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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا هیچ گاه رشد اقتصادی باال نداشته ایم؟

 شکست
برنامه ریزی توسعه

فرصت امروز: دهه ۹۰ در بین اقتصاددانان عموما به »دهه سیاه اقتصاد ایران« معروف است. تصویر آماری اقتصاد 
ایران نش��ان می دهد در یک دهه گذشته اکثر شاخص های اقتصادی عقبگرد را تجربه کرده اند. بررسی ها از خروج 
س��رمایه قابل توجه در دهه ۹۰ حکایت دارد و براس��اس آمارها، یکصد میلیارد دالر س��رمایه در این دهه از کشور 
خارج شده است. میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ مرتبا کاهش یافته 
و حتی در دو س��ال ۹8 و ۹۹ میزان اس��تهالک سرمایه از تشکیل سرمایه نیز پیش��ی گرفته است. در این دوره...

قیمت سکه طرح جدید و قدیم چقدر افزایش یافت؟ 

بازدهی 2 رقمی سکه در سال 1400
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با 2 میلیارد دالر می توان خودرو وارد کرد؟
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فرصت امروز: شـاخص بورس تهران در اولین هفته معامالتی سـال 1401 با بازدهی بیش از 4 درصدی 
همراه شـد و به کانال 1.4 میلیون واحدی بازگشـت تا سـنت سـبز نوروزهای بورس امسال نیز تکرار 

شـود. این روند مثبت در اولین روز کاری هفته جاری نیز ادامه یافت و شـاخص کل بورس در 
چهاردهمین روز از سال و قرن جدید بیش از 29 هزار واحد ارتفاع گرفت تا به نیمه کانال...

شاخص بورس تهران در اولین روز کاری هفته رکورد شکست

روزهای بهاری بورس

یادداشت
 دولت ابزاری
برای کنترل 

خرده فروشان ندارد

حسن فروزان فرد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

دول��ت تا قبل از پایان س��ال 
تصمی��م گرف��ت درج قیم��ت 
روی  ب��ر  را  مصرف کنن��ده 
برخ��ی از اجناس ح��ذف کند، 
اما با مس��ائلی که پی��ش آمد، 
 در س��ال جدید دوب��اره قیمت 
مصرف کنن��ده ب��ه روی کاالها 
برگشت. در جلسه ستاد تنظیم 
بازار به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور، با توجه به بررسی های 
قبلی و گزارش های کارشناسی 
و میدانی، مصوب شد تا قیمت 
مصرف کنن��ده ب��ر روی کاالها 
درج ش��ود. نکته اینجاست که 
ما از همان ابتدا در سندیکاها، 
انجمن ها،  بخ��ش خصوص��ی، 
ات��اق بازرگان��ی و کمیس��یون 
کش��اورزی ات��اق ته��ران ب��ه 
زبان ه��ای مختل��ف گفتیم که 
ب��ه ان��دازه کاف��ی روی حذف 
قیمت مصرف کننده کار نشده 
و تبعات آن هم به اندازه کافی 
مورد بررسی قرار نگرفته است. 
این را ه��م باید تاکید کنم که 
ما تولیدکنن��دگان از یک دهه 
پیش ج��زو متقاضی��ان حذف 
قیمت مصرف کنن��ده بوده ایم، 

هی��چ  در  چراک��ه 
2نقطه ای از دنیا...

2 رمضان ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۱۹86

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: »اکونومیست« در سرمقاله این هفته خود 
به جنگ روس��یه و اوکراین پرداخته و به این سوال پاسخ 
داده است که چرا اوکراین در جنگ با روسیه، دست باالتر 
را دارد و برنده می شود! به نوشته »اکونومیست«، زمانی که 
والدیمیر پوتین به اوکراین لشکرکش��ی کرد، تنها او نبود 
که گمان می  کرد پیروزی قریب  الوقوع خواهد بود. بسیاری 
از تحلیلگران غربی نیز انتظار داشتند کی  یف در طول ۷2 
ساعت سقوط کند، اما شجاعت و نبوغ اوکراین این فرضیه 
را مخدوش کرد. حال با وارد ش��دن جنگ به هفته ششم 
خود، طرفی که در انتظار پیروزی اس��ت، اوکراین است نه 
روسیه و این پیروزی ا  ست که نقشه امنیتی اروپا را دوباره 

ترسیم می  کند.
وقایع میدان جنگ هم نش��ان دهنده اس��تقامت باالی 
اوکرای��ن و اعتق��اد آنها به پیروزی اس��ت. پس از هفته ها 
حمالت روس��یه متوقف شده اس��ت و نیروهای اوکراینی 
دس��ت به ضدحمله زده  اند. 2۹ مارس روس��یه اعالم کرد 
که از کمپین ش��مال عقب  نشینی خواهد کرد. گرچه این 
عقب  نش��ینی ممکن اس��ت تاکتیکی باش��د؛ ولی روسیه 
پذیرفته است که در حال حاضر نمی  تواند کی  یف را بگیرد. 
با این   وجود، بخش اعظم اوکراین در دس��ت روسیه است؛ 
از جمله نواری در س��واحل جنوبی ک��ه روس  ها حاال ادعا 
می  کنن��د تمرکز آنها تمام این مدت ب��ر این منطقه بوده 
اس��ت. بخش بزرگی از ارتش اوکراین در منطقه دونباس، 

در خط��ر محاصره قرار دارد. هیچ  ک��س نباید قدرت آتش 
روسیه را دست کم بگیرد. حتی اگر نیروهای روسیه تحلیل 
بروند و روحیه   خود را از دس��ت بدهن��د، می  توانند دوباره 
جایگزین شوند. پیروزی برای اوکراین به این معناست که 
نیروهای دونباس دست نخورده باقی می  مانند و می  توانند 

برای مقابله با روسیه مورد استفاده قرار گیرند.
زلنسکی تاکید دارد که غرب باید تحریم  های شدیدتری 
علیه روسیه اعمال و سالح بیشتری به اوکراین ارسال کند. 
تحریم  ها توانایی روس��یه برای جن��گ طوالنی را کاهش 
می  دهند و سالح  ها به اوکراین اجازه می  دهند قلمرو خود 
را پس بگیرد؛ ولی کش��ورهای ناتو درخواست  های او را رد 
کرده  اند. ب��رای اوکراین، یک پیروزی قطعی مانع از حمله 
دوباره روسیه خواهد شد. هر چقدر شکست ارتش روسیه 
در اوکراین قانع  کننده  تر باشد، توانایی اوکراین برای تحمل 
سازش  هایی که می  تواند صلح را مسموم کند، بیشتر خواهد 
بود. از س��وی دیگر، پیروزی بهترین پایه برای شروع یک 

کشور دموکراتیک است.
این پیروزی برای غرب نیز منافع زیادی خواهد داش��ت. 
اوکراین نه  تنها می  تواند انگیزه دموکراس��ی را تقویت کند، 
بلک��ه امنیت اروپ��ا را نیز ارتقا خواه��د داد. در طول 3۰۰ 
س��ال امپریالیس��م، روس��یه بارها با اروپ��ا در جنگ بوده 
اس��ت. در مواردی مانند لهس��تان و فنالن��د، مهاجم بوده 
اس��ت و در موارد دیگر چون آلمان نازی و فرانس��ه دوران 

ناپلئ��ون، به  عنوان یک تهدید مرگبار دیده ش��ده و مورد 
حمله قرار گرفته اس��ت. ی��ک اوکراین قوی و دموکراتیک 
مانع توسعه  طلبی روسیه خواهد بود؛ چراکه مرزهای امنی 
خواهد داش��ت. گرچه در کوتاه  مدت یک رئیس  جمهوری 
خش��مگین در کرملین حضور خواهد داشت، ولی روسیه 
نیز در نهایت مش��کالتش را به جای ماجراجویی در خارج 
کشور با اصالحات در خانه حل خواهد کرد. در این صورت، 
هزینه های بودجه و دیپلماس��ی ناتو کاهش یافته و آمریکا 
نیز برای توجه به رقابتش با چین، آزادی بیشتری خواهد 
داشت. متاس��فانه به نظر می  رسد بیشتر کشورهای غربی 
متوجه این ش��انس تاریخی نیستند. آمریکا پیشتاز است، 
با وجود اینکه ارس��ال هواپیما به اوکراین را وتو کرد. ولی 
آلمان نگرش کوتاه  مدتی نسبت به تحریم  ها دارد که فشار 
متحدان��ش و افکار عمومی علیه حفظ ارتباطات تجاری با 
روسیه را متعادل می  کند. امانوئل مکرون، رئیس  جمهوری 
فرانسه نیز که مدعی است از جانب متحدان غربی صحبت 
می  کند، می  گوید ارس��ال تسلیحات س��نگین به اوکراین 
آنها را به هم رزمان این کش��ور بدل می  کند. زلنسکی این 
کش��ورها را به کوته  فکری و بزدلی متهم می  کند. گفته او 
درس��ت است. ش��اید آلمان تردید دارد که اوکراین بتواند 
گذش��ته خود پس از اتحاد جماهیر ش��وروی را پشت سر 
بگذارد. درس��ت اس��ت، پس از آنکه تظاه��رات »میدان« 
توانست دموکراسی را در سال 2۰۱4 برقرار کند، این کشور 

نتوانست از منجالب فساد و رکود سیاسی خود بیرون آید 
و پس از آنکه اوکراین با توپخانه روس��یه مورد اصابت قرار 
گرف��ت، حاال اقتصادش هم رو ب��ه ویرانی می  رود. اتحادیه 
اروپا اما با کلید زدن عضویت اوکراین درست همین حاال، 
می  تواند کمک کند به این موضوع که اطمینان حاصل شود 
این  بار متفاوت اس��ت. هیچ تاکی��دی بزرگ تر از این برای 
ماموریت اصلی تشکیل اتحادیه اروپا وجود ندارد: استقرار 

صلح در قاره  ای که با جنگ ویران شده است.
همراس��تا کردن حاکمیت اوکراین با اتحادیه اروپا لزوما 
طوالنی مدت و بوروکراتیک خواهد بود. ریسک موجود این 
اس��ت که بروکسل اوکراین را مدت ها گمراه کند و وانمود 
کند که می  خواهد اجازه پیوس��تن آن به اتحادیه را بدهد. 
در عوض، اتحادیه اروپا باید اوکراین را مش��تاقانه بپذیرد؛ 
درست همان طور که اروپای شرقی پذیرفته شد، وقتی که 
در اوایل دهه ۱۹۹۰ از زیر س��لطه اتحاد جماهیر شوروی 
درآمد. الزمه آن، کمک سخاوتمندانه برای بازسازی اقتصاد 

و حمایت سیاسی و صبوری است.
نگرانی دیگر، نگرانی مکرون اس��ت: اینکه ناتو، روسیه را 
تحری��ک کند. از ابتدای ای��ن جنگ، وقتی پوتین صحبت 
از عواق��ب آن می  ک��رد »ط��وری که هرگ��ز در کل تاریخ 
ندیده  اید«، به این نکته اش��اره داش��ت ک��ه مداخله غرب 
می  تواند منجر به اس��تفاده وی از تس��لیحات اتمی شود. 
غ��رب عاقالن��ه این موضوع را روش��ن کرد ک��ه ناتو علیه 

نیروهای روس وارد جنگ نخواهد شد؛ چون اگر این کار را 
می  کردند، جنگ از کنترل خارج می  شد و نتایج فاجعه  باری 
در پی داش��ت. البته عقب  نشینی در برابر تهدید هسته  ای 
پوتین هم ریس��ک  هایی را دربر دارد. محدودسازی کمک 
به اوکراین ممکن اس��ت روسیه را تشویق کند که صلحی 
ناپایدار و بنابراین موقتی را با زلنسکی منعقد کند. این کار 
به پوتین به خاطر تهدیدهایش پ��اداش می  دهد تا بتواند 
فعالیت اتمی بعدی خود را شکل دهد. در مقابل، تسلیحات 
و تحریم  های قوی  ت��ر می  تواند تغییری در میزان کمک  ها 
ایجاد کند، اما نه از آن نوع و این هفته روس��یه در مواجهه 
با پیروزی اوکراین مبارزات خود در شمال را به جای شدت 
بخش��یدن، متوقف ک��رد. بنا به همه ای��ن دالیل، بهترین 
بازدارندگی برای ناتو این اس��ت ت��ا در برابر تهدید پوتین 
بایستد و این موضوع را روشن کند که قساوت شیمیایی یا 

هسته  ای منجر به انزوای بیشتر روسیه خواهد شد.
درگیری، غیرقابل پیش  بینی اس��ت. تاریخ مملو اس��ت 
از جنگ  هایی که قرار بود کوتاه باش��ند، اما س��ال ها طول 
کشیدند. اوکراین توانست تنها با دوام آوردن، در فاز نخست 
این جنگ به پیروزی دست یابد. حاال این کشور نیاز دارد 
که به پیشرفتی دست یابد و بنابراین زلنسکی نیاز دارد که 
کمک  های مضاعفی از سوی غرب دریافت کند. وحشتناک 
خواهد بود اگر آنچ��ه بین یک صلح بد با یک صلح خوب 

قرار می گیرد، شکست تصور در پایتخت  های اروپا باشد.

پ��س از آنکه والدیمیر پوتین به خریداران گاز تا اول آوریل فرصت 
داد ت��ا پرداخت های خود را از این پس با روبل انجام دهند، اروپا این 
پیش��نهاد را رد کرد و حاال به نظر می رس��د جنگ گازی روس��یه با 
اروپا به بن بس��ت رسیده است. اگرچه این مهلت زمانی روز جمعه به 
پایان رس��ید، اما سخنگوی کرملین گفته است که روسیه عرضه گاز 
به اروپا را فورا قطع نخواهد کرد. به گزارش »اکونومیس��ت«، به دنبال 
اولتیماتوم روس��یه به خریداران گاز و با این احتمال که پوتین شیرها 
را ببندد، قیمت گاز ش��روع به افزایش ک��رد. زمانی که دولت ترامپ 
س��عی کرد مقامات اروپایی را متقاعد کند وابستگی خود را به انرژی 
روسیه با اجرای سیاست هایی برای واردات بیشتر گاز طبیعی از آمریکا 
)که آن را مولکول های آزادی می نامید( کاهش دهند، این پیش��نهاد 
مورد تمس��خر قرار گرفت. با این حال، بایدن خ��ود را در حال انجام 
کاری بس��یار شبیه به سلف خود می بیند. البته ناظران و کارشناسان 
از این طرح بلندپروازانه با بدبینی اس��تقبال کرده اند. یکی از دالیلش 
این اس��ت که شرکت های گاز آمریکایی با محدودیت های زیرساختی 
شدیدی مواجه هستند. همچنین سواالتی در مورد اینکه آیا اتحادیه 
اروپا زیرس��اخت برای این می��زان واردات را دارد یا خیر هم به وجود 
آمده اس��ت. دریافت محموله LNG و تبدیل آن به گاز طبیعی قابل 
اس��تفاده، نیازمند امکانات بزرگی اس��ت. اروپا ظرفیت مازاد دارد، اما 
بیشتر آن در سواحل کشورهای غربی مانند اسپانیا و فرانسه است. این 
بدان معناست که اینها برای واردات به بخش های شرقی اتحادیه اروپا، 
جایی که تحریم بیشترین ضربه را می زند، چندان مفید نیست. آلمان 

که هیچ پایانه LNG ندارد، قول داده دو ترمینال بسازد، اما این اقدام 
هم چندین سال طول می کشد.

با این حال به نظر می رسد اگر پوتین به تهدید خود برای قطع عرضه 
گاز به کشورهای غیردوستی که به روبل پول پرداخت نمی کنند، عمل 
کند، اروپا و روس��یه هر دو به شدت متضرر خواهند شد. اگرچه اروپا 
از تهدید کمبود گاز ممکن اس��ت آسیب ش��دیدی ببیند، اما مسکو 
هم ممکن اس��ت یکی از منابع اصلی درآمدش را از دس��ت دهد. به 
گزارش »رویترز«، روس��یه سال میالدی گذشته حدود ۱55 میلیارد 
متر مکعب گاز به اروپا صادر کرد و بیش از یک سوم گاز این منطقه 
را تامین کرد. بدون گاز روس��یه، اروپا ناچار خواهد ش��د گاز بیشتری 
در ب��ازار معامالت نقدی خریداری کند که در حال حاضر قیمت های 
آن حدود 5۰۰ درصد افزایش در مقایس��ه با سال گذشته پیدا کرده 
اس��ت. آلمان و اتریش که هر دو وابستگی زیادی به گاز روسیه دارند، 
طرح های اضطراری را فعال کرده اند که ش��امل س��همیه بندی گاز در 
صورت لزوم اس��ت. سایر کش��ورهای اروپایی هم تمهیداتی را در نظر 
گرفته اند. دیمیتری پولیوی، تحلیلگر شرکت روسی لوکو اینوست در 
این باره گفت: »عدم تمایل خریداران به قبول دستور پوتین، ریسک 
تعلی��ق صادرات را به هم��راه دارد. هر دوی خری��داران و گازپروم در 

نتیجه ضرر خواهند کرد.«
کشورهای اروپایی برای دریافت گاز طبیعی مایع )LNG( از قطر 
یا آمریکا باید با آسیا و حتی بین خودشان برای دریافت گاز از خطوط 
 LNG لول��ه دیگری مانند نروژ و الجزایر رقابت کنند. صادرکنندگان

آمریکا به عنوان برندگان بزرگ بحران تامین گاز اروپا ظاهر شده اند در 
حالی که نروژ هم سود برده است. یونان روز جمعه اعالم کرد اگر گاز 
کافی در بازار جهانی موجود باشد، در صورت متوقف شدن جریان گاز 
روسیه می تواند از مشکالت تامین گاز اجتناب کند. آمریکا نیز هفته 
گذش��ته اعالم کرد برای تامی��ن ۱5 میلیارد متر مکعب LNG برای 
اتحادیه اروپا در سال میالدی جاری تالش خواهد کرد، اما این میزان 
نمی تواند کامال جای گازی که روس��یه از طریق خطوط لوله به اروپا 
صادر می کرد را بگیرد. عالوه بر تالش برای دریافت گاز از بازار جهانی، 
کش��ورهای اروپایی متعدد اعالم کرده اند ناچ��ار خواهند بود از زغال 
س��نگ بیشتری اس��تفاده کنند و احتماال عمر نیروگاه های هسته ای 
را طوالن��ی کرده و تولید تجدیدپذیرها را افزایش دهند. نوربرت روکر 
از بانک سوئیس��ی خصوصی جولیوس بائر گفت: »اختالل جریان گاز 
طبیعی روس��یه به س��مت اروپا یک ریس��ک جدی مانده است. اروپا 
گزینه های بیش��تری برای تامین جایگزین دارد و اکنون که تقاضای 
فصلی در ماه های آینده کاهش پیدا می کند، ریس��ک تمام شدن گاز 
در س��ال میالدی جاری وجود ندارد، اما این ریس��ک با نزدیک شدن 
به ماه های زمس��تان که مصرف گاز معم��وال باال می رود، افزایش پیدا 
می کند.« به گفته کاتریانا فیلیپنکو تحلیلگر شرکت وود مک کنزی، 
گاز در مخازن ذخیره س��ازی اروپا ممکن اس��ت بدون محدود کردن 
تقاضا، برای بهار و تابس��تان کافی باشد، اما اروپا بدون در نظر گرفتن 
تمهیدات الزم، ممکن اس��ت در حالی وارد زمستان آینده شود که تا 
 LNG پای��ان اکتبر تنها ۱۰ درصد گاز در مخازنش دارد. برای جذب

بیشتر از مناطق دیگر، قیمت عمده فروشی گاز اروپا باید باالتر از قیمت 
پایه LNG بازار آس��یا بماند. جهش قیمت های گاز در حال حاضر به 
مصرف کنندگان و صنایع آس��یب زده و دولت های  اروپایی میلیاردها 
یورو برای تدابیری هزینه کرده اند تا از مصرف کنندگان در برابر افزایش 
هزینه های انرژی حمایت کنند. کادری سیمس��ون، کمیس��ر انرژی 
اتحادیه اروپا ماه گذش��ته به نمایندگان پارلم��ان اتحادیه اروپا گفته 
بود: »ما باید آگاه باش��یم که ش��رکت هایی که قراردادهای بلندمدت 
با گازپروم امضا کرده اند، گاز را با قیمت بس��یار پایین تری از آنچه در 
بازار LNG ناچاریم پرداخت کنیم، دریافت می کنند. بنابراین خرید از 
بازار LNG روی قیمت های انرژی تاثیر خواهد گذاشت.« روسیه برای 
تامین مالی داخلی، در معرض از دست دادن منبع درآمد مهمی قرار 
دارد. طبق جدیدترین آمار شرکت گازپروم، درآمد این تولیدکننده گاز 
از فروش ۱۷6 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا، ترکیه و چین در ۹ ماه 
ابتدای س��ال 2۰2۱ میالدی به 2.5 تریلیون روبل )3۱میلیارد دالر( 
رسید. به گفته تحلیلگران، تصمیم برای محدودکردن عرضه گاز برای 
روسیه مانند آن خواهد بود که به پای خود شلیک کند. اگر مکانیزم 
پرداختی برای تقویت روبل طراحی ش��ود ه��م عمر کوتاهی خواهد 
داش��ت. بانک مرکزی روس��یه پیش از حمله نظامی به اوکراین ملزم 
کرده بود 8۰ درصد از ارز خارجی حاصل از فروش گاز به روبل تبدیل 

شود. اکنون باید همه این ارز را به روبل تبدیل کند.
به گفته تحلیلگران موسس��ه فیچ، این اقدام روسیه را از دسترسی 
به منبع مهم ارز خارجی آن هم در شرایط تحریم هایی که دسترسی 

بانک مرکزی روسیه به ذخایر ارزی خارجی خود را به شدت محدود 
کرده اند، محروم می کند. خریداران اروپایی مکررا اعالم کرده اند که این 
اقدام نقض قرارداد محسوب می شود. گازپروم ممکن است با شکایت 
در دادگاه ه��ای ح��ل اختالف روبه رو ش��ود و مجبور ش��ود در آینده 
جریمه های سنگینی پرداخت کند. مسئله دیگر این است که روسیه با 
گازی که معموال به اروپا صادر می کند، چه خواهد کرد. رئیس پارلمان 
روس��یه هفته گذشته گفته بود مسکو می تواند این گاز را به بازارهای 
آسیایی ارسال کند. با این حال هیچ خط لوله ای نیست که به روسیه 
اجازه دهد گازی که به اروپا می فروخت را به آس��یا ارس��ال کند. خط 
لوله از روس��یه به چین گاز را از میادینی ارس��ال می کند که گاز اروپا 
را تامین نمی کنند و هیچ نقطه اتصالی برای تغییر مس��یر جریان گاز 
روسیه وجود ندارد. بازارهای آسیایی هم ممکن است تمایل چندانی 
برای خرید بیش��تر نداشته باشند. در عوض روسیه ممکن است ناچار 
شود گاز را به مخازن ذخیره سازی داخلی بفرستد که گنجایش حدود 
۷2 میلیارد متر مکعب را دارند. مخازن ذخیره سازی گازپروم در آلمان 
ه��م ۹ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارن��د. گازپروم انتظار دارد تقاضا 
برای گاز داخلی از 238 میلیارد متر مکعب در س��ال 2۰2۰ به 26۰ 
میلیارد متر مکعب تا س��ال 2۰26 افزایش پیدا کند و برنامه ای برای 
توس��عه مخازن ذخیره س��ازی ندارد. به گفته تحلیلگران، اما در کوتاه 
مدت اگر گاز اروپایی به مخازن فعلی هدایت ش��وند، در مدت س��ه تا 
چهار ماه به طور کامل پر خواهند شد و در این صورت بخشی از تولید 

گاز باید متوقف شود که به رشد بلندمدت آسیب خواهد زد.

میدان های گازی آمریکا برای نجات اروپا آماده می شوند
بن بست گازی اروپا

»اکونومیست« بررسی کرد

چرا اوکراین در جنگ با روسیه باید برنده شود؟

15راه برای عالی بودن در کنترل افراد
مدیری خوب بودن کار ساده ای به نظر می رسد زیرا هیچ تکنیک فوق سری در آن وجود ندارد. این امر در حالی 
اس��ت که رهبری بزرگ عمدتاً از چیزهای س��اده تشکیل شده است، بسیاری از رهبران به دالیلی اجرای آنها را 
فراموش می کنند. البته، نکات رهبری زیر بسیار جزئی است. تئوری به تنهایی در اینجا کافی نیست. درست مانند 
هر چیز دیگری در زندگی، تمرین فعال در اینجا موردنیاز است. در این راستا به ۱5 راهی خواهیم پرداخت که 
باعث می شود تا درست به مانند یک رهبر خبره، بتوانید کنترل افراد را در دست بگیرید. نباید فراموش کنید که 
شما انسان هایی را مدیریت می کنید که هر کدام داستان ها و درگیری های خود را دارند. برای بسیاری از مدیران 
و رهبران افراد صرفا ساعات کاری ای هستند که نیاز به مدیریت و بهینه سازی دارند. گروه کارمندان شما همیشه 
می دانند و احساس می کنند که برای شما چه کسانی هستند، خواه افراد، دوستان یا ساعات کار شما باشند و...



فرصت امروز: دهه ۹۰ در بین اقتصاددانان عموما به »دهه سیاه اقتصاد 
ایران« معروف است. تصویر آماری اقتصاد ایران نشان می دهد در یک دهه 
گذشته اکثر ش��اخص های اقتصادی عقبگرد را تجربه کرده اند. بررسی ها 
از خروج س��رمایه قابل توجه در دهه ۹۰ حکایت دارد و براس��اس آمارها، 
یکصد میلیارد دالر س��رمایه در این دهه از کشور خارج شده است. میزان 
تش��کیل س��رمایه به قیمت ثابت از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ 
مرتبا کاهش یافته و حتی در دو س��ال ۹8 و ۹۹ میزان استهالک سرمایه 
از تش��کیل س��رمایه نیز پیشی گرفته اس��ت. در این دوره زمانی به دنبال 
عدم سرمایه گذاری مولد، موتور رشد اقتصادی متوقف شده و درآمد سرانه 
جامعه کاهش داش��ته اس��ت. از مهمترین چالش های اقتصادی این دهه 
می ت��وان به تحریم های اقتصادی، تورم افسارگس��یخته، افزایش ش��کاف 
طبقاتی و کاهش سرمایه گذاری اشاره کرد و عمال به دلیل انتظارات تورمی 
بنگاه ها و خانوارها، اقتصاد کشور از رویکرد مولدسازی به سمت سوداگری 
تغییر ریل داد. بدیهی است در شرایطی که اقتصاد دچار عدم قطعیت های 
فراوانی باش��د و خانوارها نس��بت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، 
س��رمایه های نقدی به  جای س��رمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد، صرف 
خرید دارایی در جهت حفظ ارزش می شود تا از بالی تورم در امان بمانند. 
تداوم این چالش ها و پایان باز تحریم ها، اقتصاد ایران را در ش��روع سال و 
قرن جدید در ش��رایط بحرانی قرار داده اس��ت و به دلیل فشار اقتصادی 
بی سابقه بر زندگی مردم، در حال حاضر مهم ترین مطالبه عمومی از دولت 

سیزدهم همانا تحول اقتصادی است.
نگاه سیاسی به برنامه های توسعه

ایران از جمله کشورهای پیشتازی بود که برای شکستن دور باطل فقر 
و دس��تیابی به رشد و توس��عه اقتصادی رو به برنامه ریزی اقتصادی آورد. 
اصط��الح دور باطل فقر و یا شکس��تن دور باطل فقر ب��ه کمک برنامه را 
اولین بار ابوالحسن ابتهاج، یکی از معماران اصلی برنامه ریزی اقتصادی در 
ایران به کار برد. با این حال، شش برنامه توسعه در سال های پس از انقالب 

عموما ناکارآمد بوده اند. در این زمینه، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار 
کار با تاکید بر لزوم تحول برنامه توس��عه هفتم بر این باور است که شش 
برنامه توسعه ای کامال ناموفق را در کشور پشت سر گذاشتیم و ما نباید یک 
برنامه سیاس��ی بنویسیم که با تغییر دولت و مجلس، به برنامه بی اعتنایی 

شود؛ اتفاقی که طی شش برنامه گذشته شاهد بوده ایم.
او با بیان اینکه مس��ئله تولید و مش��کالت اقتصادی، بزرگ ترین چالش 
اصلی کش��ور طی دو سه دهه گذشته اس��ت، به خبرآنالین می گوید: در 
سال های اخیر مس��ئله اقتصاد به یک بحران بزرگ در کشور تبدیل شده 
است. بنابراین تکرار و تاکید بر پیگیری مشکالت بازار کار و اقتصاد کشور 
در س��ه چهار س��ال گذشته نسبت به قبل خیلی برجس��ته تر و پررنگ تر 
شده است. متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مدون و دقیق، برنامه ریزی های 
کوتاه مدت و ساالنه نتوانسته است نتیجه قابل قبولی به دنبال داشته باشد. 
مسائل اقتصادی به دلیل اهمیتی که دارد، واقعا روی بخش های اجتماعی، 
سیاس��ی و فرهنگی کشور به شدت تاثیر گذاش��ته و ما عالوه بر بحران و 
مشکالت بزرگی که در حوزه اقتصاد با آن مواجه شدیم، واقعا در بخش های 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز دچار چالش اساسی شدیم.
به عقیده حاج اس��ماعیلی، این بخش ها به ش��دت آس��یب دیده؛ گرچه 
ممکن اس��ت بخش زیادی از آن منشأ اقتصادی داشته باشد. با این حال، 
همه اینها ناش��ی از عدم برنامه ریزی صحیح اس��ت. مش��کالت اقتصادی 
زمینه ساز اتفاقاتی بوده که باعث بی اعتمادی در بین مردم و مسئوالن شده 
اس��ت و این می تواند زمینه ساز مش��کالت دیگری در کشور باشد که باید 

برای آن حساس و نگران بود تا مداوا شود.
او یک��ی از چالش های مهم برنامه ریزی را عدم هم افزایی و هم پوش��انی 
بخش های مختل��ف برای تقویت و اجرای هدفمند فعالیت های بازار کار و 
اقتصاد کشور می داند و ادامه می دهد: من فکر می کنم باید به یک مشکل 
دیگر نیز در برنامه ریزی ها اش��اره کنیم و آن، عدم هم افزایی و هم پوشانی 
بخش ه��ای مختلف برای تقویت و اجرای هدفمن��د فعالیت های بازار کار 

و اقتصاد کش��ور اس��ت. واقعا خیلی از بخش ها به ص��ورت زنجیروار برای 
مدیریت کش��ور عمل نمی کنند و مدیریت های جزیره ای و خودسر وجود 
دارد و توانسته به اقتصاد کشور ضربه بزند. به  هر حال نتیجه این اقدامات 
ناهماهنگ باعث شده رشد اقتصادی نداشته باشیم و در سال هایی هم که 
رشد اقتصادی داشتیم، رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت ها و منابع کشور 
نبوده است. به گفته وی، همچنین در سال هایی که رشد اقتصادی منفی 
داش��تیم، تولید ناخالص داخلی بالطبع افزایش پی��دا نکرده و بخش های 
رفاه عمومی به طور قطع دچار ضعف و مش��کالت می شود؛ موضوعی که 
سال های سال است درگیر آن هستیم و باعث شده نتوانیم نیازهای مردم 

را برطرف کنیم.
تالقی تقویم سیاسی و برنامه ریزی

همانطور که در صحبت های حاج اسماعیلی مشهود است، نگاه سیاسی به 
برنامه توسعه، یکی از دالیل مهم ناکارآمدی برنامه ریزی توسعه در سال ها 
و دهه های گذش��ته بوده است. چنانکه مرکز پژوهش های مجلس چندی 
پیش در گزارشی با عنوان »آسیب شناسی عدم تقارن میان تقویم سیاسی و 
برنامه ریزی کشور« به طور ویژه به دوره زمانی پنج ساله برنامه های توسعه 
انتقاد وارد کرده و عدم همخوانی آن با دوره های چهار ساله ریاست جمهوری 
و مجلس شورای اسالمی در کشور را یکی از دالیل ناکارآمدی این برنامه ها 
برش��مرده است. به عقیده نهاد پژوهش��ی مجلس، هر برنامه توسعه ای در 
صورت فعلی حداقل با دو دوره دولت و دو دوره مجلس تالقی پیدا می کند 
ک��ه زمینه ای برای ب��روز تعارض ها در نحوه نگ��رش و عمل به این برنامه 
بلندمدت است. تجربه دولت ها و مجالس از آغاز اولین برنامه توسعه ای بعد 
از انقالب شاهدی بر این مدعا است که اهداف برنامه های توسعه ای به  طور 
حداقلی تحقق یافته یا به  طور کامل به آنها دس��ت نیافته اس��ت. بنابراین 
اصالح این روند و شکل گیری احزاب مقتدر از جمله لوازم حرکت برنامه ای 
اس��ت و عدم تغییر در چگونگی و زمان بن��دی این برنامه ریزی، هزینه های 

انسانی و ریالی تدوین برنامه های توسعه را به هدر خواهد داد.

چرا هیچ گاه رشد اقتصادی باال نداشته ایم؟

شکست برنامه ریزی توسعه

چند درصد از ایرانی ها صاحب خانه هستند و چند درصد اجاره نشین اند؟ 
این س��وال در سال های مختلف، پاسخ های مختلفی گرفته، اما از آنجا که 
مس��کن همواره مهم ترین موضوع اقتصادی در س��طح اقتصاد ُخرد برای 
ایرانیان بوده است، پاسخ به این پرسش هم اهمیتی دوچندان پیدا می کند. 
آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱3۹8 نشان می دهد که حدود 6۷ درصد 
از جمعیت ش��هری کشور در آن سال در واحدهایی سکونت داشته اند که 
مالک آن بوده اند. این ش��اخص برای مناطق روس��تایی در آن سال معادل 
86 درصد بوده اس��ت. در همین س��ال همچنین ح��دود 24.۱ درصد از 
شهرنش��ینان ایرانی اجاره نشین بوده اند و وضعیت اقامت ملکی حدود 8.۹ 
درص��د هم در گروه »س��ایر« قرار می گرفته که به این معناس��ت که آنها 

وضعیت سکونت شان را مشخص نکرده اند.
این نس��بت تقریبا در سراس��ر دهه ۱3۹۰ ثابت بوده اس��ت. در سراسر 
این دهه تقریبا همیش��ه بی��ن 6۰ تا ۷۰ درصد از خانوارهای ش��هری در 
ایران مالک خانه بوده اند و نزدیک به 25 درصد هم اجاره نشین، اما آیا در 
کش��ورهای دیگر هم وضع به همین ترتیب است؟ به گزارش تجارت نیوز، 
واقعیت این اس��ت که این موضوع به ش��دت به فرهنگ، وضعیت اقتصاد 
کالن، سابقه بخش مسکن و چندین و چند عامل دیگر بستگی دارد. به این 
ترتیب، کشورهای مختلف در دنیا هم از این نظر وضعیت های متفاوتی را 
تجربه می کنند. به عنوان نمونه، داده های »یورواستات« که همان اداره آمار 
اتحادیه اروپا اس��ت، نشان می دهد شهروندان رومانی در شرق اروپا تقریبا 
همگی صاحب خانه اند. در سال 2۰۱۹ میالدی تقریبا ۹6 درصد از جمعیت 
این کشور صاحب خانه بوده اند. این آمار در مجارستان نیز به ۹۱.3 درصد و 
در اسلواکی و لیتوانی هم به حدود ۹۰ درصد می رسد. از میان کشورهای 
غیراروپایی هم الئوس با نزدیک به ۹6 درصد از مجموع جمعیت، بیشترین 

تعداد مالکان خانه های شخصی را دارد.
داده های سایت »استاتیس��تا« در سال 2۰2۱ همچنین نشان می دهد 
که در روس��یه حدود 8۷ درصد از ش��هروندان مالک خانه بوده اند و سهم 
اجاره نش��ینی از بازار مس��کن این کش��ور هم تنها ۱۱ درصد بوده است. 
چینی ها هم وضعیت مشابهی را تجربه می کنند. در چین حدود 83 درصد 
از جمعیت صاحب خانه اند و ۱4 درصد از جمعیت هم اجاره نشین. در میان 

کش��ورهای اروپایی هم ایتالیا صاحب خانه های بیش��تر و اجاره نشین های 
کمتری دارد. در این کش��ور ۷۱ درصد از ش��هروندان مالک خانه هستند 
و 24 درصد اجاره نشین اند. با این همه، وضعیت برای برخی کشورهای به 
شدت توسعه یافته اروپایی متفاوت است. در فرانسه، سهم مالکان واحدهای 
مس��کونی و اجاره نشین ها تقریبا مساوی اس��ت: در این کشور حدود 5۰ 
درصد از جمعیت مالک اند و حدود 4۷ درصد هم اجاره نشین. در آلمان اما 
بخش عمده جمعیت اجاره نش��ین هستند، به طوری که 35 درصد مالک 
خانه و 64 درصد اجاره نشین اند. سوئیسی ها هم به دلیل قیمت های باالی 
ملک در این کشور ظاهرا چاره ای جز اجاره نشینی ندارد و سوئیس از این 
نظر ظاهرا در اروپا بی رقیب است. در این کشور حدود 68 درصد از جمعیت 
اجاره نشین اند و حدود 3۱ درصد هم مالک اند. در کشورهایی مانند نیجریه 
نیز وضعیت مالکیت خانه های مسکونی حتی عجیب تر است. در این کشور 
که بزرگ ترین اقتصاد قاره آفریقا را دارد، تنها حدود 25 درصد از جمعیت 
مالک خانه هستند. وضعیت در ترکیه هم تا اندازه ای شبیه به ایران است. 
داده های »یورواستات« نشان می دهد که در سال 2۰۱۹ میالدی، نزدیک 

به 6۰ درصد از جمعیت این کشور صاحب خانه بوده اند.
ام��ا آیا این آمارها می توانند چیزی راجع به اقتصاد کش��ورهای مختلف 
به ما بگویند؟ باال بودن آمار مالکیت واحدهای مس��کونی در یک کش��ور، 
می توان��د همزمان نش��انه ای از چند چیز مختلف باش��د: باال بودن حجم 
ساخت وساز واحدهای مس��کونی جدید، عدم رشد چشمگیر جمعیت در 
سال های اخیر و حتی »بُعد خانوار« )تعداد افرادی که در هر خانواده با هم 
زندگی می کنند(. برخی تحلیل ها می گویند میزان باالی اجاره نش��ینی در 
کشورهایی مانند آلمان، به دلیل حجم گسترده تخریب منازل مسکونی در 
جریان جنگ های جهانی و عدم جایگزینی آنها بوده اس��ت. عالوه بر این، 
در کشوری مهاجرپذیر مانند آلمان، تقاضا برای واحدهای مسکونی جدید 
سریع تر از ساخت واحدهای مسکونی جدید رشد می کند و به همین دلیل 
کمبود مسکن همواره جدی است. یک تفاوت دیگر هم میان ایران و آلمان 
جالب توجه اس��ت. جمعیت دو کش��ور کم و بیش یکسان است، اما تعداد 
خانوارها در دو کشور به شدت متفاوت است و به همین دلیل، تقاضا برای 
مسکن هم در آلمان باالتر است. در واقع، آمارها نشان می دهند که حدود 

4۰ درصد از تمام خانوارهای آلمانی »تک نفره« هس��تند، در حالی که در 
ایران، تنها حدود ۹ درصد از خانوارها تک نفره اند. به این ترتیب، نزدیک به 
۱6 میلیون آلمانی تنها زندگی می کنند، در حالی که در ایران، نزدیک به 

۹ میلیون نفر چنین وضعیتی دارند.
اما کمبود مسکن، دالیلی دیگری هم دارد. در ایران، واحدهای مسکونی 
خالی از سکنه بسیار زیادی وجود دارد، اما با وجود آنکه تقاضا برای خرید 
مسکن هم باال است، این خانه های خالی نمی توانند پاسخگوی تقاضا باشند، 
اما چرا چنین است؟ محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت 
دوازدهم دقیقا یک سال پیش )در فروردین ماه ۱4۰۰( گفته بود که تعداد 
خانه های خالی از سکنه در ایران، تقریبا ۱۰ برابر کشور انگلیس است. این 
در حالی اس��ت که جمعیت انگلیس از ایران کمتر است. به گفته وی، در 
آن زمان حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در ایران وجود 
داش��ته که تقریبا معادل ۱۰ ت��ا ۱۱ درصد از کل آمار موجودی خانه های 
مس��کونی در ایران را تشکیل می داده است. )سرشماری عمومی نفوس و 
مس��کن در سال ۱3۹5، س��هم خانه های خالی از سکنه از کل موجودی 
مسکن در ایران را حدود ۱۱.3 درصد نشان می داد.( البته آمارهای جهانی 
در این زمینه گوناگون هستند. در بسیاری از کشورها سهم خانه های خالی 
از کل موجودی مس��کن حدود ۱۰درصد است، اما در کشورهای موفق در 
زمینه سیاس��ت های مسکن همچون فرانسه و بریتانیا، این آمار به ترتیب 

برابر با ۷ درصد و 3 درصد است.
به نظر می رس��د ک��ه دلیل بروز ای��ن وضعیت در ای��ران، عدم آمایش 
س��رزمینی مناسب، کاهش شدید قدرت خرید خانوار و تغییرات به نسبت 
سریع جمعیتی و اقتصادی بوده است. براساس آمارها، حدود 65 درصد از 
خانه های خالی از سکنه در ایران باالتر از ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند. در 
تهران، عمده این خانه ها هم در مناطق گران قیمت ش��هر قرار گرفته اند و 
از آنجا که وضعیت عمومی اقتصاد قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش 
داده، خانه های بزرگ متراژ با قیمت های باال که قرار اس��ت تنها دو نفر در 
آنها زندگی کنند، مشتری چندانی ندارد. به نظر می رسد ایرانیان هم اکنون 
خانه هایی کوچک تر، در مناطق ارزان تر ش��هرها و با سهم باالتر وام خرید 

مسکن را ترجیح می دهند.

ایرانی ها بیشتر اجاره نشین هستند یا آلمانی ها؟

از اجاره نشینی تا حاشیه نشینی

یادداشت

دولت ابزاری برای کنترل خرده فروشان ندارد

حسن فروزان فرد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

دولت تا قبل از پایان سال تصمیم گرفت درج قیمت مصرف کننده 
را ب��ر روی برخی از اجناس حذف کند، اما با مس��ائلی که پیش آمد، 
 در سال جدید دوباره قیمت مصرف کننده به روی کاالها برگشت. در 
جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، با توجه 
به بررسی های قبلی و گزارش های کارشناسی و میدانی، مصوب شد تا 

قیمت مصرف کننده بر روی کاالها درج شود.
نکته اینجاست که ما از همان ابتدا در سندیکاها، بخش خصوصی، 
انجمن ها، اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به زبان های 
مختلف گفتیم که به اندازه کافی روی حذف قیمت مصرف کننده کار 
نش��ده و تبعات آن هم به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. 
این را هم باید تاکید کنم که ما تولیدکنندگان از یک دهه پیش جزو 
متقاضیان حذف قیمت مصرف کننده بوده ایم، چراکه در هیچ نقطه ای 
از دنیا چنین مکانیزمی وجود ندارد و تولیدکننده کاال موظف نیست 
قیمت مصرف کننده را مش��خص کند. در واقع این خرده فروش��ان و 
توزیع کنندگان هستند که در رقابت با هم و براساس سود منطقی که 
دارند در انتها باید قیمت را مشخص کند.  اینکه این قیمت گذاری را 
به عهده تولیدکننده بگذاریم، کاری از ریش��ه اشتباه است و البته این 
اش��تباه سالیان دراز اتفاق افتاده اس��ت، چراکه دولت ابزارهایی برای 
کنترل خرده فروشان ندارد، بنابراین ترجیح می دهد برای کنترل بازار 

این مسئولیت را برعهده تولیدکننده قرار دهد.
اما آنچه مهم اس��ت، این است که این شکل از تعیین قیمت گذاری 
توسط تولیدکننده به رقابت های غیراصولی دامن می زند و سهم خواهی 
بیش��تر شبکه توزیع و رقابت منفی بین آنها را فراهم آورده است. این 
وضعی��ت ایراد دارد. البته ما قبول داریم که فاصله قیمت تولیدکننده 
و مصرف کنن��ده بیش از اندازه زیاد ش��ده و زمینه سوءاس��تفاده بین 
تولیدکننده و توزیع کننده را ایجاد کرده اس��ت، اما راه حل آن، درج 
قیمت تولیدکننده نیست. درج قیمت تولیدکننده باعث هیجان زدگی 
به مصرف کننده نهایی می ش��ود. راه حل، حذف قیمت مصرف کننده 
ب��ه معنای واقعی کلمه از روی کاالهاس��ت. در کنار آن باید توس��عه 
اطالعات��ی و کنترل��ی مجموع��ه حاکمی��ت بر روی ش��بکه توزیع و 
خرده فروش��ی رخ دهد. وقتی خرده فروشی های عمده در کشور هنوز 
صاحب صندوق متصل به نظام مالیاتی نیس��تند، این زمینه را فراهم 
می کنند که اختالل در زمینه قیمت رخ دهد. بنابراین حل یک مشکل 

با ایجاد یک مشکل دیگر، کار درستی نیست.
بنابراین در کوتا ه ترین زمان الزم اس��ت که مانند باقی دنیا ش��بکه 
گسترده خرده فروشی به مکانیزم صندوق متصل شوند. اگر این اتفاق 
بیفت��د، زمینه اخذ مالیات بهت��ر و معامالت ش��فاف تر هم به وجود 
می آی��د. در فضای موجود، رقابت بین تولیدکنن��دگان زمینه الزم را 
برای به دس��ت آوردن بهترین محصول با بهترین قیمت لزوما حاصل 
نمی کند، بلکه زمینه ساز بهترین منفعت برای خرده فروشی می شود. 
عمال خرده فروشی ها مکان و قفسه های خود را به کسی می دهند که 
بیش��ترین فاصله قیمت بین قیمت فروش و مصرف کننده را داش��ته 
باش��د، چراکه بیشترین سود را برای آنها دارد و مسلما این آن چیزی 
نیس��ت که مدنظر فضای رقابتی س��الم و حاکمیت است. حاکمیت 
انتظار دارد کاالها با بهترین قیمت به دس��ت مصرف کننده برسد، اما 
علی رغم تولیدکنندگان فراوان، منافع این رقابت بیش از همه جذب 

خرده فروشی ها و شبکه توزیع می شود.
نکته بعدی این اس��ت که در طول 4۰ تا 5۰ س��ال گذشته توسعه 
ش��بکه توزیع ما متناس��ب ب��ا واقعیت ها و افزایش جمعیت و رش��د 
شهرنشینی نبوده است. در واقع المان های مهمی که در شبکه توزیع 
ما ش��کل می گرفته، توسعه فروش��گاه های زنجیره ای، فروشگاه های 
بزرگ و مکانیزم های لجس��تیک حرفه ای در ش��هرهای بزرگ فراهم 
نبوده و این زمینه را ایجاد کرده که رقابت منفی بین تولیدکنندگان 
بر سر تصاحب فروشگاه های کوچک در شهرها به وجود آید، همچنین 
باعث ش��ده به ازای هر یک برند، یک شرکت توزیع هم به وجود آید 
ک��ه ناکارآمدی های زیادی را ایجاد کرده اند. اگر به صورت آزمایش��ی 
یک روز مقابل یک خرده فروشی بایستید، می بینید که برای یک گروه 
محصولی مثل لبنیات، 4 تا 5 بار ماش��ین های پخش های مختلف در 
کنار این مغازه توقف کنند برای اینکه چند عدد کاال ارائه دهند. این 
وضعیت ناشی از این ساز و کارهای اشتباه است که نتیجه را به اینجا 

رسانده است.
بنابرای��ن حذف قیم��ت مصرف کننده، ابتدایی تری��ن کار را برای 
س��ازماندهی این ب��ازار می تواند انجام دهد. بع��د هم صندوق های 
پیوس��ته در خرده فروشی ها می تواند زمینه رقابت حرفه ای تر را رقم 
بزند، اما برای رسیدن به این مهم نیز سرمایه گذاری در شبکه توزیع 
باید ایجاد ش��ود. لجس��تیک های بزرگ که حداقل بتوانند کاالهای 
نزدی��ک به هم را با ه��م توزیع کنند. همچنی��ن احتماال در میان 
مدت و بلندمدت تغییر ش��کل و فرم خرده فروش��ی ها الزم است تا 
س��ایز آنها و مکانیزم های در اختیار گرفتن آنها به گونه ای درس��ت 
ش��ود که همه از منطقی بودن قیمت ها بهره مند شوند. در کنار این 
مس��ائل، اینکه انتظار داشته باشیم یک کاال در شهرهای مختلف یا 
در منطقه های یک ش��هر به یک قیمت ف��روش رود، ایده حرفه ای 
برای اداره امور بازار نیس��ت. اگر رقاب��ت بین عرضه کنندگان وجود 
داشته باشد، آنها متناسب با وضعیت هزینه هایی متحمل می شوند، 
ممکن است تفاوت قیمت وجود داشته باشد که این پذیرفته شده و 
منطقی است، حاال اگر توسط مجموعه های کنترل کننده قابل رصد 

کردن باشد، بهتر هم می شود.
درج قیمت مصرف کننده توس��ط تولیدکننده سال ها انجام شده و 
نتایج ارزنده ای هم نداش��ته و در عی��ن حال پیام های غلط در فضای 
کس��ب و کار ایجاد کرده اس��ت. این، آن چیزی است که باید اصالح 
ش��ود. در دولت قب��ل، این وضعیت تا جای خوب��ی پیش رفت. آقای 
نعمت زاده در وزارت صمت، بخش��نامه ای آماده کرد که برای گروهی 
از کااله��ا این قیمت مصرف کننده حذف ش��د، اما ب��ا جا به جایی او 
و آقای ش��ریعتمداری این کار متوقف باقی مان��د و تالش ها به صفر 
رس��ید. امیدوارم اگ��ر قصد اصالح وج��ود دارد، در این دولت یک بار 
برای همیشه با تدابیری که ایجاد می شود، زمینه حذف قیمت گذاری 
به این ترتیب برداش��ته ش��ود و پیام های درستی به تولیدکنندگان و 
خرده فروش��ان داده ش��ود. این به نفع مصرف کنن��ده، مالیات گیرنده 

)دولت( و فعاالن اقتصادی خواهد بود.
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فرصت امروز: بازار سکه، پربازده ترین بازار دارایی در سال ۱4۰۰ بوده و این موضوع نشان می دهد که از لحاظ 
سرمایه گذاری، جذابیت زیادی در میان سرمایه گذاران و بازیگران اقتصادی دارد. این فلز گران بهای داخلی که در 
ابتدای سال گذشته در حوالی کانال ۱۰ میلیون تومان قرار داشت، آخرین سال قرن را در کانال ۱2 میلیون تومان 
به پایان رساند تا بازدهی دو رقمی را برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد. براساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط 
قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ترتیب با 

رشد ۱3 درصدی و ۱۱.۷ درصدی مواجه شده است.
در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، تحوالت متوس��ط قیمت فروش س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید 
در ۱۱ ماهه س��ال گذش��ته ثبت شده است که متوسط قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید در 
بازار آزاد تهران در فروردین ماه ۱4۰۰ به ترتیب معادل ۱۰ میلیون و 4۹3 هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۷۷6 هزار 
تومان بوده است. در اردیبهشت ماه نیز متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم و جدید به ترتیب با ۷ درصد و ۷.6 
درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل مواجه شد و هر یک به طور متوسط با قیمت ۹ میلیون و ۷56 هزار تومان و 
۹ میلیون و ۹5۷ هزار تومان فروخته شدند. اما قیمت سکه در ماه بعد روند صعودی به خود گرفت و به رقم ۱۰ 
میلیون تومان رسید تا متوسط قیمت فروش سکه طرح قدیم و جدید تا مردادماه به ترتیب به ۱۰ میلیون و 856 
هزار تومان و ۱۱ میلیون و 324 هزار تومان افزایش یابد. سپس تا آبان ماه متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم در 

محدوده ۱۱ میلیون توان نوسان داشت و سکه طرح جدید به ۱2 میلیون و ۹4 هزار تومان رسید.
در ماه های آذر و دی ماه ۱4۰۰ نیز متوس��ط نرخ فروش س��که طرح قدیم و جدید در ۱2 میلیون تومان باقی 
ماند و تا پایان بهمن ماه سال گذشته قیمت سکه طرح قدیم به ۱۱ میلیون و 86۷ هزار تومان و طرح جدید به ۱2 
میلیون و 38 هزار تومان رسید. بنابراین متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از فروردین 

ماه تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ترتیب با رشد ۱3 درصدی و ۱۱.۷ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، 
بیشترین قیمتی که سکه طرح قدیم و جدید در سال گذشته به فروش رفته، معادل ۱2 میلیون  و 64۹ هزار تومان 
و ۱2 میلیون و ۹4۱ هزار تومان اس��ت. این در حالی اس��ت که متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم و جدید از فروردین ماه تا پایان اسفندماه ۱3۹۹ به ترتیب 68.5 درصد و ۷۰.8 درصد افزایش یافته است.

تغییرات قیمت سکه طرح قدیم و جدید در سال 1400
قیمت سکه طرح جدید قیمت سکه طرح قدیم    ماه  ردیف  

۱۰ میلیون و ۷۷6 هزار تومان ۱۰ میلیون و 4۹3 هزار تومان   فروردین   ۱
۹ میلیون و ۹5۷ هزار تومان  ۹ میلیون و ۷56 هزار تومان   اردیبهشت   2

۱۰ میلیون و 628 هزار تومان  ۱۰ میلیون و 45۷ هزار تومان   خرداد   3
۱۰ میلیون و 63۷ هزار تومان  ۱۰ میلیون و 4۰۷ هزار تومان   تیر   4
۱۱ میلیون و 324 هزار تومان  ۱۰ میلیون و 856 هزار تومان   مرداد   5
۱۱ میلیون و ۹8۷ هزار تومان  ۱۱ میلیون و 5۰۹ هزار تومان   شهریور   6

۱۱ میلیون و   ۷۱3 هزار تومان  ۱۱ میلیون و 343 هزار تومان   مهر   ۷
۱2 میلیون و ۹4 هزار تومان  ۱۱ میلیون و 86۰ هزار تومان   آبان   8

۱2 میلیون و و ۹4۱ هزار تومان  ۱2 میلیون  و 64۹ هزار تومان   آذر   ۹
۱2 میلیون و 6۱۰ هزار تومان  ۱2 میلیون و 32۱ هزار تومان    دی   ۱۰
۱2 میلیون و 38 هزار تومان  ۱۱ میلیون و 86۷ هزار تومان   بهمن   ۱۱

قیمت سکه طرح جدید و قدیم چقدر افزایش یافت؟ 

بازدهی 2 رقمی سکه در سال 1400

اعالم ارزش ۷۰۰۰ تومانی یارانه نقدی، زمانی قابل تأمل است که همین 
رقم کم ارزش امس��ال حداقل 42 هزار میلی��ارد تومان برای دولت هزینه 
دارد و در س��ال های گذشته نیز حدود 5۰۰ هزار میلیارد تومان خرج آن 
ش��ده اس��ت. مبلغی که بخش عمده ای از دریافت کنندگان آن همانا افراد 
پردرآمدی هستند که احتیاجی به یارانه نقدی ندارند و البته از دریافت آن 
هم انصراف نمی دهند. به گزارش ایسنا، گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها در نوسان های اقتصادی و تغییرات تورمی موجب 
شده است تا رقم 45 هزار و 5۰۰ تومان پرداختی بابت یارانه نقدی به هر 

نفر، ارزش خود را در طول یک دهه اخیر از دست بدهد.
چند سال پیش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت روحانی اعالم کرد 
که ارزش یارانه نقدی دیگر در حد 2۰ هزار تومان هم نیس��ت و اکنون با 
گذر زمان، رئیس دولت سیزدهم اعالم کرده که ارزش یارانه های نقدی 45 
هزار و 5۰۰ تومانی به رقم ۷۰۰۰ تومان رسیده است، اما این ریزش ارزش 
یارانه نقدی و رسیدن آن به حدود ۷۰۰۰ تومان، تمام ماجرای آن نیست، 
بلکه مهمتر از آن، هزینه سرسام آور و تبعات پرداخت همین رقم کم ارزش 

در طول سال های گذشته است.
از هنگام��ی که در س��ال ۱38۹، محمود احمدی ن��ژاد در دولت دهم، 
پرداخت یارانه های نقدی را با رقم 45 هزار و 5۰۰ تومان و بدون غربالگری 
آغاز کرد تاکنون حدود ۹5 درصد ایرانی ها همواره در لیست دریافت یارانه 

نق��دی قرار دارند و با وجود تمام نقدهایی که از دولتی ها گرفته تا مجلس 
و کارشناسان به این رویه نادرست و البته خالف قانون هدفمندی یارانه ها 

ابراز شده است، منابع درخور و هنگفتی خرج آن شده است.
طبق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز است فقط 5۰ درصد منابع 
ناشی از اصالح قیمت سوخت را به صورت نقدی و غیرنقدی صرف جبران 
آس��یب ناش��ی از آن جهت رفاه خانوارها کند و مابقی سهم تولید و سایر 
بخش ها اس��ت. با این حال در چند سال ابتدایی اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها با توجه به اینکه منابع هدفمندی کفاف هزینه های پرداخت نقدی 
را نم��ی داد، اغلب تمام درآمد، صرف یارانه نقدی برای حداقل ۷۰ میلیون 
ایرانی می ش��د و هیچ سهمی به سایر بخش ها به ویژه تولید که از جریان 
اجرای قانون هدفمندی آس��یب دیده بود، نمی رس��ید. نهایتا کار تا جایی 
پیش رفت که به دلیل کس��ری منابع برای پرداخت نقدی، دولت از بانک 

مرکزی استقراض کرد.
حال بررس��ی ها نشان می دهد که 5۰۰ هزار میلیارد خرج این یارانه کم 
ارزش شده است. در این سال ها هزینه پرداخت یارانه نقدی ماهانه حدود 
35۰۰ میلیارد و س��االنه تا 42 هزار میلیارد تومان بوده است. یک حساب 
ساده نش��ان می دهد در حدود ۱۱ سال گذشته حدود 5۰۰ هزار میلیارد 
تومان بابت یارانه های نقدی یعنی همین پولی که اکنون ۷۰۰۰ هزار تومان 
هم نمی ارزد، هزینه ش��ده است و هنوز گزارش��ی از واکاوی نتیجه و آثار 

پرداخ��ت این مبلغ هنگفت )که در برخی از س��ال ها ت��ا ۱۰ برابر بودجه 
عمرانی و یا معادل بودجه عمومی ایران بوده(، منتشر نشده است.

حذف پردرآمدها و تعیین لیست غربالگری شده جهت پرداخت یارانه 
نق��دی از جمل��ه مهمترین چالش های دوران اج��رای قانون هدفمندی 
یارانه ها بوده و با وجود تکلیف هر ساله قانون بودجه به دولت برای حذف 
دهک های باال اما اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته اس��ت. به هر 
ح��ال دولت ها به هر دلیلی که گاهی آن را نبود بانک اطالعاتی دقیق و 
یا تبعات اجتماعی حذف مش��موالن یارانه اعالم کرده اند، نخواسته اند تا 
ریسک پایان دادن به این روال را بپذیرند. این در حالی است که دولت 
نش��ان داده که امکان حذف را دارد. در حال حاضر، دولت سیزدهم که 
بارها بر اصالح روند پرداخت یارانه نقدی تاکید داشته است، فعال منابع 
42 ه��زار میلیاردی بابت یارانه نقدی 45 هزار و 5۰۰ تومانی در الیحه 
بودجه قرار داده که نشان از پیش بینی پرداخت برای همین  ۷8 میلیون 
نفر را دارد ولی این را مطرح کرده است که در صورت حذف پردرآمدها 
منابع ایجادش��ده را به یارانه دهک های پایین اضافه خواهد کرد. این در 
حالی است که اقدام دولت در نیمه دوم پارسال برای دو بار واریز یارانه 
مازاد بر یارانه های معمول برای چهار دهک پایین نش��ان داد که امکان 
ح��ذف پردرآمدها و غربالگ��ری یارانه بگیران و پایان دادن به این چرخه 

معیوب را دارد.

قیمت دالر در اولین روز کاری هفته، نوسان محدودی را در صرافی های 
بانکی شاهد بود. به طوری که نرخ دالر در این صرافی ها طی روز گذشته 
)یکش��نبه ۱4 فروردین ماه( با 5۱ تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل 
)پنجش��نبه ۱۱ فروردین ماه(، 25 هزار و 332 تومان معامله ش��د. قیمت 
فروش یورو نیز با ۱۱ تومان افزایش نس��بت به روز کاری گذش��ته به 28 
هزار و 552 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 25 هزار و 8۰ تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز 28 هزار و 268 تومان اعالم شد.
همچنین قیمت س��که دیروز با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز 
کاری قب��ل به ۱2 میلیون و 43۰ هزار تومان رس��ید. بدین ترتیب، هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ب��ا قیمت ۱2 میلیون و 43۰ 
هزار تومان و هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱2 میلیون 
و 3۰۰ هزار تومان معامله ش��د. نیم س��که بهار آزادی ۷ میلیون و 25۰ 

هزار تومان، ربع س��که 4 میلیون و 5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 2 
میلی��ون و 45۰ هزار تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
ط��الی ۱8 عیار به یک میلیون و 253 هزار تومان رس��ید و قیمت هر 
مثقال طال نیز 5میلیون و 42۹ هزار تومان شد. اُنس جهانی طال نیز به 
دلیل تعطیلی بازاره��ای جهانی در همان قیمت یک هزار و ۹26 دالر و 

24 سنت معامله شد.

این 7 هزار تومان 500 هزار میلیارد هزینه برداشت

زوال یارانه نقدی

دالر در صرافی های بانکی 25 هزار و 332 تومان

سکه 70 هزار تومان ارزان شد

بانکنامــــه

در 9 ماهه 1400 صورت گرفت
رشد 33 درصدی تسهیالت بانکی

آماره��ای بانک مرک��زی از افزایش 3۰ درصدی مانده س��پرده ها و 
33 درصدی مانده تس��هیالت بانکی در ۹ ماه��ه ۱4۰۰ حکایت دارد. 
گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آذرماه سال ۱4۰۰ حاکی 
از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر 5۰54۱.4 هزار میلیارد ریال 
شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱5335.5 هزار میلیارد 
ریال )43.6 درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۱۷86.8 هزار 

میلیارد ریال )3۰.4 درصد( افزایش نشان می دهد.
بیش��ترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 2۷۰35.۱ 
ه��زار میلیارد ری��ال و کمترین مبل��غ مربوط به اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل ۱33.۷ هزار میلیارد ریال اس��ت. مانده کل تسهیالت 
بالغ بر 3۷۱۷5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل ۱۱465.۷ هزار میلیارد ریال )44.6 درصد( و نسبت به پایان سال 

قبل ۹252.4 هزار میلیارد ریال )33.۱ درصد( افزایش داشته است.
بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده 23۱6۷.۹ 
ه��زار میلیارد ری��ال و کمترین مبل��غ مربوط به اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل ۱2۹.۹ هزار میلیارد ریال اس��ت. ش��ایان ذکر است 
نسبت تسهیالت به س��پرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 8۱.۷ درصد 
اس��ت که در پایان این ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۰.5 واحد 
درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱.5 واحد درصد افزایش یافته است. 
نس��بت مذکور در اس��تان تهران ۹3.۹ درصد و در استان کهگیلویه و 
بویراحمد ۱۰۹.4 درصد است. بانک مرکزی تاکید کرده است که یکی 
از علل مهم باالبودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران، استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در 
استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها 

و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

جزییات مالیات و افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان

افزایش حقوق کارکنان و بازنشس��تگان برای س��ال جاری ۱۰ درصد 
تعیین ش��ده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختالف 
حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد 4.5 میلیون تومان 
ب��رای هر دو را ارائه داده بود، ام��ا در نهایت حداقل حقوق کارکنان 5.6 

میلیون و برای بازنشستگان 5میلیون تعیین شده است.
به گزارش ایس��نا، حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره از تبصره های 
پرچالش در جریان بررس��ی لوایح بودجه بوده است که برای امسال هم 
از این روال مستثنی نبود. دولت نیز قبل از ارائه الیحه بارها تاکید کرده 
ب��ود که با توجه به منابع در اختیار و البته ت��ورم زا بودن افزایش حقوق 
کارکنان این امکان را ندارد که بیش از حد حقوق ها را افزایش دهد، با این 
حال آنچه در الیحه بودجه آمد نشان داد که از منابع عمومی، ۹65 هزار 
میلیارد تومان یعنی  بالغ بر ۷۰ درصد آن به هزینه های جاری اختصاص 

پیدا کرده که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.
در الیح��ه بودجه ۱4۰۱ متوس��ط افزایش ۱۰ درص��دی برای حقوق 
پیشنهاد شد اما کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی 
تمام گروه های حقوق بگیر 533 هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور 
ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی سالیانه اضافه شود که در این حالت 
حداقل حقوق 28درصد افزایش یافته و به 4 میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
می رسید و مابقی افراد نیز تا 5 درصد افزایش حقوق داشتند. همچنین 
دولت در الیحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را ساالنه 6۰ میلیون 

تومان تعیین کرد که برای هر ماه به 5 میلیون تومان می رسید.
ام��ا آنچه در جریان بررس��ی الیح��ه بودجه در مجلس اتف��اق افتاد، 
پیش بین��ی دولت را  تغیی��ر داد. طبق مصوبه مجل��س، حداقل حقوق 
کارکنان و بازنشس��تگان از 4میلیون و 5۰۰ هزار تومان پیش بینی شده 
دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی برای اضافه شدن برمبنای امتیاز و 
ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش بینی شده 
و بعد از اعمال افزایش ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از 
5میلیون و 6۰۰ هزار تومان باش��د. بر این اساس حداقل حقوق کارکنان 
نس��بت به سال گذشته )3 میلیون و 5۰۰ هزار تومان( حدود 6۰ درصد 
و نسبت به الیحه )4 میلیون و 5۰۰ هزار تومان( تا 24 درصد رشد دارد. 
البته این رشد حداقل می تواند حداکثر دریافتی را نیز برای حقوق بگیران 
افزایش دهد. در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز  با پیش بینی ۱۰ درصد 
افزایش، نباید حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از 5 میلیون 

تومان باشد.
در این حالت برخالف س��ال گذشته و آنچه که دولت در الیحه بودجه 
امس��ال پیش بینی کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشس��تگان با 
یکدیگر متفاوت شده است؛ به طوری که در الیحه امسال و قانون پارسال 
هر دو گروه از حداقل یکس��ان برخوردار بودند ولی در قانون سال جاری 
حداقل حقوق کارکنان 5میلیون و 6۰۰ هزار و بازنشس��تگان 5 میلیون 
تومان در ماه اس��ت. در این میان با مصوبه مجلس، سقف مالیاتی حقوق 
نیز افزایش یافته و به 6۷ میلیون و 2۰۰ هزار تومان در سال رسیده است 
که ماهانه 5میلیون و 6۰۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی حقوق کارکنان 
به اندازه حداقل دریافتی آنها از مالیات معاف شده است در حالی که پیش 
از این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق قرار داشت مثال در الیحه 
که حداقل حقوق 4 میلیون و 5۰۰ هزار تومان بود معافیت مالیاتی از 5 

میلیون شروع می شد.
در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی 
از مجموع مندرج در احکام کارگزینی ش��امل حق ش��غل، حق ش��اغل، 
فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و 
کارانه به استثنای عیدی پایان سال به این ترتیب است که نسبت به مازاد 
6۷ میلیون و 2۰۰ هزار تومان تا ۱8۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به 
مازاد ۱8۰ میلیون تا 3۰۰ میلیون تومان ۱5 درصد، نسبت به مازاد 3۰۰ 
میلیون تا 42۰ میلیون تومان 2۰ درصد و نسبت به مازاد 42۰ میلیون به 

باال 3۰ درصد مشمول دریافت مالیات خواهند شد.
این در حالی است که براساس قانون بودجه سال گذشته ضریب حقوق 
گروه های مختلف حقوق بگیر 25 درصد براساس آخرین حکم کارگزینی 
در س��ال ۱3۹۹ تعیین شد، مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ 
فردی نباید کمتر از 2میلیون و 5۰۰ هزار تومان شود. همچنین حداقل 
حقوق کارکنان و بازنشستگان 3میلیون و 5۰۰ هزار تعیین شد و معافیت 
مالیاتی ساالنه 48 میلیون تومان بود که برای هر ماه به 4 میلیون تومان 

می رسید.
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همزمان با روند صعودی شاخص بورس
ارزش سهام عدالت افزایش یافت

ارزش روز س��هام عدالت در روز یکشنبه )۱4 فروردین ماه( برای 
افرادی که دارای س��هام یک میلیون تومانی هستند به رقم بیش از 
26 میلیون تومان رسید. ارزش سهام عدالت در سال ۱4۰۰ نوسان 
زیادی را تجربه کرد، این در حالی است که این بازار از اواسط هفته 
پایانی اسفندماه، سمت و سوی دیگری به خود گرفت و توانست بار 
دیگ��ر به مدار صعودی بازگردد که این روند در نخس��تین روزهای 

معامالتی فروردین ماه ۱4۰۱ نیز ادامه پیدا کرد.
معامالت بازار س��هام دیروز در حالی به پایان رس��ید که شاخص 
کل در ادام��ه روند صع��ودی خود بیش از 2۹ ه��زار واحد افزایش 
داش��ت. این موضوع باعث ش��د تا ارزش سهام عدالت که از مدت ها 
قبل در ادامه روند نزولی بازار با افت شدید قیمتی همراه شده بود، 
بار دیگر تحت تاثیر رشد بازار سهام با افزایش قیمت همراه شود. بر 
این اساس، ارزش س��هام عدالت یک میلیون تومانی به 26 میلیون 
و 433 هزار تومان، ارزش س��هام عدال��ت 532 هزار تومانی به ۱4 
میلیون و 34 هزار تومان و همچنین ارزش سهام 4۹2 هزار تومانی 
هم به ۱3 میلیون و 6 هزار تومان رسید. بدین ترتیب، ارزش سهام 

عدالت در مقایسه با روز کاری قبل 2.3 درصد افزایش یافت.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در 
اواسط اس��فندماه ۱4۰۰ تا محدوده های 23 میلیون تومان کاهش 
پیدا کرد و به مراتب س��هام عدالت 532 و 4۹2 هزار تومانی نیز با 
روند نزولی همراه ش��ده بودند. ارزش س��هام یک میلیون تومانی تا 
قبل از ش��روع اصالح بازار سهام در تابستان به بیش از 38 میلیون 
تومان رس��یده بود اما به مرور و با قرار گرفتن روند معامالت بورس 

در فاز اصالحی، از ارزش این سهام در بازار کاسته شد.
آزادس��ازی س��هام عدالت از جمله مس��ائلی بود که در چند سال 
اخیر مورد بحث بس��یاری از مس��ئوالن قرار داش��ت، عرضه آن در 
بورس به عنوان چالش��ی ج��دی در بازار مدنظر ق��رار گرفته بود و 
فقط در انتظار اجازه رهبر معظم انقالب بود که در نهایت این اقدام 
در ۹ اردیبهش��ت ماه سال گذشته با صدور ابالغیه ای از سوی رهبر 
معظم انقالب آزادس��ازی و از طریق دو روش با عنوان آزادسازی به 
روش مس��تقیم و نیز غیرمستقیم فرصت تصمیم گیری را در اختیار 

مشموالن این سهام قرار داد.

شاهین وارد بورس کاال شد
مدی��ر عملیات عرض��ه ب��ورس کاال جزییات پذی��رش خودروی 
ش��اهین در این بازار را تش��ریح کرد. احمد رحیم��ی با بیان اینکه 
خودروی شاهین در بورس کاال پذیرش شده است، گفت: با توجه به 
مستنداتی که ارائه شده و انجام همه مراحل قانونی، طبق مصوبات 
ش��ورای عالی بورس، پذیرش انجام و مقرر شده است که 8۰ درصد 

از تولید ساالنه این خودرو از طریق بورس عرضه شود.
وی ادامه داد: عرضه کاال به صورت فیزیکی اس��ت و اینکه چطور 
عرضه می ش��ود، می��زان پرداخت اولیه چقدر اس��ت، چه کس��انی 
می توانن��د ثبت نام کنند و ... با اطالعیه ای که از س��وی بورس کاال 
منتشر می شود، مشخص خواهد ش��د. تاریخ دقیق عرضه مشخص 

نیست اما بعد از تعطیالت نوروز در اولین فرصت انجام می شود.
مدی��ر عملی��ات عرضه بورس کاال همچنین به این س��وال که آیا 
خودروه��ای دیگری در ب��ورس کاال پذیرش خواهند ش��د یا خیر، 
پاس��خ داد: ش��اهین به صورت نمونه پذیرش ش��ده اس��ت. زمانی 
که عرض��ه صورت گیرد و معامالت انجام ش��ود، مزایا و معایب آن 
بررسی می شود و اگر این روند قابلیت ادامه دادن داشته باشد، برای 

پذیرش سایر خودروها در بورس اقدام می شود.

رونق دوباره تجارت با عبور از کرونا
تجارت کاالیی اقتصادهای نوظهور

ات��اق بازرگانی ته��ران در جدیدتری��ن گزارش خود به بررس��ی 
وضعیت تجارت میان کش��ورهای نوظهور و در حال توسعه پرداخته 
که نش��ان از عبور کش��ورها از بحران کرونا دارد. پس از مهار نسبی 
کرونا در اکثر کشورهای جهان، رونق تجاری در بسیاری از کشورها 
قابل رصد اس��ت و آمارهایی که از سال 2۰2۱ منتشر شده نشان از 
رش��د نسبی در میان کش��ورهای در حال توسعه دارد. با این وجود 
همچن��ان فاصله قابل توجه��ی میان میزان تجارت و میزان رش��د 

تجاری کشورها وجود دارد.
آمارها نش��ان می دهد که در میان کش��ورهای نوظهور، بیشترین 
افزای��ش تج��ارت در قاره آمریکا مرب��وط به برزیل ب��ا افزایش 34 
درصدی می ش��ود و این کش��ور آمریکای جنوبی در س��ال گذشته 
می��الدی، 2۷۹ میلیارد دالر صادرات داش��ته اس��ت. در آس��یا نیز 
هندوس��تان توانس��ته رش��د تجاری 42 درصدی را به ثبت برساند 
و این کش��ور 3۹2 میلیارد دالر صادرات داشته است. همچنین در 
اروپا، بیش��ترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از 
بحران اوکراین، روس��یه توانسته با یک افزایش 4۷ درصدی، میزان 
ص��ادرات خود را ب��ه 4۹۰ میلیارد دالر افزایش ده��د. ترکیه نیز با 
افزایش 34 درصدی، صادرات خود را به 226 میلیارد دالر رس��انده 
اس��ت. در میان کش��ورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی صادرات 
۱24 میلی��ارد دالری را ثبت کرده و رش��دی 45 درصدی داش��ته 
اس��ت. در میان این کش��ورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. ایران در س��ال ۱4۰۰، در کاالهای نفتی و غیرنفتی، 
ص��ادرات 82 میلیارد دالری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رش��د 
۹۰ درصدی صادرات نفتی است. رشد کاالیی صادرات ایران نیز 64 

درصد بوده که باز هم از دیگر کشورها باالتر بوده است.
با وجود رش��د قابل توجه صادرات ایران، همچنان میزان صادرات 
کش��ور در مقایس��ه با دیگر کشورهای بررسی ش��ده پایین تر است. 
می��زان صادرات برزیل 3.4 برابر ایران، هند 4.8 برابر، اندونزی 2.8 
برابر و مکزیک و روس��یه نیز ش��ش برابر ایران بوده است. صادرات 
ترکی��ه نیز 2.8 برابر ایران بوده اس��ت. همزمان با افزایش صادرات، 
ب��ا عبور از فاز اول بح��ران کرونا، می��زان واردات کاال نیز در میان 
کش��ورهای مختلف صعودی ش��ده اس��ت. واردات هند 53 درصد، 
برزیل 38 درصد، اندونزی 38 درصد، مکزیک 32 درصد و روس��یه 
26 درص��د افزایش یافته اس��ت. واردات ایران نیز در س��ال ۱4۰۰ 

براساس آمارهای گمرک، 36 درصد افزایش یافته است.

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در اولین هفته معامالتی سال ۱4۰۱ 
با بازدهی بیش از 4 درصدی همراه ش��د و به کانال ۱.4 میلیون واحدی 
بازگش��ت تا سنت سبز نوروزهای بورس امس��ال نیز تکرار شود. این روند 
مثبت در اولین روز کاری هفته جاری نیز ادامه یافت و شاخص کل بورس 
در چهاردهمین روز از س��ال و قرن جدید بی��ش از 2۹ هزار واحد ارتفاع 
گرفت تا به نیمه کانال ۱.4 میلیونی نزدیک  تر ش��ود. این در حالی اس��ت 
که نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در سال گذشته حدود پنج بار کانال ۱.3 
میلیون واحدی را از دست داده بود و در رسیدن به ابرکانال یک میلیون و 

4۰۰ واحد ناکام مانده بود.
به اعتقاد کارشناس��ان، افزایش قیمت جهان��ی کاالهای پایه تاکنون اثر 
مثبتی بر بورس تهران داش��ته و منجر به رشد شاخص ها شده است و به 
نظر می رسد این روند می تواند کماکان ادامه داشته باشد. اگرچه بازار سهام 
در روزهای آخر اس��فندماه شروع به رش��د کرد و در مجموع با بازدهی 5 
درصدی، آخرین س��ال قرن را به پایان رساند، اما در مجموع، سال ۱4۰۰ 
س��ال خوبی برای بورس نبود و نتوانست خاطره سودهای دورقمی سالیان 
قب��ل را تکرار کن��د. در واقع، آخرین س��ال قرن، خاطره خوش��ی از بازار 
س��هام برای سهامداران برجای نگذاشت، چراکه پس از یک دور رشد های 
خیره کننده و ش��ارپی در سال ۹۹، شاخص بورس وارد یک چرخه نزولی 
شد و تعداد زیادی از سهامداران متضرر شدند، به طوری که دوره رکودی 
بورس تهران از مرز 5۰۰ روز نیز عبور کرد. با این حال به نظر می رسد بازار 
س��هام، قرن جدید و بهار س��ال جدید را دست کم تاکنون به صورت سبز 
و صعودی آغاز کرده و امید می رود با احیای برجام و خذف دامنه نوسان، 

روزهای خوش بازار سهام بار دیگر تکرار شود.
ادامه سبزپوشی بورس و فرابورس

بازار سهام ایران، قرن پانزدهم خورشیدی را تاکنون به صورت صعودی 
س��پری کرده و در روزهای معامالتی اخیر تنها یک بار چراغ قرمز بورس 
روش��ن شد. این روند مثبت در اولین روز کاری هفته جاری به صعود 2۹ 
ه��زار واحدی ش��اخص کل بورس انجامید تا به نیم��ه کانال ۱.4 میلیون 
واحدی نزدیک تر شود. در جریان معامالت روز یکشنبه ۱4 فروردین ماه، 
ش��اخص کل بورس تهران با افزایش 2۹ هزار و 85۹ واحدی به رقم یک 

میلیون و 46۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 6 هزار و 8۰8 
واحد افزایش، رقم 3۷2 هزار و ۷۱۱ واحد را به ثبت رساند.

در روز معامالتی گذشته، بیش از ۱۱ میلیارد و ۹25 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷4 هزار و 52۷ میلیارد ریال در بورس اوراق 
بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، افزایش 28 هزار و 2۱ واحدی 

و شاخص بازار دوم، افزایش 4۱ هزار و ۱۱۹ واحدی را تجربه کردند.
گ��روه خودرو در جریان معامالت ای��ن روز با ۷2 هزار و 4۱۷ معامله به 
ارزش 8 ه��زار و 438 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی نشس��ت. 
همچنین گروه فلزات اساس��ی با 48 هزار و 66۹ معامله به ارزش 6 هزار 
و ۱4۰ میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 43 هزار و 6۷8 معامله به ارزش 
3 ه��زار و ۹28 میلیارد ریال، گ��روه فرآورده های نفتی با 33 هزار و 422 
معامل��ه به ارزش 2 هزار و ۹65 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 3۰ هزار و 
45۷ معامله به ارزش 2 هزار و 865 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها 

قرار گرفتند.
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با 4 هزار و 45 واحد، شرکت ملی صنایع 
م��س ایران با 3 هزار و 5۱4 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین با یک هزار و 3۰۹ واحد، شرکت پتروشیمی جم با ۹۱۷ 
واحد و شرکت ایران خودرو با 886 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
ش��اخص کل داش��تند. در مقابل، بانک اقتصاد نوین با 2۷ واحد، شرکت 
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با 23 واحد، شرکت تایدواتر خاورمیانه 
با ۱6 واحد، شرکت داروسازی اکسیر با ۱4 واحد و شرکت سرمایه گذاری 

شفادارو با ۱3 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.
در سوی دیگر بازار، شاخص کل فرابورس با افزایش 3۱5 واحدی به رقم 
۱۹ هزار و 633 واحد رسید. بیش از 3 میلیارد و 65۱ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 32 هزار و 334 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د 
شرکت پلیمر آریا ساسول با ۹2 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 35 
واحد، شرکت پتروشیمی تندگویان با ۱8 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس 
با ۱۷ واحد و مجتمع جهان فوالد س��یرجان با ۱3 واحد بیش��ترین تاثیر 
مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. همچنین شرکت بیمه اتکایی ایرانیان 
با 4 واحد، ش��رکت فرآورده های غذایی و قن��د چهارمحال با 2.34 واحد، 

شرکت صنعتی مینو با 2 واحد و شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری 
سینا با ۱.۰8 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.

چشم انداز بورس در سال جدید
شروع سبز بورس در سال جدید باعث امیدواری سهامداران و اهالی بازار 
شده است. بازار سهام در حالی کار خود را با شرایط متفاوتی نسبت به سال 
گذشته آغاز کرده است که در اولین هفته کاری امسال ارزش کل معامالت 
به بیش از 24هزار میلیارد تومان رس��ید. در این هفته همچنین شاخص 
کل ب��ورس تهران پس از ماه ها از مرز کانال یک میلیون و 4۰۰هزار واحد 

عبور کرد و امیدهای جدیدی را شکل داد.
از اواخر س��ال گذشته که جنگ در اوکراین آغاز شد، قیمت نفت و گاز 
به ش��دت رشد کرده اند و این موضوع اثر مثبتی بر برخی صنایع بزرگ در 
بازار سهام داشته و منجر به افزایش درآمد آنها شده است. هم اکنون قیمت 
نف��ت در محدوده ۱۰4دالر ق��رار دارد و قیمت گاز طبیعی در آمریکا هم 
در س��ه ماهه اخیر دو  برابر افزایش یافته اس��ت. در همین حال بهای گاز 
طبیعی اروپا هم با رش��د ۹۰ درصدی، یک رکورد جدید برجای گذاش��ته 
اس��ت. رش��د قیمت انرژی بر روی قیمت آلومینیوم، مس، فوالد، لیتیوم، 
پالتینیوم، پاالدیوم، روی و اورانیوم هم اثر مس��تقیم داش��ته و قیمت این 
فلزات نیز ش��اهد رکوردهای تاریخی بوده است، به طوری که این موضوع 
سهام ش��رکت های این گروه را در بورس های جهانی و بورس ایران تحت 
 تأثیر قرار داده اس��ت. همچنین پیش بینی می شود تحت تأثیر رشد قیمت 
جهانی کاالهای پایه، س��هام شرکت های صادرات محور که بخش مهمی از 
ارزش بورس را در اختیار دارند، با رش��د مواجه شوند و این موضوع منجر 
به ادامه روند رش��د شاخص های بورس گردد. افزایش قیمت کاالهای پایه 
در جه��ان به  دلیل وقوع جنگ در اوکرای��ن می تواند اثر مثبتی بر میزان 
س��ودآوری شرکت های بورس داشته باشد. در شرایط فعلی تنها مسئله ای 
که می تواند بازار سهام را تا حدودی تحت تأثیر قرار دهد، ابهامات مربوط به 
احیای برجام است و هر چقدر این موضوع ادامه داشته باشد باعث تردید 
در ورود سرمایه به بورس می  شود. به اعتقاد کارشناسان، اگر احیای برجام 
به نتیجه نهایی برسد، با توجه به تحوالت جهانی انرژی و رشد قیمت فلزات 

باید سال ۱4۰۱ را سال رشد بورس دانست.

شاخص بورس تهران در اولین روز کاری هفته رکورد شکست

روزهای بهاری بورس

در سال گذشته فروش اوراق دولت در بازار سرمایه با اعتراض فعاالن این 
بازار به  دلیل تاثیر منفی آن بر ش��اخص بورس و کاهش فروش اوراق در 
مقایسه با سال ۱3۹۹ مواجه شد که در نهایت فروش اوراق در سال گذشته 
معادل 28 درصد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، فروش اوراق مالی اسالمی، 
یکی از راه های تامین مالی برای دولت اس��ت ک��ه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به عنوان متول��ی این امر، حراج های فروش اوراق را از طریق بانک 

مرکزی و بازار سرمایه برگزار می کند.
براساس قانون بودجه سال گذشته، دولت اجازه انتشار ۱32 هزار و 5۰۰ 
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی را داشت که براساس اعالم بانک مرکزی 
با برگزاری 36 حراج در س��ال ۱4۰۰، س��رمایه گذاران حقیقی و حقوقی 
طی حراج های برگزارشده در مجموع ۹۰ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مالی اسالمی دولتی )مرابحه عام( خریداری کردند. این در حالی است که 
فروش اوراق در س��ال ۱3۹۹ به میزان ۱25 ه��زار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
صورت گرفت که در مقایس��ه با عملکرد س��ال ۱4۰۰ ح��دود 28 درصد 

کاهش را نشان می دهد.
همچنین در سال گذشته سهم مشارکت بانک ها و سایر سرمایه گذاران 
)صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت، ش��رکت های بیمه و س��ایر 

اش��خاص حقیق��ی و حقوقی( از خری��د اوراق مالی اس��المی دولتی طی 
حراج های اولیه برگزار ش��ده به ترتیب حدود 26 و ۷4 درصد ثبت ش��ده 

است. 
در ای��ن بین، می توان کاهش فروش اوراق دولت را ناش��ی از اعتراضات 
فعاالن بازار س��رمایه در نیمه اول س��ال گذش��ته دانس��ت، زی��را پس از 
آخرین حراج اوراق مالی اس��المی دولتی در نیمه اول س��ال گذش��ته در 
3۰ ش��هریورماه، در اوایل آبان ماه اعالم ش��د که فروش اوراق دولت ازسر 
گرفته خواهد شد، اما پس از مدت کوتاهی برگزاری این حراج متوقف شد 
و سپس ادامه یافت. ماجرا از این قرار است که بازار سرمایه در مهرماه سال 
گذش��ته وضعیت بدی داش��ت و افت های قابل توجهی را در شاخص کل 
تجرب��ه کرد که در این زمینه، فعاالن بازار س��رمایه فروش اوراق دولت را 

عاملی تاثیرگذار اعالم و نسبت به فروش این اوراق اعتراض کردند.
به دنبال این موضوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطالعیه ای اعالم 
کرد که از ابتدای مهرماه سال جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه 
نشده و حجم عمده ای از مبالغ مربوط به معامالت اوراق مالی اسالمی در 
بازار س��رمایه در راستای عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران )در قالب معامالت ریپو و ریپو معکوس( به منظور کنترل نرخ س��ود 

بازار بین بانکی بوده و اساسا ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از سوی 
دولت به منظور جبران کس��ری بودجه در بازار س��رمایه ندارد. پس از این 
نیز دولت تمرکز خود برای تامین کسری بودجه را فروش اوراق به سمت 

فروش اموال مازاد خود برد و قرار شد تا فروش اوراق به حداقل برسد. 
این در حالی اس��ت که احسان خاندوزی در زمان اعالم برنامه های خود 
برای رس��یدن سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام فوری دولت 
در حوزه مالیه عمومی به منظور ایجاد فرصت اصالحات اساس��ی را گذار 
از کس��ری بودجه سال ۱4۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کالن اعالم کرد و 
گفت: با توجه به هزینه های اس��تقراض از بانک مرکزی در اقتصاد کالن، 

ایجاد تقاضا برای اوراق فوری ترین اقدام در این حوزه است.
بدین منظور، توس��عه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی 
دولت از بازار با انتش��ار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اس��المی در نرخ، 
سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی 
انتش��ار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خری��داران اوراق دولتی از 
جمل��ه اقدامات اولویت دار وزارت اقتصاد برای اجرا در بازار اوراق بود که با 
اتمام س��ال ۱4۰۰، نه تنها این اهداف محقق نشد بلکه به سمت کمرنگ 

کردن نقش اوراق در تامین کسری بودجه حرکت کرد.

از اعتراض بورسی ها تا کاهش فروش

بازار بی رمق اوراق در 1400
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سرنوشت وی پی ان قانونی در سایه طرح صیانت
یک کارشناس فناوری اطالعات با اشاره به رواج وی پی ان ها به دلیل 
س��ایت ها و اپلیکیشن های فیلترشده در سال های گذشته، اظهار کرد 
کاربر با محدودیت هایی که طرح صیانت به همراه دارد، ممکن اس��ت 
با هر نوع اس��تفاده از هر سطحی از اینترنت، به وی پی ان های قانونی 
یا طبقه بنده ش��ده نیاز پیدا کند. به گزارش ایس��نا، موضوع وی پی ان 
قانونی از س��ال ۱3۹۱ مطرح و پس از آن در مقاطع زمانی مختلف از 
سوی مسئوالن به آن پرداخته شد، اما به دالیل مختلفی از جمله عدم 
تمایل شرکت ها و مشکالت اقتصادی به نتیجه نرسید و البته تاکنون 
به صورت مقطعی و هرچند سال یک بار، این بحث پیش کشیده شده 

اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
هدف از اجرای طرح وی پی ان قانونی به گفته مسئوالن، آن بوده که 
برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط 
ش��غلی و اجتماعی ش��ان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت 
بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترس��ی استفاده کنند. برای مثال 
طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف 
جامعه می توانند دسترس��ی های خاص خودشان را به اینترنت داشته 
باشند، دسترسی هایی که با آنچه در اختیار یک کودک قرار می گیرد، 
متفاوت اس��ت. در حال حاضر بسیاری از سایت های علمی و آموزشی 
از یوتیوب تا پیام رس��ان ها و شبکه های اجتماعی به  دستور قضایی یا 
تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده اند. از 
طرفی اگرچه اینترنت بدون هیچ گونه پاالیش و فیلتر، از مواردی است 
ک��ه تقریبا هیچ یک از مس��ئوالن داخل��ی آن را نپذیرفته و هر کدام 
خواه��ان نوعی نظارت بر محتواهای اینترنت��ی بوده اند، اما میزان این 
نظارت و درخواست برای مسدودکردن فضا برای کاربران، بسته به نظر 

هر یک از آنها متفاوت بوده است.
در این راستا میالد نوری -کارشناس فناوری اطالعات- در گفت وگو 
با ایسنا، درباره موضوع وی پی ان طبق بندی شده اظهار کرد: زمانی که 
بحث وی پی ان ها مطرح شد، صحبت این بود که یک سری افراد اقدام 
به فروش فیلترشکن به مردم ایران می کنند که از درگاه شماره حساب 
و ابزارهایی که دارند قابل پیگیری است و اینطور نیست که مثل خیلی 
از کسب وکارهای غیرمجاز دیگر بعد از یک هفته یا یک ماه درگاه شان 
شناس��ایی و مسدود شود. سایت های فروش وی پی ان بودند که چهار 
سال یا بیشتر کار می کردند و طبق گزارش محمدجواد آذری جهرمی 
-وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطالعات- در مجلس، این بازار بزرگی 

خارج از تصور است.
وی با بیان اینکه هر سرویسی که فیلتر شود، به گسترش این بازار 
منجر می شود، افزود: ممکن است زمانی که توییتر فیلتر می شود، افراد 
نیازی به توییتر نداش��ته باشند و قید آن را بزنند، اما وقتی تلگرام که 
به ابزار روزمره کاربران تبدیل ش��ده، فیلتر ش��ود، باعث می شود همه 
م��ردم حتی یک خانم خانه دار یا فردی که فقط برای کس��ب وکارش 
از اینترنت اس��تفاده عادی می کرده ه��م به وی پی ان نیاز پیدا کند. از 
طرفی در آن بازه، وی پی ان های رایگانی که در گوگل پلی یا اپ اس��تور 
وجود دارد هم به صورت دوره ای مس��دود می ش��دند و افراد به واسطه 
دوس��تان یا همکارانش به خرید وی پی ان از همین سایت های ایرانی 
سوق داده می شدند و اینکه چه کسانی این وی پی ان ها را می فروشند 
و چطور به  راحتی این کار را می کنند، مشخص نیست. این کارشناس 
فناوری اطالعات خاطرنش��ان کرد: در ط��رح جدید صیانت که هنوز 
سرنوش��ت آن مشخص نیست هم به کسب وکارهای فروش وی پی ان 
اش��اره ش��ده و همان بحث وی پی ان قانونی یا طبقه بندی شده مطرح 
اس��ت و کاربر با محدودیت های گسترده ای  که طرح صیانت به همراه 
دارد، با هر نوع اس��تفاده از هر س��طحی از اینترنت، به وی پی ان های 
قانونی نیازمند خواهد ش��د و باعث می شود حجم بازار وی پی انی که 
اکنون داریم، با وی پی ان قانونی بیش��تر ش��ود، چون همه افراد به آن 
نیاز دارند. نوری توضیح داد: وی پی ان قانونی اینطور است که مثال یک 
پزشک با توجه به سرویس هایی که دسترسی به آنها آزاد است، ممکن 
اس��ت به یوتیوب هم نیاز پیدا کند و برای این استفاده، وی پی انی در 
اختیارش قرار می گیرد که آن سرویس را باز می کند. در مقابل یکی از 
بندهای صیانت این است که حتما باید احراز هویت شده باشید. یعنی 
وقتی ش��ما روی یک ویدئو کلیک می کنید یا یک خبر را می خوانید، 
هویت ش��ما مشخص اس��ت، چون احراز هویت ش��ده اید و این احراز 
هویت به کد ملی و شماره موبایل شما متصل است، بنابراین هر کس 
که با این احراز هویت به هر سایتی وارد شود، مسئولیتش با شماست 
و به خاطر مسئولیتی که برای شما دارد، شما به عنوان یک خبرنگار یا 
پزشک، حاضر نیستید وی پی ان قانونی را در اختیار کسی قرار دهید.

نماگربازارسهام

وزیر صمت اعالم کرد آزادس��ازی واردات خودرو در پایان اردیبهش��ت 
امس��ال به میزان یک تا 2 میلیارد دالر است. با این بودجه وعده ورود ۷۰ 

هزار خودروی سواری وزیر عملی می شود؟
به گزارش پدال نیوز، رضا فاطمی امین، وزیر صمت از آزادسازی واردات 
خودرو در پایان اردیبهش��ت سال جاری خبر داده و گفته به میزان یک تا 
2 میلیارد دالر خودرو وارد کش��ور می شود. از طرف دیگر در بودجه سال 
جاری، پیش بینی ش��ده که ۷۰ هزار دس��تگاه خودرو وارد شود. آیا با این 

مبلغ می توان ۷۰ هزار خودروی سواری وارد کرد؟
اگر مبنای قیمت ارز وارداتی خودرو دالر بازار آزاد باش��د ایران می تواند 
خودرو هایی وارد کند که در بازار جهانی بین ۱۹۰۰ تا ۷6۰۰ دالر قیمت 
داش��ته باش��د. این عدد با این فرض است که هیچ هزینه ای برای عوارض 

ورودی و گمرک و هزینه های واردات به قیمت نهایی خودرو اضافه نشود.
اگ��ر مبنا قیمت دالر بازار آزاد )حدود 26 هزار تومان( باش��د باید گفت 
ای��ران انتخاب چندانی ندارد. چ��ون ارزان ترین خودرو ه��ای بازار جهانی 

حداقل از قیمت ۱۰ تا ۱2 هزار دالر شروع می شود.
ارزان تری��ن خودروی تولید س��ال 2۰2۱ در س��طح جهان، در کمترین 
حالت، ح��دود ۱3 هزار و 2۰۰ دالر قیمت دارد و با دالر 26 هزار تومانی، 

قیمت آن حدود 34۰ میلیون تومان می شود.
بر این اساس یا ایران انتخاب چندانی برای واردات خودرو ندارد یا اینکه 

نمی تواند ۷۰ هزار خودرو وارد کند.
واردات خودرو، تاثیری بر بازار دارد؟

امراهلل امینی، کارشناس خودرو  گفت: این مبلغی که وزیر صمت اعالم 

کرد با ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری برابر است.
او افزود:، اما این میزان واردات خودرو مش��کلی را برطرف نمی کند. زیرا 
در بازار خودروی کشور تقاضای انباشته شده بسیار زیاد است و معامالتی 

که در بازار شکل می گیرند نیز جنبه سرمایه گذاری دارند.
این کارشناس توضیح داد: مشکالت بازار خودرو با آزادسازی واردات حل 
نمی شود. بلکه تنها افرادی که به دنبال خرید خودرو های خارجی هستند 

به هدف خود می رسند، اما مشکل توده جامعه پابرجا می ماند.
امینی ادامه داد: به نظر می رس��د که ای��ن واردات تنها با هدف افزایش 
درآمد و جلوگیری از کس��ری بودجه دولت انجام می ش��ود نه پاسخگویی 
تقاض��ا در بازار خودرو. با آزادس��ازی واردات نیز نمی ت��وان امیدوار بود که 

خودرو های اقتصادی و برای مصرف عموم مردم جامعه وارد کشور شوند.

با 2 میلیارد دالر می توان خودرو وارد کرد؟

سرپرس��ت ش��رکت توس��عه و مدیریت بنادر و فرودگاه ه��ای کیش از 
جابه جایی حدود 3 هزار خودرو به وس��یله لندینگ کرافت در مسیر دریایی 
کیش به  س��مت بنادر چارک و آفتاب خبر داد که در نوع خود یک رکورد 

در حوزه حمل ونقل دریایی محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، گروه استان ها � سرپرست شرکت 
توس��عه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کی��ش از جابه جایی حدود 3هزار 
خودرو به وس��یله لندینگ کرافت در مس��یر دریایی کیش به  سمت بنادر 
چ��ارک و آفتاب خبر داد ک��ه در نوع خود یک رکورد در حوزه حمل ونقل 

دریایی محسوب می شود.
عزت اهلل محمدی ظهر روز گذش��ته در نشست گزارش عملکرد مربوط 
به ترددهای نوروزی با بیان اینکه این رکورد در حدفاصل س��اعت ۱۰ روز 

دوازدهم تا 24 همان روز به دس��ت آمده ک��ه از اهمیت باالیی برخوردار 
است.

وی با بیان اینکه »کیش امس��ال با تقاضای قابل مالحظه ای برای س��فر 
روبه رو بوده اس��ت« اضافه کرد: تمایل به انتق��ال خودرو از بنادر چارک و 

آفتاب به کیش در نوع خود قابل توجه و تأمل است.
سرپرس��ت شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش با اشاره 
به اینک��ه تردد های دریایی و جابه جایی مس��افران در نوروز ۱4۰۱ بدون 
هیچ گونه حادثه ای برای مس��افران انجام ش��د، ادام��ه داد: در بازه زمانی 
یادش��ده همچنین بیش از ۱3 هزار نفر با ش��ناورهای مسافربری مدرن از 

کیش خارج شده اند.
محم��دی یادآور ش��د: امر جابه جایی و خدمات رس��انی به مس��افران و 

گردشگران در موج سفرهای نوروزی برای خروج از جزیره تداوم دارد و این 
امر با نظم و ریتم خوبی در حال انجام است.

به گزارش تس��نیم از دفتر جزایر خلیج ف��ارس به  دلیل فروکش کردن 
س��ویه های کرونا، تقاضا برای سفر به جزایر کیش و قشم در نوروز ۱4۰۱ 
یک رکورد قابل مالحظه توصیف ش��ده است این افزایش تقاضا در حوزه 
انتقال خودرو از طریق مسیرهای دریایی نیز با رشد چندین برابری روبه رو 

بوده است.
بنادر چارک و آفتاب در س��احل شهرس��تان بندرلنگه اصلی ترین مبدأ 
برای دسترس��ی به کیش از طریق مسیر دریایی هستند و عالوه بر حمل 
مسافر توسط شناورهای نیمه سنگین و مدرن در این مسیر،  حمل خودرو 

نیز رواج دارد.

میانگین مصرف بنزین کشور با رقم ۱۱2 میلیون لیتر در ایام تعطیالت 
نوروز از تمام پیش بینی ها فراتر رفت؛ رقمی که در صورت تداوم می توانست 

کشور را به واردکننده بنزین تبدیل کند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، یکی از دغدغه هایی 
که برای ایام تعطیالت نوروز ۱4۰۰ وجود داش��ت تأمین س��وخت کشور 
بود. اوایل اس��فند شرکت ملی پخش در گزارشی پیش بینی کرد با ایمنی 
ایجادش��ده در کشور ناشی از واکسیناسیون، مصرف بنزین مجددا افزایش 
پی��دا خواه��د کرد و تا یک ماه دیگر به ۱2۰ میلیون لیتر خواهد رس��ید؛ 

پیش بینی ای که زودتر و پیش از آغاز تعطیالت نوروز محقق شد.
جلیل س��االری، مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی نیز ماه گذش��ته گفت: پیش بینی ما مصرف میانگی��ن روزانه ۱۰5 
میلیون لیتر بنزین در کش��ور است که ذخیره س��ازی الزم به این منظور 

انجام شده است.
البته ساالری تأکید کرد برنامه ای برای واردات بنزین کشور وجود ندارد 
و با برنامه های جایگزینی CNG به جای بنزین و نوسازی ناوگان می توان 

با اس��تفاده از ذخایر داخلی بنزین را تأمین ک��رد. با این وجود طبق آمار 
میانگی��ن مصرف بنزین از این پیش بینی ه��م فراتر رفت در بازه ۱۷ روزه 
تعطیالت به طور میانگین ۱۱2 میلیون لیتر بنزین در کش��ور توزیع شد. 
در حالی که در دو ماه گذش��ته میانگین مص��رف بنزین تنها ۹۰ میلیون 
لیتر بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که طبق اعالم ش��رکت ملی پخش 
در ماه های گذش��ته، ظرفیت تولید بنزین پاالیشگاه های کشور بین ۱۰3 
تا ۱۰5 میلیون لیتر اس��ت و روند فعلی مصرف بنزین نه تنها کش��ور را از 
درآمد ارزی 3 میلیارد دالری محروم می کند، بلکه به زودی کش��ور را به 
واردکنن��ده بنزین تبدیل می کند و کما اینکه طبق آمار ۱۱ ماهه گمرک، 
صادرات بنزین ایران در س��ال ۱4۰۰، حدود ۱.۹ میلیون تن، معادل ۷۱5 
میلیون دالر بوده اس��ت. یعنی صادرات بنزین نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۷4 درصد کاهش داشته است.
این در حالی اس��ت که در پی افزایش قیم��ت نفت و حامل های انرژی 
در دنی��ا، بهترین فرصت ب��رای ورود به بازارهای بین المللی برای کش��ور 
فراهم است. البته وزارت نفت نیز به منظور افزایش تولید بنزین طرح های 

مختلفی از جمله پتروپاالیش��گاه های بخش خصوصی به مجموع ظرفیت 
یک میلیون و 2۰۰ هزار بش��که، پاالیش��گاه های میعانات گازی س��یراف، 
پاالیش��گاه 3۰۰ هزار بشکه ای شهید قاسم سلیمانی توسط وزارت نفت و 
طرح توسعه و تثبیت پاالیشگاه آبادان را در برنامه دارد و باید دید آیا این 
طرح ها می تواند در آینده ای نزدیک نیاز مصرف داخل و صادرات کشور را 

تأمین کند یا خیر.

رکورد جابه جایی خودرو در مسیر دریایی کیش شکسته شد

میانگین مصرف بنزین از پیش بینی ها فراتر رفت
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اخبار

دیدار نوروزی سرپرست شركت توزیع نیروی برق گلستان با فرمانداران 
شرق استان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان در حاشیه بازدید نوروزی از مدیریت های شرق استان ، 
با فرمانداران شهرستانهای گنبد کاووس،مینودشت،کالله،مراوه تپه دیدار و گفتگو نمود.سید احمد موسوی در دیدار با فرمانداران ، با اشاره 
به برنامه های این شرکت جهت گذر از پیک مصرف ۱۴۰۱ گفت : شرکت توزیع نیروی برق گلستان بر اساس دستورالعمل های ابالغی 
از سوی شرکت توانیر در صدد این است که با همکاری و همیاری مردم شریف در مدیریت مصرف ،تابستان پیش رو را با کمترین مشکل 
ســپری نماییم و از همکاران مدیریت ها درخواست شد که از هم اکنون در راستای کاهش پیک همچون انعقاد تفاهم نامه با مشترکین 
دیماندی در حوزه صنعت و کشاورزی اقدام جدی انجام دهند.وی افزود : کارهایی خوبی در جهت تبدیل شبکه های برق سیمی به کابل 
خودنگهدار در سطح استان در حال انجام است چرا که این کار عالوه بر کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه، میزان سرقت تاسیسات 
)سیم(و انرژی را کاهش می یابد. موسوی افزود : از فرمانداران استان که در خصوص حمایت از صنعت برق در جهت خدمت رسانی مطلوب 
به مردم، در چارچوب قانون تشکر ویژه دارم.سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان در پایان خواستار همراهی مسولین در جهت وصول 
مطالبات را شد.در ادامه فرمانداران شرق استان ضمن اعالم تشکر از عملکرد صنعت برق در جهت خدمت رسانی به مردم به عنوان یک 
دستگاه خدمات رسان، از ادامه همکاری بیش از پیش خبر دادند. و اظهار داشتند در دولت سیزدهم همه ارکان دولت در کنار سایر دستگاه 

ها بالخص دستگاههای خدمات رسان از جمله توزیع برق در جهت خدمت به مردم خواهیم بود.

پاسخگویی مستقیم نماینده وزیر نفت به مردم در استان خراسان رضوی
مشهد- صابر ابراهیم بای: همزمان با سفر ریاست محترم 
جمهوری به اســتان خراسان رضوی، مدیرکل بازرسی، نظارت 
بر عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت نفت با حضور در میز 
خدمت به صورت مســتقیم پاسخگوی ســواالت و درخواست 
های مردمی اســت. مرتضی رضیئی مدیرکل بازرسی، نظارت 
بر عملکرد و رســیدگی به شکایات وزارت نفت همزمان با سفر 
حجت االســالم و المسلمین دکتر رئیســی به استان خراسان 
رضوی در میز خدمت وزارت نفت مستقر شد.هم استانی های 

گرامی می توانند در روز های چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ از  ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر به صورت حضوری و 
چهره به چهره که با رعایت  دستورالعمل های بهداشتی انجام می گردد به اداره مرکزی شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در تقاطع 
خیابان خیام و ارشــاد با تلفن)37۰72۱7۰( مراجعه کنند.بنابر این گزارش؛ میز ارتباطات مردمی وزارت نفت در استان خراسان رضوی 

پاسخگوی سواالت و درخواست های مردمی در حوزه های مرتبط با نفت و گاز و پخش فرآورده های نفتی خواهد بود.

مشکالت حوزه آب شهرستان دشتی با حضور سرپرست شركت آبفا استان 
بوشهر و امام جمعه خورموج بررسی شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: در نشســتی با حضور امام جمعه 
خورموج، سرپرست شــرکت آب وفاضالب استان بوشهر مشکالت حوزه 
آبرسانی شهرستان دشتی بررسی شد. در این نشست امام جمعه خورموج  
خواستار بهبود مدیریت توزیع، بازنگری در کاربری برخی مشترکین و  توجه 
ویژه به اقشــار کم درآمد  در بهره مندی از خدمات شد.   حجت االسالم  
زاهد دوســت با قدردانی از تالش شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر و 
امور آبفا شهرستان دشــتی ،در تامین آب شرب روستاها و شهرها عنوان 
کرد: یکی از معضالت شهرســتان دشــتی بحث افت کمی و کیفی سفره 
های آب زیرزمینی شهرستان است. سرپرست شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر نیز با اشاره به تالش شبانه روزی در حل مشکالت آبرسانی شهرها 
و روستاها در شهرستان دشتی خاطر نشان کرد: با وارد مدار شدن مخزن 
ذخیره آب مجتمع آبرسانی چاووشی مشکالت روستاهای درازی و چارک 
به حداقل ممکن خواهد رسید.  ابوالحسن عالی افزود: بهبود وضعیت تامین 

و انتقال و توزیع آب در این شهرستان مورد توجه ویژه قرار دارد.  وی تکمیل خط انتقال الور، اجرای خط انتقال کارادنه و نوسازی شبکه 
های آب روستایی حوزه کوهپایه مند را از  دیگر اولویت های  اجرایی شرکت آبفا در راستای ارتقا پایداری در تامین و بهبود توزیع آب  در 
این شهرستان عنوان کرد. عالی در پایان افزود: تعامل با ائمه جمعه شهرستانها با توجه به جایگاه ویژه آنها در بین مردم ، از اصول مهم و 

راهبردهای مهم شرکت آبفا به شمار می رود.

طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ صورت گرفت؛
جابجایی بالغ بر ۸۶۴ هزار تن كاالی اساسی از مبدا بندر انزلی

رشت- خبرنگار فرصت امروز: بندر انزلی مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گیالن از جابجایی بیش از ۸۶۴ هزار تن انواع کاالهای اساسی از 

بندر انزلی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
فریبرز مــرادی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گیالن در 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، از جابجایی بیش از 
۸۶۴ هزار تن انواع کاالهای اساسی از بندر انزلی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ خبر 
داد و گفت: طی این مدت ۱3۱ هزار و 72 تن کاالی ترانزیتی از مرزهای استان 
وارد و ۱۵۶ هزار و 3۶۱ تن کاال از استان خارج شد. مدیرکل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان گیالن افزود: بر این اساس، به ترتیب در ترانزیت ورودی استان شاهد ۸7 درصد افزایش و در ترانزیت خروجی از استان 
هم شاهد افزایش 2۸7 درصدی بودیم. وی یادآور شد: این میزان کاالی اساسی توسط 3۶ هزار و ۸۴۵ سفر کامیون جابه جا شده که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن )۱3۹۹( شاهد رشد ۵ درصدی سفر ناوگان حمل کاالهای اساسی بودیم.
مرادی گفت: کاالهای اساسی حمل شده شامل 2۹۴ هزار و ۴۵7 تن گندم، ۱۹7 هزار و 37۹ تن جو، ۱۹۶ هزار و 372 تن ذرت و ۱7۵ 

هزار و ۹۴۰ تن انواع دانه های روغنی بود که از بندر انزلی به مقاصد داخل و خارج استان حمل شد.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن،  در حال حاضر ۱۵۹شرکت حمل و نقل کاال، ۸۶۵۹ رانندگان حمل و نقل کاال 

و ۵۸۶۹ ناوگان حمل و نقل کاال در این استان مشغول فعالیت هستند.

 آماده باش تمام اكیپ های شركت توزیع نیروی برق گلستان 
در تعطیالت نوروز

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :تمامی اکیپ های شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
در ایام نوروز با تمام توان، آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند. سید احمد موسوی در حاشیه دید و بازدید نوروزی و دیدار صمیمی و 
سرزده از مرکز فوریت های ۱2۱ مدیریت های توزیع استان گفت: تمام اکیپ های عملیاتی و مراکز فوریت های برق در تعطیالت عید نوروز 
۱۴۰۱ در آمادگی کامل هستند و در تعطیالت عید نوروز امسال نیز همانند سال های گذشته اکیپ های عملیاتی به صورت شبانه روزی 
در سطح شرکت توزیع برق استان آماده خدمت رسانی به مردم هستند. وی افزود:حفظ آسایش و آرامش مشترکان و اطمینان از پایداری 
شبکه به منظور جلوگیری از بروز کوچکترین وقفه در ایام نوروز برای ما اهمیت دارد چرا که مردم ما شایسته ارایه بهترین خدمات هستند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در پایان این بازدید ها ضمن اطالع از روند آمادگی نیروها در شرایط تعطیالت عید نوروز ؛ بر 
آمادگی کلیه نیروها در آماده سازی شرایط برای گذر از پیک تابستان ۱۴۰۱ که از ماههای قبل شروع شده ، تاکید داشت.

تولید بیش از ۳۸ هزار گیگاوات ساعت برق و افزایش ۸ درصدی مصرف 
انرژی در خوزستان در ۱۴۰۰

اهواز- شبنم قجاوند:  مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 3۸ هزار و ۱۹۸ گیگاوات ساعت برق در سال ۱۴۰۰ در 
خوزستان تولید شد. فرامرز شادفر بیان کرد: از این مقدار برق تولید شده 2۴.۱ درصد توسط نیروگاه های برق آبی، 72.7 درصد به وسیله 

نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی و ۱.۶ درصد توسط نیروگاه های تولید پراکنده تولید شده است.
وی با بیان اینکه نیروگاه غرب کارون در تابستان ۱۴۰۰ با تزریق انرژی معادل ۶۰۰ گیگاوات ساعت سهم ۱.۶ درصدی از کل تولید این 
سال را داشته، تصریح کرد: از 72.7 درصد برق تولیدی در نیروگاه های حرارتی و گازی، ۴3 درصد توسط نیروگاه های بخش دولتی ) رامین 
و ماهشهر( و ۵7 درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی ) زرگان، آبادان، خرمشهر، شهدای پیروز بهبهان و فجر( تولید و به شبکه تحویل 
شده است. مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: انرژی مصرفی در سال ۱۴۰۰ برابر ۴۰ هزار و 2۹۶ گیگاوات ساعت بوده 
که نشــان دهنده حدود ۸.7 درصد افزایش مصرف انرژی نســبت به مدت مشابه در سال قبل است. پیک این سال نیز به میزان ۸ هزار و 
۴۸۹ مگاوات بوده که نسبت به سال قبل ۰.3 درصد کاهش را نشان می دهد. شادفر تاکید کرد: به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و 
استفاده بهینه از انرژی الکتریکی جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف )ساعت ۱۸ تا 2۱( به سایر ساعات شبانه روز توسط 
کلیه مصرف کنندگان امری الزم و ضروری است. بر اساس این گزارش، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال 
برابر با ۱3 هزار و ۱۹۶ مگاوات بوده که سهم بخش آبی از این مقدار ۸ هزار و ۱۶۹ مگاوات و بخش حرارتی ۵ هزار و 27 مگاوات است. 

ظرفیت تولید برق بخش DG خوزستان نیز ۱3۹ مگاوات است.

اهواز- شبنم قجاوند:  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
هیئت همراه در سیزدهمین روز از سال جدید با حضور در منزل خانواده 
شهیدان سیدحمید تقوی فر و شهید سید جاسم نوری ضمن تبریک سال 
نو، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسالمی را مدیون از جان گذشتگی شهدا 

و صبر و استقامت خانواده آنها دانست.
در این دیدارها که ســید مجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان در 
مجلس شورای اســالمی ، حمید بنی تمیم سرپرست اداره کل ورزش 
و جوانان خوزســتان و جمعی از مســئوالن حضور داشــتند، محمود 
دشــت بزرگ در سخنانی گفت: ما مدیون خون شهدا هستیم و وظیفه 
شرعی و قانونی ما است که یاد و خاطره آنها را همیشه زنده نگه داریم و 

خانواده هایشان را مورد تکریم قرار دهیم.
وی افزود: رشادت ها و دالور مردی های شهدا را باید برای فرزندانمان 
و نسل جوان امروز بازگو کنیم تا آنها را به عنوان الگوی زندگی خود قرار 

دهند چرا که انقالب ما بواسطه ایثار و گذشت آنها به ثمر نشسته است.
در این دیدار نوروزی فرزند سید جاسم نوری به بیان خاطراتی از آن 
شهید پرداخت و گفت: ایشان در سن ۱3 سالگی وارد بسیج شد و بعدها 

مراتب پیشرفت را طی کردند و در دوران دفاع مقدس جانباز می شوند. 
بعد از هشــت سال دفاع مقدس نیز در بخش های مختلف خدمت می 
کند و در سال ۸۵ بازنشسته می شوند . ایشان در هفتم خرداد ماه ۱3۹۴ 

و پیش از ماه مبارک رمضان به شهادت رسید.
بعد از دیدارها، سید مجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس 
شــورای اسالمی ، حمید بنی تمیم سرپرست اداره کل ورزش و جوانان 
خوزســتان و جمعی از مسئوالن از ساختمان اداری جدید شرکت برق 

منطقه ای خوزستان بازدید کردند.
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در 
این بازدید گفت: این ساختمان در هشت طبقه و در مساحتی حدود 3۵ 
هزار متر مربع احداث شده و دارای بلوک های اداری، پارکینگ طبقاتی، 
آمفی تئاتر، ساختمان مدیریت بحران، ساختمان پست برق و ... است که 

در چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.

ساری  - دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از اولین 
روزهای کاری سال جدید در محل کار مدیران و کارکنان امورهای توزیع 

استان حضور یافت و با آنان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، مهندس سید کاظم 
حسینی کارنامی در این دیدارها ابراز امیدواری کرد: در سال جدید که 
با درایت مقام معظم رهبری به سال تولید، دانش بنیان ، اشتغال افرین 

نامگذاری شده افتخارات بیشتری در کارنامه شرکت به ثبت برسد .
وی بهــار را تمثیل معــاد الهی و نوروز را تکریــم عظمت و کرامت 
خداوندی بیان کرد و ارج نهــادن به رکن اصلی خانواده و دمیدن روح 
نشــاط و ایجاد انگیزه برای خدمت بیشتر به مردم را از جمله ارزشهای 
نوروز برشــمرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نوروز ۱۴۰۱ 
افــزود : مقام معظم رهبری )مدظله العالی(  در پیــام نوروزی تنها راه 
دستیابی به پیشرفت عادالنه و حل مشکل فقر را حرکت به سمت اقتصاد 
دانش بنیان خواندند و به تبع آن کاهش هزینه های تولید ،افزایش بهره 

وری ، ارتقای کیفیت محصوالت ، رقابت پذیر شدن تولیدات در بازارهای 
جهانی و کاهش قیمت تمام شــده محصوالت در داخل  کشور را  مورد 
تاکید قرار دادند . حسینی کارنامی خاطر نشان کرد : مجموعه  توانمند ، 
متخصص و متعهد این شرکت در سالی که گذشت توانسته است با ایمان 

راسخ و اراده قوی و تالش شبانه روزی گامهای موثر و مفیدی در راستای 
خدمت صادقانه به ملت فهیم ، شریف ، سرافراز و سربلند استان بردارد 
و رمز موفقیت شرکت توزیع برق مازندران همدلی ، همراهی ، صمیمت 
، یکپارچگی ، وحدت و روحیه جهادی و تالش شــبانه روزی و بی وقفه 
اســت و الحمد اهلل مردم نیز از خدمات شایسته و مطلوب این شرکت 
رضایت کامل دارند. گفتنی ســت در این بازیدها فعالیت های شاخص 
ســال ۱۴۰۰و برنامه های سال ۱۴۰۱امورهای توزیع و بخشهای تابعه 
، اهتمام ویژه کلیه کارکنان در گذر از پیک تابســتان ۱۴۰۱ ،عملیات 
جایگزینی سیم به کابل ؛ ترویج اپلیکیشن برق من و مباحث تعرفه برق؛ 
توجه به معیشت کارکنان در بخشهای مختلف ، وضعیت خطوط و شبکه 
ها ، قدرت منصوبه ترانس ها ، وضعیت مشترکین و متقاضیان ، مرمت 
روســتایی ، توسعه و احداث شهری و روستایی ،اصالح و بهینه ،  رینگ 
خطوط  ، تامین برق متقاضیان در کمترین زمان ممکن  ، حریم شبکه 

ها، وضعیت وصول و ....مورد بررسی قرار گرفت .

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته ۱۵ هزار فرصت شغلی در استان 
ایجاد شد و در سال جاری برای ایجاد ۴۵ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی 
شده است. حســین فتحی، در دیدار با اعضای هیات مدیره و بازرسان 
کانون انجمن های صنفی کارگری استان با بیان اینکه این اداره کل به 
عنوان قرارگاه هماهنگ کننده ایجاد فرصت های شغلی در استان تعیین 
شده اســت، افزود: تحقق این برنامه نیازمند همکاری و همراهی سایر 
دســتگاه های اجرایی بوده و هدف این اداره کل در اشتغالزایی، تحقق 

اشتغال همراه با خالقیت و کارآفرینی است.
وی با اشــاره به وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی اســتان اظهار 

داشــت: سال گذشته اعتراضاتی که در ســطح جامعه کارگری رخ داد 
هیچکدام مربوط به مســایل تعویق در پرداخت حقوق نبود و این خود 

یک گام بزرگ محسوب می شود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی با بیان اینکه 
برخی از اعتراضات کارگری سال گذشته بیشتر ناشی از مسایل معیشتی 
و اقتصاد کالن بود، گفت: بخش دیگری از آن ها نیز مربوط به مســایل 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بوده که با تالش و همکاری های انجام 
شــده در اجرای این طرح در سطح واحدهای صنعتی و تولیدی 7۰۰ 

برابر رشد حاصل شد.
فتحی، با اشاره به حضور تشکل های کارگری قوی، متعهد و آشنا به 

قوانین ادامه داد: حضور این تشکل ها از جمله کانون انجمن های صنفی 
کارگران اســتان به عنوان زبان گویای جامعه کارگری توانستند با یک 
هدف مشــترک که همانا دفاع از حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی 

بود یاریگر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی باشند.

ایالم- هدی منصوری:مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
به منظــور ارایه گزارش از آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه آب و 

فاضالب استان با بهرام نیا، استاندار ایالم دیدار کرد.
پرویز ناصری در این دیدار ضمن تبریک ســال نو و ارایه گزارشی از 
فعالیت های شاخص شرکت گفت:  آبفا ایالم همواره ارائه خدمت مستمر 
به شهروندان را در دستور کار خود قرار داده و با تمام توان شبانه روزی 

در جهت جلب رضایت مشترکین، تالش خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نگاه این شــرکت  به آبرسانی جهادی خواهد بود، 
افزود: در زمینه تامین آب شــهر و روســتاهای استان از هیچ کوششی 

فروگذار نخواهیم کرد.
مدیرعامل ابفای استان با اشاره به کاهش بارندگی و خشکسالی ای که 
با آن مواجهه هستیم ابراز امیدواری نمود : با فرهنگ سازی، مصرف بهینه 

آب و همکاری مردم از بحران خشکسالی عبور خواهیم کرد.
مهندس بهرام نیا اســتاندار ایالم نیز در این دیدار گفت: امیدوارم با 
همکاری استانداری و سایر نهادهای خدماترسان بتوانیم در تأمین آب 
شــرب پایدار برای مردم با توجه به خشکســالی های اخیر و مشکالت 

موجود، اقدامات شایسته ای انجام دهیم.
 وی در پایان با تاکید بر تامین آب پایانه مرزی مهران خاطرنشــان 
ساخت: امسال باید در خصوص تامین آب اربعین، مدیریت و تالش شود 

که مشکلی برای آب مردم بوجود نیاید.
الزم به ذکر اســت در این دیدار مهندس هژبری معاون امور عمرانی 

استانداری حضور داشتند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی گیالن با نماینده مردم شهرســتانهای آســتانه اشرفیه و بندر 
کیاشهر در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ، جلسه ای با حضور نماینده 
مردم شهرستانهای آستانه اشــرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای 
اسالمی و مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی گیالن برگزار شد 
، که در همین راســتا ابراهیم نجفی بیان داشــت :  امروزه بسیاری از 
کشورهای دنیا به این امر پی برده اند که واحدهای تولیدی کوچک، نقش 
عمده ای در اقتصاد ملی ایفا می کنند و در برخی از این کشورها چنین 
به نظر می رســد که اقتصاد ملی بر پایه بنگاه های اقتصادی کوچک بنا 
شده است. نماینده مردم شهرستانهای آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در 
مجلس شورای اسالمی به این موضوع اشاره کرد که : با توجه به اهمیت 
صنایع خرد در تحقق توسعه صنعتی، مسئولیت سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران به عنوان متولی سیاستگذاری و توسعه صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی در کشور سنگین تر شده است. وی در 
ادامــه افزود : از نکات دیگــری که این مجموعه به عنوان یکی از ارکان 

ایجاد اشــتغال و متولی ، بخشی از تولید صنعتی در کشور ، میبایست 
بیــش لز پیش پیگیری  کند ، توانمندی واحدهای صنعتی با محوریت 
جذب بازارهای جهانی است . نجفی به بیان این مطلب اذعان داشت که 
: تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید ملی تدبیر هوشمندانه ای 
اســت تا دولتمردان را بیش از گذشــته به حمایت از صنعتگران ایرانی 
معطوف کند.  بدون تردید دولت باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرد 
و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد زمینه رشد تولید ملی 

را فراهم سازد. نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهرگفت : در حال 
حاضر با مدیریتی قاطع ، دلسوز و در صحنه می توان به صنعت استان 
کمک کرد . مهدی محبوبی حســن کیاده مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان گیالن ضمن تشــکر از حضور جناب آقای نجفی 
نماینده محترم مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر بیان داشت : با توجه 
به ویژگیها و قابلیتهایی که استان گیالن و شهرستان های آستانه اشرفیه 
و بندر کیاشهر دارد ، می بایست به دنبال جذب سرمایه گذاران صنعتی 
باشیم ، این در حالی می باشد که در حال حاضر صنایع کوچک یکی از 
بهترین راه حل ها برای رونق اقتصاد می باشد . وی در ادامه  بیان داشت 
: مجموعه ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با شناسایی 
چالش های موجود بخش صنعت و خألهای قانونی ، گام هایی در جهت 
مشارکت بخش خصوصی به کار گرفته است که واگذاری مالکیت و اداره 
امور شهرک ها به بخش خصوصی از جمله این سیاست ها است. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی اســتان گیالن در پایان بیان داشت : می 
بایست رفته رفته موانع پیش روی صاحبان صنایع را مرتفع کنیم و زمینه 

را برای تحقق خودکفایی اقتصادی در آینده ای نزدیک رقم بزنیم. 

دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با خانواده شهدای مدافع حرم

در بازدید نوروزی مدیرعامل شركت توزیع برق مازندران تاكید شد؛

اهتمام ویژه كلیه كاركنان در گذر از پیك تابستان ۱۴۰۱

مدیركل تعاون كار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

۱۵ هزار فرصت شغلی در آذربایجان شرقی ایجاد شد

دیدار مدیرعامل شركت آبفای استان با استاندار ایالم 

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر كیاشهرگفت :
با مدیریتی قاطع و در صحنه می توان به صنعت استان گیالن كمك كرد

رئیس ســازمان صنعت، معدن  آذربایجان شرقی - فالح: 
و تجارت آذربایجان شــرقی با بیان اینکه موفقیت صنایع در گرو 
حرکت در مســیر دانش بنیان است، گفت: بسته ویژه حمایتی از 

شرکت های دانش بنیان تبریز در حال تدوین است.
صابر پرنیان در بازدید از بخش های مختلف خط تولید شرکت 
صنعتی دانش بنیان طراحی و ســاخت ماشین آالت عمل آوری 
خشــکبار تبریز، از حمایت از شــرکت های دانش بنیان در همه 
رده های نوپا و تولیدی اســتان خبر داد و خاطرنشان کرد: ارتباط 

صنایع موفق با مراکز دانش بنیان محکوم به موفقیت است.
وی بــا بیان اینکه حمایت از صنایع دانش بنیان، اقتصاد پویا و 
ارزآوری را در پی خواهد داشــت، افــزود: نگرش های واحد برای 
حمایت از تولید الزم است و چندگانگی در رویکردها و تصمیم ها، 

عامل دست و پاگیر واحدهای تولیدی است.
پرنیان از صنایع بزرگ دانش بنیان، به عنوان پیشــران شرکت 

های خالق، نوآور و نوپا یاد کرد و اظهار کرد: مشتریان شرکت های 
صنعتی دانش بنیان موفق، محکوم  به موفقیت هستند.

صنایع ماشــین سازی تبریز کار توان طراحی و تولید ۱2۰ نوع 
خط تولید ماشین آالت عمل آوری مغز خشکبار، بوجاری حبوبات 
و میوه خشک را داراست و ۹۰ درصد ماشین آالت مورد نیاز کشور 

در این واحد صنعتی تولید می شود.
صادرات محور، داخلی سازی، دانش بنیان، جلوگیری از واردات 
و ایجاد تکنولوژی از مهمترین خصوصیات این شــرکت صنعتی 

است.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت آذربایجان شــرقی 
همچنین مسائل و موانع پیش روی این واحد تولیدی در فازهای 

توسعه ای این شرکت دانش بنیان را بررسی کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

بسته ویژه حمایتی از شركت های دانش بنیان تبریز در حال تدوین است
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ارائه خدمات مشتریان با چاشنی احساسات مثبت و خوشحالی

به قلم: جان گودمن
CCMC کارشناس کسب و کار و نایب رئیس موسسه مشاوره

ترجمه: علی آل علی

ارتباط مناس��ب و مثبت با مش��تریان در کانون اهداف هر موسسه خدمات مشتریان یا برندی قرار دارد. 
امروزه اغلب برندها دارای بخش ویژه ای برای مدیریت روابط ش��ان با مش��تریان هستند. در این میان هم 
دس��تاوردهای تازه در زمینه تعامل با مشتریان از هر زمان دیگری مهمتر است. ارتباط مثبت با مشتریان 
به بیان س��اده ش��امل ارائه خدمات مورد نیاز به مش��تریان در عین ایجاد ارتباطی سازنده است. بسیاری 
از برندها به دلیل ناتوانی در ایجاد ارتباطی مناس��ب با مش��تریان به طور مداوم کاهش فروش و رضایت 
خریداران را تجربه می کنند. اگر شما هم چنین مشکلی در کسب و کارتان دارید، مقاله کنونی راهکارهای 
مناس��بی برای شما ارائه خواهد کرد. در ادامه برخی از شیوه های حرفه ای برای ارائه خدمات مشتریان به 

طور مناسب و تاثیرگذار را مرور خواهیم کرد. 
نمایش عالقه و اشتیاق به کار

مش��تریان وقتی با کارمندانی که عالقه باالیی به کارش��ان دارند رو به رو شوند، انگیزه شان برای تعامل 
با یک برند به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند. این امر می تواند فرصت های بس��یار زیادی پیش 
روی ت��ان ق��رار داده و فرآیند پیچیده تبدیل خریداران معمولی با مش��تریان وف��ادار را در کمترین زمان 

ممکن ساماندهی کند.
بی تردید ش��ما هم بارها در طول زندگی تان تجربه مراجعه به بخش خدمات مش��تریان یک ش��رکت و 
مواجهه با کارمندانی بی روح و حتی غیرحرفه ای را داشته اید. این امر نه تنها انگیزه شما برای خرید دوباره 
از برند مورد نظر را کاهش می دهد، بلکه ش��اید در این بین ش��کایت رس��می نیز از برند مورد بحث انجام 
دهید. بنابراین برندهای اینچنینی خیلی زود در بازار ش��هرت منفی پیدا خواهند کرد. این ش��هرت منفی 
می تواند کار برندها در بازار برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت دش��وار ساخته و تبدیل 

به ماموریتی غیرممکن سازد. 
نمایش همدردی با مشتریان

مش��تریان وقتی به بخش خدمات برندتان مراجعه می کنند، حتما مشکلی با کسب و کارتان دارند. این 
امر می تواند هر بخش یا حوزه ای از فعالیت تان را ش��امل شود. بنابراین شما باید حواس تان را کامال جمع 
کنید تا در بخش موردنظر موردی به نارضایتی مش��تریان اضافه نکنید، در غیر این صورت دیگر حتی در 

خواب هم بازیابی مشتری موردنظر را نخواهید داد. 
گاهی اوقات یک همدردی ساده با مشتریان ارزش بسیار زیادی دارد. این امر انگیزه مشتریان موردنظر 
برای تعامل با ش��ما را به ش��دت افزایش داده و کارتان در بازار را نیز س��اده می کند. بنابراین اگر به دنبال 
تجربه ای مناس��ب و دلپذیر از ایجاد احساس��ات مثبت در مشتریان هستید، باید همیشه اندکی همدردی 
را در کان��ون توج��ه قرار دهید. این امر ش��ما را بدل به یک برند دوست داش��تنی و مورد اعتماد در میان 

مشتریان خواهد کرد. 
عملکرد شفاف

مش��تریان وقتی از دست یک برند عصبانی هستند، آستانه تحمل بسیار پایینی خواهند داشت. این امر 
می تواند فرصت های ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش داده و موقعیت تان 
را نیز به خطر بیندازد. بنابراین همیش��ه رفتاری همراه با احتیاط بس��یار بیشتر با مشتریان ناراضی داشته 
باش��ید. اگر در این میان عملکرد ش��ما در رسیدگی به نارضایتی مشتریان کامال شفاف باشد، امکان جلب 

نظر مشتریان به بهترین شکل ممکن برای تان فراهم خواهد شد. 
اگر مشتریان وقتی نزد برندتان می آیند، از همان لحظه نخست روند رسیدگی به مشکل شان را توضیح 
دهید، نیمی از نارضایتی شان از بین می رود. با این حساب شما باید همیشه از چنین شیوه ساده ای برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و کاهش میزان نارضایتی ش��ان سود ببرید، در غیر این صورت شاید کمتر 

فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نمایید. 
ارائه توضیحات جانبی

توضیحات جانبی درباره سوال یا تقاضای مشتریان می تواند نکته تاثیرگذاری باشد. این امر از نظر روحی 
مش��تریان را تحت تاثیر قرار داده و به شما اعتماد بیش��تری خواهند کرد. امروزه برخی از برندها به طور 
مش��خص کارشناس هایی در حوزه خدمات مشتریان برای ارائه چنین نظراتی استخدام می کنند. اگر شما 
آگاهی مناسبی از نحوه کار برندتان دارید، می تواند خودتان در این بخش فعال شده و به سواالت مشتریان 
پاس��خ های دقیق بدهید. البته همیشه امکان بارگذاری یک فایل به عنوان سواالت متداول در سایت برند 

نیز وجود دارد. این تکنیک ها به شما برای جلب نظر مشتریان به شیوه ای حرفه ای کمک خواهد کرد. 
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: وسلی پراو
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

مدیری خوب بودن کار س��اده ای به نظر می رسد زیرا هیچ 
تکنیک فوق سری در آن وجود ندارد. این امر در حالی است 
که رهبری بزرگ عمدتاً از چیزهای ساده تشکیل شده است، 
بسیاری از رهبران به دالیلی اجرای آنها را فراموش می کنند.

البته، نکات رهبری زیر بسیار جزئی است. تئوری به تنهایی 
در اینجا کافی نیس��ت. درس��ت مانند هر چی��ز دیگری در 
زندگی، تمرین فعال در اینجا موردنیاز اس��ت. در این راس��تا 
به ۱5 راهی خواهیم پرداخت که باعث می شود تا درست به 
مانند یک رهبر خبره، بتوانید کنترل افراد را در دست بگیرید.

1- انسان دوست باشید
نبای��د فرام��وش کنید که ش��ما انس��ان هایی را مدیریت 
می کنی��د که ه��ر کدام داس��تان ها و درگیری ه��ای خود را 
دارند. برای بس��یاری از مدیران و رهبران افراد صرفا ساعات 
کاری ای هستند که نیاز به مدیریت و بهینه سازی دارند. گروه 
کارمندان شما همیشه می دانند و احساس می کنند که برای 
شما چه کسانی هس��تند، خواه افراد، دوستان یا ساعات کار 
شما باشند و فراموش نکنید هنگام مشکالت یک ساعت کار 

هرگز به شما کمک نمی کند.
2-مدیریت کردن را یاد بگیرید

مدیریت و رهبری مردم چیزی نیس��ت که به طور طبیعی 
برای بس��یاری از ما پیش بیاید و من هیچ »دوره رهبری« را 
پیدا نکرده ام که واقعاً ارزشمند باشد. البته خوشبختانه چیز 

بسیار بهتری در اختیار داریم؛ کتاب.
به عنوان یک رهبر و مدیر، باید از منافع شرکت خود دفاع 
کنید و اگر تئوری مذاکرات را بدانید و روح و روان ش��خصی 
ک��ه با او صحبت می کنید را درک کنید، در این مورد خیلی 
بهت��ر خواهید ک��رد. بنابراین، یک رهبر بای��د کتاب بخواند. 
رهبران نه تنها باید در مورد مدیریت مطالعه کنند، بلکه باید 
در مورد روانشناسی، ساختار تفکر، استخدام افراد، مذاکرات، 

بازاریابی، مدیریت پروژه و اقتصاد نیز مطالعه داشته باشند.
3-درک کنید که چه چیزی را مدیریت می کنید

اقتدار تنها با تخصص به دست می آید. شما باید چیزهایی 
را که مدیریت می کنید درک کنید و این برای رهبران در هر 

سطحی که باشند صدق می کند.
ب��ه عنوان مثال، برای رهبری یک تیم توس��عه، باید کمی 
در مورد ابزارها، آرایه ها، توابع و پیچیدگی الگوریتمی بدانید. 
در حالت ایده آل حداقل در گذش��ته، شما باید خودتان یک 
توس��عه دهنده بوده باش��ید. جای تعجبی نیست که سرگئی 
برین و مارک زاکربرگ به همان اندازه که در اداره شرکت های 
فناوری اطالعات موفق بودند، در سایر امور نیز درخشان ظاهر 
ش��دند. آنها می توانس��تند با مردم به زبان خودشان ارتباط 

برقرار کنند و صحبت نمایند.
ممکن است تمام ظرافت های زبان برنامه نویسی را ندانید، 
به خص��وص اگر تیم بزرگ��ی دارید ک��ه از زبان های زیادی 
استفاده می کنند، اما باید بتوانید کد آنها را بخوانید و از وجود 

فریمورک های اصلی مطلع شوید.
بدون درک آنچه مدیریت می کنید، نمی توانید زمان بندی، 
ریسک ها یا هزینه ها را به درستی ارزیابی کنید و برنامه ریزی 

داشته باشید.
4-اشتباهات خود و دیگران را بپذیرید

با تالش برای قس��ر در رفتن، کسی را فریب نخواهید داد 
و حتی بیش��تر از آن، بالفاصله اقتدار خود را در تیم از دست 
خواهید داد. حتی اگر در ابتدا قابل توجه نباش��د. تشخیص 
عمومی عیوب ش��ما اثری واقعا جادوی��ی دارد. تیم به درک 
روش��نی دس��ت خواهد یافت که اش��تباه کردن ترس��ناک 
نیست و اش��تباهات کاماًل طبیعی هستند. هنگامی که آنها 
فهمیدند که اش��تباه کردن به معنای تمسخر نیست، در کار 

خود شجاع تر می شوند، مسئولیت می پذیرند و بیشتر اوقات 
ریسک می کنند - همه اینها در درازمدت، مزیت های رقابتی 

قوی را به شما و شرکت شما می دهد.
اگر افراد همیش��ه ب��ا ترس از اش��تباه کار کنند، بس��یار 
محافظ��ه کار خواهند بود، از تالش ب��رای نوآوری در رویکرد 
خود دس��ت برمی دارند و دانش تازه و ارزش��مندی به دست 

نمی آورند.
5-فرصت جبران اشتباه را به افراد بدهید

نیازی نیست نشان دهید که چقدر »نابغه و زرنگ« هستید 
ب��ه قیمت اینکه یکی از کارمن��دان را در معرض دید بد قرار 
دهید. در عوض، بهتر اس��ت مستقیماً برای آن شخص نامه 
بنویس��ید و به او بگویید کجا اش��تباه کرده است. راه حل را 
م��ورد بحث قرار دهید و اجازه دهید آنها از طرف خودش��ان 
آن را اصالح کنند. نیازی به قرار دادن مردم در یک موقعیت 
ناخوش��ایند نیست. به آنها اجازه دهید تا خود اشتباه خود را 
جبران کنند. این کار آنها را در درازمدت بسیار بهتر می کند.

6-از کارمندان خود محافظت کنید
ش��ما باید س��پری باش��ید که همه فش��ارها را می پذیرد. 
هیچ کس در جهان نباید این حق را داش��ته باش��د که روی 
تیم ش��ما بر روی ش��ما تأثیر بگذارد. اگر کسی می خواهد از 
کارمندان شما انتقاد کند، اجازه دهید این کار را با شما انجام 
دهد و شما متوجه خواهید شد که در شرکت خود چه کاری 

انجام دهید.
7-صادق باشید و در مورد آینده صحبت کنید

هر چیز را آنطور که هست بگویید. اگر پروژه دریافت بودجه 
متوقف شده است و به زودی از بین می رود، صادقانه در مورد 
آن ب��ه آنها بگویید. اگر قص��د دارید چیزی را تغییر دهید، از 
قب��ل در مورد آن نیز بگویید و مردم را مقدم بر واقعیت قرار 

ندهید.
اگر ش��رکت برنامه های��ی برای کاهش کارکن��ان دارد، در 
مورد آن س��کوت نکنید. بهتر است بعداً بگوییم که برنامه ها 
محقق نش��دند تا اینکه کارکنان را پشت واقعیت قرار دهیم. 
اگر ش��رکت قصد دارد دستمزد همه را افزایش دهد، به آنها 
هم بگویید. اعتماد ایجاد می کن��د. ناگفته نماند فرهنگ در 

تیم هایی با رهبری شفاف همیشه بهتر است.
8-در تیم همه باید حق منصفانه ای داشته باشند

گاهی اوقات نمی توانید حق��وق یک کارمند را به باالترین 
میزان در بازار تبدیل کنید. همیش��ه ش��رکتی وجود خواهد 
داش��ت که پول بیشتری می دهد و شخصی که بیشتر درآمد 
دارد. اما مردم باید ببینند که برای ش��رکت شما حقوق آنها 
منصفانه است، بنابراین آنها احساس می کنند که ارزش کافی 

برای شما و شرکت شما دارند.
برای اینکه بفهمم حقوق منصفانه است یا نه، از این تکنیک 
اس��تفاده می کنم: تصور کنید روزی همه حقوق در ش��رکت 
عمومی شود. آیا من در مقابل کسی از تیمم شرمنده خواهم 
شد؟ اگر چنین اس��ت، حقوق آنها به اندازه کافی باال نیست 

و باید اصالح شود.
این راه را برای دس��تمزدی که خیلی زیاد است نیز خوب 
است. اگر کسی خیلی بیشتر از آن چیزی که افراد درون تیم 

فکر می کنند درآمد کسب کند، آیا واقعا ایده خوبی است؟ 
9-تمام تقصیرها را بپذیرید

ب��ه عنوان یک رهبر، ش��ما مس��ئول هر اتفاقی هس��تید. 
هنگامی که اش��تباهی رخ می دهد، شما باید تمام تقصیرها 
را بپذیری��د و تنها پس از آن می توانید تصمیم بگیرید که در 
داخل تی��م چه کاری باید انجام دهید. ب��رای افراد بیرون از 
س��ازمان، مهم نیست که واقعاً چه کسی مسئول بوده است، 
اما افراد درون سازمانی باید احساس کنند که از آنها محافظت 
می شود و از آنها مراقبت می شود. حتی اگر بعداً کارمندی را 
که مرتکب اشتباه شده اخراج کنید، تیم باید احساس کند که 
شما این کار را نه به دلیل فشار خارجی، بلکه به دلیل منطق 

داخلی و پس از بررسی منصفانه انجام داده اید.
10-به کارمندان خود اعتماد کنید

کارمندان شما متخصصانی با دستمزد باال هستند که شما 
آنها را به دلیل دانش و مهارت های ش��ان استخدام کرده اید - 
پس به آنها اعتماد کنید. نیازی به بررس��ی مجدد کار آنها و 
مدیریت وسواس��انه  نیس��ت که انجام می دهند. در کنار آن، 
نی��ازی به ترتیب جلس��اتی که هیچ تصمیم��ی نمی گیرند، 
نیس��ت. جلس��ات وضعیت روزانه به مدت ۱.5 ساعت نشانه 
واضحی از سطح پایین اعتماد است. یک تماس ۱۰ دقیقه ای 

زوم یا مکالمه جیرا کافی است.
11- تیم باید بتواند بدون شما کار کند

اینکه خود را غیرقابل جایگزین بس��ازید احس��اس خوبی 
دارد، اما به نتایج عالی منجر نمی ش��ود. اگر اتفاقی برای شما 
بیفت��د، همه چیز به هم می ریزد. فرآینده��ا باید به گونه ای 
ساخته شوند که تیم بتواند بدون شما کار کند و کاماًل خوب 
باش��د. اگر در طول دو هفته تعطیالت مزاحمتی برای ش��ما 
ایجاد  نش��ود، به این مسئله مهم دست یافته اید. این به هیچ 
وجه ش��ما را به یک فرد بی مصرف تبدی��ل نمی کند. دقیقا 
برعکس این نش��ان می دهد که شما موفق شده اید فرآیندها 

را به گونه ای بسازید که هیچ نقطه شکستی نداشته باشند.
12-تیم نباید افراد غیر قابل تعویض داشته باشد

این فقط مربوط به ش��ما نیس��ت، به همه مربوط می شود. 
مطمئناً، شاید کسی در برخی کارها بهتر باشد، بنابراین این 
وسوس��ه وجود دارد که این وظایف را به او بس��پارید. اما این 
مس��یر خطرناکی اس��ت. هر اتفاقی ممکن است برای مردم 
بیفت��د. به عن��وان مثال، یک بار مدیر سیس��تم اصلی من با 
یک ماش��ین برخورد کرد. ما دستورالعمل ها و دسترسی ها را 
داش��تیم، اما ناگهان فردی که بتواند کار را به درستی انجام 
دهد، نداشتیم. باهوش ترین بچه های ما نیم سال طول کشید 
تا بفهمند چه کاری باید انجام شود و چگونه باید انجام شود.

به همین ترتیب، فردی را پیدا کنید که بتواند وظیفه شما 
را نیز انجام دهد: بخش��ی از وظایف خود را به او بس��پارید و 
به آنها آموزش دهید. جایگزین شما باید همیشه آماده باشد. 

بارها مرا نجات داده است.
13-به مرزها احترام بگذارید

ادع��ای زمان ش��خصی و فضای ش��خصی کارمندان خود 
نکنید. فعاالنه برای هیچ تیم س��ازی کمپین نکنید. مردم به 
هر حال می خواهند خارج از محل کار معاش��رت کنند و این 
کار را بدون »امروز برویم« شما انجام خواهند داد. تعطیالت 
یک زمان مقدس است. اگر کسی نیاز دارد که به طور منظم 
با ش��خصی در تعطیالت تماس بگیرد - ش��ما کار اشتباهی 

انجام داده اید.
14-بازخورد جمع آوری کنید

به طور دوره ای از تیم بپرس��ید که چه چیزی را دوس��ت 
دارند یا دوست ندارند و چه چیزی را می خواهند تغییر دهند. 
شما می توانید آن را یک به یک انجام دهید، می توانید آن را 
ب��ه صورت جمعی انجام دهید یا می توانی��د آن را به صورت 
ناش��ناس انجام دهید. ترجیحاً، همه موارد باال: ش��اید برخی 
از افراد در تیم ش��ما خجالتی یا محتاط باشند، اما همچنان 

می خواهند صدای شان شنیده شود.
15.حتی پس از خروج کارمند در تماس باشید

می توانید یک ش��رکت جدید راه اندازی کنید یا شاید یک 
مکان جدید باز ش��ود. اگر آنها دیگر در شرکت شما نیستند، 
ای��ن دلیلی برای توقف ارتباط نیس��ت، حت��ی گاهی اوقات 
برعکس. سعی کنید در تماس باشید، ممکن است در آینده 

یک بار دیگر به تعدادی از آنها نیاز پیدا کنید.
به طور دوره ای در مورد امور آنها پرس و جو کنید و بپرسید 
که آیا مایل به بازگشت هستند یا خیر. ممکن است شخصی 
از کارفرمای جدید خود ناامید شود و از اینکه از شما بخواهد 

سعی کنید به عقب برگردید، خجالت می کشد.
در آخر فراموش نکنید که برای بهتر ش��دن خود، همواره 
می توانی��د روش های دیگر را نیز مورد توج��ه قرار دهید. به 

همین خاطر ابدا نباید خود را به این موارد محدود بدانید. 
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