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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

قیمت گذاری دولتی موجب انحصارگرایی در صنعت خودرو شده است

راه عبور از 
قیمت گذاری دستوری
فرصت امروز: قیمت گذاری دس��توری در اقتصاد ایران س��ابقه زیادی دارد و ریش��ه آن به اقتصاد دولتی و مداخله 
همه جانبه دولت در سازوکار اقتصادی برمی گردد. وقتی عین الدوله، حاکم تهران حوالی یکصد سال پیش بازرگانان 
پایتخت را به بهانه گران شدن قند و شکر به باد فلک گرفت، شاید کمتر کسی تصور می کرد که با گذشت سال ها و 
پوست اندازی دولت ها، قطار قیمت گذاری دستوری همچنان به راه خود ادامه می دهد و حال به ایستگاه دولت سیزدهم 
می رس��د. دولت ها اغلب با هدف کنترل تورم اقدام به مداخله در بازارها می کنند و به جای اصالحات اقتصادی و به 
بهانه تنظیم بازار به قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی رو می آورند. این شیوه اشتباه و مخرب نه تنها هیچ گاه...

 با شروط پنج گانه فرابورس
واگذاری سرخابی ها متوقف می شود؟

 از خصوصی سازی
تا بورسی سازی
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ارز 4200 تومانی اشتباه بزرگ و تداوم آن اشتباه بزرگ تر است

سردرگمی ارز 4200
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آمارهـای تـازه بانک مرکزی از تداوم افزایش قیمت و کاهش تعداد معامالت مسـکن در شـهر تهران 
حکایـت دارد، بـه طوری که قیمت خانه در 5 منطقه تهران در بهمن مـاه کاهش و در 1۷ منطقه دیگر 

افزایش داشته است. به گفته بانک مرکزی، میانگین قیمت یک متر مربع مسکن شهر تهران 
طی بهمن ماه به 33 میلیون و 5۶ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل کمتر از یک درصد...

تقاضای پنهان بازار مسکن منتظر نتیجه مذاکرات است

مسکن در اندیشه وین

نگـــاه
 اقتصاددانان بیش از

هر زمانی تفاهم دارند
به سوی هارمونی 

اقتصادی
تاریخ اقتص��اد پر از اختالف 
بی��ن  ک��ه  اس��ت  نظرهای��ی 
اقتصاددانان در مورد موضوعات 
مختل��ف و دغدغه ه��ای عل��م 
اقتصاد ش��کل گرفته است، به 
ط��وری که گوی��ا اقتصاددانان 
هرگ��ز نمی توانس��تند بر س��ر 
یک مسئله با هم به اتفاق نظر 
برس��ند. اختالف نظرهایی که 
گاه ب��ه دیالوگ ها و بحث های 
آتشین و مناقشه برانگیز منتهی 
ش��ده و اتفاقا مس��یر پیشرفت 
از دل همی��ن  اقتص��اد  عل��م 
منازعات فکری گذش��ته است. 
با ای��ن حال به نظر می رس��د 
هرچ��ه در تاریخ عل��م اقتصاد 
ب��ه جلوت��ر حرک��ت کرده ایم، 
اختالف نظ��ر بین اقتصاددانان 
کمت��ر ش��ده و اتف��اق نظرها 
بیش��تر شده اس��ت. به نحوی 
که اقتصاددانان در حال حاضر 
بیش از هر زمانی بر سر مسائل 

مختلف توافق نظر دارند.
هفته نام��ه  ک��ه  آنط��ور 
»اکونومیس��ت« گ��زارش داده 
اس��ت، گس��تردگی اتفاق نظر 
بین اقتصاددانان به شکل قابل 
توجهی در این سال ها افزایش 
براس��اس  اس��ت.  پی��دا کرده 
آماره��ا، اقتصاددانان در س��ال 

2021 میالدی درباره 
2یک سوم گزاره ها...
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ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

در چهار روزی که از حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین 
می گذرد، جهان به دو اردوگاه مخالف تبدیل ش��ده است؛ 
آنهایی که در مقابل روسیه و در کنار اوکراین ایستاده اند و 
آنهایی که از تصمیم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
حمایت می کنند. به نظر می رس��د اوکراین به محل جدید 
رویارویی ش��رق و غرب و صحنه نمایش جنگ سرد بدل 
شده است. البته تاریخ سیاس��ی اوکراین پر است از تنش 
بی��ن آنهایی که طرف��دار روابط قوی تر با اروپا هس��تند و 
سیاستمدارانی که روسیه را به مثابه یک پدرخوانده ترجیح 
می دهند. این کشمکش که روسیه هم در آن نقش فعالی 
دارد، اوکراین را در س��ه دهه گذشته با بحران های بزرگی 
مواجه کرده است. اگرچه درخواست اوکراین برای عضویت 
در ناتو، دلیل حمله روسیه به این کشور اعالم شده است، 
ام��ا همانطور ک��ه خود پوتین هم صریح��ا گفته، او هرگز 
اوکراین را یک کشور مستقل نمی داند. با هجوم روسیه به 
اوکراین، قیمت نف��ت از مرز 100 دالر عبور کرد و قیمت 
جهانی طال نیز به رکوردهای تازه ای رسید. بازارهای سهام 
و رمزارزها هم دچار ریزش قیمتی ش��دند تا همگی نشان 
دهند بازارهای مالی چقدر می توانند نسبت به رخدادهای 
جهانی اثرپذیر باشند. از آنجا که هم روسیه و هم اوکراین 
از تامین کنن��دگان عمده انرژی و غالت جهان هس��تند و 
روس��یه در مقام بزرگترین ذخای��ر گازی جهان و اوکراین 
به عنوان سبد نان اروپا شناخته می شود، ادامه این جنگ 
طبیعتا زنجیره جهانی تامین کاال را با گذش��ت دو سال از 

شروع همه گیری کووید-19 بار دیگر مختل خواهد کرد.

آیا جنگ سرد تازه ای آغاز شده؟
همانط��ور ک��ه تاثیرپذی��ری بازارها از تنش روس��یه و 
اوکراین در روزهای گذشته نش��ان داده است، این بحران 
برای میلیون ها نفر در سراس��ر جهان که هزاران کیلومتر 
دورت��ر از متن جنگ زندگی می کنند و از نظر جغرافیایی 
فاصله زیادی با مرزهای اوکراین دارند، می تواند با عوارض 
و عواقبی برای سفره غذای شان همراه باشد. تبعات حمله 
نظامی روس��یه به شکلی است که پس لرزه های سیاسی و 
اقتصادی آن همین االن هم احس��اس ش��ده است. جنگ 
اوکرای��ن ب��ه کلیدواژه های انرژی، تحری��م و صلح جهانی 
گره خورده اس��ت که همه آنها برای گوش��ه گوشه جهان، 
موضوعاتی کلیدی و مهم محس��وب می ش��وند؛ از قیمت 
طالی س��یاه که سه رقمی شده اس��ت تا احتمال کمبود 
گاز در قاره اروپا و همینطور اهمیت روس��یه و اوکراین به 
عنوان دو قطب تولید غالت جهان، همه موضوعاتی هستند 
که باعث می ش��ود دولت ها برای موضع گیری در میانه این 
بحران، دس��ت به عصا حرکت کنند و عوامل بس��یاری را 
در نظر بگیرند. هرچند غرب در واکنش به حمله روس��یه 
همانطور که پیشتر هشدار داده بود، تحریم های متنوعی را 
علیه مسکو اعمال کرده اس��ت، اما از تحریم بخش انرژی 
روسیه ناتوان و عاجز است. البته اینکه پوتین در این مقطع 
از س��ال که نیمکره شمالی در فصل سرما به سر می برد و 
قیمت گاز در قاره اروپا افزایش یافته است، دستور حمله به 
اوکراین را صادر کرده، از زمان بندی درست او حکایت دارد. 
حال س��وال این است که آیا حمله روسیه به اوکراین، آغاز 
یک جنگ سرد تازه است؟ در پاسخ به این پرسش، »جین 
کمپیون« در »بی بی س��ی« می نویسد: »همه چیز شبیه 
پایان یک دوران است. وقتی در نوامبر 1989 دیوار برلین 
فرو ریخت، همه ما باور کردیم که نسخه قدیمی جهان که 

در آن شرق مقابل غرب بود، به تاریخ پیوسته است. چون 
نزاع ایدئولوژیک میان کاپیتالیسم و کمونیسم به هوا رفته 
بود و این حس وجود داشت که همه ما اساسا در یک سو 
ایس��تاده ایم. مشکل آنجاست که برای والدیمیر پوتین که 
زمانی مامور سرویس اطالعاتی شوروی )کا گ ب( در آلمان 
ش��رقی بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به یک 
خش��م شخصی تبدیل ش��ده و این کینه شخصی به مرور 

زمان و در طول این سال ها بدتر هم شده است.
ناسیونالیسم روسی؛ از کریمه تا اوکراین

این واقعیت که اوکراین به عنوان یکی از جماهیر کلیدی 
شوروی سابق از فدراسیون روسیه گسست، توهین به همه 
چیزهایی بود که پوتین به آن باور داشت. اهمیتی نداشت 
که روسیه با امضای یک توافقنامه بین المللی، مرزهای تازه 
کش��ور جدید اوکراین را به رس��میت شناخته بود. تا سال 
2014 پوتین با نفوذ س��ربازانش به شبه جزیره، راهی پیدا 
کرد که بر کریمه، نمادین ترین بخش روس��یه در اوکراین 
تسلط پیدا کند. آنها راه کریمه را بستند و پس از برگزاری 
یک همه پرس��ی از جمعیت عمدتا روسی کریمه، عمال آن 
را به بخش��ی از روس��یه تبدیل کردند. این خالف قوانین 
بین المللی بود، اما غرب همچنان به این ایده چسبیده بود 
که می تواند با روسیه تحت فرمانروایی پوتین معامله کند. 
س��خنرانی ها انجام و تحریم ها اعمال ش��د، اما هیچ کدام 
باعث نشد که والدیمیر پوتین و همراهانش از این تصمیم 
دس��ت بکش��ند. قبال هم چنین اتفاقی افت��اده بود؛ وقتی 
دش��منان پوتین که کا گ ب قدیم و جایگزینش اف اس بی 
یا سرویس ضد جاسوسی روسیه بعد از جنگ سرد آنها را 
خائن می نامیدند، در بریتانیا و اروپا مسموم، کشته و ناپدید 
می شدند. غرب هشدارها داد و تحریم های تازه وضع کرد، 
اما روسیه پوتین آماده بود که با شرایط جدید کنار بیاید و 

زندگی اش را ادامه دهد. در 10 سال گذشته روسیه سعی 
کرده با چین یک بلوک قدرت ایجاد کند که صرفا دشمن 
غرب نباشد، اما از منافع دوجانبه دو کشور در مقابل انتقاد 
غربی ها محافظت کند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه یک گروه حمایتی 
مشترک درست کرده اند؛ کما اینکه چین از محکوم کردن 
روس��یه به خاطر حمله به اوکراین خودداری کرده و حاال 
مردم تایوان، قلمرو جدا شده از چین )که شی  جین پینگ 
همیش��ه اجتناب کرده بگوید به آن حمله نخواهد کرد( با 

نگرانی می پرسند: آیا دفعه بعد نوبت آنهاست؟
روی هم رفته، جهان جای بسیار نگران کننده تری نسبت 
به چند سال قبل شده اس��ت. در مقام مقایسه، سال های 
جنگ سرد بس��یار ساده تر بود و در بیش��تر موارد، قواعد 
ش��فاف تر بودند؛ اگر یک طرف به قلمرو طرف دیگر حمله 
می ک��رد، تهدید همیش��گی و تضمین ش��ده متقابل برای 
نابودی کامل س��ر جای��ش بود. بنابراین ای��ن اتفاق هرگز 
نیفتاد، گرچه بیش از یک بار تا آس��تانه جنگ پیش رفت. 
اما پس از فروپاش��ی کمونیسم، کتاب قوانین قدیمی پاره 
شد و از بین رفت. اکنون مرزها به اندازه ای مبهم است که 

کسی نمی داند خطوط قرمز کجا کشیده شده است.
تقابل شرق و غرب در زمین اوکراین

با نگاه به گذشته، بعضی از سیاستمداران و دانشگاهیان 
می گویند که شاید ناتو می بایست پس از فرو ریختن دیوار 
برلین تماما رویکرد خود را تغییر می داد و از تحقیر مسکو 
دست برمی داشت؛ نه اینکه ماهواره های قدیمی را در شرق 
اروپا مس��تقر کند و به صورتی بچیند که به نظر روس��یه 
تحت فرماندهی پوتین، حرکتی خصمانه به نظر بیاید. صرفا 
طرح این پیش��نهاد که ممکن است روزی اوکراین به ناتو 
بپیوندد )گرچه همیشه اتفاقی بعید تلقی می شد( کرملین 

را خشمگین کرد و کمک کرد والدیمیر پوتین متقاعد شود 
که باید یکبار برای همیش��ه تکلیفش را با اوکراین یکسره 
کن��د. همه می دانند که این سیاس��ت مخصوص او و فقط 
خودش اس��ت. سیاستمداران متعدد روسی و حتی برخی 
از سران نظامی از قبل علیه هرگونه تهاجم به میدان آمده 
بودند، اما پوتین مغلوب نشد. حاال او ناچار است موفق شود 
و روسیه باید پیروز این میدان باشد، اگر تاس برنده برایش 
بیاید، اما ماجراجویی های نظامی مانند این ممکن است به 

جاهای اشتباه ختم شوند.
هشت س��ال پیش، پوتین در کریمه موفق و جایگاهش 
در خانه به شدت تقویت ش��د. شاید او دوباره پیروز شود، 
نیروهای نظامی اوکراین را در هم بشکند، به دستاوردهای 
چش��مگیری برسد، بعد س��ریع عقب نش��ینی کند و رژه 
پی��روزی راه بیندازد. کامال ممکن اس��ت. اما فرض کنید 
اینطور نشود. اگر تعداد زیادی از سربازان روسی جان شان 
را از دست بدهند و تحریم ها بر روسیه اثر بگذارد، موقعیت 
پوتین آسیب خواهد دید. آن وقت او چه خواهد کرد؟ فقط 
ی��ک جواب وجود دارد. او ب��ه بهانه امنیت ملی، هر انتقاد 
داخلی را حتی س��خت تر از گذشته سرکوب خواهد کرد. 
روس��یه با کمال ش��گفتی حتی در حال حاضر هم نسبت 
به قبل جامعه ای باز است. این مطمئنا پایان خواهد یافت. 
اقتصاد روس��یه ضرر خواهد کرد و کمک چینی هم آن را 
جبران نخواهد کرد. پس والدیمیر پوتین که ظاهرا به دلیل 
کینه 30 ساله اش از فروپاشی امپراتوری شوروی سابق به 
اوکراین حمله کرده، ممکن است روسیه را به دوران اتحاد 
جماهیر ش��وروی بازگرداند و غرب که برای مدت طوالنی 
تالش کرده وانمود کند روس��یه کشور دیگری شده است 
که می شود با آن تجارت کرد، ممکن است متوجه شود که 

روزهای گذشته با یک انتقام جویی بازگشته است.«

چطور کار اوکراین به اینجا کشید؟

ماشین جنگی پوتین

طراحی هویت مناسب برای خرده فروشی آنالین با راهکارهای حرفه ای
بازاریاب ها همیش��ه درباره هویت برند و راهکارهای بهینه سازی آن حرفه ای زیادی برای گفتن دارند. با این 
حال ش��یوه طراحی و اجرای هویت برند اغلب اوقات مورد بی توجهی قرار می گیرد. این امر برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف بس��یار دش��وار و سخت بوده و شانس شما در عمل را به شدت کاهش می دهد. درست 
به همین خاطر ش��مار باالیی از برندها در عمل هویت ش��ان را به طور درست طراحی نمی کنند. چنین اتفاقی 
در ادامه مس��یر برای برندها مش��کالت زیادی به همراه داشته و فعالیت مناس��ب در بازار را متوقف می سازد. 
درست به همین دلیل شما باید از همان ابتدای راه طراحی درست هویت برندتان را مدنظر قرار دهید.  امروزه 
دنیای خرده فروش��ی آنالین بیش از هر زمان دیگری دارای جذابیت کارآفرینی اس��ت. با این حساب مشاهده 
ش��مار باالیی از برندها که مش��غول فعالیت در این حوزه هس��تند، نباید برای شما خیلی نگران کننده باشد...



فرص��ت امروز: قیمت گذاری دس��توری در اقتصاد ایران س��ابقه زیادی 
دارد و ریش��ه آن به اقتصاد دولتی و مداخله همه جانبه دولت در سازوکار 
اقتص��ادی برمی گردد. وقتی عین الدوله، حاکم تهران حوالی یکصد س��ال 
پی��ش بازرگانان پایتخت را به بهانه گران ش��دن قند و ش��کر به باد فلک 
گرفت، شاید کمتر کسی تصور می کرد که با گذشت سال ها و پوست اندازی 
دولت ها، قطار قیمت گذاری دس��توری همچنان به راه خود ادامه می دهد 
و حال به ایس��تگاه دولت سیزدهم می رسد. دولت ها اغلب با هدف کنترل 
تورم اقدام به مداخله در بازارها می کنند و به جای اصالحات اقتصادی و به 
بهانه تنظیم بازار به قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی رو می آورند. 
این ش��یوه اش��تباه و مخرب نه تنها هیچ گاه در کنترل تورم کارساز نبوده 
بلکه خود موجب مشکالت زیادی – تضعیف بنگاه های اقتصادی، کاهش 

ظرفیت عرضه اقتصاد و عمیق تر شدن ناترازی - شده است.
قیمت گذاری دولت ها در ذیل نگاه دس��توری به اقتصاد قرار می گیرد و 
موید حضور همه جانبه دولت در س��ازوکار بازار است. اگرچه برنامه تثبیت 
قیمت��ی عمدتا با هدف مهار تورم از س��وی سیاس��ت گذار ب��ه کار گرفته 
می شود، اما نه تنها به تنظیم بازار و کنترل قیمت ها منجر نمی شود، بلکه 
ب��ا عدم عرضه کاالها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه ها عمال به جهش 
قیمت ها نیز دامن می زند. مصادیق و نمونه های قیمت گذاری دستوری در 
س��ال های اخیر و بازارهای مختلف زیاد است. مثال در بحث قیمت گذاری 
خ��ودرو به هیچ وجه ب��ه بحث کارایی و کیفیت خودرو توجهی نش��ده و 
اتفاق��ا با قیمت گذاری دس��توری، انحصارگرای��ی و ناکارآمدی در صنعت 

خودروسازی ایران دوچندان شده است.
دخالت دولت در پروسه قیمت گذاری

نهاد پژوهش��ی مجلس به تازگ��ی در یک گزارش به »آسیب شناس��ی 
قیمت گ��ذاری دولت��ی در ای��ران« پرداخته و در بخش��ی از آن به چالش 
حضور دولت در تعیین قیمت خودرو اشاره کرده است. طبق ارزیابی مرکز 
پژوهش ها، در قیمت گذاری محصوالت خودرویی کشور به هیچ عنوان به 
بحث کارایی و بهره وری توجه نشده و چه بسا هزینه های سربار مازاد نیروی 
کار یا استفاده از تکنولوژی های منسوخ شده در آنالیز قیمت به عنوان یکی 
از اجزای قیمتی، به هزینه تمام شده اضافه می شود و مراجع قیمت گذاری 
نیز آن را پذیرفته اند. چه بسا با اعالم سیگنال های نادرست از طریق اتخاذ 
تدابیر نادرس��ت و عدم اصالح رویه ها، انحصارگرایی بیشتر تقویت شده تا 
جلوگی��ری از ایجاد انحصار. دخالت دولت در رون��د قیمت گذاری خودرو 
چه زمانی که ش��ورای رقابت متولی قیمت گ��ذاری خودرو بود و چه حاال 
که س��تاد تنظیم بازار عهده دار انجام این مهم است، نشان می دهد تعیین 
قیمت خودروی سواری به گونه ای بوده که نه منافع شرکت های خودروساز 

به عنوان طرف عرضه تامین شده و نه سیاست گذار توانسته از قبل اعمال 
سیاس��ت قیمت گذاری، منافع مصرف کنندگان را ب��ه عنوان طرف تقاضا 

تامین کند.
وضعیت صنعت و بازار خودرو در س��ه سال و نیم گذشته نشان می دهد 
ش��رکت های خودروس��از در صورت های مالی خود حول و حوش 85 هزار 
میلیارد تومان زیان انباش��ته را به ثبت رسانده اند. این میزان زیان انباشته 
در حالی در صورت های مالی سه شرکت بزرگ خودرویی دیده می شود که 
خودروسازان در بازه زمانی سه سال و نیمه یکبار مجبور به تجدید ارزیابی 
ش��ده اند تا بلکه بتوانند خود را از تحت ماده 141 قانون تجارت مبنی بر 
ورشکسته بودن خارج کنند و بتوانند همچنان مسیر تامین مالی از طریق 
تسهیالت گیری از سیستم بانکی کشور را برای خود باز نگه دارند، اما شاهد 
هستیم که ش��رکت های خودروس��از بار دیگر در ورطه ورشکستگی قرار 
گرفته اند و این نش��ان می دهد تداوم قیمت گذاری خودرو می تواند عواقب 

وخیم تری را برای شرکت های خودروساز به دنبال داشته باشد.
بخش��ی از زیان انباشته شرکت های خودروساز ناش��ی از زیان تولیدی 
اس��ت که خودروسازان متحمل می ش��وند. صورت های مالی خودروسازان 
در پایان فصل پاییز 1400 نش��ان می دهد سه خودروساز بزرگ کشور در 
مجموع زیان تولیدی حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومانی را در صورت های 
مال��ی خود به ثبت رس��انده اند. این زیان تولید ناش��ی از عدم تطابق میان 
هزینه های تولید با قیمت فروش محصوالت تولیدی شرکت های خودروساز 
اس��ت. به عبارت دیگر، هزینه تولید و قیمت تمام شده محصوالت تولیدی 
خودروس��ازان بیش از قیمتی اس��ت که این شرکت ها محصوالت تولیدی 
خود را برای مش��تریان فاکت��ور می کنند. در حالی که قیمت تمام ش��ده 
هر محصول تولیدی خودروس��ازان مشخص اس��ت اما شاهد هستیم که 
سیاس��ت گذار کالن بدون توجه به قیمت های تمام شده به خودروسازان 
اج��ازه می دهد  درصدی را به طور کلی روی قیمت محصوالت خود اعمال 
کنند. این اتفاق باعث می ش��ود شرکت های خودروساز به جای سودآوری، 
در جاده زیان دهی حرکت کنند. بنابراین مش��اهده می ش��ود که سیاست 
قیمت گذاری که توسط دولت دنبال می شود برای طرف عرضه به جز زیان، 

آورده دیگری نداشته است.
3 پیشنهاد برای قیمت گذاری خودرو

از س��وی دیگر، وضعیت مصرف کنندگان به عنوان طرف تقاضا نش��ان 
می دهد در س��ه سال و نیمی که از تحریم صنعت خودرو گذشته، نمودار 
قیمت کارخانه ای روند صعودی به خود گرفته است. شرکت های خودروساز 
در س��ال 1400 طی دو مج��وز افزایش قیمتی که کس��ب کردند حدود 
27 درصد به قیمت محصوالت تولیدی خود اضافه کرده اند، اما این افزایش 

قیمت نتوانسته کامال زیان تولیدی شرکت های خودروساز را پوشش دهد. 
در این بین، رش��د قیمت منجر به فش��ار به طرف تقاضا شده و بخشی از 
مش��تریانی که به دنبال تامین خودرو از مسیر کارخانه بودند را به سمت 
درهای خروج طرح های فروش شرکت های خودروساز هدایت کرده است. 
همچنین قیمت گذاری دس��توری نیز تاثیر سوئی بر روی قیمت های بازار 

گذاشته و شاهد رشد سرسام آور قیمت خودرو در بازار هستیم.
ب��ه این ترتیب، حضور دولت در پروس��ه قیمت گذاری خ��ودرو نه تنها 
نتوانسته منافع شرکت های خودروساز به عنوان طرف عرضه را تامین کند، 
بلکه مشاهده می شود که از این مسیر، خودروسازی با افت کمیت و کیفیت 
مواجه ش��ده و مصرف کنندگان نیز از اجرای این سیاس��ت به نوعی ضرر 
کردند. به نظر می رس��د دولت نیز به نوعی به تاثیر نامطلوب قیمت گذاری 
خ��ودرو روی دو طرف عرضه و تقاضا پی برده و به دنبال آن اس��ت که از 
قیمت گذاری خودرو خارج ش��ود، اما ایده واح��دی برای جایگزین کردن 
مسیر جدید به جای روند فعلی )تعیین قیمت خودرو در مبدأ( وجود ندارد.
به نظر می رسد سه مسیر به عنوان مسیرهای جایگزین قیمت گذاری 
خودرو مورد توجه سیاس��تگذار کالن خودرو قرار دارد. ایده اول، تداوم 
شرایط فعلی است، یعنی قیمت گذاری خودرو همچنان در اختیار ستاد 
تنظیم بازار باش��د و قیمت خودرو از مسیر این س��تاد به خودروسازان 
دیکته ش��ود. طرفداران این ایده می گویند حضور ستاد تنظیم بازار باید 
تا لغو تحریم ها ادامه داش��ته باشد و چنانچه تحریم ها لغو شود، وضعیت 
تولی��د و عرضه به روال قب��ل از تحریم ها بازمی گردد و همین مس��ئله 
باعث می ش��ود تا وضعیت شرکت های خودروساز و همچنین بازار بهبود 

پیدا کند.
ایده دوم، آزادس��ازی مشروط قیمت هاست و با این کار هم شرکت های 
خودروساز در جاده س��وددهی حرکت می کنند و هم کیفیت محصوالت 
تولیدی خودروس��ازان بهبود پیدا کرده و به نوعی مصرف کنندگان نیز از 
افزایش کیفیت بهره مند می ش��وند، هرچند همچنان نگرانی از مهندسی 
بازار توس��ط خودروس��ازان وجود دارد. ایده س��وم نیز همانند ایده دوم بر 
ح��ذف قیمت گذاری دس��توری تاکید می کند، با این تفاوت که ش��ورای 
س��ران س��ه قوه به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو مطرح شده 
است و مسیر پیشنهادی جایگزین برای حذف قیمت گذاری دستوری همانا 
تعیین قیمت از مس��یر بورس کاال در نظر گرفته ش��ده است. این ایده در 
حالی در دولت طرفدارانی پیدا کرده اس��ت که هیچ تجربه جهانی در این 
ارتباط وجود ندارد. به نظر می رسد حذف قیمت گذاری دستوری، نیاز امروز 
شرکت های خودروساز اس��ت، اما باید مسیرهای پیشنهادی جایگزین به 

گونه ای طراحی شوند که امکان اجرا داشته باشند.

قیمت گذاری دولتی موجب انحصارگرایی در صنعت خودرو شده است

راه عبور از قیمت گذاری دستوری

آماره��ای ت��ازه بانک مرکزی از ت��داوم افزایش قیم��ت و کاهش تعداد 
معامالت مسکن در شهر تهران حکایت دارد، به طوری که قیمت خانه در 
5 منطقه تهران در بهمن ماه کاهش و در 17 منطقه دیگر افزایش داشته 
اس��ت. به گفته بانک مرکزی، میانگین قیمت یک متر مربع مسکن شهر 
تهران طی بهمن ماه به 33 میلیون و 5۶ هزار تومان رس��یده که نس��بت 
به ماه قبل کمتر از یک درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل بیش از 
1۶ درصد افزایش را نشان می دهد. حجم معامالت مسکن شهر تهران نیز 
در این ماه حدود 8.5 هزار فقره بوده که در مقایس��ه با دی ماه 13 درصد 
کم ش��ده اس��ت. جزییات متوس��ط قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت 
انجام ش��ده در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران همچنین نشان می دهد 
که بیشترین قیمت هر متر خانه 70 میلیون و 259 هزار تومان در منطقه 
ی��ک و کمترین آن با قیمت 15 میلیون و ۶47 هزار تومان در منطقه 18 

پایتخت بوده است.
به نظر می رس��د بازار مسکن همچون سایر بازارها تحت تاثیر خبرهای 
مذاک��رات پیرامون احی��ای برجام، در ف��از انتظار ق��رار دارد و آنطور که 
کارشناسان و فعاالن این بازار می گویند، تقاضای پنهان بازار مسکن منتظر 
نتیجه مذاکرات وین است. در این زمینه، ایرج رهبر با بیان اینکه »حدود 
30 درصد متقاضیان بالقوه مس��کن در انتظار نتایج مذاکرات وین هستند 
ت��ا اقدام به خرید کنند«، به »ایس��نا« می گوید: »در صورتی که مذاکرات 
وین به نتیجه برسد، در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمت ها وجود دارد. 
س��پس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری 30 تا 40 درصدی بخش مسکن 
بر اقتصاد کالن، انتظار افزایش اش��تغال و رشد درآمد خانوارها را داریم و 

بعد ممکن اس��ت قیمت مسکن مقداری افزایش یابد اما با درآمد خانوارها 
همتراز می شود.«

این کارش��ناس بازار مسکن با اشاره به اینکه مسئله باالرفتن یا پایین 
آمدن قیمت مسکن نسبت مستقیم با اقتصاد کالن کشور دارد، توضیح 
می دهد: »بر این اساس اگر تحریم ها رفع شود و مذاکرات وین به نتیجه 
برس��د، در اقتصاد کش��ور تحول ایجاد می ش��ود و بخش مس��کن نیز با 
توجه به تاثیر 30 تا 40 درصد بر اقتصاد کشور، رونق پیدا می کند.« به 
اعتقاد وی، »طرح ها و پروژه های دولتی مثل »نهضت ملی مسکن« تاثیر 
میان م��دت و بلندمدت در بازار دارد، اما تاثیر رفع تحریم ها به س��رعت 
خود را در بازار مس��کن نشان می دهد. در صورتی که توافق امضا شود، 
در فاز اول احتمال کاهش نس��بی قیمت ها وجود دارد. س��پس با رونق 
س��اخت و ساز مواجه می شویم. افزایش اشتغال، رشد درآمد خانوارها و 
به تبع آن، تامین مس��کن متناسب در این س��ناریو محتمل است. بعد 
از آن حت��ی ممکن اس��ت قیمت خانه مقداری باال ب��رود ولی با درآمد 

خانوارها به تناسب می رسد.«
رهبر سپس به سناریوی دوم مذاکرات وین یعنی عدم دستیابی به توافق 
اش��اره می کند و می افزاید: »اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، برمی گردیم به 
ت��وان داخلی و طرح هایی از قبیل »نهضت ملی مس��کن« و همانطور که 
گفتم اثرات این طرح میان مدت و بلندمدت خواهد بود. اگر یک میلیون 
واحد مسکونی براساس »قانون جهش تولید و تامین مسکن« احداث شود، 
اثرات مطلوبی بر بازار خواهد داش��ت و می توان تدریجا به تامین مس��کن 

خانوارها امیدوار بود.«

او »نهضت ملی مسکن« را متفاوت از طرح های »مسکن مهر« و »مسکن 
ملی« در دولت های گذش��ته می داند و می گوید: »نهضت ملی مسکن« با 
طرح های قبل از آن مثل »مس��کن ملی« و »مسکن مهر« متفاوت است. 
آن برنامه ها به این دلیل شکل عملیاتی مناسبی به خود نگرفتند که فاقد 
قوانین باالدستی بودند، اما »نهضت ملی مسکن« از طریق »قانون جهش 
تولید و تامین مس��کن« حمایت می شود و به تحقق این برنامه در  مدت 

زمانی کمتر از پروژه های قبلی خوشبین هستیم.«
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران همچنین بازار مسکن 
را دارای حباب می داند و ادامه می دهد: »این جهش قیمتی که طی س��ه 
چهار سال اخیر رخ داده غیرمتعارف است. حتی اگر مسئله افزایش قیمت 
مصالح س��اختمانی را در نظر بگیریم، رش��د قیمت خانه نباید تا این حد 
می بود. به نظر من، جدا از مسئله نوسانات اقتصاد کالن و تورم شدیدی که 
ایجاد شد، موضوع کمبود تولید مسکن در دولت قبل در رشد قیمت ها موثر 

بود، چراکه برنامه پررنگ و منسجمی برای ساخت و ساز وجود نداشت.«
وی در پایان درباره پیش بینی بازار مس��کن در س��ال 1401 می گوید: 
»در حال حاضر حدود یک س��ال اس��ت که وارد رکود شده ایم. این دوره 
ت��ا جای��ی ادامه پیدا می کند که به تدریج ق��درت خرید مردم با قیمت ها 
همتراز شود. البته به اعتقاد من، حدود 30 درصد از متقاضیان بالقوه بازار 
مس��کن در انتظار نتیجه مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند. در 
صورت به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، این گروه وارد بازار خواهند 
ش��د و انتظار داریم در س��ال آینده معامالت بین 20 تا 30 درصد افزایش 

پیدا کند.«

تقاضای پنهان بازار مسکن منتظر نتیجه مذاکرات است

مسکن در اندیشه وین

نگـــاه

اقتصاددانان بیش از هر زمانی تفاهم دارند
به سوی هارمونی اقتصادی

تاری��خ اقتصاد پر از اختالف نظرهایی اس��ت که بین اقتصاددانان 
در مورد موضوعات مختلف و دغدغه های علم اقتصاد ش��کل گرفته 
اس��ت، به طوری که گویا اقتصاددانان هرگز نمی توانس��تند بر س��ر 
یک مس��ئله با هم به اتفاق نظر برسند. اختالف نظرهایی که گاه به 
دیالوگ ها و بحث های آتشین و مناقشه برانگیز منتهی شده و اتفاقا 
مس��یر پیش��رفت علم اقتصاد از دل همین منازعات فکری گذشته 
اس��ت. با این حال به نظر می رس��د هرچه در تاریخ علم اقتصاد به 
جلوتر حرکت کرده ایم، اختالف نظر بین اقتصاددانان کمتر ش��ده و 
اتفاق نظرها بیش��تر شده اس��ت. به نحوی که اقتصاددانان در حال 

حاضر بیش از هر زمانی بر سر مسائل مختلف توافق نظر دارند.
آنطور که هفته نامه »اکونومیست« گزارش داده است، گستردگی 
اتفاق نظر بین اقتصاددانان به ش��کل قابل توجهی در این س��ال ها 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت. براس��اس آمارها، اقتصاددانان در س��ال 
2021 می��الدی درباره یک س��وم گزاره ها اتفاق نظر داش��تند، در 
حالی که در س��ال 2011 س��هم این مقوله 15 درصد و در س��ال 
1990 کمت��ر از 10 درصد بود. اما چگون��ه می توان این موضوع را 
سنجید و اتفاق نظر اقتصاددانان در مورد مسائل مختلف را محاسبه 
کرد؟ این مهم با طراحی شاخصی از سوی پژوهشگران میسر شده 
اس��ت. در یک نظرسنجی، از اعضای انجمن اقتصاد آمریکا پرسیده 
ش��د که آیا با تعدادی از گزاره ها موافق هس��تند یا نه. این گزاره ها 
ش��امل مسائل مختلفی بود و از تاثیر افزایش کف حقوق تا مطلوب 
ب��ودن بیمه درمانی همگانی را دربر می گرفت. نهایتا پژوهش��گران 
ب��ا توج��ه به برآیند پاس��خ هایی ک��ه دریافت کردند، ش��اخصی را 
طراحی کردند که به کمک آن بتوان اتفاق نظر روی هر مس��ئله را 

اندازه گیری کرد و نشان داد.
شاید دوره ای جدید در راه است

اقتصاددانان هرگز نمی توانس��تند بر س��ر یک مسئله با هم اتفاق 
نظر داش��ته باشند. با این حال، پژوهش های اخیر نشان می دهد که 
توافق نظر بین اقتصاددانان در حال ش��دت گرفتن اس��ت و ش��اید 
تعیین تکلیفی تاریخی درباره بس��یاری از مسائل رخ داده باشد. به 
نوش��ته »اکونومیست«، این مسئله که دانشمندان علوم مختلف در 
مس��ائل گوناگون با هم اختالف نظر پیدا کنند، امری عادی اس��ت. 
این مس��ئله در علومی که جنبه انس��انی دارند، شدت بیشتری هم 
پیدا می کند. یکی از حیطه های اصلی که همیشه درگیر نوعی عدم 
توافق بوده اس��ت، علم اقتصاد اس��ت. اقتصاددانان دهه ها است که 
گوی��ا به هیچ وجه نمی توانند روی یک مس��ئله با هم توافق کنند، 
اما گویا این روند در حال تغییر است. دیربازی است که افرادی که 
از بیرون علم اقتصاد را تماش��ا می کنند، درباره ناتوانی اقتصاددانان 
برای تصمیم گیری مش��خص به ش��وخی می پردازن��د. یکی از این 
جوک ها اینطور است: »اگر پارلمان از شش اقتصاددان نظر بپرسد، 
هفت جواب دریافت می کند.« با این حال شاید دیگر این شوخی ها 
کارکرد س��ابق را نداشته باشند. دوریس استیونسون و آلوارو پرز از 
دانش��گاه ایالتی ِوبر اخیرا مقاله ای منتشر کرده اند که براساس آن، 
اقتصاددانان در مورد تعدادی از پرسش های مربوط به سیاست هایی 

خاص، بیش از زمان گذشته با یکدیگر توافق دارند.
این مقاله آخرین موج از پیمایش هایی را منتش��ر کرده است که 
از س��ال 197۶ به این س��و، هر دهه یکبار بین اقتصاددانان مطرح 
می ش��ود. البته باید به این نکته اش��اره کرد ک��ه نتایج اولین موج 
به ص��ورت کامل قابل مقایس��ه با موج های بعدی نیس��ت. در این 
راس��تا، از اعضای انجمن اقتصاد آمریکا پرس��یده ش��ده بود که آیا 
ب��ا تعدادی از گزاره ها موافق هس��تند یا خیر. این گزاره ها ش��امل 
مس��ائل مختلف��ی مانند تاثیر افزایش کف حق��وق تا مطلوب بودن 
بیمه درمانی همگانی می ش��ود. پژوهشگران با توجه به پاسخ هایی 
که دریافت کردند، شاخصی را طراحی کردند که به کمک آن بتوان 

اتفاق نظر روی هر مسئله را اندازه گیری کرد و سنجید.
اقتصاددانان چه می گویند؟

نتایج این پیمایش میدانی نش��ان می دهد که گس��تردگی اتفاق 
نظر بین اقتصاددانان به ش��کل قابل توجهی در این سال ها افزایش 
پی��دا ک��رده اس��ت. اقتصاددانان درب��اره یک س��وم گزاره ها اتفاق 
نظری مس��تحکم داشتند، در حالی که در س��ال 2011 سهم این 
مقول��ه 15 درصد و در س��ال 1990 کمت��ر از 10 درصد بود. افراد 
ش��رکت کننده در این پیمایش درباره تشخیص مشکالت اقتصادی 
اتفاق نظر بیش��تری هم داش��تند. به طرز عجیبی، حجم زیادی از 
این اقتصاددانان عقیده دارند نیاز به سیاس��تی عضالنی به ش��دت 

احساس می شود.
نابرابری یک نگرانی رو به رشد بود. درصد اقتصاددان هایی که به 
ط��ور کامل یا تا حدی موافق این بودند که توزیع درآمد در آمریکا 
باید برابرتر باشد، از ۶8 درصد در سال 2000 به 8۶ درصد در سال 
21-2020 رس��یده اس��ت. 85 درصد از این افراد بر این نظر بودند 
که قدرت ابرشرکت ها بیش از حد در چند نقطه متمرکز شده است. 
یکی دیگر از مس��ائل مهم، بحث تغییرات اقلیمی بود که به عقیده 
عم��ده اقتصاددانان، خطری جدی ب��رای اقتصاد به همراه دارد. هر 

دوی این مسائل در این موج اخیر برای اولین بار مطرح شده اند.
ج��ای تعجبی نبود که با توجه به نظری ک��ه اقتصاددانان درباره 
قدرت بازار دارند، ش��رکت کنندگان حامی اس��تفاده ای محکم تر از 
سیاس��ت های ضدتراست هستند و این توافق به شکل قابل توجهی 
ط��ی دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده اس��ت. یکی دیگر از تغییرات 
قاب��ل توج��ه و جالب، عالقه به کنش��گری مالی ب��ود. اقتصاددانان 
بیش��تری این باور را داش��تند که فدرال رزرو ب��ه تنهایی نمی تواند 
چرخه کسب وکار را مدیریت کند )که شاید همین مسئله را بتوان 
در تغییر نرخ سیاس��ت های این س��ازمان به سمت صفر پیدا کرد( 
و به دنب��ال نقش بزرگ تری از دولت بودند. از س��وی دیگر، تعداد 
بیشتری از اقتصاددانان موافق بودند که سیاست مالی می تواند آثار 
اقتصادی مهمی دربر داشته باشد، هم در فروکش های موقت و هم 
در بلندمدت. البته شاید علم اقتصاد هنوز هم به یک هارمونی کامل 
نرسیده باشد؛ کما اینکه اقتصاددانان در این موج نظرسنجی، شکاف 
بیش��تری در بعضی از مسائل نظیر عواقب پایین آوردن مالیات های 
درآمدی و عایدی های س��رمایه ای داش��تند. در این مس��ائل تقریبا 
نیمی از پاس��خ دهندگان با گزاره هایی که از س��وی پژوهشگران به 
آنها ارائه می ش��د، موافقت می کردند و باق��ی مخالفت. البته همین 

فضا هم برای یک بحث سالم، الزم است.
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فرصت امروز: ارز 4200 تومانی به چالش برانگیزترین بخش بودجه س��ال 
آینده تبدیل ش��ده و همچنان در کشمکش دولت و مجلس بالتکلیف باقی 
مانده اس��ت. دولت مترصد ح��ذف ارز 4200 و جایگزین��ی آن با پرداخت 
یارانه مستقیم ریالی است، اما در سوی مقابل، نمایندگان مجلس می گویند 
پرداخت یارانه ریالی به چاپ پول بیش��تر و افزایش نقدینگی و نهایتا رشد 
تورم منجر می شود؛ اتفاقی که از نظر مخالفان حذف ارز ترجیحی می تواند 
زمینه را برای رش��د بیشتر تورمی که هم اکنون در محدوده 44 درصد قرار 
دارد، فراهم کن��د. در همین حال، منتقدان ارز ترجیحی می گویند که این 
یاران��ه ارزی تنه��ا به گروهی خاص تعل��ق می گیرد و بی��ش از 70 درصد 
تخصیص ارز 4200 تومانی نصیب دالل ها و میلیادرها شده است. مناقشه ارز 
ترجیحی البته محدود به بحث های پاستور و بهارستان نیست و مجادله دو 
رئیس کل بانک مرکزی حاضر و سابق، یعنی علی صالح آبادی و عبدالناصر 
همتی بر س��ر ماجرای ارز ترجیحی نش��ان می دهد که این موضوع در ابعاد 
کالن اقتصاد ایران چقدر حساسیت برانگیز شده است. واقعیت این است که 
افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی باعث ایجاد رانت شده و بخش 
عمده این یارانه ارزی به جای اینکه به دس��ت مصرف کننده نهایی برس��د، 
شوربختانه به دست دالالن رسیده است. بنابراین دولت سیزدهم به درستی 
به دنبال حذف ارز ترجیحی اس��ت، اما آنچه نمایندگان مجلس و برخی از 
کارشناسان را نگران کرده، این است که دولت هیچ طرح و برنامه مشخصی 
ب��رای جایگزین��ی ارز 4200 تومانی ندارد و بیم آن م��ی رود که حذف ارز 

ترجیحی، تبعات تورمی بیشتری نسبت به تداوم آن داشته باشد.
۷0 درصد ارز 4200 به دالالن رسید

همچن��ان خبره��ای متناقضی از ح��ذف ارز 4200 تومان از مجلس به 
گوش می رسد. با اینکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس اخیرا گفته که دولت نسبت به نادرستی تداوم تخصیص ارز 4200 
نظر مثبت و موافق دارد و حذف این ارز در کمیس��یون تلفیق بودجه در 
حال بررسی است، اما هنوز کمیسیون تلفیق به جمع بندی نهایی نرسیده 
اس��ت. در این بین، سعید لیالز، ایجاد ارز 4200 تومانی را اشتباه بزرگ و 

تداوم آن را اش��تباه بزرگ تر می خواند و به »ایرنا« می گوید: »بیش از 70 
درصد تخصیص ارز 4200 تومانی نصیب دالل ها و میلیادرها شده است. با 
اختصاص ارز ترجیحی، اَبرمیلیاردرها را ایجاد کرده ایم که این مس��ئله هم 
به لحاظ حقوقی، ش��کلی و محتوایی دارای اش��کال و هم با شعار مجلس 
در مخالف��ت با رانت خواری مغایرت دارد. مصداق عینی خدمت مجلس به 
مردم، حذف دالر 4200 تومانی اس��ت. بهتر است مجلس در این زمینه با 

دولت همکاری کند تا امور اقتصادی کشور به درستی پیش برود.«
این کارش��ناس اقتص��اد سیاس��ی در واکنش به این بح��ث که برخی 
اقتصاددان��ان و حتی نمایندگان مجلس معتقدند حذف ارز 4200 تومانی 
با توجه به ش��رایط تورمی کش��ور ممکن است س��فره مردم را کوچک تر 
کند، تاکید می کند: »بله، هن��وز در علم اقتصاد، آمپول بدون درد اختراع 
نش��ده و هر اصالحی دردناک اس��ت و با دوستان اقتصادی که این هشدار 
را می دهند، هم عقی��ده ام اما باید تدبیر کرد، چراکه اگر در این بازه زمانی 
این کار را انجام ندهیم، وضعیت بدتری در انتظار اقتصاد خواهد بود. باید 
بپذیریم که به لحاظ علم اقتصاد، ایجاد ارز 4200 تومانی یک اشتباه بزرگ 

بود و ادامه آن، اشتباه بزرگ تر است.«
لیالز با اشاره به اینکه »جراحی دردناک است، اما انجام ندادن آن منجر 
به قطع عضو می ش��ود«، توضیح می دهد: »واقعیت این اس��ت که اگر ارز 
4200 تومانی حذف نش��ود، وضعیت بسیار بدتری نسبت به وضع موجود 
خواهیم داشت و باید این اصالحات انجام شود. یک زمانی در ایران نیاز به 
اصالحات اقتصادی داشتیم و انجام ندادیم. در دوره آقای روحانی به درد و 
االن به جراحی رسیدیم؛ اگر این جراحی انجام نشود، به قطع عضو منجر 
خواهد شد. جراحی دردناک است، اما انجام ندادن آن منجر به قطع عضو 

می شود و مجلس باید اصل الیحه دولت را تصویب کند.«
او مجلس را به عقالنیت دع��وت می کند و می گوید: »البته هر جراحی 
دردناک اس��ت، اگر انجام ندهیم و ش��رایط بدتر ش��ود، آن زمان تکلیف 
چیس��ت؟ بنابراین مجلس را به عقالنیت دعوت می کنم و اینکه بپذیریم 
اگر جراحی به موقع انجام نش��ود، منجر به مرگ خواهد ش��د که شرایط 

دردناک تری است. ضمن اینکه هیچ دولتی در دنیا، منابع یارانه ای خود را از 
باال روی زمین نمی پاشد و بعد بگوید هر که بیشتر جمع کرد، مال خودش 
و یارانه بیشتری نصیبش می شود یا هرکس به ماشینش بیشتر گاز داد و 

بیشتر منابع استفاده کرد، می تواند بیشتر یارانه بگیرد.«
به اعتقاد این اقتصاددان، »اکنون تصمیمات مهمی در بودجه سال آینده 
اتخاذ می شود و آن دالر 4200 تومانی است که معتقدم مجلس باید اصل 
الیحه دولت را اجرا و تصویب کند. در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه 
ناآرامی و نابس��امانی و یا هرگونه فروپاش��ی در حوزه اقتصاد چه به لحاظ 
اجتماع��ی و چه به لحاظ اقتصادی به عه��ده مجلس خواهد بود. واقعیت 
این اس��ت که تداوم ارز 4200 تومانی چه بخواهیم یا نخواهیم، کمک به 
»رانت خواری« اس��ت و تعجب می کنم چطور ممکن اس��ت در حوزه های 
مختل��ف اقتصادی از تداوم ارز 4200 تومانی حمایت ش��ود. باید بپذیریم 
که به لحاظ علم اقتصاد، ایجاد ارز 4200 تومانی یک اش��تباه بزرگ بود و 
ادامه آن، اش��تباه بزرگ تر است.« وی با تاکید بر اینکه »مجلس در زمینه 
اصالحات اقتصادی خیل��ی می تواند به دولت کمک کند«، ادامه می دهد: 
»کمک مجلس این است که دردناکی اصالحات را کم کند. این کار ممکن 
اس��ت اما با اعمال و برقراری یک رش��ته یارانه های هوشمند که به خوبی 
می توان برقرار کرد و این اصالحات را انجام داد. حتی این کار درباره بقیه 
بخش های اقتصاد ایران نیز قابل انجام اس��ت. با توجه به موضوع برجام و 
اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات موجب گشایش های اقتصادی خواهد شد، 
باید در این بازه زمانی اصالحات اقتصادی انجام شود، اما اگر حذف نشدن 
ارز 4200 تومانی به هر دلیلی متوقف و خاموش ش��ود، به گفته احس��ان 

خاندوزی وزیر اقتصاد، دوباره ریخت و پاش ها ادامه خواهد یافت.«
لیالز در پایان و در جمع بندی صحبت هایش می گوید: »مالک عملکرد 
موفق دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، توجه به دو نکته است؛ یکی حذف 
ارز 4200 تومانی و دیگری برخورد با شبکه بانکی فاسد و کاهش نرخ تورم. 
اگر دولت در تحقق این دو هدف موفق شد، می توان گفت که آقای رئیسی 

ماموریت تاریخی خود را به خوبی انجام دادند و قال تقدیر خواهند بود.«

ارز 4200 تومانی اشتباه بزرگ و تداوم آن اشتباه بزرگ تر است

سردرگمی ارز 4200

پ��س از ش��وک ژئوپلیتیکی اولیه حمله نظامی همه جانبه روس��یه به 
اوکرای��ن، اون��س طال به پایین م��رز 1900 دالر عقب نش��ینی کرد، اما 
تحلیلگران درباره نوس��ان باالیی که پیش روی این فلز ارزش��مند قرار 
دارد، همچنان هشدار می دهند. بازار طال در چند روز معامالتی گذشته 
تحت تاثیر بحران اوکراین ش��اهد نوسان حدود 100 دالری قیمت بود. 
در معام��الت روز جمعه بازار آتی آمری��کا، هر اونس طال 38 دالر و 70 
س��نت معادل 0.۶ درصد ریزش کرد و در 1887 دالر و ۶0 سنت بسته 

شد و برای کل هفته 0.5 درصد کاهش داشت.
تحلیلگران به ش��فافیت پیرام��ون تحریم ها به عن��وان یکی از دالیل 
عقب نش��ینی طال اشاره کرده و می گویند بسیاری روی واکنش شدیدتر 
غرب در قبال روس��یه حساب کرده بودند. بارت میلک، مدیر استراتژی 
جهانی ش��رکت »ت��ی دی س��کیوریتیز« در این باره ب��ه »کیتکونیوز« 
می گوید: »بخشی از تنش سیاسی شدید از بین رفته است. می دانیم که 
پوتین بسیار گس��ترده تر از آنچه تصور می رفت، به اوکراین حمله کرده 
است. پیش از آن این باور وجود داشت که پاسخ غرب قوی خواهد بود و 
شامل حذف روسیه از سیستم بانکی سوئیفت می شود اما چنین اتفاقی 
نیفتاد. تحریم ها براس��اس واکنش��ی که بازارها نشان دادند، به شدت و 
محدودیتی که می توانستند باشند، نبودند. یکی از قابل توجه ترین نتایج 
این وضعیت، عدم تاثیر تحریم ها بر بازار انرژی و متعاقبا اس��ترس کمتر 
درخصوص عرضه نفت ب��ود.« به عقیده میلک، »قیمت های نفت پایین 
آمدن��د. انتظارات تورمی کمتر و نرخ های به��ره واقعی باالتر، برای طال 
عالی نیس��تند. غرب ص��ادرات نفت یا گاز روس��یه را تحریم نمی کند و 

همزمان ممکن است حمایت بیشتری از جانب اوپک دریافت کنیم.«
اورت میلمان، کارش��ناس فلزات ارزش��مند شرکت گینزویل کوینز هم 
می گوید: »اختالف نظر غرب درباره حذف دسترس��ی روس��یه به سیستم 
س��وئیفت نشان می دهد که شدت واکنش ها متفاوت خواهد بود. مقاومت 
بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا برای وضع تحریم های شدیدتر علیه روسیه 
مانند ممنوعیت دسترس��ی به سیستم سوئیفت، بخشی از دلیل معکوس 
شدن روند افزایشی قیمت طالست. اکنون به نظر می رسد که اروپا در یک 
صف متحد با آمریکا قرار نگرفته اس��ت و انگلیس شدیدترین تحریم های 

ممکن را وضع می کند و این امر اندکی از بحران می کاهد.«
بدی��ن ترتیب، نی��روی صعودی قیمت طال که تح��ت تاثیر این اتفاق 
ژئوپلیتیکی ش��کل گرفت، به سرعت ته کش��ید و این همان اتفاقی بود 
که در س��ال 2014 در زمان الحاق ش��به جزیره کریمه به خاک روسیه 
نیز مش��اهده شد. تعجب آور نیس��ت که همه این رشد قیمت به سرعت 
از دس��ت برود. با این حال میلک هش��دار می دهد که »تنش های میان 
روسیه و اوکراین در هر زمانی ممکن است تشدید شود. در زمان جنگ 
تنها چیزی که می توانیم از آن مطمئن باش��یم این اس��ت که هیچ چیز 

معلوم نیست.«
در ای��ن میان، نمی توان بان��ک مرکزی آمریکا را فرام��وش کرد. عالوه 
بر تنش های ژئوپلیتیکی، خبر خوب برای طال این اس��ت که بس��یاری از 
س��رمایه گذاران در خصوص افزایش نرخ های بهره در آمریکا در پی جنگ 
اوکراین به ارزیابی مجدد پرداخته اند و اکنون احتمال افزایش 50 واحدی 
ن��رخ به��ره در م��ارس از 80 درصد ب��ه 24.8 درصد کاه��ش پیدا کرده 

اس��ت. این دیدگاه وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا ممکن اس��ت برای 
مدت طوالنی تری سیاس��ت تس��هیلی خود را حفظ کند و دیدگاه مذکور 
از طال پش��تیبانی خواهد کرد. بانک های مرک��زی نمی خواهند در زمانی 
که نوس��ان باالس��ت، نقدینگی را حذف کنند و نمی خواهند مهار تورم به 
قیمت فروپاش��ی اقتصاد تمام شود. به گفته میلمان، »اوکراین در نشست 
سیاست پولی مارس در رادار توجه فدرال رزرو قرار خواهد داشت. وضعیت 
ژئوپلیتیکی احتماال مانع از آن می شود که بانک مرکزی آمریکا به دفعاتی 

که بازار پیش بینی کرده بود، نرخ بهره را افزایش دهد.«
تحلیلگ��ران بعید نمی دانند اونس طال حمایت در س��طح 1850 دالر را 
تس��ت کند زیرا این فلز ارزش��مند به سرعت از 1800 دالر به 1900 دالر 
صعود کرد. میلک سطح حمایتی طال را 18۶0 دالر و سطح مقاومتی طال 
را 191۶ دالر می دان��د و انتظار دارد طال در معامالت هفته جاری در بازه 
محدودی معامله ش��ود. عالوه بر اقدام نظامی روس��یه در اوکراین، بازارها 
توجه دقیق��ی به اظهارات هفته جاری جروم پ��اول، رئیس بانک مرکزی 

آمریکا در برابر کمیته های بانکی مجلس و سنا خواهند داشت.
براساس گزارش »کیتکونیوز«، مهمترین گزارش اقتصادی هفته جاری، 
آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در فوریه خواهد بود که روز جمعه منتشر 
می شود و انتظار می رود آمار نشان دهد اقتصاد آمریکا در فوریه 438 هزار 
شغل جدید اضافه کرده است. همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید 
در روز سه ش��نبه، گزارش اقتصادی بانک مرکزی آمریکا روز چهارش��نبه، 
ش��مار متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا و ش��اخص مدی��ران خرید بخش 

غیرتولید موسسه ISM روز پنجشنبه منتشر خواهند شد.

آیا طال در معرض ریزش قیمت بزرگ تری قرار دارد؟ 

نوسان 100 دالری طال

بانکنامه

نوسان دالر در صرافی های بانکی
سکه 11 میلیون و 920 هزار تومان شد

قیم��ت س��که در بازار تهران ب��ا 20 هزار توم��ان افزایش در روز 
یکش��نبه به بهای 11 میلیون و 920 هزار تومان رس��ید. ارزش هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با 20 هزار تومان افزایش 
قیمت نس��بت به روز قبل به 11 میلیون و 920 هزار تومان رس��ید 
و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 11 میلیون و 850 
هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 700 هزار 
تومان، ربع س��که 3 میلیون و 750 هزار تومان و س��که یک گرمی 
2 میلی��ون و 320 ه��زار تومان قیمت خورد. در ب��ازار طال نیز نرخ 
ه��ر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 200 هزار تومان رس��ید 
و قیمت هر مثقال طال نیز 5  میلیون و 202 هزار تومان ش��د. انس 
جهانی طال هم با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در همان قیمت 

یک هزار و 889 دالر و 94 سنت معامله شد.
همچنی��ن ن��رخ دالر در صرافی های بانکی ب��ا 90 تومان کاهش 
نسبت به روز قبل، 24 هزار و ۶81 تومان معامله شد. قیمت فروش 
ی��ورو نیز با افزایش 331 تومانی به 27 هزار و 733 تومان رس��ید. 
قیم��ت خرید هر دالر 24 ه��زار و 435 تومان و نرخ خرید هر یورو 

نیز 27 هزار و 457 هزار تومان اعالم شد.

خسارت تسهیالت تکلیفی به مردم می رسد
علیه تسهیالت تکلیفی بانک ها

به گفته یک کارش��ناس بانکی، تس��هیالت تکلیفی موجب خلق نقدینگی 
و رش��د تورم و در نتیجه افزایش فش��ار بر مردم خواهد شد. یوسف کاووسی 
درباره تاثیر تس��هیالت تکلیفی در قالب الیح��ه بودجه برای بانک ها به ایِبنا 
می گوید: ارائه تسهیالت براساس اهداف تعریف شده بانک مرکزی، پروژه های 
ب��زرگ را در برنمی گیرد. بر همین پایه چنانچ��ه تکلیف مجلس خالف این 
موضوع باشد سیاست فوق را خدشه دار می سازد و یا تحت تاثیر قرار می دهد. 
این کار در واقع فش��ار به سیستم بانکی است و بر مطالبات مشکوک الوصول 
بانک ها می افزاید. اساس��ا همین مسئله باعث شد که رئیس کل نامه ای را به 
رهبر انقالب بنویس��د و در آن نامه تاکید کند چنانچه تکالیف به بانک ها در 
حوزه تسهیالت خارج از امکانات نظام بانکی باشد موجب افزایش پایه پولی و 

خلل در کار بانک ها خواهد شد.
این کارش��ناس بانکی ادامه می دهد: تکالیف بانک نباید بیش از حد باشد 
و در صورتی که بنا است کاری در این زمینه صورت گیرد الزم است تا توان 
و سیاس��ت بانک ها مورد توجه باشد. تکالیف بیش از توان دردسرساز خواهد 
شد. بانک ها چنانچه در صدد برآیند تا از سر اجبار این تکالیف را اجرایی کنند 
موجب خلق نقدینگی و فش��ار بر مردم خواهند شد. به اعتقاد کاووسی، این 
موضوع مسئله بسیار مهمی است که بانک مرکزی تا االن درباره آن مقاومت 
کرده، مجلس هم باید دقت به خرج دهد زیرا چنانچه غیر از این عمل شود 
سیاس��ت های تامین س��رمایه در گردش و فعال کردن واحدهای تولیدی با 
سرمایه کم به نتیجه نخواهد رسید زیرا مبالغ موردنیاز آنها تحت الشعاع این 
مسئله قرار می گیرد. از طرف دیگر نقدینگی هم بیش از اندازه تزریق خواهد 

شد و در نهایت به بانک مرکزی فشار وارد می آید.
او درباره تاثیر تسهیالت تکلیفی در اضافه برداشت بانک ها و افزایش تورم 
می افزاید: عالوه بر موارد اشاره ش��ده باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که 
در صورتی که تس��هیالت تکلیفی به بانک ها اجبار شود، باید این پول از بازار 
بین بانکی تهیه شود که در صورت عملیاتی نشدن آن نهایتا از بانک مرکزی 
برداش��ت خواهد شد که در کنار قرمز شدن ترازنامه  بانک ها، خلق پول هم 
ایجاد می ش��ود و در نهایت افزایش نقدینگی در حد انفجار صورت می گیرد. 
تورم نیز در چنین ش��رایطی در وضعیتی باالتر از ش��رایط فعلی قرار خواهد 

گرفت.
کاووس��ی در انتها ب��ا تاکید بر ناترازی بانک ه��ا در نتیجه چنین تکالیفی 
می گوید: ناترازی بیش از آنچه اکنون وجود دارد، خواهد شد. بیشتر مشکالت 
ب��ه ناترازی بانک ها ارتباط دارد و با اجرایی ش��دن این کار مجلس، بر میزان 
ناترازی افزوده می شود و زمانی که تراز مثبت نباشد بانک های ایران نخواهند 
توانست با اس��تانداردهای جهانی فعالیت داشته باشند زیرا حتی در صورتی 
که بحث سیاسی برطرف شود، ریسک کار با چنین بانکی باالست که خسارت 
آن ه��م باز به مردم می رس��د. امید می رود پ��س از نامه رهبری در مصوبات 

کمیسیون تلفیق که خالف مصوبات دولت است، تجدیدنظر شود.

تنها یک روز دیگر فرصت باقی است
اولتیماتوم مالیاتی به خانه های خالی

ب��ا توجه به اینکه تاکنون ب��رای 5۶8 هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر 
ش��ده است، س��ازمان امور مالیاتی به صاحبان این خانه ها اخطار داده که تا 
پایان 10 اس��فندماه امسال برای پرداخت مالیات فرصت دارند وگرنه نسبت 
به وصول مالیات اقدام خواهد کرد. طبق اعالم س��ازمان امور مالیاتی، تعداد 
5۶8 هزار واحد مس��کونی خالی شناسایی ش��ده که بالغ بر 488 هزار واحد 
از آنها در ش��هرهای باالتر از 100 هزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت 
مالیات ش��ده است. آنطور که س��ازمان مالیاتی می گوید، مالیات این واحدها 
My.Tax.gov. محاس��به و در درگاه خدمات الکترونیک سازمان )به نشانی
ir( اطالع رس��انی شده است و طبق بند )9( دس��تورالعمل فوق الذکر، مالک 
یا مالکان واحدهای مش��مول مالیات مکلف به پرداخت مالیات حداکثر یک 
ماه پس از اعالم س��ازمان هس��تند. عالوه بر این، مشموالن این مالیات طبق 
قانون تا پایان بهمن ماه امسال برای پرداخت مالیات متعلقه فرصت داشتند 
و در پایان این مهلت س��ازمان امور مالیاتی نس��بت به ص��دور برگ مطالبه 
اق��دام خواهد کرد.  اما گزارش میدانی ایس��نا از برخی از صاحبان خانه های 
خالی نش��ان می دهد که سازمان امور مالیاتی مجدد به آنها اخطار داده و در 
پیامکی به صاحبان واحدهای مس��کونی خالی از سکنه اعالم کرده که برای 
پرداخت مالیات متعلقه تا 10 اس��فندماه فرصت دارند و در غیر این صورت، 
نس��بت به وصول مالیات اقدام خواهد کرد. بنابراین صاحبان خانه های خالی 
فقط یک روز دیگر فرصت دارند تا به درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور 
مالیاتی مراجعه و نس��بت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.  براس��اس 
قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی 
در ش��هرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از س��کنه باش��د، 
مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول 
مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به 
بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی 
خانه ه��ای خالی برعهده وزارت راه و شهرس��ازی از طریق س��امانه امالک و 

اسکان گذاشته شده است.
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افت 3 هزار واحدی شاخص بورس تهران
چراغ بورس قرمز ماند

پس از آنکه بورس تهران هفته دوم اسفندماه را با چراغ قرمز آغاز کرد، 
این روند نزولی در دومین روز هفته هم ادامه یافت و شاخص بورس تهران 
در معامالت روز یکش��نبه بیش از 3 ه��زار واحد عقب رفت. بدین ترتیب، 
شاخص کل بورس در معامالت هش��تمین روز اسفندماه با 3 هزار و 572 

واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و 279 هزار واحدی قرار گرفت.
در معامالت روز گذشته بازار سهام )بورس و فرابورس( بیش از 5 میلیارد 
و 800 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 89 هزار و 9 میلیارد 
ری��ال و در بیش از 48۶هزار و 310 نوبت معامله ش��د. در ادامه معامالت 
ب��ورس تهران بیش از 3 میلیارد و 837 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 27 هزار و 475 میلیارد ریال و در 279 هزار و ۶48 نوبت 
معامله شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 271 واحد افزایش 
به 330 هزار و 788 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 79۶ واحد رشد به 
207 هزار و 202 واحد رسید. شاخص بازار اول، 5  هزار و 72 واحد کاهش 

و شاخص بازار دوم، 408 واحد افزایش داشت.
در بین همه نمادها، پتروشیمی فناوران )شفن( با 229 واحد، کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران )حکش��تی( با 99 واحد، توسعه معادن و فلزات 
)ومعادن( با 97 واحد، فروش��گاه های زنجی��ره ای افق کوروش )افق( با 93 
واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 89 واحد و گروه دارویی برکت )برکت( با 
79 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. در سوی مقابل 
نی��ز ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 7۶0 واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و 289 واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با 233 
واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 115 واحد، بانک تجارت )وتجارت( 
با 108 واحد و پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 9۶ واحد با تاثیر منفی بر 

شاخص بورس همراه شدند.
ایران خ��ودرو )خ��ودرو(،  ملی صنایع مس ایران )فمل��ی(، فوالد مبارکه 
اصفه��ان )فوالد(، س��ایپا )خس��اپا(، بانک تجارت )وتج��ارت(، بانک ملت 
)وبملت( و پارس فوالد س��بزوار )فس��بزوار( از جمله نمادهای پُرتراکنش 
بودند. گروه خودرو هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 880 میلیون و 111 هزار برگه سهم به ارزش یک هزار و 948 میلیارد 

ریال دادوستد شد.
ش��اخص کل فرابورس نیز روز یکش��نبه بیش از هف��ت واحد افزایش 
داش��ت و به 17 هزار و ۶41 واحد رس��ید. در این بازار یک میلیارد و 9۶3 
میلیون برگه س��هم و اوراق مالی به ارزش ۶1 ه��زار و 534 میلیارد ریال 
داد و س��تد ش��د، تعداد دفع��ات معامالت فرابورس بی��ش از 20۶ هزار و 
۶۶2 نوبت بود. نمادهای زغال سنگ پروده طبس )کزغال(، تجلی توسعه 
معادن و فلزات )تجلی(، فرابورس ایران )فرابورس(، بیمه س��امان )بساما(، 
فرآورده ه��ای غذایی و قند چهارمحال )قچ��ار(، کلر پارس )کلر( و صنایع 
ش��یمیایی کیمیاگران امروز )ش��کام( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنی��ن اعتباری ملل )وملل(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، 
ش��رکت سرمایه گذاری صباتامین )صبا(، پخش البرز )شجم(، سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر( و مجتمع جهان فوالد سیرجان )فجهان( تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس داشتند.

اقدامات الزم برای بورسی شدن سرخابی ها 
انجام شد

در حالی که مدیرعامل فرابورس از لزوم رعایت پنج ش��رط برای عرضه 
سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در بازار سرمایه خبر داده است، اخیرا 
وزیر ورزش و جوانان در نامه هایی خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی 
و معاون اول رئیس جمهور خواهان انجام اقدامات الزم برای اجرای شروط 

مذکور شده است.
به گزارش ایس��نا، س��ختگیری فیفا در مورد خصوصی س��ازی دو 
باش��گاه استقالل و پرس��پولیس بهانه ای ش��د تا این فرآیند پس از 
سال ها به صورت جدی تری دنبال شود و طی دو هفته گذشته شاهد 
ارزش گذاری دو باش��گاه و ثبت آنها نزد سازمان بورس بودیم. بر این 
اساس پرس��پولیس 3200 میلیارد تومان و  استقالل 2800 میلیارد 
توم��ان ارزش گذاری ش��دند. به این صورت که ارزش برند اس��تقالل 
1780 میلی��ارد تومان و امالک و مس��تغالت 1400 میلیارد تومان 
برآورد ش��د. ارزش روز دارایی های ش��رکت پرس��پولیس نیز 3200 
میلی��ارد تومان و بدهی ها 330 میلیارد تومان بوده اس��ت. بر همین 
اس��اس قیمت پایه س��هام 3210 میلیارد تومان اس��ت. ارزش برند 
پرس��پولیس 1984 میلیارد توم��ان و دارایی های ثاب��ت آن 1100 
میلیارد تومان اس��ت. همچنین طبق گفته مس��ئوالن، قرار بود 20 
درصد سهام این دو باشگاه به مردم، هواداران، بازیکنان و پیشکسوتان 
واگذار شود. در واقع سهم مردم 10 درصد، سهم هواداران 5درصد و 

سهم بازیکنان و پیشکسوتان نیز 5 درصد تعیین شده بود.
در حالی که طبق اخبار غیررسمی قرار بود عرضه سهام دو باشگاه در 15 
اس��فندماه صورت بگیرد، مدیرعامل فرابورس با برشمردن پنج پیش شرط 
برای درج نماد س��رخابی ها در بازار پایه ای��ن بورس گفت: »هیأت مدیره 
فرابورس ایران با بررس��ی گزارشات کارشناسی و مستندات این دو باشگاه 
یک سری شرایط مربوط به مباحث مالی و حقوقی را به عنوان پیش شرط 
پذیرش س��رخابی ها در فرابوس اعالم و مصوب ک��رد بعد از رفع این پنج 
ش��رط با درج این دو باش��گاه در فرابورس موافقت می ش��ود.« فدایی در 
مورد این پیش ش��رط ها افزود: »تکمیل اعضای هیأت مدیره دو باش��گاه و 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی آنها، تعیین تکلیف برند دو باش��گاه استقالل 
و پرسپولیس که باید مالکیت برند هر دو باشگاه به خودشان منتقل شود 
و تعیین تکلیف کمپ ناصر حجازی و مرغوبکار از جمله این شروط است. 
همچنین ارزش گذاری این دو باشگاه توسط کارشناسان رسمی انجام شده 
که طبق دستورالعمل سازمان بورس به فرابورس ارزش گذاری باید توسط 
مشاوران سرمایه گذاری و تامین سرمایه انجام شود. ضمن اینکه بحث تایید 
حسابرسی مطلب توسط کمیته های حاکمیت شرکتی باید انجام شود تا از 

این طریق منافع سهامداران رعایت شود.«
در همین حال، س��یدحمید س��جادی، وزیر ورزش و جوانان در دو نامه 
جداگان��ه خطاب به معاون اول رئیس جمهور و یک نامه خطاب به رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی خواهان انجام اقدامات الزم برای اجرای شروط 
فرابورس ش��د. س��جادی در یکی از نامه ها خطاب به معاون اول ریاس��ت 
جمهوری، بر لزوم تحویل مجموعه ورزش��ی ش��هادی گمنام به ش��رکت 
ورزشی-فرهنگی پرسپولیس و مجموعه ورزشی زنده یاد ناصر حجازی به 
شرکت فرهنگی ورزشی استقالل تاکید کرده است. همچنین در نامه ای که 
خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی زده شده است بر اهمیت انتقال 

عالمت تجاری استقالل به این باشگاه تاکید شده است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: در حالی که شمارش معکوس برای عرضه سهام دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس در بازار سرمایه آغاز شده و به نظر می رسید ماجرای 
طوالنی بورسی شدن سرخابی ها باالخره رو به پایان است، حاال مدیرعامل 
فرابورس ایران از لزوم رعایت پنج ش��رط برای پذیرش این دو باشگاه خبر 
داده است. دو باشگاه استقالل و پرسپولیس پس از ارزش گذاری نزد سازمان 
بورس ثبت شده اند و طبق گفته مسئوالن قرار است به زودی در بازار پایه 
فرابورس عرضه ش��وند. البته نحوه ارزش گذاری س��رخابی ها که بخشی از 
آن متعلق به ارزش برند آنهاس��ت، حواش��ی زیادی در روزهای گذشته به 
دنبال داش��ت و با انتقاد صاحبنظران و هواداران آبی پوش مواجه شد. حاال 
در ش��رایطی که برخی اخبار غیررس��می از عرضه سهام این دو باشگاه در 
روز پانزدهم اس��فندماه در بازار پایه فرابورس حکایت دارد، اما ظاهرا این 
واگذاری مشروط شده و مدیرعامل فرابورس از لزوم رعایت پنج شرط برای 
پذیرش این دو باشگاه سخن می گوید. شروط پنج گانه پذیرش سرخابی ها 
در فرابورس ایران در حالی است که به گفته کارشناسان، خصوصی سازی 
با بورسی سازی متفاوت است و خصوصی سازی الزاما بورسی سازی نیست.

واگذاری سرخابی ها متوقف شد!؟
در حالی که پروس��ه عرضه سهام دو باش��گاه محبوب پایتخت در بازار 
س��رمایه آغاز شده و سرخابی ها قرار اس��ت تا چند روز دیگر در بازار پایه 
فرابورس عرضه شوند، حاال میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران از لزوم 
رعایت پنج پیش ش��رط برای درج نماد سرخابی ها در بازار پایه این بورس 
خبر می دهد و می گوید: »فرابورس بابت هر ریال این واگذاری در راستای 
حفظ منافع مردم حس��اس اس��ت و تا این پنج شرط رعایت نشود امکان 
واگذاری سرخابی ها وجود ندارد. بحث ارزش گذاری این دو باشگاه توسط 
کارشناسان دادگستری انجام شده و به تایید هیأت واگذاری شامل وزاری 
اقتصاد، ورزش و دادگس��تری نیز رس��یده است. بعد از این مرحله، این دو 
ش��رکت با توجه به مصوبه ش��ورای عالی بورس در سازمان بورس و اوراق 
به��ادار ثبت و این س��ازمان، این دو باش��گاه را ب��رای درج در بازار پایه به 
فرابوس ارجاع داد.« به گفت��ه فدایی، »هیأت مدیره فرابورس ایران هم با 
بررسی گزارشات کارشناسی و مستندات این دو باشگاه یک سری شرایط 
مربوط به مباحث مالی و حقوقی را به عنوان پیش شرط پذیرش سرخابی ها 
در فرابوس اعالم و مصوب کرد بعد از رفع این پنج ش��رط با درج این دو 

باشگاه در فرابورس موافقت می شود.«
طبق اعالم فرابورس ایران، فدایی در مورد این پیش ش��رط های پنج گانه 
اینطور توضیح می دهد: »تکمیل اعضای هیأت مدیره دو باش��گاه و تعیین 

تکلی��ف وضعیت ثبت��ی آنها، تعیین تکلیف برند دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرس��پولیس که باید مالکیت برند هر دو باشگاه به خودشان منتقل شود 
و تعیین تکلیف کمپ ناصر حجازی و مرغوبکار از جمله این شروط است. 
همچنین ارزش گذاری این دو باش��گاه توس��ط کارشناسان رسمی انجام 
شده که طبق دستورالعمل س��ازمان بورس به فرابورس ارزش گذاری باید 
توس��ط مشاوران س��رمایه گذاری و تامین سرمایه انجام شود. ضمن اینکه 
بحث تایید حسابرس��ی مطلب توس��ط کمیته های حاکمیت شرکتی باید 
انجام ش��ود تا از این طریق منافع س��هامداران رعایت شود.« او با اشاره به 
اینکه پذیره نویسی سهام این دو باشگاه 700 میلیارد تومان برآورد می شود، 
می افزاید: »فرابورس بابت هر ریال این واگذاری در راس��تای حفظ منافع 
مردم حس��اس اس��ت و تا این پنج شرکت رعایت نش��ود، امکان واگذاری 

سرخابی ها وجود ندارد.«
در روزهای گذشته نحوه ارزش گذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به کری خوانی ه��واداران دو تیم دامن زده و همی��ن تفاوت ارزش گذاری 
س��رخابی ها، انتقادات زیادی را به همراه داش��ته است، چراکه خواسته یا 
ناخواس��ته روی سرنوش��ت هوادارانی که خریدار سهام دو باشگاه هستند، 
تاثیرگذار اس��ت. حال باید منتظر ماند و دید آیا دو تیم پایتخت محبوب 
می توانند ش��روط الزم برای ورود به تاالر شیش��ه ای را رعایت کنند و آیا 
باالخره پرونده این اتفاق به سبقه 24 ساله در سال 1400 بسته می شود؟

فرق خصوصی سازی و بورسی سازی
س��رخابی ها در حالی در تکاپوی ورود به فرابورس هس��تند که به نظر 
می رس��د خصوصی س��ازی با بورسی سازی متفاوت اس��ت. حمید اسدی، 
حقوقدان بازار س��رمایه در این باره به »ایسنا«، می گوید: »خصوصی سازی 
الزاما بورسی سازی نیست. وقتی سازمان خصوصی سازی می خواهد شرکتی 
را خصوص��ی کن��د، نباید الزاما به این فکر کنیم که ش��رکت باید در بازار 
سرمایه پذیرفته یا در بورس ها و فرابورس درج و عرضه اولیه شود. سازمان 
خصوص��ی اگر ادع��ا دارد که می خواهد خصوصی س��ازی کند، روش های 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران متفاوت است و می توان سهام را در بانک ها 

عرضه کرد.«
او با بیان اینکه هر الزامی که س��ازمان خصوصی س��ازی می خواهد برای 
عرضه اس��تقالل و پرسپولیس ایجاد کند باید با پذیرفتن شرایط، ساختار، 
ضوابط و احکام بازار س��رمایه باش��د، می افزاید: »در نظام اقتصادی ایران 
طبق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت بازار سرمایه و حفظ امنیت 
و س��المت این بازار با سازمان بورس و اوراق بهادار است. یعنی طبق ماده 

2 قانون بازار اوراق بهادار، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با 
هدف ساماندهی و ایجاد بازار منصفانه و کارا، شورای عالی بورس و سازمان 
بورس تش��کیل ش��دند. ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار، که قانون مصوب 
مجلس اس��ت بر سازمان خصوصی س��ازی هم حاکم است.« به گفته وی، 
»این ماده اذعان می کند که مس��ئولیت و وظیفه حمایت در بازار سرمایه 
برعهده سازمان بورس و ش��ورای عالی بورس است. بنابراین نمی توانیم و 
نباید قواعد بازار سرمایه را به دلیل منافع سازمان خصوصی سازی یا دولت 
نقص کنیم. پس اگر سازمان خصوصی سازی می خواهد شرکتی را وارد بازار 
کند، باید قواعد قانونی بازار س��رمایه را بپذیرد و س��ازمان خصوصی سازی 
حق دخالت در بازار س��رمایه را ندارد. اگر س��ازمان خصوصی سازی قصد 
دارد شرکتی را وارد بازار سرمایه کند، باید همانطور که شرکت های دیگر 
وارد بازار سرمایه می شوند، مکلف به پذیرش قواعد بازار سرمایه برای ورود 

شرکت ها به این بازار باشد.«
ای��ن حقوقدان بازار س��رمایه در مورد ارزش گذاری برند دو باش��گاه هم 
می گوید: »سازمان خصوصی سازی ادعا می کند ارزش گذاری این شرکت ها 
را برمبنای کارشناس رسمی دادگس��تری انجام داده است و بازار سرمایه 
باید آن را بپذیرد که این حرف، حرف اشتباهی است، چراکه بازار سرمایه 
برای ارزش گذاری س��هام معیارهای خود را دارد. سازمان خصوصی سازی 
ادعا می کند برند باشگاه استقالل و پرسپولیس با ارزش است و برندی است 
که ارزش گذاری باالیی دارد و ممکن است ادعا کند بازار سرمایه باید قیمت 
برند را بپذیرد. یعنی ممکن است این سازمان این ادعا را داشته باشد که دو 
باشگاه هوادار و طرفداران میلیونی و بین المللی زیاد دارند که این موضوع 
صحت دارد و ممکن اس��ت فردی برای بلیت مس��ابقه دو باشگاه، چند ده 
برابر پول بیش��تری پرداخت کند. حتی شاید فردی به دلیل عالقه به این 
باش��گاه ها ماهیانه به حساب باش��گاه پول واریز کند، اما معیار ما در بازار 
سرمایه این نیست. معیار بازار سرمایه برای ارزش گذاری سهام، سودآوری 
ش��رکت است. پیش بینی سودآوری شرکت هاس��ت که در بازار سرمایه به 

شرکت ها ارزش می دهد، نه اعتبار برند شرکت ها.«
به اعتقاد اس��دی، »اگر این تفاوت معیارها را در کنار ماده 2 قانون بازار 
اوراق بهادار و بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار بگذاریم، به این نتیجه 
می رسیم که سازمان خصوصی سازی مکلف به تبعیت قواعد حقوقی بازار 
س��رمایه است، زیرا قانون بازار مصوب مجلس بوده و برای همه سازمان ها 
و وزارتخانه های کش��ور اس��ت و همگی تابع آن هس��تند. پس س��ازمان 

خصوصی سازی هم باید این قانون را بپذیرد.«

با شروط پنج گانه فرابورس، واگذاری سرخابی ها متوقف می شود؟

از خصوصی سازی تا بورسی سازی

حلقه تن��گ تحریم های نفتی، بانکی و تجاری در س��ال های گذش��ته 
درآمدهای دولت را به  ش��دت کاهش داده و چرخ اقتصاد کشور را از مدار 
خارج کرده اس��ت. این روند دولت ها را به سمت پایه های درآمدی دیگری 
از جمله مالیات ها و عرضه اوراق س��وق داده و طی سال های گذشته نقش 
این دو منبع را برای تامین مالی دولت در بودجه های ساالنه پررنگ کرده 
است. در این میان، عرضه اوراق نسبت به مالیات ستانی، مسیری هموارتر 
و قابل دس��ترس تر بوده و از همین رو انتش��ار و عرضه اوراق در دو س��ال 
گذشته ش��دت گرفته است. مش��تریان این اوراق که از طریق بازار سهام 
عرضه می شوند در س��ال های گذشته عموما بانک ها و شرکت های دولتی 
بوده اند. با این حال اما از سال گذشته و پس از ریزش های بازار سهام، اهالی 
این بازار نیز به جمع مش��تریان پر  و پا قرص اوراق بدهی با سود تضمینی 
پیوس��ته اند تا از این مس��یر نه تنها زیان بازار سهام را جبران کنند بلکه با 

دریافت سود تضمینی دست کم همپای تورم حرکت کنند.
بررسی آمار خریداران اوراق دولتی به ویژه در عرضه های اولیه اوراق، 
نش��ان از افزایش نقش آفرینی اهالی بازار س��هام در خرید اوراق دارد. به 
عن��وان مثال، در تازه تری��ن مرحله حراج اوراق بده��ی دولت، 5هزار و 
۶00 میلیارد تومان از این اوراق توس��ط س��هامداران حقیقی و حقوقی 
خریداری ش��ده است. این در حالی اس��ت که کل عرضه اوراق در سی 

و س��ومین هفته برگزاری حراج اوراق بده��ی، ۶.5 هزار میلیارد تومان 
ب��وده اس��ت. نکته جالب توجه این اس��ت که در ای��ن مرحله بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی سفارش خریدی ثبت نکرده بودند. گفتنی 
اس��ت در سه مرحله گذش��ته در مجموع دولت 9.4 هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی فروخته که 95 درصد از آن در بازار س��هام فروخته ش��ده 
و تنها 5 درصد اوراق را بانک ها و موسس��ات مال��ی خریداری کرده اند. 
براس��اس اطالعیه های وزارت اقتصاد، حداکثر و حداقل نرخ بهره اوراق 
فروخته ش��ده بالغ بر 21.7 و 21.4 درصد بوده اس��ت که این میزان در 
قیاس با بازدهی بازار س��هام در ماه های گذش��ته فاصله قابل توجهی را 
نش��ان می دهد. از همین رو به نظر می رس��د در صورتی که بازار سهام 
تحرک تازه ای را در سال آینده رقم نزند و دولت نیز همچنان با کمبود 
درآمد روبه رو باش��د، سایه اوراق بر سر بازار سهام سنگینی خواهد کرد. 
به ویژه آنکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
نی��ز به تازگی از ناترازی 500 هزار میلیارد تومانی بودجه س��خن گفته 

است.
در 18 ماه اخیر فشارهای زیادی به بازار سهام وارد شده که مهمترین آن 
همانا فشار عرضه اوراق دولتی بود. فشار این عرضه ها در روزهای اوج بورس 
در س��ال گذشته چندان به چشم نمی آمد، اما با کاهش ورود پول به بازار 

پس از مردادماه پارس��ال، تامین مالی دولت از طریق اوراق منجر به ایجاد 
ریس��ک های فراوانی برای بازار سهام شد که نتیجه آن جذب پول از بازار 

سهام و کوچ نقدینگی به سمت بازار بدون ریسک بدهی بود.
نتایج فروش اوراق در دولت های دوازدهم و سیزدهم در نهایت منجر به 
ایجاد نگاهی منفی و بدبینانه نسبت به فروش اوراق دولتی دست اول و دوم 
در بازار سرمایه شده است. هم اکنون نیز در بحبوحه تصویب بودجه 1401، 
اهالی بازار سهام با حساسیت فراوان، سهم اوراق از تامین مالی سال آینده 
را دنبال می کنند. طی مصوبه جدید بودجه  ای مجلس، نمایندگان با انتشار 
اوراق مالی اس��المی از سوی شرکت های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد 
تومان در سال 1401 موافقت کرده اند. همچنین دولت مجاز شده است تا 
س��قف 8۶ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسالمی را منتشر و عرضه 
کند. این میزان جدا از عرضه اوراق ش��هرداری ها و بخش عمرانی است. بر 
همین اساس به نظر می رسد در صورتی که دولت نتواند هزینه های خود را 
از منابع دیگر تامین کند، همچنان ریسک عرضه اوراق را بر سر بازار سهام 
نگه خواهد داشت. این در حالی است که با وجود ارزندگی بازار، تحلیلگران 
رش��دهای ش��ارپی چندانی را در س��ال آینده برای بازار سهام پیش بینی 
نمی کنن��د و از همی��ن رو همچنان اوراق دولتی با س��ود تضمینی بدون 

ریسک می تواند به عنوان رقیبی جدی برای بازار سهام نقش آفرینی کند.

سایه اوراق بر سر بازار سهام سنگینی می کند

سهم اوراق از تامین مالی 1401
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روزهای خوش اقتصادی در راه است؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید با اجرایی شدن 
دوباره برجام، بخشی از فشار از دوش اقتصاد ایران برداشته می شود، اما 
نحوه استفاده از فرصت های جدید بیشترین اهمیت را خواهد داشت.

عباس آرگون در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: در این تردیدی وجود 
ن��دارد که تحریم ها برای اقتصاد ایران مش��کالت و محدودیت هایی ایجاد 
کرده که با به نتیجه رس��یدن مذاکرات می توان امید داشت الاقل بخشی 
از آنها برداش��ته شود، در عین حال اما سیاست های داخلی اقتصادی باید 
طوری تغییر کند که امکان استفاده از این فرصت فراهم شود. وی با اشاره 
به افزایش هزین��ه تولید و صادرات برای فعاالن اقتصادی ایران، تش��ریح 
کرد: در شرایط تحریم چه در حوزه تامین مواد اولیه برای تولید و چه در 
حوزه صادرات، هزینه سرمایه گذاران افزایش پیدا می کند و از این رو کنار 
رفت��ن تحریم ها می تواند چه در حوزه عرض��ه کاالهای ایرانی در بازارهای 
بین المللی و چه در فرآیند بازگش��ت ارز حاص��ل از آنها به کمک اقتصاد 
بیاید. عضو اتاق بازرگانی تهران به مش��کالت دولت در تامین منابع مالی 
الزم نیز اشاره کرد و گفت: وقتی دولت برای تامین منابع خود با محدودیت 
مواجه می شود، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی در دستور 
کار قرار می گیرد که این موضوع چه در حوزه منابع بانکی و چه در حوزه 
افزایش نقدینگی و تورم بر اقتصاد تاثیر منفی می گذارد؛ از این رو احیای 
برجام در این حوزه نیز به کار ما خواهد آمد. آرگون به بررسی الیحه بودجه 
در مجلس نیز پرداخت و افزود: در این دوره، نمایندگان می توانند با اتخاذ 
تصمیمات درست از افزایش بار مالی دولت در سال آینده جلوگیری کنند. 
اگر هزینه ها براساس منابع موجود در نظر گرفته شود، قطعا دولت نیازی به 
استفاده از منابع ویژه بانکی پیدا نخواهد کرد و همین موضوع دست بانک ها 
را در حمایت از تولید باز خواهد گذاش��ت. وی گفت: در صورتی که منابع 
بانکی به تولید اختصاص یابد، از س��ویی اشتغال زایی افزایش پیدا می کند 
و از س��وی دیگر با بهبود آمارها، امکان مثبت شدن رشد اقتصادی فراهم 
می شود. از این رو در صورت نهایی شدن توافقات، ما باید با درس گرفتن 
از گذش��ته به جای اینکه بار مالی دولت را افزایش دهیم، ش��رایط را برای 
رشد اقتصادی کشور فراهم کنیم تا این بار با تفکری واقعی تر، شرایط برای 

بازگشت روزهای خوش اقتصادی فراهم شود.
 

250 تن »سرم« منهدم شد
بعد از  اما و اگرهایی که در رابطه با تعیین تکلیف بیش از 250 تن 
سرم تاریخ گذش��ته در گمرک وجود داشت، در نهایت سازمان اموال 

تملیکی نسبت به انهدام این محموله دارویی اقدام کرده است.
به گزارش ایسنا،  ماجرای سرم های تاریخ گذشته از زمانی شروع شد 
که تابستان امسال مسئوالن گمرک ایران از وجود 500 تن سرم دپوشده 
در گم��رک خبر دادند، ارونقی- معاون وقت فن��ی گمرک ایران- اعالم 
کرده بود که حدود 250 تن از این سرم ها مربوط به پنج سال پیش بوده 
و ظاهرا تاریخ انقضای آن تمام و یا رو به پایان اس��ت، همچنین حدود 
280  تن دیگر نیز از یک س��ال قبل برای بیماران دیالیزی وارد کش��ور 
شده، اما تعیین تکلیفی نشده بود. در نهایت در شهریورماه، طی بازدید 
معاونان دادستان تهران از گمرک تهران و انبارهای عمومی، در کنار سایر 
اقالم س��المت محور موضوع س��رم های تاریخ گذشته و همچنین دارای 
تاریخ مصرف مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد با ورود وزارت بهداشت 
تعیین تکلیف ش��ود؛ به گونه ای که 250 تن سرم تاریخ گذشته تحویل 
سازمان اموال تملیکی شده و 280 تن سرم دیگر که مربوط به بیماران 
دیالیزی بود نیز به س��رعت از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت 
صدور مجوز از گمرک ترخیص ش��ود. این در حالی اس��ت که تازه ترین 
اعالم اجتهادی - رئیس سازمان اموال تملیکی- از این حکایت دارد که 
اخیرا 259 تن سرم تاریخ گذشته که در شهریورماه امسال در اختیار این 
سازمان قرار گرفته بود، منهدم شده است. در جریان این سرم های تاریخ 
گذش��ته مسائل دیگری مطرح بود از جمله اینکه گفته می شد می تواند 
برای مصارف ثانویه و غیرانسانی مورد استفاده قرار گیرد و یا میرمعینی- 
معاون پیشین سازمان اموال تملیکی- تاکید داشت که باید طبق قانون، 
وزارت بهداشت این اقالم دارویی را تحویل گرفته و تعیین تکلیف کند، 
در عین حال که وی معتقد بود امحای این سرم ها هزینه ای حدود 250 

میلیون تومان می تواند به همراه داشته باشد.  
این البته تنها حاش��یه سرم های وارداتی در س��ال جاری نبود و از 
مردادماه امس��ال که به دلیل کمبود و نیاز داخلی، از مردادماه واردات 
سرم آغاز شد، به دلیل ناهماهنگی های موجود در واردات اقالم دارویی، 
ترخیص حدود 1300 تن س��رم با مشکل مواجه شد و مدت ها محل 
مناقش��ه وزارت بهداش��ت و گمرک بود که در نهایت ترخیص آن در 

دستور کار قرار گرفت. 

نماگربازارسهام

ش��رکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی، موفق 
ش��د تا برای چهارمین بار تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن 

خود کند.
به گزارش خبرنگار فوالد، نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی امروز )3 
اسفندماه( با موضوع "تعالی و نوآوری پایدار سازمانی" در مرکز همایش های 
س��ازمان مدیریت صنعتی کش��ور برگزار ش��د و س��ازمان های س��رآمد در 
بخش های ساخت و تولید، خدمات، آموزش و عمومی پس از ارزیابی توسط 
کارشناس��ان انتخاب گردیدند که ش��رکت فوالد مبارکه توانست در بخش 

تولید موفق به تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی کشور شود.
در این مراسم که با معرفی سازمان های برتر و اهدای جوایز این سازمان ها 
برگزار ش��د، تعدادی از مقامات، مدیران شرکت ها و صاحب نظران این حوزه 

به سخنرانی پرداختند.
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 

با خبرنگار ایراس��ین با اش��اره ب��ه موفقیت این 
سازمان در کسب چهارمین تندیس زرین جایزه 
ملی تعالی س��ازمانی، نگرش سیستمی و توسعه 
قابلیت های سازمانی را رمز موفقیت فوالد مبارکه 
در مس��یر تعالی سازمانی دانست و اظهار کرد: از 
بدو تأسیس کارخانه با نگاهی که مدیران دوران 
س��اخت و بهره برداری به این بنگاه داش��ته اند، 
همواره نگرش سیستمی در س��ازمان به عنوان 
یک ارزش، پش��تیبانی و تقویت ش��ده و اکنون 
به صورت یک فرهنگ در س��ازمان نهادینه شده 

است.
حفظ سطوح باالی تعالی از دست یابی به 

آن سخت تر است
وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد فرهنگ 
تعالی افزود: نقش اصلی در تعالی س��ازمان ها بر 
عه��ده رهبران آن سازمان هاس��ت و مؤلفه هایی 
همچون آینده نگری و الهام بخشی از ابعاد اصلی 
شایس��تگی رهب��ران در س��ازمان های متعالی 
می باش��د؛ این رهبران س��ازمان هس��تند که از 
طریق ایجاد دلبس��تگی در کارکن��ان، اهداف و 

اس��تراتژی های س��ازمان را در جهت خلق ارزش برای ذی نفعان راهبری و 
هدایت می کنند.

معاون تکنولوژی ش��رکت فوالد مبارکه، حفظ س��طوح باالی تعالی را از 
دس��ت یابی به آن سخت تر دانست و با اش��اره به این که در فوالد مبارکه از 
طریق طراحی سیستم های مدیریتی، توسعه فرهنگ مشارکت و حل مسأله، 
کار تیمی و ایجاد س��اختار تحول همواره تالش شده تا به حرکت در مسیر 
رش��د و تعالی خللی وارد نشود، حضور در سطوح باالی تعالی سازمانی طی 

20 سال گذشته را نشان از موفقیت این الگو دانست.
گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های سازمانی سیاست  

اصلی گروه فوالد مبارکه
وی با اش��اره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه با رش��د و توسعه در 
حوزه های مختلف به گروهی به وس��عت ایران تبدیل شده است، گسترش 
فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های سازمانی در سطح گروه فوالد مبارکه را 
از سیاست های اصلی این سازمان برشمرد و حضور 10 شرکت از گروه فوالد 

مبارکه در فرآیند ارزیابی سال 1400 را ناشی از این مهم دانست.
ناظم��ی هرندی از کلی��ه کارکنان فوالد مبارکه که نق��ش اصلی در این 

موفقیت را ایفا کردند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: مسیر تعالی پایان ندارد 
و امیدواریم بتوانیم به عنوان الگوی ملی بنگاه داری نقش خود را در رشد و 

توسعه صنعتی کشور به خوبی ایفا کنیم.
مدل های تعالی سازمانی در دنیا کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند

س��یامک ش��جاعی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در خصوص این دستاورد، در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار 
کرد: مدل های تعالی س��ازمانی در دنیا متناس��ب با فضای کس��ب و کار به 
عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمان ها 
در استقرار سیستم های نوین مدیریتی، کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند.

وی افزود: این مدل ها در واقع با ایجاد یک زبان مشترک عملکرد سازمان ها 
در کس��ب نتایج مورد انتظار را مورد سنجش قرار می دهند که قدیمی ترین 
مدل در دنیا مدل دمینگ و متعلق به کش��ور ژاپن است، مدلی که از سال 

1950 طراحی و اجرا شده است.

مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در 
ایران نیز مدل تعالی س��ازمانی و جایزه ملی تعالی س��ازمانی از سال 1382 
توس��ط مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی راه اندازی شد؛ چارچوب 
اصلی مدل تعالی سازمانی ایران برگرفته از مدل تعالی سازمانی اروپا یا همان 
EFQM اس��ت که طی سالیان اخیر چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته و 

آخرین ویرایش آن در سال 1400 معرفی شده است.
مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی از ارکان اصلی مدل 

تعالی سازمانی اروپا
وی، مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی را ارکان این الگو دانس��ت 
و بی��ان کرد: مفاهیم بنیادی��ن در واقع ارزش ها و اص��ول این الگو بوده که 
معیارهای مدل مبتنی بر آن ها طراحی ش��ده اس��ت. ش��جاعی خاطرنشان 
ک��رد: معیارهای مدل در 2 بخش طراحی ش��ده اند که بخش اول ش��امل 
رویکردهای یک س��ازمان متعال��ی در حوزه رهبری، اس��تراتژی، کارکنان، 
قابلیت ها، مش��تریان و عملیات و بخش دوم ش��امل نتایج حوزه ذی نفعان 
ش��امل مش��تریان، کارکنان، جامعه، همکاران تج��اری و تأمین کنندگان و 

همچنین نتایج سازمانی است.

سنجش رویکرد سازمان ها با توجه به مؤلفه های متنوع
وی اذعان داش��ت: روش ارزیاب��ی معیارها مبتنی بر منطقی به نام منطق رادار 
طراحی شده که رویکردها و نتایج سازمان را با توجه به مؤلفه های متنوعی مورد 
سنجش قرار می دهد و در نهایت سطح تعالی سازمان با توجه به امتیاز کسب شده 
در بازه هزار امتیازی مش��خص می ش��ود. مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی 
ش��رکت فوالد مبارکه با اشاره به سطوح تعالی تعریف شده برای این جایزه تأکید 
کرد: س��طح گواهی تعهد به تعالی، تقدیرنامه یک س��تاره)امتیاز بیش از 250(، 
تقدیرنامه 2 ستاره)امتیاز بیش از 300(، تقدیرنامه 3 ستاره)امتیاز بیش از 350(، 
تقدیرنامه 4 س��تاره)امتیاز بیش از 400(، تندی��س بلورین)امتیاز بیش از 450(، 

تندیس سیمین)امتیاز بیش از 550(، تندیس زرین )امتیاز بیش از ۶50( است.
ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها یکی از اهداف برگزاری 

این همایش است
وی با بیان این که از اهداف برگزاری این همایش می توان به ایجاد فضای 
رقابتی برای تعالی سازمان ها، کمک به شناسایی 
نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود در س��ازمان 
و ایج��اد فضایی ب��رای تبادل تجربی��ات موفق 
اش��اره کرد، گفت: فرآین��د ارزیابی بدین صورت 
اس��ت که ابتدا س��ازمان ها گزارشی تحت عنوان 
اظهارنامه تعالی که مبتن��ی بر معیارهای مدل، 
تهیه ش��ده به دبیرخانه جایزه ارسال می کنند و 
پس از آن س��ازمان متقاضی توسط تیم ارزیابی 
که از مدیران و یا کارشناس��ان س��ایر حوزه های 
کسب و کار می باشند مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
ش��جاعی بیان کرد: تیم ارزیاب��ی ابتدا اظهارنامه 
تعالی سازمانی را مورد بررسی قرار داده و سپس 
جهت رفع ابهام و دریافت پاسخ سؤاالت خود در 
محل شرکت متقاضی حضور می یابد؛ در نهایت 
بر اساس اجماع تیم ارزیابی امتیاز نهایی سازمان 
مش��خص و گزارش بازخورد شامل نقاط قوت و 
حوزه های قابل بهبود بر اساس معیارهای مدل به 

سازمان ارائه می شود.
مروری بر پیشینه این جایزه ملی

همایش تعالی سازمانی از سال 1382 به همت 
سازمان مدیریت صنعتی آغاز شد و فوالد مبارکه در سال های 91، 93 و 98 

موفق به کسب تندیس زرین تعالی سازمانی کشور شده است.
فوالد مبارکه از سال 1382 و از نخستین دوره این همایش در این فرآیند 
شرکت کرده و موفق شده به عنوان اولین شرکت و پس از 10 دوره حضور 
متوالی در س��ال 1391 تندیس زرین این جایزه را دریافت و پس از آن در 
س��ال های 93 و 98 موفق به کس��ب این عنوان شود؛ در میان شرکت های 
ایرانی تنها ش��رکت فوالد خوزس��تان در سال 97 موفق شده تندیس زرین 

جایزه تعالی سازمانی را دریافت کند.
در س��ال 1400 نیز با حضور یک تیم 7 نفره از ارزیابان جایزه به مدت ۶ 
روز، ارزیابی برگزار و کلیه رویکردهای سازمان مبتنی بر مدل تعالی سازمانی 
مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت فوالد مبارکه موفق شد برای چهارمین 

بار، تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند.
شرکت فوالد امیرکبیر کاش��ان در سال 1399 و شرکت فوالد هرمزگان 
در س��ال 1400 از گروه فوالد مبارکه موفق به کسب تندیس بلورین تعالی 

سازمانی شده اند.

در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی؛

 فوالد مباركه برای چهارمین بار
موفق به دریافت تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شد

عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کش��ور ضمن بیان عوامل اثرگذار بر ارتقای کیفیت 
و افزای��ش تیراژ گفت بهبود وضعیت صنعت خودرو در گرو واگذاری آن 
ب��ه بخش خصوصی و فاصله گرفتن از قیمت گذاری دس��توری و تزریق 

نقدینگی است.
مه��دی صادقی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
در ش��رایط عادی انتظار تولید خودروی باکیفیت می  رود اما متاس��فانه 
رانت هایی در کش��ور وج��ود دارد که حداکثر تالش خ��ود را در جهت 
توقف خودروس��ازی داخلی، واردات خودرو و کس��ب سودهای هنگفت 
به عم��ل می آورند. این در حالی اس��ت که صنعت خودروی کش��ور از 
معدود صنایعی اس��ت که از پرس��نل متخصص و باس��واد در این حوزه 
برخوردار اس��ت. وی افزود: تغییر نوع و مدل خودرو بر فرهنگ رانندگی 
اثرگذار است و فرهنگ رانندگی و ترافیک و وضعیت جاده ها نیز عملکرد 
خ��ودرو را تح��ت تاثیر قرار می دهد. فرهنگ ترافیک کش��ور و وضعیت 
جاده ها از اس��تانداردها و کیفیت های الزم برخوردار نیستند. افرادی نیز 
که درخصوص خودرو و کیفیت آن اظهارنظر می کنند، نسبت به شرایط 

موجود آگاهی کامل ندارند.
عض��و هی��أت مدیره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور گفت: باید نس��بت به صنع��ت خودرو و 
قطعه س��ازی با دید بهتری نگریسته ش��ود و از کارشناسان دعوت شود 
ت��ا در رابطه با ش��رایط موجود بر مدارک و مس��تندات صحبت کرده و 
مشکالت را ریش��ه یابی نمایند در غیر این صورت جاده یک طرفه ای را 

در پیش گرفته ایم.
صادقی با بیان اینکه میزان مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان به 
بیش از 75 هزار میلیارد تومان رس��یده، پیش نیاز افزایش تیراژ در سال 
آینده را تامین نقدینگی دانس��ت وگف��ت: وزارت صمت متولی صنعت 
خودروی کش��ور اس��ت و بهبود وضعیت این صنع��ت در گرو واگذاری 

آن به بخش خصوصی و فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری است.
وی ادامه داد: در گذش��ته صنعت نس��اجی کش��ور برترین جایگاه را 
حداق��ل در منطقه داش��ت اما ع��دم حمایت و ایجاد موان��ع موجب از 
بین رفتن این صنعت ش��د. صنعت خودروی کش��ور نیز در صورت نبود 

نقدینگی به سمت زوال حرکت خواهد کرد.
عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 

قطعه س��ازان خودرو کشور تصریح کرد: میزان پرداختی ها در ایام پایانی 
سال به میزان 4 برابر در مقایسه با سایر ماه ها افزایش می یابد در حالی 
که نقدینگی وجود ندارد و افزایش تولید نیز در گرو تزریق نقدینگی به 

خودروسازی ها و کاهش دیون است.
صادق��ی تاکی��د کرد: موضوع دیگ��ری که بر ارتق��ای کیفیت و تیراژ 

اثرگذار اس��ت روی کارآمدن مدیرانی اس��ت که از فرصت کافی برای به 
س��رانجام رساندن برنامه ها و پروژه ها برخوردار باشند و این فرصت باید 
در اختیار آنها قرار گیرد. زیرا جابه جایی زودهنگام مدیران موجب تغییر 
اس��تراتژی ها و هدررفت س��رمایه گذاری ها خواهد ش��د و بر تولید انبوه 

محصوالت خلل وارد می کند.

افزایش تولید در گرو تزریق نقدینگی به خودروسازی ها است
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جذب نیروی کار حرفه ای در بازار با 
تکنیک های طالیی

به قلم: پاوان کومار
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

هم��کاری با تیم��ی حرفه ای از کارمندان و نی��روی کار حرفه ای 
برای هر شرکتی آرزو و هدف طالیی محسوب می شود. امروزه تمام 
برندهای بزرگ دنیا به لطف نیروی کار حرفه ای ش��ان امکان کسب 
س��ودهای چند میلیون دالری را دارند. با این حس��اب اگر شما هم 
به دنبال تجربه ای مش��ابه در دنیای کس��ب و کار هس��تید، باید به 
طور ویژه ای برای اس��تخدام نیروی کار ماه��ر در بازار برنامه ریزی 
نمایی��د. به هر حال کارآفرین��ان و کارمندان حرف��ه ای در دنیا به 
همین س��ادگی اقدام به ترک ش��غل و همکاری با ش��ما نخواهند 
کرد. درس��ت به همین خاطر نمایش جذابیت برندتان به کارمندان 
و همچنین تالش برای تعامل خالقانه با آنها نکات مهمی محسوب 
می شود. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات موردنظر از 
نقطه نظر کارآفرینی و جذب نیروی کار تازه اس��ت. در ادامه برخی 
از مهمترین نکات در این رابطه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 

استخدام مجازی
یکی از ترندهای تازه و طالیی برای جلب نظر نیروی کار حرفه ای 
در بازار اس��تخدام در قالب الگوی مجازی اس��ت. این امر در طول 
س��ال های اخیر با افزایش س��ویه های مختلف کرونا و خانه نشینی 
اجباری بس��یاری از مردم توس��عه پیدا کرده اس��ت. از آنجایی که 
وضعیت کاری بسیاری از شرکت ها و موسسه های مختلف در قالب 
دورکاری نیز قابل بررسی اس��ت، تمایل کارمندان باتجربه در بازار 
به فعالیت مجازی به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. 
این امر به ش��ما امکانات بسیار گسترده ای برای فعالیت مجازی به 
طور حرفه ای می دهد. با این حس��اب ش��ما امکانات بس��یار زیادی 

برای بهینه سازی شرایط تان در این حوزه خواهید یافت.
یادتان باشد ش��ما برای استخدام مجازی نیروی کار باید از تمام 
ظرفیت های برندتان س��ود ببری��د. این امر حتی ش��امل برگزاری 
جلسات اس��تخدامی به طور آنالین نیز می ش��ود. اگر شما این امر 
را در دس��تور کارت��ان قرار دهید، به بهترین ش��کل ممکن فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا کرده و دیگر نیازی به 
نگرانی بابت نح��وه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید 

بود. 
استفاده از هوش مصنوعی

ه��وش مصنوع��ی دیگ��ر ی��ک فن��اوری لوک��س ی��ا بی نهایت 
غیرقابل دسترسی نیست. امروزه بسیاری از برندها برای بهینه سازی 
سطح فعالیت شان در بازار از این فناوری به خوبی استفاده می کنند. 
با این حساب شما هم باید یاد بگیرید به خوبی از آن برای پیشبرد 
اهداف تان س��ود ببرید. یک��ی از حوزه های مهم اس��تفاده از هوش 

مصنوعی مربوط به کمک به استخدام نیروی کار حرفه ای است. 
امروزه کارمندان حرفه ای و ماهر در دنیای کس��ب و کار همیشه 
نیاز به ابزارهای کمکی بی عیب و نقص دارند. وقتی هم که صحبت 
از ابزاره��ای حرف��ه ای می ش��ود، تقریبا هی��چ گزینه ای ب��ه اندازه 
ابزاره��ای دارای هوش مصنوعی دارای ش��هرت نیس��ت. بنابراین 
ش��ما باید خودتان را برای اس��تفاده درس��ت از ابزارهای موردنظر 
در حوزه کس��ب و کارتان آماده س��ازید، در غیر این صورت خیلی 
زود توانایی ت��ان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف از بین 

خواهد رفت. 
یادتان باش��د امروزه انتخاب کارمندان حرفه ای برای همکاری با 
یک برند براس��اس معیارهای س��ختگیرانه ای صورت می گیرد. اگر 
ش��ما در این میان استفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی را در 
دس��تور کارتان قرار دهید، یکی از مراحل این فرآیند را با موفقیت 
طی خواهید کرد. اینط��وری می توانید بیش از هر زمان دیگری به 

همکاری با نیروی کار حرفه ای در بازار امیدوار باشید. 
استخدام از طریق شبکه های اجتماعی

توانایی برندها برای اس��تفاده درس��ت از امکانات در ش��بکه های 
اجتماع��ی همیش��ه اهمی��ت زیادی ب��رای مش��تریان و همچنین 
کارمندان حرفه ای داش��ته است. درس��ت به همین خاطر شما باید 
همیش��ه نیم نگاهی ب��ه فعالیت حرفه ای در ش��بکه های اجتماعی 
داش��ته باش��ید. این امر به غی��ر از بازاریابی و تعامل با مش��تریان 
امکانات بسیار متنوعی برای جلب نظر نیروی کار نیز پیش روی تان 
قرار می دهد. به عنوان مثال، ش��ما می توانید جلسات استخدامی یا 
رایزنی ه��ای اولیه را به طور کام��ل در این فضا دنبال کنید. به این 
ترتی��ب کارمندان به خوبی نس��بت به مهارت و توانایی های ش��ما 
برای اس��تفاده از فناوری های تازه مطمئن خواهند ش��د. این یعنی 
ش��انس تان برای همکاری با آنها به طور چش��مگیری افزایش پیدا 

می کند. 
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رهبری

به قلم: جان رمپتون
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک مهمترین دارایی هر فردی، زمانی است که در اختیار 
دارد. نکته جالب این اس��ت که زمان، عادالنه ترین دارایی اس��ت که 
به صورت مس��اوی در اختیار همگان قرار گرفته اس��ت. با این حال 
این امر به معنای آن نیس��ت که همه افراد از آن بهترین استفاده را 
دارند. درواقع به نظر بس��یاری، 24 ساعت شبانه روز بسیار کم بوده 
و همواره با گالیه کردن از زمان اندک خود، روز را س��پری می کنند. 
این امر در حالی است که بسیاری دیگر، ابدا اینگونه نیستند و زمان 
کافی برای تمامی اقدامات را در اختیار دارند. تحت این شرایط سوال 
اصلی این اس��ت که چه دلیلی باعث به وجود آمدن چنین شرایطی 
ش��ده است؟ در این راس��تا تنها پاسخ مدیریت زمان بوده و براساس 
آمارها 82 درصد از افراد، در این زمینه با مش��کالتی مواجه هستند. 
در این راستا آگاهی از رایج ترین اشتباهات، بدون شک کاربرد باالیی 
را خواهد داشت که در ادامه رایج ترین آنها را بررسی خواهیم کرد. 

1-دام مدیریت زمان 
در بس��یاری از ش��رایط افراد تصور می کنند که در حال مدیریت 
زمان خود هستند. این امر در حالی است که انتخابی اشتباه را دارند 
و در مس��یری غلط قرار گرفته اند. به همین خاطر بس��یار مهم است 
که اطمینان داش��ته باش��ید از روش های علمی و کاربردی استفاده 
می کنید. درواقع توصیه های یک نفر، نباید مبنای تصمیم گیری شما 
باش��د. همچنین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که حجم باالی گزینه ها، باعث می شود تا امکان انجام آن کمتر شود. 
درواقع ش��ما باید به دنبال راهکاری باش��ید که به اجرا درآوردن آن 
بیش از حد س��خت محسوب نشود. درواقع وس��واس فکری در این 
رابطه نیز مضر خواهد بود و ش��ما باید به دنبال برنامه ای باش��ید که 

امکان به اجرا درآوردن آن در درازمدت مهیا باشد. 
2-عدم کاهش حجم کارها 

مدیری��ت یک برنامه کاری بیش از حد ش��لوغ؛ درس��ت به مانند 
یک کابوس اس��ت. به همین خاطر نیز ش��ما باید بازنگری نس��بت 
به آن داش��ته باشید. درواقع بس��یاری از اقدامات، ضرورت نداشته و 
می توان آنها را حذف کرد. در کنار این مس��ئله، بسیاری از اقدامات 
را نی��ز می توان با ه��م ادغام کرد. برای مثال گ��وش دادن به کتاب 
صوت��ی در حین رانندگی، باعث خواهد ش��د تا دیگ��ر به اختصاص 
زم��ان جداگانه برای مطالعه، نیاز نداش��ته باش��ید. با کمی خالقیت 

می توانی��د تا حد امکان برنامه کاری خود را کاهش دهید. همچنین 
قرار دادن اقدامات مش��ابه در کنار هم، سرعت انجام آنها را چندین 

برابر خواهد کرد. 
3-تصمیم گیری انفرادی

هنگامی که تعداد مواردی که باید نسبت به آنها تصمیم گیری کنید 
زیاد باش��د بدون شک مشغله فکری شما نیز بیشتر خواهد بود و این 
ام��ر امکان بروز خطا را افزایش می دهد. در کنار این موضوع، فعالیت 
فکری اقدامی خس��ته کننده ب��وده و انرژی زیادی را از ش��ما خواهد 
گرفت. در این راس��تا ش��ما باید به این نکته توجه داش��ته باشید که 
تا حد امکان، اقداماتی که می تواند توس��ط افراد دیگر انجام ش��ود را 
به س��ایرین واگذار نمایید. در کنار این موضوع توصیه می ش��ود که از 
ماتریس آیزنهاور اس��تفاده کنید. درواقع براس��اس این اقدام، تمامی 
فعالیت ه��ا در چهار گ��روه قرار می گیرند که ش��امل 1-فوری و مهم 
2-مهم و غیرفوری 3-فوری غیرمهم 4-غیرفوری و غیرمهم می باشد. 
درواقع این دس��ته بندی کمک خواهد کرد تا نس��بت به اقداماتی که 

باید خودتان انجام دهید، به نتیجه گیری بهتری دست پیدا کنید. 
4-مقابله با روتین 

درواقع روتین یک برنامه مش��خص در زندگی محس��وب می شود. 
برای مثال اگر هر روز صبح س��اعت هفت مطالعه کنید، این موضوع 
پس از مدتی به عادت ش��ما تبدیل خواهد شد. با این حال روتین با 
یک رفتار ایجاد نمی شود و شما باید آن را برای تمام روز خود انجام 
دهید. با این اقدام با سختی به مراتب کمتری مواجه می شوید و پس 
از مدتی ش��اهد تغییرات بس��یار خوبی در روند انجام کارها خواهید 
بود. در این زمینه برخی از افراد توصیه می کنند که به ساعت خواب 
خود احترام بگذارید. برای مثال اگر ش��ب زنده دار هستید، نیازی به 
تغییر آن وجود ندارد. با این حال نتایج تحقیقات نش��ان می دهد که 
اگر ش��ب را به اس��تراحت اختصاص ندهید، باید به زودی در انتظار 
انواع بیماری ها باش��ید. در این زمینه صبح ه��ا به علت خواب بودن 
افراد خان��واده و عدم درگیر بودن با مس��ائل کاری، می توانید زمان 
کافی برای اقدامات بس��یار ضروری نظیر مطالعه و ورزش را داش��ته 
باشید. آمارها در زمینه ورزش حاکی از آن است که اگر این اقدام در 
صبح انجام ش��ود، تا پایان روز آمادگی و راندمان کاری بسیار خوبی 
را خواهید داش��ت و روحیه شما کامال مناس��ب خواهد بود. درواقع 
این امر که ش��رایط بدنی و روحی الزم برای استفاده از زمان خود را 

داشته باشید هم مورد بسیار مهمی محسوب می شود. 
5-استفاده از تجهیزات و روش های اشتباه 

از دیگر اقدامات نادرست و در عین حال رایج این است که افراد از 
ابزارها و روش هایی استفاده می کنند که ابدا در زمینه مدیریت زمان 

مناس��ب نبوده و یا بیش از حد قدیمی محس��وب می شوند. درواقع 
ش��ما باید همواره به این مضوع فکر کنید که آیا بازار دیگری وجود 
دارد که باعث ش��ود تا در زمان کمتری، اقدامی را انجام دهید؟ این 
موضوع اگر دغدغه ش��ما محسوب نش��ود، با مشکالت زیادی مواجه 
خواهید ش��د. درواقع این نکته را باید به خاطر داش��ته باشید که در 
جهان امروز، سرعت به حدی دیوانه وار رسیده است. به همین خاطر 

ضروری است تا خود را با این روند همراه سازید. 
۶-استراحت های بیش از حد 

اگرچه اس��تراحت اقدامی بس��یار خوب محس��وب می شود با این 
حال بس��یاری از افراد در این زمینه به س��اعت توجه دارند. درواقع 
آنه��ا تصور می کنند که به ازای ه��ر 45 دقیقه فعالیت باید یک ربع 
اس��تراحت داشته باش��ند. این امر در حالی است که استراحت شما 
ابدا ارتباطی به زمان فعالیت نداشته و این نکته را فراموش نکنید که 
س��ختی اقدامات، متفاوت است. برای مثال ممکن است شما بتوانید 
برای دو ساعت، تایپ انجام دهید ولی تماس گرفتن و صحبت کردن 
ب��ا مش��تری برای بیش از 20 دقیقه میس��ر نباش��د. درواقع در این 
زمینه هر فرد باید با توج��ه به ویژگی های خود تصمیم گیری نماید 
و تنها زمانی اس��تراحت کند که احساس نیاز حس می شود. درواقع 
استراحت های کوتاه و متعدد، خود موردی است که تمرکز شما را بر 
هم خواهد زد. درواقع هر اقدامی نیاز به گذشت زمانی دارد که شما 
کامال نس��بت به آن متمرکز شوید. تحت این شرایط وقفه های بیش 

از حد، تنها شما را خسته خواهد کرد. 
۷-عدم کنترل استرس

اس��ترس باعث می ش��ود تا راندمان کاری شما بیش از حد کاهش 
پیدا کند و با حالتی ناامیدانه کار خود را ادامه دهید. درواقع در طول 
روز انواع موقعیت ها وجود دارد که می تواند منجر به اس��ترس شود. 
با این حال ش��ما نباید اجازه دهید که این شرایط بر روی شما تاثیر 
منفی به همراه داش��ته باش��د. درواقع توصیه می شود که برای خود 
تکنیک هایی داش��ته باشید تا سریعا آرامش خود را بازیابی کنید. در 
این زمینه ممکن اس��ت مدیتیشن، گوش دادن به موسیقی همراه با 
مصرف دمنوش و حتی یک خ��واب کوتاه 10 دقیقه ای، روش مورد 
عالقه شما باشد. درواقع با یک جست و جوی ساده می توانید با انواع 

روش های موجود در این زمینه آشنا شوید. 
در آخر فراموش نکنید که ممکن است مشکل شما خارج از هفت 
حال��ت رایج باش��د. با این حال این موضوع نبای��د منجر به ناامیدی 
شما شود. درواقع می توانید از توصیه های انواع مشاورها، برای ایجاد 

عادت های جدید و کنار گذاشتن مشکالت موجود، استفاده کنید. 
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اخبار

راه اندازی سامانه پیامکی 110211 برای ارتباط ناشنوایان و افراد سخت 
گویش با پلیس 110 

ورامیـن- آمنـه سـادات بـت شـکن:  فرمانـده انتظامـی اسـتان از 
راه انـدازی سـامانه پیامکـی 110211 پلیـس اسـتان خبـر داد و گفـت: بـا 
راه انـدازی ایـن سـامانه، ارسـال پیـام کوتاه به مرکـز فوریت های پلیسـی 110 

فراهم شـده اسـت. 
سـردار »کیومـرث عزیزی« در گفت وگو با خبرنـگار پایگاه خبری پلیس، در 
تشـریح جزئیات این خبر اظهار داشـت: سـامانه پیامکی پلیس شـرق اسـتان 
تهـران بـا هدف امداد رسـانی به شـهروندان برای افـراد فاقد تکلم، کسـانی که 
در شـرایط سـخت و بحرانـی قـرار داشـته و امکان تماس مسـتقیم با سـامانه 
110 و صحبـت کـردن را ندارنـد و همچنین افـرادی که آدرس محـل خود را 
نمی داننـد و قصـد ارسـال موقعیـت جغرافیایـی بـه صـورت پیامکـی را دارند، 

راه اندازی شـده است.
سـردار عزیـزی با بیان اینکه شـهروندان می تواننـد نوع نیـاز و آدرس دقیق 

خـود را از طریـق پیامـک بـه سـامانه 110211 ارسـال کـه بالفاصلـه خبـر از طریق سـامانه های تخصصی بـه کالنتری و پاسـگاه ها و 
پلیـس هـای تخصصـی ارجاع و به خواسـته آنان رسـیدگی خواهد شـد، افزود: ارسـال پیامک با زبان فارسـی و التین امکانپذیـر بوده و 

پیامک هـا به محـض دریافـت، خوانده و اقدامـات الزم انجام می شـود.
رئیـس پلیـس شـرق اسـتان تهـران بـا اشـاره به همزمانـی این افتتـاح با ایـام اهلل دهـه مبارک فجـر گفت: هر سـاله در حـدود یک 
میلیـون تمـاس بـا 110 برقـرار و مـورد رسـیدگی قرار می گیرنـد که امیدواریم بـا افتتاح این سـامانه پیامکی بتوانیم بیـش از پیش در 
خدمت عزیزان ناشـنوا و سـخت گویش نیز باشـیم چراکه این عزیزان همچون بسـیاری از دیگر شـهروندان بسـیار قانونمند هسـتند و 

مـا نیـز بـه نوبه خود در تالش هسـتیم زمینه مشـارکت بیشـتر ایـن عزیزان بـا خادمان نظـم و امنیـت را فراهم کنیم.

سرپرست شرکت گاز استان گیالن بر گسترش فعالیت های فرهنگی 
سازمان تاکید کرد

رشـت - خبرنگار فرصـت امروز:  هشـتمین جلسـه شـوراي فرهنگي 
شـرکت در سـال 1400 بـه ریاسـت سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان گیـالن و 
بـا حضـور اعضاي شـورا در سـالن کنفرانـس سـاختمان مدیریت برگزار شـد.

در ابتداي این جلسـه عیسـي جمال نیکویي سرپرسـت شـرکت گاز استان 
گیـالن ضمـن عرض تبریـک روز مهندس به همـه فعالین این عرصـه به وی ژه 
مهندسـین تالشـگر اسـتان گیـالن، بر همـت و تـالش درجهت انجـام هرچه 
شایسـته تر وظایف محوله و گسـترش برنامه هاي فرهنگي در سـطح سازمان 

کرد. تاکید 
در ادامـه ایـن جلسـه گزارشـي از اقدامـات انجام شـده در 6 ماه دوم سـال 1400 در حـوزه هاي فرهنگي، اقامه نمـاز، امر به معروف و 

نهي از منکر و ... ارائه شـد و سـپس مناسـبت هاي اسـفندماه مورد بررسـي قرار گرفت.
در پایـان ایـن جلسـه درخصـوص اجـرای مناسـبت های فرهنگی مختلـف در اسـفندماه همچون اعیاد شـعبانیه، عید مبعـث، ، روز 

درختـکاري و .... تصمیمـات الزم اتخـاذ گردید.

 مدیرعامل گاز گلستان در مراسم آغاز انبارگردانی بر صحت و دقت 
در آماربرداری تجهیزات موجود تأکید کرد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان و همراهان با حضور در انبار مرکزی شـرکت در مراسـم آغاز 
عملیـات انبارگردانـی، لـزوم صحت و دقت در آماربرداری و شـمارش تجهیزات و وسـایل موجود گازرسـانی را مورد تاکیـد قرار دارد.علی 
طالبـی در ایـن رابطـه با اشـاره به اینکـه گروه انبارگردانی از میان نیروهای باسـابقه و آشـنا به فرآینـد انبارگردانی انتخاب شـده و کاماًل 
تجهیـزات گازرسـانی را مـی شناسـند و به اهمیت موضـوع وفرآیند آماربـرداری دقیق آن ها واقف انـد.وی افزود: طبق روال همه سـاله در 
ایام پایانی سـال در راسـتای به روزرسـانی موجودی انبار کاال و رفع مغایرت ها و اختالفات با سیسـتم یکنواخت کاال این شـرکت اقدام 
بـه انبارگردانـی می کنـد و ایـن عمـل با دقت خاصی انجام می شـود.مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان بـا تقدیر از گـروه منتخب 
انبارگردانـی، در ادامـه رهنمودهـای الزم در خصـوص انجام منظم شـمارش کاالهای موجود و ثبت دقیق آن ها در سیسـتم مکانیزه کاال 
ارائـه نمود.شـایان ذکر اسـت در ادامه مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان و همراهـان از لوازم ،تجهیـزات و اجناس موجـود در انبار 

مرکـزی شـرکت  نیز بازدید بعمـل آوردند.

 برگزاری مانور زیست محیطی نشت مرکاپتان 
در ایستگاه CGS شهرستان بندرگز

گـرگان- خبرنگار فرصـت امروز: با هماهنگی امور HSE و همکاری اداره گاز شهرسـتان بندرگز، مانور زیسـت محیطی نشـت 
مواد مرکاپتان در محل ایسـتگاه CGS باغو کناره شهرسـتان برگزار شـد.این مانور باهدف ارزیابی میزان آشـنایی و آمادگی نیروها در 
مواجهـه بـا نشـت مرکاپتان، حس مسـئولیت پذیری، حضور به موقـع گروه های عملیاتـی وامدادی در زمـان بروز حـوادث احتمالی اجرا 
شـد.در ایـن مانـور پـس از پارگی شـیلنگ ادورانت در هنـگام تزریق مـواد مرکابتان و ریزش آن به محوطه ایسـتگاه تقلیل فشـار گاز و 
در ادامـه مسـمومیت یکـی از کارکنان شـرکت، اقدامـات موردنظر در خصوص اطالع رسـانی، مهار اولیـه و انتقال مصدوم انجام شـد. در 
ادامـه پـس از مهـار نشـتی مربوطـه و خنثی سـازی مواد با رعایـت کامل مالحظات ایمنی و بهداشـتی و حضـور به موقـع اورژانس 115 
شهرسـتان، اقدامـات الزم در خصـوص مـداوا و انتقال مصدوم جهت ادامـه درمان صورت پذیرفت. در پایان نیز در نشسـتی که با حضور 

رئیـس اداره گاز شهرسـتان بندرگـز انجام شـد روند انجام مانور بر اسـاس سـناریوی تدوین شـده مورد ارزیابـی قرار گرفت

 نشست فرهنگی دینی شرکت های توزیع نیروی برق 
به میزبانی بوشهر برگزار شد

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی برق 
اسـتان بوشـهر گفت: نشسـت فرهنگی دینی شـرکت های توزیع نیـروی برق 
بـا حضور حجت االسـالم والمسـلمین کاکاوند مسـئول امور دینـی و فرهنگی 
شـرکت توانیـر و شـرکتهای توزیع نیـروی بـرق کهگیلویه و بویراحمـد، چهار 

محـال و بختیـاری و بوشـهر به میزبانی این شـرکت برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان بوشـهر، 
غالمرضا حشـمتی در این نشسـت که با هدف هماهنگی و انسـجام  شـورای 
فرهنگـی دینـی اسـتان هـای یـاد شـده برگـزار شـد، با تبریـک ایـام رجب و 
تسـلیت شـهادت امـام موسـی کاظـم )ع( اظهـار کـرد: اسـتقالل فرهنگـی و 

سیاسـی کشـور را بایـد مرهـون انقـالب شـکوهمند  اسـالمی ایـران بدانیم.
وی بیـان کرد: در این راسـتا  انسـجام بخشـی فعالیتهای فرهنگـی و دینی 
شـورا بعنـوان یـک نیـاز اساسـی در مواجـه با تهاجـم فرهنگی غرب بایسـتی 

مـورد توجـه قـرار گیـرد. وی اظهـار کرد : شـورای فرهنگی دینی شـرکت توزیع برق بوشـهر توانسـته در طی سـنوات گذشـته و سـال 
جاری دسـتاوردهای فرهنگی شـگرفی و فعالیت های بسـزایی را در زمینه اشـاعه فرهنگ دینی و مذهبی و سـایر فعالیت های مرتبط 

بـه اهداف نظـام و شـرکت توانیر  را محقق سـازد.
وی ضمـن تشـکر از مسـئول شـورای دینی و فرهنگی شـرکت توانیر ابـراز امیدواری کرد کـه حضور امامان جماعت در این نشسـت 

باعـث رونق و توسـعه فرهنگ اسـالمی در شـرکتهای صنعت بـرق می گردد. 
در ادامـه محمدرضـا محمـدی باغمالیی به عنوان دبیر شـورای فرهنگی دینی شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان بوشـهر گزارشـی از 

عملکرد شـرکت توزیـع نیروی برق ایـن اسـتان را ارائه کردند.
حجـت السـالم والمسـلمین کاکاونـد مسـئول شـورای فرهنگی و دینی شـرکت توانیـر نیز افـزود: در قالـب شـورای فرهنگی دینی 
شـرکت های توزیـع نیـروی بـرق می تـوان خدمات شـایانی بـه جامعه هدف شـرکت توزیع نیـروی برق ارائه کـرد که بایـد این ظرفیت 

بخوبی اسـتفاده شود.
حـاج آقـا کاکاونـد گفـت :  کشـتی انقـالب با هدایـت مقام معظـم رهبری اقتـدار خود را حفـظ کرده کـه کارکنان صنعـت برق نیز 

بایـد این مسـیر درخشـان را ادامه دهند.
وی گفـت: شـورای فرهنگـی دینـی شـرکت های توزیـع برق با اسـتفاده از ظرفیت رسـانه هـا برای تحکیم بنیـان خانـواده ها گامی 

جـدی و اساسـی بردارند.
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور حـاج آقـا بردسـتانی به عنـوان امـام جماعت شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان بوشـهر برگزار شـد 
مسـئوالن شـورای فرهنگی دینی اسـتان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و بوشـهر نسـبت به برگزاری نشسـت هم 

 اندیشـی و تبـادل نظر پیرامـون مناسـب های پیش رو اقـدام کردند.
در پایـان نشسـت بـا اهـداء لـوح تقدیـر از خدمـات و زحمـات آقای محمدرضـا محمـدی باغمالیی دبیر شـورای فرهنگـی  و دینی 
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان بوشـهر و آقای بیژنـی دبیر شـورای فرهنگی دینی شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان چهارمحال و 

بختیاری تحلیل شـد .

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تشــخیص و وصول درآمد 
شهرداری قم گفت: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده که طبق 
قانون درآمد آن از محل عوارض تأمین می شود و به نوعی مدیریت درآمد 
و هزینه به عهده شهرداری بوده و از بودجه های دولتی استفاده نمی کند.

به گزارش شــهرنیوز، محمد وحیدنیا در برنامــه رادیویی بی تعارف 
صداوسیما مرکز قم، با اشــاره به راه های کسب درآمد شهرداری اظهار 
داشت: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده که طبق قانون درآمد 
آن از محل عوارض تأمین می شــود و به نوعی مدیریت درآمد و هزینه به 

عهده شهرداری بوده و از بودجه های دولتی استفاده نمی کند.
وی با بیان اینکه ردیف بودجه دولتی برای شهرداری ها وجود نداشته 
و با وجود کمک های جزئی، شهرداری ها خودکفا هستند، ابراز کرد: محل 
درآمدهای شهرداری از محل عوارض است و به نوعی هزینه ها از عوارض 

ساختمانی در سطح شهر تأمین می شود.
مدیرکل تشــخیص و وصول درآمد شــهرداری قم تصریح کرد: این 
درآمدها شامل عوارض نوسازی، عوارض ساختمانی، خودرو، کسب وکار 
مشــاغل و بخشی از مالیات بر ارزش افزوده است که 15 هرماه به حساب 

شهرداری ها باید واریز شود و عمده مبالغی تعمیمی به بودجه می شود.
وی با تأکید بر اینکه درآمد شهرداری مطابق با برنامه اجرایی و بودجه ای 
که هر ساله به تصویب می رســد به دست می آید عنوان کرد: بر اساس 
ابالغیه معاونت برنامه ریزی، میزان مبالغی که باید وصول کنیم تعیین شده 
که به صورت شش ماهه و 12 ماهه گزارش تفریق باید برای شورای شهر 

ارسال شود.

وحیدنیــا خاطرنشــان کرد: اعضای شــورای شــهر و کمیســیون 
برنامه وبودجه نظارت مســتقیم بر عملکرد شــهرداری داشته و با توجه 
به افزایش هزینه هایی که به صورت تورم وجــود دارد، قاعدتاً به گونه ای 
است که درآمدها پاسخگوی هزینه ها نبوده و به ناچار مجبور هستیم از 
روش های دیگری برای تأمین هزینه ها از طریق وام و اوراق مشارکت طبق 

پیش بینی های انجام شده در قانون و بودجه اقدام کنیم.
به گفته وی، مدیریت شهری قم سعی کرده در چند سال اخیر پروژه ها 
و خدمات را با کمترین هزینه پیش ببرد و خوشبختانه تا پایان دی ماه سال 

1400 مطالبات نقدی پیش بینی تحقق یافته است.
وحیدنیا با اشاره به اینکه بر اساس برنامه معاونت اجرایی، درآمد نقدی 
شهرداری در سال 1400 وصول شده است یادآور شد: شهرداری، درآمد 
هزینه است و اگر بخواهیم خدماتی ارائه بدهیم باید به درآمدی برسیم؛ از 
سال 60 شهرداری ها خودکفا شده و همه امور را به شهرداری سپرده اند 
که در این شرایط باید مشــارکت شود تا بتوان اقدامات مهم شهری به 

پیش رود.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: نماینده عالی دولت در گیالن  
از اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار به ســد پلرود از محل اعتبارات 

مصوب سفر رئیس جمهوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای گیالن؛ اســداهلل 
عباســی به همراه آیت اهلل فالحتی نماینده ولی فقیه در گیالن و مدیر 
عامل آب منطقه ای گیالن و جمعی از مســئوالن استانی و شهرستان 
رودســر، از روند عملیات اجرای ســد مخزنی پلرود رحیــم آباد این 

شهرستان بازدید کرد.
استاندار گیالن در بازدید از این سد در جمع خبرنگاران گفت: از محل 
اعتبارات سفر آیت اهلل دکتر رئیسی مبلغ یک صد میلیارد تومان اعتبار 
نقدی به این پروژه اختصاص داده شد که از این میزان 20 میلیارد تومان 

در سال 1400 و مابقی در سال 1401 پرداخت می شود.
 عباســی با تأکید به مسئولین مربوطه برای تعیین تکلیف وضعیت 
روســتای آزارکی در محدوده سد، اظهار کرد: در زمینه تعیین وضعیت 
تملک زمین ها و خانه هایی که در محدوده سد قرار دارد باید به زودی 
تصمیمی اتخاذ و زمین ها خریداری و آزادســازی شــده و این کار باید 

بصورت جهادی انجام شود.
وی همچنین با اشــاره به اینکه طبق نظر پیمانــکار با اعتباری که 
اختصاص داده شــده تا دو سال آینده سد آماده بهره برداری می شود، 
گفت: انتظار داریم جاده دسترســی سد قبل از بهره برداری پروژه آماده 

شود.
وی تصریح کرد: از همه عوامل دســت اندرکار اجرایی این پروژه می 

خواهم بصورت جهادی کار کنند زیرا مردم ما بیشتر از این نمی توانند 
منتظر بمانند.

استاندار گیالن در پایان بازدید به فرماندار رودسر دستور داد با توجه 
به درخواســت های مردمی، بالفاصله از جاده دسترسی باالدستی سد 

بازدید و بررسی بعمل آورد.
وحید خّرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن نیز اظهار داشت: 
سد مخزنی پلرود یکی از طرح های بزرگ تأمین آب استان می باشد که 
با هدف تنظیم آب رودخانه پلرود بعنوان دومین رودخانه بزرگ گیالن و 
استفاده از آن جهت تأمین نیاز آبی بالغ بر ۳۳ هزار و 500 هکتار اراضی 

منطقه )پلرود و شلمان رود( اجرا می شود.
وی افزود: با اجرای طرح مخزنی پلرود، عالوه بر تأمین آب مورد نیاز 
کشاورزی منطقه، نیاز آب شرب هشت شهر شرق گیالن از جمله لنگرود، 
رودسر، چابکسر، کالچای، املش، کومله، واجارگاه و رحیم آباد به میزان 

40 میلیون متر مکعب در سال تأمین می شود.
شــایان ذکر اســت، عملیات اجرایی این پروژه از فروردین ماه سال 

1۳۸۹ آغاز شده است.

اصفهان- قاسم اسد: در مراسم جداگانه ای مدیران جدید آبفای 
نایین و هرند آغاز به کار کردند. در این مراســم محمد علی عباسی به 
عنوان مدیر آبفای نایین و مهدی شمس بگی به عنوان مدیر آبفای هرند 
معرفی شدند و از خدمات محمد رضا خامسی مدیر سابق آبفای نایین 
که به افتخار بازنشتگی نائل گردید، قدردانی به عمل آمد. معاون برنامه 
ریزی و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این مراسم 
با اشاره به اهمیت تامین آب شرب مردم شهرها و روستاهای ساکن در 
شهرستان های شرقی استان، از مدیران جدید این مناطق خواست از هم 
اکنون برنامه ریزی الزم برای تامین آب شــرب مورد نیاز مشترکین در 
روزهای پایانی امسال و ماه های گرم سال آینده را انجام دهند. مجتبی 

قبادیان با بیان این که پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی، تعداد ۳2 روستا در شهرستان هرند و 1۸6 روستا در 
شهرستان نایین تحت پوشش خدمات آبفای استان اصفهان قرار گرفتند 
گفت: در مجموع ۹4۹ روستا در سراسر استان از خدمات شرکت آب و 
فاضالب استفاده می کنند. وی افزود: به منظور افزایش سطح خدمات به 
روستاییان، آبفای استان اصفهان سال گذشته، طرح 100-۳00 را به اجرا 
درآورد که بر اساس آن در مدت 100 روز بیش از ۳00 کیلومتر از شبکه 

های توزیع و انتقال آب روستایی مورد اصالح و بازسازی قرار گرفت. 
در این مراسم همچنین نصرتی، فرماندار شهرستان نایین و همتیان 
معاون فرماندار شهرستان هرند در سخنانی از خدمت رسانی شرکت آب 

و فاضالب به شــهروندان و روستاییان این دو شهرستان کویری تشکر 
کردند.  اضافه می شود این مراسم روز چهارشنبه  چهارم اسفندماه جاری 

در فرمانداری های نایین و هرند برگزار شد.

ساری – دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران، پرداخت قبوض 
گاز بهاء بصورت غیرحضوری را بسیار ضروری دانست و گفت: این روش 
پرداخت ضمن صرفه جویی در وقت و زمان باعث می گردد وجوه گازبهاء 
سریع تر به حســاب خزانه واریز و توسعه سریع تر خدمات گازرسانی را 
فراهم می سازد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران، "قاسم مایلی رستمی" در سخنرانی پیش از خطبه 
های نماز جمعه این هفته گلوگاه، در تشریح عملکرد گازرسانی در استان 
اظهار داشــت: بحول و قوه الهی از زمان آغاز فعالیت های شــرکت گاز 
اســتان از ســال 6۸ تا امروز  ۹۹.۹ درصد شهرها و ۹5.5 درصد خانوار 

روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.

وی تصریح کــرد: مهم ترین علل بروز حادثــه گازگرفتگی و مرگ 
خاموش، اســتفاده از دودکش های غیراستاندارد شامل دودکش بدون 
کالهک، عدم نصب دودکش، چفت نبودن لوله دودکش، بســته بودن 
مسیر دودکش و بیشترین حادثه آتش سوزی و انفجار، عدم استفاده از 

شیلنگ و بست های غیراستاندارد می باشد.
سرپرست شرکت گاز مازندران تأکید کرد: با توجه به پایش و کنترل 
ایستگاه ها و تاسیسات گاز با هدف تأمین پایدار گاز برای مصارف مردم 
عزیز، بویژه مصرف گرمایشــی در روزهای ســرد و زمستانی، از عموم 
هموطنان درخواست می گردد تا با مصرف بهینه و صرفه جویی، کارکنان 

شرکت گاز استان را در ارائه هرچه مطلوب تر خدمات یاری نمایند.

مشهد- صابر ابراهیم بای: طی مراسمی با حضور مدیریت حوزه 
تعلیم القرآن نشــتیفان، امام جمعه و اعضای شورای اسالمی این شهر، 
تجهیزات و ملزومات کارگاه برق بــه ارزش تقریبی ۸00 میلیون ریال 
از سوی شرکت معادن ســنگ آهن احیاء سپاهان به هنرستان علم و 
صنعت مهندس کاظمی نشتیفان خواف اهدا شد. مدیر آموزش و پرورش 
شهرســتان خواف در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بدون شک در 
دنیای پیشرفته امروزی یکی از عالیم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی 
می باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد 

بود و این امر در فضایی با تجهیزات و ملزومات الزم و کافی امکان پذیر 
می شــود که یکی از معضالتی که در هنرستان ها با آنها دست و پنجه 
نرم می کنیم بحث تجهیزات و ملزومات کارگاهاســت که تأمین آن ها 
هزینه بسیار باالیی را می طلبد. جواد رفیعی پور بیان داشت: در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی و با پیگیری های الزم، بخشی از لوازم 
و تجهیزات کارگاه برق این هنرستان به ارزش تقریبی ۸00 میلیون ریال 
از سوی شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان تامین شد. وی در پایان 

از عمل خیرخواهانه و عام المنفعه  شرکت احیاء سپاهان تقدیر کرد.

شهرداری نهاد درآمد و هزینه است؛

نقش پررنگ شهروندان با پرداخت عوارض در آبادانی شهرها

اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار به سد پلرود از محل سفر رئیس جمهوری به استان گیالن

مدیران جدید آبفای نایین و هرند معرفی شدند

سرپرست شرکت گاز استان مازندران؛

پرداخت غیرحضوری قبوض گازبهاء باعث تسریع خدمات گازرسانی می گردد

توسط شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان صورت گرفت:
اهدای تجهیزات و ملزومات کارگاه برق به هنرستان علم و صنعت مهندس کاظمی نشتیفان خواف

اهواز- شبنم قجاوند: آیین افتتاح این مرکز  با حضور مدیرعامل ، 
مدیر عملیات ، مدیر فنی ، مدیر مهندسی و ساختمان ، مدیر خدمات 

برگزار شد .
مهندس علیرضا هیهاوند مدیر عامل شــرکت بهــره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان طی ســخنانی ضمن تشکر از کلیه عوامل و دست 
اندرکاران ایجاد این مجموعه گفت : اقدام صورت گرفته ، کاری ارزشمند 
در جهت حفظ و نگهداشــت اسناد و مدارک فنی می باشد که ضروری 
اســت با اســتفاده از روش های نوین و آرشیو ســازی دیجیتال، کلیه 

اطالعات مذکور نگهداری و مورد استفاده قرار گیرد .
وی افزود : بدلیل نداشتن مرکز نگهداری اسناد فنی ، بدلیل نداشتن 
آگاهی و اطالعات الزم باعث مشکالتی گردیده که راه اندازی این مرکز و 
همکاری همه مدیریت ها و بخش ها در تجهیز و تقویت آن باعث شود تا 
ضمن در دست داشتن اطالعات ضروری ، دانش و جزییات فنی به خوبی 

به نسل های بعدی منتقل گردد .

مدیرعملیات نیز ضمن تقدیر از حمایت مدیرعامل و همکاری سایر 
مدیریت ها به خصوص مدیریت خدمات و مدیریت مالی در راه اندازی 
این مرکز اظهار داشت : مدارک و مستندات بخشی از دارایی های سازمان 
می باشــند که جهت حفظ و نگهداری آن وجود چنین مکانی بســیار 

ضروری بوده که بر همین اساس و با همت و پیگیری های همکاران اداره 
نگهــداری و تعمیرات و با صرف 120 نفر روز این مرکز راه اندازی و این 

امر محقق گردیده است .
داود کیانــی ضمن ابراز امیدواری در خصــوص تکمیل و گردآوری 
ســایر مدارک و مســتندات افزود : قطعاً مدارک زیادی وجود دارد که 
باید شناســایی ، جمع آوری و متمرکز ســازی بشوند تا ضمن حفظ و 
نگهداشــت صحیح ، این مرکز نقش مهمی در پیشــبرد امور مرتبط با 

عملیات و تولید ایفا نماید .  
وی همچنین از شــروع فرآیند آرشیو سازی دیجیتال اسناد موجود 
به وســیله ی اســکنر و نگهداری به صورت فایل های pdf خبر داد و 
گفت : در تالش هســتیم با همکاری سایر مدیریت ها ، کلیه ی اسناد 
و مدارک مرتبط با عملیات و تولید را شناسایی ، دسته بندی و مستند 
نگاری نماییم تا در هنگام درخواست به راحتی بتوان به آنها دسترسی 

پیدا کرد .

 مرکز نگهداری اسناد و مدارک فنی مدیریت عملیات 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان راه اندازی و ایجاد شد
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۶ راهکار برای سم زدایی دیجیتالی

به قلم: امیلی استندلی / کارشناس حوزه تکنولوژی - مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک سطح زندگی انس��ان حال حاضر با حتی 50 س��ال قبل، به مراتب متفاوت بوده و این ادعا را 
می توان اثبات کرد که مرفه ترین نس��ل محسوب می ش��ویم. درواقع امروزه تکنولوژی انجام هر کاری را ساده 
کرده است. شما بدون وقفه می توانید با دوستان خود از دورترین نقاط جهان ارتباط داشته باشید و بسیاری 
از کارهای سخت را با استفاده از ابزارهای مختلف انجام دهید. اگرچه به نظر می رسد که این شرایط، ایده آل 
محسوب می شود. با این حال تنوع باال در انتخاب ها، خود به یک چالش جدی تبدیل شده و تکنولوژی، زمان 
زیادی از افراد را می گیرد. در این زمینه تنها کافی است تا به آمار حضور افراد در شبکه های اجتماعی مختلف 
نگاهی بیندازید که رقمی خارج از تصور محس��وب می ش��ود. با این حال ش��بکه های اجتماعی تنها یکی از 
گزینه های موجود از بین صدها مورد استفاده از تکنولوژی در زندگی روزمره افراد محسوب می شود. اگرچه در 
ظاهر نمی توان خود را از این وضعیت رها کرد، با این حال مفهومی تحت عنوان سم زدایی دیجیتالی وجود دارد 
که به مجموعه از اقدامات اطالق می شود که باعث خواهد شد تا بتوانید در زندگی خود، اعتیاد به تکنولوژی 

را کاهش دهید. در ادامه شش اقدام اصلی در این زمینه را بررسی خواهیم کرد. 
1-الگوی استفاده از گوشی هوشمند خود را تغییر دهید 

آیا شما هم از جمله افرادی محسوب می شوید که در اکثر مواقع گوشی همراه خود را در کنار خود دارند؟ این اقدام 
یک عادت کامال نادرست محسوب می شود و الزم است تا آن را از دسترس خود خارج کنید. این موضوع خصوصا در 
زمانی که مشغول انجام کار دیگری هستید، بسیار مهم خواهد بود. درواقع وجود انواع اپلیکیشن ها و بازی ها، هر فردی 
را وسوسه می کند که به صورت مداوم با گوشی هوشمند خود کار کند. با این حال در این حالت شما از روند زندگی 
عادی خود دور خواهید شد و در مسیر نزولی قرار می گیرد.  این امر در حالی است که شما بیشتر زمان خود را  باید 
برای تقویت مهارت های خود اختصاص دهید. در این راستا شما باید نوتیفیکیشن گوشی خود را نیز غیرفعال کنید 
و از بازارهای یادآور استفاده کنید. برای مثال این امر که قانون گشت و گذار یک ساعته در شبکه اجتماعی را داشته 
باشید، بدون شک اقدامی مهم است. با این حال همواره این احتمال وجود دارد که شما گذشت زمان را حس نکنید. 
به همین خاطر وجود یک یادآور، بسیار مهم است و در این زمینه ساعت مچی، یک گزینه بسیار خوب خواهد بود. 
درواقع اکثر مدل ها این قابلیت را دارند که در زمان مشخص شده، زنگ هشدار را به کار بیندازند. همچنین حداقل نیم 
ساعت قبل از خواب و بعد از بیدار شدن، الزم است تا به سراغ گوشی خود نروید. درواقع جدیدترین تحقیقات بیانگر 
آن است که این اقدام در کیفیت خواب و وضعیت شادابی شما در طول روز، تاثیر بسزایی را دارد. با این حال فراموش 

نکنید که کنار گذاشتن یک عادت، اقدامی یک شبه نبوده و الزم است تا در این زمینه برنامه ریزی داشته باشید. 
2-موارد بدون استفاده را حذف کنید

بخی از موارد وجود دارد که کاربرد الزم را نداشته و یا حداقل از تاثیر و نیاز به آنها کاسته شده است. تحت 
این شرایط شما باید هر ماه، نسبت به کاهش آنها تصمیم گیری نمایید. برای مثال ممکن است در کانال های 
زیادی عضویت داشته باشید که باعث شده است تا در شبکه های اجتماعی و ایمیل خود، با انبوه پیام ها مواجه 
ش��وید. تحت این ش��رایط طبیعی اس��ت که به صورت ناخودآگاه، درگیر باشید. همچنین زمان بندی در این 
رابطه بس��یار مهم بوده و توصیه می ش��ود که چک کردن ایمیل ها را به دقایق پایانی ساعت کاری، اختصاص 
دهید. یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که در ابتدا، شما با سختی هایی مواجه 
خواهید ش��د که باعث می شود تا انگیزه شما کمرنگ شود. به همین خاطر ضروری است تا با اقداماتی نظیر 
تعیین پاداش، انگیزه خود را به صورت مداوم باال نگه دارید. در این راستا اگر برنامه روزانه شما کامال پر باشد 
و همواره آن را یادآوری کنید، زمان کمتری برای بی هدف گشت و گذار کردن در اینترنت پیدا خواهید کرد. 

3-نظم داشته باشید 
یک صفحه دس��کتاپ بس��یار شلوغ، عاملی است که باعث می ش��ود تا زمان زیادی را از دست بدهید. این 
موضوع تنها شامل صفحه دسکتاپ نبوده و بدون نظم، حتی پیدا کردن یک فایل ساده نیز به چالشی جدی 
تبدیل می ش��ود. در این راس��تا چندین تمرین وجود دارد که باعث می شود تا نظم بیشتری در زندگی خود 
داشته باشید. با این حال اگر با تمرین های ساده نمی توانید اقدام مناسبی را انجام دهید زمان آن رسیده است 
که از توصیه های یک روانش��ناس استفاده کنید. درواقع برخی از عقاید و عادت های فکری و رفتاری، ممکن 

است در این زمینه اختالل ایجاد کند و درست به مانند سدی محکم باشد. 
4-موسیقی آنالین گوش دهید 

بدون شک گوش دادن به موسیقی در طول روز، یکی از اقدامات مهمی است که سالمت روان شما را تا حد 
زیادی تضمین خواهد کرد. این مسئله حتی در زمینه راندمان کاری شما نیز موثر خواهد بود. نکته ای که در 
این بخش باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که اگر بخواهید موسیقی ها را دانلود کنید، نیاز به فضای 
زیادی خواهید داشت و پیدا کردن موارد مناسب، زمانبر محسوب می شود. با این حال در پخش اینترنتی، شما 
می توانید به دسته بندی های گوناگون دسترسی داشته و کامال براساس سلیقه خود، تعداد بی شماری موسیقی 
را گوش دهید. با این حال فراموش نکنید که ابدا توصیه نمی شود که بیش از یک ساعت، زمان خود را صرف 
گوش دادن به موسیقی کنید. درواقع شما می توانید با هدفمند کردن استفاده خود از تکنولوژی، در زندگی خود  
پیشرفت نمایید. در این زمینه گوش دادن به پادکست و کتاب صوتی، از جمله این اقدامات محسوب می شود. 

5-وسایل خود را خاموش کنید
در مورد قبل این موضوع عنوان ش��د که هدفمند از تکنولوژی اس��تفاده کنید. درواقع با یک دید واقع گرایانه، 
شما زمان کافی برای مشاهده تمامی سریال ها، برنامه های تلویزیونی، فیلم ها، بازی ها و مشاهده صفحات موجود 
در ش��بکه های اجتماعی مختلف را نخواهید داش��ت. به همین خاطر بسیار مهم است که دست به انتخاب بزنید 
و مواردی را گلچین نمایید که واقعا برای ش��ما کاربردی خواهد بود. در کنار این مس��ئله توصیه می ش��ود که 
س��اعت های خاموشی داشته باشید. برای مثال در زمان انجام کارهای مهم، گوشی تلفن همراه خود را خاموش 
کنید و یا حتی مودم را قطع نمایید. این موضوع کمک خواهد کرد تا کمتر وسوسه شوید تا از آنها استفاده نمایید. 
همچنین برای این امر که اعتیاد شما به تکنولوژی از بین برود توصیه می شود که حداقل یک روز در هفته را تا 
حد امکان بدون تکنولوژی باشید. برای مثال در این زمینه می توانید یک سفر کوتاه در دل طبیعت را تجربه کنید. 

۶-از افراد موفق درس بگیرید
با یک جس��ت و جوی س��اده می توانید با افراد زیادی آشنا ش��وید که توصیه های جالبی در زمینه سم زدایی 
دیجیتالی دارند. درواقع در این زمینه کتاب های مختلفی نیز منتش��ر ش��ده اس��ت. بدون ش��ک با مطالعه آنها 
می توانید با راهکارهای مختلفی آشنا شوید که ممکن است نتایج بهتری را داشته باشند. به همین خاطر برای 
موفقیت در یک اقدام، هیچ گاه خود را به یک منبع محدود نکنید و در تالش برای یادگیری از افراد موفق باشید.  
در آخر فراموش نکنید که شاه کلید موفقیت شما، وجود انگیزه است. درواقع تا زمانی که به این باور نرسید که 
زندگی شما اسیر تکنولوژی شده است، نمی توانید توصیه های فوق را به صورت جدی دنبال کنید. در این زمینه 
برای سنجش میزان نیاز شما به سم زدایی دیجیتالی، می توانید از تست های موجود در اینترنت استفاده کنید. 
business2community.com :منبع

به قلم: گریس الئو
مدیر موسسه بازاریابی Dialpad و کارشناس ارتباطات ابری

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب ه��ا همیش��ه درب��اره هوی��ت برن��د و راهکارهای 
بهینه س��ازی آن حرف��ه ای زیادی برای گفت��ن دارند. با این 
حال ش��یوه طراحی و اجرای هویت برن��د اغلب اوقات مورد 
بی توجه��ی قرار می گیرد. این امر ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بسیار دش��وار و سخت بوده و شانس شما در 
عمل را به ش��دت کاهش می دهد. درس��ت به همین خاطر 
ش��مار باالیی از برندها در عمل هویت شان را به طور درست 
طراحی نمی کنند. چنین اتفاقی در ادامه مس��یر برای برندها 
مشکالت زیادی به همراه داشته و فعالیت مناسب در بازار را 
متوقف می س��ازد. درس��ت به همین دلیل شما باید از همان 
ابتدای راه طراحی درست هویت برندتان را مدنظر قرار دهید. 
امروزه دنیای خرده فروشی آنالین بیش از هر زمان دیگری 
دارای جذابیت کارآفرینی است. با این حساب مشاهده شمار 
باالیی از برندها که مش��غول فعالیت در این حوزه هس��تند، 
نباید برای ش��ما خیلی نگران کننده باشد. نکته مهم در این 
میان طراحی درست هویت خرده فروشی های آنالین از سوی 
کارآفرینان اس��ت. این امر برای ش��ما مثل شروع به کارتان 
مه��م بوده و تکلیف نهایی برندتان را مش��خص خواهد کرد. 
درس��ت به همین خاطر ما در مقاله کنونی به دنبال بررسی 
برخی از مهمترین نکات برای طراحی هویت مناس��ب برای 
خرده فروشی های آنالین هستیم. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
ایجاد ارزش ها و هویت

هر برندی در بازار ارزش های خاص خودش را دارد. این امر 
هم هویت آن کسب و کار را شکل می دهد، هم موجب تمایز 
آن از س��ایر رقبا خواهد شد. درست به همین دلیل اگر شما 
به دنبال شروع به کار در حوزه خرده فروشی هستید، باید اول 
از همه به فکر هویت برندتان باش��ید. این امر به شما فرصت 
بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف داده 
و ش��انس تان در بازار را نیز بهینه سازی خواهد کرد. این امر 
می تواند به شما در قالب یک کارآفرین کمک شایانی کرده و 

شرایط تان را بهینه سازی نماید. 

یادتان باشد هویت کسب و کار شما در بازار ارتباط نزدیکی 
با ماهی��ت برندتان دارد. به عنوان مثال، اگر ش��ما به دنبال 
فروش محصوالت ورزشی در دنیای آنالین هستید، استفاده از 
مجموعه ارزش های مناسب با این حوزه کمک شایانی به شما 
خواهد کرد. این امر فرصت های بی نهایت زیادی در بازار پیش 
روی ش��ما قرار می دهد. یکی از ارزش های مناس��ب در این 
میان روحیه بخشی به مشتریان است. این امر به طور حرفه ای 
از سوی نایک در بازار دنبال می شود. درست به همین خاطر 
این برند همیش��ه در میان کسب و کارهای دوست داشتنی و 

مورد عالقه مشتریان قرار دارد. 
مطالعه درباره رقبا

ورود به هر حوزه ای از کس��ب و کار باید با مطالعه بس��یار 
زی��ادی صورت گیرد. این امر اهمیت زیادی برای برند ش��ما 
داشته و شانس تان در بازار را نیز بهینه سازی می کند. درست 
به همین خاطر اگر دنبال ورود به دنیای خرده فروشی آنالین 
هستید، باید اول از همه اندکی درباره رقبا مطالعه کنید. این 
امر شانس شما در عرصه کسب و کار را بی نهایت افزایش داده 

و فرصت تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد. 
بدون تردید همیشه در بازار برندهای بزرگ تر و موفق تر از 
شما نیز حضور دارد. این امر از آنجایی دارای اهمیت است که 
به شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و یادگیری اصول 
موفقیت رقبای تان کمک می کند. با این حس��اب شما هیچ 
مشکلی از نقطه نظر بهینه سازی فعالیت تان و یادگیری نحوه 

جلب نظر مشتریان با شیوه های حرفه ای نخواهید داشت. 
بهینه سازی تجربه مشتریان

تجربه مش��تریان از برند امر س��اده ای نیس��ت. بسیاری از 
کسب و کارها برای بهینه سازی تجربه مشتریان از برندشان 
به طور مداوم در همکاری با آژانس های حرفه ای هستند. این 
امر برای خرده فروشی ش��ما در همان ابتدای راه هزینه های 
زیادی به همراه خواهد داش��ت. درست به همین خاطر شما 
باید به جای چنین هزینه های اضافه ای به دنبال اس��تفاده از 
توانمندی های خودتان باش��ید. کافی است پیش خودتان به 
این سوال فکر کنید که چطور می توانید وضعیت مشتریان را 
بهبود بخش��یده و در مسیر خرید کمک شان کنید. پاسخ به 
این سوال کار شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

به شدت ساده خواهد کرد. 
بهینه سازی تجربه مش��تریان از برند همیشه امر مهمی و 

تاثیرگذاری محسوب می شود. درست به همین خاطر شما در 
طراحی هویت خرده فروشی تان باید به طور مشخص آن را در 
نظر داش��ته باشید. در این میان الگوبرداری از برندهای دیگر 
نیز می تواند ایده خوبی برای الهام گیری در زمینه بهینه سازی 

تجربه مشتریان باشد. 
طراحی استراتژی بازاریابی

کس��ب و کارها در بازار باید همیشه به فکر رقابت با دیگر 
برندها باش��ند. این امر امکان بقا در بازار را به همراه داشته و 
شما را با مشکالت متنوعی در امان نگه می دارد. نکته مهم در 
این میان تالش برای طراحی استراتژی بازاریابی از همان گام 
نخست است. شما در این صورت به خوبی امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان را پیدا کرده و هویت مناس��بی از 

خودتان در بازار نشان می دهید. 
یادتان باش��د در بازار بس��یاری از برندها علی رغم داشتن 
هویت مناس��ب هرگز مورد توجه مش��تریان قرار نمی گیرد. 
دلی��ل این امر بی توجهی ب��ه حوزه بازاریاب��ی و تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. درس��ت به همین 
خاطر ش��ما باید در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف همیشه طراحی استراتژی بازاریابی را نیز در دستور کار 
قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید خرده فروشی تان هرگز 

شهرت دلخواه تان را پیدا نکند. 
توجه ب��ه ش��بکه های اجتماعی برای حضور مناس��ب در 
بازار همیش��ه ایده خوبی به نظر می رسد. امروزه شبکه های 
اجتماعی محبوبیت زی��ادی در میان کاربران پیدا کرده و به 
ش��ما فرصت خوبی هم برای جلب نظ��ر کاربران در مقیاس 
گسترده می دهد. در کنار این امر امکان فروش درون برنامه ای 
برای برندها نیز جذاب خواهد بود. بنابراین شما می توانید به 
سادگی هرچه تمام تر بر روی مخاطب هدف تان تاثیر گذاشته 

و وضعیت بازاریابی تان را بهینه سازی نمایید. 
بی تردید س��اماندهی یک خرده فروش��ی در ب��ازار رقابتی 
کنونی امر س��اده ای نیست. این نکته می تواند برای برخی از 
برندها به شدت دشوار و سخت به نظر برسد. بر همین اساس 
شما باید به طور مداوم برای بهبود وضعیت تان در بازار تالش 
کنید. استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله امکانات 
زیادی به شما برای معرفی خرده فروشی تان به طور حرفه ای 

به مشتریان خواهد داد. 
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به قلم: تراویس تابورک
کارشناس سئو و بازاریابی محتوا

ترجمه: علی آل علی

فناوری هوش مصنوعی در طول س��ال های اخیر حس��ابی 
در کانون توجهات قرار داش��ته است. تقریبا تمام کارآفرینان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال اس��تفاده از 
فرصت ه��ای پیش رو از طریق این فناوری هس��تند. در این 
می��ان البته برخی از فعاالن ح��وزه بازاریابی نیز همچنان به 
شیوه های قدیمی ش��ان امید دارند. این امر شاید منطقی به 
نظر برس��د. هرچه باش��د فناوری هوش مصنوع��ی هنوز راه 
درازی برای تبدیل شدن به قدرت اول حوزه بازاریابی دارند. 
نکت��ه ای ک��ه باید مدنظ��ر بس��یاری از بازاریاب ه��ا برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف قرار گی��رد، مربوط به 
چشم انداز امیدوارکننده هوش مصنوعی است. امروزه تقریبا 
تردیدی درباره پیوند حوزه بازاریابی محتوا با هوش مصنوعی 
در سال های پیش رو نیست. درست به همین خاطر اگر شما 
مایل به حفظ موقعیت تان در بازار هستید، باید از همین امروز 
اقدام به یادگیری و کس��ب مهارت در حوزه هوش مصنوعی 
کنی��د، در غیر این صورت خیل��ی زود از دامنه بازاریاب های 
حرف��ه ای بازار خارج می ش��وید.  هدف اصل��ی در این مقاله 
مرور برخی از راهکارها و ش��یوه های تاثیرگذار برای آشنایی 
با فناوری هوش مصنوعی و تضمین موقعیت شغلی به عنوان 
یک بازاریاب محتواست. در ادامه برخی از نکات مهم در این 

رابطه را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

آشنایی مقدماتی با هوش مصنوعی برای نگارش 
محتوای بهتر

هوش مصنوعی فقط یک فناوری مربوط به آینده نیس��ت. 
امروزه بسیاری از برندها در عمل از این فناوری دوست داشتنی 
برای بهینه سازی کارهای شان سود می برند. شما نیز در حوزه 
بازاریابی محتوا می توانید به س��اده ترین شکل ممکن از این 

توصیه ها برای بهینه سازی فعالیت تان بهره مند شوید. 
اولین حوزه ای ک��ه هوش مصنوعی به کمک بازاریاب های 
محت��وا می رس��د، مربوط به ن��گارش متن اس��ت. بی تردید 
محتوای متنی دیگر محبوبیت سال  های دور را ندارد، اما هنوز 
هم گزینه ای بی بدیل برای بازاریاب ها محس��وب می شود. در 
این میان اس��تفاده از لحن مناس��ب و همچنین تالش برای 
کاهش ضریب خطای نگارش��ی امر بس��یار مهمی محسوب 
می گردد. اگر شما مایل به ارزیابی چندباره محتوای تان به طور 
دستی باش��ید، بدون تردید زمان زیادی را از دست خواهید 
داد. این امر می تواند فرصت های پیش روی ش��ما را کاهش 
داده و هزینه زیادی هم روی دس��ت تان باقی بگذارد. یکی از 
ش��یوه های جایگزین در این میان استفاده از هوش مصنوعی 
در قال��ب ابزارهای کمکی برای ارزیابی خودکار کیفیت متن 
است. این امر نه تنها شامل برجسته سازی خطاهای نگارشی 
می شود، بلکه به شما برای آشنایی مقدماتی با تحلیل سبک 

نگارشی نیز کمک خواهد کرد. 
آشنایی با نحوه پروموت شدن محتوا

پروموت ش��دن محتوا در دنیای کنونی تفاوت معناداری با 
سال های گذشته دارد. در این رابطه فناوری هوش مصنوعی 
به شما برای دقیق تر ساختن تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب 

هدف کمک می کند. این امر در بلندمدت ش��رایط ش��ما را 
بهینه س��ازی کرده و امکانات بازاریاب��ی و تبلیغاتی زیادی را 
پیش روی ت��ان قرار می دهد. کارب��رد اصلی هوش مصنوعی 
در ای��ن می��ان ارتق��ای کیفی��ت الگوریتم ه��ای تبلیغات و 
شخصی س��ازی محتوا بازاریابی در شبکه های اجتماعی و به 
طور کلی فضای آنالین اس��ت. بنابراین آش��نایی شما با این 
تحوالت اهمیت زیادی برای برندتان خواهد داش��ت. این امر 
می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای 
در بازار بهبود بخشد.  خوشبختانه امروزه دوره های آموزشی 
بس��یار زیادی درباره آشنایی با الگوریتم های جدید در زمینه 
نمای��ش تبلیغات و پروموت کردن ش��ان در فضای آنالین در 
دسترس است. اگر ش��ما همین امروز وارد این حوزه شوید، 
به سادگی امکان بهره مندی از امکانات آن را خواهید داشت. 

کسب مهارت در حوزه یادگیری ماشینی
یادگیری ماش��ینی یکی از حوزه های پرطرفدار محس��وب 
می ش��ود. دلیل این امر نیز امکان تکمیل فرآیندهای مرتبط 
با هوش مصنوعی از طریق اس��تفاده درس��ت از این فناوری 
است. شما در یادگیری ماشینی بدون نیاز به اختصاص زمان 
گسترده به راحتی هرچه تمام تر حجم باالیی از داد  ها را مورد 
پردازش قرار خواهید داد. این امر به معنای ساده سازی فرآیند 
پیش بینی رفتار مشتریان در بازار و هزاران نکته تحلیلی دیگر 
خواهد بود. با این حس��اب ورود سریع شما به این حوزه امر 
بی نهای��ت مهمی خواهد بود و می تواند آینده ش��غلی تان به 

عنوان بازاریاب محتوا را تضمین نماید. 
contentmarketinginstitute.com :منبع

تضمین موقعیت حرفه ای در دنیای بازاریابی محتوا در دوران هوش مصنوعی

 طراحی هویت مناسب برای خرده فروشی آنالین
با راهکارهای حرفه ای


