
www.forsatnet . i r

یکشنبه
30 آبان 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

جهان در حال ورود به عصر دولت های بزرگ است

 پیش به سوی
دولت بزرگ

فرصت امروز: زمانی میلتون فریدمن گفته بود که  »چشم تان را فقط و فقط به یک مسئله بدوزید: اینکه دولت چقدر 
هزینه می کند.« حاال امروز چشم های او باید گرد شده باشد، چراکه دولت ها ۱۷ تریلیون دالر برای پاندمی کرونا هزینه 
کرده اند که در مجموع ۱۶درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. هفته نامه »اکونومیست« در سرمقاله این هفته...

 شاخص بورس به کانال 1.3 میلیون واحدی
و شاخص فرابورس به کانال 19 هزار واحدی سقوط کرد

روز منفی بازار سهام
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ارز ترجیحی، 123 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه کرد

حساب و کتاب بودجه 99

8

مدیریتوکسبوکار

5
سـخنگوی شـورای نگهبان گفت مصوبه خودرویی مجلس را هنوز دریافت نکردیم ما معتقدیم صنعت 

خودرو باید سـاماندهی شـود و خودروی باکیفیت در اختیار مردم قـرار بگیرد. هادی طحان 
نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس پس از تایید مصوبه ساماندهی بازار...

 مصوبه خودرویی مجلس
هنوز به شورای نگهبان نرسیده است

سرمقاله
 جوان گرایی
بانک مرکزی

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

بخش بزرگ��ی از جمعیت ایران 
را در حال حاضر نوجوانان تشکیل 
می دهن��د؛ نوجوانانی ک��ه قبل از 
رسیدن به س��ن قانونی رشد نیاز 
به بهره مندی مس��تقل از خدمات 
بانکی دارند تا در امور بانکی ناچار 
ب��ه اس��تفاده از کارت عابربان��ک 
والدین شان نباشند و در برخورداری  
از خدمات بانکی احساس استقالل 
جدیدترین  خوش��بختانه  کنن��د. 
بخشنامه بانک مرکزی تحت عنوان 
»دستورالعمل اجرایی تعیین حدود 
ارائ��ه خدمات بانکی به اش��خاص 
اعتباری«،  محجور در موسس��ات 
نس��بتا جامعی مش��تمل  ضوابط 
ب��ر 28 ماده راجع ب��ه بهره مندی  
نوجوان��ان و محجورین از خدمات 
بانک��ی تعیین و ب��ه بانک ها ابالغ 
کرده اس��ت. ای��ن دس��تورالعمل 
به بس��یاری از ابهام��ات قانونی و 
بانکی درب��اره بهره مندی نوجوانان 
و محجوری��ن از خدم��ات بانک��ی 
خاتم��ه داده و از ای��ن رو می توان 
آن را گام مثب��ت بانک مرکزی در 
جوان گرایی، شفاف س��ازی و ایجاد 
وح��دت رویه بین بانک ها در مورد 
چگونگ��ی ارائه خدم��ات بانکی به 
نوجوان��ان زیر ۱8 س��ال و س��ایر 

اشخاص محجور دانست.
ادامه در همین صفحه

۱5 ربیع الثانی ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۱904

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.21 Nov 2021

امروزه انجام خدمات بانکی و مالی از بستر اپلیکیشن های 
تلف��ن همراه، بی��ش از هر زمان دیگ��ری در بین کاربران 
متداول اس��ت که دلیل آن س��هولت دسترسی کاربران به 
شبکه اینترنت، گسترش چشمگیر استفاده از گوشی های 
همراه، رشد خدمات حوزه فین تک و ابداع ابزارهای جدید 
برای انجام امور مالی و بانکی اس��ت. طی دو س��ال اخیر با 
توجه به وقوع معضل جهانی همه گیری کرونا، این ابزارهای 
کارآمد مالی و بانکی که امکان انجام بس��یاری از خدمات 
را ب��ه صورت غیرحضوری و بدون نی��از به خروج از منزل 
ب��رای کاربران فراهم می کند، بیش ازپیش مورد توجه قرار 
گرفته اند. در این میان، یکی از کاربردی ترین و جامع ترین 
اپلیکیشن های بانکی، اپلیکیشن همراه بانک پاسارگاد است. 
مش��تریان بانک پاس��ارگاد تنها با در اختیار داش��تن یک 
تلفن همراه هوشمند می توانند در تمام مدت شبانه روز از 

خدمات سامانه همراه بانک پاسارگاد بهره مند شوند.

لزوم اس��تفاده از خدمات بانکداری الکترونی��ک در دوران 
همه گیری کرونا بیش از پیش احساس می شود و این در حالی 
است که در دنیای پرشتاب امروز، مشتریان بانک ها نیاز دارند در 
هر زمان از شبانه روز بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعبه های 
بانک ها، به مدیریت حساب خود و انجام امور بانکی بپردازند. 
خدمات »همراه بانک پاسارگاد« )موبایل بانک( نیز با نیازسنجی 
مداوم و بهبود مستمر از طریق دریافت بازخوردهای مشتریان 
در طول سال ها فعالیت این بانک، به گونه ای طراحی شده که 
مشتریان محترم این بانک را از مراجعه حضوری به شعبه های 
بانک برای انجام امور بانکی بی نیاز کند. این اپلیکیشن با رابط 
کارب��ری روان، امنیت باال و امکانات جامع، طیف متنوعی از 

خدمات بانکی را در اختیار کاربران قرار می  دهد.
یک بانک تمام عیار درون گوشی هوشمند شما

در حال حاضر از طریق خدمات »همراه بانک پاس��ارگاد«، 
مشتریان این بانک قادر خواهند بود خدماتی چون  »امکان 

انتقال وجه کارت به س��پرده«، »امکان انتقال وجه سپرده به 
سپرده های بانک پاسارگاد«، »امکان انتقال وجه ساتنا و پایا«، 
»امکان انتقال وجه کارت به کارت«، »دریافت موجودی کارت«، 
»امکان درج خودکار رمز پویا«، »دریافت رمز پویا برای تمام 
تراکنش های کارتی«، »امکان ذخیره کردن کارت ها و شماره 
حس��اب های مقصد«، »امکان تعریف کارت س��ایربانک های 
طرف قرارداد«، »اس��تعالم ن��ام دارن��ده کارت«، »پرداخت 
قبض مس��تمر همراه اول«، »امکان پرداخت قبض با اسکن 
بارکد«، »امکان خرید شارژ به  صورت مستقیم و خرید رمز«، 
»امکان اسکن کارت مبدأ و مقصد«، »نمایش نام بیمه شونده 
)در پرداخت قبض بیمه(«، »امکان پرداخت قبض با اس��کن 
بارکد«، »افزودن شرح در انتقال وجه کارت به کارت«، »استعالم 
اطالع��ات صادرکننده قبض«، »ام��کان دریافت ۱0 گردش 
آخر کارت«، »امکان انسداد کارت های مشتری«، »مشاهده 
تسهیالت و پرداخت اقس��اط«، »امکان فعال سازی برداشت 

وج��ه بدون کارت از خودپرداز«، »ثبت مبلغ چک«، »ثبت و 
واگذاری چک های صیاد«، »تبدیل ش��ماره سپرده به شبا و 
بالعکس« و... را بدون نیاز به مراجعه حضوری به ش��عبه های 

بانک پاسارگاد در هر ساعتی از شبانه روز انجام دهند.
قدم اول برای ورود به دنیای »همراه بانک پاسارگاد«

ورود ب��ه س��امانه همراه بانک، ب��ا نام کارب��ری و رمز عبور 
امکان پذیر اس��ت. در صورتی که از مشتریان بانک پاسارگاد 
هستید، می توانید جهت دریافت رمز و فعال سازی همراه بانک، 
به س��امانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد و یا نزدیک ترین 
ش��عبه این بانک مراجعه نمایید. پس از دریافت رمز عبور از 
ش��عبه، باید نرم اف��زار همراه بانک را از مبادی رس��می مانند 
 )www.bpi.ir/mobilebank( پاسارگاد بانک  وب سایت 
دانلود ک��رده و آن را نصب کنید. پس از نصب کافی اس��ت 
نرم افزار مربوطه را اجرا کرده و نام کاربری و رمز عبور را برای 
ورود به س��امانه در کادرهای مربوط��ه وارد نمایید. به خاطر 

داش��ته باش��ید که حتما پس از اولین ورود، نسبت به تغییر 
رمز اولیه و انتخاب ی��ک گذرواژه امن اقدام کنید. در صورت 
فراموش��ی رمز همراه بانک، جهت دریافت رمز جدید صرفا از 

طریق شعبه های بانک می توان اقدام کرد.
»خدمات کارت«: آنچه باید بدانید

بخش »خدم��ات کارت«، »همراه بانک پاس��ارگاد« که 
برمبنای خدمات شبکه شتاب تعریف شده و بدون نیاز به 
دریافت رمز از شعبه و از طریق ارسال کد به شماره همراه 
متعل��ق به صاحب کارت قابل دسترس��ی اس��ت، خدمات 
متنوعی به مشتریان ارائه می دهد که می توان از میان آنها 
به »دریافت موج��ودی کارت«، »امکان انتقال وجه کارت 
به س��پرده«، »امکان انتقال وجه کارت به ش��با«، »امکان 
انتقال وجه کارت به کارت«، »امکان درج خودکار رمز پویا«، 
»دریاف��ت رمز پوی��ا در تمام تراکنش ها«، »اس��تعالم نام 

دارنده کارت«، خدمات »پرداخت قبض« و... اشاره کرد.

ادامه از همین صفحه
البت��ه توجه بدین نکته ضروری اس��ت که اش��خاص برای 
برخ��ورداری از انواع حقوق باید دو نوع اهلیت قانونی داش��ته 
باش��ند: »اهلیت تمتع« و »اهلیت اس��تیفا«. استعداد قانونی 
اف��راد برای برخ��ورداری از انواع حق��وق را اصطالحا »اهلیت 
تمتع« می گویند. افزون بر »اهلی��ت تمتع«، آدمی نیاز دارد 
ک��ه از حقوق مش��روع و قانون��ی خود بهره مند ش��ود و یا به 
عبارتی مجاز باش��د که حقوق قانونی خود را مورد اس��تفاده 
قرار دهد. چنین استعداد و اهلیت قانونی را اصطالحا »اهلیت 
اس��تیفا« می نامند. مثال جنین انسان مشروط به زنده متولد 
ش��دن، »اهلیت تمتع« جهت برخ��ورداری از حق مالکیت و 
دارا ش��دن اموال منقول و غیرمنق��ول از طریق ارث یا هبه را 
دارد، اما زمانی او شخصا می تواند از این اموال بهره ببرد و آن 
را معامله کند که به س��ن رشد رس��یده باشد. بدین ترتیب، 
شخص محجور اصطالحا کسی است که بنا به حکم قانونگذار 
از اعمال برخی از تصرفات، اقدامات و معامالت قانونی در اموال 
و حقوق مالی خود محروم شده است. انواع اشخاص محجور و 
میزان محرومیت آنان از حقوق قانونی شان را قانونگذار تعیین 
می کند. بنابراین با آیین نامه و بخش��نامه نمی توان اش��خاص 
محج��ور را تعیین کرد و یا افراد را ب��ه بهانه محجور بودن از 
برخی حقوق شان محروم ساخت. ماده ۱20۷ قانون مدنی در 
مقام معرفی اشخاص محجور می گوید: اشخاص ذیل محجور و 
از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: »صغار«، 
»اشخاص غیررش��ید« و »مجانین«. بنابراین تنها همین سه 
دسته اشخاص هس��تند که قانونا محجور محسوب می شوند 
و از اعمال برخی از حقوق مالی شان یا همان »اهلیت تمتع« 
محروم می شوند. البته محجورین به هیچ وجه از انواع حقوق 
شرعی و قانونی خود کامال محروم نیستند، بلکه این اشخاص 
صرفا در امور مالی از برخی تصرفات قانونی محروم هس��تند. 
این محرومیت نیز مطلق و بی قید شرع نیست، بلکه براساس 

تجویز قانونگذار، ولی قهری یا قیم قانونی محجور به جای وی 
اعمال حق می کند.

محجوری��ت م��اده ۱20۷ قانون مدنی، مختص اش��خاص 
حقیقی اس��ت و شامل اشخاص حقوقی نمی شود. بهره مندی 
محجوری��ن از خدمات بانکی نیز از جمله موضوعاتی اس��ت 
که س��خت م��ورد توجه محافل حقوقی و بانک��ی قرار گرفته 
و پرس��ش های متنوعی در این زمینه ایجاد کرده اس��ت: آیا 
برخورداری نوجوانان زیر ۱8 س��ال و به  طور کلی، محجورین 
از خدم��ات بانکی ضروری اس��ت؟ در صورت پاس��خ مثبت، 
بایده��ا و نبایدهای ای��ن بهره مندی از خدم��ات بانکی برای 
محجورین تا کجاست؟ در پاسخ بدین سواالت، توجه به برخی 
از دانس��تنی های حقوقی و بانکی، خالی از فایده نخواهد بود. 
در یادداش��ت پیش��ین به دو موضوع »اطفال و سن رشد« و 
»اش��خاص غیررشید« اشاره ش��د. حال در یادداشت حاضر، 

ادامه بحث را پی می گیرم.
* اطفال و س��ن رش��د: در یادداشت قبلی گفتم که از نظر 
موازین ش��رعی، کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد، صغیر 
گفته می ش��ود. صغیر نیز از نظر میزان درک و فهم به صغیر 
غیرممی��ز )فاقد درک( و صغیر ممیز )دارای درک( تقس��یم 
می ش��ود. البت��ه در فرهنگ های مختلف، تقس��یماتی نظیر 
کودک، نوجوان و جوان هم وجود دارد. از نظر موازین قانونی 
تنها اطفال یا به اصطالح قانون مدنی صغار، اشخاص غیررشید 
و دیوانگان )مجانین(، محجور به شمار می روند و قاعدتا تنها 
ای��ن افراد مش��مول امتیازات و مقررات بخش��نامه تازه بانک 

مرکزی خواهند بود.
* اش��خاص غیررش��ید: افراد غیررشید نیز کسانی هستند 
که حتی با وجود س��ن باالی ۱8 سال به دلیل موانع قانونی، 
غیررشید محسوب می شوند و به اصطالح قانونگذار، تصرفات 
آنان در اموال و حقوق مالی ش��ان عقالیی نباشد. مانند تاجر 
حقیقی ورشکسته که براس��اس مقررات قانونی از تصرف در 

امور مالی خود محروم اس��ت یا اش��خاص غیردیوانه ای که به 
اصطالح عوام، ش��یرین عقل هستند و قادر به مدیریت دارایی 
و اموال خود نیس��تند. احراز رشد این قبیل افراد نیز نیازمند 
رس��یدگی و صدور حکم قضایی اس��ت. ماده ۷ دستورالعمل 
بان��ک مرکزی، وقوع هر یک از ش��رایط زی��ر را موجب »رفع 
حجر« دانس��ته اس��ت: »عبور از حد سني ۱8س��ال تمام«، 
»دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص 
بالغ کمتر از ۱8 س��ال تمام« و »رفع تعلیق از شناسه یکتای 
هویتي اش��خاص غیررش��ید باالتر از ۱8سال تمام و اشخاص 

مجنون«.
* دیوانگان: دیوانگان که در اصطالح حقوقی به آنان مجانین 
گفته می شود، اشخاصی هستند که بنا به دالیل طبیعی و یا به 
دلیل حوادث فاقد قوه عقل و شعور هستند. معامالت دیوانگان 
از نظر حقوقی کال باطل و بالاثر است. البته جنون افراد باالی 
۱8 س��ال ممکن اس��ت مربوط به زمان طفولی��ت آنان بوده 
)اصطالحا جنون متصل به صغر( یا بعد از رسیدن به سن بلوغ 
در اثر بیماری و حوادث ایجاد شده باشد. تقسیم بندی دیگری 
که در مورد جنون وجود دارد، شامل جنون دائمی )اصطالحا 
جنون اطباقی( و جنون لحظه ای و دوره ای )اصطالحا جنون 
ادواری( اس��ت که هر کدام دارای احکام قانونی و شرعی خود 
است، ولی دستورالعمل بانک مرکزی وارد این جزییات نشده 
است. بنابراین بهره مندی مستقل دیوانگان از خدمات بانکی به  

طور کلی منتفی است.
* لزوم تصویب حدود خدمات بانکی توس��ط هیأت مدیره 
ه��ر بانک: بانک مرک��زی جزییات مربوط به می��زان و نحوه 
برخورداری اش��خاص محجور را برعهده بانک ها گذاش��ته و 
در ماده 3 دس��تورالعمل مذکور تصریح کرده است: »موسسه 
اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکي به اش��خاص محجور را 
دارد مکلف است سیاست ها، رویه ها و فرآیندهای مشخص و 
ش��فافي را تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره، برای اجرا 

به واحدهای ذی ربط ابالغ نماید«. بنابراین دستورالعمل بانک 
مرکزی نیازمند بومی س��ازی جزییات و تصویب هیأت مدیره 

هر بانک خواهد بود.
* جلوگی��ری از پولش��ویی در ارائ��ه خدم��ات بانک��ی به 
محجورین: مهمترین نگرانی در ارائه خدمات بانکی به اشخاص 
محجور، به سوءاستفاده سودجویان در استفاده از این خدمات 
برای مقاصد پولشویی برمی گردد، چراکه ممکن است بتوان از 
این خدمات بانکی به نحوی از انحاء برای پولش��ویی استفاده 
ک��رد. این خدمات را می توان در دو دس��ته کلی طبقه بندی 
کرد؛ خدماتی که فقط بایس��تی توس��ط ولی قه��ری و قیم 
قانونی شخص محجور انجام گیرد و شخص محجور به تنهایی 
نمی تواند متقاضی آن از بانک باش��د و خدماتی که ش��خص 
محجور )به  غیر از مجانین( می تواند به ش��خصه متقاضی آن 
باشد. افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری از جمله تسهیالت 
بانکی اس��ت که فق��ط قابل ارائه به ولی قه��ری و قیم قانونی 
محجور است، اما براس��اس مقررات دستورالعمل، »اشخاص 
باالت��ر از ۱2 س��ال تمام شمس��ي می توانند به ن��ام خود در 
موسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح 
نمایند. حق برداشت از این حساب سپرده، منحصرا با دارنده 
آن می باشد. دارندگان این حساب ها می توانند پس از رسیدن 
به سن ۱5 سال تمام شمسي از حساب سپرده خود برداشت 
نمایند«. هرچند بانک مرکزی در این قس��مت، اس��تفاده از 
موجودی حساب پس انداز قرض الحسنه را منوط به رسیدن به 
سن ۱5 سال دانسته است، اما با این وجود در قسمتی دیگر از 
دستورالعمل )ماده ۱3(، در اختیار گذاشتن »ابزار پرداخت« 
)یا همان کارت عابربانک( به افراد باالی ۱2 سال را مجاز اعالم 
کرده و گفته است: »اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب 
س��پرده اش��خاص باالتر از ۱2سال تمام تا ۱8س��ال تمام با 
رعای��ت مقررات مربوط، مجاز اس��ت. آس��تانه مجاز مجموع 
مبالغ برداش��ت از طریق درگاه ه��ای پرداخت غیرحضوری از 

کلیه حس��اب های سپرده متعلق به این اشخاص، روزانه مبلغ 
یک ص��د و 50 میلیون ریال و ماهانه مبلغ 500 میلیون ریال 
می باش��د«. بنابراین با اب��داع واژه »ابزار پرداخت«، مش��کل 

پرداخت نوجوانان از حساب شخصی شان حل شده است.
* ممنوعی��ت ارائه برخ��ی خدمات بانکی ب��ه محجورین: 
در بخ��ش محرومی��ت از خدمات بانکی و براس��اس ماده ۱9 
دس��تورالعمل بانک مرکزی، »ارائه س��ایر خدم��ات بانکي به 
اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویي 
و تأمین مالي تروریسم و پذیرش ریسک های مترتبه، بالمانع 
است«. در این راس��تا، ارائه این خدمات به اشخاص محجور، 
مجاز نیس��ت: »اعطای هرگونه ابزار پذیرش«، »اعطای انواع 
تس��هیالت و قبول ان��واع تعه��دات با موضوع��ات تجاری«، 
»اج��اره صندوق امانات« و »خرید و فروش ارز اعم از نقدی و 
حواله ای«. اما در حالی در تبصره ماده ۱9 دستورالعمل بانک 
مرکزی، »اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید 
باالتر از ۱8 س��ال تمام بالمانع« اعالم شده است که اعمال و 
اقدامات حقوقی مجانین به  طور کلی باطل اس��ت. اگر منظور 
این تبصره، اجاره صن��دوق امانات از طریق ولی قهری و قیم 
قانونی برای مجانین باشد، در این صورت این دستورالعمل از 

این حیث نیاز به بازنگری دارد.
در مجم��وع، به غیر از دیوانگان و ب��ه اصطالح مجانین به 
نظر می رس��د برخورداران اصلی از دستورالعمل جدید بانک 
مرکزی،  نوجوانان زیر ۱8 سال هستند که از این حیث، اقدام 
بانک مرکزی قابل تقدیر و نوعی احترام به شخصیت اجتماعی 
خیل عظیم نوجوانان ایرانی و ایجاد وحدت رویه بین ش��بکه 
بانکی کش��ور در ارائه خدمات بانکی به محجورین است. برای 
حصول بدین هدف، نیازی به تغییر قانونی »سن رشد« نیست 
و می توان خدمات بانکی را به نوجوانان زیر ۱8 سال هم ارائه 
کرد، قبل از آنکه به س��ن ۱8 سالگی برسند. جوانگرایی بانک 

مرکزی در این دستورالعمل قابل ستایش است.

جوان گرایی بانک مرکزی

دسترسی به خدمات بانکی در هر ساعت از شبانه روز و در هر نقطه از کشور

»همراه بانک پاسارگاد«، بانک همراه شما

مهارت هایی برای تبدیل شدن به رهبر تجاری بهتر
تبدیل ش��دن به یک رهبر تجاری حرفه ای به هیچ وجه کار ساده ای نیست. بسیاری از افراد برای فعالیت در 
دنیای کسب و کار دست به هر کاری برای ارتقای جایگاه شان به یک رهبر تجاری خواهند زد. نکته مهم در این 
میان ضرورت استفاده از ترندهای درست و شیوه های مطمئن است، در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای 
تبدیل ش��دن به رهبر تجاری نخواهید داش��ت.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای 
تبدیل ش��دن به یک رهبر تجاری موفق در عرصه کس��ب و کار است. اگر شما هم به طور مداوم در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی کارمندان و مشتریان با استفاده از این شیوه هستید، نکات مورد بحث در این مقاله به شما 
برای توسعه توانایی های تان در زمینه رهبری تجاری کمک خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این 
راستا را از نظر برخی از موفق ترین کارآفرینان جوان مورد بررسی قرار خواهیم داد. این امر به شما برای فعالیت...



فرصت امروز: زمانی میلتون فریدمن گفته بود که  »چش��م تان را فقط و 
فقط به یک مسئله بدوزید: اینکه دولت چقدر هزینه می کند.« حاال امروز 
چشم های او باید گرد شده باش��د، چراکه دولت ها ۱۷ تریلیون دالر برای 
پاندم��ی کرونا هزینه کرده اند که در مجم��وع ۱۶درصد از تولید ناخالص 
داخلی جهان است. هفته نامه »اکونومیست« در سرمقاله این هفته خود با 
اش��اره به این مطلب، از ورود جهان به عصر دولت های بزرگ سخن گفته 
و این س��وال را مطرح کرده اس��ت که لیبرال های کالسیک چگونه به این 

مسئله پاسخ می دهند؟
براساس پیش بینی های فعلی، در همه اقتصادهای عمده پیشرفته جهان 
هزین��ه دولت در س��ال 202۶ به  عنوان س��همی از تولید ناخالص داخلی 
بیشتر از سال 200۶ خواهد بود. آمریکا در صدد است حدود ۱.8 تریلیون 
دالر ص��رف افزایش وضعیت رفاه خود کند؛ اروپا در حال تخصیص بودجه 
سرمایه ای به ارزش ۷50 میلیارد یورو )850 میلیارد دالر( است و ژاپن به 
دنبال ایده »کاپیتالیسم نوین« است که در آن دولت حتی بزرگ تر از این 
خواهد بود. طبق گفته »اکونومیست«، در دهه های آینده ردپای اقتصادی 
دولت ها بیش از این گسترش خواهد یافت. هم اکنون چهار پنجم از اقتصاد 
جهان مورد هدف برنامه آالیندگی صفر قرار گرفته است؛ هدفی که برآورد 
می شود در بریتانیا نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را تا سال 
2050 ت��ا 2۱درصد افزایش دهد، زیرا دولت با ای��ن طرح، کربن زدایی را 
مش��مول یارانه می کند و رشد اقتصادی کند می شود. بسیاری از کشورها 
هم با مس��ئله جمعیت س��الخورده مواجه هس��تند؛ موضوعی که به  طور 
گس��ترده نیازمند هزینه بیش��تر برای بحث بهداشت و درمان و مستمری 

است.
از دولت بزرگ تا بوروکراسی بدون مرز

برای لیبرال های کالسیک از جمله نشریه »اکونومیست« آسان خواهد 
بود که نس��بت به این پیش��روی بی وقفه دولت ابراز ناامیدی کنند؛ چون 
همزمان با بزرگ شدن دولت در دوران پاندمی، اشتباهات آن به  طور کامل 
در مع��رض نمایش قرار گرفت. در اوایل بحران کرونا، مقامات بهداش��ت و 
درمان آمریکا آزمایش��گاه های خصوصی را از تولید تس��ت خودشان برای 
تش��خیص ویروس منع کردند، اما امس��ال تا ماه اکتبر وقت هدر دادند تا 
تولید تس��ت های فوری کرونا را تایید کنند؛ تس��ت هایی که می توانستند 
پیش از تابس��تان در دس��ترس مردم ق��رار گیرند. در اروپا ت��ا ماه ها روند 
واکسیناسیون بسیار کند بود. چین که زمانی واکنش سریع خود به ویروس 
را پی��روزی یک مدل دولت قوی قلمداد کرد و آن را جش��ن گرفت، حاال 
اس��تراتژی »کووید صفر« آن، تمثیلی است از انعطاف ناپذیری یک قدرت 
متمرکز لجام گسیخته. یکی از رسوایی هایی که سیاست بریتانیا درگیر آن 
اس��ت، این اس��ت که آیا رهبرانش از این بحران به عنوان یک امتیاز بهره 
گرفتند تا قراردادهای پرمنفعت را به همدستان خود واگذار کنند یا خیر؟

تهدید درازمدت یک دولت بزرگ این است که چنین بوروکراسی ای که 
در آن شکست و فساد سازمان ها به امری عادی و گسترده بدل شده است، 
مردم را فقیرتر می کند و آزادی های فردی را محدود می سازد. این خطرات 
اما با یک فرصت همراه اس��ت. برای درک چگونگی آن کافی است ببینیم 
چرا دولت بزرگ می شود؟ دولت تقریبا همیشه طی زمان متناسب با تولید 
ناخالص داخلی خود بزرگ می شود. در این بین، سه عامل دخیل هستند؛ 

نخستین عامل به طرز فاحشی یک عامل بدخیم است. سکون و وارفتگی 
در انجام ماموریت ها موجب می شود پوست اندازی و کاستن از دولت دشوار 
شود. رأی دهندگان و البی گرانی که از یک قانون یا یک مورد هزینه دولت 
منتفع می شوند، دالیل زیادی دارند که سخت تالش کنند تا آن را حفظ 
کنند و از س��وی دیگر، مالیات دهندگانی که هزین��ه برنامه های دولتی را 
می پردازن��د به جای آنکه علیه سیاس��تمداران طومار امضا کنند، کارهای 
بهتری می توانند انجام دهند تا از شرشان خالص شوند. بوروکرات هایی که 
بر مسند قدرت هستند می خواهند از حوزه اختیارات و جایگاه خود دفاع 
کنند. وقتی یک برنامه شکس��ت می خورد، حامیان آن می گویند اگر فقط 

پول بیشتری به آن اختصاص می یافت، می توانست موفق شود.
دومین عامل، حقیقت زندگی اس��ت. قیمت های خدماتی که یک دولت 
رفاه می پردازد، از جمله بهداشت و درمان و آموزش، سریع تر از اقتصاد رشد 
می کند. دلیل آن، اتکای زیاد این بخش ها به نیروی کار و کندی س��رعت 
تولید آنهاست. گرچه ناکارآمدی دولت می تواند این وضعیت را بدتر کند، 
اما این »بیماری هزینه« بخش های خصوصی و دولتی را همانند هم درگیر 

می کند و قلمرو خود را دارد.
چرا دولت ها بیش از حد بزرگ می شوند؟

عامل س��وم این اس��ت که امروزه دولت ها کارهای بیشتری برای انجام 
دادن دارند. همزمان با ثروتمندتر ش��دن رأی دهندگان طی قرن بیس��تم، 
تقاضای آنها برای تحصیالت و مراقبت های گران تر بهداش��ت و درمان که 
نیازمند مزیت علوم جدید اس��ت، افزایش می یابد. امروز همزمان با اینکه 
آنها پا به سن گذاش��ته اند، خواهان افزایش هزینه ها برای افراد سالخورده 
هس��تند و به طور روزافزون از دولت ها می خواهند برای مس��ئله تغییرات 

جوی فکری بکنند.
این سه عامل در تاثیر واقعی سیاست های مارگارت تاچر و رونالد ریگان 
کامال مش��هود است. این دو سیاس��تمدار ضددولت و طرفدار بازار آزاد در 
ذهن عم��وم بزرگ ترین اف��راد در این طیف فکری بودن��د. معموال گفته 
می ش��ود که زیربنای »عصر نئولیبرال« را بنا نهادند، اما آنها میراثی پایدار 
ب��رای دولت کوچک تر از خود برجای نگذاش��تند. در س��ال 20۱9 دولت 
فدرال آمریکا سهم بزرگ تری از تولید ناخالص داخلی خود را نسبت به ۱0 
سال پیش از ریاست جمهوری ریگان هزینه کرد. سه دهه پس از آنکه تاچر 
قدرت را ترک کرد که یکی از آن دهه ها هم دهه ریاضت لقب گرفت، دولت 
محافظه کار بریتانیا باالترین هزینه را به  عنوان سهمی از اقتصاد نسبت به 

دوران پیش از تاچر به ثبت رساند.
پیروزی ماندگار ریگان و تاچر و دیگر اصالح طلبان در سوئد، نیوزیلند و 
دیگر جاها، تنها برای عامل نخست ایجاد دولت بزرگ به ثبت رسید. آنها 
فهمیدند که وقتی انگیزه های نامتناس��ب ب��رای خودی های دولتی وجود 
دارد که باعث می ش��ود حتی به دنبال کنترل بیشتر بر امور باشند، دولت 
در بدترین وضعیت خود قرار می گیرد. دولت ها به درستی شرکت های ملی 
را فروختند، از قوانین و مقررات کاس��تند، برخی مالیات ها را ساده سازی و 
رقابت را ترویج کردند. حتی در محافل لیبرال اجماعی درباره نقش محدود 
دول��ت به وجود آمد. پیروان این خط فکری در بخش اعظم اقتصاد از بازار 
اس��تقبال کردند، اما اجازه بازتوزیع و هزینه بر خدمات دولتی را دادند تا 

جهان به جایی عادالنه تر تبدیل شود.

امروز این اجماع مورد تهدید قرار گرفته است، آن هم درست در زمانی 
که بیش از هر وقت دیگر به آن نیاز اس��ت. همزمان که س��الخورده شدن 
جوامع و تغییرات آب و هوایی موجب افزایش اندازه دولت می شود، بسیار 
حیاتی است که تشخیص داده شود دولت چه کاری را می تواند به درستی 
انجام ده��د و چه کاری را نمی تواند. امروز ای��ده دولت محدود باید حول 
ماهیت مداخالت دولت باش��د، نه حول این پرس��ش که آیا محدودسازی 

گرمایش زمین یا تامین افراد سالخورده ضروری است یا خیر؟
معیارهای دولت خوب و دولت بد چیست؟

یک وظیفه، حداکثرس��ازی نق��ش بازارها و انتخاب های فردی اس��ت. 
تغییرات جوی باید با تعیین قیمت برای کربن، یارانه های تحقیق و توسعه 
و سرمایه گذاری های به ش��دت بررسی شده دولت مورد مبارزه قرار گیرد، 
نه با جیره بندی پروازها، تبلیغ قهرمانان ملی فعالیت های س��بز یا دخالت 
دادن بانک های مرکزی برای ایجاد تغییر در بازارهای مالی. دولت رفاه باید 
ب��ر بازتوزیع نقدینگی تمرکز کند و اجازه دهد آنهایی که به آن نیاز دارند 
انتخاب کنند که با آن چه کنند، نه اینکه بوروکراسی های جدید همچون 
طرح جو بایدن برای سیستم فدرال مراقبت از کودکان تنظیم شود. نظام 
مالیات ها باید گسترده و سازگار با سرمایه گذاری باشد. دولت همچنین باید 
فرز و کارآمد باشد. همزمان با دیجیتالی تر شدن بخش مالی، حمایت های 
درآم��دی از خانوارها باید هر جا که ممکن اس��ت ب��ه  طور خودکار عمل 
کند. همانطور که جنگ استونی علیه کاغذبازی نشان داده است، بسیاری 
از ف��رم پر کردن ها می تواند حذف ش��ود. حتی اگر بوروکرات های کمتر با 

دستمزدهای بهتر هم وجود داشته باشند.
اما بخش دولتی باید کارمندان بااستعدادتری را جذب کند و سیاستمداران 
باید عالقه مند باش��ند که در مواجهه با مش��کالت جدید، تازه نفس شروع 
کنند نه اینکه بر اداره های فاقد سرزندگی و نشاط تکیه کنند. بزرگ ترین 
موفقیت دولت ه��ا طی دوران پاندم��ی از دل اس��تارت آپ هایی همچون 
»Operation Warp Speed« برآم��د که کمک کرد واکس��ن زودتر 
در دسترس آمریکایی ها قرار گیرد. دولت باید برای بی طرف ماندن سخت 
تالش کند. منافع نزدیک اتحادیه ها و گروه هایی که در کس��ب وکار قربانی 
طیف های چپ و راس��ت هس��تند، باعث می شود همیش��ه بخواهند این 
بی طرفی را از بین ببرند. برای مقاومت در برابر چنین اتفاقی، نیازی نیست 
سیاستمداران مدام به بوروکرات ها حمالتی کنند که به نفع خودشان تمام 

شود، بلکه شفافیت و حمایت از آداب خدمات عمومی کافی است.
اگرچه افزودن کلی بر هزینه افراد س��الخورده توجیه دارد، اما حکومت 
تمام عیار س��الخوردگان بر جامعه نه. آن دس��ته از بازنشستگانی که وضع 
مال��ی خوب دارند، نیازی به کمک های دولت��ی ندارند. برعکس، آنها باید 
بار س��نگین تری از مالیات را بر دوش کشند؛ چون مالیات باید از دستمزد 
به س��مت امالک، ارثیه و مصرف سوق پیدا کند. پاداش چنین وضعیتی، 
بس��یار عظیم اس��ت. تفاوت بین دولت خوب و دولت بد نه با معیارهایی 
همچون طرح آالیندگی صفر یا ش��بکه تامین دائمی س��الخوردگان، بلکه 
با برخورداری از جوامعی عادالنه تر و س��عادتمندتر س��نجیده می شود. در 
قرن بیستم لیبرال های کالسیک اطمینان دادند که رشد دولت، پیشرفت 
انسانیت را به همراه دارد. این موضوع هنوز در قرن بیست ویکم هم می تواند 

درست باشد.

جهان در حال ورود به عصر دولت های بزرگ است

پیش به سوی دولت بزرگ

آنچه از قبل پیش بینی می ش��د، اتفاق افتاد و با رس��یدن روزهای سرد 
سال، قطعی گاز دامن بسیاری از صنایع بزرگ را گرفت. در تابستان امسال 
که برق صنایع به  ویژه تولیدکنندگان سیمان و فوالد قطع شد، بسیاری از 
کارشناس��ان پیش  بینی کردند در زمستان نیز به  دلیل افزایش مصرف گاز 
و کاه��ش دمای هوا، این صنایع به عالوه برخ��ی دیگر از صنایع از جمله 
نیروگاه ها و حتی تولیدکنندگان پتروش��یمی، با قطع گاز مواجه خواهند 
ش��د و حاال صنایع بزرگ به خصوص تولیدکنندگان سیمان با این چالش 
گازی مواجه ش��ده اند. در طول سال های گذش��ته به  دلیل اصرار دولت ها 
به قیمت گذاری دس��توری، س��رمایه گذاری کافی برای افزایش تولید گاز 
همچون برق انجام نشده است. طبق برآورد شورای عالی انرژی، برای اینکه 
می��زان تولید گاز از میادین جدید افزای��ش یابد تا کفاف مصرف را بدهد، 
باید50 میلیارد دالر س��رمایه  گذاری جدید انجام شود. در تابستان امسال 
ه��م به  دلیل قطعی برق، میزان تولید س��یمان و ف��والد با کاهش مواجه 
شد و به رشد قیمت ها انجامید. طبق آمار های موجود، میزان کسری تراز 
گازی ایران در چهار ماه س��رد پایانی س��ال به 29.9میلیون مترمکعب در 

روز خواهد رسید.

آمارها همچنین نشان می دهد ۱۱ درصد گاز تولیدی در ایران به  عنوان 
خوراک پتروش��یمی، 9درصد به  عنوان سوخت پتروشیمی، 4۱درصد در 
حوزه مصارف خانگی، 25درصد در صنعت، 2درصد در کشاورزی، 4درصد 
در حوزه ه��ای تج��اری، ۶درصد در صنعت حمل ونق��ل و ۷درصد در کل 
زنجیره فوالد مصرف می ش��ود. برای رفع معضل کمبود در ش��بکه تامین 
گاز خانگی، مس��ئوالن وزارت نفت گفته اند که ب��ه اجبار باید گاز صنایع 
قطع ش��ود. انتظار می رود که قطع گاز شامل حال تولیدکنندگان سیمان، 
فوالد، پتروش��یمی و نیروگاه ها ش��ود و در این میان، بیم آن می  رود که با 
افزایش مصرف مازوت در نیروگاه ها به عنوان سوخت جایگزین گاز، سطح 
آلودگی هوا هم به  ش��دت افزایش یابد، آن هم در ش��رایطی که به دلیل 
کاهش بارندگی ها و گسترش خشکسالی ها، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ 

افزایش یافته است.
براس��اس ش��واهد موجود، قطعی گاز همانند قطعی برق در تابس��تان 
امسال، ابتدا گریبان تولیدکنندگان سیمان را گرفته است. عباس حسینی، 
نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این باره می گوید: 
»از شنبه هفته گذشته همزمان با کاهش دمای هوا، قطعی گاز واحدهای 

سیمانی آغاز شده است.« عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان نیز این موضوع را تأیید می کند و می گوید: »وزارت صنعت، 
قطعی گاز برخی از شرکت های سیمان را در دستور کار قرار داده و انجمن 
صنفی را نیز در جریان قرار داده اس��ت. ما به این موضوع اعتراض داریم، 

زیرا قطعی گاز تولید را کاهش می دهد.«
در این بین، خبرها نشان می دهد که فرآیند قطعی گاز به  دلیل کاهش 
دمای هوا، پس از صنعت سیمان به نیروگاه ها هم رسیده است. آنطور که 
روح اهلل متفک��ر آزاد، عضو هیأت رئیس��ه مجلس اعالم کرده، طبق مصوبه 
وزارت نفت در تابس��تان، سهم مصرف گاز در نیروگاه های حرارتی تبریز و 
س��هند، صفر تعیین شده است. به همین دلیل این دو نیروگاه باید روزانه 
۱.8 میلی��ون لیتر م��ازوت مصرف کنند. کریم عب��اس زاده، مدیر نیروگاه 
حرارتی س��هند بناب نیز چند روز پیش از قطعی سهمیه گاز این نیروگاه 
خب��ر داد و گفت: »برای ت��داوم فعالیت خود به اجبار از س��وخت مازوت 
استفاده می کنیم.« همچنین عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در نامه ای به 
رئیس جمهوری نسبت به تبعات استفاده از مازوت در نیروگاه های اصفهان 

هشدار داد.

پس از خاموشی حاال صنایع با چالش قطع گاز روبه رو شده اند

زمستان زودرس صنایع بزرگ

نگـــاه

چطور می توان شهرهای آینده را از ازدحام نجات داد؟
ابتذال ازدحام شهری

50 س��ال پیش بود که شورای ش��هر لندن تالش خود را برای ارائه 
برنامه لن��دن جدید آغاز کرد. برنامه آنها این بود که بخش های زیادی 
از مناط��ق مع��روف و قدیمی لندن از جمله می��دان پیکادلی را خراب 
کنند و به جایش بزرگراه هایی از میان مناطق قدیمی بگذرد. به گزارش 
»فایننش��ال تایمز«، وقتی امروز به این برنامه ها که خوشبختانه ناکام 
ماندند نگاه می کنیم، این سوال پیش می آید که اگر قرار بود این همه 
منطقه جالب در لندن تخریب ش��ود، اصال چه کس��ی تمایل داشت از 
آن مناطق بگذرد و اصال بزرگراه ها قرار بود به کجا ختم ش��وند؟ نکته 
تفکر 50 سال پیش در مورد پیشرفت شهری این بود که ساکنان شهر 
اولوی��ت اول نبودند، بلکه خودروی آنها اولوی��ت اول بود. بعد از جنگ 
جهانی دوم در بسیاری از نقاط جهان این تصور پیش آمده بود که قرار 
است خودروها در شهرها زندگی کنند و بنابراین بازطراحی بسیاری از 
شهرها برمبنای حرکت خودروها صورت گرفت. خوشبختانه این روند 
در طراحی برخی ش��هرهای دیگر تاثیر نگذاش��ت، اما به هر حال دوره 

عجیبی بود که شهرهای جهان هنوز هم از آن رهایی نیافته اند.
متفکران مدرنیسم از جمله لو کوربوزیه، فرانک لوید رایت و دیگران 
به این ایده توجه کردند که خانه هایی در محاصره فضای س��بز ساخته 
ش��ود و جریان هوا در آنها احس��اس ش��ود. این در نقطه مقابل فضای 
ش��هرهایی بود که س��ابقه تاریخی داش��تند. مثال ایده کوربوزیه برای 
پاریس در دهه ۱920 میالدی )که به ایده شهر درخشان معروف شد( 
این بود که پاریس در بلوک های جدید س��اخته ش��ود و با بزرگراه های 
چند بانده بزرگ به هم مربوط ش��ود. رایت نیز در س��ال ۱932 مفهوم 
دیگری را معرفی کرد: مسکن سازی در حومه شهرها به صورت انبوه اما 
کم طبقه. این خانه ها در میان فضای سبز ساخته می شدند، اما راه برای 

حرکت خودروها باید در آنها به سهولت فراهم می بود.
در قلب برنامه های مدرنیس��تی مش��ابه آنچه ذکر ش��د، سیس��تم 
جداس��ازی مس��یر پیاده ها از ماش��ین ها از طریق روگذرهای چندالیه 
قرار داش��ت. بخشی از این برنامه ها هنوز هم در شهرهای زیادی دیده 
می ش��ود، اما همانطور که جداسازی بخشی ش��هرها و تقسیم آنها به 
مناطق مسکونی، اداری، تفریحی و تجاری باعث مردگی زندگی روزمره 
ش��د، آپارتاید ترافیک و مردم )جداس��ازی پیاده و سواره( هم هرگز به 
درس��تی پا نگرفته است. هر چقدر هم که روگذر در شهرها اضافه شد، 
ترافیک باز رو به افزایش گذاش��ت. البته اخی��را توجه به بی فایدگی و 
ضرررسانی برخی برنامه های گذشته شهرسازی بیشتر شده و به جایش 
تمرکز بیشتری روی ایجاد تحول در جابه جایی های شهری قرار گرفته 
اس��ت. مثال درباره اتومبیل های خودران یا مفهوم شهر پانزده دقیقه ای 
صحبت های زیادی ش��ده اس��ت. این برنامه ها براساس این تصور آغاز 
ش��ده اند که قرار اس��ت به تاثیر تغییرات اقلیمی بیشتر توجه کنیم. با 
این حال، به نظر می رسد که اوضاع آنقدرها هم که تصور می شد تغییر 
نکرده اس��ت. حال سوال این اس��ت که در آینده چه چیزی باید تغییر 

کند و این تغییر چطور در طراحی شهرهای ما تاثیر خواهد گذاشت؟
اولین نکته این اس��ت که خودروها فضای زیادی را در شهرها اشغال 
می کنند. در اکثر شهرها بیش از نیمی از فضاهای عمومی را خودروهای 
ش��خصی اشغال کرده اند. هرچند ظهور اتومبیل های خودران به عنوان 
پاس��خی برای این بحران مطرح شده است. نکته دیگر را هم در دوران 
کرونا تجربه کرده ایم و وابستگی ما به پیک هایی که وسایل مورد نیازمان 
را دم در خانه تحویل دهند افزایش یافت و همین مسئله به بیشتر شدن 
ترافیک شهری انجامید. آیا می توان امید داشت که در آینده، روبات ها 
ای��ن کار را انجام دهند و باعث کاهش ترافیک از این بابت ش��وند؟ آیا 
هواپیماهای بدون سرنشین می توانند این مسئولیت را به عهده بگیرند؟ 
اگر اینطور ش��ود، آیا باید شکل بالکن خانه ها تغییر کند و جایی برای 

فرود آمدن هواپیماهای بدون سرنشین داشته باشد؟
در پاندمی کرونا شمایی از آنچه را که می توانست شهر بدون خودرو 
باشد، مش��اهده کردیم؛ هرچند که تعداد روزهایی که قرنطینه واقعی 
در ش��هرها جریان داشت، بسیار کم بود. برای بسیاری از شهرنشینان، 
مشاهده خیابان های خالی حتی استرس آور هم بود، اما تغییرات مثبتی 
هم رخ داد. مثال در برخی ش��هرها مثل نیویورک به رستوران ها اجازه 
داده شد که از فضای بیرونی وسیع تری برای چیدن میز استفاده کنند. 
حتی از تعدادی از پارکینگ های ش��هری که خالی مانده بودند نیز به 
همین منظور اس��تفاده شد. در محله سوهو لندن به تعداد بالکن هایی 
که می توانس��تند چنین اس��تفاده ای داش��ته باش��ند اضافه ش��د. در 
سانفرانسیسکو زمین های کوچک فضای سبز که می توانستند به عنوان 
زمین بازی یا کافه مورد استفاده قرار بگیرند در اختیار مردم قرار گرفت.

اگ��ر اتومبیل های خ��ودران واقع��ا وارد زندگی ما ش��وند، می توانند 
فضاهای زیادی را در شهر خالی کنند. هر خودروی شخصی به صورت 
متوس��ط فق��ط در پنج درصد از زمان ش��بانه روز مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. اگر وجود اتومبیل های خودران واقعا بتواند به کم شدن پارک 
خودروها در کنار خیابان ها بینجامد، دستاورد بزرگی در کاهش ازدحام 
شهرها حاصل خواهد ش��د. فضای پارکینگ های بزرگ عمومی را نیز 
می توان تغییر داد. مثال در لندن، ساخت گالری و فضاهای هنری روی 
پش��ت بام یک پارکینگ عمومی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در 
۷0 سال اخیر در طراحی شهرها مورد توجه قرار داشت و باعث شد که 
بزرگراه س��ازان دست باال را در مهندسی فضاهای شهری داشته باشند، 
حاال به خط پایان رس��یده اس��ت. مثال در چارچوب برنامه شهر پانزده 
دقیقه ای در پاریس، ش��هردار این ش��هر تالش ک��رده مرکزگرایی را از 
پروژه های ش��هری حذف کند و فضایی را به وجود بیاورد که مردم هر 
منطقه به کمترین میزان جابه جایی برای رسیدن به فروشگاه ها، مدارس 
و... نیاز داشته باشند. شهرداری پاریس در این راستا به کسب وکارهای 

ضروری یارانه داده و سعی کرده که موانع را از پیش پای آنها بردارد.
نیاز به بهبود فضاهای محله ای عالوه بر اینکه برای آینده مهم است، 
چالش های بزرگی نیز ایجاد می کند. از زمانی که بهبود فضا در مناطق 
قدیمی شهرها آغاز شده و مثال ورود خودرو به برخی مناطق تاریخی و 
مرکزی شهرها ممنوع شده، ترافیک به مناطق حاشیه ای کشیده شده 
و عمال حذف نش��ده اس��ت. نیاز به خودرو در این مناطق هنوز کامال 
باالست و مشخص نیست که چطور می توان ازدحام را از این مناطق نیز 
حذف کرد. مشکل اینجاست که سرعت تغییرات آب و هوایی در جهان 
آنقدر باال رفته که باید هرچه س��ریع تر استفاده از خودروهای شخصی 
را کنار بگذاریم، اما هیچ دولتی برای این مس��ئله فوریت قائل نشده و 
جسارت انجام آن را ندارد. واقعیت این است که ما برای نجات شهرها و 
خودمان نیاز داریم که به الگوی شهرهای تاریخی برگردیم؛ شهرهایی 
که محله ها در آنها مفهوم دارند. دوران پروژه های عظیم ش��هری دیگر 

به پایان رسیده است.
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فرصت امروز: کس��ری بودجه به جزئی جدانش��دنی از بودجه سال های 
گذشته تبدیل شده و این در حالی است که کسری بودجه به خودی خود 
مس��ئله نیست، بلکه چگونگی جبران این کم و کسری بودجه است که از 
س��وی دولت ها مسئله ساز می شود. کما اینکه طبق گزارش نهاد پژوهشی 
مجلس از حساب و کتاب بودجه 99، مهمترین دلیل کسری بیش از 229 
هزار میلیارد تومانی بودجه سال گذشته، افزایش تا 50 درصدي حقوق و 
مزایا بوده است. بنابراین از آنجایي که تورم ساالنه تا مهرماه امسال به 45.4 
درصد رس��یده است،  عدم افزایش حقوق ها در س��ال آینده عالوه بر موج 

اعتراض ها مي تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم درآمد شود.
نکته دیگر در چگونگی جبران کس��ري بودجه،  افزایش پایه پولي است. 
چنانکه در س��ال گذش��ته به دنبال عملکرد بودج��ه ای دولت و همینطور 
مجوزهاي دیگري که خارج از قانون براي پوشش کسري بودجه صادر شد، 
بین ۱23 تا ۱25 هزار میلیارد تومان به پایه پولي افزوده شده است. البته 
که این مهم، تمام ماجرای نگران کننده بودجه 99 نیست و آنطور که مرکز 
پژوهش ها از عملکرد مالی دولت در سال گذشته گزارش داده است، بخشي 
از بدهي دولت به صندوق توسعه ملي به صورت »بدهي« در ترازنامه مالي 
دولت لحاظ نشده است. از همین رو بیم آن مي رود که مبالغي که دولت از 
صندوق توسعه ملي قرض گرفته و به صورت بدهي نیز نمایش داده نشده 
است، هیچ گاه به این صندوق بازنگردد. این امر عالوه بر اینکه به مفهوم از 
بین رفتن ثروت بین نسلي است،  به تورم نیز دامن می زند و حتي ممکن 
است رویه اي براي دولت هاي آتي باشد تا از صندوق توسعه ملی وام بگیرند 

و منابع را بازنگردانند.
باالترین رقم کسری در تاریخ بودجه ریزی

بازوی کارشناس��ی مجلس در گزارش تازه خود به بررسی عملکرد قانون 
بودجه 99 پرداخت و از بدهی ۱500 هزار میلیارد تومانی دولت و همچنین 
کس��ری 229 هزار میلیارد تومانی بودجه س��ال گذش��ته خبر داد. مرکز 
پژوهش ها با بیان اینکه بودجه س��ال ۱399 همانند س��ال های گذشته و 
برخالف توصیه های کارشناسی با بیش برآوردی منابع درآمدی تصویب شد، 
می نویسد: مجموع بودجه عمومی کشور در سال ۱399 عملکردی قریب به 
5۶3 هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به 
میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱399 تنها 28 درصد مقدار مصوب 
محقق ش��د و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق 
ش��د. با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اس��ناد خزانه اسالمی 
تقریب��ا دو برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری ش��رکت های دولتی به 
میزان س��ه برابر میزان مصوب س��ال ۱399، بخش قابل توجهی از بودجه 
تأمین شد. توضیح آنکه با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد. همچنین واگذاری ها براساس 
مصوب��ات و مجوزهای��ی بود که حین س��ال و در تصمیمات ش��ورای عالی 

هماهنگی اقتصادی و س��تاد مقابله ب��ا تحریم صورت گرفت. بدین ترتیب، 
مجموع کسری بودجه س��ال ۱399 با احتساب مجوزها بالغ بر 229 هزار 
میلی��ارد تومان ش��د. این گزارش همچنین نکات��ی را درباره عملکرد مالی 
دولت در سال گذشته مطرح کرده و ادامه می دهد: از مجموع منابع مصوب 
در قانون بودجه سال ۱399 بدون در نظر گرفتن مجوزهایی که طی سال 
عالوه بر قانون بودجه به دولت داده ش��د، تنها ۷8 درصد محقق ش��د که 
همین مس��ئله ورود ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی 
خارج از بودجه را در پی داش��ت. عالوه بر این، کاهش ش��دید درآمدهای 
نفتی در سال ۱399 بی سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات 
گازی تنه��ا 2.9 درصد از عملکرد منابع عمومی دولت را به خود اختصاص 
داده است. حدود 35 هزار میلیارد تومان نیز با مجوز ستاد مقابله با تحریم 
از محل استقراض از بانک مرکزی »به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت 
بدون ارز در دسترس )حدود 22.5 ه�.م.ت( و تحویل اسناد خزانه اسالمی 
به بانک مرکزی )حدود ۱2.5 ه�.م.ت(« انجام ش��ده اس��ت. براس��اس این 
گزارش، با مجوز ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در س��ال ۱399 معادل 
۱50 هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسالمی عالوه 
بر مجوز 88 هزار میلیاردتومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود، 
۶5 درص��د از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی دولت اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. نهایتا میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در 
بودجه س��ال ۱399 )با لحاظ اوراق واگذار شده به بانک مرکزی( مجموعا 
به رقم ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رس��ید. س��هم واگذاری دارایی های مالی 
یا انتش��ار اوراق مالی اس��المی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب 
می ش��وند حدود 42 درصد منابع بودجه عمومی را شامل می شود. کسری 
تراز عملیاتی بودجه سال ۱399 بالغ بر ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است 
که نسبت به سال قبل از آن 4۷ هزار میلیارد تومان افزایش  یافته و رقمی 

بی سابقه در تاریخ بودجه ریزی کشور بوده است.
برداشت از صندوق توسعه و رشد پایه پولی

یافته ه��ای نهاد پژوهش��ی مجلس نش��ان می دهد که در س��ال ۱399 
عملکرد درآمدهای دولت با احتس��اب واگذاری ها و مجوزهای حین سال 
برابر با 98 درصد میزان مصوب بوده اس��ت. س��هم درآمدهای مالیاتی از 
کل منابع وصولی دولت در این س��ال بالغ بر 3۶ درصد اس��ت که نسبت 
به س��ال ۱398 حدود 28 درصد رش��د داشته است. وصولی گمرک ایران 
نیز نس��بت به مدت مشابه سال ۱398 با کاهش ۱2 درصدی همراه بوده 
اس��ت. از سوی دیگر، در چند س��ال گذشته با درخواست دولت بخشی از 
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به  عنوان قرض، صرف بودجه 
دولت می شود و در سال ۱399 نیز ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق توسعه 
ملی )مابه التفاوت 20 درصد و 3۶ درصد( از درآمدهای نفتی صرف مخارج 
بودجه ای ش��ده است. همچنین برداشت 2 میلیارد و ۷00 میلیون یورو از 

صندوق طبق تبصره »4« قانون بودجه سال ۱399 که ماهیت استقراض 
داشته، در این سال استفاده شده است. از آنجا که دسترسی به منابع ارزی 
صندوق توس��عه ملی با محدودیت همراه است، به نظر می رسد درنتیجه 
برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی، در سال ۱399 نیز همانند سال 

۱398 به پایه پولی کشور افزوده شده است.
همچنین رونق بازار سرمایه در سال گذشته باعث شد تا درآمد مالیاتی 
دولت نیز از این بازار افزایشی بیش از پیش بینی ها داشته باشد. مالیات بر 
ثروت در سال ۱399 معادل 23 هزار میلیارد تومان محقق شده و نسبت 
به س��ال قب��ل از آن ۱80 درصد افزایش یافته اس��ت. وصولی درآمدهای 
مالیاتی در س��ال گذشته نیز حدود ۱05 درصد رقم مصوب بودجه بوده و 
نس��بت به س��ال ۱398 حدود 34 درصد افزایش داشته است که با توجه 
به تورم 4۷ درصدی در س��ال ۱399 و تورم 4۱ درصدی در سال ۱398، 

کاهش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می دهد.
براس��اس این گزارش، می��زان بدهی های دولت و ش��رکت های دولتی 
در پایان س��ال گذش��ته به ۱500 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به 
اسفندماه ۱398 حدود 28 درصد افزایش یافت، هرچند که بخش مهمی 
از بدهی دولت به صندوق توس��عه ملی در این رقم منعکس نش��ده است. 
تغییرات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در سال ۱399 نشان 
می دهد که این ردیف نس��بت به سال ۱398 به میزان ۱23 هزار میلیارد 
تومان افزایش داش��ته است. دولت در سال گذش��ته ۱۱ میلیارد دالر ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساس��ی اختصاص داد که بخشی از آن از 
محل ذخایر بانک مرکزی بوده است. از آنجا که در این سال، ارز جدیدی 
به دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، می توان دریافت که خرید 
ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش 
رقم ریالی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده است. یعنی بانک 
مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ 4200 به ازای هر دالر به فروش رسانده 
و برای جایگزین کردن آن، دالر با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده 
اس��ت. لذا به نظر می رس��د درنتیجه این عملیات مالی فرابودجه ای دولت 
)سیاست ارز ترجیحی( در سال گذشته حدود ۱23 هزار میلیارد تومان به 

پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است.
نکته دیگری که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، افزایش تا 50 درصدي 
حقوق و مزایاست. به طوری که پرداخت اعتبارات هزینه ای در سال ۱399 
نس��بت به سال گذشته 34 درصد افزایش یافت و ۱4 هزار میلیارد تومان 
بیش از مقدار مصوب در قانون بودجه بود که از سال ۱395 بی سابقه است. 
دلیل اصلی این امر بخشنامه شماره ۶9۶488 سازمان برنامه و بودجه برای 
مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کش��وری تا 50 
درصد در انتهای سال ۱398 بود که منجر به افزایش قابل توجه هزینه های 

حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱399 شد.

ارز ترجیحی، 123 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه کرد

حساب و کتاب بودجه 99

فرص��ت امروز: پلتفرم آگهی آنالین ش��یپور برای اولی��ن بار، گزارش 
جامع امالک را منتشر کرد و به مقایسه وضعیت بازار مسکن در نیم سال 
اول ۱400 نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل پرداخت. گزارش شیپور 
نشان می دهد که نزدیک به ۷0 درصد خانه ها در تهران و سایر استان ها 
باالی یک میلیارد تومان قیمت دارند. با توجه به متوسط درآمد ساالنه 
۷۶ میلیون تومانی خانوار ش��هری و متوس��ط هزینه ساالنه ۶2 میلیون 
تومان��ی، با پس ان��داز ۱4 میلیون تومانی س��االنه در صورت ثابت بودن 
ن��رخ تورم، خرید خانه به طور میانگین برای هر ایرانی ۷۱ س��ال طول 

خواهد کشید.
از دیگ��ر نکات جالب این گزارش می توان ب��ه بازدهی ۱۱5 درصدی 
قیمت ملک مس��کونی در استان یزد اش��اره کرد که بازدهی باالتری به 
نسبت دالر و طال در سال گذشته داشته است. همچنین طبق آمارهای 
منتشرش��ده از سوی شیپور، به نظر می رسد بازار مسکن در حال خروج 
از رکود مطلق اس��ت و این در حالی اس��ت که با توجه به ش��یوع کرونا 
و گس��ترش کس��ب وکارهای آنالی��ن، تمایل به خری��د و فروش امالک 
تجاری کاهش یافته اس��ت. از س��وی دیگر، قیمت آگهی های امالک در 
ش��یپور، ۱.5 برابر بودجه سال ۱400 است. در واقع مجموع متراژ تمام 
آگهی های امالک ثبت ش��ده در ش��یپور طی شش ماه اول امسال، هزار 
و ۶۷2 کیلومتر مربع اس��ت که این رقم سه برابر مساحت شهر اصفهان 
اس��ت. مجموع قیمت تمام آگهی های امالک ثبت ش��ده نیز 4 بیلیارد 
و ۷۶۶ هزار میلیارد تومان اس��ت که ۱80 درصد رش��د نسبت به سال 
گذش��ته را نش��ان می دهد. برای درک بزرگی این عدد بهتر است اشاره 

کنیم که این رقم ۱.5 برابر بودجه سال ۱400 است.
براس��اس این گزارش، متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
شهر تهران 32 میلیون و 205 هزار و 420 تومان است. متوسط قیمت 
در محل��ه زعفرانی��ه تهران به ۱۱2 میلی��ون و 430 هزار و ۷50 تومان 
می رس��د و کمترین متوس��ط قیمت در بهش��ت زهرا ثبت ش��ده که 9 
میلیون و 8۶۱ هزار و 252 تومان اس��ت. در بین مناطق بیست ودوگانه 
شهر تهران نیز منطقه ۷ با رشد ۷0 درصدی متوسط قیمت در هر متر 
مربع، بیش��ترین رش��د قیمت را در بخش امالک مس��کونی ثبت کرده 
است. بیشترین میزان عرضه واحد مسکونی در بین محله های تهران هم 

در محله جیحون انجام شده است.
در بخش امالک اداری نیز بیش��ترین عرضه در محله جردن انجام شده 
اس��ت. متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد اداری در تهران به ۶۶.5 میلیون 
تومان رس��یده است. گرانترین محله برای خرید واحدهای مسکونی، محله 
الهیه اس��ت که متوس��ط قیمت در آن به ۱28.2 میلیون تومان می رسد. 
کمترین متوسط قیمت برای هر مترمربع واحد اداری هم در افسریه تهران 
ثبت ش��ده است که 22.۶ میلیون تومان است. همچنین در بخش امالک 
تجاری در استان تهران، بیشترین متوسط قیمت در تجریش و کمترین در 
وردآورد ثبت شده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد تجاری در تهران 
۱48.5 میلیون تومان است. این رقم در گرانترین محله 388.۷ میلیون و در 
ارزانترین 33.۶ میلیون تومان بوده است. بیشترین عرضه واحدهای تجاری 

در محله سعادت آباد تهران انجام شده است.
در دیگر اس��تان های کش��ور نیز متوس��ط قیمت هر متر مربع واحد 

مس��کونی به ۱0.8 میلیون تومان می رس��د. باالترین متوسط قیمت در 
اس��تان هرمزگان و جزیره کیش ثبت ش��ده اس��ت و کمترین متوسط 
قیمت به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان اختصاص دارد که به ترتیب 
24.4 میلی��ون تومان و 5.9 میلیون گزارش ش��ده اس��ت. همانطور که 
اش��اره شد، رشد متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در استان 
یزد با ۱۱5 درصد رشد، رکورد زده است. بیشترین میزان عرضه مسکن 
هم در بین استان های کشور غیر از تهران، متعلق به استان البرز است.

گزارش ش��یپور از رش��د عرضه امالک مسکونی در نیمه نخست سال 
۱400 نشان می دهد که سطح خرید و فروش این نوع امالک در تهران 
3۷.۶ درصد رش��د کرده و رهن و اجاره امالک مس��کونی در تهران ۱۱ 
درصد بیش��تر شده اس��ت. همچنین خرید و فروش امالک مسکونی در 
سایر اس��تان ها ۱2.4 درصد بیشتر شده و رهن و اجاره مسکونی ها هم 
25 درصد رش��د کرده اس��ت، ام��ا در بخش امالک تج��اری با توجه به 
همه گیری کرونا و استقبال مردم از خرید آنالین، خرید و فروش امالک 
تجاری 4 درصد کاهش یافته است. رهن و اجاره امالک تجاری به طور 
تقریبی در تهران صفر بوده و در سایر استان ها نیز کاهش خرید امالک 
تجاری ۶.4 درصد گزارش شده است. با این حال رهن و اجاره تجاری ها 
در سایر استان ها غیر از تهران 2۶ درصد بیشتر شده است. طبق گزارش 
شیپور همچنین خرید و فروش باغ و زمین در شمال کشور 33.3 درصد 
رش��د کرده است. مازندران با متوس��ط قیمت هر متر مربع 4 میلیون و 
۷93هزار تومان گران ترین اس��تان و گلستان با میانگین قیمت هر متر 

مربع 2 میلیون و 4۷2 هزار تومان ارزان ترین استان است.

گزارش شیپور از بازار امالک 1400 نشان می دهد

71 سال انتظار تا خرید خانه

بانکنـــامه

کاهش نرخ دالر در صرافی های بانکی
قیمت سکه 50 هزار تومان باال رفت

بازار ارز در اولین روز هفته مس��یر ریزشی را طی کرد و در حالی 
قیمت هر دالر در بازار آزاد تهران به 28 هزار و 50 تومان رسید که 
در صرافی های بانکی نیز با کاهش قیمت همراه ش��د. بر این اساس، 
هر دالر در صرافی های بانکی در روز شنبه 29 آبان ماه با رشد ۱82 
تومانی )در مقایس��ه با پنجشنبه هفته گذشته( به 2۶ هزار و 85۱ 
تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نیز ب��ا 2۶۷ تومان کاهش به 30 
ه��زار و ۶93 تومان رس��ید. قیمت خرید ه��ر دالر 2۶ هزار و 3۱9 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار و 8۶ تومان اعالم شد.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با 50 
هزار تومان افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته به رقم ۱2 
میلیون و 350 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
به قیمت ۱2 میلیون و ۱00 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 
۶ میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و ۷00 هزار تومان و 
سکه یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال 
نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و 23۶ هزار تومان و هر 
مثقال طال به 5 میلیون و 35۷ هزار تومان رسید. اُنس جهانی طال نیز با 
۱9 دالر و 5۷ س��نت کاهش نسبت به روز کاری قبل، یک هزار و 84۶ 

دالر ارزش گذاری شد.

در 7 ماهه نخست امسال
بانک ها چقدر به اقتصاد وام دادند؟

تسهیالت پرداختی بانک ها در هفت ماهه ابتدای امسال به بخش های 
اقتصادی، مبلغ ۱4828.9 هزار میلیارد ریال اس��ت که در مقایس��ه با 
دوره مشابه سال قبل به اندازه 54۷4.2 هزار میلیارد ریال معادل 58.5 
درصد افزایش داش��ته است. طبق اعالم بانک مرکزی، سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 
هف��ت ماهه ابتدای امس��ال مبلغ 99۱۷.8 هزار میلی��ارد ریال معادل 
۶۶.9 درصد کل تس��هیالت پرداختی است. سهم تسهیالت پرداختی 
بابت تأمین س��رمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه 
ابتدای سال معادل 34۷۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از 
تخصیص 35.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به س��رمایه در گردش 
کلی��ه بخش های اقتصادی )مبلغ 99۱۷.8 هزار میلیارد ریال( اس��ت. 
مالحظه می شود از 439۷.۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در 
بخش صنع��ت و معدن معادل ۷9.۱ درص��د آن )مبلغ 34۷۶.۶ هزار 
میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر 
توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توس��ط بانک ها در 

سال جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات 
مرب��وط به کنترل ت��ورم را نیز در نظر گرفت و هم��واره مراقب قدرت 
گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر 
این اساس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش 
سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و 
بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری 
بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف 
بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به 
عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه 

ویژه ای کرد.

تعهد بدهید، حقوق بگیرید!
با مش��روط ش��دن واریز حقوق آبان به ورود اطالع��ات کارکنان در 
سامانه پاکنا، دستگاه هایی که در این رابطه اقدام نکرده اند از روز گذشته 
)ش��نبه 29 آبان( در صورت مراجعه به س��ازمان اداری و استخدامی با 
ارائه تعهد کتبی، برای ش��ان مجوز واریز حقوق صادر خواهد ش��د. به 
گزارش ایسنا، بعد از دستور رئیس جمهور جهت شفاف سازی وضعیت 
پرداخت ه��ای حقوق��ی و وضعیت س��امانه ثبت حق��وق و مزایا، طی 
هماهنگی صورت گرفته بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه 
و بودجه و همچنین خزانه داری کل کشور، مقرر شد که حقوق کارکنان 
دستگاه های اجرایی در صورتی مجوز پرداخت داشته باشد که دستگاه 
مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطالعات عمل کرده باش��د، در غیر 
این صورت پرداختی صورت نگیرد. در همین رابطه، س��ازمان اداری و 
استخدامی اعالم کرد: دستگاه هایی که ورود اطالعات نداشته اند تنها در 
صورت ارائه تعهد، برای ش��ان مجوز صادر می شود. بر این اساس، از روز 
29 آبان ماه، باالترین مقام مجاز دستگاه اجرایی که عموما معاونان مالی 
و اداری سازمان ها هستند باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی، 
به سازمان تعهد کتبی بدهند که اطالعات را هرچه سریع تر در سامانه 
بارگذاری خواهند کرد تا سازمان اداری و استخدامی نیز در اسرع وقت 
نس��بت به صدور مجوز واریز حقوق اقدام کند. این در حالی اس��ت که 
گزارش اخیر س��ازمان اداری و استخدامی هرچند که جزییات زیادی 
را منتش��ر نکرده بود، ولی نش��ان داد که همچنان در کنار بخش��ی از 
دستگاه های دولتی، سایر دستگاه ها از جمله مجلس و زیرمجموعه آن 
هم اوضاع خوبی در درج اطالعات نداشته اند و حقوق های این ماه آنها 
هم تحت الشعاع این ش��رط قرار دارد. اینکه پرداخت حقوق ها به ورود 
اطالعات کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین کارمندایران 
مشروط شده، به تکلیف قانون بودجه در دو سال اخیر برمی گردد که به 
استناد الزام قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است. طبق تبصره 
20 قان��ون بودجه ۱400، تخصیص اعتب��ار حقوق کارکنان فقط باید 
براس��اس اطالعات س��امانه پاکنا صورت گیرد و از خردادماه، هرگونه 
پرداخت مس��تقیم و مس��تمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از 
مح��ل اعتب��ارات هزین��ه ای و منابع عمومی و اختصاص��ی صرفا پس 
از ثبت اطالعات آنها در این س��امانه مش��روط شده بود. همچنین در 
بودجه سال گذشته این شرط وجود داشت و تاکید شده بود از ابتدای 
خردادماه )۱399( هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان 
دس��تگاه های اجرایی از مح��ل اعتبارات هزین��ه ای و منابع عمومی و 
اختصاصی فقط بعد از ثبت اطالعات در سامانه کارمند ایران انجام شود. 
اما تاکنون تکلیف قانون برای عدم پرداخت به دستگاه های اجرایی که 
اطالعات کارکنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده اند، اجرایی 
نشده بود و از این به بعد نیز با وجود ورود دولت، اینکه با مقاومتی که 
بین برخی دستگاه ها در این مورد است، امکان اجرا وجود داشته باشد، 

 جای سوال دارد.
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طبق اعالم وزیر اقتصاد
بانک ها ملزم به ارائه قرارداد تسهیالت شدند

به گفته وزیر اقتصاد، بانک ها باید از امروز یک نسخه از قرارداد تسهیالت 
بانکی را در اختیار تولیدکنندگان، فعاالن اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار 
دهند. احس��ان خاندوزی در این باره گفت: از امروز یک نس��خه از قرارداد 
تسهیالت بانکی در اختیار تولیدکنندگان، فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی 
قرار می گیرد. یکی از مسائل پرتکرار و نارضایتی های فراوانی که این سال ها 
از س��وی تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و حتی خانوارها که با سیستم 
بانکی سر و کار دارند این بود که یک نسخه از قرارداد تسهیالت در اختیار 
نداشته و به آن دسترسی ندارند و نمی دانند که نرخ سود و جرایم دیرکرد 
آنها چگونه محاسبه می شود، وضعیت وثایق و تضامین به چه ترتیبی است، 
استمهال وام  چه شرایطی دارد و مجموعه ای از سواالت و نگرانی هایی که 

داشتند، مطرح می شود.
طبق اعالم وزارت اقتصاد، خاندوزی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار و 
بانک مرکزی در این زمینه مصوباتی داشتند اما به دلیل ضعف نظارتی بانک 
مرکزی به طور کامل اجرا نمی شود،  افزود: صادقانه بگویم بسیار ضعیف اجرا 
می شد و در جلسه ای که با مدیران عامل بانک های دولتی داشتیم تعهدی 
جدی گرفته شد که حداقل در زیرمجموعه وزارت اقتصاد که وزیر به عنوان 
رئیس مجمع عمومی بانک ها مس��ئولیت در قبال بانک ها و مردم دارد از 
امروز هر مراجعه کننده از گیرندگان تس��هیالت، درخواست یک نسخه از 
قرارداد را داشته باشد، بانک ها موظف هستند که ارائه دهند تا شفاف شود 
و اگر اجحافی می شود در مراجع قانونی قابل پیگرد باشد. به زودی به سمت 
الکترونیکی ش��دن قرارداد تسهیالت می رویم که امکان نظارت آنالین آن 

وجود داشته باشد.

خاندوزی در نامه به رئیسی مطرح کرد
15 چالش فروش اموال مازاد دولت

در حالی که وزیر اقتصاد تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه 
بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعالم کرده اس��ت، اکنون در نامه ای 
ب��ه رئیس جمهور، ۱5 چالش ف��روش اموال مازاد دول��ت را مطرح کرده 
اس��ت. احسان خاندوزی پیش از این، از برنامه وزارت اقتصاد برای افزایش 
درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش 
ام��وال م��ازاد و راکد دولت خبر داد. در این راس��تا، او در نامه ای به رئیس 
جمهور ۱5 چالش فروش مازاد دولت را اعالم کرده و نوشته است: »مطابق 
جزء ه��ای ۱ و 2 بند )د( تبصره ۱3 قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولدسازی دارایی های دولت در اختیار 
دستگاه های اجرای موضوع ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 
2000 میلیارد تومان با اس��تفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسالمی خارج 
از سقف اوراق مالی اسالمی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱0 ساله دارد. 
توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله 

را به ردیف درآمدی 3۱0240 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
به گفت��ه خاندوزی، چالش های پانزده گانه فروش اموال مازاد دولت به 
این شرح است: -۱دستگاه های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال 
نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می کنند. -2اغلب دستگاه ها اموال 
و دارایی ه��ای ک��م ارزش و اراضی و امالک فاقد کارب��ری واقع در نقاط 
روس��تایی و کم برخوردار را معرفی می کنند. -3پس از شناسایی امالک 
مازاد توس��ط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی اس��تان ها، دستگاه های 
اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط 
کارگروه اس��تانی را با چال��ش مواجه می کنند و با درخواس��ت انصراف 
دس��تگاه ها یا مخالفت ب��ا تصمیمات کارگروه های اس��تان، عدم امضای 
بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی. -4پس از تصویب کارگروه 
استانی و ابالغ مجوز فروش دستگاه ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش 
اس��تنکاف می کنند. -5برخی از دس��تگاه های اجرایی از طریق انعکاس 
موضوع در رس��انه ها با واس��طه ق��رار دادن نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی، ائمه جمعه و ... از اس��تانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه 
را درخواس��ت می نمایند. -۶وزرا یا باالترین مقام دس��تگاه ملی با فروش 
اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار 
و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش 
اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاس��بات عمومی کشور از جمله 
مواد ۱۱4، ۱۱5، ۱۱۷ ۱980 و ۱20 یا پیش��نهاد وزیر یا باالترین مقام 
دس��تگاه می بایس��ت صورت پذیرد مخالفت می کنند. -۷باالترین مقام 
دس��تگاه های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای 
عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می کنند. 
-8وجود امالک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه ها بر مستندسازی 
و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن 
می سازد. -9عدم ثبت اطالعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی در 
سامانه سادا که بر کتمان اطالعات و عدم شناسایی امالک دولتی منجر 
می ش��ود. -۱0دغدغه دستگاه ها درخصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه 
عدم بازگش��ت منابع مربوط به مولدس��ازی به همان دستگاه باعث عدم 
استقبال از مولدسازی با ابزارهای پیش بینی شده شده است. -۱۱طوالنی 
بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه های الزم برای آن زمانبر 
بودن اعالم نظر کمیسیون ماده )5( قانون تاسیس شورای عالی معماری 
و شهرس��ازی و بار مالی ناش��ی از هزینه بسیار باالی صدور مجوز تغییر 
کاربری اموال دارای مج��وز برای فروش در اجرای ماده )۶( قانون الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت )2( که بعضا برای 
یک فقره ملک 80 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می ش��ود. 
-۱2در م��واردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیس��یون ماده )5( قانون 
تاس��یس شورای عالی معماری و شهرس��ازی در ادارات راه و شهرسازی 
استان ها مستقر اس��ت بدون ملحوظ داشتن وضعیت امالک و طرح آن 
برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این امالک در طرح 
مکان یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به 
استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد 
ای��ن امالک را به ن��ام آن وزارت اصالح می کنند در حالی که این امالک 
زمین بکر نبوده و اغلب س��اختمان و تأسیسات مازاد هستند. -۱3لزوم 
ف��روش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقس��یط و رکود حاکم بر بازار 
ام��الک و فروش نرفتن امالک علی رغم تجدید مزایده. -۱4مش��کالت 
مربوط به برگزاری مزایده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش 
داده و در مواردی علی رغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای امالک 
دولت مراجعه نمی کنند. -۱5علی رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس 
امالک و ابالغ دستورالعمل های مربوطه، دستگاه ها استقبالی از عرضه کاال 

در بورس نمی کنند.

خبرخوان

فرصت امروز: بازار س��هام مدت هاست که روی دور نوسان افتاده است 
و این نوس��ان روز گذشته خود را در سقوط شاخص کل بورس به کانال 
۱.3 میلیون واحدی و سقوط شاخص فرابورس به کانال ۱9 هزار واحدی 
بار دیگر نش��ان داد. هرچند ش��اخص بورس تهران آخرین روز معامالتی 
هفته گذشته را با رنگ سبز و رشد حدود 2 هزار واحدی به پایان رساند، 
ام��ا در مجموع هفته بیش از 3 درصد افت را ثبت کرد و نش��ان داد که 
س��هامداران خرد همچنان به خروج س��رمایه   های خود از تاالر شیشه   ای 
ادامه می دهند. این روند در اولین روز این هفته نیز ادامه یافت و شاخص 
کل بورس در پایان معامالت روز شنبه 29 آبان ماه به کانال ۱.3 میلیون 
واحدی و ش��اخص کل فرابورس به کانال ۱9 هزار واحدی سقوط کرد تا 

نشان دهنده روز تماما منفی بازار سهام باشد.
در این روز همه شاخص ها روندی نزولی داشتند و در صدر آنها نماگر اصلی 
تاالر شیش��ه ای با افت بیش از 2۷ هزار واحدی برای چندمین بار در طول 
هفته های گذشته تا کانال یک میلیون و 300 هزار واحد عقب رفت. شاخص 
کل ب��ورس با این افت 2۷ هزار و 292 واحدی نهایتا در رقم یک میلیون و 
383 هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز با افت 3 هزار و 
23۶ واحدی به رقم 383 هزار و 528 واحد رسید. در معامالت نخستین روز 
معامالتی هفته بیش از 5 میلیارد و 329 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش 40 هزار و ۶9۱ میلی��ارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران 
دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، کاهش 22 هزار و 802 واحدی و شاخص 
بازار دوم نیز کاهش ۶ هزار و ۱50 واحدی را تجربه کردند. در آن سوی بازار 
سرمایه نیز آیفکس با کاهش 254 واحدی، کانال 20 هزار واحدی را از دست 

داد و تا رقم ۱9 هزار و 988 واحد عقب رفت.
گروه شیمیایی در صدر معامالت نشست

در جری��ان معامالت روز ش��نبه در بورس تهران، ۱02 نماد بورس��ی 
مثب��ت و 289 نم��اد منفی بودند ک��ه از میان آنها پتروش��یمی فناوران 
)ش��فن( با 495 واحد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( 
با 232 واحد، سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی 3( با ۱50 واحد، گروه 
داروی��ی برکت )برک��ت( با ۱۱9 واحد، داده گس��تر عصر نوین های وب 
)ه��ای وب( با ۷۷ واحد، آس��ان پرداخت پرش��ین )آپ( ب��ا ۷3 واحد و 
موتوژن )بموتو( با ۶3 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بورس 
داش��تند. در س��وی مقابل نیز فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 
44۶ واح��د، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا 3 هزار و ۱۶0 
واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۶34 
واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۶۱۱ واحد، 

معدن��ی و صنعتی چادرمل��و )کچاد( با یک هزار و 430 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری غدی��ر )وغدیر( با ی��ک هزار و 225 واح��د و نفت و گاز 
پتروش��یمی تامی��ن )تاپیکو( با یک ه��زار و ۱9 واحد ب��ا تاثیر منفی بر 

شاخص بورس همراه شدند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، سایر اشخاص 
بورس ان��رژی )انرژی 3(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، گروه پتروش��یمی 
سرمایه گذاری ایرانیان )پترول(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو  )خگستر( و  گروه دارویی برکت )برکت( از جمله 
نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه شیمیایی با ۶2 هزار و 40 معامله به ارزش 4 
هزار و 438 میلیارد ریال، گروه اداره بازارهای مالی با 3۶ هزار و ۱۱ معامله 
ب��ه ارزش 3 هزار و 9۶ میلیارد ریال، گروه خودرو با 44 هزار و ۷48 معامله 
به ارزش 2 هزار و 832 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 42 هزار و 9۶9 
معامله به ارزش 2 هزار و ۷24 میلیارد ریال و گروه چندرشته ای صنایع با 28 
هزار و 984 معامله به ارزش یک هزار و 5۷0 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس ب��ا 254 واحد 
کاه��ش به کانال ۱9 هزار واحد عقبگ��رد کرد و در رقم ۱9 هزار و 988 
واحد ایستاد. برپایه معامالت نخستین روز هفته در فرابورس ایران، بیش 
از یک میلیارد و 998 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۱ 
هزار و ۷2۶ میلیارد ریال دادوس��تد شد. در معامالت این روز، ۱0۶ نماد 
فرابورس��ی مثبت و ۱42 نماد منفی بودند که از میان آنها گروه صنعتی 
مینو با ۱۷ واحد، ش��رکت توسعه مسیر برق گیالن با 4.4۷ واحد، گروه 
بهمن دیزل با 4 واحد، شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین با 3 واحد 
و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با 2 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت پلیمر آریاساسول 
با ۷۷ واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با 40 واحد، بیمه پاسارگاد با 25 
واحد، سنگ آهن گهر زمین با ۱۷ واحد و شرکت پتروشیمی تندگویان 

با ۱4 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از دیروز

روزهای متمادی اس��ت که بازار سهام روی دور نوسان افتاده و نه تنها 
ش��اخص بورس تهران در عبور از ابرکانال یک میلیون و 400 هزار واحد 
ناتوان اس��ت، بلکه دیروز در ادامه روند نزولی خود برای چندمین بار در 
طول هفته های اخیر به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد نیز س��قوط 
ک��رد. البته این س��قوط آزاد بورس را باید در ادامه روند هفته گذش��ته 
ارزیابی کرد. اگرچه شاخص کل بورس آخرین روز معامالتی هفته ای که 

گذشت را با رنگ سبز و رشد حدود 2 هزار واحدی به پایان رساند، اما آمار 
هفتگی نشان می دهد که شاخص بورس تهران در مجموع هفته بیش از 
3 درصد عقب نشست و سهامداران خرد همچنان به خروج سرمایه   های 
خود از تاالر شیش��ه   ای ادامه می دهند. تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند 
که این ش��رایط برای بازار همچنان ادامه خواهد داشت و تا زمان شفاف 
شدن مولفه   های اقتصاد کالن نباید انتظار داشت که وضعیت بازار سرمایه 
هم رو به راه شود. طبق پیش بینی کارشناسان، اگر اتفاق خاصی در حوزه 
سیاس��ی و اقتصادی رخ ندهد، در ادامه هفته جاری نیز نوس��ان بورس 
ادام��ه خواهد یافت. تحلیلگران، صدور تصمیم های متعدد و در صدر آنها 
قیمت گذاری های دستوری را مهمترین ریسک این روزهای بازار سرمایه 
می دانند و می گویند تا س��ایه این ریسک ها از س��ر بازار برداشته نشود، 

حکایت همچنان باقی است.
به موازات روند نزولی بازار سهام، پرواضح است که ارزش واقعی سهام 
عدالت نیز )همس��و با مسیر بازار( کاهش می یابد، چنانکه در حال حاضر 
و طبق آخرین برآوردها، ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 492 
هزار تومانی نس��بت به ح��دود دو هفته قبل بی��ش از 200 هزار تومان 
کاهش داشته است. البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات 
بازار افزایش��ی یا کاهشی می شود. برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در 20 اس��فندماه پارسال ۱8 میلیون 
و ۷80 هزار تومان قیمت داش��ت، در حالی که قیمت این س��هام در ۱۶ 
تیرماه امسال تا ۱4 میلیون و ۷00 هزار تومان هم رسید؛ سهامی که در 
روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه و خردادماه 

۱399 بیش از 20 میلیون تومان قیمت داشت.
در ادامه این روند نزولی، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 492 
هزار تومانی در یازدهم مهرماه امس��ال به حدود ۱2 میلیون و 500 هزار 
تومان رسید و طبق آخرین قیمت ها، این سهام هم اکنون کمی بیشتر از 
۱۱ میلی��ون و ۷50 هزار تومان قیمت دارد که ۷میلیون تومان آن قابل 
فروش است. همچنین ارزش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت در 25 
مهرماه امس��ال به ۱3 میلیون و 3۷0 هزار تومان رسید و در پنجم آبان 
ماه نیز ارزش این س��بد تا ۱3 میلیون و ۱08 هزار تومان کاهش یافت. 
طبق آخرین به روزرسانی قیمت ها )که در 28 آبان ماه انجام شد(، ارزش 
واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومانی حدود ۱۱ میلیون 
و 500 هزار تومان قیمت دارد که نس��بت به دو هفته قبل بیش از 200 
هزار تومان کاهش داشته است. همچنین از این میزان، حدود ۶ میلیون 

و 900 هزار تومان آن قابل فروش است.

شاخص بورس به کانال 1.3 میلیون واحدی و شاخص فرابورس به کانال 19 هزار واحدی سقوط کرد

روز منفی بازار سهام

یک کارش��ناس بازار س��رمایه می گوید: قیمت بس��یاری از سهام بازار 
به ک��ف تاریخی و نقطه مطلوب ارزندگی برای س��رمایه گذاری بلندمدت 
رسیده است. پیشنهاد می شود که سهامداران به منظور جلوگیری از ضرر 
احتمالی خود اقدام به سرمایه گذاری غیرمستقیم  و متنوع کردن پرتفوی 

سرمایه گذاری خود کنند.
عرفان هودی به افت این روزهای شاخص بورس اشاره کرد و به خبرنگار 
ایرن��ا گفت: اکنون برای ارزیابی روند کلی بازار باید برخی از مؤلفه ها مورد 
بررس��ی قرار بگیرند تا بتوان به ارزیابی دقیق تری نسبت به وضعیت فعلی 
بازار دست پیدا کرد. در دو ماه گذشته و در بیشتر روزهای معامالتی شاهد 
خروج پ��ول حقیقی از این بازار بودیم، اما از هفته گذش��ته و تحت تاثیر 
حمایت هایی که مس��ئوالن از این بازار داشتند، بازار وارد مدار تعادل شد، 
اما دوباره از چند روز گذش��ته تحت تاثیر نگرانی سهامداران شاهد خروج 

نقدینگی از این بازار هستیم.
به گفته هودی، سهامداران به صورت هیجانی در حال فروش سهام خود 
از این بازار هس��تند و طبیعی اس��ت زمانی که بازار سرمایه طی یک سال 
گذشته تجربه روند نزولی شدیدی را دارد و فقط در برخی از شرایط خاص 
وارد مدار صعودی شده است، خروج پول از بازار صورت بگیرد. بهتر است 
حمایت های صورت گرفته از بازار، کمک کننده بازگشت اعتماد سهامداران 
حقیقی به بازار باش��د و شاهد حمایت سهامدار خرد از روند معامالت این 
بازار باشیم. در دو هفته گذشته و تحت تاثیر حمایت های انجام شده از این 
بازار، نقدینگی از س��وی سهامداران حقیقی به سهام بزرگ و شاخص ساز 

ورود پیدا کرد.

این کارش��ناس بازار س��رمایه به س��هامداران چند توصیه کرد و افزود: 
پیشنهاد ما این است که سهامداران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های 
احتمالی خود اقدام به س��رمایه گذاری غیرمستقیم در بازار کنند و به طور 

حتم پرتفوی سرمایه گذاری آنها متنوع باشد.
او با تاکید بر اینکه اتفاقاتی مثبت در بازار سرمایه در حال رخ دادن است 
و به زودی ش��اهد تاثیرگذاری آن در بازار خواهیم بود، گفت: تیمی که در 
رأس س��ازمان بورس حضور دارند از افراد برگزیده بورس کاال هستند که 
خود مخالف ۱00 درصدی قیمت گذاری دستوری هستند و بارها مقاومت 
ش��دیدی را در مقابل این اقدامات از خود نشان دادند. این اتفاق به عنوان 
نکته ای مثبت در بازار تلقی می شود که امیدواریم در بازار ادامه پیدا کند.

هودی به راه های بهبود روند معامالت بورس تاکید کرد و افزود: پیشنهاد 
ما این اس��ت تا سایر ارکان بورس مانند بورس کاال کمک کننده معامالت 
بازار س��هام باش��ند و با ورود محصوالت جدید مانند خودرو به بازار شاهد 
تاثیرگذاری آن در سهام شرکت ها باشیم که به نظر می رسد از این طریق 

گروه خودرو برای مدتی به عنوان لیدر بازار انتخاب خواهند شد.
ب��ه اعتقاد وی، در کنار ب��ورس کاال، بانک ها باید به نماد خود در بورس 
کمک کنند و برای مدتی این گروه را در مدار صعودی هدایت کنند. اکنون 
بازار س��رمایه لیدر ندارد، در حالی که بازار س��رمایه لیدرمحور است و این 
امر ناشی از وجود جو ترس و نگرانی سهامداران در بازار است. در وضعیت 
فعلی و بعد از ریزش های شدیدی که بازار تجربه کرده است قیمت سهام 
شرکت ها به مرحله ای از ارزندگی رسیده اند و سهامداران می توانند با دید 
بلندمدت سهام ارزیابی شده را خریداری و برای بلندمدت از آن نگهداری 

کنند تا از این طریق سود چشمگیری را به دست آورند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان صحبت هایش گفت: قیمت بسیاری 
از س��هام بازار به کف تاریخی خود رس��یده اند و حتی ارزش اسمی آنها به 

کمتر از ۱00 تومان رسیده است.

یک کارشناس بازار سرمایه توصیه کرد

چگونگی کاهش ضرر و زیان سهامداران
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افت تقاضای چیپس در بازار داخل و خارج
طبق گفت��ه اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع 
چیپس و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت، علت افزایش قیمت 
ای��ن محص��والت، افزایش نرخ مواد اولیه بوده ک��ه منجر به کاهش 
تقاضا در بازار داخل ش��ده و عالوه بر این صادرات انواع چیپس هم 

کاهش داشته است.
لیدا جهانیان در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: افزایش قیمت در 
کاالها به جز کاالهای اساس��ی به ش��رکت ها واگذار شده و برمبنای 
قیمت مواد اولیه تعیین می ش��ود. از طرف دیگر قیمت بس��یاری از 
کاالها به صورت ماهانه افزایش پیدا می کند. شرکت ها هم براساس 
قیم��ت مواد اولی��ه و کاالهای خ��ود را عرضه می کنن��د و تاکنون 

قیمت گذاری خارج از تعادل نداشتیم. 
وی با بی��ان اینکه تقریبا قیمت تمام مواد اولیه افزایش داش��ته، 
تصریح کرد: برای مثال فقط یک قلم روغن در اوایل س��ال جاری از 
۷500 تومان به ۱0 هزار و 500 تومان رس��یده و حدود 50 درصد 

افزایش قیمت داشته است. 
رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان انواع چیپس و 
فرآورده های حجیم ش��ده بر پایه ذرت در پاس��خ به س��والی درباره 
آمار تولید و صادرات ه��م گفت: برخی اعضای انجمن صادرات هم 
دارد ام��ا اطالعات دقیقی در این رابط��ه نداریم در زمینه تولید هم 
اطالعات براساس پروانه های تولید است و اطالعات دقیقی در دست 

نیست.
البت��ه به گفته وی در گذش��ته ص��ادرات به عراق زی��اد بود، اما 
ب��ه دلیل اخت��الف تعرفه گمرکی و اینکه در م��واردی عراق جلوی 
صادرات را گرفته، صادرات انواع چیپس و فرآورده های حجیم شده 
بر پایه ذرت خیلی محدود ش��ده اس��ت، چراکه ع��راق هم واردات 

محصوالتی که تولید داخل داشتند را ممنوع کرده است. 
سیدمهدی رضوی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ان��واع چیپ��س و فرآورده ه��ای حجیم ش��ده بر پای��ه ذرت نیز در 
گفت وگو با ایسنا، در رابطه با کاهش تقاضای این محصوالت گفت: 
با توجه به گران ش��دن انواع چیپس و فرآورده های حجیم ش��ده بر 
پایه ذرت به دلیل افزایش قیمت ش��دید مواد اولیه و بس��ته بندی و 

همچنین وضعیت اقتصادی مردم، تقاضا کاهش پیدا کرده است.

نماگربازارسهام

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت مصوب��ه خودرویی مجل��س را هنوز 
دریافت نکردیم ما معتقدیم صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودروی 

باکیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد.
هادی طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس پس 
از تایید مصوبه ساماندهی بازار خودرو ابراز امیدواری کرده که مورد تایید 
ش��ورای نگهبان قرار گیرد، اظهار داشت: هنوز مصوبه ای دریافت نکرده ایم 
مصوبه های مجلس برای ما هم محترم است و ما هم معتقدیم که صنعت 

خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در 
اختیار مردم قرار بگیرد. وی افرود: ما نس��بت به بحث واردات خودرو ورود 
کارشناس��ی نداشتیم. این موضوع مطرح بود و مخالفان و موافقانی داشت 
اینها هم در فضای مجازی و هم در فضای رسانه بحث می کردند و ما وارد 

مذاکرات کارشناسی نمی شویم.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: ما به دنبال مانع تراشی نیستیم 
و نس��بت به اساس مصوبه مجلس اشکالی نداش��تیم بلکه دو سه تا ابهام 

داشتیم که بنده هم حضور پیدا کردم در جلسات کارشناسی و در جلسات 
تخصصی مجلس و همان ابهامات را با نمایندگان محترم در میان گذاشتیم 

و سعی کردیم راهکار را پیدا کنیم.
وی ادامه داد: همان زمان ما نامه ای دریافت کردیم از هیأت عالی نظارت 
بر حس��ن اجرای سیاس��ت های کلی نظام که در مجم��ع، مصوبه واردات 
خودرو را مغایر تعداد زیادی از سیاس��ت های کلی می دانس��تند. ما هم به 

دنبال حل مسئله هستیم و اساسا اشکالی نداشتیم.

مجتب��ی یوس��فی، عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
کیفی��ت تولیدات خودروس��ازان داخلی مطالبی را بیان کرد که بخش��ی از 
آن امیدوارکنن��ده و بخش دیگری نش��ان می دهد ک��ه نگاه غلط عمومی به 
مس��ئله صنعت خودرو، در بین نخبگان سیاسی و تصمیم سازان در مجلس 
ش��ورای اس��المی نیز وجود دارد. در این نگاه غلط به مس��ئله خودرو، نقش 
سیاس��ت گذاری کنار رفته و با معلول )ایران خودرو و سایپا( به عنوان متهم 
برخورد می ش��ود، درحالی که این دو ش��رکت، نهادهایی حقوقی هستند و 
نمی توانند بدون اثر عامل انسانی باعث اتفاقی شوند. این نگاه محافظه کارانه 
به دنبال آن است تا بدون تغییر ریشه ای در سیاست گذاری، باعث ایجاد تغییر 
در صنعت خودرو کشور شود که شدنی نیست و با منطق مدیریت ناسازگاری 
ذاتی دارد. مجتبی یوس��فی محورهای زیر را مط��رح کرد: کیفیت و قیمت 
خودروهای داخلی نش��ان دهنده سوءمدیریت خودروس��ازان بوده و در واقع 
هزینه عدم برنامه ریزی و مدیریت سیاس��ی در صنعت خودروسازی از جیب 
مردم پرداخت می شود. باید به اشتغال ۷00 هزار نفر در صنعت خودروسازی 
هم توجه کنیم چراکه تداوم این س��وءمدیریت ها به شاغالن در این صنعت 
هم آس��یب خواهد زد. مجلس ادامه این روند را به هیچ عنوان قبول نداشته 
و با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو گامی در جهت اصالح این رویه 

برداشته است.
در ح��ال حاضر عالوه ب��ر انحصار صنعت خ��ودرو با انحص��ار در واردات 
خ��ودرو نیز مواجه هس��تیم؛ در واقع واردات خ��ودرو در انحصار برخی افراد 
و خانواده ه��ای خاص بوده و مجل��س با این مصوبه ضمن پایان دادن به این 
انحصار، به خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصوالت شان 
نیز هش��دار می دهد. از رئیس جمهور و همچنی��ن وزیر صمت انتظار داریم 

طبق برنامه هایی که هنگام رأی اعتماد ارائه کرد، تکلیف مردم و خودروسازان 
داخل��ی را در زمینه کیفیت و قیمت خودروها طی یک الی دو س��ال آینده 
مشخص کند در غیر این صورت مجلس همانگونه که انحصار و تابو واردات را 

شکست؛ مانع تداوم ظلم و اجحاف به مردم می شود.
مصوبه خودرویی مجلس موجب تقویت قطعه سازان و خروج آنها از انحصار 
خودروسازان داخلی خواهد شد و در حال حاضر قطعه سازان توانمندی بدون 
ران��ت و اعمال نفوذ البی های قدرتمند خودروس��ازان از دهه 80 تاکنون در 
زمینه ه��ای مختلفی نظیر رینگ و الس��تیک و لوازم یدکی و جانبی خودرو 
فعالیت می کنند و تولیدات خودشان را به برخی از شرکت های معتبر دنیا نیز 
صادر می کنند. همانگونه که در صنعت لوازم خانگی برخی ش��رکت ها بدون 
حمایت دولت نقش بس��زایی در رفع نیاز بازار داشتند و برخی از محصوالت 
آنها از کیفیت مناس��بی برخوردار است )در خودرو نیز بدون دولت می توان 
صنعت��ی پویا داش��ت(. مجلس با مصوب��ه خودرویی خود در ص��دد عبور از 
»انحصار خودرو« و »هشدار به خودروسازان« است. میز کسب و کار تحریریه، 
محورهای صحیح مطرح شده توسط عضو محترم هیأت رئیسه مجلس را با 
رنگ سبز و محورهای غیردقیق را با رنگ قرمز مشخص کرده است تا بتواند 
ماهیت موضوع را برای کارشناسان، تصمیم گیران و عالقه مندان روشن سازد.
برخالف ادعای یوس��فی، در طرح مجلس ب��رای پایان دادن به مدیریت 
سیاسی موجود بر صنعت خودرو کشور راهکاری اندیشیده نشده و از صنعت 
قطعه س��ازی به عنوان زیربنای صنعت خودروسازی کشور نیز حمایتی به 
عمل نیامده است. نگاه سیاست زده کنونی با تسلط بر خودروسازان به عنوان 
مصرف کنندگان اصلی قطعات خودرویی، عمال صنعت قطعه س��ازی را نیز 
به بهانه های مختلف زیر س��لطه گرفته و برخالف اصول مس��لم مدیریتی، 

پاسخگو هم نیست و هرگاه سخن از صنعت خودرو به میان می آید، آدرس 
غلط داده و به دنبال محاکمه دو بنگاه تولیدی یعنی ایران خودرو و س��ایپا 
اس��ت که معلول علت های اصلی در مدیریت کشور بر صنعت مهم خودرو 
هستند.  هزار بار دیگر نیز به خودروسازان برای اصالح کیفیت هشدار داده 
ش��ود اتفاقی نمی افتد، زیرا مدیران کنونی مس��لط بر ایران خودرو و سایپا 
ارتباط ارگانیکی با صنعت خودرو ندارند و مدیریت در این ش��رکت ها را به 
عنوان دس��تخوش کنش های سیاسی دریافت کرده اند. درحالی که خودرو 
نیز مانند س��ایر صنایع، حوزه ای تخصصی و یک��ی از پیچیده ترین صنایع 
اس��ت و می توان گفت کمتر از ۱0 کشور دنیا توانسته اند خود را به عنوان 
خودروس��از معرفی کنند.  اگر مجلس شورای اسالمی می خواهد تغییری 
اساس��ی در صنعت خودرو کش��ور ایجاد کند، باید ریل کنونی را از اساس 
تغییر داده و قوانین صریح کشور را قربانی تفاسیر امنیتی که بهانه ای برای 
وزن کشی های سیاسی است، نکند، که سرمایه اجتماعی کشور را با انباشتن 
خیابان های ایران از مدل های فرس��وده 30 س��ال پیش در معرض نابودی 

قرار داده است.

مصوبه خودرویی مجلس هنوز به شورای نگهبان نرسیده است

چرا نباید به آینده صنعت خودرو کشور امیدوار بود؟
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6 اقدام درآمدزا برای عالقه مندان به مطالعه 

به قلم: کری کایربی
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک یکی از بهتری��ن عادت هایی که هر ف��ردی می تواند 
داش��ته باش��د، مطالعه کتاب است. با این حال بس��یاری از افراد به 
خاطر مش��غله کاری و هزینه های ب��االی زندگی خود، کمتر فرصت 
پرداخت��ن به این اقدام را پیدا می کنند. در این زمینه آیا تاکنون به 
ای��ن موضوع فکر کرده اید که این اقدام را به یک ش��غل برای خود 
تبدیل کنید؟ تحت این شرایط شما از عالقه خود، کسب درآمد نیز 
خواهید داشت. در این راستا رقم هایی که می توانید به دست آورید، 
ابدا کم نبوده و بسیاری از افراد حتی این اقدامات را به عنوان شغل 
اول خود انتخاب می کنند. در این زمینه شش مورد اصلی را بررسی 

خواهیم کرد. 
1-کتاب ها را بررسی نمایید 

معرفی و نقد و بررسی یک کتاب، اقدامی است که جذابیت بسیار 
باالیی دارد و باعث خواهد ش��د تا بسیاری از افراد نسبت به مطالعه 
و یا کنار گذش��تن یک اثر، تصمیم گیری بهتری داش��ته باشند. در 
این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
حتی در نیویورک تایمز نیز می توان فعالیت داش��ت و از این طریق 
به یک چهره ش��ناخته شده تبدیل شد. با این حال این موضوع برای 
تازه کارها بس��یار س��خت بوده و توصیه می ش��ود که کار خود را با 
س��ایت های دیگر آغاز کنید که تعداد آنها کم نیست. در این زمینه 
برخی از س��ایت ها نظیر Fiverr، به نقده��ای پرطرفدار، مبلغی را 
پرداخت می کنند. در این راس��تا می توانید با نشریات و نویسندگان 
کت��اب نیز وارد همکاری ش��ده و اقدام به معرف��ی بهتر آثار نمایید 
که این موضوع خود برای ش��ما درآمدهایی را دارد. پس از کس��ب 
شهرت نیز می توانید به صورت مستقیم از تبلیغات درآمدهای بسیار 
خوبی را داش��ته باش��ید. برای خالصه نویس��ی نیز سایت هایی نظیر 
Instaread، وج��ود دارد که هزینه های قاب��ل توجهی را پرداخت 
می کنن��د. در این زمینه از دیگر راهکارها این اس��ت که یک کانال 
در یوتیوب ایجاد کنید و کتاب ها را بررسی نمایید. درواقع سیاست 
کاری این شبکه به این صورت است که شما را پس از کسب ۱000 

دنبال کننده، در سود تبلیغات سهیم خواهد کرد. 
2-نسخه های خطی منتشرنشده را مطالعه کنید 

یکی دیگ��ر از اقدامات بس��یار جالبی که می توانی��د انجام دهید 
این است که نس��خه های خطی که بنا به دالیل مختلف هنوز چاپ 
نش��ده اند را مطالعه کرده و به روند انتشار آنها کمک نمایید. در این 
زمینه ممکن اس��ت دلیل چاپ نش��دن، قدیمی بودن دست نوشته 
و س��خت بودن مطالعه آن باشد. تحت این ش��رایط شما می توانید 
ای��ن اقدام را انجام دهید. در ای��ن زمینه انواع فیلمنامه ها نیز وجود 
دارد که تاکنون منتش��ر نش��ده اس��ت. در این زمینه معموال برای 
فیلمنامه های کوتاه، رقمی در حدود ۶0 دالر پرداخت می ش��ود. در 
این راس��تا ش��ما می توانی��د در مقام یک مترجم نی��ز اقدام کرده و 
دست نوش��ته های خارجی را نیز به زبان کش��ور خودتان بازنویسی 

نمایید. 
3-یک مشاور باشید

درصد باالیی از فیلم ها، از داس��تان های موجود در کتاب ها تولید 
می شود. با این حال برای یک کارگردان بسیار سخت است که بتواند 
موارد مناسب را از بین گزینه های بسیار زیاد موجود، پیدا کند. تحت 
این شرایط شما می توانید فردی باشید که مطالعات گسترده ای دارد 
و می تواند به کارگردان ها با توجه به س��بکی که مدنظرش��ان است، 
بهترین کتاب های موجود را معرفی نمایند. درواقع ش��ما می توانید 
در نوش��تن فیلمنامه نیز ب��ه آنها کمک نمایی��د. درواقع این اقدام، 
امروزه به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته و شما می توانید 
در کش��ور خود، به یکی از این افراد تبدیل ش��وید. فراموش نکنید 
که سینما، یکی از پرسودترین صنعت ها محسوب می شود. به همین 

خاطر طبیعی است که درآمدهای بسیار خوبی را داشته باشید. 
4-ویراستار باشید 

اگر ش��ما هم از جمله افرادی هستید که سریعا متوجه غلط های 
تایپی و یا گرامری می ش��وید، بدون شک استعداد باالیی برای شغل 
ویراس��تاری خواهید داشت. در این زمینه ش��ما با مطالعه و اعمال 
تغیی��رات الزم قبل از انتش��ار، می توانید کس��ب درآمدهای باالیی 
را داش��ته باش��ید. در این زمینه ش��ما تنها به کتاب محدود نبوده 
و می توانید در نش��ریات نیز فعالیت داش��ته باش��ید. در این زمینه 
پایین ترین نرخ حال حاضر، ۱5 دالر به ازای هر ساعت کار است. در 
سایت هایی نظیر Freelancer، می توان شغل مناسب را پیدا کرد.

5-در کتابخانه فعالیت نمایید
 کار ی��ک نماینده این اس��ت که از روش های مختل��ف، اقدام به 
ف��روش کتاب نمای��د. در این زمینه ب��ا توجه به این امر که ش��ما 
عالقه من��د به کتاب هس��تید، می توانید از اطالعات باالی خود برای 
راهنمایی بهتر استفاده کرده و در نهایت امر فروش را ساده تر کنید. 
همچنین می توانید به صورت رسمی در یک کتابخانه فعالیت کرده 
و با این اقدام، دسترس��ی رایگان به کتاب های متنوع را هم خواهید 

داشت. 
6-کتاب صوتی ایجاد نمایید 

در آخر یکی دیگر از اقدامات پولس��از این اس��ت که کتاب صوتی 
ایجاد نمایید. در این زمینه اگر صدای خوبی دارید، می توانید کامال 
موفق باشید. با این حال می توانید با یک دوره صداسازی و فن بیان، 
به اس��تاندارد الزم برای رس��یدن به این هدف نیز دست پیدا کنید. 
در ای��ن زمینه ذکر این نکته ضروری اس��ت که امروزه گوش دادن 
ب��ه پادکس��ت و کتاب صوتی، ب��ه این خاطر که امکان اس��تفاده از 
زمان های مرده را به وجود آورده است، مورد توجه جدی قرار گرفته 
و بدون شک شانس موفقیت باالیی را خواهید داشت. در این راستا 
ان��واع برندها را می توان پیدا کرد ک��ه در این زمینه فعالیت دارند و 
می توانید با آنها همکاری داش��ته باشید. این اقدام به مراتب ساده تر 
از زمانی خواهد بود که ش��ما به تنهایی بخواهید کتاب صوتی ایجاد 

کنید. 
در آخر فراموش نکنید که راهکارهای به مراتب بیش��تری در این 
زمین��ه وجود دارد و با کمی خالقیت می توانید منابع درآمدی فراتر 

از حد تصور را داشته باشید. 
wisebread.com :منبع
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به قلم: رافائال آگوئار
نویسنده حوزه بازاریابی 

مترجم: امیر آل علی

امروزه فعالیت در شبکه های اجتماعی به عنوان مهمترین اقدام بازاریابی 
برای تمامی کسب و کارها محسوب می شود. درواقع با استفاده از آن شما 
تمام��ی محدودیت های زمانی و مکان��ی را از بین خواهید برد و این امر در 
حالی اس��ت که بستر فعالیت برای ش��ما کامال رایگان است. این امر باعث 
خواهد ش��د تا تمامی بودجه خود را صرف اقدامات حرفه ای و راهکارهای 
رش��د بیشتر نمایید. در این زمینه اینستاگرام با توجه به جذب بسیاری از 
برندها و افراد مش��هور در شبکه خود، جایگاه بسیار ویژه ای در بین کسب 
و کاره��ا دارد. با این حال یک س��وال مهم این اس��ت که چ��ه زمانی برای 
پس��ت گذاری در این شبکه مناسب تر بوده و منجر به افزایش شانس دیده 
شدن شما خواهد شد. اگرچه ممکن است تصور کنید که ابزار الزم در خود 
برنامه اینستاگرام وجود دارد. با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که چنین ابزاری، تنها براساس فعالیت های مخاطبان حال 
حاضر ش��ما ش��کل گرفته و ابدا نمی تواند اطالعات کاملی محسوب شود. 
درواقع شما باید بدانید که در چه زمان هایی، شانس بیشتری برای حضور 
در اکسپلور داشته و مخاطب هایی حتی خارج از دنبال کنندگان حال حاضر 
خود را خواهید داشت. در این راستا شش اقدامی را بررسی خواهیم کرد که 

شما را در رسیدن به این خواسته کمک می کنند. 
1-از برنامه های ارسال خودکار محتوا استفاده نمایید 

یک��ی از س��اده ترین اقدام��ات این اس��ت ک��ه وضعی��ت را در روزها 

و س��اعت های مختلف بررس��ی نمایید. با این حال ای��ن اقدام می تواند 
خس��ته کننده باشد و بهتر است که از ابزارهای موجود استفاده کنید. با 
این حال نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که منظور 
از ساعت های مختلف، این نیست که در طول یک روز 24 پست داشته 
باش��ید. درواقع منظور اصلی این است که سه ساعت اصلی صبح، ظهر 
و ش��ب را به صورت اتفاقی انتخاب کنید و در روزهای مختلف، وضعت 
آنها را بررس��ی نمایید. تحت این ش��رایط آماری به دست خواهید آورد 
که ممکن اس��ت شنبه صبح ها بهترین زمان پست گذاری باشد و در روز 

یکشنبه، شب ها بهترین نتیجه را به دست آورید. 
2-اقدامات سایرین را بررسی کنید 

از دیگ��ر راهکارها این اس��ت که وضعیت عملکرد س��ایر رقبای خود 
را بررس��ی کنید. درواقع ش��ما باید رقبای موفق خود را در اولویت قرار 
دهید. درواقع ساعت پست گذاری آنها، بدون شک تابع یک قانونی است 
که اس��تفاده از آن می تواند نتایج بهتری را برای ش��ما به همراه داشته 
باش��د. در این زمینه بهتر است که دالیل را بررسی کنید. درواقع به هر 
میزان که تحلیل بیش��تری داشته باشید، طبیعی است که خروجی کار 

شما نیز بهتر خواهد بود. 
3-مخاطبان خود را بشناسید 

این امر که بدانید اکثر مخاطبان ش��ما در چه رده س��نی قرار دارند، 
کمک خواهد کرد تا بتوانید ساعت طالیی آنها را شناسایی کنید. در این 
زمینه تنها به مخاطبان حال حاضر محدود نش��وید و ویژگی های جامعه 
هدف خود را بررسی نمایید. برای مثال اگر هدف اصلی شما جلب نگاه 
دانشجویان است، باید بدانید که معموال ساعت های صبح تا ظهر، نتیجه 

خوبی را به دست نخواهید آورد. 

4-از تست A/B استفاده کنید 
در این روش یک اقدام مش��ترک با دو دی��دگاه مختلف انجام خواهد 
شد. برای مثال برای سنجش بهترین حالت مدیریت یک سایت، هر دو 
حالت اصلی را پیاده می کنند تا در نهایت بهترین راهکار انتخاب ش��ود. 
برای مثال ش��ما می توانید دو صفحه برای برند خود ایجاد نمایید و در 
هر یک از آنها، استراتژی متفاوتی را به اجرا بگذارید. با این اقدام پس از 
مدتی متوجه این امر خواهید شد که کدام یک، کاربرد باالتری را دارد. 
در این زمینه می توان این اقدام را برای زمان پست گذاری هم انجام داد. 

5-از برنامه های جانبی استفاده کنید 
برخی از برنامه ها وجود دارد که ش��ما را نس��بت به بهترین زمان های 
پس��ت گذاری، آگاه خواهد کرد. برای مث��ال Prime یکی از این موارد 
است که براساس معیارهای مختلف، بهترین زمان پست گذاری در حوزه 
موردنظ��ر ش��ما را تعیین خواهد کرد. این موضوع باعث خواهد ش��د تا 

سریعا بتوانید تصمیم گیری نمایید. 
6-از توصیه های کارشناس ها استفاده کنید 

از دیگر مواردی که باید انجام دهید این است که به دنبال توصیه های 
افراد خبره باش��ید. امروزه در یوتیوب و اینس��تاگرام افراد زیادی وجود 
دارد که در زمینه تولید محتوا و شبکه های اجتماعی، اطالعات بسیاری 
را دارن��د. بدون ش��ک این افراد توصیه های جالب��ی در رابطه با بهترین 

زمان پست گذاری خواهند داشت. 
در آخ��ر فراموش نکنید که بهترین نتیجه ممکن را زمانی به دس��ت 
خواهی��د آورد که تمامی این ش��ش روش را به ص��ورت همزمان مورد 

توجه قرار دهید. 
business2community.com :منبع
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: طرح جلوگیری از سوزاندن گازهای اسیدی 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس بواســطه تاسیسات مناطق نفت خیز 
جنوب به بهره برداری رسید. طی مراسمی با حضور دکتر سالجقه معاون 
ریاست جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست کشور ، دکتر خلیلیان 
استاندار خوزستان،ســردار مظلومی نماینده مجلس شهرهای بهبهان 
وآغاجاری،مهندس قضائی پور مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری و مدیران پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس طرح جلوگیری از 
سوزاندن گاز های اسیدی پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس به بهره برداری 
رسید. دکترســالجقه در آئین این رویداد مهم بیان کرد: امروز یکی از 
آرزوهای دیرینه مردم ایران و خوزستان برای جمع آوری مشعل سوزی 
گازها به دســت توانمند جوانان این کشور محقق شد. وی افزود: تزریق 
گازهای ترش به مجموعه تاسیسات آغاجاری هم موجب ارزش افزوده 
بیشتر می شود و هم از طریق فشــارافزائی الیه های گازی زیر زمین، 
امکان تولید نفت را افزایش میدهد . استاندار خوزستان نیز در این مراسم 
گفت:این دســتاورد بزرگ در شرایطی رقم خورد که جمهوری اسالمی 
در شرایط سخت تحریم اقتصادی قرار دارد. در ادامه این آئین مهندس 

قضائی پور مدیر عامل شرکت آغاجاری با اشاره به طرحهای عمده شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص جمع آوری گازهای مشــعل 
عنوان کرد: در این زمینه ۲۲ پروژه با ســرمایه گذاری شــرکت پاالیش 
گاز بید بلند خلیج فارس، ۶ پروژه با ســرمایه گذاری پتروشیمی مارون، 
۹ پروژه در قالب طرح نگهداشت و افزایش تولید )۲۸ مخزن( در دست 
اجراســت که با اجرای آنها در آینده ی نزدیک، شــاهد خاموش شدن 

همه ی مشعل ها در گستره پهناور مناطق نفتخیز جنوب )شرق رودخانه 
ی کارون( خواهیم بود. مهندس پژمان قضائی پور دلیل انتخاب ایستگاه 
تزریق گاز آغاجاری بعنوان دریافت کننده گازهای اسیدی پاالیشگاه گاز 
بیدبلند خلیج فارس را همجواری و امکان دسترسی به پاالیشگاهای گاز 
بیدبلند وخطوط انتقال گازسراسری، موجود بودن زیر ساخت فشار افزایی 
و تزریــق و همچنین طراحی اولیه وظرفیت ویژه این ایســتگاه بعنوان 
دریافت کننده گازهای ترش پارس جنوبی عنوان کرد. وی در ادامه نتایج 
حاصل از اجرائی شدن این طرح را عالوه بر حذف شدن گازهای اسیدی 
بر فراز پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس و حفاظت از محیط زیست، استمرار 
و افزایش تزریق گاز به مخزن آغاجاری با هدف حصول نتایج تزریق گاز 
به جهت ازدیاد برداشت )برداشت ثانویه( از مخزن و افزایش تولید نفت 
عنــوان کرد. عملیات اجرای این طرح عالوه براحداث ۴۷ کیلومتر خط 
لوله ۲۰ اینچ ، انجام اصالحیه های فرآیندی شامل جداسازی بخشی از 
لوله مشعل و نصب لوله جدید ۲۰ اینجی، تغییر در مسیر خوراک ورودی 
ایستگاه ، ایجاد انشعاب ۲۰ اینچ گاز ورودی و انشعابات ۴۲ اینچ جهت 

طرح فیلتراسیون در ایستگاه تزریق گاز آغاجاری بوده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: به گــزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، محمد مهدی اسماعیلی روز دوشنبه 
در حاشیه سفر به قم در جمع خبرنگاران، بیان کرد: موسسات تحقیقاتی 
کامپیوتری اســالمی )نور( از مجموعه های گرانسنگ است که در طول 

دهه های گذشته به خوبی درخشیده و اقدامات بزرگی انجام داده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد: در یکی از پروژه های موسسه 
تحقیقاتی کامپیوتری نور ۷۰ هزار جلد کتاب به صورت متن نوشتاری و 

پی دی اف بارگذاری شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در آینده با انعقاد توافق نامه ای همکاری های خود را با این موسسه 
افزایش خواهد داد. وی همچنین با اشــاره به حضور در آیین چهلمین 
ســالگرد ارتحال عالمه طباطبایی نیز، تصریح کرد: امیدواریم این نحله 
فکری و مکتبی که ایشــان بنیان نهاده در آینده شاهد درخشش های 
بیشــتری باشــد. گفتنی است وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در سفر 
بــه قم ضمن حضور در جمع مدیران موسســه تحقیقاتی کامپیوتری 
نور و ســخنرانی در آیین چهلمین سالگرد ارتحال عالمه طباطبایی و 
زیارت مضجع نورانی حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها(، بر سر مزار 

عالمه طباطبایی و آیت اهلل مصباح یزدی نیز حاضر شد.

ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: شرکت ملی 
گاز ایران برای کاهش 1۰ درصدی مصرف گاز و گاز بهاء مشــترکین، 
طرح بهینه سازی رایگان موتورخانه ها در بخش خانگی، تجاری و اداری 

را در دست اقدام دارد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل  روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، "مقدم بیگلریان" سرپرست شــرکت گاز مازندران در برنامه 
تلویزیونی آژیر زرد، اظهار کرد: بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
شــاهد رشد شتابانی در حوزه گازرســانی در کشور بودیم که در جهت 
محرومیت زدایی و توسعه عدالت اجتماعی صورت گرفت و همین باعث 
شــد که امروز ۷5 درصد از ســبد انرژی خانوار را گاز تشکیل دهد که 
جای خوشحالی دارد، ما هم در سازمانی کار می کنیم که تمام فعالیتش 
خدمت رســانی به مردم عزیز اســت و خدا را شکر می کنیم که چنین 

فرصتی را برای بنده و همکارانم فراهم نموده است.
وی افــزود: در حال حاضر ما در اســتان مازنــدران ۲1 هزار و 1۲۰ 
کیلومتر شــبکه گازرسانی و ۸۲5 هزار انشــعابات علمک داریم که با 
اجــرای چنین حجم کاری، در حال حاضــر حدود یک میلیون و 5۲۶ 

هزار مشــترک بهره مند از گاز طبیعی داریم و از این میزان ۹۲ درصد 
مشترکین  خانگی و ۸ درصد صنعتی و عمومی هستند.

بیگلریان اعالم کرد: در بخش مشــترکین عمده و بزرگ، ۳ نیروگاه 
مقیاس بزرگ،  ۲۴ نیروگاه مقیاس کوچک و حدود ۳۴ شهرک صنعتی 
از نعمت گاز برخوردار هســتند و از ۶1 شــهر در اســتان در 5۹ شهر 
گازرســانی انجام شده و همچنین از ۲ هزار و ۹۷۰ روستایی که قابلیت 

گازرســانی دارند در ۲ هزار و ۴۶۰ روستا گازرسانی انجام شده و موارد 
باقیمانده کار با قوت در حال اجرا است.

سرپرست شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ گازرسانی 
در حوزه شــهری ۹.۹۹ و در حوزه روستایی ۹5.1 است و جا دارد بیان 

کنیم که مازندران در حوزه گازرسانی روستایی رتبه دوم کشور را دارد.
این مسئول اعالم کرد: بخشی از پروژه های باالدستی تقویت گاز شمال 
و شمال شرق کشور انجام شده است و یک فاز آن به زودی به بهره برداری 
می رســد و ایستگاه تقویت فشار آرادان سمنان هم در سال آینده برای 
همین منظور به بهره برداری می رسد. وی اذعان داشت: تقویت شبکه و 
تعمیرات ایســتگاه های گاز برای بخش خانگی و صنعتی انجام شد تا با 
اطمینان خاطر ، زمستان سال جاری را سپری کنیم. بیگلریان گفت: در 
بحث بهینه سازی موتورخانه ها شرکت ملی گاز ایران این فرصت را ایجاد 
کــرده تا بدون پرداخت هزینه در بخش خانگی تجاری و اداری با انجام  
عایق کاری موتورخانه ، نصب رسوب گیر مغناطیسی و تنظیم مشعل را 
انجام شود و این باعث می شود که ضمن کاهش گاز بهاء مشترکین ، در 

مصرف گاز هم 1۰ درصد صرفه جویی شود.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشــت از اهتمام ویژه 
شهرداری برای فعال  سازی کیف پول الکترونیکی در راستای تحقق شهر 
هوشــمند خبر داد.  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت - ســید امیر حسین علوی شهردار رشت امروز 
چهارشنبه ۲۶ آبان 1۴۰۰ در جلسه ای که با موضوع تعیین تکلیف طرح 
فعال  سازی کیف پول الکترونیکی با حضور معاونین، مدیران شهرداری و 
نماینده شرکت سرمایه  گذار برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اولویت 
های تدوین شــده مدیریت شهری در بحث هوشمند سازی، شهرداری 

رشت برای فعال  سازی کیف پول الکترونیکی عزم جدی دارد.
شهردار رشت ایجاد سامانه خدمات اینترنتی شهرسازی شهر رشت 
را الزامی خواند و ابراز داشــت: سامانه هایی مانند احراز هویت مرکزی، 
شناسه شهروندی و کیف پول الکترونیک، الزمه رسیدن به شهر هوشمند 
هستند. سید امیر حسین علوی استفاده از تجربیات سایر شهرهای بزرگ 
کشور نظیر اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز در نحوه استفاده و راه اندازی 
خدمات هوشمند نظیر کیف پول الکترونیکی را اثربخش و مفید دانست 

و افزود: معاونت مالی و سازمان فاوا باید مجوزهای مربوطه را برای اتصال 
ای نماد به کیف پول الکترونیکی حداکثر تا پایان آذر اخذ نمایند. علوی 
تصریح کرد: اگر در همکاریهای فی مابین و مشترک شهرداری و شرکت 
سرمایه گذار کیف پول الکترونیکی، اهداف مهمی مانند انتفاع دو جانبه 
و ارائه بهینه خدمات به شــهروندان تحقق پیدا کند، شهرداری نیز بعد 

از پایان سه ســال قرارداد خود را تمدید خواهد کرد. وی راه اندازی هر 
چه سریعتر طرح کیف پول در بحث پرداخت الکترونیک مبالغ پسماند 
خشک را خواستار شد و اضافه کرد: انتظار میرود، روزی که کیوسکهای 
تحویل زباله خشک در شــهر رشت مستقر شدند، سرویس کیف پول 
الکترونیکی در بخش پسماند و چند سرویس دیگر نیز فعالیت خود را 
آغاز نمایند. شــهردار رشت در ادامه پروژه جمع آوری پسماند خشک را 
مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه نواقص طرح تفکیک زباله از مبدأ باید 
از سوی شرکت سرمایه  گذار رفع شود، افزود: افزایش تعداد ماشین آالت، 
ناوگان جمع  آوری و ارتقاء ظرفیت میزان جمع  آوری پسماندهای خشک 

از جمله درخواستهای مهمی است که از شرکت سرمایه گذار داریم.
گفتنی اســت که در پایان مقرر گردید، شهرداری رشت با توجه به 
درخواستهای شرکت ســرمایه  گذار پروژه جمع  آوری پسماند خشک، 
جلسه ای را با اتاق اصناف مرکز گیالن برگزار کند تا بدین واسطه مقدمات 
جمع آوری پسماندهای خشک تولید شده واحدهای صنفی نیز توسط 

شرکت سرمایه گذار فراهم شود.

 شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری 
مدیــر اداره آب و فاضالب شــهر کیان از پایان دادن به آبرســانی 
ســیار در این شهر خبر داد. علی یدالهی گفت: با وارد مدار نمودن 
هشتمین چاه حفر شده در شــهر کیان تغذیه مخازن ذخیره آب 
آشــامیدنی بوسیله تانکر سیار به پایان رســید.    آقای یدالهی با 
اعــالم این خبر افزود: پس از حفر و تجهیز چاهی به عمق ۸۰ متر 

در شــهر کیان با آبدهی 1۶ لیتر بر ثانیه کمبود آب شرب اهالی بر 
طرف گردید.    وی ضمن تقدیر از همکاری مســئولین و تشــکر 
از صبوری مردم شهر کیان گفت: همچنان نیازمند همراهی مردم 
شــریف هستیم تا با مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب 
فرزندان خود در آب و فاضالب را یاری نمایند که بتوانیم این پاییز 
کم بارش را نیز پشت سر بگذاریم.   نامبرده اعتبار هزینه شده برای 
این پروژه را 5 میلیارد ریال اعالم نمود و ضمن تشــریح ســختی 

های تامین ، حفر و تجهیز آب آشامیدنی افزود: حفاری ۶۰ متر از 
این چاه هشــتاد متری که ۹۰ روز به طول انجامید در سنگ انجام 
شــده است. دیر اداره آب و فاضالب شهر کیان در پایان گفت: پس 
از اتمام حفاری و انجام پمپاژ آزمایشی ، آزمایشهای الزم میکروبی 
و شیمیایی بر روی آب استحصالی انجام شد و پس از تاییدیه های 
کیفی آب چاه مذکور طی مراسمی با حضور امام جمعه محترم حجه 
االسالم خدابنده ، شهردار کیان ، اعضای شورای اسالمی شهر کیان 
، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان و جمعی از 

اهالی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مشارکت نفت خیز جنوب در جلوگیری از سوزاندن گازهای اسیدی بیدبلند خلیج فارس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

امضای توافقنامه همکاری با موسسه تحقیقاتی کامپیوتری نور استان قم در آینده نزدیک

سرپرست شرکت گاز  مازندران عنوان کرد؛

بهینه سازی موتورخانه ها؛ اقدام حمایتی شرکت ملی گاز ایران

عزم جدی شهرداری رشت برای فعال سازی کیف پول الکترونیکی

پایان آبرسانی سیار به شهر کیان

معاون وزیرکار درجریان بازدید از شرکت آذرآب  اراک:
رفع مشکالت برخی صنایع منوط به اتخاذ تصمیم واحد سران سه قوه است

اراک-  فرنــاز امیدی: معاون وزیر کار و رفــاه اجتماعی گفت: برای حل 
مشــکالت آذرآب دولت دو بار مصوبه داشته است اما برای رفع این مشکل باید 
سران سه قوه تصمیم واحد اتخاذ کنند. علی حسین رعیتی فرد  درجریان بازدید 
از شــرکت آذرآب و نشست با مدیریت و اعضای شورای کار این شرکت با بیان 
اینکه آذرآب بدهکار و تأمین اجتماعی طلبکار است، عنوان کرد: امروز با مشکالت 
انباشته روبرو هستیم، قطعاً تالش و تاکید می کنیم که سازمان تأمین اجتماعی هر 
نوع حمایت و همکاری را با این شرکت داشته باشد. وی ادامه داد: اگر این بدهی ها 
پرداخت نشود، قطعاً سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت های خود به چالش بر 
می خورد، به همین خاطر قطعاً تالش خواهیم کرد که با رایزنی با سازمان، بازداشت نامه ها را تعلیق کنیم، اما باید شرکت بدهی خود را طبق 
تقسیط صورت گرفته پرداخت کند. شاید بتوان جریمه را بخشید، اما اصل بدهی را باید بپردازد. معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
سازمان تأمین اجتماعی دغدغه جامعه کارگری را درک می کند اما این سازمان برای پرداخت بیمه و غیره باید درآمد داشته باشد. رعیتی فرد 
در ادامه گفت: تالش می کنیم تا مشکالت حل شود و حتی در بحث بازداشت سند ملکی این شرکت که ارزشی حدود 1۳۰ میلیارد تومان 
دارد اقداماتی انجام گیرد تا بتواند در زمینه دریافت ضمانت نامه های بانکی اقدام کند. وی با اشاره به چک های برگشتی و بدهی های شرکت 
آذرآب، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: برای اینکه برخی مشکالت بدهی ها شرکت آذرآب حل شود، نیاز به مصوبه دولت دارد که 
در این راستا دولت دو بار مجوز داده است، اما برای رفع این مشکل باید سران سه قوه تصمیم واحد اتخاذ کنند. رعیتی فرد در پایان بیان کرد: 
در عرصه تولید و اقتصاد، رقابت حرف اول را می زند، مسلماً در کشورهای دیگر، صنایع فعالند و با استفاده از ظرفیت های مدیریتی و مشکالت 
کمتر، بازارهای تولیدی را جذب می کنند. امیدواریم در عرصه رقابت کار اساسی صورت گیرد و تأمین اجتماعی در مباحث مرتبط به خود 

همکاری کاملی با آذرآب داشته باشد تا کارگران و خانواده این جامعه با حداقل مشکالت درگیر باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین :
در صورت شرکت نکردن در طرح رایگان تبدیل به دوگانه سوز، سهمیه 

کارت سوخت وانت بارهای بنزینی کاهش می یابد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: اســماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری قزوین، از کاهش تدریجی سهمیه 
کارت ســوخت وانت بارهای بنزینی در صورت شرکت نکردن در طرح رایگان 
تبدیل به دوگانه سوز تا سقف 1۲۰ و ۶۰ لیتر خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با توجه 
به سیاست های وزارت نفت در خصوص تغییر سبد سوخت مصرفی ناوگان حمل 
و نقل عمومی کشور به گازسوز و با عنایت به مصوبات بیست و پنجمین جلسه 
کارگروه ســهمیه بندی بنزین به تاریخ 1۴ شهریور 1۴۰۰، به منظور ترغیب 
ناوگان وانت بار بنزین سوز کشور به شرکت در طرح رایگان تبدیل دوگانه و نیز ثبت پیمایش مقرر شده است سهمیه کارت سوخت )سهمیه 
لیتراژی( وانت بارهای تک سوز طی ۷ ماه کاهش یابد. وی ادامه داد: بر همین اساس، سهمیه کارت سوخت وانت بارهای بنزینی سوزی که 
در این طرح شرکت نکنند، از آبان 1۴۰۰ تا اردیبهشت سال 1۴۰1 به تدریج و ماهیانه 1۰ درصد کاهش یافته و به معادل سهمیه بنزین 

وانت بارهای دوگانه سوز )1۲۰ و ۶۰ لیتر( خواهد رسید. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان: 
مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن تا 15 آذرماه سالجاری تمدید شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرســازی گلســتان از تمدید زمان  ثبت نام در طرح جهش مســکن در استان 
همزمان با سراسر کشور تا 15 آذرماه سال جاری خبر داد.مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان در گفتگو با پایگاه 
اطالع رسانی این اداره کل با بیان اینکه امکان  ثبت نام در طرح جهش مسکن در استان همزمان با سراسر کشور تا 15 آذرماه سالجاری 
تمدید شد، اظهار داشت: در حال حاضر امکان ثبت نام طرح جهش مسکن در 1۰ شهر  آق قال، بندرترکمن، گرگان، گمیش تپه، مراوه 
تپه، مینودشــت، خان ببین، فاضل آباد، کردکوی و نوکنده در محدوده تحت پوشش این اداره کل وجود دارد.وی افزود: متقاضیان می 
توانند با مراجعه به سایت saman.mrud.ir برای بهره مندی از طرح جهش مسکن نام نویسی کنند.مدیر کل راه و شهرسازی استان 
گلستان بیان کرد: تاکنون افزون بر ۲۰ هزار متقاضی طرح جهش تولید مسکن در شهرستان های تحت پوشش این اداره کل اقدام به 
ثبت نام کرده اند.مهندس محبوبی چهار شرط ؛ تاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت خصوصی، سبز بودن فرم ››ج‹‹ ، 5 سال 
سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا  را شروط اصلی ثبت نام در نهضت ملی  عنوان کرد و افزود: سبز بودن فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه 
مربوطه به معنای آن است که متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از اول فرودین 1۳۸۴ بوده و ازتاریخ 
۲۲ بهمن 1۳5۷ از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت 
یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان تصریح کرد: بررسی عدم دریافت 
زمین، مســکن و تسهیالت یارانه ای توسط متقاضی از طریق س امانه فرم »ج« توسط وزارت راه و شهرسازی و  بررسي سابقه مالکیت 
از طریق سیستم ثبت اسناد و سابقه تسهیالت نیز توسط سامانه تسهیالت شبکه بانکی انجام می شود.مهندس محبوبی ضمن توصیه 
عدم ثبت نام به غیرواجدین شرایط ، به افرادی که با داشتن شرایط مذکور موفق به ثبت نام نشده اند توصیه کرد تا پایان مهلت تمدید 

شده اقدام به ثبت نام نمایند.

برگزاری مالقات مردمی مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مهندس محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با تعدادی از مراجعه کنندگان در دفتر 
محل کار به صورت چهره به چهره دیدار و به درخواست های آنها رسیدگی کرد.برنامه مالقات مردمی  مدیر کل راه و شهرسازی استان 
گلستان هر هفته سه شنبه ها برگزار و مراجعه کنندگان درخواست های خود را به صورت حضوری ارائه و مهندس محبوبی پس از شنیدن 
مسائل و مشکالت آنان دستورات الزم را برای مساعدت و همکاری در چهارچوب قانون به معاونین و مدیران واحد های مربوط صادر می 
نماید.گفتنی است جهت هماهنگی مالقات با مهندس محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان هم استانی های گرامی می توانند 

با شماره تلفن  ۳۲۲۲۴۴۴5-۰1۷ تماس حاصل فرمایند.

بازدید شهردار بندر بوشهر از سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بندر بوشهر و ایستگاه های آتش نشانی مستقر در شهر بوشهر

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندر بوشــهر حسین حیدری در جمع 
شماری از آتش نشــانان اظهار کرد: انجام مانورها با هدف ارتقاء توان عملیاتی 
کارکنان برگزار می شود که با برنامه ریزی صورت گرفته و سناریو تدارک دیده 
شــده با موفقیت به اجرا در می آید.  وی بیان کرد: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته اقدامات الزم برای افزایش شــماره ایستگاه های آتش نشانی در بوشهر 
در حال انجام اســت.حیدری ادامه داد: احداث ۲ ایستگاه جدید آتش نشانی در 
محله های تنگک و شــهرک نیایش بوشهر پیش بینی شده است. شهردار بندر 
بوشهر گفت: در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات آتش نشانی برخی از تجهیزات موردنیاز ایستگاه ها خریداری شده و در ماه های 
آینده نیز نسبت به تجهیز بیشتر این ایستگاه ها اقدام خواهد شد. وی ادامه داد: تجهیز باشگاه ورزشی آتش نشانی بوشهر از دیگر اولویت های 

شهرداری است که به زودی این مهم محقق خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان :
شرکت گاز تأمین کننده 75 درصد سبد انرژی در گیالن است

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: با برخورداری بیــش از یک میلیون و 
1۶۳ هزار متقاضی از نعمت گاز طبیعی، شــرکت گاز تأمین کننده ۷5 درصد 
ســبد انرژی در گیالن است. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به رشد روزافزون مصرف کنندگان 
گاز طبیعی در اســتان گفت: هم اکنون شــرکت گاز ۷5 درصد سبد انرژی در 

گیالن را تامین می کند. 
وی با بیان این خبر اظهار داشت: شرکت گاز استان گیالن تا آبان امسال دارای 
یک میلیون و 1۶۳ هزار مشترک است که از این تعداد؛ یک میلیون و ۶۶ هزار 
مشترک مربوط به حوزه خانگی، بیش از ۹۰ هزار مشترک متعلق به بخش تجاری، ۶ هزار و 15۷مشترک صنعتی، ۹5 مشترک حمل و 
نقل و پنج مشترک نیروگاهی می باشند. حسین اکبر درخصوص وضعیت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان گفت: هم اکنون همه 
شهرها )به  استثناء شهر ماسوله که در دست مطالعه می باشد( و ۲ هزار و ۸۷ روستای گیالن بهره مند از گاز طبیعی می باشند و متوسط 
برخورداری گاز خانوارهای گیالنی بیش از ۹۸ درصد می باشــد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه با اشاره به افزایش روافزون 
مصرف کنندگان گاز در استان گفت: در ایام سرما، در صورت عدم صرفه جویی و مدیریت در مصرف، برای حفظ جریان گاز مشترکین 

خانگی مجبور به اعمال محدودیت برای سایر حوزه ها خواهیم بود.

ایالم- منصوری: در  حوالی قلب دو صنعت پتروشــیمی و پاالیش 
گاز ، یــک واحــد تولید “پالت چوبی “با ســرمایه گذاری شــخصی و  
پشتوانه پتروشیمی ایالم به انباری متروکه جان دوباره بخشیده است.  
 پتروشیمی، پاالیش گاز و شــهرک  صنعتی در چوار از این شهرستان 
چهره ی صنعتی ساخته است و بومی ریزه کردن صنعت در روستاهای 
این شهرســتان و  ایجاد کارگاه های کوچک و  بزرگ تولیدی زوردبازده 
می تواند در رفع محرومیت از چهره منطقه موثر باشــد. پتروشــیمی 
ایالم که در مســیر ارزش افزوده    و صنایع تکمیلی اســت نقش مهمی 
در ارزآوری و ارزش آفرینــی دارد و عالوه بر تولید پلی اتیلن ســنگین 
و بنزین پیرولیز   و... در  ایجاد اشــتغال خارج از مجتمع نیز آســتین را 
همت باال زد و هر چند در سرفصل تکالیف و وظایف سازمانی آن قرار 
ندارد اما به عنوان یک  قانون نانوشته بر تارک این صنعت می درخشد. 
بزرگ ترین مجتمع تولیدی در غرب کشور که با اشتغال مستمر برای 
بیــش از 15۰۰ نفر بصورت ثابت ک بیش از ۷۰۰۰ نفر در پیک کاری 
پــروژه ها، َدین خود را به اســتان ادا نموده و در کنار مردم ایســتاده 

است، برای کمک به اشــتغال مردم بومی منطقه، قطع دست دالالن 
صنعت،رونق کسب و کار و تحقق شعار رفع موانع تولید اقدام به حمایت 
از یک واحد تولیدی جهت تهیه و تامین پالت چوبی نموده است. تولید 
پالت چوبی در شهرستان چوار که نقش مهمی در جابجایی و  تسهیل 
فرآینــد بارگیری محصوالت پتروشــیمی دارد و تامین آن در منطقه 
ضمن کاهش هزینه ی تمام شــده به عنوان یک صنعت پایین دستی 
پتروشیمی گام تاثیرگذاری در حمایت از کسب و کارهای زیرمجموعه 
صنعت محسوب می شود . حمید شمس الهی مدیر شرکت تولید پالت 
“ماهان صنوبر” با بیــان اینکه در  این واحد تولیدی 1۲ نفر از فرزندان 
منطقه مشغول به کار هستند افزود:اکنون روزانه ۳۰۰ تخته پالت تولید 
می شــود که با راه اندازی خط تولید جدید این ظرفیت به ۶۰۰ تخته 
پالــت در روز افزایش می یابد. وی با تشــکر از حمایت های مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی برای خریداری تمام تولیدات پالت چوبی افزود:این 
واحد تولیدی قابلیت تامین پالت مورد نیاز مجتمع پتروشــیمی ایالم 
در سال را دارد. شمس الهی به سرمایه گذاری شخصی ۷ میلیارد تومانی 

در این واحد اشاره کرد و افزود:ظرفیت تولید ۳۶۰ هزار تخته پالت در 
سال وجود دارد. مدیر شرکت ماهان صنوبر ادامه داد:تمام تجهیزات و  
متریال استفاده شده در این کارگاه تولیدی ساخت استان ایالم می باشد. 
وی افزود:مواد اولیه در باالترین ســطح کیفیت خارج از استان بویژه از 
شمال کشور و  ارومیه تهیه می شود. این گزارش حاکیست هزینه تمام 
شده کمتر ، نزدیکی به پتروشیمی و قابلیت اشتغال برای فرزندان این 
منطقه از مزیت های ویژه این واحد تولیدی در پایین دست پتروشیمی 
است و شهد اشتغالزایی در منطقه وقتی کام ها را  بیش از پیش شیرین 
خواهد کرد که صنایع تکمیلی در پایین دست پتروشیمی بویژه پارک 

پلی پروپیلن راه اندازی شود. 

پتروشیمی آستین همت باال زد:

نبض زندگی در انبار متروکه بی وقفه می زند
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تبدیل ش��دن به یک رهبر تجاری حرفه ای به هیچ وجه کار س��اده ای 
نیس��ت. بس��یاری از افراد برای فعالیت در دنیای کسب و کار دست به هر 
کاری برای ارتقای جایگاه شان به یک رهبر تجاری خواهند زد. نکته مهم 
در این میان ضرورت استفاده از ترندهای درست و شیوه های مطمئن است، 
در غیر این صورت ش��ما هیچ شانس��ی برای تبدیل شدن به رهبر تجاری 
نخواهید داشت.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات 
برای تبدیل شدن به یک رهبر تجاری موفق در عرصه کسب و کار است. 
اگر ش��ما هم به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان 
و مشتریان با استفاده از این شیوه هستید، نکات مورد بحث در این مقاله 
به شما برای توسعه توانایی های تان در زمینه رهبری تجاری کمک خواهد 
ک��رد. در ادام��ه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را از نظر برخی از 
موفق ترین کارآفرینان جوان مورد بررسی قرار خواهیم داد. این امر به شما 
برای فعالیت بهتر بر روی توانایی های تان و تبدیل ش��دن به رهبر تجاری 

محبوب کارمندان و مشتریان کمک خواهد کرد. 
رو راستی

شین ادگل: موسسه ادگل بیم
رو راس��تی با تیم کاری اهمیت بس��یار زیادی دارد. یک��ی از انتظارات 
اساس��ی تیم های کاری در طول فرآیند همکاری با مدیران قرار گرفتن در 
جریان تمام فعالیت های ش��رکت است. بدون تردید گاهی اوقات برخی از 
اطالعات یا اخبار ماهیت مهم و س��ری برای کارآفرینان دارد. با این حال 
در حالت معمولی شما باید به خوبی با کارمندان تان درباره نکات مختلف 
بازار تعامل داشته باشید. رو راستی شما در این میان اهمیت بسیار زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داش��ت. این امر به ش��ما 
امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را می دهد.  اغلب اوقات 
تعامل با کارمندان به طور شفاف امکان استفاده از بازخوردهای متعدد آنها 
را نیز فراهم می کند. چنین امری شاید در ابتدا بسیار سخت باشد، اما به 
مرور زمان تبدیل به عادتی سرگرم کننده برای تان خواهد شد. امروزه تمام 
کسب و کارهای بزرگ دنیا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیازمند 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف هستند. تعریف مخاطب هدف 
نیز در این میان به طور چش��مگیری شامل کارمندان برند می شود. با این 
حساب شما باید رویکرد بسیار شفاف و روشنی در تعامل با آنها در پیش 

بگیرید، در غیر این صورت هرگز یک رهبر تجاری موفق نخواهید بود. 
مدیریت زمان

جان براکت: موسسه اسمپ بالون
مدیریت زمان یکی از مهارت های اساسی برای هر رهبر تجاری محسوب 
می شود. بسیاری از شرکت ها علی رغم موفقیت گسترده شان در بازار هنوز 
هم از مدیریت نامناس��ب زمان رنج می برند. این امر نه تنها بهره وری کلی 
ش��رکت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه موقعیت شما به عنوان 
یکی از مدیران یا صاحب کسب و کار را نیز خدشه دار خواهد کرد. درست 
به همین خاطر رهبران تجاری توانایی بسیار باالیی در زمینه مدیریت زمان 
دارند.  مدیریت زمان اول از همه باید از س��وی خود شما شروع شود. این 
امر به معنای برنامه ریزی دقیق برای رسیدگی به تمام کارها در طول روز 
است. اگر شما برنامه ای به غیر از این را در سر داشته باشید، هرگز موفق 
به تاثیرگذاری بر روی دیگران نخواهید شد و تمام کارهای تان هم رو هم 
انباش��ته می شود. بدون تردید کمتر کسی در صورت مشاهده یک مدیر با 
توانایی بس��یار اندک برای مدیریت زمان عالقه ای به همکاری با وی نشان 
خواهد داد.  یکی از بهترین راهکارها برای مدیریت زمان به طور حرفه ای 
تالش برای شناسایی المان هایی است که در طول روز حواس شما را پرت 
می  کند. این امر در طول دوران دورکاری نیز به شدت به چشم می خورد. 
با این حس��اب اگر شما هرچه زودتر چنین المان هایی را از محیط کارتان 
حذف کنید، امکان تمرکز بهتر و مدیریت زمان به طور حرفه ای را خواهید 
داش��ت.  امروزه اغلب کسب و کارها در پی اس��تفاده از مدیریت زمان به 
طور میانگین بهره وری سازمانی بسیار باالتری را تجربه می کند. این امر به 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و همچنین ارتقای جایگاه تان به 
عنوان رهبر تجاری کمک خواهد کرد. بنابراین همیشه استفاده از این نکته 
اساسی را مدنظر داشته باشید، در غیر این صورت شانس تان برای تبدیل 

شدن به رهبر تجاری به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
آگاهی از شرایط و درک آن

دیزی جینگ: موسسه بانیش
شرایط دنیای کسب و کار همیشه یکسان نیست. گاهی اوقات تیم کاری 
ش��ما شرایط بسیار سختی را پشت س��ر می گذارد. تفاوت میان مدیران با 
رهبران تجاری در چنین موقعیت های حساسی مشخص می شود. مدیران 
همیش��ه به دنبال بهره وری باالتر تیم های کاری هس��تند. این امر شامل 
اعمال فشار بیش��تر بر روی اعضای شرکت برای کار بهینه است. بنابراین 
اگر شما در این میان عملکرد خوبی از خودتان نشان ندهید، هرگز شانسی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. نکته مهم 
بعدی در این میان مربوط به رهبران تجاری است. این افراد به دنبال فشار 
بس��یار باال بر روی نیروی کار نیستند. در عوض به خوبی شرایط را درک 

کرده و همراه با کارمندان شان به دنبال راهکاری برای حل و فصل مشکل 
هس��تند. بدون تردید رهبران تجاری در توسعه کس��ب و کارشان بسیار 
موفق ت��ر از مدیران معمولی خواهند بود. این امر نه تنها موجب توس��عه 
س��ریع تر برند می شود، بلکه محبوبیت رهبران تجاری در شرکت را نیز به 
طور چش��مگیری افزایش خواهد داد. با این حس��اب شما باید همیشه در 
تالش برای حل مشکالت کارمندان تان به بهترین شکل ممکن باشید، در 
غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها به طور چشمگیری 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
تبدیل ش��دن به رهبر تجری امر ساده ای نیست. بسیاری از افراد انتظار 
تبدیل ش��دن به یک رهب��ر تجاری در طول مدت زمان��ی اندک را دارند. 
این امر برای آنها مشکالت بس��یار زیادی به همراه خواهد داشت. توصیه 
من در این بخش تالش برای تبدیل ش��دن به یک رهبر تجاری در طول 
زمان اس��ت. ش��اید این امر مدت زمان بیشتری از شما وقت بگیرد، اما در 
عوض امکان موفقیت بسیار باالتری را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین 
همیش��ه برای تبدیل ش��دن به یک رهبر تجاری موفق باید حواس تان به 
وضعی��ت برندتان باش��د. این امر از طریق کمک ب��ه کارمندان برای حل 

مشکالت شان در هر موقعیتی روی می دهد. 
اعتماد به نفس تان را حفظ کنید

کلی کاردناس: موسسه بازاریابی کاردناس
اعتم��اد به نفس یکی از ویژگی های مش��ترک در میان رهبران تجاری 
محسوب می شود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک خواهد کرد. بنابراین اگر شما به دنبال جلب نظر مشتریان در بازار و 
همچنین کسب محبوبیت در میان کارمندان تان هستید، باید نسبت به کار 
همراه با اعتماد به نفس توجه نشان دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. امروزه برخی از رهبران تجاری 
همیشه برای بیان ایده ها یا راهنمایی تیم شان استرس زیادی دارند. این امر 
شاید نوعی احتیاط در زمینه راهنمایی تیم های کاری باشد، اما تاثیر بسیار 
منفی بر روی وضعیت تیم های کاری به همراه خواهد داش��ت. درست به 
همین خاطر شما باید همیشه در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان به بهترین شکل ممکن با اعتماد به نفس کافی باشید. 
وقتی ش��ما با اعتماد به نف��س کافی ایده ه��ا و طراحی های تان را بیان 
می کنید، میزان تاثیرگذاری اش به طور چش��مگیری افزایش پیدا خواهد 
کرد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی 
می کند. با این حساب تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر بسیار جذابی 
خواه��د بود.  اعتماد به نفس نه فقط برای رهبران تجاری، بلکه کارمندان 
عادی نیز امر مهمی محسوب می شود. اگر شما به طور مداوم با بی توجهی 
همکاران تان در زمینه بررسی طرح ها و ایده های تازه خود مواجه هستید، 
بدون تردید یکی از دالیل این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی آنها با 
اعتماد به نفس کافی اس��ت. بنابراین در تالش های بعدی تان برای تبدیل 
شدن به فردی کارآمد در شرکت استرس اضافی را کنار گذاشته و براساس 
اعتم��اد به نف��س کافی فعالیت نمایید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی 
برای جلب نظر همکاران تان پیش روی تان نخواهد بود. ش��اید این امر در 
ابتدا خیلی سخت باشد، اما به محض اینکه نتایج چنین الگویی از رفتار را 

مشاهده نمایید، وضعیت تان به طور کامل تغییر خواهد کرد. 
عملکرد شفاف در شرکت

استفانی ولز: موسسه فورمیدبل فرمز
فعالیت ش��فاف در ش��رکت یکی از اصول مهم برای موفقیت سازمانی 
محس��وب می ش��ود. امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف شان از عملکرد شفاف سود می برند. با این حساب در زمینه 
فعالی��ت کاری نیز باید چنین نکته ای را مد نظر قرار داد. ش��ما به عنوان 

یک رهبر تجاری اگر همیشه با کارمندان تان تعاملی شفاف داشته باشید، 
جلوی بسیاری از سوءتفاهم ها و برداشت های نادرست را خواهید گرفت. 

نکته جالب درباره برداش��ت کارمندان از نحوه مدیریت و رهبری ش��ما 
در ش��رکت عدم بیان مستقیم نظرات ش��ان است. با این حساب شما باید 
خودتان نسبت به کیفیت عملکرد خود در شرکت داوری نمایید. آنچه در 
این میان به شما برای رهبری بهتر شرکت کمک خواهد کرد، عملکردی 
ش��فاف است. اینطوری جایی برای س��وال و ابهام در میان کارمندان باقی 
نخواهد ماند. گاهی اوقات کارمندان به دلیل بی اعتمادی به مدیران در بیان 
ش��فاف و صریح نکات مربوط به برند نسبت به ادامه کار دلسرد می شوند. 
این امر نتایج بسیار ناگواری برای شما به عنوان مدیر شرکت خواهد داشت. 
یکی از نتایج رایج در این میان افزایش تمایل کارمندان برای ترک موقعیت 
شغلی شان خواهد بود. با این حساب شما در صورت عدم رسیدگی مناسب 
به وضعیت کارمندان در این رابطه خیلی زود موقعیت س��ازمانی تان را از 

دست خواهید داد. 
ارتباط مناسب با دیگران

کریس کریستوف: موسه مانستر اینسایت
یکی از مهارت های اساس��ی برای رهبری مناسب کسب و کار ارتباطات 
قوی و مناس��ب با دیگران است. وقتی شما دامنه ارتباطات وسیعی داشته 
باش��ید، به خوبی امکان اس��تفاده از نظرات و راهنمایی های دیگران برای 
بهبود وضعیت کاری تان را خواهید داشت، در غیر این صورت باید به طور 
مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. چنین 
امری ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در شرایط دشواری قرار خواهد داد. 
توصی��ه ما در این بخ��ش تالش برای تعامل با هم��کاران و مدیران دیگر 
ش��رکت ها در موقعیت های مناس��ب اس��ت. به عنوان مثال، اگر شما در 
جلس��ات یا همایش های مربوط به حوزه کاری تان ش��انس تعامل با دیگر 

مدیران را دارید، نباید این فرصت طالیی را از دست بدهید. 
بس��یاری از رهبران تجاری به دلیل مهارت های ارتباطی بس��یار پایین 
در عمل شانس��ی برای توسعه سریع کسب و کار و تبدیل شدن به فردی 
شناخته ش��ده در عرصه کسب و کار ندارند. نکته مهم دیگر اینکه امروزه 
بسیاری از رهبران تجاری در عمل برندهای شخصی نیز دارند. بنابراین شما 
برای مدیریت برند شخصی تان هم که شده باید تعامالت گسترده با دیگران 
را مدنظر قرار دهی��د، در غیر این صورت وضعیت تان برای تاثیرگذاری بر 
روی دیگران به طور چشمگیری دشوار خواهد شد. امروزه برخی از برندها 
به منظور تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف باید به طور مداوم 
از ش��هرت رهبران شان اس��تفاده کنند. با این حساب تقویت مهارت های 
ارتباطی از سوی شما نکته بسیار مهمی در این میان خواهد بود. این امر 
به شما فرصت تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را خواهد داد. 

اعتماد به دیگران
متیو کاپاال: موسسه آلفامتیک

اعتماد عنصر بسیار مهمی برای توسعه کسب و کار و رهبری برند محسوب 
می شود. امروزه رهبران تجاری بزرگ دنیا اعتماد بسیار زیادی به کارمندان شان 
دارند. دلیل این امر نیز انتخاب کارمندان براساس معیارهای سختگیرانه و پس 
از طی مراحل دش��وار اس��ت. با این حساب اگر کسی توانایی کسب موقعیت 
شغلی در یک برند بزرگ را داشته باشد، توانایی انجام کارها به بهترین شکل 
ممکن را نیز خواهد داش��ت. این امر اعتماد رهبران تجاری به کارمندان را به 
طور چشمگیری افزایش می دهد.  وقتی شما به کارمندان تان در شرکت اعتماد 
باالیی داشته باشید، کیفیت کاری آنها به مرور زمان افزایش پیدا خواهد کرد. 
همچنین آزادی عمل الزم را نیز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا 
خواهند کرد. نکته جالب اینکه بسیاری از رهبران تجاری پس از اعتماد عمیق 
به کارمندان ش��ان واکنشی مشابه را دریافت می کنند. با این حساب اگر شما 
تمایل باالیی برای تبدیل ش��دن به یک رهبر تج��اری مورد اعتماد در میان 
کارمندان ت��ان را دارید، باید اول از همه به خوب��ی این راهکار را مورد ارزیابی 
قرار دهید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
گوش دادن به دیگران

تایلر بری: موسسه تی کی
انسان ها همیشه مایل به گوش دادن به حرف های دیگران نیستند، اما شما به 
عنوان یک رهبر تجاری باید این مهارت را در خودتان تقویت کنید. گاهی اوقات 
رهبران تجاری به سادگی هرچه تمام تر با گوش دادن به حرف های مشتریان و 
کارمندان شان امکان تاثیرگذاری بر روی آنها را پیدا می کنند. بنابراین شما باید 
از این مهارت برای بهینه سازی عملکرد و توانایی کارمندان تان به بهترین شکل 
ممکن سود ببرید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. یکی از نیازهای اساسی هر کارمندی در 
عرصه کسب و کار شنیده شدن حرف هایش از سوی تیم مدیریتی است. با این 
حساب شما باید به طور ویژه ای نسبت به شنیدن حرف های کارمندان توجه 
نشان دهید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهید داش��ت. اگر شما از آن دست مدیرانی هستید که هیچ میانه 
خوبی با گوش دادن به حرف کارمندان شان ندارند، باید به طور قابل مالحظه ای 
در رفتارهای تان تجدیدنظر کنید. بدون شک شما یک شبه به فردی با توانایی 
توجه به نظرات و دغدغه های کارمندان تبدیل نخواهید شد، اما نکته مهم در 
این میان تالش برای بهبود وضعیت تان به طور گام به گام اس��ت. این امر در 

بلندمدت از شما رهبر تجاری بزرگی خواهد ساخت. 
بیان نظرات و ایده ها

Spanish Group سالوادور اوردوریکا: موسسه رسانه ای
رهبران تجاری فقط وظیفه مدیریت مناس��ب کس��ب و کارشان از طریق 
همکاری با کارمندان را ندارند، بلکه باید ایده هایی برای کار بهتر و موفقیت در 
بازار نیز داشته باشند. این امر به آنها امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف را خواهد داد. بنابراین اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هستید، باید اول از همه خیلی راحت ایده ها و نظرات تان را در جلسات 
کاری بیان کنید. البته این امر به معنای بی توجهی به نظرات کارمندان شرکت 
نیست. نکته مهم در این بین تالش برای استفاده از نظرات و ایده های دیگران 
در فرآیند تصمیم گیری نهایی است. چنین امری فرهنگ همکاری مناسبی در 
میان اعضای ش��رکت ایجاد می کند. برخی از مدیران همیشه نسبت به بیان 
نظرات شان تردید دارند. این امر موجب می شود آنها هرگز تبدیل به یک رهبر 
تجاری حرفه ای نشوند. با این حساب اگر شما به دنبال فعالیت مناسب در بازار 
و تبدیل شدن به یک رهبر مناسب هستید، باید قبل از هر کاری مهارت بیان 

ایده های تان به ساده ترین شکل را یاد بگیرید. 
همدردی با دیگران

کالین کاسابوف: موسسه پرو تکستینگ
همدردی با دیگران یکی از ویژگی های اساسی هر رهبر تجاری محسوب 
می ش��ود. این امر به ش��ما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی کارمندان و 
جلب نظرشان برای پیشبرد پروژه های شرکت را می دهد. بنابراین همیشه 
در فرآین��د کار در صورت مواجهه با مش��کالت کارمندان دس��ت کم باید 
همدردی مناسبی با آنها داشته باشید. در مرحله بعد اگر کاری از دست تان 

برمی آید، باید برای حل مشکل کارمندان تان مد نظر قرار دهید. 
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مهارت هایی برای تبدیل شدن به رهبر تجاری بهتر


