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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

قیمت گذاری دستوری، سودآوری صنایع را کاهش می دهد

 نبض ضعیف
تولید صنعتی

فرصت امروز: رشد منفی پیش نگر تولید همچنان ادامه دارد. گزارش شاخص تولید صنعتی با تکیه بر اطالعات 
ش��رکت های بورسی، مدت هاس��ت که به صورت ماهانه از سوی بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی منتشر می شود و 
براس��اس آن، بیش از 280 ش��رکت صنعتی پذیرفته  شده در بورس و فرابورس به طور ماهانه گزارش تولید خود 
را منتشر می کنند. آمارها حکایت از آن دارند که این شرکت ها بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند...

نقدینگی سمی چگونه در اقتصاد ایران رشد می کند؟

زورآزمایی پول و شبه پول
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خودرو بار دیگر در صدر گروه های بورسی ایستاد

رشد 0.59 درصدی شاخص سهام

8

مدیریتوکسبوکار
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بـازار ارز در منطقـه ثبات قرار دارد و با آمارهایی که از تجارت خارجی می رسـد، می توان به ثبات آن 
امیدوار بود. البته سیاست های دولت برای اصالح نظام ارزی کشور و نتیجه مذاکرات احیای برجام نیز 

در این میان مهم هسـتند و می توانند تکانه هایی در قیمت ارز ایجاد کنند. قیمت هر دالر در 
بازار آزاد تهران در حال حاضر در نیمه کانال 28 هزار تومان قرار دارد که گرچه نسبت...

بازار ارز به کدام سمت می رود؟

تور صید ارزهای خانگی

یادداشت
ابهام قیمتی 

آسیب زننده است

شهاب جوانمردی
عضو اتاق بازرگانی تهران

از چن��د روز پی��ش ب��ه یکباره 
قیمت نان، آرد صنعتی و ماکارونی 
با رش��د زیادی همراه ش��ده است. 
از طرفی ه��م صحبت هایی درباره 
ح��ذف ارز ترجیحی و اجرا ش��دن 
کاالبرگ الکترونیکی به میان آمده 
است. به اعتقاد من، اتاق و پارلمان 
بخش خصوصی به درستی همیشه 
مخالف توزی��ع ارز ترجیحی بوده و 
این امر را مفسده زا می دانسته است، 
چراکه توزیع ارز ترجیحی در واقع 
توزی��ع ناعادالنه ثروت بین اقش��ار 
مردم اس��ت که تنها رانت بیشتری 
را به دهک های برخوردارتر رسانده 
اس��ت، اما موضوع مهم این اس��ت 
ک��ه از همان ابتدا که این مس��ئله 
مطرح ش��د، قرار بود زودتر برایش 
چاره اندیش��ی ش��ود که همزمان و 
حتی قبل از ح��ذف ارز ترجیحی، 
تورهای حمایتی ب��رای دهک های 
ضعیف تر جامعه تعبیه شود. کاری 
که دولت بای��د در این زمینه انجام 
دهد، این اس��ت که اطالع رسانی و 
آم��وزش دقیقی در این ب��اره و به 
موقع ارائ��ه دهد ت��ا دغدغه مردم 

رفع شود.
اینکه چ��را این موضوع به تاخیر 
افتاده، هنوز مشخص نیست، چراکه 

قانونا این روند باید زودتر 
2از این شروع می شد...
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فرصت امروز: قیمت گذاری دستوری در حالی همچنان یکی از مهمترین 
چالش ها و معضالت اقتصاد ایران اس��ت که مطالعات و تجربیات جهانی بر 
ناموفق بودن آن صحه گذاشته اند. یافته های نظری و تجربیات عینی نشان 
می دهد که ریشه تورم در سیاست های پولی است و این بانک مرکزی است 
که به جای وزارت صمت بایستی مسئولیت کنترل تورم را برعهده گیرد. در 
همین راستا، کشورهای توسعه یافته جهان از سیاست های مستقیم و قیمتی 
به س��مت سیاست های غیرمس��تقیم و غیراقتصادی )همچون حمایت های 
بیم��ه ای( تغییر ریل داده اند و سیاس��ت های با هدف تنظی��م بازار تنها در 
محدوده اندکی از حوزه ها اعمال ش��ده اس��ت. حال آنکه در ایران متاسفانه 
با یک برداش��ت اش��تباه از تنظیم بازار به عنوان یک الگوی پذیرفته ش��ده 
در س��طح دنیا صحبت می ش��ود و جالب اینکه این ن��وع تنظیم بازار هیچ 
بدیلی در س��طح جهانی ندارد. همچنین برخالف کشورهای پیشرفته که از 
سیاست های تنظیم بازار فقط در حوزه های محدودی نظیر حوزه کشاورزی 
استفاده می کنند، در کشورمان این سیاست ها در حوزه های گسترده ای اجرا 

شده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت بهره گرفته شده است.
حال آنکه تجربیات جهانی نشان می دهد در کشورهایی نظیر ترکیه، چین، 
آمریکا، مالزی و هند هیچ جایی برای تعیین »قیمت دس��توری« و »سقف 
قیمتی« وجود ندارد و اجرای چنین سیاستی معموال نتایج عکس به همراه 
دارد. آخرین ش��اهد مثال این موضوع در اقتصاد ایران، رش��د چند برابری 
قیمت مواد غذای��ی از جمله قیمت ماکارونی، نان فانتزی و روغن نباتی در 
روزهای گذشته است که بیش و پیش از هر چیز – فارغ از تبعات اقتصادی 
جنگ روس��یه و اوکراین و رش��د جهانی قیمت گندم و غالت – ریش��ه در 
قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی و در یک کالم، مداخله همه جانبه 

دولت در سازوکار بازارها دارد.
مصادیق مداخله دولت در بازارها

تجربیات پنج کشور جهان در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بیانگر تله 
قیمت گذاری دستوری و تبعات سقف گذاری قیمتی است. موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی چندی پیش در جریان تدوین »پیش  نویس س��ند 
نقش��ه راه تنظیم بازار کشور«، به بررسی تجربیات کشورهای ترکیه، چین، 
آمریکا، مالزی و هند )با تاکید بر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی( پرداخت. 

گزارش بازوی پژوهش��ی وزارت صمت نش��ان می دهد که در تجربیات این 
کشورها هیچ جایی برای تعیین »قیمت دستوری« و »سقف قیمتی« برای 
بخش خصوصی وجود ندارد و اجرای چنین سیاستی معموال نتایج معکوس 
در پ��ی دارد. همچنین سیاس��ت گذاران در این کش��ورها پیش از انجام هر 
کاری براساس دسترسی به یک بانک اطالعات آنالین و به  روز درباره قیمت 
محصوالت و میزان تولید و تقاضا تصمیم می گیرند و شاخص  های کالن نظیر 
تورم و قیمت های جهانی کاالها را هم مورد توجه قرار می دهند. نکته ای که 
معموال کمتر در جریان قیمت  گذاری کاالها مخصوصا کاالهای کشاورزی در 
ایران می توان دید و به هم ریختگی بازارها در س��ال های گذشته، این گزاره 
را تایید می کند. براس��اس این گزارش، مداخله دولت در اقتصاد، موضوعی 
است که سال ها در میان اقتصاددانان مورد مناقشه بوده و در حال حاضر نیز 
بیشترین اختالف  نظر مربوط به نوع و میزان مداخله دولت در اقتصاد است. 
محدودیت   منابع و عدم تخصیص کارآمد آن به  واس��طه وقوع شکس��ت  های 
بازاری به مداخله دولت در اقتصاد وجاهت می دهد. بازار به عنوان نهادی که 
مبادله کاال و خدمات در آن صورت می گیرد و تعیین قیمت در آن توس��ط 
نیروهای عرضه، تقاضا و یا دولت تعیین می شود به سیستمی برای تخصیص 
منابع نیازمند اس��ت، به طوری که کارایی نیز داش��ته باشد. دولت می تواند 
ضمن ایجاد کارایی در بازار، نواقص ناشی از شکست  های بازاری را تا حدودی 
جبران کند. با این حال، در صورتی که مداخله دولت برای اصالح شکس��ت 
بازار، ناکارآمدی ایجاد کند و منجر به کاهش منابع کمیاب ش��ود، می تواند 
به شکست دولت نیز بینجامد. در نتیجه نه دولت به تنهایی و نه بازار از حد 
کامل برخوردار نیس��تند. شکست دولت زمانی اتفاق می افتد که سطح رفاه 
اقتصادی جامعه کاهش پیدا می کند یا زمانی که منابع به شیوه  ای اشتباه و 

ناکارآمد اختصاص داده می شوند.
راه و بیراهه تنظیم بازار کجاست؟

از جمله مصادی��ق مداخله دولت در اقتصاد، موضوع تنظیم بازار اس��ت. 
تنظیم بازار به مجموعه  ای از مقررات، سیاس��ت ها و اقداماتی گفته می شود 
که برای ایجاد همگرایی زنجیره ارزش کاالها و خدمات در بازار و همچنین 
کاهش نوس��ان غیرمنطقی قیمت و مقدار با اس��تفاده از ابزارهای سیاستی 
مناس��ب در حوزه تامین و مصرف اعمال می  ش��ود. سال هاس��ت که شیوه 

تنظیم بازار در ایران نتوانس��ته اس��ت کارکرد اصلی خ��ود را ایفا کند و به 
لحاظ ساختاری و نهادی دچار نقصان  های عمده  ای بوده است، به طوری که 
نه در سیاس��ت گذاری و نه در اجرا نتوانسته به موفقیت قابل  توجهی دست 
پی��دا کند. همچنین بی  ثباتی در متغیره��ای کالن اقتصادی و جهش  های 
ارزی در س��ال های گذشته، نتیجه سیاست های تنظیم بازاری را دستخوش 
تغیی��رات عمده  ای کرده و مانع از تحقق اهداف تنظیم بازار ش��ده اس��ت. 
سیاست های تنظیم بازاری همواره در اسناد باالدستی کشور مورد تاکید بوده 
و رویکرد هایی همچون ارتقای رقابت  پذیری؛ رش��د تولید، توسعه صادرات و 
مدیریت واردات؛ تقویت س��اختار رقابتی در ب��ازار؛ بازبینی در نقش دولت؛ 
حفظ نگاه آمایشی در برنامه  ریزی بخش و گسترش فضای کسب  و  کار نوین 

را مورد توجه قرار داده است.
تجربیات کش��ورهای هند، آمریکا، ترکیه، مالزی و چین در زمینه تنظیم 
بازار نش��ان می دهد که دولت ها در این کش��ورها به اش��کال خاصی، بازار 
محصوالت کش��اورزی را تحت نظارت و کنترل دارند. منطق این کار، حفظ 
امنیت غذایی آحاد جامعه، در دسترس قرار دادن مواد غذایی اساسی برای 
اقش��ار کم  درآمد و حفظ جریان پیوس��ته عرضه ای��ن محصوالت به جامعه 
اس��ت. ضمنا وظیفه تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی با وزارت کشاورزی 
این کش��ورها بوده و بخش  هایی از وزارت کشاورزی نیز مسئول تنظیم بازار 
این محصوالت هستند. در همه این کشورها، قبل از هر اقدامی، دسترسی به 
یک بانک اطالعات به  روز، آنالین و روزانه )به وسعت کشور( برای رصد قیمت 
محصوالت، میزان تولید و تقاضا و تحلیل آنها، جزئی ضروری از نظام تنظیم 
بازار به ش��مار می رود. در کنار بررس��ی قیمت ها و تولید داخلی محصوالت 
موردنظ��ر، ش��اخص  های کالن اعم از تورم، قیمت ه��ای جهانی محصوالت 
و س��ایر ش��اخص  ها نیز در این رصد مورد توجه قرار می  گیرند. خبره  ترین 
کارشناسان امر معموال در امر تنظیم بازار به این اطالعات روزانه دسترسی 
دارند و براساس آنها، آینده  نگری و پیش  آگهی درباره تحوالت بازار و اقدامات 

الزم جهت اجرا را به دولتمردان و تصمیم گیران ارائه می کنند.
هماهنگی دولت ها با بخش خصوصی

برآین��د مطالعه بازوی پژوهش��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت نش��ان 
می ده��د ذخیره  س��ازی محصوالت راهب��ردی، خرید تضمین��ی، عرضه از 

طریق فروشگاه های دولتی یا شهرداری  ها و ارائه یارانه به واردات و یارانه به 
تولیدکننده، از جمله ابزارهای مهمی است که معموال در کشورهای مذکور 
استفاده شده است، اما نکته مهم این است که تعیین »قیمت دستوری« و 
»سقف قیمتی« برای بخش خصوصی در تجربیات جهانی مشاهده نمی شود، 
چراکه اجرای چنین سیاس��تی معموال نتایج معک��وس به دنبال دارد. نکته 
مهم دیگر این اس��ت که در همه این کشورها، تاکید اصلی بر حفظ ثبات و 
تعادل در زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی و پُر کردن شکاف بین عرضه 
و تقاضا اس��ت. نکته بعدی نیز اینکه عمده کاالهای مش��مول سیاست های 
تنظیم بازار شامل کاالهای اساسی همچون گندم، برنج، روغن، انواع گوشت 
و مرغ، غالت و در ارتباط با دو متغیر کلیدی مقدار و قیمت اس��ت. بررسی 
این تجربه در کش��ورهای ترکیه، چین، آمری��کا، مالزی و هند حاکی از آن 
اس��ت که مهمترین ابزارها در سیاس��ت های تنظیم بازاری همانا استفاده از 
خرید تضمین��ی، ذخایر راهبردی، پرداخت  های جبران��ی، تعرفه و   عوارض 
است. همچنین در برخی از این کشورها، تنظیم بازار به   صورت متمرکز )در 
قالب یک نهاد واحد فرابخشی( و در برخی دیگر نیز به طور غیرمتمرکز )به 

  صورت هماهنگی میان نهادهای ذی  ربط( انجام می شود.
در کش��ورهایی که حتی امور اجرایی تنظیم بازار توس��ط متولیان دولتی 
انجام می شود، نحوه هماهنگی واحدهای دخیل و بخش خصوصی در زنجیره 
تامین به  گونه  ای است که مدیریت زنجیره را امکان  پذیر می  سازد. به عبارت 
بهتر، حتی اگر دولت نقش مهمی در تنظیم بازار داش��ته باشد، برای ایجاد 
مدیریت بهتر، هماهنگی کاملی با بخش خصوصی دارد. عالوه بر حمایت  های 
مستقیم دولت از تولیدکنندگان و مصرف  کنندگان، دولت ها پشتیبانی  های 
غیرمس��تقیم قابل  توجهی همچون خدمات بیمه    ای برای پوش��ش ریسک، 
تحقیق و توس��عه برای تنوع محصوالت را نیز ارائ��ه می دهند. در مجموع، 
تجربیات جهانی نش��ان می دهد که جهت  گیری سیاس��ت ها از دخالت  های 
مستقیم در تعیین قیمت کاالها اوال به تعداد کمی از کاالها )عمدتا کاالهای 
اساسی( محدود شده و ثانیا بیشتر دخالت  های دولت به سمت دخالت  های 
غیرمستقیمی نظیر وضع تعرفه، تعیین عوارض و پرداخت  های جبرانی تغییر 
شکل داده است. همچنین برجسته بودن نقش تشکل  های بخش خصوصی 

در تنظیم بازار کاالها قابل توجه است.

تجربیات جهانی در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نشان می دهد

تله قیمت گذاری دستوری

ایجاد فرهنگ سازمانی با چاشنی تقویت روحیه کارمندان
اغلب کسب و کارها به خوبی از اهمیت داشتن استعدادهای جوان و افراد ماهر در تیم شان برای موفقیت در 
بازارهای رقابتی آگاهی دارند. این امر به کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک کرده و در فضای 
سنگین بازارهای جهانی به آنها برای بقا کمک می کند. یکی از نکات مهم در این میان فرهنگ سازمانی برندها 
برای اعضای شرکت است. به عبارت بهتر، اینکه چطور برخی از افراد در شرکت ها با عشق و عالقه کار می کنند، 
سوالی مهم است.  امروزه بسیاری از کارمندان از فعالیت در شرکت ها لذت نمی برند. جریان قوی جست و جو 
برای ش��غل های تازه و ترک ش��رکت از سوی کارمندان ماهر به طور مداوم به خوبی این نکته را بیان می کند. 
اهمیت اساس��ی ترک ش��رکت برای کسب و کارها مربوط به س��ختی های پیدا کردن کارمندان تازه در دنیای 
کس��ب و کار اس��ت. این نکته می تواند شرایط فعالیت کارآفرینان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و وضعیت...

محاسبه میانگین قیمت صادرات محصوالت تولیدی با آرد در سال گذشته نشان 
می دهد میانگین قیمت هر کیلو محصول از گروه خمیرهای غذایی مثل ماکارونی و 
پاس��تا حدود 10 هزار تومان بوده که 2 هزار و 500 تومان ارزان تر از قیمت هر کیلو 
ماکارونی در س��ال گذشته در داخل کشور و میانگین قیمت هر کیلو شیرینی بدون 
کاکائو صادراتی نیز بیش از هزار تومان ارزان تر از قیمت ارزان ترین شیرینی در داخل 
کشور بوده است. به گزارش ایسنا، به تازگی قیمت آرد صنف و صنعت آزاد شده و در 
پی آن قیمت محصوالت آردی از جمله ماکارونی و نان فانتزی افزایش یافته اس��ت. 
دولت سیزدهم، یکی از دالیل اصلی حذف این یارانه را قاچاق آرد و محصوالت آن و در 
نتیجه هدررفت یارانه اعالم کرده است. در همین راستا در گزارش حاضر، آمار صادرات 
محصوالت تولیدی با آرد بررسی شد و موضوعی که توجهات را جلب می کند، قیمت 

صادراتی این محصوالت است.
بررس��ی ها نشان می دهد که در سال 1400 کل محصوالت تولیدشده با آرد گندم 
که از ایران صادر شده 2 میلیون و 274 هزار و 872 تن به ارزش 470 میلیون و 727 
هزار و 225 دالر بوده است. با توجه به اینکه کل صادرات ایران در سال گذشته 48.6 

میلی��ارد دالر بوده، صادرات محصوالت گندمی یک درصد از کل صادرات ایران بوده 
است. بررسی روند صادرات محصوالت تولیدی با آرد نشان می دهد که به طور متوسط، 
قیمت صادرات بیشتر این محصوالت، ارزان تر از قیمت داخلی آنها بوده است که دالیل 

آن باید از سوی بازرگانان، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی توضیح داده شود.
براس��اس این گزارش، از این مقدار، سهم گروه خمیرهای غذایی 236 هزار تن به 
ارزش 84 میلیون دالر بوده که ش��امل اقالمی مانند ماکارونی و پاس��تا است. بر این 
اس��اس به طور میانگین، هر کیلو محصول از گروه خمیرهای غذایی معادل بیش از 
10 هزار تومان صادر شده است. این در حالی است که قیمت هر کیلو ماکارونی سال 
گذش��ته در کش��ور، 12 هزار و 500 تومان بود. همچنین در سال گذشته ۹4 هزار و 
773تن انواع نان به ارزش 86 میلیون و 556 هزار دالر صادر شده و به عبارت دیگر، 

میانگین ارزش هر کیلو نان نزدیک به 25 هزار و 600 تومان بوده است.
از سوی دیگر، صادرات آرد گندم نیز در این مدت یادشده 12 هزار  و 800 تن به 
ارزش 3 میلیون و 400 هزار دالر بوده اس��ت. بنابراین به طور میانگین، هر کیلو آرد 
گندم در س��ال گذشته به ارزش بیش از 7 هزار و 500 تومان صادر شده که بیش از 

دو برابر قیمت داخلی آن است. قیمت دولتی آرد گندم صنف و صنعت در اوایل سال 
گذشته در کشور حدود 3 هزار و 200 تومان بود و در اواخر سال به بیش از 3 هزار و 
600 تومان رسید. به عبارت دقیق تر، قیمت آرد گندم صادراتی گران تر از قیمت آرد 

گندم یارانه ای در داخل است که البته این یارانه اخیرا حذف شد.
همچنین در سال گذشته صادرات شیرینی های بدون کاکائو 11۹ هزار و 11 تن به 
ارزش 118 میلیون و 10 هزار و 401 دالر بوده که یعنی به طور میانگین، ارزش هر 
کیلو از این محصول صادراتی نزدیک به 27 هزار و 800 تومان بوده است. این در حالی 
است که سال گذشته، قیمت هر کیلو شیرینی تر 48 هزار تومان، قیمت هر کیلو زبان، 
پاپیونی و دانمارکی 38 هزار تومان و کیک یزدی نیز 2۹ هزار تومان بوده و می توان 
گفت که قیمت شیرینی صادراتی، اندکی کمتر از قیمت ارزان ترین شیرینی داخلی 
بوده است. صادرات انواع بیسکوئیت نیز 130 هزار و 5۹0 تن به ارزش 88 میلیون دالر 
و انواع ویفر 3۹ هزار تن به ارزش 41 میلیون دالر بوده است. بر این اساس میانگین 
قیمت هر کیلو بیس��کوئیت صادراتی بیش از 18 هزار و 700 تومان و ویفر صادراتی 

حدود 2۹ هزار و 400 تومان بوده است.

قیمت ماکارونی و شیرینی صادراتی، ارزان تر از مصرف داخلی است

اتفاق عجیب در بازار مواد غذایی



فرصت امروز: رش��د منفی پیش نگر تولید همچن��ان ادامه دارد. گزارش 
شاخص تولید صنعتی با تکیه بر اطالعات شرکت های بورسی، مدت هاست 
که به صورت ماهانه از سوی بازوی پژوهشی بانک مرکزی منتشر می شود 
و براس��اس آن، بیش از 280 ش��رکت صنعتی پذیرفته  ش��ده در بورس و 
فرابورس به طور ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند. آمارها حکایت 
از آن دارند که این ش��رکت ها بیش از نیمی از تولید کش��ور را در اختیار 
دارند و بر همین اس��اس می توان با تکیه بر اعداد و ارقام منتش��ر ش��ده، 
روند تغییرات تولید صنعتی کش��ور را رصد کرد. به م��وازات این گزارش، 
وزارت صمت نیز تالش می کند با انتشار آمارهای تولید، از وضعیت صنایع 
کش��ور )آن هم در زیر تیغ تحریم ها( گزارش دهد و نش��ان دهد که کدام 
رش��ته فعالیت ها از سودآوری و رشد تولید مناس��ب تری برخوردار بوده و 
کدامیک افت تولید را تجربه کرده اند. البته نقطه تمایز گزارش وزارت صمت 
با گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در آن است که گزارش های اعالم شده از 
سوی بورس، متمرکز بر شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس است، 
ام��ا گزارش وزارت صمت لزوما چنین فضای��ی را دنبال نمی کند و ممکن 
اس��ت آمارگیری ها حتی از شرکت هایی انجام ش��ود که لزوما عضو بورس 
نیس��تند. حاال در آخرین گزارشی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی از روند 
تولید صنعتی منتشر کرده، شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی برای 
ششمین ماه متوالی در اسفندماه منفی شده و سال 1400 را با رقم منفی 
1.4 درصد به پایان برده است. سیر شاخص تولید صنعتی نشان می دهد هر 
چقدر رشد پیش نگر تولید در نیمه نخست سال گذشته مثبت بوده، در نیمه 
دوم آخرین سال قرن تغییر جهت داده و این روند منفی کماکان ادامه دارد.

از محدودیت مالی تا رشد تولید صنعتی
آنطور که پژوهش��کده پولی و بانکی از وضعیت تولید صنعتی در پایان 
سال گذشته گزارش داده است، شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
در اس��فندماه 1400 به منفی 1.4 درصد رس��یده است. دو صنعت بزرگ 
کشور یعنی صنایع شیمیایی و فلزات اساسی در این ماه همچون ماه های 
قبل با رشد منفی تولید و افزایش موجودی انبار مواجه شدند. همچنین به 
جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاه های برقی، در سایر صنایع 

رشد شاخص تولید اسفندماه از رشد بهمن ماه کمتر بوده است.
پ��س از کاهش قاب��ل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم س��ال 13۹7 و 
ابتدای 13۹8، رش��د تولید این بخش از زمستان 13۹8 روند صعودی به 

خ��ود گرفت و ای��ن روند مثبت تا پایان خردادم��اه 1400 ادامه یافت، اما 
این روند صعودی در تابس��تان متوقف شد و رشد شاخص تولید در تیرماه 
به 3.1 درصد و در مرداد به صفر درصد رس��ید. س��پس رشد شاخص در 
ش��هریور کمی بهتر ش��د و به 2.4 درصد رس��ید. ولی این روند بهبود نیز 
دوامی نداش��ت و رشد شاخص تولید صنعتی در فصل پاییز به بازه منفی 
یک تا صفر درصد رسید. این روند نزولی در فصل زمستان نیز ادامه یافت و 
به رقم منفی 0.1 درصد در دی ماه، منفی 0.7 درصد در بهمن ماه و منفی 
1.4 درصد در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. از آنجا که 
شاخص شرکت های صنعتی بورسی، نیمی از کل تولید صنعت را در اختیار 

دارد، این ارقام می تواند زنگ خطری برای تولید صنعتی کشور باشد.
در بخش دیگر این گزارش، رابطه محدودیت مالی و رشد تولید صنعتی 
بررسی شده است. در اقتصاد ایران همواره محدودیت نقدینگی در صنایع از 
جمله مهمترین مشکالت تولید برشمرده شده است. البته تاثیر محدودیت 
مالی برای همه شرکت ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت ها شدیدتر 
و در برخی ش��رکت ها نیز محدودیت مالی کمرنگ تر است. در این راستا، 
شرکت ها براساس شاخص محدودیت مالی به دو گروه با محدودیت مالی 
ش��دید و با محدودیت مالی خفیف تقسیم شده و سپس روند رشد تولید 
این دو گروه با هم مقایس��ه شده اس��ت. نتایج این مقایسه نشان می دهد 
در بازه هایی که رشد شرکت های با محدودیت مالی بیشتر پایین تر است، 
می توان گفت که فش��ار محدودیت مالی بر رش��د تولید بیش��تر از سایر 
دوره هاس��ت. در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره ها )به جز فروردین ماه 
13۹۹ که شوک کرونا تغییرات تولید را توضیح می دهد( رشد شرکت هایی 
که محدودیت مالی ش��دیدتری داش��تند کمتر از رش��د س��ایر شرکت ها 
بوده اس��ت. در برخی برهه های زمانی مانند خرداد ت��ا آذرماه 13۹8 این 
محدودیت اثر ش��دیدتری بر رشد تولید داشته اس��ت. در آبان تا دی ماه 
13۹۹ نیز مجددا این اختالف قابل توجه شده است. البته این اختالف در 
ماه های بهمن و اس��فند به حداقل رسیده است. از خردادماه تا مهرماه نیز 
محدودیت مالی عامل تفاوت معنی دار در رشد تولید بین شرکت ها نبوده و 
تغییرات رشد تولید شرکت های هر دو گروه )دارای محدودیت مالی شدید 

و کم( بسیار نزدیک به هم و در یک راستا بوده است.
قیمت گذاری علیه سودآوری صنایع

اگرچه سودآوری در شرکت ها و صنایع، مسئله مالی به حساب می آید، 

ول��ی بای��د به این نکته توجه ک��رد که برای تداوم تولید و پایداری رش��د 
در صنایع، داش��تن حاشیه س��ود مطمئن از الزامات مهم به شمار می آید. 
براساس آمارها در حالی که در سال 13۹۹ از 267 شرکت تنها 34 شرکت 
زیانده بوده اند، در شش ماهه و ۹ ماهه 1400 تعداد شرکت های زیانده به 
ترتیب به 8 و 10 شرکت بیشتر از تعداد شرکت های زیانده در مدت مشابه 
س��ال گذشته بوده است. افزایش تعداد ش��رکت های زیانده در کنار رشد 
اس��می باالی 50 درصد سودآوری ش��رکت ها از درجه باالی ناهمگنی در 

سودسازی صنایع مختلف حکایت دارد.
نگاهی به عملکرد سودآوری شرکت ها به تفکیک صنایع نشان می دهد 
که در بین صنایع مهم همانند س��نوات اخیر، شرکت های خودروسازی و 
س��اخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر س��ودآوری دارند؛ به طوری که 
تنها صنعتی اس��ت که جمع سود خالص ش��رکت های آن منفی می شود. 
البته در ۹ ماهه 1400 تعداد ش��رکت های زیانده در این صنعت کمتر از 
سال قبل شده است، اما زیان تولید شده در این صنعت در ۹ ماهه 1400 
تقریبا برابر با ۹ ماهه 13۹۹ اس��ت که نش��انه ناامیدکننده ای از وضعیت 
س��ودآوری این صنعت است. همچنین صنعت فلزات اساسی با ۹7 درصد 
و فرآورده های نفتی با 66 درصد رش��د سود اسمی ۹ ماهه نسبت به سال 
قبل، بیش��ترین رشد س��ودآوری را در بین صنایع داشتند. از طرف دیگر، 
تولیدکنندگان محصوالت ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی 
رش��د سود اسمی کمتر از رش��د تورم را ثبت کرده اند، به طوری که رشد 
سودآوری صنعت محصوالت غذایی در شش ماهه و ۹ ماهه 1400 نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل حدود صفر درصد بوده و این نرخ رشدها برای 
صنایع دارویی نیز به ترتیب 22 درصد و 30 درصد بوده اس��ت. به عبارت 
بهتر، ارزش حقیقی س��ودآوری این صنایع کاهش داشته است. همچنین 
تعداد شرکت های زیانده این صنایع نیز در این سال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش داشته است. از نگاه بازوی پژوهشی بانک مرکزی، کاهش 
ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت های زیانده می تواند 
ریش��ه در قیمت گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود 
این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. به عالوه تعداد شرکت های 
زیانده در صنعت غذایی و دارویی در ۹ ماهه 1400 به ترتیب 3 و 4 شرکت 
بیشتر از س��ال قبل است که نشان دهنده وضعیت نامناسب سودآوری در 

این صنایع است.

قیمت گذاری دستوری، سودآوری صنایع را کاهش می دهد

نبض ضعیف تولید صنعتی

در حالی که رصد بازار اجاره مسکن نشان از رشد نجومی قیمت ها دارد و 
در خوش بینانه ترین حالت میزان اجاره ها نسبت به سال گذشته 25 درصد 
رشد داشته است، ابتدای این هفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کرد: سقف تسهیالت اجاره   بهای مسکن برای سال 1401 
در شهر تهران 60 میلیون تومان، مراکز استان ها 45 میلیون تومان و سایر 
ش��هرها 35 میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که سقف 
این تس��هیالت در سال گذشته برای شهر تهران 70 میلیون تومان بوده و 
حاال س��وال این است که چرا سقف تسهیالت اجاره مسکن کاهش یافته 
است؟ مگر اجاره  بهای مسکن در سال 1401 کاهش یافته که کمک هزینه 

اجاره کمتر از سال گذشته پرداخت می شود؟
فعاالن بازار مس��کن و کارشناس��ان اقتصادی با تعجب و حیرت به این 
تصمیم وزارت راه و شهرسازی نگاه می کنند. به عقیده آنها، در شرایطی که 
مستاجرها نیازمند حمایت بیشتر هستند، دولت و سیاست گذار پولی یک 
مصوبه وارونه را به تصویب رسانده و کاهش سقف وام ودیعه مسکن را در 
برنامه اجرا قرار داده اس��ت، آن هم در ش��رایطی که به دلیل دشواری های 
بانکی، بخش بس��یار کمی از مستاجران موفق به دریافت این وام در سال 
گذش��ته ش��دند. هم     اکنون بالغ بر ۹ میلیون و 500 هزار خانوار ایرانی )از 
مجموع 25     میلیون خانوار( اجاره         نش��ین هستند، یعنی حدود 38     درصد 
از کل خانوارهای ایرانی، مس��تاجرهای بازار مس��کن هستند. از این تعداد 
همچنین حداقل 40     درصد یعنی حدود 3 میلیون و 800 هزار مس��تاجر 
در کشور، در گروه مستاجرهای کم     درآمد و نیازمند به حمایت قرار دارند.

در این ش��رایط، وزارت راه و شهرس��ازی در گزارش��ی که روز شنبه در 
این زمینه منتش��ر کرد، نوشته است در س��ال های 13۹۹ و 1400 بیش 
از 450 هزار خانوار از تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن استفاده کرده  اند. 
در صورتی که نیمی از این میزان در س��ال 13۹۹ و نیمی در سال 1400 
پرداخت شده  باشد، به  طور میانگین، در هر سال تنها کمتر از 2.5 درصد 
از کل خانوارهای مس��تاجر و کمتر از 6 درصد از مس��تاجران کم  درآمد و 
نیازمند به حمایت از این تس��هیالت بهره  مند ش��ده   اند. در این گزارش با 
اش��اره به اینکه پرداخت تس��هیالت کمک ودیعه مسکن به مستاجران به 
زودی ابالغ می شود، اعالم شده است: برنامه تعیین سقف افزایش اجاره  بها 
برای قراردادهای تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد 
اولیه آن به دولت ارائه شده است. براساس مصوبه جدید، تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن به مستاجران برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط 
شهری به ترتیب 60، 45 و 35 میلیون تومان برای سال 1401 در شورای 
پول و اعتبار مصوب ش��ده که اجرای آن به زودی به ش��بکه بانکی کشور 

ابالغ خواهد شد.
نهایتا روز یکشنبه این موضوع از سوی بانک مرکزی به بانک های کشور 
ابالغ ش��د و بدین ترتیب، »تس��هیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج س��ال، در سقف های 
فردی 600، 450 و 350 میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان ها 
و ش��هرهای باالی 200هزار نفر جمعیت و س��ایر شهرها و از محل منابع 
بانکی موضوع ماده )4( قانون جهش تولید مسکن )در سقف کلی 400هزار 

میلیارد ریال در سال 1401( اعطا می شود.«
براس��اس آمارها، نسبت قیمت مس��کن به درآمد اجاره بها )P/R( که به 
نام ش��اخص حباب سنج مسکن نیز شناخته می ش��ود، رابطه میان ارزش 
س��رمایه گذاری در مس��کن و درآمد حاصل از اجاره آن را نشان می دهد و 
بعد از جهش شدید قیمت مسکن در چهار سال اخیر، به ارقام بسیار باالیی 
رس��یده، در حالی که میانگین این شاخص در چهار دهه اخیر حدود 13 
بوده، در اوایل دهه 13۹0 به حوالی 16 رس��یده، در پایان س��ال 13۹۹ از 
رقم 36 گذشته و در سال1400 نیز طبق خوش بینانه ترین سناریو بر روی 

رقم 33 برابر ایستاده است.
گفتنی اس��ت طبق اعالم وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، آخرین 
برآوردها از هزینه مس��کن خانوار مستاجر شهری در سال 1401 نشان 
می ده��د که به طور متوس��ط هزینه مس��تاجرین نزدی��ک به خط فقر 
ماهیان��ه حدود 2 میلیون و 454 هزار تومان اس��ت که در باالترین نرخ 
در تهران 3 میلیون و 822 هزار تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان 
جنوبی 837 هزار تومان اس��ت. همچنین طبق اعالم بانک مرکزی، در 
فروردین ماه 1401 متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 
34 میلی��ون و 270 هزار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل 2 درصد و 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 16 درصد افزایش یافته است. حجم 
معامالت انجام ش��ده در این ماه نیز 3.4 هزار فقره بود که نسبت به ماه 
قبل 4۹ درصد کاهش و در مقایس��ه با ماه مش��ابه سال قبل 63 درصد 

افزایش را نشان می دهد.

اجاره ها زیاد شد؛ تسهیالت مسکن آب رفت

آزمون و خطای وام اجاره

یادداشت

ابهام قیمتی آسیب زننده است

شهاب جوانمردی
عضو اتاق بازرگانی تهران

از چند روز پیش به یکباره قیمت نان، آرد صنعتی و ماکارونی با رشد زیادی 
همراه شده است. از طرفی هم صحبت هایی درباره حذف ارز ترجیحی و اجرا 
ش��دن کاالبرگ الکترونیکی به میان آمده است. به اعتقاد من، اتاق و پارلمان 
بخش خصوصی به درستی همیشه مخالف توزیع ارز ترجیحی بوده و این امر 
را مفسده زا می دانسته است، چراکه توزیع ارز ترجیحی در واقع توزیع ناعادالنه 
ثروت بین اقشار مردم است که تنها رانت بیشتری را به دهک های برخوردارتر 
رسانده است، اما موضوع مهم این است که از همان ابتدا که این مسئله مطرح 
شد، قرار بود زودتر برایش چاره اندیشی شود که همزمان و حتی قبل از حذف 
ارز ترجیحی، تورهای حمایتی برای دهک های ضعیف تر جامعه تعبیه ش��ود. 
کاری که دولت باید در این زمینه انجام دهد، این اس��ت که اطالع رس��انی و 

آموزش دقیقی در این باره و به موقع ارائه دهد تا دغدغه مردم رفع شود.
اینکه چرا این موضوع به تاخیر افتاده، هنوز مش��خص نیست، چراکه قانونا 
این روند باید زودتر از این ش��روع می ش��د. اینکه س��ازوکارهای این موضوع 
روش��ن نش��ده و به نحو مقتضی به اطالع مردم نرسیده باعث بروز مشکالت 
ش��ده است. حاال چه قرار باش��د کوپن الکترونیک داده شود یا مکانیزم یارانه 
به عرضه کننده باش��د تا مردم به همان قیمت قبلی هزینه کنند، باید زودتر 
مشخص شود. همین که جامعه در حال حاضر در شرایط ابهام به سر می برد، 
خودش آسیب زاس��ت. خیل��ی وقت ها مردم واقعیت تل��خ را راحت تر تحمل 
می کنند تا ش��رایط ابهامی که ممکن اس��ت حتی انتهایش گشایشی در کار 
باش��د، اما چون همه چیز در ابهام اس��ت نمی توانند رویش حساب کنند. بر 
این اس��اس، به اعتقاد من با توجه ب��ه اینکه هنوز موضوع نظام قیمتی قبلی 
نان مصرفی مردم و داروها از رویش برداشته نشده، خیلی مهم است که پیش 
از اعمال حذف ارز ترجیحی، ابتدا منابع مورد نیاز تخصیص داده ش��ود و در 
دسترس مردم قرار بگیرد، مردم باید از روش کار آگاه شوند و بعد از آموزش 
و اطالع رس��انی، مکانیزم جدید اجرا شود. به این شکل مردم هم بهره برداری 
بیش��تری از وضعیت خواهند داش��ت. این خیلی مهم است که قبل از اعمال 
قیمت های جدید، پرداخت های کمکی انجام شود. اگر ابتدا گرانی اتفاق بیفتد 
و بعد اصالح قیمتی و کمکی ایجاد شود، درست نیست و آسیب زا خواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد
چگونگی تغییر در پرداخت یارانه ها

چند روز پس از جنجال هاي شکل گرفته بر سر رشد قیمت عجیب 
آرد براي نانوایي هاي آزادپز، حاال جزییات تازه اي از برنامه هاي جبراني 
دولت در حوزه یارانه نان منتشر شده است. دولت می گوید با توجه به 
حجم گسترده تخلف در حوزه توزیع آرد طي سال هاي گذشته تصمیم 
گرفته تا یارانه نان را که تا پیش از این به گندم تعلق مي گرفت مستقیما 
به نانوایان پرداخت کند. در این راس��تا، نانوایي هاي اس��تان زنجان به 
صورت پایلوت به کارتخوان هاي هوش��مند در روزهای گذش��ته مجهز 
ش��دند و قرار ش��د تا به ازاي تعداد نان هاي فروخته  شده، یارانه نان به 
نانوا تعلق گیرد و هیچ تغییري در حجم و قیمت نان خریداري  شده نیز 
صورت نگیرد. اینطور که از جزییات امر برمی آید، دولت به ازاي هر فرد 
250 گ��رم در روز یاران��ه نان در نظر گرفته و م��ازاد بر این نیاز باید به 
صورت آزاد پرداخت شود. یعنی شخص خریدار، تا 250 گرم در روز را 
با قیمت یارانه اي نان می خرد و بقیه را به قیمت آزاد حس��اب می کند. 
مس��ئوالن بانک مرک��زي گفته اند که خرید توس��ط کارت هاي بانکي 
انجام خواهد شد و پس از مشخص شدن نواقص کار در استان  زنجان، 
این طرح در س��ایر اس��تان ها نیز اجرا خواهد شد. در این راستا مهران 
محرمیان، معاون فناوري هاي نوین بانک مرکزي این هفته اعالم کرد که 
نیازي به کارت جدید و افتتاح حساب مجدد براي خرید یارانه اي نیست. 
به گفته محرمیان، در حال حاضر 1500 دس��تگاه پذیرنده )POS( در 
نانوایي هاي استان زنجان براي اجراي این طرح وجود دارد. البته پیش از 
عید در یکي از شهرستان ها این طرح به صورت آزمایشي اجرا شد و در 
حال حاضر نیز عملیاتي شده است. او در مورد نحوه تسویه با نانوایي ها 
نی��ز افزود: به لحاظ تس��ویه اي که با فرد نانوا انجام مي ش��ود، تغییري 
نخواهیم داشت، یعنی تسویه با فرد نانوا و کل مبلغي که قرار است به 
حس��اب وي واریز شود، به همان روال قبلی و در همان سیکل هاي پایا 

که در حال حاضر به صورت روزانه انجام مي شود، صورت مي گیرد.
برنامه تازه دولت براي یارانه نان و حذف ارز ترجیحی، بازخوردهای 
متفاوتی در بین کارشناسان داشته است. در این زمینه، عباس آرگون 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق تهران به ایس��نا، می گوید: برای اصالح 
سیاست های یارانه ای ابتدا باید حمایت های جدید برای مردم تعریف 
شده و س��پس اقدامات اصالحی در دس��تور کار قرار گیرد. تردیدی 
وج��ود ندارد که نظ��ام پرداخت یارانه ها در ایران با مش��کالت جدی 
مواجه اس��ت و در بس��یاری از حوزه ها عدالت به ط��ور کامل رعایت 
نمی شود، از این رو تغییر در نحوه حمایت های دولتی بیشترین اهمیت 

را دارد.
او با اش��اره به برخی مش��کالت مدیریت یارانه های دولتی به شکل 
فعلی توضیح می دهد: اینکه در برخی حمایت ها بیش از آنکه اقش��ار 
هدف م��ورد توجه قرار بگیرند، طبقاتی که ثروت بیش��تری دارند از 
یارانه استفاده می کنند، نشان می دهد که برای رسیدن به عدالت باید 
تغییراتی را در این سیاس��ت ها اعمال کرد. با توجه به نرخ باالی تورم 
در اقتصاد ایران، یارانه نقدی که از س��ال های پیش پرداخت می شده، 
تاثیرگ��ذاری خود را از دس��ت داده و این نگرانی وج��ود دارد که در 
حمایت ه��ای جدید نیز با توجه به ت��ورم باید به کاهش ارزش واقعی 
یاران��ه توجه کرد. به گفته آرگون، در رابط��ه با ارز 4200 تومانی نیز 
رویه مش��ابهی را دیدیم. در ش��رایطی که بنا بود ای��ن ارز به کاهش 
فشار بر س��فره مردم منجر شود، رانت آن به گروه محدودی رسید و 
بس��تری برای فساد به وجود آمد. اینکه می بینیم برخی واحدها مواد 
اولی��ه را با ارز دولتی دریافت کرده و س��پس با قیمت آزاد به فروش 
می رس��انند، بخش دیگری از مشکالتی است که نظام چندنرخی ارز 

به وجود می آورد.
وی ب��ا بیان اینکه بخش خصوص��ی بارها اعالم کرده که ارز باید به 
سمت تک نرخی شدن حرکت کند، می گوید: با توجه به فشارهایی که 
بر اقشار مختلف مردم وارد شده، تردیدی نیست که پیش از هرگونه 
اصالح در این سیاست ها و تغییر در نحوه توزیع یارانه ها، باید پرداختی 
جدید برای مردم تعریف و به آنها پرداخت شود و پس از برطرف کردن 

نگرانی ها، گام های جدید در این زمینه برداشته شود.
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فرص��ت امروز: رابطه تورم و نقدینگ��ی در اقتصاد ایران، رابطه ای خطی 
اس��ت. تورم ملموس ترین محصول نابس��امانی اقتصاد ایران اس��ت و مهار 
آن در گروی مهار نقدینگی اس��ت. هرچند عوامل تورم ساز عموما نه یکی 
هستند و نه مسیر مواجهه با آنها یکی است، اما نقدینگی یکی از مهمترین 
زمینه س��ازان این بحران است. دیگر بر کس��ی پوشیده نیست که یکی از 
مشکالت اصلی اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف 
نظر از آثار و پیامدهای آن، یکی از مهمترین شاخص های وابسته به تورم، 

نقدینگی است.
اگر قرار باش��د به نظریات اقتصادی اس��تناد کنیم، نظریه مقداری پول، 
همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش بینی می کند؛ 
به طوری که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب بروز تورم باال 
می شود. بر همین اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای 
اصلی سیاست های پولی بانک مرکزی برای مهار تورم شناخته می شود. در 
واقع، تورم وقتی رخ می دهد که رش��د پول سریع تر از رشد تولید کاالها و 
خدمات در اقتصاد باش��د. اگر رش��د پول با شتاب بیشتری نسبت به رشد 
کاال حرک��ت کند، حجم زی��ادی از پول به دنبال کاال خواهد چرخید و به 
عبارتی قیمت همه کاالها افزایش خواهد یافت. دور باطلی که سال هاست 
در اقتصاد ایران ادامه دارد و به نظر می رسد فعال دورنمایی برای برون رفت 
از آن وجود ندارد. یکی از مهمترین عوامل بروز تورم ساختاری در اقتصاد 
ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیش��تی منجر ش��ده است، 
افزایش بی ضابطه نقدینگی است که سر از بازارهای سفته بازی درمی آورد 

و باعث رشد سطح عمومی قیمت ها می شود.
نقدینگی، انتظارات و مسیریابی تورم

خلق پول، اس��تقراض از بانک مرکزی و اساسا هر نوع دخالتی در منابع 
بانک مرکزی، بی انضباطی مالی به بار می آورد. دولت س��یزدهم در حالی 
چند ماهی اس��ت س��کان اقتصاد را به دس��ت گرفته که در آخرین سال 
فعالیت دولت دوازدهم )سال 13۹۹(، حجم بدهی دولت به سیستم بانکی، 
رش��دی 3.5 برابری داشته است. این بدهی شامل بدهی دولت به بانک ها 
و بانک مرکزی می ش��ود و 24 درصد سهم بدهی دولت به بانک مرکزی و 
76 درصد سهم بدهی دولت به سیستم بانکی است. این اعداد بیانگر این 
واقعیت اس��ت که دولت برای جبران تفاوت بی��ن هزینه و درآمد خود به 
سراغ آسان ترین راه یعنی استقراض از شبکه بانکی رفته و این مسئله فارغ 

از دیدگاه سیاسی به عنوان رویکرد همیشگی دولت ها استفاده می شود.
ردپای کس��ری بودجه نیز در این میان دیده می شود، اما کسری بودجه 
چگونه با تورم و نقدینگی ارتب��اط برقرار می کند؟ درآمدهای ارزی دولت 

برای تبدیل به ریال باید از درگاه بانک مرکزی بگذرند. بانک مرکزی معادل 
ارزی که از دولت دریافت می کند ریال به دولت می دهد و با فروش ارزهای 
خود در بازار، معادل ریالی اش را از بازار جمع کرده و مانع افزایش نقدینگی 
و بالطبع تورم می ش��ود. حداقل روی کاغذ، قاعده این اس��ت که اگر بانک 
مرک��زی بدون جم��ع کردن معادل ریالی ارز خود از ب��ازار، به دولت ریال 
بده��د، موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم خواهد ش��د. 
سیکل معیوبی که اقتصاد ایران در تمامی این سال ها دچار آن شده و البته 
س��هم چهار س��ال دوم دولت حس��ن روحانی در این ورطه بیشتر از همه 
دوره های پس از انقالب بوده اس��ت. وقتی دولت می داند که نقدینگی در 
حال رش��د است ولی در عین حال می خواهد نرخ ارز را کنترل کند عمال 
تایید و کمک می کند که قیمت کاالها و خدمات تولید داخل گران شود و 
قیمت کاالها و خدمات تولید خارج ثابت بماند. حال اگر در برخی کاالها 
رقابتی میان تولیدکننده داخلی و تولیدکننده خارجی باش��د، اجرای این 
سیاس��ت به نفع تولیدکننده خارجی و به زیان تولیدکننده داخلی خواهد 

بود و تضعیف تولید را به دنبال خواهد داشت.
اگر می خواهیم تورم نداشته باشیم نباید رشد شدید پول داشته باشیم. 
همانطور که وقتی دولت کسری بودجه می آورد، از بانک مرکزی می خواهد 
پول چاپ کند تا آن پول را به کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد دولت 
بدهد. سپس کارمندان و پیمانکاران پول را به خانه می برند تا خرج کنند. 
فروشندگان نیز حس می کنند که خریداران روی قیمت های باالتر قدرت 
خرید دارند و می توانند قیمت را باال ببرند. کم کم همه جامعه احس��اس 
می کنند که این مسئله خاص بازار آنها نیست و اقتصاد متورم شده است. 
نهایتا انتظارات جامعه به این س��مت می رود که قرار اس��ت همه قیمت ها 
افزای��ش یابد و در نتیجه همگان در معامالت خود رش��د قیمت را فرض 
می گیرند. چون همه چنین انتظاراتی را فرض می گیرند عمال همه قیمت ها 

افزایش می یابد.
مهار نقدینگی در گرو مهار تورم

برای کنترل تورم از این مس��یر )که مس��یر علمی و درست است( باید 
ابتدا کس��ری بودجه دولت مهار ش��ود و دولت بتواند ب��ه اندازه درآمدش 
خرج کند. دولت در این س��ال ها به دالیل مختلف نتوانست هزینه هایش 
را در کوت��اه مدت کنترل کند و از همین رو تصمیم گرفت به منابع بانک 
مرکزی دستبرد بزند یا از بانک مرکزی بخواهد پول چاپ کند. در صورتی 
که می توانست به جای درپیش گرفتن این رویکرد غلط که بارها آزمونش 
را پس داده است، منابع مورد نیاز خود را در این روزگار تحریم و کرونا، از 
جامعه استقراض کند. مثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته با تورم های 

تک رقمی، اینجا هم دولت می توانس��ت به مردم اوراق بدهی بفروش��د تا 
نی��از کوتاه مدت خود را رفع کند و بعدا آن قرض را برگرداند. این موضوع 
دیگر در س��طوح جهانی حل شده است که دولت ها مثل شرکت ها لزومی 
ندارد که نقدی اداره شوند. همانطور که شرکت ها همواره مقداری بدهی به 
ش��بکه بانکی خواهند داشت و هیچ وقت بدهی شان صفر نمی شود، دولت 
نیز می تواند همیشه مقداری بدهی به جامعه داشته باشد و با انتشار اوراق 
جدی��د و فروش آن به مردم، قرض قبلی خ��ود را بپردازد. البته اگر دولت 
در این مسیر افراط نکند و بیش از حد اوراق منتشر نکند، می تواند بدون 
تحمیل تورم، کس��ری بودجه خود را رفع کند تا برای خود وقت بخرد که 
در میان مدت بتواند درآمدهای خود را افزایش دهد، کسری بودجه خود را 

مدیریت کند و بدهی های سابق خود را بپردازد.
اگر رشد نقدینگی مهار شود، فشار در جهت رشد نرخ ارز و کاهش ارزش 
پول ملی کاهش خواهد یافت و ثبات بیشتری در نرخ ارز را شاهد خواهیم 
بود. تردیدی نیست کاهش نوسان نرخ ارز و ثبات بیشتر در اقتصاد به رونق 
و بهبود اقتصادی یاری می رس��اند و کم کم به مهار تورم منجر می ش��ود. 
خلق پول بدون پش��توانه با حمایت بانک مرکزی توسط بانک ها، براساس 
س��ناریویی که به آن اشاره شد، باعث شده که نظام بانکی ما بیش از هزار 
هزار میلیارد تومان ناترازی داشته باشد. براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم 
در ده��ه ۹0 ب��ه طور میانگین حدود 24 درصد ب��وده و همچنین به طور 
میانگین ساالنه حدود 30 درصد به نقدینگی سرگردان کشور افزوده شده 
است. برآیند این اعداد و ارقام، اقتصاد کشور را در مسیر هولناکی قرار داده 
است. طبق بررسی ها، ایران یکی از تنها پنج کشور جهان است که همچنان 

با معضل تورم دورقمی دست و پنجه نرم می کند.
کارنامه نقدینگی به روایت پول و شبه پول

رشد شبه پول )درصد( رشد پول )درصد(  سال 
20.8   18.3  13۹0
31.2   26.2  13۹1
4۹.8   5.2  13۹2
27.2   1.2  13۹3
33.1   13.2  13۹4
23.8   1۹.3  13۹5
22.5   1۹.4  13۹6
1۹.6   46.5  13۹7

28   4۹.8  13۹8
36.2   61.7  13۹۹

نقدینگی سمی چگونه در اقتصاد ایران رشد می کند؟

زورآزمایی پول و شبه پول

ب��ازار ارز در منطقه ثبات ق��رار دارد و با آمارهایی که از تجارت خارجی 
می رس��د، می توان به ثبات آن امیدوار بود. البته سیاست های دولت برای 
اصالح نظام ارزی کش��ور و نتیجه مذاکرات احیای برجام نیز در این میان 
مهم هستند و می توانند تکانه هایی در قیمت ارز ایجاد کنند. قیمت هر دالر 
در ب��ازار آزاد تهران در حال حاضر در نیمه کانال 28 هزار تومان قرار دارد 
که گرچه نسبت به روزهای قبل رقم باالتری است، اما همچنان در محدوده 
200 روزه قرار دارد و به نوعی بیانگر ثبات این بازار است. در این وضعیت، 
اگر برنامه های دولت برای اصالح نظام ارزی به س��مت یکسان سازی نرخ 
حرک��ت کند، می توان امیدوار بود با تداوم اتفاقات مثبت در حوزه تجارت 
خارجی، نرخ ارز نوسان خارج از عرفی تجربه نکند و نهایتا به اندازه تفاضل 

تورم داخلی و خارجی رشد کند.
کارنامه تجارت خارجی ایران در فروردین امس��ال نشان می دهد در این 
ماه، صادرات غیرنفتی کشور 7 میلیون و 324 هزار تن به ارزش 3 میلیارد 
و 6۹۹ میلیون دالر بوده و با وجود کاهش 10 درصدی وزن نسبت به سال 
قبل، در سایه رشد قیمت جهانی کامودیتی و کاالهای کلیدی، با افزایش 
25 درصدی ارزش مواجه ش��ده است. فرآیند واردات ایران نیز طبق روال 
در این ماه ادامه داشته و 2میلیون و 252 هزار تن کاال به ارزش 2میلیارد 
و 824 میلیون دالر وارد کش��ور شده اس��ت. این ارقام از نظر وزن با رشد 
10 درصدی نسبت به فروردین پارسال مواجه هستند، اما با وجود جهش 
قیمت های جهانی در حوزه کاالهای اساسی که بخش عمده واردات ایران 
را تش��کیل می دهن��د، ارزش واردات فقط یک درصد باالتر از س��ال قبل 

بوده است.

بدی��ن ترتیب، تراز تجاری کش��ور در فروردین ب��ه مثبت 875 میلیون 
دالر رس��یده و عم��ال ضمن اینکه نیازهای ارزی کش��ور از محل صادرات 
غیرنفتی تأمین ش��ده، 875 میلیون دالر نیز به ذخایر ارزی اضافه ش��ده 
اس��ت. البت��ه این فرآیند می تواند ناپایدار ب��وده و در آینده تغییر کند، اما 
در حال حاضر، مثبت ش��دن تراز تجاری، یکی از محرک های ثبات بخش 
بازار ارز محس��وب می ش��ود. جالب اینکه مقایس��ه آمار و ارقام تجاری در 
فروردین امس��ال، باالترین رقم در ماه های مش��ابه چهار سال اخیر بوده و 
ارزش ص��ادرات غیرنفت��ی در این ماه حتی از فروردی��ن 13۹5 نیز باالتر 
اس��ت. میانگین ارزش کاالهای صادراتی نیز در فروردین امسال باالترین 
رقم از س��ال 13۹8 تاکنون است و از این محل بیشترین صرفه اقتصادی 
نصیب کشور شده است. در آن سوی ماجرا، بانک مرکزی نیز سیاست های 
تش��ویقی ت��ازه ای را برای ج��ذب دالرهای خانگی ب��ه کار گرفته و گفته 
اس��ت که به س��پرده های ارزی با منشأ اس��کناس در بانک ها، سود نقدی 
ارزی پرداخ��ت می ش��ود. به نظر می رس��د بانک مرکزی در تالش اس��ت 
بازار را به نوعی مدیریت کند که ضمن به کارگیری سیاست های تشویقی، 
متقاضی��ان غیرحرفه ای را از بازار ارز دور کند و آنها را به س��مت بانک ها 
سوق دهد، به خصوص که طبق آمارهای رسمی میزان خروج ارز از چرخه 
اقتصاد ایران در 25 س��ال اخیر رقمی مع��ادل 175 میلیارد دالر بوده که 
تخمین زده می شود حدود 25 تا 35 میلیارد دالر از آن در قالب دالرهای 
خانگی حبس شده باشد و بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد می تواند اثرات 
مثبتی داشته باشد. البته بی اعتمادی جامعه به سیاست گذاری های بانک 
مرکزی بنا به تجربیات گذشته نظیر پیش خرید سکه می تواند عامل برهم 

زننده این برنامه ریزی باش��د. طبق اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، از تاریخ 10 اردیبهشت ماه هنگامی  که سپرده گذاری با تحویل اسکناس 
ارزی انجام ش��ده باشد، بانک ها مکلفند در صورت درخواست سپرده گذار، 
همان نوع ارز اسکناس را به مشتری بازگشت دهند. سود سپرده ارزی نیز 
باید به  صورت نقدی )اسکناس ارز( پرداخت شود. بانک مرکزی همچنین 
بازپرداخت اصل و س��ود مبلغ س��پرده گذاری ش��ده را تضمین کرده و به 
سپرده گذاران ارزی اطمینان داده که منابع آنها نزد بانک ها حفظ می شود و 
سود سپرده های شان نیز به  صورت ارزی پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی 
نیز در اطالعیه جدید خود، برای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده گذاران 
ارزی، بانک های عامل را ملزم کرده در زمان برداش��ت یا بستن حساب به 

درخواست مشتری، عین اسکناس ارز را پرداخت کنند.
ب��ا این حال، حفظ ثبات نرخ ارز در بلندمدت نیازمند اصالح امور در دو 
جبهه ش��امل تقویت و اس��تمرار صادرات و همچنین مهار تورم در داخل 
اس��ت؛ چراکه در اقتصاد معاصر ایران، دو عامل کاهش جریان ورود ارز به 
کش��ور در سایه تحریم ها و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد، 
نقش کلیدی در تنش های ارزی داش��ته اند و س��وای اثرگذاری تمهیدات 
بانک مرکزی و  سیاست های ارزی دولت، به نظر می رسد استمرار شرایط 
باثب��ات ب��ازار ارز متکی به تح��والت این دو عامل اس��ت. تعیین تکلیف 
مذاکرات احیای برجام برای رفع بالتکلیفی اقتصاد و بازگش��ت به اقتصاد 
جهان، س��ریع ترین مسیری است که ثبات بازار ارز را تضمین می کند، اما 
ب��دون این مهم نیز همچن��ان فرصت ترمیم بازار ارز از مس��یر تجارت با 

همسایگان و شرکای تجاری وجود دارد.

بازار ارز به کدام سمت می رود؟

تور صید ارزهای خانگی

بانکنامه

دالر در نیمه کانال 28 هزار تومان
سکه ۷0 هزار تومان ارزان شد

قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ب��ا 70 هزار تومان کاهش در 
روز یکشنبه به 13 میلیون و 340 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز با قیمت 13 میلیون تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 
7میلیون و 350 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 350 هزار تومان و سکه 
یک گرمی 2 میلیون و 650 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 312 هزار تومان رسید و قیمت هر 
مثقال طال 5میلیون و 686 هزار تومان ش��د. اُنس جهانی طال نیز به دلیل 
تعطیلی بازارهای جهانی در همان قیمت یک  هزار و 844 دالر و ۹5 سنت 
معامله ش��د. همچنین قیمت دالر در بازار آزاد در حالی در نیمه کانال 28 
هزار تومان در حال نوس��ان است که نرخ آن در صرافی های بانکی کماکان 
در کانال 25 هزار تومان قرار دارد. بر این اس��اس، نرخ دالر در صرافی های 
بانکی دیروز )یکشنبه( با 10 تومان افزایش در رقم 25 هزار و 717 تومان 
معامله شد. قیمت فروش یورو نیز با 12 تومان افزایش به 28 هزار و 473 
تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 25 هزار و 461 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز 28 هزار و 18۹ تومان اعالم شد.

از سوی بانک مرکزی
وام کمک ودیعه مسکن ابالغ شد

بانک مرکزی در بخش��نامه ای شرایط پرداخت تس��هیالت کمک ودیعه 
مس��کن را به بانک ه��ای عامل ابالغ ک��رد. طبق اعالم بان��ک مرکزی، در 
بخش��نامه ش��ماره 34031/01 تاریخ 12 اردیبهش��ت ماه سال جاری این 
بان��ک به بانک های عامل و پیرو مکاتب��ات قبلی درخصوص ابالغ اصالحیه 
دس��تورالعمل اجرایی اعطای تس��هیالت احداث و نوسازی مسکن موضوع 
قانون جهش تولید مس��کن، حس��ب تصمیمات متخذه در ش��ورای پول و 
اعتبار مورخ 6 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری مقرر ش��ده است: »تسهیالت 
کمک ودیعه مس��کن با نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت 
حداکثر پنج س��ال، در سقف های فردی 600، 450 و 350 میلیون ریال به 
ترتیب در تهران، مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی 200هزار نفر جمعیت 
و س��ایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده )4( قانون جهش تولید 
مسکن )در سقف کلی 400هزار میلیارد ریال در سال 1401( اعطا شود.«  
قابل تأکید اس��ت نحوه معرفی متقاضیان واجد ش��رایط برای بهره مندی از 
تس��هیالت یادشده توس��ط سامانه وزارت راه و شهرس��ازی خواهد بود. لذا 
مرات��ب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابالغ و عملکرد مربوط 
به این بانک ارسال شود. گفتنی است براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 

نرخ سود تسهیالت فوق الذکر 18 درصد است.

هر زائر 200 یورو ارز همراه می گیرد
به گفته س��ازمان حج و زیارت، بانک مرکزی ب��ا پرداخت 200 یورو ارز 
همراه زائر در حج امس��ال موافقت کرده اس��ت. س��همیه حج ایران امسال 
حدود 3۹هزار و 600 نفر اس��ت که طبق اعالم بانک مرکزی هر زائر امکان 
دریافت 200 یورو یا معادل آن را به دالر دارد. هنوز مش��خص نش��ده این 
میزان ارز با چه نرخ ریالی به زائران عرضه خواهد ش��د. محمد آزاد، معاون 
توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت در این  باره گفت که قرار شده 

دستورالعمل نرخ خرید ارز همراه زائر را بانک مرکزی اعالم کند.
ثبت نام حج تمتع 1401 پس از دو س��ال وقفه از س��اعت 10 صبح روز 
یکش��نبه 18 اردیبهشت ماه آغاز شده است و سازمان حج و زیارت براساس 
س��همیه محدودی ک��ه به ایران اختصاص داده ش��ده، اولویت را به افرادی 
اختصاص داده که در س��ال 13۹۹ برای ح��ج تمتع ثبت نام و هزینه آن را 
پرداخت کرده بودند، اما با همه گیری کرونا و تعلیق حج برای اتباع خارجی، 
از حضور در این مراس��م بازماندند. مطابق ش��رطی که عربستان برای حج 
امس��ال تعیین کرده اس��ت، فقط متولدان تاریخ 10 تیرماه 1336 و پس از 
آن )افراد کمتر از 65 سال( که حداقل دو ُدز واکسن کووید-1۹ مورد تایید 
عربس��تان را تزریق کرده اند و تاریخ ودیعه گذاری بانکی آنها )ثبت نام اولیه 
در بان��ک ملی( مربوط ب��ه تاریخ 22 خردادماه 1386 و قبل از آن باش��د، 
ام��کان ثبت نام دارند. هزینه ای که س��ازمان حج و زی��ارت برای حج تمتع 
امس��ال اعالم کرده در کمترین حالت 34 میلیون و 341 هزار تومان و در 
باالترین س��طح 38 میلیون و 400 هزار تومان اس��ت. گذرنامه زائران باید 
حداقل تا دهم دی ماه 1401 اعتبار داش��ته باش��د. ثبت نام در کاروان های 
حج از طریق سامانه tamatoreserve.haj.ir امکان پذیر است. به زائران 
72 س��اعت مهلت داده ش��ده تا رزرو اولیه خود را قطعی کنند، در غیر این 

 صورت رزرو باطل شده و نفر بعدی جایگزین می شود.

وزیر اقتصاد در صحن مجلس:
طرح هوشمندسازی تامین نان کلید خورد

وزیر اقتصاد گفت براس��اس سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام 
تامین ن��ان، قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچ گونه 
تفاوت��ی نخواهد کرد و از طرفی با افزای��ش قیمت آرد دیگر انگیزه ای برای 
قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند. احسان خاندوزی 
در نشست علنی روز یکشنبه مجلس افزود: پیرو مصوبه بودجه سال 1401 
که دول��ت را مکلف به س��اماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مش��ابه این 
مصوبه طی س��ال گذشته، دولت تالش کرده تا زمینه های اجرای این حکم 
را در س��تاد اقتصادی برنامه ریزی کند. بر این اس��اس مقرر شد بعد از ماه 
مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی س��تاد اقتصادی دولت اجرایی شود، 
یک��ی از مهمترین و راهبردی ترین کااله��ا در بحث کاالهای دریافت کننده 
ارز ترجیح��ی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کش��ور بس��یار حائز 
اهمی��ت بوده و به آن گره خورده اس��ت، نان بود. ب��ه گفته خاندوزی، بعد 
از ناآرامی هایی که در حوزه اوراس��یا به عنوان حوزه و منطقه تامین کننده 
یک س��وم غالت جهان شکل گرفت، کش��ورهای منطقه ما از ناحیه تامین 
کاالهای اساس��ی و غ��الت موردنیاز و هم از جهات قیمت دچار نوس��اناتی 
ش��دند، بر این اس��اس سیاس��ت هایی را در خصوص تعرفه اتخاذ کردند تا 

منجر به به صرفه شدن خروج این دسته از کاالها از کشورشان نشود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: به دلیل آنکه امکان داش��ت در کش��ور از جهت 
تامین کاال و بحث قاچاق مس��ائلی ش��کل بگیرد ما نیز ناچار بودیم در کنار 
حک��م قانون، تدبیر ویژه ای اتخاذ کنیم تا برنام��ه اقتصادی دولت مبنی بر 
تامین کاالی اساس��ی با حفظ ق��درت خرید و پرداخت از جیب مردم برای 
رعایت عدالت به خوبی اجرایی ش��ود و این موضوع همچنان در دستور کار 
م��ا قرار دارد. البته ش��رایط جدید مجری��ان را در معرض تصمیمات جدید 

قرار داد.

3اقتصاد امروز دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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صندوق »پاالیش یکم« در صدر قرار گرفت
بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی دوره های زمانی 
یک ساله، شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه و یک هفتگی حکایت از آن دارد 
که صندوق »پاالیشی یکم« در صدر دوره های زمانی یادشده قرار گرفته است. 
البته بازدهی »پاالیش یکم« از زمان آغاز فعالیت )نهم آذرماه 13۹۹( به حدود 
18 درصد رسیده است. به گزارش سنا، صندوق های سرمایه گذاری از جمله 
سرمایه گذاری های امن و غیرمستقیم در بازار سرمایه برشمرده می شوند که 
با توج��ه به انواع مختلفی که دارند می توانند پاس��خگوی طیف مختلفی از 
سرمایه گذاران با روحیه ریس��ک پذیری پایین تا باال باشند. بررسی عملکرد 
صندوق های سرمایه گذاری در بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت می تواند به 
سرمایه گذاران در انتخاب صندوق برتر کمک شایانی کند تا صندوق مناسب 
برای س��رمایه گذاری را با توجه به بودجه، اهداف س��رمایه گذاری، شخصیت 
مالی و س��طح ریس��ک پذیری خود انتخاب کنند. در گزارش حاضر، بازدهی 
صندوق های سرمایه گذاری در سهام در بازده های یک ساله، شش ماهه، سه 

ماهه، یک ماهه و یک هفته بررسی شده اند.
صندوق  سهامی، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که عمده سبد دارایی 
آن را س��هام شرکت های بورسی تشکیل می دهد. به بیان دیگر، صندوق های 
س��هام ب��ه صندوق هایی اطالق می ش��وند ک��ه حداق��ل 70 درصد ترکیب 
دارایی های خود را در س��هام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار اول 
و دوم فرابورس س��رمایه گذاری می کنند. این مدل س��رمایه گذاری مناسب 
افرادی اس��ت که دارای قدرت ریس��ک پذیری باالتری ب��وده، دید بلندمدت 
به س��رمایه گذاری خود داشته و درعین حال تخصص و یا فرصت کافی برای 

سرمایه گذاری در بورس را ندارند.
بررسی ها نشان می دهد که در دوره یک ساله گذشته، صندوق »پاالیشی 
یکم« با بازدهی 103 درصد در صدر صندوق های سرمایه گذاری در سهام قرار 
گرفته است. صندوق های »مشترک پیشتاز« با بازدهی 54 درصد و »مشترک 
نیکوکاری ندای امید« با بازدهی 53 درصد، رتبه های دوم و س��وم این گروه 
را به خود اختصاص داده اند. همچنین در دوره ش��ش ماهه گذشته، صندوق 
»پاالیشی یکم« با بازدهی 43 درصد و با مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین 
در صدر صندوق های س��رمایه گذاری در سهام قرار گرفته است. صندوق های 
»سهام ویستا« با بازدهی 28 درصد و »آسمان آرمانی سهام« با بازدهی 18 
درصد و با مدیریت شرکت س��بدگردان ویستا و شرکت سبدگردان آسمان 

رتبه های دوم و سوم این گروه را به خود اختصاص داده اند.
در دوره سه ماهه گذشته نیز صندوق »پاالیشی یکم« با بازدهی 4۹درصد 
و با مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین در صدر صندوق های سرمایه گذاری 
در س��هام قرار گرفته است. صندوق های »سهامی اهرمی کاریزما« با بازدهی 
38درصد و »امین تدبیرگران فردا« با بازدهی 32درصد و با مدیریت شرکت 
سبدگردان کاریزما و شرکت سبدگردان تدبیر رتبه های دوم و سوم این گروه 
را به خود اختصاص داده اند. در دوره یک ماهه گذشته هم صندوق »پاالیشی 
یکم« با بازدهی 23درصد و با مدیریت ش��رکت تامین سرمایه نوین در صدر 
صندوق های سرمایه گذاری در س��هام قرار گرفته است. صندوق های »امین 
تدبیرگران فردا« با بازدهی 18درصد و »س��هامی اهرمی کاریزما« با بازدهی 
15درصد و با مدیریت شرکت سبدگردان تدبیر و شرکت سبدگردان کاریزما 
رتبه دوم و س��وم این گروه را به خود اختص��اص داده اند. نهایتا در دوره یک 
هفته گذش��ته، صندوق »پاالیش��ی یکم« با بازده��ی 8 درصد و با مدیریت 
شرکت تامین سرمایه نوین در صدر صندوق های سرمایه گذاری در سهام قرار 
گرفته اس��ت. صندوق های »سهامی اهرمی کاریزما« با بازدهی 4 درصد و با 
مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما و »آوای تاراز زاگرس« بازدهی 3 درصد 

رتبه های دوم و سوم این گروه را به خود اختصاص داده اند.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
رشد بهره وری با افزایش دامنه نوسان

یک کارش��ناس ب��ازار س��رمایه اعتق��اد دارد افزایش دامنه نوس��ان باعث 
افزایش کارایی و بهره وری بازار س��هام می شود و نمادها به قیمت های واقعی 
خود نزدیک تر می ش��وند. محمدصادق احمدی��ان طاهری با بیان این مطلب 
که افزایش تدریجی دامنه نوس��ان پس از س��ال ها انتظار رقم خورد، به ایسنا 
می گوی��د: بورس تهران یکی از مهمترین اتفاق ه��ای خودش را تجربه کرد و 
افزایش دامنه نوس��ان که نوعی تابو بود، شکسته شد و بازار سهام یک گام به 
س��مت بهره وری و کارایی برداشت. کارشناسان و تحلیلگران بازار از سال های 
گذشته بابت دامنه نوسان محدود بازار سرمایه هشدار می دادند و آن را مانعی 

برای تحلیل محوری و بلوغ بازار سرمایه می دانستند.
او درباره ایرادهای دامنه نوسان محدود می افزاید: محدود بودن دامنه قیمتی 
موجب س��رریز نوسانات یک س��هم در روزهای آینده می شود و این موضوع 
باعث تاخیر در کشف قیمت واقعی سهم شده و کارایی اطالعاتی بازار را پایین 
می آورد. تاخیر در کشف قیمت واقعی باعث این می شد که سرمایه گذارها در 
قیمت های غیرواقعی معامله کنند و برای برطرف کردن این مش��کل مجبور 
بودند معامالت خود را به تاخیر بیندازند تا سهم به قیمت واقعی خود برسد. 
با محدود بودن دامنه نوس��ان، زمانی که قیمت سهام به سقف یا کف قیمت 
خود نزدیک  می شود، شتاب می گیرد که به آن اثر کهربایی هم گفته می شود 
و این اتفاق باعث رفتارهای معامالتی نادرست می شود. همچنین دامنه نوسان 
محدود را می توان نوعی دخالت غیرمستقیم در معامالت دانست. البته اکنون 
تنها یک درصد به دامنه نوسان اضافه شده و دامنه به مثبت و منفی 6درصد 
رسیده است ولی گفته می شود این عدد به تدریج تا مثبت و منفی 10 درصد 
افزای��ش خواهد یافت. به گفته احمدیان طاه��ری، فعال در نمادهای بازار اول 
بورس و فرابورس این اتفاق افتاده و فقط نمادهای خاصی شامل افزایش دامنه 
نوسان شدند. به نظر می رسد سیاست گذار کالن بورسی، اندازه شرکت، میزان 
ش��ناوری، نقدشوندگی، شفافیت در اطالع رس��انی، تداوم در سودآوری و ... را 
معیارهای مهمی برای افزایش دامنه نوسان سهم ها در نظر گرفته است و دامنه 

نوسان سهم ها براساس برخی شاخصه ها افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه کارگزاری ها می توانند از هیجانات مش��تریان بکاهند، 
توضیح می دهد: با ورود افراد زیادی که در طول دو سال گذشته به بازار سرمایه 
اتفاق افتاد، این بازار از خأل آموزش و دانش کافی رنج می برد؛ چراکه افراد بدون 
اطالع از وضعیت نمادها، س��ودآوری، سود و زیان شرکت ها، وضعیت فروش، 
تاثیر اتفاق های سیاس��ی بر اقتصاد و ... اقدام به خریداری سهم ها می کردند و 
زمان��ی که افراد بدون اطالعات و دانش کافی اقدام به س��رمایه گذاری کنند، 
نتیجه اش زیان های فراوان است و متاسفانه سرمایه گذاران در این مقطع خیلی 
از بازار سرمایه رنجیده خاطر شدند و خاطره خوبی در بازار سرمایه برای افراد 
شکل نگرفت. در چنین شرایطی کارگزاری ها می توانند در کنار سرمایه گذاران 
و سیاست گذاران سازمان بورس از هیجانات مشتریان بکاهند و با ارائه خدمات 
بهتر و خدمات آموزشی و تحلیلی به افراد کمک کنند تا خرید و فروش سهام 

افراد براساس اتفاق های هیجانی نباشد و مبتنی بر تحلیل و ارزیابی باشد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: روند صعودی بازار س��هام کماکان ادامه دارد و ش��اخص 
بورس تهران در هجدهمین روز اردیبهش��ت ماه با رش��د بیش از ۹ هزار 
واح��دی از نیمه کان��ال 1.5 میلیون واحدی عبور ک��رد و بازدهی 0.5۹ 
درصدی را برجای گذاشت. گروه خودرو در معامالت این روز بار دیگر در 

صدر گروه های بورسی ایستاد.
در معامالت روز یکش��نبه 18 اردیبهش��ت ماه، ش��اخص کل بورس با 
افزای��ش ۹ هزار و 150 واحدی مع��ادل 0.5۹ درصد به رقم یک میلیون 
و 552 هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل هم وزن هم 2 هزار و 6۹2 واحد 
افزایش یافت و با رشد 0.63 درصدی به رقم 42۹ هزار و 11 واحد رسید. 
در این روز همانند چند روز اخیر در معامالت بازار س��هام ش��اخص کل 
هم وزن رش��د خوبی را همپای ش��اخص کل تجربه کرد. در بازار سهام به 
دلیل اینکه س��هام بزرگ تر نیاز به نقدینگی باالتری برای خرید و فروش 
و معامله دارند، س��هامداران به س��مت معامله س��هام کوچک تر گرایش 
بیشتری پیدا کرده اند که همین موضوع دلیل اصلی رشد بیشتر شاخص 
کل هم وزن است. شاخص کل بورس نیز اگرچه در مقایسه با روز نخست 
هفته رش��د کمتری را ثبت کرد، اما نوید روزهای خوش��ی را برای بورس 
تهران می دهد. در میان گروه ه��ای بزرگ نیز گروه های خودرو و بانک ها 
با رشد ش��اخص روبه رو ش��دند و در میان صنایع کوچک تر هم شاخص 

گروه های تأمین آب، برق، گاز، کانی غیر فلزی و ماشین آالت باال رفتند.
خودرو صدرنشینی را پس گرفت

در جریان معامالت روز گذشته، شاخص کل بورس با افزایش ۹ هزار و 
150 واحدی به رقم یک میلیون و 552 هزار واحد و شاخص هم وزن با 2 
هزار و 6۹2 واحد افزایش به رقم 42۹ هزار و 11 واحد رسید. بیش از 11 
میلیارد و 662 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 60 هزار 
و 44۹ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص 
بازار اول، افزایش 7 هزار و ۹77 واحدی و ش��اخص بازار دوم، افزایش 14 

هزار و 481 واحدی را تجربه کردند.
گروه خودرو با 87 هزار و 173 معامله به ارزش 7 هزار و 3۹1 میلیارد 
ریال مجددا در صدر گروه های بورسی نشست. گروه فرآورده های نفتی با 
53 هزار و 18۹ معامله به ارزش 4 هزار و 688 میلیارد ریال، گروه فلزات 
اساسی با 58 هزار و 87 معامله به ارزش 4 هزار و 466 میلیارد ریال، گروه 
شیمیایی با 44 هزار و ۹22 معامله به ارزش 3 هزار و 184 میلیارد ریال 
و گروه چند رشته ای صنایع با 43 هزار و 780 معامله به ارزش 2 هزار و 

670 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان با یک ه��زار و 6۹3 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی با یک هزار و 521 واحد، شرکت پاالیش 
نفت تبریز با 761 واحد، ش��رکت فوالد خوزستان با 633 واحد و شرکت 
مبین انرژی خلیج فارس با 630 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د 
شاخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
با 371 واحد، شرکت پتروش��یمی جم با 23۹ واحد، شرکت پتروشیمی 
ش��یراز با 218 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر با 217 واحد و شرکت 
پاالیش نفت تهران با 213 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص 

همراه شدند.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس ب��ا افزایش 131 واحدی 
به رقم 21 هزار و 204 واحد رس��ید. بی��ش از 3 میلیارد و 206 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 25 هزار و 408 میلیارد ریال در 
این بازار دادوستد ش��د. در جریان معامالت روز یکشنبه فرابورس ایران، 
ش��رکت پلیمر آریا ساسول با 36 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 
26 واحد، ش��رکت پاالیش نفت الوان با 14 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین با ۹ واحد و ش��رکت صنعتی مینو با 8 واحد بیش��ترین تاثیر 
مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت اعتباری ملل با 4.74 
واحد، شرکت تولید نیروی برق دماوند با 2.5 واحد، شرکت برق و انرژی 
پیوندگس��تر پارس با 2.3 واحد، شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین و 
گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی هر کدام با دو واحد بیشترین تاثیر 

منفی را بر رشد شاخص داشتند.
جزییات تزریق 12 هزار میلیاردی

روز گذشته علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیأت عامل و معاون بانکی 
و اعتباری صندوق توس��عه ملی از سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد تومانی 
در صندوق تثبیت بازار س��رمایه خبر داد و با بیان اینکه این صندوق در 
ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری 12 هزار میلیاردی 
در بازار س��هام اقدام کرده و در پایان دوره پنج س��ال می تواند پول خود 
را برداش��ت کند، گفت: صندوق با مجوزی که اخیرا صادر شده، در حال 
آماده سازی جهت ورود مستقیم و گسترده برای سرمایه گذاری جدید در 

بازار سرمایه است که از قراردادهای قبلی متفاوت خواهد بود.
در ای��ن خص��وص، یک کارش��ناس اقتصادی می گوی��د: تزریق پول از 
صندوق توس��عه ملی به بازار س��رمایه، بخش��ی از دخالت هایی است که 

اگرچ��ه در کوتاه مدت می توان��د باعث رونق بازار ش��ود، اما در بلندمدت 
حتما آسیب رس��ان خواهد بود. عباس آرگون با بی��ان اینکه دخالت های 
دولت و سیاس��ت های خلق الس��اعه بزرگترین آفت بازار سرمایه است، در 
گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: بازار سرمایه را باید در بازه 
بلندم��دت و کوتاه م��دت تحلیل کرد. در هر دو ای��ن تحلیل ها باید نقش 
دولت، سیاس��ت گذاری و نظارتی باش��د نه دخالت. البته ممکن است در 
برخی حوزه ها، نیاز به حمایت دولت باش��د ولی مهم، نقش نظارتی است 
نه حمایت. مثال دعوت دولت از عامه مردم برای حضور در بازار سرمایه و 
بعد از آن رها کردن بازار خطایی بود که در دوره قبلی انجام شد. در کنار 
کاهش دخالت دولت در بازار نیز باید وضعیت بورس در ایران با بورس دنیا 
همخوانی و مطابقت داشته باشد و در آن صورت می توان انتظار داشت که 

این بازار سرپای خود خواهد ایستاد.
به گفت��ه آرگون، دخالت ه��ای گاه و بیگاه دولت باع��ث کاهش اعتماد 
عمومی شده است؛ در حالی که بازار سرمایه در ایران ظرفیت خوبی برای 
جذب و هدایت منابع به س��مت تولید و بخش مولد اقتصاد را دارد. بازار 
ایران 60 میلیون سهامدار دارد و اگر مدیریت مناسبی در این بازار صورت 
بگیرد، حتما بازار سرمایه در ایران آینده خوبی خواهد داشت. اما دخالت 
مثب��ت و منفی دولت در بازار س��رمایه، پیش بینی پذیری ب��ازار را از بین 
می برد. تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، بخشی از همین 
دخالت هاست که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت باعث رونق بازار شود، 
ولی حتما در بلندمدت آسیب رسان خواهد بود. بازار باید برای بازه زمانی 
طوالنی پیش بینی پذیر باش��د. از قیمت گذاری دستوری، تا وضع عوارض 

صادراتی همه و همه می تواند این قدرت را از بازار بگیرد.
عض��و هیأت نمایندگان ات��اق ایران در پای��ان صحبت هایش می گوید:  
اگر این روندها اصالح ش��ود، بازار بدون تزریق نقدینگی هم رشد خواهد 
داش��ت وگرنه با ادامه دخالت ها، دس��تورالعمل های آن��ی و مقررات ضد 
ب��ازار، هیچ حمایتی در بلندم��دت باعث رونق و ادامه روند مثبت در بازار 
س��رمایه نخواهد ش��د. اگرچه تزریق پول به بازار سرمایه به  قصد حمایت 
انجام می ش��ود ولی واقعا همه سیاس��ت ها باید در یک مسیر انجام شود. 
سیاس��ت های متناق��ض همدیگر را خنث��ی می کند. حمای��ت از بازار و 
قیمت گذاری دس��توری، سیاست متناقضی است که در نهایت به اعتماد 
س��هامدار لطمه می زند. تصمیم خلق الس��اعه، آفت اصلی و هر روزه بازار 

سرمایه است.

خودرو بار دیگر در صدر گروه های بورسی ایستاد

رشد 0.59 درصدی شاخص سهام

توزیع س��هام عدالت براساس بعد خانوار بس��یار نابرابر است و در حالی 
بیش از  ۹ میلیون خانوار فاقد س��هام عدالت هس��تند ک��ه به 47  درصد 
از خانوارهای ایرانی بیش از یک س��هام تعلق گرفته اس��ت. همچنین در 
کم درآمدترین دهک کش��ور 26 درصد خانوارها و در پردرآمدترین دهک 
درآمدی 40 درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در سایر دهک های 
درآمدی نیز به طور متوسط 30 درصد از خانوارها از سهام عدالت برخوردار 
نیس��تند؛ آنچه که می توان از آن به عنوان »مظاه��ر بی عدالتی در توزیع 

سهام عدالت« یاد کرد.
آنط��ور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی در چهاردهمین گزارش 
»کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی« گزارش داده است، درصد زیادی از 
افراد و خانوارهای دهک های پایین و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
از مالکیت سهام عدالت محروم هستند. این گزارش تحت عنوان »سیاست 
آزادسازی سهام عدالت؛ امکان تبدیل دارایی 860 هزار میلیارد تومانی برای 
4۹ میلیون نفر« به تاریخچه طرح، س��اختار اجرایی و چگونگی شناسایی 
مش��موالن و توزیع سهام می پردازد و می گوید که سیاست های مربوط به 
توزیع س��هام در دهک های کم درآمد و آسیب پذیر کامال اجرا نشده است. 
هنگامی که توزیع س��هام عدالت آغاز شد هیچ اطالعاتی در مورد وضعیت 
اقتصادی خانوارها وجود نداشت و تصور می شد توزیع براساس قشربندی 
می تواند به توزیع عادالنه س��هام عدالت منجر شود، اما امروز دهک بندی 
دارندگان سهام عدالت نشان می دهد که بدون دسترسی به پایگاه اطالعات 
اقتصادی خانوار تا چه اندازه در سیاست های توزیعی می تواند ناکارآمد عمل 
کند، زیرا توزیع عادالنه دارایی نیازمند شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی 
خانواره��ای ایرانی اس��ت و این ش��ناخت تنها به کمک پای��گاه اطالعات 
اقتصادی خانوارها امکان پذیر خواهد بود. نکته جالب اینکه در حالی بیش 

از ۹ میلیون خانوار فاقد سهام عدالت هستند که به 47 درصد از خانوارها 
بیش از یک سهام تعلق گرفته است.

فارغ از این مس��ئله و از س��وی دیگر، هرچند ارزش واقعی سهام عدالت 
متأثر از ش��رایط صعودی بازار سرمایه نس��بت به ماه قبل افزایش داشته 
اس��ت اما همچنان امکان فروش این س��هام برای مشموالن وجود ندارد و 
هنوز زمانی برای آغاز فروش اعالم نش��ده اس��ت. به گزارش ایسنا، پس از 
آزادس��ازی سهام عدالت، مشموالن این س��هام که روش مستقیم را برای 
مدیریت س��هام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به س��امانه 
www.samanese.ir ارزش واقع��ی س��هام و جزیی��ات دارایی خود را 
مشاهده کنند. این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی 
یا کاهش��ی می ش��ود. برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
یک میلیون تومانی در 20 اسفندماه 13۹۹ بالغ بر 18 میلیون و 780 هزار 
تومان قیمت داش��ت، در حالی که قیمت این س��هام در 16 تیرماه 1400 
ت��ا 14 میلی��ون و 700 هزار تومان کاهش یافت. س��هامی که در روزهای 
نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و خردادماه 13۹۹ تا 

بیش از 20 میلیون تومان نیز قیمت داشت.
در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه 4۹2 هزار تومانی بیش از 12 میلیون و 500 هزار تومان و در 
28 آبان ماه حدود 11 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داش��ت، اما روند 
نزول��ی در بورس باعث کاهش این ارزش ش��د. به طوری که ارزش واقعی 
سهام عدالت به ارزش اولیه 4۹2 هزار تومانی در 2۹ بهمن ماه سال گذشته 

به رقم 10 میلیون و 351 هزار تومان رسید.
در نهم فروردین ماه س��ال جدید نیز ارزش واقعی این س��هام با ارزش 
اولیه 4۹2 هزار تومانی، 11 میلیون و 500 هزار تومان بود که با توجه به 

صع��ود بازار در روزهای گذش��ته، در اواخر فروردین ماه این رقم به حدود  
12 میلیون و 275 هزار تومان رس��ید. طبق آخرین آمارها، افزایش ارزش 
س��هام عدالت ادام��ه دارد و هم اکنون به 12 میلی��ون و 763 هزار تومان 

رسیده است.
البته همچنان امکان فروش این س��هام برای مش��موالن وجود ندارد و 
این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام 
عدالت باشند. بر این اساس مجید عشقی رئیس سازمان بورس در آخرین 
اظهارنظر خود در مورد س��هام عدالت گفته بود که »نحوه فروش س��هام 
عدالت در سال 13۹۹ با ایرادات جدی مواجه بود، اکنون در شورای عالی 
بورس و کارگروهی که به عنوان زیرمجموعه این شورا فعال است، در حال 
بررسی شیوه فروش سهام عدالت هستیم تا آن را به مرحله نهایی برسانیم. 
طبق فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در ابالغیه سهام عدالت، اصل بر این 
است تا مردم از سهام عدالت خود به  عنوان دارایی آینده دار نگهداری کنند. 
افرادی که در س��ال 13۹۹ اقدام به فروش سهام عدالت خود نکردند و آن 
را در اختیار دارند، کسب سود سالیانه خوبی کسب کردند که این سود در 
سال 1401 به طور حتم بیشتر خواهد شد و این منافع به صورت بلندمدت 
در اختیار مردم قرار می گیرد. فراهم ش��دن بس��ترهای الزم برای فروش 
یک باره سهام عدالت توسط سهامداران، ضمن ایجاد زیان مشموالن سهام 
عدالت، سبب ایجاد هیجان شدید در کلیت بازار سرمایه می شود؛ بنابراین 
تصمیم بر این اس��ت تا روشی در نظر گرفته شود که مردم آن را به عنوان 
دارایی نزد خود نگه دارند و آن را به فروش نرس��انند.« هرچند با توجه به 
تصمیم اتخاذش��ده بعد از مصوبه شورای عالی بورس، فروش سهام عدالت 
به  صورت مستقیم و غیرمستقیم باز خواهد شد، اما اکنون نمی توان زمان 

دقیقی را برای آغاز فروش سهام عدالت اعالم کرد.

بیش از 9 میلیون خانوار فاقد سهام عدالت هستند

رشد ارزش واقعی سهام عدالت

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

19 اردیبهشت 1401

شماره 2007



به قلم: داینا وینتر
کارشناس و مشاور مدیریت کسب و کار

 ترجمه: علی آل علی

بسیاری از کارآفرینان صبح ها خیلی زود از خواب بیدار شده و تا پاسی 
از ش��ب مش��غول فعالیت هس��تند. این امر از نظر جس��می آنها را تحت 
ش��رایط بسیار دش��واری قرار می دهد. در کنار این مسئله همیشه امکان 
بروز مش��کالتی در زمینه فعالیت کاری نیز وجود دارد. بس��یاری از افراد 
وقتی تحت فشار باال کار کنند، همیشه مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ش��ان خواهند داش��ت. انواع بیماری های روحی نیز در این 
شرایط سر و کله اش پیدا می شود. با این حساب دیگر کارآفرینان موردنظر 
توانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا بهینه سازی فعالیت شان 
نخواهند داشت. گاهی اوقات این امر در بلندمدت توانایی بسیاری از افراد 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور کامل کاهش می دهد. 

بی شک هیچ فردی مایل به فعالیت همراه با فشار کاری مداوم در دنیای 
کس��ب و کار نیست. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید یکبار برای همیشه این 
روند را تغییر دهید. فعالیت با خیال راحت و دوری از فشار کاری تا جای 
ممکن میانگین کیفیت کاری افراد را نیز به شدت افزایش می دهد. اگر شما 
به عنوان مدیر یک ش��رکت فعالیت دارید، به احتمال زیادی فش��ار کاری 
و عدم تعادل ش��ما در محیط کار بر روی کارمندان نیز تاثیر منفی در پی 
خواهد داشت. این امر می تواند برای شما مشکالت بسیار زیادی به همراه 
داش��ته و وضعیت تان در دنیای کس��ب و کار را ب��ه طور قابل مالحظه ای 

تغییر دهد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای فعالیت 
کاری مناس��ب در دنیای کس��ب و کار است. این امر به شما فرصت کافی 
برای فعالیت با کمترین میزان استرس و نگرانی را خواهد داد. بدون تردید 
از بین بردن اس��ترس در دنیای کسب و کار امری غیرممکن است. هرچه 
باش��د این حوزه از همان ابتدا نیز با کار پرفش��ار گره خورده است، اما در 
این میان الزم نیس��ت شما همیشه در بدترین وضعیت ممکن باشید. اگر 
شما هم به دنبال فعالیت کاری با میزان استرس پایین تری هستید، نکات 
م��ورد بحث در این مقاله برای تان جذاب و تاثیرگذار خواهد بود. در ادامه 
برخی از مهمترین تکنیک ها برای خودمراقبتی در دنیای کس��ب و کار را 

مرور خواهیم کرد. 
تنفس منظم و عمیق

اس��تفاده از شیوه های مناس��ب برای تنفس عمیق در طول روز میزان 
استرس شما و فشار کاری را به شدت کاهش می دهد. بسیاری از افراد در 
طول روز در محیط های اداری با استرس مداوم دست و پنجه نرم می کنند. 
این امر می تواند شرایط شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 

طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. 
گاهی اوقات شیوه های فعالیت بهتر در دنیای کسب و کار بسیار ساده تر 
از آن چیزی است که خیلی ها تصور می کنند. شما الزم نیست همیشه یک 
کارآفرین حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باش��ید. همین 
ک��ه رفتارتان را مدیریت کرده و اس��ترس زیادی ب��ه طرف مقابل منتقل 
نکنی��د، به اندازه کاف��ی تاثیرگذار خواهد بود. یک��ی از نکات مهم در این 
میان نفس کشیدن منظم و عمیق است. وقتی سطح اکسیژن الزم به بدن 
نرسد، به طور معمول آدم احساس فشار عصبی یا قرار گرفتن در وضعیت 
ناخوشایند خواهد کرد. این امر می تواند برای بسیاری از افراد تجربه ای به 
شدت عجیب باشد. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان به بهترین شکل ممکن هستید، باید همیشه نفس 
کش��یدن منظم و با برنامه را دنبال نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز 
شانس کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نکرده و خیلی 
زود از میزان اس��ترس دیگر کنترلی بر روی وضعیت ش��رکت هم نداشته 

باشید.  امروزه بسیاری از کالس های حرفه ای برای کمک به کارآفرینان در 
مسیر مدیریت بهتر کسب و کار وجود دارد. توصیه ما در این میان شرکت 
در جلس��ات یوگاس��ت. این امر می تواند برای شما مزایای بسیار زیادی به 
همراه داش��ته و توانایی تان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را به 

طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. 
بی تردید در نزدیکی محل کار شما کالس های یوگا بسیار زیادی وجود 
دارد. اگر شما برای شرکت در جلسات چنین کالس هایی مشکالت زیادی 
دارید، می توانید تمرین های آنها در منزل یا حتی زمان استراحت در میانه 
روز دنبال کنید. این امر به ش��ما امکان تاثیرگذاری بس��یار بهتر بر روی 
مخاطب هدف را داده و شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی 

خواهد کرد.
کاهش استرس با تمرین های ورزشی

تمرین های ورزش��ی همیشه راهکاری مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
میزان اس��ترس و نگرانی افراد اس��ت. وقتی ش��ما ورزش می کنید، امکان 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن را خواهید 
داش��ت. این امر شما را در موقعیت بس��یار خوبی از نظر بدنی قرار داده و 
س��المتی را به شما برمی گرداند. بسیاری از افراد پس از ساعت های پشت 
میز نشینی دیگر حوصله هیچ چیزی را ندارند. در این میان اندکی تمرین 

ورزشی می تواند به داد شما رسیده و موقعیت تان را بهبود بخشد. 
یادت��ان باش��د کمتر کس��ی در دوران کنونی از یک مدی��ر بداخالق یا 
بی حوصله اس��تقبال می کند. این امر باید به طور مداوم مد نظر شما قرار 
گرفته و برای فعالیت تان راهنما باش��د. فقط در این صورت ش��ما توانایی 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی تمام اعضای شرکت را پیدا کرده و مدیریت 
کسب و کار از فرآیندی بی نهایت سخت بدل به راهکاری ساده خواهد شد. 
بس��یاری از کارشناس های ورزش��ی انواع نرمش ها در طول روز را برای 
مردم تجویز می کنند. این فعالیت های سبک به طور میانگین بین 120 تا 
150 دقیقه زمان می برد. بی شک کمتر کارآفرینی در دنیا زمان کافی برای 
چنین ورزش��ی را دارد. درست به همین دلیل شما می توانید کارتان را با 
برخی از فعالیت های ورزشی سبک تر شروع نمایید. این امر به شما فرصت 
بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شرایط تان را 

نیز بهبود خواهد بخشید. 
راهکار دیگر برای شما بخش بندی تمرین های ورزشی در طول روز است. 
اگر شما زمان کافی برای فعالیت ورزشی در یک جلسه را ندارید، می توانید 
در س��اعت های مختلف یا زمان های گوناگون روز اقدام به فعالیت ورزشی 
کرده و تاثیر آن بر روی وضعیت تان را مش��اهده نمایید. این امر به ش��ما 
کمک شایانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کرده و موقعیت تان 

در بازار را نیز ارتقا می دهد. 
یادتان باش��د ش��ما ورزش��کاری حرفه ای نیس��تید. پس الزم نیس��ت 
تمرین های بس��یار س��خت را در دس��تور کارتان قرار دهی��د. همین که 
تمرین های شما اندکی شادابی را به وضعیت روزمره تان اضافه کند، کافی 
خواهد بود. این امر می تواند برای ش��ما تاثیرگذاری بسیار زیادی به همراه 

داشته و موقعیت تان در بازار را نیز به طور چشمگیری افزایش دهد. 
خواب بهتر در شبانه روز

خ��واب یکی از عوام��ل مهم برای کاهش اس��ترس و همچنین فعالیت 
کاری همراه با کیفیت باالست. بسیاری از افراد در طول روز همیشه چرت 
می زنند. دلیل این امر خواب بد موقع یا نامناسب در هنگام شب است. اگر 
شما کارآفرینی مسئولیت پذیر هستید، الزم نیست به طور مداوم شب ها 
مش��غول کار باش��ید. این امر فقط توان ش��ما در روز بعد را کاهش داده و 
دیگر انگیزه ای برای فعالیت کاری نزد ش��ما قرار نخواهد داد. درس��ت به 
همین خاطر شما باید همیشه انگیزه تان برای کار حرفه ای را حفظ نمایید. 
خواب مناسب برای تمام اعضای یک شرکت به منظور فعالیت مناسب 
ضروری اس��ت. درس��ت به همین دلیل کمتر کارآفرینی در دنیای کنونی 
اقدام به استفاده از طرح های اضافه کاری برای مدت زمانی طوالنی می کند. 
اگر برای ش��ما کیفیت کاری در اولویت قرار دارد، باید قبل از هر نکته ای 

اقدام به استفاده از شیوه های درست و استاندارد برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نمایید. این امر به ش��ما فرصت بسیار خوبی برای ادامه 
روند کاری خواهد داد. پیش نیاز اصلی این امر نیز استفاده از خواب درست 

و به موقع است. 
بدون شک تغییر الگوی خواب برای بسیاری از افراد امر سختی محسوب 
می ش��ود. با این حال ش��ما باید کارتان را از یکجایی شروع کنید. این امر 
می تواند برای شما جذابیت بسیار زیادی داشته و توانایی تان را در این میان 
افزایش دهد. در صورت لزوم نیز شما همیشه امکان همکاری با مشاورهای 
حرفه ای را خواهید داشت. این امر به شما انگیزه بسیار بهتری برای فعالیت 

کاری داده و موقعیت تان را نیز بهبود خواهد بخشید. 
استفاده از تغذیه مناسب

شاید این توصیه شبیه به وضعیت دانش آموزان باشد، اما در صورتی که 
ش��ما غذای مناسب را مصرف نکنید همیش��ه احساس خستگی خواهید 
کرد. این امر می تواند میزان نگرانی ش��ما نسبت به فعالیت کاری مناسب 
را به ش��دت افزایش داده و دردس��رهای تازه ای برای تان به همراه داشته 
باشد. بس��یاری از کارآفرینان در طول روز هرگز از غذای مناسب استفاده 
نمی کنند. این امر می تواند ش��رایط آنها را به طور قابل مالحظه ای بدتر از 
هر زمان دیگری نماید.  انسان هم درست مانند ربات ها یا ماشین ها نیاز به 
سوخت دارد. بنابراین شما باید همیشه در همان اول کار اقدام به استفاده 
از تغذیه مناس��ب در ابتدای صبح و سپس صرف وعده ناهار در محل کار 
نمایی��د. این امر به ش��ما برای فعالیت همراه ب��ا تمرکز باال کمک کرده و 
شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای تغییر می دهد.  برخی از کارآفرینان 
در دنیای کنونی به طور مداوم شرایط ش��ان در حال تغییر اس��ت. این امر 
اس��تفاده از غذای مناسب را در اولویت های آخر قرار می دهد. یادتان باشد 
اگر ش��ما همیش��ه از غذای سرد یا فست فود اس��تفاده کنید، دست آخر 
سالمتی تان حسابی به خطر خواهد افتاد. درست به همین دلیل باید فکری 
به حال تهیه غذا در خانه یا استفاده از وعده های ساده در هنگام حضور در 
شرکت نمایید. استفاده از انواع مکمل های غذایی در طول روز می تواند به 
شما برای سطح باالتر تمرکز کمک نماید. این امر شما را در موقعیت بسیار 

ناگواری قرار داده و شرایط تان را نیز دشوار خواهد کرد. 
تقویت تعامالت انسانی

شرکت ها بدون اعضا تقریبا ش��بیه به محیطی بی روح هستند. این امر 
برای بس��یاری از مدیران امر جدی محس��وب نمی شود. درست به همین 
دلیل فعالیت در شرکت ها اغلب اوقات برای اعضا امری بی نهایت سخت و 
کس��ل کننده است. اگر شما به دنبال تقویت سالمت روحی و روانی تان در 
محل کار هس��تید، باید اندکی تعامالت انسانی بیشتر در میان اعضا را در 
دس��تور کار قرار دهید. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و ش��رایط تان را نیز ب��ه طور قابل مالحظه ای 

توسعه دهد. 
بدون تردید در روزهای ابتدایی شروع کسب و کار هیچ فردی در شرکت 
فرد دیگری را نمی شناس��د. این امر وضعیت طبیعی بسیاری از شرکت ها 
در ابتدای فعالیت شان است. با این حال شما باید خیلی زود این شرایط را 
کنار گذاشته و به دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف بروید. 
چنین امری به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک 

کرده و شرایط شما را نیز به طور مداوم بهبود خواهد بخشید. 
یادتان باشد تعامالت کارمندان در شرکت باید همچنان حرفه ای باشد، 
اما اضافه کردن اندکی احس��اس دوس��تی و صمیمیت در میان آنها هیچ 
ایرادی نخواهد داش��ت. چنین امری می تواند به شما فرصت بسیار خوبی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدهد. در این صورت ش��ما دیگر 
مش��کلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان 

نخواهد بود. 
ش��ما به عنوان یک مدیر الزم نیست همیشه چهره ای خشک یا جدی 
داشته باشید. گاهی اوقات شوخی های دوستانه با اعضای شرکت می تواند 
ایده ای بس��یار خوب باشد. این امر به ش��ما برای فعالیت بهتر در شرکت 

کمک کرده و خیلی زود از ش��ما چهره ای مناس��ب در عرصه کسب و کار 
می سازد. 

فعالیت های سرگرم کننده در خارج از محیط کاری
بس��یاری از اف��راد آنقدر درگیر کار می ش��وند که حتی س��رگرمی های 
ساده شان را نیز فراموش می کنند. این امر می تواند مشکالت بسیار زیادی 
پیش روی افراد قرار داده و سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 

به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. 
بدون تردید فعالیت در ح��وزه ای که بدان عالقه دارید، جذابیت زیادی 
دارد. ب��ا این حال در عمل بس��یاری از اف��راد برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب ش��ان مشکالت زیادی پیش رو خواهند داشت. این نکته می تواند 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بس��یار مهم تلقی ش��ود. یادتان 
باشد اگر شما در حوزه ای که بدان عالقه ندارید کار می کنید، باید همیشه 
فعالیت ه��ای خ��ارج از چارچوب کاری را نیز مد نظر ق��رار دهید. این امر 

می تواند شامل فعالیت های تفریحی یا حتی جمعی بشود. 
بس��یاری از کارآفرین��ان در اوق��ات فراغت به دنب��ال تفریح های مورد 
عالقه ش��ان می روند. این امر می تواند توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. درس��ت به همین 
دلیل اگر شما به دنبال بهبود وضعیت تان در بازار هستید، باید قبل از هر 
کاری به سراغ اندکی تفریح بروید. این امر می تواند روحیه شما را به طور 
قابل مالحظه ای تغییر داده و شرایط تان در این میان را نیز بهبود بخشد.

طراحی محیط کار دلخواه
ش��اید ش��ما توانایی انتخاب حوزه فعالیت تان به طور دقیق را نداش��ته 
باش��ید، اما هیچ محدودیت��ی پیش روی تان برای انتخ��اب یک دفتر کار 
حرفه ای نیس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و شرایط تان در بازار را نیز به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی 
خواهد کرد. یادتان باشد در دنیای امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان ش��ان با مشکالت زیادی رو به رو هستند. ریشه بسیاری 
از این مش��کالت نیز ساختار نامناس��ب دفترهای کاری و افزایش فشار بر 
روی اعضای ش��رکت است. درست به همین دلیل شما باید به طور مداوم 
خودتان را برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف آماده کرده و شرایط تان 
در این میان را تقویت نمایید. این امر نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف داشته و شما را نیز در محل کار مورد عالقه تان قرار می دهد. 
امروزه توصیه های بسیار زیادی برای طراحی دکور در محیط های کاری 
پیش روی کارآفرینان قرار دارد. این امر می تواند تا حدودی روحیه ش��ما 
را تقویت کرده و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به همراه 
داشته باشد. بدون شک بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف شرایط بس��یار دش��واری دارند. این امر در صورت ریشه یابی دقیق 
می تواند مرتبط با وضعیت دفتر کاری نیز باش��د. اگر ش��ما یک کارآفرین 
مس��تقل هستید، چیدن دفتر کاری دقیقا همانطور که دوست دارید، کار 
س��ختی نخواهد بود. در سایر موارد نیز ش��ما باید این کار را با هماهنگی 
س��ایر همکاران تان صورت دهید. در هر صورت این امر می تواند برای شما 

جذابیت زیادی به همراه داشته و موقعیت تان را تقویت نماید. 
چک کردن مداوم سالمت روانی

کارآفرینان بزرگ به طور معمول با مش��اورها یا روانشناس های حرفه ای 
همکاری دارند. این امر می تواند به ش��ما برای فعالیت بهتر کمک کرده و 
موقعیت تان در بازار را نیز بهبود بخش��د. یادتان باش��د در برخی از موارد 
شما نیازمند کمک دیگران هستید. پس بدون حاشیه و مقاومت اضافی به 

سراغ کمک مناسب رفته و وضعیت تان را نیز در این میان بهبود بخشید.
مش��اوره ب��ا افراد حرفه ای می تواند ش��ما را از نظر روحی و س��المت 
عاطفی در ش��رایط مناس��بی قرار دهد. اگر هم در این میان مش��کلی 
داش��ته باش��ید، مش��اورهای حرفه ای می توانند به ش��ما برای حل آنها 
کمک نمایند. بنابراین دیگر مشکلی از نظر سالمت روحی و روانی پیش 

روی تان نخواهد بود. 
shopify.com :منبع

تکنیک های خودمراقبتی برای کارآفرینان در فشار کاری باال
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ترجمه: علی آل علی

پیدا کردن کاری که مورد عالقه افراد باشد، گاهی اوقات سخت ترین امر 
ممکن اس��ت. در این دنیا بسیاری از افراد برای پیدا کردن کار در آخرین 
نوبت س��راغ عالقه شان می روند. با این حساب شما برای انتخاب کار شاید 
در همان ابتدا دنبال سلیقه تان نرفته باشید. این امر می تواند در ادامه مسیر 
کاری انگیزه شما را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و توانایی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز کاهش دهد. 
بسیاری از افراد با ورود به حوزه های کاری که بدان عالقه چندانی ندارند، 
در عمل تمام انگیزه شان برای فعالیت کاری را از دست می دهند. این امر 
در صورتی که به خوبی از سوی شما مدیریت نشود، می تواند به پراکندگی 
فعالیت کاری و ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در نهایت امر 
منجر شود. در بسیاری از مواقع کارآفرینان پس از تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان خیلی زود از حوزه های کاری شان کنار می کشند. دلیل 
اصل��ی این امر عدم عالق��ه افراد به حوزه های مورد نظ��ر از همان ابتدای 
فعالیت کاری اس��ت. با این حساب اگر شما برنامه ای دقیق و هماهنگ با 
سلیقه تان برای ورود به دنیای کسب و کار نداشته باشید، در نهایت خیلی 

زود از بازار کنار گذاشته خواهید شد. 
امروزه بس��یاری از افراد س��اعت های طوالنی را مش��غول فعالیت کاری 
هس��تند. این امر اهمیت عالقه به حوزه کاری را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش می دهد. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
باید به طور مداوم در ت��الش برای فعالیت در حوزه کاری مورد عالقه تان 
باشید، در غیر این صورت خیلی زود انگیزه تان برای ادامه کار پایان یافته 

و دیگر شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید یافت. 
گاهی اوقات برخی از کارآفرینان برای ورود به یک حوزه کاری فقط به 
میزان درآمد آن توجه نشان می دهند. بدون تردید این امر مزایای زیادی 
برای کارآفرینان به همراه دارد، اما اگر ش��ما فق��ط به دنبال درآمد باالتر 
باش��ید، ش��اید مجبور به تحمل کارتان در بازه های زمانی بسیار طوالنی 
شوید. آن وقت دیگر هیچ کارآفرینی در دنیا نمی تواند به شما برای فعالیت 
بهتر کمک کرده و موقعیت تان در بازار را بهینه س��ازی کند. درس��ت به 
همین دلیل شما باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با استفاده از شیوه های ساده و کاربردی باشید. در این بین هم عالقه تان به 

زمینه فعالیت تان حرف اول و آخر را خواهد زد. 
اگرچه بس��یاری از افراد نس��بت به اهمیت فعالی��ت در حوزه های مورد 
عالقه آگاهی دارند. با این حال در عمل بسیاری از افراد توانایی پیدا کردن 
حوزه های مورد عالقه ش��ان را ندارند. این امر می توان��د توانایی آنها برای 
فعالیت کاری همراه با مزایای باال را کاهش دهد. وقتی شما به کارتان عالقه 
نداشته باشید و از سوی دیگر توانایی پیدا کردن حوزه مورد عالقه تان را هم 
از دست بدهید، خیلی زود در بازار دیگر جایی برای تان باقی نخواهد ماند. 
این امر در بس��یاری از موارد موجب تجدیدنظر اساسی کارآفرینان نسبت 
به حوزه فعالیت ش��ان می شود. بنابراین ش��ما باید برنامه ای کامال دقیق و 
حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این ش��رایط داش��ته 

باشید، در غیر این صورت وضعیت تان به طور مداوم به هم می ریزد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات مهم برای پیدا کردن 
حوزه کاری مورد عالقه تان است. اگر شما هم برای مدت زمانی طوالنی با 
حوزه های کاری مورد عالقه و مناسب تان درگیری داشته اید، اکنون زمان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با شروع به کار در حوزه مورد عالقه تان 
فرا رسیده است. در این میان ما برخی از مهمترین نکات و تکنیک ها برای 

پیدا کردن حوزه مورد عالقه تان را مرور خواهیم کرد. 
توجه به روزهای شاد و سرحال در طول هفته

گاهی اوقات افراد در طول روزهای خاصی از هفته سرحال هستند. این 
امر نه تنها ریشه در وضعیت روحی افراد داشته، بلکه مربوط به رویدادهای 
روزهای مورد نظر نیز هست. یک جلسه کاری یا حتی شرکت در همایشی 
مناسب می تواند روحیه شما را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. در این 
میان ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید وضعیت تان را به 
طور قابل مالحظه ای تغییر دهید. منظور ما در اینجا، تالش برای شناسایی 
دلیل تبدیل روزتان به یک تجربه عالی است. اگر یک همایش کاری روحیه 
ش��ما را تقویت کرده است، می توانید با پیگیری حوزه های کاری مرتبط با 
آن همایش سرنخ هایی درباره حوزه مورد عالقه تان پیدا کنید. این امر شما 

را در راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین شروع به کار 
در حوزه مورد عالقه تان راهنمایی خواهد کرد. 

بس��یاری از افراد برای شناسایی حوزه های کاری مورد عالقه شان نیاز به 
تحقیق و مطالعه زیاد ندارند. همین که شما برخی از نکات مهم و مثبت در 
تجربه های روزمره تان را کنار هم قرار دهید، می تواند پلی به سوی تجربه ای 
مناس��ب در دنیای کس��ب و کار باشد. در این میان شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را در دس��تور کار قرار دهید. ش��اید این امر عجیب به 
نظر برسد، اما شما با در دست داشتن حوزه مورد عالقه تان کار تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان را هم بسیار ساده تر از هر زمان دیگری دنبال می کنید. 
دلیل این امر ریش��ه در توانایی ذهنی افراد برای ساده سازی کارهای مورد 

عالقه شان دارد. 
یادتان باش��د ش��ما برای پیدا کردن حوزه های کاری م��ورد عالقه تان 
همیش��ه امکان تعامل با کارآفرینان حرفه ای را خواهید داش��ت. این امر 
به شما روحیه بسیار خوبی می دهد. همچنین می توانید درباره بسیاری از 
نکات مربوط به حوزه مورد نظر با کارآفرینان حرفه ای بحث نمایید. بدون 

ش��ک دسترسی به اطالعات مناسب از سوی کارآفرینان حرفه ای همیشه 
برای مردم دنیا جذاب خواهد بود. در این میان شما به عنوان یک کارآفرین 
ت��ازه کار باید از هر فرصتی برای تعامل با مخاطب هدف تان س��ود ببرید، 
در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان در این میان از بین خواهد رفت. 
گاهی اوقات در طول صحبت های عادی با همکاران برخی از جرقه های 
مربوط به کارهای مورد عالقه زده می ش��ود. با این حس��اب ش��ما باید به 
بحث های روزمره تان نیز به چش��م منبعی برای پیدا کردن کارهای مورد 
عالقه تان نگاه کنید. شاید شما در عمق وجودتان برخی از کارها را دوست 
داش��ته باشید، اما صحبت نکردن درباره شان تمام عالقه تان را از بین برده 
است. درست به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
باید پیش از هر نکته ای به دنبال استفاده از شیوه های حرفه ای باشید. گفت 
و گوهای آزاد یا حتی فکر کردن به جنبه های مختلف کسب و کار می تواند 

به شما در این میان کمک شایانی نماید. 
توجه به حوزه هایی که برای آن وقت و پول خرج می کنید

همه مردم در دنیا تفریح های مختلفی دارند. اس��تفاده از انواع تفریح ها 
برای وقت گذرانی امری طبیعی محسوب می شود. بسیاری از افراد پس از 

یک روز کاری سخت به دنبال استفاده از فرصتی برای اندکی استراحت و 
خوش گذرانی هس��تند. در این میان حوزه ای که شما برای تفریح انتخاب 
می کنید، حرف های زیادی درباره ش��خصیت تان خواهد داش��ت. اگر شما 
در اوق��ات فراغت به دنبال ویدئوهای آموزش��ی بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی یا اینترنت هس��تید، این حوزه یکی از عالقه مندی های ش��ما را 
ش��امل می شود. درست به همین دلیل باید در تالش برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان با استفاده از همین نکات باشید. 
منظور ما در این بخش توجه به حوزه هایی است که شما به طور معمول 
وقت زیادی صرف آنها می کنید. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک کرده و موقعیت تان در بازار را نیز به شدت ارتقا 
دهد. بس��یاری از مردم برای پیدا کردن حوزه های کاری مورد عالقه شان 
دردسرهای زیادی را متحمل می شوند. با این حال شما می توانید با اندکی 
توجه به عادت ه��ای روزمره تان به خوبی از چنین حوزه هایی آگاهی پیدا 
کنی��د. این امر هم هزینه کمتری برای ش��ما به هم��راه دارد، هم توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش خواهد داد. 
ادامه در صفحه آخر

چطور حوزه کاری مورد عالقه تان را پیدا کنید؟
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اخبار

مدیرکلورزشوجوانانآذربایجانشرقی:
جشنوارهفرهنگیورزشیعشایرکلیبر۲۳اردیبهشتبرگزارمیشود

آذربایجانشرقی-فالح:مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: 
جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر قره قیه شهرستان کلیبر جمعه ۲۳ اردیبهشت 
ماه جاری در محل قشالق هارنا در این شهرستان برگزار می شود. حبیب ستوده 
نژاد در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره گفت: پیش بینی می شود حدود 
۷۰ هزار نفر در محل برگزاری این جشنواره حضور یابند و در این راستا تدابیر 
و هماهنگی های الزم انجام شده است. وی اضافه کرد: در این جشنواره که در 
دو بخش فرهنگی و ورزشــی برگزار می شود در بخش ورزشی شاهد برگزاری 
مسابقات سوارکاری، تیراندازی با کمان بر روی اسب، مچ اندازی، والیبال ماسه 

ای، چوب کشی، طناب کشی و کشتی بومی خواهیم بود و حرکات آیینی بومی و محلی بخش دیگری از این جشنواره خواهد بود. بیست 
و هفتمین دوره جشنواره فرهنگی  ورزشی قره قیه به مناسبت کوچ بهاره عشایر کلیبر در حالی ۲۳ اردیبهشت ماه جاری در محل قشالق 

هارنا برگزار خواهد شد که به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت های اجتماعی، در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگزار نشد.

شهردارقم:
۱۴هزارپروندهدارایرأیقلعبنادرقممطرحاست

قم-خبرنگارفرصتامروز:شــهردار قم با تأکید نســبت به دقت نظر و 
اعمال نظرات کارشناسی در صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: هم اکنون 
حدود ۱۴ هزار پرونده دارای رأی قطعی قلع بنا در قم مطرح است. به گزارشی، 
دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای 
اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا، با اشاره به 
حجم باالی پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار داشت: در همین خصوص 
نزدیک به ۱۷۵ هزار پرونده در سطح شهرهای کشور وجود دارد. وی با اشاره به 
اصالح شیوه نامه تعیین تکلیف ساختمان های دارای رأی قطعی قلع بنا)غیرقابل 

اجرا( صادره از کمیسیون ماده صد، ابراز داشت: ۱۴ هزار پرونده در این زمینه هم اکنون در شهرداری قم مطرح است. شهردار قم خاطرنشان 
کرد: اعضای این کمیسیون باید اطالع و آگاهی دقیقی از وضعیت بنا و ساختمان قبل از صدور رأی را داشته باشند.

برایدومینسالمتوالی؛
دانشگاهاراکدرجمعدانشگاههایاثرگذارجهانقرارگرفت

اراک-فرنازامیدی:مدیر روابط عمومی دانشگاه اراک گفت: با توجه به نظام 
رتبه بندی بین المللی موسسه تایمز، دانشگاه اراک برای دومین سال متوالی در 
زمره دانشگاه های اثر گذار جهان قرار گرفت. محمدرضا حسینی نسب اظهار کرد: 
در آخرین نظام رتبه بندی بین المللی موسسه تایمز که در سال ۲۰۲۲ منتشر 
شده است، تمامی دانشگاه های دنیا، بر اساس ۱۷ شاخص توسعه پایدار سازمان 
ملل متحد ارزیابی و رتبه بندی شده اند. وی افزود: به طور کلی ۱۴۰۶ دانشگاه 
از ۱۰۶ کشــور در جهان به این رتبه بندی راه یافتند و به عنوان دانشگاه های 
اثرگذار جهان در توسعه پایدار شناخته شدند. مدیر روابط عمومی دانشگاه اراک 

خاطرنشان کرد: ۲۷ دانشگاه از دانشگاه های ایران موفق به حضور در این رتبه بندی شده اند که یکی از آنها دانشگاه اراک است. الزم به 
ذکر است که این دومین سال متوالی است که دانشگاه اراک موفق به حضور در این رتبه بندی شده است.

انجامبیشاز۲56موردمالقاتمردمیتوسطمدیرعاملشرکتگاز
استانگلستان

گرگان-خبرنگارفرصتامروز:علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلستان با بیان خبرفوق گفت: در راستای مسئولیت 
اجتماعی  تعداد  ۲۵۶  مورد مالقات حضوری  با مردم در این شرکت در سال  ۱۴۰۰  انجام شده است.طالبی  در این خصوص بیان داشت: 
برنامه مالقات عمومی ودیدار چهره به چهره مردم با مسئولین از برنامه های مهم و مردمی بوده که سه شنبه های هرهفته انجام می شود 
که در این رابطه هم استانیهای گرامی با تعیین وقت ، مشکالت و درخواستهای مورد نظر خود را بصورت حضوری بیان نموده که مورد 
بررسی و پیگیری قرار می گیرد.وی افزود: درسال گذشته تعداد ۳8 جلسه مالقات عمومی در این شرکت  انجام شده که در همین رابطه  
۲۵۶ مورد  مالقات صورت پذیرفته است که هم استانیهای گرامی درساعت تعیین شده درشرکت حضوریافتند و درخواستها و مطالبات خود  
را ارائه  که مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت .طالبی اظهارداشت: درطول هرهفته بخش زیادی از مالقات با مردم ، پیمانکاران و حتی با 
همکاران  نیز بدون هماهنگی  قبلی  صورت می گیرد که در این راستا نیز به موارد مطروحه رسیدگی می شود. وی اظهار داشت: در سفر 
هیئت دولت به استان  برنامه میز ارتباطات مردمی صنعت نفت ، با حضور مدیرکل بازرسی وزارت نفت،به مدت دو روز به میزبانی شرکت 
گاز استان گلستان برگزار شد  و تعداد  ۱۵۰  مورد مالقات انجام شد.طالبی هدف از انجام دیدارهای حضوری با مردم را ، ضمن بررسی 
درخواستها در حوزه های گازرسانی و خدمات رسانی ، بهبود وضعیت خدمات رسانی و همچنین پاسخگویی سریع و شفاف به مطالبات 
مشترکین ، احترام و تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی مردم عزیز عنوان کرد.   مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با اشاره به اینکه 
روزهای سه شنبه هرهفته از ساعت 8 صبح الی ۱۲ برای مالقات حضوری و دیدارمردمی اختصاص یافته و تمامی مشترکین شرکت گاز و 
متقاضیان و گروههای  ذینفع  می توانند طی هماهنگی با دفتر مدیریت ، تعیین وقت نموده و درساعت مقرر بصورت حضوری مشکالت 

خود را مطرح تا پیگیریهای الزم صورت پذیرد.

مدیرکلاستاندارداستانهمدان:
اجازهجوالنکاالوخدماتکمکیفیتوفاقدکیفیترادراستانهمدان

نخواهیمداد
همدان-اعظمی:اولین جلســه کمیته عالئم کنترل کاال اداره کل اســتاندارد استان همدان در سال ۱۴۰۱ به ریاست محّمد مددی 
مدیرکل استاندارد استان همدان و با حضور اعضاء و با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن اجتماعات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
این اداره کل برگزار گردید. مددی با بیان اینکه با تشدید بازرسی های ایام ماه مبارک رمضان اجازه جوالن کاال و خدمات کم کیفیت و فاقد 
کیفیت را در استان نخواهیم داد، افزود: هر چه تعداد این بازرسی ها افزایش پیدا کند بازار سطح استان برای کم فروشان و محصوالت فاقد 
کیفیت ناامن تر خواهد بود  و اجازه نخواهیم داد حقوق مصرف کنندگان تضییع شود . مددی در ادامه افزود: در راستای اجرای پیام سال 

مقام معظم رهبری استاندارد سازی محصوالت دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ در الویت و با جدیت پیگیری خواهد شد.
نتایج حاصل از برگزاری کمیته ی عالئم کنترل کاال

وی در پایان نتایج حاصل از برگزاری کمیته ی عالئم کنترل کاال را به شرح ذیل عنوان کرد :
۱- واحد تولیدی ماسه سازان فیروزان صدورپروانه استاندارد محصول سنگدانه ریز مورد مصرف دربتن .

۲- واحد  آجرمرتضی چهارمحالی صدور پروانه استاندارد محصول آجر بنایی درجه یک تو پر .
۳- واحد دانش سالمت خوراک یاران صدور مجوز محصول کالباس ۴۰% گوشت قرمز بدون خمیر مرغ .

استاندارد سازی باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود
محمد مددی مدیر کل استاندارد استان همدان گفت: توسعه نظام استاندارد یکی از اهداف است و استاندارد سازی باید به یک مطالبه 
ملی تبدیل شود. محمد مددی مدیر کل استاندارد استان همدان گفت: توسعه نظام استاندارد یکی از اهداف است و استاندارد سازی باید به 
یک مطالبه ملی تبدیل شود. وی افزود: استاندارد یک موضوع فرابخشی است که در راس این سازمان معاون رئیس جمهور است و از سه 
قوه در شورای این سازمان وجود دارد که در هر زمان و بخشی دنبال می کنند و سیاست گذاری اصلی این سازمان در راستای نظام استاندار 

سازی است که هر بخشی از زندگی بنگریم به نقش استاندارد پی می بریم. 

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیگیالنخبرداد:
همکاریمشترکودوجانبهشرکتشهرکهایصنعتیگیالنوپارک

علموفناوریاستان
رشت-خبرنگارفرصتامروز:نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن با رئیس پارک علم و فناوری استان در خصوص 
همکاری های مشترک و دوجانبه جهت بهبود وضعیت صنایع دانش بنیان استان؛ در محل این شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن در این نشست مهدی محبوبی حسن کیاده ، مدیرعامل این شرکت گفت: شرکت شهرک های 
صنعتی بر روی توسعه شرکت های دانش بنیان تمرکز ویژه داشته ، از این رو تمام تالش ما این بوده است که با حمایتهای مادی و معنوی 
برای توسعه فعالیتهای آنها بستری مناسب فراهم اوریم. وی اظهار امیدوای کرد و ادامه داد: همکاری های مشترک با مجموعه پارک علم و 
فناوری صنعت استان می تواند به سوی دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی و صنعت توام با علم پیش رود. مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان گیالن افزود: استان گیالن دارای ۳۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که از این میزان ۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی 
بهره بردار میباشد ، با اشتغالی بالغ بر۱۵هزار نفر ، ولی متاسفانه تعداد کمی از واحد های مستقر در این شهرک ها دانش بنیان می باشند. 
محبوبی افزود: واحد های صنعتی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و شرکت شهرک های صنعتی گیالن از طریق تامین نقدینگی 
از محل پرداخت تسهیالت بانکی اقدام به رفع آن نموده است. امیدواریم با تحرکی که در بانک ها بوجود آمده و حمایتی که دولت می کند؛ 

این مشکالت برطرف شود. 

آذربایجانشرقی-فالح:نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز با اشــاره به عملکرد خوب دولت سیزدهم در هشت 
ماه گذشته، گفت: مردم بین شرایط کنونی و قبل از دولت تفاوت  قائل 
هســتند اما انتظارات آنها از دولت انقالبی و جهادی به حق باالست که 

نیازمند سرعت عمل و جدیت در حل مشکالت معیشتی است.
سید محمدعلی آل هاشم در جلسه شورای اداری استان که با حضور 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، افزود: توفیق 
در واردات واکسن، مهار اوج گیری کرونا، پرداخت بدون تأخیر حقوق و 
مزایای کارکنان و موفقیت در دیپلماسی منطقه ای و بین المللی و رساندن 
میزان صادرات نفت به یک و نیم میلیون بشکه از جمله خدمات دولت 

سیزدهم در هشت ماه گذشته است.
وی با اشاره به تجارت خارجی ۱۰۰ میلیارد دالری دولت و پرداخت 
بدهی های خارجی، ادامه داد: دولت سیزدهم به دنبال استقراض از بانک 
مرکزی نرفته و تا حدود زیادی هم تحریم ها را دور زده و در مذاکرات رفع 
تحریم فعاالنه وارد شــده، در جهت اصالح بودجه و نظام بانکی و بهبود 

فضای کسب و کار تالش کرده است.
حجت االســالم آل هاشم با اشاره به اعتراضات مردم نسبت به گرانی 
آرد ادامــه داد: دولت باید قبــل از انجام چنین تغییری با کارخانه ها و 
تشکل های مربوطه جلسات کارشناسی تشکیل می داد تا مردم در مورد 
مدل کار و جبران آن توجیه می شدند؛ باید با مردم صحبت و بسته های 

حمایتی در مورد مشکالت موجود را پیش بینی کرد.
وی با اشــاره به افزایش ناگهانی قیمــت ماکارونی نیز گفت: تخلف 
چنــد کارخانه ماکارونی در روزهای اخیر با عدم عرضه به بازار، صادرات 
ماکارونی با آرد یارانه ای و فروش آرد یارانه ای به نرخ آزاد توسط دالالن، 
نرسیدن یارانه های گندم و آرد به سفره های مردم و قاچاق آنها، شکاف 
زیــاد قیمتی با دیگر کشــورها و عدم افزایش قیمت ها با وجود رشــد 

قیمت های جهانی را از جمله دالیل افزایش قیمت برشمرد.
امام جمعه تبریز همچنین با اشاره به شرایط مهم اخالق در مسووالن 
و مدیران، گفت: اکثر مشکالتی که برای مدیران ایجاد می شود به دلیل 
وجود اطرافیان ریا کارف مبالغه گو و ســخن چین است که باید مراقب 

این افراد باشند.
وی بــا بیان اینکه این میزها و ســمت ها به هیــچ کس وفا نکرده، 
ادامه داد: یکی از صفات بد در مدیر کبر، غرور و خودپســندی اســت، 
بهترین مدیر فردی است که هرچه مسولیتش ارتقا یابد تواضعش نیز 

بیشتر شود.

آذربایجانشرقی-فالح:سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای آذربایجان شــرقی از اجرای دوره های مهارتی برای جوانان شــهر 
باســمنج خبر داد. علی مشایخی، که به عنوان سخنران پیش از خطبه 
های نمازجمعه شهر باســمنج در مسجد جامع ولیعصر)عج( این شهر 

حضور یافته بود با اعالم این خبر مطالبی را بیان کرد.
وی ضمن تشریح فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
و به تبع آن نقش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان 
شرقی را در اشاعه آموزش های مهارتی در جامعه مهم دانست و ضمن 
معرفی مراکز آموزشی اداره کل در استان و ارتباط این مجموعه با جامعه 
هدف، گستره ای همچون؛ پادگان ها، زندان ها، صنایع، سکونت گاههای 
غیر رسمی، مراکز دانشگاهی، روستاها، مناطق عشایری و ... پرداخت.      
وی بر لزوم ارتباط بیشــتر مسئولین و مردم و خانواده ها با مجموعه 
آموزش فنی و حرفه ای اشــاره کــرد و تجربه نگاری مهارت آموزی در 
قالب اردوهای مهارتی برای جوانان شهر باسمنج و عالقمندان این منطقه 
جهت آشنایی با ظرفیت های موجود و تجهیزات و امکانات مراکز آموزش 

فنی و حرفه ای را الزم و ضرورری دانست.
مشایخی، مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج را از جمله مهمترین 
مکانها و ظرفیت هایی دانست که می تواند مهمترین نقش را در سوق 

دادن جوانان به یادگیری آموزش های مهارتی داشته باشد.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، 
با اشاره به تغییرات سریع تکنولوژی در عصر حاضر استفاده از روش های 

نوین آموزشی در امر آموزش رشته های نوین و به روز همچون مدیریت 
و نصب و راه اندازی انرژی های خورشــیدی را در اثربخشی و مدیریت 
مصرف و صرفه جویی در هزینه های مناطق کم برخوردار را از مهمترین 

کارهای خوبی دانست که می توان در این مناطق اجرا کرد.
وی با اشاره به لزوم توجه جدی خانواده ها به امر آموزش های مهارتی، 
استفاده جامعه از ظرفیت های موجود در اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان آذربایجان شرقی را در کاهش معضل بیکاری مهم و ضروری 
دانست. مشــایخی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهبود 
فرایند زمان صدور مجوزهای کســب و کار و مجوز های آموزشگاههای 
فنی و حرفه ای آزاد گفت: در دولت مردمی و والیت مدار، امکان تاسیس 
آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در حوزه های مختلفی چون؛ خدمات، 

کشاورزی، فرهنگ و هنر و صنعت از خدمات ارزنده این اداره کل برای 
بهره مندی اقشار مختلف در مناطق کم برخوردار است.

وی در ادامه با تقدیر از فرهنگ سازی مناسب و نگاه با ارزش و واالی 
امام جمعه شــهر باسمنج، حجت االســالم احمدی، در آشنایی اقشار 
مختلف این شهر با اهمیت یادگیری آموزش های فنی و حرفه ای گفت: 
ان شــااهلل فرهنگ سازی مناســب و آگاهی بخشی به مردم با توجه به 
اهمیت جایگاه سخنرانی در نماز جمعه در خصوص آموزش های فنی 

و حرفه ای از اولویت های ائمه جماعات در سخنرانی ها خواهد بود.
حجت االسالم احمدی، امام جمعه باسمنج ضمن تقدیر از تالشهای 
همه دست اندرکاران عرصه مهارت آموزی به جوانان در استان، آموزش 
فنی و حرفه ای را راهی مطمئن برای تربیت نیروی کار فعال و ماهر در 

جامعه عنوان کرد.
وی با اشــاره به  وجود ۱۰ هزار منطقه ویالیی در باســمنج، اهمیت 
آموزش های مرتبط در حوزه گردشگری و بوم گردی را بیش از پیش در 

رونق جاذبه های گردشگری این منطقه موثر دانست.
الزم به ذکر است؛ میز خدمت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
با حضور یونس ممی زاده و رضا ماشینچی، از روسای مراکز یک و صنعت 
ساختمان تبریز و علی مســگر عصر، رئیس اداره سنجش و ارزشیابی 
مهارت اداره کل و حمید محمدزاد نجمی، مسئول روابط عمومی اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در راستای ارائه مشاوره و 

راهنمایی های الزم در حاشیه مصالی این شهر فعال بود.

بوشــهر-خبرنگارفرصتامروز:سرپرســت اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر از راه اندازی خط کشتیرانی بوشهر به خارگ و 

بلعکس توسط بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ، محمد شــکیبی نسب سرپرست اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: به منظور رفع مشکالت 
تردد و ترابری میان بوشهر و جزیره خارگ و با همت و تالش مسئوالن 
استانی و شهرستانی ، خط جدید کشتیرانی بوشهر به خارگ با فعالیت 
یک فروند شناور جدید ) هایان( توسط بخش خصوصی راه اندازی شد.

شکیبی نسب افزود: از جمله قابلیت های این شناور میتوان به ظرفیت 
حمل ۷۵ دســتگاه خودرو سبک و یا ۱۵ دســتگاه خودرو سنگین به 
صورت مجزا ، رمپ تخلیه وبارگیری در هر دو سمت شناور با دو ارتفاع 
متفــاوت جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری در زمان جزر و مد، ۴۰ 

متر مکعب سردخانه زیر صفر درجه و ۵۰ مترمکعب سردخانه باالی صفر 
درجه، فضای کافی جهت اســتقرار سرنشینان خودروها در طول سفر 
برای ۱۰۰ نفر، قابلیت حمل انواع کاال شامل کانتینر خشک و یخچالی 
، بار متفرقه و انواع خودرو و محموله های  سنگین و حجیم اشاره نمود.

وی اضافه کرد : همچنین از دیگر ویژگی های این شــناور میتوان به 
قابلیت امکان تردد در شــرایط نامناسب جوی وسرعت قابل قبول آن 

تاکید کرد.
گفتنی است ، در تحقق این مهم ارگانهایی چون ستاد نظارت گمرکات 
استان، فرماندهی دریایانی، بخشــداری خارک و فرمانداری شهرستان 

بوشهر به طور مستقیم نقش داشتند  شد

رشــت-خبرنگارفرصتامروز:اســتاندار گیالن ظهر امروز از 
عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب محله نخودچر )بخش دوم 

غربی شهر رشت( بازدید کرد.
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در این بازدید گفت: مبلغ 
قرارداد پروژه شبکه جمع آوری فاضالب نخودچر ۱۲۵ میلیارد ریال است 

که این پروژه در حال حاضر ۲8 درصد پیشرفت کار دارد.
مازیــار علی پــور افزود: در این پروژه ۴ هــزار و 8۰ متر لوله گذاری 

شبکه جمع آوری فاضالب از جنس پلی اتیلن ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی متری 
و GRP ۵۰۰ میلی متری اجرا می شــود. وی تصریح کرد: ۱۴۴ عدد 

منهول فاضالب نیز در این پروژه ساخته و نصب خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن پیش بینی کرد؛ این پروژه تا 

پایان شهریورماه سال جاری وارد مدار بهره برداری شود.
علی پور خاطرنشــان کرد: با بهره برداری از این پروژه ۳ هزار نفر از 
ساکنین بخشی از منطقه نخودچر از شبکه بهداشتی فاضالب بهره مند 

خواهند شد.

امامجمعهتبریز:

انتظارات مردم از دولت سیزدهم به حق است

سرپرستادارهکلآموزشفنیوحرفهایآذربایجانشرقیاعالمکرد؛

اجرایدورههایمهارتیبرایجوانانشهرباسمنج

خطکشتیرانیبوشهربهخارگراهاندازیشد

بازدیداستاندارگیالنازعملیاتاجراییشبکهجمعآوریفاضالبمحلهنخودچر

اهواز-شبنمقجاوند:مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
نقش و جایگاه شایسته کارگران این شرکت در حفظ و پایداری شبکه 

برق تقدیر و قدردانی کرد.
محمود دشت بزرگ در نشست روز کارگر که با حضور مدیران ارشد و 
تعدادی از کارگران این شرکت برگزار شد، بیان کرد: پتانسیل باالیی در 
نیروی انسانی ما وجود دارد که باید آنها را مورد تشویق مادی و معنوی 

قرار دهیم و قدردان آنها باشیم.
وی با اشاره به شروع اولین ماه گرم و رشد مصرف برق، افزود: بخش 
اپراتوری در بهره برداری از پست های برق و بخش حراست در مراقبت و 
حفظ امنیت تجهیزات که عمدتا از کارگران شرکت هستند، نقش ویژه ای 

در عبور موفق از اوج بار امسال خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان تصریــح کرد: عالوه 
بر کارگران خط مقدم، کارگران بخش توســعه ای و پشــتیبانی که در 
معاونت های طرح و توســعه، مالی و پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات 

و منابع انسانی حضور دارند نقش مهی در پایداری شبکه برق دارند.
دشــت بزرگ با بیان اینکه شرایط برق امسال برای کل کشور خاص 
است و ما نیز بخشی از این برنامه هستیم، بیان کرد: به همین دلیل باید 
هماهنگی کامل در بین ارکان و اجزای شــرکت وجود داشته باشه که 

بتوانیم شرایط موفقی را برای عبور از اوج بار امسال رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته اقدامات قابل توجهی در بخش 
توسعه ای شرکت برای جبران عقب ماندگی انجام داده ایم، گفت: امسال 
نیز در بخش توسعه ای ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات لحاظ شده که ثمره این 
تالش ها را که با کمک شما کارگران انجام گرفته، در سال ۱۴۰۲ خواهیم 

دید.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان اظهار کرد: شــما به 
نمایندگی از سایر کارگران در این نشست حضور دارید و از همه شما و 
خانواده هایتان تقدیر و تشکر می شود و امیدوارم که با دلی خوش و انگیزه 

باال پیگیر مسئولیت ها و ماموریت های شرکت باشیم.
در پایان این نشست نیز کارگران نظرات و مسائل خود را بیان کرده و 

از برگزاری چنین نشستی قدردانی کردند.
در این نشســت همچنین به نمایندگــی از کارگران برق منطقه ای 

خوزستان به ۲۰ نفر از کارگران لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

توسطمحموددشتبزرگانجامشد:

تجلیلازکارگرانشرکتبرقمنطقهایخوزستان

شماره 2008
دوشنبه
19 اردیبهشت 1401

ساری-دهقان:طی آئینی با حضور سرپرست شرکت گاز مازندران 
از کارگران نمونه شرکت گاز مازندران تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز استان مازندران، 
ظهر امروز در مراسم تجلیل از کارگران نمونه شرکت گاز استان با بیان 
اینکه روز کارگر فرصت مناســبی برای تجلیل از مقام و منزلت نیروی 
کار اســت اظهار داشــت: مقام کارگر همواره در نزد ائمه معصوم)ع( 
ارزشمند بوده و به همین دلیل تالش برای کسب روزی حالل برابر با 
جهاد در راه خدا عنوان شــده و نشان دهنده ارزشمندی تالش و کار 

در نزد اسالم است.
وی افزود: کارگران شرکت گاز استان با خالقیت، حسن خلق، وظیفه 
شناسی و همکاری گام موثری را در راستای تحقق اهداف سازمانی این 

شرکت بر می دارند
مایلی رســتمی گفت: بدون شــک نقش عمده کارگران شرکت گاز 
مازندران در خدمت رســانی به مردم شریف استان انکار ناپذیر است و 

دعای خیر مردم همواره پشتوانه زندگی شما عزیزان خواهد بود.
در پایان این مراسم به رسم یادبود با اهدای لوح تقدیر از کارگران نمونه 

شرکت گاز استان تقدیر شد.

باحضورسرپرستشرکتگازاستانصورتپذیرفت:

تجلیلکارگراننمونهشرکتگازمازندران

دوشنبه
19 اردیبهشت 1401
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چطور حوزه کاری مورد عالقه تان را پیدا کنید؟
ادامه از صفحه 6

برخی از افراد می توانند س��اعت ها مش��غول مطالعه کتاب ش��ده و اصال هم حوصله شان سر نرود. در عوض 
برخی دیگر از مردم به طور مداوم دنبال استفاده از موقعیت های مناسب برای تاثیرگذاری بر روی دیگران با 
مهارت های ورزش��ی یا حتی توانایی فیزیکی شان هستند. بدون تردید تنوع مورد نظر امر بدی نیست. با این 
حال شما باید یاد بگیرید چطور با استفاده از حوزه مورد عالقه تان به دنبال استفاده از فرصت های پیش روی 
خود باش��ید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و موقعیت تان در بازار را به 

طور چشمگیری توسعه خواهد داد. 
یادتان باشد گفت و گو با دیگران یا افراد نزدیک به خودتان می تواند اطالعات بسیار مهمی در اختیار شما 
قرار دهد. به طور معمول دیگران نظرات دقیق تری درباره س��لیقه یا حتی حوزه های مورد عالقه ش��ما برای 
وقت گذرانی یا صرف پول دارند. با این حساب کمک گرفتن از آنها نکته بسیار مهمی محسوب می شود. شما 
با چنین کاری به خوبی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا کرده و شانس تان در این میان به 

خوبی تقویت می شود. 
توجه به موضوعات مورد عالقه تان در گفت و گوها

برخی از افراد در گفت و گو با دوس��تان یا همکاران ش��ان به طور مدام از حوزه های مورد عالقه ش��ان حرف 
می زنند. این امر می تواند تاثیر بسیار خوبی برای پیدا کردن کارهای مناسب برای شما داشته باشد. شاید باور 
نکنید، اما بسیاری از افراد حتی اگر به طور مداوم هم درباره یک حوزه حرف بزنند، باز هم در نهایت توانایی 
کش��ف عالقه ش��ان به آن را نخواهند داشت. درست به همین دلیل همکاری با برخی از افراد حرفه ای در این 

میان امر بسیار مهمی خواهد بود. 
امروزه ش��مار بس��یار زیادی از افراد در زمینه فعالیت کاری به دنبال پیدا کردن سلیقه شان هستند. در این 
بین مشاورهای حرفه ای نیز با حقوق های بسیار باال مشغول ارائه راهنمایی به افراد مختلف هستند. درست به 
همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، می توانید برای استفاده از خدمات 
مورد نظر اقدام کنید. نکته مهم اینکه بسیاری از کارآفرینان چنین بودجه ای برای فعالیت خود ندارند. بنابراین 
اگر به جای چنین راهکار پرهزینه ای به سراغ برخی از فعالیت های دیگر مثل توجه به موضوع گفت و گوهای 

دوستانه تان بروید، نتیجه بسیار بهتری دریافت خواهید کرد. 
ب��دون تردید افراد در طول روز پیرامون موضوعات بس��یار زی��ادی صحبت می کنند. این امر می تواند برای 
شما تاثیرگذاری بسیار مناسبی به همراه داشته و توانایی تان را در این میان به طور قابل مالحظه ای افزایش 
ده��د. بنابراین باید در راس��تای پیدا کردن حوزه م��ورد عالقه تان به طور مداوم ب��ه دنبال پیگیری موضوع 
صحبت های تان با دیگران باشید. این امر سطح شناخت تان از خود را به شدت افزایش داده و انتخاب حوزه های 

مورد عالقه را نیز بدل به امری ساده و سرگرم کننده خواهد کرد.
تفکر درباره توانایی های تان

هر فردی دارای توانایی های متفاوتی نسبت به دوستان و اعضای خانواده اش است. چنین امری تفاوت میان 
افراد گوناگون را رقم می زند. از آنجایی که در بازار نیز تفاوت میان افراد اهمیت بسیار زیادی دارد، شما برای 
پیدا کردن حوزه مورد عالقه تان همیشه به دنبال استفاده از راهکارهای دقیق و حرفه ای باشید، در غیر این 

صورت هیچ مزیتی از فعالیت در بازار پیش روی تان قرار نخواهد گرفت. 
یکی از نکات مهم برای پیدا کردن حوزه کاری مورد عالقه افراد توجه به توانایی های شان است. اینکه شما 
توانای��ی انجام چه کارهایی را دارید، نکته بس��یار مهمی در زمین��ه تاثیرگذاری عملی بر روی مخاطب هدف 
خواهد بود. چنین نکته ای شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش داده و در 

فعالیت های کاری مزایای زیادی برای تان به همراه خواهد داشت. 
یادتان باشد شما به عنوان کارآفرین فقط نمی توانید به حوزه های مورد عالقه تان توجه کنید. اگر کارهای 
مورد عالقه ش��ما درآمد بسیار پایینی داشته باشد، در عمل مش��کالت زیادی برای تان پیش می آید. درست 
به همین خاطر پیدا کردن حوزه های مورد عالقه و همچنین دارای امکان درآمدزایی مناسب اهمیت باالیی 
پیدا می کند. این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شما هرگز 
از کارتان خسته نخواهید شد. در این راستا باید برای بهینه سازی موقعیت تان از هر راهکاری نیز سود ببرید. 
توصیه ما اس��تفاده از جلس��ات تفکر عمیق درباره توانایی های تان است. فکر کنید در یک جلسه استخدامی 
فرضی نشسته اید و از شما درباره توانایی های تان در عرصه کسب و کار سوال می شود. پاسخ احتمالی شما به 

چنین سوالی می تواند سرنخ های مهمی به شما برای آینده کاری تان بدهد. 
یادتان باش��د شما به عنوان کارآفرین باید همیشه به دنبال استفاده از موقعیت های کاری مناسب باشید. 
این امر می تواند همراه با اندکی توجه به میزان درآمد احتمالی هر حوزه کاری باش��د. در این صورت باید به 
طور حرفه ای نسبت به میزان درآمد احتمالی تان در حوزه های مورد نظر توجه نشان دهید، در غیر این صورت 

خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از بین رفته و سراغ کارهای تازه می روید. 
توجه به جزییات

پس از اینکه ش��ما یک حوزه احتمالی برای فعالیت کاری مطابق با س��لیقه تان را پیدا کردید، نباید خیلی 
عجله کنید. بسیاری از نکات در همان ابتدا از نگاه شما دور خواهد ماند. درست به همین خاطر باید توجه تان 
به حوزه های مختلف جلب شود. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و توانایی تان را نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد.  جزییات مربوط به یک شغل یا حوزه کاری امر بسیار 
مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. وقتی شما با جزییات یک شغل آشنایی نداشته باشید، 
می توانید عالقه زیادی بدان پیدا کنید. با این حال به محض اینکه با برخی از افراد حرفه ای در حوزه موردنظر 
تعامل پیدا کنید، نظرتان درباره آن تغییر خواهد کرد. با این حساب توصیه ما در این بخش تالش برای توجه 
به جزییات فعالیت های کاری و سپس استفاده از نکات حرفه ای در این میان است. برای این کار هم می توانید 

قبل از هر نکته دیگری به سراغ تجربه کارآفرینان در حوزه دلخواه تان بروید.
تجربه ابتدایی حوزه های مختلف

پس از اینکه ش��ما جزییات یک حوزه کاری را هم بررس��ی کردید، باید اندکی تجربه ابتدایی در آن کسب 
کنی��د. ای��ن امر می تواند توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به ش��دت افزایش داده و 
موقعیت تان را نیز بهینه س��ازی نماید. بنابراین اگر به دنبال تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان 
هس��تید، باید همیشه چند روزی به طور آزمایش��ی در یک حوزه کاری فعالیت کنید. اگر در حوزه موردنظر 
توانایی ادامه کار را داشتید، می توانید از آن پس به دنبال ادامه فعالیت برای بلندمدت در آن داشته باشید. این 
امر شما را از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در شرایط مناسبی قرار داده و کار مورد عالقه تان 

را نیز مطرح خواهد کرد. 
بی تردید امروزه پیدا کردن حوزه کاری تان امر بس��یار مهمی محس��وب می ش��ود. این ام��ر برای برخی از 
کارآفرینان عالوه بر اینکه دش��واری های بسیار زیادی دارد، می تواند باعث خستگی شان در طول ساعت های 
کاری نیز ش��ود. درس��ت به همین دلیل اگر شما به دنبال بهینه س��ازی موقعیت تان در بازار هستید، باید از 

توصیه های مورد بحث در این مقاله برای پیدا کردن کار مورد عالقه تان نهایت استفاده را ببرید.
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اغل��ب کس��ب و کاره��ا ب��ه خوب��ی از اهمی��ت داش��تن 
استعدادهای جوان و افراد ماهر در تیم شان برای موفقیت در 
بازارهای رقابتی آگاهی دارند. این امر به کسب و کارها برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک کرده و در فضای سنگین 
بازارهای جهانی به آنها برای بقا کمک می کند. یکی از نکات 
مه��م در این میان فرهنگ س��ازمانی برندها ب��رای اعضای 
ش��رکت است. به عبارت بهتر، اینکه چطور برخی از افراد در 

شرکت ها با عشق و عالقه کار می کنند، سوالی مهم است. 
امروزه بس��یاری از کارمندان از فعالیت در شرکت ها لذت 
نمی برند. جریان قوی جس��ت و جو برای ش��غل های تازه و 
ترک شرکت از سوی کارمندان ماهر به طور مداوم به خوبی 
این نکته را بیان می کند. اهمیت اساس��ی ترک شرکت برای 
کس��ب و کارها مربوط به س��ختی های پیدا کردن کارمندان 
تازه در دنیای کس��ب و کار اس��ت. این نکته می تواند شرایط 
فعالیت کارآفرینان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و وضعیت 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان را نیز تغییر دهد.
یکی از راهکارهای مناسب برای حفظ کارمندان در شرکت 
و افزایش میانگین کیفیت کارش شان مربوط به ایجاد فرهنگ 
مناسب در شرکت است. این امر شاید در نگاه نخست بسیار 
ساده به نظر برسد، اما مرحله اجرا مشکالت خاص خودش را 
خواهد داشت. چنین امری می تواند وضعیت کارآفرینان برای 
فعالی��ت و ایجاد فرصت های مناس��ب در بازار را به طور قابل 

مالحظه ای بهبود بخشد. 
بدون تردید هر کارمندی برای فعالیت در یک ش��رکت به 
بهانه ای نیاز دارد. درست به همین خاطر شما باید بهانه الزم 
به کارمندان برای ادامه همکاری با برندتان را بدهید، در غیر 
ای��ن صورت هر روز گزینه های جذاب و تازه تری برای آنها در 
بازار مش��اهده می ش��ود. این امر می تواند شما را در موقعیت 
بس��یار خطرناکی قرار داده و تاثیرگذاری بر روی مشتریان را 

نیز بدل به امری غیرممکن سازد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای کس��ب و 
کار اس��ت. امروزه بسیاری از برندها در عمل برای جلب نظر 
کارمندان شان و ادامه همکاری با آنها مشکالت بسیار زیادی 
دارند. درست به همین دلیل شما برای تقویت وضعیت تان در 
این میان باید روند فعالی��ت برند را به طور قابل مالحظه ای 
تغیی��ر دهید. ایجاد یک فرهنگ س��ازمانی برای تعامل بهتر 
کارمندان با هم و افزایش عالقه ش��ان به ادامه کار در شرکت 
ام��ری ضروری خواهد بود. در ادامه برخی از مهمترین نکات 
در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. این نکات به شما 
برای طراحی اولین فرهنگ س��ازمانی و راضی نگه داش��تن 

کارمندان تان کمک خواهد کرد. 
شروع کار با پرسش از چرایی

یک��ی از نکات مه��م برای تبدیل فضای کاری ش��رکت به 
محیطی دوست داشتنی برای کارمندان مربوط به استفاده از 
ظرفیت ه��ای برند در زمینه بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی 
تمام مش��تریان اس��ت. این امر ش��اید در نگاه نخست بسیار 
پیچیده به نظر برس��د، اما در پیون��د با چرایی حضور برندها 
در بازار قرار دارد. بی ش��ک هر برن��دی از حضور در بازار یک 
قصد و نیت مش��خص دارد. این هدف باید در طول زمان به 
خوبی دنبال شده و تمام استراتژی های یک شرکت براساس 
تالش برای دس��تیابی به هدف موردنظر ساماندهی شود، در 
غیر این صورت ش��ما هرگز توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را نخواهید داشت. 
بس��یاری از ش��رکت ها به طور مداوم ب��ا نارضایتی اعضای 
تیم های کاری نسبت به کیفیت کاری دیگر اعضا و همچنین 
فقادن امکانات الزم برای فعالیت مناسب رو به رو هستند. اگر 
ش��ما هم چنین وضعیتی در شرکت تان دارید، باید به عنوان 
یکی از مدیران ارش��د به دنبال پیش بینی ش��رایط برندتان 
باش��ید. این یعن��ی هدف اصلی از حض��ور در بازارها را مورد 
بررسی قرار داده و فرهنگ درونی برندتان را براساس تسهیل 
فرآیند دسترسی به حوزه موردنظر ساماندهی کنید، در غیر 
این صورت شاید هرگز توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب ه��دف را پیدا نکرده و ش��انس تان در این میان به 

شدت کاهش پیدا کند. 
امروزه کارمندان از برندها انتظار بسیار زیادی ندارند. همین 
که شما امکانات الزم برای فعالیت آنها به بهترین شکل ممکن 
را فراهم کنید و فرهنگ سازمانی مناسب برای همکاری میان 
تمام اعضا را توس��عه دهید، کیفی��ت کاری آنها به طور قابل 

مالحظه ای بهبود پیدا می کند. 
انتخاب ارزش های برند

ارزش های هر برند باید از همان لحظه نخست فعالیتش به 
روشنی انتخاب و سپس بیان شود. متاسفانه بسیاری از برندها 
نس��بت به استفاده از ارزش های برند در این میان توجه الزم 
را نش��ان نمی دهند. درست به همین خاطر در ادامه فعالیت 
کاری به طور مداوم با مشکالتی در زمینه تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان یا حتی کارمندان رو به رو خواهند شد. 
وقتی یک برند ارزش های مش��خصی برای خودش ندارد، 
به م��رور زمان هویتش از بین خواهد رفت. امروزه هویت هر 
برند در پیوند با ارزش های محوری اش است. این امر در تمام 
برندهای بزرگ به خوبی قابل مش��اهده بوده و در این راستا 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دنبال می شود. 
امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف شرایط بسیار دشواری پیش رو دارند. دلیل این امر نیز 
عدم باور کارمندان به ارزش های اعالم ش��ده از سوی شرکت 
اس��ت. درست به همین خاطر ش��ما باید پا را فراتر از اعالم 
صرف ارزش های برند گذاش��ته و از آنها در راس��تای توسعه 
فرهنگ س��ازمانی سود ببرید. چنین امری تمام کارمندان را 
در فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دخیل س��اخته 
و توانایی ش��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 

شدت ارتقا می دهد. 
بس��یاری از کارمندان هرگز انگیزه کافی برای اس��تفاده یا 
احس��اس تعلق به فرهنگ شرکت ها را پیدا نمی کنند. دلیل 
ای��ن امر نیز بی توجهی در فرهنگ ش��رکت ها به انگیزه های 
کارمندان و نیازهای ش��ان در محیط کار اس��ت. درس��ت به 
همین خاطر برندهای بزرگ به طور مداوم نیازها و ایده های 
کارمندان ش��ان را در فرآیند ایج��اد ارزش های کاری دخیل 
می کنن��د. این امر در نهایت یک فرهنگ کاری بس��یار عالی 
و دارای انعط��اف باال را به ارمغ��ان خواهد آورد. چنین امری 
ب��رای بس��یاری از برندها کاربردی بوده و توانایی ش��ان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت ارتقا می دهد. 

ایجاد انجمن برند
انجمن برند فقط محلی برای گردهمایی مش��تریان وفادار 
ش��ما نیست. گاهی اوقات برای جلب نظر کارمندان نیز شما 
باید اقدام ب��ه راه اندازی انجمن نمایی��د. امروزه تعامل میان 

کارمندان با هم و مدیران ارش��د باید در فضایی بس��یار فراتر 
از محیط کار دنبال ش��ود. این امر به شما امکان تاثیرگذاری 
بسیار عالی بر روی مخاطب هدف را داده و شرایط تان در بازار 
را نیز به شدت بهینه س��ازی خواهد کرد. این امر برای شمار 

باالیی از برندها نکته مهمی محسوب می شود. 
وقتی کارمندان شما س��طح تعامل باالیی با هم و مدیران 
ارشد داشته باشند، پیام آن برای دیگران بسیار روشن خواهد 
بود. این نکته به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک ک��رده و ش��رایط تان را نیز به طور قاب��ل مالحظه ای 
توسعه خواهد داد. امروزه شمار بسیار زیادی از برندها به طور 
م��داوم در قالب انجمن کارمندان اقدام به برگزاری دوره های 
آموزش��ی متعدد و همچنین مراسم های دورهمی می کنند. 
این امر نقش مهمی در تقویت روحیه و انگیزه کارمندان برای 

فعالیت بهتر دارد. 
اگر برند ش��ما ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
س��ختی های زی��ادی را متحمل ش��ده اس��ت، ام��روزه باید 
ش��رایط تان را به طور کامل تغییر دهید. این امر می تواند به 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و 
موقعیت تان در بازار را به طور قابل مالحظه ای تقویت نماید. 
بدون تردید ایجاد انجمن برای کارمندان تفاوت محسوسی 
با انجمن مش��تریان دارد. درست به همین خاطر اگر شما در 
ابتدای راه احساس نابلدی دارید، می توانید به سادگی هرچه 
تمام تر از افراد حرفه ای در این میان کمگ گرفته و مسیرتان 

را ساده تر از هر زمان دیگری سازید. 
بس��یاری از کارآفرینان در مواجهه با ش��رایط دشوار اقدام 
به اس��تفاده از س��خت ترین گزینه در دسترس می کنند. این 
امر می تواند برای آنها دردس��رهای زیادی به همراه داشته و 
شانس ش��ان برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را نیز 
ب��ه طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. با این حس��اب ش��ما 
برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف باید به طور مداوم 
شرایط تان را تقویت کرده و به دنبال بهینه سازی مسیرتان با 

استفاده از راهنمایی های حرفه ای باشید. 
بس��یاری از برندها در این میان ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امکان بهینه س��ازی ب��ر روی مخاطب هدف 
را ندارن��د. دلی��ل ای��ن امر ارتب��اط ضعیف می��ان برندها با 
کارمندان شان اس��ت. شما هر چقدر هم که اهداف و مزایای 
رنگارنگی برای مش��تریان در نظر بگیرید، باز هم در صورتی 
که کارمندان تان با شما ارتباط خوبی نداشته باشند هیچ کدام 
از اهداف محقق نخواهد ش��د. درس��ت به همین دلیل برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف باید راهکارهای حرفه ای 
را م��د نظر قرار دهی��د. مهمترین نکته در ای��ن میان ایجاد 
ی��ک انجمن مخصوص ب��رای کارمندان ش��رکت به منظور 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
تاکید بر روی چشم انداز خاص برند

ه��ر برن��دی در دنیای کس��ب و کار عالوه ب��ر ارزش های 
متعدد دارای برخی چش��م اندازهای اساسی نیز هست. شاید 
ارزش های یک برند متفاوت و حتی دارای تعدد باالیی باشد، 
اما در مورد چش��م انداز همه چی��ز در پیوند و نزدیکی با هم 
قرار دارد. بنابراین شما نمی توانید از چشم اندازهای عجیب یا 

غیرمرتبط با حوزه کاری تان سود ببرید. 
چش��م انداز یک ش��رکت به خوبی اهداف پیش رو و نحوه 
فعالی��ت آن در مواجه��ه با پدیده های متفاوت را مش��خص 
می س��ازد. به عنوان مثال، چشم انداز برندی مثل تسال ایجاد 
س��هولت در حمل و نقل مردم و کاهش مصرف سوخت های 
فس��یلی اس��ت. این امر نوعی چش��م انداز حرفه ای برای این 

شرکت محسوب می شود. اگر چشم انداز شما در بازار به خوبی 
طراحی شده و جذابیت خاصی هم داشته باشد، کارمندان هم 

به آن توجه نشان خواهند داد.
بدون تردید امروزه کارمندان حاضر به استفاده از حقوق و 
مزایای کمتر برای عضویت در برندهای بزرگ هس��تند. این 
ام��ر به دلیل میزان رفتار حرفه ای در ش��رکت های موردنظر 
و همچنین جذابیت چش��م انداز پیش روی شان است. با این 
حس��اب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
همیش��ه وضعیت تان را به روز رسانی کرده و موقعیت تان در 

این میان را تقویت نمایید. 
ش��مار باالیی از برندهای بزرگ در شرایط کنونی به جای 
فروش محصوالت ش��ان به مش��تریان در تالش برای فروش 
چشم انداز برندشان هستند. این امر به مشتریان انگیزه کافی 
برای خرید محصوالت یک برند حتی با س��طح قیمت باالتر 
را نی��ز می ده��د. نکته مهم در این میان ت��الش برای جذب 
کارمندان به چش��م انداز برند است. این امر باید درست مانند 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان صورت گیرد، در 
غیر این صورت دیر یا زود شما تمام مشتریان مناسب برندتان 
را از دس��ت خواهید داد. ای��ن امر می تواند فرصت های پیش 
روی شما را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و در نهایت 

استعدادهای برتر برندتان را تقدیم رقبا نماید. 
ایجاد سنت ها و عادت های مخصوص برند

ه��ر فرهنگی در دنیا برخی از س��نت ها را با خود به همراه 
دارد. این سنت ها می تواند برای مردم اهمیت ویژه ای داشته 
و یادآوری ارزش های خاصی نیز باش��د. ش��ما هم در دنیای 
کس��ب و کار باید به طور م��داوم ارزش های مهم کاری را در 
ذهن داش��ته باش��ید. این امر می تواند انگیزه کارمندان برای 
رعایت ارزش های موردنظر و ادامه همکاری با شما را تقویت 
نماید. درست به همین خاطر بسیاری از برندها که در زمینه 
ایجاد فرهنگ سازمانی برای برند فعالیت دارند، اقدام به ایجاد 

سنت های مهم نیز می کنند. 
بدون تردید بسیاری از برندها برای ایجاد سنت های کاری 
دردسرهای زیادی را تحمل می کنند. این امر شیوه ای ساده 
و بی دردسر برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان نیست. با این 
ح��ال بهانه ای عالی برای ایجاد رابطه ای نزدیک تر میان تمام 

اعضای شرکت محسوب می گردد. 
یادتان باشد سنت های یک فرهنگ سازمانی گاهی اوقات 
به طور ناخودآگاه پدید می آید. یکی از نمونه های رایج در این 
میان جش��ن های اداری به هنگام موفقیت های بزرگ است. 
این امر ش��اید از سوی مدیران ارشد ایجاد نشده باشد، اما در 
ش��رکت هایی که فرهنگ همکاری باالیی دارند نوعی عادت 
رایج محسوب می گردد. با این حساب اگر یک سنت به طور 
ناخودآگاه در میان کارمندان شما شکل گرفت، نباید خیلی 
تن��د در برابر آن مقاومت نش��ان دهی��د، در غیر این صورت 
شاید خیلی راحت موقعیت های تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را از دس��ت داده و ش��انس تان در این میان را 

نیز از بین ببرید. 
طراحی تقویم شرکت

تقویم های کاری به طور معمول ش��امل ش��رح وظیفه هر 
تیم یا حتی هر فرد در شرکت است. این امر برای کارمندان 
نوعی خط کاری و وظایف متعدد را ترس��یم می کند. درست 
به همین دلیل اگر شما از تقویم موردنظر خارج شوید، دیگر 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهید داشت. 
این امر می توان��د برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
مشکالت بسیار زیادی را به همراه داشته و توانایی شما برای 

بهینه سازی موقعیت تان را افزایش دهد. 
یک��ی از ش��یوه های جالب ب��رای تعامل می��ان مدیران و 
کارمندان یک ش��رکت تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی آنها 
با اس��تفاده از ش��یوه های متفاوت تقویم کاری است. چنین 
تقویم های��ی می تواند ش��امل روزهای مرخص��ی و تعطیلی 
نیز باش��د. همچنین اس��تفاده از تقویم های مورد نظر برای 
افزایش انگیزه کارمندان به منظور اس��تفاده از موقعیت های 
آموزش��ی و تقویت روحیه کاری نیز مناسب خواهد بود. شما 
با این حساب امکان تاثیرگذاری بسیار عالی بر روی مخاطب 
هدف تان را خواهید داشت. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط تان را به طور قابل 

مالحظه ای تغییر می دهد. 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
شرایط دشواری را طی می کنند. این امر می تواند موقعیت های 
کاری و همچنین نحوه تعامل با کارمندان را نیز شامل شود. 
در ای��ن میان یک فرهنگ کاری در کنار تقویمی دقیق برای 
یادآوری انواع س��نت های درون ش��رکتی یا ارزش های مهم 

شرکت امری ضروری خواهد بود. 
گاهی اوقات برخی از مدیران مایل به سخنرانی برای اعضای 
تیم یا کل کارمندان شرکت هستند. نکته مهم در این میان 
تالش برای اس��تفاده از موقعیت های مناس��ب و اعالم قبلی 
چنین س��خنرانی  هایی اس��ت. در یک تقویم دقیق و حساب 
شده می ش��ود بازه های زمانی مناس��ب برای سخنرانی های 
کاری را نیز تعیین کرد. اگر در این میان شما فرصت الزم به 
اعضای شرکت برای بیان دیدگاههای شان را بدهید، فرهنگ 
تعامل و ابراز عقیده در شرکت به طور قابل مالحظه ای توسعه 
پیدا خواه��د کرد. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت های 
بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی تان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را به شدت تقویت نماید. 
اس��تفاده از یک فرهنگ س��ازمانی قوی برای بس��یاری از 
شرکت ها امر رایجی نیست. درست به همین دلیل در فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم دچار مشکل 
می ش��وند. همچنین کارمندان شان نیز انگیزه و روحیه کافی 
برای فعالیت کاری با کیفیت باال را از دست می دهند. درست 
به همین خاطر اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان در دنیای کس��ب و کار هس��تید، باید هرچه زودتر 
نس��بت به ایجاد تغییراتی در رون��د کاری تان اقدام کرده و با 
استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله فرهنگ سازمانی تان 

را توسعه دهید. 
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