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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

باکاهشرشدنقدینگیوپایهپولیدرفروردینماه

سرعت موتور پولی 
کم شد

فرصت امروز: بانک مرکزی روز یکشنبه گزیده آمارهای اقتصادی اسفندماه 1400 و فروردین ماه 1401 را منتشر 
کرد. اولین تصویر رسمی از شاخص های اقتصادی کالن در سال جدید نشان می دهد که از سرعت موتور پولی کاسته 
شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، سطح نقدینگی در فروردین به بیش از 4823 هزار میلیارد تومان رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 38.2 درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته کاهش 0.2 درصدی را 

نشان می دهد. بنابراین حجم نقدینگی در فروردین امسال نسبت به پایان سال قبل کاهش پیدا کرد و برای اولین...
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برخورداریموقطعهسـازانایرانیتواناییطراحیوکارکردنباخودروسـازانبینالمللیرا
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عضوهیأتمدیرهانجمنصنایعهمگننیرومحرکهوقطعهسازانخودرویکشور:

تقاضای روسیه برای واردات قطعه از ایران افزایش یافت

نگـــاه
دسـتمزد- »مارپیـچ
اسـت کمیـن در تـورم«
ترکیـه خطـای
پولـی سیاسـت در

ب��ا ب��روز پاندم��ی کرونا در 
دو سال گذش��ته و همچنین 
جن��گ روس��یه و اوکراین در 
چه��ار م��اه اخی��ر، نرخ ه��ای 
ت��ورم در اقتصادهای مختلف 
جه��ان افزایش یافته و به نظر 
می رس��د این بار با همه گیری 
ت��ورم روبه رو هس��تیم. بدین 
اوج گی��ری  پ��ی  در  ترتی��ب 
تورم در اقتص��اد جهانی، موج 
جدی��د سیاس��ت افزایش نرخ 
بهره در دس��تور کار بانک های 
قرار  مرکزی سراس��ر جه��ان 
انگلیس،  آمریکا،  است.  گرفته 
استرالیا، کانادا، برزیل، هند و 
پاکستان از آخرین کشورهایی 
هستند که در ماه های گذشته 
ن��رخ به��ره را در پاس��خ ب��ه 
افزایش قیمت ه��ا باال برده اند. 
»بلومبرگ«  گ��زارش  طب��ق 
تاکن��ون بی��ش از 50 بان��ک 
مرکزی در س��ال 2022، نرخ 
بهره سیاستی خود را افزایش 
داده اند تا ب��ر ارزش پول ملی 
بیفزایند و تورم را مهار کنند؛ 
کما اینک��ه برخی از بانک های 
مرکزی نظیر فدرال رزرو بارها 
این کار را انجام داده و به نظر 
می رس��د قصد دارد نرخ بهره 
را ب��از هم افزای��ش دهد؛ زیرا 

شاخص تورم برخالف 
2انتظارها به شدت باال...
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فرص��ت ام��روز: رفاه و توس��عه در جوامع انس��انی از 
رهگذر گفت وگو و دیالکتیک شکل می گیرد و جوامعی 
که فاقد عنصر گفت وگو و عاری از گفتمان های انتقادی 
هس��تند، نتوانسته اند به س��طحی از توسعه و پیشرفت 
دس��ت یابن��د. اینکه در ادبیات کالس��یک ای��ران، فرم 
نمایش��نامه شکل نگرفته است، به وضوح نشان می دهد 
که گفت وگو و دیال��وگ در جامعه ایرانی آنچنان وجود 
نداش��ته و متاس��فانه این واقعیت تلخ در دوران معاصر 
نیز جامعه ایرانی را رنج می دهد؛ چه بس��ا یکی از دالیل 
عمده توسعه نیافتگی جامعه ایران، جای خالی گفت وگو 
و غیب��ت دیالوگ در س��پهر سیاس��ی و فرهنگی ایران 
زمین است، تا حدی که محسن رنانی، گفت وگو را خود 

توسعه تعریف می کند.
»گفت وگوهای توس��عه«، عنوان سلسله نشست هایی 
اس��ت که به همت »پویش فکری توس��عه« با همکاری 
»پژوهش��کده اقتصاد دانش��گاه تربیت مدرس« از سال 
13۹6 تاکنون برگزار ش��ده و ماحصل آن در مجموعه 
کتاب های »مسئله توسعه در ایران« منتشر شده است. 
اولین کت��اب از مجموع��ه کتاب ه��ای »گفت وگوهای 
توس��عه« با عن��وان »روای��ت محمود )س��ریع القلم( از 
مسئله توسعه در ایران« در میانه سال گذشته منتشر و 
رونمایی شد. دومین کتاب از این مجموعه نیز با عنوان 
»روایت مقصود فراس��تخواه از مسئله توسعه در ایران« 
در نهم تیرماه 1401 در خانه اندیشمندان علوم انسانی 
رونمایی ش��د. دبیری علمی مجموع��ه »گفت وگوهای 
توس��عه«، برعهده دکتر محس��ن رنانی است و تاکنون 
تدوین 26 روایت شروع شده که حدود نیمی از آنها به 
پایان رسیده اس��ت. آنچه در گزارش حاضر می خوانید، 
متن س��خنان محسن رنانی در مراسم رونمایی از کتاب 
»روایت مقصود فراس��تخواه از مسئله توسعه در ایران« 

است.
نخبگانماگفتوگوبلدنیستند

»گفت وگوهای توس��عه« یک غلط مصطلح است که 
م��ا به کار بردیم ب��رای گفت وگو درباره توس��عه. ما به 
اش��تباه فکر می کردیم باید گفت وگ��و کنیم تا بفهمیم 
چگونه به س��مت توس��عه برویم. در ط��ول گفت وگوها 
دریافتیم که گفت وگو خود توسعه است؛ گفت وگو یعنی 
توس��عه و ملتی که مهارت گفت وگو دارد توس��عه یافته 
اس��ت و ملتی که توسعه یافته اس��ت، مهارت گفت وگو 
دارد. بعدها که روی مس��ئله تربیت و توس��عه متمرکز 
ش��دم، دیدم »گفت وگو«، »توس��عه« و »کودکی« سه 
واژه تفکیک ناپذیر هس��تند. ب��ذر گفت وگو در کودکی 
کاش��ته می ش��ود و مهارت گفت وگو در کودکی شکل 
می گیرد. همان مهارتی که 110 س��ال است نتوانستیم 
کس��ب کنیم یا نخواستیم یا غفلت کردیم. روشنفکران 
و هادی��ان فکری و سیاس��ی ما فکر کردن��د فقط باید 
براندازی کنیم تا به توس��عه برس��یم. 110 س��ال است 

که پی درپی انقالب می کنیم. انقالب مشروطیت، تغییر 
رژیم قاجار، نهضت ملی ش��دن نفت و... همگی از جنس 
انق��الب بودند. اما اینها هم��ه انقالب هایی بودند که به 
این  خاطر به  وج��ود آمدند که نخبگان ما گفت وگو بلد 
نبودند. با این نگاه بود که ما در »پویش فکری توسعه« 
از سال 13۹6 »گفت وگوهای توسعه« را راه انداختیم.

خوش��حالم که بعد از پنج سال تالش با فراز و نشیب، 
دومین کتاب از مجموعه »روایت های توسعه« با عنوان 
»روایت حضرت مقصود« امروز انتشار یافت و خوشحالم 
که تا این لحظه تدوین 26 روایت برنامه ریزی و ش��روع 
ش��ده اس��ت که 12 روایت آن تمام ش��ده و 10 روایت 
دیگ��ر نزدیک به تکمیل اس��ت و دو روای��ت نیز چاپ 
ش��ده است. امیدوارم طی دو س��ه سال آینده به انتشار 
50 »روایت توس��عه« از صاحب نظران ایران برسیم. این 
مجموعه یک دانشنامه از دانش زنده توسعه در نیم قرن 
اخیر خواهد بود. 50 روایت توسعه از 50 تالشگر حوزه 
اندیشه برای 50 س��ال اخیر. یک دانشنامه خواهد بود 
از اندیش��ه گری در »مسئله توسعه ایران« که یک منبع 
و ذخی��ره عظیمی از دان��ش زنده و آشکارش��ده برای 
پژوهشگران است برای فهم علل شکست ما در توسعه.

ام��ا متأس��فانه نتوانس��تیم برنام��ه  »گفت وگوه��ای 
توس��عه« را به گفت وگوی واقعی از جنس دیالوگ بین 
اندیشمندان توس��عه تبدیل کنیم. این نقطه شکست و 
ناتوان��ی ما ب��ود. گرچه ما برای تدوی��ن هر  کدام از 12 
روای��ت، ده ها گفت وگ��و کردیم، یعنی ب��رای برخی از 
روایت ه��ا غیر از اینکه کلیه نوش��ته های صاحب نظر را 
خواندی��م و بح��ث کردیم و بعدا هم ح��دود 20 تا 30 
س��اعت با خود صاحب نظر گفت وگ��و کردیم و نظرات 
او را نق��د کردیم و پاس��خ گرفتیم، ام��ا واقعا گفت وگو 
ش��کل نگرفت؛ دیالوگ شکل نگرفت. دیالوگ به مفهوم 
هم ش��نوی؛ یعنی من آمده ام تو را بش��نوم و تو هم مرا 
بشنو تا با هم حقیقت را کشف کنیم و با هم رشد کنیم.

توسعهبهروایتمحمودومسعود
چیزی که من در آغاز این حرکت فکر می  کردم، این 
بود که بتوانیم اندکی فضای س��رد بین اندیشه ورزان را 
گرم کنیم ولی نش��د. اکنون بر این باورم که در کودکی 
همه ما مش��کلی هس��ت که باید ب��ه آن بپردازیم و آن 
ناتوان��ی و بی مهارت��ی در گفت وگو اس��ت. بس��یاری از 
متل ه��ا و ضر ب المثل های م��ان را برای پوش��اندن این 
ناتوانی س��اخته ایم؛ مثال می گوییم »اگر ش��ریک خوب 
بود خدا هم ش��ریک داشت« و با این تئوری از شراکت 
با دیگران در امور اقتصادی و اجتماعی دوری می کنیم؛ 
در حالی که ناتوانی در ش��راکت، ریش��ه در ناتوانی در 
گفت وگو دارد. حجم زیادی موسس��ه و ش��رکت شکل 
می گیرد، س��ه ماه، ش��ش ماه، یک س��ال نمی کشد که 
دیگ��ر نمی توانن��د با ه��م کار کنند و جدا می ش��وند و 
این گونه است که بیش از ۹5 درصد موسسات، بنگاه ها 

و نهادهای بخش خصوصی ما زیر پنج نفر یا خانوادگی 
اس��ت. اینها همه ع��وارض ناتوان��ی و بی مهارتی ما در 

گفت وگو است.
اما »روایت حضرت مقص��ود«؛ یک ترم را در خدمت 
اس��تاد فراس��تخواه درس اخالق و گفت وگو آموختیم. 
تعداد س��اعاتی که خدمت ش��ان نشس��تیم و گفت وگو 
کردی��م، نزدیک س��اعات یک ترم تحصیلی  ش��د و در 
این همنش��ینی ها نه تنها از دانش ایش��ان بهره بردیم، 
بلکه درس اخالق گرفتیم. در نوش��ته های ایش��ان نیز 
م��ا همزمان با دان��ش و ادب توأمان مواج��ه بودیم. در 
آغ��از فکر می کردی��م وقتی روایت ها تدوین و منتش��ر 
شود، ممکن اس��ت برخی شان برای تحلیل همه دوران 
تاریخ معاصر ایران به کار بیایند. کم کم متوجه ش��دیم 
هر روایت، تصویری و گوش��ه ای از تاریخ توسعه ایران و 
نقشه توسعه ایران را تبیین و ترسیم می کند؛ یعنی هر 
روای��ت برای یک برهه خاص از تاریخ ایران کاربرد دارد 
و نباید انتظار داشته باشیم تئوری یک صاحب نظر مثال 
برای کل 100 سال اخیر جواب بدهد. »روایت محمود« 
یا نظریه دکتر س��ریع القلم برای یک زمانه کاربرد دارد، 
»روایت مس��عود«  یا نظریه دکت��ر نیلی برای یک زمان 
دیگر و »روایت مقصود« هم برای دوره ای دیگر. در بین 
روایت هایی که تا به اینجا نوش��ته ایم، مثال روایت دکتر 
سریع القلم و روایت دکتر نیلی مربوط به عصر نرمالیتی 
ایران هس��تند؛ یعنی اینها تحلیل ها و توصیه های ش��ان 
برای زمانی اس��ت که جامعه و سیاس��ت ما از ش��رایط 
نرمال، بهنجار و عادی برخوردار باش��د. در این صورت 
محمود می گوید راه حل توس��عه ما در ادغام ش��دن در 
اقتصاد جهانی است و مس��عود می گوید راه حل توسعه 
ما در سرمایه گذاری انبوه و بزرگ مقیاس صنعتی است. 
ولی هیچ کدام از اینها االن راه حل ما نیس��ت، چون آنها 
فقط در ش��رایط بهنج��اری و عادی بودگی ایران جواب 
می دهند، اما ام��روز که در میانه بحرانیم و افق نداریم، 
راه حل مان چیس��ت و کجاس��ت؟ وقتی تأمل می کردم، 
دیدم روایتی ک��ه االن در این لحظه تاریخ ایران بتواند 
راهکار بدهد و نس��خه بنویسد، »روایت مقصود« است؛ 
به ویژه مسئله تأکید دکتر فراستخواه بر کنشگر مرزی.

روایتمقصودفراستخواهازتوسعه
اگر زمانی باش��د که کنش��گر مرزی باید نقش بازی 
کند، در همی��ن لحظه های بحران ه��ای بحرانی تاریخ 
ایران اس��ت؛ لحظه هایی که مثل لبه تیغ اس��ت و یک 
حادثه یا تص��ادف کوچک یا ب��زرگ می تواند جامعه و 
سیاس��ت ایران را به این سو ببرد یا به آن سو درغلتاند 
و نتای��ج پیش بینی نش��ده ای را ب��ه بار بی��اورد. در این 
لحظه تاریخی اس��ت که کنش��گران م��رزی می توانند 
و باید نق��ش بازی کنند. این لحظه تاریخی اس��ت که 
نخبگان مرزی دو س��وی عرصه سیاس��ت و جامعه باید 
پ��ا به می��دان گذارند و با هم و ب��ا حکومت و با جامعه 

گفت وگ��و کنند. االن به قول دکتر فاضلی، ما در مرحله 
هماین��دی بحران ها هس��تیم. در هماین��دی بحران ها 
از یک س��و نظام تدبیر گرفتار گرداب��ی از بی ثباتی ها و 
چالش ها و تصادفات و اش��تباهات اقتصادی و اجتماعی 
می شود و کارش می ش��ود آتش نشانی. اگر حتی بتواند 
آتش های بحران را خاموش کند،  اما گرفتار سردرگمی 
عجیبی می ش��ود و ناکارآمدی اش به اوج می رس��د. در 
چنین شرایطی کافی است مقبولیت سیاسی هم پایین 
باش��د تا اعتماد به نفس نظام تدبیر کاهش پیدا کند. ما 
االن در ش��رایطی هستیم که اعتماد به نفس نظام تدبیر 
در حال کاهش اس��ت و این یک خطر تاریخی اس��ت. 
وقت��ی اعتماد به نفس پایین می آید، ام��کان تصمیمات 
بزرگ و افق گش��ایانه و جراحی های ساختاری از دست 
می رود؛ یعن��ی نظام تدبیر دیگ��ر نمی تواند در ثبات و 
آرامش و با اعتماد به نف��س تصمیمات بزرگ بگیرد. در 
این ص��ورت تصمیمات نظام تدبیر از س��طح عقالنیت 
 )Intelligence( به س��طح ه��وش )rationality(
س��قوط می کند. هوش��مندی، تصمیم گیری در سطح 
IQ اس��ت و از جن��س توانایی ه��ای فیزیولوژیک مغز 
اس��ت، اما عقالنیت یک مفهوم اجتماعی و یک مهارت 
اجتماعی اس��ت که ما در تجربه زیس��تی خود به تدریج 
ی��اد می گیرم. ما ب��رای تدبیر ام��ور اجتماعی خود نیاز 
به عقالنیت داریم. هوش ش��رط الزم اس��ت ولی کافی 
نیس��ت. سطحی از هوش را حیوان دارد و سطوح باالتر 
هوش را انس��ان دارد. ولی الزاما برای توسعه، هوش باال 
نمی خواهی��م بلکه عقالنی��ت باال می خواهی��م؛ هم در 

جامعه و هم در حکومت.
در بحران هایی ک��ه اعتمادبه نفس نظ��ام تدبیر پایین 
می آی��د، تصمیم��ات، ش��تاب زده و در خف��ا و ب��دون 
گفت وگ��وی جمعی و بدون مش��ارکت نخبگان و ناقدان 
گرفته می ش��ود و به همین خاطر، تصمیمات از س��طح 
عقالنیت به س��طح هوش س��قوط می کن��د؛ یعنی نظام 
تدبیری که اعتمادبه نفسش را از دست داده، تصمیماتش 
را ب��ا هوش خ��ود می گیرد نه با عقالنی��ت خود. راه حل 
هوش��مندانه، اولین راهی است که هر کس هوش کافی 
داش��ته باش��د، به آن می رس��د؛ حتی اگر هیچ س��واد و 
تجربه ای نداش��ته باش��د. ولی عقالنیت، دانش جمعی و 
دانش ضمنی نخبگان را به خدمت می گیرد و تصمیماتی 
می گی��رد که فردا نخواهد عوض کند. مثال برخورد اخیر 

دولت با مسئله نان، برخورد هوشمندانه بود نه عقالنی.
کنشگرانمرزیچهنقشیدارند؟

در چنین شرایطی احساس آتش نشان بودن به اضافه 
سقوط به سطح هوشمندی، اعتماد به نفس سیاست گذار 
را پایی��ن م��ی آورد و نظام تدبیر را آم��اده واکنش های 
تن��د می کن��د و ای��ن آغ��از ش��کل گیری ی��ک چرخه 
ناکامی- ناامنی اس��ت. از طرف دیگر، جامعه بحران زده 
که امواج بحران س��رگردانش کرده، در این ش��تاب ها و 

س��رگردانی ها، هیجانش بر عقالنیت��ش غلبه می کند و 
رفتاره��ای جامعه می رود در فاز هیجان. حتی وقتی در 
خانه یا در تاکس��ی نشس��ته ایم اما کالم مان، رفتارمان، 
نوع رانندگی مان، ش��یوه بورس بازی و رفتارمان در بازار 
ارز به شکلی اس��ت که در آن هیجان بر عقالنیت غلبه 
کرده اس��ت. پس از یک ط��رف نظام تدبی��ر، نگران و 
ناتوان از تدبیر امور به ش��یوه عقالنی اس��ت و از طرف 
دیگر، جامعه، خس��ته و هیجان زده است و رفتارهایش 
قابل پیش بینی نیس��ت. از چنین شرایطی هیچ نتیجه 
عقالنی و مفیدی برای کش��ور بیرون نخواهد آمد. حتی 
اگر انقالب نش��ود که در ایران نمی شود، یعنی در ایران 
به دالیل متعدد ظرفیت انقالب وجود ندارد، اما ظرفیت 
ش��ورش وجود دارد و خطر ش��ورش اگر به یک پدیده 
بلندمدت و مس��تمر تبدیل ش��ود، آثار زیانبارش برای 
جامعه و اقتصاد و سیاس��ت از خسارت بمب اتم بیشتر 
اس��ت. این آن تصادف تاریخی است که حداقل سه بار 
در تاریخ رخ داده اس��ت و روشنفکران ما خطا کردند و 
ب��ه آن دامن زدند و من االن نگرانم که روش��نفکران ما 
دوباره خطایی را که در گذش��ته کردن��د، دوباره تکرار 
کنن��د؛ یعن��ی خزی��دن در الک خویش��تن، مهاجرت 
ب��ه درون، قهر  کردن و ناامید ش��دن و کن��اره گرفتن؛ 
یعن��ی رها  ک��ردن جامع��ه در وضعیتی ک��ه روز به روز 
هیجان بیش��تری ب��ر عقالنیت غلبه می کن��د و امکان 
دس��ت یافتن به راهکاره��ای عقالنی را کمت��ر و کمتر 
می کن��د. این آن لحظه تاریخی اس��ت که کنش��گران 
مرزی مد نظر دکتر فراس��تخواه، اگر توسعه خواه باشند 
و منافع جمعی و اجتماعی برای ش��ان مهم باش��د، باید 
از الک خوی��ش بی��رون بیاین��د و با جامع��ه گفت وگو 
کنن��د و از نگرانی هایش بکاهن��د و از خطرات تندروی 
آگاه��ش کنند. البته در طرف حکومت هم کنش��گران 
م��رزی باید پا پیش بگذارند و با جامعه گفت وگو کنند. 
توسعه خواه، خواه نخبه دولتی یا مدنی، کسی است که 
وقتی چهارراه تحوالت اجتماعی و سیاس��ی گره خورد، 
از ماش��ین خودش بیرون نیاید و بگوید تو خطا آمده ای 
برو عقب، بلکه بگوید بایس��ت م��ن دنده عقب می گیرم. 
االن آن لحظه تاریخی است که کنشگران مرزی ما باید 
همگی دنده عقب بگیرند و فضا بدهند تا ش��اید این گره 

فروبسته سیاست گشوده شود.
اگ��ر »تئوری مقصود« کارب��ردی دارد، در این لحظه 
تاریخی ماس��ت و م��ن خوش��بختم که ام��روز از این 
روایت رونمایی می ش��ود. این روایت را ظرف دو ساعت 
می توان خواند. توصیه می کن��م به همه نخبگان مدنی 
و دولتم��ردان که این روای��ت را بخوانند و از آن درس 
بگیرند. امروز وقت آن اس��ت که نخبگان توس��عه خواه 
»روایت مقصود« را بخوانند و به کار بگیرند. این نسخه، 
نسخه امروز تاریخ توس��عه ایران است. امیدوارم گوش 

شنوایی باشد.

محسنرنانیدرمراسمرونماییازدومینکتاب»روایتهایتوسعه«مطرحکرد

گفتوگویعنیتوسعه

افزایشامنیتسایبریکسبوکارباراهکارهایساده
فعالیت کس��ب و کارها در بازار ش��باهت بس��یار زیادی با گذش��ته ندارد. پیش از این بسیاری از برندها اگر 
فروشندگان خوبی داشتند و به طور حضوری تعامل شان با مخاطب هدف بهینه بود، دیگر مشکلی از نظر سطح 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکرده و س��ود باالیی نیز به دس��ت می آوردند. در این میان تنها هزینه 
مورد نیاز نیز مربوط به اس��تفاده از برخی تمهیدات اولیه برای حفاظت از دفتر کار اصلی و ش��عبه های فروش 
بود. امروزه اما روند کاری بسیاری از برندها به طور کامل عوض شده است. دیگر خبری از شیوه های قدیمی در 
عرصه تولید محتوا نیست. در عوض بسیاری از برندها در زمینه تولید محتوا از شیوه های آنالین سود می برند. 
این یعنی حضور در فضای آنالین و حتی استفاده از شیوه های مبتنی بر اینترنت برای برندها در کانون اهمیت 
قرار گرفته اس��ت. نکته ای که در این میان باید مد نظر داش��ت اس��تفاده از برخی ش��یوه های حرفه ای است...



فرصت امروز: با آغاز جنگ روس��یه و اوکراین، تصور اینکه این درگیری 
نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان تأثیرگذار باشد، ممکن نبود، اما 
با گذش��ت تنها چند روز به تدریج آثار آن نمایان ش��د. با توجه به سهم و 
نقش دو کشور روسیه و اوکراین در تولید و صادرات محصوالت کشاورزی، 
تم��ام بازارهای جهانی تحت تأثیر ق��رار گرفتند و تامین امنیت غذایی به 
مس��ئله اصلی دولت ها تبدیل ش��د؛ کما اینکه شاخص قیمت مواد غذایی 
محاس��به شده توس��ط فائو نشان می دهد، با ظاهر ش��دن وقفه در عرضه 
مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین، قیمت خوراکی ها روند افزایشی به 
خود گرفته اس��ت. در ایران اما حذف ارز 4200 تومانی با تبعات اقتصادی 
جنگ روس��یه و اوکراین همزمان ش��د و با اجرای فاز جدید اصالح نظام 
پرداخت یارانه ها که از آن با عنوان »جراحی اقتصادی« یاد ش��ده اس��ت، 
نرخ تورم در خردادماه امس��ال به س��طح قابل توجه 52.5 درصد رس��ید 
که در تاریخ اقتصاد ایران بی س��ابقه است. تقریبا یک ماه پس از حذف ارز 
ترجیح��ی، گزارش مرکز آمار ایران از افزایش قابل توجه ش��اخص تورم و 
اثرات ویران کننده این سیاست اقتصادی خبر می دهد. هرچند تورم مزمن 
و بلندمدت اقتصاد ایران عمدتا ریش��ه در کس��ری بودجه دولت دارد، اما 
علت اصلی افزایش تورم در خردادماه 1401 مش��خصا به تغییر سیاس��ت 
در پرداخت ارز ترجیحی برمی گردد. حال جدیدترین گزارش مرکز آمار از 
تغییر شرایط به نفع کم درآمدها پس از اجرای سیاست اصالح ارز ترجیحی 
حکایت دارد، به طوری که عالوه بر بهبود شکاف طبقاتی، سهم کم درآمدها 

از درآمد کشور بیشتر شده است.
افتضریبجینیبایارانهنقدی

مرکز آمار در یک گزارش تحلیلی به بررس��ی »تاثیر حذف ارز ترجیحی 
بر شاخص های توزیع درآمد« پرداخت و از توزیع درآمد به نفع کم درآمدها 
خبر داد. طبق ارزیابی مرکز آمار، ضریب جینی عددی اس��ت بین صفر و 
یک )یا صفر و صد درصد( که در آن صفر به معنای توزیع کامل برابر درآمد 
و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. چون بیشتر یا کمتر 
شدن ضریب جینی به تنهایی نمی تواند وضعیت توزیع درآمد را نشان دهد، 
بنابراین برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درآمد، سهم درآمدی که هر 
یک از گروه های جامعه به دست می آورند نیز محاسبه می شود. اگر فاصله 
بی��ن درآمدی که 10، 20 و 40 درصد پایین ترین گروه جامعه به دس��ت 
می آورند با درآمد 10، 20 و40 درصد از پردرآمدترین افراد جامعه، تفاوت 

زیادی داشته باشد، نشانگر توزیع ناعادالنه درآمد است.

برای بررس��ی اثرات یارانه نق��دی پرداختی به خانوارها، ضریب جینی و 
سایر شاخص های توزیع درآمد براساس متغیر درآمد کل خانوار برای کل 
کشور و در مناطق شهری و روستایی، ابتدا برای سال های 13۹5 تا 1400 
محاسبه و سپس با اضافه کردن یارانه پرداختی به ۹ دهک درآمدی سال 
1400 )مبل��غ 400 ه��زار تومان برای دو ماه به س��ه ده��ک اول و 300 
ه��زار تومان به دهک های چهارم تا نهم(، طب��ق درآمدهای جدید دوباره 
ش��اخص های توزیع درآمد محاسبه شده است. براس��اس آمارها، ضریب 
جینی از 0.3866 در س��ال 13۹5 به 0.4020 در س��ال 13۹7 رس��ید. 
س��پس از سال 13۹8روند نزولی ضریب جینی را شاهدیم که از 0.3۹58 
در این س��ال به 0.3۹18 در س��ال 1400 کاهش یاف��ت. طبق انتظار، با 
پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی، ضریب جینی مجددا نسبت به 
سال 1400 کاهش یافت و به 0.3۹38 رسید. این پرداخت نقدی موجب 
ش��ده که ضریب جینی از سال 13۹5 نیز کمتر شود. افزایش قیمت ها با 
فرض ثابت ماندن مصرف، افزایش هزینه ها را به دنبال داشته است. ولی با 
توج��ه به تورم دهکی، افزایش هزینه در دهک ها متفاوت رخ داده اس��ت، 
لذا ضریب جینی پیش بینی ش��ده با افزایش قیمت برای سال 1401 عدد 
0.3831 شده است. در مناطق شهری نیز شاهد روندی مشابه کل کشور 
هستیم؛ چنانکه ضریب جینی از 0.3652 در سال 13۹5 به 0.3822 در 
س��ال 13۹7 افزایش داشت و روندی کاهش��ی از سال 13۹8 )0.3747( 
آغاز ش��د و به 0.36۹1 در سال 1400 رسید. تأثیر افزایش قیمت و تورم 
ایجادش��ده روی دهک های مختلف موجب کاهش ضریب جینی به عدد 
0.366۹ در س��ال 1401 ش��د. با توجه به تورم ایجادشده در سال 13۹7 
و کم ارزش ش��دن بیشتر یارانه ها، درآمد خانوارهای شهری در ابتدا با هم 
فاصله زیادی گرفت و موجب افزایش ضریب جینی خانوارهای شهری در 
آن س��ال شد. ولی در س��ال های بعد، اکثریت خانوارهای شهری خود را با 
تورم هماهنگ کردند که موجب کاهش ضریب جینی در س��ال های بعد 
شده، ولی کماکان ضریب جینی سال 1400 از ضریب جینی سال 13۹6 
بیشتر است. با پرداخت یارانه نقدی این شاخص به 0.360۹ کاهش یافت.

تغییرشرایطبهنفعکمدرآمدها
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در کل کش��ور س��هم دهک اول درآمدی 
از س��ال 13۹5 تا س��ال 1400 روندی نزولی داشته و وضعیت اقتصادی 
کم درآمدترین خانوارها بدتر ش��ده اس��ت. با پرداخت یارانه نقدی، س��هم 
خانوارهای دهک اول بیشتر شده و حتی بیشتر از این سهم در سال 13۹5 

اس��ت که وضعیت مش��ابه تغییرات س��هم درآمد در دهک اول در مابقی 
دهک ها نیز قابل مشاهده است. با افزایش قیمت ها و تورم موجود در دهک 
اول، س��هم هزینه خانوارهای دهک اول بیش��تر شده و به 2.3۹ درصد در 

سال 1401 رسیده که بیشتر از این سهم در سال 13۹5 است.
در دهک دهم در سال های 13۹5 تا 1400، سهم دهک تا سال 13۹۹ 
تقریبا روندی صعودی نشان می دهد )ثروتمندترشدن پردرآمدها(. در سال 
1400 این سهم دوباره کاهش یافته و به کمتر از سال 13۹5 سقوط کرده 
است. با عدم پرداخت یارانه به خانوارهای دهک دهم، کاهش بیشتر از قبل 
نیز ش��ده است. با افزایش قیمت ها در س��ال 1401 و تورم موجود در این 
دهک، این سهم مجددا کاهش یافته و به کمتر از سال 13۹5 سقوط کرده 
است. در مناطق شهری نیز سهم دهک اول در سال 1401 نسبت به سال 
1400 افزایش یافته ولی هنوز به این سهم در سال 13۹5 نرسیده است. 
بنابراین س��هم دهک دهم در س��ال 1401 نسبت به سال 1400، کاهش 
نش��ان می دهد. سهم این دهک در سال 1401 به دلیل افزایش قیمت ها و 
متفاوت بودن تورم بین دهک ها از س��ال 13۹5 هم کمتر ش��ده است. از 
تحلیل اطالعات دهک اول و دهم می توان نتیجه گرفت که کاهش ضریب 
جینی در س��ال 1401 به دلیل بهبود وضعیت کم درآمدها و بدتر ش��دن 

وضعیت پردرآمد ها رخ داده است.
سهم درآمدی 20 درصد کم هزینه ترین از کل هزینه در کشور و مناطق 
ش��هری و روستایی در محدوده مشابهی قرار دارد. در کل کشور این سهم 
از 6.1 درصد در س��ال 13۹5 به 5.۹ درصد در س��ال 1400 کاهش یافته 
است. تأثیر حذف ارز ترجیحی که موجب افزایش قیمت ها شده، این سهم 
را در سال 1401 به 6.2 درصد افزایش داده که این سهم در بین سال های 
13۹5 تا 1401 بیش��ترین است. همچنین در کل کشور سهم هزینه 20 
درصد پرهزینه ترین در کل هزینه در سال 13۹5 حدود 46.7 درصد است 
و بعد از نوس��انات مکرر در س��ال های 13۹6 الی 13۹۹ مجددا در س��ال 
1400 به 46.7 درصد رسیده است. با افزایش قیمت ها در سال 1401 این 
شاخص به 45.۹ درصد کاهش یافته است. می توان گفت در دوره 13۹5 
تا 1401، این ش��اخص در سال 1401 در کمترین میزان خود قرار دارد. 
همچنان که کمک های چندبرابری برای دهک های پایین درآمدی )تا سه 
برابر یارانه نقدی در بعضی مناطق( موجب بهبود نس��بی توزیع درآمد در 
س��ال 13۹8 شده بود، با پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی مجددا 

شاهد این بهبود در سال 1401 خواهیم بود.

باحذفارزترجیحی،توزیعدرآمدبهنفعکمدرآمدهاتغییرکرد

پایان 4200 در 1401

پس از یک هفته مخالفت و اعتراض به عرضه بلیت دالری پروازهای داخلی 
به اتباع غیرایرانی، س��رانجام وزیر راه و شهرسازی، دستور ممنوعیت فروش 
دالری بلیت هواپیما و ابطال مصوبه آن را صادر کرد و رئیس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مس��افرتی ایران هم از توقف ف��روش این بلیت ها و همچنین 
بازگش��ت نرخ ها به حالت قبل برای اتباع خارجی خبر داد. به گزارش ایسنا، 
بلی��ت هواپیما در مس��یرهای داخلی از پنجم تیرماه امس��ال به مس��افران 
غیرایرانی به نرخ دالر محاس��به شده است. طبق تصمیم انجمن شرکت های 
هواپیمایی، بلیت پروازها در مس��یرهای کمتر از یک ساعت به قیمت 100 
دالر و در مسیرهای بیشتر از یک ساعت به قیمت 150 دالر تعیین شد که 
البته مخالفت و انتقاد فعاالن گردش��گری را به دنبال داشت و دو وزارتخانه 
امور خارجه و میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی نیز در نامه هایی 
جداگانه به س��ازمان هواپیمایی کش��ور، مخالفت خود را با ادامه اجرای این 
طرح به دلیل تبعات منفی آن در بازار گردش��گری کش��ور و همچنین تردد 
اتباع کشورهای همسایه به ایران اعالم کردند. همچنین جمعی از نمایندگان 
مجلس نیز در واکنش هایی از وزیر راه و شهرس��ازی خواستند که این طرح 
را متوق��ف کند. اوایل این هفته نیز عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی در جلس��ه ای با حضور روس��ای تشکل های 

گردشگری و مسئوالن سازمان هواپیمایی به بررسی تبعات اجرای این طرح 
به ویژه در صنعت گردشگری پرداخت که پس از دو سال رکود تازه در حال 
جان گرفتن است، تا اینکه سرانجام وزیر راه و شهرسازی از توقف اجرای این 
طرح خبر داد. رس��تم قاسمی با اشاره به عرضه دالری بلیت های هواپیما به 
اتباع خارجی گفت که از این به بعد فروش بلیت پروازهای داخلی با دالر را 
نخواهیم داش��ت. این موضوع روز یکشنبه 12 تیرماه به ایرالین ها به صورت 
مکتوب ابالغ ش��د و همچنین در جلس��ه ای که مدیران ایرالین ها با رئیس 
س��ازمان هواپیمایی کشوری داش��ته اند، این ممنوعیت به آنها مجددا اعالم 
ش��د. بنابراین هیچ ایرالینی حق ندارد باالتر از آنچه در وب س��ایت سازمان 

هواپیمایی کشوری منتشر شده، اقدام به فروش بلیت پرواز داخلی کند.
در همی��ن حال، حرمت اهلل رفیعی، رئی��س هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مس��افرت هوایی و جهانگردی ایران نیز با رصد سامانه های 
ف��روش بلیت خبر داد که نرخ های کالس بیزنس و عنوان اتباع غیرایرانی 
از س��امانه های فروش بلیت حذف ش��ده و نرخ ها به حالت قبل برگشته و 
برای اتباع خارجی نیز به ریال محاسبه می شود. او پیشتر در نقد این اقدام 
متذکر ش��ده بود که طبق قوانین سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 
)ایکائو( و انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی )یاتا(، شرکت های هواپیمایی 

در مس��یرهای داخلی باید حقوق همه ملیت ها را برابر بشمارند. آنها اجازه 
ندارند براساس ملیت و خارجی بودن افراد، نرخ تعیین کنند. این مقررات 
خیلی ش��فاف است و ش��رکت های هواپیمایی با دو نرخی کردن قیمت ها 

براساس ملیت مسافر، مرتکب خالف بین المللی شده اند.
س��فارت ایران در عراق نیز در حالی که وزارت خارجه قبال به س��ازمان 
هواپیمایی درباره تبعات منفی این طرح در تردد عراقی ها هشدار داده بود، 
در توئیتر اعالم کرد که شهروندان عراقی همانند شهروندان ایرانی می توانند 
بلیت های هواپیما را به نرخ ریال تهیه کنند. محمد محمدی بخش، رئیس 
سازمان هواپیمایی نیز با تاکید بر اینکه شرکت های هواپیمایی، چارترکننده 
و آژانس های مسافرتی اجازه فروش دالری بلیت را به اتباع خارجی ندارند، 
گف��ت: با این حال تمهیداتی برای فروش بلیت ب��ه اتباع خارجی در نظر 
گرفته ش��ده است که دس��تورالعمل آن به زودی آماده و ابالغ می شود. به 
گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، با توجه به اینکه مسافران خارجی بیرون 
از ایران بلیت را تهیه می کنند و در عراق تا سقف 100 دالر بلیت مسیرهای 
داخلی به فروش می رود، الزم اس��ت با دستورالعمل خاصی که روز شنبه 
آینده ابالغ خواهد شد، ضمن توقف فروش ارزی و دالری در داخل ایران، 

بخشنامه فروش جدید هم ابالغ شود.

پسازیکهفتهاعتراضومخالفت

بلیتهایدالریهواپیمابهریالبازگشت

نگـــاه

»مارپیچدستمزد-تورم«درکمیناست
خطایترکیهدرسیاستپولی

ب��ا ب��روز پاندمی کرونا در دو س��ال گذش��ته و همچنین جنگ 
روس��یه و اوکراین در چهار ماه اخیر، نرخ های تورم در اقتصادهای 
مختلف جهان افزایش یافته و به نظر می رسد این بار با همه گیری 
تورم روبه رو هستیم. بدین ترتیب در پی اوج گیری تورم در اقتصاد 
جهان��ی، م��وج جدید سیاس��ت افزایش نرخ بهره در دس��تور کار 
بانک های مرکزی سراسر جهان قرار گرفته است. آمریکا، انگلیس، 
اس��ترالیا، کانادا، برزیل، هند و پاکس��تان از آخرین کش��ورهایی 
هس��تند که در ماه های گذش��ته نرخ بهره را در پاسخ به افزایش 
قیمت ها باال برده اند. طبق گزارش »بلومبرگ« تاکنون بیش از 50 
بانک مرکزی در س��ال 2022، نرخ بهره سیاستی خود را افزایش 
داده ان��د تا بر ارزش پول ملی بیفزاین��د و تورم را مهار کنند؛ کما 
اینکه برخی از بانک های مرکزی نظیر فدرال رزرو بارها این کار را 
انجام داده و به نظر می رسد قصد دارد نرخ بهره را باز هم افزایش 
دهد؛ زیرا شاخص تورم برخالف انتظارها به شدت باال رفته است.

درخص��وص افزای��ش نرخ به��ره، دو واکنش مختلف به چش��م 
می خورد؛ برخی از کارشناس��ان معتقدند که افزایش نرخ بهره آن 
هم در حالی که تورم از س��مت زنجیره های تولید و بخش عرضه 
اس��ت، سیاست درستی به ش��مار نمی رود؛ این در حالی است که 
در ط��رف مقابل، گروه دیگری از اقتصاددان��ان از دیرهنگام بودن 
این افزایش ها س��خن می گویند. این موج افزایش نرخ بهره شامل 
همس��ایه شرقی کشورمان نیز می ش��ود و پاکستان برای مقابله با 
نرخ تورم ب��االی خود، نرخ بهره را به تازگ��ی 1.5 درصد افزایش 
داده است. برخالف پاکس��تان اما همسایه غربی ایران یک استثنا 
به حس��اب می آید و بانک مرکزی ترکیه حتی در واکنش به تورم 

باالی 70 درصدی این کشور قصد افزایش نرخ بهره را ندارد.
به نظر می رس��د اقتصاد ترکیه از ش��کوه سال های گذشته خود 
هر روز فاصله بیش��تری می گیرد. اگرچه که همچنان این کش��ور 
با رش��د صادرات مواجه اس��ت، اما تورم هر م��اه در ترکیه جهش 
پیدا ک��رده و رکوردش��کنی می کند؛ کما اینکه ب��ه دنبال همین 
فش��ارهای اقتصادی اس��ت که میزان دستمزد برای دومین بار در 
سال جاری میالدی به دستور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه افزایش پیدا کرده اس��ت.  اردوغان در س��خنرانی تلویزیونی 
اع��الم کرد که س��طح حداقل دس��تمزد در این کش��ور از ابتدای 
جوالی 30 درصد افزایش پیدا می کند، اما به اعتقاد کارشناس��ان 
اقتصادی، افزایش دستمزد برای بهبود شرایط معیشتی مردم خود 
می تواند به تورم بیش��تر منجر شود. پیش از این نیز در ماه ژانویه 
حداقل دس��تمزد در ترکیه 50 درصد افزایش یافته بود. قرار است 
از ابتدای ماه جاری میالدی حداقل دستمزد به 5500 لیر در ماه 
برسد. پیشتر در ماه ژانویه حداقل دستمزد با رشد 50 درصدی به 
4250 لیر رسیده بود. آمارهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی 
ترکیه نش��ان می دهد که حدود 40 درصد از کارگران این کش��ور 

حداقل دستمزد را دریافت می  کنند.
ب��ا وجود اینکه اردوغ��ان، هدف خود را حمای��ت از خانوارهای 
این کش��ور در برابر تورم اعالم کرده اس��ت، برخی از کارشناسان 
معتقدند که این افزایش دس��تمزد خ��ود می تواند به افزایش تورم 
بیشتر منتهی ش��ود. به عقیده اقتصاددانان، افزایش 30 درصدی 
حداقل دستمزد می تواند در شش ماه آینده به افزایش 6 درصدی 
س��طح تورم منجر ش��ود. به ط��ور کلی، در غیاب سیاس��ت  پولی 
مناس��ب این گونه اقدام��ات می توانند به پدیده ای تبدیل ش��وند 
ک��ه از آن با نام »مارپیچ دس��تمزد � تورم« یاد می ش��ود. در این 
پدیده در حالی که س��عی می ش��ود برای مبارزه با کاهش قدرت 
خرید خانوارها، از افزایش حداقل دستمزد استفاده شود، خود این 
افزایش حقوق با باالتربردن تقاضا برای کاال و خدمات به باال رفتن 
سطح قیمت ها منجر می ش��ود. آمارهای سازمان تامین اجتماعی 
ترکیه حاکی از آن است که 40 درصد حقوق بگیران در این کشور 
حداقل دس��تمزد را دریافت می کنن��د. صاحب نظران عقیده دارند 
با توجه به اینکه میلیون ها کارگر در بخش س��اختمان، توریس��م 
و خرده فروش��ی مشغول به کار هس��تند، افزایش حداقل دستمزد 
می تواند به افزایش هزینه کس��ب و کارها و رش��د تورم منجر شود. 
با این ح��ال، منتقدان و مخالفان سیاس��ی اردوغان، واکنش های 
متفاوت��ی از خود نش��ان داده اند. یکی از نماین��دگان پارلمان این 
کش��ور که در ح��زب رقیب اردوغ��ان عضوی��ت دارد، در توییتی 
نوشت: »تا زمانی که اردوغان تورم را متوقف نکند، افزایش حقوق 
فای��ده ای ندارد.« از س��وی دیگر، دبی��رکل اتحادیه های کارگری، 
هدف خود را در مذاکرات افزایش حداقل دستمزد، رقمی باالتر از 

افزایش فعلی اعالم کرده بود.
اردوغان تقریبا 20 س��ال اس��ت که در ترکیه ب��ه عنوان بازیگر 
اصلی سیاس��ت این کشور فعالیت می کند. او در سال های اخیر با 
مقامات پولی این کش��ور وارد چالشی جدی شده که به برکناری 
پیاپی روس��ای بانک مرکزی منتهی شده است؛ به طوری که طی 
کمتر از یک س��ال، بانک مرکزی این کش��ور ش��اهد س��ه رئیس 
مختلف بوده است. علت این اختالفات، دیدگاه های نامتعارف پولی 
اردوغان اس��ت که نرخ بهره باال را عامل تورم معرفی می کند و در 
تالش است که با کاهش دستوری نرخ بهره به جنگ با تورم برود. 
در حالی که اردوغان تالش می کند با سیاس��ت های حمایتی خود 
مانند افزایش حداقل دستمزد، بخشی از فشار تورم بر مردم ترکیه 
را جبران کند، به نظر می رس��د تالش او برای کاهش نرخ بهره در 
تضاد با سیاس��ت های حمایتی او قرار دارد. در پاییز سال گذشته 
بانک مرکزی ترکیه تحت فش��ار اردوغان در چهار مرحله 5 درصد 

از نرخ بهره این کشور کاست و آن را به رقم 15 درصد رساند.
به طور کلی، برخالف کشورهایی که افزایش نرخ بهره سیاستی 
را اخیرا در دستور کار خود قرار داده اند، جالب ترین سیاست پولی 
را ترکیه اتخاذ کرده است. سیاست   های پولی نامتعارف اردوغان و 
اصرار او بر کاهش دستوری نرخ بهره باعث شده اقتصاد ترکیه در 
حال حاضر شاهد تورم 70 درصدی باشد. رئیس   جمهور ترکیه نرخ 
بهره را بزرگ ترین مانع توس��عه این کشور معرفی می کند و تحت 
فشارهای او در یک سال اخیر، نرخ بهره سیاستی ترکیه 5  درصد 
پایی��ن آمده اس��ت. با افزایش نرخ بهره از س��وی بازارهای رقیب، 
جذابی��ت ترکیه برای س��رمایه گذاران بی��ش از پیش کاهش پیدا 
می کند و در این میان، احتمال تش��دید خروج س��رمایه و سقوط 

ارزش لیر دور از انتظار نخواهد بود.
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فرص��ت ام��روز: بانک مرکزی روز یکش��نبه گزیده آماره��ای اقتصادی 
اس��فندماه 1400 و فروردی��ن ماه 1401 را منتش��ر ک��رد. اولین تصویر 
رس��می از شاخص های اقتصادی کالن در س��ال جدید نشان می دهد که 
از س��رعت موتور پولی کاسته شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، 
س��طح نقدینگی در فروردین به بیش از 4823 هزار میلیارد تومان رسید 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته رش��د 38.2 درصدی و نسبت به 
اسفندماه سال گذشته کاهش 0.2 درصدی را نشان می دهد. بنابراین حجم 
نقدینگی در فروردین امسال نسبت به پایان سال قبل کاهش پیدا کرد و 
برای اولین بار در ۹ سال گذشته رشد ماهانه نقدینگی منفی شد. همچنین 
نرخ رشد نقدینگی در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال در حالی 
به سطح 38.2 درصدی رسید که این رقم نیز در 16 ماه گذشته کمترین 
س��طح بوده است. به موازات کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی نیز در 
فروردی��ن ماه کاهش یافت و در حالی به س��طح 611 هزار میلیارد تومان 
رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 31.5 درصدی و نسبت به 

ماه قبل، رشد 1.3 درصدی را نشان می دهد.
بدین ترتیب، دو متغیر رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در ابتدای امسال 
به پایین ترین سطوح خود رسیده اند. در حالی که دیدگاه نزدیک به دولت، 
ای��ن اتفاق را به توقف اس��تقراض از بانک مرک��زی و کاهش خلق پول و 
کنترل ترازنامه ها ربط می دهد، دیدگاه منتقد دولت، آن را ماحصل افزایش 
درآمدهای نفتی می داند که باعث ش��ده تا فش��ار کمتری به منابع ریالی 

وارد شود.
رشدمنفینقدینگیدرآغاز1401

براس��اس داده های آماری بان��ک مرکزی، می��زان نقدینگی در پایان 
اس��فندماه 1400 به رقم 4هزار و 832 هزار میلیارد تومان رسید که در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل، رش��د 3۹ درصدی را نشان می دهد. 
این رقم س��پس در فروردین ماه امس��ال با کاه��ش 2 دهم درصدی به 
4823 هزار میلیارد تومان رسید. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال 
قبل 8.001 بوده که 5.6 درصد افزایش داشته است. میزان دارایی های 
خارجی بانک مرکزی در پایان اس��فندماه ب��ه 732 هزار میلیارد تومان 

رسید که حاکی از رشد 13.5 درصدی است. همچنین خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی با 1۹.6 درصد رش��د نسبت به پایان سال 
قب��ل به 178 ه��زار و 660 میلیارد تومان و مطالب��ات بانک مرکزی از 
بانک ها با 24.۹ درصد رش��د به 146.2 هزار میلیارد تومان رسید. البته 
رقم بدهی دولت و ش��رکت ها و موسس��ات دولتی ب��ه بانک مرکزی در 
ای��ن مدت به ترتی��ب معادل 132.2 هزار میلی��ارد تومان و 46.4 هزار 
میلیارد تومان بوده که هر یک با رش��د 14.8 درصدی و 36.1 درصدی 

مواجه شده اند.
براس��اس این گ��زارش، میزان دارایی های خارج��ی در این بخش با 77 
درصد رشد نسبت به پایان سال 13۹۹ همراه بوده و به 1626 هزار و 700 
میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 64.3 درصد افزایش 
به 11.1 هزار میلیارد تومان رس��ید. س��پرده بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی با 33.8 درصد افزایش نس��بت به پایان س��ال 
13۹۹ ب��ه 506.4 هزار میلیارد تومان رس��ید. همچنین بدهی بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان اسفندماه 1400 

با رشد 24.۹ درصدی به 146.2 هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کش��ور در پایان اسفندماه 
پارسال معادل 241.2 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه 
س��ال پیش 78.5 درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد 
بانک مرکزی نیز 122.3 هزار میلیارد تومان بوده که 74.۹ درصد افزایش 
یافته اس��ت. جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، 
1۹۹8.4 هزار میلیارد تومان  بوده که نس��بت به پایان سال 13۹۹، رشد 
68.4 درصدی را نش��ان می دهد. می��زان بدهی بانک های تجاری به بانک 
مرک��زی در پایان اس��فندماه نیز به 4۹.6 هزار میلیارد تومان رس��یده که 
103.۹ درصد نسبت به س��ال قبل افزایش داشته است. همچنین میزان 
دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان اسفندماه معادل 3۹1.8 
هزار میلیارد تومان اس��ت که نسبت به سال قبل 73.8 درصد رشد یافته 
است. جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 150۹.7 
هزار میلیارد تومان است که 4۹.8 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی 

بانک ه��ای تخصصی به بانک مرکزی 4۹.2 هزار میلیارد تومان اس��ت که 
معادل ۹.7 درصد نسبت به پایان سال 13۹۹ افزایش داشته است.

کاهشحجمپولوافزایششبهپول
رش��د ماهانه نقدینگی پس از ۹ س��ال منفی ش��د. حجم نقدینگی در 
فروردین ماه امس��ال در حالی به بیش از 4823 هزار میلیارد تومان رسید 
که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 38.2 درصد افزایش و نس��بت به 
اسفندماه سال قبل 2 دهم درصد کمتر شده است. پیشتر در فروردین ماه 
13۹2 نیز رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود. رشد پایه پولی نیز همسو 
با کاهش نرخ رش��د نقدینگی، افت کرد و در فروردین سال جاری به 611 
هزار میلیارد تومان رسید که عالوه بر رشد 31.5 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، از رشد ماهانه 1.3 درصدی نیز حکایت دارد. این رقم 

در ۹ ماه اخیر حدود 10 واحد درصد کمتر شده است.
نقدینگی از دو جزء پول و شبه پول تشکیل شده است. پول به اسکناس 
و مس��کوکات و س��پرده های دیداری گفته می شود و مراد از شبه پول نیز 
سپرده های غیردیداری است. در واقع، شبه پول نوعی از سپرده های مدتدار 
اس��ت که امکان نقدش��دن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست و از 
جمله آن می توان به اوراق قرضه، س��پرده های بلندمدت، اسناد خزانه و به 
طور کلی، هرگونه اوراقی که نقدش��دن آن به زمان نیاز دارد، اش��اره کرد. 
بررس��ی ترکیب نقدینگی در فروردین امسال نشان می دهد که سهم پول 
کاهش اما سهم شبه پول افزایش یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، 
حجم پول در فروردین با کاهش 3.5 درصدی به سطح ۹52 هزار میلیارد 
تومان رس��ید. رش��د نقطه به نقطه پول نیز در فروردین ماه 44.1 درصد 
اعالم ش��د. بدین ترتیب، با افت حجم پول در فروردین امس��ال، سهم آن 
از نقدینگ��ی از 20.4 درصد در اس��فندماه ب��ه 1۹.7 درصد کاهش یافت. 
همچنین حجم ش��به پ��ول در این ماه با افزایش 0.7 درصدی به س��طح 
3871 هزار میلیارد تومان رس��ید. رش��د نقطه به نقطه ش��به پول نیز در 
فروردی��ن 36.8 درصد گزارش ش��د. بنابراین با افزایش حجم ش��به پول، 
س��هم این متغیر از نقدینگی از 7۹.6 درصد در اسفندماه به 80.3 درصد 

در فروردین رسید.

باکاهشرشدنقدینگیوپایهپولیدرفروردینماه

سرعت موتور پولی کم شد

با اینکه رشد سنگین قیمت مسکن در پنج سال گذشته اقتصاد خانوارها 
را با مشکل مواجه کرده، بازار مسکن در یک سال اخیر و حتی ماه گذشته 
پایین تر از تورم عمومی حرکت کرده و نظر کارشناسان این است که روال 
نس��بتا آرام آن تا پایان س��ال ادامه خواهد یافت. به گزارش ایس��نا، تورم 
ماهیانه بازار مسکن شهر تهران به 8 درصد و تورم سالیانه آن به 32 درصد 
رسید. اگرچه این  مقدار افزایش در شرایطی که یک سال قبل از آن، بازار 
در آرامش قرار داشت، تا حدودی غافلگیرکننده بود، آمارها نشان می دهد 
هنوز بازار مس��کن در محدوده پایین تر از نرخ تورم در حال حرکت است. 
تورم عمومی نقطه به نقطه در یک ماه اخیر 12 درصد و در یک سال اخیر 
52 درصد بود. نوسانات قیمت مسکن، تاثیر بسزایی در وضعیت معیشتی 
خانوارها ایجاد می کند. طبق آماری که شهردار تهران ارائه کرده 65 درصد 
درآمد خانوارهای مستاجر به هزینه مسکن اختصاص می یابد. او گفت که 

51 درصد مردم شهر تهران اجاره نشین هستند.
قیمت مسکن در پایتخت از اوایل سال 13۹6 تاکنون 801 درصد رشد 
قیمت داش��ته و این افزایش سنگین باعث ش��ده تا سرمایه های کشور به 
نوعی در بخش مس��کن و زمین، زمینگیر ش��ود. دولت و مجلس برای سر 
و س��امان دادن به وضعیت بازار مسکن، اقداماتی را آغاز کرده اند که از آن 
جمله می توان به طرح نهضت ملی مسکن، تعیین سقف برای قراردادهای 
اجاره، پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن، مبحث اجاره داری حرفه ای، 
مالیات خانه های خالی و خانه های لوکس اشاره کرد. در حال حاضر از یک 
میلیون واحد نهضت ملی  مس��کن که دولت برای س��ال اول برنامه ریزی 
کرده، بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی، ۹5۹ هزار واحد به مرحله 

اجرا رسیده است.
در بخش مالیات خانه های خالی البته اوضاع چندان بر وفق مراد نیست 

و انتقاداتی به کندی روند شناسایی این واحدها وجود دارد؛ به طوری که 
طی ۹ ماه گذشته کمتر از 10 میلیارد تومان مالیات از این محل اخذ شد 
و در دو ماهه ابتدای سال جاری به عدد بسیار ناچیز 2 میلیون و 300 هزار 
تومان رس��ید. براس��اس گفته مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای 
مالیاتی، افزایش وصول مالیات از خانه های خالی به اطالعات جدید بستگی 
دارد؛ زیرا احتمال اینکه شناس��ایی این خانه ها دقیق باشد، بیشتر است و 

هرچه اطالعات دریافتی درست تر باشد، آمار وصولی نیز باال می رود.
از دیگر اقدامات کنترل بازار مسکن می توان به پرداخت تسهیالت ودیعه 
مسکن تا سقف 100 میلیون تومان در تهران، 70 میلیون تومان در مراکز 
اس��تان ها و ش��هرهای باالی 200 هزار نفر و 40 میلیون تومان در س��ایر 
ش��هرها اش��اره کرد که هم اکنون ثبت نام توس��ط وزارت راه و شهرسازی 
انجام و افراد واجد شرایط به منظور دریافت  تسهیالت به بانک ها معرفی 
می ش��وند. اعتبارات در نظر گرفته برای ودیعه مسکن نسبت به سال قبل 
چهار برابر ش��ده و به 10هزار میلیارد تومان رسیده است. همزمان با این 
برنامه ه��ا نی��ز مجلس، طرح اج��اره داری حرف��ه ای را در برنامه های خود 
گنجانده اس��ت. آنطور که اعضای کمیس��یون عم��ران مجلس می گویند، 
شرکت های بخش خصوصی و شهرداری ها با تملک واحدهای مسکونی و 
اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی 
شخصی و اراضی دولتی، در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت خواهند کرد. 
یکی از مش��کالت عمده این است که به سرانجام رسیدن طرح های بخش 
مسکن، زمانبر اس��ت. پروژه های ساختمانی معموال بین یک و نیم تا سه 
س��ال طول می کشد. بازار مسکن نیز معموال نسبت به تحوالت  اقتصادی 
دیر واکنش نش��ان می دهد. بر این اساس می توان نتایج برنامه های انجام 

شده در حوزه مسکن را در سال های آینده جست وجو کرد.

اما در ش��رایطی که رشد ماهیانه قیمت مسکن در سال گذشته معموال 
بین 1 تا 2 درصد بود و در مواقعی منفی می ش��د، در ش��هر تهران با دو 
افزایش 6 و 8 درصدی به ترتیب در ماه های اردیبهش��ت و خرداد امس��ال 
مواجه ش��دیم. تورم ماهیانه مس��کن در کل کش��ور نی��ز 2.5 درصد بود. 
کارشناس��ان از جمله دالیل این مس��ئله را افت بخش های مولد می دانند. 
کاه��ش بازدهی س��رمایه در بخش های تولیدی و صنعت��ی باعث هجوم 
س��رمایه ها به بازار مسکن شده اس��ت. از آنجا که تورم سالیانه نهاده های 
س��اختمانی به حدود 55 درصد رس��یده، بخش خصوصی تمایل چندانی 
به س��اخت و س��از از خود نشان نمی دهد و این مس��ئله فشار تقاضا برای 

واحدهای موجود را تشدید کرده است.
احمدرضا سرحدی، کارش��ناس بازار مسکن درخصوص پیش بینی این 
بازار در ادامه س��ال جاری می گوید: خرید مسکن یک سرمایه گذاری امن 
محس��وب می ش��ود. با این حال، اگر تقاضای موثر در بخش مسکن پاسخ 
داده شود، بازار تا حدودی به آرامش می رسد، اما طرح های دولتی معموال 
قابلیت اجرا ندارد. از طرف دیگر، با مشکالتی در اقتصاد مواجهیم که قدرت 
خرید خانوارها را  کاهش داده است. ثبت نام برای نهضت ملی مسکن زیاد 
اس��ت، اما تعداد بس��یار کمی از متقاضیان، توان پرداخت آورده را دارند. 
بنابراین معتقدم که فش��ار تقاضای مس��کن در کالنشهرها همچنان باقی 
می ماند. همچنین حسن محتش��م، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان 
اس��تان تهران نیز مهمترین راهکار برای کنترل هیجانات بازار مس��کن را 
افزایش س��اخت وس��از می داند و می گوید: دولت باید درآمد سرانه را باال 
ببرد، تولید را تقویت و شرایط تورمی را از این وضعیت خارج کند؛ در گام 
بعدی به تولید مس��کن بپردازد و کسری های این بخش را جبران کند. در 

آن صورت می توان امیدوار بود که به تدریج قیمت مسکن کنترل شود.

باوجودسقفشکنیقیمتمسکندریکماهگذشته

تورممسکنکمترازتورمعمومیاست

بانکنامه

قیمتسکهکانالعوضکرد
افتنیممیلیونیسکه

قیم��ت دالر دی��روز وارد کانال 30 هزار تومان ش��د و به تبع آن، قیمت 
سکه نیز وارد فاز ریزشی شد. بدین ترتیب، قیمت سکه طرح جدید با 480 
هزار تومان کاهش در روز دوشنبه به 14 میلیون و 850 هزار تومان رسید. 
س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم نیز با قیم��ت 14 میلیون و 100 هزار 
تومان معامله ش��د. نیم س��که 8 میلیون تومان، ربع سکه 5 میلیون و 100 
هزار تومان و س��که یک گرمی 3 میلیون تومان قیمت خورد. در بازار طال 
نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 408 هزار تومان رسید و 
قیمت هر مثقال طال 6 میلیون و 100 هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی 
طال هم با پنج دالر کاهش، یک هزار و 808 دالر و 4۹ سنت قیمت خورد. 
همچنی��ن به موازات افت قیمت دالر در معام��الت آزاد بازار تهران، قیمت 
فروش دالر در صرافی های بانکی با 23 تومان افزایش نسبت به روز قبل با 
رقم 27 هزار و 776 تومان معامله ش��د. نرخ فروش یورو در این صرافی ها 
نیز با 10 تومان افزایش به 28 هزار و 6۹8 تومان رس��ید. قیمت خرید هر 
دالر توس��ط صرافی های بانکی 27 هزار و 4۹۹ تومان و نرخ خرید هر یورو 

نیز 28 هزار و 413 تومان گزارش شد.

کمبوداعتباردرصندوقملیمسکن
واممسکنروستاییمشروطشد

منابع تس��هیالت 200 میلیون تومانی س��اخت مس��کن روس��تایی قرار 
اس��ت از طریق صندوق ملی مس��کن تامین شود که شاید تا یک ماه و نیم 
دیگ��ر مقداری منابع در این صندوق تجمی��ع و پرداخت وام صورت گیرد. 
آنطور که از ش��واهد و قرائن برمی آید، مسئوالن س��ازمان برنامه و بودجه، 
پرداخت تس��هیالت 200 میلیون تومانی ساخت مس��کن روستایی با نرخ 
سود 5 درصد را منوط به تجمیع اعتبارات در صندوق ملی مسکن کرده اند. 
صندوق ملی مس��کن بعد از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در 
مردادماه س��ال گذشته ایجاد شد و قرار بود منابع آن از طریق مالیات های 
حوزه مس��کن و ساختمان تامین ش��ود. چند روز قبل رستم قاسمی، وزیر 
راه و شهرس��ازی گفت که منابع خوبی به صندوق ملی مسکن تزریق شده 
اس��ت، اما ظاهرا به دلیل عدم توفیق در اج��رای مالیات خانه های خالی و 

خانه های لوکس، رقم قابل توجهی در این صندوق وجود ندارد.
آخری��ن پیگیری ها از پرداخت تس��هیالت 200 میلیون تومانی س��اخت 
مسکن روستایی که آبان ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور در شورای 
عالی مسکن به تصویب رسید، حاکی از آن است که پرداخت این وام منوط 
به تجمیع اعتبارات در صندوق ملی مسکن شده که فعال موجودی آن کافی 
نیس��ت. گفته می شود ممکن است تا حدود 45 روز دیگر مقداری اعتبار به 
این صندوق تزریق و پرداخت وام مسکن روستایی آغاز شود؛ این در حالی 
اس��ت که 24 خردادماه، رئیس بنیاد مس��کن از دستور رئیس جمهور برای 
پرداخت وام مسکن روستایی و موافقت سازمان برنامه با آن خبر داده بود؛ 

قولی که هنوز محقق نشده است.

روندصعودیقیمتنفتمتوقفشد
تخفیفبیشترنفتایرانبرایچین

ایران برای رقابت با روسیه در بازار چین، قیمت فروش نفت خود 
را کاه��ش داد. به گزارش بلومب��رگ، چین پس از تحریم های غرب 
علیه مس��کو بر س��ر جنگ در اوکراین، به مقصد مهم نفت روس��یه 
تبدیل شده است. تغییر جریان نفت روسیه به چین، رقابت با ایران 
را در یک��ی از بازاره��ای مهم ب��رای نفت این کش��ور، افزایش داده 
اس��ت. صادرات روسیه به چین در ماه مه افزایش یافت و این کشور 
از عربس��تان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به چین س��بقت 
گرف��ت. در حالی که ایران قیمت فروش نفت به چین را برای حفظ 
توان رقابتی، کاهش داده اس��ت، اما جری��ان صادرات نفت ایران به 
چین همچنان قوی مان��ده که احتماال تا حدودی به دلیل تقاضای 

رو به رشد پس از لغو قرنطینه ها در این کشور است.
واندانا هری، موس��س ش��رکت واندا اینسایتس در س��نگاپور در این باره 
می گوید: تنها رقابت میان نفت ایرانی و روس��ی ممکن است به چین ختم 
ش��ود که کامال به س��ود پکن خواهد بود. این مسئله تولیدکنندگان خلیج 
فارس که ش��اهد تصرف بازارهای ارزش��مند توس��ط نفت به ش��دت ارزان 
هستند را ناخشنود خواهد کرد. آمار رسمی چین تنها سه ماه واردات نفت 
از ایران از اواخر س��ال 2020 را نشان می دهد که شامل ژانویه و مه 2022 
اس��ت اما آمارهای منابع دیگر، جریان پایدار واردات نفت از ایران به چین 
را نش��ان می دهد. طبق گزارش شرکت تحقیقاتی کپلر، واردات پس از افت 
ان��دک در آوری��ل، در ماه های مه و ژوئن بیش از 700 هزار بش��که در روز 
بوده اس��ت. شرکت مش��اوره FGE  می گوید نفت اورال روسیه تا حدودی 
ب��ازار چین را تصرف کرده اس��ت. به گفته معامله گ��ران، نفت ایران حدود 
10 دالر در هر بش��که پایین تر از قیمت نفت برنت قیمت گذاری ش��ده تا با 
محموله های نفت اورال که قرار اس��ت در اوت به چین تحویل داده ش��وند، 
برابری کند. پیش از جنگ اوکراین، نفت ایران با چهار تا پنج دالر تخفیف 
در هر بش��که عرضه می شد. گریدهای نفت س��بک و نفت سنگین ایران با 

نفت اورال قابل مقایسه هستند.
پاالیش��گاه های خصوصی چین، خریداران بزرگ نفت روس��یه و 
ایران هس��تند و عرضه ارزان بیش از هر چیز برای پکن مهم است. 
به گفته معامله گران، نفت اسپو )ESPO( که کیفیت باال و سولفور 
کمی دارد و از بندر کازمینو در شرق روسیه صادر می شود، گران تر 
از نف��ت ایران اس��ت، اما در مقایس��ه با نف��ت خاورمیانه، همچنان 
ارزان تر محس��وب می شود. تمایل چین برای خرید نفت ارزان بدون 
توجه به مبدأ آن، عرضه از س��وی صادرکنن��دگان دیگر را محدود 
کرده اس��ت. طبق گزارش کپل��ر، نفت غرب آفریقا به خصوص نفت 
آنگوال، گابن و جمهوری دموکراتیک کنگو ش��دیدترین آسیب را از 

این موضوع دیده است.
در همین حال، قیمت نفت در معامالت روز دوش��نبه بازار آس��یا 
کاهش پیدا کرد و بخش��ی از رش��د معامالت قبل��ی را تحت تاثیر 
نگرانی نس��بت به رک��ود اقتصاد جهانی و متأثر ش��دن تقاضا برای 
س��وخت از دس��ت داد؛ چنانکه به��ای نفت برنت ب��رای تحویل در 
سپتامبر 36 س��نت معادل 0.3 درصد کاهش یافت و به 111 دالر 
و 27 س��نت در هر بشکه رس��ید. نفت برنت روز جمعه 2.4 درصد 
صعود کرده بود. همچنین بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در اوت با 34 س��نت معادل 0.3 درصد کاهش 
به 108 دالر و ۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 

جمعه 2.5 درصد افزایش یافته بود.
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»فرود«بهفرابورسمیآید
جزییاتعرضهاولیهامروز

بازار فرابورس در روز سه ش��نبه 14 تیرماه میزبان س��هام شرکت فوالد 
شاهرود خواهد بود. تعداد 135 میلیون سهم شرکت فوالد شاهرود )معادل 
5 درصد سهام این شرکت(، به  عنوان هشتمین عرضه اولیه سال جاری با 
نماد معامالتی »فرود« امروز عرضه می شود. این میزان سهام در قیمت مبنا 
)کف قیمت( 3200 ریال برای هر سهم و حداکثر سهمیه 6 میلیون و 750 
هزار به س��رمایه گذاران واجد ش��رایط عرضه می شود. پس از انجام عرضه 
اولیه و کش��ف قیمت، نماد به منظور طی کردن فرآیند افزایش سرمایه از 
محل سلب حق تقدم متوقف خواهد شد. سپس 18 درصد از سهام شرکت 
فوالد شاهرود به عموم سهامداران از طریق واگذاری حق تقدم های سلب شده 
در فرآیند افزایش س��رمایه عرضه خواهد ش��د. از ابتدای امسال تاکنون 4 
عرضه به صندوق های س��رمایه گذاری اختصاص یافته است. درواقع، عموم 
مردم نمی توانند در این عرضه مش��ارکت کنند و س��هام شرکت مذکور به 
س��رمایه گذاران واجد ش��رایط عرضه می ش��ود. منظور از س��رمایه گذاران 
واجد ش��رایط، صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامل��ه و صندوق های 

سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

مدیرعاملفرابورسمطرحکرد
بهسویمعامالتمشتقه

به گفته مدیرعامل فرابورس، هس��ته فعلی معامالت بازار سرمایه برای 
معامالت نقدی طراحی ش��ده و امکان بالقوه برای معامالت آتی و آپش��ن 
را ن��دارد. با این حال همه درک کرده اند که بازار س��رمایه راه درمانی جز 
معامالت مشتقه ندارد. طبق اعالم فرابورس ایران، میثم فدایی در نشست 
»بازار مش��تقه در ایران، راهکارها و چالش ها«، چالش نخس��ت معامالت 
مشتقه در ایران را »هسته معامالت« دانست و گفت: نمی توان هر سه سال 
یک بار منتظر تکرار رخدادهای سال ۹3 و ۹۹ بود، با توجه به تالطم های 
اقتصادی باید بتوانیم در بازارهای صعودی و نزولی ابزار سودآوری در اختیار 
مردم قرار دهیم تا در هر روندی امکان س��ودآوری وجود داش��ته باش��د و 
لزوما منتظر تکرار چنین روزهایی نباشیم. او با اشاره به مطالعات علمی بر 
روی ابزارهای آتی در س��طح بین المللی ادامه داد: امروز ابزار مشتقه حتی 
می تواند به کمک شرکت هایی بیاید که با مشکل کمبود انرژی در فصول 
مختلف مواجه هستند. به عنوان مثال، شرکت هایی وجود دارند که نه در 
تابس��تان کار می کنند و نه در زمس��تان، از این رو کم کم به ابزارهای آتی 
آب و هوا هم نیازمند خواهیم بود. به گفته فدایی، طی سال های اخیر نگاه 
به بازار مشتقه تغییر کرده و از این دیدگاه که بازار مشتقه ابزاری تجملی 
است، فاصله گرفته ایم. مدیرعامل فرابورس ایران سپس به مسائل اجرایی 
درخصوص معامالت مشتقه پرداخت و با تاکید بر اینکه »هسته معامالت« 
چالش اصلی حال حاضر اس��ت، گفت: معامالت آتی و آپش��ن بر س��امانه 
معامالت نقدی به سختی قابل انجام است. به دلیل اینکه سیستم محاسبه 
مارجین وجود ندارد و راهکار جایگزین برای این خأل در حال حاضر، راه حل 
توثیق سهام است، پس هر معامله گری که خواهان فعالیت در مشتقه باشد 
باید حتما سهام داشته باشد که این موضوع خود چالش برانگیز است. البته 
شرکت سپرده گذاری مرکزی توثیق الکترونیکی سهام را اجرایی کرده که 
راه اندازی آن گام مثبتی در این زمینه اس��ت. فدایی در ادامه به قدم های 
مثبت برداش��ته شده در زمینه توسعه ابزار آتی در ارکان بازار اشاره کرد و 
افزود: در فرابورس هم روی ش��اخص ه��م وزن، آتی وجود دارد که اختیار 
خری��د و اختیار فروش روی آن امکان پذیر اس��ت. ب��ا وجود صندوق های 
سرمایه گذاری امکان تعریف آتی وجود دارد و مسئله قابل تحویل بودن که 
موضوعی فقهی بود حل شده است. وی با اشاره به تالش های صورت گرفته 
در زمینه نمادهای بسته در فرابورس اضافه کرد: در بازار اول و دوم به غیر 
از مجمع ساالنه، نماد متوقف شدن دیگری نداریم، اگر این روند تداوم پیدا 
کند می توانیم روی نمادهای س��هامی هم بدون هیچ چالشی ابزار مشتقه 
داشته باشیم. همچنین علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی نیز در ادامه این 
نشست به تشریح وضعیت ابزارهای مختلف مشتقه در این بورس پرداخت و 
با اشاره به ارزش 57 هزار میلیارد تومانی معامالت سلف موازی گفت: ارزش 
تجمعی معامالت سلف موازی استاندارد مبتنی بر نفت خام و برق و متانول 
و میعانات در بورس انرژی 57 هزار میلیارد تومان بوده است. او با تاکید بر 
روند رو به رشد قراردادهای آتی در بورس انرژی، افزود: اسفند سال گذشته 
از این قراردادها رونمایی شد و اکنون معامالت روی نفتا و متانول در حال 
انجام است. ضمن آنکه معامالت روی ال پی جی و میعانات در آینده شروع 
می شود و معامالت بنزین نیز در مرحله مطالعات است. مدیرعامل بورس 
انرژی، یکی از چالش های این بورس برای توسعه ابزارهای مشتقه را نبود 
گواهی سپرده کاالیی دانست و گفت: این گواهی ها در بورس انرژی به دلیل 
پیچیدگی های حامل های انرژی و انحصار عرضه کننده بحث فنی دارد اما 
در دس��تور کار اس��ت. وی کمبود آگاهی در مورد معامالت مشتقه را هم 
چالش دیگری در این حوزه برشمرد و افزود: برای مثال، عدم آگاهی وزارت 
نفت نسبت به گواهی سپرده چالش ایجاد کرده است. بازار مشتقه نیازمند 
تکنولوژی است و هر چهار بورس ایران از نظر تکنولوژی نیاز به توسعه دارند 

که با همکاری استارت آپ ها می توان بخشی از مشکالت را برطرف کرد.

بامصوبهاخیرسازمانبورسمحققشد
افزایشنقدینگیدرشرکتهایکارگزاری

مدیر نظارت بر کارگزاران س��ازمان ب��ورس و اوراق با ابالغ مصوبه ای به 
تمامی شرکت های کارگزاری از طریق کاهش 2.5 درصدی میزان مکسوره 
از درآمد ناش��ی از کارمزد معامالت، از افزایش نقدینگی از مسیر کارمزدها 
در ش��رکت های کارگزاری خبر داد. منوچهر میرزایی با اش��اره به ابالغیه 
اخیر مدیریت نظارت بر کارگزاران س��ازمان بورس به تمامی شرکت های 
کارگزاری گفت: بخش نخست این ابالغیه به مصوبه کاهش میزان مکسوره 
از درآمد ناشی از کارمزد معامالت متعلق به شرکت های بورس اوراق بهادار 
تهران، فرابورس ایران، س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، 
ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت های کارگزاری به منظور 
انتقال به حس��اب صندوق سرمایه گذاری مش��ترک توسعه / تثبیت بازار 
سرمایه بازمی گردد. براساس مصوبات س��ال 13۹۹ هیأت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار، 37.5 درصد از کارمزد معامالت روزانه ش��رکت های 
کارگزاری از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
کسر و به حساب صندوق توسعه بازار برای اهداف حمایتی از بازار سرمایه 
واریز می ش��د. او با بیان اینکه براساس مصوبه حاضر، 37.5 درصد کارمزد 
به 35 درصد تقلیل یافته، افزود: بر این اساس، 2.5 درصد میزان مکسوره 
از درآمد کارمزد کارگ��زاران کاهش پیدا می کند؛ به بیان دیگر، نقدینگی 

بیشتری از کارمزدها در اختیار شرکت های کارگزاری قرار می گیرد.

خبرنــامه

فرصت امروز: خروج س��رمایه از تاالر شیش��ه ای در حالی ادامه دارد که 
این روند مطمئنا تبعات خوبی برای بازار س��رمایه ندارد و در واقع نش��انه 
روش��نی از افزای��ش بی اعتمادی س��هامداران به بهب��ود وضعیت بورس و 
وعده های مسئوالن اس��ت. افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران به موازات 
عدم احیای برجام و همزمانی آن با چش��م انداز منفی اقتصاد جهان که بر 
قیمت کامودیتی ها س��ایه افکنده و اغلب بورس های جهانی را تحت تاثیر 
قرار داده و همچنین رونق بازارهایی که آنها آن را س��فته بازی می خوانند، 
از جمله مهمترین عوامل تعمیق کننده رکود در تاالر شیش��ه ای و خروج 
پول از بورس اس��ت. بورس ته��ران در حال حاضر از بازارهای رقیب عقب 
مانده و به ش��دت از ضعف تقاضای مؤثر رنج می برد. بیشتر از دو ماه است 
که شاخص کل بورس تهران از مرز 1.5 میلیون واحد عبور کرده، اما هرگز 
نتوانس��ته مقاومت 1.6 میلیون واحدی را فتح کند. هرچند ش��اخص کل 
بورس در اواخر اردیبهشت ماه و پس از حدود 20 ماه موقتا به مقاومت یک 
میلیون و 600 هزار واحدی رس��ید، اما از فردای این روز، این روند مثبت 
و مطلوب متوقف و وارد چرخه ای از نوس��ان شد تا بورس برخالف دو ماه 
نخست س��ال که در صدر بازدهی بازارهای مالی ایستاد، در ادامه حتی از 
رقیب های سنتی مثل بازار مسکن نیز جا بماند. ارزش دادوستدهای خرد 
س��هام در طول هفته های گذش��ته با کاهش چشمگیری مواجه شده و به 
س��طح کمتر از 4        هزار میلیارد        تومان رسیده است. سهامداران که پیشتر 
با امیدواری بیشتری به تاالر شیشه ای چشم دوخته بودند، حاال در انتظار 

انتشار گزارش شرکت ها در اولین فصل از قرن جدید هستند.
سبزپوشیشاخصهادرروزمیانیهفته

پس از آنکه شاخص کل بورس تهران در معامالت روز شنبه با افت 12 
هزار واحدی برای دومین بار در طول هفته های اخیر در یک قدمی سقوط 
به س��طح 1.4 میلیون واحدی قرار گرفت، در روزهای یکشنبه و دوشنبه 
با رش��دی کم رمق از خطر سقوط به کانال پایین تر گریخت، اما همچنان 
در لبه سقوط به کانال یک میلیون و 400 هزار واحد قرار دارد. در جریان 
معامالت روز دوش��نبه 13 تیرماه، شاخص کل بورس با افزایش 4 هزار و 
16۹ واحدی به رقم یک میلیون و 507 هزار واحد و شاخص هم وزن با 2 
هزار و 286 واحد افزایش به رقم 420 هزار و 652 واحد رسید. در سومین 
روز کاری هفته بیش از 5 میلیارد و 344 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش 32 ه��زار و 12 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران 

دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 2 هزار و 865 واحدی و شاخص 
بازار دوم، افزایش 8 هزار و ۹85 واحدی را تجربه کردند.

شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی با 414 واحد، شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر با 405 واحد، فجر انرژی خلیج فارس با 400 واحد، مبین 
انرژی خلیج فارس با 388 واحد و معدنی و صنعتی چادرملو با 332 واحد 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز 
شرکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 124 واحد، پتروشیمی بوعلی 
س��ینا با 76 واحد، پتروشیمی ش��ازند با 75 واحد، توسعه صنایع بهشهر 
ب��ا 68 واح��د و صنعت غذایی کوروش با 61 واحد با تاثیر منفی بر رش��د 
شاخص کل همراه ش��دند. گروه خودرو همچون روزهای قبل با 43 هزار 
و 313 معامل��ه به ارزش 3 هزار و 258 میلی��ارد ریال در صدر گروه های 
بورس��ی ایستاد. همچنین گروه فلزات اساس��ی با 31 هزار و 84۹ معامله 
به ارزش 2 هزار و 638 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 23 هزار و 6۹3 
معامله به ارزش یک هزار و 800 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 
17 ه��زار و 543 معامل��ه به ارزش یک ه��زار و 670 میلیارد ریال و گروه 
س��رمایه گذاری ها ب��ا 12 ه��زار و 641 معامله به ارزش ی��ک هزار و 146 

میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 44.۹6 
واحدی به رقم 20 هزار و 240 واحد رسید. در این بازار بیش از 3 میلیارد 
و ۹88 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 605 هزار و 833 
میلیارد ریال دادوس��تد شد. ش��رکت تولید نیروی برق دماوند با 10.41 
واحد، تولید برق عس��لویه مپنا با 5.6۹ واحد، بیمه سامان با 4.67 واحد، 
پاالی��ش نفت الوان با 3.5۹ واحد و پتروش��یمی زاگرس ب��ا 2.23 واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان با 6.68 واحد، پویا زرکان آق دره 2.16 واحد، مجتمع 
جهان فوالد س��یرجان با 2 واحد، بین المللی ساروج بوشهر با 1.64 واحد 

و صنعتی مینو با 1.44 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
چراپولیواردبورسنمیشود؟

از جمل��ه آموزه های ابتدایی اقتصاد این اس��ت که بازار دارایی های مالی 
زودت��ر از ب��ازار دارایی های فیزیکی واکنش نش��ان می دهن��د؛ اتفاقی که 
به صورت معکوس در بازار س��رمایه ایران در حال رخ دادن است؛ در حالی 
که قیمت انواع کاالها ناش��ی از تورم و رکود جهانی رو به افزایش اس��ت، 

هنوز بازار سهام نسبت به این تغییر بازار کاالیی واکنشی نشان نداده است. 
مصطفی محبی مجد، کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان این مطلب به سنا 
می گوید: در روزهای اخیر، کاهش محسوس ارزش معامالت خرد و خروج 
نقدینگی هرچند با س��رعت کمی صورت پذیرفته، اما نش��ان از کم شدن 
تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام دارد. افراد عموما به سمت 
دارایی هایی تمایل پیدا می کنند که روند رو به رشد داشته باشد. بنابراین 
از ابتدای س��ال 1401 با وجود آنکه ب��ازار دارایی های فیزیکی و معامالت 
کاالیی زودتر از بازار مالی)س��هام( نسبت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان 
داده اند، اما به دلیل نداشتن روند مشخص در بازار سهام، تمایل کمتری در 
ورود پول به این بازار وجود داشته است. به عقیده محبی مجد، مهمترین 
دلی��ل عدم ورود پول در بازار س��هام در ماه های اخی��ر را می توان اوال به 
نامش��خص بودن وضعیت سیاس��ت خارجی در مواجهه با برجام و سپس 
در ابهام نسبت به قیمت کاالهای پایه به دلیل انتظار از سیاست انقباضی 
بانک مرکزی آمریکا دانس��ت؛ در این بین می توان طیف وسیعی از صنایع 
و شرکت هایی را نام برد که تصمیم گیران نسبت به محبوس نمودن سود 
خالص و عدم تقس��یم آن در مجامع از جذابیت س��رمایه گذاری در سهام 
آن کاس��ته اند. بنابراین برای روزهای آینده پیش بینی می شود بازار سهام 
به طور کلی با نوس��انات اندک همراه باش��د. این فعال بازار سرمایه با بیان 
اینک��ه از آنجا که انتظار گزارش های خیره کننده فصلی و 12 ماهه از اکثر 
صنایع بزرگ شاخص ساز وجود ندارد و ورود پول به این صنایع دور از ذهن 
است، توضیح می دهد: در چنین شرایطی سرمایه گذاری در شرکت های با 
سود نقدی بیشتر و غیروابسته به نرخ های جهانی، عایدی بیشتری نصیب 
سرمایه گذاران می کند؛ ضمن آنکه در شرایطی که بازار با ورود پول حقیقی 
مناسبی همراه نیست، سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک تر انتفاع 

بیشتری خواهد داشت.
او با اش��اره به اینکه ماه جاری و ماه آینده شاهد ورود بسیاری از صنایع 
به مجامع عمومی عادی و تصمیم گیری درخصوص تقس��یم سود خواهیم 
بود، می گوید: اگر به خصوص تقسیم سود شرکت های بزرگ فلزات رنگی 
و فوالد افزایش محسوس��ی پیدا کند، می توان انتظار رشد بیشتری از بازار 
س��هام داشت؛ در غیر این صورت، چشم بازار به اصالح و تعدیل احتمالی 
گزارش های صنعت پاالیشی و رسیدن اخبار تاثیرگذار از برجام و واگذاری 

بلوک خودرو و خساپا خواهد بود.
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خروج پول از تاالر شیشه ای

بازارهای مالی جهان، فصل بهار را چگونه س��پری کردند؟ راضیه حسن 
نیا، کارشناس تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران در پاسخ به این سوال 
به س��نا توضیح داد: در خردادماه بانک ه��ای مرکزی اقدام به افزایش نرخ 
به��ره برای مقابله با تورم کردند. ف��درال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا 
از جمل��ه بانک هایی بودند که به دنبال کنترل ت��ورم با افزایش نرخ بهره 
بودند. نرخ بهره در ای��االت متحده آمریکا 0.75 درصد افزایش یافت و به 
1.5 تا 1.75 درصد رس��ید. در ژاپن اما بانک مرکزی این کشور اعالم کرد 
برنام��ه ای برای تغییر سیاس��ت های پولی ندارد و به دنب��ال آن ارزش ین 
ژاپ��ن در برابر دالر بیش از 1.5 درص��د کاهش یافت. بانک ژاپن برخالف 
فدرال رزرو اقدام به اجرای سیاست های پولی انقباضی برای مقابله با تورم 
نکرد و ارزش ین ژاپن در این ماه به پایین ترین حد خود از س��ال 1۹۹8 
تا این تاریخ رس��ید. دولت چین هم در این ماه به دنبال کاهش نرخ بهره 
برای ایجاد محرک رشد اقتصادی در این کشور بود تا زیان ناشی از اعمال 
محدودیت های کرونایی در این کشور را کاهش دهد. او ادامه داد: شاخص 
دالر در خردادماه به باالترین حد خود در دو دهه گذش��ته رسید. افزایش 
بازده اوراق قرضه 10 ساله در آمریکا در کنار افزایش تورم و ایجاد نگرانی 
در مورد ادامه رش��د اقتصادی در جهان باعث افزایش شاخص دالر در این 
ماه ش��د )با افزایش تورم در س��طح جهان، تقاضا برای دالر به عنوان یک 
دارایی برای پوش��ش ریسک تورم افزایش یافت(. با افزایش شاخص دالر، 
قیمت فلزاتی که با دالر قیمت گذاری می شوند برای خریداران با سایر ارزها 
افزای��ش یافت و در پی آن تقاضا برای فلزاتی همچون طال، س��نگ آهن، 
آلومینیوم و مس کاهش یافت. این کارش��ناس بازار سرمایه، تاثیر افزایش 

نرخ بهره را بر بازارهای س��رمایه بررسی کرد و گفت: افزایش نرخ بهره در 
ایاالت متحده نگرانی های��ی در مورد احتمال وقوع بحران مالی در اقتصاد 
جهانی ایجاد کرد. بازارهای سرمایه در بسیاری نقاط جهان به افزایش نرخ 
به��ره و احتمال وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانی واکنش نش��ان دادند 
و ش��اخص های س��هام در اغلب بازارهای سرمایه کاهش داشتند. شاخص 
S&P500 و شاخص مرکب »نزدک« در خردادماه به ترتیب 5.2 و 4.04 
درصد کاهش داشتند و ش��اخص »استاکس« در اروپا 5.7 درصد کاهش 
داشت. به گفته وی، در خردادماه بازار سرمایه در چین برخالف سایر بازارها 
در جهان روند مثبتی داشت. شاخص مرکب شانگهای در این ماه حدود 5 
درصد رشد داشت. انتشار داده های مثبت اقتصادی در چین از جمله رشد 
تولیدات صنعتی در این کش��ور و اعالم داده های خرده فروشی که بیش از 

حد انتظار بود، باعث رشد شاخص های سهام در این کشور شد.
او با اش��اره به نوسانات بازارهای س��رمایه در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا افزود: این مناطق هم در این ماه تحت تأثیر نوس��ان قیمت نفت و 
نگرانی در مورد احتمال وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانی با نوس��اناتی 
روبه رو بودند؛ در حال��ی که افزایش قیمت نفت در نیمه اول خرداد باعث 
رشد شاخص های سهام در این منطقه شد، در نیمه دوم خرداد و با افزایش 
ن��رخ بهره در ایاالت متحده، نرخ بهره در امارات متحده عربی هم افزایش 
یافت و باعث کاهش رش��د ش��اخص های س��هام در منطقه شد. عالوه بر 
افزایش نرخ بهره، افزایش تورم و افزایش نگرانی ها در مورد احتمال کاهش 
رشد اقتصادی در اقتصاد جهانی همراه با کاهش قیمت نفت در نیمه دوم 
خ��رداد باعث کاهش اغلب ش��اخص ها در بورس های منطقه خاورمیانه و 

  )DFM( ش��مال آفریقا شد؛ در مجموع در خردادماه شاخص بورس دبی
1.3 درصد کاهش یافت و شاخص بورس قطر )QSI(  5.2 ددرصد کاهش 
داش��ت. کارشناس تحقیق و توسعه ش��رکت بورس تهران با بررسی روند 
قیمت رمزارزها در خرداد توضیح داد: قیمت بیت کوین که در ابتدای خرداد 
30.283 دالر بود در پایان این ماه به 20.6۹2 دالر رس��ید. قیمت این ارز 
دیجیتال در خرداد برای اولین بار از سال 2020 تا این ماه به کمتر از 20 
هزار دالر رسید و در 28 خرداد )18 ژوئن( برابر 18.۹78 دالر بود. افزایش 
تورم و افزایش نرخ بهره از عوامل مؤثر بر ریزش قیمت این ارز دیجیتال در 
این ماه عنوان ش��ده اند. در این ماه در پی کاهش ارزش بیت کوین، برخی 
ش��رکت های فعال در این حوزه تعداد زی��ادی از کارمندان خود را اخراج 

کردند و برخی با بحران در پرداخت بدهی مواجه شدند.
حس��ن نیا به عواملی که باعث افزایش قیمت نفت در فصل بهار ش��د، 
اش��اره کرد و اف��زود: افزایش تحریم ها برای واردات نف��ت اتحادیه اروپا از 
روس��یه، کاهش محدودیت ها برای مقابله با کرونا در چین، افزایش تقاضا 
برای بنزین در آمریکا با وجود افزایش قیمت ها و توافق اوپک پالس برای 
افزایش تولید به میزان روزانه 648 هزار بشکه در روز )که انتظار نمی رفت 
پاس��خگوی افزایش تقاضا در جهان باش��د( از جمله دالیل افزایش قیمت 
نفت بوده است. البته در ادامه خردادماه افزایش نرخ بهره در برخی کشورها 
و از جمله آمریکا نگرانی هایی در مورد ادامه رشد اقتصادی در جهان ایجاد 
کرد. عالوه بر نگرانی در مورد وقوع بحران مالی، تقویت ش��اخص دالر هم 
قیمت نفت را برای خریداران سایر ارزها افزایش داد. قیمت نفت برنت در 

31 خرداد )21 ژوئن( به 115 دالر در هر بشکه کاهش یافت.
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تأمیناجتماعیهزینههایکارگرانرا
تقبلنمیکند

رئیس خانه صمت ایران گفت حقوق کارگران 58 درصد اضافه شد 
که در واقع تامین اجتماعی 58 درصد به ما هزینه اضافه تحمیل کرد 
و ب��ه همان میزان که حقوق ها را زیاد کردیم به همان اندازه هم باید 

به بیمه پرداختی داشته باشیم.
 س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی در آیین بزرگداشت روز صنعت در 
گلپای��گان، اظهار کرد: دهه تولید و تجارت را ب��ه فعاالن اقتصادی و 
رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی کش��ور تبریک می گویم. گالیه های 
زی��ادی داریم، نقد خوب اس��ت، اما در ش��رایطی هس��تیم که همه 
دشمنان چش��م دوختن که ایران در زمینه اقتصادی به ِگل بنشیند. 
موتور محرکه اقتصاد تولید اس��ت و سنگرنش��ینان آنان صنعتگران و 

تولیدکنندگان هستند.
وی ادام��ه داد: بای��د تالش کنیم که ناامی��دی ایجاد نکنیم و همه 
باید دس��ت به دس��ت هم دهیم تا از این گردنه صعب العبور بگذریم، 
اما ما هم انتظار داریم و خواهش مان از مجلس و دولت این اس��ت که 
در ش��رایط موجود سنجیده تر عمل کنند. در ابتدای سال برای دولت 
پیشنهاد افزایش حقوق کارگران که حق مسلم آنها است را داشتیم، اما 
چنان تورم افزایش پیدا کرد که همان میزان افزایش حقوق کارگران 
بار س��نگینی بر تولیدکنندگان هم تحمیل ک��رد، اما باز هم کارگران 
نتوانستند یک س��فره آرام و راحتی داشته باشند و دالالن، فاسدان و 

سوءاستفاده گران به هر روشی بود از این فرصت سوءاستفاده کردند.

رئیس خانه صمت ایران گفت: حقوق کارگران 58 درصد اضافه شد 
که در واقع تامین اجتماعی 58 درصد به ما هزینه اضافه تحمیل کرد 
و به همان میزان که حقوق ها را زیاد کردیم به همان اندازه هم باید به 

بیمه پرداختی داشته باشیم.
س��هل آبادی افزود: جامعه صنعت��ی ما خود را در کرون��ا ثابت و با 
تغییر خط و کار ش��بانه روزی ماس��ک و نیازهای بهداشتی را فراهم و 
تولید کردند و در این راس��تا دانش بنیان ها وارد صحنه شدند. امسال 
همه تصور می کردند کارفرمایان ریزش نیروی زیادی داش��ته باشند، 
ام��ا میزان آن با پارس��ال خیل��ی تفاوتی نکرد و این نش��ان از همت 

تولیدکنندگان است.
وی تصریح کرد: وظیفه حفظ اش��تغال و پویا نگه داشتن اقتصاد را 
داریم، اما خواهش می کنیم س��ر به س��ر ما نگذارید، به ما می گویید 
رزمندگان جبهه اقتصادی پس به ما هم قدری مانند رزمندگان جنگ 
تحمیلی نگاه کنی��د نمی گوییم برای ما هم بیمارس��تان خاتم االنبیا 
بسازید، اما جور دیگری با ما رفتار نکنید. نباید برای 50 میلیون تومان 
بدهی یک کارخانه، 42 حساب آن مجموعه تولیدی که دارای چندین 

هلدینگ است بسته شود.
رئی��س خانه صمت ایران، یادآور ش��د: پول ق��درت می آورد و علم 
ش��هرت، اما تنها چیزی که ماندگار اس��ت کاری است که برای مردم 
انجام ش��ود. به خود می بالیم که سفره ای را گسترده کردیم که پدری 

خجالت زن و بچه خود را نکشد و تا پای جان برای آن ایستاده ایم.

نماگربازارسهام

عضو هی��أت مدیره انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودروی کش��ور گفت در دو صنعت راهبردی خودروسازی و قطعه سازی 
باالتر از صنعتگران روسی هستیم و از توان مهندسی باالتری برخورداریم 
و قطعه سازان ایرانی توانایی طراحی و کار کردن با خودروسازان بین المللی 

را دارند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، رضا رضایی افزود: 
تعداد قابل توجهی از قطعه س��ازان کش��ور به دلیل استانداردهای کاری و 

رعایت الزامات مهندسی، حرکت روزآمدی در این صنعت داشته و دارند.
وی بیان داش��ت: تعداد زیادی از این قطعه سازان توانایی طراحی و کار 

کردن با قطعه سازان و خودروسازان بین المللی را دارند.
این پیشکس��وت صنعت قطعه سازی با اشاره به مطرح شدن همکاری با 
روس ها، خاطرنشان کرد: در دو صنعت راهبردی خودروسازی و قطعه سازی 
باالتر از صنعتگران روسی هستیم و از توان مهندسی باالتری برخورداریم.

رضای��ی گفت: امروز جن��گ روس��یه و اوکراین فرصتی ب��رای تعریف 
همکاری های مشترک با قطعه سازان و خودروسازان روسی به وجود آورده 
است و تاکنون تماس های متعددی از سوی روس ها برای همکاری  واصل 

شده است.
وی توضیح داد: در این راس��تا هیأت هایی از این کش��ور به ایران س��فر 
کردند و متقاباًل شرکت های ایرانی در روسیه حضور یافته اند و امیدواریم در 

آینده نزدیک این همکاری ها شکل بگیرد.

صادراتقطعهسازانایرانیبهروسیه
همچنین »علیرضا عش��قی« عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودروی کش��ور به ایرنا، گفت: برخی قطعه سازان ایرانی از 
سال های گذش��ته در بازار روس��یه ورود کرده اند و اکنون نیز صادرات به 

این کشور دارند.
وی گفت: تماس و همکاری ش��رکت های ایرانی با روس ها حتی قبل از 
جنگ این کش��ور با اوکراین انجام می شده و اکنون تقاضا از سوی فعاالن 
صنعتی این کش��ور با ش��رکت های ایرانی بیشتر شده که فرصتی برای ما 
اس��ت. عضو انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی 
کشور درخصوص مطرح ش��دن همکاری های سه جانبه بین قطعه سازان و 
خودروسازان ایرانی، روسی و ترکیه ای، خاطرنشان کرد: هر کنسرسیوم که 
بتواند منافع کشورمان را حفظ کند، با توجه به تداوم تحریم ها و محدود و 

بسته بودن فضای کار، می تواند خوب باشد.
وی تصریح کرد:  به طور قطع ش��رکت های روس��ی و ترکیه ای نیز منافع 
خ��ود را در اولوی��ت قرار می دهن��د و اگر وزارت صمت هم��راه با انجمن 
قطعه س��ازان بتواند کانال های ارتباطی قوی ایجاد کند، برای قطعه سازان 

ایرانی مثمرثمر خواهد بود.
عش��قی که تولیدکننده قطعات فلزی با روش »متالوژی پودر« اس��ت، 
اف��زود: متالوژی پ��ودر یک فناوری اس��ت که در تولید قطع��ات دقیق و 
پیچیده که به ش��یوه های س��نتی امکان تولید ندارند، استفاده می شود و 

فّناوری به روزی اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: قطع��ات تولید حاصل این 
فناوری محصوالتی دانش بنیان بوده و در قطعات جانبی موتور و گیربکس 
خودروها مورداستفاده قرار می گیرد و از ارزش افزوده باالیی برخوردار است 

و به زودی صادرات آنها به کشور روسیه آغاز می شود.
براساس این گزارش، در سال های گذشته همکاری های سه جانبه نزدیک 
سیاس��ی و اقتصادی ایران، روسیه و ترکیه، مطرح شدن مباحثی همچون 
اس��تفاده از ارز رایج سه کش��ور در مبادالت پولی، اس��تفاده از پیام رسان 
بانکی بومی به جای سوئیفت بین ایران و روسیه و مواجهه این دو کشور با 
تحریم ها، زمزمه هایی در برخی محافل مبنی بر تعریف یک برند خودرویی 
بین این کشورها ایجاد کرد، اما در عمل به جایی نرسید و مسئوالن توجهی 

به آن نشان ندادند.
با این حال، برافروخته ش��دن جنگ بین روس��یه و اوکراین و در ادامه 
خروج برندهای خودروی خارجی از این کش��ور، نیاز روسیه به تامین بازار 
داخلی خود، همچنین سابقه تولید خودروی ال۹0 در هر دو کشور ایران و 
روسیه که امروز خط تولید آن در هر دو کشور با توقف همراه شده، سبب 
شده تا در ماه های گذشته شاهد تماس های مکرر روس ها با خودروسازان 

و قطعه سازان ایرانی باشیم.
بر این اساس، ایده طراحی و ساخت خودرو یا خودروهای مشترک بین 
ایران، روس��یه و ترکیه بیش از گذش��ته می تواند شکل عملیاتی و اجرایی 

به خود بگیرد.

عضوهیأتمدیرهانجمنصنایعهمگننیرومحرکهوقطعهسازانخودرویکشور:

تقاضای روسیه برای واردات قطعه از ایران افزایش یافت

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس یازدهم اظهار داشت در حال 
حاضر تنها با اس��تفاده از ابزار قرعه کش��ی می توان بازار نابسمان خودرو را 
مدیریت و کنترل کرد. از طرفی با اس��تفاده از این سیستم می توان دست 

افراد سودجو و دالالن را از بازار خودرو کوتاه کرد.
بازار خودرو که این روزها در شرایط رکود شدیدی به سر می برد کماکان 
با چالش های متعدد دس��ت و پنجه نرم می کند. امروزه بسیاری از مردم 
ت��وان خرید خ��ودرو را ندارند و این موضوع نارضایت��ی عمومی جامعه را 
به دنبال داش��ته اس��ت. از طرفی وزیر صمت اعالم کرده که س��ال آینده 
خودروه��ای اقتصادی وارد بازار خواهد ش��د. آیا ای��ن وعده فاطمی امین 
که در روزهای گذش��ته درگیر مس��ائلی مانند استیضاح و تفکیک وزارت 
صمت شده است عملی خواهد شد؟ پیرامون این موضوع گفت وگویی را با 
اهلل وردی دهقانی نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس ترتیب دادهایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.
عزمجدیوزارتصمتبرایتنظیمبازارخودرو

اهلل وردی دهقان��ی در این گفت وگو اظهار داش��ت: ما تاکنون جلس��ات 

متع��ددی با وزیر صنعت، مع��دن و تجارت برگزار کرده ای��م. آنطور که از 
گفته های آقای وزیر پیداس��ت عزم جدی از جانب او و تیم وزارت صمت 
برای س��اماندهی بازار خ��ودرو وجود دارد. در ش��رایط فعلی و با توجه به 
محدودیت عرضه خودرو در داخل کشور توزیع و فروش خودرو مشکالت 
و چالش های خاص به خود را دارد. بنابراین راهی به غیر از عرضه و فروش 
خودرو از طریق قرعه کشی متصور نیستیم. در حال حاضر تنها با استفاده 
از ابزار قرعه کشی می توان بازار نابسامان خودرو را مدیریت و کنترل کرد. 
از طرفی با استفاده از این سیستم می توان دست افراد سودجو و دالالن را 

از بازار خودرو کوتاه کرد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با جمع بندی نقطه نظرات کارشناسی مجوز 
واردات خودرو را صادر کرده اس��ت، گفت: ای��ن موضوع مهم به زودی در 
وزارت صمت تعیین تکلیف خواهد شد و جزییات آن اعم از مقدار واردات 
به منظور تنظیم بازار خ��ودرو و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اعالم 
خواهد ش��د. امیدواریم با این اقدام روند صع��ودی افزایش قیمت خودرو 

متوقف شود و بازار با ثبات همراه باشد. از طرفی باید تالش کرد تا از طریق 
این فرصت، تکنولوژی های روز دنیا در خودروسازی را وارد کشور کرد. در 

این راستا باید از ظرفیت ویژه بخش خصوصی نیز کمک گرفت.
استیضاحوزیرصمتازدستورکارمجلسخارجشد

وی در ادامه به موضوع استیضاح وزیر صمت اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
طی دو س��ال گذش��ته در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبات مشخصی 
وجود نداش��ته اس��ت. این وزارتخانه در مدت زمان یادش��ده توسط چند 
سرپرس��ت یا وزیر اداره شده اس��ت که این موضوع تبعات منفی بسیاری 
را به دنبال دارد. پس از مطرح ش��دن وزیر صمت دولت سیزدهم ایشان با 
نمایندگان مجلس جلساتی داشتند و همین موضوع موجب شد تا برخی 
نماین��دگان امضاهای خود را پس بگیرند. بنابراین اس��تیضاح وزیر صمت 
اعالم وصول نش��د ولی در عوض به دولت دو ماه فرصت داده شد تا الیحه 
تفکیک وزارت صمت را ارائه دهد. به این ترتیب اس��تیضاح وزیر صمت از 
دس��تور کار مجلس خارج شد و موضوع تفکیک وزارت صمت دوباره قوت 

گرفت.

وزیر خارجه آذربایجان با تاکید بر اینکه آذربایجان خواستار عادی سازی 
روابط با جمهوری ارمنس��تان است، گفت آمادگی خود را برای بازگشایی 
حم��ل و نقلی و ارتباط��ات بین المللی بین آذربایجان و ارمنس��تان اعالم 

کردیم.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، در ادامه وزرای 
خارج��ه ای��ران و آذربایجان، جیحون بای��رام اف وزی��ر خارجه جمهوری 
آذربایجان با بیان اینکه درخصوص تولید مش��ترک خ��ودرو و تراکتور به 
توافقاتی با ایران دست یافتیم گفت: تاسیس و بهره برداری از سد و نیروگاه 

برق و آبی یکی از پروژه های مهم و دارای اولویت دو کشور است.
وی ادامه داد: وزیر خارجه آذربایجان با تاکید بر اینکه در ساخت راه آهن 

رشت به آستارا آمادگی داریم تعهدات خود را اجرا کنیم.
وزی��ر خارجه آذربایج��ان تصریح کرد: امروز بع��د از جنگ 44 روزه که 
به اش��غال 30 س��اله اراضی جمهوری آذربایجان پایان داد و در چارچوب 
حقوق بین الملل به عدالت تاریخ تحقق بخشید موضع جمهوری آذربایجان 
تکرار کردیم که از این قرار اس��ت، آذربایجان خواهان عادی سازی روابط با 

جمهوری ارمنستان بعد از دوران جنگ است.
وی با بیان اینکه  بعد از 30 سال اشغال اولویت اصلی بازسازی و آبادانی 
عمرانی مناطق آزادش��ده از اشغال است، گفت: آذربایجان قدم هایی را در 
این خصوص برداش��ته اس��ت و پنج ماده اصلی را برای امضای سند صلح 
بین دو کشور کمک می کند را تقدیم ارمنستان کردیم. همچنین آمادگی 
خود را برای بازگش��ایی حمل و نقل ج��اده ای و ارتباط بین منطقه ای در 
آذربایجان و ارمنستان و تحدید حدود مرزی بین ارمنستان و آذربایجان را 

اعالم کردیم و پیشنهادهایی را ارائه دادیم.
بایرام اف افزود:  همکاری های منطقه ای با اجرای پروژه های مش��ترک با 
کشورهای منطقه از جمله ایران، چارچوب همکاری ما را تشکیل می دهد. 
به عنوان آغاز با س��اخت یک بیمارس��تان و یک مدرسه را به شرکت های 
ایرانی واگذار کردیم ولی غیر از این ورود شرکت های ایرانی در شهرک های 
صنعتی و مناطق آزاد تجاری جمهوری آذربایجان پیش بینی شده است که 
معافیت هایی را برای شرکت های فعال در نظر گرفته شده است و به توسعه 

و رشد مناطق حاشیه خواهد انجامید.

وی ادامه داد: وزیر خارجه ایران به بحث محیط زیست و رود ارس اشاره 
کردند که دارای اهمیت زیادی برای من است.

وی اظهار داش��ت: در راس��تای این س��فر با جناب آقای قالیباف رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی مالقاتی داشتیم و تبادل نظر با ایشان انجام شد 
همچنین بعد از این دیدار خدمت آقای رئیسی خواهیم رفت و مالقات با 
ایشان خواهیم داشت، روابط بین دو کشور مبتنی بر اشتراکات تاریخی و 

فرهنگی و مبتنی بر همسایگی و برادری مردمان دو کشور است.
وی ادامه داد: دو هفته قبل وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان به تهران 
سفر کرده بود و دیروز وزیر نیروی ایران به جمهوری آذربایجان سفر کرده 

است.

وزی��ر خارجه آذربایج��ان اف��زود: در گفت وگوهای ای��ن روز مذاکرات 
درخصوص روابط دوجانبه و مس��ائل منطقه ای انجام شد. علی رغم اینکه 
30 درص��د افزایش مبادالت تجاری 2021 در بین دو کش��ور داش��تیم و 
همچنین 18 درصد در 8 ماهه ابتدای سال 2022 نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حجم تجارت بین دو کشور رشد یافته است، اما ظرفیت های 
تجاری و اقتصادی دو کشور باالتر از این ارقام است همچنین توافق کردیم 
که تکمیل و بهره برداری از پروژه های مشترک نیمه تمام را پیگیری کنیم و 

پروژه های جدید را تعریف و اجرایی کنیم.
بایرام اف گفت: درخصوص تولید مش��ترک خودرو و لوازم یدکی خودرو، 
تولید تراکتور و ادوات کشاورزی توافقات خوبی انجام شد که بین دو کشور 

انجام خواهد گرفت.
وی ادام��ه داد: همچنین تکمیل فاز دوم س��د و نیروگاه های برق آبی و 
بهره برداری و مشترک از آن یکی از پروژه های مهم و دارای اولویت است و 
از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. پروژه کریدور شمال جنوب اهمیت 
خود را تاکنون بس��یار ثابت کرده اس��ت و از اهمی��ت ویژه ای در وضعیت 
سیاس��ی موجود برخوردار است. بایرام اف تاکید کرد: جمهوری آذربایجان 
آمادگی دارد در باالبردن ظرفیت کریدور شمال-جنوب و ساخت و تکمیل 
راه آهن رش��ت- آس��تارا -جمهوری آذربایجان و تکمیل بارانداز ریلی در 

آستارا- جمهوری آذربایجان تعهدات خود را اجرا کند.
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حمایتجدیازقرعهکشیخودرو

توافق2کشوربرایتولیدمشترکخودرووتراکتور

5تولید و صنعت www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

88936651

سه شنبه
14 تیر 1401

شماره 2046



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

راهکارهاینجاتخودازموقعیتهایپرفشار
دنیایکسبوکار

بهقلم:ناتاشامیلر
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

آیا ش��ما تا به حال در زندگی تان احساس ضعف یا حتی شکست 
کرده اید؟ این امر احتماال در دنیای کس��ب و کار و زندگی حرفه ای 
نیز برای افراد تکرار می ش��ود. س��االنه شمار زیادی از کارآفرینان به 
خاطر آنچه عدم کیفیت الزم عنوان می ش��ود، خودشان را از رقابت 
در بازار کنار می کش��ند. این امر در عم��ل یک بحران روحی بزرگ 
در عرصه کس��ب و کار محسوب می شود. برای بسیاری از افراد این 
امر دردس��رها را به طور فزاینده ای افزایش داده و کارشان در مسیر 

تبدیل شدن به کارآفرینی حرفه ای را دشوار خواهد کرد. 
در دنی��ای ام��روز کس��ی به کمک ش��ما نخواهد آمد. این ش��ما 
هس��تید که برای بهبود وضعیت برند یا حت��ی تاثیرگذاری بهتر بر 
روی مش��تریان باید به برندتان کمک کنید. از سوی دیگر وضعیت 
شخصی خودتان هم در میان است. اگر شما به طور مداوم در عرصه 
کسب و کار احساس استرس دارید یا از آن بدتر اعتماد به نفس تان 
به طور کامل از بین رفته است، انتظار هیچ مشکلی را حل نمی کند. 
در عوض باید به سراغ راهکارهایی برای رفع مشکل خودتان بروید. 
بی ش��ک کمتر کسی به یک کارآفرینی که خودش مشکالت زیادی 
در عرصه کسب و کار دارد، اعتماد خواهد کرد. این یعنی شما برای 
بهبود وضعیت تان چاره ای به غیر از کار سخت تر و بیشتر ندارید. در 
این میان برخی از راهکارها به ش��ما برای پیدا کردن تعادل روحی 
روانی کمک خواهد کرد. به این ترتیب می توانید به ساده ترین شکل 
ممکن از پس مش��کالت مختلف برآمده و خودتان را از این وضعیت 

عجیب نجات دهید. 
ه��دف م��ا در این مقاله بررس��ی برخی از راهکاره��ا و روش های 
مرب��وط به نجات خود از موقعیت های پرفش��ار دنیای کس��ب و کار 
اس��ت. اگر ش��ما به عنوان یک کارآفرین به طور مداوم با مشکالت 
فراوان مواجه هستید، استفاده از این روش ها می تواند به شما کمک 
شایانی برای حل مش��کالت  تان کرده و موقعیت تان در این میان را 
نی��ز به طور قاب��ل مالحظه ای بهبود بخش��د. در ادامه برخی از این 

روش ها و توصیه ها را با هم مرور خواهیم کرد. 
استفادهکاملازتمامفرصتها

شما قرار نیس��ت همیش��ه بهترین کارآفرین دنیا باشید. این امر 
می تواند فشار روحی بس��یار زیادی برای تان به همراه داشته، حتی 
توانایی ت��ان برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را نیز به طور 
قاب��ل توجهی کاهش ده��د. تنها نکته مهم در عرصه کس��ب و کار 
توانایی شما برای استفاده درست از فرصت های پیش روی تان است. 
ش��ما نباید هیچ وقت به دنبال رقابت بی دلیل ب��ا دیگر کارآفرینان 
باش��ید. در ع��وض می توانی��د از فرصت های پی��ش روی تان نهایت 
اس��تفاده را کرده و امیدوار باشید تمام ش��رایط مطابق خواسته تان 
پیش برد. این امر می تواند در بلندمدت وضعیت شما را به طور قابل 

مالحظه ای بهبود بخشد. 
بی تردید وقتی چش��م انداز ی��ک کارآفرین تغیی��ر می کند، تمام 
ش��رایط نیز به موازات آن عوض خواهد ش��د. این ام��ر می تواند به 
ش��ما موقعیت بس��یار خوبی برای فعالیت کاری بهتر و با کیفیت تر 
بده��د. یادتان نرود در دنیای امروز بس��یاری از کارآفرینان اصال به 
دنب��ال رقابت با هم نیس��تند. کارآفرینان موفق همیش��ه به دنبال 
بهبود وضعیت برندش��ان و کمک به مش��تریان می روند. همین امر 
در بلندم��دت به آنها امکان تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف 

را می دهد. 
استفادهازراهنماییهایدیگران

همیش��ه در عرصه کسب و کار کسانی هستند که تجربه بیشتری 
از ش��ما داش��ته باش��ند. این امر می تواند به ش��ما ب��رای دریافت 
کمک های حرفه ای یاری رس��اند. فراموش نکنید ش��ما برای کمک 
گرفت��ن نمی توانی��د روی رقبای اصلی تان حس��اب کنی��د. این امر 
می تواند برای ش��ما به مثابه یک عامل مهم در راس��تای پیدا کردن 
افراد حرفه ای عمل کند. یادتان نرود کارآفرینان بازنشس��ته همیشه 
نکات جالبی برای انتقال به شما دارند. همچنین برخی از موسسه ها 
به طور تخصصی در زمینه مش��اوره کسب و کار فعالیت دارند. شما 
می توانید در این راستا از کمک آنها نهایت استفاده را برده و کارتان 
را به بهترین ش��کل ممکن توس��عه دهید. توصیه م��ا در این میان 
اس��تفاده از راهنمایی افراد مختلف اس��ت. اینطوری شما می توانید 
نس��بت به اعتبار یک توصیه یا راهکار مطمئن ش��وید، در غیر این 
صورت همیش��ه نگرانی های مداوم در مس��یر توسعه کسب و کار یا 

عبور از شرایط ناگوار وجود خواهد داشت.
بهرهگیریازتجربیاتافرادخارجازحوزهکاریتان

ش��ما الزم نیس��ت همیش��ه از توصیه های افراد داخل چارچوب 
تخصصی تان برای بهینه س��ازی موقعیت خود س��ود ببرید. این امر 
می تواند در برخی از موارد شامل بهره گیری از توصیه های کارآفرینان 
موفق در سایر رش��ته ها و تالش برای استفاده از چارچوب انتقادی 
آنها نس��بت به کارتان باشد. در این صورت شما مشکل زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا حتی بهبود وضعیت روحی تان 
نخواهید داش��ت. یادتان باش��د همیشه نظرات فردی خارج از حوزه 
کاری تان می تواند راهگش��ا باشد. پس گاهی اوقات به توصیه چنین 

افرادی نیز توجه نشان دهید. 
entrepreneur.com:منبع

رهبری

بهقلم:آنجالروث
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

فصل تابستان دوباره از راه رسیده و برای خیلی از کارآفرینان این امر به 
معنای ضرورت فعالیت بیش��تر در بازار است. بسیاری از برندها تابستان را 
در مقایس��ه با دیگر فصل های سال موقعیتی بهینه برای سرمایه گذاری بر 
روی جلب مشتریان بیشتر می دانند. دلیل این امر نیز کامال مشخص است. 
اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به صورت حرفه ای 
هس��تید، می توانید کارتان را به طور مداوم بهینه سازی کرده و اوضاع تان 

را بهبود بخشید. 
فصل تابس��تان نه تنها در زندگی شخصی، بلکه در زندگی کاری نیز به 
معنای سفرهای متعدد است. این امر می تواند برای هر کارآفرینی سخت و 
حتی بی نهایت دشوار باشد. درست به همین دلیل شما باید همیشه کارتان 
را به بهترین ش��کل ممکن دنبال کنید، در غیر این صورت ش��اید خیلی 
زود اوضاع تان در بازار به هم بریزد. یک برنامه ریزی درس��ت در این میان 
می تواند به شما کمک بس��یار زیادی نماید. این امر فرصت ها برای بهبود 
اوضاع تان را بی نهایت افزایش داده و کارتان را نیز ساده تر خواهد کرد. هدف 

ما در این مقاله بررسی برخی از تکنیک های مناسب برای برنامه ریزی برای 
تابس��تانی پرنشاط و ثمربخش از نظر کاری اس��ت. در ادامه برخی از این 

نکات را با هم مرور خواهیم کرد. 
برنامهریزیازقبل

وقتی ش��ما برای فصل تابس��تان یا ه��ر کار دیگری ب��ه دنبال فعالیت 
بی نهایت حرفه ای هس��تید، باید همیش��ه کارتان را به خوبی برنامه ریزی 
نمایید. برخی از افراد درس��ت چند دقیقه پیش از ش��روع به کار اقدام به 
برنامه ریزی می کنند. از نظر فنی چنین اقدامی اصال برنامه ریزی نیس��ت. 
درست به همین دلیل شما باید از چند روز، هفته یا ماه قبل برنامه تان را 
مشخص نمایید. این امر می تواند به شما کمک شایانی برای بهبود وضعیت 

کاری تان کرده و شانس تان در بازار را نیز توسعه دهد. 
اگر شما میانه خوبی با برنامه ریزی ندارید، باید همیشه از کمک دیگران 
سود ببرید. این امر می تواند برای شما به مثابه یکی از راهکارهای بی نهایت 
مهم در عرصه کسب و کار محسوب گردد. درست به همین دلیل شما باید 
همیشه کارتان در حوزه کسب و کار را به خوبی با کسب مشاوره از دیگران 
پیش ببرید. در این صورت یک برنامه دقیق برای کارتان خواهید داشت. 

بهاشتراکگذاریبرنامهسفرهایتان
گاهی اوقات همکاران یا مدیران ش��ما بدون اطالع از سفرهای کاری تان 
یک برنامه جداگانه برای شما طراحی می کنند. این امر می تواند مشکالت 

بس��یار زیادی برای شما به همراه داشته و حتی توانایی تان برای رسیدگی 
به هر دو کار را نیز بی نهایت کاهش دهد. درست به همین دلیل اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری بهینه بر روی شرایط کاری تان هستید، باید برنامه های 
س��فرتان را از مدت ها قبل با همکاران به اشتراک بگذارید. این امر امکان 
یک برنامه ریزی درست و دقیق را برای شما به همراه خواهد داشت. درست 
به همین خاطر امروزه بسیاری از برندها در عرصه کسب و کار همیشه از 
یک برنامه دقیق برای پیشبرد کارشان سود می برند. شما می توانید در این 
صورت همیشه همکاران تان را غافلگیر نمایید و زمان کافی برای رسیدگی 

به کارهای مختلف تان را نیز در نظر بگیرید. 
استفادهازشیوهاختصاصزمان

گاهی اوقات برخی از کارها اهمیت بسیار بیشتری در روند فعالیت شما 
دارند. درس��ت به همین دلیل باید همیش��ه آنها را جلوتر از س��ایر کارها 
س��اماندهی نمایید. در غیر این صورت ش��اید فرص��ت الزم برای فعالیت 
کاری درس��ت را خیلی راحت از دس��ت دهید. در تابستان که فشار کاری 
به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند، ش��ما باید همیشه به دنبال 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف تان با یک برنامه دقیق باشید. این 
امر می تواند به خوبی با اختصاص زمان به کارهای مهم و سپس پرداختن 

به سایر کارها دنبال شود. 
calendar.com:منبع

بهقلم:کنتبورک
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

یکی از دغدغه های همیش��گی اس��تارت آپ ها، کمبود بودجه محسوب 
می شود. این امر در حالی است که براساس یک تصور اشتباه برای موفقیت 
نیاز به خرج کردن بسیار می باشد. با این حال صدها نمونه از برندهای نوپا 
را می توان نام برد که با کمترین بودجه، موفقیت های بزرگی را به دس��ت 
آورده ان��د. درواق��ع از این بخش تحت عنوان بازاریاب��ی کم هزینه نام برده 
می ش��ود که نتایج خارق العاده ای را به همراه دارد. این امر می تواند نقطه 
ش��روع شما را بسیار درخشان کند. با این حال عدم آگاهی در این زمینه، 
باعث شده است تا بسیاری از افراد نتوانند نهایت استفاده را داشته باشند. 
درواقع یک تجربه تلخ باعث می ش��ود تا نسبت به اقدامات کم هزینه دید 
منف��ی را پیدا کنید. در ادام��ه هفت مورد برتر که نتیجه بخش بودن آنها 

تضمین شده است را بررسی خواهیم کرد. 
1-وبسایتایجادنمایید

امروزه ایجاد وب سایت تقریبا بدون هزینه است و در آن می توانید ضمن 
قرار دادن محصوالت، با محتواس��ازی ش��انس پیدا کردن مش��تری را هم 
افزایش دهی��د. در این زمینه فراموش نکنید که امروزه اینترنت به بخش 
جدانش��دنی زندگی افراد تبدیل شده اس��ت و با این اقدام شما از تمامی 
محدودیت ه��ای زمانی و مکانی، دور می ش��وید. در این رابطه بهتر اس��ت 
که چند نمونه موفق را بررسی کنید تا با ایده های بهتر کار خود را شروع 

نمایید. 
2-مکالماتمتنوعداشتهباشید

این امر که منتظر باشید تا مشتری به سراغ شما بیاید، یک اشتباه بسیار 
بزرگ بوده و با توجه به این امر که گزینه های انتخاب بس��یار زیاد اس��ت، 

عمال شانسی را نخواهید داشت. در این زمینه اقدامی که باید انجام دهید 
این است که شروع کننده مکالمات باشید. خوشبختانه امروزه شبکه های 
اجتماعی کمک کرده است که امکان ارتباط گرفتن، کامال مهیا باشد. تحت 
این ش��رایط ش��ما می توانید پیام هایی را برای افراد ارسال کنید تا زمینه 
آشنایی شکل بگیرد. برای این امر که افراد به پاسخ دادن تمایل باالتری را 

پیدا کنند، بهتر است که نظرسنجی داشته باشید.  
3-ازشبکههایاجتماعیاستفادهکنید

بیش��ترین میزان استفاده افراد از بستر اینترنت به شبکه های  اجتماعی 
اختصاص دارد. تحت این شرایط شما شانس دیده شدن باالیی را خواهید 
داش��ت. در این راستا ش��ما باید حداقل سه شبکه محبوب در بین جامعه 
هدف خود را مورد توجه قرار دهید. برای رش��د هر شبکه نیز تکنیک های 
مختلفی وجود دارد. با این حال اصل مش��ترک، تولید محتوای کاربردی و 
جذاب است. در این زمینه توجه داشتن به شبکه های نوظهور، باعث خواهد 

شد تا در فضایی قرار بگیرید که رقابت به مراتب کمتر است. 
4-بهسئوتوجهنمایید

درواقع سئو کمک می کند تا شانس دیده شدن باالتری را داشته باشید. 
در این رابطه فراموش نکنید که ش��بکه های اجتماعی هم چنین موردی 
را دارد که در اصطالح به آن الگوریتم گفته می ش��ود. خوشبختانه امروزه 
ش��یوه های آموزشی به قدری متنوع شده اس��ت که می توانید به سادگی 
آموزش های الزم را داشته باشید. در این رابطه فراموش نکنید که به صورت 
مدام، تکنیک های جدید س��ئو معرفی می شود که باید به جدیدترین آنها 
توج��ه نمایید. درواق��ع روش های قدیمی، تاثیر خود را از دس��ت داده اند. 
همچنین فراموش نکنید که به صورت کلی ش��ما با س��ه نوع سئو مواجه 
هستید که شامل سئو کاله سفید، کاله سیاه و کاله خاکستری است و هر 

یک از آنها در زمان خاص خود کاربرد الزم را دارند.
5-ایمیلمارکتینگراجدیبگیرید

شما از طریق ایمیل مارکتینگ می توانید برند خود را به دیگران معرفی 

کرده و محصوالت خود را تبلیغ کنید. در این زمینه هیچ گونه محدودیتی 
وجود ندارد. با این حال توصیه می شود که در ابتدا گروه اصلی جامعه هدف 
خود را مشخص کنید تا بتوانید آمارها را به شکل دقیق تر بررسی نمایید. 

بدون شک با رشد کار، شما می توانید موارد بیشتری را نیز اضافه کنید. 
6-بهکیفیتکارخودتوجهداشتهباشید

این امر یک واقعیت است که کار خوب، مشتری ساز خواهد بود. در این 
زمینه نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که برای ارتقای سطح 
کاری خود الزم است تا رقبا را تحلیل نمایید که در این زمینه موتورهای 
جست و جوگر و تحلیل اقدامات سایرین در شبکه های اجتماعی، از جمله 
س��اده ترین و در عین حال کارآمدترین روش ها محسوب می شود. در کنار 
استانداردس��ازی اقدامات خود در تمامی بخش ها، الزم اس��ت تا به دنبال 
حداقل یک اقدام جدید و منحصر به فرد باشید تا مزیت رقابتی ایجاد شود. 
به صورت کلی هنگامی که بتوانید تجربه اولیه خوبی را ایجاد کنید، شانس 
تبدیل شدن به طرفداران برند و تبلیغ شما از سوی آنها، بسیار زیاد خواهد 
بود. بدون شک تمامی این موارد موفقیت شما را تضمین خواهد کرد. در 
ای��ن رابطه بهتر اس��ت که اقدامات کوتاه مدت و بلن��د مدت را به صورت 
همزمان مورد توجه قرار دهید تا در نهایت بهترین نتایج را به دست آورید. 

7-مواردنتیجهبخشرااولویتقراردهید
پ��س از رعای��ت موارد قبلی، ش��ما به نتایج کل��ی در رابطه ب��ا اقدامات و 
محصوالت خود دس��ت پیدا خواهید کرد. در این مقطع توصیه می ش��ود که 
م��واردی را که باالترین حد نتایج را به همراه داش��ته، اولویت اصل خود قرار 
داده و موارد آخر را در صورت نیاز حذف نمایید. درواقع این اقدام درست مانند 
استراتژی 80/20  است که براساس آن 80 درصد نتایج در هر زمینه ای تنها 
از 20 درصد به دس��ت آمده است. برای مثال 80 درصد از سودآوری شرکت 
شما تنها از 20 درصد مشتریان است. بدون شک با پیدا کردن پرفروش ترین 

محصوالت و کارآمدترین اقدامات، موفقیت سریعی را تجربه خواهید کرد. 
entrepreneur.com:منبع
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برنامه ریزی برای تابستانی پربار با تکنیک های ساده

سه شنبه
14 تیر 1401

شماره 2046



7ایران زمـــین www.forsatnet.ir7تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

سرپرست شرکت گاز مازندران:
55 هزار و 620 مشترک جدید گاز طبیعی طی سال گذشته در استان 

جذب شدند
ســاری - دهقان : سرپرست شرکت گاز اســتان مازندران عنوان کرد: 55 
هزار و 620 مشــترک جدید گاز طبیعی طی سال گذشته در استان مازندران 
جذب شــدند. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شــرکت گاز 
استان مازندران، قاسم مایلی رستمی، سرپرست شرکت گاز مازندران در حاشیه 
نشست مجمع عمومی عادی ســالیانه این شرکت که در سالن جلسات شهید 
باهنر ساختمان مرکزی برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار کرد: در حال حاضر، 
98 درصد جمعیت استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند که ان شاءاهلل با 
بهره برداری از پروژه های گازرسانی روستایی، ضریب نفوذ گاز در این حوزه تا پایان 

سال، به 96 درصد افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: سال گذشته 438 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا، 20 هزار و 349 انشعاب نصب 
و بالغ بر 55 هزار و 620 مشترک جدید پذیرش شده اند و 33 هزار و 500 مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی جایگزین سوخت های فسیلی در 
صنایع استان شده که شامل 301 واحد صنعتی می شود. مایلی رستمی با بیان این که سال گذشته در مجموع، حدود 8 میلیارد و 21 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی در استان مازندران مصرف شده، افزود: از این میزان، 4 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب در بخش خانگی، 689 میلیون 
مترمکعب در بخش صنعتی، یک میلیارد و 979 میلیون مترمکعب در بخش نیروگاهی، 416 میلیون مترمکعب در بخش CNG و یک 
میلیون و 837 مترمکعب در بخش های دیگر مصرف شده است. سرپرست شرکت گاز استان مازندران ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: بر 
اساس مصوبه شرکت ملی گاز ایران، تحقق اهداف در 3 بخش احداث شبکه، نصب انشعاب، اشتراک پذیری و میزان مصرف گاز بوده که ما در 
بخش نخست، 98 درصد، در بخش دوم معادل 92 درصد و در بخش اشتراک پذیری نیز حدود 91 درصد به اهداف مورد نظر دست یافته ایم.

گازرسانی به 101 روستا؛ برنامه سال1401
وی در ادامه سخنان خود در مورد اهم برنامه های شرکت گاز استان مازندران در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین عنوان کرد: اجرای 
بیش از 626 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در زمینه گازرسانی به صنایع و CNG، جذب حدود 240 مشترک جدید صنعتی، جذب 60 
هزار مشترک جدید شهری و روستایی، همچنین اقدام در زمینه کاهش هدررفت گاز طبیعی، استفاده از کنتورهای ارتقاءیافته، شناسایی 
مصارف غیرمتعارف و تعمیر و کالیبراسیون، از اهم برنامه های شرکت گاز استان مازندران در سال جاری است. مایلی رستمی همچنین برنامه 
گازرسانی به 101 روستا تا پایان سال و بهره برداری از این طرح ها به گونه ای که ضریب پوشش گازرسانی روستایی به باالی 96 درصد برسد 

را، از اهم برنامه های اولویت دار شرکت گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي اعالم کرد:
پیش بیني تنش آبي در 107 روستا

اراک- فرناز امیدی: مهندس یوســف عرفاني نســب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي در هفته صرفه جویي در مصرف آب )1تا 7 تیرماه ( در نشست خبري با اصحاب رسانه ، 
به تشریح وضعیت منابع آبي استان و عملکرد این شرکت در بخش هاي آب و فاضالب پرداخت. 
وی به تشریح وضعیت آب شهرها و روستاهاي داراي تنش آبي پرداخت و بیان داشت : با اقدامات 
و برنامه ریزي هاي صورت گرفته تنش آبي پیش بیني شده  در دو شهر تفرش و مامونیه برطرف 
گردید. عرفانی نسب در این باره افزود : حفاري دو حلقه چاه اب در شهر مامونیه و اصالح و توسعه 
خط اضطراري آب از چشمه هفتیان در شهر تفرش از جمله اقدامات صورت گرفته در راستاي 
تامین آب مورد نیاز براي جلوگیري از تنش آبي در این دو شــهر  مي باشد. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان مرکزي با اشــاره به  آب رساني سیار در برخي روستاها  اظهار داشت: در 
ابتداي تابستان 23 روستاي استان با تنش آبي مواجه شدند که براي عبور از این شرایط توسط 
شرکت اب و فاضالب استان مرکزي آب رساني سیار انجام مي شود . عرفاني نسب در ادامه عنوان 

کرد : با 20 درصد صرفه جویي در مصرف آب توسط مشترکین، مي توانیم  از تنش آبي در تابستان عبور نماییم. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزي در ادامه با اشاره به پروژه هاي در دست اجراي این شرکت در بخش هاي آب و فاضالب عنوان کرد گفت : تکمیل 
فاز دوم اب شیرین شهر فرمهین،  بازسازي ایستگاه های پمپاژ اراک، ساخت 6  هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب در شهر هاي مامونیه ، 
فرمهین و محالت و اجراي خط انتقال بلوار امام در ساوه ، را از مهمترین پروژه هاي آب رساني در شهر هاي استان نام برد. وي آبرساني 
به 67 روستاي استان در قالب پروژه هاي محرومیت زدایي با همکاري قرار گاه امام حسن مجتبي را با اعتباري بالغ بر 233 میلیارد تومان 
در 5 شهرستان کمیجان ، خنداب ، خمین ، ساوه و شازند را از دیگر پروژه هاي در دست اجراي  این شرکت در سال جاري عنوان کرد. 
مهندس یوسف عرفاني نسب افزود : اجراي 175 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع ، ساخت 18 باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 
4 هزار متر مکعب ، اجراي  20 کیلومتر خط انتقال برق و حفر و تجهیز 10 حلقه چاه  را از جمله اقدامات این شرکت در راستاي طرح 

جهاد آب رساني عنوان کرد .

نوریان مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:
ارتباط مستمر با دیوان محاسبات باعث اجرای تکالیف قانونی شرکت می شود

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: اجرای صحیح و به موقع تکالیف قانونی این شرکت با ارتباط مستمر 
با دیوان محاســبات محقق می شود. روح اله نوریان در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان افزود: نظرات و مشاوره های کارشناسی 
بازرسان دیوان محاسبات از سال های گذشته تاکنون موجب بهبود عملکرد این واحد صنعتی در اجرای تکالیف قانونی شده است. وی از 
رشد محصوالت تولیدی در چند سال گذشته و طی دو ماه قبل خبر داد و اظهار داشت: طی دو ماه گذشته تولید گاز اتان 150 درصد و 
گاز مایع خام نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته که این مهم در راستای تحقق نامگذاری چند سال اخیر مقام معظم 
رهبری در راستای تولید بوده است. نوریان با بیان اینکه با تالش و کوشش همکاران و در راستای تحقق نامگذاری سال، میزان تولیدات 
پنجگانه این شرکت در سال گذشته نسبت به سال ماقبل افزایش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: با وجود رشد و پایداری تولید، بیش 
از 5 میلیون ساعت کارکرد بدون حادثه داشته ایم که این نشان از رعایت قوانین و مقررات ایمنی و پدافند غیرعامل بوده است. مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه هم اکنون 3 محصول تولیدی این واحد صنعتی به پتروشیمی ایالم ارسال می شود، گفت: با ارسال 
خوراک پایدار و کافی، تعهدات این واحد صنعتی به شرکت پتروشیمی ایالم محقق و باعث پایداری تولید در زنجیره پائین دستی پاالیشگاه 
خواهد شد. نوریان به اقدامات موثر انجام شده در حوزه مدیریت انرژی اشاره کرد و افزود: پاالیشگاه گاز ایالم در هفتمین جایزه ملي انرژي 
در بخش پروژه هاي صرفه جویي برای دو پروژه ارائه شده، موفق به کسب تندیس و تقدیرنامه گردید. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با 
اشاره به اینکه در هشتمین دوره ارزیابی سالمت اداری شرکت ملی گاز ایران این واحد صنعتی رتبه اول سالمت اداری در بین شرکت های 
پاالیش کشور کسب کرده است، اظهار داشت: این ارزیابی توسط امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز ایران در 9 شاخص 
و 21 محور و 50 سنجه انجام شده است. همچنین مدیرکل دیوان محاسبات استان ایالم از تالشهای پاالیشگاه گاز ایالم در خصوص تولید 
پایدار،تالش در جهت انجام مسئولیت های اجتماعی، تالش برای کاهش گازهای ارسالی به فلرینگ در راستای حفظ محیط زیست، تالش 
برای دستیابی به سالمت اداری برتر،کاهش مصرف انرژی و غیره قدردانی کرد و گفت: پاالیشگاه گاز ایالم در زمینه های مختلف قدمهای 

قابل قبولی برداشته که انتظار می رود این تالش ها استمرار داشته باشد.

استقبال شهروندان از کالس های ترم تابستانی آموزش رایگان گل و گیاه 
شهرداری گرگان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان از استقبال شهروندان در کالسهای 
تابستانی گل و گیاه خبر داد.مهندس مهستی قدس ولی اظهار داشت: این کالس ها یکی از خدمات رایگان شهرداری گرگان به شهروندان 
است که از اول تیرماه آغاز گردیده و 14 سرفصل آموزشی دارد.به گفته قدس ولی، این کالس ها شامل طراحی باغچه منزل، بسترهای 
کاشت، انواع روشهای تکثیر و ازدیاد گیاهان، فضای سبز عمودی و گیاهان باالرونده، کاشت و نگهداری گل های فصلی، دائمی، پیازی، 
نگهداری گیاهان آپارتمانی، ســبزی کاری، کاشت و نگهداری درختان و درختچه زینتی، گیاهان آویزی و بالکن های سرسبز، کاکتوس 
و ساخت تراریوم یا باغ شیشه ای، کاشت و نگهداری گیاهان دارویی و معطر، انواع بسترهای کاشت و روش های تکثیر و ازدیاد گیاهان، 
طراحی باغچه و نگهداری از بن سای گلخانه ای در منزل می باشد.وی ادامه داد: در پایان دوره شهروندان قادر خواهند بود عالوه بر نگهداری 

از گل و گیاهان خود اقدام به اشتغال زایی در منزل کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان: 
انتقال بالغ بر 700 سرویس خاک و نخاله به معدن توسکستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  مهندس ساالری از انتقال بالغ بر 700 سرویس خاک و نخاله به معدن توسکستان خبر داد.مهندس 
احمد ساالری با اعالم این خبر اظهار داشت: با برنامه ریزی ها و هماهنگی انجام شده در ماه جاری، انتقال و تخلیه خاک و نخاله در معدن 
مستقر در توسکستان روند افزایشی داشته است. ساالری ادامه داد: متاسفانه برخی رانندگان حمل خاک و نخاله بدون توجه به اخطارها در 
زمین های خالی و حاشیه معابر سطح شهر اقدام به تخلیه خاک و نخاله می نمایند که مشکالت زیادی را برای مدیریت شهری به وجود 
آورده است.وی همچنین تصریح کرد: تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله عالوه بر آلودگی زیست محیطی باعث ایجاد تصویر نازیبا و نامناسب از 
منظر شهری را به وجود می آورد.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: با تدابیر انجام شده تعداد کامیون های حمل خاک و نخاله 
که به صورت روزانه به معدن توسکستان مراجعه می کردند 60 سرویس بوده که با هماهنگی بیشتر بین همکاران، پیمانکاران و تغییر و 
اصالح روش کنترل و نظارت بر عملکرد پروژه های خاکبرداری در هفته اول تیر ماه 1401 تعداد مراجعه روزانه کامیون های خاک و نخاله 
به معدن توسکستان به دو برابر افزایش یافته است.ساالری خاطرنشان کرد: این طرح با هدف حذف زوائد و ساماندهی منظر شهری و بهبود 
وضعیت پاکیزگی و نظافت شهر در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان با قوت استمرار خواهد داشت.وی در پایان از شهروندان خواست 

هرگونه تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله  را در محیط شهری را با سامانه 137 اطالع دهند.

اهواز - شبنم قجاوند: شهردار اهواز گفت: برای پیشرفت شهر و 
کشور باید فارغ از وقت، زمان و مکان به صورت شبانه روزی و جهادی کار 
کنیم. رضا امینی شهردار اهواز در آیین افتتاح مسیرL300 از تقاطع غیر 
همسطح شهید کجباف اظهار کرد: از همه کسانی که در گذشته برای 
پیشرفت، توسعه و آبادانی شهر اهواز تالش کردند صمیمانه قدردانی می 
کنیم علیرغم مشکالت موجود صبر و شکیبایی مردم قدرشناس اهواز به 
ما کمک می کند تا در انجام وظایف خود موفق باشیم. وی افزود: تالش 
زیادی در خصوص زیرساخت ها و ریل گذاری های توسعه شهری اهواز 
صورت گرفته است، هرچند ممکن است نتیجه آنها در حال حاضر قابل 
مشاهده نباشــد اما قطعا برای آینده شهرداری اهواز موثر خواهد بود تا 
شهرداری و شهر اهواز را به سطح و جایگاهی که شان مردم اهواز است 
برســانیم. شهردار اهواز ضمن قدردانی از تالش مدیران شهری اهواز در 
گذشته، ادامه داد: وظیفه خود می دانم که امانتی که اکنون در دست من 
است را به نحو احسن پاس داشته و با ارتقا آن به آیندگان تحویل دهم، 
در تالش های صورت گرفته ارکان مختلف حاکمیت به ویژه نماینده ولی 
فقیه در خوزستان نقش دارند. وی توضیح داد: مدیریت جهادی را گاهی 
می شــنویم و از آن استفاده می کنیم اما حق و شان آن را رعایت نمی 

کنیم؛ کلید واژه هایی که رهبر معظم انقالب هر سال به عنوان شعار سال 
انتخاب می کنند ریشه های عمیق کارشناسی دارند، مدیریت جهادی 
نیز همان شرایط جهاد را با همه ی ابعادش دارد لذا برای پیشرفت شهر و 
کشور باید فارغ از وقت، زمان و مکان به صورت شبانه روزی و جهادی کار 
کنیم. امینی ادامه داد: امروز خوزستان و اهواز نیازمند انسجام و وحدت 
اســت، با پراکندگی هیچ سودی به شهروندان نمی رسد، امروز مردم از 
حاکمیت انتظار کار، تالش و رفع مشکالت با توجه به مشکالت معیشتی 

موجود دارند لذا تقاضا دارم همه افراد، احزاب و سازمان ها برای توسعه 
و آبادانی شهر تالش کنند.

وی اضافه کرد: اقدامات صورت گرفته در شهرداری اهواز حاصل تالش 
و زحماتی است که در گذشته کلید خورده است و امروز به بهره برداری 
می رســند و قطعا با ریل گذاری و اقداماتی که امروز صورت می گیرد 

نتایج آن در آینده مشخص می شود.
وی با اشاره به سخن رهبر انقالب که شهردار بداند ریشه او در شورا 
است و همچون ســربازی به میدان رود و شورا نیز بداند که باید از این 
سرباز پشتیبانی کند، تاکید کرد: میان شهرداری و شورای اسالمی شهر 
اهواز انسجام و وحدت بسیار خوبی برقرار است به گونه ای که به جرات 
می توان گفت شــورای اسالمی شهر اهواز نمونه است، این یک فرصت 

استثنایی برای شهر اهواز است تا از این ظرفیت استفاده نماییم.
شهردار اهواز ادامه داد: ما نباید خود را جدای از مردم بدانیم، هدف از 
برگزاری این افتتاحیه ها، القای حس امید و نشاط در شهروندان است و 
همچنین با اجرای این طرح می توانیم در جمع شهروندان حضور پیدا 
کنبم و اطالعات مناسبی را از مشکالت محل زندگی آنها بدست آوریم و 

نظراتی را می دهند که می توانند برای ما راهگشا باشند.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: عضو هیئت مدیره شرکت ملی 
پســت در آیین معارفه سرپرست پست استان گیالن، سرعت بخشی به 
خدمات را در گــروی همدلی و بهره مندی از تجارب و دانش کارکنان 

شبکه پستی کشور خواند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پســت اســتان گیالن؛ ســعید 
شــریف زاده ظهر امروز یازدهم تیرماه 1401در آیین معارفه سرپرست 
پست اســتان گیالن که با حضور استاندار برگزار شد، به ماموریت های 
شبکه پستی کشور مبنی بر هوشمند سازی فرایندها و پیاده سازی طرح 
تحول دیجیتال پست اشاره کرد و گفت: »در تالشیم تا سرعت بخشی 
به خدمات را در ســایه همدلی، بهره مندی از تجارب و دانش کارکنان 
شبکه پستی محقق کنیم.« عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره 
به ظرفیت های پست اســتان گیالن و گستردگی خدمات آن، عنوان 
داشت: »با توجه به جمعیت استان و همچنین میزان بهره مندی افراد 
از خدمات پست، نیازمند تامین اعتبار جهت افزایش بهره وری و توسعه 

زیرساخت ها هستیم.«

وی خواســتار همراهی استانداری با پست استان گیالن در خصوص 
اجرای پروژه های هوشمند سازی در استان شد. 

استاندار گیالن: نقش مهم پست در عرصه تجارت و ارتباطات بر کسی 
پوشیده نیست

استاندار گیالن نیز با بیان اینکه خدمات گسترده ی پست با اعتماد 

افراد جامعه ارتباطی مســتقیم دارد، بر نقش مهم این سازمان خدمت 
رسان در عرصه تجارت و ارتباطات تاکید کرد. 

اسداهلل عباســی با تأکید بر افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و نیز 
ســرعت بخشی در ارائه خدمات پستی، تقویت زیرساخت های پست و 

هوشمندسازی آن را متناسب با ماموریت های جدید خواستار شد.
عباســی با تاکید بر برنامه محوری، افزود: »معتقدم تخصیص اعتبار 
برای اجرای پروژه ها و طرح های هر سازمان، باید بر اساس برنامه تحولی 
و همسو با اسناد باالدستی باشد، از این رو برای تخصیص اعتبار به پروژه 

های پست، باید برنامه ای جامع ارائه شود.«
در ادامه با قدردانی از تالش های مهدی ســبحانی مدیرکل پیشین 
پست گیالن، محمدحسین هوشنگی به عنوان سرپرست این اداره کل 
معرفی و حکم صادره از سوی محمود لیائی مدیرعامل شرکت ملی پست 

توسط شریف زاده به وی اعطا شد.
گفتنی است شریف زاده در این سفر از بخش های مختلف اداره کل 

پست استان گیالن بازدید و با کارکنان دیدار و گفتگو کرد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: واحد امور حقوقی و قراردادهای 
شــرکت گاز استان بوشــهر از ابتدای تاسیس شرکت تا کنون با فراهم 
نمودن اســناد بیش از هزار مناقصه کمک فراوانی در راســتای توسعه 

گازرسانی در سطح استان داشته است
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مدیر عامل شرکت 
گاز استان با اعالم این خبر افزود:یک هزارمین شماره قرارداد شرکت گاز 
استان بوشهراز ابتدای فعالیت این شرکت در اسفند گذشته بود که برای 

یکی از پروژه های اجرایی صادر گردید.
رحمانی ادامه داد:عمده قراردادهای منعقد شده مربوط به پروژه های 

اجرایی از قبیل گازرســانی و مقاوم ســازی خطوط و سایر موارد مانند 
قرارداد خرید بزرگ و پیمان های مستمر می باشند.

وی افزود:تنظیم و انعقاد بیش از پنجاه قرارداد در زمینه های مختلف 
از جمله  پروژه های اجرایی و قرارداد خرید و پیمان های مستمر نیروی 
انسانی در ســالی که گذشت بیانگر تالشهای مستمر این شرکت بوده 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: نزدیک به نیمی از قراردادهای 
سال هزار و چهارصد به معامالت عمده اختصاص داشته که همگی پس 
از انجام تشــریفات کامل برگزاری مناقصات عمومی از طریق ســامانه 

تدارکات اینترنتی دولت و تعین برنده مناقصه منعقد شده اند.

رحمانی با یادآوری ابالغ تیپ های جدید قراردادهای همسان از سوی 
وزارت نفت در انتهای ســال هزار و سیصد و نود و نه خبر داد و تصریح 
کرد: تالش کارکنــان این واحد در اصالح و ویرایــش متون قراردادی 
پیشین با همکاری واحدهای متقاضی و در نتیجه پیشگامی شرکت گاز 
استان بوشهر در استفاده از تیپ های همسان جدید قابل ستایش است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد اســتان قم 
خواستار ارتقاء سطح مددکاری این نهاد به مددکاری تخصصی 
شــد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، محســن 
مســعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد اســتان قم در همایش 
فصلی مددکاران کمیته امداد اســتان قم با اشاره به فرازهایی از 
نهج البالغه، امیرمؤمنان حضرت علی )ع( را پدر مددکاری خواند 
و اظهار کرد: نگاه آنحضرت نســبت به رفع فقر و توانمندسازی 

محرومان با وضع موجود بسیار متفاوت است. وی تحقق عدالت 
در جوامع را مقدمه توانمندسازی محرومان از دیدگاه حضرت علی 
)ع( برشــمرد و تصریح کرد: توانمندسازی نیازمندان به عملکرد 
کارگزاران و مســئوالن وابسته است. مســعودیان راد خواستار 
تشکیل کارگروه تخصصی مددکاری در کمیته امداد استان قم 
شد و ادامه داد: مددکاری تخصصی باید رونق اشتغال و نخبگی 

مددجویان نقش آفرینی کند. 

شهردار اهواز در آیین افتتاح مسیرL300 از تقاطع غیر همسطح شهید کجباف:

صبر و شکیبایی مردم به ما کمک می کند تا در انجام وظایف خود موفق باشیم

سعید شریف زاده مطرح کرد؛ 

سرعت بخشی به خدمات پستی در سایه همدلی کارکنان شبکه پستی در استان گیالن

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت:     

شمارگان قراردادهای منعقد شده شرکت گاز استان 
بوشهر از یک هزار مورد گذشت

مدیرکل کمیته امداد استان قم:

مددکاری در کمیته امداد، تخصصی شود

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آبفای اســتان قزوین 
گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان یک هزار میلیارد تومان مصوب 
شــد که 550 میلیارد تومان برای اجرای طرح هــای فاضالب و 450 

میلیارد تومان برای آبرسانی اختصاص می یابد.
به مناســبت هفته فرهنگ صرفه جویی در مصرف، مدیران صنعت 
آب و برق اســتان قزوین روز یکشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران 
و اصحاب رسانه ضمن تشریح مهمترین اقدامات انجام شده به سواالت 
آنها پاسخ دادند. در این نشست که در شرکت توزیع نیروی برق قزوین 
برگزار شد و یداهلل ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان و رئیس 
شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان، مسعود خواجه وند 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، داراب بیرنوندی مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان، موتاب ها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین، 
صباغیان سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی، علی خلجی 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان و دیلمی مدیر برق منطقه ای 

زنجان نیز حضور داشتند به سواالت مختلف خبرنگاران پاسخ داده شد.
داراب بیرنوندی در این نشســت اظهارداشــت: در حال حاضر 510 
روستای استان قزوین معادل 90 درصد تحت پوشش خدمات شرکت 
آب و فاضالب استان قزوین است و همه 29 شهر استان نیز زیر پوشش 
100 درصدی قرار گرفته است. وی بیان کرد: اصالح 151 کیلومتر شبکه 
در شــهرها و توسعه خط انتقال روستاها به میزان 106 کیلومتر و حفر 
23 حلقه چاه برای تامین نیاز های آب آشــامیدنی مردم از مهمترین 

کارهای انجام شده است.
در ادامه برنامه ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در 
این نشست اظهارداشت: نیروگاه شهید رجایی قزوین به عنوان سومین 
نیروگاه بزرگ کشــور بیش از 3.5 درصد انرژی برق کشور را تولید می 
کند و نقش مهمی در پایداری شبکه دارد. وی افزود: ساالنه 12 میلیارد 
کیلووات ســاعت انرژی برق در نیروگاه شهید رجایی قزوین تولید می 
شــود که با تعمیرات مستمر در طول ســال تالش می شود تولید برق 
دچار آسیب نشود. مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی تصریح کرد: تعمیرات 
نیروگاه در قالب 17 برنامه در 13 واحد ســیکل ترکیبی و بخار در دو 

فصل از مهرماه تا اردیبهشت سال بعد صورت می گیرد که در همه حال 
نیروگاه بایســتی آماده تولید مستمر برق باشد تا در پیک تابستان هم 
مشکلی نداشته باشیم. موتابها تصریح کرد: در تعمیرات نیروگاهی بیش 
از 14 هزار مورد عملیات فنی انجام می شود و برخی قطعات تعویضی 
نیز با کمک مهندسان داخلی ساخته شده و تمامی فعالیتهای تعمیری 
توسط نیروهای متخصص داخلی صورت می گیرد که جای افتخار دارد.

مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی قزوین یادآورشــد: قدرت منصوبه 
نیروگاهی کشــور 87 هزار مگاوات است که عمده آنها در نیروگاههای 
حرارتی تولید می شود. وی در خصوص دستاوردهای حوزه تولید قطعات 
نیروگاهی بیان کرد: در بیست سال گذشته کشور ما در حوزه تولید در 
زمره پنج کشور اول ســازنده قطعات نیروگاهی در جهان قرار داشته و 
نیروگاه های با کالس و راندمان های بسیار باال در داخل کشور طراحی 
و نصب می شوند. موتابها تصریح کرد: در خصوص ساخت ترانس های 
اصلی خوشبختانه ایران هم در ردیف چند کشور برتر جهان قرار دارد و 

در زمینه طراحی و ساخت گام های مهمی برداشته است.
در ادامه مســعود خواجه وند مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
در این نشســت اظهارداشت: شرکت توزیع نیروی برق استان با داشتن 
بیش از 642 هزار مشترک، خدمات رسانی خود را در همه  شهرستان 
های اســتان بخوبی انجام می دهد و با داشتن 12 هزار و 300 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و ضعیف و 11 هزار و 900 پست توزیع به ظرفیت 

2100 مگاولت آمپر در خدمت مردم استان است.   وی اضافه کرد: 841 
روســتای استان و 100 درصد روستاهای باالی 10 خانوار از تسهیالت 
برق برخوردار شده اند و گستردگی محدوده پوشش شبکه موجب شده 

شاهد خدمات رسانی شبانه روزی این شرکت باشیم.
68 درصد مصرف برق در بخش تولید است

خواجه وند گفت: حدود 46 درصد انرژی برق در بخش صنعت و 22 
درصد در کشاورزی مصرف می شود که بیانگر مصرف 68 درصد انرژی 

در بخش تولید است که اهمیت مضاعفی دارد.
وی از افت ولتاژ تک رقمی انرژی برق در شبکه های استان خبرداد و 
اظهارداشت: میزان تلفات انرژی در شبکه استان حدود 6.6 درصد و یک 

رقمی است که یکی از شاخص های استان محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: با وجود  
134 هزار چراغ روشــنایی در اســتان خدمات مطلوبی ارائه شده و در 
بخش شاخص انرژی های توزیع نشده نیز جایگاه خوبی در کشور داریم.

خواجه وند بیان کرد: در کشور با وجود ناترازی تولید و مصرف انرژی 
مشاهده می شــود که با همکاری بخش صنعت و کشاورزی ، پایداری 
شبکه محقق شده است . وی گفت: در شهرک های صنعتی با همکاری 
یــک روز در هفته صنایع و مدیریــت دو هفته کار و دو هفته همکاری 
مشترکین فوالدی توانســته ایم وضعیت را مدیریت کنیم و در بخش 
کشــاورزی هم از فعاالن این عرصه خواسته ایم از ساعت 12 ظهر تا 4 
عصر به میزان چهار ساعت همکاری کنند تا در پایداری شبکه برق خللی 
ایجاد نشود. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآورشد: 
رشد مصرف برق در کشور حدود 4.45 درصد و معادل دو برابر استاندارد 
جهانی است و اگر مردم همکاری نکنند و مدیریت مصرف صورت نگیرد 

ما هر چقدر به سمت تولید هم برویم، مشکالت برطرف نخواهد شد.
وی اضافه کرد: الگوی مصرف مشــترکین خانگی نیز در کشــورمان 
حدود 5 برابر میانگین جهانی است و این وضعیت موجب شده تا امروز  
میزان مصرف در پیک 67 هزار مگاوات ثبت شــود که پیش بینی می 
شــود این میزان در صورت رعایت نکــردن مدیریت مصرف تا70 هزار 

مگاوات نیز افزایش یابد.

پاسخ مدیران صنعت آب و برق استان قزوین به سواالت خبرنگاران 
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بهقلم:مایککاپل
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

دنیای بازاریابی و تبلیغات روز به روز در حال توس��عه اس��ت. در این میان ش��ما مدت زمان زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در اختیار ندارید. این امر باید به مثابه یک نکته مهم و کلیدی برای شما 
و برندتان محسوب شود. اگر قرار باشد شما با خیال راحت مشغول تولید محتوا و بازاریابی باشید، احتماال در 

نهایت امر هیچ شانسی برای بهبود اوضاع تان نخواهید داشت. 
امروزه در عرصه تبلیغات شما به طور میانگین فقط هشت ثانیه برای جلب نظر مخاطب هدف فرصت دارید، 
در غیر این صورت به ساده ترین شکل ممکن کاربران شما را مورد بی توجهی قرار می دهند. این تجربه برای 
بسیاری از برندها بی نهایت دردناک بوده و نکته تأمل برانگیز اینکه دیگر راه برگشتی نیز برای برند مورد نظر 
باقی نمی گذارد. هدف ما در این مقاله مرور برخی از نکات مهم برای پرهیز از چنین تجربه ناگواری است. این 

امر به شما کمک شایانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد کرد. 
طراحیتبلیغچشمنواز

یک تبلیغ مناسب باید دارای ویژگی های بسیار حرفه ای و کلیدی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
باشد. این امر به شما نشان می دهد چقدر توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارید. اگر یک محتوای 
تبلیغاتی جذابیت و چشم نوازی الزم را نداشته باشد، کمتر کاربری حتی بدان نگاه خواهد کرد. این امر می تواند 
شما را با مشکالت بسیار متعددی رو به رو ساخته و شرایط تان را نیز دشوار سازد. چنین نکته ای برای بسیاری 

از برندها به مثابه روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با دردسرهای زیاد خواهد بود. 
یادتان باش��د شما در عرصه بازاریابی باید همیش��ه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید. این امر 
می تواند به معنای الگوبرداری از برندهای دیگر نیز باش��د. درس��ت به همین خاطر باید به طور مداوم کارتان 
برای بهبود وضعیت بازاریابی را با بهترین ش��رایط ممکن دنبال نمایید. الگوبرداری از برندهای بزرگ در این 

میان می تواند شانس تان را به طور چشمگیری بهبود بخشد. 
استفادهازطراحیهایبهروز

استفاده از طراحی های به روز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر بسیار مهمی محسوب می شود. 
این امر به ش��ما فرصت تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را فراهم س��اخته و شانس تان در این میان 
را نیز بهبود خواهد بخش��ید. یادتان باش��د یک طرح قدیمی برای مدت زمان زیادی ش��ما را در کانون توجه 
کاربران قرار نمی دهد. درست به همین خطر  باید همیشه به فکر استفاده از روش های ساده و کاربردی باشید. 
بهترین توصیه در این میان تالش برای ارزیابی روش تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شکل 

ممکن خواهد بود.
یکی از نکات بس��یار مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مربوط به استفاده از طراحی های به روز 
اس��ت. این امر ش��ما را به بهترین شکل ممکن در کانون توجه مش��تریان قرار داده و کارتان را در این میان 

بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
رابطکاربریساده

فقط س��ایت ها نیاز به رابط کاربری س��اده ندارند، بلکه در یک محتوای تبلیغاتی شما باید پیام اصلی تان را 
کام��ال واضح پیش روی مخاطب هدف قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها پیدا نکنید. سادگی و سهولت دسترسی کاربران به پیام اصلی و پیشنهاد شما در تبلیغات معیار 
مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. این امر می تواند در همان هشت ثانیه ابتدایی کارتان را 

به خوبی پیش برده و بر روی مخاطب هدف تاثیرگذاری الزم را به همراه داشته باشد. 
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فعالیت کس��ب و کارها در بازار ش��باهت بس��یار زیادی با 
گذشته ندارد. پیش از این بسیاری از برندها اگر فروشندگان 
خوبی داش��تند و به ط��ور حضوری تعامل ش��ان با مخاطب 
هدف بهینه بود، دیگر مش��کلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف پیدا نکرده و س��ود باالیی نیز به دس��ت 
می آوردن��د. در این میان تنها هزینه مورد نیاز نیز مربوط به 
اس��تفاده از برخی تمهیدات اولی��ه برای حفاظت از دفتر کار 
اصلی و ش��عبه های فروش بود. امروزه اما روند کاری بسیاری 
از برنده��ا به طور کامل عوض ش��ده اس��ت. دیگر خبری از 
ش��یوه های قدیمی در عرصه تولید محتوا نیس��ت. در عوض 
بس��یاری از برندها در زمینه تولید محتوا از شیوه های آنالین 
س��ود می برند. این یعن��ی حضور در فض��ای آنالین و حتی 
استفاده از شیوه های مبتنی بر اینترنت برای برندها در کانون 
اهمیت قرار گرفته اس��ت. نکته ای ک��ه در این میان باید مد 
نظر داش��ت استفاده از برخی ش��یوه های حرفه ای است. این 
امر می تواند به ش��ما کمک زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نماید. 
تامین امنیت کسب و کار در فضای آنالین یا به عبارت بهتر 
امنیت س��ایبری از جمله بحث های بس��یار مهم برای برندها 
محسوب می شود. این نکته باید به طور دقیق مد نظر برندها 
قرار داش��ته و برای بهبود وضعیت تان در این راستا عملکرد 
خوبی از خودتان نش��ان دهید. نکته مهم اینکه بس��یاری از 
کس��ب و کارها در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
ان��واع مهارت ها را دارند. با این ح��ال وقتی صحبت از ایجاد 
تغییرات اساسی در روند کاری برند می شود، بسیاری از کسب 
و کارها مشکل خواهند داشت. امنیت سایبری نیز یکی از این 
تغییرات اساسی اس��ت. درست به همین دلیل در این مقاله 
برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد ارزیابی دقیق 

قرار خواهیم داد. 
بهروزنگهداشتننرمافزارها

اگر برند شما در زمینه فعالیت کاری از نرم افزارهای خاصی 
استفاده می کند، باید همیشه این نکته را به یاد داشته باشید 
که روند کاری تان بدون به روز رسانی های مداوم آن نرم افزارها 
با مش��کل رو به رو خواهد شد. هکرها در دنیای امروز بیشتر 
به سراغ برندهایی با نرم افزارهای قدیمی می روند. این امر به 
آنها امکان عبور از الیه های امنیتی به سادگی هرچه تمام تر را 
داده و وضعیت شان را نیز وخیم خواهد کرد. درست به همین 
دلیل ش��ما باید همیش��ه از ایده های مناس��ب برای افزایش 
امنیت برندتان در این حوزه استفاده کنید. ساده ترین ایده نیز 
در این میان تالش برای اس��تفاده از نرم افزارهای کامال به روز 
خواهد بود. این نکته به ش��ما کمک زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کرده و ش��ما را همیش��ه مورد عالقه 

مشتریان نگه می دارد. 
استفادهازپسوردهایقوی

پسوردها کلیدهای دسترسی به اطالعات یا خدمات مربوط 
به نرم افزارهاس��ت. هکرها در این میان از شیوه های مختلف 
برای دسترس��ی به پس��وردهای کاربران یا ابزارهای مرتبط 
با برندها س��ود می برند. اگر ش��ما در این میان از پسوردهای 
بی نهایت ساده و قابل حدس استفاده کنید، کارتان به شدت 
س��خت خواهد ش��د. درس��ت به همین دلی��ل توصیه تمام 
کارش��ناس های عرصه سایبری اس��تفاده از پسوردهای قوی 
و درس��ت اس��ت. این امر به شما فرصت بس��یار خوبی برای 

تاثیرگذاری بر روی میزان امنیت سایبری برندتان می دهد. در 
این صورت دس��ت کم دیگر خبری از هک ساده و بی دردسر 

ابزارهای دیجیتال و دیتا سنتر برندتان نخواهد بود. 
اس��تفاده از پس��وردهای قوی به ش��ما کمک زیادی برای 
مقابله با حمالت سایبری خواهد کرد. این امر می تواند برای 
ش��ما نه تنها جذابیت زیادی داشته باش��د، بلکه هزینه های 
اضافی ت��ان را نیز کاهش دهد. به ه��ر حال برندی که مداوم 
تحت حمله سایبری قرار گرفته و سرورهای آن هک می شود، 
باید هم هزینه زیادی به موسسات امنیتی سایبری پرداخت 
کند. درس��ت به همین دلیل شما با اس��تفاده از یک پسورد 
طوالن��ی، دارای حروف کوچ��ک و بزرگ و همچنین اعداد و 
نش��انه های مختلف می تواند به خوب��ی هرچه تمام تر امنیت 
سایبری تان را ارتقا دهید. این امر از شما یک برند مطمئن در 

بازار خواهد ساخت. 
آموزشاعضایشرکتدربارهامنیتسایبری

اینکه ش��ما خودتان به تنهایی قصد تاثیرگذاری بر روی 
تمام مش��تریان را داش��ته و در این مس��یر ه��م از کمک 
هیچ کس اس��تفاده نکنید، امر بس��یار دش��واری محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاط��ب ه��دف نیازمند اس��تفاده از ایده ه��ای گروهی و 
همچنین یک تیم عالی هستند. این امر به شما نیز در روند 
فعالیت کاری کمک خواهد کرد. مس��ئله مربوط به امنیت 
س��ایبری نیز در این میان چنین وضعیتی دارد. اگر شما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی وضعیت امنیت سایبری برندتان 
هس��تید، بای��د خیلی زود روند کاری ت��ان را عوض کرده و 
آموزش های الزم به تمام اعضای ش��رکت را بدهید، در غیر 
این صورت به احتمال زیاد فرصت زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی س��طح امنیت سایبری برندتان پیدا نمی کنید. این 
امر می تواند برای ش��ما هزینه های بس��یار گزافی به همراه 

داشته و موقعیت تان در بازار را نیز خراب کند. 
شما باید همیش��ه مطمئن باشید کارمندان تان شیوه های 
مناس��ب ب��رای فعالیت کاری را به خوبی بلد هس��تند. یکی 
از بخش ه��ای مهم نی��ز در این میان مربوط به اس��تفاده از 
تکنیک های درس��ت و حرف��ه ای برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف است. این امر می تواند برای شما جذابیت بسیار 
زیادی به همراه داش��ته و حتی کارتان در زمینه تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را نیز به طور قابل مالحظه ای بهبود 

بخشد. 
شرکت در دوره ها و همایش های مربوط به امنیت سایبری 
می تواند برای ش��ما جذابیت بس��یار زیادی به همراه داشته 
باش��د. این ام��ر در بس��یاری از مواقع فرص��ت خوبی برای 
یادگیری ش��یوه های آموزش مناس��ب به کارمندان شرکت 
نیز محسوب می شود. شما در این صورت می توانید به خوبی 
کارتان را پیش برده و وضعیت فعالیت شرکت را به طور قابل 

مالحظه ای در راستای امنیت سایبری باال قرار دهید. 
استفادهازدستگاههاوشبکههایامن

اس��تفاده از دستگاه ها و شبکه های امن به شما برای بهبود 
وضعیت کاربری تان کمک خواهد کرد. این امر نه تنها امنیت 
ش��رکت ش��ما را از نظر اطالعات مهم و دیتا سنترها به طور 
تصاع��دی افزایش می ده��د، بلکه امکان بهینه س��ازی روند 
امنیت اطالعات کاربران را نیز به همراه دارد. این مسئله برای 
برندهایی که به طور مداوم خدمات دیجیتال عرضه می کنند، 
کلیدی خواهد بود. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید روی 
این مس��ئله به شدت کار کرده و وضعیت تان را نیز به خوبی 

توسعه دهید. 
استفاده از دستگاه ها و شبکه های امن به شما برای افزایش 
س��طح امنیت س��ایبری تان کمک می کند. برخی از برندها 

در این راس��تا به طور مداوم توجه الزم را نش��ان نمی دهند. 
همین امر در برخی موقعیت ها موجب بروز مشکالت زیادی 
می ش��ود. شما برای بهبود وضعیت تان در دنیای کسب و کار 
باید همیش��ه امنیت اطالعات مهم برای خود و مشتریان تان 
را در خاطر داشته باش��ید، در غیر این صورت خیلی زود در 
مسیر کارآفرینی با مشکالت متعدد رو به رو شده و کارتان با 

مشکالت زیادی مواجه می شود. 
مشورت با یک کارشناس حرفه ای در حوزه کسب و کار به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی امنیت روانی کارکنان تان کمک 
خواهد کرد. این امر همچنین شما را در موقعیت بسیار خوبی 
برای بهب��ود وضعیت تان در عرصه کس��ب و کار قرار داده و 
شانس تان در این میان را نیز دوچندان می کند. یادتان باشد 
مشتریان در دنیای کنونی به برندهایی که امکان بهینه سازی 
روند کاری شان به بهترین شکل ممکن را دارند، توجه نشان 
خواهن��د داد. یکی از نکات مه��م در این میان نیز مربوط به 
اس��تفاده از دستگاه ها و ش��بکه های امن برای جلب اعتماد 
مشتریان است. پس همیشه در چنین زمینه هایی از نظرات 

مطمئن کارشناس های سایبری استفاده کنید. 
یکی از س��اده ترین راهکارها برای ارتقای امنیت س��ایبری 
برند مربوط به نصب انواع آنتی ویروس یا اینترنت سکیوریتی 
بر روی دس��تگاه های ش��رکت است. این امر ش��اید در نگاه 
نخس��ت بسیار س��اده و ابتدایی به نظر برسد، اما تاثیر بسیار 
خوبی بر روی روند کاری ش��ما خواهد داشت. به این ترتیب 
می توانید خیلی راحت بخش قابل مالحظه ای از دغدغه های 
سایبری تان را کنار گذاشته و به طور کامل به آنتی ویروس های 

قوی محول کنید. 
استفادهازسیستمکدگذاری

ک��د گ��ذاری پیام ها ی��ا حتی اطالع��ات مهم ب��ه هنگام 
انتقال ش��ان از یک سیستم به سیستمی دیگر یا حتی میان 
س��رورهای مختلف امری مهم محس��وب می ش��ود. این امر 
به شما امکان بررس��ی هرچه دقیق تر کیفیت انتقال داده ها 
در کنار مس��ئله ای مهم مثل امنیت آنه��ا را می دهد. یادتان 
باشد بس��یاری از هکرها در عمل حفره های امنیتی در میان 
س��رورها ایجاد کرده و به هنگام انتق��ال داده ها از آنها کپی 
می گیرند. با این حساب کد گذاری یا رمزنگاری آنها می تواند 
به ش��ما کمک زیادی کرده و وضعیت تان را نیز به طور قابل 

مالحظه ای بهبود بخشد. 
بسیاری از کسب و کارها نسبت به فرآیند کدگذاری داده ها 
به طور حرفه ای اطالعاتی ندارند. در این صورت شما باید به 
طور مداوم با کارشناس های حرفه ای در این راستا هماهنگی 
داش��ته باشید. این امر می تواند به شما کمک شایانی کرده و 

موقعیت تان را به طور خیره کننده ای بهبود بخشد. 
فعالسازیاحرازهویتدومرحلهای

احراز هویت دو مرحله ای به شما برای کاهش ریسک های 
مربوط به نفوذ هکرها به سیستم های تان کمک خواهد کرد. 
در این شیوه شما به جای اینکه فقط با وارد کردن یک پسورد 
به اکانت یا نرم افزارهای برندتان وارد ش��وید، باید در مرحله 
پس از وارد کردن پس��ورد احراز هویت ثانویه ای را نیز پشت 
سر بگذارید. این امر می تواند تقاضا برای بارگذاری یک عکس 
س��لفی، تایید رمزی دیگر یا حتی ارائه کدی که برای شماره 
تماس یا ایمیل کاربر ارس��ال شده، باشد. به این ترتیب شما 
می توانید به سادگی هرچه تمام تر حتی اگر پسورد اولیه تان 
هم منتش��ر شد یا در دس��ترس هکرها قرار گرفت از سرقت 
اطالعات ت��ان جلوگی��ری ک��رده و موقعیت ت��ان را به خوبی 
بهینه س��ازی نمایید. این امر نق��ش مهمی در کیفیت کاری 

شما و همچنین اطالعات تان به طور کلی خواهد داشت. 
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