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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

روند مثبت شاخص تولید صنعتی پس از 14 ماه متوقف شد

 انقباض تولید
در میانه تابستان

فرصت امروز: جدیدترین گزارش ماهانه تولید صنعتی ش��رکت های بورسی نشان می دهد که رشد مثبت شاخص 
تولید صنعتی در مردادماه پس از 14 ماه متوقف ش��د و رش��د نقطه ای این ش��اخص به محدوده صفر درصد رسید. 
آمارهای رسمی نشان می دهد که شاخص تولید صنعتی، روند افزایشی را که در سه ماهه نخست سال وجود داشت، 
در این ماه دنبال نکرد و برای دومین بار کاهشی شد. روند نزولی شاخص تولید صنعتی در حالی از انقباض تولید در...

 از واردات خودروهای هیبریدی
تا کاهش مصرف سوخت
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مرکز پژوهش ها مجددا خواستار اصالح طرح »تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی« شد

هشدار دوم علیه امنیت غذایی

60 ایده برای تولید محتوا )1(
اگرچ��ه در رابطه با ضرورت تولید محتوا صحبت های متعددی ش��ده اس��ت، با ای��ن حال نبود ایده خود 
باعث خواهد ش��د تا نتوانید عملکرد الزم را داشته باشید. براساس آمارها، بزرگترین مشکل تولیدکنندگان 
محتوا کمبود ایده اس��ت. در این راس��تا بیشتر افراد تنها کمتر از 15 ایده را بیان می نمایند که بدون شک 
کم اس��ت. عدم وجود تنوع در اقدامات باعث خواهد ش��د تا امکان حفظ مخاطب در بلندمدت بسیار پایین 
باش��د. در ادامه 60 ایده ای را بررس��ی خواهیم کرد که همگی آنها در عمل نیز مورد اس��تفاده بس��یاری از 
برندها قرار گرفته است.  ترند درواقع اتفاقات مهمی است که توجهات افراد را به سمت خود جلب می کند. 
بدون شک توجه به آنها، شانس دیده شدن شما را نیز افزایش خواهد داد. خوشبختانه امروزه نرم افزارهای...
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فرصـت امروز: شـاخص بورس تهران که معامالت اولین روز هفته را بـا روندی صعودی آغاز کرده و به 
رقم یک میلیون و 538 هزار واحد رسـیده بود، در سـاعت میانی و پایانی معامالت، روندی نزولی به 

خـود گرفت و تا رقم یک میلیون و 530 هزار واحد کاهش یافت. نهایتا در پایان معامالت روز 
شنبه شاخص کل بورس به رشد 4 هزار و 50۹ واحدی بسنده کرد و در ارتفاع یک میلیون...

حرکت معکوس شاخص کل و شاخص هم وزن در اولین روز هفته

صعود نیمه کاره بورس

یادداشت
رابطه نرخ بهره و 

قیمت سهام

احمد یزدان پناه
عضو هیأت علمی دانشگاه 

الزهرا )س(

همیش��ه فعاالن بازار س��هام 
نگ��ران افزای��ش نرخ های بهره 
)سود( هستند و هفته گذشته 
برخی از آنه��ا حتی از کاهش 
نرخ بهره نیز ابراز نگرانی کرده 
و ن��رخ ۲1درصد را با ش��رایط 
مناس��ب ترین  اقتصاد،  ام��روز 
نرخ دانس��ته بودند. اغلب بازار 
س��هام عکس العم��ل و پاس��خ 
س��ریعی به تغییرات نرخ بهره 
می دهد؛ قطعا سریع تر از سایر 
امر  این  اقتصادی.  قسمت های 
می تواند فرصت های بسیاری را 
برای معامله گران و تحلیلگران 
بازار س��هام فراه��م آورد، چه 
برای خرید س��هام و نگهداری 
آن و چ��ه وقتی می خواهند در 
کوتاه تری��ن زمان از نوس��انات 
ب��ازار س��هام بهره مند ش��وند، 
یعنی با نگرش س��فته بازانه به 
نرخ های  آمده اند.  بازار سرمایه 
به��ره و قیم��ت س��هام، رابطه 
تنگاتنگ��ی با یکدیگ��ر دارند و 
ابتدا الزم است هرچند مختصر 
به انواع نرخ بهره اش��اره شود. 
در اینج��ا به دو دس��ته مهم از 
نرخ های بهره بسنده می کنیم: 

و  بانک��ی  نرخ ه��ای 
4نرخ های...

5 صفر 1443 - س�ال هفتم
شماره   1858

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.12 Sep 2021

فرصت امروز: بررس��ی ها نش��ان می دهد که با وجود افزایش دسترسی 
به آموزش در ایران، کیفیت تحصیلی وضعیت مناس��بی نداشته و بخشی 
از دانش آموزان ایرانی را به فقر آموزش��ی دچار کرده اس��ت؛ کما اینکه با 
وجود بهبود نرخ باس��وادی همچنان 16 استان کشور پایین تر از متوسط 
جهانی هستند و نرخ تحصیالت در سطوح متوسطه دوم، بسیار پایین تر از 
کشورهای اتحادیه اروپا و حتی ترکیه است. همچنین آموزش های کسب 
شده نیز کیفیت الزم را نداشته و دانش آموزان ایرانی هم در مقطع دبستان 
و هم متوس��طه، در پایین ترین رتبه در میان کشورهای مورد مطالعه قرار 
دارند. مهمترین عوامل پایین بودن کیفیت آموزش در ایران را می توان در 
دو دسته عوامل جست وجو کرد؛ نخست، عوامل مرتبط با خانه )یعنی فقر 
خانوار و تحصیالت پایین والدین و نرخ پایین آموزش پیش از دبستان( و 
دوم، عوامل مرتبط با مدرس��ه )یعنی تراکم باالی دانش آموزان در کالس 
درس و نس��بت باالی دانش آموز به معلم(. از همین رو، گسترش آموزش 
پیش از دبس��تان و ارتقای س��طح کیفی مدرسه و به خصوص معلمان از 
الزامات مهم است. در جغرافیای استانی نیز نابرابری در وضعیت آموزشی 
و برخورداری از امکانات آموزش��ی دیده می شود، به طوری که از بین 14 
شاخص )شاخص های فقر آموزشی و عوامل مؤثر بر فقر آموزشی(، استان 
سیستان و بلوچستان در 1۲ شاخص وضعیت بدتری از میانگین کشوری 
دارد و پس از آن استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی و خوزستان 
قرار دارند. در آن س��وی جدول نیز اس��تان های مازندران و س��منان قرار 
دارند که براس��اس این رتبه بندی، وضعیت بهتری نس��بت به استان های 

کشور دارند.
چرا کیفیت آموزش در ایران پایین است؟

دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 
سلس��له گزارش های فقر چندبعدی، این بار به بررس��ی فقر آموزشی در 
ایران پرداخته و از کیفیت پایین تحصیل به عنوان یکی از عوامل ش��یوع 
فقر آموزش��ی نام برده است. برمبنای این مطالعه از آنجا که محرومیت از 
آموزش باکیفیت، به خودی خود نشان دهنده فقر است و آموزش می تواند 

با اثرگذاری بر وضعیت اش��تغال افراد بر فقر درآمدی آنها هم مؤثر باشد، 
وضعیت فقر آموزشی نیاز به مداخله سیاست گذار دارد تا از این طریق هم 
فقر درآمدی شهروندان را تخفیف دهد و هم نیاز به آموزش را تأمین کند.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که هرچند س��وادآموزی در ای��ران روند رو 
به رش��دی داش��ته، اما از کیفیت مناس��بی برخوردار نیست، به طوری که 
دانش آم��وزان ایرانی در آزمون های بین الملل��ی در رده های پایین در بین 
کش��ورهای مختلف دنیا قرار دارند. سطح پایین استانداردهای مدارس و 
کیفی��ت معلمان در کنار عدم توجه کافی به آموزش پیش از دبس��تان و 
مناس��ب نبودن محیط خانه برای آموزش ک��ودکان، از جمله علل اصلی 
سطح پایین کیفیت آموزش در ایران است. سطح پایین تحصیالت والدین 
و محیط نامناسب خانه برای آموزش نیز نشان می دهد که اتکا بر آموزش 

از راه دور به شدت می تواند بر کیفیت آموزش اثرگذار باشد.
برمبنای تعریف کمیسیون اروپا در سال ۲015، فقر آموزشی به معنای 
عدم دستیابی درصدی از جمعیت جوان به حداقل استانداردها در زمینه 
»دسترس��ی به آموزش« و »بهره مندی از آموزش« اس��ت. در این مطالعه 
برای س��نجش این دو مؤلفه شاخص هایی تعریف شده است. در رابطه با 
سنجش سطح دسترسی به آموزش، سطح سواد فارغ از اینکه چه کیفیتی 
دارد، در نظر گرفته شده است. در ایران با وجود بهبود وضعیت دسترسی 
به آموزش و افزایش نرخ باسوادی و دسترسی به آموزش ابتدایی همچنان 
در حدود 30 درصد از جمعیت 18 تا ۲4 س��ال تحصیالت متوسطه دوم 
ندارند که این میزان بس��یار باالتر از متوس��ط کشورهای اروپایی با 10.3 

درصد است.
برای س��نجش مؤلف��ه بهره مندی از آموزش، ب��ه کیفیت آموزش های 
دریافتی توجه شده اس��ت؛ یعنی صرف داشتن سواد ابتدایی یا متوسطه 
کافی نیس��ت و باید کیفیت آموزش دریافتی هم س��نجش شود. در این 
زمینه یکی از شاخص های قابل اتکا برای مقایسه استان ها و شهرستان ها و 
همچنین رصد تغییر کیفیت آموزش و یادگیری طی سال ها، آزمون های 
هماهنگ کش��وری در پایان مقطع متوس��طه دوم است. میانگین نمرات 

آزمون نهایی در تمامی رشته های نظری در سال تحصیلی 1397-1398 
حدود 1۲.7 است. داده های استانی اختالف 3.6 نمره ای را بین شهر تهران 
با بهترین میانگین نمره یعنی 14.49 و اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با 

بدترین میانگین نمره یعنی 10.9 نشان می دهند.
چرا طرح آموزش از راه دور کارآمد نیست؟

همچنین برای سنجش کیفیت تحصیلی و مقایسه بین کشوری از نتایج 
آزمون بین المللی تیمز و پرلز اس��تفاده شده است. نتایج این آزمون نشان 
می دهد که ایران در مقایسه با کشورهایی که در این آزمون شرکت کردند، 
وضعیت نامناسبی داشته و دانش آموزان ایرانی از کیفیت مناسب آموزش 
و یادگیری برخوردار نیس��تند. جدیدترین آزمون استاندارد این مرکز در 
دو درس ریاضیات و علوم )تیمز( در پایه های چهارم و هش��تم در س��ال 
۲019 در ایران برگزار شد. مطابق با داده های درس ریاضیات پایه چهارم 
و همین طور پایه هش��تم، 3۲ درصد از دانش آموزان نمره ای کمتر از 400 
گرفته اند که پایین ترین س��طح در نظر گرفته ش��ده به عنوان آستانه فقر 
آموزش است. این شاخص در سطح بین المللی 8 درصد است و 50 کشور 
از 58 کشور سنجش شده در این شاخص، وضعیت بهتری نسبت به ایران 
دارند. به این ترتیب، در زمینه س��واد و دسترس��ی به آموزش پایه یعنی 
مقطع ابتدایی، نظام آموزشی در ایران عملکرد نسبتا مطلوبی از خود نشان 
داده اس��ت، اما در مورد آموزش متوس��طه و به خصوص در زمینه کیفیت 

تحصیلی، شاخص ها وضعیت نامطلوبی را نشان می دهند.
دو دسته »عوامل مربوط به خانه« و »عوامل مربوط به مدرسه« در ایجاد 
فقر آموزشی نقش دارند. در این مطالعه، مجموعه شاخص های مربوط به 
خانواده و محیط خانه کودک نشان می دهند که درصد باالیی از کودکان 
ایران در خانوارهایی زندگی می کنند که دچار فقر پولی بوده و 38 درصد 
از کودکان زیر خط فقر هستند؛ داده های هزینه-درآمد خانوار سال 1398 
نش��ان می دهد که حدود 50 درصد از والدین تحصیالت متوس��طه دوم 
ندارند که این عدد برای سیستان و بلوچستان در حدود 70 درصد است؛ 
داده های تیمز و پرلز هم گویای این موضوع هستند که حدود ۲5 درصد 

از دانش آم��وزان پایه چهارم در س��ال ۲019 با کمبود منابع یادگیری در 
خانه مواجه هستند و ایران از این نظر رتبه 6 از بین 54 کشور را داراست.

مجموعه این عوامل می تواند بر کیفیت یادگیری و دسترسی آموزشی 
کودکان بس��یار تأثیرگذار باشد. ضعف امکانات یادگیری در خانه، احتمال 
ب��االی ناکارای��ی طرح های آم��وزش از راه دور و متکی بر حمایت والدین 
به خصوص در استان های محروم را در پی دارد. از طرفی، شرایط نامناسب 
اقتصادی-اجتماع��ی خانوار برای تحصیل ک��ودکان و وضعیت نامطلوب 
آموزش های پیش از دبس��تان نش��ان می دهد که نرخ باالتر از متوس��ط 
جهانی پوش��ش آموزش پیش دبستانی در ایران، نباید برای نظام آموزشی 
راضی کننده باشد و با توجه به اهمیت آموزش کودک در سنین 6-3 سال، 

الزم است تا تحصیل در این مقطع اجباری باشد.
مجموعه شاخص های مرتبط با مدرسه نشان می دهد که در کنار عوامل 
خارج از مدرس��ه، امکانات مناسب در مدرسه می تواند برای کودکان دچار 
فقر مال��ی و فاقد منابع یادگیری، نقش جبران کنن��ده و یاری دهنده ایفا 
کند، اما در ش��اخص های مربوط به مدرسه هم ایران وضعیت مناسبی در 
مقیاس بین المللی ندارد. براساس داده های آزمون تیمز، تنها ۲6 درصد از 
دانش آموزان پایه هشتم معلمی با تحصیالت باالتر از کارشناسی داشته اند 
که این ش��اخص در س��طح بین المللی رقم 35 درصد را نشان می دهد و 
ایران رتبه ۲۲ از بین 39 کش��ور را داراست؛ نسبت دانش آموز به معلم در 
ایران در دو مقطع ابتدایی و متوس��طه اول بسیار باالتر از متوسط جهانی 
اس��ت؛ تراکم کالس در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول باالتر از متوسط 

کشورهای OECD است.
شاخص فقر آموزشی و رتبه بندی استانی

در این مطالعه همچنین ش��اخص تمرکز فقر هم یکی از شاخص های 
مهمی است که در بررسی عوامل مؤثر بر فقر آموزشی ناشی از مدرسه مورد 
بررسی قرار گرفته است؛ این شاخص نشان دهنده درصدی از دانش آموزان 
است که در مدارس با تمرکز فقر باال تحصیل می کنند. منظور از مدارس 
با تمرکز فقر باال، مدارس��ی هستند که بیش از 75 درصد از دانش آموزان 

مدرس��ه در خانوارهای 5 دهک کم درآمد زندگی می کنند. این شاخص با 
اس��تفاده از داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان تاکنون برای س��ه شهر 
تبریز، مشهد و هرسین محاسبه شده و براساس آن به ترتیب 13.۲، 9.۲ 
و 3۲ درص��د از دانش آ موزان در این ش��هرها در مدارس با تمرکز فقر باال 
زندگی می کنند. با توجه به این شاخص ها و شاخص های دیگری ازجمله 
نرخ اتصال به شبکه ملی، نسبت کالس های چندپایه، نسبت مدارس دارای 
کارگاه رایانه و نس��بت کارکنان تخصصی که در این تحقیق مورد بررسی 
قرار گرفت، می توان گفت بخش��ی از کیفیت پایین عملکرد دانش آموزان 
در آزمون های بین المللی را مدرس��ه و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
آن می توان��د توضی��ح ده��د. بدین ترتیب، نظ��ام آموزش��ی در ایران در 
سطح دسترسی به س��طوح باالی آموزش اجباری و به خصوص در سطح 

بهره مندی، وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد.
بررسی استانی این شاخص ها هم گویای این است که استان سیستان 
و بلوچس��تان با دارا بودن 1۲ شاخص از 14 شاخص، بدترین وضعیت را 
از منظر ش��اخص های مرتبط با فقر آموزشی دارد و استان های آذربایجان 
غرب��ی، خراس��ان رضوی و خوزس��تان در جایگاه های بعدی ق��رار دارند. 
مازندران نیز با دارا بودن یک ش��اخص از 14 شاخص، بهترین وضعیت را 
به لحاظ شاخص فقر آموزشی دارد و پس از مازندران، استان های سمنان، 

خراسان جنوبی، ایالم و گیالن بهترین وضعیت را دارند.
این مطالعه در پایان توصیه کرده با توجه به وضعیت شاخص ها در کشور 
الزم است آموزش های پیش از دبستان در تمام کشور اجباری شده و برای 
مناطق��ی با کمبود منابع یادگیری در خانه، جایگزین مناس��ب تری برای 
آموزش های مج��ازی و از راه دور ارائه و به امکانات آموزش های حضوری 
بیشتر توجه شود. همچنین با توجه به وضعیت کشور از منظر شناسایی 
فقر آموزش��ی، مهم ترین اقدام، بازنگری در شاخص های مرتبط با عملکرد 
س��تاد آموزش وپرورش و س��ازمان توسعه و نوس��ازی مدارس با تأکید بر 
شاخص های ذیل مس��ئله فقر آموزشی و جمع آوری و گزارش شاخص ها 

تا پایین ترین سطح یعنی دانش آموز و مدرسه است.

طرح اصالحی س��اماندهی صنعت خودرو در حالی در دس��تور 
کار مجلس قرار گرفته که خیلی ها را به آزادسازی واردات خودرو 
و در نتیجه رقابتی تر شدن بازار داخلی و متعادل تر شدن قیمت ها 
امیدوار کرده اس��ت. این اما در حالی اس��ت که بازوی پژوهش��ی 
مجلس در گزارش��ی با این طرح مخالفت ک��رده و آن را طرحی 
فسادزا و موجب تضعیف صنعت داخلی توصیف کرده است. ماجرا 

چیست؟
آنچه در دس��تور کار مجل��س قرار دارد، در واق��ع اصالح ماده 
4 طرح س��اماندهی خودرو اس��ت که پیش از این با ایراد شورای 
نگهبان مواجه ش��ده و کمیسیون صنایع مجلس برای جلب نظر 
این شورا، دست به اصالح آن زده است؛ اصالحی که خیلی ها آن 
را به عنوان »ش��وک جدید به بازار خودرو« توصیف می کنند. در 
اصالحی��ه ماده 4 آمده: »هر ش��خص حقیقی یا حقوقی می تواند 
ب��ه ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، س��ایر کاالها یا خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال 

ارز نس��بت به واردات خودرو تمام برق��ی، هیبریدی یا بنزینی و 
گازس��وز با برچسب انرژی B و باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه 
ستاره و باالتر، براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش 

صادراتی خود، اقدام کند.«
پیش از ایراد ش��ورای نگهبان، نمایندگان در ماده 4 این طرح 
تصوی��ب کرده بودند که واردات خودروهای س��واری تمام برقی و 
تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل معاف از دریافت و ارائه 
گواهی اس��قاط خودرو خواهد بود. شورای نگهبان اما این مصوبه 
را ب��ه دلیل مغایرت با بندهای 8 و 9 سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی و بند 7 سیاس��ت های کلی تولید ملی، حمایت از کار و 
س��رمایه ایرانی، مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی دانست و 
آن را رد کرد. کمیسیون صنایع هم دوباره آن را اصالح و به صحن 
مجلس فرستاد، اما این بار به دلیل ایرادهای نمایندگان این ماده 
دوباره به کمیسیون ارجاع شد. بنابراین آنچه این هفته در دستور 
کار صحن مجلس قرار دارد، س��ومین اصالح کمیسیون صنایع از 

این ماده پرحاشیه است. همان طور که پیداست، کمیسیون صنایع 
این بار برای جلب نظر ش��ورای نگهبان برای آزادس��ازی واردات 
خودرو در این ماده دو ش��رط قائل شده اس��ت؛ اینکه واردات در 
ازای صادرات کاال باش��د یا واردات بدون انتقال ارز انجام شود. در 
این میان، مرکز پژوهش های مجلس با این اصالح مخالف اس��ت. 
بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی شرایط در نظر گرفته شده 
برای آزادسازی واردات خودرو در ماده 4 را موجب »ترویج خودرو 
خارج��ی در قبال خدم��ات مرتبط با صنعت خودرو« دانس��ته و 
»واردات بدون انتقال ارز را بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در 
طرق تأمین مالی واردکنندگان کاال و ورود ارز نامشروع به چرخه 
تأمین کاال و اقتصاد کش��ور« قلمداد کرده است. مرکز پژوهش ها 
همچنین پیش بینی کرده اس��ت که اصالحات کمیسیون صنایع 
نظر ش��ورای نگهبان را جلب نخواهد کرد و ایرادات این ش��ورا به 
قوت خود باقی است و به این دلیل خواستار ارجاع دوباره این ماده 

به کمیسیون صنایع شده است.

ب��ه گ��زارش »پایگاه خب��ری ات��اق ای��ران«، روح اهلل ایزدخواه 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در ای��ن باره می گوید: 
»آزادس��ازی واردات خودرو قطعا از بسیاری از رانت ها جلوگیری 
خواهد کرد و به ش��کلی صورت خواهد گرفت که داخلی س��ازان 
دچار مشکل نشوند و در حقیقت این طرح بیشتر در جهت کنترل 
بازار و کاهش محسوس قیمت ها خواهد بود.« به اعتقاد این عضو 
کمیس��یون صنایع مجلس، »در این طرح هر ش��خص حقیقی و 
حقوقی امکان واردات داشته و خودروهای وارداتی باید از یک تراز 
کیفیتی برخوردار باشند. همچنین تعداد خودروهای وارداتی هم 
از طریق کمبود عرضه و با کمک ش��ورای رقابت تعیین خواهند 
ش��د.«  ایزدخواه تاکید می کند که »در این طرح ش��روطی مانند 
واردات از طریق نمایندگی های انحصاری خودروسازان خارجی که 
از سوی دولت ها گذاشته شده و زمینه ساز ایجاد رانت شده بود هم 

حذف شده است.«
در همین حال، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 

هم با استقبال از ماده اصالحی طرح ساماندهی خودرو به »ایسنا« 
می گوید: »آنچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه 
با واردات خودرو به تصویب رس��یده، بسیار مطلوب است و نتیجه 
آن، اف��ت 50 تا 80 درصدی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی 
است. ضمن اینکه واردات خودرو عالوه بر کاهش شدید قیمت  در 
بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه  در 
خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت  خودروهای تولیدی 
آنها را در پی خواهد داش��ت. در ح��ال حاضر، قیمت خودروهای 
وارداتی به ش��دت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته 
اس��ت و قیمت این خودروهای خارج��ی را می توان با دالر 70 یا 
75 هزار تومانی تطبیق داد، در صورتی که نرخ ارز آزاد ۲5 تا ۲7 

هزار تومان است.«
ب��ا این حال باید منتظر ماند و دی��د در صورت موافقت صحن 
مجلس با آزادس��ازی واردات خودرو، آیا ش��ورای نگهبان هم این 

طرح را تایید خواهد کرد یا نه.

نگاهی به طرح مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو
واردات خودرو آزاد خواهد شد؟

کیفیت پایین تحصیل به شیوع فقر آموزشی منجر شده است

جغرافیای فقر آموزشی در ایران



فرصت امروز: در فروردین ماه امسال بود که کمیسیون کشاورزی مجلس، 
طرح »تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی« را کلید 
زد. این طرح در اردیبهش��ت ماه ابتدا در کمیس��یون کش��اورزی و سپس 
کلی��ات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رس��ید، اما به دلیل نیاز به 
بررسی بیشتر به ویژه در مورد اصالحات پیشنهادی، دو مرتبه به کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع شد و در نهایت با انجام 
اصالحاتی در 14 ماده به تصویب کمیس��یون رس��ید، اما بررسی ها نشان 
می دهد که برخی از مهم ترین ایرادهای این طرح همچنان رفع نشده است 
و به همین دلیل، بازوی پژوهشی مجلس مجددا خواستار ارجاع این طرح 
به کمیسیون کشاورزی ش��ده و نسبت به تصویب آن با چارچوب کنونی 
هش��دار داده است. این دومین باری اس��ت که مرکز پژوهش ها نسبت به 
تبعات گسترش نقش دولت در بخش کشاورزی هشدار می دهد و می گوید 
که طرح مجلس به شکلی جامع تمام جوانب موضوع امنیت غذایی را دربر 
نگرفته و نسنجیده اس��ت. گزارش نخست در اواخر خردادماه منتشر شد 
و حاال به فاصله کمتر از س��ه ماه، هشدار دوم این نهاد پژوهشی در حالی 
صادر شده است که چالش های »دولت   گرایی آشکار در بخش کشاورزی و 
تضعیف بخش خصوصی«، »مغایرت مفاد طرح با بس��یاری از اصول قانون 
اساس��ی«، »اس��توار س��اختن راه   حل   ها بر فرضیات غلط و مسئله   شناسی 
خطا«، »طراحی نهادهای جدید بدون توجه به اختیارات و وظایف نهادهای 
فعلی در حوزه   های همس��و« در کنار »ابهامات گسترده حقوقی در اصالح 
فضای کسب و کار« تنها بخشی از مشکالت طرح »تقویت امنیت غذایی 

کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی« است.
کلکسیون خطای سیاستی در طرح مجلس

ب��ه اعتقاد بازوی کارشناس��ی مجل��س، با وجود اصالحیه کمیس��یون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط   زیست بر طرح »تقویت امنیت غذایی 
و رفع موانع تولید کش��اورزی« همچنان کلکسیونی از خطاهای سیاستی 
در این طرح وجود دارد. بنابراین با توجه به هفت راهکار می توان سیاستی 
برای بخش کش��اورزی تدوین کرد که امنیت غذایی کشور تضمین شود. 
مرکز پژوهش ها در این گزارش با یادآوری تبعات قیمت گذاری دس��توری 
و دخالت بیشتر دولت در بخش کشاورزی به کمیسیون کشاورزی توصیه 
کرده اصالحات مدنظر مرکز در طرح پیش��نهادی لحاظ ش��ود تا در کنار 
تقویت نقاط مثبت قانون پیش��نهادی، نقاط ضعف و چالش   های اساس��ی 

آن نیز رفع شود.
براساس این گزارش، مفاد مختلف طرح مجلس با اصول 43، 75، 110 
و 138 قانون اساسی در تعارض است و در عین حال انتشار اصالحیه این 
طرح مجلس نش��ان می دهد انبوهی از ابهامات حقوقی در این سند وجود 
دارند که تصویب آنها نه تنها به مانع   زدایی از تولید کشاورزی منجر نخواهد 
ش��د که ش��رایط را برای فعالیت و س��رمایه گذاری در این حوزه سخت   تر 
خواه��د کرد. از جمله این موارد می توان به افزایش مقرره   های زائد، ایجاد 
س��ازمان های موازی، رواج مداخالت بی   حاصل، تداخل وظیفه با نهادهای 
باالدستی، اعطای قدرت به برخی نهادها برای صدور مجوز در کنار قانونی 
کردن مداخله دولت در مس��یر طبیعی تولید و قیمت گذاری اش��اره کرد. 
مجموعه این خطاها از نگاه مرکز پژوهش ها درست در نقطه مقابل هدفی 

است که طرح پیشنهادشده به دنبال آن است.
اما با وجود دو هش��دار نهاد پژوهش��ی مجلس و همچنین درخواس��ت 

کارشناسان و تشکل های بخش خصوصی، خطاهای طرح »تقویت امنیت 
غذایی و رفع موانع تولید کش��اورزی« همچنان به قوت خود باقی است و 
اصالحیه این طرح با انبوهی از ایراد به صحن علنی مجلس رسیده است. 
ایراد بزرگی که با مطالعه اصالحیه طرح و نیز گزارش دوم مرکز پژوهش   ها 
می توان به آن پی برد، ناآشنایی بانیان طرح با نحوه تدوین قانون یا اصرار 
بر ترویج خطاهایی اس��ت که ضرر آنها پیش تر تجربه ش��ده اس��ت. تذکر 
مرک��ز پژوهش   ها به بانیان طرح »تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید 
کش��اورزی« نیز حول این محور می   گردد که ط��رح مجلس برای اصالح 
فضای پرچالش کسب و کار در بخش کشاورزی، فاقد رویکرد اساسی است. 
اعطای اختیار به »س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی« که 
موجب می شود تا فعاالن بخش کش��اورزی ملزم به اخذ مجوز از سازمان 
مذکور شوند، موضوع دیگری است که مورد انتقاد جدی این نهاد پژوهشی 
بوده است. در عین حال بسیاری از احکام طرح به جای مکلف کردن بدنه 
اجرایی به انجام امور پراهمیتی همچون خودکفایی، یکپارچه   سازی اراضی، 
حمایت از فعاالن کشاورزی و رفع موانع تولید در این بخش، دستگاه   ها را 

به اجرای چنین اموری مجاز کرده است.
خطای مداخله دولت در تنظیم بازار

به گفته مرکز پژوهش ها، طرح »تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید 
کش��اورزی« پس از انجام اصالحات ناکافی در شور سوم توسط کمیسیون 
کش��اورزی، آب، مناب��ع طبیعی و محیط زیس��ت مجلس م��ورد تصویب 
قرار گرفته که تبعات س��نگینی برای بخش کش��اورزی و نیز حوزه آب و 
محیط زیس��ت خواهد داشت. از جمله ایرادهای مهم طرح، طراحی نهادی 
برای تنظیم بازار کش��اورزی اس��ت که آشکارا خطابودن مداخله دولت در 

تنظیم بازار را نشان می دهد.
از دیگر چالش   های اساسی طرح مجلس، ماده ۲ آن است که به تاسیس 
»سازمان سرمایه گذاری و تجارت کش��اورزی ایران« مربوط بوده و زمینه 
ایجاد ساختارهای ناکارآمد و موازی را ایجاد خواهد کرد. همچنین در ماده 
11کاربری اراضی حاصلخیز کش��ور ناشی از اصالح تبصره 4 ماده 1 قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ   ها مجاز دانس��ته شده که استثنا نکردن 
این زمین   های حاصلخیز از اختصاص به واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی 
و امث��ال آن، مغایر بند 9 اصل 43 مبنی بر افزایش تولیدات کش��اورزی، 
سیاست   های کلی آمایش سرزمین، مبنی    بر حفظ، احیا و بهره   وری بهینه 
از سرمایه   ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط زیست در طرح   های 
توس��عه و نیز بندهای یک، 5 و6 سیاست   های کلی محیط زیست، بندهای 
۲ و 3 از سیاست   های کلی منابع طبیعی و بندهای 1 و 3 از سیاست   های 
کلی نظام در بخش کش��اورزی، مبنی ب��ر مدیریت بهره   برداری و حفاظت 

خاک است.
ماده 13 طرح حاضر نیز فاقد رویکرد اساس��ی نس��بت به اصالح فضای 
پرچالش کس��ب و کار در بخش کشاورزی اس��ت. همچنین طرح حاضر 
کماکان نس��بت به موضوعات مهمی همچون چابک   سازی دولت و تمرکز 
آن ب��ر وظای��ف نظارتی، هدایتی و توانمندس��ازی؛ رفع تع��ارض منافع و 
ایجاد شفافیت در ساختار بخش کش��اورزی؛ واگذاری امور تصدی گرانه و 
توانمندسازی تشکل های مردمی و ساماندهی نظام   های بهره   برداری؛ حفظ 
حقوق کشاورزان؛ تقویت تولید محصوالت اساسی در مناطق ویژه؛ مقابله 
با تغییر کاربری و پیش��گیری از زمین   خواری؛ تقوی��ت بازرگانی داخلی و 

خارجی و تس��هیل فرآیند راه   اندازی کس��ب وکار و کاه��ش مخاطرات در 
راس��تای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رویکرد روشنی ندارد. 
حذف واس��طه   های غیرضرور از بازار محصوالت کش��اورزی نیز هرچند به 
صورت کلی مدنظر قرار گرفته، ولی شایس��ته آن بود که تکلیف روش��ن و 
الزام   آوری برای اس��تفاده از فضاهای خالی موجود در ش��هرها برای عرضه 
مستقیم پیش بینی می   ش��د. همچنین با توجه به ورود این طرح به بحث 
س��اختارها و پیش بینی ایجاد یک ستاد و یک سازمان، باید قلمرو فعالیت 
آنها به روشنی مشخص شود تا زمینه توسعه بیش از پیش دخالت دولت در 
امر تصدی   گری و رقابت شرکت های دولتی با بخش خصوصی فراهم نشود.

7 راهکار برای تضمین امنیت غذایی
تشکیل »سازمان س��رمایه گذاری و تجارت کش��اورزی ایران« در ماده 
۲ ط��رح حاضر، در نتیجه ایرادهای مطرح ش��ده در صحن علنی مجلس 
درخصوص دالیل ایجاد سازمان بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی ایران و 
سپس »سازمان توسعه تجارت کشاورزی« و با اصرار کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیس��ت پیشنهاد ش��د. این در حالی است که 
س��رمایه گذاری و تجارت، دو حوزه تخصصی و مجزا هستند و تجمیع آنها 
در یک سازمان منطقی نیست و منجر به ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف 

متصور برای آن خواهد شد.
ع��الوه بر این، ضروری اس��ت که در این طرح برخ��ی از جزییات ناظر 
بر س��اماندهی رونده��ای فعلی با رویکرد تحقق امنی��ت غذایی و افزایش 
تاب   آوری کش��ور در ش��رایط تحریمی )با فرض ماندگاری تحریم   ها( مورد 
تاکید بیش��تری قرار گیرد. استقرار مناطق ویژه امنیت غذایی با مشارکت 
و رضای��ت مالکان، به منظ��ور تمرکز اقدامات حمایت��ی از خودکفایی در 
محصوالت اساس��ی در اراضی کشاورزی حاصلخیز و آبی در این خصوص 
بسیار حائز اهمیت اس��ت. عبارت »امنیت غذایی« به مفهوم آن است که 
تمامی اف��راد، در همه زمان   ها، توانایی دسترس��ی فیزیکی و اقتصادی به 
مقدار کافی از مواد غذایی سالم و مغذی که نیازها و ترجیحات غذایی برای 
زندگی سالم و فعال آنها را تامین کند، داشته باشند. طرح حاضر به شکل 
جامعی این ابعاد را مدنظر قرار نداده و بهتر اس��ت عبارت مذکور از عنوان 
طرح حذف شود. نهایتا اینکه پشتیبانی و رفع عملی موانع تولید کشاورزی 
مس��تلزم ورود جدی به هفت مس��ئله اس��ت. موضوعاتی همچون تغییر 
جهت سیاس��ت   ها از »تامین غذای ارزان برای مصرف کننده ش��هری« به 
حمایت همزمان از »تولیدکننده روستایی و مصرف کننده«، »محدودسازی 
دخالت های دولت در تعیین قیمت های دستوری برای نهاده   ها و محصوالت 
کشاورزی«، »حذف واس��طه   های غیرضرور از طریق فراهم   سازی امکانات 
عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی«، »توانمندسازی تشکل ها از طریق 
ارتقای صالحیت و شایس��تگی مدیران آنه��ا«، »تدوین ضوابط و مقررات 
ضدانحص��ار در زمینه فعالیت   های تش��کل ها« و »افزای��ش نقش   آفرینی 
تشکل ها در توسعه کشاورزی قراردادی« و »سهم   بری مستقیم کشاورزان 
از ارزش افزوده نهایی زنجیره ارزش« از مواردی هس��تند که توجه به آنها 
در طراحی سیاس��ت مناسب برای بخش کشاورزی ضروری است. مواردی 
ک��ه توجه به آنها در یک سیاس��ت، نه تنها می تواند ضامن بهبود عملکرد 
بنگاه   های بخش کشاورزی باشد که به جلب سرمایه گذاران در این بخش 
کم��ک کرده و مباحثی نظیر پای��داری و تاب   آوری را نیز در مس��یر اجرا 

لحاظ می کند.

مرکز پژوهش ها مجددا خواستار اصالح طرح »تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی« شد

هشدار دوم علیه امنیت غذایی

یک کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه براس��اس آمارهای س��ال 
1398 در ته��ران 4۲ درصد مردم مس��تاجر بوده اند و احتماال در حال 
حاضر تعداد مس��تاجران از مالکان بیشتر شده است، می گوید: در برنامه 
وزیر راه و شهرس��ازی تحت عنوان »نهضت توسعه مسکن و شهرسازی 
مردم پای��ه مبتنی بر عدالت و پیش��رفت«، کمتر به بحث اجاره مس��کن 
پرداخته شده و از 14 چالش پیش روی حوزه مسکن تنها یک مورد به 
بحث اجاره امالک مس��کونی پرداخته است. سوال این است که آیا این 
تمرکز باال بر س��اخت و عرضه مسکن تمامی نیاز خانوارها در این حوزه 
را برطرف می کند؟ آیا الزم نبود بیش از این به بحث اجاره نشینی و این 
بازار پرتالطم توجه شود؟ سیاست های دولت در این بازار چه تاثیری در 

وضع معیشت مردم خواهد گذاشت؟
علیرضا ذوالفقاری با اش��اره به اینکه میزان اجاره نشینی در شهرهای 
بزرگ به ش��دت در حال افزایش است و س��هم مستاجران شهری طی 
سال های 1365 تا 1395 از 18 درصد به 38 درصد افزایش پیدا کرده 
اس��ت، در گفت وگو با ایس��نا می افزاید: پیش بینی می ش��ود با توجه به 
افزایش چشم گیر قیمت امالک از سال 1398 تاکنون،  نرخ اجاره نشینی 
همچنان به روند صعودی خود حتی با شیب بیشتر ادامه داده باشد. به 
گونه ای که شاید بتوان گفت در حال حاضر شهرنشینان، به خصوص در 

کالنشهر تهران، بیشتر اجاره نشین هستند تا مالک.
او با بیان اینکه افزایش چش��م گیر نرخ های اجاره بها، شرایط را روز به 
روز برای مستاجران س��خت تر کرده است، ادامه می دهد: طبق گزارش 
مرکز آمار، در س��ال های اخیر س��هم هزینه مس��کن از کل هزینه های 
خان��وار رو به افزایش بوده، به گونه ای که در س��ال های 1395 و 1396 
س��هم مس��کن از هزینه خانوار 44 درصد اعالم ش��ده، در سال 1397 
به 46 درصد رس��یده و در س��ال 1398 برابر با 49 درصد ش��ده است. 
تخمین زده می ش��ود این عدد در سال های 1399 و 1400 نیز افزایش 
چش��م گیری داش��ته و در حال حاضر احتماال بی��ن 55 تا 60 درصد از 

هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می شود.
به اعتق��اد ذوالفقاری، افزایش سرس��ام آور هزینه مس��کن )اجاره بها( 
نس��بت به درآمدهای خانوار باعث ش��ده بحث اجاره بها تبدیل به یکی 
از اصلی ترین دغدغه های خانواده های ش��هری، به خصوص در کالنشهر 

تهران تبدیل شود و نیاز به توجه به این بخش بیش از پیش شود.
این کارشناس بازار مسکن، اجاره داری حرفه ای را از جمله برنامه های 
کنترل این بازار می داند و می گوید: دولت به حمایت از ایجاد و توس��عه 
بنگاه های اجاره داری حرفه ای با اس��تفاده از مشوق های مالیاتی تخفیف 
ع��وارض و واگذاری اراض��ی دولتی به صورت اج��اره بلندمدت بپردازد. 

هرچن��د این ط��رح می تواند در بلندم��دت به کاهش قیم��ت اجاره بها 
کمک کند، اما نیازمند زیرس��اخت های قوی اس��ت و به نظر نمی رس��د 
در کوتاه مدت بتواند تاثیر چندانی در س��هم مسکن از هزینه های خانوار 
داشته باشد. همچنین هرچند انتقاداتی به طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی وارد اس��ت، اما ممکن است تاثیرات هیجانی در بازار اجاره مسکن 
داش��ته باشد و حداقل برای زمانی محدود باعث کاهش نرخ اجاره شود. 
منتقدان این طرح نیز معتقدند تبعات آن در بازار مس��کن مبهم است و 
ممکن اس��ت باعث شود مالکان فشار بیش��تری به مستاجران بیاورند تا 

بخشی از ضرر خود از این طرح را جبران نمایند.
وی با اش��اره به موضوع افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن 
از یک س��ال به سه تا پنج س��ال که توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح 
ش��ده، ادامه می دهد: پیش تر نیز ش��اهد این نوع طرح های دستوری در 
ب��ازار اجاره بوده ایم به گونه ای که برای مثال طبق دس��تور س��تاد ملی 
مقابله با کرونا س��قف افزایش اجاره بها در سال 1399 برابر با ۲5 درصد 
در نظر گرفته ش��د، اما آنچه در بازار مشاهده شد این بود که مالکان به 
طرق مختلف از این گونه قوانین س��رپیچی می کنند. می توان حدس زد 
ای��ن طرح نیز با توجه به اینکه فق��ط در قراردادهای جدید قابل اعمال 

است در نهایت کمک چندانی به مستاجران نکند.

بیشتر شهروندان تهرانی اجاره نشین هستند تا مالک

سهم 60 درصدی مسکن از هزینه خانوار

نگـــاه

سهم مشتریان در موفقیت استارت آپ ها
 دلیل شکست استارت آپ ها 

همیشه پول نیست
اس��تارت آپ ها وقتی شکست می خورند، انگشت اتهام را به سمت 
پول نش��انه می رون��د و از کمبود امکانات مال��ی می نالند، اما آنچه 
باعث شکس��ت بس��یاری از استارت آپ ها شده اس��ت، پول نیست، 
بلکه عدم توجه به نیازهای بازار و بازخوردهای مش��تری اس��ت که 
زمینه شکس��ت اس��تارت آپ ها را رقم می زند. در واقع ش��اید ایده، 
خاستگاه یک استارت آپ  باشد، اما نقطه شروع آن نیست. تا زمانی 
که راه تجاری س��ازی آن پیدا نش��ود، مطرح ک��ردن آن هم ارزش 
چندانی ندارد. حتی برخی از این اس��تارت آپ ها با وجود پشت سر 
گذاشتن مراحل اولیه جذب س��رمایه و تبدیل شدن به یونیکورن، 

عمر طوالنی ندارند و شکست می خورند.
در این ارتباط، اس��تارت آپ »اس��تودیو ولیبور لبز« بیش از 150 
اس��تارت آپ ناکام و شکست خورده در سطح جهان را بررسی کرده 
و می گوید: پیش��نهاد 30 درصد از بنیانگذاران این استارت آپ های 
شکس��ت خورده ب��رای جلوگیری از شکس��ت، توجه ب��ه تحقیق و 
پژوهش پیش از راه اندازی استارت آپ است. این توصیه بنیانگذاران 
استارت آپ های ناکام و دیگر توصیه های آنها نشان می دهد که توجه 
بیشتر به بررس��ی و درک رویکردهای مشتریان و نیازهای آنها چه 
نقش مهمی در جلوگیری از شکست ایفا می کند. به طوری که 54 
درصد از توصیه ها این بوده که موسس��ان اس��تارت آپ به مشتریان 
خود گوش کنند و مطمئن ش��وند بازاری برای محصول آنها وجود 
دارد. این بررسی نشان می دهد راه حلی برای مشکالت که خدمتی 
واقعی به مردم عرضه کند، از تولید حجم باالی محصول برای جلب 

توجه آنان مهم تر است.
»تام آیزمن«، نویس��نده »چرا استارت آپ ها شکست می خورند«، 
ش��ش الگو برای شکست اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا ارائه 
کرده اس��ت. او در الگویی به نام »ش��روع اشتباه« توضیح می دهد: 
بعضی کارآفرینان به اندازه ای برای عرضه محصول به بازار اش��تیاق 
دارن��د که به رویکرد »آماده، هدف، آت��ش« روی می آورند. آنها در 
این رویکرد در واقع درک نادرستی از شروع حرکت دارند که اغلب 
با ش��روع خیلی زود و  شکست س��ریع همراه می شود. آنها در این 
رویکرد، بررس��ی های معتبری را ک��ه از میزان تقاضای محصول در 
بازار وجود دارد، اجرا  نمی کنند. در نتیجه آنچه رخ می دهد، غفلت 
از بررسی نیازهای مشتریان، پیش از شروع تالش برای راه انداختن 
استارت آپ اس��ت. به اعتقاد »آیزمن«، کارآفرینان، زمان و سرمایه 

ارزشمندی را در مرحله تولید محصول اولیه از دست می دهند.
 »CB Insights« همچنی��ن ی��ک گ��زارش دیگ��ر از پلتف��رم
می گوی��د: کم آوردن در بودجه و عدم توانایی مالی، دو دلیل عمده 
شکس��ت استارت آپ هاس��ت، اما فقدان بازار برای محصول در این 
گزارش، در جایگاه س��وم اس��ت. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، 
کارآفرینان گویا بیشتر بر چالش با مشکالت جالب تمرکز می کنند 
تا چی��زی که مردم می خواهند، اما خواس��ته مردم، کلید توس��عه 
استارت آپ هاس��ت. در همین حال، برای افزایش احتمال موفقیت 
اس��تارت آپ ها، »فوربس« به بنیانگذاران پیشنهاد کرده است که به 
دیدگاه های مش��تریان به اندازه تامین بودجه توجه کنند. در اینجا 
س��ه نکته به ش��ما کمک می کند؛ خلق ارزش ب��ه جای محصول، 
اجرای خواسته مشتری و تعهد به بازخوردهای مشتریان در عمل.

ابتدا در مورد نکته نخس��ت یعنی خلق ارزش به جای محصول 
باید گفت، بیش��تر اس��تارت آپ ها از ایده ای متولد می ش��وند که 
براس��اس تولید یک محصول ش��کل می گیرد. موسس��ان به طور 
معم��ول راهی را شناس��ایی می کنند یا مش��کلی را حل می کنند 
یا نس��خه بهتری از محصول و خدمات موجود را عرضه می کنند. 
در بعضی موارد، بنیانگذاران اس��تارت آپ ها ی��ک فناوری را خلق 
یا کش��ف می کنند و محصولی را براس��اس اس��تفاده از آن عرضه 
می کنن��د. به ج��ای طی این فرآین��د، آنها باید از شناس��ایی نیاز 
مشتریان شروع کنند و پس از آن، به دنبال یافتن راه های مختلف 
برای پر کردن خأل شناسایی ش��ده در زندگی آنها بگردند. از مسیر 
سازگاری با طرز فکری که مشتری محوری در آن در اولویت است، 
فرآیند توس��عه کسب وکار ش��ما براس��اس ارزش های مورد نظر 
مش��تری انجام می شود، نه محصولی که می توان تولید کرد. عالوه 
بر این، تمرکز بر نیاز مش��تری به وضوح مشخص می کند مشکل 
چیس��ت، چرا وجود دارد. این منبعی غنی برای تولید محصول و 
ایده ه��ای آتی اس��ت و همچنین به عن��وان راهنمایی برای تغییر 

مسیر عمل می کند.
نکته دوم این اس��ت: با اجرای آنچه مشتری خواسته است، شروع 
کنید! »لین اس��تارت آپ« )استارت آپ ناب(، مجموعه ای از روش ها 
و رویکردها برای توس��عه استارت آپ هاس��ت. توجه به رویکردها در 
این متدولوژی توسعه اس��تارت آپ ها کافی نیست و باید روش های 
آن را هم اجرا کرد. »استارت آپ ناب« فقط به اصولی مثل شکست 
سریع و شکس��ت ارزان اش��اره نمی کند. این متدولوژی، تحقیقات 
ب��ازار را هم دربر می گیرد. کارآفرینان باید مش��تریان را ببینند و با 
آنه��ا به طور عمیق صحبت کنند. نیازهای مخاطب خود را کش��ف 
کنن��د و چالش های موجود را ببینند. پس از این باید بازخوردها را 
برای تعیین مدل کسب وکار احتمالی و محصول آتی دریافت کنند. 
این طوری، زمانی که نوبت به آزمایش محصول می رسد، آنها صرفا 
ی��ک محصول اولیه در اختیار ندارند، بلکه به محصولی رس��یده اند 

که سطح قابل قبولی از استانداردها درباره آن اعمال شده است.
نکت��ه س��وم، تعهد ب��ه بازخوردهای مش��تریان در عمل اس��ت. 
جم��ع آوری بازخوردها، ب��ا صرف وقت و هزینه انجام می ش��ود که 
تامین هر دوی آنها برای اس��تارت آپ ها دشوار است. عالوه بر این، 
ش��نیدن انتقادها زمانی که قل��ب و روح کارآفرینان غرق محصول 
ش��ده است، سخت تر و دشوارتر است. بعضی از موسسان باور دارند 
که از مشتریان خود باهوش تر هستند. این امر در بسیاری از موارد 
درست است، اما چیزی از ارزش های نظرات مشتریان کم نمی کند. 
بنابراین بی میلی به اجرای بازخوردهای مش��تریان قابل فهم است، 
اما نمی تواند به کس��ب وکار کمک کن��د. کارآفرینان باید در خود 
ش��وق س��الم برای دریافت بازخوردهای مشتریان و تعهد به اجرای 
آن را ایج��اد کنند. حتی اگر این امر ب��ه معنای تغییر محصول در 
شرایطی است که کارآفرینان قصد اعمال هیچ تغییری را ندارند. در 
ی��ک کالم، توجه به دیدگاه های مش��تریان به اندازه پول برای همه 

کسب وکارها مهم است.
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فرص��ت امروز: جدیدترین گ��زارش ماهانه تولید صنعتی ش��رکت های 
بورس��ی نشان می دهد که رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در مردادماه 
پس از 14 ماه متوقف ش��د و رش��د نقطه ای این شاخص به محدوده صفر 
درصد رس��ید. آمارهای رسمی نش��ان می دهد که شاخص تولید صنعتی، 
روند افزایش��ی را که در س��ه ماهه نخست س��ال وجود داشت، در این ماه 

دنبال نکرد و برای دومین بار کاهشی شد.
روند نزولی شاخص تولید صنعتی در حالی از انقباض تولید در مردادماه 
حکای��ت دارد که برای دومین ماه متوالی رش��د بخش صنعت تحت تاثیر 
کمبود برق صنایع فوالد و سیمان قرار گرفت و رشد شاخص تولید صنایع 
فلزات اساس��ی و کانی های غیرفلزی را تحت تاثیر ق��رار داد. در مجموع، 
س��ه عامل »محدودی��ت تامین برق ب��رای صنایع«، »کاه��ش تقاضا« و 
»قیمت گذاری دس��توری در صنایع تولیدکننده ضروری« در کاهش رشد 
تولید در میانه تابستان امسال موثر بوده است. همچنین مقایسه شاخص 
تولید صنعتی در مردادماه 1400 نس��بت به مردادم��اه 1397 بیانگر آن 
اس��ت که این ش��اخص حدود 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سه سال 
قبل کاهش داشته است. وضعیت شاخص تولید صنایع مختلف در این بازه 
سه ساله نیز نشان می دهد ترکیب رشد صنایع در این مدت تغییر کرده، 
به طوری که وضعیت ش��اخص تولید صنایعی مانند خودروسازی و فلزات 
اساسی در ماه های اخیر به طور معنا داری پایین تر از مدت مشابه سه سال 
قبل خود بوده و ش��اخص تولید برخی صنای��ع نظیر کانی های غیرفلزی، 
صنایع دارویی و ماشین آالت و تجهیزات، نسبت به سه سال قبل وضعیت 

بهتری داشته اند.
چرا شاخص تولید صنعتی مهم است؟

بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲70 شرکت صنعتی 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است و این شرکت ها گزارش 
تولید خود را به صورت ماهانه منتشر می کنند. بنابراین با بررسی آمار این 
ش��رکت ها می توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. در 
این راستا، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در »گزارش ماهانه تولید 
صنعتی«، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در مرداد ماه امسال 
با استفاده از اطالعات شرکت های بورسی بررسی کرد. بررسی های رسمی 
نشان می دهد که شاخص به دست آمده از داده های این شرکت ها، همراستا 
با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. بنابراین شاخص مذکور زمانی که 
شاخص های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می شوند و تواتر فصلی دارند، 
می تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت 

را نش��ان دهد. به عبارت بهتر، »گزارش ماهانه تولید صنعتی« را می توان 
پیش نگر رشد اقتصادی به شمار آورد.

براس��اس این گزارش، ش��اخص تولید صنعتی ش��رکت های بورسی در 
دومین ماه تابس��تان امس��ال نسبت به مدت مشابه س��ال 99 رشدی ۲.5 
درصدی داش��ته ک��ه کمترین میزان در 1۲ ماه اخیر ب��وده و کاهش قابل 
توجهی را نشان می دهد. همچنین تحلیل های رسمی از رشد تولید صنایع 
بورس��ی در دومین ماه تابستان نشان می دهد در مردادماه نیز مانند تیرماه 
کمبود برق در صنایع سیمان و فوالد، اثر قابل توجهی بر رشد این صنایع 
داش��ته، به طوری که رش��د شاخص تولید فلزات اساس��ی در ماه های تیر 
و م��رداد به ترتیب معادل منفی ۲.6 و منفی 8.6 درصد و ش��اخص تولید 
کانی ه��ای غیرفلزی نیز به ترتیب رش��دی معادل منف��ی 3.6 و منفی 4.۲ 
درصد داش��ته اس��ت. کاهش تولید این صنایع در مرداد از تیر بیشتر بوده 
و با توجه به ادامه محدودیت های تامین برق در ش��هریور به نظر رشد این 
صنایع در آخرین ماه تابستان نیز بهبود نخواهد یافت. شاخص تولید صنعت 
خودروسازی هم بعد از تجربه رشد باالی ۲0درصدی در تیرماه، در مردادماه 
رشد 14.5 درصد را رقم زد. در مجموع، رشد شاخص تولید مردادماه نسبت 

به مدت مشابه سال قبل در بیشتر صنایع، پایین تر از تیرماه بوده است.
البته برای درک چرایی تغییرات تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی کافی 
نیس��ت و به بررس��ی تغییرات موجودی انبار محصوالت نیاز است، چراکه 
ش��اهدی از وضعیت بازار و تقاضاس��ت و می تواند در پیش بینی روند آتی 
تولید نیز کمک کند؛ یعنی اگر رش��د تولید بیش��تر از رشد فروش باشد، 
موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رش��د تولید کمتر از رش��د 
فروش باش��د، موجودی انبار کاهش داشته اس��ت. حال بررسی  آمارهای 
رسمی درخصوص تغییرات موجودی انبار نشان می دهد که اوال تغییرات 
در موجودی انبار و در مجموع در صنایع، طی س��ال های اخیر عموما زیر 
3درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریم ها و این نکته که 
بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، می توان این 
فرضی��ه را مطرح کرد که مهم ترین بازدارنده رش��د تولید در بین صنایع، 
محدودی��ت در تقاضای داخلی و خارجی اس��ت. از این رو بهبود در تقاضا 

می تواند محرک رشد تولید محسوب شود.
بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که از تیر تا اسفندماه 1399 رشد 
تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختالف داشتند که این نکته نشان 
می ده��د در بازه زمانی مذکور ش��وک غیرقابل پیش بینی قابل توجهی بر 
س��مت تقاضا یا عرضه محصوالت صنعتی وارد نشده است. افزون بر این، 

بررس��ی تغییرات موجودی انبار شرکت های صنعتی در سال جاری نشان 
می دهد که در فروردین و اردیبهشت، تغییر در موجودی انبار شرکت های 
صنعتی تح��ت تاثیر تغیی��ر قابل توجه اس��تراتژی فروش ش��رکت های 
خودروساز قرار گرفته، به طوری که شاخص کل موجودی انبار صنعت را با 
کاهش موجودی انبار مواجه کرده است. این روند در خردادماه عوض شد، 
به نحوی که برخالف دو ماه گذشته موجودی انبار صنعت به  طور متوسط 
با افزایش روبه رو شد. در تیر و مرداد نیز این روند برقرار بود. در واقع رشد 
فروش در ماه های اخیر کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مردادماه رشد 

فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است.
تعداد شرکت های زیانده کمتر شد

بازوی پژوهشی بانک مرکزی در انتهای این گزارش به بررسی سودآوری 
ش��رکت ها پرداخته و اهمیت این موضوع از آنجاست که برای تداوم تولید 
و پایداری رش��د در صنایع، داشتن حاشیه س��ود مطمئن از الزامات مهم 
به ش��مار می آید. طبق آمارهای رسمی از میان 447 شرکت که اطالعات 
مربوط به سود و زیان آنها در بازه سه ماهه ابتدای امسال در دسترس بوده، 
65 ش��رکت زیانده بوده اند، حال آنکه در سه ماهه ابتدایی سال 1399 از 
بین همین شرکت ها، 79 شرکت زیانده بوده اند. این موضوع نشان می دهد 
که در بازه زمانی مذکور تعداد ش��رکت های زیانده در صنایع کمتر ش��ده 
اس��ت. مورد دیگر اینکه س��ود اسمی این ش��رکت ها در سه ماهه 1400 
نس��بت به سال قبل حدود س��ه برابر شده، یعنی جمع سود 447 شرکت 
در سه ماهه ابتدای سال 1399 برابر با 35.7 هزار میلیارد تومان بوده که 
در سه ماهه ابتدایی سال 1400 به 107 هزار میلیارد تومان رسیده است.
براس��اس آمارهای رس��می همچنین از میان 476 شرکت که اطالعات 
مالی آنها در دو س��ال مالی اخیر دسترس بوده، در 1۲ماهه 1399، حدود 
34 ش��رکت زیانده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال 98 )در بین 
همین شرکت ها(، ۲0 واحد کاهش داشته است. همچنین رشد سود اسمی 
این شرکت ها در سال 1399 نسبت به سال 1398، به میزان 133 درصد 
بوده اس��ت. رشد سود اس��می در بازه 9ماهه نیز برقرار بوده؛ به نحوی که 
رشد سود اس��می شرکت های بورس��ی در 9ماهه 1399 نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته به حدود 131 درصد رسیده است. در نهایت اینکه 
مقایس��ه سود اسمی شرکت های صنعتی در 9ماه 1399، 1۲ ماهه 1399 
و س��ه ماه ابتدایی 1400 نشان می دهد که روند رشد سود اسمی در 9ماه 
اخیر روند صعودی و بیش��تر به دلیل افزایش قیمت دالر و افزایش س��ود 

شرکت های صادراتی بوده است.

روند مثبت شاخص تولید صنعتی پس از 14 ماه متوقف شد

انقباض تولید در میانه تابستان

با توجه به اینکه برخی دادگاه ها مردها را ملزم به ارائه فاکتور خرید سکه 
می کنند تا سکه تقلبی به عنوان مهریه داده نشود، اتحادیه مربوطه خود را 
ملزم به صدور ارائه فاکتور نمی داند و همین موضوع باعث سردرگمی این 

دسته از افراد شده است.
به گزارش ایس��نا، برای خرید س��که در واحدهای عرضه کننده )اعم از 
واحدهای صنفی مختص فروش س��که و طالفروشی ها( ارائه فاکتور خرید 
مرسوم نیست و وکیوم )پلمب( سکه همراه با درج هولوگرام برای تضمین 
اصالت سکه خریداری شده، کفایت می کند؛ اما بسیاری از مردم و خریداران 

سکه از بابت اصل یا تقلبی بودن سکه خود نگران هستند.
اصل بودن یا نبودن سکه با توجه به باالرفتن قیمت آن، برخی خریداران 
س��که را بیشتر هم نگران کرده است. به طور مثال آقایانی که ماهانه برای 
پرداخت مهریه، مجبور به تهیه س��که و ارائ��ه آن )از طریق اجرای احکام 
دادگس��تری( هستند. در این موارد باتوجه به اینکه دادگاه، مرد را موظف 
به ارائه رسید تحویل سکه می کند و در صورتی که سکه تقلبی باشد، فرد 
بایس��تی س��که را پس گرفته و اصل آن را تحویل دهد، بسیاری از آقایان 
به سبب هزینه ای که در خرید سکه متحمل می شوند، نگران تقلبی بودن 

سکه خریداری شده هستند.
اخیرا نیز در موردی مش��ابه، فردی س��که ای را به قیمت 1۲ میلیون و 
500 هزار تومان از طالفروش��ی خریداری کرده و سپس در اجرای احکام 
دادگس��تری، ضمن ارائه کپی پشت و روی پلمب س��که ارائه شده، ملزم 
به ارائه تعهدنامه ای با امضا و اثرانگش��ت می ش��ود تا چنانچه س��که اصل 
نباشد، سکه دیگری را ارائه دهد. ولی وقتی این فرد، مجددا به طالفروشی 
مراجعه و برای سکه خریداری شده، تقاضای فاکتور خرید می کند، صاحب 
طالفروشی با بیان اینکه »سکه وکیوم است« از ارائه فاکتور آن خودداری 

کرده است. وی در پاسخ به خریدار که پرسیده باتوجه به تعهدی که دادگاه 
گرفته، چنانچه سکه  تقلبی باشد، چه باید کرد؟ گفته »به ما ارتباطی ندارد؛ 

سکه فاکتور فروش ندارد«.
این موضوعی اس��ت که بارها از سوی اتحادیه های طال و جواهر تهران و 
س��ایر استان ها هشدار داده شده اس��ت که مشتریان تا حد امکان سکه را 
از واحدهای فروش سکه خریداری کنند، به وکیوم و نشان هولوگرام درج 
ش��ده روی آن و همچنین به پروانه کس��ب واحد عرضه کننده سکه دقت 
کنند و اینکه اگر سکه را از واحدهای طالفروشی )عرضه کننده مصنوعات 

طال( خریداری می کنند، آن واحد حتما مجاز به فروش سکه هم باشد.
این فرد در مراجعه به اتحادیه طال و جواهر استان خود )همدان( موضوع 
را عنوان و درخواست رسیدگی کرده که در نهایت اتحادیه نیز به وی اعالم 
کرده با توجه به اینکه س��که در قالب مصنوعات طال نیس��ت و همچنین 
به س��بب اینکه س��که ها از بانک مرکزی تهیه می شود و بانک مرکزی هم 
فاکتوری برای فروش سکه نمی دهد، واحدها هم از ارائه فاکتور برای سکه 
معذورند. بر این اساس در مواردی که سکه از واحدهای غیرمجاز و به ویژه 
از واحدهای فروش اینترنتی تهیه می ش��ود، احتمال کالهبرداری  و تقلبی 
بودن آن باال می رود. نهایتا باتوجه به اینکه پیگیری های این فرد به جایی 
نرسید، به معاونت پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضائیه مراجعه کرده و از 
این س��ازمان پاس��خ شنیده که قرار اس��ت نامه ای از سوی این معاونت به 
اتحادیه طال و جواهر ارس��ال و درخواست شود که از این پس برای خرید 
سکه هم فاکتور صادر شود. البته به گفته وی هنوز خبری نشده و مشخص 
نیس��ت که اتحادیه با الزام صدور فاکتور بابت خرید سکه موافقت خواهد 
کرد یا خیر. در پیگیری این موضوع از اتحادیه طال و جواهر تهران، ابراهیم 
محمدولی رئیس این اتحادیه گفت: با وجود هش��دارهای متعدد اتحادیه 

ط��ال و جواهر و فع��االن این بازار، همچنان ش��اهد خرید و فروش آنالین 
طال و به ویژه سکه به صورت اینترنتی یا از دست فروشان و دالالن هستیم 
که بی شک تنها متضرر این اقدام، مشتریان هستند؛ چراکه قابل پیگیری 
و رس��یدگی از سوی اتحادیه نیست. با ش��یوع کرونا و تعطیلی واحدهای 
صنفی در ماه های اخیر، فرصت مناس��بی برای جوالن سودجویان در این 
ش��رایط فراهم ش��د که از جمله این موارد، فروش آنالین س��که یا فروش 
سکه توسط واحدهایی است که پروانه فروش ندارند. باتوجه به اینکه سکه 
و طال گران بها هس��تند، ضروری اس��ت که مردم دقت بیش��تری داشته و 
خرید خود را از فروش��ندگان دارای مجوز و پروانه کس��ب کاالی مربوطه 
انج��ام دهند؛ طال را از سکه فروش��ان خرید نکنن��د و برعکس برای خرید 
س��که، از طالفروشان خرید نکنند و مراقب باش��ند که سکه حتما دارای 
هولوگرام اتحادیه باش��د. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: تاکنون 
هی��چ مجوزی برای معامالت طال در فض��ای مجازی از طرف این اتحادیه 
صادر نش��ده است. همچنین از سوی این اتحادیه حدود 50 نفر به عنوان 
بازرس با کارت شناسایی معتبر در سطح تهران مستقر هستند و از مردم 
هم درخواست می کنیم در صورت تهیه سکه و نداشتن هولوگرام و مشاهده 

هرگونه تخلف، به اتحادیه های استان ها مراجعه کنند.
محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران نیز با بیان 
اینکه س��که وجه رایج به حس��اب می آی��د و الزامی به ارائ��ه فاکتور برای 
فروش نیست، گفت: از همین روی است که همیشه تاکید داریم که مردم 
معامالت خود را در واحدهای رس��می و دارای جواز کس��ب انجام دهند و 
مراقب باشند که سکه دارای وکیوم و هولوگرام اتحادیه طال و جواهر تهران 
باش��د. ضمن اینکه نام، شماره پروانه و نشانی واحدهای مجاز فروش سکه 
که از سوی اتحادیه مجاز به فروش هستند، قابل تشخیص و پیگیری است.

وقتی الزامی به ارائه فاکتور برای فروش سکه نیست

سردرگمی خریداران سکه

بانکنامه

ورود دالر به کانال 27 هزار تومانی
سکه 110 هزار تومان ارزان شد

در حال��ی که قیمت س��که، روندی کاهش��ی را ب��ه دلیل ریزش 
قیمت ه��ا در بازاره��ای جهانی تجربه می کند، به��ای دالر در ایران 
روندی افزایش��ی را در پیش گرفت و در صرافی های بانکی به کانال 
۲7 هزار تومان وارد ش��د. قیمت دالر روز شنبه در بازار آزاد تهران 
به ۲7 هزار و 800 تومان رس��ید و در صرافی های بانکی نیز با 139 
تومان افزایش نس��بت به پنجشنبه گذشته به ۲7 هزار و ۲1 تومان 
رس��ید. قیمت فروش یورو هم در این صرافی ها با افزایشی اندک به 
31 هزار و 71۲ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر ۲6 هزار و 486 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 31 هزار و 84 تومان اعالم شد.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در 
ب��ازار تهران ب��ا کاهش 110 هزار تومانی در روز ش��نبه به رقم 1۲ 
میلیون و 50 هزار تومان رس��ید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 11 میلیون و 600 هزار تومان معامله شد. نیم  سکه بهار آزادی 
6 میلیون و 170 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 700 هزار تومان 
و س��که یک گرمی ۲ میلیون و 300 ه��زار تومان قیمت خورد. در 
ب��ازار طال نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 عیار ب��ه یک میلیون و 170 
هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال ط��ال نیز 5 میلیون و 73 هزار 
تومان ش��د. هر ان��س جهانی طال هم یک ه��زار و 788 دالر و ۲8 

سنت قیمت خورد.

تا پایان بهمن ماه امسال
مهلت پرداخت وام کرونا تمدید شد

ب��ه دنب��ال تمدید مهلت ثب��ت ن��ام وام جدید کرون��ا، پرداخت 
تس��هیالت حمایتی کرونا از س��وی بانک ها نیز ت��ا پایان بهمن ماه 
تمدید ش��د. در هفته گذش��ته کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله 
ب��ا کرونا، مهل��ت پرداخت وام جدی��د کرونا را که پی��ش از این تا 
پایان ش��هریورماه تصویب کرده بود، سه ماه دیگر و تا پایان آذرماه 
تمدید کرد. این تصویب در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهور و 
به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان وام 
مش��اغل آس��یب دیده از کرونا صورت گرفت و براساس آن صاحبان 
مشاغل چهارده گانه آس��یب دیده از کرونا در چهار گروه فرهنگ و 
هنر، گردش��گری، ورزش و جوانان و حم��ل و نقل ریلی و هوایی تا 
پای��ان آذرماه می توانند برای دریافت وام به س��امانه کارا مراجعه و 

مراحل ثبت نام خود را کنند.
حال به دنبال تمدید مهلت ثبت نام وام جدید کرونا، پرداخت این 
وام از س��وی بانک ها نیز با تمدید مواجه ش��د. پیش از این بانک ها 
موظف بودند تا پایان آبان ماه تس��هیالت حمایتی کرونا را پرداخت 
کنند، اما عالء الدین اروجی، مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی از تمدید زمان پرداخ��ت وام خبر داده و در 
تش��ریح جزییات این تصمیم می گوید: در کارگروه اقتصادی س��تاد 
مل��ی مبارزه با کرون��ا دو اتفاق افتاد؛ یکی بحث تمدید تس��هیالت 
کرونا که قبال تا پایان ش��هریورماه تصویب ش��ده ب��ود و با تصویب 
کارگ��روه تا پایان آذرماه تمدید ش��د و دوم پرداخت تس��هیالت از 

سوی بانک ها که تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
او درباره نرخ س��ود تسهیالت و مدت بازپرداخت وام نیز می گوید: 
روش کار ب��ه روال س��ابق اس��ت، طی یک دوره تنف��س دو ماهه و 
بازپرداخت دوس��اله با نرخ س��ود 1۲ درصد خواهد بود و متقاضیان 
می توانند با ورود به سامانه کارا اقدامات الزم را درخصوص ثبت نام 
انجام بدهند. به گفته اروجی، تمام اطالعات به صورت سیستمی در 
اختیار بانک قرار داده می شود و پرداخت وام پس از بررسی و تایید 

بانک صورت می گیرد.

کمترین مبادله چک در کدام استان انجام شد؟
وضعیت گردش چک در 31 استان

بانک مرک��زی آمار چک ه��ای مبادله ای، وصولی و برگش��تی به 
تفکیک اس��تان ها را منتش��ر کرد که براس��اس آن، اس��تان تهران 
باالتری��ن و )غی��ر از مناط��ق آزاد( کهگیلوی��ه و بویراحمد و ایالم 

کمترین میزان مبادله را داشتند.
براس��اس گزارش بانک مرک��زی، بیش از 6 میلی��ون و 90 هزار 
فقره چک در تیرماه 1400 در کل کش��ور مبادله شد که بیشترین 
میزان مبادله چک متعلق به اس��تان تهران به تعداد یک میلیون و 
735 ه��زار فقره چک و کمترین میزان هم در اس��تان کهگیلویه و 
بویراحم��د با تعداد 4500 فقره چک مبادله ش��د. البته این میزان 
در مناط��ق آزاد نی��ز 3100 فقره بود. بعد از تهران نیز اس��تان های 
اصفه��ان، خراس��ان رضوی و یزد بیش��ترین تع��داد مبادله چک را 
داش��تند که به ترتیب 68۲ هزار و 400، 486 هزار و 700 و 41۲ 

هزار فقره بود.
همچنی��ن ح��دود 5 میلیون و 530 هزار فقره چک وصول ش��د 
که بیش��ترین تعداد چکهای وصول ش��ده برای استان تهران با رقم 
یک میلیون و 596 هزار فقره به ثبت رس��ید. اس��تان های اصفهان، 
خراسان رضوی، یزد و آذربایجان شرقی نیز باالترین تعداد چک های 
وصول ش��ده را داشتند. اصفهان با 615 هزار و 600 فقره، خراسان 
رض��وی با 439 هزار و 100 فقره، ی��زد با 377 هزار و 500 فقره و 
آذربایجان ش��رقی با 345 هزار و 500 فقره چک وصول ش��ده در 
رتبه دوم تا پنجم قرار گرفتند. کمترین س��هم در چک های وصولی 
نیز به ترتیب برای مناطق آزاد با ۲800 فقره، کهگیلویه و بویراحمد 
با 3400 هزار فقره و ایالم با 4000 هزار فقره چک به ثبت رسید.

در س��وی دیگر، ح��دود 560 هزار و ۲00 فقره چ��ک در تیرماه 
امس��ال در کل کشور برگشت داده شده که در این بخش نیز سهم 
تهران با 139 هزار و 500 فقره چک بیش��تر از دیگر اس��تان ها بود. 
بعد از آن نیز اس��تان های اصفهان با 66 هزار و 800 فقره، خراسان 
رضوی با 47 هزار و 600 فقره و یزد 34 هزار و 500 فقره بیشترین 
سهم را در چک های برگشتی این ماه داشتند. همچنین مناطق آزاد 
با 300 فقره چک، استان ایالم با 500 فقره چک و استان کهگیلویه 
و بویراحمد نیز با 700 فقره چک کمترین تعداد چک های برگشتی 

را در آمارهای رسمی تیرماه 1400 به ثبت رساندند.
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رابطه نرخ بهره و قیمت سهام

احمد یزدان پناه
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا )س(

همیش��ه فعاالن بازار س��هام نگران افزایش نرخ های بهره )سود( 
هس��تند و هفته گذش��ته برخ��ی از آنها حتی از کاه��ش نرخ بهره 
نی��ز ابراز نگران��ی کرده و نرخ ۲1درصد را با ش��رایط امروز اقتصاد، 
مناس��ب ترین نرخ دانس��ته بودند. اغلب بازار س��هام عکس العمل و 
پاسخ س��ریعی به تغییرات نرخ بهره می دهد؛ قطعا سریع تر از سایر 
قسمت های اقتصادی. این امر می تواند فرصت های بسیاری را برای 
معامله گران و تحلیلگران بازار س��هام فراه��م آورد، چه برای خرید 
س��هام و نگهداری آن و چه وقتی می خواهن��د در کوتاه ترین زمان 
از نوس��انات بازار سهام بهره مند شوند، یعنی با نگرش سفته بازانه به 

بازار سرمایه آمده اند.
نرخ های بهره و قیمت س��هام، رابطه تنگاتنگ��ی با یکدیگر دارند 
و ابتدا الزم اس��ت هرچند مختصر به انواع نرخ بهره اشاره شود. در 
اینجا به دو دس��ته مهم از نرخ های بهره بس��نده می کنیم: نرخ های 
بانک��ی و نرخ های بهره مصرف کننده. نرخ ه��ای بانکی همان نرخی 
اس��ت که بانک ها بر پایه آن به هم ق��رض می دهند. همچنین این 
نرخی اس��ت که به طور مستقیم بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار 
می ده��د و فع��االن بازار س��هام آن را به طور دقی��ق و منظم رصد 
می کنند. به این نرخ بیش��تر »نرخ بهره بین بانکی« گفته می شود. 
نرخ های بهره مصرف کننده نیز نرخ هایی هس��تند که برای وام های 
مصرف کنن��دگان به کار م��ی رود. مثل وام های رهن��ی و وام خرید 
اتومبی��ل. این نرخ ها می توانند بر مبنا و پایه نرخ های بانک باش��ند 
ولی مستقل از آنها هس��تند و مجبور نیستند از تغییرات اخیر آنها 
متابعت کنند. مثال وقتی فروش��نده یک ل��وازم خانگی می گوید ۲ 
درصد بیش��تر روی جنس نکش��یدم که م��دت دار خریدید، گاهی 
دعایش هم می کنیم، چون از بهره س��االنه و ماهانه مطلع نیستیم و 

»گویا همه »سواد مالی« الزم داریم.
گرچه این دو نوع نرخ بهره یا س��ود متفاوت و مجزا از یکدیگرند، 
ول��ی رابطه تنگاتنگ��ی با هم دارن��د. وقتی بانک ها ب��ه هم با پول 
ارزان ت��ری قرض می دهند یعنی نرخ بهره کمتری از هم می گیرند، 
بان��ک قرض گیرنده از بازار بین بانکی هم از مش��تریان و متقاضیان 
وام و تس��هیالت خود نرخ بهره کمتری طل��ب می کند. این انتقال 
کاهش قیمت پول بر رفتار و تقاضای قرض گیرندگان و معامله گران 
اث��ر می گذارد و بر قیمت س��هام اثرگ��ذاری دارد و باعث جزر و مد 
قیمت ها در بورس ها می ش��ود )ما بازار ب��ورس نداریم چراکه خود 

بورس یک بازار متشکل و خودتنظیمی است(.
در این میان، بانک ه��ای مرکزی با اهداف خاصی برای اثرگذاری 
بر اقتصادها، نرخ های بهره را س��مت و س��و می دهند. به عنوان یک 
قاعده کلی، نرخ های بهره باالتر ممکن اس��ت رش��د اقتصاد را کند 
نماید، استقراض گران تر ش��ده و انگیزه مردم برای پس انداز بیشتر 
می شود و این می تواند باعث تشویق آنها به کمتر خرج کردن شود. 
همچنی��ن نرخ ه��ای بهره پایین تر ممکن اس��ت رش��د اقتصادی را 
افزایش دهد، استقراض ارزان تر شده و انگیزه مردم برای پس انداز را 
کاهش می دهد. بنابراین آنها ممکن اس��ت به خرج درآمدهای خود 
تشویق شوند. بانک های مرکزی سعی دارند در راستای رسالت خود 
در تثبیت قیمت ها و اش��تغال ب��ا برقراری نرخ های بهره بین بانکی، 

این وظایف نرخ بهره را کنترل و مدیریت نمایند.
اما اثرگذاری نرخ های بهره بر س��هام به دو روش صورت می گیرد: 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم. در اینجا ب��ه طور خالصه ب��ه چگونگی 
تغییرات نرخ بهره بر کس��ب و کارها و در نتیجه بر س��هام اش��اره 
می کنیم. نکته نخس��ت اینکه کسب و کارها به طور مستقیم تحت 
تأثیر نرخ بهره بین بانکی هس��تند، زیرا آن نرخ ها بر میزان توانایی 
یک ش��رکت در قرض گیری اثرگذار اس��ت. وقتی نرخ بهره افزایش 
می یابد، برای ش��رکت ها استقراض سرمایه و تأمین سرمایه گران تر 
تمام می ش��ود و لذا طرح های رشد و توسعه ای آنها کاهش می یابد 
و ای��ن اثر منفی بر عایدات و س��ود آنها می گ��ذارد. وقتی نرخ بهره 
کاهش می یابد، استقراض سرمایه برای شرکت ها با هدف دستیابی 
به رشد و توسعه شرکت ارزان تر می شود و این امر می تواند مشوقی 
برای باال رفتن قیمت های سهام باشد. نکته دوم آنکه کسب و کارها 
به طور غیرمستقیم نیز تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار می گیرند، 
زیرا نرخ بهره باالتر در س��طح وس��یعی میانگین درآمد قابل تصرف 
)درآمد بعد از کس��ورات از جمله مالیات( کاهش می دهد. با کاهش 
درآمد ناشی از عوامل تولید مثل کار و سرمایه بدان معناست که از 
مخارج صرف شده برای خرید و تهیه کاال و خدمات کاسته می شود 
و این دوباره بر درآمدها و س��ود ش��رکت ها اثر منفی دارد و موجب 
کاهش قیمت س��هام می ش��ود. برعکس، وقتی نرخ به��ره پایین تر 
می آید مردم بیش��تر خرج می کنند و این برای کسب و کارها خوب 
اس��ت و کمک می کند قیمت سهام شرکت ها باال رود و شرکت ها از 

طریق بورس ها رشد قوی تری را تجربه کنند.
نکت��ه مهمی که در تغیی��رات نرخ بانکی وجود دارد، این اس��ت 
که تغییرات مزبور موجب »نوس��انات« بازار س��هام می شود و اغلب 
فرصت معامله حول و حوش تغییرات قیمت سهام را فراهم می کند. 
ب��ه فرض اگر نرخ بهره باالتر رود و قیمت های س��هام کاهش یابند، 
ای��ن امر برای معامله گران ب��ورس فرصتی فراهم می آورد که انتظار 
داشته باشند قیمت ها در نهایت در طول زمان دوباره روند صعودی 

به خود می گیرند.
اج��ازه دهید این بحث مهم و ناقص را ب��ا تعبیری از وارن بافت، 
س��رمایه گذار صاحب نام که در کشورمان نیز نزد اهالی بازار سرمایه 
به خوبی ش��ناخته شده است، درباره رابطه نرخ بهره و قیمت سهام 
پایان دهی��م. او می گوید نرخ بهره همچ��ون »نیروی جاذبه« برای 
بازاره��ای مالی عمل می کند. وقتی این نیرو افزایش می یابد )یعنی 
وقت��ی نرخ ه��ای بهره باال می رون��د( قیمت تمامی س��ایر دارایی ها 
می بایس��ت خود را پایی��ن بیاورند تا با نرخ پایین ب��ازده پول خود 
را تطبیق دهند )یادتان باش��د که نرخ بهره در واقع نرخ بازده پول 
اس��ت که بانک مرکزی آن را نظم و نس��ق می ده��د.( وقتی نیروی 
جاذب��ه کاهش می یابد )یعنی وقتی نرخ به��ره یا قیمت پول پایین 
می آید( قیمت سایر دارایی های مالی )مثل سهام( همچون بادکنک 

باد می شوند و به سمت باال پر می کشند.
منبع: ایِبنا 

یادداشت

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران که معام��الت اولین روز هفته را با 
روندی صعودی آغاز کرده و به رقم یک میلیون و 538 هزار واحد رسیده 
بود، در س��اعت میانی و پایانی معامالت، روندی نزولی به خود گرفت و تا 
رقم یک میلیون و 530 هزار واحد کاهش یافت. نهایتا در پایان معامالت 
روز شنبه شاخص کل بورس به رشد 4 هزار و 509 واحدی بسنده کرد و 
در ارتفاع یک میلیون و 530 هزار واحد ایستاد. در نقطه مقابل اما شاخص 
کل ه��م وزن با ۲ هزار و 753 واحد کاهش به رقم 463 هزار و 344 واحد 
رس��ید. در معامالت این روز بیش از 8 میلیارد و 64۲ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 7۲ هزار و ۲54 میلیارد ریال دادوس��تد شد. 
ش��اخص بازار اول افزایش 4 هزار و 969 واحدی و ش��اخص بازار دوم نیز 

افزایش 3 هزار و 88۲ واحدی را تجربه کردند.
گروه فلزات اساس��ی با 57 هزار و 457 معامله به ارزش 5 هزار و 135 
میلیارد ریال، گروه خودرو با 73 هزار و 965 معامله به ارزش 4 هزار و 148 
میلی��ارد ریال، گروه فرآورده های نفتی ب��ا 49 هزار و 96 معامله به ارزش 
4 هزار و 94 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی ب��ا 56 هزار و 846 معامله به 
ارزش 4 هزار و 64 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 36 هزار و 844 معامله 
به ارزش 3 هزار و 855 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. 
در آن س��وی بازار سرمایه نیز آیفکس با رشد 4۲ واحدی به رقم ۲۲ هزار 

و 811 واحد رسید.
رشد کم رمق بورس در نخستین روز هفته

در معامالت بیس��تمین روز ش��هریورماه 1۲5 نم��اد مثبت و ۲66 نماد 
منفی بودند که از میان آنها ملی صنایع مس ایران، گروه مپنا، پتروشیمی 
پردیس، گس��ترش نفت و گاز پارسیان، پاالیش نفت بندرعباس، فرآوری 
معدنی اپال کانی پارس و س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین 
نس��بت به سایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. در 
این راس��تا، نماد ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 197 واحد، 
گروه مپنا )رمپنا( با 947 واحد، پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( با 677 
واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 6۲6 واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با 536 واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( با 
518 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 487 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با 448 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با 430 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 4۲4 واحد 

و بانک پارس��یان )وپارس( با 409 واحد با تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس 
همراه ش��دند. در س��وی مقابل مخابرات ایران )اخابر( با 3۲9 واحد، فوالد 
خوزستان )فخوز( با ۲74 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۲54 واحد، 
خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۲16 واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 
174 واحد، س��ایپا )خساپا( با 165 واحد، توسعه معدنی و صنعتی صبانور 
)کن��ور( با 16۲ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )ف��والد( با 146 واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با 135 واحد و س��یمان فارس و خوزس��تان )سفارس( با 

133 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
همچنین سپید ماکان )سپید(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا(، گروه دارویی برکت )برکت(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، س��ایپا )خس��اپا( و مل��ی صنایع مس ایران 
)فملی( از جمله نمادهای پُرتراکنش بورس بودند. گروه فلزات اساسی هم 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 314  میلیون و 
316 میلیون برگه سهم به ارزش 5 هزار و 135 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 4۲ واحد افزایش 
داش��ت و ب��ر روی کانال ۲۲ هزار و 811 واحد ثابت مان��د. در این بازار 3 
میلیارد و 335 میلیون برگه سهم به ارزش 18۲ هزار و 3۲8 میلیارد ریال 
داد و ستد شد. در جریان معامالت شنبه فرابورس ایران، 94 نماد فرابورسی 
مثبت و 146 نماد منفی بودند. بر این اساس، شرکت پتروشیمی زاگرس با 
49 واحد، شرکت فرابورس ایران با 18 واحد، بیمه پاسارگاد با 1۲.5 واحد، 
شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 10 واحد و شرکت پتروشیمی تندگویان 
با شش واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. 
همچنین شرکت س��هامی ذوب آهن اصفهان با 18 واحد، شرکت آهن و 
ف��والد ارفع با 13 واحد، بانک دی با 10 واحد، صنایع ماش��ین  های اداری 
ایران با ش��ش واحد و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با چهار واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند.
تفاوت اصالح و ریزش در بازار سرمایه

یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه جایگاه بازار سرمایه به عنوان 
مقصد نخست سرمایه گذاری تثبیت شده است، می گوید: در بورس امکان 
پیش بینی مس��یر حرکت س��هام در میان مدت و بلندمدت وجود دارد، اما 
معامالت سایر بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طال و خودرو با سفته بازی 
انجام می ش��ود. امیرعلی امیرباقری به روند معامالت بورس در هفته ای که 

گذش��ت، اشاره کرد و گفت: بعد از حرکت میان مدت در بسیاری از سهام 
ش��رکت های بزرگ و رسیدن آنها به س��طوح مقاومتی، طبیعی است که 
تا حدودی زمینه ایجاد فش��ار فروش در این س��هام و اصالح قیمتی آنها 
فراهم ش��ود. او با تاکید بر اینکه توجه به تفاوت اصالح و ریزش به عنوان 
موضوعی مهم تلقی می ش��ود که س��هامداران باید آن را مورد توجه خود 
قرار دهند، افزود: س��هامداران نباید در روند اصالحی بازار نگران وضعیت 
بازار باش��ند و آن را به ریزش ش��اخص بورس ربط دهند. ریزش شاخص 
بورس را می توان به روند بازار در نیمه دوم سال گذشته در بازار ربط داد، 
اما اصالح عمدتا ناش��ی از دست به دست شدن سهام و افت درون کانالی 

شاخص بورس است.
ب��ه اعتق��اد وی، اتفاق مثبتی که اکنون برای بازار س��رمایه در حال رخ 
دادن است، دست به دس��ت سهام در نقطه مقاومت، اصالح درون کانالی 
و حرکت گردش��ی سهام و صنایع اس��ت که این امر مانع از ریزش شدید 
ش��اخص بورس و منجر به ایجاد ثبات در بازار س��رمایه برای میان مدت و 
بلندمدت  خواهد شد، با این اتفاق بازار سرمایه ضریب نفوذ خود را در بین 
اقشار جامعه حفظ خواهد کرد. به نظر می رسد انتظاراتی که از دولت فعلی 
در حوزه بازار سرمایه وجود دارد ناشی از صحبت های مطرح شده در زمان 
انتخابات بود که براساس آن، اکنون دولت به دنبال کاهش انتظارات تورمی 

و کنترل نرخ ارز است.
امیرباقری، بزرگترین نیاز بازار سرمایه در میان مدت و بلندمدت را ورود 
مثبت نقدینگی، رشد آرام و پوشش تورم اعالم کرد و افزود: به نظر می رسد 
در شرایط فعلی معامالت بورس با چنین مسائلی مواجه باشیم و اکنون این 

بازار در موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری قرار گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه به روند معامالت بورس در هفته جاری اشاره 
کرد و گفت: براساس پیش بینی ها این احتمال وجود دارد که برای مدتی 
موقت عرضه در بازار از تقاضا پیش��ی بگیرد، ایجاد چنین روندی در بازار 
طبیعی اس��ت و س��هامداران نباید نگران روند اصالحی ایجادشده باشند. 
سهامی که به مقاومت خوبی رسیدند و به دنبال اصالح های درون کانالی 
هس��تند نباید اصالح آنها منجر به ترس سهامداران ش��ود زیرا در مقابل 
سهامی در بازار وجود دارد که بر خطوط حمایت مستقر شده اند و طبیعتا 
می توانند با رشد میان مدت در بازار همراه باشند و عایدی را به سهامداران 

بازگردانند.

حرکت معکوس شاخص کل و شاخص هم وزن در اولین روز هفته

صعود نیمه کاره بورس

جمعی از فعاالن بازار س��رمایه از جمله بسیاری از شرکت ها و نهادهای 
مالی با ارس��ال نامه ای به رئیس جمهوری، با اشاره به افزایش فشارها برای 
توزیع رانت در برخی صنایع بورسی، خواستار توقف قیمت گذاری دستوری 
در اقتصاد ایران شدند. آنها با اعالم اینکه قیمت گذاری دستوری سرمنشأ 
فساد است، تأکید کردند: آثار ناشی از حذف قیمت گذاری دستوری، بیش 

از رفع تحریم هاست.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند 
که مهم ترین مشکل اقتصادی ایران هم اکنون قیمت گذاری دستوری است. 
در واقع زمانی که اقتصاددانان از جراحی اقتصادی سخن می گویند در حال 
سخن گفتن از حذف یارانه های پیدا و پنهان و نظام قیمت گذاری دستوری 
هستند که در قالب یک زنجیر به هم متصلند. در تازه ترین رویداد، با وجود 
تالش های��ی که برای ایجاد بازار رقابتی، به ویژه برای دو محصول س��یمان 
و فوالد انجام ش��ده، به تازگی، زمزمه های تداوم سیاس��ت های غلط دولت 
قبل، در حوزه نرخ گذاری دس��توری به گوش می رسد. این موضوع جمعی 
از فعاالن بازار سرمایه را بر آن داشت تا با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری 
خواس��تار حذف قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران ازجمله در صنایع 
فوالد و سیمان شوند. فعاالن بازار سرمایه با ارسال نامه ای به ابراهیم رئیسی 

با بیان اینکه ناکارآمدی صنعت و بازار تحت تأثیر قیمت گذاری دس��توری، 
به حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت گذاری دستوری، بیش از رفع 
تحریم های ظالمانه است، خواستار حذف قیمت گذاری دستوری در اقتصاد 
ایران ش��دند و اعالم کردند: قیمت گذاری دستوری در حوزه های مختلف 
اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف کننده ها 
را ب��ه خطر انداخته اس��ت. آنه��ا در نامه خود ب��ه رئیس جمهوری، ضمن 
اشاره به تجربه شکس��ت خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت خواران 
در تالش��ند تا کوشش ها و برنامه های دولت جدید را هم به  بهانه حمایت 
از مردم ضعیف به س��مت ابزارهای شکس��ت خورده ای نظیر قیمت گذاری 
دستوری هدایت کنند، تأکید کرده اند: قیمت گذاری دستوری رانت زیادی 

را نصیب واسطه ها و سفته بازان کرده است.
فعاالن بازار س��رمایه در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری نوش��ته اند: 
حضرتعالی در س��مت قبلی خود به عنوان ریاس��ت قوه قضائیه به دفعات 
از رانت دالر 4۲00تومانی س��خن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد 
رانت خ��واران تأکید کرده بودید. مادامی که رانت از طریق سیاس��ت های 
نادرست قیمت گذاری دولتی ایجاد می شود، ما شاهد فعالیت رانت جویان و 
گروه های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت گذاری دستوری 

به حضور پرتراکم دالالن در بازارها منجر شده، به طور مثال فقط در صنعت 
سیمان ساالنه 10هزارمیلیارد تومان رانت بین واسطه ها توزیع می شود.

فعاالن بازار س��رمایه در ادامه خطاب به رئیس جمه��ور تأکید کرده اند: 
دغدغه درس��ت و صحیح ش��ما در مبارزه با فساد کامال ستودنی است، اما 
وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می کنیم، مشخص می شود 
عمده این فس��ادها در نتیجه رفتار اش��تباه سیاست گذاران، یعنی سازمان 
حمایت از مصرف کننده و س��تاد تنظیم بازار، در قیمت گذاری دس��توری 

کاالهایی مانند فوالد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.
نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف 
ازجمله خودروس��ازی  و صنعت برق اش��اره کرده و آن را سرمنش��أ فساد 
دانسته و توضیح داده اند: قیمت گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش 
جذابیت س��رمایه گذاری در ایجاد نیروگاه های جدید و توسعه نیروگاه های 
قبلی منجر ش��ده و کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق 
هس��تیم و برای سرپوش گذاش��تن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی 
م��ردم، گزینه قطع برق تولیدکننده های س��یمان و فوالد مورد توجه قرار 
گرفته، اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله سیمان 

و فوالد، قیمت گذاری دستوری است.

از آغ��از عق��د قراردادهای گواه��ی ظرفیت )بهم��ن 98( تاکنون، ۲43 
مش��ترک برای دریافت این گواهی به شرکت بورس انرژی معرفی شدند. 
در این مدت ۲53 معامله به حجم 15۲1 مگاوات انجام شده است. ارزش 
مجموع معامالت انجام شده در تاالر معامالت اوراق گواهی ظرفیت بورس 
ان��رژی تاکن��ون 18 هزار و ۲44 میلیارد و 550 میلی��ون ریال با حداکثر 

قیمت معامله ش��ده که ۲4 میلیون و ۲73 هزار ریال بر کیلووات س��اعت 
بوده است. براساس اعالم شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تاکنون 4190 
مگاوات درخواست از طرف شرکت مدیریت شبکه به سازمان بورس معرفی 
ش��ده که ۲669 مگاوات هنوز خریداری نش��ده و این در حالی اس��ت که 
اکن��ون 607 مگاوات گواهی ظرفیت قاب��ل عرضه وجود دارد. این گزارش 

حاکی اس��ت، گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت 
نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت 
قراردادی مش��ترکان موجود صادر می شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات 
اس��ت که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به 

مدت نامحدود است.

دادخواهی فعاالن بازار سرمایه از رئیس جمهور

علیه قیمت گذاری دستوری

معرفی 243 مشترک دریافت گواهی ظرفیت به بورس انرژی
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خاموشی در زمستان هم ادامه دارد؟
روز گذش��ته وزیر نفت از کاهش 30 درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها و تالش 
برای افزایش ذخیره سوخت مایع آنها خبر داد که همین موضوع نگرانی هایی را برای 
تامین برق زمس��تان به وجود آورده اس��ت. به گزارش ایسنا، آنطور که جواد اوجی 
گفته سال گذشته در فصل سرما روزانه 140 تا 150 میلیون مترمکعب کمبود گاز 
وجود داش��ت که با محدودیت ارس��ال گاز طبیعی به صنایع و بخش نیروگاهی و 
جایگزین کردن سوخت مایع، جبران شد. امسال باتوجه به اینکه ما در زمینه تولید 
گاز طبیعی رقم اضافه ای نخواهیم داشت و مصرف در بخش های خانگی، صنایع و 
نیروگاهی هم نس��بت به پارسال با افزایش 10 درصدی روبه رو می شود، پیش بینی 
می کنیم در فصل سرد سال دی و بهمن ماه که طبق برنامه ریزی ها برای جایگزینی 
با س��وخت مایع، سعی می کنیم هموطنان مان دچار مش��کل نشوند. به گفته وی 
روزانه  ۲60 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه ها تحویل داده می شود و  امید 
می رود با برنامه ریزی و تدابیر اندیش��یده شده کمترین چالش را در تأمین سوخت 
زمس��تانی گاز بخش خانگی داشته باشیم. صحبت های وزیر نفت به احتمال وقوع 
خاموشی های زمستان قوت بخشید، هرچند که از چند ماه پیش نیز مسئوالن برقی  
هشدارهایی را در مورد خاموشی های زمستان داده بودند، مصطفی رجبی مشهدی- 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درخصوص اقدامات صورت گرفته برای 
جلوگیری از خاموش��ی در کشور، به ایسنا گفت: اولویت اصلی وزارت نیرو استفاده 
از س��وخت گاز برای تولید برق اس��ت، اما در شرایطی که سوخت گاز به هر دلیلی 
محدود ش��ود این امکان را در نیروگاه ها داریم که از س��وخت دوم که سوخت مایع 
است استفاده کنیم. وی با بیان اینکه قطعا مخازن ما در صورتی که تکمیل شوند 
مش��کالت به حداقل خواهد رسید و امیدواریم که روند پر شدن مخازن نفت گاز و 
نفت کوره در نیروگاه ها با سرعت انجام شود، ادامه داد: البته در حال حاضر باتوجه به 
مذاکراتی که با وزارت نفت صورت گرفته این کار سرعت گرفته است تا برای فصل 
سرما آمادگی کافی برای تولید برق را داشته باشیم. سخنگوی صنعت برق در پاسخ 
به این س��وال که آیا نیروگاه های سیکل ترکیبی می توانند از سوخت مایع استفاده 
کنند، گفت: قطعا همه نیروگاه ها امکان استفاده از سوخت دوم را دارند، نیروگاه های 
س��یکل ترکیبی از س��وخت گاز که سوخت اصلی آنها است استفاده می کنند و در 
صورتی که گاز محدود و یا قطع ش��ود این امکان وجود دارد تا از سوخت گازوئیل 
برای تولید برق اس��تفاده شود. وی با اشاره به آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاه ها، 
اظهار کرد: تعمیرات نیروگاه ها از هم اکنون آغاز شده است و امیدواریم طبق برنامه 
زمان بندی پیش برود، قطعا باید شرایطی را فراهم کنیم که در تعمیرات نیروگاهی 
خللی به وجود نیاید تا ان شاءاهلل برای تابستان سال آینده تعمیرات نیروگاه ها به اتمام 
برس��د و نیروگاه ها با تمام توان در مدار باشند. وی درخصوص احتمال خاموشی ها 
در زمس��تان، گفت: زمستان س��ختی خواهیم داشت دلیل آن هم این است که در 
زمستان سال گذشته مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافت و منجر به اعمال 
محدودیت جدی در تامین سوخت نیروگاه ها شد، اگر مخازن سوخت مایع سریع تر 
تکمیل و س��همیه مشخص ش��ده  گاز نیروگاه ها نیز تحویل داده شود، ان شاءاهلل با 
مش��کالت حداقلی زمستان را پش��ت سر خواهیم گذاشت و تمام تالش ما نیز این 
است که زمستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم. محسن طرزطلب - مدیرعامل 
شرکت تولید نیروی برق حرارتی نیز چندی پیش درباره میزان آمادگی نیروگاه ها به 
ایسنا، گفت: هر هفته و یا هر دو هفته یک بار جلساتی را با بخش های مختلف وزارت 
نفت برگزار می کنیم و در حال انجام هماهنگی هستیم که در زمستان پیش رو با 
مشکل مواجه نشویم و یا میزان مشکالت بسیار کم باشد. وی با اشاره به وضعیت 
فعلی نیروگاه ها، اظهار کرد: در حال پر کردن ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها هستیم 
تا اگر در زمستان با افت فشار گاز مواجه شدیم بتوانیم از سوخت مایع استفاده کنیم. 
امیدواریم در زمستان خاموشی نداشته باشیم، برنامه ریزی ها از یک ماه پیش آغاز 
ش��ده تا ان شاءاهلل مشکلی ایجاد نشود و یا اگر مشکلی به وجود آمد محدود باشد. 
رخشانی مهر - معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز ماه گذشته به ایسنا گفت: احتمال 
وقوع خاموشی ها در زمستان هم وجود دارد، اما از هم اکنون در تالش هستیم تا با 
اعمال مدیریت از این موضوع فاصله بگیریم. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
برای تامین برق س��ال آینده، اظهار کرد: برنامه ریزی برای تامین برقی یک مسئله 
پیوسته بوده و از هم اکنون بحث تامین برق سال آینده و پیش بینی مصرف برای 
سال آینده و سال های آتی در حال انجام است، همینطور برای زمستان امسال نیز 
برنامه ریزی تامین برق را از هم اکنون آغاز کردیم چراکه ممکن است مصرف گاز در 
بخش خانگی محدودیت های سال گذشته در صنعت برق را منجر شود که در حال 

برنامه ریزی برای این مسئله هستیم.

نماگربازارسهام

آزادس��ازی واردات خودرو عالوه بر افزایش قدرت رقابتی ش��رکت های 
خودروس��ازی کش��ور می تواند با افزای��ش واردات خودروه��ای هیبرید، 
صرفه جویی در مصرف س��وخت را به همراه داشته و میزان آالیندگی های 

ناشی از سوخت بنزینی را کاهش دهد.
به گ��زارش پدال نیوز به نق��ل از خودروکار، طرح »آزادس��ازی واردات 
خ��ودرو« با تصویب اولیه در کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس، در فاز 

نهایی تصویب قرار گرفت.
پس از ایراد ش��ورای نگهبان به ماده 4 طرح س��اماندهی خودرو، مبنی 
ب��ر واردات محص��والت هیبری��دی با تعرفه صف��ر و مغایرخوان��دن آن با 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیس��یون صنایع ماده مذکور را با 
اصالحاتی در چارچوب »آزادسازی مشروط واردات« سرانجام تایید کرد. بر 
این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند نسبت به واردات خودرو 
در قالب یکی از دو روش »در ازای صادرات کاال« یا »واردات بدون انتقال 

ارز« اقدام کند.
این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف »اس��تقالل واردات 

خودرو از تعهد ارزی سیاس��ت گذار« طراحی ش��ده است. در مصوبه اولیه، 
ورود خودروهای کارکرده حداکثر س��ه  سال ساخت نیز مجاز خوانده شده 
اس��ت. تصویب نهایی این طرح می تواند دست کم دو تحول بزرگ در بازار 
خ��ودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان 
ممکن برای آزادس��ازی واردات خودرو اس��ت؛ به  طوری  که مس��یر برای 

کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می شود.
حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به 
واردات خودروهای هیبریدی گفت: به دلیل ارزان بودن انرژی در کش��ور 
می��زان مصرف باال اس��ت و روزانه حدود 90 میلی��ون لیتر بنزین مصرف 

می شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در چند س��ال گذشته ورود خودروهای 

هیبریدی به کشور آزاد شد، مردم استقبال خوبی از آن داشتند.
صالحی  تصریح کرد: اعتقاد بنده بر این است با توجه به افزایش گازهای 
گلخانه ای باید در این زمینه قدم هایی برداشته شود، این در حالی است که 
خودروسازان داخلی ما هنوز خودروی هیبریدی تولید نکرده اند، درنتیجه 

اگر اجازه دهیم واردات خودروهای هیبریدی آزاد شود یا اگر میزان عالقه 
م��ردم به این خودروه��ا را افزایش دهیم و زیرس��اخت ها برای تولید این 
خودروها در کشور را فراهم کنیم، بخشی از خودروهای بازار برقی خواهد 
شد که تاثیر بسیاری بر کاهش مصرف سوخت و آالیندگی به ویژه در شهر 

تهران خواهد داشت.
ای��ن عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بهتر اس��ت 
مجلس شورای اسالمی راه واردات این نوع خودروها را باز کرده تا مردم از 
آنها استفاده کرده و در آینده نزدیک شاهد سرمایه گذاری برای تولید این 
خودروها در کشور باش��یم زیرا صنعت خودرو به سمت خودروهای برقی 

در حرکت است و ما نیز باید در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا زیرس��اخت های صنع��ت برق برای 
استفاده از خودروهای برقی فراهم است، گفت: خوشبختانه زیرساخت های 
برقی کش��ور می تواند پاسخگوی نیاز این ماشین ها باشد و می توان مبالغ 
به دست آمده از صرفه جویی مصرف در بخش ایجاد زیرساخت ها و تولید 

این خودروها صرف شود.

از واردات خودروهای هیبریدی تا کاهش مصرف سوخت

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت س��هم های خودروی��ی تحت تاثیر 
زیاندهی صنعت خودرو ناش��ی از قیمت گذاری دستوری جذابیت خود را 
از دست داده اند و ضروری است که وزارت صمت با حذف قیمت گذاری در 

جهت خروج این صنعت از وضعیت کنونی اقدام نماید.
همای��ون داراب��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، در پاس��خ به این 
پرسش که سازمان بورس و فرابورس چگونه و با کدام راهکارها می تواند در 
رفع چالش ها و موانع تولید قطعه و خودرو و تامین نقدینگی این شرکت ها 
به صنعت خودروی کش��ور کمک نماید، اظهار داش��ت: سازمان بورس در 
حال حاضر گرفتار قیمت گذاری دس��توری خودرو است و به نظر می رسد، 
وزارت صمت می بایست با تغییر شیوه قیمت گذاری، گام اصلی را در جهت 

خروج این صنعت از وضعیت کنونی بردارد.
وی افزود: ابزارهای بازار سرمایه عموما مبتنی بر اعتبار و بدهی هستند 
و بر همین اساس با وجود زیان ساالنه 15 هزار میلیارد تومانی شرکت های 
خودروسازی به دلیل فروش خودرو کمتر از بهای تمام شده، به طوری که 
در س��ه ماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۲ هزار و 700 میلیارد تومان 

زیان، برای ایران خودرو رقم خورد، ضرورت بهبود وضعیت صنعت خودرو 
خارج از بازار سرمایه احساس می شود.

این کارش��ناس بازار س��رمایه همچنین درخصوص وضعیت سهم های 
شرکت های قطعه سازی در بازار سرمایه گفت: قطعه سازان نیز تابع شرایط 
نامناسب شرکت های خودروسازی هستند، زیرا عدم تعیین قیمت مناسب 
برای قطعات، تاخیر در پرداخت ها و ظرفیت پایین، مش��کالتی هس��تند 
که صنعت قطعه سازی کش��ور با آن مواجه است. علی رغم رشد نرخ تورم 
عمومی در کش��ور، امکان افزایش قیمت قطعات برای خودروسازها وجود 

ندارد و به همین دلیل ظرفیت قطعه سازان داخلی رو به ضعف می رود.
دارابی در پایان درخصوص وضعیت سهم های خودرویی طی یک هفته 
گذش��ته خاطرنشان کرد: س��هم های خودرویی در یک وضعیت نامناسب 
به س��ر می برند. صف های فروش در بازار سرمایه در اواسط هفته، چندان 
مناسب نبود و خرید و فروش سهم های خودرویی رو به کاهش داشت، از 
آنجایی که صنعت خودرو، صنعت زیاندهی اس��ت، س��رمایه گذاری در آن 

برای اکثریت سهامداران چندان جذاب نیست.

دادستان کل کشور گفت اگر دفترخانه ای برای زدن وکالت نامه برای 
نقل و انتقال خودرو به بهانه اینکه باید س��ند قطعی زده ش��ود، سر باز 

زند؛ تخلف و ترک امر و قابل تعقیب است.
حجت االسالم منتظری با بیان اینکه برخی از مردم گالیه دارند برای 
زدن وکالت جهت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اس��ناد رس��می مراجعه 
می کنن��د، ام��ا آنها این موضوع را منوط به زدن س��ند قطعی می کنند، 
گف��ت: در این مواقع حتما مردم گزارش بدهند و قابل تعقیب اس��ت و 
این موضوع را به رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اطالع خواهم داد، زیرا 

این موضوع یک تخلف است.
دادس��تان کل کش��ور از مالکان خودرو خواس��ت برای نقل و انتقال 
خودرو خودشان ش��خصا اقدام کنند و از طریق وکالت این کار را انجام 

ندهند.

وی گفت: انتقال خودرو زمان نمی برد چرا باید وکالت بدهیم؟
دادس��تان کل کشور ادامه داد: ما به هر حال وظیفه داریم برای مردم 
تسهیالت الزم را فراهم کنیم تا آنها از پیچ و خم های اداری و پرداخت 

هزینه های اضافی خالص شوند.
حجت االس��الم منتظری با بیان اینکه برگ سبز خودرو سند مالکیت 
محس��وب می ش��ود، افزود: اینکه نقل و انتقال خ��ودرو و تمامی مراحل 
انتقال مالکیت در مراکز تعویض پالک انجام می ش��ود، باید برای مالیات 
نیز فکری شود و روز گذشته از وزیر اقتصاد خواستم سامانه ای را لحاظ 
کن��د تا پرداخ��ت مالیات از طریق مراکز تعویض پ��الک نیز امکان پذیر 

باشد و حقوق بیت المال هم رعایت شود.
وی گفت: به زودی این هماهنگی میان س��ازمان امور مالیاتی، وزارت 

اقتصاد و نیروی انتظامی انجام خواهد شد.

خودداری دفترخانه ها از زدن وکالت نقل و انتقال خودرو تخلف است 

کاهش خرید و فروش سهام خودرویی در بازار سرمایه 
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کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

در عرصه کسب و کار جایی برای سواالت نادرست و اشتباه نیست. شما به عنوان 
عضو یک ش��رکت باید در ص��ورت نیاز فقط درباره نکات مهم س��وال طرح کنید، 
در غی��ر این صورت خیلی زود اعتبارت��ان نزد مدیران و همکاران تان از بین خواهد 
رفت. بس��یاری از افراد به این توصیه مهم توجه نشان نمی دهند. درست به همین 
خاطر خیلی زود در شرکت محل فعالیت شان به عنوان کارمندی معمولی شناخته 
می شوند. اگر شما قصد دارید برای آینده شغلی تان برنامه ریزی کنید، باید فقط در 
صورت نیاز و با دقت باال س��واالت تان را طرح کنید. به ویژه زمانی که با مدیران تان 

تعامل دارید، طرح سوال های دقیق اهمیت باالیی خواهد داشت. 
اگر شما به هنگام تعامل با رئیس تان در شرکت سواالت بی موردی را طرح کنید، 
به احتمال زیاد خیلی زود کارتان در شرکت موردنظر تمام خواهد شد. با این حساب 
در صورت نیاز ش��ما باید برنامه ویژه ای برای طرح س��واالت کاربردی از رئیس تان 

داشته باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی نحوه تعامل با مدیران و رئیس های هر بخش 
ش��رکت به عنوان کارمند است. ما در این مقاله به جای اینکه برخی از توصیه های 
معمولی را به ش��ما ارائه کنیم، سراغ س��واالتی رفته ایم که هرگز نباید آنها را طرح 
کنید. این امر به ش��ما برای تعامل بهینه با مدیران ش��رکت ها کمک خواهد کرد. 
در ادامه برخی از مهم ترین س��واالتی که در صورت طرح کردن حس��ابی به دردسر 

خواهید افتاد و اعتبارتان خدشه دار خواهد شد، مرور خواهیم کرد. 
سوال درباره هر چیزی که به سادگی می توانید حل کنید

طرح س��وال از مدیران کسب و کار باید در شرایط اضطراری صورت گیرد. اینکه 
ش��ما درباره هر مسئله کوچکی به س��راغ مدیر بخش تان بروید، هرگز ایده خوبی 
نیس��ت. چنین کاری ش��ما را به نوعی یک کارمند ناشی یا تازه کار معرفی خواهد 
کرد. انتظار از کارمن��دان حرفه ای توانایی برای ارائه کیفیت کاری باال و در صورت 
نیاز طرح پرسش های کلیدی است، در غیر این صورت فرق شما با یک کارمند تازه 

کار چه خواهد بود؟
بس��یاری از ش��رکت ها به هنگام اس��تخدام نیروی کار تازه ابتدا برای چند ماه 
قرارداده��ای کوتاه مدت را عقد می کنند. این ام��ر برای ارزیابی کیفیت کاری فرد 
موردنظر و در نهایت تصمیم گیری درباره کیفیت کاری اش اس��ت. با این حس��اب 
شما باید به طور قابل مالحظه ای در تالش برای ارائه عملکردی عالی از خودتان در 

ماه های ابتدایی شروع به کارتان باشید. 
کار حرفه ای در ش��رکت شامل هماهنگی با انتظارات مدیران و همچنین کمک 
به همکاران در صورت نیاز است. اگر شما به طور مداوم سواالت ساده ای از دیگران 
بپرسید، به سرعت نسبت به توانایی و مهارت های تان شک و تردید ایجاد خواهد شد. 

این امر در نهایت شاید فرصت همکاری با برند موردنظر را از شما بگیرد. 
درآمد شما چقدر است؟

اگرچه آگاهی از میزان درآمد رئیس یا مدیر باالدس��تی شما یکی از انگیزه های 
فوق العاده برای کار بیش��تر و تالش برای ارتقای سازمانی است، اما طرح این سوال 
در عمل چندان جالب به نظر نمی رسد. هیچ کس در محل کار تمایلی برای صحبت 
کردن درباره میزان حقوقی که می گیرد، ندارد. این امر یکی از مسائل تقریبا شخصی 
برای بس��یاری از افراد محسوب می ش��ود. با این حساب اگر شما به دنبال تعامل با 

مدیران تان یا ایجاد رابطه ای نزدیک هس��تید، باید به طور قابل مالحظه ای چنین 
سواالتی را کنار بگذارید، در غیر این صورت به احتمال زیاد شانسی برای تعامل با 

افراد موردنظر نخواهید داشت. 
بسیاری از افراد به جای اینکه بر روی کارشان تمرکز کنند، به طور مداوم دنبال 
آگاهی از نکاتی هستند که چندان کاربردی نیست. میزان حقوق مدیران نیز برای 
ش��ما چندان کاربردی و اثرگذار نخواهد بود. ش��ما باید به بهترین شکل ممکن در 
تالش برای بهبود کیفیت کاری و مهارت های خودتان باش��ید، در غیر این صورت 

دیگران به س��رعت کیفیت کاری تان را زیر س��وال 
خواهند برد. 

احترام گذاش��تن به دیگ��ران و حرفه ای گری در 
محی��ط کار فقط مرب��وط به ت��الش بی وقفه برای 
عملکرد بهتر نیس��ت. گاهی اوقات شما باید حریم 
شخصی دیگران را نیز به خوبی درک کنید. این امر 
ش��امل توجه به بحث حقوق دریافتی افراد و تالش 
برای احترام گذاش��تن به آنه��ا با عدم طرح چنین 

سواالتی است. 
ب��دون تردی��د وسوس��ه مرب��وط ب��ه آگاهی از 
میزان درآمد مدیران ارش��د ش��رکت ها به سادگی 
قابل چشم پوش��ی نیس��ت. اگر ش��ما به طور قابل 
مالحظه ای برای کشف این معما تمایل دارید، باید 
راهکارهایی به غیر از طرح سوال مستقیم را مدنظر 
قرار دهید. یکی از ابزارهای مناس��ب برای آگاهی از 
 Pay میزان متوس��ط حقوق مدیران در شرکت ها
Scale است. این ابزار به شما میزان متوسط حقوق 
مدیران ش��رکتی که در آن فعال هس��تید را بیان 
می کند. این امر با مقایس��ه وضعیت شرکت شما با 
دیگر موسسه های هم رده صورت می گیرد. بنابراین 
ش��اید میزان حقوق دقیق آنها را متوجه نشوید، اما 

دست کم چشم اندازی نسبی از درآمدشان خواهید داشت. بی شک این راهکار بسیار 
بهتر از طرح سوال به طور مستقیم خواهد بود. 

فالو کردن مدیران در شبکه های اجتماعی
آیا شما باید با رئیس تان در فیس بوک با دیگر شبکه های اجتماعی دوست باشید؟ 
این سوال بسیاری از اوقات پاسخ مشخصی به همراه ندارد. بسیاری از افراد در صورت 
مش��اهده یک مدیر خوش اخالق و خودمانی به سرعت اقدام به ارسال درخواست 
دوس��تی برای وی می کنند. این امر واکنش��ی طبیعی از سوی کارمندان محسوب 
می شود. نکته مهم اینکه از نقطه نظر فعالیت حرفه ای در محیط کسب و کار ورود به 
زندگی شخصی دیگران امر ممنوعی محسوب می شود. بنابراین شما باید مرز میان 
زندگی حرفه ای و شخصی را به خوبی مورد بررسی قرار دهید، در غیر این صورت 

شاید خیلی زود با مشکالت عمیقی مواجه شوید. 
بدون تردید برخی از مدیران از شبکه های اجتماعی برای تعامل کلی با افراد آشنا 
استفاده می کنند. این امر شامل اعضای خانواده، همکاران و حتی کارمندان می شود. 
در این صورت ارسال درخواست دوستی برای مدیرتان در شبکه های اجتماعی ایده 
چندان بدی نخواهد بود. نکته مهم در این میان توجه به نحوه استفاده مدیرتان از 
ش��بکه های اجتماعی است. اگر وی از پلتفرم موردنظر برای تعامل صرف با اعضای 
خانواده و دوستان نزدیکش استفاده می کند، دلیلی برای تعامل با وی وجود ندارد. 

اغل��ب اوق��ات تالش ب��رای تعامل با مدی��ران در خارج از محی��ط کار و به ویژه 
ش��بکه های اجتماعی به نوعی »منطقه خاکس��تری« محس��وب می شود. بنابراین 
بهتری��ن ایده در این میان صرف نظر از چنین کاری اس��ت. بنابراین زحمت طرح 
چنین پرسشی برای ارسال درخواست دوستی به مدیران تان در فیس بوک یا دیگر 

شبکه های اجتماعی را ندهید. 
آیا دوست دارید با هم وقت بگذرانیم؟

صمیمی ش��دن با مدیران و به طور کلی همکاران ایده مناس��بی است، اما نباید 
خیلی در این میان زیاده روی کرد. بسیاری از افراد 
به طور عمومی بسیار اجتماعی هستند. این دسته 
از انسان ها خیلی س��ریع با همه آشنا شده و طرح 
دوستی می ریزند. نکته اساسی در اینجا تالش برای 
شناسایی درست طرف مقابل است. اگر شما بدون 
هیچ دلیلی به دنبال دوس��تی با مدیران تان باشید، 

به احتمال زیاد آنها به شما مشکوک خواهند شد. 
همانطور که پیش از این بیان ش��د، شما باید به 
طور قابل مالحظه ای تف��اوت میان حوزه حرفه ای 
کس��ب و کار و دیگ��ر بخش ه��ا را درک کنید، در 
غیر این صورت بس��یاری از تعامالت تان در بازار با 
چالش رو به رو می ش��ود. یکی از نکات مهم در این 
میان تالش برای تعامل با مدیران به طور حرفه ای 
و استاندارد است. بدون تردید مشاهده مدیری که با 
کارمندش به پیک نیک برود، امر بسیار نادری است. 
بنابراین شما با طرح چنین سوالی در عمل ریسک 
بزرگی را متحمل شده اید. با این حساب توصیه ما به 
شما صرف نظر از چنین سوالی در محیط کار است. 

افزایش حقوق بدون دلیل 
افزایش حقوق همیش��ه باید با دلیل مش��خصی 
صورت گیرد. بسیاری از کارمندان پس از یک سال 
کار سخت و کسب تجربه اقدام به درخواست برای افزایش حقوق می کنند. این امر 
در صورت منطقی بودن از سوی مدیر موردنظر پیگیری شده و در نهایت افزایشی 
در حقوق کارمند ماجرا صورت می گیرد. نکته مهم در این میان تالش برای ارزیابی 
شرایط و سپس ارائه درخواست برای افزایش حقوق است، در غیر این صورت شما 
شانسی برای افزایش به موقع حقوق تان نخواهید داشت. همچنین فرصت های بعدی 

برای طرح چنین درخواستی را نیز بر هم می زنید. 
اگر شما هیچ دلیلی برای ارائه درخواست مبنی بر افزایش حقوق تان ندارید، نباید 
بی جهت س��والی درباره این نکته داشته باشید. این امر وضعیت حرفه ای شما را به 
طور قابل مالحظه ای در نگاه مدیرتان خدشه دار خواهد کرد. بنابراین ایده مناسب 
در این بین تالش برای پیدا کردن فرصت مناسب و همچنین دالیل کافی برای طرح 
درخواست افزایش حقوق است، در غیر این صورت به احتمال زیاد شما شانسی برای 

قبول درخواست تان نخواهید داشت. 
آیا مطمئن هستید؟

س��وال کردن درب��اره اینکه آیا مدیرتان از انجام یک کار یا ایده مطمئن اس��ت، 
همیش��ه کار خوبی نیس��ت. بسیاری از کارمندان نس��بت به ایده های مدیران شان 
همیشه شک دارند. چنین امری شاید ناشی از تجربه های قبلی در زمینه کسب و 
کار با کلی دردسر باشد. در این صورت شما به تدریج بدل به فردی بدبین شده اید. 

نکته مهم در این میان ضرورت رفتار با احترام با دیگران و به ویژه مدیرتان در حوزه 
کس��ب و کار اس��ت. این امر باید به طور قابل مالحظه ای از سوی شما مدنظر قرار 
گیرد، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی وضعیت کاری تان 

نخواهید داشت. 
اطمینان از ایده رئیس بخش یا ش��رکت برای اجرای یک استراتژی باید با دقت 
باالیی صورت گیرد. بدون تردید در محیط های عمومی مثل جلسه هایی که اعضای 
زیادی از ش��رکت در آن حضور دارند، طرح چنین س��والی همیش��ه چالش برانگیز 
خواهد بود. بنابراین شما باید اندکی خوددار باشید. بهترین ایده در این میان طرح 
س��وال موردنظر به هنگام دیدارهای یک نفره اس��ت. اینطوری مدیرتان احس��اس 

ناخوشایندی از سوال تان نخواهد داشت. 
درخواست برگه معارفه در صورت عملکرد ضعیف در شرکت

برگه معارفه به طور معمول برای استخدام در یک شرکت تازه مورد استفاده قرار 
می گیرد. این برگه را کارمندان برای اطمینان محل کار تازه ش��ان از کیفیت کاری 
خود تهیه می کنند. نکته مهم اینکه شما باید نامه موردنظر را از محل کار سابق تان 

اخذ کنید. این امر شرایط را تا حد زیادی دشوار خواهد کرد. 
اگر شما سابقه کاری خوبی در شرکت قبلی تان داشته باشید، تهیه برگه معارفه 
حتی پس از خروج از ش��رکت نیز کار چندان س��ختی نخواهد بود. نکته مهم در 
این میان توجه به ش��رایطی اس��ت که شما در ش��رکت عملکرد خوبی نداشته اید. 
بدون تردید حتی بهترین کارمندان دنیا هم گاهی اوقات در یک شرکت خوب جا 
نمی افتند یا عملکردش��ان چنگی به دل نخواهد زد. در این صورت پیدا کردن یک 
کار تازه ایده خوبی خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که در صورت تالش برای 
خروج از شغل فعلی در شرایطی که کیفیت کاری تان خوب نیست، درخواست برای 

برگه معارفه چندان حرفه ای نخواهد بود. 
شاید مدیر شما برگه معارفه خوبی برای شما تهیه کند، اما از آنجایی که دنیای 
کس��ب و کار کوچک اس��ت و مدیران شرکت ها با هم تعامل دارند، به احتمال زیاد 
شما خیلی زود به عنوان فردی که قبال در یک شرکت تجربه کار ناموفق داشته به 
شهرت خواهید رسید. بنابراین بهترین ایده در این میان تالش برای نادیده گرفتن 
برگ��ه معارفه و تالش برای تمرکز بر روی همکاری های موفق قبلی با دیگر برندها 
در رزومه تان اس��ت. این امر امکان پیدا کردن یک ش��غل تازه که با مهارت های تان 

هماهنگ باشد را افزایش می دهد. 
امروزه بس��یاری از افراد در محیط کار مشغول تعامل با یکدیگر هستند. در این 
میان تعامل با مدیران س��خت تر از هر نکته دیگری محس��وب می شود. اگر شما به 
دنبال تعامل با مدیران تان هستید، باید برخی از نکات اساسی را مدنظر قرار دهید. 
مهم ترین نکته در این میام مربوط به سواالتی است که نباید از آنها بپرسید. اگر شما 
برای تعامل با مدیرتان حساس��یت زیادی به خرج می دهید، به احتمال زیاد نکات 

مورد بحث در این مقاله کاربرد باالیی برای شما خواهد داشت. 
theladders.com :منبع

سواالتی که هرگز نباید از مدیران تان بپرسید
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای 
طرح تعریض پیاده راه های خیابان های شریعتی و جمهوری خبر داد.

علی مدبر با اشــاره به مصوبه شورای ترافیک، اظهار کرد: مقرر شده 
است که طرح پیاده راه سازی خیابان شریعتی طی چند مرحله اجرا شود 
که مرحله اول آن تعریض پیاده روهای خیابان است و امسال عملیاتی 
می شود. او ادامه داد: با تعریض پیاده روها، پارکبان های این خیابان عمال 
حذف می شوند و تنها دو الین در خیابان برای عبور خودروهای عمومی 
و شــخصی باقی می ماند که در نظر داریم همان دو الین هم همسطح 
با پیاده روها، ســنگفرش شود. شهردار منطقه ۸ تبریز تصریح کرد: در 
نظر داریم به مرور زمان طرح های تشــویقی نظیر اختصاص ســاعت 
هایی خاص برای انســداد عبور و مرور خودرو در شریعتی اجرا کنیم تا 
به این واسطه میزان استقبال شهروندان و همچنین کارایی مسیرهای 

جایگیزین سنجیده شود.
به گفته علی مدبر، امتداد خیابان فلسطین مسیر جایگزین پیش بینی 
شــده برای خیابان شریعتی است که توسط شهرداری منطقه ۴ تبریز 
عملیاتی می شود. او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: خیابان 

جمهوری نیز که به تازگی طرح پیاده راه ســازی آن بازنگری شده، در 
مرحله اول شاهد تعریض پیاده رو ها و حذف ایستگاه های اتوبوسرانی و 

انتقال به مسیر جایگزین خواهد بود.
 مرمت و احیای خانه قدیمی در کوچه مجتهدیلر 

و احداث هتل سنتی
شهردار منطقه ۸ تبریز همچنین از ترغیب یکی از مالکان خانه های 

قدیمی واقع در کوی مجتهدیلر، برای مرمت و احیای خانه مســتهلک 
قدیمی و تبدیل آن به هتل ســنتی خبــر داد. علی مدبر با اعالم خبر 
فوق گفت: این خانه تاریخی در کوی مجتهدیلر و در مجاورت شهرداری 
منطقه ۸ واقع شــده است که در گذشــته به دلیل عدم استفاده دچار 
فرسودگی شده و دیوار بیرونی ســاختمان که سال گذشته در آستانه 
ریزش قرار داشت، با تشخیص به موقع کارشناسان منطقه از بروز حوادث 

احتمالی جلوگیری شده و با همراهی مالک، مرمت و جداره سازی شد.
او افــزود: با توافقات انجام یافته با مالک این خانه، طی ماه های آتی 
عملیات احیای ســاختمان اعیانی به وسعت ۴۰۰ متر آغاز خواهد شد 
و بعد از مرمت و احیاء، این ســاختمان تاریخی به عنوان کاربری هتل 
ســنتی فعالیت خواهد کرد.شهردار منطقه ۸ عنوان کرد: در نظر داریم 
با مشــارکت بخش خصوصی خانه های تاریخی تبریز را با مشــارکت 
مالکان مرمت کرده و به عنوان هتل و رستوران سنتی مورد استفاده قرار 
دهیم و شهرداری منطقه ۸ نیز بر آن است تا با تهیه و تصویب سیاست 
های تشویقی، تسهیل کننده تبدیل خانه های تاریخی به کاربری های 

گردشگری باشد.

اصفهان- قاسم اسد: الزامات ناشی از رعایت بهداشت فردی برای 
مقابله با ویروس کرونا موجب افزایش 15 درصدی مصرف آب در استان 

اصفهان شده است. 
کارشــناس هماهنگی و مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: بررسی ها نشان می دهد از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا مصرف آب در شهرستان های مختلف استان بین 12 تا 1۸ درصد 

افزایش یافته است. 
علیرضا شــرافتی علت این تفاوت را ناشــی از میزان شیوع بیماری، 
فرهنگ مصرفی مردم و تفاوت اقلیم ها دانست و گفت: این بیماری به 

طور میانگین باعث افزایش 15 درصدی مصرف آب شده است. 
وی ضمن تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی، خطر ابتال به رفتارهای 
وسواس گونه را یادآور شد و افزود: پس از شیوع ویروس کرونا بسیاری از 
افراد با رعایت نظافت و رفتارهای احتیاطی بیش از حد و اجبار دیگران 
به رعایت این رفتارها، رفتارهای وسواس گونه را در خود و اطرافیان القا 

می کنند. شــرافتی افزود: رفتارهایی مانند شستشوی دست و صورت، 
استحمام، شستشوی لباس ها، ظروف، سطوح، وسایل و غیره در برخی 

افراد به صورت افراطی انجام می شود. 
کارشناس هماهنگی و مدیریت مصرف آب آبفای استان اصفهان گفت: 

هر شهروند می تواند با آگاهی به میزان تاثیر خود در مدیریت مصرف آب، 
در جلوگیری از اتالف منابع آبی نقش به سزایی داشته باشد.

وی اظهار داشت: خطر ابتال به رفتارهای وسواس گونه به مرور زمان با 
بر هم زدن تعادل شیمیایی مغز، رفتارهای تکراری را ملکه ذهن می کند 

که این وسواس های فکری جزیی از رفتار خواهد شد.
شرافتی با تاکید بر این که گذر از بحران شیوع کرونا ویروس، نیازمند 
سالمت جسمی و روانی است، افزود: رعایت نظافت و شستشوی کامل 
دست ها نباید با اختالل استرس و اضطراب شدید، تمام زندگی ما را تحت 

 تاثیر قرار دهد و خود و اطرافیان را دچار بیماری واسوس کند.
وی دو روش درمان دارویی- مشــاوره و رفتــار درمانی را موثرترین 
شــیوه های مقابله برای افراد مبتال به بیماری وسواس دانست و گفت: 
کسی که به اختالل وسواس مبتالست اگر تحت درمان قرار نگیرد، شدت 
وسواس به مرور زمان زیاد می شود به نحوی که در انجام کارهای روزانه  

هم با مشکل مواجه خواهد شد.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - صبح امروز پنجشنبه 1۸ 
شــهریور 1۴۰۰ هفت دستگاه اکســیژن چهل لیتری از سوی سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت با همکاری شرکت ایرانسل 
به جهت مشارکت در راستای مسئولیتهای اجتماعی به بیمارستانهای 

کرونایی رشت اهدا گردید.
در این مراسم مجید عزیزی و سید حسین رضویان دو تن از اعضای 
شورای اسالمی شهر رشت، علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت ، 
یزدانی رئیس ســازمان فاوا شهرداری رشت، فضل طلب مدیر ارتباطات 
منطقه ای شرکت ایرانسل در استان گیالن و جمعی از مدیران شهری 

حضور داشتند.
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر رشت در این مراسم اقدام شرکت 
ایرانسل با مشارکت شــهرداری برای اهدای اکسیژن به بیمارستانهای 

کرونایی رشت را قابل تقدیر دانست.

مجید عزیزی اظهار کرد: اهدای کپسول اکسیژن برای بیماران کرونایی 
حیاتی است و این اقدام جای بسی قدردانی دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر رشت نیز در این مراسم با قدردانی از شرکت ایرانسل اذعان 

داشــت: در شورای ششــم و مدیریت جدید به دنبال باال بردن کیفیت 
زندگی هســتیم. بنابراین هوشمند شدن شهر رشت در بحث IT مورد 
توجه است. سید حسین رضویان گفت: از شرکت ایرانسل انتظار میرود 

در پروژه های سرمایه گذاری شهر رشت نیز مشارکت نماید.
سرپرست شهرداری رشت در این مراسم با قدردانی از اقدام مشارکتی 
شرکت ایرانســل در اهدای کپسول اکسیژن به بیمارستانهای کرونایی 
رشــت اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کرونایی و تالش پزشکان و 
کادر درمان با این اقدام، خود را در کنار کادر درمان و حامی آنان میدانیم.
علی بهارمست با بیان اینکه از هر ظرفیت برای کمک به کادر درمان 

استفاده می کنیم، تصریح کرد: این اقدام آغازی برای ادامه راه است.
وی اهدای کپسول اکسیژن را جزو شاخص ترین اقدام به بیمارستانهای 
کرونایی رشت دانست و خاطر نشان کرد: امیدواریم در سایر حوزه ها و 
بخشها نیز شاهد کمک به کادر پزشکی و درمان باشیم تا با یاری یکدیگر 

بتوانیم بر بیماری منحوس کرونا فائق آییم.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان 
شــرقی گفت: خانوارهای تحت پوشــش گاز در استان به 99.5 درصد 
افزایش می یابد. سّیدرضا رهنمای توحیدی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
با بهره برداری از گاز ۴9 روستای استان با 1115 خانوار، شمار خانوارهای 
روستایی بهره مند از گاز به 325919 خانوار افزایش می یابد. وی با اشاره 
به سایر پروژه های گازرسانی در شرکت گاز افزود: هم اکنون گازرسانی 
به 176 روســتای استان با شــتاب مطلوبی در حال اجرا می باشد که 
با تداوم روند فعلی، تمامی تعهدات گازرســانی در سال 1۴۰۰ را عملی 
خواهیم کرد. توحیدی از رشد چشمگیر گازرسانی به بخش های تولیدی 
و صنعتی اســتان خبر داد و تصریح کرد: این بخش های زیرساختی با 
اولویت، تحت پوشــش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت و در حال حاضر 
۸721 واحد صنعتی جزء و عمده مصرف کننده گاز طبیعی می باشند. 

وی با اشاره به عملکرد اجرایی در خصوص مصوبه شورای اقتصاد مبنی 
بر نزدیک رسانی گاز به واحد های تولیدی و صنعتی ادامه داد: از زمان 

اجرای مصوبه شــورای اقتصاد تاکنون )هفته دولت ســال1۴۰۰(، گاز 
752 واحد مشــمول مصوبه تأمین گردیده و گازرســانی به 257 واحد 
باقیمانده نیز در دستور کار شرکت قرار دارد. مدیرعامل شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ پایداری جریان گاز 
مصرفی مشترکین در فصول سرد سال و آمادگی برای مواجهه با شرایط 
بحران احتمالی ناشــی از شــرایط آب و هوایی در نیمه دوم هر سال، 
اقدامات فنی و پیشــگیرانه از جمله بازدیدهای میدانی، مقاوم ســازی 
شبکه های گازرسانی، افزایش ظرفیت ایستگاه های گازرسانی، سرویس 
و تعمیرات اساسی تاسیسات و... در شرایط آب و هوایی مناسب و غالباً 
در نیمه اول سال انجام می گردد که امید است مجموعه این تالش ها با 
همیاری مشترکین عزیز در مصرف بهینه، منجر به تحقق اهداف برنامه 

ریزی شده این حوزه باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مســوول روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان گفت: با پیگیریها و برنامه 
ریزیهای انجام شــده واکسیناسیون همکاران شــاغل در ستاد منطقه، 
سوختگیری هواپیمایی گرگان، تاسیسات و عملیات انبار گرگان و نواحی 

گرگان و کردکوی انجام شــد.مرتضی مقدس در این خصوص گفت: با 
هماهنگیهای انجام شــده از طریق رییس HSE منطقه با بهداشت و 
درمان صنعت نفت شمال کشــور و شرکت گاز استان گلستان شرایط 
انجام واکسیناسیون کووید 19 برای کارکنان شاغل در شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی منطقه گلستان فراهم شد و این همکاران با معرفی به 
مرکز بهداشــت و بدون محدودیت سنی تزریق دوز اول واکسن را انجام 
دادند.وی افزود: واکسیناسیون همکاران نواحی گنبد کاووس و مینودشت 

نیز در حال پیگیری است و در روزهای آینده انجام خواهد شد.

شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد؛

طرحتعریضپیادهراههایشریعتیوجمهوریاجرامیشود

وسواس؛ کار دست اصفهانی ها داد

افزایش 15 درصدی مصرف آب در استان اصفهان پس از شیوع ویروس کرونا

اهدای هفت کپسول اکسیژن چهل لیتری به بیمارستانهای کرونایی رشت

 جهت تحقق سالمت شهروندی در راستای نیل به سالمت هوشمند

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد؛
افزایش خانوارهای تحت پوشش گاز در آذربایجان شرقی به 99.5 درصد

واکسیناسیون کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان

ساکی پور مدیر مهندسی و اجرای طرح های گاز خوزستان خبرداد:
مشکالت پیمانکاران گاز خوزستان از طریق گشایش اعتبار اسنادی حل می شود

اهواز - شبنم قجاوند: طی جلسه ای با حضور نقی یحیایی مدیر کل بانک 
رفاه کارگران استان خوزستان، عبداله ابول پور مدیرعامل گاز خوزستان، کیهان 
ساکی پور مدیر مهندسی و اجرای طرح ها، میثم دهقان مدیر مالی، راهکارهای 
حل مشکالت پیمانکاران گاز خوزستان از طریق گشایش اعتبار اسنادی بررسی 
شــد. کیهان ساکی پور مدیر مهندســی و اجرای طرح های گاز استان گفت: 
حل مشکالت پیمانکاران گاز خوزستان یکی از مهمترین دغدغه های مدیران 
سازمان است که با برطرف نمودن آن به پیشرفت پروژه ها کمک می شود. مدیر 
مهندسی افزود: برخی پیمانکاران به علت عدم نقدینگی الزم امکان خرید مواد 
اولیه را ندارند و به واسطه ها مراجعه می کنند که در نهایت به افزایش هزینه های آنها منجر خواهد شد. وی در ادامه عنوان کرد: شرکت گاز 
استان خوزستان طی جلسه ای از کارشناسان بانک رفاه کارگران جهت آموزش شرکت های پیمانکار گاز خوزستان دعوت بعمل آورده است 
تا نحوه دریافت خدمات اعتبار اسنادی )LC( را  آموزش دهند. در این جلسه .... با اعالم آمادگی بانک رفاه جهت همکاری با شرکت گاز 

استان خوزستان، بر اختصاص حمایت اقتصادی پیمانکاران تاکید شد.

بررسی رفع موانع گازرسانی به  روستاهای بخش راستوپی سوادکوه
ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز استان مازندران از بررسی موانع پروژه 

گازرسانی روستاهای بخش راستوپی سوادکوه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی،"مقدم بیگلریان" سرپرست 
شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اینکه شرکت های گاز استانی برای اجرای 
طرح های خود نیازمند دریافت مجوز و همکاری نهادهای گوناگونی هستند، اظهار 
کرد: شــرکت گاز اســتان نیز برای اجرای عملیات در سطح شهرها و روستاها، 
به همکاری شــهرداری ها و شــوراها، راهداری و پایانه های استان برای دریافت 
مجوزهای حفاری نیاز دارد. وی خاطرنشان کرد: گازرسانی به روستاهای راستوپی 
سوادکوه از جمله ی اقدامات مهم بوده که در یک سال گذشته بعلت مشکالت مجوز پیشرفتی نداشته است . با توجه به پیگیری نمایندگان 
محترم مردم در مجلس شورای اسالمی ، تالش برای حل مشکالت و تسریع گازرسانی به همه روستاها در الویت قرار گرفته و انشاا... با جدیت 
و تالشی که وجود دارد بزودی با انتخاب پیمانکاران متعدد تسریع در کار خواهد شد. سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: با اتمام 
طرح گازرسانی این منطقه، عالوه بر اینکه شاهد رونق گردشگری خواهیم بود بلکه از مهاجرت معکوس نیز جلوگیری خواهد شد. بیگلریان 
افزود: در بازدید میدانی، موانع موجود بر سر راه تکمیل پروژه های گازرسانی منطقه راستوپی سوادکوه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 
سرپرست شرکت گاز مازندران و مدیرکل راهداری استان از مسیر پروژه گازرسانی منطقه راستوپی سوادکوه بازدید کردند که با نظر مساعد 

مدیرکل راهداری استان مقرر گردید مجوز مسیرهای مجاور جاده سوادکوه از مرکز اخذ و رفع موانع گازرسانی به این مناطق انجام گرفت.

با افتتاح مرکز نگهداری معتادان متجاهر هرمزگان؛
گسترش چتر حمایتی ستاره خلیج فارس بر آسیب دیدگان اعتیاد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مرکز نگهداری، درمان، توانمندسازی 
و صیانت از معتادان متجاهر هرمزگان با حمایت شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
و با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی دادور« مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در آیین افتتاح این مرکز ابراز کرد: شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
همواره هم راستا با وظیفه اصلی خود که تأمین امنیت سبد سوخت کشور است، 
ایفای مســئولیت های اجتماعی را مد نظر داشته است. وی بیان داشت: ارتقای 
سطح زندگی جوامع محلی را همواره در راستای نیل به توسعه ی پایدار مدنظر 
قرار داده ایم و وظایف خود را به عنوان متولیان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان در قبال جامعه به ویژه مردم هرمزگان فراموش 

نخواهیم کرد. 

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن در برنامه زنده رادیویی:
آمادگی استان برای اجرای پویش ملی »به رنگ مدرسه« 

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی، مهندس علی 
دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن با حضور در برنامه 
زنــده دریچه، به صورت زنده با این برنامه رادیویی مرکز گیالن گفت و گو کرد. 
مدیرکل نوسازی مدارس گیالن با اشاره به ضرورت توسعه پایدار، افزود: دستیابی 
به توسعه پایدار نیازمند ارتقاء جایگاه نظام آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی 
اســت، برای رسیدن به این امر مهم همکاران عزیزم بصورت جهادی با حمایت 
های ریاست محترم سازمان و استاندار فرهیخته تالش می کنند تا بتوانند فضایی 
امن، زیبا و در شان دانش آموزان احداث نمایند. مهندس دقیق با اشاره به افتتاح 
پروژه های هفته دولت، تصریح نمود: ما به لطف الهی توانستیم 1۴ پروژه با زیربنای 1۰523 مترمربع شامل 63 کالس درس با اعتباری 
بیش از  ۴1۰ میلیارد ریال را  در نقاط مختلف اســتان احداث و درهفته دولت تقدیم دانش آموزان و آینده ســازان گیالن عزیز نماییم. 
مدیرکل نوسازی مدارس با بیان خدمات ارزنده و خداپسندانه خیرین مدرسه ساز در گیالن، ابراز داشت: ینده دانش آموزان نگاه ستودنی 
دارند، افزود:استان ما در اجرای طرح های تحولی به همت عزیزان خّیر، مسئولین محترم و خانواده بزرگ آموزش و پرورش بسیار موفق 
عمل کرد و ما توانستیم از طریق این احسان برنامه ریزی کنیم تا مدرسه قدیمی شهید الیاس باقری در روستای دهکده قدس کالچای 
بازســازی و مرمت کنیم. وی با اشــاره به اجرای پویش ملی »به رنگ مدرسه«در کشور و با بیان اینکه استان گیالن آماده اجرا این طرح 
می باشــد، ابراز داشــت: پویش ملی »به رنگ مدرسه« از دوشنبه 15 شهریورما1۴۰۰ در گیالن همزمان با سراسر کشور آغاز شده و در 
 این پویش کودکان 6 تا 12 سال اقدام به کشیدن نقاشی با موضوع »مدرسه دوست داشتنی من«نموده و نقاشی های خود را در سایت  

ajorBajor.ir بارگذاری و به بهترین نقاشی ها نیز هدایایی داده خواهد شد.

 نشست مشترک اعضای شورای شهر و هیئت رئیسه 
دانشگاه آزاد اراک برگزار شد

اراک- فرناز امیدی: نشست مشترک اعضا و رئیس کمیسیون های شورای 
اســالمی و سرپرست شهرداری کالنشهر اراک با رئیس و اعضای هیئت رئیسه 
دانشــگاه آزاداسالمی اراک در راســتای تعامل هرچه بیشتر دانشگاه  با شورای 
اسالمی شــهر و تبیین سیاســت ها و هدف گذاری های مشترک و مشارکت 
متقابل با توجه به پتانسیل های علمی، پژوهشی و فرهنگی در سالن کنفرانس 
ساختمان ســتاد مرکزی بازار فناوری و نوآوری شهید قاسم سلیمانی دانشگاه 
آزاداسالمی اراک برگزارشد. رئیس شورای شهر اراک در ابتدای این نشست گفت: 
شاخصه های این شورا نسبت به شوراهای قبل میزان باالی تحصیالت، حضور 
دانشگاهیان و مجرب ها با رویکرد فرهنگی و اجتماعی با شعار شهر را با هم بسازیم است و شهر هم ساخته نمیشود جز با ارتباط تمام 
مجموعه های مرتبط با مدیریت شــهری و شعار من نیز شورای دانش محور با رویکرد عدالت و معنویت است. میرنظامی اظهارکرد: اگر 
دانشگاه در مباحث عمران و مدیریت شهری که به ایجاد شهر اسالمی منجر میشود به شورا و شهرداری کمک کند و این تعامل دو جانبه 
ایجاد شود می توانیم شهر را برای مردم زیست پذیر کنیم.  سرپرست شهرداری اراک نیز گفت: با شروع مدیریت دوره ششم در اراک شعار 
این دوره شعار ایجاد شهر زیست پذیر برای مردم است و حرکت به سوی اینکه شهر اراک را انسان محور کنیم.  جعفرپور افزود: در حوزه 
پژوهش و آموزش باید بیشتر کار کرد و با توجه به اینکه پتانسیل اراک در سه ضلع صنعت، دانشگاه و نخبگان دانشگاهی و مدیریت شهری 
است و چون سرمایه و درآمدها کم است و نمیتوانیم بصورت آزمون و خطا کار کنیم باید کارها را با توجه به اینکه درآمد شهرداری از جیب 

مردم تامین میشود به سمتی حرکت کنیم که تمام پروژه ها با استفاده از نظر نخبگان و پژوهش تخصصی محور باشد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:
11 سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز:  فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری 11 سارق با 32 فقره سرقت طی 2۴ گذشته 
خبر داد. سردار منوچهر امان اللهی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، خودرو، اماکن خصوصی، داخل خودرو، موتورسیکلت، 

احشام، مغازه و کش روی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران آگاهی استان با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و عالئم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند 11 
سارق را دستگیر کنند. فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سارقان به 32 فقره سرقت اعتراف کردند، تصریح کرد: متهمان 
به منظور تکمیل مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. سردار امان اللهی در ادامه سخنان خود به کشف 11 دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال غیرمجاز در سامان اشاره کرد و ادامه داد: ارزش این دستگاه ها بیش از 2 میلیارد ریال است. وی مبارزه با جرایم اقتصادی را از 

اولویت های کاری نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: در این خصوص قاطعانه با مجرمان برخورد می شود.

قم-  خبرنگار فرصت امروز: مشاور شهردار با تأکید بر تسهیل امور 
مردم با راه اندازی کمیته اجرایی در شــهرداری قم گفت: معموالً در 99 
درصد موارد مالک در شورای حقوقی، متقاعد شده و با مصوبه موافقت 
می کند و در یک درصد باقیمانده هم ممکن است کار  به محاکم قضایی 

سپرده شود.
ناصر رعیت پور در گفت وگویی، با اشاره به تشکیل کمیته اجرایی در 
شــهرداری قم در سال های گذشته اظهار داشــت: این کمیته در دوره 
مدیریت دکتر ســقائیان نژاد و با حضور و نظارت اعضای شــورای شهر 
در شهرداری شکل گرفته که پیش نیاز تشکیل کمسیون های تملکات و 

توافقات را تهیه می کند.
وی با بیان اینکه با تشکیل این کمیته روند بسیاری از کارهای مردمی 
تسهیل شــده اســت، ابراز کرد: ایجاد این کمیته در افزایش سرعت و 
ســهولت رسیدگی به پرونده ها مؤثر بود و با درخواست کمیته اجرایی، 
کمسیون تملکات و توافقات برای رسیدگی به امور مردم به طور منظم 

تشکیل می شود.
مشاور شهردار قم ادامه داد: کمسیون تملکات و توافقات قبالً به این 

شدت فعال نبوده ولی هم اکنون با حضور شهردار، معاونان مرتبط، 5 نفر 
از اعضای شــورا تشکیل می شود و مسئوالن در جلسات نظرات خود را 

بیان کرده و با رعایت حقوق مردم بهترین تصمیم گرفته می شود.
وی به هم افزایی و همکاری متقابل شهرداری و شورا درزمینه توافقات 
و تملکات اشــاره کرد و گفت: در برخی موارد مردم نسبت به توافقات 
به نحو احسن معترض هستند که با حضور در کمیسیون های مختلف 

مانند کمیسیون شهرسازی و حقوقی دفاعیات انجام و این ارتباط دوسویه 
سبب تسهیل در رسیدگی به امور مردم و شهر شده است.

رعیت پور کار کمیته را ارائه پیشــنهاد درباره روش تملک یا توافق، 
به کمیسیون دانست و خاطرنشــان کرد: این پیشنهادها  نهایتاً داخل 
کمیســیون، تصویب و سپس به مرحله تنظیم توافقنامه می رسد و در 
ادامه بخش امالک شــهرداری توافقنامه را تنظیم کرده و برای تائید به 
شورای شهر و بعد از تصویب شورا، مصوبه برای تائید نهایی به فرمانداری 

ارسال می شود.
وی ادامه داد: همچنین در هر مرحله اگر مالک معترض باشد، مصوبه 
دوباره به کمیته بازگردانده شده و کمیته مالک را برای تشکیل جلسه و 
حل مشکل دعوت می کند که اگر مالک درخواست شکایت داشته باشد، 

به شورای حقوقی ارجاع داده می شود.
مشاور شهردار میزان توافق انجام شده با شهروندان را در مرحله نخست 
99 درصــد اعالم و تصریح کرد: معمــوالً در 99 درصد موارد مالک در 
شورای حقوقی متقاعد شده و با مصوبه  موافقت می کند و در یک درصد 

باقیمانده هم ممکن است کار  به محاکم قضایی سپرده شود.

تسهیل امور مردم با راه اندازی کمیته اجرایی در شهرداری قم
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به قلم: النا کین 
کارشناس حوزه بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

اگرچ��ه در رابطه با ضرورت تولید محتوا صحبت های متعددی ش��ده 
است، با این حال نبود ایده خود باعث خواهد شد تا نتوانید عملکرد الزم 
را داشته باشید. براساس آمارها، بزرگترین مشکل تولیدکنندگان محتوا 
کمبود ایده است. در این راستا بیشتر افراد تنها کمتر از 15 ایده را بیان 
می نمایند که بدون ش��ک کم اس��ت. عدم وجود تنوع در اقدامات باعث 
خواهد ش��د تا امکان حفظ مخاطب در بلندمدت بسیار پایین باشد. در 
ادامه 60 ایده ای را بررسی خواهیم کرد که همگی آنها در عمل نیز مورد 

استفاده بسیاری از برندها قرار گرفته است. 
1-ترندها را مورد توجه قرار دهید 

ترند درواقع اتفاقات مهمی اس��ت که توجهات افراد را به سمت خود 
جلب می کند. بدون ش��ک توجه به آنها، ش��انس دیده شدن شما را نیز 
افزایش خواهد داد. خوشبختانه امروزه نرم افزارهای مختلفی وجود دارد 
که شما را در شناسایی آنها کمک می کند. نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که ترند، موضوعی مقطعی بوده و همواره باید به 
دنبال موارد جدیدتر آن باشید. درواقع نمی توان با یک ترند خود را برای 
حتی یک ماه، تامین ش��ده تصور نمود. به صورت متوسط، عمر هر ترند 

بیش از یک هفته نیست. 
2-اخبار مرتبط با حوزه کاری خود را منتشر نمایید 

در ابتدا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که هر 
یک از ایده ها می تواند بخشی از مخاطبان را به سمت خود جذب کند. به 
همین خاطر الزم است تا تمامی راهکارها را مورد توجه خود قرار دهید. 
بدون شک اگر بتوانید پوشش کاملی از اخبار داخل شرکت، بازار فعلی و 
حتی بازارهای خارجی منتشر کنید، یک اقدام جذاب شکل گرفته است. 
در این زمینه توصیه می ش��ود که به حدی حرفه ای باشید که به عنوان 
پایگاه جامع خبری ش��ناخته شوید. در این زمینه فراموش نکنید که در 
رابطه با اخبار ش��ما باید اولویت داشته باش��ید و فراموش نکنید که هر 
خبری هم جذابیت الزم را ندارد. در این رابطه اگر دس��ته بندی مناسبی 

را ایجاد نمایید، بدون شک جذابیت کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
3-مطالعه موردی داشته باشید 

برای این امر که اعتبار برند شما افزایش پیدا کند، شما نیاز به تولید 
محتواهایی تخصصی خواهید داش��ت. در این زمینه توصیه می شود که 
در مطالعات خود، به دنبال هدف قرار دادن مش��کالت مخاطب باشید تا 
ارزش کار چند برابر شود. در این رابطه فراموش نکنید که اقدام شما باید 
همراه با تبیین کامل مسئله مطرح شده باشد، در غیر این صورت، اقدامی 

حرفه ای انجام نشده است. 
4-با افراد متخصص مصاحبه داشته باشید 

 ش��ما باید یک بانک اطالعاتی از افرادی داش��ته باشید که در زمینه 
کاری ش��ما متخصص هستند. مصاحبه با این افراد بدون شک خروجی 
بس��یار خوبی را به همراه دارد و شانس دیده شدن شما را هم چند برابر 
خواهد کرد. درواقع این اقدام اعتبار برند را به خوبی افزایش می دهد. در 
این زمینه اگرچه شما می توانید از انواع محتوا نظیر متن استفاده کنید، 
ب��ا این حال جذابیت این اقدام هنگامی که مصاحبه تصویری باش��د، به 
مرات��ب باالتر خواهد بود. نکته ای که نباید فراموش کنید این اس��ت که 
امروزه محتوای ویدئوی��ی در صدر عالیق افراد قرار دارد. با این حال اگر 
مصاحبه طوالنی است، توصیه می شود که متن خالصه و فایل صوتی آن 
را هم منتشر نمایید. این اقدامات مکمل خوبی برای اقدام شما خواهد بود. 

5-یک نوآوری داشته باشید 
تمام��ی توصیه هایی که تا به اینجا ش��ده اس��ت، مواردی محس��وب 
می شوند که بارها توسط برندهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. 
با این حال اگر خواهان رشدی فوق العاده سریع هستید، نیاز است که یک 
اقدام جدید انجام شود. در این زمینه با کمی خالقیت، می توان حتی از 
دل اقدامات رایج هم موارد خوبی را استخراج کرد. در این زمینه شما باید 
یک ویژگی جدید به کس��ب و کار خود اضافه نمایید که تاکنون توسط 
برندی دیگر مورد اس��تفاده قرار نگرفته اس��ت. این امر باعث می شود تا 
ش��ما بتوانید بر روی این موضوع، تا مدت ها تولید محتوا داش��ته باشید. 
درواقع انجام کارهای جدید یکی از اقداماتی است که به شما ایده تولید 

محتوا می دهد. 
6-اشتباهات و مشکالت را مطرح نمایید 

این امر که اشتباهات خود، برندهای دیگر و به صورت کلی مشکالت 
را م��ورد توجه قرار دهید و در کنار تحلیل دالیل وقوع آنها، راهکارهایی 
را داشته باشید، باعث می شود تا محتواهایی را تولید نمایید که موردنیاز 
هر فردی خواهد بود. این امر نه تنها توانایی ش��ما را در زمینه کاری ای 
که دارید به اثبات می رس��اند، بلکه خود می تواند زمین��ه بازاریابی را به 
همراه داشته باشد. برای مثال بسیاری از برندها پس از مطرح کردن یک 
مشکل، اقدام به معرفی محصول خود می کنند که بدون شک تاثیر تبلیغ 
را به مراتب افزایش خواهد داد. در رابطه با این نوع از محتوا، تیتر ش��ما 

بسیار مهم خواهد بود. 
7-محتواهای آموزشی داشته باشید 

ب��ه هر میزان که اطالعات مخاطبان در رابطه با یک موضوع بیش��تر 
باشد، احساس نیاز هم در آنها افزایش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر 
نیز ضروری اس��ت که در زمینه کاری خود تولید محتوای آموزشی هم 
داشته باشید. از دیگر نکاتی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است 
که چنین محتواهایی به استفاده بهتر از محصول هم منجر می شود که 
در نتیجه افزایش رضایت را به همراه دارد و تجربه استفاده از برند شما را 
دلنشین تر می کند. درواقع یکی از رایج ترین دالیل نارضایتی افراد از یک 
برند، اشتباهاتی است که در نتیجه عدم آگاهی مرتکب می  شوند و آن را 
برپای ضعیف بودن برند می گذارند. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که آموزش اگر به صورت حرفه ای باشد، حتی می تواند 

منبع درآمدی هم محسوب شود. 
8-از کارمندان خود کمک بگیرید 

اگر تصور می کنید که برای مشتری تنها کیفیت محصول مهم خواهد 
بود، سخت در اشتباه هستید. درواقع آنها تمایل دارند تا با نحوه کار شما 
و افراد تیم آشنا شوند. این امر در زمینه اعتماد آنها تاثیر بسزایی دارد. به 
همین خاطر توصیه می شود که یکی از محتواهای موردنظر شما، نوشتن 
درباره کارمندان باشد. این موضوع را می توان با معرفی تیم شرکت آغاز 
کرد. با این حال از هر یک از آنها می توانید بخواهید که نحوه کار خود را 
توضیح دهند و یا در رابطه با یک موضوع تخصصی در زمینه کاری خود، 
توضیحاتی را داشته باشند. این امر در نهایت به بهبود ارتباط مشتری و 
تیم شرکت منجر خواهد شد. بهتر است که لحن شما در این رابطه کامال 
دوستانه و حتی سرگرم کننده باشد. درواقع شما باید بدانید که هر محتوا 

را با چه لحنی و از چه طریقی منتش��ر نمایی��د. برای مثال معرفی تیم 
شرکت تنها زمانی تاثیر الزم را به همراه دارد که به صورت تصویری باشد. 
در این رابطه حتی اگر امکان ارسال ویدئو و تهیه کلیپ وجود ندارد، الزم 

است که تصویری از کارمند موردنظر در دفتر کار، منتشر شود. 
 ۹-تجربه استفاده از محصول توسط مشتریان را مورد توجه 

قرار دهید
ای��ن امر که خودتان محص��ول را معرفی نمایید، به علت تعلق خاطر 
و هدف فروش��ی که پش��ت آن وجود دارد، احتم��اال چندان مورد توجه 
ق��رار نخواهد گرفت. این امر در حالی اس��ت ک��ه اگر معرفی محصول و 
تجربه کار با آن توس��ط خود مشتری انجام شود، بدون شک فوق العاده 
خواهد بود. این مس��ئله در اعتمادسازی برای خرید هم نقش بسزایی را 
دارد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که مشتری به 
علت اس��تفاده مداومی که از محصول دارد، در بسیاری از موارد نکات و 
راهکارهای جالبی را پیدا می کند که بدون شک برای هر فرد دیگری هم 

می تواند کاربردی باشد. 

10-آمارهای مختلف را به اشتراک بگذارید
از دیگ��ر نکاتی که بس��یار مورد توجه قرار می گیرد، آمارها هس��تند. 
علت این امر نیز به آن خاطر اس��ت که یک آمار، اطالعات بسیاری را در 
ساده ترین حالت ممکن نشان می دهد. این مسئله مخاطب را با وضعیت 
برند شما، محصوالت و به صورت کلی بازاری که در آن فعالیت دارید آشنا 
می سازد. برای مثال این امر که آمار پرفروش ترین محصوالت خود را به 

اشتراک بگذارید، از جمله رایج ترین اقدامات است. 
11-گزارش هفتگی داشته باشید 

این امر که در پایان هر هفته مخاطب را با مهم ترین اقدامات و اتفاقات 
برند خود آشنا سازید، بدون شک جذابیت بسیار باالیی را به همراه خواهد 
داشت. در این رابطه فراموش نکنید که اقدام شما باید تنها بیان خالصه 
باشد. درواقع از توضیح آنها خودداری نمایید تا اقدام شما، طوالنی نشود. 
همچنین همواره نظرسنجی داش��ته باشید تا نسبت به بخش هایی که 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آگاهی پیدا کنید. این امر باعث می شود تا 

به مرور، گزارش هفتگی شما جذاب تر شود.
12-وبینار برگزار نمایید 

تجربه کرونا باعث شد تا توجه به وبینار با رشدی فوق العاده همراه باشد. 
درواقع تا قبل از این موضوع، چنین اقدامی چندان مورد توجه خصوصا 
از سوی مشتریان نبوده است. خوشبختانه در این زمینه انواع نرم افزارها 
وجود دارد که بس��تر الزم را برای شما مهیا خواهد کرد. بدون شک اگر 
موضوعات وبینار، جذابیت و کاربرد الزم را برای مخاطب داش��ته باشد، 
نتایج الزم را به دست خواهید آورد. فراموش نکنید که حتما وبینارهای 
خ��ود را ضبط کنید تا افرادی که بنا به هر دلیل نتوانس��تد حضور پیدا 

کنند، فرصت مشاهده آن را داشته باشند. 
13-از پست مهمان استفاده کنید 

در زمینه پست مهمان شما می توانید هم محتواهایی را به سایت های 
مختلف ارس��ال کنید و هم میزبان محتواهای افراد باشید. این مسئله از 
نظر ترافیک س��ایت بسیار مهم بوده و باعث می شود تا مطالب موردنظر 

شما با شانس دیده شدن بسیار باالیی همراه باشد. 
14-از استوری های مشتریان استفاده کنید 

این امر بس��یار مهم اس��ت ک��ه مخاط��ب را از این حال��ت که صرفا 
بازدیدکننده اقدامات شما هستند خارج نمایید. در این زمینه الزم است تا 
محتواهای تولیدشده از سوی آنها را بازنشر نمایید. به صورت کلی هنگامی 
که انگیزه ای وجود داش��ته باش��د، این اقدام به خوبی توسط مخاطبان و 
مشتریان انجام خواهد گرفت. برای مثال تعیین جایزه برای محتوای برتر 
هفته، یکی از راهکارهای رایج محسوب می شود. در این رابطه حتی یک 

محتوای هرچند ساده نیز نباید مورد غفلت شما قرار گیرد. 
15-از تاریخ صحبت نمایید 

در زمینه تاریخ ش��ما می توانید داستان برند خود را در قالب داستان 
چند قسمتی بیان نمایید. با این حال برای این امر که تداوم شکل گیرد، 
توصیه می شود که در رابطه با تاریخ کسب و کار خود نیز شروع کنید. این 
امر می تواند تا سال ها برای شما ایده های مختلف را به همراه داشته باشد. 
برای مثال تاریخ شروع حرفه تا تحوالت آن و صحبت از افراد تاثیرگذار، 
از جمله این اقدامات محسوب می شود. بررسی برندهای موفق و ناموفق 
در حوزه کاری شما نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که می توان در این 

دسته بندی قرار داد. 
16-مسابقه داشته باشید 

س��اده ترین نوع مسابقه، س��واالت چهارگزینه ای است که می توان در 
رابط��ه با موضوعات مختلف آنها را مورد اس��تفاده ق��رار داد. برای مثال 
ش��ناخت تیپ مشتری، یکی از رایج ترین این اقدامات محسوب می شود 
که افراد پس از پاسخ دادن به سواالت، در یکی از چهار گروه اصلی قرار 
می گیرند. در این زمینه فراموش نکنید که سرگرم کننده بودن، مهم ترین 

اصل در برگزاری مسابقه است. 
17-از مخاطبان عالقه مند کمک بگیرید

ای��ن دس��ته از افراد به عل��ت عالقه به برند، محص��ول و یا به صورت 
کلی کسب و کار شما می توانند اقدامات خوبی را انجام دهند. درواقع از 
آنها می توانید برای تامین بخشی از نیاز خود برای تولید محتوا استفاده 
نمایید. در این زمینه فراموش نکنید که افراد عالقه مند ممکن اس��ت به 
موضوعات جدیدی فکر کرده باشند که از نظر شما غافل است. در کنار 
این مسئله فراموش نکنید که تالش آنها باید با قدردانی مناسب از سوی 

شما همراه باشد. 
18-فهرستی از موارد ممنوعه ایجاد نمایید 

یکی از محتواهای بسیار جذاب و کاربردی، اقداماتی است که مخاطبان 
نباید انجام دهند. برای مثال اگر در زمینه فروش لوازم کوهنوردی فعالیت 
دارید، 10 اقدامی که ورزش��کاران شب قبل از صعود به کوه نباید انجام 
دهند، بدون شک موضوعی جذاب خواهد بود. در این زمینه شما با تمرکز 
ب��ر روی موارد ممنوعه می توانید به صورت مداوم محتواهای مختلفی را 
منتشر نمایید. در این زمینه با یک جست و جوی ساده، می توانید نسبت 

به محتواهایی که تاکنون در این زمینه تولید شده است، آگاه شوید. 

1۹-با اینفلوئنسرها همکاری داشته باشید 
به صورت کل اینفلوئنس��رها افرادی هستند که به واسطه فعالیت در 
بس��تر اینترنت، به محبوبیت رس��یده اند. در موارد گذشته اعالم شد که 
باید با متخصصان حوزه کاری خود ارتباط داشته باشید و محتواهایی با 
حضور آنها تولید نمایید. با این حال اینفلوئنسرها نیز به علت محبوبیتی 
که دارند، گزینه های بسیار خوبی محسوب می شوند. در این زمینه شما 
می توانید از آنها به عنوان مهمان اس��تفاده کنید و یا ش��یوه همکاری را 
برعهده آنها بگذارید. در حالت دوم شما بیشتر اسپانسر اقدامات رایج این 

دسته از افراد خواهید بود. 
20-نظرسنجی داشته باشید 

نظرسنجی و انتشار نتایج آن از دیگر اقداماتی است که نه تنها جذابیت 
باالیی را به همراه دارد، بلکه شما را به درک بهتری از مخاطبان می رساند. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که انتشار نتایج 
نظرسنجی، اقدامی است که در بسیاری از موارد مورد غفلت قرار می گیرد 

که شما باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشید. 
21-به سواالت مخاطبان پاسخ دهید 

این امر بسیار طبیعی است که هر روز، مخاطبان شما سواالتی را مطرح 
کنند که ممکن است بعدها پرسش افراد دیگر هم باشد. به همین خاطر 
اختصاص فضایی تحت عنوان پرس��ش های منتخب و انتشار پاسخ های 
خودتان، می تواند بس��یار کاربردی باشد. با این حال فراموش نکنید که 
این اقدام را هفته ای یک بار انجام دهید، در غیر این صورت نتیجه الزم 

را به دست نخواهید آورد. 
22-محتوای فصلی داشته باشید 

هر فصل برای خود ویژگی های خاصی دارد که باید مورد توجه ش��ما 
قرار گیرد. برای مثال در فضل تابستان، به علت گرم بودن هوا، شما باید 
محتواهای مختص به آن را داشته باشید و در فصل زمستان بدون شک 
هم��ه چیز متف��اوت خواهد بود. برای مثال اگ��ر در زمینه فروش لباس 
فعالیت دارید، تیتری تحت عنوان بهترین مدل های تابستانه، یک انتخاب 
هوشمندانه خواهد بود. با این حال شما تنها به این موضوع محدود نبوده 
و با کمی تمرکز و بررس��ی اقدامات انجام ش��ده از سوی سایر برندها، با 
تنوع باالیی از موضوعات مواجه خواهید ش��د که در کل فصل، ش��ما را 

درگیر نگه می دارد. 
23-یک روز از فعالیت های شرکت را به نمایش بگذارید 

اگرچه مشتری در شرکت حضور ندارد، با این حال این موضوع دلیل 
بر آن نخواهد بود که عالقه مند نباشد تا نسبت به اقدامات روزانه و نحوه 
انجام کارها، کنجکاو شود. به همین خاطر شما می توانید هر ماه و یا مدت 
زمانی طوالنی تر، یک پست تحت عنوان یک روز با برند ما را داشته باشید. 
در این پست که الزاما باید تصویری باشد، شما از ابتدا تا ساعت پایان کار 
را باید به تصویر بکش��ید که بدون شک سرعت پخش ویدئو در بسیاری 
از قس��مت های آن باید بیشتر ش��ود تا از طوالنی شدن اقدام جلوگیری 
نمایید. درواقع این موضوع نباید بیش از ۲0 دقیقه طول بکش��د. تحت 
این ش��رایط شما باید بدانید که چه زمان هایی باید حذف شود و به چه 

صورت کار را درآورید. 
24-راهنمای گام به گام تولید نمایید 

در زمینه محتواهای آموزش��ی، بسیاری از افراد تمایل دارند که اقدام 
را به صورت مرحله ای یاد بگیرند. محتوای متنی شما باید حاوی تصاویر 
باشد. این موضوع کمک خواهد کرد تا افراد همزمان با شما، اقدامات الزم 
را انجام دهند و س��ریعا مشکل خود را برطرف نمایند. برای مثال اگر در 
زمینه فروش کامپیوترهای ش��خصی فعالیت دارید، راهنمای گام به گام 

نصب ویندوز، یکی از موضوعات مورد نیاز خواهد بود. 
25-با مدیران مصاحبه نمایید 

در این زمینه توصیه می ش��ود که با مدیر شرکت خودتان کار را آغاز 
نمایید. این امر باعث می شود تا مخاطب نسبت به برند شما نیز به آگاهی 
باالتری دست پیدا کند. در ادامه نیز می توانید مدیران شرکت های دیگر 
را مورد توجه قرار دهید. بدون ش��ک آگاهی از کس��ب و کارهای دیگر و 
ایده های جدید در حوزه کاری ش��ما، نه تنها جذابیت باالیی را به همراه 

دارد بلکه می تواند زمینه ساز همکاری های مشترک شود. 
26-از مخاطبان و مشتریان خود تشکر نمایید 

ای��ن امر که مراتب قدردانی خود را از مخاطبان و مش��تریان به عمل 
آورید، از دیگر اقداماتی اس��ت که نتایج فوق العاده ای را به همراه دارد. با 
این حال این موضوع نیاز به دلیل دارد. برای مثال می توانید در س��الگرد 

تاسیس شرکت، چنین اقدامی را انجام دهید. 
27-در رابطه با مشکالت گذشته و تغییرات جدید صحبت نمایید 
اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که صحبت از مش��کالت گذشته به 
معنای اقرار به ضعف ها است. با این حال فراموش نکنید که شما درباره 
اتفاقاتی صحبت می کنید که دیگر وجود ندارد و این موضوع رو به رشد 
بودن و توجه ش��ما به پیشرفت را نشان خواهد داد. همچنین شما الزم 
است تا مخاطب و مشتریان را نسبت به جدیدترین تغییرات شرکت که 
انجام شده و یا در دستور کار قرار گرفته است، مطلع سازید. این امر که 
مخاطب حس نماید که با برندی رو به رشد مواجه است، خود در زمینه 

اعتمادسازی و جلب رضایت مهم خواهد بود. 
28-محصوالت غیررقابتی را مورد بررسی قرار دهید

در ابتدا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که بررسی 
محصوالت رقبای شما با مش��کالت حقوقی همراه خواهد بود. با این حال 
این اقدام برای برندهایی که رقیب ش��ما نیس��تند، ابدا ایرادی ندارد. برای 
مثال ممکن است شما در زمینه تولید گوشی های هوشمند فعالیت داشته 
باش��ید و لنز دوربین های خود را از یک برند دیگر تامین نمایید. تحت این 
شرایط بررسی این برند و محصول آنها و حتی مقایسه آن با برندهای دیگر، 
نه تنها ایرادی نخواهد داشت، بلکه موجب بازنشر آن از سوی برند موردنظر 
می شود. در نهایت این اقدام به درک بهتر از محصول شما نیز منجر می شود. 

2۹-معرفی کتاب و سایر منابع را مورد توجه قرار دهید 
بدون شک در هر زمینه ای، انواع کتاب ها، سایت ها، نرم افزارها، مقاالت 
و... وجود دارد که می تواند برای مخاطبان ش��ما کاربرد باالیی را داش��ته 
باشد. تحت این شرایط معرفی آنها یک اقدام هوشمندانه با تنوع موضوعی 

باال خواهد بود. 
30-اقدامات مشترک انجام دهید 

در زمینه تولید محتوا نیازی نیست که شما صرفا تنها باشید. درواقع با 
همکاری برندهای دیگر می توانید اقدامات بزرگ تر و متنوع تری را هم انجام 
دهید. با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که این 
اقدام نباید با رقبای مستقیم شما انجام شود. برای مثال اگر در زمینه تولید 
تجهیزات سفر فعالیت دارید، می توانید با آژانس های گردشگری، اقدامات 
مشترکی را انجام دهید. تولید محتوای مشترک و یا پوشش خبری از این 

اقدامات، هر دو می تواند برای شما کاربرد الزم را داشته باشد. 
ادامه دارد...
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60 ایده برای تولید محتوا )1( تفاوت بین رهبری تجاری و مدیریت چیست؟

به قلم: تیفانی گینز
نویسنده حوزه کسب و کار و مدیرعامل موسسه گلوبال اینترتیمنت

ترجمه: علی آل علی

رهبری تجاری و مدیریت کس��ب و کار اغلب اوقات با هم اش��تباه گرفته می شوند. این امر شاید در نگاه 
نخس��ت مشکل چندان مهمی نباشد، اما اگر شما به آن توجه نکنید خیلی زود در اجرای هر کدام از آنها 
دچار مش��کل خواهید شد. شما باید دقیقا بدانید که قدرت تبدیل شدن به مدیر کسب و کارتان را دارید 
یا در مس��یر رهبری تجاری گام برمی دارید، در غیر این صورت هیچ چش��م انداز مثبتی پیش روی کسب 

و کار شما نخواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی دقیق تفاوت های میان مدیریت کس��ب و کار و رهبری تجاری است. 
این امر نقطه شروع مناسبی برای ارزیابی این دو مفهوم و تالش برای یادگیری شان در حوزه کسب و کار 

خواهد بود. در ادامه این موضوع را به طور موشکافانه ای مدنظر قرار خواهیم داد. 
رهبران تجاری یادگیری را ترویج می کنند، اما مدیران به دنبال ارائه خط مشی هستند

اولی��ن و بارزترین تف��اوت میان رهبران تجاری و مدی��ران در نحوه تعامل با کارمندان اس��ت. رهبران 
تجاری همیش��ه به دنبال توس��عه مهارت های کارمندان و به عبارت بهتر یادگیری هرچه بیشتر در میان 
اطرافیان ش��ان هس��تند. این امر آنها را بدل به افرادی روحیه بخش در دنیای کس��ب و کار می کند. اغلب 
اوقات وقتی ش��ما با یک رهبر تجاری حرفه ای تعامل داش��ته باش��ید، انگیزه تان برای پیگیری امور کاری 
به طور قابل مالحظه ای بیش��تر ش��ده و در عین حال روحیه بس��یار خوبی برای یادگیری نکات تازه پیدا 

خواهید کرد. 
مدیران در نقطه مقابل رهبرن تجاری قرار دارند. این دس��ته از کارآفرینان به جای اینکه دنبال توس��عه 
مهارت ها و س��طح یادگیری اطرافیان ش��ان باشند، بیش��تر از همه به دنبال ارائه خط مشی های مشخص 

هستند. این امر با هدف پیشبرد اهداف کسب و کار در سریع ترین زمان ممکن صورت می گیرد. 
رهبران تجاری سریع به تغییرات عادت می کنند، اما مدیران همیشه عادت های شان را حفظ 

خواهند کرد
تغییر دنیای کسب و کار امر تازه ای نیست. نحوه واکنش افراد مختلف به این موضوع نکته مهمی است 
که باید مدنظر قرار گیرد. رهبران تجاری به جای اینکه از تغییرات به وجود آمده گله کنند، به طور مداوم 
در تالش برای هماهنگی با ش��رایط هس��تند. این امر انعطاف پذیری بس��یار باالیی به کار آنها می دهد. در 
عوض اگر ش��ما نقش مدیر را برعهده بگیرید، به احتمال زیاد تمایلی برای تغییر نخواهید داشت. مدیران 
اغلب اوقات فرآیندهای مشخص و سفت و سختی برای کارها دارند. این امر موجب مقاومت آنها در برابر 
هر تغییری می شود. با این حساب اگر شما در نقش یک مدیر فعالیت داشته باشید، خیلی سخت دست از 
عادت های قدیمی تان خواهید کشید. در حالی که امری به اسم عادت اصوال برای رهبران تجاری چندان 

معنادار نیست. 
رهبران تجاری به دنبال یادگیری هستند، اما مدیران مهارت های شان را تکرار می کنند

رهبران تجاری همیشه به کارهای تازه جلب می شوند. درست به همین خاطر انواع و اقسام نوآوری در 
حوزه کسب و کار مورد عالقه آنهاست. وقتی شما قصد نوآوری در دنیای کسب و کار را دارید، باید بیش 
از هر نکته دیگری به فکر یادگیری نکات مختلف باشید. این امر در رهبران تجاری به بهترین شکل ممکن 
قابل مشاهده است. در نقطه مقابل مدیران به جای اینکه به دنبال یادگیری مهارت های تازه باشند، بیشتر 
به مهارت های قبلی ش��ان که در آنها عالی عمل می کنند اتکا دارند. این امر موجب ش��کل گیری یک روند 

مشخص در فعالیت آنها می شود که خیلی خوب توانایی مدیریتش را دارند. 
رهبران تجاری قانع می کنند، اما مدیران دستور می دهند

رهبران تجاری وقت بسیار زیادی برای اعضای تیم کسب و کارشان اختصاص می دهند. به همین خاطر 
اغلب افرادی که به عنوان کارمند برای مدیران کار کرده باش��ند، مهارت های بسیار باالیی داشته و سطح 
اطالعات عجیبی خواهند داش��ت. در نقطه مقابل مدیران بیش��تر از اینکه به دنبال قانع کردن کارمندان 
و نظرخواهی از آنها برای پیش��برد امور باش��ند، دستوری عمل می کنند. این امر موجب ایجاد فرآیندهای 
مش��خص برای هر تیم و انتظارش��ان برای پیروی تمام اعضای ش��رکت می شود. با این حساب اگر شما با 
یک مدیر همکاری داشته باشید، هرگونه تخطی از فرآیندهای تعیین شده برای تان گران تمام خواهد شد. 
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