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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

پرداخت یارانه نقدی جدید چقدر به رفاه خانوارها کمک می کند؟

 یارانه نقدی
علیه فاصله طبقاتی

فرصت امروز: آیا پرداخت یارانه نقدی، نابرابری موجود در توزیع درآمد را به نفع اقش��ار کم درآمد کاهش می دهد؟ 
در پاس��خ به این س��وال، بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در چهار س��ناریو، اثرات تغییر سطح یارانه نقدی بر 
شاخص های نابرابری و توزیع درآمد خانوارهای شهری را بررسی کرده است. این چهار سناریو در قالب »پرداخت یارانه 
نقدی جدید س��رانه و ماهانه 70  هزار تومانی به خانوارهای دهک های اول تا پنجم«، »پرداخت یارانه نقدی 70  هزار 
تومانی به خانوارهای دهک های اول تا هفتم«، »پرداخت یارانه نقدی 90 هزار تومانی به خانوارهای دهک های اول تا 
پنجم« و »پرداخت یارانه نقدی 110 هزار تومانی به خانوارهای دهک   های اول تا پنجم« طراحی شده است. نتایج این...

بازار سهام باالتر از  بازار ارز و سکه ایستاد

فروردین سبز بورس تهران
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کاهش 240 هزار تومانی قیمت سکه در هفته پایانی فروردین ماه

قیمت سکه و طال ریخت
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مدیریتوکسبوکار

5

ایران در سال گذشته حدود 352 میلیون دالر واردات الستیک سنگین به عنوان کاالی اساسی داشته 
اسـت. به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایسـنا، واردات 25 گروه کاالهای اساسـی در 

سال گذشته بیش از 19.6 میلیارد دالر هزینه داشته است که اقالم وارداتی با ارز نیمایی 4.4 
میلیارد دالر می رسد و مابقی برای کاالهای مشمول ارز ترجیحی است. در بین کاالهای...

هزینه ۳۵۲ میلیون دالری برای واردات الستیک

سرمقاله
صالحیت حرفه ای 

مدیران بانکی

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

بانک  بخش��نامه  جدیدترین 
مرک��زی، ش��رایط خاصی برای 
انتص��اب داوطلبان پس��ت های 
مدیریتی بانک ه��ا تعیین کرده 
اس��ت. بدین سبب ش��اید این 
پرس��ش در ذهن بسیاری باشد 
که شرط رسیدن به پست های 
عال��ی مدیریت��ی در بانک ه��ا 
چیس��ت و آنان چگونه و با چه 
آیا  انتخاب می شوند؟  فرآیندی 
معیار انتخاب مبتنی بر دانش و 
تجربه بانکی است یا حمایت ها و 
جهت گیری های سیاسی، حرف 
آخر را می زن��د و آیا در انتخاب 
مدی��ران بانکی بی��ن بانک های 
خصوص��ی و دولت��ی تفاوت��ی 

هست؟
نیز  پرسش��گری  ای��ن  دلیل 
بانک ها  زیرا  اس��ت،  مش��خص 
ب��ا منابع مال��ی کالن مردم در 
قالب سپرده های بانکی سروکار 
دارند تا براس��اس وظیفه ذاتی 
خود، این ث��روت عمومی را در 
ام��ور بانک��ی ب��ه کار گیرند، با 
آن کس��ب س��ود کنند و سهم 
سود س��پرده گذاران را برمبنای 
محاس��به خ��اص بین خ��ود و 

سپرده گذاران تقسیم کنند. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
افزون بر آن، اطالعات بانکی همه مردم در اختیار بانک هاست. 
در نتیج��ه بانک ها به عنوان امین مردم قانونا و ش��رعا جز بنا به 
حکم قانون یا دس��تور مراجع قضایی مجاز به افشای آن نیستند، 
چه برس��د به آنکه این اطالعات را بنا به دستور مقامات اجرایی و 
خارج از ضوابط تعیین ش��ده توسط مجلس شورای اسالمی تحت 
عنوان تس��هیالت کالن در رسانه های جمعی منتشر نمایند. پس 
عقل و منطق حک��م می کند که مدیریت عالی بانک ها در اختیار 
مدیران امین و خوشنام و شجاع و در عین حال باسواد، کاردان و 
دارای تجربه کافی در مشاغل و امور بانکی گذاشته شود. افزون بر 
این مطلب، پاسخ بدین سواالت از منظر موازین قانونی و حقوقی 
چندان س��خت نیس��ت، زیرا همه بانک ها، خواه دولتی باش��ند و 
خواه خصوصی، براس��اس مقررات قانون پولی و بانکی و نیز سایر 
قوانین مرتبط بایس��تی به صورت ش��رکت س��هامی عام تاسیس 
ش��وند. در شرکت های س��هامی عام، انتخاب هیأت مدیره توسط 
مجمع عمومی صاحبان س��هام شرکت انجام می شود. بانک ها نیز 
چون شرکت سهامی عام هس��تند، از این قاعده قانونی مستثنی 
نیستند و انتخاب هیأت مدیره آنان قاعدتا برعهده صاحبان سهام 
بانک هاست. صاحب سهام بانک های دولتی، دولت است. لذا دولت، 
مقام صالح برای انتخاب هیأت مدیره بانک های دولتی است که این 
کار توسط وزارتخانه های ذی ربط و مجمع عمومی هر بانک صورت 
می گیرد. در مورد بانک های خصوصی که س��هامداران آن دولتی 
نیستند، انتخاب هیأت مدیره توسط مجمع عمومی صاحبان سهام 
هر بانک صورت می گیرد. در این فرآیند، سهامدارانی که اکثریت 
سهام بانک خصوصی را در اختیار دارند، حرف آخر را خواهند زد.

اما برخالف سایر ش��رکت های سهامی، فرآیند انتخاب مدیران 
در بانک ها، کمی متفاوت با سایر شرکت های سهامی است. طبق 
مقررات قانونی، هیأت مدیره همه بانک ها بایس��تی توس��ط بانک 
مرکزی تایید صالحیت ش��وند، تا مشخص شود آیا از نظر سوابق 
علمی و تجارب عملی، صالحیت رسیدن به صندلی مدیریت عالی 
بان��ک را دارند یا نه. به همین جهت، ثبت ش��رکت ها بدون تایید 
بانک مرکزی، مصوبه مجمع عمومی صاحبان س��هام بانک راجع 
ب��ه انتخاب اعضای هی��أت مدیره آن بانک را ثب��ت نخواهد کرد. 
همچنی��ن در مورد نحوه انتخاب و انتصاب مدیران عامل بانک ها، 
مقررات قانون تجارت و ضوابط حاکمیت ش��رکتی حکم می کند 

که مدیرعامل شرکت سهامی توسط هیأت مدیره شرکت انتخاب 
شود. از نظر ظاهری و رعایت تشریفات قانونی، این قاعده در مورد 
انتخاب مدیران عامل بانک ها نیز رعایت می شود، اما عمال مدیران 
عامل بانک های دولتی و خصولتی توسط مقامات اجرایی ذی ربط 
و مدیران عامل بانک های خصوصی توسط سهامدارانی که اکثریت 
س��هام بانک را در اختیار دارند، انتخاب و به هیأت مدیره معرفی 
می شوند. بنابراین به نظر می رسد مصوبه هیأت مدیره بانک ها در 

زمینه انتخاب مدیرعامل بانک ها صرفا تشریفاتی است.
در همین راستا، تازه ترین اقدام مثبت بانک مرکزی برای احراز 
صالحیت داوطلبان پس��ت های مدیریتی بانک ها، ش��رط گذاری 
ش��رکت در کالس های آموزش��ی و اخذ گواهینامه برای انتصاب 
پس��ت های باالی بانکی اس��ت. به گزارش رواب��ط عمومی بانک 
مرکزی، این بانک در بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی کشور، نحوه 
اعطای گواهینامه های حرف��ه ای بانکداری برای داوطلبان تصدی 
س��مت های مدیریتی در بانک ها و موسس��ات اعتب��اری را ابالغ 
کرد. گواهینامه های ش��ش گانه طراحی شده و الزم برای بررسی 
صالحیت داوطلب��ان تصدی هر یک از س��مت های مدیریتی در 
موسس��ات اعتباری عبارتن��د از، »اصول بانک��داری 1«، »اصول 
بانکداری 2«، »حسابرسی داخلی موسسات اعتباری«، »مدیریت 
ریسک موسسات اعتباری«، »مدیریت فناوری اطالعات موسسات 
اعتباری« و »گواهینامه حرفه ای بانکداری اس��المی« که به تایید 
»کمیته گواهینامه های حرفه ای بانکداری بانک مرکزی« رسیده 
است. اقدامی سنجیده و بجا که می تواند منتهی به انتخاب مدیران 
شایس��ته و کاردان و کامال مس��لط به مبانی و اص��ول بانکداری 
در بانک ه��ای دولتی، خصوصی و خصولتی ش��ود و از هرز رفتن 
سرمایه های عمومی و سپرده های بانکی مردم به واسطه دانش کم 
یا نداشتن تجربه عملی در صنعت بانکداری پیشگیری کند. شایان 
توجه است که مدیران بانکی هدف در طرح جدید بانک مرکزی، 
عب��ارت از داوطلب��ان مناصبی چون مدیرعام��ل و اعضای هیأت 
مدیره همه بانک ها و موسس��ات اعتباری کش��ور، خواه بانک های 
دولتی و خصولتی و خواه بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 
غیربانکی و همچنین داوطلبان تصدی مدیریت ارشد کمیته های 
ریس��ک، حسابرس��ی داخلی و رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( 
هستند که بایستی آزمون های مورد نظر بانک مرکزی را بگذرانند 

تا موفق به کسب گواهینامه صالحیت حرفه ای شوند.

از نظر سیر تاریخی این موضوع، شاید بتوان تبصره 3 ماده 95 
برنامه پنجم توسعه را نقطه عطف اختیارات قانونی بانک مرکزی 
در زمینه احراز صالحیت یا س��لب صالحیت مدیران ارشد بانکی 
دانس��ت. در قانون مذکور آمده اس��ت: »بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران براس��اس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت 
حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی 
به پرداخت جریمه را دارد. در صورت س��لب صالحیت حرفه ای، 
اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از مسئولیت مربوطه 
منفصل می گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و 
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محس��وب می شود.« 
همچنی��ن در م��اده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه 
مصوب 1395 آمده اس��ت: »انتخ��اب مدیرعامل و هیأت مدیره 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صالحیت 
حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از س��وی بانک مرکزی امکان پذیر 
اس��ت. این افراد باید حداقل دارای 10 سال سابقه در زمینه های 
مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه 
احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و 

تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.«
مجموعه این مصوبات، دس��ت بانک مرک��زی را برای انتخاب 
مناس��ب ترین مدیر بانکی باز می گذارد؛ مش��روط بر آنکه اجرای 
این فرآیند دقیقا در مورد همه بانک ها اعم از بانک های خصوصی 
و بانک های دولتی یکس��ان ب��وده و تفاوتی در رفتارها و عملکرد 
بانک مرکزی از این حیث مش��اهده نش��ود. بنابراین اگر در مورد 
بانک ه��ای دولتی به صرف امضای وزی��ر مربوطه، موضوع نهایی 
تلقی ش��ده و تایید بانک مرکزی، امری تش��ریفاتی باش��د، این 
قبیل مصوبات، کارایی خود را از دس��ت خواه��د داد. مروری بر 
عملکردها و خاطرات گذشته در این زمینه، خالی از لطف نیست. 
مدیرعامل اس��بق یکی از بانک های دولت��ی در کتاب »مجموعه 
تاریخ ش��فاهی مدی��ران«، خیلی صادقانه خاط��رات خود درباره 
نحوه انتخابش به عنوان مدیرعامل بانک »...« را این گونه ش��رح 
داده اس��ت: »طی مصاحبه ای با »...« بانک مرکزی، وی از دانشم 
درباره مس��ائل بانکداری پرس��ید. من هم به او جواب دادم که از 
امور بانکی فقط می توانم چک حقوقم را امضا کنم و هیچ چیزی 

نمی دانم. دکتر »...« که فرد خوش مشربی بود، توصیه کرد هرگز 
این سخن را در جایی بازگو نکنم. من هم به وی گفتم که همیشه 
همینطور بوده ام. اگر در کاری مسلط نباشم، کتمان نمی کنم، اما 
س��عی می کنم کارم را به خوبی انجام دهم. س��پس ضمن درک 
نگران��ی اش، به او قوت قلب دادم که گرچ��ه از بانکداری چیزی 
نمی دانم ولی حاضرم سال آینده با مدیران عامل بانک ها امتحان 
ده��م و اگر نفر اول نش��وم، حتما دوم می ش��وم. اخالق من این 
گونه اس��ت ک��ه همه جا می گویم هیچی بلد نیس��تم، اما تالش 
می کنم یاد بگیرم.« تا آنجایی که حافظه یاری می کند، قائم مقام 
او نیز با ش��رایطی مشابه به عنوان عضو هیأت مدیره و قائم بانک 
منصوب ش��ده بود. در موردی دیگر به یاد دارم در سالیان پیش، 
یکی از وزرای محترم که در زمان وزارت ش��ان همواره بانک ها را 
از انتقادات خود بی نصیب نمی گذاشتند، پس از دوران وزارت به 
عنوان مدیرعامل یکی از بانک های مهم منصوب شدند، بدون آنکه 

کمترین تجربه ای در امور بانکی داشته باشند.
گزارش حسابرس��ی بازرس��ان قانونی، آینه تمام نمای عملکرد 
مدیران بانک هاس��ت. نیم نگاهی به این گونه گزارش ها، صحت یا 
عدم صحت ادعاها را مشخص می سازد. صرف نظر از این مباحث، 
در پاسخ به این قبیل پرسشگری ها می توان گفت، گرچه نمی توان 
تاثیر مالک های سیاس��ی و فامیلی در انتخاب مدیران بانکی را به 
طور کلی منکر ش��د، اما در مجموع، انتصاب به پس��ت های عالی 
مدیریتی در بانک ها هم س��هل اس��ت و هم ممتنع. س��هل از آن 
جهت که مالک های سیاسی و فامیلی ممکن است در این زمینه 
موثر بوده باش��د و افرادی بدون داش��تن س��ابقه کافی بانکی به 
سمت های حساس مدیریتی بانک ها منصوب شده باشند؛ ممتنع 
از آن جهت که براساس مقررات بانک مرکزی در حال حاضر برای 
دسترس��ی به مناصب عالی در شبکه بانکی کشور، داوطلبان باید 
دارای مالک های موردنظر بانک مرکزی باشند و بانک مرکزی این 
شرایط را احراز نماید. براس��اس شرایط مذکور در »دستورالعمل 
نحوه احراز و لغو تاییدیه صالحیت مدیران موسس��ات اعتباری« 
مصوب بهمن ماه 1398 شورای پول و اعتبار، »انتخاب مدیرعامل 
و هی��أت مدی��ره بانک ه��ا و موسس��ات مالي و اعتب��اري پس از 
ص��دور تأیید صالحی��ت حرفه اي و وثاقت و امانت آنان از س��وي 
بانک مرکزي امکان پذیر اس��ت. این اف��راد باید حداقل داراي 10 
س��ال س��ابقه در زمینه هاي مالي، بانکي و بازرگاني و دانش��نامه 

کارشناسي مرتبط باشند« و اینکه »تصدی سمت مدیریتی توسط 
ه��ر داوطلب و تمدید دوره مس��ئولیت وی منوط به اخذ تاییدیه 

صالحیت حرفه می باشد.«
طبیعی اس��ت که اگر شرایط قانونی مورد بحث از جمله لزوم 
طی کالس های آموزش��ی و اخذ گواهینام��ه حرفه ای برای همه 
داوطلبان تصدی پس��ت های مدیریتی بانکی اجرا شود و در این 
مهم، تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی نباشد، نتیجه کار، 
عال��ی و به نفع مردم و نظام بانکی کش��ور خواه��د بود و منابع 
بانک ه��ا بر اثر ندانم کاری و یا خدای ناکرده بر اثر سوءاس��تفاده 
مدی��ران به هدر نخواهد رف��ت. خالصه آنکه در زمینه انتخاب یا 
انتصاب مدیران بانکی باید بدین نکته توجه داش��ت که کش��تی 
ش��بکه بانکی کش��ور را بایس��تی مدیران کاردان و باسواد و در 
عین حال دارای تجربه کاف��ی در امور بانکی تحت نظارت بانک 
مرکزی به س��احل مقصود برس��انند تا بانک ها به روش��ی کامال 
حرفه ای مدیریت ش��ده و دچار آسیب های مالی نظیر تسهیالت 
کالن خارج از ضابطه نش��وند و به جای افزایش مطالبات معوق، 
حجم مطالبات بانک را کاهش دهند و امکان ارائه خدمات بانکی 
بیشتر به مردم را فراهم آورند. بر همین اساس، مصوبه اخیر بانک 
مرک��زی راجع به لزوم ش��رکت در آزمون و اخ��ذ گواهینامه؛ به 
عنوان یکی از ش��رایط بررسی صالحیت داوطلبان برای رسیدن 
به پست های عالی مدیریتی بانک ها، گامی مثبت در ارتقای کیفی 
ظرفیت های مدیریتی شبکه بانکی کشور است که نفع آن نصیب 
همگان می شود. به شخصه معتقدم که در انتصاب مدیران بانکی 
حتی المقدور بایستی مالک های فامیلی و سیاسی کنار گذاشته 
شود و مقررات مورد اشاره در مورد همه بانک ها اعم از بانک های 
خصوصی، دولتی و خصولتی به طور یکس��ان اجرا و رعایت شود. 
افزون بر آن همانطور که گفته ش��د، بانک ها خواه دولتی باشند 
و خواه خصوصی، با منابع مالی عظیم مردم به صورت س��پرده و 
سهام بانک ها سروکار دارند. بنابراین شرط اساسی انتخاب مدیران 
بانکی افزون بر خوشنامی و پاکدستی و سالمت مالی، برخورداری 
از ش��جاعت مدیریتی و نه گفتن به »تسهیالت کالن فرمایشی« 
است که سالمت بانک ها را بیمه خواهد کرد و امکان نظارت بانک 
مرک��زی بر عملکرد بانک ها را بیش از پیش فراهم س��اخته و در 
نهایت، راه را برای استفاده بیشتر همگان از خدمات و تسهیالت 

بانکی هموار خواهد ساخت.

پس از بان��ک جهاني، صن��دوق بین المللی پول نیز از 
پیش بینی رش��د اقتص��ادی مثبت برای ایران در س��ال 
2022 خب��ر داد و ن��رخ رش��د اقتص��ادی را 3 درص��د، 
ت��ورم را 32.3 درص��د و ن��رخ بی��کاری را 10.2 درصد 
پیش بین��ی کرد. صندوق بین المللی پ��ول در حالی نرخ 
رش��د اقتص��ادی ایران را با ی��ک واحد درص��د افزایش 
نس��بت به گزارش پیش��ین حدود 3 درصد اعالم کرده 
که پیش��تر نیز بانک جهانی، رش��د اقتص��ادی ایران در 
س��ال 2022 را بال��غ ب��ر 3.7 درصد تخمی��ن زده بود. 
صندوق بین المللی پول همچنین رش��د اقتصادی جهان 

در س��ال جاری میالدی را 3.6 درص��د برآورد کرده که 
کمتر از برآورد پیش��ین این نهاد در گزارش ژانویه است 
و عمدت��ا به تبعات جنگ روس��یه و اوکراین برمی گردد. 
گ��زارش جدید صن��دوق بین المللی پول که در آس��تانه 
اجالس مش��ترک این نهاد با بانک جهانی منتش��ر شده 
است، نشان می دهد که چش��م انداز اقتصاد جهان تحت 
تاثیر درگیری روس��یه و اوکراین شدیدا افت کرده است. 
بحران ش��رق اروپا در ش��رایطی اتفاق افتاده که اقتصاد 
جه��ان هنوز به طور کامل از تبعات اقتصادی همه گیری 
کرونا بهبود نیافته اس��ت؛ کم��ا اینکه حتی پیش از بروز 

جنگ نیز تورم در بس��یاری از کشورهای جهان به دلیل 
سیاست های حمایتی دوران کرونا و عدم تعادل عرضه و 
تقاضا در حال افزایش بوده و اعمال سیاس��ت های پولی 
انقباضی را برانگیخته اس��ت. همچنین جدا از پیامدهای 
جن��گ در اوکراین، قرنطینه های اخیر در چین و اجرای 
سیاس��ت کووید صفر نیز می تواند به اختالل بیشتری در 

زنجیره های عرضه جهانی منجر شود.
بر همین اس��اس، صندوق بین المللی پول، پیش بینی 
خود از رش��د اقتص��اد جهان را مورد بازبین��ی قرار داده 
و انتظار رش��د 3.6 درصدی را برای س��ال های 2022 و 

2023 دارد که نمایانگر اثرات مستقیم جنگ در اوکراین 
و همچنین تحریم های غرب علیه روس��یه است و انتظار 
می رود که هر دوی این کش��ورها رکودهای ش��دیدی را 
تجرب��ه کنند. البته دامنه این بحران تنها محدود به قاره 
اروپ��ا نخواهد ماند و از طریق بازارهای کاالیی، تجارت و 
ارتباطات مالی همانند امواج زلزله گسترش پیدا می کند، 
چراکه روس��یه یکی از صادرکنندگان اصلی نفت، گاز و 
فلزات جهان است و همچنین در کنار اوکراین به عنوان 
س��بد نان اروپ��ا، از بزرگتری��ن صادرکنن��دگان گندم و 
ذرت جهان به ش��مار م��ی رود. در نتیجه، کاهش عرضه 

ای��ن کاالها، قیمت آنها در بازارهای جهانی را به ش��دت 
افزایش داده و کش��ورهای واردکنن��ده در اروپا، قفقاز و 
آس��یای مرکزی، خاورمیانه و ش��مال آفریق��ا و آفریقای 
زیرصحرا، بیش��تر از دیگ��ران تحت تاثیر ق��رار خواهند 
گرف��ت. همچنی��ن افزای��ش قیم��ت غذا و س��وخت بر 
خانواره��ای با درآمد کمتر در سراس��ر جه��ان، از جمله 
آمریکا و س��ایر کشورهای آس��یایی اثر خواهد گذاشت. 
بنابراین انتظار می رود مناطق اروپای ش��رقی و آس��یای 
مرکزی ک��ه ارتباطات تجاری و پرداخت های مس��تقیم 

زیادی با روسیه دارند، از این شرایط آسیب ببینند.

پس از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول نیز تایید کرد

رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 2022

صالحیت حرفه ای مدیران بانکی

6 اقدام برای تولید محتوای موفق در سال 2022
پس از دو س��ال س��خت که جهان درگیر ویروس کرونا بوده، در سال 2022 شاهد بهبودهای جدی هستیم 
و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا بسیاری از کسب و کارها، شروع مجدد داشته باشند. در این راستا بسیاری از 
تحلیلگران بر این باور هستند که اکنون، بهترین زمان برای شروع یک کسب و کار محسوب می شود. دلیل این 
امر نیز به خاطر کنار رفتن بس��یاری از کس��ب و کارها است که دلیل آن بحران ناشی از کرونا می باشد. با این 
حال در جهان مدرن امروز، نمی توان بدون استفاده از تکنولوژی، موفقیت خاصی را به دست آورد. درواقع شما 
نیاز دارید تا از تمامی امکانات موجود، نهایت استفاده را داشته باشید. اگرچه انتخاب یک عامل برای موفقیت 
بسیار سخت است. با این حال با بررسی آمارها می توان تولید محتوا را به عنوان شاه کلید موفقیت هر کسب و 
کاری تلقی نمود. با این حال این اقدام ابدا ساده نبوده و به دلیل اهمیت حیاتی آن، نیاز است تا فعالیت کامال...



فرص��ت امروز: آیا پرداخت یارانه نقدی، نابرابری موجود در توزیع درآمد 
را به نفع اقش��ار کم درآمد کاهش می دهد؟ در پاس��خ به این سوال، بازوی 
پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در چهار سناریو، اثرات تغییر سطح یارانه 
نقدی بر شاخص های نابرابری و توزیع درآمد خانوارهای شهری را بررسی 
کرده است. این چهار سناریو در قالب »پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه 
و ماهانه 70  هزار تومانی به خانوارهای دهک های اول تا پنجم«، »پرداخت 
یاران��ه نق��دی 70  هزار تومانی ب��ه خانوارهای دهک ه��ای اول تا هفتم«، 
»پرداخ��ت یارانه نقدی 90 هزار تومانی به خانواره��ای دهک های اول تا 
پنجم« و »پرداخت یارانه نقدی 110 هزار تومانی به خانوارهای دهک   های 
اول تا پنجم« طراحی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر 
چهار سناریو باعث کاهش نسبت مخارج خانوارها و ضریب جینی می شود، 
اما در میان این س��ناریوها، بیشترین تغییرات کاهشی به سناریوی چهارم 
اختصاص دارد. یعنی بیشترین میزان سرانه یارانه جدید با رقم 110  هزار 
تومان برای دهک های اول تا پنجم، بیشترین اثر حمایتی را در پی خواهد 
داشت. البته این س��ناریوهای چهارگانه بدون توجه به »روش های تامین 
مالی بودجه« و »بررس��ی اثرات تورمی« طراحی شده و پژوهشگران مرکز 
پژوهش   های توسعه و آینده   نگری معتقدند که درخصوص منابع موردنظر 
و اثرات تورمی باید مطالعات بیش��تری انجام شود. هرچند به طور اجمالی 
می توان گفت که روش نادرست تامین مالی این یارانه ها می تواند اثر مثبت 
آن را خنثی کند. از سوی دیگر، کارکرد مهم پرداخت یارانه نقدی، کمک 
به هموار شدن توزیع درآمد و کاهش نابرابری هاست، اما این مهم به واسطه 
پرداخت همگانی یارانه نقدی به سختی حاصل می شود و در نقطه مقابل 

عدالت توزیعی قرار دارد.
روش محاسبه مبلغ یارانه جدید

یکی از مباحثی که در چند س��ال گذش��ته بارها مطرح    شده، پرداخت 
یارانه نقدی جدید برای کمک به معیشت خانوارهاست. در این راستا، مرکز 
پژوهش   های توس��عه و آینده   نگری در یک گزارش با عنوان »برآورد اثرات 
اعطای یارانه   های نقدی جدید بر ش��اخص های توزی��ع درآمد خانوارهای 
ش��هری در س��ناریوهای مختلف«، به ارزیابی آثار پرداخت یارانه در قالب 
چهار س��ناریوی مختلف پرداخت. در این گزارش برای محاسبه رقم یارانه 
جدید، از مخارج کل یا از مخارج خوراکی   ها اس��تفاده ش��ده و از آنجا که 
ارقام محاسبه   شده برای پرداخت برحسب مخارج کل باال به نظر می رسد، 
بنابرای��ن از افزایش قیمت خوراکی ها در مخ��ارج خانوارها به عنوان پایه 
محاس��به استفاده شد. محاس��بات این پژوهش نشان می دهد که »سرانه 
میزان پرداختی برحسب مخارج خوراکی   ها« از ارقام 70  هزار و 697 تومان 
به   صورت س��رانه و ماهانه برای دهک اول ش��روع    شده و به حداکثر حدود 
120  هزار تومان برای دهک نهم می   رس��د. ل��ذا انتخاب ارقام پرداختی را 
می ت��وان با یک کف 70  هزار تومان، یک رقم میانی 90  هزار تومان و یک 

رقم 110  هزار تومان به عنوان سقف پرداختی در نظر گرفت.
بازوی پژوهش��ی س��ازمان برنامه و بودجه س��پس ب��رای ارزیابی اثرات 
پرداخت یارانه نقدی جدید بر توزیع درآمد، چهار س��ناریو در نظر گرفت 
که عبارتند از »پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه 70  هزار تومانی 
به خانوارهای دهک های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم ش��هری«، 
»پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه 70  هزار تومانی به خانوارهای 
دهک های اول تا حداکثر مخارج کل دهک هفتم شهری«، »پرداخت یارانه 
نقدی جدید س��رانه و ماهانه 90 هزار تومانی به خانوارهای دهک های اول 
تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری« و »پرداخت یارانه نقدی جدید 
س��رانه و ماهانه 110 هزار تومانی به خانوارهای دهک   های اول تا حداکثر 

مخارج کل دهک پنجم شهری«.
شاخص های مختلفی برای اندازه گیری میزان نابرابری طراحی شده که 
یکی از مشهورترین آنها، ضریب جینی است. این شاخص در حالت برابری 
کامل، عدد صفر و در نابرابری کامل، یک را نشان می دهد. بنابراین کاهش 
ضریب جینی به معنی بهبود توزیع درآمد اس��ت. عالوه بر ضریب جینی، 
استفاده از نسبت های درآمد )مخارج کل( دهک های باالیی به دهک میانی 
یا به دهک اول نیز بیانگر نحوه توزیع درآمد در بین دهک هاست و کاهش 
این نس��بت ها به معنای بهبود توزیع برای متغی��ر موردنظر )مثال درآمد( 
است. کما اینکه طبق محاسبات این گزارش، نسبت مخارج کل دهک نهم 
به مخارج کل دهک اول 5.2 اس��ت؛ یعنی مخارج ساالنه دهک نهم کمی 
بیش از پنج برابر مخارج دهک اول است. نسبت مخارج دهک نهم به دهک 

پنجم نیز 2.3 و دهک پنجم به دهک اول 2.2 است.
تاثیر یارانه جدید بر توزیع درآمد

در س��ناریوی اول به هر خانوار شهری در دهک   های اول تا پنجم به   طور 
س��رانه مبلغ 70  هزار تومان یارانه جدید پرداخت خواهد ش��د. بررسی ها 
نشان می دهد میانگین مخارج کل خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه 
نقدی جدید افزایش خواهد یافت. تحت این س��ناریو نسبت  مخارج دهک  
نهم به دهک اول کاهش  می یابد. این تغییر کاهش��ی در نس��بت  مخارج 
ده��ک  نهم به دهک پنجم به میزان کمتری دیده می ش��ود. برآیند اثرات 
اعمال این سیاست، کاهش نسبت های نابرابری است که می توان آن را در 
افزایش ضریب جینی دید، به   طوری که ضریب جینی از 0.365 به 0.348 

کاهش خواهد یافت.
س��ناریوی دوم نیز از نظر مبلغ پرداختی مانند سناریوی اول بوده اما از 
نظر تعداد خانوارها، سطح پوشش از پنج دهک اول به هفت دهک افزایش 
   یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک   های اول تا هفتم 
به   طور سرانه مبلغ 70  هزار تومان یارانه جدید پرداخت خواهد شد. طبق 
برآوردها، میانگین مخارج کل خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه جدید 
افزایش خواهد یافت. تحت این سناریو نسبت  مخارج دهک  نهم به دهک 

اول کاهش  می یابد. این تغییر کاهشی در نسبت  مخارج دهک  نهم به دهک 
پنجم به میزان کمتری دیده می ش��ود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، 
کاهش نسبت های نابرابری است که می توان آن را در افزایش ضریب جینی 
دید، به   طوری که ضریب جینی از 0.365 به 0.347 کاهش خواهد یافت.

سناریوی س��وم نیز از نظر سطح پوش��ش یا خانوارهای مشمول مانند 
س��ناریوی اول بوده ولی میزان یارانه پرداختی به 90  هزار تومان افزایش    
یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک   های اول تا پنجم 
به   طور سرانه مبلغ 90  هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. 
محاسبات نش��ان می دهد پس از اعمال این سناریو، میانگین مخارج کل 
افزایش می یابد. با اجرای این گزینه سیاستی، نسبت  مخارج دهک  نهم به 
دهک اول کاهش  می یابد. این تغییر کاهشی در نسبت  مخارج دهک  نهم 
ب��ه دهک پنجم به میزان کمتری دیده می ش��ود. برآیند اثرات اعمال این 
سیاس��ت، کاهش نسبت های نابرابری اس��ت که می توان آن را در افزایش 
ضریب جینی دید، به   طوری    که ضریب جینی از 0.365 به 0.344 کاهش 
خواهد یافت. نهایتا س��ناریوی چهارم از نظر س��طح پوشش یا خانوارهای 
مشمول مانند س��ناریوی اول بوده اما میزان یارانه پرداختی به 110  هزار 
تومان افزایش    یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک   های 
اول تا پنجم به   طور سرانه مبلغ 110  هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت 
خواهد شد. پس از اعمال این سناریو، میانگین مخارج کل افزایش می یابد. 
با اجرای این گزینه سیاستی نسبت  مخارج دهک  نهم به دهک اول کاهش 
 می یابد. تغییر کاهش��ی در نس��بت  مخارج دهک  نه��م به دهک پنجم به 
می��زان کمتری خواهد بود. ضریب جینی نیز از 0.365 به 0.339 کاهش 

خواهد یافت.
کاهش نابرابری در 4 سناریو

بررس��ی ها در هر چهار س��ناریو نشان می دهد که نس��بت های مخارج 
دهک ها و ضریب جینی همگی کاهش خواهند داش��ت، اما میزان کاهش 
برحسب سناریوهای مختلف، متفاوت است. چنانکه به غیر از نسبت مخارج 
دهک نهم به دهک پنجم، بیشترین تغییرات کاهشی مربوط به سناریوی 
چهارم اس��ت. از سوی دیگر، در این س��ناریو بیشترین میزان سرانه یارانه 
جدی��د یعنی 110  هزار تومان برای دهک های اول تا پنجم در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. بنابراین چنانچه بودجه کافی برای کل پرداخت این سناریو 
در دس��ترس باشد، این س��ناریو در اولویت اول قرار خواهد گرفت. پس از 
سناریوی چهارم، سناریوی سوم از لحاظ میزان درصد تغییرات کاهشی در 
رتبه دوم قرار می گیرد که مبلغ سرانه پرداختی کمتر از سناریوی چهارم 
و بیشتر از سناریوی اول و دوم دارد. سناریوهای دوم و اول در اولویت های 
بع��دی قرار خواهند گرفت. البته ای��ن اولویت بندی بدون توجه به بودجه 
موردنیاز بوده و تنها براساس درصد کاهش در نسبت های نابرابری و ضریب 

جینی مشخص شده است.

پرداخت یارانه نقدی جدید چقدر به رفاه خانوارها کمک می کند؟

یارانه نقدی علیه فاصله طبقاتی

پس از آنکه صورت های  مالی بیش از 300 شرکت دولتی برای اولین بار 
روی س��امانه جامع اطالع رسانی ناشران یا همان کدال در دسترس عموم 
قرار گرفت، تابش نور ش��فافیت در تاریکخانه شرکت های دولتی بار دیگر 
این حقیقت تلخ را نشان داد که شرکت های دولتی با زیان های انباشته ای 
مواجه هس��تند که بیش از ه��ر چیز از مدیریت دولت��ی در اقتصاد ایران 
نش��أت می گیرد؛ موضوعی که اهمیت خصوصی س��ازی واقعی را بیش از 
پیش یادآور می شود. کما اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی در این باره 
در توئیتی نوش��ت: »بفرمایید کدال! روز تاریخی ش��فافیت یا اقدام وزارت 
اقتصاد در انتشار صورت های مالی 320 شرکت دولتی. ارقام نجومی زیان 
انباشته شرکت های دولتی در کدال را بخوانیم تا دستپخت مدیریت دولتی 

را بهتر بچشیم. چه کردیم با دارایی های ملی این سرزمین!«
بعد از انتش��ار صورت های مالی برخی از ش��رکت های دولتی در س��ال 
گذش��ته که مهمترین آن بانک ملی بود و با حواش��ی زیادی همراه ش��د، 
حاال برای دومین بار و این بار در ابعادی وس��یع تر، اطالعات مالی بسیاری 
از شرکت های دولتی در سامانه کدال منتشر شد که در نوع خود بی سابقه 
است. ظرف دو روز و در روز های دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته اطالعات 
مالی بیش از 313 ش��رکت دولتی در قالب 500 اطالعیه جداگانه ازجمله 
نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های نفتی، شرکت های دولتی فعال در حوزه 
مسکن، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های خدمات بازرگانی، شرکت های 
گاز استانی، برق منطقه ای، شهرک های صنعتی، شرکت های آب و فاضالب 

و بسیاری دیگر از شرکت ها منتشر شد.
در می��ان این ش��رکت ها می ت��وان به ش��رکت هایی ازجمل��ه راه آهن، 

س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران، س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنایع معدنی ایران، فرودگاه امام خمینی، ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی، هواپیمایی جمهوری اس��المی، ملی ف��والد ایران، 
ارتباطات زیرس��اخت، س��ازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و 
بس��یاری دیگر از شرکت های بزرگ دولتی اشاره کرد. با این حال، بررسی 
اطالعات منتشرش��ده نشان می دهد که بخش عمده اطالعات منتشرشده 
مربوط به ش��رکت های زیرمجموعه وزارت راه و نیرو بوده و تعداد کمتری 
از ش��رکت های متعلق به وزارت نفت منتشر شده است که انتظار می رود 
اطالعات مربوط به ش��رکت های این وزارتخانه ازجمله ش��رکت ملی نفت 
که جای خالی آن در فهرس��ت ش��رکت های دولتی احساس می شود نیز 
منتشر ش��ود. روند انتشار صورت مالی ش��رکت های دولتی از شهریورماه 
سال گذشته و پس از اعالم سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد آغاز شد. او 
این اقدام را در راستای افزایش نظارت های عمومی بر عملکرد شرکت های 
دولتی و بهبود عملکرد آنها دانسته بود و به دنبال آن در نخستین مرحله، 
ش��رکت های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ازجمله سازمان خصوصی سازی ، 
سازمان حسابرس��ی و بانک های دولتی در شهریورماه پارسال صورت های 

مالی خود را منتشر کردند.
کارشناسان می گویند انتشار گزارش عملکرد مالی شرکت های مالی که 
با پافشاری و دستور وزیر اقتصاد منتشر شده و پشتوانه قانونی هم دارد، در 
صورت تداوم می تواند آثار اقتصادی مطلوبی داشته باشد، چراکه نخستین 
گام در بهبود عملکرد اقتصادی، انتشار آمار و اطالعات اقتصادی است و تا 
زمانی که آمارهای اقتصادی به درستی منتشر نشود، اقتصاد در یک فضای 

تاریکخانه به س��ر می برد و حتی برنامه ریزی های اقتصادی هم در مس��یر 
اش��تباه انجام خواهد شد. از سوی دیگر، شرکت های دولتی نقش پررنگی 
در اقتص��اد ایران دارند و بخش عمده فعالیت های اقتصادی دولت برعهده 
آنهاس��ت، به طوری که بیش از نیمی از بودجه کل کش��ور به شرکت های 
دولتی اختصاص دارد. با این حال، حس��اب و کتاب شرکت های دولتی در 

سال های گذشته از زیان انباشته قابل توجهی حکایت دارد.
گفتنی اس��ت سامانه جامع اطالع         رسانی ناش��ران که از آن تحت عنوان 
کدال یاد می ش��ود، س��امانه         ای اس��ت که برای مکانیزه کردن جمع         آوری، 
بررسی و انتش��ار اطالعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر 
اش��خاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطالعات خود 
هستند، طراحی شده است. هدف اصلی طراحی و به کارگیری این سامانه 
همانا تس��ریع در ارائه اطالعات ناش��ران اوراق بهادار و افشای عمومی آن، 
ایجاد  س��ازوکاری جهت تس��هیل فرآیند تهیه و افش��ای اطالعات، ایجاد  
س��ازوکارهای بهینه و مناسب گزارش گیری و گزارشگری مبتنی بر اصول 
جهانی جهت فعاالن بازار س��رمایه، فراهم آوردن امکان دسترس��ی آسان 
استفاده کنندگان به اطالعیه ها، فراهم آوردن امکان نظارت موثرتر بر نحوه 
ارائه و افش��ای اطالعات، افزایش شفافیت اطالعاتی از طریق کاهش دوره 
زمانی تهیه تا انتش��ار اطالعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترل ها و 
افزایش هماهنگی واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی و ارتقای سطح 
اطالع رسانی است. گرچه این سامانه تنها مختص شرکت های بورسی است، 
اما تمام��ی بنگاه هایی که به نوعی دارای فعالیت های اقتصادی هس��تند، 

سهمی از کدال دارند.

گزارش مالی 313 شرکت دولتی نشان می دهد

زیان انباشته شرکت های دولتی

نگاه

چرا دانشجویان تمایلی به علوم پایه ندارند؟
انزوای علوم پایه در ایران

آمارها نش��ان می دهد که تمایل دانشجویان به تحصیل در رشته های 
علوم پایه در سال های گذشته به شدت کاهش یافته است، به طوری که 
تعداد دانشجویان کارشناسی حدود 50 درصد و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی نیز حدود 60 درصد با هدف گذاری قانون برنامه شش��م توسعه 
فاصله دارد. همچنین سهم هزینه  کرد دولت در پژوهش   های پایه  ای در 
مقایس��ه با سایر حوزه های پژوهشی از نسبت 26 درصد در سال 1395 

به حدود 20 درصد در سال 1400 کاهش داشته است.
نهاد پژوهشی مجلس در گزارش تازه خود به آسیب شناسی وضعیت 
تحصی��ل در عل��وم پای��ه پرداخت و نس��بت به وضعیت وخی��م آن در 
کش��ور هش��دار داد. در حالی که علوم پایه، منشأ و زمینه ساز پیشرفت 
در زمینه های علمی دیگر به ش��مار می آید و پل ارتباطی دنیای دانش 
با فضای مادی و زندگی اس��ت، اما متاس��فانه علوم پایه در ایران، حال 
و روز خوب��ی ندارد و کاهش ش��دید تقاضا ب��رای تحصیل در علوم پایه 
نگران کننده است. طبق گزارش مرکز پژوهش ها، کشور ها عمدتا به خاطر 
داشتن دانشمندان قوی و پیشرو توانسته اند ثروت بیافرینند و به موقعیت 
برتر منطقه ای و جهانی دست یابند، اما در کشورمان، وضعیت به گونه ای 
دیگر رقم خورده است. هرچند در شعارها اعالم می شود که باید از علوم 
پایه حمایت کرد و مجلس نیز قانونی برای بهبود وضعیت ش��رکت های 
دانش بنیان وضع کرد، اما به نظر می رسد این قوانین نوشدار پس از مرگ 
سهراب باشند؛ زیرا بیماری علوم پایه در کشور با این مسکن های موقتی 
بهبود نخواهد یافت و به اقدامات جدی و حمایت گرانه نیاز دارد. بیکاری 
گس��ترده و نبود شغل مناس��ب برای دانش آموختگان رشته های علوم 
پایه، پرهزینه بودن این رش��ته ها، رغبت نداشتن داوطلبان کنکور برای 
تحصیل در این رش��ته ها به ویژه در س��ال های اخیر، دیربازده بودن این 
رشته ها و نیاز به تجهیزات، آزمایشگاه ها و امکانات فراوان ازجمله دالیلی 

است که به کاهش تقاضای تحصیل در این علوم منجر شده است.
آمارهای تکان دهن��ده ای از وضعیت دروس عموم��ی و علوم پایه در 
کشور ارائه می شود. با استناد به نتایج آزمون تیمز Thames که سطح 
پیشرفت دانش آموزان را در یادگیری علوم و ریاضیات در پایه های چهارم 
و هشتم را هر چهار سال یک بار اندازه گیری می کند، وضعیت ایران به 
هیچ وجه مناسب نیست؛ کما اینکه در سال 2019، دانش آموزان ایرانی 
در آزمون دروس ریاضی و علوم پایه چهارم، نمرات 443 و 441 را کسب 
کرده ان��د که هر دو نمره زیر نقطه مرکزی مقیاس تیمز یعنی500 بوده 
اس��ت. همچنین در همین سال در آزمون ریاضي و علوم پایه هشتم با 
کس��ب نمرات 446 و 499 )باز هم زیر نقطه مرکزي مقیاس تیمز( به 
ترتیب رتبه هاي 29 و 32 را بین 39 کشور به دست آورده اند. وضعیت 
دانش آموزان ایراني در المپیادهاي جهاني نیز گویاي این واقعیت است 
که در دوره آموزش عمومي با افت ش��دید کیفیت در دروس مرتبط با 
علوم پایه مواجه هستیم. همچنین روند افت یادگیری دروس ریاضی و 
علوم در آزمون سراس��ری نیز تداوم دارد؛ به طوری که میانگین دروس 
مرتبط با علوم پایه ش��دیدا دچار افت شده و میانگین درس ریاضی در 
هر سه گروه ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در سال 1396 
به ترتیب از نمره 6.3، 10 و 2.9 درصد به 3.9، 3 و 1.5 درصد در سال 

1400 رسیده است.
براس��اس آمارها همچنین به ازای هر 36 دانشجو، یک استاد در کل 
نظام آموزش عالی ایران وجود دارد. نس��بت اس��تاد به دانشجو، یکی از 
شاخص های بس��یار مهم اس��ت که با آن، کیفیت هر نظام آموزشی را 
می س��نجند و هرچه این ش��اخص پایین تر باشد، کیفیت نظام آموزش 
عالی بهتر است. این شاخص در علوم پایه حدودا 16.50 است. در بین 
دانشگاه ها بیشترین نسبت استاد به دانشجو را دانشگاه های غیرانتفاعی 
دارند. در این دانش��گاه ها به ازای هر 45 دانشجو، یک استاد وجود دارد. 
در دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی زیر پوشش وزارت بهداشت اما 
اوضاع بهتر اس��ت و به ازای هر یک دانشجو، یک استاد وجود دارد. این 
نسبت همچنین در دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم که متولی اصلی 
تربیت دانشجو در حوزه علوم پایه است، حدودا 18 است. طبق آمارهای 
س��ال تحصیلی 1399-1398، تعداد کل اعضای هیأت علمی در تمام 
زیرنظام های آموزش عالی کش��ور حدود 87 هزار و 275 نفر بوده است 
که از این تعداد حدود 12 هزار و 504 نفر، یعنی 14.32 درصد در حوزه 

علوم پایه مشغول به فعالیت هستند.
همانطور که اشاره شد، سهم هزینه کرد دولت در پژوهش های پایه ای 
کشور از سال 1395 تا 1400، روند کاهشی داشته و از 26 درصد به 20 
درصد در این دوره زمانی رسیده است. همچنین در سال گذشته سهم 
پژوهش ه��ای علوم پایه از اعتب��ارات فقط 4 هزار و 500 میلیارد تومان 
بوده است؛ حال آنکه آمریکا در سال 2018 میالدی، 607 میلیارد دالر 
در فعالیت های تحقیق و توس��عه هزینه کرده است. در واقع، آمریکا 17 
درصد از هزینه های تحقیق و توسعه خود را که معادل 101 میلیارد دالر 
برآورد می ش��ود، به تحقیقات علوم پایه تخصیص داده است. اوضاع در 
فرانسه و چین نیز به همین ترتیب است. چین 26 میلیارد دالر از بودجه 
تحقیق و توسعه ساالنه خود )معادل 6 درصد از کل اعتبارات( را به علوم 
پایه اختصاص داده و فرانسه نیز رقمی بیشتر از چین هزینه کرده است.

به گفته بازوی کارشناسی مجلس، انگیزه پایین داوطلبان برای تحصیل 
در علوم پایه و اشتغال پایین فارغ التحصیالن این گروه تخصصی در بازار 
کار، دلیل اصلی کاهش جمعیت دانش��جویان علوم پایه اس��ت. در کنار 
این موضوع، چالش های دیگری نیز در حوزه علوم پایه کشور تاثیرگذار 
اس��ت که از جمله آن می توان به تاثیر منفی ابزار سنجش دانش آموزان 
در کنکور بر روحیه تعمق و تفکر دانش آموزان و فرسوده شدن ذهن های 
خالق که برای ادامه تحصیل در رشته های علوم پایه بسیار ضروری است، 
اشاره کرد. مرکز پژوهش ها در پایان گزارش خود، راهکارهای مختلفی 
را برای رفع انزوای علوم پایه اعالم کرده که شامل ایجاد و تجهیز مراکز 
تحقیقاتی در سطح استانداردهای بین  المللی، فراهم آوردن فرصت  های 
مطالعاتی برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی گروه علوم  پایه، تاکید 
بر نقش رس��انه ملی در معرفی اهمیت، ظرفیت و دس��تاوردهای علوم 
  پایه است. کارشناس��ان مرکز پژوهش ها همچنین پیشنهاد داده اند که 
یک روز یا یک هفته به نام »علوم   پایه« در تقویم رس��می کش��ور ثبت 
شود، همچنین جشنواره های مختلفی برگزار شود و جوایز علمی ملی و 
بین  المللی در رشته های مختلف گروه علوم   پایه به دانشجویان اعطا شود. 
اعطای بورسیه های خاص برای دانشجویان علوم   پایه در مقاطع مختلف 
تحصیلی، ایجاد یک ستاد مرکزی برای سیاست گذاری و رصد علوم پایه، 
تغییر ش��یوه پذیرش دانشجویان رش��ته های علوم پزشکی با تمرکز بر 
گذراندن دو سال ابتدایی تحصیالت دانشگاهی در رشته های علوم   پایه، 

از دیگر پیشنهادهای این نهاد پژوهشی است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: اولین ماه قرن جدید با رش��د بازارهای مالی همراه بود و 
بورس بیش��ترین و دالر کمترین رش��د را در فروردی��ن ماه 1401 تجربه 
کرد. بازدهی س��که و طال نیز پایین تر از بورس و باالتر از دالر قرار گرفت. 
نخستین ماه سال جدید در حالی به پایان رسید که بازار سهام با بازدهی 
بیش از 10 درصدی در صدر بازارهای مالی ایس��تاد، س��که و طال در رتبه 
دوم ق��رار گرفت و دالر )در صرافی های بانکی( نیز آخر ش��د. گزارش های 
میدانی نش��ان می دهد که قیمت طال در ماه گذش��ته 6.38 درصد رش��د 
کرد. قیمت طال در آخرین روز کاری اسفندماه 1400، یک میلیون و 225 
هزار و 813 تومان بود و این رقم در آخرین روز کاری فروردین ماه به یک 
میلیون و 305 هزار تومان رسید که از بازدهی 6 درصدی طال در فروردین 
ماه حکایت دارد. خریداران س��که نیز در ماه گذشته سود کردند و میزان 
رشد قیمت سکه طرح جدید، 6.84 درصد بود. قیمت سکه در آخرین روز 
کاری اسفندماه پارسال بالغ بر 12 میلیون و 280 هزار تومان بود که در روز 

پایانی فروردین ماه به رقم 13 میلیون و 150 هزار تومان رسید.
قیمت طال و س��که در اولین ماه سال، نوس��ان زیادی داشت، به طوری 
که هر دو وارد کانال باالتری شدند. طال تا حدود یک میلیون و 320 هزار 
تومان صعود کرد و سکه نیز مرز 13 میلیون و 300 هزار تومان را رد کرد، 
اما هر دو در ادامه تا حدودی نزولی ش��دند. قیمت جهانی طال نیز در ماه 

گذشته دارای نوسان بود و بازدهی آن به 0.72 درصد رسید.
با وجود بازدهی مناس��ب س��که و طال در ماه گذشته، اما قیمت آنها در 
آخرین هفته فروردین ماه نزولی شد و سکه 240 هزار تومان و طال 4 هزار 
تومان ارزان ش��د. به گفته نادر بذرافشان دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و 
جواهر تهران، در یک هفته اخیر به دنبال کاهش 32 دالری اونس جهانی 
طال و همچنین نوس��انات کاهشی نرخ ارز و رکود حاکم بر بازار، ورق بازار 

برگش��ت و قیمت سکه تمام بهار آزادی 240 هزار تومان و هر گرم طالی 
18 عیار نیز 4 هزار تومان در طول این هفته پایین آمد.

بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طال به ایسنا، 
گفت: بازار س��که و طال طی دو هفته اخیر از بازگش��ایی در سال جدید و 
به وی��ژه یک هفته اخیر، همچنان رکود خود و کاهش تقاضا و معامالت را 
با توجه به ایام ماه رمضان و شب های قدر و همچنین نگرانی و تأمل مردم 
برای انجام معامالت به امید آنکه قیمت ها با افزایش یا کاهش خاصی همراه 

شود، حفظ کرده است.
دبی��ر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواه��ر تهران ادامه داد: با توجه به 
اینکه ای��ن هفته، آخرین هفته از فروردین ماه ب��ود اما هنوز بازار روند 
تقاض��ا آنگون��ه که باید، نب��ود و روال عادی خود ب��رای خرید و فروش 
مصنوع��ات طال و س��که را پی��دا نکرد. ای��ن هفته نیز با توج��ه به ایام 
شب های قدر میزان تقاضا کمتر بوده است اما امید است که با توجه به 
نزدیک ش��دن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و فرا رس��یدن عید 
فطر، بازار سکه و طال نیز رونق بیشتری پیدا کند. به گفته این تحلیلگر 
بازار سکه و طال، در این هفته کاهش 32 دالری اونس جهانی را شاهد 
بودیم و  بازارهای داخلی نیز تا حدودی با نوسان کاهشی نرخ ارز مواجه 
ش��د. نبود تقاضا و نوسانات کاهش��ی اونس جهانی و نرخ ارز سبب شد 
که روند کاهشی قیمت ها در بازار سکه و طال ایجاد شود. البته از سوی 
دیگر، تش��دید جنگ اوکراین و روسیه، خبرهای سیاسی- اقتصادی در 
س��طح دنیا، نگرانی مردم برای انج��ام معامالت به امید آنکه قیمت ها با 
افزایش یا کاهش خاصی روبه رو ش��ود و... همگی این موارد بازار سکه و 
طال را تحت تاثیر قرار داده اس��ت و هنوز رونق خاصی در رابطه با بازار 
داخل��ی و صنعت طال و س��که وجود ندارد. البت��ه همانطور که پیش از 

این نیز اعالم شد، بازار سکه و طال در حال حاضر از ثبات نسبی خوبی 
برخوردار است و نوسان های دو تا هفت درصدی، کامال طبیعی است که 
تاثیرپذیر از قیمت اونس جهانی طال و نوس��ان آن، نوسانات بازار داخلی 
ارز و تقاضاست و ممکن است در تمام سطح دنیا این افزایش یا کاهش 

دو تا هفت درصدی وجود داشته باشد.
بذرافشان درباره وضعیت بازار سکه و طال در هفته پایانی فروردین ماه، 
با اش��اره به اینکه س��که 240 هزار تومان و طال 4 هزار تومان ارزان ش��د، 
توضیح داد: هر قطعه سکه تمام طرح جدید در پایان این هفته 240 هزار 
تومان نس��بت به ابتدای هفته کاهش قیمت داشت  و در آخرین معامالت 
هفته به 13 میلیون و 150 هزار تومان رسید. همچنین سکه طرح قدیم 
با کاهش حدودا 120 هزار تومانی در پایان هفته 12 میلیون و 850 هزار 
تومان قیمت خورد. در این هفته حباب سکه اما تغییرات خاصی نداشت و 

همچنان در محدوده 300 هزار تومان قرار دارد.
دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: قیمت هر قطعه 
نیم سکه در پایان هفته گذشته به 7میلیون و 230 هزار تومان و ربع سکه 
به 4 میلیون و 240 هزار تومان رسید که به ترتیب نیم سکه با 120 هزار 
تومان و ربع سکه با 70 هزار تومان کاهش هفتگی را تجربه کرده اند. سکه 
گرمی نیز در این هفته تغییر خاصی نس��بت به ابتدای هفته نداشت و در 
پایان هفته 2میلیون و 580 هزار تعیین قیمت ش��د. همچنین هر مثقال 
طالی آب ش��ده 17 عیار در یک هفته اخی��ر 25 هزار تومان افت قیمت 
داشت و به 5 میلیون و 655 هزار تومان رسید و هر گرم طالی 18 عیار با 
کاهش حدود 4 هزار تومانی، یک میلیون و 305 هزار تومان در پایان هفته 
قیمت خورد. اونس جهانی نیز در حال حاضر 1942 دالر ثبت شده است 

که در یک هفته اخیر 32 دالر کاهش داشته است.

کاهش 240 هزار تومانی قیمت سکه در هفته پایانی فروردین ماه

قیمت سکه و طال ریخت

در راستای سیاست های تش��ویق فرزندآوری، دولت قرار است عالوه بر 
وام فرزن��دآوری 20 تا 100 میلیون تومانی، امس��ال 200 میلیون تومان 
وام قرض الحسنه ودیعه مسکن پرداخت کند، اما وام ودیعه مسکن به چه 
کسانی تعلق می گیرد و شرط دریافت آن چیست؟ آنگونه که روابط عمومی 
بانک مرک��زی اعالم کرده، دس��تور پرداخت وام قرض الحس��نه »ودیعه، 
خرید یا س��اخت مسکن« به ش��ش بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات، 
کشاورزی، توس��عه تعاون و پست بانک ابالغ شده است. مبلغ این وام نیز 
200 میلیون تومان است که در قالب وام قرض الحسنه به خانوارها پرداخت 

می شود، اما نه همه خانوارها.
مهمترین شرط پرداخت این وام فرزندآوری، داشتن سه فرزند است. به 
عبارت دیگر، مشموالن وام 200 میلیون تومانی ودیعه مسکن، خانوارهایی 
هس��تند که صاحب فرزند سوم یا بیشتر ش��ده اند. بنابراین اگر خانواده ای 
از س��ال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم و بیشتر شده باشد،  می تواند به 
ش��عب مختلف بانک های مذکور مراجعه کرده و تقاضای وام 200 میلیون 
تومانی نماید. این وام قرض الحس��نه فرزندآوری برای »خرید، س��اخت و 
ودیعه مس��کن« پرداخت می ش��ود و تنها شرط پرداخت آن همانا داشتن 
فرزند سوم به بعد است. این وام در قالب وام قرض الحسنه پرداخت می شود 
و کارمزد آن احتماال همان 4درصد اس��ت. مدت زمان بازپرداخت این وام 
نیز 20 س��اله است، یعنی متقاضی دریافت وام، 240 ماه برای بازپرداخت 
آن زمان دارد و از طرف دیگر اقساط این وام نیز به احتمال زیاد، زیر یک 

میلیون تومان در ماه است.
در این راس��تا، بانک مرکزی در بخش��نامه ای، دس��تورالعمل تسهیالت 
قرض الحس��نه »ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن« برای خانواده های فاقد 
مس��کن که از س��ال 1399 به بعد صاحب فرزند س��وم یا بیشتر شده یا 
می شوند را به بانک های عامل ابالغ کرد. طبق اعالم بانک مرکزی، در این 
بخش��نامه که براساس جزء )3( بند )الف( تبصره )16( قانون بودجه سال 
1401 کل کشور به شش بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات، کشاورزی، 
توس��عه تعاون و پس��ت بانک ابالغ ش��ده، آمده اس��ت: »بان��ک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مکلف است از محل 100 درصد مانده سپرده های 
قرض الحسنه و 50 درصد س��پرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، 
تس��هیالت موضوع جزء )3( بن��د )الف( تبصره )16( قانون بودجه س��ال 

1401 کل کش��ور را با اولویت نخس��ت از طری��ق بانک های عامل تأمین 
کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارس��نجی متقاضیان، با أخذ س��فته از 
متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند. مسئولیت 
حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه 
مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت 
تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است. تسهیالت 
قرض الحس��نه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن )بنا به درخواست خانواده( 
با بازپرداخت حداکثر 20س��اله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 
1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان 200 
میلیون تومان اقدام کند.« در راس��تای اجرای ج��ز )3( بند )الف( تبصره 
)16( قانون بودجه س��ال 1401 کل کشور، سهمیه هر بانک برای اعطای 

تسهیالت یادشده مبلغ 1.500 میلیارد ریال تعیین شده است.
در همین حال، عالوه بر وام ودیعه مسکن فرزندآوری، وام قرض الحسنه 
فرزن��دآوری هم به خانوارها پرداخت می ش��ود. مبلغ ای��ن وام برای فرزند 
اول 20 میلی��ون تومان، برای فرزند دوم 40 میلی��ون تومان، برای فرزند 
س��وم 60 میلیون تومان و ب��رای فرزند چهارم 80 میلیون تومان اس��ت. 
همچنین اگر خانواده ای صاحب فرزند پنجم و بیش��تر باش��د می تواند از 
وام قرض الحسنه فرزندآوری 100 میلیون تومانی استفاده کند. البته بانک 
مرکزی هنوز جزئیات پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری را اعالم نکرده 
اس��ت و مشخص نیست که اقساط این وام چند ماهه است، اما آنگونه که 
روابط عمومی بانک مرکزی خبر داده است، خانواده های متقاضی دریافت 
وام فرزندآوری می توانند از روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه برای دریافت 

این وام به شعب بانکی مراجعه کنند.
پی��ش از این و در جریان بررس��ی الیحه بودجه س��ال 1401، مجلس 
شورای اس��المی اعالم کرد که بانک ها برای پرداخت وام فرزندآوری تنها 
باید اعتبار فرد متقاضی را بررس��ی کنن��د و اگر اعتبار فرد متقاضی تایید 
ش��د، بانک با اخذ یک س��فته یا یک ضامن معتبر مکلف به پرداخت وام 
فرزندآوری است. بر این اساس، متقاضیان تنها با ارائه سفته یا یک ضامن 
می توانند وام 20 تا 100 میلیون تومانی فرزندآوری را دریافت کنند؛ البته 

مشروط به اینکه اعتبار فرد متقاضی در شبکه بانکی تایید شود.
گفتنی است قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه 1400 طبق گزارش 

بان��ک مرک��زی، 35 میلیون و 120 هزار توم��ان در هر متر مربع بوده که 
نس��بت به ماه قبل 6.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد 
افزایش داشت. همچنین حجم معامالت مسکن در این ماه حدود 6.8 هزار 
فقره بود که نس��بت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و در مقایس��ه با ماه 

مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش را نشان می دهد.
درباره آخرین وضعیت بازار مس��کن، یک کارش��ناس اقتصاد مسکن با 
بیان این ادعا که طبقات باالی جامعه مثل پزش��کان و دندانپزش��کان هم 
در خرید مس��کن ناتوان ش��ده اند، گفت: مس��کن مثل یک چرخ در حال 
حرکت است که متقاضیان به آن نمی رسند. به گفته ابوالحسن میرعمادی، 
در ح��ال حاضر قیمت مس��کن در بازار به مراتب کمتر از هزینه س��اخت 
است. به طور مثال، سال گذشته در یک منطقه 22 پروژه مسکونی وجود 
داش��ت که قیمت آن متری 23 تا 25 میلیون تومان تعیین شده بود ولی 
هم اکنون قیمت تمام شده در همان منطقه حدود 30 میلیون تومان در هر 
متر مربع درمی آید که مشتری قدرت خرید ندارد. درخصوص قیمت تمام 
شده مسکن باید نرخ هر دالر را ضرب در 1000 کنیم و با توجه به برخی 
هزینه های جانبی مثل صدور پروانه و س��ایر هزینه ه��ا، حاصل را در 1.2 
ضرب کنیم که قیمت هر متر مربع حدود 1200 دالر می ش��ود. براساس 
دالر 28 هزار تومانی فعلی می توان گفت متوس��ط قیمت س��اخت حدودا 
متری 33 میلیون تومان خواهد بود که با میانگین 35 میلیون تومان شهر 
ته��ران همخوانی دارد. او با بیان اینکه خانه اولی ها تقریبا از بازار مس��کن 
حذف شده اند، ادامه داد: کسانی که مسکن می خرند از طریق فروش خانه 
قبلی اس��ت و می توان گفت تبدیل به احسن می کنند، وگرنه خانه اولی ها 
و زوج های جوان چندان توانایی خرید ندارد. یا باید ملک و سرمایه داشته 
باشند یا ارثی به آنها برسد که بتوانند مسکن تهیه کنند. تهیه مسکن حتی 
برای طبقات باالی جامعه هم سخت شده است. دندانپزشکان یا پزشکان از 
روز اول پول خرید خانه را ندارند و باید پس انداز کنند. تا می آیند مقداری 
پول جمع کنند قیمت ها دچار جهش می ش��ود. در واقع مثل یک چرخی 
است که جلو می رود و خریدار دنبال آن می دود. در مواقعی که بازار مسکن 
چند س��ال در رکود ق��رار می گیرد فاصله فرد ب��ه آن چرخ مثال یک متر 
می ش��ود، تا می آید بخرد فاصله اش به حدود 10 متر و س��ال بعد 20 متر 

می رسد. سپس به تدریج از افق دیدش خارج می شود.

مشموالن وام 200 میلیونی چه کسانی هستند؟

جزییات وام قرض الحسنه ودیعه مسکن

بانکنامه

جنگ اوکراین دلیل جهش قیمت نفت است
تذکر اوپک به صندوق بین المللی پول

اوپک در بیانیه ای به کمیته راهبری صندوق بین المللی پول اعالم 
کرد که دلیل اصلی افزایش قیمت های نفت، بحران اوکراین اس��ت. 
 )IMFC( اوپ��ک در این بیانیه به کمیته مالی و پول��ی بین المللی
اعالم کرد میانگین قیمت نفت برنت در س��ه ماهه نخس��ت نزدیک 
98 دالر در هر بش��که بوده که 18 دالر باالتر از س��ه ماه آخر سال 
2021 بوده است. قیمت های نفت به خصوص در ماه مارس افزایش 
داش��ته که عمدتا به دلیل تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در اروپای 
شرقی و نگرانی ها نسبت به کمبود بزرگ عرضه و اختالالت تجاری 

بوده است.
کمیته مالی و پولی بین المللی، بخشی از دیدارهای بهاره صندوق 
بین المللی پول و هیأت مدیره بانک جهانی است. اوپک که در دیدار 
س��ال گذش��ته کمیته مالی و پولی بین المللی شرکت کرد، در برابر 
فش��ارهای آمریکا و اتحادیه اروپا برای افزایش بیش��تر تولید نفت و 
مهار رش��د قیمت ها ایستادگی کرده است. قیمت نفت پس از حمله 
روسیه به اوکراین و تحریم های گسترده آمریکا و اروپا علیه مسکو، 
تا مرز 139 دالر در هر بش��که صعود کرد. اوپک پالس که ش��امل 
اوپک و تولیدکنندگان دیگر نظیر روس��یه اس��ت، در راستای توافق 
برای تس��هیل محدودیت عرضه قرار است تولید در ماه مه را حدود 
432 ه��زار بش��که در روز افزایش دهد. اوپ��ک اعالم کرد که اوپک 
پ��الس تعهد خود را برای تضمین مت��وازن بودن عرضه و تقاضا در 
دوران بحران اوکراین به منظور حمایت از اقتصاد جهانی، نشان داده 
اس��ت. به گزارش رویترز، اوپک همچنین به تاثیر منفی کوتاه مدت 
بحران اوکرای��ن و ادامه پاندمی کووید-19 اش��اره و اعالم کرد که 
رش��د قوی قیمت های کاال به همراه محدودیت های زنجیره تامین 
و محدودیت های لجس��تیکی مربوط به کووید-19، به رش��د تورم 

جهانی دامن زده است.

از سوی بانک مرکزی
وام جهیزیه کاالی ایرانی به بانک ها ابالغ شد

بانک مرکزی در بخش��نامه ای تس��هیالت قرض الحس��نه جهیزیه 
کاالی ایرانی را برای اجرا به بانک های عامل س��په، ملی، پارس��یان، 
کارآفرین و س��ینا ابالغ کرد. در این بخشنامه براساس جزء )4( بند 
)الف( تبصره )16( قانون بودجه س��ال 1401 کل کشور مقرر شده 
اس��ت: »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از محل 
100 درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و 50 درصد سپرده های 
قرض الحس��نه جاری شبکه بانکی، تس��هیالت موضوع این بند را با 
اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک ها مکلفند 
مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک 
ضامن معتبر به پرداخت تس��هیالت اقدام کنند. مس��ئولیت حسن 
اج��رای حکم ای��ن بند به عه��ده بانک مرک��زی و بانک های عامل 
و کلی��ه مدیران و کارکنان ذی ربط اس��ت. عدم اج��را یا تأخیر در 
پرداخت تس��هیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع 
ذی صالح اس��ت. مبلغ 3000 میلیارد تومان از منابع این بند برای 
تأمین جهیزیه کاالی ایران با معرفی س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( 

اختصاص می یابد.«

چگونه می توان با افزایش قیمت ها مقابله کرد؟
ریشه های تورم از نگاه یک اقتصاددان

یک اقتصاددان، افزایش  قیمت قابل توجه در یک ماه اخیر را ناش��ی از 
حرص و طمع دالالن دانس��ت و گفت اکنون دولت باید عزم و اراده خود 
را برای مقابله با محتکران و دالالن بازار صرف کند. آلبرت بغزیان درباره 
شرایط فعلی تورم و افزایش قیمت ها به ایسنا، گفت: درباره عوامل اصلی 
تورم همچون نقدینگی، تحریم، نرخ ارز، احتکار و انحصار س��ال ها بحث 
ش��ده و تاثیر این عوامل نیز در اقتصاد نهادینه شده است اما بحث فعلی 
باید پیگیری افزایش یکباره و قابل توجه قیمت ها در سه هفته اخیر باشد. 
به عنوان مثال، تورم فعلی در اروپا و آمریکا به دلیل افزایش هزینه گندم 
وارداتی و س��ایر محدودیت هایی است که برای برخی کاالها تحت تاثیر 
جنگ اوکراین و روس��یه رخ داده که پ��س از رفع این موضوع، تورم هم 
کاهش پیدا می کند. این در حالی اس��ت که افزایش  قیمت های اخیر در 
ایران ناشی از احتکار و طمع دالالن است و باید افراد مداخله گر و بانفوذ 
در بازارهای مختلف شناسایی و ترسانده شوند که دیگر نتوانند دخالتی در 
قیمت ها داشته باشند. او با بیان اینکه دالیل تورم در ایران پیچیده نیست، 
افزود: اگر عامل کلیدی تورم در هر دوره ای شناسایی و حل نشود، اثر آن 
به سال های دیگر منتقل می شود و به سختی می توان تاثیر آن را از بین 
برد. عامل کلیدی تورم در سال های اخیر، نقدینگی و نرخ ارز بوده اما عامل 
مهم افزایش قیمت ها در مدت اخیر، طمع و حرص دالالن و عدم نظارت 

دولت بر این موضوع است.
بغزیان، عام��ل اصلی تورم کنونی را دور فرض کردن چش��م دولت از 
وضعیت قیمت ها و سوءاستفاده عده ای از این موضوع دانست و ادامه داد: 
باید با اراده قوی و نظارت، قیمت ها کنترل شود؛ نه اینکه صرفا با افزایش 
یارانه قدرت خرید را افزایش داد. اینکه گفته می شود افزایش نقدینگی و 
نرخ ارز موجب افزایش قیمت هاست، موضوع جدیدی نیست و سال ها این 
عوامل تورم زا وجود دارند و تاثیر خود را گذاشته اند؛ بنابراین نمی توان  آنها 
را عامل کلیدی افزایش یکباره قیمت ها در بازار خودرو، میوه و... دانست 
بلکه این موضوع حاکی از آن است که بازار خودرو دست کسانی است که 
قیمت ها را باال و پایین می کنند و عده ای سلطان میوه، مسکن و... هستند.

به عقیده این تحلیلگر اقتصادی، باید به دنبال این باشیم  که در سه هفته 
اخیر چه اتفافی رخ داده که ش��اهد افزایش قابل توجه قیمت ها هستیم. 
البته این را نمی توان انکار کرد که اگر ناترازی بانک ها و رش��د نقدینگی 
مدیریت شود، می تواند به سهم خود مانع افزایش قیمت شود اما افزایش 
هر ساله نقدینگی و متوقف نشدن آن، در زمینه تورم اثر خود را گذاشته 
اس��ت. اینکه فکر کنیم دلیل افزایش قیمت برنج، گوجه و س��ایر کاالها، 
نقدینگی و نرخ ارز اس��ت، مسیر را گم کرده ایم زیرا دلیل فعلی افزایش 
ناگهان��ی و قابل توجه قیمت در روزهای اخی��ر، انحصار، حرص و طمع 
دالالن است. اکنون با شناسایی و تنبیه محتکران می توان مانع افزایش و 
ماندگار شدن تورمی که در روزهای اخیر شکل گرفته شد. البته باید پس 
از شناسایی محتکران، قیمت ها نیز کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، 
یک جای کار می لنگد. بنابراین اکنون دولت باید عزم و اراده خود را برای 

مقابله با محتکران و دالالن بازار صرف کند.
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واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو چقدر جدی است؟
نام پرتکرار خودروسازان در بین بدهکاران

در فهرستی که بانک مرکزی از ابربدهکاران بانک های دولتی و خصوصی 
منتش��ر کرد، اسامی خودروسازان و شرکت های وابسته به این صنعت نیز 
دیده می شود و در مواردی نیز یک گروه خودروسازی بدهکار مشترک بین 

دو یا چند بانک است.
س��رانجام پس از 10 روز از انتش��ار اس��امی بدهکاران بزرگ 11 
بانک دولتی که با واکنش ها و انتقاداتی مبنی بر عدم انتشار اسامی 
بدهکاران بانک های خصوصی،  کامل منتش��ر نشدن اسامی و نحوه 
انتش��ار مستقیم اسامی توس��ط بانک ها مواجه شد، روز چهارشنبه 
هفته گذشته، بانک مرکزی آمار مقدماتی تسهیالت و تعهدات کالن 
)از بانک هایی که تاکنون دریافت ش��ده( در پایان اسفندماه 1400 
را منتشر کرد. این لیست منتشرشده که شامل اطالعات بدهکاران 
14 بانک خصوصی و دولتی اس��ت، قرار اس��ت به تدریج همزمان با 

دریافت اطالعات از سایر بانک ها جدول مربوطه تکمیل شود.
اما بررس��ی اسامی منتشرشده نشان می دهد که در لیست اعالمی اکثر 
این بانک ها، اسامی تعدادی از گروه های خودروسازی، شرکت های وابسته 
ب��ه آنها یا فع��ال در زمینه خدمات پس از ف��روش و قطعات خودرو دیده 
می ش��ود که جزو ابربدهکاران بانکی اعالم ش��ده اند. همچنین در مواردی 
دیده ش��ده که اسم ش��رکت ایران خودرو به عنوان یکی از دو خودروساز 
کش��ور، در لیس��ت ابربدهکاران دو یا چند بانک تکرار شده است. بنابراین 
در حالی خودروس��ازان و فعاالن این صنعت، تس��هیالت کالنی از بانک ها 
دریافت کرده اند و ذکر شدن اسامی آنها در بین ابربدهکاران بانکی حاکی 
از برنگرداندن این پول هاست که زیانده بودن صنعت خودروسازی همواره 
یکی از معضالت جدی این صنعت اعالم ش��ده است. طبق آخرین آمارها، 
زیان 80 هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو 
و سایپا( ثبت شده است و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

دلیل این زیان را در آمیختگی کسب وکار با حاکمیت می داند.
در همی��ن ح��ال در کمت��ر از یک ماه قب��ل، موضوع واگذاری س��هام 
ش��رکت های سایپا و ایران خودرو از س��وی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مطرح ش��د و اندکی پس از آن، رئیس سازمان خصوصی سازی سه شرط 
را برای تحقق این موضوع ضروری دانس��ت. سه شرطی که وزارت صمت 
هنوز به آن پاسخی نداده و این شرایط، واگذاری را در هاله ای از ابهام فرو 
برده است. در اواس��ط فروردین ماه بود که فاطمی امین در جلسه شورای 
اداری شهرستان نیشابور با اشاره به غیربومی بودن هیأت مدیره شرکت های 
دولتی در کش��ور گفت که »بومی گزینی از اصول دولت اس��ت و واگذاری 
ایران خودرو و به دنبال آن سایپا به بخش خصوصی هستیم تا مشکل به 

طور اساسی حل شود.«
سپس حسین قربانزاده، رئیس س��ازمان خصوصی سازی در واکنش به 
صحبت های وزیر صمت، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک ها، اختصاص 
سهام درونی خودروس��ازها )تودلی( به بازپرداخت تسهیالت، اصالحات و 
شفافیت مالی این شرکت ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، 
سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه 
را سه شرط واگذاری خودروسازان اعالم کرد. قربانزاده با تاکید بر اینکه تا 
زمانی که س��هام در وثیقه سایپا و ایران خودرو آزاد نشود، امکان واگذاری 
سهام آنها وجود ندارد، گفت: از سوی دیگر شرکت ها سهام تودلی دارند و 
نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی هم سهام دارند که می تواند یکپارچه 
ش��ود، اما باید این عزم وجود داشته باشد و خود شرکت ها و وزارت صمت 

هم همراهی کنند.
او به این سوال که وزارت صمت به سه شرط مذکور چه واکنشی نشان 
داد، پاسخ داد:  وزارت صمت واکنشی نداشت. البته آقای فاطمی امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه هایی اعالم کرده است که پیگیر سهام 
تودلی هستند اما در مورد پیشنهادهای دیگر سازمان هیچ واکنشی نشان 
نداده اند. اینکه سهام سایپا و ایران خودرو چه زمانی واگذار شود، بستگی به 

اعالم وزارت صمت دارد که هنوز به ما چیزی اعالم نکرده اند.

بیت کوین به 420 هزار دالر می رسد؟
پیش بینی می ش��ود قیمت بیت کوین در سال 2022 به 81 هزار 
و 680 دالر و ت��ا س��ال 2030 ب��ه ارزش 420 ه��زار و 240 دالر 
برس��د. پیش بینی قیمت بیت کوین طبق نظر هیأتی از کارشناسان 
بر این اس��اس اس��ت که امس��ال به 80 هزار دالر خواهد رسید که 
رک��ورد جدی��دی در تاریخ خواهد بود. پنل فایندر متش��کل از 35 
متخص��ص فین تک و ارزهای دیجیتال معتقد اس��ت که بیت کوین 
در س��ال جاری ب��ه 81 هزار و 680 دالر خواهد رس��ید، اما در ماه 
دس��امبر ارزش آن به 65 هزار و 185 دالر کاهش می یابد. مارتین 
فروهلر، مدیرعامل مورفر یکی از صعودی ترین پیش بینی های پایان 
س��ال 2022 را ارائه کرد و گفت: بالتکلیفی سیاسی، تورم و تمایل 
روزافزون به داش��تن دارایی های تحت کنترل غیردولتی، بیت کوین 
را به باالترین سطح تاریخ سوق می دهد. آشر تان، مدیرعامل کوین 
جار پیش بینی محافظه کارانه تری ارائه کرد و افزود: بیت کوین به 60 
ه��زار دالر قبل از کاهش اندک به 56 هزار دالر تا دس��امبر خواهد 
رسید. هنوز ابهامات زیادی در مورد چشم انداز کوتاه مدت بیت کوین 
وج��ود دارد. با توجه به مش��کالت اقتص��اد کالن، دیدن بیت کوین 
در کل س��ال بی��ن 30 تا 60 ه��زار دالر آمریکا من را ش��گفت زده 
نمی کند، اما این ش��رایط برای معامله گران وحشتناک است و برای 

انباشت کنندگان با یک بازه زمانی چندساله پاداش بخش است.
میانگین پیش بینی پنل برای پایان سال کمی باالتر از قیمت بیت کوین 
در زم��ان کنونی و 15 درصد کمتر از پیش بین��ی 76 هزار و 360 دالری 
در ژانویه اس��ت. س��ایت فایندر اعالم کرد که عدم اس��تفاده از بیت کوین 
)به غیر از ذخیره ارزش( ممکن اس��ت دلیلی باشد که پیش بینی پنل در 
مورد بیت کوین کمتر صعودی می ش��ود. نیمی از پنل فایندر معتقدند که 
درنهایت یک بالک چین پیشرفته تر از بیت کوین پیشی خواهد گرفت. آنان 
پیش بینی می کنند که این رمزارز، دیگر محبوب ترین ارز دیجیتال نخواهد 
بود. جوزف راچینسکی، فن شناس و آینده نگر در تامسون رویترز می گوید: 
بیت کوین موردی با یک توانایی است و در حال حاضر فقط به عنوان یک 
ارز دیگر مانند دالر، یورو یا پوند عمل می کند. بالک چین های دیگری که 
اه��داف متعددی را دنبال می کنند، احتم��اال فرصتی برای تصاحب تاج و 
تخت خواهند داشت. به گفته راچینسکی، این رمزارز دیگر، احتماال اتریوم 
است. اتریوم می تواند به عنوان پول عمل کند و پلتفرمی برای توکن کردن 
همه دارایی ها و یک پلتفرم عظیم از اینترنت با ارزش ایجاد کرده که به طور 

بالقوه بسیار بزرگ تر از بیت کوین است.

خبرخوان

فرصت امروز: هرچند آخرین روز معامالتی فروردین ماه با چراغ قرمز 
بورس تمام ش��د و ش��اخص ب��ورس تهران با کاه��ش 818 واحدی در 
چهارش��نبه گذشته به س��طح یک میلیون و 512 هزار واحد رسید، اما 
ب��ورس ته��ران در پایان اولین ماه 1401 با رش��د بی��ش از 145 هزار 
واحدی، بازدهی 10.5 درصدی را ثبت کرد تا باالتر از بازار ارز و سکه با 
بازدهی حدود 6 درصدی بایس��تد. نکته مهم در مورد عملکرد فروردین 
م��اه بورس، فت��ح دوباره کان��ال 1.5 میلیون واحدی اس��ت. در جریان 
معامالت س��ومین روز هفته گذشته و همزمان با اولین روز افزایش یک 
واحد درصدی دامنه نوسان )به مثبت و منفی 6 درصد(، شاخص بورس 
تهران با رش��د 1.8 درصدی پس از هش��ت ماه انتظار بار دیگر به کانال 
1.5 میلیون واحدی رس��ید. این برای سومین بار از زمان ریزش بزرگ 
بازار س��هام اس��ت که ش��اخص کل بورس از مرز ی��ک میلیون و 500 
هزار واحد عبور می کند. از ابتدای ش��روع دوره رکودی بورس تهران از 
میانه تابستان دو سال قبل تاکنون که بیشتر از 20 ماه زمان می گذرد، 
ش��اخص کل بورس تنها دو بار موفق به ورود به ابرکانال یک میلیون و 
500 هزار واحد ش��ده و هر بار نیز پس از چند روز نوس��ان و در روندی 
نزولی تا محدوه کانال 1.2 میلیون واحدی عقب رفته اس��ت. این بار اما 
به نظر می رسد که شانس شاخص بورس تهران برای پیشروی در کانال 
1.5 میلیون واحدی بیش��تر از دفعات قبل باش��د. آنچه این احتمال را 
بیش��تر و پررنگ تر می کند، بازگشت اعتماد سهامداران به واسطه حذف 
محدودیت ه��ای معامالتی از جمله همین افزایش دامنه نوس��ان قیمت 
اس��ت که از روز دوشنبه 29 فروردین ماه، مثبت و منفی 6 درصد شده 

و قرار است به مرور به 10 درصد برسد.
بازدهی 10 درصدی بورس در فروردین

معامالت بازار س��هام در نخس��تین ماه از قرن جدید در حالی آغاز شد 
که س��هامداران و فعاالن بازار خوش بینی چندانی نسبت به بازار سهام در 
نخستین روزهای سال 1401 نداشتند. با این حال، عملکرد سازمان بورس 
در چند ماه گذش��ته برای ایجاد ثبات در بازار سهام، کاهش هیجانات در 
معامالت و بازگش��ت اعتماد سهامداران نهایتا تاثیر خود را در فروردین ماه 
نش��ان داد و ش��اخص کل بورس در نخس��تین ماه قرن، رشد 145 هزار 
واح��دی معادل 10.5 درصد را ثبت کرد. در هفته پایانی فروردین ماه نیز 

ش��اخص کل بورس تهران توانس��ت با 4 درصد افزایش بیش از 58 واحد 
افزایش یابد و از سطح یک میلیون و 454 هزار واحد در هفته قبل به سطح 
یک میلیون و 512 هزار واحد در پایان این هفته صعود کند. شاخص کل 
ب��ا معیار هم وزن هم ب��ا 4.82 درصد افزایش بیش از 18 واحد صعود کرد 
و از 382 ه��زار و 964 واحد در هفته قب��ل به 401 هزار و 437 واحد در 

پایان این هفته رسید.
نگاه��ی به آمار کل معامالت بورس در هفته پایانی فروردین ماه نش��ان 
می ده��د که ارزش کل معامالت این ب��ازار با 18.94 درصد از 276 هزار و 
968 میلیارد ریال در هفته قبل به 329 هزار و 417 میلیارد ریال در این 
هفته رس��ید. این در حالی اس��ت که حجم کل معام��الت با 2.66 درصد 
کاهش از 53 هزار و 538 میلیون س��هم در هفته قبل به 52 هزار و 114 
میلیون س��هم در این هفته رسید. در همین حال، ارزش معامالت در بازار 
اول س��هام با کاهش 6.22 درصدی از 120 هزار و 590 میلیارد ریال در 
هفته قبل به 113 هزار و 84 میلیارد ریال در پایان این هفته رس��ید. اما 
در مقابل، ارزش معامالت در بازار دوم س��هام رش��دی 18.43 درصدی را 
تجربه کرد و از 91 هزار و 284 میلیارد ریال به 108 هزار و 108 میلیارد 

ریال رسید.
ارزش معام��الت در بازار بدهی نیز با رش��دی 421 هزار و 42 درصدی 
توانس��ت از 4245 میلیارد ریال در هفته قبل تا 22 هزار و 133 میلیارد 
ریال در این هفته صعود کند. البته ارزش معامالت در بازار مشتقه با افت 
23.98 درصدی از 520 میلیارد ریال در هفته قبل به 395 میلیارد ریال 
در این هفته رس��ید. ارزش معامالت در صندوق های س��رمایه گذاری قابل 
معامل��ه نیز 42.5 درصد افزایش یاف��ت و از 60 هزار و 329 میلیارد ریال 

در هفته قبل به 85 هزار و 696 میلیارد ریال در پایان این هفته رسید.
علیه محدودیت دامنه نوسان بورس

یک تحلیلگر بازار س��هام ب��ا ارزیابی معامالت هفته آخ��ر فروردین ماه 
می گوید: بازار سهام در هفته گذشته تحت تأثیر چند عامل در حرکت بود 
و روند معامالت این بازار را تحت تأثیر خود قرار داد. در ابتدا بحث اعمال 
عوارض مالیاتی بر شرکت ها مطرح شد که سهام عمده برخی از آنها در بازار 
وجود داش��ت و این امر منجر به ایجاد نوس��ان در بازار شد. در کنار اعمال 
ع��وارض مالیاتی، قیمت های جهانی و نیز تحوالت صنعت خودرو ازجمله 

مسائل تأثیرگذار بر روند معامالت بازار بودند. به گفته حسین عبدی، این 
سه عامل باعث شدند تا بازار سهام هفته پایانی فروردین ماه را پرتالطم تر 
از هفته های گذش��ته سپری کند. به هر میزان که طرف تقاضا قوی تر بود 
به مراتب  تأثیر خود را بر روند معامالت گذاشت و تحت تأثیر پیروزی طرف 

تقاضا، شاخص کل بورس هم به رشدی معقول دست پیدا کرد.
او با اشاره به افزایش دامنه نوسان و تأثیر آن بر معامالت بورس می افزاید: 
طبق تحقیقات انجام ش��ده در سطح جهانی و نیز بازار سرمایه کشورهای 
مختلف، می توان گفت که محدودیت دامنه نوس��ان عامل بازدارنده ای در 
کارایی بازار سهام خواهد بود. افزایش دامنه نوسان همیشه کمک کننده در 
کشف کارایی بازارها بوده و عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت نهایی 

سهام یا اوراق بهادار است.
عبدی ب��ا بیان اینکه بورس ایران یکی از محدودترین دامنه نوس��ان ها 
را دارد و در مقایس��ه با کش��ورهای منطقه و توس��عه یافته از نصف دامنه 
نوس��ان آن کش��ورها برخوردار اس��ت، توضیح می دهد: در ایران فرهنگ 
سرمایه گذاری همیشه با رشد همراه بوده و به نظر می رسد که دیگر دامنه 
نوسان با محدودیت 5درصد برای سرمایه گذاران قابل قبول نباشد. مسئوالن 
حاضر در بازار س��رمایه این مس��ئله را درک کرده اند و به درستی تصمیم 

مربوط به افزایش دامنه نوسان را در دستور کار خود قرار دادند.
این کارش��ناس بازار س��هام با اش��اره به اینکه محدودیت دامنه نوسان 
باوجود دامنه نوس��ان اندک باعث می ش��ود که هزین��ه تأمین مالی برای 
شرکت ها با افزایش همراه شود، می گوید: این اتفاق زمینه ساز صف نشینی 
در بازار خواهد ش��د که با افزایش دامنه نوس��ان دیگر کمتر شاهد چنین 
اتفاقاتی در بازار خواهیم بود. ما نیاز داریم تا نقش بازارگردان ها در بازار با 

حمایت های انجام شده پررنگ تر شود.
وی با اش��اره به روند معامالت بورس در روزه��ای آینده ادامه می دهد: 
آینده بازار تا حد زیادی به بازارهای جهانی وابستگی دارد. به نظر می رسد 
که معامالت بازار در صورت تداوم روند مثبت بازارهای جهانی در س��طح 
کامودیتی ها، فلزات اساسی، مواد معدنی و مواد اولیه روند صعودی خود را 
ادام��ه دهد. همچنین با توجه به نرخ فعلی ارز و نیز روند بازارهای جهانی 
ممکن است شاهد گزارش ها ساالنه و سه ماه نخست سال 1401 مثبتی از 

شرکت ها باشیم و 70 درصد بازار از این اتفاق منتفع خواهد شد.

بازار سهام باالتر ازv  بازار ارز و سکه ایستاد

فروردین سبز بورس تهران

صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله یا هم��ان ETF ها، یکی از 
دره های خطرناک بازار س��رمایه بودند و اکنون به نظر می رس��د س��ازمان 
ب��ورس، برنامه جدیدی برای نج��ات مردم از این دره در دس��ت دارد. در 
این راس��تا، هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار با هدف نزدیک تر 
شدن ارزش ذاتی صندوق های قابل معامله دارا و پاالیش یکم، سه راهکار 
به ش��ورای عالی بورس پیش��نهاد داد که در صورت تصوی��ب و اجرا، این 

صندوق ها 95 درصد به ارزش ذاتی خود نزدیک می شوند.
به گزارش ایسنا، سال 1399 و درحالی که شاخص کل بورس برای گذر 
از مرز 2 میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه س��ه صندوق دولتی 
در قالب ETF از س��وی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی 
و بیمه ای، صندوق دوم پاالیش��ی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. 
دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، 
شرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود 
را به مردم واگذار کند. این صندوق ها با 20 تا 30 درصد تخفیف به مردم 
واگذار ش��د و هر ایرانی دارای کد ملی می توانست خریدار آنها باشد. نکته 
جالب این بود که وزیر س��ابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این 
صندوق ها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است. همچنین 
اع��الم کرد که با توجه به تخفیف 20 درص��دی این صندوق اگر فردی 5 
میلیون تومان سهام پاالیشی یکم بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد 
گرفت و در واقع به میزان یک میلیون تومان از ثروت بهره مند خواهد شد.

در این راس��تا، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال 1399 
عرضه و در س��وم تیرماه قابل معامله ش��د. در واقع وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود 
در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین 

را واگ��ذار کرد. در پذیره نویس��ی صندوق دارا یک��م بیش از 4 میلیون نفر 
مشارکت کردند. صندوقی که هم راس��تا با روزهای صعودی بازار سرمایه، 
بازدهی چشمگیری داشت و تا 200 درصد سود هم پیش رفت. سوددهی 
دارا یکم به گونه ای بود که حتی با وجود س��قوط چش��مگیر شاخص کل 
ب��ورس از 2 میلی��ون واحد به کمت��ر از یک میلیون واح��د، این صندوق 
همچنان در محدوده سوددهی قرار داشت. اما عمر این سود طوالنی نبود و 
سقوط های پی در پی بازار، این صندوق را هم به ته چاه کشاند. البته ارزش 
این صندوق در زیر س��ایه روزهای صعودی بازار در س��ال جدید افزایش 
یافته و طبق آخرین آمارها، هر واحد این صندوق بیش از 12 هزار تومان 

قیمت دارد.
اما مس��یر سوددهی پاالیش��ی یکم از همان ابتدا کامال از دارا یکم جدا 
ش��د. پاالیشی یکم باقیمانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، 
اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت 
اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد 
ام��ا عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود. هر واحد این صندوق نیز در روز 
عرضه 10 هزار تومان قیمت داش��ت اما در روزهای ریزشی بازار به 5 هزار 
توم��ان، یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رس��ید. قیم��ت این صندوق در 

آخرین روز معامالت در هفته گذشته نیز به بیش از 8 هزار تومان رسید.
وضعیت این صندوق ها، ضربه محکم دیگری بود تا اعتماد س��هامداران 
به بازار سرمایه را بیش از پیش خدشه دار کند. نکته ای که مجید عشقی، 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار هم به آن اش��اره کرد و گفت: »این 
صندوق ها آبروی دولت، بازار س��رمایه و صندوق های دیگر را برده اند!« در 
همین راستا، س��ازمان بورس و اوراق بهادار در اقدامی جدید، راهکارهای 
سه گانه ای را در راس��تای نزدیک تر شدن صندوق های پاالیش یکم و دارا 

یک��م به ارزش ذاتی خ��ود در هیأت مدیره جمع بندی و پیش��نهاد کرده 
است. براساس این پیش��نهاد، اشخاص غیردولتی سهامدار این صندوق ها 
باید بتوانند در صندوق ها اعمال رأی کنند. پیش از این تنها دولت امکان 
تاثیرگذاری مستقیم در مجمع صندوق ها را داشت و سایر سرمایه گذاران 
حقیق��ی و حقوقی امکان مش��ارکت در تصمیم گیری ای��ن صندوق ها را 

نداشتند.
س��ازمان ب��ورس در پیش��نهادی دیگر مط��رح کرد که ای��ن ETF ها 
به صندوق های فعال و بخش��ی تبدیل ش��وند؛ به این معنا که صندوق ها 
می توانند ترکیب س��بد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند. 
این در حالی است که پیش از این در سبد سهام صندوق پاالیش یکم تنها 
چهار نماد شتران، شپنا، شبندر و شبریز و در سبد سهام صندوق دارا یکم 
نمادهای وبملت، وبصادر، وتجارت، اتکام و البرز وجود داشت و با مدیریت 
غیرفعال )عدم امکان تغییر در تعداد س��هام موجود و خرید و فروش نماد 
جدید( اداره می شد، اما با اجرای پیشنهاد حاضر، امکان تغییر ترکیب سبد 

سهام و استفاده از پتانسیل بازارگردان نیز برای آنها فراهم خواهد شد.
امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق ها در یک مزایده و واگذاری آن 
به بخش خصوصی برای جذب نقدینگی بیشتر، یکی دیگر از پیشنهادهای 
مطرح ش��ده در این خصوص است. این پیشنهاد نیز در راستای پیشنهاد 
اول بوده و امکان فروش واحدهای ممتاز را به منظور جذب منابع جدید و 
به کارگیری در اداره صندوق به منظور افزایش قدرت مانور سرمایه گذاری 
مطرح شده است. البته این راهکارها برای اجرایی شدن در انتظار تصویب 
شورای عالی بورس اس��ت، اما پیش بینی می شود که با اجرایی شدن این 
پیش��نهادها، صندوق های دارا یکم و پاالیش یکم ب��ه 95 درصد از ارزش 

ذاتی خود برسند.

ضرر مردم در صندوق های دارا و پاالیش یکم جبران می شود؟

جان دوباره ETFها
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واردات گوشی  600 دالری ممنوع نیست، اما ارز هم تامین نمی شود
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان 
اینکه اگرچه واردات گوش��ی های باالی 600 دالر ممنوع نیس��ت، اما 
مدتی است که ارز آنها تامین نشده، گفت: وقتی می گوییم عدد بزرگی 
موبایل وارد کشور شده، به همان نسبت هم مصرف شده، یعنی تقاضا 
برای این میزان واردات وجود داشته است، بنابراین نباید عرصه تامین 

را تنگ کنیم که بازار را ملتهب کند.
به گزارش ایسنا، موضوع ممنوعیت واردات گوشی های باالتر از 300 
یورو از تابس��تان س��ال 1399 به عنوان راه حلی برای مشکل واردات و 
کمبود گوشی مطرح شد و پس از آن در الیحه بودجه 1400، حقوق 
ورودی واردات گوشی های موبایل باالی 600 دالر را 12 درصد تعیین 
کردند، حال اکنون اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس وعده دادند تا 
در پی تاکیدها و گالیه های مطرح شده از واردات نیم میلیاردی گوشی 
لوکس آمریکایی، در نیمه اول سال 1401 واردات آیفون ممنوع شود.
در این راس��تا محمدرضا عالیان -س��خنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی- در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه هنوز 
ممنوعیتی در زمینه واردات گوشی های آیفون اعالم نشده، گفت: در 
مجلس یا دس��تگاه های دیگر در تالش هستند این ممنوعیت را برای 
آیفون ایجاد کنند، این بحث امروز و دیروز نیس��ت و از حدود ش��ش 
س��ال پیش هم مطرح بوده، صرفا هم تمرکزشان روی آیفون است و 
می گویند چون آیفون آمریکایی اس��ت، باید با عدم وارداتش به ایران، 
به آمریکا ضربه اقتصادی بزنیم که ما را تحریم کرده و مردم مان را در 
ش��رایط بدی قرار داده اس��ت، اما واقعیت این است که اوال آیفون در 

آمریکا تولید نمی شود، بلکه در چین تولید می شود.
وی ادام��ه داد: از طرفی فقط آیفون موبایل گرانی نیس��ت در بازار، 
آیفون جزو رده پرچمدارهاس��ت و تمام برندهای دنیا پرچمدار دارند 
که در همان رده قیمت اس��ت، بنابراین صرفا نمی توان به آیفون رده 
لوک��س را اطالق کرد. در موبایل ها، چن��د رده بندی داریم که قیمت 
این موبایل ها را تعیین می کند. اش��تباه این است که تمرکز رده بندی 
را روی قیم��ت قرار دهیم، زیرا تمرکز رده بن��دی باید روی فناوری و 
امکانات باشد. بدین ترتیب موبایل ها به چند دسته پرچمدار، میان رده 

و ارزان قیمت یا پایین رده تقسیم  می شوند.
ارز موبایل های باالی 600 دالر، مدت هاست که تامین نشده

س��خنگوی انجم��ن واردکنندگان موبای��ل، تبلت و ل��وازم جانبی 
خاطرنش��ان کرد: گوش��ی ارزان قیمت این تصور را ایجاد می کند که 
موبایل گران تر، لوکس است، در صورتی که فناوری و امکانات است که 
تعیین می کند ارزش موبایل های پرچمدار بیش��تر از 600 دالر باشد. 
بنابرای��ن اگ��ر می خواهیم از کلمه لوکس اس��تفاده کنیم، فقط نباید 
آن را ب��ه آیف��ون تعمیم دهیم، در صورتی که هم��ه برندها پرچمدار 
دارند و پرچمدارهای ش��ان هم باالی 600 دالر هس��تند. خارج از این 
بحث که سال ها درباره اش صحبت می شود، بحث جدی این است که 
موبایل های باالی 600 دالر فعال مدتی اس��ت که وارد ایران نمی شود، 

اگرچه واردات شان ممنوع نشده، اما ارزشان هم تامین نشده است.
عالیان با بیان اینکه ممنوعیت واردات با تامین نشدن ارز دو موضوع 
متفاوت اس��ت، گفت: اما چرا ارزشان تامین نش��ده؟ چون تامین ارز 
آنها براساس مصوبه ای که سال گذشته درخصوص تهاتر ارز خشکبار 
و موبایل های باالی 600 دالر تصویب ش��د، باید از طریق ارز تهاتری 
با خش��کبار باش��د. برای این کار، تاالر دومی در نیما تشکیل شد، اما 
هماهنگی الزم برای تامین ارز خشکبار برای موبایل در آن تاالر صورت 
نگرف��ت. بانک مرکزی در این خصوص نگرانی هایی دارد که دو مرتبه 
مجبور شده تاالر دوم را ببندد. چون نگرانی های شان از جنس اقتصاد 
کالن، چندنرخی شدن ارز و مسائل دیگر است که باعث می شود تاثیر 

مستقیم روی بازار و کلیه اجناس بازار بگذارد.
وی ادامه داد: به همین خاطر تاالر دوم را فعال بس��تند یا حتی اگر 
هم باز باشد در آن اتفاق خاصی نمی افتد، به این دلیل که هنوز در آن 
هماهنگی و انس��جام برای تامین ارز خشکبار و تقاضایی که از طریق 
واردکنندگان موبایل باید آن ارز را جذب کند، صورت نگرفته اس��ت. 
در نهایت قرار ش��ده در هفته جاری، این تصمیم گیری صورت بگیرد 
که به چه ترتیبی این فرآیند اجرا ش��ود تا کمترین آس��یب را هم به 
تامین کنندگان ارز بزند و هم به واردکنندگان و هم کمترین تاثیر را در 

بازار نهایی برای مصرف کننده داشته باشد.

نماگربازارسهام

ایران در س��ال گذش��ته ح��دود 352 میلیون دالر واردات الس��تیک 
سنگین به عنوان کاالی اساسی داشته است.

ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایس��نا، واردات 25 
گروه کاالهای اساسی در سال گذشته بیش از 19.6 میلیارد دالر هزینه 

داش��ته است که اقالم وارداتی با ارز نیمایی 4.4 میلیارد دالر می رسد و 
مابقی برای کاالهای مشمول ارز ترجیحی است.

در بین کاالهای اساس��ی وارداتی با ارز نیمایی س��هم 96.4 هزار تنی 
به ارزش بیش از 351.8 میلیون دالر برای الس��تیک سنگین ثبت شده 

است.
واردات الستیک در سال 1400 تا 22 درصد در ارزش و وزن افزایش 
داشته است، این در حالی است که در سال 1399 واردات این کاال 79 

هزار تن به ارزش 287.8 میلیون دالر گزارش شده بود.

هزینه ۳۵۲ میلیون دالری برای واردات الستیک

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور 
گفت همکاری با ش��رکت های دانش بنیان  در میان خودروسازان به ویژه از 
یک سال گذشته شدت بیشتری به خود گرفته و سرعت بخشی در انعقاد 
قرارداد و آزمون قطعات از جمله اقدامات و تس��هیالت مثبتی است که از 

سوی خودروسازان در این زمینه به کار گرفته می شود.
مه��دی صادقی در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
ش��رکت های دانش بنیان از نیروهای فهیم و تحصیلکرده بهره می برند که 
در صنعت قطعه سازی به ویژه قطعاتی که ساخت داخل آنها تاکنون آغاز 

نشده، بسیار یاری رسان خواهند بود.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور 
در پاسخ به این پرسش که چه میزان از قطعه سازان دانش بنیان هستند و 
براساس اصول دانش بنیان ها قطعه تولید می کنند، گفت: تمامی قطعه سازان 
دانش بنیان نیس��تند و تعداد اندکی دانش بنیان هستند و بخشی از تولید 
را در اختیار دارند اما امیدواریم سایرین نیز به این سمت سوق پیدا کنند.

صادقی درخص��وص وضعیت اش��تغال آفرینی و نوآوری ه��ا در صنعت 
قطعه سازی به طوری که به تنوع و ارتقای وضعیت اشتغال بینجامد، تصریح 
کرد: خوشبختانه شرکت های قطعه سازی از پتانسیل های بسیار باالیی در 
تولید قطعات دارای دانش فنی برخوردار هستند و به دنبال دریچه هایی که 
به سمت تولید دانش بنیان باز شده، با اختصاص مشوق هایی برای نیروهای 
کار موجود، زمینه رش��د و ارتقای وضعی��ت کارآفرینی و جذب نیروهای 

تحصیلکرده دانشگاهی را فراهم ساخته  اند.
وی درخصوص وضعیت ارتباط خودروسازان خصوصی با دانش بنیان ها 
بیان کرد: عمدتا خودروسازهای خصوصی کمتر در حوزه داخلی سازی ورود 
می کنند و بیشتر فعالیت آنها ناظر به واردات قطعات سی کی دی و مونتاژ 
اس��ت بر همین اساس به نظر نمی رسد تعداد قابل توجهی از تولیدکننده 

داخلی با خودروسازان خصوصی همکاری داشته باشند.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور 
درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اختصاص 10 هزار میلیارد 

تومان تسهیالت به خودروس��ازان بابت مطالبات قطعه سازان در پایان هر 
س��ال و دالیل عدم پرداخت آن در سال گذش��ته گفت: مبلغی معادل 5 
هزار میلیارد تومان در س��ال 99 به دو خودروس��از بزرگ پرداخت شد اما 
متاسفانه در س��ال 1400 علی رغم اینکه مصوب شده بود، پرداخت نشد. 
این گونه تصمیمات در حیطه تصمیمات دولتی است و در برخی از موارد از 
سوی بانک مرکزی و به ویژه بانک های عامل به دالیلی پرداخت نمی شود.

صادق��ی در پایان به تالش ایران خودرو در پرداخت 120 روزه مطالبات 
قطعه سازان در اسفندماه سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
در پایان س��ال 1400 از سوی این گروه خودروساز پرداخت های خوبی به 
قطعه سازان انجام شد که برای صنعت قطعه سازی راهگشا بود، هرچند 120 
روز به طور کامل انجام نشد اما به دلیل کمبود نقدینگی خودروسازان این 
انتظار نیز از آنها نمی رفت. پرداخت مطالبات در پایان سال، به قطعه سازان 
در تامین مواد اولیه و آغاز مجدد تولید در س��ال بعد کمک می کند و در 

نهایت به سود خط تولید خودروسازان نیز است.

انعقاد قرارداد با دانش بنیان ها در صنعت خودرو سرعت گرفته است
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اخبار

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 
طرح های توسعه ای دانشگاه صنعتی اراک  افتتاح شد

اراک-  فرناز  امیدی: طرح های توســعه ای دانشگاه صنعتی شهر اراک با 
حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد. محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری در برنامه ســفر دو روزه خود به استان مرکزی با حضور در 
دانشگاه صنعتی اراک پروژه های این دانشگاه را افتتاح کرد. در سفر وزیر علوم به 
استان مرکزی، استاندار و روسای دانشگاه های استان و جمعی از مدیران استانی و 
شهرستانی وی را در برنامه ها و سفر زلفی گل به استان مرکزی همراهی می کنند. 
وزیر علوم در برنامه خود در دانشــگاه صنعتی حاضر شد و چند پروژه عمرانی 
در این دانشــگاه را در شهر اراک افتتاح کرد و پس از آن نیز دیداری با نماینده 

ولی فقیه در استان مرکزی داشت. با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، استاندار مرکزی، معاونین استاندار و جمعی از دانشگاهیان طرح 
توسعه تاالر پذیرایی و کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اراک افتتاح شد. در ادامه زلفی گل از مرکز نوآوری و توانمندسازی این دانشگاه 
بازدید کرد، این مرکز با هدف کمک به اشتغال پایدار و تجاری سازی ایده دانشجویان و اساتید فعال است و کتابخانه آقاضیاءالدین دانشگاه 
صنعتی اراک نیز با حضور وزیر افتتاح شد، در این پروژه 548 متر به فضای کتابخانه ای دانشگاه اضافه شد و در حال حاضر وسعت کتابخانه 

دانشگاه به حدود 1000 متر رسید.

مدیرعامل گاز گیالن: 
بازاریابی و فروش وسیله نشت یاب، ارتباطی با شرکت گاز ندارد

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: در روزهای گذشــته اخباری مبنی بر 
بازاریابی و فروش وســیله ای با عنوان نشت یاب گاز به مشترکین گاز طبیعی 
در یکی از شهرستان ها واصل شده که بدینوسیله اعالم می شود موضوع مذکور 
هیچ ارتباط کاری با شــرکت گاز استان گیالن ندارد.  به گزارش روابط عمومی 
گاز گیالن، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این 
خبر اظهار داشت: تعدادی از مشترکین گاز در یکی از شهرستان ها با مراجعه به 
اداره گاز نسبت به عدم پاسخگویی برای فروش محصولی مرتبط با گاز اعتراض 
کردند. وی ادامه داد: با بررســی های صورت گرفته مشخص شد تعدادی افراد 

سودجو با نام شرکت گاز اقدام به فروش دستگاه نشت یاب گاز نموده اند که این موضوع هیچ ارتباطی با این شرکت ندارد. مدیرعامل گاز 
گیالن با بیان اینکه شــرکت گاز هیچگاه برای فروش وسیله ای به درب منازل مشترکین مراجعه نمی کند، اعالم کرد: توصیه می شود 
مشترکین گاز در صورت مشاهده چنین مواردی، با بررسی کارت شناسایی و تماس با اداره گاز )شماره 194، 3414، روابط عمومی و ...(، 
از اعتبار اشخاص، اطمینان حاصل نمایند. جمال نیکویی در خاتمه گفت: مشترکین محترم برای تضمین ایمنی منازل تنها کافیست نکات 
ایمنی همچون وضعیت شیرها، شیلنگ و دودکش ها را مورد بررسی قرار داده و به توصیه های ایمنی که از سوی شرکت گاز در سایت 

اینترنتی شرکت به آدرس www.nigc-gl.ir، صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی منعکس می شود، توجه کنند.

عملیات تکمیل قطعه اول بزرگراه ایالم- مهران)مهدی آباد- سه راهی 
ماربره( بی وقفه در حال انجام است

ایالم-هدی منصوری:مهندس عبداهلل بهادری مدیرکل راه و شهرســازی استان ایالم در بازدید از مراحل اجرایی این قطعه از بزرگراه 
ایالم- مهران از تالش بی وقفه برای تکمیل این قسمت از مسیر خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
ایالم، مهندس بهادری مدیرکل این دستگاه اجرایی در این بازدید که فرماندار شهرستان مهران نیز حضور داشت گفت: عملیات اجرایی قطعه 
اول بزرگراه ایالم- مهران با توجه به توپوگرافی منطقه سخت ترین و پرهزینه ترین قسمت مسیر می باشد به طوری که در این قطعه 11 
کیلومتری دو دستگاه تونل حفاری شده و عالوه بر احداث پلهای بزرگ و کوچک و برداشت ترانشه های عظیم، مهار قطعه رانشی نیز در 
این قطعه قرار دارد. مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه افزود: تونل اول به طول840  متر بعد از روستای مهدی آباد قرار دارد، حفاری و کف 
برداری این تونل به طور کامل انجام شده و هم اکنون پیمانکار مشغول ترانشه برداری ورودی و خروجی این تونل می باشد و به زودی عملیات 
الینینگ) پوشش دیوار و سقف( آن آغاز می شود. وی در خصوص وضعیت تونل دوم گفت: تونل دوم به طول 750 متر که حفاری و کف 
برداری آن به پایان رسیده و هم اکنون عملیات الینینگ آن در حال آن در حال انجام است که در حال حاضر 120 متر الینینگ به انجام 
رسیده است . بهادری در ادامه افزود: برای مهار قطعه رانشی محور ایالم- مهران در قطعه اول این مسیر که طول آن دو کیلومتر می باشد 
قرارداد منعقد شده و پیمانکار در حال فعالیت اجرایی است، قرارداد اولیه این قطعه بالغ بر 230 میلیارد تومان است و برای اجرای آن 231 
شمع با عمقهای زیاد اجرا خواهد شد و تقاطع غیر همسطح سه راهی ماربره) جاده قدیم ایالم- صالح آباد( نیز در این محدوده احداث می شود.

استاندار قزوین:
دانشجویان خارجی دانشگاه امام خمینی)ره( سفیران اقتصادی، علمی و 

فرهنگی ایران در کشورهای خود هستند
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: استاندار قزوین گفت: دانشجویان خارجی 
دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( سفیران اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران 
در کشــورهای خود هستند و می توانند نقش آفرینی ویژه ای داشته باشند. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،محمدمهدی اعالیی روز سه شنبه با 
حضور در مجتمع خوابگاهی دانشجویان خارجی دانشگاه بین المللی امام خمینی 
)ره( و با شــرکت در ضیافت افطاری دانشــجویان، در جمع آنها اظهار داشت: 
دانشجویان خارجی سفرای جمهوری اسالمی ایران و استان قزوین در کشورهای 
خود هستند و ابعاد مسئولیتی مختلفی داشته و می توانند در شکل های مختلف 

علمی، فرهنگی و اقتصادی اثرگذاری داشــته باشند. وی افزود: این دانشجویان می توانند در مبادالت تجاری استان قزوین با کشورهای 
خود که اغلب آنها را کشورهای همسایه تشکیل می دهند ورود کرده و پس از رایزنی با واحدهای تولیدی و صادارتی استان منجر به ایجاد 
ارزش افزوده شوند. استاندار قزوین گفت: خوشبختانه بسیاری از دانشجویان که در این دانشگاه تحصیل می کنند تقریبا از یک جغرافیای 
فرهنگی برخوردار هستند و نگاه های استبکار ستیزی، مقاومت در مقابل زیاده خواهان و سایر موضوعات اعتقادی در آن بروز و ظهور دارد 
و در یک جنگ اعتقادی مشترک با استکبار قرار دارند. نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: امام خمینی )ره( که دانشگاه شما به اسم 
ایشان نامگذاری شده، فرموده اند که جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و حد و مرز نمی شناسد و این یک عقیده است و تا هنگامی 

که مقابل استکبار ایستادگی کنیم دشمنان هم در مقابل ما توطئه می کنند ولی به طور قطع پیروزی با جبهه حق و مستضعفین است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
با مدیریت مصرف، محیط زیست را مدیریت خواهیم کرد

رشت- خبرنگار فرصت امروز: در برهه کنونی که با آلودگی هوا رو به رو 
هستیم، تالش برای اســتفاده بهینه از انرژی برق، در واقع تالش جهت حفظ 
محیط زیست برای نسل کنونی و آیندگان است. »بهمن داراب زاده« مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: در دوران کنونی پدیده آلودگی هوا شیوع 
پیدا کرده، به نحوی که اها مشــاهده می کنیم زندگی روزمره مختل شده و از 
روال عادی خارج شده است. در این شرایط مدیریت مصرف انرژی برق، در واقع 
مدیریت محیط زیست است. وی افزود:با استفاده بهینه از انرژی برق، در واقع نیاز 
به احداث نیروگاه و خطوط انتقال نیروی برق کمتری خواهد بود و گامی بزرگ 

به سوی حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد. داراب زاده گفت: البته مدیریت مصرف، محدود به انرژی برق نبوده و باید در راستای حفط 
محیط زیست، در استفاده بهینه از تمامی حامل های انرژی تالش نماییم.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان: 
راننده تاکسی وظیفه شناس گرگانی وجه نقد و طال را به صاحبش بازگرداند 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان از بازگرداندن کیف حاوی پول نقد و طالی یک 
شهروند از سوی راننده تاکسی شهر خبر داد.مهدی کمال غریبی اظهار داشت: »علی بصیری« راننده تاکسی امانت دار گرگانی در اقدامی 
خداپسندانه، یک کیف حاوی پول نقد و طال  جامانده در تاکسی را با پیگیری روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان به دست 
صاحبش رسانید.کمال غریبی افزود: این راننده وظیفه شناس علی رغم داشتن مشکالت مالی فراوان، زمانی که متوجه کیف حاوی طال  و 
پول نقد در داخل خودرو شد، بالفاصله موضوع را به واحد اشیای گم شده سازمان حمل و نقل اطالع داد.وی با بیان اینکه جمعا مبلغ یکصد 
میلیون ریال پول نقد و طال داخل کیف بود، افزود: این راننده تاکسی با این اقدام خیرخواهانه خود، صاحب آن کیف را که یک زن میانسال 
بوده و این مبلغ برای خرج بیماری پسرشان بوده خوشحال و از نگرانی خارج کرد.مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان بیان کرد: 
این چهارمین مورد در سال جاری است که رانندگان تاکسی و اتوبوس گرگان پول یا طالی به جا مانده در داخل خودرو را به صاحبانش 
بازمی گردانند.کمال غریبی ضمن درخواست از شهروندان برای مراقبت از وسایل خود به هنگام تردد در سطح شهر با وسایل حمل و نقل 
عمومی به آنها توصیه کرد تا حد امکان در سفرهای درون شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا از امنیت جانی و مالی خود آسوده 
خاطر باشــند.الزم به ذکر است شهروندان جهت پیگیری وسایل جا مانده در خودروهای حمل و نقل عمومی می توانند با شماره همراه 

09114061707 واحد اشیای گم شده سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان تماس حاصل نمایند.

آذربایجان شرقی - فالح: سامانه جستجوی شغل با هدف اتصال 
سریع کارجویان و کارفرمایان در آذربایجان شرقی راه اندازی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی از راه اندازی 
"سامانه جستجوی شغل" در این استان خبر داد.

حســین فتحی هدف از راه اندازی این سامانه را ارتقاء سطح کیفی 
و کمی خدمات کاریابی ها و اســتفاده بهینه از فناوری های نوین عنوان 
کــرد و افزود: کارفرمایان برای تامین نیروی مورد نیاز خود می توانند با 
http://shoghl. ثبت نام در سامانه جستجوی شغل به نشانی اینترنتی

mcls.gov.ir  پس از بررســی و راستی آزمایی اطالعات کارفرمایی، به 
کاریابی های فعال کشور متصل شوند.

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی ادامه داد: 
متقاضیــان جویای کار هم می توانند با مراجعه به این ســامانه و ثبت 
نام و تکمیل اطالعات فردی و شــغلی با جستجو در فرصت های شغلی 
موجود در سامانه قسمت "جستجوی شغل" از طریق دفاتر کاریابی به 

کارفرمایان معرفی و مشغول به کار شوند.
کارفرمایان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارند

اعضای کانون کارفرمایی استان با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی دیدار کردند.

در این نشست مدیرکل تعاون، کار و ر فاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
با اشاره به نقش هر یک از تشکل های کارفرمایی استان در پیشرفت های 
مادی و معنوی کشــور از کارفرمایان به عنوان پدران معنوی واحدهای 
تولیدی صنعتی یاد کرد و از تالشــهای مجدانه تمامی کارفرمایان که 
برای سربلندی ایران اسالمی و شکوفایی اقتصادی و اعتال و اقتدار نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران تالش می کنند قدردانی کرد. حسین 
فتحی با بیان نقش کارفرمایان در همراهی و پیشبرد اهداف و برنامه های 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعضای تالشــگر 

کانون کارفرمایی اســتان همواره از جایگاه بزرگی برخوردار بوده و قابل 
اعتماد اداره کل می باشند. وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر 
معظم انقالب افزود: مقام معظم رهبری امسال را با نام تولید دانش بنیان 
و اشــتغال آفرینی عنوان فرموده اند و این امر مسئولیت ما را در تحقق 
اهداف و منویات معظم له و مسیر را برای حرکت و پویایی بیشتر روشن 
می کند. حسین فتحی با اشاره به پیش بینی اشتغال در استان، تصریح 
کرد: سال قبل 5794 نفر اشتغال پیش بینی شده بود و در سال جدید 
برای ســه برابر کردن این رقم مسئولیت داریم. وی با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در راستای توسعه حمایت های وزارت از واحدهای تولیدی 
صنعتی گفت: از برنامه های این اداره کل تثبیت اشتغال موجود و درکنار 
آن ایجاد اشتغال جدید است و همچنین بسته تشویقی برای کارفرمایان، 
معافیت بیمه ای در بکارگیری فارغ التحصیالن دانشگاهی و همچنین 

مشوق هایی برای کارگاه های زیر 10 نفر مصوب و اجراء خواهد شد.
فتحی ریشه کنی فقر مطلق و توجه به زیست بوم اشتغال برای بهره 
مندی از ظرفیت های مادی و معنوی استان را امری ضروری خواند و با 
اشاره به جایگاه باالی نیروی ارزشمند کار بعنوان افسران جنگ اقتصادی، 
افزود: بی شک با همراهی کارگران در عرصه تولید و حمایت کارفرمایان 

از نیروی ارزشمند کار شاهد شکوفایی و توسعه استان خواهیم بود.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی 
با اعالم اینکــه تبریز میزبان فینال جام حذفــی فوتبال بین تیم های 
آلومینیوم اراک و نساجی مازندران خواهد بود، گفت: تالش خواهیم کرد 
تا زمان برگزاری این دیدار، کاستی های ورزشگاه یادگار امام را بر طرف 

کرده و میزبان خوبی برای این مسابقه باشیم.
حبیب ستوده نژاد با بیان اینکه این بازی هفتم اردیبهشت ماه برگزار 
خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: قرارداد تعمیــر و تجهیز رختکن های 
ورزشگاه یادگار امام که در زمان مدیریت قبلی بسته شده بود، قرار بود تا 
نوزدهم اردیبهشت برای دیدار خانگی تیم تراکتور با تیم هوادار تکمیل 
شود و با توجه به میزبانی تبریز برای بازی فینال جام حذفی با مسئولین 
اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز هماهنگ کردیم تا حد امکان این 

تعمیرات و تجهیزات قبل از برگزاری این مسابقه انجام شود. 
وی در خصوص امکان حضور هواداران در ورزشــگاه گفت: جلسه ای 
با مسئولین اســتان خواهیم داشت تا کم و کیف حضور تماشاگران در 

ورزشگاه بررسی و بعد از تصمیم گیری نهایی اطالع رسانی شود. 
وی یادآور شد:  شرایط کرونایی و کسب اجازه از ستاد ملی کرونا در 
این امر دخیل خواهد بود و به احتمال زیاد فروش بلیت برای حضور در 
ورزشگاه برای افرادی که 2 ُدز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکان 

پذیر خواهد بود. 
ســتوده نژاد اظهار کرد: به احتمال زیاد با کســب مجوز از سازمان 
لیگ، هواداران 2 تیم آلومینیوم اراک و نساجی مازندران برای حمایت از 
تیمشان در این بازی حضور خواهند داشت و هدف ما این است بتوانیم 
مهمــان نواز خوبی از هواداران این 2 تیم و همچنین مشــتاقان ورزش 

فوتبال دوست استان نیز باشیم. 
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اظهار کرد: در جلسه مذکور 
پیشنهاد حضور بانوان برای تماشای فینال جام حذفی را خواهیم داد تا در 
صورت صالحدید و تامین شرایط حضور بانوان در ورزشگاه میزبان بانوان 
نیز باشیم. الزم به ذکر است، میزبانی برای فینال مسابقات جام حذفی 
بین ورزشگاه های امام رضای مشهد، شهدای فوالد، نقش جهان، یادگار 
امام تبریز و ورزشــگاه آزادی مورد بررسی قرار گرفته بود که ورزشگاه 
یادگار امام)ره( تبریز از سوی سازمان لیگ فوتبال برای میزبانی انتخاب 

شده است.

اهواز- شبنم قجاوند:  رفع تصرف اراضی خوزستان معاون امالک و 
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف 8 هکتار زمین 

دولتی در بهبهان خبر داد.
سید حسین دهبان زاده اظهار داشت: چندین فقره تصرفات با احکام 

قضایی و با همکاری نیروهای انتظامی در بهبهان رفع تصرف شد.
 وی افزود: این ســاخت و سازهای غیر مجاز به شکل غیر قانونی و با 
تصرف اراضی دولتی در ایام تعطیالت نوروزی انجام شده بود که با حکم 

مقام قضایی تخریب و به وضعیت سابق برگشت.
دهبان زاده با اشاره به مکان تصرفات اظهار داشت: 80 هزار متر مربع 
زمین دولتی واقع در داخل محدوده شهر بهبهان پشت بیمارستان تامین 
اجتماعی که توسط متصرفین به صورت حصار کشی و احداث بنا صورت 

گرفته بود، رفع تصرف شدند.
وی تصریح کرد: در این عملیات تعداد 13 حصار کشــی بلوکی، 50 

مسنی و شالوده، 2 ساختمان احداث شده بطور کامل تخریب شد.
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی خوزستان ضمن 
قدردانی از همراهی و همدلی دستگاه قضا، نیروی انتظامی و فرمانداری 
در رفع تصرف اراضی شهرستان اضافه کرد: دستگاه قضا و نیروی انتظامی 
همواره همکاری موثری با یــگان حفاظت اراضی اداره کل در حفاظت 
از بیت المال داشــته اند .دهبان زاده با بیان اینکه رسیدگی به موضوع 
زمین خواری یکی از اولویت های این اداره است، اذعان داشت: اداره کل 
راه و شهرسازی استان در راستای برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب 
و تصرف اراضی ملی به ســرعت عملیات قلع و قمع و رفع تصرف را با 

قاطعیت و حمایت دستگاه قضایی انجام می دهد.
معــاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی خوزســتان از 
شــهروندان خواســت برای جلوگیری از تصرفات و در همراهی با یگان 
حفاظت با شــماره 1656 به عنوان پل ارتباطی مقابله با زمین خواری 

تماس تلفنی برقرار کنند.

ساری - دهقان : در دیدار سرپرست منطقه 9 و سرپرست شرکت 
گاز اســتان گیالن بر تقویت همکاری ها جهت انتقال مســتمر گاز در 

شمال کشور تاکید شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی در آغاز سال نو با حضور در شرکت گاز 
اســتان گیالن با جمال نیکویی سرپرســت این شرکت دیدار و  ضمن 
تبریک سال نو در ارتباط با همکاری های دوجانبه جهت خدمت رسانی 

بهتر به مردم با وی به گفت و گو پرداخت.
سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز با اشاره به تالش شبانه روزی 
کارکنان منطقه جهت پایداری گاز در استان های شمالی در سال گذشته 
افزود: تعامل دو سویه و استمرار این جلسات در پیشبرد اهداف شرکت 

ملی گاز ایران در ارائه خدمات بهینه به مردم موثر و مفید خواهد بود.
وی به اقدامات و تعمیرات اساسی در منطقه اشاره کرد و یادآور شد: 
با همکاری و استفاده از تجربیات سال های گذشته می توانیم هماهنگی 

های بهتری جهت انتقال مســتمر و تامین پایدار گاز در استان گیالن 
داشته باشیم.

سرپرست منطقه 9 همچنین از همراهی شرکت گاز گیالن با منطقه 
جهت تحقق پایداری گاز در این استان قدردانی و بر توسعه این همکاری 

ها در سال جدید تاکید کرد.
همچنین جمال نیکویی سرپرســت شرکت گاز استان گیالن جهت 

تعامل بیشتر با منطقه 9 اعالم آمادگی کرد.
در این دیدار آموزش و باز آموزی همکاران، اطالع رســانی به موقع و 
مستمر جهت انجام عملیات، بحث حریم خطوط لوله، موضوعات مربوط 
به احداث خط جدید رشــت-چلوند، استفاده از ماشین آالت راه سازی 
و برف روبی در زمان های بحران بخشــی از موارد مطرح شــده در این 

دیدار بوده است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: نخســتین نشست هم اندیشی 
گرامیداشــت شــب های قدر با حضور مدیران و اعضای ستاد اجرایی 

این مراسم برگزار شد.
احمــد ســاالری معاون خدمات شــهری و رئیس ســتاد اجرایی 
گرامیداشــت شــب های قدر شــهرداری گرگان با اعــالم این خبر 

اظهار داشت: شــهرداری گرگان در راستای خدمات رسانی مطلوب 
به شــهروندان اقدام به تشکیل ستاد متمرکز اجرایی ویژه شب های 
قدر با محوریت حوزه معاونت خدمات شــهری در شهرداری گرگان 

نموده است.
وی افزود: عوامل شــهرداری گرگان با استفاده از تمام ظرفیت های 

خود در حوزه معاونت خدمات شهری ، مناطق 3 گانه ، روابط عمومی، 
سازمان حمل و نقل ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز جهت خدمات رسانی به شهروندان تا پایان 
مراسم شب های قدر با برنامه ریزی به صورت آماده باش حضور خواهد 

داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد:

 سامانه جستجوی شغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی راه اندازی شد

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی:

ورزشگاه یادگار امام تبریز برای میزبانی فینال جام حذفی آماده می شود

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد: 

رفع تصرف ۸ هکتار زمین دولتی در بهبهان

در دیدار سرپرست منطقه 9 و سرپرست شرکت گاز استان گیالن عنوان شد

توسعه همکاری های دو جانبه جهت انتقال مستمر گاز در شمال کشور

تشکیل ستاد اجرایی ویژه گرامیداشت مراسم شب های قدر در شهرداری گرگان

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با تأکید بر آمادگی شهرداری 
در همکاری و تعامل با جهاد دانشگاهی واحد قم، گفت: مباحثی مانند 
مدیریت پسماند و هوشمندسازی از مسائلی بوده که می تواند به تقویت 

همکاری های بین شهرداری و جهاد دانشگاهی قم منجر شود.
به گزارشی ، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در سی و ششمین جلسه 
رســمی و علنی شورای اسالمی شــهر قم در سالن جلسات ساختمان 
شهید باکری این شورا، با تأکید بر اهمیت عمق بخشی به ظرفیت های 
علمی و فرهنگی موجود در شهر قم، اظهار داشت: هدف از تشکیل جهاد 
دانشگاهی، دست گذاشــتن به نقاط و مباحثی بوده که مراکز دیگر از 

انجام آن عاجز بودند.
وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی، دارای پیشوند” جهاد” بوده و باید 
نحوه فعالیت و اقدامات آن متفاوت از دانشگاه های معمول و رایج کشور 

باشد ابراز کرد: برخی از اقداماتی که در جهاد دانشگاهی انجام می شود به 
صورت موازی توسط سایر مراکز علمی نیز در حال انجام است.

شــهردار قم با تمجیــد از موفقیت های جهاد دانشــگاهی قم در 
ســلول های بنیادی و درمان ناباوری، افزود: جهاد دانشــگاهی قم در 
این حوزه ها عملکرد درخشانی داشته و جا دارد این نقاط قوت تقویت 

شود.
وی با تأکید بر حمایت شهرداری قم از طرح های جهاد دانشگاهی در 
حوزه مدیریت شهری، ادامه داد: شهرداری قم آمادگی دارد در مباحثی 
که موردنیاز است از ظرفیت تحقیقاتی و فناوری جهاد دانشگاهی قم در 

عرصه خدمات رسانی بهتر به شهروندان بهره ببرد.
دکتر سقائیان نژاد با تأکید دوباره بر آمادگی شهرداری قم در همکاری و 
تعامل با جهاد دانشگاهی واحد قم، گفت: مباحثی مانند مدیریت پسماند 
و هوشمندسازی از مسائلی بوده که می تواند به تقویت همکاری های بین 

شهرداری و جهاد دانشگاهی قم منجر شود.

 شهرداری قم آماده همکاری با جهاد دانشگاهی
در مباحث مربوط به مدیریت شهری است
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 140060318018005428 -1400/12/16 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک س��نگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مینو 
خلیلی برنا فرزند احمد به ش��ماره ملی 0030081726 در 74/75 س��هم مشاع 
از 393 س��هم شش��دانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری به مس��احت 40/62 
مترمربع مجزی شده از پالک 3و7 متصله فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در رودبرده 
بخش 12 گیالن ، که برای آن پالک ش��ماره 3124 فرعی در نظر گرفته شده ، 
خریداری از مالک رسمی افسر راعی و با وجود حقوق ارتفاقی محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقصی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نموده و گواهی مربوطه را به این اراده 
ارائه نمایند . در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/19

 علی کاظمی پاکدل 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره  کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر

هیأت موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .

برابر رای ش��ماره 140060318018005426-1400/12/16 هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  مهدیار 
عباس زاده فرزند محمد بشماره ملی 0063407574 در 74/75 سهم مشاع از 
393 سهم شش��دانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 41/21 متر 
مربع مجزی شده از پالک 3و7  متصله فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در رود بره 
بخش 12 گیالن ، که  برای آن پالک شماره 3125 فرعی در نظر گرفته شده ، 
خریداری از مالک رسمی افسر راعی و با و جود حقوق ارتفاقی مرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده و گواهی مربوطه را به این اداره 
ارائه نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
                                           تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/04
                                        تاریخ  انتشار نوبت دوم 1401/02/19

علی کاظمی پاکدل 
 رییس ثبت اسناد و امالک 

یکشنبه
4 اردیبهشت 1401

شماره 1999
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3 مدل کارمندی که هر شرکت به آنها نیاز دارد

به قلم: تیلور کوار
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

اس��تخدام یکی از اقداماتی اس��ت که برای بس��یاری از مدیران با اس��ترس باالیی همراه می باشد. 
درواقع حتی یک اس��تخدام اش��تباه می تواند وضعیت شرکت را در ش��رایط بسیار بدی قرار دهد. در 
این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که تفاوتی ندارد چه الگوهایی برای 
اس��تخدام دارید. با این حال س��ه نوع کارمند حتما باید در شرکت حضور داشته باشد. در این راستا 
ممکن اس��ت فردی را پیدا کنید که هر س��ه ویژگی را داش��ته باش��د که در ادامه هر یک از آنها را 

بررس��ی خواهیم کرد. 
1-خالق

خالقی��ت ی��ک ویژگی بس��یار مهم محس��وب می ش��ود که درصد کم��ی از اف��راد از آن برخوردار 
هس��تند. درواقع برخی از افراد این توانایی را دارند که مس��ائل را از زاویه دید مختلف نگاه کرده و 
راهکارهایی را ارائه دهند که تاکنون به آنها توجه نش��ده اس��ت. بدون ش��ک حضور چنین فردی در 
شرکت باعث خواهد شد تا توان تیم به مراتب بیشتر شود و این افراد بتوانند روند کارها را دگرگون 
نمایند. برای س��نجش میزان خالقیت انواع تس��ت های روان شناسی وجود دارد. با این حال می توانید 
با چند س��وال چالشی، از این موضوع آگاه شوید. ضمن آنکه سابقه کاری افراد نیز می تواند اطالعات 
خوبی را در اختیار ش��ما قرار دهد. دراقع این افراد می تواند با کمترین امکانات، بیش��ترین اقدامات 
ممک��ن را انج��ام دهند. در این زمینه اگر حداقل یک فرد خالق را در تیم خود ندارید، بدون ش��ک 

با مش��کلی بزرگ مواجه هس��تید. 
2-تحلیلگر

اف��راد تحلیلگ��ر دقت باالیی دارند و حتی کوچک ترین موارد را نی��ز در نظر می گیرند. درواقع این 
افراد درک درس��تی از وضعیت ش��رکت و بازار پیدا می کنند و این امر باعث می ش��ود تا توصیه های 
آنها، جامعیت باالیی را داش��ته باش��د. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که امروزه 
هیچ چیز به اندازه داده، قابل اعتماد نبوده و باید منبع اصلی تصمیم گیری باش��د. تحت این ش��رایط 
حض��ور فردی که به این موارد توجه ویژه داش��ته باش��د و بتواند از دل داده ه��ای مختلف، آمارهای 
مورد نیاز را به دست آورد بسیار مهم خواهد بود و الزم است که چنین فردی در تیم شرکت حضور 
داش��ته باشد. در این زمینه فراموش نکنید که ش��ما باید اختیار عمل الزم را نیز به این افراد بدهید 
و مش��وق های موردنیاز وجود داشته باشد تا افراد از باالترین س��طح توانایی های خود استفاده کنند. 

3-فروشنده
تمام��ی اقدامات یک ش��رکت برای فروش اس��ت. با ای��ن حال این موضوع ابدا س��اده نبوده و یک 
هنر محس��وب می ش��ود. در این راستا برخی از افراد به واس��طه توانایی و یا تحصیالت خود به خوبی 
می توانن��د فروش ش��رکت را افزایش دهن��د. درواقع برای این افراد محص��ول مهم نبوده و فروش را 
به بهترین ش��کل جلو می برند. در این راس��تا فراموش نکنید که صدها اس��تراتژی برای فروش وجود 
دارد و نمی ت��وان انتظار داش��ت که تمامی افراد ش��رکت، در ای��ن زمینه فعالیت نماین��د. به همین 
خاطر حضور یک نفر که روند فروش ش��ما را ش��کل دهد تا آماره��ا در وضعیت صعودی قرار گیرد، 

بس��یار مهم خواهد بود. 
در آخ��ر فرام��وش نکنید ک��ه ام��روزه کارمندان بیش��تر به ربات های��ی تبدیل ش��ده اند که صرفا 
دس��تورات را انجام می دهند که باید این وضعیت تغییر پی��دا کند. به همین خاطر کارمندانی با این 
س��ه ویژگی، می تواند به الگویی بهتر برای اس��تخدام ش��ما تبدیل ش��ود. درواقع این امر که بتوانید 
ش��رکتی را داشته باشید که این س��ه ویژگی در تمامی آنها دیده می شود، بهترین نتایج ممکن را به 
همراه خواهد داش��ت. برای مثال خالقیت به قدری مهم است که شرکت هایی نظیر گوگل، اتاق هایی 

را ایج��اد کرده ان��د ت��ا اف��راد در آن خالقی��ت خ��ود را افزای��ش دهن��د. 
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پس از دو سال سخت که جهان درگیر ویروس کرونا بوده، 
در س��ال 2022 شاهد بهبودهای جدی هستیم و همین امر 
باعث ش��ده است تا بس��یاری از کسب و کارها، شروع مجدد 
داشته باشند. در این راستا بسیاری از تحلیلگران بر این باور 
هس��تند که اکنون، بهترین زمان برای ش��روع یک کسب و 
کار محس��وب می شود. دلیل این امر نیز به خاطر کنار رفتن 
بسیاری از کس��ب و کارها است که دلیل آن بحران ناشی از 
کرونا می باش��د. با این حال در جهان مدرن امروز، نمی توان 
بدون استفاده از تکنولوژی، موفقیت خاصی را به دست آورد. 
درواقع ش��ما نیاز دارید تا از تمام��ی امکانات موجود، نهایت 

اس��تفاده را داش��ته باش��ید. اگرچه انتخاب یک 
عامل برای موفقیت بس��یار س��خت است. با این 
حال با بررس��ی آمارها می توان تولید محتوا را به 
عنوان شاه کلید موفقیت هر کسب و کاری تلقی 
نم��ود. با ای��ن حال این اقدام ابدا س��اده نبوده و 
به دلیل اهمیت حیاتی آن، نیاز اس��ت تا فعالیت 
کامال حرفه ای داشته باشید. با این حال در جهان 
به ش��دت متغیر حال حاض��ر، نمی توان حتی با 
دانس��ته ها و نکات س��ال قبل، موفقیت خود را 
تضمین ش��ده حس��اب کرد. به همین خاطر در 
ادامه ش��ش اقدامی را بررس��ی خواهیم کرد که 
برای تولید محتوای موفق در س��ال 2022، باید 

رعایت نمایید. 
1-به محتوای تولیدشده توسط کاربران 

توجه بیشتری نشان دهید 
نخس��تین نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این است که مخاطب امروز، دیگر تمایل 
ندارد که صرفا بازدیدکننده اقدامات ش��ما باشد. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا آنه��ا را به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم، در اقدامات خود شریک 
نمایید. در این زمینه بررسی اقدامات انجام شده 
از س��وی یوتیوبرها، یک گام بسیار مهم خواهد 
ب��ود. برای مثال این افراد به محتواهای س��اخته 

ش��ده توس��ط کاربران، واکنش نش��ان می دهند که در چند 
س��ال اخیر، به یک فعالیت پرمخاطب تبدیل ش��ده است. با 
این حال در این زمینه ش��ما تنها به یک اقدام محدود نبوده 
و توصیه می ش��ود که اقدامات انجام شده از سوی سایرین را 
مورد توجه قرار دهید. در کنار این مسئله، فراموش نکنید که 
شما حداقل به یک اقدام نوآورانه نیاز خواهید داشت تا با رشد 
انفجاری، مواجه ش��وید. در این زمینه بدون ش��ک با تحلیل 
جامع اقدامات انجام شده، می توانید مواردی جدید را عرضه 
نمایید. همچنین فراموش نکنید که شما نباید منتظر باشید 
ت��ا مخاطب به صورت طبیعی محتوایی را برای ش��ما تولید 
نماید. درواقع ش��ما باید این تمای��ل را در آنها ایجاد نمایید 
و فعالیت ها را به س��متی سوق دهید که به نفع کسب و کار 

شما خواهد بود. 
2-پادکست ها را در اولویت قرار دهید 

تولید پادکست در مقایسه با سایر محتواها، اقدامی ساده تر 
محسوب می ش��ود و نیاز به تجهیزات به مراتب کمتری دارد. 
برای مثال ش��ما برای تهیه عکس و یا کلیپ، به فضاس��ازی، 
در اختیار داش��تن دوربین مناس��ب، نورپردازی، ادیت و... نیاز 
خواهید داشت. این امر در حالی است که امروزه پادکست ها را با 
حتی ساده ترین میکروفون ها انجام می دهند و مدت زمان ادیت 
آنها، به مراتب کمتر است. با این حال میزان تمایل به پادکست، 

باالترین س��رعت رشد را دارد. به همین خاطر نیز شما باید از 
این بستر، نهایت استفاده را داشته باشید و حتما کانالی را برای 
خ��ود ایجاد نمایید. با این حال فراموش نکنید که پادکس��ت، 
بیلبورد تبلیغاتی شما نبوده و الزم است تا محتواهایی را تولید 
نمایید که به معنای واقعی مفید و س��رگرم کننده هستند. در 
این زمینه می توانید تاریخچه حوزه کس��ب و کاری، داس��تان 
برنده��ای موفق و اف��راد تاثیرگذار، ترندها، اخب��ار و... را مورد 
توجه قرار دهید. در این زمینه نیز بررسی اقدامات انجام شده از 
سوی سایرین، یک اقدام کامال هوشمندانه خواهد بود. درواقع 
امروزه اس��تفاده از زمان مرده، ب��ه یک دغدغه جهانی تبدیل 
ش��ده است که در این رابطه، پادکس��ت، محبوب ترین گزینه 
محس��وب می شود. در این راس��تا فراموش نکنید که خالصه 
کردن کتاب های مفید در زمینه کاری شما نیز از دیگر اقدامات 

ترند و محبوب محسوب می شود. 

3-به حالت نسخه موبایل سایت خود توجه بیشتری 
را داشته باشید 

واقعیت این اس��ت که س��ایت ها به صورت پیشفرض برای 
ابعاد لب تاب و رایانه ها ایجاد می ش��وند و طبیعی اس��ت که 
در ابعاد کوچک تلفن های هوشمند، محیط کاربری جذابی را 
ش��اهد نباشیم. به همین خاطر است که بسیاری از سایت ها 
در دو نسخه ایجاد می شوند تا افراد به راحتی بتوانند جست 
و جوهای خود را در انواع گوشی ها داشته باشند. با این حال 
در این زمینه همواره ترندهای جدیدی معرفی می شود و فضا 
برای فعالیت های بیشتری وجود دارد. درواقع شما می توانید 
قابلیت های به مراتب بیش��تری را به این بخش اضافه کنید 
تا رضایت کاربران، بیش��تر ش��ود. در این راستا بهترین اقدام 
این اس��ت که مقاالت موجود را مطالع��ه کنید و یا از فردی 
حرفه ای، کمک بگیرید. این امر باعث می ش��ود تا در بازار به 
شدت رقابتی حال حاضر، سایت شما یک برتری در مقایسه 
با س��ایر رقبا، محسوب ش��ود. در این زمینه نکته دیگری که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که ایجاد اپلیکیشن، 
اقدامی هوشمندانه محسوب نمی شود. دلیل این امر به خاطر 
حجمی است که این برنامه ها اشغال می کنند و اگر بخواهیم 
برای هر حوزه از کس��ب و کار یک اپلیکیشن را نصب کنید، 
کاربران با مشکالتی نظیر پر شدن حافظه مواجه می شوند. به 

همین خاطر توصیه می ش��ود که به جای تالش برای ایجاد 
اپلیکیشن، س��ایت خود را برای گوشی های هوشمند با رشد 

مداوم همراه سازید. 
4-محتوای تصویری کامال حرفه ای داشته باشید 

بدون شک س��طح توقع مخاطب امروز، به مراتب افزایش 
پیدا کرده و دیگر هیچ فردی حاضر به تماش��ای محتواهایی 
نیس��ت که از جذابی��ت بصری الزم برخوردار نمی باش��د. به 
همین خاطر نیز ش��ما باید تیم تولید محتوای حرفه ای برای 
خود داشته باشید و این اقدام، کامال حیاتی است. همچنین 
الزم است تا صرفا به سایت خود محدود نشوید. درواقع امروزه 
ش��بکه های اجتماعی به بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره 
افراد تبدیل شده و بیشترین وقت گذرانی افراد در گوشی های 
هوشمند، به این بخش اختصاص دارد. به همین خاطر شما 
باید در اکثر ش��بکه های محبوب، فعالی��ت مداوم و حرفه ای 
داش��ته باش��ید. در رابطه با محت��وای تصویری، 
فراموش نکنید که صرف��ا عکس گرفتن مدنظر 
نبوده و این بخش شامل اقدامات متنوعی نظیر 

ایجاد اینفوگرافی هم می شود.
5-بودجه تولید محتوای خود را افزایش 

دهید 
درواقع تولید محتوا باید باالترین هزینه ش��ما 
در شرکت باشد. این اقدام اگرچه در ابتدا به نظر 
غیرممکن به نظر می رسد، با این حال با بازنگری 
در هزینه های رایج خود، بدون شک فرصت برای 
آن را پی��دا خواهید ک��رد. در این زمینه توصیه 
می شود که اقداماتی نظیر تبلیغات مستقیم را به 
صورت کامل کنار بگذارید. درواقع این اقدام چند 
سالی اس��ت که فعالیتی منسوخ شده محسوب 
می ش��ود. همچنین با اتخاذ س��ایت هایی نظیر 
دورکاری، بس��یاری از هزینه های جاری کاهش 
پیدا خواهد کرد و با این اقدامات، شما بدون شک 
بودجه الزم را به دس��ت می آورید. در این زمینه 
توصیه می شود که افزایش بودجه، اقدام هر ساله 
شما باشد. به عنوان یک توصیه بهتر است که هر 
سال، این مقدار را دوبرابر نمایید. با این حال این 
امر به معنای خرج کردن الکی نبوده و الزم است 
تا با اس��تراتژی وارد عمل شوید و آمار هر یک از 
فعالیت ها را بررسی نمایید تا از قرار داشتن در مسیر درست، 

اطمینان حاصل نمایید. 
6-بسته بندی خود را تغییر دهید 

درواقع بس��ته بندی به قدری در زمینه فروش مهم اس��ت 
که از آن تحت عنوان یک هنر مهم نام برده می شود. در این 
راستا الزم است تا به دنبال مواردی جذاب، خالقانه و همگام 
با محیط زیست باشید. بدون شک اگر هر سه این فاکتورها به 
خوبی مورد توجه قرار گیرد، این فعالیت شما خود به تنهایی 
می تواند مشتری ساز باشد. درواقع یک بسته بندی خوب، خود 
می تواند سوژه تولید محتواهای مختلف باشد و جذابیت کار 

شما را چندین برابر می کند. 
در کنار تمامی این موارد، الزم اس��ت تا در س��ال 2022، 
به دنبال همکاری بیش��تر با برندهای مختلف باشید. درواقع 
ای��ن اقدام باعث می ش��ود تا ام��کان پیدا ک��ردن مخاطبان 
برندهایی که رقیب مستقیم شما محسوب نمی شوند، افزایش 
چش��مگیری را پیدا کند. برای مثال در صورتی که در زمینه 
تولید لوازم ورزش��ی فعالیت دارید، می توانید با باش��گاه ها و 
مربیان، همکاری هایی را داشته باشید و در تولید محتواها، از 
این افراد استفاده نمایید. درواقع تولید پست های مشترک، به 

یک اقدام رایج و بسیار مهم تبدیل شده است. 
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