
www.forsatnet . i r

سهشنبه
10خرداد1401

روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

بیشاز50بانکمرکزیدرسال2022نرخبهرهراافزایشدادند

نقشه پولی مهار تورم
جهان در آس��تانه یک عصر جدید تورمی قرار گرفته و سیاس��ت گذاران پولی برای مقابله با روند رو به رش��د تورم، 
نرخ های بهره را باال برده اند. به همین دلیل به نظر می رس��د نقش بانک های مرکزی دوباره پررنگ ش��ده است. آنطور 
که »بلومبرگ« گزارش داده اس��ت، در پی اوج گیری تورم جهانی، نرخ بهره در بیش��تر از 50 کشور جهان باال رفته و 
آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، برزیل، هند و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که نرخ بهره را در پاسخ به افزایش 
قیمت ها در س��ال 2022 میالدی افزایش داده اند. با ش��یوع کرونا و در ادامه بازخوردهای جنگ روسیه و اوکراین در 
هفته های گذشته و موج گرانی کاالهای اساسی و مواد غذایی در سطح جهان، نرخ تورم در اغلب کشورها به بیشترین 
میزان در دهه های گذش��ته رس��یده و در نتیجه سکانداران پولی برای مقابله با موج تورم، افزایش نرخ بهره سیاستی 
را در دس��تور کار خود قرار داده اند. البته تحلیلگران دیدگاه های متفاوتی در قبال افزایش نرخ بهره دارند؛ از یکس��و 
برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره آن هم در حالی که تورم از سمت زنجیره   های تولید و بخش...
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جورجسوروسعلیه
هنریکیسینجر

دو مهاجر آمریکایی، هر دو 
بازمانده از حاکمیت نازی ها، 
در 90 نود زندگی خود هنوز 
هم رویک��رد مباحث مجمع 
جهان��ی اقتصاد در داووس را 
تعیین می کنن��د. به گزارش 
ژورن��ال«،  اس��تریت  »وال 
هن��ری کیس��ینجر که نود و 
نهمین س��الگرد تولد خود را 
جشن می گیرد، در سخنرانی 
مج��ازی از تالش ه��ا ب��رای 
شکس��ت دادن یا به حاشیه 
ران��دن روس��یه انتق��اد کرد 
و از اوکرای��ن خواس��ت ک��ه 
برای پای��ان دادن به جنگ، 
ب��ا اراضی از دس��ت رفته در 
سال 20۱۴ کنار بیاید. چند 
س��اعت بعد، جورج سوروس 
ای��ن مجمع در  ش��خصا در 
س��ن 9۱ س��الگی، هش��دار 
داد ک��ه پی��روزی در جنگ 
علیه روسیه والدیمیر پوتین 
برای »نجات تمدن« ضروری 
است و از غرب خواست تا هر 
چیزی را که ب��رای پیروزی 
در اوکرای��ن نیاز دارد، فراهم 
هن��ری  نس��خه های  کن��د. 
کیس��ینجر و جورج سوروس 
کام��ال ب��ا یکدیگ��ر متفاوت 
اس��ت، ام��ا تص��ورات آنه��ا 

زی��ادی  مش��ترکات 
2دارد...
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فرص��ت امروز: در ایران بعد از انقالب، جریان های اقتصادی همواره 
در عرصه اجتماعی و ساختار حاکمیتی - برخی پررنگ تر و برخی نیز 
کمرنگ - حضور داش��ته اند. وجود تئوری ه��ای مختلف اقتصادی در 
خارج از ایران و به ویژه در کش��ور های آمریکایی و اروپایی باعث شده 
است که این تئوری ها توسط طرفداران شان در ایران معرفی شوند و در 
این راس��تا، کتاب ها و مقاالت زیادی به فراخور طیف فکری در کشور 
ترجمه و تدریس می ش��ود. در گ��زارش حاضر، قصد داریم مهمترین 
جریان ه��ای حاض��ر در اقتصاد ای��ران را که همواره حض��ور پررنگی 
در جامعه و س��اختار دولتی داش��ته اند، مورد بررسی قرار دهیم. این 
جریان های اقتصادی در دو طیف کلی چپ و راس��ت قرار می گیرند، 
اما حت��ی در میان این دو طیف نیز تفاوت های اساس��ی وجود دارد. 
البته طیف فکری-اقتصادی دیگری هم در س��ال های اخیر در کشور 
ظهور کرده که اقتصاددانان اس��الم گرا نام دارند و چهره های شاخص 
آن از فارغ التحصیالن دانش��گاه امام صادق هس��تند. این جریان ها و 
رویکرد های اقتصادی که می توان از آن به »پنج ضلعی اقتصاد ایران« 

یاد کرد، به شرح زیر هستند:
طیفاول؛اقتصادداناننئولیبرال

به گ��زارش »انتخاب«، اقتصاددانان نئولیبرال از همان بدو انقالب، 
حضور مس��تمر و البت��ه پای��داری در دولت ها داش��ته و اتفاقا رابطه 
دولت های ب��ه ویژه اصالح طلب با این طیف خ��وب بوده و به همین 
دلیل آنها نقش بس��یار پررنگی در سیاس��ت گذاری اقتصادی کش��ور 
از ابت��دای انقالب تاکنون داش��ته اند. احتماال ش��اخص ترین و البته 
رس��انه ای ترین چهره های حال حاضر این جریان اقتصادی، مس��عود 
نیلی و موسی غنی نژاد هستند و البته چهره های مطرح دیگری مانند 
محمد طبیبیان، حس��ین عبده تبریزی، علی نقی مش��ایخی، عباس 
آخوندی، محمد نهاوندیان، مس��عود کرباس��یان، محمود سریع القلم 
)بازوی سیاس��ی این جریان( و برخ��ی چهره های دیگر نیز در همین 
طیف قرار می گیرند. نس��ل جدیدتر این اقتصاددانان مانند سیدعلی 
مدنی زاده، دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانش��گاه شیکاگو و استاد 
اقتصاد دانش��کده اقتصاد دانش��گاه ش��ریف به عنوان مشاور معاونت 

سازمان برنامه فعالیت داشته است.
مبن��ای نظ��ری ای��ن جری��ان اقتص��ادی را دو اندیش��مند مهم 
نئولیبرالیس��م یعنی »فردریش فون های��ک« و »میلتون فریدمن« و 
س��ایر اقتصاددانان نئولیبرال تشکیل می دهند و برنامه های آنها برای 
اصالح س��اختار اقتصادی در ایران در دولت های هاشمی و خاتمی و 
س��پس روحانی نیز بر همین تئوری بنا شده است. از منظر آنها تنها 

راه حل مشکالت اقتصادی کشور قرار گرفتن در مسیر اقتصاد آزاد و 
اعتماد به دس��ت نامرئی بازار اس��ت و در این مسیر دولت باید تا سر 
حد امکان کوچک ش��ود و فقط نقش یک ناظر را داشته و مهمترین 
کاروی��ژه اش نظارت بر عرضه پول در اقتصاد باش��د. اتخاذ سیاس��ت 
در های بازار، آزادی جریان س��رمایه و نیروی کار، خصوصی س��ازی و 
س��رمایه گذاری خارجی و نرخ ش��ناور ارز از مهمترین مؤلفه های این 
جریان فکری اس��ت و عقیده دارند که بدون اتخاذ این موارد، اصالح 

ساختار اقتصادی صورت نخواهد گرفت.
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی یا همان 
»مؤسسه نیاوران« که به »مکتب نیاوران« نیز معروف است، مهمترین 
نهاد پژوهش��ی این طیف از اقتصاددانان اس��ت که در سال های اولیه 
دولت هاشمی به ابتکار »مسعود روغنی زنجانی«، رئیس وقت سازمان 
برنامه و بودجه و با کمک »علی نقی مشایخی« پایه گذاری شد و قرار 
بود بازوی پژوهش��ی سازمان برنامه در آن زمان باشد. برنامه های پنج 
ساله اول و دوم دولت هاشمی و برنامه پنج ساله سوم دولت خاتمی با 
محوریت تعدیل ساختار اقتصادی با همکاری این طیف از اقتصاددانان 
نئولیبرال نوشته ش��د. در واقع، پایگاه اصلی آنها در دولت ها همیشه 
سازمان برنامه و بودجه بوده و از خالل بودجه و برنامه های پنج ساله، 

مسیر تعدیل ساختاری را در پیش گرفته اند.
طیفدوم؛اقتصادداناننهادگرا

طی��ف دیگ��ری از اقتصاددانان در کش��ور وجود دارن��د که منتقد 
نئولیبرال ها هس��تند و بر این عقیده هستند که جریان نئولیبرالیسم 
و تعدیل ساختاری ایجادشده براساس آن نمی تواند عدالت اجتماعی 
را در کش��ور برقرار س��ازد و ب��ه همین دلیل حضور دول��ت و نهاد ها 
در سیاس��ت گذاری اقتصادی و برق��راری عدالت اجتماعی را ضروری 
می دانن��د. اگر نئولیبرال ها روی ف��رد و آزادی فردی تکیه می کنند و 
آزادی فردی در نظر آنها بنیان نوس��ازی اقتصادی اس��ت، این طیف 
برعکس بر نقش نهاد ها در شکل گیری رفتار اقتصادی تاکید می کنند 
و فرضیه اساس��ی آنها این اس��ت که »اقتص��اد نمی تواند از نظام های 
سیاس��ی و اجتماعی ای که درون شان قرار دارد جدا شود.« به همین 
دلیل اس��ت که آنها بر نقش دولت تاکید دارند و معتقدند دولت های 
کارآمد می توانند نقش مهمی در سیاس��ت بازتوزیعی و ایجاد عدالت 

اجتماعی ایفا کنند.
در ایران نیز این طیف، حضور مس��تمری به لحاظ فکری و هم به 
لحاظ عملی دارند و مهمترین چهره های این جریان ش��امل محسن 
رنانی، فرش��اد مؤمنی، حس��ین راغفر، احمد میدری، عباس شاکری، 

محمود توسلی و علی طیب نیا هستند. بنیان نظری این اندیشمندان 
نیز اقتصاددانان مشهوری »ها جون چانگ«، آمارتیا ِسن، گونار میردال، 
»سیمون کوزنِتس« و »الرس پالسون« هستند و همچنین از نظریات 
اف��رادی مانند »جوزف اس��تیگلیتز« و »پل کروگمن« نیز اس��تفاده 
می کنن��د. ارجاع عملی این طیف از اقتصاددانان به دولت رفاه برآمده 
از جن��گ جهانی دوم در ایاالت متحده اس��ت؛ دوره ای که در ۱9۴5 
آغاز و تا میانه دهه ۱9۷0 طول کشید و از آن به عنوان عصر طالیی 
س��رمایه داری یاد می ش��ود. به همین دلیل، آنها در صحبت های شان 
خواهان ایجاد دولتی شبیه دولت رفاه هستند؛ دولتی که نقش مهمی 

در کنترل تبعیض اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی دارد.
برخی از اعضای ای��ن نحله اقتصادی در دولت های مختلف حضور 
داشته اند که از جمله می توان به احمد میدری، معاون وزیر تعاون در 
دولت اول روحانی و محمود توسلی، مشاور وزیر اقتصاد در دولت اول 
هاش��می اشاره کرد. همچنین علی طیب نیا، ویر اقتصاد در دولت اول 
روحانی به عنوان یک نهادگرا حضور داشت و توانست تورم سال های 

90 تا 92 را با افزایش شدید نرخ بهره بانکی کنترل کند.
رابط��ه این دو طی��ف با دولت ها در ایران خوب و دوس��تانه بوده و 
دولت ها نی��ز از تفکرات آنها در راس��تای سیاس��ت گذاری اقتصادی 
استفاده کرده اس��ت، اما دو جریان دیگر نیز وجود دارند که برخالف 
دو طیف قبلی تماما خارج از ساختار دولتی قرار گرفته و منتقد شدید 
سیاست های اقتصادی دولت به ویژه نئولیبرال ها بوده اند، چراکه آنها بر 
این عقیده اند این سیاست ها منجر به ایجاد شکاف طبقاتی عمیق در 
جامعه ش��ده است. این طیف از اقتصاددانان تحت عنوان اقتصاددانان 

چپ گرا شناخته می شوند.
طیفسوم؛اقتصاددانانسوسیالیست

اقتصاددانان سوسیالیس��ت متأث��ر از اندیش��ه های کارل مارکس 
و فردری��ش انگل��س هس��تند و نظریات اقتصادی آنه��ا تحت عنوان 
نظریات اقتصاد مارکسیس��تی مشهور است. این طیف از اقتصاددانان 
بر این عقیده اند که شکاف طبقاتی ایجادشده در کشور و تبعیض های 
س��اختاری نتیجه پیاده سازی سیاس��ت های نئولیبرال در ایران بوده 
و ب��ه همین دلیل خواه��ان تغییرات انقالبی در اقتصاد هس��تند. در 
حالی که نئولیبرال ها سیاس��ت های اقتصادی دولت در ایران را دارای 
رگه های سوسیالیستی می دانند، اما این طیف از اقتصاددانان برعکس 
سیاست های دولت را در حوزه اقتصاد سرمایه داری و انباشت سرمایه 
تعری��ف می کنن��د و معتقدند نظ��ام یارانه ها در ایران یک سیاس��ت 
نئولیبرالی است. این جریان فکری رادیکال که البته هیچ جایگاهی در 

سیاست گذاری دولت نداشته خواهان از بین بردن مالکیت خصوصی و 
اشتراکی کردن تولید است و مبارزه طبقاتی را موتور محرکه تاریخ و 
عاملی برای رسیدن به عدالت اجتماعی می داند. مبارزه با سیاست های 
امپریالیستی آمریکا با محوریت نئولیبرالیسم نیز احتماال کلید اصلی 
تفکرات این طیف از اقتصاددانان است و بر این عقیده هستند که در 
نهایت گذار به سوسیالیسم، تنها راه نجات بشریت و محیط زیست از 
تهاجم همه جانبه سرمایه داری است؛ تفکری که برگرفته از اندیشه های 

»کارل مارکس« است.
مهمترین چه��ره این جریان اقتصادی در ای��ران، مرحوم »فریبرز 
رئیس دانا« اس��ت. او منتقد سرس��خت نظام یارانه ها در کشور بود و 
اتفاقا به دلیل انتقاد از همین سیاس��ت در سال ۱389 بازداشت شد 
و یک سال را در زندان گذراند. این تحصیلکرده مدرسه اقتصاد لندن 
عقیده داش��ت که آزادسازی اقتصادی و نظام یارانه ها در نهایت باعث 
ورشکس��تگی نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد و در همین حین 
بیشترین فشار به الیه های پایینی جامعه وارد خواهد شد. وی بیش از 
۱5 جلد کتاب از خود به جا گذاشت و در تاریخ 2۶ اسفندماه ۱398 

به دلیل ابتال به ویروس کرونا درگذشت.
طیفچهارم؛اقتصاددانانچپمیانه

طی��ف دیگری از اقتصاددانان چپ گرا در ایران هس��تند که اگرچه 
آنه��ا نیز متأثر از اندیش��ه کارل مارکس و فردریش انگلس هس��تند، 
اما رادیکالیس��م سیاس��ی آنها به اندازه  سوسیالیس��ت ها نیست و راه 
میانه روانه تری را برای گ��ذار از این وضعیت اقتصادی ارائه می دهند. 
این طیف از اقتصاددانان نیز منتقد اساسی نئولیبرالیسم هستند و آنها 
نیز به مانند طیف قبلی عقیده دارند که یکی از عوامل اساسی شکاف 
طبقاتی در ایران سیاس��ت های نئولیبرالی بوده اس��ت. آنها همچنین 
روی س��اختار دولت متمرکز می شوند که لزوما با پروژه  نئولیبرالیسم 
در ایران همخوانی ندارد و به همین دلیل از منظر آنها، نئولیبرالیسم 

ایجادشده در ایران بسیار متفاوت تر از نسخه های غربی آن است.
منبع فکری این طیف از اقتصاددانان به غیر از کارل مارکس شامل 
اندیش��مندانی مانند »دیوی��د هاروی«، »کارل پوالن��ی« و »ریچارد 
وولف« آمریکایی اس��ت. احتماال ش��اخص ترین چه��ره این جریان 
اقتصادی در ایران، »محمد مالجو« اس��تاد پیش��ین اقتصاد دانشگاه 
عالمه است. مالجو در تحلیل خود از اقتصاد ایران بر این عقیده است 
که اقتصاد ای��ران بر اثر ابتال به نوعی گرایش س��اختاری، دیرزمانی 
اس��ت که مس��تعد بحران کنترل ناپذیری بوده است. او همچنین در 
تحقیقی گسترده چارچوبی تحلیلی برای فهم مناسبات سرمایه دارانه 

در ای��ران ارائه داده ک��ه تحت عنوان نظریه  »حلقه های ش��ش گانه 
زنجیره انباش��ت س��رمایه در ایران« شناخته می ش��ود. تفاوت این 
طی��ف فکری با چپ ه��ای رادیکال در نحوه گذار به س��اختار جدید 
اقتصادی نمایان می شود. طیف سوسیالیست های رادیکال بر عاملیت 
طبقه کارگر به عنوان نیروی تغییر اتکا می کنند، اما این طیف روی 
ائتالف طبقه  کارگر با سایر گروه ها یا طبقات به عنوان عاملیت تغییر 
دست می گذارند و احتماال آلترناتیو سیاسی آنها، سوسیال دموکراسی 

اروپای شمالی است.
طیفپنجم؛اقتصادداناناسالمگرا

در س��ال های اخیر همچنین یک جریان اقتصادی ظهور کرده که 
در تالش ب��رای نظریه پردازی اقتصاد اس��المی و ارائه یک چارچوب 
فکری سیاست گذاری اقتصادی برای جوامع مسلمان است. این طیف 
قصد دارد که فقه اس��المی را با روش شناسی علمی اقتصادی ترکیب 
کند. احتماال شاخص ترین چهره این طیف فکری، »حسن آقانظری« 
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که با 
کتاب خودش یعنی »نظریه پردازی علمی اقتصاد اسالمی« این پروژه 
را کلید زده اس��ت. البته بحث اقتصاد اسالمی از همان ابتدای انقالب 
با ترجمه کتاب »اقتصاد ما« نوش��ته محمدباقر صدر آغاز شد، اما در 
هم��ان نطفه های ابتدایی خودش باقی ماند. حس��ن آقانظری نیز در 
کتاب خودش که به ویرایش س��وم نیز رس��یده از این کتاب مشهور 

صدر استفاده می کند.
نقطه  کلیدی اقتصاد اس��المی، بحث بهره و ربا در بانکداری است و 
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که این بحث، هسته اصلی اقتصاد اسالمی 
را تشکیل می دهد. حسن آقانظری در کتابش نیز این موضوع را مطرح 
می کند و بحث جایگزینی نرخ س��ود س��رمایه به ج��ای نرخ بهره را 
پیشنهاد می کند. در حال حاضر، طیفی از روحانیون و فارغ التحصیالن 
دانش��گاه امام صادق همچنان روی نظریه پردازی اقتصاد اسالمی کار 
می کنن��د. مهمترین مراکز آم��وزش و پژوهش در اقتصاد اس��المی، 
نهاد هایی مانند پژوهش��گاه فرهنگ و اندیش��ه اسالمی، دانشگاه امام 
صادق، پژوهش��گاه حوزه و دانشگاه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی و دانشگاه مفید هستند. در عرصه سیاست گذاری نیز کمیته 
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از نهاد هایی است که مستقیما 
در راستای اسالمی کردن بازار سرمایه فعالیت می کند و در این کمیته 
می توان به دو چهره مهم یعنی غالمرضا مصباحی مقدم و سیدعباس 
موس��ویان اشاره کرد که در راس��تای مطابقت قوانین بازار سرمایه با 

قوانین اسالم فعالیت می کنند.

طب��ق اع��الم بان��ک مرکزی، حج��م نقدینگ��ی در پایان 
فروردین ماه امسال به ۴823۴ هزار میلیارد ریال رسید. بانک 
مرک��زی از »تحوالت اقتصاد کالن و اقدام��ات این بانک در 
فروردین ماه ۱۴0۱« گزارش داد و اعالم کرد حجم نقدینگی 
در پایان فروردین ماه ۱۴0۱ )معادل ۴823۴.0 هزار میلیارد 
ریال( نس��بت به پایان سال ۱۴00 معادل 0.2 درصد کاهش 
یافته اس��ت. همچنی��ن نرخ رش��د ۱2 ماه��ه نقدینگی در 
فروردین ماه ۱۴0۱ معادل 38.2 درصد بوده است. حدود 2.۶ 
واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴0۱ مربوط به اضافه 

ش��دن اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک 
مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های 
بانک سپه )به واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح 
در بانک س��په( است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر، 
در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی 
پایان فروردین ماه ۱۴0۱ نسبت به پایان فروردین ماه ۱۴00 
معادل 35.۶ درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی  
)پول و ش��به پول( در س��ال ۱۴0۱ نیز نش��ان دهنده بهبود 
ترکیب نقدینگی و کاهش س��یالیت پول است، به طوری که 

سهم پول از نقدینگی از 20.۴ درصد در پایان سال ۱۴00 به 
رقم ۱9.۷ درص��د در پایان فروردین ماه ۱۴0۱ کاهش یافته 
و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷9.۶ درصد 
به 80.3 درصد افزایش یافته اس��ت. براس��اس گزارش بانک 
مرکزی، بررس��ی روند نرخ تورم در فروردین ماه ۱۴0۱ نشان 
می دهد تورم ۱2 ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 
۱۴00 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم 
نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته اند. در 
این ماه گروه کاال با ضریب اهمیت )۴8.5 درصد( و زیرگروه 

اصلی آن یعنی »خوراکی ها و آشامیدنی ها« با ضریب اهمیت 
)25.5 درص��د( به ترتیب با افزایش ت��ورم 2.9 و ۴.۱ واحد 
درصدی نس��بت به ماه قبل همراه بودند، اما در نقطه مقابل 
گ��روه خدمت با ضریب اهمیت )5۱.5 درصد( با کاهش 0.5 
واحد درصدی تورم ماهان��ه مواجه گردید. در همین ارتباط 
اگرچه زیرگروه »مس��کن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها« 
)ضریب اهمیت 3۷.۱ درصد( ب��ا کاهش تورم ماهانه همراه 
بود، اما برخی زیرگروه های خدمتی نظیر شاخص »خدمت در 
گروه بهداشت و درمان« و شاخص »خدمت در گروه حمل و 

نقل« به ترتیب افزایش تورم ماهانه 0.5 و 0.2 واحد درصدی 
را تجربه کردند. تحوالت بازار ارز )سامانه نیما و بازار متشکل 
معامالت ارزی ایران( در فروردین ماه نش��انگر آن اس��ت که 
در این ماه، متوس��ط نرخ ماهانه فروش دالر در بازار حواله و 
اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه 
بوده است. در فروردین ماه متوسط نرخ فروش دالر حواله ای 
و اس��کناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود 2۴۴.۴ و 
253.0 هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه ۱۴00 به ترتیب 

معادل ۱.3 و 3.۱ درصد افزایش نشان می دهند.

درپایانفروردینماه1401
حجمنقدینگیبه4823هزارمیلیاردرسید

کدامجریاناقتصادیراهگشایاقتصادایرانخواهدبود؟

پنجضلعیاقتصادایران

جمعبندیسخنرانیفروشباپایانیتاثیرگذار
در جلس��ات کاری یک برند به طور معمول از حوزه های بس��یار زیادی بحث به میان می آید. در این میان مس��ئله فروش یکی از 
مهمترین حوزه ها محسوب می شود. بسیاری از برندها در بازار به دلیل ناتوانی برای کسب نتایج مناسب در عرصه فروش خیلی زود 
جایگاه شان را به رقبا می دهند. درست به همین خاطر استفاده درست از جایگاه برند و تالش برای فروش در باالترین حد ممکن امری 
ضروری محسوب می شود. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و توانایی شما را نیز در این 

میان به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. 
یادتان باشد امروزه بسیاری از برندها برای فروش بهتر در جلسات کاری شان بحث های متعددی دارند. در این میان نیز فقط ایده های 
عالی و بی عیب و نقص فرصت اجرا پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر در جلسات مشترک میان دو برند برای خرید و فروش محصوالت نیز 
سخنرانی درباره فروش اهمیت باالیی دارد. این امر می تواند شانس یک برند برای فروش محصوالتش را به شدت افزایش دهد. بی شک...
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جهان در آس��تانه یک عصر جدید تورمی قرار گرفته و سیاس��ت گذاران 
پولی برای مقابله با روند رو به رش��د تورم، نرخ های بهره را باال برده اند. به 
همین دلیل به نظر می رس��د نقش بانک های مرکزی دوباره پررنگ شده 
اس��ت. آنطور که »بلومبرگ« گزارش داده اس��ت، در پ��ی اوج گیری تورم 
جهانی، نرخ بهره در بیشتر از 50 کشور جهان باال رفته و آمریکا، انگلیس، 
استرالیا، کانادا، برزیل، هند و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که نرخ 
بهره را در پاسخ به افزایش قیمت ها در سال 2022 میالدی افزایش داده اند. 
با شیوع کرونا و در ادامه بازخوردهای جنگ روسیه و اوکراین در هفته های 
گذش��ته و موج گرانی کاالهای اساسی و مواد غذایی در سطح جهان، نرخ 
تورم در اغلب کشورها به بیشترین میزان در دهه های گذشته رسیده و در 
نتیجه سکانداران پولی برای مقابله با موج تورم، افزایش نرخ بهره سیاستی 
را در دستور کار خود قرار داده اند. البته تحلیلگران دیدگاه های متفاوتی در 
قبال افزایش نرخ بهره دارند؛ از یکس��و برخی از کارشناسان بر این باورند 
که افزایش نرخ بهره آن هم در حالی که تورم از سمت زنجیره   های تولید و 
بخش عرضه رخ داده است، سیاست درستی محسوب نمی شود و افزایش 
نرخ بهره باعث می شود که مشکالت تولید تشدید شده و کنترل نرخ تورم 
با افزایش بیکاری و کاهش تولید و التهاب بازارهای مالی همراه ش��ود. از 
س��وی دیگر، برخی از اقتصاددانان از دیرهنگام بودن این سیاس��ت سخن 
می گویند و معتقدند ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره اس��ت 
و بانک های مرکزی در این ش��رایط برای افزایش دادن نرخ بهره سیاستی 
ب��ه موقع عمل نکرده اند و در واقع، این افزایش فعلی با تاخیر و دیرهنگام 

انجام شده است.
ظهوردوبارهبانکهایمرکزیبزرگ

به نظر می رس��د که نقش بانک های مرکزی دوباره بزرگ شده است. به 
گزارش »اکونومیس��ت«، 30 س��ال پیش، پس از آنکه تورم در کشورهای 
ثروتمند دورقمی ش��د، قدرت بانک مرکزی در راس��تای تحقق یک هدف 
یعنی تثبیت قیمت  ها به کار گرفته ش��د. بدین ترتیب، بانک  های مرکزی 
ابت��دا در جه��ان ثروتمند و س��پس در اغل��ب اقتصادهای نوظه��ور - از 
دخالت  های سیاستمداران - مستقل شدند و اهداف تورمی تعیین کردند. 

امروزه اکثر آنها مستقل هستند و تنها استثنا، بانک خلق چین است.
چرا نقش بانک  های مرکزی مجددا بزرگ می  ش��ود؟ یک دلیل، کاهش 

یکنواخت نرخ  های بهره همزمان با افزایش جهانی سطح پس  اندازها بود که 
باعث ش��د تورم نتواند پس از بحران مال��ی دوباره جان بگیرد. نرخ محک 
بهره فدرال  رزرو در سال 2000 حدود ۶ درصد بود، اما امروزه 0.25 تا 0.5 
درصد است. با وجود اینکه بانک مرکزی به تدریج نرخ بهره را باال می  برد، 
س��رمایه  گذاران پیش  بینی می  کنند که حداکثر اوج آن در دو سال آینده 
3.۱ درصد باشد. بانک  های مرکزی برای احیای تورم به انواع ابزارها متوسل 
شدند. بسیاری از آنها در جهان ثروتمند به خرید اوراق دولتی روی آوردند 
تا نرخ  های بهره درازمدت را پایین آورند. بانک مرکزی اروپا، اوراق شرکتی 
را خری��د و برای وام  های بانکی به خانوارها و کس��ب  وکارها یارانه در نظر 
گرفت. بانک ژاپن پا را از این هم فراتر گذاشت و با خریداری صندوق های 
سهام قابل مبادله، وعده داد نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱0   ساله دولتی را در 

سطح 0.25 درصد نگه دارد.
عامل دیگر افزایش نقش بانک  های مرکزی، توجه به ثبات مالی بود که 
در گذشته از آن غفلت می  شد. مقررات سختگیرانه برای بانک  ها به پیدایش 
واس��طه  گران غیربانکی در بازارهای اعتبارات منجر شد. وقتی بحران آغاز 
ش��د بانک  های مرکزی مجبور شدند برای ثبات  بخشی به این بازارها وارد 
عمل ش��وند. کمبود ش��دید نقدینگی به دنبال قرنطینه در سال 2020، 
بانک  های مرکزی را واداش��ت تا به حوزه تخصیص اعتبارات وارد ش��وند. 
تحوالت فناوری به کاهش پول نقد فیزیکی س��رعت بخشید؛ در حالی که 
پول فیزیکی، زمانی مظهر اعتماد به بانک  های مرکزی بود. سپس بانک  های 
مرکزی به این فکر افتادند آیا الزم است اسکناس  هایی که عرضه می  کنند 

به شکل مجازی باشند؟
سیاست، عامل دیگر بزرگ شدن نقش بانک مرکزی است. از زمان بحران 
مالی به بعد، انتصاب روس��ای کل فدرال  رزرو با سروصدای بیشتری همراه 
می  شود. وزرا و فعاالنی که خود را در رویارویی با مشکالت کمتر ملموسی 
مثل تغییرات اقلیمی و نابرابری می  بینند، نیم  نگاهی به ترازنامه های بزرگ 
بان��ک مرک��زی انداختند و امیدوار بودند از آنها برای دس��تیابی به اهداف 
ارزشمند اجتماعی و سبز استفاده کنند. بانکداران مرکزی بیشتر از گذشته 
درباره این موضوعات صحبت می  کنند. افزایش تنش  های جهانی نیز برخی 
از آنه��ا را وادار کرد تا هنگام مدیری��ت ذخایر ارزی از حوزه فنی مدیریت 
ریسک فراتر روند و به حوزه ژئوپلیتیک گام بگذارند. بسیاری از بانک  های 
مرکزی در بازارهای نوظهور، سیاس��ت هدف  گذاری تورمی را برگزیدند و 
نقش توس��عه  ای خود را کنار گذاش��تند تا به تورم پایین و با تالطم کمتر 
برسند، اما به خاطر آسیب  پذیری در برابر تحرکات نرخ ارز و خروج سرمایه، 

کنترل قدرتمندتری بر بازارها اعمال کردند.

افزایشنرخبهرهدر50کشورجهان
در پ��ی اوج   گی��ری تورم جدید در اقتصاد جهانی، موج جدید سیاس��ت 
افزایش نرخ بهره در دستور کار بانک های مرکزی سراسر جهان قرار گرفته 
و تا به امروز بیش از 50 بانک مرکزی در سال 2022، نرخ بهره سیاستی 
خ��ود را افزایش داده   اند. به گ��زارش »بلومبرگ«، با توجه به وقوع پاندمی 
کرونا و ورود اقتصاد جهانی به رکود، بانک های مرکزی در سراسر جهان با 
استفاده از ابزار نرخ بهره و با موضع انبساطی برای مبارزه با این رکود اقدام 
کردند. پس از تزریق پول به اقتصاد   های سراسر دنیا، بسیاری از کارشناسان 
پیش بینی می   کردند این روند به تورم منتهی خواهد شد و موعد آن تنها 
به زمان بازگش��ایی اقتصاد و رفع محدودیت های کرونایی بس��تگی دارد؛ 
پیش بین��ی ای که رنگ واقعیت به خود گرفت و رکورد ۴0 س��اله تورم در 
آمریکا را شکس��ت. موج تورمی تنها به آمریکا محدود نش��د و اقتصادهای 
بزرگ جهان نیز به این مس��ئله دچار شدند. در چنین شرایطی، بانک های 
مرکزی به مبارزه با تورم رفته    و سیاس��ت   های انقباضی را در دس��تور کار 
خود قرار داده   اند؛ چنانکه بانک های مرکزی آمریکا، انگلیس، روسیه، کانادا، 
اس��ترالیا، برزیل و... نرخ بهره خود را در س��ال ج��اری میالدی برای مهار 
تورم باال برده   اند. پاکس��تان نیز که در ماه آوریل با ۱3 درصد تورم ماهانه، 
دومین تورم باال را در میان کشورهای آسیایی به خود اختصاص داده بود، 
برای مقابله با تورم نرخ بهره را ۱.5 واحد درصد باال برد و به سطح ۱3.۷5 

درصد رساند.
در ای��ن میان، جالب تری��ن وضعیت را ترکی��ه دارد و بانک مرکزی این 
کش��ور حتی در واکنش ب��ه تورم ۷0 درصدی قصد افزای��ش نرخ بهره را 
ندارد. سیاس��ت   های نامتعارف رجب طی��ب اردوغان، رئیس   جمهور ترکیه 
و اصرار او بر کاهش دس��توری نرخ بهره باعث ش��ده تا اقتصاد ترکیه در 
دو س��ال اخیر شاهد نابسامانی   های قابل توجهی باشد. نرخ تورم ترکیه در 
آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار این کشور به مرز ۷0  درصد 
رسیده است، اما کارشناسان پیش بینی می کنند در جلسه آتی کمیته نرخ 
بهره بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره بدون تغییر همان ۱۴  درصد باقی 
بماند. اردوغان، نرخ بهره را بزرگ ترین مانع توس��عه ترکیه معرفی می کند 
و تحت فش��ار سیاس��ت های نامتعارف او در یک س��ال گذشته، نرخ بهره 
سیاس��تی ترکیه 5  درصد کاهش یافته است. با افزایش نرخ بهره از سوی 
بازارهای رقیب، جذابیت ترکیه برای س��رمایه گذاران بیش از پیش کاهش 
پیدا می کند؛ این یعنی در صورتی که بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره را به 
شکل معناداری تغییر ندهد، احتمال تشدید خروج سرمایه و سقوط ارزش 

لیر، دور از انتظار نخواهد بود.

بیشاز50بانکمرکزیدرسال2022نرخبهرهراافزایشدادند

نقشه پولی مهار تورم

غذا اصل و اساس ژئوپلیتیک است. رسیدن به غذا و آب، مهمترین هدف 
بشر اس��ت و دولت ها از قدیم االیام برای اطمینان از سیر شدن مردم شان 
ب��ه کشورگش��ایی و جنگ می پرداختن��د. »جیکوب ش��اپیرو«، تحلیلگر 
ژئوپلیتیک و استراتژیس��ت ارشد در موسس��ه پِرچ پرسپکتیو در مقاله با 
عنوان »نظام غذایی جهان ورشکسته می شود« می نویسد: دولتی که قادر 
به تضمین امنیت غذایی مردمش نباشد، در طول تاریخ دوام نیاورده است، 
اما قضیه این اس��ت که تضمین دسترس��ی به غذا اصوال با ریسک زیادی 
همراه است. حتی بعد از انقالب کشاورزی و ظهور جوامع بزرگ انسانی در 
هالل تمدن بشری در خاورمیانه )که حول رودخانه ها شکل گرفته بودند( 
باز هم اطمینانی به امنیت غذایی وجود نداشت. جنبه دیگر قضیه هم این 
بود که هرگاه فراوانی محصوالت کش��اورزی رخ م��ی داد و امنیت غذایی 
تضمین شده به نظر می رسید، جمعیت در جوامع بشری باالتر می رفت و با 
خودش رش��د اقتصادی، ابداعات تکنولوژیک و البته تنش های بیشتر را به 
همراه می آورد. ذهن بش��ر هزاران سال است که در نگرانی از کمبودها به 
سر می برد و بنابراین هرگاه فراوانی هم در کار باشد، رقابت برای رسیدن به 

سهم بیشتری از آن شکل می گیرد.
امروزه ما به سوپرمارکت می رویم و مواد غذایی مورد نظر خود را از میان 
گستره وسیعی از گزینه ها انتخاب می کنیم، اما بشر همواره تا این حد به 
مواد غذایی دسترس��ی نداشته و به نظر می رس��د که ما امروزه در دوران 
جدیدی از تهدیدها علیه امنیت غذایی قرار گرفته ایم که آینده مان را تحت 
تاثیر خود قرار خواهد داد. این در حالی است که حتی تا اینجا هم جهان، 
غذایی بسیار بیشتر از نیاز جمعیت خود را تولید می کرد و با این وجود، فقر 
در جهان ریش��ه کن نشده بود. پس عوامل زیادی را باید برای بررسی افق 

آینده بشر در حوزه غذا مورد بررسی قرار داد.

نظام جهانی غذا امروزه نظامی ازهم پاش��یده اس��ت. دهه هاس��ت که با 
افزایش درآمدها، افزایش برداش��ت محصول، تجارت آزاد و قیمت ارزان تِر 
مواد غذایی در قیاس با گذشته مواجه بوده ایم، اما هیچ یک از اینها باعث 
حل مشکل گرسنگی نشده اس��ت. در سال 20۱5 سازمان ملل وعده داد 
که گرس��نگی در جهان تا س��ال 2030 ریشه کن شود، اما آنچه در جهان 
امروز مشاهده می شود حاکی از عدم تحقق این هدف است. حتی پیش از 
بروز بحران کرونا نیز نش��انه هایی از مشکالت بزرگ در این حوزه مشاهده 
می ش��د، اما وقتی بحران کرونا جهان را درنوردید، این مشکل وارد مرحله 
جدیدی شد. طبق آمار س��ازمان ملل، از زمان آغاز این بحران عمال ۱۶۱ 
میلیون نفِر دیگر از مردم جهان به دام فقر شدید و گرسنگی افتادند؛ یعنی 
امروزه یک نفر از هر ۱0 نفر در دنیا دچار سوءتغذیه است. حاال که با بحران 

اوکراین نیز مواجهیم، وضعیت دارد وخیم تر می شود.
تا اینجا احتماال متقاعد شده اید که نظام جهانی غذا دچار مشکل است و 
آینده بشر از این بابت به خطر افتاده است. حاال پرسش این است که این 
حرف ها چه ربطی به ژئوپلیتیک دارد؟ واضح ترین پاسخ این است که نحوه 
عملکرد کش��اورزی جهان، بازتابی اس��ت از جهان ژئوپلیتیکی تک قطبی، 
ام��ا پیش از آنکه این موضوع را توضیح دهیم بهتر اس��ت به ریش��ه های 
ژئوپلیتی��ک جهانی برگردی��م. مفهوم ژئوپلیتیک در سیاس��ت اروپایی از 
مدت ها پیش مطرح بود. کش��ورهای اروپایی در فواصل جغرافیایی بسیار 
نزدیک به هم ش��کل گرفته بودند و رقابت برای رس��یدن به قدرت و غذا 
بین آنها ش��دید بود، ام��ا آمریکا چنین وضعیتی نداش��ت چون اطرافش 
خالی بود و کش��ورهایی مثل کانادا و مکزیک هم تهدید وجودی علیه آن 
محس��وب نمی شدند. در دوران جنگ جهانی اول و دوم، وابستگی اروپا به 
امنیت غذایی که آمریکا می توانست تامینش کند، زیاد شد. آسیب پذیری 

کش��ورهای درگیر در جنگ در حوزه غذا به وضوح خودش را نشان داد و 
این پتانسیلی برای قدرت گیری آمریکا در دوران بعد از جنگ بود.

آنچه ما در دوران معاصر ش��اهد بوده ایم، مبتنی بر نظم جهانی پس از 
جن��گ جهانی دوم بوده اس��ت. در این نظم، آمریکا ب��ه قدرت باالتری در 
جهان رس��یده بود و منافع خود را در آزادسازی تجارت جهانی و صادرات 
محصوالت کش��اورزی خود به کشورهای در حال توسعه می دید. در واقع، 
ارتب��اط بین جنگ و غ��ذا و تبعات آن هیچ گاه این ط��ور واضح در جهان 
دیده نشده بود. همینجا بود که مفهوم ژئوپلیتیک خودش را نشان داد. با 
این حال، یک نتیجه دیگر هم از این وضع حاصل ش��ده بود: اینکه از غذا 
می توان به عنوان س��الحی برای کنترل کشورهای دیگر استفاده کرد. در 
هر کش��وری که غذا نباشد، آنارشی رخ می دهد و ثبات سیاسی زیر سوال 
می رود. بنابراین اس��تفاده از قدرت غذا برای مقاصد سیاس��ی مورد توجه 
قرار گرفت. آنچه امروز درخصوص کمبود غذای ناش��ی از بحران اوکراین 
مشاهده می کنیم، نتیجه ای است از ۱00سال رقابت ژئوپلیتیک بر سر غذا 
بین قدرت های جهانی. حاال که قیمت مواد غذایی رو به افزایش گذاشته و 
عرضه مواد غذایی به خاطر توقف یا کمبود صادرات مواد غذایی از روسیه 
و اوکراین به نقاط دیگر دنیا کاهش پیدا کرده است، صاحب نظران به این 
نتیجه رس��یده اند که هرچه این بحران طوالنی تر شود، نظام غذای جهانی 
با موانع بیشتری روبه رو خواهد شد. واقعیت این است که جنگ روسیه با 
اوکراین تنها یک نشانه از سناریوهای مختلف کمبود مواد غذایی است که 
در آینده در انتظار کش��ورهای مختلف دنیاس��ت. بیراه نیست اگر بگوییم 
کش��ورهایی که جمعیت شان بدون رشد اقتصادی مناسب، افزایش داشته 
و صرفا وابس��ته به واردات مواد غذایی بوده اند، در س��ناریوی غذایی آینده 

جهان با بیشترین مشکالت مواجه خواهند بود.

نظامغذاییجهانورشکستهمیشود
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جورجسوروسعلیههنریکیسینجر

دو مهاج��ر آمریکایی، هر دو بازمانده از حاکمیت نازی ها، در 
90 ن��ود زندگی خود هنوز هم رویک��رد مباحث مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس را تعیین می کنند. به گزارش »وال استریت 
ژورنال«، هنری کیسینجر که نود و نهمین سالگرد تولد خود را 
جش��ن می گیرد، در سخنرانی مجازی از تالش ها برای شکست 
دادن یا به حاشیه راندن روسیه انتقاد کرد و از اوکراین خواست 
که برای پایان دادن به جنگ، با اراضی از دس��ت رفته در سال 
20۱۴ کنار بیاید. چند س��اعت بعد، جورج سوروس شخصا در 
این مجمع در سن 9۱ سالگی، هشدار داد که پیروزی در جنگ 
علیه روسیه والدیمیر پوتین برای »نجات تمدن« ضروری است 
و از غرب خواست تا هر چیزی را که برای پیروزی در اوکراین 

نیاز دارد، فراهم کند.
نسخه های هنری کیسینجر و جورج سوروس کامال با یکدیگر 
متفاوت اس��ت، اما تصورات آنها مشترکات زیادی دارد. هر دو 
مرد معتقد هستند که ارزش ها و منافع آمریکا، دفاع از صلح در 
اروپا را به هدف اصلی سیاس��ت خارجی آمریکا تبدیل می کند. 
هر دو خ��ود را مدافع بهترین ها در تم��دن غرب می دانند. هر 
دو جنگ را یک ش��وک بزرگ برای نظام جهانی می دانند و از 
عواقب یک مبارزه نظامی طوالنی بیم دارند. آقایان کیس��ینجر 
و سوروس هر دو بر این باورند که روسیه در نهایت یک مشکل 
ثانویه برای سیاس��ت آمریکا است و آینده روابط ایاالت متحده 

و چین در بلندمدت اهمیت بیشتری دارد.
آنه��ا در م��ورد ماهیت نظم و تمدنی که ب��ه دنبال حفظ آن 
هس��تند اختالف نظر دارند. آقای سوروس درست مانند دولت 
ج��و بایدن، موضوع غالب در سیاس��ت جهان��ی را مبارزه بین 
دموکراس��ی و تمامیت خواهی می داند. دموکراس��ی ها براساس 
قان��ون موظف ب��ه احترام به حقوق ش��هروندان خود در داخل 
هس��تند و باید تحت محدودیت های حقوق بین الملل در خارج 
از کش��ور رفتار کنند. حاکمان توتالیتر چنین محدودیت هایی 
را در داخل و خارج از کشور رد می کنند و تهاجم آقای پوتین 
به اوکرای��ن به اندازه رفتار او با مخالف��ان در داخل غیرقانونی 
اس��ت. حمله او به خاک اوکراین، حمله به اصول اساس��ی نظم 
بین المللی است و اگر این حمله موفق شود، سیاست بین الملل 
ب��ه قانون جنگل و برداش��ت آتنی ها برمی گ��ردد که در جنگ 
پلوپونز به ملوس��ی ها می گفتند، »قدرتمندان آنچه می توانند را 

انجام می دهند و ضعفا آنچنان که باید، رنج می کشند.«
موضع کیس��ینجر ایدئولوژیک نیست. همیشه انواع مختلفی 
از حکومت ها در جهان وجود داش��ته و خواهد داش��ت. وظیفه 
آمری��کا ایج��اد و دفاع از توازن قدرتی اس��ت ک��ه از آزادی ما 
و متحدان م��ان با کمتری��ن خطر و هزینه محافظ��ت کند. ما 
مأموریت نداریم که روس ها و چینی ها را به دموکراسی معتقد 
کنیم و باید بدانیم که قدرت های بزرگ رقیب، حقوق و منافعی 
دارند که باید رعایت ش��ود. همانطور که کیسینجر به حضار در 
نشست داووس گفت، روسیه یک عنصر مهم در سیستم دولتی 
اروپا اس��ت و خواهد ماند و یک صلح پای��دار باید این واقعیت 

اجتناب ناپذیر را بپذیرد.
ب��ا نگاهی ب��ه تاریخ، تنها چیزی که واضح به نظر می رس��د، 
این اس��ت که هیچ یک از این رویکرد ها عاری از خطا نیس��ت. 
رهبران فرانس��ه و بریتانیا که در دهه ۱930 میالدی سعی در 
راضی کردن هیتلر داش��تند، همین استدالل های کیسینجری 
را درب��اره لزوم احترام ب��ه منافع ملی آلمان بی��ان می کردند. 
همچنین نومحافظه کارانی که جورج دبلیو بوش را برای حمله 
به عراق تحت فشار قرار دادند، استدالل های سوروسی را درباره 
ماهیت تمامیت خواه رژیم صدام حسین مطرح کردند. همانطور 
که کیسینجر و سوروس هر دو موافقند و بر آن تاکید می کنند، 
اینک��ه یک نظریه تاریخی را به صورت مکانیکی بر واقعیت های 
آش��فته زندگی بین الملل��ی اعمال کنیم، همه چیز را آش��فته 

خواهد کرد.
وقتی از وینس��تون چرچیل، مردی ک��ه در طول دوره کاری 
طوالنی مدتش، ویژگی های سوروسی و کیسینجری را از خود 
نش��ان داد، در مورد برنامه ریزی پس از جنگ در س��ال ۱9۴2 
میالدی سوال شد، او با کلماتی پاسخ داد که رهبران غربی باید 
امروز به یاد داشته باشند. چرچیل گفته بود: »ترجیح می دهم 
این مطالعات نظری به کس��انی سپرده شود که فرصت طوالنی 
در اختیار دارند و ما به س��راغ دس��تورالعمل های سرراس��ت تر 
برویم، مثل کتاب آموزش آش��پزی خرگوش خانم گلس که در 

قدم اول می گوید اول خرگوش را بگیرید.«
حقیقت این اس��ت ک��ه ما هنوز خرگوش م��ان را نگرفته ایم. 
پوتین فارغ از درخواست های بین المللی، احتماال در حال آماده 
ش��دن برای یک جنگ فرسایشی اس��ت و یک جنگ طوالنی 
فرسایش��ی، خطرات زیادی برای غرب به همراه دارد. تاکتیک 
جدید روس��یه برای تهدید عرضه جهانی غذا از طریق مسدود 
ک��ردن بنادر اوکرای��ن به ما یادآوری می کن��د که آقای پوتین 
هنوز هم کارت هایی در آس��تین دارد و به نظر می رس��د بیش 
از آنکه روس��یه نگران تحریم شدن توس��ط اروپا باشد، اروپا از 

تحریم گازی روسیه می ترسد.
از سوی دیگر، اوکراین نمی تواند بدون کمک عظیم اقتصادی 
و نظامی غ��رب، جنگی طوالنی را ادامه دهد. با توجه به اینکه 
اوکراین همه چیز خود را صرف جنگ برای بقا می کند، س��وال 
این اس��ت که برای پول آن چه اتفاقی می افتد؟ کنگره آمریکا 
آماده تصویب چند بس��ته کمکی ۴0 میلیارد دالری است؟ در 
ش��رایطی که بس��یاری از اقتصاد های اتحادی��ه اروپا با افزایش 
تورم و قیمت باالی س��وخت و هزینه انرژی دست و پنجه نرم 
می کنند، اتحادیه اروپا چقدر آم��اده ارائه کمک های اقتصادی 
به اوکراین اس��ت؟ اگر جنگ باعث کمبود مواد غذایی و حتی 
قحطی در سراسر جهان شود و بی ثباتی سیاسی به کشور هایی 
همانن��د مصر س��رایت کند، آیا غرب ق��ادر خواهد بود حتی با 
ادامه کم��ک به اوکرای��ن، واکنش جهان��ی را هماهنگ کند؟ 
هنری کیسینجر و جورج سوروس ممکن است در مناظره های 
داووس تس��لط داشته باشند، اما احتماال خانم گلس حرف آخر 

را خواهد زد.
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فرصت امروز: تخلف و سوءاستفاده از حساب های بانکی، داستان تازه ای 
نیست و البته تنها محدود به فیشینگ و حمالت سایبری نمی شود. یکی 
از راه های مرس��وم برای پولشویی و فرار مالیاتی، افتتاح حساب های بانکی 
مختل��ف و دریافت کارت های بانکی و همینطور دس��تگاه های کارتخوان 
اس��ت؛ به طوری که افراد با اجاره حس��اب های بانکی و دستگاه کارتخوان 
ب��ه نام دیگران، بخش عم��ده ای از تراکنش های بانکی خ��ود را به دور از 
چشم نهادهای دولتی و سامانه های نظارتی انجام می دهند. بانک مرکزی 
برای برخورد با این اتفاق در سال های گذشته محدودیت تراکنش به ازای 
ه��ر کارت و ک��د ملی را در نظر گرفت که تا حدودی، راه سوءاس��تفاده از 

حساب های بانکی و اجاره ای را بست.
حال برای پایان ماجرای پولش��ویی و سوء استفاده از حساب های بانکی، 
بانک مرکزی در جدیدترین اقدام، »دس��تورالعمل الزامات اجرایی تعیین 
سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد ش��غل و اشخاص حقوقی غیرفعال« 
را به ش��بکه بانکی ابالغ کرد که بسترهای سوءاستفاده از حساب دیگران 
را ب��ه طور کل��ی از بین می برد. بانک مرکزی در ای��ن اطالعیه اعالم کرد 
که بانک ها موظفند س��طح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص 
حقوق��ی غیرفعال را تعیین و به این بانک گ��زارش دهند. در این ابالغیه، 
حداکثر س��طح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی در طول یک سال برای 
افراد بازنشس��ته 2 میلیارد تومان، مس��تمری بگیران یک میلیارد تومان و 

بیکاران و غیرفعاالن مالیاتی 500 میلیون تومان تعیین شده است.
پایانپولشوییحسابهایاجارهای

طبق اطالعیه بانک مرکزی، بانک  ها و موسسات اعتباری موظفند سطح 
فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را تعیین و 
به بانک مرکزی اعالم کنند. دلیل این امر، مبارزه با پولشویی و جلوگیری 
از سوءاس��تفاده از حساب  های اشخاص بدون ش��غل و غیرفعاالن مالیاتی 
اعالم ش��ده است. حد مجاز س��طح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی در 
طول یک سال برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیران یک 
میلیارد تومان و بیکاران و غیرفعاالن مالیاتی 500 میلیون تومان اعالم شده 
است. بنابراین بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت 
مورد انتظار هر یک از اش��خاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را 
به صورت س��امانه ای نگهداری و س��طح فعالیت آنها را حداکثر پس از ۴8 
س��اعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند. البته حساب  های سپرده 
سرمایه  گذاری بلندمدت تراکنش  محور نیستند و مشمول محاسبات سطح 

فعالیت موردانتظار و س��طح فعالیت محقق شده نمی  شود. در صورتی که 
میزان تراکنش صورت گرفته از سوی این اشخاص و گروه ها به دلیل وجود 
درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از امالک یا سود دریافتی 
از س��پرده های بانکی، بیشتر از س��طح انتظار بانک مرکزی باشد، موسسه 
اعتباری باید براس��اس چارچوب  های تعیین شده این اطالعات را به بانک 
مرک��زی اعالم کند و همچنین از اش��خاص مذکور ب��رای ارائه توضیحات 

دعوت نماید.
اطالعیه بانک مرکزی می گوید، پس از آنکه دعوت  نامه توسط موسسات 
اعتباری به اش��خاص مورد نظر فرستاده شد، این اشخاص می  توانند فرمی 
تحت عنوان »مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت موردانتظار« 
را تکمی��ل کنند. پ��س از تکمیل فرم اگر توضیحات ش��خص مورد قبول 
موسس��ه اعتباری واقع شود یا به عبارت دیگر عبور از سقف تراکنش  های 
تعیین ش��ده ناشی از تراکنش  هایی باشد که به صورت غیرمستمر یا اتفاقی 
و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، موسسه 
اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار، مراتب را در پرونده 
آن ش��خص ثبت می  کند. در این ش��رایط، تراکنش  های مربوط از شمول 
محاسبات س��امانه  ای خارج می شود و محاسبه سطح فعالیت محقق شده 
شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد موسسه اعتباری، 
با خارج کردن تراکنش  های مزبور، مجددا از ابتدای س��ال شمسی صورت 
می  گیرد. در حالت دیگر ممکن اس��ت عبور از س��قف تعیین شده به دلیل 
تغییر فعالیت  های اقتصادی اش��خاص باش��د که در این صورت موسس��ه 
اعتباری باید مس��تندات کافی در زمینه م��ورد نظر را از فرد دریافت کند 
و اقدام به اطالع س��طح فعالیت مورد انتظار ف��رد کند. در آینده نیز برای 
اش��خاصی که در دوره های گذش��ته با عنوان افراد فاقد شغل یا اشخاص 
فاقد درآمدهای مالیاتی ثبت ش��ده اند، اما در حال حاضر دارای شغل بوده 
یا وضعیت فعالیت  های اقتصادی دستخوش تغییر شده است بستری فراهم 
خواهد ش��د تا س��قف مورد انتظار برای فعالیت  های آن تغییر کند. حالت 
سومی نیز وجود دارد که براساس آن ممکن است توضیحات شخص مورد 
قبول موسس��ه اعتباری قرار نگرفته و تش��خیص داده شود که تراکنش  ها 
متعلق به ش��خص مذکور نیس��ت. در این صورت ای��ن اطالعات به مراکز 

مربوطه از جمله واحدهای مبارزه با پولشویی ارسال خواهد شد.
صدور4.9کارتبهازایهرنفر

هرچند تاکنون آمار دقیقی از تعداد حس��اب های بانکی کش��ور منتشر 

نشده و یا اگر شده به روز نشده است، اما آنطور که ولی اهلل سیف، رئیس کل 
اس��بق بانک مرکزی اعالم کرده بود، نزدیک به 500 میلیون فقره حساب 
بانکی در کش��ور وجود دارد که نس��بت به جمعیت ایران و در مقایس��ه با 
کشورهای دیگر، یک رکورد به حساب می آید. نسبت تعداد حساب بانکی 
به هزار نفر جمعیت بالغ در ایران باالی 8 هزار اس��ت که این نسبت برای 
کش��ورهای ترکیه هزار و 200، عربستان سعودی هزار، مالزی 800، هند، 

ایتالیا و ارمنستان ۷00 و برزیل ۶00 است.
همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد کارت های بانکی صادرشده 
توس��ط شبکه بانکی در پایان فروردین ماه امس��ال به ۴۱۴ میلیون و 8۶ 
هزار و ۴92 فقره رس��یده که نس��بت به فروردین سال گذشته نزدیک به 
۱9 میلیون فقره یعنی معادل ۴.۷ درصد بیش��تر ش��ده است. از این رقم 
بیش از ۱08 میلیون فقره کارت تنها در استان تهران صادر شده است. از 
بیش از ۴۱۴ میلیون فقره کارت صادرش��ده، بالغ بر 2۶8 میلیون و 2۴9 
هزار و ۱2۷ فقره کارت برداشت بوده است. تعداد کارت های خرید و هدیه 
صادرش��ده نی��ز به ۱3۶ میلی��ون و 35 هزار و ۶۶ فقره رس��یده و این در 
شرایطی است که در فروردین ماه بیش از ۷ میلیون فقره کارت اعتباری و 
2میلیون کارت پول الکترونیک نیز وجود داشته است. به این ترتیب، با در 
نظر گرفتن جمعیت 8۴ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۴3۶ نفری ایران - که این 
هفته از سوی مرکز آمار اعالم شد - میانگین تعداد کارت های بانکی کشور 

به ازای هر نفر به ۴.9 کارت می رسد.
ح��ال اگ��ر مبلغ تراکنش ه��ای صورت گرفته بر این تع��داد کارت را در 
فروردی��ن ماه لحاظ کنیم، میزان جابه جایی پول از این طریق مش��خص 
می ش��ود. طبق اعالم بان��ک مرکزی، مبلغ تراکنش ه��ای صورت گرفته از 
طریق دستگاه های خودپرداز در فروردین ماه امسال به بیش از 2۶۴ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. 2۴۷ هزار میلیارد تومان نیز از طریق پایانه های 
نصب ش��ده در ش��عب بانک ها تراکنش انجام شده است. همچنین میزان 
تراکنش ها در شبکه کارتی کشور )شاپرک( که بخش عمده ای از خریدهای 
روزانه افراد را ش��امل می ش��ود در این ماه به بی��ش از 5۴3 هزار میلیارد 
تومان رسیده که این رقم در اردیبهشت ماه به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. بنابراین تنها در یک ماه فروردین، مجموع مبلغ 
تراکنش های انجام ش��ده از این طریق به بیش از هزار هزار میلیارد تومان 
رس��یده که طبیعتا این رقم نیازمند نظ��ارت دقیق و جدی بانک مرکزی 

است.

تراکنشهایمشکوکبانکیرصدمیشوند

4.9 کارت بانکی به ازای هر ایرانی

بیست و نهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی دیروز با حضور 
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در س��اختمان بانک مرکزی برگزار 
شد. رئیس کل بانک مرکزی در این همایش از تولد رمزریال در شهریورماه 
خبر داد و گفت: رمزریال بانک مرکزی در ش��هریورماه به شکل عملیاتی 
اجرایی خواهد شد. تقویت حکمرانی ریال هم که بخش های متنوعی دارد، 
بسیار مهم است که در دولت و بانک مرکزی به طور جدی دنبال می شود. 
اگر حکمرانی ریال اجرا ش��ود، فرار مالیاتی، قاچاق، پولشویی و سوداگری 
کاهش قابل توجهی خواهد داش��ت. علی صالح آبادی با بیان اینکه تاکنون 
دولت از تنخواه اس��تفاده نکرده اس��ت، افزود: در قانون بودجه سال جاری 
دیده ش��ده که عالوه بر بانک مرک��زی، بانک های دولتی نیز عامل فروش 
ارزهای دولتی در بازار باشند. یکی دیگر از محورهای اصالحی برای رابطه 
دولت با بانک مرکزی، موضوع تنخواه دولت اس��ت که باید س��ازوکار آن 
اصالح ش��ود و خزانه نیازی به اس��تفاده از تنخواه نداشته باشد. برای این 
موضوع هم تدابیری اندیشه شد که از تنخواه استفاده نشود و یا به عنوان 
آخرین راهکار از آن استفاده شود که راهکار در نظر گرفته شده این است 
که خزانه بتواند از حس��اب های خود نزد دولت اس��تفاده کند و نیازی به 
تنخواه نداش��ته باش��د. تاکنون از این سازوکار اس��تفاده شده و جایگزین 

تنخواه شده و دولت از تنخواه استفاده نکرده است.
او استقراض مستقیم از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و ادامه 
داد: اص��الح قانون بانک مرکزی نیز از دیگ��ر موضوعات مهم برای اصالح 
رابطه دولت با بانک مرکزی اس��ت تا با اصالح این قانون، به سمت تقویت 

ساختارهای حمکرانی بانک مرکزی حرکت کنیم.
رئی��س کل بانک مرک��زی درباره بدهی دولت ب��ه بانک های دولتی نیز 

گفت: این بانک ها مطالبات قابل توجهی از دولت دارند که برنامه ریزی های 
گس��ترده ای صورت گرفته تا مطالبات بانک های دولتی و ش��به دولتی از 
دولت در س��ال ۱۴0۱ پرداخت شود. صالح آبادی همچنین از فراهم شدن 
امکان انتشار گواهی سپرده عام برای بانک ها خبر داد و گفت: اضافه برداشت 

بانک ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته نصف شده است. 
وی همچنین به رش��د بیش از ۱00 درصدی تامین مالی ش��رکت های 
دانش بنیان در س��ال گذشته نسبت به س��ال ۱399 اشاره کرد و توضیح 
داد: در راستای اصالح نظام بانکی، محور دیگر اصالح رابطه بانک مرکزی 
و مشتریان است که در این راستا، دستورالعمل تسهیل وثایق وام های خرد 
ابالغ ش��د که دسترسی مردم به منابع بانکی آسان شد. بخش دیگری هم 
دسترس��ی غیرحضوری مردم به خدمات بانکی اس��ت که از طریق احراز 
هویت، امضا و س��فته الکترونیک انجام ش��د. مس��ئله مهم دیگر در نظام 
پولی و بانکی کش��ور، تامین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه س��رمایه در 
گردش اس��ت که در این زمینه تامین مالی زنجیره تامین و اوراق گام به 
ای��ن موضوع کمک قابل توجهی خواهد کرد. اصالح س��اختار تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط و به ویژه دانش بنیان ها نیز در دس��تور کار 

بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در س��ال جاری 20 هزار میلیارد 
تومان اوراق فروخته ش��ده که باید ادامه پیدا کند، افزود: هر اندازه سامانه 
جامع تجارت و سامانه مالیاتی کشور تکمیل و بهتر عمل کنند، می توانیم 
منابع بانکی را به هدف و در واقع بخش واقعی اقتصاد و تولید هدایت کنیم. 
اجرای مسدودسازی وجوه حساب چک برگشتی به عنوان بخشی از قانون 
چک نیز اجرایی ش��د و به زودی تمام بخش های این قانون مهم و اثرگذار 

اجرا خواهد شد. به گفته وی، در بازار ارز باید سیاست های تجاری و ارزی 
کامال هماهنگ باش��د که این امر با همکاری وزارت صمت دنبال می شود. 
عمق بخشی به سامانه نیما و بازار متشکل ارزی از محورهای اصلی کنترل 
بازار ارز اس��ت. سال گذش��ته بیش از 5۷ میلیارد دالر تامین و عرضه ارز 
داشتیم. دو ماهه ابتدایی امسال نیز نسبت به سال گذشته درآمدهای ارزی 
رشد قابل توجهی داشته است. صالح آبادی با بیان اینکه تامین ارز بهتر از 
س��ال گذشته اس��ت، افزود: در بخش نفت و پتروشیمی ۷.5 میلیارد دالر 
وصول ش��ده که همین ردیف در مدت مشابه سال قبل ۴.5 میلیارد دالر 
بوده است. در سال گذش��ته که سیاست ارز ترجیحی وجود داشت، فقط 
بانک مرکزی تامین کننده ارز کاالهای اساسی بود اما اکنون صادرکنندگان 
غیرنفتی نیز در سامانه نیما تامین کننده ارز و ارز کاالهای اساسی خواهند 
بود. بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بس��یار خوب شده و با سال های قبل 
قابل مقایسه نیست. پیمان های پولی دو و چندجانبه با کشورهای دوست 
و همسایه جزو برنامه های جدی بانک مرکزی است و البته اقدامات انجام 
ش��ده قابل رسانه ای کردن نیس��ت. زمانی که ارز ترجیحی وجود داشت، 
تقاضا برای ارز بیشتر بود که با اصالح نظام پرداخت یارانه ها هم روند تامین 
ارز بهتر خواهد شد و هم قاچاق کاهش پیدا می کند. در حال حاضر، عرضه 
ارز بر تقاضا برای ارز پیشی گرفته که دلیل آن وضعیت مناسب سامانه نیما 
و بازار متش��کل ارزی است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اوراق ارزی 
هم به زودی منتش��ر خواهد شد که هم ارزهای خانگی را جمع می کند و 
هم بازپرداخت آن به صورت ارزی خواهد بود. در این بین، کسانی می توانند 
اوراق ارزی منتش��ر کنند که درآمدهای باالی ارزی داشته باشند. سود و 

بازپرداخت این اوراق به صورت ارزی خواهد بود.

رئیسکلبانکمرکزیازنصفشدناضافهبرداشتبانکهاخبرداد

تولدرمزریالدرشهریورماه

حملونقلریلی

بارشد190هزارتومانیدرروزدوشنبه
سکه14میلیونو970هزارتومانشد

س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱90 هزار تومان افزایش 
در روز دوشنبه با قیمت ۱۴ میلیون و 9۷0 هزار تومان به فروش 
رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون 
و 250 هزار تومان معامله ش��د. نیم س��که 8میلیون و 250 هزار 
تومان، ربع س��که 5میلیون و 220 هزار تومان و سکه یک گرمی 
2 میلی��ون و 990 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۴۱5 هزار تومان رسید 
و قیمت هر مثقال طال ۶ میلیون و ۱30 هزار تومان ش��د. اُنس 
جهانی طال هم با قیمت یک هزار و 858 دالر و ۷8 سنت معامله 
ش��د. همچنین قیم��ت دالر در صرافی های بانک��ی با ۱2 تومان 
افزایش نس��بت به روز قبل، 25 هزار و 92۷ تومان معامله ش��د. 
قیمت فروش یورو نیز در صرافی های بانکی با یک تومان کاهش 
به 28 هزار و ۱89 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر توس��ط 
صرافی ه��ای بانکی 25 ه��زار و ۶8۱ تومان و نرخ خرید هر یورو 

نیز 2۷ هزار و 908 تومان اعالم شد.
گفتنی است قیمت سکه در روزهای گذشته افزایش مستمری 
را تجرب��ه کرده و با افزایش تقاضا برای کاالی س��رمایه ای چون 
سکه به نظر می رس��د که به دنبال موج جدید تورمی در کشور، 
برخی از افراد جامعه در راس��تای حفظ دارایی های خود در برابر 
تورم در صدد خرید سکه برآمده اند؛ چراکه هرچه تقاضا افزایش 
یابد قیمت نیز باالتر می رود. در نتیجه بخش��ی از افزایش قیمت 
س��که را می توان به دلی��ل افزایش انتظ��ارات تورمی در فضای 

جامعه دانست.

بامخالفتشورایپولواعتبار
واممسکن700میلیونینمیشود

ب��ه گفته مدیرعامل بانک مس��کن، ش��ورای پ��ول و اعتبار با 
افزایش س��قف تسهیالت خرید مس��کن برای زوجین تهرانی به 
۷00 میلی��ون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تس��هیالت با 
همان س��قف های قبلی پرداخت می ش��ود. وزیر راه و شهرسازی 
2۶ اردیبهشت از ارائه پیش��نهاد افزایش سقف تسهیالت خرید 
مس��کن زوجین تهرانی به ۷00 میلیون تومان به شورای پول و 
اعتبار خبر داده و همچنین بر مطرح ش��دن پیش��نهاد افزایش 
س��قف وام ودیعه مسکن به ۱00 میلیون تومان برای مستأجران 
تهرانی در ش��ورای پول و اعتبار تأکید کرده بود. رس��تم قاسمی 
س��وم خردادماه در حاش��یه مراس��م افتتاح نمایش��گاه حمل و 
نق��ل ریلی نیز گفت ک��ه بعدازظهر امروز پیش��نهاد افزایش وام 
ودیعه مس��کن به ۱00 میلیون تومان در جلس��ه شورای پول و 
اعتبار بررس��ی می ش��ود که نهایتا مصطفی قمری وفا، مدیرکل 
رواب��ط عمومی بانک مرکزی همان ش��ب )3 خرداد( از تصویب 
این پیش��نهاد خبر داد، اما خبری از بررس��ی پیش��نهاد افزایش 
س��قف وام خرید مس��کن به ۷00 میلیون تومان نشد. در همین 
ارتباط، محمود ش��ایان مدیرعامل بانک مس��کن از عدم موافقت 
ش��ورای پول و اعتبار با افزایش سقف تس��هیالت خرید مسکن 
ب��ه ۷00 میلی��ون تومان خب��ر داد و به خبرن��گار مهر گفت: به 
نظر می رسد ش��ورای پول و اعتبار در نیمه دوم امسال بار دیگر 
این پیش��نهاد وزارت راه و شهرس��ازی را بررس��ی کند. در حال 
حاضر تسهیالت خرید مسکن با همان سقف های فعلی پرداخت 
می شود که شامل 200 میلیون تومان وام خرید مسکن فردی و 
۴00 میلیون تومان برای زوجین در تهران، ۱۶0 میلیون تومان 
برای متقاضیان انفرادی و 320 میلیون تومان زوجین ساکن در 
ش��هرهای بزرگ، مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر 
و 80 و ۱۶0 میلی��ون تومان ب��رای متقاضیان انفرادی و زوجین 
ساکن سایر شهرها به همراه 80 میلیون تومان وام جعاله مسکن 

برای کل کشور می شود.
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رکوردشکنیتاریخیطالیسیاه
قیمتنفتبه120دالررسید

قیمت نفت دیروز به باالترین رقم در دو ماه گذشته رسید. تاجران نفت 
منتظرند ببینند آیا اتحادیه اروپا می  تواند به یک توافق در مورد تحریم نفت 
روسیه در ششمین بسته تحریم ها علیه مسکو برسد یا نه؟ قیمت هر بشکه 
نفت برنت دریای ش��مال روز دوش��نبه با یک دالر و ۶ سنت معادل 0.89 
درصد افزایش به ۱20 دالر و ۴9 سنت رسید. هر بشکه نفت وست تگزاس 
اینترمدییت آمریکا هم با یک دالر و 2۱ سنت معادل ۱.05 درصد افزایش 

۱۱۶ دالر و 28 سنت معامله می شود.
اعضای اتحادیه اروپا در جلسه ای ویژه قرار است در مورد ششمین بسته 
تحریم ها علیه روسیه به  خاطر حمله به اوکراین تصمیم گیری کنند و حال 
در آس��تانه این دیدار، بازار نفت رکوردش��کنی کرد و به اوج رس��ید، زیرا 
تحریم نفت روسیه، بازار جهانی نفت را با کمبود عرضه مواجه خواهد کرد، 
آن  هم در ش��رایطی که همین حاال هم بازار به  خاطر افزایش تقاضا برای 
بنزین، دیزل و س��وخت هواپیما در آس��تانه فصل اوج سفرها در آمریکا و 
اروپا، با مشکل عرضه مواجه است. قیمت نفت به باالترین حد خود از سال 
2008 رس��یده و در این بین تعداد زیادی از کشورها به دنبال جایگزینی 
نفت روسیه با نفت کشورهای آسیایی هستند. یک تحلیلگر بانک جی پی 
مورگان پیش��تر گفته بود: در صورتی که قیمت نفت به ۱20 دالر برس��د 
تبعات منفی دارد و اگر مرز ۱50 دالر را رد کند، باعث می شود تورم جهانی 

۷ درصد افزایش یابد.
رویترز گزارش داده که این افزایش قیمت بیشتر از همه به دلیل احتمال 
اعمال جدیدترین تحریم ها علیه بخش پاالیش و نفت روسیه اتفاق افتاده 
اس��ت. تحریم نفت روسیه، نگرانی از احتمال تحریم گاز این کشور را هم 
بیش��تر می کند و همین تنش ها در بازار موجب افزایش قیمت نفت شده 
اس��ت. البته کاخ سفید و مقامات آمریکایی از زمان شروع جنگ روسیه و 
اوکرای��ن نگران افزایش قیمت نفت و انرژی در جهان بودند و بایدن حتی 
س��عی کرد با اعمال فش��ار بر اوپک و اوپک پ��الس، قیمت نفت را کاهش 
دهد، اما موفق به انجام این کار نشد و نتوانست عربستان را که بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان اس��ت به س��وی خود بکش��د. در ماه های گذشته 
کش��ورهایی همچون عربس��تان با فروش نفت به درآمدهای چند برابری 
رس��یده اند؛ تا جایی که ش��رکت آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی جهان به 
پرسودترین ش��رکت جهان در ماه گذشته بدل ش��د و توانست غول های 

فناوری از جمله تسال و آمازون را پشت سر بگذارد.
در چند ماه گذش��ته تعدادی از کش��ورهای اروپای��ی از جمله آلمان 
و مصرف کنن��دگان اصلی نفت در جهان همچ��ون آمریکا برای کنترل 
قیمت ها، بخش��ی از ذخایر نفتی خ��ود را آزاد کرده اند، اما این اقدامات 
هم نتوانس��ته قیمت س��رکش نفت را رام کند و پیش بینی کارشناسان 
نش��ان می دهد در صورت نهایی شدن تحریم های نفتی و گازی روسیه 
باید منتظر افزایش بیشتر قیمت انرژی در جهان بود. در این بین، منابع 
متعددی به س��ی  ان  ان گفته اند که جو بایدن، رئیس  جمهور آمریکا و 
محمد بن  س��لمان، ولیعهد عربستان ممکن است برای اولین  بار در ماه 
آین��ده با یکدیگر دیدار کنند؛ به نظر می رس��د که مقامات آمریکا تنها 
راه چاره برای کاهش قیمت نفت را در مذاکره و راضی کردن عربستان 

برای افزایش تولید و صادرات نفت می دانند.
س��وال این اس��ت که جنگ اوکراین چطور قیمت نف��ت را زیر و رو 
کرد؟ حمله روس��یه به اوکراین، بازار نفت جهانی را دس��تخوش تغییر 
و تحول کرده اس��ت به طوری که صادرکنندگان آفریقایی برای تامین 
تقاضای اروپا پا پیش گذاش��ته اند و مس��کو برای دور زدن تحریم های 
غربی، به تاکتیک انتقال کش��تی به کش��تی برای رساندن نفت خود به 
آس��یا متوسل شده است. این تغییر مسیر بزرگترین تغییر بخش عرضه 
بازار نفت جهانی، از زمان انقالب ش��یل آمریکاس��ت که یک دهه پیش 
بازار را تغییر داد و نش��ان می دهد روسیه قادر خواهد بود از ممنوعیت 
نفت اتحادیه اروپا عبور کند به ش��رطی که آس��یا و چین به خرید نفت 

این کشور ادامه دهند.
تحریم هایی که پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در اواخر 
فوریه، اعمال ش��دند و ش��امل ممنوعیت واردات نفت روسیه به آمریکا 
بود، باعث ش��د روس��یه از اروپا که هدف بایکوت خری��داران نفت قرار 
گرفت، به س��مت آسیا بچرخد که مش��تریان در هند و چین متقاضی 
خرید محموله های نفت روس��یه با تخفیف چش��مگیر بودند. طبق آمار 
آژانس بین المللی انرژی، صادرات روس��یه در آوریل به س��طح پیش از 
حمل��ه ب��ه اوکراین، بهبود پیدا کرد و قیمت نف��ت که در مارس تا مرز 
۱39 دالر در هر بشکه صعود کرده بود، در حدود ۱۱0 دالر تثبیت شد. 
حت��ی اگر اتحادیه اروپا در دور بعدی تحریم های روس��یه، با ممنوعیت 
واردات نفت این کش��ور موافقت کند، تحلیلگ��ران می گویند تاثیر این 
تحریم ها با تقاضایی که از س��وی آس��یا برای نفت روس��یه وجود دارد، 
تا اندازه ای بی اثر خواهد ش��د. نوربرت روکر از گروه مالی جولیوس بائر 
در ای��ن باره گفت:  مگر اینکه غرب خریداران آس��یایی را تحت فش��ار 
دیپلماتیک قرار دهد، در غیر این صورت افزایش شکاف عرضه و صعود 

قیمت های نفت دیده نخواهد شد.
مجموعه تحریم هایی که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس علیه 
روس��یه اعالم شده اند، ورود کشتی ها با پرچم روسیه به بنادر را ممنوع 
کرده اند. این تحریم ها به معنای آن اس��ت که بخشی از تجارت افزایش 
یافته با آس��یا از طریق انتقال کش��تی به کشتی در دریا انجام می شود 
که یک فرآیند پرهزینه بوده و خطر نش��ت نفت و آلودگی باالیی دارد. 
در مجموع، آمار ش��رکت پترولجستیک و شرکت های رصدکننده دیگر 
نشان می دهد جریان نفت روسیه به آسیا از طریق دریا، از ابتدای سال 

میالدی جاری حداقل 50 درصد افزایش پیدا کرده است.
انتقال بین کش��تی ها که بخش کوچکی از تجارت دریایی را تشکیل 
می دهد، برای اجتن��اب از تحریم ها و اعتراضات، از س��واحل دانمارک 
به دریای مدیترانه تغییر پیدا کرده اس��ت. به گفته مارگ گربر، رئیس 
پترولجس��تیک، انتقال کشتی به کش��تی در آب های دانمارک متداول 
است زیرا نقطه ورودی دریای بالتیک است، اما این انتقال ها دیگر اتفاق 
نمی افتد. بنابراین روند انتقال کش��تی به کش��تی، بین نفتکش تحریم 
ش��ده و نفتکش تحریم نشده در آب های مدیترانه انجام می شود. حجم 
نفت و فرآورده های نفتی روس��یه که بین نفتکش ها در مدیترانه منتقل 
می ش��وند، ۴00 هزار بشکه در روز است که عمده آن به آسیا می رود و 
به 2.3 میلیون بشکه در روز صادراتی اضافه می شود که مستقیما انجام 
می گیرد. در ژانویه، پیش از حمله به اوکراین، حدود ۱.5 میلیون بشکه 
در روز نفت روسیه مستقیما به آسیا ارسال می شد. حجم نفت دریابرد 
تنها بخش��ی از مجموع صادرات از روسیه است. با حساب آوردن عرضه 
از طریق خط لوله، مجموع صادرات نفت و فرآورده های نفتی روسیه در 
آوریل به بیش از 8 میلیون بش��که در روز رسید و به نرخ پیش از آغاز 

مناقشه در اوکراین، بهبود یافت.

انـــرژی

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران برخالف دو ماه گذش��ته که در 
صدر ج��دول بازدهی بازارهای مالی قرار گرفت، از ابت��دای خردادماه وارد 
ی��ک دوره اصالحی ش��ده و تاکنون حدود 3 درصد در س��ومین ماه فصل 
بهار نزول کرده اس��ت. هرچند روند حرکت بازار س��رمایه در معامالت روز 
گذش��ته و برخالف روزهای قبل، صعودی بود و ش��اخص کل 3هزار واحد 
افزای��ش ارتفاع داد، اما این صعود کامال بی ج��ان و کم رمق بود، به طوری 
که نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در ساعات پایانی معامالت دوشنبه مجددا 
روندی نزولی به خود گرفت. از فردای روز سه شنبه )2۷ اردیبهشت ماه( که 
شاخص کل بورس به سطح مهم ۱.۶ میلیون واحدی رسید، با عقب نشینی 
خریداران به تدریج روند نزولی بورس آغاز شد تا سرگیجه شاخص کل در 
کانال ۱.5 میلیون واحدی و عملیات ناموفق عبور از این کانال پردست انداز 
همچنان ادامه داشته باشد؛ این در حالی است که شاخص بورس تهران پس 
از 20 ماه از کانال یک میلیون و 500 هزار واحد گذر کرده و به مرز کانال 
یک میلیون و ۶00 هزار واحد رس��یده بود، اما روند نزولی متوالی روزهای 
گذش��ته، ترمز حرکت صعودی بازار را کش��ید. انتش��ار اخبار پاالیشی ها و 
گزارش       های ضعیف       تر از انتظار برخی شرکت ها، خبر واگذاری خودرویی ها و 
شایعات مربوط به نرخ های غیرمنطقی و همچنین ابهام در مذاکرات احیای 

برجام از جمله دالیل فضای سرد و رخوتناک بورس در این روزهاست.
نوساندرنیمهکانال1.5میلیونی

اگرچ��ه روند حرکت بورس دیروز برخ��الف روزهای اخیر، صعودی بود 
اما این صعود کامال بی جان بود و رمقی نداش��ت. در جریان معامالت روز 
دوشنبه 9 خردادماه، شاخص کل بورس با افزایش 3 هزار و 3۱۶ واحدی 
ب��ه رقم یک میلیون و 53۷ هزار واحد و ش��اخص ه��م وزن با 35۱ واحد 
افزای��ش به رقم ۴25 هزار و 200 واحد رس��ید. بیش از ۶ میلیارد و 8۶2 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ هزار و 88۱ میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، افزایش 
یک هزار و 822 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 8 هزار و 5۶0 واحدی 

را تجربه کردند.
ش��رکت پتروش��یمی نوری با یک هزار و 29۱ واحد، ش��رکت معدنی و 
صنعتی چادرملو با 389 واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران با 302 واحد، 

ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با 239 واحد و شرکت کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران با 2۱۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل 
داش��تند. در سمت مقابل نیز گروه مپنا با ۱۶۱ واحد، بانک صادرات ایران 
با ۱5۴ واحد، شرکت توسعه معادن و فلزات با 9۷ واحد، شرکت مخابرات 
ایران با 90 واحد و ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 82 واحد با 
بیش��ترین تاثیر منفی بر رشد ش��اخص کل همراه شدند. گروه سیمان با 
۶30 ه��زار و ۱۴2 معامله به ارزش 5 ه��زار و ۱۶۱ میلیارد ریال در صدر 
گروه های بورسی نشست. گروه خودرو با 58 هزار و ۷۱8 معامله به ارزش 
3 هزار و 88۷ میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با ۴2 هزار و 23۴ معامله به 
ارزش 3 هزار و ۷0۴ میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 29 هزار و ۷83 
معامله به ارزش 2 هزار و 25۶ میلیارد ریال و گروه غذایی به جز قند با 3۱ 
هزار و ۷53 معامله به ارزش یک هزار و 9۷0 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 83 واحدی 
ب��ه رق��م 2۱ هزار و 3۴8 واحد رس��ید. در این بازار بی��ش از ۴ میلیارد و 
۶۷9 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک میلیون و 552 
هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت پلیمر آریاساسول با 52.5 
واحد، شرکت آهن و فوالد ایرانیان با 2۶ واحد، شرکت بهمن دیزل با ۶.9 
واحد، شرکت تولید پتروشیمی تندگویان با ۶.38 واحد و شرکت تولیدات 
پتروشیمی قائد بصیر با 5.99 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
داشتند. همچنین ش��رکت تولید نیروی برق دماوند با ۷.8 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با ۷.۴ واحد، بیمه سامان با 3.55 واحد، 
شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس با 3.۴۶ واحد و شرکت پخش البرز 

با 3.3۶ واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
سقوطبورستاکیادامهدارد؟

در حالی که ش��اخص بورس تهران پس از 20 ماه از کانال ۱.5 میلیون 
واحد گذر کرده و به آس��تانه ۱.۶ میلیون واحد رس��یده بود، روند نزولی 
پیاپی روزهای گذشته، ترمز حرکت صعودی بازار را کشید. سوال این است 
که چرا؟ یک کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش معتقد است 
که اصالح بازار تا نیمه خردادماه ادامه دارد و بازار پس از آن رش��د خواهد 

کرد. س��عید جعفری در تش��ریح عواملی که باعث ریزش بازار سرمایه در 
روزهای اخیر ش��ده به ایسنا، می گوید: یک مورد، رفتار طبیعی بازار است 
زیرا در س��ه ماه اخیر شاهد یک رش��د خوب بودیم و اکثر نمادها حداقل 
30 درصد رش��د کردند. بنابراین طبیعی اس��ت که بازار اصالح انجام دهد 
و دوباره یک انرژی برای صعود به دس��ت آورد. البته این موضوع مصادف 
شد با چند اتفاق سیاسی که باعث افزایش ریسک در فضای سرمایه گذاری 
شد. به عقیده جعفری، موضوعات دیگر به مباحث داخل بازار برمی گردد. 
یکی از گروه های پیش��روی بازار خودرو است و خبر واگذاری بلوک ایران 
خودرو و سایپا باعث شد سهام این دو شرکت صعودی شود اما این اتفاق 
هن��وز رخ نداده و جنبه های مختلف آن مش��خص نیس��ت و همین ابهام 
باعث شد خریداران گروه های خودرویی عقب بکشند و نمادهای خودرویی 
نزولی ش��وند. موضوع بعدی نیز عرضه خودرو در بورس کاالس��ت و هنوز 
خودروهای سایپا و ایران خودرو در بورس عرضه نشده اند و این اتفاق باید 

به مرحله عمل برسد تا از زیان دهی آنها کاسته شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت گروه پاالیشی می افزاید: 
این گروه نیز از گروه های پیش��روی بازار است و گزارش های ۱2 ماهه آنها 
به اندازه  ای که بازار انتظار داش��ت خوب نبود و همین موضوع باعث ش��د 
سرمایه گذاران در گروه پاالیشی احتیاط کنند. موضوع بعدی، گزارش های 
دور از انتظار متانول سازها بود. افت قیمت متانول و افزایش قیمت خوراک 
باعث ش��د سودآوری گروه متانول س��از در صنعت پتروشیمی کم شود. از 
طرف دیگر در دو هفته اخیر در گروه فلزات ش��اهد کاهش قیمت جهانی 
فوالد ایران بودیم که دلیلش ورود فوالدسازهای روس به بازارهای صادراتی 
ایران است. روس ها به دلیل تحریم محصوالت خود را با تخفیف زیاد عرضه 
می کنند و این باعث می ش��ود قیمت فوالد ایران و در نتیجه س��هام فوالد 

کاهش یابد.
او با تاکید بر اینکه هنوز چش��م انداز احیای برجام مش��خص نیس��ت، 
می گوید: هرچند این موضع باعث افزایش قیمت دالر می شود اما به مرور 
و در بلندمدت ریسک های زیادی را به بازار سرمایه تحمیل می کند. به نظر 
من اصالح بازار تا نیمه خردادماه ادامه دارد و بازار پس از آن رشد خواهد 

کرد. بنابراین از اواخر خرداد و در تیرماه بازار صعودی خواهد بود.

علتریزشاینروزهایبورستهرانچیست؟

بازگشت کم رمق بورس به مدار رشد

به گفته وزیر اقتصاد، مس��یر صحیح در اقتصاد ایران این اس��ت که بین 
دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شود و با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم 
خود را متوجه ارز نکنیم بلکه به سیاست های پولی و بانکی هم توجه کنیم. 
احس��ان خاندوزی در بیست و نهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و 
ارزی با بیان اینکه اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش بینی پذیری دارد 
و اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم ش��ود و قابل پیش بینی باش��د، اقتصاد 
به صورت خودکار مسیر رش��د خود را پیدا خواهد کرد، گفت: مالحظات 
تثبیت��ی در مقایس��ه با مالحظات توس��عه ای در س��اختارهای اقتصادی 
بااهمیت تر است. عالوه بر ثبات و سیاست گذاری مناسب باید سیاست گذار 
بسته های تشویقی برای فعاالن اقتصادی در نظر بگیرد. به گفته خاندوزی، 
اقتصاد چندبعدی اس��ت و سیاست گذار نباید یک وجهی عمل کند. مهار 
لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت 

بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است.
او با بیان اینکه از منظر سیاست گذاری پولی و ارزی باید مالحظات ثبات 
اقتصاد کالن و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت 
کشور پیش ببریم، افزود: عنوان همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی 
یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است. اثرگذاری این 
دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است. برای کارشناسان و 
صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه 
مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده 
اقتصاد ایران است و عمال باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم 

و فعاالن اقتصادی بازی کند.
وی با اش��اره به اینکه پول برخالف ارز اثر بلندمدت دارد، ادامه داد: در 
مقام مقایسه اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و 
البته عمیق اس��ت. آنچه دورنمای اقتصاد م��ا را در بخش حقیقی و تورم 
شکل می دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. 
کمیت باالتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی 
نداشته، زمینهس��از تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تامین مالی 
ش��ده اس��ت و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب 

بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش میدهد.
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیس��ت که نباید به 
ت��ورم موج��ود و کاهش قدرت خرید در کوتاه مدت توجه داش��ت، گفت: 
اعتقاد دارم توجه به این موضوع بس��یار جدی اس��ت به ویژه اینکه نقش 
نوس��انات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است. دوگانه  ای که درباره عمق و 

افق سیاس��ت های ارزی و پولی وجود دارد، به بیان دیگر با دوگانه دیگری 
مواجه هستیم، ثبات و توسعه. از این منظور این دوگانه، دغدغه های مربوط 
به ثبات این است که تالش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر و داده ها 
متغیر به حداقل برس��د. به گفت��ه وی، دغدغه هایی که از جهت تمرکز بر 
کس��ری بودجه و کنترل مقادیر پولی وجود دارد و استقالل بانک مرکزی 
همگی مالحظات تثبیتی پررنگ تر است در مقایسه با مالحظات توسعه ای. 
اگ��ر تمام دغدغه ما از این جنس باش��د و اکتفا کنی��م و بپذیریم که بازار 
خود بهترین مسیریاب اس��ت و دولت مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد 
و جاده صاف کن باشد، به نظر می رسد این رویکرد غلط نیست بلکه ناقص 

است و بخش زیادی از واقعیت را روایت می کند، اما نه همه آن را.
او س��پس به تشریح مسیر صحیح برای اقتصاد ایران پرداخت و توضیح 
داد: به نظر می رس��د مس��یر صحیح در اقتصاد ایران این است که توازنی 
بین دو مالحظه برقرار کنیم به ش��کل توأمان، این توازن در مقوله پول و 
ارز اینطور اس��ت که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز 
نمی کنیم بلکه به سیاست های پولی و بانکی هم توجه می کنیم. در مقوله 
پول و بانک هم الزم است به معیارهای معطول به ثبات توجه نکنیم و تمام 

توجه بر کل های پولی باشد، به ویژه بعد از بحران 2008 مطرح شده غفلت 
کنیم از جزو دوم باید مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد. در بخش ارزی حتی 
مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش 
واقعی اقتصاد ایران است. بازهم پیوندی وجود دارد در بین بخش واقعی رخ 
می دهد و خود را در سیاست های ارزی نمایان می کند. حتی مهار تقاضای 

سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است.
خاندوزی در پایان با اشاره به اشتباه سیاست گذاران در دهه 90 گفت: 
در اوایل دهه 90 توس��ط سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم 
ک��ه گویا با یکس��ویه نگری برای کنترل تورم می توانیم س��ایر مولفه ها را 
هم کنترل کنیم ولی تجربه اقتصاد ایران نش��ان داد که اینطور نیس��ت. 
ش��اخص های تثبیتی و به طور مش��خص نرخ تورم زمانی بدتر می ش��ود 
که شاخص های توس��عه ای ما رو به تنزل می رود و برعکس می بینیم که 
پایین ترین نرخ تورم در زمانی رخ می دهد که رشد اقتصادی هم باالست. 
هر رویکردی که ثبات را فدای توس��عه یا توسعه را فدای ثبات کند و هر 
ی��ک از دو بال را واگ��ذارد، حتی در تحقق همان ب��ال باقی مانده هم با 

ناکامی مواجه خواهد شد.

درهمایشسیاستهایپولیوارزیمطرحشد
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پیشبینیآیندهصنعتخودروایراندر2سناریو
به گزارش صنعت ماشین، برای پیش بینی آینده صنعت خودروسازی 
کشور، دو س��ناریو »ادامه و تداوم روند تحریم ها« و »رفع تحریم ها و 

تعامل با تمامی کشورهای جهان« وجود دارد.
اولین کاری که وزارت صمت باید انجام دهد، تدوین یک استراتژی 
مدون برای صنعت خودروسازی کشور است که تمامی مجموعه های 
ذی نفع بتوانند و بدانند آینده این صنعت چگونه رقم خواهد خورد. در 
سال های پیشین دولت و وزارت  صمت استراتژی ها و برنامه هایی برای 
اصالح س��اختار و وضعیت صنعت خودروسازی کشور ارائه کردند که 
متاسفانه با توجه به تغییر مدیریت ها و دولت ها این برنامه ها پیگیری 
نش��د و به ثمر نرسید. برای تدوین یک استراتژی خوب در اولین گام 
باید شناخت جامعی از وضعیت موجود داشته باشیم تا مشخص شود 
ک��ه چالش های پیش رو، نقاط قوت و نقاط ضعف چیس��ت و چگونه 

می توان در مسیر توسعه گام برداشت.
واقعیت این است که در صنعت خودرو بدون در نظر گرفتن وضعیت 
عمومی و سیاس��ی کش��ور نمی ت��وان یک اس��تراتژی و هدف گذاری 
درس��ت تعیین کرد. به نظر می رس��د که در ح��ال حاضر دو احتمال 
پیش روی صنعت خودروس��ازی کشور وجود دارد؛ اول ادامه تحریم و 
محدودیت هایی است که در اثر تحریم های جهانی وجود دارد و مورد 
دیگر امکان رفع تحریم ها و گشایش مراودات اقتصادی با شرکت ها و 

کارخانجات خودروسازی بین المللی.
همانطور که اش��اره ش��د، برای پیش بینی آین��ده وضعیت صنعت 
خودروس��ازی کش��ور دو س��ناریوی »ادامه و تداوم روند تحریم ها« و 
»رفع تحریم ها و تعامل با تمامی کشورهای جهان« وجود دارد که در 
سناریوی اول با توجه به بازار و شرایط اقتصادی موجود کشور باید یک 
خ��ودروی اقتصادی و به صرفه تولید کرد. باید بدانیم برای تولید یک 
خودروی اقتصادی و مناسب در ابتدا باید انتخاب خوبی داشته باشیم 
و با اس��تفاده از فرآیند مهندس��ی معکوس و ظرفیت و پیشینه قابل 
اتکاء قطعه س��ازان به نتیجه مطلوب برسیم. در سناریوی ادامه تحریم 
این امکان وجود دارد که بتوان با شرکت های خودروسازی چینی که 
محصوالت قابل قبول و باکیفیت تولید می کنند، همکاری کرد اما باید 
به این امر توجه داشت که شرکت های چینی قابل رقابت و مقایسه با 

هیچ یک از شرکت های خودروسازی اصلی در دنیا نیستند.
در س��ناریوی دوم که به رفع تحریم ها و گش��ایش روابط اقتصادی 
کشور مربوط می شود، می توانیم با یکی یا چند کارخانه خودروسازی 
که در س��طح جهان��ی مط��رح، فع��ال و دارای یک زنجی��ره تامین 
جهانی هس��تند ارتباط برقرار کنیم و از آنها بخواهیم که در کش��ور 
سرمایه گذاری کرده و خط تولید خود را راه اندازی کنند؛ همان گونه که 
بعد از امضای برجام، رنو فرانسه به ایران آمد. با توجه به پتانسیل باال 
و مناسبی که شرکت های قطعه سازی ایرانی دارند، چه در بحث تولید 
خودرو و چه در بخش مشارکت قطعه سازان با خودروسازان کشورهای 

دیگر، می توان کیفیت تولید و صادرات را ارتقا بخشید.

نماگربازارسهام

معاون فنی و بهره برداری س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران، از برگزاری 
دومین نشس��ت بازگشایی پیش��نهادهای قیمت مراکز اسقاط، با حضور 
نهادهای نظارتی که افزایش چش��مگیر نرخ اس��قاط را در پی داش��ت، 

خبر داد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، سید علی 
محتش��می پور از برگزاری دومین نشست بازگشایی پیشنهادهای قیمت 
مراک��ز اس��قاط، با حضور نهاده��ای نظارتی که افزایش چش��مگیر نرخ 
اس��قاط را در پی داش��ت، خبر داد. سیدعلی محتش��می پور با بیان این 
مطلب گفت: این اقدام از ابتدای س��ال با ه��دف پرداخت ارزش واقعی 
تاکسی های فرسوده شهر تهران به مالکین خودروها در فرآیند نوسازی 
و همچنین حق انتخاب مالکین در برگزیدن مرکز اس��قاط مد نظر خود 

در دستور کار قرار گرفت که نتایج بسیار مطلوبی را نیز در پی داشت.
وی افزود: اجرای طرح فراخوان همکاری مراکز اس��قاط در نوس��ازی 

تاکس��ی های ش��هر تهران طی چهار ماه گذشته منجر به افزایش قیمت 
از 20 میلی��ون تومان به 50 میلیون تومان در خردادماه ش��ده اس��ت، 
دس��تاوردی ک��ه می ت��وان از آن در کنار حذف کلی ش��کایات مالکین 
تاکسی های فرسوده از برخی مراکز اسقاط به عنوان یک نمونه موفق در 

سایر بخش ها نیز الگوبرداری کرد.
معاون فنی و بهره برداری س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران تصریح 
کرد: پس از بارگذاری مس��تندات و اطالعات مربوط به این پیشنهادات 
بر روی س��ایت سازمان، مالکان تاکس��ی های فرسوده از روز چهارشنبه 
دهم خردادماه باز هم قادر خواهند بود نس��بت به انتخاب مرکز اسقاط 

مدنظرشان با توجه به قیمت های اعالمی جدید اقدام کنند.
معاون فنی و بهره برداری س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد: 
همه مراکز اس��قاط موظف به رعایت تمامی مفاد اعالمی پیشنهاد خود 
هس��تند و در صورت مش��اهده هرگونه تخلف و عدول از آنها، س��ازمان 

تاکس��یرانی شهر تهران نسبت به قطع همکاری کامل با مرکز خاطی تا 
پایان سال جاری، اقدام می کند.

وی تاکی��د ک��رد: بررس��ی ها و ارزیابی ه��ای صورت گرفته نش��ان از 
تماس های تلفنی برخی مراکز اس��قاط با تاکسیرانان و ارائه پیشنهاداتی 
مغایر با تعهدات شان در فراخوان دارد که بی گمان زمینه سوءاستفاده های 
بعدی را ایجاد می کند بنابراین مؤکدا به مالکین تاکس��ی های فرس��وده 
توصیه می کنیم به این دس��ت تماس ها اطمینان نکرده و صرفاً تعهدات 
مراکز اسقاط که از سوی سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعالم می شود، 

را مالک عمل قرار دهند.
محتش��می پور گفت: تمامی مراکز برابر اسناد رسمی ارسالی در قبال 
اس��قاط تاکسی به س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران متعهد شده اند، در 
حال��ی که توافقات تلفنی ایش��ان به هیچ وجه قاب��ل پیگیری و نظارت 

نخواهد بود.

افزایش چشمگیر نرخ اسقاط به نفع مالکان تاکسی های فرسوده در تهران
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اخبار

مشعل گاز ۸۵۰ خانوار کوهپایه نشین شهرستان گلوگاه روشن شد
ساری - دهقان : همزمان با مراسم افتتاح طرح گاز رسانی به ۱۰ روستای کوهپایه 
نشین بخش هزارجریب شهرستان گلوگاه، مشعل گاز طبیعی ۸۵۰ خانوار این بخش 
روشــن شــد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، طی مراسمی با حضور نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس شورای 
اســامی، فرماندار گلوگاه، سرپرست شرکت گاز استان و دیگر مسئولین شهرستان، 
جشن گازرسانی به ۱۰ روستای بخش هزارجریب شهرستان گلوگاه برگزار شد. قاسم 
مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اظهار این که طرح گازرسانی به 

این ۱۰ روستا با اعتباری بالغ بر ۱6.۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، گفت: با گازدار شدن این روستاها و انجام فرایند اشتراک  پذیری، 
۸۵۰ خانوار روستایی و بیش از ۱۰۰۰ مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. وی اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها 64 
کیلومتر شبکه  تغذیه و توزیع اجرا شده است. سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اینکه امروز ساکنان هم چان، ویوا، وزوار، مصیب 
محله، لت کومه، کلکت، دهی، چین پارچ، بارکا، آغوزدره روستاهای بخش هزارجریب به شبکه سراسری گاز پیوسته اند، گفت: در حال حاضر 

624 هزار خانوار شهری مازندران برابر با ۹۹.۹ درصد و 4۳6 هزار خانوار روستایی معادل ۹6 درصد به شبکه گاز سراسری وصل هستند.

ترانزیت بالغ بر 1۰2هزار تن کاال از استان گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: فریبرز مرادی ،مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در نشست کار گروه ترانزیت گفت: طی دو ماهه نخست سالجاری۱۰2هزار 
و۳۳۱تن کاال ازاستان ترانزیت گردیده است که از این مقدار ۹7هزار و۵۳۵تن از مرز 

آستارا و4هزار و776تن از مرز انزلی ترانزیت شده است..
این مقام مسئول افزود:طی این مدت 62هزار و ۳۰۹تن کاالی ترانزیتی از مرزهای 
استان وارد و4۰هزار و 2تن کاال از استان خارج گردیده که به ترتیب ترانزیت ورودی 
استان۳۳6درصد افزایش و در ترانزیت خروجی ازاستان شاهد افزایش ۹۹درصدی می 

باشیم. ایشان در ادامه سیب زمینی را عمده ترین کاالهای ترانزیت شده طی مدت یادشده ذکر کردند. وی سپس خاطر نشان نمود: در این 
مدت 2۹هزار و4۳7تن کاال از مرز آستارا وارد کشور گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6۵درصد رشد داشته. مدیرکل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان اظهار داشت: طی این مدت همچنین بالغ بر۱۸۵هزار تن کاال از این مرز صادر گردیده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته۳درصد افزایش داشته است، میوه و تره بار نیز عمده کاالهای صادر شده از مرز آستارا در اردیبهشت ماه سالجاری بودند. 
مرادی در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه ۳۳۳دستگاه کامیون از مرز آستارا افزود: ۸هزار و ۹6۳دستگاه کامیون طی این مدت به مرز 

آستارا وارد و۱۱هزار و 664دستگاه کامیون نیز ازاین مرز خارج شده اند. 

باهدف گسترش همکاری های متقابل:
همکاری شرکت گاز استان با پست ایالم توسعه می یابد

ایالم-هدی منصوری:سرپرست شرکت گاز استان ایام از همکاری این مجموعه با شرکت پست استان با هدف گسترش همکاری 
متقابل خبر داد و گفت: تاش می شود به منظور افزایش خدمات دهی مناسب در جهت رضایتمندی بیشتر مشترکین و ذینفعان، شرایطی 
فراهم شود تا در آینده 4 خدمت دیگر از خدمات قابل واگذاری این شرکت از طریق پست انجام شود. محمود کشاورز با اشاره به اینکه از 
سال های گذشته ۱۸ خدمت این شرکت از طریق پست در حال انجام است، افزود: این خدمات شامل اشتراک پذیری مشترکین جزء، ارائه 
قبض المثنی، ارائه استعام بدهی، تغییر نام واصاح آدرس مشترکین، ثبت رقم کنتور و اصاح قبض مشترک جزء، تغییر ظرفیت، تغییر 
نوع مصرف مشترکین، رفع اشکال قبض جزء، ثبت رقم کنتور جزء و غیره از طریق پست انجام شده است. وی با بیان اینکه  شرکت گاز 
استان به منظور رفاه حال مشترکین و جلوگیری از ترددها، کم شدن هزینه ها و غیره بخشی از خدمات خود را به ذینفعان از طریق پست 
انجام می دهد، افزود: شرکت پست استان خدمات دیگری همچون تائیده کدپستی و آدرس، ثبت تلفن همراه و غیره به متقاضیان گاز ارائه 
می کند و این موضوع باعث کاهش ترددها در مناطق مختلف استان  و تجمیع ارائه خدمات می شود و شرکت گاز از طریق همین مولفه ها 
خدمات خود را به مشترکین در کمترین زمان ممکن ارائه می کند. سرپرست شرکت گاز استان به سابقه همکاری هر دو شرکت اشاره و 
تصریح کرد: هدف نهایی این همکاری ها رضایتمندی آحاد مختلف مردم است و تاش می شود از راه های مختلف، ارتباط مسئوالن این 
شرکت با مشترکین و ارباب رجوع نزدیکتر شود. کشاورز با اشاره به اینکه تمدید قراردادهای همکاری فی مابین دفاتر پست و پیشخوان 
دولت در دست اقدام است و انتظار می رود که کارکنان آن مجموعه به منظور رضایتمندی آحاد مختلف مردم، خدمات را کامل و به موقع 
به مراجعین ارائه کنند، افزود: واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی به همین منظور است و جلب رضایت مردم در اولویت اول قرار دارد.

خسارت 11 میلیارد ریالی طوفان به شبکه های برق گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : بر آورد اولیه خسارت طوفان شدید چند روز اخیر 
به شبکه توزیع برق این استان بیش از یازده میلیارد ریال بوده است.سید احمد موسوی گفت : شبکه های برق تمام شهرستانهای استان در 
طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت .سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد : با توجه به اعام اماده باش و آمادگی کامل اکیپ 
های عملیاتی تعمیرات و اتفاقات شبکه و گروه های خط گرم داخلی شرکت و پیمانکاران در سطح استان ، بافاصله نقاط آسیب دیده 
ترمیم و شبکه برق استان پایدار و برقدار شد .شایان ذکر است ، طوفان در این استان از ساعت ۱۹:۱۵ دوشنبه هفته جاری شروع و تا ظهر 
روز فردا با شدت کمتر ادامه داشت . الزم به ذکر است درساعت ۰2:26 بامداد کلیه خاموشی های فیدر های فشار متوسط برطرف شده و 

خاموشی های با برنامه اضطراری ناشی از طوفان نیز در ساعت ۰4:2۰ برطرف گردید.

برگزاری نشست مشترك مناطق 4 و 9 با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان
ســاری - دهقان : نشســت مشــترک مناطق 4 و ۹ با هدف افزایش ســطح 
رضایتمندی مشــتریان شــرکت انتقال گاز در محدوده شمال و شمال شرق کشور 
در مرکز بهره برداری خطوط لوله گرگان برگزار شــد. به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، محی الدین مفخمی با اعام این 
خبر اظهار کرد: مشتری مداری یکی از عوامل موفقیت در شرکت ها بوده و از اهمیت 
باالیی برخورد دار است و سازمان ها در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی باید 
نیاز ها و انتظارات مشتریان را شناسایی و جهت برآورده سازی آنان اقدام کنند. وی با 

بیان اینکه به همین منظور، جلسه مشترکی با حضور نمایندگان مناطق ۹ و 4 عملیات انتقال گاز برگزار شد، افزود: در این جلسه طرفین 
ضمن تاکید بر اهمیت افزایش سطح رضایتمندي مشتریان شرکت انتقال گاز، به تبادل نظر در خصوص ارائه راهکارهایي با هدف تحویل 
گاز طبیعي با کمیت و کیفیت مطلوب به شرکت هاي گاز استاني پرداختند. مفخمی ضمن قدردانی از منطقه 4 عملیات انتقال گاز، برقراری 
ارتباط متقابل با مشــتریان و تعامل با آنان را یکی از عوامل بهبود در کار دانســت و یادآور شد: اقدامات مرتبط هر منطقه جهت افزایش 

رضایتمندی مشتریان توسط نمایندگان مناطق به صورت جدی مورد پیگیري قرار گیرد.

کردستان ، استانی قاچاق خیز نیست 
قروه - مرتضی کرمی ،علی خداویسی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کردستان با اشاره به تعطیل بودن کار فرهنگی 
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت : کردستان ، استانی قاچاق خیز نیست .او که در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان 
قروه سخن میگفت همه ی دستگاه ها و نهادهای درگیر در بحث قاچاق کاال و ارز را به انجام رسالت خود و انجام کار فرهنگی فراخواندند.

علی خداویسی با اشاره به رشادت های مرزداران غیور استان کردستان و بیان سختی ها و مشکات این عزیزان ضمن تشکر از مزرداران 
استان، مسئوالن را به حمایت های مادی و معنوی بیشتر از نیروهای مرزدار دعوت نمودند.  دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
کردستان همچنین با اشاره به ایرادات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزگفت : در قانون جدید و با اصاحات صورت گرفته بسیاری از ایرادات 
رفع شده است . علی خداویسی با اشاره مجدد به خشن بودن مرزهای استان کردستان با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن این مرزها 
گفت: طی بررسی های به عمل آمده کمترین میزان خروجی و در قالب جوف کاال در استان کردستان اتفاق می افتد و قاچاق سوخت در 
این استان قابل قیاس با استانهای جنوبی و جنوب شرق  نیست و در بحث قاچاق گندم و آرد با توجه به مشخص بودن شرکت پیمانکار ، 

در مبارزه با قاچاق گندم و آرد مصمم و جدی هستیم .

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
توسعه زیرساخت های آموزشی نیازمند حمایت فرا دانشگاهی است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت معاونــت آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر گفت: در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، برای توسعه زیرساخت های الزم 
در حوزه آموزش، نیازمند حمایت فرا دانشگاهی و در سطح وزارت بهداشت و مدیریت 
ارشد استان بوشهر هستیم. دکتر مرادعلی فوالدوند در نشست هم اندیشی با معاون 
آموزشی وزارت بهداشت گفت: آمار و مستنداتی که از دو دهه گذشته استخراج شده 
است نشان می دهد آموزش در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سطح کیفی مطلوبی 
برخوردار است. دکتر فوالدوند افزود: علیرغم کیفیت خوب آموزش، متأسفانه فضای 

فیزیکی و زیرســاخت های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسعه نیافته است. وی ادامه داد: توسعه متوازن زیرساخت ها به ویژه در 
حوزه آموزش خواست جامعه علمی، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است. دکتر فوالدوند با اشاره به مأموریت های ویژه 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامه طرح تحول آموزش گفت: باوجود چهره های شاخص علمی، برنامه توسعه دانش زیست فناوری دریایی 

و دانش مرتبط با سامت، ایمنی و محیط زیست با پژوهشکده های فعال نیازمند حمایت ویژه است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون فرهنگی حرم مطهر کریمه 
اهل بیت)س( گفت: مراســم شب میاد با ســخنرانی حجت االسام 
والمسلمین پناهیان، مداحی محمود کریمی و شعرخوانی صابر خراسانی 
برگزار می شود و در شام میاد نیز حجت االسام والمسلمین ناصر رفیعی 
در مراسم حرم به سخنرانی و مهدی رسولی به مداحی خواهد پرداخت. 
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سام اهلل علیها، 
حجت االسام والمســلمین مهدی احمدی در نشست خبری تشریح 
برنامه های آستان مقدس بانوی کرامت در دهه کرامت که پیش از ظهر 
امروز در سالن نشست های پژوهشکده عامه طباطبایی)ره( برگزار شد، 
اظهار کرد: شعار محوری دهه کرامت » خدمت کریمانه جهاد عالمانه« 
اســت و هر روز این دهه هم با توجه به مناسبت و اهمیت شعار خاص 
خود را دارد. وی توجه به اصالت هویت دختران در جامعه ای که رسانه 
های غربی تعریف های متفاوتی از دختر ارائه می دهند و هویت اصیل 
دختران را از آنها سلب می کنند را ضروری دانست و گفت: حرم حضرت 
معصومه ســام اهلل علیها به عنوان حرم دختر آل اهلل می تواند بســتر 
مناسبی برای پرداختن به موضوع هویت دختران باشد. معاون فرهنگی 
حرم بانوی کرامت با بیان اینکه ارتباط عاطفی پدر و دختر اگر به درستی 
انجام شــود می تواند باعث حفظ سامت خانواده و جامعه شود، افزود: 
توجــه به رابطه عاطفی پدر و دختر در پویش فدای دخترم که برگرفته 

از ســخن امام کاظم علیه السام نسبت به حضرت معصومه سام اهلل 
علیها اســت مورد نظر ما است و پوسترهایی با این شعار طراحی شده 
است که در دهه کرامت در فضای مجازی آستان مقدس فاطمی منتشر 
می شود. وی افزود: ارتباطاتی که با مجموعه های مختلف گرفته شده 
باعث شده توجه به دختر در نهادهای مختلف بیشتر شود و ویژه برنامه 
هایــی را برای تکریم دختران کارمندان و زیر مجموعه های خود برگزار 
کنند. احمدی در ادامه به تشریح برنامه های شب میاد حضرت معصومه 
ســام اهلل علیها پرداخت و گفت: مراسم شب میاد با سخنرانی حجت 
االسام والمسلمین پناهیان و مداحی محمود کریمی و صابر خراسانی 

برگزار می شود و در شام میاد نیز حجت االسام والمسلمین ناصر رفیعی 
به سخنرانی و مهدی رسولی به مداحی خواهد پرداخت. وی با اشاره به 
برگزاری همایش دختران آفتاب در عصر روز میاد بانوی کرامت، گفت: 
امسال وزارت آموزش و پرورش و معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری 
پای کار آمدند و از کارهایی خوبی که با دســتور شخص وزیر آموزش و 
پرورش انجام شد تشکیل ستاد بزرگداشت شخصیت حضرت معصومه 
سام اهلل علیها بود که با توجه به قشر عظیم دختران در آموزش و پرورش 
این ستاد باید در طول سال کار کند و برنامه داشته باشد. معاون فرهنگی 
حرم بانوی کرامت با بیان اینکه ویژه برنامه های دیگری هم ویژه دختران 
در حرم مطهر برگزار خواهد شــد، افزود: شبکه های یک، دو، سه، پنج 
قرآن، افق، شــما، والیت، هدایت و نور و همچنین رادیو معارف و رادیو 
قم در دهه کرامت از حرم مطهر پخش برنامه خواهند داشت و همچنین 
جشن ندای کریمه برای دختران ناشنوا برنامه ریزی شده است و یک ویژه 
برنامه زیارت دختران معلول ضایعه نخاعی نیز تدارک دیده شده است که 
در دهه کرامت انجام می شود. وی گفت: برگزاری محفل شعر فاطمی در 
مقبره پروین، اجرای گروه سرود هر شب قبل از نماز مغرب و عشا، اجرای 
جشن به زبان های عربی و اردو، تولیدات رسانه ای به زبان های مختلف 
دنیا برای انتشار در فضای مجازی و برگزاری جشنواره هنری فاطمی از 

دیگر برنامه های حرم بانوی کرامت در دهه کرامت است.

اراک- فرناز امیدی: رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، 
آبزیان و زنبور عســل اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: با توجه 
به بروز بیماری نیوکاســل فوق حاد و همراه با کمپلکس تنفســـی در 
برخی واحدهای پرورش طیور استان نیاز است رعایت شرایط بهداشتی 

قرنطینه ای در دستور کار مرغداران قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی استان مرکزی، دکتر 
حســن اثنا عشــری افزود: پرورش دهندگان طیور استان مرکزی نیاز 
اســت برای کاهش ابتا به بیماری نیوکاسل فوق حاد و تلفات نسبت 
به رعایت تمامی شــرایط بهداشتی قرنطینه ایی از جمله تزریق واکسن 
دوگانه نیوکاســل- آنفلوآنزا حداکثر تا هفت روزگی، اجرای برنامه ریزی 
واکسیناسیون مناسب بر اساس تیتر گله و مطابق با الگوی مورد تایید 
سازمان دامپزشکی کشور در واحدهای  پرورشی را در دستور کار خود 
قرار دهند. وی ادامه داد: نظارت بر انجام دقیق برنامه واکسیناســـیون 

اعامی، اســـتفاده از واکسن روغنی نیوکاسـل در تمامی واحـدها بـا 
هماهنگی و استفاده از واکسن کلون بجای السوتا از دیگر مواردی است 

که باید  به منظور جلوگیری از شیوع احتمالی این بیماری مورد توجه 
پرورش دهندگان طیور استان مرکزی قرار گیرد.

رئیس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های طیور، آبزیان و زنبور 
عســل اداره کل دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به 
عـدم اجرای صـحیح واکسیناسـیون توسط برخی از مرغداران، الزم است 
عملیات واکسیناسـیون زیر نظر مستقیم مسئول فنی بهداشتی با رعایت 

کامل موازین بهداشتی و قرنطینه ای انجام شود.
اثنا عشــری گفت: افزایش فاصله جوجه ریــزی در واحدهای درگیر 
بیماری تا 42 روز، دفن بهداشتی الشه های تلف شده، عدم خروج کود 
بدون رعایت ضوابط بهداشتی و اخذ مجوز قرنطینه ای و نظارت دقیق بر 
عقیم سازی کود مرغی به خصوص در کانون های آلوده و دپوی کود در 
واحد آلوده حداقل به مــدت 2۱ روز از دیگر اقدامات برای جلوگیری از 

شیوع این بیماری در استان است.

اهواز- شبنم قجاوند: با برگزاري آییني در محوطه چاه نفت شماره 
یک مسجدســلیمان ، از کتاب ادبیات نفتــي جدیدترین تألیف دکتر 
اردشــیر صالح پور که به چگونگي نقش و تأثیر نفت در ادبیات جنوب 
ایران مي پردازد رونمایي شــد . در این آیین که به همت اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسامي مسجدسلیمان و همکاري شرکت بهره برداري نفت و 
گاز مسجدسلیمان برگزار شد دکتر ورناصري نماینده مردم در مجلس 
شــوراي اسامي - حجت االسام والمســلمین رضا کاه کج مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامي خوزستان - وحید کیاني مدیرکل کانون پرورش 
فکري خوزستان - رضا رضایي فاضل فرماندار مسجدسلیمان - علیرضا 
هیهاوند مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان – روح 
اهلل جلیلي سرپرســت شهرداري و اعضاي شوراي شهر - ایوب سلطاني 
مدیر اداره میراث فرهنگي،صنایع دســتي و گردشگري مسجدسلیمان 

و جمعي از ادبا ، شــعرا و هنرمندان شهرستان مسجدسلیمان حضور 
داشــتند . نماینده مردم در مجلس شوراي اسامي طي سخناني گفت 
: ۱۱4 ســال پیش، کشف نفت تکانه شدیدي بود که بر مناسبت هاي 
فرهنگي،اقتصادي ، اجتماعي کشــور خصوصاً جنوب و جنوبي ها وارد 
کرد . دکتر علیرضا ورناصري افزود : اکتشــاف نفت در مسجدسلیمان 
اتفاقــي بود میمون که موجب ظهور و حضور تکنولو ژي و مواهب دیگر 
در این خطه شد و با افول و کم فروغ شدن تولید نفت شرایط زندگي در 
اینجا تغییر کرد از این رو این کتاب مي تواند به آگاه سازي نسل جوان 
از چگونگي شکل گیري تاریخ صنعتي این شهر کمک شایاني  بنماید. 
نویســنده کتاب » ادبیات نفتي« نیز طي سخناني گفت : در ۵ خرداد 
۱2۸7 در مســتأصل ترین شرایط اقتصادي، زمین سخاوتمندانه خون 
رگهایش را به دنیا هدیه داد تا با انرژي ناشي از آن زندگي براي انسان ها 

شکلي مطلوب تر پیدا کند . دکتر اردشیر صالح پور افزود : علت انتخاب 
این مکان براي رونمایي از کتاب تألیف شده ام بدلیل حرمت این مکان و 
قدرشناسي از نقش و خدمات این چاه به جامعه ، ورود مدرنیته و تغییر 

رنگ و محتواي زندگي اجتماعي ایران و ایرانیان مي باشد .
در خاتمه با حضور مســئولین از کتاب مذکور در کنار نخستین چاه 

نفت خاورمیانه و کشورمان رونمایي شد .

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: سومین دوره آموزشی و بازآموزی 
متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی با تأکید بر آموزش متصدیان 
ایستگاههای تبخیرســنجی در سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای 

استان قزوین برگزار گردید.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اســتان قزوین 
در ایــن دوره کــه به همت دفتــر مطالعــات پایه منابــع آب این 
شــرکت و همکاری شــرکت مهندســان مشــاور مهــارآب عمران 
گســتر برگــزار گردیــد؛ ضمــن آمــوزش و آشــنایی متصدیان با 
دســتگاهها و تجهیزات ایســتگاههای آب و هواشناسی، آموزشهای 
 الزم بصــورت عملــی نیز بــه متصدیان ایســتگاهها ارائــه گردید.

محمد یاریان مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت آب منطقه 
ای قزوین در ابتدای این دوره در خصوص برنامه آموزشــی متصدیان 
اظهار داشــت: به دلیل این که تعدادی از متصدیان در طول ســال به 
دالیــل مختلف با نیروهــای جدید جایگزین می گردند، الزم اســت 
برنامه های آموزشــی بصورت ســاالنه برگزار و آموزشــهای الزم به 

متصدیان داده شــود. وی افزود: عاوه بر این در این دوره ها با توجه 
به ارتقاء تجهیزات ایســتگاهها، آموزشهای الزم در خصوص نگهداری 
 و بهــره بــرداری از این تجهیزات نیز به متصدیان منتقل می شــود. 

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان قزوین با 
اشاره به تعداد ایستگاههای موجود در حوزه عملکردی این شرکت عنوان 

داشت: درحال حاضر تعداد ۸۰ نفر متصدی وظیفه ثبت و اندازه گیری 
آمار و اطاعات منابع آب ســطحی که شامل 2۳ ایستگاه آب سنجی 
)هیدرومتری(، ۱۳ ایستگاه تبخیر سنجی و 62 ایستگاه باران سنجی 
اســت را بر عهده دارند و آمار و اطاعات ثبت شده در این ایستگاهها 
در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و نیز اطاع رسانی و پیشگیری از 
 حوادث غیرمترقبه بویژه در حوزه سیاب مورد استفاده قرار می گیرد.  
جــواد عطائی رئیــس گروه مطالعات آبهای ســطحی شــرکت آب 
منطقــه ای قزویــن نیــز در این دوره آموزشــی یــک روزه،  نکات 
آموزشــی را بصــورت تئــوری و عملــی در ارتبــاط بــا مســایل 
مختلــف ایســتگاههای آب و هواشناســی خصوصاً ایســتگاههای 
تبخیرســنجی نظیر نحوه قرائــت متصدیان و ثبت آمــار، نگهداری 
 از تجهیزات ایســتگاهها و دیگر مــوارد ضروری را یــادآوری نمود. 
شــایان ذکر اســت در پایان ایــن دوره آموزشــی از متصدیان برتر 
ایستگاههای آب سنجی )هیدرومتری(، باران سنجی و تبخیرسنجی 

با ارائه لوح تقدیر، تشکر و قدردانی بعمل آمد.

از سوی معاون فرهنگی آستان قم؛

ویژه برنامه های میالد حضرت معصومه)س( اعالم شد

دامپزشکی استان مرکزی نسبت به شیوع احتمالی ویروس نیوکاسل هشدار داد

در محوطه نخستین چاه نفت خاورمیانه؛

از کتاب »ادبیات نفتي« رونمایي شد

برگزاری سومین دوره آموزشی و بازآموزی متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی استان قزوین

رشت - خبرنگار فرصت امروز: محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق گیان از پیش بینی ها برای شکسته شدن 
رکورد مصرف برق در استان باتوجه به رشد تعداد مشترکین و مصرف 
برق در استان خبر داد. مهدیزاده درخصوص افزایش مصرف انرژی برق 
با توجه به گرم شــدن هوا اظهارداشــت : طی سالیان گذشته گرمای 
بی ســابقه ای در کشور و استان گیان شــاهد بوده ایم و  به ازای هر 
درجه افزایش دمای هوا حدود 6۰ مگاوات توان مصرفی برق افزایش می 
یابد. وی گفت : عمده مصرف برق اســتان در بخش مشترکین خانگی 
اســت و این امر به علت اســتفاده بیشتر از لوازم برقی خصوصا وسایل 
سرمایشی است. مدیرعامل توزیع برق گیان خاطر نشان کرد: از ابتدای 
بهمن سال گذشته یارانه انرژی در کل کشور عادالنه سازی شده است 
و دراســتان گیان در  ماههای عادی سال میزان الگوی مصرف  برای  
مشترکان برق 2۰۰ کیلو وات می باشد ولی از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور 
بعلت آنکه اســتان ما در شرایط اقلیمی گرمسیری 4 قرار دارد،  مقدار 
الگوی مصرف به 4۰۰ کیلووات درماه افزایش می یابد. مهدیزاده تاکید 
کرد: عدول از الگوی مصرف تعیین شده برای مشترکین موجب افزایش 
قیمت و بهای برق مصرفی خواهد شد اما این افزایش قیمت تنها ویژه 

پرمصرف ها اســت و مشــترکینی که مطابق الگو یا حتی کمتر، برق 
مصــرف می کنند تغییری در مبلغ قبوض برق این گروه ایجاد نخواهد 
شــد و هیچ جای نگرانی برای آنها وجود ندارد. وی افزود: در این طرح 
حتی برای مشــترکین خانگی که استفاده صحیح، بهینه و طبق الگو 
دارند مشوق های بســیار خوب و پنج برابری درنظر گرفته شده است 
. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق گیان در مورد تشــویق 
های ۵ برابری گفت: بر اســاس مصوبه دولت برای مصارف مشترکین 
خانگی در تابستان سال ۱4۰۱ از ۱۵خرداد تا ۱۵ شهریور تشویق های 
۵ برابری محاسبه می شود یعنی اگر مشترکی مصرف کمتری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل داشته باشد از نرخ تشویقی ۵ برابری برخوردار 
خواهد شد و به ازای هر یک کیلوواتساعت کاهش مصرف نسبت به سال 
گذشته ۳۰۰ تومان پاداش تعلق می گیرد که این عدد سال گذشته 6۰ 
تومان بود. مهدیزاده درخصوص راهکارهای مدیریت مصرف انرژی برق 
بیان داشت :  دمای آسایش 2۵ درجه است و قرار دادن درجه کولرهای 
گازی روی این درجه تاثیر بســیار چشــمگیری در کاهش مصرف و 
همچنین کاهش بهای برق مصرفی دارد، همچنین ساعات اوج مصرف 
در روز از ســاعت ۱2 الی ۱۸ و در شب از ساعت 2۰ الی 24 می باشد 
که مشــترکین محترم لطفا  از استفاده همزمان چند وسیله برقی  در 
ایــن بازه های زمانی خودداری کنند . وی با اشــاره به اینکه درصورت 
عدم اعمال راهکارهای مدیریت برق و مدیریت هوشــمند مصرف برق، 
رکورد مصرف استان گیان شکســته خواهد شد افزود: جهت تأمین 
برق پایدار حرکت به ســوی مدیریت بار شبکه انکار ناشدنی است ،لذا 
توسعه رویت پذیری و کنترل پذیری از طریق توسعه لوازم اندازه گیری 

هوشمند یکی از مهم ترین ابزارها برای پیاده سازی طرح های مدیریت 
مصرف می باشــد که از سالیان گذشته در دستور کار صنعت برق قرار 
گرفته و هم اکنون با سرعت بیشتری در استان گیان درحال پیگیری 
است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیان گفت: با کنترل پذیر 
کردن مشترکین از راه دور، قابلیت اعمال محدودیت بار مصرفی برای 
مشترکین پر مصرف در ایام پیک فراهم می شود که می تواند کمک 
بسزایی به پایداری شــبکه و عدم قطع برق سایر مشترکین باالخص 
مشترکین خانگی داشته باشد. مهدیزاده تاکید کرد: براساس تصویب 
هیات وزیران دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای 
عمومی غیردولتی ملزم به کاهش مصرف انرژي برق هســتند و براین 
اساس ادارات باید مصرف انرژي خود را در ساعات اداري تا سقف %7۰ 
مصرف دوره مشابه سال قبل کاهش دهند. وی افزود: همچنین ادارات 
باید مصرف خود را پس از پایان ســاعات کاري تا 6۰ درصد نسبت به 
ســاعات مشابه ســال قبل کاهش دهند. مدیرعامل توزیع برق گیان 
گفت: کنترل رعایت دقیق برنامه ها توسط ادارات، از طریق رؤیت پذیري 
و کنترل از راه دور و یا حضور اکیپ هاي نظارتي در هر شهرستان انجام 
مي شــود و بر اساس مصوبه مذکور در صورت عدم رعایت سقف مجاز 
مصرف توسط دستگاه هاي مشمول، با اخطار قبلي، نسبت به قطع برق 

خاطیان اقدام خواهد شد.
وی در پایان گفت: این اقدامات به منظور تامین پایدار برق مشترکان 
خانگــي و تداوم روند تولید ادامه خواهد یافت و به همین دلیل، ادارات 
باید پس از پایان ساعات کاري ، نسبت به خاموش کردن سیستم هاي 

سرمایشي و روشنایي هاي غیرضروري اقدام کنند.

مدیرعامل توزیع برق گیالن :

مصرف برق ادارات با دقت پایش می شود
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بهقلم:ژاکلینویتمور
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک یکی از مهمترین نیازهای هر فردی، جلب احترام دیگران می باش��د که باعث خواهد شد تا 
محیط کار، به مکانی دلخواه تبدیل ش��ود. با این حال برای کس��ب اطمینان الزم اس��ت تا کامال شایسته 
آن باش��ید. درواقع نمی توان انتظار داش��ت که افراد به صورت طبیعی این اقدام را انجام دهند. تحت این 
ش��رایط س��وال اصلی این است که چه اقداماتی را برای رسیدن به این خواسته باید انجام داد که در ادامه 
هفت مورد اصلی، بررس��ی خواهد ش��د. نکته ای که در این بخش باید مورد توجه قرار دهید این است که 
راهکارهایی که قصد بررس��ی آنها را داریم، تنها ب��رای محیط های کاری کاربرد ندارد و می تواند با رعایت 

آن در هر شرایط و موقعیتی، احترام افراد را برانگیزید. 
1-مودبباشید

نخس��تین نکته ای که باید به آن توجه داشته باش��ید این است که رفتار محترمانه ای را با افراد مختلف 
داشته باشید. این اقدام باعث خواهد شد تا آنها نیز به رفتاری مشابه سوق پیدا کنند. درواقع شما باید به 
افراد اهمیت بدهید تا آنها نیز رفتار مش��ابه ش��ما را تکرار کنند. برای این امر که چنین موردی، به عادت 
اخالقی ش��ما تبدیل ش��ود الزم است تا آن را برای تمامی افراد مورد استفاده قرار دهید. در این زمینه به 
جایگاه و موقعیت آنها توجه نداشته باشید. یکی از رفتارهای رایج افراد مودب این است که حتی در برابر 
کوچک ترین اقدامات دیگران به خوبی قدردانی می کنند. درواقع با یک جس��ت و جوی س��اده می توانید 

نسبت به اقداماتی که در این بخش باید انجام دهید، به آگاهی الزم برسید. 
2-رفتارمحترمانهازخودنشاندهید

در رابطه با مورد قبل، تمامی اقدامات تنها به صورت زبانی اس��ت. درواقع جمالت ش��ما مودب بودن را 
نمایش خواهد داد. با این حال این مورد کامال به رفتار شما وابسته است. در این رابطه شما الزم است تا 
در رفتار نیز درک باالیی را داشته باشید. آداب اجتماعی را رعایت نمایید. برای مثال قطع نکردن صحبت 
دیگران و حفظ حریم ش��خصی، دو مورد رایج محسوب می شود. به صورت خالصه، شما باید رفتاری را از 

خود نشان دهید که دوست دارید افراد دیگر نیز مشابه آن را در قبال شما داشته باشند. 
3-شنوندهخوبیباشید

این امر که برای صحبت های افراد ارزش قائل شوید و مدام آن را قطع نکنید از اقداماتی است که باعث 
خواهد ش��د تا احترام ها نسبت به ش��ما افزایش پیدا کند. نکته ای که در این بخش باید توجه نمایید این 
اس��ت که ش��ما باید رازداری خود را تقویت کنید و قضاوت را هم کنار بگذارید. درواقع این اقدام ش��ما، 
اهمیت دادن به طرف مقابل است و باعث خواهد شد تا ضمن احترام بیشتر، به فردی محبوب نیز تبدیل 

شوید. 
4-بهافرادکمککنید

این اقدام باعث خواهد شد تا شما به فردی مفید در شرکت تبدیل شوید که قادر است در حد توان خود 
به دیگران کمک کند. درواقع درک کردن همکاران، از جمله مهمترین اقدامات است که حتی تاثیر آن از 
تمامی اقدامات قبل نیز بیشتر می باشد. به همین خاطر این روحیه را در خود تقویت کنید که در صورت 
بروز مشکل برای یک نفر، حاضر به کمک رسانی باشید. بدون شک این اقدام شما نیز پنهان نخواهد ماند 

و با تکرار آن از سوی افرادی که به آنها کمک کرده اید، همراه خواهد بود. 
5-مسئولیتهارابرعهدهبگیرید

یکی از عادت های رایج و در عین حال کامال اش��تباه بس��یاری افراد این است که تصور می کنند با عدم 
قبول مس��ئولیت ها، مش��کالت کمتری در محیط کاری خود خواهند داشت. این امر در حالی است که با 
چنین سیاس��تی، در مدت زمان کوتاه به فردی منفور در ش��رکت تبدیل خواهید شد. در کنار این مسئله 
نکته دیگری که باید توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که قبول کردن اش��تباهات نیز در این بخش قرار 

می گیرد و الزم است تا عذرخواهی کردن را نشانه ضعف ندانید. 
6-خشمخودراکنترلکنید

در بس��یاری از ش��رایط ممکن اس��ت افراد خشمگین ش��وند. با این حال این امر نباید زمینه بروز آن و 
بی احترامی را به همراه داش��ته باش��د. درواقع هر فردی باید تکنیک هایی برای خود داشته باشد تا بتواند 
سریعا آرامش را به دست آورد. در این رابطه تنفس عمیق 20 ثانیه ای، یک راهکار رایج محسوب می شود. 
در این رابطه فراموش نکنید که در حین ناراحتی و خش��م، ذهن کمترین میزان عملکرد را دارد و ممکن 
است اقدامی را انجام دهید که ابدا مناسب نخواهد بود. در اکثر موارد افراد با بررسی مجدد اوضاع، متوجه 
این امر می ش��وند که دلیل خاصی برای عصبانیت وجود نداش��ته اس��ت. در این زمینه شما باید نسبت به 

خشم همکارتان نیز صبور باشید و واکنش متقابل از خود نشان ندهید. 
7-ازتغییراستقبالنمایید

بدون ش��ک هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که در بهترین وضعیت از نظر اخالقی، رفتاری و کاری قرار 
دارد. درواقع انتقادپذیر بودن و وجود پتانس��یل تغییر، یک مس��له بسیار مهم است که باعث خواهد شد تا 
در کنار کس��ب احترام، به کارمندی بهتر نیز تبدیل ش��وید. در این رابطه فراموش نکنید که در هر سنی 
می توان تغییر کرد و این مسئله حتی برای بهبود زندگی شخصی شما نیز بسیار مهم خواهد بود. درواقع 

شما باید این باور را در خود شکل دهید که در برخی از شرایط نیاز به تغییر وجود دارد. 
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در جلس��ات کاری یک برند به طور معمول از حوزه های بسیار زیادی 
بحث به میان می آید. در این میان مسئله فروش یکی از مهمترین حوزه ها 
محس��وب می شود. بسیاری از برندها در بازار به دلیل ناتوانی برای کسب 
نتایج مناسب در عرصه فروش خیلی زود جایگاه شان را به رقبا می دهند. 
درست به همین خاطر استفاده درست از جایگاه برند و تالش برای فروش 
در باالترین حد ممکن امری ضروری محس��وب می شود. این امر به شما 
فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و توانایی 

شما را نیز در این میان به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. 
یادتان باش��د امروزه بس��یاری از برندها برای فروش بهتر در جلسات 
کاری شان بحث های متعددی دارند. در این میان نیز فقط ایده های عالی 
و بی عیب و نقص فرصت اجرا پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر در جلسات 
مشترک میان دو برند برای خرید و فروش محصوالت نیز سخنرانی درباره 
فروش اهمیت باالیی دارد. این امر می تواند شانس یک برند برای فروش 
محصوالتش را به شدت افزایش دهد. بی شک خرید یک محصول نه برای 
مش��تریان عادی و نه برای برندها در عرصه B2B امر س��اده ای نیس��ت. 
درس��ت به همین خاطر تمام برندها باید در این حوزه عملکرد خوبی از 
خودشان نشان دهند.  حضور در یک جلسه مهم برای معرفی محصوالت 
یا ارائه اطالعات مناسب به خریداران امر بسیار مهمی است. در این راستا 
ش��ما باید ش��یوه های بیان مطلب را به طور متفاوت یاد بگیرید. یکی از 
تاثیرگذارترین بخش ها در هر س��خنرانی مربوط به پایان بندی آن است. 
این امر یک نتیجه گیری بسیار دقیق و مشخص برای مخاطب هدف تان 
به همراه داشته و تالش تان در این میان را نیز ساماندهی خواهد کرد. در 
این صورت شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف می توانید 

امیدهای بسیار زیادی داشته باشید. 
بس��یاری از افراد وقتی نوبت به س��خنرانی در جلسات کاری می رسد، 
خیلی زود استرس سراسر وجودشان را فراگرفته و دیگر توانایی صحبت 
کردن به طور مناسب را ندارند. این امر می تواند برای بسیاری از کارآفرینان 
مشکل س��از شود. درس��ت به همین دلیل هدف اصلی در این مقاله مرور 
برخی از مهمترین نکات برای س��خنرانی عالی در جلسات درباره فروش 
محصوالت و همچنین پایان بندی درست سخنرانی است. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط تان 
در این راستا را نیز به طور چشمگیری افزایش می دهد. اگر شما هم مایل 
به درخشش در سخنرانی های کاری تان هستید، می توانید از توصیه های 
مورد بحث در این مقاله به خوبی اس��تفاده کرده و جایگاه تان در بازار را 

توسعه دهید. 
بازگشتبهنکتهآغازینبحث

هر س��خنرانی بحثش درب��اره فروش محصوالت را ب��ا یک نکته اولیه 
ش��روع می کند. این امر می تواند اشاره به افزایش سطح جهانی قیمت ها 
در بازار یا حتی مزایای محصوالت برند باشد. در هر صورت شما هر طور 
سخنرانی تان را شروع می کنید، باید برای اتمام آن نیز نیم نگاهی به نکته 
آغازین داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را پیدا نکرده و وضعیت تان در بازار به طور مداوم 

دشوارتر از هر زمان دیگری شود. 
اگر سخنرانی شما با یک نکته بسیار کلیشه ای شروع شود، به احتمال 
زیاد هرچه بحث پیش رود، تعداد افراد کمتری به صحبت های شما توجه 
نشان خواهند داد. این امر می تواند در بلندمدت به معنای از بین رفتن تمام 
توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشد. درست به همین 

دلیل باید از همان ابتدا بحث تان را با قدرت شروع کنید. 
بسیاری از افراد در جلسات کاری یا فروش خیلی خوب از نقطه نظرات 
ط��رف مقابل آگاهی دارند. به عنوان مثال، اگر ش��ما فکر می کنید برای 
مدیران ارش��د برندتان بحث قیمت تمام شده هر محصول بی نهایت مهم 
است، باید ارائه پیشنهادتان را در قالب قیمتی مناسب در نظر بگیرید. در 
این صورت شروع بحث با صحبت درباره قیمت باالی برخی از محصوالت 
و مزیت نسبی برند شما در تهیه کم هزینه محصوالت مشابه ایده خوبی 
خواه��د بود. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و ش��انس تان در میان دیگر پیشنهادها برای انجام فروش را 
بی نهایت افزایش می دهد.  بس��یاری از سخنران ها وقتی شروع به حرف 
زدن می کنن��د، خیلی راحت از برنامه های خودش��ان عبور می کنند. این 
امر اغلب اوقات یک بی نظمی ش��دید در سخنرانی برندها به همراه دارد. 
درست به همین دلیل شما باید همیشه یک برنامه دقیق برای سخنرانی 
در جمع اعضای ش��رکت یا دیگر برندها درباره فروش محصوالت داشته 
باش��ید. بهترین توصیه در این میان پایان بندی س��خنرانی تان درست به 

همین ش��یوه ای اس��ت که کارتان را شروع 
کرده ای��د. در مثال باال اگر ش��ما بحث تان 
را با قیمت تمام ش��ده یک محصول شروع 
کرده اید، باید به همین ترتیب در جمع بندی 
حرف های تان نیز از این نکته س��ود ببرید. 
اینطوری امکان تاثیرگذاری بس��یار باال بر 

روی مخاطب هدف تان را خواهید یافت. 
ارائهیکچالش

چالش ها به طور معمول نگاه مش��تریان 
را به بهترین ش��کل ممکن جلب می کند. 
این امر می تواند برای یک مشتری به مثابه 
عاملی محرک برای خرید بیشتر عمل کند. 
بسیاری از برندها در ایجاد هیجان یا دعوت 
از مشتریان برای خرید باالتر مشکل دارند. 
اگر شما در یک سخنرانی بتوانید مشتریان 
را به یک چالش هیجان انگیز دعوت کنید، نه 
تنها میزان فروش تان باال خواهد رفت، بلکه 
در سطحی گس��ترده می توانید چالش های 
مهم��ی را نیز مد نظر قرار دهی��د. این امر 
می تواند برای شما وضعیت بسیار دشواری 
به همراه داش��ته و ش��رایط تان را نیز تغییر 

دهد. 
پیدا ک��ردن یک چالش مناس��ب برای 
پایان بخشی به سخنرانی در داخل شرکت 
یا میان همکاران دیگر امر س��اده ای نیست. 
بس��یاری از اف��راد در این میان مش��کالت 
زیادی دارند. درس��ت به همین دلیل شما 
پیش از ش��روع س��خنرانی باید درباره این 

مسئله فکر کنید. یادتان باشد استفاده از ایده های تازه در حین سخنرانی 
همیشه ریسک های بس��یار زیادی به همراه دارد. درست به همین دلیل 
ش��ما باید همیش��ه از قبل برنامه ای برای خودتان داشته باشید، در غیر 
این صورت شاید خیلی زود ایده ها و شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف از بین برود. 
برخی از افراد حتی پیش از س��خنرانی به دنبال چالش های مناس��ب 
می گردن��د. این امر می تواند در بح��ث با همکاران یا تقاضا برای ایده های 
مناس��ب پیدا ش��ود. اگر ش��ما این نکته را مد نظر قرار دهید، کارتان به 
طور حرفه ای بهبود پیدا می کند. هرچه باشد دیگران نیز ایده های خوبی 
برای خودشان دارند. استفاده از انجمن مشتریان برای آگاهی از تازه ترین 
ایده ها سلیقه مشتریان در این میان امر بسیار مهمی خواهد بود. شما با 
این کار می توانید دقیق همان چالش��ی که مشتریان دوست دارند، پیش 

روی آنها قرار دهید. 
یادتان باشد پایان بندی یک سخنرانی باید همیشه محکم و قاطع باشد. 
بنابراین در طرح درخواست از مخاطب هدف تان برای تاثیرگذاری بر روی 
آنها باید تمام جنبه های کار را مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید 

خیلی زود شانس تان در این میان از بین برود. 
یک چالش مناس��ب می تواند ش��امل دعوت از مش��تریان برای بهبود 
وضعیت ش��ان باشد. به عنوان مثال، اگر شما در زمینه تولید دستگاه های 
تصفی��ه هوای خانگی فعالی��ت دارید، می توانید در پایان س��خنرانی تان 
مخاطب هدف را به چالش اس��تفاده از هوای بهتر در خانه دعوت کنید. 
این چالش نه تنها تاثیرگذاری الزم را به همراه دارد، بلکه مخاطب هدف 
را نیز برای همراهی با ش��ما تحت تاثیر قرار می دهد. به این ترتیب دیگر 
نیازی به نگرانی نسبت به نحوه تاثی گذاری بر روی مخاطب هدف به طور 

مناسب نخواهد بود. 
همفکریبامشتریانودرکشرایطشان

بسیاری از برندها درکی از شرایط مشتریان ندارند. این امر برای بسیاری 
از برنده��ا به معنای ت��الش برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با 
استفاده از شرایط متفاوت است. وقتی مشتریان شما مشکل یا مسئله ای 
دارند، ش��ما هم باید به فکر حل آن باش��ید. در بس��یاری از مواقع عرضه 
محصوالت تازه براساس همین نکته صورت می گیرد. در این صورت شما 
می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر اقدام به تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نمایید.  در س��خنرانی های فروش ش��ما باید همیش��ه مشکالت و 
دغدغه های مشتریان را گوشه ذهن تان داشته باشید. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف کمک می کند. با این حساب شما 
هیچ مشکل مهمی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نداشته 
و شانس تان نیز در این میان به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا می کند. 
یادتان باشد شما در هوا مشغول بازاریابی نیستید. درست به همین دلیل 
باید به طور دقیق تکلیف تان با مشتریان را مشخص کنید. اگر دغدغه های 
آنها برای شما و سخنرانی تان مهم نباشد، به تدریج برند شما نیز از مرحله 

اهمیت برای مشتریان سقوط می کند. 
درک دغدغه های مش��تریان امر س��خت یا پیچیده ای نیس��ت. شما 
می توانید به س��ادگی خودتان را جای مشتریان قرار داده و شرایط تان در 
این میان را توس��عه دهید. در این صورت بس��یاری از مشکالت تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به س��ادگی هرچه تمام تر بهینه سازی 
خواهد شد. یادتان باشد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شما باید 
همیش��ه کارتان را به بهترین ش��کل ممکن انجام دهید. در این میان در 
صورتی که مشتریان به دنبال یک نکته بی نهایت مهم در کار شما باشند، 
می توانید به سادگی هرچه تمام تر با استفاده از دغدغه ها یا نیازهای آنها 
توجه ش��ان را جلب کنید.  امروزه ش��بکه های اجتماعی نیز یکی دیگر از 
منابع مهم برای اطالع از وضعیت مشتریان و نیازهای شان است. اگر شما 
در این پلتفرم ها فعالیت خوبی داشته باشید، همیشه در جریان نیازهای 
فوری مردم قرار می گیرید. این امر می تواند به طور قابل مالحظه ای شرایط 

شما را توسعه داده و وضعیت تان را نیز بهبود بخشد. 
استفادهازپایانبخشیدراماتیک

هم��ان طور که فیلم های س��ینمایی وقتی با پای��ان دراماتیک همراه 
است تاثیرگذاری باالتری بر روی مخاطب هدف دارد، شما هم می توانید 
سخنرانی تان را با یک نکته بی نهایت دراماتیک تمام کنید. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری احساسی برای مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 
امروزه بسیاری از مشتریان نه بر اساس روش های عقالنی، بلکه بیشتر در 
پی تاثیرات احساسی که از برندها می گیرند، اقدام به خرید یک محصول 

می کنند. این امر می تواند برای شما نشانه بسیار خوبی باشد. 
شاید در دنیای B2B خرید براساس احساسات خیلی موردی نداشته 
باش��د، اما یادتان باشد مشتریان در این حوزه نیز انسان هستند. بنابراین 
شما در صورت تاکید بر روی نکات مهم و بحث برانگیز می توانید به سادگی 
احساسات آنها را درگیر کنید. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار 

داده و توانایی شان را نیز در این میان بهینه سازی می کند. 

بدون ش��ک برخی از س��خنران ها به طور طبیعی دارای مهارت اتمام 
حرف شان با نکات دراماتیک هستند. اگر شما چنین مزیتی ندارید، باید 
خیل��ی راحت به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
شرایط متفاوت باشید. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و شرایط تان را نیز به طور چشمگیری بهبود 
بخش��د.  یادتان باش��د بسیاری از مردم عاشق داس��تان های دراماتیک و 
احساسی هستند. درست به همین دلیل شما می توانید به سادگی هرچه 
تمام تر داستان های تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور 
چشمگیری تغییر دهید. این امر شما را به طور مشخص در کانون توجه 
مشتریان قرار می دهد. نکته مهم دیگر اینکه همیشه امکان الگوبرداری از 
تجربه دیگر فروشندگان در بازار وجود دارد. درست به همین دلیل اگر شما 
فردی تازه کار در دنیای کسب و کار هستید، می توانید به سادگی هرچه 
تمام تر شانس تان در این راستا را آزمایش کنید. این طوری وضعیت تان به 

طور حرفه ای بهبود پیدا می کند. 
روحیهبخشیبهمخاطبهدف

امروزه بس��یاری از خریداران و ش��رکت ها در ش��رایط دشواری به سر 
می برند. این امر تاثیر روانی بس��یار نامناس��بی بر روی این دسته از افراد 
داشته و شانس شان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به شدت 
کاهش می دهد. درست به همین دلیل شما باید در تعامل با مشتریان یا 
دیگر برندها همیش��ه روحیه بخشی را در خاطر داشته باشید. بسیاری از 
مردم در سراسر دنیا به دنبال استفاده از راهکارهای تازه هستند. این امر 
می تواند برای ش��ما رقابت بسیار بزرگی در عرصه فروش به همراه داشته 
باشد. نکته مهم دیگر اینکه شما برای اثرگذاری مناسب بر روی مخاطب 
هدف باید همیشه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را 

پیدا نکنید. 
یکی از نکات مهم در س��خنرانی ها برای ف��روش محصوالت توجه به 
انگیزه های مشتریان است. به عنوان مثال، اگر شما حس می کنید طرف 
مقابل تان روحیه بس��یار پایینی دارد، باید به او ی��ادآوری کنید با خرید 
محصوالت تان می تواند تجربه ای تازه و روحیه ای بهتر داش��ته باشد. در 
این صورت مشکالت شما برای اثر گذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. نکته مهم دیگر اینکه شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه نیاز به راهنمایی های حرفه ای 
خواهید داشت. بنابراین اگر در این میان مشکلی پیش روی تان قرار گرفت، 
می توانید به سادگی هرچه تمام تر شانس تان در این میان را امتحان کنید. 

مشخصکردناهدافبحث
در پایان یک س��خنرانی شما باید به مخاطب هدف تان یادآوری کنید 
چ��را بحث تان را گوش داده و آن را دنبال کرده اس��ت. اهداف اصلی یک 
سخنرانی در دنیای فروش به طور معمول در پی اتمام معامله به بهترین 
شکل ممکن خواهد بود. این امر در صورت بی توجهی شما می تواند برای 
ش��ما دردسرهای زیادی به همراه داشته و شرایط تان را نیز در این میان 
به طور قابل مالحظه ای دشوار سازد. یادتان باشد برخی از افراد در طول 
بحث نکات اصلی را فراموش می کنند. درس��ت به همین دلیل شما برای 
تاثیرگذاری بر روی این دسته از افراد باید همیشه شرایط متفاوتی را در 
دس��تور کار قرار دهید. این امر به تمام اعضای شرکت و تیم فروش برای 

بهینه سازی شرایط کمک خواهد کرد. 
بس��یاری از اوقات کارش��ناس های عرصه فروش و کس��ب و کار برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ش��رایط بس��یار دش��واری را تجربه 
می کنند. این امر می  تواند ناشی از بی توجهی مداوم مخاطب به سخنرانی 
باشد. اگر ش��ما هم چنین وضعیتی دارید، می توانید به ساده ترین شکل 
ممکن با یادآوری نکات اساسی در سخنرانی تان جلوی اعتراض ها یا حتی 
خواب آلودگی مخاطب را بگیرید این امر تاثیر بسیار خوبی بر روی مخاطب 
هدف در ابعاد کالن خواهد داش��ت. در بس��یاری از مواقع همین نکته به 

کارآفرینان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک می کند. 
بیانیکداستانجذاب

داستان سرایی برای بسیاری از افراد ایده بسیار خوبی محسوب می شود. 
مردم در سراس��ر دنیا عاشق داستان های تازه و هیجان انگیز هستند. این 
امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و ش��انس تان در این میان را نیز به طور چشمگیری افزایش دهد. یادتان 
باشد شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه تالش های 
حرفه ای داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید دیگر شانس تان در این 

میان به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. 
یادتان باشد استفاده از یک داستان کوتاه و مرتبط با موضوع بحث در 
پایان س��خنرانی همیشه تاثیرگذاری خاص خودش را دارد. بنابراین شما 
باید همیشه از این نکته برای بهینه سازی شرایط تان سود ببرید، در غیر 

این صورت شاید هرگز فرصتی برای بهینه سازی شرایط تان پیش نیاید. 
منبع:هاباسپات
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