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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

مهمترین دغدغه سیاست گذار پولی در 4 سال آینده چیست؟

چالش های بانک مرکزی 
در دولت سیزدهم

فرصت امروز: 27 اردیبهش��ت ماه بود که کلیات طرح اصالح قانون بانک مرکزی در مجلس تصویب ش��د. تصویب 
کلیات طرح اصالح قانون بانک مرکزی از سوی نمایندگان در حالی بود که این طرح چه در دولت و بانک مرکزی و 
چه در بین کارشناسان و صاحبنظران پولی و بانکی مخالفان و منتقدان بسیاری داشت. کما اینکه حدود یک ماه پس 
از تصویب کلیات این طرح، هیأت عامل بانک مرکزی در اطالعیه ای مخالفت خود با طرح قانون بانک مرکزی را اعالم 
کرد و در نامه ای به رئیس مجلس از قانون گذاران خواست تا قوانین مربوط به بانک مرکزی از طریق الیحه دولت در 
دس��تور کار مجلس قرار بگیرد. به موازات بانک مرکزی، بس��یاری از نهادهای مالی و همینطور کارشناسان و اساتید 

دانشگاه نیز در بیانیه هایی نگرانی خود را نسبت به تصویب این طرح ابراز کردند و خواستار اصالح آن شدند. طرح...

بورسی شدن خودرو در راه است؟
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چرا الیحه »تأسیس نهاد تنظیم گر بخش برق« به بازنگری نیاز دارد؟

تهدید تحدید مدیریت انرژی

ارتقای روحیه تیم شرکت به سبک حرفه ای ها
در اضافه ش��دن روحیه، حتی می توان از یک تیم شکس��ت خورده نتایج فوق العاده ای را به دست آورد. به 
همین خاطر امروزه این مس��ئله برای اکثر کس��ب و کارها به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده است. در این 
راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگرچه راهکارهای متعددی در این رابطه وجود 
دارد، با این حال الگوبرداری از شیوه بهترین ها، بدون شک نتایج به مراتب بهتری را به همراه خواهد داشت. 
در این راستا چهار اصل مشترک از بین بیش از 100 مدیر رده باال، انتخاب شده که هر یک از آنها را بررسی 
خواهیم کرد.  نخس��تین موردی که در رابطه با اعتماد به ذهن مدیران خطور می کند این اس��ت که باید به 
کارمندان خود اعتماد داشته باشند. اگرچه این موضوع هم بسیار مهم است، با این حال در ابتدا نیاز است که 

این حس نسبت به شما در کارمندان ایجاد شود. درواقع شما باید از همان روز اول به نحوی اقدام نمایید...
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فرصت امروز: بورس روزهای سـبز و صعودی را سـپری می کند و روز گذشته هم بیش از 8 هزار واحد 
رشـد کرد. به اعتقاد کارشناسان، رشـد بورس در این روزها با افزایش قیمت دالر و ورود آن به کانال 

26 هزار واحد رقم خورده اسـت. در اولین روز این هفته و پس از آنکه قیمت دالر وارد کانال 
26هزار تومانی شد، شاخص کل بورس تهران با رشدی پرقدرت که در طول چند ماه گذشته...

نماگرهای بورسی همپای قیمت دالر به رشد ادامه می دهند

مثلت رشد بورس تهران

یادداشت
 8 نکته

درباره طرح صیانت

فرزین فردیس
رئیس کمیسیون اقتصاد 

نوآوری اتاق تهران

در روزه��ا و هفته ه��ای اخیر 
»طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فض��ای مج��ازی« در ص��در 
خبره��ا ق��رار گرفت��ه و نگرانی 
زیادی را در افکار عمومی ایجاد 
ک��رده اس��ت. علی رغ��م اینکه 
انبوهی از چالش ها و مش��کالت 
معیش��تی و اجتماع��ی در حال 
حاض��ر در جامعه وج��ود دارد، 
مجموعه خبرهای مرتبط با این 
طرح روی س��ایر خبرها س��ایه 
افکنده و این در حالی اس��ت که 
در همین موقعیت زمانی شاهد 
هستیم که به  خاطر کمبود تولید 
برق و پیش��ی گرفت��ن تقاضا بر 
عرضه، بسیاری از کارخانجات و 
صنایع کشور تعطیل شده اند و یا 
رو به تعطیلی رفته اند. همچنین 
همه گی��ری  ش��دن  طوالن��ی 
کووید-19 و عدم واکسیناسیون 
وزارت  مجموع��ه  در  به موق��ع 
بهداش��ت و همچنی��ن اقدامات 
ایزول��ه  در  ک��ه  دیرهنگام��ی 
کردن ش��هرها و قرنطینه ایجاد 
ش��ده باعث اوج گرفت��ن ابتال و 
مرگ ومیر در این حوزه ش��ده و 
صنایع و کارخانجات کشور را هم 
به شدت دچار مشکل کرده است. 
ادامه در همین صفحه

22 ذوالحجه 1442 - س�ال هفتم
شماره   1833

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.2 Aug 2021

فرصت ام��روز: دولت دوازدهم در حالی این هفته به کار 
خ��ود پایان می ده��د و عنان کار را به دولت س��یدابراهیم 
رئیس��ی می سپرد که به دنبال شش دور مذاکرات سیاسی 
ایران با 1+ 4 در وین نتوانس��ت از مهمترین دس��تاوردش 
پاسداری کند و دور هفتم مذاکرات احیای برجام در دولت 
س��یزدهم دنبال خواهد شد. حسن روحانی روز گذشته در 
آخرین جلسه هیأت دولت دوازدهم به جمع بندی عملکرد 
دولتش در هش��ت س��ال گذش��ته پرداخت و بابت عیب و 
نقص ها از مردم عذرخواهی کرد. او در البه الی س��خنانش 
گری��زی به موضوع احی��ای برجام هم زد و ب��ا بیان اینکه 
»مردم در س��ختی معیش��ت بودند، ما توان م��ان را به کار 
گرفتیم و طرح های توس��عه ای را رها نکردیم، اما برخی از 

برنامه ما اجرا شد و برخی هم اجرا نشد«، گفت: »ما طبق 
دس��تورات و چارچوبی که مقام معظ��م رهبری از دی ماه 
پارس��ال برای بازگش��ت آمریکا به برجام و بازگشت ما به 
اج��رای کامل تعهدات برجام اع��الم کردند و قبل از آن در 
جلسه خصوصی به من فرموده بودند و بعد از آن نیز علنی 
در یک س��خنرانی در روز اول فروردی��ن هم اعالم کردند، 
می توانس��تیم عمل کنیم و تحریم را برداریم، اما گرفتاری 
دیگری برای ما ایجاد شد وگرنه ما امروز در شرایط بهتری 

دولت را به اتمام می رساندیم.«
روحانی همچنین از اعضای کابینه اش تشکر کرد و ادامه 
داد: »در این جلسه می خواهم در حضور ملت ایران از معاون 
اول، تمام معاونان و وزرا تش��کر کن��م؛ من می دانم در ایام 

مختلف اعم از زلزله، سیل، کرونا چه روزهای سختی بر این 
افراد گذشت، اما در این روزهای سخت همه دست به دست 
ه��م دادند و در کنار هم ق��رار گرفتند تا تصمیمات دولت 
اجرا ش��ود. برای اینکه امروز بتوانی��م صدها هزار نفر را در 
روز واکسینه کنیم، همه بخش های دولت به صحنه آمدند 
و امروز مشاهده می کنیم که در شرایطی نسبتا مطلوب قرار 

داریم.«
او ب��ا تاکید بر اینک��ه »آنچه می گوییم انج��ام دادیم در 
شرایط س��خت جنگ، کرونا و خشکسالی بوده است و اگر 
کس��ی می خواهد دولت را قضاوت کند، این سه موضوع را 
در کن��ار هم ببیند«، اف��زود: »از وزارتخانه های اطالعات و 
دفاع برای تامین امنیت در ش��رایط سخت تشکر می کنم. 

همچنین از بخش کش��اورزی تشکر می کنم به خاطر کار 
عظیمی که در این زمینه انجام شده است.«

رئی��س جمهوری ب��ا بیان اینک��ه »هنوز هم ب��ه مردم 
بدهکاریم و اگر شرایط ما مناسب تر بود، همه با هم همکاری 
کرده بودیم و قوای دیگر بیش��تر ما را ی��اری کرده بودند، 
به نقاط بهتری می رس��یدیم«، گفت: »من از همه تشکر و 

سپاسگزاری می کنم و ان شاءاهلل اجرشان با خداوند باشد.«
روحان��ی در پایان ب��ا تاکید بر اینکه »م��ردم ما مردمی 
قدرش��ناس هس��تند«، اضافه کرد: »مردم در این سه سال 
و نی��م در س��ختی بزرگی از لحاظ تامی��ن زندگی و اجاره 
مسکن بودند، کاری که ما توانستیم انجام دهیم، تخصیص 
بسته های معیشتی و افزایش حقوق ها بود، اما در عین حال 

از ملت ایران به خاطر رنج هایی که کشیدند عذرخواهی و به 
خاطر پیروزی هایی که کسب کردند تشکر می کنم؛ ملت ما 
دو بار پیروز شدند؛ یک بار در دولت یازدهم و در مذاکرات 
و تعامل سازنده و بار دیگر در دولت دوازدهم در استقامت، 
ایستادگی و مقاومت در برابر آمریکا و دشمنان پیروز شده 
و به آنها شکست حتمی داده و آنها خودشان بر این موضوع 
اعتراف کردند و مردم آنها را پای میز مذاکره کشاندند؛ این 
دو موفقیت بزرگ مربوط به ملت بزرگ ایران و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری است. ان شاءاهلل خداوند به همه آنهایی 
ک��ه به ملت خدمت کردند اجر جزیل عنایت کند و ما هم 
بتوانیم هر کجا که هستیم باز هم خادم کوچکی برای ملت 

عزیز، نظام و ایران مان باشیم.«

دولت تدبیر و امید در حالی به کار خود پایان داد که نتوانست از مهمترین دستاوردش پاسداری کند

بدون احیای برجام

ادامه از همین صفحه
نقدینگی به شکل لجام گسیخته ای زیاد شده و رشد فزاینده ای 
داش��ته و تورم های باالی متوالی چندین س��ال اخیر از قدرت 
خرید مردم به میزان زیادی کاس��ته و تعداد بیشتری را هر روز 
به زیر خط فقر می برد. علی رغم تمام این مشکالت و مسائلی که 
تحریم های ظالمانه، مصیبت و درد را دوچندان کرده، می بینیم 
که مجلس به جای در اولویت قرار دادن مشکالت معیشتی مردم 
و مس��ائل زمینه ای صنایع، در حوزه فضای مجازی وارد شده و 
طرح جدیدی را مطرح کرده که بس��یار س��ریع، شتاب زده و با 
فرآیندی بسیار غیرش��فاف جلو می رود. سرعت باال و پیشرفت 
این طرح و همچنین غیرشفاف بودن آن، نگرانی زیادی را بین 
فعاالن صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و همین طور 
قش��ر جوان ایجاد کرده است. در همین روند، بسیاری از مردم 
با ابهاماتی مواجه شده اند که اگر این ابهامات به درستی برطرف 
نشوند، ممکن است خدای نکرده باعث نااطمینانی ها و ترس های 
فزاین��ده ای ش��ود که جامع��ه را دچار التهاب زی��اد کند. ما در 
کمیس��یون اقتص��اد و نوآوری و تحول دیجیت��ال اتاق تهران و 
همچنین در کمیسیون کس��ب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران 
در جلسات مختلفی با حضور تدوین کنندگان طرح و مخالفان و 
موافقان آن و نمایندگان مختلف بخش خصوصی سعی کرده ایم 
که به صورت کارشناسی، این طرح را بررسی کنیم و نسخه های 
مختلف آن را به شکلی مورد مقایسه قرار دهیم و نقاط قوت و 
ضعف آن را شناسایی کنیم. در ادامه چند نمونه از کلیدی ترین 

نقاط ضعفی که در این طرح مشاهده شده را بیان می کنم:
1-یکی از مهمترین مش��کالتی که در این طرح و مجموعه 
سیاست های پیش بینی ش��ده در آن می بینیم، این است که به 
گفته طراحان آن تالش شده با محدودکردن سرویس دهنده های 
بزرگ بین المللی، زمینه ای فراهم ش��ود تا کسب وکارهای ملی 
توس��عه پیدا کنند. ما در اتاق تهران به عنوان نمایندگان بخش 
خصوصی معتقدیم که ه��ر طرحی که در آن تنها یک رویکرد 
س��لبی به چشم می خورد و صرفا از بازدارنده ها و موانع استفاده 
می کند، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب وکارهای دیجیتال 
نمی شود، بلکه به واسطه اینکه فضای رقابتی را از بین می برد و 

انتخ��اب را از کاربران می گیرد، باعث کاهش کیفیت خدمات و 
محصوالت این حوزه هم خواهد شد. نباید از یاد ببریم که سال ها 
حمایت از خودروسازان یا بسیاری از کارخانجات مشابه با وضع 
تعرفه ه��ای زیاد و ممنوعیت واردات خودروی خارجی یا کاالی 
مش��ابه خارجی نه تنها نتوانست باعث پیشرفت صنعت خودرو 
شود، بلکه روزبه روز بر کاهش کیفیت این محصوالت و خدمات 
دامن زد. تنها زمانی صنعت کش��ور به وضعیت رقابتی پایدار و 
رش��د متوالی دست پیدا می کند که در فضای رقابتی بتواند به 
حیات و رشد و نمو خود ادامه دهد. مشتریان و مصرف کنندگان 
به واسطه اینکه قدرت انتخاب دارند، می توانند بازخوردهای خود 
را به صنایع بدهند و مدیران ارشد صنایع هم تالش می کنند با 
باالترین کیفیتی که ارائه می دهند، سهم بیشتری از بازار را در 

مقایسه با رقبای بین المللی خودشان به دست آورند.
نکته مهم دیگری که به  عنوان مشکل و تهدید جدی در طرح 
به چشم می خورد، این اس��ت که برخی از مواردی که در متن 
کنون��ی قرار گرفته منجر به تهدید جدی اش��تغال های خرد و 
خانگی در کشور خواهد شد. چند صدهزار کسب و کار کوچک 
و مش��اغل خانگی و خردی که در ش��بکه های اجتماعی فعال 
هس��تند )علی الخصوص اینستاگرام و تلگرام که چیزی نزدیک 
به 2میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون شغل غیرمستقیم 
در کش��ور ایجاد کرده( حیات شان به این فضای مجازی وابسته 
اس��ت. در حال حاضر فضای مجازی معیشت میلیون ها نفر را 
تأمین می کند. بسته یا محدودشدن این شبکه های اجتماعی، 
ش��غل و معیش��ت این خانواده و این افراد را به مخاطره جدی 
می اندازد و در این ش��رایط س��خت اقتص��ادی موجب تضعیف 

وضعیت اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور می شود.
2-مس��ئله دیگری که پیش از این طرح هم وجود داشته، اما 
با تبیین و پیشرفت این طرح متأسفانه سرعت گرفته و تشدید 
شده، فضای منفی ای است که میان جوانان نخبه استارت آپی، 
فعاالن حوزه دانش پایه و حوزه های فناوری محور کش��ور شکل 
گرفته اس��ت. آنها نس��بت به آین��ده کاری و حرفه ای و زندگی 
خودش��ان نگرانی های جدی دارند و ب��ا نکاتی که در این طرح 
دیده ش��ده، متأسفانه تعداد بیش��تری از آنها به فکر مهاجرت 

افتاده اند؛ چه با روش های حوزه های استارت آپی و چه مهاجرت 
به کشورهای همسایه. این ماجرا همزمان شده با طرح هایی که 
رقب��ای منطقه ای ما از جمله امارات مط��رح کرده اند. امارات به 
تازگ��ی برای 100 هزار برنامه نویس متخصص فرش قرمز پهن 
کرده و به آنها ویزای طالیی می دهد. به نظر می رسد همانقدر که 
برای جوانان استارت آپی و نخبه های حوزه های دانش پایه ما این 
طرح تلخ و گزنده است، برای حاکمان کشورهای رقیب منطقه 
از جمله امارات و ترکیه، شیرین و مطلوب است. ما هر کدام از 
این جوانان را که از دس��ت بدهیم، گویی س��رمایه های طالیی 
کش��ور را از دست داده ایم که نه تنها برای خودش اشتغال مولد 
ایجاد می کنند، بلکه برای بس��یاری از هموطنان شان هم شغل 
ایجاد می کنند. اینها تبدیل به س��ربازان مجهز و بسیار متبحر 
رقبای منطقه ای ما در جدال فناورانه نزدیکی که در پیش داریم 
خواهند شد. در آینده نزدیک خصوصا در حوزه هایی مانند هوش 
مصنوعی، بیگ دیتا و بالک چین ما به این جوانان بس��یار نیاز 
داریم، اما داریم دودس��تی آنه��ا را به رقبای منطقه ای خودمان 
و کش��ورهایی که به زودی عرصه را ب��ر ما در این حوزه ها تنگ 

خواهند کرد، تقدیم می کنیم.
3-بحث ش��کاف میان مردم و حاکمیت، بحث مهمی است که 
در این چند وقت ایجاد شده است. رویه پرشتاب و غیرشفافی که 
در فرآیند تصویب طرح وجود دارد، علی الخصوص اصل 85 شدن 
آن باعث ش��ده که س��رمایه اجتماعی کشور بیش ازپیش کاهش 
پیدا کند و ش��کاف بین مردم و حاکمیت تعمیق شود. ماجرا در 
حالت ادامه دار خودش منجر به خروج سرمایه های مادی بیشتری 
هم از کش��ور خواهد شد. در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که 
تع��داد زیادی از م��ردم که در ترکیه یا ام��ارات خانه خریده اند و 
در گرجس��تان و عم��ان و آذربایجان و کش��ورهای دیگر در حال 
سرمایه گذاری هستند، یکی از دالیل شان را طرح و نگرانی های شان 

درباره آینده فضای مجازی کشور ذکر خواهند کرد.
4-مسئله دیگری که در چند بند این طرح به آن اشاره شده 
و از جمل��ه نگرانی ه��ای فعاالن اقتصادی ای��ن حوزه در بخش 
خصوصی اس��ت، تصدیگری اس��ت که برای دولت و نهادهای 
حاکمیت��ی در تولید محصوالت و خدمات جایگزین پیش بینی 

 ش��ده است. در طرح پیش بینی  شده که اگر پیام رسان یا موتور 
جس��ت وجو و خدمات پایه دیگری به هر دلیلی مس��دود شوند 
)زمینه مسدودش��دن آن هم با توجه  به مشخصات طرح فراهم 
اس��ت( از محل اعتبارات دولتی که در طرح پیش بینی  ش��ده، 
دولت یا نهادهای حاکمیتی بیایند و محصوالت و خدمات بدیلی 
را ایجاد و جایگزین کنند. ما تجربه های شکست خورده متعددی 
در این حوزه داریم. متأس��فانه دلیلش این است که اصوال منابع 
دولتی برای چنین کارهایی مناسب نیست و صرفا باعث ایجاد 
رانت در تولید این اپلیکیش��ن ها می ش��ود و زمینه فساد را در 
تخصیص منابع اندکی که از بودجه کشور باقی مانده بیش ازپیش 

فراهم می کند.
5-م��ا هر چق��در درهای دنی��ا را به روی خودم��ان ببندیم، 
فاصله مان در تولید علم و فناوری با دنیا بیشتر و بیشتر خواهد 
ش��د. تعامل کمت��ر و کندتر با دنیا یعنی نه تنه��ا نمی توانیم از 
دانش دنیا بهره مند شویم، بلکه نمی توانیم در قالب مشارکت در 
پروژه های پژوهشی یا تولید دانش فناوری، سطح دانش و مهارت 

نیروی انسانی خبره خودمان را افزایش دهیم.
6-مس��ئله دیگ��ری که به واس��طه این فاصله گ��ذاری ایجاد 
می شود، این اس��ت که برای صادرات محصوالت و خدمات مان 
ب��ه همین پلتفرم ها و ابزارهای فناورانه نی��از داریم. امروز دیگر 
برپایی نمایشگاه ها به شکل سنتی کمرنگ تر و کم اثرتر شده اند. 
بخش��ی از آن به دلیل محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا 
و بخشی به دلیل سرعت گرفتن فناوری های بازاریابی دیجیتال 
اس��ت. زمانی که ما دسترس��ی به چنین ابزارهایی را در کشور 
ببندیم طبیعتا صادرکنندگان خودمان یعنی کسانی که سربازان 
خ��ط مقدم ارزآوری کش��ور هس��تند را از ای��ن ابزارها محروم 
می کنیم و دس��ت آنها را در جنگ با رقبای حوزه کاری ش��ان 
می بندیم و آنها مجبورند با امکانات قدیمی تری به این جدال پای 
بگذارند. نکته مهم دیگر این است که طبیعتا این ماجرا هم باعث 
می شود نه تنها بازارهای جدیدی به دست نیاوریم، بلکه روزبه روز 
بازارهای بیش��تری را از دس��ت بدهیم و برندهای ساخت ایران 
جای شان را به محصوالت رقبایی در سطح بین المللی بدهند و 

بعدا حسرت روزگار خوش و قابل قبول شان را می خوریم.

7-ما در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق اذعان 
داریم برای حکمرانی هرچه بهتر فضای مجازی، تدوین قوانین 
باالدس��تی ضروری اس��ت. اذعان داریم که این حوزه به واسطه 
جدید بودن و به سرعت در حال تغییر بودنش نیازمند مجموعه 
قوانین و آیین نامه ها و دس��تورالعمل هایی است که بایستی به 
تصویب برس��د، اما معتقدیم که هرگونه قانون گ��ذاری در این 
حوزه بایستی دارای نگاهی جامع و چندوجهی به موضوع فضای 
مجازی باشد. صرفا نگاه امنیتی به فضای مجازی، آسیب زننده 
و ازبین برنده فرصت های این حوزه اس��ت و ما باید هر قاعده و 
قانونی را در این حوزه تدوین می کنیم به این نکته دقت داشته 
باش��یم که فضای مجازی هم مشابه سایر حوزه ها موضوعیتی 
جامع االطراف اس��ت و از منظر اقتصادی و اجتماعی باید به آن 
نگاه کرد و صحبت ها و توصیه های تمامی متخصصان و دلسوزان 
عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را بایس��تی شنید و 
براس��اس آن نس��بت به تدوین هرگونه قانونی اقدام کرد. بدون 
شنیده ش��دن صدای نمایندگان بخش خصوص��ی در اتاق های 
بازرگانی، س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور و انجمن های 
علمی فناوری مرتبط با این حوزه، هرگونه قانون گذاری آن هم 
به ش��کلی که فعال در جریان است )یعنی بررسی آن منحصرا 
در یک کمیسیون غیرتخصصی( به نگرانی های بیشتری دامن 
می زند و این مسئله را ایجاد می کند که ممکن است فرصت های 

طالیی این حوزه هم از اقتصاد کشور گرفته شود.
8-توصی��ه ما این اس��ت که طرح کنونی که در کمیس��یون 
فرهنگ��ی مجل��س و با قاع��ده اصل 85 پیش م��ی رود، هرچه 
سریع تر متوقف شود و پس از شنیده شدن نظر همه نمایندگان 
بخش خصوصی و تمامی متخصصان و کارشناسان و ذی نفعان 
این موضوع راهبردی، طرح جامعی تدوین شود. این طرح باید 
به درس��تی با فعاالن اقتصادی، مردم و جامعه در میان گذاشته 
شود و بعد از اینکه مورد حمایت اقشار و گروه های مختلف قرار 
گرفت، با پش��توانه حمایت و سرمایه اجتماعی قوی در مجلس 
به تصویب برس��د و اجرایی شود. به این شکل، زمینه سالمت، 
امنیت، کارآمدی و کارایی بیش��تری را در فضای مجازی کشور 

فراهم خواهد کرد.

8 نکته درباره طرح صیانت



فرص��ت امروز: مطالعات نش��ان می دهد تصویب الیحه »تاس��یس نهاد 
تنظیم گر بخش برق« به صورت فعلی باعث بروز چالش ها و آس��یب هایی 
در حوزه تاس��یس و عملکرد نهادهای تنظیم گر بخشی می شود. بنابراین 
قانون گذاران باید در اصالحیه این الیحه مواردی همچون حفظ اس��تقالل 
نهاد تنظیم گر، حفظ قدرت قانون گذاری و نظارت مجلس بر امر تنظیم گری 
بخشی با تعبیه ابزارها و سازوکارهای نظارتی مناسب و تالش برای حاکم 
شدن نگاه تخصصی به جای نگاه سیاسی بر تنظیم گری بخشی را به صورت 

جدی مدنظر قرار دهند.
طبق مطالعه نهاد پژوهشی مجلس، قانونی شدن این الیحه با آسیب ها و 
چالش های جدی در حوزه تنظیم گری در برق به طور خاص و تنظیم گری 
در س��ایر بخش های تخصصی همراه خواهد بود. مشکل اصلی این الیحه، 
تحدید حوزه تنظیم گری به برق اس��ت؛ حال آنک��ه برق به عنوان یکی از 
حامل های انرژی، چس��بندگی زیادی با سایر حامل های انرژی به خصوص 
گاز طبیع��ی دارد و فقدان یک تنظیم گر یکپارچه در حوزه انرژی کش��ور 
می توان��د موجب نادیده گرفتن تمامی مولفه ه��ای اثرگذار بر حوزه انرژی 
شود. به عنوان نمونه، یکی از ویژگی های مهم نهادهای تنظیم گر، استقالل 
آنهاست، اما براساس مفاد این الیحه، مرجع نهایی تصویب اساسنامه نهاد 
تنظیم گر بخش برق، هیأت دولت خواهد بود که به دولتی تر و غیرمستقل 
شدن این نهادها منجر خواهد شد. حال آنکه طبق هدف گذاری ها قرار بود 

مرجع نهایی ایجاد نهادهای تنظیم گر، مجلس باشد.
مشکالت صنعت برق در یک نگاه

نرخ گذاری نامناس��ب تعرفه های برق، تصمیم های اشتباه سیاست، عدم 
ثب��ات مدیریت و تغییرات س��اختاری ناقص س��بب ناکارآمدی اقتصادی 
سیستم و بدهی های سرس��ام آور در وزارت نیرو  )متولی شبکه برق( شده 
اس��ت. حجم باالی بدهی های این صنعت  )30هزار میلیارد تومان( موجب 
تاخیر در پرداخت هزینه های برق تولیدی به نیروگاه ها و تعویق در اجرای 
برنامه های توس��عه سیستم شده اس��ت. همچنین عدم پرداخت معوقات 
پیمانکاران و تولیدکنندگان مشکالت بسیاری برای این شرکت ها به وجود 

آورده است.
نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی، سرمایه گذاری مداوم را در شبکه برق 
طلب می کند و این درحالی اس��ت که از یک سو به دلیل محدودیت های 
ناشی از اجرای قانون سیاست های کلی اصل  )44( و همچنین کمبود منابع، 
امکان سرمایه گذاری مستقیم دولت در این صنعت وجود نداشته و از سوی 
دیگر به دلیل حجم باالی بدهی ها و تعرفه های پایین انرژی، انگیزه کافی 
در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. عدم سرمایه گذاری در 
بخش تولید در نهایت سبب می شود که میزان مصرف انرژی الکتریکی از 
میزان تولید آن پیش��ی گیرد. در چنین شرایطی، بهره بردار سیستم ناچار 
است به منظور حفظ پایداری شبکه و تعادل تولید � مصرف، بخشی از بار 

سیستم را به صورت اجباری قطع کند.
مشکالت س��اختاری و به تبع آن، عدم س��رمایه گذاری در صنعت برق 
چند س��الی اس��ت که به صورت جدی س��بب عدم تعادل تولید � مصرف 
در زمان پیک )فصول گرم س��ال( و محدودیت انتقال در سیس��تم ش��ده 

اس��ت. با این حال، مدیران وزارت نیرو با قطع اجباری برق صنایع، انرژی 
موردنیاز مش��ترکان خانگی را تامین کرده اند. اگرچه این رویکرد، با وجود 
تحمیل هزینه های سنگین به صنایع از خسارات اجتماعی سیاسی ناشی از 
قطع برق در مناطق مسکونی جلوگیری می کند. با این حال، رویکرد قطع 
اجباری صنایع نیز دارای اثربخش��ی موقت��ی بوده و همان طور که اتفاقات 
تابس��تان 1397 نش��ان داد، عدم تعادل تولید � مص��رف می تواند موجب 

قطعی های گسترده در سطح کشور شود.
بدیهی اس��ت در صورت��ی که برای بهبود وضعیت ش��بکه برق چاره ای 
سریع و کارآمد اندیشیده نش��ود، میزان قطعی های برق روزبه روز افزایش 
یافته که این مهم خس��ارات اقتص��ادی، نارضایتی های اجتماعی و تبعات 
سیاس��ی گسترده ای را به دنبال خواهد داشت. عدم تدوین و اجرای نقشه 
راه، نبود مکانیزم صحیح تعیین تعرفه، حجم باالی بدهی ها، واگذاری های 
غیراصولی و اجرای ناقص تغییرات ساختاری ازجمله اصلی ترین ریشه های 
بحران فعلی صنعت برق هستند. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که 
مشکالت اصلی صنعت برق ناشی از کاستی در بخش های سیاست گذاری 
و مدیریتی است. ازاین رو راه حل پایدار وضعیت موجود را باید در اصالح و 

توسعه قوانین، مقررات، ساختارها و نظامات اجرایی جست وجو کرد.
چرا به نهاد تنظیم گر مستقل نیاز داریم؟

تاسیس نهاد مستقل و قدرتمند تنظیم گر اما می تواند راهگشای بسیاری 
از مش��کالت صنعت برق باش��د. عدم وجود این نهاد در س��اختار صنعت 
برق کشور س��بب شده تعرفه های برق برای س��ال های طوالنی به صورت 
غیرکارشناس��ی تعیین ش��ود که این مهم زیان انباش��ته س��نگینی را به 
این صنعت تحمیل کرده اس��ت. از س��وی دیگر، تا امروز مرجع مستقلی 
ب��رای ارزیابی هزینه های صورت گرفته در ش��رکت توانیر و تعیین هزینه 
تمام شده برق وجود ندارد. از همه مهم تر، خأل وجود نهاد تنظیم گر مستقل 
و قدرتمن��د در واگذاری های غیراصولی نیروگاه ها و ش��رکت های توزیع و 
تغییرات ساختاری بی برنامه صنعت به خوبی احساس می شود. نهاد تنظیم 
مقررات یکی از مهمترین ارکان تجدید ساختار در کشورهای مختلف بوده 
و کمک شایانی به موفقیت تجدید ساختار در این کشورها کرده است. در 
حال حاضر در ایران چنین نهاد قدرتمند و مستقلی وجود نداشته و وزارت 
نیرو یا نهادهای وابسته به آن این وظیفه را برعهده دارند که این موضوع به 
ایجاد مسئله تعارض منافع دامن می زند. از آنجا  که سهم بزرگی از تولید و 
بهره برداری سیس��تم برق کشور در اختیار وزارت نیرو است، این نهادها به 
هیچ عنوان صالحیت انجام وظایف یک نهاد تنظیم گر مستقل و قدرتمند 
را ندارند. همچنین شورای رقابت به عنوان دیگر نهاد موجود در این زمینه 
در شرایط فعلی کارآمدی کافی برای اجرای مقررات در این حوزه و اعمال 
نظرات خود را ندارد. بنابراین این شورا نقش نهاد تنظیم مقررات مستقل یا 
ارکان رقابت را به خوبی اجرا نکرده است. با این تفاسیر خأل چنین نهادی 
به شدت احساس می شود و اصلی ترین راه حل برون رفت از شرایط موجود 
را می توان ایجاد نهاد مقرره گذار و تنظیم گر مس��تقل و قوی و به تبع آن، 

توسعه مقررات کارآمد و غیرجانبدارانه برای این صنعت دانست.
در ای��ن راس��تا، قانون گذار ب��ا درک اهمیت نهاد تنظیم گر مس��تقل و 

قدرتمند، بنیان های تاس��یس چنین نهادی را در بخش هایی که متأثر از 
تبعات منفی انحصار هستند مطابق ماده )59( قانون »اصالح قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اص��ل 44« در نظر گرفته و ش��ورای رقابت را موظف 
به ارائه پیش��نهاد تاسیس نهاد تنظیم گر بخش��ی کرده است. مطابق این 
قانون ش��ورای رقابت مکلف شده در حوزه کاال و خدماتی که بازار آنها به 
تش��خیص این شورا مصداق انحصار اس��ت، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه 
نهاد تنظیم گر بخش��ی را به هیأت وزیران ارس��ال کند. صنایع آب، برق و 
گاز نیز باتوجه به صرفه مقیاس در ش��رکت های عرضه کننده این خدمات، 
در گ��روه صنایع با انحصار طبیعی قرار می گیرن��د. در این گونه صنایع به 
دلیل حجم سرمایه گذاری اولیه باالیی که در مقایسه با سایر صنایع دارند، 
ش��رکت های کوچک تر توان و تمای��ل کمتری ب��رای ورود به این عرصه 
دارند و به عبارتی حجم س��رمایه گذاری اولیه باال، مانعی برای ورود رقبای 
جدید به این عرصه است. از طرفی همین خصیصه موجب می شود خروج 
س��رمایه گذاری نیز به سهولت قابل انجام نباشد. این ویژگی نوعی انحصار 
ب��رای صاحبان بخش خصوصی در این صنعت به وجود می آورد. از طرفی 
شرکت ها و سازمان های دولتی حاضر در این صنایع به دلیل عدم کارایی و 
سوء مدیریت، این خدمات را نامناسب و با هزینه تمام شده باالتری عرضه 
می کنند. ضرورت اصلی کنت��رل و وضع مقررات در رابطه با این خدمات، 
ارائ��ه این خدمات با کیفیت مناس��ب و قیمتی معقول، تامین منافع ملی 
در کنار حفظ منافع کلیه ذی نفعان اس��ت. به ع��الوه، برمبنای این قانون، 
اختیارات گسترده ای برای نهاد تنظیم گر بخشی در نظر گرفته شده است. 
مرج��ع نهاد تنظیم گر باید اختیارات خ��ود را به صورت کامال بی طرفانه و 
شفاف اعمال کند که این امر مستلزم استقالل مرجع نهاد تنظیم گر هم در 

ارتباط با موسسات بخش خصوصی و هم موسسات بخش عمومی است.
2چالش تنظیم مقررات برق در وزارت نیرو

در ح��ال حاضر تنظی��م مقررات بخش برق توس��ط وزارت نیرو، هیأت 
تنظیم بازار برق ایران و ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران انجام می شود 
که دو مش��کل اصلی دارند؛ نخس��ت اینکه این نهادها جزئی از بدنه دولت 
بوده و کامال وابسته به دولت هستند. در حال حاضر وظیفه مقررات گذاری 
در صنع��ت برق برعه��ده »هیأت تنظیم مقررات برق« اس��ت. این هیأت 
که زیرمجموعه وزارت نیرو اس��ت اختیارات محدودی داش��ته و به دلیل 
وابس��تگی به این وزارتخانه در عمل نمی تواند نق��ش یک نهاد تنظیم گر 
مستقل را بازی کند. به عنوان مثال، به دلیل وابستگی این هیأت به وزارت 
نیرو اختیار تعیین تعرفه که یکی از مهمترین اختیارات یک نهاد تنظیم گر 
اس��ت از این هیأت س��لب شده اس��ت. به عالوه، این وابستگی سبب شده 
این هیأت نتواند در س��ایر مسائل کلیدی صنعت مانند پیگیری مطالبات 
پیمانکاران و نیروگاه ها از وزارت نیرو نیز موثر عمل کند. چالش دوم اینکه 
مقررات تاس��یس این نهادها، قانون مجلس نیست. به عنوان مثال هیأت 
تنظیم بازار برق ایران در پی دس��تور وزیر نیرو و مطابق آیین نامه »تعیین 
ش��رایط و روش خرید و فروش برق در سراس��ر کش��ور« در سال 1382 
تش��کیل شد. این در حالی است که مجلس در اصالح ماده )59( دولت را 

مکلف به تاسیس نهاد تنظیم گر کرده است.

چرا الیحه »تأسیس نهاد تنظیم گر بخش برق« به بازنگری نیاز دارد؟

تهدید تحدید مدیریت انرژی

فرصت امروز: دعوای بی پایان بر س��ر قیمت بلیت هواپیما همچنان 
ادامه دارد. چند وقتی است دعوا بر سر نرخ بلیت هواپیما باال گرفته و 
هیچ کدام از طرفین هم کوتاه نمی آیند. از یک سو ایرالین ها یک طرفه 
قیمت ه��ا را باال برده اند و از س��وی دیگر دولتی ه��ا می گویند افزایش 
قیمت در حوزه اختیارات ش��ما نیس��ت؛ مجادله ای که می شود گفت 
دیگر به درازا کشیده و در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، پای 
وزیر راه و شهرسازی را هم به ماجرا باز کرده است. ماجرا از آنجا آغاز 
شد که شرکت های هواپیمایی روز 31 خردادماه به شکل خودسرانه ای 
به افزایش تا س��قف 40درصدی بلیت هواپیما دست زدند. تازه پس از 
آنکه کمتر از هفت  ماه قبل از آن به واس��طه اعتراض به رکود کرونایی 
و کم ش��دن تعداد مسافران به استناد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 

یک بار افزایش قیمت داده بودند.
ای��ن مجادله دول��ت و ایرالین ها در هفته های گذش��ته به اوج خود 
رس��ید و بسیاری از مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی از جمله خود 
وزیر بارها افزایش قیمت بلیت هواپیما را امری دانس��تند که در حوزه 

اختیار ایرالین ها نیس��ت، اما ش��رکت های هوایی همچنان بر خواسته 
خود پافش��اری کردند و قیمت ها را کاهش ندانند. دعوای بی پایانی که 
حاال در واپسین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، به اولتیماتوم وزیر راه 
و شهرس��ازی به ایرالین ها منجر شده و محمد اسالمی روز گذشته در 
نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری نسبت به گران کردن بلیت به 

شرکت های هواپیمایی هشدار داده است.
این نشس��ت روز یکش��نبه با حض��ور وزیر راه و شهرس��ازی و دیگر 
اعضای این ش��ورا در محل س��اختمان دادمان تش��کیل شد و بررسی 
اقدام ش��رکت های هواپیمایی در افزایش نرخ بلی��ت هواپیما، ازجمله 
از دس��تورات آن بود. اس��المی در نشس��ت ش��ورای عالی هواپیمایی 
کش��وری با بیان اینکه ضروری اس��ت انجمن ش��رکت های هواپیمایی 
از اق��دام ناهماهنگ با ش��ورای عالی هواپیمایی کش��وری در افزایش 
ن��رخ بلیت هواپیما خ��ودداری کنند، گفت: در نرخ گذاری دو مس��ئله 
اهمی��ت دارد. یکی محاس��بات عددی هزینه ها و درآمد ش��رکت های 
هواپیمای��ی )ایرالین ها( و دیگری نقش حاکمی��ت در حمایت توأمان 

از همه اقش��ار جامعه و صنعت هوانوردی است. هنگامی که محاسبات 
عددی مبنای تعیی��ن قیمت بلیت هواپیما قرار می گیرد، باید مواردی 
همچون نرخ ارزان س��وخت و س��هل گیری دولت در دریافت مطالبات 
خود از ایرالین ها نیز به صورت عددی محاسبه شده و در نتیجه نهایی 

اعمال شود.
وزیر راه و شهرس��ازی به اختالف نظر س��ازمان هواپیمایی کشوری 
و ش��رکت های هواپیمایی در محاسبه قیمت هر صندلی-ساعت پرواز 
هواپیما اشاره کرد و ادامه داد: ضرورت دارد که یک کمیته کارشناسی 
با حضور کارشناس��ان بی طرف، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری 
و نمایندگان شرکت های هواپیمایی تشکیل شود تا در مورد این هزینه 

به اتفاق نظر برسیم.
گفتنی است نهایتا در پایان نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری 
قرار شد کمیته کارشناسی برای تعیین هزینه هر ساعت-صندلی پرواز 
تشکیل شده و براس��اس نتایج این کمیته در نشستی فوق العاده برای 

نرخ بلیت هواپیما تصمیم گیری شود.

ایرالین ها کوتاه نمی آیند، دولت تهدید می کند

اولتیماتوم وزیر راه به ایرالین ها

نگـــاه

کرونا محیط های کاری را برای همیشه تغییر داد
پیامد دورکاری در پساکرونا

زندگی در دفترهای کاری برای همه تغییر کرده است،  حتی بعد از 
اینکه کارکنان شرکت ها و ادارات واکسن کرونا بزنند و به محل کار خود 
بازگردند. آیا این حرف به این معناس��ت که میزان دورکاری ها بیشتر 
خواهد شد؟ قطعا. آیا به این معناست که تعداد ساعت های شناور کاری 
بیش��تر خواهد شد؟ احتماال. آیا رئیس ها همدلی بیشتری با کارکنان 

خود نشان خواهند داد؟ شاید.
به گزارش »فورچن«، بیل ش��انینگر، یکی از شرکای ارشد مؤسسه 
مشاوره کسب وکار مک کنزی درباره دفترهای کاری شرکت ها در دوران 
پس از کرونا می گوید: »اکنون که کرونا در حال تمام شدن است و غول 
چراغ جادو را به داخل چراغ برمی گردانیم، تمام این چیزهایی که قبال 
عادی و رایج بود زیر س��ؤال می رود. آیا ما باید هر روز سر کار بیاییم؟ 
آیا باید در همین س��اعت مقرر س��ر کار بیاییم؟« اینکه کسب وکارها 
و کارکن��ان آنها چطور خود را ب��ا واقعیات دنیای پس از کرونا تطبیق 
خواهند داد، موض��وع اصلی بحث های میزگرد جهانی مدیریت مجله 
»فورچن« بود. جزییات هنوز چندان روشن نشده است )اینکه کارکنان 
در بسیاری از شهرها فقط رفتن به محل کار را آغاز کرده اند و این همه 
کاری است که تاکنون انجام شده( اما تصویر بزرگ تر در حال آشکارتر 

شدن است و باید صبر کرد تا برای همه کسب وکارها واضح تر شود.
س��خنرانان میزگرد جهان��ی مدیریت مجل��ه »فورچن« پیش بینی 
کرده ان��د، اینکه مردم چطور کارهای خود را انجام خواهند داد و س��ر 
کار خواهند رفت، متفاوت اس��ت؛ مهارت هایی که بسیاری از کارکنان 
کس��ب وکارها به آنه��ا نی��از دارد، تغییر کرده اس��ت و ای��ن را برای 
کس��ب وکارها ضروری ساخته است که کارکنان خود را دوباره آموزش 
بدهند و در دوره های ضمن خدمت، مهارت های جدیدی را که معلوم 

شد در دوران کرونا به آ نها نیاز دارند به آنها بیاموزند.
از س��وی دیگر، الین بجانی، مدیرعامل شرکت »مجید الفاتیم« که 
یک فروشگاه زنجیره ای در دوبی و یک شرکت صنایع تفریحی است،  
می گوید که بسیاری از مشتریان آنها می خواهند که به وضعیت عادی 
بازگردند و بنابراین برای پیس��ت های مصنوعی اسکی و هتل های این 
ش��رکت، ضروری است که ش��رایطی را به وجود بیاورند که مشتریان 
احساس کنند اوضاع به پیش از دوران شیوع کووید-19 بازگشته است، 
اما او خاطرنش��ان ساخته اس��ت که همچنین افراد زیادی هستند که 
زم��ان خود را به ش��کل آنالین و در فضای مج��ازی می گذرانند و این 
وضعیت حتی معادله ش��غلی برخی از کارکنان این ش��رکت را که در 
زمینه گردش��گری و هتل داری فعال است، تغییر داده است. کارکنان 
شرکت »مجید الفاتیم« در بخش سینماهای این شرکت که در دوران 
همه گیری بس��ته بودند، به س��رعت به س��مت کار در مراکزی هدایت 
ش��دند که به صورت آنالین کار می کردند و خدمات خرده فروش��ی و 
س��وپرمارکتی را به مش��تریان ارائه می دادند. بجانی در میزگرد مجله 
»فورچن« گفت: »همه حوزه های کاری دس��تخوش تغییر ش��ده اند و 
این تغییرات با توجه به شرایط روز طبیعی و اجتناب ناپذیر بوده است.«

کریس��تین پک، مدیرعامل شرکت »زوئتیس« که س��ازنده دارو و 
واکسن برای حیوانات خانگی است، نیز در میزگرد »فورچن« صحبت 
کرد و گفت که ش��رکتش نیاز دارد که خود را با سیاس��ت های جدید 
وفق دهد. به گفته او، منعطف بودن ش��رکت ب��رای اینکه به کارکنان 
اجازه داده ش��ود کارهای خود را از راه دور انجام دهند، کافی نیس��ت. 
ش��رکت ها باید تقریبا هر وقتی که کارکنان بتوانن��د این دورکاری را 
انج��ام دهند چنین انعطافی از خود نش��ان دهند. ب��رای مثال، وقتی 
که والدین می خواهند فرزندان خود را از مدرس��ه بردارند یا آنها را به 
دکتر ببرند هم باید چنین انعطاف هایی از جانب شرکت وجود داشته 
باش��د. از س��وی دیگر، باید در نظر داش��ت که تمام مصیبت ها و درد 
و رنج های��ی که در دوران همه گیری وی��روس کرونا برای مردم پیش 
آمد،  باعث شد که یک خصیصه در مدیران کسب وکارها تقویت شود: 
همدلی. مدیران شرکت اکنون همدلی بیشتری با کارکنان خود نشان 
می دهند. برخی از رئیس ها دس��ت کم مطابق ب��ا آنچه که در میزگرد 
»فورچن« بیان کردند،  درک بیشتری از نیازها و احساسات و مصایب 
کارکنان خود پیدا کرده اند، برعکس اینکه در گذشته هیچ شناختی از 
این مسائل نداشتند. مس��ئله دیگری که در محیط های کاری و آداب 
کس��ب وکار تأثیر زیادی گذاشت، جلسات کاری آنالین بود که عمدتا 
در اپلیکیش��ن »زوم« انجام می ش��د. این جلسات کاری باعث شد که 
همکاران از خانه خود بتوانند در جلسات شرکت کنند و ظاهرا دست کم 
مدیران شاهد این باشند که گاهی کارکنان شان وقتی از خارج از دفتر 
کار در جلسه ش��رکت می کنند، می توانند کارهای خود را بهتر انجام 
دهند و بهره وری بیش��تری در جلسات داشته باشند. مدیر بخش اروپا 
و خاورمیانه ش��رکت »آی بی ام« در ای��ن  باره می گوید: »مدیران دیگر 
نمی توانند س��خت گیری های سابق را داشته باشند و این چیزی است 
که کارکنان از رئیس های خود می خواهند.« در بسیاری از موارد، افراد 
از سالن نشیمن خانه خود و حتی از داخل تخت خواب خود در جلسات 

شرکت می کنند.

فروش یک میلیارد دالر از سهام گوگل
ارزش سهام گوگل از اپل و آمازون جلو زد

لری پیچ و سرگی برین، از موسسان گوگل بیش از یک میلیارد دالر 
از س��هام خود در گوگل را فروختند. به گزارش »سی ان بی سی«، از 
آغاز ماه مه، میزان فروش سهام موسسان گوگل به 1.07 میلیارد دالر 
رس��یده است. برین بیش از 610 میلیون دالر سهام خود را فروخته و 
فروش س��هام پیچ هم 462 میلیون دالر بوده اس��ت. این دو موسس 

گوگل پیشتر در سال 2017 بخشی از سهام خود را فروخته بودند.
گوگل، ارزشمندترین شرکت فناوری جهان، عملکرد خوبی در بازار 
س��هام داشته است. س��هام کالس A آلفابت بیش از 50 درصد رشد 
را ثبت کرده که بیش از س��هام ش��رکتهای آمازون و اپل اس��ت. این 
شرکت چهارشنبه هفته گذشته گزارشی از وضعیت مالی خود در دو 

ماه گذشته را منتشر کرد که گویای عملکرد قوی آن است.
لری پیچ، در پایان س��ال 2019 از مدیریت آلفابت کناره گیری کرد. 
سرگی برین هم در همان زمان از ریاست آلفابت کنار رفت. این دو در 
س��ال 1998 گوگل را تاسیس کردند و در این سال ها به عنوان عضو 
هیأت مدیره و دارندگان عمده سهام در گوگل باقی ماندند. لری پیچ و 
سرگی برین از ثروتمندترین کارآفرینان جهان به شمار می روند. گوگل 
در پایان س��ال مالی 2011 به سود 37 میلیارد دالری رسید. این رقم 

در پایان سال 2012 نیز 50 میلیارد دالر بود.
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فرصت امروز: 27 اردیبهش��ت ماه بود که کلیات طرح اصالح قانون بانک 
مرکزی در مجلس تصویب ش��د. تصویب کلیات طرح اصالح قانون بانک 
مرکزی از سوی نمایندگان در حالی بود که این طرح چه در دولت و بانک 
مرک��زی و چه در بین کارشناس��ان و صاحبنظران پولی و بانکی مخالفان 
و منتقدان بس��یاری داش��ت. کم��ا اینکه حدود یک ماه پ��س از تصویب 
کلیات این طرح، هی��أت عامل بانک مرکزی در اطالعیه ای مخالفت خود 
با ط��رح قانون بانک مرکزی را اعالم کرد و در نامه ای به رئیس مجلس از 
قانون گذاران خواس��ت تا قوانین مربوط به بان��ک مرکزی از طریق الیحه 
دولت در دستور کار مجلس قرار بگیرد. به موازات بانک مرکزی، بسیاری از 
نهادهای مالی و همینطور کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز در بیانیه هایی 
نگرانی خود را نسبت به تصویب این طرح ابراز کردند و خواستار اصالح آن 
شدند. طرح بانکی مجلس البته تنها چالش پیش روی بانک مرکزی نیست 
و در آستانه تغییر دولت و در حالی که از هفته آینده دولت سیزدهم رسما 
سکان اداره کشور را به دست می گیرد، رشد باال و دو رقمی تورم، افزایش 
لجام گسیخته نقدینگی و نظارت بر بانک ها و موسسات پولی و اعتباری از 

دیگر چالش های سیاستگذار پولی در دولت جدید خواهد بود.
در این باره، بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس پولی و بانکی می گوید: 
بان��ک مرکزی در راس��تای رس��الت و وظایف خود و همچنین براس��اس 
تعاریفی که وجود دارد، مس��ئولیت های مهمی از جمله حفظ ارزش پول 
مل��ی، حفظ قدرت خرید مردم، توزیع عادالنه اعتبار و نظارت بر بانک ها و 

موسسات مالی و اعتباری برعهده دارد.
حسینی هاشمی در گفت وگو با ایِبنا، با اشاره به چالش های بانک مرکزی 
در دول��ت جدید که تا چند روز آینده آغ��از به کار خواهد کرد، می افزاید: 
بزرگترین چالش بانک مرکزی مقابله با انبوه حجم نقدینگی کشور است که 
با توجه به کسری بودجه های مداوم و مزمن اقتصاد، بانک مرکزی همیشه 

ب��ه تامین مالی دولت از طریق اعطای وام و اعتبار یا عدم وصول مطالبات 
بانک مرکزی و یا گرفتن وام اعتبار ش��رکت های دولتی از بانک ها تن داده 
است. به هر حال این امر باعث شد حجم نقدینگی عظیمی ایجاد شود که 
همه تالش ها برای افزایش قدرت خرید پول یا کاهش تورم را با مشکل و 

چالش جدی مواجه کرده است. 
به گفته این مدیرعامل اسبق بانکی، چالش مهم بانک مرکزی در دولت 
جدید این اس��ت که حداقل از رش��د بیش��تر حجم نقدینگی در اقتصاد 
جلوگیری کند و به عبارت دیگر خواس��ته های دول��ت را تمکین نکند تا 
کسری بودجه را بخواهد از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند. در 
این باره باید از طریق انتشار اوراق یا فروش دارایی ها مبادرت به جمع آوری 

یا امحای نقدینگی بکند نه اینکه دوباره آنها را به جریان بیندازد. 
حس��ینی هاش��می ادامه می دهد: نظارت بر بانک ها و موسسات پولی و 
اعتب��اری یکی دیگر از چالش های مهم بانک مرکزی در دولت س��یزدهم 
خواه��د بود. ب��ه هر ح��ال بانک ها به وی��ژه برخی بانک ه��ای خصوصی 
ب��ه وظیفه بانک��داری و ملی خود عمل نکردند و به س��مت بنگاهداری و 
تملک دارایی ها رفتند که حتی س��رمایه کافی هم برای عملیات بانکداری 
خود در نظر نگرفتند. نس��بت کفایت س��رمایه اکثر بانک ها از حدود 10 
درصدی که کمیته بال تعیین کرده پایین تر است و این میزان برای بیشتر 
بانک های ایران حدود یکی دو درصد و بعضا هم منفی اس��ت. این موضوع 
نیز ریسک بزرگی را برای سیستم بانکی ایجاد می کند که زیان آن متوجه 

سپرده گذاران می شود.
این کارش��ناس مسائل پولی و بانکی درباره اصالح ساختار مالی بانک ها 
می گوید: چالش بزرگ دیگر بانک مرکزی این اس��ت که بانک ها را موظف 
به اصالح ساختار مالی و ترازنامه ای و مخصوصا ساختار سرمایه خود کند. 
در این شرایط ریسک های مختلفی مانند نقدینگی و نرخ ارز و... که بانک ها 

را تهدید می کند، باید کنترل ش��ود. به هرحال باید FATF را بپذیریم و 
در این صورت بانک ها باید ساختار مالی خود را به گونه ای اصالح کنند که 

بتوانند در عرصه بین المللی فعالیت داشته باشند. 
حسینی هاشمی با اشاره به موضوع مهم نرخ سود و نرخ ارز نیز می افزاید: 
وقتی نرخ تورم باالس��ت، ابتدایی ترین قانون می گوید که باید عرضه پول 
کاهش و نرخ سپرده ها افزایش یابد تا سیاست انقباضی در بخش تقاضا و 

همچنین سیاست انبساطی در بخش تولید برقرار شود.
به گفته وی، متاسفانه در این بخش شاهد موفقیت بانک مرکزی نبودیم 
و تعیین نرخ س��ود بانکی را تنها با یک راهبری مشخص، برعهده مدیران 
عامل بانک ها گذاش��ته اند. در حالی ک��ه این امر برعهده مرکز تحقیقات و 
پژوهش های بانک مرکزی اس��ت که اداره اقتصادی آن باید ش��اخص ها را 
تعیی��ن و حجم، عرضه و نرخ پول را مش��خص کند. این یکی از معضالت 
بزرگ است که باعث آربیتراژ در بازار پولی شده است، چراکه همیشه نرخ 
بهره پایین ب��وده و این امر باعث خروج پول خوب یعنی دالر و همچنین 

کسری تراز پرداخت های ارزی شده است.
این مدیرعامل اس��بق بانکی در پایان با اش��اره به موضوع مهم نرخ ارز 
و همچنین سیاس��ت اش��تباه بانک مرکزی در این زمینه تاکید می کند: 
کش��ورمان بیش از 50 س��ال با مشکل افزایش نرخ ارز مواجه بوده است و 
همیشه نرخ ارز را پایین نگه می داشتند که تقاضا به صورت تصنعی افزایش 
یابد. در نتیجه این امر و همچنین سیاس��ت های چند نرخی و دستوری و 
سرکوب مالی باعث شد ش��اهد زیاده نمایی در واردات و کوچک نمایی در 
صادرات باشیم که در نهایت باعث خروج ارز از کشور و بازنگشتن ارزهای 
صادراتی به اقتصاد شد. با اصالح این مورد در دولت جدید می توان تعادل 
و توازن ارزی ایجاد کرد و تقاضای کاذب در بازار ارز را از بین برد و باعث 

ثبات نرخ ارز شد.

مهمترین دغدغه سیاست گذار پولی در 4 سال آینده چیست؟

چالش های بانک مرکزی در دولت سیزدهم

سقف پرداختی در قالب کارت اعتباری مرابحه به مشتریان بانک ها و 
موسس��ات اعتباری از 50 میلیون تومان به 200 میلیون تومان افزایش 
یاف��ت. بانک مرک��زی با صدور بخش��نامه ای اعالم کرد ک��ه با تصویب 
کمیس��یون اعتباری این بانک، بانک ها و موسس��ات اعتباری می توانند 
براس��اس ارزیابی و اعتبارس��نجی مشتریان خود، نس��بت به تخصیص 
اعتبار تا سقف مبلغ 200 میلیون تومان در قالب کارت اعتباری مرابحه 

اقدام کنند.
بان��ک مرکزی پیش از این در دس��تورالعمل ابالغ��ی کارت اعتباری 
مرابحه به موسس��ات اعتباری و بانک ه��ا تاکید کرده بود که با توجه به 
ظرفیت باالی عق��د مرابحه و کارت های اعتباری مبتنی بر این عقد که 
اعطای تسهیالت برای تأمین طیف وسیعی از کاالها و خدمات موردنیاز 
آحاد جامعه را ش��امل می ش��ود، این کارت ها باید ب��ه تدریج جایگزین 
تس��هیالت متنوع خرد فعلی ش��بکه بانکی کشور در زمینه های مختلف 
ش��ود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقش��ار مختلف جامعه در 
زمینه های گوناگ��ون کاالیی و خدماتی، فرآینده��ای زمانبر و پرهزینه 
اعطای تسهیالت بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیالت با 

موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.
همچنین براس��اس این دس��تورالعمل مقرر ش��ده بود که هر یک از 
بانک ها و مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به 
متقاضیان باش��ند، اما دریافت کارت های متعدد از چند بانک یا مؤسسه 
اعتباری، منوط به رعایت سقف دریافتی برای هر مشتری، بالمانع است. 
س��قف قبلی پرداخت کارت اعتباری به مشتریان 50 میلیون تومان بود 
که در بخشنامه جدید این س��قف به 200 میلیون تومان افزایش یافته 

اس��ت. برخی از تمهیدات دیگری که در دستورالعمل کارت اعتباری در 
نظر گرفته شده است عبارتند از:

1-ایجاد امکان بازپرداخت تس��هیالت دریافتی با کارت اعتباری مرابحه 
به صورت نس��یه اقساطی با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه. عالوه 

بر نسیه دفعی؛
2-الزام به تخفیف حداقل 90 درصد س��ود مس��تتر در قسط/اقس��اط 
زودپرداخت )متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط/اقساط پرداخت 
ش��ده(، در صورت بازپرداخت تمام یا بخش��ی از تسهیالت کارت اعتباری 

توسط مشتری پیش از سررسید؛
3-عدم دریافت س��ود از مش��تری در صورت توافق مؤسس��ه اعتباری 
و پذیرن��ده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از س��وی مؤسس��ه 
اعتباری )ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری( در پایان دوره تنفس، 
مشروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید؛

4-ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور 
افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین 

شده با استفاده از کارت اعتباری.
گفتنی است؛ کارت اعتباری مرابحه به دارنده آن این امکان را می دهد که بر پایه 
نوع قرارداد، از خدمات و کاالهایی برخوردار شده و سامانه بانک صادرکننده بهای 
آن  را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می ش��ود که 
می تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد و میزان و سقف اعتباری که به هر 
شخص داده می شود بستگی زیادی به درآمد و توان بازپرداخت وی دارد که پس از 
تعیین اعتبار می تواند از محل این اعتبار، کاال و خدمات موردنظر را خریداری کرده 

و در هنگام سررسید آن  را یکجا و یا به صورت اقساط، بازپرداخت کند.

با اعالم بانک مرکزی

سقف اعتبار کارت مرابحه 200 میلیونی شد

بانکنامـــه

نوسان دالر در کانال 25 هزار تومانی
سکه در کانال 11 میلیونی

قیمت دالر روز یکش��نبه در صرافی های بانکی باال رفت و قیمت هر دالر در 
ای��ن صرافی ها با 356 تومان افزایش به 25 هزار و 410 تومان رس��ید. قیمت 
فروش یورو نیز با 414 تومان افزایش به 29 هزار و 805 تومان رس��ید. قیمت 
خرید هر دالر 24 هزار و 907 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و 214 
تومان بود. همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در 
ب��ازار تهران با کاهش 420 هزار تومانی در روز یکش��نبه همراه بود و  به رقم 
11 میلیون و 170 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 
میلیون و 850 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی 5میلیون و 850 
هزار تومان، ربع س��که 3میلیون و 650 هزار تومان و س��که یک گرمی نیز 2 
میلی��ون و 200 هزار تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 96 هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال طال نیز 4 
میلیون و 749 هزار تومان شد. هر اونس جهانی طال هم یک هزار و 814 دالر 

و 62 سنت قیمت خورد.

رشد 2۷ درصدی در 4 ماهه نخست امسال
جزییات جدید از تامین ارز کاالهای اساسی

در چهار ماهه نخست سال جاری به منظور واردات کاالهای اساسی و ضروری 
حدود 15 میلیارد دالر تأمین ارز ش��ده اس��ت که نسبت به دوره مشابه پارسال 
رش��دی بالغ بر 27 درص��دی دارد. ضمنا تأمین ارز به منظ��ور واردات کاالهای 
اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو )نرخ ترجیحی( با افزایش 70 درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل به 4.6 میلیارد دالر رسیده است. بانک مرکزی اعالم 
کرده که از میزان فوق 1546 میلیون دالر برای ذرت، جو و گندم، 1124 میلیون 
دالر برای دانه های روغنی و روغن خام، 1171میلیون دالر برای دارو و تجهیزات 
پزشکی، 348 میلیون دالر کنجاله سویا تأمین ارز شده است. عالوه بر آن برای 
سایر کاالها 10.4 میلیارد دالر تأمین ارز شده است که رشدی بالغ بر 15درصد 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. از جمله این کاالها می توان به 
ماشین آالت اشاره کرد که برای آن 3564 میلیون دالر تامین ارز شده است. بنابر 
گ��زارش اعالمی اداره صادرات بانک مرکزی، صادرکنندگان همچنین طی دوره 
موردنظ��ر، حدود 8میلیارد دالر با نرخ میانگین موزون دالری معادل 21 هزار و 
800 تومان در س��امانه نیما اقدام به فروش ارز کرده اند که این رقم در مقایس��ه 
با دوره زمانی مش��ابه سال قبل حاکی از رشد حدود 55 درصدی است. گفتنی 
اس��ت در بازه زمانی مذکور در بازار متشکل معامالت ارزی حدود 515 میلیون 
اسکناس دالر با نرخ میانگین 23247 تومان و حدود 94 میلیون اسکناس یورو 
با نرخ میانگین 27632 تومان معامله شده است که نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته به ترتیب با رشدهای 286 درصدی و 661 درصدی همراه بوده است.

از شایعه آمازون تا تحوالت بایننس
اهرم های نوسان در بازار رمزارزها

چرخش ش��ایعه ای در ابتدای این هفته، بازار ارزهای دیجیتال را تکان داد. 
ش��ایعه می گفت آمازون برای پذیرش بیت کوین به عنوان ارز قابل معامله در 
مبادالت خود برنامه ریزی کرده است. این شایعه زمانی شکل گرفت که آمازون 
در 22 جوالی برای یک موقعیت شغلی اعالم نیاز کرد. موقعیت شغلی مربوط 
ب��ه ارزهای دیجیتال و محصوالت بالک چین ب��ود. به گزارش »کوین گراف«، 
چه��ار روز بعد، یک منبع آگاه از آمازون، در گفت وگو با روزنامه کس��ب وکار 
لندن، اعالم کرد آمازون، غول تجارت الکترونیک جهان برای پذیرش بیت کوین 
به عنوان ارز قابل مبادله در پرداخت ها تا پایان سال 2021، برنامه ریزی کرده 
اس��ت. این منبع آگاه گفت: »ای��ن فقط یک تصمیم هیجانی ب��رای ارائه راه 
حل های پرداخت در آینده نیست. این بخشی از مکانیزم های کاری آمازون در 
آینده است.« با انتشار این شایعه، ارزش بیت کوین در کمتر از یک ساعت 15 
درصد بیشتر ش��د. روزنامه نگار چینی، کالین وو، این رشد را به برنامه آمازون 
نسبت داد، اما دو روز بعد وقتی آمازون خبر را تکذیب و آن را شایعه دانست، 
مش��خص ش��د تا چه اندازه اظهارنظر این منبع ناشناس، اش��تباه بوده است. 
آمازون اعالم کرد با وجود همه گمانه زنی ها این شرکت برنامه ای برای استفاده 
از ارزهای رمزنگاری شده تدارک ندیده است. اکنون بازار بیشتر متأثر از تحوالت 
اقتصادی آمریکا و تغییر رویه ها در بایننس اس��ت. س��رمایه گذاران بیت کوین 
خریده��ای 120 میلیارد دالری اوراق در آمریکا را به عنوان یک عامل اثرگذار 
بر رش��د قیمت بیت کوین به طور دائم رصد می کنن��د. در 29 جوالی قیمت 
بیت کوین به بیش از 40 هزار دالر رسید. درست یک روز پس از اینکه فدرال 
رزرو اع��الم کرد به پایان برنامه ریزی هایش برای خرید اوراق خزانه و بهادار که 
زمینه رونق اقتصاد ایاالت متحده آمریکا را فراهم می کند، نزدیک شده است. 
رشد ارزش بیت کوین درحالی که با قیمت 41 هزار دالر معامله می شد، پس از 

انتشار بیانیه سیاست گذاری فدرال رزرو درباره بازارها متوقف شد.
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تحوالت قیمتی مسکن تهران در چند ماه گذشته
بازار مسکن به سطح مقاومت رسید

سیگنال های دریافتی از بازار مسکن شهر تهران در ماه های خرداد 
و تیر نش��ان می دهد احتماال انتظارات کاهش��ی که از آذرماه سال 
گذش��ته ایجاد ش��ده به نقطه پایان رسیده است؛ به طوری که بازار 
در برابر افت بیشتر قیمت ها واکنش نشان می دهد. به گزارش ایسنا، 
بازار مس��کن تهران پس از دو ماه رش��د نسبی قیمت های قطعی به 
سطح مقاومتی در نرخ های پیشنهادی رسید و به نظر می رسد روند 
ریزش قیمت ها که از آذرماه پارسال تحت تاثیر تحوالت بین المللی 
آغاز شده بود متوقف شده است. آمارهای غیررسمی از نرخ آگهی ها 
در کنار آمار رس��می از قیمت معامالت گویای آن است که احتماال 
محدوده 30 میلیون تومان، س��طح حمایتی قوی برای بازار مسکن 

محسوب می شود.
اطالعات به دس��ت آمده از سامانه کیلید نشان می دهد بعد از هفت ماه 
روند کاهش��ی قیمت ها در بازار مسکن متوقف شده است. طبق این آمار، 
قیمت های پیش��نهادی در آذرماه س��ال گذش��ته 56.8 میلیون تومان در 
ه��ر متر مربع بوده که در یک فرآیند ریزش��ی به 43.5 میلیون تومان در 
خردادماه رس��ید، اما در تیرماه مجددا روند افزایش��ی به خود گرفت و به 

46.9 میلیون تومان رسید.
همزمان قیمت های قطعی نیز براس��اس آمار بانک مرکزی در خرداد و 
تی��ر به ترتیب 3 درص��د و 1.3 درصد افزایش پیدا ک��رد. در حال حاضر 
میانگین قیمت مسکن شهر تهران 30.04 میلیون تومان در هر متر مربع 
براس��اس معامالت تیرماه اس��ت که تقریبا با متوسط قیمت در اسفندماه 
پارس��ال برابری می کند. بازار در یک قف��س قیمتی قرار گرفته و با اینکه 
انتظار جهش قیمت ها دور از ذهن به نظر می رس��د، بازار در برابر کاهش 
نرخ ها نیز مقاوم شده است؛ آن هم در شرایطی که معامالت به حدود یک 
س��وم معمول رس��یده و در تیرماه فقط 5071 قرارداد خرید و فروش در 

تهران امضا شد.
بررس��ی قیمت در پنج ماه گذش��ته ریزنوس��انات بازار در محدوده 30 
میلیون تومان را تایید می کند. اس��فندماه 1399 متوس��ط قیمت مسکن 
در ته��ران متری 30.27 میلیون توم��ان بود که در فروردین کاهش یافت 
و به 29.3 میلیون تومان رسید. در اردیبهشت نیز بازار روند نزولی داشت 
و 28.8 میلیون تومان شد. خرداد متوسط قیمت مسکن در تهران مجددا 
افزایش پیدا کرد و به 29.6 میلیون تومان رس��ید. در تیرماه نیز میانگین 

قیمت 30.04 میلیون تومان شد.
رش��د 1.8 درصدی ماهیان��ه قیمت های قطع��ی در اولین ماه از 
تابس��تان با افزایش 7.9 درصدی قیمت های پیش��نهادی نسبت به 
خردادماه همراه ش��د. ش��اخص کیلید که درص��د تغییرات قیمت 
آگهی های تیرماه نس��بت به ماه قبل را بررسی کرده نشان می دهد 
که بیش��ترین افت قیمت مس��کن ش��هر تهران در یک ماه اخیر در 
منطقه 2 با کاهش 4.5 درصد و بیشترین افزایش قیمت در منطقه 

17 با رشد 8.8 درصد اتفاق افتاده است.

مسکن

فرصت امروز: بورس روزهای س��بز و صعودی را س��پری می کند و روز 
گذش��ته هم بیش از 8 هزار واحد رش��د کرد. به اعتقاد کارشناسان، رشد 
ب��ورس در ای��ن روزها با افزایش قیم��ت دالر و ورود آن به کانال 26 هزار 
واحد رقم خورده اس��ت. در اولین روز این هفته و پس از آنکه قیمت دالر 
وارد کانال 26هزار تومانی شد، شاخص کل بورس تهران با رشدی پرقدرت 
که در طول چند ماه گذش��ته کم س��ابقه بود، 2.7درصد افزایش یافت. این 
روند صعودی همپای رش��د دالر در روز یکشنبه هم ادامه یافت و شاخص 
کل ب��ورس با رش��د 8 هزار و 786 واح��دی در ارتفاع یک میلیون و 360 

هزار واحد ایستاد. 
در معامالت دهمین روز مردادماه بیش از 6 میلیارد و 993 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 55 هزار و 209 میلیارد ریال داد و ستد 
شد. همچنین شاخص کل هم وزن با یک هزار و 169 واحد افزایش به 402 
هزار و 89 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 739 واحد رشد به 254 هزار و 
108 واحد رسید. شاخص بازار اول چهار هزار و 906 واحد و شاخص بازار 
دوم 22 هزار و 475 واحد افزایش داش��تند. در آن سوی بازار سرمایه نیز 
آیفکس با رش��د 163 واحدی به یک قدمی کانال 20 هزار واحدی رسید. 
تحلیلگران بازار س��رمایه میگویند اخباری که از مذاکرات هس��ته ای وین 
مخابره می شود سهامداران را به این نتیجه رسانده که قیمت دالر با رشد 
مواجه خواهد شد و این موضوع اثرات مثبتی بر بازار سرمایه گذاشته است. 

رشد با طمأنینه بورس در روز یکشنبه
بورس تهران روز یکشنبه آرامتر از روز قبل بود و با صعود بیش از 8 هزار 
واحدی به کار خود پایان داد. تقابل خریداران و فروشندگان در ساعاتی از 
معامالت بازار باعث شد تا بازار روند متعادلتری را نسبت به قبل طی کند. با 
این وجود همچنان سهم خرید حقیقیها در بازار قابل توجه است و میانگین 

ارزش معامالت در ارقام مطلوبی قرار دارد.
در معامالت روز گذشته، بورس تهران با رشد در بسیاری از نمادها و در 
نهایت صعود تمامی نماگرهای بورسی همراه بود. بر همین اساس، شاخص 
کل بورس که از س��اعات ابتدایی تحت تاثی��ر افزایش تقاضا در گروههای 
بزرگ روند صعودی را آغاز کرده بود توانست در پایان معامالت با رشد 8 
هزار و 786 واحدی به ارتفاع یک میلیون و 360 هزار واحدی برسد. همسو 
با شاخص کل، شاخص هموزن نیز توانست رشد 0.3 درصدی را رقم بزند 

تا نشان از رشد همگن بازار در نمادهای کوچک و بزرگ داشته باشد.
نمادهای میدکو، فارس و پارس 3 نماد برتر بودند که بیشترین تاثیر را بر 
رشد شاخص کل داشتند، هرچند نماد شتران مانع از رشد بیشتر شاخص 
کل شد. ارزش کل معامالت بازار 7932 میلیارد تومان بود که از این مبلغ 
6291 میلی��ارد توم��ان آن مربوط به معامالت خرد س��هام و حق تقدم و 

صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.
ن��گاه اجمالی به روند معامالت بورس در روز یکش��نبه حاکی از جدال 

دو گروه از خریداران و فروش��ندگان در گروه های مختلف بود. نگرشی که 
نشان می دهد بازار همچنان به دنبال مسیر با اطمینانی برای فعالیت های 
آینده خود است. در نیمه نخست معامالت حقیقی ها عمدتا جانب احتیاط 
را رعایت کردند و کمتر در س��مت خرید فعال ش��دند، اما این موضوع در 
نیمه دوم تا حد زیادی تعدیل شد و رفته رفته با تقویت خریدها از سمت 

این گروه همراه شد.
برهمین اس��اس، بیش��ترین ورود پول حقیقی به بورس در س��ه گروه 
اس��تخراج کانه های فلزی، حمل و نقل، انب��ارداری و ارتباطات و اطالعات 
و ارتباط��ات رقم خورد، در حالی ک��ه برآیند معامالت گروه های بانک ها و 

موسسات اعتباری و فرآورده های نفتی به نفع حقوقی ها تمام شد.
پارامترهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک موثر بر روند بورس تهران 
این روزها بیش از هر زمانی وجود دارد. در زمینه سیاسی آغاز به کار دولت 
سیزدهم در روزهای آتی و به تبع آن، تبیین سیاست های جدید در زمینه 
داخلی و خارجی، موضوع مهمی اس��ت که بس��یاری از س��هامداران را در 
سایه انتظار نگه داشته است. با این وجود و به زعم کارشناسان، سه عامل 
بس��یار مهم اقتصادی همچنان پابرجاست که می تواند اهرم رشد در میان 
مدت و کوتاه مدت باش��د. گزارش های مالی منتشرشده از سوی بسیاری 
از شرکت ها حاکی از س��وددهی و عملکرد قابل قبول آنهاست. همچنین 
دو اهرمی که پیش��تر نیز به آن اش��اره شد )رشد نرخ ارز در بازار داخلی و 
سیگنال رشد کامودیتی ها از بازارهای جهانی( می تواند صادرات محورهای 

بورسی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد.
دی��روز بیش از 28 صنعت بورس��ی با بازدهی مثب��ت به کار خود پایان 
دادند. در این میان در گروه دارویی، تیپیکو در پایان سال مالی خود برای 

هر س��هم 505.7 تومان سود محقق کرد. سرمایه گذاری دارویی تامین در 
پایان س��ال مالی منتهی به اردیبهشت ماه 1400 مجموع درآمد عملیاتی 
را ب��ا افزایش 19درصدی برابر 2222.4 میلی��ارد تومان گزارش کرده که 
2110.8 میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد س��ود س��هام با افزایش 41 

درصدی است.
در ای��ن گروه همچنین رئیس هیأت مدیره س��ندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی، ش��یمیایی و بسته بندی دارویی درباره دلیل افزایش بیش از 
100 درصدی داروهای بدون نس��خه، گفت: »این افزایش قیمت ها ناشی 
از تصمیم ارزی ماه ها قبل درباره این داروها بوده که اثر خود را تازه نشان 
داده اس��ت.« در این گروه و در جریان معامالت یکشنبه نمادهای کی بی 
سی، دپارس و هجرت با صف نشینی سهامداران در سمت خرید همراه شد.
صنعت محصوالت شیمیایی نیز بار دیگر بیشترین ارزش معامالت را به 
خود اختصاص داد. در این گروه صنایع ش��یمیایی فارس بیشترین حجم 
خرید را در اختیار داشت. شفارس همچنین با تقاضای خرید باال از سوی 
بازیگ��ران خرد هم��راه بود که منجر به تقاضاهای س��نگین خرید در این 
س��هام ش��د. به طور کلی عمده نمادهای صنعت محصوالت شیمیایی در 
مدار مثبت دنبال ش��دند و نمادهای شاراک، پترول و آریا در سقف قیمت 

روزانه داد و ستد شد.
آیفکس در یک قدمی کانال 20 هزار واحدی

در جریان معامالت یکشنبه ش��اخص کل فرابورس نیز با افزایش 163 
واح��دی ب��ه رقم 19 هزار و 957 واحد رس��ید. در این ب��ازار بیش از یک 
میلیارد و 764 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 23 هزار و 
681 میلیارد ریال دادوستد شد. بیمه پاسارگاد با 95 واحد، شرکت پلیمر 
آریاساس��ول با 68 واحد، ش��رکت آهن و فوالد ارفع با 11 واحد، ش��رکت 
فراب��ورس ایران با 10 واحد و گروه س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی با 9 
واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. در مقابل شرکت 
سرمایه گذاری صبا تامین با 9 واحد، شرکت پتروشیمی تندگویان با 8.48 
واحد، ش��رکت پاالیش نفت الوان با 8 واحد، شرکت ذوب آهن اصفهان با 
7.97 واحد و شرکت سنگ آهن گهر زمین با 7 واحد بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین ش��رکت های صنایع ماشین های اداری ایران، پخش هجرت و 
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با 5 درصد، شرکت فرابورس ایران و 
ش��رکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن با 4.99 درصد، شرکت کی بی سی با 
4.92 درصد و ش��رکت صنعتی دوده فام با 4.81 درصد بیشترین افزایش 
قیمت را داش��تند. از س��وی دیگر، بیمه زندگی خاورمیانه با 4.95 درصد، 
بیمه میهن با 4.7 درصد، شرکت ویتانا با 4.67 درصد، شرکت  عطرین نخ 
قم با 4.39 درصد و شرکت صنایع بهداشتی ساینا با 4.19 درصد بیشترین 

کاهش قیمت را داشتند.

نماگرهای بورسی همپای قیمت دالر به رشد ادامه می دهند

مثلت رشد بورس تهران
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کاهش تولید خودرو در پی قطعی برق و 
کمبود تراشه

مطابق با گزارش��ی که از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ارائه شده 
است، نیازی نبود که کل زنجیره فوالد با قطع برق مواجه شود. الزم است 
خودروسازان درخصوص برنامه های تولیدی خود بازنگری داشته باشند.  
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: امیدوار بودیم به بخش هایی از صنعت 
فوالد که برق کمتری مصرف می کنند اجازه تولید داده شود، اما در این 
مورد تاکنون اقدام عملی دیده نش��ده اس��ت. حسین مقیسه  بیان کرد: 
مطابق با گزارشی که از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ارائه شده است، 
نیازی نبود که کل زنجیره فوالد با قطع برق مواجه شود، چراکه مصرف 
برق در بخش های مختلف این زنجیره متفاوت است. وی عنوان کرد: برای 
مثال در کنسا نتره سازی مصرف برق 337 مگاوات در هر ساعت است. در 
گندله سازی 445 مگاوات، در احیای مستقیم آهن اسفنجی 468 مگاوات 
و در ذوب و فوالدسازی مصرف به 3717 مگاوات در ساعت می رسد. وی 
ادامه داد: همچنین در بخش مقاطع طویل مانند میلگرد، نبشی و ناودانی 
نیز مصرف برق در حدود 178 مگاوات اس��ت. این اعداد نش��ان  می دهد 
کاهش مصرف برق با مدیریت صحیح، در کل زنجیره قابل توزیع است و 
راهکار بهینه، قطعی برق  کل صنعت نیست. وی گفت: انتظار می رفت به 
آن قسمت  از فوالدسازی ها که مصرف برق زیادی ندارند برای زمان هایی 

که پیک مصرف برق محسوب نمی شود اجازه تولید داده شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر تمهیداتی چیده نشود در 
تولید ورق فوالدی با مشکل مواجه خواهیم شد. مقیسه گفت: هنوز تولید 
قطعه بر اثر کمبود فوالد کم نش��ده اس��ت، اما در دو م��اه آینده عرضه 
ورق فوالدی در بورس کاهش پیدا می کند. وی عنوان کرد: در سال های 
گذش��ته گاهی پیش می آمد که صنایع ف��والدی به دلیل کمبود برق با 
تعطیلی دس��توری روبه رو می شدند، اما در آن زمان به آنها اجازه فعالیت 
ش��بانه داده می ش��د. وی با بیان اینکه اکنون شرایط کشور با سال های 
گذشته متفاوت است، اظهار کرد: پیش بینی می شود قطعی برق تا پایان 
سال و حتی در ماه های سرد نیز ادامه داشته باشد که این موضوع باعث 
کاهش تولید فوالد خواهد شد. مقیسه: علت کمبود تراشه، شیوع ویروس 
کرونا و اس��تفاده از این تراشه ها در استخراج رمزارزها است. این موضوع 
در کنار کمبود برق، بر صنعت خودروی کشور تاثیر جدی خواهد داشت. 
به گفته مقیسه، راهکار کاهش تولید فوالد و کمبود عرضه این است که 
به فعاالن صنعت خودرو، یعنی قطعه سازان و خودروسازان اجازه بدهند 
ب��دون تخصی��ص ارز ورق موردنیاز خود را وارد کن��د. وی گفت: اکنون 
قیمت ورق فوالدی نس��بت به زمستان 98 چهار برابر شده است و دلیل 
آن هم کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت جهانی فوالد است. قیمت 
جهانی ورق فوالدی در یک سال گذشته دو برابر شده است. به گفته این 
کارش��ناس صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو در جهان برای تامین 
تراشه های الکتریکی با مش��کل روبه رو شده اند و کمبود در این زمینه با 
تاخیر در بازار ایران خود را نش��ان خواهد داد و در نیمه دوم س��ال برای 
تولید خودرو به دلیل کمبود چنین قطعاتی به مشکل برخواهیم خورد. 
مقیسه علت کمبود تراشه را شیوع ویروس کرونا و استفاده از این تراشه ها 
در استخراج رمزارزها دانست و افزود: این موضوع همپای کمبود برق بر 
صنعت خودروی کشور اثر خواهد داشت. وی تاکید کرد: با توجه به تمامی 
شرایط حال حاضر از جمله کمبود ورق فوالدی و تراشه های الکترونیکی 
الزم اس��ت خودروس��ازان درخصوص برنامه های تولیدی خود بازنگری 

داشته باشند تا از تولید خودروی ناقص کف کارخانه جلوگیری شود.

نماگربازارسهام

تغییرات و نامش��خص بودن برخی مس��ائل مهم بازار خ��ودرو در حالی 
اس��ت که اطالعات تازه از بازار نش��ان می دهد که قیمت ها به ویژه قیمت 
خودروهای پرمتقاضی در روزهای گذشته افزایش داشته است. به گزارش 
سالم نو، ایرانیان در چهار سال گذشته با موارد عجیبی در حوزه اقتصاد و 
معیشت روبه رو شدند و بی شک یکی از مهمترین این فهرست عجایب، بازار 
خودرو اس��ت؛ از افزایش ناگهانی و عجیب قیمت ها تا خروج خودروسازان 
خارج��ی و کاهش کیفیت در بازار داخل. همه ای��ن موارد البته در حالی 
است که س��رگردانی بازار خودرو همچنان ادامه دارد و در روزهای پایانی 
دولت دوازدهم همچنان تکلیف برخی مسائل مهم این بازار و صنعت مهم 
در زندگی مردم، نامشخص اس��ت. هنوز تکلیف هزاران خودروی وارداتی 
مش��خص نیست، خبرهایی از احتمال بورسی شدن خودرو حکایت دارد و 

عالوه بر این قیمت خودروها نیز همچنان در حال افزایش است.
ماجرای خودروهای بالتکلیف

یک��ی از ماجراهای خبرس��از مرتبط ب��ا بازار خودرو ای��ران در چند ماه 
گذشته، به توقیف تعدادی خودروی وارداتی و نامشخص بودن تکلیف آنها 
برمی گردد. حاال و درحالی که چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده، 
همچنان بعد از س��ال ها تکلیف حدود 2ه��زار و 250 خودروی باقی مانده 
در گمرک مش��خص نیست؛ هرچند رایزنی ها در این رابطه همچنان ادامه 
داش��ته و اخیرا نیز وزارت کش��ور با ارائه پیش��نهادهایی از رئیس جمهور 
خواسته در این رابطه بررسی هایی صورت گرفته و وضعیت را روشن کند.

براس��اس خبری که به  تازگی ایس��نا درباره این خودروها منتشر کرده، 
در ادامه رایزنی ها برای مشخص ش��دن س��رانجام خودروهای وارداتی که 

از س��ال ها پی��ش به گمرک و بنادر رس��یده و به دالی��ل مختلف ازجمله 
پرونده های قضائی یا عدم ثبت س��فارش وضعیت مش��خصی ندارند، وزیر 
کش��ور در مکاتبه ای با رئیس جمهور خواس��تار رس��یدگی به این موضوع 
ش��ده اس��ت؛ به طوری که با ش��رح جریان خودروهای مانده در گمرک، 
پیشنهاد کرده بود که در مورد آن دسته از خودروهایی که به لحاظ موانع 
ناش��ی از ضواب��ط و مقررات بالتکلیف مانده و ام��کان ترخیص آنها وجود 
ن��دارد، وزارتخانه های مربوطه ازجمله صم��ت و همین طور وزارت اقتصاد 
و به طور خاص گمرک و س��ازمان امالک تملیکی، تکلیف قانونی خود را 
در ای��ن رابطه انجام دهند. همچنین با توج��ه به اینکه عمده خودروهای 
باقی مانده در گمرک به دلیل وجود پرونده های قضائی با مشکل مواجه اند 
از رئیس جمهور خواس��ته ش��ده بود تا بررس��ی ها و هماهنگی هایی برای 

مشخص شدن وضعیت آنها با قوه قضائیه صورت بگیرد.
براساس این خبر تازه، این نامه ها و بررسی ها در حالی است که مدت ها و 
حتی چند سالی است که از صاحبان خودروهای واردشده که با ممنوعیت 
واردات خ��ودرو و تغیی��ر ضوابط مواجه ش��دند تا دس��تگاه های مربوطه، 
خواستار تعیین تکلیف این خودروها بوده اند. در همین رابطه چندی  پیش 
س��ازمان اموال تملیکی پیش��نهاد واگذاری حدود هزار و 500 دستگاه از 
این خودروها به مناطق آزاد را با توجه به شرایطی که داشتند مطرح کرد 
و به دنبال آن دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد مکاتباتی با معاون اول 

رئیس جمهور داشت.
در نهای��ت آنچه اتفاق افتاد، این بود که در کمیس��یون اقتصادی هیأت 
دولت این پیشنهاد مطرح شد و آنطور که مسئوالن سازمان اموال تملیکی 

اعالم کردند، قرار ش��د نه تنها هزار و 500 خودرو مدنظر بلکه برای تمامی 
خودروهای دپوشده در گمرک تصمیم گیری شود و در این رابطه پیشنهاد 
ش��د بخش��ی از خودروها که زیر 2هزار و 500 سی سی هستند به شرط 
فروش در داخل واگذار ش��ود و خودروهای باالی 2هزار و 500 سی س��ی 
به ش��رط تردد و ورود به مناطق آزاد و درباره خودروهای آمریکایی و فاقد 

نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شود.
از س��ویی تعدادی خ��ودرو هم به اورژانس و ناجا ب��رای تکمیل ناوگان 
خدمت رسانی واگذار شود. میرمعینی، معاون بهره برداری و فروش سازمان 
اموال تملیکی، گفته بود که قرار اس��ت به  زودی این پیشنهادها در دولت 
به تصویب برسد و اجرایی شود؛ ولی در هر صورت با وجود تمامی اعالم ها 
و رایزنی هایی که در مورد خودروهای مانده در گمرک وجود داشته، هنوز 
اتفاقی نیفتاده اس��ت و تنها چند روز به پایان دولت باقی مانده و حداقل 
2هزار و 250 خودروی لوکس سال هاس��ت که در ش��رایط بعضا نامناسب 
آب وهوای��ی گمرکات قرار دارند و تکلیفی برای ترخیص و اینکه در اختیار 

صاحبان شان قرار بگیرند یا به نوعی دیگر به بهره برداری برسند، ندارند.
در ه��ر صورت نزدیک به یک س��ال از آخرین تصمی��م دولت برای این 
خودروها گذش��ته و در این مدت با وجود درخواس��ت هایی که از س��وی 
دستگاه های مربوطه ازجمله گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود داشته، 
به هر دلیلی ازجمله موانع س��ازمان ملی اس��تاندارد یا عدم ثبت سفارش 
وضعیت مش��خص نش��ده و دولت هم تصمیمی نگرفته است و اینکه آیا 
در چن��د روز باقی مانده تصمیمی در این رابطه اتخاذ می ش��ود یا خیر در 

ابهام قرار دارد.

بورسی شدن خودرو در راه است؟
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امروزه با توجه به شرایط کرونا، دیگر شاهد برگزاری جلسات حضوری 
نیس��تیم. با این حال این مسئله را ابدا نباید یک نکته منفی به حساب 
آورد. براس��اس آمارها این دس��ته از جلس��ات دارای تاثیرات به مراتب 
بهتری هس��تند. نخس��تین دلیل آن هم به این خاطر است که افراد در 
خانه خود، احس��اس راحتی بیشتری دارند. درواقع جهان به سمتی در 
حال حرکت اس��ت که اگر از تکنولوژی بیش��ترین اس��تفاده را نداشته 
باشیم، بدون شک در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، چیزهای زیادی 
را از دس��ت خواهی��م داد. با این ح��ال آیا تاکنون به ای��ن موضوع فکر 
کرده ای��د که در هنگام اقداماتی نظیر س��خنرانی، به چ��ه مواردی باید 
توجه داش��ت؟ درواقع تصور این امر که چنین امری با ش��رایط گذشته 
و سخنرانی ها در دفتر جلس��ات یکسان است، کامال اشتباه خواهد بود. 
در این زمینه اگرچه برخی از نکات مش��ترک و از اصول ارائه محس��وب 
می ش��ود، با این حال الزم اس��ت تا حداقل از ضروری ترین ها به صورت 
کامل اطالع داش��ته باش��یم. درواقع اکنون بهترین زمان برای صحبت 

درباره این موضوع است. 
1-از مجریان تلویزیونی یاد بگیرید

مجریان بسیار موفقی نظیر جیمی فالن، به راحتی می توانند مخاطبان را 
از سراسر جهان با برنامه خود درگیر نمایند. درواقع برای آنها تفاوتی ندارد 
که مخاطب با چه سن و از چه فرهنگی است. یکی از مهمترین دالیل این 
موضوع، راحت بودن آنها اس��ت. درواقع این دس��ته از مجریان ابدا تالش 
نمی کنند که خود را با کلماتی سخت و حالت های خشک محدود نمایند. 
در این زمینه حتی استفاده از طنز نیز باعث می شود تا مخاطبان به دنبال 
کردن آنها تمایل پیدا کنند. در این زمینه توصیه می شود که حداقل 10 
مجری مطرح جهان را انتخاب و رفتارهای آنها را در برنامه های شان مورد 
بررسی قرار دهید. برای مثال یکی از ویژگی های جیمی فالن این است که 
حتی به شوخی های خود به سادگی می خندد. این موضوع باعث می شود 
تا افراد احساس راحتی بیشتری داشته باشند. این نکته را فراموش نکنید 
که هدف شما از سخنرانی در یک جلسه، تاثیر گذاشتن است و نه نمایش 
قدرت خودتان و الزم اس��ت تا به مراتب راحت تر باشید. لبخند زدن مدیر 

شرکت، بدون شک در روحیه کارمندان تاثیر بسزایی دارد. 

2-به محتوای خود اطمینان داشته باشید 
بس��یاری از مدیران برای خود متن هایی را آماده می کنند و خصوصا در 
جلس��ات غیرحضوری، روخوانی انجام می دهند. این امر در حالی است که 
چنی��ن اقدامی، ابدا جذاب و تاثیرگذار نخواه��د بود. در این رابطه توصیه 
می ش��ود که از قبل به جدی تمرین داش��ته باشید که به سادگی بتوانید 
بدون نیاز به هیچ متنی، س��خنرانی خود را انجام دهید. این امر که دست 
و نگاه ش��ما آزاد باشد، باعث خواهد شد تا بتوانید با مخاطب خود ارتباط 
برق��رار نمایی��د. در این زمینه نکته دیگری که الزم اس��ت تا به آن توجه 
داش��ته باشید، مسئله اعتماد به خودتان و سخنرانی ای که آماده کرده اید 
اس��ت. در این زمینه حتی اگر مشکلی هم رخ دهد، هیچ چیز را از دست 
نداده اید. همچنین الزم است تا توقعات خود را منطقی نمایید. درواقع هیچ 
دلیلی وجود ندارد که شما در یک سخنرانی، انقالبی را ایجاد نمایید. با این 
حال تالش برای بهترشدن، اقدامی کامال هوشمندانه خواهد بود. همچنین 
در س��خنرانی های آنالین خود حتما بخواهید که افراد وب کم های خود را 
روشن نمایند تا ارتباط چشمی الزم شکل گیرد و بتوانید عملکرد افراد را 
بررسی نمایید. این مسئله به ظاهر ساده باعث خواهد شد تا توجه افراد به 

شما تا 50 درصد افزایش پیدا کند. 
3-تنها به خودتان محدود نشوید 

این موضوع را ش��اید بتوان رایج ترین اشتباه افراد در سخنرانی دانست. 
درواقع نباید اجازه دهید که ش��ما فقط صحبت کننده باشید. این مسئله 
بدون شک حوصله سربر خواهد بود و تمرکز افراد را کاهش می دهد. درواقع 
این امر که افراد تصور کنند در هر لحظه ممکن است از آنها سوالی شود، 
خود باعث تمایل به توجه بیشتر خواهد بود. در این زمینه حتی می توانید 
فرصتی را ایجاد نمایید تا افراد نظرات خود را به صورت آزادانه بیان نمایند. 

درواقع این امر که کارمندان مدیر ش��رکت را گوش دهنده به صحبت های 
خود بدانند، خود امری بس��یار جذاب خواهد ب��ود. نکته دیگری که الزم 
اس��ت تا به آن توجه داشته باشید این است که جلسات غیرحضوری افرد 
را ب��ه مراتب کمتر خس��ته می کند و زمان آن کام��ال در کنترل خودتان 
اس��ت. برای مثال می توانید آن را به بعد از س��اعت شام، اختصاص دهید 
تا افراد هیچ گونه درگیری ای نداش��ته باشند. به همین خاطر ابدا نباید از 
طوالنی شدن آن واهمه داشته باشید، با این حال این امر به معنای ساعت ها 
جلسه هم نخواهد بود. توصیه می شود که در دوران کرونا، بیشتر از گذشته 

جلسات داشته باشید تا ارتباط الزم حفظ شود. 
4-اصل اختصار را رعایت نمایید 

همه ما این تجربه را داش��ته ایم که در یوتیوب ویدئوهای یک س��اعته 
را مش��اهده کنیم. در اکثر مواقع به س��رعت از کن��ار آنها عبور می کنیم. 
دلیل این امر به این خاطر اس��ت که چنی��ن زمانی از حوصله افراد خارج 
بوده و واقعیت این اس��ت که جلس��ات و صحبت های شما هم باید تا حد 
امکان خالصه باش��د. در این زمینه بهتر اس��ت که ارجاعات الزم را داشته 
باشید تا افراد در صورت تمایل بتوانند اطالعات بیشتری را دریافت نمایند. 
به صورت یک اس��تاندارد کلی، جلس��ه شما باید کمتر از 45 دقیقه باشد. 
در صورت��ی که نیاز اس��ت که زمان بیش��تری را اختص��اص دهید، حتما 
اس��تراحت هایی را در نظر بگیرید و یا جلس��ات را س��ریالی کنید. در این 
زمینه فراموش نکنید که هر س��خنرانی از س��ه بخش مقدمه، نقطه اوج و 
پایان بندی تش��کیل می شود که الزم است تا این اصل را به خوبی رعایت 
نمایید. در کنار این مسئله همواره به دنبال زمان کمتر باشید. برای مثال 
اگر س��خنرانی شما نیم س��اعت زمان می برد، به این فکر کنید که چگونه 

می توان آن را به 15 دقیقه مفید کاهش داد. 

5-یکجا نشستن را فراموش کنید 
تقریبا در تمامی جلس��ات آنالین، افراد در یک نقطه ثابت نشس��ته اند. 
این امر بدون ش��ک آزاردهنده خواهد بود. در این رابطه توصیه می ش��ود 
که دوربین را در موقعیتی قرار دهید که حداقل فضا برای نمایش نقش��ه، 
جدول و آمارها داش��ته باش��ید. همچنین با جا به جایی موقعیت مکانی 
خود می توانید تحرک بهتری را وارد جلس��ه نمایید. در این زمینه توصیه 
می ش��ود که حتما از یک میکروفن یقه ای اس��تفاده کنید تا کیفیت صدا 
مناس��ب باشد. درواقع هیچ چیز در جلسات غیرحضوری، به اندازه صدای 

رسا، حیاتی نیست. 
6-جوایزی را تعیین نمایید 

یکی از س��واالت همیش��گی مدیران این است که چه دلیلی وجود دارد 
که جلسه ای را به ش��یوه ای متفاوت اداره نمایند. درواقع این مسئله برای 
آنها زمانبر و حتی خسته کننده خواهد بود. این امر می تواند انگیزه را بیش 
از حد کاهش دهد. تحت این ش��رایط توصیه می ش��ود که برای خودتان 
جوایزی را تعیین کنید. این امر باعث خواهد ش��د که پس از جلس��ه، ابدا 
احس��اس بدی را نداشته باش��ید و تمایل شما جهت بررسی های مجدد و 
بهترشدن، حفظ شود. در این رابطه شما حتی می توانید برای حاضران در 
جلس��ه هم این سیاست را تکرار نمایید. برای مثال حضور فعال در اضافه 
حقوق کارمندان تاثیرگذار باشد. با این حال اگر در پایان هر جلسه از بین 
افراد حاضر قرعه کشی داشته باشید، بدون شک جذابیت باالتری را دارد. 

در آخر توصیه می ش��ود که پنج دقیقه ابتدایی جلسه را به احوالپرسی 
اختصاص دهید تا از حالت خشک رایج در جلسات خارج شوید. این نکته را 
فراموش نکنید که برای اعمال شیوه متفاوت مدیریتی هیچ گاه دیر نیست. 
entrepreneur.com :منبع
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اخبار

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی گیالن ، آئین بهره برداری و گشایش مرکز خدمات 
فناوری و  کسب و کار گیالن با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس 
جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه، علی رســولیان معاون وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران ، ارســالن زارع استاندار گیالن و فریبرز سعیدی کیا 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن برگزار گردید.
در جریان  سفر یک روزه دکتر نوبخت سه پروژه استانی افتتاح شد که 
حسن ختام سفر افتتاح  مرکز خدمات فناوری و  کسب و کار گیالن بود.
رئیس برنامه، و بودجه در افتتاح این ســاختمان عنوان کرد ،امروزه 
با ســاز و کارهای قدیم و سنتی نمیشود کســب و کار را توسعه داد و 
اشتغال آفرید.  بلکه در این زمینه حتما باید از شرکت های دانش بنیان 

استفاده شود.
در حاشــیه این مراسم علی رســولیان معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با 
بیان اینکه از مهم ترین برنامه های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی، افزایش عمق داخلی سازی و توسعه و استفاده از  فناوری جدید 
است اظهار داشت: توجه به شرکتهای دانش بنیان و فناور و شرکتهایی 

که بتوانند نیازهای فناورانه کشور را تامین کنند و ارتقا بخشند را تقویت 
خواهیم کرد.

وی افزود، مرکز فناوری و کسب و کار گیالن که امروز افتتاح میشود 
با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد تومان جزو چهلمین مراکز خدمات فناوری 

در سطح کشور است.
وی خاطر نشــان کرد، در سطح کشور بیش از 640 شرکت مشاور و 

فناور را در این مراکز مستقر کرده ایم.

 شرکتهای دانش بنیانی که جوانان نخبه میتوانند از این فضا بهره مند 
شوند، همچنین زمینه الزم برای توسعه فناوری را داشته باشند و بتوانند  

مقدمات تولید کاال را در این مراکز فراهم کنند.
معاون وزیر صمت ایجاد کلینیکهای کســب و کار در شــهرک های 
صنعتی را یکی از مهم ترین اهداف این ســازمان عنوان کرد و افزود، در 
سال جاری بیش از 320 واحد راکد صنعتی فعال شد و 500 مشاور در 

این مراکز کار ارزیابی واحدها را انجام می دهند.
وی تصریح کرد با کمک ســتادهای تســهیل استانی نظیر بانک ها، 
مالیات، تامین اجتماعی، به سمت احیای واحدها رفته و برنامه ی ما در 

سال جدید احیای 1600 واحد تولیدی است.
رسولیان با بیان اینکه تمام شهرک های صنعتی  که  در داخل استان 
گیالن وجود دارند شرایط حضور شرکت های خارجی و جذب سرمایه 
گــذار را دارند افزود، شــهرک های صنعتی میتوانند به عنوان متولی و 
میزبان سرمایه گذاران خارجی را جذب کنند  و ما هم در داخل شهرک 

ها به آنها زمین خواهیم داد.
وی تاکید کرد کار مهمی که امســال انجام  شد به کسانی که زودتر 
از موعد مقرر بتوانند صنایع مورد نظر خود را به بهره برداری برسانند و 

منجر به تولید شوند از 30 در صد معافیت برخوردار میشوند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مشاور عالی شهردار قم با بیان اینکه 
انتشــار اوراق مشــارکت به لحاظ مطالعات اقتصادی و نگاه شهرداری 
مطلوب نظر نیست، گفت: 650 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه 

مترو و نوسازی حمل ونقل عمومی در سال جاری اختصاص یافته است.
محسن نصیری در گفت وگویی ، با بیان اینکه در بخش تأمین مالی 
شــهرداری سعی شــد از ظرفیت های مالی با منشأ ملی استفاده شود، 
اظهار داشت: در این راستا علی رغم اینکه انتشار اوراق مشارکت به لحاظ 
مطالعات اقتصادی و نگاه شهرداری در مرحله اول آن چنان مطلوب نظر 
نیست، اما در این راستا و با توجه به اینکه پروژه قطار شهری قم در حال 
انجام بوده و تأمین 50 درصد هزینه های مالی آن با دولت بود، در طول 6 

سال گذشته سه مرحله اوراق مشارکت قطار شهری منتشر شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته دو اوراق در شرف انتشار داشتیم 
که مجوز آن قطعی شده و در سال 1400 باید به نقدینگی تبدیل و به 

پروژه مترو و فرآیند نوسازی حمل ونقل عمومی شهرداری تزریق شود.
مشاور عالی شهردار قم با بیان اینکه در سال 94 مبلغ 330 میلیارد 
تومان اوراق مشارکت به پروژه قطار شهری قم اختصاص یافت، تصریح 

کرد: در سال های 96 و 9۷ نیز مبلغ 300 میلیارد تومان برای این پروژه 
مهــم اختصاص یافت که این اوراق نقش مهمی در روند احداث متروی 

قم داشته است.
وی ادامه داد: در ســال 9۸ نیز اوراق مشــارکت 300 میلیارد تومان 
داشتیم که نقدینگی آن در سال 99 برای هزینه کرد در پروژه آزاد شد.

نصیری اذعان کرد: در سال 99 نیز 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت 

برای قطار شهری و 200 میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان اتوبوس رانی 
و توسعه حمل ونقل شهری انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه بحث انتشــار اوراق مشارکت که ظرفیتی برای 
تأمین پروژه های شهری است مســتلزم اخذ سهمیه و کسب مجوز از 
وزارت کشور و سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی است، افزود: زمانی 
که در سال ۸۸ اوراق مشارکت بلوار پیامبر اعظم)ص( را عرضه کردیم، 
تنها شهرهای تهران و مشهد و قم سابقه انتشار اوراق مشارکت را داشتند.
مشــاور عالی شــهردار قم اضافه کرد: برای اجرای پروژه عمار یاسر 
نیز در شــهرداری انتشار اوراق مشارکت صورت گرفت؛ اما در سال های 
جدید که 50 درصد بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت قطار شهری 
و اتوبوس رانی را دولت بر عهده دارد ســقفی هم برای اوراق مشــارکت 

شهرداری ها در قانون بودجه آورده می شود.
وی با بیان اینکه 50درصد سود این اوراق در تعهد دولت است که هر 
سه ماه یک بار به دارندگان اوراق داده می شود، یادآور شد: 50 درصد آن 
نیز در تعهد شهرداری ها است که این روش جزء معدود روش های تأمین 

مالی است که شهرداری به آن دسترسی دارد

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: عملیات تکمیلی باند دوم غرق آباد - نوبران در امتداد محور 
قدیم ســاوه - همدان از جمله مهمترین طرح های اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی به شمار می رود که 130 میلیارد 
ریال اعتبار برای اجرای روکش آسفالت 10 کیلومتر این جاده اختصاص 
یافته اســت. جهانی افزود: چهار میلیارد و 900 میلیون ریال به نصب 
۸00 متر گاردریل برای انسداد دسترسی غیرمجاز و ایمن سازی نقاط 
پرتگاهی، 11 میلیارد ریال اعتبار برای نصب 650 متر نیوجرســی و 2 
میلیارد ریال اعتبار به نصب انــواع تابلو، عالئم و نصب هندریل پل راه 
آهن هزینه شــده است. وی بهســازی جاده نوبران - قارلوق را از دیگر 
طرح های در حال اجرای شهرستان ساوه عنوان کرد و گفت: اجرای این 
طرح با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال توســط پیمانکار در حال انجام 
بوده و با اتمام عملیات زیرسازی، اجرای آسفالت آن آغاز می شود. مدیر 

کل راهداری وحمل ونقل استان مرکزی اظهار داشت: بهره برداری از راه 
روستایی اردمین - ســنگک با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال، ادامه 
ساخت طرح راه روســتایی دروازه میچینک با 2۷ میلیارد ریال اعتبار، 

ادامه اجرای طرح بهسازی راه روستایی دربند - خرم آباد با اعتباری بالغ 
بر 36 میلیارد ریال و اجرای آسفالت سطحی راه روستایی صفی آباد به 
طول 2 هزار و 200 متر در محور قدیم ساوه - همدان از جمله مهم ترین 
طرح های این اداره کل در سال جاری است. جهانی ادامه داد: تکمیل و 
زیرســازی راه های روستایی قرمزین، ورکبارعلیا، حریقان، آقچه قلعه و 
چمران- رازقان و توسعه ابنیه فنی راه های روستایی اکبرآباد - قوشچی، 
داغ کندی، یاری آباد، کشــکور و قوچ بالغی از دیگر اقدامات اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی برای ارتقا و توسعه راه های 
روستایی شهرستان ساوه در سال جاری است. وی درپایان خاطرنشان 
کرد: 6 هزار و 400 کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روســتایی در 
استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی 
تشــکیل داده اســت.روزانه حدود 490 هزار وسیله نقلیه از مسیر های 

جاده ای استان مرکزی تردد می کنند.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان بوشهر گفت: همزمان با سراسر کشو ر رزمایش پایش و 
رصد مدیریت مصرف برق با محوریت مصارف ادارات ، صنوف ، کسبه و 
جلب مشارکت مشترکان خانگی  در قالب  طرح شهید عباس پور در مرکز 
پایش صنعت برق کشور با حضور آقای مهندس متولی زاده مدیرعامل 
محترم شرکت توانیر ، آقای مهندس رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع 
، آقای دکتر جعفر زاده مدیرکل محترم بحران و پدافند غیر عامل و فرمانده 
بســیج وزارت نیرو ، سردار سیف معاون عملیات بسیج کشور و فرمانده 
بســیج خواهران  و مدیران عامل توزیع سراسر برق کشور بصورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان بوشهر غالمرضا حشمتی  ضمن تبریک دهه والیت و فرارسیدن 
عید سعید غدیر خم در تشریح این خبر اظهار داشت: از استان بوشهر 56 
گروه عملیاتی، 150 نفر از همکاران بســیجی تعداد 30 دستگاه ژنراتور 
دستگاه های اجرایی استان و ادارات شهرستانی را رصد و پایش نمودند  
و در طرح همکاری بســیج با شرکت توزیع مشارکت داشتند. وی بیان 

کــرد: این رزمایش با هدف مدیریت مصرف برق به جهت  جلوگیری از 
خاموشی ها، استفاده از ظرفیت بسیج ادارات و دستگاه ها و اقشار مختلف 
مردم، و ایجاد تعامل بیشتر بین دستگاه ها و نهادهای دولتی برگزار شد. 
حشمتی ادامه داد: با هدف استفاده از همه ظرفیت ها و راه اندازی بسیج 
عمومی بــرای ایجاد نهضت صرفه جویی در مصرف برق اجرای رزمایش 

مدیریت مصرف برق با عنوان طرح شهید عباسپور در استان بوشهر اجرایی 
شده و مدت زمان اجرا تا پایان پیک بار تابستان است. وی افزود: در این 
راستا مشارکت بسیج در کاهش مصرف انرژی برق با پویش نهضت مردمی 
کردن صرفه جویی در دستور کار قرار گرفته است . حشمتی افزود: گفتمان 
ســازی برای مردم در راستای مدیریت مصرف برق توسط اقشار بسیج 
ظرفیتی بسیار مطلوب برای کمک به صنعت برق استان که در استان این 
مهم مورد توجه جدی قرار گرفته است. گفتنی است سرهنگ غضنفری 
معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق )ع( استان  بوشهر نیز با تبریک 
فرارسیدن عید غدیر خم  در این رزمایش با قدردانی از تالش های صنعت 
برق در استان خواهان همکاری بیشتر مردم برای صرفه جویی در مصرف 
برق شد. وی تاکید کرد: در این زمینه می طلبد با انعقاد تفاهمنامه از تمام 
ظرفیت های موجود در قشرهای بسیج و همچنین بخش صنعت و اداری 
بکارگیری شود. در ادامه رزمایش مدیریت های برق شهرستانها  گزارش 
عملکرد را که با همکاری ســپاه و بسیج منطقه بصورت عملیاتی انجام 

گردیده بود را ارائه نمودند .

معاون رئیس جمهور:

مرکز خدمات فناوری و  کسب و کار گیالن با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد

عدم مطلوبیت انتشار اوراق های مشارکت برای شهرداری ها

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبر داد: 

اختصاص 300  میلیارد ریال اعتبار به توسعه راه های روستایی ساوه 

رزمایش سراسری  مدیریت  مصرف برق در استان بوشهر برگزار شد

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد:
جذب اعتبار 30 میلیارد تومانی برای سد هراز

ساری – دهقان : در هفته های اخیر عالوه بر 40 میلیارد جذب شده در اواخر سال گذشته ، 30 میلیارد تومان دیگر برای ادامه احداث 
سد هراز جذب گردید. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، مهندس داودیان معاون طرح و توسعه شرکت با اشاره به جذب 
هفتاد میلیارد مذکور گفت : خوشبختانه توانستیم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجوز ماده 56 را اخذ نماییم که با بهره گیری از 
این ماده می توانیم برای ادامه ساخت سد ، پل و جاده جایگزین از سرمایه گذاران وام دریافت نماییم. ایشان افزود ، عالوه بر این اعتبارات 
جذب شده بدنبال مدل دیگری برای جذب اعتبار هستیم و آن هم مشارکت مردمی است که مردم عزیز جهت دریافت اشتراک بهره برداری 
از آب ،  هزینه آن را در این زمان برای ســاخت ســد پرداخت نمایند تا هرچه زودتر از موهبت و مزایای این سد بهره مند شوند. داودیان 
خاطرنشان کرد تاکنون 3۸0 میلیارد تومان برای ساخت سد هزینه شده و برای باقیمانده کار بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی پس 
از احداث این ســد بیان نمود: ســد هراز عالوه بر تامین آب شرب شهرستان های آمل ،نور ، محمود آباد و روستاهای مسیر می تواند 25 

مگاوات برق بوسیله احداث نیروگاه های برقابی   تولید کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
بهره برداری از دو پروژه فوق توزیع پست و خط برق در خوزستان

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: دو 
پروژه فوق توزیع پســت و خط برق در خوزستان با ارزش سرمایه گذاری ۷20 
میلیارد ریال به بهره برداری رسید. محمود دشت بزرگ بیان کرد: دو پروژه فوق 
توزیع پســت موبیل جنوب غرب اهواز و برقداری ورود و خروج خط 132 کیلو 
ولت دشت آزادگان - سوســنگرد اصلی، در پست سرو دشت آزادگان به بهره 
برداری رسید. وی افزود: پست موبیل 132.33 کیلو ولت جنوب غرب اهواز 30 
مگاولت آمپر ظرفیت و سه فیدر خروجی دارد و ارزش سرمایه گذاری آن 260 
میلیارد ریال بوده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: 
با بهره برداری از این پست موبیل، ظرفیت جدید در شهر اهوازایجاد شده و با بهبود ولتاژی که ایجاد می کند، تقویت پایداری شبکه را به 
همراه خواهد داشت. دشت بزرگ در خصوص برقداری ورود و خروج خط 132 کیلو ولت دشت آزادگان - سوسنگرد اصلی، در پست سرو 
دشت آزادگان، بیان کرد: این پروژه 16 کیلومتر مدار طول دارد و ارزش سرمایه گذاری آن 460 میلیارد ریال بوده است. وی با بیان اینکه 
تامین انرژی پست 132 کیلو ولت سرو در منطقه دشت آزادگان از اهداف بهره برداری از این پروژه بوده است، اضافه کرد: عالوه بر تامین برق 
مورد نیاز منطقه در بخش های مختلف، برقداری ورود و خروج این خط در افزایش ضریب اطمینان شبکه برق ناحیه بهره برداری غرب اهواز 
تاثیر گذار است. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: از مهرماه سال گذشته تاکنون 30 کیلومتر فیبر نوری و 155 کیلومتر 
مدار خط به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است. 

در تیرماه سال جاری، از طریق درگاه های مجازی 
یک میلیون و 22 هزار خدمت به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی در 

گیالن ارائه شده است
رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین 
اکبر مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن با اشاره به تنوع درگاه های مجازی 
ارائه خدمات و بهبود مســتمر این درگاه ها برای جلب حداکثری رضایتمندی 
متقاضیان گفت: در تیرماه ســال جاری بیش از یک میلیون خدمت از راه های 

غیرحضوری به مردم و مشترکین گاز طبیعی در گیالن ارائه شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن بــا بیان این مطلب اظهار داشــت: 
خوشبختانه با اطالع رسانی صورت گرفته بیش از 453 هزار خدمت )44 درصد 
از مجموع خدمات ارائه شده به متقاضیان در تیرماه( از طریق نرم افزار موبایلی 
)اپلیکیشن( شرکت گاز بوده است. وی در همین رابطه بیان کرد: هم اکنون اکثریت ذینفعان گاز طبیعی از تلفن های هوشمند استفاده می 
کنند و اطالع رسانی هرچه گسترده تر درخصوص نرم افزار موبایلی و بهبود مستمر آن می تواند سبب ارائه خدمات سریع تر و دقیق تر به 
متقاضیان شود. حسین اکبر همچنین از ارائه 304 هزار خدمت مرتبط با گاز از طریق دفاتر پیشخوان، بیش از 241 هزار خدمت توسط 
وب سایت و بالغ بر 23 هزار خدمت به وسیله تلفن گویای 3414 خبر داد و گفت: نمایش صورتحساب و پرداخت بدهی بیشترین خدمت 
ارائه شده به متقاضیان بوده است. مدیرعامل گاز گیالن در پایان بار دیگر از همه متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی درخواست کرد تا برای 
حفظ سالمت خود و اطرفیان و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه از مراجعه حضوری به ادارات گاز خودداری کرده و کلیه خدمات 

مورد نیاز را از درگاه های غیرحضوری مانند نرم افزار موبایلی و سایت دریافت نمایند.

تیم مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین برگزیده مرحله 
استانی چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: تیم جهاد فرهنگی از مرکز آموزش علمی 
کاربردی جهاد دانشــگاهی قزوین با برتری بر تیم خانه کارگر قزوین به مرحله 
کشوری چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه راه یافت. تیم جهاد 
فرهنگی از مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین در یک رقابت 
نزدیک با برتری بر تیم مرکز خانه کارگر قزوین به مرحله کشوری چهارمین دوره 
مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه راه یافت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی اســتان قزوین، در رقابت پایانی مرحله استانی چهارمین 
دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه که روز یکشنبه سوم مردادماه برگزار 
شد، تیم جهاد فرهنگی متشکل از یاسمین سیاهکالی مرادی، مهری سمیاری و مریم هادیان قزوینی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته 
مدیریت فرهنگی و مریم بکائیان دانشجوی مقطع کاردانی رشته دوخت و تکنولوژی لباس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 
قزوین به سرپرستی محمدرضا جمشیدی مدرس این مرکز در یک رقابت نزدیک با کسب امتیاز باالتر از تیم بانوان مرکز آموزش علمی 
کاربردی خانه کارگر قزوین به عنوان تیم برتر استان در این مرحله از مسابقات انتخاب و به نمایندگی از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
قزوین به مرحله کشوری چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه راه یافت. گفتنی است گزاره »دروس کاربینی و کارورزی 
منجر به توسعه قابل انتظار در سطح مهارت پذیری دانشجویان می شود« گزاره مورد بحث در رقابت پایانی این مسابقات بود که دو تیم در 

موافقت و مخالفت با این گزاره استدالل های منطقی خود را در چارچوب اصول مباحثه بیان نمودند.

استان گلستان پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه این استان، پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس است، گفت: 
فردی که اقدام به حفر چاه آب غیرمجاز کرده بود عالوه بر مسدود کردن چاه، به حبس محکوم شد که با رأی قاضی، به جای رفتن به زندان، 
درخت می کارد.حیدر آسیابی اظهار داشت: با شکایت آب منطقه ای استان فردی که چاه غیرمجاز حفر کرده بود عالوه بر مسدودکردن چاه 
حفر شده، به حبس هم محکوم شد.وی افزود:  از آن جا که متهم سابقه نداشت و ابراز ندامت هم کرده بود، قاضی او را به جای زندان به 
کاشت نهال مکلف کرد. براساس رای قاضی، این فرد باید یکصد اصله نهال سه ساله چنار در محوطه فضای سبز بیمارستان بقیه اهلل االعظم 
)عج( علی آبادکتول بکارد و از آنها مراقبت کند.رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: قاضی در رای خود برای این فرد نوشته این رای از 
نظر انسانی پسندیده تر و از نظر قضایی قابل دفاع تر است.وی همچنین خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای این حکم بر عهده مسئوالن این 
بیمارستان و واحد اجرای احکام علی آبادکتول خواهد بود.آسیابی با بیان اینکه گلستان از استان های پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس 
است، افزود: پارسال 6 هزار رای جایگزین حبس در دادگاه های گلستان صادر شد که  35 درصد بیشتر از  سال 9۸ بود.وی همچنین یادآور 
شد: مجازات های جایگزین حبس برای کسانی که جرایم سبک مرتکب می شوند، سابقه دار نیستند و مجرمانی که امنیت شهروندان را به 

مخاطره نمی اندازند، صادر  می شود.

برگزاری نشست هم اندیشی شناخت سینمای والیی و هنر فاخر بعد از 
انقالب در شهرستان اسالمشهر 

اسالمشهر- سحر عمروانی: به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و والیت،نشست هم اندیشی با موضوع شناخت سینمای والیی و هنر 
فاخر بعد از انقالب به همت انجمن سینمایی شهرستان اسالمشهر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر  در سالن جلسات 
این اداره برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر، این نشست با هدف شناخت دستاوردهای 
سینمایی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی و همچنین نقد و بررسی سینمای فاخر والیی با سخنرانی مسئول انجمن سینمایی 

شهرستان،علیرضا مقدس و همراهی کارگردان و فیلمساز جوان شهرستان ، بهرام لطفی برگزار شد. 
در ادامه علیرضا مقدس با توجه به سالها پژوهش و نقد نویسی و تدریس در حوزه سینما و به دلیل سوابق درخشان آموزشی در راستای 

جایگاه خالقیت در بازیگری سینما سخنانی را ایراد نمود. 
 وی افزود: سینمای امروز نیازمند بستری خالقانه و مکاشفه گر است که در مسیر اهداف و آرمانهای انقالبی و نیز شناخت درست مسائل 

گوناگون اجتماعی و فرهنگی می تواند بعنوان ابزاری قدرتمند و مؤثر در راه موفقیت گامی محکم و استوار باشد. 
در ادامه نیز ، ایشان به همراه بهرام لطفی در راستای تأثیر متون و فیلم نامه های پرمایه در مسیر تولید آثار فاخر و گرانبها، برای معرفی 

سینمای والیی و انقالبی مطالبی را مطرح نمودند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: جلســه هماهنگی بمنظور 
استمرار تامین و توزیع پایدار سوخت در هرمزگان با حضور نمایندگان 
شــرکت های مــوزع، حمل و نقل و زنجیره توزیع و مســوالن منطقه 

هرمزگان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی 
هرمزگان ، در ابتدای این جلسه عبداهلل احمدی کمرپشتی مدیر منطقه 
هرمزگان درباره ضرورت و اهمیت این جلسه گفت: اگر امروز توانسته ایم 
بدون تاخیر و کم وکاست عالوه بر وظیفه مهم سوخت رسانی به کشور و 
جزایر در استان هم موفق عمل کنیم به دلیل مسولیت شناسی و تالش 
های جهاد گونه همه کسانی اســت که در زنجیره توزیع، شرکت ملی 

پخش را یاری می دهند.
مدیر منطقه هرمزگان افزود : با تدابیری که در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی شکل گرفته است زیر ساخت های تولید فرآورده های نفتی به 
اندازه ای اســت که نه تنها نیازی به واردات نداریم بلکه با افتخار مقدار 
قابل توجهی از تولیدات پاالیشگاه های نفت بندرعباس و ستاره خلیج 
فارس را صادر می کنیم که موجب ارز آوری و تامین بودجه و هزینه های 
کشور می گردد. احمدی کمرپشتی ادامه داد: در زمینه تامین فرآورده 
داخلی به دلیل وجود ابزارهای ریلی ، جاده ای و دریایی و از همه مهمتر 
خط لوله انتقال فرآورده در کشور، هرمزگان توانسته  به عنوان مبدا مهم 

تامین بخش اعظم سوخت کشور باشد.

مدیر منطقه هرمزگان با اشاره به اولویت قراردادن وظیفه اصل شرکت 
گفت: با همه این مســولیت های بزرگ و خطیر همکاران شــرکت در 
منطقه هرمزگان لحظه ای از رصد وضعیت سوخت رسانی به نقاط دور 
افتاده و صعب العبور استان فارغ نیستند و در اثر همین تالش جهادی 

است که مردم عزیزمان در حوزه سوخت رسانی دغدغه ای ندارند.
احمدی کمرپشتی در پایان از همه شرکت های حمل و نقل زمینی 
و دریایی و ریلی ، مدیران جایگاه های عرضه ســوخت و عوامل زنجیره 

توزیع تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه این نشست، مرتضی عابدینی معاون فنی و عملیاتی منطقه 
هرمزگان به تشریح وضعیت سوخت رسانی و انتقال فرآورده از انبار نفت 

شهیدرجایی به کشور از طریق خط لوله سراسری و نفتکش های جاده 
پیما پرداخت و گفت :

صــادرات بنزین بــرای اولین بار از طریق مخنزنــدار ریلی و از مبدا 
تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بندرعباس افتخاری 
بود که در کوتاه ترین زمان ممکن زیر ساخت های فنی و عملیاتی آن 
آماده شد و همکاران خدمات مهندسی و عملیات با اشراف ستاد پخش 

فرآورده های نفتی کشور به خوبی آن را اجرا کردند.
عابدینی با اشــاره به ویژگی های مهندسی این طرح گفت: طراحی 
پمپ ها )به نحوی که قبال این تجربه وجود نداشت( توسط جوانان همین 
شــرکت و در کوتاه ترین زمان امکان انتقال این فرآورده به مخزنداران 

ریلی را فراهم کرد.
در ادامه جلسه محمد ربیعی رئیس تامین و توزیع منطقه هرمزگان 
نیز بیان گزارشی از هماهنگی های بعمل آمده با نواحی و جزایر استان 
در زمینه سوخت رسانی دریایی گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شــده و مدیریتی که با رهنمون های ستاد تهران در منطقه هرمزگان 
پیگیری می شــود نامالیمات جوی نتوانست لحظه ای سوخت رسانی 
دریایــی و انتقال فرآورده به جزایر را متوقف کند. رئیس تامین و توزیع 
منطقه هرمــزگان افزود: همه مخازن در جزایر و نواحی به میزان کافی 
سوخت و فرآورده برای ذخیره و توزیع دارند و سوخت رسانی به شناور 

های متقاضی در دریا و ساحل هم بدون تاخیر انجام می شود.

در جلسه هماهنگی با زنجیره توزیع تاکید شد:

استمرار تامین و توزیع پایدار سوخت در هرمزگان
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در اضافه ش��دن روحیه، حتی می توان از یک تیم شکست خورده نتایج 
فوق الع��اده ای را به دس��ت آورد. به همین خاطر امروزه این مس��ئله برای 
اکثر کس��ب و کارها به موضوعی بس��یار مهم تبدیل ش��ده است. در این 
راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که اگرچه 
راهکاره��ای متعددی در این رابطه وج��ود دارد، با این حال الگوبرداری از 
ش��یوه بهترین ها، بدون ش��ک نتایج به مراتب بهتری را به همراه خواهد 
داشت. در این راستا چهار اصل مشترک از بین بیش از 100 مدیر رده باال، 

انتخاب شده که هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-اعتماد 

نخس��تین موردی که در رابطه با اعتماد به ذهن مدیران خطور می کند 
این است که باید به کارمندان خود اعتماد داشته باشند. اگرچه این موضوع 
هم بسیار مهم است، با این حال در ابتدا نیاز است که این حس نسبت به 
ش��ما در کارمندان ایجاد شود. درواقع شما باید از همان روز اول به نحوی 
اقدام نمایید که افراد بتوانند به راحتی با ش��ما ارتباط برقرار نمایند. نکته 
جالب این اس��ت که براساس نظرسنجی ها، گوش دادن به نظرات هرچند 
مخالف و رفتار دوس��تانه، مهمترین مواردی مرحسوب می شوند که باعث 

ایجاد اعتماد در افراد خواهد ش��د. در این زمینه فراموش نکنید که حفظ 
این اعتماد حتی از ایجاد آن سخت تر خواهد بود. بدون شک روحیه تیمی 
که اف��راد آن به مدیریت اعتماد کافی را دارند، به مراتب بهتر خواهد بود. 
در مرحله بعد الزم است تا شرایطی را مهیا کنید که کارمندان خود را زیر 
ذره بین احساس نکنند. درواقع الزم است تا این حس به وجود آید که شما 
هم به آنها اعتماد الزم را دارید و در نحوه انجام کار، آزاد هستند. با این حال 
به صورت مداوم نتایج را پیگیری کنید تا در صورت وجود مشکل بتوانید 

تصمیمات الزم را اتخاذ نمایید. 
2-ارتباط 

مدیری که با کارمندان خود ارتباط خوب و مداومی ندارد، بدون شک 
تاثیر الزم را هم به همراه نخواهد داش��ت. در این راستا توصیه می شود 
که مالقات های متعدد با کارمندان خود داش��ته باشید. برای مثال وعده 
ناهار را در میان آنها میل کنید. در این زمان ها ش��ما الزم اس��ت تا فضا 
را برای صحبت مهیا س��ازید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که در کنار تالش برای بهبود ارتباط خود، الزم اس��ت تا به 
دنبال ارتباط بیش��ترین کارمندان با یکدیگر باش��ید تا امکان کار تیمی 
ب��ه معنای واقعی ش��کل گیرد. در نهایت از دل ای��ن ارتباط های خوب، 
بس��یاری از مسائل شرکت مشخص خواهد شد که تا قبل از آن احتماال 
پنهان بوده اس��ت. برای مثال کارمندی که مدیر به مانند یک دوس��ت 
پشتیبان و نه یک منتقد سرسخت با او رفتار می کند، طبیعی است که 

پنهانکاری نداشته باشد. 

3-انگیزه 
چ��ه دلیلی وجود دارد که کارمندان در تالش برای افزایش روحیه خود 
باشند؟ در این زمینه شما باید دالیل مناسبی را ایجاد نمایید. برای مثال 
جایزه دادن به کارمندانی که بیش��ترین رش��د را در مقایسه با ماه گذشته 
داش��ته اند، یکی از بهترین اقدامات در این زمینه محسوب می شود، با این 
حال برای این امر که از رقابت های ناس��الم جلوگیری شود، بهتر است که 
ش��رایطی را مهی��ا کنید که حتی تمامی کارمن��دان بتوانند در طول یک 
ماه، برنده باش��ند. در این زمینه تعیین معیارهای منطقی، به شما کمک 
بسیاری را خواهد کرد. همچنین این امر که در شرکت تالش کنید تا همه 
کارمندان را در قالب یک تیم مش��اهده نمایید و این نکته را جا بیندازید، 
باعث خواهد شد تا روحیه همدلی افزایش پیدا کند. درواقع این امر بسیار 
بد است که افراد به علت جایگاه خود، تمایلی به کمک و ارتباط با کارمند 
جدید و تازه کارها نداشته باشند. برای افزایش انگیزه می توانید نگاهی به 
اقدامات انجام شده از سوی سایر مدیران داشته باشید. این مسئله به شما 
ایده ه��ای متنوعی را خواهد داد. با این حال نظرس��نجی از افراد تیم هم 

اقدامی کامال هوشمندانه است.
4-درک متقابل 

واقعیت این است که افراد تیم شرکت از روحیه و شرایط کامال متفاوتی 
برخوردار هس��تند. تحت این ش��رایط مدیریت یکس��ان ابدا نتیجه بخش 
نخواهد بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود که در تالش برای درک هر 
یک از آنها باشید. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که شما الگوی 

شرکت محسوب می شوید و رفتارهای شما از سوی سایرین تکرار خواهد 
ش��د. در نهایت چنین اقداماتی، یک فضای دوس��تانه بسیار جذاب را در 
شرکت ایجاد خواهد کرد. رفتار شما به هر میزان که با کارمندان انسانی تر 

باشد، افراد نیز به سمت مشابه آن سوق پیدا خواهند کرد.
5-خودرهبری

واقعیت این اس��ت که هیچ فردی تمایل ندارد که فرمان بردار دیگری 
باشد. شما نیز نباید اجازه دهید که چنین نگاهی در بین کارمندان شما 
شکل گیرد. درواقع مدیریت بیشتر مسئولیت نظارت و رفع مشکالت را 
دارد. تحت این شرایط اگر بخواهید نسبت به هر یک از کارمندان خود 
دقیق شوید، این امر نه تنها شما را اذیت خواهد کرد، بلکه کارمندان را 
نیز در نقطه ای کالفه خواهد نمود. به همین خاطر توصیه می شود که به 
کارمندان خود کمک نمایید تا هر یک از آنها، مدیر خود باشند و بتوانند 
وظایف را به بهترین ش��کل انجام دهند. درواقع هدف شما باید موفقیت 

تیم شرکت و به رخ کشیدن جایگاه مدیریتی باشد.
در نهای��ت فراموش نکنید که ممکن اس��ت رعایت این پنج اصل امری 
زمانبر باش��د. درواقع مشکل بسیاری از افراد این است که می خواهند یک 
ش��به همه اقدامات را انجام دهند. در این رابطه اگر ش��ما هر روز تنها 1 
درصد به دنبال بهبود باشید، این مسئله باعث خواهد شد تا در پایان سال 
به رقم فوق العاده 360 درصد رشد دست پیدا کنید. درواقع پیوسته بودن 

یک اقدام، به مراتب مهمتر از حجم آن است.
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ارتقای روحیه تیم شرکت به سبک حرفه ای ها


