ه ای با عنوان »مدل ع��دم تعادل عمومی درآمد و اش��تغال« 
نوش��ت که تا چندین س��ال به عن��وان پرارجاع ترین مقاله نش��ریه 
»امریکن اکانمیک ریویو« ش��ناخته می ش��د. این مقاله به بررسی 
این ای��ده می پرداخت که ع��دم تعادل در یک بازار ب��ه بازار دیگر 
هم س��رریز می کند. این مقاله با طرح چنی��ن ادعایی تمایزی بین 
تقاض��ای ملی و تقاضای اثربخش ایج��اد کرد و بعدها در قالب یک 

کتاب هم منتشر شد.
بارو در س��ال 1976 میالدی نیز مقال��ه تاثیرگذار دیگری تحت 
عن��وان »انتظار عقالنی و نقش سیاس��ت پولی« نوش��ت که در آن 
ادع��ا کرد عدم تقارن در اطالعات، تاثیراتی واقعی خواهد داش��ت، 
مانن��د بازیگران اقتصادی معقول در پاس��خ به ع��دم قطعیت اما نه 
در پاس��خ به تغییرات سیاس��ت پول��ی مورد انتظار. یک��ی دیگر از 
مس��ائلی که باعث شهرت بارو شده اس��ت، مخالفت سرسختانه او 
با بس��ته های کمکی دولتی و مشوق هاست. او مشوق  دولت اوباما را 
یک »آش��غال« خواند و آن را »بدتری��ن طرح اقتصادی از دهه 30 
میالدی به این سو« نامید. بارو در دورانی پا به علم اقتصاد گذاشت 
که سایه کینز رفته رفته در حال خروج بود و علی رغم جدی گرفته 
ش��دن او، شعب مختلفی از نظریات در مخالفت با او مطرح می شد 

که خود بارو هم از این قاعده مستثنا نیست.
بارو در روزهای پایانی تابس��تان 1944 در شهر نیویورک به دنیا 
آم��د. نکته جالب درباره زندگی او این اس��ت که در س��ال 1965 
میالدی در رش��ته فیزیک از دانشگاه کلتک فارغ التحصیل شد، اما 
متوجه ش��د که به قول خ��ودش نمی تواند در ای��ن زمینه به افراد 
برجس��ته نزدیک شود. همین مسئله باعث شد تا به اقتصاد متمایل 
ش��ود و نهایتا در س��ال 1970 از دانش��گاه هاروارد دکترای خود را 
دریافت کرد. او در س��ال 1974 با نوش��تن مقاله »آیا اوراق دولتی 
ثروت خالص هس��تند؟« به ش��هرت رس��ید و از همین مس��یر به 
همکاری با افرادی چون هرش��ل گروسمن رسید. او طی سال های 
اخیر در دانش��گاه هایی چون هاروارد مشغول تدریس اقتصاد کالن 

بوده و دانشجویانش امروزه اقتصاددان هایی شناخته شده هستند.
ای��ن اقتصاددان آمریکایی با زبان آتش��ین خود در گفت وگویی با 
کانر کالرک به نقد اقتصاد کالنی نشست که از کینز به ارث رسیده 
ب��ود. البته در این گفت وگوی مش��هور که در ایران هم بازتاب داده 
ش��د، تنها کینز نبود ک��ه از نوک حمله بارو زخمی می ش��د، بلکه 
افرادی چون کروگمن هم به بدترین شکل مورد انتقاد قرار گرفتند. 
گرچه این مصاحبه بیش از حد ش��کل گفت وگویی و نامنظم دارد، 

اما استخراج نکات مفید آن خالی از لطف نیست:
»بی��ن تغییر ن��رخ مالیات و آنچه به پرتاب پول به س��مت مردم 
شباهت دارد، تفاوت بس��یار زیاد است. تغییر در نرخ مالیات اثرات 
قابل توجه��ی بر انگیزه ها می گ��ذارد. تجربه به ما می گوید که تغییر 
نرخ مالیات اثرگذاری زیادی دارد در حالی که سیاست مالی چنین 
نیس��ت. کندی و جانسون در سال های 63 و 64 میالدی با کاهش 
نرخ های مالیات، موفق شدند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. 
دوباره ریگان در سال 81 و 83 و سپس در سال 86 نرخ های مالیات 
را کاه��ش داد و همین نتیجه را گرفت. بوش هم در س��ال 2003 
همین تجربه را تکرار کرد. در همه مواردی که گفتم افزایش رش��د 
اقتصادی به س��رعت پس از کاهش نرخ های مالیات اتفاق افتاد. من 
نرخ های مالیات را مورد بررسی قرار داده ام تا اثر تغییر نرخ مالیاتی 
که دولت در س��طوح فدرال، ایالتی و محلی تعیین  کرده اس��ت را 
نشان دهم. به عالوه در عین حال مخارج نظامی و غیرنظامی دولت 
را وارد ای��ن مطالع��ه کردم. با در نظر گرفتن مخ��ارج دولت، نتایج 
مه��م و جالب توجه��ی در مورد دوره هایی که کش��ور درگیر جنگ 
بوده است، به دست آمد. ادعا نمی کنم که این مطالعه حرف آخر را 
می زند، اما به خصوص در مورد جنگ های جهانی ش��واهد واضحی 

را به دست می دهد.
کاه��ش مالیات ها دو اثر دارد؛ اول اینکه ب��ا کاهش نرخ مالیات، 
بسته به اینکه چه نوع مالیاتی کاهش یابد ، انگیزه کار کردن و تولید 
کردن و خرج کردن افزایش می یابد. از طرف دیگر، درآمد مردم هم 
افزایش می یابد. ضریب فزاینده کینزی، تنها اثر درآمدی را در نظر 
می گیرد، بنابراین در اقتصاد کالن کینزی تصور می شود، اثرگذاری 
افزایش مخارج از کاهش مالیات بیش��تر اس��ت. در واقع اثر کاهش 
نرخ مالیات بر انگیزه ها که ش��امل افزایش انگیزه برای کار و تولید 
و س��رمایه گذاری می شود و به احتمال زیاد از اثر درآمدی بزرگ تر 

است، در اقتصاد کالن کینزی نادیده گرفته می شود.
ف��رض کنید که دولت سیس��تم مالیات��ی را تغیی��ر بدهد. مثال 
نرخ ه��ای مالی��ات را کاهش دهد. نبای��د تصور کنی��د که کاهش 
مالیات تنها باعث می ش��ود، مردم پول بیش��تری برای خرج کردن 
داش��ته باش��ند. برخالف معافیت های مالیاتی که تنها اثر درآمدی 
دارد، کاهش نرخ مالیات اثر انگیزش��ی هم دارد. آنچه که در ضریب 
فزاین��ده موردنظر قرار می گی��رد، اثر درآمدی اس��ت. اثر درآمدی 
کاهش مالیات را می توان با اثر افزایش مخارج دولت مقایس��ه کرد، 
زی��را افزایش مخارج دولت هم مس��تقیما تقاض��ای کل را افزایش 
می ده��د. ویژگی خاص کاهش مالیات، مربوط به اثر انگیزش��ی آن 
اس��ت، اما در کتاب های درسی که فقط اثر درآمدی در نظر گرفته 
می ش��ود، اثر افزای��ش مخارج دولت از اثر کاه��ش مالیات بزرگ تر 

نشان داده می شود.«
از جمل��ه آثار راب��رت بارو، کت��اب »اقتصاد کالن: ی��ک رویکرد 
مدرن« اس��ت که در س��ال 2007 میالدی منتشر شد. بارو ارائه ای 
خاص و مدرن از اقتصاد کالن را در این کتاب خود به همه معرفی 
ک��رد و این اثر در ای��ران هم مخاطب خود را ب��ه خوبی پیدا کرد. 
با اس��تفاده از این کتاب می توان به خوبی ب��ا ریزبنیادها و رویکرد 
چرخه کس��ب وکار واقعی آشنا ش��د. بارو تسلط بسیار زیاد خود در 
ای��ن زمینه را درباره موضوعاتی نظیر رش��د، تع��ادل و چرخه های 
کسب وکار به طور کامل به کار گرفته  است و توانسته کتابی درباره 
اقتصاد کالن منتش��ر کند که در ش��ناخت و حل مشکالت اقتصاد 

کالن واقعی امروز جهان بسیار کارآمد باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: اولین مناظره هفت نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
حالی برگزار شد که تحریم و کرونا به عنوان دو چالش حال حاضر جامعه 
ایرانی نه جایی در بین س��واالت مناظره داش��ت و نه نامزدهای انتخاباتی 
هیچ اش��اره مس��تقیمی به آن کردن��د. هرچند موضوع مناظره نخس��ت، 
مس��ئله اقتصاد بود، اما تبعات اقتصادی تحریم و کرونا به عنوان دو متغیر 
اصلی حاکم بر زندگی تک تک ش��هروندان ایرانی در دو س��ه سال گذشته 
بر هیچ کسی پوشیده نیس��ت و همین امر، حیرت کارشناسان و کاربران 
شبکه های اجتماعی را برانگیخته است که این دو موضوع مهم و ساختاری 
چرا جای��ی در صحبت های اقتصادی نامزده��ا در اولین مناظره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری پیدا نکرد و چرا سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم 
رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده 
و عبدالناصر همتی در البه الی صحبت ها و ارائه طرح و برنامه های اقتصادی 
خ��ود هیچ التفاتی به بازخوردهای تحریم و روند مذاکرات احیای برجام و 

همینطور روند واکسیناسیون کرونا در ایران نداشتند؟
با اینکه موضوع اولین مناظره انتخابات 28 خردادماه به اقتصاد اختصاص 
داشت، اما بیشتر وقت مناظره نخست به نقد کاندیداها علیه یکدیگر و زیر 
سوال بردن عملکرد دولت مستقر گذشت. تا جایی که برخی از کارشناسان 
اقتصادی و ناظران سیاسی پس از پایان این مناظره گفتند که هیچ کدام از 

کاندیداها آمادگی پاسخ به سواالت اقتصادی را نداشتند.
مسابقهخطرناکنامزدهادردادنوعدهها

در این زمینه، میثم هاش��م خانی، کارش��ناس اقتصادی می گوید: اولین 
مناظره انتخاباتی س��یزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان داد 
که کاندیداها برنامه اقتصادی دقیق و روش��نی ندارند و صرفا به بیان کلی 
و بدیهیات گویی همچون تقویت تولید، رشد صادرات و ... بسنده کردند. 

میثم هاش��م خانی با بیان اینکه در طول پخش اولین مناظره انتخاباتی، 
حرف های ش��فاف و صریح اقتصادی زده نش��د و بخ��ش اعظم مناظره به 
جواب های متقابل کاندیداها به یکدیگر و کلی گویی درباره مسائل اقتصادی 
پرداخته شد، در گفت وگو با ایسنا، می افزاید: اگر کسی نمی دانست که این 
یک مناظره اقتصادی اس��ت، با دیدن آن هم متوجه نمی شد، زیرا در کل 
مناظره اقتصادی نبود. یک دهم از کل زمان مناظره حرف های مش��خصی 

زده شد که آنها هم کلی و بدیهه گویی بودند که قابل سنجش نیستند. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو موضوع اقتصادی فراموش شده در 
اولی��ن مناظره انتخاباتی ادامه می دهد: دو موضوع امروز اقتصاد یکی تورم 
باال و دیپلماس��ی اقتصادی و روابط خارجی کمک کننده به اقتصاد اس��ت 

که به  آنها اش��اره ای نش��د، در حالی که انتظار می رفت همه کاندیداها به 
ای��ن موضوعات توجه کنند. همچنین در طول مناظره تقریبا صحبت های 
خاصی گفته نش��د که بتوان تفاوت  دیدگاه کاندیداها را درباره موضوعات 
اقتصادی مختلف درک کرد. بنابراین تمام کاندیداهای ریاس��ت جمهوری 
برنامه اقتصادی دقیقی ندارند و از آغاز تبلیغات تاکنون در حال فکر کردن 

هستند که اتفاق تلخی است.
همچنین غالمرضا س��المی با بیان اینکه هی��چ برنامه ای از دل مناظره 
بیرون نیامد، می گوید: یک مشکل اساس��ی در اقتصاد ایران وجود دارد و 
آن هم تورم اس��ت. دلیل اساس��ی تورم، کسری بودجه است. هر زمان که 
کاندیدها راهی را برای حل این مسئله پیدا کردند، آن زمان می توان یک 

گام جلو رفت.
این اقتصاددان در پاس��خ به این پرسش که طرح قابل اعتنای کاندیداها 
در مناظره اقتصادی چه بود، به خبرآنالین، می گوید: به نظر من کاندیداها 
هیچ طرح و برنامه ای نداش��تند و در حقیقت در بیش��تر موارد به تحلیل 
و انتق��اد به وضع موجود می پرداختند. بعض��ی از کاندیداها هم که عدد و 
رقم می دانند، در قالب طرح و برنامه نبود، بلکه ش��عار بود. کاندیدایی که 
می گفت یارانه می دهیم، اینکه این یارانه از کجا و چگونه تامین خواهد شد، 
صحبتی نشد. اینکه روی موضوع پرداخت یارانه کار کرده ایم که حرف نشد. 
باید بگویند رقم کلی یارانه ها چقدر و از کجا تامین می شود. این صحبت ها 
را ما تاکنون زیاد شنیده ایم. بعدها هم که انجام ندهند، می گویند خب نشد.

به گفته وی، باید مناظره اقتصادی باید بین اقتصاددان ها با تک تک کاندیداها 
صورت گیرد و اقتصاددان ها سوال کنند که چگونه می خواهید مشکل را حل 
کنید. مش��کالت اقتصادی کشور یکی دو تا نیست و به این راحتی قابل حل 
نیست. بنابراین همه صحبت ها در حد وعده می ماند. شاید بگویند اطمینان 
داریم تحریم ها برداشته می شود، پول ها آزاد می شود و یا صادرات نفت افزایش 
می یابد و از این محل، برنامه های خود را پیاده س��ازی می کنیم، اما این سوال 
مطرح است که اگر این اتفاق نیفتاد، چه طرحی برای حل مشکل دارید. به نظر 
من هیچ طرح و برنامه قابل اعتنایی از دل این مناظره بیرون نیامد، زیرا به جز 

آقای همتی، بقیه کاندیداها اقتصاددان نبودند.
این اقتصاددان در پاس��خ به اینکه آیا مش��اوران اقتصادی نمی توانند در 
این خصوص کمک کنند، می افزاید: وقتی در یک کش��ور سیستم حزبی 
وجود ندارد، به طور کلی یک امر واضح است که افراد وارد می شوند؛ بدون 
هیچ نوع کاری که انجام داده باشند. اگر حزب واقعی وجود داشته باشند، 
روی مس��ائل کار می ش��ود و تمام تحلیل ها ص��ورت می گیرد و در نهایت 

اطالعات در اختیار کاندیدای موردنظر حزب گذاش��ته می شود. به هرحال 
افراد باید حداقل هایی را در حوزه اقتصاد بدانند، اما ظاهرا آن حداقل ها هم 

در صحبت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دیده نمی شد.
هیچبرنامهایازدلمناظرهبیروننیامد

سالمی با بیان اینکه می گویند باید پول مان را قوی و بین المللی کنیم، 
اما در ش��رایط کنونی این حرف اقتصادی نیست، ادامه می دهد: به هرحال 
برخی کاندیداها پیش��نهادهایی که می دهند، مناب��ع زیادی می خواهد و 
هیچ ک��دام از کاندیداها از راه حل نمی گویند. سال هاس��ت کفگیر دولت به 
ته دیگ خورده و هیچ منابعی وجود ندارد، مگر اینکه تحریم ها برداش��ته 
ش��ود و بتوان نفس کشید؛ اگرچه امکاناتی که در س��ال 2014 و 2015 
وجود داش��ت، دیگر وجود ندارد. وضعیت آن زمان خیلی بهتر از االن بود 
و فرصت ها را از دست دادیم. اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر خراب 
است و در حوزه محیط زیست هم مشکل داریم. مسئله کم آبی باید جدی 

گرفته شود.
به اعتقاد این اقتصاددان، در این گونه مناظرات، کاندیداها بیشتر در مقابل 
ه��م قرار می گیرند؛ در حالی که مناظره اگر بین چند اقتصاددان بی طرف 
و کاندیداها باش��د، مسلما همان جا مش��خص می شود کاندیداها اطالعات 
درس��تی دارند یا اینکه توهماتی را بیان می کنند. این در حالی اس��ت که 

هیچ برنامه ای از دل این مناظره بیرون نیامد.
وی همچنین درخص��وص مهمترین رویکردهای اقتص��ادی کاندیداها 
با توجه به ش��رایط کش��ور می گوید: دولت ما پرخرج و عیال وار اس��ت و 
هزینه های دولت س��ال به س��ال باالتر می رود. به نظر م��ن اگر تحریم ها 
برداش��ته نشود، ما س��االنه 400، 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
خواهیم داشت، بنابراین باید بگوییم چگونه می خواهیم این مشکل را حل 
کنیم. اگر حل نش��ود، هیچ چاره ای جز اینکه از بانک مرکزی اس��تقراض 
کنند، وجود ن��دارد. این موضوع هم بر نقدینگی می افزاید و تورم را باالتر 
می برد. این دو مسئله تورم و کسری بودجه را باید پاسخ دهند که چگونه 
می خواهند حل کنند؛ آن هم در دو س��ناریوی برداشته شدن تحریم ها و 
بقای تحریم ها. چراکه این امکان وجود دارد که تحریم ها برداشته نشود یا 
ناقص برداش��ته شود. به این دو سوال اساسی باید بدون مغلطه و سفسطه 
پاسخ داده شود. اینکه بگوییم مالیات ها را اضافه می کنیم، درست نیست. 
باید گفته ش��ود که از کدام محل می خواهند ای��ن کار را کنند و چه آثار 
اقتصادی ای خواهد داشت. اقتصاددان است که می تواند در این مناظره ها، 

صحت و سقم اظهارات کاندیداها را بسنجد.

چراتحریموکروناجاییدراولینمناظرهنامزدهایانتخابات1400نداشت؟

منهای اقتصاد

وزارت اقتصاد در پی اظهارات برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری درباره عملکرد این وزارتخانه با صدور اطالعیه ای اعالم کرد 
تأمین مالی از محل اس��تقراض از بانک مرکزی، خط قرمز دولت های 

یازدهم و دوازدهم بوده است.
در این اطالعیه آمده اس��ت: »س��ال 1399 س��ال وی��ژه ای از نگاه 
اقتصادی اس��ت و چندین واقع��ه و رخداد به  ص��ورت همزمان اداره 
کش��ور را از منظ��ر تأمین مال��ی اقتصاد و بودجه دول��ت تحت تأثیر 
قرار داده و با چالش رو به رو س��اخته اس��ت. بودجه به عنوان س��ند 
دخل و خرج کش��ور، در س��ال 1399 در ش��رایط تحریمی و فارغ از 
تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی ش��یوع ویروس کرونا و آسیب های 
ناش��ی از آن تصویب ش��د. با این حال، مجموعه اتفاقاتی که در سال 
گذش��ته در اقتص��اد جهان و کش��ور رخ داد، عالوه ب��ر آنکه منجر به 
کاه��ش درآمدهای ارزی و ریالی کش��ور ش��د، هزینه های پیش بینی 
نشده گسترده ای را به بودجه دولت تحمیل کرد؛ بودجه ای که میزان 
مص��ارف آن بیش از 570 هزار میلی��ارد تومان بود و وصول منابع آن 

با تردید همراه بود.
البته باید توجه داش��ته باش��یم ک��ه دو موض��وع، درآمدهای نفتی 
ما در س��ال گذش��ته را به نحو چش��مگیری کاهش داد. از یک س��و 
محدودیت های ناش��ی از تحریم ه��ای ظالمانه و یکجانب��ه آمریکا در 
حوزه های نفتی و بانکی تش��دید شد و از سوی دیگر میانگین ساالنه 
قیمت جهانی نفت در اثر ش��یوع ویروس کرونا کاهش یافت و به تبع 
آن، به نحو چش��مگیری درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت 
تحت تأثیر قرار گرفت، به نحوی که در سال گذشته تنها کمی بیشتر 
از 12 هزار میلیارد تومان از این محل به حس��اب خزانه واریز ش��د و 
حتی منابع موردنیاز برای هدفمندی یارانه ها نیز به خاطر محدودیت 

فروش و صادرات فرآورده های نفتی دچار آسیب شد.
بنابراین در تامین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن باید این 
مالحظ��ات مدنظر قرار می گرفت. از این رو تامین مالی بودجه عمومی 
و تعادل بخش��ی به آن با بروز کمترین آثار منفی، به یکی از مهمترین 
مسائل سیاس��تگذار مالی در سال گذش��ته تبدیل شد. در واقع نکته 
مه��م این اس��ت که چگونه بای��د کاهش منابع ناش��ی از فروش نفت 
و همچنین در مضیقه قرار گرفتن س��ایر درآمدهای دولت، ناش��ی از 
ش��یوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه های پیش بینی نشده را 
که در اثر ش��یوع این ویروس پیش آمده بود، در بودجه دولت، جبران 

یا تامین کرد.
در ش��رایطی که به واسطه تحریم های ظالمانه و یکجانبه، دشمن از 
تمامی ابزارها و روش های پیچیده برای تحت فش��ار قرار دادن اقتصاد 
کش��ور کمک گرفته بود، دولت می بایس��ت با اس��تفاده از روش های 

مختلف به مقابله با آنها می پرداخت. همانطور که اشاره شد در نتیجه 
اعمال تحریم ها، درآمدهای حاصل از صادرات نفت کش��ور در مقایسه 
با س��ال های قبل ش��رایط متفاوت��ی را تجربه کرد. با ش��یوع ویروس 
کرونا ش��رایط اقتصادی کشور متفاوت ش��د و نمی توان انتظار داشت 
ک��ه مالیات به  عن��وان پاک ترین درآمد دولت در این ش��رایط بخش 
اصلی ب��ار تأمین منابع بودجه را به دوش بکش��د. با لحاظ این موارد 
باید اش��اره شود که تمامی برداش��ت ها از منابع صندوق توسعه ملی 
براس��اس قوانین و مقررات همانند بودجه سنواتی بود. برای نمونه در 
قانون بودجه به دولت اجازه داده می شود برای مصارف خاص همچون 
حوزه های دفاعی، آب و فاضالب، صدا و سیما، موضوعات دانش بنیان، 
محیط زیس��ت و ... از منابع صندوق توس��عه ملی برداش��ت کند. این 
گروه از برداش��ت ها ب��ا دالیل متقن و توجیه کلی��دی و حیاتی بودن 
موضوع��ات انجام می ش��ود. همچنین در برخی ش��رایط به علت بروز 
برخی موضوعات خاص و ویژه، دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه 
ملی را اخذ کرده اس��ت. برای نمونه در بحث مبارزه با ش��یوع کرونا، 
مبتنی بر مصوبه س��تاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقالب اجازه 
برداش��ت یک میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده 
ش��د، تا از منابع صندوق برای مبارزه با ش��یوع کرونا استفاده کند که 
البته این امر می بایس��ت با رعایت ش��رایطی خاص همزمان با تقویت 

تولید داخل و توسعه فعالیت های دانش بنیان انجام شود.
اس��تفاده از منابع صندوق تنها براس��اس قوانین و مقررات انجام 
می ش��ود و برداش��ت حت��ی ی��ک دالر از آن ب��دون توج��ه به این 
محدودیت امکان پذیر نیس��ت. همچنین باید اش��اره شود که عالوه 
بر این برداشت ویژه مرتبط با موضوع کرونا و بخشی از مواردی که 
در تبصره 4 قانون بودجه آمده اس��ت، در سال 1399 هیچ برداشت 
جدی��د دیگری در این م��دت از صندوق صورت نگرفته اس��ت. در 
پایان باید اش��اره شود که دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به دنبال 
استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق 
مناب��ع و همچنین تامین مالی از طریق افزایش قیمت دالر )منتهی 
ب��ه کاه��ش ارزش پول ملی و تورم( نبوده و در س��ال های متمادی 
خط قرمز دولت استفاده از این شیوه ها برای تأمین هزینه های خود 
بوده اس��ت. همچنین در س��ال های اخیر هر میزان منابع ارزی در 
اختیار دولت قرار داش��ته اس��ت، مصارف آن مشخص بوده و عمدتا 
برای تامین کاالهای اساس��ی اس��تفاده شده اس��ت. بنابراین آنچه 
دولت انجام داده اس��ت، برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم 
تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه براساس اولویت صرفه جویی 
هزینه ه��ا، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و 
نهایتا انتش��ار اوراق دولتی اس��ت و دولت تالش کرده تا با استفاده 

از ترکیب بهینه همه این روش ها، ضمن پش��ت س��ر قرار دادن این 
دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نزدیک تر شود.«

واکنشوزارتاقتصادبهاظهارنظرنامزدها:

استقراضازبانکمرکزی؛خطقرمزدولتاست

حملونقلریلی

شعارهایاقتصادیکاندیداهادربوتهنقد
ادامهازصفحهاول

در روزهای گذشته بسیاری از کاندیداها درخصوص برنامه ها و سیاست های اقتصادی 
خود، صحبت های کلی و مبهمی را مطرح کرده اند و گفته اند که برنامه های وسیعی برای 
حل مشکالت اقتصادی کشور دارند. ولی این صحبت ها تاکنون در حد کلی و عوام پسند 
بوده و نکته قابل توجهی دربر نداشته است. بسیاری از آنها با دادن وعده های عوامانه نظیر 
10 برابر کردن مبلغ یارانه نقدی و حل مش��کالت بورس در س��ه روز و... تالش دارند تا 
توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند، اما باید به این نکته مهم و حیاتی توجه داشت 
که انجام این اقدامات مس��تلزم فراهم کردن بسترهایی در حوزه های مختلف اقتصادی 
است که در حال حاضر این بسترها فراهم نیست و یا اینکه اجرای آنها عمال بر مشکالت 

بلندمدت جامعه خواهد افزود.
به عنوان نمونه، پرداخت یارانه نقدی توسط دولت، یکی از بدترین شیوه های حمایتی 
در توسعه رفاه اقتصادی جامعه ای با مشخصات اقتصادی ایران است. این در حالی است 
که نابس��امانی پرداخت نقدی و غیرهدفمند یارانه طی سال های گذشته به عنوان یکی 
از معضالت نظام اقتصادی کشور موجب شکل گیری آفت های مختلفی در اقتصاد ایران 
شده است. مباحثی از قبیل خلق غیرواقعی پول از سوی دولت تا افزایش تصنعی قیمت 
ارز و استقراض دولت از برخی دستگاه های اجرایی و... از جمله موضوعاتی است که عمال 
دولت را از انجام تکالیف حاکمیتی بازداشته و یا اینکه آن را به سمت انجام فعالیت های 
مخرب اقتصادی هدایت کرده که نتیجه آن همانا افزایش س��طح تورم و کاهش ارزش 
پول ملی بوده است. متاسفانه به دلیل جذابیت های مقطعی پرداخت یارانه نقدی، کمتر 
کارشناسی این قدرت و جسارت را به خرج داده تا به تبعات ویرانگر اینگونه پرداخت های 
نقدی بدون پشتوانه و عواقب ناگوار و مخرب آن بر اقتصاد ملی اشاره کند. این در حالی 
است که در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، افزایش مبلغ یارانه نقدی به 
عنوان یکی از شعارهای جلب آرای مردم از سوی برخی از کاندیدها انتخاب شده است و 
همینطور مواردی از این دست که اساسا با وجود ساختارهای غیرمولد فعلی، امکانی برای 

تحقق این وعده ها در حال حاضر فراهم نیست.
باید به این موضوع توجه کرد که شرایط اقتصادی کشور حاصل مجموعه ای از علل و 
عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که توأمان جریان توسعه و رفاه مردم را هدف 
قرار داده اس��ت. به عبارت دیگر، رسیدن اقتصاد به ایستگاه کنونی، نتیجه و پیامد غلبه 
سیاست های غلط و کوتاه مدت برخی از متولیان نظام اجرایی کشور و سیطره سیاست 
بر حوزه اقتصاد بوده است. به همین دلیل، نتیجه این اقدامات، ایجاد یک آرامش کوتاه 
مدت و مقطعی و س��پس آغار توفان های بزرگ در سال های بعد بوده که مصادیق آن را 

می توان به کرات در اقتصاد ایران طی یکصد سال گذشته مشاهده کرد.
قیمت گذاری دستوری کاالها بدون توجه به راهبرد تولید رقابتی، مداخله حداکثری 
دول��ت در فرآیند تولید و الزامات آن، ایجاد و توس��عه بنگاه های دولتی در حوزه اقتصاد 
به منظور تس��لط بر فرآیندهای اقتصادی و عدم توجه ب��ه راهکارهای نظارتی از جمله 
موضوعاتی است که موجب بحران های فعلی شده و نتیجه آن به جای باز کردن گره های 

اقتصادی کشور به ایجاد یک گره بر روی گره های دیگر انجامیده است.
در ح��ال حاضر اقتصاد ایران با چالش های مختلفی نظی��ر نظام مالیاتی غیرکارآمد، 
بنگاهداری بانک ها، دسترس��ی نابرابر به اطالعات و ش��رایط ناعادالنه برای نظام تولید و 
فعالیت مولد، خصولتی س��ازی، توسعه فعالیت های داللی، بوروکراسی عظیم و پیچیده، 
تعدد قوانین و مقررات بعضا متضاد، سیاس��ت گذاری دستوری، مداخله همه جانبه دولت 
در اقتصاد بازار و... مواجه و در رنج است که این فرآیندها طی یکصد سال گذشته امکان 
ایجاد یک اقتصاد کارآمد را سلب کرده است. بنابراین الزم است در برنامه های اقتصادی 
اعالم ش��ده از سوی نامزدهای محترم انتخابات سیزدهم، نشانه هایی از توقف روند غلط 
سیاس��ت های گذشته در حوزه بازار مشاهده ش��ود. هرچند که متاسفانه در برنامه های 
اعالمی اکثر نامزدها تاکنون هیچ نشانی از ریل گذاری صحیح و نوین برای بهبود شرایط 

کشور براساس عقالنیت اقتصادی مشاهده نشده است.
به نظر می رس��د رسیدن به افق های چشم انداز توسعه کشور تنها از میسر حکمرانی 
اقتصادی میسر است. البته در این مسیر مشکالت و عوارضی برای جامعه به وجود خواهد 
آمد که الزم است دولتمردان راهکارهای کاهش آالم جامعه را نیز در نظر داشته باشند. 
در مجموع با ارزیابی شعارها و وعده های اقتصادی نامزدهای محترم می توان نتیجه گرفت 
که کماکان موتور جریان های سیاسی، ظرفیت های اقتصادی را به عنوان مأمن مناسبی 
برای حصول به اهداف و مطامع سیاس��ی مدنظر قرار داده است. تکرار مکرر تجارب تلخ 
گذشته می تواند این خطر را همچنان پابرجا نگه دارد که جامعه کوتاه مدت ایران هنوز 
به راهبردی برای حل مشکالت بلندمدت اقتصادی خود نرسیده است. بنابراین تا زمانی 
که حکمرانی اقتصادی از یک ساختار مستقل و کارشناسی برخوردار نگردد، این قطار به 

ایستگاه توسعه نخواهد رسید.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران نخس��تین روز کاری هفته را با چراغ س��بز 
آغاز کرد و شاخص کل بورس بیش از 8 هزار واحد افزایش یافت. شاخص 
کل بورس در روز دوش��نبه 8 هزار و 586 واحد رش��د داشت و در ارتفاع 
یک میلیون و 157 هزار واحد ایس��تاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 
یک هزار و 792 واحد افزایش به رقم 383 هزار و 829 واحد و ش��اخص 
قیم��ت هم وزن با یک هزار و 155 واحد رش��د به 247 هزار و 540 واحد 
رس��ید. شاخص بازار اول 8 هزار و 126 واحد و شاخص بازار دوم 11 هزار 
و 47 واحد افزایش داشتند. در معامالت این روز بیش از 5 میلیارد و 931 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 46 هزار و 838 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
فوالد مبارکه اصفهان، س��رمایه گذاری نفت، گاز و پتروش��یمی تامین، 
پتروشیمی پردیس، ایران خودرو، پاالیش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. گروه 
صنایع غذایی به جز قند و ش��کر هم در معامالت روز دوشنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 184 میلیون و 55 هزار برگه 
س��هم به ارزش 5هزار و 60 میلیارد ریال دادوس��تد شد. در آن سوی بازار 
سرمایه نیز شاخص فرابورس نیز بیش از 16 واحد افزایش داشت و بر روی 
کانال 17 هزار و 720 واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 329 هزار 

برگه سهم به ارزش 78 هزار و 92 میلیارد ریال دادوستد شد.
وعدههابرایواریزبخشدومسودسهامعدالت

ش��اخص بورس تهران در حالی در هفدهمی��ن روز خردادماه با تقویت 
8500 واحدی روبه رو شد که در پایان معامالت این روز بازار سهام، ارزش 
س��هام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه گذش��ته )12 خردادماه( 0.6 
درصد افزایش یافت و ارزش سبد 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی 
س��هام عدالت به ترتیب به 10 میلیون و 501 هزار تومان و 19 میلیون و 
781 هزار تومان رس��ید. با احتس��اب این موضوع، ارزش 60 درصد قابل 
فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت حاال به 6 میلیون و 300 هزار 

تومان رسیده است.

در همین حال، در شرایطی که حدود سه ماه از واریز بخش نخست سود 
سهام عدالت سال 1398 گذشته است، بخش دوم سود هنوز واریز نشده و 
هر بار وعده جدیدی در مورد زمان یا نحوه واریز این سود اعالم می شود. به 
گزارش ایسنا، سود سهام عدالت سال های 1395 تا 1397 طی یک مرحله 
به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شد، اما سود سال 1398 سرنوشت 
دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود، 
یعنی مرحله نخس��ت در 28 اسفندماه سال 1399 واریز شد و مشموالن 

50 درصد سود سهام خود را دریافت کردند. 
در این راس��تا، قرار ش��د مرحله دوم سود در س��ال جدید واریز شود و 
حتی وعده داده ش��ده بود این اتفاق قب��ل از ماه مبارک رمضان یعنی در 
اواخ��ر فروردین ماه رخ دهد، اما این اتفاق نیفتاد و پس از آن اعالم ش��د 
که شرکت ها سود سهام را به شرکت سپرده گذاری واریز نکرده اند. در این 
راستا، حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، این خبر را 
اعالم کرد که نام پنج ش��رکتی که تاکنون سود سهام عدالت را به حساب 

این شرکت واریز نکرده اند، اعالم خواهد شد که این اتفاق نیز نیفتاد. 
پس از آن ش��نیده هایی از شرکت سپرده گذاری مرکزی به گوش رسید 
مبنی بر اینکه از آنجایی که ش��رکت هایی که باید س��ود را پرداخت کنند 
یا با مشکل مالی رو به رو هستند یا برنامه افزایش سرمایه در آن احتماال 
بخش دوم سود هم به دو بخش 30 درصدی و 20 درصدی تبدیل شده و 
به حساب مشموالن واریز خواهد شد، اما این اتفاق رخ نداد و اخیرا فرهاد 
دژ پس��ند، وزیر اقتصاد و امور دارایی اعالم کرده است که بخش دوم سود 
س��هام عدالت تا قبل از عید قربان یعنی 30 تیرماه سال جاری به حساب 
مش��موالن واریز می شود. دژپس��ند دلیل این تاخیر را جلوگیری از اعمال 
فش��ار بر شرکت های س��رمایه پذیر اعالم کرده است. حاال در شرایطی که 
حدود یک ماه و نیم تا وعده وزیر برای واریز س��ود باقی مانده اس��ت، باید 

منتظر ماند و دید آیا این وعده اجرایی خواهد شد یا خیر.
ازعرضهکاالهادربورستاشرایطسهامشرکتها

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار روز گذش��ته به تاثیر مثبت عرضه 

کاالها در بورس کاال بر ش��رایط سهام شرکت ها اشاره کرد و گفت: به  هر 
میزان که شرکت ها بتوانند محصوالت خود را در شرایطی آزادتر و به دور از 
مداخالت قیمتی به فروش برسانند، در میزان بازدهی شرکت های مدنظر 
تاثیرگذار خواهد بود و بازدهی باالتر برای هر شرکتی به معنای تاثیر مثبت 

بر روند قیمت سهام آن شرکت است.
به گزارش پایگاه خبری بورس کاال، محمدعلی دهقان دهنوی با اش��اره 
ب��ه افزایش تنوع عرضه محصوالت در بورس کاالی ایران در ماه های اخیر 
افزود: ش��رکت های بورس��ی که محصوالت ش��ان را در بورس کاالی ایران 
عرضه می کنند، در واقع بس��تری رقابت��ی را برای فروش محصوالت خود 
انتخاب کرده اند که این موضوع در رش��د بازدهی شرکت ها و به دنبال آن 

بهبود شرایط سهام شرکت ها اثر مثبتی خواهد داشت. 
او ب��ه مزایای عرضه محصوالت ش��رکت ها در بورس کاال اش��اره کرد و 
اظهار داش��ت: براساس قانون، ش��رکت هایی که بتوانند محصوالت خود را 
از طریق س��ازوکار بورس کاال عرضه کنند، کاالی آن ش��رکت ها از شمول 

قیمت گذاری و برخی دیگر از مداخالت خارج خواهد شد.
ب��ه گفته دهقان دهن��وی، در ب��ورس کاال، فضایی رقابت��ی و آزاد برای 
شرکت ها فراهم می شود و در این بستر، قیمتی مناسب تر برای محصوالت 

شرکت ها کشف می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عرضه محصوالت معدنی و سیمان 
در بورس کاال و تاثیر آن بر س��هام این ش��رکت ها در بورس اشاره و تاکید 
کرد: هر کاالیی که بتواند وارد بورس کاال شود دیگر قیمت گذاری دستوری 

بر روی آن معنایی ندارد.
گفتنی اس��ت پیش��تر رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم  کرد: 
ب��ورس کاالی ای��ران در ماهیت خ��ود یک پلتفرم معامالت اس��ت و این 
بس��تر معامالت، تعیین کننده قیمت نیس��ت، بلکه مکانی را فراهم کرده 
که قیمت ها براس��اس عرضه و تفاضا کش��ف شود؛ بنابراین هرگونه اعمال 
دس��توری قیمت در بورس کاالی ای��ران به معنای انحراف قیمت و ضربه 

زدن به اقتصاد کشور است.

چرابخشدومسودسهامعدالتواریزنمیشود؟

تقویت 8500 واحدی بورس

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

طبقاعالمبانکمرکزی
نرخسودبازاربینبانکی18.5درصدشد

به گفته بانک مرکزی، نرخ س��ود بازار بین بانکی در س��ال 1400 روند 
نزولی داشته و از کانال 19درصد گذشته و به 18.49 درصد رسیده است.

بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک ها و موسسات 
اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی 
خود با یکدیگر معامله می کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ س��ودی 
معل��وم بازپرداخت کنن��د. در این بازار، بانک هایی ک��ه دارای مازاد منابع 
هستند به بانک های دچار کسری قرض می دهند تا بتوانند از طرف دیگر 
نرخ س��ود را در بازار مدیریت کنند. همچنی��ن این بازار کمک می کند تا 
بانک ه��ا برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از 

انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می شود.
آخرین داده های آماری بانک مرکزی نشان می دهد نرخ بازار بین بانکی 
در حال��ی که در ابتدای س��ال 19.9 درصد بود، ب��ا روندی نزولی در پایان 
فروردین ماه به عدد 19.85 درصد رسید. این روند نزولی در اردیبهشت ماه 
نیز ادامه داشت و در پایان این ماه 19.6 درصد شد. سپس در خردادماه که 
هیجان انتخابات باال گرفته است، نرخ سود بازار بین بانکی، جهش جزئی 
0.18 درصدی داش��ت، به طوری که در اردیبهشت ماه 19.6 درصد بود و 
در 6 خردادماه 19.24 درصد ش��د و در پایان هفته گذش��ته )13 خرداد( 
طبق اعالم بانک مرکزی به 18.49 درصد رسید. گفتنی است نرخ سود بازار 
بین بانکی متفاوت از نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی به میزان سود 
سپرده گذاری کوتاه و بلندمدت افراد در بانک ها تعلق می گیرد، اما نرخ بین 
بانکی به سودی که بانک ها از یکدیگر استقراض کرده اند پرداخت می شود.

کدامکشوربیشترینفالکتاقتصادیرادارد؟
شاخصفالکتدرایرانوجهان

به گفته استیو هانکه، تورم باال اصلی ترین دلیل باالبودن شاخص فالکت 
اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهمترین عامل باالبودن تورم است.
به گزارش ایسنا، شاخص فالکت اقتصادی که به طور سنتی از جمع نرخ 
بیکاری و نرخ تورم به دست می آید، یکی از شاخص های مقایسه ای وضعیت 
رضایت نس��بی جامعه از شرایط اقتصادی آن کشور محسوب می شود که 
توسط آرتور اکان تعریف شد. در رابطه با وضعیت شاخص فالکت در ایران، 
استیو هانکه- استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز و عضو اندیشکده کاتو- 
در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد: در شرایطی که تاثیر سایر متغیرها را ثابت 
بدانیم، میزان رضایت مردم یک کش��ور از وضعیت اقتصادی زمانی به اوج 
می رسد که شاهد یک رشد اقتصادی قوی، نرخ بیکاری و تورم پایین و نرخ 
بهره کم باشیم. در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان را می توان بر 
حسب شاخص فالکت رتبه بندی کرد. از زمان معرفی این شاخص توسط 
اکان در س��ال 1960، دو تغییر عمده در آن صورت گرفته که یکی توسط 
رابرت بارو- اس��تاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- با در نظر گرفتن میزان تولید 
ناخالص داخلی و دیگری توس��ط استیو هانکه معرفی شده است. شاخص 
فالکت معرفی شده توسط استیو هانکه، شامل جمع نرخ تورم، بیکاری و 
نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر س��رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی 
است.   استیو هانکه در رابطه با رتبه ایران در شاخص فالکت طبق شاخص 
تعدیل یافته فالکت گفت: در بین 156 کش��ور رتبه بندی ش��ده، ایران در 
رده هش��تم قرار می گیرد. باالتری��ن میزان فالکت اقتصادی هم مربوط به 
کشورهای ونزوئال، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است.  
ب��ه گفته این اقتصاددان، تورم باال اصلی ترین دلیل باال بودن ش��اخص 
فالک��ت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهمترین عامل باال بودن 
تورم است. از ابتدای سال 2020 تاکنون ارزش ریال مقابل دالر 44 درصد 
کاهش یافته و نرخ تورم ساالنه ایران نیز در حال حاضر 40 درصد است.  

هانکه بهترین راه پیش روی ایران برای پایان دادن به چرخه کاهش ارزش 
پ��ول ملی و افزایش تورم را راه ان��دازی یک هیأت ارزی می داند. الزم به ذکر 
است که کمترین میزان فالکت اقتصادی نیز به ترتیب مربوط به کشورهای 
نروژ، نیوزیلند، استرالیا، سوئد، ژاپن، آلمان، سوئیس، هلند و آمریکا بوده است.
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وضعیتملخصحراییدرکشورآراماست
افزایشسطحمبارزهباملخبومیدرسالجاری

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه در سطحی 
بال��غ بر 19ه��زار و 173 هکتار مبارزه با آفت مل��خ صحرایی انجام 
ش��ده اس��ت، گفت درحال حاضر وضعیت ملخ صحرایی در کش��ور 
آرام است. مس��عود لطیفیان در گفت وگو با ایسنا، آخرین وضعیت 
ملخ صحرایی در کش��ور را تشریح کرد و گفت: تاکنون با آفت ملخ 
صحرای��ی در س��طحی بالغ بر 19 هزار و 173 هکتار مبارزه ش��ده 
اس��ت که از این میزان مبارزه 12هزار و 689 هکتار آن در اس��تان 
خوزس��تان، 5990 هکتار آن در استان بوشهر و 450 هکتار آن در 

استان ایالم بوده است.
وی ادام��ه داد: س��طح ردیابی و دیده بان��ی از مهر 1399 تاکنون 

در حدود 21 میلیون هکتار انجام شده و همچنان هم ادامه دارد.
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: درحال حاضر 
وضعیت ملخ صحرایی در کش��ور آرام است. البته عملیات ردیابی و 
دیده بانی در تمامی اس��تان های جنوب��ی و کانونی ملخ صحرایی در 
ح��ال انجام  بوده و پوش��ش گیاهان یک س��اله در مراتع و مناطق 
کانونی ملخ صحرایی خشک و خاک نیز خشک گزارش شده است.

وی در ادام��ه به وضعیت ملخ های بومی در کش��ور اش��اره کرد و 
گفت: پیش بینی می ش��ود در س��ال جاری در سطحی حدود 300 
هزار هکتار مبارزه با ملخ های بومی در کشور صورت بگیرد. تاکنون 
نیز س��طح مب��ارزه با ملخ بومی در حدود 141 ه��زار هکتار در 18 

استان گزارش شده است.
لطیفیان اضافه کرد: بیش��ترین س��طح مب��ارزه مربوط به منطقه 
طارم در اس��تان زنجان در حدود 39 هزار هکتار است. همچنین به 
دلیل باالبودن دما و خشک شدن پوشش گیاهی )کمبود بارندگی( 

سطح مبارزه در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد.
ب��ه گفته وی در ح��ال حاضر در اکثر اس��تان ها پ��وره ملخ های 
مراکش��ی و دیگر ملخ های بومی بالدار ش��ده اند و در حال پرواز به 
سمت باغات و مزارع سبز به منظور تغذیه و بالغ شدن و جفتگیری 

و تخم ریزی هستند.
معاون کنترل آفات س��ازمان حفظ نباتات تصریح کرد: پوره های 
ملخ ایتالیایی در برخی از اس��تان ها از جمله البرز، آذربایجان غربی 
و اردبیل هس��تند و مبارزه با آنها آغاز ش��ده اس��ت. ملخ های بومی 
در کش��ور که مبارزه با آنها صورت می گیرد ش��امل ملخ مراکشی، 
ایتالیایی، ملخ شاخک بلند اوارویستا، پلی سارکوس، شکم بادمجانی 

و انواع ملخ های بومی و غیرمهاجر هستند.
وی در پایان گفت: پیشنهاد و توصیه می شود که در تمام استان ها 
عملیات ردیابی و پایش به طور منظم انجام ش��ود و عملیات مبارزه 
نیز با پوره ها قبل از بالدار ش��دن صورت بگیرد و مبارزه با ملخ های 
بالدار در زمان و مکان مناسب با روش ها و سموم مناسب انجام شود 
که هم آفت از بین برود و هم به زراعت و باغات خسارت وارد نشود.

نماگربازارسهام

حجت االس��الم نوروزی در رادیو گفت و گو گفت دی��وان عدالت اداری 
رأی به ابطال قانون ثبت سند در دفاتر داده که به معنای نبود الزام قانونی 
به حضور در دفاتر رس��می است. حجت االسالم دکتر حسن نوروزی، عضو 
هیأت رئیسه کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس در مورد فرآیند نقل و 
انتقال خودرو گفت: دیوان عدالت اداری در قبال سازمان ثبت قرار دارد و 
این دیوان به دنبال بخشنامه ای که معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد 
در 27 آذر س��ال 94 صادر کرده بود، تأکید شده بود به منظور پیشگیری 
از نقل و انتقال خودرو بدون سند رسمی حدالمکان در وکالت های تعویض 
پ��الک و فروش خودرو از ذک��ر اختیار تفویض وکالت خودداری ش��ود و 
کس��انی که تعویض پالک به نام آنها انجام ش��ده تنها پس از ثبت س��ند 

رسمی انتقال، خودرو را به دیگری انتقال دهند.
به گزارش رادیو گفت و گو، وی ضمن اش��اره به مطالبه شهروندان برای 
ابط��ال این دو بند، تصریح ک��رد: دیوان عدال��ت اداری رأی به ابطال آنها 
می ده��د که ب��ه معنای نبود الزام قانونی به حضور در دفاتر رس��می برای 

انتقال خودرو است و با استفاده از وکالت رسمی نیز می تواند انجام شود.

حجت االس��الم نوروزی گفت: دیوان عدالت بخش��نامه را ابطال کرده و 
این حرف برای ما س��ندیت دارد اما با بخشنامه نمی توان در مقابل قانون 
و حقوق مدنی ایس��تاد. وی با بیان اینکه به دنبال اعتبار اس��ناد رس��می 
هستیم، خاطرنشان کرد: درست نیست خود ما باعث گرانی خودرو شویم 
و مردم را باید آزاد گذاشت. عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس اذعان کرد: این بخشنامه توسط دیوان عدالت ابطال شده بنابراین 
سردفتران به جای فشار به مردم برای رجوع به دفاتر، آنها را آزاد بگذارند.

حجت االسالم نوروزی با بیان اینکه برای جور کردن درآمد نباید از گرده 
مردم بارکش��ی کرد، اذعان کرد: یک نوع گرانی خودرو مربوط به کارهای 

دفترخانه هاست و نوعی تعارض منافع است.
وی گفت: به وضعیت دفترخانه ها در حال رس��یدگی هستیم و درست 

نیست کارهای کاذب را به جای کارهای مولد گسترش دهیم.
همچنین رضا ساکت، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی ضمن اشاره به 
قانون تخلفات رانندگی که در سال 89 تبیین شد، تصریح کرد: با توجه به 
آن قانون نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد و در دفاتر 

اسناد رسمی انجام شود.
ساکت ضمن اش��اره به ماده 22 قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی 
ک��ه موجب نقل و انتقال خودرو می ش��ود، ادامه ک��رد: در قانون آمده که 
مقدمه این کار تعویض پالک اس��ت که باید قبل از نقل و انتقال در دفاتر 
انجام ش��ود. این کارشناس با بیان اینکه مردم خواستار یکپارچگی و یک 
مرحله ای ش��دن این انتقال هستند، تصریح کرد: تمام هزینه هایی که در 
دفاتر پرداخت می شود متعلق به سردفتر نیست هرچند که به عدم توزیع 
مناسب تعرفه حق التحریر در سال های پیش ایراداتی وارد بود که به موجب 
آن تبصره 7 در تعرفه حق التحریر ایجاد ش��د که تا حدودی بی عدالتی را 
حل کرده اس��ت. ساکت ضمن تأکید بر واحد کردن پنجره انتقال خودرو 
خاطرنشان کرد: تا زمانی که ماده 29 اصالح نشود، دفاتر مجوزی برای عدم 

ثبت سند در دفاتر ندارند.
کارش��ناس امور دفاتر اسناد رس��می از افزایش بهای مالیاتی، مشکالت 
اقتصادی و افزایش هزینه سند خودرو یاد کرد و گفت: با کاهش صالحیت 

دفاتر نمی توان پاسخگوی نیازهای مردم بود.

س��خنگوی انجمن صنعت تایر کش��ور درباره نحوه فروش الستیک در 
بورس کاال توضیحاتی داد.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر کشور با اشاره به فروش تایر 
در بورس کاال، گفت: به تازگی برای شفاف س��ازی قیمت تایر، طرح عرضه 
الستیک در بورس کاال را مطرح کرده اند و در حال حاضر یکی از شرکت ها 
اقدام به عرضه الستیک در بورس کرده است که اگر نتیجه دهد این روند 

را برای سایر شرکت ها ادامه خواهیم داد.
س��خنگوی انجمن صنعت تایر کشور بیان کرد: با توجه به ظرفیتی که 
بورس کاال دارد، باید دید چه میزان کاال را می توان در آن عرضه کرد. اکنون 

نحوه عرضه تایر این گونه است که الستیک را به نمایندگی ها می فروشیم و 
نمایندگی ها وظیفه دارند آن را از طریق سامانه ثبت و به فروش برسانند.  
تنها با بیان اینکه میزان تولید الس��تیک نسبت به گذشته افزایش داشته 
اس��ت، بیان کرد: اکنون در ش��رایط تحریم هستیم و این موضوع پوشیده 
نیست، اما تمام تولیدکنندگان به دنبال دور زدن تحریم ها بودند و توانستند 
میزان تولید را افزایش دهند. س��خنگوی انجمن صنعت تایر کشور با بیان 
اینکه افزایش قیمت برای الستیک در آینده خواهیم داشت، تشریح کرد: 
با توجه به اینکه بسیاری از عوامل در افزایش قیمت هر کاالیی تاثیرگذار 
اس��ت، اکنون افزایش قیمت برای الستیک خارج از قاعده نیست. با توجه 

به اینکه هزینه بس��یاری از عوامل مانند دستمزد، بیمه، هزینه آب، برق و 
... افزایش داشته است، در قیمت نهایی یک کاال تاثیرگذار خواهد بود و در 

نتیجه در آینده قیمت الستیک نیز افزایش خواهد یافت. 
او با بیان اینکه در آینده نزدیک با اجرای برخی طرح ها در حوزه خرید 
ماش��ین آالت و تجهیزات جدید، افزایش بهره وری و تجدیدنظر در فرآیند 
تولید در تعدادی از کارخانه ها خواهیم داش��ت، گفت: تمامی شرکت ها به 
دنبال این هس��تند که تولید تایر را افزایش دهند و می توان گفت که در 
آینده ای نزدیک شاهد تحوالت قابل توجهی در تولید و توسعه صنعت تایر 

در کشور خواهیم بود.

تایرخودروبهزودیگرانخواهدشد

الزامی برای حضور در دفاتر رسمی برای انتقال خودرو نیست
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: نماینده مردم مراغه و عجبشیر 
در مجلس شورای اسالمی در آیین افتتاح طرح های آبرسانی روستایی و 
شهری گفت: امروزه شاهد اقدامات مهم و اساسی در حوزه آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی و شهرستان مراغه هستیم. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، وی در آیین افتتاح 28 طرح آبرسانی 
شهری و روستایی که همزمان و به صورت ویدئو کنفرانس در شهرستان 
مراغه مورد بهره برداری قرار گرفت، با اعالم این مطلب اظهار داشــت: 
مهندس ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان و سلیمانی 
مدیرعامل آبفای شهرستان مراغه، کار جهادی و نمونه ای در حوزه آب و 
فاضالب و تامین آب شرب مردم شهرستان مراغه انجام دادند که شایسته 
تقدیر است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز 
در این مراسم گفت: خوشــبختانه امروز شاهد بهره برداری پروژه های 
آبرسانی بودیم که نزدیک 20 میلیارد تومان هزینه گردیده که از جمله 

این طرح ها بحث احداث مخزن زالل ساز می باشد.
به گفته علیرضا ایمانلو، در روستاها طرح های حفرچاه و خطوط انتقال 
و احداث مخازن انجام شــده که نزدیک 14 میلیارد تومان هزینه شده 
است. ایمانلو اضافه کرد: برای سال 1400 شرکت آب و فاضالب استان، 
طرح هایی با اعتبار 27 میلیارد تومان در دســت اجرا دارد که ان شــاء 
اهلل بتوانیم به هدف و وعده خود که آبرسانی به روستاهای شهرستان و 
تکمیل خطوط انتقال آب و حفرچاه است، عمل کرده باشیم. مدیرعامل 
شرکت آبفا آذربایجان شرقی ادامه داد: بحث شروع طرح های فاضالب به 
شهرک های جدید و روستای علویان را در دستور کار خواهیم داشت و 
در آینده نزدیک نیز شاهد اجرای فاز 3 تصفیه خانه فاضالب شهرستان 
خواهیم بود. علیرضا ایمانلو تصریح کرد: خوشبختانه شهرستان مراغه از 

جمله شهرهایی به شمار می رود که از صددرصد اعتبارات عمرانی برابر 
موافقت نامه ها عمل کرده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان شــرقی نیز در آیین افتتاح این طرح ها گفت: ارائه خدمات 
زیربنایی به جمعیت روستایی با توجه به نقش روستاها به عنوان جمعیت 
مولد در کشور، همواره حائز اهمیت بوده و یکی از مهمترین رسالت های 
شرکت آب و فاضالب به عنوان متولی تامین آب شرب شهرها و روستاها 

محسوب می شود.
مهر تایید معاون استاندار در خصوص عملکرد موفق و 

قابل قبول آبفا آذربایجان شرقی
رحمتی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب استان در راستای محرومیت 
زدایی و تامین آب روستایی و شهری عملکرد موفق و قابل قبولی داشته 

که نمود آن را در این طرح ها شاهد هستیم.
وی افزود: با اجرای طرح های آبرســانی به روستاها شاهد شکوفایی 

و افزایــش امید به زندگی و رفاه حال این عزیزان خواهیم بود و جا دارد 
از تالش های شــبانه روزی مسئولین شــرکت آب و فاضالب استان و 

شهرستان مراغه تقدیر نمائیم.
الزم به ذکر اســت از جمله طرح هایی که در این مراســم به صورت 
آنالین و مجازی افتتاح و کلنــگ زنی گردید، عبارتند از: آغاز عملیات 
بهره برداری از شــبکه جمع آوری فاضالب و نصب انشــعابات فاضالب 
ساکنین شهرک زیباشهر طول شبکه فاضالب 800/6 کیلومتر با اعتبار 
35 میلیارد ریال، آغاز بهره برداری از پروژه انتقال و احداث ســاختمان 
دیزل ژنراتور برق اضطراری با ظرفیت راه اندازی کلیه الکترو پمپ های 
ایســتگاه پمپاژ ولی عصر یک با قدرت 810 کیلو وات آمپر و با اعتبار 
5 میلیارد ریال، آغاز بهره برداری از پروژه تامین آب شــرب روســتای 
اسفستانج با تجهیز یک حلقه چاه، احداث مخزن ذخیره و نیرورسانی با 
اعتبار 9 میلیارد ریال، آغاز بهره برداری از پروژه تامین آب شرب روستای 
قشالق با اجرای احداث شبکه داخلی و خط انتقال بطول 8/3 کیلومتر 
و احداث مخزن ذخیره و نیرورسانی با اعتبار 4/6 میلیارد ریال، آغاز بهره 
برداری و تامین آب شرب روستای آشان با اجرای خط انتقال بطول 8/1 
کیلومتر و تجهیز یک حلقه چاه با اعتبار 6 میلیارد ریال، آئین کلنگ زنی 
و احداث شــبکه جمع آوری فاضالب به روستای علویان با اعتبار 100 
میلیارد ریال، آئین کلنگ زنی از پروژه های آبرسانی به شهرک های امام 
حسن ) ع ( و شهرک الهیه؛ طول اجرای شبکه  18 کیلومتر و با اعتبار 
70 میلیارد ریال می باشد.  خاطرنشان می سازد در پایان این مراسم از 
تالش ها و زحمات علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مراغه و مدیر امور آب 

و فاضالب شهر خداجو با اهدای لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: صدور آئین نامه ها و بخشنامه های 
جدید و متعدد از جمله مســائلی است که مشکالتی را برای این بنگاه 
های تولیدی ایجاد کرده اســت. به گزارش روابط عمومی ، سید رسول 
میرخلفی رییس اداره امور شعب بانک ملی گیالن با حضور در شرکت 
شهرکهای صنعتی استان و طی نشستی با فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی گیالن در خصوص اهمیت و چگونگی حمایت 

از صنایع کوچک دیدار و گفتگو کرد .
سید رسول میرخلفی رییس اداره امور شعب بانک ملی گیالن در این 
دیدار به اهمیت و جایگاه صنایع کوچک پرداخت و بیان داشــت : تمام 
کشورهای دنیا به صنایع کوچک و متوسط بیشترین توجه را می کنند و 
بیشترین درصد اشتغال هم در بنگاه های کوچک تولیدی اتفاق می افتد .
وی در ادامه افزود : در سالی که از سوی رهبر معظم انتقالب با عنوان 
سال تولید ، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است ، می 
بایســت حمایت های الزم از واحدهای صنعتی کوچک بیش از پیش 

صورت بگیرد .
رییس اداره امور شــعب بانک ملی گیالن گفت : حمایت دولت ها از 

صنایع و به ویژه صنایع کوچک تاثیر قابل توجهی در رشــد اقتصادی و 
اشــتغال پایدار در کشور خواهد داشت و همین موضوع نشان می دهد 
که باید با برنامه ای جامعتر و موثرتر از گذشته و در جهت بهبود وضعیت 
تولید در این بخش گام برداریم . فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی استان گیالن ضمن تشکر از حضور و زحمات جناب 
آقای سید رســول میرخلفی رییس محترم اداره امور شعب بانک ملی 

گیالن و حمایت ایشان از صنایع کوچک بیان داشت : صدور آئین نامه 
ها و بخشنامه های جدید و متعدد از جمله مسائلی است که مشکالتی را 

برای این بنگاه های تولیدی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به مشکالت واحدهای صنعتی در دریافت تسهیالت بانکی 
و تأمین وثایق مورد نیاز گفت : بســیاری از واحدها برای تأمین وثیقه 
بانکی دچار مشکل می شوند و نظام بانکی حاضر به اعطای سرمایه ثابت 
به واحدهای تولیدی و صنعتی نیســت و فقط سرمایه  درگردش کوتاه 

مدت ارائه می کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن در خصوص سایر 
مشکالت واحدهای صنعتی گفت : کمبود نقدینگی و تامین مالی ، نبود 
بازار، اختالف شــرکا، تامین مواد اولیه، مشکالت قضایی و زیرساختی، 

مالیات و تامین اجتماعی، سایر مشکالت عمده را تشکیل می دهند.
وی افزود : مشــاوران شــرکت شــهرکهای صنعتی گیالن در قالب 
کلینیک های کسب  و کار در شهرک های صنعتی سراسر استان مستقر 
هستند و مشــکالت واحدها را در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید 

مطرح می کنند.

اراک- فرناز امیــدی: روابط عمومی و صنعتی ایرالکو، شــرکت 
آلومینیوم ایران به عنوان اولین تولیدکننده شمش آلومینیوم در ایران و 
خاورمیانه که همواره در سال های گذشته در لیست تحریم های ظالمانه 
آمریکا قرار داشــته، توانســت با تکیه بر غیرت و تعهد کارگران غیور و 
مدیریت تمامی ارکان شرکت بر مشکالت فائق آمده و در سال 1400 که 
مزین به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها است، رکورد تولید پنجاه 
ســاله خود را شکسته و به رقم بیش از 185 هزار تن شمش آلومینیوم 

در سال برساند.
ایرالکو از بدو تاسیس تاکنون همواره در راستای عمل به مسئولیت 
هــای اجتماعــی در عرصه هــای مختلف از جمله توســعه صنعت 
آلومینیوم کشور، ایجاد فضای سبز، حفاظت از محیط زیست، توسعه 

ورزش قهرمانی و همگانی و حضــور پرقدرت تیم فوتبال ایرالکو در 
لیگ برتر ایران و حضور سایر تیم های ورزشی در لیگ های ورزشی 

و کارگری، کمک به ســمن ها و موسســات خیریه، کمک به اقشار 
آســیب دیده در بالیای طبیعی، همکاری با حوزه ســالمت و کادر 
درمان در جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا و ... عملکرد درخشانی 

داشته  است.
در همین زمینه شرکت آلومینیوم ایران با تکیه بر اهمیت ایفای نقش 
مســئولیت اجتماعی خود، همواره طی سنوات اخیر، اقدام به پرداخت 
کمک های نقدی جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از 

خانواده این زندانیان نموده است.
همچنین در سال 1399 ایرالکو طی 2 مرحله، تعداد یک هزار بسته 
معیشتی را در میان خانواده های نیازمند و اقشار آسیب دیده توزیع کرده 

است که این مهم در آینده  نیز ادامه خواهد داشت.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان شرقی به اتمام رساندن تمام طرح های نیمه کاره آب و خاک 

در طول چند ماه آینده را ضروری دانست.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز، اکبر فتحی در کارگروه آب و خاک 
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، گفت:  الزام ورود شهرستان 
ها در تکمیل طرح های آب و خاک به این معناست که بایستی مدیریت 
های جهاد کشاورزی شهرستان ها تکمیل و اتمام طرح های آب و خاک 
را در دستور کار خود قرار داده و ظرف چند ماه آینده، پروژه ها به مرحله 

بهره برداری برسند.
وی تاکید کرد: اولویت با طرح هایی اســت که در سال های گذشته 
به ماخذ 85 درصد از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری تامین 
اعتبار شده اند و مدیریت های شهرستان ها بایستی نسبت به اخذ سهم 

15 درصدی خودیاری بهره برداران اقدام کنند.
وی حل این موضوع و به اتمام رساندن تمام پروژه های نیمه کاره را در 
طول چند ماه آینده در گروی هنر مدیریت سازمان در جامعه شهرستانی 

و روســتایی برای اقناع اهالی جهت مشارکت در پروژه دانست و اظهار 
کرد: تامین 15 درصد سهم خودیاری با  ایجاد احساس تعلق خاطر بهره 
برداران به پروژه و مشارکت آنان در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در همین راستا به 
اجرای این امر در مورد پروژه پایاب ســد مقصودلو هریس اشاره کرد و 

با بیان اینکه در شهرستان سراب نیز پیشرفت های خوبی حاصل شده 
است، ادامه داد: باید مبالغ باقیمانده با پیگیری مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان و پیمانکار از محل سهم خودیاری و بهره برداران تامین شود.

فتحی علت تحویل نشدن قطعی پروژه هایی که تحویل موقت شده اند 
را عدم پیگیری از طرف خود کارفرمایان و کشاورزان و پیمانکاران دانست 
و پیگیری جدی مدیریت آب و خاک استان و مدیریت های شهرستان ها 

را بصورت جدی خواستار شد.
وی بر لزوم رفع این مشکل بر تعیین بازه زمانی برای شهرستان ها و 
بررسی دقیق پروژه هایی که تحویل قطعی می شوند، تاکید کرد و گفت: 
از این پس نباید به پیمانکارانی که زمان تحویل موقت شان سپری شده 
و به تحویل قطعی منجر نشده است، پروژه ای ارجاع شود و تنها پس از 
تعیین تکلیف پروژه های سابق باید پروژه جدیدی برای شان تعریف شود.
بنا بر اعالم مسووالن آذربایجان شــرقی در زمان حاضر حدود 764 
طرح نیمه تمام در استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط 

به حوزه آب و خاک است.

نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسالمی:

شاهد اقدامات مهم و اساسی در حوزه آب و فاضالب آذربایجان شرقی هستیم

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت :

بسیاری از واحدهای صنعتی برای تأمین وثیقه بانکی دچار مشکل می شوند

شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( پیشتاز در عمل به مسئولیت های اجتماعی در استان مرکزی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

اتمام طرح های نیمه کاره آب و خاک ضروری است

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
یک پست برق در کهگیلویه و بویراحمد وارد مدار شد

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: فاز اول پست برق فوق توزیع بهمئی در استان کهگیلویه و 
بویراحمد با ظرفیت 50 مگاولت آمپر برقدار و وارد مدار شد. محمود دشت بزرگ بیان کرد: فاز اول پست 132 به 33 کیلو ولت بهمئی با 
ارزش سرمایه گذاری 280 میلیارد ریال وارد مدار شده و باعث پایداری برق این شهرستان شده است.  وی افزود: برای تامین انرژی این 
پست خط شاهد بهبهان – بهمئی به طول 82 کیلومتر مدار طراحی و ساخته شده  و ارزش سرمایه گذاری این پروژه نیز هزار و 66 میلیارد 
ریال بوده است.  مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: همه تالشمان را کردیم تا قبل از شروع فصل گرم این پست و 
خط وارد مدار شود تا افت ولتاژ شهرستان بهمئی که از نظر آب و هوایی شبیه به خوزستان است برطرف و برق از پایداری الزم برخوردار 
شــود.  دشت بزرگ اضافه کرد: با اضافه شدن این پست فوق توزیع، زیرساخت های استان کهگیلویه و بویراحمد نیز توسعه الزم را پیدا 
کرده و از ضریب اطمینان باالتری برخوردار شده است.  وی ادامه داد: عالوه بر وارد مدار شدن پست و خط بهمئی، پست موبیل دهدشت 
به ظرفیت 30 مگاولت آمپر نیز در مراحل نهایی شدن است و به زودی وارد مدار خواهد شد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: به دلیل کاهش تولید نیروگاه های برق آبی و افزایش مصرف برق به دلیل افزایش دما و استخراج غیر مجاز رمز ارزها، ممکن است 
خاموشی هایی نیز در شبکه برق رخ بدهد اما همه تالشمان را خواهیم کرد تا در بخش خانگی خاموشی نداشته باشیم. دشت بزرگ افزود: از 
همه مشترکین درخواست داریم در ساعت های اوج مصرف، صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار دهند و با خاموش کردن کولرهای اضافی 
به ویژه در مناطقی که از نظر دمایی وضعیت مناسبی دارند پایداری شبکه برق را تضمین کنند. بر اساس این گزارش، استان کهگیلویه و 

بویراحمد یکی از نواحی امور بهره برداری تحت نظارت شرکت برق منطقه ای خوزستان است.

صادرات ۷۸۰هزار تن بنزین از بندرشهید رجایی با 23 نفتکش در 2 ماه
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در دو ماه سال جاری 
به وسیله 23 فروند شناور در مجموع 780هزار تن بنزین از اسکله های بندر شهید رجایی صادر شده است. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »منصور خرمشکوه« بیان کرد: در دو ماهه سال جاری بیش از 780 هزار تن بنزین از طریق اسکله بندر 
شهید رجایی صادر شده است. وی افزود: این میزان بنزین از طریق 23 فروند نفتکش و با اختصاص سه پست اسکله به انجام رسیده است. 
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: افزایش میزان صادرات فرآورده های نفتی و حجم باالی ترافیک 
در اسکله های 1و2 نفتی الحاق اسکله ای جدید را مورد توجه قرار داد، براین اساس اختصاص یک اسکله جدید که قابلیت کمترین اتصال 

برای انتقال فرآوردهای نفتی به پاالیشگاهها را دارا باشد، به تصویب رسید.
خرمشکوه افزود: با برگزاری جلسات متعدد، در نهایت امر تغییر کاربری اسکله 4 که در نزدیکی اسکله های نفتی وجود داشت و پیشتر 
در امر کانتینری فعال بود مصوب شد. خرمشکوه اضافه کرد: با همکاری بخش خصوصی عملیات تغییر کاربری اسکله یاد شده شروع و بهره 
برداری از این اسکله باکاربرد جدید از نیمه دوم سال 99آغاز شد. معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار 
داشت: از ابتدای سال جاری تاپایان اردیبهشت فقط از اسکله شمار)4( حدود 200 هزار تن بنزین با 6 فروند شناور و 580 هزار تن دیگر از 

طریق اسکه 1و2 با استفاده از 17 فروند شناور صادر شده است.

مدیرکل بنادرو دریانوردی امیرآباد:
نخستین محموله صادراتی مونو اتیلن گالیکول از بندرامیرآباد به مقصد 

روسیه ارسال شد
ســاری – دهقان : مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد گفت نخستین محموله صادراتی مونواتیلن گالیکول)MEG( ، تولید یکی از 
شرکت های معتبر پتروشیمی کشور ، به شکل فلکسی تانک از بندرامیرآباد به مقصد آستاراخان روسیه بارگیری و ارسال شد. به گزارش 
خبرنگار مازندران به نقل واحد روابط عمومی اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد؛ محمدعلی اصل سعیدی پور با بیان اینکه تقویت دانش 
و فناوری های درون زا به عنوان یکی از مهمترین شاخص های رشد زیرساختی اقتصاد کشور به شمار می رود گفت تالش علمی جهت 
تجاری ســازی و در راســتای حمایت از تولید داخلی و بازاریابی بین المللی موجب شد ، تا مونو اتیلن گالیکول به یک کاالی تجاری و 
صادراتی در کشور تبدیل شود. وی با اشاره به اینکه مونو اتیلن گالیکول درگذشته به صورت بشکه ای و محدود از خلیج فارس به کشور 
چین و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا صادر می شد اظهار داشت با تالش شبانه روزی مجموعه بندرامیرآباد در فراهم نمودن شرایط 
نگهداری این ماده ارزشمند ، برای نخستین بار محموله مونو اتیلن گالیکول از بندرامیرآباد به روسیه صادر شد. مدیرکل بندرامیرآباد حجم 
این محموله صادراتی را TEU 9  کانتینر 20 فوت عنوان کرد که در صنایع نساجی و چرم ، ضد یخ  ، تولید انواع رزین پلیمری  ، مصالح 
و مواد ساختمانی ، صنایع الستیک سازی و ... کاربرد فراوان دارد. سعیدی پور در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به فراهم بودن زیرساخت 

ها و روند فزاینده صادرات کاال در سال جاری ، شاهد ارسال انواع کاالهای تجاری از بندرامیرآباد به سایر کشورهای CIS باشیم.

گازرسانی به 3 روستای کوهستانی شهرستان گرگان باحدود ۷۰درصد 
پیشرفت در حال انجام است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با حضور مدیرعامل  و روســای  امور مهندســی و اجرای طرح های  و برنامه ریزی ، روابط عمومی  
شرکت گاز استان گلستان  مراحل  اجرایی و روند پیشرفت   گازرسانی به 3 روستای کوهستانی شهرستان گرگان  از نزدیک مورد بررسی  
و ارزیابی قرار گرفت. علی طالبی مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان به همراه محمد رضا قنبریان رئیس مهندسی واجرای طرحها ، ولی 
ا...مقصودلو رئیس برنامه ریزی وسید جالل ابوالقاسمی رئیس روابط عمومی شرکت ، با حضور در منطقه کوهستانی  درمرکز استان ،از روند 
اجرایی عملیات گازرسانی به 3 پروژه روستایی شهرستان گرگان شامل روستاهای  چهارباغ، شاهکوه علیا و شاهکوه سفلی بازدید بعمل 
آوردند . رئیس مهندسی و اجرای طرحهای  شرکت گازاستان گلستان درگفتگو با پایگاه اطالع رسانی شرکت با تشریح جزئیات این پروژه  
گفت: گاز رســانی به 3 روســتای باقی مانده  مرکز استان درمجموع با  54 کیلومتر شبکه گاز،  با نزدیک به 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
درحال اجرا است.وی افزود. برای این پروژه ها، در مجموع بالغ بر 84 میلیارد  ریال اعتبار کاالیی و اجرایی در نظر گرفته شده  است که 
تاکنون نزدیک به 65  درصد آن جذب شده است.محمد رضا قنبریان اظهار داشت: برای  روستای شاهکوه  سفلی و چهار باغ  شبکه داخلی 
نیز  به اتمام رسیده است ضمن اینکه تعداد  330  انشعاب برای روستای شاهکوه سفلی و 430 انشعاب نیز برای روستای چهارباغ  جانمایی 
شده که در روزهای آینده  نصب انشعاب این دو روستا انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه اجرای شبکه داخلی  روستای شاهکوه علیا نیز 
درشرف برنامه ریزی بوده  و در ماه آتی اجرا خواهد شد افزود:درمجموع از کل پیمان گازرسانی به 3 روستای کوهستانی گرگان  2 کیلومتر 
لوله گذاری 6  اینچ و 3 کیلومتر  شبکه پلی اتیلن باقی مانده است.قنبریان اظهارداشت:در این پروژه 4 ایستگاه  شامل 3  ایستگاه تقلیل 
فشار و یک ایستگاه اندازه گیری برنامه ریزی شده بود که در حال حاضرعملیات ساختمانی ایستگاه اندازه گیری و ایستگاه TBS شاهکوه 
سفلی  پایان یافته و ایستگاه TBS روستاهای شاهکوه علیا و چهار باغ  نیز در حال اجراست. رئیس مهندسی و اجرای طرحهای  شرکت 
گازاستان گلستان  تصریح کرد.تالش داریم تا این پروژه ها  را تا هفته دولت  دولت  به اتمام برسانیم که در این رابطه مرکز استان نیز به 

شهرستان سبز در زمینه گازرسانی به  روستاها مفتخر شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیالن تاکید کرد:
شرکت های تعاونی هر چه سریعتر نسبت به بارگذاری مستندات خود در 

سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون اقدام کنند
رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن با تاکید بر حضور تعاونگران و با بیان اینکه جشنواره ملی تعاونی های برتر 
ویترین عملکرد و توانمندی های بخش تعاون اســتان است یادآور شد: شرکت 
هــای تعاونی فقط تا 18 خرداد فرصت دارند اطالعات و مســتندات خود را در 
ســامانه جامع و هوشمند بخش تعاون بارگذاری کنند. شرکت های تعاونی هر 
چه سریعتر نسبت به بارگذاری مستندات خود در سامانه جامع و هوشمند بخش 
تعاون اقدام کنند به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گیالن،عباس علیزاده در گفتگو با کارکنان بخش تعاون با اشاره به فراخوان 
شانزدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر در سال 1400 گفت: با توجه به فرصت کم باقیمانده برای بروز رسانی اطالعات و مستندات 
شرکت های تعاونی در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون به نشانی )https://taavoni.mcls.gov.ir ( شرکت های تعاونی هر چه 
سریعتر نسبت به بارگذاری مستندات خود اقدام کنند. وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی کشور و تحریم های ظالمانه بهره گیری از 
ظرفیت های بخش تعاون برای برون رفت از این مشکالت ضروری است. علیزاده گفت: کشورهای توسعه یافته در دنیا پیشرفت های خود 
را مدیون تجمیع سرمایه های خرد و مشارکت دادن مردم در قالب تشکیل تشکالت سازمان یافته و حقوقی هستند. وی با تاکید برنقش 
پررنگ تعاونی ها درایجاد اشتغال و تاثیر آنها در اقتصاد کشور گفت: حضور تعاونگران گیالن در شانزدهمین جشنواره ملی تعاونی های 

برتر فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی ها،ایجاد انگیزه و فضای رقابت برای گسترش و  توسعه بخش تعاون  در استان گیالن است.

شش خدمه موتور لنج باری از خطر مرگ نجات یافتند
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: عملیات امداد و نجات موتور لنج باری و شش خدمه آن در آبهای خلیج فارس، با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی، حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت: 
در پی تماس موتور لنج باری که در مسیر دبی بسمت بندر الور در حال تردد بود  با مرکز کنترل دریایی الور  مبنی بر جدا شدن قسمتی 
از چوب بدنه موتور لنج و آبگرفتگی شدید شناور، بالفاصله هماهنگی های الزم انجام شد و شناور ناجی 18 بهمراه 6 عدد پمپ تخلیه آب 
به موقعیت اعزام گردید. وی افزود: با رسیدن شناور ناجی 18 به موقعیت موتور لنج حادثه دیده به سرعت عملیات تخلیه اب انجام شد و با 

مساعد شدن شرایط شناور  و با اسکورت ناجی 18 بسمت بندر الور حرکت کرده در حوضچه بندر الور پهلو داده شد.
خسروی اضافه کرد: در این عملیات  تعداد 4پمپ از پمپ های تخلیه اب با هماهنگی دریابانی با قایق های محلی در اختیار ناجی 18 

قرار داده شده بود.

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب استان قم از افزایش 13 درصدی تولید و مصرف آب در دو ماه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، مهندس "جاسب زنگنه 
اینالو" با اشاره به میزان تولید و مصرف آب در دو ماه نخست سال جاری 
در استان اظهار داشــت: طی این مدت بیش از 23 میلیون مترمکعب 
تولید شــده که حدود 80 درصد آن از ســدکوچری و مابقی از سد15 
خرداد، چاه های سطح شهر و منطقه علی آباد و... تأمین شده است. وی 
از افزایش 13.8 درصدی تولید آب در ماه های فروردین و اردیبهشــت 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و یادآور شد: طی این مدت 
بیش از 2 میلیارد 834 میلیون لیتر آب بیشتر از سال گذشته تولید و 
توزیع شده که این میزان افزایش نگران کننده است. معاون بهره برداری 
و توسعه آب افزایش دمای هوا، رشد جمعیت و نیز شیوع بیماری کرونا 

را از جمله علل افزایش مصرف آب در قم برشــمرد و خاطرنشان کرد: 
پیش بینی می شود به منظور تأمین آب در تابستان و پیک مصرف سال 
جاری، چالش هایی از جمله افت فشــار و کاهش کیفیت آب شــرب با 

توجه به ظرفیت محدود منابع آب شرب استان رخ دهد. وی با تأکید بر 
اینکه مبنای برنامه ریزی های صورت گرفته عدم قطع آب است، بر لزوم 
مدیریت مصرف آب، پرهیز از اسراف و جلوگیری از مصارف غیرضروری 
تأکید و تصریح کرد: در صورت همراهی همه مردم و دستگاه های اجرایی 
و اداری می توانیم عبور بدون چالشــی از تابستان امسال داشته باشیم. 
زنگنه همچنین با اشــاره به پیگیری های انجام شده به منظور حفر 33 
حلقه چاه اضطراری در سطح استان به منظور مقابله با تنش آبی گفت: 
مجــوز برخی از این چاه ها صادر و اقدامات اولیه برای حفر انجام شــده 
است. وی برنامه ریزی جهت کاهش مصارف فضاهای سبز از آب شرب، 
جمع آوری انشعابات غیرمجاز، کاهش فشــار در شبکه، اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی به منظور صرفه جویی، افزایش برداشت از چاه های روستاها 
و مدیریت مصرف انشعابات بزرگ و روستاها را از جمله راهکارهای تأمین 

کمی و کیفی آب پایدار در تابستان سال جاری برشمرد.

معاون آبفای استان قم خبر داد: 

افزایش نگران کننده مصرف آب در قم/حدود 3  میلیارد لیتر بیشتر از سال گذشته

سه شنبه
18 خرداد 1400

شماره 1803
سه شنبه
18 خرداد 1400

شماره 1795



بهقلم:کاروینفورسی
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

 انتخ��اب قیمت درس��ت برای محصوالت همیش��ه مهم 
اس��ت. مشتریان در بازار براساس قیمت یک محصول اقدام 
ب��ه خریدش می کنند. با توجه ب��ه اینکه امروزه محصوالت 
متنوع��ی از برندهای مختلف در بازار دس��ترس قرار دارد، 
کس��ب و کارها باید نسبت به انتخاب سطح قیمت مناسب 
برای محصوالت ش��ان توجه نشان دهند در غیر این صورت 

دامنه مشتریان شان روز به روز کمتر خواهد شد. 
اگ��ر کس��ب و کاره��ا در تعیین قیمت محصوالت ش��ان 
ب��ر درآمد و میزان تمایل مش��تریان ب��رای پرداخت توجه 
نش��ان ندهند، به احتمال زیاد محصوالت شان هرگز مورد 
پس��ند مش��تریان قرار نخواهد گرفت. از س��وی دیگر اگر 
س��طح قیمت بس��یار پایین باش��د، برای کارآفرینان تولید 
و عرض��ه آنها س��ودی دربر نخواهد داش��ت. هنر اصلی در 
ای��ن میان تعیین قیمت مناس��ب برای جذب مش��تریان و 
کسب سود مناسب از سوی کارآفرینان است. شاید این امر 
بس��یار سخت به نظر برسد. در این رابطه تا حدودی حق با 
شماست، با این حال ما در این مقاله در تالش برای بررسی 
یکی از راهکارهای مناس��ب به منظور تعیین سطح مناسب 

قیمت برای محصوالت هستیم. 
راه��کار موردنظ��ر م��ا اس��تفاده از اس��تراتژی آزمون و 
خطاست. این استراتژی در میان بسیاری از کسب و کارها 
برای فعالیت های مختلف رایج اس��ت. شاید استفاده از آن 
برای تعیین قیمت محصوالت تازگی داش��ته باشد بنابراین 
به احتمال زیاد شما در استفاده از آن دچار مشکل خواهید 
شد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد 
بررس��ی قرار خواهیم داد، اما پیش از آن باید برخی نکات 

اولیه را یاد بگیریم. 
تعیینقیمتمحصوالتچیست؟

تعیین قیمت محصوالت به قیمت تمام شده یک محصول 
در بازار گفته می ش��ود. بسیاری از کسب و کارها نسبت به 
تعیین قیمت مناس��ب برای محصوالت ش��ان توجه نش��ان 
نمی دهند. اگرچه کیفی��ت محصوالت برای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان بسیار مهم است، اما نکاتی مانند قیمت نیز 
اهمیت ویژه ای دارد. اگر مش��تریان کیفیت یک محصول را 
بس��یار عالی ارزیابی کنند، اما بودجه الزم برای خریدش را 
نداشته باشند، هرگز فروشی صورت نخواهد گرفت بنابراین 
کسب و کارها در تعیین قیمت محصوالت شان باید با دقت 

نظر باالیی عمل کنند. 
قیمت یک محصول دامنه مش��تریان را به شدت کنترل 
می کن��د. وقتی یک محص��ول دارای قیمت باالیی اس��ت، 
مش��تریان هدف برند ش��امل افراد دارای س��طح رفاه باال 
می ش��ود بنابراین برندها باید نسبت به تاثیرگذاری بر روی 
این دس��ته از مش��تریان توجه نش��ان دهند. اگر کسب و 
کار ش��ما با هدف تولید محصوالتی برای مش��تریان سطح 
متوس��ط فعالیت می کند، عرضه یک محصول با قیمت باال 
موجب از دست دادن مش��تریان می شود بنابراین همیشه 
باید براس��اس سطح مش��تریان هدف و همچنین انتظارات 

آنها از کسب و کارتان دست به تعیین قیمت بزنید. 
وقت��ی یک برند در تالش برای کاه��ش یا افزایش دادن 
قیمت محصولش اس��ت، تمامی مراحل تولید دس��تخوش 
تغییر می ش��ود. یکی از س��اده ترین ن��کات در این ارتباط 
مربوط به کیفیت مواد اولیه اس��ت. اگر کس��ب و کار شما 
در تالش برای کاهش قیمت محصول باش��د، کیفیت مواد 
اولیه به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. این امر 
مشکالت زیادی برای کسب و کارها در صورت اطالع رسانی 
نادرست در مورد کاهش قیمت محصول ایجاد خواهد کرد. 
یافتن سطح قیمت مناسب برای محصوالت برند همیشه 
دش��وار است. درس��ت به همین خاطر برندها تمایل باالیی 
برای اس��تفاده از استراتژی های مختلف در این میان دارند. 
یک��ی از مطمئن ترین اس��تراتژی ها در این میان مربوط به 
آزمون و خطاست. این استراتژی امکان تعیین سطح قیمت 
مناس��ب برای محصوالت را فراهم خواهد کرد. بسیاری از 
برنده��ا در تالش ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان 
و طراح��ی محص��والت ت��ازه به ط��ور م��داوم از نظرات و 
بازخوردهای مشتریان استفاده می کنند بنابراین در تعیین 

قیمت محصوالت نیز باید همینطور عمل کنیم. 
بدون تردید اس��تفاده از الگ��وی آزمون و خطا در تعیین 

قیمت همراه با نقطه ضعف هایی هم هس��ت. اگرچه نقاط 
مثبت این استراتژی بسیار بیشتر از نقاط ضعفش است، اما 
ما در این مقاله به بررس��ی تمام جنبه های استراتژی مورد 
بح��ث خواهیم پرداخ��ت. در این رابطه ب��ه برخی از نقاط 

ضعف  این استراتژی توجه نمایید:
• ارائه تجربه غیرمنصفانه به مش��تریان: وقتی مشتریان با 
قیمت های متنوع یک محصول مواجه می شوند، برای مدت 
زمانی اندک احس��اس رفتار غیرمنصفانه از سوی برندها را 
خواهند داش��ت. این امر برای بسیاری از برندها دردسرساز 
می ش��ود. مهمترین مس��ئله در ای��ن میان آگاه س��اختن 
مشتریان از وضعیت آزمایش برند به منظور انتخاب بهترین 
س��طح قیمت است. البته این امر باید اندکی پس از اجرای 
طرح عنوان ش��ود. در غیر ای��ن صورت تمام مراحل اجرای 

طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد. 
• از دست دادن بخشی از مشتریان: شاید تمام مشتریان 
تمایل��ی ب��رای ش��رکت در آزمایش قیمت گ��ذاری برندها 
نداشته باش��ند. اگر مشتریان ش��ما این احساس را داشته 
باش��ند، به احتمال  زیاد برخی از آنها را از دس��ت خواهید 
داد. اگرچه احتمال بروز این امر بس��یار کم اس��ت، اما باید 
آن را مدنظر قرار داد. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف هرگز به سراغ آزمون و خطا نمی روند. 

این به دلیل ترس از دست دادن مشتریان روی می دهد. 
• نیاز ب��ه ارزیابی مداوم: برخی از برنده��ا ابزار یا حوصله 
کافی ب��رای ارزیابی م��داوم آزمون و خطای برندش��ان را 
ندارند. این امر مش��کالت بسیار زیادی برای آنها در زمینه 
اس��تفاده از نتایج طرح شان ایجاد می کند. اگر کسب و کار 
ش��ما در تالش ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
است، باید همیشه به توانایی اش برای استفاده از مزیت های 
یک الگو توجه نشان دهد. در غیر این صورت زمان و هزینه 

برندتان را به هدر خواهید داد. 
نکات منفی فوق فقط بخش��ی از مش��کالت احتمالی در 
راس��تای اجرای آزمای��ش در تعیین قیمت مناس��ب برای 
محص��والت یک برند اس��ت. این امر نباید کس��ب و کارها 
را نس��بت به استفاده از این ش��یوه ناامید سازد. مهمترین 
مسئله در این میان استفاده برندهای بزرگ از الگوی مورد 
بحث مان اس��ت بنابراین آزم��ون و خطا برای تعیین قیمت 
محصوالت مزیت های بس��یار بیش��تری در مقایسه با نقاط 
ضعف��ش دارد. در ادامه ش��یوه های اجرای این اس��تراتژی 
در عرص��ه کس��ب و کار و به طور مش��خص قیمت گذاری 

محصوالت را مرور خواهیم کرد. 
انتخاب2محصولمتفاوتباکاربردهاینزدیکبههم

اگر برای اجرای آزمون و خطا دو محصول بس��یار شبیه 
به هم را انتخاب کنیم، مش��تریان رفتار درستی در مقایسه 
قیمت ها نش��ان نخواهند داد. بدون تردید اگر دو محصول 
درس��ت مانند هم باشند، مش��تریان فقط به نمونه ارزانتر 
توجه نش��ان خواهند داد بنابراین باید تفاوت معناداری در 
ویژگی های محصوالت وجود داش��ته باشد. برخی از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نیاز به اطالعات نسبی 
ندارند، بلکه اطالعات دقیق برای آنها اهمیت دارد بنابراین 
اجرای اس��تراتژی تعیین قیمت محص��ول با آزمون و خطا 
باید براس��اس اس��تفاده از محصوالت دارای اندکی تفاوت 

کیفی صورت گیرد. 
اگر محصوالت ش��ما دارای تفاوت باشد، مشتریان تمایل 
واقعی ش��ان برای پرداخت هزینه را نشان خواهند داد. این 
امر بسیاری از برندها را نسبت به تعیین دقیق قیمت برای 
محصوالت آگاه خواهد س��اخت. مشتریان همیشه براساس 
قیمت صرف دس��ت به انتخاب نمی زنند. ش��اید آنها برای 
کیفیت باالتر محصوالت حاضر به پرداخت هزینه باالتر نیز 
باش��ند. تنها راهکار مناسب برای آگاهی از تمایل مشتریان 
ب��رای پرداخت آزم��ون و خطا با محص��والت دارای اندکی 
تفاوت اس��ت. در غی��ر این صورت تمام انتخاب های ش��ما 

ماهیت نسبی خواهد داشت. 
ام��روزه نمی ت��وان کس��ب و کارها را براس��اس حدس و 
گم��ان مدیریت کرد بنابرای��ن برندها بای��د برنامه دقیقی 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان در دریافت بازخوردهای 

دقیق از آنها داشته باشند. 
تعیینمحدودهقیمتمدنظربرندمان

هر آزمون و خطای��ی در زمینه قیمت گذاری محصوالت 
یک دامنه مش��خص از قیم��ت را هدف ق��رار می دهد. به 
عنوان مثال، اگر ش��ما در زمینه تولید کفش های رس��می 
فعالی��ت دارید، ش��اید محدود 200 ت��ا 300 دالر را هدف 
قرار دهید. س��اده ترین راهکار در این میان هدف گذاری بر 

روی مش��تریان براس��اس ارائه دو محصول، یکی به قیمت 
200 تا 230 دالر و دیگری 270 تا 300 دالر اس��ت. البته 
باید کیفیت میان این دو محصول نیز اندکی متفاوت باشد. 
پایان یافتن فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شما 

را به سوی انتخاب دقیق قیمت راهنمایی خواهد کرد. 
یک��ی از نکات مهم در انتخاب س��طح قیمت تالش برای 
تصمیم گیری منطقی است. بسیاری از برندها در این راستا 
سطح قیمت های غیرواقعی را هدف قرار می دهند. این امر 
مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد 
داشت. هرچه توانایی کسب و کار شما برای هدف گذاری بر 
روی س��طح قیمت های منطقی و واقع گرایانه بیشتر باشد، 

فرآیند آزمون و خطا سریع تر پایان خواهد یافت. 
ارزیابیدقیقمیزانسود

سود برای هر کس��ب و کاری مهم است. هیچ برندی در 
زمینه فعالیت کاری به دنبال فروش بدون س��ود نیس��ت. 
تمام فعالیت ه��ای بازاریابی و تالش ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف باید منتهی به س��وددهی کسب و کار 
ش��ود. در غیر این صورت آینده ای برای کس��ب و کارها در 
کار نخواهد بود. بس��یاری از برندها نس��بت به سودشان در 
فرآیند تولید توجه اندکی نشان می دهند. درست به همین 
خاطر س��االنه ش��مار باالیی از برندها با شکس��ت در بازار 

مواجه می شوند. 
آزمون و خطا در مورد ارزیابی دقیق سود چندان کارایی 
ندارد. مهمترین مس��ئله در این میان توجه به تجربه دیگر 
برندها برای تعیین س��طح مناسب قیمت از سوی برندمان 
است. این امر فرآیند تعیین قیمت را بسیار ساده و خالصه 
خواهد ک��رد. نکته جال��ب اینکه بس��یاری از برندها برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف در عمل نیاز به چنین 
راهنمایی های��ی دارند بنابراین هرچه توانایی کس��ب و کار 
شما برای الگوبرداری از دیگر برندها بیشتر باشد، مشتریان 

در فرآیند آزمون و خطا کمتر اذیت خواهند شد. 
اطمینانازصحتنتایج

صحت نتایج آزمون و خطا برای برندها بسیار مهم است. 
اگر کس��ب و کارها ب��ه این نکته مهم توجه نش��ان دهند، 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهند داشت. 
بس��یاری از برندها پس از شروع فرآیند آزمون و خطا فقط 
ب��ه دنبال پایان بخش��یدن به آن هس��تند. این امر موجب 
ناتوان��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می ش��ود. 
هدف اصلی از اجرای طرح های آزمون و خطا دس��تیابی به 
اطالع��ات دقیق درباره برندمان اس��ت بنابراین برندها باید 
نسبت به نتایج درست این شیوه توجه کافی را نشان دهند. 
اطمینان از صح��ت نتایج آزمون و خطا با ارزیابی دوباره 
تم��ام مراحل صورت می گیرد. اگ��ر یکی از بخش های این 
فرآیند عجیب بود، باید نس��بت ب��ه اجرای دوباره اش اقدام 
کنید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهید داشت. 
انتخابقیمتهاییبابیشترینسودممکن

همانطور که پیش از این نیز اش��اره ش��د، میزان سود برای 
کسب و کارها بسیار مهم است بنابراین برندها باید نسبت به 
انتخاب درس��ت در زمینه قیمت توجه نشان دهند. اگر یک 
محصول دارای سود مناسبی برای یک برند نباشد، آن کسب 
و کار به احتمال زیاد دس��ت از تولید آن برخواهد داشت. این 
امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد 
داش��ت بنابراین برندها باید در تعیین قیمت مناس��ب برای 

محصوالت شان به سود حداکثری توجه نشان دهند. 
برندهای بزرگ به دلیل در اختیار داشتن سطح باالیی از 
درآمد امکان سرمایه گذاری در حوزه های مختلف را دارند. 
این امر برای س��ایر برندها با س��طح درآمد کمتر و حاشیه 
س��ود غیرمنطقی امکان پذیر نیست بنابراین در نهایت باید 

به سود کافی برای برندمان توجه کنیم.
جمعبندی

بدون ش��ک اس��تراتژی آزمون و خطا برای بس��یاری از 
برندها دارای جذابیت اس��ت. نکته مهم در این میان تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان با کمترین تجربه منفی 
ممکن اس��ت. اگر ش��ما نیز به اس��تراتژی آزم��ون و خطا 
برای تعیین قیمت محصوالت تان عالقه دارید، اس��تفاده از 
توصیه های مورد بحث در این مقاله به ش��ما برای انتخاب 
هرچه بهتر قیمت مناسب کمک خواهد کرد. البته به شرط 
اینک��ه تمام توصیه ه��ای مورد بحث را در کن��ار هم مورد 
توج��ه قرار دهید. در غیر این ص��ورت هیچ تضمینی برای 
تاثیرگذاری این شیوه به صورت ناقص در میان نخواهد بود. 
منبع:هاباسپات
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ایجاد فضای صمیمی در محیط کار امر عجیبی نیس��ت. بس��یاری از برندهای بزرگ برای موفقیت در 
دنی��ای کس��ب و کار به ایجاد چنین فضایی کم��ک می کنند. نکته مهم در این میان س��ختی های پیش 
روی مدیران برای توس��عه چنین فضایی در شرکت است. بسیاری از کارآفرینان تمایلی برای ایجاد تغییر 
در ش��رایط شرکت ش��ان ندارند. دلیل این امر ترس از نتایج تغییرات اس��ت. اگر شما هم در این رابطه با 
ترس های زیادی مواجه هستید، باید به نیمه پر لیوان نگاه کنید. مدیریت بهتر کسب و کار بدون پذیرش 

برخی از ریسک ها امکان پذیر نیست. 
مدیران برتر در دنیای کس��ب و کار همیشه رابطه مناس��بی با کارمندان و همکاران شان دارند. این امر 
یکی از ویژگی های مهم برای تبدیل ش��دن به مدیری در کالس جهانی اس��ت. بهترین مدیران دنیا عالوه 
بر ارتباط مناسب با اعضای شرکت در تالش برای ترویج این فرهنگ در میان اعضای شرکت نیز هستند. 
بنابراین اگر قصد تبدیل شدن به مدیرانی مانند ایالن ماسک یا استیو جابز را دارید، باید به دنبال تقویت 
ارتباط نزدیک میان اعضای ش��رکت با هم باش��ید. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای مدیریت بهتر 

کسب و کار با ایجاد ارتباط نزدیک در محیط کار را بررسی خواهیم کرد. 
تالشبرایحفظارتباطاتنزدیکفعلی

ه��ر مدیری در س��اماندهی وضعیت برندش ب��ه تدریج با برخی از اعضای ش��رکت رابطه نزدیکتری در 
مقایس��ه با دیگران پیدا می کند. نخستین گام برای تبدیل شدن به مدیرانی در کالس جهانی تالش برای 
حفظ همین ارتباطات محدود است. اگر شما این مقدار از ارتباط را نیز از دست بدهید، مسیر فعالیت تان 
به ش��دت دش��وار خواهد ش��د بنابراین پیش از هرگونه اقدامی به فکر حفظ دوستان نزدیک فعلی تان در 

عرصه کسب و کار باشید. 
وقتی مدیران ارتباطات نزدیک شان را حفظ می کنند، فرصت مناسبی برای توسعه آن نیز پیدا خواهند 
کرد. اش��تباه برخی از کارآفرینان تالش برای ش��روع از نقطه صفر اس��ت. این امر به معنای قطع ارتباط 
نزدیک با دوس��تان نزدیک در ش��رکت و تالش برای ایجاد ارتباطات از ابتدای امر اس��ت. توصیه اصلی ما 
در این بخش فراموش��ی این امر اس��ت بنابراین شما نباید چنین ایده ای را در دنیای کسب و کار پیگیری 

نمایید. 
اختصاصزمانبرایبهبودسطحارتباطات

ارتباط اعضای شرکت با هم و شما اهمیت زیادی دارد. اگر شما به دنبال بهبود این ارتباط هستید، باید 
زمان کافی برای تحقق هدف تان را مدنظر قرار دهید. بسیاری از مدیران انتظار مشاهده نتایج مناسب در 
کوتاه م��دت را دارند. این امر هرگز روی نمی دهد بنابراین بای��د باور به موفقیت در کوتاه مدت را فراموش 

نمایید. 
ارزیابی فرآیند بهبود س��طح ارتباط میان اعضای ش��رکت با هم به عنوان یک امر بلندمدت کار شما را 
بس��یار س��اده خواهد کرد. دلیل این امر برداشته شدن فش��ارها از روی دوش تان خواهد بود. هیچ فردی 
تحت فش��ارهای زیاد امکان موفقیت در دنیای کس��ب و کار را ندارد بنابراین شما باید با نگاهی باز در این 
راستا دست به انتخاب بزنید. شروع فرآیند اختصاص زمان برای بهبود سطح ارتباطات در برند با زمان های 
مرده شروع می شود. تعطیالت اخر هفته، زمان صرف ناهار و همچنین اندکی پیش از خواب در پایان روز 
برای شروع مناسب خواهد بود. رفته رفته با توسعه پروژه بهبود ارتباط میان اعضای شرکت باید زمان های 

اصلی را نیز برای این کار اختصاص دهید. 
کمکگرفتنازمدیرانباتجربه

مدیران باتجربه یا بازنشسته همیشه در دسترس کارآفرینان قرار دارند. مهمترین مسئله در این میان 
داش��تن ارتباط نزدیک با چنین افرادی اس��ت. اگر شما به اندازه کافی خوش شانس باشید، شمار باالیی 
از مدیران بازنشس��ته یا دست کم دارای تجربه بیش��تر را در کنار خود خواهید داشت. مهمترین مسئله 
در ای��ن میان تالش برای اس��تفاده از نظ��رات و توصیه های آنها در فرآیند بهب��ود ارتباط میان اعضای 

شرکت است. 
ش��اید در مراحل ابتدایی نظرات مدیران باتجربه برای ش��ما بس��یار س��خت و عجیب باشد، اما به مرور 
زمان دقت نظر آنها را درک خواهید کرد. اگر ش��ما به اندازه کافی برای داش��تن مدیران باتجربه در میان 
دوس��تان تان خوش شانس نیستید، باید به دنبال بهبود ارتباطات تان در دنیای کسب و کار باشید. این امر 

آزمایش مناسبی برای شما به منظور ارتباط بهتر با دیگران خواهد بود. 
اطمینانازحضورمدیرانمیانیهمسوباشما

توس��عه یک فرهنگ مانند ارتباط نزدیک با یکدیگر در محیط کار به تنهایی امر دش��واری خواهد بود 
بنابراین باید نس��بت به حضور مدیران میانی همس��و با خودتان در این فرآیند اطمینان حاصل کنید. این 

امر بهبود ارتباط میان اعضای برند را به شدت سریع تر خواهد کرد. 
اس��تفاده از مش��اورهای کسب و کار و همچنین روانش��ناس های متخصص در روابط کاری ایده جذابی 
برای برندهاست. مهمترین مسئله در این میان توجه به بودجه در دسترس برند شما برای این کار است. 
اگر کس��ب و کار شما بودجه بس��یار اندکی را طراحی کرده است، دردسرهای زیادی برای تاثیرگذاری بر 
کارمندان خواهید داش��ت. بهترین راهکار در این میان تالش برای افزایش بودجه در دسترس برند است. 
اگر ش��ما نیاز به توجیه هیأت مدیره ش��رکت برای افزایش بودجه این طرح دارید، باید بر روی مزیت های 
ارتباط صمیمانه در میان اعضای شرکت بر روی کیفیت نهایی کارها تاکید داشته باشید. این امر احتمال 

پذیرش افزایش بودجه در حوزه موردنظر را به شدت افزایش می دهد. 
یادگیریدرکناراعضایشرکت

امروزه مدیران نکات بسیار زیادی از کارمندان شان یاد می گیرند. اگر شما در تالش برای توسعه فرهنگ 
ارتباط نزدیک میان اعضای شرکت هستید، باید نظرات آنها را نیز جویا شوید. گاهی اوقات اعضای شرکت 

ایده های جذابی برای پیشبرد هرچه بهتر چنین طرح هایی دارند. 
همفکری با کارمندان یکی از مراحل مهم در توس��عه ارتباطات نزدیک محس��وب می ش��ود. این امر جو 
بس��یار صمیمی میان اعضای شرکت ایجاد می کند بنابراین کسب و کارها با استفاده از این شرایط امکان 

تاثیرگذاری بر روی تعامل نزدیک در میان اعضای شرکت به بهترین شکل ممکن را خواهند داشت. 
اگر ش��ما هم به دنبال ایجاد ارتباطات مناس��ب در میان اعضای شرکت تان هستید، باید برخی از نکات 
اساسی را مدنظر قرار دهید. نکات مورد بحث در این مقاله برای شروع کار شما مناسب خواهد بود، با این 

حال هرگز به این نکات اکتفا نکنید. 
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