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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

چگونهمیتوانپارادوکسرشدنقدینگیوتامینمالیراحلکرد؟

معمای دوسرباخت 
نقدینگی

فرصت امروز: اقتصاد ایران در این سال ها با رشدهای باالی نقدینگی دست و پنجه نرم کرده و براساس آخرین 
آمارها، حجم نقدینگی در پایان سال 1400 به رقمی بیشتر از 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی 
در حال حاضر حجم باالیی از نقدینگی در کش��ور وجود دارد و با این وجود، کمبود نقدینگی یکی از مش��کالت 
اصلی بنگاه های تولیدی است. سوال این است که آیا می توان این حجم از نقدینگی را )به جای بازارهای دارایی( 
به سمت بخش تولید و )به جای فعالیت های سفته بازی( به سوی فعالیت های مولد روانه کرد؟ شائبه ای که در...
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محمودسریعالقلم
استاد دانشگاه شهید بهشتی

چ��ه در داخ��ل ی��ک کش��ور و 
چ��ه در رواب��ط خارجی آن، رش��د 
 share و توس��عه اقتصادی تاب��ع
ک��ردن )س��هیم ک��ردن( اس��ت و 
share کردن فع��ال در DNA ما 
نیس��ت. طبِع صیقل نیافته بش��ر، 
تس��لط بر دیگران و کنترل کردن 
آنه��ا را دوس��ت دارد و بلکه از آن 
بسیار لذت می برد. طبع بشر وقتی 
مجبور باشد، خواسته های خود را 
محدود می کند. غرب از طریق اصل 
تفکیک قوا، قوه قضائیه مس��تقل، 
نظام حقوقی فراگیر و قانون گرایی، 
share کردن را نه تنها به یک امر 
ضروری بلکه اجتناب ناپذیر تبدیل 
کرده است. چین به واسطه فرهنگ 
کنفوسیوسی از یکس��و و اجبار به 
صورت هرمی از س��وی دیگر، مردم 
خود را مجبور کرده تا در پیشرفت 
امور، روحیه Share کردن داش��ته 
باشند. در غرب، ترس از قانون و در 
چین ت��رس از حکومت، مردم را به 
سوی share کردن سوق می دهد. 
دو سیستم غربی و چینی، دو نماد 
از مدیریت طبِع بش��ر را به نمایش 
می گذارند. رشد و توسعه اقتصادی، 
کاری جمعی است. تمام نهادهایی 
که کار می کنند تا کاالیی س��اخته 

شود، باید با هم هماهنگ باشند. 
ادامهدرهمینصفحه
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ادامهازهمینصفحه
بانک ها بای��د به ضرورت های کار تولیدی و ارائه خدمات از طرف بخش 
خصوصی حساس باش��ند. بخش خصوصی باید کارآمد باشد و پروژه ها را 
حتی المقدور تا س��ه سال )عرف جهانی( تمام کند تا بانک به اصل و سود 
پول خود برس��د. بنادر، فرودگاه ها، گمرک و نظام مالیاتی باید در تسهیل 
فعالیت بخش خصوصی به زمان حساس باشند. نهادهای سیاست گذار نیز 
به نیازهای تولیدکننده و ارائه کنندگان خدمات، توجه روزمره داشته باشند.

ه��م دولت به بخش خصوصی نی��از دارد و هم بخش خصوصی به دولت. 
اخیرا دولت بایدن طی مطالعه ای یکس��اله متوجه شد دولت چین از طریق 
موسسات کنفوسیوس شناس��ی در دانشگاه های آمریکا، پروژه های مشترک 
در حوزه ه��ای فناوری و مهندس��ی را در داخل همان دانش��گاه ها با تزریق 
مناب��ع مالی و کار جمعی میان اس��اتید چینی و آمریکای��ی پیش می برد. 
دولت بایدن س��پس الیح��ه ای را به تصوی��ب مجلس نماین��دگان آمریکا 
رس��اند که اگر دانش��گاهی با چین، همکاری در حوزه فناوری داشته باشد، 
از دریاف��ت کمک های مالی و پروژه های دولت فدرال آمریکا محروم خواهد 
ش��د. از 113 دانش��گاه آمریکایی که پروژه های مشترک از طریق موسسات 
کنفوسیوس شناسی با چین داشتند، 79 دانشگاه برنامه های خود را با چین 
تعطیل کردند، ولی 34 دانشگاه آن را حفظ نمودند. نکته حائز اهمیت این 
است که دولت آمریکا نمی تواند به دانشگاهی دستور دهد تا با یک دانشگاه 
خارج��ی همکاری کن��د یا خیر، بلکه می تواند صرف��ا آن را از امکانات خود 
محروم کند. در این بحث، حریم خصوصی-دولتی و نقش قانونگذاری بسیار 
اهمیت دارد، به طوری که دولت حتی مانع share کردن یک دانش��گاه با 
دولت رقیبی مانند چین نمی شود، بلکه آنچه که امنیت ملی خطاب می کند 

را محافظت می کند.
در کش��ورهایی که پدیده قدرت، پخش نشده است، امکان رشد و توسعه 
اقتصادی نیز نخواهد بود. حدود 75 درصد اقتصاد چین نزد بخش خصوصی 
اس��ت. این بدین معناس��ت که حزب کمونیس��ت چین که 90 میلیون نفر 
عضو دارد و کنترل اجتماعی-سیاس��ی جامعه را در دست دارد، حاضر شده 
اس��ت قدرت اقتص��ادی را با مردم و بخش خصوصی share کند. اش��تباه 
میخائیل خودورکوفسکی )Mikhail Khodorkovsky( در روسیه این 

بود که بدون اجازه دولت، ثروتمند شد. او که با توانمندی های خود، بنگاهی 
اقتص��ادی در حوزه انرژی به پا کرد، حاضر نش��د خ��ارج از قوانین جاری و 
مالیاتی به کرملین امتیازی بدهد. در نهایت دستگیر و پس از 10 سال حبس 
به اروپا تبعید شد. از آنجا که هیچ جنبه ای از قدرت در روسیه پخش نیست، 
کش��وری توس��عه یافته نیز در رده چین، آلمان و ژاپن محسوب نمی شود. 
چه بس��ا اگر روس��یه توان ارائه کاال و خدمات داشت، به طور طبیعی تالش 
می کرد در بازارهای کشورهای اروپای شرقی حضور و نفوذ داشته باشد، ولی 
چون عاری از اقتصاد تولیدی اس��ت، در ی��ک ُحباِب حِس ناامنی محبوس 
اس��ت. اگر قدرت در روس��یه پخش بود و کاال و خدمات روسی )با توجه به 
توانمندی های منحصر به فرد منابع طبیعی و انرژی( تولید می ش��د، دیگر 
نیازی به تسخیر نظامی اوکراین نبود بلکه کافی بود 44 میلیون اوکراینی به 
اس��تفاده از موبایل، خودرو، لوازم منزل، مصالح ساختمانی، کفش و پوشاک 
و کتب درسی روسی عادت کنند و به تدریج وابسته شوند؛ کاری که چین 
انجام داده، به طوری که حدود 60 درصد از آنچه مردم آمریکا به طور روزانه 

مصرف می کنند، در چین ساخته شده است.
در فضاه��ای خاورمیان��ه ای، امارات و ترکیه حاضر ش��ده اند ت��ا اندازه ای 
قدرت را در داخل و خارج share کنند و نس��بت به دیگران از وضعیت به 
مراتب بهتری برخوردار هستند؛ هرچند چالش ترکیه 90 میلیون نفری در 
مقایسه با امارات یک و نیم میلیون نفری به مراتب جدی تر است. چرا مصر 
و پاکستان، وضعیت بسیار نامساعدی دارند؟ چون سیستم هر دو نه حاضر 
است در سیاست share کند و نه در ثروت. یکبار رئیس یک بنگاه اقتصادی 
بزرگ مصری به این نویس��نده می گفت که برای هر پروژه باید با ش��خص 
آقای سیسی، رئیس جمهور و سلسله مراتب ارتش مصر »هماهنگ« باشد تا 
بتواند کار را پیش ببرد. البته همین هماهنگی در غرب هم هست، اما روابط 
شخصی نیس��ت بلکه در قالب بحث و گفت وگو و سنجش مصالح جامعه و 
کش��ور میان دولت، پارلمان، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی است و 
همین عدم تمرکز است که افراد و بنگاه ها را امیدوار می کند که می توانند با 
بحث، اقناع، جریان سازی علنی، بسیج نیروهای مدنی، گردش آزاد اطالعات 
و رعایت حتی مصالح و منافع ملی، قانون و قاعده را بسازند یا تغییر دهند. 
برای طبع صیقل نیافته بشر به مراتب سخت تر است که در عرصه سیاست 

share کن��د، چ��ون بود و نبود خود را با ق��درت تعریف می کند. گویی اگر 
نتواند دیگران را کنترل کند و آنها را به تبعیت از خود هدایت کند، هویت 
خود را از دس��ت می دهد. فرقی نمی کند این کنترل در سیاس��ت باشد، یا 
در س��ازمان ها یا در مدیریت یک س��اختمان و یا در خانواده. نیاز به احاطه 
و کنترل دیگران، ریش��ه در نوعی بیگانگی از خود و رسوبات دست نخورده 
تاریخ��ی ناخودآگاه انس��ان دارد. به میزانی که فرد خودش را کش��ف کند، 
متوجه می شود چقدر نمی داند و تا چه اندازه نیاز به فهم، دانش، قضاوت و 
استنباط دیگران دارد. به همین دلیل، یک جوان 25 ساله سوئیسی می تواند 
50 صفحه در مورد خودش بنویس��د، چون از کودکی فرصت خودفهمی و 
خوداکتشافی داشته است، ولی صدام را در نیم صفحه می توان تعریف کرد و 
به تصویر کشید، چون کل عالم در »مِن او« خالصه شده است. شاید از جنبه 
روان شناختی و جامعه شناختی، صدام تقصیری ندارد، چون نه خانواده، نه 
مدرسه، نه جامعه، نه رسانه، نه سیاست و نه فرهنگ، او را متوجه نکرده اند 

که خارج از »مِن او« دیگرانی هم وجود دارند.
در چین دموکراسی نیست، ولی »ما« است. »ما« ی چینی از نوعی نیست 
 Talcott( و تَلکوت پارس��ونز )Anthony Giddens( که آنتونی گیدنز
Parsons( بنا کرده باشند، بلکه کنفوسیوسی است که »مصلحت جمع« 
را تبلی��غ می کند. اگر تعریف از یک نظام اقتص��ادی، فروش نفت و خرید 
کاال باش��د، نیازی به share کردن نیست. دولت خودش این کار را انجام 
می دهد. اگر صنایع و کارخانه ها دولتی باش��ند، اعطای نقش های مدیریتی 
و توزیع امکانات در مدارهای بسته دولتی انجام می گیرد و چه ضرورتی به 
share کردن اس��ت. بی دلیل نیس��ت که صنعتی شدن بعد از سال 1800 
میالدی، دولت های انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانس��ه را »مجبور« کرد که 
در تعیین مصالح و اولویتهای کشور با بخش خصوصی و مردم سهیم شوند 
و پارلمان، نهادی ش��د که در آن بده بستان های میان مردم و حکومت، رد 
و بدل و تعیین تکلیف می ش��د و می ش��ود. هیچ دولتی به طور داوطلبانه 
سطح قدرت و اختیارات خود را پخش نمی کند. ساختار اقتصادی آلمان و 
ژاپن است که به توزیع قدرت سیاسی در آن کشورها منجر شده است و نه 
بالعکس. یکبار نخست وزیر چین در داوس برای جمعی از اساتید می گفت: 
»اگر س��راغ بخش خصوصی نمی رفتیم و ب��ه آنها آزادی عمل نمی دادیم و 

اگر ما عضو س��ازمان تجارت جهانی )WTO( نمی شدیم، با کشوری رو به 
رو می ش��دیم که حداقل یک میلیارد نفر فقیر دارد. به عبارت دیگر، برای 
 share رشد و توسعه اقتصادی قبول کردیم هم در داخل، اقتدار و قدرت را
کنیم و هم در خارج«. دموکراس��ی یعنی »ما« و نه »من«. ممکن است در 
کشوری حتی قانون اساس��ی دموکراتیک هم روی کاغذ نوشته شود، ولی 
فرهن��گ عمومی با share کردن بیگانه باش��د. عراق از این نمونه اس��ت. 
مادامی که باور و فرهنگ share کردن در بخش آگاه و ناخودآگاه انسان ها 
رس��وب نکند و نهادینه نشود، ممکن اس��ت حتی فردی دموکراسی درس 
دهد، ولی س��راپا »من« باش��د. از این رو، رانندگی شهروندی که »ما« فکر 
می کند، با دیگری که در »من« مس��تغرق شده است، بسیار متفاوت است. 
در جوامعی که تََفُرد موج می زند، سخن از دموکراسی، توهمی بیش نیست. 
چرا باید از آقای پوتین انتظار دیگری داش��ته باشیم؟ او در شوروی به دنیا 
 share آمده و در »من ترین« نهاد، کار و رش��د کرده و 23 سال نیازی به

کردن نداشته است.
ج��ا باز ک��ردن برای دیگران صرف��ا یک امر اخالقی نیس��ت، هم آگاهی 
می خواهد و هم ساختار. هیچ کشوری پیدا نمی شود که بدون share کردن 
اقتصاد خود با بخش خصوصی و توزیع قدرت توانسته باشد به پیشرفتهای 
حتی متوس��ط از رشد و توسعه اقتصادی برسد. طبعا قطر با 300 هزار نفر 
جمعیت و حدوِد 80 میلیارد دالر درآمد از انرژی، مالک نیس��ت. اما برزیل، 
مکزی��ک، ویتنام، اندونزی و ترکیه حداقل با 100 میلیون نفر جمعیت و با 
ش��ریک شدن حداقل در مدیریت اقتصادی کشور بس��یار رشد کرده اند. از 
زمانی که این کش��ورها sharing در داخل را آغاز کرده اند، نیاز به دشمن 
خارجی را احساس نمی کنند. حتی اقتدارگرایی فردی تاریخی آنها هم اکنون 
به اقتدارگرایی بوروکراتیک که چند قدم جلوتر اس��ت، تبدیل ش��ده و هر 
وقت حاضر ش��دند در سیاس��ت هم sharing کنند، ب��ه مصلحت عامه و 
قرارداد اجتماعی مد نظر یورگن هابرماس )Jurgen Habermas( نزدیک 
می ش��وند. آیزایا برلین )Isaiah Berlin(، فیلس��وف روسی تبار انگلیسی 
که هم روس��یه را خوب می شناسد و هم غرب را می گوید: »هر وقت قدرت 
اقتصادی از قدرت سیاس��ی جدا ش��د، آزادی متولد می شود. زمانی اقتصاد 

اولویت پیدا می کند که »من« ها، »ما« شوند.«

طبق آمارهای بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400 به رقم 
4624 هزار میلیارد تومان رسید که بیانگر رشد 39.7 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل و رشد 33 درصدی نسبت به اسفندماه 1399 است.
بان��ک مرکزی با انتش��ار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان بهمن ماه س��ال 
گذش��ته، حجم نقدینگ��ی را 4624 هزار میلیارد تومان اع��الم کرد که حاکی 
از رش��د 39.7 درصدی نقدینگی نس��بت به پایان بهمن ماه 1399 است. این 
شاخص همچنین نسبت به اسفندماه 1399 نیز معادل 33 درصد رشد داشته 
است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال 7.926 بوده که 4.9 

درصد نسبت به بهمن ماه 1399 افزایش داشته است.
همچنین میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه پارسال 
به 692 هزار و 120 میلیارد تومان رس��ید که رش��د 17.1 درصدی را نش��ان 
می دهد. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز با 41.8 درصد رشد 
نسبت به بهمن ماه 1399 به رقم 211 هزار و 980 میلیارد تومان و مطالبات 
بان��ک مرکزی از بانک ها با 56 درصد رش��د به رق��م 185 هزار و 970 میلیارد 

تومان رس��ید. البته رقم بدهی دولت و ش��رکت ها و موسسات دولتی به بانک 
مرک��زی در این مدت به ترتیب مع��ادل 168 هزار و 140 میلیارد تومان و 43 
ه��زار و 800 میلیارد توم��ان بوده که هر یک با رش��د 45.4 درصدی و 29.5 

درصدی مواجه شده اند.
بررس��ی دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشان 
می دهد که میزان دارایی های خارجی در این بخش با 50 درصد رش��د نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل همراه بوده و به 1383 هزار و 160 میلیارد تومان 
رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 13.8 درصد افزایش به 9900 میلیارد 
تومان رسید. سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی هم 
با رش��د 36.8 درصدی نسبت به مدت مشابه س��ال قبل به 495 هزار و 500 
میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به 
بان��ک مرک��زی در پایان بهمن ماه 1400 با رش��د 56 درصدی به 185 هزار و 

900 میلیارد تومان رسید.
از س��وی دیگر، میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کش��ور در پایان 

بهمن ماه پارس��ال معادل 203 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نس��بت به 
مدت مشابه سال پیش 71 درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری 
نزد بانک مرکزی نیز 118 هزار و 880 میلیارد تومان بوده که 64 درصد افزایش 
یافته است. نهایتا جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، 
1907 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 71 
درصد رشد داشته و میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در این 

بازه زمانی به 50 هزار و 270 میلیارد تومان رسید.
نگاهی به وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی نیز نشان می دهد 
می��زان دارایی های خارجی این بانک ها در پایان بهمن ماه 1400 معادل 332 
هزار و 740 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 44.9 درصد رشد یافته 
اس��ت. جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 1347 هزار 
میلیارد تومان است که 34.9 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک های 
تخصصی به بانک مرکزی 56 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، رشدی 25.1 درصدی را نشان می دهد.

دولتوبانکهاچقدربهبانکمرکزیبدهکارند؟
نقدینگی4۶24هزارمیلیاردی

چرااقتصادبرایمادراولویتنیست؟

7توصیهطالییبرایشروعکسبوکار
یکی از رایج ترین حسرت های تمامی افراد این است که تمایل داشته اند تا چندین سال قبل متوجه برخی از نکات 
شوند. درواقع گاهی حتی یک اصل، می تواند مسیر کاری افراد را تغییر دهد. اگرچه در ظاهر به نظر می رسد که هر 
فردی باید تجربه به دست آورد تا متوجه چنین نکاتی شود، با این حال در جهان امروز که دسترسی به اطالعات 
در مدت زمان کم، امکان پذیر شده است. اقدام هوشمندانه، استفاده از تجربیات دیگران محسوب می شود. این امر 
کمک خواهد کرد تا اتفاقات تلخ، برای ش��ما تکرار نش��ود و بتوانید از همان ابتدای کار، درخشش خوبی را داشته 
باشید. با این حال در این زمینه بهترین گزینه ها را مدیران کسب و کارهای مختلف از سراسر جهان می توانند در 
اختیار ش��ما قرار دهند. در این راس��تا هفت توصیه طالیی برای شروع کسب و کار انتخاب شده است که حاصل 
مصاحبه با بیش از 1000 مدیر از سراسر جهان می باشد. درواقع این موارد، پرتکرارترین گزینه ها محسوب می شود...



فرصت امروز: س��رمایه گذاری در بازار رمزارزها در یک دهه گذش��ته 
آنچنان س��ودآوری خوبی داش��ته که برخی ها به این نتیجه رس��یده اند 
روند 10 س��ال گذش��ته قابل ادامه نیس��ت و دیگر ب��رای ورود به بازار 
کریپتو دیر ش��ده اس��ت. مثال بیت کوین طی یک دهه بعد از تولدش به 
طور متوسط س��الی 216 درصد رشد داشته است. این را مقایسه کنید 
با رشد ساالنه 16 درصدی ش��اخص S&P 500در همین دوره زمانی. 
آن دس��ته از کس��انی که بیت کوین خود را از اولی��ن روزهایش تاکنون 
حف��ظ کرده اند، حاال ج��زو میلیاردرهای دنیا به حس��اب می آیند؛ کما 
اینکه 12 نفر از لیس��ت میلیاردرهای سال 2021 مجله فوربس، ثروت 
خود را در حوزه کریپتو به دس��ت آورده اند. بنابراین این افراد معتقدند 
برای س��رمایه گذاری پرس��ود در این حوزه دیر شده است و دیگر شاهد 
سودهای 10 هزار درصدی طی یک سال نخواهیم بود. در سوی مقابل، 
دس��ته دیگری معتقدند هن��وز برای س��رمایه گذاری در حوزه رمزارزها 
خیلی زود اس��ت، چراکه این صنعت در دوران نوزادی به س��ر می برد و 

نوسانات عظیم بازار ناشی از همین مسئله است.
کدام روایت درس��ت است؟ آیا برای ورود به بازار کریپتو واقعا دیر شده 
 Wells« است؟ به نظر اینطور نمی رسد و حداقل موسسه مالی بین المللی
Fargo« با این دیدگاه موافق نیست. این غول چندملیتی بخش بانکداری 
و س��رمایه گذاری در فوریه 2022 در یک گزارش به بررس��ی چش��م انداز 
بازدهی ارزهای دیجیتال پرداخت و توضیح داد که چرا حاال زمان مناسبی 

برای ورود به بازار کریپتو است و هنوز دیر نشده است!
شکلپذیرشاولیهتکنولوژیها

درست است که ما دیگر به روزهای اولیه کریپتو برنمی گردیم و رشدی 
ش��بیه رش��د بیت کوین را تجربه نخواهی��م کرد، اما فرام��وش نکنید که 
رمزارزها هنوز فضای س��رمایه گذاری نس��بتا جوانی به حساب می آیند. به 
گ��زارش »Coin Bureau«، اکثریت قابل توجه��ی از این رمزارزها زیر 
5 س��ال عمر دارند و حتی قدیمی ترین رمزارزها هم خیلی مانده به بلوغ 
برسند. مثال بیت کوین به عنوان قدیمی ترین رمزارز جهان، کم نوسان ترین 
رمزارز هم به حساب می آید، اما میزان نوسان بازارش دست کم چهار برابر 
طالست. رمزارزها نوع متفاوتی از سرمایه گذاری محسوب می شوند که هم 
درکش��ان دشوارتر است و هم سرمایه گذاری در آنها سخت تر. علت اصلی 
این دش��واری، پیچیدگی تکنولوژی رمزارز است. علت دیگر این است که 
رمزارزها خارج از سیس��تم سنتی مالی ش��کل گرفته اند. به همین خاطر، 
زمان زیادی طول کش��یده که س��رمایه گذاران س��نتی به آن روی خوش 

نشان دهند.
اگر از ما بپرسند که رمزارزها را در کدام مرحله سرمایه گذاری می بینید؟ 
ج��واب خواهیم داد که به اعتقاد ما، »زود اس��ت اما نه خیلی زود«. ما در 
مراحل اولیه قرار داریم، نه آغازین. ما با بررسی میزان پذیرش رمزارزها در 

صحنه جهانی، این پاس��خ را می دهی��م. رمزارزها در حوزه پذیرش، همان 
راهی را می روند که دیگر تکنولوژی های پیشرفته مثل اینترنت رفته اند. ما 
در این گزارش نشان خواهیم داد که چطور تکنولوژی های پیشرفته مورد 
پذیرش ق��رار می گیرند و چرا ما اعتقاد داریم رمزارزها هم به نقطه عطف 
پذیرش نزدیک شده اند. چیزی شبیه به وضعیت اینترنت در اواسط تا اواخر 

دهه 1990 میالدی.
اصوال س��الها طول می کش��د که مصرف کنندگان به طور گس��ترده ای 
تکنولوژی های پیش��رفته را بپذیرند. پذیرش عموما با سرعت پایین شروع 
می شود، به نقطه عطف می رس��د و سپس پذیرش با سرعتی باورنکردنی 
به جلو می رود. نکته مهم اینجاس��ت که گاهی اوقات بین لحظه ابداع یک 
تکنولوژی و نقطه عطف پذیرش آن، دهه ها طول می کشد. بهترین مثال در 
اینجا، اینترنت است که در سال 1983 اختراع شد، اما تا سال 1995 فقط 
14 درصد آمریکایی ها )و یک درصد مردم دنیا( از آن اس��تفاده می کردند. 
جالب اینجاس��ت که این درصد پذیرش را ما این روزها در حوزه رمزارزها 
می بینیم. طبق نظرس��نجی دانشگاه شیکاگو، تنها 13 درصد آمریکایی ها 
طی 12 ماه گذش��ته رمزارز خریده اند یا از آن استفاده کرده اند. همچنین 
طبق برآورد صرافی »crypto.com«، فقط 3درصد مردم دنیا از رمزارزها 

استفاده می کنند.
پذیرشرمزارزشبیهپذیرشاینترنت

در مراح��ل اولیه پذیرش، تجربه کاربران از تکنولوژی های جدید عموما 
نومیدکننده اس��ت، چراکه اکوسیس��تم و زیرس��اخت ها به آرامی رش��د 
می کنن��د. در مورد اینترنت، خیل��ی از کاربران روزهای قبل از ابداع اولین 
مرورگر اینترنتی )س��ال 1993( را یادشان است که دسترسی به اینترنت 
اصال آس��ان نب��ود. وقتی یک تکنولوژی در مراحل اولی��ه قرار دارد عموما 
مصرف کنندگان به زمان نیاز دارند تا بفهمند که خاصیت تکنولوژی جدید 
چیس��ت و چطور باید از آن اس��تفاده کرد. همین حاال وقتی می خواهیم 
رمزارزها را به افراد عادی توضیح بدهیم با مشکل روبه رو می شویم، چیزی 

شبیه توضیح اینترنت و ایمیل به مردم در اوایل دهه 1990.
با آنکه تکنولوژی رمزارزها پیچیده اس��ت و توضیح علت نیاز ما به این 
تکنول��وژی و کاربردهای آن برای کاربران جدید آس��ان نیس��ت، به نظر 
می رس��د جهان کم کم متوجه این تکنولوژی ش��ده است و به سرعت در 
حال پذیرش آن اس��ت. طبق آمارهای »crypto.com«، تعداد کاربران 
جهانی رمزارزها در ژوئن 2021 به رقم 221 میلیون نفر رسید، یعنی فقط 
3 درصد جمعیت جهان. جالب اینجاس��ت که فقط چهار ماه طول کشید 
آم��ار کاربران جهانی رمزارزها دو برابر ش��ود و از 100 میلیون نفر به رقم 

200 میلیون نفر برسد.
به نظر می رسد روند پذیرش رمزارزها همان روند تکنولوژی های پیشرفته 
)ب��ه ویژه اینترنت( را دنبال می کند. اگ��ر روند کنونی ادامه یابد، رمزارزها 

سریعا مرحله پذیرش اولیه را پشت سر می گذارند و به نقطه عطف پذیرش 
گس��ترده عمومی می رس��ند. در تاریخ هر تکنولوژی پیشرفته ای نقطه ای 
وجود دارد که نرخ پذیرش شروع به افزایش شدید می کند و دیگر عقبگرد 
معنایی ندارد. مثال در مورد اینترنت، این نقطه اواسط تا اواخر دهه 90 بود. 
پس از یک شروع ُکند در اوایل دهه 1990، تعداد کاربران اینترنت از 77 
میلیون نفر در سال 1996 به رقم 412 میلیون نفر در سال 2000 رسید. 
س��پس تعداد کاربران اینترنت در سال 2010 به حدود 1.98 میلیارد نفر 

افزایش یافت و این رقم در حال حاضر 4.9 میلیارد نفر است.
نکته بعدی اینجاس��ت ک��ه در تکنولوژی های پیش��رفته جدیدتر، روند 
پذیرش پس از رس��یدن به نقطه عطف، س��ریع تر از تکنولوژی های قبلی 
اس��ت. این را می توان در رون��د پذیریش تلفن های همراه در مقایس��ه با 
اینترن��ت دید. چرا؟ چ��ون تکنولوژی های جدیدتر روی زیرس��اخت های 
موجود تکنولوژی قبلی س��وار می شوند و با س��رعت بیشتری از آن رشد 
می کنند؛ همانطور که در حال حاضر رمزارزها از زیرس��اخت های اینترنت 

استفاده می کنند.
صبور،محتاطومراقبباشید

صبور باش��ید. نیازی به عجله نیس��ت، چون اکثر فرصت ها روبه روی ما 
قرار دارد نه پش��ت ما. ارزش بازار کل رمزارزها هنوز از ارزش بازار شرکت 
اپ��ل پایین تر اس��ت. محتاط باش��ید. میزان پذیرش رمزارزها به س��رعت 
در حال افزایش اس��ت، اما هنوز گزینه های س��رمایه گذاری در این حوزه 
ش��کل نگرفته اند و جا نیفتاده اند. مثال در بازار س��هام انواع ش��اخص ها و 
صندوق های س��رمایه گذاری را داریم، اما در دنیای کریپتو هنوز مهمترین 
راه س��رمایه گذاری در این بازار، خرید مستقیم رمزارزهاست که به خاطر 
پیچیدگی ماجرا و نوسان بسیار زیاد، آن را به شما توصیه نمی کنیم. انتظار 
 )ETF( می رود تا پایان سال 2022 شاهد ورود اولین صندوق قابل معامله
در حوزه کریپتو باشیم که کار سرمایه گذاران سنتی در این حوزه را آسان 

خواهد کرد.
مراقب باش��ید. سرمایه گذاری در این مرحله اولیه بازار کریپتو به معنای 
ورود به چرخه های به شدت پرنوسان رونق و رکود است؛ چیزی شبیه به 
وضعیت شرکت های دات کام در 20 سال پیش. در حال حاضر بیش از 16 
هزار رمزارز وجود دارند و تاریخ نشان داده که اکثر آنها از بین خواهند رفت. 
ما در س��ال 2017 در این بازار شاهد سقوطی بودیم که باعث شد 1700 
رمزارز )40 درصد کل رمزارزهای آن زمان( از بین بروند. اعتقاد داریم که 
در سقوط های بعدی بازار، تعداد زیادی از رمزارزهای امروز چنین وضعیتی 
پیدا خواهند کرد. ضمنا پیدا کردن برنده های بلندمدت این بازار اصال کار 
آسانی نیست و باید به طور مداوم اخبار را دنبال کنید و از تحقیق نترسید. 
این بازاری نیس��ت که یک بار رمزارزی را بخرید و به آن برای چند س��ال 

دست نزنید و منتظر باشید که میلیاردر شوید.

آیابرایورودبهبازارکریپتودیرشدهاست؟

نقطه عطف رمزآلود رمزارزها

ارزش بیت کوین به بهبود نزدیک می ش��ود، زیرا نهنگ ها مقادیر زیادی 
بیت کوین انباشت می کنند. به گزارش »کریپتو«، به زودی افزایش قیمت 
بیت کوین می تواند ضرر دو هفته گذش��ته س��رمایه گذاران را جبران کند 
البته بهبود قیمت بیت کوین به یک ش��رط رخ می دهد. همبستگی باالی 
بیت کوین با س��هام فناوری و اس اندپ��ی500، یکی از دالیل اصلی کاهش 
قیمت اخیر بوده اس��ت. جالب اینجاس��ت که طرفداران می گویند قیمت 
بیت کوین هم اکن��ون در موقعیتی قرار دارد که از افت قیمت خود بهبود 
یاب��د زیرا س��رمایه گذاران بزرگ کیف پ��ول دارایی خری��داری می کنند. 
نهنگ ها از طریق افت اخیر شروع به انباشت بیت کوین کرده اند. همانطور 
که س��رمایه گذاران بزرگ کیف پول بیت کوین بیش��تری را به سبد خود 
اضاف��ه می کنند، عرضه دارایی در صرافی ها کاهش می یابد. در عین حال، 
کاهش عرضه بیت کوین در گردش مشاهده می شود و افزایش تقاضا برای 
بیت کوین و خروج گسترده مبادالت، دو دلیل اصلی افزایش قیمت خواهند 
بود. تحلیلگران در این راستا، روند قیمت بیت کوین را ارزیابی کرده و هدف 
صعودی را 47 هزار دالر تعیین کرده اند. البته قیمت بیت کوین توانست تا 
پایان عید پاک، باالی سطح حمایتی 47 هزار دالر ثابت بماند و تحلیلگران 

به این نتیجه رسیده اند که اکنون خطر تسلیم شدن بیت کوین کمتر است.
در این میان، پیتر برانت، معامله گر و تاجر برجس��ته بر این باور اس��ت 
ک��ه قیمت بیت کوین می تواند 10 برابر ارزش کنونی آن ش��ود. براس��اس 
توییت اخیری که پیتر برانت منتشر کرده است، قیمت بیت کوین ممکن 
اس��ت طی دو س��ال آینده 10 برابر افزایش یابد. مطابق تحلیل نموداری، 
بزرگ ترین ارز دیجیتال جهان ممکن اس��ت به روند معامالت جانبی خود 
ب��رای مدت طوالنی ادامه دهد. جدیدترین پیش بینی برانت در پاس��خ به 
توییتی بود که توسط توور دمیستر، حامی قدیمی بیت کوین و بنیان گذار 
شرکت س��رمایه گذاری آدامنت کپیتال )Adamant Capital( منتشر 
ش��د. دمیس��تر گفته بود که ارز دیجیتال برتر پ��س از دوره های طوالنی 

تثبیت، تمایل به گسترش دارد.
برانت اخیرا پیش بینی کرده که ممکن اس��ت »مرحله موش��کی« دیگر 
بیت کوین در س��ال 2024 براس��اس نحوه انجام چرخه های قبلی بازار رخ 
ده��د. بیت کوین در چند هفته گذش��ته تحت فش��ار بوده اس��ت و برای 
اولین بار از اواس��ط مارس به زیر س��طح 40 هزار دالری س��قوط کرد. در 
همین حال، به تازگی همبس��تگی بین نزدک 100 متمرکز بر فناوری و 

بیت کوین به رکورد دیگری رسیده است. معامله گران که از عملکرد کنونی 
فدرال رزرو حیرت زده ش��ده اند، عجله دارند تا از دارایی های پرخطر خارج 
ش��وند. به گزارش »بیت کوین نیوز«، تس��لط بیت کوین به زیر 41 درصد 
کاه��ش یافته و این روند حاکی از آن اس��ت که آلت کوین ه��ا از ارزهای 
دیجیتال برتر بهتر عمل می کنند. البته نظر بیان ش��ده در اینجا، توصیه 
به س��رمایه گذاری نیست و تنها برای اهداف اطالعاتی ارائه شده است. هر 
سرمایه گذاری و همه معامالت مستلزم ریسک است. بنابراین همیشه باید 

قبل از تصمیمگیری تحقیقات خود را انجام دهید.
قیمت بیت  کوین در معامالت روز دوش��نبه به 39 هزار دالر رس��ید و 
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.85 تریلیون 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 1.93 درصد کمتر شده 
است. در حال حاضر، 40 درصد بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
است. بیتکوین 12 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن شکل گرفت. حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال نیز در 24 س��اعت گذشته 59.92 میلیارد دالر 

بوده که 20 درصد افزایش داشته است.

آیاطی2سالآینده

قیمتبیتکوین10برابرمیشود؟

نگــــاه

آمادگیبرایهفتههایدشواربیتکوین
دربازارنزولیمیتوانثروتمندشد؟

با وجود نوس��ان بیت کوین و در حالی که در یک هفته گذش��ته 
بازدهی این رمزارز که از آن به »پادشاه رمزارزها« و »طالی ارزهای 
دیجیتال« یاد می شود، منفی بوده، اما هنوز نام بیت کوین در صدر 
محبوب تری��ن ارزهای دیجیتال جهان قرار دارد. با این حال، ممکن 
است بیت کوین طی هفته های آینده سقوطی 50 درصدی را تجربه 
کند. در این زمین��ه، بنجامین کاِون، ریاضیدان و متخصص تحلیل 
تکنیکال بازار در پاس��خ به این سوال که آیا می توان در بازار نزولی، 
ثروتمند ش��د، می گوید: »بازار صعودی به ش��ما سود می رساند، اما 
این بازار نزولی اس��ت که پولدارتان می کند. اگر این بازار خرس��ی 
نزولی را تحمل کنید و با پول نقدی که کنار می گذارید، در هنگام 

سقوط، رمزارزهای اصلی را به قیمت خوب بخرید.«
او در یادداش��تی در ای��ن باره می نویس��د: »یک��ی از اصولی که 
م��ن در بازار کریپتو همیش��ه رعایت می کنم، این جمله اس��ت: به 
بهتری��ن حالت امیدوارم اما برای بدترین وضع برنامه می چینم. چرا 
برنامه ریزی ب��رای بدترین حالت مهم اس��ت؟ چون کمک می کند 
س��بدتان را ط��وری تنظیم کنید که اگر بدترین س��ناریوی ممکن 
رخ داد، رمزارزهایی را نداش��ته باش��ید که بدترین سقوط را تجربه 
می کنند؛ این یعنی بخش مهم س��بد شما در موقع سقوط سنگین 
بازار باید بیت کوین باش��د، نه رمزارزهای پرریسک دیگر و همچنان 
پول نقد در سبدتان داشته باشید تا بتوانید در ارزانی رمزارز بخرید. 
پس کاری که در این جلسه خواهیم کرد - و اصال برای من جذاب 
نخواهد بود - نش��ان دادن بازار در حالت خرس��ی است، در بدترین 
حالت ممکن. حال ببینیم که چرا باید برایش برنامه داش��ته باشیم، 
چون اگر برای چنین وضع بدی برنامه داشته باشیم می توانیم موقع 

وقوعش از آن بهره ببریم، نه اینکه سرمایه مان را از دست بدهیم.
بیت کوین در خرس��ی ترین وضعیتش عموم��ا تمایل دارد که به 
میانگین متحرک 200 هفته ای خود سقوط کند و این میانگین در 
حال حاضر حدود 20 هزار دالر اس��ت. بررسی ها نشان می دهد که 
این عدد 20 هزار دالر مهم اس��ت، چ��ون یکی از نقاط اوج حیاتی 
بیت کوین در چرخه قبلی بوده است. البته هیچ تضمینی نیست که 
ما یکبار دیگر به بیت کوین بیس��ت و یکی دو هزار دالری برگردیم، 
اما به گذشته که نگاه می کنیم می بینیم بیت کوین اصوال در بدترین 
حالت هایش در این محدوده برخورد داش��ته و به آن س��قوط کرده 

است.
بیت کوی��ن در ح��ال حاضر ح��دود 40 هزار اس��ت و در بدترین 
حالت به 20 هزار دالر س��قوط خواهد کرد. این یعنی سقوطی 50 
درصدی. حاال تصور کنید این سقوط 50 درصدی چه بالیی بر سر 
سبدی می آورد که میزان Altcoinها در آن - یعنی تمام ارزها به 
جز بیت کوین - باالس��ت. سبدی که مملو از ارزهای غیربیت کوینی 
است، سقوطی بس��یار بدتر از 50 درصد خواهد داشت. احتماال در 

این حالت سبد شما دچار 70 تا 80 درصد سقوط خواهد شد.
اما چرا بازار ممکن است خرسی شود؟ مهمترین دلیلش، وضعیت 
بازار بورس آمریکاس��ت که در هفته های اخیر دچار نزول ش��ده و 
اگر این روند ادامه پیدا کند و ما ش��اهد کف های قیمتی پایین تری 
باش��یم، این احتمال وج��ود دارد که بازار کریپتو ه��م با آن پایین 
کش��یده شود. اصوال کم پیش می آید که به طور ماهانه بازار بورس 
افول کند و بیت کوین باال برود. مس��ئله دیگر، ش��اخص دالر است 
که مدت هاس��ت در حالت صعودی قرار دارد. در دوره ای که اوضاع 
دالر خوب اس��ت، س��رمایه گذاران س��عی می کنند کمتر به سمت 

دارایی های پرریسک مثل بیت کوین بروند.
نکته مهم بعدی، مس��ئله میانگین متحرک 50 هفته ای است. هر 
ب��ار که بیت کوین در بازه زمانی هفتگ��ی خود از میانگین متحرک 
50  هفته ایش پایین تر آمده، به میانگین متحرک 200 هفته ای اش 
هم س��قوط کرده اس��ت. حاال ما زیر میانگین متحرک 50 هفته ای 
بیت کوین هس��تیم، پس احتمالش باالست که به میانگین متحرک 
200 هفته ای س��قوط کنیم. س��قوط به این مرحله می تواند سریع 
باش��د یا ممکن است چندین ماه طول بکشد. به هر حال، وقتی ما 
زیر میانگین متحرک 50 هفته ای هس��تیم عموم��ا روند نزولی دو 
س��ه ماه ادامه پی��دا می کند. پس در مرحله کنون��ی ما باید منتظر 
روزهای بدتری باشیم و این یعنی به احتمال زیاد ما در بهار شاهد 
سقوط س��نگین خواهیم بود. به همین دالیل است که خوش بینی 
در کوتاه مدت نس��بت به بیت کوین پایین آمده اس��ت و آنهایی که 
تحمل نوسانات شدید بازار کریپتو را ندارند، بی خیال آن می شوند و 
رمزارزهای شان را می فروشند و همین باعث ریزش بیشتر قیمت ها 

می شود.
س��وال این اس��ت که حاال باید چه کار کنی��م؟ اول از همه باید 
حواس مان باش��د که بخش عمده س��بدمان بیت کوین باشد، چون 
اگر ش��اهد سقوط سنگین بازار باشیم، آلت کوین ها صدمه سنگینی 
می خورند. نکته دوم، داش��تن پول نقد و باال بردن حجم پول نقد تا 
زمان سقوط بعدی است. در چنین وضعیتی وقتی بازار سقوط کند 
می توانید رمزارزها را به قیمت پایین تری بخرید. نکته سوم هم این 
است که بخشی از سبدتان را در حوزه دیگری سرمایه گذاری کنید.

این تحلیل البته مطمئنا مخالفانی به همراه خواهد داشت، چراکه 
اگر به طور کلی به وضعیت بازار کریپتو نگاه کنیم، روزی نیست که 
تحول مثبتی اتفاق نیفتد و موسسه ای دیگر وارد این دنیا نشود، اما 
ما باید ریسک ها را بشناسیم. موقعی که من وارد بازار کریپتو شدم، 
این ریسک ها را نمی شناختم و در سال 2013 زمانی که بیت کوین 
90 درصد س��قوط کرد، ضربه س��نگینی به من زد. البته همه اینها 
دلیل نمی ش��ود که بی خیال بازار کریپتو شوید. فراموش نکنید در 
نهایت هرچه زمان می گذرد بیت کوین ارزشش باالتر می رود، اما در 
کوتاه مدت اذیتتان خواهد کرد. چیز مهمی که من در این بازار یاد 
گرفتم، این است: بازار صعودی به شما سود می رساند، اما این بازار 
نزولی است که پولدارتان می کند. چطور: اگر این بازار خرسی نزولی 
را تحمل کنید و با پول نقدی که کنار می گذارید، در هنگام سقوط 

اصلی، رمزارزهای اصلی را به قیمت خوب بخرید.«
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فرصت امروز: اقتصاد ایران در این س��ال ها با رشدهای باالی نقدینگی 
دس��ت و پنجه نرم کرده و براس��اس آخرین آمارها، حجم نقدینگی در 
پایان س��ال 1400 به رقمی بیشتر از 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده 
است. این یعنی در حال حاضر حجم باالیی از نقدینگی در کشور وجود 
دارد و با این وجود، کمبود نقدینگی یکی از مش��کالت اصلی بنگاه های 
تولیدی است. س��وال این است که آیا می توان این حجم از نقدینگی را 
)به جای بازارهای دارایی( به سمت بخش تولید و )به جای فعالیت های 
سفته بازی( به سوی فعالیت های مولد روانه کرد؟ شائبه ای که در چند 
ماه گذش��ته در ادبیات دولتمردان تحت عن��وان »هدایت نقدینگی« از 
آن یاد ش��ده اس��ت؛ حال آنکه در ادبیات اقتص��ادی اصال چیزی تحت 
عنوان »هدایت نقدینگی« وجود ندارد و این تعبیر شبه علمی از اساس 

اشتباه است.
در این راس��تا، پژوهش��کده پولی و بانکی در یک گ��زارش تحلیلی با 
عنوان »مدیریت رشد نقدینگی و سیاست های هدایت اعتبارات به سمت 
فعالیت های مولد اقتصادی«، ابتدا راهکارهای کنترل رشد نقدینگی در 
اقتصاد ایران را بررس��ی کرد و در ادامه با استناد به تجربیات کشورهای 
جهان به بحث هدایت اعتبارات بانکی پرداخت. به گفته بازوی پژوهشی 
بانک مرکزی، رش��د باال و سرس��ام آور نقدینگی باعث ت��داوم تورم باال 
در جامعه ایران ش��ده اس��ت و از آنجا که این حجم نقدینگی به سمت 
فعالیت های مولد و تولیدی س��وق پیدا نمی کند، باعث می شود در عین 
رشد نقدینگی، بخش تولید به عنوان بخش واقعی اقتصاد از آن بی بهره 
بمان��د و ب��ا کمبود نقدینگی و مش��کل تامین مالی دس��ت و پنجه نرم 
کند؛ تناقضی که صدالبته از مش��کالت س��اختاری اقتصاد ایران ناش��ی 

شده است.
ازرشدنقدینگیتاتامینمالی

اگ��ر ه��ر کس تمام پ��ول و اس��کناس های در جیب خ��ود را با مبلغ 
حس��اب های جاری و بلندمدت خ��ود جمع کند، به تمام نقدینگی خود 
دست پیدا می کند. اگر این نقدینگِی در دسترس افراد جامعه با یکدیگر 
جمع شود، آنگاه به رقمی بیشتر از 4 هزار هزار میلیارد تومان می رسیم 
که رقم کل نقدینگی کش��ور در پایان سال 1400 است. بنابراین حجم 
نقدینگی کشور، جمع تمام اسکناس و مسکوک، مبلغ تمام حساب های 
جاری بانک ها و همچنین حساب های بلندمدت است. از آنجا که درصد 
کمی از نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک است، پس بخش عمده 
نقدینگی کشور در بانک ها قرار دارد و شامل حساب های جاری و مدتدار 
اس��ت. تغییرات نقدینگی به میزان برداش��ت دول��ت و بانک ها از بانک 
مرکزی وابس��ته است که اولی به چاپ پول مس��تقیم و دومی به چاپ 
پول غیرمستقیم منجر می شود و با بررسی این آمارها می توان به میزان 

پول منتشرشده در اقتصاد رسید.
رش��د نقدینگی در سال های گذشته، روندی فزاینده به خود گرفته و 
از 20  درصد در نیمه اول س��ال 1397 ب��ه بیش از 40  درصد در پایان 
س��ال 1399 رسیده است. با توجه به رشد میانگین 30ساله نقدینگی و 
پایه پولی که به ترتیب 27.8 درصد و 22.8 درصد است، می   توان گفت 
رش��د پایه پولی از تابستان 1397 و رش��د نقدینگی از تابستان 1398 
باالتر از میانگین خود قرار گرفته اس��ت. رش��د پایه پولی در س��ال های 
اخیر را می   توان ناش��ی از عواملی همچ��ون تغییر در خالص دارایی   های 
خارجی بانک مرکزی، تغییر در بدهی     بانک ها به بانک مرکزی، تغییرات 
مطالب��ات بانک مرک��زی از دولت و تغییرات ضری��ب فزاینده نقدینگی 
دانست. خالص دارایی   های خارجی بانک مرکزی معموال از دو کانال رشد 
نرخ تس��عیر و افزایش خالص خرید دارایی   های خارجی اتفاق می   افتد. با 
آغاز برجام، دسترس��ی بانک مرکزی به دارایی   های خارجی بیشتر شد و 
کنترل رش��د این بخش از پایه پولی شاهد افزایشی قابل توجه بود. اما از 
سال 1397 تا انتهای سال 1399 و با توجه به بازگشت تحریم   ها، رشد 
خالص دارایی   های خارجی بانک مرکزی، مهم ترین عامل رشد پایه پولی 
بوده اس��ت. علت اصلی این افزایش قابل توجه به عدم دسترس��ی بانک 
مرکزی به دارایی   های خارجی برمی   گردد. مجوزهایی که در س��ال های 
اخیر به دولت داده ش��د تا س��هم صندوق توس��عه ملی را از درآمدهای 
نفتی کاهش دهد، باعث ش��د تا خالص خرید دارایی   های خارجی بانک 
مرکزی و تبدیل آن به ریال در این س��ال ها افزایش داش��ته باشد، اما از 

آنجا که بیش��تر این دارایی   ها به دلیل تحریم    در دسترس بانک مرکزی 
نبود، سیاس��ت گذار پولی قدرت کنترل ای��ن متغیر و خنثی کردن این 
افزایش دارایی   های خارجی را نداشت. همین امر باعث تشدید آثار پولی 
افزایش دارایی   های خارجی بانک مرکزی ش��د. از س��وی دیگر، با شروع 
بنگاه ه��ای زودبازده از میانه دهه 1380 و فش��ار به نظ��ام بانکی برای 
پرداخت تسهیالت، مصارف بانک ها از منابع در دسترس آنها بیشتر شد 
و در نتیجه برای تامین کس��ری منابع، اس��تقراض آنها از بانک مرکزی 

افزایش یافت.
جعبهابزارتنظیمجریانپولی

تامین مالی، یکی از اجزای مهم زنجیره خلق ارزش در اقتصاد اس��ت. 
مطالعات بس��یاری بر رابطه متقابل بخش مال��ی و بخش واقعی اقتصاد 
تاکید می کنند و در نتیجه هرگونه نقص در کارکرد این بخش می   تواند 
کل اقتصاد را دچار مش��کل کند. از یکسو، از جمله معضالت همیشگی 
بخ��ش تولی��د در اقتصاد ایران، کمبود نقدینگ��ی و اعتبارات الزم برای 
حفظ یا گس��ترش ظرفیت تولیدی است. از سوی دیگر، شاید مهمترین 
معضل اقتصاد کالن کش��ور، رشد باالی نقدینگی است که تورمی مزمن 
را برای چند دهه پدید آورده اس��ت. بخش��ی از این رش��د نقدینگی به 
افزایش پایه پولی و بخش دیگری به فعالیت بانک ها و رش��د تسهیالت 
و ترازنامه آنها برمی گردد. این موضوع باعث ش��ده تا وضعیت نقدینگی، 
حالتی معماگونه و متناقض پیدا کند و همزمان در حالی که بخش   های 
تولی��دی از کمب��ود نقدینگی و اعتب��ارات رنج می   برند، به دلیل رش��د 
نقدینگی در سطحی بسیار باالتر از نرخ رشد، اقتصاد کشور تورم باالیی 

را تجربه کند.
در همین حال، تحریم   ها موجب شده تا ریسک سرمایه گذاری و تولید 
در اقتص��اد ایران بیش    از پیش افزایش یابد و در کنار رش��د قابل توجه 
بازار دارایی   ه��ا، جذابیت تولید در برابر دیگ��ر فعالیت   های اقتصادی به 
طور چش��مگیری کاهش یابد. در چنین شرایطی، پتانسیل فعالیت   های 
تولی��دی و مولد برای جذب نقدینگی به ش��دت کاه��ش پیدا می کند و 
در مقابل بازار دارایی   ها، حرفی برای گفتن نخواهد داش��ت. نصف شدن 
میزان تش��کیل س��رمایه ناخالص در سال 1398 نسبت به سال 1390، 
ش��اهد این مدعاس��ت. نکته مهم در این ش��رایط همان��ا نحوه گردش 

نقدینگ��ی و اعتبارات بانکی اس��ت. به بیان دیگ��ر، نقدینگی در جامعه 
وجود دارد و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می شود، اما این نقدینگی به 
س��مت فعالیت   های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی   کند و باعث می شود 

در عین رشد نقدینگی، تولید از آن بی   بهره بماند.
از آنجا که نرخ باالی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، مشکلی پیچیده 
و معلول مشکالت س��اختاری دیگر مانند کسری بودجه دولت، ناترازی 
در ترازنام��ه بانک ها و حتی ناترازی در تجارت خارجی اس��ت، حل آن 
نیازمن��د اصالحات س��اختاری اس��ت. از این رو برای رف��ع این معضل 
می   ت��وان راهکاره��ای میان   مدت و کوتاه   مدت ارائه ک��رد. در میان مدت 
اهدافی همچون رفع س��لطه مالی و استقالل بانک مرکزی، انضباط مالی 
دولت و اصالح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه و ارتقای 
س��المت مالی بانک ها در جهت کاه��ش نیاز آنها به منابع بانک مرکزی 
از جمله راهکارهای میان   مدت کنترل رش��د نقدینگی است. رشد باالی 
نقدینگی، معضل اساس��ی و بلندمدتی اس��ت که ب��ا اقدامات اصالحی 
بلندمدت و رفع مش��کالت س��اختاری اش��اره ش��ده قابل رفع اس��ت و 
سیاست   ها و اقدامات دولت و بانک مرکزی در دوره   های مختلف می   تواند 
در تش��دید یا کاهش این مش��کل کمک کند. بنابراین تقویت بازار بین 
بانکی به  عنوان منبع جایگزین برای اضافه برداش��ت بانک ها،    بهبود ابزار 
بان��ک مرکزی برای جمع کردن نقدینگی و نظارت دقیق تر بر بانک ها و 
اقدامات برای کنترل رش��د ترازنامه نیز از جمله راهکارهای کوتاه   مدت 

کنترل رشد نقدینگی به شمار می آیند.

چگونهمیتوانپارادوکسرشدنقدینگیوتامینمالیراحلکرد؟

معمای دوسرباخت نقدینگی
حملونقلریلی

وروداسکناسخارجیبهکشورمعافاز
مالیاتشد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه ای اعالم کرد 
که واردات اس��کناس ارزی به کش��ور از مبادی گمرکات اجرایی از 
مالیات معاف ش��د. داوود منظور در این بخش��نامه ب��ه ادارات کل 
مالیاتی، مصوبه نهادهای قانون��ی ذی ربط مبنی بر معافیت مالیاتی 
واردات ارز اعم از اس��کناس یا حوال��ه از مبادی گمرکات اجرایی به 
کش��ور را ابالغ کرد. بر این اس��اس، هر ش��خص حقیقی و حقوقی 
می توان��د با اظه��ار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اس��کناس 
ارز به کشور وارد کند و در این زمینه، وزارت اقتصاد مکلف شده تا 
ترتیبی اتخاذ کند تا واردات ارز و اسکناس خارجی به کشور تسهیل 
شده و فعاالن این حوزه نگرانی بابت مالیات و واکاوی منشأ سرمایه 

آن نداشته باشند.
آخرینوضعیتبدهیخارجیایران

بدهی خارجی ایران در پایان بهمن ماه 1400  به رقم 8 میلیارد و 
885 میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 
1.4 درصد کم ش��ده اس��ت. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده 
آمارهای اقتصادی نشان می دهد که میزان بدهی های خارجی کشور 
در پایان بهمن ماه پارس��ال به رق��م 8 میلیارد و 885 میلیون دالر 
رسید. میزان بدهی های کوتاه مدت کشور 2میلیارد و 596 میلیون 
دالر و بدهی های بلندمدت ایران نیز 6 میلیارد و 289 میلیون دالر 
اعالم شد. از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل 
7میلیارد و 831 میلیون یورو اس��ت ک��ه 5 میلیارد و 543 میلیون 
ی��ورو از این میزان، حجم بدهی ه��ای میان مدت و بلندمدت بوده و 
2میلیارد و 288 میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است. این 
در حالی اس��ت که میزان بدهی خارجی کش��ور در پایان بهمن ماه 
1399 معادل 9 میلیارد و 18 میلیون دالر بوده و میزان بدهی های 
کوتاه مدت کش��ور نیز یک میلیارد و 938 میلیون دالر و بدهی های 
بلندم��دت ایران هم 7میلیارد و 80 میلیون دالر بوده اس��ت. البته 
این ش��اخص در پایان س��ال 1399 نیز مع��ادل 9 میلیارد و 142 
میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد 
و 966 میلی��ون دالر و بدهی ه��ای بلندمدت ای��ران نیز 7میلیارد و 
176 میلیون دالر بوده اس��ت. بنابراین می��زان بدهی های خارجی 
کش��ور در پایان بهمن ماه 1400 نس��بت به مدت مش��ابه در سال 
1399 و پایان س��ال 1399 به ترتیب ب��ا 1.4 و 2.8 درصد کاهش 
مواجه شده است. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات 
ایجادشده در نتیجه گش��ایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از 
بانک جهانی و س��ایر س��ازمان ها و نهادهای بین المللی و همچنین 
تامین مال��ی پروژه ها از طریق فاینانس، پیش ف��روش نفت و اوراق 

قرضه بین المللی را دربر می گیرد.
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بلوکهایمدیریتیسرخابیهابهکجارسید؟
حقوقیهاپیشتازپذیرهنویسیسرخابیها

رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی، آخرین وضعیت عرض��ه بلوک های 
مدیریتی سهام استقالل و پرسپولیس را اعالم کرد. حسین قربانزاده با اشاره 
به فراخوان عرضه بلوک های مدیریتی س��هام اس��تقالل و پرسپولیس که 
اوایل فروردین ماه توسط سازمان خصوصی سازی اعالم شد، به ایسنا گفت: 
مذاکراتی با شرکت های مختلف در این راستا در حال انجام است. او به این 
س��وال که کدام ش��رکت ها متقاضی بوده اند، پاسخ داد: نام شرکت ها قابل 
اعالم نیست اما در حال حاضر در مرحله مذاکره پیش از مزایده قرار داریم.
سوال این است که در حال حاضر، فرآیند عرضه سهام دو باشگاه در چه 
مرحله ای قرار دارد؟  فرآیند واگذاری سرخابی ها باالخره و پس از وعده های 
طول و دراز، زمستان سال گذشته انجام شد و بر این اساس پذیره نویسی 
تعداد یک میلیارد و 236 میلیون و 99 هزار و 656  سهم از سهام جدید 
شرکت فرهنگی ورزشی اس��تقالل ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)استقاللح 1( و تعداد یک میلیارد و 34 میلیون و 840 هزار و 567 سهم 
از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( در نماد 
معامالتی )پرسپولیسح 1( ناشی از سلب حق تقدم به روش ثبت سفارش در 
تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از 15 اسفندماه آغاز شد و سرانجام در 

28 اسفندماه به پایان رسید.
طبق آمارها در پذیره نویسی پرسپولیس 320 هزار نفر مشارکت کردند. 
261 میلیارد تومان از س��هام این باشگاه توس��ط حقوقی ها و بیش از 88 
میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد. همچنین 286 هزار نفر 
در پذیره نویسی استقالل شرکت کردند که 280 میلیارد تومان از سهام این 
باشگاه توس��ط حقوقی ها و 79 میلیارد تومان توسط حقیقی ها خریداری 
ش��د. بر این اس��اس و حدود یک هفته پس از اتمام پذیره نویسی، سازمان 
خصوصی س��ازی در فراخوانی از متقاضیان بالق��وه برای خرید بلوک های 
مدیریتی اس��تقالل و پرسپولیس دعوت و اعالم کرد در جهت تحقق گام 
بعدی فرآیند خصوصی سازی این دو باشگاه و واگذاری سهام مدیریتی آنها؛ 
س��ازمان خصوصی سازی در نظر دارد نس��بت به عرضه رقابتی بلوک های 
مدیریتی سهام شرکت های مذکور از طریق فرابورس اقدام کند. البته زمان 
عرضه سهام این دو باشگاه محبوب پایتخت هنوز مشخص نیست، چراکه 
افزایش سرمایه آنها باید مراحل اداری ثبت در اداره ثبت شرکت ها را طی 
کند و پس از آن گش��ایش نماد این دو س��هم صورت خواهد گرفت. این 
فرآیند که باید از طرف دو باش��گاه صورت بگیرد، بین چهار تا ش��ش ماه 

زمان می برد.

چینبازارسهامآسیارادگرگونکرد
با واکنش سرمایه گذاران به داده های اقتصادی متفاوت چین، سهام آسیا 
کاهشی شد. به گزارش استاک، بازارهای آسیا در معامالت روز دوشنبه تا 
حد زیادی افت کردند و سرمایه گذاران به انتشار داده های اقتصادی چین 
از جمله ارقام تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، واکنش نشان دادند. در 
ژاپن، نیکی 225 با رقم 1.5 درصد سقوط کرد زیرا سهام فست ریتیلینگ 
نزدیک به 2درصد کاهش یافت. شاخص تاپیکس نیز 1.22 درصد کاهشی 
ش��د. س��هام چین نیز پایین بود، به طوری که کامپوزیت شانگهای 0.78 

درصد و مولفه شنژن 0.2 درصد کاهش یافت.
داده های منتشرش��ده توسط اداره ملی آمار چین نشان داد که چین در 
سه ماهه اول رشد تولید ناخالص داخلی سریعتر از حد انتظار داشته است 
و تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول در چین 4.8 درصد افزایش یافت 
و بی��ش از انتظارات برای افزایش 4.4 درصدی س��االنه ب��ود. با این حال، 
خرده فروش��ی در ماه مارس در مقایسه با سال گذشته بیش از پیش بینی 
3.5 درصد کاهش یافت. این برخالف انتظارات برای کاهش 1.6 درصدی 
در نظرسنجی رویترز بود. این داده ها در حالی به دست می آیند که چین 
هفته ها با بدترین موج کووید در دو سال اخیر دست و پنجه نرم می کند. 
به ویژه، ش��هر بزرگ شانگهای از جمله مناطقی بوده که بیشترین آسیب 
را دیده است. یوهانا چوا، رئیس اقتصاد و استراتژی آسیا در سیتی گلوبال 
مارکتز آس��یا گفت: »ما می  دانیم که عامل اصلی، سیاس��ت کووید صفر 

است.«

نامهشافعیبهوزرایاقتصادوصمت
درآمداتاقبازرگانیایرانچقدراست؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه های جداگانه ای به وزرای امور اقتصادی 
و دارایی و صنعت، معدن و تجارت از آنها خواس��ت نس��بت به درآمدهای 
این اتاق شفاف س��ازی کنند. در روزهای گذش��ته خبرهایی درباره میزان 
درآمده��ای ات��اق بازرگانی و نح��وه هزینه کرد این پول ها مطرح ش��ده و 
گمانه زنی هایی درباره اختالس یا جابه جایی غیرشفاف پول ها مطرح شده 
بود. هرچند در این حوزه سند و مدرکی منتشر نشده است، اما رئیس اتاق 
بازرگانی ایران از دو وزیر اقتصادی دولت خواس��ته است تا به این موضوع 

ورود کنند.
غالمحسین شافعی در نامه خود خطاب به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
نوش��ته است: »با توجه به طرح مباحثی با مقاصد نامشخص درباره میزان 
درآمدهای اتاق ایران در س��ال های اخیر مس��تدعی است به عنوان گامی 
جهت شفاف سازی دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه و 

اعالم میزان درآمدهای اتاق در سه سال اخیر اقدام کند.«
رئیس اتاق ایران همچنین در نامه خود خطاب به رضا فاطمی امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحات از سوی اتاق ایران درباره مأخذ 
و نحوه محاسبه درآمدهای خود همزمان با بررسی الیحه بودجه 1401 در 
مجلس شورای اسالمی و ارسال مستندات به کمیسیون تلفیق اشاره کرده 
و نوشته است: »متأسفانه بار دیگر با مقاصد نامشخص مباحثی درباره منابع 
درآمدی اتاق ایران در فضای رسانه ای منتشر شده و اتهامات سنگینی تحت 

عنوان اختالس نیز به آن اضافه شده است.«
غالمحسین شافعی در این نامه از فاطمی امین که ریاست شورای عالی 
نظارت بر اتاق ایران را نیز به عهده دارد، خواس��ته است به صورت مستقل 
میزان منابع و مصارف درآمدهای اتاق ایران در س��ه س��ال اخیر را بررسی 
و نتیج��ه را به مراجع ذی ربط اعالم کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در هر 
دو نامه از وزرای اقتصادی دولت خواس��ته تا نتایج بررس��ی ها را به منظور 
شفاف سازی ارائه کنند و اعالم کرده که اتاق بازرگانی مشکلی برای انتشار 
عمومی نتایج این بررسی ها نخواهد داشت. طبق اطالعات ارائه شده از سوی 
ات��اق بازرگانی ایران، این اتاق در س��ال 1399 برابر با 469 میلیارد تومان 
درآمد داش��ته اس��ت. این عدد در سال 1398 نیز 383 میلیارد تومان، در 
سال 1397 حدود 240 میلیارد تومان و در سال 1396 هم 282 میلیارد 

تومان بوده است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس تهران چهار روز متوالی است که در مسیر صعودی 
قرار گرفته است، اما آنچه وضعیت روز معامالتی دوشنبه را در آخرین هفته 
فروردین ماه خاص و ویژه می کند، رش��د 26 هزار واحدی ش��اخص سهام 
همزمان با اصالح دامنه نوس��ان اس��ت که از دیروز در بازارهای اول بورس 
و فراب��ورس با افزایش یک واحد درصدی به مثبت و منفی 6 درصد تغییر 
کرد. بدین ترتیب، بازار سهام به افزایش دامنه نوسان، واکنش مثبت نشان 
داد و شاخص بورس تهران با رشد بیش از 26 هزار واحدی و پس از حدود 

هشت ماه مجددا به ابرکانال 1.5 میلیون واحدی رسید.
اگرچه تغییر دامنه نوس��ان بورس، اثر مستقیمی بر رشد یا افت قیمت  
سهام نخواهد داشت، اما در صورت حذف دامنه نوسان که به تعبیر رئیس 
س��ازمان بورس، در حکم قیمت  گذاری دستوری است و همچنین حذف 
محدودیت های معامالتی دیگر نظیر حجم مبنا می توان به رش��د و توسعه 
بازار س��هام بیش از پیش امید بست. قرار است در صورت موفق بودن این 
تصمیم، افزایش دامنه نوس��ان هرچند ماه یکبار به همین سبک و سیاق 
انجام شود تا در نهایت در پایان سال 1401 به دامنه نوسان مثبت و منفی 
10  درصدی در هر نماد برس��یم. هرچند در روز گذشته و در گام نخست، 
دامنه نوسان تنها یک درصد افزایش یافت، اما به گفته کارشناسان، افزایش 
حتی یک درصدی دامنه نوس��ان نیز اتفاق مهم و اثرگذاری است و هرچه 
میزان محدودیت ها در بازار سهام کمتر باشد، کارایی بازار بیشتر و بیشتر 
می شود. دامنه مجاز نوسان، حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم 
در هر روز کاری می تواند داشته باشد و قیمت تنها می  تواند در این محدوده 
حرکت کند. در واقع، دامنه نوسان، محدوده مجاز برای نوسان قیمت سهم 

است.
خودروییهادوبارهصدرنشینشدند

ش��اخص کل بورس تهران در اولین روز افزایش دامنه نوسان به مثبت 
و منفی 6 درصد، واکنش مثبتی نش��ان داد و با رش��د بی��ش از 26 هزار 
واحدی پس از حدود 8 ماه انتظار، کانال یک میلیون و 500 هزار واحد را 
فتح کرد. در جریان معامالت روز دوش��نبه 29 فروردین ماه، شاخص کل 
بورس با 26  هزار و 654 واحد افزایش در ارتفاع یک  میلیون و 501 هزار 
واحد ایس��تاد. ش��اخص کل هم وزن نیز با 6 هزار و 782 واحد افزایش به 
رقم 397 هزار و 769 واحد رس��ید. در سومین روز معامالتی هفته، بیش 
از 12 میلیارد و 908 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 73 
هزار و 729 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. شاخص 
بازار اول، 21 هزار و 283 واحد و شاخص بازار دوم، 48 هزار و 234 واحد 

افزایش داشتند.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 795 واحد، 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارس��ان( با یک هزار و 678 واحد، نفت و 
گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 281 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 221 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 
یک هزار و 201 واحد، پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با یک هزار و 196 
واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با یک هزار و 173 واحد با تاثیر 
مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در سمت مقابل نیز فرآوری معدنی 
اپال کانی پارس )اپال( با 44 واحد، گروه صنعتی پاکش��و )پاکش��و( با 35 
واحد، ش��رکت سرمایه گذاری بهمن )وبهمن( با 28 واحد و پدیده شیمی 
قرن )قرن( با 25 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. گروه خودرو 
در معامالت دوشنبه باز هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در 
ای��ن گروه 2 میلیارد و 716 میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش 7 هزار و 620 
میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین گروه شیمیایی و گروه چند رشته ای 

در رتبه های بعدی ایستادند.
در آن س��وی بازار نیز شاخص کل فرابورس بیش از 311 واحد افزایش 
داش��ت و به رقم 20 هزار و 704 واحد رس��ید.  در این بازار 5 میلیارد و 
684 میلیون برگه س��هم و اوراق مالی ب��ه ارزش 48 هزار و 651 میلیارد 
ریال داد و ستد شد، تعداد دفعات معامالت این روز فرابورس بیش از 319 

هزار و 333 نوبت بود.
نمادهای پتروشیمی مارون )مارون( با 125 واحد، پتروشیمی تندگویان 
)شگویا( با 20 واحد، بیمه پاسارگاد )بپاس( با 16 واحد، گروه توسعه ملی 
مه��ر آیندگان )ومه��ان( با 13 واحد و پاالیش نفت الوان )ش��اوان( با 12 
واحد با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه شدند. همچنین 
تولید نیروی برق دماوند )دماون��د( با 4 واحد، فرآورده های غذایی و قندر 
چهارمحال )قچار( با 2.4 واحد، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر( با 2 واحد، 
کلر پارس )کلر( با 1.17 واحد و زرین معدن آس��یا )فرزین( با 0.82 واحد 

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس را داشتند.
استقبالبورسازافزایشدامنهنوسان

دامنه نوسان بورس از روز دوشنبه به مثبت و منفی 6 درصد تغییر پیدا 
کرد و این اقدام با اس��تقبال س��هامداران و اهالی بازار مواجه ش��د. با روی 
کار آمدن دولت س��یزدهم و پس از آنکه مجید عشقی به ریاست سازمان 
بورس رس��ید، تغییر دامنه نوسان از همان ابتدا به عنوان یک راهکار برای 
بهبود وضعیت بازار در دستور کار قرار گرفت و از همان ابتدا پیشنهاداتی 

برای حذف دامنه نوسان مطرح شد. البته اکثر فعاالن حاضر در بازار سهام 
معتقدند بودند که دامنه نوس��ان باید به صورت تدریجی افزایش پیدا کند 
تا سهامداران متحمل ضرر و زیان سنگین نشوند. نهایتا عشقی در آخرین 
نشست خبری خود در سال گذشته از اصالح تدریجی دامنه نوسان از اوایل 
سال 1401 خبر داد و سپس هیأت مدیره سازمان بورس در 24 فروردین 
ماه امس��ال، در جهت افزایش کارایی و نقدشوندگی بازار سرمایه، افزایش 
یک درصدی دامنه نوس��ان به  صورت متقارن در بازار اول شرکت بورس و 

فرابورس از روز 29 فروردین ماه را اعالم کرد.
دامن��ه مجاز نوس��ان قیمت، یک��ی از ابزارهای مهم فنی اس��ت که در 
بازارهای مالی به  عنوان عامل کنترلی در برابر نوس��ان های قیمت س��هام 
و برای کاهش نوس��ان بازار بر اثر تصمیمات هیجانی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. دامنه مجاز نوسان، حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم 
در هر روز کاری می تواند داشته باشد و قیمت تنها می  تواند در این محدوده 
حرکت کند. این دامنه محدوده مجاز برای نوسان قیمت سهم است. البته 
طیف طرفداران و منتقدان دامنه نوس��ان بسیار گسترده است، زیرا اینکه 
میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه اصال باید در بازار سهام دامنه نوسان 
وجود داشته باشد یا خیر، همواره محل بحث کارشناسان بوده است. با این 
حال اغلب تحلیلگران معتقدند برای بهب��ود روند معامالت بورس باید به 
س��مت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا 
روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر 

معامالت بورس می شود.
دامنه نوس��ان در بورس تهران طی دو س��ال گذشته فراز و نشیب های 
زیادی را از س��ر گذراند، به طوری ک��ه از 25 بهمن  ماه 1399 از مثبت و 
منفی پنج به مثبت شش و منفی دو درصد تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط 
ش��ورای عالی بورس و با هدف تعادل بخش��ی به این بازار گرفته شد. البته 
عمر این تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت ماه 
1400 به مثبت ش��ش و منفی سه درصد افزایش یافت و در نهایت از 25 
اردیبهشت همان سال دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت های حاضر 
در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفی 5 درصدی داد 
و س��تد شد. نهایتا از روز گذشته )دوشنبه 29 فروردین ماه( دامنه نوسان 
از مثب��ت و منفی 5 درصد به مثب��ت و منفی 6 درصد تغییر کرد که این 
اتفاق با استقبال سهامداران همراه شد و شاخص بورس تهران با رشد قابل 
توجه 26 هزار واحدی و پس از حدود هشت ماه بار دیگر به ابرکانال 1.5 

میلیون واحدی رسید.

شاخصبورستهرانبهابرکانال1.5میلیونواحدیرسید

چراغ سبز بورس به تغییر جدید

یک فعال بازار س��رمایه می گوید امکان افزایش دامنه نوسان نمادهای 
بورس��ی با درخواس��ت بازارگردان، اقدامی مثبت در جهت کاراتر شدن 
بازار س��رمایه است، به ش��رطی که فرآیند افزایش دامنه نوسان با اخذ 
تعهدات بلندمدت از بازارگردان، ناشر یا هر کسی که متعهد بازارگردانی 
نماد اس��ت، انجام ش��ود تا از این طریق شائبه اس��تفاده سوء از افزایش 

دامنه نوسان برطرف شود.
از روز دوش��نبه 29 فروردین ماه 1400 و همانطور که سازمان بورس 
خبر داده بود، دامنه نوسان نمادهای معامالتی در بازار اول )تابلو اصلی 
و فرعی( بورس تهران و فرابورس مثبت و منفی 6 درصد شد. این اقدام 
با اعالم شرکت بورس تهران در این هفته و با صدور اطالعیه ای براساس 
بند یک هفتصد و نود و دومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس 

و اوراق بهادار در جلسه 24 فروردین ماه رقم خورد.
کارشناس��ان بازار سرمایه بر این باورند که این اتفاق و حذف تدریجی 
دامن��ه نوس��ان در نهایت ب��ه نفع بازار س��رمایه اس��ت. از جمله احمد 
احمدآبادی، فعال بازار س��رمایه و معاون نهادهای مالی هلدینگ توسعه 
ثروت و س��رمایه »دان��اک« در گفت وگو با پایگاه خبری بازار س��رمایه 
)سنا(، با مثبت دانستن اقدام اخیر سازمان بورس می گوید: به طور کلی، 
هر سیاس��تی که منجر شود تا دامنه نوسان افزایش پیدا کند و بازار به 
س��متی برود که با سرعت بیشتری به تعادل برس��د، اتفاق خوبی برای 

بازار س��رمایه به ش��مار می آید. از این طریق تخلیه هیجانات بهتر انجام 
خواهد شد و در نتیجه با بازار کاراتری رو به رو خواهیم بود.

ب��ه عقی��ده احمدآبادی، نکته اساس��ی که در این می��ان وجود دارد، 
مجوزی اس��ت که به این نمادها در راس��تای افزایش دامنه نوسان داده 
می شود. سازمان بورس و اوراق بهادار باید توجه داشته باشد که فرآیند 
افزایش دامنه نوسان با اخذ تعهدات بلندمدت از بازارگردان، ناشر یا هر 
کسی که متعهد بازارگردانی نماد است، انجام شود تا از این طریق شائبه 

استفاده سوء از افزایش دامنه نوسان برطرف شود.
او با بیان اینکه در چند س��ال اخیر بسیاری از ناشران بورسی موظف 
به تعیین بازارگردان ش��دند و این موضوع باعث ش��د تا گاهی در برخی 
نمادها ش��اهد مفس��ده باش��یم، ادامه می دهد: پس از آنکه بسیاری از 
ناش��ران بورس��ی موظف به تعیین بازارگردان شدند، این موضوع سبب 
ش��د تا گاه در برخی نمادها با آغاز عملیات بازارگردانی شاهد تحرکات 
غیرعادی باش��یم. این اتفاقات در دوران اوج بازار س��رمایه بیشتر وجود 
داشت و شاید به همین دلیل هم زیاد مورد توجه قرار نگرفت. موضوعی 
که سبب شد تا رشد قیمت ها در برخی از نمادها رقم بخورد و همزمان 
ب��ا افت بازار نیز روند این نمادها به ش��دت افت داش��ته باش��د. به این 
ترتیب، چیزی از عملیات بازارگردانی در این نمادها ش��اهد نبودیم، زیرا 
تعهد برعهده ناش��ر بود و مدیر بازارگردان خود را از توجه به اتفاقات در 

روند بازارگردانی مبرا کرده و تعهد را برعهده ناش��ر و یا سهامدار عمده 
می دانست.

این کارش��ناس بازار سرمایه در پایان صحبت هایش با اشاره به تبعات 
این اتفاق می افزاید: همانطور که اشاره شد، این اتفاق در برخی از نمادها 
مفس��ده هایی ایجاد کرد؛ بنابراین اگر مکانیزمی وجود داش��ته باشد که 
مدیر بازارگردان نماد، خود مس��ئولیتی را به شکل بلندمدت قبول کند 
و فضای باز ش��دن دامنه نوس��ان را بتواند در بلندمدت تضمین کند، به 
دنبال افزایش دامنه نوس��ان با اتفاقات خوبی در بازار س��رمایه رو به رو 
خواهی��م بود. در مجموع می توان گفت هر چقدر محدودیت هایی که بر 
روی ریزس��اختارهای بازار سرمایه س��ایه انداخته و سبب شده است تا 
بازار ما نسبت به بازارهای جهان با مکانیزم های بین المللی و کاراتر عقب 
باش��د، کاهش یابد، ب��ه ایجاد جذابیت در این بازار نس��بت به بازارهای 
رقیب کمک خواهد ش��د. به گفته احمدآبادی، در حال حاضر بازارهایی 
مانن��د فارکس و رمزارزها از جذابیت های زیادی برخوردار هس��تند، به 
طوری که باز بودن دامنه نوس��ان و دوطرفه بودن بازار و امکان استفاده 
از ابزارهای متنوع دیگر در بازارهای س��رمایه دیگر، به ش��کلی است که 
هر لحظه رقابت با بازارهای رقیب را دش��وار کرده است. بنابراین اگر به 
مرور به سمت استانداردهای جهانی در این حوزه حرکت کنیم، به طور 

قطع به بازار سرمایه کمک زیادی خواهیم کرد.

یکفعالبازارسرمایهمطرحکرد

افزایشدامنهنوسانبااخذتعهدازبازارگردان
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اختالفدرآمارواکسنهایوارداتی
با اعالم گزارش واردات واکسن های کرونا، اختالف حدود 700 هزار 

دوزی در آمار مربوط به واکسن آسترازنکا دیده می شود.
به گزارش ایس��نا، از ابتدای ش��روع واردات واکس��ن کرونا در نیمه 
بهم��ن 1399، گمرک ایران به عنوان مرجع آمار تجارت خارجی، در 
فاصله های کوتاه نسبت به انتش��ار گزارش مربوط به وضعیت واردات 
واکسن به صورت تفکیک شده اقدام کرده بود، اما آخرین گزارش های 

اعالمی ابهاماتی با خود به همراه داشت.
ماجرا از این قرار است که گزارش گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 
تا 27 فروردین امس��ال نش��ان می دهد که تاکن��ون در مجموع 161 
میلیون و 933 هزار و 728 دوز واکسن وارد ایران شده است که شامل 
133 میلیون و 404 هزار و 498 دوز س��ینوفارم، 23 میلیون و 313 
هزار و 30 آس��ترازنکا، 4 میلیون و 91 هزار و 200  اسپوتنیک و یک 

میلیون و 125 هزار دوز بهارات است.
اما این آمار در مواردی با آخرین آماری که در پایان س��ال گذش��ته 
اعالم ش��د، همخوانی ندارد. در گزارش گمرک ایران در 25 اسفندماه 
آمده بود که مجموع واکس��ن های وارداتی به 158 میلیون و 56 هزار 
و 808 دوز رس��یده ک��ه 18 میلی��ون و 836 هزار و 110 دوز س��هم 
آس��ترازنکا اس��ت. اعالم گمرک از این حکایت داشت که بعد از آن تا 
امسال، محموله دیگری از واکس��ن وارد ایران نشده است؛ تا اینکه از 
19 تا 26 فروردین، چهار محموله آسترازنکا وارد فرودگاه امام شد که 
حواش��ی اخیر مربوط به تاخیر وزارت بهداشت نیز در مورد آنها پیش 
آمد ولی سرانجام در 26 فروردین، گمرک فرودگاه امام )ره( اعالم کرد 
که طی هماهنگی صورت گرفته و صدور مجوز، تمام این چهار محموله 

ترخیص و تحویل نماینده وزارت بهداشت شده است.
طب��ق گزارش گمرک، مجموع این چهار محموله 3 میلیون و 818 
هزار و 400 دوز آسترازنکا است که 2 میلیون و 830 هزار و 400 دوز 
از بلغارستان، 700 هزار دوز در دو مرحله از ژاپن و  288 هزار دوز از 

کرواسی وارد ایران شده است.
اما ابهام اینجاس��ت که با توجه به اینکه از 24 اس��فند سال قبل تا 
19 فروردین ماه امسال واکسنی وارد ایران نشده، انتظار می رود که با 
اضافه شدن این 3میلیون و 830 هزار و 400 دوز آخر در فروردین، به 
158 میلیون و 56 هزار و 808 دوز اعالمی پایان س��ال قبل، مجموع 
واکسن های وارداتی به 161 میلیون و 875 هزار و 208 دوز برسد ولی 
گزارش گمرک این آمار را 161 میلیون و 933 هزار و 728 دوز نشان 

می دهد که 58 هزار و 520 دوز بیشتر است.
جزییات گزارش که بررسی ش��ود نشان می دهد ظاهرا اختالف در 
آمار واکس��ن آس��ترازنکا اس��ت؛ به طوری که در آمار اسفند تعداد این 
واکس��ن 18 میلیون و 836 هزار و 110 اعالم شده بود که باید با این 
3 میلی��ون و 818 هزار و 400 دوز آخر به 22 میلیون و 654 هزار و 
510 دوز می رس��ید ولی آمار گمرک آن را 23 میلیون و 313 هزار و 
30 دوز نشان می دهد. به عبارتی آمار آسترازنکای وارداتی 658 هزار و 
520 دوز بیشتر است. در همین رابطه باید اشاره کرد که در اواخر سال 
گذشته 820 هزار دوز واکسن آسترازنکا از لهستان وارد ایران شده بود 
که به دلیل عدم پذیرش منبع سازنده، برگشت خورده بود که این آمار 

بدون احتساب این محموله برگشتی است.
اینکه دلیل این اختالف آماری چیس��ت دقیقا مشخص نیست ولی 
با توجه به اینکه س��رجمع تعداد واکس��ن های واردات��ی بعد از ورود 
محموله های آخر در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال 58 هزار 
و 520 دوز اس��ت، اما به نظر می رس��د اختالف نزدیک به 700 هزار 
دوزی در واکسن آسترازنکا مربوط به اعالم آمار برندهای واکسن باشد. 
این در حالی اس��ت که بعد از 26 آذرماه که ارونقی-معاون پیش��ین 
گمرک- گزارش تفکیک ش��ده و جزئی واردات واکس��ن را در مکاتبه 
با س��ازمان غذا و دارو اعالم کرده بود، گمرک ایران و وزارت بهداشت، 
گزارش منظمی از ریز واردات واکس��ن نداش��ته و آمار دقیقی در این 
فاصله در دس��ترس نیست که با قیاس آن دلیل این اختالف و تغییر 

روند سایر برندهای واکسن در چند ماه اخیر مشخص شود.

نماگربازارسهام

یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به تولید اصلی ترین بُرد کامپیوتر 
خودروهای سنگین شد.

ب��ه گزارش ایس��نا، ای��وب جعفری، عض��و هیأت مدیره این ش��رکت 
 ECU دانش بنی��ان، ب��رد موت��ور را جزو یک��ی از اصلی تری��ن بردهای
خودروهای سنگین اسکانیا دانست و گفت: وظیفه این قطعه مدیریت و 
کنترل عملکرد سیستم موتور و سوخت رسانی خودرو است و از این برد 

ایران ساخت، در کنترل سنسورهای موتورهای خودروی اسکانیا استفاده 
می شود. به نقل از مرکز اطالع رس��انی معاونت علمی ریاست جمهوری، 
وی اظهار کرد: برد S6 تولید ش��ده در داخل کش��ور از کیفیت مش��ابه 
نمونه خارجی برخوردار اس��ت، به گونه ای که در تمامی شرایط اقلیمی 
کش��ور مورد آزمایش ق��رار گرفت. همچنین مدل ه��ای مختلف آن در 

کامیون ها و اتوبوس ها مورد استفاده قرار گرفته است.

جعفری با تاکید بر اینکه هزینه تمام ش��ده  این قطعه یک س��وم نمونه 
 S6 خارجی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: ما تاکنون توانسته ایم با تولید برد
مبل��غ 600 هزار یورو صرفه جویی ارزی برای کش��ور رقم بزنیم؛ چراکه 
کیفیت برد تولیدشده در داخل کشور به قدری باال بود که حتی از سوی 
شرکت اسکانیا نیز تاییدیه دریافت کرده و شرایط صادرات محصول نیز 

فراهم شده است.

تایید پردازشگر خودروهای سنگین ایرانی از سوی شرکت اسکانیا

برنج ایرانی در روزهای گذشته با افزایش قیمت مواجه شد؛ به طوری 
ک��ه قیمت آن در برخی ارقام به بیش از 100 هزار تومان رس��ید. البته 
مدیرعام��ل مرکز بین الملل��ی تجارت و پایانه ص��ادرات برنج آمل اخیرا 
اعالم کرده که در روزهای آینده بازار برنج تثبیت و قیمت این محصول 

کاهش می یابد.
به گزارش ایس��نا، براساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر 
تهران قیمت هر کیلو صدری دم س��یاه گی��الن 105 هزار تومان، علی 
کاظمی 85 هزار تومان، طارم محلی فریدونکنار 88 هزار تومان، کشت 
دوم طارم محلی 90 هزار تومان، هاش��می اعالی گیالن 75 تا 85 هزار 
تومان، هاش��می دودی درجه یک 95 هزار تومان، هاش��می دودی 45 

هزار تومان، شیرودی دودی 65 هزار تومان است.
قیمت برنج خارجی نیز در مغازه ها 30 تا 35 هزار تومان است.

گفتنی اس��ت قیمت های ذکرش��ده حدودی بوده و ممکن اس��ت در 
برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

در میادی��ن میوه و تره ب��ار نیز قیمت هر کیلو برنج ایرانی دم س��یاه، 
طارم و هاش��می 65 هزار تومان، برنج تنظیم بازار فجر 52 هزار و500 
تومان، برنج تنظیم بازار ندا 42 هزار تومان، برنح تنظیم بازار پاکستانی 
20 هزار و500 تومان و برنج تنظیم بازار هندی 18 هزار و 500 تومان 
اس��ت. براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی سید اسماعیل یزدان پناه_
مدیرعام��ل مرکز بین المللی تج��ارت و پایانه صادرات برنج آمل - اعالم 
کرد که در روزهای آینده بازار برنج تثبیت و قیمت این محصول کاهش 

می یابد.
وی همچنین از مردم خواست نگران موجودی و قیمت برنج در کشور 
نباش��ند، زیرا این محصول به اندازه کافی در مرکز بین المللی تجارت و 

پایانه صادرات برنج موجود است.
او در همین حال به مردم توصیه کرد که برنج های کهنه که ماندگاری 
کمتری دارند، خریداری نکنند و در سال زراعی جدید که نزدیک است 

برنج کیفی را با قیمت مناسب تری تهیه کنند.

یزدان پن��اه با بی��ان اینکه ما با میادین ش��هرداری ته��ران در ارتباط 
هس��تیم و برنج های تنظیم بازار را در اختی��ار آنان قرار می دهیم اعالم 
کرد که التهاب بازار برنج ادامه نخواهد داشت و با اقدامات مناسب بازار 

به زودی به آرامش می رسد.

برنجارزانمیشود؟
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اخبار

مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاءسپاهان سنگان خواف:
ISO9001:2015  تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

مشهد- صابر ابراهیم بای: مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن 
احیاءسپاهان ســنگان خواف گفت: این شرکت در مسیر نقشه بهبود و 
توسعه خود، با برنامه ریزی و همت مدیران و کارکنان خود، برای هفتمین 
سال متوالی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ISO9001:2015 از 
شــرکت SGS تحت اعتباردهیSAS  سوئیس شد. مجید معصومی 
اظهار داشــت: در فضای رقابتی امروز، به کارگیری سیســتم مدیریت 
کیفیت برای ســازمان، یک تصمیم استراتژیک اســت که می تواند با 
هماهنگی و هدایت فرآیندها و فعالیت های سازمان برای تامین نیازهای 

ذینفعان و بهبود اثربخشی و کارایی مداوم گامی موثر بردارد. مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان با بیان اینکه 
بی شک بکارگیری و استقرار استانداردهای مدیریتی موجب بهبود فرآیندهای کاری بوده و تعالی سازمانی را میسر می گرداند، 
افزود: برخی از مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت شامل افزایش کیفیت محصول، افزایش رضایت مشتریان،کاهش 
هزینه ها، ایجاد اطمینان و اعتماد درون سازمانی، افزایش توان رقابت در عرصه های مختلف، استفاده بهینه از منابع و افزایش 
راندمان کاری، تحلیل نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت های بهبود فضای کسب و کار سازمان است. وی افزود: شرکت 
معادن ســنگ آهن احیاء ســپاهان در راستای نقشه استراتژی و اهداف و برنامه های خود در سال 1393 موفق به استقرار 
  ISO9001:2008و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت براساس الزمات
شــد و همچنین در ســال 1396 با همت و تالش مدیران و کارکنان مجموعه توانست سیستم مدیریت کیفیت خود را به 

ویرایش ISO9001:2015 ارتقاء دهد.

مدیرکل بنیادمسکن استان گلستان:
20 میلیارد تومان برای ایمن سازی روستاها اختصاص یافت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مهندس حسینی بازسازی واحدهای مسکونی حادثه دیده در سوانح طبیعی از جلوه های مردم داری 
و مردم یاری بنیادمسکن دانست و گفت: از سال ۷6 تا کنون بیش از ۴8 هزار واحدمسکونی خسارت دیده در حوادث مختلف در استان 
بازســازی شده است.مهندس سیدمحمد حســینی بنیاد را نهادی انقالبی برگرفته از اراده امام خمینی )ره( دانست و اظهار کرد: 59 روز 
پس از پیروزی انقالب اسالمی امام خمینی )ره( حساب 100 را افتتاح کردند که نشان از توجه معمار کبیر انقالب به محرومیت زدایی و 
تأمین نیازهای اقشار محروم و مستضعف به ویژه در موضوع ساخت سرپناهی امن و ایمن دارد.مدیرکل بنیادمسکن گلستان با اشاره به 
خدمات درخشان و ارزنده بنیادمسکن در ۴3 سال گذشته خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از مردم کشور به ویژه در روستاها از خدمات این 
نهاد انقالبی و جهادی برخوردار شده اند.مهندس حسینی بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در حوادث را یکی از مهم ترین جلوه های 
حضور بنیادمســکن در کنار مردم عنوان کرد و گفت: گلستان از استان های حادثه خیز کشور است و هم ساله حوادث متعدد و مختلفی 
از جمله سیل، زلزله، رانش و زمین لغزش، فرونشست و غیره را تجربه می کند.وی با اشاره به تهیه طرح جامع ایمن سازی روستاهای در 
معرض خطر گفت: براساس مطالعات انجام شده 319 روستای استان در معرض خطرات مختلف قرار داشت که با هماهنگی استانداری و 
پژوهشکده سوانح طبیعی بنیادمسکن کشور مطالعات ایمن سازی 1۴9 روستا انجام و عملیات تثبیت و ایمن سازی 111 روستا نیز انجام 
شد.مدیرکل بنیادمسکن گلستان توضیح داد که غالب روستاهای در معرض خطر، در نوار شمالی و شرقی استان واقع شده اند. 2۴2 روستا 
در این مناطق در معرض خطر سیل قرار دارد. 58 روستا در ضلع جنوبی استان در معرض خطر رانش است و بخشی از روستاهای استان 
نیز چند مخاطره است. ضمن اینکه فرونشست و فروچاله نیز در مناطق شرقی استان به ویژه در کالله و مراه تپه، عاملی تهدیدکننده برای 

برخی روستاهاست.

برگزاری نخستین جلسه مدیریت بحران و تنش آبی در شرکت آبفای گیالن
نخســتین جلســه مدیریت بحران و تنش آبی صبح امروز در شرکت آب و 
فاضالب گیالن برگزار شــد.به گزارش دفتــر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب گیالن؛ در راستای برنامه های ابالغی از سوی استانداری 
گیالن به منظور مقابله با تنش آبی در ســال 1۴01 و ارائه گزارشــات سازمان 
هواشناســی مبنی بر کاهش بارش های سالیانه و در نتیجه کاهش ذخایر آبی، 
نخســتین جلســه مدیریت بحران و تنش آبی در ستاد شرکت آب و فاضالب 
گیالن با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران این شرکت تشکیل شد.

در این جلســه برنامــه ها و راهکارهایی جهت خدمات رســانی مطلوب و 
مستمر، مقابله با بحران کم آبی و نحوه تامین آب شرب مناطق دارای تنش در تابستان پیش رو ارائه شد.

شمس اللهی:
انجام نزدیک به 150 هزار خدمت بصورت غیر حضوری در شرکت گاز ایالم 

ایالم- هدی منصوری:مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم از انجام  1۴9 هزارو 929 خدمت شرکت گاز استان ایالم به مشترکین و 
ارباب رجوع در زمینه های مختلف درسال 1۴00 بصورت غیر حضوری خبر داد. عباس شمس اللهی افزود: این خدمات در 15 حوزه کاری 
مختلف بوده است که طی بررسی های بعمل آمده و نظر سنجی های انجام شده، رضایت نسبی آحاد مختلف مردم شهری و روستایی را فراهم 
کرده است. وی به مهمترین خدمات غیرحضوری در این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: این خدمات شامل انتقاد تلفنی،ثبت رقم مصرف 
وشــماره کنتور، دریافت آخرین قبض، شکایات تلفنی، پاسخگویی مسئوالن، خدمات الکترونیکی، نصب و جابجایی علمک، استعالمات، 
درخواست مالقات با مدیرعامل، درخواست تغییر نام، پرداخت آنالین قبض و غیره بوده است.  شمس اللهی ادامه داد : سال گذشته 1۴9 
هزار و 929 خدمت از طریق میز خدمت شرکت گاز استان ایالم انجام شده است که از این تعداد 25۴ مورد حضوری و 1۴9 هزارو 6۷5 
مورد آن بصورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه شده است. وی اظهار داشت: این خدمات از طریق سامانه جامع اینترنتی ارتباط با مشتریان 
)crm(، وب سایت اینترنتی، تلفن گویای 2۴ ساعته، اپلیکیشن تلفن همراه، سیستم پیامکی و مراجعه حضوری انجام شده است.  مدیرعامل 
شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: طی نظرسنجی های بعمل آمده بیش از 90 درصد جامعه شهری و روستایی استان از ارائه خدمات 

غیرحضوری و الکترونیکی رضایت دارند و تالش می شود با ارائه خدمات بهتر، رضایت نسبی مردم جلب شود. 

 برگزاری آئین تجلیل از مربیان فعال حفظ قرآن کریم برتر کشوری 
استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مراسم تجلیل از مربیان فعال حفظ قرآن 
کریم برتر کشــوری استان بوشهر برگزارشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
اوقاف وامورخیریه استان بوشهر، مراسم تجلیل از مربیان فعال حفظ قرآن کریم 
برتر کشــوری استان بوشهر برگزارشد. حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور 
اظهار داشت: دراجرای طرح ملی تجلیل از 11۴ مربی فعال حفظ قرآن کریم که  
به منظور شناسایی و تجلیل از فعالیت مربیان فعال در عرصه حفظ قرآن کریم، با 
مصوبه بیست و ششمین جلسه ستاد راهبری حفظ قرآن کریم ،متشکل اداره کل 
اوقاف وامورخیریه،اداره  کل تبلیغات اسالمی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش 

و پرورش و اتحادیه قرآنی استان که هر کدام وظیفه شناسایی مربیان واجد شرایط شرکت در طرح را بر عهده داشتند انجام شدوپس از 
بررسی مدارک و مستندات طبق دستورالعمل ابالغی تعداد 10نفر به سازمان مرکز جهت تجلیل معرفی شدند . مدیر کل اوقاف استان 
افزود : خوشبختانه از این تعداد هفت نفر از مربیان فعال حفظ قرآن کریم موفق شدند جزء 11۴ مربی برتر کشور شوند که روز گذشته 
طی مراسمی که در حسینیه عاشقان ثاراهلل بوشهر) محل اجرای زنده جزء خوانی قرآن کریم ( باحضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
فرمانده بسیج ناحیه بوشهر، فعالین و اساتید قرآنی استان و مردم قرآن دوست بوشهر برگزار شد از این افراد با اهدای لوح،کالم اهلل مجید و 

هدیه نقدی به مبلغ 50 میلیون ریال تجلیل بعمل امد.

مدیرکل بنیادمسکن گلستان:
مقاوم سازی 5۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی/نظارت های فنی بر 

ساخت و سازهای روستایی سخت گیرانه تر است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مهندس حسینی گفت: از زمان شروع طرح ویژه نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی تا 
کنون 56 درصد خانه های روستاییان در استان گلستان مقاوم سازی شده است.مهندس سیدمحمد حسینی اظهار کرد: طرح ویژه نوسازی 
و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی از سال 8۴ آغاز شد و در آن زمان فقط ۷ درصد واحدهای مسکونی در روستاهای کشور و به تبع 
آن در استان ها مقاوم سازی شده بود.مدیرکل بنیادمسکن گلستان گفت: امروز بعد از 16 سال با اجرای این طرح توانستیم شاخص مقاوم 
ســازی واحدهای مسکونی روستایی در اســتان را به 56 درصد افزایش دهیم در حالیکه متوسط این شاخ در کشور 50 درصد است.وی 
خاطرنشان کرد: اگر در حوادث سال های اخیر میزان تلفات جانی و خسارت های مالی اندک است، علت آن کار جهادی است که در زمینه 
مقاوم ســازی و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی انجام شده است.مهندس حسینی افزود: با توجه به ضرورتی که اجرای این طرح در 
مقابله با حوادث و کاهش خسارت ها دارد بنا داریم طی مدت 10 سال و در قالب دو برنامه پنج ساله و با کمک بانک ها، دهیاران و مردم 
همه واحدهای مسکونی کم دوام و بی دوام را در روستاهای استان مقاوم سازی کنیم و در سال 1۴10 پایان نوسازی واحدهای مسکونی 
غیرمقاوم را جشن بگیریم.وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۴00 ناظر فنی بر ساخت و سازهای مسکونی در روستاها گفت: در کشور تقریبا 1۷ 
هزار ناظر و در استان ۴00 مهندس بر ساخت و سازهای روستایی براساس آخرین دستورالعمل های مقررات ملی ساختمان نظارت می کنند.

اجتماعی  معاون سیاسی،  آذربایجان شرقی - فالح: 
و امنیتی اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: جوانان فعال در 
شرکت های دانش بنیان توان توسعه روزافزون کشور را دارند 
و اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر آنان رونق می گیرد بر همین 
اســاس از فعالیت این شرکت ها در استان با جدیت حمایت 
می شود. دکتر تراب محمدی در همایش تحقق شعار سال 
که با محوریت فرمانداری هشــترود در ســالن اجتماعات 
دانشــگاه پیام نور این شهرستان برگزار شد، افزود: فعالیت 
های دانش بنیان ضامن ایجاد فرصت های جدید شغلی در 
منطقه بوده و باید به آنها توجه بیشــتری شــود. وی ادامه 
داد: هم اکنون بســیاری از کشورهای بزرگ صنایع بزرگ با 
اشتغال زایی، محصوالت محدود را به کشورهای دیگر منتقل 

کرده و خودشان به دنبال تولیدات دانش بنیان هستند. 
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی 

با بیان اینکه استانداری آذربایجان شرقی حمایت جدی از شرکت های 
دانش بنیان دارد گفت: در راستای حمایت جدی از پارک علم و فناوری 
و هر جوانی که در زمینه شــرکت های دانــش بنیان فعالیت کرده و 

محصول را به تولید برســاند، موانع پیش روی این تولیدات را برطرف 
خواهیم کرد. 

محمدی افزود: به همین  منظور، اولین جلسه ستاد دانش بنیان هم 

در هفته دوم سال در استان تشکیل و  چهار کمیته تخصصی 
برای تسهیل امور دانش بنیان ها ایجاد شده است.

وی با بیــان اینکه مولد بودن جامعه نیازمند زمان بوده و 
یک شــبه رخ نمی دهد اضافه کرد:  جوانان متکی به مرکز 
استان نبوده و با تشکیل شرکت های دانش بنیان از حمایت 
های جدی مدیران استان برخوردار شوند تا مشکالت محلی 

با تکیه بر داشته حل شود. 
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی 
گفت: دولت آیت اهلل رئیســی، دولتی مردمی و والیی است و 
دلسپردگی واقعی به منویات رهبری داشته و عنوان»تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« را یک حکم حکومتی به شمار 
می آورد.  وی اضافه کرد: اگر به موقع به فرمایشــات رهبری 
عمل شده بود اکنون به واسطه فعالیت دانش بنیان در زمینه 
های مختلف شــاهد وضعیت بهتــری در مناطق مختلف 
کشــور بودیم.  الزم به ذکر است این همایش با حضور »سیدمصطفی 
سیدهاشمی« معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( با 

هدف رونق تولید دانش بنیان در هشترود برگزار شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با 
تاکید بر توجه بیش ازپیش اصحاب رسانه به موضوع جهاد تبیین گفت: 
جشــنواره رسانه ای ابوذر باید در دوره های آینده، جهاد تبیین را از یکی 

اولویت های خود قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
قم، سید موسی حسینی کاشانی عصر درآیین پایانی هفتمین جشنواره 
رسانه ای ابوذر در تاالر شــهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان افزود: جشنواره ابوذر از برنامه های مختلفی است، که تحت عنوان 

بسیج به اجرا گذاشته می شود.
وی ادامه داد: بســیج نام مقدس و مبارکی است، قطعا ظرفیت های 

فرهنگی زیادی در این مجموعه نهفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی قم گفت: سازمان بسیج رسانه ای 
از ســازمان های وابسته به بسیج است، که سعی کرده بر مبنای اهداف 
و وظایفی که برای آن در نظر گرفته شــده، حرکت کند. وی  همچنین 
بیان کرد: جشنواره رسانه ابوذر یکی از اقدام های بسیج رسانه  است که به 
طور حتم، عرصه رسانه ای کشور و استان را دچار تحول می کند. هفتمین 

جشــنواره رســانه ای ابوذر در چهار بخش خبر، تک عکس، مصاحبه و 
گزارش ترتیب یافته بود، که در پایان 1۷ اثر مورد تجلیل قرار گرفت.

صمـت  سـازمان  رئیـس  فلالح:   - شلرقی  آذربایجلان 
آذربایجان شـرقی گفـت: بزرگتریـن کارخانـه تصفیـه شـکر کشـور با 
ظرفیـت روزانـه 500 تـن تـا 2 مـاه دیگر در شـهرک صنعتـی اهر به 

می رسـد. بهره بـرداری 
صابـر پرنیان در حاشـیه بازدید سـرزده اسـتاندار آذربایجان شـرقی 
از واحـد تولیـدی قنـد قانع واقع در شـهرک صنعتی اهـر، اظهار کرد: 
مراحـل اجرایـی ایـن واحـد صنعتی با سـرمایه گذاری 3 هـزار و 110 
میلیـارد ریالـی بخـش خصوصـی و پیشـرفت 90 درصـدی در حـال 

اتمام اسـت.
پرنیـان ادامـه داد: بـا بهره بـرداری از ایـن واحـد صنعتـی زمینـه 

اشـتغال ۴00 نفـر فراهـم خواهـد شـد.
رئیـس سـازمان صمت آذربایجان شـرقی، گفت: ظرفیـت این واحد 

صنعتـی، تولیـد افزون بر 150 هزار تن شـکر تصفیه شـده و 60 هزار 
تن قند کلوخه در سـال اسـت.

شـهرک صنعتـی اهـر یکـی از شـهرک هـای صنعتـی آذربایجـان 
شـرقی اسـت کـه در چهـار کیلومتـری شـهر اهـر واقع شـده  اسـت؛ 
شـهرک صنعتـی اهـر در زمینـی بـه وسـعت 2۴5 هکتـار در ابتدای 
جـاده اهـر بـه تبریـز واقع اسـت و در حال حاضـر 19 واحـد تولیدی 
دارای پروانه بهره برداری با اشـتغال 206 نفر در آن مسـتقر هسـتند.

تاکنـون 39 هکتـار از زمین هـای ایـن شـهرک بـه سـرمایه گذاران 
بخـش خصوصـی واگـذار شـده و 3۴ هکتـار نیـز آمـاده واگـذاری 
اسـت؛ در شـهرک صنعتی اهر بیشـتر پروژه های عمرانی در توسـعه 
زیرسـاخت های ارتباطی، آبرسـانی روستایی، گردشـگری، کشاورزی، 

بنیادمسـکن، بهداشـتی و خدمات شـهری اسـت.
شـهر اهـر بـا بیـش از 130 هـزار نفـر جمعیـت در 90 کیلومتری 

شـمال شـرق تبریـز واقع شـده اسـت.

ساری - دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران در بازدید از شهرک 
صنعتی بهشهر عنوان کرد: نقش توسعه شبکه های گازرسانی و ایجاد 
زیرساختهای انتقال انرژی در رونق تولید صنایع یک واقعّیت انکار ناپذیر 

است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، "قاســم مایلی رستمی" سرپرست شــرکت گاز مازندران، و 
"غالمرضا شــریعتی" نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسالمی 
و رئیس اداره گاز بهشهر از توسعه گازرسانی به شهرک صنعتی بهشهر 

بازدید کردند.
مایلی رســتمی با اشــاره به نام گذاری امســال از سوی مقام معظم 
رهبری اظهار داشــت: با توجه به اینکه شهرک های صنعتی مهمترین 
بستر و زیرساخت جذب سرمایه گذار در بخش صنعت و تولید محسوب 

می شوند، رویکرد شــرکت گاز استان در خصوص تقویت و حمایت از 
واحدهای صنعتی و ســرمایه گذاران با گازرسانی به شهرکهای صنعتی 

موجود در استان و تعامل و همکاری بین بخش دولتی و خصوصی می 
باشد. وی گاز را بعنوان مهمترین زیرساخت توسعه اقتصادی و صنعتی 
برشمرد و افزود: گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی اشتغالزا با هدف 
جایگزینی سوخت پاک و ارزان گاز طبیعی با دیگر سوخت های فسیلی، 

از مهم ترین رسالت های شرکت گاز استان مازندران است.
سرپرست شــرکت گاز مازندران در رابطه با پتانسیلهای موجود در 
زمینه کشــاورزی ، صنعتی ، صنایع تبدیلی و گردشگری این استان را 
یکی از اســتانهای بالقّوه به منظور سرمایه گذاری بخشهای خصوصی 
توصیف نمود و گفت: در راستای جهش تولید، دولت اقدامات گسترده 
برای گازرسانی به صنایع وابسته به بخش کشاورزی ، شهرکهای صنعتی 
و ....در این استان انجام داده است، که گازرسانی  به 1۴ هزار و 695 واحد 

صنعتی عمده و جزء گواه این مهم می باشد.

اراک- فرناز امیدی: رئیس اداره محیط زیســت شهرستان 
اراک از اجرای طرح پایش زیســت محیطی شــبانه و ســر زده 
واحدهای صنعتی اراک با هدف پیشــگیری و کاهش آالینده ها 

خبر داد.
محمودرضا فراهانــی اظهار کرد: در این طرح، شــهرک ها و 
نواحی های صنعتی و مراکز تولیدی بزرگ شهرستان مورد پایش 

و بازدید کارشناسی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اجرای این طرح شناســایی و 
برخورد با صنایع آالینده محیط زیست و جلوگیری از تخلف در 
خارج از ساعت های اداری است، گفت: ارتقای کیفی شاخص های 
زیســت محیطی واحدهای تولیدی و خدماتی در استان و انجام 
اصالحات الزم و جلوگیری از آلودگی های زیســت محیطی از 

دیگر اهداف اجرای این طرح است.
فراهانی بیان کرد: بسیاری از این واحدهای صنعتی متخلف با 
تصور عدم کنترل و پایش های شبانه زیست محیطی، فعالیت 

های دارای آلودگی شــدید را در شــب به انجام می رسانند یا 
تعداد قلیلی از واحدها سیستم فیلتراسیون را خاموش می کنند 
که البته این صنایع بیشــتر با هــدف افزایش ظرفیت تولید و 

کاهش هزینه های جاری، اقدام به امر می کنند، اما متاســفانه 
این اقدام باعث آسیب و لطمات جبران ناپذیر به محیط زیست 

می شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اراک گفت: در 
این بازدیدها وضعیت خروجی پساب، فیلتراسیون، سیستم پایش 
آنالین، نحوه مدیریت پسماند و خوداظهاری واحدهای صنعتی 
و تولیدی مورد بررســی قرار می گیرد و با توجه به عدم رعایت 
الزامات زیســت محیطی از جمله خاموش کــردن فیلترها و یا 
رهاسازی پساب به اراضی مجاور از سوی برخی مراکز، اخطارهای 

الزم به آن ها داده می شود.
فراهانی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس 
وظایف ذاتی، قانونی و اخالقی نســبت به سالمت مردم و حقوق 
شهروندان متعهد هست و قطعا به پیام ها و اطالعاتی که در این 
راستا از سوی مردم دریافت می شود رسیدگی خواهد شد و در 

چارچوب قانونی با صنایع آالینده برخورد می شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار:

شرکتهایدانشبنیاندرآذربایجانشرقیحمایتمیشوند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم: 

جهاد تبیین اولویت جشنواره رسانه ای ابوذر باشد

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

بزرگترین کارخانه تصفیه شکر کشور در آستانه بهره برداری است

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛

هموار شدن مسیر توسعه متوازن با گسترش زیر ساختهای انرژی در مازندران

آغاز اجرای طرح پایش زیست محیطی شبانه صنایع در اراک

اهواز- شبنم قجاوند: کیهان ساکی پور مدیر مهندسی و اجرای 
طرح های شرکت گاز استان خوزستان از اجرای بیش از 1000 کیلومتر 

شبکه گازرسانی در سال گذشته در سطح استان خوزستان خبر داد.

کیهان ساکی پور مدیر مهندسی و اجرای طرح های این شرکت گفت: 
در راستای توجه به نقاط کم برخوردار و محرومیت زدایی در تمام نقاط 
استان، در سال گذشته بیش از 1000 کیلومتر شبکه گازرسانی توسط 
این شــرکت اجرا شده است. ساکی پور گفت: این حجم از اجرا مربوط 
به نقاط پراکنده شــهری، روستایی و صنایع است که غالبا نقاط توسعه 
یافته شهری و روستایی و گازرسانی به روستاهای جدید در نقاط صعب 

العبور می  باشد.

ساکی پور در ادامه افزود: در بخش شهری بیش از 1۴5 کیلومتر شبکه 
گذاری انجام شده است که از این میزان 92 کیلومتر از لوله ی فوالدی و 

53 کیلومتر از لوله ی پلی اتیلن استفاده شده است.
مدیر مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان خوزستان تصریح 
گرد: در بخش روســتایی بیش از 833 کیلومتر شــبکه گذاری صورت 
گرفته اســت که از این میزان 188 کیلومتــر از لوله ی فوالدی و 6۴5 

کیلومتر از لوله ی پلی اتیلن استفاده شده است.

مدیر مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان خوزستان:

در سال گذشته بیش از 1000 کیلومتر شبکه گازرسانی 
در استان اجرا شده است
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بهقلم:جاناکوبا - خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

تصور این امر که برندی چینی بتواند امپراتوری تازه تاس��یس هوآوی را به طور کامل نابود کند، کامال دور 
از تصور بوده اس��ت. درواقع از این برند به عنوان پرچمدار کش��ور چین در حوزه تکنولوژی نام برده می شد. با 
این حال در س��ه س��ال اخیر، این جایگاه به طور کامل در اختیار ش��یائومی قرار گرفته شده است و این برند 
عنوان دومین برند برتر در زمینه تولید گوشی های هوشمند را به دست آورده است. نکته جالب این است که 
تنوع محصوالت این ابرشرکت، بسیار باال بوده و همین امر باعث شده است تا در سال 2021، شاهد رکوردی 
تاریخی از سوی این شرکت باشیم. درواقع این برند رشد 70 درصدی را تنها طی یک سال تجربه کرده که در 
تاریخ این حوزه از کسب و کار، کامال بی سابقه محسوب می شود. به همین خاطر نیز بسیاری از تحلیلگران بر 
این باور هستند که این شرکت طی سه سال آینده می تواند به امپراتوری سامسونگ و اپل پایان دهد. درواقع 
کیفیت باال در کنار قیمت مقرون به صرفه در تمامی رده ها، از جمله دالیل محبوبیت جهانی این برند محسوب 
می شود. در این راستا فراموش نکنید که امروزه باالترین حد تنوع در بین گوشی های هوشمند، به این شرکت 
اختصاص دارد. این امر در حالی است که اپل، کمترین تنوع ممکن را دارد. با این حال هنوز مشکل اصلی این 
برند، جذب بازار هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان است. این امر در حالی است که سامسونگ و 
اپل در این کش��ور، به راحتی فعالیت می کنند. با این حال روابط س��رد هند و چین، به مانعی بزرگ برای این 
برند تبدیل شده است. با این حال با توجه به تداوم تحریم های آمریکا علیه هوآوی، به نظر نمی رسد که این 
ش��رکت در بازار داخلی، رقیبی برای خود داش��ته باشد. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند 
که تحریم های آمریکا ممکن اس��ت برای این برند نیز رخ دهد. به همین خاطر ممکن است تمامی تحلیل ها 
با یک اتفاق ناگهانی همراه ش��ود. این برند از س��ال 2011 فعالیت خود را آغاز کرده و به نسبت رقبای خود، 
سابقه فعالیت به مراتب کمتری را دارد. درواقع بزرگترین چالش این برند، ایجاد تمایل بین خریدارانی است 
که برای آنها اپل و سامسونگ نماد کیفیت باال محسوب می شود. در این راستا برخی از تحلیلگران بر این باور 
هستند که تجربه تلخ برندهایی نظیر نوکیا و اچ تی سی، ممکن است برای این برند نیز تکرار شود. با این حال 
احتمال بروز آن عمال صفر خواهد بود. دلیل این امر نیز به خاطر تنوع باالی محصوالت این برند و همراه بودن 
با آخرین ترندهای حوزه تکنولوژی اس��ت. درواقع سودآوری این شرکت تنها به گوشی های هوشمند محدود 
نمی شود و همواره شاهد طرح های جدید از سوی شیائومی هستیم. با این حال بزرگترین چالش این شرکت 
در سال 2022، تکرار آمار سال گذشته است که به نظر بسیار بعید خواهد بود. درواقع چین نخستین کشوری 
بوده که وضعیت سفید کرونایی را پیدا کرده و به لطف جمعیت میلیاردی خود، فروش خوبی را تجربه کرده و 
زودتر از سایر رقبای خود، فروش مجدد را تجربه کرده است. با این حال در سال جدید، وضعیت این پاندمی، 
به مراتب بهتر شده و این موضوع بدون شک بر روی فروش این شرکت نیز تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با 
توجه به اخبار منتشرشده از سوی این کشور در رابطه با احتمال حمله به تایوان، ممکن است شاهد تحریم 
چند کشور باشیم. درواقع تکرار موفقیت های این برند در سال جاری، به عوامل مختلفی بستگی دارد که خارج 

از کنترل مدیران این شرکت محسوب می شود. 
gizmochina.com:منبع

بهقلم:الکسترنبال
کارشناس اقتصاد

مترجم: امیر آل علی

یکی از رایج ترین حس��رت های تمامی افراد این اس��ت که 
تمایل داش��ته اند تا چندین س��ال قبل متوجه برخی از نکات 
ش��وند. درواقع گاهی حتی یک اصل، می تواند مس��یر کاری 
اف��راد را تغیی��ر دهد. اگرچه در ظاهر به نظر می رس��د که هر 
فردی باید تجربه به دس��ت آورد تا متوجه چنین نکاتی شود، 
با این حال در جهان امروز که دسترسی به اطالعات در مدت 
زمان کم، امکان پذیر شده است. اقدام هوشمندانه، استفاده از 
تجربیات دیگران محسوب می شود. این امر کمک خواهد کرد 
تا اتفاقات تلخ، برای شما تکرار نشود و بتوانید از همان ابتدای 
کار، درخشش خوبی را داشته باشید. با این حال در این زمینه 
بهترین گزینه ها را مدیران کسب و کارهای مختلف از سراسر 
جهان می توانند در اختیار شما قرار دهند. در این راستا هفت 
توصیه طالیی برای ش��روع کس��ب و کار انتخاب ش��ده است 
ک��ه حاصل مصاحبه با بیش از 1000 مدیر از سراس��ر جهان 
می باش��د. درواقع این موارد، پرتکرارترین گزینه ها محس��وب 
می شود و به همین خاطر توجه به آنها می تواند تاثیر بسزایی 

را داشته باشید. 
1-تنهادونیازحیاتیوجوددارد

یکی از اشتباهات رایج این است که مدیران تازه کار، تالش 
می کنند تا اقدامات متعددی را انجام دهند تا با این اقدام، کسب 
و کار آنها با رش��د خوبی همراه ش��ود. این امر در حالی است 
که وجود گزینه های متعدد باعث می شود تا از توجه به موارد 
حیاتی، دور ش��وید. درواقع بس��یاری از افراد، ابدا به سراغ دو 
اصل مهم نمی روند و این امر باعث می شود تا تمامی تالش های 
آنها، با نتیجه الزم همراه نباش��د. در ابتدا ش��ما باید به دنبال 
حداقل یک موردی باش��ید که باعث خواهد شد تا در مقایسه 
با سایر کس��ب و کارها، متفاوت ش��وید. درواقع از این بخش 
تح��ت عنوان مزیت رقابتی نیز نام برده می ش��ود تا زمانی که 
به این اصل دس��ت پیدا نکرده اید، نباید اقدام دیگری را انجام 
دهید. برای مثال دلیل اصلی رشد شیائومی، عرضه محصوالت 
متنوع، باکیفیت و در عین حال با قیمت پایین تر درمقایسه با 
نمونه های موجود در بازار بوده است. درواقع با نگاهی به تمامی 
کسب و کارهای موفق، متوجه وجود چنین اصلی خواهید شد. 
در این راستا مطالعه داستان برندهای مطرح، به شما ایده های 
مختلفی را خواهد داد. با این حال بهترین اقدام در این بخش، 
بررسی وضعیت سایر برندها است. در این زمینه بهتر است که 
مزیت رقابتی شما، محصولی باشد که عرضه می کنید. درواقع 
سایر موارد، قابل حل و رفع بوده ولی یک محصول بد، همه چیز 
را با چالش مواجه می سازد. مورد دوم نیز این است که در کار 
خود تداوم داشته باشید. درواقع بسیاری از افراد تصمیمات خود 
را سریعا عوض می کنند و این امر باعث می شود تا امکان طی 
شدن مسیر طبیعی هر اقدام، وجود نداشته باشد. در این بخش 
نیز الزم است تا صبر کافی را داشته باشید و فراموش نکنید که 
رشد یک کسب و کار معموال از سال دوم، رخ می دهد. به همین 
خاطر الزم است تا انتظارات خود را تا حد امکان واقعی نمایید. 

2-باافرادباهوشارتباطداشتهباشید
در ه��ر زمین��ه ای، کار کردن ب��ا افراد باهوش، ش��ما را در 
مسیرهای جدید قرار می دهد. در این زمینه توصیه می شود که 
در پیدا کردن دوستان، تیم کاری و هر چیزی به دنبال افرادی 
باش��ید که ایده های جذاب در زمینه کاری شما دارند و ذهن 
آنها، به خوبی قدرت تحلیل مسائل را دارار می باشد. درواقع با 
نگاهی به برترین برندهای جهان، متوجه این امر خواهید شد 
که در موفقیت آنها، افراد زیادی دخیل بوده اند و ابدا نمی توان 

تنها به یک نام بسنده کرد. درواقع خالقیت، در بین افرادی که 
باهوش هستند، به مراتب بیشتر است و این امر می تواند سرعت 
رشد کسب و کار شما را چندین برابر نماید. در این زمینه شما 
باید به دنبال گس��ترش دایره ارتباط��ات خود با افراد مختلف 
باش��ید. درواقع محدود بودن به تنها منطقه فعالیت خودتان، 
یک اشتباه بسیار بزرگ محسوب می شود و در عصر حال حاضر 
که امکان ارتباط با حتی دورترین نقاط مهیا شده است، دیگر 
بهانه ای نخواهید داش��ت. این ذهنیت باعث می شود که حتی 

استخدام های شما با معیارهای دیگری همراه شود. 
3-تکمحصولینباشید

ب��ا نگاهی به تمامی برندهای بزرگ متوجه این امر خواهید 
ش��د که آنه��ا به صورت م��داوم به دنبال افزای��ش حوزه های 
فعالیت خود هس��تند. درواقع تک محصولی بودن، یک اقدام 
پرریسک محسوب می شود که نمونه آن را می توان در بحران 
کرونا مشاهده کرد. درواقع برندهایی که تک محصولی بوده اند، 

بیش��ترین آس��یب را متحمل ش��ده و این امر ی��ک واقعیت 
غیرقابل انکار اس��ت که هم��واره این احتمال وج��ود دارد که 
یک بحران و یک اتفاق پیش بینی نش��ده، رخ دهد. همچنین 
فراموش نکنید که در هر زمینه ای، محدودیت رشد وجود دارد 
و نمی توانی��د با تکیه بر یک اقدام، برای مدت طوالنی در بازار 
خ��ود باقی بمانید. با این حال منظ��ور از این بخش، فراموش 
کردن فعالیت اصلی نیست. برای مثال اگرچه سامسونگ بیشتر 
برای تولید گوشی های هوشمند شناخته می شود و این بخش 
فعالیت اصلی آن محس��وب می ش��ود. با این حال تنها به این 
بخ��ش محدود نبوده و مواردی دیگر نظیر لوازم خانگی را نیز 
تولید می کند. درواقع ش��ما باید همواره محصول اصلی را در 
باالترین جایگاه قرار دهید و بیشترین تمرکز شما معطوف به 

آن باشد. 
4-بامشتریانخودزیادصحبتکنید

از دیگر مواردی که باید رعایت نمایید این است که در بازار به 
شدت رقابتی حال حاضر، حتی نباید یک مشتری را از دست 
داد. در این زمینه شما با دو بخش اصلی جذب مشتری و حفظ 
آنها مواجه هس��تید که هر دو، کامال مهم و حیاتی محس��وب 
می ش��ود. در این راس��تا صحبت کردن به صورت مستقیم با 
مشتری، باعث می شود تا به صورت مداوم، نیازهای جدید آنها 
را شناسایی کرده و از وفادار ماندن آنها، اطمینان حاصل نمایید. 
در این راستا بهتر است که به دنبال بهانه ای برای صحبت کردن 
با مخطبان خود نباشید. به صورت استاندارد شما باید حداقل 
هر هفته یک ارتباط با مش��تری خود برق��رار نمایید. در این 
زمینه از این استراتژی حتی می توانید برای پیدا کردن مشتری 

نیز اس��تفاده نمایید. برای مثال، با جامعه هدف خود از طریق 
مختل��ف ارتباط برقرار کنید و آنها را از فعالیت ها و محصوالت 
خود، آگاه سازید. با این حال فراموش نکنید که در این زمینه 
باید تنوع باالیی را در نظر بگیرید و به دنبال زمان کوتاه، کمتر 
از 10 دقیقه باشید، در غیر این صورت به یک عامل مزاحم در 

زندگی روزمره افراد تبدیل خواهید شد. 
5-بهزمانتوجهنمایید

بس��یاری از افراد تصور می کنند ک��ه همواره زمان کافی 
وجود دارد. این امر در حالی است که چنین تصوری، کامال 
اش��تباه بوده و زمان سریع تر از تصورات شما سپری خواهد 
ش��د. به همین خاطر الزم اس��ت تا اس��تفاده حداکثری از 
آن را داش��ته باش��ید. در این زمینه سرمایه گذاری بر روی 
تکنولوژی هایی که باعث می ش��ود ت��ا انجام کارها در زمان 
کمتر مهیا شود، بسیار مهم خواهد بود. همچنین تیم شما 
باید به ص��ورت مداوم با آخرین ترنده��ای حوزه مدیریت 
زمان، آش��نا باش��د. در ای��ن زمینه با یک جس��ت و جوی 
س��اده می توانید ب��ا انواع نرم افزارها و وس��ایل کاربردی در 
زمینه کاری خود، آش��نا ش��وید. برای مثال Zapier، یک 
نمونه رایج برای مدیریت کارها محس��وب می شود. در این 
زمینه حتی ممکن است متوجه شوید که زمان کاری افراد، 
بیش از حد طوالنی اس��ت. درواقع براساس آمارها تنها دو 
س��اعت، زمان کار مفید محس��وب می ش��ود. با رعایت این 
نکات و اس��تفاده از استراتژی هایی نظیر دورکاری، رضایت 
کارمندان نیز بیش��تر خواهد ش��د و امکان تعادل میان کار 
و زندگی شخصی، مهیا می ش��ود که امروزه به یک چالش 

جدی تبدیل شده است. 
۶-موفقیترابرایخودمعنانمایید

به چه چیزهای در زندگی خود می خواهید دست پیدا کنید؟ 
درواقع برای بسیاری از افراد، هدف مشخصی ندارند و این امر 
باعث می ش��ود تا در طول روز، اقداماتی را انجام دهند که در 
اصل، کاربرد الزم را برای آنها ندارد. در این راس��تا شما باید به 
خوبی موفقیت را برای خود معنا کنید. درواقع شرکت شما به 
چه اهدافی برسد از نظر شما در مسیر موفقیت است. این امر 
یک س��وال اساسی بوده و بدون ش��ک در عملکرد شما تاثیر 
بس��زایی را دارد. در این راس��تا فراموش نکنید که رسیدن به 
موفقیت، به معنای کار کمرش��کن نبوده و فعالیت هوشمند و 
هدفمند، تنها چیزی است که نیاز خواهید داشت. با این حال تا 
زمانی که به دیدگاه شخصی خود دست پیدا نکرده باشید، وارد 
این مرحله نخواهید ش��د. در این زمینه معنای موفقیت برای 
شما باید شامل جزییات مختلفی باشد تا ذهن بتواند به درک 

درستی از واقعیت پذیر بودن آن، دست پیدا کند. 
7-درفروشبهفردیخبرهتبدیلشوید

در ابتدای شروع کسب و کار، شما بودجه الزم برای استخدام 
افرادی نظیر مدیر فروش را نخواهید داش��ت. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا در تمامی اقدامات، حضور داشته باشید. در این 
زمینه فراموش نکنید که مهمترین بخش یک کس��ب و کار، 
واحد فروش است. درواقع تمامی تالش ها در راستای این است 
که محصول خود را به فروش رس��انده و کس��ب درآمد داشته 
باش��ید. نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید این است که 
توانایی فروش و مذاکره باال، در مراحل دیگر نیز کامال کاربردی 
است. برای مثال هنگامی که بخواهید سرمایه گذار جذب کنید، 

این توانایی شما را در موقعیت برد قرار می دهد. 
در آخر فرموش نکنید که این هفت اصل، تنها موارد حیاتی 
برای شروع کسب و کار بوده و ابدا نباید خود را به آنها محدود 
نمایی��د. درواقع در بازار ح��ال حاضر که رقاب��ت به باالترین 
سطح ممکن رسیده است، رضایت از سطح فعلی، یک اشتباه 

جبران ناپذیر خواهد بود. 
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