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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

پیش بینی قیمت دالر در هفته دوم شهریورماه

 بازار ارز
آرام می گیرد؟

فرصت امروز: هرچند افزایش قیمت ارز تا آخرین روز کاری هفته گذش��ته ادامه داش��ت و در کمتر از 20 روز دالر 
بیش از 2500 تومان گران شد، اما برخی سیگنال ها داللت بر آن دارد که این وضعیت در هفته دوم شهریورماه تداوم 
نخواهد یافت. با اینکه بازار ارز روند افزایشی خود را که از ابتدای مردادماه آغاز شده، همچنان حفظ کرده است، اما با 
توجه به مطرح شدن سیگنال های مثبت مبنی بر تسهیل در روند تامین ارز و رأی اعتماد مجلس به دولت سیزدهم، 
کارشناسان از احتمال کاهش نوسان ارز در آینده نزدیک خبر می دهند. قیمت ها در بازار ارز طی هفته ای که گذشت...

محرک های اوج گیری این روزهای بورس تهران چیست؟

 خیز بورس
برای رکوردهای طالیی
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چرا قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران به نتیجه نرسید؟

7 معضل شعاع 120 کیلومتری
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مدیریتوکسبوکار
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همزمـان با آغـاز هفته دولت، وزرای دولت سـیزدهم با رأی اعتماد مجلس راهی وزارتخانه های شـان 
شـدند؛ البته به جز وزیر پیشـنهادی آموزش و پرورش که نتوانسـت اعتماد نمایندگان مردم را جلب 

نمایـد، امـا کابینه اقتصـادی ابراهیم رئیسـی در کنار 9 وزیـر دیگر دولت سـیزدهم از روز 
پنجشنبه به طور رسمی کارشان را آغاز کردند. اعضای هیأت وزیران در نخستین جلسه...

وزیر جدید اقتصاد سرکشی تورم را مهار می کند؟

کابینه اقتصادی سیزدهم در پیچ سخت

سرمقاله
منابع درآمدی بانک ها؛ 

سود یا کارمزد؟

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

برخالف تصور برخی دولتمردان، 
بانک ها و موسسات اعتباری در زمره 
موسسات امدادی و خیریه به شمار 
نمی روند که فقط مسئول پرداخت 
انواع تسهیالت تکلیفی باشند، بلکه 
بانک ها در تمامی کشورها و از جمله 
در ایران، بنگاه های اقتصادی هستند 
که در قالب ش��رکت سهامی عام و 
تحت نظارت بانک مرکزی، فعالیت 
بانکی دارند. این بنگاه های اقتصادی، 
خواه بان��ک دولتی باش��ند و خواه 
بانک خصوصی، معموال هزینه های 
عملیاتی و پرس��نلی باالی��ی دارند 
و برای تجهیز و جم��ع آوری منابع 
بایس��تی هزینه کنند تا بتوانند به 
مردم تسهیالت ارائه دهند. در کنار 
این هزینه ها، پرداخت س��ود سهام 
سهامداران بانک ها به ویژه بانک های 
خصوص��ی و همچنی��ن پرداخ��ت 
مس��تمر »س��ود علی الحس��اب« و 
»س��ود قطعی« به سپرده گذاران، از 
دیگر هزینه های جاری شبکه بانکی 
کشور اس��ت که بانک ها را قانونا در 
برابر س��پرده گذاران و س��هامداران، 
مسئول و متعهد پرداخت می سازد، 
ام��ا این هزینه ها چگونه باید تامین 
ش��ود و بانک ها باید از چه راه هایی 
کس��ب درآمد کنند؟ به بیان بهتر، 
الگوی مناس��ب کسب وکار بانک ها 

در ایران چیست؟
ادامه در همین صفحه

19 محرم 1443 - س�ال هفتم
شماره   1847

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.28 Aug 2021

 در راستای حفظ س��المتی و رفاه حال مشتریان گرامی 
و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به ش��عبه ها در ایام شیوع 
ویروس کرون��ا، کارت های نقدی بانک  پاس��ارگاد که تاریخ 
انقضای آنها ش��هریورماه 1400 اس��ت، به  مدت یک س��ال 

تمدید ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، از این 
پس مش��تریان گرامی دارای کارت نق��دی با تاریخ انقضای 
شهریورماه 1400 باید هنگام استفاده از درگاه های پرداخت، 
در بخش س��ال تاریخ انقضای کارت به جای عدد 00، عدد 

01 را وارد نمایند. همچنین مش��تریانی که از س��امانه های 
بانکداری مجازی و یا همراه بانک اس��تفاده می کنند نیز باید 
نس��بت به ویرای��ش اطالعات کارت های تعریف ش��ده خود 
بر این اس��اس اقدام فرمایند. الزم به ذکر اس��ت هم میهنان 

عزی��ز می توانند اکثر امور بانکی خود را با بهره مندی از انواع 
خدمات بانکداری الکترونیک بانک  پاس��ارگاد مانند سامانه 
بانکداری مجازی و اپلیکیشن های همراه بانک، پی پاد و ویپاد   
انج��ام داده و از مراجعه غیرضروری به ش��عبه ها خودداری 

نمایند. مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره 
تماس82890 و سامانه CRM در سایت این بانک به نشانی 
www.bpi.ir/crm نیز در طول ش��بانه روز آماده دریافت 

نظرات و پاسخگویی به سواالت مشتریان عزیز است.

ادامه از همین صفحه
متاس��فانه ن��ه در »قانون عملیات بانکی ب��دون ربا« و نه در 
پیش نویس طرح موس��وم به »بانکداری جمهوری اس��المی«، 
الگویی مناس��ب و در عین حال ش��فاف برای مدل کسب وکار 
بانک ها پیش بینی نش��ده اس��ت، اما از زمان تصویب و اجرای 
»قان��ون عملی��ات بانکی بدون ربا« در ده��ه 60، بخش عمده 
درآمد بانک ها، سود حاصل از انواع تسهیالت بانکی و همچنین 
وجه التزام تعلق گرفته بر مطالبات معوق و کارمزد انواع خدمات 
و سرویس های بانکی است. قدر مسلم آنکه در چارچوب اصول 
و مبنای »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، بانک ها و موسسات 
اعتباری مجاز نیستند که در انجام عملیات بانکی به فعالیت های 
ربوی روی آورند و ربا بستانند. بنابراین پرسش آن است که در 
نظام بانکداری ایران آیا بانک ها بایستی »سودمحور« باشند، یا 
»کارمزدمحور« و گذران حیات اقتصادی و هزینه های پرسنلی 
و تش��کیالتی و تعهدات مالی در برابر سپرده گذاران و صاحبان 

سهام را بر کدامیک بنا نهند: سود یا کارمزد؟ یا هر دو؟
اول؛ سود تسهیالت بانکي

تحول��ی که تصویب »قان��ون عملیات بانکی ب��دون ربا« در 
عملی��ات بانکی ایجاد کرد، ریل گذاری جدید در رابطه حقوقی 
بی��ن بانک و مش��تریان در پرداخت تس��هیالت بانک��ی و وام 
قرض الحس��نه بود. یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست 
که قبل از انقالب، مردم از بانک وام با بهره مشخص می گرفتند. 
رابطه حقوقی بین بانک و مشتری وام گیرنده بسیار ساده بود؛ 
بان��ک مبلغ وام را قرض می داد و مش��تری نی��ز این مبلغ را از 
بانک قرض می گرفت. پس در این فرآیند ساده حقوقی، بانک، 
قرض دهنده و مشتری، قرض گیرنده محسوب می گردید. اما در 
این فعل و انفعاالت حقوقی، مشتری وام گیرنده در ازای دریافت 
وام براس��اس قرارداد متعهد می ش��د که مبلغی اضافه بر اصل 
وام ب��ه بانک بپردازد. به اعتقاد اکثر فقه��ا، این مبلغ اضافه بر 
قرض، ربا محسوب می ش��ود و گرفتن آن حرام است، اما ایراد 
فقهی یا حقوقی بر اصل وام گرفتن نبود. بنابراین حتی اگر وام 
ربوی باشد، مشتری شرعا و قانونا متعهد به بازگرداندن اصل وام 
است. افزون بر آن، وام گیرنده همچنین در مقابل بانک متعهد 
می گردید در صورت تاخیر در پرداخت اقس��اط وام، جریمه یا 
خس��ارت تاخیر بپردازد. مجموع این مبالغ، بدهی مشتری به 
بانک یا به عبارتی، مطالبات بانک از مشتری بود. بدین ترتیب، 
مبلغ بهره و همچنین خسارت تاخیر احتمالی مترتب بر آن، از 
جمله منابع درآمدی بانک ها در صنعت بانکداری قبل از انقالب 
به ش��مار می رفت، اما به لحاظ مغای��رت فرآیند مورد بحث با 
موازین ش��رعی، »قانون عملیات بانکی بدون ربا« به جای نهاد 
حقوقی »قرض«، رابطه حقوقی بین بانک و مشتری در پرداخت 

انواع تسهیالت بانکی را از نظر حقوقی بسیار پیچیده و »معامله« 
محور نمود. به قول معروف، زین پس قرار شد مشتری برمبنای 
معامالت مشروع که مجلس آن را تعیین و شورای نگهبان نیز 
آنها را مشروع دانسته، از بانک تسهیالت دریافت کند. مشارکت، 
مضاربه، اجاره به ش��رط تملیک، فروش اقساطی، سلف، خرید 
دین و اس��تنصاع از جمله عقود مش��روعی هستند که بانک ها 

مجازند به مردم تسهیالت ارائه دهند.
نتیجه بانکداری جدید موسوم به »بانکداری اسالمی« چیست؟ 
اینکه بانک ها به جای دریافت بهره از تسهیالت گیرندگان، سود 
حاص��ل از معامالت را دریافت کنند، زیرا نتیجه معامله قاعدتا 
باید سود باشد. بنابراین در معامالت مشروع بهره نیست، بلکه 
سود است. از نظر عرف و رویه بانکی، تسهیالت به دو نوع کلی 
»تسهیالت مبادله ای« و »تسهیالت مشارکتی« تقسیم شده اند. 
نتیجه حقوقی از »تس��هیالت مش��ارکتی« )نظیر مش��ارکت 
حقوقی و مش��ارکت مدن��ی(، ایجاد رابطه ش��راکت بین بانک 
تسهیالت دهنده و مشتری تسهیالت گیرنده است؛ یعنی بانک 
در قبال پرداخت مبلغ تسهیالت مش��ارکتی )به عنوان آورده 
نقدی(، ش��ریک مش��تری در پروژه مورد مشارکت می شود و 
می تواند سهم الشرکه خود را به هر کس که مایل باشد، از جمله 
به مشتری )تسهیالت گیرنده( بفروشد، یا آنکه قیمت تمام شده 
سهم الشرکه خود )شامل اصل تسهیالت، سود دوران مشارکت 
و خسارات و هزینه های احتمالی( را تبدیل به طلب کند و طلب 
خود را از تسهیالت گیرنده با طی فرآیند قانونی خاص مطالبه 
نماید، اما نتیجه حقوقی »تسهیالت مبادله ای«، مبادله عوضین 
معامله بین بانک و تسهیالت گیرنده است؛ مثال بانک، ماشین 
و خانه ای را به تس��هیالت گیرنده می فروش��د و مشتری بهای 
آن را به بانک بدهکار می ش��ود، یا در تسهیالت اجاره به شرط 
تملیک، بانک مورد اجاره را به تسهیالت گیرنده اجاره می دهد؛ 
تس��هیالت گیرنده نیز متعهد اس��ت که اصل و سود تسهیالت 
اجاره را به طور اقس��اطی پرداخت نماید و پس از اتمام اقساط 
بانک قانونا بایس��تی مورد اجاره را به نام مس��تاجر سند بزند. 
همچنین در م��اده 10 »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، یکی 
دیگر از منابع درآمدی بانک ها چنین پیش بینی ش��ده اس��ت: 
»بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم در گسترش 
امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای 
مس��کونی ارزان قیمت به منظور فروش اقس��اطی و یا اجاره به 
شرط تملیک احداث نمایند.« در وام قرض الحسنه نیز بانک ها 
مجاز نیستند از وام گیرنده، سود دریافت کنند، بلکه کارمزد به 
جای س��ود، درآمد بانک ها از پرداخت وام قرض الحسنه تعیین 
ش��ده اس��ت. بدین ترتیب، »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، 
»س��ود حاصل از پرداخت تس��هیالت« را از جمله منابع اصلی 

کسب درآمد بانک ها تعیین کرده است.
تم��ام مباحثی که توضیح داده ش��د، از نظر تئوری و مبنای 
حقوقی کامال منطقی است، اما آیا رعایت این چارچوب حقوقی 
برای پرداخت تسهیالت و کسب درآمد بانک ها در مرحله اجرا 
هم به همین س��ادگی است؟ مثال آیا می توان در هر تسهیالت 
مشارکت مدنی، کلیه عوامل کارشناسی را به خدمت گرفت تا 
دقیقا کلیه هزینه های مورد مش��ارکت را بررسی و صحت آن 
را احراز نمایند؟ به اعتقاد نگارنده، پاس��خ مثبت بدین پرسش 
از نظر عملیاتی تقریبا منتفی اس��ت. در اجتماعی که خیلی از 
متولیان واحدهای اقتصادی برای حل مش��کالت مالیاتی و یا 
سایر امور عمال دو دفتره هستند و تراز مالی خود را به روشنی 
به مراجع رسمی افشا و اعالم نمی کنند، چگونه می توان توقع 
داش��ت که بانک ها هزینه های واقعی پروژه مورد مش��ارکت را 
دقیقا ارزیابی و میزان دقیق هزینه های آن را براس��اس اس��ناد 
مثبته بررسی و سود واقعی معامالتی را که بابت آن تسهیالت 
داده ان��د، برآورد نمایند! واقعی س��ازی عق��ود بانکی به همین 
سادگی که ادعا می شود، نیست. پس سیاست گذاران سیستم 

بانکی کشور در این مورد به »پیش فرض ها« روی آورده اند.
به نظر می رس��د نقطه آغ��از ظهور پدیده ای به نام »س��ود 
مورد انتظار تس��هیالت بانکی«، همین موضوع بوده اس��ت. در 
این فرآین��د، بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار براس��اس 
بررس��ی های اقتصادی تعیین می کنند که حداقل س��ود مورد 
انتظار در »تسهیالت مشارکتی« یا »تسهیالت مبادله ای« چه 
میزان اس��ت. به زبان س��اده، بانک ها در پرداخت تسهیالت به 
تسهیالت گیرنده می گویند انتظار آنان از پرداخت تسهیالت و 
معامله مبتنی بر آن چه میزان سود است، اما سود مورد انتظار، 
س��ود قطعی و حداکثر تعهد مالی تسهیالت گیرنده در مقابل 
بانک نیست، بلکه مبنای محاسبه سود واقعی و قطعی، معامله 
خواه��د بود. در این صورت اگر بانک بتواند اثبات نماید س��ود 
واقعی معامله به مراتب بیش از حداقل س��ود موردانتظار بوده 
اس��ت، می تواند آن را از تسهیالت گیرنده مطالبه نماید. فرض 
کنیم بانک با سود مورد انتظار 18 درصد، تسهیالت مشارکت 
100 میلیاردی بدهد. یک سال پس از دوران مشارکت، قیمت 
ارزش پروژه مش��ارکت چندین برابر می ش��ود. در این حالت از 
نظر موازین حقوقی، تعهد مالی تسهیالت گیرنده تنها 18 درصد 
نخواهد بود. از سوی دیگر، بانک ها برای تامین منابع موردنیاز 
پرداخت تس��هیالت احتیاج دارند که از مردم سپرده مدت دار 
س��رمایه گذاری دریافت کنند تا در چارچوب »قانون عملیات 
بانکی بدون ربا«، این سپرده ها را همراه با منابع خود در عملیات 
بانکی به کار گیرند و س��ود حاصل از به کارگیری سپرده ها در 
عملیات بانکی را بین خود و س��پرده گذاران به نس��بت و مبلغ 

س��پرده گذاری و س��هم منابع بانک در این س��رمایه گذاری به 
صورت »سود علی الحساب« و »سود قطعی« به سپرده گذاران 
پرداخت نمایند. بنابراین س��ود حاصل از پرداخت تس��هیالت، 
خالص نیست و در واقع، درآمد مشاعی و مشترک بین بانک ها 

و سپرده گذاران است.
اختالف نرخ بین س��ود علی الحس��اب س��پرده های بانکی و 
س��ود مورد انتظار تسهیالت همواره یکی از چالش های عظیم 
بانک��داری پ��س از انقالب در کش��ورمان بوده اس��ت؛ چنانکه 
دکتر طهماس��ب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در این 
ب��اره در مصاحبه با خبرگزاری فارس، گفته اس��ت: »آن موقع 
یک تورم یازده دوازده درصدي داش��تیم و یک سود بانکي 24، 
26 درصدي. من مي گفتم این س��ود را پایین بیاوریم و به 13، 
14 درصد برسانیم. یعني تورم به عالوه حداکثر 3 درصد. االن 
یک تورم 25 درصدي بلکه بیشتر داریم و یک سود بانکي 12 
درصدي... من در آن دوران هم بحث مي کردم که تورم شده 11 
درصد، چرا سود بانکي باید 26 درصد باشد؟ این یک حاشیه اي 
است که ارزش افزوده است و همیشه گفته ام که باید این رقم 
معادل 3 درصد باش��د.« به هر ح��ال در غالب موارد، اختالف 
نرخ سود بین تس��هیالت و سپرده های بانکی منتهی به ایجاد 
حاشیه سود به ضرر بانک ها شده است و این سوال را از منظر 
مدیریت کالن بانکی مطرح می سازد که وقتی هزینه تمام شده 
سپرده های بانکی بیش از 18 درصد باشد، بانک ها چگونه قادر 
خواهند بود تسهیالت بانکی را با سود 18 درصد مصوب شورای 

پول و اعتبار پرداخت کنند؟
بنابراین کس��انی که مدعی صوری بودن قراردادهای بانکی 
هستند و ایده واقعی سازی قراردادها را مطرح می کنند، بایستی 
به این اصول بدیهی حقوقی و بانکی نیز اندک توجهی داش��ته 
باشند، زیرا اگر سود مورد انتظار تسهیالت بانکی را که توسط 
ش��ورای پول و اعتبار تعیین می ش��ود، به عنوان س��ود قطعی 
تس��هیالت تلقی نماییم، در این صورت ب��ه فرآیند »بانکداری 
ربوی« نزدیک تر ش��ده ایم. گرچه »قانون عملیات بانکی بدون 
رب��ا« در طراح��ی عملیات بانکی بدون ربا، »س��ود« حاصل از 
تسهیالت بانکی را یکی از منابع درآمدی بانک ها قرار داده است، 
اما تحصیل این س��ود نیز چندان سهل و ساده نیست و عالوه 
بر مشکالت ناشی از مطالبات معوق و هزینه های موردنیاز برای 
انجام اقدامات قضایی و ثبتی جهت دریافت اینگونه مطالبات و 
کاهش ارزش پول در فاصله پرداخت تس��هیالت تا زمان نهایی 
وصول آن از طریق اقدام قضایی، چالش تفاوت بین نرخ س��ود 
علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود موردانتظار تسهیالت 
بانکی همواره از جمله مش��کالت صنعت بانکی کش��ور است. 
بنابراین اگر بنا بر واقعی سازی عقود بانکی باشد، باید به الزامات 

ش��رعی و حقوقی ناشی از آن نیز تن دهیم و بانک را در ارزش 
افزوده امالک و صنایعی که با اس��تفاده از تسهیالت مشارکتی 

بانک خریداری و یا احداث شده اند، شریک واقعی بدانیم.
دوم؛ کارمزد خدمات و سرویس های بانکی

بانک ها عالوه بر پرداخت تسهیالت بانکی و وام قرض الحسنه، 
خدمات بانکی نظیر صدور انواع ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات 
اس��نادی ریال��ی و ارزی، نقل و انتقال وجوه بین حس��اب های 
مردم به صورت الکترونیک��ی و... انجام می دهند. افزون بر آن، 
پاس��خگویی به انواع و اقس��ام اس��تعالم های مراجع قضایی و 
نهاده��ای عمومی راجع به اطالعات بانکی مش��تریان، از دیگر 
خدمات بانک هاس��ت. فراهم آوردن تش��کیالت و پرس��نل و 
امکانات پیشرفته س��خت افزاری و نرم افزاری برای ارائه اینگونه 
خدمات و سرویس های بانکی مستلزم صرف هزینه های کالن 
اس��ت که بایس��تی از محل درآمدهای حاصل از ارائه اینگونه 
خدمات تامین شود. متاسفانه »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، 
مقررات ش��فاف و روشنی در مورد »کارمزد خدمات بانکی« به 
عنوان یکی از منابع درآمدی بانک ها و موسسات اعتباری تعیین 
نک��رده و در ای��ن زمینه تنها »تعیین ان��واع و میزان حداقل و 
حداکثر کارمزد خدمات بانکی ) مشروط بر اینکه بیش از هزینه 
کار انجام ش��ده نباش��د( و حق الوکاله به کارگیری سپرده های 
سرمایه گذاری که توس��ط بانک ها دریافت می شود« به عنوان 
یکی از اختیارات بانک مرکزی تعیین ش��ده است. اما این ابهام 
قانون��ی در مورد عبارت »مش��روط بر اینکه بیش از هزینه کار 
انجام ش��ده نباش��د« وجود دارد که بانک ها بایس��تی در قبال 
ارائه خدمات و س��رویس های بانکی فقط هزینه تمام شده آن 
را از مشتری دریافت کنند و هیچ گونه درآمدی از این خدمات 
نداشته باش��ند و عالوه بر آن، اس��تعالم های مراجع دولتی را 

مجانی انجام دهند!
در حال حاضر در دنیا بس��یاری از خدمات و س��رویس های 
بانک��ی و ص��دور کارت های اعتب��اری از طری��ق فین تک ها و 
استارت آپ ها و سوپرمارکت های مالی انجام می شود و مردم را 
از مراجعه مکرر به شعب بانک ها بی نیاز کرده است. اما متاسفانه 
فعال نظام حقوقی مش��خصی در مورد خدمات و سرویس های 
بانک��ی، نحوه ارائه و گس��ترش آن و ش��یوه تعامل و همکاری 
فین تک ها و استارت آپ ها با بانک ها و موسسات اعتباری در ارائه 
خدمات بانکی ایجاد نشده اس��ت. بدون تردید، افزایش درآمد 
بانک ها و موسس��ات بانکی از طریق کس��ب »کارمزد خدمات 
بانک��ی« موجب کاهش هزینه »تجهی��ز منابع« و قیمت تمام 
شده تس��هیالت بانکی نیز خواهد شد. از جمله اهداف بانک ها 
نیز بایستی ارائه خدمات بانکی بهتر و پرداخت تسهیالت بانکی 

ارزان تر به مردم باشد.

منابع درآمدی بانک ها؛ سود یا کارمزد؟

اعتبار کارت های نقدی بانک  پاسارگاد تمدید شد

پاندمی کرونا و چالش دورکاری
شیوع ویروس کرونا باعث شد است تا دورکاری به تنها شیوه ادامه فعالیت های انواع کسب و کارها تبدیل 
شود. تا قبل از این بحران، این شیوه کاری چندان شناخته شده نبوده و همین امر باعث شده تا بسیاری از افراد 
با یک شرایط جدید مواجه شوند. بدون شک در هر زمینه ای اگر به اصول حرفه ای آن توجه نشود، مشکالت 
زیادی به وجود می آید. یکی از مهمترین این مش��کالت، مدیریت زمان اس��ت. بنا بر نظرسنجی ها، این مورد 
به عنوان مش��کل اصلی افراد معرفی شده است. در این راس��تا راهکار فوق العاده برای مدیریت زمان بهتر در 
شرایط دورکاری را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که از دورکاری به 
عنوان شیوه ایده آل فعالیت نام برده می شود. دلیل آن نیز به این خاطر است که مزیت های فوق العاده ای هم 
برای مدیران و هم برای کارمندان دارد. به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که این شیوه کاری تنها برای...



فرصت امروز: پس از گذشت بیش از پنج دهه از تصویب قانون ممنوعیت 
استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی 
از صنایع دانش بنیان، غذایی و کش��اورزی همچنان برخی صنایع مستقر 
در این محدوده با چالش های متعددی روبه رو هس��تند. این مسئله به ویژه 
برای صنایعی که در این مناطق س��کونت داش��ته و قصد توسعه صنعت و 
حت��ی به روز کردن فناوری های خود را دارند مش��کالت متعددی را ایجاد 
کرده اس��ت که نهایتا منجر به تعطیلی و راکدش��دن سرمایه ها می شود. 
در این زمینه، نهاد پژوهشی مجلس در مطالعه ای به هفت چالش مصوبه 
ممنوعیت اس��تقرار صنایع در ش��عاع 120 کیلومتري ته��ران پرداخت و 
راهکارهاي جایگزینی پیش��نهاد داد. به گفته مرکز پژوهش ها، این مصوبه 
علی رغم دستاوردهای انکارناپذیر زیست محیطی برای شهر و استان تهران، 
تأثیرات منفی محیط زیستی و اقتصادی را برای استان های هم جوار در پی 
داشته و همچنین موجب عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل 
توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست محیطی 

شده است.
تاثیرات منفی محیط زیس��تی بر اس��تان های همج��وار، تاثیرات منفی 
اقتصادی بر استان های همجوار، فریز شدن و عدم امکان نوسازی و توسعه 
صنایع، توس��عه صنایع غیرقانونی و غیررس��می و در نتیج��ه افزایش آثار 
زیست محیطی، دسته بندی و کددهی نامناسب صنایع، رویکرد واکنشی در 
مستثنا کردن صنایع و فقدان رویکرد آمایش سرزمین و نبود نگاه جامع و 
آینده نگر در ساماندهی صنایع استان تهران، چالش های هفت گانه ای است 
که به اعتقاد بازوی کارشناسی مجلس، قانون 54 ساله ممنوعیت استقرار 

صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران به دنبال داشته است.
جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران شکست خورد؟

نگاهی به س��یر توسعه اس��تان تهران طی پنج دهه اخیر نشان می دهد 
که دغدغه اصلی تصمیم گیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 
120 کیلومتری تهران جهت جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در 
اس��تان تهران و س��وق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به 
شهرستان ها کامال صحیح و بجا بوده است. بررسی سیر قوانین و مقررات 
این حوزه طی س��الیان اخیر بیانگر فاصله گرفتن از نگاه آمایش س��رزمین 
و تمرک��ز بر تدوین مقررات و ضوابط اس��تقرار واحدهای تولیدی، صنعتی 
و معدنی اس��ت. البته آخرین ضوابط ارائه ش��ده توس��ط سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت در س��ال 1397 در مقایس��ه با قوانین و مقررات پیش��ین 
جامعیت نسبتا خوبی دارد. با وجود این، بررسی های دقیق تر نشان می دهد 
که اساسا در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در 
قانون مصوب س��ال 1346 هیچ گونه مس��تند علمی تاکنون ارائه نشده و 
صرفا مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط زیستی بوده است. این 
در حالی اس��ت که کشورهای پیشرفته غالبا تمرکز خود را بر ارزیابی های 

زیست محیطی و غربالگری موردبه مورد پروژه های صنعتی قرار می دهند.
جه��ت حل ای��ن معضل، مرک��ز پژوهش ها پیش��نهاد داده اس��ت که 
اقدام هایی در کوتاه مدت و میان مدت انجام ش��ود. در کوتاه مدت تس��هیل 
ش��رایط برای صنایع مس��تقر در محدوده 120 کیلومتری جهت توسعه و 
به روزرسانی تجهیزات همگام با بهبود وضعیت محیط زیستی و همچنین 
بازنگری در قانون سال 1346 جهت صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی 
بر س��ند آمایش استان تهران پیشنهاد می ش��ود. در این راستا، الزم است 

ش��هرک   های صنعتی مجاور استان تهران در اس��رع وقت نسبت به ایجاد 
بس��ترها و زیرساخت های الزم و تامین استانداردهای محیط زیستی اقدام 
کنن��د. راهکار دیگر، تدوین س��ند آمایش صنعتی اس��تان تهران با هدف 
تهیه اطلس مکان نمای صنایع اس��تان تهران و متعاقبا بازنگری در قانون 
س��ال 1346 برای صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر س��ند مذکور 
است، اما برای رسیدن به هدف پیش بینی شده یک راهکار میان مدت نیز 
وجود دارد. این راهکار جایگزینی ضوابط و مقررات اس��تقرار سال 1397 
ب��ا قانون جدید جامع ارزیابی زیس��ت   محیطی اس��ت. در قانون اصالحی 
باید کلیه ممنوعیت های فواصل در کش��ور حذف ش��ده و اخذ مجوزهای 
زیست   محیطی کلیه صنایع منوط به انجام غربالگری زیست   محیطی شود.

براس��اس این گزارش، به رغم تصویب قوانی��ن، مقررات و ضوابط جهت 
تکمیل و رفع نواقص قانون س��ال 46 در س��الیان اخی��ر همچنان برخی 
مش��کالت و معضالت در این حوزه باقی مانده که از آن جمله می توان به 
هفت مورد کلیدی اش��اره کرد: تاثیرات منفی محیط زیستی بر استان های 
همج��وار، تاثیرات منفی اقتصادی بر اس��تان های همجوار، فریز ش��دن و 
عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع،  توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی 
و در نتیجه افزایش آثار زیس��ت محیطی، دسته بندی و کددهی نامناسب 
صنایع، رویکرد واکنشی در مستثنا کردن صنایع و فقدان رویکرد آمایش 

سرزمین و نبود نگاه جامع و آینده نگر در ساماندهی صنایع استان تهران.
چالش های هفت گانه شعاع 120کیلومتری تهران

تاثیرات منفی محیط زیستی بر استان های همجوار، اولین چالشی است 
که مرکز پژوهش ها بدان اش��اره کرده و معتقد اس��ت: مصوبه عدم استقرار 
صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران، تراکم بیش از حد واحدهای صنعتی 
در اس��تان های همجوار به ویژه قم را به همراه داشته است، به گونه ای که 
این مصوبه تراکم باالیی را در ش��عاع 20کیلومتری مرکز ش��هر قم در پی 
داش��ته و این ش��هر قربانی این قانون شده است. به موازات تاثیرات منفی 
محیط زیس��تی، اثرات منفی اقتصادی نیز بر استان های همجوار به وجود 
آمده اس��ت. در برهه ای تفاسیر مختلف در محاسبه شعاع 120کیلومتری 
موجب قرارگیری ش��هرک صنعتی اش��تهارد در مح��دوده و عدم معافیت 
مالیاتی برای صنایع این شهرک شده بود که موجب توقف فعالیت بسیاری 
از س��رمایه گذاران این شهرک شد. البته خوش��بختانه این محدودیت در 
س��ال 99 برداشته شده اس��ت، ولی بیانگر عدم ثبات تصمیم گیری در این 
حوزه بوده که موجب آسیب به حداقل 18هزار شغل و فرار سرمایه گذاران 

خارجی شده است.
فریز ش��دن و عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع، سومین چالش قانون 
54 ساله ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران است، 
چراکه بس��یاری از صنایع موجود در این مح��دوده برای ادامه فعالیت در 
مقی��اس اقتصادی نیازمند افزایش ظرفیت و ارتقا هس��تند که در صورت 
عدم تحقق چنین امری میزان تولید برخی واحدها نزدیک به صفر و سرمایه 
بخش خصوصی به سرمایه راکد تبدیل شود. چالش چهارم، توسعه صنایع 
غیرقانونی و غیررس��می و در نتیجه افزایش آثار زیس��ت محیطی است و 
مصوبه فعلی موجب سوق دادن صنایع به سمت فعالیت های غیررسمی و 
غیرقانونی ش��ده است که آثار زیست محیطی به مراتب بیشتری به همراه 

خواهد داشت.
دسته بندی و کددهی نامناس��ب صنایع، چالش پنجم این قانون است. 

کما اینکه در یک گزارش کارشناسی تخصصی که از طرف سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان مرکزی روی »مقررات و ضوابط استقرار واحدهای 
تولیدی، صنعتی و معدنی 97« صورت گرفته، دس��ت کم 39مورد تناقض 
در رده بندی صنایع شناس��ایی شده است. این تناقض ها شامل نمونه هایی 
از کدهایی اس��ت ک��ه از نظر آلودگی کامال مش��ابه هس��تند، ولی در دو 
رده مختلف ق��رار گرفته اند، یا واحدهایی که بالقوه آالینده هس��تند ولی 
این موضوع به درس��تی تش��خیص داده نش��ده و امکان استقرار در شعاع 
120کیلومتری تهران را دارند. معافیت های ایجادشده در این محدوده نیز 
مبتنی بر همین رده بندی صنایع بوده، بنابراین صنایع متعددی حتی با آثار 

زیست محیطی اندک مجوز استقرار در این محدوده را دارند.
شش��مین چالش، رویکرد واکنشی در مس��تثنا کردن صنایع است، به 
طوری که در سالیان گذشته مصوبه ها و قوانین مختلفی در جهت استثنا 
کردن برخی صنایع از قانون فعلی تصویب ش��ده اس��ت. در حال حاضر به 
موجب مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی )97( 
و ضوابط اس��تقرار واحدهای صنایع پیش��رفته و دانش بنیان )94( صنایع 
پیش��رفته و فعالیت های دانش بنیان و همچنین صنایع رده های یک، دو و 
س��ه از این مصوبه مستثنا شده اند. این در حالی است که تعداد کثیری از 
صنایع پاک تر و غیرآالینده تر از صنایع غذایی وجود دارند که مجوز تولید 
در داخل این شعاع را ندارند. عالوه بر این، دانش بنیان بودن صنایع دلیلی 

بر محیط زیستی بودن این صنایع نخواهد بود.
نهایتا هفتمین چالش این قانون، فقدان رویکرد آمایش سرزمین و نبود نگاه 
جامع و آینده نگر در ساماندهی صنایع استان تهران است. هرچند مصوبه سال 
46 با رویکرد آمایش سرزمین و مواردی نظیر جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد 
جمعیت در استان تهران تصویب شد، ولی بیشتر قوانین این حوزه فاقد نگاه و 
رویکرد آمایش سرزمین در تهران بوده است. در آخرین مقررات این حوزه نیز 
که در سال 97 توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده، صرفا به ضوابط 

استقرار توجه شده و فارغ از این نوع نگاه است.
تجربیات جهانی در این باره چه می گویند؟

بررس��ی تجربی��ات جهانی درخص��وص ممنوعیت اس��تقرار صنایع در 
محدوده ش��هرها نش��ان می دهد الزام فاصله خط��ی در قوانین و مقررات 
جهان وجود ندارد. در مقابل بررس��ی و ارزیابی زیس��ت   محیطی پروژه   ها و 
فعالیت   های صنعتی به عنوان یک مس��یر علمی پذیرفته شده است. رویه 
ارزیابی بسیاری از کشورها و البته موسسات بین المللی مانند بانک جهانی، 
بانک توسعه اروپایی، بانک توسعه آسیایی و... به این ترتیب انجام می گیرد 
که برای پروژه های بزرگ مقیاس و کالن نظیر س��د، نیروگاه، پاالیش��گاه، 
بزرگراه، فرودگاه، ش��هرک صنعتی یا مس��کونی و... انجام مطالعات کامل 
ارزیابی آثار در هر حال اجباری اس��ت. بخش دیگری از پروژه ها در مقوله 
پروژه هایی قرار می گیرند که نیاز به ارزیابی آثار ندارند و تنها با یک طرح 
»مدیریت زیست   محیطی« و غربالگری اولیه می توانند مجوز گرفته و آغاز 
به فعالیت کنند. ایران متاس��فانه فاقد این بخش دوم بوده و برخی صنایع 
مشخص ملزم به انجام ارزیابی زیست   محیطی هستند و بقیه فعالیت های 
صنعتی در صورت رعایت ضوابط اس��تقرار مجوز احداث خواهند داش��ت. 
در واق��ع، مقررات و ضوابط اس��تقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی 
به نوعی جایگزین غربالگری زیس��ت   محیطی در کش��ور شده که می تواند 

پیامدهای زیست   محیطی منفی به همراه داشته باشد.

چرا قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران به نتیجه نرسید؟

7 معضل شعاع ۱۲۰ کیلومتری

همزم��ان با آغاز هفت��ه دولت، وزرای دولت س��یزدهم با رأی اعتماد 
مجلس راهی وزارتخانه های ش��ان ش��دند؛ البته به جز وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش که نتوانست اعتماد نمایندگان مردم را جلب نماید، اما 
کابینه اقتصادی ابراهیم رئیسی در کنار 9 وزیر دیگر دولت سیزدهم از 
روز پنجشنبه به طور رسمی کارشان را آغاز کردند. اعضای هیأت وزیران 
در نخستین جلس��ه هیأت دولت سیزدهم با امضای »عهدنامه مدیران 
دول��ت مردمی« خود را به اصول و ارزش های دهگانه همچون توجه به 
محرومان، فسادس��تیزی و قانون گرایی، رفع موانع تولید، چابک سازی 
نظ��ام اداری با بهره گیری از فن��اوری اطالعات و شایسته س��االری در 

انتخاب مدیران متعهد و موظف کردند.
در ای��ن میان، احس��ان خاندوزی به عنوان وزی��ر اقتصاد، برنامه های 
متنوع��ی دارد و اولویت هایی همچون ثبات اقتصاد کالن و مهار پایدار 
تورم را مدنظر قرار داده اس��ت. او متولد س��ال 1359 در شهر گرگان و 
دانش آموخته دکترای علوم اقتصادی است و اکنون که نماینده مجلس 
یازدهم، نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون 
فضای تولید و کسب و کار مجلس است؛  در سوابق مدیریتی خود مدیر 
گروه اقتصاد اس��المی دانشگاه عالمه طباطبائی، دبیر شورای اقتصادی 

س��ازمان صدا و س��یما، مدیرکل مرکز پژوهش های اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی و عضویت در هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای 

کسب وکار را در کارنامه دارد.
وزی��ر اقتصاد در حالی مهار تورم را به عنوان یکی از اولویت های خود 
مطرح کرده است که آخرین اعالم وضعیت این متغیر اقتصادی از سوی 
مرکز آمار ایران حاکی از رس��یدن آن به رقم 45.2 درصد در مردادماه 
امس��ال است و کارشناسان اقتصادی، عامل بنیادین روند صعودی تورم 
را همانا رشد باالی نقدینگی و پایه پولی می دانند که برداشت های زیاد 
دولت از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه 
موجب این امر شده اس��ت. در این باره خاندوزی تاکید کرده است که 
از روز اول تمام تالش خود را برای تامین کس��ری بودجه از روش های 
غیرت��ورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بس��ت. 
بنابراین باید منتظر ماند و دید که وزیر اقتصاد دولت رئیس��ی می تواند 
مقابل استقراض از بانک مرکزی مقاومت کند و تورم را به عنوان یکی از 
چالش های مهم اقتصاد ایران با تامین کسری بودجه از روش هایی نظیر 
انتشار اوراق، اصالحات مالیاتی و... مدیریت کند یا خیر، زیرا اقتصاددانان 
عامل موثر بر تورم را چاپ پول و رشد نقدینگی برای تامین مالی دولت 

می دانند.
یکی دیگر از نکاتی که در صحبت های اخیر وزیر اقتصاد تاکید ش��ده 
است، اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تحریم هاست که وی در مقاالت و 
پژوهش های خود در مقام یک اقتصادخوانده نیز به آن توجه کرده است. 
اکنون خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، می خواهد وزارت 
اقتصاد را با آرایش تحریم ناپذیری نوس��ازی و برای خنثی سازی تحریم 
حرکت کند. او همچنین در نظر دارد تا سیس��تم های موجود در وزارت 
اقتصاد را بازطراحی کند و از سوی دیگر، یکی دیگر از وعده های تقریبا 
نزدیک خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد، اصالح قانون سیاس��ت های کلی 
اصل 44 قانون اساسی است که طبق گفته وی، در سه ماه آینده الیحه 
آن تقدیم هیأت وزیران خواهد ش��د تا در پی آن بس��یاری از مشکالت 

خصوصی سازی ها و حکمرانی سهام عدالت اصالح شود.
هرچه هس��ت، حاال دولت سیزدهم به طور رس��می کار خود را آغاز 
کرده است؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم در میانه تابستان 45 درصد 
اعالم ش��ده و نرخ دالر وارد کانال 28 هزار تومانی شده است. حال باید 
منتظر ماند و دید وزرای اقتصادی دولت و از جمله وزیر اقتصاد چگونه 

قرار است کشور را از این شرایط سخت عبور دهند.

وزیر جدید اقتصاد سرکشی تورم را مهار می کند؟

کابینه اقتصادی سیزدهم در پیچ سخت

دریچــه

رضایی و مخبر؛ 2 فرمانده در یک میدان
فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم کیست؟

کابین��ه س��یزدهم در حالی از مجل��س رأی اعتم��اد دریافت کرده 
که انتش��ار خبر انتصاب محس��ن رضایی به عنوان مع��اون اقتصادی 
رئیس جمه��ور، حلقه ه��ای پازل تیم اقتصادی دول��ت را تکمیل کرد. 
پیش از این محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به عنوان مس��ئول 
هماهنگی تیم اقتصادی دولت از سوی ابراهیم رئیسی تعیین شد و حاال 
با توجه به انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی این سوال 
پی��ش می آید که آیا حوزه وظایف تعریف ش��ده برای معاون اقتصادی 
تغییر کرده اس��ت؟ فرمان��ده اصلی اقتصاد ایران در دولت س��یزدهم 
کیس��ت و آیا مخبر قادر اس��ت تیمی را که تاکنون تجربه فعالیت در 
کنار یکدیگر نداش��ته اند، هماهنگ کند؟ در این مسیر نقش محسن 
رضایی چه خواهد بود؟ کارشناسان در کالب هاوس خبرآنالین به این 

سواالت پاسخ دادند.
* س��یدحمید حس��ینی، فعال اقتصادی: با این ترکیب اقتصادی 
کابین��ه س��یزدهم، نگران تش��کیل یک چهارضلعی هس��تم؛ چهار 
ضلع��ی ای که اصال با یکدیگ��ر هماهنگ نیس��تند و آقایان مخبر، 
رضای��ی، میرکاظم��ی و خاندوزی هر ک��دام در رأس یک ضلع آن 
ق��رار دارند. هرچن��د س��اختارها تعیین کننده هس��تند، اما باز هم 
این چهارضلعی بس��یار مهم اس��ت. به نظر می آید که در این دولت 
نقش ها کمی جابه جا ش��ده و حتما در این دولت نقش رئیس دفتر 
کم��ی کمرنگ خواهد ش��د و بانک مرکزی نق��ش حداقلی خواهد 
داش��ت و وزرایی که در دولت های قبل حرفی برای گفتن داش��تند 
و موضع گی��ری می کردند مانن��د وزرای کار و نفت در دولت جدید 
نقش پررنگی ایفا نخواهند کرد و حتی رئیس جمهور نیز مانند آقای 
روحان��ی در تمام امور نقش نخواهد داش��ت. اینک��ه آقای مخبر را 
منصوب کردند به نظر من نشانه آن است که نقش رئیس جمهور در 
حوزه اقتصادی کاهش خواهد یافت. از س��وی دیگر، نقش سازمان 
برنامه و بودجه با وجود آقای میرکاظمی حتما پررنگ خواهد شد و 
نقش معاون اول، معاونت اقتصادی و وزیر اقتصاد نیز پررنگ خواهد 
ش��د. می توان گفت که آقای رئیسی در چینش کابینه خود به این 
نتیجه رس��یده ک��ه اعضای کابینه تجربه کاف��ی ندارند و در نتیجه 

افراد تازه ای که به تیم خود اضافه می کند، افراد باتجربه هستند.
* مهدی پازوکی، کارش��ناس اقتصادی: معاون اول رئیس جمهور 
در قان��ون، باالترین مقام اجرایی پس از رئیس جمهور در س��اختار 
اداری کش��ور اس��ت و ایش��ان به عنوان مس��ئول هماهنگی ستاد 
اقتصادی نیز منصوب ش��د، از این رو صدور حکم معاونت اقتصادی 
برای محس��ن رضایی کمی تعجب برانگیز بود. بنده از جمله افرادی 
هس��تم که نگاه چندان مثبتی به معاون��ت اقتصادی به عنوان یک 
مقام ندارم. البته نظر منفی من تنها به دولت رئیس��ی برنمی گردد 
بلک��ه در دوره دول��ت روحان��ی و حتی دولت هاش��می نیز چنین 
عقیده ای داش��تم. س��ابقه ایجاد این معاونت البته به دولت هاشمی 
بازمی گردد، چراکه پس از اس��تیضاح نوربخش و عدم کس��ب رأی 
اعتماد در مجلس، هاشمی ایشان را به عنوان معاون اقتصادی خود 
منصوب کرد و این چنین بود که پست معاونت اقتصادی در ساختار 
اداری ایران شکل گرفت. در این ساختار، معاونت اقتصادی به نوعی 
مش��اور رئیس جمهور در حوزه اقتصاد محس��وب می ش��د و اعتقاد 
دارم هرچه تعداد معاونت های ریاس��ت جمهوری بیشتر باشد، ایجاد 

هماهنگی بین آنها دشوارتر خواهد بود.
* وحید شقاقی ش��هری، اقتصاددان: در یکی از حساس ترین شرایط 
اقتصادی، تیمی انتخاب شده که سابقه همکاری با هم را ندارند. با توجه 
به اینکه در حال حاضر وضعیت برجام و اف ای تی اف نامشخص است، 
به انتظارات تورمی دامن زده ش��ده اس��ت و اگر دولت سیزدهم نتواند 
بحث برجام را به س��رانجام برساند، این انتظارات تورمی همه بازارهای 
دارای��ی، کاال و خدمات را برهم خواهد زد. بنده هنوز متوجه نیس��تم 
که فرماندهی این تیم اقتصادی با چه کسانی خواهد بود، چراکه افراد 
حاضر در کابینه نه با یکدیگر سابقه همکاری دارند و نه از یک جریان 
فکری منسجم برخوردار هستند. به عبارت دیگر، آقای مخبر، خاندوزی، 
رضایی و میرکاظمی تاکنون با یکدیگر س��ابقه همکاری نداشته اند و 
مسئله اول این است که نحوه همکاری این چند نفر در دولت چگونه 
خواهد بود و آیا اینها از یک جریان فکری خاصی برخوردار خواهند بود 
و یا نسبت به مسائل مختلف، دیدگاه های متفاوتی دارند؟ پس مسئله 
اصلی این است که این افراد در گذشته با یکدیگر همکاری نداشتند و 
این عدم همکاری در ادامه کار ممکن است مسیر را تحت الشعاع خود 
قرار دهد. این ترکیب از گذشته مشخص نشده بود و به نظر بنده همه 
این افراد عمدتا در همین روزهای آخر نهایی شدند و لذا یک ترکیب 
از قبل برنامه ریزی شده نبوده و هنوز هم رئیس بانک مرکزی مشخص 
نیس��ت؛ یا حداقل در اذهان عمومی و اخباری که منتشر می شد، تیم 
اقتصادی افراد دیگ��ری بودند همانطور که جایگاه فرهاد رهبر را االن 
خالی می بینید، در حالی که در زمان تبلیغات انتخاباتی شاهد بودیم که 
شخصی که در زمان انتخابات همواره به آقای رئیسی در حوزه اقتصادی 
مشورت می داد، آقای رهبر بود، اما در حال حاضر وی جایگاهی ندارد، 
حداقل جایگاه رس��می ندارد. احساس می شود که آقای رهبر در حال 
حاضر از این گردانه خارج شده است و آقای رضایی نیز تا همین اواخر 
جایگاه مش��خصی نداشته اس��ت و به یکباره مشخص شد که ایشان 
معاون اقتصادی رئیس جمهور ش��ده اند؛ در گذشته آقای رئیسی اعالم 
کردن��د که هماهنگی امور اقتصادی با معاون اول اس��ت، ولی طبیعتا 
معاون اول حداقل تخصص و تجربه سیاست های اقتصادی را ندارند و 
یک مدیر اجرایی بوده اس��ت، اما مدیر اجرایی ناآشنا با مبانی نظری و 
تجربی اقتصادی ممکن خطاهای بزرگی مرتکب شود. هماهنگی بین 
این افراد نیز کار دش��واری اس��ت؛ اوال فرماندهی باید زیر نظر یکی از 
این مسئولین باشد. منظور از فرماندهی اقتصادی این است که بتواند 
سیاست گذاری های اقتصادی را انجام دهد و هنوز برای بنده مشخص 
نیست که در دولت سیزدهم کدام فرد مسئول سیاست های اقتصادی 
و هماهنگی این مسائل خواهد بود؛ آقای رئیسی چند روز پیش اعالم 
کردند که این مسئولیت بر دوش آقای مخبر است، اما حاال با انتساب 
آقای رضایی این مسئله باز گنگ شده است و تردید است در اینکه آیا 
این دو بزرگوار می توانند در مسائل اقتصادی به یکدیگر هماهنگ بشوند 
یا خیر. در حال حاضر اقتصاد ایران با 20 تا 30 بیماری اقتصادی دست 
و پنجه نرم می کند و مانند این است که بدن بنده 20 تا 30 بیماری را 
همزمان دچار شده است و این دوستان در کابینه نیز نمی توانند همه 
ای��ن بیماری ها را همزمان درمان کنند. ل��ذا باید اولویت بندی صورت 

بگیرد.
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فرص��ت ام��روز: هرچند افزایش قیم��ت ارز تا آخری��ن روز کاری هفته 
گذشته ادامه داشت و در کمتر از 20 روز دالر بیش از 2500 تومان گران 
ش��د، اما برخی سیگنال ها داللت بر آن دارد که این وضعیت در هفته دوم 
شهریورماه تداوم نخواهد یافت. با اینکه بازار ارز روند افزایشی خود را که از 
ابتدای مردادماه آغاز شده، همچنان حفظ کرده است، اما با توجه به مطرح 
شدن سیگنال های مثبت مبنی بر تسهیل در روند تامین ارز و رأی اعتماد 
مجلس به دولت س��یزدهم، کارشناس��ان از احتمال کاهش نوسان ارز در 

آینده نزدیک خبر می دهند.
قیمت ها در بازار ارز طی هفته ای که گذشت همچنان به روند افزایشی 
خود ادامه داد و در حالی این هفته به پایان رس��ید که بهای دالر در بازار 
آزاد تهران در آستانه ورود به کانال 28 هزار تومان قرار دارد و قیمت یورو 
نیز به مرز 33 هزار تومان نزدیک ش��ده است. تداوم افزایش قیمت ارز در 
هفته گذشته در حالی اتفاق افتاد که عمده فعاالن و تحلیلگران بازار انتظار 
داشتند پس از پایان تعطیالت شش روزه کرونایی و بازگشایی صرافی ها و 
بانک ها از روز یکشنبه، روند پرنوسان بازار مدیریت شده و شاهد کاهش و 
اصالح قیمت ها باشیم؛ اتفاقی که در بعدازظهر یکشنبه نشانه هایی از آن در 
معامالت دیده شد، اما به سرعت بازار از آن عبور کرد و بی تفاوت به مسیر 

صعودی خود ادامه داد.
تحوالت بازار ارز در هفته ای که گذشت

موج جدید افزایش قیمت ارز را می توان از ابتدای مردادماه ردیابی کرد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، در آغاز این موج قیمت دالر ب��ازار آزاد در محدوده 24 
هزار و 600 تومان قرار داش��ت و یورو نیز به قیمت 29 هزار تومان معامله 
می ش��د. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، عوامل متعددی مسبب بروز این 
موج جدید ش��دند که به صورت عمده می توان آنها را به دو دس��ته دالیل 

سیاست خارجی و متغیرهای پولی تقسیم کرد.
بازار ارز در س��ال 1400 بیش از پیش تحت تاثیر اخبار سیاس��ی قرار 
داش��ته و دارد، مس��ائل مربوط ب��ه مذاکرات احیای برج��ام در هفته های 
گذشته، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده بود، اما در این میان، وقوع تحوالت 
سیاسی و نظامی در افغانستان باعث نوساناتی در بازار ارز در روزهای اخیر 
شد. به طوری که سقوط دولت افغانستان توسط نیروهای طالبان، موجی از 
نگرانی در رابطه با افزایش تنش های منطقه ای ایجاد کرد. همچنین نگرانی 
از سرنوشت بازار ارز هرات که در کنار بازار ارز سلیمانیه از منابع تامین ارز 
بازار داخلی کش��ور هستند، از دیگر دالیل تاثیر منفی تحوالت سیاسی و 
نظامی افغانستان در بازار ارز بود. البته این نگرانی به اعتقاد برخی از فعاالن 

بازار ارز در هفته ای که گذشت، تا حدود زیادی کاهش یافت و با بازگشایی 
مرزهای ش��رقی کش��ور و تداوم روند واردات و صادرات کاالها به همسایه 

شرقی، پیش بینی می شود تاثیر منفی این خبر بر بازار ارز از میان برود.
عالوه بر این، کارشناسان پولی و بانکی دسته دوم عواملی را که محرک 
موج اخیر افزایش قیمت ها در بازار ارز هستند، رشد متغیرهای پولی معرفی 
می کنند. در خردادماه امسال بود که بانک مرکزی آمارهای کالن اقتصادی 
را منتشر کرد که بر پایه آن، رشد شدید پایه پولی در سه  ماه ابتدایی سال 
جاری مش��خص شد و نشان دهنده رش��د نقدینگی کشور بود. تمامی این 
عوامل به معنای افزایش انتظارات تورمی هس��تند که نتیجه آن از ابتدای 

مردادماه در بازار ارز نمایان شده است.
در ای��ن میان، با توجه به اینکه هن��وز وزرای دولت جدید به طور کامل 
مستقر نشده و سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم مشخص نشده است، 
کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی در روزهای اخیر ابهاماتی نس��بت به روند 
سیاس��ت های پولی و ارزی داشته  اند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
امیدوارند با توجه به کس��ب رأی اعتم��اد تمامی اعضای اقتصادی کابینه 
دولت س��یزدهم از مجلس شورای اسالمی، به زودی این ابهامات در ذهن 
فعاالن بازار ارز از میان برود و با رفع نگرانی ها ش��اهد کاهش نوس��ان در 
بازار باش��یم. عالوه بر این، برای امیدوار بودن به کاهش نوسان در بازار ارز 
و تعدیل قیمت ها، سیگنال های مثبت دیگری هم در روزهای پایانی هفته 
گذش��ته به بازار ارز مخابره شد. اولین س��یگنال از سوی تحلیلگران فنی 
است که گروهی از آنان معتقدند قیمت های موجود در بازار به صورت حتم 
با یک اصالح قیمتی مواجه خواهد ش��د. این تحلیلگران امیدوار هس��تند 
همزمان با استقرار وزرای اقتصادی، از روز شنبه این هفته شاهد بروز روند 

اصالحی باشیم.
اما دومین سیگنال مثبت را مسئوالن جدید دولتی به بازار مخابره کردند. 
براساس گفته های آنها، در مسئله تامین ارز اقداماتی در حال انجام بوده و 
همچنین گشایش هایی در حال به وجود آمدن است. همین سیگنال مثبت 
منجر به این شده است که در روز پایانی هفته گذشته در میان معامله گران 
بازار ارز زمزمه هایی مبنی بر احتمال افت قیمت ها در بازار ش��نیده شود. 
بنابراین انتظار می رود این س��یگنال های مثبت نتایج خود را در معامالت 

هفته جاری بازار ارز نشان دهند.
آسیب های ارز ترجیحی تمام می شود؟

در روزهای اخیر همزمان با افزایش نرخ ارز، ش��اهد رش��د شاخص کل 
ب��ورس نیز هس��تیم و در این میان، پایان یا ادام��ه ارز ترجیحی در دولت 

س��یزدهم، مولفه مهمی اس��ت که بر بازار ارز و به طور کلی اقتصاد ایران 
تاثیرگذار خواهد بود. جهش ارزی سال 1396 منجر به تصمیم گیری درباره 
یکی از متغیرهای اقتصادی شد که آثار آن تاکنون ادامه پیدا کرده است. 
به دنبال افزایش نرخ ارز در زمس��تان 1396، ن��رخ 4200 تومان برای هر 
دالر به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین ش��د تا واردات برخی گروه های کاالیی 
خ��اص با این نرخ انجام ش��ود. هدف این نرخ گذاری ب��رای ارز، حمایت از 
تولیدکنندگان��ی بود ک��ه نهاده های تولید خود را از خارج از کش��ور تهیه 
می کنن��د و حمایت از مصرف کنندگانی که با افزایش نرخ ارز، بخش��ی از 

قدرت خرید خود را از دست داده بودند.
ب��ا این ح��ال، ارز ترجیحی به رخنه ای در اقتصاد ایران تبدیل ش��د که 
پیامدهای متفاوتی به همراه داش��ت و حتی گروه هایی که این نرخ گذاری 
برای حمایت از آنها انجام ش��ده بود نیز آس��یب های آن را تحمل کردند. 
به اعتقاد یک کارش��ناس اقتصادی، تخصیص ارز ترجیحی موجب قاچاق 
معکوس ش��ده اس��ت، یعنی کاالیی که با ارز ترجیحی وارد کش��ور شده، 
توس��ط عده ای صادر ش��ده و با ارز به نرخ بازار آزاد به کش��ورهای دیگر 
فروخته ش��ده اس��ت. در نتیجه، افرادی که دسترسی به چنین بازارهایی 
دارند از منافع ارز ترجیحی استفاده می کنند و مردم و مصرف کنندگان از 

آن بهره مند نمی شوند.
یوس��ف کاووسی درباره آسیب های ارز ترجیحی بر بازار سرمایه و اینکه 
نرخ ارز چگونه سود و زیان شرکت های بورسی را تغییر می دهد، می گوید: 
ح��ذف ارز ترجیحی و یارانه انرژی، بر س��ودآوری ش��رکت های بورس��ی 
تأثیرگذار اس��ت.  بنابراین سهامداران برای ش��ناخت شرکت هایی که ارز 
ترجیحی یا یارانه سوخت ش��ان حذف خواهد ش��د باید صورت های مالی 
را تجزیه و تحلیل کنند و س��ودآوری یا زیان دهی آنها را پیش بینی و نیز 

گزارش عملکرد شرکت های بورسی را بررسی کنند.
او با اش��اره به لزوم پرهیز س��هامداران از رفتارهای گله ای می افزاید: با 
توجه به اینکه با افزایش نرخ ارز، ش��اهد رشد شاخص کل بورس هستیم، 
الزم اس��ت سهامداران از رفتار گله ای پرهیز کنند و با افزایش قیمت یک 
س��هم به آن ورود نکنند؛ چراکه بخش��ی از این افزایش قیمت ها به وسیله 
برخی از هلدینگ های بزرگ از جمله برخی کارگزاری های بانک ها موجب 
این تغییرات قیمتی می ش��وند و پس از هجوم مردم و س��هامداران خرد 
هیجان زده برای خرید سهام شرکت در قیمت های باال، بابت فروش سهام 
در قیمت باال، پورس��انت دریافت می کنند. بنابراین مردم باید بیش��تر در 

زمینه خرید سهام دقت کنند تا اتفاقات سال گذشته تکرار نشود.

پیش بینی قیمت دالر در هفته دوم شهریورماه

بازار ارز آرام می گیرد؟

پس از تعیین تکلیف وزرای اقتصادی دولت سیزدهم به ویژه وزیر اقتصاد، 
بازارهای مالی چش��م انتظار انتصاب رئیس جدید س��اختمان شیش��ه ای 
میرداماد هستند. با تشکیل تیم اقتصادی در انتهای هفته گذشته و تایید 
ش��ش وزیر سکاندار وزارتخانه های اقتصادی کشور، انتصاب رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور و همچنین تعیی��ن معاون اقتصادی رئیس جمهور 
تقریبا 90 درصد تیم اقتصادی دولت تشکیل شده است. این در حالی است 
که بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی نظارت بر سیاس��ت های پولی و مالی 
هنوز با مدیریت قبلی یعنی اکبر کمیجانی )که پس از کنار رفتن عبدالناصر 
همتی به واس��طه حضور در انتخابات ریاست جمهوری جایگزین وی شده 
بود( مدیریت می شود. همین موضوع تا حدودی در روند بسیاری از مسائل 

بانکی و مالی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است.
حال با نهایی شدن و تایید صالحیت گزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در دولت سیزدهم؛ احسان خاندوزی باید پیشنهاد انتصاب رئیس کل بانک 
مرکزی را به رئیس جمهور ارائه دهد. در این میان، احتمال انتصاب چندین 
نفر به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت س��یزدهم قوت گرفته اس��ت. 
منابع آگاه س��ه گزینه اصل��ی را برای تصدی ریاس��ت بانک مرکزی اعالم 
می کنند که این سه گزینه شامل علی صالح آبادی، محمدهادی زاهدی وفا 
و عبداهلل طالبی هستند. البته گمانه زنی های رسانه ای، اسامی علی طیب نیا 
و محمدرض��ا فرزین را هم به عنوان گزینه های احتمالی این تصدی عنوان 

می کنند.
با نهایی ش��دن صالحیت کابینه رئیسی از سوی مجلس شورای اسالمی 
و آغاز به کار وزیران آن، تنها ریاس��ت بانک مرکزی از س��وی دولت فعلی 
تعیین نشده که در حال حاضر، گمانه زنی ها عمدتا درباره علی صالح آبادی، 
گزینه مدنظر دولت ش��دت گرفته است  و آنطور که ایسنا گزارش داده، به 
احتمال فراوان حکم وی هفته جاری امضا خواهد شد. در انتهای هفته ای که 
گذشت، 18وزیر پیشنهادی رئیسی به مجلس شورای اسالمی رأی اعتماد 
گرفتن��د و فقط وزیر آموزش و پرورش نتوانس��ت از نمایندگان مردم رأی 
اعتماد بگیرد. در این بین با مش��خص ش��دن تیم اقتصادی دولت رئیسی، 
اکنون باید تکلیف ریاست بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای مهم در 

سیاست گذاری اقتصادی کشور مشخص شود.

از زمان انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور 
و گمان��ه  زنی ها ب��رای کابینه او، نام علی صالح آب��ادی همواره به عنوان 
گزینه انتخابی رئیس��ی برای ریاست بر بانک مرکزی مطرح شده است؛ 
ب��ه گونه ای ک��ه صالح آبادی در آخرین نشس��ت خبری خ��ود در مقام 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران، در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آیا او به بانک مرکزی خواهد رفت، گفت که تمایلی به این موضوع ندارد 
و ب��ه بانک مرکزی نخواهد رفت. اما هم اکنون با توجه به نهایی ش��دن 
کابینه س��یزدهم و آغاز به کار وزیران، باز هم گمانه زنی ها در این زمینه 
ق��وت گرفته و عمدتا از صالح آبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی دولت 
سیزدهم یاد می شود. در این راستا گویا قرار است در جلسه یکشنبه این 
هفته هیأت دولت، این پیش��نهاد از سوی خاندوزی، وزیر جدید اقتصاد 
مطرح و پس از آن حکم ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی امضا شود.

نگاه��ی به س��وابق گزینه احتمال��ی رئیس کل بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که علی صالح آبادی متولد سال 1357 در سبزوار بوده و دارای 
مدرک کارشناس��ی ارش��د معارف اس��المی و مدیریت مالی از دانشگاه 
امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانش��گاه تهران و همچنین عضو 
هی��أت علمی دانش��گاه امام صادق )ع( اس��ت. او مدیرعامل فعلی بانک 
توس��عه صادرات ایران و نخستین رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
کشور است. علی صالح آبادی در اول آذرماه 1384 و همزمان با تصویب 
قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق 
بهادار تهران منصوب ش��د. در خردادماه س��ال بعد و پس از تأس��یس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، از س��وی ش��ورای عالی بورس به عنوان 
رئیس سازمان انتخاب شد و حدود یک دهه، هدایت بازار سرمایه کشور 
را برعهده داش��ت و نهایتا در آذرماه 1393 از ریاس��ت س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار ایران اس��تعفا کرد. در س��وابق اجرای��ی علی صالح آبادی 
همچنین مس��ئولیت هایی همچون مدیر ت��االر منطقه ای بورس کرج و 
مس��ئول بررسی های س��رمایه گذاری در شرکت س��رمایه گذاری غدیر، 
س��ازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( دیده می شود. 
وی عضویت در کمیته فنی هیأت خدمات مالی اس��المی IFSB مالزی 

را نیز در کارنامه دارد.

گمانه زنی ها درباره رئیس ساختمان شیشه ای میرداماد

چه کسی رئیس کل بانک مرکزی می شود؟

خبرخوان

از سوی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس
صدور مجوز فروش سهام عدالت تکذیب شد

خبری از س��وی برخی منابع منتش��ر ش��د که از روز شنبه سهام 
عدالت عرضه خواهد ش��د، اما ظاهرا عرضه ای انجام نمی شود، مگر 
به صورت بلوکی. در این باره س��یدمهدی پارچینی، مدیر نظارت بر 
بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با رد خبر منتشرشده مبنی 
بر آغاز فروش س��هام عدالت از روز شنبه اعالم کرد که این موضوع 
با توجه به ش��رایط حاکم ب��ر بازار به صورت بلوک��ی انجام خواهد 
ش��د. به گفته پارچینی، در مدت اخیر ب��ا ارائه گزارش های جذاب 
توسط ش��رکت های حاضر در س��بد سهام عدالت، ش��اهد افزایش 
تقاضای خرید در این دس��ته از ش��رکت ها بودی��م. از طرفی برخی 
از دارندگان س��هام عدالت اقدام به ثبت تقاضای فروش در س��امانه 
مربوطه کرده بودند. لذا با توجه به ش��فاف ش��دن وضعیت حاکم بر 
اقتصاد و فضای سیاسی کشور مقرر شد تا در صورتی که سهامداران 
قصد بهره مندی بیش��تر از منافع آت��ی دارایی های خود دارند جهت 
حفظ منافع این دس��ته از س��هامداران فرصتی ب��ه منظور بازنگری 
درخواس��ت های فوق داده ش��ود. پس از اتمام فرص��ت اعالمی، در 
آینده و بسته به ش��رایط حاکم بر بازار اقدام به واگذاری سهام های 

فوق به صورت بلوکی خواهد شد. 
در همین حال، مهدی نعمتی مدیر روابط عمومی س��مات نیز در 
گفت وگو با رس��انه ها، اظهارات منتشرشده به نقل از وی درخصوص 
صدور مجوز فروش سهام عدالت را تکذیب کرد و گفت که این خبر 

به نادرست در رسانه ها منتشر شده است.

 به دنبال تحوالت اخیر افغانستان
طالی جهانی صعود کرد

قیمت طال در معامالت روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر وخامت اوضاع 
امنیتی افغانس��تان که تقاضا برای دارایی امن را تقویت کرد، افزایش یافت. 
بر این اس��اس، هر اونس طال برای تحویل فوری ب��ا 0.3 درصد افزایش، به 
1798 دالر و 22 سنت رسید. بهای معامالت این بازار از ابتدای هفته جاری 
تاکنون حدود یک درصد افزایش داشته است. در بازار معامالت آتی آمریکا، 
هر اونس طال با 0.4 درصد افزایش، در 1801 دالر و 30 س��نت بس��ته شد. 
بهای معامالت این بازار در ش��ب قبل با 0.2 درصد افزایش، در 1795 دالر 
 ،ANZ و 20 س��نت بسته ش��ده بود. به گفته دانیل هاینس تحلیلگر گروه
تقاضا برای دارایی امن در پی رش��د تنش های ژئوپلیتیکی در افغانس��تان و 
نگرانی ها نسبت به تشدید تنش ها ایجاد شده است. داعش روز پنجشنبه در 
یک حمله انتحاری یکی از گیت های شلوغ فرودگاه کابل را هدف حمله قرار 
داد که در جریان آن ده ها نفر از جمله 13 نیروی نظامی آمریکایی کش��ته 
شدند. سرمایه گذاران اکنون منتظر شنیدن اظهارات جروم پاول، رئیس بانک 
مرکزی آمریکا در سمپوزیوم جکسون هال و هرگونه اشاره وی به آغاز تعدیل 
برنامه خرید اوراق قرضه هس��تند. ایلیا اس��پیواک، استراتژیست ارزی دیلی 
فارکس گفت: آنچه انتظار داریم عدم تغییر سیاست بانک مرکزی آمریکاست. 
ش��اید بانک مرکزی آمریکا ماه آینده زمینه را برای اعالم آغاز تعدیل برنامه 
محرک مالی خود فراهم کند. طال در این وضعیت بیش از همه آسیب پذیر 
خواهد بود در حالی که دالر بیشترین نفع را می برد. سطح حمایت کلیدی 
طال در 1750 دالر قرار دارد و اگر شکس��ته ش��ود، طال ممکن است سطح 
1700 دالر را تس��ت کند. براس��اس گزارش رویترز، سیاست گذاران موافق 
تحکیم سیاست پولی روز پنجشنبه از بانک مرکزی آمریکا خواستند تعدیل 
برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه را آغاز کند. در بازار س��ایر فلزات ارزشمند، 
به��ای هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.3 درصد افزایش، به 23 دالر و 
60 سنت رسید و در مسیر ثبت بزرگترین رشد هفتگی از ماه مه قرار گرفت. 
بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 0.6 درصد افزایش، به 985 دالر 
و 24 سنت رسید، اما از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود یک درصد کاهش 
نش��ان می دهد. بهای ه��ر اونس پاالدیوم برای تحویل ف��وری با 0.6 درصد 
افزایش، 2405 دالر و 83 سنت معامله شد و با 5.8 درصد رشد هفتگی، در 

آستانه ثبت بهترین عملکرد هفتگی از اواخر ژوئن قرار گرفت.
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آیا رشد شاخص بورس تهران ادامه می یابد؟
سمت و سوی بورس در شهریورماه

بازار سرمایه در این روزها با چراغ سبز به راه خود ادامه می دهد و 
هفته گذشته توانست از میانه کانال 1.5 میلیونی عبور کند؛ اتفاقی 
که یک تحلیلگر بازار سرمایه، دلیل آن را انتظارات تورمی و افزایش 
قیمت دالر می داند و بر این باور اس��ت که احتماال بازار سرمایه در 

شهریورماه کمی درجا خواهد زد.
روزبه ش��ریعتی با بیان اینکه بازار سرمایه متأثر از چند اتفاق این 
ش��مایل را پیدا کرده است، به ایس��نا می گوید: نخست آنکه توافق 
برجام صورت نگرفت و زمانبر ش��د و به دس��ت تی��م دولت جدید 
افتاد. ذهنیت بازار س��رمایه در بهار اینطور بود که انتظارات تورمی 
به ش��دت کاهش پیدا ک��رده بود و دالر زیر 20 ه��زار تومان دیده 
می ش��د. حتی دولتمردان دولت قبل دالر 17 یا 15 هزار تومانی را 
لحاظ می کردند، اما این نگاه تغییر کرد، زیرا توافق صورت نگرفت و 
گزارش های پولی بانک مرکزی به ش��دت نشان از تورم و پول پاشی 

داشت و این باعث شد به افزایش قیمت ارز دامن زده شود.
او با بی��ان اینکه قیمت ارز به عنوان مهمتری��ن متغیر تاثیرگذار 
روی 70 درصد بازار س��رمایه اس��ت، می افزاید: در تیرماه نگاه بازار 
س��رمایه همراه تغییرات مذکور تغییر کرد و انتظارات تورمی باعث 
رشد قیمت های دالر و بازار سرمایه شد. چند سال قبل ابتدا قیمت 
دالر افزایش می یافت، بعد روند بازار س��رمایه صعودی می ش��د، اما 
اکنون بازار سرمایه به هوشمندی و عقالنیتی رسیده است که گاهی 
زودتر از بازار حواله و دالر متوجه می ش��ود شرایط اقتصاد کالن به 
کدام سمت می رود. طبعا بازاری که خود را با دالر 20 هزار تومانی 
هماهنگ کرده بود، زمانی که دالر 25 هزار تومانی را قیمت گذاری 

کند، 25 درصد رشد می کند.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با اش��اره به عبور ش��اخص کل بورس 
از رق��م ی��ک میلیون و 500 هزار واحد، ادام��ه می دهد: از اینجا به 
بع��د بای��د احتمال زد و خورد عرضه و تقاضا زیاد اس��ت، یعنی اگر 
قرار باش��د دالر در محدوده 27 هزار تومان و دالر نیما در محدوده 
25 ه��زار تومان باقی بماند، انتظار نمی رود ش��اخص کل بورس به 
2 میلیون واحد برس��د. احتماال در ش��هریورماه کمی درجا زدن را 
در ب��ازار تجرب��ه کنیم. البته باز هم بس��تگی به قیم��ت دالر دارد. 
اگر قیمت دالر توس��ط دولت جدید کنترل شود و ارزپاشی صورت 
بگیرد، روی بازار س��رمایه تاثیر مثبت نمی گذارد، اما اگر قیمت باال 
رود که بعید اس��ت، بازار با هیجان به راه خود ادامه می دهد، اما به 

طور کلی انتظار می رود تعادل ایجاد شود.
همچنین پیمان حدادی، دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان 
اینکه در معامالت ش��هریورماه بازار س��هام همچنان شاهد افزایش 
حج��م و ارزش معامالت خواهی��م بود، معتقد اس��ت: در کنار این 
مسائل نوسانات قیمتی هم در بازار رخ خواهد داد و به نظر می رسد 
که در شهریورماه شتاب رشد شاخص »هم وزن« نسبت به شاخص 

بورس بیشتر باشد.
او با اشاره به عوامل تاثیرگذار در بازگشت رشد به معامالت بورس 
به ایرنا، می گوید: بازگش��ت رش��د به بازار س��هام را می توان ناشی 
از چند دلیل دانس��ت، نخس��تین عامل مربوط به انتخابات ریاست 
جمهوری بود که از نظر فعاالن بازار انتخاب ابراهیم رئیس��ی با رأی 
قاطع می تواند از اهمیتی ویژه در کش��ور و بازار س��رمایه برخوردار 
باش��د. در کنار این م��وارد، رئیس دولت س��یزدهم صحبت هایی را 
در رابطه با ثبات و تعادل بازار س��رمایه مطرح کرد که باعث ایجاد 
چش��م انداز مثبت در بازار شد. همچنین در کنار گزارش های خوب 
ماهان��ه ش��رکت ها در رابطه با آم��ار تولید، فروش و نیز گزارش��ات 
معقول از فعالیت س��ه ماهه ش��رکت ها، عوامل بنی��ادی حاضر در 
اقتصاد کش��ور و ثبات قیمت های جهان��ی از دیگر دالیلی بودند که 

سبب رشد دوباره شاخص بورس شدند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ه اظهارنظرهای مرب��وط به لغو 
قیمت گذاری های دس��توری کاال اش��اره می کند و می افزاید: شروع 
معامالت س��یمان در بورس کاال یکی از نمونه های لغو قیمت گذاری 
دس��توری اس��ت و این س��یگنال مثبت را به بازار س��رمایه مخابره 
می ک��رد که در آینده قیمت فروش محصوالت ش��رکت ها از طریق 
عرضه و تقاضا مشخص می شود و از مباحث قیمت گذاری دستوری 
رهای��ی پیدا خواهند کرد که در نتیجه، این موضوع س��بب افزایش 
س��ود شرکت های بورسی و قیمت س��هام آنها در بازار سهام خواهد 

شد.
حدادی با بیان اینکه مس��ئوالن دولت س��یزدهم تاکنون بس��یار 
آگاهان��ه و منطقی درخصوص مس��ائل اقتصادی از جمله کس��ری 
بودج��ه، رش��د نقدینگی و نیز قیم��ت ارز صحب��ت کرده اند، ادامه 
می دهد: فعاالن بازار سرمایه امیدوار هستند تا تصمیمات اقتصادی 
که اتخاذ می شود برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته و نیز ایجاد 
زمینه های الزم برای افزایش رشد اقتصادی باشد. روند بازار سرمایه 
همیش��ه براس��اس انتظارات تعیین و معامالت آن انجام می ش��ود. 
همه این انتظارات مثبت در ذهن فعاالن بازار س��رمایه باعث ش��د 
تا ارزش معامالت رش��د کند، به گونه ای ک��ه ارزش معامالت خرد 
روزانه در چند روز گذش��ته  ب��ه 10هزار میلیارد تومان رس��ید. با 
توجه به چنین اتفاقی نه تنها دیگر در بازار ش��اهد صف های فروش 
دو ماه ابتدایی امسال نیستیم، بلکه رونقی قابل توجه در بازار انجام 
شد؛ رونقی که با رش��د معقول قیمت سهام و افزایش نقدشوندگی 
در بازار همراه ش��ده اس��ت. او در پایان به پیش بینی روند معامالت 
بورس در شهریورماه اشاره می کند و می گوید: شهریورماه نخستین 
ماهی اس��ت که دول��ت جدید با وزرا و کابینه جدید ش��روع به کار 
خواهن��د کرد، به همین دلیل فعال ش��اهد وج��ود برخی از ابهامات 
در تصمیمات هس��تیم. تصمیمات کوتاه مدت اقتصادی درخصوص 
کنت��رل تورم، قیمت ه��ا و نیز نرخ ارز که اتخاذ می ش��ود، قطعا در 
روند معامالت بازار در ش��هریورماه تاثیرگ��ذار خواهد بود. حدادی 
با اش��اره ب��ه اینکه همچنان میزان تولید و ف��روش و نحوه عملیات 
ش��رکت ها مدنظر فعاالن بازار اس��ت، می افزاید: عملیاتی که عمدتا 
درگیر قیمت های جهانی اس��ت و نوس��اناتی که روزهای گذش��ته 
در ب��ازار صورت گرفته اس��ت،  اثرات قیمت جهانی بر س��ودآوری 
ش��رکت ها را بیش از گذشته کرده اس��ت. در این بین، هرچه رشد 
ش��اخص بورس با ش��تاب بیشتر باش��د، اصالح هم با همان شدت 
صورت خواهد گرفت؛ بنابراین اصالح شاخص بورس نباید منجر به 
ترس سهامداران در بازار شود. به نظر می رسد در شهریورماه شتاب 

رشد شاخص هم وزن نسبت به شاخص بورس بیشتر باشد.

نگـــاه

فرص��ت امروز: روند صعودی بازار س��رمایه در معامالت هفته گذش��ته 
ادام��ه یافت و ش��اخص بورس تهران از میانه کان��ال 1.5 میلیون واحدی 
نیز عبور کرد. بررس��ی ها نش��ان می دهد س��ه محرک بنی��ادی پر قدرت 
ازجمله رش��د تورم، افزایش قیمت نفت و رش��د قیمت دالر، شاخص های 
بورس��ی را به تحرک واداشته و ظرف یک  ماه گذشته شاخص بورس رشد 
17درصدی را تجربه کرده است. در روزهای گذشته طبق آمارهای رسمی 
سرمایه  گذاران به  طور میانگین بین 15 تا 20هزار میلیارد تومان سهام در 
روز دادوستد می کنند که نشان می دهد معامالت بورس دوباره رونق گرفته 
و سرمایه  گذاران در حال بازگشت به بورس هستند. براساس آمار ها، روزانه 
به  طور میانگین سهامداران خرد بین 100 تا 300میلیارد تومان نقدینگی 
تازه وارد بازار سهام می کنند. شاخص بورس تهران 20مرداد ماه سال قبل 
ب��ا عبور از قله 2 میلیون واحدی، رکورد ت��ازه ای ثبت کرده بود، اما از آن 
زمان تاکنون ش��اخص بورس هرگز نتوانسته به این محدوده نزدیک شود 
و حال س��وال این اس��ت که آیا شاخص بورس می تواند دوباره به محدوده 

رکورد قبلی برگردد؟
بررسی معامالت بازار س��هام در هفته گذشته نشان می دهد ارزش کل 
معام��الت این بازار در این هفته نس��بت به هفته گذش��ته با 147 درصد 
افزایش از 165 هزار و 797 میلیارد ریال به 410 هزار و 42 میلیارد ریال 
رس��ید. همچنین حجم کل معامالت این بازار از 22 هزار و 923 میلیون 
سهم در هفته گذشته به 49 هزار و 311 میلیون سهم رسید که افزایش 

115 درصدی را نشان می دهد.
موتور های اصلی بورس در این روزها

همانطور که گفته شد، سه محرک بنیادین پر قدرت به موتور های اصلی 
بورس در این روزها تبدیل شده  اند و پس از یک سال بار دیگر نقدینگی را 
برای ورود دوباره به بازار سهام ترغیب کرده اند. نخستین محرک تورم است. 
مرکز آمار ایران به  تازگی گزارش داد نرخ تورم س��االنه در پایان مردادماه 
امس��ال به 45.2درصد و تورم نقطه به نقطه به 43.2درصد رسیده است. 
این باالترین نرخ تورم در ایران پس از سال 1374 است؛ تورمی که به  گفته 
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم، در سال 1402 به نصف 
س��ال99 خواهد رسید و سپس به سمت تک رقمی  شدن می رود. برداشت 
بازار این است که نرخ تورم دست کم تا دو سال آینده کاهنده نخواهد بود.
اطالعات موجود همچنین نش��ان می دهد محرک بنی��ادی دوم که به 
رش��د شاخص های بورس منجر شده، افزایش قیمت ارز و چشم انداز رشد 

قیمت ارز در آینده اس��ت. کارشناس��ان می گویند قیمت دالر تحت  تأثیر 
عوامل مختلفی است، اما این روز ها رشد تورم و ابهام در سرانجام مذاکرات 
هس��ته ای، نقش زیادی در افزایش نرخ برابری ریال در برابر دالر دارند. از 
نظر اقتصادی افزایش تورم به معنای کاهش قدرت خرید پول ملی اس��ت؛ 
یعنی هر چه تورم افزایش یابد، ارزش ریال در برابر سایر ارز ها کاهش پیدا 
می کن��د. بنابر این با وجود چش��م انداز های تورمی موجود نمی توان انتظار 
داشت ارزش ریال در برابر سایر ارز ها تقویت شود، اما این فقط یک طرف 

ماجراست.
متغیر دیگ��ری که این روز ها نقش پر رنگی در تعیی��ن قیمت ارز دارد، 
س��رانجام مذاکرات هس��ته ای و تحریم ها ست . شکس��ت مذاکرات احیای 
برج��ام احتماال می تواند به تداوم تحریم ها و کاه��ش منابع ورودی ارز به 
کش��ور منجر ش��ود. این موضوع می تواند روند رشد قیمت دالر را تسریع 
کند. طبق قاعده ظروف مرتبط، رش��د قیمت دالر به رشد ارزش در سایر 
بازارهای دارایی منجر می ش��ود و بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
به طور س��نتی، یکی از متغیر های بنیادی که به رشد شاخص های بورس 
منجر می شود، افزایش قیمت نفت در سطح جهان است. در شرایط عادی، 
افزایش قیمت نفت به افزایش درآمد های ارزی دولت هم منجر می ش��ود. 
این موضوع، دست دولت را برای افزایش مخارجش باز تر می کند. افزایش 
مخارج دولت می تواند به  طور مس��تقیم در انعقاد قرارداد های تازه از سوی 
ش��رکت ها با دولت و همینطور بودجه ش��رکت  های دولتی تأثیر مستقیم 
داشته باش��د و به افزایش درآمد این شرکت ها و رشد شاخص های بورس 
منجر ش��ود. ضمن اینکه افزایش قیمت نفت می تواند چش��م انداز کسب 

درآمد در صنایع وابسته به آن نظیر پتروشیمی را هم بهبود بخشد.
ادامه سبزپوشی یکپارچه بازار سهام

ارزش کل معام��الت و همچنی��ن حجم کل معام��الت در هفته ای که 
گذشت، افزایش یافت و شاخص کل بورس به حرکت صعودی خود ادامه 
داد. بررسی معامالت بازار سهام در هفته منتهی به سوم شهریورماه 1400، 
حاکی از آن است که ارزش کل معامالت این بازار در این هفته نسبت به 
هفته گذش��ته با 147 درصد افزایش، از 165 هزار و 797 میلیارد ریال به 
410 هزار و 42 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم کل معامالت این بازار 
از 22 هزار و 923 میلیون سهم در هفته گذشته به 49 هزار و 311 میلیون 

سهم رسید که افزایش 115 درصدی را نشان می دهد.
در این هفته تمامی بازارها نس��بت به هفته گذشته خود روند صعودی 

داشتند و تنها حجم معامالت بازار مشتقه کاهشی شد. بر این اساس، ارزش 
معامالت در بازار اول سهام، افزایش 146 درصدی را در این هفته نسبت به 
هفته قبل تجربه کرد و از 59 هزار و 572 میلیارد ریال به 146 هزار و 426 
میلیارد ریال رس��ید. حجم معامالت این بازار نیز که هفته قبل 7 هزار و 
388 میلیون سهم بود به 19 هزار و 369 میلیون سهم در این هفته رسید 
و افزایش 162 درصدی را به ثبت رساند. روند حرکت بازار دوم سهام نیز 
همانند بازار اول س��هام صعودی بود. به طوری که ارزش معامالت این بازار 
در این هفته نسبت به هفته قبل، 134 درصد افزایش یافت و از 73 هزار و 
116 میلیارد ریال به 170 هزار و 874 میلیارد ریال رسید. حجم معامالت 
این بازار نیز با 87 درصد افزایش از 13 هزار و 903 میلیون س��هم به 26 

هزار و 26 میلیون سهم رسید.
بازار بدهی همچون بازارهای دیگر، هفته ای سبز را پشت سر گذاشت و 
ارزش معامالت این بازار با رش��د 225 درصدی از 3 هزار و 342 میلیارد 
ری��ال در هفته قبل به 10 هزار و 874 میلیارد ریال در این هفته رس��ید. 
حجم معامالت بازار بدهی نیز از 3 میلیون برگه به 11 میلیون برگه رسید 
که رشدی 230درصدی را نشان می دهد. طبق بررسی ها، حجم معامالت 
بازار مشتقه قرمز رنگ بود. بر این اساس، ارزش معامالت این بازار در هفته 
قبل 111 میلیارد ریال بود که در این هفته به 228 میلیارد ریال رس��ید 
و افزای��ش 105 درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت در این بازار با 20 
درص��د کاهش، از 2 میلیون ق��رارداد در هفته قبل به 1.9 میلیون قرارداد 

در این هفته رسید.
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز در هفته گذشته در مقایسه 
با هفته قبلش، روندی صعودی داش��تند و ارزش معامالت این بازار از 29 
ه��زار و 655 میلیارد ریال در هفت��ه قبل به 81 هزار و 640 میلیارد ریال 
در این هفته رس��ید و رشد 175.3 درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت 
در این بازار نیز با رش��د 140 درصدی در این هفته نس��بت به هفته قبل 
از یک هزار و 626 میلیون یونیت به 3 هزار و 904 میلیون یونیت رسید. 
همچنین شاخص کل بورس در هفته ای که گذشت، رشد 3.35 درصدی 
را تجربه کرد و از یک میلیون و 499 هزار واحد تا یک میلیون و 550 هزار 
واحد صعود کرد که رشد 50 هزار و 197 واحدی را نشان می دهد. شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز در این هفته نسبت به هفته قبل روندی افزایشی 
داش��ت و با 6.53 درصد افزایش از 428 هزار و 318 واحد به 456 هزار و 

299 واحد رسید و 27 هزار و 981 واحد افزایش یافت.

محرک های اوج گیری این روزهای بورس تهران چیست؟

خیز بورس برای رکوردهای طالیی

بازار س��رمایه که تا پی��ش از این جایگاه خاص��ی در وعده های وزیران 
پیشنهادی اقتصاد نداشت، اکنون به یکی از سرفصل های مهم برنامه های 
پیشنهادی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تبدیل شده است 
و نه تنها وی بخشی از برنامه های خود را به این بازار اختصاص داده بلکه 
نماینده ه��ای مجلس نیز اص��الح و ارتقای بازار س��رمایه را به عنوان یک 

مطالبه از وزیر جدید اقتصاد عنوان کردند.
 به گزارش ایسنا، سیداحس��ان خاندوزی که به عنوان وزیر پیشنهادی 
اقتصاد از سوی ابراهیم رئیسی معرفی شده بود در روز چهارشنبه گذشته 
توانست اعتماد مجلس نش��ینان را کسب و صندلی وزارت اقتصاد را از آن 
خود کند. وزیر جوانی که دارای مدرک دکترای اقتصاد اس��ت و از زمانی 
که به عنوان وزیر پیش��نهادی معرفی شد، بازار س��رمایه را در کنار دیگر 

موضوعات و چالش های اقتصادی قرار داد و از ارتقای آن سخن گفت.
او در همان روزهای نخست بعد از معرفی اعالم کرد هفت سیاست افزایش 
نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع سازی 
ابزارها و محصوالت مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری های غیرضروری 
و مضر، تسهیل ورود ش��رکت ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق 
با تس��هیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تس��هیل مجوزدهی در ارائه 
خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری 
و اصالح نظام حکمرانی ش��رکتی به منظ��ور مدیریت تعارض منافع میان 
س��هامداران عمده و خرد و ارائه مش��وق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم 

مردم در بازار سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت.
موضوعی که باعث ش��د کمیس��یون اقتصادی مجلس یک��ی از دالیل 
موافقت خود با خاندوزی را توجه وی به بازار سرمایه بخواند و در گزارش 
خود که در مجلس قرائت ش��د، اعالم کرد که طرح اصالح بازار س��رمایه 
یک��ی از دالیل موافقت این کمیس��یون با خاندوزی اس��ت. البته در این 
گزارش انتظارات بورس��ی هم از وی مطرح شده بود که شامل بهره گیری 
هرچه بیش��تر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطالعات، تقویت 
بورس های کاالیی، گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام 
و فرآورده ه��ای نفتی،  طراحی ابزارهای مالی جدید، راه اندازی مؤسس��ات 
رتبه بندی بازار اوراق بهادار و ورود به بازارهای س��رمایه س��ایر کشورها از 
طریق عرضه شرکت های بزرگ ایرانی می شود. در این گزارش همچنین بر 
اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت های )سهامی( عام و نهادهای 

مالی به منظور توسعه بازار سرمایه تاکید شده بود.
در این میان، سایر نمایندگان مجلس نیز بر اهمیت به کارگیری اقداماتی 
در جهت ارتقا و اصالح بازار سرمایه تاکید و اعالم کردند که به نظر می رسد 
نظریه های خاندوزی در جهت اصالح این روند است. برای مثال، معصومه 
پاش��ایی، عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت که 
در سال گذشته سرمایه مردم در بازار سرمایه به تاراج رفت که نظریه های 
آقای خاندوزی نوید اصالح این روند را دارد. همچنین س��یدناصر موسوی 
الرگانی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیان کرد که 

س��هامداران بورس که حدود 50 میلیون نفر از اقش��ار مختلف مردم عزیز 
ایران هستند در طول یک س��ال گذشته خسارت های فراوانی را متحمل 
ش��دند. آقای خاندوزی برنامه مش��خص کمی برای ارتقای بازار س��رمایه 
و اصالح س��اختار س��ازمان بورس دارند. حمایت از شفاف س��ازی و رشد 
شفافیت اطالعات، توسعه صندوق تثبیت و مقابله با قیمت گذاری دستوری 

راهکارهایی است که در برنامه آقای خاندوزی به آن تاکید شده است.
در نهایت خاندوزی در تاریخ س��وم ش��هریورماه رأی اعتماد مجلس را 
از آن خود کرد و طبق انتظار بخش��ی از دفاعیه خود را به بازار س��رمایه 
اختصاص داد. خاندوزی در دفاع از برنامه های بورس��ی خود، یکی دیگر از 
اهداف و برنامه های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین 
مالی توس��عه اقتصادی و احیای اعتماد از دس��ت رفته مردم به این بازار 
و ایجاد تجربه مثبت برای س��هامداران خرد عن��وان کرد و راهکارهایی را 
برای این مهم ارائه داد و در بخش دیگر گفت: با همکاری وزارت صمت و 
وزارت خارجه تالش می کنیم سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج 
از کش��ور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از س��رمایه گذاران خارجی، 

ایرانیان آماده به سرمایه گذاری مورد توجه خواهند بود.
با این حال باید منتظر ماند و دید آیا وعده های بورسی آقای وزیر رنگ 
اجرا به خود می گیرند با خیر و بازار سرمایه که در کنار بازار پول به یکی از 
بازارهای مالی مهم کشور تبدیل شده است، آنطور که باید و شاید جایگاه 

واقعی خود را در دولت جدید پیدا خواهد کرد یا نه؟

احسان خاندوزی برای بورس چه خواهد کرد؟

برنامه های بورسی آقای وزیر
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تولید روغن نباتی، صدرنشین افزایش تولید
جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که از 24 کاالی منتخب صنعتی، 
تولی��د 11 کاال کاهش یافت��ه و تولید روغن نباتی که در س��ال 
گذشته همواره کاهش��ی بود، نزدیک به 46 درصد افزایش یافته 

است.
به گزارش ایسنا، براساس این آمار در چهار ماهه نخست امسال 
تولید چهار کاال بیش از 20 )تا 71.2 درصد(، یک کاال بین 10 تا 
20 درصد، هش��ت کاال کمتر از 10 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش داشته و تولید 11 کاال نیز کاهش یافته است.

در این میان بیش��ترین افزایش تولید، مربوط به روغن ساخته 
شده نباتی است که با 45.8 درصد رشد، تولید آن در چهار ماهه 

نخست امسال به 692 هزار و 600 تن رسیده است.  
تولید روغن در بیش��تر ماه های س��ال قبل بیشترین کاهش را 
نسبت به س��ایر کاالها داشت.  براس��اس نامه دبیر ستاد تنظیم 
بازار، کارخانجات تولیدی در س��ال جاری باید نس��بت به تولید 
ماهان��ه 180 ه��زار تن روغ��ن که 120 هزار ت��ن در بخش های 
خان��وار، 25 هزار ت��ن در بخش صنف و 35 ه��زار تن در بخش 
صنع��ت خواهد ب��ود، اقدام کنند که برای چه��ار ماه باید معادل 

720 هزار تن باشد.
در خردادماه امس��ال افزایش قیمت 35 درصدی روغن مایع و 
30 درصدی روغن جامد به طور غیررس��می از س��وی مسئوالن 
تایید و در نهایت در سامانه 124 که مالک عمل بازرسان صنفی 
است اعمال شد. مش��کالت بازار روغن محدود به افزایش قیمت 
نیس��ت بلکه در ماه های اخیر بازار روغن بارها با تالطم، کمبود و 
افزایش قیمت مواجه ش��د؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف های 
طوالنی و حواش��ی دیگر از جمله دریاف��ت کارت ملی برای ارائه 

روغن در برخی فروشگاه ها مواجه شد.
افزایش 17 درصدی تولید لوازم خانگی 

س��ه کاالی دیگری که در این مدت بیش��ترین افزایش تولید را 
داشتند به ترتیب ماش��ین لباسشویی، کمباین و یخچال و فریزر 
با 36.2، 30.9 و 20.4 درصد افزایش��ی بوده است. تولید این سه 
محصول در چهار ماهه اول امس��ال ب��ه ترتیب حدود 431 هزار، 

216 و 692 هزار دستگاه بوده است.
طی چهار ماهه امس��ال تولید انواع لوازم خانگی با 17.2 درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از یک میلیون و 
470 هزار دستگاه رسیده اس��ت. از بین انواع لوازم خانگی تولید 
تلویزی��ون با کاهش 4.3 درصدی مواجه بوده و تولید آن از حدود 
363 هزار و 500 دس��تگاه در چهار ماهه سال گذشته به نزدیک 

347 هزار و 800 دستگاه در چهار ماهه امسال رسیده است.
ام��ا با وج��ود افزایش تولید ل��وازم خانگی در س��ال جاری، در 
ب��ازار ش��اهد کاهش قیم��ت نیس��تیم. اخیرا س��خنگوی انجمن 
تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگ��ی افزای��ش 39 درص��دی حقوق و 
دستمزد، گران ش��دن قیمت جهانی مواد اولیه و افزایش نرخ ارز 
که ش��ش برابر نس��بت به سال 1397 ش��ده را از دالیل افزایش 

قیمت  عنوان کرد.
گفتنی است که س��ال گذشته سرپرست معاونت امور بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( هدف این وزارتخانه 
را تولید 11.6 میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال عنوان کرده، 
اما گفته بود که تقاضا در این بازار حدود 12.5 میلیون دستگاه و 

بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است.
از جمله مهمترین کاالهای دیگری که تولید آنها افزایش داشته 
نیز می توان به انواع کاغذ، پتروش��یمی، تراکتور، الستیک خودرو، 
چ��رم و تراکتور با 5.2، 3.8، 3.3، 2.5 و 2.4 درصد افزایش تولید 

اشاره کرد.
کمتری��ن افزایش تولید نی��ز مربوط به کارتن ب��وده که با 2.1 
درص��د افزایش تولید در چهار ماهه امس��ال تولید آن 173 هزار 

تن بوده است.
تولید کدام کاال کاهش یافت؟

از بین 24 کاالی منتخب صنعتی تولید 11 کاال کاهش داشته 
که بیش��ترین کاهش مربوط به الیاف اکریلی��ک با 28.3 درصد، 
پودر ش��وینده با 17.4، الیاف پلی استر 15.1 درصد کاهش بوده 

است.
کمترین کاهش تولید نیز مربوط به انواع سواری است که تولید 
آن ب��ا یک درصد کاهش به 292 هزار و 500 دس��تگاه در چهار 

ماهه اول امسال رسیده است.

نماگربازارسهام

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از دالیل تغییر استراتژی 
خودروسازان در فروش های فوق العاده خودرو سخن گفت.

ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه کاهش 
محدودیت ثبت نام در فروش های فوق العاده خودروسازان به چند دلیل رخ 
داده است، اظهار داشت: کاهش فاصله قیمت بین خودروهای تولید کارخانه 
و بازار و همچنین افت تقاضا نسبت به تقاضای کاذبی که در گذشته وجود 
داشت موجب شده محدودیت های ثبت نام در قرعه کشی کاهش پیدا کند. 
از طرف دیگر خودروسازان با پشت سر گذاشتن مقداری از چالش های خود 
می��زان تیراژ را افزایش دادند. به تعبیر دیگر چون میزان عرضه و تقاضا به 
یکدیگر نزدیک شده برای فروش خودرو دیگر نیازی به وجود فیلتری مانند 

قرعه کشی نیست. وی درباره تغییر استراتژی خودروسازان در فروش های 
فوق العاده و حرکت آنان به س��مت تولید خودروهای کم تیراژ تشریح کرد: 
یکی از دالیلی که موجب شده خودروسازان بیشترین تمرکز خود را روی 
خودروهای کم تیراژ بگذارند عدم قیمت گذاری دس��توری کم تیراژها است 
و چون دست خودروس��از برای قیمت گذاری باز است به تولید کم تیراژها 
رغبت بیشتری دارند. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قرعه کشی 
روش مناسبی برای فروش و عرضه خودرو نیست، تصریح کرد: قرعه کشی 
موجب تحریک تقاضا می ش��ود همانطور که در قرعه کشی ها شاهد بودیم 
یک و نیم میلیون تقاضای واقعی به 5 تا 6 میلیون تقاضا رس��ید. لذا باید 
به سمت حذف قرعه کشی پیش برویم چراکه روش صحیح فروش خودرو 

قیمت گ��ذاری براس��اس میزان عرضه و تقاضا و نقطه تع��ادل بین این دو 
و ع��دم وجود انحصار در بازار اس��ت. ضمن اینک��ه قیمت گذاری به لحاظ 
عرفی، ش��رعی و قانونی فرآیند درستی نیست و در صورتی که خودروساز 
مجاز به قیمت گذاری براس��اس عرضه و تقاضا ش��ود فرآیند قرعه کش��ی 
بی معنا می ش��ود. عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنع��ت ایران درباره 
احتمال فروش لیزینگی خودرو در آینده با توجه به کاهش تقاضا و حذف 
قرعه کشی ها گفت: فروش لیزینگی خودرو همیشه وجود داشته و می تواند 
به بخش��ی از بازار ک��ه قدرت خرید کمتری دارن��د کمک کند تا صاحب 
خودرو شوند. از طرف دیگر روند فروش محصوالت خودروسازان با فروش 

لیزینگی تسهیل می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت برخی افراد در مدت اخیر، 
با قیمت سازی در تالش برای افزایش آشفتگی بازار هستند در این شرایط 
مردم متضرر اصلی این جریان هستند. مصطفی رضاحسینی قطب آبادی 
در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از گرانی خودرو در 
بازار گفت: اکنون در بازار ش��اهد افزایش قیمت تمامی کاالها هستیم که 
این موضوع علل مختلفی دارد؛ گرانی ماجرای جدیدی نیست و کشور چند 
ماه یک بار با رشد بهای کاالها روبه رو می شود و مسئوالن نیز با بهانه هایی 

مانند نرخ ارز و تحریم، گرانی را توجیه می کنند در حالی که عالوه بر این 
موضوعات، در حوزه صنعت، معدن، تجارت و قیمت ها دست هایی در پشت 
پرده فعال هس��تند. نماینده مردم ش��هربابک در مجلس شورای اسالمی 
افزود: از آنجا که در حال حاضر دولت س��یزدهم بر سر کار آمده و ممکن 
است برخی به دنبال آن باشند که در آینده، کار وزیر جدید صنعت، معدن 
و تجارت را با مانع روبه رو کنند زیرا کاهش قیمت کاالها پس از رشد آنها 
امر مش��کل و پیچیده ای اس��ت. وی با اشاره به اینکه اراده ای برای کنترل 

قیمت و برخورد با متخلفان وجود ندارد، اضافه کرد: در روزهای اخیر برخی 
تولیدکنندگان و س��وداگران قیمت ها را افزایش دادند تا اگر دولت توفیقی 
در کاهش بهای کاالها پیدا کرد، این واحدها س��ود خود را به دست آورده 
باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان 
به حیات خلوت دولت ها تبدیل ش��ده اند، ادامه داد: برخی افراد در شرایط 
کنونی با قیمت سازی در تالش برای افزایش آشفتگی بازار هستند در این 

شرایط مردم متضرر اصلی این جریان هستند.

چرا محدودیت های ثبت نام در قرعه کشی خودروسازان کاهش یافت؟

رئیس پلیس راهور ناجا گفت متقاضیان تعویض پالک بایس��تی تحمل 
کنند تا وضعیت به روال عادی برگردد.

به گزارش برنا، سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا گفت: 
با توجه به حجم تراکم در سیس��تم نوبت ده��ی تعویض پالک متقاضیان 

بایستی تحمل کنند تا وضعیت به روال عادی برگردد. 
او ادامه داد: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا بایستی مراکز تعویض پالک 
در ش��هرهای قرمز و نارنجی تعطیل باش��د، اما با رایزنی با وزارت کشور و 
س��تاد ملی کرونا مراکز با تمام پرسنل، اما با ظرفیت پذیرش 50 درصدی 

در حال فعالیت هس��تند. هادیانفر گفت: با توجه به تعطیلی ها در یک ماه 
و نیم گذشته تعداد متقاضیان برای تعویض پالک افزایش یافت و انباشت 

متقاضیان را شاهد هستیم.
رئیس پلیس راهور ناجا افزود: در حال حاضر فعالیت مراکز را سه ساعت 
در روز افزایش داده ایم، اما مراکز با تمام پرس��نل و با ظرفیت پذیرش 50 
درصدی در حال فعالیت هس��تند که اگر خارج از مصوبه ستاد ملی کرونا 

عمل کنیم عواقب قضایی در پی دارد.
او گف��ت: به هر صورت ش��اهد افزایش متقاضیان ب��رای تعویض پالک 

هستیم که متاسفانه بیشتر متقاضیان دالل ها و بنگاه داران خودرو هستند 
که در 10روز آینده قرار شد مالیات سالیانه خودرو و مالیات نقل و انتقال را 
برای هر سری تعویض پالک دریافت کنیم که این موجب کاهش مراجعات 

خواهد شد.
هادیانفر افزود: سیستم نوبت دهی تعویض پالک نیز از کشوری به استانی 
تبدیل شد و هر شهروند بایستی در شهر خود نسبت به تعویض پالک اقدام 
کند که این موضوع باعث می ش��ود که بار فشار از سیستم مراکز تعویض 

پالک پایتخت برداشته شود.

آالیندگی جهانی ناش��ی از تولید برق به سطح پیش از شیوع ویروس 
کرونا بازگش��ته زیرا تولید نیروی پاک برای تامین تقاضای رو به رش��د 

برای برق کافی نبوده است.
به گزارش ایس��نا، اندیش��کده اقلیم و انرژی »امبر« در گزارشی اعالم 
کرد انتش��ار دی اکسید کربن صنعت برق در سطح جهانی در نیمه اول 
س��ال 2021 پنج درصد باالت��ر از نیمه اول س��ال 2019 بود که هنوز 
پاندمی کووید-19 اتفاق نیفتاده بود. تقاضا برای برق در س��طح جهانی 
به میزان 5درصد رشد کرد. اوایل سال گذشته تقاضا برای برق 3 درصد 
کمت��ر از س��ال 2019 بود و آالیندگی 7درصد کاه��ش پیدا کرده بود، 

اما این کاهش به دلیل قرنطینه در تقریبا همه اقتصادهای جهان بود.
طبق گزارش این اندیش��کده، هیچ کش��وری در جهان به احیای سبز 
صنعت برق خود دس��ت پیدا نکرده اس��ت. آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن 
سال گذش��ته شاهد انتشار کمتر دی اکسید کربن از سوی صنعت برق 
در مقایس��ه با سطح پیش از ش��یوع ویروس کرونا بودند و نیروی بادی 
و خورش��یدی جای زغال س��نگ را گرفت اما این اتفاق در فضای رشد 

سرکوب شده تقاضا روی داد.
دیو جونز، سرپرس��ت برنامه جهانی »امبر« در بیانیه ای گفت: رش��د 
دوباره آالیندگی در س��ال 2021 باید زنگ خطر را در سراسر جهان به 
صدا دربیاورد. افزایش انتشار دی اکسید کربن عالمت خطر بزرگی است 

که جهان از مسیر کنترل گرمایش منحرف شده است.
براس��اس گزارش اوی��ل پرایس، آژانس بین المللی انرژی اوایل س��ال 
میالدی جاری پیش بینی کرد انتش��ار دی اکسید کربن مربوط به انرژی 

جهانی امس��ال دومین افزایش بزرگ را در تاریخ تجربه خواهد کرد که 
تحت تاثیر افزایش دوباره اس��تفاده از زغال سنگ در بخش نیرو خواهد 
بود. فات��ح بیرول، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اظهار کرده بود این 
هش��دار جدی است که احیای اقتصادی از تبعات بحران کووید-19 در 

حال حاضر برای اقلیم ما پایدار نیست.

متقاضیان تعویض پالک خودرو تا رفع مشکل تحمل کنند

قیمت سازی دالالن به آشفتگی بازار خودرو دامن زد

افزایش مجدد آالیندگی صنعت برق
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آگهی دعوت و تشکیل جلسه نوبت دوم
ب��ه دلی��ل ب��ه ح��د نص��اب نرس��یدن اعض��اء در جلس��ه 
نوب��ت اول در روز پن��ج ش��نبه 04/06/1400، بدینوس��یله 
از کلی��ه ش��رکاء و س��هامداران  محت��رم  موسس��ه نظ��م 
 آوران حفی��ظ ب��ه ش��ماره ثب��ت  33418و شناس��ه مل��ی 

 14003905677جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده که در ساعت  15:00 روز  چهار شنبه مورخ  17/06/1400 
 ک��ه در محل موسس��ه  به نش��انی: تهران، تهران ن��و، خیابان

ش��هید ناصر ترابی، بن بس��ت اول، پالک  2 تشکیل میگردد  
حضور بهم رسانید.
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اخبار

ساری – دهقان : محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای مازندران با بیان اینکه مســئله تأمین و توزیع آب شرب 
پایدار و با کیفیت یکی از مهمترین مســائل استان مازندران است، 
اظهار داشت: در سنوات گذشته تأمین آب شرب از آب های زیرزمینی 
انجام می شــد اما اکنون با رشد روز افزون جمعیت، ساخت و سازها 
و محدودیت آب های زیر زمینی در مازندران، عمالً اســتفاده از آب 
چاه امکان پذیر نبوده و این استان با کمبود آب شرب روبرو است.به 
گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
مازندران ، ایشان با اشاره به میزان بارش ساالنه در مازندران و وجود 
آبهای سطحی نسبتا مناســب در استان  گفت:  بهترین راه ممکن 
جهت برون رفت از مشــکل آب شــرب استفاده از آب های سطحی 
اســت و به همین منظور وزارت نیرو طرح جامع تأمین آب شرب و 
آبرسانی و بهره برداری از آب های سطحی را در دستور کار قرار داد که 
در مازندران، به ۹ زون تقسیم بندی شده که زون نخست آن مربوط 
به شهرستان های رامسر، تنکابن و عباس آباد است. یخکشی با بیان 
اینکه یکی از ویژگی های اصلی این طرح پیش بینی تأمین آب شرب 
برای چشم انداز ۲۵ ساله برای جمعیت مقیم و توریست و به صورت 

مجتمع شهری و روستایی است، خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح، 
نیاز آبی این منطقه برای جمعیت شــهری و روســتایی و جمعیت 
توریست و همه روستاهای واقع در دشت تأمین خواهد شد.یخکشی 
خاطر نشان کرد در فاز نخست طرح آبرسانی به سه شهرستان غرب 
مازندران، ابتدا از سد میجران رامسر تامین خواهد شد، اضافه کرد: در 
حال حاضر توانستیم با احداث تصفیه خانه ای به ظرفیت ۴۰۰ لیتر 
در ثانیه آب شرب رامسر را از این سد تأمین نماییم که اولین تصفیه 
خانه آب شرب در استان بوده که در رامسر احداث و بهره برداری شد 

و در ادامه نیز برای تأمین آب شــرب مجتمع آبرسانی مورد اشاره، 
روی رودخانه دوهزار و ســه هزار متمرکز شده است و در این مرحله 
با احداث بندهای انحرافی روی رودخانه دوهزار و ســه هزار و اجرای 
خطوط انتقال و تصفیه خانه، بخشی دیگر از  نیاز این مجتمع آبرسانی 
تأمین می شود. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران تصریح کرد: در فاز 
اول ایــن مرحله، احداث یک بند انحرافــی روی رودخانه دو هزار و 
اجرای ۲۵ کیلومتر خط انتقال و مخازن پیش بینی شده و عملیات 
این طرح هم اینک شروع شده و پیمانکار آن انتخاب شده و در حال 
تجهیز کارگاه و انجام مقدمات است در ادامه نیز با پیشرفت اجرایی 
خط انتقال، تصفیه خانه نیز احداث خواهد شد.این مسئول تصریح 
کرد: در حال حاضر وضعیت آب شرب خرم آباد در بخش کیفیت و 
مقدار تأمین شده مناسب نیست، به همین جهت افزون بر طرح اصلی 
و کالن آبرسانی به مجتمع رامسر، تنکابن و عباس آباد از منابع آب 
سطحی و تا اجرای آن طرح اصلی، در قالب یک پروژه فوری اضطراری 
با استفاده از چاه های حفرشده، آب شرب خرم آباد تأمین می شود و 
هم اینک مخزن آن احداث شده و خطوط انتقال در حال اجراست و 

با تکمیل آن مشکالت این شهر برطرف می شود.

و  بنادر  بندرعباس- خبرنگار فرصــت امروز: مدیــرکل 
دریانوردی هرمزگان از انجام موفقیت آمیز تعمیرات مکنده غالت 
6۰۰ تن بر ســاعت در بندر شــهید رجایی به همت متخصصان و 
قطعه سازان داخلی و بازگشــت این تجهیز استراتژیک به چرخه 
عملیات تخلیه کاالهای اساســی در سریع ترین زمان ممکن خبر 
داد.بــه گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمــزگان، "علیرضا محمدی کرجی ران" با بیان جزییاتی در این 
رابطه اظهار داشت: درپی خرابی مکنده نایرو 6۰۰ تن بر ساعت در 
حین تخلیه محموله ذرت از کشتی، به دلیل وجود اشیاء نامتعارف 
فلزی در انبار کشــتی و بروز آسیب شدید به دستگاه ، متخصصان 
داخلی تالش خود را برای انجام عملیات تعمیرات، طبق استاندارد 
هــای جهانی آغاز  کردند. وی افزود: قطعه آســیب دیده ) روتاری 
ایر الک( در ســریع ترین زمان، از روی دستگاه باز و به تعمیرگاه 
تجهیزات خشکی بندر شهید رجایی انتقال یافت. پس از جداسازی 
بخش های مختلف روتاری ایرالک و عیب یابی آن، اقدام به خروج 
قطعات معیوب نموده و کلیه قطعات مورد نیاز ظرف ۲۴ ساعت با 
بهترین کیفیت ساخته شده به دست متخصصان داخلی ، خریداری 
شــد.مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی گفت : پس از 
انجام تعمیرات روی روتاری ایرالک شــامل جداسازی کامل، انجام 

فعالیت های تراشــکاری، تعویض بیرینگ ها، کاسه نمدها و نصب 
و تنظیمات بسیار دقیق با تالش مضاعف پرسنل تعمیرگاه، آماده 
سازی روتاری ایرالک زودتر از موعد مقرر به انجام رسید. کرجی ران 
خاطرنشان کرد: با انجام تعمیرات مکنده غالت و رفع موانع اتصال 
آن به سیستم برق ۲۰kv جهت بهره وری هرچه بهتر، این دستگاه 
استراتژیک پس از گذشت کمتر از 1۰ روز مجدداً وارد چرخه بهره 
برداری شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به 
توانمندی های فنی متخصصان بندر شهید رجایی برای خودکفایی 
در تعمیرات مربوط به تجهیزات استراتژیک بندری، گفت: تا پیش از 
این برای تعمیرات این گونه مکنده ها نیاز به تامین قطعه از خارج و 

حضور متخصصان شرکت سازنده آن بود که عالوه بر صرف هزینه 
های بسیار، خروج ارز از کشور را در پی داشت و همچنین تعمیرات 
آن نیازمند مدت زمــان طوالنی بود که موجب وقفه قابل توجهی 
در عملیات تخلیه کاالهای اساسی می شد.وی تصریح کرد: مکنده 
نایرو 6۰۰ تن بر ساعت هم اکنون در اسکله شماره 1۳بندر شهید 
رجایی جهت تخلیه کاالی اساسی از جمله کشتی های حامل غالت 
مستقر و در حال خدمات رسانی است.محمدی کرجی ران دارابودن 
قدرت مانــور باال به دلیل ابعاد بزرگ و بروز بودن تجهیز که انجام 
پروسه تخلیه از کشتی ها با اندازه معمولی تا post Panamax را 
فراهم میکند، تسریع در عملیات و جلوگیری از وقفه های عملیاتی 
به دلیل داشتن سیستم های کنترل پیشرفته با سرعت تخلیه 6۰۰ 
تن بر ســاعت، استفاده از نیروی محرکه برق و دیزل که استفاده از 
تجهیز را در شرایط مختلف امکان پذیر می سازد، چرخ الستیکی 
بودن تجهیز که امکان جابجایی دســتگاه در محوطه را ایجاد می 
کند و همچنین برخورداری از ســه دریچه تخلیه مجزا و بارگیری 
به ســه شکل )کامیون ، سایت ذخیره سازی با نوار نقاله و ماشین 
االت ریلی ( را از قابلیتهــای این مکنده عنوان کرد که هم اکنون 
تعمیر و نگهداری این ابرســازه بدست توانمند متخصصان داخلی 

انجام می شود .

ایالم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس امور پیمان های شرکت 
پاالیش گاز ایالم ازافزایش تعامالت با ذینفعان دراین شرکت خبر 
داد و گفت: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و با اقدامات 
و اصالحات انجام شده، سبب کاهش قابل توجه اختالفات و دعاوی 
با پیمانکاران، مشــاوران، پرسنل شــرکتی و خریداران محصوالت 
جانبی به عنوان ذینفعان شــرکت شــده اســت.به گزارش روابط 
عمومی، رضا شیرخانی رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز 
ایالم افزود: در طی سال جاری با آسیب شناسی و انجام اصالحات 
روی متن و شیوه اجرای پیمان های خدماتی و تفکیک فعالیت های 
تخصصی از آنها شاهد تسریع در انجام امور و به کارگیری پیمانکاران 
تخصصی به عنوان پیمانکار مستقیم و نه پیمانکار جز بخصوص در 
حوزه عملیات و تعمیرات می باشیم. وی اظهار داشت:درج حقوق و 
مزایا طبق دستورالعمل طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت نفت در 
قراردادهای خدماتی سبب رضایتمندی پرسنل شده و همچنین با 
جاری ساختن دستورالعمل حساب مشترک،حقوق پرسنل و بیمه 

آنها بموقع و بدون تاخیر واریز می گردد، این امر ســبب جلوگیری 
از ایجــاد مشــکالت حقوقی با پیمانکاران و همچنین پرســنل با 
پیمانکاران و کاهش مراجعات به هیات های حل اختالف اداره کار 
شده است.رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم  تصریح 
کرد:در حوزه قرارداد های تعمیراتی و پروژه های اجرایی شرکت نیز 
با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای گذشته و همچنین استفاده از 

نظرات دستگاه های نظارتی و نمایندگان کارفرما در پیمان ها، شرح 
کار و برآوردها به دقت تهیه، تنظیم و در اســناد مناقصه درج می 
گردد تا نقطه ابهامی برای مناقصه گران و پیمانکار منتخب در زمان 
اجــرا بوجود نیاید که این مهم باعث اعالم رضایت مناقصه گران و 
ایجاد شفافیت در قراردادها شده است.شیرخانی با بیان اینکه تدوین 
و نگارش صحیح اسناد مناقصه آنها بخصوص در پیمان های خدمات 
مستمر، سبب شفافیت و رفع ابهام مناقصه گران در مناقصه خواهد 
شد،خاطرنشــان کرد: این موضوع باعث می شود که با پیمانکاران 
در حین اجرای قراردادها چالش کمتری به وجود آمده و محصول 
قرارداد با هزینه مناسب و کیفیت باال در اختیار کارفرما قرار گیرد 
و به تبع این موضوع نیز مشکالت حوزه کارگری همچون اختالف 
پرداخت های حقوق، بیمه و مسائلی از این دست به حداقل ممکن 
خواهد رسید. وی ادامه داد:ســرلوحه کار امور پیمانها مشارکت و 
نظارت بر حسن اجرای قراردادها، پشتیبانی فعال از مجریان پیمانها 

و حذف موانع قراردادی درجهت پایداری تولید است.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آبفای گیالن از 
افتتاح و بهره برداری ۲۴ پروژه این شــرکت در 1۲ شهرســتان و 
بهره مندی بیش از 1۴ هزار نفر از ۲۳ طرح آبرســانی روستایی با 
اعتباری بالغ بر ۵81 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت خبر داد. به 
گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
اســتان گیالن، همزمان با گرامیداشت هفته دولت ۲۴ پروژه آب و 
فاضالب در سطح استان گیالن با اعتباری بالغ بر ۵81 میلیارد ریال 
با حضور مسئولین استان به بهره برداری خواهد رسید.سید محسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت با اشاره به لزوم 
اطالع رســانی از فعالیت دستگاههای اجرایی در راستای اعتبارات 
تخصیصی دولت جهت اجرای پروژه ها افزود: شرکت آبفای گیالن 
با ۲۴ پــروژه قابل افتتاح و بهره برداری در حــوزه آب و فاضالب 
در سطح استان به اســتقبال هفته دولت خواهد رفت. مدیرعامل 
شــرکت آبفای گیالن احداث سایت بیجارکن در رضوانشهر جهت 
آبرســانی روستای چکچه پشــت را از اهم این پروژه ها دانست و 

افزود: این پروژه شــامل احداث یک باب مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی 
بتنی و احداث اتاقک های کلرزنی و نصب دیزل ژنراتور و همچنین 
اجرای خط انتقال به طول ۰.8 کیلومتر می باشــد.وی همچنین با 
اشــاره به بهره برداری از طرحهای آبرسانی به ۲۳ روستای گیالن، 
جمعیــت بهره مند از این پروژه ها را بیــش از 1۴ هزار نفر اعالم 
کرد و گفت: افتتاح فاز دوم آبرســانی به روستای ملکوت در املش 
و ۵ پروژه تأمین آب روســتایی در شهرستانهای املش، سیاهکل و 

ماسال نیز از پروژه های آماده بهره برداری در هفته دولت می باشد. 
مدیرعامل آبفای گیالن آبرســانی به مجتمع قاضیان مربوط به فاز 
تکمیلی روســتای سراوان را از اهم پروژه های آبرسانی عنوان کرد 
و افزود: تکمیل خطوط انتقال و شبکه به طول ۴۰ کیلومتر و بهره 
برداری از مخزن 6 هزار مترمکعبی گلســرک جهت تأمین فشار و 
ذخیره آب پایدار روســتاهای تحت پوشش این مجتمع اجرا شد و 
آبرسانی به ۵ روستای مجتمع نواحی رشت و انزلی و آبرسانی به 7 
روســتای مجتمع شهران در رودبار از دیگر پروژه های قابل افتتاح 
در هفته دولت می باشــد.وی همچنین با اشاره به بهره برداری از 
پروژه های حوزه فاضالب تصریح کرد: شــبکه جمع آوری فاضالب 
در شهرهای رودسر، صومعه سرا، فومن و لنگرود به طول تقریبی ۴ 
کیلومتر اجرا و آماده بهره برداری می باشد همچنین بهره برداری 
از شــبکه فاضالب کوی فرهیختگان به طول ۴6۰۰ متر و شبکه 
فاضالب خیابان توحید در رشت نیز به طول 1۵۰۰ متر، در لیست 

پروژه های هفته دولت قرار دارد.

لزوم  بر  شــهردار قــم  قم- خبرنگار فرصت امروز: 
همراهــی با کادر بهداشــت و درمان و نقــش فرماندهی 
دانشــگاه علوم پزشکی قم در پیشــگیری و قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا تأکید کرد. به گزارش شهرنیوز، دکتر 
سید مرتضی سقائیان نژاد در پنجمین جلسه رسمی و علنی 
شورای اسالمی شــهر قم که در روز نخست شهریورماه و 
هم زمان با زادروز حکیم ابوعلی ســینا و روز پزشک برگزار 
شد؛ ضمن قدردانی از خدمات جامعه بهداشت و درمان و 
خادمان سالمت گفت: در مجموعه شهرداری قم از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا همراه جامعه سالمت بوده ایم و این 
همراهی را تا پایان این همه گیری ادامه خواهیم داد.وی با 

تأکید بر این موضوع که فرمانده در دوران کرونایی دانشگاه 
علوم پزشکی است گفت: در مجموعه شهرداری قم با تمام 
ظرفیت و توان خود پشــت ســر فرمانده حرکت خواهیم 

کــرد و هر موضــوع مرتبط با مبــارزه و مقابله با ویروس 
کرونا را با نظر دانشگاه علوم پزشکی اجرایی خواهیم کرد.

دکتر ســقائیان نژاد با قدردانی از خدمات رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی و همکاران ایشان در خانواده سالمت استان 
قم تصریح کرد: در امور مختلــف مرتبط با ویروس کرونا 
به هیچ عنوان بدون هماهنگی حرکــت نخواهیم کرد و به 
دنبال فرمانده مبارزه با کرونا در اســتان که دانشگاه علوم 
پزشــکی است، حرکت خواهیم کرد. شهردار قم ادامه داد: 
شهرداری قم همچون گذشــته در کنار جامعه سالمت و 
پزشکان عزیز است تا بتوانیم با کمک یکدیگر مشکالت را 

برطرف و پیک کرونا را پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران مطرح کرد:

زون بندی مازندران برای اجرای طرح جامع آبرسانی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد:

بازگشت مکنده 600 تنی غالت در بندر شهید رجایی به چرخه عملیات 

رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم:

افزایش تعامالت با ذینفعان یکی از اهداف پاالیشگاه گازایالم است

مدیرعامل آبفای گیالن:

24 پروژه آبفای گیالن با اعتبار 581 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت افتتاح و بهره برداری خواهد شد

شهرداری قم همواره کنار جامعه سالمت

طرح آزاد سازی شبکه های آب بوشهر از ریشه درختان آغاز شد
بوشهر-خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــبکه آب و فاضالب استان 
بوشــهر گفت: با هدف جلوگیری از انســداد شــبکه های آب و فاضالب طرح 
آزادســازی شبکه  های یاد شده از ریشــه  درختان اکالیپتوس و کنوکارپوس در 
این اســتان آغاز شد.  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر، عبدالحیمد حمزه پور در تشریح این خبر اظهار داشت: در 
موارد متعددی مشاهده شده که شبکه  های آب و فاضالب به دلیل محصور شدن 
در ریشــه درختان با قطع و مسدودی مواجه شدند.وی بیان کرد: در این راستا 
به تازگی نیز موردی بی آبی در بندر دیر گزارش شد که پس از بررسی مشخص شد درگیری ریشه درخت آکالیپتوس با شبکه 
منجر به قطع شدن شبکه آب شده است.حمزه پور اظهار داشت: ساماندهی شبکه  های درگیر با ریشه های درختان در تعامل با 
شهرداری ها صورت خواهد گرفت که انتظار می رود همکاری الزم را در این زمینه داشته باشند.وی افزود: در این راستا توجه به 
محیط زیست و فضای سبز به عنوان یک اصل مورد توجه است و تاحد امکان سعی می شود از قطع کردن درختان جلوگیری و 
زمینه برای انتقال آن به یک مکان مناسب فراهم شود.حمزه پور اظهار داشت: درختانی مانند اکالیپتوس و کنو کارپوس پس از 
مدت کوتاهی بعد از کاشت ریشه های آن به سرعت رشد می کند و به دلیل اینکه به آب کمی نیاز دارد برای تامین آب، ریشه 
هایشان به سمت آب های زیر زمینی و لوله های فاضالب سوق پیدا می کنند. وی گفت: عالوه بر انسداد شبکه های آب در اثر 
درگیری با ریشه درختان، ورود ریشه درختان به شبکه فاضالب های شهری سبب می شود تا مجرا فاضالب ها را بسته و فاضالب 
از کف خانه ها باال بزند.حمزه پور تاکید کرد: امید است شهرداری ها به عنوان متولی فضای سبز شهر یک راهکار برای حل این 

معضل پیدا کنند و در انتخاب گونه های سازگار با محیط اطراف شبکه های آب ظرافت بیشتری به خرج دهند.

نیروگاه رامین اهواز همچنان با حداکثر توان ، برق تولید میکند
افزایش 6  درصدی تولید برق در نیروگاه رامین اهواز

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز گفت: از ابتدای سال 
1۴۰۰ تا پایان مرداد ماه، ۴ میلیون و 6۲ هزار و 8۰1 مگاوات ســاعت برق در 
این نیروگاه تولید شده است. خلیل محمدی مدیر عامل این نیروگاه با اعالم این 
خبرگفت: کارکنان این مجموعه بزرگ تولید برق با وجود تمام مشکالت موجود 
توانستند در ۵ ماهه نخست ســال جاری با در مدار نگه داشتن واحدها ، برقی 
پایدار را در این گرمای بی سابقه برای هموطنان عزیز تولید نموده و آسایش را 
برای مردم سرزمین خود ایجاد نمایند.  خلیل محمدی در ادامه میزان تولید برق 
این نیروگاه در مردادماه ســال جاری را ۹۴7 هزار و ۴67 مگاوات ســاعت ذکر کرد و همچنین مقدار تولید ۵ ماهه نخست این 
نیروگاه در سال جاری را ۴ میلیون و 6۲ هزار و 8۰1 مگاوات ساعت اعالم نمود که این میزان تولید ، افزایش 6.۳8 درصدی را 
نسبت به مدت مشابه سال 1۳۹۹ داشته است.وی همچنین متوسط تولید لحظه ای در پنج ماهه نخست امسال را ۲۳۴ مگاوات 
با روند افزایشــی 6 مگاوات نسبت به مدت مشابه ســال قبل ذکر نمود ، ضمن اینکه ساعت کارکرد واحد های تولیدی در پنج 
ماهه سال جاری 17 هزار و ۳۹7 ساعت با روند افزایشی ۳.۹۵ درصد بوده است. شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد 
تولیدی بزرگ ترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تأمین آسایش مردم و پشتیبانی از برق شبکه کشور ایفا می کند.

همزمان با هفته دولت 166طرح شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
و1پروژه نیروگاهی به بهره برداری می رسد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ضمن 
تسلیت ماه محرم و ایام عزای سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین )ع ( و گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان رجایی و 
باهنر و هفته دولت ، درخصوص پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اظهار داشت و گفت :همزمان با هفته دولت ، 
166پروژه شرکت توزیع برق با هزینه ای بالغ بر۲۹1 میلیارد و 781 میلیون ریال در شهرستان های )قزوین ، آوج ، البرز ، تاکستان 
، بوئین زهرا و آبیک و شهر محمدیه( درقالب توسعه واحداث ،نیرو رسانی، اصالح وبهینه سازی،روشنایی معابر،رفع ضعف ولتاژ، 
برقرسانی روستائی و جابجایی شبکه در بخش توزیع و1 پروژه نیروگاهی با اعتباری معادل ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری می 
رســد که از مجموع پروژه های شــرکت توزیع تعداد ۳۳ پروژه در شهرستان قزوین ، تاکستان 16، آبیک 1۹ ،آوج ۲8، البرز 1۹ 
، بوئین زهرا ۲۲ ، محمدیه ۲۹ پروژه به بهره برداری خواهد رسید ؛ مشخصات کامل پروژه های مذکور در سایت اینترنتی این 

شرکت به نشانی www.qazvin-ed.co.ir در دسترس عالقمندان می باشد.

هفتاد و ششمین جایگاه عرضه سوخت مایع استان گلستان در شهرستان 
گمیشان به بهره برداری رسید

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با بهره برداری از فروشــندگی داخل اتاقک خواجه نفس)توماج( شمار جایگاههای عرضه 
سوخت مایع استان گلستان به 76 باب رسید.این فروشندگی سومین نقطه عرضه بنزین در شهرستان گمیشان می باشد.رییس 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی در این خصوص گفت: فروشندگی توماج با ظرفیت ذخیره سازی 1۴۰ هزار 
لیتر، دارای 6 نازل جهت عرضه بنزین به خودروهای سبک و نفتگاز بخش کشاورزی است.محسن جمشیدی افزود: با بهره برداری 
از این فروشندگی، امکان اشتغالزایی برای ۳ نفر فراهم آمده است.فروشندگی خواجه نفس)توماج( یازدهمین نقطه عرضه بنزین 

در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی می باشد.

در هفته دولت سال 1400، در منطقه آزاد انزلی صورت می گیرد: 
افتتاح 16 طرح سرمایه گذاری تجاری،صنعتی،بندری و گردشگری با صرف 

هزینه 4100 میلیارد ریال
رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهندس علی اوسط اکبری 
مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی با 
بیان اینکه در نخسین هفته گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشتم 
شــهریور ماه 1۳6۰ و نکوداشت هفته دولت در دولت سیزدهم، و در 
سال اقتصاد مقاومتی،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 16 طرح سرمایه 
گذاری در زمینه های تجاری،صنعتی،بندری و گردشــگری با میزان 
هزینه ۴1۰۰ میلیارد ریال از منابع بخش خصوصی و این سازمان مورد بهره برداری قرار می گیرند؛ اظهار داشت: از میان 16 
پروژه فوق، ۹ طرح متعلق به سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه صنعتی-تولیدی است که با صرف هزینه ۲۴7۰ میلیارد 
ریالی برای ۳۲7 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است. وی در خصوص حوزه های فعالیت پروژه های سرمایه گذاری 
مزبور چنین توضیح داد که از میان ۹ طرح سرمایه گذاری صنعتی-تولیدی که در هفته دولت به صورت رسمی در مدار تولید 
قرار می گیرند، ۲ واحد مربوط به اجرای طرح توســعه تولید لوازم خانگی و دستکشــن نایلونی است و 7 طرح نیز واحدهای 
تولیدی جدید می باشــد که در زمینه های تولید کاالی خواب،فنس الکتریکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، گرانول ضایعاتی و 
پوشاک شروع به کار می کنند. وی با اشاره به اینکه در هفته گرامیداشت دولت فاز دوم مجموعه تفریحی-گردشگری دریایی 
مارینا که در زمینه ورزش ها و تفریحات آبی و ســاحلی فعالیت می کند نیز با ســرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی به صورت 
رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: با شروع به کار این مجموعه ۳۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند 
شد. رییس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در ارتباط با بهره برداری از فاز دوم مجتمع تجاری برند سنتر که در حوزه 
خدمات تجاری و بازرگانی مشغول به کار خواهد شد؛ اضافه کرد: با شروع به کار این بخش از مجموعه فوق که برای احداث آن 

1۵۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده، زمینه اشتغالزایی مستقیم برای ۲7۰ نفر مهیا می شود.

تجلیل مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان مرکزی از همکار و پزشک 
معتمد این جمعیت به مناسبت روز پزشک

اراک- فرناز امیدی: به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان 
مرکزی در روز پزشــک  باحضور مدیرعامل وجمعی از  معاونین از پزشک معتمد 
این جمعیت تجلیل شد.محمودی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مرکزی 
ضمن گرامیداشــت این روز عنوان داشت: قدر و منزلت پزشک وطبابت از دیرباز 
برهمگان روشن وقابل ستایش بوده است تا جایی که در سیره ائمه اطهار علیهما 
ســالم وعلمای صدر اسالم تاکنون و در تمام امپراطوری ها و پادشاهی ها جایگاه 
پزشک جایگاه ویژه ای در حکومت ها وتمدن ها بوده است فلذا در این عصر و در 
این شرایط ویژه و بحرانی شیوع ویروس منحوس کرونا ویژگیها  واهمیت این منسب بیش از پیش مورد توجه بوده و الزم و ضروری 
است که بارهای بار و به هر دلیلی در این شرایط طاقت فرسای ادامه دار بودن بالی کویید1۹ از پزشکان و کادر درمان که دالوران 
جان برکف خط مقدم جبهه های مبارزه برای حفظ جان،مال وسالمت جامعه و وطنمان می باشند تشکر وقدردانی نمود. درادامه 
این جلسه از دکتر امرا... چیت سازان همکار و پزشک معتمد جمعیت هالل احمر استان با تقدیم لوح وهدایایی تجلیل به عمل آمد.
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به قلم: جان الراس
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

ش��یوع ویروس کرونا باعث شد اس��ت تا دورکاری به تنها 
ش��یوه ادامه فعالیت های انواع کس��ب و کارها تبدیل شود. 
تا قبل از این بحران، این ش��یوه کاری چندان شناخته شده 
نبوده و همین امر باعث شده تا بسیاری از افراد با یک شرایط 
جدید مواجه شوند. بدون شک در هر زمینه ای اگر به اصول 
حرفه ای آن توجه نش��ود، مشکالت زیادی به وجود می آید. 
یکی از مهمترین این مش��کالت، مدیریت زمان است. بنا بر 
نظرسنجی ها، این مورد به عنوان مشکل اصلی افراد معرفی 
شده است. در این راستا راهکار فوق العاده برای مدیریت زمان 
بهتر در شرایط دورکاری را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که از دورکاری به 
عنوان شیوه ایده آل فعالیت نام برده می شود. دلیل آن نیز به 
این خاطر است که مزیت های فوق العاده ای هم برای مدیران 
و هم برای کارمن��دان دارد. به همین خاطر ابدا نباید تصور 
کنید که این شیوه کاری تنها برای شرایط خاص حال حاضر 
اس��ت. با این دیدگاه شما خود را برای کسب مهارت در این 

زمینه آماده خواهید کرد. 
1-محیط کاری مخصوص داشته باشید 

اش��تباه بزرگ بسیاری از افراد این است که تصور می کنند 
محیط کاری تنها برای ش��رکت است. این امر در حالی است 
که اگر از آن برخوردار نش��وید، انجام س��اده ترین اقدامات نیز 
به یک چالش جدی تبدیل می ش��ود. درواقع شما به فضایی 
نیاز دارید که بتوانید س��ریعا به ابزار موردنیاز خود دسترسی 
داشته باشید. مزیت دیگر فضای کاری این است که می توانید 
هماهنگی های الزم را ایجاد نمایید تا در زمان های کاری، افراد 
خانواده مزاحمتی نداشته باشند. این امر در حالی است که اگر 
از هر فضایی اس��تفاده کنید، ای��ن امر ابدا امکان پذیر نخواهد 
بود. آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که فضای کاری 
مش��خص، در تمرکز افراد تاثیر فوق العاده ای را دارد که بدون 

شک تمرکز را بهبود خواهد بخشید. 
2-برنامه روزانه داشته باشید 

از دیگر اقداماتی که باید انجام دهید این است که برنامه 
روزانه برای خود داش��ته باش��ید. درواقع این امر که بدانید 
از ابت��دای روز خود چ��ه اقداماتی را باید انجام دهید، تاثیر 
فوق الع��اده ای را دارد. همچنین فرام��وش نکنید که برنامه 
ش��ما بای��د واقع گرایانه باش��د. در این زمین��ه اگر فرصت 
بیشتری را داش��تید، می توانید به اقدامات دیگر اختصاص 
دهی��د. ب��ا این حال ی��ک برنامه بیش از حد ش��لوغ باعث 
می ش��ود که رعایت آن در طوالنی مدت بسیار سخت باشد. 
در این زمینه انواع نرم افزارها و اپلیکیشن ها وجود دارد که 
با امکانات بی نظیر خود، این اقدام را به مراتب س��اده کرده 
اس��ت. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که عملکرد هفتگی و ماهانه خود را مقایسه کنید تا از روند 

رو به رشد خود مطمئن شوید. 
3-اقدامات را اولویت بندی نمایید

ب��ه صورت کل��ی تنها 30 درص��د از اقدام��ات روزانه ما 
اولویت های اصلی هس��تند. با این حال بسیاری از افراد به 
علت ع��دم توجه به ضرورت اولویت بندی، از انجام این 30 
درص��د حیاتی غافل می ش��وند و آنها را در زمان مناس��ب 
انجام نمی دهند. در این رابطه ش��ما باید اولویت های اصلی 
روزانه خود را مشخص کنید و از ابتدای صبح که بیشترین 
انرژی را دارید، به آن مش��غول ش��وید. با این اقدام متوجه 
بس��یاری از موارد خواهید شد که ابدا ضرورتی برای انجام 
آنها وجود ندارد. در پایان روز نیز شما نسبت به انجام شدن 

مهمترین ها، اطمینان خواهید داشت. 
4-محدودیت زمانی برای هر اقدام داشته باشید 

ب��ا تعیی��ن محدودیت زمان��ی می توانی��د از اتالف وقت 
جلوگیری کرده و اقدامات را در زمان مناس��ب انجام دهید. 
درواقع یکی از عادت های رایج افراد این اس��ت که در حین 
کار خ��ود، به س��راغ موارد دیگ��ر می روند. نمون��ه بارز آن 
استفاده از تلفن همراه است. در این راستا محدودیت زمانی 
باعث خواهد ش��د ت��ا فرصت برای چنی��ن اقداماتی وجود 

نداش��ته باش��د. در کنار این مس��ئله نکته دیگری که الزم 
اس��ت تا به آن توجه نمایید، مسئله پیدا کردن راهکارهای 
جدید است. درواقع محدود بودن زمان به معنای این است 
که ش��ما باید راهکارهایی را پی��دا کنید تا بتوانید در زمان 
تعیین شده، اقدامات را به پایان برسانید. در رابطه با میزان 
زمان هر اقدام، توصیه می ش��ود که کمتر از حد تصور خود 
را انتخ��اب نمایی��د. برای مثال اگر ی��ک فعالیت را در نیم 
س��اعت به پایان می رس��اندید، اکنون به نص��ف این زمان 
فک��ر کنید. با این اق��دام متوجه این امر خواهید ش��د که 
ش��ما تا چه حد زمان برای انج��ام اقدامات دیگر در اختیار 
دارید. قرنطینه خانگی حال حاضر فرصتی طالیی اس��ت تا 
با گذران��دن دوره های آنالین، مهارت ه��ای خود را تقویت 
نمایی��د. این نکته را هم فراموش نکنید که حضور در خانه، 
به معنای این اس��ت ک��ه افراد خانواده از ش��ما توقعات به 
مراتب بیش��تری در مقایسه با زمانی دارند که در محل کار 
حضور داش��ته اید. به همین خاطر نیز انجام سریع تر کارها، 
امری مهم خواهد بود، در غیر این صورت ش��اهد تضاد بین 

اقدامات محل کار با انتظارات خانوادگی خواهید بود.
5-از به روزترین تکنولوژی ها استفاده کنید 

کار ک��ردن در جهان امروز، به مراتب س��اده تر از حتی 10 
سال قبل است. دلیل این امر نیز به خاطر پیشرفت تکنولوژی 
اس��ت که متاس��فانه درصد باالیی از افراد به بهترین شکل از 
آنها استفاده نمی کنند. امروزه انواع نرم افزارها، اپلیکیشن ها و 
ابزاره��ای مختلف در حوزه های گوناگون وجود دارد که انجام 
کارها را به مراتب س��اده تر کرده و سرعت به پایان رساندن را 
چندین برابر کرده است. تحت این شرایط عدم استفاده از آنها 
به معنای از دست دادن یک فرصت طالیی است. این نکته را 
فراموش نکنید که حتی در هنگام دورکاری هم مدیر شرکت 
باید امکانات الزم برای ش��ما را مهیا کند. به همین خاطر ابدا 
تصور نکنید که شما تنها به یک لپ تاپ نیاز خواهید داشت. 
در این راس��تا حتی ممکن است نیاز داشته باشید که برخی 
از بازارهای ش��رکت را به مح��ل زندگی خود وارد نمایید. این 
نکته را فراموش نکنید که به صورت مداوم، ابزارهای جدیدی 
معرفی می شود. این امر به معنای آن خواهد بود که جست و 

جوی شما باید مداوم باشد. 
6-از انجام چند فعالیت به صورت همزمان خودداری 

نمایید 
اگرچه برخ��ی از افراد تصور می کنند که این اقدام باعث 
خواهد ش��د تا س��رعت انجام کارها چند برابر شود، با این 
حال واقعیت این اس��ت که چنین اقدامی تنها به ضرر شما 
خواهد بود. درواقع ش��ما نیاز به حداکثر تمرکز برای انجام 
دقیق و س��ریع یک اقدام دارید که ای��ن امر به معنای آن 
اس��ت که ی��ک فعالیت دیگر، می��زان آن را کاهش خواهد 
داد. در ای��ن رابطه حتی اقدامات س��اده نظیر غذا خوردن 
نیز توصیه نمی ش��ود. درواقع شما به استراحت نیاز دارید و 
بهتر است که چنین اقداماتی در زمان استراحت شما انجام 
ش��ود. این نکته را فراموش نکنید که عادت غذا خوردن در 
حین کار، آس��یب های جدی برای سالمتی به همراه دارد. 
به صورت کلی در هیچ زمینه ای پیشنهاد نمی شود که چند 
فعالی��ت را به صورت همزمان انجام دهی��د و این امر یک 

توصیه منسوخ شده محسوب می شود. 
7-ارتباطات خود را گسترش دهید 

با توجه به این امر که ش��ما در خانه قرار دارید، طبیعی 
است که ارتباط شما با س��ایر کارمندان به کمترین میزان 
خود برس��د. با این حال معنای کار تیمی و سیستم در یک 
ش��رکت تنها زمانی به حقیق��ت می پیوندد که افراد ارتباط 
الزم را با یکدیگر داش��ته باشند. تحت این شرایط طبیعی 
اس��ت که باید از نرم افزارهای تم��اس تصویری و برگزاری 
وبین��ار اس��تفاده نمایید. ای��ن نکته را فرام��وش نکنید که 
دورکاری به معنای تنه��ا کار کردن نبوده و همچنان الزم 
اس��ت تا به کار تیمی توجه نشان دهید. در این رابطه بهتر 
اس��ت که زمان های مشخصی را داشته باشید تا این اقدام، 
به عاملی مزاحم برای تمرکز ش��ما و سایر همکاران تبدیل 

نشود. 
8-حواس پرتی ها را حذف نمایید 

در دورکاری این امر طبیعی اس��ت که شما به اینترنت نیاز 
داش��ته باش��ید. با این حال این بستر بی انتها، نباید به عاملی 

برای برهم خوردن تمرکز شما تبدیل شود. در این زمینه حتما 
نوتیفیکیشن تلفن همراه خود را غیرفعال کنید و برای گشت 
و گذار در این بستر، زمان مشخصی را تعیین کنید. نکته مهم 
این اس��ت که در ش��رایطی نظیر گشت و گذار در شبکه های 
اجتماعی، این امر طبیعی است که زمان از دست شما در برود. 
به همین خاطر حتما از اپلیکیشن های یادآور استفاده کنید. 
ب��ه صورت کلی اگر در ابتدا وظایف کاری خود را انجام دهید 
پ��س از آن به تفریحات و اقدامات متفرقه بپردازید، به مراتب 

بهتر خواهد بود. 
9-استراحت های کوتاه داشته باشید 

حتی در بهترین حالت نیز ش��ما نمی توانید چند ساعت به 
صورت مداوم کاری را انجام دهید. به صورت یک اس��تاندارد 
کلی ش��ما ب��ه ازای 45 دقیقه، نی��از به حداق��ل 15 دقیقه 
استراحت دارید. در این رابطه بهتر است که از این زمان برای 
انجام اقدامات مورد عالقه خود، استفاده نمایید و حتما صرف 
کردن مواد غذایی متن��وع را فراموش نکنید. با این حال نوع 
فعالیت و خصوصیت های افراد با یکدیگر متفاوت است. برای 
مث��ال ممکن اس��ت فردی بخواهد حتما ی��ک کار را به انتها 
برس��اند و پس از آن اس��تراحت نماید. این موارد به توانایی و 
س��لیقه خودتان وابسته اس��ت. با این حال نباید اجازه دهید 
که بیش از حد خسته ش��وید. درواقع فشار بیش از حد تنها 
برای یک روز در ماه، مش��کل خاصی را به همراه ندارد و اگر 
بخواهید به صورت مداوم به خودتان فش��ار وارد کنید، بدون 
ش��ک با مشکالت متعددی مواجه خواهید شد. در این زمینه 
فراموش نکنید که خواب کافی هم از جمله مواردی است که 
در گروه استراحت شما قرار می گیرد. درواقع اگر از شب قبل 
حداقل 8 ساعت خواب باکیفیت نداشته باشید، بدون شک در 
طول روز نیز راندمان کار ش��ما پایین خواهد بود. در آخر اگر 
همچنان با مش��کالتی نظیر زود خسته شدن مواجه هستید، 
توصیه می شود که بی تفاوت نباشید و از مشورت های پزشک 
استفاده کنید. برای مثال ممکن است شما نیاز به استفاده از 
عینک داشته باشید و دلیل خستگی سریع شما، فشار بر روی 

چشم ها باشد. 
10-برای خود جوایزی را تعیین نمایید 

این امر که انگیزه داش��ته باش��ید، باعث خواهد ش��د تا 
اقدام��ات را ب��ا جدیت باالتری انجام دهی��د. در این زمینه 
توصیه می شود که جوایزی را تعیین کنید تا فشار موجود، 
کمت��ر حس ش��ود. در این زمینه کادوهای ش��ما می تواند 
خالقانه باش��د و ابدا نیازی به خرج کردن هزینه ای خاص، 
وج��ود ندارد. این امر در روحیه ش��ما نیز تاثیرگذار اس��ت 
و باعث می ش��ود تا نس��بت به کاری که انج��ام می دهید، 
احس��اس بهتری داشته باش��ید. همچنین توصیه می شود 
که ب��ه صورت مداوم مقاالت مرتبط ب��ا اصول دورکاری را 
مطالع��ه کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا با اس��تفاده از 
تجربیات دیگران، با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شده 

و ایده های خالقانه ای را به دست آورید. 
11-از سالمت روان خود غافل نشوید 

حداقل تا 100 س��ال قبل، شاهد ویروسی به مانند کرونا 
نبوده ایم که در زمانی بس��یار کوت��اه، تمام جهان را درگیر 
خود نماید. درواقع س��رعت انتش��ار باال باعث شده است تا 
بسیاری از افراد با اس��ترس باالیی مواجه شوند. به صورت 
کلی هنگامی که یک فشار طوالنی شود، باید نگران سالمت 
روان��ی بود. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود که در این 
روزها با یک روانش��ناس در ارتباط باش��ید و از توصیه های 
وی اس��تفاده نمایید. یکی از موارد مفید این است که تنها 
اخب��ار مناب��ع موثق را مطالع��ه کنید. درواقع بس��یاری از 
رس��انه ها و س��ایت ها صرفا برای اینکه تیتر جذابی داشته 
باش��ید، مس��ائلی را مطرح می کنند که در برخی از موارد 
توج��ه به آنها حت��ی می تواند خطرآفرین باش��د که نمونه 
آن درمان ه��ای غیرعلمی مطرح ش��ده ب��رای این ویروس 
اس��ت. در این زمینه فراموش نکنید که اس��اس افسردگی 
و تنهای��ی، دو م��ورد رایج در رابطه با دورکاران اس��ت که 
بدون ش��ک توصیه های یک روانشناس، شانس ابتال به آنها 
را به مراتب کمتر خواهد کرد. این نکته را همواره به خاطر 
داش��ته باشید که سالمت روانی ش��ما، در وضعیت کار نیز 

تاثیر مستقیم دارد. 
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پاندمی کرونا و چالش دورکاری
درآمدزایی در دنیای کسب و کار از خانه

به قلم: جارد کورنل
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

مردم در طول چند سال اخیر به طور قابل مالحظه ای نسبت به کسب درآمد از خانه عالقه نشان داده اند. بروز بحران کرونا 
نیز این تمایل را در میان بسیاری از مردم تشدید کرده است. با این حساب بررسی شیوه های درآمدزایی از خانه و بدون نیاز 
به حضور در دفتر کار امر بسیار مهمی محسوب می شود. اگر شما نسبت به این نکات توجه الزم را نشان دهید، به خوبی 
امکان کسب درآمد را خواهید داشت.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از راهکارهای کسب درآمد از خانه در شرایط 

کنونی است. اگر شما هم به چنین امری عالقه دارید، هرگز این مقاله را از دست ندهید. 
ایجاد وبالگ

وبالگ نویسی یکی از کارهای جذاب و هیجان انگیز است. بسیاری از مردم در حوزه های مختلف دارای تخصص و دانش 
باالیی هستند. همچنین شما همیشه امکان شرکت در کالس های آموزشی و تخصصی برای یادگیری مهارت های تازه را 
دارید. با این حس��اب هیچ مانعی برای راه اندازی یک وبالگ جذاب از س��وی ش��ما وجود ندارد.  امروزه کاربران در فضای 
اینترنت به وبالگ های شخصی بیش از نمونه های مربوط به برندها توجه نشان می دهند. با این حساب شما به سادگی امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. تنها نکته مهم تالش برای تولید محتوا درست براساس سلیقه مخاطب 

هدف است. این امر شما را بدل به یکی از محبوب ترین وبالگ نویس ها در سراسر دنیا خواهد کرد. 
نکته جالب درباره وبالگ نویس��ی عدم نیاز به صرف هزینه های گس��ترده اس��ت. همچنین شما امکان دنبال کردن این 
هدف از خانه را هم دارید. با این حساب وبالگ نویسی یکی از کارهای جذاب و در عین حال درآمدزا برای شما خواهد بود. 

تدریس زبان های خارجی
یادگیری زبان های خارجی همیشه یکی از مهارت های مورد عالقه مردم در سراسر دنیا محسوب می شود. امروزه بسیاری 
از موقعیت های شغلی نیازمند تسلط بر زبان های خارجی است. با این حساب مشاهده عالقه باالی مردم برای شرکت در 
کالس های آموزش زبان امری طبیعی خواهد بود.  یکی از نکات مهم در زمینه یادگیری زبان های خارجی مربوط به پیدا 
کردن معلمی کاردرس��ت است. اگر ش��ما دارای مهارت باالیی در زبان های خارجی هستید، شروع به برگزاری کالس های 
آموزشی به طور آنالین ایده جذابی خواهد بود. شما امکان درآمدزایی از طریق این اقدام را به سادگی هرچه تمام تر خواهید 
داش��ت. با این حس��اب تنها مانع پیش روی شما در این میان بازاریابی برای کارتان خواهد بود.  پیشنهاد ما در این بخش 
برگزاری کالس های آموزش زبان به طور رایگان برای مدت زمانی کوتاه اس��ت. این امر نظر بس��یاری از افراد را به ش��ما 
جلب خواهد کرد. س��پس امکان برگزاری دوره های پولی را خواهید داشت. چنین امری اعتماد زبان آموزان را به طور قابل 

مالحظه ای جلب خواهد کرد. 
خدمات ترجمه آنالین

ترجمه متون مختلف امر بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از مردم و حتی کسب و کارها برای ترجمه متون به طور 
مداوم نیاز به خدمات باکیفیت دارند. بنابراین اگر شما دانش مناسبی در زمینه زبان های خارجی دارید، فعالیت به عنوان 
مترجم ایده مناسبی خواهد بود.  اغلب اوقات اگر کار یک مترجم بسیار خوب باشد، امکان حضور در نشست های کاری را نیز 
خواهد داشت. این امر شامل ترجمه حضوری گفت وگوها حتی در جلسات عقد قراردادهای بسیار مهم خواهد بود. بنابراین 
شما باید این مهارت را به چشم یک سرمایه گذاری بسیار کاربردی نگاه کنید.  امروزه برخی از افراد با دانش و تحصیالت 
باال در زمینه زبان های خارجی برای ترجمه متون به مشکل می خورند. مهمترین نکته در این میان تالش برای شرکت در 
برخی از کارگاه ها به منظور یادگیری تکنیک های ترجمه است. چنین امری به شما برای استفاده هرچه بهتر از دانش تان 

کمک خواهد کرد. با این حساب مشکل بسیار زیادی پیش روی شما برای فعالیت به عنوان مترجم آنالین نخواهد بود. 
تولید محتوای آموزشی

تولید محتوا برای بسیاری از افراد یادآوری فعالیت اینفلوئنسرهای مختلف است. اگر شما توانایی تولید محتوای آموزشی 
را دارید، هیچ مانعی پیش روی تان برای تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر نیست. بسیاری از اینفلوئنسرهای بزرگ کارشان را 
با همین فعالیت های ساده شروع کرده اند.  اگر شما دارای دانش یا مهارت های متنوعی هستید، تالش برای تولید محتوای 
آموزش��ی براساس این مهارت بس��یار جذاب و هیجان انگیز خواهد بود. بنابراین باید از توانایی تان در این زمینه به بهترین 
شکل ممکن استفاده نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و شروع کار از خانه 
و درآمدزایی را پیدا نکنید.  بدون تردید ش��ما برای ش��روع کارتان نیازی به ارائه محتوای آموزشی بیش از اندازه تخصصی 
ندارید. نکته مهم در این میان شروع کار با محتوای آموزشی ساده و سپس پرداختن به مهارت های تخصصی است. در این 
میان همیشه امکان استفاده از نظرات کارشناس های حرفه ای نیز وجود دارد. بنابراین شما حتی در صورت عدم اطالع از 

مهارت های مختلف نیز امکان شروع به کار در این حوزه را دارید. 
فروش تصاویر و ویدئوهایی که ساخته اید

امروزه بسیاری از بازاریاب های حرفه ای برای تولید محتوا به دنبال تصاویر ویودئوهای باکیفیت هستند. اگر شما در زمینه 
عکاسی و فیلمبرداری تجربه دارید، تالش برای تهیه محتوای باکیفیت و سپس فروشش به بازاریاب ها ایده جذابی خواهد 
بود. این امر نیازی به حضور در محل کار یا حتی استخدام رسمی در یک شرکت ندارد. بنابراین شما به نوعی به کارآفرین 
مس��تقل تبدیل خواهید ش��د.  بدون تردید ثبت تصاویر جذاب یکی از کارهای دش��وار در دنیا محسوب می شود، اما برای 
کس��انی که به این حوزه عالقه دارند، منبع درآمدزایی بسیار مناسبی خواهد بود. بنابراین شما باید همیشه به فکر کسب 

درآمد از طریق این مهارت تان باشید.
طراحی سایت

طراحی سایت یکی از کارهای جذاب و در عین حال ساده برای افراد عالقه مند است. بسیاری از مردم در سراسر دنیا به 
عنوان طراح س��ایت مش��غول به فعالیت هستند. این امر بازار کار بسیار مناسبی برای افراد دارای عالقه به این حوزه فراهم 
کرده اس��ت. به هر حال هر برندی در دنیا یک س��ایت رسمی می خواهد و این یعنی نیاز به طراح های سایت برای همیشه 

وجود خواهد داشت. 
اگر شما هیچ مهارتی در زمینه طراحی سایت ندارید، این امر پایان دنیا نیست. شما به سادگی امکان شرکت در دوره های 
آموزشی به طور حضوری و آنالین را خواهید داشت. به این ترتیب مهارت تان در زمینه طراحی سایت به ساده ترین شکل 
ممکن افزایش پیدا خواهد کرد. از آنجایی که بازار کار در این حوزه بسیار جذاب و پررونق است، ارزش سرمایه گذاری برای 

یادگیری مهارت طراحی سایت را دارد. پس شما باید همیشه به آن به چشم یک تجربه عالی نگاه کنید. 
برگزاری کالس های آنالین

به غیر از آموزش زبان، بسیاری از مهارت های دیگر نیز از طریق کالس های آنالین قابل آموزش است. بنابراین شما امکان 
راه اندازی چنین کالس هایی برای کسب درآمد بی دردسر را دارید. بسیاری از مردم شرکت در کالس های آنالین را به هر 
نوع آموزش دیگری ترجیح می دهند. بنابراین شما از مزیت قابل مالحظه ای نسبت به سایر رقبای تان بهره مند خواهید بود. 
شاید تنها نکته مهم در این میان بازاریابی مناسب برای جلب نظر افراد به دوره های آموزش آنالین تان باشد. این امر به شما 
برای جلب نظر هنرجوهای مختلف در کوتاه ترین زمان ممکن کمک خواهد کرد. همچنین همکاری با موسسه های بزرگ 

در زمینه برگزاری کالس های آنالین، دست کم برای چند ماه نخست نیز ایده مناسبی خواهد بود. 
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