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چرا بنزین گران نمی شود؟

سرمقاله
سرمایهگذاریبانکها
باسپردههایمردم

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

فصل سوم قانون عملیات بانکی 
بدون ربا، مشارکت بانک ها و مردم 
در امور مختلف در قالب تسهیالت 
بانکی را صراحت��ا به عنوان یکی از 
عملیات بانکی مج��از معرفی کرده 
و می گوید: »بانک ه��ا می توانند به 
منظور ایجاد تس��هیالت الزم برای 
گسترش فعالیت بخش های مختلف 
تولی��دی و بازرگان��ی و خدمات��ی، 
»قس��متی از س��رمایه« و  یا منابع 
مورد نیاز این بخش ها را به صورت 
مشارکت تأمین نمایند.« آیین نامه 
فصل س��وم قانون مورداش��اره نیز 
تس��هیالت بانکی مشارکت را به دو 
مدنی«  مشارکت  »تسهیالت  گونه 
و »تسهیالت مش��ارکت حقوقی« 
تقسیم کرده است. موضوع نوشتار 
مباح��ث حقوقی  بررس��ی  حاضر، 
و بانکی مش��ارکت مدنی نیس��ت، 
بلک��ه مباح��ث حقوق��ی و بانکی 
پیرامون آث��ار پدیده »تس��هیالت 
مش��ارکت حقوقی« را مورد بحث 
قرار می دهد. مش��ارکت حقوقی در 
واقع، نوعی تس��هیالت بانکی است 
که بانک ها براس��اس آن، قس��متی 
از س��رمایه مورد نیاز ش��رکت های 
س��هامی موجود یا س��رمایه مورد 
نیاز ش��رکت های س��هامی در حال 

تاسیس را تامین می کنند. 
ادامهدرهمینصفحه
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ادامه از همین صفحه
نتیج��ه حقوق��ی پرداخ��ت »تس��هیالت مش��ارکت 
حقوقی« نیز س��هامدار ش��دن بانک ها به نسبت مبلغ 
تس��هیالت در سهام شرکت هایی اس��ت که بانک ها به 
آن، »تس��هیالت مش��ارکت حقوقی« اختصاص داده و 
پرداخت می کنند. برعکس تس��هیالت مشارکت مدنی، 
بانک ها در »تس��هیالت مش��ارکت حقوقی« در س��ود 
حاصل از پروژه مورد مشارکت شریک نمی شوند، بلکه 
فقط در سهام شرکت شریک خواهند شد. بدیهی است 
تا زمانی که س��هام حاصل از مش��ارکت حقوقی به نام 
بانک باش��د، طبعا سود و زیان شرکت نیز متوجه بانک 
خواهد ش��د؛ مگر آنکه بانک این سهام را مورد معامله 
ق��رار ده��د و به دیگ��ران انتقال ده��د. بنابراین قانون 
عملی��ات بانکی بدون رب��ا و آیین نامه های اجرایی آن، 
از جمله ابزارهای قانونی اس��ت ک��ه زمینه های قانونی 
و ش��رعی الزم برای س��رمایه گذاری و ورود بانک ها به 
بازار س��رمایه با استفاده از س��پرده های بانکی مردم را 

فراهم آورده است.
البته در مورد سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه، 
خواه با اس��تفاده از س��پرده های بانکی مردم باش��د و 
خواه با اس��تفاده از منابع داخلی بانک ها، این پرس��ش 
همواره مطرح بوده اس��ت که آی��ا در چارچوب اصول 
و موازی��ن قانون عملیات بانکی بدون ربا، ورود بانک ها 
ب��ه بازارهای س��رمایه از طریق خرید و فروش س��هام 
شرکت ها یا همان بنگاه داری، اقدامی نیکو و پسندیده 
در جهت رعایت منافع س��پرده گذاران و صاحبان سهام 
بانک هاس��ت؟ ی��ا برعکس، اقدامی ناپس��ند و نکوهش 
ش��ده و غیرقانونی اس��ت که ب��ا توجه به ت��وان مالی 
باالی بانک ها عمال فرصت رقابت را از س��رمایه گذاران 
خرد می س��تاند و میدان رقابت در بازار س��رمایه را در 
اختی��ار بانک ها می گ��ذارد؟ همچنی��ن از آنجایی که 
غال��ب بانک های تج��اری از توانایی الزم برای مدیریت 
این قبیل شرکت ها برخوردار نیستند، آیا ورود بانک ها 
به ترکیب س��هامداران شرکت های سهامی، کارایی این 
قبیل ش��رکت ها را کاهش نخواهد داد؟ افزون بر آن، از 
نظر موازین حقوقی و شرعی، اگر بهای این گونه سهام 
از طریق »تسهیالت مش��ارکت حقوقی« با استفاده از 
سپرده های بانکی مردم در بانک ها تامین شود، در این 
صورت س��پرده گذاران بر س��هامی که توسط بانک ها با 
استفاده از سرمایه آنان خریداری می شود، چه حقوقی 

دارند؟
دیدگاه ها در این باره متفاوت است و مداخله و ورود 
بانک ه��ا به بازار س��رمایه، خواه ورود مس��تقیم و خواه 
ورود غیرمس��تقیم، طرف��داران و مخالفان خاص خود 
را دارد. عده ای معتقدند که س��رمایه گذاری بانک ها در 
بازارهای س��رمایه منطبق با موازین و اصول بانکداری 
بدون رباس��ت و می توان از این طریق به سپرده گذاران 
و همچنین به صاحبان س��هام بانک ها سودرسانی کرد. 

اما جمعی دیگر بر ای��ن باورند که کار بانک، بانکداری 
و حرکت در بازار پول اس��ت و نه بازار سرمایه. بنابراین 
بانک ه��ا بایس��تی از طریق عملی��ات و خدمات بانکی 
کس��ب س��ود و درآمد کنند و نه از طری��ق مداخله در 
ب��ازار س��رمایه. آنان بر ای��ن عقیده اند ک��ه بانک ها با 
استفاده از س��پرده های مردم، به ش��رکت های وابسته 
به خود، تس��هیالت ارزان قیم��ت می دهند و موقعیت 
دریاف��ت تس��هیالت بانکی را از مردم س��لب می کنند 
و به عنوان مثال و ش��اهد مدع��ای خویش می گویند، 
آمارهای کدال بورس حاکی اس��ت که یکی از بانک ها 
حدود 6۰ درصد منابع تس��هیالتی خ��ود را در اختیار 
ش��رکت های زیرمجموعه قرار داده اس��ت. دلیل دیگر 
مخالفت با سرمایه گذاری بانک ها در بازارهای سرمایه، 
این گونه توجیه می ش��ود که س��هم درآم��د بانک ها از 
پرداخت تس��هیالت و خدمات بانکی، بس��یار کمتر از 
س��رمایه گذاری و بنگاه داری بانک هاست. عاملی که به 
طور بالقوه می تواند تامین مالی تملک سهام شرکت های 
سهامی توس��ط بانک ها از طریق »تسهیالت مشارکت 
حقوق��ی« را تا حدی نامطلوب جلوه دهد. البته در این 
زمینه، بحث جالب و قابل تأملی از نظر موازین حقوقی 
و ش��رعی وج��ود دارد؛ یعنی بحث راجع ب��ه مالکیت 
س��پرده گذاران بر سهام شرکت هایی که توسط بانک ها 
از طریق »تس��هیالت مش��ارکت حقوقی« خریداری و 
تمل��ک می کنند و آن اینکه آیا س��پرده گذاران در این 
گونه س��هام حقوق��ی دارند یا خیر؟ زیرا ممکن اس��ت 
تمام یا بخش��ی از ارزش روز خرید این س��هام )ارزش 
روز یا ارزش دفتری( با اس��تفاده از س��پرده های بانکی 
مردم تامین ش��ود. در این گونه عملیات بانکی معموال 
سهام شرکت ها توس��ط بانک ها وکالتا یا مشارکتا فقط 
به نام بانک خریداری می ش��ود. در این صورت،  سوال 
در مورد نتایج حاصل از »تسهیالت مشارکت حقوقی« 
این اس��ت که آیا س��پرده گذاران با بانک ها در مالکیت 
این س��هام و عواید فعلی و ارزش آتی آن و به عبارتی، 
در زیان سرمایه گذاری با بانک تسهیالت دهنده شریک 

می شوند یا نه؟
گفتن��ی اس��ت در ارتباط ب��ا ش��رکت داری بانک ها، 
خبرگزاری بانکی ایِبنا در اسفندماه 14۰۰ از قول مدیر 
رواب��ط عمومی بانک مرکزی گ��زارش داد: »بانک ها و 
موسس��ات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه گذاری 
در امالک و مس��تغالت از جمل��ه خرید زمین، خرید و 
س��اخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز 
خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیالت اعم از مستقیم 
ی��ا غیرمس��تقیم  از طری��ق ش��رکت های زیرمجموعه 
ممنوعی��ت دارن��د. چنانچه بانک یا موسس��ه اعتباری 
غیربانک��ی از مف��اد این مصوبه تخلف نماید، مش��مول 
 مجازات ه��ای مقرر در م��اده )44( قانون پولی و بانکی 

کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می گردد.«
با وج��ود اطالعیه روابط عموم��ی بانک مرکزی دایر 

بر ممنوعیت بانک ها از س��رمایه گذاری در ش��رکت ها؛ 
اما جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی، گشایش پنجره 
س��رمایه گذاری بانک ها در ش��رکت های س��هامی را به 
گونه ای دیگ��ر نوید می دهد. در این بخش��نامه که در 
اوایل تیرماه امسال توسط اداره کل مقررات، مجوزهای 
بانک��ی و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی به ش��بکه 
بانکی کش��ور ابالغ ش��ده اس��ت، می خوانیم: »تملک 
سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص 
بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال 
مازاد، مولدس��ازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزارهای 
تجهیز منابع در بازار پول انجام می ش��ود، در چارچوب 
قوانی��ن و مقررات موضوع��ه و با رعایت حدود مقرر در 
ای��ن دس��تورالعمل و در چارچوب ضواب��ط اجرایی که 
توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، مجاز 

خواهد بود.«
اما در بخش��نامه بانک مرکزی مشخص نیست که آیا 
اقدام بانک ها در سرمایه گذاری و تملک سهام واحدهای 
س��رمایه گذاری نهادهای مالی، نوعی عملیات بانکی در 
راس��تای اجرای قان��ون عملیات بانکی بدون رباس��ت 
که براس��اس آن، بانک ها مجاز ش��ده اند با اس��تفاده از 
س��پرده های بانکی مردم، این سهام را خریداری کنند؟ 
یا فقط اقدام تجاری و انتفاعی یک موسس��ه اقتصادی 
به نام بانک اس��ت که فقط با اس��تفاده از منابع داخلی 
بانک ها صورت می گیرد و در صورت س��وددهی، منافع 
آن فق��ط نصیب بانک س��رمایه گذار و س��هامداران آن 
خواهد ش��د؟ برخالف عملیات بانکی که درآمد بانک ها 
از عملیات بانکی، درآمد اختصاصی بانک ها نیست بلکه 
درآمد مش��اعی بانک هاست که براساس مقررات قانون 
عملیات بانکی بدون ربا بایستی به نسبت مدت و مبلغ 
سپرده و سهم منابع بانک در این مشارکت بین بانک ها 

و سپرده گذاران بانکی توزیع شود.
به هر حال، با کمی دقت در دستورالعمل اجرایی این 
بخشنامه مشاهده می شود که شورای پول و اعتبار که 
مس��تند اصلی بخش��نامه مورد بحث مقررات آیین نامه 
اجرای��ی فصل س��وم قان��ون عملیات بانکی ب��دون ربا 
)مواد ۲3 تا ۲7( اس��ت، بدین ترتی��ب، مقررات مورد 
استناد ش��ورای پول و اعتبار برای مجاز نمودن تملک 
س��هام نهادهای مالی برای بانک ه��ا در واقع، مقررات 
مربوط به  »تس��هیالت مش��ارکت حقوق��ی« و ضوابط 
اجرای��ی آن  اس��ت. در آیین نام��ه اعطای تس��هیالت 
بانکی، »تس��هیالت مش��ارکت حقوقی« چنین تعریف 
شده است: »منظور از مش��ارکت حقوقي عبارت است 
از تأمین قس��متي از »س��رمایه« ش��رکت هاي سهامي 
جدید و یا خرید قس��متي از سهام شرکت هاي سهامي 
موجود.« همچنین در ماده ۲4 آیین نامه تصریح ش��ده 
اس��ت: »بانک ها می توانند به منظور ایجاد تس��هیالت 
الزم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، 

بازرگان��ی و خدماتی، قس��متی از س��رمایه م��ورد نیاز 
 ش��رکت های س��هامی را که برای امور مذکور تشکیل 
شده و یا می شوند، تأمین نمایند.« بدین ترتیب، خرید 
و تملک س��هام واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی 
توس��ط بانک ها، نوعی عملیات بانکی است که سرمایه 
آن می تواند با اس��تفاده از س��پرده های بانکی مردم در 
قالب »تس��هیالت مشارکت حقوقی« تامین شود. سود 
و زیان حاصل از این نوع س��رمایه گذاری نیز قاعدتا به 
عنوان درآمد مش��اعی بانک ها محس��وب می ش��ود که 
بایستی به نسبت مشخص بین بانک ها و سپرده گذاران 
تقس��یم ش��ود. به بیان دیگر، از نظر موازین حقوقی و 
بانک��ی، بانک به وکال��ت از س��پرده گذاران یا برمبنای 
مش��ارکت بین بانک و سپرده گذاران، سهام مورد بحث 
را خریداری می کند. در صورتی که بانک فقط برمبنای 
وکالت و با اس��تفاده از س��پرده های مردم، این سهام را 
خری��داری و یا تملک نماید و به تعبیری، تمامی منابع 
ای��ن س��پرده گذاری از محل س��پرده های بانکی مردم 
تامین ش��ود، بنا بر اصول حقوقی 1۰۰ درصد مالکیت 
این گونه سهام متعلق به سپرده گذاران خواهد بود، ولو 
آنکه بانک براساس عرف بانکی، این سهام را به نام خود 
خریده باشد. بدیهی اس��ت تا زمانی که از مالک سهام 
خلع مالکیت نش��ده باشد، سود/ زیان فعلی و آتی این 
س��هام و به عبارتی، ارزش روز آن نیز همچنان متعلق 
به س��پرده گذاران خواهد بود، اما اگر بانک این سهام را 
با اس��تفاده از منابع خود و منابع حاصل از سپرده های 
بانکی مردم خری��داری و تملک نماید، در این صورت، 
مالکیت این سهام نیز قاعدتا مشترکا و به طور مشاعی 
متعلق به بانک و س��پرده گذاران است. مشکل اجرایی 
ای��ن فرآیند حقوقی، زمانی ب��روز خواهد کرد که طبق 
رویه فعلی، بانک ها در پایان هر س��ال مالی سود قطعی 
س��پرده های بانکی مردم را محاسبه و با احتساب سود 
علی الحس��اب پرداختی به سپرده گذاران با آنان تسویه 
حساب نهایی سود سپرده های بانکی صورت می پذیرد. 
در این میان، از نظر حقوقی این پرسش مطرح می شود 
که آیا پرداخت و تسویه سود قطعی سپرده های بانکی 
به معنای س��لب مالکیت سپرده گذاران از سهامی است 
که بانک ها وکالتا یا مش��ارکتا با استفاده از سپرده های 

بانکی مردم به نام خود تملک یا خریداری می کنند؟
از نظر موازین شرعی، پاسخ بدین پرسش را بایستی 
قاعدتا ش��ورای فقه��ی بانک مرکزی ارائ��ه دهد. اما از 
نظ��ر موازین و اصول حقوق��ی، در صورتی که مالکیت 
س��پرده گذاران را بر سهامی که بانک ها در مقام اجرای 
عملیات بانکی با اس��تفاده از س��پرده های بانکی مردم 
به ن��ام خود تمل��ک می کنند قطعی بدانی��م ولو آنکه 
س��هام مورد بحث ب��ه نام بانک باش��د، در این صورت 
هیچ منطق حقوقی وجود ندارد که تسویه سود قطعی 
س��پرده های بانکی در پایان هر سال را به عنوان دلیل 
انتقال 1۰۰ درصد مالکیت س��هام از سپرده گذاران به 

بانک ها بدانیم. لذا این موضوع یکی از ابهامات حقوقی 
و شرعی پرداخت »تسهیالت مشارکت حقوقی« است 
که تاکنون پاس��خی بدان ارائه نشده است. در مجموع، 
برآیند نهایی این بحث، این اس��ت که براساس قوانین 
و مق��ررات فعلی، بانک ها در دو مورد می توانند س��هام 

شرکت های سهامی را تملک نمایند:
اول؛ در مقام وصول مطالبات

بانک ها در برخی موارد ناچارند برای وصول مطالبات 
معوق از اشخاصی که سهام خود در شرکت های مختلف 
را وثیقه تس��هیالت قرار داده اند، س��هام وثیقه را طبق 
روال قانونی تملک نمایند. نتیجه تملک س��هام وثیقه 
نیز مش��خص است؛ گسترش شرکت داری و بنگاه داری 
بانک ها در صورت عدم فروش س��هام تملیکی در موعد 
مق��رر قانونی. بنابراین بنگاه داری بانک ها در این حالت 
صرفا به منظور وصول مطالبات معوق صورت می گیرد 

و نه بنا به انگیزه های انتفاعی.
دوم؛ پرداخت »تسهیالت مشارکت حقوقی«

بر مبنای مقررات ماده ۲3 آیین نامه فصل سوم قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، »منظور از مش��ارکت حقوقی 
عبارت است از تأمین قسمتی از »سرمایه« شرکت های 
س��هامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های 
س��هامی موج��ود«. پرداخت »تس��هیالت مش��ارکت 
حقوق��ی« تابع ضواب��ط خاص بانک مرکزی اس��ت. تا 
آنجایی ک��ه نگارنده در جریان اس��ت، بانک ها معموال 
»تسهیالت مش��ارکت حقوقی« را فقط به شرکت های 
وابس��ته به خود به منظ��ور اصالح س��اختار مالی این 

شرکت ها اختصاص می دهند.
اما بخش��نامه تیرماه بانک مرکزی حاکی از آن است 
که »تملک س��هام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای 
مالی توس��ط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که 
به تش��خیص بانک مرکزی در اج��رای تکالیف قانونی، 
واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی ها و تنوع بخشی 
به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام می شود، در 
چارچ��وب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود 
مقرر در این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی 
که توس��ط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، 
مج��از خواهد بود.« پس بانک ها براس��اس مجوز بانک 
مرکزی، مجاز به خرید س��هام برخی شرکت ها شده اند. 
در این صورت، سوال این است که اگر بخشی یا تمامی 
مناب��ع مورد نیاز برای خرید و تملک این گونه س��هام 
از محل س��پرده های بانکی مردم موج��ود نزد بانک ها 
تامین شود ولی س��هام به نام بانک خریداری شود، در 
آن ص��ورت، تکلی��ف مالکیت س��پرده گذاران بر منافع 
فعل��ی، عواید و یا زیان حاصل از این س��رمایه گذاری و 
توزیع سود و زیان حاصل از خرید این گونه سهام بین 
بانک های س��پرده پذیر و س��پرده گذاران چگونه خواهد 
بود؟ پرسشی که پاسخ شرعی بدان قاعدتا در صالحیت 

شورای محترم فقهی بانک مرکزی خواهد بود.

سرمایهگذاریبانکهاباسپردههایمردم

بازاریابیباسپردنمدیریتاکانتبهافرادمشهور
اینستاگرام رکورد عجیب و غریب یک میلیارد کاربر فعال روزانه را دارد. این رکورد عجیب برای بسیاری از 
بازاریاب ها و حتی کاربران عادی حیرت انگیز به نظر می رس��د. نکته مهم اینکه ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در این ابعاد س��طح رقابت بسیار باالیی پیش رو دارید. در این میان باید تکنیک ها و شیوه های 
بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کنار دست تان داشته و از آنها بهترین استفاده را ببرید، 
در غیر این صورت خیلی زود رقبای برتر و حرفه ای جای شما را در بازار خواهند گرفت. امروزه استفاده از افراد 
مش��هور در عرصه بازاریابی وارد فاز تازه ای ش��ده اس��ت. تا پیش از این بیشتر برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان شان اقدام به استفاده از کمپین هایی با حضور ستاره های دنیای هنر یا ورزشکاران می کردند. این امر در 
طول سال های اخیر با ظهور شبکه های اجتماعی روز به روز کمرنگ تر شده است. امروزه با محبوبیت اینستاگرام...



فرصت امروز: براس��اس آمارها، بیش از ۵۰ درصد نیروی کار موردنیاز در 
کش��ورهای توسعه یافته توس��ط کاریابی ها جذب می شوند؛ در حالی که این 
میزان در ایران بسیار پایین تر و در بهترین حالت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. 
با این حال، کاریابی ها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز و معرفی 
فرصت های ش��غلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار دارند؛ تا جایی که 
طرح تازه مجلس در پی آن اس��ت که از این به بعد سیس��تم کاریابی تحت 
لوای وزارت کار صورت بگیرد؛ طرحی که در روزهای گذشته توسط تعدادی 
از نمایندگان مجلس امضا ش��ده و به دنبال تصدیگری دولتی در بازار کار و 
اش��تغال است. در این طرح قرار اس��ت جویندگان کار در سامانه وزارت کار 
نام نویس��ی کنند و بخش های خصوصی و دولتی نیز ملزم هستند که از این 
طریق و مطابق گزینه های ارائه ش��ده توسط وزارتخانه کار و تعاون به جذب 
نیرو بپردازند؛ وگرنه با اقدامات تنبیهی از جمله عدم ش��رکت در مناقصه و 
مزایده ها مواجه خواهند ش��د. در همین حال، نهاد پژوهشی مجلس در یک 
گزارش کارشناس��ی، نقدهایی را به این طرح وارد کرده اس��ت. طبق ارزیابی 
مرکز پژوهش ها، در حالی که ناکارآمدی بخش دولتی در س��ال های گذشته 
موجب شده کاریابی به بخش خصوصی و به موسسات کاریابی واگذار شود، 
طرح مجلس بازگشت به تجربه ناموفق گذشته محسوب می شود و بنابراین 
الزم است تا پیش از اجرای این طرح، معایب و عدم کارایی آن مورد بررسی 
دوباره قرار گیرد. عدم توجه به زیرساخت ها و در نظر نگرفتن کارایی و مهارت 

افراد نیز از دیگر کاستی هایی است که به طرح تازه مجلس وارد شده است.
طرحمجلسبهدنبالچیست؟

در زمانی نه چندان دور، بس��یاری از کارجویان برای پیدا کردن شغل از 
روش های س��نتی مثل مراجعه به قسمت نیازمندی های روزنامه استفاده 
می کردن��د. هرچند ام��روزه با ورود تکنولوژی و همه گیر ش��دن اینترنت، 
جوبندگان کار به روش های مدرن تری روی آورده اند و با چند کلیک ساده 
راحت تر از قبل به جس��ت وجوی شغل مناس��ب می پردازند، اما هنوز هم 
بسیاری از افراد برای یافتن کار به موسسات کاریابی مراجعه می کنند. طبق 
آمارها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کش��ورهای توسعه یافته 

و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در کشورمان توسط کاریابی ها جذب می شوند.
در این میان، طرحی در مجلس با عنوان »طرح الزام بخش های خصوصی 
در به کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی« در یک ماده 
واحده و ۵ تبصره مطرح شده که به دنبال نظام مند کردن جذب نیروی انسانی 

اس��ت. طرح مجلس ادارات کار را مکلف می کند که بیکاران و متقاضیان کار 
را ثبت نام کرده و تمام دستگاه های خصوصی و دولتی ملزم هستند از طریق 
معرفی اداره کار و با توجه به تخصص موردنیاز خود اقدام به جذب نیرو کنند. 
تبصره های طرح مذکور بیانگر آن اس��ت که پس از معرفی اداره کار و انجام 
مصاحبه، در صورتی که دس��تگاه ش��رایط الزم را در فرد معرفی شده نیابد، 
می توان��د از نفرات بعدی که به نوبت در اداره کار براس��اس تخصص ثبت نام 
کرده و از طریق این اداره معرفی می شوند استفاده کنند. همین تبصره نشان 
می دهد بیش از آنکه تخصص و مهارت افراد برای معرفی به جایگاه ش��غلی 
متناس��ب خود اولویت داشته باشد، زمان نام نویسی افراد از اهمیت بیشتری 
برخوردار اس��ت. در واقع، هر فردی که زودت��ر برای تخصص مورد نظر ثبت 
نام کرده باش��د، نسبت به کس��ی که دارای مهارت بیش��تری بوده اما دیرتر 
ثبت نام کرده اس��ت، شانس بیش��تری دارد. برای اجرای این طرح همچنین 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است لیستی از شرکت ها و مراکزی 
ک��ه از ای��ن قانون تخلف می کنند، تهیه و گزارش آن را هر س��ه ماه یکبار به 
دستگاه های ذی ربط و کمیسیون های مجلس ارائه کند. اقدامات تنبیهی برای 
خاطی��ان از این طرح به این صورت اس��ت که دس��تگاه های دولتی موظفند 
نس��بت به ارائه هرگونه تسهیالت و بخش��ودگی جرایم طرح های تشویقی به 
شرکت های متخلف معرفی شده امتناع کنند؛ برای این شرکت ها و بخش های 
خصوصی هنگام شرکت در مناقصات امتیاز منفی تلقی می شود و در صورت 
تکرار اجازه ش��رکت در مناقصات را ندارد. از طرف دیگر، اگر شرکت هایی که 
این قانون را رعایت کرده و تاییدیه از اداره کار داشته باشند از امتیاز و اولویت 
بیشتری در مناقصات و مزایده ها برخوردار هستند. قرار است آیین نامه اجرای 
امتی��ازات و اولویت ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت 

اقتصاد و دارایی ظرف مدت سه ماه تهیه و اجرایی کند.
تفکراشتباهدربازاراشتغال

گزارش کارشناس��ی مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد که کلیات و مفاد 
این طرح مورد پذیرش این نهاد پژوهش��ی نیس��ت. به اعتقاد کارشناسان 
مرک��ز پژوهش ها، با توجه به تعداد یک ه��زار دفتر کاریابی غیردولتی در 
کش��ور که بازوان اجرایی ادارات کار محسوب می شوند و در حوزه اشتغال 
فعالیت می کنن��د، ضرورت دارد این طرح توس��ط بخش خصوصی انجام 
ش��ود. ضمن اینک��ه با توجه به تع��داد اندک ادارات کار نس��بت به دفاتر 
کاریاب��ی، مراجع��ه افراد ب��رای ثبت نام به ازدحام جمعیت منجر ش��ده و 

قطعا با توجه به محدودیت پرس��نل، متقاضی��ان خدمات بهتری دریافت 
نخواهن��د کرد. همچنین عملکرد ضعیف کاریابی ها امروزه با س��امانه های 
برخط جس��ت وجوی شغلی و س��ایت های آگهی کننده تا حدودی جبران 
شده که در صورت اعمال محدودیت های پیشنهادی، دسترسی متقاضیان 
به خدمات جست وجوی شغل و کاریابی کاهش می یابد. همچنین در این 
طرح مکانیسم مشخصی برای شناسایی افراد بیکار وجود ندارد و احتمال 
هجوم افراد غیرفعال، دارای اش��تغال ناقص یا افرادی که ش��اغل هستند 
و ش��غل دلخواه ندارند، برای ثبت نام زیاد اس��ت. همچنین یکی از نکات 
مهم در چنین طرح هایی، اقنای بازیگران برای اجرای آن است. تبصره های 
طرح نش��ان می دهد که رویکرد اصلی این ط��رح برای اطمینان از اجرای 
آن، اقدامات تنبیهی برای خاطیان اس��ت، اما رویکرد سلبی و تنبیهی در 
متن پیشنهادی نش��انگر ضرورت شناخت مناسب از مشارکت و همراهی 
کارجویان و کارفرمایان و مجموعه فعاالن اقتصادی در این عرصه است. این 
در حالی است که تجربه قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای 
برای اشتغال به کار مصوب سال 1376 مثال بارزی است که نشان می دهد 
بازیگ��ران عرصه بازار کار با رویکردهای تنبیهی و س��لبی چندان به نظم 
نخواهند آمد و جلب همراهی و همس��ویی مشارکت فعال آنان بهتر است 
با رویکردهای تش��ویقی در دس��تور کار قرار گیرد. برای مثال می توان به 
پیش��نهاد محدودکردن تمکین نکردگان از ط��رح در مناقصات و مزایدات 
اش��اره کرد که گویا گمان بر این بوده ک��ه صرفا پیمانکاران طرف قرارداد 

دستگاه های دولتی مخاطب هستند و همه مردم در نظر گرفته نشده اند.
در مجم��وع، برآیند تحلیل مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد تجربه ارائه 
خدمات اش��تغال به صورت دولتی و ناکارآمدی های آن در گذشته موجب 
ش��د فرآیند کاریابی به عنوان امور قابل واگ��ذاری به بخش خصوصی، به 
کاریابی ها س��پرده ش��ود. اما این طرح، نوعی بازگش��ت به تجربه ناموفق 
گذش��ته و بدون توجه به دالیل اتخاذ تصمیم واگذاری این تصدی است. 
بنابراین از آنجا که ناکارآمدی بخش دولتی در سال های گذشته باعث شد 
کاریابی به بخش خصوصی واگذار ش��ود، الزم است تا پیش از اجرای این 
طرح، معایب آن بررس��ی شود. در واقع، طرح پیشنهادی هرچند با هدف 
رفع دغدغه جویندگان شغل نگاشته ش��ده، ولی محتوای آن را نمی توان 
اقدامی در جهت رفع چالش های بازار کار کشور ارزیابی کرد و ضرورت آن 

به شکلی که پیشنهاد شده است، قابل توجیه نیست.

طرحمجلسمشکالتبازاراشتغالراحلنمیکند

تصدیگری دولتی در بازار کار

ب��ا وجود آنکه مرکز آمار ایران در جدیدتری��ن گزارش از تحوالت کار و 
بیکاری، از تک رقمی ماندن نرخ بیکاری در فصل بهار امسال خبر داده، با 
این حال به تعداد بیکاران کش��ور 1۰8 هزار نفر افزوده شده است. گزارش 
مرکز آمار نشان می دهد در بهار امسال ۲ میلیون و 3۹۹ هزار و ۵۵4 نفر 
بیکار بوده اند که این عدد نس��بت به بهار سال گذشته ۰.4 درصد افزایش 
یافته است. ضمن اینکه تعداد شاغالن بیش از ۲3 میلیون و ۵77 هزار نفر 
محاسبه شده که ۰.6 درصد معادل ۹8 هزار و ۲۵6 نفر از تعداد آنها نسبت 

به مدت مشابه پارسال کم شده است.
براساس داده هاي آماری مرکز آمار، در بهار امسال حدود ۲.4 میلیون نفر 
از جمعیت فعال کشور بیکار هستند. بنابراین در یک نگاه کلي، نرخ بیکاري 
در فصل بهار 14۰1 با افزایش ۰.4 درصدي به ۹.۲ درصد رس��یده است. 
بررسي وضعیت بیکاري و اشتغال در بهار امسال از این حکایت دارد که از 
کل جمعیت کشور بیش از 63.۵ میلیون نفر 1۵ ساله و بیشتر هستند که 
از بین آنها بیش از ۲۵.۹ میلیون نفر فعالند )بیکار و ش��اغل( و میزان آن 

نسبت به بهار سال پیش، ۰.۵ درصد کاهش داشته است.
از س��وی دیگر، سیر نزولی نرخ مش��ارکت اقتصادی همچنان ادامه دارد. 
یکي از مهمترین ش��اخص هاي مورد اس��تفاده اقتصاددانان براي سنجش 
میزان فعالیت ها در کش��ور، نرخ مش��ارکت اقتصادي است. این شاخص به 
نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( به جمعیت در سن کار گفته می شود. 
نرخ مش��ارکت اقتصادي به متغیرهایي چون جمعیت فعال و جمعیت در 
س��ن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. در 
تعریف موجود محصالن، خان��ه داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه 

شاغل یا بیکار نیز بوده اند، فعال اقتصادي محسوب مي شوند. نرخ مشارکت 
اقتصادي در آخرین فصل سال گذشته 4۰.4 درصد بود، اما در بهار امسال 
از این هم پایین تر آمده و به 4۰.1 درصد رس��یده اس��ت؛ یعني ۰.3 درصد 
کاهش در نرخ مش��ارکت اقتصادي در نقاط شهري رخ داده است. در نقاط 
روس��تایي وضعیت از این هم بدتر است و نرخ مشارکت اقتصادي از 44.۵ 
درصد به 43.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته مهم دیگر اینکه اعداد 
مرتبط با نرخ مشارکت اقتصادي در کمترین سطح خود در هفت سال اخیر 
قرار گرفته و همچنان با یک شیب نزولي در حال حرکت است. هرچند این 
امیدواري وجود دارد که در فصل تابستان با رونق گرفتن مشاغل »فصلي«، 
شرایط براي نرخ مشارکت اقتصادي به ویژه در روستاها بهبود پیدا کند، اما 
بسیاري از این مشاغل در دسته »غیررسمي« قرار گرفته و از امنیت شغلي 
خاصي برخوردار نیستند. هرچند مرکز آمار ایران در گزارش ماه های اخیر 
از کاهش نرخ بیکاري خبر داده است، اما بسیاري از اقتصاددانان، این کاهش 
نرخ بیکاري را نه به واس��طه بهبود وضعیت اشتغال بلکه به واسطه کاهش 
نرخ مش��ارکت اقتص��ادی می دانند. جزییات گ��زارش مرکز آمار همچنین 
نش��ان می دهد نرخ بیکاري در فصل بهار امسال در هشت استان کشور از 
میانگین کش��ور باالتر رفته و دورقمي شده است. نکته جالب اینکه پس از 
استان مرزي کرمانشاه، دو استان هرمزگان و خوزستان که اولي بزرگ ترین 
فعالیت هاي بندري و کش��تیراني کشور را در خود جاي داده و دومي منبع 
تغذیه نفتي کشور است؛ باالترین میزان بیکاري در میان استان هاي کشور 
را داشته اند. بدین ترتیب، نرخ بیکاری در استان خوزستان به 14.1 درصد 
و در استان هرمزگان به 1۵.3 درصد و در استان مرزي کرمانشاه به 1۵.4 

درصد رس��یده اس��ت. نرخ بیکاري در دو استان سیس��تان و بلوچستان و 
لرس��تان 1۲.8 درصد عنوان شده و در اس��تان صنعتي اصفهان نیز 1۲.3 
درصد گزارش شده است. در سه استان کردستان، چهارمحال و بختیاري و 
یزد نیز نرخ بیکاري در بهار امسال بیشتر از 1۰ درصد بوده است. البته اینها 
همه در حالي است که مرکز آمار ایران یک فرد »شاغل« را کسي مي داند 
که »در هفته یک س��اعت کار کرده باشد.« در واقع، اگر این مقیاس باالتر 

از این باشد؛ شاید نرخ بیکاري استان هاي یادشده از این هم باالتر برود.
در گزارش مرکز آمار در مورد نرخ بیکاري جوانان 1۵ تا ۲4 س��اله هم 
آمده اس��ت که ۲4 درصد از فعاالن این گروه س��ني در بهار امسال بیکار 
بوده اند. بررس��ي تغییرات فصلي نرخ بیکاري این افراد نش��ان مي دهد که 
این نرخ نس��بت به بهار سال گذش��ته 1.۹ درصد افزایش یافته است. در 
گروه س��ني 18 تا 3۵ س��اله نیز 16.6 درص��د از جمعیت فعال این گروه 
س��ني بیکار بوده اند و این نرخ نس��بت به بهار پارسال یک درصد افزایش 
دارد. بررسی اشتغال ناقص جمعیت 1۵ ساله و بیشتر از این حکایت دارد 
که ۹.7 درصد جمعیت ش��اغل به دالیل اقتصادي )فصل غیرکاري، رکود 
کاري، پیدا نکردن کار با س��اعت بیش��تر و...( کمتر از 44 ساعت در هفته 
کار ک��رده و آم��اده براي انجام کار اضافي بوده اند. این در حالي اس��ت که 
4۰.3 درصد از شاغالن 1۵ ساله و بیشتر، بیش از 4۹ ساعت در هفته کار 
کرده اند. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نیز نشان مي دهد که 
بخش خدمات با ۵1.۲ درصد  بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده و در مراتب بعدي، بخش هاي صنعت با 3۲.7 درصد و کش��اورزي با 

16 درصد قرار دارند.

۹8هزارنفرازتعدادشاغالندرفصلبهارکمشد

نرخبیکاريدورقميدر۹استان

نگاه

معجزهاقتصادیشرقآسیاتکرارمیشود؟
ویژگیهایدولتتوسعهگرا

پس از محور تاریخی توس��عه )اروپای غربی و آمریکای شمالی(، تنها چند 
کشور شرق آسیا به فاصله چند دهه توانستند به جمع کشورهای توسعه یافته 
بپیوندند. مطالعات زیادی پیرامون معجزه اقتصادی ش��رق آسیا شکل گرفته 
و دو رویکرد در این خصوص مطرح اس��ت؛ رویکرد اول، مس��یر توسعه شرق 
آس��یا را مبتنی بر دیدگاه های بازارمحور و استفاده از آنچه در دهه های اخیر 
تحت عنوان »اجماع واشنگتن« طرح شده است، می داند و رویکرد دوم، مسیر 
توس��عه شرق آسیا را مبتنی بر مداخالت جدی تر دولت می داند؛ این رویکرد 
تحت عنوان »دولت توس��عه گرا« شناخته می ش��ود. در واقع، جنگ روایت ها 
میان این دو رویکرد وجود دارد و بررسی دقیق مسیر توسعه کشورهای شرق 
آس��یا نشان می دهد که بس��یاری از اقدامات دولت ها در این کشورها مغایر با 

دیدگاه های بازارمحور بوده است.
اخیرا عادل آذر، مشاور رئیس   جمهور و مسئول تهیه سند راهبردی صنعت 
141۰ اع��الم ک��رده که حلقه مفقوده بزرگ توس��عه صنعت��ی در ایران، نه 
برنامه   های مناسب و متوازن بلکه بحران اجرای برنامه   ها بوده است. به همین 
منظور در پیش   نویس س��ند راهبردی صنعت، ایجاد نهادی با نام اس��تعاری 
»جزیره شایستگی« پیشنهاد شده که کار آن، اجرا و نظارت بر اجرای اهداف 
موجود در متن سند راهبردی صنعت است. حال سوال این است که جادوی 
»آژانس راهبر« واقعی است؟ آیا دولت می تواند کاتالیزور توسعه صنعتی باشد؟ 
مرور ادبیات توسعه صنعتی نشان می دهد که ردپای چنین تفکری به تجربه 
کشورهای شرق آس��یا برمی   گردد؛ وگرنه اقتصاد نئوکالسیک و رهیافت   های 
مبتنی بر آزادی اقتصادی، موافقت چندانی با اثربخشی دولت در مسیر توسعه 
صنعتی ندارد. شرق آسیا البته یک الگوی مخصوص به خود در زمینه تحول 
تولید دارد. ژاپن، کره جنوبی، تایوان و برخی از همس��ایگان این کش��ورها در 
تجرب��ه تحول اقتصادی و توس��عه بخش صنعت خ��ود از نهادهایی با عنوان 
»آژانس راهبر« اس��تفاده کرده   اند. فواید ساخت چنین نهادی در شرق آسیا 
در گزارش جامع مرکز پژوهش   های مجلس با عنوان »مروری بر شکل   گیری 
ادبیات دولت توس��عه   گرا؛ بازاندیشی در نقش و اهمیت آژانس   های راهبر« با 

جزییات دقیقی ارائه شده است.
براس��اس این گ��زارش، این نهاد ب��رای ژاپنی   ه��ا وزارت صنعت و تجارت 
بین المل��ل ژاپن )MITI( بوده، در حال��ی در کره جنوبی این نقش را هیأت 
برنامه   ریزی اقتصادی کره جنوبی )EPB( برعهده داش��ته است. در تایوان نیز 
ش��ورای برنامه   ریزی و توسعه اقتصادی )CEPD( مهار توسعه صنعتی را به 
مدت طوالنی در دست داشته است. این نهادها با آزادی عمل باال )خودگردانی 
بوروکراتیک( با این هدف به وجود آمده اند که به اجماع خواست و توان بخش 
خصوصی کمک کنند، ابتکار عمل بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهند 
و ضمن اتخاذ رویکرد استراتژیک بر دامنه   ای از اهداف عملیاتی مثل تنوع در 
صنایع و بازارها، کاهش واردات مواد اولیه، رش��د اش��تغال صنعتی و فهم اثر 
سیاس��ت   های مختلف، بر روند توس��عه نظارت کنند. تاکید سند تهیه شده از 
سوی مرکز پژوهش   ها این است که اتخاذ سیاست صنعتی در دولت   های شرق 
آسیا از ناحیه باالترین مقام اجرایی یعنی رئیس   جمهور بوده و با هدفی باالتر 

از خواست سیاسی صورت گرفته است.
مراد از خودگردانی بوروکراتیک در این گزارش، این اس��ت که سازمان های 
دولتی در اجرای سیاس��ت صنعتی تحت فشار مقامات، جناح   های سیاسی و 
همچنی��ن ذی نفعان، چه در بخ��ش دولتی و چه در بخش خصوصی نبوده و 
اختیارات کافی برای اجرای سیاس��ت صنعتی را داشته باشند. تعامل نزدیک 
این س��ازمان ها با بخش خصوصی، این امکان را به آنها می دهد که تجویزاتی 
موثر و مبتنی بر زمینه خاص آن کش��ورها داشته باشند. البته این همکاری 
و تعامل اگر فراتر از حدی باش��د، سازمان های دولتی به اجرای همان اهداف 
بنگاه   های خصوصی تقلیل پیدا خواهند کرد و اگر از س��طحی پایین   تر باشد، 
سیاس��ت گذاری س��ازمان های دولتی به دلیل عدم تعامل شایس��ته با بخش 
خصوصی، تناسب کافی را با زمینه سیاست گذاری نداشته و ثمربخش نخواهد 
بود. این گزاره که مرز باریکی میان موفقیت و عدم موفقیت تعامل سازمان های 
دولتی با بخش خصوصی وجود دارد، در آثار بس��یاری از پژوهشگران توسعه 

صنعتی بازتاب دارد.
این گزارش با بررس��ی   های محققان مختلف، تاکید دارد که این نهاد راهبر 
باید بسیار کوچک نگه داشته شود. ضمن اینکه قدرت این نهاد باید به شکلی 
باشد که از اثرگذاری نیفتد؛ آنقدر نیز قدرتمند نباشد که به آفات خودسری 
گرفتار شود. توجه رئیس   جمهور یا مقام اجرایی ارشد به رفع مشکالت عمومی 
از مس��یر توسعه و تحول اقتصادی در کنار حدی از ملی   گرایی کمک خواهد 
کرد تا »آژانس راهبر« با پرهیز از انتخاب   های سیاسی، از حامی   گرایی فاصله 
گرفته و شایس��ته   گرایی را پیش��ه کند. البته گزارش تاکید دارد که داش��تن 
ارتب��اط عمیق و خودی بودن رئیس نهاد راهبر برای عالی   ترین مقام اجرایی، 
یک موضوع حیاتی است. دیگر اینکه نحوه اداره کشور باید به این طریق باشد 
که سیاستمداران، سلطنت و بوروکرات   ها حکومت کنند. در کشورهای مورد 
مطالعه در این گزارش، سیاس��تمداران با کنار گذاشتن مدعیان منافع خاص 
که ممکن اس��ت دول��ت را از اولویت اصلی توس��عه   ای منحرف کنند، فضا را 
برای حاکمیت بوروکرات   ها فراهم می   کردند. ضمن اینکه وجود نهادهایی برای 
پاس��خگو کردن دولت حین حرکت در مسیر از دیگر رهیافت   هایی است که 
نش��ان می دهد کره جنوبی چطور از طریق جنبش دانش��جویی یا رسانه   ها به 

توسعه صنعتی متعهد ماند.
طب��ق گزارش مرک��ز پژوهش ها، البت��ه یک رکن مه��م در تحقق اهداف 
اس��تراتژیک توسعه صنعتی در دو کشور کره جنوبی و ژاپن، ترکیب همزمان 
حمایت و انتظام است. در نبود انتظام، رانت   جویی و اتالف منابع شدت گرفته 
و تحقق اهداف را مختل می   سازد. بر همین مبنا نیز مولفه مغفول در اجرای 
سیاس��ت صنعتی در سایر اقتصادهای با درآمد متوس��ط، نبود انتظام است؛ 
چراکه دولت   ها یارانه   های گسترده صنعتی داده   اند، اما بر اتالف منابع و ازدیاد 
رانت   جویی مهار نزده   اند. از آنجا که فهم دقیق از انحراف می تواند از تکرار آن 
ممانعت به عمل آورد، نحوه عملکرد نهادهای راهبر در مسیر توسعه اقتصادی 
و صنعتی کره جنوبی ژاپن یا تایوان می تواند تا حد چشمگیری برای کشوری 

همچون ایران درس   آموخته   ها و بینش   های مفیدی در پی داشته باشد.
برآیند گزارش بازوی کارشناس��ی مجلس نش��ان می دهد ک��ه در ادبیات 
»دولت توس��عه   گرا« نقش محوری آژانس   های راهبر مورد تاکید واقع ش��ده 
اس��ت. »آژانس راهب��ر« کارکرد اتاق فکر را دارد، مس��یر توس��عه اقتصادی 
را ترس��یم می کن��د، تصمی��م می گیرد که ب��رای ارتقای س��اختار و افزایش 
رقابت   پذیری صنعتی کشور در سطح بین المللی کدام صنایع باید وجود داشته 
باشند و به وجود کدام صنایع دیگر نیاز نیست، نوعی اجماع برای برنامه   های 
خود در میان بخش خصوصی ایجاد می کند و از ابتکار عمل بخش خصوصی 
حمایت مثبت می کند. »آژانس راهبر« همچنین باید مراقب اهداف عملیاتی 
مانند ایجاد تنوع در صنایع، متنوع   س��ازی بازارها، کاهش وابستگی به واردات 
مواد اولیه و اشتغال بیشتر در صنایع خاص باشد و با تجزیه و تحلیل چگونگی 
تاثیر سیاست   های مختلف، برای تحقق این اهداف تالش کند. این آژانس باید 

خود را یک سازمان استراتژیک بداند.
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فرصت امروز: با وجود اینکه تورم بازار مس��کن شهر تهران به 3۲ درصد 
و تورم عمومی کشور به ۵۲ درصد رسیده و تورم مسکن حدود ۲۰ درصد 
کمتر از س��طح تورم عمومی است، با این حال همچنان تنور تورم در بازار 
اجاره ش��عله ور اس��ت و آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، در 
خردادماه امس��ال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 46.۵ درصد 
و در کل مناطق ش��هری ۵1.۲ درصد نس��بت به ماه مشابه سال قبل رشد 
کرده است. به نظر می رسد خردادماه 14۰1 به نقطه عطفی در اقتصاد ایران 
تبدیل ش��ده اس��ت. پس از آنکه نرخ تورم در خردادماه - عمدتا به واسطه 
تبعات حذف ارز ترجیحی - به سطح قابل توجه ۵۲.۵ درصد رسید که در 
تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه اس��ت، گزارش اخیر بانک مرکزی از تحوالت 
قیمت مسکن از سقف شکنی قیمت مسکن در شهر تهران حکایت دارد. به 
طوری که قیمت هر متر مسکن در پایتخت به مرز 4۰ میلیون تومان رسید. 
طبق گزارش بانک مرکزی، در خردادماه امسال میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران با جهش 8.4 درصدی نسبت به اردیبهشت بر روی قله 3۹.4 میلیون 
تومانی ایس��تاد و همزمان حجم معامالت خرید و فروش مسکن با افزایش 
3۲.3 درصدی نس��بت به ماه قبل به 13.۹ هزار واحد رسید. بدین ترتیب، 
متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 
3۹ میلیون و 414 هزار تومان رسید که از افزایش 8.4 درصدی نسبت به 
ماه قبل حکایت دارد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 3۲.8 
درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد نقطه ای خردادماه 14۰۰ )معادل 
۵6.6 درصد( کمتر بوده و بیانگر کندشدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت 

مسکن در خردادماه 14۰1 است.
زنگخطرتولیدمسکن

با اینکه اجاره نشینی در سال های گذشته همواره از معضالت مستاجران 
و خانوارهای فاقد مس��کن بوده، اما این موضوع در یکی دو س��ال گذشته 
وضعی��ت بغرنجی پیدا کرده و از نقطه بحران عبور کرده اس��ت. به دنبال 
وقوع جهش در بازار مسکن، نرخ باالی تورم عمومی، افزایش نااطمینانی   ها، 
تش��دید رکود در بازار ساخت، افت شدید عرضه جدید مسکن به بازار و... 
اجاره بهای مس��کن نیز س��ر به فلک کش��ید، به طوری که طی یک سال 
گذش��ته، بازار اجاره مسکن یکی از کم سابقه ترین و یا شاید بی سابقه ترین 

نرخ های تورم را در مقایسه با سال های قبل تجربه کرده است.
جهش ش��دید اجاره بهای مس��کن به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، 
طیف وس��یعی از خانوارهای اجاره نشین را ناچار به جابه جایی و مهاجرت 
کرده اس��ت. این جابه جایی اغلب به شکل مهاجرت مستاجران به مناطق 

پایین تر، واحدهای مسکونی کوچک تر و با عمربنای بیشتر و امکانات کمتر 
نمود پیدا کرده است. گزارش های میدانی همچنین از حاشیه نشینی برخی 
از خانوارها حکایت دارد با این حال، از گذش��ته تا امروز هیچ برنامه مدون 
و مش��خصی برای کنترل رشد افسارگسیخته اجاره بهای مسکن از سوی 
سیاس��ت گذار اندیشیده و اجرا نشده اس��ت. عمده تمرکز دولت در حوزه 
مس��کن از سال های گذشته تاکنون بر موضوع انبوه سازی مسکن در قالب 
طرح های مس��کن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن بوده است 
که تجربیات به دس��ت آمده از عدم موفقیت خانه سازی دولتی و به طور 
کلی، مداخله مس��تقیم دولت در بازار مس��کن حکایت دارد. سیاست های 
متولی مسکن همچنین نتوانسته موج افزایش قیمت مسکن و به خصوص 
رش��د ش��دید اجاره بهای مس��کن را مهار کند. به عقیده کارشناسان، در 
ش��رایطی که وضعیت اجاره نشینی به لحاظ س��طح دشواری تامین اجاره 
بها برای خانوارها در وضعیت بحرانی است، الزم است سیاست گذار هرچه 
زودتر با اجرای سیاست های عملیاتی، کاربردی و اثرگذار نسبت به بهبود 

شرایط اقدام نماید.
نکته هش��دارآمیز آمارهای بانک مرکزی از تحوالت مسکن شهر تهران، 
این اس��ت که از سال 13۹۲ تاکنون، سهم واحدهای نوساز و تا پنج سال 
س��اخت از کل معامالت بازار وارد یک روند نزولی ش��دید شده و از حوالی 
۵۹ درصد در بهمن ماه 13۹۲ به حدود 3۲.۵ درصد در اسفندماه 14۰۰ 
رس��یده اس��ت. بدین ترتیب، این شاخص در پایان سال گذشته نسبت به 
بهمن ماه 13۹۲ بالغ بر 4۵ درصد کاهش را نش��ان می دهد و از تضعیف 
شدید تولید مسکن و کاهش قابل توجه ساخت و ساز و عرضه مسکن در 
تهران حکایت دارد. در سایه افول سهم نوسازها از بازار پایتخت همچنین 
به سهم واحدهای مسکونی با قدمت باالتر افزوده شده است. در این مورد، 
کاهش ش��دید قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سرمایه گذاری و گرایش 
آنها نس��بت به خرید واحدهای با عمر باالتر اما ارزان تر نیز بی تاثیر نبوده، 
اما علت اصل��ی این اتفاق همان افول تولید به دالیلی نظیر جهش هزینه 

ساخت و قیمت زمین است.
بحرانچندبعدیمسکن

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها از مرز بحران عبور کرده و باعث نگرانی 
اقش��ار اجاره نشین شده اس��ت؛ چنانکه رئیس مرکز پژوهش های مجلس، 
س��هم هزینه مسکن در س��بد خانوارهای ش��هری ایران را بین 6۰ تا 7۰ 
درصد برآورد کرده و می گوید: میانگین این ش��اخص در جهان 18 درصد 
است و در دامنه نوسان 1۵ تا ۲۵ درصد قرار دارد. بابک نگاهداری با اشاره 

به مطالعات بخش مس��کن در ش��ش برنامه توسعه قبلی توضیح می دهد: 
مهمترین مسئله در توفیق نداشتن بخش مسکن در برنامه های قبلی، این 
بوده که یک بس��ته جامع با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد 
جامعه ایرانی با نگاه به حل مش��کالت حوزه مس��کن همچون بدمسکنی، 
بی  مسکنی و نظایر آن وجود نداشته است. برخوردهای موضعی و محدود 
برای حل مس��ئله مسکن بدون اس��تفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و 
قانونی سبب شده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مزمن از مسائل اصلی 
حوزه ش��هری و اجتماعی کش��ور باقی بماند. به عقیده نگاهداری، قانون 
جهش تولید مسکن در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن 
از وضع کنونی و تبعات آن اس��ت، اما ای��ن قانون نیز صرفا تمرکز خود را 
بر تولید و عرضه مس��کن محدود کرده و در پروس��ه اجرای قانون باید با 
نگاهی چندبعدی به حوزه های اجاره به ش��رط تملیک، ساخت تدریجی، 

پیش خرید، مسکن استیجاری و اجاره داری حرفه ای نیز پرداخته شود.
کارشناسان می گویند عوامل مختلفی باعث شکل  گیری بحران در حوزه 
مسکن شده؛ اما دولت ها برای رفع این بحران فقط بر برخی از این عوامل 
تمرکز کرده اند و به همین دلیل یک بحران چندبعدی ایجاد ش��ده است. 
در این وضعیت، س��هم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران به 
حوالی 7۰ درصد رسیده که بیش از سه برابر میانگین جهانی است. البته 
در ش��رایط فعلی که سهم نفت نیز در اقتصاد ایران کمرنگ شده، صنعت 
ساختمان و به  ویژه بخش تولید مسکن به عنوان یکی از بخش های مستعد 
پیش��ران شدن مطرح است. کارشناس��ان معتقدند تولید مسکن عالوه بر 
تأثی��رات عمیق اجتماعی و فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت 
ویژه ای اس��ت، چراکه همچون موتور رش��د و توس��عه اقتصاد کشور عمل 
می کند. به اعتقاد رئیس مرکز پژوهش های مجلس، بخش مسکن با ایجاد 
رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش های وابسته از 
طریق تأثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص 
داخل��ی، نوس��انات اقتصادی را به  ش��دت تحت  تأثیر خود ق��رار می دهد. 
بنابراین تأثیرات ناش��ی از آن نیز محدود به بخش مس��کن نیس��ت. البته 
در کش��ور ما با توجه به ابعاد نیاز به مس��کن در دوره های مختلف، قوانین 
و سیاس��ت های متعددی وضع ش��ده اس��ت اما مقطعی بودن سیاست ها 
و نبود برنامه مش��خص و دورنمای بلندمدت برای چگونگی رفع مش��کل 
مسکن، نبود اطالعات شفاف، نحوه اجرای سیاست ها و... موجب شده است 
ت��ا رویکردهای حقوقی و برنامه ای مصوبات هم��واره از خألهای متعددی 

برخوردار باشند.
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حمله تورمی به مستأجران

ش��اخص مدیران خرید اقتصاد ایران در خردادماه به ۵4.73 واحد رسید 
که ش��تاب رش��د آن کمتر از ماه قبل اس��ت. فعاالن اقتصادی در این ماه 
نسبت به قطعی بی برنامه برق ابراز نگرانی کرده و می گویند در صورتی که 
خاموشی های تابستان بدون برنامه و زمان بندی مشخص باشد، باعث از بین 

رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد.
یافته های مرکز پژوهش های اتاق ایران نش��ان می دهد که در خردادماه 
به غی��ر از موجودی م��واد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده س��ایر مؤلفه های 
اصلی باالی ۵۰ ثبت ش��ده اند. ش��اخص میزان فعالیت های کسب وکار در 
خردادماه )۵۹.۵۰( در یکی از مقادیر باالی خود قرار دارد اما در مقایس��ه 
با اردیبهش��ت ماه رشد کمتری داشته است. بخش صنعت بیشترین میزان 
رشد را در میان سایر بخش های اصلی داشته است. همچنین شاخص میزان 
سفارش��ات جدید مشتریان در خرداد )۵1.۹۰( در مقایسه با اردیبهشت با 
کاهش رشد مواجه شده و این وضعیت در بخش های خدمات و کشاورزی 
و س��اختمان با رکود همراه بوده و کاهش داش��ته اس��ت. به عقیده فعاالن 
اقتص��ادی باال رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید باعث کاهش س��فارش 
مشتریان شده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در م��اه آین��ده )۵۰.۵4( نیز تقریبا همانند ماه قبل پیش بینی می ش��ود و 
فع��االن اقتص��ادی در بخ��ش خدمات و کش��اورزی انتظ��ارات بدبینانه و 

پیش بینی کاهش فعالیت ها در تیرماه را دارند.
در مجموع، رشد شاخص کل اقتصاد در خرداد نسبت به اردیبهشت کمتر 
بوده است. به اعتقاد فعاالن اقتصادی، افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی 
فعاالن اقتصادی شده و بس��یاری از فعاالن با موجودی های قبلی، تولید و 
خدم��ات را ارائ��ه داده اند. از طرفی آنها با افزایش ش��دید قیمت ها، قادر به 
تولید و ارائه خدمات در قیمت های دستوری نیستند. به خصوص که افزایش 
پی درپی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مش��تریان، سفارش��ات را در بخش 

خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داده است.
براس��اس داده های به دس��ت آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص 
مدیران خرید صنعت نیز در خردادماه به عدد ۵۹.6۵ رسید. این شاخص که 
یکی از مقادیر باالی خود را به ثبت رسانده، در مقایسه با خرداد سال های 

قبل، باالترین مقدار خود را داشته است. در خردادماه همه مؤلفه های اصلی 
شامخ بخش صنعت باالی ۵۰ ثبت شده اند اما موجودی مواد اولیه کمترین 
رش��د را نسبت به سایر مؤلفه ها داشته اس��ت. در میان رشته فعالیت های 
صنعتی به ترتیب صنایع وس��ایل نقلیه و قطعات وابس��ته، ماشین سازی و 
لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی بیش��ترین افزایش را داشته در مقابل، 
صنایع پوشاک و چرم و صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبه رو بوده اند. 
همچنین ش��اخص انتظارات تولی��د در ماه آینده )۵7.63( در مقایس��ه با 
اردیبهش��ت ماه کمتر شده اس��ت. به نظر می رسد با کاهش قدرت خرید و 
سفارشات و کاهش نقدینگی بنگاه ها و همچنین قطعی های برق، انتظارات 

خوش بینانه فعاالن اقتصادی رشد کمتری نسبت به ماه قبل دارد.
به ط��ور کلی، افزایش نرخ ارز باعث ش��ده تا قیمت خرید م��واد اولیه و 
محص��والت افزایش یاب��د و به همراه افزایش س��ایر نهاده های تولید مانند 
دستمزد و قیمت انرژی، هزینه تمام شده تولید را باال برده، اما قیمت گذاری 
دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی از رشته فعالیت ها باعث 
شده است تا صنایع با حاشیه سود بسیار پایین محصوالت خود را به فروش 
برسانند که بعضا زیانده شوند. همچنین به دلیل گرانی مواد اولیه بسیاری 
از ش��رکت ها با مواد اولیه قبلی تولید داش��ته اند یا از موجودی قبلی انبار 
برای تأمین سفارش��ات مشتریان خود اس��تفاده کرده اند. از طرفی معضل 
قطعی ه��ای برق به خصوص در مواردی که بدون برنامه ریزی و اعالن قبلی 

است، تولیدکنندگان را با مشکل روبه رو کرده است.
یکی از مهمترین مش��کالت فعاالن اقتصادی در خردادماه و به طور کلی 
در فصل گرما، قطعی برق و تهدید خاموشی است؛ کما اینکه در خردادماه 
بسیاری از تولیدکنندگان با قطعی برق روبه  رو بوده اند و تولید کاهش یافته 
اس��ت که این قطعی در ص��ورت ارائه برنامه قبلی و منظم قابل برنامه ریزی 
خواه��د ب��ود، اما در صورتی ک��ه به دفعات زیاد باش��د و برنامه زمان بندی 
مشخصی نداشته باشد یا قطعی طبق زمان بندی اعمال نشود، باعث از بین 
رفت��ن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد ش��د. همچنین عدم همکاری 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در قیمت گ��ذاری و اعمال قیمت گذاری 
دستوری در بعضی از رشته فعالیت ها و پایین نگه داشتن قیمت فروش بدون 

در نظر گرفتن حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و زیانده شدن برخی 
از صنایع نظیر صنایع فلزی و صنایع شیمیایی شده و آنها را به مرز تعطیلی 
کشانده است. افزایش قیمت ارز نیز منجر به باالرفتن قیمت مواد اولیه به 
خصوص در صنایع غذایی و شیمیایی شده است که به همراه افزایش هزینه 
سایر نهاده ها بر افزایش قیمت محصول تأثیرگذار بوده و با توجه به کاهش 
قدرت خرید مردم با کاهش تقاضای مشتریان روبه رو شده اند. از سوی دیگر 
با حذف ارز ترجیحی، مبلغ تمام ش��ده کاالهای تولیدی افزایش یافته ولی 
عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیالت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. 
هرچند قیمت های کنونی مربوط به س��ال قبل اس��ت ولی در صورت ارائه 

قیمت های جدید، فشار زیادی به اقشار جامعه وارد خواهد شد.

ازشتابرشدشامخخردادکاستهشد

سایهخاموشیبرصنایع

بانکنامه

رئیسکلبانکمرکزی:
تفاهمهایپولی-بانکیایرانوروسیهاجرا

میشود
رئی��س کل بان��ک مرک��زی با اش��اره به اراده سیاس��ی دو 
کش��ور ایران و روس��یه برای توس��عه رواب��ط اقتصادی گفت 
در ح��ال حاضر ظرفیت های بس��یار خ��وب اقتصادی بین دو 
کشور مهیاس��ت و فعاالن اقتصادی دو کشور نتایج تفاهمات 
انجام ش��ده را خواهن��د دید. به گزارش بان��ک مرکزی، علی 
صالح آبادی با تش��ریح نتایج س��فر به روس��یه گف��ت: در این 
س��فر گفت وگوهای بسیار خوب و ارزنده ای با مقامات عالی و 
اقتصادی روسیه داشتیم و با توجه به تاکیدات رؤسای جمهور 
دو کشور به توسعه روابط پایدار اقتصادی بین ایران و روسیه 
مقرر شد، در زمینه های مالی و بانکی زمینه های الزم را برای 

توسعه پایدار روابط ایجاد کنیم.
او ب��ا بیان اینکه اراده سیاس��ی دو کش��ور هم بر توس��عه 
تعامالت اقتصادی هس��ت، ادامه داد: خوشبختانه هم از طرف 
جمهوری اسالمی ایران و هم از طرف روسیه عالقه مندی قابل 
مالحظه ای برای توسعه روابط وجود دارد، لذا در این خصوص 
مذاک��رات خوبی انجام ش��د و امیدوارم که ای��ن مذاکرات در 
آینده زمینه س��از توسعه پایدار روابط دو کشور باشد. به گفته 
رئیس کل بان��ک مرکزی، در آینده نزدی��ک تفاهمات انجام 
ش��ده در این سفر را اجرایی خواهیم کرد و نتایج آن را تجار، 
بازرگان��ان و فعاالن اقتصادی دو کش��ور خواهن��د دید. طبعا 
استفاده از ارزهای غیردالر و یورو و سایر موضوعاتی که تجار 
و فعاالن اقتصادی بتوانند از بس��ترهای جدید استفاده کنند 
جزو مواردی است که مورد پیگیری قرار می گیرد و ان شاءاهلل 

باید نتایج آن را در عمل شاهد باشیم.
صالح آبادی درباره اس��تفاده از پیام رسان های بومی به جای 
س��وئیفت نیز گفت: هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، 
از س��امانه های پیام رس��ان بین بانکی بومی استفاده می کند 
و روس��یه نیز پیام رس��ان های بومی و مالی خ��ود را دارد که 

می تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.
وی ب��ا بیان اینکه ایجاد بس��ترهای مالی، یکی از مهمترین 
محورهای توس��عه اقتصادی به شمار می رود، افزود: این سفر 
توانس��ت زمینه های بسیار خوبی برای روابط تجار و بازرگانان 

دو کشور ایجاد کند.

درپایانفروردینماهامسال
بانکهاچقدروامقرضالحسنهدادند؟

بررسی عملکرد بانک ها و موسس��ات اعتباری کشور بیانگر 
این اس��ت که مبلغ کل تس��هیالت اعطای��ی بانک ها تا پایان 
فروردین ماه 14۰1 در مقایس��ه با اس��فند سال گذشته رشد 
۲8.۵ درصدی داش��ته اس��ت. به گزارش ایس��نا، براس��اس 
اطالعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تسهیالت اعطایی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری تا پایان فروردین امسال، معادل 
3۵۵3 هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به اس��فند س��ال 
گذش��ته با رش��د ۰.3 درصدی مواجه ش��ده است. همچنین 
تسهیالت قرض الحس��نه 8.7 درصد از کل تسهیالت اعطایی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری را تش��کیل داده و حجم عمده 
عملکرد تس��هیالتی بانک ها مرب��وط به مرابحه با 3۵ درصد و 
فروش اقس��اطی با 18.4 درصد بوده اس��ت. به لحاظ عددی 
در پایان فروردین س��ال جاری ۲64 ه��زار میلیارد تومان از 
کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات اعتباری کش��ور 
قرض الحس��نه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه پارسال 

3۰.1 درصد رشد را نشان می دهد.
از س��وی دیگر، بانک های تجاری در کل ۵17 هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت کرده اند که با رشد 41.۲ 
درصدی مواجه ش��ده و س��هم وام های قرض الحس��نه از این 
میزان تس��هیالت نی��ز 68 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان اس��ت 
که اعطای این وام از س��وی بانک های تجاری در پایان س��ال 
گذش��ته 38.4 درصد افزایش یافته است. گفتنی است 13.3 
درصد از وام های بانک های تجاری را قرض الحس��نه تش��کیل 
می دهد. در بانک های تجاری کشور نیز سهم عمده تسهیالت 
پرداختی مانند بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش 
اقس��اطی به میزان ۲6.۲ درصد اس��ت که رقم آن 13۵ هزار 
و 8۰۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. ع��الوه بر این، 7.3 درصد 
تس��هیالت بانک های تجاری به رقم 37 هزار و ۵۰۰ میلیارد 
توم��ان در پایان فروردین ماه به تس��هیالت جعاله اختصاص 
داش��ته که این رقم در اس��فند س��ال قبل 31 ه��زار و ۵7۰ 
میلی��ارد توم��ان بوده اس��ت. به ص��ورت کلی، س��هم عمده 
تس��هیالت پرداختی بانک های تجاری در پایان فروردین ماه 
امسال به فروش اقس��اطی، مرابحه و قرض الحسنه اختصاص 

یافته است.
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سکه14میلیونو۹50هزارتومانشد
کاهش50هزارتومانیقیمتسکه

قیمت س��که طرح جدید با ۵۰ هزار تومان کاهش در روز ش��نبه 
به رقم 14 میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز  14 میلیون و 1۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین 
نیم س��که 8 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان و سکه یک گرمی 3میلیون تومان قیمت خورد. در بازار 
ط��ال نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به ی��ک میلیون و 383 هزار 
تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طال ۵ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان 
شد. قیمت اُنس جهانی طال هم با یک دالر کاهش یک هزار و 74۲ 

دالر و 87 سنت گزارش شد.

برایاخذوام480میلیونی،134میلیونبپردازید
آخرینقیمتاوراقمسکن

بررس��ی آخرین قیمت های اوراق تسهیالت مسکن نشان می دهد 
ک��ه متاهل های س��اکن پایتخ��ت باید برای اخذ وام مس��کن 48۰ 

میلیون تومانی، بیش از 134 میلیون تومان بپردازند.
بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مس��کن نشان می دهد هر 
ب��رگ اوراق وام مس��کن در فروردی��ن ماه 138 ه��زار و ۹۰۰ و در 
اردیبهش��ت و خردادماه سال گذش��ته نیز 13۹ هزار و 3۰۰ تومان 
قیمت دارند. هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن بانک مسکن در تیر، 
مرداد و ش��هریورماه سال گذش��ته با قیمت 14۲ هزار تومان، 138 
هزار و ۲۰۰ تومان و 138 هزار و 7۰۰ تومان داد و س��تد می ش��ود. 
همچنی��ن این اوراق در ماه مهر س��ال گذش��ته 13۹ هزار و ۵۰۰ 
توم��ان، در آبان ماه 138 ه��زار و ۵۰۰ تومان و در آذرماه نیز 138 
هزار و 8۰۰ و 7۰۰ تومان قیمت داشتند. اوراق تسهیالت مسکن در 
دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 13۹ هزار و 1۰۰ تومان 
و 13۹ هزار و 3۰۰ تومان معامله می ش��ود. این اوراق در فروردین 
ماه سال جاری 13۹ هزار و 8۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش 

براساس همین قیمت نوشته شده است.
ب��ر همین اس��اس، مجردهای س��اکن تهران می توانن��د تا ۲8۰ 
میلی��ون تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل ۲۰۰ میلیون 
توم��ان تس��هیالت خرید مس��کن و 8۰ میلیون توم��ان وام جعاله 
می ش��ود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید 4۰۰ برگه 
تس��هیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 
13۹ هزار و 8۰۰ تومانی، ۵۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می ش��ود. 
همچنی��ن با در نظر گرفتن 8۰ میلی��ون تومان وام جعاله که برای 
آن باید 16۰ ورق به مبلغ ۲۲ میلیون و 368 هزار تومان خریداری 
کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 78 میلیون و ۲88 هزار تومان 
می رس��د. زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا سقف 
48۰ میلی��ون تومان ش��امل ۲۰۰ میلیون تومان تس��هیالت خرید 
مس��کن برای هر نفر و 8۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ 
بنابراین زوجین باید 8۰۰ برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه آن 111 میلیون و 84۰ هزار تومان می ش��ود که همراه با 
هزینه ۲۲ میلی��ون و 368 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 
16۰ ورق تس��هیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 134 

میلیون و ۲۰8هزار تومان پرداخت کنند.
س��قف این تس��هیالت برای مراکز استان و ش��هرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به 16۰ و برای زوجین به 3۲۰ 
میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید 3۲۰ و 
متاهل های س��اکن این شهرها نیز باید 64۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها باید 44 میلیون و 736 و متاهل ها نیز باید 

8۹ میلیون و 47۲ هزار تومان پرداخت کنند.

درصورتموافقتشورا
خودرودربورسعرضهمیشود

مع��اون عملیات و نظ��ارت بر بازار بورس کاال، از بررس��ی عرضه 
خودرو در بورس در شورای عالی بورس خبر داد و گفت در صورت 
موافق��ت قطعی این ش��ورا، خ��ودرو در بورس عرضه خواهد ش��د. 
س��یدجواد جهرمی در مورد آخرین وضعی��ت تصمیم گیری عرضه 
خ��ودرو در بورس کاال به ایس��نا، توضیح داد: ش��ورای عالی بورس 
در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. در این راس��تا کمیس��یون 
فرعی ش��ورا تش��کیل ش��د و اعضای این کمیس��یون که از اعضای 
اصلی ش��ورای عالی بورس مانند رئیس س��ازمان ب��ورس، نماینده 
وزارت صمت، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی و... به همراه 
کارشناس��ان تش��کیل می ش��وند با فرآیند عرضه خودرو در بورس 

موافق هستند.
او ب��ا تاکید بر اینکه با توجه به موافقت ش��ورا، خودرو در بورس 
عرضه خواهد شد، افزود: اگر عرضه خودرو در بورس به طور قطعی 
مصوب شود، احتماال یک کالس خاص از خودروها عرضه می شوند 
نه خودروهای یک ش��رکت. برای مثال، خودروهای کم تیراژ عرضه 

می شود.
اما ماجرای عرضه و توقف عرضه خودرو در بورس کاال چیس��ت؟ 
ق��رار بود دو خ��ودروی فیدلیتی و دیگنیتی در ب��ورس کاال عرضه 
ش��وند اما وزارت صمت دقیقا در روز عرضه طی دو نامه این عرضه 
را ملغ��ی و وزی��ر صمت پس از آن اعالم کرد ک��ه از یک ماه و نیم 
قبل با بورس کاال مذاکراتی در این باره صورت گرفته بود، اما روال 
را جلو بردند. نامه یک روز قبل به بورس کاال در مورد توقف عرضه 
خودرو نی��ز در واقع یک اتمام حجت بود. ب��ورس کاال برای عرضه 
کاالهای بی نام و نش��ان )برند( مثل فوالد است من با عرضه خودرو 
در بورس مخالف نیس��تم، اگرچه این کار حرفه ای نیست. در مورد 
عرضه خودرو در بورس کاال رانت وجود داش��ت و کس��انی که رانت 

آنها از بین رفت فضای رسانه ای را معکوس کردند.
در این راستا، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاال نیز اعالم 
کرد که عرضه خودرو در بورس کاال براساس مقررات صورت گرفته 
و عرضه کنن��ده پیش از عرضه اع��الم کرده بود که هیچ محدودیتی 
برای عرضه وجود ندارد، اما بورس کاال از سوی وزارت صمت تهدید 
شده و مصوبه س��ران قوا مبنی بر اینکه عرضه خودرو نباید صورت 
گیرد را ارائه کرده است. مصوبه ای که به گفته جهرمی وزارت صمت 
تفسیر اشتباهی از آن داشته و به همین دلیل این موضوع دوباره در 

شورای عالی بورس در حال بررسی است.

خبرنــامه

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانه
موسسهغیرانتفاعیکانونبانکهایغیردولتیوموسساتاعتباریایرانیان

بهشمارهثبت335۹3وشمارهشناسهملی14003۹356۹6
به موجب اساسنامه موسسه غیرانتفاعی کانون بانک های غیردولتی 
و موسس��ات اعتباری ایرانیان جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
برای دوره مالی منتهی به 14۰۰/1۲/۲۹ با دس��تور جلس��ه ذیل در 
محل کان��ون )به آدرس: تهران، ضلع ش��مالی بل��وار میرداماد، بین 
مصدق)نفت( و ش��مس تبریزی، پالک۲۰7، طبقه دوم( در س��اعت 

1۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ 14۰1/۰4/3۰ برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت عامل کانون و همچنین حسابرس و بازرس قانونی.
۲- بررس��ی و اتخاذ تصمیم صورت وضعیت مالی در پایان دوره منتهی به 

.14۰۰/1۲/۲۹
3- انتخاب حس��ابرس و ب��ازرس قانونی برای دوره مال��ی جدید و تعیین 

حق الزحمه ایشان.
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار.

۵- سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه می باشد.

فرصت امروز: نوسان فرسایشی بورس در فصل گرما کماکان ادامه دارد و 
ارزش دادوستدهای خرد سهام در هفته های گذشته با کاهش چشمگیری 
مواجه شده و به سطح کمتر از 4        هزار میلیارد        تومان رسیده است. خروج 
فزاینده سرمایه از تاالر شیشه ای، نشانه روشنی از بی اعتمادی سهامداران 
به بهبود وضعیت بورس است و جذابیت بازارهای موازی نیز مزید بر علت 
ش��ده تا این روزها سرمایه گذاران خرد ترجیح دهند از بازار سرمایه خارج 

شده و مسیر بازارهای ارز، سکه و طال را در پیش گیرند.
بورس تهران تا اینجای کار در س��ال 14۰1، شاهد دو وضعیت متفاوت 
بوده است. با وجود آنکه شاخص کل سهام، سال را توفانی و سبزپوش آغاز 
کرد و در روز ۲7 اردیبهشت ماه پس از حدود ۲۰ ماه موقتا به مقاومت مهم 
یک میلیون و 6۰۰ هزار واحدی رس��ید، اما از فردای این روز دوره اصالح 
بورس کلید خورد و دماس��نج تاالر شیشه ای در یک پروسه نزولی پله پله 
کاه��ش ارتفاع داد تا باالخ��ره در ابتدای این هفته به کانال یک میلیون و 
4۰۰ هزار واحد س��قوط کرد. بدین ترتیب، برخالف دو ماه نخست امسال 
که بازار س��رمایه در صدر بازدهی بازارها قرار داشت و بازارهای ارز، سکه، 
مسکن و... در رتبه های بعدی قرار داشتند، اما در طول هفته های گذشته 
وضعیت برعکس شده و حاال وضعیت سرمایه گذاری در بازارهای رقیب تا 
حدودی بهتر از سرمایه گذاری در تاالر شیشه ای است. افزایش نااطمینانی 
در اقتصاد ایران به واسطه تداوم تحریم ها و عدم احیای برجام و همزمانی 
آن با چشم انداز منفی اقتصاد جهان و همچنین رونق بازارهای سفته بازی، 
از جمله عواملی است که بازار سرمایه را دچار رکود فرسایشی کرده است.

سقوطبهکانال1.4میلیونواحدی
بالتکلیفی مذاکرات احیای برجام، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در س��امانه 
نیما، نامش��خص بودن واگذاری خودروسازی ها، جنگ روسیه و اوکراین و 
رکود اقتصاد جهانی که بر قیمت کامودیتی ها سایه افکنده و اغلب بازارهای 
سهام جهان را تحت تاثیر قرار داده و... از مهمترین عوامل داخلی و خارجی 
است که باعث تعمیق رکود در تاالر شیشه ای شده و موجب شده است تا 
بازار سرمایه برخالف دو ماه نخست سال که در صدر جدول بازدهی بازارها 
قرار داشت، حاال حتی از رقیب های سنتی مثل بازار مسکن هم عقب بماند.

شاخص کل بورس تهران که در آخرین روزهای اردیبهشت به اوج یک 
میلیون و 6۰۰ هزار واحد رس��یده بود، از فردای این روز وارد چرخه ای از 
نوس��ان ش��د و هر چقدر که در هفته گذش��ته برای ماندن در سطح یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تالش کرد، اما نهایتا در اولین روز معامالتی هفته 
جاری به کانال پایین تر س��قوط کرد. شاخص کل بورس در هفته گذشته 
نیز پس از آنکه هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد، در سه روز معامالتی بعدی 
به مسیر رشد بازگشت و سپس هفته را مجددا با چراغ قرمز به پایان برد تا 
در مجموع هفته ۰.73 درصد افت کرده باشد. شاخص کل بورس که کار 
خود را در عدد یک میلیون و ۵1۲ هزار واحد آغاز کرده بود، در روز شنبه 
)11 تیر( حدود 11 هزار واحد کاهش یافت تا به عدد یک میلیون و ۵۰1 
هزار واحد برسد. اما این روند در سه روز معامالتی بعد تغییر کرد و شاخص 
توانست در روز سه شنبه عدد یک میلیون و ۵11 هزار واحد را بازیابی کند. 
رقمی که در روز چهارشنبه و با افت 8 هزار و 47۲ واحدی از دست رفت 
و ش��اخص در ارتفاع یک میلیون و ۵۰۲ هزار واحد به کار خود پایان داد 
تا در مجموع هفته در حدود ۰.73 درصد از ارتفاع خود را از دس��ت داده 
باشد. این روند نزولی برای شاخص فرابورس نیز اتفاق افتاد و این شاخص 
با کاهش ارتفاع 1.3۵ درصدی که در مجموع هفته به ثبت رساند، تا عدد 
۲۰ ه��زار و 13۵ واحد کاهش یافت. در مجموع معامالت هفته ۲4۲ نماد 

با افزایش و 41۹ نماد با کاهش قیمت مواجه شدند.
همانطور که اشاره شد، اگرچه شاخص کل در هفته گذشته همه تالش 
خ��ود را برای حفظ کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به کار گرفت، اما 
در نهایت در نخستین روز معامالتی هفته جاری این کانال را از دست داد 

و با افت بیش از 4 هزار واحدی در معامالت روز ش��نبه )18 تیر( تا سطح 
یک میلیون و 4۹8 هزار واحد عقب رفت. احتماال مهمترین س��وال حال 
حاضر بورس بازان این اس��ت که ای��ن وضعیت رکودی بورس تا چه زمانی 
ادامه دارد؟ با این وضعیتی که در بورس حاکم اس��ت آیا می توان به رشد 

قیمت سهام امیدوار بود؟
کوچسرمایهبهبازارهایغیرشفاف

کارشناس��ان اعتقاد دارند فضای اقتصادی و پرس��ودی ک��ه این روزها 
در بازارهای غیرش��فاف همچون طال، س��که و ارز وجود دارد، باعث شده 
س��رمایه گذاران خرد ترجیح دهند که از بازار س��رمایه خارج ش��وند و در 
تکاپوی بازارهای س��ودآور دیگر باش��ند. تا جایی که ی��ک تحلیلگر بازار 
س��رمایه می گوید: مش��کل اصلی خروج پ��ول از ب��ورس در حال حاضر، 
رش��د بازارهای موازی مانند مس��کن و دالر و س��که اس��ت و تا زمانی که 
بالتکلیفی های سیاس��ی ادامه دار باشد، پول ها از بازارهای شفاف به سمت 
بازارهای غیرشفاف برای کسب سود حرکت می کنند. مجید عبدالحمیدی 
در گفت وگو با خبرآنالین، توضیح می دهد: در حال حاضر بیشتر بازارها اعم 
از بورس، ارز و طال تحت تاثیر مذاکرات بالتکلیف هس��تند. اگرچه نوسان 
پایین برخی بازارها مانند طال و دالر به نفع عوام است، ولی برای افرادی که 
در این بازارها سرمایه ای را وارد کرده اند، ریزش به معنای ضرر است. دلیل 
اصلی برای ایجاد چنین ش��رایطی در بازارهایی مانند بورس، شوک روانی 
اس��ت که با یک خبر منفی، قیمت ها باال و با خبری مثبت، قیمت ها افت 
می کند. به عقیده عبدالحمیدی، مثال خبر ش��روع جدید مذاکرات احیای 

برجام در دوحه، در نوسان بازارها موثر واقع شد؛ در حالی که هنوز معلوم 
نیس��ت با توجه به ادامه تحریم ها، دالری آزاد شده است یا نه، ولی انتشار 

خبر آن موجب کاهش کوتاه مدتی در بازار دالر و سکه شد.
فردین آقابزرگی، دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه نیز با اش��اره به خروج 
س��رمایه گذاران خرد از بازار می گوید: اگر بخواهیم ببینیم چه عواملی در 
ریزش بازار سرمایه در یک ماه گذشته اثر داشته، باید دو بخش را در نظر 
بگیریم؛ یکی بخش سیاسی و یکی هم متغیرهای کالن اقتصادی. در حوزه 
سیاسی، ابهامات برجام، دلخوشی ها و امیدواری هایی که درخصوص توافق 
به وجود آمد و در عین حال، ابهامات پی در پی که منجر به افزایش نرخ ارز 
شد، سایه سنگینی روی بازار سرمایه انداخت. اما مهمترین اثر را متغیرهای 
اقتصادی روی بازار س��رمایه داش��ت. از جمله اینکه تصمیمات نابهنجار و 
غیرکارشناسی و نیز شرایطی که منجر به قطع برق صنایع و کارخانه ها شد، 
انگیزه سرمایه گذاری را در حوزه صنایع نیروگاهی کاهش داد. با وجود آنکه 
کاالهای اساسی افزایش ۵ تا 1۰ برابری داشته، ولی شرکت ها و بورس هیچ 

تاثیری نپذیرفتند و این خالف سوابق و روند گذشته است.
او ب��ا اش��اره به روند تورم در س��ال 14۰1 می افزاید: ب��ا این روند تورم، 
به س��مت و س��ویی پیش می رویم که تا انتهای س��ال رکورد ش��اخص با 
وجود همه مدیریت ها و کنترل هایی که می ش��ود، شکس��ته می شود. این 
اجتناب ناپذیر است. در این میان، تعدادی از سهامداران خرد و کسانی که 
دید کوتاه مدت داشتند، آسیب می بینند و به دلیل اینکه عجوالنه تصمیم 

گرفتند، از بازار خارج شده و زیان می بینند.

چراپولهاازتاالرشیشهایمیگریزند؟

جذابیت بازارهای موازی
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پالکگذاریموتورسیکلتدرگرواسقاطخودرو
رئیس انجمن صنعت موتورس��یکلت ای��ران گفت از آنجا که عرضه 
و ش��ماره گذاری موتورسیکلت برای تولیدکنندگان مشروط به اسقاط 
خودروس��ت، کمبود خودروهای اسقاطی، واحدهای تولیدکننده را با 

چالش مواجه کرده و امکان عرضه تولیدات شان به بازار وجود ندارد.
به گزارش صدای بورس، براساس مصوبه سال ۹7 دولت دوازدهم 
که در اسفند ۹8 اجرایی شد، تولیدکنندگان موتورسیکلت مکلف 
شدند تا به ازای تولید یک دس��تگاه موتورسیکلت و پالک گذاری 
آن هزینه اس��قاط یک دستگاه موتورس��یکلت را به مراکز اسقاط 

بپردازند.
وی اف��زود: اما ب��ا توجه به مش��کالت اقتصادی و تورم، اس��قاط 
موتورس��یکلت برای مردم تقریبا غیرممکن شد و لذا تولیدکنندگان 
موتورسیکلت با کمبود دریافت حواله اسقاط مواجه شدند، بنابراین 
آن زمان اس��حاق جهانگیری، معاون اول دولت قبل، برای رفع این 
مش��کل اعالم کرد به جای اس��قاط موتورس��یکلت، تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت، خودرو اس��قاط کنند و بر این اس��اس مقرر شد که 
تولیدکنندگان موتورس��یکلت به ازای تولید 7 موتورسیکلت، هزینه 

اسقاط یک خودرو را به مراکز اسقاط بپردازند.
رئی��س انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران بیان داش��ت: در آن 
مقط��ع زمانی با توجه به اینکه مراکز اس��قاط خودرو موفق نش��ده 
بودند که حواله خودروهای اسقاط شده را بفروشند و از سال ۹۵ به 
بعد با انباشت حواله های خودروهای اسقاطی مواجه بودند بنابراین 
تولیدکنندگان موتورس��یکلت مش��کلی برای تولید و شماره گذاری 
خودرو نداشتند یعنی به ازای تولید و شماره گذاری 7 موتورسیکلت 
هزینه یک خودرو اس��قاطی را به مراکز اس��قاط خ��ودرو پرداخت 
می کردن��د و کار تولید نیز ادامه داش��ت اما این وضعیت تا اس��فند 
14۰۰ ادامه داش��ت و بع��د از آن تعداد خودروهای اس��قاطی نیز 

کاهش یافت.
مجاهد با اشاره به هزینه اسقاط خودرو بیان داشت: هزینه اسقاط 
خ��ودرو در س��ال ۹8 دو میلی��ون تومان بود که در اس��فند 14۰۰ 
ب��ه 4 میلیون تومان رس��ید، اما اکنون و در ح��ال حاضر با افزایش 
چش��مگیر، هزینه اس��قاط یک خودرو به 16 میلیون تومان رسیده 
است یعنی سازندگان موتورسیکلت باید به ازای تولید هر 7 دستگاه 

موتورسیکلت مبلغ 16 میلیون تومان به مراکز اسقاط بپردازند.
مجاهد بیان داش��ت: همانطور که اش��اره ش��د از اس��فند 14۰۰ 
انباش��ت حواله خودروهای اس��قاطی در مراکز اسقاط پایان یافته و 
لذا موتورسیکلت سازان با مش��کل برای تامین حواله اسقاط مواجه 
ش��ده اند و از طرفی تا حواله اس��قاط دریافت نکنند و هزینه آن را 
نپردازند نمی توانند تولیدات موتورس��یکلت خ��ود را به بازار عرضه 

کنند و تولیدات شان پالک گذاری نمی شود.

نماگربازارسهام

دبی��رکل اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده های نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی گفت اینکه قیمت ها باید ب��ا توجه به افزایش قیمت 
جهانی انرژی تغییر کند، درس��ت است، اما اینکه چگونه می توان 
این کار را انجام داد که جامعه دچار تنش نش��ود، بس��یار اهمیت 

دارد.
به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایلنا، حمید 
حسینی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: دولت 
اگر عالقه هم داش��ته باش��د قیمت ه��ا را تغییر ده��د باتوجه به 
وضعی��ت اقتصادی جامعه و فش��ار تورمی که وج��ود دارد، هیچ 
اقدام��ی جهت افزایش قیمت گازوئیل و بنزین انجام نخواهد داد. 
امسال ارز ترجیحی را حذف کرده و پایه گمرکی را از دالر 4۲۰۰ 
تومان��ی به دالر ۲3 هزار توم��ان افزایش داده، این دو عامل خود 
بیش��ترین تورم را بر کش��ور تحمیل کرده به طوری که یک سال 
گذشته تورم بیش از 1۲ درصد بوده است. بنابراین اگر دولت هم 
بخواه��د افزایش قیمت اعمال کند نظ��ام اجازه نمی دهد در این 

جهت حرکت کند و مجددا شوکی به اقتصاد کشور وارد شود.
وی افزود: در صورتی صالح است که افزایش قیمت اتفاق بیفتد 
کلیاتی که در برنامه هفتم توسعه که در دست تهیه است، مصوب 
ش��ود. همچنی��ن دولت و مجلس توافق کنن��د قیمت حامل های 
ان��رژی افزایش پیدا کند. اینک��ه قیمت ها باید با توجه به افزایش 
قیمت جهانی انرژی تغییر کند، درس��ت اس��ت، اما اینکه چگونه 

می توان این کار را انجام داد که جامعه دچار تنش نش��ود، بسیار 
اهمیت دارد.

دبی��رکل اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده های نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی تصریح کرد: زمانی که قیمت بنزی��ن و گازوئیل در 
پایین ترین س��طح جهانی قرار دارد باید نسبت به تغییر نرخ اقدام 
کنی��م، زمانی در ش��رایط کرونا نفت به 1۰ تا ۲۰ دالر رس��ید و 
قیمت بنزین با قیمت های ایران همس��ان شد، ما پیشنهاد کردیم 
ک��ه اکنون بهترین فرصت اس��ت که دولت خود را از س��همیه و 
قیمت گ��ذاری بنزین رها کند و قیم��ت  فرآورده ها را به نرخ های 
جهانی وص��ل کند، در آن زمان حتی می توانس��ت قیمت بنزین 
آزاد را کاهش دهد ولی تجربه دولت قبل درخصوص افزایش نرخ 
بنزین باعث ش��د دولت کنونی تن ب��ه افزایش قیمت حامل های 

انرژی ندهد.
وی تاکید کرد: در هر حال روند کنونی مصرف و قاچاق فرآورده 
می گوید که حتما باید قیمت ها اصالح ش��ود، اما در شرایطی که 
جامعه متش��نج است و افزایش قیمت و تورم به شدت فشار وارد 
می کن��د، نمی توان ای��ن کار را کرد، باید صب��ر کنیم در فرصت 
مناس��بی که اوض��اع اقتص��ادی آرام بگیرد و قیم��ت بین المللی 

فرآورده های نفتی کاهش پیدا کند این اقدام را عملیاتی کنیم.
حسینی بیان داش��ت: ابتدا باید نرخ گازوئیل که فاصله قیمتی 
بسیار بیشتر از بنزین دارد اصالح شود، در مرحله بعد نرخ بنزین 

را آزادسازی کنیم.
وی همچنین یادآور شد: دلیلی ندارد مازوت، نفت سفید و گاز 

مایع هم با قیمت سوبسیدی توزیع شود.

چرا بنزین گران نمی شود؟
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B2Bایجادتمایزبرایبرنددرعرصه

بهقلم:داگهاتن
کارشناس بازاریابی و فروش

ترجمه: علی آل علی

دنیای کسب و کار B۲B تفاوت های معناداری با دیگر عرصه های 
کاری دارد. ای��ن ام��ر برای بس��یاری از برندها به معنای س��ر و کار 
داش��تن به مشتریانی در قالب سازمان های بزرگ، به جای مشتریان 
عادی است. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن هستید، باید کارتان را 
به شکلی حرفه ای در این میان دنبال کرده و فعالیت تان را متفاوت 

از دنیای B۲C پیگیری کنید.  
برخ��ی از کارآفرینانی که به تازگ��ی از عرصه B۲C راهی دنیای 
B۲B ش��ده اند، خیلی زود اقدام به استفاده از شیوه های قدیمی در 
ای��ن دنیای تازه می کنند. نتیجه این امر اغلب اوقات یک شکس��ت 
بزرگ و س��ریع خواهد ب��ود. دلیل آن هم تفاوت ه��ای میان عرصه 
کس��ب و کار در دو مدل فوق است. شما قرار نیست با سازمان های 
مختلف همانطور رفتار کنید که با مش��تریان عادی رفتار می کنید. 
ای��ن یعنی باید مهارت ها و تکنیک های ت��ازه ای یاد بگیرید، در غیر 
این صورت شاید هرگز فرصت بهینه سازی کارتان به شما رو نکند.

ه��دف اصل��ی در این مقال��ه بررس��ی برخ��ی از مهمترین نکات 
ب��رای ایجاد تمایز میان برند در عرصه کس��ب و کار B۲B اس��ت. 
اگر ش��ما هم در این حوزه فعالی��ت دارید، نکات مورد بحث در این 
مقاله می تواند کارتان را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخش��یده و 
اوضاع تان را هم بهتر کند. درس��ت به همین دلیل در ادامه برخی از 

مهمترین نکات در این راستا را مرور خواهیم کرد. 
بیانجزییاتدقیق

بیان جزییات یک محصول یا فرآیند کاری تان می تواند تاثیرگذاری 
بس��یار زیادی بر روی مخاطب هدف به همراه داشته باشد. این امر 
اغلب اوقات برای بازاریاب ها نکته بس��یار مهمی محس��وب می شود. 
اگر ش��ما به دنبال توسعه کس��ب و کارتان در عرصه B۲B هستید، 
باید این نکته را همیش��ه در خاطر داشته باشید، در غیر این صورت 
شاید خیلی زود توانایی تان برای جلب نظر مشتریان به صفر نزدیک 
ش��ود. در آن صورت دیگر هی��چ وقت کارتان بهب��ود پیدا نکرده و 

همیشه اوضاع تان وخیم خواهد ماند. 
اگر ش��ما به دنبال فروش یک محصول مش��خص به س��ازمانی یا 
ش��رکتی دیگر هس��تید، نباید همینطور بی مقدمه وارد بازار شوید. 
در این میان س��رمایه گذاری بر روی بیان دقیق جزییات محصول یا 
حتی مقایس��ه محصول تان با دیگر نمونه های موجود در بازار امری 
ضروری خواهد بود. ش��ما با این کار به بهترین شکل ممکن اعتماد 
مش��تریان را جلب کرده و نش��ان می دهید بهترین گزینه برای آنها 

خواهید بود. 
قراردادنپیامدرساختارذهنیمشتریان

بی ش��ک س��ازمان ها یا برندها ط��رز فکر متفاوتی در مقایس��ه با 
مش��تریان معمولی دارند. همین امر نیز آنها را در مقایسه با دیگران 
متمایز می کند. شما برای فروش محصوالت به چنین مشتریانی نیاز 
به اس��تفاده از شرایط ویژه ای خواهید داشت. این امر می تواند برای 
شما دردسرهای زیادی به همراه داشته و حتی موجب کاهش شدید 
فروش تان ش��ود. در این صورت شما می مانید و کوهی از محصوالت 

که حتی کسی به فکر خریدشان هم نیست. 
وقتی شما خودتان را به جای مشتریان قرار می دهید، می توانید 
کارتان را با اعتماد به نفس بسیار بیشتری دنبال کنید این امر به 
شما فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داده و اوضاع تان 
را نیز در مقایسه با شرایط عادی به طور چشمگیری بهبود خواهد 
بخشید. یادتان باش��د در دنیای امروز هیچ کس منتظر برند شما 
 B۲B نخواهد ماند. بنابراین برای فروش محصوالت تان در عرصه
چاره ای به غیر از هماهنگی با ذهنیت خریداران تان ندارید. فقط 
در این صورت ش��اید اندک شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف داش��ته و بتوانید اوضاع تان در بازار را بهینه سازی 

کنید. 
حذفاصطالحاتغیرضروریوبینهایتتخصصی

ش��اید برندها تخصص بیشتری در حوزه کاری شما داشته باشند، 
اما هنوز هم کس��ی از اصطالحات عجی��ب یا بی نهایت تخصصی در 
حوزه کار اس��تقبال نخواهد کرد. درس��ت به همین دلیل شما باید 
کارتان در این راس��تا را با دقت زیادی پیش ببرید. این امر ش��امل 
استفاده از اصطالحات س��اده و کاربردی برای عرضه محصوالت تان 
به مش��تریان اس��ت، در غیر این صورت هرگ��ز فرصتی برای بهبود 

اوضاع تان پیدا نخواهید کرد. 
اصطالحات س��اده و کاربردی به شما فرصت ایجاد تمایز با دیگر 
رقبا را می دهد. ش��ما با همین تکنیک ساده می توانید اوضاع تان را 
به خوبی مدیریت کرده و کارتان را نیز بهبود بخش��ید. درس��ت به 
همین دلیل باید همیش��ه به دنبال اس��تفاده از ش��رایط مناسب در 

عرصه کسب و کار باشید. 
customerthink.com:منبع

رهبری

بهقلم:وینسنتتریکاریکو
کارشناس حوزه مدیریت 

مترجم: امیر آل علی

امروزه از تیم کاری به عنوان مهمترین س��رمایه یک کس��ب و کار نام برده می شود. تحت 
این ش��رایط الزم اس��ت تا توجه ویژه ای را به آنها داش��ته باش��ید. در این زمینه نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که اقدامات مناسب صرفا شامل موارد بسیار سخت 
نمی شود. درواقع شما می توانید با مواردی هرچند ساده که به صورت مداوم انجام شود و نتایج 
خارق العاده ای را به دس��ت آورید. درواقع تداوم داش��تن یک اق��دام مهمترین اصل در زمینه 
موفقیت محسوب می شود. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
شرایط کار در عصر حال حاضر با حتی چند سال قبل بسیار متفاوت شده است. در این زمینه 
امروزه عدم وفاداری کارمندان به یک بحران جهانی تبدیل شده است و براساس آمارها، بیش از 
۵۰ درصد کارمندان حتی دو سال در یک شرکت باقی نمی  مانند. همین امر باعث شده است 
که هر س��اله شاهد میلیون ها تغییر ش��غل باشیم. با این حال در جهان به شدت رقابتی حال 
حاضر، از دس��ت دادن تیم شرکت باعث می شود که شما حداقل یک هفته زمان برای بهبود 
اوضاع و پیدا کردن فرد مناس��ب دیگر نیاز داشته باشید که به این زمان باید هماهنگ شدن 
افراد را نیز اضافه کرد. در این رابطه با رعایت ۹ اقدام س��اده، می توانید تا 8۰ درصد احتمال 

خروج کارمندان خود را کاهش دهید. 
1-افرادمناسبرااستخدامنمایید

نخستین نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که افراد مناسب در تیم خود داشته 
باشید. درواقع بسیاری از مشکالت به این خاطر است که الگوهای درستی برای استخدام وجود 
ندارد و همین امر باعث می شود که تیم شرکت متشکل از افراد مختلف باشد که این امر بدون 
یک هماهنگی و یکدلی کمرنگ می ش��ود. درواقع شما باید اطمینان داشته باشید که تمامی 
افراد تیم، یکسری استانداردهای مشترک را دارند و از هماهنگی سریع اطمینان داشته باشید. 
در این زمینه معیارهایی برای هر شرکت متفاوت است. برای مثال اگر تمامی افراد تیم شرکت 
را جوانان تش��کیل می دهند، استخدام فردی میانسال اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. درواقع 
شما باید همواره وضعیت حال حاضر تیم را در نظر داشته باشید و در تعیین معیارها، تیم حال 
حاضر نقشی کلیدی را دارد. درواقع هنگامی که افرادی را استخدام می کنید که کامال مطابق 
معیارها هستند، احتمال بروز مشکل و تغییر شغل از سوی آنها نیز به مراتب کمتر خواهد بود. 

2-قدردانباشید
درواقع بحث درآمد تنها دلیل کار کردن محسوب نمی شود و در شرایط حال حاضر، تنوع 
ش��غلی بسیار زیاد اس��ت. به همین خاطر اگر رفتار خوبی را با تیم خود نداشته باشید، بدون 
ش��ک شانسی برای حفظ آنها نخواهید داشت. براساس آمارهای جهانی، یکی از خواسته های 
مهم افراد این است که مدیر شرکت قدردان تالش های آنها باشد. این امر به معنای آن است 
که شما هم در کالم و هم در عمل نشان دهید که تالش های آنها از دید شما پنهان نخواهد 
ماند. این امر درست به مانند اضافه شدن یک روحیه جدید به تیم شرکت است و شاهد رشد 
چشمگیر وضعیت راندمان کاری خواهید بود. در این زمینه ممکن است تصور کنید که به دلیل 

عدم فعالیت به این ش��کل، دیگر زمان را از دست داده اید. با این حال برای یک تغییر مثبت، 
هیچ زمانی دیر نیس��ت. در این زمینه اگرچه انتخاب کارمند ماهر یک اقدام رایج محس��وب 
می ش��ود، با این حال شما نباید به این سطح محدود شوید. درواقع هر رشدی، باید با تشویق 

و روحیه دادن همراه باشد. 
3-توسعهرادردستورکارقراردهید

بدون ش��ک هر کارمند اهداف ش��خصی هم دارد. به همین خاطر اگر آنها را به یک سطح 
معمول��ی محدود کنید بدترین نتایج را تجربه خواهید ک��رد. در این زمینه روزمرگی، یکی از 
مهمترین دالیلی است که باعث می شود تا کارمندان دیگر نتوانند به مانند سابق فعالیت نمایند. 
به همین خاطر شما باید آنها را در مسیر توسعه قرار دهید. این اقدام نه تنها انگیزه  های کاری را 
افزایش می دهد، بلکه در نهایت به افزایش توان تیم شرکت نیز منجر خواهد شد. خوشبختانه 
امروزه شیوه های آموزشی به حدی متنوع شده است که به راحتی می توانید موارد مناسب به 
قیمت مقرون به صرفه را پیدا کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که 
توسعه برای هر فرد معنای خاص خود را دارد. برای مثال یک کارمند ممکن است بخواهد در 
یک حوزه خاص رش��د کند و در بخش مورد نظر ش��ما سطح خوبی را داشته باشد. به همین 
خاطر اقدامات کلی، نتیجه الزم را به همراه ندارد و بهتر است که با هر فرد، گفت و گو داشته 

باشید تا ضمن درک بهتر آنها، نسبت به خواسته ها و اولویت ها نیز آگاه شوید. 
4-صرفهجوییدرپاداشراکناربگذارید

اگرچه همواره توصیه می ش��ود که هزینه های ش��رکت را کاهش داد. با این حال در زمینه 
پاداش و مزایا، بهتر است که دست و دلباز باشید. این امر باعث خواهد شد تا شرکت به فضایی 
ایده آل برای کار تبدیل شود. درواقع کارمندان باید بدانند که تنها به حقوق محدود نیستند 
و براساس عملکرد آنها، این مبلغ به اندازه قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. در این رابطه 
فراموش نکنید که وضعیت جامعه، مورد بس��یار مهمی محس��وب می شود. برای مثال اگر در 
منطقه ای فعالیت دارید که تورم هر س��اله افزایش پیدا می کند، الزم اس��ت تا میزان پاداش و 

مزایا نیز متناسب با آن بیشتر شود. 
5-امکانارتقایشغلیرافراموشنکنید

این امر که کارمندان بتوانند با درخش��ش در حوزه کاری خود به رتبه های باالتری درست 
پیدا کنند. موردی بسیار مهم است. در این زمینه فراموش نکنید که هیچ فردی تمایل ندارد 
که در رتبه حال حاضر خود تا آخر عمر باقی بماند. درواقع برنامه مشخص در شرکت که در 
آن امکان ارتقای شغلی برای تمامی افراد مهیا است، باعث خواهد شد تا هر کارمند بخواهد در 
حوزه خود به یک س��تاره تبدیل ش��ود. در این زمینه از واگذار کردن برخی از پروژه ها و حتی 
بعضی از مس��ئولیت های خود به کارمندان برتر، واهمه نداش��ته باشید و اجازه دهید که آنها 
فرصت انجام کارهای جدید و رسیدن به رتبه های باالتر را داشته باشند. درواقع شما می توانید 
با یک برنامه ریزی درست حتی جانشین خود را از دل تیم حال حاضر، انتخاب نمایید. بدون 
ش��ک حضور فردی که با فرهنگ و اصول ش��ما رشد کرده است، باعث خواهد شد تا از ادامه 

اهداف خود اطمینان داشته باشید. 
6-تعادلمیانکاروزندگیشخصیراجدیبگیرید

این امر که یک شرکت برای تعادل میان کار و زندگی شخصی افراد برنامه ای دقیق داشته 
باشد. بدون شک امری جذاب بوده و خود می تواند باعث شود تا افراد بهتری به سمت شرکت 

ش��ما متمایل ش��وند. درواقع یکی از مهمترین دالیل ترک موقعیت شغلی این است که افراد 
تصور می کنند شغل آنها در حال برهم زدن زندگی شخصی است. در این راستا شما باید نگاه 
خود به مقوله کار را تغییر دهید. درواقع هدف این اس��ت که اقدامات به خوبی انجام ش��ود و 
ساعت کاری مشخص، یک مقوله منسوخ شده و کامال اشتباه است. در این راستا شما باید به 
مواردی نظیر دورکاری چند روزه توجه داشته باشید. همچنین تالش کنید تا زمان های بیهوده 
افراد را به حداقل برسانید تا امکان خارج شدن سریع تر از شرکت مهیا شود. برای مثال امروزه 
شرکت ها درگیر جلسات مداوم و بیهوده ای هستند که تنها زمان کارمندان را اشغال می کند. 
در این زمینه با یک بررسی در زمینه اقداماتی که افراد در طول حضور خود در شرکت انجام 
می دهند، بدون شک راهکارهای خوبی را برای کاهش زمان پیدا خواهید کرد. در این زمینه 

تمرکز بر روی تکنولوژی های جدید، یک راهکار بسیار خوب محسوب می شود. 
7-بهکیفیتروابطتوجهداشتهباشید

براساس آمارها حتی وجود یک دوست در بین کارمندان باعث می شود که تمایل به حضور 
افراد در شرکت به مراتب بیشتر شود. تحت این شرایط اگر تمامی کارمندان به یکدیگر رابطه 
دوستانه داشته باشند، بهترین وضعیت ممکن را تجربه خواهید کرد. در این زمینه نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که شما نیز باید رابطه بسیار خوبی با کارمندان خود 
ایجاد نمایید. این امر باعث می شود تا خود شما به یکی از مزایای کاری تبدیل شوید. در این 
زمینه بررسی مشکالت و وضعیت کارمندان به صورت ماهانه، باعث خواهد شد تا در صورت 
وجود مش��کل از تبدیل ش��دن آنها به یک فاجعه جلوگیری نمایید. در نهایت این توجه شما 
باعث می ش��ود تا کارمندان خود را فردی مهم در ش��رکت احساس کنند که این امر در حس 

تعلق آنها تاثیر مستقیم دارد. 
8-سیاستدرهایبازرااجراکنید

براساس این استراتژی شما نباید محدودیتی را در ارتباطات خود با کارمندان داشته باشید. 
در این زمینه حتی تفریح مش��ترک نیز می تواند یک گزینه خوب باش��د. درواقع بس��یاری از 
ش��رکت ها یک روز در هفته را به یک ب��ازی و یا تفریح گروهی اختصاص می دهند که باعث 
می شود تا صمیمیت بین افراد، رشدی چشمگیر را داشته باشد. در این زمینه نکته دیگری که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که سیاست درهای باز تنها شامل رفتارها نبوده و الزم 
است تا شامل هر چیزی شود. برای مثال صداقت داشتن، یکی از مصادیق این موضوع محسوب 
می شود. برای درک بهتر این امر، بهتر است که نمونه های آنها را در برند های موفق پیدا کنید. 
این امر باعث خواهد شد تا به بهترین شکل بتوانید از این استراتژی سودمند، استفاده کنید. 

۹-کارمندانرابهسهامدارانشرکتتبدیلکنید
یکی از مزایایی که می تواند وضعیت تیم ش��رکت را به مراتب بهتر کند، تبدیل کارمندان 
به سهامداران شرکت است. این امر باعث خواهد شد تا رشد شرکت، به معنای افزایش ثروت 
آنها باش��د. با این اقدام شاهد وفاداری به مراتب بیشتری از سوی کارمندان خود خواهید بود. 
در این زمینه فراموش نکنید که روند س��هامدار کردن، باید به صورت مرحله ای باشد تا افراد 
برای رسیدن به آن، تالش کنند. همچنین الزم است تا معیارهای مختلفی برای افزایش میزان 
س��هام افراد وجود داشته باش��د. برای مثال می توانید به ازای هر سال حضور افراد در شرکت، 

مقداری سهام را مشخص کنید. 
entrepreneur.com:منبع
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اخبار

در راستای کنترل و پیشگیری بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام صورت گرفت:
۱۵۵ هزار راس دام علیه بیماری های مشترک در استان مرکزی ایمن سازی شدند

اراک- فرناز امیدی: سرپرســت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: 
۱۵۵ هزار و ۹۵۱ رأس دام سبک و سنگین از ابتدای سال جاری تا کنون علیه 

بیماری های قابل انتقال از دام به انسان ایمن سازی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی استان مرکزی، دکتر محمد 
فتاحی به مناســبت ۱۳ تیر ماه روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال انسان و 
دام افزود: ۱۰۵ هزار و ۷۸۹ راس دام ســبک و سنگین از ابتدای سال جاری تا 
کنون برای مقابله با بیماری مشترک تب مالت، ۶ هزار و ۳۸۵ قالده سگ علیه 
بیماری هاری و ۴۳ هزار و ۶۹۴ راس دام علیه بیماری شاربن ایمن سازی شدند.

وی ادامه داد: واکسیناسیون این دام ها با رویکرد مقابله با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام انجام شده  است.
سرپرســت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشــان کرد: پنج هزار و ۵۴۱ مورد آزمایش تشخیصی بروسلوز )تب مالت ( برای 
شناسایی دام های آلوده بیماری در بین جمعیت دامی استان انجام شد که در این آزمایش ها هشت راس گاو و ۲ راس گوسفند و بز آلوده 

به این بیماری تشخیص و برای معدوم سازی به کشتارگاه اعزام شدند.
دکتر فتاحی گفت: ۲ هزار و ۳۵۳ مورد تست سل نیز امسال در بین دام های سنگین و ۱۴۰ مورد تست مشمشه در بین تک سمان استان 

مرکزی انجام شد و مورد مثبت گاو آلوده به بیماری سل و اسب مبتال به بیماری مشمشه مشاهده نشده است.
وی منشــاء ۶۰ درصد بیماری های عفونی در جوامع انســانی را حیوانات دانست و افزود: نگهداری الشه  دام های کشتاری به مدت ۲۴ 
ساعت در سردخانه )پیش سرد(، سم پاشی و ضد عفونی ۱۰۲ هزار راس دام سبک و سنگین و ۸۶۵ هزار متر مربع از جایگاه های نگهداری 
دام استان مرکزی برای مقابله با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو و سایر بیماری های دامی و مشترک از جمله اقدامات اداره کل 
دامپزشکی استان برای مقابله با این بیماری است. سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی اظهارداشت: اقدامات پیشگیرانه و مبارزه ای 

در برابر بیماری های مشترک از برنامه های اولویت دار اداره کل دامپزشکی این استان است.
فتاحی گفت: آموزش و آگاهی بخشی به بهره برداران در سطح روستاها و دامداری های سنتی و صنعتی استان مرکزی، آموزش های چهره 
به چهره، توزیع دست نوشته و بروشورهای آموزشی و ارسال پیامک های آموزشی از دیگر اقدامات این اداره کل برای مقابله با بیماری ها 
مشــترک بین انســان و دام بوده  است. وی با یادآوری روند نزولی بیماری تب مالت انسانی از ســال ۸۵ تا کنون، افزود: افزایش پوشش 
واکسیناسیون دام ها علیه بروسلوز از جمله عوامل کاهش این بیماری در این استان بوده  و امید است با تامین امکانات و اعتبارات مورد نیاز، 

این روند در سال های آتی نیز ادامه دار باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: گسترش محدوده روستاهای استان بوشهر 
در کنترل قیمت زمین و مسکن موثر است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: 
الحاق اراضی حاشیه ای به روستاها و گسترش حاشیه آنها نقشی مهم در کنترل 

قیمت زمین، مسکن و اجاره بها دارد به گزارش روابط عمومی 
علیرضا مقدم در نشست با مدیران کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و امالک 
استان بوشــهر افزود: در بیشتر روستاهای دشتستان و برخی روستاهای دیگر 
شهرستان های این استان در سال های گذشته برخی افراد زمین ملی را تصرف و 
با ساخت خانه در آنها سکونت دارند. وی بیان کرد: ساکنان این خانه ها که زمین 
ملی را تصرف کرده اند امروز به به دلیل فرســودگی سرپناه خود درخواست وام 

مقاوم سازی از بنیاد مسکن دارند که می طلبد در این زمینه بصورت جدی تصمیم گیری شود. مقدم اظهار کرد: زمین های ملی در محدوده 
روستاها مطابق آنچه در قانون آمده باید به بنیاد مسکن واگذار شود، براین اساس انتظار می رود اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و امالک 
استان بوشهر در این زمینه از مناقشه ها جلوگیری و همکاری الزم را با بنیاد مسکن داشته باشند. مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: 
یک سری از اراضی تغییر و تحول شده، اما برخی از زمین هایی که به بنیاد مسکن واگذار شده هنوز سند آنها به نام منابع طبیعی است و 
سند به نام بنیاد مسکن صادر نشده است که تالش می شود با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک این مشکل برطرف شود. مدیرکل ثبت 

اسناد و امالک استان بوشهر نیز گفت: این اداره کل تمام تالش خود را برای صدور سند واحدهای مسکونی روستایی به کار گرفته است.

 بیش از ۱00 میلیون لیتر بنزین در فصل بهار امسال 
در منطقه آبادان توزیع شد

اهواز - شبنم قجاوند: مهندس محمد بنی سعید مدیر این منطقه گفت : میزان توزیع سوخت بنزین در بهار امسال در این منطقه 
۱۱۰ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۴۵۰ لیتر و میزان توزیع فرآورده نفتگاز ۱۱۹میلیون و ۵۴۱هزار و ۵۲۴  لیتر  بوده است . براساس این گزارش 
, بنی سعید گفت: در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم , به طور مستمر و منظم بر نحوه عملیات سوخت رسانی جایگاه های عرضه 
سوخت منطقه نظارت های ویژه ایی صورت می گیرد تا همواره مجاری عرضه سوخت با تمامی امکانات رفاهی در خدمت رسانی به مردم 
فعال تر باشند. اضافه می گردد : منطقه آبادان دارای ۵۴ جایگاه عرضه سوخت بنزین و نفتگاز و ۲۰باب جایگاه عرضه سوخت سی ان جی 

می باشد که وظیفه سوخت رسانی  به مردم را به عهده دارند.

تامین آب شهرک صنعتی و پارکینگ اربعین مهران 
ایالم-هدی منصوری:مدیر امور ابفای شهرســتان مهران از تامین آب شــهرک صنعتی و پارکینگ اربعین مهران  خبر داد. سجاد 
 ســهرابیان اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امســال توسط مقام معظم رهبری به سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و در جهت 
استمرار در تولید و اشتغال و رفع کمبود آب شهرک صنعتی ناحیه مهران، این امور بصورت امانی نسبت به اجرای لوله گذاری با لوله پلی 
اتیلن ۹۰ میلی متر بطول حدود ۳ کیلومتر اقدام نموده است.  وی با اشاره به سایر خدمات ابفای شهرستان افزود: همچنین در راستای 
مصوبات جلسه ستاد اربعین جهت آبرسانی به پارکینگ اربعین ، نسبت به اجرای ۶۰۰ متر لوله گذاری با لوله ۶۳ پلی اتیلن اقدام شد.  مدیر 
امور ابفای شهرستان مهران در ادامه ضمن تقدیر از تالش و فعالیت های مدیر عامل شرکت جهت تامین آب زوار اربعین حسینی گفت: 
با تالش مجموعه مدیریت استان در راس آن مهندس ناصری مدیر عامل فعالیت های چشمگیری جهت ابرسانی به پایانه مرزی مهران 
صورت گرفته و امسال شاهد افزایش کمی و کیفی اب این منطقه هستیم. وی در پایان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا ضروری است 

مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند.

رزمایش صرفه جویی مصرف آب و برق در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رزمایش مشترک صرفه جویی مصرف آب و برق در استان گلستان برگزار شد.سرپرست شرکت توزیع 
برق گلستان از برگزاری اولین رزمایش مدیریت مصرف آب و برق با مشارکت سپاه پاسداران، وزارت نیرو و وزارت کشور خبرداد.سید احمد 
موسوی در حاشیه برگزاری این رزمایش گفت: مشکل اساسی در حوزه مصرف بی رویه آب و برق است انشاله رعایت الگوی مصرف و با 
همکاری بسیج و سپاه این فرهنگ اسالمی بیشتر از پیش فراگیر خواهد شد.وی با اشاره به برخی آمارهای ملی و استانی در مصرف آب 
و برق، اظهار داشت: میزان مصرف برق در استان گلستان بدلیل گرمای زودرس، کاهش نزوالت آسمانی و تغییر الگوی مصرف، به شکل 
صعودی در حال رشد مصرف است.موسوی با تاکید براینکه تمام تالش مان را در ایام پیک امسال را برای تامین برق پایدار مشترکین در 
استان گلستان بکار می بندیم، یادآور شد: از تمامی مشترکین مصرانه می خواهیم در مدیریت مصرف برق ، دقت های الزم را داشته باشند.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان هم در این رزمایش از اجرای پروژه های متعدد در حوزه سپاه پاسداران برای کاهش مصرف آب و برق 
در سطح ملی و استانی خبرداد.سردار ملک شاهکویی گفت: سپاه پاسداران تا پایان شهریورماه امسال رزمایش مدیریت مصرف آب و برق 
را در کشور اجرا می کند و البته در سال گذشته نیز چنین برنامه هایی داشته است.وی با بیان اینکه سپاه پاسداران در راستای کمک به 
دولت و تحقق فرامین رهبری در حوزه مدیریت مصرف آب و برق تمام تالش خود را بکار می گیرد، خاطرنشان کرد: هدف سپاه پاسداران 
از اجرای این برنامه ها کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب و برق در حوزه این نهاد در کشور است.فرمانده سپاه نینوای استان گلستان گفت: 
ســامانه ای به نام ســامانه نجم باهدف رصد و پایش مصرف آب و برق تاسیسات و اماکن نظامی سپاه پاسداران در کشور راه اندازی شده 
است.ملک شاهکویی تاکید کرد که مدیریت مصرف آب و برق می تواند کمک های فراوانی به حوزه های امنیتی هم داشته باشد.زنگانه، 
استاندار گلستان هم در این رزمایش با تقدیر از همراهی سپاه پاسداران با مجموعه دولت در حوزه های مختلف بویژه در رزمایش مشترک 
مصرف آب و برق، اظهارداشت: شرایط کاهش نزوالت جوی و افزایش مصرف آب و برق در این استان بطور حتم نیازمند برگزاری چنین 
رزمایش های مشترکی است.وی با بیان اینکه در استان گلستان به دلیل گرمای باال شاهد استفاده از وسایل سرمایشی در قبل از پیک 
بار هستیم، خاطرنشان کرد: آمارها نشان از افزایش میزان مصرف در حوزه های آب و برق بوده که اجرای برنامه های مدیریت مصرف یک 
ضرورت انکارناپذیر است.زنگانه گفت: با مشارکت سپاه پاسداران در برنامه های مدیریت مصرف بطور حتم شاهد تاثیرگذاری مفید و موفق 

در این حوزه خواهیم بود.

در بهار امسال مصرف سوخت CNG منطقه آبادان پنج درصد افزایش 
یافت

اهواز - شبنم قجاوند: مهندس محمد بنی سعید مدیر این منطقه گفت: مصرف سوخت CNG منطقه آبادان در فصل بهار امسال 
به میزان ۵ درصد افزایش یافت. محمد بنی سعید مدیر این منطقه اظهار کرد :میزان مصرف CNG در فصل بهار امسال ۱۷میلیون و 
۴۳هزار و ۴۵متر مکعب بوده که در مقایسه با مصرف مدت مشابه سال قبل که به میزان ۱۶میلیون و ۲۰۵هزار و ۷۹۲متر مکعب است 
حدود  ۸۳۷هزار و ۲۵۳متر مکعب بیشتر می باشد که این میزان مصرف افزایش ۵درصدی را نشان می دهد و معادل مصرف حدود یک 
ونیم میلیون لیتر بنزین می باشد. بنی سعید گفت : منطقه آبادان دارای ۲۰ باب جایگاه تک منظوره CNG و ۱۶ باب جایگاه دومنظور 

مایع و CNG است که وظیفه توزیع این سوخت پاک  به هموطنان را عهده دار هستند.

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : با اعتماد به نیروهای متخصــص و جوان با قدرت خطر 
پذیری باالی آنها ، پست برق انبارنفت و ستاد شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری نوسازی شد و توان عملیات بارگیری آن به روز 
رســانی و افزایش داده شد . به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری از قدمت پنجاه ساله پست اصلی برق انبار نفت و ستاد 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت و بیان کرد : با 
توجه به فرسودگی پست برق ، عدم تولید قطعات ومشکالت تامین آن 
و همچنین هزینه باالی سرویس و نگه داشت در دوران تحریم ، مراحل 
طراحی و ساخت تابلوها و نظارت بر اجرا توسط متخصصین شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری به مرحله بهره برداری رسید 
.  وی اظهار کرد : در آغازفصل گرما و مســافرتهای تابستانی به استان 
مازندران انجام پروژه تعویض پست برق انبار نفت و ستاد منطقه ساری 
بدون هیچ گونه تنشی اجرایی شد که این نشان از قدرت تصمیم گیری و 
خطر پذیری باالی مدیریت و نیروهای عملیاتی و مهندسی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری دارد و این در حالی است که این 
پروژه زودتر از موعد پیش بینی شــده انجام و عملیات سوخت رسانی 
شرکت بدون وقفه انجام و فرآورده های نفتی مورد نیاز مصرف کنندگان 
به مبادی توزیع ارسال شــد . سبحان رجب پور در ادامه سخنان خود 
اجرای تعویض پســت برق را یکی از حساسترین و پیچیده ترین پروژه 
های شرکت دانست و افزود : ظرفیت تابلوهای برق قدیمی برای پروژه 
های آتی شرکت توانایی و امکان هرگونه توسعه را نداشته و در زمان بروز 
اختالل و معیوب شدن قطعات ، تامین و تعمیرات الزم با مشکالت زیادی 

مواجه بوده است ،  متخصصین واحد برق مهندسی با خالقیت و ابتکار 
پســت برق را تا کنون فعال نگه داشته اند . وی ادامه داد :  در عملیات 
تعویض تابلوی برق قدیمی با تبدیل حالت دستی به اتوماسیون و کنترل 
با پی ال سی با قابلیت امکان توسعه درآینده و افزایش عمر ترانسها کلیه 
مشــکالت گذشته مرتفع  شده است . رجب پور اضافه کرد : این پروژه 
همراه با چند عملیات موازی انجام شــد که با توجه به محدودیت های 
فضای پســت برق و خطر پذیری و کار در شب از دیگر موانعی بود که 
عوامل اجرایی این پروژه با آن مواجه بودند . ســبحان رجب پور اذعان 
داشت : تعریف و اجرای این پروژه با اتکا به توانمندی های متخصصین 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برای اولین باردر 
سطح مناطق ۳۷ گانه انجام شد که با توجه به آزمایش چندین مرحله ای 
قبل از اجرا عملیات ، ضریب اطمینان پروژه را برای عوامل اجرایی به صد 
درصد رســانده بود . مدیرمنطقه ساری از خطر پذیری باال و حساسیت 
فعال ماندن عملیات توزیع فرآورده حین انجام پروژه تعویض پست برق 

گفت و افزود : با توجه به بعد مســافت محل استقرار پست اصلی برق 
نسبت به مراکز اصلی بارها و افزایش تعداد و سطح مقطع کابلها همچنین 
عدم توقف بارگیری و نیازهای اصلی انبار و ستاد به مخابرات ، آب شهری 
و روشــنایی محیطی و ... انجام این پروژه را با محدودیت های ویژه ای 
همراه کرده بود که به همت متخصصین به خوبی مدیریت و انجام شد .

رجب پور از گستردگی عملیات نوسازی پست برق انبار نفت و ستاد 
منطقه ساری گفت واین گونه شرح داد : با پشتیبانی مناطق هم جوار و 
تاسیسات گازمایع شهید تند گویان در حین عملیات نوسازی پست برق 
به منظور تامین سوخت جایگاههای منتهی به مناطق همجوار هیچ خللی 
در سوخت رسانی به جایگاهها به وجود نیامد که یکی از دست آوردهای 

موفق در این پروژه می باشد .
سبحان رجب پورتصریح کرد : مدت زمان این پروژه از زمان طراحی 
، ساخت تا آغاز اجرا با توجه به محدودیتهای تامین قطعات در شرایط 
تحریم و کرونایی در بازه زمانی حدود یک سال به طول انجامید و زمان 
پیش بینی ۴۸ ساعته اجرای پروژه تعویض پست برق قدیمی با جدید 
در کمترین زمان ممکن  ) حدود ۲۵ ساعت ( انجام شد که در نوع خود 
یک امتیاز محسوب می شــود . مدیر منطقه ساری یکی از موضوعات  
حائز اهمیت این پروژه را مدیریت مصرف انرژی دانست و گفت : نصب 
کنتور بر روی خروجی های اصلی پست برق در مدیریت و کنترل مصرف 
انرژی در بهینه مصرف سوخت از جایگاه ویژه ای برخوردار است که در 
این پروژه تعریف شــده است  و همچنین با تغییرات اعمال شده دیزل 
ژنراتورها ی انبار نفت ساری و ستاد در زمان قعطی برق شهری قابلیت 
هم افزایی وحتی انتخاب بارگیری نوع  فرآورده از انواع فرآورده های نفتی 

را همانند شرایط عادی فراهم نموده است.

مشــهد- خبرنگار فرصت امروز: جانشــین مدیرعامل شرکت 
شــهرکهای صنعتی خراســان رضوی گفت : مساحت کل این شهرک 
۱۴۴۸ هکتار، مساحت عملیاتی آن ۲۰۰ هکتار و برای مساحت صنعتی 
آن ۱۲۰ هکتار پیش بینی شده است.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی؛ "جعفر فرشچی" درحاشیه بازدید 
استاندار و معاونین و مدیران کل دستگاههای خدمات رسان ، اضافه کرد: 
این شــهرک در نخستین مرحله از بهره برداری به حداقل ۱.۳ میلیون 
مترمکعب آب کیفی از محل تصفیه خانه آب شــماره ۳ سد دوستی تا 
محل شهرک برای اجرای خط انتقال به طول ۱۵ کیلومتر نیازمند است 
و نیــز ۲.۷ میلیون مترمکعب آب باقــی  مانده نیز باید از محل آب های 
زیرزمینی منطقه در قالب چاه به شــرکت شهرک های صنعتی استان 

اختصاص یابد. 
وی افزود : فراهم آوردن امکانات زیربنایی و رفع موانع و مشــکالت 

زیرساختی با رویکرد حمایت ویژه از فضای کسب و کار واحدهای تولیدی 
دانش بنیان و اشتغال آفرین از اولویت های اصلی و رسالت مهم شرکت 

شهرکهای صنعتی استان میباشد. 

جانشین مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گمرک 
مطهری و خط ریلی را از مزایای ویژه شــهرک صنعتی شماره ۵ مشهد 
برشــمرد و گفت: این شهرک تا ســه هزار هکتار قابلیت توسعه دارد و 
وجود ۱۵۵ معارض شناسایی شــده در اراضی این شهرک، مانع انجام 
عملیات آماده ســازی آن شده بود که رفع این موضوع در حال پیگیری 

و حل شدن است. 
فرشــچی ، در انتها خاطر نشــان کرد : در مجموع با تأمین اعتبار از 
سوی شرکت شهرک های صنعتی  و شرکت های آب و برق و همچنین 
کمک های اعتباری خراســان رضوی، با همیاری دستگاههای خدمات 
رسان وتسریع در رفع متصرفین موجود  با تکمیل زیرساخت های اراضی 
فاز اول این مجموعه، وسیع ترین شهرک صنعتی استان خراسان رضوی 
به زودی واگذاری اراضی مرحله نخست از بهره برداری شهرک صنعتی 

شماره ۵ به متقاضیان و سرمایه گذاران صنعتی آغاز می شود.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: در بازدید روز یکشــنبه مورخ 
۱۱ تیر ، میر ســعید سید متین ، مدیرعامل، از روند اجرای پروژه های 
گازرسانی به محور صنعتی سرچم و روستاهای شهرستان خلخال بازدید 
و توصیه های الزم در خصوص تسریع در عملیات اجرایی را به مسئولین 

ذیربط ابالغ نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل؛ در این بازدید که 
نماینده مردم شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی و 
جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند مدیر عامل 
شرکت گاز اســتان اردبیل از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی پروژه های 
در دســت اجراء در شهرستان خلخال خبر داد و گفت:  براساس برنامه 
زمانبندی و با همکاری دســتگاههای مسئول پروژه های گازرسانی به 

محور صنعتی سرچم و روستاهای اردبیلق، مزرعه، قوسجین، شمس آباد، 
کجل و دیز تا دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهند شد.

سید متین توسعه صنعتی شهرستان خلخال را یکی از اهداف عمده 
پروژه گازرسانی به محور صنعتی ســرچم عنوان نمود و اظهار داشت: 
با گازرسانی به محور صنعتی سرچم زیرساختهای الزم بمنظور توسعه 
صنعتی شهرستان خلخال ایجاد شده و به تمامی متقاضیان صنعتی در 

این منطقه خدمات گازرسانی ارایه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اینکه بیش از ۴۳ 
کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه به منظور گازرسانی به محور صنعتی سرچم 
و روستاهای اردبیلق، مزرعه، قوسجین، شمس آباد، کجل و دیز اجرایی 
شــده است افزود: خطوط تغذیه در این پروژه ها اجرایی شده و در حال 

شبکه گذاری و احداث ایستگاههای تقلیل فشار در منطقه هستیم.  
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی در 
روستاهای شهرستان خلخال را بیش از ۹۳ درصد عنوان نمود و گفت: 
هم اکنون بیش از ۱۴ هزار مشترک روستایی در این شهرستان از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند هستند و با بهره برداری از پروژه گازرسانی در حال 
اجراء میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی به بیش از ۹۶ درصد خواهد رسید.  

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب منطقه 
ای استان قزوین گفت: فرهنگ سازی اولین و مهمترین گام در جهت 
مدیریت صحیح مصرف می باشــد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای قزوین نشســت خبری مدیران ارشد صنعت آب و برق 
اســتان قزوین با اصحاب رسانه، مدیران مسئول، سردبیران، مدیران و 
خبرنگاران روزنامه ها، هفته نامــه ها، پایگاه های خبری، خبرگزاری 
ها و کانال های خبری رســانه های اجتماعی در فضای مجازی ملی 
و اســتانی با هدف بیان ضرورت و اهمیــت مدیریت مصرف در گذر 
از پیک بار تابســتان برگزار شد. یداله ملکی رئیس شورای هماهنگی 
مدیران صنعت آب و برق اســتان در این نشست اظهار داشت: اساسی 
ترین مشکل کشــور در مقوله آب و برق در حال حاضر نحوه مصرف 
می باشد. وی ادامه داد: علیرغم اینکه ما در یک کشور خشک و نیمه 
خشک هستیم اما منابع کافی برای تامین نیازهای کشور موجود است 
ولی متاسفانه نحوه مصرف در زمینه آب و برق سبب شده تا با بحران 
کمبود منابع آبی و ناترازی در زمینه تولید و مصرف برق روبرو باشیم و 
این موضوع خود لزوم و اهمیت همراهی رسانه را جهت افزایش سطح 

آگاهی های عمومی برای صرفه جویی و مدیریت صحیح مصرف کردن 
بیــش از پیش پررنگ می کند. ملکــی تصریح کرد: نحوه مصرف آب 
در اســتان چه در بخش کشاورزی و چه در بخش های شرب، صنعت 
و خدمات بسیار نامناسب اســت و باید گام های اساسی برای اصالح 
این رونــد برداریم که اولین و مهمترین گام در این مســیر، فرهنگ 

ســازی است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین در ادامه 
بیان داشت: خشکسالی و تغییر اقیلم از یک سو و افزایش برداشت در 
باالدست رودخانه ها در استان های هم جوار از سوی دیگر سبب شده 
تا دبی و آورد رودخانه های اســتان بســیار کم شود و همین موضوع 
سبب افت ســفره های زیرزمینی شده است. ملکی با اشاره به چالش 
های منابع آبی نیز گفت: بهره وری پایین آب و ساختار نظام مالکیت 
در بخش کشاورزی، قیمت یارانه ای آب، رشد جمعیت، الگوی نادرست 
کشــت و عدم تفکیک آب شرب از بهداشت از جمله مشکالت موجود 
در بحث مصرف آب می باشد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
قزوین در خصوص اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در 
استان عنوان داشت: این طرح بزرگ از سنوات گذشته در استان شروع 
شده و ما به کمک پروژه های تعریف شده در این طرح از جمله بستن 
چاه های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشــمند، راه اندازی اکیپ های 
گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز و... تاکنون 
توانســته ایم بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را در سفره های آب 

زیرزمینی حفظ و حراست نمائیم. 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

 پست برق انبار نفت و ستاد توسط مهندسین منطقه ساری نوسازی شد

فرشچی ؛ درحاشیه بازدید استاندار بیان کرد : 

رفع متصرفین و مشکالت زیرساختی شهرک صنعتی مشهد ۵ 

بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از 
پروژه های درحال اجراء شهرستان خلخال

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین 

فرهنگ سازی اولین و مهمترین گام در جهت مدیریت صحیح مصرف می باشد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان در بازدید از پایانه مسافربری بوشهر گفت : با توجه به 
اجرای طرح یکپارچه هوشمند بلیط سفر در پایانه مسافربری بوشهر و 
هوشمند سازی ســاعات حرکت اتوبوس ها ، سفر با اتوبوس در استان 
با کمترین تاخیر انجام می شــود. به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی)بوشهر(، عبدالکریم اخترشناس در بازدید از پایانه مسافربری 
بوشــهر گفت : با توجه به اجرای طرح یکپارچه هوشمند بلیت سفر در 
پایانه مسافربری بوشهر و هوشمند سازی ساعات حرکت اتوبوس ها ، سفر 
با اتوبوس در استان با کمترین تاخیر انجام می شود . وی همچنین  افزود 
: برای  اطمینان از حرکت بموقع اتوبوسها و رضایتمندی مسافرین طرح 
ویژه کنترل تاخیر در مبدا و حین ســفر ناوگان اتوبوس های مسافربری 
همزمان با سراســر کشور از تاریخ ۱۲تیرماه در استان بوشهر  اجرا شده 
است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت : به موجب 
این طرح هرگونه تاخیر در حرکت و حین سفر اتوبوس های بین شهری 

استان در  پایانه ای مسافربری بوشهر و پایانه های عمومی مسافر و بوسیله 
کارشناسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کنترل می شود.

وی بیان داشــت : این طرح از ۱۲ تــا ۲۱ تیرماه در کلیه پایانه های 
عمومی مســافری سطح استان اجرا می شــود و با استناد به بند ششم 

منشــور حقوق مســافران از تاریخ  ۱۲ تیرماه با هر گونه تاخیر ناوگان 
برخورد قانونی و متخلفین به کمیســیون های مــاده ۱۱ و ۱۲ معرفی 
می شوند. ا خترشناس افزود : خوشبختانه در استان بدلیل بهره گیری از 
سامانه هوشمند بلیت سفر ، ساعت حرکت اتوبوس ها به گونه ای تنظیم 
شده که سفر ناوگان با کمترین تاخیر انجام می شود و چنانچه اتوبوس 
در ساعت تعیین شده حرکت نکند سامانه بصورت اتوماتیک مسافر را به 

اتوبوس بعدی آماده سفر انتقال می دهد .
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت:در رسیدگی به 
تخلفات بخش حمل و نقل مسافر جدی هستیم و با در نظر داشت حق 
و حقوق مسافرین آماده هستیم در کمترین زمان به تخلفات احتمالی 

رسیدگی کنیم .
وی اظهار داشت : سامانه پیامکی۲۰۰۰۱۴۱ سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای بصورت شبانه روزی آماده دریافت نظریات مردمی است و 

انتظار داریم مردم نظریات خود را با این سامانه در میان بگذارند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر:

سفر ناوگان اتوبوسی استان با کمترین تاخیر انجام می شود
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3درسمدیریتیازبحرانکرونا

به قلم: نیلز مارتین بروخنر
نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

 بدون شک کرونا مهمترین بحران حداقل 1۰۰ سال اخیر محسوب می شود. درواقع پس از جنگ جهانی، 
هیچ اتفاقی باعث نشد تا تمام جهان تا این حد درگیر شود که نتیجه این امر، از بین رفتن میلیون ها کسب 
و کار بوده اس��ت. بدون ش��ک از دل اتفاقات مهم می توان درس های زیادی را آموخت که کسب و کار شما را 
برای اتفاقات آینده، به مراتب آماده تر می کند. در این رابطه فراموش نکنید که از دل همین شرایط فاجعه بار، 
بسیاری از برندها موفق شدند که سودآوری به مراتب بیشتری در مقایسه با سال گذشته خود داشته باشند. 
در حال حاضر به خاطر واکسیناسیون جهانی و بهبود جدی اوضاع، بهترین زمان برای صحبت کردن در رابطه 

با این موضوع فرا رسیده و در ادامه سه نکته مدیریتی بحران کرونا را بررسی خواهیم کرد. 
1-بررویکسبوکارخودتانتمرکزکنید

یکی از عادت های اش��تباه بس��یاری از مدیران این اس��ت که به صورت مداوم، حوزه کاری شرکت را عوض 
می کنند. این امر درس��ت اقدامی اس��ت که بسیاری از کسب و کارها با شروع کرونا آن را انجام داده اند. با این 
حال شروع فعالیت در یک حوزه جدید، نیاز به تجربه الزم دارد و نمی توان انتظار داشت که تیم شرکت بتواند 
س��ریعا خود را با این تغییر بزرگ همگام س��ازد. به همین خاطر نخستین نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که حتی در بحرانی ترین شرایط نیز نباید کسب و کار خود را تغییر دهید. درواقع الزم است 
تا به دنبال راهکارهای دیگری باشید که ادامه فعالیت ها و تداوم فروش، رخ دهد. این امر درست اقدامی است 
ک��ه برنده��ای موفق با دورکاری و فروش آنالین، به خوب��ی آن را انجام داده اند. در این زمینه فراموش نکنید 
که هیچ بحرانی ابدی نخواهد بود و تنها کافی است که با کاهش هزینه ها، منتظر بهبود اوضاع باشید. درواقع 
اگرچه در چنین ش��رایطی نیاز است که تغییراتی را انجام دهید. با این حال نباید این اقدامات اساسی باشد. 
در این زمینه برند zoom یک مثال کامال مناسب محسوب می شود. درواقع این برند تا قبل از ویروس کرونا، 
رشد بسیار محدودی را داشت. با این حال از زمان شروع کرونا خود را به عنوان موفق ترین برند مطرح کرده 
است. درواقع شما باید همواره به مسیر خود ادامه دهید و منتظر فرصت هایی باشید که به مانند یک سکوی 
پرتاب برای شما عمل خواهد کرد. بدون شک با نگاهی واقع بینانه می توان فرصت های مشابه را در حوزه کاری 

خودتان پیدا کنید. درواقع صبر داشتن، هنری است که بهترین نتایج را برای شما به همراه خواهد داشت. 

2-آیندهنگریالزامیاست
درواقع کمترین مش��کالت را برندهایی تجربه کرده اند که آینده نگری، دغدغه مهمی برای آنها بوده اس��ت. 
درواقع شما باید بتوانید اتفاقات احتمالی و تغییرات آتی را حدس زده و خود را برای آن آماده نمایید. در این 
زمینه از س��ال ها قبل، انتظار می رفت که جهان دچار یک بیماری همه گیر ش��ود. تحت این شرایط بسیاری 
از شرکت ها اقداماتی نظیر دورکاری حرفه ای و سرمایه گذاری بر روی تجهیزات جدید را در دستور کار خود 
قرار دادند. همین امر نیز باعث ش��د تا کرونا نتواند تاثیر فاجعه باری را برای آنها داش��ته باش��د. در این زمینه 
شما باید به دنبال آینده نگری در حوزه کسب و کار خود باشید تا بتوانید زودتر از سایرین خود را برای جهان 
آتی آماده نمایید. در این زمینه بهتر اس��ت که خود را حداقل برای س��ه سناریوی احتمالی آماده نمایید. این 
امر باعث می شود که در زمانی که همگان به دنبال توقف اقدامات و پیدا کردن راه حل هستند، شما بتوانید 
با قدرت به کار خود ادامه دهید. درواقع در این شرایط شما با یک بازار کم رقیب مواجه می شوید که شانس 
موفقیت به مراتب بیشتر خواهد بود. در این رابطه به هر میزان که وابستگی شما به نیروی کار انسانی کمتر 
شود، بدون شک ریسک کاری کمتری را هم تجربه خواهید کرد که این امر تنها زمانی امکان پذیر است که از 

تکنولوژی های جدید به خوبی استفاده نمایید. 
3-سالمتروانیمسئلهایبسیارمهماست.

اگر تاکنون به وضعیت سالمت روانی کارمندان خود توجه نداشته اید، اکنون الزم است تا این مورد را اولویت 
مهمی قرار دهید. درواقع بسیاری از کارمندان به خاطر ترس از ویروس کرونا حاضر نبودند که پس از اولین 
نشانه های بهبود جمعی، کار خود را ادامه دهند. با این حال شرکت های موفق، به خوبی امنیت روانی را برای 
کارمندان خود ایجاد کردند و این امر باعث ش��د تا ش��روع مجدد فعالیت ها، به مراتب زودتر رخ دهد. در این 
رابطه شما نباید تصور کنید که تنها با بیمه کردن کارمندان خود، باالترین حد مدیریت را انجام داده اید، درواقع 
شما باید از یک روانشناس در شرکت خود استفاده کنید تا وضعیت کارمندان به صورت مداوم بررسی شود و 
قبل از بروز بحران هایی نظیر افسردگی و کمرنگ شدن انگیزه کاری، بتوانید مسائل را برطرف نمایید. درواقع 
سالم ماندن تیم شرکت، تضمین کننده تداوم فعالیت ها خواهد بود. در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، حتی 
چند روز توقف اقدامات می تواند به سادگی منجر به از دست رفتن جایگاه شود. در این زمینه انواع تکنیک های 
جدید وجود دارد که باعث می شود تا ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی، امکان پذیرتر باشد. با این حال 
طبیعی است که مدیران زمان کافی برای پرداختن و پیدا کردن به این موارد را نداشته باشند. به همین خاطر 

یک روانشناس می تواند به خوبی نیاز شرکت شما در این بخش را برطرف نماید. 
در آخر توصیه می شود که اتفاقاتی که کسب و کار شما و به صورت کلی بازاری که در آن فعالیت دارید را 
از زمان شروع کرونا مورد بررسی مجدد قرار دهید. با این اقدام بدون شک نکات آموزشی به مراتب بیشتری 

را پیدا خواهید کرد که باعث می شود تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود. 
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بهقلم:ماریکیوتلین
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

اینستاگرام رکورد عجیب و غریب یک میلیارد کاربر فعال 
روزانه را دارد. این رکورد عجیب برای بس��یاری از بازاریاب ها 
و حتی کاربران عادی حیرت انگیز به نظر می رسد. نکته مهم 
اینکه ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف در این 
ابعاد س��طح رقابت بسیار باالیی پیش رو دارید. در این میان 
باید تکنیک ها و ش��یوه های بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کنار دس��ت تان داش��ته و از آنها بهترین 
استفاده را ببرید، در غیر این صورت خیلی زود رقبای برتر و 

حرفه ای جای شما را در بازار خواهند گرفت.
امروزه اس��تفاده از افراد مش��هور در عرص��ه بازاریابی وارد 
فاز تازه ای ش��ده اس��ت. تا پیش از این بیش��تر برندها برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مشتریان ش��ان اقدام به اس��تفاده از 
کمپین هایی با حضور س��تاره های دنیای هنر یا ورزش��کاران 
می کردند. این امر در طول سال های اخیر با ظهور شبکه های 
اجتماعی روز به روز کمرنگ تر شده است. امروزه با محبوبیت 
اینستاگرام در میان کاربران نسل تازه ای از افراد مشهور تحت 
عنوان اینفلوئنس��ر وارد عرصه کسب و کار شده اند. این افراد 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از 
شیوه های حرفه ای و تازه کرده اند. شما برای بهبود اوضاع تان 
در ای��ن میان می توانید کارتان را ب��ه خوبی با همکاری این 
دس��ته از افراد دنبال کنید. نکته مهم در این میان توجه به 

شیوه پیشبرد چنین همکاری است. 
سپردن مدیریت اکانت یک برند برای مدت زمانی محدود 
به یک فرد مشهور ایده تازه ای در عرصه مارکتینگ محسوب 
می ش��ود. این امر برای بس��یاری از اف��راد جذابیت و تازگی 
باالیی دارد. درس��ت به همین دلیل شما می توانید به خوبی 
از آن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان س��ود برده 
و کارتان در این میان را به خوبی توس��عه دهید. یادتان باشد 
در دنیای امروز بس��یاری از بازاریاب ها ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با مشکالت زیادی رو به رو هستند. نکته 
جالب اینکه گاهی اوقات حتی کمپین های پرهزینه بازاریابی 
با حضور س��لبریتی ها نیز تاثیرگذاری الزم را به همراه ندارد. 
در این میان سپردن مدیریت اکانت برای چند روز به یک فرد 

مشهور می تواند غافلگیری مهمی برای شما محسوب شود. 
ایده اصلی در الگوی بازاریابی با سپردن مدیریت اکانت به 
دیگران توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای 
حرفه ای است. این امر از شهرت افراد مشهور در راستای جلب 
نظر اولیه کاربران و س��پس کیفیت محت��وای بازاریابی برای 
تاثیرگذاری دائمی برای مخاطب هدف سود می برد. بنابراین 
اگر ش��ما هم به دنبال غافلگیری مخاطب هدفتان هس��تید، 
می توانید به خوبی روی این ش��یوه سرمایه گذاری کرده و از 
نتایج آن بهره ببرید. در این صورت بس��یاری از مشکالت تان 
برای جلب نظر مخاطب هدف به طور خودکار از بین می رود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از سپردن 
مدیریت اکانت به دیگران در ش��رایط محدود اس��ت. این امر 
ش��اید در نگاه نخس��ت بس��یار عجیب با غیرمنطقی به نظر 
برسد، اما در صورتی که به درستی از سوی شما دنبال شود، 
تاثیرگذاری بس��یار خوبی بر روی رون��د بازاریابی تان خواهد 
داشت. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد 

ارزیابی دقیق قرار می دهیم. 
تعیینمعیارهایهمکاریبادقتباال

همکاری میان شما و افراد مشهور برای مدیریت اکانت تان 
باید تحت ش��رایط حرفه ای صورت گیرد، در غیر این صورت 
ش��اید تاثیرگذاری الزم را به همراه نداشته و حتی میان شما 
و آنها درگیری هایی نیز بروز پیدا کند. بس��یاری از برندها در 
ابتدای مسیر هیجان زیادی برای همکاری با اینفلوئنسرها یا 
سلبریتی ها دارند. درست به همین خاطر تعیین دقیق شرایط 
را به کلی فراموش کرده و کارش��ان در این میان با مشکالت 
بسیار زیادی رو به رو می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با شیوه های درست و مناسب هستید، 
بای��د از همان ابت��دا معیارهای موردنظرت��ان را با افرادی که 

مدیریت اکانت تان را برعهده می گیرند، مطرح نمایید. 
گاهی اوقات بازاریاب ها به دلیل ماهیت کوتاه مدت مدیریت 
سلبریتی ها برای اکانت شان تعیین اهداف را مورد بی توجهی 
قرار می دهند. این امر می تواند دردس��رهای زیادی به همراه 
داشته و توانایی شما در این میان را نیز به طور کامل از بین 
ببرد. یادتان باش��د ش��ما در عرصه کسب و کار باید همیشه 
کارتان را به بهترین ش��کل ممکن مدیریت کرده و به دنبال 
دریافت نتیجه های درس��ت و اصولی از آن باشید. به ویژه در 
این مورد که پای صرف هزینه های بس��یار کالن نیز در میان 
اس��ت. باید همیش��ه حواس تان را جمع کنی��د، در غیر این 
صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 

مخاطب هدف پیش روی تان قرار نگیرد. 
معیارهای ش��ما برای همکاری با افراد مش��هور در زمینه 
بازاریابی می تواند تنوع زیادی داشته باشد. نکته مهم در این 
میان ترتیب دهی به اولویت های تان و انتخاب مهمترین نکات 
اس��ت، در غیر این صورت ش��ما به هیچ ک��دام از اهداف تان 
دسترس��ی پیدا نخواهید کرد. یکی از ن��کات اصولی در این 
راس��تا توجه به نیاز برندتان است. ش��ما باید پیش خودتان 
درباره نیاز اصلی برندتان فکر کنید. اینطوری مسیرتان برای 
تعیین معیارهای همکاری ساده تر از هر زمان دیگری شده و 

کارتان نیز در این میان بهبود پیدا می کند. 
انتخابافرادمناسببرایسپردنمدیریتاکانت

س��پردن مدیریت اکانت به افراد حرفه ای امر بسیار مهمی 
محس��وب می ش��ود. در این الگو ش��ما نه به دنب��ال افرادی 
حرفه ای یا بازاریاب هایی عالی، بلکه س��لبریتی ها هستید. در 
این میان نیز باید نوع فرد موردنظرتان را به درس��تی انتخاب 
کنید. اگر فرد موردنظر شما ارتباطی هرچند کوچک با حوزه 
کاری تان داشته باشد، توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف دوچندان خواهد شد. این امر می تواند به شما 
کمک قاب��ل مالحظه ای برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف کرده و شانس تان در این میان را نیز توسعه دهد. 
افراد زیادی برای همکاری با برند شما در دسترس هستند. 
نکته مهم در این میان انتخاب درست افراد است. اگر شما از 
همان ابتدا فقط به سوپراستارهای سینما توجه نشان دهید، 
شاید شانس تان کمی کاهش پیدا کرده و هزینه همکاری تان 
نیز به ش��دت افزایش پیدا کند. درس��ت به همین دلیل باید 
افرادی متناس��ب ب��ا موقعیت برند یا به عبارت بهتر س��طح 
کاری ت��ان در نظ��ر بگیرید، در غیر این صورت ش��اید هرگز 
ش��انس تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف را پیدا نکرده و 

کارتان نیز با مشکل زیادی رو به رو شود. 
افرادی که شما می توانید با آنها همکاری کنید، باید همگی 
فاکتور مهم ش��هرت را داشته باشند. این امر به شما فرصت 
بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف داده 

و کارتان را نیز س��اده می س��ازد. نکته مهم دیگر اینکه شما 
برای بهبود اوضاع تان باید همیش��ه تمام جنبه های ماجرا را 
در نظر داش��ته باش��ید. اینکه یک فرد در کج��ا و چه مدت 
ش��هرت دارد، نکته مهمی خواهد بود. گاهی اوقات استفاده 
از کارآفرینان بازنشس��ته نیز میتواند ایده خوبی باش��د. مثال 
برخی  از سازمان های زیست محیطی برای جلب نظر مردم در 
سراسر دنیا با کارآفرینان مشهوری مثل بیل گیتس یا ایالن 
ماسک همکاری دارند. این امر به خوبی توجه جهانی نسبت 

به موضوعات زیست محیطی را به همراه خواهد داشت. 
انتخابنوعهمکاری

پ��س از اینکه ش��ما فرد مناس��ب برای هم��کاری را پیدا 
کردید، باید دنبال راهکارهای حرفه ای برای تعیین دامنه این 
همکاری باشید. آیا شما انتظار انتشار پست از طرف مقابل تان 
دارید یا اینکه یک اس��توری س��اده هم کفایت خواهد کرد؟ 
اگر ش��ما به طور پیشینی درباره این نکات فکر نکنید، هیچ 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نداشته و 

اوضاع تان در بازار به شدت پیچیده خواهد شد. 
توصیه ما برای شما توجه به سلیقه کاربران یا به عبارت بهتر 
مخاطب هدف تان است. همچنین باید بودجه در دسترس تان 
را نیز مد نظر قرار دهید. این امر نکته بسیار مهمی برای شما 
محسوب شده و کارتان را نیز به خوبی توسعه می دهد. گاهی 
اوقات برخی از برندها بدون توجه به بودجه در دسترس شان 
اقدام به همکاری گسترده با سلبریتی ها یا افراد مشهور دیگر 
می کنن��د. این امر به طور معمول در نهایت چیزی به غیر از 
شکست برای شما به همراه نخواهد داشت. درست به همین 
خاطر ش��ما باید همیش��ه این نکات کلی��دی را مد نظر قرار 
دهید. در غیر این صورت شاید هیچ وقت شانس تان در عرصه 
کسب و کار بهبود پیدا نکرده و توانایی بهینه سازی اوضاع تان 

را نیز نداشته باشید. 
یک��ی از توصیه های کلیدی ما ب��رای بازاریاب ها در زمینه 
هم��کاری با افراد مش��هور برای مدیریت اکانت اس��تفاده از 
الیو اس��ت. این ویدئوها به طور زنده ب��رای کاربران نمایش 
داده شده و همیش��ه نیز جذابیت زیادی برای کاربران دارد. 
این امر می تواند کاربران را به طور مناس��ب با برند ش��ما در 
تعامل نگه داش��ته و کارتان را نیز به طور چشمگیری بهبود 
بخشد. درست به همین خاطر برخی از برندها به طور مداوم 
برای بهبود اوضاع ش��ان از شیوه های نوینی مثل الیو استفاده 
می کنند. یادتان باش��د در دنیای ام��روز کاربران به محتوای 
ویدئویی عالقه بس��یار زیادی دارند. در این میان اینستاگرام 
نیز امکان پشتیبانی از ویدئو به بهترین شکل ممکن را فراهم 
کرده است. با این حساب شما باید همیشه ویدئوهای الیو را 

در خاطر داشته باشید.
اش��تباه برخی از بازاریاب ها عدم هماهنگی با افراد مشهور 
در بحث مدیریت اکانت ش��ان است. شاید فرد مورد نظر شما 
هنوز هم به بازاریابی در قالب محتوای متنی فکر می کند. در 
این صورت مسئولیت ش��ما اطالع رسانی به فرد مورد نظر و 
ت��الش برای تاثیرگذاری بر روی اوس��ت. این امر می تواند به 
شما کمک ش��ایانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

کرده و شانس تان را نیز بهبود بخشد. 
تهیهیکدستورالعملمشخص

بس��یاری از افراد حرفه ای و مش��هور در حوزه کاری ش��ان 
مهارت باالیی دارند. با این حال شما نباید انتظار مهارت های 
بازاریابی از همه آنها داش��ته باش��ید. همین امر نکته اساسی 
برای ارائه راهنمایی های مورد نیاز به این دسته از افراد است، 
در غیر این صورت شاید وضعیت فعالیت و همکاری شما در 

حوزه بازاریابی با مشکالت زیادی رو به رو شود. 
شما در موقعیت های مختلف باید به ارائه یک راهنمای کلی 
از نحوه کار با ش��بکه های اجتماعی و همچنین انتظارات تان 
از همکاری با این دسته از افراد اکتفا کنید. این امر می تواند 
ب��رای ش��ما جذابیت های بس��یار زیادی به همراه داش��ته و 
فرصت های زیادی نیز در این میان پیش روی شما قرار دهد. 
اگر شما این طوری به ماجرا نگاه کنید، شانس تان در عرصه 

کسب و کار به طور قابل مالحظه ای بیشتر خواهد شد. 
یادتان باش��د ش��ما به عنوان یک کارآفرین باید همیش��ه 
مقدمات همکاری با افراد حرفه ای را به خوبی چیده باش��ید. 
ای��ن امر امکان بهره من��دی از مدیریت زمان بهینه و کاهش 
هدر رفتن بودجه تان را به همراه دارد. بی شک دیگران توانایی 
خواندن ذهن ش��ما را ندارند. درس��ت به همی��ن دلیل باید 
کارت��ان را به خوبی در این راس��تا با تهیه یک پیش نویس یا 
راهنمای حرفه ای دنبال کنید، در غیر این صورت شاید هرگز 

توانایی بهبود اوضاع تان را پیدا نکنید. 
یک دس��تورالعمل ساده می تواند ش��امل بسیاری از نکات 
مختلف باشد. این امر ش��امل برخی از نکات کلیدی مربوط 
به ش��یوه های کار با اینستاگرام یا دیگر شبکه های اجتماعی 
می شود. در کنار این مسئله شما باید همیشه حضور پررنگی 
در کنار فرد مش��هور مورد نظرتان داشته باشید، در غیر این 
صورت هرگز مدیریت اکانت تان به سادگی امکان پذیر نخواهد 

بود. 
توجهبهامنیتاکانت

اینستاگرام فضای بس��یار شلوغی است. در این میان همه 
کاربران افرادی با نیت خیر و مناس��ب نیستند. گاهی اوقات 
برخی از هکرها نیز در کنار برند شما حضور پیدا کرده و حتی 
سعی در سرقت اطالعات یا خود اکانت تان می کنند. این امر 
می تواند وضعیت ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در عرصه 
کس��ب و کار تغییر دهد. درست به همین دلیل همیشه باید 
نس��بت به افزایش سطح امنیت اکانت تان توجه نشان دهید، 
در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای بهبود اوضاع تان 

در این میان پیدا نکنید. 
وقتی ش��ما با یک فرد مشهور یا به طور کلی فردی خارج 
از چارچوب برندتان همکاری دارید، باید همیش��ه حواس تان 
نس��بت به نکات مختلف جمع باش��د. این امر می تواند برای 
شما اهمیت بسیار زیادی داشته و توانایی تان در این راستا را 
نیز به طور قابل مالحظه ای بهبود بخش��د. امنیت یک اکانت 
به طور معمول کاری بی نهایت تخصصی محس��وب می شود. 
بنابراین ش��ما به تنهای��ی توانایی مدیریت ای��ن وضعیت را 
نخواهید داش��ت. توصیه ما در این می��ان تالش برای بهبود 
اوضاع در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. اگر 
شما به دنبال بهبود اوضاع تان در عرصه کسب و کار هستید، 
می توانی��د به راحتی هرچه تمام تر با برخی از موسس��ه های 
امنیت س��ایبری همکاری داشته باش��ید. این امر خیال شما 
باب��ت همکاری با افراد حرفه ای  به طور کلی افرادی خارج از 
چارچوب برندت��ان را راحت خواهد کرد. به این ترتیب دیگر 
مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 
روی تان قرار نمی گیرد. یادتان باشد در دنیای امروز برخی از 
برندها با بی توجهی به همین نکات س��اده در عمل مقدمات 
هک اکانت یا از دست دادن فالوورهای شان را فراهم می کنند. 
بدون تردید کاربران ن��گاه مثبتی به برندهایی که به طور 
مداوم اکانت اینستاگرام شان هک شده یا اطالعتش به سرقت 
می رود، ندارند. درس��ت به همین دلیل شما باید کارتان را به 
خوبی در این راستا دنبال کرده و به دنبال تاثیرگذاری بهینه 

بر روی مخاطب هدف باشید. 
اگر ش��ما قصد همکاری با یک چهره ش��ناخته شده برای 
مدیری��ت اکانت تان را دارید، یکی از س��اده ترین راهکارها در 
این میان اطالع رس��انی به یک موسسه امنیت سایبری برای 
ایجاد بسترهای مناسب این همکاری است. همچنین یادتان 
باش��د تغییر رمز اکانت تان پ��س از پایان همکاری مورد نظر 

امری ضروری خواهد بود. 
استفادهازیکهشتگمنحصربهفرد

شما در مدت زمان کوتاهی که مدیریت اکانت تان در اختیار 
فرد یا افراد مشهور است، باید یک هشتگ ویژه داشته باشید. 
این امر می تواند به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف کمک ویژه ای کرده و کارتان را نیز بهبود بخش��د. در 
بس��یاری از شرایط به ش��ما کمک ویژه ای کرده و کارتان را 
نی��ز حرفه ای تر جلوه دهد. یک هش��تگ مخصوص در مدت 
زمانی که با افراد مش��هور همکاری دارید، به ش��ما موقعیت 
کاری بس��یار خوبی می دهد. عالوه بر این، شما می توانید به 
خوب��ی کارتان را در تعامل با افراد مش��هور مدیریت کرده و 

سختی های این مسیر را به طور قابل مالحظه ای کم کنید. 
وقتی کاربران به دنبال هشتگ برند شما در فضای آنالین 
هستند، می توانند به سادگی هشتگ مربوط به همکاری شما 
با یک فرد حرفه ای را نیز مش��اهده کنند. این امر اعتبار شما 
در بازار را بی نهایت افزایش داده و دست کم محتوای تان را به 
دامنه وسیعی از کاربران نشان می دهد. درست به همین دلیل 
اگر شما به دنبال تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف تان 
هس��تید، می توانید کارتان را به سادگی هرچه تمام تر دنبال 

کرده و به دنبال بهبود وضعیت کاری تان باشید. 
بی شک برخی از کاربران برای بهبود اطالعات در دسترس 
یا حتی تعامل بهینه با برندها به دنبال هش��تگ ها می روند. 
اگر شما در این میان به هشتگ ها توجه کافی داشته باشید، 
کارتان به ش��دت ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد. این 
طوری بس��یاری از کاربران در دسترس شما قرار گرفته و به 
خوبی توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی آنها را پیدا می کنید. این 
نکته در بس��یاری از مواقع شما را از دیگر رقبا متمایز خواهد 

کرد. 
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