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فرصت امروز: قانون هدفمندی  یارانه ها این هفته 11 ساله شد، اما همچنان این نظام معیوب یارانه ای برقرار است و 
تمام دهک های درآمدی به یک اندازه از این نظام یارانه بهره می برند. با اینکه در سال های گذشته سیاست های حمایتی 
مختلف��ی با اس��م رمز حمایت از دهک های فقی��ر و کم درآمد نظیر تخصیص ارز ترجیحی، قیمت گذاری دس��توری...
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نظارتبربازار

غالمعلیرموی
کارشناس اقتصادی

بررس��ی تحوالت میدانی بازار 
کاال و خدم��ات نش��ان می دهد 
که سیاس��ت گذاران تنظیم بازار 
برنامه های کنترلی  تالش دارند 
و نظارتی بیشتری را برای مهار 
گرانی های بازار اجرا کنند. سوالی 
که مطرح می ش��ود، این اس��ت 
که چرا بازار تنظیم نمی ش��ود؟ 
راهکار حل مش��کل چیس��ت؟ 
آیا تخلف در بازار بیش��تر شده 
اس��ت؟ آیا جرائ��م و مجازات ها 
بازدارندگ��ی الزم را ندارند؟ آیا 
نظارت ناکارآمد اس��ت؟ و ده ها 
پرس��ش دیگر. نهادهای نظارتی 
برای نش��ان دادن عملکرد خود 
ب��ه ص��ورت مس��تمر گ��زارش 
اقدامات خود را ارائه می کنند که 
نش��ان می دهد روند بازرسی ها، 
تخلف یابی و تش��کیل پرونده ها 
عموما روند صع��ودی دارد، ولی 
با این وج��ود، نتایج اقدامات در 
کنترل بازار برای مردم محسوس 
نیست. ارزیابی اجمالی محتوای 
نش��ان  مذک��ور  گزارش ه��ای 
می دهد بیش��ترین تخلف بازار، 
گرانفروشی اس��ت و پس از آن، 
تخلفات دیگ��ری مانند احتکار 
و امتن��اع از عرض��ه کاال مطرح 

می شوند.
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ادامهازهمینصفحه
گرانفروش��ی در بازار عموما می تواند ناش��ی از دو عامل 
اصلی باشد؛ اول افزایش روزانه قیمت کاال و خدمات ناشی 
از افزایش هزینه های موثر بر تولید کاال یا واردات از سوی 
تولیدکنن��ده و واردکننده به نحوی که فرآیند قیمت بازار 
نسبت به سمت قیمت متعارف یا مصوب بیشتر باشد. عامل 
دوم، افزای��ش فزاینده تقاضا برای کاال و محدودیت عرضه 
آن است که این موضوع می تواند ناشی از کاهش موجودی 
کاال، احتکار و امتناع باش��د که در این صورت، گرانفروشی 
و تخلفات دیگر رخ می دهد. لذا دور باطلی از تخلف بر اثر 

نوسانات بازار اتفاق می افتد.
ای��ن فرآیند را می ت��وان از مصادیق اصل��ی گرانی بازار 
مس��کن، خ��ودرو، لوازم خانگی و س��ایر کااله��ای عموما 
س��رمایه ای و حتی غیرس��رمایه ای در کش��ور دانست. به 
نظر می رسد تخلفات و مش��کالت موجود در بازار، زاییده 
علل و عوامل دیگری اس��ت که درواقع برآیندی از عوامل 
و مولفه های کالن بر اقتصاد بازار به ش��مار می آید. به قول 
معروف، بازار ویترین سیاس��ت های اقتصادی دولت هاست 
و هرگونه تغییر و تحول در سیاس��ت های کالن اقتصادی، 
تاثیر آنی بر ش��رایط بازار خواهد داشت. این موضوع هیچ 
اس��تثنائی ندارد. لذا راهکار حل معضل را نه در بطن بازار 
که در مولفه های دیگر مبتال به بازار باید جس��ت وجو کرد؛ 
مانن��د برنامه ریزی برای امنیت و ثب��ات اقتصادی، تالش 
در جه��ت ثبات و افزایش قدرت پ��ول ملی، جلوگیری از 
افزای��ش نقدینگی، ح��ذف نظام یاران��ه ای غیرهدفمند و 
رانتیر، جلوگیری از فعالیت های س��وداگرانه نظام بانکی و 

ساماندهی سیاست های پولی و بانکی، هدایت سرمایه های 
مردم از داللی به سمت فعالیت های مولد و توجه بایسته به 
توس��عه تجارت داخلی و خارجی و استفاده از آن به عنوان 
مزیت اول ژئوپولیتیک ایران، توس��عه صنایع مزیت آفرین 
مث��ل صنعت گردش��گری به عنوان دومی��ن مزیت بالقوه 
اقتص��اد ایران و تعیی��ن تکلیف سیاس��ت های کالن این 
حوزه، اصالح قوانین و مقررات اقتصادی کش��ور براس��اس 
سیاست های غیرانحصاری و س��ایر مولفه های دیگری که 

فعال در حاشیه قرار دارند.
تجربیات گذش��ته دولت های قبل و بعد از انقالب و عدم 
موفقیت آنها در ساماندهی مناسب بازار از طریق استفاده 
ابزاری از نظام بازرس��ی و نظارت بر بازار به خوبی نش��ان 
می دهد که چگونه دولت ها برای جلب نظر جامعه و یا عدم 
پذیرش هزینه اصالحات س��اختاری بارها این راه میانبر و 
غیرموثر را آزموده اند و در بلندم��دت آواری بر ویرانه  های 
اقتصاد ایران افزوده اند. به همین دالیل اس��ت که ش��اید 
جامعه ایران��ی را جامعه کوتاه م��دت می گویند. به عنوان 
مثال، سیاس��ت های مبارزه با گرانفروش��ی طی سال های 
1353 ت��ا 1356 به روش��نی می تواند نتای��ج یک تجربه 
ناموفق در کنترل بازدارنده و همه جانبه توس��عه بازرس��ی 
و نظ��ارت بر بازار را در مقابل دی��دگان همگان قرار دهد. 
در آن س��ال ها به علت ت��ورم مبتال به اقتصاد ایران، دولت 
سیاست همه جانبه ای در کنترل و مدیریت بازار به مرحله 
اجرا گذاشت، کلیه فرآیندهای تنظیم بازار از مرحله تولید 
تا مصرف در اختیار دولت قرار گرفت )ریش��ه دولتی سازی 
اقتصاد ایران را باید از همین زمان ردیابی کرد( و ش��بکه 

گسترده ای از گروه های بازرسی بدون کوچکترین اغماضی، 
متخلفان اقتصادی را در هر پس��ت و مقامی مورد تعقیب 
ق��رار دادند. در همین راس��تا، نهادهای حمایتی و نظارتی 
نظیر انجمن حمایت از مصرف کننده و نهادهای بازرس��ی 
و نظ��ارت اتاق اصناف، س��ازمان حمایت از مصرف کننده، 
مرکز بررس��ی قیمت ه��ا و همچنین س��اختارهای دولتی 
ب��رای تهیه و تامین کاال با محوریت دولت مانند ش��رکت 
بازرگانی دولتی ایران و حتی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 
برای عرضه مس��تقیم کاال راه اندازی شد و هر کدام از این 
تش��کل ها مکلف بودند که کاالها را با کمترین س��ود و در 
کوتاه ترین زمان ممکن به دس��ت مصرف کننده برس��انند. 
همچنین برنامه مبارزه با گرانفروشی از طریق بسیج مردم، 
دانش��جویان، بانوان و دانش آموزان دنبال ش��د و بازرسان 
زیادی از دانش��جویان و دانش آموزان و زنان در ستادهای 
مردمی مبارزه با گرانفروش��ان به صورت داوطلبانه فعالیت 
کردند. به طوری که در اثر این بازرسی ها، کسبه و بازاریان 
متخلف شناسایی شدند و به زندان، تبعید و یا جریمه های 
مالی س��نگین محکوم شدند. بدین ترتیب، دولت توانست 
در باالترین ضری��ب کنترلی، نظارت��ی همه جانبه بر بازار 
اعمال کند و به دنبال آن، روند تورمی بازار طی دو س��ال 
حدود 3درصد کاه��ش یافت و از 18 درصد به 15 درصد 
رس��ید، ولی آثار و نتایج مخرب این  گونه سیاس��ت ها در 
بلندمدت، اقتصاد ایران را از مسیر توسعه و تکامل بازداشت 
و س��نگ بنایی شد که تاکنون اقتصاد کش��ور از دامان آن 

رهایی پیدا نکرده است.
تقریبا از همین زمان بود که دولتی س��ازی اقتصاد ایران 

آغاز ش��د و نظام یاران��ه غیرهدفمن��د از آن برهه تاکنون 
که قری��ب به نیم قرن از آن زمان گذش��ته اس��ت، برقرار 
ش��د. نظام رانتیر اس��تمرار یافت و بخش های غیردولتی و 
خصوصی نتوانس��تند مجالی برای عرض ان��دام پیدا کنند. 
البته در س��ال های بعد روند تورم با شتاب بسیار بیشتری 
خیز برداش��ت و مش��کالت را الینحل باقی گذاشت. تکرار 
تجربیات تلخ گذش��ته توس��ط دولت های بعدی، عمال این 
امکان را از جامعه بزرگ اقتصادی کشور سلب کرد که آنها 
هم همپای تحوالت جهانی، به س��مت تعالی و توسعه گام 
بردارند. اگرچه برخی از اقدامات در سال های پس از انقالب 
موجب رونق بخش هایی از اقتصاد غیردولتی و مولد شد، اما 
عمال این حجم از تحوالت نسبت به ساختار بزرگ، غیرمولد 

و تا دندان دولتی ایران خیلی قابلیت خودنمایی ندارد.
با توجه به مباحث گفته ش��ده، ضروری اس��ت دولت و 
نهادهای کالن سیاس��ت گذار در حوزه بازار، به جای صرف 
س��رمایه و انرژی کش��ور در حوزه نظ��ارت و کنترل بازار، 
برنامه ها و سیاس��ت هایی را دنبال نماین��د که مولفه های 
کالن اقتص��ادی را در جهت آرامش ب��ازار به مرحله اجرا 
درآورند، وگرنه با گسترش نظارت و بازرسی عمال مشکلی 
از اص��ل موضوعات مبتال به بازار حل نخواهد ش��د. البته 
اصالح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی، 
یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران محس��وب 
می شود، ولی این سیاست باید پس از بازسازی و ساماندهی 
س��اختارهای جدید و متناس��ب با آنها شکل گیرد، وگرنه 
استمرار روندهای اشتباه گذشته هرگز نمی تواند زمینه حل 

معضالت این حوزه را فراهم کند.

امروزه کارکرد نهادهای نظارتی به جای توسعه بازرسی 
و کنترل فیزیکی بازار، به مثابه یک دستگاه ردیاب خودکار 
به طور اتوماتیک با رصد حوزه های مختلف اقتصادی تالش 
دارد کوچکترین نوسانات و مشکالت بازار تولید تا مصرف 
را برمبنای شیوه ها و متدهای علمی کنترل و ارزیابی کرده 
و نتایج اقدامات خود را به عنوان راهکارهای سیاست های 
آتی در اختیار متولیان امر قرار دهد. البته در این فرآیندها 
ی��ک نظام تنبیهی س��خت نیز برای افزای��ش ایمنی بازار 
پیش بینی ش��ده است، اما بس��یار محدود و البته موثر. در 
هیچ کجای دنیا 3 میلیون بازرسی از واحدهای صنفی در 
سال انجام نمی ش��ود و چند صد هزار پرونده تخلف خرد 
و کالن تلنب��ار نمی گردد. دریاف��ت چند صد هزار گزارش 
مردمی، نش��ان از مش��کالت جدی اقتصاد کشور دارد، نه 
تخلف گسترده کسبه و بازاریان. بنابراین به جای معلول ها 
باید به فکر علت ها باشیم. در کشورهای توسعه یافته عمدتا 
وظایف نهادهای نظارتی مش��خص و محدود، ولی ارزش و 
کارکردهای آن بس��یار مهم و حیاتی تلقی می ش��ود. این 
س��اختارها با دایره ای از اختیارات بزرگ، امکان سرکشی 
و کنترل همه فرآیندهای بازار، از س��المت کیفی و کمی 
کاالها تا رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق 
مصرف کنن��دگان را مدنظر قرار می دهن��د. هرچند عمال 
حضور آنها در سطح بازار از سوی کسی احساس نمی شود، 
ولی تاثیرگذاری آنها هم بر هیچ کس��ی پوش��یده نیست؛ 
موضوعی که متاسفانه در ایران ما، نقش و تاثیرگذاری آنها 
تا حد یک پادو بازرس��ی کننده غیرموثر تقلیل پیدا کرده 

است.

فرصت ام��روز: س��ویه اومیک��رون در حالی به تازگی ب��ه ایران 
رس��یده است که گسترش آن در اروپا آن هم در آستانه سال جدید 
میالدی، باعث هراس دولت های اروپایی شده است. به همین دلیل 
اکثر کش��ورها در قاره سبز، کاهش فعالیت های اجتماعی و تزریق 
دوز تقویتی واکس��ن کرونا را در دس��تور کار ق��رار داده اند. چنانکه 
»اکونومیس��ت« در گزارش تازه خود از »توفان اومیکرون در اروپا« 
س��خن گفته و می نویس��د: »نوع بس��یار عفونی اومیکرون در حال 
حاضر اکثر موارد کووید-19 را در لندن تشکیل می دهد. به گزارش 
»اکونومیست«، این سویه جدید اکنون در قاره اروپا در حال افزایش 
است و دولت ها را وادار می کند تا در وضع قوانین جدید عجله کنند. 
آلمان از 20 دسامبر قرنطینه 14 روزه را برای همه مسافرانی که از 
بریتانیا می آیند وضع کرده است. فرانسه 18 دسامبر مرزهای خود 
را به روی گردش��گران بریتانیایی بس��ت. با این حال، محدودیت ها 
در س��فرهای بین المللی برای مهار گسترش این نوع ویروس کافی 
نخواهد بود. 19 دسامبر، هلند یک قرنطینه شدید تازه را اعمال کرد 
که حداقل تا 14 ژانویه ادامه خواهد داشت. قوانین سختگیرانه تری 
در مکان های دیگر هم در نظر گرفته شده است. این تالش درست 

زمانی رخ می دهد که بسیاری از کشورهای اروپایی از نقطه حساس 
و بحرانی موج قبلی عفونت های ناشی از سویه دلتا عبور کرده و کمی 
رو به بهبود بودند. اوج بیماری در آلمان و هلند پش��ت سر گذاشته 
شده بود و نرخ افزایش موارد جدید در فرانسه هم رو به کاهش بود. 
حاال اومیکرون در حال تغییر این روند است. اومیکرون در دانمارک 
قدرت را در دست گرفته است. ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه 
17 دس��امبر گفت که این سویه به سرعت رعد و برق در بقیه اروپا 
پخش می ش��ود. تعداد موارد مبتال به اومیکرون هر دو تا سه روز دو 
برابر می شود. الیور وران، وزیر بهداشت فرانسه هم اعالم کرد که این 
سویه جدید ممکن است تا کریسمس اکثریت موارد ابتال در فرانسه 

را تشکیل دهد.
حتی اگر اومیکرون از دلتا شدیدتر باشد که هنوز مشخص نیست، 
مقیاس این موج پیشرو به این معناست که ممکن است تعداد موارد 
جدی افزایش یابد. بسیاری از کارکنان خط مقدم بهداشت و سالمت 
ممکن است خود به دلیل عفونت از کار خارج شوند و فشار بیشتری 
به بیمارستان ها وارد شود. برای به دست آوردن زمان و کاهش این 
فشار، دولت های اروپایی دو سالح اصلی در اختیار دارند؛ یکی رونمایی 

از دوزهای بوستر برای افزایش حفاظت و دیگری هم محدودکردن 
تعامالت اجتماعی با امید به کاهش سرعت انتقال است.

با دوزهای بوس��تر ش��روع کنید. نیمه غربی اتحادیه اروپا به ویژه 
پیش��رفت خوبی در تجویز اولین دوز واکسن کووید-19 داشته اند. 
نزدیک به 89 درصد پرتغالی ها، 83 درصد اس��پانیایی ها، 80 درصد 
فرانسوی ها و 79 درصد ایتالیایی ها حداقل یک دوز واکسن دریافت 
کرده ان��د. در مقایس��ه 76 درصد در بریتانی��ا، 73 درصد در آلمان، 
73 درصد در آمریکا واکس��ن زده اند و حتی نس��بت های کمتر در 
بخش های��ی از اروپای مرکزی و ش��رقی دیده می ش��ود، اما به نظر 
می رسد که تزریق دوزهای تقویتی، محافظت قابل توجهی در برابر 
اومیکرون و به ویژه در برابر موارد شدید دارد. بریتانیا در این رقابت 
پیشتاز اس��ت و بیش از 40 درصد از جمعیت آن در مقایسه با 18 
درصد در آمریکا، دوز بوس��تر را تزریق کرده اند. این سهم در آلمان 
تنها 30 درصد، در فرانس��ه 24 درصد و در ایتالیا 23 درصد اس��ت. 
اروپا اکنون در حال رقابت برای افزایش عرضه دوزهای تقویتی خود 
اس��ت. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در اواخر نوامبر، دوز 
بوس��تر را برای همه افراد باالی 18 سال اعالم کرد. او همچنین به 

افراد باالی 65 س��ال هش��دار داد که گواهی کووید فرانسه، گواهی 
دیجیت��ال موردنی��از برای ورود به رس��توران ها و س��ایر مکان های 
سرپوشیده در اواسط دسامبر منقضی می شود، مگر اینکه افراد دوز 
بوس��تر را تزریق کرده باشند. البته آژانس سالمت اروپا 15 دسامبر 
هش��دار داد که مراقبت ای بهداشتی می تواند با مشکل مواجه شود، 
مگر اینکه قوانین مربوط به تماس های اجتماعی بدون تاخیر اعمال 
شود. به همین دلیل هم کش��ورهای اروپایی به دومین سالح خود 
یعنی محدودیت های ش��دیدتر برای سفر و س��ایر فعالیت ها روی 
آورده اند. هلندی ها تا به امروز س��خت ترین قوانی��ن جدید را برای 
ش��هروندان خود وضع کرده اند. همه کافه ها، رستوران ها، سینماها، 
مغازه های غیرضروری و مراکز ورزشی سرپوشیده اکنون به مدت یک 
ماه تعطیل هستند. رویدادهای ورزشی در استادیوم های خالی برگزار 
می شود. خانواده ها مجاز خواهند بود در طول کریسمس تنها چهار 
مهمان 13 ساله و باالتر را به خانه های خود دعوت کنند. مارک روته، 
نخست وزیر هلند گفته با توجه به اینکه این نوع حتی سریع تر از آنچه 

انتظار می رفت در حال گسترش است، چاره دیگری ندارد.
اوضاع در فرانسه کمی متفاوت است و زمان بندی موج اومیکرون 

به دو دلیل در این کشور نامناسب است؛ اولی اقتصادی است، چنانکه 
هتل ها و رستوران ها در کوه های آلپ که در کریسمس و سال نو به 
شدت به گردشگران انگلیسی متکی هستند، به دلیل محدودیت های 
مرزی نسبت به شروع فاجعه وار فصل خود هشدار داده اند، اما مشکل 
بزرگتر سیاسی است. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل 
برگزار می شود و ماه ژانویه به طور سنتی آغاز فصل مبارزات انتخاباتی 
اس��ت. مکرون که انتظار می رود برای انتخابات مجدد نامزد ش��ود، 
تمایلی به اعمال قرنطینه جدید یا تعطیلی مدارس ندارد. فرانسوی ها 
در زمستان گذشته ماه ها تحت مقررات منع آمد و شد شبانه بودند 
و خطرات فش��ار آن دوره همچنان باقی مانده است. ورود اومیکرون 
می تواند به این معنا باشد که گفت وگوهای سیاسی ملی تغییر خواهد 
کرد. تاکنون تحت فشار پوپولیست-ناسیونالیست ها سیاست مهاجرت 
و هویت بحث غالب بوده است. اینها اکنون می تواند بار دیگر توسط 
بهداشت عمومی تحت الش��عاع قرار بگیرد. این امر می تواند به نفع 
مکرون تمام ش��ود، چراکه رأی دهندگان به دنبال اطمینان خاطر و 
تداوم هستند، اما هیچ کس از جمله رئیس جمهور از تضعیف روحیه 

ملی در مبارزات انتخاباتی لذت نخواهد برد.«

دولتهابرایتوقفسویهجدیدکووید-19تالشمیکنند
توفاناومیکرون

آسیبشناسیروندنظارتبربازار

چگونهیکتیمتوسعهکسبوکارعالیایجادکنید؟
ایجاد تیم توس��عه برای بس��یاری از کسب و کارها امری ضروری محسوب می شود. در این میان بسیاری 
از برندهای در حوزه توسعه نرم افزار نیز از چنین تیم هایی بهره می برند. نکته مهم در این میان نحوه ایجاد 
یک تیم توس��عه بس��یار خوب است. شما برای انجام این کار باید نکات زیادی را مدنظر قرار دهید، در غیر 
این صورت هر لحظه امکان مواجهه با شکست در فرآیند تشکیل تیم تان وجود خواهد داشت.  هدف اصلی 
در این مقاله مرور برخی از نکات مهم برای تش��کیل تیم توس��عه در شرکت هاست. اگرچه تمرکز اصلی ما 
در این بخش بر روی تیم های توسعه نرم افزار خواهد بود، اما استفاده از توصیه های این مقاله به طور کلی 
ب��رای تمام کس��ب و کارها کاربرد دارد. بنابراین ش��ما در هر حوزه کاری و تخصص��ی امکان بهره گیری از 
نکات مورد بحث در این مقاله را خواهید داشت. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد...



فرص��ت امروز: قانون هدفمندی  یارانه ها این هفته 11 س��اله ش��د، اما 
همچنان این نظام معیوب یارانه ای برقرار است و تمام دهک های درآمدی 
به یک اندازه از این نظام یارانه بهره می برند. با اینکه در سال های گذشته 
سیاس��ت های حمایتی مختلفی با اس��م رمز حمایت از دهک های فقیر و 
کم درآمد نظیر تخصیص ارز ترجیحی، قیمت گذاری دستوری در حامل های 
انرژی و پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی اجرا ش��ده اس��ت، اما جالب 
است که این سیاست های حمایتی و به طور کلی این نوع سیاست گذاری 
عمدتا نصیب دهک های باال و خانوارهای برخوردار شده است؛ کما اینکه در 
چند سال گذشته با افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی، میزان مصرف 
دهک های کم درآمد از این کاالها کاهش یافته و حتی کاالهایی مثل شیر، 
برنج ایرانی، آب آشامیدنی و بلیت قطار برای خانوارهای فقیر و دهک های 
پایین درآمدی به کاالی لوکس تبدیل شده است. بنابراین دهک های پایین 
جامعه از یارانه ای که دولت برای کاالهای اساس��ی پرداخت می کند، هیچ 
نصیبی نمی برند و این یارانه ها عموما به جیب دهک های باال و خانوارهای 
پردرآمد س��رازیر می ش��ود؛ واقعیت تلخی که از ناکارآمدی نظام یارانه ای 
کش��ور حکایت دارد و به رغم مطالعات نظری و میدانی در این زمینه، اما 

متاسفانه نظام سیاست گذاری همچنان به این رویه غلط ادامه می دهد.
در تازه ترین نمونه، پژوهش تازه مرکز آمار ایران درباره »مصرف و هزینه 
کاالهای مش��مول یارانه در سال 95 تا 99« نشان می دهد میزان مصرف 
طبقات پردرآمد از این کاالها باال بوده و حتی در برخی از کاالهای یارانه ای، 

میزان مصرف دهک های کم درآمد به صفر نزدیک می شود.
آنالیزهزینهدرآمدخانواردردهه90

مرکز آمار ایران در ابتدای این گزارش به تاریخچه تخصیص یارانه اشاره 
کرده و می نویسد: قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1388 به تصویب 
رس��ید. مطابق م��اده 7 این قانون دولت پ��س از اصالح قیمت حامل های 
انرژی، آب، کارمزد جمع آوری و دفع فاضالب، هدفمندکردن یارانه گندم، 
برنج، روغن، ش��یر، شکر، خدمات پس��تی، خدمات هواپیمایی و خدمات 
ریلی )مس��افری( می توانست یارانه ای در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی 
با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به تمام خانوارهای کشور به سرپرست 
خانوار پرداخت کند. فهرس��ت کاالهای یارانه ای شامل چهار گروه کاالیی 
»کاالهای اساسی«، »حامل های انرژی«، »دارو« و »نهاده های کشاورزی« 
است. در هر کدام از این گروه هایی کاالهایی به عنوان زیرمجموعه انتخاب 
شده اند؛ به نحوی که گروه »کاالهای اساسی« شامل گندم، آرد و نان، گروه 
»حامل های انرژی« شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره 
و س��وخت هوایی )ATK(، گروه »دارو« شامل داروهای ساخته شده برای 
بیماران خاص، مزمن، صعب العالج، داروهای مشمول یارانه، واکسن، شیر 
خشک )اطفال و متابولیک( و نیز کیسه خون و در نهایت گروه »نهاده های 

کشاورزی« شامل کود شیمیایی )فسفات پالس( است.
در 27 آب��ان م��اه 1399 مجلس قان��ون الزام دولت ب��ه پرداخت یارانه 
کاالهای اساس��ی را با یک ماده واحده تصویب کرد. مطابق قانون مذکور، 
دولت مکلف اس��ت برای تامین بخش��ی از نیازهای معیش��تی خانوارهای 
کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماه دوم سال 1399 
به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار 
خرید به هر فرد ایرانی شناسایی ش��ده در طرح معیش��ت خانوار به تعداد 

حداقل 60میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست 
خانوار به مبلغ 120هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله 
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان 
با سختی در معیش��ت و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد، 
مبلغ 60هزار تومان برای هر یک از افراد س��ایر دهک های مش��مول اقدام 
کند. این اعتبار برای تامین کاالهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده 
و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف شده اند 
ضم��ن تامین، امکان تخفیف در خرید این کاالها را برای مش��موالن این 

قانون فراهم کنند.
آنالیز هزینه درآمد خانوار بین سال های 1395 تا 1399 نشان می دهد 
در مناطق ش��هری نس��بت هزینه کل یک خانوار در دهک دهم نسبت به 
هزینه کل یک خانوار در دهک اول از 10.8 برابر در سال 1395 به میزان 
12.2 برابر در س��ال 1399 رسیده است؛ حال آنکه این نسبت در مناطق 
روستایی از 11.9 برابر در سال 13956 به 18 برابر در سال 1399 رسیده 
اس��ت. همچنین در مناطق شهری نسبت درآمد کل یک خانوار در دهک 
دهم نس��بت به درآمد کل یک خانوار در دهک اول از 6.67 برابر به 6.47 
برابر در همین بازه زمانی رسیده است؛ درحالی که در مناطق روستایی این 
شاخص از 7.16 برابر به 7.67 برابر رسیده است. البته از نگاه کارشناسان، 

تحلیل هزینه می تواند برآورد بهتری از درآمد ایجاد کند.
نانبرایهمه،برنجبرایپردرآمدها

این پژوهش در پایان پس از ارزیابی کاالهای مشمول یارانه در نیمه دوم 
دهه 90، به نکات پانزده گانه ای اشاره می کند که وضعیت مصرف اقالم مهم 
در دهک های درآمدی را ترسیم می کند؛ نخست، نان کاالیی ضروري است 
و با باالرفتن درآمد تغییر چندانی در مصرف نمی کند. از یارانه پرداختی به 
نان تمامی دهک ها اس��تفاده می کنند. فقط در صورتی که یارانه پرداختی 
به نان برحسب محل سکونت تغییر کند )جغرافیاي محل سکونت می تواند 
نماینده دهک هزینه/درآمد خانوار باش��د( می ت��وان پرداخت یارانه نان را 
هدفمند کرد. دوم، یارانه گندم و آرد گندم تاکنون به خانوارهاي روستایی 
و خانوارهاي س��اکن در مناطق ش��هري زیر 20 هزار خانوار تعلق گرفته 
که به نظر می رس��د پرداخت آن در مناطق روس��تایی و براي خانوارهاي 
دهک هاي باال قابلیت بهبود دارد. سوم، برنج ایرانی یک کاالي لوکس است 
و با باالرفتن دهک هزینه مصرف افزایش و با کاهش درآمد )هزینه( مصرف 
کاهش یافته است. با توجه به اینکه در دهک هاي باال برنج ایرانی مرغوب تر 
ب��ا قیمت باالتر خریداري می ش��ود، هزینه نیز مضاع��ف باالتر می رود. در 
مناطق روستایی به دلیل اختالف در قدرت خرید بین دهک هاي پایین و 
باال، تفاوت مصرف بین دهک هاي پایین و باال بیش��تر است. چهارم، برنج 
خارجی در مناطق شهري یک کاالي پست است. با افزایش درآمد )هزینه( 
مصرف آن کاهش یافته است. ولی در مناطق روستایی همچنان یک کاالي 

لوکس است که با افزایش درآمد افزایش مصرف دارند.
پنجم، ش��یر در مناطق شهري و روس��تایی حکم کاالي لوکس را دارد 
و با ب��اال رفتن دهک خانوار مصرف نیز باال می رود. در مناطق روس��تایی 
به نظر می رس��د با وجود خانوارهایی که احشام دارند، توزیع مصرف شیر 
در دهک هاي مختلف بهتر باش��د، ولی اینطور نیست. ششم، روغن نباتی 
در مناطق ش��هري یک کاالي عادي و ضروري اس��ت. مصرف آن با تغییر 

س��طح درآمد خانوار تغییر محسوسی ندارد. ولی در مناطق روستایی یک 
کاالي عادي و از دس��ته کاالهاي لوکس اس��ت و با افزایش سطح درآمد 
خانوار افزایش یافته اس��ت. هفتم، ش��کر هم در مناطق ش��هري و هم در 
مناطق روستاي با باالرفتن دهک خانوار افزایش یافته است. هشتم، بنزین 
به دلیل رابطه مس��تقیم با خودرو یک کاالي لوکس اس��ت. با باالتر رفتن 
دهک خانوار تعداد خودرو در اختیار خانوار نیز افزایش می یابد و در نتیجه 
هزینه بنزین نیز باالتر اس��ت. نهم، در مناطق شهري دهک هاي باالیی از 
کاالهاي جایگزین نفت س��فید و گاز مایع همچون برق و گاز لوله کش��ی 
براي وس��ایل حرارتی و مشابه اس��تفاده می کنند و در نتیجه هزینه نفت 
سفید و گاز مایع در دهک هاي باالتر، کمتر است و این دو کاال در مناطق 
شهري کاالي پست هستند و در نتیجه یارانه اختصاص یافته به نفت سفید 
بیشتر به خانوارهاي دهک هاي پایین می رسد. در مناطق روستایی این دو 
کاال، اقالم ضروري به نظر می رس��ند و مصرف آنها با افزایش درآمد تغییر 

زیادي نشان نمی دهد.
درخدمتوخیانتدهکهایدرآمدی

نکته دهم، آب لوله کش��ی در مناطق ش��هري کاالیی ضروري اس��ت و 
با تغییر س��طح درآمد مصرف آن تغییر زیادي نش��ان نداده، به جز براي 
خانواره��اي دهک دهم که به نظر می رس��د آب لوله کش��ی براي مصارف 
دیگري نیز اس��تفاده می ش��ود. در مناطق روستایی کاالیی لوکس است و 
با افزایش س��طح درآمد مصرف آب لوله کش��ی بیشتر شده است. یازدهم، 
هزینه داروهاي تنظیم خانواده بستگی به سیاست هاي در نظر گرفته شده 
وزارت بهداشت و مقدار بودجه مصوب آن داشته است. از همین رو داراي 
نوس��انات هزینه اي زیادي است. دوازدهم، هرچند تهیه دارو براي بیماران 
خاص ضروري است و خانوار داراي فرد با بیماري خاص، تالش می کند از 
هر طریقی هزینه دارو را پرداخت نماید، ولی نتایج نشان می دهد که این 
نوع دارو بیشتر توسط دهک هاي درآمدي باال تهیه شده است. درخصوص 
داروهاي با دس��تور پزش��ک با افزایش س��طح درآمدي خانوار، هزینه آن 
نیز افزایش یافته اس��ت ولی داروهاي بدون دس��تور پزشک حالت کاالي 
ضروري داشته و در سطوح هزینه اي مختلف تقریبا یکسان است. سیزدهم، 
داروهاي بدون دس��تور پزشک در س��ال 1399 یک سطح افزایش هزینه 
نس��بت به س��ال هاي قبل دارد و در دهک هاي نهم و دهم، افزایش زیادي 
نسبت به سایر دهک ها داشته که شاید به دلیل افزایش قیمت مکمل هاي 

)مولتی ویتامین هاي( خارجی و نظایر آن باشد.
چهاردهم، از آنجا که انتخاب وس��یله حمل و نقل س��لیقه اي است، در 
مناطق ش��هري در مورد هزینه بلیت قطار قطعا نمی توان اظهارنظر کرد و 
به رغم تصور بعضی یک کاالي پست نیست که با افزایش سطح درآمدي 
کاهش یابد. در مناطق روس��تایی به نظر می رسد افزایش قیمت در طول 
زمان سبب ش��ده این قلم تنها در سبد خانوارهاي دهک هاي باالیی قابل 
مش��اهده باشد. پانزدهم، استفاده از هواپیما براي مسافرت، در طبقه بندي 
کاالي لوکس بوده و توسط دهک هاي باالتر استفاده می شود. ضمن اینکه 
با آزادس��ازي قیمت بلیت هواپیما از تعداد دهک هاي اس��تفاده کننده در 
این بازه زمانی کاس��ته شده اس��ت. در دهک هاي میانی ساکن در مناطق 
ش��هری هم این هزینه دیده می شود که ممکن است علت آن ضرورت یا 

مأموریت هاي اداري کارکنان بخش عمومی و خصوصی باشد.

سیاستهایحمایتیعمدتانصیبخانوارهایپردرآمدمیشود

سهمدهکهاازیارانهها

ارزش لی��ر در بازاره��ای جهانی ش��دیدا افت ک��رده و هرچند این 
موضوع می تواند باعث مش��کالت جدیدی برای اقتصاد ترکیه ش��ود، 
اما قدرت رقابت کاالهای ترک در بازار منطقه را نیز افزایش می دهد؛ 
اتفاق��ی ک��ه چند س��ال قبل برای ریال ه��م رخ داد، اما ب��ا توجه به 
تحریم ها، تجار ایرانی امکان اس��تفاده کامل از آن را پیدا نکردند. حاال 
با سقوط ادامه  دار نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دالر آمریکا به دلیل 
سهم پررنگ ترکیه در تجارت ایران و همچنین رقابت جدی دو کشور 
در بازار عراق، این س��وال مطرح می ش��ود که آیا س��قوط لیر به نفع 

اقتصاد ایران است یا به زیان؟
ترکیه پس از چین، عراق و امارات مهمترین بازار صادراتی کاالهای 
ایرانی است. مطابق اعالم گمرک ایران، ارزش صادرات ایران به ترکیه 
در 11 ماهه س��ال گذشته حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دالر بوده 
اس��ت. این رقم پیش از ش��یوع کرونا، با کاهش صادرات گاز ایران و 
افزایش فش��ار تحریم های آمریکا طی 11 ماهه سال 1398 نزدیک به 
4 میلیارد و 200 میلیون دالر بوده است. همچنین سخنگوی گمرک 
ایران اعالم کرده در هش��ت ماه ابتدای امس��ال، واردات از ترکیه 24 

درصد رشد و صادرات نیز 128 درصد افزایش داشته است.
بنابراین در چنین ش��رایطی که ایران ب��ا افزایش صادرات به ترکیه 
رو به رو هست، استمرار سقوط نرخ برابری لیر می تواند مزیت قیمتی 

کااله��ای صادراتی ایران به ترکی��ه را کاهش دهد و در مقابل موجب 
تش��ویق واردات بیش��تر کاال از ترکیه به ایران ش��ود که در نهایت به 
افزایش کسری تجاری ایران در برابر ترکیه منجر می شود؛ این کسری 
مطابق اعالم اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در س��ال 2019 حدود 2.3 
میلیارد دالر بوده و بر پایه آمار گمرک ایران در 11 ماهه سال گذشته 

خورشیدی 1.6 میلیارد دالر بوده است.
همچنین عراق در س��ال 2020 مقص��د 5.4 درصد صادرات ترکیه 
به ارزش 9.1 میلیارد دالر بوده است؛ چهارمین مقصد کاالهای ترک 
پ��س از آلمان، بریتانیا و آمریکا. همزمان ع��راق به مقصد 20 درصد 
صادرات ایران بدل ش��ده و پس از چین دومین مقصد کاالهای ایرانی 
اس��ت. طبق گزارش گمرک ایران، طی 11 ماهه سال 1399 نزدیک 
به 6.8 میلیارد دالر کاالی ایرانی به عراق صادر ش��ده اس��ت. ترکیه 
همچنین در فاصله س��ال های 2018 تا 2019، در کنار امارات عربی 
متحده و چین در حال گس��ترش ترین بازار وارداتی و صادراتی عراق 
بوده و رقابتی جدی با ایران را برای توس��عه س��هم بازار خود در عراق 
آغاز کرده اس��ت. در چنین شرایطی، ادامه س��قوط نرخ برابری لیر با 
دالر می توان��د نفوذ کاالهای ترکی��ه در بازار عراق را به زیان کاالهای 
ایرانی تس��هیل کند. بدین ترتیب ب��ا وجود ادامه تحریم های آمریکا و 
رکود حاصل از ش��یوع کرونا، س��قوط ادامه دار لی��ر، تامین ارز از بازار 

ترکیه و عراق را برای ایران دشوار خواهد کرد و این احتمال به وجود 
خواهد آمد که س��قوط لیر ترکیه به کاهش بیش��تر نرخ برابری ریال 

نیز منجر شود.
اردوغ��ان در ماه های اخیر در چندین س��خنرانی، خود را به عنوان 
مخالف نرخ بهره باال معرفی کرده اس��ت. اس��تدالل او و موافقانش بر 
این اصل استوار است که با کاهش نرخ بهره می توان سرمایه گذاری و 
در نتیجه تولید و صادرات این کشور را افزایش داد، اما در نقطه مقابل 
مخالفان باور دارند که کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی که این کشور 
با تورم تقریبا 20 درصدی دس��ت و پنجه نرم می کند، می تواند تورم 
را در ماه های آینده تش��دید نماید، به طوری که براس��اس پیش بینی 
بانک سوسیت ژنرال در صورت این اتفاق، نرخ تورم در ترکیه به شدت 
افزای��ش خواهد یافت و حتی تبدیل به ابرتورم می ش��ود. از همین رو 
این موضوعات موجب نارضایتی ش��هروندان از سیاست های اقتصادی 
دولت شده است. براس��اس تئوری های اقتصادی، کاهش ارزش پولی 
ملی به معنای رش��د صادرات و کاهش واردات است این موضوع برای 
ترکیه که به عنوان کش��ور صادرات محور تعریف می شود، می تواند تا 
حدودی نتایج مثبتی داش��ته باش��د. به ویژه آنکه این کشور صادرات 
س��االنه 500 میلیون دالری را هدف گذاری کرده است. البته باید دید 

که این کشور می تواند از این فرصت بهره ببرد یا خیر؟

هشدارکارشناساننسبتبهافزایشوارداتازترکیه

سقوطارزشلیربااقتصادایرانچهمیکند؟

نگــــاه

یکفعالاقتصادیمطرحکرد
چندنکتهدرباببودجه1401

در الیحه بودجه 1401 که به مجلس ارائه شده است، در تبصره ها 
خب��ری از پرداخ��ت ارز ترجیحی نیس��ت و به نظر می رس��د دولت 
س��یزدهم برنامه خود برای حذف ارز 4200 تومانی را در سال آینده 
اجرایی خواهد کرد. سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین 
درباره اولین بودجه دولت ابراهیم رئیس��ی می گوید: در بودجه 1401 
تبصره ای برای پرداخت ارز ترجیحی دیده نشده است که به نظر می آید 
این عدم پرداخت ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کاالهای اساس��ی 
خواهد شد؛ در صورتی که دولت جایگزینی مناسب برای عدم پرداخت 
ارز را در بودجه ندیده باش��د. گویا قرار است هزینه گمرکی کاالهای 
اساسی که شامل 4 درصد حقوق گمرکی می شد، به یک درصد تبدیل 
شود. به نظر می رسد این کاهش حقوق گمرکی کافی نباشد و دولت 
باید یارانه ه��ای دیگری را ارائه دهد تا جلوی افزایش قیمت کاالهای 

اساسی و فشار اقتصادی به اقشار ضعیف جامعه را بگیرد.
به اعتقاد اش��تیاقی، بودج��ه 1401 برمبنای فروش نفت به قیمت 
هر بش��که 60 دالر بس��ته شده اس��ت و این یعنی دولت به مذاکرات 
1+5 خوش��بین اس��ت. گویا دولت بودجه را به فروش نفت گره زده 
و ب��رای فروش یک میلیون و 200 هزار بش��که برنام��ه ای ویژه دارد، 
اما بخش عم��ده نگرانی مردم و فعاالن بخ��ش خصوصی، از افزایش 
درآمدهای مالیاتی است که نسبت به سال 1400 افزایش 62 درصدی 
داش��ته است. باید دید دولت در ذهن خود چه می پروراند و چه رشد 
اقتصادی ای را برای بخش خصوصی در نظر گرفته اس��ت که افزایش 
مالیات 1.7 درصد در بودجه دیده شده است. شاید این افزایش مالیات 
موج��ب حذف برخی از فعاالن اقتصادی از چرخه رقابت ش��ود و این 

افزایش شدید مالیات با شعار سال جاری مغایرت دارد.
این فعال اقتصادی با اش��اره به بندهای مالیات بر دارایی در بودجه 
س��ال آینده ادامه می ده��د: در الیحه بودجه 1401 ب��رای اولین بار 
خودروه��ای باالی یک میلیارد تومان و منازل مس��کونی و ویالهای 
ب��االی 10 میلیارد تومان مش��مول مالیات بر دارایی می ش��ود که به 
صورت ساالنه اخذ خواهد شد. نکته قابل تأمل این است که واحدهای 
اداری و تجاری ش��امل این مالیات نمی ش��وند ک��ه نوعی حمایت از 
کسب وکارها و کارآفرینی محسوب می ش��ود. البته باید دید این نوع 
کس��ب درآمد که برای اولین بار در بودجه کش��ور دیده ش��ده است، 
به چه صورتی عملیاتی می ش��ود و آیا سازمان برنامه و بودجه قابلیت 
اجرایی شدن آن را کامال بررسی کرده و راه های فرار مالیاتی که باعث 
ع��دم حصول درآمدهای مالیاتی می ش��ود را در نظر گرفته اس��ت یا 
اینکه دولت پس از گذش��ت زمان و عدم کس��ب درآمدهای ناشی از 
مالیات، فروش کاال و خدمات درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و 
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، به سراغ استقراض از بانک مرکزی 
رفته و موجب افزایش حجم نقدینگی می شود؟ به قولی، استقراض از 

بانک مرکزی مثل دست کردن دولت در جیب مردم است.
اشتیاقی در پایان به عوارض خروج از کشور که هیاهوی زیادی در 
روزهای گذشته به پا کرده، اشاره می کند و می گوید: نکته دیگر درباره 
ع��وارض خروج که در روزهای اخیر خیلی س��روصدا ب��ه راه انداخته 
این اس��ت که  درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور نسبت به 
سال های قبل از ش��یوع کرونا تفاوت چندانی نکرده است. در بودجه 
1401 می��زان عوارض خروج از کش��ور 1500 میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده اس��ت که این مبلغ 110 میلیارد تومان کمتر از عوارض 
س��ال 99 و همچنین 100 میلیارد تومان بیشتر از عوارض سال 98 
اس��ت و به عبارتی عوارض س��ال 1401 در محدوده سال های قبل از 
شیوع کرونا تعیین نشده است. در نهایت باید دید مجلس بودجه ای را 
که دولت به آن ارائه کرده اس��ت را تصویب می کند یا خیر. بودجه ای 
که کامال انقباضی اس��ت و با شعار جهش و رشد اقتصادی که مدنظر 
دولت اس��ت، در تضاد خواهد بود. به نظر می رس��د سال آینده، سال 
س��خت مردم و فعاالن اقتصادی باشد؛ س��الی که هنوز کرونا بر روی 
آن س��ایه انداخته و آثار منفی این بیماری تا سال ها بر اقتصاد جهان 

و ایران باقی است.

معاوناقتصادیرئیسجمهوریخبرداد
افزایش2برابرییارانههاازدیماه

مع��اون اقتصادی رئیس جمهور از افزایش دو برابری یارانه ها از دی 
ماه خبر داد و گفت طبق الیحه بودجه قرار است یارانه ها را برای سال 
آینده دو برابر کنیم. البته مسئوالن اجرایی تالش خواهند کرد که در 

سه ماه باقیمانده سال نیز یارانه ها را دو برابر کنند.
محسن رضایی با تبیین خبر های خوش اقتصادی که پیشتر وعده 
انتش��ارش را داده بود، افزود: طبق الیحه بودج��ه قرار بود یارانه ها را 
برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که 
افزایش یارانه ها برای سه ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود. مسئوالن 
تالش خواهند کرد که در سه ماه باقیمانده سال نیز یارانه ها را دو برابر 
کنند و اگر این طرح به خوبی انجام ش��ود هر خانوار چهار نفره 800 
هزار تومان کاال و پول دریافت خواهند کرد. البته قرار بود این طرح از 
آذر اجرا شود، اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این 
طرح بن کارتی در اختیار خانوار ها قرار می گیرد که بخشی از یارانه ها به 
شکل کاال به مردم ارائه می شود، اما به علت اینکه این بن کارت آماده 

نشد، به دی موکول شد.
رضایی با بیان اینکه خبر خوش دیگر این است که یکی از شیر های 
خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را بستیم، گفت: یکی از عواملی که 
پول های بدون پشتوانه منتشر می کرد، فروش ارز های نفتی دولت به 
بانک مرکزی بود. این ارز ها به بانک مرکزی می رفت و تبدیل به پایه 
پولی می ش��د و این پایه پولی در اس��تخر نقدینگی کشور هفت برابر 
می شد. به همین علت نقدینگی افزایش می یافت بدون آنکه تأثیر قابل 
توجهی در تولید صنعت ملی داش��ته باشد. 50 سال بود که این رویه 
ادامه داش��ت یعنی از س��ال 51 که درآمد های نفتی ایران چند برابر 
افزایش یافت، این مش��کل به طور جدی تر و وس��یع تری وارد اقتصاد 

ملی شد و متأسفانه این شیوه غلط تا همین دولت ادامه داشت.
او از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا این شیر به طور 
کامل بس��ته ش��ود، به نحوی که دولت ارز های نفتی را به بانک های 
کش��ور و بانک ملی بفروش��د و همین پولی که اکنون موجود است، 
جابه جا ش��ود تا دیگر پول بدون پش��توانه که تأثی��ری در تولید ملی 

ندارد، خلق نشود.
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فرصت امروز: اقتصاد جهانی بار دیگر تحت تأثیر ش��یوع س��ویه جدید 
کرونا قرار گرفته و با محتاط شدن سرمایه گذاران در این وضعیت خطیر، از 
یکسو قیمت نفت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، قیمت طال اوج گرفته 
اس��ت. اومیکرون در حالی جاپای خود را در سراس��ر زمین محکم کرده و 
پس از زمینگیر کردن کش��ورهای اروپایی در آس��تانه کریس��مس و سال 
جدید میالدی، حاال به ایران و سایر کشورها پا گذاشته است که همچون 
س��ویه های پیشین کرونا بار دیگر اقتصاد جهان تحت الشعاع قرار گرفته و 
سرمایه گذاران محتاط تر ش��ده اند. بدین ترتیب، قیمت جهانی نفت رو به 
افول گذاشته و در مقابل با افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای طال، قیمت 

این سرمایه امن افزایش پیدا کرده است.
براساس آخرین آمارها از معامالت بازارهای جهانی در پایان روز گذشته، 
قیمت هر بش��که نفت برنت با 2.6 درصد کاهش ب��ه 71.6 دالر برای هر 
بش��که رس��یده، در حالی که قیمت هر اونس ط��ال در بازارهای جهانی با 
0.2 درصد افزایش از مرز 1801 دالر نیز عبور کرده اس��ت. ش��یوع سویه 
جدید کووید-19 موس��وم به اومیکرون، قوی ترین عاملی است که سمت 
و س��وی بازارهای جهانی را بهم ریخته و با محتاط کردن سرمایه گذاران، 
به س��قوط قیمت نفت و رشد قیمت طال دامن زده است. در این وضعیت، 
قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و با افزایش تقاضای س��رمایه گذاران 
برای طال، این پناهگاه امن سرمایه ها در دوران نااطمینانی بار دیگر میل به 

افزایش پیدا کرده است.
شیبسقوطقیمتنفتتندترشد

قیمت نفت در معامالت روز دوش��نبه ب��ازار جهانی تحت تأثیر افزایش 
موارد ابتال به واریانت اومیکرون در اروپا و آمریکا که نگرانی سرمایه گذاران 
نس��بت به احتمال اعمال محدودیت های جدید و آسیب دیدن تقاضا برای 
سوخت را برانگیخت، ریزش پیدا کرد. به گزارش »رویترز«، بهای معامالت 
نف��ت برن��ت یک دالر و 92 س��نت معادل 2.6 درصد کاه��ش یافت و به 
71 دالر و 60 س��نت در هر بش��که رس��ید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا دو دالر و 9 سنت معادل 3 درصد کاهش یافت و به 68 
دالر و 77 سنت در هر بشکه رسید. »کلوین وانگ«، تحلیلگر بازار شرکت 
»س��ی  ام س��ی مارکتس« در این باره می گوید: »به نظر می رس��د فضای 

ضعیف بازار نفت در آس��یای امروز همس��و با ضعفی باشد که در معامالت 
ش��اخص اس اند پی 500 و نزدک 100 مش��اهده ش��د. این امر به دلیل 
نگرانی ه��ا از اعمال محدودیت های دوباره ب��ر روی فعالیت های اقتصادی 
برای مهار موج جدید ش��یوع اومیکرون در سراسر جهان است که ممکن 
است ریسک کندی تقاضا را افزایش دهد.« هلند روز یکشنبه به قرنطینه 
رفت و احتمال وضعیت محدودیت های کرونایی بیشتر در آستانه تعطیالت 
کریسمس و س��ال نو در کشورهای اروپایی متعدد دیده می شود. مقامات 
بهداش��تی آمریکا نیز روز یکشنبه از ش��هروندان این کشور خواستند دوز 
واکس��ن تقویت کننده را دریافت کرده، ماس��ک بزنند و اگر در تعطیالت 
زمستانی به سفر می روند، مراقب باشند، زیرا واریانت اومیکرون در سراسر 

جهان شیوع پیدا کرده و در آمریکا نوع قالب خواهد شد.
در این میان، ش��رکت های انرژی آمریکایی هفته گذش��ته برای دومین 
هفته متوالی به ش��مار دکل های حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. 
ش��رکت خدمات ان��رژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد ش��مار دکل های 
حفاری نفت و گاز طبیعی که معیاری برای سنجش تولید آینده است، در 
هفته منتهی به 17 دسامبر، سه حلقه افزایش یافت و به 579 حلقه رسید. 
با این حال انتظار می رود صادرات نفت روسیه کمتر شود. برنامه صادرات 
س��ه  ماهه روسیه نش��ان می دهد صادرات و ترانزیت نفت از روسیه در سه 
ماهه نخس��ت س��ال 2022 حدود 56.05 میلیون تن در مقایسه با 58.3 
میلیون تن در سه ماهه چهارم سال 2021 خواهد بود. همچنین صادرات 
دیزل چین در نوامبر 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
یافت، زیرا پاالیش��گاه های چینی عرضه داخلی را در اولویت قرار دادند تا 

کمبود سوخت برطرف شود.
صعودطالدربازارجهانیادامهدارد

در همی��ن حال، قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه بازارهای جهانی 
به دلیل نگرانی ها نسبت به شیوع سریع واریانت اومیکرون که تقاضا برای 
خرید دارایی امن را تقویت کرد، افزایش یافت. آنطور که »رویترز« گزارش 
داده اس��ت، هر اونس طال ب��رای تحویل فوری ب��ا 0.2 درصد افزایش به 
1801 دالر و 21 س��نت رس��ید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
ط��ال 0.2 درصد کاهش یافت و به 1802 دالر رس��ید. طال روز جمعه به 

باالترین قیمت از 26 نوامبر صعود کرده و بیش از یک درصد رشد هفتگی 
به ثبت رس��انده بود. به گفته »استفن اینس« از شرکای شرکت مدیریت 
دارایی SPI، »دالیل زیادی ب��رای نگهداری طال وجود دارد زیرا نرخ های 
بهره واقعی حتی اگر بانک مرک��زی آمریکا نرخ های بهره را افزایش دهد، 
همچنان در سطح تاریخی پایینی خواهند بود. بازار اوراق قرضه هم از نظر 
نرخ های واقعی، بی تحرک مانده است. شیوع اومیکرون ممکن است باعث 
ش��ود بانک های مرکزی در س��ال 2022 موضع سیاست پولی تسهیلی را 
حفظ کنند. مس��ائل در واشنگتن درخصوص الیحه سرمایه گذاری داخلی 
و ریسک اوکراین هم تقاضا برای خرید طال به  عنوان دارایی امن را تقویت 
کرده اس��ت.« همچنین بازارهای س��هام آس��یایی در معامالت دوش��نبه 
عقب نش��ینی کردند زی��را افزایش موارد ابتال به اومیکرون باعث تش��دید 
محدودیت ه��ای کرونایی در اروپا ش��ده و ممکن اس��ت اقتصاد جهانی را 
در ابتدای س��ال نوی میالدی از مسیر رش��د منحرف کند. بانک مرکزی 
آمریکا هفته گذش��ته اعالم کرد با نزدیک شدن اقتصاد به اشتغال کامل و 
تالش برای مقابله با افزایش تورم، زمینه سه دور افزایش نرخ های بهره به 
میزان یک چهارم درصد را تا پایان سال 2022 فراهم می کند. تعدیل تدابیر 
محرک مالی و افزایش نرخ های بهره، بازده اوراق قرضه دولتی را باال برده و 
هزینه نگهداری طال را افزایش می دهد و در نتیجه جذابیت سرمایه گذاری 

در این فلز ارزشمند را کمتر می کند.
البته ش��اخص دالر آمریکا نزدیک به باالترین رکورد سه هفته اخیر که 
در معام��الت جمعه به آن صعود کرده ب��ود، ماند و طال را برای خریداران 
غیرآمریکای��ی گران ت��ر س��اخت. دالر از احتمال وض��ع محدودیت هایی 
کرونایی بیش��تر در آس��تانه ایام تعطیالت سال نوی میالدی و کریسمس 
در کشورهای اروپایی متعدد، سود برده و ارزش این ارز تقویت شده است. 
طب��ق گزارش »رویترز«، بازده اوراق خزانه 10 س��اله آمریکا کاهش یافت 
و هزینه نگهداری طال را کمتر کرد. در بازار س��ایر فلزات ارزشمند نیز هر 
اونس نقره برای تحویل فوری با 0.1 درصد کاهش به 22 دالر و 33 سنت 
رس��ید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 0.6 درصد کاهش به 925 
دالر و هفت س��نت و هر اونس پاالدی��وم برای تحویل فوری با 4.9 درصد 

کاهش به 1695 دالر و 12 سنت رسید.

اومیکرونچهبرسربازارهایجهانیآورد؟

ازصعودطالتاسقوطنفت

ارزهای دیجیتال در سال 2021 میالدی، درآمدی حدود 30 میلیارد 
دالر را از آن خود کردند که این میزان بیش��تر از س��ال های قبل است. 
به گزارش »نشنال نیوز«، براساس داده های تراکنش های گردآوری شده 
توسط »پیچ بوک«، میزان جذب سرمایه ارزهای دیجیتال حدود چهار 
برابر باالترین رقم قبلی در سال 2018 یا سال بعد از پیشرفت بیش از 
1300 درصدی بیت کوین است. »پیچ بوک« شرکتی است که داده ها، 
تحقیق��ات و فن��اوری را ارائه می کند و بازارهای س��رمایه خصوصی از 
جمله س��رمایه گذاری خطرپذیر، سهام خصوصی و معامالت را پوشش 
می دهد. »اسپنس��ر بوگارت«، ش��ریک عمومی بالک چین مس��تقر در 
سانفرانسیس��کو در ای��ن زمینه می گوید: »ما از ط��الی دیجیتال فراتر 
رفته ایم. ما خدم��ات مالی، هنری و بازی را به  عنوان زیرمجموعه ای از 
NFT )توکن ه��ای غیرقابل تعویض، نوعی رمزارز( برای کس��ب درآمد 

داریم.«
همانطور که سایر شرکت های معتبر مانند دیجیتال کارنسی گروپ، 
کوین بیس وینچر و پلی چین کپیتان بر روی رمزارزهای بزرگ بعدی 
ش��رط می بندند، پروژه های آزمایشی با برنامه رسانه اجتماعی که افراد 

مش��هور را به توکن تبدیل می کند یا بازی توکن غیرقابل تعویض برای 
کسب درآمد با الهام از ایالن ماسک یا مجموعه ای متشکل از فهرستی 
از کلم��ات، تامین مالی می ش��وند. »راب لی«، تحلیلگ��ر »پیچ بوک« 
می گوید: »س��رمایه گذاران در حال تامین مالی هر چیزی که فکر کنید 
هستند.« همچنین به گفته آقای بوگارت، ظهور ناگهانی بخش هایی که 
زمانی به  عنوان موقعیت خوب در نظر گرفته می ش��د، مانند NFT به 
س��رمایه گذاران نشان داد که چه چیزی را ممکن است از دست بدهند 
ب��ا توجه به اینکه OpenSea بازار توک��ن غیرقابل تعویض آنالین که 
 )Etsy( زمانی گمنام بود، اکنون با س��ایت تجارت الکترونیک اتس��ی

مقایسه می شود.
آمار 30 میلیارد دالری ش��امل دورهای تامین مالی است که توسط 
شرکت هایی مانند رابین هود مارکتس و ریوالوت جمع آوری شده است. 
این ش��رکت های فن��اوری مالی درآمدزا فقط با رمزارز س��روکار دارند. 
براس��اس داده های »پیچ بوک«، نگاه دقیق به معامالت سرمایه گذاری 
خطرپذیر ایاالت  متحده آمریکا نشان می دهد که سرمایه گذاری بزرگ 
در س��ال جاری با حدود 7.2 میلیارد دالر معامالت، چهار برابر رکورد 

قبلی ثبت ش��ده در س��ال 2018 اس��ت. به  عنوان  مثال، صرافی فرعی 
رمزارز FTX، دور س��رمایه گذاری یک میلیارد دالری س��ری B را در 
ماه جوالی بس��ته بود که ارزش آن را به 18 میلیارد دالر رساند. ارزش 
گروه س��رمایه گذاری دیجیتال Custodian New York در اواسط 
دسامبر یک میلیارد دالر افزایش یافت و بهایی بیش از 7 میلیارد دالر 

به دست آورد.
فورته، ارائه دهنده ابزارهای یکپارچه س��ازی بالک چین برای ناشران 
بازی، دور جمع آوری س��رمایه 725 میلیون دالری را در نوامبر بس��ته 
اس��ت. ش��رکت بالک چین دپر لبز )Dapper Labs(، در ماه مارس 
350 میلیون دالر از سرمایه گذارانی که شامل اسطوره بسکتبال مایکل 
ج��ردن بودند، جم��ع آوری ک��رد و ارزش آن را ب��ه 2.5 میلیارد دالر 
رس��اند. مون پی )MoonPay(، ارائه دهنده زیرس��اخت پرداخت های 
رمزنگاری، یک دور 555 میلیون دالری را اواخر نوامبر بس��ته و ارزش 
 )Sky Mavis( آن را ب��ه 3.4 میلیارد دالر افزایش داد. اس��کای ماویز
بیش از 150 میلیون دالر با ارزش 3 میلیارد دالری در ماه اکتبر برای 

این بازی آنالین مبتنی بر رمزارز جمع آوری کرد.

ارزهایدیجیتالچقدرسوددادند؟

عملکردرمزارزهادر2021

بانـــکنامـه

تثبیتقیمتدالردرصرافیهایبانکی
سکه20هزارتومانگرانشد

قیمت دالر در بازار آزاد تهران در حالی در سقف کانال 29 هزار تومان 
در حال نوسان است که در صرافی های بانکی همچنان در میانه کانال 
27 ه��زار تومان قرار دارد. بدین ترتیب، نرخ دالر در صرافی های بانکی 
بدون تغییر قیمت در روز دوش��نبه 29 آذرماه در همان رقم 27 هزار 
و 401 توم��ان باقی ماند. قیمت فروش یورو نیز با 101 تومان کاهش 
به 30 هزار و 707 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 858 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار و 99 تومان اعالم شد.
همچنین ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 
20 هزار تومانی قیمت نس��بت ب��ه روز قبل به رقم 13 میلیون تومان 
رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 12 میلیون و 700 
هزار تومان معامله ش��د. نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و 750 هزار 
تومان، ربع س��که 3 میلیون و 750 هزار تومان و س��که یک گرمی 2 
میلی��ون و 300 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 282 هزار تومان رس��ید و قیمت هر 
مثقال طال نیز 5 میلیون و 557 هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی طال 
هم با یک دالر افزایش قیمت نسبت به روز کاری قبل با نرخ یک هزار و 

799 دالر و 57 سنت معامله شد.

فرمانرئیسیبهبانکمرکزی:
وضعیتبانکهاراساماندهیکنید

آمارها نشان می دهد عملکرد دولت اثر کاهنده ای بر رشد پایه پولی و 
نقدینگی گذاشته، به طوری که سرعت رشد پایه پولی کشور به میزان 
4.8 درصد از آنچه پیش بینی می ش��د کندتر شده و به رقم 12 درصد 
کاهش یافته است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که شامگاه یکشنبه به ریاست 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان برگزار شد، گزارشی از مهار و 
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سه ماهه گذشته ارائه شد. 
براساس این گزارش، آمارها نشان می دهد عملکرد دولت اثر کاهنده ای 
بر رش��د پایه پولی و نقدینگی گذاشته، به طوری که سرعت رشد پایه 
پولی کشور به میزان 4.8 درصد از آنچه پیش بینی می شد کندتر شده 
و به رقم 12 درصد کاهش یافته اس��ت. رئیسی در این جلسه از بانک 
مرکزی خواست ساماندهی وضعیت بانک ها را در دستور کار قرار دهد 
تا در ماه های باقیمانده امس��ال کاهش رشد پایه پولی استمرار یافته و 
مدیریت شود. گفتنی است در این جلسه همچنین پیشنهادهای وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار بورس مطرح و با آنها موافقت شد. 
از جمله این پیش��نهادها تعیین قیمت سوخت و خوراک گاز صنایع با 
توجه به مالحظات بخش صنعت مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت که 

جزییات آن اعالم خواهد شد.

تا7ماههامسال
فروشسفتهوبراتبیشاز2برابرشد

در هفت ماهه س��ال جاری، بیش از 72 میلیارد تومان سفته و برات در 
شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 58.8 درصد 
افزایش نشان می دهد. طبق اعالم بانک مرکزی، در مهرماه امسال بالغ بر 
12 میلیارد و 400 میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد 
که در مقایس��ه با ماه قبل 18 درصد کاهش و نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل نیز 90.2 درصد افزایش یافت. همچنین در هفت ماهه س��ال 1400 
نیز بیش از 72 میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که 
در مقایسه با دوره مشابه س��ال قبل 58.8 درصد افزایش نشان می دهد. 
از س��وی دیگر در مهرماه سال جاری، معادل 500 برگ سفته و برات به 
مبلغی معادل 26 میلیارد و 900 میلیون تومان در ش��هر تهران برگشت 
خورد که در این ماه ش��اخص های تعداد و مبلغ س��فته و برات واخواست 
ش��ده به ترتیب به اعداد 61.6 و 145.8 رس��ید که در مقایسه با ماه قبل 
از لح��اظ تعداد 18.5 درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز 6.3 درصد افزایش 
داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد 24.7 درصد کاهش 
و شاخص مبلغ 69.7 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ 
یک برگ سفته و برات واخواست ش�ده در مهرم�اه 1400 به عدد 236.6 
رسید که عدد ش��اخص مذکور در مهر سال گذشته معادل 104.9 بوده 
است. عالوه بر این، در هفت ماهه سال جاری معادل 3700 برگ سفته و 
برات به مبلغ 129 میلیارد و 600 میلیون تومان در شهر تهران برگشت 
خورد. در این دوره متوس��ط ش��اخص های تعداد و مبلغ س���فته و برات 
واخواس��ت ش��ده به ترتیب به اعداد 65.9 و 100.4 رس��ید که نسبت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ 18.9 و 5.6 درصد کاهش 
نشان می دهد. از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات 
واخواست شده در هفت ماهه س�ال 1400 به عدد 160.2 رسید که عدد 

شاخص مذکور در دوره مشابه سال گذشته معادل 122.4 بوده است.

درطرحنهضتملیمسکن
تهرانیهافقطاین5شهرراانتخابکنند

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران می گوید که متقاضیان طرح 
نهضت ملی مس��کن در شهر تهران صرفا مجاز به انتخاب شهرهای پرند، 
هشتگرد، ایوانکی، پاکدشت و رباط کریم هستند و اگر شهر خود را اشتباه 
انتخاب کرده اند آن را اصالح کنند یا درخواس��ت خود را حذف و مجددا 
نام نویسی کنند. در مرحله اول ثبت نام طرح جهش تولید و تامین مسکن 
)نهضت ملی مسکن( امکان مشاهده بسیاری از شهرها برای ساکنان مراکز 
استان ها وجود دارد و در صورت انتخاب هر یک از شهرهای غیرمرتبط نیز 
س��امانه با خطا مواجه نمی شود، اما اگر متقاضیان به جز شهرهای مجاز، 
ش��هر دیگری را انتخاب کنند درخواس��ت آنها در مرحله پایش و بررسی 
حذف خواهد شد. البته شنیده ها حاکی از آن است که برای ساکنان شهر 
تهران درخواس��ت شده تا به جز پنج شهر مجاز پرند، هشتگرد، ایوانکی، 
پاکدش��ت و رباط کریم، امکان ثبت نام در برخی از شهرهای شرق تهران 
نیز فراهم ش��ود که هنوز این موضوع محقق نش��ده و ممکن است اصال 
محقق نش��ود. بر این اساس خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی 
اس��تان تهران اعالم کرد که افراد س��اکن در تهران می توانند صرفا برای 
شهرهای جدید پرند، هشتگرد، ایوانکی و همچنین پاکدشت و رباط کریم 
تقاضا بدهند. کس��انی که ش��هر خود را اشتباه انتخاب کرده اند نسبت به 
اص��الح آن اقدام کنند یا اگر این امکان وجود نداش��ت انصراف بدهند و 

دوباره ثبت نام کنند.
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دولتمردانونمایندگانچقدرحقوقمیگیرند؟
حقوق24میلیونیاستانداران

جریان ثبت حقوق و مزایای دس��تگاه های اجرایی نشان می دهد 
ک��ه باالتری��ن میانگین خال��ص حقوق در پس��ت های مختلف، 24 
میلی��ون تومان برای اس��تاندار و همتراز آن بوده اس��ت. به گزارش 
ایس��نا، ثبت جزییات حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی براساس 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه انجام می شود و در همین راستا 
س��امانه ثبت حقوق و مزایا در اواخر سال 1396 راه اندازی شد و از 
ابتدای سال 1397 دستگاه های مش��مول باید برای ورود اطالعات 
حق��وق اق��دام می کردن��د. با این وج��ود گزارش س��ازمان اداری و 
استخدامی نشان داد که حتی تا سال جاری تعدادی از دستگاه ها و 
زیرمجموعه های آنها هنوز ورود اطالعات نداشته اند، از این رو جهت 
اجرای تکلی��ف قانون بودجه پرداخت حقوق کارکنان مش��روط به 

ثبت اطالعات در سامانه شد.
گزارش های دریافتی ایس��نا از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شده 
دس��تگاه های اجرایی )سه قوه( به تفکیک سطح پست آنها در سال 
جاری حاکی از آن است که باالترین میانگین خالص حقوق )حقوق 
منهای کس��ورات( مربوط به استاندار و همتراز آن با بیش از 24.3 
میلیون تومان در هر ماه است. میانگین خالص حقوق  برای وزیران 
بی��ش از 20 میلی��ون تومان ثبت ش��ده  و این در حالی اس��ت که 
میانگی��ن خالص دریافت��ی معاون وزیر و همت��راز آن بیش از وزیر 
بوده و تا 21.7 میلیون تومان اعالم ش��ده است. همچنین میانگین 
خالص پرداختی به نمایندگان مجلس نیز 17.4 میلیون تومان ثبت 

شده است.
براس��اس این گزارش، میانگین خالص حقوق معاون موسس��ه یا 
معاون سازمان و همتراز آن 19.7 میلیون، مدیرکل و همتراز 17.2 
میلیون، مع��اون مدیرکل و همتراز 13.1 میلیون تومان اس��ت. در 
س��ایر پس��ت ها نیز میانگین خالص حقوق رئیس اداره و همتراز آن 
12.8، رئی��س گروه و همتراز 13.2 میلیون و کارش��ناس و همتراز 

9.5 میلیون تومان ثبت شده است.
در رابطه ب��ا جزییات پرداخت حقوق در پس��ت های مختلف نیز 
باالترین میانگین اضافه کار برای استاندار و همتراز آن با بیش از 7.9 
میلیون تومان اعالم شده است. میانگین اضافه کار وزیر 6.1 میلیون 
و معاون وزیر نیز به 6.2 میلیون تومان می رسد که بعد از استاندار، 
باالترین متوسط اضافه کار است. همچنین وضعیت میانگین رفاهی 
پرداخت شده بین پست های مختلف نشان می دهد که رقم پرداخت 
ش��ده برای وزیر و همتراز آن 7.4 میلیون و معاون وزیر 12 میلیون 
تومان اس��ت ولی باالترین میانگین به معاون موسسه با 13 میلیون 
تومان اختص��اص دارد. میانگین رفاهی که برای نمایندگان مجلس 
پرداخت ش��ده به 8.1 میلیون تومان می رسد و برای استاندار  8.5 
میلیون تومان اس��ت. الزم به یادآوری اس��ت که این آمار ثبت شده 
به تدریج و با ورود کلیه دستگاه ها و درج اطالعات تکمیلی می تواند 

دستخوش تغییراتی شود.

درنشستکمیسیونهایاتاقتهرانبررسیشد
مسئلهایرانکمبودمنابعآبینیست

در نشس��ت مشترک سه کمیسیون »انرژی و محیط زیست«، 
»بازار پول و س��رمایه« و »کش��اورزی و صنای��ع تبدیلی« اتاق 
تهران، موضوع »طرح ه��ای انتقال آب« با حضور محمد فاضلی، 
عضو هیأت علمی دانش��گاه ش��هید بهشتی مورد بحث و بررسی 
ق��رار گرف��ت. در ابت��دای این جلس��ه، رضا پدیدار که ریاس��ت 
کمیس��یون انرژی و محیط زیس��ت اتاق تهران را برعهده دارد، 
به اخباری از حوزه انرژی اش��اره کرد و گفت: در ماه گذشته دو 
گزارش از چش��م انداز جهانی نفت از اوپ��ک و آژانس بین المللی 
انرژی منتشر شد. در میان سناریوهای مختلفی که آژانس برای 
آینده تقاضای نفت مطرح کرده اس��ت، س��ناریوی سیاست های 
استاندارد بیش از س��ایرین به متدولوژی گزارش اوپک شباهت 
دارد. اوپک انتظار دارد که تقاضای جهانی نفت، در س��ال 2030 
به 106.6 میلیون بش��که در روز برسد که تنها 200 هزار بشکه 
در روز بیش از پیش بینی آژانس است. در دو گزارش این انتظار 
مطرح شده است که عمده رشد تقاضا در دهه پیش رو از طرف 
گاز مایع و اتان باش��د. همچنین س��هم نفتا در افزایش تقاضای 
نفت در بازه مش��ابه در گزارش های اوپک و آژانس به ترتیب 14 

درصد و 20 درصد است.
او در بخ��ش دیگری از س��خنانش گفت که براس��اس گزارش 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی، در آبان ماه 
امس��ال به طور میانگی��ن روزانه 95 میلی��ون و 500 هزار لیتر 
بنزین در کش��ور توزیع ش��ده که این رقم در مدت مشابه سال 

گذشته 75 میلیون و 500 هزار لیتر بوده است.
پدی��دار همچنی��ن در خب��ر دیگ��ری اع��الم کرد ک��ه دولت 
در راس��تای کاهش وابس��تگی بودجه به نفت و چش��م انداز لغو 
تحریم ه��ا، میزان فروش نفت را کمتر از بودجه س��ال 1400 در 
نظر گرفته است و براساس آخرین جمع بندی ها در الیحه بودجه 
1401 می��زان ف��روش روزانه نفت 1.2 میلیون بش��که با قیمت 
ف��روش هر بش��که 60 دالر و نرخ تس��عیر ارزی 23 هزار تومان 

پیش بینی شده است.
در ادامه این جلس��ه و پس از م��رور این اخبار، محمد فاضلی، 
جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گزارشی 
از طرح های انتقال آب و تبعات آن ارائه کرد. فاضلی در بخشی از 
این گزارش به این نکته اشاره کرد که مسئله ایران، کمبود منابع 
آبی نبوده و بلکه چالش اصلی در باال بودن مصرف نهفته است.

او در ای��ن گزارش که قرار اس��ت پس از تکمیل آن به صورت 
جامع توس��ط خود او منتشر ش��ود، به طور کلی توضیح داد که 
راه��کار بهینه برای مقابله ب��ا کمبود آب در کش��ور انتقال آب 
نیست و الزم است اعتباراتی که صرف انتقال آب می شود، صرف 

افزایش بهره  وری و پایداری منابع آبی در کشور شود.
پ��س از ارائه این گ��زارش، اعضای کمیس��یون های حاضر در 
این جلس��ه نیز دیدگاه ه��ای خود را مطرح کردند و مقرر ش��د 
بخش خصوصی نقش��ی در راستای کاهش مصرف آب به عنوان 
اصلی ترین مس��ئله حکمرانی آب برای خود تعریف کرده و آن را 

مورد پیگیری قرار دهد.

خبرنــامه

فرصت امروز: نوس��ان ش��اخص بورس تهران پیرامون مرز 1.3 میلیون 
واحدی همچنان ادام��ه دارد. دیروز برای چندمین بار در طول هفته های 
گذش��ته این نماگر در حالی به مرز یک میلیون و 300 هزار واحد رس��ید 
که پیش��تر آن را از دست داده بود. نماگر اصلی تاالر شیشه ای در آخرین 
روزه��ای آذرماه در حالی در عبور از مرز 1.3 میلیون واحدی دچار چالش 
شده که در ابتدای فصل پاییز تقریبا یک کانال باالتر در حال نوسان بود. با 
این حال، روند حرکت بازار سرمایه در بیست و نهمین روز آذرماه برخالف 
روز قبل صعودی بود و ش��اخص کل بورس تحت تاثیر صحبت های وزیر 
اقتصاد درباره تغییرات بودجه ای در حمایت از بازار س��رمایه توانست بیش 
از 9 هزار واحد ارتفاع بگیرد و بار دیگر به کانال 1.3 میلیونی برس��د. این 
در حالی بود که شاخص کل بورس در جریان معامالت روز یکشنبه با افت 
13 هزار و 870 واحدی به رقم یک میلیون و 291 هزار واحد رسیده بود.
به این ترتیب در جریان معامالت روز دوش��نبه 29 آذرماه، شاخص کل 
ب��ورس با افزایش 9 ه��زار و 841 واحدی به رقم یک میلیون و 301 هزار 
واحد رسید و شاخص کل با معیار هم وزن با 406 واحد افزایش، رقم 343 
هزار و 901 واحد را به ثبت رس��اند. در معامالت س��ومین روز معامالتی 
هفته، بیش از 4میلیارد و 991 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 34 هزار و 987 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 
شد. شاخص بازار اول، افزایش 11 هزار و 274 واحدی و شاخص بازار دوم، 
افزایش 7 هزار و 31 واحدی را تجربه کردند. در آن سوی بازار سرمایه نیز 
شاخص کل فرابورس در حالی با کاهش 9 واحدی به رقم 18 هزار و 439 

واحد رسید که در ابتدای معامالت شروعی سبز داشت.
رنگسبزشاخصهادرواپسینروزهایزرد

سبزپوشی شاخص بورس تهران در واپسین روزهای فصل زرد در حالی 
دی��روز رقم خورد که در بین همه نمادها، ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با یک هزار و 832 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با 972 
واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با 718 واحد، بانک ملت 
)وبمل��ت( با 694 واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 525 واحد، 
ملی صنایع مس ای��ران )فملی( با 500 واحد و بانک تجارت )وتجارت( با 

465 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در سوی مقابل نیز بورس 
کاالی ایران )کاال( با 168 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با 143 واحد، 
ایران خودرو )خودرو( ب��ا 135 واحد، بانک کارآفرین )وکار( با 119 واحد، 
س��ایر اش��خاص بورس انرژی )انرژی 3 ( ب��ا 100 واحد و صنعتی غذایی 
کورش )غکورش( با 73 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. 
ایران خودرو )خودرو(، بورس کاالی ایران )کاال(، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا(، گروه دارویی برکت )برکت(، سایپا )خساپا(، فوالد 
مبارک��ه اصفهان )فوالد( و بانک تج��ارت )وتجارت(  هم از جمله نمادهای 

پُرتراکنش بودند.
گروه شیمیایی نیز در معامالت روز گذشته صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 153  میلیون و 97 هزار برگه سهم به ارزش 2 
هزار و 559 میلیارد ریال داد و س��تد شد. بدین ترتیب، گروه شیمیایی با 
30 هزار و 333 معامله به ارزش 2 هزار و 559 میلیارد ریال، گروه خودرو 
با 44 هزار و 110 معامله به ارزش 2 هزار و 384 میلیارد ریال، گروه فلزات 
اساسی با 24 هزار و 670 معامله به ارزش یک هزار و 922 میلیارد ریال، 
گ��روه اداره بازارهای مالی با 21 ه��زار و 210 معامله به ارزش یک هزار و 
610 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 17 هزار و 569 معامله به ارزش 942 

میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
همانطور که اشاره شد، در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس 
در حالی که ش��روع سبزی داشت، نهایتا با بیش از 9 واحد کاهش به رقم 
18 هزار و 439 واحد رس��ید. در معامالت سومین روز هفته در فرابورس 
ایران، بیش از 2 میلیارد و 404 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش یک میلیون و 205 هزار و 10 میلیارد و 24 میلیون ریال دادوستد 
شد. شرکت پتروشیمی تندگویان با 11 واحد، شرکت صنایع پتروشیمی 
تخت جمش��ید با 6.4 واحد، ش��رکت س��نگ آهن گهر زمین با 6 واحد، 
شرکت فرابورس ایران با 2 واحد و شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با 
2 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت 
پتروش��یمی زاگرس با 30 واحد، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 8 
واحد، شرکت صنایع مادیران با 2.7 واحد، شرکت تولید نیروی برق دماوند 

با 2 واحد و شرکت پتروشیمی مارون با 2 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر 
شاخص فرابورس همراه شدند.

ارزشروزسهامعدالتچقدرشد؟
ارزش س��هام عدالت در ماه های اخیر نوس��ان زیادی را تجربه کرده و به 
موازات فراز و فرود ش��اخص های بورس��ی، ارزش روز سهام عدالت نیز در 
هفته های گذش��ته دستخوش تغییر شده اس��ت. با این حال، در معامالت 
روز گذش��ته )دوش��نبه(، ارزش روز س��هام عدالت برای افرادی که دارای 
سهام یک میلیون تومانی هستند به رقم بیش از 21 میلیون تومان رسید. 
معامالت بازار سهام در بیست و نهمین روز آذرماه در حالی به پایان رسید 
که ش��اخص کل تحت تاثیر صحبت های شب گذشته وزیر اقتصاد درباره 
تغییرات حمایتی از بازار س��رمایه در بودج��ه 1401 بیش از 9 هزار واحد 
افزایش داش��ت. این موضوع باعث ش��د تا ارزش س��هام عدالت نیز که از 
مدت ها قبل در ادامه روند نزولی بازار با افت شدید قیمتی همراه شده بود، 

بار دیگر تحت تاثیر رشد بازار سهام با افزایش قیمت همراه شود.
بر این اساس، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به رقم 21 میلیون 
و 805 ه��زار توم��ان، ارزش س��هام عدالت 532 ه��زار تومانی به رقم 11 
میلیون و 574 هزار تومان و همچنین ارزش س��هام 492 هزار تومانی به 
رقم 10 میلیون و 734 هزار تومان رسید. بدین ترتیب، ارزش سهام عدالت 
در معامالت روز دوش��نبه در مقایسه با روز یکش��نبه 1.3 درصد افزایش 
یافت. ارزش س��هام یک میلیون تومانی تا قبل از شروع اصالح بازار سهام 
در تابستان پارس��ال به بیش از 38 میلیون تومان رسیده بود، اما به مرور 
و قرار گرفتن روند معامالت بورس در فاز اصالحی از ارزش این س��هام در 
بازار کاس��ته شد. آزادسازی سهام عدالت از جمله مسائلی بود که در چند 
سال اخیر مورد بحث بسیاری از مسئوالن قرار داشت، عرضه آن در بورس 
به عنوان چالش��ی جدی در بازار مدنظر ق��رار گرفته بود و فقط در انتظار 
اجازه رهبر معظم انقالب بود که در نهایت این اقدام در 9 اردیبهشت ماه 
سال گذش��ته با صدور ابالغیه ای از سوی رهبر معظم انقالب آزادسازی و 
از طریق دو روش با عنوان آزادس��ازی به روش مستقیم و نیز غیرمستقیم 

فرصت تصمیم گیری را در اختیار مشموالن این سهام قرار داد.

شاخصبورستهرانمجددابهکفکانال1.3میلیونواحدیبازگشت

بورسرویموجنوسان

در آیین افتتاحیه معامالت آتی مس در بورس کاالی ایران، وزیر صمت 
از برگزاری مزایده و واگذاری 40 درصد از سهام معدن جانجا به مردم خبر 
داد و رئیس س��ازمان بورس نیز از او خواس��ت تا همکاری های الزم برای 
عرضه خودرو در بورس کاال صورت بگیرد. مجید عش��قی در آیین افتتاح 
معام��الت آتی مس و معامالت گواهی س��پرده م��س و میلگرد در بورس 
کاال با بیان اینکه یکی از رسالت های بورس کاالی ایران، تبدیل معامالت 
فیزیکی به معامالت اوراق بهادار است، گفت: مشکالت زیادی در راه اندازی 
اوراق بهادار محصوالت صنعتی وجود داشت اما در نهایت این اتفاق افتاد.

او با بیان اینکه بورس کاال راه پرفراز و نشیبی را طی کرده است، افزود: 
با این حال در حال نزدیک شدن به معامله 50 میلیون محصول در بستر 
این بازار هس��تیم و بخش عمده ای از محصوالت صنعتی و پتروشیمی در 

فضای شفاف معامله می شود.
رئیس سازمان بورس سپس به موضوع قیمت گذاری دستوری اشاره کرد 
و گفت: شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که روی دارایی های فیزیکی 
مخصوصا مواد اولیه کارخانه ها حساسیت وجود دارد، اما فضای بورس کاال 
به شکلی است که محصول به دست تولیدکننده می رسد و فضای رقابتی 
برای قیمت گذاری وجود دارد. هرچند ممکن اس��ت تناقضاتی ایجاد شود 
اما به نظر من این تناقضات به خوبی مدیریت شده است. همه معامالت به 

صورت شفاف بوده و قابل رصد است.
عشقی با اشاره به عرضه سیمان در بورس کاال ادامه داد: عرضه سیمان 
در بورس کاال با قطعی برق صنایع همزمان و با چالش هایی رو به رو شد، اما 

اکنون با افزایش عرضه ها انحصار در خرید از بین رفته است. بحث برداشتن 
مالیات روی معامله گواهی سپرده کاالیی صنعتی در حال پیگیری است. 

بهتر است محصوالت صنعتی به صورت گواهی سپرده معامله شوند.
او در مورد عرضه س��یمان در بورس نیز گف��ت: مس در اوایل راه اندازی 
بورس کاال در این بازار عرضه ش��د اما موفق نبود، اما این بار امیدواریم با 
مدلی که تعریف شده است موفق باشد. همچنین گواهی سپرده در میلگرد 

باعث می شود خریداران خرد نیز موفق به خرید میلگرد شوند.
وی در پای��ان صحبت های��ش در م��ورد عرضه خودرو در ب��ورس کاال، 
خط��اب به وزیر صمت گفت: امیدواریم عرضه خودرو در بورس، مخصوصا 
خودروهایی که ش��امل قیمت گذاری دس��توری نمی شوند صورت بگیرد. 
امیدواریم لیس��ت خودروهایی که شامل قیمت گذاری دستوری می شوند 
نیز کاهش یابد تا قیمت رقابتی شود. سیاست گذاری این امر برعهده وزارت 

صمت و ستاد تنظیم بازار است و بورس آماده پذیرش خودرو است.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در انته��ا ابراز امی��دواری کرد 
که محصوالت بیش��تری عالوه بر فرآورده های نفت��ی، از جمله زعفران و 

محصوالت صنعتی در رینگ صادراتی بورس کاال عرضه شود.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم از برگزاری مزایده 
برای معدن جانجا خبر داد و گفت: یکی از شروط مزایده این بود که باید 
40 درصد از سهام این معدن به مردم واگذار شود. رضا فاطمی امین با بیان 
اینکه در اقتصاد ایران مشکالت ساختاری وجود دارد، ادامه داد: یکی از این 
مشکالت در حوزه بازارها است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت روی سه 

بازار متمرکز شده ایم که یکی از این بازارها بازار کاالهای پایه است که مواد 
اولیه واحدهای تولیدی را شامل می شود.

به گفته وی، در ای��ن وزارتخانه برای مدیریت بازار کاالهای پایه فضای 
بورس را انتخاب کرده ایم چراکه معامالت خارج از بورس قابل ضابطه گذاری 
نیس��ت. نقطه مقابل اینکه گفته می شود اقتصاد نباید دستوری باشد این 
نیست که اقتصاد رها شود بلکه باید ضوابطی برای قیمت گذاری دستوری 

در نظر بگیریم و آن ضوابط را اجرایی کنیم.
فاطم��ی امین همچنین از طراحی 25 ابزار برای مدیریت بازار کاالهای 
پایه خبر داد و گفت: امروز دو ابزار رونمایی شد و سایر ابزارها نیز به مرور 
رونمایی خواهد ش��د. این ابزارها به شفافیت کمک می کند و به حاکمیت 
قدرت اعمال تنظیم گری می دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست 
از 30 گروه کاالیی سهمیه بندی بیش از 20 گروه را بردارد تا تولیدکننده 
دغدغه نداشته باشد این موضوع نویدبخش کاهش تورم مصرف کننده در 

ماه های آتی است چراکه تورم تولیدکننده پایین آمده است.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از برگ��زاری مزایده برای معدن 
جانج��ا خب��ر داد و گفت: انتخاب س��رمایه گذار و ارزیابی های فنی و مالی 
برای این معدن آغاز ش��ده اس��ت. یکی از ش��روط مزایده هم این بود که 
باید 40 درصد از سهام این معدن به مردم واگذار شود. در دی ماه نیز سه 
بس��ته معدن و پس از آن نیز شش بس��ته معدنی به روش مذکور مزایده 
خواهد شد. در واقع معادن کوچک در یک بسته قرار گرفته و با هم مزایده 

می شوند.

40درصدازسهاممعدنجانجابهمردمواگذارمیشود
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جمعآوریلنتهایترمزقاچاقوتقلبی
بهکجارسید؟

دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ ضمن اشاره به چالش های 
کنونی صنعت لنت ترمز از کش��ف یک محموله شامل لنت های ترمز 

تقلبی و قاچاق در یکی از انبارهای پایتخت خبر داد.
محم��ود عس��گری در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، بزرگترین 
چال��ش کنونی صنعت لن��ت ترمز را لنت های ترم��ز قاچاق و تقلبی 
دانست و اظهار داشت: اکنون این نوع لنت ها به وفور و آزادانه در بازار 
توزیع و به فروش می رسند. وی افزود: متاسفانه اخیرا یک انبار شامل 
لنت های ترمز قاچاق و تقلبی توس��ط یک��ی از اعضای انجمن و اداره 
آگاهی تهران کشف و ضبط شد که روند اداری آن در حال انجام است.
دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ گفت: متاسفانه لنت های 
ترمز زیرزمینی در بازار تهران، اطراف پایتخت و همچنین سایر نقاط 
کشور با برندهای مختلف حتی برندهای خارجی به وفور یافت می شود.
عس��گری تصریح کرد: جمع آوری این نوع لنت ها نیازمند همکاری 

سازمان ملی استاندارد، تعزیرات و انجمن های ذی ربط است.
وی تهی��ه و تامین مواد اولیه را معض��ل دیگر صنعت لنت ترمز در 
مقطع کنونی اعالم کرد و افزود: در تامین ارز موردنیاز برای تهیه برخی 

مواد اولیه وارداتی با مشکل مواجه هستیم.
دبی��ر انجمن صنایع تولی��د لنت ترم��ز و کالچ درخصوص فرآیند 
کیفی سازی قطعه لنت ترمز و برنامه های ارتقای کیفیت در این صنعت 
توضیح داد: لنت ترمز کاالیی اس��ت که دارای استاندارد اجباری است 
و تمام اعضای انجمن که 43 ش��رکت را ش��امل می ش��وند، مکلف به 
رعایت استاندارد اجباری هستند و محصوالت آنها از بعد کیفی مطابق 
با اس��تانداردهای ایران به تولید می رسد. عسگری در ادامه بیان کرد: 
برخ��ی از محصوالت لنت ترمز حتی مواد اولیه و فرموالس��یون آن از 
س��وی برخی از شرکت های داخلی براس��اس استانداردهای اروپایی و 
با کمک ش��رکت های خارجی تولید و تامین می شود و سعی بر تولید 

با بهترین کیفیت و استفاده از فرموالسیون مناسب این کاال است.
وی همچنین اذعان داش��ت: برخی از ش��رکت ها توانسته اند، ضمن 
س��رمایه گذاری مش��ترک با ش��رکت های خارجی در راستای ارتقای 

کیفیت محصول لنت ترمز تولیدی حرکت نمایند.
دبی��ر انجمن صنایع تولید لنت ترم��ز و کالچ درخصوص اقداماتی 
که تاکنون در جهت کاهش آالیندگی محصول لنت ترمز انجام شده، 
گفت: در گذش��ته در تولید لنت ترمز از ماده آزبست استفاده می شد، 
اما از سال 90 تاکنون به دلیل آالیندگی بسیار زیاد، آزبست از چرخه 
تولید لن��ت ترمز حذف گردید. بنابرای��ن آالیندگی کاالی لنت ترمز 

اکنون به حداقل رسیده است.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، صرفا گردهایی از 
قبیل دوده و گرافیت به عنوان گردهای مجاز در تولید لنت ترمز به کار 
گرفته می ش��وند که به نظر نمی رسد از لحاظ آالیندگی مشکلی برای 

هوای شهرها و کالنشهرها ایجاد نمایند.

نماگربازارسهام

ب��ازار خودرو چ��ه در حوزه س��واری و چه در ح��وزه خودروهای کار و 
اقتصادی، حاال خود به سیس��تمی بحران ساز برای کل اقتصاد کشور بدل 

شده است.
در آستانه آغاز فصل زمستان که معموال با افزایش تقاضا در بازار خودرو 
همراه است، رکود تورمی در بازار خودرو ممکن است شرایط این بخش از 

بازار را بدتر از قبل کند.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که بازار خودرو در کش��ور همچنان در رکود 
تورمی به سر می برد و قیمت برخی از خودروها که تقاضای بیشتری دارند 
همچن��ان باال می رود. ام��روز قیمت پراید مدل 111 ب��از هم باال رفت تا 
مشخص شود یکی از نشانه ها و دالیل وجود بحران در اقتصاد ایران همین 

کهنه سرباز کمپانی سایپا است.
جالب اس��ت که براس��اس ادعای برخی از فعاالن بازار خودرو، با وجود 
افزای��ش قیمت ها همچنان بازار رونقی ن��دارد و از طرفی باالرفتن قیمت 
قطعات نیز منجر به گرانی در بازار خودروهای دست دوم شده است. اینکه 

چرا خودرو در بازار ایران تا این حد گران ش��ده و حتی تناسبی با افزایش 
قیم��ت ارز ندارد قطعا دالیل متعددی دارد و به نظر می آید عده  خاصی از 

این وضعیت حداکثر بهره را می برند.
اما عجیب اس��ت که تالش های وزارت صمت برای کنترل تولید و بازار 
هنوز به جایی نرسیده و به نظر می آید وعده های وزیر جوان در مورد پایین 
آوردن قیمت تا پایان سال نه تنها به واقعیت نخواهد پیوست که احتماال 
در افزایش قیمت های همیش��گی در بازار ش��ب عید، خ��ودرو به مرزهای 

جدیدی از گرانی برسد!
چند روز قبل در خبرها آمد که قرار است مجلس وزیر صمت را احضار 
و یا حتی اس��تیضاح کند، اما به نظر نمی آید این اتفاق نیز تاثیری بر روند 
حاکم بر بازار خودرو داشته باشد. صنعت خودرو در ایران مدت هاست که 
مس��یر درست خود را برای پیشرفت و تولید گم کرده و بیشتر برنامه های 

تولید به عنوان یک مسّکن و به صورت مقطعی در نظر گرفته می شود.
از س��وی دیگر موضوع واردات خودرو به شرط صادرات نیز همچنان در 

بوروکراسی اداری بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در حال گردش اس��ت و حتی دولت نی��ز از امکان اتفاق افتادن این 
موضوع ناامید است. گرچه واردات خودرو منوط به صادرات خودرو و قطعه 
بود، اما به هر ترتیب می توانس��ت بر آشفتگی بازار این کاالی استراتژیک 
تاثی��ر بگذارد ولی انتش��ار اخباری که حاکی از شکس��ت خوردن موضوع 

واردات خودرو است قطعا تاثیر منفی بر کنترل بازار خواهد گذاشت.
بروز ش��رایط رکود تورمی در بازار خودرو نیز مس��ئله دیگری است که 
همچنان این صنعت را در تنگنا و فش��ار قرار خواه��د داد و احتماال موج 
دیگری از گرانی را به وجود خواهد آورد. افزایش تیراژ تولید یکی از راه های 
کاهش قیمت است، اما اگر تقاضا رو به کاهش باشد، افزایش تیراژ هم به 

نتیجه نخواهد رسید و میزان بدهی شرکت ها را بیشتر خواهد کرد.
ب��ازار خودرو چ��ه در حوزه س��واری و چه در ح��وزه خودروهای کار و 
اقتصادی، حاال خود به سیس��تمی بحران ساز برای کل اقتصاد کشور بدل 

شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید با پایین آمدن ارزش لیر در مقابل 
دالر، زنگ خطری جدید برای اقتصاد ایران به صدا درخواهد آمد.

به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته اقتصاد ترکیه با معضالت و مشکالتی 
جدید دس��ت و پنجه نرم کرده و در کنار افزایش کم س��ابقه نرخ تورم در این 

کشور، ارزش لیر نیز در بازار جهانی به شدت کاهش پیدا کرده است.
هرچند این موضوع می تواند به ایجاد مشکالتی جدید برای اقتصاد ترکیه 
منجر شود، اما در عین حال امکان فراهم کردن بستری جدید در حوزه صادرات 
را نیز خواهد داش��ت و کاهش ارزش لیر، قدرت رقابت کاالهای ترک در بازار 
منطقه را افزایش می دهد. اتفاقی که چند سال قبل برای ریال نیز رخ داد، اما با 
توجه به تحریم ها و مشکالت سیاست گذاری داخلی، تجار ایرانی امکان استفاده 
کامل از آن را پیدا نکردند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید با توجه 
به اینکه ترکیه در بازارهای مختلف منطقه رقیب ایران به شمار می رود و در 
کش��ورهایی مانند روسیه و عراق، رقابت سنگینی میان کاالهای صادراتی دو 
کش��ور وجود دارد، کاهش ارزش لیر اگر با واکنش درست ایران مواجه نشود، 

می تواند به کاهش صادرات کشور منجر شود.
الهوتی با اشاره به بستر صنعتی و صادراتی اقتصاد ترکیه، اظهار کرد: با توجه 
به کاهش ارزش لیر، قطعا فرصت بسیار مناسبی برای صادرکنندگان ترکیه 
فراهم شده است؛ از یک سو قدرت رقابت صادرکنندگان ترکیه از گذشته نسبت 
به صادرکنندگان ایرانی بیشتر بوده و حاال با وجود فراهم بودن زیرساخت ها و با 
کاهش ارزش لیر فرصت بیشتری برای توسعه بازار در اختیار صادرکنندگان این 
کشور قرار می گیرد. مسئله این است که ایران در زمان کاهش ارزش ریال به 
دلیل بازگشت تحریم ها ناگزیر به اعمال برخی سیاست ها شد و این سیاست ها 
صادرات کش��ور را نیز تحت الش��عاع قرار داد، اما صادرکنندگان ترکیه با این 
مشکالت مواجه نبوده و سیستم اقتصادی آنها به شکلی روان در حال فعالیت 

 است. بنابراین، به طور قطع افزایش صادرات در تجارت ترکیه رخ خواهد داد.
وی گفت: با توجه به اهمیت حفظ بازارهای پیرامونی به ویژه کش��ورهای 
ح��وزه CIS، عراق و روس��یه، ضرورت دارد که دولت حمایت ه��ای الزم را از 
صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان حوزه کشاورزی و محصوالت غذایی به 
صورت مضاعف به عمل آورد؛ اگرچه تاکنون حمایت ها و مشوق های خاصی 
به صادرکنندگان ارائه نش��ده است، اما با توجه به کاهش ارزش لیر و افزایش 
صادرات ترکیه پرداخت مشوق ها دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است. 
دولت باید این الزام را در نظر بگیرد و حمایت های ویژه ای چه در حوزه حمل و 
نقل و چه در حوزه مشوق های نقدی در نظر بگیرد که صادرکنندگان بتوانند در 
مقابل افزایش قدرت صادرکنندگان ترکیه، کماکان بازارهای خود را حفظ کنند.

 رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به 
افزایش هزینه حمل و نقل پس از پاندمی کرونا، گفت: یکی از حوزه هایی که با 
افزایش هزینه دو تا سه برابری مواجه شد، حمل و نقل است. از این رو، دولت 
در این شرایط، می تواند با پرداخت نقدی مشوق ها به صادرکنندگان بخشی از 
این افزایش قیمت در حوزه حمل  و نقل یا حتی بس��ته بندی را پوشش دهد 
یا چنانچه، برای صادرات یک سری از کاالهای صادراتی به بازارهای مشخص، 
مشوق های مستقیم پرداخت شود، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی افزایش 

پیدا می کند.
او به سایت اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه، در بسته های حمایتی صادرات، 
حمایت های مورد اش��اره قید شده اس��ت، اما به دلیل آنکه منابع آن به طور 
کامل تامین  نمی شود، سازمان توسعه تجارت نمی تواند این مشوق ها را به موقع 
پرداخت کند. پرداخت مشوق و اعمال حمایت باید در زمان خود اتفاق بیفتد 
تا اثرگذار باشد. اینکه پرداخت این مشوق ها به سال های بعد موکول می شود، 
تاثیری نخواهد داشت، چراکه صادرکننده، مطمئن نیست که این اعداد و ارقام 

در آینده پرداخت خواهد ش��د و صرفا تعیین مش��وق ها در قیمت تمام شده 
محصول اثری نخواهد داشت.

 الهوت��ی تاکید کرد: ب��ا توجه به اهمی��ت ارزآوری ص��ادرات، حمایت از 
صادرکنن��دگان برای رقابت با صادرکنندگان ترکیه،  یک الزام اس��ت، نه یک 
انتخاب و دولت باید هرچه زودتر به این حوزه ورود کند و منابع حمایتی خود 
را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهد و سازمان نیز بالفاصله این منابع را 

با وسواس به صادرکنندگان تخصیص دهد.

کاهشارزشلیربااقتصادایرانچهمیکند؟
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ایجاد تیم توسعه برای بسیاری از کسب و کارها امری ضروری محسوب 
می ش��ود. در این میان بسیاری از برندهای در حوزه توسعه نرم افزار نیز از 
چنین تیم هایی بهره می برند. نکته مهم در این میان نحوه ایجاد یک تیم 
توس��عه بس��یار خوب است. ش��ما برای انجام این کار باید نکات زیادی را 
مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت هر لحظه امکان مواجهه با شکس��ت 

در فرآیند تشکیل تیم تان وجود خواهد داشت.
 ه��دف اصلی در این مقاله مرور برخی از نکات مهم برای تش��کیل تیم 
توس��عه در شرکت هاس��ت. اگرچه تمرکز اصلی م��ا در این بخش بر روی 
تیم های توس��عه نرم افزار خواهد بود، اما اس��تفاده از توصیه های این مقاله 
به طور کلی برای تمام کس��ب و کارها کاربرد دارد. بنابراین ش��ما در هر 
حوزه کاری و تخصصی امکان بهره گیری از نکات مورد بحث در این مقاله 
را خواهید داش��ت. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد 

ارزیابی قرار می دهیم. 
مدیرپروژه

هر برندی برای توس��عه کس��ب و کار یا محصولش باید یک مدیر پروژه 
حرفه ای داشته باشد. این مدیر به کار و عملکرد سایر اعضای شرکت نظم 
داده و تیم توس��عه را در مسیر مورد انتظار ش��رکت قرار می دهد. امروزه 
بس��یاری از شرکت ها در زمینه ایجاد تیم توس��عه از مدیرعامل به عنوان 
مدیر پروژه اس��تفاده می کند. این امر ب��ا توجه به دغدغه های باالی اغلب 
مدیران امر مناس��بی محسوب نمی شود. درست به همین خاطر شما باید 
ب��ه جای چنی��ن کاری در تالش برای اس��تفاده از یک مدی��ر جداگانه و 
متخصص در این بخش باشید، در غیر این صورت شاید پروژه تان از همان 

ابتدا با شکست های سنگین رو به رو شود. 
مهمتری��ن ویژگی یک مدی��ر پروژه، توانایی اش ب��رای مدیریت اعضای 
مختلف تیم توس��عه کسب و کار و همچنین مهارت های ارتباطی باالست. 
اگر شما در این رابطه مشکالت زیادی پیش روی تان قرار دارد، به احتمال 
زیاد مدیر پروژه خوبی نخواهید بود. یکی از دالیلی که اغلب اوقات انتخاب 
مدیرعام��ل ش��رکت به عنوان مدیر پروژه ایده بدی محس��وب می ش��ود، 
ناتوان��ی چنین افرادی ب��رای مدیریت تیم موردنظر براس��اس زمان بندی 
درست است. با این حساب شما باید همیشه نسبت به استخدام یک مدیر 

پروژه حرفه ای حساسیت نشان دهید. 
طراحسایتورابطکاربری

امروزه طراحی س��ایت و وبالگ یکی از مهمتری��ن نکات برای موفقیت 
برندها محس��وب می ش��ود. اگر یک برند در بازارهای کنونی فاقد س��ایت 
رس��می باش��د، مش��تریان توجه چندانی ب��ه آن نخواهند کرد. درس��ت 
به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه از مهارت تان برای اس��تخدام بهترین 
نیروهای ممکن در زمینه طراحی س��ایت مطمئن ش��وید. عضویت طراح 
س��ایت و رابط کاربردی در تیم توس��عه نیز امری مهم محسوب می شود. 
ش��ما با چنین کاری به بهترین شکل ممکن ش��انس تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف با جلوه های بصری زیبا در سایت تان را خواهید داشت. 
اگر ش��ما هم از داش��تن یک س��ایت به درد نخور با قالبی کلیش��ه ای 
احس��اس نگرانی می کنید، همکاری با یک طراح سایت حرفه ای ضرورتی 
اجتناب ناپذی��ر برای برندتان خواهد بود. بنابرای��ن حواس تان را در زمینه 
اس��تخدام نیروی مناس��ب در این رابطه جمع نمایید، در غیر این صورت 
سطح توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش 

پیدا می کند. 
تحلیلگرکسبوکار

تحلیل وضعیت بازار و تالش برای اس��تفاده از اطالعات به دس��ت آمده 
از این طریق یکی دیگر از نیازهای هر برندی در فرآیند توس��عه محسوب 
می ش��ود. شما بدون داش��تن ارتباطی نزدیک با مشتریان و تحوالت بازار 

تقریبا هیچ شانسی برای موفقیت در بازار ندارید. بنابراین همیشه استفاده 
از یک تحلیلگر حرفه ای در کنار تیم برندتان را مدنظر قرار دهید. این امر 

به شما برای جلب نظر مشتریان کمک شایانی خواهد کرد. 
گاهی اوقات مدیران و کارمندان در یک ش��رکت به دلیل درگیری های 
عمده ش��ان در زمینه انجام وظایف به سادگی درک تغییرات بازار در قالب 
ی��ک امر کلی را فراموش می کنند. در این هنگام همکاری با یک تحلیلگر 
بازار و کس��ب و کار به ش��ما برای تاثیرگذاری حرف��ه ای بر روی مخاطب 
هدف کمک خواهد کرد. این امر شما را به طور قابل مالحظه ای در کانون 

توجه مشتریان قرار خواهد داد. 
درس گرفت��ن از اش��تباهات برن��د اغلب اوق��ات راه��کار مهمی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان و توسعه کسب و کار محسوب می شود. نکته 
مهم اینکه شما باید چنین کاری را براساس اطالعات دقیق صورت دهید. 
متاس��فانه برخی از برندها حتی نس��بت به شکست های ش��ان در بازار هم 
اطالعات دقیقی ندارند. درس��ت به همین خاطر همیشه وضعیت شان در 
یک حالت باقی خواهد ماند. اگر شما به این نکته مهم توجه نشان ندهید، 
ش��انس تان برای جلب نظر مش��تریان به صفر می رسد. همچنین کسب و 

کارتان نیز همیشه یک برند کلیشه ای برای مشتریان باقی می ماند. 
طراحنرمافزار

امروزه خدم��ات حوزه نرم افزار طرفدارهای زی��ادی دارد. دلیل این امر 
نیز افزایش استفاده از انواع نرم افزارها در سراسر دنیاست. شما دیگر الزم 
نیست بسیاری از کارها را به طور دستی ساماندهی نمایید. استفاده از یک 
نرم افزار خوب در این میان شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به ش��دت افزایش می دهد. شما به این ترتیب هیچ مشکلی برای 

تحقق پیچیده ترین کارها که در گذشته مانند یک رویا بود ندارید. 
اگر ش��ما نیز برای حضور در عرصه کس��ب و کار به دنبال اس��تفاده از 
مزیت طراحی انواع نرم افزارهای حرفه ای هس��تید، باید همیشه یک طراح 
نرم افزار حرفه ای را در کنارتان داشته باشید. اشتباه بسیاری از کارآفرینان 
در این میان تالش برای ش��روع کسب و کارش��ان با استفاده از یادگیری 
آموزش ه��ای مختلف در زمینه طراحی نرم افزار اس��ت. چنین امری اغلب 
اوقات ش��ما را در موقعیت خطرناکی از نظر تعیین آینده کاری شرکت تان 

قرار خواهد داد. بنابراین همیش��ه باید حواس تان با استفاده از نیروی کار 
متخصص در این میان باشد. 

اس��تفاده از طراح نرم افزار در تیم های توسعه کسب و کار نیز امر مهمی 
محسوب می ش��ود. بس��یاری از برندها در این رابطه جهت گیری درستی 
ندارند. دلیل این امر نیز احس��اس بی نیازی نس��بت به طراحی نرم افزار یا 

استفاده از کدنویسی در عرصه کسب و کار است. 
از آنجای��ی که امروزه بیش��تر خدم��ات برندها در قال��ب دیجیتال ارائه 
می ش��ود، تاثیرگذاری بر روی مش��تریان باید به ط��ور قابل مالحظه ای از 
طریق طراحی و عرضه انواع نرم افزار صورت گیرد. این امر به شما فرصت 
بس��یار خوب��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف ت��ان خواهد داد. 
بنابراین باید همیش��ه اس��تفاده از راهکارهای دیجیتال را در دس��تور کار 
قرار دهید. این امر در تیم توس��عه کسب و کار به شما برای شناخت بهتر 
بازار و پاس��خگویی دقیق به نیازهای مشتریان کمک خواهد کرد. شما به 
این ترتیب هیچ مش��کلی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید 
داش��ت. همچنین مس��یر تعامل با مش��تریان هم برای برندتان به شدت 

ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
کارشناسفناوری

کارش��ناس فناوری یکی دیگر از اعضای اصلی تیم توس��عه کسب و کار 
محسوب می شود. شما به عنوان مدیر یک مجموعه باید همیشه خیال تان 
بابت اس��تفاده از آخرین فناوری های در دسترس برای بهبود عملکرد برند 
راحت باش��د، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر مشتریان 
نخواهید داشت. بدون تردید اغلب شما با فناوری های تازه در زمینه بهبود 
کیفی��ت خدمات و محصوالت برندها آش��نایی دارید. نکت��ه جالب اینکه 
فناوری های موردنظر به طور مداوم در حال توسعه اند. این امر کار شما را 

برای توسعه کسب و کارتان به شدت دشوار خواهد کرد. 
اس��تفاده از یک کارشناس فناوری در ش��رکت درست در همین مواقع 
بدل به امری ضروری می ش��ود. ش��ما با چنین کاری به ساده ترین شکل 
ممکن امکان پیگیری امور مربوط به ش��رکت تان را خواهید داش��ت. این 
امر در کنار اس��تفاده از تازه ترین فناوری های بازار ش��ما را بدل به یکی از 

برندهای جذاب و دوست داشتنی خواهد کرد. 

یادت��ان باش��د همکاری با کارش��ناس فناوری فقط ب��ه معنای دریافت 
انواع گزارش ها از وی نیس��ت. شما در این میان باید برنامه ای دقیق برای 
عملیاتی ساختن ایده های این عضو مهم تیم توسعه کسب و کار نیز داشته 
باش��ید، در غیر این صورت اعتماد عضو موردنظر و دیگر اعضا به س��رعت 
از بین خواهد رفت. متاسفانه بسیاری از برندها ایجاد تیم توسعه کسب و 
کار را بیش��تر اقدامی نمادین ارزیابی می کنند. بنابراین اگر شما به دنبال 
اج��رای فرآیند موردنظر نیس��تید، باید در فرآین��د فعالیت تان تجدیدنظر 

اساسی صورت دهید. 
مدیرناظر

مدیر ناظر در یک تیم توس��عه مس��ئولیت های مهم��ی را برعهده دارد. 
وقتی یک برند در تالش برای توس��عه فعالیتش اس��ت، همیش��ه احتمال 
انحراف از مس��یر اصلی وجود دارد. برنامه ریزی برای توس��عه کسب و کار 
اغلب اوقات به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد. با این حال به محض 
شروع فرآیند موردنظر دیگر کمتر کسی در عمل بدان پایبند خواهد بود. 
به همین خاطر مدیر ناظر همیش��ه نقش مهمی در تیم توس��عه کسب و 

کار ایفا می کند. 
وظیف��ه اصلی مدی��ر ناظر ارزیاب��ی وضعیت عملکرد کل��ی برند و ارائه 
توصیه های مناسب برای ادامه روند فعالیت تیم های مختلف در چارچوب 
برنامه توس��عه کسب و کار است. اگر شما نسبت به ایجاد چنین موقعیتی 
در ش��رکت تان توجه نش��ان دهید، بخش مهمی از مسیر توسعه برندتان 
را به س��ادگی طی خواهید کرد. بنابراین همیشه این نکته مهم را مدنظر 
داشته باش��ید، در غیر این صورت فرآیند توسعه کسب و کارتان همراه با 

دردسرهای زیادی خواهد شد. 
بی ش��ک توس��عه کس��ب و کار در طول س��ال های اخیر فعالیت بسیار 
مش��کلی محسوب می ش��ود. این امر برای بس��یاری از برندها دردسرهای 
زیادی به همراه داشته است. اگر شما هم به دنبال توسعه کسب و کارتان 
هستید، اس��تفاده از یک تیم توس��عه حرفه ای امری ضروری خواهد بود. 
نکات مورد بحث در این مقاله به شما برای ایجاد یک تیم توسعه کسب و 

کار حرفه ای کمک خواهد کرد. 
noobpreneur.com:منبع
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اخبار

ارتقای فرهنگ HSE با محوریت خالقیت در شرکت گاز خراسان رضوی
مشهد- صابر ابراهیم بای: حسن افتخاری صبح روز یکشنبه 28 آذرماه 
1400 در آیین افتتاحیه ارزیابی شــرکت گاز خراســان رضوی برای حضور در 
جشــنواره نشــان تعالی HSE که با حضور ارزیابان و تیم رهبری این شرکت 
در محل ســالن تعالی اداره مرکزی برگزار شد اظهار کرد: ارزیابی فرصتی برای 
یادگیری فردی و ســازمانی است و باید از این فرصت برای طی مسیر تعالی و 
برداشتن گام های رو به جلو استفاده کنیم. وی با بیان این مطلب که خراسان 
رضوی با 118 هزار کیلومتر مربع و شش و نیم میلیون نفر دومین استان کشور 
از نظر جمعیتی است گفت: دو میلیون و 500 هزار مشترک گاز در استان وجود 

دارد. تعداد مشترک گاز در شهرستان مشهد یک میلیون و 300 هزار مشترک است که به تنهایی از تعداد مشترکین 25 استان کشور 
بیشتر است. افتخاری ادامه داد: در حال حاضر تعداد روستاهای گازدار خراسان رضوی به حدود 2500 روستا افزایش یافته و برای سال 
جاری گازرسانی به بیشترین تعداد واحد تولیدی و صنعتی در استان خراسان رضوی هدفگذاری شده است. وی گفت: شرکت گاز خراسان 
رضوی ارزیابی و توسعه فرهنگ HSE را از سال 1396 آغاز نموده و  تاکنون با یک رشد منطقی در سال های 97 و 98 و 99 این مهم را 
ادامه داده است. هدف گذاری خراسان رضوی ارتقای HSE با محوریت خالقیت است. مدیرعامل شرکت گاز استان به بیان اقدامات شاخص 
این شرکت در حوزه HSE پرداخت و افزود: در بحث سیستم های مدیریتی، شرکت گاز خراسان رضوی موفق به دریافت گواهینامه های 
مدیریت کیفیت، امنیت اطالعات، رسیدگی به شکایات، رضایت مشتری، ایمنی و بهداشت حرفه ای، محیط زیست و انرژی شده است. 
وی ادامه داد: شرکت گاز خراسان رضوی در حوزه تولید نرم افزارهای مرتبط با HSE نیز اقدامات موثری را انجام داده که از آن جمله می 
توان به نرم افزارHSE پیمانکاران، بازرسی HSE، سالمت و لوازم استحفاظی، نرم افزار CM و نرم افزار PM اشاره کرد که 100 درصد در 

داخل سازمان تولید شده است. 

دیدار نماینده مردم شفت و فومن در مجلس با مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی گیالن

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گیالن، دکتر خلیل بهروزی فر نماینده مردم شهرستانهای 
فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی با مهندس حامد دائمی جفرودی مدیر 
کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست 
پیرامون چگونگی افزایش اعتبارات و تســهیالت و شتاب بخشی در طرح های 
توسعه روستایی در شهرستان های فومن و شفت تأکید شد. دکتر بهروزی فر 
نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی در این 
نشست گفت: استفاده از تمام ظرفیت های قانونی برای تسریع و ایجاد تحرک در 

فعالیت های عمرانی روستاها ضرورت دارد و مشکالت حاشیه ای شهرها می تواند با توجه به توسعه روستاها و زیرساخت های مورد نیاز 
آنها حل گردد. وی اضافه کرد: مردم مناطق روستایی  به سبب کم آبی دچار مشکالت فراوان شده اند و دربعضی روستاها جوانان به دلیل 
نبود اشتغال به شهرهای و استانهای همجوار مهاجرت می کنند که این باعث مهاجرت بی رویه و حاشیه نشینی در شهر می گردد و لذا 
باید با ایجاد منابع درآمدی جدید در این روستاها از روند مهاجرت های ناخواسته کاست و زمینه و انگیزه الزم برای ماندگاری روستاییان 
را فراهم کرد. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن  هم در این دیدار با تأکید بر توسعه روستایی و محرومیت زدایی اظهار 
داشت: بنیادمسکن  به عنوان یک سازمان و نهاد جهادی همواره برای محرومیت زدایی و توسعه تالش کرده است، شاخص های توسعه 
روستایی در استان گیالن بیانگر آن است که اقدامات انجام شده در زمینه توسعه به ویژه در مناطق محروم موثر بوده است. مهندس دائمی 
اضافه کرد: شهرستان های فومن و شفت از جمله مناطق استان است که ظرفیت های خوب و قابل توجه در توسعه روستایی دارد و باید از 

این ظرفیت ها و قابلیت ها حتی در زمینه مناطق سیاحتی، گردشگری و مذهبی بیشتر استفاده کرد.

گازرسانی به 45 روستای استان خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند: کیهان ساکی پور مدیر مهندسی و اجرای طرح های 
شرکت گاز خوزستان از گاز رسانی به 45 روستای استان در هشت ماهه گذشته 

سال جاری خبر داد.
ســاکی پور گفت: با توجه به اهمیت گازرسانی به مناطق محروم، 45 روستا 
از ابتدای ســال جاری تا کنون از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده است.  مدیر 
مهندســی و اجرای طرح های شرکت گاز خوزستان با بیان مطلب فوق افزود: 
روستاهای 7 شــهر استان شامل: 1 روســتا در بخش باوی، 2 روستا در شهر 
شادگان، 2 روستا در شهر مسجدسلیمان، 6 روستا در شهر شوشتر، 26 روستا 

در دهدز، 7 روستا در ایذه و 1 روستا در اهواز در سال جاری گازرسانی شده است.  ساکی پور در ادامه گفت: تا کنون بیش از 390 کیلومتر 
شبکه در بخش روستایی اجرا شده است که 270 کیلومتر شبکه گاز دار شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم:
صرفه جویی در مصرف گاز، شکر نعمت های الهی است

ایالم- منصوری: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم با اشاره به اینکه صرفه جویی در مصرف گاز شکر نعمت های الهی است، 
گفت: صرفه جویی در نعمت ها و منابع خدادادی باعث می شود که نسل های آینده بتوانند از آنها استفاده کنند و شکر این نعمت ها باعث 
فراوانی و برکت خواهد شد. حجت االسالم اهلل نور کریمی تبار در نشست منطقه ای مهدویت و در دیدار با معاونین کشوری و مدیران استانی 
منطقه 5 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی)عج( و ستاد اقامه نماز استان که به میزبانی شرکت گاز استان ایالم برگزار شد، افزود: رعایت بهینه 
مصرف گاز و سایر انرژی ها و فرهنگ سازی و تبلیغ آن در سطح جامعه از طریق خطبه های نماز جمعه و جماعت در مساجد و محافل دینی 
و مذهبی  می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی با بیان اینکه صرفه جویی در مصرف گاز ادارات و مصارف خانگی باعث رفع محدودیت 
مصرف گاز صنایع و رونق تولید می شود، اظهار داشت: اگر دوایر دولتی و آحاد مختلف مردم، صرفه جویی کنند به یقین به مراکز صنعتی و 
تولیدی کمک می کنند و این مهم باعث می شود که این مراکز بتوانند فعالیت خود را بصورت مستمر ادامه داده و در ایجاد اشتغال پایدار 
نیز تاثیر گذار خواهد بود. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم با اشاره به اینکه تبلیغ و فرهنگ سازی در مبحث مهدویت در تمام 
اقشار بخصوص در گروه های سنی کودکان و نوجوانان ضرورت دارد، تصریح کرد: نگاه مهدودیت یعنی خروج از خودخواهی و منّیت است. 
همچنین در این دیدار مدیر عامل شــرکت گاز اســتان ایالم با اشاره به اینکه طبق آیات و روایات موضوع اسراف و تبذیر نهی شده است، 
گفت: گاز متعلق به همه نســل ها است و می بایست از این امانت الهی درست نگهداری کنیم تا نسل های آینده نیز بتوانند از این نعمت 

الهی استفاده کنند.

بازنگری طرح هادی روستاهای جنوب استان بوشهرتصویب شد
بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز: در جلسه کمیته تصویب طرح های هادی 
روســتایی، بازنگری طرح هادی 5 روســتا در شهرســتان جم و یک روستا در 
شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر به تصویب رسید. در راستای اجرای بند 
5 ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص تصویب و بازنگری طرح هادی 
روستاهای کوچهر، دره چاه، حسین آباد، فرامرزی و حرمیک در شهرستان جم 
و روســتای ُکناری در شهرستان دیر نشستی برگزار شد و بازنگری طرح هادی 
در این روستاها به تصویب رسید. در این جلسه مدیرکل، معاون عمران روستایی 
و کارشناس مسئول تهیه طرح های هادی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، 

فرماندار شهرستان دیر، بخشداران بخش مرکزی جم و بردخون و نمایندگان دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل امور 
اراضی و سازمان جهاد کشاورزی حضور داشتند.

بازدید رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و استاندار چهارمحال و بختیاری 
از مناطق زلزله زده

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز:  اکبر نیکزاد رییس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و غالمعلی حیدری استاندار چهارمحال و بختیاری روز جمعه از مناطق 
زلزله زده شهرستان کوهرنگ بازدید کردند. رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
طی این بازدید گفت: یک هزار و 500 واحد مسکونی جدید در مناطق زلزله زده 
این شهرستان تخریب شده است و به بازسازی نیاز دارد. اکبر نیکزاد روز جمعه 
در بازدیــد از مناطق زلزله زده کوهرنــگ در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
در برآورد اولیه زمین لرزه اخیر کوهرنگ، 500 واحد تخریبی و ســه هزار واحد 
مسکونی نیازمند تعمیر برآورد شده بود. وی افزود: هنگام آواربرداری مشخص 

شد بسیاری از واحدهای مسکونی تعمیری به تخریب و بازسازی نیاز دارد و در نهایت تعداد خانه های نیازمند تخریب و نوسازی به یک هزار 
و 500 واحد افزایش یافت. نیکزاد تصریح کرد:در این راستا استاندار چهارمحال و بختیاری با مسووالن ملی نامه نگاری انجام داد و امید است 

بتوانیم به زودی مصوبه دولت را برای تخصیص تسهیالت واحدهای مسکونی جدید نیازمند تخریب و بازسازی دریافت کنیم.
وی یادآور شد: بعد از تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده، برای اجرای طرح هادی، جوی و جدول و معابر اقدامات 

الزم انجام می شود.

شماره 1923
سه شنبه
30 آذر 1400

اراک- فرناز امیدی: نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای 
اســالمی گفت: افزایش بودجه اصالح وبهینه سازی شبکه های  توزیع 
برق روستایی در دستور کار مجلس در تصویب بودجه سال آینده است.

محمد ســبزی در مراسم افتتاحیه طرح بهارســتان توزیع برق در 
4 روســتای ســاوه ضمن قدردانی از اقدامات شــرکت توزیع برق در 
روســتاها،افزود: متاســفانه  بند ز تبصره 15قانون بودجه سال 1400 
»اصالح و بهینه سازی شبکه توزیع برق روستایی »از بودجه 1401حذف 
و بند ج تبصره 6«توسعه و اصالح شبکه توزیع برق روستایی« در بودجه 
1401 کاهش چشم گیری  یافته اســت ،افزود: افزایش بودجه در این 

بخش توسط نمایندگان مجلس در حال پیگیری است.
وی بابیان اینکه صنعت زیربنایی برق نقش بسزایی در پیشرفت جوامع 
دارد، گفت:توجه به مناطق محروم و روستایی می تواند زمینه ساز توسعه 

متوازن در کشور شود.
نماینده مردم ســاوه و زرندیه در مجلس شــورای اسالمی نظارت بر 

عملکرد دســتگاه های اجرایی و پیگیری امور براســاس اولویت بندی 
نیازهای مردم را ضروری دانست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در مراسم افتتاح 
این طرح گفت: بهســازی شــبکه توزیع برق 4روستای استان در قالب 

طرح بهارستان با اعتباری بالغ بر 14میلیارد ریال به بهره برداری رسید 
که جابه جایی پایه ها ،اصالح روشنایی معابر ،اصالح شبکه های سیمی 
فرسوده با تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در طرح بهارستان مورد لحاظ 

قرار می گیرد.
 محمــد اله داد با بیان اینکه بیش از 3کیلومتر شــبکه ســیمی در 
روستاهای سرخده ،هریسان،اوجان و حسین آباد شهرستان ساوه به کابل 
خودنگهدار تبدیل شده است،افزود: در این روستاها 200دستگاه چراغ 
ال .ای . دی نصب و همســان ســازی چراغ های بخار سدیم نیر انجام 
شده است. سرپرست فرمانداری شهرستان ساوه گفت :استفاده از فرصت 
خدمت رسانی به مردم را باید مسئوالن قدر بدانند و همه تالش خود را 
در جهت ارائه خدمت به مردم و گشودن گره ای از مشکالتشان بردارند.

مهدی الیاســی اظهار امیدواری کرد با بهبود زیر ساختها و فرهنگ 
ســازی مصرف بهینه در بین مردم شــاهد تامین برق پایدار و مطمئن 

برای همه مردم باشیم.

ساری – دهقان : مســئول امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر در 
مراسم معارفه مسئول جدید امور فرهنگی شرکت توزیع برق مازندران 
و نشســت فصلی ائمه جماعات این شــرکت که با حضور مدیر عامل ، 
معاونیــن ، ائمه جماعات و رابطین فرهنگی امورها برگزار شــد گفت : 
مسئوالن فرهنگی می بایست در نگاه به کارهای محتوایی؛اصیل و واقعی 
در حوزه فرهنگ که مورد تاکید مقــام معظم رهبری )مدظله العالی( 

هست تمام همت خود را بکار گیرند .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت توزیع برق 
مازندران، حجت االسالم والمسلمین کاکاوند اهداف فعالیتهای فرهنگی 
و دینی را تشــریح و گسترش فرهنگ دینی و نهادینه  نمودن ارزشها و 
باورهای  اســالمی ، نظام دهی ، هماهنگی و ایجاد انسجام درفعالیتها 
و اقدامــات فرهنگی و دینی در تمامی شــرکتهای زیر مجموعه وزارت 
نیرو ، ارزیابی و آســیب شناسی و فرهنگی و تبلیغی و تالش در جهت 
کاستن  آسیب ها و مشــکالت فرهنگی ، مقابله فرهنگی با جریانهای 
انحرافی و تهاجم فرهنگی ، ترویج نهادها و فرامین  و ارزشهای اسالمی 
در تمام فعالیتهای اداری ، ارتقای اثر بخشی و افزایش کارایی و خالقیت 
در فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و افزایش جلب مشــارکت کارکنان و 
خانــواده آنها در این برنامه هــای از اهداف فعالیتهای فرهنگی و دینی 

مجموعه صنعت برق  بر شمرد.

وی  ترویج سیاست های کلی نظام و منویات مقام معظم  رهبری و 
برنامه های تبلیغ  مناسبت های ملی و مذهبی مصرف بهینه آب و برق 
، تکریــم ارباب رجوع ، ارتقاء ،توانمندی های علمی و فرهنگی فرزندان 
همکاران ، ترویج سبک زندگی اسالمی و تقویت بنیان خانواده ، ترویج 
فرهنگ حجاب و عفاف ، گســترش ، ترویــج و تعمیق فرهنگ امر به 
معروف و نهی از منکر و فرهنگ سازمانی ، ترویج فرهنگی و سیره اهل 

بیت )ع( و... از برنامه های فرهنگی و دینی توانیر دانست .
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران نیز در این مراسم با بیان توجه 
بیــش از پیش به موضوعات فرهنگی و لزوم اقدامات نو آورانه و خالقانه  

گفت : با توجه به اینکه یکی از شرکتهای خدمات رسان هستیم که موثر 
تریــن خدمت دولتی به مردم ارائه می دهد ، باید اقدامات جاری توام با 
رویکردهای نواورانه و تحت شرایط فعلی حوزه فرهنگی در جهت تاثیر 
پدیری باشــد و باید بدانیم که  در هر شرایط باید پاسخگوی نیازهای 

مردم باشیم .
حسینی کارنامی افزود: ما و مسئوالن و رابطان فرهنگی باید با اقدام 

عملی که انجام می دهیم الگویی شایسته برای سازمان و مردم باشیم .
وی خاطر نشان کرد: روحانیون و مجریان فرهنگی با تذاکرات دینی ، 
شرعی و احکام در مسائل مدیریت مصرف ، حالل و حرام ، حفظ شئونات 
اسالمی ، خدمت درست و بی منت به مردم می توانند نقش موثری در 

افزایش سطح اطالعات و آگاهی عمومی داشته باشند .
وی با بیان اینکه در تولید ، انتقــال و توزیع محدودیت هایی وجود 
دارد تصریح کرد با همه اقدامات و فعالیتهای مفیدی که در حوزه توزیع 
صورت گرفته ولی برای گذر از پیک محدودیت هایی در تولید ، انتقال 
و توزیع وجود دارد که با همدلی ، همراهی و خواست همگانی می توان 

امیدوار شدکه طوری عمل کنیم که  شرمنده مردم نباشیم .
در پایان مراسم ضمن تشکر از زحمات محمد علی نوراهلل پور ، یداهلل 
میرزاجانی به عنوان مســئول جدید امور فرهنگی شرکت توزیع نیروی 

برق مازندران معرفی شد .

اصفهان- قاســم اسد: مهندس حمید رضا پیر پیران مدیرعامل 
شرکت توزیع برق اصفهان در نشســتی که با تمام ائمه جماعات این 
شرکت و دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان برگزار شد به اهمیت نماز 
جماعت اشــاره کرد و گفت :در آیات و روایات به برپایی نماز اول وقت 
و جماعت تاکید شــده است و چرا که غیر از آثار فردی ،آثار اجتماعی 
نماز جماعت از اهمیت ویژه ای برخورد ار است و پاداش های عظیمی 
برای آن بیان شده است که موجب می شود روحیه همدلی در کارکنان 
افزایش یابد . وی تصریح کرد :دیدارهای چهره به چهره در نماز جماعت 
فضای معنوی زاید الوصفی را ایجاد می کند و به ما آموزش می دهد که 

خدمت بی منت را برای مردم توسعه و گسترش دهیم.
پیرپیران خاطر نشان کرد :نماز فقط محدود به برگزاری نماز جماعت 
نمی شود بلکه ترویج و ترغیب به یادگیری مفاهیم نیز بسیار مهم است 

و به دنبال خود نظم و انضباط را ایجاد می کند مهمترین نظم و انضباط 
را می توان از مکتب نمازیــاد گرفت، زیرا انجام نماز در اوقات معین و 

مخصوص، آداب نماز در مورد نیت ، قیام ، رکوع و سجود و جای گرفتن 
هــر موضوعی از نماز در محل خود، عالوه بــر آثار مفیدی که در روح 

انسان می گذارد، موجب نظم و انضباط در زندگی خواهد شد
وی ابــراز داشــت اقامه نماز جماعت در کنــار همدلی و وحدت به 
ســالم ســازی جامعه نیز کمک می کند و هر شخصی در هر قسمتی 
که مســئولیت دارد متعهد تر به اجرای فرایندهای اداری خود خواهد 
پرداخت . وی تاکید کرد :اســتجابت دعــا و آرامش نیز از دیگر برکات 
نماز جماعت اســت که انســان را به مقامی خواهد رساند و به عبارتی 
نماز جماعت زندگی انســان را بیمه می کنــد و در کنار آن تواضع و 
فروتنی را به انســان آموزش می دهد چرا که در نماز جماعت رییس و 
مرئوس معنی ندارد وهمگی در یک صف در کنار یکدیگر سر به سجده 

می گذارند و در مقابل ساحت حضرت حق سرتسلیم فرود می آورند.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: رئیس شــورای هماهنگی 
بانک هــای آذربایجان شــرقی اعالم کرد: میزان تســهیالت پرداختی 
بانک های این استان در پنج ماهه سال جاری حدود 67 میلیارد تومان 
است که تنها 2 درصد مجموع تسهیالت بانکی کشور را شامل می شود.

عادل غالمی در جلسه شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 31 بانک و موسسه اعتباری در قالب 
742 شعبه در سراسر استان فعال است، افزود: میزان سپرده های بانکی 
آذربایجان شــرقی تا پایان مرداد ماه  امسال معادل 105 هزار میلیارد 
تومان اســت که 3 درصد مجموع سپرده های بانکی کشور را تشکیل 

می دهد.
به گفته وی ســهم بانک هــای دولتی آذربایجان شــرقی از منابع و 
تســهیالت به ترتیب 69 و 90 درصد اســت. غالمی با اشاره به اینکه 
آذربایجان شرقی از نظر منابع رتبه 6 و از نظر تسهیالت رتبه 7 کشوری 
را در اختیار دارد، ادامه داد: نسبت مصارف به منابع در بانک های دولتی 

استان  89 درصد و در مجموع 63 درصد است.
وی از اجرایی شدن 96 درصد مصوبات بانکی کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید آذربایجان شــرقی خبر داد و اظهار داشت: نسبت مطالبات 
غیرجاری )معوقات( به تسهیالت بانکی در استان 4.89 درصد است که 
پایین تر از میانگین کشــوری بوده و نتیجه همراهی و همدلی صاحبان 
صنایع و استفاده از ظرفیت های قانونی نظام بانکی است. معاون هماهنگی 

امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تأکید بر 
افزایش سهم استان از منابع بانکی، گفت: بانک های فعال در استان باید 

در روند توسعه نقش آفرینی کنند.
محمد کالمی با اشــاره به ســهم 2.5 درصدی استان از منابع بانکی 
کشور، ادامه داد: ساختار اصلی اقتصاد آذربایجان شرقی، بخش خصوصی 

است و این سهم از منابع بانکی، برای این استان سهم اندکی است.
وی با تأکید بر اینکه برای جذب منابع بانکی باید برنامه ریزی جدی 
داشته باشــیم، افزود: باید بررسی شــود که چه موانعی در این زمینه 
موجود است و چه کارهایی باید انجام شود تا بتوانیم این سهم را افزایش 
دهیم. کالمی خاطرنشان کرد: نسبت تسهیالت به سپرده های بانکی در 

بانک های دولتی اســتان نسبت خوبی است، اما از نظر عملکرد مجموع 
بانک های دولتی و خصوصی در رتبه 21 کشــور قرار داریم که نشــان 
می دهد بانک های خصوصی یا در اعطای تسهیالت سخت گیری می کنند 

یا منابع خود را از استان خارج می کنند.
وی با بیان اینکه همه ما در قبال توســعه اســتان مسئولیت داریم، 
گفت: عملکرد بانک های خصوصی در این زمینه مطلوب نیست و انتظار 
همراهی بیشتری را از آنها داریم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان شرقی حمایت از صنایع شاخص و پیشران را مهم ترین برنامه 
اســتان برای توسعه ذکر کرد و گفت: بانک ها باید از واحدها و صنایعی 
که به خاطر مشکالت اقتصادی دچار چالش شده اند و برای برون رفت از 

مشکالت برنامه و اراده دارند، حمایت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر معوقات 
بانکی، نه مشــکل بانک را حل می کند نه مشــکل اقتصاد را؛ عالوه بر 
ایــن تبعاتی دارد که بانک ها باید این تبعــات را بپذیرند. کالمی اظهار 
داشــت: از بانک ها انتظار داریم کــه با لبه نرم قانون با صاحبان صنایع، 
تولیدکنندگان و بازرگانان رفتار کنند و موجب نشــوند که سرمایه آنها 
از استان خارج شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان 
شرقی همچنین با تأکید بر اینکه عزم استان برای توسعه جدی است، 
افزود: بانک ها در این زمینه نقش مهمی دارند، چراکه تأمین مالی بخش 

تولید و سرمایه گذاری بر عهده نظام بانکی است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه درمجلس شورای اسالمی:

ضرورت افزایش بودجه بهینه سازی شبکه های توزیع برق روستایی در بودجه سال 1401

مسئول فرهنگی و دینی شرکت توانیر در مراسم معارفه مسئول فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق مازندران:

ضرورت توجه به اجرای کارهای فرهنگی ، محتوایی ، اصیل و واقعی در صنعت برق

نماز موجب همدلی خاص در سازمان شده است
کسب جایگاه شایسته تقدیر ویژه نماز درارزیابی ستاد اقامه نمازتوسط شرکت توزیع برق اصفهان

در قالب 74۲ شعبه؛

تعداد ۳۱ بانک و موسسه اعتباری در  آذربایجان شرقی فعال است

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرعامل سازمان عمران تبریز 
با اعالم این خبر گفت: مطالعات ژئوتکنیک، مدلسازی سازه ای و طراحی 
مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح بلوار بسیج با کرکج در حال تکمیل 
و بالفاصله با تکمیل اسناد مناقصه و برآورد تکمیلی و نقشه های نهایی در 

اوایل دی ماه حسب تعهد قبلی آگهی، مناقصه خواهد گردید.
بابک شــریفی گفت: شرایط محیطي پیرامون محور و استانداردهاي 
مورد نیاز راه، نیازمند طراحي ابنیه فني متناسب با شرایط فوق است که 
در این راستا، انتخاب با صرفه ترین و مناسب ترین گزینه جهت دسترسی 
آسان به شهرک کرکج و کاهش ترافیک در سه راهی اهر، به جاده تبریز-
تهران از طریق شورای ترافیک استان و کمیته فنی شهرداری انتخاب و 

جهت تکمیل مطالعات به این سازمان اعالم گردید.
مدیرعامل سازمان عمران تبریز، درباره جزئیات این پروژه گفت: این 
پروژه، به شکل دوربرگردان غیرهمسطح  بتنی – فوالدی به طول کل 

480 متر، طول رمپ شمالی و جنوبی 125 متر در جاده تهران و ابتداي 
محله کرکج، اجرایی می گردد.

بابک شریفی افزود: جهت ســرعت بخشیدن به روند طراحی، بطور 

موازی کارهای مدل ســازی و تحلیل ســازه پروژه شروع شده و پس از 
اخذ نتایج ژئوتکنیک، نسبت به نهایی سازی مطالعات این طرح، اقدام 

خواهد شد.
وی با اشــاره به مزایا و ضرورت اجرای این پروژه گفت: از مزایای این 
طرح می توان به همگوني نســبي تابلیه فوالدي و بتني و موجود بودًن 
تمامي مصالح مورد نیاز پروژه در کشــور، در اختیار داشتن تکنولوژي 
ســاخت و اجراي آن نزد بســیاري از پیمانکاران، امکان اجراي موازي 
زیرسازه و روســازه پل، افزایش سرعت اجرای رمپها با استفاد از خاک 

مسطح، اشاره کرد. 
مدیرعامل ســازمان عمــران تبریز در پایان تاکید کــرد: در دی ماه 
سال جاری مناقصه پروژه مذکور بر اساس طرح مصوب برگزار و بزودی 
عملیات آن از طریق سازمان عمران با اعتبار تفاهم نامه اولیه چهارصد 

میلیارد ریال اجرائی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد؛

اتمام مرحله اول مطالعات ترافیکی و طراحی تقاطع غیرهمسطح کرکج

سه شنبه
30 آذر 1400

شماره 1926



خالقیتدرعرصهکسبوکارومسئلهبازگشتسرمایه

بهقلم:ناتالینیکسون
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

 10 سال پیش اگر یک شرکت در زمینه فناوری های نوین پیشرو نبود، دردسرهای بسیار زیادی پیش پای 
آن ایجاد می شد. اگرچه اکنون از اهمیت پیگیری فناوری های نوین کاسته نشده است، اما کسب و کارها بیش 
از هر نکته دیگری باید خالق باشند، در غیر این صورت حتی یک دقیقه نیز امکان رقابت با برندهای بزرگ 

دنیا را نخواهند داشت. 
خالقیت توانایی انسان برای حل مشکالت و مسائل پیش رویش محسوب می شود. در این وضعیت انسان 
به جای اینکه تس��لیم ش��رایط ناگوار پیش رو شود، در تالش برای اس��تفاده از تمام امکانات در راستای حل 
مسئله خواهد بود. این ویژگی نه تنها برای شرکت ها به طور کلی، بلکه در میان کارآفرینان نیز اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
اگر خالقیت در دنیای کس��ب و کار نبود، هیچ کدام از نوآوری های کنونی در زندگی انس��ان جایی نداشت. 
هرچه باشد تمام نوآوری ها در بخش های مختلف زندگی انسان ناشی از خالقیتش است. بنابراین شما هم باید 
به دنبال موفقیت در عرصه کسب و کار با تقویت مهارت خالقیت تان باشید. تمام کارآفرینان بزرگ دنیا نیز با 

همین فرمول ساده موفق به کسب ثروت های انبوه شده اند. 
از آنجایی که در دنیای کنونی فناوری های پیشرفته بسیاری از کارهای تکراری شرکت ها و کارآفرینان را به 
طور خودکار پیش می برد، زمان بس��یار بیشتری برای کارآفرینان به منظور تمرکز بر روی نوآوری و استفاده 
از قوه خالقیت ایجاد شده است. بنابراین شما دیگر هیچ بهانه ای برای پرهیز از نوآوری و خالقیت در عرصه 
کاری تان نخواهید داش��ت. چنین فضایی به شما برای تبدیل شدن به کارآفرینی محبوب در میان مشتریان 
و دارای اعتب��ار باال در بازار کمک خواهد کرد. بنابراین ش��ما باید هرچه س��ریع تر ب��ه دنبال تقویت مهارت 

خالفیت تان در عرصه کسب و کار باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین تاثیرات خالقیت در عرصه کسب و کار است. در ادامه 

برخی از مهمترین مزایا و تاثیرات آنها را با هم مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. 
افزایشسودشرکت

شرکت هایی که راهکارهای خالقانه پیش روی مشتریان شان قرار می دهند، همیشه میزان باالتری از سود را 
تجربه خواهند کرد. این امر در میان بسیاری از شرکت ها امری مشخص و ثابت شده است. بنابراین اگر شما 
به دنبال افزایش س��ود ساالنه برندتان هستید، باید به جای تقویت مهارت های گوناگون فقط و فقط بر روی 
تفکر انتقادی و نوآوری و خالقیت در محیط کار متمرکز شوید. این امر به شما امکان شناخت درست شرایط و 
محیط شرکت را می دهد. بنابراین شما هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی همکاران تان پیدا نخواهید کرد. 
امروزه بسیاری از کارآفرینان به طور مداوم به دنبال تقویت مهارت های مربوط به نوآوری و خالقیت هستند. 
نکته مهم اینکه مواجهه با شکست در این فرآیند امری طبیعی محسوب می شود. بنابراین شما باید آمادگی 

الزم برای مدیریت شکست در شرایط موردنظر را نیز داشته باشید. 
کاهشهزینهها

نوآوری و خالقیت در عرصه کسب و کار همیشه هزینه های کاری را کاهش می دهد. شما الزم نیست برای 
تقویت شناخت مشتریان از برندتان همیشه هزینه های سرسام آور در حوزه بازاریابی را تحمل کنید. در عوض 
ارائه راهکارها  محصوالت خالقانه به مش��تریان ایده بهتری خواهد بود. ش��ما با چنین کاری به طور خودکار 
در میان دیگر برندها و مش��تریان بدل به ش��رکتی شناخته شده خواهید ش��د. این امر به شما برای تقویت 

مهارت های کاری تان در بلندمدت کمک خواهد کرد. 
وقتی یک شرکت هزینه های بسیار کمتری داشته باشد، امکان سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و ورود 
به بازاریابی های تازه نیز امر دور از ذهنی نخواهد بود. بنابراین دومین تاثیر مهم و انکارناپذیر خالقیت در فرآیند 

کارآفرینی مربوط به کاهش هزینه ها خواهد بود.
افزایشوفاداریبهبرند

مش��تریان وقتی با برندی که به طور مداوم ایده های تازه و تاثیرگذار برای ش��ان دارد، مواجه شوند دیگر به 
س��ختی قید آن کس��ب و کار را خواهند زد. درست به همین خاطر ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان باید از عنصر خالقیت به بهترین شکل ممکن بهره ببرید. امروزه کسب و کارهای بسیار زیادی به طور 
کلیشه ای در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان هستند. این امر شرایط بسیار دشواری پیش روی 
شما قرار می دهد. البته از آنجایی که بسیاری از برندها از شیوه های کلیشه ای برای تعامل با مشتریان استفاده 
می کنند، شما در صورت بهره گیری از خالقیت الزم در طراحی محصوالت، بازاریابی و تعامل با مشتریان به 

سادگی سایر برندها را پشت سر خواهید گذاشت. 
وفاداری مشتریان به برند یکی از امور بسیار مهم برای برندها و کارآفرینان محسوب می شود. اگر کسب و 
کار شما در این میان توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نداشته باشد، خیلی زود توانایی 
جلب نظر آنها را از دست می دهد. این امر شما را با دامنه بسیار اندک یا نزدیک به صفر مشتریان وفادار تنها 
می گذارد. امروزه مش��تریان وفادار منبع اصلی درآمد برندها محس��وب می شود. بنابراین اگر شما از ایده های 
خالقانه برای تعامل با مش��تریان س��ود نبرید، خیلی زود توانایی تان برای جلب نظر مشتریان به صفر خواهد 

رسید. 
بعضی از برندها برای جلب نظر مشتریان همیشه از ایده های خالقانه سود می برند. این امر به بهترین شکل 
ممکن در عملکرد برندهای بزرگ قابل مشاهده است. اگر شما هم به دنبال جلب نظر مشتریان وفادار برای 

برندتان هستید، باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهید. 
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محمدرضامحمدی

ای��ن روزها ب��ازار فروش بیم��ه در ایران چن��دان تعریفی 
ندارد. نمایندگان بیمه با چالش های زیادی روبه رو هس��تند. 
نابس��امانی های اقتصادی، تورم و گرانی، نبود اش��تغال، نبود 
چشم انداز روشن مالی و ... بازار بیمه را با چالش های مختلفی 

روبه رو ساخته است.
بس��یاری از فروشندگان و نمایندگان بیمه از وضعیت بازار 
فروش بیمه اظهار نارضایتی می کنند. تداوم این وضعیت اصال 
خوشایند نیست، اما ما می خواهیم از زاویه دیگری به مسئله 

فروش بیمه نگاه کنیم.
ب��دون تردید فصل مش��ترکی ب��رای همه نماین��دگان و 
فروش��ندگان بیمه در ایران وجود دارد، اما چه کسی در این 
بازار مشترک می تواند موفق باشد. اگر همه فروشندگان مثل 
هم عمل کنند طبعا نتیجه های ش��بیه هم دریافت می کنند. 
کسانی در بازار بیمه ایران موفق هستند که از امکانات موجود 

به شکل حداکثری استفاده کنند. 
نگاهی اجمالی به فعالیت های بازاریابی و فروش نمایندگان 
و فروش��ندگان بیمه در ایران نش��ان می ده��د که هنوز بازار 
فروش بیمه در ایران سنتی است و تمرکز بسیار اندکی برای 

گسترش این بازار وجود دارد.
نمایندگان بیمه با راه اندازی دفتر فروش و بازاریابی تلفنی و 
گاهی حضوری سعی می کنند دامنه فعالیت و درآمد خود را 
افزایش دهند. در صورتی که امروزه امکانات فراوانی به وسعت 
جهان برای فروش فراهم شده است، اما هنوز تفکر سنتی در 
بخش های مختل��ف صنعت بیمه ایران وج��ود دارد و اگر از 
چن��د پلتفرم اینترنتی فروش بیمه در فضای مجازی بگذریم 
باید بخ��ش غالب بازار بیمه ایران را س��نتی تلقی کنیم که 
فروشندگان یا کوچه به کوچه و مغازه به مغازه دنبال فروشند 

و یا با استفاده از تلفن قصد دارند بیمه بفروشند.
غفل��ت بزرگی در بازار بیم��ه ایران در اس��تفاده از فضای 
مجازی وجود دارد. ش��اید اغراق نباش��د ک��ه بگوییم از کل 
نماین��دگان بیم��ه در ایران، حت��ی به تعداد انگش��تان یک 
دست هم سامانه اینترنتی حرفه ای فروش بیمه وجود ندارد. 
کافی اس��ت برای اثبات این امر در گوگل جس��ت وجو کنید 
تا بدانید هنوز نمایندگان بیمه یک س��ایت تخصصی فروش 
بیمه ندارند. تعداد اندکی از سامانه های اینترنتی از آِن کسانی 
است که تجربه ای در فروش بیمه ندارند، اما با استفاده از این 
فضا امکانی را برای خرید برخی از بیمه ها مثل بیمه شخص 

ثالث فراهم کرده اند.
سوال این اس��ت چرا نمایندگان و فروشندگان بیمه هنوز 
باور ندارند ک��ه می توانند با برنامه ری��زی حرفه ای می توانند 
حوزه فعالیت فروش خود را گس��ترش دهند. نماینده فروش 
بیمه در شرق تهران هنوز به فکر گسترش جذب مشتری در 
خیابان ها و کوچه های منطقه فعالیت خود اس��ت در صورتی 
که یک نماینده فروش بیمه در شرق می تواند صدها مشتری 
از غرب تهران داشته باش��د. حتی می توان بزرگتر نگاه کرد. 
یک نماین��ده بیمه فعال می تواند یک ب��ازار 80 میلیونی به 

وسعت ایران داشته باشد. 
آمارها نشان می دهد که نمایندگان بیمه در ایران از حداقل 
ظرفیت های موجود برای گسترش بازار بیمه استفاده نکردند 
و جالب ت��ر اینکه برخی از این نمایندگان مدتی قبل حتی به 
حضور سایت های اینترنتی فروش بیمه اعتراض داشتند. مثل 
رانندگان تاکس��ی که چندین س��ال قبل به حضور اسنپ و 

تپسی معترض بودند.
امروز هر نماینده یا فروشنده بیمه برای ابقای حضور خود 
در بازار بیمه چاره ای جز همس��و شدن با شبکه های مختلف 

فروش ندارد. اگر نماینده بیمه، سامانه اینترنتی فروش بیمه 
ندارد یا اگر از ش��بکه های اجتماعی به خصوص اینس��تاگرام 
به ش��کل حرفه ای استفاده نمی کند بدون تردید چاره ای جز 

شکست ندارد.
اگر به نماینده یا فروش��نده بیمه بگویید چرا از شبکه های 
اجتماع��ی برای فروش بیمه اس��تفاده نمی کنی��د بالفاصله 
می گوید اینطور نیست، ما چندین پیج فروش داریم، اما وقتی 
وارد صفحه فروش آنها در اینستاگرام می شوید فقط با انبوهی 
از محصوالت بیمه ای مواجه می شوید که هیچ دلربایی برای 
دیدن و خواندن آن مطالب وجود ندارد. زیرا هنوز نمی دانند 

چگونه باید از این فضای ارزشمند استفاده کنند.
نماینده بیمه برای استفاده از شبکه های اجتماعی باید یک 
استراتژی تدوین شده داشته باشد. چند درصد از نمایندگان 
بیم��ه در ایران برای بازار فروش در اینس��تاگرام اس��تراتژی 
مدون دارند؟ شاید آنقدر کم باشد که باورمان نشود که ما در 
آستانه س��ال 2022 قرار داریم و هنوز فروشنده ما، خانه به 

خانه بیمه می فروشد.
در دنی��ای ام��روز اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی و 
پلتفرم های س��اده ف��روش بیمه در فضای مج��ازی یک کار 
بس��یار ابتدایی است. در جهان ش��رکت های زیادی هستند 
که با اس��تفاده از فناوری نوین س��هم فروش خود را در بازار 
بیم��ه افزایش می دهند، اما اغلب نمایندگان و فروش��ندگان 
هنوز برای فعالیت در یک ش��بکه اجتماعی س��اده ای به نام 

اینستاگرام، استراتژی تعریف شده ای ندارند.
ضرورت حضور افراد در ش��بکه های اجتماعی به خصوص 
اینستاگرام بر کسی پوشیده نیست. در دنیای امروز هر کس 
بخواه��د بازار فروش خود را گس��ترش دهد چاره ای جز این 
ندارد تا با راه اندازی پیج های حرفه ای فروش اسباب و شرایط 

فروش کاالی فیزیکی یا خدماتی خود را فراهم کند.
حضور صاحبان کس��ب و کار در شبکه های اجتماعی اگر 
بدون استراتژی تعریف شده ای باشد حاصلی ندارد. هر فعالیت 
حرفه ای نیاز به استراتژی دارد و شما هم اگر قصد دارید برای 
گس��ترش بازار فروش در شبکه های اجتماعی حضور داشته 

باشید حتما باید استراتژی دقیقی برای خود تدوین کنید.
استراتژی برای اینستاگرام چیست؟ استراتژی به زبان ساده 
یعنی اینکه ش��ما بدانید در اینس��تاگرام به دنبال چه اهداف 
و برنامه هایی هس��تید. قرار است چه اهدافی را دنبال کنید. 
برنامه های ش��ما چیست؟ به اینها می گویند استراتژی. یعنی 
باید و نبایدهای ش��ما باید مشخص ش��ود. چه کارهایی باید 
بکنید تا به موفقیت برس��ید و چه کارهایی نباید بکنید تا به 

هدف برسید؟
اینس��تاگرام یک ظرفیت عال��ی برای بازاریاب��ی و فروش 
محص��ول دارد. هر کس می تواند با توانایی فردی خود از این 
پتانسیل موجود برای بازاریابی یا فروش محصوالت خود اعم 
از کاالی فیزیکی و یا خدماتی اس��تفاده کند، اما شاید قریب 
به 99 درصد افراد استراتژی خود را قبل از شروع کار تعیین 

نکردند. 
ش��ما در همین ابتدا برای راه اندازی یک اکانت بیزینسی با 
موضوع بیمه در اینس��تاگرام لطفا استراتژی خود را مشخص 
کنید. شاید بهتر باشد به برخی از این سوال ها در این زمینه 
پاسخ دهید. پاس��خ به این سوال ها استراتژی فعالیت شما را 

مشخص می کند.
برای چ��ه منظ��وری وارد ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام 
ش��دید؟ بازار هدف شما کجاس��ت؟ )محلی، منطقه ای، ملی 
یا بین المللی( مش��تریان هدف ش��ما چه کس��انی هستند؟ 
راهکارهای ش��ما برای ایجاد اعتماد مش��تری در این شبکه  
اجتماعی چیست؟ ش��یوه های معرفی محصول چگونه است 
)متن، عکس، ویدئو، اینفو و... ( تا چه اندازه در استفاده از این 

پلتفرم اجتماعی تجرب��ه و مهارت دارید؟ خالقیت و نوآوری 
شما در جذب مشتری چیست؟ مزیت رقابتی  محصول شما 

در بازار مجازی چیست؟
آمارها نش��ان می دهد که بیش از 92 درصد کسب و کارها 
تا س��ال 2021 در اینستاگرام یک اکانتی به نام خود افتتاح 
کردند. شاید حضور میلیونی  کاربران و اضافه شدن صدها و 

هزاران کاربر جدید در هر روز گواهی بر این ادعا باشد. 
امروزه اینستاگرام رقیب جدی برای کسب و کارهای سنتی 
و حتی اینترنتی ش��ده اس��ت؛ به گونه ای که صاحبان برخی 
از بزرگترین فروش��گاه های اینترنتی اینستاگرام را یک رقیب 
جدی می دانند و سعی دارند با خالقیت این تهدید را به یک 

فرصت تبدیل کنند.
نمایندگان و فروش��ندگان صنعت بیمه می توانند یک پیج 
حرفه ای در اینستاگرام با استراتژی درست راه اندازی کنند و 
کس��ب وکار خود را رونق دهند. آیا شما به فکر رونق فروش 
هستید؟ آیا می خواهید کسب و کار خود را گسترش دهید؟ 
اگر چنین قصدی دارید دس��ت به کار ش��وید. چون یکی از 

استراتژی های شما مشخص شده است. 
ایجاد یک جامعه شاد و امن با بیمه، رشد و توسعه کسب و 
کار بیمه،کسب درآمد بیشتر با فروش بیمه، ساخت یک برند 
شخصی یا سازمانی، ایجاد بازارهای بزرگتر در صنعت بیمه، 
شناس��ایی بازارهای مخفی بیمه و شناسایی مشتریان هدف 
بیمه می تواند اس��تراتژی شما برای یک صفحه اینستاگرامی 
باشد و یا اینکه همه اینها می تواند در برنامه استراتژیک شما 

قرار گیرد.
ی��ک ش��رکت بیم��ه می توان��د ب��ا رویکرده��ای مختلف 
 اس��تراتژیک، صفحات مختلف اینس��تاگرامی داشته باشد و 
همه اهداف یادش��ده را در برنامه اس��تراتژیک سازمانی خود 

قرار دهد. 
به نظر ش��ما تاکنون در ایران چند س��ازمان و یا ش��رکت 
بیم��ه یا حتی نمایندگان بیمه ب��ا چنین رویکردی وارد بازار 
اینستاگرام شدند؟ تقریبا پاسخ منفی است. این مشکل فقط 
مرب��وط به حوزه بازاریابی و یا فروش بیمه نیس��ت. خیلی از 
شرکت ها در ایران فاقد استراتژی اند به همین دلیل در همان 

سال اول با شکست روبه رو می شوند.
 آمارها نش��ان می دهد ک��ه در جهان بی��ش از 90درصد 
شرکت ها پس از یک سال از آغاز فعالیت و راه اندازی تعطیل 
می شوند برای اینکه استراتژی آنها تهیه و تدوین نشده است. 
در ش��بکه های اجتماع��ی هم هر روزه ش��اهد حضور ده ها و 
صدها و هزاران اکانت جدید بیزینس��ی هس��تیم، اما پس از 
مدت کوتاهی به فراموش��ی سپرده می شوند برای اینکه یک 
اس��تراتژی از قبل تدوین ش��ده نداش��تند یا به زبان ساده تر 
صاحب کسب و کار نمی دانسته برای چه وارد این فضا شده و 
چگونه از آن برای گسترش بازار و فروش کاالی خود استفاده 

کند.
نمایندگان و فروشندگان بیمه برای اینکه حضوری ثابت و 
ماندگار در بازار اینستاگرام داشته باشند باید طبق استراتژی 
اهداف خود را تدوین و س��پس طبق اهداف برنامه های خود 

را تهیه کنند. 
نمایندگان و فروش��ندگان بیمه اگر ب��رای حضور خود در 
ش��بکه های اجتماعی استراتژی نداشته نباشد و اهداف خود 
را تعیین نکنند و برنامه های خود را فروش بیش��تر ننویسند 
بدون تردی��د با چالش های بیش��تری روبه رو می ش��وند؛ به 

گونه ای که مجبور به خانه نشینی می شوند. 
امروز این فرصت یکسان برای همه صاحبان کسب و کار و 
نمایندگان بیمه وجود دارد تا به صورت رایگان یک فروشگاه 
اینترنتی در اینس��تاگرام راه اندازی کنند و امکان ماندگاری و 

پایداری خود را در بازار بیمه ایران فراهم کنند.
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