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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تجربه ۵0 کشور در مدیریت بحران اقتصادی کرونا بررسی شد

آنتی ویروس 
اقتصادی کرونا

فرص��ت امروز: در بیش از پنج ماه گذش��ته برخی از کش��ورهای جهان با اعالم عب��ور از کرونا، محدودیت های 
اجتماعی وضع ش��ده را کاهش داده و یا از میان برداش��تند. با این حال، شیوع سویه های جدید کرونا در برخی از 
نقاط جهان، چالش های جدیدی به وجود آورد و برخی از کش��ورها را که پیش��تر مدعی عبور از کرونا بودند، با 
مخاطراتی روبه رو کرد، اما در کنار محدودیت های اجتماعی، سیاس��ت های اقتصادی نیز همچنان در دس��تور کار 

کشورهای توسعه یافته قرار دارد. در طول ۲۰ ماه گذشته سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته برای...

صعود کج دار و مریز شاخص ها در هفته ای که گذشت

ترمز بورس کشیده شد
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هزینه های درمان، 3 درصد جمعیت ایران را فقیر کرده است

فقر از دریچه کرونا

۵ مهارت اصلی شروع یک کسب و کار
بنا بر آمارهای منتشرشده، کارآفرینی به عنوان رویایی ترین شغل در سراسر جهان محسوب می شود. دلیل 
این امر نیز به این خاطر است که شما برای هدف خود و نه هدف فردی دیگر کار خواهید کرد. با این حال 
این حوزه را باید یکی از سخت ترین ها به حساب آورد و این امر باعث می شود تا ریسک فعالیت در این زمینه 
بسیار باال باشد. تحت این شرایط سوال اصلی این است که آیا برای کارآفرینی مناسب هستیم؟ در این زمینه 
با بررس��ی ویژگی های کارآفرین های موفق در هنگام ش��روع فعالیت آنها، پنج ویژگی انتخاب شده است که 
بدون شک اگر آنها را رعایت نمایید، شانس موفقیت باالیی را خواهید داشت. با این حال اگر حتی از یکی از 
آنها بهره چندانی ندارید. توصیه می ش��ود که تا زمانی که آمادگی الزم را به دست نیاورده اید، در این زمینه 

اقدامی را انجام ندهید. نکته دیگری که الزم است تا به آن توجه نمایید، این است که شروعی ضعیف...
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بازار ارز در هفته ای که گذشـت، دو نیمه متفاوت را سـپری کرد. در نیمه ابتدایی هفته، دامنه نوسـان 
در بازار محدود بود و نمودار بهای معامالت، جهت صعودی یا نزولی را نشـان نمی داد، اما در نیمه دوم 

هفتـه، بار دیگر قیمت ارز روند صعودی به خـود گرفت. پیش از آغاز به کار معامالت هفته ای 
که گذشت، تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، با توجه به محدودشدن دامنه نوسانات بهای...

چرا قیمت دالر در انتهای هفته گذشته افزایش یافت؟

2 نیمه متفاوت بازار ارز

سرمقاله
درک ما از بانک

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

وزی��ر اقتصاد در قس��متی از 
س��خنرانی اش در سی و یکمین 
همایش بانکداری اسالمی گفت 
که »یکی از محورهای همایش 
حاض��ر، »نق��ش و مس��ئولیت 
نظ��ام بانک��ی در پش��تیبانی از 
تولید« است. اینکه بانک ها چه 
کمکی می توانند به تولید کنند، 
بستگی به »درک ما از بانک« و 
کارکردهای آن دارد.« به راستی 
بانک چیست و درک ما از بانک ها 
و نحوه فعالیت و کارکرد آنها بر 
چه اساسی است؟ اصوال بانک ها 
در پشتیبانی از تولید چه نقشی 
می توانند داشته باشند؟ آیا بانک 
صرفا یک موسس��ه اقتصادی و 
انتفاعی اس��ت که تحت نظارت 
بانک مرک��زی به فعالیت بانکی 
می پردازد و به ش��غل بانکداری 
اش��تغال دارد، از مردم س��پرده 
می پذی��رد و با اس��تفاده از این 
سپرده ها و منابع خود، تسهیالت 
و اعتبار بانکی پرداخت می کند، 
با ارائه خدمات و س��رویس های 
بانکی نق��ل و انتق��ال راحت و 
امن وجوه را فراهم می س��ازد و 
از این طریق کسب سود می کند 
و س��ود به دست آمده از عملیات 
بانک��ی )درآمد مش��اع( را بین 
س��پرده گذاران و صاحبان سهام 

بانک ها توزیع می کند؟ 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
یا آنکه درک ما از بانک بایس��تی بس��یار وسیع تر باشد و 
بانک ه��ا افزون بر کس��ب درآم��د از طریق بانک��داری، باید 
کمک ح��ال بخش تولی��د و صنعت و کش��اورزی و خدمات 
نیز باش��ند، در صورت لزوم س��پرده های مردم را به  صورت 
تس��هیالت تکلیفی به بخش ها و اقش��ار موردنظر قانونگذار 
بپردازند و کسر و کمبود اعتبارات موردنیاز برنامه های دولت 
را تأمین مالی کنند؟ در این صورت، بانک ها شرعا و قانونا چه 
مسئولیتی در قبال سپرده گذاران و سهامداران خود دارند و 
چگونه می توانند برمبنای اصول قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، هم وکیل و ش��ریک سپرده گذاران باشند و هم خارج از 
این مس��ئولیت قانونی، کمک یار دولت باش��ند و تسهیالت 
تکلیفی پرداخت کنند؟ نگاهی به برخی از مهم ترین قوانین 
و مقررات بانکی در این زمینه می تواند تا حدی به شناخت و 

درک ما از مفهوم بانک و کارکردهای آن مؤثر باشد:
اول؛ اینکه ما هر درکی از مفهوم بانک و کارکرد آن داشته 
باشیم، چندان مهم نیست، اما واقعیت آن است که در ایران 
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملیات بانکی همه 
بانک ه��ا خواه بانک های دولتی و خواه بانک های خصوصی و 
حتی بانک مرکزی نبایس��تی با موازین شرعی مغایر باشد و 
آلوده به ربا هم نباشد، اما آنچه شعب بانک ها باید انجام دهند 
صرف��ا اجرای مصوبات و فرآیندهای بانکی اس��ت؛ مصوباتی 
که توس��ط بانک مرکزی و ستاد مرکزی بانک به آنان ابالغ 
می شود، ولی اینکه فالن مصوبه و فالن فرآیند بانکی مغایر 
با موازین شرعی هست یا نیست، ربطی به کارکنان بانک ها 
ندارد. مرجع قانونی تشخیص مصوبات مغایر با موازین شرعی 
نیز شورای فقهی بانک مرکزی و برخورد با تخلفات بانک ها 
از مصوب��ات بانک مرکزی هم وظیفه قانونی هیأت انتظامی 

بانک مرکزی است.
دوم؛ از نظ��ر مبانی قانونی، م��اده 1 قانون عملیات بانکی 
بدون رب��ا، اهداف و خط��وط تعامل و هم��کاری بانک ها با 
دولت را چنین تعیین کرده اس��ت: »اس��تقرار نظام پولی و 
اعتباری برمبنای حق و عدل ) با ضوابط اس��المی( به منظور 
تنظی��م گردش صحیح پ��ول و اعتبار در جهت س��المت و 
رشد اقتصاد کش��ور« و همچنین »فعالیت در جهت تحقق 
اهداف و سیاس��ت ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری 
اس��المی با ابزارهای پولی و اعتباری«، اما براس��اس مبانی و 

اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها مجاز نیستند که 
برای همراهی با دستگاه های دولتی و تأمین مالی برنامه های 
دولت، حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و صاحبان سهام 
بانک ها را نادیده بگیرند، زیرا قانون، همکاری بانک ها با دولت 
را منوط به اس��تفاده از ابزارهای پولی و اعتباری کرده است. 
این مطلب بدان معناست که سیستم بانکی کشور نباید صرفا 

صندوق پرداخت باشد.
س��وم؛ قانون پولی و بانکی کشور، تشکیل بانک و اشتغال 
به عملیات بانکی را فقط در قالب شرکت سهامی عام آن هم 
با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر دانسته است. از نظر قانون 
تجارت، ش��رکت س��هامی عام، یک نهاد کام��ال اقتصادی و 
انتفاعی است. بنابراین قسمت اعظم سرمایه بانک به  عنوان 
یک ش��رکت سهامی بایس��تی از طریق پذیره نویسی تأمین 
ش��ود و نقل وانتقال این س��هام نیز از طریق سازمان بورس 
ص��ورت پذیرد. فعال فرصت بحث راجع به س��هام بانک های 
دولتی و بانک های خصولتی در این مقال نیس��ت، اما وقتی 
مردم س��رمایه خود را در بازار سهام بانک های خصوصی به 
کار می اندازند، توقع س��ود س��هام دارند. حتی در بانک های 
دولتی نیز دولت به  عنوان س��هامدار اصلی بانک های دولتی 
از هیأت مدیره منتخب خود توقع دارد که بانک را س��ودآور 
کنند تا بخش��ی از درآمدهای قانونی دولت از طریق س��ود 
سهام بانک های دولتی تأمین شود. اگر منابع درآمدی دولت 
از محل فعالیت ش��رکت ها و بانک ه��ای دولتی که معموال 
در قانون بودجه پیش بینی می ش��ود، محقق نش��ود، دیوان 
محاس��بات کش��ور، عدم تحقق درآمد را در گزارش تفریغ 
بودجه به مجلس شورای اسالمی اعالم خواهد کرد و مجلس 
نیز در این مورد از مس��ئوالن ذی ربط از جمله وزیر اقتصاد 
توضیح خواهد خواست. بدین ترتیب، بانک چه دولتی باشد و 
چه خصوصی باید با اشتغال به عملیات مشروع بانکی کسب 
س��ود نماید و به سهامداران و س��پرده گذاران سود برساند. 
قاعدتا درک ما از مفهوم بانک نمی تواند صرفا یک موسس��ه 
امدادی برای پرداخت بالعوض انواع و اقسام تسهیالت و وام 
بانکی باش��د. وظیفه ذاتی بانک عالوه بر ارائه خدمات بانکی 
به مردم، حفظ و حمایت از حقوق صاحبان س��هام و حقوق 

سپرده گذاران بانکی نیز هست.
چه��ارم؛ درک دیگر م��ا از مفهوم »بان��ک« در بانکداری 
اس��المی، این اس��ت که بانک ها در عملی��ات بانکی از نظر 

حقوقی، امین و شریک مشتریان هستند، زیرا منابع بانک ها 
کافی نیست و بانک ها نیاز به تأمین و تجهیز منابع از طریق 
پذیرش س��پرده های بانکی دارند. ضمن آنکه سپرده گذاری 
مردم در بانک ه��ا از هجوم ناگهانی س��رمایه ها به بازارهای 
پرالتهاب مانند ارز، طال، مسکن و خودرو جلوگیری می کند 
و از بار تورمی آنها می کاهد؛ بنابراین بانک ها ش��رعا و قانونا 
در قبال پذیرش سپرده از مردم عالوه بر مسئولیت پرداخت 
سود س��هام به سهامداران، در قبال سپرده گذاران بانکی نیز 
تعهد مالی دارند، زیرا براساس مقررات قانون عملیات بانکی 
بدون ربا، بانک ها حسب مورد شریک یا وکیل سپرده گذاران 
محس��وب می شوند و قانونا بایس��تی درآمد مشاعی حاصل 
از عملیات بانکی را به نس��بت مدت و مبلغ س��پرده و سهم 
منابع بانک در عملیات بانکی بین خود و س��پرده گذاران )به 
 صورت س��ود علی الحساب و س��ود قطعی( پرداخت کنند. 
براس��اس مقررات موجود و برمبن��ای الزامات و مبانی قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، در مقوله س��ود س��پرده های بانکی 
حداقل تعهد مالی بانک ها در قبال سپرده گذاران، همان نرخ 
سود سپرده های بانکی است که توسط شورای پول و اعتبار 
تعیین می شود، اما اگر سود عملیات بانکی بیشتر از نرخ سود 
مورد انتظار باش��د و گزارش مالی بانک به تایید حس��ابرس 
و بازرس��ان قانونی بانک ها و همچنین بانک مرکزی رسیده 
باش��د، تفاوت سود واقعی و نرخ سود علی الحساب سپرده ها 
ش��رعا و قانونا متعلق به س��پرده گذاران بانک هاست و بانک 
بایستی به س��پرده گذاران، سهم سود مش��اعی را پرداخت 
نمای��د. بدین ترتی��ب، از نظر حقوقی تردیدی نیس��ت که 
مالکیت س��پرده های بانکی نه به دولت تعل��ق دارد و نه به 
بانک های سپرده پذیر، خواه بانک دولتی باشند و خواه بانک 
خصوصی، بلکه متعلق به س��پرده گذاران است. اما متأسفانه 
مراجع مالیاتی تنها »سود علی الحساب« سپرده های بانکی 
را به  عنوان سود قطعی سپرده های بانکی می پذیرند و مازاد 
بر س��ود غیرقطعی را به  عنوان هزینه های قابل قبول بانک ها 
نمی پذیرند. این برداش��ت مراجع مالیات��ی از مفهوم قانونی 
»سود علی الحساب سپرده های بانکی« در واقع همان مفهوم 
س��ود توافقی و قطعی س��پرده در بانکداری غربی است و به 
اعتقاد بسیاری از صاحب نظران بانکی، این گونه سود توافقی، 
ربوی محس��وب می ش��ود. بنابراین اگر جناب دکتر احسان 
خان��دوزی، وزیر محترم اقتصاد با این درک از مفهوم س��ود 

س��پرده های بانکی موافق است، سیس��تم بانکی کشور از او 
انتظار دارد که اقدامات الزم در بررسی موضوع و اصالح رویه 
غیرصحیح مراجع مالیاتی و ابطال بخش��نامه شورای عالی 

مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.
پنج��م؛ همان گونه که گفته ش��د، فعالیت در جهت تحقق 
اهداف و سیاس��ت ها و برنامه های اقتص��ادی دولت جمهوری 
اس��المی با ابزارهای پولی و اعتب��اری، از جمله وظایف قانونی 
شبکه بانکی کشور است، اما قانونگذار، فعالیت بانک ها در کمک 
به سیاست های دولت را صرفا با ابزارهای پولی و اعتباری مجاز 
دانس��ته است. این امر بدان معناست که بانک ها در پشتیبانی 
از برنامه ه��ای دولت بایس��تی در هر حال بانک باش��ند و کار 
بانکی کنند. در این میان البته باید بین مقوله »سیاست گذاری 
در ام��ور بانکی« و »مدیریت امور بانک��ی« و »نظارت بر امور 
بانکی« تفاوت گذاشت. سیاس��ت گذاری کالن در امور بانکی، 
در صالحیت مجلس شورای اسالمی است و ایجاد فرآیندهای 
تخصصی و خلق محصوالت جدید بانکی در صالحیت شورای 
پ��ول و اعتبار و بانک مرکزی اس��ت. مدیریت عملیات بانکی 
کس��ب، تجهیز و تخصیص منابع در چارچ��وب ضوابط نیز از 
جمله وظایف هیأت مدیره بانک هاس��ت. نظارت بر عملکرد و 
فعالیت بانک ها از حیث تخصص��ی هم برعهده بانک مرکزی 
اس��ت. در این مجموعه عملیات سیاس��ت گذاری، مدیریت و 
نظارت بر عملیات بانکی، اش��کال زمانی بروز پیدا می کند که 
سیاستگذار نظام بانکی به جای بانک ها، خود وظیفه تخصیص 
و توزیع کالن اعتبارات بانکی را برعهده می گیرد. در این حالت، 
بان��ک دیگر قادر به انجام عملی��ات بانکی به مفهوم دقیق آن 
نخواهد بود و بایس��تی به مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور تخصیص اعتبار دهد. نگارنده از نظر کارشناس��ی قویا 
معتقد اس��ت که کارکرد اصلی بانک ها، س��اختن »مال ها« و 
پرداخت تس��هیالت فرمایش��ی به این و آن نیست. همچنین 
جلوگیری از این گونه رویه های غیربانکی با جنجال های بیهوده 
سیاسی و تخریب سیستم بانکی کشور امکان پذیر نخواهد بود. 
اصالح نظام بانکی کش��ور نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی 
موضوع��ات و پیدا کردن مناس��ب ترین راه حل هاس��ت و باید 
ش��رایط نظارتی قوی را فراه��م آورد تا بانک ها تنها کار بانکی 

کنند و در بازار سرمایه مداخله ننمایند.
شش��م؛ درک دیگر ما از مفهوم بانک، وابس��تگی ش��دید 
توان تسهیالت دهی بانک ها به وصول مطالبات معوق است. 

از نظر بانکی وقتی تس��هیالت پرداخت می شود بایستی در 
موعد مقرر به چرخه منابع بانک ها برگشت داده شود، وگرنه 
توان تسهیالت دهی بانک ها به شدت کاهش خواهد یافت و 
معضل مطالبات معوق بانکی پدی��د خواهد آمد. پس اقدام 
برای وصول مطالبات معوق، از جمله کارکردهای اصلی و به 
عبارتی وظیفه قانونی بانک هاست، اما نگاه صندوق امدادی 
به بانک ها از نظر فرهنگی موجب ش��ده اس��ت که پرداخت 
تسهیالت، وظیفه مسلم بانک ها تلقی شود و در نقطه مقابل، 
اقدام برای وصول مطالبات معوق بانکی، گناه نابخش��ودنی 
بانک ه��ا جلوه داده ش��ود و در امر وص��ول مطالبات معوق 

بانک ها، موانع بسیار ایجاد شود.
هفتم؛ پرداخت انواع تس��هیالت و اعتب��ارات بانکی، جزو 
کارکردهای اصلی بانک اس��ت، اما مس��لما سیاست گذاری 
پرداخت تس��هیالت بانکی و اینکه چه اندازه از منابع بانکی 
ب��ه بخش تولید، چه اندازه به بخش صنعت و کش��اورزی و 
چه اندازه به بخش خدمات اختصاص یابد، موضوعی اس��ت 
ک��ه سیاس��ت گذاری کالن آن در صالحیت بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار است، اما از نظر بانکی پرداخت تسهیالت 
ب��ه بخش های مختلف، زمانی مفید و مؤثر خواهد ش��د که 
تس��هیالت منتهی به افزایش تولید و رش��د اقتصادی شود، 
وگرنه تس��هیالت بانکی بی بازده مفید نخواهد بود و تنها بر 

حجم مطالبات معوق بانکی خواهد افزود.
در هر حال، هر درک و برداشتی از مفهوم بانک و کارکرد 
آن داشته باشیم، واقعیت آن است که در حال حاضر، سیستم 
بانکی ایران با مش��کالت متع��ددی در حوزه عملیات بانکی 
و مطالبات مع��وق و مباحث مالیاتی روبه روس��ت. حل این 
مشکالت نیازمند همفکری و اشتراک مساعی شبکه بانکی 
کش��ور، بانک مرکزی و دولت )وزارت اقتصاد( اس��ت، اما در 
صنعت بانکداری، مهم این است که با سیاست گذاری مناسب 
و نظارت س��ازمان یافته بتوان تسهیالت و اعتبارات بانکی را 
در جهت رفاه مردم و کمک به بخش تولید و رش��د اقتصاد 
مل��ی ب��ه کار گرفت و در عین حال حقوق ش��رعی و قانونی 
س��پرده گذاران و صاحبان س��هام بانک ها را هم رعایت کرد. 
در تحقق این مهم و به کارگیری توان سیس��تم بانکی کشور 
برای خدمت به مردم، همکاری و همفکری متقابل بانک های 
دولت��ی و خصوص��ی در کنار بانک مرکزی ب��ا وزیر محترم 

اقتصاد بسیار ضروری، مفید و راهگشا خواهد بود.

براس��اس گزارش گمرک، از 15 بهمن سال گذشته تا 1۹ 
شهریورماه امسال 4۶ میلیون و ۶7۶ هزار و 8۰۶ دز واکسن 
کرون��ا در 4۹ محموله وارد ایران ش��ده اس��ت. جدیدترین 
گزارش��ی که معاون فنی گمرک ای��ران در رابطه با وضعیت 
واردات واکس��ن کرونا به وزارت بهداش��ت اعالم کرده است، 
نش��ان می دهد که از زمان ورود اولین واکسن کرونا تاکنون 
یعنی از 15 بهمن س��ال گذش��ته تا 1۹ شهریورماه امسال 
4۶ میلیون و ۶7۶ هزار و 8۰۶ دز واکسن طی 4۹ محموله 

وارد کش��ور شده است. از مجموع واکسن های واردشده، ۲8 
محموله واکسن چینی سینوفارم به تعداد 37 میلیون و 5۲۹ 
هزار و 5۹۶ دز است که باالترین سهم را در بین واکسن های 
وارداتی به ایران دارد و حدودا 8۰ درصد واکسن های وارداتی 
را تش��کیل می دهد واکسن آس��ترازنکای وارداتی از ژاپن به 
تعداد ۲ میلیون و ۹11 هزار و 81۰ دز و همچنین واکس��ن 
کوواکس وارداتی از ایتالیا به تعداد یک میلیون و 45۲ هزار 
دز، در رتبه های بعدی این فهرس��ت قرار دارند. در واقع، 11 

محموله از واکسن اسپوتنیک روسیه به تعداد یک میلیون و 
45 هزار دز و دو محموله آسترازنکا از این کشور حاوی ۹۶3 
هزار دز نیز وارد ش��ده است. از واکسن آسترازنکای وارداتی 
می توان به س��ه محموله از ژاپن ب��ا ۲میلیون و ۹11 هزار و 
81۰ دز، از چی��ن )کوواکس( ی��ک محموله با یک میلیون 
و 44۹ هزار و ۶۰۰ دز و همچنین آس��ترازنکای اتریش یک 
محموله با 5۰۰ هزار دز اشاره کرد. از ایتالیا نیز یک محموله 
واکسن حاوی یک میلیون و 45۲ هزار دز در قالب کوواکس 

به ایران آمده اس��ت. همچنین یک محمول��ه دیگر واردات 
واکسن به کشور شامل 1۲5 هزار دز از هند )بهارات( است. 
آنطور که گزارش معاون فنی گمرک ایران نش��ان می دهد، 
واردات واکس��ن به کشور در یک ماه گذشته و پس از تغییر 
دولت س��رعت گرفته است، به طوری که تعداد واکسن های 
واردات��ی در ش��هریورماه باالترین حد را نس��بت به ماه های 
گذشته داشته و حدود 1۹ میلیون و ۹۹7 هزار و 1۹۶ دز از 
ابتدای شهریورماه تاکنون وارد ایران شده است. بعد از آن در 

مردادماه 13 میلیون و 4۲7 هزار و 1۰ دز و در رده بعدی در 
تیرماه ۶ میلیون و 4۰4 هزار و 8۰۰ دز واکسن به ایران آمده 
اس��ت. به عبارت دیگر، 43 درصد واکسن های وارداتی کرونا 
در شهریورماه، ۲۹ درصد در مردادماه، 14 درصد در تیرماه، 
8 درصد در اردیبهشت ماه، ۲ درصد در خردادماه و 3 درصد 
در فروردین ماه وارد کش��ور شده و همچنین یک درصد در 
اسفندماه و کمتر از یک درصد نیز در بهمن ماه سال گذشته 

وارد ایران شده است.

80 درصد واکسن های وارداتی سینوفارم است
ورود 43 درصد واکسن ها در شهریورماه

درک ما از بانک



فرصت امروز: در بیش از پنج ماه گذش��ته برخی از کش��ورهای جهان با 
اعالم عبور از کرونا، محدودیت های اجتماعی وضع ش��ده را کاهش داده و 
یا از میان برداش��تند. با این حال، ش��یوع سویه های جدید کرونا در برخی 
از نق��اط جهان، چالش های جدیدی به وجود آورد و برخی از کش��ورها را 
که پیشتر مدعی عبور از کرونا بودند، با مخاطراتی روبه رو کرد، اما در کنار 
محدودیت های اجتماعی، سیاس��ت های اقتصادی نیز همچنان در دستور 
کار کشورهای توسعه یافته قرار دارد. در طول ۲۰ ماه گذشته سیاست های 
اقتصادی کش��ورهای توسعه یافته برای مقابله با پیامدهای این بیماری، با 
موفقی��ت قابل توجهی روبه رو بوده و می تواند الگویی برای مدیریت بحران 
کرونا در دیگر کشورها نیز باشد. البته طبیعی است که هر کشوری براساس 
موقعیت  و ساختار اقتصادی و اجتماعی خود، سیاست های اصولی مدیریت 
بحران را پی ریزی می کند، اما الگوهای مدیریتی کالن در برخی حوزه ها نیز 

می تواند متأثر از نمونه های موفق یا نسبتا موفق جهانی باشد.
حال س��وال این است که کشورهای پیش��رفته و توسعه یافته جهان در 
مقابل بحران اقتصادی ناش��ی از کرونا، چه سیاست هایی را طراحی و اجرا 
کردن��د؟ در گزارش حاضر، برخ��ی از مهمترین سیاس��ت های اقتصادی 
کش��ورهای توسعه یافته از جمله چین، آمریکا، ترکیه، آلمان، کره جنوبی، 

ژاپن و فرانسه در مواجهه با بحران کرونا به طور خالصه مرور شده است.
موفق ترین بازیگر عصر کرونا کیست؟

ب��ه نظر می رس��د چی��ن موفق ترین کش��ور جهان در مدیری��ت بحران 
کروناس��ت. پس از آنکه اژدهای زرد توانست پاندمی کرونا را مهار کند، در 
زمینه احیای اقتصادی نیز در رتبه نخست جهان ایستاد و توانست در زمینه 
جذب سرمایه خارجی و رشد تجارت در سال ۲۰۲۰، سرآمد ابرقدرت های 
اقتصادی جهان باش��د. دولت چین برنامه های مختلفی را برای حمایت از 
کس��ب و کاره��ا اجرا کرد که عبارتند از معافی��ت در پرداخت بیمه تامین 
اجتماعی، پرداخت کمک هزینه های مسکن؛ تعویق در سررسید بازپرداخت 
تس��هیالت به بنگاه های کوچک و متوسط؛ تسهیل سرمایه گذاری خارجی 
جهت پایداری زنجیره تامین تولیدات صنعتی؛ تس��هیل بازگشایی کسب 
وکارها و حذف اقدامات کنترلی زائد؛ بهره گیری از خدمات فناوری اطالعات 
و ارتباطات در بازگشایی مشاغل؛ کاهش مالیات و عوارض واحدهای صنعتی 
به صورت هدفمند و مرحله ای؛ حل مشکل کمبود نیروی انسانی صنایع با 
اختصاص بلیت هواپیمایی چارتری، بلیت قطار و اتوبوس به  صورت  رایگان 
یا ارزان قیمت برای بازگش��ت ارزان تر نیروی کار به ش��هرهای محل کار از 
س��وی دولت؛ تمدید یک س��اله مزایا، مشوق ها و تسهیالت دولت به کسب 
وکاره��ای دانش بنیان آس��یب دیده و برقراری سیاس��ت های مالی و پولی 

انبساطی با هدف جبران اثرات منفی شوک های طرف عرضه.
آمری��کا نی��ز برنامه های متنوع��ی را برای حمایت از کس��ب و کارهای 
کوچک و کارآفرین طراحی کرد که در ۹ محور قابل دس��ته بندی اس��ت: 
»برنامه های سیاستی حمایت از تأمین مالی از طریق اعطای وام و ضمانت 
وام«، »برنامه های سیاس��تی برای تس��هیل عق��د قراردادهای پیمانکاری 
دولتی و خریدهای دولتی از کسب و کارهای کوچک متعلق به افراد دارای 
محرومیت های اقتصادی و اجتماعی از جمله مراکز کسب و کار زنان و افراد 
دارای معلولیت«، »برنامه های سیاستی برای توسعه و توانمندسازی کسب و 
کارهای کوچک و کارآفرین«، »برنامه های سیاستی حمایت از شرکت های 

سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک«، »برنامه های سیاستی حمایت 
از تحقیق و توس��عه، انتقال فناوری و همکاری های فناورانه در کس��ب و 
کارهای کوچک با هدف حمایت از تجاری س��ازی دستاوردهای تحقیقاتی 
موسسات و آزمایشگاه های تحقیقاتی دولتی و غیرانتفاعی از طریق کسب 
و کارهای کوچک«، »برنامه های سیاس��تی حمایت از توسعه منطقه ای با 
هدف کمک به توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و سرمایه گذاری در فقیرترین 
مناطق کش��ور با فراهم کردن فرصت های پیمانکاری دولتی برای کسب و 
کارهای کوچک فعال در این مناطق، همچنین توسعه و رشد یک صنعت 
خاص یا مجموعه ای از صنایع وابس��ته در ی��ک منطقه جغرافیایی خاص 
که به ایجاد اش��تغال و رش��د اقتصادی منطقه منجر گردد«، »برنامه های 
سیاستی حمایت از کسب و کارهای بومیان و کسب و کارهای آسیب دیده 
از جمله برنامه های آموزشی با هدف افزایش سود و مهارت های مدیریتی، 
کارآفرینی و مالی، ارائه خدمات مشاوره ای برنامه های اعطای وام و تسهیل 
عقد قرارداده��ای پیمانکاری برای دولت ف��درال، همچنین فراهم کردن 
وام های کم بهره برای صاحبان کسب و کارهای کوچک، تامین سرمایه در 
گردش به صورت وام های سوانح اقتصادی«، »برنامه های سیاستی حمایت 
از تجارت بین المللی و صادرات کس��ب و کارهای کوچک از جمله تسهیل 
ش��رکت در ماموریت های تجاری و سفرهای فروش در بازارهای خارجی، 
ش��رکت در نمایش��گاه های صادراتی، آموزش و مشاوره بازیابی بین المللی 
و آموزش صادرات به کس��ب و کارهای کوچک« و »برنامه های سیاس��تی 

حمایت های حقوقی از کسب و کارهای کوچک«.
الگوهای حمایتی در ترکیه، آلمان و ژاپن

همچنین با شیوع کرونا در اقتصاد ترکیه، تورم مواد غذایی در این کشور 
طی ماه های اخیر با افزایش روبه رو بوده اس��ت. از سویی، در طرف عرضه 
اقتص��اد، بنگاه ها به  دلیل کاهش حجم تولیدات که عمدتا تعطیلی آنها را 
به همراه داش��ت با اخراج نیروی کار به افزای��ش نرخ بیکاری دامن زدند. 
دولت ترکیه برای خارج ش��دن از وضعیت بد ناشی از بیماری کرونا سعی 
کرد با اجرای سیاس��ت هایی نظیر به تعویق انداختن مالیات، کاهش نرخ 
بهره، افزایش میزان تسهیالت موردنیاز بانک ها، بسته محرک 15,3 میلیارد 
دالری برای مقابله با آثار بیماری همه گیری به عنوان سپر ثبات اقتصادی، 
تعویق سه ماه در بازپرداخت وام شرکت ها، کاهش مالیات بر ارزش افزوده 
در س��فرهای هوایی داخلی از 18درصد به یک درصد به مدت س��ه ماه، 
اس��تمهال مالیات مثل بیمه تأمین اجتماعی برای ش��ش ماه و... وضعیت 

اقتصادی خود را بهبود بخشد.
در آلمان نیز س��طح اشتغال به  طور بی سابقه ای در حال کاهش است و 
کرونا به ش��دت اشتغال این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در آلمان 
بخش های تولید، ساخت  و ساز و خدمات با کاهش اشتغال شدیدی روبه رو 
شده اند. دولت آلمان برای جبران آسیب های احتمالی از طریق سیاست های 
حمایتی نظیر کمک به شرکت ها در تأمین سرمایه در گردش موردنیاز از 
طریق اعطای وام در کوتاه مدت، اس��تمهال پرداخت های مالیاتی؛ تاسیس 
صندوق تثبیت اقتصاد با هدف حمایت ۶۰۰ میلیارد یورویی از مش��اغل، 
اعطای بسته 4۰ میلیارد یورو دیگر برای بنگاه های خرد و کوچک که 1۰ 
میلیارد یورو از این مبلغ به عنوان یارانه مس��تقیم به مش��اغل یک نفره و 
بنگاه های خرد داده شده و 3۰ میلیارد یورو به صورت وام است، انتظار دارد 

وضعیت اقتصاد خود را در فصل س��وم س��ال جاری از رکود خارج نماید و 
رشد اقتصادی مثبت را تجربه نماید. کره جنوبی هم با اعطای وام کم بهره از 
سوی بانک ها به شهروندان و کاهش نرخ بهره بانکی، ضمانت 1۰۰ درصدی 
3 تریلیون دالر وام برای تجار و کسب و کارهای کوچک، اختصاص بسته 
پیشنهادی به همراه وام برای رونق بخشیدن به بخش گردشگری، ترغیب 
مش��اغل کوچک به فروش آنالین، اختصاص بسته حمایتی از جمله یارانه 
دولتی و معافیت مالیاتی، افزایش یارانه دولتی برای برخی از مشاغل خانگی 

و صنعتی کوشید تا با پیامدهای اقتصادی کرونا مقابله نماید.
ژاپن نیز برای کنترل ش��یوع کرونا و کاهش آث��ار آن، اقدامات مختلف 
اقتص��ادی را انجام داد که از آن جمل��ه می توان به حمایت از تأمین مالی 
ش��رکت های کوچک و متوسط، اختصاص یارانه برای حمایت از کار از راه 
دور در بنگاه ها از جمله تش��ویق ش��رکت ها به اتخاذ راه حل های فناوری 
اطالعات و توس��عه کانال های فروش تجارت الکترونیکی، اعطای وام بدون 
وثیق��ه به بنگاه های کوچک و متوس��ط با بی��ش از 15 درصد کاهش در 
فروش، اعطای فرصت جهت بازپرداخت مالیات بر ش��رکت ها به خصوص 
بنگاه های کوچک و متوس��ط، تمدید برنامه کاهش مالیات بر دارایی برای 
بنگاه های کوچک، همچنین تمدید یارانه های تعدیل اش��تغال، به طوری 
که نرخ یارانه کمک هزینه مرخصی برای SME  ها به 8۰ درصد افزایش 
می یاب��د که در صورت ع��دم اخراج کارمندان ت��ا ۹۰ درصد قابل افزایش 

است، اشاره کرد.
از تخفیف های مالیاتی تا یارانه دستمزد

از جمله اقدامات حمایتی دولت فرانس��ه، تصویب سه طرح پشتیبان در 
برنامه کوتاه مدت بوده اس��ت. دو طرح که به بانک سرمایه گذاری عمومی 
فرانسه، امکان ارائه ضمانت نامه های دولتی برای وام های تجاری و خطوط 
اعتباری برای ش��رکت هایی با حداکثر 5 هزار کارمند را می دهد و طرحی 
که امکان ارائه ضمانت های دولتی به بانک ها در س��بد وام های جدید برای 
انواع ش��رکت ها را فراهم می آورد. این پرداخت مس��تقیم، به شرکت هایی 
است که به بانک ها امکان می دهد سریعا نقدینگی را برای هر شرکتی که 
به آن نیاز دارد تأمین کنند. از دیگر اقدامات کلیدی پشتیبانی مالی فوری 
شامل پشتیبانی نقدینگی از طریق استمهال هزینه های مرتبط به پرداخت 
تأمین اجتماعی و مالیات ش��رکت ها و تس��ریع در تسویه حساب مالیاتی، 
حمایت از دستمزد کارگران با برنامه ساعت کاری کم و حمایت مستقیم 
مالی و بالعوض برای ش��رکت های خرد اقتصادی و کارگران مس��تقل، به 
تعویق انداختن اجاره و پرداخ��ت هزینه ها برای بنگاه های اقتصادی خرد 
و ش��رکت های کوچک و متوسط و تسهیل در اعطای پاداش های ویژه که 
از هزینه های تأمین اجتماعی معاف هستند و نهایتا تمدید مزایای بیکاری 
منقضی ش��ده تا پایان تعطیلی کسب و کارها و حفظ حقوق و مزایا تحت 

برنامه های حمایت از معلوالن است.
نهایتا با توجه به تجربه 5۰ کش��ور جهان مش��خص شد که بیش از ۹۶ 
درصد آنها از سیاس��ت )یارانه دس��تمزد(، 88 درصد کشورها از سیاست 
وام مس��تقیم ب��ه بنگاه ها و ۹8 درصد آنها از سیاس��ت تخفیف مالیات بر 
درآمد ش��رکت ها استفاده کرده اند. به عبارت دیگر، عمده کشورها بر روی 
سیاس��ت های یارانه دس��تمزد، تخفیف های مالیاتی و ارائه تس��هیالت به 

  SMEها متمرکز بوده اند.

تجربه ۵0 کشور در مدیریت بحران اقتصادی کرونا بررسی شد

آنتی ویروس اقتصادی کرونا

18 ماه پس از ش��روع پاندمی کرونا و تغییر و دگرگونی سبک زندگی 
انسان، سواالت زیادی در مورد این فاجعه هنوز بدون پاسخ مانده است. 
مثال هنوز مش��خص نیست که ویروس س��ارس کووید جدید چطور به 
وجود آمد! معمای دیگر این اس��ت که چرا آس��یب کرون��ا در برخی از 
مناطق و کش��ورهای دنیا نس��بت به برخی دیگر، کمتر بوده است؟ چرا 
تعداد مرگ ومیر کرونایی ایالت فلوریدا، نس��بت به میانگین کل آمریکا 
کمتر اس��ت، با اینکه محدودیت ها در این ایالت کمتر بوده است؟ البته 
محقق��ان در حال رس��یدن به ی��ک متغیر »جادویی« برای پاس��خ این 
س��واالت هستند. به نظر می رسد این فاکتور خیلی به اقدامات بهداشت 
و س��المت، تغییرات اقلیمی و منطقه جغرافیایی ربطی نداش��ته باشد و 

بیشتر به اقتصاد مربوط باشد.
تحقیقات گس��ترده در م��ورد عوامل تعیین کننده ابت��ال و مرگ ومیر 
کرونا، نشان می دهد که یکسری موارد مفروض، همیشه در دنیای واقعی 
صدق نمی کنند. مثال همه می دانند که مسن ترها بیشتر در معرض خطر 
هس��تند، اما ژاپن که ۲8درصد جمعیت آن باالی ۶5 س��ال دارند )در 
برابر میانگین جهانی ۹درصد(، تاکنون مرگ ومیر بس��یار کمی داش��ته 
اس��ت. برخی مطالعات می گویند آس��یب کرون��ا در مناطقی که قبل از 
پاندمی، فصل های آنفلوآنزای بدی را پشت سر می گذاشتند، کمتر بوده 

اس��ت. موضوع دیگر این است که هیچ رابطه مس��تقیم منسجمی بین 
سختگیرانه بودن قرنطینه و موارد مرگ ومیر کرونا وجود ندارد.

ب��ا توجه به ای��ن نتایج عجی��ب، محققان به یک متغیر نامش��هود 
رس��یده اند: »نابراب��ری« که به صورت علم��ی آن را به عنوان ضریب 
جینی اندازه می گیرند. در یک تحقیق جدید، رابطه مستقیم بین 41 
متغیر مختلف و مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایالت های آمریکا بررسی 
ش��ده است که سه متغیر همواره ضریب غیرصفر داشته اند: نابرابری، 
تراک��م جمعیت و تعداد بیمارس��تان های خصوصی ب��ه ازای هر نفر. 
در میان این س��ه متغیر، نابرابری بیشترین تاثیر را داشت. به عنوان 
مثال، مرگ  و میر کرونا در کش��ورهای اس��کاندیناوی که بیش��ترین 
برابری را دارند، نس��بت به کل اروپا کمتر بوده است، حتی در سوئد 
که هیچ محدودیت کرونایی را اعمال نکرد. فرانس��ه که ضریب جینی 
۰,۲۹ دارد، نس��بت به بریتانی��ا که ضریب جینی ۰,34 دارد، مرگ  و 
میر کمتری داش��ته اس��ت. در آمریکا، ایالت نیوی��ورک هم نابرابری 
بیش��تری دارد و هم م��رگ و میر کرونایی بیش��تر، در حالی که در 
فلوریدا این نس��بت برعکس است. در مورد دالیل رابطه بین نابرابری 
و مرگ و میر کرونایی هنوز تحقیقات زیادی انجام نش��ده اس��ت، اما 
س��ه دلیل محتمل تر به نظر می رس��ند. اول، سالمت کلی بدن است. 

هرچه نابرابری درآمد بیش��تر باش��د، امید به زندگی کمتر می شود و 
در نتیجه افرادی که وضعیت سالمت بدتری دارند، بیشتر در معرض 

آسیب کرونا هستند.
فاکت��ور احتمالی بع��دی، روابط در محی��ط کار اس��ت. کارگران در 
کش��ورهایی با برابری بیش��تر، قدرت خرید باالت��ری دارند و در نتیجه 
آس��ان تر نگرانی های خ��ود را با کارفرما حل و فص��ل می کنند. مثال در 
س��وئد که قوانین کار به صورت س��فت و س��خت از کارگ��ران حمایت 
می کن��د، تفاوت��ی در میزان مرگ و میر از نظر ش��غلی وجود ندارد، اما 
نتایج در کش��ورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا که قوانین سبک تری دارند، 
نش��ان می دهد افراد در برخی مشاغل بیش��تر از مشاغل دیگر به خاطر 
کرونا ف��وت می کنند. کما اینکه در کالیفرنیا، آش��پزهای رس��توران ها 
و رانن��دگان تاکس��ی، بیش��ترین میزان مرگ و میر را در س��ال ۲۰۲۰ 
داش��ته اند. س��ومین فاکتور نیز به س��رمایه اجتماعی مربوط می ش��ود. 
بدیهی اس��ت در مناطق��ی که نابرابری خیلی باالس��ت، اعتماد عمومی 
کمتر اس��ت و افراد تمایل کمتری به مش��ارکت مدن��ی دارند. بنابراین 
سرمایه اجتماعی ضعیف، تمایل مردم را به همکاری در اقدامات کنترل 

ویروس کرونا، کمتر می کند.
IEB.today :منبع

چرا آسیب کرونا در برخی کشورها بیشتر است؟

رابطه نابرابری و کرونا

دریچه

کرونا چقدر خرج روی دست خانوارها گذاشت؟
۵۶ میلیون تومان؛ هزینه درمان کرونا

کرونا خرج های زیادی روی دس��ت بس��یاری از خانواده ها گذاشت؛ 
از هزینه پیش��گیری گرفته تا هزینه درمان. آمارها نش��ان می دهد این 
بیماری به ازای هر نفر می تواند تا 5۶ میلیون تومان هزینه داشته باشد. 
گزارش تازه بازوی پژوهش��ی وزارت کار نش��ان می دهد سهم بهداشت 
و درمان در س��بد هزینه خانوار در تیرماه امسال با افزایش مواجه شده 
و به یکی از س��ه عامل تورم زایی در تابستان 14۰۰ تبدیل شده است. 
این شاید برای نخستین بار در مطالعات تورم است که هزینه بهداشت 
و درمان به عنوان یکی از س��ه عامل تورم زا معرفی شده است؛ در کنار 

هزینه اجاره خانه و هزینه حمل و نقل.
مرک��ز آمار و اطالعات راهب��ردی وزارت کار در این گزارش، ضریب 
تاثی��ر افزایش هزینه های درمان بر افزایش تورم را 45 عنوان کرده که 
این عامل را پس از اجاره بها، در رتبه دوم جدول می نشاند. اقتصاددانان 
مکات��ب مختلف، این هش��دار را داده بودند که تاثیرات اقتصادی کرونا 
اگر کنترل نشود، بیشتر از حوزه سالمت می تواند حوزه عمومی اقتصاد 
را تحت تاثیر قرار دهد. نش��ان به آن نش��ان که ایرج حریرچی، معاون 
وزیر بهداش��ت حاال می گوید در یک س��ال اخیر حدود ۶1۲ هزار نفر 
ب��ه دلیل تامی��ن هزینه های درمان به زیر خط فق��ر رفته اند، آنقدر که 

هزینه های کمرشکن سالمت زیاد شده است.
آماره��ا نش��ان می دهد ب��ا افزای��ش تقاضا ب��رای اق��الم مراقبتی، 
خوددرمان��ی و درمان��ی، قیمت ای��ن محصوالت و خدم��ات مرتبط با 
بیماران کرونایی بس��تری در حال رش��د اس��ت. با وج��ود بهبود روند 
دارورسانی به داروخانه ها، همچنان شکل گیری صف های طوالنی برای 
دریافت دارو حتی در مراکز دولتی، این روزها به دغدغه بیماران تبدیل 
شده و همین عامل به افزایش هزینه های بهداشت و درمان منجر شده 
است؛ بدیهی اس��ت تحت  تأثیر رشد تقاضا برای اقالم درمانی بیماران 
کرونایی، قیمت ها هم افزایش یافته و این رش��د قیمت ها به گس��ترش 
فعالیت دالالن و فروش��ندگان غیرقانونی هم مربوط اس��ت که در این 

وانفسا، هر دارویی را به هر قیمتی می فروشند.
* مرحل��ه اول؛ هزینه خودمراقبتی: هزینه های ش��یوع کرونا، صرفا 
ش��امل هزینه درمان نیس��ت و بدیهی است کس��انی که مبتال نیستند 
نیز بای��د بابت مراقبت و جلوگیری از ابتال هزین��ه کنند؛ هزینه ای که 
حاال 1۹ ماه اس��ت بر دیگر هزینه های شان افزوده شده است. برخی از 
اقالم، در این مدت به س��بد خانوار افزوده ش��ده اند مانند ماس��ک های 
تنفس��ی، ضدعفونی کننده ها و دستکش های یک بارمصرف. برخی دیگر 
نیز ب��ا وجود اینکه از قبل در س��بد مصرفی خانوار بودن��د، با افزایش 
استفاده روبه رو شده اند مانند شوینده ها، دستمال کاغذی، ویتامین ها و 
مکمل های خوراکی. نهایتا با نظرخواهی از بیماران کرونایی و اطرافیان 
آنها، جمع هزینه های خودمراقبتی و پیشگیری از ابتال به صورت ماهانه 

برای یک نفر در شهریورماه، 51۰هزارتومان به دست آمد.
* مرحل��ه دوم؛ هزینه تس��ت: فاز دوم هزین��ه کرونایی به مرحله ای 
مربوط اس��ت که ش��ما با وج��ود عالئمی در خود تردی��د می کنید که 
نکند مبتال ش��ده باشید. با س��ه نوع تست مواجه خواهید بود؛ آزمایش 
میزان آنتی بادی )که البته تس��ت تش��خیصی نیس��ت و صرفا می تواند 
درگیری قبلی با عفونت کووید 1۹ را تشخیص دهد(، تست پی سی آر و 
البته اس��کن ریه. ابتدا باید 1۰۰ تا 1۲۰هزارتومان مبلغ ویزیت پزشک 
متخصص را پرداخت کنید. تست پی سی آر نیز به صورت آزاد در مراکز 
غیردولتی از 34۰ تا 45۰هزار تومان هزینه دارد. تس��ت پی س��ی آر در 
منزل هم از 4۹۰هزارتومان تا ۶۰۰هزارتومان هزینه دارد. همین تست 
در دو صورت، رایگان انجام می شود؛ یکی اینکه پزشک برای تان نسخه 
بنویس��د و دوم اینکه ش��ما با وجود عالئم به مراک��ز دولتی غربالگری 
مراجعه کنید. آنجا دو نوع تس��ت فوری با درصد خطای باال و تس��تی 
با ۲4س��اعت زمان برای اعالم نتیجه از ش��ما اخذ می ش��ود. همچنین 
برای سی تی اسکن از ۲7۰ تا 4۰۰ هزار تومان در مراکز غیردولتی باید 
بپردازید. این در حالی است که هزینه سی تی اسکن با تجویز پزشک و 

در مراکز دولتی از ۲1 هزار تا 5۰هزارتومان است.
* مرحل��ه س��وم؛ هزین��ه درمان خانگ��ی: اگر خدای ناکرده تس��ت 
پی س��ی آر شما نتیجه مثبت داد یا در نتیجه اسکن از ریه تان، درصدی 
درگیری دیده ش��د، به پزشک مراجعه می کنید؛ پزشک شما اگر وضع 
چندان وخیم نباشد، به جای بستری توصیه به قرنطینه خانگی می کند. 
هزینه ه��ای درمان در خانه نیز به عوامل مختلفی بس��تگی دارد. اولین 
عامل، میزان درگیری است. میزان باالی درگیری، شما را به داروهایی 
چون رمدسیویر و حتی استفاده از کپسول اکسیژن مجبور می کند، در 

غیر این صورت با داروهایی سبک تر بهبود پیدا خواهید کرد.
عل��ی حدود دو ماه درگیر درمان پ��درش بود؛ پدر علی اواخر تیرماه 
به کرونا مبتال شد با درگیری 45درصدی ریه. او به توصیه پزشکان در 
خانه به درمان پرداخت. برای 1۲روز نخس��ت درمان، کپسول اکسیژن 
نیاز داش��ت و علی توانس��ت از بازار آزاد با روزی ۶۰۰هزارتومان برای 
پدر کپس��ول اجاره کن��د. بنابراین او 1۲میلیون تومان برای اکس��یژن 
هزینه کرد. ش��ش آمپول رمدس��یویر را هم با خوش شانس��ی هر کدام 
یک میلیون و5۰۰هزارتومان تومان گیر آورد. از این رو این خرید را به 
پای خوش شانس��ی می گذارد که دیده کسانی تا 3 میلیون تومان بابت 
هر آمپول پرداخت کرده اند، اما خب او این دارو را توانس��ته با دفترچه 
بیمه با این قیمت بخرد. این در حالی اس��ت که داروخانه ها رمدسیویر 
دولتی را ب��ا 7۰۰هزارتومان و البته با صف هایی طوالنی می فروش��ند. 
هزینه دیگر داروهای معمول درمان کرونا نیز برای علی و پدرش، یک 
میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده اس��ت. امگا س��ه، ویتامین سی و دیگر 
مکمل ها هم که چندان شامل بیمه نیستند ۶۰۰هزارتومان خرج روی 

دست علی گذاشته اند.
او می گوید کمرش��کن تر از داروها، تامین آب میوه طبیعی و پروتئین 
بوده که 3 میلیون هزینه دربرداش��ت. مبالغی که علی، جدای از هزینه  
تس��ت های تش��خیص، برای درمان یک ماهه در خانه به ما گفته است 
مجموعا می ش��ود:  ۲5میلیون و 8۰۰هزار تومان. او اصرار دارد اگر قرار 
بود همه مراحل درمان را غیردولتی انجام دهد و در همه امور دست به 
دامان بازار سیاه شود، این هزینه تا 45میلیون هم می توانست باال برود.

* مرحله چهارم؛ هزینه بس��تری: س��میرا که به تازگی از بند بیماری 
خالصی یافته، توانست در روزهایی که تخت در بیمارستان ها به سختی 
پیدا می ش��د در بیمارستان لبافی نژاد بستری شود و همه این موارد را 
با شرایطی کم و بیش مشابه، با هزینه 8۰۰ هزار تومان طی کند. حال 
آنکه دوست او که در بیمارستانی خصوصی بستری شد، عالوه بر هزینه 
۲5میلیون تومانی که علی برای پدرش متقبل ش��د، روزانه 3میلیون و 
5۰۰ ه��زار تومان هم هزینه بس��تری پرداخت کرد. یعنی برای ۹ روز، 

31میلیون و 5۰۰هزار تومان و جمعا 5۶میلیون و 5۰۰هزار تومان.
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فرص��ت امروز: کرونا خرج زیادی روی دس��ت خانواده ها گذاش��ته و در 
صدر این هزینه ها، هزینه بهداشت و درمان قرار دارد، به طوری که آمارها 
نش��ان می دهد بیماری کرونا به ازای ه��ر نفر می تواند تا 51۰ هزار تومان 
هزینه پیشگیری و 5۶ میلیون تومان هزینه درمان داشته باشد. آنطور که 
بازوی پژوهش��ی وزارت کار گزارش داده است، سهم بهداشت و درمان در 
سبد هزینه خانوار در تابستان امسال افزایش یافته و برای نخستین بار در 
مطالعات تورم به یکی از س��ه عامل تورم زایی در کنار هزینه اجاره خانه و 

هزینه حمل و نقل تبدیل شده است.
پی��ش از ای��ن اقتصاددانان زیادی هش��دار داده بودند ک��ه اگر تاثیرات 
اقتصادی کرونا کنترل نشود، بیشتر از حوزه سالمت می تواند حوزه عمومی 
اقتص��اد را تحت تاثیر ق��رار دهد. کما اینکه ایرج حریرچ��ی، معاون وزیر 
بهداشت اخیرا درباره هزینه کمرشکن سالمت گفته است که در یک سال 
گذش��ته حدود ۶1۲هزار نفر به دلیل تامین هزینه های درمان به زیر خط 
فقر رفته اند. همچنین یافته های یک مطالعه نشان می دهد که هزینه های 
درمان در س��ال 13۹8، حدود 3 درصد جمعیت ایران را فقیر کرده و این 
در حالی است که کرونا در انتهای همین سال در ایران و جهان شایع شد. 
طبق نتایج این مطالعه، در این سال نزدیک به 3۶ درصد مردم هزینه های 
س��المت را از جی��ب پرداخته اند و از این میان ح��دود ۲,5 میلیون نفر از 
جمعیت کشور به علت هزینه های بهداشت و درمان به زیر خط فقر سقوط 

کرده اند.
وضعیت ایران در شاخص های بخش سالمت

دفت��ر مطالعات رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در 
ادامه سلسله گزارش های فقر چندبعدی، این بار به بررسی فقر بهداشت و 
س��المت پرداخته و وضعیت ایران در شاخص های سالمت را ارزیابی کرده 
اس��ت. بررسی فقر بهداشت و س��المت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان 
توسعه نش��ان می دهد هرچند ایران به لحاظ درآمدی در بین کشورهای 
با درآمد باالتر از متوس��ط قرار دارد، اما تقریبا به لحاظ همه  شاخص های 
بخش سالمت وضعیت بدتری از این گروه کشورها دارد. بهداشت و سالمت 
ه��م از جهت میزان بهره مندی از آن و هم به لحاظ هزینه ای که برای آن 

پرداخت می شود، ارتباط بسیار مهمی با موضوع فقر دارد.
در این مطالعه، عدم دسترسی به سطح مطلوبی از سالمتی، فقر بهداشت 
و س��المت نامیده ش��ده و برای سنجش آن از ش��اخص های بین المللی و 
داخل��ی با تأکید بر گروه های آس��یب پذیر یعنی ک��ودکان و مادران باردار 
اس��تفاده شده است. این شاخص ها در چهار دسته کلی وضعیت سالمت، 
عوامل خطر، کیفیت نظام س��المت و پوشش خدمات بهداشتی و درمانی 
قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه نش��ان می دهد وضعیت ایران از نظر 
عمده ش��اخص های بهداشت و س��المت بهتر از متوسط جهانی و بدتر از 

متوس��ط کش��ورهای با درآمد باالتر از متوسط است. به عنوان نمونه، نرخ 
مرگ ومی��ر نوزادان زیر یک م��اه و کودکان زیر پنج س��ال در ایران از هر 
هزار تولد نوزاد/کودک به ترتیب ۹ و 14 رویداد اس��ت که هر دو باالتر از 
متوسط کش��ورهای با درآمد باال یعنی 7 و 13 رویداد قرار دارد. در طرف 
مقابل، در ش��اخص مرگ ومیر مادران از عوارض ب��ارداری و زایمان از هر 
1۰۰ ه��زار تول��د، ایران با 1۶ رویداد، در وضعیت بهتری از کش��ورهای با 
درآمد باالتر از متوسط با 57 رویداد، قرار دارد. از نظر دسته دوم شاخص ها 
یعنی ش��اخص عوامل خطر، وضعیت کم وزنی نوزادان و دسترسی به آب 
آشامیدنی قابل قبول و وضعیت سوءتغذیه کودکان با بیش از ۲,۶ درصد از 
کل کودکان و روند افزایشی آن هشداردهنده است. به بیان دقیق تر، درصد 
نوزادان دارای کم وزنی به جز در سال 13۹7 که کاهش داشته است، همواره 
روند رو به رشد داشته، هرچند که در مقایسه جهانی در وضعیت مطلوبی 
قرار دارد. شیوع سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال با ۲,۶ درصد در ایران 
نگران کننده و با اختالف بسیار زیادی نسبت به کشورهای با درآمد باال قرار 
داشته و از گروه کشورهای با درآمد باالتر از متوسط هم که مقدار آن ۲,4 
درصد بوده، باالتر است. در برخی از استان ها مانند کهگیلویه و بویراحمد 
با 15,78 درصد و سیس��تان و بلوچس��تان با 13,۲۹ درصد، این شاخص 
حتی باالتر از میانگین جهانی آن یعنی 1۲,۶ درصد بوده و به نظر می رسد 

وضعیت بحرانی است.
یادمان باشد که کاهش کالری دریافتی ایرانیان به خصوص در سال های 
13۹7 و 13۹8 و افزایش س��وءتغذیه در کودکان، پیامدهای بسیار منفی 
در ضریب هوش��ی ک��ودکان در آینده خواهد داش��ت. همچنین وضعیت 
دسترسی به شبکه آب و فاضالب به خصوص در مناطق روستایی با کمتر از 

نیم درصد در مقیاس جهانی بسیار نامطلوب تلقی می شود.
باوجود اینها، مشکل اصلی حوزه سالمت و بهداشت ایران در دسته سوم 
شاخص ها، یعنی شاخص های کیفیت نظام سالمت خود را نشان می دهد. 
براس��اس این مطالعه در ایران هم به لحاظ فراهم آوری امکانات بهداشتی 
و هم به لحاظ افزایش پوشش بیمه )هم به لحاظ پوشش جمعیتی و هم 
به لحاظ پوشش هزینه های درمان( نیازمند اقدامات جدی هستیم. چراکه 
حدود 15 درصد از ایرانیان فاقد بیمه های درمانی هس��تند. به اضافه اینکه 
بهره مندی از امکانات بهداشت و سالمت نامناسب بوده و پرداخت از جیب 
ش��هروندان بابت هزینه های سالمت با حدود 35,8 درصد، ایران را در رده 
11۶ از 187 کش��ور جهان قرار داده است. همچنین براساس محاسبات، 
در حدود 3۰ درصد از جمعیت ایران در صورتی که با عمل جراحی مواجه 
شوند، باید بیش از 1۰ درصد درآمد خود را برای آن بپردازند. رتبه ایران در 
این شاخص که از آن با عنوان هزینه های کمرشکن ناشی از عمل جراحی 

نام برده می شود، ۹3 در بین 13۲ کشور است.

جغرافیای استانی بخش بهداشت و درمان
در چهارمین شاخص یعنی پوشش خدمات بهداشتی و درمانی پوشش 
واکسیناس��یون در کودکان زیر یک س��ال مورد ارزیابی قرار گرفته که در 
تمام واکس��ن های موردنظر پوشش واکسیناسیون در ایران بسیار باالتر از 
متوسط جهانی است. در سال 13۹۹، پوشش واکسیناسیون در ایران ۹۹ 
درصد بوده اس��ت. بنا به هدف گذاری اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰3۰، 
پوش��ش واکسیناس��یون باید برای همه باش��د و ایران تا رسیدن به هدف 

فاصله اندکی دارد.
نکت��ه آخر مرب��وط به مش��کل نابراب��ری در توزیع امکانات اس��ت و 
جغرافیای بهداش��ت و درمان در ایران نشان می دهد استان سیستان و 
بلوچس��تان رتبه اول را در محرومیت خدمات بهداش��تی و درمانی دارد 
)در 1۰ ش��اخص وضعیت بدتر از میانگین کش��وری دارد( و پس از آن 
استان خراسان رضوی )در ۹ شاخص وضعیت بدتر از میانگین کشوری 
دارد( ق��رار گرفته اس��ت. از طرف دیگر، گیالن )تنها در یک ش��اخص 
وضعیت بدتر از میانگین کش��وری داشته اس��ت( برخوردارترین استان 
کش��ور به لحاظ امکانات و خدمات بهداش��تی و درمانی بوده اس��ت. در 
مجموع، محروم ترین اس��تان ها به لحاظ شاخص های بخش بهداشت و 
سالمت به ترتیب شامل سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، بوشهر، 
هرمزگان، یزد، البرز، خوزستان، گلستان، لرستان، قم، کرمان، کهگیلویه 
و بویراحمد، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراس��ان شمالی، سمنان، 
فارس، ایالم، خراس��ان جنوبی، زنجان، کرمانش��اه، مازندران، اصفهان، 
مرکزی، آذربایجان ش��رقی، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کردس��تان، 

همدان و گیالن است.
همچنین وضعیت س��المت در ایران بهتر از میانگین جهانی و با فاصله 
زیاد از کشورهای بادرآمد باال و حتی کشورهای با درآمد باالتر از متوسط 
)که گروه کشوری ایران به لحاظ طبقه بندی بانک جهانی است( قرار دارد. 
کاهش کالری دریافتی ایران و شیوع سوءتغذیه در میان کودکان از موارد 
بس��یار نگران کننده در ایران بوده و ل��زوم برنامه های حمایتی با تأکید بر 
تأمین کالری و تغذیه را می رساند. دسترسی به امکانات بهداشت و درمان 
از قبیل پزشک و بیمارستان نیز فاصله زیادی با کشورهای با درآمد باال و 
حتی در برخی موارد با میانگین جهانی دارد. کمبود سرانه پزشک در ایران 
)که بخش زیادی از آن ناش��ی از انحصار در رشته پزشکی و عدم افزایش 
ظرفیت دانشگاهی این رشته است( در مواردی مانند بیماری های همه گیر 
می تواند شرایط را به شدت بحرانی کند. بهره مندی از امکانات بهداشت و 
سالمت در ایران نامناسب بوده و پرداخت از جیب بسیار باال )35 درصد( 
است. همچنین در حدود 3۰,۲ درصد از جمعیت کشور در خطر مواجهه 

با هزینه های کمرشکن ناشی از عمل جراحی قرار دارند.

هزینه های درمان، 3 درصد جمعیت ایران را فقیر کرده است

فقر از دریچه کرونا

بازار ارز در هفته ای که گذشت، دو نیمه متفاوت را سپری کرد. در نیمه 
ابتدایی هفته، دامنه نوس��ان در بازار محدود بود و نمودار بهای معامالت، 
جهت صعودی یا نزولی را نش��ان نمی داد، اما در نیمه دوم هفته، بار دیگر 

قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت.
ب��ه گ��زارش ایرنا، پیش از آغ��از به کار معامالت هفته ای که گذش��ت، 
تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، با توجه به محدودشدن دامنه نوسانات 
بهای دالر در سطح ۲7 هزار تا ۲7 هزار و 3۰۰ تومان، سطوح تعیین کننده 
ادامه بازار کف ۲۶ هزار و 8۰۰ تومان و سقف ۲7 هزار و 8۰۰ تومان باشد 
و اگ��ر در معامالت ارز، دالر بتواند از یک��ی از این دو مرز گذر کند، آینده 
صعودی یا نزولی بازار مشخص خواهد شد. حال در پایان کار معامالت بازار 
ارز در ای��ن هفته بهای دالر در محدوده م��رز ۲7 هزار و 8۰۰ هزار تومان 
معامله شد و حتی در لحظاتی تا ۲8 هزار و ۹۰۰ تومان نیز افزایش یافت.

رون��د تحوالت بازار ارز در هفته گذش��ته نش��ان می دهد حتی می توان 
تمایل بازار را در روزهای ابتدایی هفته به س��مت کاهش قیمت ها ارزیابی 
کرد. تمایلی که البته چندان جدی نبود و با مقاومت برخی از معامله گران 
در مرز ۲7 هزار تومان برای سه روز متوقف می ماند. البته در معامالت روز 
دوشنبه حتی برای ساعاتی بهای دالر در کانال ۲۶ هزار تومان نیز معامله 
شد. به باور کارشناسان، معامله گران در ابتدای هفته ترجیح می دادند تا در 

خرید یا فروش ارز احتیاط کنند چراکه آنها برای کاهش بیش��تر قیمت ها 
در انتظار روش��ن شدن سیاس��ت های اقتصادی دولت و همچنین تعیین 
رئیس کل جدید بانک مرکزی بودند. بنابراین در چهار روز ابتدایی هفته، به 
صورت عمده این اخبار ضد و نقیض در رابطه با مذاکرات هسته ای و احیای 

برجام بود که نوسانات محدودی را در بازار ارز ایجاد می کرد.
این روند احتیاط و آرامش در بازار ارز تداوم داش��ت تا آنکه س��رانجام از 
عصر سه ش��نبه بازار پس از 1۰ روز آرامش، روند صعودی به خود گرفت. 
در نتیجه این روند افزایش��ی که شیب نسبتا زیادی هم دارد قیمت ها در 
بازار آزاد با س��رعت به س��مت ۲8 هزار تومان برای دالر و 33 هزار تومان 
برای یورو حرکت کرد. حال آنکه قیمت ها در صرافی های بانکی و همینطور 

سامانه نیما، همچنان همان روند ثابت گذشته را ادامه دادند.
با این وجود معامالت این هفته در محدوده ۲7 هزار و 8۰۰ تومان برای 
دالر به پایان رس��ید و براس��اس پیش بینی تحلیلگران، بعد از گذر قیمت 
از این مرز احتمال افزایش تقاضا به بازار ارز اس��ت و همین مسئله برخی 
معامله گران کاهش��ی را امیدوار کرده اس��ت که با آغاز به کار معامالت ارز 
در هفته جاری و ورود باتدبیر بازارساز، این موج افزایشی شکسته شود. به 
اعتقاد این گروه از فعاالن اقتصادی، این موج افزایشی می تواند کوتاه مدت 

بوده و به زودی مدیریت شود.

به موازات قیمت ارز، قیمت س��که نیز در هفته گذش��ته باال رفت و این 
در حالی بود که برخالف پیش بینی ها قیمت هر اونس جهانی طال با افت 
روبه  رو شد. بر این اساس در پایان هفته ای که گذشت، هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید با افزایش 1۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به 1۲ 
میلیون و 1۰۰ هزار تومان رسید و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز با 5۰ 
هزار تومان رشد 11 میلیون و ۶5۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. همچنین 
حباب س��که در پایان هفته به 53۰ تا 55۰ هزار تومان رس��ید. هر قطعه 
نیم س��که نیز ۶ میلیون و 17۰ هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان و سکه های یک گرمی ۲ میلیون و 3۰۰ هزار تو مان در آخرین 
معامالت هفته قیمت گذاری شدند که قیمت همگی آنها نسبت به ابتدای 
هفته بدون تغییر بود. در هفته ای که گذش��ت همچنین هر مثقال طالی 
17 عیار با رشد ۶۰ هزار تومانی به 5میلیون و 1۰۰ هزار تومان و هر گرم 
طالی 18 عیار با افزایش حدود 1۲هزار تومانی به یک میلیون و 177 هزار 
تومان رسید. آخرین نرخ اونس جهانی نیز 18۰۰ دالر ثبت شده است. در 
مجموع می توان گفت، با توجه به ایام ماه های محرم و صفر، همچون روال 
س��ابق سال های گذشته حتی در شرایط ایده آل )به دور از کرونا یا مسائل 
سیاسی و اقتصادی( رکود در بازار سکه و طال در این دو ماه وجود داشته 

و سقف معامالت کمتر از ماه های پیش بوده است.

چرا قیمت دالر در انتهای هفته گذشته افزایش یافت؟

2 نیمه متفاوت بازار ارز

بانکنامه

وام مسکن جوانان چند سال دیگر پرداخت می شود؟
جزییات وام یک میلیاردی

براساس گفته هاي مدیرعامل بانک مسکن، تسهیالت خرید مسکن 
جوانان در تهران یک میلیارد و در ش��هرهاي بزرگ نیز 85۰ میلیون 
تومان و در س��ایر شهرها نیز 7۰۰ میلیون تومان است. اگرچه افزایش 
وام خرید مسکن اتفاق خوبي است اما به راستي چه افرادي مي توانند 
این وام را تهیه کنند و تا چند س��ال باید اقس��اط آن را پرداخت کرده 
و به صورت کلي با این میزان وام مي توان در تهران خانه خرید؟ نکته 
اینجاس��ت که پرداخت این وام یک میلی��ارد تومانی در صورت افتتاح 

حساب از امروز، 15 سال بعد قابل انجام است.
تنها بانک تخصصی در بخش مس��کن چند روز قب��ل در خبری از 
موافقت ش��ورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
از محل حس��اب سپرده پس انداز مسکن جوانان به یک میلیارد تومان 
خبر داد. بر این اس��اس دارندگان حس��اب پس انداز مسکن جوانان که 
از س��ال 14۰۰ اقدام به افتتاح این حس��اب کنند، در یک دوره انتظار 
5 تا 15 می توانند از تس��هیالت مرتبط با این حس��اب بهره مند شوند. 
نرخ سود این تسهیالت برای کسانی که پنج سال ماهانه اقدام به واریز 
۲۰۰ هزار تومان کنند، ۶ درصد است. ولی در پایان سال پنجم )سال 
14۰5( در تهران 4۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ و مراکز استان 
35۰ میلیون تومان و سایر شهرها 3۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن دریافت خواهند کرد. به گزارش مهر، نرخ سود این تسهیالت 
همچنین برای کس��انی که در پایان سال پانزدهم اقدام به دریافت آن 
کنند، ۹ درصد اس��ت. ارقام واریزی دارنده این حس��اب در پنج س��ال 
اول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، در س��ال های شش��م تا دهم هر ماه 3۰۰ 
ه��زار تومان و در س��ال های یازدهم تا پانزدهم نی��ز ماهانه 4۰۰ هزار 
تومان اس��ت تا بتواند وام یک میلیارد تومانی را در پایان سال پانزدهم 
دریافت کند. رقم وامی که از محل حس��اب مذکور )حس��اب پس انداز 
مس��کن جوانان( به کسانی که در س��ال جاری اقدام به افتتاح حساب 
کرده اند، داده می ش��ود، در پایان سال پانزدهم )سال 1415( در تهران 
یک میلیارد تومان، کالنشهرها 85۰ میلیون تومان و سایر شهرها 7۰۰ 
میلیون تومان است. س��ال گذشته هم شورای پول و اعتبار با افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن از محل حساب پس انداز مسکن جوانان 
ت��ا 4۰۰ میلیون تومان در پایان س��ال پانزده��م موافقت کرده بود. به 
عبارت دیگر، اگر کسانی که سال 13۹۹ این حساب را افتتاح کرده اند، 
در سال 1414 تنها 4۰۰ میلیون تومان وام مسکن می گیرند اما کسانی 
که سال 14۰۰ این حساب را باز کرده اند، در سال 1415 یک میلیارد 

تومان دریافت می کنند!
براساس اعالم بانک مذکور، بازپرداخت تسهیالت یک میلیارد تومانی 
مسکن، ۲۰ ساله است. با این حساب رقم اقساط آن ماهانه 8 میلیون 
و ۹۹7 هزار و ۲5۹ تومان خواهد بود. وام گیرنده در پایان سال بیستم، 
۲ میلی��ارد و 15۹ میلیون و 34۲ هزار تومان به بانک برمی گرداند که 
با کس��ر یک میلی��ارد تومان اصل وام، یک میلی��ارد و 15۹ میلیون و 
34۲ هزار تومان آن س��ود این تس��هیالت خواهد بود. البته باید توجه 
داشت هر قدر که ابزارهاي حمایتي دولت مانند تسهیالت دهي بیشتر 
مي شود به همان نس��بت واسطه هاي ملکي نیز به قیمت ملک اضافه 
کرده و شوک دیگري به قیمت ها وارد مي کنند. بنابراین به نظر مي رسد 
که دس��تورالعمل تازه نظام بانکي براي پرداخت وام مس��کن، بهانه اي 
تازه به مالکان و واس��طه هاي ملکي دهد تا قیمت را به همان نس��بت 
افزایش دهند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزي از تحوالت مسکن 
در پایتخت، متوسط هر مترمربع واحد مسکوني در تهران به حدود 31 
میلیون تومان رسید و ارزان ترین منطقه پایتخت نیز 14 میلیون و 41۰ 
هزار تومان قیمت دارد. بنابراین افراد با گرفتن این میزان تسهیالت با 
فرض ثبات قیمت مس��کن مي توانند خانه اي 71 متري در منطقه 18 
خریداري کنند. اگرچه زمان دریافت این وام همچنین نحوه بازپرداخت 
آن نیز از دیگر مس��ائلي اس��ت که باعث مي ش��ود افراد عطایش را به 
لقایش ببخشند. البته افزایش مبلغ وام مسکن تنها راهکار براي خانه دار 
کردن افراد در شهرهاي بزرگ و پایتخت نیست و قرار است وزارت راه 
و شهرس��ازي ساالنه یک میلیون واحد مسکوني بسازد. البته که طرح 
جهش تولید رس��تم قاسمي در بهترین حالت دو سال آینده به نتیجه 
مي رسد و اولین واحد ها تا آن زمان آماده نخواهند بود، چراکه ساخت 
هر خانه بین یک س��ال و نیم تا دو س��ال با شرط آماده بودن مصالح و 

ساعات کاري زیاد زمان مي برد.  

یک پیشنهاد به دولت:
رژیم ارزی خود را مشخص کنید!

یک کارش��ناس اقتصادی ضم��ن بیان توصیه های��ی به دولت در 
زمینه سیاس��ت های پولی، ارزی و مالی، گفت ابتدا دولت باید رژیم 
ارزی خود را مشخص کند که محدوده 15 تا ۲۰ هزار برای بازار ارز 
مناسب است و اگر در حال حاضر دولت بتواند بازار ارز را حفظ کند 

و به تدریج آن را کاهش دهد، بُرد کرده است. 
آلب��رت بغزیان در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: آنچ��ه تاکنون از 
سیاس��ت های ارزی دول��ت جدید قابل مش��اهده اس��ت، متف��اوت از 
دوره های قبل نیست و در این زمینه ابتدا باید نظام ارزی بانک مرکزی 
مش��خص شود، اینکه نظام ارزی آن ش��ناور مدیریت شده یا رها شده 
اس��ت. پیشنهاد می شود حتما نظام ارزی، شناور مدیریت شده باشد و 
محدوده ای برای نرخ ارز تعیین شود تا هر روز شاهد نوسانات قیمت ها، 
بورس سازی و سوداگری در بازار ارز نباشیم، زیرا با نوسانات مداوم نرخ 
ارز انگیزه فعاالن اقتصادی از بین می رود و آنها امکان پیش بینی آینده 
اقتصاد را نیز از دست می دهند.  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در 
بخش سیاس��ت های پولی، دولت باید به سمت سیاست های انبساطی 
برود و تمرکز خود را بر حمایت از تولید برای افزایش ظرفیت یا حفظ 
ظرفیت تولید بگذارد و بانک ها را ملزم کند تا به بخش های تولیدی وام 
بدهند و به س��راغ بنگاه داری نروند.  بغزیان درباره سیاس��ت های مالی 
ب��ه دولت توصیه کرد: درآمدهای مالیاتی را می توان با بررس��ی مجدد 
معافیت های مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی افزایش داد. بنابراین، 
ابتدا دولت باید رژیم ارزی خود را مشخص کند که محدوده 15 تا ۲۰ 
هزار تومان برای بازار ارز مناسب است و اگر در حال حاضر دولت بتواند 

بازار ارز را حفظ کند و به تدریج آن را کاهش دهد، بُرد کرده است. 
او ب��ا تاکید بر اینکه همه دولت ها برای نرخ ارز یک محدوده تعیین 
می کنن��د، گفت: زمانی ک��ه تورم باال وجود دارد، ن��رخ ارز از آن عقب 
می مان��د و نمی تواند خ��ود را با نرخ تورم تطبیق بدهد به همین دلیل 
نمی توان نرخ ارز را رها کرد تا براس��اس بازار تعیین ش��ود، بلکه باید با 

تعیین یک محدوده برای آن، بازار ارز را مدیریت کرد.
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یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
راهکاری برای از بین بردن فقر مطلق 

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید دیپلماسی اقتصادی و 
حذف یارانه های مخرب را در اولویت قرار دهد، گفت طبق محاسبات من 
با حذف یارانه های مخرب می توان به هر نفر معادل ۶۲ دالر پرداخت کرد 
که اگر این اتفاق رخ بدهد، هیچ فردی زیر فقر مطلق قرار نمی گیرد و هیچ 
فردی نیز تحت اس��تعمار کارفرما قرار نمی گی��رد. همچنین، با این اقدام 

شوک های اقتصادی به سایر بخش های اقتصادی منتقل نمی شود.
میثم هاشم خانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دیپلماسی تجاری یا 
اقتصادی یکی از موضوعات مهمی است که دولت باید به آن توجه کند و 
جهت گیری منطقی در این زمینه داشته باشد که در تعامل با تمام کشورها 
مباحث تجاری و اقتصادی در اولویت قرار گیرد. قدم دیگری که دولت باید 
در راستای دیپلماسی اقتصادی بردارد، امضای پیمان های تجاری 1۰ ساله 
با ۲۰ کش��ور است که طبق این پیمان تعرفه صادرات و واردات برای همه 
کاالها بین کش��ورهای موردنظر ثابت و در کل قواعد تجاری مشترک بین 

کشورها نیز ثابت باشد.  
وی افزود: پیش از امضای پیمان 1۰ ساله شفاف ضروری است تا وضعیت 
برجام و FATF به س��رانجام برس��د و مذاکراتی برای پیوس��تن سازمان 
تجارت جهانی شروع کنیم زیرا، در غیر این صورت محال است تا کشوری 
با ما پیمان تجاری ببندد. از س��وی دیگر، اگر بخواهیم به س��مت اقتصاد 
غیرنفتی حرکت کنیم باید اینگونه پیمان های تجاری بسته شود و بندهای 

برجام متمرکز بر اقتصاد غیرنفتی حرکت کند.  
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: صرف نظ��ر از اقتصاد بین الملل، در 
زمینه اقتصاد داخلی مهم ترین اقدام دولت باید اصالح یارانه ها باشد و انواع 
یارانه های مخرب و مضر که نشانه تبعیض و فساد هستند، حذف شوند و به 

یارانه شفاف و نقدی تبدیل شود.  
هاش��م خانی با بیان اینکه درآمدهای آزادش��ده از محل حذف یارانه ها 
به مردم پرداخت ش��ود، گفت: اعطای یارانه های سوخت به صنایع حذف 
ش��ود زیرا، دلیلی ندارد قیمت س��وخت صنایع کشور کمتر از کشورهایی 
چون پاکس��تان، افغانستان، هند و ... باش��د. از آن سمت، محدودیت ها و 

قیمت گذاری دستوری برای این صنایع نیز برداشته شود.
وی بیان کرد: طبق محاسبات من با حذف یارانه های مخرب چون دالر 
4۲۰۰ تومانی، سیمان دولتی، فوالد دولتی و ... . می توان به هر نفر معادل 
۶۲ دالر پرداخ��ت ک��رد که اگر این اتفاق رخ بده��د، هیچ فردی زیر فقر 
مطلق قرار نمی گیرد و هیچ فردی نیز تحت استعمار کارفرما قرار نمی گیرد. 
همچنین، با این اقدام ش��وک های اقتصادی به سایر بخش های اقتصادی 

منتقل نمی شود.  

چرا مالیات خانه های خالی هنوز اجرا نشده؟
درحالی که طبق قانون وزارت راه و شهرس��ازی از طریق سامانه امالک 
و اسکان مکلف به شناس��ایی خانه های خالی و ارسال اطالعات مربوط به 
آنها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات است، معاون فنی و حقوقی 
س��ازمان امور مالیاتی می گوید: تاکنون هیچ اطالعات و داده ای از س��وی 
س��امانه امالک و اسکان مبنی بر خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی 

داده نشده است.  
محمود علیزاده در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات 
از خانه های خالی اظهار کرد: با توجه به فرآیندی که در قانون تعبیه شده 
است، هر واحد مسکونی می تواند 1۲۰ روز خالی از سکنه باشد. به عبارت 
دیگ��ر، در صورتی که واحد مس��کونی از ابتدای فروردی��ن تا پایان تیرماه 
14۰۰ خال��ی بماند، موجه اس��ت اما اگر از ابتدای مردادماه س��ال جاری 
هر واحد مسکونی که از خالی از سکنه ماندن آن 1۲۰ روز گذشته باشد، 

مشمول مالیات خانه های خالی خواهد شد.  
وی افزود: با توجه به اینکه ابزار شناسایی خانه های خالی از سکنه سامانه 
امالک و اس��کان وزارت راه و شهرسازی است، این سامانه اطالعات مربوط 
به واحد موردنظر از جهت مدت زمان خالی از س��کنه بودن را به س��ازمان 
امور مالیاتی اعالم می کند که پس از اعالم این موضوع و دریافت اطالعات 

مربوطه،  کار سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات آغاز می شود.  
معاون س��ازمان امور مالیاتی ادامه داد: تاکنون با توجه به دسترسی که 
به سازمان امور مالیاتی برای سامانه امالک و اسکان داده شده است، هیچ 
اطالعات و داده ای از سوی سامانه امالک و اسکان مبنی بر خالی از سکنه 

بودن واحدهای مسکونی دریافت نشده است.  
علیزاده در پایان س��خنانش مطرح کرد که ش��رایط برای اخذ مالیات از 
خانه های آماده اس��ت و زمانی که سامانه امالک و اسکان، واحد مسکونی 
خالی از سکنه ای را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند، فرآیند اخذ مالیات 

شروع می شود.  
طبق ای��ن گزارش، طبق م��اده 54 مکرر قانون مالیات های مس��تقیم 
واحدهای مس��کونی واقع در ش��هرهای با جمعیت بیش از 1۰۰ هزار نفر 
که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان »واحد خالی« شناسایی 
ش��وند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح 

زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم )1.5( برابر مالیات متعلقه

در این راس��تا، وزارت راه و شهرس��ازی برای شناسایی واحدهای خالی 
سامانه امالک و اسکان که اطالعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج 
می شود را از بهمن ماه 13۹8 رونمایی و مردادماه سال 13۹۹ اجرایی کرد. 
بدین منظور،  ثبت اطالعات ملکی و س��کونتی خانوارها در سامانه امالک 
و اس��کان به نش��انی amlak.mrud.ir از روز پنجش��نبه )1۹ فروردین 
14۰۰( آغاز شد و کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک 
و مستاجر و تمامی مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطالعات 
محل س��کونت )اقامت��گاه( و امالک تحت مالکیت خ��ود )با مالکیت های 
رس��می، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی( را ظرف مدت دو ماه از تاریخ 

1۹ فروردین 14۰۰ در سامانه امالک و اسکان درج کنند.
پیش از این، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: 
پس از شناس��ایی یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرد اطالعاتی که ما از طریق کارتابل س��امانه امالک و 
اس��کان ارسال کرده ایم یک بار هم از طریق سامانه ای که وزارت اطالعات 

بین دستگاه ها به صورت رسمی برقرار می کند ارسال شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم در اولین فرصت که این س��امانه مرتبط ایجاد 
می شود تکلیف یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد شناسایی شده مشخص شود 
تا بتوانیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. البته تعداد واحدهای 

خالی از سکنه به روز، تغییر می کند.

نگـــاه

فرصت امروز: هرچند ش��اخص بورس تهران در هفتهای که گذشت، 
ب��ه حرکت صعودی خود ادامه داد، ام��ا ارزش کل معامالت و همچنین 
حجم کل معامالت در این هفته افت کرد. به طوری که براساس آمارها 
ارزش کل معامالت بورس در این هفته نس��بت به هفته قبل 31 درصد 
کاه��ش یافت و از ۶1۲ ه��زار و ۹۰5 میلیارد ریال به 4۲4 هزار و 5۹۰ 
میلیارد ریال رس��ید. همچنین حج��م کل معامالت این بازار نیز روندی 
نزولی داش��ت و از ۶۹ هزار و 7۶4 میلیون س��هم در هفته قبل به 4۹ 
هزار و 135 میلیون سهم در این هفته رسید که کاهش ۲۹,۶ درصدی 

را نشان می دهد.
در هفتهای که گذش��ت، تمامی بازارها نس��بت به هفته گذشته خود، 
روند کاهش��ی را سپری کردند و بازار اول س��هام، بازار دوم سهام، بازار 
بدهی، بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله هفته ای با 
چراغ قرمز را پش��ت سر گذاشتند، به طوری که ارزش معامالت در بازار 
اول سهام، کاهش 3۲درصدی را در این هفته نسبت به هفته قبل تجربه 
ک��رد و از ۲1۰ هزار و 1۰5 میلی��ارد ریال به 14۲ هزار و 85۹ میلیارد 
ریال رس��ید. حجم معامالت این بازار نیز که هفته قبل ۲۶ هزار و 14۲ 
میلیون سهم بود به 18 هزار و ۶74 میلیون سهم در این هفته رسید و 

کاهش ۲۹ درصدی را به ثبت رساند.
تمامی بازارها یکپارچه قرمز شدند

رون��د حرکت بازار دوم س��هام نی��ز همانند بازار اول س��هام در هفته 
گذش��ته کاهش��ی بود، به طوری که ارزش معامالت ای��ن بازار در هفته 
منتهی به هفدهم ش��هریورماه نس��بت به هفته قبل، ۲5 درصد کاهش 
یاف��ت و از ۲۶۶ ه��زار و 3۶۶ میلیارد ریال به 1۹۹ هزار و ۶3۶ میلیارد 
ریال رسید. حجم معامالت این بازار نیز با 31 درصد کاهش از 38 هزار 

و 438 میلیون سهم به ۲۶ هزار و ۶8۹ میلیون سهم رسید.
بازار بدهی نیز همچون بازارهای دیگر، هفته ای س��رخ را پش��ت س��ر 
گذاش��ت و ارزش معام��الت این بازار با اف��ت 54 درصدی از 15 هزار و 
45 میلی��ارد ریال در هفته قبل ب��ه ۶ هزار و ۹17 میلیارد ریال در این 
هفته رسید. حجم معامالت بازار بدهی نیز از 15 میلیون برگه به 7,۰5 
میلیون برگه رس��ید که افتی 54 درصدی را نش��ان می دهد. همچنین 
ارزش معام��الت در بازار مش��تقه در هفته قب��ل 74۲ میلیارد ریال بود 
که در هفته ای که گذش��ت به ۲73 میلیارد ریال رس��ید و کاهش ۶3 
درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت در این بازار با ۹7 درصد کاهش، 
از 7۹ میلی��ون ق��رارداد در هفت��ه قبل به 1.۹ میلیون ق��رارداد در این 

هفته رسید.
صندوق  ه��ای س��رمایه گذاری قابل معامل��ه نیز در هفت��ه منتهی به 
هفدهم ش��هریورماه در مقایس��ه با هفته پیش، روندی نزولی داش��تند 
و ارزش معام��الت این بازار از 1۲۰ ه��زار و ۶48 میلیارد ریال در هفته 
قبل به 74 هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در این هفته رسید و افت 37,۹1 
درص��دی را تجربه ک��رد. حجم معام��الت در این بازار نی��ز با افت ۲۶ 
درصدی در این هفته نسبت به هفته قبل از 5 هزار و ۹۲ میلیون یونیت 

به 3 هزار و 7۶4 میلیون یونیت رسید.
همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره ش��د، ش��اخص کل بورس در 
هفته ای که گذش��ت، )البته با س��رعت کمتر( ب��ه حرکت صعودی خود 
ادام��ه داد و رش��د ۰,35 درصدی را نس��بت به هفته قب��ل تجربه کرد. 

ش��اخص کل در این هفته 5 هزار و 38۲ واحدی افزایش یافت و از رقم 
یک میلی��ون و 5۲۰ هزار واحد تا یک میلیون و 5۲۶ هزار واحد صعود 
کرد. همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز در هفته مورد بررس��ی 
نس��بت به هفته قبل روندی افزایشی داشت و با ۲,35 درصد افزایش از 
رقم 455 هزار و 373 واحد به 4۶۶ هزار و ۹۶ واحد رسید که افزایشی 
1۰ ه��زار و 7۲3 واح��دی را نش��ان می دهد. نمادهای س��پید ماکیان 
)س��پید(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، لیزینگ کارآفرین )ولکار(، 
گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشس��تگی کش��وری )ومدیر(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( و بهس��از کاشانه تهران )ثبهساز( از جمله 

نمادهای پُرتراکنش در پنج روز معامالتی هفته گذشته بورس بودند.
از افزایش دامنه نوسان تا ساعت معامالت

یک کارشناس بازار سرمایه از افزایش ساعت معامالت و دامنه نوسان 
ب��ه عنوان دو راه��کار بهبود معامالت بورس نام می برد و معتقد اس��ت: 
افزایش دامنه نوسان و س��اعت معامالت از اصلی ترین اقداماتی هستند 
که می توانند به ش��دت رون��د معامالت بورس را تح��ت تاثیر خود قرار 

دهند و زمینه س��از رش��د معامالت این بازار باش��ند. البته افزایش زمان 
معامالت باید حداقل ش��ش ساعت باشد تا سهام ش��رکت ها بتوانند به 

صورت روان معامله شوند.
حس��ین عبدی به نوس��ان حاک��م در معامالت بورس ط��ی روزهای 
گذش��ته اشاره می کند و می گوید: جست وجو برای یافتن علت بازگشت 
رش��د به معامالت بورس به دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری باز 
می گردد که این بازار به دلیل ابهامات موجود افت زیادی را تجربه کرد. 
افت زیادی که بازار سهام طی سال ۹۹ و ابتدای سال 14۰۰ تجربه کرد 
منجر به جذابیت سرمایه گذاری در این بازار نسبت به سایر بازارها شد. 
همچنین عدم جذابیت بازارهای موازی باعث ورود س��رمایه های پارک 

شده در بیرون از بورس به این بازار شد.
او سودسازی مناسب شرکت های بنیادی را ناشی از افزایش قیمت های 
جهانی و نیز نرخ دالر می داند و می افزاید: بس��یاری از سرمایه گذاران به 
س��مت سرمایه گذاری در سهام ش��رکت های بزرگ و شاخص ساز پیش 
رفتند و همین امر منجر به رشد بازار از خردادماه تاکنون شده است. با 
توج��ه به ورود قابل توج��ه نقدینگی و افزایش ارزش معامالت روزانه به 
بیش از 1۰ هزار میلیارد تومان، اکنون پس از رش��د س��هام شرکت های 
بزرگ در بازار ش��اهد هدایت نقدینگی به س��مت شرکت های کوچک و 
متوس��ط  هستیم و سهام این شرکت ها با اس��تقبال بیشتری نسبت به 

سهام شرکت  های بزرگ مواجه شده اند.
عبدی با اشاره به اینکه بازار اکنون از لحاظ نرخ دالر، مولفه های بنیادی 
و اقتص��اد کالن محتاط تر به آینده نگاه می کند، ادامه می دهد: با توجه 
به اینکه سهام ش��رکت های کوچک از روند صعودی بازار جا مانده اند و 
رشد چندان زیادی را تجربه نکردند؛ بنابراین هدایت نقدینگی به سمت 
س��هام این ش��رکت ها پیش رفته اس��ت. با وجود پایان یافتن انتخابات 
ریاست جمهوری اما همچنان برخی از ریسک ها معامالت بازار را تهدید 
می کنند و این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد سیاست های 
انقباضی در دولت جدید باشیم. بازار ممکن است در صورت افزایش نرخ 
بهره بانکی و کنترل قیمت دالر با چالش هایی مواجه شود که این اتفاق 
کوتاه مدت خواهد بود و نمی تواند چندان تاثیر بلندمدتی داشته باشد.

این تحلیلگر بازار س��رمایه با بیان اینکه در بلندمدت با سیاست هایی 
مانند س��اخت یک میلیون واحد مسکونی روبه رو خواهیم بود که منجر 
به تحریک و تداوم رشد بازار سهام خواهد شد، می گوید: اکنون سیاست 
کلی و موقتی دولت فعلی، کاهش نرخ تورم و کنترل آن اس��ت که این 
امر در کوتاه مدت به نفع بازار س��رمایه نیست، اما سیاست های تحریک 
اقتص��ادی دولت جدید به طور قطع در میان مدت و بلندمدت به س��ود 

بازار سرمایه خواهد بود.
ب��ه اعتق��اد وی، اخیرا با اج��رای دس��تورالعمل ها ش��اهد بودیم که 
امی��دواری زیادی ب��ه فعاالن بازار داده ش��د تا نق��ش بازارگردان ها در 
معامالت بازار پررنگ ش��ود و به مرور زم��ان تنظیم گری بازار از طریق 
بازارگردان ها منجر به نزدیک ش��دن قیمت ها به ارزش ذاتی خود شود؛ 
بنابراین افزایش دامنه نوس��ان و افزایش س��اعت معامالت از مهمترین 
اقداماتی هستند که می توانند به شدت روند معامالت بازار را تحت تاثیر 
خود قرار دهند که در کنار این دو موضوع نباید از پررنگ تر شدن نقش 

بازارگردان ها در بازار غافل ماند.

صعود کج دار و مریز شاخص ها در هفته ای که گذشت

ترمز بورس کشیده شد

حدود یک س��ال پیش ۲5 اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهوری، بازار 
سرمایه را عامل گرانی بسیاری از کاالها عنوان کردند، اما با وجود اینکه این 
بازار طی یک س��ال گذشته ریزش ش��دیدی را تجربه کرد، همچنان شاهد 
افزایش افسارگس��یخته قیمت ها هس��تیم. با این حال هنوز برخی از افراد، 
انگش��ت اتهام گرانی را به سمت بازار سرمایه می گیرند و بورس را به عنوان 

متهم ردیف اول گرانی معرفی می کنند.
تیرماه س��ال گذشته و درس��ت در روزهایی که بازار سرمایه برای فتح قله 
۲میلیون واحدی خیز برداشته بود، ۲5 پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای 
خطاب به دولت و بانک مرکزی، بازار س��رمایه را عامل گرانی ها دانس��تند و 
خواهان انجام چند اقدام فوری برای کنترل بازار س��رمایه شدند. درست یک 
ماه بعد از نامه  مذکور، روند حرکت بازار س��رمایه معکوس ش��د و نخستین 
جرقه ریزش بازار در اواسط مردادماه سال 13۹۹ زده شد. این ریزش تا جایی 
ادامه یافت که ش��اخص ۲ میلیون واحدی بورس تا حدود یک میلیون واحد 
هم کاهش پیدا کرد، اما با کاهش شاخص نه تنها قیمت هیچ کدام از کاالها 
کاهش نیافت، بلکه همچنان شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کاالها طی 

یک سال اخیر و مخصوصا در چند ماه اخیر بودیم.
ب��ا این وجود هن��وز برخی از صاحب نظران از برخ��ی از وزرای دولت قبل 
گرفته تا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کارشناسان همچنان 
بازار س��رمایه را عامل گرانی قیمت کاالها می دانند؛ موضوعی که در جریان 

عرضه سیمان در بورس کاال نمود بیشتری پیدا کرد.
در این زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که افرادی که 
بورس را عامل گرانی می دانند طرفدار رانت هس��تند و از دوگانگی قیمت ها 
س��ود می برند. س��عید جعفری با بیان اینکه بورس به معنای بازار مکانیزمی 
است که عرضه کننده و متقاضی با یکدیگر سر قیمت توافق می کنند، به ایسنا 
گفت: در این بازار دو طرف با رضایت معامله را انجام می دهند و این معامله ای 
که انجام می دهند شفاف است، بنابراین نمی توان بازار سرمایه را به این متهم 

کرد که کاالیی که در آن معامله می شود گران است.
او با تاکید بر اینکه واژه گرانی توس��ط سیاستمداران بین مردم جاانداخته 
ش��ده اس��ت، توضیح داد: این واژه را سیاس��تمداران جاانداخته اند تا تورم را 
پوش��ش دهند در حالی که تورم ناشی از سیاس��ت های اشتباه همین افراد 
اس��ت. در حال حاضر نیز تورم در همه کاالها چ��ه کاالهایی که داخل بازار 
سرمایه معامله می شوند چه کاالهایی که خارج از این بازار معامله می شوند 
وجود دارن��د. از آنجایی که برخی افراد نمی خواهند مس��ئولیت تصمیمات 

اشتباهات خود را قبول کنند باید چیزی را به عنوان متهم معرفی کنند.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار سرمایه، افرادی که طرفدار این هستند که 
محصوالت خارج از بورس معامله شود و قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد، 
به دنبال رانت هس��تند. قطعا پش��ت چنین عقیده ای منافع اقتصادی است، 
چراکه دوگانگی قیمت طی این همه س��ال وجود داشته و شاهد تبعات آن 

هستیم اما منبع درآمد برخی افراد این است که قیمت دوگانه ایجاد کنند.
وی در ادام��ه با تاکید بر اینکه بخش تولید موتور محرکه اقتصاد اس��ت، 

ادامه داد: زمانی که تولیدکننده اجازه داش��ته باش��د که محصول خود را به 
قیمت واقعی به فروش برس��اند چند مزیت را در پی دارد نخست سودآوری 
شرکت، دوم اشتغال بیشتر و سوم توسعه کار تولیدی است. همه این موارد 
ارزش افزوده دارند، اما زمانی که تولیدکننده را از چنین مزیت هایی محروم 
می کنی��م و اجازه نمی دهیم برخی از محص��والت در بازارهای مختلف بازار 
س��رمایه از جمله بورس کاال معامله شوند تولید سودآوری و اشتغال زایی را 
س��رکوب می کنیم و همه این موارد اثرات س��وء در اقتصاد دارد، چراکه در 
چنین شرایطی انگیزه تولید از بین می رود و همین موضوع منجر به کاهش 

کاال و افزایش تورم می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پای��ان با تاکید بر اینکه قیمت مس��ئله  
مهمی در اقتصاد اس��ت، گفت: اگر قیمت کاالیی اشتباه باشد تعادل از بین 
می رود. دقیقا مثل اتفاق��ی که در بخش برق افتاد چراکه قیمت برق واقعی 
نبود و نیروگاه ها زیانده ش��دند یا اتفاقی ک��ه در صنعت خودرو در حال رخ 
دادن اس��ت چراکه قیمت خودرو در کش��ور دستوری بوده و به همین دلیل 
دو خودروس��از بزرگ کش��ور صورت های مالی زیاندهی دارند، در حالی که 
مصرف کننده خودرو را با قیمت واقعی می خرد اما این پول به جای اینکه به 
جیب خودروسازان برود نصیب رانت خوارها می شود، در حالی که اگر خودرو 

هم در بورس معامله شود چنین مشکالتی از بین خواهد رفت.

باز هم بورس متهم ردیف اول گرانی شد

مزیت های معامله کاال در بورس

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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برنامه ای برای حضور خارجی ها در صنعت 
لوازم خانگی نداریم

مدی��رکل دفتر صنایع فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( با اش��اره به بدعه��دی برخی برندهای 
خارجی در داخل کش��ور، بازگش��ت آنها را تکذیب و تاکید کرد 
که وزارت صنعت برنامه برای حضور برندهای خارجی در صنعت 

لوازم خانگی ندارد.
به گزارش ایس��نا، در روزهای اخی��ر دوباره بحث واردات لوازم 
خانگ��ی کره ای ال جی و سامس��ونگ به جای بدهی های کره به 
ایران در رس��انه های مختلف مطرح شده اس��ت. برخی رسانه ها 
مدعی شدند که آمریکا برای آزادکردن بخشی از پول های ایران 
به کره و ش��رکت های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را 
تنه��ا از طری��ق واردات کاال به ایران پرداخ��ت کنند، اما در این 
مجوز قید شده که شرکت های جدید امکان صادرات محصوالت 
خ��ود به ایران را ندارند و همان ش��رکت های پیش��ین ال جی و 

سامسونگ باید محصوالت خود را به ایران صادر کنند.
اما جست وجویی در س��ایت های مختلف انگلیسی زبان نشان 
می دهد که این خبر اواخر تیرماه در برخی سایت ها منتشر شده 
که البته در آنها اش��اره ای به نام ش��رکت ها نش��ده است. همان 
زمانی که اولین بار گمانه زنی هایی از واردات لوازم خانگی کره ای 
بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. البته چند روز بعد از 
آن ماج��را، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(  مجوز ورود 
محصوالت لوازم خانگی خارجی به کش��ور را رد و اعالم کرد که 
هی��چ تصمیمی برای ورود محصوالت ل��وازم خانگی خارجی به 

کشور ندارد.
البت��ه این بار واکنش طیف های مختلف تولیدکنندگان به این 
موج رس��انه ای جدید تفاوت هایی داش��ت، ام��ا در نهایت وزارت 

صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه ای ندارد.
در ای��ن رابطه کیوان گردان در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
در موضوع واردات ل��وازم خانگی وزارت صمت برنامه ای ندارد و 
این موضوع مطرح نیس��ت. همچنین با توجه به بدعهدی برخی 
برنده��ای خارجی لوازم خانگی در داخل کش��ور، برنامه ای برای 

بازگشت آنها نداریم و این موضوع تکذیب می شود.
وی افزود: برنامه وزارتخانه در س��ال جاری براس��اس تاکیدات 
آق��ای دکتر فاطم��ی امین وزیر صمت، به معاون��ت امور صنایع 
وزارتخان��ه افزایش تولید، تامین و تنظیم بازار، رفع موانع تولید، 
توس��عه صادرات، تکمیل حلقه ه��ای زنجیره ارزش صنعت لوازم 
خانگی، تعمیق عمق س��اخت داخلی و بهب��ود کیفیت کاالهای 

تولیدی این صنعت است.
واکنش ها به بازگشت ال جی و سامسونگ چه بود؟

گفتن��ی اس��ت ک��ه در واکنش به خب��ر بازگش��ت ال جی و 
سامس��ونگ، عباس هاش��می، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی 
ای��ران، تاکید کرده بود که باید از این فرصت برای واردات اقالم 
موردنیاز ازجمل��ه اجزا و قطعات، ماش��ین آالت و مواد اولیه که 
تولید داخلی ندارد، اس��تفاده شود، اما نسبت به احتمال انحصار 
هم هش��دار داده و گفته بود که به نظر می رسد احتماال عده ای 
نگ��ران هس��تند که به قول خودش��ان مافی��ای واردات به بهانه 

کمبود و تامین سالیق مختلف لوازم خانگی وارد کند.
اما حمیدرضا غزنوی، س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی، گفته بود که ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که برخی از 
مغازه ها به ویژه در تهران و مش��هد که در گذش��ته لوازم خانگی 
ک��ره ای عرضه می کردند و حاال کاالی ایران��ی، اخیراً مغازه های 
خ��ود را از جنس خالی کردن��د و از طرف دیگر عده ای کاالهای 
خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده اند که نشان می دهد 
مافیای واردات به هر ترتیبی دارد تمام زور خود را می زند که از 

این جریان استفاده کند و واردات آزاد شود.
الزم به یادآوری است که دو سال پیش و با تشدید تحریم های 
آمری��کا دو ش��رکت کره ای ال جی و سامس��ونگ که در صنعت 
لوازم خانگی س��رمایه گذاری کرده بودن��د، ایران را ترک کردند. 
در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پالس و سام 
تغییر کرده و قطعات آنها از کش��ورهای دیگ��ری به جز کره به 
ایران وارد می ش��ود. بنابراین کاالهای برند ال جی و سامسونگ 
موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می شوند و گارانتی ندارند. 
وضعیت تقریبا مش��ابهی در صنع��ت خودرو با برند رنو و پژو نیز 

رخ داده است.  

نماگربازارسهام

عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور ضمن اشاره به تاثیر تحریم ها بر صنعت خودرو 
فضای مسموم کسب و کار و وجود قوانین بازدارنده را مانع پیشرفت صنعت 

خودروسازی کشور در سال های اخیر عنوان کرد.
رضا رضایی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اثر تحریم های آمریکا 
بر صنعت خ��ودرو ایران را غیرقابل انکار توصیف کرد و گفت: تحریم ها در 
بلندم��دت همه صنایع را تحت تاثیر خود قرار داده و در این میان صنعت 
خودرو و بالطبع صنعت قطعه س��ازی ایران از نخستین صنایعی بودند که 
هدف تحریم های آمریکا ق��رار گرفتند که بیانگر اهمیت صنعت خودرو و 

قطعه سازی در جهان است.
وی اف��زود: با آغاز تحریم ها و قطع همکاری خودروس��ازان و بانک های 
خارجی با ایران مسائلی چون محدودیت ارز و نقل و انتقالت پول به وجود 
آمد، اما خوشبختانه صنعت خودرو کشور با تکیه بر توان داخل و حرکت به 

سوی کشورهای آسیای شرقی توانست به کار خود ادامه داد.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور اذعان داش��ت: آمریکا تصور می کرد به زعم 
خود می تواند صنعت خودرو ایران را از پا درآورد، اما تمام دست اندرکاران 
این صنعت به ویژه قطعه س��ازان بخش خصوص��ی با برنامه ریزی، تالش و 
فداکاری، رعایت استانداردها، مهارت نیروی انسانی و آموزش هایی که دیده 

بودند با تمام قوا وارد میدان شدند.
رضایی با اش��اره به مزایای تحریم ادامه داد: خوش��بختانه بس��یاری از 
قطعاتی که تا زمان تحریم ها داخلی سازی نشده بود در حال حاضر ساخت 
داخل ش��دند. همچنین صنعت خودرو ایران در س��ال ۹۶ موفق به تولید 
حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه خودرو شد و از نظر تیراژ تولید در 

رتبه سیزدهم خودروسازان جهان قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو صنعتی اس��تراتژیک است که نقش 
پررنگی در اش��تغال پایدار و معیش��ت مردم دارد، گفت: صنعت خودرو و 
قطعه س��ازی کشور در دو دهه اخیر مظلوم واقع شده و عالوه بر تحریم ها 
مشکالتی چون قیمت گذاری دستوری این صنعت را با چالش های بیشتری 

مواجه کرده است.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور در ادامه با انتقاد از خودتحریم های داخلی تصریح 
کرد: مشکالت صنعت خودرو را نمی توان تماما ناشی از تحریم های خارجی 
دانست، چراکه تاثیر محیط مسموم کسب و کار در ایران به ویژه در صنعت 

خودرو و قطعه کمتر از اثر تحریم ها نبوده است.
رضایی اظهار داشت: با توجه به تکنولوژی باالی ساخت داخل در کشور 
علی رغم فرسودگی سخت افزار و ماشین آالت ساخت قطعه، خودروسازان 
ما می توانستند در شرایط غیرتحریمی عملکرد بهتری داشته و طبق برنامه 
تولید حرکت کنند چراکه قادر به تولید یک میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه 
خودرو در س��ال هس��تند، اما افزایش تولید در وهله اول مس��تلزم تامین 

نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان است.
وی با بیان اینکه فضای مسموم کسب و کار در این صنعت قطعه سازان 
را نیز با مش��کالت فراوانی مواجه کرده است، عنوان کرد: متاسفانه از یک 
ط��رف عرضه و قیمت گذاری م��واد اولیه در ب��ورس و از طرف دیگر عدم 
تامین نقدینگی قطعه سازان برای خرید مواد اولیه و همچنین عدم پرداخت 
مطالبات آنها توس��ط خودروسازان مش��کالتی را برای آنها ایجاد کرده که 

خودروسازان آن را ناشی از قیمت گذاری دستوری توسط دولت می دانند.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور سوءمدیریت را از دیگر معضالت صنعت خودرو 
دانس��ت و گفت: مداخله دولت در صنعت خ��ودرو و تغییر مداوم مدیران 

عامل خودروس��ازی موجب ش��ده صنعت خودرو نقشه راه برای دستیابی 
به اهداف خود نداش��ته باشد. در حالی که مدیریت کارآمد و راهبردی در 
صنعت خودرو با توجه به تحریم ها ضرورت دارد و دولت باید با اعتماد به 
بخش خصوصی مدیریت این صنعت را به این بخش واگذار کند، اما نه تنها 
به بخش خصوصی اعتماد نکرده بلکه با قیمت گذاری دس��توری مشکالت 
صنعت خودرو را تشدید کرده است. بانک ها نیز تنها به دنبال کسب سود 

خود هستند و درخواست سودهای کالن از قطعه سازان دارند.
رضایی با تاکید بر اینکه عدم ش��فافیت در محیط کس��ب و کار و وجود 
قوانین بازدارنده صنعت خودرو را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است، 
تصری��ح کرد: س��وءمدیریت ها و خودتحریم های داخل��ی تاثیری کمتر از 
تحریم های خارجی نداش��ته است و حتی مش��کالتی مانند قطعی برق و 
عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران می تواند از پیشرفت صنعت خودرو 

جلوگیری کند.
وی ب��ا اش��اره به انتظارات خ��ود از وزیر جدید صمت بیان کرد: رش��د 
اقتصادی و افزایش رفاه مردم در سایه افزایش تولید بهینه و رقابتی اتفاق 
خواهد افتاد. بنابراین وزیر جدید صمت با شناختی که از صنعت دارند باید 
نقش دول��ت در اجرا را کمرنگ و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند و 
با برنامه ریزی، سیاس��ت گذاری و تعیین نقشه راه پیشرفت صنعت خودرو 
را تس��ریع کنند چراکه زیرس��اخت های آن وجود دارد و تنها ضعف ما در 

اجرا است.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودرو ایران در 
شرایط فعلی حتی با تغییر مدیران راه به جایی نخواهد برد زیرا این صنعت 
نیازمند تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است 

تا بتواند در مسیر صحیح و مهندسی شده خود حرکت کند.

تاثیر خودتحریمی ها بر صنعت خودرو کمتر از تحریم های خارجی نبوده 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ضمن تاکید بر 
اس��تفاده از ظرفیت س��رمایه گذاری خارجی برای واردات خ��ودرو، گفت به 
هیچ عنوان واردات خودرو نبای��د در انحصار عده ای خاص قرار بگیرد. فرهاد 
طهماسبی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درباره روند طرح واردات خودرو 
در مجل��س عنوان کرد: واردات خودرو باید از طریق س��رمایه گذاری خارجی 

صورت بگیرد و موافق اس��تفاده از ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات خودرو 
نیستیم چراکه ظرفیت های فاینانس و سرمایه گذاری خارجی در کشور نشان 
می دهد که می توان از این پتانس��یل برای واردات خودرو اس��تفاده کرد. وی 
درباره طرح واردات در ازای صادرات که مدتی پیش نیز در مجلس مطرح شده 
بود، گفت: به هیچ عنوان نباید امضاهای طالیی پشت این قضیه باشد. واردات 

نباید در انحصار افراد خاص قرار بگیرد، چراکه معتقدیم واردات اصولی موجب 
شکس��ت انحصار و رانت در صنعت خودرو می شود. نماینده مردم استهبان و 
نی ریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با توجه به ایرادات ساختاری که 
در صنعت خودرو وجود دارد، می توان به کلیه افراد حقیقی و حقوقی که قادر 

به واردات خودرو در شرایط تحریمی هستند مجوز واردات داد.

لزوم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی برای واردات خودرو
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اخبار

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : اجرای دقیق شیوه نامه های بهداشتی با بیشترین مواجه 
مردمی در سطح جایگاههای عرضه سوخت کمکی درجهت عبور از پیک 

کرونایی شد.
به گزارش برنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب پور 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در جلسه 
پیشگیری کرونا که در سالن جلسان شرکت در تاریخ 1400/6/14 برگزار 
شد ، بیان کرد : از روزهای آغازین شیوع کرونا در ایران منطقه ساری در 
دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی با رعایت دقیق شیوه نامه های 
بهداشتی و بازدید های مستمر و پیگیری آسیب دیده های احتمالی در 

مهار بیماری کرونا تا حدود زیادی موفق بوده است .
وی افزود : تعداد بازدیدهای مرتبط با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مجاری عرضه ســوخت از 15 اســفند 1398 لغایت 15 مرداد سال 

1400 حــدود 40250 بازدید بوده کــه در این بازدیدها نحوه عملکرد 
و رعایت موارد بهداشــتی مورد بررسی قرار گرفته و ضرورت استفاده از 
ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده در جایگاهها مورد پیگیری 

قرار گرفت . سبحان رجب پور  با تقدیر از همکاری خوب مالکان مجاری 
عرضه سوخت در بحران ویروس کرونا ، اظهار کرد  : در حال حاضر کلیه 
پرســنل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و مجاری 
عرضه سوخت در تالشند تا با به وجود آوردن محیطی بهداشتی و دور از 
استرس در سطح پمپ بنزینها و جایگاههای سی ان جی ، سوخت مورد 

نیاز مشتریان را توزیع نمایند .
وی تاکید کرد : جلسات پیشگیرانه با بررسی میزان حساسیت رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی از آغاز شــیوع ویروس کرونا تا کنون بالغ بر 
83 جلسه می باشد که در آن راهکارهای پیشنهادی همکاران نیز مورد 
بررسی قرار می گیرد ، این در حالیست که تیمهای مراقبتی بهداشتی و 
کنترل و نظارت شرکت به صورت مستمر در حال رصد بهداشتی کلیه 
جایگاههای عرضه سوخت هستند و در صورت مشاهده عدم رعایت موارد 
بهداشتی برخورد قانونی الزم از سوی مسئولین ذیربط بعمل خواهد آمد .

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل قطار شــهری قم از ورود 
محموله ریل سوم به متروی قم خبر داد و گفت: اولویت اجرای ریل سوم 

در فاز نخست خط یک قطار شهری این کالنشهر است.
منصور درویشی در گفت وگو با روابط عمومی شهرداری قم ، به ورود 

محموله ریل سوم به پروژه قطار شهری قم اشاره کرد و اظهار داشت: بر 
اســاس محاسبه و نقشه ها برای مرحله نخست بهره برداری برای حدود 
شش کیلومتر مسیر تونل و حدود شش کیلومتر از مسیر دپو به عنوان 
آماده سازی برای فاز نخست، حدود 18 کیلومتر ریل سوم و متعلقات آن 
را خریداری که محموله نخست ششم شهریور 1400 وارد و برای نصب 
آماده می شود. وی با بیان اینکه روسازی خط نخست پروژه مترو قم به 
پایان رســیده و روســازی فاز دوم نیز آغازشده است، گفت: پیش بینی 
می شــود برای 15 تا 20 روز آینده مقدمات نصب ریل ســوم در تونل 
آغاز شــود. مدیرعامل سازمان قطار شهری قم خاطرنشان کرد: با توجه 
به برنامه هایی که برای راه اندازی و تست گرم پروژه مترو قم وجود دارد، 

از سمت ایستگاه مطهری به سمت ایســتگاه 13 نصب ریل سوم آغاز 
می شود. درویشی خاطرنشان کرد: قابلیت نصب ریل روزانه 250 تا 300 
متر است و بالفاصله پس از اتمام عملیات روسازی، پیمانکار این آمادگی 

را دارد که نصب ریل سوم را انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه اولویت ما نیز نصب ریل سوم در محدود تونل به 
طول شش کیلومتر بین ایستگاه 9 تا ایستگاه 14 و پس از آن نیز نصب 
محدوده دپو است، افزود: مقداری از محموله ریل سوم هنوز حمل نشده 
که بر اساس برنامه تا دو ماه آینده می رسد و نواقص کار را تکمیل می کند، 
البته برای آغاز عملیات نصب چیزی کم نداریم و تمام ادوات و متعلقات 

این تجهیزات رسیده و آمادگی نصب وجود دارد.

ایالم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل پاالیش گاز ایالم با بیان 
اینکه این پاالیشگاه در زمینه تولید گوگرد در5 ماه اول سال جاری نسبت 
به مدت زمان مشابه سال قبل  25 درصد رشد داشته است،گفت: پیش 
بینی می شود امسال رکورد تولید گوگرد به شکل قابل توجهی نسبت به 

کل سنوات گذشته در این واحد صنعتی شکسته شود.
 به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان مدیرعامل پاالیش گاز ایالم 
با اشاره به اینکه این موضوع برای کل صنایعی که مصرف کننده گوگرد 
هســتند، یک مزیت خوب خواهد بود،افزود: گوگرد تولیدی در استان 
باالترین کیفیت را  در ســطح کشــور دارد و درجه خلوص  آن 99.98 

درصد است.
باکیفیت ترین گوگردهای تولیدی در کشــور اســت که مشتری های وی با اشــاره به اینکــه گوگرد تولیدی پاالیشــگاه گاز ایالم یکی از 

خاص خود را هم دارد،اظهار داشت:ســال گذشته خط تولید آزمایشی 
کود بنتونیتی توسط کارشناسان این واحد صنعتی راه اندازی شده و در 
حال حاضر به دنبال اخذ مجوزهای الزم برای تولید این محصول هستیم 
که رسماً تولید ان آغاز شود، تولید این محصول می تواند به افزایش بهره 

روی 15 تا 20 درصدی محصوالت کشاورزی در استان کمک کند.
وی با بیان اینکه استان های غربی بعنوان یکی از قطب های کشاورزی 
کشور محسوب می شوند و تولید این محصول در پاالیشگاه گاز ایالم می 
تواند بازار خوبی در این حوزه ایجاد کند، ادامه داد: پاالیشــگاه گاز ایالم 
از هر ســرمایه گذاری که صنایع پایین دستی در حوزه گوگرد سرمایه 
گذاری کنند به ویژه ســرمایه گذارانی که نیاز به گوگرد مذاب داشــته 

باشند، استقبال و حمایت می کند.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: در شهریور ســال جاری طرح 
نظرســنجی از ذینفعان شــرکت گاز اســتان گیالن با همکاری مرکز 
افکارسنجی جهاد دانشــگاهی گیالن در بخش های مشترکین جز و 
عمده، پیمانکاران و تامین کنندگان کاال، همسایگان صنعت، نمایندگان 

جامعه و ذینفعان اصلی شرکت آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم خبر انجام نظرسنجی از ذینفعان این شرکت 
در 9 حوزه مختلف، گفت: این طرح بر اســاس نظام نامه ابالغی شرکت 
ملی گاز ایران به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد شرکت و 
ارایه راهکار جهت بهبود عملکرد و افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان 

انجام می شود.
وی با اشاره به شــرایط ویژه مرتبط با بیماری کرونا در استان اظهار 

داشــت: بعلت کرونا، نظرخواهی از مشترکین در برخی نقاط به صورت 
تلفنی انجام می شــود و کلیه اطالع دریافتی پس از ثبت در ســامانه 
نظرسنجی شرکت گاز استان گیالن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد 

گرفت.
حسین اکبر نتایج حاصل از این طرح پژوهشی را درجهت ارتقاء سطح 
بهره وری شرکت گاز بسیار مهم برشمرد و بیان کرد: به علت اهمیت ویژه 
این پروژه، کلیه مراحل انجام آن تحت نظارت دقیق کمیته نظرسنجی 
و کارشناسان شرکت گاز به صورت مستمر مورد نقد و بررسی قرار می 

گیرد تا از وقوع هرگونه انحراف در مسیر اجرای پروژه جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان گفت: این شرکت براي 
بهبود ســطح کیفی خدمات به مشترکین عالوه بر نظرسنجي ساالنه، 
از راه های مختلف همچون و ب ســایت، تلفن گویــای 3414، نرم افزار 

موبایلی خدمات الکترونیک گاز گیالن، سامانه پیام کوتاه 30006194  و 
... نظرات و پیشنهادات مردم و مشترکین را دریافت و نسبت به رفع موانع 

و معایب موجود و ارتقاء سطح کیفی خدمات اقدام می کند.

آذربایجـان شـرقی – ماهان فـالح: مدیـرکل تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی آذربایجان شـرقی گفت: تاکنـون 55 طرح تعاونی در اسـتان 

آذربایجـان شـرقی افتتـاح و به بهره برداری رسـیده  اسـت. 
حسـین فتحی، میـزان سـرمایه گذاری در اجرای این طرح هـا را 2۷ 
میلیـارد تومـان اعالم کـرد و افزود: سـهم آورده مردم 82 درصد و سـهم 
از محـل تسـهیالت بـه میـزان 18 درصد بوده اسـت. وی بـه نقش مهم 
مـردم در شـِکل گیـری تعاونـی هـا اشـاره کـرد و گفـت: از مهـم ترین 
موضوعـات در مباحـث اقتصـاد تعـاون میـزان رغبـت مـردم در بحـث 

سـرمایه گذاری در بخـش تعـاون می باشـد.
فتحـی بـا اشـاره بـه سـهم جـی دی پـی بخـش تعـاون در تولیـد 
ناخالـص داخلـی افـزود: بـرای  اینکـه سـهم تعـاون در جـی دی پـی را 
افزایـش دهیـم بایـد تعاونی هـا را از حالـت رقابـت بـا خود بیـرون برده 
و بـه هلدینـگ هـای بـزرگ و منسـجم  تعاونـی تبدیـل کنیـم. وی با 
اشـاره بـه واگذاری هـای صـورت  گرفته برابـر اصل چهل و چهـار قانون 

اساسـی تصریـح کرد: دولـت در واگذاری ها بویژه تعاونی هـا را در اولویت 
واگـذاری قـرار دهد.

حسـین فتحی، مردمی سـازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی را کلید حل 

واگـذاری کـردن امـور بـه مردم دانسـت و گفت: بسـیاری از مشـکالت 
اقتصـادی بـا واگـذاری امـور و مردمـی  سـازی اقتصـاد حـل و فصـل 
می گـردد. مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجـان شـرقی، 
تعـاون را یکـی از مـدل های کسـب  و کارهـای اجتماعی عنـوان کرد و 
افـزود: در کسـب  و کارهای اجتماعی از جمله بخش صنایع دانشـگاه ها 
و نظام آموزشـی تعاون سـهم بزرگی را درتوسعه ی کسـب  و کارها دارد.

حسـین فتحـی در ادامـه تعریـف خود از سـهم جی دی پـی تعاون 
گفـت: در ایـران علی رغـم تعـداد زیـاد تعاونی ها و در مقایسـه با سـایر 
کشـورهای توسـعه یافته دنیـا بـا وجـود تعاونی هـای کـم یـک دهـم 
تعاونی هـای مـا، کمتـر از 5 درصد توانسـته ایم سـهم این بخـش را در 
اقتصـاد نهادینـه کنیم لذا ضـرورت ورود به این بخش و توسـعه بخش 
تعـاون در اقتصـاد و مردمـی کـردن اقتصـاد از مهم تریـن موضوعاتـی 
اسـت کـه همـواره از برنامه هـای راهبـردی وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 

اجتماعی اسـت.

   مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

همکاری نفت و بهداشت در عبور از پیک کرونا

ورود محموله ریل سوم به پروژه مترو قم

اولویت ریل گذاری در فاز نخست خط یک

مدیرعامل پاالیش گاز ایالم:

رکورد تولید گوگرد در پاالیشگاه گاز ایالم شکسته می شود

پروژه نظرسنجی از ذینفعان شرکت گاز استان گیالن آغاز شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛

افتتاح و بهره برداری 55 طرح تعاونی در آذربایجان شرقی

مرکز تجمیعی واکسیناسیون غدیر شهرداری اهواز افتتاح شد
اهواز- شبنم قجاوند: علیرضا عالی پور سرپرست شهرداری اهواز در آیین 
بهره برداری از مرکز تجمیعی واکسیناسیون غدیر شهرداری در غرب اهواز، ضمن 
اشــاره به اقدامات شهرداری در راستای مقابله با بیماری کرونا از تالش ها برای 
راه اندازی چنین پایگاهی در شرق اهواز خبرداد. علیرضا عالی پور امروز در آیین 
بهره برداری از مرکز تجمیعی واکسیناسیون غدیر شهرداری در قالب طرح شهید 
سلیمانی و در انتهای منطقه محروم کوی علوی اظهار کرد: با شروع کرونا شاهد 
فعالیت  گروه های جهادی بسیج، سپاه و نظیر آن بودیم و شهرداری اهواز نیز از 
این قاعده مستثنی نبود و در راستای مقابله با بیماری کرونا اقداماتی را انجام داد. 
وی افزود: اعمال محدودیت های ترافیکی، ایجاد محدودیت در اصناف، بازار و مراکز تفریحی، خاموشی پارک ها، اختصاص سراهای محله 
به مراکز واکسیناسیون و تست کرونا و تجهیز آن ها، ایجاد سایبان برای بیمارستان ها، تهیه بسته های معیشتی با کمک بسیج و شستشو 
معابر و ضدعفونی کردن آن ها از جمله اقدامات شهرداری اهواز برای مقابله با بیماری کرونا بود. سرپرست شهرداری اهواز با ابراز امیدواری از 
ریشه کن شدن هرچه سریعتر بیماری کرونا، گفت: اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون با همکاری سازمان بسیج شهرداری اهواز، شهرداری 
اهواز و مرکز بهداشت در غرب اهواز راه اندازی شد و در تالش هستیم که چنین مرکزی را نیز در شرق اهواز راه اندازی کنیم. گفتنی است 
این سالن یکی از بهترین سالن های واکسیناسیون در سطح اهواز با ظرفیت مناسب بوده که تا زمان پایان واکسیناسیون به فعالیت خود 

ادامه خواهد داد.

با تالش جهادی در دل شب:
 واحد سه بخار نیروگاه نکا پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه 

به مدار تولید بازگشت
ســاری- مرآتی: واحد سه بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت 440 
مگاوات پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه در دل شب و در شرایط دشوار محیط 
کار به شبکه سراسری برق کشور پیوست.  سرپرست امور بهره برداری نیروگاه 
بخار با اعالم این خبر افزود، در پی شــرایط نامساعد جوی وطوفانی شدن دریا 
مقدار زیادی جلبک و خزه وارد استخر داخلی پمپ خانه آب دریا شد که بخشی 
از آن بــا قرار گرفتن در مســیر آب ورودی کندانســور اصلی موجب گرفتگی 
موشل فیلترها و افزایش فشار پمپهای آب دریا و محدودیت در تولید شد که با 
هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور، واحد 3 بخار حدود ساعت 1:30 بامداد 
روز دوشنبه 15 شهریور برای بررسی و رفع عیب از مدار تولید خارج گردید .  سیدابوالقاسم محمدی گفت: با توجه به نیاز شدید شبکه 
برق کشور در روزهای پیک مصرف و ضرورت درمدار بودن واحدها، همکاران در اسرع وقت و در اقدامی جهادی شروع به شستشوی موشل 
فیلترها و رفع مشکل نمودند که پس از حدود 15 ساعت تالش بی وقفه همکاران، این واحد به مدار تولید پیوست.  وی افزود: طی این مدت 
والو )شیرصنعتی( فید واتر تانک واحد نیز تعویض شد.    الزم به ذکر است که نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت تولید 2214 مگاوات به 

عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور، سهم بسزایی در تأمین و پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

دیدار مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن 
استان با مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل علوی گرگانی 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مســکن اســتان در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد گزارشی از خدمات 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی به مردم بویژه محرومان و نیازمندان و رفع نیاز مسکن آنان و همچنین عمران و آبادانی روستاها با هدف رفع 
محرومیت ها و توسعه روستاها و ماندگاری روستائیان بویژه جوانان در روستاها و مهیا کردن زمینه های برگشت عالقه مندان به زندگی 
در روستاها ارائه کردند.حضرت آیت اهلل علوی گرگانی نیز با ذکر احادیث و روایات، خدمت به مردم و رفع نیازهای اولیه آنان بویژه مسکن 
که زمینه ساز شکل گیری خانواده و اساس آرامش و آسایش مردم است را خدمتی ارزشمند و ماندگار دانست و با اشاره به تنوع خدمت 
و خدمات ارائه شده به مردم توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی، از مدیرکل و همکاران بنیاد مسکن استان خواستند نهایت سعی و تالش 
خود را در راه آبادانی روستاها و خانه دار شدن مردم بویژه جوانان و محرومان بکار گیرند چرا که  امروز امید مردم بویژه محرومان به بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی که یادگار امام راحل و بازوی توانمند نظام و رهبری است معطوف گردیده است

مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس:
تمام توانمان را برای ارتقای زندگی جامعه محلی به کار بردیم

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس پشتیبانی های این شرکت در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی را تشریح 
کرد. به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، »محمدعلی 
دادور« با اشاره به این که شرکت نفت ستاره خلیج فارس هم راستا با اهداف عالی 
نظام همواره تالش داشته است تا وظایف خود را به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانــات گازی جهان در قبال جامعه به ویژه مردم هرمزگان ایفا کند، افزود: به 
گواه افرادی که از اقدامات واقعی این شرکت آگاه اند، ستاره خلیج فارس از صنایع 
پیشــرو در عمل به مسئولیت های اجتماعی است و ما سعی کرده ایم با رویکرد 

تحقق توسعه ی پایدار، امکانات این پاالیشگاه را از حالت انحصاری خارج کنیم.
ارتقا سطح زندگی جوامع محلی

وی رسالت اصلی شرکت نفت ستاره خلیج فارس را تأمین امنیت سبد سوخت کشور عنوان کرد و افزود: با این حال همواره ارتقا سطح 
زندگی جوامع محلی را مدنظر قرار داده ایم و امیدواریم این اقدامات به دوراز حرکت های صوری و نمایشی به افزایش رضایت عمومی، باال 

رفتن سرمایه های اجتماعي و کیفی سازی خدمات ارائه شده به مردم ایران و دریادالن هرمزگانی بیانجامد.
ارتزاق دو هزار و 916 خانواده هرمزگانی

دادور استفاده از نیروهای بومی را رمز دستیابی به توسعه پایدار و استمرار ایمن عملیات تولید در این پاالیشگاه دانست و اضافه کرد: 
استخدام دو هزار و 916 نفر نیروی بومی معادل ۷0 درصد از کارکنان پاالیشگاه درحالی که یک هزار و 639 نفر نیروی بومی دیپلم و زیر 

دیپلم بوده اند، اهمیت مردم هرمزگان در سیاست گذاری های این شرکت را برجسته می کند.

رئیس امور بهره برداری از سد الغدیر ساوه:
آبی برای کشت پاییزه در ساوه اختصاص نمی یابد

اراک- فرناز امیدی: رئیس امور بهره برداری از سد الغدیر ساوه گفت: به دلیل کمبود آب ذخیره در سد الغدیر، آبی برای کشت پاییزه 
در ساوه اختصاص نمی یابد. جالل شاهرخ  با اشاره به وضعیت سد الغدیر ساوه گفت: در حال حاضر دبی ورودی به سد ساوه با ورودی یک 
متر مکعب بر ثانیه در کمترین حد خود قرار دارد. وی افزود: حجم آبی که ما در اختیارداریم 132 میلیون متر مکعب است در حالی که 
سال گذشته 220 میلیون مترمکعب بود. هم اکنون پرشدگی سد حدود 4۷ درصد است این در حالی است که سال گذشته آب سد حدود 
80 درصد بود، وضعیت آبی امسال به مراتب دشوارتر از سال گذشته است. رئیس امور بهره برداری از سد الغدیر ساوه بیان داشت: در 2 
سال گذشته با توجه به اینکه مشکل کمبود آب نداشتیم برای کشت پاییزه تأمین آب انجام می شد اما امسال با توجه به شرایط آبی که 
داریم به منظور اینکه سال آینده تأمین آب مطمئنی برای آب شرب شهر داشته باشیم برنامه وزارت نیرو و آب منطقه ای این است که برای 
کشت پاییزه تأمین آب صورت نگیرد. شاهرخ افزود: بنابراین آبی با عنوان آب مازاد )آب موقت( در اختیار کسانی که حق آبه بر هم نیستند و 
می خواهند به امید آب مازاد کشت داشته باشند، وجود ندارد. با توجه به شرایط موجود اگر بارندگی داشته باشیم متناسب با آن می توانیم 
تصمیم بهتری بگیریم که بتوانیم تأمین آب بیشتری برای کشاورزی داشته باشیم. رئیس امور بهره برداری از سد الغدیر ساوه تصریح کرد: از 
ابتدای سال آبی تا به امروز حجم آبی که در اختیار کشاورزان قراردادیم 96 میلیون مترمکعب بوده که برای کشت پاییزه و کشت تابستانه 
)تأمین آب باغات( بوده است. تأمین آب دوم که از 20 خرداد شروع می شود و تا پایان سال آبی یعنی 20 مهرماه ادامه دارد که در این مقطع 

زمانی بر اساس شرایط آبی، تصمیم گیری می شود.

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن
 برای سومین سال متوالی دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی استان شد

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی برای سومین سال 
متوالی اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس گیالن با تالش و همدلی 
همکاران در مجموع شــاخص های عمومی و اختصاصــی در ارزیابی عملکرد 
سال1399در بین دستگاههای اجرایی استان به عنوان دستگاه برتر در جشنواره 

شهید رجایی معرفی شد.
جشنواره شهید رجائی با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و تقدیر 
از تالشــگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و ملت شریف و 
بزرگوار ایران اسالمی و در راستای تجلیل از الگوهای برتر در مسیر نهادینه کردن 
فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی برگزار و در آئین اختتامیه  این جشنواره که با حضور دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن 
و جمعی از مســئوالن ارشــد استان در سالن غدیر استانداری برگزار شد از اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن به عنوان دستگاه برتر 

جشنواره شهید رجایی با اهداء لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی با تأکید بر این  که تعاونی ها الزاماً باید مسیر 
حرفه ای و تخصصی داشته باشند، پاسخگویی، احساس ارزش آفرینی در 

اعضا و اعتماد  آفرینی را از دیگر شاخص های تعاونی ها برشمرد.
حسین فتحی در حاشیه تجلیل از تعاونی های برتر استان با اشاره به 
مزایای تعاونی ها، احساس مالکیت بین اعضا، رعایت عدالت و انصاف در 
توزیع، برطرف سازی نیازهای مالی و معیشتی بین اعضا، انعطاف پذیری 

باال و توزیع عادالنه ثروت را از جمله این مزایا دانست. 
وی تعــداد تعاونی های فعــال و قابل بهره برداری در کشــور را 69 
هــزار تعاونی اعالم کرد و گفت: از این تعــداد، 4 هزار و 3۷4 تعاونی با 
اشتغال زایی مستقیم برای 80 هزار نفر در استان فعالیت دارند. فتحی در 
همین راستا سهم استان در بخش تعاونی ها را 6.3 درصد اعالم کرد و با 
بیان  این که سهم استانی ما در سال گذشته 5.8 بوده است، افزود: امسال 

نسبت به سال گذشته افزایش نیم درصدی داشته ایم. 

وی بیش ترین میزان حوزه فعالیتی تعاونی های کشــور را مربوط به 
بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت دانست و آمار فعالیت آن ها را به 
ترتیب 18 هزار و 34۷. 14 هزار و 912 و 11 هزار و 36نفر خواند. فتحی 
افزود: در همین ارتباط بر اســاس این آمار به ترتیب در بخش خدمات، 
هزار و 354 معــادل 31 درصد، در بخش صنعتی 928 نفر معادل 21 
درصد و در بخش کشــاورزی استان 649 نفر معادل 15 درصد تشکیل 
می دهد و بیشترین میزان اشتغال زایی در تعاونی های استان  مربوط به 
خدمات با 18 هزار نفر، تأمین نیاز مصرف کنندگان با 14 هزار نفر و حوزه 

مسکن نزدیک 10 هزار نفر تشکیل می دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی با بیان  این که 
بیش از ۷5 درصد از جمعیت استان عضو تعاونی ها هستند، تعداد اعضای 
عضو تعاونی های استان را سه میلیون و 223 هزار نفر اعالم کرد و افزود: 

31 درصد نیز عضویت هم پوشانی دارند و در چند تعاونی عضو هستند.
الزم به ذکر است به مناسبت هفته تعاون، در مراسمی از تعاونی های 

برتر آذربایجان شرقی تجلیل شد. در این مراسم از یک تعاونی برتر ملی، 
9 تعاونی برتر استانی و ۷ تعاونی شایسته تقدیر با اهدای لوح سپاس و 

تندیس جشنواره قدردانی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

تعاونی ها باید مسیر حرفه ای و تخصصی داشته باشند
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به قلم: الن وینپر
نویسنده حوزه کارآفرینی و مدیریت 

مترجم: امیر آل علی

بن��ا ب��ر آماره��ای منتشرش��ده، کارآفرین��ی ب��ه عنوان 
رویایی ترین شغل در سراسر جهان محسوب می شود. دلیل 
ای��ن امر نیز به این خاطر اس��ت که ش��ما برای هدف خود 
و نه ه��دف فردی دیگر کار خواهید ک��رد. با این حال این 
حوزه را باید یکی از س��خت ترین ها به حس��اب آورد و این 
امر باعث می ش��ود تا ریس��ک فعالیت در این زمینه بسیار 
باال باش��د. تحت این شرایط س��وال اصلی این است که آیا 
برای کارآفرینی مناس��ب هس��تیم؟ در این زمینه با بررسی 
ویژگی ه��ای کارآفرین های موفق در هنگام ش��روع فعالیت 
آنها، پنج ویژگی انتخاب ش��ده است که بدون شک اگر آنها 
را رعایت نمایید، ش��انس موفقیت باالیی را خواهید داشت. 
با ای��ن حال اگر حتی از یکی از آنها به��ره چندانی ندارید. 
توصیه می ش��ود که تا زمانی که آمادگی الزم را به دس��ت 
نیاورده ای��د، در این زمین��ه اقدامی را انج��ام ندهید. نکته 
دیگ��ری که الزم اس��ت تا ب��ه آن توجه نمایید، این اس��ت 
که ش��روعی ضعیف، باعث خواهد شد تا رزومه ای منفی را 
داش��ته باشید که این امر امکان ش��روع مجدد و جلب نظر 
سرمایه گذاران را بسیار کم خواهد کرد. در ادامه پنج مهارت 
اصلی را برای شروع یک کسب و کار بررسی خواهیم کرد. 

مهارت اول: قاطعیت
در هر شرکت یک نفر باید وجود داشته باشد که تصمیم 
نهایی را می گیرد و قدرت مخالفت با ایده های نادرس��ت را 
حتی اگر تمامی افراد تیم به آن تاکید دارند، داش��ته باشد. 
درواقع کارآفرین ها ب��ه دلیل مهارت علمی و جایگاهی که 
در شرکت دارند، قادر به مشاهده مسائل از زوایایی هستند 
که معموال مورد غفلت ق��رار می گیرد. به همین خاطر اگر 
فردی سرسخت محسوب می شوید که حتی در سخت ترین 
ش��رایط از اصول خود کنار نمی کشد، بدون شک نخستین 
ویژگی اصلی برای شروع یک کسب و کار را دارید. نکته ای 
که باید به آن توجه نمایید این اس��ت ک��ه تقریبا می توان 
گفت که تع��داد افراد خوش فکر و صاح��ب ایده در جهان 
بس��یار زیاد اس��ت. با این حال تعداد کارآفرین ها به نسبت 
جمعیت، درصد بسیار کمی است. دلیل این امر نیز به این 
خاطر اس��ت که میان ایده و به اجرا گذاشتن آن، مسیری 
دشوار وجود دارد که تنها افراد باجسارت و دارای قاطعیت 
می توانن��د این مرحله را طی کنند. در آخر فراموش نکنید 
که عدم وجود چنین فردی در شرکت، باعث خواهد شد تا 

کارها به سختی جلو برود. 
تمرین های الزم در این بخش شامل موارد زیر است:

1-اج��ازه ندهی��د که عقاید فردی، باعث ش��ود تا ش��ما 
نس��بت ب��ه تصمیمات خود سس��ت ش��وید. در این زمینه 
فرام��وش نکنید که ش��ما همواره بای��د مصلحت تیم را در 
نظر بگیرید. این امر در حالی اس��ت که سایر گروه ها نظیر 
سرمایه گذار، طبیعی است که تنها به سود خود فکر کند. 

۲-نس��بت به آگاهی تیم شرکت و افراد مرتبط با کسب 
و کار خود، اطمینان داش��ته باش��ید، در غی��ر این صورت 
تصمیمات ش��ما ممکن است تیم را بیش از حد گیج نماید 
و عدم توضیح در کنار قاطعیت در تصمیمات از شما چهره 
ی��ک دیکتاتور را به وجود آورد. به همین خاطر ش��ما باید 
قدرت تش��ریح دالیل کارهای خود را داشته باشید و برای 
ای��ن موضوع زمان کاف��ی اختصاص دهی��د. در این رابطه 
ماتریس های��ی نظی��ر SWOT کمک می کن��د تا اهداف 
موردنظ��ر و دالی��ل تصمیمات خود را ب��ه مراتب راحت تر 

توضیح دهید. 
3-نه گفتن را تمرین نمایید و اطمینان داشته باشید که 

این اقدام را می توانید درباره هر فردی انجام دهید. 

مهارت دوم: صداقت 
ب��ا توجه به این امر که در ابتدای کار خود با مش��کالتی 
نظیر بودجه محدود و عدم امکان پرداخت حقوق مناس��ب 
مواجه هس��تید، بس��یار مهم اس��ت که با همکاران و افراد 
تیم ش��رکت صداقت داشته باشید. درواقع حتی یک مورد 
کوچک در این رابطه نیز می تواند به صورت کلی اعتمادی 
ک��ه قصد ایجاد آن را دارید، تخری��ب نماید. در این زمینه 
به هر میزان که صداقت باالتری را داش��ته باشید، طبیعی 
اس��ت که ق��درت درک تیم هم باالتر م��ی رود. این امر در 
حالی است که بسیاری از کارآفرین ها تالش می کنند تا به 
مانند سیاست مدارها به نوعی تیم خود را فریب دهند. این 
امر بدون ش��ک در نقطه ای باعث بروز بحران می ش��ود. به 
همین خاطر شما نباید تنها به وضعیت موجود توجه داشته 
باش��ید. درواقع هر اقدامی ک��ه در درازمدت تاثیر منفی به 

همراه دارد نیز باید مورد توجه شما باشد. 
تمرین های الزم در این بخش شامل موارد زیر است:

1-در کار خود نظم داشته باشید و تنها حرفی را بزنید که 
قادر به انجام آن خواهید بود. در این رابطه توصیه می شود 
که در مکالمات خود از پاسخ دادن سریع خودداری نمایید. 
این امر باعث می ش��ود تا موارد را به خوبی بتوانید در ذهن 
خ��ود مرور کرده و جوابی را بدهی��د که قادر به رعایت آن 

خواهید بود. 
۲-صداقت را برای تمامی افراد تیم شرکت داشته باشید. 
درواق��ع یکی از مش��کالت این اس��ت که مدی��ران نگاهی 
طبقاتی ب��ه کارمندان خود دارند. این امر در حالی اس��ت 
که در نگاه سیستمی، هیچ بخشی مهمتر از سایرین وجود 
نداش��ته و ضعف در حتی س��اده ترین جزیی��ات، در نهایت 
عملکرد کل سیستم را با مشکل مواجه می سازد. به صورت 
کلی هر زمان بتوانید صداقت کامل با حتی ساده ترین فرد 
تیم شرکت داشته باشید، می توانید اطمینان پیدا کنید که 
در ای��ن زمینه موفق خواهید بود. در این رابطه اگر تاکنون 
چنین رفتاری را نداش��تید، ابدا ج��ای نگرانی وجود ندارد. 
درواقع هر زمانی می توان ش��روعی جدید را داشت و بدون 
ش��ک تغییر مثبت، مورد توجه کارمندان نیز قرار می گیرد. 
به همین خاطر اگر از ش��روع کس��ب و کار شما مدت کم 
و یا زیادی گذش��ته اس��ت، نباید تصور کنید که دیگر این 

توصیه ها کاربردی را نخواهد داشت. 
3-از صداق��ت کارمندان خود تش��کر نمایید. درواقع این 
ام��ر که واکنش بدی را به صداقت کارمندان خود نداش��ته 
باشید، باعث خواهد شد تا این روحیه در تیم تقویت شود. 
بدون شک صداقت میان شما و کارمندان که یک رابطه دو 
طرفه محسوب می ش��ود، جو فوق العاده ای را در شرکت به 

همراه خواهد داشت. 
مهارت سوم: فروتنی

فروتن��ی ب��ه این معنا اس��ت که ش��ما ابدا دچ��ار غرور 
نش��وید. ای��ن امر طبیعی اس��ت که حتی مدی��ران که در 
باالترین جایگاه ش��رکت ق��رار دارند هم از همه چیز باخبر 
نباش��ند. چنین روحیه ای کمک خواهد کرد تا از ایده ها و 
مشاوره های افراد تیم به خوبی استفاده کنید و با مشکالت 
به مرات��ب کمت��ری در کار خود مواجه ش��وید. همچنین 
فردی ک��ه فروتنی باالیی دارد، هی��چ گاه خود را مهمتر از 
تیم ش��رکت تلقی نمی کند و همین امر نیز باعث می شود 
تا اهداف ش��خصی، ابدا اولویت اول محسوب نشود. در این 
رابطه بسیاری از مدیران تمایل دارند که به کارمندان خود 
بگویند چ��ه کارهایی را انجام دهند. ب��ا این حال هدف از 
استخدام، پیدا کردن ربات هایی فرمانبر نیست. درواقع شما 
باید افرادی باهوش را اس��تخدام نمایید که آنها اعالم کنند 
چه اقداماتی باید صورت گیرد. برای مثال اگر شما فردی را 
برای بخ��ش بازاریابی به تیم اضافه کرده اید، دیگر نباید به 
وی تاکید کنید که چه اقداماتی باید انجام ش��وید. درواقع 
هدف از اضافه کردن یک تیم جدید این اس��ت که باری از 

دوش سیس��تم برداشته ش��ود و امکان انجام بهتر و بیشتر 
کارها صورت گیرد. به ص��ورت کلی افراد فروتن، به خوبی 
می دانند که هر فردی در زمینه کاری خود متخصص بوده 

و این امر از دخالت های بیجا جلوگیری می کند. 
تمرین های الزم در این بخش شامل موارد زیر است:

1-از تیم خود بخواهید که حتما نظرات و ایده های خود 
را مط��رح کنند و در جاهایی که تصور می کنند ش��ما آنها 

را زیر ذره بین قرار داده اید، حتما اعتراض داشته باشند. 
۲-ارتباط خود را با س��وال شروع کنید و نه اینکه راه حل 
بدهید. این امر باعث می ش��ود که در ابتدا ش��نونده ایده ها 
باشید. در صورت نیاز می توانید پس از این مرحله، ایده خود 
را نی��ز مطرح نمایید. این موضوع باعث می ش��ود تا نظر فرد 
متخصص در اولویت قرار گیرد و موجب دلخوری هم نشود. 
3-نق��اط ضعف خ��ود را بپذیرید و از ی��اد گرفتن از هر 
فردی واهمه نداشته باشید. فراموش نکنید که شما الگوی 
ش��رکت محسوب می شوید و اقدامات شما مورد تقلید قرار 

می گیرد. 
مهارت چهارم: همدلی

اگر تصور می کنید که مدیر صرفا فردی محسوب می شود 
که وظایف را مش��خص می کند و تصمیمات نهایی را اتخاذ 
می کند، سخت در اشتباه هس��تید. در این زمینه خصوصا 
در ابتدای کار، نیاز است که شما در تمامی بخش ها کمک 
الزم را داش��ته باش��ید. در این رابطه الزم اس��ت که برای 
کارهای خود محدوده مشخصی را تعیین نکنید. همچنین 
همدلی تنها شامل اقدامات نبوده و درک تیم و تفاوت های 
افراد با یکدیگر نیز بس��یار مهم اس��ت. درواقع هر فردی از 
خصوصیات و مشکالت خاص خود برخوردار است که درک 
شما بدون شک اقدامی بسیار ارزشمند خواهد بود، در غیر 
این صورت شما قادر به حفظ تیم خود برای مدت طوالنی 
نخواهید بود. این موضوع نیز تنها زمانی امکان پذیر اس��ت 
که ش��ما برای شناخت افراد تیم خود وقت کافی بگذارید و 

در تالش برای ایجاد رابطه ای دوستانه باشید. 
مهارت پنجم: مسئولیت پذیری

با توجه به مش��غله کاری ب��االی مدیران، این امر طبیعی 
است که برخی از موارد فراموش شود. با این حال شما باید 
میزان آن را به حداقل ممکن برس��انید. در این رابطه انواع 
نرم افزارهای یادآور وجود دارد که باید از آنها استفاده کنید. 
در این زمینه نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که مس��ئولیت های خود را به صورت کامل قبول 
نمایید. درواقع یک مدیر واقعی، هیچ گاه در تالش برای فرار 
از اشتباهات خود و مقصر دانستن سایرین نیست. همچنین 
برای یک مدیر بهانه آوردن، اش��تباه بسیار بدی خواهد بود. 

این موضوع ابدا به رفع مسئله کمک نخواهد کرد. 
 تمرین های الزم در این بخش شامل موارد زیر است:

1-س��عی کنید تا کنترل احساسات منفی را یاد بگیرید. 
ای��ن نکته را فراموش نکنید که در هنگام ناراحتی، طبیعی 
اس��ت که تصمیمات و واکنش های منطقی و درس��تی هم 

نداشته باشید. 
۲-عذرخواهی را تمرین نمایید. درواقع اگر برای اتفاقات 
کوچک به راحتی عذرخواه��ی کنید و تالش خود را برای 
جبران نش��ان دهید، بدون شک در زمینه اتفاقات مهم نیز 
این اقدام را تکرار خواهید کرد. درواقع الزم اس��ت تا ترس 

خود در این زمینه را نابود نمایید. 
3-مس��ئولیت های خود را شناس��ایی نمایید و آنها را در 

اولویت اصلی کارهای روزانه خود قرار دهید.
در آخ��ر فراموش نکنید که ای��ن پنج مهارت، تنها موارد 
اصلی برای شروع یک کس��ب و کار محسوب می شوند. به 
همین خاط��ر ابدا نباید تصور کنید که ب��ا تقویت آنها، در 
باالتری��ن س��طح مدیریت قرار گرفته ای��د و دیگر نیازی به 

رشد وجود ندارد. 
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5 مهارت اصلی شروع یک کسب و کار 7 درسی که از هر شکست می توان آموخت 

به قلم: مارتین الندانک / نویسنده حوزه موفقیت 
مترجم: امیر آل علی

شکست یکی از اتفاقات طبیعی و هرچند تلخ در زندگی همه ما محسوب می شود. درواقع حتی یک نفر را هم نمی توان 
پیدا کرد که تاکنون این مرحله را تجربه نکرده باشد. با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چه عاملی باعث 
می شود تا برخی از افراد شکست های کمتری در طول زندگی خود داشته باشند؟ این موضوع ابدا به شانس بستگی نداشته 
و تنها افرادی که از شکست های خود درس بگیرند، می توانند از تکرار مجدد آن جلوگیری نمایند. درواقع هنر اصلی این 
است که یک اشتباه را دو بار تکرار نکنیم. در این زمینه اگرچه افراد بسیاری توصیه کرده اند که الزم است تا از شکست ها 
درس گرفت. با این حال در رابطه با درس های این اتفاق به ظاهر تلخ، کمتر صحبت شده است. در این راستا هفت درسی 
که از هر شکست می توان آموخت را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تنها آگاه 

شدن کافی نبوده و شما باید در عمل هم این نکات را مورد استفاده قرار دهید. 
1-برای موفقیت هیچ گارانتی ای وجود ندارد 

بس��یاری از افراد تصور می کنند که پس از رس��یدن به هدف خود دیگر تغییری رخ نخواهد داد و برد امروز، تا ابد حفظ 
خواهد شد. این امر در حالی است که برای موفقیت، هیچ تضمینی وجود ندارد. درواقع شکست هایی که پس از برد به دست 
می آوریم، این نکته را یادآوری می کند که هیچ چیز ابدی نخواهد بود. به همین خاطر شما باید همواره بهتر از حال حاضر 
خود ش��وید و اهداف جدیدتری را داش��ته باش��ید. به صورت کلی اگر به سطح حال حاضر خود محدود شوید، بدون شک 
شکست روز به روز به شما نزدیک تر خواهد شد. در این زمینه با توجه به این امر که برای وقوع شکست نمی توان زمان دقیقی 
را مشخص کرد، به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که برای زمانی نظیر یک سال، اتفاقی رخ نخواهد داد. همچنین به این 
نکته نیز باید توجه داشته باشید که حتی در صورت تالش هم ممکن است به موفقیت مدنظر خود دست پیدا نکنید. علت 
این امر نیز به این خاطر است که رویای شما تنها برای خودتان نیست و ممکن است به ذهن هزاران نفر دیگر نیز خطور 
نماید. به همین خاطر شما عمال در رقابت با افراد متعددی هستید. تحت این شرایط طبیعی است که خصوصا در ابتدای 
کار خود با شکست مواجه شوید. با این حال به عقیده چرچیل اگر انگیزه خود را از دست ندهید و دالیل شکست خود را 
بررسی کنید، بدون شک روزی به موفقیت دست پیدا خواهید کرد. در این رابطه برای موفقیت خود نباید زمانی را تعیین 
کنید. این مسئله ممکن است حتی بیش از 1۰ سال طول بکشد. به عنوان نکته اول شما باید همواره این موضوع را به خاطر 

داشته باشید که موفقیت شما، تضمین شده نخواهد بود. این باور باعث می شود تا دید شما نسبت به شکست تغییر کند. 
2-هر چیزی باید تغییر کند 

هنگامی که کارها را با شیوه همیشگی انجام دهید، طبیعی است که نتایج یکسانی را هم به دست آورید. در این زمینه اگر 
اقدامات شما نتیجه الزم را به همراه نداشته است، طبیعتا باید تغییراتی را اعمال نمایید. در جهان به شدت متغیر امروز، شما 
نیاز دارید که خود را با این جریان همراه سازید. در این رابطه شکست این نکته را یادآوری می کند که زمان تغییر فرا رسیده 
است. درواقع در چنین شرایطی، شما به تغییرات گسترده نیاز خواهید داشت. با این حال الزم است که به خوبی بدانید که 
اولویت های شما برای تغییر شامل چه مواردی است، در غیر این صورت درگیر اقداماتی خواهید شد که ابدا ضرورتی را به همراه 
ندارد. یکی از اقدامات منفی بس��یاری از افراد این اس��ت که در چنین شرایطی، خود را درگیر تغییراتی می کنند که یا اشتباه 
هستند و یا اولویت های اصلی محسوب نمی شوند که نتیجه آن عدم کسب نتایج الزم است. درواقع در این حالت، تغییراتی 
رخ داده است با این حال در راستای درست انجام نشده و این احتمال وجود دارد که باز هم شکست مشابهی را داشته باشید. 

3-دلیلی برای انگیزه بیشتر خواهید داشت
ممکن اس��ت در مسیر خود جسارت و پش��تکار الزم را نداشته باشید و شکست، به شما این موضوع را یادآوری می کند که 
شایستگی الزم را ندارید. این اتفاق تلخ و نرسیدن به هدف، باعث می شود تا افرادی که نسبت به مسیر خود جدی هستند، انگیزه 
چند برابر پیدا کنند و با توجه بیشتر، رو به جلو گام بردارند. برای مثال مایکل جردن از ابتدای نوجوانی تمایل داشت تا در ورزش 
بسکتبال به یک ستاره تبدیل شود. با این حال مربی مدرسه بر این باور بوده که او استعدادی در بسکتبال ندارد و هیچ گاه او را 
به تیم دعوت نکرد. این اتفاق اگرچه برای مایکل جردن بسیار تلخ بود، با این حال وی در مصاحبه های خود اعالم کرده است که 
این شکست باعث شد تا وی سرسختانه برای اثبات اشتباه معلم ورزش خود، تالش نماید. نتیجه آن نیز تبدیل شدن او به یکی 
از برترین ستارگان تاریخ این ورزش بوده است. درواقع شکست می تواند منبع انگیزه باشد و این موضوع خود درسی طالیی است. 

4-شکست پایان همه چیز نیست  
اگرچه بسیاری تصور می کنند که شکست به معنای پیامی برای رها کردن همه چیز است، با این حال این موضوع تنها 
زنگ هش��دار برای بهترش��دن و عدم آمادگی محسوب می شود. درواقع تاکنون هیچ فردی نبوده که با شکست خود دیگر 
فرصتی نداشته باشد. درواقع درس مهم دیگری که از شکست های خود باید بگیرید این است که هنوز هیچ چیز به پایان 
نرسیده و تنها مرگ است که برای آن چاره ای وجود ندارد. این جمله را همواره به خاطر داشته باشید که توماس ادیسون 

بعد از هزار بار شکست، موفق شد تا المپ را اختراع نماید. 
۵-شما یک تجربه جدید به دست آوردید

بهترین نوع دیدگاه نسبت به شکست این است که شما یک درس جدید یاد گرفته اید که بسیاری از افراد حتی جرأت 
رسیدن به این مرحله را ندارند. با این حال بیان درس هایی که هر شکست به ما می آموزد، به معنای آن نیست که شما باید 
به دنبال اشتباه کردن باشید. درواقع استفاده از تجربیات دیگران باعث می شود که میزان آن به مراتب کمتر شود. درواقع 
تنها هدف این است که به جای ناراحت شدن های بدون فایده، سعی کنید تا از این موقعیت هرچند تلخ، بهترین استفاده را 
داشته باشید. درواقع هر شکست، دالیل مختلفی دارد که با بررسی آنها می توانید سطح خود را بهبودهای جدی دهید. به 

صورت کلی افراد تا قبل از شکست به صورت عمیق نسبت به اقدامات خود بازنگری ندارند. 
۶-فروتنی را فراموش نکنید 

شکست خود به خوبی می تواند غرور افراد را نابود کند. درواقع بسیاری از افراد به قدری نسبت به خود مطمئن می شوند که 
شکست را برای سایرین می پندارند. با این حال رخ دادن این اتفاق به خوبی هر فردی را می تواند از این تصور اشتباه خارج سازد. 
بدون شک به هر میزان که فروتنی شما بیشتر باشد، در کار خود و خصوصا ارتباط با سایر افراد، موفق تر خواهید بود. بسیاری از 
برندهایی که با نابودی مواجه شده اند به خاطر ریسک های بزرگی بوده که ناشی از غرور بیش از حد مدیران است. همچنین فردی 

که فروتن است، از کمک گرفتن و مشورت خواستن نیز واهمه ای ندارد و این امر خود بسیاری از مشکالت را کم خواهد کرد. 
7-هر ایده ای ارزش تالش ندارد 

اگرچه در ابتدا توصیه ش��د که با شکس��ت خوردن نباید ناامید شد. با این حال این امر به معنای عدم بررسی های الزم 
نبوده و شکست باید این تردید را در شما ایجاد نماید که آیا در مسیر درستی هستید و ایده ای که انتخاب کرده اید، پتانسیل 
رسیدن به هدف موردنظر شما را دارد؟ درواقع بسیاری از افراد ممکن است تصوری داشته باشند که با واقعیت بازار تفاوت 
دارد و به همین خاطر شکست می تواند به معنای توقفی باشد تا بیشتر درگیر یک ایده نادرست نشوید. درواقع شما باید 
همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که هر ایده ای که به ذهن شما خطور می کند الزاما عالی نیست. برای مثال استیو 
جابز هنگامی که پس از شکست بزرگ اپل به این شرکت بازگشت، ده ها ایده را سریعا متوقف کرد. به نظر او این ایده ها ابدا 
نتیجه بخش نخواهند بود و پیگیری آنها اشتباه بزرگی محسوب می شود. این موضوع یکی از دالیل مهمی است که باعث شد 

تا اپل تحت مدیریت او بتواند طالیی ترین دوران خود را سپری کند.
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