
www.forsatnet . i r

دوشنبه
26 مهر 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تورم و نقدینگی با چه نسبتی در اقتصاد ایران پیش می روند؟

آالرم پولی
فرصت امروز: نقدینگی در اقتصاد ایران همواره به »بمب« تش��بیه ش��ده است. کما اینکه در چند سال گذشته با فوران 
نقدینگ��ی بالفاصله رش��د تورم از دل رش��د نقدینگی بیرون می آی��د و به نگرانی ها درباره ش��اخص قیمت تولیدکننده و 
مصرف کننده دامن می زند. اقتصاد ایران در این سال ها درگیر یک دور تورمی شده که عوامل مختلفی در آن موثر است. 
شاخص نقدینگی یکی از بزرگترین عوامل رشد نرخ تورم بوده است، اما نقدینگی خود نیز معلول علت های دیگری است. 
رابطه میان نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران، از ریش��ه دارترین نسبت های اقتصادی است. بسیاری از کشورها به خصوص 
جوامع توسعه یافته که مسئله تورم را به عنوان یک بیماری مزمن حل کرده اند، از رشد نقدینگی هراسی ندارند، اما افزایش 
نقدینگی در اقتصاد ایران همواره به طور مستقیم به رشد تورم متصل است و خود را در شاخص قیمت ها نشان می دهد...
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روند تشکیل سرمایه    ثابت در دهه 90 چطور زمین   گیر شد؟

موتور خاموش سرمایه گذاری
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فرصت امروز: پس از آنکه شاخص بورس تهران در اولین روز هفته و همزمان با نخستین روز کاری پس 
از انتخاب رئیس جدید سـازمان بورس به رشـد خیره کننده 40 هزار واحدی رسید و با بازدهی 2.87 

 درصدی، داغ ترین روز تاالر شیشـه ای به لحاظ صعود قیمت سـهام در سـال 1400 را رقم زد
در دومین روز هفته مجددا سرخ پوش شد و به عقب برگشت. با اینکه شاخص کل بورس در...

شاخص بورس تهران دوباره سرخ پوش شد

عقبگرد 1300 واحدی بورس

یادداشت
داستان ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

اوای��ل ش��هریورماه خب��ری 
در رس��انه ها ش��نیده ش��د که 
احتماال بخشی از طلب ایران از 
کره جنوبی در قالب لوازم خانگی 
ساخت این کشور به ما پرداخت 
خواهد ش��د. با اع��الم این خبر 
ش��اهد نظرات مختلف موافقان 
و مخالفان بودیم، ت��ا اینکه در 
میان��ه ش��هریورماه نام��ه ای از 
سوی چندین ش��رکت داخلی 
تولیدکننده لوازم خانگی به دفتر 
مقام معظم رهبری ارسال شد، با 
این مضمون که تولیدکنندگان 
داخلی ت��وان تامین نیاز داخلی 
را دارن��د و واردات لوازم خانگی 
به این صنعت، آس��یب خواهد 
رساند. س��پس در اوایل مهرماه 
دفتر مق��ام معظم رهبری، نظر 
رهبری را در ذیل این نامه درج 
و به رئیس جمهور ارس��ال کرد. 
بنا به اعالم نام��ه مذکور، رهبر 
معظم انقالب فرمان ممنوعیت 
نهایی  واردات هرگونه محصول 
در حوزه تولی��دات لوازم خانگی 
را ص��ادر کردن��د. عل��ت ای��ن 
تصمیم، باالبودن میزان واردات 
ش��رکت  دو  از  لوازم خانگ��ی 
کره جنوب��ی ذکر ش��ده اس��ت 

ب��رای  خط��ری  ک��ه 
2تولیدکنندگان داخلی...

11 ربیع االول 1443 - س���ال هفتم
شماره   1881

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.18 Oct 2021

فرصت امروز: سریال »بازی مرکب« یا »اسکوئید گیم« در حالی 
به پربیننده ترین سریال پلتفرم نتفلیکس تبدیل شده است و در 
بیشتر کشورها عنوان محبوب ترین مجموعه را از آن خود کرده که 
به مثابه محرک تازه رشد اقتصادی در کره جنوبی نیز عمل کرده 
است. نمایش جهانی این س��ریال درست یک سال پس از اکران 
موف��ق فیلم کره ای »انگل« که برنده جایزه بهترین فیلم اس��کار 
ش��د، نشان دهنده ادامه حضور پررنگ کره جنوبی در بازار جهانی 
محصوالت فرهنگی اس��ت. چنانکه شرکت نتفلیکس اعالم کرده 
که همکاری سال گذشته این شرکت با صنعت فیلم و سریال کره 
جنوبی در مجموع موجب تزریق 1.9 میلیارد دالر به اقتصاد این 
کشور آسیایی شده است. گزارش این شرکت چندملیتی آمریکایی 
همچنین نشان می دهد که نتفلیکس در فاصله سال های ۲01۶ 
ت��ا ۲0۲0 می��الدی موفق به ایجاد 1۶ هزار ش��غل تمام وقت در 
کره جنوبی ش��ده و درآمد صنعت سرگرمی این کشور نیز تحت 
تاثیر این همکاری در چهار سال گذشته 4.7 میلیارد دالر افزایش 
یافته اس��ت. اکنون با موفقیت س��ریال »اس��کوئید گیم« که در 
ایران با نام »بازی مرکب« مش��هور شده است، انتظار می رود که 
رشد صنعت سرگرمی و تفریحات کره جنوبی شتاب بیشتری به 
خود بگیرد. البته افزون بر هنر س��ینما، کره جنوبی در سال های 
گذشته در جهانی کردن موسیقی پاپ خود نیز موفق عمل کرده 
و توانسته با آثار گروه »بی تی اس« در صدر فهرست پرفروش ترین 
آهنگ های بازار آمریکا بایس��تد. در مجموع کره جنوبی در سال 
گذش��ته میالدی موفق ش��د 10.8 میلیارد دالر از محل صادرات 
محتوای فرهنگی و محصوالت صنعت سرگرمی خود درآمدزایی 
داش��ته باش��د که فراتر از رقم صادرات لوازم خانگی و محصوالت 

آرایشی و بهداشتی این کشور است.
چالش شرکت های اینترنتی با »بازی مرکب«

به موازات کارکردهای مثبت سریال محبوب کره ای، تمایل زیاد 

کاربران برای دانلود قس��مت های مختلف سریال »بازی مرکب« 
باعث ترافیک اینترنتی در بس��یاری از نقاط جهان ش��ده اس��ت. 
روزنام��ه »گاردین« این هفت��ه از اختالل در پهنای باند اینترنتی 
جهان به واسطه دانلود سریال »بازی مرکب« گزارش داد و نوشت: 
سریال کره ای به قدری در کشور سازنده محبوبیت کسب کرده که 
در یک ماه گذش��ته اختالالت گسترده در پهنای باند کره جنوبی 
ایجاد شد و در راس��تای این اتفاق، بزرگترین شرکت ارائه دهنده 
خدمات اینترنتی کره جنوبی با تنظیم ش��کایت و انجام اقدامات 
قانونی از بزرگترین پلتفرم پخش فیلم در جهان درخواست کرد با 
پرداخت جریمه مالی، به آنها کمک کند زیرساخت های اینترنتی 
خود را بهبود بخش��ند. این اتف��اق در حالی رخ داد که دانلود این 
سریال میانگین مصرف پهنای باند در سراسر جهان را هم افزایش 
داد و بسیاری دیگر از اپراتورهای اینترنتی را هم با مشکل مواجه 

کرد.
اولین قس��مت مجموعه تلویزیونی »بازی مرکب« در هفدهم 
سپتامبر از پلتفرم آنالین نتفلیکس پخش شد و با استقبال مثبت 
منتقدان و مخاطبان روبه رو ش��د. »بازی مرک��ب« در هفته اول 
نمایش توانس��ت به پربیننده ترین مجموعه نتفلیکس در بیش از 
90 کشور جهان تبدیل شود و به گفته شرکت سازنده بعد از 17 
روز پخش با 111 میلیون بازدید، به پربیننده ترین س��ریال تاریخ 
نتفلیکس بدل گشت. این سریال، ماجرای 45۶ مرد و زن کره ای 
را روایت می کند که برای برنده شدن جایزه 38.7 میلیون دالری 
ب��ه مجموعه ای از بازی های کودکانه ب��ا عواقب ناگوار و خطرناک 

دعوت می شوند.
براس��اس گزارش »گاردین«، اتفاقات دیگری مثل پخش زنده 
مس��ابقات لیگ برتر فوتبال توس��ط نتفلیکس و آمازون پیش از 
پخش این س��ریال موجب ش��د که مصرف پهنای باند در گستره 
جهان به میزان قابل توجهی افزایش یابد و همچنین تقاضا برای 

استفاده از حداکثر حجم اینترنت در جریان به روز رسانی بازی های 
ویدئویی از جمله »فورتنایت« و »کال آو دیوتی« در مقاطع زمانی 
مختلف باعث موجب شد شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی 
به فکر تقویت زیرساخت ها و ارائه خدمات بهتر باشند. با وجود این، 
عوامل مختلف به محبوبیت هرچه بیش��تر »بازی مرکب« کمک 
کرد و انتشار این مجموعه همزمان با ادامه پاندمی کرونا و قرنطینه 
خانگی در بس��یاری از کش��ورها باعث ش��د پهنای باند جهانی، 
شلوغ ترین روزهای خود را در چند سال گذشته تجربه کند. کما 
اینکه در پی این اتفاق، اپراتورهای اینترنتی انگلستان اعالم کردند 
در یک ماه گذشته شلوغ ترین روزهای ترافیک اینترنتی را تجربه 
کرده اند و میانگین مصرف پهنای باند در این کشور از زمان پخش 

سریال نسبت به سال قبل، دو برابر شده است.
پهنای باند جهانی و قانون بی طرفی اینترنت

به نظر می رسد بیشتر کاربران جهانی برای استفاده از اینترنت 
با یکدیگر اتفاق نظر دارند و کارشناسان در یک مطالعه تازه به این 
نتیجه رس��یدند که به طور میانگین بیش از 80 درصد داده های 
مصرف شده در پهنای باند جهانی به گشت و  گذار در سایت های 
یوتیوب، فیس بوک، نتفلیکس و ش��رکت توسعه دهنده بازی های 
اکتیویژن بلیزارد اختصاص دارد. »مارک آلرا«، مدیر اجرایی مرکز 
خدمات مصرفی ش��رکت مخابراتی »بریتیش تلکام« در این باره 
می گوید: »در همه کش��ورها قوانینی وضع ش��ده است تا میزان 
مصرف داده برمبنای باند پهن به صورت کنترل شده افزایش یابد 
و ای��ن قوانین برای اپراتورهای مختلف از جمله »بریتیش تلکام« 
محدودیت های��ی ایجاد می کند تا ب��ا افزایش مصرف پهنای باند، 
هزینه های باال را تحمیل نکنند و به دنبال آن ترافیک اینترنت در 

اپراتورهای اینترنتی به طور مساوی ارائه شود.«
قانون بی طرفی اینترنت ۲5 س��ال قبل وضع ش��د و آن زمان 
هیچ ک��س تصورش را ه��م نمی کرد که چهار یا پن��ج پلتفرم در 

مجموع بتوانند 80 درصد پهنای باند جهانی را به خود اختصاص 
دهند و از این رو هم اکنون این مش��کل وجود دارد که اگر پهنای 
بان��د مصرفی مربوط به هر ی��ک از این ش��رکت ها به هر دلیلی 
افزایش یابد، این اتفاق می تواند در گس��تره جهانی اثرگذار باشد. 
طرفداران قانون بی طرفی اینترنت معتقدند که هرگونه تغییر در 
اصول اساسی آن به اپراتورها امکان می دهد در شرایط الزم برخی 
خدم��ات اینترنتی را محدود کنند یا جل��وی ارائه آن را بگیرند و 
همچنین اگر الزم شود، این قانون امکان تغییر تعرفه های مربوط 
به استفاده از خدمات اینترنتی را نیز فراهم می کند. »جان لیوید«، 
مدیر کمپین های بنیاد »موزیال« بر این باور اس��ت که این روزها 
همه مردم به اینترنت آزاد اطمینان دارند. بنابراین تمام محتوایی 
که در فضای مجازی به اش��تراک گذاش��ته می ش��ود، باید اصل 
بی طرفی را رعایت کند. او در این خصوص می گوید: »ما تاکنون از 
هیچ یک از تولیدکنندگان محتوا درخواست نکردیم به شرکت های 
ارائه دهن��ده خدمات اینترنتی هزین��ه پرداخت کنند، ولی برخی 
اتفاقات نظیر پخش سریال »بازی مرکب« باعث شد در این قضیه 

تجدیدنظر کنیم.«
رتبه 80 ایران در میانگین سرعت اینترنت

در همی��ن حال، مرکز »Speedtest« به تازگی فهرس��تی از 
کش��ورها را بر پایه س��رعت اتصال به اینترنت برای متوسط نرخ 
انتقال داده توسط کاربران نهایی منتشر کرده است. این اطالعات، 
میانگین سرعت اینترنت در کشورهای مختلف براساس آزمایش  
سرعت ش��بکه در س��رورهای محلی هر یک از کشورها را نشان 
می دهد و براس��اس آن کره جنوبی که در هفته های گذش��ته به 
واسطه پخش سریال محبوب »بازی مرکب« با اختالل اینترنتی 
مواجه شده است، خدمات عمومی اینترنتی را با میانگین سرعت 
19۶.74 مگابیت بر ثانیه ارائه می دهد و از این نظر پرسرعت ترین 
سرویس اینترنتی جهان را در اختیار کاربران خود می گذارد. پس 

از این کشور، امارات با میانگین سرعت 194.04 مگابیت بر ثانیه 
قرار دارد و کشورهای قطر، چین، عربستان، نروژ، استرالیا، هلند، 
کویت و بلغارستان به ترتیب در رتبه های بعدی ایستاده اند و ایران 
ب��ا میانگین س��رعت ۲7.۲4 مگابیت بر ثانیه رتبه هش��تادم این 
فهرس��ت را از آن خود کرده است. در این گزارش همچنین اعالم 
شده که کشورهای اوکراین، سوریه، روسیه، بوتان، سریالنکا، ایران، 
قزاقستان، مولداوی، بالروس و رومانی به ترتیب ارزان ترین خدمات 

اینترنتی را در اختیار کاربران می گذارند.
مرکز »تِله جئوگرافی« نیز در گزارش��ی که ماه گذشته منتشر 
کرد، توضیح داد که پهنای باند جهانی در س��ال ۲0۲1 میالدی 
ب��ه طور میانگین ۲9 درصد افزایش یافته اس��ت و در مقابل طی 
یک سال گذشته به واسطه ادامه یافتن همه گیری ویروس کرونا 
و خانه نش��ینی مردم میزان اس��تفاده از اینترنت در سراسر جهان 
34 درصد بیش��تر شده است. مجموع پهنای باند مصرف شده در 
جهان از ابتدای سال جاری تاکنون 78۶ ترابیت بر ثانیه محاسبه 
می ش��ود که این رقم میانگین رش��د ۲9 درصدی در چهار سال 
گذشته را نمایان می کند. از نظر جغرافیایی، آفریقا سریع ترین رشد 
را در این زمینه داش��ته اس��ت و بین س��ال های ۲017 تا ۲0۲1 
میالدی، میانگین رش��د سرعت دسترسی به اینترنت در این قاره 
45 درصد گزارش شده است که پس از آن اقیانوسیه با 38 درصد 
قرار گرفته اس��ت. کارشناسان همچنین می گویند میانگین رشد 
استفاده از پهنای باند جهانی بین سال های ۲019 تا ۲0۲0 رشد 
48 درص��دی را تجربه کرده که این روند برای س��ال های ۲01۲ 
تا ۲019 میالدی ۲3 درصد گزارش ش��ده ب��ود. تمامی این آمار 
و ارقام نش��ان می دهد وابستگی کاربران جهانی به دنیای مجازی 
روز به روز در حال افزایش اس��ت و بدیهی اس��ت که در سال های 
پیش رو، میزان مصرف اینترنت توس��ط هر یک از کاربران رش��د 

صعودی را تجربه کند.

یک آدِم خوره تصویرهای ماهواره ای را تصور کنید که با حوصله 
زیاد بتواند مزارع گسترده موشکی جهان را پیدا کند. همین مسئله 
باعث می ش��ود کارهای اطالعاتی و امنیتی که تا همین یک دهه 
پی��ش مطلقا در انحصار دولت ها ب��ود دچار نوعی رقابت همگانی 
ش��ود. برای درک بهتر این مس��ئله با ذکر چند مثال، بهتر است 

گزارش »اکونومیست« در این باره را بخوانید.
به گزارش »اکونومیس��ت«، »جان ِکِندی« کاندیدای دموکرات 
ریاس��ت جمه��وری امری��کا در س��ال 19۶0 می��الدی، رقی��ب 
جمهوری خواه خود را متهم به این مس��ئله کرد که دولت پیشین 
جمهوری خواهان اجازه ایجاد یک »ش��کاف موشکی« بین آمریکا 
و اتحاد جماهیر ش��وروی را داده اس��ت. این ایده ش��دنی به نظر 
می رس��ید. موفقیت اتحاد جماهیر ش��وروی در فرستادن اولین 
ماهواره )اسپوتنیک( به فضا بر روی یک موشک به شکلی طبیعی 
این حدس و گمان را ایجاد کرده بود که بلوک ش��رق در استفاده 

از چنین سالح هایی بسیار جلوتر از ایاالت متحده آمریکا است.
این ایده اگرچه ش��دنی، اما اشتباه بود. موشک های قاره پیمای 

اتحاد جماهیر ش��وروی را می شد با انگش��تان یک دست شمرد. 
شواهد این مسئله در دستان »آیزنهاور« بود، اما او نمی توانست آن 
را افشا کند، زیرا اطالعات به دست آمده ناشی از یک برنامه ماهواره 
جاسوسی بود. توانایی پیدا کردن سایت های موشک های قاره پیما 
از فضا به حدی گران بها بود که کاخ سفید با تکیه به آن توانست 
رازهای خود را حفظ کند. این مسئله که زمانی یک اتفاق تاریخی 
بود، در حال حاضر یک پروژه دانش��جویی است؛ البته یک پروژه 
ویژه برای دانش��جویی ویژه. در اوایل س��ال جاری میالدی زمانی 
که اخبار مربوط به سایت های پرتاب موشک قاره پیمای چین در 
واش��نگتن پیچید، »ِدکر اِوِلت« خود را مشغول چنین مسئله ای 
کرد. منابعی که در دس��ترس او بودند، تصاویری ماهواره ای بودند 
که به سادگی در دسترس قرار دارند. او برای حل این مسئله از یک 
قاعده ساده استفاده کرد و دنبال سیلوهای موشک را در زمین های 
مس��طحی از چین گرفت که از رادارهای آمری��کا در ژاپن و کره 
جنوبی فاصله داشته باش��د و پس از آن با سختکوشی به شکلی 

نظام مند، تمام زمین های خالی بخش غربی چین را جارو کرد.

او که بخشی از مغولستان داخلی را بدون موفقیت بررسی کرد، 
نهایتا در گانسو به مقصود خود رسید. در این منطقه یعنی جایی 
در بیابان گبی، او توانست 1۲0 سیلوی موشکی در حال ساخت را 
پیدا کند که از زمان پایان جنگ سرد، چیزی بی سابقه بود. »َمت 
کوردا« یک پژوهش��گر ۲۶ ساله از فدراسیون دانشمندان آمریکا، 
یک س��ال بعد همین الگو را در بخش های دورافتاده ش��ینژیانگ 

پیدا کرد.
»اِوِلت« اولین بار این نوع اس��تفاده از داده های ماهواره ای را دو 
س��ال پیش، یعنی زمانی که دانشجوی سال دوم کالج بود،کشف 
ک��رد. به گفت��ه او، »بعضی از کالس ها خس��ته کننده بودند و به 
همی��ن خاطر من برنامه گوگل ارث را باز کردم.« همین مس��ئله 
پای او را به »ژئو4نانپرو« باز کرد که پروژه ای با مشارکت عمومی 
اس��ت و به افراد عالقه مند اجازه می دهد با همکاری متخصصان 
بتوانند انواع تصویرهای ماهواره ای را ردوبدل کنند و همین مسئله 
چیزهای زیادی را نشان داد: از معادن اورانیوم در هند تا تاسیسات 

سالح های شیمیایی در کشوری دیگر: »کار جالبی است.«

همین مثال به روشنی به ما نشان می دهد که خدمات اطالعاتی 
و امنیتی از این دست، رفته رفته از انحصار دولت ها در سطح جهان 
خارج شده اند. داده های ماهواره ای البته تنها یکی از منابعی است 
که به این جریان جدید دامن زده اند. وب س��ایت هایی وجود دارد 
ک��ه تمام اتفاقات جالب در حال وق��وع را رصد می کنند که برای 
مثال ش��امل مس��یر حرکت کش��تی ها و هواپیماها هم می شود. 
چندین ترابایت تصویر از گوشی های همراه هر روزه در سایت های 
شبکه های اجتماعی بارگذاری می شوند و عموما تگ های مفیدی 
ه��م دارند. »ب��روس کلینگنر« ک��ه در ۲0 س��ال اخیر تحلیلگر 
س��ازمان سیا بوده اس��ت، دراین باره می گوید: »مردم امروزه روی 
گوشی های ش��ان همان کیفیتی از اطالع��ات را دارند که من در 
گذشته برای داشتن آنها باید وارد تاسیساتی با سطح ایمنی بسیار 

باال می شدم. این مسئله هنوز هم برای من قابل هضم نیست.«
البته مس��ئله تنها داده نیس��ت. به غی��ر از داده ه��ا، ابزارها و 
تکنیک های فراوانی برای کار کردن بر روی این داده ها هم وجود 
دارد. برای مثال، بسته های مدل سازی 3D امروزه این امکان را به 

شما می دهند که بفهمید سایه موجود در یک تصویر ناشی از چه 
جسمی است. تنظیماتی هم در شبکه های اجتماعی یا در دسترس 
نهادها وجود دارد که انجام این کارها را به شکل شراکتی ممکن 
می سازد. افراد مختلف، از آنهایی که کامال در این زمینه تخصص 
و تجربه دارند تا مردم معمولی که صرفا مانند یک  خوره به چنین 
موضوعاتی عالقه نشان می دهند، با همکاری هم می توانند بسیاری 
از بارهای اطالعاتی را موشکافی کنند. بنابراین می توان گفت که 
دنیای اطالعات به نوعی دموکراتیک شده است و این مسیر جدید 
هم دولت ها را به چالش کش��یده است، هم تعریف دیپلماسی را 
دس��تخوش تغییر کرده و هم به ط��ور کل ایده محرمانگی را زیر 
س��وال برده اس��ت. مثال های فراوانی برای افش��ای اطالعاتی که 
توس��ط مردم عادی در چند س��ال اخیر اتفاق افتاده است، وجود 
دارد که بررس��ی تمام آنها فرصت کاف��ی می طلبد، اما یک چیز 
قطعی است؛ اینکه فناوری های روز حتی در تضمینی ترین حیطه 
اختیارات دولت ها هم وارد شده اند و نقش مردم را پررنگ تر از هر 

دوره ای در طول تاریخ کرده اند.

حجم زیاد داده  ها علیه انحصار اطالعاتی دولت ها
دنیای اطالعات دموکراتیک شده است

سریال محبوب کره ای چگونه شرکت های اینترنتی را به چالش کشید؟

»بازی مرکب« به مثابه محرک رشد اقتصادی

چه زمانی شما در جلسه های استخدامی عالی عمل کرده اید؟

نشانه های موفقیت در مصاحبه های کاری
شرکت کردن در جلسات استخدامی و مصاحبه های کاری بخشی از زندگی کارآفرینان را شکل می دهد. 
امروزه هر کارآفرینی باید آمادگی الزم برای حضور در ش��مار باالیی از مصاحبه ها را داش��ته باش��د، در غیر 
این صورت پیدا کردن یک ش��غل مناس��ب در عرصه کسب و کار بدل به امری غیرممکن خواهد شد. شاید 
بدترین بخش در مورد مصاحبه های کاری حالت عدم اطمینان بعد از آن اس��ت. به این ترتیب شما نسبت 
به موفقیت تان در مصاحبه کاری مطمئن نیستید و باید مدت زمانی طوالنی برای آگاهی از نتیجه کار صبر 
کنید. چنین امری بدترین تجربه دنیا را به شما خواهد داد.  گاهی اوقات کارآفرینان نسبت به موفقیت شان 
در مصاحبه های کاری اطمینان بس��یار زیادی دارند، با این حال دس��ت آخر با مش��کل مواجه شده و در...



فرصت امروز: اقتصاد ایران در دهه 90 ش��رایط خطیر و ویژه ای را پشت 
سر گذاشته است؛ دهه ای که با تحریم های اقتصادی شروع شد و با بحران 
کرونا به پایان رسید. بررسی ها نشان می دهد که میانگین رشد اقتصادی در 
این دهه تقریبا صفر بوده و تشکیل سرمایه ثابت نیز نصف شده است. تورم 
لجام گسیخته، وضعیت بیکاری و گسترش فقر نیز شرایط اقتصادی را در 
دهه 90 دشوار ساخته و البته دو موج تحریمی در ابتدا و انتهای این دهه 
و همینطور شیوع ویروس کرونا، سهم زیادی در این وضعیت مخاطره آمیز 
داشته است. در این میان، گزارش اخیر معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
تهران نشان می دهد که در دهه گذشته روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص به قیمت های ثابت س��ال 1390، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد 
س��االنه سرمایه گذاری در این دهه منفی 4.79 درصد است. کمترین رقم 
س��رمایه گذاری کشور مربوط به س��ال 1399 و برابر با 100هزار  میلیارد 
تومان اس��ت که به مراتب کمتر از رقم سال 1390 است. ادامه این روند، 
رش��د اقتصادی دهه پیش رو را هم تهدید می کند، به طوری که با فرض 
رشد ساالنه 5 درصدی سرمایه گذاری از سال 1400 به بعد، در سال 1413 
یعنی بعد از گذش��ت 14 سال، س��رمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال 
1390 خواهد رسید و با فرض رشد ساالنه 10 درصدی، این اتفاق در سال 

140۶ رخ خواهد داد که بسیار خوش بینانه به نظر می رسد.
اسکلت سرمایه گذاری در دهه گذشته

معاونت بررس��ی   های اقتصادی اتاق تهران در این گزارش به فراز و فرود 
س��رمایه گذاری در دهه 90 پرداخت و از س��بقت نرخ »استهالک سرمایه 
ثابت« از »نرخ تش��کیل س��رمایه ناخالص ثابت« گ��زارش داد. روندی که 
موجب شده تا سطح سرمایه گذاری از محدوده 170 هزار میلیارد تومان در 
سال 1390 به محدوده 100 هزار میلیارد تومان )به قیمت های ثابت سال 
1390( در سال 1399 سقوط کند. در این گزارش بر افت مشارکت بخش 
خصوصی به س��رمایه گذاری در سال های پایانی این دهه تاکید شده و به 
همین دلیل، بازگرداندن کش��ور به ریل رشد اقتصادی بسیار دشوار است، 
چراکه آمارهای س��ال های گذشته تایید می کند دولت با توجه به مشکل 
کسری بودجه و کاهش چشمگیر حجم واقعی بودجه عمرانی، توانی برای 
تحرک اقتصاد از منظر تشکیل سرمایه ندارد. از همین رو، »تسهیل محیط 
کس��ب و کار« و »ارائه مشوق   های جدی برای جذب سرمایه   های داخلی و 
خارجی« از بخش خصوصی، دو اقدامی است که احتماال می تواند به تغییر 

مسیر اقتصاد ایران کمک کند.
مطالعه اتاق بازرگانی تهران نش��ان می دهد حتی با فرض تغییر مس��یر 
کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال 1390 
بسیار سخت است. بنابراین اگر سطح ساالنه رشد سرمایه گذاری به 5درصد 
برسد، کشور در سال 1413 یعنی 14سال بعد خواهد توانست به وضعیت 
س��ال 1390 از منظر سرمایه ثابت برسد. حال سوال این است که چطور 
می توان از تداوم وضع موجود جلوگیری کرد، چراکه محدودش��دن بیش 

از پیش تش��کیل سرمایه ثابت، پتانسیل اقتصاد ایران را برای رشد از بین 
خواهد برد. کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین   آالت به کمتر از نصف 
نیز رخداد خطیر دیگری اس��ت که از بررسی ساختار سرمایه در دهه 90 
به دس��ت می آید. همچنین روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 
قیمت های ثابت سال 1390، در این دهه نزولی بوده و میانگین نرخ رشد 
اقتصادی ساالنه س��رمایه گذاری طی دهه مزبور منفی 4.79 درصد است؛ 
روندی که گرچه به نظر در س��ه س��ال 1393، 139۶ و 1399 مس��یری 
معک��وس را در پی��ش گرفته، ام��ا در مجموع افت فاحش��ی را در زمینه 

سرمایه گذاری واقعی به قیمت های ثابت سال 1390 گزارش می کند.
فراز و فرود سرمایه گذاری در دهه 90

کمتری��ن رقم س��رمایه گذاری در ده��ه 90 مربوط به س��ال 1399 با 
100هزارمیلیارد تومان است که به مراتب کمتر از رقم سال 1390 است. 
در عین حال این رقم نس��بت به سال 1398، ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر 
اس��ت اما این رشد کفایت جبران کاهش سرمایه گذاری واقعی کشور طی 
این دهه را نکرده است. بررسی ابعاد این گزارش نشان می دهد که در سال 
1399 با وجود رشد مثبت سرمایه گذاری جدید، شکاف منفی فوق به علت 
افزایش رش��د استهالک از افزایش سرمایه گذاری جدید بیشتر شده است. 
تنها راهکار حذف شکاف منفی مزبور، معکوس شدن روند سرمایه گذاری 
جدید با نرخی باالتر از افزایش اس��تهالک سرمایه است. تحلیلی که اتاق 
تهران مطرح کرده و ناظر به نکته درستی است. در صورتی اقتصاد کشور 
می تواند به دوره رش��د اقتصادی باالتر از 4درصد برگردد که روند تشکیل 
سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل 
س��رمایه باید در حدی باشد که استهالک س��رمایه      های ثابت فعلی را نیز 
جبران کند. بررس��ی اجزای ساختار تش��کیل سرمایه ثابت نشان می دهد 
سیاس��ت گذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رش��د به روند 

تشکیل سرمایه ثابت، کار دشواری در پیش دارد.
نگاه��ی ب��ه زوایای پنهان وضعیت س��رمایه گذاری در دهه 90، نش��ان 
می دهد که روند تشکیل سرمایه    ثابت چگونه و با چه سیری زمین   گیر شده 
اس��ت. چنانچه طی این دهه برای کل اقتصاد، در پنج سال سرمایه گذاری 
واقعی و ماش��ین   آالت منفی بوده اس��ت. همچنین طی ش��ش سال رشد 
سرمایه گذاری واقعی ساختمان، منفی بوده است. مشابه این وضعیت برای 
سرمایه گذاری ماش��ین   آالت بخش خصوصی هم صادق است. برای نمونه 
بخش ماشین   آالت تنها در سال های 1390، 1393، 1395 و 139۶ رشد 
نس��بتا مناسبی داشته و در سال 1399 اندکی بهبود نشان می دهد. ارقام 
رش��د س��االنه در همه س��ال هایی که روند مثبت بوده در حد 10 درصد و 
کمتر بوده، حال آنکه در پنج سال منفی، حتی نرخ 33.7 درصدی منفی 
نیز تجربه شده است. سال 1391 بدترین سال از این منظر برای تشکیل 
س��رمایه در بخش ماشین   آالت بوده است. در بخش ساختمان نیز تنها در 
چهار سال روند ساالنه رشدی مثبت را تجربه کرده است، در حالی که در 

ش��ش سال دیگر کشور شاهد افت تشکیل س��رمایه ثابت ساختمان بین 
منفی 4 تا منفی 11 درصد بوده است.

مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری
همچنی��ن یک��ی از اج��زای مهم س��اختار تش��کیل س��رمایه، بخش 
زیرس��اخت   های فنی و عمرانی اس��ت که در اصول حسابداری ملی تحت 
عنوان »س��رمایه گذاری ماشین   آالت و ساختمان« شناخته می شود. ایران 
در دهه گذش��ته در هر دو بخ��ش روندی نزولی را تجرب��ه کرده هرچند 
وضعیت در بخش ماش��ین   آالت بدتر و نحیف   تر است. گزارش اتاق تهران 
نشان می دهد در بخش ساختمان سطح تشکیل سرمایه در کشور در سال 
1390 ح��دود 110 هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در س��ال 1399 
به 7۲هزار و 800 میلیارد تومان رس��یده است. در بخش ماشین   آالت هم 
کشور در حالی در سال 1390 حجمی معادل ۶1هزار و ۲00 میلیارد تومان 
داشته که این عدد در سال 1399 به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده و به 
۲7هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب می توان از خالل 
این اعداد فاصله میان افت تش��کیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آالت با 
بخش س��اختمان را عینا رصد کرد. به نظر می رسد سرعت سرمایه گذاری 
در بخش ماشین   آالت بس��یار کمتر از بخش ساختمان است ضمن اینکه 
استهالک ماشین   آالت روند سریع   تری دارد. در همه سال های دهه 90 این 
سال 1398 است که بدترین ارقام را از منظر تشکیل سرمایه در دو بخش 

ساختمان و ماشین   آالت تجربه کرده است.
ام��ا یکی از مهمتری��ن ابعاد این گ��زارش به کاهش مش��ارکت بخش 
خصوص��ی در س��رمایه گذاری برمی گردد؛ جایی که س��هم این بخش در 
دهه ای که گذش��ت، به قیمت های ثابت سال 1390 افتی جدی را تجربه 
کرده اس��ت. کل سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1390 در اقتصاد 
ایران 1۲5هزار و ۶00 میلیارد تومان بوده که این عدد در س��ال 1399 به 
مرز 83.5 هزار  میلیارد تومان رسیده است. جالب اینکه از این رقم حدود 
۲4هزار میلیارد تومان مربوط به ماشین   آالت و بیش از 59.۶ هزار  میلیارد 
تومان به سرمایه گذاری در بخش ساختمان مربوط است. همچنین کمترین 
رقم سرمایه گذاری در ماشین   آالت از سوی بخش خصوصی در سال 1399 
و کمترین رقم در س��رمایه گذاری س��اختمان از سوی این بخش در سال 
1395 انجام شده که بیانگر تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایه گذاری مولد 
بخش خصوصی در حوزه ماشین آالت طی دهه اخیر است. سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به عنوان محرک تقویت یا تضعیف سرمایه گذاری در کل 
اقتصاد همواره در این دهه نقش مهمی داشته است. تقریبا در اکثر مواقع، 
زمانی که سرمایه گذاری بخش خصوصی تضعیف شده، سرمایه گذاری کل 
هم افت داشته و برعکس، زمانی که سرمایه گذاری بخش خصوصی تقویت 
شده، سرمایه گذاری کل هم رشد داشته است. کما اینکه در برخی سال ها 
همانند سال گذش��ته، عامل اصلی رشد ۲.5 درصدی سرمایه گذاری کل، 

مشارکت 10.4 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است.

روند تشکیل سرمایه    ثابت در دهه 90 چطور زمین   گیر شد؟

موتور خاموش سرمایه گذاری

سال گذشته در مجموع 1.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در 
اقتصاد ایران توزیع شده که این رقم معادل 4۶ درصد از حجم نقدینگی 
کشور در این سال بوده است. به گزارش ایرنا، ایران در جمع بزرگترین 
پرداخت کنندگان یارانه انرژی در جهان است. در حالی که مجموع یارانه 
انرژی پرداخت ش��ده در جهان در س��ال ۲0۲0 میالدی، کمی بیش از 
181 میلیارد دالر بوده اس��ت، ایران در مجموع س��ال گذشته میالدی 
۲9.۶ میلیارد دالر یارانه به بخش انرژی پرداخت کرده اس��ت که نشان 
می دهد بیش از 1۶درصد از یارانه انرژی پرداخت ش��ده در جهان سهم 

ایران است.
در همی��ن حال، گزارش تفریغ بودجه س��ال 99 نیز نش��ان می دهد 
ایرانی ه��ا بیش از 1.۶ ه��زار هزار میلیارد توم��ان یارانه پنهان دریافت 
کرده ان��د که از ای��ن میزان 1.4 هزار ه��زار میلیارد توم��ان مربوط به 
بخش ه��ای مختلف انرژی از گاز طبیعی ت��ا فرآورده های نفتی و آب و 
برق است. در واقع حدود 90 درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته 
در ایران پرداخت ش��ده مربوط به بخش انرژی است. در این میان، گاز 
طبیعی با س��همی ۶3 درصدی باالترین یارانه را به خود اختصاص داده 

است. پس از آن نیز پنج فرآورده اصلی نفت و سوخت هوایی با سهمی 
۲5 درصدی قرار دارند. کاالهای اساس��ی اما فق��ط حدود 11درصد از 
یارانه نقدی را به خود اختصاص داده اند و سهم آب و برق نیز در مجموع 
کمی بیش از یک درصد را نش��ان می دهد. با این حساب، یارانه پنهانی 
که در سال گذشته برای گاز طبیعی پرداخت شد، عددی معادل 980 
هزار میلیارد تومان است که بیش از هر چیز به دلیل عدم رعایت الگوی 
مصرف در بخش خانگی، فرسوده بودن وسایل گرمایشی از موتورخانه ها 
گرفته تا بخاری ها و بازدهی پایین نیروگاه های برق حرارتی کشور است. 
در بخش فرآورده های نفتی نیز که 400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان 
دریافت کرده، عدم افزایش قیمت این فرآورده ها در س��ال های اخیر در 
مقابل افزایش قیمت جهانی آن باعث ش��ده اس��ت تا دولت مجبور به 

پرداخت مابه التفاوت این قیمت به پاالیشگاه های کشور باشد.
اگرچه این اعداد به خودی خود بس��یار بزرگ هس��تند، اما زمانی که 
آن را با اعداد و ارقام کالن بودجه و عملکرد آن در سال گذشته مقایسه 
کنیم، عمق فاجعه مش��خص می ش��ود. چنانچه 1.۶ هزار هزار میلیارد 
تومان در واقع ۲.5 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال 99 است. 

همچنین این عدد چیزی معادل 4۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در 
سال گذشته به شمار می رود.

گفتنی است براساس تراز سال 97، مصرف فعلی انرژی کشور معادل 
۶.3 میلیون بشکه نفت در روز است که چنانچه برنامه های بهینه سازی 
انجام شود، قابلیت صرفه جویی 50 درصدی مصرف انرژی وجود خواهد 
داشت. در طول دهه های اخیر عرضه انرژی اولیه کشور به  طور متوسط 
س��الیانه 3 درصد رش��د داشته اس��ت و با توجه به رشد تولید ناخالص 
داخلی موجب روند افزایش��ی شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در 
حالی که ش��دت مصرف انرژی جهان در طول دهه های گذش��ته روند 
کاهش��ی داشته اس��ت. ش��دت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر 
متوسط جهانی است و ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور 
آلمان است اما شدت مصرف انرژی ایران شش برابر آلمان است. این در 
شرایطی است که میزان تولید ناخالص آلمان با توجه به شاخص برابری 
قدرت خرید بیش از سه برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص شش 
برابر ایران است و این اعداد نشان می دهد که مصرف انرژی در ایران در 

خدمت بخش غیرمولد است.

سهم یارانه پنهان در اقتصاد معادل 46 درصد از نقدینگی کشور است

سهم 90 درصدی انرژی از یارانه پنهان

یادداشت

داستان ممنوعیت واردات لوازم خانگی

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

اوایل ش��هریورماه خبری در رسانه ها شنیده شد که احتماال بخشی 
از طلب ایران از کره جنوبی در قالب لوازم خانگی ساخت این کشور به 
ما پرداخت خواهد شد. با اعالم این خبر شاهد نظرات مختلف موافقان 
و مخالفان بودیم، تا اینکه در میانه شهریورماه نامه ای از سوی چندین 
ش��رکت داخلی تولیدکننده لوازم خانگی به دفتر مقام معظم رهبری 
ارس��ال شد، با این مضمون که تولیدکنندگان داخلی توان تامین نیاز 
داخل��ی را دارند و واردات لوازم خانگی به این صنعت، آس��یب خواهد 
رساند. سپس در اوایل مهرماه دفتر مقام معظم رهبری، نظر رهبری را 
در ذیل این نامه درج و به رئیس جمهور ارس��ال کرد. بنا به اعالم نامه 
مذکور، رهبر معظم انقالب فرمان ممنوعیت واردات هرگونه محصول 
نهایی در حوزه تولیدات لوازم خانگی را صادر کردند. علت این تصمیم، 
باالبودن میزان واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره جنوبی ذکر شده 
اس��ت که خطری برای تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود که طی 
یکی دو سال اخیر و به کمک گرانی دالر و افزایش قیمت محصوالت 

وارداتی جان گرفته اند.
در ادام��ه نیز رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب ب��ه وزرای اقتصاد و 
صنعت، دس��تور جلوگیری از واردات لوازم خانگ��ی از دو تولیدکننده 
ک��ره ای را اعالم کرد. در پی صدور این دس��تور، مع��اون گمرکی نیز 
به تمامی گمرکات کش��ور اعالم کرد با توج��ه به اینکه انجام هرگونه 
تشریفات گمرکی و ترخیص کاال منوط به اظهار کاال به گمرک است 
و اظه��ار کاال نیاز به مجوز ثبت س��فارش وزارت صمت دارد، چنانچه 
ثبت س��فارش برای اقالم و لوازم خانگی صادر نشده باشد، امکان اظهار 

کاال و ترخیص آن وجود نخواهد داشت.
در این میان، در چند روز گذشته شاهد بودیم که برخی سودجویان 
بازار لوازم خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، به دنبال تفسیر اشتباه 
از نامه رهبری هس��تند تا به این وسیله به بازار پرسود خود در زمینه 
واردات قطعات و کاالی خارجی به کشور رونق ببخشند. این در حالی 
است که در نامه رهبری به صراحت ورود کاالهای ساخت کره جنوبی 
ممنوع ش��ده و تولید مش��ارکتی یا ورود قطعات خارجی برای تولید 

لوازم خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
یکی از نکات جالب توجه این ماجرا، آن است که درخواست کنندگان 
نامه مذکور گفته اند تولیدکنندگان داخلی خودکفا شده اند و پتانسیل 
و ظرفیت این را دارند که در هر ش��رایطی تمامی نیاز کشور را تامین 
کنند. این در حالی است که همین حاال بخش اصلی قطعات موردنیاز 
تولید در بس��یاری از کارخانه های لوازم خانگی از چین تامین می شود 
و برخ��الف ادعای نگارندگان نامه، این صنعت همچنان برای تولیدات 
خود نیازمند واردات قطعات چینی اس��ت و بحث خودکفایی منتفی 

بوده است.
ب��ه اعتقاد برخی کارشناس��ان، ای��ن ممنوعیت نه تنه��ا کمکی به 
تولیدکنن��دگان واقعی نمی کند، بلکه صدای اعتراض مردم را نیز بلند 
می کند و آنها نگران هس��تند ک��ه بالیی که خودروس��ازان داخلی با 
تولیدات بی کیفیت و گران به سرش��ان آوردند، در این ماجرا توس��ط 
تولیدکنندگان لوازم خانگی به سرش��ان بیای��د. این فرصت همچون 
تس��هیالت و وامی اس��ت که مردم به ناچار ب��ه صاحبان این صنعت 
می دهد و باید معلوم ش��ود که مبلغ آن چقدر است، ذی نفعان ریسک 
و بهره اش چه کسانی هستند و چطور و تحت چه ضمانتی بازپرداخت 
خواهد ش��د. بخش خصوصی واقعی و بدون ران��ت خوب می داند که 
منافع درازمدت و پایدارش در آزادی اقتصادی اس��ت و هرگز بر س��ر 
سفره رانت و انحصار دولتی نمی نشیند. در حال حاضر بازار لوازم خانگی 
دچار رکود اس��ت و دلیل این رکود نیز قیمت های باالی لوازم خانگی 
اس��ت. بنابراین با توجه به قیمت های باال، مردم قدرت خریدشان را به 

شدت از دست داده اند.
نکته مه��م دیگر، جدا از ممنوعیت واردات، قاچاق س��ازمان یافته و 
رس��می است که طبق شواهد موجود، هیچ عزم جدی در دولت برای 
مقابله با آن دیده نمی شود. در شرایط موجود، بهتر این است که دولت 
سیزدهم آیین نامه ای را وضع کرده و برخی الزام ها را در دستور کار قرار 
دهد. به طور نمونه، به بنگاه هایی که کار ساخت داخل این محصوالت را 
از چند سال پیش آغاز کرده اند، امتیازاتی را بدهد و از آنها نیز تضمین 
بگیرد در یک دوره معین درصد ساخت داخل را به میزانی که هم اکنون 
بنگاه های مدعی تولید داخل دارند، برساند. همچنین برای تنظیم بازار 
و رفع انحصار و س��لب آزادی انتخاب مصرف کنندگان، واردات میزان 
معینی از این کاالها را با سهمیه بندی در دستور کار قرار دهد تا انحصار 
در بازار ایجاد نش��ود. هنگامی که تولید داخل با وجود هزینه کارگر و 
مواد اولیه ارزان نتواند با محصوالت خارجی رقابت کند، مزیت نسبی در 
آن کاال وجود ندارد. مورد بسیار مهم دیگر، بحث حقوق مصرف کننده 
است. در ش��رایط ممنوعیت واردات، مصرف کننده چاره ای جز خرید 
تولیدات داخلی ندارد و در ش��رایط فعلی که تحت فشارهای سنگین 
اقتصادی قرار دارد، مجبور اس��ت مبالغ بیشتری پرداخت کند تا این 

صنعت همانند خودروسازان بتواند ادامه حیات دهد.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی پاسخ داد
لوازم خانگی امسال چقدر گران شد؟

ب��ه دنب��ال انتش��ار گزارش های��ی از افزای��ش قیم��ت برخ��ی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
گفت که طی دو ماه گذشته درخواستی برای افزایش قیمت به این 
انجمن ارس��ال نش��ده است. این در حالی اس��ت که پیش تر رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود طبق شنیده ها شرکت ها 
می خواهن��د 5 درصد محصوالت خود را گ��ران کنند و در روزهای 
اخیر نیز گزارش هایی از افزایش قیمت برخی شرکت ها منتشر شده 

که دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در این باره شفاف سازی کرد.
عباس هاشمی درباره اینکه آیا قیمت لوازم خانگی اخیرا افزایش 
داش��ته به ایس��نا، گفت: اگر ش��رکتی مس��تقیم در س��امانه 1۲4 
درخواس��ت افزایش قیمت ثبت ک��رده، انجمن اطالعی ندارد و این 
اطالعات در اختیار س��ازمان حمایت اس��ت، اما ط��ی دو ماه اخیر 
اعض��ای انجمن درخواس��تی برای افزایش قیم��ت دریافت نکردند. 
فقط یک یا دو مورد برای چند محصول جدید که سابقه قیمت در 

سامانه نداشتند ثبت شده است.  
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فرصت امروز: نقدینگی در اقتصاد ایران همواره به »بمب« تشبیه شده است. 
کما اینکه در چند س��ال گذشته با فوران نقدینگی بالفاصله رشد تورم از دل 
رشد نقدینگی بیرون می آید و به نگرانی ها درباره شاخص قیمت تولیدکننده و 
مصرف کننده دامن می زند. اقتصاد ایران در این سال ها درگیر یک دور تورمی 
شده که عوامل مختلفی در آن موثر است. شاخص نقدینگی یکی از بزرگترین 
عوامل رش��د نرخ تورم بوده اس��ت، اما نقدینگی خود نی��ز معلول علت های 
دیگری اس��ت. رابطه میان نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران، از ریشه دارترین 
نسبت های اقتصادی است. بسیاری از کشورها به خصوص جوامع توسعه یافته 
که مسئله تورم را به عنوان یک بیماری مزمن حل کرده اند، از رشد نقدینگی 
هراس��ی ندارند، اما افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران همواره به طور مستقیم 
به رشد تورم متصل است و خود را در شاخص قیمت ها نشان می دهد. اگرچه 
نقدینگی در یک ش��رایط ایده آل می تواند با رشد مالیم به رشد تولید کمک 
کند، اما مفهوم رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورها متفاوت 
است و این روند محصول بی ثباتی در فضای اقتصاد کالن است، به طوری که 
بازارهای واسطه ای نظیر طال، ارز، مسکن و خودرو به میدان سوداگری تبدیل 
می شود و گردش نقدینگی در آن بر طبل تورم می کوبد تا یک دور باطل ایجاد 
شده باش��د. به این ترتیب، نقدینگی به جای تولید به سوی سوداگری سوق 

پیدا می کند تا تورم به قله های جدید برسد.
اقتصاد ایران در دهه ای که گذشت

البته در این میان، اتفاقات دیگری نیز جریان دارد که نتیجه آن را تشدید 
می کن��د. دو موج تحریمی در ابت��دا و انتهای دهه 90، تامین مواد اولیه و 
اقالم مصرفی را با هزینه بیشتری همراه ساخته است. افزایش هزینه نقل 
و انتقال پول در ش��رایط تحریم البته در مقابل رشد 7 برابری قیمت دالر، 
ناچیز اس��ت. قیمت دالر از حدود 4 هزار تومان در س��ال 139۶ به حدود 
۲7 هزار تومان در مهرماه 1400 رسیده است. افزایش قابل توجه نرخ ارز 
موجب رشد چشمگیر قیمت ها برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده 
اس��ت. تورم تولید در سال های اخیر رقم های باالیی را تجربه کرده است و 
مسئله حاد در این زمینه این است که از بهار 1397 تا بهار 1400 این رشد 

ادامه داش��ته و هیچ گاه متوقف نش��ده است. گزارش اخیر مرکز آمار ایران 
نش��ان می دهد که تورم تولید در بهار امس��ال به باالی ۶0 درصد رسیده 
اس��ت. ش��اخص قیمت مصرف کننده یا همان نرخ تورم در بخش مصرف 
نیز در مردادماه امسال از 45 درصد عبور کرد. در این شاخص نیز مسئله 
مهم تداوم آن برای چهارمین سال پیاپی است. این روند تاب آوری اقتصاد 
ایران را به حداقل رسانده و دردهای تورمی را در بخش های تولید و مصرف 

مزمن ساخته است.
در بخش دیگری از این دور تورمی، ناامنی فضای اقتصاد کالن و کاهش 
اعتماد س��رمایه گذاران به تولید ایستاده اس��ت. به گزارش »آینده نگر«، از 
یک س��و، تحریم ها فضا را برای فعالیت های مولد اقتصادی دشوار ساخته 
اس��ت و از سوی دیگر، محدودیت های داخلی و موانع کسب و کار، انگیزه 
سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در بخش مولد کاهش داده است. یک 
اصل اقتصادی می گوید، سرمایه به جایی می رود که در آن احساس امنیت 
نماید. فضای تولید در ایران اما سال هاست با امنیت بیگانه است. هر بار موج 
تحریم از راه رسیده و اندوخته های این بخش را بر باد داده است. از ابتدای 
دهه 90 این ناامنی بیشتر خود را نشان داده است. از زمانی که تحریم های 
مالی و بانکی به شیوه ای جدید و بسیار تاثیرگذار اعمال شد، اقتصادگردانان 
در ایران وارد فاز تازه ای از محدودیت ش��دند. رشد سه برابری بهای ارز در 
آن مقطع، فضا را برای س��وداگری و گسترش بخش های غیرمولد باز کرد 
و تجربه ای س��یاه اما ماندگار را برجا گذاشت. همین تجربه در تحریم های 
سال 1397 نیز تکرار شد. این بار با شدت بیشتری این اتفاق رخ داد چراکه 
جمعیت بیشتری از دارندگان نقدینگی های بزرگ و کوچک به این واقعیت 
پی برده بودند که بخش های غیرمولد و بازارهای واسطه ای، میدان مناسبی 
برای کس��ب و س��ود یا حداقل حفظ ارزش دارایی ها به حساب می آید. به 
همین دلیل این بار قبل از اعمال تحریم ها یعنی از زمستان 139۶، بازار ارز 

وارد فضای التهاب شد و ناقوس جنگ اقتصادی را به صدا درآورد.
مسیریابی نقدینگی در دل تحریم ها

ش��اید مهمترین نقش را در این دور تورمی، ش��اخصی ایفا می کند که 

رش��د آن معلول تحریم اس��ت. ش��اخص نقدینگی در مرحله سوم از این 
دور ایس��تاده اس��ت، اما جایگاهی وی��ژه در تقوی��ت آن دارد. پس از بروز 
اختالفات بین المللی که محصول آن تحریم است و بعد از گسترش ناامنی 
در فضای اقتصاد کالن، نقش نقدینگی پررنگ می ش��ود. مسیر نقدینگی 
در این شرایط به س��وی بخش های تورم ساز است. حجم نقدینگی نیز به 
دلیل کمبود منابع مالی مانند گلوله برفی که از باالی کوه رها شده، دائما 
بزرگتر می شود و آثار تخریبی آن به همان نسبت به صورت تصاعدی رشد 
می کن��د. افت چش��مگیر درآمدهای ارزی ناش��ی از تحریم فروش نفت و 
محدودیت دریافت ارزهای صادراتی از کشورهای خریدار کاال و نفت ایران، 
دولت ها را به س��وی یک تصمیم هدایت می کند. آخرین چاره برای تامین 
مالی اقتصاد ایران و جبران کسری بودجه برای تصمیم گیران، دستبرد به 
خزانه بانک مرکزی است. بدترین نوع رشد نقدینگی زمانی اتفاق می افتد 
که س��هم رش��د پایه پولی در آن افزایش می یابد. نقدینگی از پایه پولی و 
ضریب فزاینده پولی تشکیل می شود که اولی از چاپ پول در بانک مرکزی 
به دست می آید و دومی از گردش آن در میان بانک ها و سایر میدان های 

اقتصاد تغذیه می کند.
رشد پایه پولی در سال های اخیر در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی 
از دولت نش��ان می دهد که باز هم استقراض از بانک مرکزی برای عبور از 
بحران کسری بودجه در دستور کار بوده است. در پایان خردادماه 1400، 
حجم نقدینگی به 37054 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد 39.4 
درصدی طی یک سال را تجربه کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی 
در س��ه ماهه ابتدایی امسال ۶3 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و 
در همین دوره س��ه ماهه رشد پایه پولی 9.۲ درصد رشد کرده است. این 
اعداد نشان می دهد که رشد نقدینگی شتاب قابل توجهی، آن هم از ناحیه 
پایه پولی دارد. این رشد نقدینگی که طی چهار سال گذشته ادامه داشته، 
در ای��ن فضای ناامن اقتصادی به یک بمب بزرگ در بازارهای واس��طه ای 
تبدیل ش��ده که دائما در حال دمیدن به آتش تورم است. این بمب هنوز 

خنثی نشده است.

تورم و نقدینگی با چه نسبتی در اقتصاد ایران پیش می روند؟

آالرم پولی

در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه امالک مسکونی شهر تهران 
در ش��هریورماه امسال منفی 1.۲ درصد اعالم شده که معنای آن، کاهش 
قیمت مس��کن در این ماه اس��ت. همچنین طبق آمارهای رسمی، هزینه 
خرید خانه در تهران نس��بت به پارسال ۲3.8 درصد افزایش داشته است. 
گزارش مرکز آمار ایران از ش��اخص قیمت امالک مس��کونی ش��هر تهران 
در ش��هریورماه  1400 نشان می دهد که شاخص قیمت امالک مسکونی 
براس��اس ماه پایه فروردین 1395 به عدد 75۲.۶ رسید که نسبت به ماه 
قبل )7۶1.7( معادل 1.۲ درصد کاهش داش��ته اس��ت. نرخ تورم نقطه ای 
نیز در ش��هریورماه به عدد ۲3.8 درصد رس��ید، یعنی خریداران باید برای 
خرید یک واحد مس��کونی در شهر تهران نسبت به شهریورماه پارسال به 
طور متوس��ط ۲3.8 درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه ای این ماه در 
مقایس��ه با ماه قبل )33.7 درصد( معادل 9.9 درصد کاهش داشته است. 
همچنین نرخ تورم ساالنه شهریورماه امالک مسکونی شهر تهران به  ۶7.3 
درصد رس��ید که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل )75.3( 7.9 واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
درباره سمت و سوی بازار مسکن پایتخت، یک کارشناس اقتصاد مسکن 
می گوید: اعتقادی به وجود حباب قیمت مس��کن ندارم. هرچه وجود دارد 
براس��اس قیمت مصالح و زمین است، البته خوشبختانه هم اکنون قیمت 
مسکن به ثبات رسیده و حداکثر رشدی که می توان برای نیمه دوم امسال 

متصور بود، 10 درصد است.
داود بی��دار با تاکید بر اینکه بازار مس��کن حباب ن��دارد، در گفت وگو با 
ایس��نا، می افزاید: هرس��اله در ش��هریورماه به خاطر افزایش جابه جایی ها 
معامالت در بخش اجاره و خرید مس��کن افزای��ش پیدا می کند که علت 
رشد نسبی معامالت در شهریور امسال نیز همین موضوع بود، اما به طور 
کلی متقاضیان مسکن با مشکل کمبود نقدینگی به نسبت قیمت مواجه 

هستند؛ زیرا توان خرید متناسب با افزایش حدود ۶00 درصدی قیمت که 
طی چهار سال گذشته اتفاق افتاده، رشد نکرده است. او با اشاره به اینکه 
بازار مس��کن حباب ندارد و هرچه که وجود دارد واقعی و براساس قیمت 
مصالح و زمین اس��ت، ادامه می دهد: ما با یک تورم شدید طی چهار سال 
اخیر مواجه شده ایم که همه بخش های اقتصادی را درگیر کرده است. اگر 
نرخ نهاده های ساختمانی کاهش پیدا کند ممکن است انتظارات کاهشی 
ایجاد شود و قیمت ها به سطح نرمال برسد، اما بعید است که قیمت مسکن 

پایین بیاید، کما اینکه ظرفیت رشد باالیی هم نخواهد داشت.
این کارش��ناس بازار مس��کن با بی��ان اینکه پیش بینی حداکثر رش��د 
10درصدی قیمت مسکن برای نیمه دوم سال را داریم، می گوید: مهمترین 
گروه فعال در بازار مسکن، سرمایه گذارها هستند که در حال حاضر از این 
بازار کنار کشیده اند. متقاضیان واقعی اگر فرصت ورود داشته باشند در هر 
زمان اقدام به خرید می کنند، اما در حال حاضر حضورشان پررنگ نیست. 
بنابراین نمی توان رش��د باالی قیمت را برای نیمه دوم سال متصور بود. از 
طرف دیگر، وعده دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، 
باعث شده تا سازندگان فعال دست نگه دارند؛ زیرا این تصور ایجاد شده که 
سود چندانی در ساخت و ساز وجود ندارد. این امر می تواند عرضه مسکن 
توسط بخش خصوصی را دچار اختالل کند. موضوع مالیات خانه های خالی 
هم باعث ش��ده تا س��ازندگانی که زمین در اختیار دارند از تعریف پروژه 

جدید خودداری کنند تا تکلیف مالیات ها مشخص شود.
وی نیاز کنونی بازار مسکن کالنشهرها را ساخت واحدهای کوچک متراژ 
می داند و می افزاید: همواره گفته می شود که ۲.5 میلیون خانه خالی وجود 
دارد، اما این واحدها اغلب یا در نقاط برخوردار ش��هرها س��اخته شده که 
متقاضیان مصرفی توان خرید آن را ندارند یا در حاش��یه شهرها است که 
مردم چندان مایل نیستند در آن مناطق ساکن شوند. بنابراین بازار هدف 

در حال حاضر مناطق کم برخوردار درون شهرها است. این کارشناس بازار 
مس��کن با اش��اره به وام 480 میلیون تومانی اوراق ک��ه اخیرا به تصویب 
رسیده است، توضیح می دهد: این تسهیالت برای ساخت آپارتمان حدود 
50 متر در مناطق جنوبی تهران مناسب است و تقریبا نیمی از قیمت تمام 
ش��ده را پوشش می دهد. اگر واحدها به صورت پیش فروش، فروخته شود 
متقاض��ی حدود 300 میلیون تومان می پ��ردازد و ۲00 میلیون تومان به 
صورت اقساطی پرداخت می کند. بعد از سه سال که واحد خود را تحویل 
می گیرد اقس��اط وام 480 میلیون تومانی را پرداخ��ت خواهد کرد. البته 
مبلغ اقساط حدود 8.۶ میلیون تومان است که در حال حاضر بسیاری از 
متقاضیان توان پرداخت آن را ندارند، اما ممکن اس��ت در سال های آینده 

قدرت مالی خانوارها متناسب با این رقم افزایش پیدا کند.
بیدار در پایان درباره اینکه به دلیل برخی تخلفات، مردم ذهنیت خوبی 
نسبت به پیش فروش مسکن ندارند، می گوید: متاسفانه به دو دلیل، اعتماد 
به پیش فروش از بین رفته است؛ یکی مسئله کالهبرداری و تخلفاتی است 
که بعضا توسط برخی س��ازندگان غیرحرفه ای انجام شده و موضوع دیگر 
به طوالنی ش��دن پروژه ها برمی گردد. اما سازندگان خوشنامی که در دفتر 
اسناد رس��می، پیش سند ارائه می دهند و سود متعارف برای خود در نظر 
می گیرند هنوز هم از منابع پیش فروش استفاده می کنند و بعد از دو تا سه 

سال، متقاضیان خانه دار می شوند.
گفتنی اس��ت طبق گزارش بانک مرکزی، در شهریورماه متوسط قیمت 
یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 31 میلیون و 703 هزار تومان 
بوده که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب ۲.4 درصد و 
30.5 درصد افزایش دارد. تعداد معامالت نیز حدود 7.8 هزار فقره بود که 
نسبت به ماه قبل 41درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8 

درصد کاهش نشان می دهد.

تورم بازار مسکن تهران در پایان تابستان منفی شد

رشد 23 درصدی هزینه خرید خانه

بانکنامه

رشد اندک سکه در کانال 11 میلیون تومانی
کاهش قیمت دالر در صرافی های بانکی

هر دالر آمریکا در حالی روز یکشنبه با کاهش ۲4 تومانی در بازار 
آزاد ته��ران مواجه بود و به قیمت ۲7 هزار و ۲57 تومان به فروش 
رس��ید که در صرافی های بانکی همچنان در کانال ۲۶ هزار تومانی 
قرار دارد. بر این اساس، نرخ دالر در صرافی های بانکی با 40 تومان 
کاه��ش به قیمت ۲۶ هزار و 587 تومان داد و س��تد ش��د. قیمت 
فروش یورو نیز با 178 تومان کاهش به رقم 30 هزار و 433 تومان 
رس��ید. قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و ۶1 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز ۲9 هزار و 831 تومان بود.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در 
ب��ازار تهران با 40 هزار تومان افزایش ب��ه 11 میلیون و 580 هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 
350 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، 
ربع سکه 3 میلیون و 500 هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون 
و 180 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 14۲ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال 
طال نیز 4 میلیون و 948 هزار تومان ش��د. اُنس جهانی طال هم به 
دلیل تعطیلی بازارهای جهانی تغییری نداش��ت و همان یک هزار و 

7۶8 دالر و ۲۶ سنت باقی ماند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی:
95 درصد متقاضیان، وام ازدواج می گیرند

دبیرکل ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی گفت 
همه س��اله بی��ش از 95 درصد از زوجینی ک��ه متقاضی وام ازدواج 

هستند، تسهیالت دریافت می کنند. 
به گزارش پژوهش��کده پول��ی و بانکی، علیرضا قیطاس��ی درباره 
آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج در ش��بکه بانکی کش��ور گفت: 
متقاضی��ان وام ازدواج باید ابتدا در س��امانه بان��ک مرکزی ثبت نام 
کنند. س��ال گذش��ته حدود 788 هزار نفر ثبت نام کردند که 741 
هزار نفر تسهیالت دریافت کردند یعنی وام بیش از 94 درصد افراد 

پرداخت شد.
به گفت��ه دبیر ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی، درخواس��ت 
تس��هیالت ازدواج 47 هزار و 700 نفر نیز در پایان س��ال 99 باقی 
مانده بود که امسال پرداخت شد. حدود 3۶0 هزار متقاضی دریافت 
تسهیالت تا پایان مردادماه امسال در سامانه بانک مرکزی ثبت نام 
کردند که بیش از ۲00 هزار نفر نیز وام ازدواج را دریافت کرده اند.

قیطاس��ی توضیح داد: فرآیند پرداخت وام ازدواج این گونه اس��ت 
که متقاضیان دریافت وام ازدواج از شبکه بانکی کشور، ابتدا باید در 
سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و پس از تعیین بانک مورد نظر، 
پیامکی برای افراد ارس��ال می ش��ود. افراد موظفند پس از دریافت 
پیام��ک ظرف 10 روز ب��ه بانک مراجعه کنند و مدارک الزم را ارائه 
کنند و بانک هم براس��اس س��همیه پیش بینی ش��ده، وام ازدواج را 
پرداخت کند. همه س��اله بیش از 95 درصد از افرادی که ثبت نام 

می کنند وام ازدواج را دریافت کرده اند.
گفتنی اس��ت براس��اس تبص��ره 1۶ قانون بودج��ه 1400، بانک 
مرکزی موظف اس��ت ب��رای حمای��ت از ازدواج جوان��ان، از محل 
پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج ب��ه  همه زوج های��ی که تاریخ عقد ازدواج آنه��ا بعد از تاریخ 
فروردین 1397 اس��ت و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند 
با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
هر یک از زوج ها در س��ال 1400 برابر 70 میلیون تومان و با دوره 

بازپرداخت 10 ساله است.
در قانون تاکید ش��ده مسئولیت ُحسن اجرای حکم این بند به 
عهده بان��ک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان 
ذی رب��ط می باش��د. عدم اجرا ی��ا تأخیر در پرداخت تس��هیالت 
تخل��ف محس��وب ش��ده و قابل پیگی��ری در مراج��ع ذی صالح 
اس��ت. همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت 
دریافت این تس��هیالت را به صورت عمومی اعالم  کنند. بانک ها 
بای��د برای ضمانت صرفا یکی از س��ه مورد اعتبارس��نجی یا یک 
ضامن و س��فته و یا س��هم فرد از حس��اب یارانه هدفمندی را به 

منزله ضمانت بپذیرند.

بانک ها می توانند بدهکاران بانکی را 
ممنوع الخروج کنند؟

گفته می ش��ود که بانک ها در بسیاری از موارد مسافران را هنگام 
خروج از کشور به علت بدهی های بانکی ممنوع الخروج می کنند که 
البته طبق گفته مس��ئوالن بانکی، ای��ن موضوع منوط به مجوز قوه 

قضائیه است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پیش بود که رئیس 
ق��وه قضائیه از ممنوع الخروجی ها توس��ط نهادهایی نظیر بانک ها و 
سازمان امور مالیاتی گالیه کرد و خواستار ساماندهی در این زمینه 
ش��د. محسنی اژه ای گفت که به زودی بخشنامه ای برای ساماندهی 
ممنوع الخروجی ها صادر می ش��ود، اما اینکه آیا این دستگاه ها تا چه 
حد توانایی ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی و مالیاتی را دارند، 

برای مخاطبان جای سوال است.
در این خص��وص، علیرضا قیطاس��ی، دبیرکل کان��ون بانک های 
دولتی و نیمه دولتی می گوید: این موضوع مرتبط با بانک ها نیست، 
زیرا موضوعات مربوط به خروج افراد از کش��ور مربوط به س��ازمان 
ام��ور مالیات��ی، تامین اجتماعی و قوه قضائیه می ش��ود. در رابطه با 
ممنوع الخروج افراد توس��ط بانک ها، قوه قضائیه صاحب نظر است و 

مجوز ها از آن سمت صادر می شود.
محمدرضا جمش��یدی، دبیر کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری 
خصوصی نیز می گوید: اختیاراتی که حدود بیش از 40 س��ال پیش 
به بانک ها داده ش��د این بود که برای بدهکاران بدحس��اب موضوع 
ممنوع الخ��روج مطرح باش��د و این موضوع پ��س از اقدامات قانونی 
الزم و پ��س از تذکرات مکرر به فرد بدهکار با احکام و صدور مجوز 
از س��مت قوه قضائیه صورت خواهد گرفت؛ این بدین معناست که 
بانک ه��ا بدون مجوز و اهتم��ام قوه قضائیه توانای��ی ممنوع الخروج 

کردن افراد را ندارند.
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دیوان محاسبات گزارش داد
تعلل در تزریق پول صندوق توسعه به بورس

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات حاکی از آن است که شورای عالی 
بورس در تصویب تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه تعلل کرده است. به گزارش ایسنا، در بندی از بخش سوم گزارش 
تفریغ بودجه سال 1399 آمده است  که »تأخیر و تعلل )3( ماهه شورای 
عال��ی بورس در تصویب تزریق مبلغ 1.500 میلیارد تومان از محل منابع 
صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم 
در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شدهی مربوط به خرید و 
فروش سهام در سال 1399 )مبلغ ۲۶،000 میلیارد تومان( در ساماندهی 
و حمایت از بازار س��رمایه از مصادیق ترک فعل بوده است.« براساس این 
گزارش، یکی از راه های تعادل بخش��ی بازار س��رمایه، تزریق یک درصد از 
منابع صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که همواره 
حاش��یه های زیادی را در پی داش��ت. در واقع با ادامه روند ریزشی در بازار 
سرمایه از سال گذشته، زمزمه های تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رس��ید که مرحله نخست 
ای��ن قرار، به مبلغ یک هزار میلیارد تومان اجرا ش��د، اما خبری از مراحل 
بعدی نشد. در این راستا چند ماه قبل صندوق توسعه ملی اعالم کرد که 
بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به 
بازار س��رمایه، فرآیند آن بالفاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار 
گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکالت 
تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده است. البته 
بورس��ی ها این ادعا را رد و اعالم کردند که تمامی مکاتبات، پیگیری ها و 
پیوست های مرتبط با دستور حمایت صندوق توسعه ملی از سوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار به مجموعه صندوق توسعه ملی ارائه شده و جای شک 

و شبهه ای در این زمینه وجود ندارد.

یک کارشناس اقتصادی توضیح داد
بورس چطور دچار شوک شد؟

اقتصادی که 40 درصد رشد نقدینگی دارد، به طور طبیعی همه بازارها را 
با تکانه های متعدد مواجه می کند و مردم را به بحث نوسان گیری و ردیابی 

بازارهای سرمایه ای ترغیب می کند.
وحید شقاقی در کالب هاوس »خبرآنالین« با موضوع »زلزله در بورس؛ 
از زیرزمین مش��کوک تا استعفای رئیس« با بیان این مطلب گفت: بازاری 
که نس��بت به بازاره��ای موازی مانن��د دالر، طال، مس��کن و خودرو یک 
عقب ماندگی 15 س��اله را داش��ت، این ش��کاف را به سرعت در هشت ماه 
تکمیل کرد. آن موقع بارها با مس��ئوالن صحبت کردم تا حداقل یک گام 
زودتر پیش بینی کنند. همه شاهد بودیم تصویر زشتی از سوداگری افراطی 
را در اقتصاد دیدیم. همچنان پیش بینی ناپذیری اقتصاد را داریم. انتظارات 

تورمی در نوسانات نرخ ارز خود را نشان می دهد.

دریچــه

فرصت امروز: پس از آنکه ش��اخص بورس ته��ران در اولین روز هفته و 
همزمان با نخستین روز کاری پس از انتخاب رئیس جدید سازمان بورس 
به رش��د خیره کننده 40 هزار واحدی رس��ید و با بازدهی ۲.87 درصدی، 
داغ ترین روز تاالر شیش��ه ای به لحاظ صعود قیمت س��هام در سال 1400 
را رقم زد، در دومین روز هفته مجددا س��رخ پوش شد و به عقب برگشت. 
با اینکه ش��اخص کل بورس در ساعات ابتدایی معامالت یکشنبه توانست 
ب��ا روندی صعودی به رق��م یک میلیون و 445 هزار واحد برس��د، اما در 
س��اعات میانی و پایان��ی معامالت مجددا روندی نزول��ی به خود گرفت و 
در پایان با ایس��تادن در رقم یک  میلی��ون و 43۶ هزار واحد، به افت هزار 
و 300 واحدی بسنده کرد. در معامالت این روز بیش از 5میلیارد و 888 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 43 هزار و 850 میلیارد 
ریال داد و ستد شد. سایر شاخص ها نیز در روز یکشنبه عملکردی منفی 
داشتند، چنانچه شاخص کل با معیار هم وزن با 3 هزار و 8۶8 واحد کاهش 
به 398 هزار و 30۲ واحد و شاخص قیمت هم وزن با ۲ هزار و 440 واحد 
افت به ۲51 هزار و ۲5۶ واحد رس��ید. شاخص بازار اول، 398 واحد رشد 
و شاخص بازار دوم، 7هزار و ۲37 واحد کاهش داشتند. در آن سوی بازار 

س��رمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 14۲ واحدی به رقم ۲0 هزار 
و 413 واحد رسید.

فلزات اساسی در صدر معامالت یکشنبه
در جریان معامالت بیست و پنجمین روز مهرماه، نمادهای ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با ۲هزار و 734 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا( با 589 واحد، پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با 531 
واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 454 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با 357 واحد، پتروش��یمی شازند )ش��اراک( با 3۲8 واحد، توسعه معادن 
و فل��زات )ومع��ادن( با ۲۶۶ واحد و آلومینیوم ای��ران )فایرا( با 190 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل نیز پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 853 واحد، کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۶79 واحد، ایران خودرو )خودرو( با 
471 واح��د، مخابرات ایران )اخابر( با 380 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی 
تامی��ن )تاپیکو( ب��ا 378 واحد، بانک ملت )وبملت( ب��ا 374 واحد، گروه 
مپنا )رمپنا( با 33۲ واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( با ۲۶۶ واحد، سایپا 
)خس��اپا( با ۲33 واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۲۲4واحد و بانک 
تج��ارت )وتج��ارت( با ۲09 واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه 

شدند.
همچنین نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، پارس فوالد سبزوار 
)فس��بزوار(، آریان کیمیاتک )کیمیاتک(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( و 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه 
فلزات اساس��ی هم در معامالت روز یکشنبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه ۶۲5  میلیون و 49 هزار برگه سهم به ارزش ۶ 

 هزار و 417 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس حدود 14۲ واحد 
کاه��ش داش��ت و بر روی کانال ۲0 ه��زار و 413 واحد ثابت ماند. در این 
بازار 3 میلیارد و 38 میلیون برگه س��هم به ارزش ۲4 هزار و 54 میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. در جریان معامالت دومین روز هفته در فرابورس 
ایران، نمادهای پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پاالیش نفت شیراز )شراز(، 
بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، معدنی 
کیمیای زنجان گس��تران )کیمیا(، زرین معدن آس��یا )فرزین(، ریل سیر 
کوثر )حسیر(،  زغال س��نگ پرورده طبس  )کزغال(،  پاکدیس )غدیس( و 
پتروش��یمی مارون )مارون( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس 
گذاشتند. همچنین پلیمر آریاساس��ول )آریا(، فرابورس ایران )فرابورس(، 
مجتمع جهان فوالد سیرجان )فجهان(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، بانک دی )ودی( و مدیریت انرژی تابان هور 

)وهور( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
عدم دستکاری سازوکارهای بازار سرمایه

پ��س از ماه ه��ا گمانه زنی در مورد انتخاب س��کاندار بازار س��رمایه، روز 
چهارش��نبه هفته ای که گذشت، ترکیب شورای عالی بورس با رأی هیأت 
وزیران تغییر کرد و اعضای این ش��ورا نیز به جایگزینی»مجید عش��قی« 

به جای »محمدعلی دهقان دهنوی« در رأس س��ازمان بورس رأی دادند. 
بنابرای��ن آنچه که اکنون ذهن فعاالن و کارشناس��ان را به خود مش��غول 
کرده، س��مت و سوی بازار س��رمایه در سایه این تغییرات است. در همین 
رابطه، عباس آرگون، نایب  رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
می گوی��د: مطالبه ای که از مدیران جدید بازار س��رمایه وجود دارد، مقابله 
جدی با قیمت گذاری دستوری است. معضلی که در همه بخش های فعال 

در این بازار ریشه دوانده و موجب زیان سهامداران شده است.
او با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه با اعم��ال برخی اصالحات در دوره 
جدید فعالیت بازار س��رمایه، توسعه کیفی و کمی این بازار صورت بگیرد، 
می افزاید: بازار س��رمایه در سال های اخیر، هم از بعد ظرفیت و هم از بعد 
جایگاه، ارتقای قابل توجهی پیدا کرد و افراد بسیاری به سرمایه گذاری در 
این بازار روی آوردند، به طوری که تعداد سهامداران این بازار به حدود ۶0 
میلیون نفر رسید. این ویژگی ها موید آن است که این بازار از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار بوده و تیم جدید مدیریتی باید متناس��ب با این موقعیت، 

نسبت به سیاست گذاری در آن، اقدام کند.
آرگون س��پس به بیان مطالبات بخش خصوص��ی از متولیان جدید بازار 
س��رمایه اش��اره می کند و ادامه می دهد: انتظاری که وجود دارد، آن است 
که بازار سرمایه بیش از گذشته در جذب منابع و هدایت آن به بخش های 
مولد اقتصادی و همچنین کنت��رل تورم نقش ایفا کند. در واقع، این بازار 
از طری��ق تجمیع دارایی های خرد می توان��د بیش از پیش به تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی و دول��ت کمک کند. همچنین انتظار می رود که تیم 
جدید برای انجام برخی اصالحات ش��جاعت به خرج داده و امکان افزایش 
سهم شرکت ها از انتشار اوراق مالی-اسالمی را فراهم کنند. مطالبه دیگر، 
مقابله جدی با قیمت گذاری دستوری است. مسئله ای که در همه بخش ها 

ریشه دوانده و موجب زیان سهامداران شده است.
مسئله دیگری که نایب  رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
بر  آن دست می گذارد، توسعه بازار اولیه است و به اعتقاد وی، با توسعه بازار 

اولیه، تشکیل سرمایه برای اجرای پروژه ها تسریع  می شود.
فرهنگ س��ازی و ارتقای سواد مالی جامعه، افزایش شفافیت و کارایی 
ب��ازار و تس��ریع صدور مجوزه��ای جدید از دیگر موضوعاتی اس��ت که 
آرگون بر آن تاکید می کند و ادامه می دهد: مش��کلی که در حال حاضر 
وجود دارد، بوروکراس��ی پیچیده سازمان بورس برای برخی فرآیندها از 
جمله برای اعمال تغییرات در هیأت مدیره شرکت هاس��ت که گاه ماه ها 
به طول می انجامد و انتظار این اس��ت که این مش��کالت در دوره جدید 

برطرف شود.
او همچنین با اشاره به مشکالتی که دامنه نوسان برای سهامداران ایجاد 
ک��رده، به لزوم حذف یا تعدیل این ابزار اش��اره می کند و می گوید: دامنه 
نوسان بر روند صعودی و نزولی بورس اثرگذار بوده و بازیگران را به سمت 
تصمیمات هیجانی سوق می دهد. بنابراین درخواست بخش خصوصی آن 
اس��ت که دس��تکاری و مداخله در بازار به حداقل برسد. همچنین تعامل 
میان متولیان و فعاالن بازار سرمایه باید افزایش یابد و امید می رود با اعمال 

این اصالحات، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه رقم بخورد.

شاخص بورس تهران دوباره سرخ پوش شد
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آیا لوازم خانگی گران شد؟
در پی انتشار گزارش هایی از افزایش قیمت برخی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی، دبی��ر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت که طی 
دو ماه گذشته درخواستی برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال 
نش��ده است. به گزارش ایس��نا، پیش تر رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی گفته بود ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که شرکت ها 
می خواهن��د 5 درصد محص��والت خود را گران کنن��د و امروز هم 
گزارش هایی از افزایش قیمت برخی شرکت ها منتشر شده که دبیر 

انجمن صنایع لوازم خانگی توضیحاتی در این رابطه ارائه داد.
عب��اس هاش��می در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ ب��ه اینکه آیا 
قیمت لوازم خانگی اخیرا افزایش داش��ته، تصریح کرد: اگر شرکتی 
مس��تقیم در س��امانه 1۲4 درخواس��ت افزایش قیمت ثبت کرده، 
انجم��ن اطالعی ن��دارد و این اطالعات در اختیار س��ازمان حمایت 
اس��ت، اما طی دو ماه اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش 
قیم��ت دریاف��ت نکردند. فقط یک یا دو مورد ب��رای چند محصول 
جدید که س��ابقه قیمت در س��امانه نداش��تند ثبت شده است. وی 
از اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی خواس��ت برای بررسی بیشتر 
لیست ش��رکت هایی که افزایش قیمت داش��تند ارائه کند و گفت: 
ممکن اس��ت ن��رخ ارز، قیمت های جهانی و س��ایر عوامل تولید در 
قیمت کاال تاثیر گذاش��ته باشد که س��ازمان حمایت آنها را بررسی 
می کن��د.   دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین در پاس��خ به 
س��والی درباره می��زان افزایش قیمت لوازم خانگی در س��ال جاری 
اظهار کرد: از ابتدای امسال درخواست هایی از سوی تولیدکنندگان 
به انجمن فرستاده ش��ده که انجمن هم آنها را برای بررسی و ثبت 
به سازمان حمایت فرستاده که آمار دقیقی از درخواست های قبول 
شده، نداریم، اما این درخواست ها مربوط به دو ماه گذشته نیست. با 
توجه به اینکه میزان افزایش قیمت در شرکت های مختلف متفاوت 
اس��ت، نمی توان میانگین دقیقی از افزای��ش قیمت  لوازم خانگی در 
س��ال جاری عنوان ک��رد، اما با توجه به مولف��ه ای اثرگذار از جمله 
افزای��ش 39 درصدی هزینه های دس��تمزد و تورم س��االنه، انتظار 
افزایش 15 درصدی قیمت انواع لوازم خانگی از ابتدای امس��ال دور 
از انتظار نیست. به گفته وی دلیل درخواست های افزایش قیمت در 
ابتدای امس��ال هم نرخ ارز، قیمت های جهانی، وضعیت عرضه مواد 
اولی��ه در داخل، افزایش هزینه دس��تمزد و س��ایر مولفه های تولید 
بوده است.  دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی همچنین درباره ادعای 
فروش��ندگان مبنی بر تغییر دائمی قیمت از س��وی تولیدکنندگان، 
اظهار کرد: اعمال افزایش قیمت و حتی درخواس��ت افزایش قیمت 
از س��وی بخش تولید نمی تواند لحظه به لحظه اتفاق بیفتد، چراکه 
یک فرآیند مشخص دارد و سازمان حمایت باید قیمت جدید را در 
س��امانه 1۲4 ثبت کند. اگر واحد تولیدی حتی یک محصول خود 
را در س��امانه 1۲4 ثبت نکرده باشد و فقط یک شاکی داشته باشد 

تخلف محسوب می شود.

نماگربازارسهام

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگم نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور گفت پرداخت مطالبات قطعه س��ازان به دنبال انباش��ت 
خودروهای ناقص در پارکینگ خودروس��ازان به ویژه در حدود س��ه تا 
چهار هفته اخیر به شدت عقب افتاده به طوری که میزان این مطالبات 

قریب به 70 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
مهدی مطلب زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
پرداخت مطالبات قطعه س��ازان به دنبال انباش��ت خودروهای ناقص در 
پارکینگ خودروس��ازان به ویژه در حدود س��ه تا چه��ار هفته اخیر به 

شدت عقب افتاده است.
وی اف��زود: بیش از 170 تا 180 هزار دس��تگاه خ��ودروی ناقص در 
پارکین��گ خودروس��ازان دپو ش��ده و از س��وی دیگر می��زان مطالبات 
قطعه س��ازان از خودروسازان نیز قریب به 70 هزار میلیارد تومان برآورد 

می شود.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور درخصوص ش��رایط و وضعیت تامین فوالد گفت: تامین 
فوالد کماکان از طریق بورس انجام می ش��ود و کشمکش��ی میان فوالد، 

قطعه ساز و بورس در این زمینه برقرار است.
مطلب زاده گفت: علی رغم توافقات انجام ش��ده با سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران مبنی بر پذیرش ال سی شش ماهه از قطعه سازان، 
اما همچنان تا 10 روز گذشته این موضوع عملیاتی نشده، شرکت فوالد، 
ال سی دو ماهه را پذیرفته و شرکت ورق خودرو به عنوان تامین کننده 
فوالد، علی رغم توافقات انجام ش��ده در جلس��ه ای با حضور رئیس ایدرو 
این موضوع را نمی پذیرد. لذا قطعه سازان مصر هستند که ال سی  شش 

ماهه از سوی آنها پذیرفته شود.
وی یادآور شد: خودروسازان بخش اعظم فوالد موردنیاز قطعه سازان را 
دریافت می کردند و در اختیار آنها قرار می دادند، اما اکنون قطعه سازان 

به طور مستقیم فوالد موردنیاز خود را از طریق کانال بهین یاب و بورس 
خریداری می کنند و این ش��یوه، تامین نقدینگی را برای قطعه س��ازان 
دش��وار نموده است. در صورت پذیرش ال سی شش ماهه، فوالدی ها و 
خودروسازان نیز فوالد را ظرف مدت شش ماه در اختیار قطعه ساز قرار 

می دهند که موجب رفع معضالت در این حوزه خواهد شد و در غیر این 
صورت با معضالت بسیار جدی تری مواجه خواهیم بود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور با توجه به عدم موافقت با درخواس��ت مکرر قطعه سازان 
در سال های اخیر مبنی بر صدور مجوز واردات قطعه و مواد اولیه با ارز 
بدون منش��أ و ورود مجلس به موضوع واردات خودرو با ارز بدون منشأ 
براس��اس ماده 4 مصوبه س��اماندهی مجلس توضیح داد: در اینجا بحث 
رانت مطرح است که متاسفانه در کشور ما بسیار مرسوم است. در کشور 
م��ا ارز محدود موجود را در اختیار بخش تولید قرار نمی دهند، بلکه در 

اختیار تامین کنندگان کاالهای مصرفی قرار می گیرد.
مطل��ب زاده در ادامه تصریح کرد: صنعت خودرو تنها بخش خصوصی 
است که توسط آمریکا و سایر کشورها مورد تحریم قرار گرفته است، اما 
ما سرمایه کشور را در اختیار کشورهایی قرار می دهیم که ایران را مورد 
تحریم قرار دادند و به ازای آن محصول کامل خودرو را بدون انتقال ارز 
وارد می کنیم، در صورتی که در سال های اخیر به طور مکرر درخواست 
صدور مجوز واردات ب��دون انتقال ارز برای تکمیل خودروی ناقص کف 

کارخانجات خودروسازی مطرح شد اما ترتیب اثر داده نشد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: این در حالی است که اگر خودروهای 
ناقص تکمیل شده و به بازار ورود نمایند، تبعا قیمت آزاد خودرو در بازار 
کاهش خواهد یافت و از میزان رانت کاسته می شود ضمن اینکه اشتغال 
نیروی کار نیز حفظ خواهد ش��د، اما در مقابل واردات خودروی کامل، 
صرفا به س��ود عده ای خاص اس��ت. در این وضعیت ارزهایی که پش��ت 
س��دهای تحریم بلوکه ش��ده اند به جای اینک��ه در بخش تولید مصرف 
ش��وند که ارزش افزوده و آورده برای کش��ور به هم��راه دارد، به کاالی 
س��اخته ش��ده تعلق می گیرد و نکته جالب این اس��ت که این ارزها در 

اختیار کشورهایی قرار می گیرد که کشور ما را تحریم کرده اند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درخصوص 
معایب ش��یوه فروش خودرو مبتنی بر قرعه کش��ی و پیش��نهاد مجلس 
مبن��ی بر عرضه این کاال در بورس و اهداف این طرح توضیحاتی مطرح 

کرد.
روح اهلل ایزدخ��واه در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
قرعه کش��ی خودرو تاکنون جوابگو نبوده و تشکیل صف و التهابات قیمتی 
در ب��ازار از آثار آن اس��ت، به طوری که از لحاظ روانی ب��ازار خودرو را بر 
هم زده اس��ت. ضمن اینکه احتمال فس��اد نیز در این فرآیند وجود دارد و 
نمی توان نسبت به سالمت اجرای فرآیند قرعه کشی اطمینان حاصل کرد.
وی افزود: طرح مجلس درخصوص تغییر ش��یوه فروش خودروس��ازان، 
عرضه خودرو در بورس کاال اس��ت زیرا در شرایط کنونی، عرضه از میزان 
تقاضا کمتر اس��ت و بر همین اساس به طور طبیعی مکانیزم های موجود 

جوابگو نخواهد بود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
ش��ورای اسالمی در پاسخ به این پرس��ش که تعیین قیمت پایه توسط 
شورای رقابت در طرح عرضه در بورس، اجرای همان شیوه قیمت گذاری 
دستوری است، گفت: در این شیوه، قیمت پایه خودرو تعیین و محصول 
به بورس عرضه می ش��ود و پس از آن، قیمت  نهایی براس��اس مکانیزم 
عرضه و تقاضا مش��خص خواهد ش��د، بدین معنا که ب��ورس در نهایت 

قیمتی را که خودرو با آن قیمت فروخته می شود، تعیین خواهد کرد.
ایزدخواه با بیان اینکه هر کاالیی در ابتدای ورود به بورس از یک قیمت 
پایه برخوردار است، تصریح کرد: درخصوص خودرو نیز قیمت پایه براساس 
قیمت گذاری شورای رقابت نیست، بلکه براساس مکانیزم قیمت تمام شده 
)کاس��ت پالس(، خودرو به بورس وارد و پس از آن، میزان افزایش قیمت 

خودرو در بورس مشخص می شود.
وی درخصوص مرجعیت ش��ورای رقابت برای تعیین قیمت پایه گفت: 
اینکه مرجع تعیین قیمت پایه، ش��ورای رقابت باشد یا سازمان حمایت یا 

وزارت صمت، موضوعی اختالفی در کمیسیون صنایع مجلس است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص 
عدم واریز مستقیم مابه التفاوت قیمت پایه و نرخ نهایی خودرو به حساب 
خودروس��ازان توضیح داد: براس��اس این طرح، قیمت پایه براساس قیمت 
تمام ش��ده محاسبه می ش��ود و تعلق قیمت پایه به خودروساز بدین معنا 
است که از محل تولید و فروش خودرو هزینه های تولید در قالب درصدی 

سود به خودروسازان بازگشته است.
ایزدخواه درخصوص تعیین قیمت پایه در بورس برای محصول خودرو و 
تفاوت آن با شیوه قیمت گذاری دستوری کنونی مطرح کرد: تفاوت در این 
است که عرضه خودرو در بورس، بازار دوگانه و سوداگری ایجاد نمی کند. 
اکنون بسیاری از خریداران پس از خرید خودرو با نرخ پایه، اقدام به فروش 
آن با چندین برابر قیمت در بازار می نمایند که نمونه بارز سوداگری است 
و این وضعیت به التهاب قیمت ها در بازار دامن می زند. از این جهت ورود 
خودرو به بورس و قیمت گذاری براس��اس عرض��ه و تقاضا، موجب واقعی 

شدن قیمت نهایی خودرو خواهد شد.
وی ادامه داد: اکنون براس��اس قیمت گذاری شورای رقابت، قیمت پایه 
خودرو در سال 91 در ضریبی، ضرب می شود و برای خودروهای جدید نیز 

با نظرسنجی و بدون هیچ مبنایی قیمت گذاری انجام می شود.
وی درخصوص ش��رایط خرید خودرو در بورس یادآور شد: در این طرح 
خریداران خودرو اولویت بندی  ش��ده اند و هدف اولیه از این طرح، کنترل 
التهاب قیمت و سوداگری بوده تا در مرحله بعدی، بازار واقعی شود و قیمت 

تا حد امکان کاهش بیابد.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی ضمن تاکید بر نادرستی اجرای 
شیوه قرعه کشی درخصوص حذف تدریجی شرایط و محدودیت  های خرید 
خودرو در ش��یوه قرعه کش��ی بیان کرد: در شیوه قرعه کشی با تعیین کف 
قیمت خ��ودرو، در حالی که این محصول در بازار با قیمت باالتری عرضه 
می شود، بروز شکاف قیمتی و تحرک فعالیت های سوداگرانه اتفاق می افتد 

و بر همین اس��اس حذف سوداگری در مرحله نخست اهمیت قرار دارد و 
نمی توان به طور همزمان مانع از افزایش قیمت و سوداگری شد.

ایزدخ��واه در پایان درخصوص این موضوع که در طرح عرضه در بورس، 
هدف ساماندهی بازار در مقایسه با رفع مشکالت تولیدکنندگان پررنگ تر 
است، خاطرنشان کرد: براساس این طرح، ابتدا التهاب بازار فروکش می کند 
و س��پس ش��روطی که برای خرید در طرح آمده، به مثابه مش��وقی برای 
تولیدکنن��ده به منظور افزایش تیراژ و ورود خودرو به بورس خواهد بود تا 
سودآوری بیشتری برای تولیدکننده حاصل شود. این طرح نگاه جامعی به 

کنترل بازار و تشویق خودروساز داشته است.

عرضه خودرو در بورس؛ پیشنهاد مجلس در صورت حذف قرعه کشی

مطالبات قطعه سازان افزایش یافت

5تولید و صنعت دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
26 مهر 1400

شماره 1881



رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

به قلم: دنی ویگا
کارشناس و نویسنده حوزه مدیریت کسب و کار
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مدیریت کارمندان از راه دور یکی از چالش های مهم در عرصه کسب 
و کار محس��وب می ش��ود. بس��یاری از مدیران با این چالش آشنایی و 
میانه خوبی ندارند. دلیل آن نیز عادت کردن ش��ان به مواجهه رو در رو 
با کارمندان اس��ت. ش��رایط کنونی بس��یاری از برندها را همچنان برای 
بازگش��ایی کسب و کارشان تحت فشار قرار داده است. این امر در کنار 
شرایط ناشی از کرونا همچنان دورکاری را در صدر فهرست تصمیم های 
مدی��ران قرار داده اس��ت. به همین خاط��ر هنوز خبری از بازگش��ایی 
رس��می کس��ب و کارها نیس��ت.  یکی از چالش های اساسی در فرآیند 
دورکاری مربوط به س��طح بازدهی کار اعضای ش��رکت اس��ت. بسیاری 
از مدیران نس��بت ب��ه این امر تردیدهای جدی دارن��د. وقتی کارمندان 
در ش��رایط عادی با مش��کالت مختلف برای فعالیت کاری مناس��ب رو 
به روی می ش��وند، در وضعیت دورکاری مش��کالت به ط��ور روزافزونی 
بیش��تر خواهد شد. همین امر مدیریت کسب و کار در شرایط دورکاری 
را بدل به نوعی کابوس برای کارآفرینان کرده اس��ت. اگر ش��ما در این 
وضعی��ت توانایی مدیریت کس��ب و کارتان به طور مناس��ب را ندش��ته 
باش��ید، جایگاه تان به عنوان مدیر ش��رکت به خطر خواهد افتاد.  بدون 
تردید دورکاری گزینه ای نیس��ت که کارآفرینان به سادگی امکان صرف 
نظر از آن را داش��ته باشند. درس��ت به همین خاطر شما باید در تالش 
برای مدیریت کارمندان تان در همین ش��رایط ناخوشایند باشید. هدف 
اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات مهم ب��رای مدیریت بهینه 
فعالیت کارمندان ش��رکت در فرآیند دورکاری اس��ت. شاید این امر در 
نگاه نخس��ت بسیار عجیب و حتی غیرممکن به نظر برسد، اما در ادامه 

راهکارهایی برای اجرای درست آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
فهم مشکالت دورکاری کارمندان

کارمندان در محل کار وقتی مش��کلی برای کار کردن داش��ته باشند، 
اغلب اوقات از مدیران بخش کم��ک می گیرند. فرآیند دورکاری چنین 
امری را به طور قابل مالحظه ای دش��وار کرده است. برخی از کارمندان 
در ای��ن میان انگیزه کافی ب��رای برقراری ارتباط با مدی��ران را ندارند. 
همچنین مش��کالت ارتباطی نیز این مسئله را بیش از هر زمان دیگری 
دام��ن می زند. با این حس��اب ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بهین��ه بر روی 
کارمندان تان باید همیش��ه در دس��ترس آنها باشید، در غیر این صورت 

آنها راهکاری برای حل و فصل مشکالت شان نخواهند داشت. 
نخس��تین مش��کلی که کارمندان در فرآیند دورکاری با آن رو به رو 
می ش��وند، عدم مش��اهده چهره همکاران ش��ان و ناتوانی ب��رای ارتباط 
مناسب با آنهاست. شاید برای شما به عنوان فردی که ارتباط از راه دور 
را امری عادی تلقی می کنید، چنین چالش��ی بسیار ساده به نظر برسد. 
ب��ا این حال کارمندانی که به طور مداوم به کار حضوری و جلس��ه های 

کاری رو در رو عادت کرده اند، چنین امری یک کابوس بزرگ است. 
مدیران شرکت برای غلبه بر این مشکل باید به طور قابل مالحظه ای 
در ت��الش برای بهینه س��ازی فرآیند دورکاری باش��ند. این امر ش��امل 
اس��تفاده از نرم افزاره��ای ارتباطی مثل زوم برای برق��راری تماس های 
تصویری اس��ت. بدون تردید ویدئوکنفرانس برای هم اندیشی و پیشبرد 
پروژه های مش��ترک هرگز جای جلس��ات حضوری را نمی گیرد، با این 
حال بسیار بهتر از تماس های تلفی بی روح است. با این حساب شما باید 

همیشه این نکته را مدنظر داشته باشید. 
گام بعدی در مسیر جلب نظر کارمندان و مدیریت بهینه شان توجه به 
عوامل مختلفی است که در فرآیند دورکاری حواس شان را پرت می کند. 
این امر مش��کالت زیادی از نقطه نظر مدیریت زمان و افزایش بهره وری 
خواهد داش��ت. وقتی کارمندان در خانه ش��ان مش��غول کار هس��تند، 
کوچکترین نکته ای توانایی پرت کردن حواس شان را دارد. بنابراین شما 
باید توصیه های الزم برای پرهیز از چنین ش��رایطی را به کارمندان تان 
منتقل نمایید.  خوش��بختانه امروزه مقاالت بس��یار زی��ادی در رابطه با 
مدیری��ت زمان و پرهیز از حواس��پرتی در حین کار در دس��ترس قرار 
دارد. درست به همین خاطر شما مسیر دشواری در این رابطه پیش رو 
نخواهید داشت. اگر برای گفت و گو با هر کدام از کارمندان در این رابطه 
یک جلسه آنالین جداگانه اختصاص دهید، سطح تاثیرگذاری تان بسیار 
بهتر خواهد ش��د. بدون تردید کار از خانه همیش��ه همراه با حواسپرتی 
خواهد بود. به همین دلیل اغلب کارمندان حضور در محل کار را ترجیح 
می دهند. با این حال اکنون ش��رایط به گونه دیگری است. بنابراین شما 
باید دست کم توصیه هایی نظیر انتخاب فضایی آرام در خانه و همچنین 
عدم اس��تفاده از گوشی های هوشمند در طول س��اعت های کاری را به 
کارمندان تان تذکر دهید.  اگر شما توصیه های ساده در زمینه مدیریت 
زمان و پرهیز از حواسپرتی را به کارمندان تان منتقل نمایید، به سادگی 
هرچه تمام تر شانس تاثیرگذاری بر روی آنها را خواهید داشت. این امر 

بهره وری آنها را نیز افزایش می دهد. 
بیان دقیق انتظارات تان درباره بهره وری 

هر مدیری در عرصه کسب و کار بر روی میزان بهره وری کارمندانش 
حس��اس اس��ت. این امر حتی در فرآیند دورکاری نیز برای بسیاری از 
مدیران مهم محسوب می شود. با این حساب شما باید آمادگی الزم برای 

رس��یدگی به وضعیت بهره وری کارمندان تان در این ش��رایط را داشته 
باش��ید. یکی از چالش های اولیه در این مس��یر اشاره به بهره وری بدون 
صحبت های دقیق اس��ت. اگر ش��ما معیار یا دست کم مفهوم درستی از 
بهره وری در ذهن تان نداش��ته باشید، جلب نظر کارمندان و بهینه سازی 
بهره وری شان امری غیرممکن خواهد بود. درست به همین خاطر اغلب 

مدیران در این رابطه با مشکالت بسیار زیادی رو به رو هستند. 
بهتری��ن راهکار برای تعامل با کارمندان در ش��رایط دورکاری تالش 
برای تعیین معیارهای دقیق درباره بهره وری اس��ت. به عنوان مثال، اگر 
ش��ما قصد دارید پروژه در دس��ت برندتان تا پایان ماه جاری تمام شود، 
باید س��طح مطلوب بهره وری کارمندان تان را ب��ه پایان پروژه موردنظر 
گره بزنید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
کارمندان تان نخواهید داشت.  بسیاری از کارمندان در رابطه با تقاضای 
مدیران درباره بهره وری هیچ درک دقیقی به دست نمی آورند. دلیل این 
ام��ر نیز بیان نکات کلی و عدم تعیین دقیق انتظارات از س��وی مدیران 
است. بنابراین اگر شما معیار دقیقی برای کارمندان تعریف نکنید، هیچ 

شانسی برای موفقیت به عنوان کارآفرین نخواهید داشت. 
فراهم سازی ابزارهای مناسب

ابزارهای مناس��ب در فرآیند مدیریت کس��ب و کار تاثیرگذاری بسیار 
باالی��ی دارد. همانطور که بازاریاب ها برای تولی��د محتوا و تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف نیاز به ابزارهای حرفه ای دارند، ش��ما هم باید 
ابزارهای الزم برای مدیریت را در اختیار داش��ته باش��ید. نکته مهم در 
این میان اتکای ش��ما به اینترنت برای مدیریت کارمندان تان در شرایط 
دورکاری اس��ت. درس��ت به همین خاطر ابزارهای شما نیز باید آنالین 
باش��ند. ش��اید فرآیند دورکاری تا مدت های طوالنی ادامه پیدا کند. با 
این حساب شما باید خودتان را برای مدیریت کارمندان در این شرایط 
آماده کنید. فراهم سازی ابزارهای مناسب در این میان یکی از نخستین 
کارهای ت��ان خواهد بود.  ما در اینجا قصد نام بردن از ابزارهای مختلف 
را نداری��م. بلکه حوزه های نیازمند ابزارهای دقیق را مورد بررس��ی قرار 
خواهی��م داد. یکی از حوزه ه��ای مهم در این می��ان اندازه گیری زمان 
اس��ت. ش��ما باید زمانی که ه��ر ک��دام از کارمندان تان ب��رای فعالیت 
کاری اختصاص می دهد، مدنظر داش��ته باش��ید. این امر به شما امکان 
اندازه گی��ری میزان بهره وری ه��ر کارمند و در صورت نیاز کمک به آنها 

در راستای بهبود وضعیت کاری شان را می دهد. 
یک��ی دیگر از حوزه های مه��م برای فراهم س��ازی ابزارهای کاربردی 
مربوط به مدیریت پروژه اس��ت. بدون تردی��د مدیریت پروژه در حالت 
عادی هم امر س��خت و دشواری اس��ت. اکنون که همه کارمندان از راه 
دور مشغول فعالیت هستند، این امر بیش از هر زمان دیگری خودش را 
نشان می دهد. با این حساب شما باید آمادگی الزم برای مدیریت پروژه 
با همکاری کارمندان دور از هم را داش��ته باشید. امروزه ابزارهای بسیار 
زیادی برای مدیریت پروژه از راه دور در دس��ترس شما قرار دارد. با این 

حساب انتخاب یکی از آنها ایده بسیار خوبی خواهد بود. 
نکته پایان��ی در این بخش نیز مربوط به ابزارهای برگزاری جلس��ات 
آنالین ش��رکت اس��ت. اغلب اوقات کارمندان در جلسات کاری مایل به 
ارائه گزارش هایی درباره عملکردش��ان هستند. اگر شما از ابزاری خوب 
برای برگزاری جلسات تان استفاده نمایید، کارمندان امکان بسیار خوبی 
برای بیان تمام نکات مدنظرش��ان خواهند داشت، در غیر این صورت به 
احتمال زیاد س��یلی از شکایت ها نسبت به نحوه برگزاری جلسات روانه 
تیم مدیریتی می شود.   اگر شما در زمینه پیدا کردن ابزارهای مناسب 
به منظور مدیریت تیم های کاری از راه دور مشکالت زیادی دارید، باید 
دنبال نوعی میانبر باش��ید. این میانبر شامل ارزیابی وضعیت رقبای تان 
و الگوبرداری از آنهاس��ت. چنین امری به س��ادگی هرچه تمام تر شما را 
در رقابت با دیگر برندها نگه خواهد داش��ت. اغل��ب اوقات مدیران تازه 
کار مش��کالت زیادی برای پیدا کردن یک ابزار خوب دارند. درس��ت به 
همین دلیل استفاده از ابزارهای مناسب با الگوبرداری از برندهای بزرگ 
باید در کانون توجه شما قرار گیرد. این امر به سادگی هرچه تمام تر به 
شما فرصت مدیریت کسب و کارتان به طور کامال حرفه ای را می دهد.

تعیین زمان های مشخص برای تعامل کارمندان از راه دور
کارمندان در فرآیند دورکاری شاید نیاز به ارتباط مداوم با هم نداشته 
باش��ند، اما اینکه برای مدت زمانی طوالن��ی یکدیگر را مالقات نکرده و 
دس��ت کم هم صحبت نش��وند، مش��کالت زیادی از نقطه نظر مدیریت 
کسب و کار به همراه دارد. به همین خاطر شما باید آمادگی الزم برای 
تعیی��ن زمان های مش��خص به منظور تعامل میان کارمندان را داش��ته 

باشید. 
بس��یاری از برندهای بزرگ حتی در ش��رایط کار حض��وری نیز یک 
روز در هفت��ه را ب��رای وقت گذران��ی کارمندان در کن��ار هم اختصاص 
می دهند. این امر شاید بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیر بسیار مثبتی 
بر روی روحیه کارمندان دارد. ش��ما به این ترتیب امکان آش��نا کردن 
کامندان ت��ان با یکدیگ��ر را دارید. اینطوری به��ره وری نهایی کارمندان 
افزایش چشمگیری پیدا کرده و هماهنگی باالیی با هم خواهند داشت. 
مدیرانی که نس��بت به تعیین زمان های مش��خص برای مالقات میان 
کارمندان ش��ان اقدام نمی کنن��د، اغلب اوقات تیم��ی ناهماهنگ را در 
اختیار خواهند داش��ت. چنین امری ب��ه طور قابل مالحظه ای برای آنها 
دردسرس��از می شود. اگر ش��ما به دنبال تیمی هماهنگ و بدون مشکل 
هس��تید، ساده ترین راهکار اختصاص دس��ت کم یک روز در هفته برای 

برگزاری جلسات آنالین است. 
نکت��ه مهم درب��اره برگ��زاری چنی��ن جلس��اتی اس��تفاده از حالت 
ویدئوکنفرانس اس��ت. فقط در این ص��ورت کارمندان با یکدیگر به طور 
مناسب تعامل پیدا کرده و ارتباط شان بهتر خواهد شد. همچنین یادتان 
باش��د جلسات ش��ما نباید حال و هوای فرآیندهای کاری را به خودش 
بگیرید، در غیر این صورت کارمندان به جای تعامل با یکدیگر به دنبال 

ساماندهی کارها خواهند رفت. 
کمک مداوم به کارمندان

ش��ما به عن��وان مدیر یک کس��ب و کار باید همیش��ه در دس��ترس 
کارمندان تان باش��ید. چنین امری در وهله نخس��ت به کارمندان برای 
فعالی��ت دقیق تر کم��ک می کند. به ه��ر حال وقت��ی کارمندان تان در 
فرآیند دورکاری با مش��کل رو به رو می ش��وند، حضور یک مدیر دلسوز 
در کنارش��ان نقش مهمی در روحیه آنها خواهد داش��ت. این کار ش��ما 
عالوه بر روحیه بخش��ی به کارمندان در مس��یر بهره وری باالترشان نیز 

راهگشا خواهد بود. 
بس��یاری از مدیران همیشه در دسترس مش��تریان هستند، اما وقتی 
نوبت به کارمندان می رس��د انواع بهانه را آماده می کنند. شاید بهانه های 
شما برای خودتان باورپذیر باشد، اما از نقطه نظر کاربردی هیچ کمکی 
به شما نخواهد کرد. بنابراین باید به طور قابل مالحظه ای در تالش برای 

بهینه سازی وضعیت تان در این شرایط باشید. 
استفاده از انواع نرم افزارهای پیام رسان برای در دسترس بودن و ارتباط 
مناسب با کارمندان ایده بس��یار مناسبی است. برخی از کارآفرینان در 
این راستا به طور مداوم به دنبال نرم افزارهای اختصاصی برای برندشان 
هس��تند. چنین کاری بیشتر از اینکه یک ایده کاربردی باشد، پول شما 
را ه��در خواه��د داد. بنابراین به ابزارها و پیام رس��ان های عادی در این 
میان اکتفا کنید.  کمک های ش��ما به کارمندان تان باید بیشتر از اینکه 
برای انجام دادن کارش��ان باشد، برای نشان دادن مسیر درست یا نحوه 
کار با ابزارهای در دسترس ش��ان باشد. این امر دیگر سوال های مشابه را 
از س��وی کارمندان به همراه نخواهد داشت. همچنین در صورت امکان 
جلساتی برای آموزش کار با ابزارهای مختلف برای کارمندان تان تدارک 
ببینی��د. اگ��ر خودتان مهارت الزم برای کار با یک اب��زار را دارید، دیگر 
حتی نیازی به هماهنگی با یک فرد متخصص برای تدریس در جلس��ه 
موردنظر نخواهد بود. چنین امری ش��ما را ب��دل به مدیری محبوب در 

میان کارمندان تان، به ویژه در شرایط دشوار دورکاری، خواهد کرد. 
دریافت نظرات و پیشنهادات کارمندان

کارمندان همیش��ه در رابطه با مدیریت کسب و کار توصیه های بسیار 
مفیدی دارند. در این میان فرقی میان فعالیت عادی با دورکاری نیست. 
اگر شما شرایط الزم برای اظهارنظر کارمندان را فراهم کنید، آنها تمایل 
باالیی برای بیان ایده های شان خواهند داشت. شاید بسیاری از ایده های 
کارمن��دان برای بهبود فعالیت برند س��طحی و غیرواقعی باش��د، اما در 
ای��ن میان برخی ایده های مناس��ب نیز پیدا می ش��ود. همین ایده های 
اندک می تواند کس��ب و کار ش��ما را از این رو ب��ه آن رو کند. بنابراین 
همیشه راهکارهایی برای ارتباط کارمندان با خودتان قرار دهید. این امر 
خالقیت کارمندان را افزایش داده و به آنها نش��ان می دهد در مدیریت 
کس��ب و کار نقش��ی دارند.  س��اده ترین راهکار ب��رای دریافت نظرات 
کارمندان اختصاص یک آدرس ایمیل اس��ت. ب��ه این ترتیب کارمندان 
در صورت داشتن ایده ای مناسب امکان ارسال ایمیل به شما را خواهند 
داش��ت. نکته جالب اینکه بسیاری از کارمندان در شرایط حضوری و در 
میان دیگران عالقه ای برای بیان ایده های ش��ان ندارند. بنابراین راهکار 
اس��تفاده از ایمیل چنین ش��ک و تردیدی را در میان کارمندان از بین 

خواهد برد. 
توجه به هزینه های دورکاری

برخی از مدیران فرآیند دورکاری را بسیار ارزان تصور می کنند. با این 
حال واقعیت خالف این ماجرا را نش��ان می دهد. دورکاری شاید ایده ای 
کاربردی برای ادامه فعالیت برندها در ش��رایط بحرانی باشد، اما به هیچ 
وجه ارزان نیست. شما برای پیگیری فعالیت برندتان در قالب دورکاری 
نه تنها باید هزینه های زیادی را متحمل شوید، بلکه همیشه باید آماده 
پاس��خگویی به مشکالت کارمندان تان هم باشید. این امر برای بسیاری 
از برندها به اندازه ای سنگین است که در اولین فرصت کسب و کارشان 
را بازگش��ایی می کنند. به همین خاطر مشاهده برندهایی که به سرعت 
نسبت به ایمن سازی محل کارشان از نقطه نظر شیوع کرونا و بازگشایی 

آن اقدام می کنند، امر چندان عجیبی نیست.
اگر ش��ما هم نس��بت به هزینه های باالی فعالیت دورکاری ش��کایت 
دارید، باید هرچه س��ریع تر ب��ه دنبال راهکاری برای بازگش��ایی محل 
کارتان باش��ید. ای��ن امر با توجه به روند مدیری��ت و کاهش همه گیری 
ویروس کرونا چندان دور از ذهن نیست. با این حال تا زمانی که شرایط 
ب��ه طور کامل به حالت عادی برگردد، ش��ما باید رویای دورکاری ارزان 
را کنار بگذارید، در غیر این صورت همیش��ه مش��کالتی برای مدیریت 
کارمندان تان خواهید داشت. چنین امری شما را در مقایسه با رقبای تان 
حس��ابی عقب می اندازد.  بدون تردید مدیریت کس��ب و کار از راه دور 
کار ساده ای نیست. اگر شما در این شرایط قرار دارید، توصیه های مورد 
بحث در این مقاله راهنمای مناس��بی برای مدیریت کسب و کارتان به 

طور مناسب خواهد بود. 
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مدیریت کارمندان از راه دور با 7 راهکار طالیی کسب و کار موفق با 5 تغییر حیاتی

به قلم: راس فرانکلین 
نویسنده حوزه مدیریت و کارآفرینی

مترجم: امیر آل علی

ب��ه عنوان مدیر یک ش��رکت برای کس��ب موفقیت چه اقدامت��ی را انجام 
می دهید؟ این سوال در نظرسنجی های مختلف مطرح شده و نکته جالب این 
اس��ت که بیشتر پاسخ ها، افزایش ساعت کاری، هزینه باالتر و تغییر کارمندان 
بوده است. این امر در حالی است که چنین اقداماتی نمی توانند موفقیت را به 
همراه داشته باشد. دلیل این امر نیز به این خاطر است که منظور از موفقیت، 
ارتقای مداوم و طوالنی مدت اس��ت. به همین خاطر اگر تا به امروز در جایگاه 
موردنظر قرار نگرفته اید، زمان آن فرا رسیده تا تغییراتی جدید را داشته باشید. با 
این حال این امر طبیعی است که شما به عنوان یک مدیر پرمشغله، فرصت برای 
اشتباه و انتخاب موارد کم تاثیر نداشته باشید. به همین خاطر در ادامه پنج تغییر 

حیاتی برای ساخت کسب و کاری موفق را بررسی خواهیم کرد. 
1-اهداف و ارزش های شرکت را مورد بازنگری قرار دهید 

این امر بس��یار رایج است که اهدافی ضعیف و یا بیش از حد ایده آلگرا، باعث 
ش��ده است تا تیم کاری نتواند به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کند. به همین 
خاطر ش��ما در ابتدا باید به اهداف خود، توجه نمایید و دورنمای آن را بررس��ی 
کنید. قبل این اقدام متوجه بسیاری از موارد خواهید شد که الزم است تا در آنها 
تغییراتی را اعمال نمایید. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته باشید 
این است که چنین اقدامی باید به صورت مداوم، تکرار شود. دلیل آن نیز به این 
خاطر اس��ت که در جهان امروز، همه چیز به ش��دت متغیر بوده و ممکن است 
اهداف قبل، دیگر پاسخگویی شرایط و نیازهای جدید نباشد. در کنار این موضوع 
ش��ما باید ارزش های ش��رکت را هم مورد بررسی مجدد قرار دهید. درواقع این 
موارد باید قدرت تبدیل شدن به مزیت رقابتی را داشته باشند. در آخر هنر اصلی 
شما این است که اهداف و ارزش ها را به نحوی تغییر دهید که با یکدیگر ارتباط 
الزم را پیدا کنند، در غیر این صورت باالترین حد نتایج را به دست نخواهید آورد. 

2-شیوه های ارتباطی را تغییر دهید 
برای برندهای تجاری ارتباط در س��ه سطح بسیار مهم خواهد بود که شامل: 
ارتباط کارمندان با یکدیگر، ارتباط با مشتری، ارتباط با افراد و برندهای ذی نفع 
که الزم اس��ت تا هر یک به صورت جداگانه مورد بررس��ی قرار گیرد. در ارتباط 
کارمندان ش��ما باید به دنبال روش هایی باش��ید که منجر ب��ه افزایش تعامل و 
دوستی میان آنها شود. نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که مفهوم 
تیم تنها زمانی شکل خواهد گرفت که افراد با یکدیگر ارتباط الزم را داشته باشند. 
در این زمینه برخی از افراد اقدام به ایجاد فضای کار اش��تراکی می کنند. درواقع 
در نحوه انجام این کار، اقدامات متنوعی وجود دارد که باید با توجه به شرایط و 
بودجه خود، در این زمینه اقدام نمایید. با این حال توصیه می شود که اولویت شما 
اقدامات کم هزینه و خالقانه باشد. در رابطه با ارتباط با مشتری شما باید به دنبال 
ترندهای جدید باشید. دلیل این امر که مشتری به صورت جمعی مطرح نشده به 
این خاطر است که در جهان امروز دیگر اقدامات کلی ابدا نتیجه ای را دربر ندارد. 
به همین خاطر شما باید ارتباط سخصی سازی شده داشته باشید. برای اقدامات 
کلی تر هم نیاز اس��ت که در ابتدا مش��تریان و جامعه هدف خود را در گروه های 
مختلف قرار دهید تا در نهایت بتوانید بهترین برنامه ریزی ممکن را داشته باشید. 
ارتبط با برندها و افراد ذی نفع باید به نحوی تغییر پیدا کند که ش��اهد افزایش 
اعتمادها نسبت به شما باشیم. این امر باعث می شود تا امکان انجام اقدامات بیشتر 
برای برند مهیا شود. یکی از نکات مهمی که الزم است تا به آن اشاره شود، بهبود 
ارتباط کارمندان با مدیر شرکت است. در این زمینه شما باید نظر واقعی کارمندان 
نس��بت به خودتان را بدانید. این موضوع باعث خواهد شد تا نقاط ضعف موجود 
را شناسایی کرده و تغییرات الزم را اعمال نمایید. درواقع تا زمانی که کارمندان 
به مدیر خود اعتماد نداشته باشند و رضایت الزم شکل نگیرد، طبیعی است که 

نمی توان از تیم انتظار باالیی هم داشته باشیم. 
3-بر روی جمع آوری و تحلیل آمارها سرمایه گذاری کنید

به صورت کلی داده و آمار، به شما واقعی ترین اطالعات را می دهد که زمینه را 
برای تصمیم گیری درست، مهیا خواهد کرد. این امر در حالی است که بسیاری از 
برندها منتظر آمارهای دیگران هس��تند، برندهای مطرح خود در این زمینه اقدام 
می کنند و این امر باعث می شود تا زودتر از دیگران بتوانند اقدامات جدید را انجام 
دهند. خوش��بختانه با توجه به پیشرفت تکنولوژِی، این اقدام دیگر سخت نیست. 
ب��ا این حال ت��داوم و دقت باالیی را می خواهد. به همین خاطر حداقل یک نفر در 
ش��رکت را باید مس��ئول این اقدام نمایید. نکته بسیار مهم که حتی از جمع آوری 
داده ها و آمارها نیز مهمتر اس��ت، دس��ته بندی و ذخیره اطالعات اس��ت. درواقع 
داده های امروز می تواند برای آینده نیز کاربرد باالیی را داشته باشد. به همین خاطر 
اگر آنها را تنها برای نیاز امروز خود استفاده نمایید، یک اشتباه بزرگ رخ داده است. 

4-یک نقشه موفقیت ترسیم نمایید 
بدون ش��ک این موضوع برای بس��یاری از مدیران مسئله ای جدید محسوب 
می ش��ود. درواقع نقشه موفقیت به این امر اشاره دارد که شما باید ابتدا و نقطه 
ایده آل برای برند خود را مشخص کرده و مسیر رسیدن به آن را مشخص نمایید. 
این موضوع باعث خواهد ش��د تا تیم ش��رکت نیز به درک بهتر از وظایف خود 
برس��ند و با تمرکز باالتری، رو به جلو گام بردارید. مزیت دیگر این نقش��ه، این 
است که شما می توانید هر اقدام جدی ای را با آن مقایسه کرده و از خارج شدن 
تیم از مسیر اصلی جلوگیری نمایید. تقسیم وظایف و مشخص شدن مراحلی که 
هر فرد در شرکت باید انجام دهد نیز به افزایش سرعت کارها منجر خواهد شد. 

5-کاهش اتالف زمان 
ساعت کاری استاندارد هشت ساعت در طول یک شبانه روز است. با این حال 
آیا میزان کار مفید آن به کمتر از سه ساعت می رسد. این موضوع به معنای آن 
است که در حال اتالف شدید وقت هستید. این موضوع برای کارمندان نیز بسیار 
خسته کننده بوده و تعادل میان کار و زندگی شخصی آنها را برهم می زند. تحت 
این شرایط شما باید به ساعت کاری کمتر فکر کنید. درواقع موفقیت به افزایش 
تعداد ساعت کار نبوده و تنها در هوشمندانه تر کار کردن خالصه می شود. در این 
راستا استفاده از تکنیک هایی نظیر دورکاری، باعث خواهد شد تا زمان کارمندان 
به رفت و آمد تلف نش��ود و طبیعتا خس��تگی کمتری را هم داش��ته باشند. به 
همین خاطر شما باید نسبت به نحوه انجام کارها، بازنگری داشته باشید. تحت 
این شرایط رضایت کاری هم افزایش پیدا می کند که خود در انگیزه افراد تاثیر 
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اخبار

ایالم- هدی منصوری: رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی سال جاری 
پاالیشــگاه بدون حادثه به اتمام رســید، گفت: ساعت کارکرد بدون 
حادثــه در این واحد صنعتی از مرز 3.5 میلیون ســاعت عبور کرد و 
خوشبختانه هیچ گونه حادثه ناتوان کننده ای در این مجموعه صنعتی 
رخ نداده است. علی سلیمانی رئیس HSE شرکت پاالیش گاز ایالم 
با بیان اینکه پرسنل واحد ایمنی با بیش از 6 هزار و 500 نفر ساعت 
در تعمیرات اساسی امســال حضور مستمر و فعال داشته اند، افزود: 
نقش مجموعه HSE  در پیشگیری از حوادث احتمالی در تعمیرات 
اساسی امسال بی بدیل بوده  است. وی از صدور یک هزار و 984 مورد 
پروانه فعالیت در تعمیرات اساسی امسال خبر داد و اظهار داشت: این 
تعداد پرمیت شامل پروانه کار اصلی، الحاقیه الکترونیکی، فضای بسته، 
حفاری، رادیوگرافی و کار روزمره بوده و 968 مورد تســت گاز و 337 
مورد کنترل های ایمنی ماشین آالت سنگین و نظارت بر 115 مورد 
داربست بندی از دیگر فعالیت های واحد ایمنی بوده و بیش از 900 قلم 
لوازم و تجهیزات حفاظت فردی در این تعمیرات اساسی توزیع شده 
است. سلیمانی با اشاره به اینکه در مجموع 10هزار و 32 نفر ساعت 
آتش نشــانان این واحد صنعتی در تعمیرات اساسی امسال فعالیت 
داشته است، تصریح کرد: واحد آتش نشانی  با 6 دستگاه تراک آتش 

نشانی و دیگر ادوات اطفا حریق در واحدهای تثبیت میعانات گازی و 
شیرین سازی گاز، بازیافت گوگرد، اتان گیری، کمپرسورهای تقویت 
فشــار گازی، مخازن، فلر، پساب صنعتی، کارخانه دانه بندی گوگرد 
و یوتیلیتی به صورت اســتندبای و پشتیبان در طول مدت تعمیرات 
اساسی حضور فعالی داشته است. وی با بیان اینکه در طول تعمیرات 
اساسی امســال بالغ بر 12 هزار و 300 کیلوگرم پسماند صنعتی در 
این شرکت تفکیک و ساماندهی شده است، خاطرنشان کرد:  بازرسی 
از واحدهای فرآیندی و نظارت بر مدیریت پســاب ها و پسماندهای 
تولیدی در این مقطع زمانی، از دیگر اقدامات حوزه محیط زیســت 

در راستای جلوگیری از آلودگی های محیط زیست بوده است. رئیس 
HSE شرکت پاالیش گاز ایالم از انجام فرآیند معاینات طب صنعتی 
عوامل پیمانکار قبل از شروع تعمیرات اساسی، ضد عفونی تجهیزات 
تنفسی و ابزارآالت مورد استفاده در سایت فرآیندی و کارگاه مرکزی، 
انجام تب سنجی و سنجش سطح اکسیژن در پاالیشگاه گاز ایالم  و 
توزیع بیش از 100 بسته ماســک سه الیه پزشکی خبر داد وگفت: 
بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی، استقرار کارشناس بهداشت 
در کمپ توزیع غذا جهت رعایت فاصله فیزیکی در زمان ســرو غذا و 
استراحت پرسنل تعمیرات اساسی از اقدامات این واحد برای پیشگیری 
از شیوع کرونا بوده است. سلیمانی افزود: استقرار سطل های پسماند 
کرونا و ســطل زباله های عمومی در سطح سایت فرایندی، پیگیری 
تخلیه و انتقال پسماندها بصورت چندین مرتبه در طول روز ، تحویل 
پسماندهای کرونا به درمانگاه طب صنعتی جهت امحا و بازدید روزانه 
از سرویس های بهداشتی، توزیع و سرو عذا در ظروف یکبار مصرف در 
راستای پیشگیری از کرونا ویروس و استقرار یک دستگاه آمبوالنس در 
سایت فرآیندی و دو دستگاه در محل درمانگاه طب صنعتی پاالیشگاه 
به همراه کادر پزشکی، پرستاری و فوریت های پزشکی از دیگر اقدامات 
شاخص در حوزه بهداشت و درمانگاه این مجموعه صنعتی در تعمیرات 

اساسی سال جاری بوده است.

اهواز- شبنم قجاوند: فرماندار شهرســتان بهبهان از مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان به دلیل تامین برق مطمئن و پایدار 
و اجرای موفقیت آمیز پروژه های انتقال و فوق توزیع در منطقه، تقدیر 

و قدردانی کرد.
یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان بهبهان با اهدای لوح تقدیر به 
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از تالش 
های شــبانه روزی وی و همکاران، در امر برق رســانی و جلب رضایت 

مردم قدردانی کرد.
در این لوح تقدیر آمده اســت: تالش های قابل تحسین جنابعالی و 
همکاران متعهد و متخصص برق منطقه ای خوزستان به منظور تامین 

برق مطمئن و پایدار به ویژه در شــرایط خاص آب و هوایی خوزستان و 
همچنیــن اجرای موفقیت آمیز پروژه های مهم انتقال و فوق توزیع در 
منطقه که نشان از عزم راسخ و خستگی ناپذیر آن مجموعه و بسترسازی 
توســعه و آبادانی کشور در راستای جلب رضایت مردم بزرگوار و شریف 

استان خوزستان می باشد، قابل تقدیر و قدردانی می باشد.
اینجانب بر خود الزم می دانم به پاس خدمات ارزشــمند جنابعالی و 

سایر همکاران پرتالشتان از شما قدردانی و سپاسگذاری نمایم.
فرماندار شهرســتان بهبهان همچنین از تالش های شــبانه روزی 
عبدالصاحب کفایت مدیر امور بهره برداری ناحیه ارجان این شرکت در 

امر خدمات رسانی نیز تشکر و قدردانی کرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید پیام جعفری نیا نماینده شهر 
خالق خوراک شناسی رشــت در شبکه جهانی یونسکو از برگزاری دو 

فراخوان به مناسبت روز جهانی غذا خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - سید پیام جعفری نیا با نزدیک شدن به روز جهانی غذا 24 مهر 
ماه )16 اکتبر( در راستای تحقق اهداف و برنامه های شهر خالق خوراک 
شناســی و با توجه به اهمیت حفظ این عنوان برای شهر رشت، اظهار 
کرد: مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشــت امسال نیز 
همچون سنوات گذشته و در ششمین سال فعالیت شهر خالق خوراک 
شناسی اقدام به برگزاری دو فراخوان با مشارکت اتحادیه صنف رستوران 
و غذاهای ســنتی شهرستان رشت نموده اســت. نماینده شهر خالق 
خوراک شناسی رشت در شبکه جهانی یونسکو برگزاری فراخوان ساخت 

تیزر با مشارکت رستورانها و مراکز پخت و عرضه غذا را مورد اشاره قرار 
داد و خاطر نشــان کرد: رشت غذاها و خوراکیهای محلی بسیاری دارد 

که ممکن اســت به فراموشی سپرده شده و نسل جدید گیالنیها با آن 
آشنایی نداشته باشند. از این رو با برگزاری این فراخوان درصدد هستیم 
با نمایش مراحل تهیه و طبخ غذاهای محلی فراموش شده که با مشارکت 
رستورانها صورت میپذیرد، نسبت به معرفی این غذاها و نیز احیاء و اشاعه 
بیش از 250 نوع خوراک در شــهر رشت گام برداریم.  مدیر ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری رشت همچنین از برگزاری فراخوان مسابقه 
"غذاهای فراموش شده" به منظور جلب مشارکت شهروندان در فرآیند 
اجرای برنامه ها و سیاســتهای شــهر خالق خوراک خبر داد و افزود: با 
توجه به شرایط حاکم بر کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت 
در برگزاری جشــنواره ها و رویدادهای فرهنگی، این مسابقه به  صورت 
مجازی برگزار خواهد شد و عالقه  مندان می توانند از نحوه پخت غذاهای 

محلی خود و تزئین آن، تیزر تهیه کرده و به این مسابقه ارسال نمایند.

اراک- فرناز امیدی: در گردهمایي که با حضور مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان مرکزي، مشاوران و معاونان مدیر عامل، مدیران 
ســتادي و مدیران و روســاي امور آب و فاضالب شهرستان ها در تاالر 
آب شــرکت آبفا اســتان مرکزي برگزارگردید و ضمن بررسي و تبادل 
نظر در مورد مســائل و مشکالت شــهرها و روستاهاي استان در حوزه 
آب و فاضــالب از امورات آب و فاضالب برتر شــهرهاي اســتان تقدیر 
شــد    به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي، 
یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت در این گردهمایي ضمن قدرداني 
از تــالش ها و زحمت هاي همکاران بــراي عبور از تنش آبي در فصل 
تابســتان با کمترین مشکالت و قطعي و یا جیره بندي آب و همچنین 
تالشهاي همکاران در راستاي کسب مقام اول درجشنواره شهید رجایي، 
بر عملکرد بهتر و شــناخت نقاط ضعف و برطرف نمودن آنها براي ارائه 
خدمات مطلوبتر به مشــترکین تاکید نمــود. وي به نقش موثر وصول 
مطالبات  در اقتصاد آب و فاضالب و تحقق رسالت  شرکت در امرخدمات 
رســاني مطلوب به مشترکین اشاره نمود و افزود: با توجه به اینکه تنها 

منبع دراختیار شــرکت جهت پوشش هزینه ها و ارائه خدمات بهتر به 
مشــترکین قبوض آب بها و خدمات دفع فاضالب مي باشد ، تالش در 
راســتاي وصول درآمدها این شرکت را در تحقق اهداف و رسالت خود 
موفق مي نماید. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در ادامه 
به برگزاري مانور و شناسایي انشعابات غیر مجاز، پیگیري اقامتگاه هاي 

غیر دایم و دقت در شناسایي آنها به عنوان اقداماتي موثر تاکید نمود .
عرفاني نســب در ادامه از افزایش اعتبارات بخش روستایي خبرداد و 
تاکید نمود:الزم است معاونان و مدیران تمام تالش خود را براي برنامه 
ریزي و مدیریت صحیح به منظور شناســایي و اجراي پروژه ها ي الزم 
االجرا در روســتاها به کار گیرند. در پایان این گردهمایي از امور آب و 
فاضالب اراک براي کسب رتبه اول در بخش آب  گروه 1 و  اداره آب و 
فاضالب جاورسیان براي بیشترین رشد در بخش آب گروه 1  ،امور آب 
و فاضالب زرندیه براي کســب رتبه اول دربخش آب گروه 2 و اداره آب 
و فاضالب زاویه براي بیشــترین رشد در بخش آب گروه 2 ، اداره آب و 
فاضالب غرق آباد براي کسب رتبه اول در بخش آب  گروه 3 و اداره آب 
و فاضالب هندودر براي بیشترین رشد در بخش آب گروه3 و همچنین 
اداره آب و فاضالب مهاجران براي کسب رتبه اول در بخش فاضالب   و 
شــرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه  براي بیشترین رشد در بخش 
فاضالب  ، براساس نتایج بدســت آمده از ارزیابي عملکرد سال 1399 

امورآب و فاضالب شهرهاي تابعه استان مرکزي تقدیر شد..

ساری - دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از نشت یابی 
کامل خطوط انتقال گاز منطقه در 6 ماهه نخست سال 1400 خبر داد.

به گزارش خبرنــگار مازندران به نقل روابــط عمومی، محی الدین 
مفخمی با اشاره به اهمیت تأمین ایمن و پایدار گاز طبیعی برای مصرف 
کنندگان صنعتی و خانگی در تشــریح این خبر اظهار کرد:  شــرایط 
جغرافیایی منطقه 9 به واسطه جنگل، کوه و مجاورت با دریا و همچنین 
وجود رودخانه های خروشان در مسیر خط لوله، این منطقه را از دیگر 

مناطق متمایز و نشت یابی از خطوط لوله را دشوارتر کرده است.
سرپرست منطقه 9 در ادامه افزود: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی 

سه استان شمالی گیالن، گلستان و مازندران، همکاران واحد بازرسی با 
تالش و کوشش خســتگی ناپذیر، خطوط لوله گاز در منطقه به طول 
یک هزار و 626 کیلومتر را به طور کامل مورد نشت یابی قرار داده اند. 
وی هدف از انجام عملیات نشت یابی را حفظ و افزایش ضریب ایمنی و 
همچنین کاهش خطرهای زیست محیطی عنوان کرد و افزود: این امر 
موجب پایش مستمر خطوط لوله انتقال گاز شده و از بروز حوادث ناگوار 
و هدررفت گاز طبیعی به عنوان سرمایه ملی جلوگیری می کند. مفخمی 
ضمن قدردانی از همکاران واحد بازرسی فنی بر لزوم بازرسی های مستمر 

جهت تحقق انتقال ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی تاکید کرد.

علی سلیمانی خبر داد:

ساعت کارکرد بدون حادثه پاالیشگاه گاز ایالم از مرز 3.5 میلیون ساعت گذشت

قدردانی فرماندار بهبهان از مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان

نماینده شهر خالق خوراک شناسی رشت در شبکه جهانی یونسکو : 
احیا فرهنگ فراموش شده غذاهای رشت ، شهر خالق خوراک

تقدیر از مدیران برتر امورات آب و فاضالب شهرهاي استان مرکزی

نشت یابی کامل خطوط لوله در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

آیین تجلیل و نکوداشت از بازنشستگان سال 99 
در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، این آیین در راستای تقدیر از تالش و کوشش 
خســتگی ناپذیر جمعی از همکاران این شرکت که پس از سال ها خدمت به 
افتخار بازنشســتگی نائل شدند  با حضور مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل در 
توزیع برق شهرستان ها، معاون امور مالی و پشتیبانی، معاون دفتر برنامه ریزی 
و مهندسی، معاون فروش و خدمات مشترکین و برخی از مدیران این شرکت و 
همچنین اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان استان در مهرماه سال جاری 
برگزار گردید. عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل شرکت در این مراسم با اشاره 
به جایگاه و اهمیت احترام به بازنشستگان، بیان نمود: بازنشستگان، عزیزانی هستند که بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت 
به مردم گذراندند و در جهت تحقق اهداف سازمان خالصانه از هیچ کوششی دریغ نکردند.   وی در ادامه سخنان خود گفت: نباید ارتباط 
بازنشستگان بعد از اتمام دوران خدمت با شرکت قطع و همه تجارب بازنشستگان از بستر خارج شود، بلکه بایستی شرایط الزم برای امکان 
انتقال تجربیات این پیشکسوتان به جوانان و سایر همکاران فراهم گردد. گفتنی است در این مراسم از 22 نفر از بازنشستگان و پیسکسوتانی 
که در سال 1399 به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، با اعطای لوح و هدیه ای، از ایشان تقدیر بعمل آمد. شایان ذکر است این مراسم 

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حضور بازنشستگان و خانواده های این عزیزان در تاالر آریانا واقع در شهر کرمان برگزار گردید.

تا نیمه مهرماه 1400محقق شد؛
افزایش 732 درصدی صادرات نفتی از بنادرغرب هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، میزان افزایش صادرات نفتی تا نیمه مهرماه سال جاری از 
بنادر  این استان را 732 درصد با حجم 2 میلیون و 363 هزار تن اعالم کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"قاسم عسکری نسب" در تشریح عملکرد بنادر غرب هرمزگان اظهار داشت: طی این مدت 3 میلیون و 228 هزار تن کاالی نفتی و غیرنفتی 
صادر شده که شاخص ها رشد 304 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. وی با اشاره به رشد 68 درصدی صادرات 
غیرنفتی با حجم بیش از 865 هزار تن بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون بیش از 5 میلیون و 170هزار تن کاالی نفتی و غیرنفتی در 
این بنادر تخلیه و بارگیری شده است که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 130 درصدی در امر تخلیه و بارگیری هستیم. 
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان تصریح کرد: طی این مدت نیز بیش از 3 میلیون و 500 هزار تن کاالی نفتی تخلیه و بارگیری شد 
که در این بخش مجموع شاخص ها رشد 200 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. عسکری نسب ادامه داد: از 
مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انواع کاال، بیش از یک میلیون و 663 هزار تن نیز مربوط به کاالهای غیرنفتی است و در این بخش نیز 
54 درصد افزایش محقق شده است. این مقام مسئول اذعان کرد: طی این مدت نیز بیش از 614 هزارتن انواع محصوالت غیرنفتی در بنادر 

غرب استان کاپوتاژ شده که افزایش 31 درصدی در این حوزه درپی داشته است.

افتتاح خانه همکارستان اتاق بازرگانی اصفهان
اصفهان- قاسم اسد: خانه همکارســتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان با حضورنایب رئیس اتاق ایران و اعضای هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانی اصفهان افتتاح شــد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان 
خانه همکارســتان پاتوق جوانان مســتعد و نخبه حوزه کســب و کارومحل 
تخصصی کتاب، فیلم، پادکست، جزوات آموزشی و میزهای گفت وگو در حوزه 
کارآفرینی و کسب و کاراست.  کتابخانه تخصصی حوزه کسب و کار و کارآفرینی، 
چهارشنبه های کارآفرینی شــامل دورهمی با حضور کارآفرینان برتر و فعاالن 
حوزه کسب و کار، تشکیل کارگروه های نخبگانی در همکارستان با 7 کارگروه 
حل مسئله، تعالی بازرگانی، طراحی بازی آموزشی، رسانه کسب وکار، میزهای گفت وگو، آموزش و توانمندسازی و هسته مرکزی جوانان از 
برنامه های خانه همکارستان می باشد.  الزم به ذکر است نایب رئیس اتاق ایران و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در پایان این مراسم 

از دوره بازرگان کوچک پارلمان بخش خصوصی اصفهان نیز دیدن کردند.

برگزاری آئین معارفه دکتر محسن حمیدی شهردار اسالمشهر
اسالمشهر- سحر عمروانی :  آئین معارفه دکتر محسن حمیدی شهردار اسالمشهر و تکریم دکتر حسین طال شهردار سابق با حضور 
مسئولین استانی و شهرســتانی برگزار شد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، آئین معارفه دکتر محسن حمیدی شهردار 
اسالمشهر و تکریم دکتر حسین طال شهردار اسالمشهر ظهر امروز با حضور عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
تهران ، علیرضا طاهری نسب مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری، مسئولین استانی و شهرستانی در سالن شهید آوینی شهرداری 
مرکز برگزار گردید.دکتر محمد مهدی سلیمی رئیس شورای اسالمی شهر ضمن تبریک آغاز امامت و والیت حضرت ولی عصر)عج(، اظهار 
داشت: بر خود الزم میدانیم به عنوان خادم مردم از زحمات کلیه پرسنل و مجموعه مدیریت شهری به خصوص دکتر حسین طال شهردار 
ســابق که موجب افزایش ســطح مدیریتی شهر شده و اقدامات ارزشمندی را در زمان تصدی به انجام رسانده تقدیر و تشکر نماییم و به 
مردم عزیز اسالمشهر این وعده را خواهیم داد که بیش از گذشته پیگیر مسائل شهر باشیم و برای رفع مشکالت و پیشرفت شهر با استفاده 
از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود تالش نماییم. مهندس عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ضمن 
تشــکر از اقدامات اخیر مجموعه مدیریت شهری گفت: از شهر اسالمشهر به عنوان دومین شهر بزرگ استان پس از پایتخت ، انتظارات 
بیشتری را توقع داریم و امیدواریم مدیران بتوانند با بهره برداری از ظرفیت های موجود و اهمیت بخشیدن به تمامی مسائل شهری موجبات 
رشد و پیشرفت شهر را فراهم نمایند و در کنار اجرای پروژه های عمرانی رسیدگی به مسائل فرهنگی را نیز در راس امور خود قرار دهند. 

در ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استان گیالن مطرح شد؛
با نخبگان اقتصادی و مدیران توانمند در هولدینگ های اقتصادی بخش 

زیادی از مشکالت اشتغال کشور رفع می شود
رشت - خبرنگار فرصت امروز: رییس شورای هماهنگی مدیران استان 
گیالن گفت: باید با ارایه راه کارهای موثر برخی از خال ء های قانونی نظیر طالق 
های صوری که برای سازمان و صندوق ها مشکالتی به وجود می آوردند برطرف 
شوند. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن: 
امروز شنبه )بیست و چهارم مهرماه( ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران 
استان گیالن با حضور عباس علیزاده مدیرکل و رییس شورای هماهنگی مدیران 
به میزبانی تامین اجتماعی گیالن برگزار شد. علیزاده با تبریک آغاز امامت حضرت 
ولی عصر )عج( از زحمات مدیران شــورای هماهنگی و ارایه خدمات شایسته به 
جامعه هدف در مناسبت های ملی مهر ماه سال جاری تقدیر کرد. رییس شورای هماهنگی مدیران استان با اشاره به 25 صندوق بازنشستگی 
فعال و با بیان اینکه حدود 80 درصد از بیمه شدگان کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند یادآور شد: ناکارآمدی مدیران هولدینگ 
های بزرگ اقتصادی نظیر شستا در گذشته به عملکرد سازمان و صندوق ها ضربه زد. علیزاده تصریح کرد: با توجه به تنوع خدمات و سرمایه 
گذاری های خوبی که صورت گرفته چنانچه از نخبگان عرصه اقتصادی و مدیران توانمند در این هولدینگ ها استفاده شود؛ بخش زیادی از 
مشکالت سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بیمه ای بازنشستگی و اشتغال کشور رفع می شود. وی با اشاره به برخی از خال ء های قانونی 
نظیر طالق های صوری که برای سازمان و صندوق ها مشکالتی به وجود می آوردند گفت: در راستای پیشنهاد مدیرکل بهزیستی گیالن 
می توان شرایطی فراهم کرد تا با هماهنگی و تعامل  از طریق مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی زیر نظر بهزیستی استان از صحت طالق 
ها آگاه شد. علیزاده در ادامه با بیان اینکه ساماندهی و ارایه خدمات به کودکان کار شاغل در کارگاه ها در دستور کار است خواستار ارایه 

مشخصات کامل واحدهای تولیدی که از کودکان کار به عنوان نیروی کار خود استفاده می کنند توسط سازمان تامین اجتماعی استان شد.

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر:
مهارت آموزي هزار و هفتصد نفر از آسیب دیدگان و در معرض آسیب 

اجتماعي در استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان 
بوشــهر گفت: بیش از هزار و هفتصد نفر از آسیب دیدگان و در معرض آسیب 
اجتماعي در هشــت حوزه مهارتي در استان بوشهر از آموزشهاي مهارتي بهره 
مند شــدند. به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 
بوشهر، عبدالمجید دراهکي در نشست برنامه ریزي آموزشي شش ماهه دوم سال 
آموزش فني و حرفه اي، افزود: به منظور کاهش آسیب هاي اجتماعي، توانمند 
سازي، ایجاد شرایط اولیه براي اشتغال، جلوگیري از گرایش به اعتیاد و بزهکاري در شش ماهه نخست سال جاري با برگزاري 164 دوره 
آموزشي و تنوع 120 حرفه مختلف در حوزه آسیب هاي اجتماعي 1794  نفر با آموزش هاي مهارتي توانمند شده اند. وي بیان کرد: از 
این تعداد 663 نفر در 76 دوره در بخش کارگاههاي زندان، 193 نفر در 14 دوره در سکونت گاههاي غیر رسمي و 41 نفر در 7 دوره در 

کمپ ها و مراکز درمان اجباري آموزشهاي مهارتي را فرا گرفتند.
دراهکي با اشاره به ارائه آموزشهاي مهارتي به زندانیان استان، هدف از ارائه این آموزشها را ایجاد انگیزه، امید به زندگي و کمک به اشتغال 

آنها پس از آزادي عنوان کرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: در برنامه های عملیاتی 
قم 1404  اجرای برنامه ها به صورت سخت افزاری و نرم افزاری موردتوجه 
و تأکید است. سید مرتضی سقائیان نژاد در دیدار رئیس و اعضای شورای 
اسالمی شــهر قم با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تبریک 
آغاز امامت حضرت ولی)عج( اظهار داشت: در برنامه های پیش بینی شده 
چهار ســال آینده شــهرداری قم، نگاه بلندمدت برای توســعه شهر، 
بازسازی مستمر اسناد باالدستی، توجه به تکمیل طرح های نیمه تمام و 
محرومیت زدایی در اولویت برنامه ها قرار دارد. وی بیان کرد: بر این باوریم 
در اجرای طرح ها و برنامه های مختلف شهری باید به سمت شهرداری 
الکترونیک و شهرداری شیشــه ای برویم. دکتر سقاییان نژاد در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به پایان نخستین  برنامه پنج ساله قم 
1400 گفت: در کنار اجرای طرح های مختلف عمرانی و زیرســاختی، 
سرانه فضای سبز از 13.8 به 20.7 درصد رسیده و در بخش های مختلف 
خدمات شهری شاهد ساماندهی مناسب تخلفات شهری و دستورشان 

بوده ایم.

وی بیان کــرد: در برنامه دوم عملیاتی قــم 1404 اجرای برنامه ها 
به صورت ســخت افزاری و نرم افزاری در دست اقدام است که ازجمله آن 
می توان به ایمنی شهری، ایمنی پارک های کودکان و تقویت تجهیزات، 
ساماندهی مسائل مالی، شفاف سازی و ساماندهی امور کارکنان و ساختار 
تشــکیالتی شــهرداری، تمرکززدایی در امور شــهرداری، پرداختن به 

لکه های محرومیت و ســاماندهی ورودی های شهر قم اشاره کرد. دکتر 
سقاییان نژاد گفت: گسترش فرهنگ شهروندی در تمام ابعاد، گسترش 
فضاهای تفریحی مردم، تقویت درآمدهای پایدار، رضایت شــهروندان 
به عنوان سرمایه اجتماعی، مبارزه با فساد، تکریم ارباب و رجوع و نظارت 
و پرداختن به مسائل کیفی در زندگی شهری از دیگر برنامه های شاخص 
و محوری قم 1404 است. شهردار قم بابیان اینکه چالش هایی در شهر 
است که اگر برطرف نشود حرکت ما را کند می کند، گفت: یکی از این 
مسائل کمبود منابع موردنیاز برای مدیریت شهری است که در این زمینه 

توجه به درآمدهای پایدار موردتوجه است.
وی ادامه داد: عدم همکاری مناسب دولت در پرداخت عوارض مشاغل 
و اصناف نیز مســائل و مشکالتی برای مدیریت شهری ایجاد کرده که 

امیدواریم در دولت جدید نسبت به رفع آن اقدام الزم صورت گیرد.
شهردار قم با تأکید بر اینکه بافت فرسوده قم نیازمند توجه و نگاه ویژه 
برای رفع مشکالت اســت، افزود: چالش های مرتبط با بافت فرسوده و 

تاریخی متولی ندارد، و باید با برنامه ریزی اقدام جدی انجام شود.

اجرای هماهنگ برنامه های سخت افزاری و نرم افزاری در برنامه های عملیاتی قم 1404
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محتواسازی حرفه ای با کنار گذاشتن 4 اشتباه رایج

به قلم: مت کریستین / نویسنده حوزه بازاریابی
مترجم: امیر آل علی

در جهان امروز که اینترنت به پرکاربردترین ابزار جهان تبدیل ش��ده، هر برندی باید از این فرصت طالیی 
به بهترین شکل ممکن استفاده کند. در این رابطه اگرچه استراتژی های مختلفی را می توان نام برد که باعث 
موفقیت شما می شود، با این حال طبیعتا تمامی آنها ارزشی یکسان را ندارد. به همین خاطر ضروری است که 
بهترین ها را در اولویت اول قرار دهید. براساس آمارها، هیچ اقدامی به اندازه تولید محتوا، نتیجه بخش نیست. 
با این حال بیش از ۶0 درصد برندها، از این بخش نتیجه الزم را به دست نمی آورند. مهمترین دلیل آن نیز 
به این خاطر اس��ت که اش��تباهاتی صورت می گیرد که کسب نتایج را با مخاطره مواجه می سازد. بدون شک 
شناخت رایج ترین و مهمترین آنها می تواند در وضعیت شما انقالبی را به همراه داشته باشد که در ادامه چهار 

مورد منتخب را بررسی خواهیم کرد.
1- به دنبال استفاده حداکثری هستید

بدون ش��ک مخاطب در هر بازاری تمایل دارد که به اطالعات موردنیاز خود دسترس��ی داشته باشد. با این 
حال بس��یاری از برندها تالش می کنند تا از این خواسته مخاطبان خود، در جهت کسب دستاوردهای دیگر 
نیز اس��تفاده کنند. نمونه بارز آن را می توان در بمباران های تبلیغاتی مش��اهده کرد. این موضوع بدون شک 
برای همه ما، موضوعی تکراری محسوب می شود و بارها با محتواهایی مواجه شدیم که برای مشاهده آن، نیاز 
به بستن صفحات تبلیغ بوده است. نخستین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که مخاطب 
امروز بس��یار کم حوصله اس��ت. به همین خاطر طوالنی شدن یک روند، می تواند همه چیز را نابود کند. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که تبلیغات به شیوه رایج، کامال منسوخ شده است. در واقع 
آمارها در این زمینه حاکی از آن است که کمتر کسی به تبلیغات در رسانه های مختلف نظیر تلویزیون، اعتماد 
می کند و این روش ابدا مبنای خرید آنها محسوب نمی شود. این امر در حالی است که این موضوع در زمینه 
تولید محتوا کامال متفاوت است. به همین خاطر نباید تاثیر یک اقدام فوق العاده را برای یک روش کم ارزش، از 
بین ببرید. در این زمینه ممکن است شما صاحب برندی نباشید و به صورت تخصصی در زمینه تولید محتوا 
فعالیت نمایید. تحت این ش��رایط طبیعی اس��ت که تبلیغات، درآمد اصلی شما محسوب شود. در این زمینه 
نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که در هر موضوعی، می توان انواع اسپانسر را پیدا کرد که حضور 
آنها در داخل اقدامات، خود تبلیغ خواهد بود. برای مثال ممکن اس��ت در زمینه آنباکس محصوالت فعالیت 
نمایید. تحت این شرایط شما می تواند هزینه های الزم را از هر برند دریافت کنید. با این حال رسیدن به این 
سطح تنها زمانی امکان پذیر است که شما جامعه مخاطبان قابل توجهی را داشته باشید. به همین خاطر الزم 
است که در کسب سود عجله نداشته باشید تا مسیر رشد شما به بهترین شکل صورت گیرد. در آخر توصیه 
می ش��ود که هدف خود را ساده تر کردن روند مطالعه و آسایش مخاطبان خود، قرار دهید. برای مثال ارسال 
محتوا به چند فرمت، یکی از مصادیق این موضوع محسوب می شود. برای مثال اگر بازاریابی ایمیلی را به عنوان 
یکی از شیوه های خود انتخاب کرده اید، تحت این شرایط ارسال موضوع جدید به صورت متن، فایل صوتی، 
اینفوگرافی و ویدئو، شما را در باالترین سطح می رساند. با این حال توجه داشته باشید که کیفیت کار شما در 
هر یک از این موارد باید بس��یار باال باش��د، در غیر این صورت بهتر است که تنها به فرمتی توجه نمایید توان 
فعالیت حرفه ای در آن را دارید. با این حال با توجه به اهمیت این موضوع، با اصالح هزینه ها و کنار روش های 

کم نتیجه، بدون شک بودجه کافی برای این اقدام را به دست خواهید آورد.
2- توجه اصلی شما بر روی کیفیت محتوا نیست

محتوای قوی خود تا حد زیادی مس��یر رش��د را پیدا خواهد کرد. دلیل این امر نیز به این خاطر اس��ت که 
پتانسیل باالیی برای رشد دارد. برای مثال همه ما با ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی مواجه شدیم که به 
خاطر جذابیت باال، در مدت زمانی کوتاه با اشتراک گذاری و بازنشر فوق العاده مواجه شدند. این امر در حالی 
است که حتی یک تبلیغ نیز برای آن صفحه و پست ها، صورت نگرفته است. این امر در حالی است که بسیاری 
از برندها در تله کمیت قرار گرفته اند. در واقع تصور غلط آنها بر روی این استدالل استوار است که مخاطب باید 
همواره ش��ما را مش��اهده کند و دائما درگیر باشد، در غیر این صورت در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، به 
سادگی به سراغ سایر گزینه ها خواهد رفت. این موضوع اگرچه تا حد زیادی درست است. با این حال نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که منظور اصلی این است که شما باید یک برنامه تولید محتوا 
داش��ته باشید تا مخاطب بتواند با فعالیت های شما هماهنگ شود. با این حال این موضوع نباید زمینه توجه 
بیش��تر به کمیت به جای کیفیت باش��د. در واقع شما باید محتواهای کامال حرفه ای را مورد توجه قرار دهید 
و صبر کردن چند روزه، به مراتب بهتر از حالتی خواهد بود که هر روز چند محتوای ضعیف را به اش��تراک 
می گذارید. در واقع این امر طبیعی است که محتوای خوب، امری زمانبر باشد و مخاطب نیز آن را درک خواهد 
کرد. با این حال این امر به معنای رها کردن مخاطب نبوده و با اقداماتی نظیر نمایش پشت صحنه و نسخه 
دمو، حتی می تواند تمایل ها را افزایش دهید. به صورت کلی شما باید تمرکز خود را بر روی کیفیت قرار دهید 
و زمانی به دنبال افزایش کمیت بروید که از عدم کاهش کیفیت و توان الزم برای حفظ استاندارد شکل گرفته، 
اطمینان دارید. این نکته را هم به خاطر داشته باشید که الزامی برای تنها بودن وجود ندارد و شما می توانید 

با برندها و افراد دیگر نیز همکاری داشته باشد که این امر حتی به افزایش توان شما نیز منجر خواهد شد. 
3- عدم توجه به سازگاری با تلفن های هوشمند

تمرکز این بخش بر روی سایت ها است. در واقع بسیاری از برندها توجه کافی به این موضوع که سایت اصلی به 
چه صورت در گوشی های هوشمند به نمایش درمی آید نداشته و این امر در حالی است که بیشتر کاربران اینترنت، 
با گوشی های هوشمند متصل هستند. در این زمینه شما باید طراحی ای را داشته باشید که کاربر به سادگی بتواند 
در سایت شما جست و جو نماید و راحتی باالیی را داشته باشد. در این رابطه حتی ممکن نیاز به تغییراتی داشته 
باشید که ظاهر سایت را با حالت عادی، متفاوت می کند. با این حال این موضوع ابدا اهمیتی نداشته و مهمترین اصل، 
راحتی مخاطب است. این موضوع از نظر سئو نیز بسیار مهم بوده و باعث افزایش رتبه سایت شما خواهد شد. برای 

این موضوع بررسی اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد.
4-کم توجهی به مسائل فنی

به عنوان آخرین توصیه، الزم است که به این موضوع توجه داشته باشید که محتوای موفق تنها در موضوع 
و مسائل داخلی آن محدود نبوده و باید نکات فنی را هم مورد توجه قرار دهید. مثال بارز این بخش، مسائل 
مرتبط با سئو است. در این زمینه فراموش نکنید که بیش از 90 درصد جست و جوی افراد در بستر اینترنت، 
به صفحه نخست خالصه می شود. به همین خاطر قرار گرفتن در رتبه های باالتر، امری بسیار ضروری است که 
این موضوع تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که به سئو توجه ویژه داشته باشید. این بخش دارای تکنیک های 
بس��یار متنوعی اس��ت و همواره ترفندهایی مطرح می شود. به همین خاطر حضور فردی که بتواند به صورت 
حرفه ای در این بخش فعالیت کند، کامال ضروری است. با توجه به این امر که فعالیت در این زمینه به صورت 
mid-day.com :دورکاری نیز امکان پذیر است پیدا کردن فردی مناسب کار سختی نخواهد بود.      منبع
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ش��رکت کردن در جلس��ات اس��تخدامی و مصاحبه های 
کاری بخشی از زندگی کارآفرینان را شکل می دهد. امروزه 
ه��ر کارآفرینی باید آمادگ��ی الزم برای حضور در ش��مار 
باالی��ی از مصاحبه ها را داش��ته باش��د، در غیر این صورت 
پیدا کردن یک شغل مناسب در عرصه کسب و کار بدل به 
امری غیرممکن خواهد ش��د. شاید بدترین بخش در مورد 
مصاحبه های کاری حالت عدم اطمینان بعد از آن است. به 
این ترتیب ش��ما نس��بت به موفقیت تان در مصاحبه کاری 
مطمئن نیس��تید و باید مدت زمانی طوالنی برای آگاهی از 
نتیج��ه کار صبر کنید. چنین ام��ری بدترین تجربه دنیا را 

به شما خواهد داد. 
گاه��ی اوق��ات کارآفرینان نس��بت به موفقیت ش��ان در 
مصاحبه های کاری اطمینان بسیار زیادی دارند، با این حال 
دست آخر با مشکل مواجه شده و در مصاحبه موردنظر رد 
می شوند. این امر یکی از بدترین تجربه ها در عرصه کسب و 
کار محسوب می شود. اگر شما هم به دنبال راهکاری برای 
پیش بین��ی دقیق نتیجه مصاحبه های کاری هس��تید، باید 
نش��انه های موفقیت در این راس��تا را به خوبی مدنظر قرار 
دهید.  وقتی ش��ما در یک مصاحبه کاری عملکرد خوبی از 
خودتان نش��ان دهید، تاثیر آن به طور قابل مالحظه ای بر 
روی رفتار و صحبت های طرف مقابل دیده می شود. به این 
ترتیب اگر ش��ما نشانه های موفقیت در مصاحبه های کاری 
را خیلی خوب بلد باش��ید، مش��کلی از نظر کش��ف نتیجه 
مصاحب��ه موردنظر پیش از اعالم رس��می نتیجه نخواهید 
داشت. این امر برای بسیاری از کارآفرینان یک رویای مهم 
و تاثیرگذار محس��وب می ش��ود. با این حساب شما باید در 
تالش برای اس��تفاده از چنین ش��یوه ای به طور عملی در 

عرصه کسب و کار باشید. 
ما در ادامه برخی از نش��انه های مه��م مبنی بر موفقیت 
در مصاحبه های کاری را مورد بررس��ی ق��رار خواهیم داد. 
اگر شما هم چنین نش��انه هایی در مصاحبه های کاری تان 
مش��اهده کردید، امکان اطمینان نس��بت ب��ه موفقیت در 

دنیای کسب و کار را خواهید داشت. 
1. شنیدن عبارت »زمانی که« به جای »اگر«

ف��رد  هن��وز  ی��ک مصاحب��ه  برگزارکنن��دگان  وقت��ی 
موردنظرش��ان را برای موقعیت شغلی پیدا نکرده اند، اغلب 
اوق��ات جمالت ش��رطی ب��ه کار می برند. این امر ش��امل 
استفاده از عبارت هایی مثل »اگر شما موقعیت شغلی فعلی 
را کس��ب کنی��د، واکنش تان چه خواهد بود؟« اس��ت. این 
جمالت به تنهایی برای اطمینان از عملکرد مثبت شما در 
زمینه مصاحبه های کاری کافی نیست. شما وقتی با چنین 
جم��الت و واکنش های��ی رو به رو می ش��وید، باید به طور 
قابل مالحظه ای نسبت به عملکرد خوب تان در جلسه شک 
کنید. این امر نشان دهنده ناتوانی شما برای تاثیرگذاری بر 

روی طرف مقابل و کسب موقعیت شغلی است. 
نکته مهم اینکه وقتی شما در مصاحبه کاری عالی عمل 
کنید، دیگر خبری از جمالت ش��رطی نخواهد بود. در این 
موقعیت ها برگزارکنندگان مصاحبه نس��بت به پیدا کردن 
فرد موردنظرشان مطمئن ش��ده اند. بنابراین دیگر مشکلی 
در راس��تای مدیریت کس��ب و کارش��ان نداش��ته و حتی 
خوشحالی ش��ان را با جمالت قطع��ی بیان می کنند. چنین 
موقعیت هایی به طور معمول همراه با جمالتی مثل »وقتی 
کارتان را در این حوزه ش��روع کنید، خیلی زود با فرهنگ 
برندمان آش��نا خواهید ش��د« اس��ت. چنین واکنش هایی 
از س��وی مصاحبه کنن��دگان به معن��ای موفقیت تان برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی روند گفت و گ��و و همچنین امکان 

امیدواری به نتیجه مثبت آن است. 
2. توجه به زبان بدن طرف مقابل

بسیاری از کارآفرینان وقتی قصد برگزاری مصاحبه های 
کاری یا استخدامی را دارند، تالش شان بر روی رفتار عادی 
و بدون هیجان متمرکز اس��ت. اگر شما در چنین جلساتی 
به عنوان کاندیدای اس��تخدام در ش��رکت حاضر ش��وید و 
خیلی خوب عمل کنید، به احتمال زیاد از سوی زبان بدن 

آنها امکان ارزیابی موفقیت تان را خواهید داشت. 
همانط��ور که در بخش قبل بیان ش��د، وقتی کارآفرینان و 
برگزارکنندگان مصاحبه فرد موردنظرش��ان را پیدا می کنند، 
بخش��ی از خوشحالی شان را نشان می دهند. این امر در مورد 
زبان بدن مصداق بس��یار آشکاری دارد. وقتی زبان بدن طرف 
مقابل به طور ناگهانی تغییر کرده و شما را متعجب می کند، 
احتمال اینکه تغییری مثبت در روند بحث داده باشید، بسیار 
افزایش پیدا می کند. بنابراین شما باید آماده مواجهه با شرایط 
مناسب به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید، 
در غیر این صورت ش��اید بهترین فرص��ت برای نهایی کردن 

استخدام تان در شرکت دلخواه تان را از دست بدهید. 
نش��انه هایی در زبان بدن مثل تکان دادن س��ر، تایید با 
دست یا حتی حرکت های منظم پا به خوبی بیانگر موفقیت 
ش��ما در مصاحبه است. بنابراین باید همیشه نیم نگاهی به 
این شرایط داش��ته باشید، در غیر این صورت هرگز امکان 
پیش بینی نتیجه فعالیت تان را نخواهید داش��ت.  بسیاری 
از مردم نس��بت به تاثیر رفتارش��ان بر روی دیگران آگاهی 
ندارند. زبان بدن در اینطور شرایط به شما برای پیش بینی 
دقیق ذهنیت و ایده های دیگران کمک خواهد کرد. به این 
ترتیب ش��ما دیگر نیازی به انتظار طوالنی تا پایان فرآیند 

اعالم نتایج مصاحبه های استخدامی نخواهید داشت. 
3. خودمانی شدن مصاحبه

مصاحبه ه��ای کاری اغل��ب اوقات دارای ماهیت بس��یار 
حرفه ای و جدی هس��تند. با این حس��اب هیچ کس انتظار 
برخورد با سواالت صمیمانه و همچنین تغییر روند بحث از 
حالت حرفه ای به خودمانی را ندارد. این امر برای بس��یاری 
از افراد حاضر در مصاحبه های کاری به شدت نگران کننده 
خواهد بود. نکته مه��م اینکه چنین تغییری در روند بحث 
اغلب اوقات نش��انه ای مناسب از امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف است. بنابراین شما به سادگی هرچه تمام تر 
امکان پیش بینی نتیجه کار را خواهید داشت. 

وقتی ش��ما در جریان مصاحبه ش��اهد تغییر روند بحث 
از حالت بس��یار حرفه ای به خودمانی هس��تید، باید سریع 
پیش بینی نس��بت ب��ه موفقیت تان در مصاحب��ه موردنظر 
داش��ته باشید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا به سایر 
س��واالت با اعتماد به نفس کافی پاسخ داده و تاثیرگذاری 

خوبی برای برگزارکنندگان جلسه داشته باشید. 
بس��یاری از افراد وقتی س��واالت خودمانی و روند بحث 
صمیمانه می ش��ود، دیگر انگیزه ای ب��رای ادامه گفت و گو 
ندارن��د. دلیل این امر نیز ارزیاب��ی ماهیت خودمانی بحث 
به مثابه نوعی خداحافظی با آنهاس��ت. البته نظر ما در این 
میان به طور کامل متفاوت اس��ت. درست به همین خاطر 
شما باید به طور ویژه ای در تالش برای ارزیابی و پیش بینی 
تغیی��ر روند بحث به س��وی بحث های��ی خودمانی به مثابه 

نشانه ای مثبت باشید. 

4. تایید گفته های شما از سوی مصاحبه کنندگان
وقتی کسی مطابق انتظارات و خواسته های شما صحبت 
کند، تایید حرف های وی امری طبیعی خواهد بود. بسیاری 
از انس��ان ها در طول روز حرف ه��ای دیگران را تایید کرده 
و براس��اس آن فعالیت ش��ان را تنظیم می کنند. این امر در 
مورد مصاحبه های کاری نی��ز به طور مداوم روی می دهد. 
بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی طرف مقابل 
و همچنین کس��ب موقعیت ش��غلی دلخواه تان هس��تید، 
باید نس��بت به س��لیقه و انتظارات طرف مقابل تان آگاهی 
دقیقی پیدا نمایید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی روند مصاحبه نخواهید داشت. 
وقت��ی عملکرد ش��ما در مصاحبه ه��ای کای دقیقا مورد 
انتظار افراد باشد، تایید صحبت های تان امری اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. این امر به شما برای پیش بینی موفقیت تان در 
جلسه کاری کمک خواهد کرد. بنابراین در صورت مشاهده 
تاییدهای مداوم دیگ��ران از صحبت ها و نظرات تان درباره 
نکات مختلف خیلی راحت می توانید نسبت به موفقیت در 

جلسه موردنظر مطمئن شوید. 
امروزه بس��یاری از افراد در مصاحبه ه��ای کاری به طور 
م��داوم نس��بت به بیان دیدگاه خودش��ان ب��دون توجه به 
ایده ها و انتظارات طرف مقابل اقدام می کنند. بدون تردید 
چنین امری ش��ما را به طور قابل مالحظه ای دچار مشکل 
خواهد کرد. بنابراین ش��ما باید دست کم برای بیشتر شدن 
مدت مصاحبه براس��اس نظرات و انتظارات طرف مقابل تان 
صحب��ت کنی��د، در غیر این ص��ورت هیچ شانس��ی برای 

موفقیت در مصاحبه موردنظر نخواهید داشت. 
5. مالقات بیشتر با اعضای شرکت

یکی از نشانه های موفقیت در مصاحبه های کاری دعوت 
دوباره از ش��ما برای ش��رکت در جلس��ات با حضور تعداد 
بیشتری از اعضای شرکت است. شاید این امر برای بسیاری 
از کارآفرینان تکراری و کس��ل کننده باشد، اما به شما برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مدیران ش��رکت و تضمین همکاری 
موفقیت آمیزت��ان ب��ا آنها کم��ک خواهد ک��رد. وقتی یکی 
از مدیران ش��رکت نیروی کار دلخواه��ش را پیدا می کند، 
اغلب اوق��ات در تالش برای جلب توج��ه دیگر مدیران به 
فرد موردنظر اس��ت. درست به همین خاطر دعوت از شما 
برای شرکت در مصاحبه های کاری مجدد و صحبت درباره 
ایده ها و برنامه های تان برای موفقیت کاری نش��انه مثبتی 
خواهد بود.  وقتی ش��ما با افراد بیشتری در شرکت مالقات 
می کنی��د، باید همان صحبت ها و ایده هایی که در جلس��ه 
نخس��ت بیان کردید را به طور گس��ترده تر مطرح نمایید. 
این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
کمک خواهد کرد. همچنین دیگر نیازی به نگرانی نس��بت 

به نتیجه کاری نیز نخواهد بود. 
گاهی اوقات ش��ما در برخورد با مدیران و اعضای بیشتر 
یک ش��رکت به طور کام��ل غافلگیر می ش��وید. نکته مهم 
در این میان تالش برای ارائه پاس��خ های منطقی براساس 
واکنش ها و صحبت های قبلی تان اس��ت. اگر ش��ما در این 
می��ان عملکرد متفاوت��ی از خودتان نش��ان دهید، مدیران 
ش��رکت موردنظر به س��رعت از ش��ما ناامید خواهند شد. 
دلیل این امر انتظار از یک کارمند برای عملکرد براس��اس 
استانداردها و نکات یکپارچه در تمام شرایط است. بنابراین 
اگر جواب های شما به طور مداوم تغییر کند، دیگر شانسی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مدیران ش��رکت مقابل نخواهید 

داشت. 
شما به طور کلی وقتی با مدیران بیشتری از یک شرکت 
مالقات می کنید، نش��انه های محکمی مبنی بر موفقیت تان 
در مصاحب��ه دریاف��ت خواهید کرد. این امر به ش��ما برای 

تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب ت��ان کمک کرده و 
احتماال موقعیت شغلی دلخواه تان را به دست آورده اید. 

6. شروع به صحبت کردن درباره مزایای کار
وقتی مدیران یک ش��رکت در مصاحبه با ش��ما شروع به 
صحبت کردن درباره مزایای کار و موقعیت ش��غلی ش��ما 
می کنند، یعنی دیگر تصمیم ش��ان را برای اس��تخدام شما 
گرفته اند. این امر نتیجه ای بسیار عالی برای شما به عنوان 
یک��ی از اف��راد حاضر در جلس��ه اس��تخدامی خواهد بود. 
بنابراین باید همیشه نگاه مثبتی به روند مصاحبه کاری در 
این شرایط داشته باش��ید، در غیر این صورت شاید خیلی 
زود نسبت به نتیجه نهایی کار گیج شده و توانایی واکنش 

درست را از دست بدهید. 
بدون تردید ارزیابی زمانی که مدیران ش��روع به صحبت 
ک��ردن درب��اره مزایای همکاری و موقعیت ش��غلی ش��ما 
می کنند، خیلی س��خت نخواهد بود. ای��ن امر باید به طور 
قابل مالحظه ای از سوی شما مورد توجه قرار گیرد، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب تان پیدا نکنید. اینطوری مصاحبه های کاری پشت 
س��ر هم را به دلیل عدم آگاهی دقیق از واکنش مدیران از 
دس��ت خواهید داد. این امر یکی از شکست های بزرگ در 

عرصه کسب و کار محسوب می شود. 
7. طوالنی شدن زمان جلسه

هر مصاحبه کاری باید مدت زمانی مشخص داشته باشد. 
شما با ارزیابی زمان حضور دیگر کاندیداها در جلسه امکان 
ارزیابی زمان متوس��ط برگزاری جلس��ه را خواهید داشت. 
ح��اال اگر یک جلس��ه کاری م��دت زمان بیش��تری طول 
بکشد، نشانه موفقیت ش��رکت کننده در جلب نظر مدیران 
و احتماال موفقیتش اس��ت. اگر ش��ما در جلسه های کاری 
شاهد افزایش زمان آن بودید، به خوبی باید نتیجه بگیرید 
که عملکردتان عالی بوده است. به این ترتیب دیگر مشکلی 
در مس��یر اطمینان نسبت به حضور در شرکت موردنظر و 

موفقیت در آن نخواهید داشت. 
اغل��ب اوق��ات طوالنی ت��ر ش��دن جلس��ه های کاری به 
دلیل س��واالت پی در پ��ی مدیران ص��ورت می گیرد. این 
امر نش��ان دهنده جل��ب توجه آنها ب��ه مهارت ها و کیفیت 
کاری تان اس��ت. بنابراین اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ت��ان و اطمینان از امکان جذب طرف مقابل 
هس��تید، باید همیشه نس��بت به زمان جلسه توجه نشان 
دهید. این امر به س��ادگی به ش��ما اطالعات ارزش��مندی 

درباره روند پیشرفت جلسه خواهد داد. 
8. دریافت اطالعات جزئی درباره مرحله بعد مصاحبه

امروزه بس��یاری از برندهای بزرگ در پی انتشار اعالمیه 
برای مصاحبه کاری با حجم وس��یعی از درخواست ها رو به 
رو می ش��وند. درست به همین خاطر برگزاری دو مرحله ای 
جلس��ات اس��تخدامی امری طبیعی خواهد بود. بسیاری از 
افراد در مرحله اول حذف شده و شمار اندکی از کاندیداها 
ب��رای مرحله نهای��ی باقی می مانند. وقتی ش��ما در مرحله 
پایانی مصاحبه درباره نکاتی که مربوط به همکاری پس از 
پایان جلسه اس��ت، چیزهایی می شنوید، نشانه محکمی از 

موفقیت تان در جلسه وجود خواهد داشت. 
ب��دون تردید در حالت طبیعی دلیلی برای بیان جزییات 
درباره مرحله پس از جلس��ات اس��تخدامی به یک کاندیدا 
وجود ندارد. درس��ت به همین خاطر چنین اظهارنظرهایی 
در میانه مس��یر نش��انه موفقیت تان ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. این امر ش��ما را ب��ه طور قابل 
مالحظ��ه ای در کانون توج��ه مدیران ق��رار داده و از همه 
مهمت��ر چارچوبی برای تحلیل ش��ما ایجاد خواهد کرد. به 
این ترتیب ش��ما به سادگی هرچه تمام تر فرصت آگاهی از 

نتیجه مصاحبه را پیدا می کنید. 
اشتباه برخی از کارآفرینان در جلسات استخدامی تالش 
برای پرهی��ز از دریافت اطالعات جزئ��ی مربوط به مرحله 
بعدی مصاحبه یا حتی وظایف موقعیت شغلی دلخواه شان 
است. این امر یک سیگنال قوی مبنی بر عدم رضایت شما 
از کار در شرک موردنظر ارسال خواهد کرد. به این ترتیب 
شاید شرکت موردنظرتان دیگر از ادامه مسیر منصرف شده 
و به س��ادگی هرچه تمام تر شما را با فردی دیگر جایگزین 
نماید. ش��ما باید همیشه انتظار دریافت واکنش های مثبت 
مصاحبه کنندگان را داش��ته باشید. فقط در این صورت هم 
پیش بینی دقیقی از روند جلس��ه و هم تاثیرگذاری بهتری 

بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
وقتی مدیران یک شرکت نسبت به شما بی عالقه باشند، 
خیلی راحت از عبارت هایی ش��بیه به »بعدا با ش��ما تماس 
می گیریم« اس��تفاده خواهند کرد. چنی��ن عبارت هایی به 
سادگی هرچه تمام تر بیانگر عدم عالقه مدیران موردنظر به 
ش��ما و ضرورت جست و جو برای شغلی دیگر است. با این 
حساب وقتی با چنین واکنش هایی مواجه شدید، نیازی به 

اتالف وقت تان در جلسه موردنظر نیست. 
9. ایمیل بعد از جلسه تان نکات مثبتی دارد

امروزه اغلب برندها پس از پایان جلسات مصاحبه کاری 
ی��ک ایمیل برای هر فرد ارس��ال می کنند. ای��ن ایمیل به 
طور معمول چند س��اعت پس از پایان جلس��ه کاری و به 
منظ��ور قدردان��ی از هر کدام از ش��رکت کنندگان ارس��ال 
می شود. اگر ایمیل دریافتی شما حاوی نکات بسیار مثبت 
و امیدوارکننده ای بود، باید نس��بت ب��ه ادامه روند کار نیز 
امیدوار باش��ید. این امر به خوبی بیانگر توانایی ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی طرف مقابل و کس��ب موقعیت ش��غلی 

دلخواه تان است. 
بس��یاری از کارآفرینان وقتی ایمیل های مثبتی از طرف 
یک برند دریافت می کنند، به س��رعت واکنش نش��ان داده 
و حتی پاس��خی برای آن ارس��ال می نمایند. این امر رفتار 
حرفه ای شما را زیر س��وال خواهد برد. بهترین واکنش در 
چنین ش��رایطی انتظار برای تماس دوباره برندهاس��ت. به 
این ترتیب ش��ما نه تنها توجه مدی��ران را جلب می کنید، 

بلکه رفتاری کامال حرفه ای نیز خواهید داشت. 
glassdoor.com :منبع

چه زمانی شما در جلسه های استخدامی عالی عمل کرده اید؟

نشانه های موفقیت در مصاحبه های کاری


