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فرصت امروز: شاخص های آماری از وضعیت هشدارآمیز بخش صنعت در اولین ماه پاییز خبر می دهند. پس از آنکه 
بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی از رشد منفی ش��اخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در مهرماه امسال )افت 1.4 
درصدی آن هم پس از 16 ماه رشد مثبت( گزارش داد، حاال بازوی پژوهشی بخش خصوصی از سقوط 6.83 واحدی 
شاخص مدیران خرید صنعت در این ماه و ایستادن در مرز رونق و رکود خبر داده است. به گفته مرکز پژوهش های...
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فرصتامروز:پسازآنکهرشدصعودیبورستهراندردومینروزهفتهباوقفه9هزارواحدیهمراه
شـد،بازارسهامدرسـومینروزمعامالتیهفتهشاهدرشدبیشاز3هزارواحدیشاخصکلبورس

بودتاپسازاسـتراحتییکروزهوهرچندنهچندانقویبهمسـیرمثبتبازگردد.روندی
کهدرچهارمینروزمعامالتیهفتهنیزتداومیافتوشاخصکلبورستهرانباافزایش...

رشددستهجمعیشاخصهادرچهارمینروزهفته

پیشروی بورس تهران ادامه دارد

اقتصــاد
انتظاراتعقالییبهروایت

توماسسارجنت
دولتکینزی
خوشخیالاست

توم��اس س��ارجنت، یکی از 
پیش��گامان جریانی در اقتصاد 
مرسوم اس��ت که امروزه با نام 
»انق��الب انتظ��ارات عقالیی« 
می شناس��یم. هسته اصلی این 
انقالب یعنی نظریه »انتظارات 
ب��ار در دهه  اولین  عقالی��ی« 
1960 توس��ط ج��ان می��وت 
مطرح ش��د. ت��ا پی��ش از این 
در اقتص��اد مرس��وم، انتظارات 
به وس��یله نظری��ه »انتظارات 
تطبیقی« مدل می شد. مطابق 
این نظریه، عام��الن اقتصادی 
در هر دوره با مشاهده اطالعات 
جدی��د از محی��ط اقتص��ادی 
اطالع��ات  ب��ا  آن  تطبی��ق  و 
قبل��ی خودش��ان، متوجه کل 
اخت��الف احتمالی می ش��وند، 
مش��خص  دوره  آن  در  ام��ا 
تنها بخش��ی از ای��ن اختالف 
را تصحی��ح می کنن��د. به این 
ترتیب، در ص��ورت بروز تغییر 
عامالن  اقتص��ادی،  محیط  در 
اقتصادی با چن��د دوره تاخیر 
هم��ه اطالعات درس��ت را در 
محاسبات و تصمیم گیری خود 
لح��اظ خواهند کرد؛ به عبارت 
در  اقتص��ادی  عام��الن  دیگر، 
تصمیم گیری به طور نظام مند 
مرتکب خطا می ش��وند. اساس 

»انتظ��ارات  نظری��ه 
2تطبیقی« را می توان...
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فرصت امروز: خصوصی س��ازی برای اولین بار در آلمان و با واگذاری 
بخش قابل توجهی از س��هام ش��رکت فولکس واگن در س��ال 1957 
میالدی آغاز ش��د. سپس خصوصی س��ازی مخابرات انگلیس در دوره 
مارگارت تاچر انجام ش��د و بانک های بزرگ فرانس��ه هم توسط ژاک 
شیراک در همین سال ها به بخش خصوصی رسید. در ادامه این روند، 
خصوصی س��ازی در اروپا، آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا ادامه یافت و 
به یک پدیده بزرگ اقتصادی در دهه های گذش��ته تبدیل ش��د. حاال 
خصوصی سازی از ارکان سیاست عمومی دولت ها در کشورهای درحال 
توس��عه اس��ت و نرخ باالی بیکاری، پایین بودن بهره وری، عدم توازن 
در تراز پرداخت ها، کس��ری بودجه دولت ها، کم بودن وصول مالیات از 
شرکت های دولتی به دلیل فقدان کارایی در اقتصاد دولتی و مواردی از 
این دست، از جمله مهمترین عوامل گرایش کشورها به خصوصی سازی 
اس��ت. کارایی باالتر، بهبود مزایای فناورانه، توسعه بازار سرمایه، مهار 
تورم، واقعی ش��دن هزینه خدمات و محصوالت ارائه ش��ده و افزایش 
درآمد دولت از اهداف اصلی در خصوصی سازی است. خصوصی سازی 
به روش های مختلفی انجام می ش��ود که از جمله آن فروش سهام به 
عموم مردم، مذاکره و مزایده به س��رمایه گذاران خاص، روش قرارداد، 
فروش س��هام به مدیریت و کارکنان، خصوصی سازی از طریق کوپن، 
فروش دارایی ها و اموال ش��رکت، تجدید ساختار و تفکیک واحدهای 
دولتی و س��رمایه گذاری جدید بخش خصوص��ی در واحدهای دولتی 
است. در این زمینه، یک مطالعه داخلی به بررسی جنبه های افتراق و 
اشتراک خصوصی سازی در ایران و کشورهای انگلستان، آلمان، ایتالیا، 
فرانسه، ترکیه، مالزی، چک، لهستان و شیلی در شش شاخص اهداف، 
روش ها، برنامه ریزی، آماده سازی، فرهنگ سازی و آموزش و همچنین 

آثار و پیامدهای آن پرداخت.
چراخصوصیسازیشکستخورد؟

یافته ه��ای ای��ن مطالع��ه نش��ان می ده��د هش��ت ه��دف برای 
خصوصی س��ازی ایرانی تعریف شده که بس��یار ایده آل گرایانه است و 
همین امر باعث ش��ده میزان موفقیت ایران نسبت به کشورهایی که 
اهدافی مثل محدود کردن دامنه فعالیت های اقتصادی دولت و کاهش 
بار مالی را دنبال می کردند، کمتر ش��ود. اهدافی که در دیگر کشورها 
برای خصوصی س��ازی دنبال شده، ملموس و اقتصادی بوده، در حالی 

که در ایران هدف گذاری نامناسب و دنبال کردن اهدافی مثل تشویق 
اقش��ار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و گسترش مالکیت در سطح 
عم��وم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، خصوصی س��ازی را به 
بیراهه کشانده است.از سوی دیگر، ایران در روش های خصوصی سازی 
هم با دیگر کشورها تفاوت هایی دارد. از جمله آن بازگرداندن شرکت ها 
و اموال مصادره ش��ده به صاحبان قبلی اس��ت که در ایران انجام شده 
اس��ت. همچنین کیفیت روش های واگذاری مشابه هم در ایران محل 
تردید اس��ت. برای مثال، مذاکره یکی از این روش هاست، اما سازوکار 
پیاده س��ازی آن در ایران متفاوت از سایر کشورها بوده است. به طوری 
که ایران از ظرفیت این روش در خصوصی س��ازی به ش��کل حداقلی 
بهره برده و برخالف س��ایر کشورها، روش مذاکره در ایران مشروط به 
ادامه عملیات شرکت، حفظ اش��تغال و افزایش سرمایه گذاری جدید 
نبوده اس��ت. نکت��ه دیگر، اس��تفاده از ظرفیت ب��ورس در ایران برای 
خصوصی س��ازی و تفاوت آن با س��ایر کشورهاس��ت. بورس در ایران 
عمال در جذب س��رمایه خارجی موفق عمل نکرده است، در حالی که 
بس��یاری از کشورهای موفق در خصوصی س��ازی از مسیر بازار بورس 
سرمایه خارجی جذب کردند. در مجموع می توان گفت خصوصی سازی 
ایرانی از نظر شکل و قالب با روش های خصوصی سازی سایر کشورها، 
شباهت های زیادی دارد، اما از نظر محتوا با سایر کشورها فاصله قابل 
توجهی داشته است. در این مطالعه که با عنوان »بررسی وجوه افتراق 
و اشتراک خصوصی س��ازی در ایران و کشورهای منتخب« در نشریه 
»بررسی های بازرگانی« طی خرداد و تیرماه امسال منتشر شده است، 
اهداف هش��ت گانه خصوصی س��ازی ایرانی ش��امل »شتاب بخشیدن 
به رش��د اقتصاد ملی«، »گسترش مالکیت در س��طح عموم مردم به 
منظ��ور تأمین عدالت اجتماعی«، »ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی 
و بهره وری منابع مادی و انس��انی و فن��اوری«، »افزایش رقابت پذیری 
در اقتص��اد مل��ی«، »افزایش س��هم بخش های خصوص��ی و تعاونی 
در اقتص��اد ملی«، »کاس��تن از بار مالی و مدیریت��ی دولت در تصدی 
فعالیت های اقتصادی«، »افزایش س��طح عمومی اشتغال« و »تشویق 
اقش��ار مردم به پس انداز و س��رمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها«، 
بسیار رویایی خوانده شده است. حال آنکه اهداف کشورهای موفق در 
خصوصی سازی عمدتا بر »محدود نمودن دامنه فعالیت های اقتصادی 

دولت«، »رقابت پذیری« و »اشتغال« متمرکز بوده است. همانطور که 
پیش��تر اشاره شد، مقایس��ه روش های واگذاری شرکت ها و بنگاه های 
دولتی به بخش خصوصی در ایران و س��ایر کش��ورها از یک سو موید 
ش��باهت و از سوی دیگر نشان دهنده تفاوت هایی بوده است. به عنوان 
مثال، درخصوص اس��تفاده از ظرفیت ب��ورس، تفاوت های مهمی بین 
ایران و کشورها در خصوصی سازی شرکت های دولتی مشاهده می شود. 
عدم حضور یا حضور بس��یار حداقلی سرمایه گذاران خارجی در بورس 
ای��ران عمال جذب هرگونه س��رمایه خارجی در خصوصی س��ازی های 
ای��ران را منتفی نمود؛ در حالی که در بس��یاری از کش��ورهای موفق، 
بورس از طریق جذب س��رمایه های خارجی، نقش مهمی در موفقیت 
خصوصی سازی داشته است. بنابراین اگرچه روش های خصوصی سازی 
در ایران به لحاظ ش��کل و قالب با روش های خصوصی سازی در سایر 
کش��ورها، ش��باهت های زیادی داش��ته، اما کیفیت و محتوای اجرای 
روش های خصوصی س��ازی در ایران با س��ایر کشورها، تفاوت و فاصله 

قابل توجهی داشته است.
مقایسهخصوصیسازیدرایرانوجهان

مقایسه شاخص »آماده سازی« شرکت ها و بنگاه های دولتی جهت 
واگذاری در ایران و سایر کشورها بیانگر تفاوت های قابل توجهی است. 
»آماده س��ازی« ش��امل طیف وس��یعی از اقدامات ضروری در مرحله 
پیش از واگذاری اس��ت که عموما با اصطالح »بازس��ازی« یا »اصالح 
س��اختار« شناخته می ش��ود که می تواند طیف وسیعی از فعالیت ها و 
اقدامات را شامل شود؛ از جمله تعدیل نیروی انسانی مازاد شرکت برای 
چابک سازی آن. به عنوان مثال دیگر، اصالح ساختار در بعد مالی عموما 
باعث می شود تا بنگاه های دولتی پیش از آنکه خصوصی شوند، از چنگ 
بدهی های خود رهایی یابند و بخش خصوصی با رغبت گام در میدان 
رقابت نهد. همچنین اصالح س��اختار در حوزه حقوقی باعث می شود 
تا ش��رکت دولتی نس��بت به تعیین تکلیف دعاوی حقوقی له و علیه 
خود اقدام نماید و بخش خصوصی پس از اس��تقرار در شرکت، درگیر 
دعاوی حقوقی مختلف و پیچیده نشود. بر این اساس، بررسی و مطالعه 
س��وابق و تجربیات کش��ورها نشان داد که همه کش��ورهای موفق در 
اجرای خصوصی سازی، نسبت به بازسازی و اصالح ساختار شرکت های 
دولتی پی��ش از واگذاری اقدام کرده اند. این در حالی اس��ت که همه 

کش��ورهای ناموفق در خصوصی س��ازی از جمله ایران، این گام مهم و 
کلی��دِی پیش از واگذاری ها را انجام نداده اند. در ایران به رغم توجه به 
موضوع اصالح ساختار در سیاست ها، الزامات و همچنین قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اما در مقام عمل اجرایی نشد 
و شرکت ها و بنگاه های دولتی بدون اصالح ساختار و مهیا شدن شرایط 
اولیه مناسب، روانه میز واگذاری شدند. عالوه بر اصالح ساختار، مواردی 
نظیر مقررات زدایی، تس��هیل کسب وکار و ایجاد تعهد کامل سیاسی 
در قبال خصوصی س��ازی را نیز می توان از دیگر مصادیق آماده س��ازی 
برش��مرد که وضعیت آنها در ایران در مقایس��ه با کش��ورهای موفق، 
نامطلوب و بسیار ضعیف بوده اس��ت. مقایسه شاخص »برنامه ریزی« 
در اجرای خصوصی سازی نیز موید تفاوت های قابل توجهی بین ایران 
و سایر کشورهاست. در کشورهای موفق، خصوصی سازی در قالب یک 
برنامه مدون که عمدتا از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع 
و ب��ه تدریج ب��ا حصول اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گس��ترش 
بازاره��ای س��رمایه و اثبات کارایی بیش��تر بخ��ش خصوصی به کلیه 
بخش های اقتصادی گس��ترش می یافت، دنبال شد. از این رو برای به 
حداقل رساندن هزینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خصوصی سازی، 
به ش��دت از آزمون و خطا پرهیز و هر تصمیم ابتدا آزمایش و س��پس 
به طور همگانی اجرا شد. همچنین واگذاری ها بدون عجله و شتاب به 
صورت تدریجی و همراه با کنترل و نظارت بر رفتار بنگاه واگذارش��ده 
بوده است؛ حال آنکه برنامه خصوصی سازی ایرانی صرفا متمرکز بر سه 
شاخص زمان، درآمد و میزان سهام قابل واگذاری بوده است. شاخص 
زمان از این جهت که پیش بینی ش��د کل فرآیند واگذاری ها تا پایان 
سال 1393 به اتمام برسد که چنین هدفی عمال محقق نشد. شاخص 
درآمد که به معنای عواید حاصل از فروش شرکت ها و بنگاه های دولتی 
به بخش خصوصی بوده و به ص��ورت ردیف درآمدی در قانون بودجه 
س��نواتی تعیین می شده است. شاخص میزان سهام قابل واگذاری نیز 
که به درصد س��هام یک شرکت دولتی که مجاز به واگذاری به بخش 
خصوصی بود، اش��اره دارد. صرف نظر از سه شاخص مورد اشاره، هیچ 
برنامه راهبردی و عملیاتی در خصوصی س��ازی شرکت ها و بنگاه های 
دولتی ب��ه لحاظ فرآیند واگ��ذاری، تقدم و تأخر واگذاری در کش��ور 
مشاهده نمی شود. از این رو برای مثال در یک مرحله واگذاری، می توان 

عرضه همزمان یک کش��تارگاه صنعت��ی، یک پمپ بنزین، یک قطعه 
زمین و یک شرکت نساجی را مشاهده کرد؛ مواردی که نشان می دهد 
واگذاری های مذکور بدون پشتیبانی یک برنامه مشخص عرضه شده اند.

پیامدهایمثبتومنفیخصوصیسازی
از آنجا که خصوصی سازی با تغییر و انتقال مدیریت از بخش دولتی 
به بخش خصوصی و تبعات آن همراه اس��ت، شاخص »فرهنگ سازی 
و آم��وزش« همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اس��ت. به طوری 
که در فرآیند خصوصی سازی کش��ورهای موفق، موضوعاتی همچون 
چاره اندیش��ی مناس��ب برای نگرانی ه��ای مردم، اس��تفاده از نظریات 
مش��اوران و متخصصان، توجه به مس��ئله بی��کاری کارگران، تضمین 
منافع مصرف کنندگان از طریق مکانیس��م های نظارتی، شفاف سازی 
واگذاری ها و آموزش به کارکنان ش��رکت های واگذارشده مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت ک��ه در فرآین��د واگذاری ها و 
خصوصی سازی ایران، یکی از موضوعات فراموش شده، فرهنگ سازی و 
آموزش بوده است. آخرین شاخصی که براساس آن، خصوصی سازی در 
ایران با سایر کشورها مقایسه شد، شاخص »آثار و پیامدها« بوده است. 
ش��اخصی که به مرحله پس از واگذاری ها اشاره داشته و عمال نتیجه 
اجرای س��ایر شاخص های مورد مطالعه را نشان می دهد. در حالی که 
آثار و پیامدهای خصوصی سازی در کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، 
چک، مالزی و ترکیه کامال مطلوب و همراه با تحقق اهداف مورد انتظار 
مجریان بوده اس��ت، آثار و پیامدهای خصوصی سازی در ایران همانند 
لهستان و شیلی نامطلوب بوده و اهداف مورد انتظار مجریان را برآورده 
نس��اخت. کاهش بار مالی دولت، ارتقای کارایی بنگاه ها و شرکت های 
واگذار ش��ده، مشارکت مردم در شرکت ها از طریق فراهم شدن امکان 
سرمایه گذاری و حفظ و افزایش سطح اشتغال از جمله آثار و پیامدهای 
خصوصی س��ازی و واگذاری بنگاه های دولتی در کشورهای موفق بوده 
است. در مقابل، کاهش و یا توقف فعالیت های شرکت های واگذار شده، 
عدم س��رمایه گذاری جدید در آنها از س��وی خریداران، کاهش سطح 
اش��تغال، اتکای مجدد به حمایت ها و کمک های دولتی و عدم جذب 
س��رمایه مردم از جمله آثار و پیامدهای خصوصی س��ازی ایرانی بوده 
اس��ت؛ مواردی که خروج خصوصی س��ازی از مسیر صحیح و شکست 

آن را نشان می دهد.

وضعیت معیش��تی در خطر است و سفره مردم هر روز کوچک 
و کوچک تر می ش��ود. با روند رو به رش��دی که در شاخص تورم 
مش��اهده می ش��ود، به نظر می رسد این مس��یر همینطور ادامه 
پیدا خواهد کرد و معیش��ت مردم بیش��تر صدمه خواهد داد. در 
این راس��تا، مجلس برای کمک به اقشار نیازمند، طرح »حمایت 
معیش��تی از خانوارهای نیازمند« را مطرح کرده و دولت را مکلف 
ب��ه ارائه چهار نوع یارانه به افراد پن��ج دهک پایین جامعه نموده 
است. حال آنکه به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس، دولت هنوز توان 
شناس��ایی دهک های درآمدی را ندارد. مجلس در طرح »حمایت 
معیش��تی از خانوارهای نیازمند«، دولت را موظف کرده است که 
چهار نوع یارانه به پنج دهک پایین جامعه پرداخت کند. این چهار 
یارانه شامل »ارائه سبد کاال شامل گوشت، روغن، مرغ و تخم مرغ 

از مح��ل اعتبارات تبصره »14« قان��ون بودجه و مابه التفاوت نرخ 
فروش ارز؛ معافیت کامل یا تخفیف بهای مصرفی آب، برق و گاز از 
طریق افزایش تعرفه های آنها برای پنج دهک باالی جامعه؛ تأمین 
ودیعه مس��کن به مبلغ 100 میلیون تومان در کالنشهرها و 50 
میلیون تومان در ش��هرهای دیگر از محل منابع داخلی بانک ها یا 
تخصیص خط اعتباری توسط بانک مرکزی؛ پرداخت یارانه دارو به 
بیماران خاص جهت تهیه داروهای تخصصی« است. نمایندگان در 
حالی جامعه هدف این طرح را پنج دهک )درآمدی( پایین جامعه 
ق��رار داده اند که در حال حاضر دولت توان شناس��ایی دهک های 
درآمدی را به صورت دقیق ندارد. در واقع برای شناسایی دهک های 
درآمدی از شاخص هایی نظیر میزان پرداخت حق بیمه افراد و یا 
تراکنش های بانکی آنها استفاده می شود که هر یک دارای نقایص 

خاص خود هستند؛ بنابراین استفاده از معیار دهک درآمدی برای 
ارائه یارانه با خطا همراه است و ممکن است برخی افراد مستحق 
از دریافت یارانه بازمانده و برخی افراد که واقعا نیازمند نیستند، آن 
را دریافت کنند. مرکز پژوهش ها برای حل این چالش، پیش��نهاد 
اتصال نظام حمایتی به نظ��ام مالیاتی را مطرح کرده و می گوید: 
یک روش پیشنهادی برای رفع این مشکل، اتصال نظام حمایتی 
به  نظام مالیاتی در قالب پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد 
اس��ت که نیازمند انجام اصالحاتی در قانون مالیات های مستقیم 
است عالوه بر این، دهک های متوالی درآمدی در کشور بسیار به 
یکدیگر نزدیک هستند. مثال دهک چهارم و پنجم از منظر درآمد 
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در نتیجه در چنین ش��رایطی از 
یک سو تفکیک این دهک ها از یکدیگر مشکل می شود و از سوی 

دیگر ارائه یارانه به یک فرد در دهک چهارم ممکن اس��ت موجب 
جابه جایی او به دهک های باالتر ش��ود. یعنی اگر یک فرد متعلق 
به دهک پنجم و دیگری متعلق به دهک ششم باشد، این احتمال 
وج��ود دارد که ب��ا ارائه یارانه به فرد اول، وضعی��ت رفاه او از فرد 
دوم پیشی بگیرد. براساس این گزارش، عموما برای تشخیص فقر 
دو نوع معیار قابل اس��تفاده اس��ت. معیارهای نسبی که در آنها با 
مقایسه وضعیت رفاهی افراد با یکدیگر به برخی فقیر گفته می شود 
و معیاره��ای مطلق که وضعیت زندگی فرد را با یکس��ری معیار 
واقعی )مانند حداقل نیازهای خوراکی زندگی( مقایسه می کنند. 
دهک های درآمدی نوعی معیار نس��بی هستند. به  صورت کلی، 
استفاده از معیارهای مطلق ترجیح دارد، زیرا زمانی که از معیارهای 
نس��بی استفاده می شود، فارغ از وضعیت رفاهی افراد، همیشه به 

کسر ثابتی از جمعیت، حمایت تعلق می گیرد؛ در حالی که لزوما 
همه آنها به این حمایت نیاز ندارند. به عنوان مثال، اگر وضع رفاه 
تمام افراد کش��ور دو برابر ش��ود، طبق معیار پنج دهک پایین باز 
هم نیمی از جمعیت مش��مول حمایت می شوند؛ بنابراین چنین 
معیاری مخصوصا برای یک قانون دائمی قابل توصیه نبوده و بهتر 
اس��ت از معیارهای مطلق استفاده شود. یک معیار مطلق متداول 
در دنیا این است که افراد ضریبی )مثال 1.5 برابر( از مخارج الزم 
برای تأمین حداقل کالری موردنیاز )مطابق استانداردها( را دریافت 
می کنند. همچنین باتوجه به مشکالت استفاده از سبد کاال برای 
حمایت از افراد نیازمند، استفاده از یارانه نقدی یا کارت اعتباری، 
روش های مناسب تری به نظر می رسد. به اعتقاد مرکز پژوهش ها، 

منابع مورد استفاده در این طرح نیز ایرادات متعددی دارند.

طرح»حمایتمعیشتیازخانوارهاینیازمند«قابلیتاجرادارد؟
4یارانهبرای5دهکپایینجامعه

چراخصوصیسازیایرانیبهبیراههرفت؟

ازخصوصیسازیتاخصولتیسازی

چگونهمشتریانمناسبراشناسایيکنیم؟
یکي از مشکالت همیشگي افراد این است که زمان خود را صرف افرادي مي کنند که تبدیل به مشتري نمي شوند و 
یا مشتري هایي هستند که تنها یک بار خرید خواهند کرد و در این مسیر با چالش هاي متعددي شما را مواجه مي کنند. 
درواقع شناسایي مشتریان مناسب، یکي از خواسته هاي اصلي هر برندي محسوب مي شود. با این حال آیا تاکنون به این 
موضوع فکر کرده اید که چگونه مي توان این افراد را شناسایي کرد؟ در این زمینه تنها با یک اقدام ابدا نمي توان به نتیجه 

دلخواه دست پیدا کند. به همین خاطر در ادامه پنج اقدام ضروري را بررسي خواهیم کرد.
اس��تراتژي شما باید زمینه جذب مشتریان مناسب را به همراه داشته باشد. در این زمینه اگر موفقیت الزم 
را به دس��ت نیاورده اید، ضروري است تا اس��تراتژي اصلي خود را مورد ارزیابي قرار داده و دالیل وضعیت حال 

حاضر را پیدا کنید. در بسیاري از شرایط با تغییرات کوچک، مي توان نتایج کامال متفاوتي را به دست آورد...



فرصت امروز: ش��اخص های آماری از وضعیت هشدارآمیز بخش صنعت 
در اولین ماه پاییز خبر می دهند. پس از آنکه بازوی پژوهشی بانک مرکزی 
از رشد منفی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در مهرماه امسال 
)اف��ت 1.4 درصدی آن هم پس از 16 ماه رش��د مثبت( گزارش داد، حاال 
بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی از سقوط 6.83 واحدی شاخص مدیران 
خرید صنعت در این ماه و ایستادن در مرز رونق و رکود خبر داده است. به 
گفته مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، شامخ کل صنعت در مهرماه 
1400 با سقوط 6.83 واحدی نسبت به شهریورماه به رقم 50.83 رسیده 
اس��ت که بیانگر مرز رکود و رونق و وضعیت برزخی صنعت است. هرچند 
شامخ کل اقتصاد نسبت به شامخ بخش صنعت در این ماه وضعیت بهتری 
داشته، اما عملکرد این بخش هم نزولی بوده و شامخ کل اقتصاد مهرماه با 
حدود یک واحد افت نسبت به ماه قبل به 54.76 واحد کاهش یافته است.
از بین شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های 
 Purchasing( بین المللی منتش��ر می ش��وند، ش��اخص مدیران خرید
Manager’s Index( یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که 
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در 
ح��ال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش��تر از 40 
کشور دنیا محاسبه می ش��ود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نام گذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه 

و انتشار آن را به عهده دارد.
شامخچیستوچگونهمحاسبهمیشود؟

شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاس��خ دهندگان خواسته می شود که به 12 پرسش مطرح 
شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و 
یا تغییری نکرده است( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. 
عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان 
گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 
نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل، باالی 50 نشانه 
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت 
نسبت به ماه قبل است. در این راستا، چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 
باش��د، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیش��تر باشد، نشان می دهد که 
س��رعت بدتر ش��دن وضعیت کاهش یافته است. در سوی مقابل، چنانچه 
عدد محاس��به شده باالی 50 باش��د اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان 
می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
حاال براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از ش��امخ کل اقتصاد 
و ش��امخ کل صنعت در اولین ماه فصل پاییز گزارش داده اس��ت، هر دو 

ش��اخص در مهرماه عملکرد مطلوبی نداش��ته و افت کرده اند؛ از یک سو، 
شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه امسال به مرز 50 واحد نزدیک تر شده و 
به رقم 54.76 واحد رسیده است که نشان دهنده افت یک واحدی نسبت 
به شهریورماه است. از سوی دیگر، افت شامخ بخش صنعت از افت شامخ 
کل اقتصاد بیش��تر بوده است و آنطور که بازوی پژوهشی بخش خصوصی 
گزارش داده، ش��امخ صنعت در مهرماه با س��قوط 6.83 واحدی نسبت به 
ماه قبل به رقم 50.83 رسیده است که بیانگر مرز رکود و رونق و وضعیت 

برزخی صنعت کشور است.
جزییاتشامخبخشصنعتدرمهرماه

ش��اخص مدیران صنعت در مهرماه امس��ال به عدد 50.83 رسیده که 
در نتیجه نظرس��نجی از مدیران خرید بنگاه   ها به دس��ت آمده اس��ت. در 
بین زیرش��اخص   های شامخ صنعت، ش��اخص میزان سفارش های جدید 
مش��تریان و شاخص موجودی مواد اولیه زیر عدد50 را به ثبت رسانده   اند 
و باقی ش��اخص   ها در جایی باالتر از مرز 50 قرار گرفته   اند. شاخص مقدار 
تولید محصوالت در مهرماه به رقم 51.31 رسیده که نسبت به شهریورماه 
کاهش داشته است. کاهش سفارش های جدید و موجودی مواد اولیه، هر 
دو در افت ش��اخص تاثیرگذار بوده   اند. شاخص میزان سفارش های جدید 
مشتریان در مهرماه با نزول به سطح 45.22 روند کاهشی شدیدی را نشان 
می دهد. این وضعیت به اعتقاد فعاالن اقتصادی متأثر از افزایش نرخ ارز و 
قیمت مواد اولیه بوده، ضمن اینکه کاهش قدرت خرید مشتریان در کاهش 
آن تاثیر داش��ته است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
در مهرماه با تنزل به س��طح 44.52 برای پنجمین ماه روند نزولی خود را 
ادامه داده است؛ روندی که به شدت خطرناک بوده و می تواند باعث تشدید 
رکود و افزایش قیمت محصوالت صنعتی ساخته ش��ده و نیم ساخته شود. 
رشد شدید قیمت ارز و رشد قیمت مواد اولیه، دو دلیل عمده کمبود مواد 
اولیه بخش صنعت اس��ت. ش��اخص میزان صادرات کاال هم با افول جدی 
روبه رو ش��ده و به رقم 43.57 رسیده که به معنای سقوط نرخ صادرات به 
کمترین سطح ممکن در شش ماه اخیر است. به اعتقاد فعاالن اقتصادی، 
بسته شدن مرز ارمنس��تان، آذربایجان و افغانستان در کاهش صادرات به 
بازارهای منطقه و کش��ورهای همس��ایه تاثیر داشته است. طبق آمارهای 
گمرک، ارزش صادرات مهرماه 5میلیارد و 268میلیون دالر بوده، اما طبق 
ارزیاب��ی فعاالن اقتصادی، صادرات صنعت��ی کاهش یافته و فقط در چند 
رشته فعالیت مانند »چوب، کاغذ و مبلمان«، »صنایع نساجی« و »صنایع 
فرآورده   های نفت و گاز« ش��اهد افزایش شاخص صادرات بوده ایم. کاهش 
میزان فروش محصوالت در مهرماه باعث شده تا نرخ این بخش به 46.53 
برس��د و روند کاهش پیشین خود را ادامه دهد. کاهش تقاضای مشتریان 
ب��ه دلیل کاهش قدرت خرید، از دالی��ل اصلی این کاهش در فروش بوده 
اس��ت. طبق انتظار فعاالن اقتصادی پیش بینی می   شد پس از انتخابات و 
پیک پنجم کرونا، وضعیت فروش در این ماه بیش��تر ش��ود، ولی رکود در 
تقاضا مجددا آن را در مس��یر کاهشی قرار داد. به طور کلی، رشد ملموس 
موجودی کاالهای انبارش��ده در صنع��ت در کنار افزایش قیمت محصول، 
کاهش صادرات و افت فروش محصوالت گویای وضعیت سختی است که 

در بخش صنعت حادث ش��ده و از تاثیر رش��د چشمگیر قیمت بر جریان 
منفی ورود و خروج کاال به بنگاه   ها حکایت دارد.

جزییاتشامخاقتصاددرابتدایپاییز
همچنی��ن ش��اخص مدیران خری��د )تعدیل نش��ده( ب��رای کل اقتصاد 
ایران در مهرماه به 54.76 واحد رس��یده که نس��بت به ماه قبل با ش��دت 
کمتری رش��د داشته اس��ت. در این ماه به جز شاخص موجودی مواد اولیه 
یا لوازم خریداری ش��ده و میزان اس��تخدام و به کارگیری نیروی انس��انی، 
س��ایر مولفه   های اصلی باالتر از 50 ثبت ش��ده   اند. افزایش این شاخص در 
مهرماه به ترتیب ناش��ی از بخش خدمات و کش��اورزی و س��اختمان بوده 
اس��ت. شاخص میزان فعالیت کسب وکارها در مهرماه به 56.16 رسیده که 
با ش��دت کمتری نسبت به ش��هریور افزایش داشته است. این شاخص در 
بخش صنعت کاهش��ی بوده، اما در دو بخش دیگر افزایش داش��ته اس��ت.  
ش��اخص میزان سفارش های جدید مش��تریان با نرخ 55.16 در مهرماه با 
رش��د کمتری نسبت به شهریور افزایش یافته است. این شاخص در بخش 
صنعتی کاهش��ی بوده، اما در بخش   های دیگر با افزایش همراه بوده است. 
سرعت انجام و تحویل سفارش ها هم با نرخ 64.07 به بیشترین مقدار خود 
از ابتدای ش��روع طرح رس��یده و افزایش این شاخص به ویژه در سه بخش 
خدمات، کش��اورزی و صنعت ملموس   تر بوده است. شاخص موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شده با افول دوباره از نقطه مرزی عبور کرده و به عدد 
49.98 تنزل یافته اس��ت. این شاخص به دلیل افزایش قیمت ها و نرخ ارز 
با شدت بیشتری در دو بخش صنعت و ساختمان کاهش داشته است. در 
شاخص به کارگیری و استخدام نیروی انسانی هم اقتصاد ایران روند کاهشی 
را تجربه کرده و به نرخ 47.84 رس��یده است. این کمترین مقدار ممکن از 
استخدام نیروی کار در یک ماه طی 11ماه اخیر در اقتصاد ایران بوده است. 
کاهش این ش��اخص در کل اقتصاد در بخش خدمات و کشاورزی شدیدتر 
بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز با عبور 
از س��طح قبلی به 83.52 واحد رسیده که رقمی باال و حاکی از اثر تورم بر 
بنگاه   های اقتصادی در همه بخش   هاس��ت. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، 
عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 364.1 رسید که نسبت به ماه 
قبل 3.7 درصد افزایش نش��ان می دهد. در همین حال، نرخ تورم 12ماهه 
منتهی به مهرماه برای خانوارهای کش��ور به س��طح 45.4 درصد رس��ید. 
ش��اخص قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات در مهرماه به عدد 63.55 
رس��یده که بیشترین مقدار در شش ماه گذشته اس��ت. قیمت مواد اولیه 
ل��وازم موردنیاز در ماه های اخیر به خص��وص با افزایش نرخ ارز و همچنین 
افزایش هزینه   های تولید رش��د کرده و انجام فعالیت    اقتصادی را س��خت 
کرده اس��ت. افزایش بیشتر این شاخص در ماه   های پیش   رو محتمل است. 
به طور کلی، در بین همه شاخص   های شامخ اقتصاد مولفه   های »موجودی 
مواد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده«، »میزان استخدام و به کارگیری نیروی 
انسانی« و »میزان صادرات کاال یا خدمات« روندی کاهشی داشته   اند. طبق 
گفته فعاالن اقتصادی در این ماه، همچنان »افزایش شدید نرخ ارز«، »رشد 
قیمت مواد اولیه و لوازم موردنیاز« در کنار »مش��کل تامین آنها«، چالش 

بزرگی در انجام فعالیت   های اقتصادی بوده است.

شاخصمدیرانخریدصنعتدرمهرماهبهمرزرونقورکودرسید

روایت شامخ از برزخ اقتصاد

وزیر راه و شهرس��ازی با انتقاد از کیفیت »مسکن مهر« ساخته شده در 
برخی از استان ها، از امکان ثبت نام مجردها در »نهضت ملی مسکن« خبر 
داد و گفت آقایان مجرد و خانم های باالی 35 س��ال و سرپرس��ت خانوار 
می توانند در طرح »نهضت ملی مسکن« ثبت نام کنند، اما برای آقایان در 

زمان تحویل شرط تأهل وجود دارد.
رستم قاس��می در حاش��یه س��یزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و 
ماش��ین آالت، از کیفیت »مسکن مهر« ساخته شده در برخی از استان ها 
انتقاد کرد و با اشاره به 200 هزار واحد »مسکن مهر« ناتمام گفت: متاسفانه 
در حوزه ساخت و ساز کیفیت خوبی نداریم که ناشی از چند عامل نظارت 
تا آموزش، ساخت، مواد و مصالح و ... است، اما در وزارت راه و شهرسازی 
به دنبال ارتقای کیفیت س��اخت و س��از در حوزه مسکن و حوزه حمل و 
نقل جاده ای و ریلی هستیم. در سفر اخیری که به سمنان داشتم اصال از 
کیفیت مسکن مهر رضایت نداشتم چراکه با وجود گذشت شش سال این 

مسکن های ساخته شده نیاز به استحکام بخشی و مقاوم سازی دارد.
او درباره آخرین وضعیت »نهضت ملی مسکن« و شرایط ثبت نام در آن 

ادامه داد: قانون جهش تولید مس��کن فرصت خوبی در اختیار کسانی که 
صاحبخانه نیستند قرار داده و در این طرح از همان ابتدا ایجاد بانک زمین 
را آغاز کردیم و امروز بانک زمین در 900 شهر کشور در قالب یک سامانه 
تشکیل شده و مشخص است که جانمایی و کاربری آن زمین چگونه است 
و تا یک ماه آینده بانک زمین برای همه 4 میلیون مسکنی که تعهد دادیم 
در همه شهرها تشکیل خواهد شد. به گفته قاسمی، سامانه ثبت نام برای 
500 شهر بازگشایی شده که تاکنون براساس آخرین آمارها بیش از 900 
هزار نفر ثبت نام کرده اند و درآینده نزدیک با بازشدن این سامانه در همه 
شهرها به بیش از 4 میلیون متقاضی خواهیم رسید. در حال حاضر ساخت 
بیش از 160 هزار واحد مس��کونی آغاز ش��ده اما از آنجا که ساخت خانه 
معموال بیش از یک س��ال و نیم طول می کش��د مقرر شده به جای اینکه 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم در گام نخست ساخت 2 میلیون 
واحد را ش��روع کنیم و پس از آنکه آن را پش��ت سر گذاشتیم 2 میلیون 
واحد مس��کونی دیگر را آغاز کنیم در همین راستا به  همه استان ها اعالم 
کردیم که موظفند زمین مورد نیاز برای گام نخست را پیش بینی کنند که 

البته در بسیاری از شهرها این کار انجام شده و بقیه شهرها نیز به سرعت 
انجام خواهد شد. قاسمی همچنین درباره تسهیالت بانکی نیز گفت: هفته 
گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار برای سال جاری 360 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به تصویب رسیده به بانک ها ابالغ شد و در سال های آتی 
براساس تورم این مبلغ افزایش خواهد یافت. بانک ها موظفند سهم شان را 
از این تسهیالت پرداخت کنند وگرنه 20 درصد جریمه مالیاتی برای آنها 

در نظر گرفته خواهد شد.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین درباره شرایط ثبت نام مجردها در این 
طرح گفت: براس��اس قانون فعلی خانم های مجرد باالی 35 س��ال و زنان 
سرپرس��ت خانوار می توانند در »نهضت ملی مس��کن« ثب��ت نام کنند و 
براس��اس توافقی که با ش��خص رئیس جمهور انجام دادیم و جلسه ای که 
در دوش��نبه آینده برگزار خواهد ش��د این موضوع را مصوب می کنیم که 
آقایان مجرد بتوانند ثبت کنند اما باید موقع تحویل متأهل ش��ده باشند، 
چراکه آقایان مس��ئول تامین مسکن هستند و بر همین اساس طرح ثبت 

نام مجردها شامل آقایان است.

وزیرراهوشهرسازیازامکاننامنویسیمجردهابهشرطتأهلدرزمانتحویلخبرداد

شرایطثبتناممجردهادر»نهضتملیمسکن«

اقتصاد

انتظاراتعقالییبهروایتتوماسسارجنت
دولتکینزیخوشخیالاست

توماس س��ارجنت، یکی از پیش��گامان جریانی در اقتصاد مرسوم 
اس��ت که امروزه با نام »انق��الب انتظارات عقالیی« می شناس��یم. 
هس��ته اصلی ای��ن انقالب یعنی نظریه »انتظ��ارات عقالیی« اولین 
ب��ار در دهه 1960 توس��ط جان میوت مطرح ش��د. تا پیش از این 
در اقتصاد مرس��وم، انتظارات به وسیله نظریه »انتظارات تطبیقی« 
مدل می ش��د. مطابق این نظریه، عامالن اقتص��ادی در هر دوره با 
مشاهده اطالعات جدید از محیط اقتصادی و تطبیق آن با اطالعات 
قبلی خودش��ان، متوجه کل اختالف احتمالی می ش��وند، اما در آن 
دوره مش��خص تنها بخش��ی از این اختالف را تصحیح می کنند. به 
ای��ن ترتیب، در صورت ب��روز تغییر در محیط اقتص��ادی، عامالن 
اقتصادی با چند دوره تاخیر همه اطالعات درس��ت را در محاسبات 
و تصمیم گی��ری خود لحاظ خواهند ک��رد؛ به عبارت دیگر، عامالن 
اقتصادی در تصمیم گیری به طور نظام مند مرتکب خطا می شوند.

اس��اس نظریه »انتظارات تطبیقی« را می توان مفهوم توهم پولی 
کینز دانس��ت. براس��اس این مفهوم )که کینز برای توضیح چرایی 
عدم تصفیه بازار کار از آن بهره گرفت( با کاهش قیمت ها کارگران 
تا چند دوره حاضر به کاهش دس��تمزد اسمی به سطحی که همان 
قدرت خرید پیش از افت قیمت ها را داش��ته باش��د، نخواهند بود. 
از این رو در پی یک ش��وک منفی ب��ه تقاضای کل، بازار کار هم با 
اف��ت تقاضا مواجه خواهد ش��د و بیکاری افزای��ش خواهد یافت. به 
دنب��ال افزایش بیکاری، تقاض��ای کل دوباره افت خواهد کرد و این 
روند موجب بروز بحران رو به گس��ترش در اقتصاد خواهد ش��د. بر 
این اس��اس )توس��ط خود کینز و تا مدت ها پس از او( ادعا می شد 
ک��ه این دور ویرانگ��ر فقط با دخالت دولت و اعمال سیاس��ت های 

تحریک کننده تقاضا پایان می یابد.
در س��وی مقاب��ل، نظریه »انتظ��ارات عقالیی« مدعی اس��ت که 
عام��الن اقتصادی وقتی ب��ه اطالعات جدید دس��ت پیدا می کنند 
در هم��ان دوره رفتارش��ان را در جه��ت رفع خطای آشکارش��ده 
تغیی��ر خواهند داد و همه این اطالع��ات جدید را در تصمیم گیری 
دخی��ل خواهند کرد. این ادعا به این معنا نیس��ت که عامالن خطا 
نخواهند داشت و اطالعات ناقص یا نادرست می تواند تصمیم گیری 
عام��ل را با خطا همراه کند؛ بلکه ادعا این اس��ت که عامل از تمام 
اطالعات موجود )پیش از مش��خص شدن صحت شان( بهره خواهد 
ب��رد و تصحیح خطا را به دوره ه��ای بعد موکول نخواهد کرد. آحاد 
اقتصادی از خطاهای خود می آموزند و می توانند براس��اس آنچه در 
اطراف ش��ان می گذرد در مورد آینده اس��تنتاج معقول انجام دهند. 
همچنی��ن انتظارات در بین همه یکس��ان نیس��ت، چراکه هر فرد 
ممکن اس��ت از اطالع��ات متفاوتی بهره ببرد، ام��ا وقتی همه این 
انتظ��ارات کنار هم قرار می گیرن��د، خطاها به صفر میل می کنند و 
می توان گفت یک دید کلی در مورد آینده ش��کل خواهد گرفت که 

بازتاب دهنده همه اطالعات موجود است.
براساس این ادعا، سارجنت )به همراه نیل واالس( در سال 1975 
نظریه »عدم تاثیر سیاس��ت اقتصادی« را مطرح کردند: اگر عامل ها 
برای رس��یدن به تصمیماتی که فضای فعلی کل اقتصاد را ساخته 
اس��ت از تمام اطالع��ات موجود بهره برده باش��ند، از این پس هم 
قصد دولت برای اعمال سیاس��ت اقتصادی را در تصمیم گیری های 
خود لحاظ خواهند کرد و این سیاست )به طور مشخص دستکاری 
متغیرهای اسمی از جمله حجم پول( فرصتی برای تغییر متغیرهای 
حقیقی نخواهد داش��ت. اثرگذاری سیاس��ت تنه��ا در صورت عدم 
اطالع قبلی )سورپرایز شدن( عامل ها و آن هم تنها برای یک دوره 
ممکن خواهد بود. این نتیجه با توصیه های سیاستی اقتصاد کینزی 

برای تحریک تقاضا در منافات کامل قرار داشت.
البت��ه نقدهای زی��ادی به این نظری��ه وارد ش��د. از جمله اینکه 
س��اختار بازاره��ا به گونه ای اس��ت که عامالن اقتص��ادی حتی در 
صورت اطالع کامل از سیاست ها نمی توانند تصمیم بهینه را اعمال 
کنن��د. مثال حتی اگر کارگران انتظارات ش��ان را به صورت عقالیی 
ش��کل دهند، قراردادهای کاری مدت دار )یک تا چند ساله( مانع از 
آن خواهد شد که بتوانند تصمیم بهینه پس از اجرای یک سیاست 
اقتص��ادی را در هر برهه از زمان ب��ه اجرا دربیاورند. به این ترتیب، 
سیاس��ت های دولت در هر صورت اثرگذاری خواهند داش��ت. خود 
س��ارجنت نیز این نقدها را پذیرفت و اقتصاد مرسوم نیز به آن سو 
رف��ت تا این نقدها را لحاظ کند و محدودیت های انتظارات عقالیی 

را در مدل سازی های خود بگنجاند.
در سال 2011 سارجنت برای »تحقیقات تجربی روی علت و اثر 
در اقتصاد کالن« برنده جایزه نوبل اقتصاد ش��د. این جایزه را باید 
دومی��ن جایزه به کارهای او دانس��ت، چراکه اولین آن را همکار او، 
رابرت لوکاس برای »توس��عه و کاربست فرضیه انتظارات عقالیی«  

به عنوان نتیجه کارهای هر دوی آنها به دست آورده بود.
توماس س��ارجنت در تابستان 1943 در ش��هر پاسادنا به دنیا 
آمد. کارشناس��ی خود را در سال 1964 از دانشگاه برکلی گرفت 
و توانس��ت دانش��جوی ممتاز دوره خود شود. همین مسئله راه او 
را برای دکترا به دانش��گاه هاروارد باز کرد و او نهایتا توانست زیر 
نظر جان مایر در س��ال 1968 دکترای خود را دریافت کند. پس 
از گذراندن دوران خدمت نظامی برای تدریس به دانش��گاه هایی 
چون شیکاگو، استنفورد و پرینستون رفت و در حال حاضر استاد 
دانش��گاه نیویورک است. س��ارجنت توانست در س��ال 2011 با 
همکالسی قدیمی خود کریستوفر سیمز، نوبل اقتصاد را دریافت 

کند.
از جمله آثار مهم سارجنت، کتاب »انتظارات عقالنی و روش های 
اقتصادسنجی« است که در سال 1981 منتشر شد. فرضیاتی درباره 
این مس��ئله که انتظارات مردم درباره آینده هر نوع مدل اقتصادی 
دینامیکی را به ش��کل و ش��مایلی خاص دربیاورد در این کتاب به 
ش��کلی روشن بحث ش��ده اند. برای گرفتن تصمیمات اقتصادی در 
ش��رایطی نامطمئن مردم معموال متغیرهای��ی نظیر نرخ تورم آتی، 
نرخ مالی��ات و یارانه ها و برنامه های حمایت��ی دولتی را پیش بینی 
می کنند و پس از آن تصمی��م می گیرند. این کتاب مطرح می کند 
ک��ه آموزه انتظارات عقالنی از روش های اقتصادی اس��تاندارد برای 
توضی��ح دادن چگونگی ش��کلگیری آن انتظ��ارات اقتصادی به کار 
می آیند. این کتاب جریانی خالف نگاه گذش��ته نگر درباره انتظارات 
اقتصادی که تحت عنوان انتظار تطبیق پذیر مطرح می ش��د، به راه 
انداخت که البته ریش��ه آن در مقاله های قدیمی تر سارجنت نهفته 

است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در پایان شهریورماه 
1400 را منتشر کرد و از حجم نقدینگی 4 هزار و 67 هزار میلیارد تومانی 
در پایان تابس��تان امسال خبر داد. براساس داده های آماری بانک مرکزی، 
میزان نقدینگی در پایان شهریورماه در حالی به 4 هزار و 67 هزار میلیارد 
تومان رس��ید که در مقایسه با پایان شهریورماه سال گذشته 40.5 درصد 
و در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 17 درصد رشد داشته است. این در 
حالی است که حجم نقدینگی در شهریورماه 1399 برابر با 2 هزار و 895 
هزار میلیارد تومان و در اس��فندماه 1399 نیز برابر با 3 هزار و 476 هزار 
میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب، حجم نقدینگی 4 هزار و 67 هزار 
میلیارد تومانی در پایان تابس��تان امس��ال نسبت به تابستان سال گذشته 
40.5 درصد رش��د داشته و نسبت به پایان سال گذشته نیز 17 درصد بر 

حجم نقدینگی افزوده شده است.
رش��د نقدینگی همواره یکی از چالش های اقتصاد ایران است و هرچند 
اقتصاد بدون رش��د نقدینگی هیچ معنایی ن��دارد، اما موضوع مهم در این 
میان، کمیت و کیفیت رشد نقدینگی است. در واقع میزان نقدینگی نباید 
آنقدر باال باش��د که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و ش��اخص های کالن 
اقتصادی همچون نرخ رش��د اقتصادی برقرار کرد. دولت ها همواره س��عی 
می کنند رش��د نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست و بخش تولید 
هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی 
قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می تواند عملکرد مثبتی 
از نظر رش��د اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را رقم بزند، اما عدم 

کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
تصویرمتغیرهایاقتصادیدرپایانتابستان

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان ش��هریورماه امسال را بیش از 4 
هزار و 67 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از رشد 40.5 درصدی 
نس��بت به ش��هریورماه پارسال اس��ت. این در حالی است که این شاخص 
نس��بت به اسفندماه پارس��ال معادل 17 درصد رشد داشته است. ضریب 
فزاینده نقدینگی در پایان ش��هریورماه امس��ال نی��ز 7.839 بوده که 0.7 

درصد نسبت به ش��هریورماه پارسال افت داش��ته است. همچنین میزان 
دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان ش��هریورماه امسال به 6689.7 
هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد 20.5 درصدی نسبت به شهریور 
س��ال گذشته اس��ت. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز با 
40.6 درصد رشد نسبت به شهریور پارسال به 1964.1 هزار میلیارد ریال 
رسید. از سوی دیگر، میزان دارایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
در پایان شهریورماه با 88.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
هم��راه بوده و به 13778.1 هزار میلیارد ریال رس��ید. حجم اس��کناس و 
مس��کوک نیز با 4.1 درصد افت به 94.5 هزار میلیارد ریال رسید. سپرده 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی هم با 44.5 درصد 
افزایش نس��بت به شهریور پارس��ال به 4367.6 هزار میلیارد ریال رسید. 
همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز 
در پایان شهریورماه با 1.4 درصد کاهش به رقم 1273.5 هزار میلیارد ریال 
رس��یده است. براس��اس این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های 
تجاری در پایان شهریورماه امسال معادل 1960.3 هزار میلیارد ریال بوده 
اس��ت که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 163.3 درصد رشد را نشان 
می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 832.3 هزار میلیارد 
ریال ب��وده که 47.6 درصد افزایش یافته اس��ت. بدین ترتیب، جمع کل 
دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، 13733.9 هزار میلیارد 
ریال بوده که به نس��بت شهریورماه پارس��ال دارای 51 درصد رشد است. 
میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در پایان شهریورماه به 
109.6 هزار میلیارد ریال رسیده که 13.2 درصد نسبت به سال قبل رشد 
داشته است. همچنین وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی 
نیز نش��ان می دهد که می��زان دارایی های خارجی ای��ن بانک ها در پایان 
شهریورماه امسال معادل 3440.4 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت 
به سال قبل 76.6 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی های بانک های 
تخصصی در این دوره رقم 12640.8 هزار میلیارد ریال است که 45 درصد 
رشد دارد. میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی نیز به 473.8 

هزار میلیارد ریال رس��یده که معادل 6 درصد نسبت به پایان شهریور 99 
افزایش داشته است.

افت63درصدیارزشمعامالتبازارسرمایه
گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی همچنین نش��ان دهنده افت 63 
درصدی ارزش معامالت بازار سرمایه در شش ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته اس��ت. بدین ترتیب، ارزش معامالت بازار 
سرمایه در شش ماهه امسال به 53 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به ش��ش ماهه پارس��ال کاهش حدودا 63 درصدی داشته است. از سوی 
دیگر، شاخص کل بورس در شش ماهه نخست امسال به رقم یک میلیون 
و 386 هزار و 451 واحد رسید و این در حالی است که شاخص کل شش 
ماهه نخست سال گذشته را با رقم یک میلیون و 595 هزار و 160 واحد به 
پایان برده بود که کاهش 13.1 درصدی در سال جاری نسبت به سال قبل 
را نش��ان می دهد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز در پایان نیمه نخست 
امس��ال در رقم 415 هزار و 499 واحد ایستاد، حال آنکه این شاخص در 
نیمه نخس��ت سال گذش��ته 415 هزار و 907 واحد اعالم شده است که 

کاهش یک دهم درصدی را نشان می دهد.
بانک مرکزی همچنین ارزش بازار سهام در شش ماهه نخست امسال را 
5.3 هزار هزار میلیارد تومان اعالم کرده است، در حالی که ارزش این بازار 
در شش ماهه سال گذشته بیش از 6 هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده 
بود تا شاهد کاهش 11 درصدی ارزش بازار سهام در نیم سال اول 1400 
باش��یم. ارزش معامالت شش ماهه امس��ال نیز 52.7 هزار میلیارد تومان 
گزارش شد، در حالی که این رقم در شش ماهه ابتدایی سال گذشته 142 
هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش 62.9 درصدی در ارزش معامالت 
را نشان می دهد. در شش ماهه نخست امسال همچنین ارزش اوراق بدهی 
دولتی عرضه ش��ده در بازار س��رمایه به 140 هزار و 200 میلیارد تومان 
رس��ید، در حالی که در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال قبل 104 هزار و 650 
میلیارد اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه عرضه شد که رشد 34 درصدی 
در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورده است.

باعبورحجمنقدینگیازمرز4067هزارمیلیاردتوماندرپایانتابستان

رشد نقدینگی رکورد زد

ی��ک روز پ��س از آنکه با توافق بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و س��ازمان 
بورس قرار شد کمیته ای به  منظور هماهنگی سیاست گذاری ها در بازار پول 
و سرمایه تشکیل شود، وزیر اقتصاد به بهارستان رفت و به سواالت بی شمار 
نمایندگان پاس��خ داد. احسان خاندوزی در جلسه علنی مجلس، وضعیت 
بازار سرمایه را برای نمایندگان شرح داد و البته عملکرد دولت قبل را هم 
زیر سوال برد. وزیر اقتصاد، برنامه دولت سیزدهم را حمایت از بازار بورس 
و س��هامداران ُخرد برشمرد و از مسئولیت پذیر کردن بازارگردانان، تقویت 
صن��دوق تثبیت بازار با منابع جدید، بهره گیری از اوراق تبعی و همچنین 
تش��ویق سهامداری غیرمستقیم مردم به عنوان ابزارهای الزم برای اجرای 
این سیاست یاد کرد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم به نمایندگان 
مجلس اطمینان داد که این س��ازمان به همه ش��کایات سهامداران پاسخ 

خواهد داد.
همچنی��ن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با بیان اینکه توقع مجلس 
از وزارت اقتصاد ثبات بورس اس��ت، خطاب به خاندوزی از او خواست که 
ابزار پوش��ش ریس��ک بورس و حمایت از س��هامداران خرد را مورد توجه 
قرار دهد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
قیمت گذاری دس��توری را موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد دانست و 
با بیان اینکه امروزه وضعیت بازار سرمایه از طریق فضای مجازی مدیریت 

می شود، از این امر انتقاد کرد.
وزیر اقتصاد در ابتدای جلس��ه علنی مجلس با بیان اینکه برنامه دولت 
حمایت از بازار بورس و سهامداران ُخرد است، گفت: متأسفانه سوءمدیریت 
مشهود دولت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی منطق و حبابی 
ش��اخص بورس در نیمه اول سال 1399 و در پی آن کاهش 45 درصدی 
ش��اخص در نیمه دوم سال 1399 ش��د، موجبات زیان و بلکه ناراحتی و 
خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد را فراهم کرد. خوشبختانه 
با رأی ملت به دولت آقای رئیس��ی و بازگش��ت درج��ه ای از خوش بینی 
ب��ه بازارها، ش��اخص از 28 خرداد 1400 تا امروز ح��دود 300 هزار واحد 
رش��د کرده و در بورس کاال که آن هم رک��ن مهمی از معامالت اقتصادی 
و ش��فافیت مالی و کاهش رانت ها دارد، طی س��ال جاری 38 میلیون تن 
انواع محصوالت مختلف معامله شده که نسبت به 12 ماه کل سال گذشته 

که 34 میلیون تن بوده اس��ت، در همین هفت ماه شاهد وضعیت بهتری 
بوده ایم. به گفته خاندوزی، بررسی ها نشان می دهد بازدهی بازار سرمایه در 
اقتصاد ایران در بازه بلندمدت 10 ساله بیش از همه بازارهای رقیب مانند 
بازار طال، ارز، مسکن و... بوده است و همین موضوع آینده روشنی را برای 

سرمایه گذاران بلندمدت نوید می دهد.
او با بیان اینکه برنامه اصلی دولت در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه 
در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصوالت و قیمت گذاری های 
غیرضرور، س��پردن موض��وع قیمت گذاری به بخش رقابت��ی بورس کاال، 
تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و 
پایان انحصارها و فرآیندهایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار 
کرده، افزود: در فعالیت های بازار س��رمایه مانند س��بدگردانی، کارگزاری، 
اصالح نظام حکمرانی ش��رکت ها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران 
خرد و س��هامداران عمده و در نهایت س��رمایه گذاری غیرمستقیم در بازار 
سرمایه را تشویق می کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت 

بازار سرمایه تطبیق دهد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد 
از اینک��ه قیمت گذاری ها در اقتصاد ما دس��توری اس��ت، گفت: این گونه 
قیمت گذاری موجب رانت و فس��اد در اقتصاد می شود که این موضوع در 

بازار سرمایه نیز خودش را نشان می دهد.
به گفته پورابراهیمی، وضعیت نظارتی در بازار س��رمایه هیچ تناسبی با 
وضعیت کنونی بازار ندارد. تا نظارت تغییر نکند نمی توان توقع داشت که 
مش��کالت و تخلفات در این بازار ایجاد نش��ود، پس ایجاد ساختار نظارتی 
مناس��ب بحث مهمی اس��ت. زمانی فع��االن بازار س��رمایه تعداد کمتری 
بودند، ولی امروز تعداد این فعاالن به 2 میلیون نفر رس��یده اس��ت. پس 
تصمیم گی��ری برای این جمعیت هم نظارت جدی��دی می خواهد. امروزه 
وضعی��ت بازار س��رمایه از طریق فضای مجازی مدیریت می ش��ود. حوزه 

نظارتی دقیقا در کجا قرار دارد؟
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس اف��زود: بحث مه��م دیگر بحث 
شفافیت ارکان بازار سرمایه است، این شفافیت از خود سازمان تا نهادهای 
زیرمجموعه آن باید مورد توجه باش��د. همچنین ابزارهای پوشش ریسک 

باید برای مردم فراهم ش��ود. ابزارهای پوش��ش ریس��ک باید از ریس��ک 
س��هامداران محافظت کند. باید گزارش جامعی از مصوبات ش��ورای عالی 
بورس که اخیرا انجام ش��ده ارائه ش��ود. باید توجه کنیم که در اقتصاد ما 
قیمت گذاری دستوری است. این قیمت گذاری دستوری موجب ایجاد رانت 
و فساد در اقتصاد می شود که در بازار سرمایه هم خودش را نشان می دهد.

همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این نشس��ت از دولت و 
وزیر اقتصاد خواست که هرچه سریع تر وضعیت بازار سرمایه را ساماندهی 
کنند و افزود: براس��اس سیاس��ت های دولت قبل مردم به این بازار اعتماد 
کردند و ما شاهد این بودیم که تعداد سهامداران از 4 یا 5 میلیون به 40 
تا 50 میلیون رس��ید که بسیاری از این س��هامدار آن هم سهامداران خرد 

هستند.
او با بیان اینکه دولت ها باید نسبت به بازار سرمایه پاسخگو باشند گفت: 
نکته مهم این اس��ت ک��ه دولت باید توجه کند که ب��ازار بورس بازار تنها 
و مستقلی نیس��ت، این بازار تحت تأثیر سیاس��ت های اقتصادی، پولی و 
بانکی دولت اس��ت. از ص��ادرات و واردات تا تصمیم ه��ای بانک مرکزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازار تأثیرگذار هستند. ما توقع داریم 
بانک مرکزی در این حوزه با دیگر بخش ها هماهنگ باشد و سیاست های 
دولت هم مش��خص، شفاف و روشن باشد. رئیس جمهور قول داده بود که 
سیاست های روش��ن اقتصادی را به مجلس اعالم کند. این کار انجام شد 

چراکه این مهم توقع مجلس از دولت است.
مجید عش��قی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس هم در این 
جلسه با بیان اینکه با عزم و اراده ای که در دولت است وضعیت بازار سرمایه 
به ثبات مهمی خواهد رسید، گفت: مهمترین مأموریت ما بازسازی اعتماد 
مخدوش ش��ده عامه سهامداران است. این اعتماد به یک باره برنمی گردد و 

کمک همه سیاست گذاران را برای این هدف نیاز داریم.
رئیس سازمان بورس س��پس به رئوس مهمترین برنامه های خود برای 
ایجاد ثبات در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: حمایت از سرمایه گذاران با 
تأکید بر منافع بلندمدت از مهمترین برنامه های ما اس��ت. روند بلندمدت 
ش��اخص بورس مشکلی ندارد، اما نوسانات کوتاه مدت سهامداران را اذیت 

می کند که با برنامه ریزی درست قابل حل است.

وزیراقتصادبهسواالتنمایندگانپاسخداد

روزداغبورسیمجلس

بانکنامه

پیشرویدالردرکانال28هزارتومانی
سکهارزانشد

پیشروی قیمت دالر در کانال 28 هزار تومان همچنان ادامه دارد و روز 
گذشته قیمت اسکناس س��بز آمریکایی در بازار آزاد تهران به 28 هزار و 
100 تومان رس��ید قیمت هر دالر در صرافی های بانکی نیز با رشد 144 
تومانی به قیمت 27 هزار و 521 تومان داد و ستد شد. قیمت فروش یورو 
هم با 556 تومان افزایش به 31 هزار و 529 تومان رس��ید. قیمت خرید 
ه��ر دالر 26 ه��زار و 976 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار و 905 
تومان گزارش شد. همچنین قیمت سکه در بازار تهران با 40 هزار تومان 
کاهش به رقم 12 میلیون و 70 هزار تومان رس��ید. بر این اساس، ارزش 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم 12 میلیون و 70 هزار 
تومان و س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 11 میلیون و 850 هزار 
تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه 
3 میلیون و 670 هزار تومان و س��که یک گرم��ی 2 میلیون و 280 هزار 
تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک 
میلیون و 212 هزار تومان و هر مثقال طال به 5 میلیون و 252 هزار تومان 
رس��ید. اُنس جهانی طال نیز با 10 دالر افزایش قیمت نسبت به روز قبل 

یک هزار و 825 دالر و 3 سنت ارزش گذاری شد.  

رئیسکلبانکمرکزی:
بانکهاپرداختتسهیالتُخردراروانکنند

رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواست در پرداخت 
وام های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب تسهیلگری کنند. 
علی صالح آبادی در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک ها گفت: یکی از 
مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیالت است و در 
این راستا انتظار می رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، 
شرایط سهل تری را درباره سازوکار اعطای تسهیالت خرد به متقاضیان 
دارای رتبه اعتباری مناس��ب در نظر بگیرد. او درخصوص تدوین الیحه 
بودجه س��ال آینده نیز گفت: مفروضات طرح ش��ده برای تدوین قانون 
بودجه سال آینده توسط دولت، مطلوب است و پیش بینی می شود شاهد 
بهبود در ش��رایط اقتصاد کالن کشور باشیم.  رئیس کل بانک مرکزی 
ادام��ه  داد: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که تکالیف قانونی که 
برای بانک ها در نظر گرفته می شود، قابلیت اجرا داشته و بانک ها بتوانند 
به  طور کامل تکالیف مربوطه را اجرا کنند تا رضایت ذی نفعان از عملکرد 
شبکه بانکی بهبود یابد و در این راستا، مشارکت فعاالنه شبکه بانکی در 
کنار بانک مرکزی ضروری است. وی با اشاره به ناترازی برخی بانک ها، 
تاکید کرد: بانک مرکزی نسبت به موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی، همواره حساس��یت داش��ته و رفع این مشکل که درباره برخی 
بانک ها به ناترازی مزمن تبدیل شده است را در دستور کار دارد و در این 
زمینه، اهتمام ویژه بانک های ذی ربط ضروری است. رئیس شورای پول 
و اعتبار با اشاره به ضرورت تقویت بازار پول و سرمایه و هم افزایی هرچه 
بیشتر بین این دو بازار در راستای رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع 
مالی، تصریح  کرد: بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی، می تواند نقش قابل 
توجهی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا کند و از این رو، همکاری 
و هم افزایی بازار پول و بازار س��رمایه باید تقویت ش��ود. صالح آبادی در 
پایان با اشاره به شرایط ارزی کشور، گفت: ارزش معامالت ارز در سامانه 
نیما در هفت ماهه امس��ال معادل کل سال 99 بوده و در بازار متشکل 
ارزی نیز حجم معامالت تاکنون معادل 1.1 میلیارد دالر بوده که نشان 
از بهبود شرایط ارزی کشور است و پیش بینی می کنیم همین روند رو 

به رشد تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.

عضوسابقشورایپولواعتبارمطرحکرد
مهارتورمبابودجهبدونکسری

عضو س��ابق ش��ورای پول و اعتبار گفت در صورتی که دولت بتواند با 
همکاری مجلس بودجه ای را تنظیم کند که کس��ری نداشته باشد، عامل 
مهم تورم از اقتصاد ایران رخت برمی بندد. غالمرضا مصباحی مقدم، عضو 
س��ابق ش��ورای پول و اعتبار در رابطه با مدیریت تورم در کشور به ایبنا، 
گفت: کلید حل مش��کل تورم در اقتصاد ایران در اصالح س��اختار بودجه 
اس��ت، به این شکل که بودجه کش��ور طی دهه های اخیر سال به سال با 
مش��کل کسری بیشتر و بیشتر روبه رو بوده است، بنابراین در صورتی که 
دولت بتواند با همکاری مجلس بودجه ای را به تنظیم درآورد که کسری 
نداش��ته باش��د، عامل مهم تورم از اقتصاد ایران رخت برمی بندد.  او ادامه 
داد: کاری که باید مورد توجه قرار گیرد، این اس��ت که منافع مالی دولت 
ب��ه درآمد مالیات اتکا پیدا کند و تا حد ت��وان از نفت فاصله گیرد، البته 
این درآمد مالیاتی به وضع مالیات جدید هم نیازمند است. مانند مالیات 
برعایدی س��رمایه یا مالیات برمجموع درآم��د و حتی امکان افزایش نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده نیز از جمله مواردی محس��وب می ش��ود که باید 
مورد توجه قرار گیرد، چراکه مالیات بر ارزش افزوده بر سایر کشورها غالبا 
براساس 18 درصد، 24 یا 25 درصد است، اما مالیات بر ارزش افزوده در 
کشور ایران 9 درصد در نظر گرفته شده که یک درصد آن هم مخصوص 
تامین منابع الزم برای بهداشت روستائیان محاسبه شده است. عضو سابق 
شورای پول و اعتبار در این رابطه یادآور شد: می توان بر این 9 درصد افزود 
و مالیات بیشتری دریافت کرد، البته منظور مالیات 18 ، 25 یا 20 درصد 
نیس��ت، ولی حداقل می توان آن را به 12 درصد رساند که در این صورت 
درآمد خوبی یعنی حدود 45 هزار میلیارد تومان اضافه به دست می آید و 
بدین وس��یله هزینه های دولت از مالیات پوشش داده خواهد شد که دیگر 
نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهیم شد. این کارشناس اقتصادی 
درباره مس��ئله اس��تقراض از بانک مرکزی نیز گفت: مسئله استقراض از 
بانک مرکزی که تحت عنوان بی انضباطی بانک ها معروف است که منشأ 
رش��د نقدینگی و پایه پولی نیز به ش��مار می رود، باید مهار شود و این در 
اختیار بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید بانک ها را به کنترل درآورد 
و اجازه برداشت های اضافی را ندهد تا اینکه تورم را به مهار درآید. اینکه 
گفته می شود دولت در برخی مواقع چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی 
ندارد را قبول ندارم. دولت باید جلوی استقراض از بانک مرکزی را بگیرد. 
خوش��بختانه طی ش��هریور و مهر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده 
است، چنانچه این روند استمرار پیدا کند، بودجه کشور را بدون استفاده 
از بانک مرکزی نجات داده و در این زمینه موفقیت مهمی به دست آورده 
اس��ت، البته مسئله حائز اهمیت بودجه س��ال آینده است که باید آن را 
بدون کسری بست زیرا دولت هزینه های اضافی برای حذف زیاد دارد که 
می تواند در رابطه با آنها دس��ت به صرفه جویی زند و از این طریق هزینه 
به اندازه درآمد شود و کسری نیاورد تا ناچارا دست به استقراض هم نزند.
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استانهایپیشتازدرسجامیشدن
چندنفرسجامیشدند؟

در مهرماه امسال 121 هزار و 623 احراز هویت در سامانه )سجام( 
ص��ورت گرفت��ه و این در حالی اس��ت که تعداد سجامی ش��دگان در 
شهریورماه 166 هزار و 139 نفر بود. براساس آمارها در مهرماه امسال 
تعداد 94 هزار و 119 ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار 
سرمایه در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها 
نی��ز با عبور از 121 هزار س��هامدار در این ماه ب��ه 121 هزار و 623 
مورد رس��یده اس��ت. همچنین تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه 
»س��جام« در مهرماه به تفکیک هر اس��تان حاکی از آن است که پنج 
استان تهران با 20 هزار و 956 مورد، خراسان رضوی با 6493 مورد، 
اصفهان با 6466 مورد، خوزستان با 5166 مورد و مازندران با 4705 
مورد در صدر بیش��ترین ثبت نام شدگان در سراسر کشور قرار دارند. 
در ش��هریورماه نیز تهران با 37 هزار و 158 مورد، کرمان با 12 هزار 
و 141 مورد، خراسان رضوی با 11 هزار و 644 مورد، اصفهان با 11 
ه��زار و 493 مورد و خوزس��تان با 10 هزار و 971 م��ورد در ابتدای 

لیست سجامی شدگان قرار داشتند.
همچنین پنج استان کهگیلویه و بویراحمد با 544، خراسان جنوبی 
ب��ا 625، چهارمحال و بختیاری با 711، زنجان با 743 و س��منان با 
765 مورد در انتهای لیست کمترین ثبت نام شدگان در سامانه سجام 
در بین سایر استان ها قرار دارند. این در حالی است که در شهریورماه 
کهگیلویه و بویراحمد با 1109، خراسان جنوبی با 1169، چهارمحال 
و بختیاری با 1260، ایالم با 1318 و سمنان با 1378 مورد در انتهای 
لیس��ت سجامی شدگان ایس��تاده بودند. گفتنی است س��امانه سجام 
»س��امانه جامع ثبت اطالعات مش��تریان«، برای الکترونیک کردن و 
خودکار کردن فرآیند جمع آوری و مدیریت اطالعات مشتریان است.

گزارشمرکزآمارایراننشانمیدهد
کاهشسهمتفریحدرخانوادهها

گزارش های رس��می نش��ان از کاهش هزینه تفریح و سرگرمی در 
هزینه خانوارها دارد. مروری بر تغییرات هزینه خانوارها در چند سال 
اخی��ر در گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد ک��ه هزینه تفریح، 
س��رگرمی و خدمات فرهنگی در کل  هزینه خانوارها کاهش��ی بوده 
و این ریزش در فاصله س��ال های 1396 تا س��ال گذشته به ویژه بین 
خانوار شهری مشهودتر بوده است. این در حالی است که در خانوارهای 
شهری در سال 1396،  س��هم تفریح و سرگرمی از کل هزینه خالص 
خانواره��ا 2.89 درص��د بوده که در 1397 به 2.85 درصد، در س��ال 
1398 به 2.43 درصد و در سال 1399 به 1.91 درصد کاهش یافته 
است. همچنین در مورد خانوارهای روستایی طی سال 1398 افزایش 
هزینه اتفاق افتاده اس��ت؛ به طوری که سهم هزینه تفریح و سرگرمی 
در س��ال 1396 براب��ر با 1.85 درصد بوده که در س��ال بعد به 1.79 
درصد کاه��ش پیدا می کند. هرچند در س��ال 1398 هزینه تفریح و 
س��رگرمی برای خانوارهای روس��تایی رشد داش��ت و به 2.85 درصد 
رس��ید ولی دوباره در سال گذش��ته به 1.59 درصد کاهش یافت. در 
آخرین گزارش مرکز آمار نیز متوس��ط هزینه خانوارهای روستایی در 
سال 1399 بیش از 62.1 میلیون و برای خانوار روستایی 46 میلیون 

تومان اعالم شده بود.

اکتشافاتنفتیتاکجاپیشرفت؟
ایران با ثبت 4.7 میلیارد بش��که معادل نفت ذخیره هیدروکربوری 
قابل اس��تحصال یعنی حدود یک چهارم مجموع اکتش��اف های جهان 
در س��ال 2019، توانس��ت در رتبه نخست دنیا قرار گیرد و تاکنون با 
مجموع اقدام های انجام ش��ده، اهداف برنامه پنج ساله ششم اکتشافی 
در ح��وزه کش��ف ذخایر نفت و گاز بی��ش از 150 درصد تحقق یافته 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، از دس��تاوردهای مدیریت اکتشاف در چند 
ده���ه اخ�یر می توان کش��ف ابر میادین نف��ت و گاز نظیر آزادگان و 
پ��ارس جنوبی و همچنین عس��لویه، یادآوران، تابناک، مدار، س��پهر، 
خی��ام، چنگوله، کیش، خارتنگ، ن��ام آوران و ارم را ذکر کرد. در یک 
جمله می توان گفت مدیریت اکتش��اف با کش��ف خود در حال حاضر 
دارای رتب��ه 1 ذخایر گاز جهان و رتب��ه 4 ذخایر نفت دنیا را به خود 

اختصاص داده است.
در ای��ن میان مدیریت اکتش��اف ب��ا اولویت بندی توان اکتش��افی 
هیدروکربنی سراس��ر ایران از اولویت 1 تا 7، تمرکز عملیات اکتشاف 
که هزینه نس��بتا باالیی دارد را در اولویت 1 تا 3 گذاش��ته و همزمان 
در مناط��ق ب��ا اولویت 4 ت��ا 7 مطالعات جامع و سیس��تماتیک خود 
را که ش��امل تهیه نقشه های زمین شناس��ی، ژئوشیمیایی و مطالعات 

ژئوفیزیکی است، دنبال می کند.
 در ای��ن راس��تا مطالعات جامعی در دش��ت مغان، مک��ران، تایباد 
و طب��س و بخش های��ی از ایران مرکزی، در مراح���ل اول�یه ص�ورت 
گ�رفت��ه اس��ت و تاکنون تعداد ش��ش مطالعه جام��ع در حوضه های 
رس��وبی کشور و بیش از 230 برگ نقش��ه زمین شناسی رقومی تهیه 
شده است. این نقشه ها می توانند عالوه بر تأمین و پشتیبانی مطالعات 
جامع، در تمامی کارهای ع�مرانی و تحق�یقاتی س��ایر س��ازمان های 

ک�شور به ک�ار گرف�ته شوند.
حجم نفت و گاز کشف شده در سال های 1392 تا 1400 آنچنان بود 
که مقام نخست نفت و گاز در سال 2019 در میان تمامی کشورهای 
جه��ان به ایران تعلق گرفت؛ همچنین در مدت زمان مورد اش��اره در 
مجموع 19 میدان مشتمل بر 48 افق مخزنی جدید همچون نام آوران 
و یلدا و میادین گازی پازن و ارم کش��ف شد که حجم نفت خام قابل 
استحصال این کشفیات 3303 میلیون بشکه و حجم گاز خشک قابل 

استحصال 72874 میلیارد فوت مکعب تخمین زده می شود.
هم اکنون هفت دکل روی موقعیت های اکتش��افی در حال حفاری 
هس��تند، چهار پ��روژه لرزه ن��گاری عملیاتی و چهار پ��روژه پردازش 
اطالع��ات در حال اجرا بوده و 11 پروژه مصوب ژئوفیزیکی در مرحله 

مناقصه است.
همچنین در نیمه نخس��ت امسال 36 حلقه چاه نفت و گاز تکمیل 
ش��ده و  طی این مدت 2053 عملیات فنی و تخصصی در قالب ارائه 
خدمات یکپارچه صنعت حفاری محقق ش��ده، از چاه های حفر ش��ده 
در ش��ش ماه گذش��ته پنج حلقه توسعه ای، یک حلقه اکتشافی و 31 
حلقه تعمیری تکمیلی بوده و متراژ ثبت ش��ده در این دوره  32 هزار 

و 458 متر بوده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: پس از آنکه رش��د صعودی بورس ته��ران در دومین روز 
هفته با وقفه 9 هزار واحدی همراه شد، بازار سهام در سومین روز معامالتی 
هفته ش��اهد رش��د بیش از 3 هزار واحدی شاخص کل بورس بود تا پس 
از اس��تراحتی یک روزه و هرچند نه چندان قوی به مسیر مثبت بازگردد. 
روندی که در چهارمین روز معامالتی هفته نیز تداوم یافت و شاخص کل 
بورس تهران با افزایش 13 هزار و 276 واحدی به رقم یک میلیون و 447 
هزار واحد رس��ید. به گفته کارشناس��ان، چرخش سهام در دادوستدهای 
روزهای گذشته را می توان به نتیجه همراهی سه عامل تداوم حمایت   های 
کالمی از بازار سهام، پیشروی دالر در کانال 28 هزار تومانی و صدرنشینی 

خودرویی ها در معامالت بورس نسبت داد.
روز گذش��ته همچنین وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به بهارستان 
رفتند تا پاسخگوی سواالت نمایندگان درباره وضعیت بازار سرمایه شوند. 
ی��ک روز پ��س از آنکه با توافق بان��ک مرکزی، وزارت اقتصاد و س��ازمان 
بورس قرار ش��د کمیته  ای برای هماهنگی بیشتر بازار پول و بازار سرمایه 
تشکیل شود، وزیر اقتصاد به بهارستان رفت و پاسخگوی سواالت بی شمار 
نمایندگان مردم ش��د. احس��ان خاندوزی در صحن علنی مجلس، برنامه 
دولت س��یزدهم را حمایت از بازار بورس و س��هامداران ُخرد برشمرد و از 
مس��ئولیت پذیر کردن بازارگردانان، تقویت صن��دوق تثبیت بازار با منابع 
جدید، بهره گیری از اوراق تبعی و همچنین تشویق سهامداری غیرمستقیم 
م��ردم به عن��وان ابزارهای الزم برای اجرای این سیاس��ت یاد کرد. مجید 
عش��قی، رئیس س��ازمان بورس هم به نمایندگان اطمین��ان داد که این 
سازمان به همه شکایات سهامداران پاسخ خواهد داد. محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس نیز با بیان اینکه توقع مجلس از وزارت اقتصاد، ثبات بورس 
اس��ت، خطاب به خاندوزی از او خواس��ت که ابزار پوشش ریسک بورس و 

حمایت از سهامداران خرد را مورد توجه قرار دهد.
خودروییهادوبارهصدرنشینشدند

در جریان معامالت روز سه  شنبه 18 آبان، شاخص کل بورس با افزایش 
13 هزار و 276 واحدی به رقم یک میلیون و 447 هزار واحد و ش��اخص 
هم وزن با 830 واحد افزایش به رقم 385 هزار و 759 واحد رسید. در این 
روز بی��ش از 9 میلیارد و 161 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 64 هزار و 519 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 
شد. همچنین شاخص بازار اول، افزایش 13 هزار و 856 واحدی و شاخص 

بازار دوم، افزایش 13 هزار و 744 واحدی را تجربه کردند.
در معامالت روز گذش��ته 196 نماد بورس��ی مثبت و 193 نماد منفی 

بودند که از میان آنها ش��رکت گس��ترش نفت و گاز پارسیان با یک هزار 
و 560 واح��د، ش��رکت ملی صنایع مس ایران با یک ه��زار و 251 واحد، 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با یک هزار و 42 واحد، شرکت صنعتی و 
معدنی چادرملو با یک هزار و 27 واحد و ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با 
یک هزار و 7 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص بورس داشتند. 
در سوی مقابل، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 502 واحد، گروه بهمن 
با 249 واحد، ش��رکت س��ایپا با 244 واحد، شرکت پارس خودرو با 130 
واحد و بانک پارس��یان با 105 واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس گذاشتند.
همچنین گروه خودرو با 122 هزار و 398 معامله به ارزش 9 هزار و 112 
میلی��ارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 43 هزار و 373 معامله به ارزش 
5 هزار و 941 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 55 هزار و 346 معامله به 
ارزش 24هزار و 663 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 47 هزار و 297 
معامله به ارزش 3 هزار و 3 میلیارد ریال و گروه چندرشته ای صنایع با 27 
هزار و 246 معامله به ارزش یک هزار و 943 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با رشد 223 واحدی از میانه کانال 
20هزار واحدی عبور کرد. در جریان معامالت روز گذشته فرابورس ایران، 
ش��اخص کل فرابورس با 223 واحد افزایش به رقم 20 هزار و 572 واحد 
رسید و بیش از 2 میلیارد و 97 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 117 هزار و 801 میلیارد ریال دادوس��تد شد. 150 نماد فرابورسی 
مثبت و 103 نماد نیز منفی بودند که از میان آنها شرکت پلیمر آریاساسول 
با 65 واحد، ش��رکت پتروش��یمی زاگرس با 56 واحد، شرکت سنگ آهن 
گهرزمین با 42 واحد، شرکت صنعتی مینو با 16 واحد و شرکت پاالیش 
نفت الوان با 13 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. 
همچنین شرکت فرابورس ایران با 7 واحد، شرکت صنایع مادیران با 3.26 
واحد، شرکت توس��عه س��امانهی نرم افزاری نگین با 3 واحد، شرکت کلر 
پارس با 2 واحد و شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با 2 واحد با 

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
ارتقایجایگاهبورسباحمایتعملی

در یکی دو هفته گذشته با حمایت های کالمی دولتمردان، بازار سرمایه 
به روند صعودی خود بازگشته است. مجلس نیز دیروز میزبان وزیر اقتصاد 
و رئیس سازمان بورس بود تا در ارتقای جایگاه بورس سهمی داشته باشد. 
کارشناسان، تداوم این حمایت ها را موجب ارتقای هرچه بیشتر جایگاه بازار 

س��رمایه در کلیت نظام اقتصادی کشور می دانند. چنانکه علی تیموری با 
اشاره به ارتقای قابل توجه جایگاه بازار سرمایه در سال های اخیر می گوید: 
حمایت از بورس یا جلوگیری از آسیب به این بازار از ضروری ترین اقدامات 
برای اس��تمرار تامین مالی بخش های مختل��ف اقتصادی و ارتقای جایگاه 
این بازار است. تیموری به روند این روزهای معامالت بورس اشاره می کند 
و به ایرنا می گوید: در س��ال گذش��ته تعداد زیادی از م��ردم که به دنبال 
س��رمایه گذاری در بازاری مطمئن بودند، با هدف حفظ قدرت خرید خود 
وارد بازار سرمایه شدند و با ورود بخش زیادی از سرمایه های خود اقدام به 

سرمایه گذاری در این بازار کردند.
او با تاکید بر اینکه تعداد سرمایه گذاران وارد شده به بازار سهام متناسب 
با زیرساخت های این بازار نبود، ادامه می دهد: ورود سرمایه گذارانی که به 
طور عمومی افرادی با س��طح دانش مالی اندک و ناآشنا به پیچیدگی های 
بازار س��رمایه بودند، باعث شکل گیری حباب در کلیت بازار به طور اعم و 
در برخی سهام کوچک به طور اخص شد. ربط دادن علت شکل گیری این 
شرایط به وضعیت زیرساخت های بازار و عدم اقدام به موقع سازمان بورس 
و اوراق بهادار، در حقیقت نوعی آدرس غلط دادن به علت شکل گیری روند 

اصالحی بازار و اعمال ضرر و زیان به سهامداران است.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به حجم ورود سرمایه گذاران 
در زمان کوتاه، هر نوع اقدام زیرس��اختی ب��رای بهبود روند معامالت بازار 
غیرممکن بود و همه تالش ارکان بازار معطوف به کاهش تبعات حباب به 

وجود آمده برای سرمایه گذاران شد.
وی با بیان اینکه الزم اس��ت تا بین حمایت معنوی از بازار س��رمایه در 
قالب س��خنرانی و حمایت و صیانت عمل��ی از بازار اقداماتی تفکیک قائل 
ش��د، می افزاید: حمایت معنوی الزم از ابتدای شروع به کار دولت صورت 
گرفت��ه و کلیت بازار منتظر حمایت و صیانت عملی در قالب سیاس��ت ها 
و تصمیمات اقتصادی اس��ت. ش��رایط فعلی بازار که به نوعی دچار ابهام و 
سردرگمی شده، ناشی از انتظار اهالی بازار جهت شروع برخی از تصمیمات 

عملی از سوی دولت است.
تیموری، واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه را برای ایجاد تعادل در شرایط بحرانی بازار الزم می داند و می گوید: 
تجهیز منابع الزم برای کمک به بازار ضروری اس��ت تا در چنین مواقعی 
کمبود منابع منجر به کاهش قیمت ها به کمتر از ارزش ذاتی نشود، اما این 
مکانیزم ها جایگزینی برای سیاست های رونق بخشی بازار نیست و توان الزم 

برای جلوگیری از ریزش بازار را نخواهد داشت.

رشددستهجمعیشاخصهادرچهارمینروزهفته

پیشروی بورس تهران ادامه دارد

رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در حالی حمایت از بازار س��رمایه را 
مدنظر دارند که وزارت اقتصاد فعال از انتش��ار اوراق برای تامین کس��ری 
بودجه به دور از تش��دید تورم گذش��ته است و بانک مرکزی، کنترل تورم 
را کنار گذاش��ته و به فکر تش��کیل کمیته ای با س��ازمان بورس اس��ت تا 
سیاست های پولی و مالی را پیوند بزند که به اعتقاد کارشناسان، این کمیته 

نوید خوشی برای تورم به همراه ندارد. 
به گزارش ایس��نا، با آغاز فعالیت دولت س��یزدهم، تورم از سوی رئیس 
دولت، خط قرمز اعالم ش��د و به دس��تگاه های اجرایی کش��ور دستور داد 
از هرگون��ه اقدام ت��ورم زا پرهیز کنند و ب��ر دوش وزارت اقتصاد به عنوان 
مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور نیز وظیفه تامین کسری بودجه بدون 
ایجاد تورم گذاش��ته ش��د. از آنجا که فش��ار تحریم ها، درآمدهای نفتی را 
کاهش داده اس��ت و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز 
نتیجه ای جز چاپ پول و رش��د تورم ن��دارد، تنها گزینه پیش روی دولت 
برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق است که دولت عملکرد خوبی در 
فروش اوراق طی دو مرحله نس��بت مراحل قبلی از ابتدای سال نشان داد 
و در حراج هفدهم و هجدهم معادل 24 هزار و 140 میلیارد تومان اوراق 

فروخت.
در این بین، پس از برگ��زاری آخرین حراج برای فروش اوراق دولت در 
30 شهریورماه، بحث هایی از سوی فعاالن بازار سرمایه مبنی بر تاثیر انتشار 
اوراق بر س��قوط بورس شکل گرفت که برخی از کارشناسان اقتصادی در 
واکن��ش به این موضوع، عنوان کردند که از آنجا که بازیگران بازار اوراق با 
بازیگران بازار سهام یکی نیستند؛ بازدهی و ریسک اوراق و سهام به قدری 
متفاوت است که به لحاظ رفتاری نمی توان متقاضیان آنها را در یک دسته 

جای داد، ارتباطی بین افت ش��اخص و انتش��ار اوراق نمی بینند. از سوی 
دیگر، به اعتقاد عده ای دیگر از کارشناسان، انتشار اوراق بر بازار سرمایه در 
کوتاه مدت تاثیر منفی می گذارد اما از آنجا که انتش��ار اوراق ابزاری برای 
مهار تورم است، می گویند انتش��ار اوراق و کنترل تورم باید اولویت دولت 
باش��د، نه منافع س��هامداران. با این اوصاف، در ش��رایطی که قرار بود روز 
سه شنبه نوزدهمین حراج اوراق دولت برگزار شود، وزارت اقتصاد مانع این 
موضوع شد و اعالم کرد که زمان برگزاری این حراج متعاقبا اعالم می شود. 
توقف انتش��ار اوراق دولتی، این ش��ائبه را تقویت کرد که زور بورسی ها به 
دولت رس��یده است و نگذاشته اند فعال اوراق دولت منتشر شود که وزارت 
اقتصاد باید پاسخگو باشد راهکار جایگزین انتشار اوراق با ضرر کمتر برای 

تامین کسری بودجه و دلیل توقف انتشار اوراق چیست؟ 
در حالی که فعال انتشار اوراق به عنوان ابزار مهم دولت برای مهار تورم 
در راستای حمایت از بورس خاموش شده است، بعد دیگر حمایت از بازار 
س��رمایه به قیمت تشدید تورم به بانک مرکزی برمی گردد که رئیس کل 
بانک مرکزی دولت رئیسی از زمان آغاز فعالیت خود برنامه منسجمی برای 
مهار تورم اعالم نکرده و تنها به نظارت بر اضافه برداشت بانک ها و فروش 
اموال مازاد آنها اکتفا کرده اس��ت در حالی که تاکنون س��خنی از اجرای 
هدف گذاری تورم و حرکت س��ایر سیاست های پولی و مالی در جهت آن، 
نزده اس��ت. عالوه بر این، به تازگی در نشستی مقرر شده است کمیته ای 
بین بانک مرکزی و س��ازمان بورس برای هماهنگی سیاست های بازارهای 
سرمایه و پول تشکیل شود که به اعتقاد تحلیلگران، حضور بانک مرکزی 
در این کمیته توجیه ناپذیر است، زیرا بانک مرکزی باید بر روند همه بازارها 

نظارت کند نه تنها بر یک بازار خاص.

همچنین تشکیل این کمیته به اعتقاد تحلیلگران از این جهت تورم زاست 
که صالح آبادی در این نشست اعالم کرده نباید بازار سرمایه و پول را رقیب 
یکدیگر دانست و از سوی دیگر، رئیس سازمان بورس نیز گفته که نرخ ارز، 
سود بین بانکی و انتشار اوراق از موضوعات مهم برای بازار سرمایه هستند. 
اظهارات این دو مسئول، این احتمال را در ذهن تقویت می کند، از آنجا که 
فعاالن بازار سرمایه مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی به عنوان 
ابزارهای مهار تورم هستند، نظرات آنها در کمیته ثبات بورس تاثیر بگذارد 
و به نفع بازار سرمایه مانع از استفاده این دو ابزار مهار تورم شوند و از بازار 

سرمایه به قیمت تشدید تورم حمایت کنند.
بنابراین در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان، تنها راه حمایت دولت از 
بازارهای مختلف از جمله بورس، رونق بخش واقعی اقتصاد اس��ت و رشد 
اقتص��ادی و تورم دو مولفه مهم برای س��نجش رونق بخش واقعی اقتصاد 
هستند و تحلیلگران مهار تورم را اولویت اصلی دولت می دانند؛ دولت باید 
کنترل تورم را با انتش��ار اوراق و افزایش س��ود بین بانکی در پیش بگیرد 
تا از این طریق، بازار س��رمایه با حمایت های دس��توری چون کاهش سود 
بین بانکی همانند سال گذشته حباب گونه برای مدت کوتاهی رشد نکند 
بلکه با رونق بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم، به تدریج بازار س��رمایه و 
س��ایر بازارها نیز به ثبات و رونق خواهند رسید. کما اینکه کامران ندری، 
کارش��ناس اقتصادی در این زمینه می گوید: فعاالن بازار سرمایه به خاطر 
منفعت خود مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی هستند، اما برای 
حل بس��یاری از مشکالت و جلوگیری از ضعیف شدن معیشت اکثر مردم 
که در بورس فعالیت ندارند، دولت باید با افزایش نرخ بهره بین بانکی، اوراق 

بفروشد تا تورم را کنترل کند. 

حمایتازبازارسرمایهبهقیمتتشدیدتورم؟!

دوگانهاشتباهاوراقوسهام
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خطرحذفایران
ازراهابریشم

در حال��ی ک��ه در گزارش ه��ای اخیر مرک��ز پژوهش های 
مجلس درباره وضعیت مسیرهای ترانزیتی ایران و مخاطرات 
کاهش سهم ایران در این زمینه اطالعاتی منتشر شده است، 
مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی س��ازمان راهداری 
اع��الم کرد: اگر ایران در راس��تای توس��عه ترانزیت و تقویت 
حض��ور خ��ود در کریدوره��ای بین المللی گام برن��دارد، در 
آینده ای نه چندان دور از مسیرهای ترانزیت مانند راه ابریشم 

حذف خواهیم شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، اخیرا مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارش��ی به وضعیت مس��یرهای ترانزیتی ای��ران پرداخته و 
ضمن نامطلوب توصیف کردن زیرس��اخت های حمل و نقلی 
ایران هش��دار داده اس��ت که کش��ورهای همس��ایه و رقبای 
ایران به س��رعت مسیرهای موازی با مسیرهای ایران را ایجاد 
کرده و آن را توس��عه داده اند. در این گزارش تاکید ش��ده که 
راه های موازی مس��یرهای ایران نه تنها سهم ایران از ترانزیت 
منطق��ه ای را تحت تاثیر قرار داده اس��ت ک��ه در آینده باعث 
برداش��ت بیشتر همسایگان از میادین مشترک نفتی و جذب 

فرصت های اقتصادی ایران خواهد شد.
جواد هدایتی - مدیرکل ترانزی��ت و حمل ونقل بین المللی 
س��ازمان راه��داری و حمل ونقل بین الملل��ی- در این باره به 
ایس��نا، گفت: با توجه به پتانس��یل های س��رزمینی از جمله 
دسترس��ی ب��ه آب ه��ای آزاد، ط��ول و ع��رض جغرافیایی و 
استعدادهای عملیاتی مانند تعداد ناوگان و رانندگان که از آن 
برخورداریم، مزیت بس��یار باالیی برای توسعه ترانزیت و قرار 
گرفت��ن در کریدورهای ترانزیتی مه��م داریم، اما اگر الزامات 
آن را نداشته باشیم به زودی از مسیرهای ترانزیتی مانند راه 

ابریشم حذف خواهیم شد.
وی افزود: هم اکنون فاصله بس��یار زی��ادی بین آنچه اعداد 
و ارق��ام از می��زان ترانزیت ایران نش��ان می دهد با آن چیزی 
که پتانس��یل آن را داریم، وجود دارد اما طی سالیان گذشته 
میزان ترانزیت کش��ور به حدود 12 میلیون تومان هم رسیده 
اس��ت و می توانی��م آن را تا 50 میلیون تن در س��ال افزایش 
دهی��م. این در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون ترانزی��ت ایران با 

کاهش قابل مالحظه ای مواجه شده است.
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری 
و حم��ل و نق��ل ج��اده ای ادام��ه داد: برای توس��عه ترانزیت 
بای��د الزامات آن را رعایت کنیم که در درجه نخس��ت ایجاد 
جذابیت و اقتصادی کردن ترانزیت برای افزایش قدرت رقابت 
با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه در اولویت قرار 

دارد.
هدایتی اظه��ار کرد: ارائه خدمات لجس��تیکی مناس��ب و 
حضور در مناس��بات منطقه ای می تواند به ایران برای توسعه 
ترانزی��ت و افزایش درآم��د ارزی از این طریق کمک کند که 
البته در این زمینه همه دس��تگاه ها باید با یکدیگر هماهنگ 
باش��ند، بخواهند و بس��ترهای آن را ب��رای فعاالن این عرصه 

تسهیل کنند.
وی تاکید کرد: باید مناس��بات سیاس��ی و اقتصادی خود را 
با کش��ورهای دیگر به ویژه کش��ورهای همسایه تقویت کنیم 
ت��ا بتوانیم در مناس��بات منطق��ه ای نقش آفرین��ی کنیم، در 
کریدورهای بین المللی ترانزیتی حضور پررنگ داش��ته باشیم 
و از سوی دیگر باید برای رانندگان خودمان تسهیالتی ایجاد 
کنیم و تجارت کش��ور را الکترونیکی کنیم تا بتوانیم زمان و 

هزینه ترانزیت را کاهش دهیم.
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری 
و حم��ل و نقل ج��اده ای اعالم کرد: بای��د بتوانیم از ظرفیت 
ناوگان خودمان اس��تفاده کنی��م و در این حوزه قیمت ها باید 
ساماندهی شود. به گونه ای که اگر یک کامیون 20 هزار دالر 
قیم��ت دارد برای خری��د و واردات آن نیز ب��ه همین میزان 
هزینه شود نه اینکه یک راننده برای خرید کامیون قیمتی 8 

تا 10 برابر نرخ بین المللی پرداخت کند.
 اگر یک راننده کامیون حدود 7 میلیارد تومان برای خرید 
ی��ک کامیون ن��و هزینه کند دیگ��ر نمی تواند با کش��ورهای 

همسایه رقابت کند.

نماگربازارسهام

پیشروی قیمت ها در بازار خودرو در هفته های اخیر به خصوص چند روز 
گذشته به اوج خود رسیده است. بر اساس گزارش های منتشر شده از بازار 
خودرو، قیمت پراید در روزهای اخیر به مرز 170 میلیون تومان رس��یده 
اس��ت. این اتفاق در حالی در بازار خودرو افتاده که به گفته کارشناس��ان، 
واردات خ��ودرو می تواند تا حد زیادی ترمز رش��د قیمت ها را در این بازار 

بکشد.
به گزارش کس��ب و کار نیوز، از سوی دیگر ش��روط واردات خودرو که 
مجلس ب��رای واردکنندگان دارد موجب خواهد ش��د تا تحقق واردات در 
هاله ای از ابهام قرار گیرد. واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات 
و واردات در ازای ارز ایرانیان خارج از کش��ور که منشأ آن مشخص باشد، 
ش��روطی اس��ت که تحقق واردات را زیر سوال برده اس��ت. به باور فعاالن 
بازار خودرو، در چنین ش��رایطی حتی اگر تمامی مفاد این مصوبه مجلس 
با موافقت ش��ورای نگهبان روبه رو ش��ود و هیچ مخالفتی در برابر این امر 
وجود نداشته باشد، باز هم واردات خودرو در ازای شروط تعیین شده موفق 

نخواهد بود.
این در حالی اس��ت که ش��رایط بازار خودرو کش��ور این روزها چندان 
روش��ن و مطمئ��ن به پیش نم��ی رود. از طرفی وعده وزیر ب��رای افزایش 
عرضه خودروهای داخلی و حذف قرعه کشی باعث شده تا امیدهای زیادی 

در دل مصرف کنندگان نهایی ماش��ین های پرمصرف داخلی ایجاد ش��ود. 
از س��مت دیگر نیز تالش های مجلس برای تصوی��ب نهایی طرح واردات 
خودرو، رکودی نس��بتا عمیق و وضعیت نامش��خصی برای بازار معامالت 
خودروهای خارجی پدید آورده اس��ت. در همین رابطه مهدی دادفر، دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: روند س��فارش، خرید و وارد کردن 
خودرو حدودا پنج تا شش ماه زمان نیاز دارد. با توجه به همین موضوع اگر 
طرح واردات در آذر 1400 به تصویب و تایید نهایی برسد تا قبل از نوروز 
1401 واردات خودرو در بازار ایران امکان پذیر نیست. در صورتی که طرح 
واردات خودرو به طور رسمی در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان 

نرسد، تا خرداد سال آینده واردات خودرو عملی نمی شود.
حتی با آزادس��ازی واردات خودرو در بهترین شرایط باز هم زیر 5 هزار 
خودرو به کش��ور وارد خواهد ش��د و این تعداد خودرو نخواهد توانس��ت 
تغییری در قیمت ها داشته باشد. وقتی تقاضای سالیانه برای خرید خودرو 
اعم از داخلی یا خارجی بین 700 تا 800 هزار خودروس��ت، وارد کردن 5 
هزار خودرو فقط اتالف ارز است و این موضوع کمترین کمکی به افزایش 

رقابت در صنعت خودرو نمی کند.
کش��ور ما در شرایط تحریم قرار دارد و سال گذشته تنها 3 هزار خودرو 
آن هم به کشورهایی که روابط خوبی با ایران داشتند صادر شد. همچنین 

نمی توان ارز حاصل از فروش نفت و درآمدهای دیگر دولت را برای واردات 
خ��ودرو اختصاص داد، چراکه امورات مهمتری در کش��ور چش��م انتظار 
تخصی��ص ارز هس��تند. در ازای صادرات 3 هزار خ��ودرو نیز می توانیم در 
نهای��ت 1200 خودروی خارجی وارد کش��ور کنیم. با احتس��اب صادرات 
قطعات نیز 800 عدد دیگر به 1200 خودرو اضافه خواهد ش��د. همچنین 
با احتساب ارزهای ایرانیان خارج از کشور حداکثر یک هزار خودروی دیگر 
به این تعداد افزوده می ش��ود که در مجموع زیر 5 هزار خودرو وارد کشور 
خواهد شد. زمان اثرگذاری واردات خودرو بر قیمت خودرو واردات هدفمند 

با تعداد باال از 100 هزار تا 300 هزار خودرو به کشور است.
از س��وی دیگر باید به این س��وال پاسخ داده شود که به نظر نمایندگان 
مجلس کدام بازار ها منتظر واردات خودروی ایرانی خواهند بود یا اینکه آیا 
قطعه سازان ما توانایی رقابت با قطعه سازان خارجی و منطقه ای را دارند که 
امیدوار باش��یم در ازای صادرات خ��ودرو و قطعه ایرانی، خودروی خارجی 
حتی دس��ت دوم وارد کنیم. خودرو هایی که در ایران س��اخته می ش��ود، 
عموما زیر استاندارد های سه تا چهار دهه قبل هستند. یعنی هیچ خودروی 
جدی��دی با تکنولوژی جدید نداریم. حت��ی خودرو های جدیدی که تولید 
می شوند هم پلتفرم های قدیمی دارند بنابراین این موارد عمال دست ما را 

برای صادرات بسته است.

وارداتخودروتغییریدرقیمتخودروهایداخلیایجادخواهدکرد؟

ابهامات واردات خودرو

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن بیان چالش های تولید در 
صنعت موتورس��یکلت درخصوص آمار تولید این محصول در ش��ش ماهه 

نخست سال جاری خبر داد.
بهمن ضیاءمقدم در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
تولید موتورس��یکلت در شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: آمار 
تولید در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری از فروردین تا پایان شهریور به 
ترتیب 4436 ، 18755، 28746، 23447، 18145 و 27380 دس��تگاه 
بوده و در مجموع 120 هزار و 909 دس��تگاه موتورسیکلت به ثبت رسید. 
در حالی که میزان تولید در سال 99، حدود 114 هزار دستگاه بوده است.
وی درخصوص دالیل افت و خیز میزان تولید خودرو در ماه های مختلف 
سال گفت: میزان تولید در ابتدای سال در مقایسه با ماه پایانی سال گذشته 
همواره میزانی از اف��ت را تجربه خواهد کرد، ضمن اینکه تعطیالت نوروز 
نیز مزید بر علت می ش��ود و در ادامه با آغاز دومین ماه س��ال روند تولید 

موتورسیکلت سرعت می گیرد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران افزود: همواره بازار موتورسیکلت 
در ماه دوم و س��وم س��ال رونق چندانی ندارد و مشکالت مرتبط با تنظیم 
س��ند موتورس��یکلت و مراحل اداری اسقاط نیز موجب تعطیلی دو تا سه 
هفته ای پروس��ه تولید گردید که پس از رفع موانع از س��وی پلیس، تولید 

از سر گرفته شد. ضیاءمقدم در ادامه توضیح داد: به دلیل به هم ریختگی 
سامانه ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور، امکان دسترسی پلیس 
به اطالعات وجود نداشت و بدین ترتیب مغایرت های آماری در میزان تولید 

به وجود آمد که موجب توقف موقت شماره گذاری موتورسیکلت گردید.
وی بیان کرد: به دلیل مش��کالتی که صنعت موتورسیکلت با آن مواجه 
اس��ت، هر س��اله آمار تولید در مقایس��ه با سال گذش��ته کاهش می یابد. 
امیدواریم در س��ال آینده گام های اساس��ی در راس��تای رفع موانع تولید 
برداشته شود تا امکان استفاده از ظرفیت ها برای شرکت های تولیدکننده 
فراهم شود. زیرا به دلیل پایین بودن تیراژ، تولید با هزینه ها متناسب نیست 

و بدین ترتیب تولید توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ادامه داد: موتورسیکلت سازان از 
س��ال 1401 ملزم به اجرای اس��تاندارد یورو 5 خواهند بود و عالوه بر آن 
اس��قاط نیز با موانعی مواجه است، از جمله اینکه امکان استفاده از گواهی 
معادل برای اس��قاط حذف شده، در حالی که می بایست حداقل به میزان 
30 تا 35 درصد اسقاط موتورسیکلت انجام شود. عدم بروز توقف خطوط 
تولید، نیازمند ورود جدی مراکز اس��قاط است، زیرا اجرای اسقاط از توان 

تولیدکنندگان خارج است.
ضی��اء مق��دم یادآور ش��د: ب��ه دنبال کاه��ش تقاضا و کاه��ش قدرت 

خرید موتورس��یکلت نو و اینکه مصرف کنندگان بیش��تر به سمت خرید 
موتورسیکلت های فرسوده کاربراتوری روی آورده اند، امیدواریم با تمهیداتی 
امکان خرید موتورس��یکلت نو برای مصرف کنندگان فراهم شود و از سوی 
دیگر از تردد موتورسیکلت های فرسوده جلوگیری شود. متاسفانه به دنبال 
اب��الغ اصالحیه آیین نام��ه ماده 8 قانون هوای پ��اک ضمن تعریفی که از 
سن فرس��ودگی ارائه شده، اس��قاط منوط به عدم دریافت گواهی معاینه 
فن��ی گردیده اس��ت. وی تاکید ک��رد: به هر حال ارزبری ش��امل صنعت 
موتورس��یکلت نیز می ش��ود و نرخ ارز بر این صنعت تاثیرگذار است، زیرا 
تامی��ن برخی از قطعات اصلی به میزان 40 تا 50 درصد از منابع خارجی 
صورت می گیرد و ارز مورداس��تفاده نیز ارز آزاد اس��ت. بر همین اس��اس 

متناسب با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده محصول نیز افزایش می یابد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تامین 
قطعات آن دس��ته از مدل های موتورسیکلت که تیراژ باالیی دارند، عمدتا 
از منابع داخلی تامین می ش��ود و تنها 40 درصد از قطعات وارداتی است. 
ح��دود 70 درص��د از قطعات مدل های��ی که تیراژ پایین ت��ری را به خود 
اختصاص می دهند و ساخت قالب و قطعات آن نیز توجیه اقتصادی ندارد، 
از خارج تامین می ش��ود و شاید بخشی از قطعات آن نیز فول سی کی دی 

باشد که ارزبر هستند و افزایش نرخ ارز بر آن اثرگذار است.

س��یاهکلی، عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت ما نمی توانیم وزیر صمت را 
موظف به تغییر برنامه در حوزه خودرو بکنیم، او متولی امر است و ما هم ناظر، اما 
اگر برنامه جدیدش عملی نشد باید پاسخگو باشد و حتما ما وظیفه نظارتی خود را 

بدون مسامحه دنبال خواهیم کرد.
به گزارش اقتصاد24، بیش از س��ه ماه از عمر دولت سیزدهم و حدود یک سال 
و نی��م از عمر مجلس یازدهم می گذرد، اما همچنان خبری از مهار تورم در حوزه 

خودرو نیست.
مجل��س یازده��م پس از ش��کل گیری، بار ها با ش��عار های پرطمط��راق خبر از 
س��اماندهی بازار خودرو را داد، اما این طرح پس از یک سال و نیم هنوز به نتیجه 
نرسیده است و در حالی که بیش از سه ماه از یک دست شدن حاکمیت می گذرد و 
دولت همسو با مجلس بر سر کار آمده است، نه تنها قیمت خودرو پایین نیامده که 
حتی خبری از ثبات در این بخش نیست و بار ها شاهد افزایش قیمت ها هم بوده ایم.

پرسش اصلی این است که چرا دولت و مجلس اصولگرا در کنترل تورم در حوزه 
خودرو ناکام مانده اند؟

لطف اهلل س��یاهکلی در این باره ب��ه اقتصاد24 گفت: ما تا ام��روز در این رابطه 
چندین جلس��ه با وزیر صمت در دفتر ایشان و کمیسیون داشته ایم. برنامه ای که 
آق��ای وزی��ر اعالم کردند فعال مورد تایید ما قرار نگرفته اس��ت. از این  رو ایش��ان، 
فرصتی یک ساله از ما خواستند تا میزان تولید خودرو را به یک میلیون و 600هزار 
برس��انند. ما اعتقاد داریم این کار شدنی نیس��ت، چون خود تولیدکننده مایل به 

افزایش تولید نیست.
وی افزود: نظر تولید کننده این اس��ت که با همین تعداد تولید خودرو، در حال 
خسارت دادن است و می گوید هرچه به تولیدم اضافه کنم هزینه هایم افزایش پیدا 

می کند. با این تفاس��یر، باید مس��ئله خودروساز حل شود و بعد برویم سراغ تولید 
خودرو.

نماینده قزوین تصریح کرد: مسئله خودرو زمانی حل می شود که به سراغ تنظیم 
بازار برویم، چون از این طریق، هم بازار تنظیم می شود و هم تولید خودرو. یعنی هم 
باید افزایش تولید داشته باشیم و هم واردات خودرو تا جوابگوی نیاز مردم باشیم.

س��یاهکلی اظهار داشت: اگر در واردات خودرو تغییر ایجاد کنیم در قیمت های 
خودرو و کیفیت آن هم تغییر ایجاد می ش��ود و فض��ا رنگ و بوی رقابتی به خود 
می گیرد. پس، عرضه و تقاضا باید متعادل شود که این کار فقط با تولید و واردات 

قابل انجام است.
ای��ن عضو کمیس��یون صنایع مجلس یادآور ش��د: هر محدودیت��ی رانت ایجاد 
می کند، پس نباید برای افراد، محدودیت ایجاد کنیم فقط باید کاری کنیم که مردم 
به خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای نگاه نکنند، بلکه کاالی مصرفی باشد. البته من 
معتقدم 99 درصد جامعه که خودرو می خرند هدف شان استفاده از آن است، یعنی 
صرفا مصرف کننده هستند، اما یک درصد احتکارکننده متاسفانه خسارت زیادی به 

عدم ثبات در این بازار وارد کردند.
س��یاهکلی با اش��اره به اینکه وزیر صمت قرار است برنامه های جدیدش را به ما 
اعالم کند، گفت: ما نمی توانیم وزیر را موظف به تغییر برنامه بکنیم، او متولی امر 
است و ما هم ناظر، اما اگر برنامه جدیدش عملی نشد باید پاسخگو باشد و حتما ما 

وظیفه نظارتی خود را بدون مسامحه دنبال خواهیم کرد.
وی در پاس��خ به اینک��ه آینده قیمت ها در بازار خودرو چ��ه خواهد بود؟ گفت: 
چ��ون وزیر فعال تصمیم قطعی نگرفته و برنامه ه��ای جدیدش که در حال تدوین 
اس��ت را نش��نیده ایم، نمی توانیم به مردم بگوییم که قیمت خودرو به چه سمت و 

سویی قرار است برود.

وضعیتتولیدموتورسیکلتدر6ماههنخستسالجاریتشریحشد
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بدون شک تا پنج سال قبل، کمتر کسی تصور می کرد که کشور چین بتواند 
شبکه ای را معرفی نماید که در سایر کشورها نیز بسیار محبوب شود. درواقع 
امروزه کمتر کسی را می توان مشاهده کرد که نام تیک تاک را نشنیده باشد و 
این شبکه به قدری محبوب و قدرتمند است که حتی تحریم های آمریکا نیز 
نتوانسته منجر به توقف رشد آن شود. درواقع سریع ترین رشد تاریخ، به این 
ش��بکه اختصاص دارد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، دلیل موفقیت باالی 
تیک تاک به این خاطر است که تمرکز خود را بر روی ارسال ویدئوهای کوتاه 
قرار داده که براساس آمارها، جذاب ترین نوع محتوا محسوب می شد و در این 
مسیر امکانات الزم را نیز در اختیار افراد قرار داده است. با توجه به این امر که 
امروزه شبکه های اجتماعی بستری بسیار مهم برای اقدامات تبلیغاتی محسوب 
می شود، آگاهی از جدیدترین آمارها، در تصمیمات و استراتژی های بازاریابی 
نقش حیاتی خواهد داش��ت. در این راس��تا جدیدترین آمارهای تیک تاک را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-تیکتاکهفتمینشبکهپرکاربرجهاناست

در این زمینه نکته بسیار قابل توجه این است که تیک تاک فعالیت جهانی 
خود را از س��ال 2017 آغاز کرده و در این مدت زمان کوتاه، بس��یار محبوب 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر آنها 732 میلیون کاربر دارند که هنوز اختالف 
زیادی با رده های بعدی وجود دارد. درواقع در رده های بعدی وی چت، مسنجر 
فیس بوک و اینستاگرام قرار دارند که آنها بیش از یک میلیارد و 200 میلیون 
نفر دنبال کنن��ده را در اختیار دارند. با این حال با حفظ آمارهای حال حاضر 
و ع��دم تغییر خ��اص در آمار رقبا، تیک تاک می تواند در کمتر از پنج س��ال 
آینده، خود را به جایگاه چهارم برساند و به مهمترین رقیب سه شبکه اصلی 

)فیس بوک، یوتیوب و واتس اپ( تبدیل شود. 
2-آمریکادومینبازاربزرگتیکتاکاست

اگرچ��ه همواره احتمال جاسوس��ی دول��ت چین از اطالع��ات کاربران 
آمریکایی به عنوان بهانه ای برای تحریم تیک تاک معرفی ش��ده است، با 
این حال با بررس��ی آمارها می توان دلیل دیگ��ری را پیدا کرد که باید آن 
را عل��ت اصلی در نظر گرفت. درواق��ع تیک تاک در آمریکا به عنوان مهد 
ش��بکه های اجتماعی محبوب جهان، به سرعت در حال گسترش است و 
تعداد مخاطبان آن بین سال 2019 تا 2021، بیش از دو برابر شده است. 
درواقع آمریکا دومین بازار پرجمعیت این ش��بکه محسوب می شود که با 
توجه به تحریم های آمریکا، این موضوع در نوع خود بس��یار جالب اس��ت. 
در رده های بعدی نیز اندونزی با 22 میلیون کاربر و روسیه با 16 میلیون 
کاربر قرار دارند. در رابطه با کش��ور اندونزی نکته جالب این اس��ت که در 
آمار بازارهای اصلی اکثر ش��بکه های اجتماعی، این کشور جزو پنج مورد 
اصلی اس��ت. در این رابطه بزرگترین مشکل حال حاضر تیک تاک، روابط 
نه چندان مناس��ب دو کش��ور چین و هند است. این امر باعث شده است 
تا بازار دومین کش��ور پرجمعیت جهان را از دس��ت بدهد. با این حال اگر 
بتواند سیاستی را پیدا کند که علی رغم مشکالت، درست به مانند تجربه 
کش��ور آمریکا بتواند بازار را به دست آورد، بدون شک تیک تاک می تواند 
انقالب��ی جدید را در زمینه جذب مخاطب ایجاد نماید و تمامی تحلیل ها 

را نابود نماید. 
3-تیکتاکموفقترینشبکهاجتماعیدرزمینهجذب

نوجواناناست
25 درصد مخاطبان تیک تاک در گروه سنی 10 تا 20 سال قرار دارند. 
این امر در حالی است که هیچ شبکه دیگری موفق نشده است تا این گروه 
سنی را تا به این اندازه به سمت خود جذب نماید. نکته جالب این است که 
در رده بعدی، گروه سنی 20 تا 29 سال با 22 درصد، قرار دارد. به همین 
خاطر نیز این شبکه موفق شده است تا برای نخستین بار در تاریخ، بیشتر 

مخاطبان خود را از رده سنی پایین به دست آورد. 
4-هرکاربربهطورمتوسطماهانه13ساعتاززمانخودرادر

اینشبکهسپریمیکند
در رابطه با فوق العاده بودن این آمار تنها کافی است بدانید که آمار اینستاگرام 
تنها 10 س��اعت در ماه اس��ت. این موضوع به خوبی بیانگر آن است که تیک 
تاک شبکه ای جذاب تر محسوب می شود. با این حال نکته دیگری که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که تیک تاک کامال جدید محسوب می شود 
و طبیعی اس��ت که جذابیت اولیه باالیی را داشته باش��د. با این حال از عمر 
فعالیت اینستاگرام بیش از 10 سال می گذرد و طبیعی است که جذابیت آن 
کاهش پیدا کرده باش��د. در این رابطه اگرچه اینستاگرام تالش کرده است تا 
با قابلیت ریلز، به نوعی با تیک تاک مقابله کند، با این حال واقعیت این است 
که کپی برداری از طرح هایی که به خوبی جواب داده اند، ابدا نتایج مشابه را به 
همراه نخواهد داشت. در این زمینه ممکن است تصور کنید که قابلیت استوری 
اینستاگرام اگرچه تقلیدی از اسنپ چت بوده است، با این حال آمارهای آن به 
مراتب بهتر بوده و این یک پارادوکس محسوب می شود. با این حال نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که اسنپ چت از قابلیت استوری 

خود به خوبی استفاده نکرد و اینستاگرام با درک ضعف های موجود، توانست تا 
بهترین استفاده ممکن را داشته باشد. درواقع اگر تیک تاک هم در زمینه تولید 
ویدئوهای کوتاه، موفق ظاهر نمی شد، طبیعی بود که طرح ریلز بتواند انقالبی را 
به مانند استوری به همراه داشته باشد. به همین خاطر اینستاگرام برای مقابله 
با این رقیب پرقدرت و تازه نفس، نیاز دارد تا طرحی جدید و نوآورانه ارائه دهد. 

5-تیکتاکیکشبکهمردانهمحسوبمیشود
برخالف بس��یاری از شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و پینترست که 
درصد کاربران زن بیش��تر از مردان است، تیک تاک کامال متفاوت بوده و 51 
درصد کاربران آن را آقایان تش��کیل می دهد. نکته جالب این اس��ت که این 
شبکه کمترین اختالف بین درصد مردان به زنان را نیز دارد. این امر در حالی 
است که در بین مطرح ترین شبکه های مردانه، فیس بوک با 56 و ردیت با 59 
درصد قرار دارند که خود شکاف جنسیتی بیشتری را نشان می دهد. به صورت 
کلی از این آمار می توان نتیجه گرفت که تیک تاک به خوبی توانسته تا نظر 
هر دو گروه را به دس��ت آورد و این موضوع قابل تحسین است. با این حال با 
گسترش بیشتر، این احتمال وجود دارد که شاهد حضور گسترده این شبکه 
در کش��ورهایی باش��یم که این تعادل را برهم خواهد زد. با این حال براساس 
پیش بینی تحلیلگران، با توجه به جذابیت این شبکه برای هر دو گروه جنسی، 

بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد.
6-تیکتاکرکوردداربیشتریندانلوددرسال2020است

در س��ال گذشته تیک تاک درست به مانند سال قبل موفق شد تا عنوان 
بیش��ترین میزان دانلود را در بین تمامی اپلیکیش��ن ها را به دس��ت آورد. در 
رتبه های بعد فیس بوک، واتس اپ و زوم قرار گرفته است. در رابطه با بازی ها نیز 
شاهد یک اتفاق جالب بوده ایم. free fire در نخستین سال انتشار خود موفق 
شد تا عنوان بیشترین میزان دانلود را به دست آورد. این امر در حالی است که 

این آمار در سال قبل در اختیار among us بوده است. 
7-تیکتاکپنجمینعنوانباباالترینسرچدریوتیوباست

اگرچه با توجه به این امر که تیک تاک رقیب یوتیوب محسوب می شود، 
با این حال محبوبیت ویدئوها در این شبکه نیز بسیار باال بوده و بسیاری از 
افراد ویدئوها و واکنش افراد مختلف به جدیدترین تیک تاک ها را مشاهده 
می کنند. درواقع این مس��ئله باعث ش��ده است تا ش��اهد ظهور پدیده ای 

جدید به نام واکنش دهنده ها باشیم که نسبت به کلیپ های مختلف، نظر و 
واکنش خود را نشان می دهند و بسیار محبوب هستند. 

8-تیکتاکرتبهدومبیشترینزمانصرفشدهازسوی
کاربرانرادارد

اگ��ر آماره��ای جهانی در رابطه با متوس��ط زمان صرف ش��ده کاربران در 
شبکه های مختلف را مشاهده کنید، تیک تاک در جایگاه دوم قرار دارد. نکته 
جالب این است که این شبکه حتی از یوتیوب و نتفلیکس هم آمار بهتری را 

دارد. 
9-رشدسالگذشتهتیکتاک123درصدبودهاست

در این آمار ش��یوع جهانی ویروس کرونا هم از جمله عوامل بسیار مهم 
بوده اس��ت. در طول تاریخ هیچ ش��بکه ای موفق نش��ده تا در یک س��ال، 
چنین آماری را به دست آورد. همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از 
برندهای مطرح جهان نظیر مایکروسافت، به دنبال خرید آن باشند. با این 
حال بعید است که مدیران این برند با توجه به آینده بسیار خوبی که پیش 

روی تیک تاک است، چنین اقدامی را انجام دهند. 
10-چارلیدیآملیوپرمخاطبترینکاربرتیکتاکاست

با بیش از 120 میلیون دنبال کننده، این کاربر در دو س��ال اخیر عنوان 
پرمخاطب ترین را دس��ت آورده است. با این حال در زمینه درآمدی، این 

شبکه در مقایسه با یوتیوب و اینستاگرام به مراتب ضعیف تر بوده و باالترین 
درآمد به کاربری با نام آدیس��ون اختص��اص دارد که تنها 5 میلیون دالر 
بوده است. به همین خاطر نیز این شبکه باید در سال های آینده به دنبال 

راهکارهای متنوعی برای افزایش درآمد کاربران حرفه ای خود باشد.
11-باالترینمیزاننرختعاملبهاینشبکهاختصاصدارد

برای بس��یاری از افراد، نرخ تعامل تنها آمار قابل اعتماد برای س��نجش 
موفقیت کاربر محسوب می ش��ود. درواقع این موضوع بیانگر آن است که 
تا چه حد موفق شده اید تا رابطه دو طرفه با مخاطبان خود داشته باشید. 
درواقع یکی از بدترین حالت ها این اس��ت که دنبال کننده ها تنها ش��اهد 
اقدامات باش��ند و تنها تعامل آنها الیک کردن محسوب شود. با این حال 
آمارها در رابطه با نرخ تعامل تیک تاک، به مراتب بهتر از س��ایر ش��بکه ها 
بوده و این موضوع بیانگر امکانات مناسب آن برای ایجاد تمایل به ارتباط 

افراد با یکدیگر است. 
در آخر نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که علی رغم 
تمامی آمارهای فوق العاده، این شبکه در جذب برندها ضعیف عمل کرده و 
الزم است تا برنامه ای برای فعالیت تجاری و حضور برندهای مختلف داشته 

باشد که خود در افزایش درآمدزایی آن تاثیر بسزایی را خواهد داشت. 
bloggingwizard.com:منبع
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گفتگو

اخبار

اراک- فرناز امیدی: این مراســم صبح دوشنبه باحضور نماینده 
ولی فقیه در استان، مسئوالن اجرایی، نمایندگان مجلس و جمعی از 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، نخبگان و شخصیت های سیاسی 
و اجتماعی استان برگزارشد، احمد وحیدی، وزیر کشور ضمن قدردانی 
از تالش های ســیدعلی آقازاده در مدت چهار سال تصدی مسئولیت 
استانداری مرکزی، فرزاد مخلص االئمه را به عنوان بیست و سومین 

استاندار این استان معرفی کرد.
گفتنی است پیش از این مراسم، وزیر کشور پس از استقبال رسمی 
مسئوالن برای ادای احترام به مقام واالی شهدا به گلزار شهدای اراک 

رفت و سپس با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی دیدار کرد.
فرزاد مخلص االئمه استاندار مرکزی دراین آئین بیان داشت: سند 
راهبردی حکمرانی اســتان مرکزی در افق گام دوم انقالب تدوین و 
در نشســت هیات دولت نیز ارائه شده اســت و به زودی و با ویرایش 
دقیق تری منتشر و به اطالع و آگاهی نخبگان و مدیران استان مرکزی 

می رسد.
وی بیان کرد: این سند در هفت سرفصل و در ۷۵ محور فرعی تهیه 
شده است و نگاه مسئله محور در امور دارد و همه به تقویت یا در صورت 

لزوم، تغییر نگاه در حوزه ماموریت دعوت می شوند.
اســتاندارمرکزی گفت: همه نخبگان کشور، دستگاه های اجرایی، 
تشکل ها و بخش دولتی و غیردولتی و دلسوزان کشور معتقدند که در 
شرایط مطلوبی قرار نداریم و مواردی که وضعیت کنونی را سبب شده 
در فهرستی عنوان شده است که در گزارش مسایل سازمان بارزسی 
در کشــور به صورت ۸۰ مسئله خرد، ۸۲ میان مسئله و ۱۰ ابرمسئله 
است بیان شــده و باید برش استانی آن به عنوان ماموریت کاری در 

استان دنبال شود.
مخلص االئمه یادآور شــد: اگرچه استان مرکزی به صنعت شهره 
دارد و ابعاد بزرگ مقیاس صنعتی کشــور در آن مستقر است اما، این 
استان در بخش های مختلف دیگر نیز پتانسیل های متعددی دارد که 

باید بارور شوند.
وی اظهار داشت: عالوه برمقوله حمایت از تولید، افزایش بهره وری 
و بهبــود فضــای کســب و کار دو موضوع حیاتی اســت و مدیران 
شهرستان های مختلف استان مرکزی ماموریت دارند هرآنچه که مانع 

بهبود فضای کسب و کار است را با قدرت حذف کنند.
اســتاندارمرکزی بیان کرد: در حوزه اقتصاد، صنعت و کشــاورزی 
استان مرکزی راه پیشرفت، اگرچه ناهموار است اما روشن و پیمودنی 

است و یک اراده جمعی کمک می کند تا مسیر هموار شود.
مخلــص االئمــه افزود:جوان گرایــی، نخبه گزینی و اســتفاده از 
ظرفیت های بومی با هدف کادرسازی و اصالح مسیر پیشرفت استان 
مرکزی توصیه دولت است و تالش می شود با الگوهای دقیق شایستگی 
در این مسیر کسب شده و از همه جوانان و نخبگان برای مشارکت در 

امور استان دعوت می شود.
وی در ادامه اظهارداشــت: در بحث حمایت از تولید، شناخت ما از 
مشــکالت صنایع استان مرکزی کم نیست، بخشی از این نظام مورد 
ضربه جریان فاســد و رانت خوار واردکنندگان ماشــین آالت سنگین 
دســت دوم قرار گرفته اما به احدی از آنــان رحم نخواهیم کرد و از 
همه ظرفیت های دســتگاه قضایی و اجرایی کمک گرفته می شود و 
قوانین محکمی که در این زمینه برای حمایت از تولید کنندگان وجود 
دارد با قدرت و قوت دنبال خواهد شــد و هیــچ وارد کننده ای حق 
ندارد محصولی که در استان مرکزی و صنعت استان تولید می شود 

را وارد کند. 
استاندار مرکزی گفت: کاغذبازی اداری و دیوان ساالری زائد معضلی 
است و نخستین ماموریت معاونت امور اقتصادی با هماهنگی ادارات 

کل مربوطه، تهیه نقشه اطلس جامع اقتصادی است.
درپایان مخلص االئمه خاطرنشــان کرد: پیشرفت استان مرکزی 
مستلزم حضور و مشارکت همه اقشار، تشکل ها و سالیق است و همه 

جریانات سیاسی باید در سایه وحدت، همگرایی باشند.

قزوین- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین عنوان داشت: 
نداشتن بهره وری مناسب در زمینه مصرف منابع آبی ما را در آینده 
ای نزدیک دچار چاالش و بحران جدی می کند لذا کشاورزان باید با 
حرکت به سمت استفاده از شیوه های نوین آبیاری و اصالح الگوی 

کشت به بهبود بهره وری در مصرف آب کمک کنند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای قزوین حجت 
االســالم و المســلمین حاج آقا عابدینی نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه قزوین در نشســت با مدیران ارشــد صنعت آب و برق در 
استان قزوین اظهار داشــت: روحانیون، ائمه جمعه و جماعات در 
کنار رسانه ها و صدا و سیما باید در امر فرهنگ سازی در راستای 
مدیریت صحیح مصرف آب و برق کمک کنند و دغدغه های ناشی 
از کمبود آب و برق باید در نمازهای جمعه و جماعات بطور مستمر 

گفته شود تا مردم با مشکالت و چالش های موجود در این حوزه 
آشنا شوند.

نماینده ولی فقیه در اســتان قزوین ادامه داد: خدا در قرآن می 
فرماید زمین و آسمان برای مردم منشا برکات مادی و معنوی خواهد 
بود اگر مردم اهل ایمــان بوده و به خدا، پیامبر، روز قیامت و دین 
مبین اســالم باور داشته باشند و ایمان را وارد زندگی روزمره خود 
کنند، یعنی تقوا داشته باشند و این مهمترین زیرساخت برای انجام 
کارهای فرهنگی اســت که متاسفانه ما بر روی آنها سرمایه گذاری 
زیادی انجام نداده ایم. ایشان افزود: خدا در جایی دیگر در قرآن می 
فرماید ما آب را به اندازه نازل می کنیم و این اندازه به میزان تقوای 
مردم و عدالت و انصاف آنها بســتگی دارد یعنی حفر چاههای غیر 
مجاز و برداشت بیش از نیاز همه نمودهایی از بی تقوایی هستند که 

می توانند زمینه ظهور رحمت الهی را کاهش دهند. حجت االسالم 
و المسلمین حاج آقا عابدینی در پایان تصریح کرد: ما باید همواره 
برنامه و چشم اندازی روشن برای آینده داشته باشیم چراکه آب و 
برق میراث آیندگان اســت که در اختیار ما قرار گرفته و ما در این 
زمینه مسئول هســتیم و باید پاسخگو نیز باشیم. مهندس ملکی 
رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق در استان قزوین 
نیز در این نشست بیان کرد: شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت 
آب و برق وزارت نیرو با هدف انسجام بیشتر در بین شرکتهای تابعه 
این وزارتخانه در استانها تشکیل شده و از جمله دستاوردهای این 
شورای می توان به انجام اقدامات فرهنگی و حل مشکالت استان در 
حوزه آب و برق به صورت مشترک و با همکاری همه شرکت های 

تابعه وزارت نیرو اشاره نمود.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز اســتان گیالن در 
مهرماه سال جاری بیش از ۸9۵ هزار خدمت مرتبط با گاز را به صورت 

غیرحضوری ارائه کرده است.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن با اعالم خبر ارائه بیش از ۸9۵ هزار خدمت در مهرماه 
۱4۰۰ گفت: با فرهنگ ســازی و اطالع رسانی گسترده، بیش از 44۰ 
هزار خدمت)۵۲ درصد( از مجموع خدمات ارائه شده در مهرماه امسال از 

طریق اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز بوده است.
وی با بیان این خبر اظهار داشت: بحمداهلل با برنامه ریزی و تالش های 

صورت گرفته، هم اکنون نرم افزار موبایلی شرکت گاز استان گیالن قادر 
است تا کلیه خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه دهد و تا حد زیادی موجب 

صرفه جویی در وقت و هزینه متقاضیان و مشترکین شود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن در ادامه از ارائه بیش از ۲۵4 
هــزار خدمت مرتبط با گاز از طریق دفاتر پیشــخوان دولت خبر داد و 
بیان کرد: باید با اطالع رســانی هرچه بیشتر و گسترده تر و همچنین 
به روزآوری و بهینه سازی مستمر درگاه های مجازی گاز گیالن، زمینه 
کاهش مراجعات مشترکین و متقاضیان گاز طبیعی به دفاتر پیشخوان 
را فراهم کنیم. حسین اکبر همچنین از ارائه بیش از ۱۸۸ هزار خدمت 

مرتبط با گاز توسط وب سایت و بالغ بر ۱3 هزار خدمت به وسیله تلفن 
گویای 34۱4 خبر داد و گفت: در مهرماه امســال، نمایش صورتحساب 

و پرداخت بدهی بیشترین خدمت ارائه شده به متقاضیان بوده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری قم 
از بازگشایی مجموعه تفریحی باغ پرندگان در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش شهرنیوز،  عباس ذاکریانامروز در چهاردهمین جلسه رسمی 
و علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری 
در این شورا، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در روزهای 

آینده باغ پرندگان به روی شهروندان باز خواهد شد.
وی اضافه کرد: واکسیناسیون نیوکاسل و آنفوالنزای مرغی پرندگان 
این باغ به پایان رســیده و تســت پی سی آر کرونا نیز از تمام پرندگان 

انجام شده است. معاون خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه یکی 
از جذابیت های مهم این باغ محل برکه پرندگان آن است گفت: برای این 
مورد نیز قراردادی با شهرداری منطقه چهار برای ایجاد تصفیه خانه در 

محل آن نهایی شده است.
ذاکریان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در بخش خدمات 
شــهری قم افزایش حقوق کارگــران و کارکنان به صورت پلکانی انجام 
می گیرد که در قالب آن کســانی که حقوق پایینی دارند با بیشــترین 

افزایش حقوق روبه رو می شوند.

اهواز- شــبنم قجاوند: انجام عملیات تعمیرات اساسی )اورهال( 
ایستگاه های تقلیل گاز TBSوCGS شهر ویس.

امیــن ولی پور رییس اداره گاز شــهر ویس اضهار داشــت: وضعیت 
تاسیسات و ایستگاه های تقلیل فشــار گاز و روند تعمیرات ایستگاه ها 

مورد بررسی قرار گرفت.
 امین ولی پور عنوان کرد: این بازدید با هدف بهبود عملکرد ایستگاه ها 

و تاکید بر آمادگی کامل پیش از فصل سرما انجام شد.
 ولی پور در پایان افزود: خوشبختانه با انجام به موقع تعمیرات ایستگاه 
های مذکور، کنترل قطعات و اطمینان از صحت عملکرد تاسیســات و 
رفــع چالش های موجود، در حال حاضر ســطح آمادگی تجهیزات گاز 
رسانی شهر ویس در وضعیت قابل قبولی قرار دارند. به یاری خدا و همت 

همکاران نگرانی درخصوص جریان گاز تا پایان سال وجود ندارد.

آئین تکریم و معارفه استاندار مرکزی با حضور وزیر کشور در اراک برگزارشد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین :

 نبود بهره روی در زمینه مصرف منابع آبی ما را 
در آینده ای نزدیک دچار بحران و چالش جدی خواهد کرد

مدیر عامل شرکت گاز استان: 

895 هزار خدمت مرتبط با گاز در گیالن ارائه شد

باغ پرندگان قم به زودی بازگشایی می شود

رییس اداره گاز شهرستان ویس خبر داد:
تعمیرات اساسی ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهر ویس

در گفتگو با یکی از پیشکسوتان روابط عمومی و خبرعنوان شد:
روابط عمومی صنعتی پیشرو در توسعه پایدار

علی رغم توســعه کیفی و پیشــرفت هایی که در جهان معاصــر با آن روبرو 
هســتیم، هنوز روابط عمومی در کشور ما جایگاه واقعی و مناسب خود را پیدا 
نکره اســت و بسیاری از سازمان ها به عنوان یک ابزار اطالع رسانی و تبلیغاتی به 
آن نگاه می کنند گرچه اقدامات مهمی در جهت شــکل گیری مناسب جایگاه 
واقعی روابط عمومی مدرن، به عنوان یک ساختار سازمانی و نهاد مستقل صنفی 
توسط تشــکل های مرتبط، در حال انجام است. این  بحشی از اظهارات  مجید 
مرادیان، معاون روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ویکی از چهره های پیشکسوت 
روابط عمومی و رسانه ای در کشور است که در حاشیه آیین پنجاهمین سالگرد 

تأسیس انجمن روابط عمومی ایران صورت گرفت.
 این پیشکسوت حوزه روابط عمومی و ارتباطات و رسانه بابیان اینکه ضرورت دارد روابط عمومی و بحث ارتباط و رسانه را مورد ارزیابی 
دقیق قرار دهیم گفت: نقش و جایگاهی که روابط عمومی می تواند در جامعه داشته باشد از موضوعات مهمی که در بسیاری از سازمانها 
و نهادها مغفول مانده است. او ادامه داد: تثبیت جایگاه روابط عمومی اصلی است که باید به آن توجه ویژه داشت.  به گفته مرادیان آنچه 
برای حیات یک سازمان مهم ترین اصل محسوب می شود روابط عمومی به معنای واقعی »مردم داری« در همه عرصه ها است.و این حوزه 
در بخش صنعت تأثیرات بیشتری دارد. این پیشکسوت رسانه و عضو شورای نمایندگی انجمن روابط عموی ایران در استان اصفهان  بیان 
داشت: روابط عمومی  درصنعت به دلیل آنکه جایگاه خاصی در زیرساخت و رشد و توسعه کشور دارا است باید موردتوجه ویژه قرار گیرد. 
در ادامه مرادیان به فعالیت های روابط عمومی ذوب آهن طی ۵4 سال فعالیت این شرکت اشاره کرد و بیان داشت: ذوب آهن اصفهان 
جزئ نخستین شرکت های صنعتی بود که روابط عمومی آن شروع به فعالیت کرد؛ مهمترین نقطه قوت روابط عمومی این شرکت، چارتی 

بود که از ابتدا، موضوع ارتباطات رسانه ای و خبر را در جایگاه ویژه ای قرار داده بود.
 او خبرنگاران و روابط عمومی ها را از یک خانواده دانست. 

مرادیان عضو حرفه ای خانه روابط عمومی ایران خاطرنشان کرد: روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در ۵4 سال عمر با برکت خود، اگرچه 
فراز و نشیب های زیادی داشته، اما تا کنون الگویی سازنده برای سایر روابط عمومی های کشور بوده است. وی در ادامه به نقش خود در 
انتشار نشریه »آتشکار« و »ماهنامه علمی تخصصی فوالد« به عنوان اولین نشریه درون سازمانی در صنعت فوالد کشور در سال ۱3۷3 اشاره 
کرد و افزود: از سال مذکور با حضور تیمی مجرب، اولین زیرساخت های رسانه ای مستحکم را در ذوب آهن اصفهان ایجاد کرده ایم و نشریه 
»آتشکار« نیز با  الگو گرفتن از شغل« آتشکار« به عنوان سنبل سخترین کار در خط تولید این شرکت، نخستین هفته نامه درون سازمانی 
در ســاختار صنعت کشور به حساب می آید که با مجوز رســمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شروع به فعالیت نمود و بعد ها در دوره 
تکاملی ، شکل روزنامه ای به خود گرفت. او در مورد الگو بودن تعامل روابط عمومی ذوب آهن با رسانه ها توضیح داد و گفت : تالش شده 
در ذوب آهن تعامل پایدار و منطقی با رســانه ها در دســتور کار قرار داده شود این در حالی است که بحث حمایتی و مسئولیت اجتماعی 
نیز،  بر اساس ساختار منطقی دنبال می شود.  معاون روابط عمومی ذوب آهن اصفهان گفت: خوشبختانه با ایجاد زیر ساخت های مناسب، 
ثبات ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی ذوب آهن برقرار است. در سالهای اخیر هم در حوزه ارتباطات شبکه های اجتماعی، تالش شده 
در ذوب آهن به عنوان یک ضرورت به آن توجه شود. روابط عمومی دیجیتال دیگر موضوعی بود که مرادیان در مورد آن توضیح داد و افزود: 
یکی از ضرورت های بسیار مهم ورود تأثیرگذار روابط عمومی ها در بخش دیجیتال و مدیا و ... است که اگر روابط عمومی ها نتوانند در این 

مسیر مهم، تالش مناسب را داشته باشند، در اهداف مورد نظر شکست  خواهند خورد.  
این پیشکسوت روابط عمومی با انتقاد از اینکه در ساختار سازمان های کشور هنوز شکل سازمان یافته برای جایگاه شغلی روابط عمومی ها 

وجود ندارد تأکید کرد: روابط عمومی  یعنی مردم داری و الگوی اخالق سازمانی به معنای واقعی کلمه است.
وی تخصص در روابط عمومی را با عشق عجین دانست و افزود: کارشناسان و نیروهای روابط عمومی باید از توانمندترین و متخصص ترین 
افراد در این حوزه باشند تا بتوانند در سازمان خود نقش و رسالت خود را بخوبی ایفا نمایند.متاسفانه بسیاری از مدیران عالی سازمانه و 
شرکت ها به این مهم توجه کافی و وافی ندارند.بنابر این، پیشنهاد می شود که حداقل دوره های تخصصی کوتاه مدت در خصوص هنر و 

تخصص روابط عمومی برای مدیران عالی برگزار شود تا نگاه تخصص گرایی در این حوزه مهم ارتباطی، حاکم و ساری شود.
وی یکی از دغدغه های روابط در کشور را نداشتن امنیت شغلی پایدار ذکر نمود و گفت: ایجاد اصناف حمایتی از روابط عمومی ها ضروری 
است تا بتوان قانونمند از حقوق روابط عمومی ها حمایت نمود. در مجلس شورای اسالمی نیز  حمایت صنفی و ساختاری از روابط عمومی ها 
ضروریست که در دستور کار قرار داده شود. رسیدگی به این موضوع توسط نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و شورای 

عالی انقالب فرهنگی با توجه به چالش ها و تنگناها از مهمات به نظر می رسد تا روابط عمومی های چابک تر و پایدارتری را شاهد باشیم. 
مجید مرادیان در بخشی دیگر از این گفتگو، ارتباط با رسانه ها و اهمیت و استمرار آن را به عنوان مقوله ای به نام »پیوست رسانه ای« 
توسط کارشناس روابط عمومی با اصحاب رسانه دانست و توضیح داد: اگر کارشناسی با خبرنگاران در محل کارش مالقاتی داشته باشد 
یا برای بازدید یا در نشست خبری دعوت از آن ها به عمل آورد تا در محل سازمانی حضور یابند، به موفقیت های خوبی می رسد؛ اما آنچه 
می تواند این موضوع را استمرار و تحکیم بخشد »پیوست رسانه ای« است به این معنی که یک کارشناس روابط عمومی قبل یا بعد از هر 
رویدادی یا در مباحث مختلف از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی ارتباطات خود را با اصحاب رسانه حفظ و استمرار دهد و تنها به زمان 
خاصی اکتفا نکند و این مهم یکی از معانی »مردم داری« در روابط عمومی است که می توان با تعامل سازنده و رفع چالشها، سازمان را 

سریعتر  و بهتر به اهداف مورد نظر رساند.
در پایان بخشی از سوابق فعالیت های مجید مرادیان  در 3۰ سال تالش در عرصه رسانه و روابط عمومی تقدیم می گردد.

 وی متولد 9 تیر ماه۱34۶ در اصفهان، بیش از 3۰ ســال ســابقه ی حرفه ای را در دو حوزه ی روابط عمومی و رسانه در کارنامه ی خود 
دارد. وی از سال ۱3۷3 و پس از استخدام در شرکت ذوب آهن اصفهان و طی مدارج کارشناسی و پشت سر گذاشتن پست های سازمانی 
مرتبط، از ســال ۱394 تاکنون، معاون مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان اســت. مرادیان، دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی با 
گرایش پژوهشــگری به همراه تحصیالت حوزوی اســت. ضمن آنکه، حضور فعالی در نهادهای حرفه ای و صنفی دارد. عضو و از اعضای 
تشکیل دهنده ی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان، عضو و از اعضای تشکیل دهنده ی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان، عضو 
انجمن علمی و صنفی روابط عمومی های استان اصفهان، عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، عضو شورای سیاست گذاری انجمن 
روابط عمومی ایران در استان اصفهان، عضویت حرفه ای و حقیقی خانه روابط عمومی ایران و عضو مشورتی ماهنامه روابط عمومی و صنعت از 
آن جمله است. خبرنگار و عضو تحریریه ماهنامه های فوالد و هفته نامه آتشکار از ابتدای فعالیت رسمی این نشریات از سال ۱3۷3 تاکنون 
و همکاری خبری با اغلب روزنامه ها، خبرگزاری ها و رسانه های مختلف سراسری و محلی از جمله روزنامه های دنیای اقتصاد، جهان صنعت، 
ایران، کیهان، خراسان، همدلی، اخبار صنعت و ....نمایندگی و سرپرستی روزنامه های جهان صنعت، خراسان، همدلی، آرمان امروز، اخبار 

صنعت و ... در استان اصفهان، بخش دیگری از سوابق مرادیان است. 
گفتنی اســت مرادیان که از ۱۶ ســالگی تا پایان جنگ تحمیلی در جبهه ها حضور داشته و از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس محسوب 
می شود، در کنار مسئولیت های گوناگون، فعالیت های فرهنگی و رسانه ای مستمری نیز در بسیج )مدیر روابط عمومی حوزه شهید تندگویان 

و ...( و کانون های فرهنگی و هنری مساجد داشته و دارد.

درخشش هنرمندان نمایشی شهرستان اسالمشهر در بیست و ششمین 
جشنواره تئاتر استان تهران

اسالمشهر- ســحر عمروانی : هنرمندان نمایشی شهرستان اسالمشهر 
در آیین اختتامیه بیســت و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران، درخشیدند 

و نمایش صورت زخمی به چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت. 
 به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر، 
این جشنواره با حضور »محمود شالویی« سرپرست معاونت امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، »احد جاودانی« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
تهران، »قادر آشنا« مدیرکل هنرهای نمایشی، »میثم مرادی« معاون هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران،»حسین کشاورزیان« 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر و جمعی از هنرمندان و عالقمندان حوزه تئاتر برگزار شد.
گفتنی است نظربه رای هیئت داوران، منتخبین بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان تهران از اسالمشهر به شرح ذیل معرفی شدند:

کارگردانی اول دیپلم افتخار، لوح تقدیر و جایزه نقدی به پژمان کاشــفی نمایش »صورت زخمی« رتبه اول نمایشنامه نویسی دیپلم 
افتخار، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نویسنده نمایش »صورت زخمی« سامان ناصری، بازیگری اول مرد دیپلم افتخار، لوح تقدیر و جایزه 
نقدی به پژمان کاشفی نمایش »صورت زخمی«، بخش طراحی نور؛ تقدیر از نمایش »ابولیسم« پدرام اسالمی، بخش طراحی لباس؛ دیپلم 
افتخار، جایزه نقدی نمایش »صورت زخمی« علی نجات بخشــنده،  رتبه دوم بازیگری زن لوح تقدیر و جایزه نقدی به کرشــمه یوسفی 

»صورت زخمی« 
حسین کشاورزیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر نیز در حاشیه برگزاری این جشنواره گفت: حضور هنرمندان 
نمایشی اسالمشهر در میان منتخبین جشنواره، اتفاقی غرور آفرین است و باعث افتخار شهرستان می باشد و نیاز به حمایت همه مسئولین 

شهری دارد. وی افزود: انشاا... بتوانیم با برنامه ریزی بهتر در جشنواره تئاتر فجر نیز صاحب عناوین برتر باشیم . 

مشکالت برق شرکت های ماهوت شمال و فوالد رسام در شهرک صنعتی علی آباد کتول 
بررسی شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: جلسه تامین برق شرکت های ماهوت شمال و فوالد رسام در شهرک صنعتی علی آباد کتول با حضور 
معاون اقتصادی استاندار ، نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، معاون 
برق منطقه ای مازندران و رئیس سازمان صمت استان و دیگر مسئولین مربوطه در سالن اجتماعات معاونت هماهنگی و امور اقتصادی 
استانداری گلستان تشکیل و مشکالت مربوطه بررسی گردید.در این جلسه مشکالت این واحدهای صنعتی مطرح گردید و مقرر گردید 

تا تمام دستگاههای مرتبط با این واحد صنعتی همکاری الزم جهت رفع این مشکالت در چارچوب قانون همکاری الزم را داشته باشند.

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : به مناسبت گرامی داشت هفته پدافند غیر عامل مانوری 
با پیش فرض انفجار لوله مخازن گاز مایع بر اثر حمله موشکی انجام و با 

اطفاء حریق به پایان رسید .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب 
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره 
به گســتردگی مانورکه آبان۱4۰۰ در انبار تاسیسات گاز مایع شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری برگزار شــد ، بیان کرد 
: واحد ایمنی و آتش نشــانی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری با همکاری تعدادی از دستگاههای اجرایی و عملیاتی 
مرتبط با فرض حمله موشــکی توسط دشمن در تاسیسات گاز مایع 
شهید تند گویان این شرکت و با فرض مورد اثابت قرار گرفتن ترکش 
به لوله های گاز مایع که منجر به انفجار شد توانستند نسبت به اطفاء 

حریق آن اقدام کنند .
ســبحان رجب پور انجام مانورهای منظم و مدون را از اقدامات مهم 
برای کنترل پیامدهای زیان بار ناشی از حوادث غیرمترقبه دانست و اشاره 

کرد : در این مانور تعامل و همکاری هرچه بیشتر شرکت ها و سازمان 
های عملیاتی و امدادی همجوار تا رسیدن به یک ایمنی پایدار به منظور 

کنترل حوادث در زمان بحرانی تمرین شده است .
وی با تاکید بر اهمیت آمادگی نیروهای امدادی بیان کرد : این مانور 
بــا هماهنگی بین گروههای عملیاتی و امــدادی به منظور هم افزایی 
پرسنل ، ادوات و تجهیزات آتش نشانی جهت اطفاء حریق برگزار شد 
تا عالوه بر افزایش مهارت و آمادگی نیروها نقاط ضعف و قوت آنها نیز 

ارزیابی شود .
در پایان مدیر ومســئولین واحدهای عملیاتی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری به همراه گروههای کارشناســی از 
مناطق همجوار و دیگر ادارات عملیاتی و امدادی که در این مانور شرکت 
داشــتند از نقاط ضعف و قوت این مانور با حضور در جلسه ای مراحل 

مانور را ارزیابی کردند.

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

مانور پدافند غیر عامل در تاسیسات گاز مایع منطقه ساری

شماره 1898
چهار شنبه
19 آبان 1400
چهارشنبه
19 آبان 1400

شماره 1897



چگونههوشعاطفیازشمامدیربهتریمیسازد؟

بهقلم:سامانتامدهوسینگ
کارشناس مدیریت و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

در دنیای امروز کارآفرینان به خوبی اهمیت مدیریت مناسب کسب و کار را درک می کنند. اگر شما در یک 
شرکت به عنوان مدیری مناسب و حرفه ای شناخته شوید، طرح ها و ایده های تان به سرعت هرچه تمام تر اجرا 
خواهد شد. این امر اعتماد به نفس باالیی به شما و همین طور همکاران تان در بخش های مختلف خواهد داد. با 
این حساب یادگیری مهارت های اساسی در مدیریت هرچه بهتر کسب و کار امری ضروری برای شما محسوب 
می شود.  امروزه هر مدیری به دنبال به روز رسانی و ارتقای توانایی های مدیریتی اش در طول زمان است. این 
امر شاید در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما دشواری های زیادی پیش روی شما قرار می دهد. درست 
به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه به دنبال راهکارهایی ساده برای یادگیری مهارت های تازه باشید. یکی از 
مهارت های مهم در این میان برای مدیریت بهینه کس��ب  و کار مربوط به هوش عاطفی است. این امر اغلب 
اوقات از سوی مدیران مورد بی توجهی قرار می گیرد. با این حساب مواجهه با مدیرانی که هیچ درکی از این 

مفهوم نداشت و از آن برای توسعه کسب و کارش سود نمی برند، امر عجیبی نخواهد بود. 
امروزه هنوز هم بس��یاری از مدیران بر روی ش��یوه های سنتی توسعه و مدیریت کسب و کار تمرکز دارند. 
همین امر موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به طور مناس��ب می شود. بنابراین شما باید در 
وهله نخست دیدتان نسبت به عرصه مدیریت را گسترش دهید. اگر هوش عاطفی هنوز هم برای شما مهارت 
مهمی نیست، در این مقاله به خوبی با راهکارهای تاثیرگذار این مهارت بر روی توانایی های مدیریتی تان آشنا 

خواهید شد. پس در ادامه با ما همراه باشید تا این موضوع را بررسی کنیم. 
هوشعاطفیچیست؟

هوش عاطفی مهارت و توانایی درک و فهم احساسات خود و دیگران و استفاده از آن برای مدیریت رفتار و 
روابط در حوزه اجتماعی است. اگرچه هوش عاطفی در وهله نخست ارتباطی با کسب و کار و روابط سازمانی 
ندارد، اما خیلی زود به دلیل اهمیتش برای مدیریت رفتارها و روابط در کس��ب و کارها محبوبیت پیدا کرد. 
درست به همین خاطر شما اکنون به عنوان یک مدیر کارکشته باید نسبت به یادگیری مهارت هوش عاطفی 

اقدام نمایید. 
مهمترین مسئله در یادگیری هوش عاطفی مربوط به بحث تاثیرگذاری بر روی توانایی افراد برای مدیریت 
کسب و کار است. اگر شما به دنبال یادگیری اصولی این مهارت هستید، باید اول از همه کارتان را با مزایای 
آن شروع کنید. درست به همین خاطر ما در بخش بعدی به دنبال برخی از مزایا و تاثیرات هوش عاطفی بر 

روی نحوه فعالیت مدیران خواهیم رفت. 
تاثیراتهوشمصنوعیبررویفعالیتمدیران

بهبودشیوهمدیریت
وقتی ش��ما بر روی توانایی هوش عاطفی تان س��رمایه گذاری کنید، درک بهتری از وضعیت خود و دیگران 
خواهید داش��ت. این امر اغلب اوقات در رابطه با مدیریت کارمندان کاربرد زیادی دارد. بس��یاری از مدیران به 
هنگام تعامل با کارمندان هیچ درکی از دغدغه های آنها ندارند. درس��ت به همین خاطر همیشه با مشکالتی 
برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان رو به رو هستند. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر کارمندان با شناخت 

درست از وضعیت و روحیه شان هستید، هوش عاطفی کامال برای شما ساخته شده است. 
یک مدیر در عرصه کس��ب و کار با هوش عاطفی امکان تصمیم گیری های درس��ت را دارد. این امر ش��اید 
در نگاه نخس��ت بس��یار ساده به نظر برسد، اما به دلیل بهره مندی چنین مدیری از اطالعات جامع نسبت به 
همکاران و افراد تحت مدیریتش نتیجه کار وی به ش��دت تاثیرگذارتر خواهد بود. یکی از مش��کالت عمومی 
میان مدیران و کارمندان عدم اجرای درس��ت یا حتی پذیرش تصمیمات مدیران از س��وی کارمندان اس��ت. 
ش��ما با اس��تفاده از هوش عاطفی به خوبی امکان تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان با کمترین دردسر ممکن 

را خواهید داشت. 
متمایزشدنازدیگرمدیران

هر کارمندی آرزوی کار کردن با مدیری منحصر به فرد و متمایز از دیگران را دارد. این امر برای بس��یاری 
از افراد به مثابه موقعیتی خاص برای کسب تجربه محسوب می شود. اگر شما خودتان را به عنوان یک مدیر 
خاص به دیگران معرفی کنید، تقاضا برای همکاری با ش��ما به ش��دت افزایش پیدا خواهد کرد. در این میان 
هوش مصنوعی با ارائه فرصت ش��ناخت درس��ت دیگران و مدیران بهینه شان به بهترین شکل ممکن شما را 

تبدیل به یک مدیر منحصر به فرد و محبوب در میان تمام کارمندان خواهد کرد. 
ایجادشرایطگفتوگومیاناعضایتیموخودتان

یکی از نقاط ضعف بزرگ مدیران بی توجهی مداوم شان به صحبت و گفت و گو میان اعضای مختلف تیم شان 
است. این امر گاهی اوقات شرایط همکاری را برای دیگر افراد به طور قابل مالحظه ای سخت می کند. مزیت 
اصلی هوش عاطفی جلب توجه ش��ما به ضرورت همکاری با دیگر اعضای تیم و ایجاد ش��رایط گفت و گو به 
منظور تاثیرگذاری مناسب بر روی فرآیند مدیریت کسب و کار است. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده 
به نظر برس��د، اما در بلندمدت به ش��ما برای مدیریت کسب و کارتان به بهترین شکل ممکن کمک خواهد 
کرد. این امر به معنای تداوم فرآیند عملکرد مثبت شما در عرصه کسب و کار و پیشبرد هرچه بهتر شرایط 

کاری است. 
افزایشتعاملمیاناعضایتیمکاری

هوش عاطفی به شما برای قرار دادن هر فرد در جای درستش در سازمان کمک می کند. دلیل این امر نیز 
کسب شناخت مناسب از دیگران است. با این حساب شما به بهترین شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی 

مدیران شرکت را پیدا خواهید کرد. 
اغلب کارمندان تجربه ای وحشتناک از کار در تیم های بزرگ کاری دارند. این امر آنها را نسبت به فعالیت 
در هر ش��رکت دیگری به ش��دت نگران می س��ازد. نکته مهم در این میان اس��تفاده از هوش عاطفی برای 
شناسایی دقیق دغدغه های کارمندان و اطمینان دادن به آنها نسبت به فقدان چنین چالش هایی در تیم تحت 

مدیریت تان است. به این ترتیب تقریبا همه افراد به همکاری با شما جلب خواهند شد. 
دریافتبازخوردهایبیشترازکارمندان

وقتی شما از هوش عاطفی در عرصه کسب و کار استفاده می کنید، توانایی بسیار باالتری برای تاثیرگذاری بر 
روی کارمندان و همچنین دریافت بازخوردهای مختلف شان خواهید داشت. این امر به شما برای مدیریت بهتر 
تیم تان کمک خواهد کرد. امروزه بسیاری از کارمندان به طور مداوم نسبت به بی توجهی مدیران به نظرات شان 
شکایت دارند. بنابراین شما با استفاده از هوش عاطفی به بهترین شکل ممکن امکان جلب نظر کارمندان تان 

به ارائه نظر و همچنین استفاده از آن در فعالیت برندتان را خواهید داشت. 
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مترجم: امیر آل علي

یکي از مشکالت همیشگي افراد این است که زمان خود را صرف 
افرادي مي کنند که تبدیل به مشتري نمي شوند و یا مشتري هایي 
هس��تند که تنها یک بار خرید خواهند کرد و در این مس��یر با 
چالش هاي متعددي ش��ما را مواجه مي کنند. درواقع شناسایي 
مشتریان مناسب، یکي از خواسته هاي اصلي هر برندي محسوب 
مي ش��ود. با این حال آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که 
چگونه مي توان این افراد را شناسایي کرد؟ در این زمینه تنها با یک 
اقدام ابدا نمي توان به نتیجه دلخواه دست پیدا کند. به همین خاطر 

در ادامه پنج اقدام ضروري را بررسي خواهیم کرد.
1-استراتژيخودراموردبازبینيقراردهید

اس��تراتژي شما باید زمینه جذب مش��تریان مناسب را به 
همراه داش��ته باش��د. در این زمینه اگر موفقی��ت الزم را به 
دس��ت نیاورده اید، ضروري است تا اس��تراتژي اصلي خود را 
م��ورد ارزیابي ق��رار داده و دالیل وضعیت حال حاضر را پیدا 
کنید. در بسیاري از شرایط با تغییرات کوچک، مي توان نتایج 
کامال متفاوتي را به دس��ت آورد. بررس��ي استراتژي هایي که 
برنده��اي موفق انتخاب کرده اند نیز در این زمینه یک اقدام 
کامال کاربردي خواهد بود. این نکته را نیز فراموش نکنید که 
هر اس��تراتژي یک محدوده زماني مش��خصي دارد و پس از 
آن، ش��اهد کاهش اثربخشي خواهیم بود. مشورت گرفتن از 
افراد متخصص در این زمینه نیز مي تواند به جمع بندي بهتر 
منجر شود. درواقع این احتمال وجود دارد که میان تصورات 

و واقعیت موجود، تفاوت بزرگي وجود داشته باشد. 

2-بررسيهايخودراشروعکنید
پیدا کردن مش��تریان مناس��ب بدون اقدامات متنوع ابدا 
امکان پذیر نخواه��د بود. در این مرحله پ��س از اطمینان از 
کاربردي بودن اس��تراتژي خود الزم اس��ت تا تحقیقات الزم 
را انجام دهید و در این مسیر تالش کنید تا بازار را به خوبي 
درک ک��رده و عملکرد رقبا را مورد ارزیابي قرار دهید. با این 
اقدامات ش��ما متوجه نکاتي خواهید شد که تاثیر بسزایي را 
دارد. در این رابطه صرفا نمي توان به منابع موجود اکتفا کرد. 
درواقع در برخي از ش��رایط ش��ما نیاز داری��د که با اقداماتي 
نظیر نظرس��نجي، داده ها را تکمیل نمایید. براي مثال شما 
باید بدانید که چه گروه هایي شانس تبدیل شدن به مشتري 
باالتري را براي کس��ب و کار ش��ما دارند. با این اقدام ش��ما 
بیش��تر زمان خود را صرف تحت تاثیر ق��رار دادن این گروه 
مشخص خواهید کرد که خود در زمان، بودجه و انرژي شما 

صرفه جویي مي شود. 
3-معیارهايمشتريایدهآلرامشخصنمایید

در این مرحله ش��ما باید بدانید که مشتري ایده آل، داراي 
چ��ه ویژگي هایي اس��ت. درواقع عدم آگاه��ي در این بخش 
باعث خواهد شد تا با مشکالت متعددي در ادامه کار مواجه 
ش��وید. این نکته را نیز به خاطر داش��ته باش��ید که مشتري 
ایده آل، براي هر کس��ب و کار و حتي شرکتي متفاوت بوده 
و ب��ه همین خاطر کپي برداري از موارد موجود، ابدا نتیجه اي 
را به همراه نخواهد داشت. بدون شک بررسي ها و تحقیقاتي 
ک��ه در مرحله قبل معرفي ش��د، در تکمیل این روند کمک 

بسیاري را خواهد کرد. 
4-موقعیتمکانيمشتریانایدهآلراپیداکنید

پس از آنکه معیارهاي شما براي مشتري ایده آل مشخص 
ش��د، الزم اس��ت تا آنها را پیدا کنید. در این زمینه فراموش 

نکنید که ممکن اس��ت تمامي آنه��ا در یک موقعیت مکاني 
نباشند و یا معیار دسته بندي، ابدا به جغرافیا ارتباطي نداشته 
باش��د. براي مثال ممکن است یک حرفه خاص مانند اساتید 
دانش��گاه، مشتریان ایده آل شما محس��وب شوند. تحت این 
شرایط دیگر تفاوتي ندارد که این مشتري چند سال سن دارد 
و یا در کجاي جهان س��اکن است. نکته اي که در این بخش 
نیاز است تا به آن توجه داشته باشید، مسئله امکان پذیر بودن 
است. درواقع برخي از مشتریان اگرچه در گروه ایده آل ها قرار 
دارند. با این حال ش��ما ابدا نمي توانید با آنها ارتباط داش��ته 
باش��ید و یا این اقدام بی��ش از حد هزینه بر خواهد بود. براي 
مثال برندهاي چیني شانس��ي براي حض��ور در بازار هند به 
عن��وان دومین کش��ور پرجمعیت جهان ندارن��د و دلیل آن 
ارتباط خصمانه میان دو کش��ور اس��ت. به همین خاطر الزم 

است تا با فیلترهایي، موارد غیرممکن را کنار بگذارید. 
5-تحلیلهايالزمراداشتهباشید

پس از مدتي فعالیت نیاز است تا تحلیل هایي را داشته باشید 
تا اطمینان حاصل نمایید که تالش هاي شما در مسیر درستي 
بوده و در حال کسب نتایج مناسب هستید. این نکته را به خاطر 
داشته باشید که هیچ ترفندي نمي تواند شما را در باالترین حد 
ممکن برساند. به همین خاطر همواره فضا براي بهترشدن وجود 
دارد. در آخر فراموش نکنید که این پنج اصل، ش��ما را در پیدا 
کردن و متمرکز ماندن نس��بت به مشتري هاي مناسب، کمک 
خواهند کرد. با این ح��ال فراموش نکنید که این موضوع تنها 
زمان��ي کاربردي خواهد بود ک��ه دیگر بخش ها نیز در وضعیت 
خوبي قرار داشته باشند. درواقع شناسایي مشتریان مناسب براي 
برندي که از کیفیت محصول و بازاریابي ضعیف برخوردار است، 

بدون شک نتیجه الزم را به همراه نخواهد داشت. 
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بهقلم:سامبیتباروا
کارشناس حوزه اقتصاد 

مترجم: امیر آل علي

یکي از آمارهاي تأسفبار درباره محیط هاي کاري این است 
که هر ساله تعداد زیادي از آنها با حادثه مواجه مي شوند که 
در این زمینه آتش سوزي، درصد باالتري را به خود اختصاص 
مي دهد. براي مثال در آمریکا تنها طي سال گذشته، بیش از 
17 هزار ش��رکت با آتش سوزي مواجه شدند. میزان خسارت 
ناش��ي از آن نیز بیش از 800 میلیون دالر اعالم شده است. 
ای��ن امر در حالي اس��ت که آمریکا، یکي از پیش��رفته ترین 
کش��ورهاي جهان به حس��اب مي آید و طبیعي است که این 
آمار خصوصا در کشورهاي جهان سوم، به مراتب بیشتر باشد. 
تحت این شرایط س��وال اصلي این است که چگونه مي توان 
محیط کار ایمن تري را داش��ته باشیم؟ در این زمینه اگرچه 
حتي در بهترین شرایط نیز همچنان ریسک هایي وجود دارد، 
با این حال اقدام هوش��مندانه این اس��ت که میزان آن را تا 
ح��د امکان به حداقل برس��انیم. در این رابطه ش��ش توصیه 
جهاني را بررسي خواهیم کرد که به عقیده بسیاري از مراکز 
آتش نش��اني، احتمال بروز حوادث را ب��ه کمتر از 10 درصد 
مي رس��اند. در این زمینه فراموش نکنی��د که اگرچه تمرکز 
اصل��ی بر روی آتش س��وزی اس��ت با این ح��ال تمامی این 

توصیه ها، ریسک بروز هرگونه حادثه ای را کاهش می دهد. 
1-توصیههايمحليراجديبگیرید

نخس��تین نکته اي که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که هر منطقه اي، یکس��ري ویژگي هاي خاص خود را 
دارد. براي مثال ممکن است شما در منطقه اي بیاباني حضور 
داشته باش��ید که بدون شک توصیه هایي متفاوت با مناطق 

باراني وجود خواهد داشت. به همین خاطر اولین و مهمترین 
توصیه این است که با نزدیک ترین مرکز آتش نشاني با شرکت 
خود ارتباط برقرار کرده و از توصیه هاي آنها اس��تفاده کنید. 
در ای��ن زمینه نکته مهمي که باید به خاطر داش��ته باش��ید 
این اس��ت که حادثه براي هر برندي ممکن اس��ت رخ دهد 
و ب��ه همین خاطر نباید تصور کنی��د که رعایت توصیه ها به 
زماني اختصاص دارد که ساختمان شرکت فرسوده شده و از 
عمر تجهیزات گذشته است. توصیه می شود که سطح ایمنی 
ش��رکت خود در برابر انواع حوادث را بس��نجید. این موضوع 
کم��ک خواهد کرد ت��ا آمادگی به مراتب باالتری را داش��ته 
باشید. درواقع هزینه کردن در این بخش، یک سرمایه گذاری 
بوده و به مراتب کمتر از بروز حتی یک حادثه س��اده خواهد 
بود. بدون شک بیمه کردن، از دیگر موارد ضروری خواهد بود. 

2-ریسکهاياحتماليراشناسایيکنید
بدون ش��ک در هر ش��رکتی، بخش هایی وج��ود دارد که 
احتم��ال بروز حادثه در آنها بیش��تر اس��ت. شناس��ایی این 
م��وارد کمک خواهد کرد تا دقت عمل خ��ود را باالتر برده و 
با اقدامات پیش��گیرانه، احتمال بروز حادثه را کاهش دهید. 
برای مثال آشپزخانه، از جمله فضاهایی محسوب می شود که 
باید کپسول های آتش نشانی وجود داشته باشد. در این بخش 
نکته بسیار مهم این است که مناطق پرریسک را در یک گروه 
جداگانه قرار دهید و نس��بت به آنها توجه به مراتب باالتری 
را داشته باش��ید. درواقع شما باید به صورت مداوم، وضعیت 
را بررسی کرده و تصور نکنید که با یک اقدام، حداقل تا یک 
س��ال بدون هیچ گونه احتمال بروز مش��کلی خواهید بود. در 
این زمینه فراموش نکنید که ممکن است شما تمامی نکات 
را رعایت کرده باشید، با این حال ممکن است ساختمان های 
مجاور، در وضعیت مناس��ب قرار نداش��ته باشند. تحت این 
ش��رایط، ش��ما باید با مدیران دیگر نیز ارتباط برقرار کنید و 

در صورت عدم نتیجه، حتی می توانید به صورت قانونی اقدام 
کنید.

3-ازتجهیزاتجدیداستفادهکنید
در هر زمینه ای تجهیزات جدید نه تنها س��هولت و مصرف 
ان��رژی را کاهش می دهد، بلکه ایمن��ی آنها نیز افزایش پیدا 
خواهد کرد. به همین خاطر توصیه می ش��ود که حداقل هر 
پنج س��ال، نسبت به تعویض تجهیزات خود اقدام نمایید. در 
این زمینه طبیعی اس��ت که به هر میزان حساسیت کار شما 

بیشتر باشد، حساسیت این اقدام نیز بیشتر خواهد بود. 
4-آموزشداشتهباشید

این امر که تمام��ی کارمندان بدانند در هنگام بروز حادثه 
بای��د چه اقداماتی را انجام دهند، طبیعی اس��ت که احتمال 
بروز آس��یب مالی و جانی نیز به ش��دت کاهش پیدا خواهد 
کرد. درواقع بس��یاری از اتفاقات بزرگ، ناش��ی از عملکرد بد 
خود افراد است. درواقع استرس گرفتن، می تواند خطرناک تر 
از اتفاقات باش��د. در این رابطه تنها به آتش س��وزی محدود 
نباش��ید. حوادث بس��یار دیگری نظیر زلزله وج��ود دارد که 
تی��م ش��ما باید رفتار اصول��ی در برابر هر ی��ک از آنها را یاد 
بگیرید. خوشبختانه امروزه آموزش بسیار متنوع شده و حتی 

می توانید از دوره های آنالین نیز استفاده کنید. 
5-بهمرتببودنمحیطشرکتتوجهداشتهباشید

ممکن اس��ت بیش از حد س��اده به نظر برسد با این حال 
واقعیت این است که عدم مرتب بودن دفتر کار، خود می تواند 
زمینه بروز بس��یاری از حوادث را به همراه داشته باشد. برای 
مثال انبوه زباله های خشک، خود می تواند به افزایش سرعت 
آتش س��وزی منجر شود.  در آخر فراموش نکنید که هر ساله 
ح��وادث مختلف را مطالعه کرده و با این اقدام، مانع از تکرار 

چنین اتفاقاتی برای شرکت خود شوید. 
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چگونه مشتریان مناسب را شناسایي کنیم؟

چگونهمحیطکارایمنتريداشتهباشیم؟


