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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

عوامل شکل دهنده تورم مزمن در اقتصاد ایران چیست؟

3 گام مهار تورم
فرصت امروز: موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارش تازه خود به بررس��ی راهکارهای مهار تورم 
در اقتصاد ایران پرداخت و از بس��ته سیاس��تی کنترل تورم در اقتصاد ایران رونمایی کرد. مطابق ارزیابی بازوی 
پژوهش��ی وزارت صمت، مس��یر کنترل تورم در ایران همانند بس��یاری از کش��ورهای جهان از س��ه گام تشکیل 
می شود؛ »کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران«، »ثبات بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی« 
و »احیای رش��د اقتصادی با هدف افزایش عرضه کااله��ا و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد«. در این مطالعه به 
دالیل تورم و مصادیق آن به لحاظ نظری اش��اره ش��ده و همچنین تجربیات کش��ورهای منتخب در کنترل تورم 
بررس��ی شده اس��ت. تورم به سه دلیل ایجاد می شود؛ دلیل نخست، تورم ناشی از فشار تقاضاست. در این شرایط 
اضافه تقاضا نسبت به عرضه، علت تورم است که اضافه تقاضا می تواند هم از بازار کاال و هم از بازار پول نشأت...

با سیاست گذاری های نادرست 
صنعت خودرو به کما رفت
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گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد

پاییز منفی تولید صنعتی
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مدیریتوکسبوکار
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فرصـت امروز: روند منفی دادوسـتدهای بورسـی در آخریـن هفته دی ماه ادامـه دارد و پس از آنکه 
شـاخص بـورس تهران در اولین روز ایـن هفته بیش از 11هـزار واحد افت کـرد، در دومین روز هفته 

 پایانی دی نیز حدود 11 هزار واحد دیگر ریخت تا همچنان به پسروی در کانال یک میلیون و
 300 هزار واحد ادامه دهد. به این ترتیب، نماگر اصلی تاالر شیشه ای در پایان معامالت روز...

روند منفی دادوستدهای بورسی همچنان ادامه دارد

افت دسته جمعی در تاالر شیشه ای

یادداشت
مهجوریت محیط 
زیست در بودجه

مهراد عباد
 عضو هیأت نمایندگان

اتاق تهران

بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
در بخش محیط زیست، نشان 
از افزای��ش ۲۳درصدی بودجه 
این بخش دارد، اما س��هم امور 
محیط زیس��ت در بین س��ایر 
امور دهگانه نظیر سالمت، رفاه 
اجتماعی، آم��وزش و... تنها ۲ 
درصد اس��ت؛ بنابرای��ن از این 
حی��ث، بودجه محیط زیس��ت 
در مقایس��ه ب��ا بودجه ۱۴۰۰، 
تغییری نداشته است. با وجود 
آنکه می��زان تحقق اهداف این 
حوزه در سال گذشته به علت 
کمب��ود اعتب��ارات قابل توجه 
نب��وده، افزودن مقداری بر رقم 
بودجه سال گذش��ته گره گشا 
افزایش  ای��ن  چراکه  نیس��ت، 
صرفا تکاف��وی پرداخت حقوق 
داد.  خواه��د  را  دس��تمزد  و 
ضم��ن آنکه بررس��ی عملکرد 
هشت ماهه سال های ۱۴۰۰ و 
۱۳۹۹ حاک��ی از تخصیص ۳۱ 
درص��د بودجه محیط زیس��ت 
بوده اس��ت. به همی��ن دلیل، 
عمال برنامه ه��ا معطل مانده و 
فعالیت قابل توجهی برای نیل 
به اهداف صورت نگرفته است.

مهمتری��ن  از  ام��ا 
2نکات مثبت الیحه...

۱۴ جمادی الثانی ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   ۱۹۴5
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بانک پاسارگاد با اعتقاد و باوری راسخ، »مسئولیت های اجتماعی« 
را به  عنوان رویکردی متعالی به کسب و کار همواره مدنظر قرار داده و 
مجموعه راهبرد ها و سیاست های کالن بانک در حوزه های گوناگون 
مش��تریان، س��هامداران، همکاران، جامعه و... همگی در چارچوب 
این نگاه مس��ئوالنه تنظیم ش��ده اس��ت. در این رابطه اقدامات و 
فعالیت های متنوع و گس��ترده ای در بخش ه��ای مختلف علمی، 
فرهنگی، آموزشی، ورزشی و نیز اعطای کمک های انسان دوستانه و 

خیرخواهانه با هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی کشور به 
انجام رسیده است. بانک پاسارگاد با توجه به اهمیت فراهم نمودن 
امکان دسترسی کودکان، نوجوانان و جوانان روستایی به آموزش، 
تالش کرده برنامه های جامعی برای ساخت مدرسه و کتابخانه در 
مناطق محروم کش��ور تنظیم و عملیاتی نماید. در همین راس��تا، 
این بانک تاکنون نس��بت به احداث ۱7 ب��اب کتابخانه و ۳۳ باب 
مدرس��ه در اقصی نقاط کشور اقدام کرده و ۱۴ باب مدرسه دیگر را 

نیز در دست ساخت دارد که این روند ادامه خواهد داشت. اقدامات 
بانک و گروه پاس��ارگاد در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از 
فعالیت های فرهنگی و آموزشی تنها به ساخت مراکز آموزشی ختم 
نمی ش��ود؛ بانک پاسارگاد برای چهاردهمین س��ال پیاپی از سال 
۱۳87، رتبه ه��ای برگزیده آزمون سراس��ری ۱۴۰۰ را در هر پنج 
گروه آزمایشی مورد حمایت قرار داد و با اختصاص بورس تحصیلی 
)رتبه( از این نخبگان تقدیر کرد. به این ترتیب، این دانشجویان تا 

هر مقطعی در داخل کشور مشغول به تحصیل باشند، هر ماه مبلغی 
به  عنوان کمک هزینه تحصیلی )رتبه( به حساب آنها واریز می شود. 
عالوه بر این، به هر یک از برگزیدگان آزمون سراسری، سهام بانک 
پاس��ارگاد تعل��ق گرفته و این گرامیان به جمع س��هامداران بانک 
پیوسته اند. گفتنی است بانک پاسارگاد تا کنون از ۲۰۹ نفر از جوانان 
و نخبگان آزمون سراسری تجلیل به  عمل آورده است و حمایت از 
بسیاری از این افراد که در حال حاضر در مقاطع کارشناسی ارشد و 

دکترا مشغول به تحصیل هستند همچنان ادامه دارد. این اقدام در 
پی تفکر مدیرعامل بانک با هدف کاهش دغدغه این عزیزان برای 
کس��ب دانش و بهره مندی از آن در جهت خدمت به مردم شریف 
ایران و رشد و توسعه پایدار میهن عزیزمان انجام می گیرد. همچنین 
تأسیس و گسترش دانشگاه خاتم با ایجاد امکان تدریس رشته های 
مختلف تحصیلی روز مانند مهندسی داده و علوم هم گرا نیز از دیگر 

اقدامات این بانک در حوزه فرهنگ و آموزش است.

فرصت امروز: از سال ۲۰۰6 تاکنون هر ساله گزارش  هایی توسط مجمع 
جهانی اقتصاد درخصوص ریس��ک های جهان تحت عنوان »ارزیابی ادراک 
ریسک های جهان« منتشر می شود که مبتنی بر نظرسنجی از کارشناسان 
در کش��ورهای گوناگ��ون درخصوص ذهنی��ت آنها در این باره اس��ت. در 
هفدهمین نس��خه این گ��زارش، نظرات قریب به هزار نفر از کارشناس��ان 
و رهبران جه��ان در پنج محور »آینده نگری کووید-۱۹«، »چش��م انداز و 

رویکردها«، »افق«، »شدت« و »مهار بین المللی« جمع آوری شده است.
ریس��ک جهانی به معنای احتمال بروز اتفاق یا ایجاد شرایطی است که 
باعث ایجاد اثرات منفی برای برخی کش��ورها یا صنایع طی بازه زمانی ۱۰ 
س��ال آینده می شود. برآیند این نظرات نش��ان می دهد که جهان در یک 
دهه پیش رو با ۱۰ ریس��ک مهم با ماندگاری باال مواجه اس��ت. به طوری 
که نیمی از این ریسک ها مرتبط با مسائل زیست محیطی است و مابقی در 
گروه ریسک های اجتماعی، ژئوپلیتیک و اقتصادی قرار دارند. در این راستا، 
»شکس��ت اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی«، »تغییرات آب و هوایی«، 
»افت تنوع زیس��تی«، »فرسایش انسجام اجتماعی«، »بحران معیشتی و 
رفاه«، »بیماری های واگیردار«، »تخریب محیط انسانی«، »بحران های منابع 
طبیعی«، »بحران های بده��ی« و »تقابالت ژئواکونومیکی« به ترتیب ۱۰ 
ریس��ک ماندگار جهان در ۱۰ سال آینده هستند. از بین این ریسک های 
دهگانه، پنج ریسک مربوط به مسائل زیست محیطی، سه ریسک مربوط به 
مسائل اجتماعی، یک ریسک مربوط به مسائل ژئوپلیتیکی و یک ریسک 

هم مربوط به مسائل اقتصادی است.
کدام ریسک ها جهان را تهدید می کند؟

در ای��ن گ��زارش ک��ه از س��وی معاونت بررس��ی های اقتص��ادی اتاق 
بازرگانی تهران براس��اس داده های مجمع جهانی اقتصاد منتش��ر ش��ده 
است، ریس��ک     های مرتبط با محیط زیست همچنان سهم غالب را در اهم 
ریسک های ماندگار جهان دارند که بعد از این گروه، ریسک های اجتماعی، 
اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار می گیرند. نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد در 
پنج محور اصلی صورت گرفته که شامل آینده نگری کووید-۱۹، چشم انداز 

و رویکردها، افق، شدت و مهار بین المللی است.
آینده نگ��ری کووی��د-۱۹ )ارزیابی درک و احساس��ات اف��راد در رابطه 
ب��ا پیامدهای این بحران در قیاس با س��ال قب��ل و تحلیل نحوه اثرگذاری 
درک افراد بر مهار ریسک جهانی(: ریسک های زیست محیطی و اجتماعی 
از آغ��از همه گیری افزایش یافته ضمن اینکه فرس��ایش اتحاد اجتماعی و 
بحران های انسانی در صدر قرار دارند. سایر ریسک ها هم تضعیف شده اند که 
شامل بحران های بدهی، شکست مرتبط با تامین امنیت سایبری،      نابرابری 

دیجیتالی و واکنش گسترده علیه علم هستند.
چش��م انداز و رویکردها: فقط ۱۱ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که 
بهبود اقتصاد جهان با شتاب تا سال۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت. در حالی که 

8۹ درصد چشم انداز کوتاه مدت را غیردائمی، ناقص و آسیب پذیر می دانند. 
8۴ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی، نگرش و احساسی منفی 
در رابطه با آینده دارند که ش��اهدی بر نگرانی و ناراحتی آنهاست. بدبینی 
فراگیر می تواند موجب شکل گیری چرخه ناامیدی و سرخوردگی شود که 

چه بسا ممکن است اقدامات بهبود را با چالش بیشتری همراه کند.
افق )ارزیابی ذهنیت افراد با اهمیت و فوریت ریسک، تحلیل گزینه های 
گوناگون و بده بس��تان  هایی که تصمیم س��ازان با آن مواجه خواهند بود(: 
فرسایش انس��جام اجتماعی، بحران های معیشتی و رفاه و آسیب سالمت 
روان؛ سه ریسک مهم و عمده طی دو سال آینده هستند. آسیب اجتماعی 
مزبور چالش  هایی را در حوزه سیاس��ت گذاری در سطح ملی، محدودشدن 
س��رمایه سیاس��ی، تمرکز رهبران و پش��تیبانی عمومی در زمینه تقویت 
همکاری ه��ای بین المللی در زمینه رفع چالش ه��ای اجتماعی، به  دنبال 
خواهد داش��ت. س��المت کره زمین همچنان به  عنوان نگرانی مهم مطرح 
اس��ت و ریسک های مرتبط با محیط زیس��ت به ویژه تغییرات شدید آب و 
هوایی و شکست اقدامات در حوزه اقلیمی همچنان جزو مهمترین ریسک ها 
در چش��م انداز کوتاه، میان و بلندم��دت قرار خواهند گرفت. در میان مدت 
ریس��ک های اقتصادی مانند بحران بدهی و ترکیدن حباب دارایی، باعث 
وادارکردن دولت ها به تالش برای اولویت دهی به برقراری توازن مالی خواهد 
شد. در افق بلندمدت، ریسک های ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی در مواردی از 
جمله تقابالت ژئواکونومیکی، رقابت در منابع ژئوپلیتیکی و شکست امنیت 

سایبری باعث نگرانی خواهند شد.
ش��دت )رتبه بندی شدت پتانسیل آس��یب اجتماعی و توجه به اثرات 
آبشاری متأثر از شدت ریسک(: در نظرسنجی اخیر مشابه سال های قبل، 
مجددا پاسخ دهندگان بر این موضوع که ریسک های محیط زیستی پتانسیل 
بروز بیشترین آسیب بر مردم و کره زمین را دارند، تاکید کردند. همچنین 
چالش های اجتماعی، بحران های بدهی و تقابالت ژئواکونومیکی همچنان 

جزو ۱۰  ریسک عمده با شدت باال در ۱۰ سال آینده قرار دارند.
مه��ار بین الملل��ی )ارزیابی تالش ه��ا و اقدامات بین الملل��ی در زمینه 
محورهای حکمرانی به منظور تعیین دستاوردها و شناسایی فرصت ها برای 
اقدام و همکاری جهانی(: اثربخشی ۱5محور فعالیت حکمرانی برای مهار 
ریس��ک در سطح بین المللی، مأیوسانه ارزیابی شده است. اگرچه تالش ها 
برای تسهیل تجارت، کاهش جرائم بین المللی و اسلحه جزو مواردی هستند 
ک��ه اقدامات مه��ار در زمینه آنها موفق و اثربخش ب��وده، ولی فقط ۱۲.5 
درصد از پاسخ دهندگان این موارد را تصدیق کرده اند، در مقابل فعالیت  هایی 
مانند هوش مصنوعی، تسخیر فضا، ضربات سایبری برون مرزی و اطالعات 
نادرست و مهاجرت، جزو مواردی هستند که اکثر پاسخ دهندگان به  عنوان 
فعالیت  هایی که هنوز هیچ تالش��ی در زمینه آنها آغاز نشده، عنوان شده 

است.

مهمترین چالش های ادامه پاندمی کرونا
واگرای��ی در بهب��ود، تهدیدی برای نیل به رونق و پیش��رفت بلندمدت 
برای همه اس��ت. مسیرهای غیرآش��کار بهبود، ریسک ظهور سیاست ها و 
اولویت های واگرا در زمانی که جامعه بین المللی  باید در رابطه به ر هایی از 
کووید-۱۹ همکاری کند، ظهور یافته اند. در برخی جوامع، سرعت در زمینه 
واکسیناسیون، پیشرفت دیجیتالی و برگشت به شرایط قبل از همه گیری 
چشم انداز بهتری را برای سال۲۰۲۲ و بعد از آن به  همراه دارد. در حالی  که 
بقیه کشورها  باید سال ها در تالش برای دسترسی به دزهای نخست واکسن، 
مقابله با بی عدالتی در زمینه کسب منافع دیجیتالی و یافتن منابع جدید 
برای رش��د اقتصادی باشند. مهمترین چالش های جدی ناشی از استمرار 
همه     گیری، کس��ادی اقتصادی اس��ت. چش��م انداز اقتصاد کالن همچنان 
ضعیف است. انتظار می رود اقتصاد جهان در مقایسه با عدم بروز همه گیری، 
تا س��ال۲۰۲۴ ح��دود ۲.۳ درصد کوچک تر ش��ود. قیمت ه��ای کاالهای 
اساسی، تورم و بدهی هم در اقتصادهای درحال توسعه و هم در اقتصادهای 
توسعه یافته در حال افزایش است. همه گیری و استمرار پیامدهای اقتصادی 
آن، موجب  ش��ده تا توانایی کشورها برای کنترل ویروس و تسهیل بهبود 
پایدار تضعیف ش��ود. عدم تعادل در بازار کار، سیاست های حمایت گرایی و 
افزایش ش��کاف در حوزه تحصیل و مهارت ها هم باعث شده تا پیامدهای 
اقتصادی ناخوشایندی ناشی از همه گیری، خطر تقسیم روند رشد جهان به 

مسیرهای واگرا را به  دنبال داشته باشد.
دولت     ها، کس��ب وکارها و جوامع با تش��دید فش��ار برای گذار به  سوی 
اقتصادهای با آلودگی صفر مواجه هس��تند. اگرچه گذار تهاجمی و سریع 
موجب کاهش پیامدهای بلندمدت زیس��ت محیطی خواهد شد، ولی این 
امر ممکن اس��ت اثرات ناخوشایند کوتاه مدتی مانند خروج میلیون ها نفر 
از ش��اغالن واحدهای صنعتی با آالیندگی باال یا شکل گیری ناآرامی های 
اجتماع��ی و تنش های ژئوپلیتیکی ش��ود، در مقابل گ��ذار آرام و مطابق 
برنامه زمان بندی ش��ده، می تواند شکست ساختاری و نابرابری های جهانی 
را به تعویق بیندازد. مس��یرهای بهبود واگرا در میان کشورها و بخش های 
اقتصادی گوناگون، موانع بیش��تری را برای هماهنگ��ی و همکاری در هر 
دو حالت ایجاد خواهد کرد. رش��د وابس��تگی به سیس��تم های دیجیتالی 
موجب شده تا جوامع تغییر کنند. در عین حال تهدیدهای امنیت سایبری 
در حال گسترش هستند و چه بسا از میزان توانایی جوامع، برای جلوگیری 
یا پاس��خ دهی موثر بر آن نیز سبقت گرفته است. بروز آسیب ها و صدماتی 
به زیرساخت های کلیدی، تولید و انتشار اطالعات نادرست، تقلب و ناامنی 
دیجیتالی، موجب خدشه دار  شدن اعتماد عمومی به سیستم های دیجیتالی، 
همچنین تحمیل هزینه بر کلیه ذی نفعان خواهد ش��د. با تحکیم ضربات 
سایبری و توسعه آن، تنش ها بین دولت ها نیز رو به افزایش خواهد گذاشت.

افزایش ناامنی در اشکال خلق محنت اقتصادی، پیامدهای تغییرات اقلیمی 

و تشدید آزار و اذیت سیاسی، باالجبار میلیون ها نفر از مردم جهان را به ترک 
سرزمین و جست وجو برای یافتن آینده ای بهتر هدایت خواهد کرد. همچنان 
در بس��یاری از کش��ورها، اثرات ماندگار همه گی��ری، افزایش حمایت گرایی 
اقتص��ادی و دینامیک های جدید ب��ازار کار، محدودیت ها و موانع برای ورود 
مهاجران��ی را که در پی یافتن فرصت برای کار یا پناهگاه هس��تند، افزایش 
داده است. کاهش فرصت ها برای مهاجرت و اثرات سرریز آن بر انتقال وجوه 
و حواله ها، بیم و خطر از بین رفتن پتانسیل وجود مسیری برای احیای رفاه، 
حفظ ثبات سیاسی و کاهش شکاف های درآمدی و بازار کار را به  همراه دارد. 
در حالی  که انسان دهه ها در حال کاوش در فضاست، در سال های اخیر شاهد 
افزایش فعالیت های بخش خصوص��ی و عمومی در زمینه ایجاد فرصت های 
جدی��د و در عین حال، ظهور خطرات جدیدی در فضای بیرونی هس��تیم. 
اولین پیامد س��ریع الظهور افزایش فعالیت فضایی، ریسک باالتر در رابطه با 
برخورد بین زیرساخت های نزدیک زمین و اجرام فضایی است که می تواند بر 
مدار هایی که سیستم های کلیدی روی زمین بر آنها استوار هستند و همچنین 
تجهیزات فضایی باارزش آس��یب برساند یا جرقه تنش های بین المللی را در 
مواردی که س��اختارهای حکمرانی کمی وجود دارد، ایجاد کند. گس��ترش 
نظامی سازی فضا نیز ریسک تشدید تنش های ژئوپلیتیکی را به  ویژه زمانی که 
قدرت ه��ای فضایی در همکاری روی قوانین جدید مرتبط با اداره و تصاحب 

قلمروهای فضایی موفق نیستند، به  دنبال خواهد داشت.
ریسک های مهم کشورها در سال 2022

تهدیدهای مرتبط با محیط زیس��ت همچنان س��هم غال��ب را در اهم 
ریس��ک های ماندگار جهان دارند. »شکس��ت اقدامات برای مهار تغییرات 
اقلیمی«، »تغییرات آب و هوایی«، »افت تنوع زیس��تی«، »تخریب محیط 
انسانی« و »بحران های منابع طبیعی« پنج ریسک مرتبط با محیط زیست 
هس��تند. بعد از این گروه، ریس��ک های اجتماعی با س��ه  مورد »فرسایش 
انسجام اجتماعی«، »بحران معیشتی و رفاه« و »بیماری های واگیردار« قرار 
دارند. در ریس��ک های اقتصادی نیز »بحران های بدهی« و در ریسک های 
ژئوپلیتیکی هم »تقابل ژئواکونومیکی« ریس��ک های ماندگار در ۱۰ سال 
آین��ده خواهند بود. اقتصاد جهان در حال بهبود یافتن از بحران همه گیری 
کووید، اما با سرعت کم است. با کندشدن سرعت رشد، انتظار می رود رشد 
اقتصادی جهان در سال۲۰۲۲ حدود ۴.۹ درصد باشد. همچنین پیش بینی 
می ش��ود اندازه اقتصاد جهان تا س��ال۲۰۲۴ حدود ۲.۳ درصد کوچک تر 
از حالتی که همه گیری نبود، باش��د. ریسک های مرتبط با رشد اقتصادی 
جهان قابل توجه هستند که یکی از موارد ریسک احتمال شیوع سویه های 
جدید کووید-۱۹ اس��ت. ریس��ک های ش��وک کاالهای اساسی، بی ثباتی 
قیمت و بحران های بدهی همچنان جزو نگرانی های میان مدت هس��تند و 
از قبل هم عالمت های بروز آنها ظهور کرده است. قیمت کاالهای اساسی 
نزدیک به ۳۰ درصد طی یک  س��ال قبل افزایش داش��ته و انتظار می رود 

نوس��انات قیمت به دالیل افزایش تنش میان اروپا و روسیه مسئله ذخایر 
انرژی چین، اختالالت زنجیره تامین و چالش های ناشی از سرمایه گذاری 
در ذخایر س��وخت های فسیلی، همچنان اس��تمرار داشته باشد. تورم هم 
در بس��یاری از کشورها ش��تاب گرفته که ترکیبی از علل شامل اختالالت 
زنجیره تامین ناش��ی از همه گیری، افزایش تقاضا و قیمت باالتر کاالهای 
اساسی در آن تاثیر دارند. این اتفاق موجب احساس نارضایتی مصرف کننده 
که یکی از عوامل مهم برای بهبود محس��وب می ش��ود و همچنین تقویت 
ریس��ک افزایش بهره توسط بانک های مرکزی خواهد شد. در اقتصادهای 
توسعه یافته و درحال توسعه، قیمت های باالتر و گران تر شدن بدهی، تاثیرات 
سخت و ناخوشایندی بر خانوارهای کم درآمد خواهد گذاشت. ضمن اینکه 
بنگاه های کوچک و متوس��ط هم که در تالش برای پرهیز از ورشکستگی 
هس��تند، متأثر ش��ده و از تضعیف تقاضا آس��یب خواهن��د دید. تضامین 
بدهی ها به دلیل همه گیری افزایش یافت. میزان بدهی دولت ها در جهان 
در س��ال۲۰۲۰ با ۱۳ درصد رشد به حدود ۹7 درصد تولید ناخالص داخلی 
جهان رسید. تامین مالی بخش عمومی در کشورهای درحال توسعه به دلیل 
اهرم کردن بدهی و تقویت دالر آمریکا در باالترین سطح و ریسک مترتبه 
ق��رار دارند. بحران بدهی جزو ریس��ک های مهم کوتاه و میان مدت جهان 
محس��وب می شوند که پتانسیل ماندگاری طی ۱۰ سال آینده را همچنان 
دارا هستند. افزایش سطوح بدهی امکان مهار اثرات اقتصادی کووید-۱۹ و 
تامین مالی را دشوارتر خواهد کرد. در بخش پایانی گزارش به ریسک های 
چهار کش��ور ایران، آمریکا، چین و ترکیه پرداخته شده و تفاوت نظرات تا 
حدودی نشان دهنده سطح اهمیت مسائل و ریسک های مترتب بر حسب 
توس��عه یافتگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهاست. در این راستا، 
پنج ریس��ک مهم ایران در س��ال۲۰۲۲ از منظر خبرگان و مدیران ارشد 
کس��ب وکار کش��ور عبارتند از: »اشتغال و بحران های معیش��تی و رفاه«، 
»ناامیدی و سرخوردگی گسترده جوانان«، »رکود اقتصادی طوالنی مدت«، 
»بحران های منابع طبیعی« و »افت تنوع زیس��تی.« خبرگان ترکیه ای نیز 
»اش��تغال و بحران های معیشتی و رفاه«، »رکود اقتصادی طوالنی مدت«، 
»گسس��ت روابط میان دولتی«، »آسیب محیط زیست با منشأ انسانی« و 
»آینده حکمرانی فناوری« را به  عنوان پنج ریسک مهم سال جاری میالدی 
می دانند. همچنین »تغییرات ش��دید آب و هوا«، »ترکیدن حباب دارایی 
و اقتصادهای بزرگ«، »بیماری های واگیردار«، »گسس��تگی یا نبود نظام 
اجتماعی« و »مسائل ژئوپلیتیکی« پنج ریسک مهمی است که رهبران و 
نخبگان چینی اعتقاد دارند در سال۲۰۲۲ با آن مواجه هستند. ریسک های 
مه��م آمریکا نیز ش��امل »ترکیدن حباب دارای��ی در اقتصادهای بزرگ«، 
»شکست اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی«، »تغییرات شدید آب و هوا«، 
»بحران های بدهی در اقتصادهای بزرگ« و »اشتغال و بحران های معیشتی 

و رفاه« است.

مجمع جهانی اقتصاد بررسی کرد
10 ریسک یک دهه آینده

مسئولیت پذیری بانک پاسارگاد در توسعه فرهنگ و آموزش

حفظ کارمندان شرکت با استراتژی های کاربردی
گاهی اوقات کارمندان یک شرکت برای مدت زمانی طوالنی با تیم مدیریتی کنار آمده و سال های طوالنی در 
آن سازمان کار می کنند. بی شک این الگو برای تمام برندها ایده آل به نظر می رسد. با این حال در واقعیت کمتر 
مواردی در این رابطه قابل مشاهده است. بسیاری از برندها در عمل به طور مداوم با نیاز به استخدام نیروی کار 
تازه به جای کارمندان قدیمی مواجه هس��تند. این امر می تواند شرایط فعالیت برای هر تیم کاری را به شدت 
سخت و دشوار نماید. درست به همین خاطر شما باید اول از همه در راستای تاثیرگذاری بر روی کارمندان به 
دنبال تکنیک های موثر برای ترغیب شان به منظور همکاری با برند باشید. این امر می تواند هزینه های موردنیاز 
برای استخدام نیروی کار تازه را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد.  بی شک کمتر مدیری نسبت به از دست 
دادن کارمندانش احساس خوشی خواهد داشت. اگر در این میان پای کارمندان حرفه ای برند نیز در میان باشد...



فرصت امروز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارش تازه 
خود به بررس��ی راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران پرداخت و از بسته 
سیاستی کنترل تورم در اقتصاد ایران رونمایی کرد. مطابق ارزیابی بازوی 
پژوهش��ی وزارت صمت، مس��یر کنترل تورم در ایران همانند بسیاری از 
کش��ورهای جهان از س��ه گام تشکیل می ش��ود؛ »کنترل رشد پول مازاد 
بر ظرفیت اقتصاد ایران«، »ثبات بخش��ی ب��ه بازار ارز با هدف کنترل تورم 
وارداتی« و »احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کاالها و خدمات 
و افزایش ظرفیت اقتصاد«. در این مطالعه به دالیل تورم و مصادیق آن به 
لحاظ نظری اشاره شده و همچنین تجربیات کشورهای منتخب در کنترل 

تورم بررسی شده است.
تورم به س��ه دلیل ایجاد می ش��ود؛ دلیل نخس��ت، تورم ناشی از فشار 
تقاضاست. در این شرایط اضافه تقاضا نسبت به عرضه، علت تورم است که 
اضافه تقاضا می تواند هم از بازار کاال و هم از بازار پول نشأت بگیرد. عواملی 
مانند سیاس��ت های مالی انبساطی همچون افزایش مخارج دولت، کاهش 
نرخ مالیات بر درآمد و کسری بودجه دولت و افزایش عرضه پول می تواند 
سبب تورم ناشی از فشار تقاضا باشد. دلیل دوم، ناشی از فشار هزینه است 
که افزایش قابل توجه در هزینه کاال ها و خدمات را دربر می گیرد. دلیل سوم 
تورم نیز تورم س��اختاری است، یعنی در ساختار اقتصادی برخی کشورها 
عوامل بنیادی وجود دارند که ذاتا تورم زا هس��تند، مثل ساختار نامناسب 
اداری و بوروکراس��ی شدید، نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، بازارهای 
غیررقابتی و باالبودن نرخ بیکاری به دالیل س��اختاری و توسل دولت ها به 

سیاست های تورم زا.
نگاهی به روند تورم در 3 دهه گذشته

یکی دیگر از عوامل موثر بر تورم، انتظارات است که هم از سمت تقاضا 
و هم از سمت عرضه بر قیمت ها تاثیر می گذارد. اولین قله تورمی در یک 
دهه گذشته در پاییز سال ۹۲ با رقم ۳6.۲ درصد رقم خورد، اما پس از آن 
نرخ تورم به س��رعت کاهش پیدا کرد و در تیرماه ۹6 به حدود 6.8 درصد 
رس��ید. این رقم، کمترین تورم ثبت شده در دهه گذشته است، اما پس از 
ح��دود ۱۰ ماه که تورم تک رقمی بود، مج��ددا در مهرماه ۹7 افزایش آن 
سرعت گرفت و در مهرماه ۹8 دومین قله تورمی با رقم ۴۱.۹ درصد رقم 
خورد. پس از آن مجددا تورم روندی کاهشی پیدا کرد و در مهرماه ۹۹ به 
حدود ۲5.۹ درصد رسید. اما پس از این افت، خیز جدیدی در آمارها دیده 
ش��ده که بعد از آن در مهرماه ۱۴۰۰ با رقم ۴۴.5 درصد به بیشترین رقم 
تورم در دهه گذشته رسید. بدین ترتیب، میانگین تورم در سه دهه گذشته 

)از سال ۱۳7۰ تا شهریورماه ۱۴۰۰( با رقم ۲۴.5 درصد محاسبه شد.
در ای��ن میان، س��ه گروه ح��دود ۱6.۹ واحد  درصد از ت��ورم کل ۲۴.5 
درصدی را به خود اختصاص داده اند. )خوراکی ها و آش��امیدنی ها حدود 8 
واحد  درصد، گروه دوم، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها حدود 6.۱ 
واحد  درصد و گروه سوم، حمل ونقل حدود ۲.8 واحد  درصد(. بررسی های 
این پژوهش نشان می دهد در سال هایی که تکانه های ارزی رخ داده یعنی 
سال های 7۴، ۹۱ و ۹7، سهم تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها افزایش 

یافته است.
در ادامه این گزارش به بررس��ی عواملی مانند رش��د نقدینگی، نرخ ارز 
و تورم تولیدکننده بر تورم مصرف کننده پرداخته ش��ده اس��ت. بررسی ها 
نشان می دهد که نرخ تورم و رشد نقدینگی همبستگی باالیی با هم دارند. 
چنانکه همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بیش از 6۲ درصد 
اس��ت. در دوره مردادماه ۹۲ تا فروردین ماه ۹7 که نرخ رش��د نقدینگی با 
تورم معکوس شده، به دلیل جلوگیری از افزایش نرخ ارز متناسب با تورم 
و فشرده شدن فنر نرخ ارز بوده است. عالوه بر این، بررسی روند نرخ تورم 
مصرف کننده و نرخ رشد ارز و شاخص بهای تولیدکننده نشان می دهد که 
ضریب همبستگی میان رشد نرخ ارز و تورم مصرف کننده 55 درصد و بین 
رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده 6۱ درصد است که حکایت از هم راستایی 

شدید بین نرخ ارز و تورم تولیدکننده و مصرف کننده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد شدت هم حرکتی میان متغیرهای 
نرخ ارز و ش��اخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی 
و تورم��ی باال ب��وده، افزایش یافته و اثرات بیش��تری بر ش��اخص قیمت 
مصرف کننده داش��ته است. همچنین ضریب همبس��تگی رشد نرخ ارز و 
تورم تولیدکننده صنعت حدود ۹6 درصد اس��ت. این عدد نش��ان می دهد 
همبستگی و همراهی باالیی بین رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت بخش 
صنعت وجود دارد یعنی قیمت های بخش صنعت بالفاصله از رشد نرخ ارز 

متأثر می شود.
تجربه کشور ترکیه در کنترل تورم

همچنین تاثی��ر ۱۰ درصد تغییر نقدینگی بر ت��ورم در کوتاه مدت 5.۲ 
درص��د و در بلندم��دت 5  درصد و تاثیر ۱۰ درصد تغییر ش��اخص قیمت 
کااله��ای واردات��ی بر تورم در کوتاه مدت 8.۳ درص��د و در بلندمدت ۴.۴ 
درصد اس��ت. تاثیر ۱۰ درصد تغییر تولید ب��ر تورم در کوتاه مدت منفی ۳  
درص��د و در بلندمدت منفی 6.۴ درصد اس��ت. همچنین 5۰ درصد اثرات 
تغییر نقدینگی بر تورم در کوتاه مدت تخلیه می شود. ۹۰ درصد اثرات تغییر 

ش��اخص قیمت کاالهای وارداتی بر تورم در کوتاه مدت تخلیه می ش��ود. 
65 درص��د اثرات تغییر تولید ناخالص داخلی بر تورم در کوتاه مدت تخلیه 
می ش��ود. بنابراین می توان گفت که مس��یر کنترل تورم در ایران همانند 
بسیاری از کشورها، از کانال های »کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد 
ایران«، »ثبات بخش��ی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی« و »احیای 
رش��د اقتصادی با هدف افزایش عرضه کاالها و خدمات و افزایش ظرفیت 

اقتصاد« می گذرد.
براس��اس این گزارش، ترکیه یکی از کشورهایی است که در دوره ای در 
کنترل تورم موفق بوده است. پیش از دهه 7۰ میالدی، نرخ تورم در ترکیه 
تک رقمی بود. اعمال تحریم بین المللی علیه این کشور منجر به افزایش نرخ 
تورم در س��ال های ۱۹7۹ و ۱۹8۰ شد که به ترتیب تورم آن به 58 درصد 
و ۱۱۰ درصد رسید. در دهه 8۰ میالدی سیاست های آزاد سازی تجاری با 
رویکرد افزایش صادرات و آزاد سازی مالی و سیاست های انبساطی تقاضا، 
تورم را به دنبال داشت. وجود تورم مستمر، افزایش کسری بودجه و تامین 
آن از بانک مرکزی، کس��ری حس��اب جاری و تامین آن از طریق وام های 
خارجی سبب شد با افزایش بدهی های خارجی کشور، سطح اعتماد عموم 
م��ردم در داخل و جامعه بین الملل به توانایی دولت در کنترل بحران تراز 
پرداخت ها کاهش یابد، تا آنجا که پدیده دالریزه شدن اقتصاد مطرح شد. 
پس از آن با به کار گیری روش های کاهش تورم، به مرور تورم با س��رعت 
کاه��ش پیدا کرد، به طوری که در س��ال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱7 به کمتر از 

۱۰ درصد رسیده است.
بررسی ها نش��ان می دهد ۱۲ عامل بر کاهش تورم ترکیه موثر بوده که 
»قرار دادن کنترل تورم به عنوان هدف اصلی و برنامه ریزی سایر سیاست ها 
به تناسب آن«، »کاهش قیمت تمام شده لیر و انعطاف پذیر کردن نرخ ارز«، 
»حذف اکثر یارانه ها و آزادسازی قیمت های شرکت های دولتی«، »اصالح 
نظ��ام مالیات��ی و افزایش درآمدهای مالیاتی« و »اصالح سیس��تم پولی و 
مالی« ازجمله آنهاست. همچنین »اتخاذ سیاست های پولی از طریق ابزار 
نرخ بهره و کنترل پایه پولی«، »استقالل بانک مرکزی و سالم سازی نظام 
بانکی« و »خصوصی سازی ش��رکت های دولتی«، »فراهم آوردن مقدمات 
پیوستن به اتحادیه اروپا و ایجاد انقالب در اقتصاد داخلی و انتظارات مثبت 
آن«، »استفاده از نخبگان اقتصادی در شرایط حساس و همراه کردن افکار 
عمومی جامعه از طریق بیان صادقانه دالیل بحران اقتصادی« و »استقراض 
از صندوق بین المللی پول برای جبران کس��ری تراز پرداخت ها« از س��ایر 

اقداماتی بوده که برای کاهش تورم در ترکیه استفاده شده است.

عوامل شکل دهنده تورم مزمن در اقتصاد ایران چیست؟

3 گام مهار تورم

نماین��دگان بخش خصوصی دیروز در دو نشس��ت جداگانه به انتقاد از 
بنده��ای الیحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختند. با وج��ود اینکه مذاکرات احیای 
برجام هنوز به نتیجه مش��خصی نرس��یده، اما دولت در بودجه سال آینده 
رشد 8 درصدی را هدف گذاری کرده و به نظر می رسد نگاه مثبتی به آینده 
دارد؛ موضوعی که از س��وی نماین��دگان بخش خصوصی مورد تردید قرار 
گرفته اس��ت. در این راستا، رئیس اتاق بازرگانی ایران از نادیده گرفته شدن 
نظرات بخش خصوص��ی در تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرد و گفت 
که بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه غایب بوده اس��ت. غالمحسین 
شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امسال 
از اتاق های س��ه گانه هیچ دعوتی برای همفک��ری در بودجه به عمل نیامد، 
اف��زود: برخالف س��ال های قبل که دس��ت کم عبارت مش��ارکت عمومی-

خصوصی را به کار می بردند، امس��ال آن هم حذف ش��ده و هیچ اس��می از 
بخش خصوصی نیس��ت. در عوض از عبارت غیردولتی استفاده کرده اند که 
ای��ن عبارت بار معنایی و حقوق��ی دارد. این جایگزینی عبارت غیردولتی با 
مشارکت عمومی-خصوصی مالحظات اقتصادی و سیاسی گسترده ای دارد.

رئی��س پارلم��ان بخ��ش خصوص��ی س��پس ب��ه موض��وع درآمدهای 
پیش بینی شده در بودجه اشاره کرد و توضیح داد: در الیحه بودجه شاهدیم 
که مالیات بر شرکت های غیردولتی با رشد ۱۴6 درصدی به میزان ۱۱۲.۱ 
هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده است. در مقابل برای شرکت های دولتی 
تنها با رش��د 8۳ درصد نسبت به سال قبل مبلغ 7.5 هزار میلیارد تومان 
هدف گذاری شده است. به عالوه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم 
مردم و کسب وکارها را تحت تأثیر قرار می دهد رشد 7۰ درصدی پیش بینی 
 شده است. این اعداد نشان دهنده آن است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی 
دولت در س��ال آینده بر دوش بخش خصوصی است. در کنار این افزایش 
فشار بر بخش خصوصی شاهد آن هستیم که در بندهای مختلف بودجه، 

سیاست حذف معافیت های مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته که به 
نوعی دیگر فشار را بر فعاالن بخش خصوصی افزایش می دهد.

به گفته ش��افعی، درحالی که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی 
بودج��ه ۲۳ هزار تومان منابع قابل توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز 
کرده همچنان برای تراز کردن منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید 
به صندوق توس��عه ملی واریز می شد را به عنوان استقراض برداشت کرده 
است. حال آنکه قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه گذاری به 

ویژه از طریق بخش خصوصی شود.
رئیس اتاق ای��ران در پایان به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومان در الیحه 
بودجه اشاره کرد و گفت: اذعان داریم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی 
است، اما معتقدیم که نیازمند اتخاذ سیاست های هماهنگ به هنگام انجام 
چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته های اخیر هنگام بررسی طرح 
جهش تولید دانش بنیان، معافیت مالیاتی واردات ماشین آالتی که در داخل 
تولید نمی شوند را حذف کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته 
نرخ رشد سرمایه گذاری منفی بوده، این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت 
ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده کاالها خواهد شد. اتاق 
ایران سال گذشته درباره این طرح نظر مخالف خود را اعالم کرد. اصوال به 
نظر می رسد وحدت فرماندهی اقتصادی که الزمه اصالحات اقتصادی است 
در دولت نیازمند تقویت است، در غیر این صورت این تصمیم های پراکنده 

به بخش تولید ضربه زده و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.
همچنین نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران نیز دیروز به بررس��ی بندهای الیحه بودجه پرداختند 
و نس��بت به تحقق برخی از بندهای آن ابراز تردید کردند. در دوازدهمین 
جلس��ه کمیسیون بازار پول و س��رمایه اتاق تهران، مواردی نظیر افزایش 
مالیات ها، نامشخص بودن رویکرد بودجه به جذب سرمایه گذاری، چند و 

چون واگذاری دارایی های دولت، تامین مالی خارجی و فاینانس و واگذاری 
معادن مطرح شد تا دس��ت کم در زمان باقیمانده تا تصویب جزییات این 
الیح��ه، نقطه نظرات پیش��نهادی بخش خصوصی به گ��وش نمایندگان 

مجلس رسانده شود.
در این نشست، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران 
به اهداف مندرج در الیحه بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی 8 درصد 
با تمرکز بر ارتقای بهره وری، تس��هیل فضای کسب وکار، توسعه صادرات و 
ایجاد ثبات اقتصادی اش��اره کرد و گفت: براس��اس آنچه که در الیحه قید 
ش��ده، رشد اقتصادی 8 درصدی قرار اس��ت به میزان ۳.5 درصد از محل 
افزایش بهره وری و ۴.5 درصد با افزایش سرمایه گذاری محقق شود. این در 
حالی اس��ت که میانگین حسابی بهره وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی 
۱.7 درصد بوده و میانگین سرمایه گذاری در این مدت منفی 5.۹7 درصد 
بوده است. پیشنهاد ما این است که سناریوهای مختلف براساس واقعیت به 
صورت خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته 

شود تا از هدررفت منابع جلوگیری گردد.
او با اش��اره به رشد بی رویه س��قف بودجه افزود: بودجه عمومی دولتی 
معموال با دو س��قف برآورد می شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو 
س��قف ۹۳8هزار میلیارد تومان و ۱۲78 هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده 
بود. برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه امسال مبلغ قابل ابالغ برای سال 
۱۴۰۰ معادل ۹۳8 هزار میلیارد تومان اس��ت و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان 
باقیمانده به ش��رط اطمینان از تحقق منابع در شش ماهه دوم سال، قابل 
ابالغ اس��ت که محقق نشده است. اما اکنون در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
رق��م ۱۲78 هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفت��ه، در صورتی که اگر رقم 
بودجه را نسبت به ۹۳8 هزار میلیارد تومان مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴6 

درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست.

رشد 8 درصدی در سال آینده محقق می شود؟

انتقادهای بخش خصوصی از بودجه

یادداشت

مهجوریت محیط زیست در بودجه

مهراد عباد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

بررس��ی الیحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش محیط زیس��ت، نشان از 
افزای��ش ۲۳درصدی بودجه این بخش دارد، اما س��هم امور محیط 
زیس��ت در بین س��ایر امور دهگانه نظیر س��المت، رفاه اجتماعی، 
آموزش و... تنها ۲ درصد است؛ بنابراین از این حیث، بودجه محیط 
زیس��ت در مقایسه با بودجه ۱۴۰۰، تغییری نداشته است. با وجود 
آنکه میزان تحقق اهداف این حوزه در سال گذشته به علت کمبود 
اعتب��ارات قابل توجه نب��وده، افزودن مقداری بر رقم بودجه س��ال 
گذش��ته گره گشا نیست، چراکه این افزایش صرفا تکافوی پرداخت 
حقوق و دس��تمزد را خواهد داد. ضمن آنکه بررسی عملکرد هشت 
ماهه سال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حاکی از تخصیص ۳۱ درصد بودجه 
محیط زیس��ت بوده اس��ت. به همین دلیل، عم��ال برنامه ها معطل 
مان��ده و فعالی��ت قابل توجهی برای نیل به اه��داف صورت نگرفته 

است.
اما از مهمترین نکات مثبت الیحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش محیط 
زیس��ت  می توان به دو م��ورد تعیین ردیف اعتب��اری برای تکمیل 
تجهی��زات و حمایت از محیط بان��ان و نیز اختصاص ردیف اعتباری 
برای پایش برخط آلودگی زیس��ت محیطی اش��اره کرد و البته سه 
نقطه ضعف کلیدی آن، مغایرت برنامه س��ازمان محیط زیس��ت با 
اهداف برنامه شش��م توس��عه، عدم جبران کمبود بودجه س��ازمان 
در مقایس��ه با س��ایر دس��تگاه ها و اس��تانی کردن اعتبارات احیای 
تاالب هاس��ت. همچنین تعداد فصول امور محیط زیس��ت در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ از سه فصل به دو فصل کاهش یافته و کمترین 
میزان س��هم اعتب��ارات از کل بودجه امور دهگان��ه به امور محیط 
زیس��ت اختصاص یافته اس��ت. تبدیل شدن فصل محیط زیست به 
ام��ور دهگانه در س��الیان اخیر بیانگر درک اهمیت محیط زیس��ت 
بوده، اما تخصی��ص اعتبارات کم به این ح��وزه، فعالیت های مفید 

برای حفظ محیط زیست را کاهش داده است.
در بودجه ۱۴۰۱ فصل اعتباری جدیدی با نام فصل حفاظت از محیط 
زیس��ت گشوده ش��ده که به نوعی تجمیع شده فصول کاهش آلودگی و 
حفاظت از گونه های زیس��تی در بودجه ۱۴۰۰ اس��ت. در الیحه ۱۴۰۱، 
مع��ادل ۹۹ درصد اعتبارات به این فصل کلی تخصیص داده می ش��ود و 
س��هم فصل تحقیق و توس��عه از کل اعتبارات بودجه از ۱۳درصد به ۹ 
درصد کاهش یافته که نشان دهنده عدم اعتقاد به تحقیق و توسعه است.

براس��اس گزارش های س��ازمان محی��ط زیس��ت، برنامه های این 
سازمان در الیحه ۱۴۰۱ شامل پایش و مدیریت آالینده های محیط 
زیست، حفاظت، احیا و بهس��ازی زیست بوم ها، برنامه های آموزشی، 
ارتقای مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست و البته فصل تحقیق 
و توس��عه در امور محیط زیست شامل برنامه آموزشی، توانمندسازی 
و ارتقای مش��ارکت های مردمی در حفظ و بهس��ازی محیط زیست 
اس��ت. در الیحه پیشنهادی بیشتر تغییرات شکلی اتفاق افتاده است 

و کلیات الیحه تفاوت چندانی با قانون بودجه سال گذشته ندارد.
یکی دیگ��ر از چالش های الیحه ۱۴۰۱، ح��ذف برخی ردیف های 
اعتباری ام��ور تخصصی و تجمیع آن در ردیف های دیگر اس��ت که 
مس��لما باعث خواهد ش��د به این موارد بودج��ه کمتری تعلق گیرد؛ 
برای مث��ال می توان به حذف ردی��ف اعتباری مقابله ب��ا ریزگردها، 
احیای  هامون و انزلی و دریاچه های استان فارس اشاره کرد که نحوه 
هزینه کرد در مورد این منابع آبی به استانداری ها واگذار شده و عمال 
اختیار سیاس��ت گذاری و مدیریت سازمان محیط زیست سلب شده 
اس��ت. همچنین اعتبارات صندوق ملی محیط زیس��ت که مقرر بود 
بخش��ی از مالیات بر ارزش اف��زوده در اختیار این صندوق قرار گیرد 
نیز طی س��ال گذشته تأمین نشده است؛ با وجود این، اعتبارات این 
صندوق در الیحه ۱۴۰۱، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. از نکات 
حائز اهمیت الیحه ۱۴۰۱، در نظر گرفتن ۲۰ درصد از درآمد ناشی 

از اجرای قانون هوای پاک برای صندوق ملی محیط زیست است.
از س��وی دیگر در الیحه ۱۴۰۱ تعدادی از طرح ها و اهداف کالن 
بدون رس��یدن به نتیجه مطلوب از ردیف های بودجه ای این الیحه 
حذف یا ادغام ش��ده اند. چنانکه با توجه به لزوم اجرای برنامه هایی 
در س��طح ملی و منطقه ای و تعیین متغیر کاهش انتش��ار گازهای 
گلخانه ای به عنوان یکی از اولویت های اجرای برنامه ششم، مصوبه 
هیأت وزیران درخصوص س��ند اقتصاد کم کربن به عنوان پیوست 
برنامه شش��م توس��عه، ذیل برنامه های مدیریت و کنترل تغییرات 
اقلیمی لحاظ نش��ده اس��ت، در صورتی که این امر به عنوان تعهد 

بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد.
در الیح��ه بودجه ۱۴۰۱ همچنین اعتبارات تملک دارایی و مالی 
س��رمایه ای فصل )مناب��ع آب( و )فصل آب و فاضالب( نس��بت به 
س��ال ۱۴۰۰ به ترتیب ح��دود یک درصد کاه��ش و ۲۱.7 درصد 
رش��د داشته اس��ت. با این اوصاف، اعتبارات س��ایر برنامه های ذیل 
فصل منابع آب از جمله برنامه مهندس��ی رودخانه ها و س��واحل و 
برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب کاهش داش��ته اما 
اعتبارات برنامه های تامین آب و عرضه آب رش��د داش��ته است. در 
حالی که وقوع کم آبی و خشکس��الی های متعدد در دو دهه اخیر یا 
به عبارت دیگر بحران آب از یک طرف به همراه وقوع برخی سیل ها 
در س��ال های اخیر و همچنین کمبود اعتبارات با توجه به ش��رایط 
نامناس��ب اقتصادی کش��ور از طرف دیگر، باعث ش��ده حساسیت 
بودجه ریزی برای بخش آب مضاعف ش��ود. در واقع، بیشترین سهم 
در ای��ن الیحه ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب و س��پس مربوط به 
تامین آب اس��ت و در الیحه ۱۴۰۱ توجه بیشتر به تامین و عرضه 
آب شرب اس��ت و توجه و اعتبارات کمتری برای حوزه بازچرخانی 

آب لحاظ شده است.
درخصوص طرح های آبیاری تحت فش��ار از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹8 
اعتب��ارات زیادی به این بخش تعل��ق گرفته، اما در حال حاضر این 
روش آبیاری تفاوت چندانی با آبیاری سطح ندارد و عمال هزینه های 
انجام شده کارایی الزم را نداشته اند و نیاز است که ترویج روش های 
نوین آبیاری م��ورد توجه قرار گیرد. در این خصوص باید روندهای 
تخصیص بودجه و هدف گذاری درباره روش های آبیاری تحت فشار 
تغییر کند که در این الیحه نش��انی از آن نیس��ت. در نهایت اینکه 
س��هم اعتبارات بخش آب در الیحه بودجه ۱۴۰۱ نس��بت به سال 
قبل کاهش داش��ته اس��ت، در صورتی که با توجه به شرایط کشور 

نیاز بود که سهم این بخش افزایش چشمگیری داشته باشد.
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فرصت امروز: گزارش تازه بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی از روند منفی 
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در آخرین ماه فصل پاییز حکایت 
دارد. طبق ارزیابی پژوهش��کده پولی و بانکی، پس از رش��د منفی حدود 
یک درصدی ش��اخص تولید صنعتی شرکت های بورس��ی در مهر و آبان 
)نس��بت به سال گذش��ته( در آذرماه امسال رشد این شاخص به محدوده 
صفر نزدیک تر ش��ده و به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. منفی شدن رشد 
ش��اخص تولید صنعت محصوالت ش��یمیایی )به دلیل آغاز فصل سرما و 
کاهش گاز تحویلی به پتروش��یمی ها( بعد از چند ماه رشد تولید مثبت را 
می توان مهمترین عامل منفی باقی ماندن رشد شاخص تولید صنعتی در 
آخرین ماه فصل پاییز دانست. در آذرماه همچنین مشابه شش ماه گذشته 
رش��د تولید در شرکت های صادراتی منفی بوده در حالی که شرکت هایی 
که وابستگی به فروش صادراتی نداشته اند، رشد مثبت در تولید را تجربه 

کرده اند.
افزایش موجودی انبار صنایع در س��ه ماه اخیر و احتمال ادامه دار بودن 
قطع��ی گاز صنایع در ماه های آتی، از جمله مهمترین عواملی اس��ت که 
احتمال ادامه دار بودن رش��د منفی ش��اخص تولید صنعتی در ادامه سال 
را تقویت می کند. همچنین رش��د منفی ش��اخص تولی��د صنعت دارویی 
در ماه ه��ای اخیر که با کاهش موج��ودی انبار در این صنعت همراه بوده، 
می تواند نش��ان دهنده این مسئله باشد که کاهش تولید در این صنعت به 
دلیل محدودیت عرضه )مانند کمبود مواد اولیه وارداتی( بوده است. طبق 
اعالم مرکز آمار ایران، رشد شاخص تولید صنعتی کشور در تابستان ۱۴۰۰ 
نس��بت به س��ال قبل ۲.۱ درصد بوده که انطباق کاملی با رش��د شاخص 

شرکت های بورسی در انتهای تابستان داشته است.
سطح تولید صنعتی همچنان منفی است

پژوهشکده پولی و بانکی کشور، وضعیت تولید شرکت های صنعتی را از 
ابعاد مختلفی نظیر ش��اخص تولید صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی انبار، 
محدودی��ت مالی و س��ودآوری به صورت ماهانه بررس��ی می کند. آخرین 
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می دهد که رشد تولید صنعتی 
در فصل پاییز منفی بوده اما از شدت منفی بودن آن در آذرماه کاسته شده 
است. بر این اساس، در نهمین ماه سال ۱۴۰۰ نیز شاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی منفی بوده و بیشترین موجودی انبار برای این صنایع 
در این ماه به ثبت رسیده که از حال بد تولید صنعتی کشور حکایت دارد. 
هرچند که شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در آذرماه به محدوده 
صفر نزدیک تر شده و به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. منفی شدن رشد 

ش��اخص تولید صنعت محصوالت ش��یمیایی به دلیل آغاز فصل سرما و 
کاهش گاز تحویلی به پتروش��یمی ها بعد از چند ماه رشد تولید مثبت را 
می توان مهمترین عامل منفی باقی  ماندن رشد شاخص تولید صنعتی در 
این ماه دانس��ت، اما در آذرماه نیز مش��ابه ش��ش ماه اخیر، رشد تولید در 
شرکت های صادراتی منفی بوده در حالی که شرکت هایی که وابستگی به 
فروش صادراتی نداشته اند، رشد مثبت در تولید را تجربه کرده اند. از سوی 
دیگر، افزایش موجودی انبار صنایع در س��ه م��اه اخیر و احتمال ادامه دار 
بودن قطعی گاز صنایع در ماه های آتی، مهمترین عواملی است که احتمال 
ادامه دار بودن رشد منفی شاخص تولید صنعتی در ماه های آینده را تقویت 

می کند. 
بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی در ادامه این گزارش به تحلیل موجودی 
انبار ش��رکت های صنعتی پرداخته است. از آنجا که تغییرات در موجودی 
انبار محصوالت عالوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید صنعت 
مربوطه ارائه می دهد، همچون ش��اهدی از وضعیت بازار و تقاضا نیز عمل 
می کند، از ای��ن طریق می توان به پیش بینی روند آتی تولید پرداخت. در 
این راس��تا، تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که این شاخص از 
خردادماه تا آذرماه امسال )به جز در شهریورماه( افزایش داشته و از مهرماه 
این افزایش، روند فزاینده ای به خود گرفته اس��ت، به طوری که ش��اخص 
موجودی انبار در آذرماه بیش��ترین افزایش در موجودی انبار صنایع را در 
یک س��ال اخیر نش��ان می دهد که این افزایش در موجودی انبار می تواند 
نش��ان  دهنده تضعیف تولید صنعتی در ماه های آتی باش��د. جزییات این 
تحلیل بیانگر آن اس��ت که محصوالت شیمیایی در سه ماه اخیر افزایش 
قابل توجهی در موجودی انبار داش��ته و با توجه به رشد تولید نزدیک به 
صف��ر و حتی منف��ی در ماه های اخیر در این صنع��ت، می توان گفت که 
فروش ش��رکت های این صنعت در ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش 

داشته است.
همچنین یکی از صنایعی که در دوره های اخیر، بیش��ترین تغییر را در 
موجودی انبار دارد، صنعت خودروسازی است که میزان تولید و فروش این 
صنعت در آذرماه به تعادل رس��یده و تغییر قابل مالحظه ای در موجودی 
انبار این صنعت رخ نداده است. عالوه بر این، رشد منفی ادامه دار شاخص 
تولی��د صنعت دارویی در ماه های اخیر که با کاهش موجودی انبار در این 
صنعت همراه بوده، می تواند نش��انگر این باش��د که کاهش تولید در این 
صنعت به دلیل محدودیتی از طرف عرضه )مانند کمبود مواد اولیه وارداتی( 

بوده است.

تضعیف سودآوری شرکت های بورسی
در بخش دیگری از این گزارش برای بررسی تاثیر محدودیت های مالی 
بر روند تولید شرکت های صنعتی، این شرکت ها به دو دسته شرکت های با 
محدودیت مالی شدید و شرکت های با محدودیت مالی کم تقسیم شده اند. 
یافته ها نشان می دهد که از خردادماه تا آذرماه نیز محدودیت مالی، عامل 
تفاوت معنا داری در رشد تولید بین شرکت ها نبوده و تغییرات رشد تولید 
شرکت های هر دو گروه )دارای محدودیت مالی شدید و کم( بسیار نزدیک 
به هم و در یک راستا بوده است. همچنین رشد تولید کاالهای واسطه در 
آذرماه منفی ۱.7 درصد بوده و رشد کاالهای سرمایه ای در ماه های گذشته 
نوسانات قابل توجهی داشته است. در آذرماه با توجه به مثبت بودن رشد 
تولید در صنعت ماش��ین آالت و تجهیزات، رشد تولید کاالهای سرمایه ای 

نیز مثبت و قابل توجه بوده است.
بررس��ی صورت های مالی شش ماهه شرکت ها نیز نشان می دهد که در 
بین صنایع مهم همانند س��نوات اخیر، شرکت های خودروسازی و ساخت 
قطع��ات بدترین وضعیت را از نظر س��ودآوری دارند؛ ب��ه صورتی که تنها 
صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. البته با 
توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد شرکت های زیانده دو 
فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل به نظر می رسد روند سودآوری 
این صنعت بهتر شده است. از سوی دیگر، سود اسمی صنعت محصوالت 
ش��یمیایی و فلزات اساسی به ترتیب ۱۱6 درصد و ۱۴7 درصد نسبت به 
مدت مش��ابه رشد داشته که بسیار باالتر از سایر صنایع بوده است. اگرچه 
نرخ رشد سودآوری این صنایع در شش ماهه امسال در مقایسه نرخ رشد 
سه ماهه روند نزولی داشته است. در عین حال، صنعت محصوالت غذایی 
و محصوالت دارویی نیز رش��د سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته اند. به 
گونه ای که رش��د سودآوری صنعت محصوالت غذایی در سه ماهه و شش 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۱6 درصد و 
صفر درصد بوده و این نرخ رش��دها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب ۲۲ 
درصد و ۲۳ درصد بوده اس��ت. ازاین رو می ت��وان گفت که ارزش حقیقی 
سودآوری صنایع مذکور در سال جاری کاهش داشته است. درنهایت اینکه 
تعداد شرکت های زیانده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش داشته است. تحلیل های رسمی حاکی از این است 
که کاهش ارزش حقیقی س��ود این صنایع و افزایش تعداد ش��رکت های 
زیانده می تواند ریشه در قیمت گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که 

حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است.

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد

پاییز منفی تولید صنعتی

در ش��رایطی که برخی از بانک ها شرایط عجیب و سختی برای دریافت 
وام های خرد پیش روی متقاضیان قرار می دهند، رئیس کل بانک مرکزی 
از امکان دریافت وام برای کس��انی که از رتبه اعتباری مناس��بی برخوردار 
باش��ند با ارائه سیم کارت، س��هام عدالت و یارانه به عنوان وثیقه در آینده 
نزدیک خبر داده است که این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا بانک ها 

از این رویه جدید پیروی خواهند کرد؟
به گزارش ایس��نا، تازه ترین صحبت های عل��ی صالح آبادی حاکی از آن 
است که نظام بانکی برای وثیقه وام های خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت 
کرده و با فراهم شدن مقدمات این امر، به زودی افراد می توانند سیم کارت، 
س��هام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه وام های خرد به بانک ها ارائه 

دهند و وام مورد نظر را دریافت کنند.
ماجرا به س��ه ماه قب��ل برمی گردد که وزیر اقتص��اد و رئیس کل بانک 
مرکزی در مهرماه امسال بر دریافت وام بدون ضامن در صورت برخورداری 
مش��تری از رتبه و اعتبارسنجی مناس��ب تاکید کردند. حال به تازگی نیز 
محب��وب صادقی، مدیر اداره اطالع��ات بانک مرکزی از ال��زام بانک ها به 
اعتبارس��نجی متقاضیان وام خبر داده و گفته اس��ت: دسترسی به سامانه 

اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می توانند با مراجعه 
به سامانه های کریدیت و پرداخت هزینه ای حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعیت 
اعتبارس��نجی خود مطلع ش��وند و در آینده این ام��کان در نرم افزارهای 
موبایلی نیز مهیا خواهد شد. او همچنین گفت که در صورت تخلف بانک ها 
در ای��ن زمینه با آنها برخورد قانونی می ش��ود. اما چه کس��انی می توانند 
ب��دون ضامن وام بگیرند؟ از جمله عواملی که در تعیین رتبه مناس��ب در 
اعتبارسنجی متقاضیان دریافت وام تاثیرگذار است، رقم و سابقه چک های 
وصول یا برگش��ت خورده افراد، پرداخت به موقع قبوض برق، گاز و جرائم 
رانندگی اعالم ش��ده اس��ت. بنابراین افرادی که دارای ش��رایط ذکر شده 

باشند، می توانند بدون ضامن و با اعتبارسنجی وام بگیرند.
پیش از این نیز مس��ئوالن بانک های دولتی و خصوصی درباره پرداخت 
تسهیالت بدون اخذ ضامن و الزامات تحقق این امر توضیحاتی ارائه کردند 
که طبق اعالم علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیمه دولتی، در صورت تعریف سازوکار و صدور دستورالعمل های مربوطه 
و تغیی��ر قراردادهای بانکی، می توان برای تس��هیالت خرد این موضوع را 
عملیاتی کرد. از س��وی دیگر، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و 

موسسات اعتباری خصوصی می گوید که بانک ها پیش از این نیز براساس 
قان��ون عملیات بانکی بدون ربا موظف به اعتبارس��نجی بودند و اینکه به 
متقاضی دریافت تس��هیالت از سوی بانک گفته می شود که سفته یا سند 
ملک بیاور، نتیجه اعتبارس��نجی اس��ت و از این طریق، ریس��ک اعتباری 
و تس��هیالت در نظر گرفته شده را بررس��ی می کنند تا برای پوشش این 
ریس��ک، نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقس��اط تس��هیالت 

اطمینان حاصل شود.
در پای��ان، از آنج��ا که گزارش های میدانی و اع��الم متقاضیان حاکی از 
آن است که برخی بانک ها همواره از بندهای قانونی در زمینه اخذ ضامن 
عب��ور می کنند و متقاضیان وام به خصوص وام ازدواج را مجبور به معرفی 
دو ضامن رس��می و چک یا سفته ۱5۰ تا ۲۰۰ میلیونی می کنند؛ اکنون 
با تغییر رویه وثیقه در راس��تای پرداخت وام های خرد، این س��وال ایجاد 
می ش��ود که برخ��ی از بانک ها که حتی مفاد قانون درب��اره میزان ضامن 
موردنیاز برای ضمانت وام موردنظر را رعایت نمی کنند، آیا حاضر می شوند 
قید ضامن را بزنند و صرفا به اعتبارسنجی و ارائه سیم کارت، سهام عدالت 

و یارانه افراد بسنده کنند؟

پس از ش��روع سخت در سال جدید سرانجام بیت کوین اندکی تثبیت و 
بار دیگر س��بز شد و ۲درصد افزایش یافت. برخی از تحلیلگران می گویند 
که این تثبیت برای بیت کوین بس��یار مهم است و برخی معتقدند که این 
ارز دیجیتال می تواند تاج و تخت خود را دوباره به دس��ت آورد و به سمت 

کانال 6۰ هزار دالر حرکت کند.
به گزارش کریپتونیوز، نتایج نش��ان داده که اگر بیت کوین بتواند قیمت 
۴5 هزار و 5۰۰ دالر را بش��کند شاهد حرکت شدید دیگری خواهیم بود. 
مواردی مانند افزایش عدم اطمینان اقتصادی، تورم باال و افت شاخص دالر 

آمریکا می تواند خبر خوب برای دارایی هایی باشد که ریسک تلقی می شود 
و بیت کوین در ماه های اخیر در این دسته قرار گرفته است. بیت کوین اخیرا 
در میان عدم قطعیت های بازار بیش��تر به عنوان یک دارایی ریسکی رفتار 
کرده اس��ت. اگر بیت کوین  پوشش تورمی یا دارایی ریسکی باشد، بازارها 
همچنان تقسیم می شوند و با شرایط کالن فعلی انتظار نوسانات بیشتری 

در کوتاه مدت وجود دارد.
س��ال ها بیت کوین به عنوان طالی دیجیتالی مطرح بوده و بس��یاری از 
شرکت ها میلیون ها دالر بیت کوین را براساس این نظر خریداری کرده اند، 

اما داده های روزهای اخیر، تصویر متفاوتی را نش��ان می دهد. بیت کوین به 
شدت به دارایی های ریسکی وابسته و تغییرات قیمت آن با شرایط عادی 
اقتص��اد کالن مرتبط اس��ت. مثال هنگامی که ف��درال رزرو اعالم کرد که 
تزریق نقدینگی خود را به اقتصاد کاهش می دهد، دارایی های پرریسک تر با 
فروش مواجه شدند و بیت کوین مستثنی نشد و عاملی کلیدی در سقوط 
این رمزارز به زیر ۴۰ هزار دالر در اوایل هفته بود. در حال حاضر بیت کوین 
در کانال ۴۳ هزار دالری قرار دارد و ۳۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 

در اختیار بیت کوین است.

وعده دریافت وام بدون ضامن و با اعتبارسنجی

بانک ها با سیم کارت وام می دهند؟ 

بیت کوین به تاج و تخت خود برمی گردد؟

بانکنامه

سیر نزولی دالر در صرافی های بانکی
سکه 74 هزار تومان ارزان شد

قیمت سکه در روز یکشنبه 7۴ هزار تومان کاهش یافت. ارزش هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدی��د با کاهش 7۴ هزار تومانی 
نسبت به روز قبل به رقم ۱۲ میلیون و 8۰ هزار تومان رسید و سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۱ میلیون و 85۰ هزار تومان 
معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلی��ون و 6۲۰ هزار 
تومان، ربع س��که ۳ میلیون و 7۰۰ هزار تومان و س��که یک گرمی ۲ 
میلیون و ۲5۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۲۰۱ هزار تومان رسید و قیمت هر 
مثقال طال نیز 5 میلیون و ۲۰۳ هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی 
طال نیز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در همان نرخ یک هزار و 
8۱8 دالر و ۴۰ سنت معامله شد. نرخ دالر در صرافی های بانکی هم 
با ۱5۲ تومان کاهش در روز یکش��نبه با نرخ ۲6 هزار و ۲6۲ تومان 
معامله ش��د. قیمت فروش یورو نیز با افت قیمت به ۲۹ هزار و 5۴۰ 
تومان رسید. قیمت خرید هر دالر ۲5 هزار و 7۴۲ تومان و نرخ خرید 

هر یورو نیز ۲8 هزار و ۹55 هزار تومان اعالم شد.

افزایش قیمت اوراق مسکن ادامه دارد
رکورد جدید در هزینه وام مسکن

افزایش قیمت اوراق مسکن همچنان ادامه دارد، به طوری که هزینه 
هر برگ این اوراق برای نخستین مرتبه از ۱۲۰ هزار تومان هم گذشت 
و اوراق س��ال جاری بین ۱۲۴ هزار تا بیش از ۱۲7 هزار تومان قیمت 
دارند. به گزارش ایس��نا، مدتی اس��ت که قیمت اوراق مسکن روندی 
افزایش��ی دارد و حدود یک م��اه قبل از ۱۰۰ هزار توم��ان و اخیرا از 
۱۲5 ه��زار تومان ه��م گذر کرد. پس از آن بانک مس��کن اعالم کرد 
که به مناس��بت هشتاد و سومین سالگرد تاس��یس این بانک، هزینه 
دریافت تس��هیالت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
5۰ درصد کاهش یافته است. نکته جالب این است که هزینه این اوراق 
طوری افزایش داشته که حتی تخفیف 5۰ درصدی هم هزینه نهایی 
را کاهش نداده است. به عبارتی اگر هزینه اوراق 8۰ تومان بود و هیچ 
تخفیفی نیز در نظر گرفته نش��ده بود، هزینه این وام کمتر از شرایط 
کنونی بود! بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد 
که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن ماه های فروردین، اردیبهشت سال 
جاری ۱۲7 هزار و 7۰۰ و هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن خردادماه 
نیز ۱۲۹ هزار تومان قیمت دارد. هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن 
بانک مسکن تیرماه سال ۱۴۰۰ با قیمت ۱۲7 هزار و ۴۰۰، مردادماه 
۱۲7 هزار و ۳۰۰ و شهریورماه نیز ۱۲7 هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد 
می شود. همچنین هر کدام از اوراق مهر و آبان ماه  ۱۲7 هزار و 8۰۰ 
و اوراق آذرماه نیز ۱۲7 هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش 

براساس نرخ اوراق در آذرماه نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲8۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن و 8۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که با تخفیف در نظر گرفته شده تعداد اوراق ۲۰۰ و هزینه آن با تسه ۱۲7 
هزار و ۴۰۰ تومانی، ۲5 میلیون و ۴8۰ هزار تومان می شود. همچنین با 
در نظر گرفتن 8۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن با تخفیف باید 
8۰ برگه به مبلغ ۱۰ میلیون و ۱۹۲هزار تومان خریداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق ۳5 میلیون و 67۲هزار تومان می شود. زوج های تهرانی 
نیز برهمین اس��اس می توانند تا سقف ۴8۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 8۰ میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند که البته طبق تصمیم جدید، زوجین باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 5۰ میلیون و ۹6۰هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه ۱۰ میلیون و۱۹۲هزار تومانی وام جعاله 
در مجموع باید 6۱ میلیون و ۱5۲هزار تومان پرداخت کنند. از س��وی 
دیگر، سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش 
از ۲۰۰ ه��زار نفر برای مجردها به ۱6۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون 
تومان رس��یده اس��ت که با توجه به اینکه مجردها با تخفیف باید ۱6۰ 
و متأهل های س��اکن این شهرها نیز باید ۳۲۰  برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها باید ۲۰ میلیون و ۳8۴هزار تومان و متأهل ها نیز 
باید ۴۰ میلیون و 768هزار تومان پرداخت کنند. این وام برای مجردهای 
س��ایر مناطق ش��هری با تخفیف به 6۰ و برای زوجین این مناطق نیز 
به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت 7 
میلیون و 6۴۴و متأهل ها نیز با پرداخت ۱5 میلیون و ۲88 نسبت به اخذ 

این وام اقدام کنند.

خرید استعداد؛ شگرد جدید بانک ها
بانک ه��ای جهانی با توجه به بهبود اقتصاد و اینکه افراد به دنبال 
تغییر هس��تند، مجبور ش��ده اند ب��رای جذب و حفظ اس��تعدادها، 

مزایایی مانند دستمزد باالتر و پاداش ها را ارائه دهند.
ب��ه گزارش رویت��رز، بانک ه��ای جهانی از جمله س��یتی گروپ و 
ج��ی پی مورگان چیس اند ک��و با رقابت س��ختی مواجه و مجبور 
هس��تند برای استخدام و حفظ اس��تعدادها هزینه زیادی پرداخت 
کنند. بانک ها برای اس��تخدام با رقابت شدیدی مواجه شدند و برای 
جذب و حفظ اس��تعدادها پول بیشتری می پردازند به طوری که هم 
س��یتی گروپ و هم جی پی مورگان چی��س می گویند: مجبورند به 
صورت رقابتی ب��رای افراد برتر پول بپردازن��د. جرمی بارنوم، مدیر 
مال��ی جی پی م��ورگان می گوید: »آنان ب��ا محدودیت هایی مواجه 
هس��تند.« همچنین چارل��ی ش��ارف، مدیرعامل بان��ک می گوید: 
»اس��تخدام و حفظ بانکداران رقابتی اس��ت و ما هرگز نمی خواهیم 
اف��راد خوب را از دس��ت بدهیم اما این اتف��اق رخ می دهد.« مارک 
میس��ون، مدیر مالی شرکت س��یتی گروپ نیز بر این باور است که 
»اس��تخدام در کسب و کارها بس��یار رقابتی است و این در سطوح 
ورودی نیز مشاهده می ش��ود.« چارلی شارف، مدیرعامل ولز فارگو 
قص��د دارد س��رمایه گذاری خ��ود را به ۳۰۰ میلیون دالر در س��ال 
۲۰۲۲ برای هزینه های مربوط به پرداخت کمیس��یون، پاداش برای 
کارمندان، س��رمایه گذاری و تجارت بانک��داری افزایش دهد. به طور 
کلی، هزینه های پرسنل بانک تا حدودی به علت کاهش 7 درصدی 
س��االنه کارکنان، ۲ درصد کاهش یافته اس��ت. ای��ن نظرات زمانی 

مطرح شد که بانک ها درآمد خود را گزارش کردند.
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رنکینگ برترین شرکت ها تغییر کرد
10 شرکت برتر بورس کاال

بررس��ی ارزش ف��روش ش��رکت ها در بخش داخل��ی بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران طی هفته گذش��ته نشان می دهد 
که جدول برترین ها به نسبت هفته ماقبل دستخوش تغییرات 

شده است.
به گزارش ب��ورس کاالی ایران، ش��رکت های پاالیش نفت 
اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران، پاالی��ش نفت بندرعباس، 
مجتمع س��رب و روی انگوران، فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
توس��عه آهن و ف��والد گل گهر، ورق خ��ودروی چهارمحال و 
بختیاری، ف��والد هرمزگان جنوب، پتروش��یمی تندگویان و 
معدنی و صنعتی گل گهر به ترتیب در جمع ۱۰ شرکت برتر 

بورس کاال قرار گرفتند.
براس��اس این گزارش، شرکت پاالیش نفت اصفهان با ثبت 
معامله ۱۳۱ هزار تن محصول لوب کات سبک و وکیوم باتوم 
ارزشی معادل ۹6۲8 میلیارد ریال را به ثبت رساند و در صدر 
ایستاد. شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با فروش ۲۳۲۰ تن 
مس کاتد و س��ولفور مولیبدن ب��ه ارزش 586۹ میلیارد ریال 
در جای��گاه دوم قرار گرفت. ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس 
ه��م با ثب��ت معامله 55 ه��زار تن وکیوم بات��وم و لوب کات 
س��نگین ارزش 56۱۲ میلیارد ریال��ی را رقم زد و در جایگاه 

سوم ایستاد.
همچنین مجتمع س��رب و روی انگوران با ثبت معامله ۴۰ 
هزار تن خاک روی، ارزش��ی بی��ش از 5۴6۴ میلیارد ریال را 
رق��م زد و بعد از پاالیش نفت بندرعب��اس در جایگاه چهارم 
ایس��تاد. پس از آن، فوالد مبارکه اصفهان با ثبت معامله ۲۲ 
هزار و 5۰ تن ورق سرد به ارزش بیش از 5۱8۹ میلیارد ریال 
پنجم ش��د. شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر نیز با فروش 
5۰ هزار تن آهن اس��فنجی، ارزشی نزدیک به ۴۴۳8 میلیارد 

ریال را رقم زد و در جایگاه ششم قرار گرفت.
پ��س از توس��عه آه��ن و ف��والد گل گهر نیز ش��رکت ورق 
خ��ودروی چهارمحال و بختیاری با ثب��ت معامله ۱۴ هزار و 
85۰ ت��ن ورق گالوانیزه موفق ب��ه ثبت ارزش ۳۹6۴ میلیارد 
ریالی ش��د و جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد. همچنین 
ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با دادوس��تد ۲5 هزار و ۹۴۰ 
تن تختال به ارزش ۳7۹۰ میلیارد ریال رتبه هشتم را کسب 
کرد و بعد از آن پتروشیمی تندگویان با ثبت معامله ۱۱ هزار 
و ۲۳۴ تن انواع پلی اتیلن ترفتاالت و نخ پلی اس��تر به ارزش 
۳5۰8 میلی��ارد ریال در جای��گاه نهم جای گرفت. در نهایت، 
ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر با ف��روش ۱۱۰ هزار تن 
کنس��انتره و گندله سنگ آهن ارزشی بیش از ۳۳86 میلیارد 

ریالی را به ثبت رساند و در رتبه دهم ایستاد.

گزینه برتر در سبد سهام خودروهای الکتریکی
تسال بهترین سهام سال 2022 است؟

صنعت خودروهای الکتریکی قابلیت های بیش��تری نسبت 
به گذشته دارند و تس��ال اکنون یکی از بزرگترین بخش های 
ش��اخص اس اندپی 5۰۰ شده و سال ۲۰۲۲ ممکن است سال 

بزرگ دیگری برای تجارت تسال باشد.
ب��ه گ��زارش فول، ش��رکت خودروس��ازی تس��ال و صنعت 
خودروهای الکتریکی همچن��ان در کانون توجه قرار گرفتند 
زیرا س��رمایه گذاران در حال رشد به صنایعی با فناوری تغییر 
الگو و چش��م اندازهای بلندمدت توجه دارند. تس��ال به دلیل 
شکس��ت و یا هدایت بازار در موفقیت های جدید شهرت پیدا 
کرده اس��ت اما دالیلی ب��رای امکان ادامه ای��ن روند یا عدم 
آن وجود خواهد داش��ت. امروزه تس��ال پنجمین زیرمجموعه 
بزرگ اس اندپی  اس��ت، اما نه به این دلیل که س��ایر بخش ها 
بهتر از تس��ال عمل کرده اند بلکه بیشتر به این دلیل است که 
س��هام های فناوری در کل، س��هم بازار بیشتری در مقایسه با 

سایر صنایع به دست آورده اند.
در چند سال گذشته عملکرد ش��رکت های برتر مانند اپل، 
مایکروسافت، آلفابت، تسال و انویدیا به پیشرفت های مهمی در 
اس اندپی 5۰۰  کمک کرده است. تسال برای ماندن در اولویت 
خودروهای الکتریکی باید به رشد خود در زمینه برتری ادامه 
دهد و در عین حال سودآوری خود را بهبود بخشد. همچنین 
برای انتقال خودروهای س��واری ب��ه خودروهای برقی نیاز به 

حمایت اقتصادی و زیست محیطی مستمر دارد.
تسال تنها بخش س��هام اس اندپی 5۰۰ با بهترین عملکرد در 
سال ۲۰۲۰ بود اما با رشد تسال، عملکرد بهتر آن سخت تر خواهد 
شد. سهام تسال تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از هفت برابر شد و  اگر 
این روند ادامه پیدا می کرد ارزش بازار بزرگتری نسبت به مجموع 
اپل و مایکروس��افت داشت. سهام تسال در سال ۲۰۲۱ عملکرد 
عالی دیگری داش��ت و حدود 5۰ درصد رشد کرد و این پس از 
افزایش 7۴۰ درصدی سال ۲۰۲۰ بود بنابراین منطقی است که 

این روند می تواند در سال ۲۰۲۲ ادامه یابد.
انتظار می رود تس��ال تولید خ��ودرو و محصوالت الکتریکی 
را در دو کارخان��ه جدید در س��ال ۲۰۲۲ آغاز کند و تقاضای 
بازار خودروهای برقی به تازگی افزایش یافته اس��ت و تحویل 
خودرو سال ۲۰۲۱ این شرکت افزایش 87.۴ درصدی نسبت 
به س��ال ۲۰۲۰ داش��ت و زمانی که نتایج کام��ل را گزارش 
دهد درآمد س��ال ۲۰۲۱ این ش��رکت بیش از 5۰ هزار دالر 
خواهد بود. س��ال ۲۰۲۲ برای اولین بار، شامل رقابت واقعی 
خواهد ش��د و خودروس��ازانی ازجمله جنرال موتورز، فورد و 
فولکس واگن خودروهای الکتریکی جدیدی را عرضه خواهند 
کرد و برخی نیز خودروهایی طراحی می کنند که رقیب تسال 

خواهند بود.
تجارت تس��ال در س��ال ۲۰۲۲ به رونق ادامه خواهد داد اما 
تسال می تواند نقشی کلیدی در آینده حمل ونقل و انرژی های 
تجدیدپذی��ر ایفا کند به گون��ه ای که در حال حاضر تصور آن 
دش��وار است و به همین دلیل سرمایه گذاران سهام تسال را به  
عنوان گزینه برتر در سبد سهام خودروهای الکتریکی در نظر 

خواهند گرفت.

خبرنــامه

فرصت امروز: روند منفی دادوستدهای بورسی در آخرین هفته دی ماه 
ادامه دارد و پس از آنکه شاخص بورس تهران در اولین روز این هفته بیش 
از ۱۱ه��زار واحد افت ک��رد، در دومین روز هفته پایانی دی نیز حدود ۱۱ 
هزار واحد دیگر ریخت تا همچنان به پسروی در کانال یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار واحد ادامه دهد. به این ترتیب، نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در پایان 
معامالت روز یکش��نبه ۲6 دی ماه با ۱۱ هزار و 68۲ واحد کاهش تا رقم 

یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد عقب رفت.
بازار س��رمایه در حالی بر مدار نزولی حرکت می کند که چشم انداز این 
بازار همچنان مه آلود اس��ت و س��مت و سوی معامالت از رکود فرسایشی 
بورس تهران حکایت دارد. در این میان، نوسان اخیر قیمت دالر و اثر آن بر 
روند معامالت تاالر شیشه ای بار دیگر نشان داد که بازار سرمایه تا چه اندازه 
تح��ت تاثیر عوامل بیرونی حرکت می کن��د. بازی دالر در معامالت بورس 
تهران در حالی است که ارزش اسکناس سبز آمریکایی در ۲5 روز نخست 
دی ماه حدود ۱۰درصد افت کرده است. نرخ دالر در حالی در ابتدای دی 
ماه دالر در حوالی مرز ۳۰ هزار تومان قرار داش��ت که این میزان در پایان 
دومین روز از هفته انتهایی دی به نیمه کانال ۲7 هزار تومان رسیده است. 
مهمتری��ن عامل کاهش ارزش دالر در ماه جاری، س��یگنال های مثبت از 
مذاکرات وین و »شمارش معکوس احیای برجام« بوده است. اثر دالری در 
معامالت بورس��ی البته از یک زاویه دیگر نیز نقش خود را ایفا کرده و آن 

احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
بورس 11 هزار واحد دیگر ریخت

روند نزولی در بازار س��رمایه همچنان ادامه دارد و ش��اخص کل بورس 
همانند روز شنبه، در روز یکشنبه نیز بیش از ۱۱ هزار واحد افت کرد. در 
پایان معامالت روز گذش��ته، شاخص کل بورس با کاهش ۱۱ هزار و 68۲ 
واحدی به رقم یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد و شاخص هم وزن با کاهش 
۳ هزار و 7۰8 واحدی به رقم ۳۴6 هزار و ۴85 واحد رس��ید. در معامالت 
دومین روز معامالتی هفته بیش از ۴ میلیارد و ۱۹۹ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۴ هزار و 876 میلیارد ریال در بورس اوراق 
بهادار تهران دادوس��تد ش��د. ش��اخص بازار اول، کاهش ۱۱ هزار و ۹۳۲ 
واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش ۱۳ هزار و ۲5 واحدی را تجربه کردند.

براس��اس این گزارش، شرکت پتروش��یمی پارس با ۴۰۳ واحد، شرکت 

پاالیش نفت تبریز با ۱۲7 واحد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 
7۰ واحد، گروه دارویی برکت با 5۲ واحد و شرکت آریان کیمیا تک با ۴۱ 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سوی مقابل، 
ش��رکت پتروش��یمی پردیس با یک هزار و 5۹ واحد، شرکت ملی صنایع 
مس ایران با 686 واحد، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 586 واحد، 
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو با ۴۹۰ واحد و شرکت سرمایه گذاری 

غدیر با ۴۴۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص کل داشتند.
همچنین گروه ش��یمیایی با ۳۹ هزار و 6۴ معامله به ارزش ۲ هزار و 
۴۴8 میلیارد ری��ال، گروه خودرو با ۴۱ هزار و 7۲۹ معامله به ارزش ۲ 
هزار و ۴۲8 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با ۲6 هزار و ۱57 معامله 
ب��ه ارزش یک هزار و 56۰ میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با ۲5 
هزار و ۴۲۲ معامله به ارزش یک هزار و ۱۳5 میلیارد ریال و گروه اداره 
بازارهای مالی با ۱۳ هزار و 7۹۴ معامله به ارزش یک هزار و ۴5 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با ۱۱7 واحد 
کاه��ش به رق��م ۱7 هزار و 87۱ واحد رس��ید. در معامالت دومین روز 
هفت��ه در فرابورس ایران، حدود ۱.5 میلیارد س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش حدود ۱۹.6 هزار میلیارد ریال دادوستد شد. ارزش بازار 
اول و دوم فرابورس ایران حدود ۹.8 هزار هزار میلیارد ریال شد. ارزش 
بازار پایه فرابورس به بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان رس��ید. در این 
روز سهام شرکت های توسعه س��امانه نرم افزاری نگین با نماد »توسن« 
و نیز بیمه س��امان با نماد »بس��اما« بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص 
فرابورس داشتند و همچنین شرکت های بیمه پاسارگاد با نماد »بپاس« 
و فرابورس ایران با نماد »فرابورس« با بیش��ترین اثر کاهشی بر شاخص 

فرابورس همراه شدند.
سودآوری صنایع پس از اصالح ارز ترجیحی

همانطور که اشاره شد، حذف یا ادامه دالر ۴۲۰۰ تومانی نقش مهمی 
در چشم انداز سودآوری صنایع بورسی خواهد داشت. چنانکه در صورت 
جمع بندی مجل��س و دولت برای ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی 
می شود صنایع فعال اثرپذیر از این ارز با افزایش سودآوری مواجه شوند. 
به گزارش س��نا، ارز ترجیحی به دو گونه مس��تقیم و غیرمس��تقیم در 

تامین مواد اولیه وارداتی ش��رکت های تولیدی تاثیرگذار است. در حال 
حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات شش کاال به همراه بخشی 
از داروه��ا و اقالم درمانی ارز ترجیحی تخصی��ص می دهد و در صورت 
اصالح این سیاس��ت پیش بینی می شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی 
این کاالها در نظر گرفته ش��ود. همچنین رقم ۴۲۰۰ تومان بر هر دالر 
آمریکا هم اکنون مبنای محاس��به ارز حقوق و عوارض گمرکی اس��ت؛ 
این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را 
برای ارزش گذاری کاال مرجع قرار می دهد. با این توضیح می توان میزان 
اثرگذاری این سیاس��ت را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست، 
اما به طور عمده پیش بینی می ش��ود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات 

اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد.
اص��الح ارز ترجیحی ب��ه دو صورت کوتاه م��دت و بلندمدت می تواند 
اثرگذاری خود را نش��ان دهد. در کوتاه م��دت حذف ارز ترجیحی باعث 
افزای��ش رقم فروش در صنایع فعال در بازار س��رمایه اثرپذیر از این ارز 
می ش��ود. همچنین دس��ت دولت را برای قیمت گذاری کوتاه می کند و 
می ت��وان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاش��یه 
سود ش��ود، اما مهم تر از اثرات کوتاه مدت، اصالح ارز ترجیحی می تواند 
در بلندمدت به معنای تولد صنایعی باش��د که به دلیل پایین بودن نرخ 
ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند. همچنین این 
سیاست رفته رفته رغبت به کاالی تولید داخلی را در کشورمان به دلیل 
مزیت قیمتی افزایش می دهد. بنابراین با توسعه صنایع داخلی می توان 
امیدوار بود که صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورس��ی هس��تند 

روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.
به اعتقاد محمدجواد فریادرس استاد دانشگاه امیرکبیر، در بلندمدت با 
آزادسازی قیمت محصوالت، ش��رکت هایی که کارآمدتر عمل می کنند با 
افزایش ارزش شرکت، p/e بهتری نیز کسب کرده و توجه سرمایه گذاران 
را ب��ه خود جلب خواهند کرد. با حذف نرخ دس��توری به علت تخصیص 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ی در صنایع تولیدی، می توان انتظار افزایش ش��فافیت 
در صورت های مالی ش��رکت های بورس��ی را داشت. فروش محصوالت به 
قیمت واقعی و شفاف به نوبه خود، مهمترین ثمره حذف ارز ترجیحی در 

شرکت های بورسی است.

روند منفی دادوستدهای بورسی همچنان ادامه دارد

افت دسته جمعی در تاالر شیشه ای

تعداد روزهای پاک در شهر تهران شاید دیگر به تعداد انگشت های یک 
دس��ت هم نرس��د، اما نکته جالب این اس��ت که هنوز اطالعات و گزارش 
دقیق��ی از دلی��ل آلودگی و س��هم آالینده ها وجود ن��دارد. آنطور که نهاد 
پژوهش��ی مجلس از منش��أیابی منابع آالینده در ایران گزارش داده است، 
علی رغم تعدد تحقیقات مربوط به آلودگی هوا در کش��ور و علی الخصوص 
ش��هر تهران، مطالعات یکپارچه و مداومی در این زمینه انجام نشده است. 
فقدان این اطالعات، س��ؤاالت مربوط به منابع مولد آالینده ها را در نقاط 
مختلف کشور بدون پاسخ گذاشته و مقایسه میان آنها را ناممکن می سازد. 
در واقع مش��کل مطالعات اولیه در زمینه س��هم بندی منابع انتشار ذرات 
معلق این بود که روش های ارائه شده قادر به تفکیک هر منبع یا شناسایی 
ذرات معلق موجود در منابع مختلف نبودند و فقط به ترکیبات موجود در 
این ذرات اش��اره کرده و منابع به صورت کلی بیان می ش��دند؛ حال اینکه 
هر منبع چه س��همی در تولید و انتشار این ذرات دارد قابل بیان نبود، اما 
با پیش��رفت های اخیر به خصوص تدوین نرم افزار برای مدل های پذیرنده و 
به روز ش��دن آنها، امکان تعیین درصد غلظت ه��ای هر ترکیب موجود در 
PM۲.5 و میزان س��هم هر کدام از منابع ذکر شده قابل اندازه گیری است. 
عالوه بر این، کماکان مطالعات کارآمد ترکیبی از دو روش منش��أیابی به 
کمک مدل های پذیرنده و تدوین س��یاهه انتشار در زمینه شناسایی سهم 
منابع آالینده هوا و به خصوص ذرات معلق ریز )PM۲.5( در ایران صورت 

نگرفته اس��ت. با ای��ن حال، مرکز پژوهش ها به بررس��ی اجمالی برخی از 
مطالعات ش��اخص در زمینه منشأیابی در کش��ور پرداخته است. براساس 
ای��ن گزارش، در س��ال ۱۳86 تحقیق  نبی بیدهندی و هالک نش��ان داد 
که آلودگی ذرات ریز غالبا منش��أ انس��انی )ترافیک، صنایع، ساخت و ساز 
و گردوغبار برخاس��ته از س��طح جاده ها( دارد و منشأ ذرات درشت منابع 
طبیعی )خاک( است. در سال ۹۱ نیز نتایج بررسی ترکیان و بیات حاکی 
از این بود که ۹۰ درصد از ذرات آالینده کل از وس��ایل نقلیه بوده اس��ت. 
همچنین 8۳.۲ درص��د از کل ذرات معلق، 7۰.5درصد از هیدروکربن ها، 
۹8.7 از منوکسید کربن، 67.5 درصد از اکسیدهای نیتروژن و ۱۴.۲درصد 
از اکسیدهای سولفور منتشرشده در هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه بوده 
است. مطالعه گیوه چی و ارحامی و تجریشی هم نشان داد که ۹۰ درصد 
از منابع گردوغبار ش��هر تهران از عراق و سوریه می آید )۴۴ درصد شمال 

عراق، ۳۲ درصد شرق سوریه(.
در س��ال ۹۲ نیز ش��هرداری تهران، گزارش سیاهه انتظار شهر تهران را 
منتشر کرد که نش��ان می داد میزان انتشار ذرات معلق 6.8 هزار تن بوده 
اس�ت که 7۰ درصد آن سهم منابع متحرک، ۲۰ درصد سهم پاالیشگاه ها 
و نیروگاه ها، 7 درصد س��هم صنایع، ۲ درصد سهم منابع خانگی و تجاری 
و یک درصد س��هم پایانه های س��وخت بوده اس��ت. 85 درصد کل انتشار 
ذرات از منابع متحرک مربوط به خودروهای س��نگین و ۱۲ درصد س��هم 

موتورسیکلت ها می شود و سهم خودروهای سبک تنها ۳ درصد است.
پژوهش تقوایی و صولت هم در س��ال ۹7 به بررس��ی سهم بندی ذرات 
معل��ق ری��ز در تهران پرداخت و ب��رآورد کرد که میزان مش��ارکت منابع 
متح��رک بی��ش از 5۰ درصد از جرم ذرات بوده و بع��د از آن ذرات ثانویه 
با س��هم ۲5 درصد و منابع صنعتی با س��هم ۱7 درصد بیش��ترین میزان 
مشارکت را داشته اند. سایر منابع همچون سوخت بیومس، غبار برخاسته از 
جاده و منابع قشری - خاکی نیز در این مدلسازی لحاظ شده بودند. به طور 
کلی، سهم برجسته انتشار وسایل نقلیه در این مطالعه به چشم می خورد. 
در سال ۹8 هم حسینی و اسماعیلی راد در مطالعه ای که سهم بندی منابع 
ذرات معلق ریز را نشان می داد، اعالم کردند انتشارات ناشی از ترافیک، ۴۴ 
درصد از غلظت ذرات را شامل شده است. بعد از آن هم سوخت های حاوی 
س��ولفات )۲۴ درصد( و نیترات )۱8 درصد( و گردوغبار )۴ درصد( منابع 
مهم در انتظارات ذرات هستند. بررسی همبستگی عوامل مختلف بین دو 
محل نمونه برداری نش��ان داد که انتشارات ترافیک و سوزاندن بیومس به 
ص��ورت محلی و نقطه ای بوده، در حالی که گرد و غبار، احتراق س��وخت 
سنگین و منابع صنعتی منطقه ای هستند. نتایج این مطالعه نشان می دهد 
که آالینده های فاز گازی و ذره ای س��اطع ش��ده از احتراق س��وخت های 
فس��یلی )متحرک و ثابت( منشأ اصلی آئروس��ل های ریز اولیه و ثانویه در 

تهران هستند.

90 درصد از منابع گردوغبار از عراق و سوریه می آید

منشأ مبهم آلودگی هوای پایتخت
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عدم تاثیرگذاری افزایش قیمت خودرو بر 
تعدیل قراردادهای قطعه سازان

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور درخصوص آخرین وضعیت به روز رسانی قراردادهای قطعه سازان 
گفت آخرین به روز رسانی قراردادها مربوط شش ماهه دوم سال گذشته است 
و افزایش قیمت خ��ودرو تاکنون تاثیری بر تعدیل قراردادهای قطعه س��ازان 

نداشته است.
رضا رضای��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درب��اره افزایش قیمت 
کارخانه ای خودرو و تاثیر آن بر تعدیل قراردادهای قطعه س��ازان عنوان کرد: 
علی رغم اینکه در ۱۰ ماه گذشته قیمت همه کاالها رو به افزایش بوده اما نه 
قراردادهای قطعه سازان به روز رسانی شده و نه در پرداخت ها تجدیدنظر شده 
است. عالوه بر این بانک ها نیز نسبت به سال گذشته انقباضی تر عمل می کنند 
و حاضر به تامین نقدینگی این صنعت نیس��تند در حالی که قطعه سازان در 

روزهای پایانی سال نیازمند نقدینگی بیشتری هستند.
وی در ادامه با اشاره به عواملی که منجر به رکود اقتصادی در صنعت قطعه 
س��ازی شده است، تش��ریح کرد: افزایش های نابهنگام و غیر قابل پیش بینی 
قیمت مواد اولیه مانند مواد پتروش��یمی که بعضا تا 8۰ درصد افزایش قیمت 
داش��ته و همچنین افزایش هزینه های گاز، برق، دستمزد نیروی کار، حمل و 

نقل و ... وضعیت نابسامانی را در صنعت قطعه سازی به وجود آورده است.
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور اضافه کرد: از طرف دیگر عرضه مواد اولیه از طریق بورس کاال 
تامین مواد اولیه را برای قطعه سازان دشوار کرده است به طوری که گاها ۴۰ 
درصد پرداخت ها به صورت نقدی انجام می شود، اما دریافت مواد اولیه تا یک 

ماه به طول می  انجامد.
رضای��ی ادامه داد: هزین��ه 8۰ درصد قطعاتی که قطعه س��از در اختیار 
خودروس��از قرار می دهد بی��ن ۱8۰ تا ۲5۰ روز پرداخت می ش��ود و این 
تأخیر در روند پرداخت ها موجب از بین رفتن ارزش نقدینگی قطعه سازان 
می ش��ود. ضمن اینک��ه پرداخت مطالبات نیز از طری��ق خرید دین انجام 
می شود که تنزیل آن نزد بانک نیاز به ضمانت دارد و بانک ها نیز به جای 
بانکداری به فکر منافع خود هستند و برخی بانک ها نیز اعالم می کنند که 
دولت برای درآمدزایی خود و تامین نقدینگی بانک ها اقدام به انتشار اوراق 

در بین بانک ها کرده است.
وی با بیان اینکه عدم وجود قوانین بازرگانی در چارچوب خود قطعه سازان 
را دچ��ار کمبود نقدینگی کرده و آنان را در وضعیت بحرانی قرار داده اس��ت، 
اظهار داشت: برای اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا نکند در آنالیز قیمت ها به 
قطعه س��ازان سخت می گیرند در صورتی کنترل قیمت خودرو باید از کاهش 
قیمت مواد اولیه و س��ایر هزینه های تولید آغاز ش��ود. لذا اگر فکری به حال 

قطعه سازان نشود حداقل ۴۰ درصد این صنعت ناکارآمد خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور درباره آخرین وضعیت به روز رس��انی قراردادهای قطعه سازان 
گفت: آخرین به روز رسانی قراردادها مربوط شش ماهه دوم سال گذشته است.
رضای��ی اذعان داش��ت: درهم تنیدگی صنعت خودرو و قطعه باعث ش��ده 
مشکالت صنعت خودرو گریبانگیر صنعت قطعه نیز شود، اما تفاوت بین این 
دو در این است که خودروساز قطعات را به صورت اقساط می خرد و محصول 
خود را به صورت نقدی می فروش��د اما قطعه س��از مواد اولیه را نقد می خرد و 

محصول خود را به صورت اقساط می فروشد.
وی بح��ران صنع��ت خودرو را ناش��ی از ع��دم وجود مدیریت��ی کارآمد و 
بی توجهی به این صنعت دانس��ت و گفت: از هم��ان ابتدا که صنعت قطعه و 
خودرو دچار بحران شد بارها گفتیم این دو صنعت را دریابید، چراکه با کهنه 

شدن این بیماری دیگر راهکارها کارساز نخواهد بود.
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور با اشاره به برنامه ۹ گانه ای که وزارت صمت برای صنعت خودرو 
و قطعه تدارک دیده اس��ت، اظهار داش��ت: این برنامه حت��ی در صورت اجرا 
کارآمد نخواهد بود، چراکه ما در نس��ل چهارم انقالب صنعتی قرار داریم که 
نحوه ارتباطات و قوانین کسب و کار تغییر پیدا کرده است و اگر ما نیز با این 

قطار رشد و توسعه همراه نشویم زمان از دست خواهد رفت.

نماگربازارسهام

یک کارشناس صنعت خودرو گفت ایربگ یکی از قطعات حساس خودرو 
است و همواره با دقت و با کیفیت باال مورد آزمون قرار می گیرد و در این 
حادثه نی��ز تنها یکی از اجزای دخیل در وقوع تصادف به ش��مار می رود. 
به نظر می رس��د اظهارنظر پلیس راه مبنی بر باز نش��دن ایربگ  خودروها 

شتاب زده  بوده لذا باید در انتظار ارائه گزارشات کارشناسی باشیم.
اخیرا شاهد وقوع یک فقره تصادف زنجیره ای میان 5۹ خودرو در محور 
بهبهان- اهواز بودیم که منجر به کشته ش��دن پنج نفر ش��د. در این رابطه 
گزارش پلیس راهور انتظامی نشان می دهد ایربگ خودروها در این حادثه 
باز نشده است. در این خصوص امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، اظهار داش��ت: در میان خودروهایی که در این تصادف حضور 
داشتند، عالوه بر وجود تعدادی خودروی سواری و سنگین اعم از اتوبوس و 
کامیون، دو خودروی خارجی نیز به چشم می خورد که ایربگ این خودروها 
نیز در این تصادف عمل نکرده و از میان پنج دستگاه خودرویی که دارای 
ایرب��گ بوده اند، ایربگ یک دس��تگاه خودروی س��مند باز ش��ده و اکنون 

می بایست منتظر ارائه گزارشات کارشناسی درخصوص این حادثه باشیم.
وی ضمن اش��اره ب��ه این نکته که نصب ایربگ از س��ال ۹۲ در صنعت 
خودروس��ازی کشور اجباری ش��د، افزود: ایربگ یکی از قطعاتی است که 
قیمت آن گران اس��ت و به همین دلیل برخی از مالکان خودرو نسبت به 

قطع ایربگ تعبیه شده سمت شاگرد اقدام می کنند.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران ب��ا بیان اینکه طراحی 
سنس��ورهای ایربگ به نحوی اس��ت که ویژه ایربگ های قس��مت جلویی 
خودرو است و در برخورد از جلو عمل می کند، گفت: یکی از اطالعاتی که 

در اختیار داریم این است که ایربگ یکی از خودروهای داخلی عمل کرده و 
علت باز نشدن ایربگ سایر خودروها نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است.

کاکایی باز ش��دن ایربگ خودرو را مرتبط با ش��تاب وارده بر خودرو در 
زمان برخورد دانست و تصریح کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که راننده و 
سرنشین از کمربند ایمنی استفاده کرده اند، عمل کردن ایربگ حدی دارد 
و لذا طراحی به نحوی اس��ت که تا زمانی که راننده از س��المت برخوردار 
باش��د، این قطعه باز نمی ش��ود و در زمانی که احتمال جمع شدن قفسه 

اصلی خودرو وجود دارد، ایربگ عمل خواهد کرد.
وی در ادامه درخصوص شرایط آب و هوایی و نحوه برخورد توضیح داد: 
این تصادف در شرایط مه گرفتگی حادث شده و ظاهر امر بر این است که 
نخستین برخورد از پشت و طی دو ضربه بوده، بنابراین شتابی که به طور 
معمول موجب باز شدن ایربگ می شود رخ نداده، ضمن اینکه مرگ و میر 
و جراحات ایجادش��ده ناشی از این حادثه ناشی از عمل نکردن ایربگ در 
خودروهای دارای این قطعه نبوده و برخی از برخوردها نیز از سمت چپ یا 

راست خودرو اتفاق افتاده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو با تصریح بر اینکه ایربگ قطعه ای اس��ت 
که طراحی آن رو به پیش��رفت اس��ت و نحوه عملکرد ایربگ جلو و سمت 
چپ و راست خودرو با یکدیگر متفاوت است، گفت: عالوه بر آن این قطعه 
یک چاش��نی انفجاری است که در صورت برخورد شدید می تواند موجب 
پارگی و آتش سوزی شود. اگر طراحی قطعه ایربگ به درستی انجام نشود، 

می تواند موجب ورود ضربه به سر شود.
کاکای��ی با بیان اینکه بررس��ی می��زان نقش و عملک��رد ایربگ در این 

حادثه نیازمند مطالعه دقیق تری اس��ت تا مش��خص شود که آیا ایربگ ها 
به دنبال برخوردهای ایجادشده باید باز می شده اند، کدام یک باز نشده اند 
و ایربگ های��ی که عمل کرده اند کدام بوده ان��د، گفت: صرف نظر از عوامل 
دخیل در این حادثه اعم از راه، جاده و نحوه رانندگی و سال تولید خودرو، 
با توجه به وجود ۲۰ میلیون خودروی در حال تردد که بخش کوچکی از 
این خودروها دارای ایربگ هستند، این نکته که آیا آن دسته از خودروهایی 
ک��ه از این قطعه برخوردار بودند در چارچوب عملکردی قرار داش��ته اند و 
همچنین دخالت عوامل خارجی انسانی از مباحث دیگری است که باید به 

طور کامل بررسی شود تا بتوان اظهارنظر کرد.
وی همچنی��ن بر اهمیت بازار قطعات یدک��ی و خدمات پس از فروش 
تاکید کرد و یادآور شد: عملکرد سیستم CNG، ترمز ABS و کاتالیست 
از قطعاتی اس��ت که دارای اهمیت اس��ت و هر چقدر خودروها به سمت 
مدرن ت��ر ش��دن حرکت  کنن��د، خدمات پ��س از فروش نیز می بایس��ت 

به روزرسانی شود.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران همچنین از فقدان یک 
س��ازمان ملی که اقدامات کارشناس��ی در حوادثی از این قبیل را عهده دار 
ش��ود یاد کرد و عنوان داشت: ایربگ یکی از قطعات حساس خودرو است 
و بر همین اس��اس با دقت و با کیفیت باال مورد آزمون قرار می گیرد و در 
این حادثه نیز تنها یکی از اجزای دخیل به شمار می رود بنابراین به سختی 
می توان به این باور رس��ید که ایربگ در این حادثه عمل نکرده و به نظر 
می رسد اظهارنظر پلیس راه مبنی بر باز نشدن ایربگ  خودروها شتاب زده  

بوده لذا باید در انتظار ارائه گزارشات کارشناسی باشیم.

اظهارنظر پلیس راه درباره باز نشدن ایربگ ها شتاب زده بوده است

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
کشور اصالح زنجیره تامین خودرو و تکمیل خودروهای ناقص را صرفا در 
گرو تامین نقدینگی دانس��ت و گفت برنامه های وزیر صمت برای صنعت 
خودرو و قطعه جامعیت ندارد و تمام مشکالت این صنعت را دربر نمی گیرد.
سعید صبوری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص برنامه های 
۹ گان��ه وزیر صمت ب��رای صنعت خودرو به طوری ک��ه در آن برای رفع 
مش��کالت تیراژ، کیفیت، زیان های انباشته و پرداخت بدهی ها سازوکاری 
تعیین نش��ده است، اظهار داشت: برنامه های وزیر صمت برای این صنعت 

جامعیت ندارد و تمام مشکالت صنعت خودرو و قطعه را دربر نمی گیرد.
وی به س��هامداران خصوصی صنعت خودرو و در مقابل مدیریت دولتی 
این صنعت اشاره کرد و افزود: سیاست گذاری ها در این صنعت با دگرگونی 
دولت ه��ا و به تب��ع آن تغییر مدیران تغییر می کن��د و در نتیجه برنامه ها 
به طور کامل اجرا نمی ش��ود. این در ش��رایطی اتفاق می افتد که روزانه بر 
زیان های هنگفت خودروس��ازان افزوده می ش��ود و در سایه این زیان های 

انباشته توان تولید بیشتر و ارتقای کیفیت از آنها سلب شده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
کش��ور گفت: اگر امروز خودرو حتی دو برابر قیمت به فروش برس��د، پنج 

سال به طول می انجامد تا زیان های وارده بر این صنعت جبران شود.
صبوری افزایش ۱8 درصدی قیمت خودرو را کافی ندانست و بیان کرد: 
سیاس��ت گذاران می بایس��ت با بهره گیری از تجربیات گذشته بر این نکته 
آگاهی داشته باشند که زیان انباشته ۱۰ ساله با افزایش قیمت  کنونی قابل 
جبران نخواهد بود و حتی قادر به پوش��ش هزینه های امروز خودروسازان 

نیست از این رو، با رویه فعلی زنجیره تامین نیز قابل اصالح نخواهد بود.

وی اص��الح زنجی��ره تامین را من��وط بر تامین نقدینگ��ی این بخش و 
خروج آنها از ضرر و زیان دانس��ت و تاکید کرد: در این صورت می توان در 
جهت اصالح زنجیره تامین نس��خه نوشت. برنامه های اصالحی را کسانی 
می نویس��ند که خود عضوی از این زنجیره نیستند و از تخصص کافی در 

این حوزه برخوردار نیستند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
کش��ور یادآور ش��د: قیمت خودرو را خودروس��از تعیی��ن نمی کند، بلکه 
قیمت گذاری در خارج از این صنعت انجام می ش��ود و هزاران متولی دارد، 

در حالی که این رویه در هیچ نقطه دنیا مشاهده نمی شود.
صب��وری بر فق��دان نقدینگی به عن��وان تنها علت تاخی��ر در تکمیل 
خودروهای ناقص تاکید کرد و گفت: اگر نقدینگی در دسترس باشد، حتی 
مش��کالت ناشی از تحریم و نبود قطعات ریزتراشه قابل حل خواهد بود و 
قطعات و مواد اولیه با مقادیر بیش��تری خریداری خواهد ش��د، اما اکنون 
صنعت قطعه سازی به دلیل فقدان نقدینگی حتی قادر به پرداخت دستمزد 

نیروی کار نیس��ت، مطالبات، زیان های انباشته و بدهی به بانک ها افزایش 
یافته و در مقابل دالالن بازار تنها منتفعان این جریان هستند.

وی در پایان خاطرنش��ان کرد: این شرایط ناشی از قیمت گذاری شورای 
رقابت است. نسخه های نادرستی که برای صنعت خودرو نوشته شده، این 

صنعت را در کما فرو برده و به سهولت نیز از کما خارج نخواهد شد.

با سیاست گذاری های نادرست صنعت خودرو به کما رفت
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 مدیریت برنامه کاری اعضای شرکت کار ساده ای نیست. اینکه کارکنان یک 
شرکت در چه روزها و ساعت هایی باید در شرکت حضور داشته باشند، مسئله 
س��اده ای به نظر می رس��د. با این حال در طول دو س��ال اخیر بروز مشکالت 
متعدد در زمینه حضور کارمندان در محل کار مشکالت ناشی از برنامه ریزی 
کاری ش��ان را به شدت افزایش داده است. اگر شما هم در عرصه کسب و کار 
با مش��کالت زیادی برای برنامه ریزی ساعت های کاری کارمندان تان رو به رو 

هستید، این مقاله کاربرد فراوانی برای شما خواهد داشت.
ام��روزه بس��یاری از برندها ب��ه طور پ��اره وقت ی��ا در روزهای خاصی 
از کارمندان ش��ان اس��تفاده می کنند. معنای این امر عدم نیاز بسیاری از 
برندها به نیروی تمام وقت اس��ت. از س��وی دیگر کارمندان نیز در چنین 
ش��رایطی برای چند ش��رکت به طور همزمان کار می کنند. با این حساب 
تهی��ه یک برنامه کاری واحد برای تمام اعضای ش��رکت امری غیرممکن 
به نظر می رس��د. ش��ما در این میان باید به جای برنامه های رایج اقدام به 
شخصی سازی تقویم کاری هر کدام از کارمندان نمایید، در غیر این صورت 

خیلی زود در برندتان با انواع مشکالت رو به رو خواهید شد. 
اگر ش��ما هم در کس��ب و کارتان راهکارهای ت��ازه ای برای برنامه ریزی 
س��اعت ها و زمان کاری کارمن��دان نیاز دارید، ما در ای��ن مقاله برخی از 
تکنیک های اساس��ی و حرفه ای را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. این امر 
به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی روند کاری اعضای شرکت و بهبود 
موقعیت برندتان در بازار کم��ک خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این راستا را مورد ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد. 
تعریف نیازهای برنامه ریزی

شما برای برنامه ریزی دقیق زمان کار کارمندان تان باید اول از همه یک 
تعریف دقیق از س��طح نیازتان در این حوزه داش��ته باشید. به راستی چرا 
شما در تالش برای تغییر ساعت های عادی کاری و شخصی سازی اش برای 
هر کدام از اعضای ش��رکت هستید؟ این سوال اهمیت بسیار زیادی برای 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی کارمندان دارد. اگر ش��ما توانایی پاسخگویی 
دقیق به این پرسش را نداشته باشید، شانس تان برای جلب نظر کارمندان 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
همانط��ور ک��ه در بخش ابتدایی ای��ن مقاله مورد بررس��ی قرار گرفت، 
ش��یوع ویروس کرونا یکی از دالیل اصلی برای تغییر ساعت های کاری در 
شرکت ها بوده است. این امر به طور ویژه ای در فرآیند دورکاری مورد توجه 
قرار می گیرد. با این حس��اب شما برای بازگشایی دوباره دفتر برندتان نیاز 
به تعیین زمان های مش��خص برای هر کدام از گروه های کاری به منظور 
حضور در دفتر اصلی و ادامه فعالیت به طور حضوری را خواهید داشت. در 
کنار این موضوع، همکاری با کارمندان پاره وقت نیز مس��ئله مهم دیگری 
محسوب می ش��ود. بدون تردید همکاری با افراد موردنظر از لحاظ ساعت 
کاری بسیار متفاوت از آنچه اغلب مردم در ذهن دارند، خواهد بود. بنابراین 
شما باید همیشه ایده های تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
خوبی مدیریت کرده و در زمینه تنظیم ساعت های کاری چنین کارمندانی 
نهایت توجه را به خرج دهید. این امر به تنهایی می تواند دلیل خوبی برای 

برنامه ریزی به منظور شروع فرآیند تنظیم ساعت کسب و کار باشد. 
گاه��ی اوقات برخی از تیم ه��ای کاری در روزها و س��اعت های خاصی 
عملکرد بهتری از خودش��ان نش��ان می دهن��د. این امر درب��اره برخی از 
ش��رکت های بزرگ که ساعت های کاری به ش��دت انعطاف پذیری دارند، 
مصداق پیدا می کند. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان نیاز به جلب تعامل مش��تریان خواهید داشت. توصیه ما در این 
بخش تالش برای استفاده از شیوه های مرتبط با ساعت های کاری منعطف 
اس��ت، در غیر این صورت شاید شما امکان استفاده از تمام ظرفیت کاری 
تیم ه��ای کاری ش��رکت را پیدا نکنید. این ام��ر در نهایت میزان فروش و 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را به ش��دت تحت تاثیر قرار داده و اوضاع 

برندتان در بازار را به طور قابل مالحظه ای وخیم خواهد کرد. 
ارزیابی سطح کارمندان و میزان در دسترس بودن شان

میزان در دس��ترس بودن کارمندان ش��رکت اهمیت بسیار زیادی دارد. 
ش��ما برای برنامه ریزی درباره روزها و ساعت های کاری هر کدام از تیم ها 
باید به برنامه ش��خصی آنها نیز توجه نش��ان دهی��د، در غیر این صورت 
برنامه های شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت با مشکل 

رو به رو خواهد شد. 
بسیاری از مدیران شرکت ها بدون هماهنگی با کارمندان اقدام به ارزیابی 
سطح کاری شان خواهند کرد. این امر می تواند مشکالت بسیار زیادی برای 
کارایی برنامه موردنظر به همراه داش��ته باش��د. بسیاری از کارشناس های 
کسب و کار در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فقط به فکر 
نیازهای برندشان هس��تند. این امر در بلندمدت توانایی یک کسب و کار 
برای تعامل مناسب با کارمندان را از بین می برند. شاید حتی در این میان 
شما با مش��کل ریزش شدید مشتریان نیز مواجه شوید. درست به همین 
خاطر باید همیشه در ابتدای مسیر به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
کارمندان تان و تدوین برنامه کاری شان با مشورت و ارتباط نزدیک باشید، 
در غیر این صورت ش��اید مش��کالت تان به طور قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا کند. 
یادتان باش��د در زمینه برنامه ریزی برای ساعت ها و روزهای کاری باید 
به توانمندی کلی شرکت نیز توجه نشان دهید. آیا از نظر فنی شما امکان 
میزبان��ی از کارمندان در تم��ام روزهای هفته و س��اعت های گوناگون را 
دارید؟ اگر چنین امکانی برای ش��ما فراهم نباش��د، مشکالت تان به طور 
قابل مالحظ��ه ای افزایش پیدا خواهد کرد. این امر می تواند دردس��رهای 
زیادی برای برندتان به همراه داش��ته باشد. بنابراین شما باید توجه تان به 
طور حرفه ای به این موضوع جلب ش��ود. توصیه ما در این بخش توجه به 
می��زان توانمندی برند برای میزبانی از کارمندان در س��اعت های مختلف 
و س��پس تصمیم گیری درباره استفاده از ش��یوه های گوناگون است. فقط 
در این صورت ش��ما شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان و بهبود 

عملکرد کلی شرکت خواهید داشت. 
استفاده از الگوی کاری فشرده

گاهی اوقات کارمندان یک بخش از ش��رکت به جای ساعت های کاری 
انعطاف پذیر مایل به انجام تمام مسئولیت شان در یک بازه زمانی فشرده و 
سپس استفاده از فرصت استراحت یا حتی همکاری با دیگر برندها هستند. 
در این صورت ش��ما به جای اینکه زمان کاری تی��م موردنظر را در طول 

هفته پراکنده کنید، باید چند روز پش��ت س��ر هم را به طور فشرده برای 
حضورش��ان در شرکت اختصاص دهید. بدون تردید این امر بسیار عجیب 
به نظر می رس��د، اما اگر به درستی از سوی کسب و کار شما دنبال شود، 
تاثیرگذاری بس��یار زیادی برای مش��تریان به همراه خواهد داشت. یادتان 
باش��د کارمندان در صورت فعالیت به طور مطلوب ش��ان همیشه کیفیت 
کاری باالت��ری از خود نش��ان می دهند. این امر باید ب��ه طور مداوم مورد 
توجه ش��ما قرار داشته باشد، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکنید.  بی ش��ک اغلب تیم های 
کاری در ط��ول هفته بین یک ت��ا دو روز تعطیالت دارند. حاال اگر در این 
میان برخی از کارمندان مایل به استفاده از سه روز تعطیالت هستند، شما 
نباید خیلی به خودتان زحمت دهید. راهکار شما در چنین موقعیت هایی 
تالش برای اس��تفاده از زمان بندی فشرده کاری است. این امر هم رضایت 
شما به عنوان صاحب یک کسب و کار را در پی دارد، هم برای کارمندان 
لذت بخش خواهد بود. بنابراین ش��ما باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان به بهترین شکل ممکن باشید، در غیر این صورت 
مش��کالت تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور مداوم ادامه پیدا 

خواهد کرد. 
برخی از کارآفرینان فکر می کنند هرچه کارمندان حضور بیش��تری در 
شرکت داشته باشند، میزان بهره وری ش��ان افزایش پیدا خواهد کرد. این 
فرض هر پایه و اساسی که داشته باشد، از نظر علمی درست نیست. شاید 
کارمندان را به اجبار در ش��رکت نگه دارید، اما بدون تردید در صورتی که 
رضایت آنها در این شیوه کاری تامین نشود، خبری از کارایی باالتر نخواهد 
بود. درست به همین خاطر شما باید به طور مداوم در تالش برای همفکری 
با کارمندان تان برای پیدا کردن بهترین س��اعت های کاری باشید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای توسعه کسب و کار و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
نکته مهم در این میان ایجاد تعادل میان خواس��ته های ش��ما به عنوان 
صاحب کس��ب و کار و انتظارات کارمندان است. بدون تردید شما توانایی 
پاسخگویی به تمام مشکالت کارمندان تان را ندارید. به همین خاطر باید 
در تالش برای تاثیرگذاری بر روی آنها به ش��یوه گفت وگومحور باش��ید. 
این امر می تواند ش��رایط ش��ما را به طور قابل مالحظه ای توس��عه داده و 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی کارمندان ش��رایط وی��ژه ای را ایجاد نماید. در 
نهایت ش��ما باید راهکار میانه ای برای انتخاب ساعت های کاری و روزهای 
فعالیت کارمندان در ش��رکت انتخاب نمایید. بی تردید ایده هایی نظیر کار 
یک س��اعت در روز یا حتی حضور کارمندان ب��رای دو روز در هفته قابل 
بحث نیس��ت. اما به عنوان مثال، تعطیلی س��ه روز در هفته می تواند ایده 
قابل مذاکره ای باشد. بنابراین شما باید در زمینه همفکری با کارمندان تان 
چنین ایده هایی را مد نظر قرار دهید، در غیر غیر این صورت شرایط تان به 

طور قابل مالحظه ای دشوار خواهد شد. 
استفاده از نیروی کار آماده برای شیفت های اضافه

بی تردید در شرکت گاهی اوقات افرادی مایل به اضافه کاری هستند. این 
امر می تواند نیروی کار بیشتری در اختیار شما قرار داده و تکلیف کارهای 
عقب افتاده را در مدت زمانی کوتاه مشخص سازد. بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب ش��ان به طور مداوم به دنبال استفاده از تمام 
ظرفی��ت نیروی کار هس��تند. این امر گاهی اوقات حال��ت اجبار به اضافه 
کاری در ش��رکت را پیدا می کند. بدون تردید چنین امری تاثیرات منفی 
بس��یار زیادی بر روی کسب و کار شما به همراه خواهد داشت. درست به 
همین خاطر شما باید از همان ابتدای امر به دنبال استفاده از فرصت های 
کاری تان به بهترین ش��کل ممکن باش��ید. این امر شامل ارائه درخواست 
عمومی برای یافتن کارمندانی در ش��رکت ک��ه عالقه مند به اضافه کاری 

هستند، خواهد بود. 
وقتی بعضی از کارمندان شرکت به طور داوطلبانه مایل به اضافه کاری 
باش��ند، ش��ما هیچ مش��کلی برای تاثیرگذاری بر روی این دسته از افراد 
نخواهید داشت. یادتان باشد در این صورت شما امکان بهره گیری از بازده 
کاری باالی کارمندان تان را پیدا می کنید. چنین امری می تواند برای شما 
مزایای بسیار زیادی به همراه داشته باشد. این امر در شرایط کنونی برای 

برندتان بسیار مهم تلقی می شود. 
یک��ی دیگر از نکاتی که باید مد نظر ش��ما در رابطه با اضافه کاری قرار 
گیرد، مربوط به افزایش کیفیت کاری برخی از کارمندان در صورت استفاده 
از س��اعت های کاری طوالنی تر است. معنای این امر امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف از سوی کارمندان در صورت بهره گیری از شیفت های 

طوالنی خواهد بود. با این حس��اب شما باید به طور مداوم در تالش برای 
شناس��ایی کارمندان عالقه مند به کار طوالنی تر و تالش برای همکاری با 
آنها به طور حرفه ای باشید، در غیر این صورت یکی از فرصت های طالیی 

برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان را از دست خواهید داد. 
پیروی از مقررات محلی 

برخی از بازارهای محلی دارای مقررات خاصی در زمینه فعالیت شرکت ها 
هستند. شما در این صورت باید به طور کامل از مقررات موردنظر پیروی 
نمایید، در غیر این صورت مشکالت تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. این امر حتی گاهی اوقات 
ش��امل انتظارات ویژه مش��تریان در یک بازار نیز می شود. به همین خاطر 
شما باید فعالیت بهینه ای در این راستا از خودتان نشان دهید، در غیر این 
صورت شاید فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان برای شما به شدت دشوار 
و سخت شود.  امروزه در برخی از بازارهای محلی امکان فعالیت کارمندان 
بیشتر از هشت ساعت در روز وجود ندارد. این امر باید به طور ویژه ای مد 
نظر ش��ما قرار گیرد. بنابراین اگر در چنین بازارهایی به دنبال ساعت های 
کار طوالنی تر هستید، باید در ایده های تان تجدیدنظر نمایید، در غیر این 
صورت ش��اید خیلی زود با برخوردهای حقوقی از سوی نهادهای ناظر در 
بازار موردنظر رو به رو ش��وید. این امر می تواند ش��رایط شما در بازار را به 
شدت تحت تاثیر قرار داده و امکانات تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

را تضعیف نماید. 
انتشار برنامه کاری در همان ابتدای شروع به کار برند

وقتی شما به دنبال استخدام نیروی کار تازه هستید، باید همیشه نسبت 
ب��ه همکاری با کارمندان دارای مهارت کافی توجه نش��ان دهید. اگر برند 
ش��ما از همان ابت��دای کار با کارمندان یا به عب��ارت بهتر تیمی حرفه ای 
شروع به کار نماید، می تواند شانس خودتان برای رقابت حتی با بزرگترین 
برندهای دنیا را نیز امتحان نمایید. این نکته دارای اهمیت بس��یار زیادی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
بی شک همکاری با تیم های کاری حرفه ای نیازمند شروع به کار حرفه ای 
برند ش��ما نیز هست. بنابراین ش��ما باید از همان ابتدای شروع به کارتان 
در حوزه کس��ب و کار به دنبال راهکاره��ای حرفه ای برای تاثیرگذاری بر 
روی کارمندان برتر بازار باشید. این امر شامل استفاده از یک برنامه کاری 
همراه با ساعت های مشخص شده در همان ابتدای کار است. چنین امری 
می تواند وضعیت ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور 

ویژه ای تحت تاثیر قرار دهد. 
یادتان باشد امروزه کارمندان حرفه ای فقط به دنبال همکاری با برندهای 
برتر در بازار هس��تند. بی ش��ک کسب و کارهای بزرگ ش��انس اول برای 
استخدام نیروی کار حرفه ای محسوب می شوند. در این میان شما باید به 
دنبال راهکارهایی برای جلب نظر کارمندان به برندتان باشید. این امر فقط 
از طریق رفتار حرفه ای از همان گام نخست امکان پذیر خواهد شد. بنابراین 
شما باید از همان ابتدای شروع به کار دنبال نمایش رفتار حرفه ای برندتان 
باشید. یکی از نمودهای این امر نیز انتشار رسمی و عمومی برنامه کاری هر 
کدام از اعضای موردنیاز شرکت تان است. اینطوری شما از همان ابتدای امر 

میزان حرفه ای بودن تان در بازار را به خوبی نشان خواهید داد.
ارتباط مداوم با کارمندان شرکت

وضعیت کارمندان و حتی شرکت در طول زمان به طور قابل مالحظه ای 
تغییر می کند. این امر برای کسب و کار شما اهمیت بسیار زیادی داشته و 
امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. برخی 
از کارآفرینان پس از اینکه س��اعت های کاری برندشان را تعیین می کنند، 
مشکالت بس��یار زیادی برای تغییرش دارند. دلیل این امر ارزیابی ساعت 
کاری و به طور کلی برنامه کاری به مثابه امری ثابت و تغییرناپذیر اس��ت. 
توصیه ما در این میان تغییر برنامه موردنظر در صورت نیاز است. این امر 
می تواند شرایط شما را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده و شانس تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در بازه های زمانی طوالنی را به شدت 

افزایش دهد.
یادتان باشد مشتریان همیشه یک س��لیقه واحد ندارند. این امر درباره 
تغییرات بازار نیز مصداق پیدا می کند. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید از همین ابتدا به دنبال 
راهکارهایی برای اعمال تغییرات احتمالی در برنامه کاری تان باش��ید. این 
امر می تواند شرایط تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به طور قابل مالحظه ای 

بهبود بخشد. 
گفت و گو با کارمندان شرکت و اطمینان از رضایت شان برای ادامه روند 

کاری امر بسیار مهمی محسوب می شود. شما در صورت توجه به این نکته 
شانس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان خواهید داشت. 
این امر می تواند حتی به عنوان رهیافتی مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان نیز مورد توجه قرار گیرد. یادتان باشد در این صورت برند شما 
باید حتما به پیش از تغییر ساعت های کاری هماهنگی الزم با کارمندان را 
انجام دهد، در غیر این صورت شاید با برخوردهای غیرحرفه ای کارمندان 
و حتی اعتراض های گسترده شان رو به رو شوید. این امر می تواند وضعیت 
فعالیت هر شرکتی را تحت تاثیر قرار داده و دردسرهای زیادی برای شما 

به همراه داشته باشد. 
آمادگی برای تغییرات

همانطور که پیش از این اش��اره ش��د، ش��رایط یک برند در طول زمان 
می تواند به شدت تغییر کند. این امر وضعیت شما در بازار را به طور قابل 
مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از برندها در زمینه برنامه ریزی 
کاری هرگ��ز به تغییرات احتمالی توجه نش��ان نمی دهند. این امر موجب 
بروز ش��رایط بسیار دشواری برای برندها می شود. اگر شما به دنبال بهبود 
ش��رایط کاری تان هستید، باید از همین حاال شرایط فعالیت تان را به طور 
کامل مش��خص نمایید. این امر نیازمند هم��کاری نزدیک با اعضای تیم 

شرکت خواهد بود. 
شاید در برخی از بازه های زمانی نیاز برند شما برای همکاری نزدیک با 
کارمندان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کند. در این صورت ش��ما 
باید به کارمندان تان برای تغییر س��اعت های کاری هش��دار دهید. چنین 
امری در صورتی که به طور پیش��ینی انجام ش��ود، همراه با اعتراض های 
مداوم کارمندان نخواهد بود. بس��یاری از برندها برای جلب نظر مشتریان 
به طور مداوم نیازمند اعمال تغییرات کوچک در س��اعت های کاری ش��ان 
هستند. اگر شما در این میان رضایت کارمندان را به بهترین شکل ممکن 

جلب کنید، دیگر مشکلی پیش روی تان نخواهد بود. 
اجازه دادن به کارمندان برای اعمال تغییر در برنامه کاری شان

کارمندان بهتر از هر فرد دیگری نسبت به ساعت های کاری مناسب برای 
خودشان اطالعات دارند. این امر باید برای شما به مثابه راهکاری حرفه ای 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شناخته شود. بنابراین اگر به دنبال 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه اجازه 
دادن ب��ه کارمندان برای اعمال تغییراتی هرچند کوچک در س��اعت های 
کاری شان را به یاد داشته باشید. این امر می تواند وضعیت شما در بازار را 

به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. 
بی ش��ک مدیران همیشه نس��بت به نیازهای فوری کارمندان اطالعات 
الزم را ندارند. درست به همین خاطر گاهی اوقات تصمیم گیری های شان 
دردس��رهای تازه ای پیش روی کارمندان قرار می دهد. با این حس��اب اگر 
ش��ما به دنبال جلب نظر کارمندان تان به طور حرفه ای هستید، می توانید 
اندکی آزادی عمل را در دس��تور کار قرار دهید. چنین امری نظر مس��اعد 
کارمندان نس��بت به ادامه هم��کاری با برندتان را به ط��ور ویژه ای جلب 
می کند. یادتان باش��د آزادی عمل برای کارمندان در هر سطحی اهمیت 
ویژه ای خواهد داشت. با این حساب شما برای حل مشکالت برندتان باید 

توجه ویژه ای به این راهکار نشان دهید. 
بی تردید تنظیم ساعت های کاری و به طور کلی برنامه ریزی برای فعالیت 
کاری کارمندان امر بس��یار مهمی محسوب می شود. چنین امری می تواند 
س��اعت های زیادی از برنامه کاری تان را به خودش اختصاص دهد و حتی 
مش��کالت تان برای تاثیرگذاری بر روی کارمن��دان را نیز افزایش دهد. با 
این حساب استفاده از برخی از توصیه های کاربردی اهمیت بسیار زیادی 
خواهد داش��ت. این امر می تواند تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را به 
طور قابل مالحظه ای افزایش داده و وضعیت تان را بهبود بخش��د. استفاده 
از توصیه های مورد بحث در این مقاله می تواند گام مناس��بی برای شروع 
کار ش��ما در این زمینه محسوب ش��ود. بنابراین در تالش های بعدی تان 
برای طراحی برنامه کاری برند حتما به نکات این مقاله توجه نشان دهید. 

چگونه تقویم کاری اعضای شرکت را طراحی کنیم؟

دوشنبه
27 دی 1400

شماره 1945
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اخبار

بازدید اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از طرح 
ساماندهی فاضالب رشت

رشت - خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن در بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق بودجه مجلس شورای 
اسالمی از رودخانه های گوهررود، زرجوب و سیاه اسطلخ؛ خواستار توجه ویژه به 
تأمین اعتبار مورد نیاز به منظور ساماندهی فاضالب شهر رشت و سایر شهرهای 
اســتان در بودجه سال 1401 شــد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ سید محسن حسینی با تشریح 
مشکالت بخش فاضالب شهر رشــت و راهکارهای جلوگیری از ورود فاضالب 
به رودخانه های زرجوب و گوهررود، گفت: شرکت آب و فاضالب گیالن پروژه 

هایی را به منظور رفع مشکالت زیست محیطی این دو رودخانه و هدایت فاضالب به تصفیه خانه تعریف کرده که در صورت تخصیص 
اعتبارات الزم، این پروژه ها اجرا خواهند شد. وی افزود: اجرای 433 کیلومتر شبکه و خطوط فاضالبرو به همراه نصب انشعابات، احداث 28 
واحد ایستگاه پمپاژ و باال آورنده، احداث بخش لجن و ارتقاء تصفیه خانه فاضالب فخب، احداث تصفیه خانه فاضالب کوی امام رضا )ع( و 
تکمیل تصفیه خانه جنوبی شهر رشت از مهم ترین این پروژه هاست. مدیرعامل آبفای گیالن یادآور شد: با استفاده از اعتبارات اختصاص 
یافته، تصفیه خانه فاضالب شهر رشت با ظرفیت 63 هزار مترمکعب در شبانه روز احداث شده که هم اینک در حال بهره برداری است و 
عملیات تکمیلی آن شامل احداث تاسیسات بخش لجن و بهسازی، به روز رسانی و ارتقای سیستم تصفیه نیز در حال انجام است. وی با بیان 
اینکه طرح فاضالب شهر رشت 56 درصد پیشرفت کار دارد، خواستار توجه ویژه اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 

در بودجه سال 1401 برای تکمیل این طرح و استفاده از سایر روش های تأمین منابع مالی برای طرح ساماندهی فاضالب استان شد.

پایان ۱۴۰۲ اتمام گازرسانی شهرها و روستاهای مازندران
ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد: تا پایان 1402، 

فعالیت گازرسانی در همه شهرها و روستاهای مازندران به اتمام می رسد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
"قاسم مایلی رستمی" سرپرست شرکت گاز مازندران در گفت وگوی ویژه خبری 
شــبکه تبرستان، اظهار کرد: خوشــبختانه و به برکت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران 5۹ شهر از 61 شهر استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند.
قاسم مایلی رســتمی افزود: از مجموع 3 هزار و 613 روستا، 2 هزار و 46۷ 
روســتا گازدار شدند، گازرســانی 1۷5 روستا در دســت اقدام است، فعالیت 

گازرسانی 332 روستا نیز در سال آینده آغاز خواهد شد. وی با اعالم اینکه تا پایان 1402، فعالیت گازرسانی در همه شهرها و روستاهای 
مازندران به اتمام می رسد، مجموع هزینه های عمرانی در سال جاری را را بالغ بر 600 میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: در سال 1401، 
هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه اضافه و ۹۹ درصد از روستاها و 100 درصد شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد. مایلی 
رستمی با بیان اینکه خرسندیم که تاکنون شاهد قطعی گاز نبودیم، نسبت به مصرف بهینه و صرفه جویی توسط مشترکین هشدار داد و 
تاکید کرد: پایش عملکرد ادارات، محددودیت صنایع و اقدامات دیگر همواره در دستور کارمان قرار دارد . سرپرست شرکت گاز مازندران با 
اشاره به اضافه شدن خط گاز ترکمنستان به مازندران  یادآور شد: از بابت این اتفاق خرسندیم ولی انتظارمان از مشترکین خانگی که ۷0 
درصد و مشترکان صنایع که حدود 30 درصد هستند رعایت صرفه جویی است. مایلی رستمی با بیان اینکه ورودی گاز استان مازندران از 
سه طرف )سمنان به کیاسر،گلوگاه و رامسر( است، گفت: نگرانی ما از گسترده شدن سرما در کل کشور و در نتیجه نرسیدن گاز به مازندران 
است. وی با اشاره به بازدیدهای پی در پی از موتورخانه ادارات، اذعان داشت: توقع ما از این بخش این است که پایان کار اداری موتورخانه 
را خاموش کنند چرا که شاید مصرف گاز یک موتورخانه اداری با مصرف گاز در یک روستا برابر باشد. مایلی رستمی در ادامه از جزییاتی 
توافقنامه ای که شرکت گاز با هواشناسی استان دارد سخن گفت و خاطرنشان کرد: تعیین محدوده دمایی با همکاری این دو نهاد انجام 

میشود، در هر اقلیم سیستم های مکانیزه ما به سرعت تغییر می کنند. 

فرهنگ سازی و افزایش مشارکت های مردمی در اولویت برنامه های سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری قم باشد

قــم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با تأکید بر اهمیت توســعه 
سرانه های سبز شهری گفت: باید با فرهنگ سازی و افزایش مشارکت شهروندان 
در توسعه و افزایش ســرانه های سبز شهری و خانگی، به بهره وری بیشتر این 
ســازمان کمک کنیم. به گزارش شــهرنیوز، دکتر ســیدمرتضی سقائیان نژاد 
در جلســه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری قم، اظهار داشت: 
شهرداری آماده واگذاری تمامی اعتبارات و بودجه سازمان پارک ها و فضای سبز 
است، به شــرطی که دیگر در خرید گل و گیاه کمکی به سازمان نکند. وی با 
تأکید بر اهمیت توسعه فضای سبز ابراز کرد: افزایش سرانه های سبز شهری برای 

شهرداری قم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه توسعه سرانه های سبز با افزایش نشاط اجتماعی و سالم سازی فضای زیست انسانی 
ارتباط مســتقیمی دارد. شــهردار قم افزایش بهره وری سازمان پارک ها و فضای سبز را مورد توجه قرار داد و افزود: با درگیر کردن بیشتر 

شهروندان و افزایش فرهنگ سازی باید بهره وری این سازمان بیش از همیشه برای مردم مشخص شود.

با تکیه بر ظرفیت و توان متخصصان نیروگاه شهید رجایی عملیاتی شد
اجرای برنامه های تعمیراتی حوزه الکتریک واحد شماره ۴ گازی نیروگاه 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: فرآیند تعمیرات حوزه الکتریک نیروگاه 
شــهید رجایی در برنامه تعمیرات اساسی و  RIکمپرسور واحد شماره 4 گازی 
این نیروگاه تشریح شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 
شهید رجایی، حمید رضا صفایی زاده مدیر امورتعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل 
ترکیبی در تشریح خبرفوق گفت: باگذشت 10۹ روز از خروج این واحد شماره 
4 گازی از مدار تولید برق برای انجام فرآیند تعمیرات اساســی و RIکمپرسور، 
متخصصان این امور همگام با ســایر حوزه های تعمیراتی، این واحد را به ویژه 
برای پیک تابستان1401 ، آماده تولید برق پایدار می کنند. صـفایی زاده افزود: 

کارکنان امـور الکتریک، اقدام به بازدید وسـرویس ژنراتور، انجام باالنس روتور و تست های دینامیکی، بازدید سیستم تحریک، نصب کنتور 
هوشمند انرژی تولید ناخالص، بازدید و سرویس بریکرهای 6/6 کیلوولت این واحد را نیز انجام داده و در ادامه برنامه تعمیراتی، برای اطمینان 
از صحت عملکرد، متخصصان امور الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی این تجهیزات را مورد تست و بازبینی قراردادند. مدیر امورتعمیرات 
الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی درادامه بیان داشت: بازدید الکتروفن های خنک کننده ترانس،  بازدید از ایربگ کنسرواتور و تست های 
آالرم های محلی، تســت کنترل ظرفیت باتری ها، سرویس فنی شارژرها، سرویس دوره ای الکتروموتورها، بازدید وآچارکشی پانل های 
 RI کنترل و تپ چنجر، از فعالیت های دیگری بود که در این دوره از برنامه های تعمیراتی انجام  شده است. با پایان تعمیرات اساسی و

کمپرسور واحد شماره 4 گازی، حدود 100 مگاوات برق به ظرفیت تولید شبکه سراسری افزوده می شود.

کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان بهترین داور لیگ برتر تکواندو 
کشور شد

اهواز - شبنم قجاوند: با پایان مرحله نخست رقابت های لیگ برتر جوانان 
و بزرگساالن تکواندو کشور "جام خلیج فارس" اسماعیل اسفندیاری  عنوان داور 
برتر را از آن خود کرد. با برگزاری رقابت های هفته سوم ، چهارم و پنجم از مرحله 
نخست لیگ برتر جوانان و بزرگســاالن تکواندو "جام خلیج فارس" اسماعیل 
  )TD( اسفندیاری داور درجه یک بین المللی خوزستان از طرف ناظر فنی زمین
و همچنین ناظر بازبینی )RVR ( به عنوان داور برتر و بهترین داور در این مرحله 
معرفی شد. گفتی است ؛ لیگ برتر تکواندو "جام خلیج فارس" ایران از مهمترین 
و باالترین ســطح رقابت های تکواندو با حضور ملی پوشان بصورت متمرکز به 

میزبانی تهران برگزار و فدراسیون تکواندو بخاطر حساسیت رقابت در این مسابقات از داوران بین المللی و تراز اول مورد تایید فدراسیون 
جهانی تکواندو در ایران استفاده می کند.

شبکه برق روستاهای سیروان اصالح می شود
ایالم-هدی منصوری:مدیر توزیع برق شهرســتان سیروان گفت: اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای سیروان در دست اقدام 
است.  مهندس »مظفر رشیدی فر« با اعالم این خبر اظهار کرد: این پروژه در روستاهای علی آباد سفلی و پانزده خرداد از توابع شهرستان 
سیروان با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال در حال اجرا است. مدیر توزیع برق شهرستان سیروان با بیان اینکه این پروژه در راستای خدمات 
بهتر به مشترکین انجام شده است، افزود: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع برق در حوزه احداث، توسعه، اصالح و 
بهینه سازی شبکه های برق روستایی انجام خواهد شد.  رشیدی فر یادآوری کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته این پروژه تا پایان امسال 
به اتمام خواهد رسید. مدیر توزیع برق شهرستان سیروان ادامه داد: شبکه ی برق روستاهای ظهیری، باغله و سفیدخانی نیز بزودی اصالح 

خواهد شد تا اهالی روستا عالوه بر بهره مندی از برق مطمئن و پایدار از نعمت روشنایی معابر نیز برخوردار خواهند شد.

مشهد - صابر ابراهیم بای: حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز 
استان در این جلسات گزارشی از آخرین وضعیت منابع انسانی، نیروهای 
شاغل در بخش های مختلف و ظرفیت ها و توانمندی کارکنان را ارائه 
کرد. وی با تشکر از نگاه ارزشمند و همراه با تکریم وزیر نفت و معاون وزیر 
در توسعه مدیریت و منابع انسانی، کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی را 
نیروهایی متعهد، متخصص و با ایمان معرفی کرد و افزود: در سایه همت 
و تالش کارکنان در بخش های رسمی، قراردادی و پیمانکاری اقدامات 
بسیار خوبی در حوزه خدمت رسانی گسترده در استان خراسان رضوی 
صورت پذیرفته اســت. حســن افتخاری افزود: سمت های بالتصدی، 
تسریع در تبدیل وضعیت کارکنان مشمول ایثارگری، اضافه کردن افراد 
جامانده در سامانه ساپنا، تعدیل مدرک، همسانی رتبه کارکنان با رتبه 

های سازمانی و در نتیجه عدم امکان ارتقاء کارکنان و معیشت کارکنان 
را از موضوعاتی دانســت که نیازمند توجه ویژه مدیریت منابع انسانی 

وزارت نفت است.
معاون وزیر نفت در توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی هم ضمن 
قدردانی از تالش های شبانه روزی کارکنان صنعت گاز برای گرمابخشی 
به منازل مردم، نیروی انسانی جذب شده در صنعت نفت را عاشق دانست 
و گفت: تحمل سختی ها و دشواری های صنعت نفت و گاز تنها با عشق 
امکان پذیر اســت. استفاده از نیروی متعهد و دارای شاخصه های الزم 
قطعا در پیشــرفت، ارتقاء و تعالی سازمان موثر خواهد بود و باید به این 
باور برسیم که حفظ سرمایه های صنعت نفت تنها از طریق نیروی انسانی 

شاداب اتفاق می افتد.

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: نشست کارگروه توسعه صادرات 
استان با ارائه پیشنهادهایی درباره راهکارهای توسعه روابط اقتصادی با 
عمان و استفاده حداکثری از ظرفیت هیأت اعزامی و اجالس مشترک 
ایران و عمان و همچنین ارائه گزارش نمایندگی وزارت امور خارجه در 

استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، فرشته امینی، عضو 
هیئت رئیسه و نایب رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق 
بازرگانی اصفهان با اشاره به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان درباره موانع 
و مشکالت کالن صادرات به عمان آماده برای طرح در هیئت مشترک، 
افزود: سطح نیازها و درخواست های بنگاه های اقتصادی به اندازه سطح 
تجارت اصفهان و عمان باال اســت و اتاق بازرگانی در این حوزه به ارائه 
مشــاوره و اطالع رسانی به فعاالن و بنگاه های اقتصادی استان پرداخته 

است.
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز 
گفت: بر اســاس آخرین اطالعات اجالس کمیسیون مشترک ایران و 
عمان قرار اســت در ایران برگزار شود و در صورت واگذاری میزبانی به 
اصفهان از تمام ظرفیت های استانداری برای برگزاری مطلوب آن استفاده 
می کنیم. وی افزود: 85 درصد گردشگرانی که از عمان به کشورمان سفر 

می کنند گردشگر سالمت هستند و اگر بتوانیم از این ظرفیت در اصفهان 
بهره ببریم خط پروازی اصفهان-عمان نیز برقرار خواهد شــد. در حوزه 
ورزشی، مذهبی و صنعت و معدن نیز می توان همکاری های خوبی میان 
دو کشور شکل داد. همچنین ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان گفت: در تالش هستیم در توافق نامه ای که در نشست 
مشترک میان وزرای دو کشور ایران و عمان امضا می شود مواردی درباره 
اســتان اصفهان را نیز لحاظ کنیم تا در نهایت حجم صادرات استان به 

عمان را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه عمان از دیرباز روابط خوبی با کشورمان داشته است، 
افزود: این کشور محدودیتی در صادرات به کشورهای دنیا ندارد و باید از 

این فرصت حداکثر استفاده را برد.
رسول کوهستانی، مدیرکل گمرک استان اصفهان نیز ارزش صادرات 
استان در سال ۹۹ را 2 میلیارد و 318 میلیون دالر عنوان نمود و اظهار 
داشت: در ۹ ماهه سال 1400 صادرات با مبدأ استان اصفهان 2 میلیارد 
و 2۹۷ میلیون دالر بوده که تقریباً با کل ســال ۹۹ برابری می کند اما 
از نظر وزنی با کاهــش روبه رو بودیم که علت آن تغییر ارزش کاالهای 
صادراتی اســت. وی  چدن، آهن و فوالد  را  با ســهم  4۹ درصدی و 
محصوالت پتروشیمی را با سهم 16 درصدی جزء محصوالت با بیشترین 

سهم صادراتی برشمرد.
همچنین علیرضا ساالریان، مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در 
اصفهان با اشاره به لغو خط پروازی اصفهان-عمان به دلیل شیوع ویروس 
کرونا اظهار داشت: با وجود فضای مجازی، تأسیس دفتر و حضور فیزیکی 
در کشورهای مقصد صادراتی چندان توجیهی ندارد. بنابراین با رفع موانع 
داخلی و انجام چند سفر کوتاه این ارتباطات به خوبی برقرار می شود و 
به شرط صادرات محصوالت باکیفیت از سوی تجار اصفهانی این ارتباط 

عمیق و ماندگار خواهد شد.

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: 
قرعه کشی ساخت 8100 واحد مسکن ملی در اراک، در جلسه شورای 

اداری استان مرکزی انجام شد.
 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشــهر ســازی)مرکزی(، احمد 
مرزبان مدیرکل راه و شهرســازی استان در این مراسم گفت: در طرح 
اقدام ملی مسکن سهمیه اســتان 21 هزار و 2۹0 واحد بود که 80۹0 
واحد در شهرها و 12 هزار و 400 واحد در امیرکبیر و مهاجران ساخته 
می شود.  مقرر شد که در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر برای ۷4۹۹ 
واحد اراضی تامین و عملیات ســاختمانی نیز آغاز شده است. در طرح 
جهش تولید مسکن سهمیه استان مرکزی 61 هزار و 12۷ واحد بود که 
1۹ هزار واحد در شهرهای امیرکبیر و مهاجران هدفگذاری شد و تاکنون 

452 هکتار زمین تامین شده است.
وی افزود: پروژه سردار شهید قاسم سلیمانی در انتهای خیابان هپکو 
با ظرفیت 3040 واحد با پیمانکاری جهاد خانه ســازی در حال ساخت 
اســت و کار در 24 هکتار در حال پیشــرفت است و تاکنون ۷0 درصد 

پیشرفت فیزیکی حاصل شــده است و 600 واحد توسط بنیاد مسکن 
در شهرک کوثر در حال انجام است و عملیات اجرایی دو هزار واحد در 
ساوه آغاز شــده است. در محالت هم ۹3 نفر واریز وجه داشتند، اما به 
دلیل کمبود زمین، 22 هکتار زمین به محدوده الحاق و برای 1400 نفر 

دیگر ظرفیت ایجاد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان داشت: در نیمور 62 نفر 
واریز وجه داشتند که عملیات اجرایی آغاز شده و ۹ هکتار زمین هم برای 
طرح نهضت ملی در نظر گرفته شده است. همچنین 480 نفر در دلیجان 
واریز وجه انجام داده اند و 15 هکتار زمین اختصاص یافته است و 1500 
واحد ظرفیت ساخت وجود دارد و در نراق 22 نفر درخواست داشتند که 

زمین برای متقاضی تامین و عملیات اجرایی آغاز شده است.
مرزبــان ادامــه داد: در خمین 424 نفر واریز وجه داشــته اند و 4۷ 
واحد در حال ســاخت است و 11 هکتار زمین فراهم شده که مستعد 
ساخت 1400 واحد است، در کمیجان 102 نفر واریز وجه داشتند که 
زمین تامین و در شــازند ۷5 نفر واریز وجه کرده اند و عملیات اجرایی 

نیز آغاز شــده است، در تفرش 154 نفر واریز وجه داشته اند و عملیات 
اجرایی مسکن متقاضیان با تامین زمین آغاز شده است و اولین خانواده 
نیز ساکن شده اند. وی عنوان کرد: همچنین در آشتیان 486 نفر واجد 
شرایط هستند که 154 نفر واریز وجه انجام داده اند و عملیات اجرایی 
در حال انجام است و فراهان 15 نفر واریز وجه داشتند که برای 12 نفر 
زمین تامین شده اســت. در فرمهین و شازند و مامونیه مشکل تامین 
زمین داریم و با رایزنی سازمان ملی زمین و مسکن مقرر است که زمین 
خریداری شــود و در غرق آباد 16 نفر واریز داشتند که عملیات اجرایی 

آغاز شده است و در مامونیه 24 واحد در حال ساخت است.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شــرقی موفق به اخذ گواهینامه 
مدیریت دارایی های فیزیکــی ) ایزو2014: 55000 ( 

از شرکت Aaap انگلستان شد.
بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
 Asset( اســتان آذربایجان شــرقی، مدیریت دارایی
Management( ادامه روند توسعه دانش نگهداری 
و تعمیرات )نگهداشت( با تمرکز بر چرخۀ عمر دارایی ها 

می باشد.
این گزارش حاکی اســت؛ مدیریــت دارایی، امروزه 
به عنوان یک شــاخۀ مهم در علم مدیریت و مهندسی 

شــناخته می شــود که ســعی دارد با بــه  کارگیری 
راهبردهای مربوطه، روش های مدیریت منابع انسانی، 
مدیریــت تأمین تجهیــزات، بهره بــرداری، مدیریت 
نگهداری و تعمیرات، مدیریــت قطعات یدکی، بهبود 
عملکرد، مدیریت ریســک، مدیریــت هزینه، حداکثر 
ارزش ممکن را در بلندمدت از دارایی های ســازمان به 

دست آورد.
در این راستا شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
نیز در دســتیابی به اهداف این شــرکت، با مدیریت 
دارایی ها هزینه های مالی، محیطی و اجتماعی، ریسک، 
کیفیت، خدمات و عملکرد مربوط به دارایی ها را متوازن 

کرده است.
الزم بـه ذکـر اسـت از جملـه مزایـای اسـتقرار این 
اسـتاندارد بـا ارزش کـه در سـالهای اخیـر در کلیـه 
شـرکت هـای آب و فاضـالب اروپـا، آمریکا و اسـترالیا 
پیـاده سـازی شـده اسـت، بهبود بازگشـت سـرمایه و 
کاهـش هزینـه هـا همزمـان بـا حفـظ ارزش دارایـی، 
کاهـش اتـالف هـای مالـی، بهبـود سـالمت و ایمنـی 
تجهیـزات و پرسـنل، افزایش اعتبـار و وجهه و حداقل 
سـازی اثرات زیسـت محیطـی و افزایش آمـاده بکاری 
تجهیزات و تداوم خدمات رسـانی پایدار به مشـترکان 

می باشـد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: ســرهنگ "علی تجری" گفت: 
در پی وقوع چندین فقره انواع ســرقت، شناسایي و دستگیري سارقان 
در دســتور کار مأموران کوپ انتظامی شهرستان قرار گرفت.وي افزود: 
مأموران پس از بررسي هاي همه جانبه و تحقیقات گسترده پلیسي موفق 

به شناســایي و دستگیري 20 سارق حرفه ای شدند .جانشین فرمانده 
انتظامي شهرســتان گرگان اظهار داشت: سارقان در تحقیقات به عمل 
آمده تاکنون به 32 فقره انواع ســرقت اعتراف کردند.سرهنگ تجری با 
بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به 

مرجع قضائي معرفي شــدند، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده 
هرگونه فعالیت غیرقانوني و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون 
گریز، مراتب را در اســرع وقت از طریق تلفن فوریت هاي پلیسي 110 

اعالم تا نسبت به دستگیري مجرمان و متخلفان اقدام شود.

بررسی موضوعات حوزه منابع انسانی شرکت گاز خراسان رضوی توسط معاون وزیر نفت

در کارگروه توسعه صادرات استان در اتاق بازرگانی استان مطرح شد؛ 

کمیسیون مشترک ایران و عمان، فرصتی برای توسعه صادرات استان اصفهان 

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی:

پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی در اراک قرعه کشی شد

همراستا با شرکت های مشابه جهانی؛

آبفا آذربایجان شرقی گواهینامه مدیریت دارایی های فیزیکی انگلستان را اخذ کرد

کشف 3۲ فقره انواع سرقت در گرگان 

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: فرمانده 
ســازمان بسیج شهرداری تبریز گفت: همایش ملی 
جلوه  های جهادی شــهیدان »آقا مهدی باکری« و 
»حاج قاسم سلیمانی« از سوی مدیریت شهری در 

این شهر برگزار می شود. رحیم مالحسینی، افزود: این 
همایش از سوی سازمان بسیج شهرداری تبریز و با 
همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری در 

12 محور برگزار می شود.
وی اظهار داشــت: محورهای مقاالت ارایه شده 
به این همایش باید در موضوعات مدیریت شــهری 
شــهروند مدار، عدالــت محوری، برنامــه محوری، 
مدیریت راهبردی در شــهرها، شایســته ساالری، 
معنویت محوری، دیپلماسی شهری، مدیریت بحران، 
کــودکان و نوجوانان، مســئولیت پذیری، مدیریت 
یکپارچه و آینده پژوهی باشد. فرمانده سازمان بسیج 
شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدا، گفت: عالقه مندان برای شرکت در این 
همایش می توانند مقاالت خود را تا ششــم اسفند 

1400 به آدرس www.basij.tabriz.ir  ارسال 
کنند.

مالحســینی، ادامه داد: به مقاالت منتخب و برتر 
این همایــش ملی، جوایز نفیــس و ارزنده ای اهدا 

خواهد شد.
سرلشکر پاسدار شهید مهدی باکری از فرماندهان 

سپاه بود.
این فرمانده دالور در روز 25 اســفند سال 1363 
و طی » عملیات بدر« به خاطر شــرایط حســاس 
عملیات، طبق معمول به خطرناکترین صحنه های 
کارزار وارد شد و در حالی که رزمندگان لشکر را در 
شرق دجله از نزدیک هدایت می کرد، تالش می کرد 
تا مواضع تصرف شده را در مقابل پاتک های دشمن 
تثبیت کند که در نبــردی دلیرانه، براثر اصابت تیر 

مستقیم مزدوران عراقی، ندای حق را لبیک گفت و 
به لقای معشوق نایل شد.

هنگامی کــه پیکر مطهــرش را از طریق آبهای 
هورالعظیم انتقــال می دادند، قایق حامل پیکر وی، 
مورد هدف گلوله آر.پی .جی دشــمن قرار گرفت و 

قطره ناب وجودش به دریا پیوست.
وی در سال 1333 هجری شمسی در شهرستان 
میانــدوآب در یک خانواده مذهبی و با ایمان متولد 
شد. سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی 
قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی و »ابومهدی 
المهندس« جانشین فرمانده نیروهای مردمی عراق 
)الحشد الشــعبی( به همراه هشت نفر دیگر بامداد 
جمعه )سیزدهم دی ماه ۹8( در بغداد پایتخت عراق 

ترور و شهید شدند.

فرمانده سازمان بسیج شهرداری تبریز خبر داد؛

همایش ملی جلوه  های جهادی شهیدان »باکری« و »سلیمانی« در 
تبریز برگزار می شود
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گاه��ی اوقات کارمندان یک ش��رکت برای م��دت زمانی طوالنی با تیم 
مدیریت��ی کن��ار آمده و س��ال های طوالنی در آن س��ازمان کار می کنند. 
بی ش��ک این الگو برای تمام برندها ایده آل به نظر می رس��د. با این حال 
در واقعیت کمتر مواردی در این رابطه قابل مش��اهده اس��ت. بس��یاری از 
برندها در عمل به طور مداوم با نیاز به اس��تخدام نیروی کار تازه به جای 
کارمندان قدیمی مواجه هس��تند. این امر می تواند ش��رایط فعالیت برای 
هر تیم کاری را به ش��دت س��خت و دشوار نماید. درست به همین خاطر 
ش��ما باید اول از همه در راس��تای تاثیرگذاری بر روی کارمندان به دنبال 
تکنیک های موثر برای ترغیب ش��ان به منظور همکاری با برند باشید. این 
امر می تواند هزینه های موردنیاز برای اس��تخدام نیروی کار تازه را به طور 

قابل مالحظه ای کاهش دهد. 
بی ش��ک کمتر مدیری نس��بت به از دس��ت دادن کارمندانش احساس 
خوش��ی خواهد داش��ت. اگر در این میان پای کارمندان حرفه ای برند نیز 
در میان باشد، اوضاع به شدت پیچیده خواهد شد. درست به همین خاطر 
شما باید همیشه حواس تان را به وضعیت برند در راستای حفظ کارمندان 
شرکت جمع کنید. چنین امری هزینه های مالی برند و همچنین از دست 

دادن نیروی متخصص را به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی تکنیک هایی برای حفظ کارمندان در 
شرکت هاست. چنین امری به شما برای تاثیرگذاری بر روی تیم های کاری 
و بهبود موقعیت برندتان در بازار کمک خواهد کرد. بی شک برندی که به 
طور مداوم درگیر مشکل نگهداری از کارمندانش است، هرگز موفقیتی در 

بازار تجربه نخواهد کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها به دنبال حفظ مشتریان شان هستند. در این 
میان ش��ما باید برنامه ای برای حفظ کارمندان تان هم داش��ته باشید، در 
غیر این صورت کشتی کسب و کارتان همیشه در جهت نامناسب حرکت 
خواهد کرد. هیچ وقت توانایی جلب نظر مشتریان را به دست نمی آورید. 

اگر ش��ما هم در عرصه کس��ب و کار با چالش از دست دادن نیروی کار 
مواجه هس��تید، این مقاله می تواند نکات جالب توجهی برای تان به همراه 
داشته باشد. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای بهبود وضعیت برندها 

در این زمینه را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
ایجاد فضای کار تعاملی و حمایت گرایانه

فضای کار تعاملی و حمایت گرایانه نقش مهمی در تمایل کارمندان برای 
ادام��ه همکاری با یک برند دارد. ام��روزه برخی از کارمندان به دلیل عدم 
حمایت مناس��ب برندها اقدام به ترک ش��رکت می کنند. شاید این امر در 
نگاه نخس��ت بسیار ساده به نظر برس��د، اما در صورتی که شما فکری به 
حال وضعیت محیط کار ش��رکت تان نکنید، در م��دت زمانی کوتاه تمام 
کارمندان ت��ان را از دس��ت خواهید داد. این امر می تواند وضعیت ش��ما را 
با بحران قابل مالحظه ای مواجه نماید. یادتان باش��د شما به عنوان مدیر 
یک مجموعه در نهایت مسئول تمام نابسامانی های ایجادشده خواهید بود. 
ایجاد فض��ای کار تعاملی به معنای تقویت کار گروهی در میان اعضای 
ش��رکت و تقویت انگیزه شان برای همکاری های س��ازنده است. شاید این 
امر در نگاه نخس��ت بسیار سخت باشد، اما وقتی برندتان در زمینه اجرای 
این طرح موفق ش��د، دیگر کمتر کس��ب و کاری توانایی رقابت با شما را 

خواهد داشت. 
در رابطه با حمای��ت از کارمندان نیز می توان صحبت های زیادی انجام 
داد. نکت��ه مهم در این میان ضرورت ایجاد احس��اس حمایت و امنیت در 
کارمندان است، در غیر این صورت شما هر چقدر هم که هزینه اضافی در 
این راستا صورت دهید، در آخر باز هم توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان را نخواهید داشت. 
فراهم سازی دوره های آموزشی و مهارت افزایی

کارمندان یک ش��رکت برای اینکه کیفیت کاری ش��ان را حفظ کرده یا 
آن را تقویت نمایند، نیاز به دوره های آموزش��ی خواهند داش��ت. این امر 
نیاز روز س��ازمان های تجاری محسوب می شود. با این حساب اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید همیشه نسبت 
به کیفیت کاری تیم کارمندان مطمئن ش��وید، در غیر این صورت بدون 
شک برندهای رقیب با کیفیت کاری بهتر مشتریان تان را جذب می کنند. 
راه اندازی دوره های آموزش��ی باید براس��اس نیاز روز کارمندان صورت 
گیرد، در غیر این صورت ش��ما همیش��ه در کس��ب و کارتان با مشکالت 
اساس��ی در این بخش رو به رو خواهید بود. استفاده از انواع نظرسنجی ها 
برای اطالع از نیازهای روز مشتریان می تواند گزینه بسیار خوبی باشد. این 
امر شما را از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی کارمندان با طراحی دوره های 

آموزشی مناسب در موقعیت بسیار خوبی قرار می دهد. 
ش��اید در برخی از موارد مدیران ارش��د یک ش��رکت توانایی راه اندازی 
دوره های آموزش��ی را داشته باش��ند. با این حال در اغلب موقعیت ها این 
امر همراه با دش��واری هایی خواهد بود. توصیه ما در این میان تالش برای 
استفاده از همکاری یک کارشناس حرفه ای در زمینه راه اندازی دوره های 

آموزش��ی اس��ت. این امر می تواند موقعیت بسیار خوبی برای برند شما به 
منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم س��ازد. اگر کس��ب و کار 
شما به این نکته مهم توجه داشته باشد، فرآیند فعالیت تان در زمینه حفظ 

کارمندان بی نهایت ساده خواهد شد. 
یادتان باشد کارمندان همیشه نسبت به ادامه فعالیت در شرکت هایی که 
به فکر مهارت افزایی شان هستند، تمایل نشان می دهند. بنابراین شما باید 
همیشه این نکته مهم را به یاد داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز 

فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان پیدا نکنید. 
ارتباطات موثر را فراموش نکنید

ارتباطات موثر همیش��ه عامل��ی مهم برای حفظ کارمندان محس��وب 
می ش��ود. اگر شما مدیری بی نهایت ش��لوغ و بدون زمان اختصاصی برای 
گفت و گو با کارمندان باشید، خیلی زود نظر تمام اعضای شرکت نسبت 
به ادامه همکاری با شما و برندتان تغییر خواهد کرد. این امر می تواند برای 

ش��ما مشکالت بس��یار زیادی به همراه داشته باشد. بنابراین باید همیشه 
ارتباطات موثر با کارمندان را مد نظر قرار دهید. 

گاهی اوقات کارمندان نس��بت به برخی از اتفاقات در ش��رکت ناراضی 
هستند. البته در بسیاری از موارد آنها نارضایتی شان را به طور عملی بیان 
نمی کنند. بنابراین شما باید به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 

استفاده از نکات مورد نظر باشید. 
بس��یاری از برندها آنقدر که ب��ر روی بهبود کیفیت کاری تمرکز دارند، 
نس��بت به دالیل نارضایتی کارمندان هوشیار نیس��تند. این امر می تواند 
خیل��ی زود نظم تیم کاری ت��ان را برهم بزند. بنابراین توصیه ما به ش��ما 
تقویت ارتباطات میان خودتان و کارمندان است. استفاده از انواع ابزارهای 
پیام رس��ان در دوران دورکاری نیز می تواند ایده خوبی باش��د. شما در هر 
صورت باید نسبت به تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف تان توجه 
نش��ان دهید، در غیر این صورت هرگز فرصتی ب��رای ادامه روند فعالیت 
مناسب تیم کاری تان و حفظ کارمندان حرفه ای شرکت نخواهید داشت. 

یادتان باش��د ارتباطات موثر برای تمام کارآفرینان یک مهارت اساسی 
محسوب می شود. این امر می تواند وضعیت شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را با مشکالت بسیار زیادی رو به رو سازد. درست به همین 
خاطر ش��ما باید همیش��ه به دنبال اس��تفاده از راهکارهای حرفه ای برای 
تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان باش��ید. این امر می تواند ش��امل گفت و 
گوهای عادی روزمره و تش��کیل جلساتی برای بررسی مشکالت کسب و 
کارتان باش��د. چنین راهکارهای کوچکی در بلندمدت وضعیت بازاریابی 

برندتان را به طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد. بنابراین هیچ بهانه ای 
پیش روی ش��ما برای عدم تاثیرگذاری مناسب بر روی کارمندان نخواهد 

بود. 
ارائه مزایای ادامه همکاری

امروزه برندهای بزرگ و کوچک برای اینکه کارمندان قدیمی و ماهرشان 
را حف��ظ کنند، اقدام به ارائ��ه مزایای مختلف به آنه��ا می کنند. این امر 
می تواند شرایط بسیار سختی برای کارمندان به منظور تصمیم گیری برای 
ترک شرکت فراهم کند. بی شک کارمندان تا زمانی که احساس رضایت از 
همکاری با برند ش��ما داشته باشند، فکر ترک کسب و کارتان را نخواهند 
کرد. بنابراین اگر ش��ما با مش��کالتی در عرصه کس��ب و کارتان رو به رو 
هس��تید، این امر ناشی از شکس��ت تان در ارائه مزایای جذاب برای ادامه 

همکاری کارمندان است.
ش��ما برای حفظ کارمندان تان نیاز نیس��ت مزایای خیلی عجیبی ارائه 

کنید. همین که کارمندان مطمئن شوند که شما برای تاثیرگذاری بر آنها 
تم��ام توان تان را صرف کرده اید و از همه مهمتر اینکه به یاد آنها بوده اید، 
کافی اس��ت. این امر تاثیر روانی بسیار شدیدی بر روی کارمندان برجای 
خواهد گذاش��ت. با این حساب ش��ما دیگر نیازی به استفاده از روش های 
عجیب یا پیگیری روندهای بس��یار دش��وار در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر می تواند شرایط شما را به طور 
قابل مالحظه ای بهبود بخش��یده و فرآیند همکاری ب��ا کارمندان را وارد 
مرحله تازه ای نماید.  یادتان باشد هرچه کارمندان شما همکاری بلندمدتی 
با برند داش��ته باشند، اعتبار شما در بازار توسعه پیدا کرده و کارتان برای 
تولید محصوالت عالی یا تعامل مناسب با مشتریان ساده تر خواهد شد. پس 
یادتان باش��د که همیشه از این تکنیک برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان سود ببرید، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین برود. آن وقت ش��رایط بس��یار 

دشواری برای تعامل با مشتریان در بازار پیش رو خواهید داشت. 
شکست برندها برای تعامل مناسب با مشتریان همیشه ریشه های داخلی 
دارد. بنابراین اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی بازار و بهبود 
وضعیت تان هستید، باید اول از همه نسبت به شرایط مناسب برندتان در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اطمینان حاصل کنید. این امر به 
طور ویژه ای شامل بهبود توانمندی های برند برای حفظ کارمندان قدیمی 
است. شما با حفظ کارمندان قدیمی در عمل تجربه آنها را در کنار کسب 
و کارتان خواهید داش��ت. این امر به شما برای تعامل مناسب با مشتریان 
کمک شایانی خواهد کرد. بنابراین شما مسیر چندان دشواری برای تعامل 

با مشتریان پیش رو نخواهید داشت. 
طراحی برنامه کارنامه شغلی

کارنامه ش��غلی به معنای توجه برندها با س��ابقه کارمندان ش��ان برای 
توزیع پس��ت های ارش��د اس��ت. به عنوان مثال، اگر ش��ما به دنبال یک 
مسئول اصلی در بخش بازاریابی هستید، به جای اینکه فرد موردنظر را از 
طریق فرآیندهای اس��تخدامی جذب کنید، می توانید از یک عضو باسابقه 
تی��م بازاریابی برای تصدی این بخش درخواس��ت نمایید. این امر نه تنها 
تاثیرگ��ذاری باالیی بر روی مخاطب هدف به همراه دارد، بلکه هزینه های 

شما را نیز به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد.
بی ش��ک هر کارمن��دی در یک ش��رکت به دنبال توس��عه مهارت های 
کاری اش اس��ت. با این حساب ش��ما برای جلب نظر کارمندان نسبت به 
ادامه همکاری با ش��ما باید برنامه مش��خصی داشته باشید. این امر شامل 
ثبت دقیق تمام سابقه های کاری کارمندان در شرکت و استفاده از آن برای 
ارتقای سازمانی هر کدام از اعضای شرکت است. این امر نوعی معیار دقیق 
برای کارمندان ترس��یم می کند. همچنین انگیزه آنها برای فعالیت کاری 
حرفه ای را نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. با این حس��اب 

دیگر دلیلی برای نارضایتی کارمندان باقی نخواهد ماند. 
بس��یاری از برندها به طور مداوم نس��بت به نیاز کارمندان برای ارتقای 
سازمانی بی توجهی به خرج می دهند. این امر شاید در نگاه نخست مشکل 
چندان بزرگی نباش��د، اما برای برندتان خیلی زود دردسرساز خواهد شد. 
وقتی کارمندان نس��بت به بهبود وضعیت ش��ان از نظر موقعیت سازمانی 
ناامید شوند، خیلی زود به سراغ موقیعت های شغلی دیگر خواهند رفت. در 

این میان برند شما ضرر اصلی را می کند. 
شرکت در دوره های آموزشی مدیریتی 

ش��ما به عن��وان مدی��ر یک ش��رکت باید همیش��ه به دنب��ال تقویت 

مهارت های تان باش��ید، در غیر این صورت کارمن��دان حرفه ای و باتجربه 
شرکت دیگر انگیزه ای برای ادامه همکاری با شما نخواهند داشت. توصیه 
ما در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان شرکت براساس 

ارتقای مهارت های تان به طور مداوم است. 
بی ش��ک کارمندان در صورتی که یک مدیر همیش��ه ب��ه روز و دارای 
مهارت های حرفه ای را پیش روی خودش��ان داش��ته باش��ند، دیگر هیچ 
مش��کلی برای تعامل با مخاطب هدف ندارند. ای��ن امر می تواند وضعیت 
شما را به طور قابل مالحظه ای توسعه داده و نقش تان به عنوان یک مدیر 
معتبر را توس��عه دهد. یادتان باشد در این موارد شما باید همیشه روحیه 

خودتان را حفظ کنید. 
گاهی اوقات مدیران زمان الزم برای شرکت در دوره های مهارت افزایی را 
ندارند. این امر درست مانند آن است که یک کارمند به دلیل دغدغه های 
کاری از ش��رکت در دوره های مختلف ش��انه خالی کند. بی ش��ک در این 
صورت مدیران ارشد شرکت به سرعت نسبت به قطع همکاری با کارمند 
موردنظر اقدام خواهند کرد. ماجرا درباره شما به عنوان مدیر یک شرکت 
نیز دقیقا به همین ترتیب است. با این حساب شما باید برای تاثیرگذاری بر 
روی کارمندان به منظور حرف شنوی از شما به دنبال شرکت در دوره های 
آموزشی باشید، در غیر این صورت از دست دادن کارمندان حرفه ای نتیجه 

اجتناب ناپذیر عرصه کسب و کار محسوب می شود. 
حمایت از کارمندان در دوره های تحصیلی

ش��رکت کارمندان در دوره های تحصیلی دانشگاهی امر بسیار مناسبی 
برای توس��عه کسب و کار شما محسوب می شود. بنابراین مدیران شرکت 
باید همیشه از ادامه تحصیل کارمندان استقبال نمایند، در غیر این صورت 

شاید فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان پیدا نکنید. 
بی تردید کارمندان شما وقتی به دنبال ادامه تحصیل هستند، فکر حضور 
در ش��رکت های دیگر را نیز خواهند کرد. معنای این امر ناتوانی شما برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها در صورت بی توجهی به انگیزه ش��ان برای کس��ب 
مدارک عالی است. این امر باید جایگاه ویژه ای در عرصه کسب و کار برای 
شما داشته باشد. یادتان باشد بسیاری از برندها در طول دوران فعالیت شان 
با کمبود نیروی متخصص مواجه می شوند. بنابراین شما در صورت امکان 
بای��د مقدمات الزم برای ادامه تحصی��ل کارمندان تان را فراهم کنید. این 
امر نوعی س��رمایه گذاری بلندمدت برای برندتان خواهد بود. چنین امری 

می تواند وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای توسعه دهد. 
تشویق کارمندان در صورت یادگیری مهارت های تازه

شما قرار نیست همیشه ش��رایط الزم برای ارتقای مهارت کارمندان را 
فراهم س��ازید. گاهی اوقات برخی از کارمندان براساس عالقه شخصی یا 
در اوقات فراغت ش��ان در دوره های مهارت افزایی شرکت می کنند. این امر 
می تواند نتایج بس��یار خوبی برای کسب و کار شما به همراه داشته باشد. 
بنابراین ش��ما باید به دنبال راهکارهایی حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان باشید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب 

نظر مشتریان پیدا نکنید. 
کارمندان��ی که هرگز به دلیل یادگیری مهارت های تازه مورد تش��ویق 
مدیران قرار نمی گیرند، به تدریج افس��رده خواهند ش��د. این امر واکنش 
طبیعی کارمندان به بی توجهی شما برای یادگیری مهارت های تازه خواهد 
ب��ود. توصیه ما در این میان تالش برای یادگیری مهارت های تازه به طور 
حرفه ای از سوی ش��ما و تشویق کارمندانی است که خودشان به تنهایی 

مهارت های تازه ای را یاد گرفته اند. 
ایجاد شرایط رقابت منصفانه

ش��ما نباید تمام کارمندان را براس��اس معیارهای واحد مورد ارزیابی 
قرار دهید. این امر می تواند ش��رایط ش��ما را به ط��ور قابل مالحظه ای 
دش��وار س��ازد. یادتان باش��د هر کارمندی دارای شرایط خاص خودش 
اس��ت. بنابراین اگر ش��ما به وضعیت هر کدام از آنها ب��ه طور جداگانه 
توجه نش��ان ندهید، ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها به شدت 

کاهش پیدا می کند. 
متاسفانه امروزه برخی از برندها برای بهبود وضعیت کاری شان فقط به 
یک معیار واحد برای رتبه بندی کارمندان توجه می کنند. توصیه ما در این 
بخش تالش برای ایجاد رابطه ای صمیمی با تمام اعضای شرکت و داوری 
عملکردش��ان براساس دامنه مس��ئولیت و دغدغه های کاری است. چنین 
امری می تواند به ش��ما برای ارزیابی هرچه دقیق تر و از همه مهمتر ایجاد 
شرایط رقابت منصفانه برای همه اعضای شرکت کمک نماید، در غیر این 
صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری درست بر روی کارمندان تان 

پیدا نکنید. 
استفاده از بازخوردهای کارمندان

شما برای تصمیم گیری در هر حوزه ای نیاز به نظرات مخاطب هدف تان 
خواهید داشت. در اینجا نیز مخاطب هدف شما شامل تمام اعضای شرکت 
است. تالش برای حفظ کارمندان بدون نظرخواهی از آنها همیشه همراه با 
شکست خواهد بود. این امر می تواند وضعیت شما در بازار را به طور قابل 

مالحظه ای بهبود بخشد. 
ب��دون تردید کارمندان در صورت مش��اهده انگیزه کافی از س��وی یک 
شرکت برای نظرخواهی و توجه عملی به نظرات شان تمایل باالتری برای 
ادامه همکاری خواهند داشت. به عالوه، چنین راهکاری به شما برای پیدا 
کردن ایده های تازه بدون نیاز به صرف مدت زمانی طوالنی کمک می کند. 
این امر ش��رایط برند ش��ما را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخش��یده و 
مشکالت ناش��ی از ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را کم 

می کند. 
اس��تفاده از بازخورده��ای دریافت��ی کارمندان در صورت��ی که به طور 
حرفه ای نباشد، مشکالت شما را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
کارمن��دان وقتی به طور مداوم نظرات ش��ان را بیان ک��رده و اقدام عملی 
از س��وی ش��ما نبینند، انگیزه ش��ان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و 
حتی ادامه همکاری با شما کاهش پیدا می کند. بنابراین اگر شما اقدام به 
گردآوری بازخوردهای کارمندان تان می کنید، باید همیشه آنها را به طور 
حرفه ای مورد ارزیابی و اجرا قرار دهید، در غیر این صورت بهتر است اصال 

فرآیند موردنظر را شروع نکنید. 
تقویت تعادل میان کار و زندگی در کارمندان

اگر کارمندان ش��ما به طور مداوم مش��غول کار باشند، به احتمال زیاد 
در بلندمدت انگیزه ش��ان برای ادامه همکاری با شما به شدت کاهش پیدا 
می کند. این امر اهمیت تعادل میان کار و زندگی را نشان می دهد. بسیاری 
از کارمندان در صورتی که به اندازه کافی وقت برای زندگی شخصی ش��ان 
نداشته باشند، کیفیت کار و انگیزه شان برای حضور در یک شرکت کاهش 
پیدا می کند. با این حس��اب شما به عنوان مدیر یک شرکت باید همیشه 
تع��ادل میان کار و زندگی در میان کارمندان تان را مورد توجه قرار دهید. 

این امر برای برند شما اهمیت باالیی خواهد داشت.
گاه��ی اوق��ات حتی اگر کارمن��دان هم مایل به فعالیت کاری بیش��تر 
هس��تند، شما باید با آینده نگری مانع این اتفاق شوید. چنین امری تعادل 
میان کار و زندگی کارمندان را برقرار کرده و ش��رایط ش��ما در بازار را به 

شدت بهبود خواهد بخشید. 
منبع: هاب اسپات

حفظ کارمندان شرکت با استراتژی های کاربردی


