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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شکاف تورم استان ها در یک سال گذشته به 13 درصد رسید

جغرافیای استانی 
هزینه زندگی

فرصت امروز: »تورم« ملموس ترین متغیری اس��ت که نه فقط اقتصاددانان و دولتمردان بلکه عموم ش��هروندان 
جامعه، از پایین   ترین قشر )دهک اول( گرفته تا باالترین قشر درآمدی )دهک دهم( با پوست و گوشت و استخوان 
خود تجربه می کنند؛ هرچند به نظر می رس��د که همگان تورم را به یک نحو احس��اس نمی کنند و مهمتر از آن 
ممکن است که همگی آنها تعریف دقیق و درستی از تورم نداشته باشند؛ کما اینکه برخی از مردم، کاهش تورم 
را به اشتباه به کاهش قیمت ها تفسیر می کنند. همچنین با وجود اینکه مرکز آمار ایران گزارش »شاخص قیمت...

ارزش و حجم معامالت به کمترین سطح از ابتدای سال رسید

معامالت کم رمق در بازار سهام
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سیاست های سلبی، راه به جایی نمی برند

آنومی رمزارزها در ایران
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مدیریتوکسبوکار
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قیمت سکه در چند هفته گذشته صعود قابل توجهی داشت و در پایان هفته ای که گذشت در کانال 15 
میلیون تومانی ایستاد. نگاهی به روند قیمتی سکه امامی از اواخر اردیبهشت تا میانه خردادماه نشان 

می دهد سکه در 28 اردیبهشت ماه بر روی آخرین پله کانال 13 میلیون تومان قرار داشت و 
در محدوده 13 میلیون و ۹40 هزار تومان به فروش رسید، اما در روز 31 اردیبهشت به باالی...

با مداخله بانک مرکزی، ترمز ارز کشیده شد

نوسان سکه در کانال 15 میلیونی

سرمقاله
چشم انداز تبصره 16 

بودجه 1401

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

قانون اساسی هر کشور را می توان 
پیم��ان متقابل حاکمی��ت و مردم 
دانس��ت که ساختار تش��کیالتی و 
رواب��ط حقوقی و سیاس��ی دولت و 
ملت را به خوبی روشن می سازد. با 
پذیرش اصل تفکیک قوا در بیشتر 
نظام های سیاسی دنیا، قانونگذاری 
ب��ه ط��ور انحص��اری در صالحیت 
مجلس یا مجال��س منتخب مردم 
اس��ت. اص��ل 76 قان��ون اساس��ی 
کش��ورمان نیز در بی��ان صالحیت 
قانونگذاری مجلس شورای اسالمی 
به روش��نی صراحت دارد: »مجلس 
شورای اسالمی در عموم مسائل در 
حدود مقرر در قانون اساسی می تواند 
قانون وضع کند.« بنابراین صالحیت 
قانونگذاری در امور مختلف کش��ور 
از جمل��ه صالحیت ه��ای قانون��ی 
مجلس است. قانون مصوب مجلس 
نیز پس از تایید ش��ورای نگهبان و 
انتش��ار در روزنامه رس��می کشور 
الزم االجراست. تعلل و یا خودداری 
از اج��رای قانون نیز ب��ا هیچ عذر و 
بهان��ه ای پذیرفتنی نیس��ت. افزون 
بر آن، دولت و دس��تگاه های دولتی 
مجاز نیستند با وضع آیین نامه های 
اجرای��ی، دامنه ش��مول و مرزهای 
قانون مصوب مجلس را گسترش یا 

کاهش دهند.
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با اعالم نش��ریه بنکر، بانک پاس��ارگاد پس از گذش��ت 16 
س��ال از تأسیس خود برای هفتمین بار موفق به کسب  عنوان 
»بان��ک برتر اس��المی ایران« در س��ال 2022 میالدی ش��د. 
به گزارش روابط عمومی بانک   پاس��ارگاد، ای��ن بانک در ادامه 
افتخارآفرینی  های خ��ود در عرصه های داخلی و بین ا  لمللی در 
موفقیتی دیگر عنوان »بانک برتر اسالمی ایران« در سال 2022 

را براساس اعالم نش��ریه معتبر بنکر )The Banker( کسب 
کرد. بانک های اس��المی جهان در ارزیابی س��الیانه این نشریه 
 1-Tier( براساس شاخص هایی نظیر سرمایه الیه یک بانک ها
Capital( و تغیی��رات آن، می��زان کل دارایی های منطبق بر 
شریعت، س��ود خالص از محل فعالیت های بانکداری اسالمی، 
نرخ بازده حقوق صاحبان س��هام، نس��بت هزین��ه به درآمدها 

و درص��د تس��هیالت غیرجاری مرتبط با عقود اس��المی مورد 
بررس��ی قرار می گیرند. همچنین معیاره��ای دیگری از جمله 
محصوالت و خدمات خاص بانک ها در حوزه بانکداری اسالمی، 
تالش های بان��ک جهت توس��عه خدمات بانکداری اس��المی 
برای کس��ب وکارهای نو، نوآوری ه��ا و اقدامات بانک در زمینه 
فناوری های مال��ی و بانکی روز، ابت��کارات بانک در حوزه های 

محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و البته سرمایه گذاری های جدید 
برای گسترش دایره خدمات در ارزیابی ها موثر هستند. براساس 
بررسی تمامی شاخص های ذکرشده توسط نشریه بنکر، بانک 
پاس��ارگاد موفق شد برای هفتمین دوره عنوان »بانک اسالمی 
س��ال ایران« را به خود اختصاص دهد. بانک پاسارگاد پیش از 
این، ش��ش مرتبه موفق به کس��ب عنوان »بانک برتر اسالمی 

ایران« در س��ال های 2013 تا 2017 و همچنین سال 2021 
شده بود. گفتنی است موسسه بنکر )The Banker( متعلق 
به »فایننش��یال تایمز«، از معتبرترین مؤسسات بین المللی در 
حوزه بانکداری به ش��مار می رود و فهرس��تی که این نشریه از 
بانک های برتر دنیا منتشر می کند، به عنوان مرجع معتبر مورد 

استناد فعاالن اقتصادی دنیا قرار می گیرد.

با این وجود، صالحی��ت قانونگذاری مجلس، مطلق 
و نامحدود نیس��ت و مشروط به شروطی یا به اصطالح 
مش��روط به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی شده 
اس��ت. از جمله ش��رایط الزم الرعایه برای قانونگذاری 
مجلس عالوه ب��ر موازین ش��رعی، رعایت همه اصول 
و مبانی قانون اساس��ی، از جمله فصل س��وم آن تحت 
عنوان »حقوق ملت« اس��ت. بر این اس��اس، نمی توان 
قانون��ی وضع کرد که در آن، اصل 19 قانون اساس��ی 
دایر بر اینکه »همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان 
در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انس��انی، 
سیاس��ی، اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگ��ی با رعایت 
موازین اس��الم برخوردارند«، رعایت نش��ود و به طور 
مس��تقیم یا غیرمستقیم اصل یکس��ان بودن مردم در 
برخورداری از حمایت قانون زیر سوال برود. همچنین 
برخ��الف اصل 22 که می گوی��د »حیثیت، جان، مال، 
حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است 
مگر در مواردی که قانون تجویز کند«، نمی توان حقوق 
مالی مردم، خواه مش��تری و خواه سهامداران بانک را 
چنانکه باید و شاید پاس نداشت و از سپرده های بانکی 
در عملیات بانکی غیرمج��از بهره برد و برای پرداخت 
تسهیالت فرمایشی هزینه کرد و سهامداران بانک ها را 
از دریافت سود بیشتر محروم نمود؛ زیرا براساس قواعد 
و مبانی همین قانون اساس��ی، »هر کس مالک حاصل 
کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند 
به عنوان مالکیت نس��بت به کسب و کار خود، امکان 
کس��ب و کار را از دیگری س��لب کند«. در کشورمان، 
تشخیص مغایرت قانون مصوب مجلس با اصول قانون 
اساس��ی، برعهده شورای نگهبان اس��ت. البته این امر 
مانع از استنباط قضایی و صدور رأی دادرسان و قضات 
ش��ریف در مقام تمییز حق و تشخیص مغایرت قوانین 
و آیین نامه های دولتی با اصول قانون اساس��ی نیست. 
در این نوشتار با بهره گیری از اصول و مقدمات قانونی 
اش��اره ش��ده، قصد دارم تبصره 16 قانون بودجه را از 
دریچه اصول قانون اساس��ی مورد تجریه و تحلیل قرار 

دهم.
تبصره 16 قانون بودجه س��ال 1401 چیست و چه 
مقرراتی وضع کرده اس��ت؟ این تبصره بسیار طوالنی 
اس��ت و در قانون بودجه امسال، »تسهیالت تکلیفی« 
نام گرفته و به بانک مرکزی و ش��بکه بانکی مأموریت 

داده اس��ت که وام قرض الحسنه و تسهیالت بانکی به 
اقشار موردنظر به میزان قابل توجهی پرداخت نمایند. 
جهت گی��ری حمایت��ی مجلس در این تبصره ش��امل 
حمایت از ازدواج و خرید جهیزیه و تش��کیل خانواده 
و فرزندآوری، اش��تغال زایی، کمک ب��ه کمیته امداد و 
س��ازمان بهزیستی، توس��عه و اش��تغال دانش بنیان و 
صنایع خالق، کمک به بنیاد شهید به منظور پرداخت 
تس��هیالت به خانواده های معظم ش��هدا، تس��هیالت 
قرض الحس��نه حمایتی برای توس��عه اشتغال زندانیان 
قب��ل و بعد از حب��س، پرداخت وام قرض الحس��نه به 
دانش��جویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد، وام 
قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، 
وام قرض الحس��نه برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی، 
تسهیالت مسکن برای 70 هزار نفر از مشموالن قانون 
جامع خدمات رس��انی به ایثارگران و...، قابل س��تایش 
است و نش��ان می دهد که مجلس در حمایت از اقشار 
آسیب پذیر گام برمی دارد. مثال در بند »ب« تبصره 16 
تحت عنوان »اشتغال زایی« آمده است: »بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران مکلف است برای حمایت از 
اش��تغال از طریق بانک های عام��ل مبلغ یک میلیون 
و بیس��ت هزار میلیارد )1.020.000.000.000.000( 
ریال تس��هیالت قرض الحس��نه را به اج��زای این بند 
اختصاص دهد. مس��ئولیت حس��ن اج��رای حکم این 
بن��د به عهده بانک مرک��زی و بانک های عامل و کلیه 
مدی��ران و کارکن��ان ذی ربط می باش��د. ع��دم اجرا یا 
تأخیر در پرداخت تس��هیالت، تخلف محسوب شده و 
قابل پیگیری در مراجع ذی صالح می باش��د. اش��تغال 
ایجادش��ده توس��ط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پایش می ش��ود و می  بایس��ت در س��امانه ناظر وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ثبت ش��ود. مراجع مزبور 
موظفن��د گ��زارش عملکرد خود را به صورت س��ه ماه 
یک بار در ش��ورای عالی اشتغال ارائه داده و به صورت 
مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات 
و اجتماع��ی مجلس ش��ورای اس��المی ارائ��ه دهند.« 
همچنین در قس��متی دیگر از بن��د »ب« این تبصره 
تصریح شده است: »در هر استان متناسب با توانمندی 
نهاده��ای ذی رب��ط )س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
ام��ام)ره( )بنیاد برکت(، بنیاد مس��تضعفان، س��ازمان 
بسیج س��ازندگی، بس��یج مستضعفین س��پاه، ارتش، 

آس��تان قدس رضوی و س��ایر س��ازمان ها( سهمیه ای 
براس��اس مصوبه ش��ورای برنامه  ریزی و توسعه استان 

تخصیص داده می شود.«
صرف نظر از مباحث حقوقی و شرعی در مورد جایگاه 
»تسهیالت تکلیفی« و ماهیت آن، معموال اجرای این 
تکالیف قانونی توس��ط ش��بکه بانکی کش��ور نیازمند 
تامین و تجهیز و تخصی��ص منابع الزم برای پرداخت 
این حجم عظیم از تسهیالت و وام قرض الحسنه است؛ 
یعنی تا وقتی پول نباش��د، پرداخت وام و تس��هیالت 
نیز امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین بدیهی ترین وظیفه 
مجلس برای احراز این موضوع، این اس��ت که از بانک 
مرکزی بپرسد: آیا ش��بکه بانکی کشور توان پرداخت 
این حجم از »تس��هیالت تکلیف��ی« را دارد یا نه؟ اما 
ظاهرا نظرات کارشناسی بانک مرکزی در این خصوص 
چندان که باید و شاید لحاظ نشده است؛ کما اینکه در 
اس��فندماه سال گذشته در پی افزایش بی سابقه حجم 
»تسهیالت تکلیفی بانک ها« توسط کمیسیون تلفیق، 
رئیس مجلس از نامه رهبری به نمایندگان درخصوص 
پرهیز از تحمیل تکالیف ماالیطاق به بانک ها در الیحه 
بودجه 1401 خبر داد. محمدباقر قالیباف با اش��اره به 
جزییات نامه رئیس کل بانک مرکزی به رهبری گفت: 
»در تبص��ره 16 الیحه بودجه س��ال 1401، تکالیفی 
برای بانک ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت 
به س��ال 1400 ت��ا دو برابر افزایش پیدا کرده اس��ت. 
اگر ما ش��اهد باالرفتن نرخ کاالها و خدمات در سطح 
جامعه هس��تیم، همه به تکالیف ماالیطاق برمی گردد 
که از سوی دولت و مجلس به بانک ها تحمیل می شود. 
زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و س��ایر بانک ها 
تحمی��ل می ش��ود، نتیج��ه آن، افزایش پای��ه پولی و 
تورم اس��ت. در همین زمینه مقام معظم رهبری پیرو 
نامه هش��دارآمیز رئیس کل بان��ک مرکزی، به صورت 
مکتوب به بنده و س��ایر نمایندگان هش��دار دادند که 
تکلی��ف ماالیطاقی ب��ه بانک ها داده نش��ود. البته این 
هش��دار ایش��ان هم به مجلس و هم به دولت اس��ت. 
گاه��ی دولت به بانک ها فش��ار م��ی آورد و آن بانک ها 
نیز ناچار به اضافه برداش��ت از بانک مرکزی می شوند؛ 
درس��ت است که در این موارد، دولت تکلیفی به بانک 
مرکزی نداش��ته و پولی از بانک مرکزی نگرفته است، 
ام��ا به بانک ها تکلیف کرده اس��ت که باعث فش��ار به 

بانک مرکزی می ش��ود. هم مجل��س و هم دولت نباید 
تکلی��ف اضاف��ی به بان��ک مرکزی اعم��ال کنند و در 
بازنگ��ری مجدد تبصره 16 در کمیس��یون تلفیق باید 
به تذکر مقام معظم رهبری و خواس��ت بانک مرکزی 

توجه شود.«
در این راستا، تذکر به کمیسیون تلفیق مجلس برای 
عدم ایجاد تکالیف فراتر از توان بانک ها، امری بس��یار 
ضروری و منطقی بوده اس��ت؛ زیرا با گسترش بی رویه 
و غیرکارشناسی »تس��هیالت تکلیفی«، بانک ها عمال 
از یک ش��رکت س��هامی عام با کارکرد کامال انتفاعی، 
تبدیل به صن��دوق پرداخت دولت می ش��وند. در این 
وضعی��ت طبعا نوب��ت به پرداخت وام و تس��هیالت به 

سایر مشتریان بانک ها نخواهد رسید.
بررس��ی ها نش��ان می دهد ک��ه میزان »تس��هیالت 
تکلیفی« تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، مجموعا 
بالغ ب��ر مبلغ 3.430.000 میلیارد ریال )س��ه هزار و 
چهارصد و س��ي هزار میلیارد ریال( ش��ده است که با 
توجه به محل تامین منابع از 100 درصد س��پرده هاي 
قرض الحس��نه پس ان��داز و 50 درص��د س��پرده هاي 
قرض الحس��نه ج��اري، مجموع منابع موج��ود در این 
بخش قابل تخصیص ب��ه تکالیف بودجه جمعا معادل 
4.216.000 میلیارد ریال بوده است. الزم به ذکر است 
که مانده تس��هیالت بخش قرض الحسنه طبق گزارش 
بانک مرکزي در پای��ان بهمن ماه 1400 از این محل 
)منابع( معادل 2.981.000 میلیارد ریال اعالم ش��ده 
است. بنابراین با احتساب این مبلغ، تسهیالت اعطایي 
کل شبکه بانکي کش��ور مجموعا معادل 6.411.000 
میلیارد ریال می ش��ود و با در نظر گرفتن منابع آزاد و 
قابل تخصی��ص در مجموع مبلغ 2.195.000 میلیارد 
ری��ال )دو هزار و صد و ن��ود و پنج هزار میلیارد ریال( 
کسری منابع برای پرداخت »تسهیالت تکلیفی« مورد 
نظ��ر مجلس در تبصره 16 محتم��ل خواهد بود. نکته 
مه��م دیگر افزون بر »تس��هیالت تکلیفی« تبصره 16 
بودج��ه 1401، »تس��هیالت تکلیفی« مقرر ش��ده در 
»قانون جهش تولید مس��کن« اس��ت. مجلس در ماده 
4 »قان��ون جهش تولید مس��کن« مص��وب مردادماه 
1400 مقرر کرده است: »بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانک��ی مکلفند حداقل بیس��ت درص��د )20%( از 
تس��هیالت پرداختی نظام بانکی در هر س��ال را با نرخ 

س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار به بخش مس��کن 
اختص��اص دهند، به صورتی که در س��ال اول اجرای 
قانون از حداقل س��ه میلیون و شش��صد هزار میلیارد 
)000/ 000/ 000/ 000/ 600/ 3( ری��ال تس��هیالت 
برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباش��د و برای 
س��ال های آینده نیز حداقل منابع تسهیالتی مذکور با 
افزای��ش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم س��االنه 

افزایش یابد.«
بنابرای��ن ب��ا فرض تایی��د نهایی این ارق��ام و آمارها، 
می ت��وان نتیجه گرفت که حجم »تس��هیالت تکلیفی« 
س��ال 1401 با توان تس��هیالتی ش��بکه بانکی کش��ور 
همخوانی ندارد و متوازن نیس��ت. به بیان بهتر، در مورد 
»تسهیالت تکلیفی« بین منابع و مصارف، توازن منطقی 
برقرار نیس��ت که نتیجه آن همانا ناترازی مالی بانک ها 
در بخش »تس��هیالت تکلیفی« خواهد بود. پس در این 
وضعی��ت، تکلیف بانک مرکزی و ش��بکه بانکی کش��ور 
چیس��ت و برای اجرای دقیق تبصره 16 بودجه، آن گونه 

که مورد نظر مجلس است، چگونه باید رفتار کنند؟
ش��اید س��اده ترین راه حل در این زمین��ه، گزارش 
موض��وع ب��ه مجلس از س��وی بانک مرکزی اس��ت تا 
نماین��دگان محترم مردم به طور مس��تند و مس��تدل 
بدانن��د آنچه را که تصوی��ب کرده اند، خ��ارج از توان 
تس��هیالت دهی نظام بانکی کشور اس��ت؛ ضمن آنکه 
صرف منابع قرض الحس��نه ب��رای فعالیت های انتفاعی 
و س��ودآور، خود به خود نوعی رانت تس��هیالتی ایجاد 
خواهد ک��رد. راه حل بعدی این اس��ت که بانک هایی 
که ب��رای پرداخت »تس��هیالت تکلیف��ی« مورد نظر 
مجل��س با کمبود منابع مواجه هس��تند، دس��ت نیاز 
به س��وی بانک مرک��زی دراز کنن��د و از منابع بانک 
مرکزی برداشت نمایند. آثار و پیامدهای این سیاست 
نیز معموال جز افزایش تورم و رش��د پایه پولی کش��ور 
نخواهد بود؛ رش��دی که دکتر اصغر ابوالحس��نی، قائم 
مقام محترم بانک مرکزی این گونه در مورد آن هشدار 
داده اس��ت: »اگر رش��د پایه پولی با روند کنونی ادامه 
پی��دا کند، تورم به جاهای خطرناکی خواهد رس��ید.« 
در این وضعیت، بی انصافی خواهد بود که شبکه بانکی 
کش��ور متهم به افزایش پایه پولی ش��ود. در یادداشت 
بعدی درباره آس��یب های »تسهیالت تکلیفی« بیشتر 

خواهم نوشت.

چشم انداز تبصره 16 بودجه 1401

بانک پاسارگاد برای هفتمین بار »بانک برتر اسالمی ایران« شد

بانک پاسارگاد الگوی بانکداری اسالمی ایران

تبدیل شدن به یک رهبر تجاری در کالس جهانی با رفتارهای حرفه ای
رهبری تجاری فقط در ارتباط با مدیریت بهینه امور یا حتی کنترل بر روی دیگران نیست. بسیاری از افراد 
برای اینکه مدیران خوبی باشند، فقط به دنبال کنترل بر روی تمام جنبه های کاری برندشان هستند. در این 
میان وظیفه رهبران تجاری بس��یار گسترده تر است. آنها الگوهای یک برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف محسوب می شوند. همچنین کارمندان نیز برای کار و فعالیت بهتر همیشه آنها را مد نظر قرار می دهند. 
از این نظر شما برای تبدیل شدن به یک رهبر تجاری باید تک تک حرکات تان را مد نظر قرار دهید. این امر 
وضعیت شما را به طور ویژه ای بهینه سازی کرده و موقعیت تان در بازار را نیز توسعه خواهد داد.  امروزه رهبران 
تجاری بسیار موفق و بزرگی در دنیا فعالیت دارند. اگر شما هم دوست دارید تبدیل به یک رهبر تجاری مثل 

آنها شوید، باید پیش از هر فعالیتی نسبت به دشواری های این مسیر آگاهی داشته باشید. این امر به معنای...



فرصت امروز: »تورم« ملموس ترین متغیری است که نه فقط اقتصاددانان 
و دولتمردان بلکه عموم شهروندان جامعه، از پایین   ترین قشر )دهک اول( 
گرفته تا باالترین قشر درآمدی )دهک دهم( با پوست و گوشت و استخوان 
خود تجربه می کنند؛ هرچند به نظر می رسد که همگان تورم را به یک نحو 
احساس نمی کنند و مهمتر از آن ممکن است که همگی آنها تعریف دقیق 
و درس��تی از تورم نداشته باش��ند؛ کما اینکه برخی از مردم، کاهش تورم 
را به اش��تباه به کاهش قیمت ها تفسیر می کنند. همچنین با وجود اینکه 
مرکز آمار ایران گزارش »ش��اخص قیمت مصرف کننده« را هر ماه منتشر 
می کند که افزایش یا کاهش هزینه های زندگی را در سراس��ر نقاط کشور 
نشان می دهد، اما مصرف کنندگان همیشه قیمت ها را صعودی می خوانند و 

میزان افزایش قیمت ها را متناسب با نرخ تورم اعالمی نمی دانند.
از سوی دیگر، با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، کمتر کسی تصور می کرد 
که این درگیری نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان تأثیرگذار باشد، 
اما این اتفاق رخ داد و با توجه به س��هم این دو کشور در تولید و صادرات 
بس��یاری از محصوالت کش��اورزی، امنیت غذایی جهان در معرض خطر 
قرار گرفت و قیمت کاالهای اساس��ی و اقالم غذایی س��ر به فلک کشید. 
این موضوع – گرانی مواد غذایی - در ایران تقریبا همزمان ش��د با اصالح 
سیاس��ت ارز ترجیحی و اجرای فاز جدید نظ��ام پرداخت یارانه   ها. اگرچه 
کارشناسان می گویند ردپای این مسئله را باید در گزارش تورمی خردادماه 
جس��ت وجو کرد، اما در حدفاصل اجرای این طرح در اردیبهش��ت ماه نیز 

تورم خیز کوچکی برداشت.
گران ترین و ارزان ترین استان ها

آنطور که مرکز آمار در گزارش رخدادهای تورمی اردیبهش��ت ماه اعالم 
ک��رده، نرخ تورم ماهانه نس��بت به ماه قبل، 3.5 درصد افزایش را نش��ان 
می دهد. البته با وجود آنکه مصرف کنندگان قیمت ها را همیش��ه صعودی 
می خوانند و میزان افزایش قیمت ها را متناسب با تورم اعالمی نمی دانند، 
اما نمی توان تورم سبد مصرف خانوار را جدا از شاخص تورم محل زندگی 
خانوار سنجید. به عبارت بهتر، زمانی می توان ارزیابی دقیقی از تورم داشت 
که بدانیم نرخ تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت ماه یعنی یک سال اخیر 
در هر استان چقدر بوده و در یک ماه گذشته چقدر به آن اضافه شده است.

مرک��ز آمار ای��ران در گزارش های ماهانه خود ارق��ام تورم را به تفکیک 
استانی و کاالیی اعالم می کند. در جداولی که این نهاد آماری منتشر کرده، 

مازندران بیش��ترین تورم 12ماهه را در میان تمام اس��تان ها تجربه کرده  
است. اهالی این استان با تورم 43.7 درصدی گذر ایام کرده اند و در یک ماه 
اخیر حدود 2.5 درصد به تورم آنها افزوده شده است. سیستان و بلوچستان 
ه��م با تورم 33.6 درصد، کمترین ت��ورم را در 12 ماهه اخیر تجربه کرده 
است. البته این اس��تان در اردیبهشت ماه 1401، تورم بیشتری را نسبت 
به فروردین تجربه کرده، به طوری که قیمت کاالها در این اس��تان نسبت 
ب��ه فروردین ماه 5.4 درصد افزایش پیدا کرده  اس��ت. همچنین اس��تان 
الب��رز با تورم 41 درص��دی که پایین تر از تورم 43  درصدی ایالم اس��ت، 
ب��ه اندازه سیستان و بلوچس��تان با افزایش هزینه ه��ای زندگی در یک ماه 
مواجه بوده اس��ت. در این وضعیت می توان نتیجه گرفت که اس��تان های 
سیستان و بلوچس��تان و البرز ب��ه علت افزایش قیمت کااله��ا و خدمات، 
بیش��ترین تاثیر را بر افزایش تورم کل )ش��اخص قیمت مصرف کننده در 

کل کشور( داشته اند.
نکته مهم این اس��ت که س��هم ت��ورم کاالهای خوراکی، آش��امیدنی و 
دخانیات با تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات متفاوت اس��ت. به طوری 
که تورم ماهانه خوراکی ها در اردیبهش��ت ماه به 3.3 درصد و تورم ماهانه 
غیرخوراکی ه��ا ب��ه 3.7 درصد رس��ید. ت��ورم نقطه ای و ت��ورم 12 ماهه 
خوراکی ها هم با رش��د بی س��ابقه ای مواجه شده است؛ یعنی در حالی که 
ت��ورم نقطه ای و تورم 12 ماهه به ترتیب 49.4 درصد و 49.2 درصد بوده، 
تورم غیرخوراکی ها هم نسبت به ماه های اخیر افزایش یافته است. بر این 
اس��اس، نرخ تورم ماهان��ه غیرخوراکی ها 34  درصد و ن��رخ تورم 12 ماهه 
آنها به 33.3 درصد رس��یده اس��ت. بدین ترتیب در 12  ماهه اخیر، 82.5 
درصد تورم از ناحیه کاالهای خوراکی، آشامیدنی، دخانیات، غیرخوراکی و 
خدمات به وجود آمده  است. با همه این احوال، مراجع رسمی در محاسبه 
ش��اخص هزینه های مصرف کنندگان ی��ا همان تورم ماهان��ه، نقطه ای و 
12 ماهه، تورم این دو گروه را جدا از یکدیگر نمی سنجند و میانگین آنها را 
به  عنوان برآیند گزارش خود از تورم اعالم می کنند. به نظر می رس��د نرخ 
تورم در ادامه حرکت افزایشی سال های اخیر، متصل به سیاست های پولی 
و افزایش قیمت تمام ش��ده خدمات و خوراکی ها و آش��امیدنی ها، به روند 

افزایشی خود ادامه داده است.
آیا تورم دوباره اوج می گیرد؟

گزارش تورمی مرکز آمار نش��ان می دهد که در اردیبهش��ت ماه امسال 

نرخ تورم ساالنه با کاهش 0.5 درصدی به 38.3 درصد رسیده، ولی تورم 
نقطه ای رشد 3.8 درصدی داشته است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 
ساالنه با کاهش 0.5 درصدی به رقم 38.7 درصد رسیده است. نرخ تورم 
س��االنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 38.3 درصد و 40.8 
درصد بوده که برای خانوارهای شهری 0.4 درصد کاهش و برای خانوارهای 
روس��تایی 0.8 درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه ای در 
اردیبهش��ت ماه به رقم 39.3 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین 39.3 درصد بیش��تر از اردیبهشت ماه 1400 برای خرید 
یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای 
اردیبهشت امسال در مقایسه با ماه قبل 3.7 درصد افزایش یافته است. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 
6 واحد درصدی به 49.4 درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 

با افزایش 2.7 واحد درصدی به 34 درصد رسیده است.
نرخ تورم ماهانه اردیبهش��ت نیز به 3.5 درصد رسیده که در مقایسه با 
ماه قبل، 0.2 درصد افزایش نش��ان می دهد. ت��ورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 3.3 درصد و برای »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« 3.7 درصد بوده است. همچنین شکاف تورم میان 
اس��تان ها در یک سال منتهی به اردیبهش��ت ماه به 13.1 درصد رسیده و 
کهگیلویه و بویراحمد با 46.7 درصد بیش��ترین و سیستان و بلوچستان با 

33.6 درصد کمترین نرخ تورم ساالنه را تجربه کرده اند.
به نظر می رسد روند نزولی تورم که از پاییز پارسال آغاز شده بود، امسال 
متوقف ش��ده و در دو ماه نخس��ت س��ال روند صعودی گرفته است. نرخ 
تورم نقطه به نقطه اردیبهشت در حالی به 39.3 درصد رسیده که از کف 
34.7 درصدی خود در اس��فندماه فاصله گرفته است. تغییر روند تورم در 
س��ال 1401 می تواند یک هشدار برای سیاس��ت گذار باشد؛ هشداری که 
در صورت عدم توجه مناس��ب می تواند تورم را به س��طوح باالتر سال های 
قب��ل بازگرداند. بانک مرکزی در گزارش اس��فندماه خ��ود از متغیرهای 
کالن اقتصادی اعالم کرده بود در ش��رایط فعل��ی انتظارات تورمی عمدتا 
تحت تاثیر اخبار مثبت خارجی است. به نظر می رسد مهمترین اتفاقی که 
در کوتاه مدت می تواند به کنترل تورم و انتظارات تورمی بینجامد، احیای 
برجام و رفع تحریم   هاست. در بلندمدت نیز کنترل کسری بودجه و اصالح 

نظام بانکی، نقش مهمی در کنترل تورم دارد.

شکاف تورم استان ها در یک سال گذشته به 13 درصد رسید

جغرافیای استانی هزینه زندگی

مناط��ق 4، 5، 7، 8 و 13 را می توان محدوده های س��کونتی گروه های 
متوس��ط درآمدی شهر تهران دانست که میانگین قیمت هر متر خانه در 
این مناطق بین 31 تا 42 میلیون تومان اس��ت. به گزارش ایسنا، منطقه 
5 پرمعامله ترین منطقه در بازار مس��کن شهر تهران محسوب می شود که 
هر ماه این عنوان را به خود اختصاص می دهد. اس��فند س��ال گذشته در 
این منطقه 974 فقره قرارداد خرید و فروش مس��کن به امضا رس��ید و در 
فروردین نیمه تعطیل امس��ال هم 534 معامله در آن منعقد ش��د. گفته 
می شود 10.4 درصد از کل مهاجران به تهران در منطقه 5 ساکن می شوند. 
براس��اس سرشماری سال 1395، منطقه 5 با 858 هزار نفر جمعیت بعد 
از منطقه 4 با 919 هزار نفر، رتبه دوم را از لحاظ جمعیت در بین مناطق 
بیست ودوگانه شهر تهران به خود اختصاص داده است. پس از آن منطقه 
2 با 701 هزار نفر، منطقه 15 با 641 هزار نفر و منطقه 14 با 515 هزار 

نفر در رتبه های سوم تا پنجم قرار دارند.
بررسی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران نیز گویای آن است 
که مناطق 4، 5 ،7، 8 و 13 را به لحاظ قیمتی می توان محدوده سکونتی 
اقش��ار میانی ش��هر تهران قلمداد کرد. در بین مناطق مذکور منطقه 5 با 
متوس��ط قیمت 42 میلیون تومان رتبه اول را دارد و در ش��هر تهران نیز 
جایگاه پنجم را به لحاظ قیمت مسکن به خود اختصاص داده است. پس از 
آن به ترتیب منطقه 4 با 37.8 میلیون، منطقه 8 با 32.6 میلیون، منطقه 

7 با 32.4 میلیون و منطقه 13 با 31.9 میلیون تومان قرار گرفته اند.
ب��ه ج��ز منطقه 5 که همواره رتب��ه اول را به لحاظ معام��الت دارد، در 
سال های گذشته معموال مناطق 2 و 4 جایگاه های دوم و سوم را در اختیار 
داشتند، اما مدتی است که منطقه 10 عنوان دومین منطقه پرمعامله شهر 

تهران را از 2 و 4 ربوده است. منطقه 10 از جایگاه ششم و هفتم، خود را 
به جایگاه س��وم تعداد معامالت رس��اند. علت اصلی این مسئله به افزایش 
ش��دید قیمت مس��کن و کاهش توان متقاضیان مصرفی مربوط می شود. 
طبق آمارهای فروردین ماه 1401، متوس��ط قیمت مسکن در منطقه 10 
تهران 23 میلیون تومان در هر متر مربع بوده است. اگرچه منطقه 10 به 
لحاظ مساحت جزو کوچکترین مناطق تهران محسوب می شود، اما تراکم 
باالی جمعیتی، آن را در رتبه یازدهم جمعیت تهران قرار داده اس��ت. در 

منطقه 10 تراکم جمعیتی 420 نفر در هکتار است.
در منطقه 4 نیز که در شرق تهران است، محالتی مثل تهرانپارس شرقی 
و غربی، حکیمیه، نارمک شمالی، قاسم آباد، اوقاف، شمیران نو، قنات کوثر، 
مجیدآباد، کوهسار، مجیدیه، شمس آباد، کاظم آباد، ضرابخانه، مبارک آباد، 
شیان و لویزان قرار دارد. میانگین قیمت هر متر خانه در این منطقه 37.8 
میلیون تومان است و فروردین امسال با 273 فقره قرارداد خرید و فروش، 
رتبه چهارم را از لحاظ تعداد معامالت مس��کن ش��هر تهران کس��ب کرد. 
اس��فند پارس��ال نیز در این منطقه 604 قرارداد خرید و فروش مسکن به 
ثبت رس��ید. منطقه 13 نیز یکی از اهداف س��کونت اقشار میانی است که 
البته محدوده پرمعامله ای در شهر تهران محسوب نمی شود؛ اگرچه تعداد 
معامالت آن از گرانترین نقطه تهران یعنی منطقه یک بیش��تر اس��ت. در 
فروردین امسال 131 قرارداد خرید و فروش مسکن در منطقه 13 به ثبت 
رسید که جایگاه دهم را در بین مناطق بیست و دوگانه شهر تهران کسب 
کرد. متوس��ط قیمت مسکن در منطقه 13 حدود 31.9 میلیون تومان در 
هر متر مربع اس��ت. 248 هزار نفر در منطقه 13 تهران سکونت دارند که 
رتبه هجدهم را از این نظر در بین مناطق بیست و دوگانه شهر تهران در 

اختیار دارد. منطقه 8 در ش��رق تهران قرار دارد. این منطقه از ش��مال به 
مناطق 4 و 3، از ش��رق به منطقه 7 و از جنوب به منطقه 13 می رس��د. 
جمعیت منطقه 8 بالغ بر 425 هزار نفر است و هفتمین منطقه پرجمعیت 
تهران محسوب می شود. فروردین امسال 192 فقره قرارداد خرید و فروش 
مس��کن در منطقه 8 منعقد شد که هفتمین منطقه پرمعامله تهران بود. 
متوس��ط قیمت هر متر خانه در این منطقه 32.6 میلیون تومان اس��ت. 
تهرانپارس غربی، نارمک، دردش��ت، مدائن، هفت حوض، فدک، مجیدیه، 
لش��کر ش��رقی و غربی، تس��لیحات، وحیدیه و زرکش، محالت منطقه 8 
هستند. همچنین منطقه 7 واقع در غرب منطقه 8 که تقریبا جزو مناطق 
مرکزی شهر تهران محسوب می شود طبق سرشماری سال 1395، تعداد 
312 هزار نفر جمعیت دارد و از این نظر جایگاه دوازدهم را در بین مناطق 
ش��هر تهران به خود اختصاص می دهد. متوس��ط قیمت هر متر خانه در 
منطقه 7 بالغ بر 32.4 میلیون تومان اس��ت که فروردین امس��ال با 204 
معامله شش��مین منطقه از نظر تعداد معامالت بود. عباس آباد، حشمتیه، 
نظام آباد، وحیدیه، س��یدخندان، عش��رت آباد، بهجت آباد، مدنی، سبالن، 

بهشتی و شریعتی از جمله محالت منطقه 7 هستند.
گفتنی اس��ت طبق اعالم بانک مرکزی در فروردین ماه 1401، متوسط 
قیمت یک متر مربع مس��کن در ش��هر تهران به 34 میلیون و 270 هزار 
تومان رس��ید که نس��بت به ماه قبل 2.4 درصد کاهش و نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 16.9 درصد افزایش یافته است. تعداد معامالت انجام شده 
در این ماه 3.4 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 49.9 درصد کاهش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد افزایش را نشان می دهد. گزارش 

اردیبهشت ماه هنوز ارائه نشده است.

نگاهی به قیمت مسکن و حجم معامالت در مناطق مختلف پایتخت

خانه در وسط تهران چند؟

نگـــاه

هفته نامه »اکونومیست« مطرح کرد
عصر جدید هسته ای

هفته نامه »اکونومیست« در سرمقاله شماره جدید خود، تهدیدهای 
هسته ای والدیمیر پوتین در خالل جنگ اوکراین را عامل ایجاد تغییر 
در نظم هس��ته ای جهان دانست و با اشاره به »عصر جدید هسته ای« 
نوشت: رئیس جمهور روسیه با تهدیدهای خود به استفاده از بمب اتم، 
نظم هس��ته ای را برهم زده است. به نوشته »اکونومیست«، 100 روز 
پیش والدیمیر پوتین با هشدار در مورد حمله اتمی، تهاجم به خاک 
اوکراین را آغاز کرد. او با باال بردن زرادخانه اتمی روسیه و وعده انقیاد 
اوکراین، کشورهایی را که وسوسه می شوند تا در عواقبی دخالت کنند، 
تهدی��د کرد »چنینی که در کل تاریخ خ��ود ندیده اید«. از آن زمان، 
تلویزیون روسیه بینندگان را با هیاهو در مورد آرماگدون وسوسه کرده 
است )آرماگدون، محل گردهمایی ارتش ها در نبرد آخرالزمان است(.

حتی اگر پوتین هرگز از بمب اتم در اوکراین اس��تفاده نکند، نظم 
هس��ته ای را برهم زده است. پس از تهدیدهای او، ناتو حمایتی را که 
آماده کرده بود، با دو پیامد محدود کرد؛ اول، کشورهای آسیب پذیری 
که دنیا را از دید اوکراین می بینند، احساس می کنند بهترین دفاع در 
برابر یک متجاوز مسلح به سالح هسته ای، داشتن سالح های خودشان 
است. دوم، سایر کشورهای مجهز به سالح هسته ای باور خواهند کرد 
ک��ه با تقلید از تاکتیک های پوتین می توانند س��ود ببرند. اگر چنین 
است، کسی در جایی مطمئنا تهدید خود را به واقعیت تبدیل خواهد 

کرد. این نباید میراث ویرانگر این جنگ باشد.
خطر هسته ای قبل از تهاجم در حال افزایش بود. کره شمالی ده ها 
کالهک دارد. اگرچه معاهده شروع جدید )New Start(، موشک های 
بالس��تیک قاره پیما روسیه و آمریکا را تا سال 2026 محدود می کند، 
اما تسلیحاتی مانند اژدرهای هسته ای را پوشش نمی دهد. پاکستان به 
سرعت در حال افزودن به زرادخانه خود است. چین در حال مدرنیزه 
کردن نیروهای هسته ای خود است و به گفته پنتاگون، آنها را توسعه 
می دهد. همه این اش��اعه نش��ان دهنده تضعیف انزجار اخالقی است 
که اس��تفاده از سالح های هس��ته ای را محدود می کند. با محو شدن 
خاطرات هیروشیما و ناکازاکی، مردم نمی توانند درک کنند که چگونه 
انفجار یک س��الح کوچک در میدان جنگ می تواند منجر به نابودی 
کل ش��هرها ش��ود. آمریکا و ش��وروی فقط با یک بن بست هسته ای 
دو طرفه کنار آمدند. هش��دار کافی در مورد چش��م انداز بس��یاری از 
قدرت های هسته ای که برای حفظ صلح تالش می کنند، وجود ندارد.
تهاج��م به اوکراین بر این ناراحتی می افزاید. حتی اگر پوتین بلوف 
می زند، تهدیدهای او تضمین های امنیتی داده ش��ده به کش��ورهای 
غیرهسته ای را از بین می برد. در سال 1994 اوکراین در ازای تعهدات 
روسیه، آمریکا و بریتانیا مبنی بر عدم حمله به این کشور، تسلیحات 
هسته ای شوروی را در خاک خود تسلیم کرد. روسیه با تصرف کریمه 
و حمایت از جدایی طلبان در مناطق دونباس در سال 2014، آشکارا 
این وعده را زیرپا گذاشت. آمریکا و بریتانیا هم که تقریبا کنار ایستاده 
بودند، وعده های خود را زیرپا گذاشتند. این به کشورهای آسیب پذیر، 

دلیل اضافی برای هسته ای شدن می دهد.
اس��تراتژی پوتین برای تهدیدات هسته ای حتی بیشتر خورنده است. در 
دهه های پس از جنگ جهانی دوم، قدرت های هس��ته ای به فکر اس��تقرار 
سالح های اتمی در نبرد بودند، اما در نیم قرن گذشته چنین هشدارهایی 
تنها علیه کشورهایی مانند عراق و کره شمالی که خود تهدید به استفاده از 
سالح های کشتارجمعی کرده بودند، صادر شده است. روش پوتین متفاوت 
اس��ت زیرا او تهدیدات اتمی را برای کمک به نیروهای متجاوز خود برای 
پی��روزی در یک جنگ متعارف اس��تناد می کند. به نظر می رس��د که این 
اس��تراتژی کار کرده است. درست است که حمایت ناتو از اوکراین، قوی تر 
از حد انتظار بوده، اما ائتالف در ارسال سالح های »تهاجمی« مانند هواپیما 
تردید کرده اس��ت. اگرچه جو بای��دن، رئیس جمهور آمریکا، مقادیر زیادی 
تسلیحات ارسال کرده است، اما این هفته از ارائه موشک هایی که می توانند 

به عمق روسیه حمله کنند، خودداری کرد.
به نظر می رس��د دیگران در ناتو فکر می کنند که اوکراین باید با روسیه 
کنار بیاید، زیرا تحمیل شکس��ت به پوتین می تواند او را به گوش��ه رینگ 
بکشاند و عواقب ناگواری داشته باشد. این منطق یک سابقه خطرناک ایجاد 
می کند. چین در صورت حمله به تایوان می تواند شرایط مشابهی را با این 
اس��تدالل که این جزیره قبال قلمرو چین بوده اس��ت، اعمال کند. این امر، 
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای که براساس آن، کشورها متعهد 
ش��ده اند برای خلع س��الح تالش کنند را نادیده می گیرد. جبران خسارت 
پوتین سخت خواهد بود. معاهده منع تسلیحات هسته ای که سال گذشته 
اجرایی ش��د و 86 کشور از آن حمایت کردند، خلع سالح آنها را خواستار 
ش��ده است. با این حال، کشورهایی که دارای تسلیحات هستند می ترسند 

خود را آسیب پذیرتر کنند، حتی اگر خلع سالح جمعی منطقی باشد.
کنترل تسلیحات با تأیید دقیق، ارزش پیگیری دارد. روسیه ممکن است 
محتاط باشد، اما فقیر شده است. پروسه هسته ای برای مسکو، هزینه دارد 
و باید نیروهای متعارف خود را بازس��ازی کند. آمریکا می تواند موشک های 
زمین��ی خود را بدون به خطر انداختن امنیت خ��ود در ازای اقدام متقابل 
روسیه از رده خارج کند. هر دو طرف می توانند در مورد اقدامات فنی مانند 
عدم حمله به زیرساخت های فرماندهی، کنترل و ارتباطات هسته ای در یک 
درگیری متعارف توافق کنند. در نهایت، هدف باید واردکردن چین باش��د. 
اگر تاکتیک های هس��ته ای پوتین شکست بخورد، این گفت وگوها آسان تر 
خواه��د بود - با اطمینان از اینکه او به اوکراین حمله نمی کند. بایدن این 
هفته در مقاله ای در وال اس��تریت ژورنال نوش��ت که آمری��کا تدارکاتی را 
شناس��ایی نکرده اس��ت. اما چین، هند، رژیم صهیونیستی و ترکیه که به 
کرملین دسترس��ی دارند، باید به پوتین هشدار دهند که اگر خدای ناکرده 

واقعا از سالح هسته ای استفاده کند، خشم جهان را برمی انگیزد.
در امان ماندن اوکراین از حمله هسته ای، ضروری است اما کافی نیست. 
جهان باید مطمئن شود که پوتین در تهاجم امروز خود مانند سال 2014 
موفق نخواهد ش��د. او اگر یک بار دیگر باور کند که تاکتیک هایش جواب 
داده اس��ت، در آینده تهدیدات هسته ای بیشتری را صادر خواهد کرد. اگر 
پوتین به این نتیجه برس��د که ناتو می تواند مرعوب شود، متقاعد کردن او 
به عقب نشینی، سخت تر خواهد بود و دیگران از مثال او یاد خواهند گرفت. 
بنابراین اوکراین به سالح های پیشرفته، کمک های اقتصادی و تحریم های 
روس��یه نیاز دارد تا ارتش پوتین را به عقب نش��ینی وادار کند. کشورهایی 
که این را فق��ط یک جنگ گذرای اروپایی می دانند، امنیت خود را نادیده 
می گیرند. اگر پوتین فکر کند که ناتو عزم جدی ندارد، روس��یه خطرناک 
باقی می ماند. اگر او متقاعد شود که تهدیدات هسته ای اش منجر به تفاوت 
بین شکس��ت و یک بن بست حفظ چهره بوده است، روسیه خطرناک تر از 

همیشه خواهد بود.
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حوال��ی همین روزها در خردادماه پارس��ال بود که ب��ا افزایش ناگهانی 
گرمای هوا، بحران خاموش��ی س��ر برآورد و خنکی و آسایش را از ایرانیان 
دریغ کرد. گذشته از خانوارها، قطعی برق به کسب وکارها هم لطمه زیادی 
زد و تاب آوری این ش��رایط در حالی که شیوع کرونا اکثر مشاغل را در آن 
برهه تحت تاثیر قرار داده بود، بیش از پیش دش��وار ش��د. در آن روزها از 
اس��تخراج ارزهای دیجیتال به عنوان متهم اصلی خاموش��ی ها یاد شد و 
بحران اس��تخراج غیرمجاز رمزارزها از سوی متولیان صنعت برق، فراتر از 
بحران خاموشی ها قلمداد شد. تراز تولید و مصرف برق در حالی در کوران 
خاموشی های تابس��تان 1400 بهم خورد و به بیشترین ناترازی ممکن - 
ش��کاف 10 تا 15  هزار مگاواتی برق - رس��ید که اصل ماجرا به سرکوب 
قیمتی برق و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق می گردد؛ 
یعنی سهم استخراج بی  وقفه ماینرها در خاموشی سال گذشته آنچنان که 
گفته شد و در بوق و کرنا می شد، پررنگ نبود؛ کما اینکه طبق برآورد نهاد 
پژوهشی مجلس، کل برق مصرفی دستگاه های استخراج کننده رمزارز بین 
یک تا دو هزار مگاوات بوده و این رقم تاثیر کمی بر شکاف 10 تا 15  هزار 
مگاواتی برق در کوران خاموشی های سال گذشته داشته است. در مجموع، 
رمزارزها در ایران همانند بسیاری از موضوعات دیگر دچار آنومی )از ریشه 
یونانی به معنای بی هنجاری و فقدان قانون( ش��ده اس��ت و همانطور که 
تجربه تابستان گذشته نشان داد، اعالم ممنوعیت ها و به طور کلی، اعمال 

سیاست های سلبی در سیاست گذاری اقتصادی، راه به جایی نمی برد.
شکست ممنوعیت استخراج رمزارز

ارزهای دیجیتال و اس��تخراج آن در چند سال گذشته حسابی خبرساز 
شده است. این موضوع با بروز خاموشی های سال گذشته بیشتر به چشم 
آم��د و دول��ت به دنبال قطعی مکرر برق، اس��تخراج رمزارزه��ا را تا پایان 
شهریورماه - حتی برای مراکز مجاز - ممنوع اعالم کرد. این ممنوعیت اما 
یک شکست تمام عیار بود و نتوانست مانع از استخراج غیرمجاز بیت کوین 
و در نتیجه مصرف برق آن شود؛ کما اینکه طبق ارزیابی مرکز پژوهش ها، 
تراهش مطلق ماهانه ایران در شبکه بیت کوین از 6.94 میلیون تراهش در 
تاریخ دهم اردیبهش��ت ماه 1400 تنها به 3.75 میلیون تراهش در دهم 

مردادماه 1400 )با گذش��ت 40 روز از دس��تور قطع برق مزارع استخراج 
رمزارز( رسید؛ یعنی بیش از نیمی از استخراج   کنندگان رمزارز بدون توجه 
به دستور دولت و قطعی برق مشغول استخراج رمزارز بوده   اند. توان مصرف 
برق این اس��تخراج   کنندگان در بدبینانه   ترین حالت کمتر از 800 مگاوات 
س��اعت بوده است؛ در حالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از 10 
هزار مگاوات س��اعت بوده اس��ت. بنابراین در بدبینانه   ترین حالت کمتر از 

10درصد از کسری برق کشور را می توان به استخراج رمزارز نسبت داد.
رمزارزه��ا بهترین مثال ب��رای ناکارآمدی سیاس��ت گذاری اقتصادی 
کش��ور هستند و اعالم ممنوعیت استخراج بیت کوین، این موضوع را به 
وضوح نش��ان می دهد. با این حال به نظر می رسد خطر اصلی، گسترش 
اس��تخراج رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل ش��خصی باشد. استخراج 
رمزارز بیت کوین در مزارع بزرگ و با تجهیزاتی که مصرف محس��وس و 
با قابلیت ردیابی و کشف باالتر دارند، انجام می شود، اما مجموع مصرف 
برق در منازل شخصی برای استخراج اتریوم احتماال کمتر از 12 مگاوات 
هست. استخراج رمزارزهایی شبیه اتریوم به مصرف برق کمتر و البته به 
تجهیزات گران قیمت   تر و ب��ا ارزبری باالتری نیاز دارد و از همه مهمتر، 
ردیابی آن س��خت   تر اس��ت و می تواند موجب افزای��ش غیرقابل کنترل 
مصرف برق خانگی ش��ود. بر همین اساس، مرکز پژوهش ها در گزارش 
»تاثیر اس��تخراج رمزارز بر پایداری ش��بکه برق ای��ران« تلویحا توصیه 
می کند دولت با احترام به پروانه   های صادرشده برای بهره   برداران، مسیر 
اس��تخراج رمزارز را به گونه   ای تنظیم کند که رفع تهدیدها همزمان با 
اس��تفاده از فرصت   های فناورانه ممکن شود. برای تحقق چنین مهمی، 
کش��ور نیازمند اتخاذ چارچوب مقرراتی ش��فاف برای نظارت بر هرگونه 
تولید و اس��تخراج دارایی دفتر کل توزیع ش��ده اس��ت. بررسی ها نشان 
می دهد اعمال ممنوعیت کامل اس��تخراج رمزارز در کش��ورمان با توان 
فنی و مقرراتی فعلی کش��ور غیرممکن است. همچنین اقدام دیرهنگام 
در ساماندهی استخراج رمزارزها می تواند مقررات   گذاری این حوزه را با 

موانع عمده   ای مواجه کند.
صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها

س��هم ایران از اس��تخراج رمزارزها طی دو س��ال از 2 درصد در مهرماه 
1398 به 3 درصد در مردادماه 1400 رس��ید. حداکثر سهم ایران از بازار 
جهانی نیز طبق تخمین دانشگاه کمبریج 5  درصد بوده است. جالب اینکه 
در فصل تابستان 1400 که استخراج رمزارز ممنوع شد، سهم ایران از بازار 

جهانی استخراج یک درصد افزایش یافت. این موضوع احتماال به ممنوعیت 
اس��تخراج در چین در کنار کاه��ش ارزش بیت کوین و در نتیجه کاهش 
اقبال به اس��تخراج رمزارز در مناطقی که تعرفه برق در آنها باالتر اس��ت، 
برمی گردد. بنابراین س��هم ایران از بازار جهانی اس��تخراج رمزارز، گویای 
میزان مصرف برق بیت کوین نیست و برای تخمین مصرف برق استخراج 
بیت کوین باید میزان توان رایانش��ی که از ایران به این شبکه عرضه شده 

را  سنجید.
اوج ت��وان رایانش��ی که از س��مت ایران به ش��بکه اس��تخراج رمزارز 
بیت کوین اختصاص یافته، در اس��فندماه 1399 ح��دود 7.45 میلیون 
تراهش بوده اس��ت. کش��ف چند مزرعه اس��تخراج رمزارز غیرمجاز در 
زمس��تان 1399 و بهار 1400، اندکی از س��هم ایران را کاهش داد. در 
فصل تابس��تان با صدور حکم ممنوعیت اس��تخراج رمزارز اما استخراج 
رمزارزها از س��وی مزارع غیرمجاز ادامه یافت و مصرف برق اس��تخراج 
بیت کوی��ن کش��ور از 700 مگاوات فراتر نرفت. اگر ف��رض بدبینانه این 
باش��د که تخمین دانش��گاه کمبریج از مصرف برق ایران به دلیل اندازه 
نمونه   اش دارای خطا باش��د؛ با فرض اینکه ایرانیان س��ه برابر بیش��تر از 
تخمین دانشگاه کمبریج در اس��تخراج بیت کوین فعال بوده   اند، مصرف 
برق استخراج بیت کوین ایران از 1845مگاوات فراتر نمی رود، اما کسری 
تراز برق ایران 14هزار مگاوات تخمین زده ش��ده است در نتیجه اگرچه 
اس��تخراج غیرقانونی رمزارز در تابس��تان ادامه داشت، اما خاموشی   های 

گسترده را نمی توان فقط به استخراج رمزارز نسبت داد.
اگر ضعف کشور در مهار استخراج غیرقانونی ادامه   دار باشد، می توان در 
س��ال های آینده برای اس��تخراج رمزارزها در قطعی برق، نقش جدی تری 
قائل بود. با توجه به رانت انرژی و روند فعلی سیاس��ت ها، این موضوع دور 
از انتظار نیس��ت. به گفته کارشناس��ان مرکز پژوهش ها، قیمت ارزان برق 
در ایران، فاصله معنادار تعرفه برق تعیین ش��ده برای اس��تخراج رمزارز با 
تعرفه برق س��ایر مصارف نظیر کش��اورزی، خانگی و صنعتی و همچنین 
ساماندهی نامناسب دستگاه های استخراج رمزارز موجب شده تا بسیاری 
از سرمایه گذاران این حوزه به استفاده غیرمجاز از شبکه برق تحت عنوان 
تعرفه   های برق کشاورزی، خانگی و صنعت روی آورند. همچنین به دلیل 
عدم ردیابی کلیه استخراج   کنندگان غیرمجاز رمزارز، محدود کردن مصرف 
برق آنها در س��اعات اوج مصرف برق نیز امکان   پذیر نبوده و همین مسئله 

موجب تحمیل بار اضافی به شبکه برق شده است.

سیاست های سلبی، راه به جایی نمی برند

آنومی رمزارزها در ایران

قیمت سکه در چند هفته گذشته صعود قابل توجهی داشت و در پایان 
هفته ای که گذش��ت در کانال 15 میلیون تومانی ایس��تاد. نگاهی به روند 
قیمتی س��که امامی از اواخر اردیبهش��ت تا میانه خردادماه نشان می دهد 
س��که در 28 اردیبهش��ت ماه بر روی آخرین پله کانال 13 میلیون تومان 
قرار داش��ت و در محدوده 13 میلیون و 940 هزار تومان به فروش رسید، 
اما در روز 31 اردیبهش��ت به باالی محدوده مقاومتی 14 میلیون و 200 
هزار تومان رسید. با عبور سکه از این مرز مقاومتی، انتظارات صعودی در 
بین سکه بازان برای رسیدن فلز زردرنگ به محدوده مقاومتی 14 میلیون 
و 500 هزار تومان تقویت شد. سپس قیمت سکه در اولین روز خردادماه 
محدوده یادشده را لمس کرد اما در نهایت با 14 میلیون و 445 هزار تومان 
به کار خود پایان داد. قیمت سکه از 28 اردیبهشت تا اول خرداد بیش از 

500 هزار تومان افزایش را تجربه کرد.
ب��ه گزارش اقتصاد نیوز، س��که بازان از اول خرداد ت��ا روز پنجم این ماه 
در ت��الش برای تثبیت س��که در محدود 14 میلی��ون و 500 هزار تومان 
بودند. در پنجمین روز خردادماه، س��یگنال های منفی برجامی باعث رشد 
ارزش دالر ش��د و ب��ه تبع آن س��که هم 150 هزار توم��ان بر ارزش خود 
افزود و به قیمت 14 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد. در روز هفتم 
خردادماه معامله گران همزمان با افزایش قیمت دالر به س��مت شکس��تن 
س��قف مقاومتی کان��ال 14 میلیون تومان حرکت کردن��د و در نهایت در 
هش��تمین روز س��قف 14 میلیون و 800 هزار تومان شکس��ت و سکه به 
قیمت 14 میلیون و 860 هزار تومان معامله ش��د. این قیمت نس��بت به 

اولین روز خردادماه تقریبا 415 هزار تومان رشد را نشان می دهد.

با شکس��ت این س��قف مقاومتی، زمزمه ها درباره رسیدن سکه به کانال 
15 میلیون تومان در بین معامله گران ش��کل گرفت و مدت زیادی طول 
نکشید که س��که به کانال یادشده نفوذ کرد. در نیمه معامالت نقدی روز 
دهم خردادماه قیمت سکه تا 15 میلیون و 85 هزار تومان پیشروی کرد. 
این رقم نس��بت به اولین روز خردادماه 640 هزار تومان افزایش را نش��ان 
می دهد. آخرین باری که س��که در کانال 15 میلیون تومان معامله ش��د، 
به یکم آبان ماه 1399 برمی گش��ت. س��پس در روزهای دهم تا دوازدهم 
خردادم��اه فلز زرد بر روی االکلنگ ق��رار گرفت و بین دو کانال 14 و 15 
میلیون تومان باال و پایین ش��د. س��که بازان در روزهای یادشده نسبت به 
صعود اسکناس آمریکایی بیشتر از قبل خوشبین بودند و کمتر در موقعیت 
فروش سکه قرار گرفتند. نکته مهم بازار سکه از ابتدای خرداد تا پایان هفته 
گذشته، حباب چشمگیر قیمت سکه است. حباب سکه در روزهای یادشده 
باالی 5 درصد بود و حتی در بعضی از روزها به باالی 10 هم رس��ید، اما 
رشد دالر باعث شد که ریسک پذیری در بین معامله گران افزایش پیدا کند. 
در حال حاضر، حباب سکه طبق گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، 

یک  میلیون و 250 هزار تومان است که در دو سال اخیر بی سابقه است.
محمد کش��تی آرای درباره تغییرات قیمت س��که و طال در طول هفته 
گذش��ته به ایرنا، گفت: در آخرین معامالت هفته، رشد قیمت طال و انواع 
س��که متوقف شد و دادوستدها کاهش یافت. پیش بینی می شود قیمت ها 
در هفت��ه پیش رو کاهش یابد. به گفته کش��تی آرای، تغییرات نرخ ارز در 
هفته گذش��ته موجب صعود قیمت طال شد و رکوردهای جدیدی در یک 
س��ال گذشته ثبت ش��د. به طوری که قیمت سکه طرح جدید 750 هزار 

تومان و س��که طرح قدیم 720 هزار تومان رش��د قیمت داشتند. قیمت 
نیم سکه و ربع سکه هم نسبت به ابتدای هفته 600 هزار تومان و سکه یک 
گرمی 150 هزار تومان افزایش یافت. در واقع، قیمت ارز در هفته گذشته 
یک هزار و 170 تومان افزایش داش��ت و این رشد موجب شد قیمت طال 
نی��ز افزایش یابد و هر مثقال طال 160 هزار تومان و هر گرم طال 37 هزار 
تومان افزایش یابد. حباب سکه نیز با 350 هزار تومان افزایش از 900 هزار 
تومان به یک میلیون و 250 هزار تومان رسید که این افزایش در دو سال 
اخیر بی س��ابقه بوده است. به اختالف میان ارزش ذاتی و نرخ معامله شده 
هر کاال، حباب قیمتی آن کاال می گویند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران و 
کارشناسان، افزایش قیمت ارز و سکه در روزهای گذشته می تواند ناشی از 
عوامل مختلفی باشد که کمرنگ شدن انتظارات از آینده برجام و افزایش 
نرخ تورم از مهمترین عوامل آن هستند.  گفتنی است با اعطای اختیارات 
ارزی سران قوا به بانک مرکزی و ورود این بانک برای مدیریت بازار، ترمز 
ارز در آخرین روز کاری هفته گذشته کشیده شد و قیمت ها در بازار آزاد 
نزولی شدند. قیمت سکه طرح جدید نیز در روز پنجشنبه با 50 هزار تومان 
کاهش نس��بت به روز قبل به 15 میلیون و 300 هزار تومان رسید. سکه 
تم��ام بهار آزادی طرح قدیم نیز ب��ا قیمت 14 میلیون و 700 هزار تومان 
معامله ش��د. نیم س��که 8میلیون و 550 هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون و 
600 ه��زار تومان و س��که یک گرمی 3 میلی��ون و 50 هزار تومان قیمت 
خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 435 
هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 6 میلیون و 218 هزار تومان شد. 
اُنس جهانی طال هم با قیمت یک هزار و 829 دالر و 24 سنت معامله شد.

با مداخله بانک مرکزی، ترمز ارز کشیده شد

نوسان سکه در کانال 15 میلیونی

بانکنامه

بانک ها در سال گذشته چقدر وام دادند؟
کارنامه تسهیالت دهی سال 1400

میزان س��پرده ها و تس��هیالت بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت 
به سال 1399 به ترتیب معادل 42.7 درصد و 48.3 درصد افزایش یافته 
اس��ت. براس��اس گزارش بانک مرک��زی از وضعیت کل مانده س��پرده ها و 
تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به تفکیک اس��تان 
در پایان اس��فندماه سال گذش��ته، مانده کل س��پرده ها به رقم 5531.5 
هزار میلیارد تومان رس��یده است که نس��بت به پایان سال 1399 معادل 
42.7 درصد افزایش را نش��ان می دهد. همچنین باالترین مبلغ س��پرده ها 
مربوط به اس��تان تهران با مانده 2998.7 ه��زار میلیارد تومان و کمترین 
مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد مع��ادل 15.5 هزار میلیارد 
تومان اس��ت. عالوه بر این، مانده کل تس��هیالت در ای��ن زمان 4141.8 
هزار میلیارد تومان اس��ت که نسبت به پایان س��ال گذشته معادل 48.3 
درصد افزایش داش��ته است. بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان 
ته��ران با مان��ده 2576.5 هزار میلیارد تومان و کمتری��ن مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 14.8 هزار میلیارد تومان است. نسبت 
تس��هیالت به سپرده ها بعد از کسر س��پرده قانونی 83.2 درصد است که 
نسبت به پایان سال قبل 3 واحد درصد افزایش را نشان می دهد که نسبت 
مذکور در استان تهران 94.3 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 107.8 
درصد اس��ت. در این گزارش، یکی از علل مهم باالبودن رقم تس��هیالت و 
س��پرده ها در استان تهران، اس��تقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و 
مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده است که عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق ش��عب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان 

تهران انجام می شود.
همچنین آمار ساالنه منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد سال قبل بیش از 24 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده و 31.5 درصد از متقاضیان 
این تسهیالت موفق به دریافت آن شدند. البته با این وجود آماری از میزان 
پرداخت تسهیالت تولید و اشتغال در کل سال 1400 در دسترس نیست. 
براس��اس این آمار در 11 ماهه سال قبل، 24 هزار و 31 میلیارد تومان در 
قالب 5410 فقره تس��هیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، 
متوس��ط و طرح های نیمه تمام با پیش��رفت باالی 60 درصد، در راستای 
اقتص��اد مقاومتی و از 24 آبان تا پایان بهم��ن ماه 1400، بیش از 2025 
میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره 18( در قالب 186 
فقره به اس��تان های مختلف پرداخت ش��ده است. در این مدت 17 هزار و 
158 مورد ثبت نام برای اس��تفاده از تسهیالت رونق تولید انجام شده که 
9500 م��ورد برای دریافت بیش از 55 هزار میلیارد تومان تس��هیالت به 
بانک ها معرفی ش��دند و در نهایت 5410 فقره تس��هیالت به ارزش بیش 
از 24 هزار میلیارد تومان پرداخت ش��ده اس��ت؛ یعنی حدود 31.5 درصد 

از کل ثبت نام  کنندگان سال قبل موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
البته در این میان، آماری از میزان پرداخت تس��هیالت تولید و اشتغال 
در کل س��ال 1400 در دس��ترس نیست، اما از 24 آبان تا پایان سال قبل 
5042 مورد ثبت نام برای اس��تفاده از تس��هیالت برنامه تولید و اش��تغال 
انجام شده که 1340 مورد برای دریافت تسهیالت 12 هزار و 806 میلیارد 
تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت 186 مورد پرداخت تسهیالت به 
ارزش 2025 میلیارد تومان صورت گرفته اس��ت؛ یعنی حدود 3.7 درصد 
از کل ثب��ت نام کنندگان موفق به دریافت این تس��هیالت ش��دند. الزم به 
یادآوری اس��ت که تس��هیالت تبصره 18 قانون بودج��ه با بهره 14 درصد 
پرداخت می ش��ود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب از 
این ظرفیت در راس��تای تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی و یا 
تکمیل واحدهای تولیدی باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

دبیر کانون بانک های خصوصی:
بانک ها توان پرداخت همه وام های تکلیفی را 

ندارند
دبی��ر کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی با بیان اینکه 
پرداخت همه وام های تکلیفی از توان بانک ها به دلیل تعیین نشدن 
منابع از س��وی دولت و مجلس خارج است، روند تامین منابع برای 
پرداخت تس��هیالت تکلیفی را ش��رح داد و گفت: اگر همه بانک ها 
حداکثر توان خود برای پرداخت وام های تکلیفی را بگذارند، باز هم 
نمی توانند از عهده پرداخت آن  بربیایند، زیرا این تسهیالت بیش از 
توان بانک ها تعیین شده و حتی یک ریال منبع در این زمینه برای 

بانک ها از سوی دولت یا مجلس در نظر گرفته نشده است.
محمدرضا جمش��یدی درب��اره وام های تکلیفی ش��بکه بانکی در 
گفت وگ��و با ایس��نا، افزود: اکثر منابع تعیین ش��ده ب��رای پرداخت 
وام های تکلیفی از محل س��پرده های قرض الحس��نه تامین می شود 
که آن هم همان سپرده های مردم نزد بانک هاست. به عبارت دیگر، 
95 درصد سپرده های مردم نزد بانک ها باید به مصرف قرض الحسنه 
برس��د و حتی یک ریال آن هم نباید در محل دیگری صرف ش��ود. 
به گفته وی، دومین منبع برای پرداخت تسهیالت تکلیفی، سپرده 
ج��اری مردم نزد بانک هاس��ت. در تبصره 16 قانون بودجه امس��ال 
دیده شده است که 50 درصد سپرده های جاری مردم به تسهیالت 
قرض الحسنه 10 ساله اختصاص داده شود. حال سوال اینجاست که 
در این بین اگر صاحبان س��پرده جاری یا قرض الحسنه پول خود را 

بخواهند، چگونه می توان این تسهیالت را پرداخت کرد؟
جمش��یدی با بیان اینکه تمامی منابع تسهیالت تکلیفی از محل 
سپرده های قرض الحس��نه مردم دیده شده و هر چقدر از این محل 
تامین صورت گیرد، امکان پرداخت تس��هیالت نیز فراهم می شود، 
توضیح داد: نرخ س��ود تسهیالتی که در اختیار مردم قرار می گیرد، 
ص��رف هزینه های جاری مردم می ش��ود و بانک ها 4 درصد کارمزد 
می گیرند، زیرا س��پرده های قرض الحس��نه سودی ندارند. البته الزم 
به ذکر اس��ت که منابع تس��هیالت قرض الحسنه تکلیفی به بانک ها 
از محل دیگری همچون بازپرداخت تس��هیالت قبال پرداخت ش��ده 
نیز تامین می ش��ود. بنابراین اگر تس��هیالت قبال پرداخت ش��ده به 
موقع بازپرداخت ش��ود، امکان پرداخت تسهیالت جدید نیز فراهم 
می شود. بانک مرکزی به طور دائم سه منبع تسهیالت قرض الحسنه 
کنت��رل را ب��ه طور دقیق می کند و براس��اس وضعی��ت این منابع، 
ثبت نام برای وام ها را انجام می دهد. در این بین، با توجه به شرایط 
اقتصادی حال حاضر و اینکه منابع تسهیالت قرض الحسنه از محل 
س��پرده های مردم در بانک ها تامین می شود، باید دید که آیا مردم 
ت��وان س��پرده گذاری در بانک ه��ا را دارند یا خیر تا ای��ن منابع نیز 

تامین شوند.
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روند صعودی طالی سیاه ادامه دارد
3 عامل 3 رقمی ماندن قیمت نفت

قیمت نفت هفته گذشته به سطوحی صعود کرد که نزدیک 
ب��ه رکوردهای ثب��ت ش��ده در روزهای نخس��تین جنگ در 
اوکراین بود و هیچ چشم اندازی از فروکش کردن تب صعودی 
نف��ت دیده نمی ش��ود. قیمت نفت برنت که قیم��ت پایه بازار 
جهانی اس��ت، هفته گذش��ته پس از اینکه اتحادیه اروپا اعالم 
کرد 90 درصد از واردات نفت از روسیه را تا پایان امسال قطع 
می کند، از مرز 124 دالر در هر بش��که عبور کرد که باالترین 
قیم��ت از اوایل م��ارس بود. قیمت ها پ��س از آن، تحت تاثیر 
انتظارات برای افزایش بیشتر تولید نفت اوپک، اندکی کاهش 
پیدا کرده و به حدود 117 دالر رس��یدند اما این عقب نشینی 
مالیم، برای کاهش فش��ار افزایش قیمت های خرده فروش��ی 
بنزین برای مصرف کنندگان یا مهار تورم جهانی فراگیر، کافی 
نخواهد بود. تحریم اتحادیه اروپا و بهبود تقاضا برای س��وخت 
در چین، قیمت ها را باال نگه خواهد داش��ت. »مت اسمیت«، 
تحلیلگر نفت ش��رکت تحلیلی کپلر در این باره به »س��ی ان 
ان بیزین��س« گفت: قیمت س��ه رقمی نف��ت احتماال ماندنی 
می شود. اگر تقاضای چین پس از پایان دور اخیر قرنطینه های 
کووی��د، بهبود پی��دا کند و تولید نفت روس��یه همچنان افت 
بیش��تری پیدا کند، احتمال صعود نف��ت به رکورد 139 دالر 

که اوایل امسال اتفاق افتاده بود، دور از واقعیت نخواهد بود.
حتی با وجود تورم رو به رش��د و رش��د اقتصادی کندتر که 
ش��بح رکود را برانگیخته اس��ت، تقاضای جهان��ی برای نفت 
بعید اس��ت به حدی کاهش پیدا کند که همانند سال 2008 
می��الدی، قیمت ها را مالیم تر کند. به گفته اس��میت، نگرانی 
این بار این است که حتی اگر به سمت رکود اقتصادی برویم، 
ممکن اس��ت لزوما ش��اهد افت قابل توجه قیم��ت بنزین در 

جایگاه های سوخت نباشیم.
اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم نفت روس��یه را در راس��تای 
ششمین بس��ته تحریم های وضع ش��ده علیه مسکو به تالفی 
حمله نظامی به اوکراین، تصویب کرد. اکثر کشورهای اتحادیه 
اروپا اکنون ش��ش ماه فرصت دارند به واردات نفت از روس��یه 
خاتمه دهند و هش��ت ماه زم��ان دارند تا واردات فرآورده های 
نفت��ی از روس��یه را متوق��ف کنن��د. در حال حاضر اس��میت 
می گوی��د این بلوک احتم��اال به خرید نفت از روس��یه ادامه 
می ده��د اما به دنب��ال منابع دیگری برای تامین نفت اس��ت. 
طب��ق آمار کپلر، واردات نفت اتحادی��ه اروپا از آنگوال از زمان 
آغاز جنگ در اوکراین، س��ه برابر ش��ده است و حجم واردات 
نفت از برزیل و عراق، به ترتیب 50 درصد و 40 درصد افزایش 

پیدا کرده است.
به گفته تحلیلگران ش��رکت ورتکس��ا، تامین نفت از مناطق 
دوردست، قیمت ها را باال نگه خواهد داشت. تاثیر مستقیم این 
اقدام، هزینه باالتر حمل محموله های نفتی، به دلیل سفرهای 
طوالنی کش��تی است. دولت ها می توانند اقداماتی نظیر عرضه 
یارانه های س��وخت و س��قف قیمت در جایگاه های سوخت را 
برای کنت��رل  قیمت ها انجام دهند، اما تحقق آنچه که جهان 

واقعا نیاز دارد یعنی عرضه بیشتر، دشوار خواهد بود.
طبق آمارهای آژانس بین المللی انرژی، روسیه سال میالدی 
گذش��ته در 14 درصد از تامین جهانی نفت س��هم داش��ت و 
تحریم های غربی علیه روس��یه، شکاف قابل توجهی در عرضه 
ایج��اد کرده اند. روس��یه تقریبا یک میلیون بش��که در روز از 
تولی��دش را در آوریل متوق��ف کرد و افت تولید این کش��ور 
ممکن اس��ت در نیمه دوم س��ال 2022 به ح��دود 3میلیون 
بش��که در روز برس��د. در همی��ن ح��ال، اوپک پ��الس که از 
اعضای اوپک و متحدان ش��ان از جمله روس��یه تش��کیل شده 
اس��ت، پنجش��نبه گذش��ته موافقت کرد تولید نفت این گروه 
در ه��ر کدام از ماه های ژوئیه و اوت 648 هزار بش��که در روز 
افزایش دهد که 200 هزار بشکه در روز بیشتر از توافق قبلی 
اس��ت. آژانس بین المللی انرژی نیز پیش بینی کرده اس��ت که 
تولید نفت جهانی ش��امل روسیه تا پایان سال 2022، بیش از 
3میلیون بش��که در روز رشد کرده و تاثیر تحریم ها را متوازن 

می کند.
اما اسمیت بر این باور است که دستیابی به این هدف دشوار 
است. حتی پیش از جنگ در اوکراین، تولیدکنندگان نفت به 
دلیل حرکت به س��مت انرژی تجدیدپذیر، سرمایه گذاری در 
تولید جدید را کمتر کرده بودند و اوپک محدودیت هایی دارد. 
اوپک پالس برای حفظ توافق فعلی به سختی تالش می کند. 
حتی اعضای بزرگ گروه ش��امل عربس��تان س��عودی، امارات 
متح��ده عربی و کویت ماه گذش��ته به میزان قابل مالحظه ای 
کمت��ر از آوری��ل نفت ص��ادر کردن��د. »جیووانی اس��تونوو«، 
استراتژیست بانک سرمایه گذاری یو بی اس در این باره گفت: 
بس��یاری از اعض��ای اوپک به محدودیت ظرفی��ت تولید خود 
رس��یده اند. یعنی افزایش تولید واقعی، احتماال نصف افزایش 

هدف گذاری شده خواهد بود.
براس��اس این گزارش، قرنطینه های س��ختگیرانه چند ماهه 
در ش��انگهای و پکن و سایر ش��هرهای بزرگ چین، به تقاضا 
برای س��وخت در چین که بزرگترین کش��ور واردکننده نفت 
جهان است، آسیب زده است، اما با تسهیل این محدودیت ها، 
تقاضا ممکن اس��ت به س��رعت بهبود پیدا کرده و  قیمت ها را 
باال ببرد. چین ممکن است واردات نفت از روسیه را که گرید 
نفتی صادراتی اورال این کشور با تخفیف 34 دالر در هر بشکه 
نس��بت به نفت برنت فروخته می ش��ود، افزایش دهد. شرکت 
ورتکس��ا برآورد کرده که چین 1.1 میلیون بشکه در روز نفت 
دریابرد از روس��یه در ماه مه وارد ک��رده که حدود 37 درصد 
باالتر از میانگین س��ال گذشته اس��ت. به گزارش »سی ان ان 
بیزینس«، تقاضا برای س��وخت در آمریکا هم با وجود جهش  
قیمت ها، نس��بتا انعطاف پذیر مانده اس��ت. در هفته منتهی به 
شنبه، میزان فروش بنزین در جایگاه های سوخت آمریکا تنها 
5 درصد در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا 
ک��رد. این کاهش مالیم در حالی روی داد که میانگین قیمت 
ملی اواخر مه برمبنای س��ال به سال 50 درصد افزایش نشان 

داد و به 4.60 دالر در هر گالن رسید.

انرژی

فرصت امروز: بازار سهام در واپسین روز معامالتی هفته گذشته، یک روز 
کم رمق دیگر را پشت سر گذاشت تا سهامداران در مجموع هفته با بازدهی 
منف��ی 1.48 درصدی )1.25 منفی در بورس و منفی 1.34 در فرابورس( 
به تعطیالت چهار روزه روند. در این روز )چهارش��نبه 11 خرداد( ارزش و 
حجم معامالت بازار س��هام نسبت به روز قبل، تغییر قابل توجهی نداشت 
تا این دو ش��اخص همچنان در پایین ترین س��طوح خود از ابتدای س��ال 
قرار بگیرند. روند کاهش ارزش و حجم معامالت در بازار س��هام که از 25 
اردیبهش��ت ماه شروع شد،  نشان می  دهد بازار کماکان در فاز انتظار قرار 
دارد و سهامداران ترجیح می  دهند در قیمت های موجود معامله نکنند. در 
واقع، س��رمایه گذاران  نسبت به ادامه روند صعودی و نزولی مردد هستند 
و ترجیح می  دهند تا روش��ن ش��دن برخی عوامل تعیینکنن��ده و اثرگذار 
بازار، کمتر دس��ت به معامله بزنند. افت 27 درصدی و 12 درصدی ارزش 
خری��د و فروش حقیقی ها و حقوقی ها در کنار کاهش 37 درصدی ارزش 
معامالت خرد در هفته گذش��ته، از جمله مواردی اس��ت که این موضوع 
را تأیید می کند. در هفته ای که گذش��ت، اگرچه دماس��نج بازار سهام در 
یک روند نزولی خفیف قرار داشت، اما انتقال دوباره پول از طرف صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در کنار برنامه های اعالم شده برای تداوم 
عرضه های اولیه که به عمق بخش��ی و بهبود ب��ازار در آینده کمک خواهد 
کرد، باعث ش��د تا سهامداران با خیال آس��وده تری بازار را رصد کنند. در 
این هفته همچنین گزارش های منتشرشده در مورد تولید و فروش برخی 
شرکت های بزرگ صادرات محور، منجر به بهبود شاخص های بنیادی بازار 
ش��د و سهامداران حقیقی با ورود مناسبی که به گروه های فلزات اساسی، 
معدنی ها و سیمانی ها داشتند، توانستند شاخص را در روزهای دوشنبه و 

سه شنبه به رنگ سبز درآورند.
پیش بینی بازار متعادل در تابستان

بازار س��رمایه برخالف دو ماه ابتدایی سال که روند صعودی داشت و در 
صدر جدول بازدهی بازارها قرار گرفت، از ابتدای خردادماه با وجود افزایش 
قیمت دالر وارد یک دوره اصالحی ش��ده اس��ت. یک کارشناس بازارهای 
مالی، حرکت غیرقرینه نرخ دالر و بورس را در چند هفته گذشته بررسی 

کرد و به س��نا، گفت: در حال حاضر بازار کمی س��ردرگم اس��ت. ابهام در 
احی��ای برجام و جهت نرخ ارز در کنار چگونگی رفتارهای بازارهای رقیب 
و سیاس��ت گذاران اقتصادی مانند قیمت گذاری دستوری و وضع عوارض 
و... از جمله عوامل مرتبط با ایجاد ش��رایط کنونی هستند. به عقیده علی 
صادقین، گزارش های 12 ماهه ش��رکت ها به خصوص در فصل زمستان، 
توجه سرمایه گذاران را زیاد جلب نکرد؛ به طوری که افت حاشیه سود به 
ویژه در گروه های بنیادی مثل پتروش��یمی ها و فلزات اساس��ی را رقم زد. 
نگران��ی از کاهش تقاضا و قطعی ب��رق و افت تولید برای گروه های بزرگی 
مانند فلزات نیز س��بب ش��ده تا فعال در بازار با یک روند نس��بتا اصالحی 
ضعیف یا درجا زدن مواجه باشیم؛ ضمن اینکه در سه ماه گذشته گروه های 
خودرویی و پاالیش��ی لیدرهای بازار بودند و به این دلیل بازار حال خوب 
یا بد خود را به این دو گروه گره زده اس��ت. از آنجا که در حال حاضر این 
گروه ها با اخبار جدید و رو به رش��دی مواجه نیستند؛ کلیت بازار سرمایه 

زیر سایه این شرایط قرار گرفته است.
او با بیان اینکه مجموع عوامل یادشده سبب شده تا به رغم افزایش نرخ 
دالر، بازار با افت مواجه باشد، افزود: در نظر داشته باشید که با وجود رشد 
نرخ ارز در بازار آزاد اما نرخ دالر نیمایی با رش��د متناسبی روبه رو نبوده و 
از این رو بازار با پیش��ران مثبتی برای رش��د روبه رو نیست. همچنین نگاه 
احتیاطی به مذاکرات هسته ای وجود دارد، بنابراین رفتار غیرقرینه در بازار 
با وجود رشد نرخ ارز همچنان وجود دارد. به طوری که در رشدهای دالر، 
بازار عکس العملی ندارد اما در ریزش های بازار حتی بیش واکنش��ی نشان 
می دهد. معتقدم با وجود گزارش های 12 ماهه ضعیف در فصل زمستان، 
اما نمادهای گروه هایی که سود نقدی بهتری را پرداخت می کنند قطعا با 
وضعیت بهتری روبه رو هستند و انتظار بر این است که در یکی دو ماه آینده 

برای این دست از سهام تقاضا وجود داشته باشد.
صادقین در پیش بینی بازار در فصل تابس��تان گفت: گزارش های فصل 
بهار به خص��وص گزارش های فروردین و اردیبهش��ت گزارش های خوبی 
هس��تند و بر مبنای سه ماهه بهار اگر پیش بینی های درستی انجام شود، 
انتظار رشد در بازار خواهیم داشت. روند بازار در تابستان به شرایط برجام و 

روند ارز بستگی دارد، البته معتقدم چه برجام اتفاق افتد و یا اتفاق نیفتد، 
افزایش نرخ در برخی از گروه ها حتمی اس��ت ام��ا در برخی از گروه ها به 
واسطه افزایش قطعی های برق و کاهش ظرفیت های تولیدی انتظار اصالح 

وجود دارد؛ به نظر می رسد تابستان نسبتا متعادلی در راه است.
انتظار رشد بورس در نیمه دوم سال

یک کارش��ناس دیگر بازار س��رمایه نیز بر این باور اس��ت که هرچند به 
دلیل اخذ برخی تصمیمات، اعتماد به بازار سرمایه از میان رفته است، اما 
پتانسیل رشد در این بازار وجود و احتمال دارد شاخص در نیمه دوم سال 
از سقف سال 1399 نیز عبور کند. حسن کاظم زاده در مورد وضعیت بازار 
سرمایه به ایسنا، گفت: با توجه به اینکه انتظار می رفت قیمت های جهانی 
تثبیت شود، نرخ دالر کمی رشد پیدا کند و فصل مجامع نیز نزدیک است، 
برآوردها حاکی از آن بود که بازار وضعیت مثبت تری داش��ته باش��د زیرا 
قیمت سهم ها همچنان در مقایسه با بازارهای مالی رقیب جذاب تر است. 
اما عدم اطمینان نسبت به سیاست های کنترلی مخصوصا دخالت در نرخ 
فروش ش��رکت ها، وضع عوارض مختلف، هزینه شرکت ها مانند مالیات و 
عوارض صادرات و... باعث بدبینی سهامداران نسبت به بازار شده است. به 
طوری که با وجود آنکه پتانس��یل رش��د 30 تا 40 درصدی در بازار نهفته 

است، حتی افرادی که حرفه ای هستند ناامید شده اند.
او با تاکید بر اینکه پتانسیل رشد در بازار سرمایه وجود دارد، ادامه داد: 
با توجه به وجود این پتانس��یل بازار رش��د خواهد کرد. البته فراز و نشیب 
دارد، اما هرچقدر هم بی اعتمادی وجود داش��ته باش��د رشدی که ناشی از 
تغییرات فاکتور اقتصادی اس��ت روی بازار تاثیر می گذارد اما به مرور و با 

نوسان و تاخیر زمانی.
کاظم زاده همچنین در مورد وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال نیز 
پیش بینی کرد: طبق تحلیل فاندامنتال بسیاری از سهم هایی که سودآور 
هس��تند، فارغ از اینکه حاشیه سود آنها باالست یا پایین یا سودآوری آنها 
زیاد اس��ت یا کم، پتانسیل این را دارند که در شش ماه دوم سقف قیمتی 
س��ال 1399 خود را ببینند. اگر این اتفاق رخ دهد عبور شاخص از سقف 

سال 1399 محتمل است.

ارزش و حجم معامالت به کمترین سطح از ابتدای سال رسید

معامالت کم رمق در بازار سهام

همچنان مشموالنی وجود دارند که در سال های قبل به دالیل مختلف 
از جمله مشکالتی در زمینه شماره شبای بانکی سود سهام عدالت خود را 
دریافت نکرده اند، اما طبق برنامه ریزی ها اگر مشکالت مذکور برطرف شود، 

سود سهام عدالت به حساب افراد واریز خواهد شد.
از میان حدود 49 میلیون مش��مول س��هام عدال��ت، بیش از 2 میلیون 
نفر س��ود سهام عدالت خود را طی سال های قبل دریافت نکرده بودند، بر 
این اس��اس دو هفته قبل شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد چنانچه 
جاماندگان اقدام به برطرف کردن ش��ماره ش��بای بانکی خود کنند سود 
سهام عدالت سال های قبل برای آنها واریز خواهد شد. در این راستا تاکنون 
دو مرحله پرداخت س��ود به جاماندگان سهام عدالت انجام شده است، در 
مرحله اول و دوم به ترتیب 307 و 200 هزار نفر مش��کل ش��بای بانکی 
معتبر خود را برطرف و س��ودهای سنواتی سال های 1398 و 1399 خود 

را دریافت کردند.
طب��ق آمار، حدود ی��ک میلیون و 800 هزار س��هامدار س��هام عدالت 
همچنان با مش��کل ش��بای معتبر بانکی روبه رو هس��تند. ش��ماره شبای 
نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک )دو امضا(، ارزی و بلندمدت 
مهمترین دالیلی اس��ت که باعث شده تا س��ود سهامداران به حساب آنها 
واریز نشود. بر این اساس محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( به پایگاه 
خبری س��ازمان بورس اعالم کرده است که: سهامداران عدالت نگران سود 
س��ال های گذشته خود نباشند، شرکت س��پرده گذاری مرکزی امسال در 
چندین نوبت، واریز سود سهامداران عدالت را در دستور کار خود قرار داده 

است اما امیدواریم این گونه سهامداران هر چه سریع تر مشکل شماره شبای 
معتبر بانکی خود را حل کنند تا این شرکت بتواند سود سال های 1398 و 

1399 آنها را تا اواسط تیرماه امسال پرداخت کنند.
بدین ترتیب، سهامداران عدالتی که هنوز شماره شبای معتبر بانکی خود 
را اصالح نکرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان 
)سجام( ثبت نام و احراز هویت خود را انجام دهند تا در روند پرداختی های 
آتی شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گیرند. در همین حال، وثیقه کردن 
سهام این روزها به بحث داغ و مورد توجه متولیان اقتصادی و بازار سرمایه 
تبدیل شده است. در این خصوص یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
توثیق س��هام بهترین راه حل برای دارندگان س��هام عدالت بدون ضرر به 
کلیت بازار است، به سنا می گوید: امکان فریز کردن سهام عدالت از طریق 
توثیق س��هام و ارائه تسهیالت در قالب کارت های اعتباری باعث می شود 
تا دیگر آن فرد؛ فروش��نده خود س��هام عدالت نباشد. بدین ترتیب نگرانی 
ناش��ی از فشار فروش آزادشدن س��هام عدالت رفع و زمینه ساز آرامش در 

بازار سرمایه می شود.
محمد پورتدین با اش��اره به اینکه از گذش��ته بحث وثیقه سهام در بازار 
س��رمایه وجود داشته اما بسیار کمرنگ و به صورت موردی انجام می شد، 
ادامه می دهد: دلیل اصلی وثیقه کردن س��هام، اخذ بسیار سریع و راحت 
تسهیالت بوده و به طور قطع می تواند مورد استقبال اهالی بازار سرمایه قرار 
گیرد. البته از جمله معایب این کار می توان به فشار مضاعف شخصیت های 
حقوقی روی برخی س��هام خاص در بازدهی زمانی کوتاه اش��اره کرد؛ به 

طوری که شخصیت حقوقی مورد نظر در اغلب اوقات، بانک بوده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ با توجه به تسهیالت و اعتباراتی که 
بانک در اختیار شرکتی قرار می داد و آن شرکت در زمان سررسید، تسویه 
خود را انجام نمی داد، بانک به دلیل عجله در نقد کردن آن تسهیالت، اقدام 
به فروش آن س��هم می کرد. با فروش آن سهم، فشار فروشی برای شرکت 
ایجاد و سهم به س��مت و سوی منفی شدن هدایت می شد که امیدواریم 
در قوانین جدید، شاهد این اتفاقات نبوده و از تکرار این موضوع جلوگیری 

به عمل آید.
او با بیان اینکه به دلیل اس��تقبال احتمالی فعاالن بازار سرمایه از وثیقه 
کردن س��هام و اخذ تسهیالت و وام، نقدشوندگی کلی بازار و پویایی سبد 
سهام حقیقی ها و حقوقی ها کاهش می یابد، توضیح می دهد: زیرا تا زمانی 
که تسهیالت مربوطه تسویه نش��ده، آن دارایی نزد سپرده گذاری مرکزی 
فریز شده و غیر قابل فروش و انتقال به غیر بوده و خودبه خود سهام مورد 
نظ��ر از دور خرید و فروش خارج و نقدش��وندگی آن، پرتفوی ش��خصیت 
حقیق��ی و حقوقی را کاهش می دهد. ب��ه عقیده پورتدین، از وثیقه کردن 
سهام در دادگاه و همچنین سهام عدالتی که به عنوان یک کالف سردرگم 
دولت های پیش را سال ها به چالش کشیده بود و از سوی بازار سرمایه و به 
راحتی چالش مورد نظر حل شد، می توان استفاده کرد. با فریز کردن سهام 
عدالت از طریق توثیق س��هام، این امکان برای فروش��نده هایی که به طور 
عمده، عامه دارندگان سهام عدالت هستند، فراهم می شود که تسهیالتی 
در قالب کارت های اعتباری دریافت کنند تا دیگر آن شخص فروشنده خود 
س��هام عدالت نباشد و از تس��هیالت آن کارت ها استفاده و بازار سرمایه با 

فشار فروش زیاد همراه نشود.

خبر خوش برای جاماندگان سود سهام عدالت

مرحله سوم توزیع سود در راه است
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ترجمه: علی آل علی

آیا شما تا به حال تصمیمی گرفته اید که تمام جزییات برندتان را تحت 
تاثی��ر قرار دهد؟ یکی از تصمیم های مهم ک��ه زیر و بم یک برند را تحت 
تاثیر قرار داده و شرایط را به کلی عوض می کند، درباره انتخاب حضور در 
شبکه های اجتماعی یا به طور کلی دنیای آنالین است. امروزه مشتریان به 
برندهایی که در دنیای آنالین حضور فعال دارند، اعتماد بسیار بیشتری در 
مقایسه با دیگر کسب و کارها نشان می دهند. درست به همین دلیل شمار 
باالی��ی از برندها برای حضور در دنیای آنالین از مدت ها قبل برنامه ریزی 
کرده اند. اگر شما هنوز در شبکه های اجتماعی عضویت ندارید، فرصت های 
پیش روی تان خیلی زود در حال تمام شدن است. این امر به معنای ایجاد 
تغییرات اساس��ی در برنامه های برندتان اس��ت، در غیر این صورت شاید 
برخی از مشکالت تان در دنیای کسب و کار به طور مداوم افزایش یافته و 

دیگر توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را به دست نیاورید. 
بی تردید حضور در دنیای آنالین برای برندها باید همراه با مزایای بسیار 
متنوع دیگری نیز باش��د. در این میان شما برای بهبود اوضاع تان همیشه 

به اندکی توجه بیش��تر نیاز دارید. این امر می تواند اعتماد به نفس شما را 
افزایش داده و حضور در ش��بکه های اجتماعی را نیز امری س��اده نماید. 
ه��دف ما در ادامه این مقاله مرور برخی از مزایای حضور برندها در فضای 
آنالین اس��ت. این امر به ش��ما برای کنار آمدن هرچه بهتر با این شرایط 

کمک خواهد کرد. 
افزایش دسترس پذیری برند

هم��ه مش��تریان برای تعام��ل با برند ش��ما انگیزه ای ب��رای حضور در 
نمایندگی های فروش یا حتی برقراری تماس با تیم پشتیبانی ندارند. در این 
میان یک س��ایت ساده می تواند تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب 
هدف داش��ته باشد. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای اثرگذاری بر 
روی مخاطب هدف داده و ش��انس شما را نیز در بازار به طور چشمگیری 
افزایش می دهد.  یادتان باشد برخی از برندها برای جلب نظر مشتریان به 
طور مداوم در تالش برای بهینه سازی موقعیت شان با تکنیک های متفاوت 
هستند. در این میان هیچ تکنیکی به اندازه حضور آنالین و دسترسی ساده 
مشتریان به برند تاثیرگذاری الزم را به همراه ندارد. شما با استفاده از این 
شیوه به سادگی هرچه تمام تر توانایی اثرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
خواهید داش��ت. این امر ش��ما را در موقعیت بسیار متفاوتی از نظر تعامل 
با مخاطب هدف قرار می دهد.  یادتان باش��د ش��ما برای اثرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید همیش��ه اقدام به تاثیرگذاری بر روی آنها با ساده ترین 

ش��یوه های اثربخش��ی نمایید. این امر می تواند برای شما موقعیت بسیار 
ایده آلی فراهم آورد. تنها نکته مهم در این میان نیز تالش برای استفاده از 

فناوری دیجیتال یا به عبارت بهتر حضور آنالین بهینه است. 
افزایش اعتبار برند

افزای��ش اعتبار برند از طریق حضور در دنیای آنالین برای بس��یاری از 
افراد امر عجیبی محسوب می شود. نکته مهم اینکه بسیاری از برندها برای 
حضور در دنیای کسب و کار همیشه منتظر یک فرصت عالی هستند. در 
این میان اگر ش��ما حضور آنالین تان را تقویت کرده و شانس تان را نیز در 
این میان توسعه دهید، وضعیت تان به طور چشمگیری بهبود پیدا خواهد 
کرد. یادتان باشد در این میان شما باید به اعتبار برندتان در بازار فکر کنید. 
وقتی مشتریان به دنبال یک برند هستند، اغلب اوقات نکاتی نظیر حضور 
در شبکه های اجتماعی و سایت رسمی آن را در نظر می گیرند. اگر در این 
میان یک برند هیچ حضوری در دنیای آنالین نداشته باشد، مشتریان هرگز 

از ماهیت آن برند مطلع نخواهند ش��د. این امر می تواند برای بس��یاری از 
برندها دش��وار و حتی خسته کننده به نظر برسد. درست به همین خاطر 
شما برای بهبود وضعیت اعتبارتان در بازار هم که شده باید حضور بهینه 

در دنیای آنالین را مد نظر قرار دهید. 
کاهش هزینه های بازاریابی

کاه��ش هزینه ه��ای بازاریابی به برنده��ا برای اثرگ��ذاری بهتر بر روی 
مخاط��ب ه��دف کمک می کند. این ام��ر از نظر مالی برندها را به س��وی 
نوآوری های بیش��تر و تولید محصوالت متنوع تر سوق خواهد داد. یادتان 
باش��د در بازار هیچ برندی مجبور به بازاریابی با هزینه بسیار زیاد نیست. 
درست به همین دلیل شما باید همیشه فعالیت تان در این میان را با دقت 
نظر باال پیش ببرید. حضور آنالین می تواند بودجه ش��ما را حفظ کرده و 

جلوی ولخرجی های اضافی را بگیرد. 
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داش��تن یک تیم کاری متحد و دارای س��طح باالیی از انسجام برای هر 
برندی امری مهم محسوب می ش��ود. بسیاری از مدیران نیز برای داشتن 
چنین تیمی هر کاری انجام می دهند. البته امروزه مدیریت تیم های کاری 
به س��ادگی گذشته نیس��ت. دلیل آن نیز تمایل بس��یاری از کارمندان و 
صدالبته برندها برای پیگیری روند دورکاری اس��ت. این امر از زمان ظهور 
همه گیری کرونا به عنوان یک ترند مهم در میان کارآفرینان ایجاد ش��د. 
اکنون نیز با وجود کاهش میزان حساسیت کرونا باز هم بسیاری از مردم 
از این شیوه استفاده می کنند. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیازمند اس��تفاده از راهکارهایی برای ایجاد اتحاد در میان 

کارمندان تان که در شیوه دورکاری فعال هستند، خواهید بود. 
برخی از برندها نیمی از نیروی کارشان را به طور حضوری و بخشی دیگر 
را نیز به طور دورکاری اس��تخدام می کنند. این امر نیز سختی های خاص 
خودش را دارد. شما در هر صورت باید هر لحظه برای ارائه بهترین خدمات 
ممکن به مشتریان آماده باشید. در این میان مدیریت کارمندان دورکار امر 

بسیار سخت تری در مقایسه با هر امر دیگری خواهد بود. 
بسیاری از برندها برای کارمندان دورکارشان هیچ ایده متفاوتی ندارند. 
در این صورت شما اگر در چنین برندی فعالیت داشته باشید، خیلی زود 
به عنوان یک کارمند دورکار کنترل همه چیز از دس��ت تان خارج خواهد 
شد. این امر می تواند شروع یک سقوط آزاد مستقیم باشد. درست به همین 
دلیل اگر شما مدیر یک کس��ب و کار هستید، باید همیشه سیاست های 
دقیق و درستی برای تعامل میان اعضای مختلف تان داشته باشید، در غیر 
این صورت ش��اید خیلی زود برندتان به نقطه پایان مسابقه رسیده و هیچ 

عایدی هم نداشته باشد. 
امروزه ش��مار باالی��ی از برندها برای کاهش هزینه ها اقدام به اس��تفاده 
از اس��تراتژی دورکاری می کنند. این امر می تواند ایده بس��یار خوبی برای 
برندها باش��د، اما باید با دقت نظر بس��یار زیادی دنبال ش��ود، در غیر این 
صورت شما خیلی زود از استراتژی مورد نظر پشیمان خواهید شد. هدف 
ما در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات در زمینه مدیریت تیم های 
کاری در قالب دورکاری اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر 
روی کارمندان دورکار کمک کرده و شانس تان را نیز به طور چشمگیری 
افزای��ش می دهد. در ادامه برخی از مهمتری��ن نکات در این میان را مرور 

خواهیم کرد. 
ایجاد کانال های ارتباطی درونی

تجربه دورکاری برای بس��یاری از افراد همراه با مش��کالت بسیار زیادی 
است. این امر اگر فرد مورد نظر برای نخستین بار در زمینه دورکاری فعال 
باش��د، بی نهایت سخت تر نیز می شود. امروزه بس��یاری از برندهای بزرگ 
برای کارمندان دورکارش��ان اقدام به ارائه ی��ک راهنمای دقیق می کنند. 
این امر به آنها برای نحوه فعالیت، ش��یوه های ارتباطی با دیگران و هزاران 
نکته دیگر کمک خواهد رس��اند. مس��ئله بعدی در این میان تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ش��یوه های تاثیرگذار است. این امر 
می تواند برای شما دردسرهای زیاد به همراه داشته باشد. چرا که کارمندان 
دورکار همیش��ه برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان با س��واالتی مواجه 

می شوند که به سادگی امکان دریافت پاسخ از سوی مدیران را ندارد.
توصیه ما در این میان تالش برای استفاده از شیوه های ارتباطی مدرن 
اس��ت. در دنیایی که راهکارهای ارتباطی روز به روز توسعه پیدا می کند، 
شما نیز باید در برندتان از این راهکارها به خوبی استفاده نمایید، در غیر 
این صورت خیلی زود شانس تان برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف از 
بین می رود. در این میان نیز برخی از برندها پیش دستی کرده و یک الگوی 
مناسب برای ارتباط میان کارمندان و مدیران را به طور پیش فرض به همه 
آموزش می دهند. این امر می تواند بس��یاری از دردسرهای شما به عنوان 
مدیر یک برند را کاهش دهد. هرچه باش��د مدیریت یک برند وقتی همه 
ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند، امر ساده ترین خواهد بود. در این میان 

هم نباید تفاوتی میان کارمندان حضوری و دورکار باشد. 
اس��تفاده از تجربه برندهای بزرگ در زمینه مدیریت کارمندان در قالب 
دورکاری می تواند برای بسیاری از برندهای تازه تاسیس یا کوچک راهگشا 
باش��د. این امر شانس ش��ما در بازار را به طور چشمگیری توسعه خواهد 
داد. یادتان باشد ش��ما در بازار همیشه مدت زمان محدودی برای اجرای 
ایده های ت��ان دارید. پس اگر زود اقدام ب��ه ایجاد کانال های ارتباطی برای 

برندتان نکنید، فرصت های طالیی به سرعت از دست می رود. 
هرچه ارتباط میان کارمندان با هم و مدیران ساده تر باشد، شما شانس 
باالتری ب��رای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید داش��ت. این امر می تواند 
فرصت های ش��ما را به طور ویژه ای افزایش دهد. از سوی دیگر کارمندان 
دورکار نیز با بهره وری باالتری به کارشان ادامه می دهند. هرچه باشد کسی 
دوس��ت ندارد کارمندان را در قالب دورکاری اس��تخدام کرده و در نهایت 

کیفیت کاری بسیار پایین تری نیز از آنها بگیرد. 
تعیین اهداف مشخص

اهداف یک برند از حضور در بازار باید کامال روشن باشد. این امر به برند 
م��ورد نظر برای تاثیرگذاری بهینه ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و 
شرایط آن در بازار را نیز به طور چشمگیری توسعه می دهد. یادتان باشد 
برای اثرگذاری بر روی مش��تریان یک تی��م کاری نیز باید اهداف دقیق و 
مش��خصی داشته باشد. اینکه ش��ما هیچ هدفی برای کارمندان مشخص 
نکنید، ایجاد اس��تقالل عمل نیست، بلکه موجب سردرگمی کارمندان به 

شیوه ای نامناسب می شود. 
بس��یاری از کارمندان تجربه مدیریت کس��ب و کار را ندارند. درست به 
همین دلیل ش��ما به عنوان مدیر یک کسب و کار باید خودتان نسبت به 
تاثیرگذاری بر روی آنها و ارائه کمک های جانبی اقدام نمایید، در غیر این 
صورت ش��اید خیلی زود فرصت های تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

از دست بدهید. 
کارمندان تازه کار همیش��ه ایرادات زیادی در فرآیند کاری ش��ان دارند. 
این امر در مورد کسانی که دورکاری می کنند، رواج بیشتری دارد. درست 
به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه 
نیم نگاهی به برخی از نکات دقیق و حرفه ای تان داش��ته باش��ید. تعیین 
اهداف برای هر کارمند یا تیم کاری به آنها برای تاثیرگذاری مناس��ب بر 
روی مخاط��ب هدف کمک خواهد کرد. این امر فرصت برنامه ریزی خوبی 
نیز به آنها می دهد. وقتی کس��ی هدف مش��خصی پیش رو داشته باشد، 

می تواند با برنامه ریزی بهترین استفاده از زمان را ببرد. در سایر موقعیت ها 
به طور معمول افراد زمان زیادی هدر می دهند. به این ترتیب ش��ما باید 
همیشه یک برنامه دقیق و تاثیرگذار برای کارمندان تان داشته باشید. این 
امر می تواند به شما کمک زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نمای��د.  یکی از نکات جالب درباره داش��تن برنامه ب��رای کارها مربوط به 
احساس رضایت ناشی از دسترسی به اهداف است. این امر می تواند روحیه 
کارمن��دان دورکار را به طور قابل مالحظه ای تقویت نماید. یادتان باش��د 
در وضعی��ت ع��ادی که برنامه ای وجود ندارد، فعالی��ت کاری بعد از مدت 
زمانی کوتاه بسیار خسته کننده می شود. درست به همین خاطر شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه کارتان را به بهترین شکل 
ممکن با برنامه ای دقیق دنبال کنید. در این میان هم اگر مدیر یک کسب 
و کار هستید، پیش از اینکه کارمندان تازه استخدام کنید، باید هدف هر 
کدام را دقیقا مشخص نمایید، در غیر این صورت بعدها برای ادامه فعالیت 

برندتان مشکالت بسیار زیادی پیش خواهد آمد. 
یادتان باشد در دنیای امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف س��ختی های بسیار زیادی را تحمل می کنند. در این میان 
شما می توانید با تعیین اهداف و انتظارات تان از هر کدام از کارمندان مسیر 
فعالیت شان را بی نهایت س��اده نمایید. این امر بخشی از سختی کار افراد 
دورکار را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. به این ترتیب دیگر شما 

نیازی به نگرانی مداوم نسبت به کیفیت کاری آنها نخواهید داشت. 
استفاده از شبکه های اجتماعی و تجربه های قبلی

ش��بکه های اجتماعی نقش مهمی در ایجاد روابط نزدیک میان افراد با 
فاصله های بس��یار زی��اد دارد. این امر می تواند برای برخی از افراد نش��انه 
خوبی از احساس تعامل با دوستان شان در نقاط مختلف دنیا باشد. درست 
به همین دلیل برندهایی که کارمندان دورکار دارند، به طور معمول از این 
سیاست به بهترین شکل ممکن سود می برند. این امر می تواند برای شما 
مزیت بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی تان را نیز به طور چشمگیری 

افزایش دهد. 
امروزه ش��بکه های اجتماعی تنوع بس��یار زیادی پیدا کرده اند. برخی از 
نمونه ها در این میان به طور انحصاری برای دنیای کارآفرینی تهیه شده اند. 
ب��ه عنوان مثال، لینکدین یکی از پلتفرم های مناس��ب برای ارتباط میان 
کارآفرین��ان با هم اس��ت. در نقطه دیگر یک پلتف��رم کاربردی دیگر زوم 
ن��ام دارد. این پلتفرم برای کنفرانس های آنالین می��ان تیم های کاری یا 
ش��رکت های مختلف عرضه شده است. اگر ش��ما تیم های دورکار دارید، 
می توانید از زوم برای برگزاری جلس��ات مشترک به بهترین شکل ممکن 
استفاده کنید. این امر موقعیت شما در بازار را به طور چشمگیری توسعه 

داده و شرایط تان را نیز بهینه خواهد کرد. 
یادتان باشد زوم امکان ارتباط آنالین با بهترین کیفیت را برای کارمندان 
ممکن می س��ازد. نکته مهم دیگر تالش برای استفاده از تجربه دیگران در 
این زمینه است. آیا شما مدیری در شرکت تان دارید که قبل از این تجربه 
همکاری با کارمندان دورکار را داش��ته باش��د؟ اگر پاسخ این سوال مثبت 
اس��ت، باید هرچه زودتر نس��بت به استفاده از تجربه افراد مورد نظر اقدام 
کنید، در غیر این صورت ش��اید دیگر هرگز فرصتی برای مدیریت بهینه 
تیم دورکارتان پیدا نکنید. این امر می تواند در بلند مدت شرایط شما را به 
طور چش��مگیری تحت تاثیر قرار دهد. در این صورت دیگر هرگز فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنید. 
ایجاد بحث های روزمره در میان کارمندان

وقتی ش��ما از پلتفرم های مختل��ف و کانال های ارتباط��ی متنوع برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان س��ود می بری��د، باید اقدامی برای 
فعالیت بیش��تر کارمندان در چنیم کانال هایی نیز داش��ته باشید. یکی از 
ایده های مناسب در این میان طرح برخی از ایده ها برای گفت و گو یا بحث 
میان کارمندان اس��ت. این امر می تواند اطالعات بسیار مفیدی پیش روی 
شما قرار داده و موقعیت تان در بازار را نیز به طور چشمگیری تقویت نماید. 
بس��یاری از برندها در فرآیند تصمیم گیری فقط به نظرات مدیران یا به 
طور مش��خص مدیرعامل توجه می کنند. این امر می تواند در بس��یاری از 
مواقع اشتباه باشد. درست به همین خاطر شما باید از نظرات کارمندان تان 
نی��ز به طور حرفه ای س��ود ببرید. نکته مه��م در این میان تقویت بحث و 
گفت و گو میان کارمندان است. چنین امری می تواند موقعیت شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای تقویت نماید. 
یادتان باشد بحث های مختلف به اعضای یک تیم برای رسیدن به درکی 
مش��ترک کمک می کند. در این میان ش��ما می توانید از این فرصت برای 
اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف تان سود ببرید. در این صورت دیگر 
مش��کلی از نظر انتخاب بهترین تصمیم ممکن در بازار پیش روی ش��ما 

نخواهد بود. پس همیشه نیم نگاهی به نظرات کارمندان، حتی آنهایی که 
دورکار هستند، داشته باشید. هرچه باشد این دسته از کارمندان نیز عضو 

رسمی برند شما محسوب می شوند. 
جشن گرفتن موفقیت های کاری

هر تیم کاری در طول دوران فعالیتش به موفقیت های مختلفی دس��ت 
پیدا می کند. بی تردید شکست ها نیز در این میان نقش معناداری دارد، اما 
این دلیل نمی شود ش��ما موقعیت های مناسب را جشن نگیرید. برخی از 
برندها پس از اینکه یک موفقیت مهم در عرصه کسب و کار پیدا می کنند، 
خیلی زود با کارمندان حاضر در دفتر ش��رکت اقدام به جشن گرفتن آن 
موفقیت می کنند. این امر می تواند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
امر مهمی محسوب شده و توانایی شما در این میان را نیز حسابی تقویت 
کند.  بسیاری از کارمندان در صورتی که همراه با یک برند درباره موفقیت 
کاری جشن بگیرند، واکنش های بسیار بهتری در شرکت نشان می دهند. 
ای��ن امر برای کارمندان درگیر در فرآیند دورکاری نیز مهم اس��ت. ش��ما 
با چنین کاری می توانید به س��اده ترین ش��کل ممکن نظرات کارمندان را 
نسبت به برند جلب کنید. پس اگر قصد جشن گرفتن موفقیت های کاری 
را دارید، حواس تان باشد از تمام اعضای شرکت در این میان استفاده کنید، 
در غیر این صورت دورکارها به طور قابل مالحظه ای احساس ش��ان نسبت 
به فعالیت ش��ما در این میان تغییر خواهد کرد. آن وقت نوعی دو دستی 
در برندتان ایجاد ش��ده و دیگر شانسی برای رفع آن با هر نوع تالش زیاد 

هم نخواهید داشت.
ترسیم یک مسیر روشن

خیلی از کارمندان در فرآیند دورکاری دوست دارند نسبت به نقطه پایان 
کسب و کارشان مطلع باش��ند. این امر می تواند شرایط فعالیت شان را به 
طور قابل مالحظه ای تغییر داده و نسبت به آینده امیدوارشان سازد. شما 
هر برنامه ای که برای فعالیت کارمندان دارید، باید خیلی دقیق و روش��ن 
آن را بی��ان کنید. این امر به کارمندان برای فعالیت بهتر و با انگیزه باالتر 
کمک خواهد کرد. یادتان باش��د فعالیت بی برنامه یا عدم آگاهی از مسیر 
کاری برای هر کسی یک بمب ناامیدی محسوب می شود. پس لطفا هرگز 

چنین استراتژی را در برندتان دنبال نکنید، در غیر این صورت باید خیلی 
زود پاسخگوی موج گسترده اعتراض کارمندان نسبت به فعالیت برندتان 
باشید. این امر می تواند گاهی اوقات برای شما گران تمام شده و به قیمت 

موفقیت کاری تان تمام شود. 
اگر ش��ما عادت دارید مسیرهای ناشناخته برای کسب و کارتان داشته 
باش��ید، این امر می تواند برای کارمندان شما بی نهایت سخت و حتی غیر 
قابل تحمل باش��د. درس��ت به همین دلیل باید همیشه مسیرهای دقیق 
و روش��ن را پی��ش روی آنها ق��رار دهید، در غیر این ص��ورت به احتمال 
زیاد موقعیت تان برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان و بهینه س��ازی تجربه 
کاری ش��ان به ش��دت کاهش پیدا می کند. امروزه یکی از نرخ های باالی 
ریزش کارمندان مربوط به افراد دورکار اس��ت. به همین خاطر ش��ما باید 
توجه ویژه ای به افراد دورکار در برندتان داشته باشید، در غیر این صورت 

شاید خیلی زود توانایی تان را از دست داده و شانس تان نیز از بین برود. 
ایجاد انجمن کارمندان

انجمن فقط برای مش��تریان نیست. ش��ما باید در عین حال که به فکر 
مشتریان هستید، نیم نگاهی نیز به کارمندان تان داشته باشید. درست به 
همین دلیل بسیاری از برندها عالوه بر انجمن مشتریان به سراغ راه اندازی 
باشگاه یا انجمن کارمندان نیز می روند. این امر می تواند سطح تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و توانایی تان 

را نیز به طور قابل مالحظه ای تقویت نماید. 
کارمندان دورکار به طور معمول از بسیاری امکانات مربوط به انجمن یا 
باشگاه کارمندان محروم هستند. در این صورت شما باید برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف از راهکارهای مختلف و به طور حرفه ای اس��تفاده 
نمایید. این امر می تواند پیشنهاد برخی از نکات یا امکانات دیجیتال برای 
آنها باشد. همچنین ارائه بلیت های رایگان مربوط به سینما یا رستوران نیز 
نکته خوبی خواهد بود. نکته مهم اینکه شما باید در هر صورت کاری کنید 
تا کارمندان دورکار نیز احساس بهره مندی از امکانات انجمن کارمندان را 
داش��ته باشند. در این صورت آنها همکاری بلندمدتی با برند شما خواهند 
داش��ت. این نکته می تواند در ادامه مسیر کس��ب و کار برای شما مزایای 

بسیار زیاد و متنوعی به همراه داشته باشد. 
یادتان باشد امروزه در بازار بسیاری از کارمندان دورکار مشکالت زیادی 
برای ادامه فعالیت در یک شرکت دارند. اگر شما دوست دارید با این گونه 
کارمندان همکاری بلندمدتی داش��ته باشید، باید همیشه از تکنیک های 
مورد بحث در این مقاله به بهترین ش��کل ممکن سود ببرید. این امر شما 
را ب��دل به برندی حرفه ای در مدیریت کارمندان دورکار خواهد کرد. نکته 
مهم دیگر اینکه شما باید از تمام توصیه های این مقاله در کنار هم استفاده 

کنید، در غیر این صورت تاثیرگذاری الزم را به همراه نخواهد داشت. 
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اخبار

کارخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از ستاد اجرایی فرمان امام 
و سازمان صنایع دفاع

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن )وبدا(، استان گیالن، علیرغم برخورداری از مواهب طبیعی، 
ظرفیت ها و استعداد های کم نظیر؛ متأسفانه در زمینه زیرساخت های توسعه به 

ویژه در حوزه بهداشت و درمان با محرومیت های عدیده ای مواجه است.
طی چند ســال اخیر، مســئوالن دانشگاه علوم پزشــکی گیالن با تالش 
شــبانه روزی خود جهت فراهم کردن امکانات و تجهیزات بهداشــتی درمانی، 
برنامه هــای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را برای بازســازی و جایگزینی 
ســاختمان های اصلی بهداشتی و درمانی شامل بیمارستان ها، مراکز بهداشتی 

درمانی فرسوده، خانه های بهداشت، پایگاه های اورژانس و ایجاد مجتمع های رفاهی تدوین کرده است.
مذاکره دانشگاه علوم پزشکی گیالن با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا سپاه جهت احداث بیمارستان جایگزین پورسینا و همچنین دانشکده 
پزشکی در مجتمع دانشگاهی سایت الکان رشت یکی از برجسته ترین اقداماتی بود که طی پیگیری های مکرر مسئوالن ارشد دانشگاه با 

سازمان های بیرونی، موفق به عقد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی آن ها شد.
با توجه به سوابق اقدامات و همچنین پیشگامی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در طرح های عام المنفعه به ویژه بهداشت و درمان با 
استفاده از محل اعتبارات محرومیت زدایی ستاد، دکتر ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با دکتر عارف نوروزی، سرپرست ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، دیدار و در خصوص احداث و توسعه زیرساخت های سالمت رایزنی نمود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن در دیدار با سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در مرکز، برخورداری از ظرفیت های 
اجرایی آن ستاد در زمینه ساخت و تجهیز و همچنین بهره مندی از ظرفیت اجرای آن ستاد با مشارکت در ساخت با تأمین زمین از سوی 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن را خواستار شد.
عالوه بر درخواســت رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن از سرپرست ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام در خصوص بهره مندی از 
ظرفیت های آن ستاد در جهت زدودن محرومیت های بهداشتی و درمانی در گیالن، دکتر ساالری، تأمین اعتبار جهت خرید تجهیزات الزم 
برای راه اندازی و تجهیز کلین روم سلولی و بافتی در واحد مولتی دیسپلیزی پزشکی بازساختی، فراهم آوری و پیوند اعضای مرکز آموزشی 

درمانی رازی رشت که مرکزی آماده برای بهره گیری از ظرفیت دانش بنیان هاست را خواستار شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن همچنین طی درخواستی از سرپرست ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به جهت بهبود 
شــاخص های ورزشی و رفاهی دانشجویان، خواستار تأمین تخصیص اعتبار الزم جهت خرید تجهیزات الزم خوابگاه های خریداری شده 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، شد. ناگفته نماند، دانشگاه علوم پزشکی گیالن پس از ۲۰ سال، اخیراً موفق به خرید دو دستگاه 

آپارتمان به عنوان خوابگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه شده است.
دکتر ساالری همچنین در دیداری جداگانه با دکتر مهرداد اخالقی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع دفاع کشور، خواستار 
مشارکت این سازمان در خصوص اجرای پروژه های عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن به ویژه تجدید بنای مراکز آموزشی و درمانی 
رازی و شفا در رشت شد. گفتنی است با پیگیری های صورت گرفته توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، مجوز تجدید بنای مراکز 

آموزشی درمانی رازی و شفای رشت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دریافت شده است.

دستگیری عامل تیراندازی در گرگان با اقتدار پلیس 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:سرهنگ علي تجری اظهار داشت:  شب گذشته ودر پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
تیراندازي یک نفر به سمت یک مرد و دو زن توسط فردی مسلح به سالح شکاری در یکی از روستاهای گرگان بالفاصله ماموران انتظامی 
جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.  وی با اعالم این که در بررسی اولیه، علت درگیری اختالفات شخصی عنوان شده است، اظهار 
داشــت: تحقیقات در خصوص عامل تیراندازی به صورت ویژه و با هماهنگی مرجع قضایی در دســتور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. 
سرهنگ تجري همچنین گفت: با اشراف اطالعاتی پلیس عامل تیراندازی شناسایی و طی یک تعقیب و گریز و با رعایت قانون بکارگیری 
سالح مجروح و دستگیر شد. وی افزود: متهم بالفاصله جهت مداوا به مرکز درمانی منتقل شد.فرمانده انتظامی شهرستان گرگان در پایان 
با اشاره به کشف یک قبضه شمشیر  و یک قبضه قمه و تعدادی فشنگ در بازرسی از خودروی متهم خاطر نشان کرد: پلیس با هرگونه 

ناامنی و ایجاد بی نظمی در جامعه با اقتدار برخورد قانونی خواهد کرد.

بازدید از پروژه های در حال احداث ناحیه شمال خوزستان
اهواز- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از پروژه های در حال احداث امور بهره برداری ناحیه شــمال این شرکت با هدف 

رفع موانع و تسریع در بهره برداری از آنها بازدید کرد.
محمود دشت  بزرگ به همراه مدیران ارشد این شرکت از پروژه های در حال 
احداث این شرکت در شهرهای دزفول، اندیمشک، شوش و کرخه بازدید کردند.

در بازدید از پســت برق ۱3۲ به 33 کیلوولت آهودشت در شهرستان کرخه 
مقرر شد برای تعدیل بار ترانس این پست، یک ترانس موبیل ۱۲ مگاولت آمپری 
اضافه شود. در بازدید از پست ۱3۲ به 33 کیلوولت عبدالخان نیز بنا شد که یک 

فیدر 33 کیلوولت برای تعدیل بار ترانس این پست احداث شود و در پست برق اصلی هفت تپه نیز افزایش ظرفیت یکی از ترانس های آن 
در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و معاونین این شرکت همچنین از پروژه پست در حال احداث ۲3۰ به 

۱3۲ کیلوولت سبزآب در اندیمشک بازدید و با بررسی موانع و مشکالت موجود بر تسریع در اجرای این پروژه تاکید کردند.
بازدید از خطوط نیروگاه دوکوهه اندیمشک به پست برق سبزآب و نیروگاه دوکوهه به خطوط برق هفت تپه و شوش، از دیگر محورهای 
سفر محمود دشت بزرگ به شوش بوده است. هدف از این بازدیدها که به صورت دوره ای از نواحی بهره برداری انجام می شود، آماده سازی 

شبکه انتقال و فوق توزیع برای عبور موفق و بدون تنش از تابستان پیش رو است.

مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر ؛ افتتاح جایگاه عرضه سوخت در 
محور مواصالتی کوچصفهان به سنگر

رشت- خبرنگار فرصت امروز: با افتتاح رسمی جایگاه عرضه بنزین و 
نفتگاز رضایی در محور مواصالتی کوچصفهان – ســنگر که صبح امروز ســوم 
خرداد انجام شد ؛ شمار جایگاههای استان گیالن به یکصد و بیست و هشت و 

شمار جایگاههای ناحیه مرکزی رشت به چهل و یک باب رسید .
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه 
گیالن؛ دکترکورش باالدست ، مدیر منطقه ، با بیان مطلب فوق افزود : » جایگاه 
اختصاصی رضایی دارای سه سکو ، هفت تلمبه ، ۱4 نازل و ظرفیت ۱8۰ هزار 
لیتر سوخت)9۰ هزار لیتر بنزین معمولی ، 45 هزار لیتر بنزین سوپر و 45 هزار 

لیتر نفتگاز ( و سرمایه گذاری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال است . «
عملیات اجرایی این جایگاه از سال ۱39۱ در زمینی به مساحت دو هزار و 66۰ متر مربع آغاز شده و ظهر امروز با حضور مدیر و مسئولین 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، دکتر امام پناهی ، فرماندار رشت و دکتر حکیمی ، امام جمعه کوچصفهان و جمعی 

از مقامات محلی بخش کوچصفهان افتتاح شد .
این جایگاه تحت پوشــش شــرکت زنجیره ای توزیع پارس شیمی پردیسان بوده و بخش سی ان جی آن نیز دردست اقدام برای بهره 

برداری است .

کشف 25 تن شکر احتکاری در "گنبد کاووس" 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سردار "سعید دادگر" در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح مبارزه با احتکار و 
قاچاق کاالهای اساسی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی گنبد کاووس موفق به کشف محل دپوی شکر احتکاری در آن شهرستان شدند.

وی افزود: ماموران پس از کسب مجوز قانونی در بازرسی از انبار مورد نظر ۲5 تن شکر احتکاری کشف کردند.فرمانده انتظامی گلستان 
با اشاره به دستگیری یک متهم و پلمب انبار، گفت: برابر اعالم کارشناسان ارزش این مقدار شکر ۱۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال برآورد 
شده است.سردار دادگر تاکید کرد: مقابله با مجرمان و سودجویان با جدیت در دستور کار پلیس گلستان بوده و اجازه فعالیت به اینگونه 

افراد نخواهیم داد.

فرمانده انتظامی گلستان : 
تکریم خانواده شهداء باید به عنوان اقدامی ارزشی در جامعه نهادینه شود 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سردار" سعید دادگر" در دیدار با خانواده شهید واالمقام" عبدالغفور تاتار " در شهرستان گمیشان 
بیان داشت: اگر از خودگذشتگي و ایثار شهداء نبودامنیت و پیشرفت این سرزمین شکوهمند اسالمی میسر نبود.وی افزود: ایثارگري در راه 
ارزش هاي متعالي و در جهت تحقق اهداف آسماني بزرگ ترین فضایل و ارزشمندترین تجلي رفتار آدمي است که شهدا با تقدیم جان خود 
باالترین درجه ایثارگري را به نمایش گذاشتند.سردار دادگر تأکید کرد:  حرکت در مسیر اهداف و آرمان هاي شهداء و حفاظت و پاسداري از 
دستاوردهاي آنان که همان امنیت و آرامش براي ایران اسالمي مي باشد، وظیفه اي همگاني و تکلیف شرعي است. فرمانده انتظامی گلستان 
در پایان خانواده معظم شهدا را سرمایه های ارزشمند نظام اسالمی و پرچم داران صبر و استقامت دانست و خاطرنشان کرد: خانواده شهدا 
با تحمل سختي ها و مشقت هاي فراوان با اهدای خون پاک فرزندان خود باعث عظمت و سربلندي اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ایران شدند و تکریم این عزیزان به عنوان اقدامي ارزشي باید در جامعه نهادینه شود.

ایالم- هدی منصوری: مدیر عامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از 
کاهــش روزانه بیش از ۱۲6 هزار لیتر مصرف آب در این واحد صنعتی 
خبر داد و گفت: فرهنگ الگوی صرفه جویی مصرف آب در بین کارکنان 

این شرکت به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان با بیان اینکه آزمون خطوط 
آب زیر زمینی آتش نشــانی این واحد صنعتی با استفاده از گاز هلیوم 
باعث کاهش بیش از ۱۰۰ هزار لیترآب در روز شده است، افزود:همچنین 
استفاده از آنتی اسکاالنت در احیا بسترهای رزینی در واحد های تصفیه 

آب باعث صرفه جویی بیش از ۲6 هزار لیترآب در روزگردیده است .
وی ادامه داد : برای بازچرخانی آب این پاالیشگاه اقدامات موثری در 
دســت اقدام است که در آینده نزدیک با نصب تجهیزات، روزانه حدود 
3۰۰ هزار لیتر آب خروجی واحد تصفیه پســاب به چرخه مصرف این 
مجموعه باز می گردد. وی با بیان اینکه محدودیت منابع آب و افزایش 
تقاضا سبب شده که امروزه بسیاری از نقاط جهان از جمله کشورمان با 

مشکل تنش و یا بحران آبی مواجه شوند، اظهارداشت: یکی از اقداماتی 
که می تواند اثرات مشــکالت ناشی از کم آبی را کاهش دهد، فرهنگ 
سازی در رابطه با نجات آب و اصالح الگوی مصرف آن می باشد که این 
موضوع در بین کارکنان شرکت پاالیش گاز ایالم نهادینه شده است. مدیر 

عامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه این تفکر به همراه فرهنگ 
سازمانی در بین کارکنان باعث ایجاد بهره وری در مصرف آب شده است، 
تصریح کرد: این تفکر مهم و ارشمند به همراه فرهنگ سازمانی که یکی 
از دســتاوردهای همه جانبه کارکنان برای کاهش مصرف آب با اجرای 
پیشنهادها و پروژه های متعدد به ثمر نشست که باعث کاهش قابل توجه 
مصرف آب در این مجموعه شــده است. نوریان گفت: این روند کاهش 
مصرف آب در شرکت پاالیش گاز ایالم درراستای استفاده بهینه از منابع 
آب موجود، کاهش مصارف آب در نواحی فرآیندی و غیر فرایندی تنها 
برخی از اقداماتی که در این راستا انجام شده است. وی به اقدامات انجام 
شده برای مدیریت مصرف آب در این پاالیشگاه اشاره کرد واظهار داشت: 
پایش مستمرآب، رفع مشکل پمپ کاندنس برگشتی، بررسی مه پاش 
های فن های خنک کننده، کاهش تعداد دیگ های بخار در مدار بهره 
برداری و کنترل مســتمر خطوط لوله از لحاظ شکستگی و خوردگی از 

مهمترین اقدامات بوده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف 
استان قم گفت: همزمان با دهه کرامت امسال، 35 بقعه شاخص استان 
برنامه هــای متنوع فرهنگــی و هنری و طرح های اجتماعــی را برگزار 
می کنند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
قم، حجت االسالم عطاءاهلل جباری ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز میالد 
حضــرت معصومه)س( و امام رضا)ع( و دهــه کرامت اظهار کرد: بر این 
اساس بقاع شاخص قم برای برگزاری مراسم باشکوه این دهه و طرح های 
فرهنگــی و اجتماعی گوناگون، از مدت ها پیش آمادگی الزم را کســب 
کرده اند. وی افزود: از جمله ایــن برنامه ها می توان به برگزاری مجالس 
جشن و سرور با سخنرانی اساتید حوزوی و مدیحه سرایی مداحان اهل 
بیت عصمت و طهارت اشــاره کرد که در 35 بقعه شاخص تدارک دیده 
شده است. معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان 

اینکه برپایی ایستگاه صلواتی، اطعام شرکت کنندگان در مراسم و راه اندازی 
کاروان شادی، بخشی از برنامه های جنبی برخی از بقاع به شمار می روند 

گفت: در مناطق یک و دو شهرستان قم و شهرستان های کهک و جعفریه، 
مراکز افق بقاع شاخص و هیئت امنای سایر حرم های مطهر امامزادگان، 
برنامه های متنوعی را برای دهه کرامت و ســالروز میالد حضرت فاطمه 
معصومه)س( و حضرت علی بن موسی الرضا)ع( تدارک دیده اند. وی ادامه 
داد: همچنین همایش هایی نیز با عناوینی همچون »دختران خورشید« 
و »دختــران انقالب« با هدف تجلیل از دختران قمی و با محوریت مزار 
مقدس شیخان و آستان مقدس امامزادگان ابراهیم و محمد)ع( در طول 
دهه کرامت برگزار می شــود. جبــاری از برپایی گردهمایش »خواهران 
شهدای سراسر کشور« توسط آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع)ع( 
خبر داد و خاطرنشان کرد: دومین گردهمایی خواهران شهدای سراسر 
کشور و میثاق با آرمان های انقالب اسالمی و شهدا، سه شنبه ۱۰ خردادماه 

در حرم حضرت موسی مبرقع)ع( برگزار شده است.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: پست 132 به 33 کیلوولت GIS کیانشهر در 

اهواز برق دار و وارد مدار شد.
محمود دشــت  بزرگ اظهار کرد: عملیات احداث پست ۱3۲ به 33 
کیلوولت GIS کیانشــهر به ظرفیت 5۰ مگاولت آمپر به پایان رسید 

و برق دار شده است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری این پست برق فوق توزیع یک 
هزار و 63۰ میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: پست برق GIS کیانشهر، 
اولین پست از مجموعه  پســت های GIS طرح مقابله با ریزگردها در 

استان خوزستان بوده که به بهره برداری رسیده است.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: این پست یکی 
از ۱5 پســت GIS این شرکت است که برای توسعه شبکه برق استان 

طراحی و برنامه ریزی شده )طرح توسعه و پایداری( و در مقابل شرایط 
نامساعد جوی مانند گرد و غبار و آلودگی های صنعتی مقاوم هستند.

دشــت بزرگ تصریح کرد: بهره برداری از پست ۱3۲ به 33 کیلوولت 
GIS کیانشهر، باعث ایجاد ظرفیت جدید جهت کاهش محدودیت و 
جلوگیری از خاموشی گســترده و متعادل سازی و کاهش بارگیری از 

پست های پربار کیان آباد، کیانپارس و توحید در شهر اهواز خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان گفت: تجهیزات این 
پست های GIS تحت لیسانس شرکت ABB سوئیس است که برای 
اولین بار در کشور توسط شرکت سرو نیروی شیراز ساخته شده و اولین 
پست های آن توسط برق منطقه ای خوزستان خریداری و در حال نصب 

و راه اندازی هستند.
بر اســاس این گزارش، از مهرماه ۱4۰۰ تاکنون با احتساب ظرفیت 

فوق 6۰5 مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه 
تحت نظارت این شرکت در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 
اضافه شد. گفتنی است، شــرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت 
تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان 

و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

ســاری - دهقان : کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه فاز نخســت 
گازرســانی به 49 روستای منطقه دوآب به ورسک در منطقه راستوپی 
شهرستان سوادکوه با حضور سرپرست شرکت گاز مازندران، نمایندگان 
مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس 
شورای اسالمی، فرماندار سوادکوه و جمعی از مسئولین شهرستانی به 

زمین زده شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 

مازندران، قاســم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران با اشاره 
بــه اهمیت باالی این پروژه و با توجه به اینکه اجرای کامل آن مدت ۲ 
سال به طول خواهد انجامید، گفت: از لحاظ اعتباری و اجرایی این پروژه 
اهمیت بسیار باالیی دارد و به دلیل صعب العبور و سردسیر  بودن منطقه 
از طرح های مهم شرکت گاز استان تلقی می گردد و کارکنان شرکت گاز 
تالش خواهند کرد تا امر گازرســانی به این منطقه کوهستانی در کوتاه 
ترین زمان اجرایی شــود. مایلی رستمی با اشاره به اینکه اجرای دو فاز 
گازرســانی به این محور، منجر به برخورداری یک هزار و 33۲ خانوار از 
نعمت گاز طبیعی می شود، گفت: هزینه تمام شده اجرا و بهره برداری از 
این پروژه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان خواهد بود. وی با اشاره به ارزش 
افزوده استفاده از انرژی پاک گاز به جای سایر سوختهای فسیلی خطاب 
به اهالی حاضر در مراسم گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده توسط 
شرکت گاز جهت ایجاد زیرساخت انرژی در این منطقه، شایسته است 

مردم و مســئوالن شهرستان از هم اکنون بستر بهره برداری مناسب از 
این فرصت ارزشــمند را به منظور توسعه و رونق اقتصادی خصوصا در 
بخشهای دامپروری ، مرغداری و کشت گیاهان گلخانه ای فراهم آورند 
زیرا که این موضوع نقش اساسی در جلوگیری از مهاجرت و نیز اشتغال 
پایدار در منطقه خواهد داشت. سرپرست شرکت گاز مازندران در پایان، 
همکاری و تعامل کلیه دســتگاه های ذیربط را در اجرای مناسب پروژه 
ضروری دانست و گفت: یکی از عواملی که در کاهش هزینه اجرای این 
پروژه نقش بسیار تعیین کننده و موثری خواهد داشت همکاری اداره کل 
راهداری استان خواهد بود که در شروع پروژه یاریگر ما بودند و امیدواریم 
تمامی دســتگاه های ذیربط تا پایان پروژه در کنار ما باشند تا به فضل 
الهی با همکاری مسئوالن و در شرایط مناسب با اجرای پروژه طبق برنامه 
زمانبندی تعریف شده، در کوتاهترین زمان ممکن شاهد برخورداری از 

گاز طبیعی این منطقه باشیم.

اراک- فرناز امیدی: جلسه قدرداني و تجلیل از برگزیدگان 
معاونت مالي و پشــتیباني ستاد شرکت آب و فاضالب و امورات 
تابعه با حضور  مهندس یوســف عرفاني نســب مدیرعامل این 

شرکت ، برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
در این جلسه مهندس عرفاني نسب مدیر عامل شرکت در تببین 
جایگاه معاونت مالي و پشــتیباني اظهار داشت : معاونت مالي و 
پشتیباني ، با تامین اعتبارات مالي و تنظیم هزینه هاي شرکت ، 
در این شرایط سخت تورم و تحریم درکشور ، نقش مهم و تعیین 

کننده اي در ارائه خدمات به مردم دارد.

وي افــزود : پیش بیني هاي الزم و دقیق در مورد هزینه ها و 
تنظیم منابع درآمد و اشراف کامل بر نحوه هزینه کردن بودجه 
، مسولیت سنگیني اســت که بار آن بر دوش کارکنان معاونت 
مالي و پشتیباني مي باشد و جا دارد از زحمات و تالش هاي این 

مجموعه قدرداني گردد.
در ادامه این جلســه از الهه حیدري از آبفاي محالت ، انسیه 
اکبري نژاد از آبفاي شازند ، مجتبي شاه محمدي از آبفاي خمین 
، محمد کاشاني از آبفاي اراک ، رحمان غالمي و محمد زینلي از 
ستاد اســتان بواسطه عملکرد موفق در انجام وظایف ، به عنوان 

افراد برگزیده  در معاونت مذکور، با اهداء لوحي ، تجلیل شد.

روح اله نوریان :

کاهش روزانه بیش از 126هزار لیتر مصرف آب در پاالیشگاه گاز ایالم

معاون اداره کل اوقاف خبر داد

اجرای برنامه های دهه کرامت در 35 بقعه قم

پست برق GIS کیانشهر در اهواز وارد مدار شد

عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای محور دوآب به 
ورسک آغاز شد

قدرداني از برگزیدگان معاونت مالي و پشتیباني شرکت آب و فاضالب استان مرکزي

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز: در پی کنترل شــیوع بیماری 
کرونا و با همــکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان، ویژه برنامه های »سه شنبه های شادآبی« در سال ۱4۰۱ به 

صورت حضوری برگزار می شود.
»ســه شــنبه های شــادآبی« عنوان برنامه ای اســت که با هدف 
آشناســازی نونهاالن و نوجوانان با مفاهیم مدیریت مصرف بهینه آب و 
با همکاری مشترک شرکت آب و فاضالب، اداره کل آموزش و پرورش و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان از سال ۱399 

به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد دانش آموزی آغاز شده است.  
و اما امســال با واکسینه شدن بخش زیادی از مردم و فروکش کردن 
شیوع بیماری کرونا در جامعه این برنامه روزهای سه شنبه هر هفته به 

صورت حضوری برگزار خواهد شد.  
 در نخســتین برنامه حضوری از »سه شــنبه های شادآبی«، مرکز 
شماره 7  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان شاهد برنامه 

های متنوعی از جمله نمایــش خوانی »صدای پای آب«، قصه گویی، 
دکلمه، نمایش پانتومیــم »ضرب المثل ها« و  بحث علمی با موضوع 
»آب و شگفتی های آن« با حضور جمعی از کودکان، نوجوانان و مربیان 
کانون بود.  سرپرســت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 

اصفهان در مراسم افتتاح سلسله برنامه های حضوری »سه شنبه های 
شــادآبی« گفت: به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری مشترک کانون، 
آموزش و پرورش و آبفا از دو ســال پیش تاکنون، تولید محتوا و انتشار 
مفاهیم فرهنگ بهینه مصرف آب در قالب های فرهنگی، هنری و ادبی 
در دستور کار قرار گرفت که با استقبال معلمان، مربیان و دانش آموزان 
در دوران کرونا همراه بود. نسرین باباپور افزود: پس از دو سال فعالیت در 
بستر فضای مجازی، از این پس روزهای سه شنبه هر هفته ویژه برنامه 
»ســه شنبه های شــادآبی« در 6۲ مرکز تحت پوشش کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار شود و در آن سعی می 
شود تا از نشاط و شادابی کودکان به عنوان یکی از عوامل تقویت فرهنگ 

سازی مصرف بهینه آب استفاده شود.
وی گفت: در ســایه اجرای برنامه های پر نشاط و شاداب می توان به 
کسب موفقیت های آموزشی و تربیتی در زمینه فرهنگ مصرف بهینه 

آب در میان کودکان و خانواده ها امیدوار بود.

با همکاری آبفا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان

»سه شنبه های شادآبی« حضوری شد
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رهب��ری تجاری فقط در ارتباط ب��ا مدیریت بهینه امور 
یا حتی کنترل بر روی دیگران نیس��ت. بس��یاری از افراد 
برای اینکه مدیران خوبی باش��ند، فقط به دنبال کنترل بر 
روی تمام جنبه های کاری برندشان هستند. در این میان 
وظیفه رهبران تجاری بسیار گسترده تر است. آنها الگوهای 
یک برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب 
می شوند. همچنین کارمندان نیز برای کار و فعالیت بهتر 
همیشه آنها را مد نظر قرار می دهند. از این نظر شما برای 
تبدیل شدن به یک رهبر تجاری باید تک تک حرکات تان 
را م��د نظر قرار دهی��د. این امر وضعیت ش��ما را به طور 
ویژه ای بهینه س��ازی ک��رده و موقعیت تان در ب��ازار را نیز 

توسعه خواهد داد. 
ام��روزه رهبران تجاری بس��یار موف��ق و بزرگی در دنیا 
فعالیت دارند. اگر ش��ما هم دوس��ت دارید تبدیل به یک 
رهبر تجاری مثل آنها ش��وید، باید پی��ش از هر فعالیتی 
نس��بت به دشواری های این مس��یر آگاهی داشته باشید. 
ای��ن امر به معنای ضرورت تحمل و صبر باال در این میان 
اس��ت. به عبارت بهتر، ش��ما می توانید یک ش��به بدل به 
کارآفرینی حرفه ای در دنیای کسب و کار شوید. درست به 
همین دلیل باید شکیبایی باالیی را چاشنی کارتان کنید. 
همچنین در صورت تمایل ش��ما باید توانایی بسیار زیادی 
در زمینه مدیریت رفتارهای تان نیز داشته باشید. رهبران 
تجاری بزرگ دنیا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
از تمام ظرفیت شان به خوبی استفاده می کنند. این امر به 
آنها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 
و شانس افراد را نیز به طور چشمگیری بهبود می بخشد. 

هدف ما در این مقاله بررسی برخی از مهمترین رفتارها 
برای تبدیل شدن یک رهبر تجاری موفق است. این امر به 
شما برای کنترل حرکات و رفتارهای تان در دنیای کسب 
و کار کمک می کند. به این ترتیب با دردس��رهای کمتری 
نسبت به سایر کارآفرینان امکان تبدیل شدن به یک رهبر 
تجاری عالی را پیدا می کنید. همچنین شانس تان در این 
میان برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون اشتباهات 
رایج نیز بیشتر می شود. در ادامه برخی از مهمترین نکات 
رفتاری به عنوان یک رهبر تجاری موفق را مورد بررس��ی 

دقیق قرار خواهیم داد. 
انطباق پذیری با شرایط تازه

انطباق پذیری با ش��رایط تازه یکی از ن��کات مهم برای 
تبدیل شدن به یک کارآفرین مهم محسوب می شود. این 
امر در دنیای رهبری تجاری نیز مصداق بسیار مهمی دارد. 
برخ��ی از کارآفرینان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف همیش��ه به دنبال راهکارهای نو و تازه هستند. شما 
هم به عنوان یک رهبر تجاری باید همیش��ه راه حل های 
ت��ازه را در کان��ون توجه قرار دهید. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری بهینه بر روی مخاط��ب هدف کمک کرده و 

اثرگذاری تان در شرکت را نیز به شدت تقویت می کند. 
امروزه بس��یاری از رهبران تج��اری تاثیرگذاری الزم بر 
روی کارمندان ش��ان را ندارن��د. یادتان باش��د تا وقتی که 
شما توانایی ترغیب کارمندان شرکت تان را نداشته باشید، 
تقریبا هیچ کار دیگری نمی توانید انجام دهید. در این میان 
نیز انطباق پذیری با ش��رایط تازه به شما برای اثرگذاری بر 

روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
ب��دون تردید برخی از برندها در مس��یر تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف همیشه با مشکل رو به رو هستند. این 
امر می تواند به سادگی با پذیرش تغییرات تازه و استقبال 
از آنها بهبود پیدا کند. درس��ت به همین خاطر شما باید 
همیشه استفاده از فرصت های تازه در دنیای کسب و کار 
را به یاد بس��پارید، در غیر این صورت شاید کمتر فرصتی 
برای اثرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف به طور حرفه ای 
پیش روی تان قرار گیرد. رهبران تجاری همیشه چهره ای 
نوآور از خودشان نشان می دهند. این امر نکته مهمی برای 
تاثیرگذاری بر روی بازار کسب و کار محسوب می شود. اگر 
شما دوست دارید فردی نوآور در بازار باشید، باید همیشه 

از تغییرات و شرایط تازه با آغوش باز استقبال کنید. 
درک مخاطب هدف

درک دیگران یکی از رفتارهای مهم در تعامالت اجتماعی 

محسوب می شود. بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی 
یکدیگر از همدردی به مثابه یک عامل مهم سود می برند. 
شما با این کار احترام تان به دیگران را نشان داده و توانایی 
تاثیرگذاری بسیار خوبی بر روی آنها پیدا می کنید. یادتان 
باشد این روزها مشتریان در بازار نیز توجه فراوانی از سوی 
برندها تقاضا می کنند. درست به همین دلیل شما به عنوان 
یک رهبر تجاری باید همیشه حواس تان به مشتریان باشد. 
اینطوری اهمیت مشتری مداری در فعالیت کسب و کارتان 
را نشان خواهید داد. اگر یک مشتری به هر دلیلی از برند 
شما ناراضی است، نباید همینطور بی دلیل و بدون نگرانی 
از کنار وی عبور کنید. در عوض باید از تمام توان تان برای 
پیدا کردن دلیل ناراحتی اس��تفاده کرده و مشتریان تان را 

به خوبی درک کنید. 
مش��تریان در بازار به برندها و رهبران تجاری که توجه 
ویژه ای به درک مخاطب هدف دارند، روی بس��یار خوشی 
نش��ان می دهند. این امر می تواند حتی برند ش��ما را برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی شرایطش 
در بازار نیز در شرایط بهتری قرار دهد. پس همیشه سعی 
کنید خودتان را جای مش��تریان قرار داده و تمام نیازها و 
خواسته های ش��ان را حتی پیش از اینکه به زبان بیاورند، 
درک کنید. این امر از ش��ما یک رهبر تج��اری با توانایی 
بسیار باال برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد 

ساخت.
ذهنیت هدایتگری

هدای��ت کارمندان به س��وی اهداف برن��د نکته مهمی 
محسوب می شود. بسیاری از مدیران به طور طبیعی هیچ 
ایده ای درب��اره هدایت کارمندان یا ب��ه طور کلی اعضای 
شرکت ندارند. همین امر می تواند دردسرهای بسیار زیادی 
برای این دس��ته از افراد به همراه داش��ته باشد. درست به 
همین دلیل ش��ما برای اثرگذاری بهینه بر روی مخاطب 
هدف همیشه نیازمند ایده های تاثیرگذار و به روز هستید. 

تفاوت بزرگ میان رهبران تجاری با مدیران کسب و کار 
در توانایی ش��ان برای هدایت دیگران است. شما می توانید 
در یک رهبر تج��اری موفق ویژگی های الزم برای ترغیب 
کارمندان به سوی هدفی مش��خص و تقویت روحیه شان 
برای کار بیشتر را مشاهده کنید. با این حال چنین امری 

درباره مدیران عادی هرگز به چشم نمی خورد. 
بی تردید تاثیرگذاری باال بر روی دیگران با اس��تفاده از 
ذهنیت هدایتگری امر س��اده ای نیست. شما ابتدا باید در 
این راس��تا نس��بت به تاثیرگذاری ویژه ب��ر روی مخاطب 
ه��دف توجه نش��ان دهید. ای��ن امر می تواند با ش��ناخت 

چارچوب های ذهنی طرف مقابل شروع شود. با این حساب 
بسیاری از مردم در دنیا برای اینکه توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را پیدا کنند، ابتدا باید حجم باالیی از 
همدردی و درک متقابل را نشان دهند. با این حساب شما 
برای موفقیت در این بخش ابتدا باید در دو بخش قبلی که 

توضیح دادیم، مهارت پیدا کنید. 
گوش دادن به دیگران

گ��وش دادن به دیگران نکته بس��یار مهمی محس��وب 
می شود. بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی دیگران 
مدام مش��غول حرف زدن هس��تند. این امر شاید در نگاه 
نخست ایده بس��یار خوبی برای اثرگذاری بر روی دیگران 
باشد، اما اگر با دقت از سوی شما دنبال نشود، شاید هرگز 
موجب اثرگذاری بهتر ب��ر روی دیگران نیز نگردد. یادتان 
باشد مردم همانقدر که مشتاق به شنیدن حرف های شما 
هس��تند، مایل به صحبت کردن درباره نکات گوناگون نیز 
هس��تند. این امر می تواند برای بسیاری از افراد عجیب یا 

حتی باورنکردنی به نظر برسد. رهبران تجاری به خوبی از 
تمایل مردم مختلف برای بیان دیدگاه های شان و سخنرانی 
به طور متقابل آگاهی دارند. درست به همین دلیل شرایط 

الزم برای بیان دیدگاه های آنها را فراهم می سازند. 
رهبران تجاری به طور معمول خیلی اهل حرف زدن های 
طوالنی نیستند. آنها ترجیح می دهند بخشی از زمان شان 
را نیز به ش��نیدن توصیه ه��ا و ایده های دیگران اختصاص 
دهند. درست به همین دلیل آنها همیشه محبوبیت زیادی 

در میان کارمندان و مشتریان دارند. 
اگر ش��ما هم به دنبال اثرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به بهترین ش��کل ممکن هس��تید، می توانید به س��ادگی 
هرچه تمام ت��ر اندکی به حرف های آنه��ا گوش دهید. به 
عنوان مثال، ایجاد یک فرهنگ مناس��ب در شرکت برای 
بیان ایده ها از سوی کارمندان می تواند جذاب و تاثیرگذار 
باش��د. این امر برای بس��یاری از افراد به مثابه یک فرصت 
طالی��ی برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
با این حس��اب همه در شرکت نسبت به همکاری با شما 
دیدگاه مثبتی داشته و بسیاری از افراد پیش از اینکه شما 
حرف��ی بزنید، مایل به همکاری با ش��ما خواهند بود. این 
نکته اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز داشته و به شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی دیگ��ران در قالب رهبر تجاری 

کمک می کند. 
یادتان باش��د گوش دادن به دیگران امر ساده ای نیست. 
بس��یاری از مردم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
همیش��ه راه های س��ختی را طی می کنند. گوش دادن به 
دیگران در عین حال که ساده به نظر می رسد، باید همراه 
با تاثیرگذاری بر روی رفتار شما نیز باشد. این امر می تواند 
به شما فرصت بسیار خوبی برای اثرگذاری بر روی مخاطب 
هدف دهد. پس دفعه بعدی که دیگران مشغول سخنرانی 
برای ش��ما هستند، یادتان باشد باید تمام حواس تان را به 
سخنرانی آنها بدهید، در غیر این صورت انگیزه شان برای 
اثرگذاری بر روی دیگران به طور چشمگیری کاهش پیدا 
کرده و مسیرتان در این میان به شدت بهینه سازی خواهد 

شد. 
روحیه بخشی به دیگران

کارمندان یا حتی مش��تریان یک برند در موقعیت های 
مختلف احس��اس خس��تگی یا ناتوانی برای ادامه مس��یر 
خواهند ک��رد. این امر می تواند برای هر برندی دردناک یا 
حتی غیر قابل مدیریت باشد. نکته مهم در چنین شرایطی 
حفظ اعتماد به نفس از س��وی شماست. یادتان باشد شما 
بای��د از تمام موقعیت ه��ای موجود در بازار برای توس��عه 
برندتان استفاده کنید. در این میان نیز برخی از مشکالت 
به طور مداوم پیش روی تان قرار می گیرد. درست به همین 
خاطر باید آمادگی الزم برای مقابله با آنها را داشته باشید. 
وقتی همه نس��بت به آینده کس��ب و کار ش��ما ناامید 
هس��تند، شما باید خودتان دس��ت به کار شده و اقدام به 
روحیه بخشی به دیگران کنید. این امر می تواند توانایی های 
ش��ما به عنوان یک مدیر تجاری را به رخ دیگران بکش��د. 
همچنین کیفیت کاری اعضای شرکت نیز متحول خواهد 
ش��د. این امر درباره مزایای مربوط به تعامل با مش��تریان 
نیز مصداق دارد. با این حساب شما در صورتی که روحیه  

بخش��ی به دیگران را در کانون توجه قرار دهید، ش��انس 
باالتری برای حفظ مش��تریان وفادارتان خواهید داش��ت. 
معنای این امر کس��ب س��ود باالت��ر در پی هم��کاری با 

مشتریان وفادار است. 
ام��روزه بس��یاری از برنده��ا خیلی س��ریع مش��تریان 
وفادارش��ان را از دس��ت می دهند. این امر نه تنها بس��یار 
عجیب و غیر قابل توضیح است، بلکه توانایی های یک مدیر 
تجاری را زیر س��وال می برد. درست به همین دلیل شما با 
تقویت مهارت تان در زمینه روحیه بخشی به دیگران فرصت 

بهینه سازی شرایط برندتان را پیدا می کنید. 
خودآگاهی

خودآگاه��ی یکی دیگر از نکات مه��م در زمینه تبدیل 
شدن به یک رهبر تجاری عالی است. این امر می تواند برای 
شما مزایای بسیار متعددی به همراه داشته و شانس تان را 
نیز در این میان تقویت نماید. یادتان باشد در دنیای امروز 
بس��یاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

حتی دلیل کارشان را نیز نمی دانند. با این حساب شما به 
عنوان یک رهبر تجاری باید اول از همه دالیل فعالیت تان 
در این عرصه را به خوبی شناسایی کنید. این امر می تواند 
در ادامه مسیر به ش��ما روحیه بسیار خوبی بدهد. یادتان 
باشد بس��یاری از افراد در بازار به دنبال موفقیت هستند. 
پس اگر شما دالیل تمایل تان برای انجام یک کار یا حتی 
توسعه برندتان را بدانید، بسیار بهتر توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. 
خودآگاهی به طور معمول به شناخت دقیق اهداف تان 
در زندگی و همچنین رفتار درس��ت برای دستیابی به آنها 
اشاره دارد. با این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان به بهترین ش��کل ممکن هستید، 
بای��د اول از هم��ه در قالب یک رهبر تج��اری خودآگاهی 
کافی داش��ته باشید. در صورت نیاز میتوانید از مشاورهای 
حرفه ای در دنیای کسب و کار استفاده کنید. یادتان باشد 
یک ذهنیت درست همیش��ه به شما برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان به طور حرفه ای کمک خواهد کرد. 
اعتماد به نفس

اعتماد به نفس برای بس��یاری از مردم مثل یک آرزوی 
دور و دراز اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در این 
میان را نیز تغییر می دهد. یادتان باش��د بسیاری از مردم 
برای تعامل با یک برند همیش��ه به دنبال نشانه های مهم 
هستند. اعتماد به نفس در رهبران تجاری می تواند همان 
نشانه مهمی باشد که مشتریان در بازار منتظرش هستند. 

بنابراین شما باید اعتماد به نفس تان را تقویت کنید. 
وقتی یک رهبر تجاری بدون اعتماد به نقس مش��غول 
س��خنرانی اس��ت، کمتر کس��ی به حرف ه��ای وی توجه 
نش��ان خواهد داد. این امر می تواند برای اثرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بس��یار مهم جلوه کرده و شانس شما را نیز 
در این میان توسعه دهد. نکته مهم دیگر اینکه شما برای 
بهینه سازی موقعیت تان نباید خیلی بیش از اندازه اعتماد 
به نفس داشته باشید. گاهی اوقات افراد در تقویت اعتماد 
به نفس ش��ان زیاده روی کرده و عمال آن را تبدیل به غرور 
می کنند. در این صورت نه تنها مش��تریان، بلکه همکاران 
ش��ما نیز در ش��رکت توجهی به س��خنرانی تان نخواهند 
داشت. آن وقت شما دیگر هیچ فرصتی برای تبدیل شدن 

به یک رهبر تجاری مناسب و تاثیرگذار نخواهید داشت. 
مدیریت زمان

مدیری��ت زمان اهمی��ت باالیی در دنیای کس��ب و کار 
دارد. اگ��ر ش��ما زمان طالیی برای توس��عه برند یا فروش 
محصوالت تان را از دس��ت بدهید، این زمان طالیی دیگر 
هرگز باز نخواهد گش��ت. درست به همین دلیل بسیاری 
از برندها برای بهینه س��ازی شرایط شان باید به طور مداوم 
مدیرت زمان را در میان مدیران و کارمندان تقویت نمایند. 
رهبران تجاری به طور طبیعی زمان شناسی بسیار دقیق 
دارن��د. آنها ن��ه تنها می دانند در هر جمع��ی چطور رفتار 
کنند، بلکه خیلی خوب نس��بت به مدیری��ت زمان برای 
ایجاد فرصت های مناسب در راستای کار بر روی پروژه های 
بزرگ نیز حرفه ای هس��تند. با این حس��اب شما هم باید 
از همین برنامه برای تبدیل ش��دن ب��ه یک رهبر تجاری 

کاربلد اس��تفاده کنید، در غیر این صورت ش��اید به طور 
مداوم فرصت های تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف از بین رفته و دیگ��ر توانایی الزم برای اثرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را نداشته باشید. 
مدیریت زمان به معنای کاهش کیفیت کار نیست. شما 
باید یاد بگیرید در هر موقعیتی نسبت به فعالیت مناسب 
توجه داش��ته باش��ید. نکته مهم در این میان تالش برای 
کاهش اتالف وقت در دنیای کس��ب و کار اس��ت. رهبران 
تجاری وقت شان را بی خودی هدر نمی دهند. با این حساب 
شما برای بهینه سازی ش��رایط تان باید همیشه نسبت به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف اقدام نمایید. این امر 
ش��ما را در کانون توجه مش��تریان قرار داده و می تواند از 
شما چهره ای بس��یار جذاب برای مشتریان بسازد. یادتان 
باشد تشویق دیگران به یادگیری اصول مدیریت زمان نیز 
می تواند برای وجهه حرفه ای شما به عنوان یک کارآفرین 

اهمیت زیادی داشته باشد. 
توجه به جزییات

توجه به جزییات امر بسیار مهمی برای برندها محسوب 
می شود. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ش��رایط متفاوتی را تجربه می کنند. در این 
میان شما باید به عنوان یک رهبر تجاری همیشه جزییات 
را نیز مد نظر داشته باشید. گاهی اوقات همین جزییات مرز 
میان شکست و موفقیت برندها را تعیین می کند. بنابراین 

باید همیشه آنها را در گوشه ذهن تان داشته باشید. 
مش��تریان و کارمندان در بازار وقتی یک رهبر تجاری با 
توجه ویژه به جزییات را مشاهده می کنند، تمایل باالتری 
ب��رای همکاری با وی خواهند داش��ت. این امر می تواند از 
ش��ما یک کارآفرین بی نهایت حرفه ای در بازار س��اخته و 
توانایی تان در این میان را نیز به خوبی توس��عه دهد. پس 
همیشه بعد از بررسی کلیات یک پروژه مدت زمانی را نیز 
برای ارزیابی جزییات آن در نظر داشته باشید. این امر شما 
را به طور حرفه ای در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. 

ارتباطات قوی با دیگران
ارتباط با دیگران به شما برای توسعه مهارت های فردی 
و جمعی ت��ان کمک می کن��د. هیچ رهبر تج��اری دارای 
مش��کالت روابط عمومی نیس��ت. این یکی از ویژگی های 
مهم رهبران تجاری در دنیای امروز محس��وب می ش��ود. 
درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه خودتان را برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف آماده کرده و نسبت به 
مهارت های ارتباطی تان مطمئن باشید.  این روزها کالس ها 
و درس گفتاره��ای بس��یار متنوعی درب��اره مهارت های 
ارتباطی در دس��ترس افراد قرار دارد. با این حس��اب شما 
هی��چ بهانه ای برای ناتوانی در زمین��ه تاثیرگذاری بر روی 
دیگران ندارید. در این میان استفاده از شیوه های مختلف 
و تاثیرگذار می تواند برای شما مزیت مهمی محسوب شود. 
بنابراین باید به طور مداوم این شانس را در خودتان تقویت 
کرده و نیم نگاهی به دوره های آموزش��ی حرفه ای داشته 
باش��ید. البته گاهی اوقات برخ��ی از افراد به طور طبیعی 
مهارت های ارتباطی قوی دارند. در این صورت ش��ما الزم 
نیس��ت خودتان را معطل دوره های آموزشی کنید، چراکه 

توانایی های ارتباطی تان همین حاال نیز عالی است. 
مسئولیت پذیری

مس��ئولیت پذیری یک��ی از ن��کات بس��یار مه��م برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. این 
امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 
و جلب نظرش��ان کمک می کند. بسیاری از مدیران عادی 
به محض بروز یک مش��کل در شرکت مسئولیت آن را به 
گ��ردن دیگ��ران می اندازند. در این می��ان رهبران تجاری 
حرفه ای نقش خودشان در شکست را پذیرفته و در تالش 
برای جبران آن برمی آیند. این امر می تواند درس بس��یار 
مهمی برای کارآفرینان در یک شرکت بوده و توانایی آنها 
را نیز به طور چشمگیری توسعه دهد. یادتان باشد رهبران 
تجاری نیز می توانند اشتباه کنند. پس فشار زیادی بر روی 
خودتان برای عمل بی عیب و نقص نیاورید. در عوض باید 
مس��ئولیت تان در هر موقعیت را به خوب��ی درک کرده و 
در صورت بروز اش��تباه از آن فرار نکنید. این امر ش��ما را 
بدل به یکی از رهبران تجاری محبوب در عرصه کاری تان 

خواهد کرد. 
برنامه ریزی دقیق

برنامه ریزی امر مهمی برای تاثیرگذاری بر روی دیگران 
محسوب می شود. شما بدون یک برنامه ریزی دقیق هرگز 
شانس��ی برای موفقیت در بازار کس��ب و کار ندارید. این 
روزها ش��مار باالی��ی از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف ش��رایط دش��واری دارند. این امر می تواند 
برای بسیاری از برندها به مثابه شرایط دشوار و پیچیده ای 
محس��وب گردد. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف همیش��ه باید ش��رایط تان را به خوبی 
دنبال کرده و برنامه های دقیق برای کارتان داشته باشید. 

این روزها مشتریان در بازار و حتی کارمندان نسبت به 
رهبران تجاری که همیش��ه بی برنامه هستند، روی خوش 
نش��ان نمی دهند. دلیل این امر نیز کامال مشخص است، 
چراکه فعالیت بدون برنامه همیش��ه منتهی به شکس��ت 
خواهد ش��د. در بازارهای کنونی هم کمتر کس��ی حوصله 
شکست را دارند. درست به همین دلیل شما باید همیشه 
رفتارت��ان را همراه با برنامه ریزی برای ش��رکت تان دنبال 
کنید.  برنامه ریزی برای کسانی که تا به حال در این حوزه 
فعالیت نداش��ته اند، امر بسیار س��ختی محسوب می شود. 
درست به همین خاطر شما باید خودتان را با واقعیت های 
این عرصه سازگار کنید. کمک گرفتن از دیگران در راستای 
برنامه ریزی مناسب برای کسب و کار می تواند ایده خوبی 
باشد. ش��ما با این کار تمایل تان برای یادگیری نکات تازه 
را نش��ان می دهید. این امر می تواند جذابیت زیادی برای 
کارمندان و حتی مشتریان ش��ما داشته باشد. در دنیایی 
که کمتر کسی به دنبال یادگیری نکات تازه از منابع دست 
اول اس��ت، شما با رفتاری متفاوت می توانید خودتان را به 
عنوان یک رهبر تجاری متمایز به دیگران معرفی نمایید. 
منبع: هاب اسپات

تبدیل شدن به یک رهبر تجاری در کالس جهانی با رفتارهای حرفه ای


