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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

آیاهژمونیدالرباقیمیماند؟

آینده نظام پولی 
در 4 سناریو

فرصت امروز: تغییر و تحوالت نظام های ارزی در چند دهه گذش��ته باعث ش��ده ت��ا موضوع نرخ ارز به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه بیش از پیش به عنوان عاملی کلیدی در سیاست ها و تصمیم گیری های اقتصادی ایفای 
نقش کند. امروزه ارزش پول ملی کش��ورها نه تنها تحت تأثیر سیاس��ت های اقتصادی داخلی هر کشور قرار دارد، 
بلک��ه هرگونه رخداد اقتصادی و سیاس��ی در عرصه بین المللی نیز ب��ر ارزش پول داخلی و به دنبال آن بر اقتصاد 
تأثیرگذار است. از زمانی که دالر در دهه 1950 میالدی نقش خود را به عنوان »ارز غالب جهان« تثبیت کرد...

خودرویاقتصادیچهویژگیهاییدارد؟
چگونهخودرویاقتصادی
تولیدکنیم؟
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فرصـتامروز:اتفاقیکـهازمدتهاقبل،انتظارآندربورستهرانمیرفـت،باالخرهدرابتدایاین
هفتهرخدادوشـاخصکلبورستهرانمرزروانییکمیلیونو500هزارواحدراازدسـتداد.پس

ازآنکهشـاخصکلبورسدرمعامالتدوهفتهاخیربارهاتایکقدمیسـقوطبهکانالیک
میلیونو400هزارواحدپیشرفت،اینمهمدرمعامالتروزشنبه18تیرماهاتفاقافتاد...

عقبنشینیشاخصکلبورستهرانادامهدارد

تعمیق رکود در تاالر شیشه ای

نگــــاه
تورمبزرگتریننگرانی

جهاناست
ازتورمتاآشوب

تورم برای سومین ماه متوالی 
در صدر فهرس��ت نگرانی مردم 
جهان قرار گرفت. در نظرسنجی 
ایپس��وس  مطالعات��ی  مرک��ز 
)Ipsos(، نگران��ی درباره تورم 
ب��رای یازدهمی��ن م��اه پیاپی 
افزایش پیدا کرده و 37 درصد از 
مردم در 27 کشور جهان، تورم 
را ب��ه عنوان یک��ی از مهمترین 
مس��ائلی که امروزه کشورشان 
با آن مواجه است، ذکر کرده اند.

به گ��زارش »مجم��ع جهانی 
اقتصاد«، این رقم نسبت به ماه 
مه 3 درصد افزایش یافته است. 
در ص��در فهرس��ت نگرانی های 
مردم جهان، س��ه مورد با سویه 
اقتص��ادی به چش��م می خورد: 
ت��ورم، فقر و بی��کاری. اکثریت 
م��ردم )66 درصد( هم وضعیت 
اقتصادی کنونی را بد می دانند. با 
این حال، برخی از کشورها از ماه 
مه بدین سو خوشبین تر شده اند، 
از جمله هند، اس��پانیا و ایتالیا. 
به م��وازات افزایش نگرانی ها در 
م��ورد وضعیت اقتص��اد جهان، 
نگرانی های کرونای��ی هم برای 
یازدهمین م��اه متوالی کاهش 
یافت��ه و از ماه مه ت��ا ژوئن نیز 
4 درص��د کم ش��ده اس��ت. در 
واق��ع، برای اولین ب��ار از زمانی 
که این مورد در نظرس��نجی ها 
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فرص��ت ام��روز: مرکز آمار ای��ران چندی پی��ش، از برآورد 
جمعی��ت 95.2 میلیون��ی جامعه ایران در س��ال 1415 خبر 
داد و از زنانه ش��دن سالمندی، کاهش س��کونت در روستاها 
و نزدیک ش��دن جمعیت زنان به م��ردان به عنوان مهمترین 
تحوالت جمعیتی س��ال های پیش رو نام برد. هرچند پس از 
سرش��ماری نفوس و مسکن در سال 1395، دیگر سرشماری 
جمعیتی در ایران انجام نش��ده است، اما مرکز آمار در گزارش 
مفصلی که در رابطه با شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی 
تهیه کرده، به پیش بینی جمعیت کش��ور در فاصله سال های 
1396 تا 1415 دست زده است. این بررسی با روش ترکیبی 
پیش بینی جمعیت انجام ش��ده اس��ت که متداول ترین روش 
پیش بین��ی جمعیت بوده و از مجموعه عوامل مؤثر بر تغییر و 
تحوالت جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب 

سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.
یافته ه��ای این گزارش نش��ان می دهد که جمعیت ایران تا 
سال 1415 به بیش از 95.2 میلیون نفر افزایش پیدا می کند. 
به عبارت بهتر، جمعیت ایران از حدود 81.07 میلیون نفر در 
سال 1396 با روندی افزایشی به 95 میلیون و 278 هزار نفر 
در سال 1415 خواهد رسید. همچنین جمعیت زنان به مردان 
نزدیک تر می شود و با وجود اینکه در سال 1396 تعداد مردان 
حدود یک میلیون نفر از زنان بیشتر بوده و از کل جمعیت این 
سال، 41.04 میلیون مرد و 40.02 میلیون نفر زن بوده اند، اما 

در س��ال 1415 این ترکیب جمعیتی به نزدیک شدن تعداد 
زن��ان به مردان می انجامد و به ط��ور دقیق تر، تعداد مردان به 
47.9 میلی��ون نفر و زنان به 47.3 میلی��ون نفر افزایش پیدا 

خواهد کرد.
در اف��ق جمعیتی س��ال 1415، روس��تاها نی��ز خالی تر از 
جمعیت می شود. طبق برآورد مرکز آمار، در سال 1396 تعداد 
مردان و زنان در نقاط شهری 60.2 میلیون نفر بوده که 30.5 
میلی��ون مرد و 29.7 میلیون زن بوده اند، اما برآوردها حکایت 
از آن دارد ک��ه تا 15 س��ال آینده مجموع زن��ان و مردان در 
نقاط شهری به 76.3 میلیون نفر خواهد رسید که سهم مردان 
38.3 میلی��ون و زنان 37.9 میلی��ون خواهد بود، اما در نقاط 
روستایی و غیرساکن از تعداد جمعیت کاسته خواهد شد. در 
حالی در س��ال 1396 ح��دود 20.7 میلیون نفر مرد و زن در 
نقاط روس��تایی ساکن بوده اند که در سال 1415 از تعداد آنها 
حدود 2 میلیون نفر کاسته ش��ده و 18.9 میلیون نفر برآورد 
شده است. تعداد مردان نیز از 10.5 میلیون به 9.5 میلیون نفر 
و زنان از 10.2 میلیون به 9.4 میلیون نفر در س��ال 1415 در 

نقاط روستایی و غیرساکن کاهش خواهد یافت.
همچنین براساس گزارش دیگری که از سوی دفتر جمعیت، 
نیروی کار و سرشماری های مرکز آمار ایران منتشر شده است، 
جمعیت ایران در بخش سالمندی با تحوالت جدیدی روبه رو 
خواهد ش��د. سالمندی جمعیت در مطالعات جمعیت شناسی 

بدان معناس��ت که نس��بت افراد س��الخورده به کل جمعیت 
در حال افزایش باش��د. به عبارت بهتر، جمعیت رو به س��وی 
سالمندی، جمعیتی است که بین 7 تا 14 درصد آن جمعیت 
را گروه های س��نین 65 س��اله و بیشتر تشکیل می دهند. این 
نس��بت در جامعه س��المند بین 14 تا 20 درصد و در جامعه 
س��الخورده 20 درصد و بیشتر اس��ت. بررسی های جمعیتی 
سازمان ملل نشان می دهد که جمعیت جهان رو به سالمندی 
می رود و این روند در آینده سریع تر از قبل خواهد بود. نسبت 
جمعیت س��المند جهان در س��ال 2020 میالدی 9.3 درصد 
بوده و با فرض ثبات باروری در مقدار کنونی، در س��ال 2050 
این میزان بیش از دو برابر خواهد ش��د؛ یعنی به مقدار 22.8 

درصد خواهد رسید.
مطالع��ات نش��ان می دهد که جمعیت ای��ران نیز همگام با 
جمعی��ت جهان رو به س��وی س��المندی می رود، زی��را ایران 
مراحل اولیه  گذار جمعیتی را پش��ت سرگذاشته است. آمار و 
ارقام حاصل از سرشماری ها نشان می دهد که تعداد جمعیت 
س��المند ایران در دهه های اخیر در حال افزایش بوده اس��ت؛ 
چنانکه ایران در 70 سال گذشته در مقایسه با سطح جهانی از 
نظر سالمندی جمعیت در سطح بسیار پایین تری قرار گرفته 
اس��ت؛ زیرا در این س��ال ها ایران از جمعیت جوانی برخوردار 
بوده است. در سال 2020 نسبت جمعیت 65 سال و بیشتر در 
س��طح جهانی حدود 9.3 درصد و نسبت جمعیت 60 سال و 

بیشتر 13.5 درصد برآورد شده است. در همین سال همچنین 
س��هم جمعیت 65 ساله و بیشتر و60 س��اله و باالتر ایران به 
ترتیب 6.6 درصد و 10.3 درصد برآورد ش��ده است. چنانچه 
مبنای سنی 65 سالگی مدنظر قرار گیرد، در اوایل دوره مورد 
بررس��ی، درصد سالمندان ایران اندکی بیش از نسبت جهانی 
بوده و به تدریج با گذشت زمان شکاف بیشتر شده و در اواخر 
دوره ش��کاف رو به کاهش می رود. به نظر می رس��د روندهای 
ب��اروری یعن��ی افزایش و ب��ه ویژه کاهش ش��دید آن در این 

تغییرات جمعیتی بسیار مؤثر بوده است.
با وجود این در سراسر جهان بین سال های 1950 و 2020، 
جمعیت سالمند بیش از پنج برابر شده است. بنابراین در ایران 
ش��دت آن بیش��تر از س��طح جهانی یعنی بیش از شش برابر 
بوده است. بدیهی است که این امر نتیجه کاهش مرگ و میر 
بوده که منجر ش��ده تا امید به زندگ��ی در بدو تولد از حدود 
37.5 سال در سال 1335 به حدود 74.2 سال در سال 1395 
برسد. هرچند بخش عمده ای از افزایش امید به زندگی مربوط 
به کاهش مرگ و میر کودکان بوده اس��ت، اما دس��تاوردهای 
پزش��کی، بهداشتی و افزایش س��طح دانش و آگاهی عمومی 
نسبت به مسائل بهداشتی باعث شد که مرگ و میر بزرگساالن 
نیز کاهش یابد. از رهاوردهای کاهش مرگ و میر بزرگساالن، 
افزایش جمعیت سالمند بوده اس��ت. براساس برآورد سازمان 
ملل در سال 2019، در سطح جهان در فاصله سال های 1950 

تا 1955 فردی که به سن 60 سالگی می رسد انتظار می رفت 
14 س��ال دیگر عمر کند. در فاصله سال های 2015 تا 2020 
برای همین س��ن این انتظار به حدود 21 سال افزایش یافت. 
به همین ترتیب در فاصله سال های 1950 تا 1955 در ایران 
فردی که به سن 60 سالگی می رسید انتظار می رفت 12 سال 
دیگر عمر کند که این عدد در فاصله سال های 2015 تا 2020 

به بیش از 18 سال افزایش یافته است.
با در نظر گرفتن این مولفه ها می توان نتیجه گیری کرد که 
در ایران هنوز س��المندی جمعیت آغاز نش��ده است. در سال 
1395 نسبت جمعیت سالمند 6.1 درصد بوده است. براساس 
مطالعات صورت گرفته جمعیت س��المند 65 س��اله به باال از 
حدود 5 میلیون نفر یعنی 6.1 درصد در سال 1395 به حدود 
19 میلی��ون نفر یعنی 18.7 درصد در س��ال 1430 افزایش 
خواهد یاف��ت. به این ترتیب، ایران در س��ال 1405 با تجربه 
7 درصدی نس��بت جمعیت 65 ساله و بیشتر رو به سالمندی 
خواهد رفت و س��پس از س��ال 1425 به بعد با تجربه نسبت 
باالی 14 درصدی جمعیت 65 س��ال به باال، پدیده سالمندی 
را تجربه خواهد کرد. همچنین بررسی نسبت جنسی جمعیت 
65 ساله و باالتر ایران طی 35 سال اخیر حاکی از زنانه شدن 
س��المندی است، به طوری که این نس��بت از سال 1390 به 
بعد از مرز 100 تنزل یافته است؛ یعنی تعداد زنان سالمند از 

مردان پیشی گرفته است.

تجربیات اقتصادهای در حال توس��عه نشان می دهد که 
یکی از عوامل محرک و تامین کننده رش��د اقتصادی، رشد 
صادرات کاالها و خدمات است، اما این مهم در اقتصاد ایران 
نه تنها باعث رشد اقتصادی نشده بلکه در برخی از سال ها به 
مثابه یک عامل کاهنده در تامین رشد اقتصادی عمل کرده 

و موجب رشد منفی اقتصاد ایران شده است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در یک گزارش 
تحلیل��ی، به اهمیت تجارت به ویژه نق��ش صادرات کاالها 
و خدمات در رش��د اقتصادی کش��ورهای در حال توس��عه 
پرداخ��ت و وضعیت اقتصادی ای��ران و ترکیه را از این نظر 
در یک دهه گذشته مقایس��ه و بررسی کرد. یافته های این 
گزارش نشان می دهد که بین س��ال های 1391 تا 1400، 
مش��ارکت صادرات کاالها و خدمات در رشد اقتصادی، طی 
نیمی از س��ال های این دوره زمانی مثبت و طی نیمی دیگر 
منفی بوده اس��ت. مشارکت واردات کاالها و خدمات نیز در 
همین بازه زمانی طی ش��ش سال مثبت و طی چهار سال 

دیگر منفی بوده است.
این گزارش در ابتدا به نتایج مطالعه مش��ترک س��ازمان 
تج��ارت جهانی و بان��ک جهانی در رابطه ب��ا نقش تجارت 
در اقتصادهای در حال توس��عه پرداخته اس��ت که نش��ان 
 می دهد سهم مجموع کشورهای در حال توسعه در صادرات 
جهانی از 16 درصد در س��ال 1990 ب��ه حدود 39 درصد 

در س��ال 2021 افزایش یافته که به همراه رش��د صادرات 
و افزایش س��هم در کل تجارت جهان، بهبود وضعی رفاه و 
رشد اقتصادی این گروه اقتصادها را هم به تناسب مشارکت 
آنها در زنجیره ارزش جهانی و اعمال سیاست ها و ابزارهای 
توسعه و تسهیل کننده تجارت به دنبال داشته است؛ چنانکه 
ص��ادرات کاالیی اقتصادهای در حال توس��عه از 3.38 هزار 
میلیارد دالر در س��ال 2005 میالدی ب��ا 2.8 برابر افزایش 
به 9.6 هزار میلیارد دالر در سال 2021 و صادرات خدمات 
این گروه اقتصادها نیز از حدود 563 میلیارد دالر در س��ال 
2005 و با رش��دی مشابه کاال، به 1.6 هزار میلیارد دالر در 

سال 2021 رسیده است.
ام��ا در بازه زمانی 1390 تا 1400، روند عمومی صادرات 
و واردات واقع��ی کااله��ا و خدم��ات ایران نزول��ی بوده که 
سرعت کاهش برای واردات به مراتب بیشتر از صادرات بوده 
است. براساس داده های حساب های ملی، صادرات کاالها و 
خدمات در س��ال 1390 و به قیمت های ثابت سال 1395، 
ح��دود 253 هزار میلیارد تومان بوده و در س��ال 1400 به 
222 هزار میلیارد تومان رس��یده که رقمی کمتر از س��ال 
1390 است. در نتیجه میانگین رشد واقعی ساالنه صادرات 
کاالها و خدمات در دهه 1390، منفی 1.29 درصد اس��ت. 
مشابه این مسئله، برای واردات کاالها و خدمات نیز صادق 
است؛ به طوری که واردات کاالها و خدمات در سال 1390 

به قیمت های ثابت 1395، حدود 510 هزار میلیارد تومان 
)تقریبا دو برابر صادرات( بوده که در س��ال 1400 به 128 
هزار میلیارد تومان )58 درصد صادرات( رس��یده و کاهش 
قابل توجهی یافته است. میانگین رشد واقعی ساالنه واردات 

کاالها و خدمات در دهه گذشته منفی 12.9 درصد است.
تش��دید تحریم ه��ا، محدودیت دسترس��ی ب��ه منابع و 
درآمده��ای ارزی و اعم��ال ممنوعی��ت و محدودیت برای 
واردات برخ��ی از گروه های کاالیی، از دالیل عمده تغییر و 
تحوالت تجاری کش��ور در یک دهه گذشته است. براساس 
آمارها، از س��ال 1393 تا 1395 رشد س��االنه صادرات در 
روندی صعودی، مثبت می ش��ود و ت��ا رقم 27.4 درصد در 
سال 1395 افزایش  می یابد. سپس با تشدید تحریم ها و بروز 
محدودیت هایی برای صادرات برخی گروه های کاالیی عمده 
صادرات��ی ایران و همچنین محدودش��دن ام��کان تبادالت 
مالی، از س��ال 1396 رشد صادرات کاهش یافته و طی سه 
سال 1397 الی 1399 نیز منفی شد. متوسط رشد ساالنه 
صادرات در این س��ه سال به منفی 11 درصد هم رسید. در 
این دوره زمانی همچنین رشد واردات نیز منفی بود و ساالنه 
حدود 30 درصد با کاهش همراه شد. نهایتا در سال 1400 
و بعد از تجربه سه سال متوالی رشد منفی، صادرات افزایش 
یافت و رشد آن به 5.2 درصد رسید که رشد توأم صادرات 
نفتی و غیرنفتی در این افزایش موثر بوده اند. در این س��ال 

رش��د واردات هم به 24 درصد رسید که باالترین رشد طی 
بازه زمانی 1391 تا 1400 است.

براس��اس این گزارش، بررس��ی روند تغییرات رشد تولید 
ناخالص داخل��ی از منظر اقالم هزینه نهایی اقتصادهای در 
حال توس��عه نش��ان  می دهد که یک��ی از عوامل محرک و 
تامین کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کاالها و خدمات 
اس��ت. به عنوان نمونه، بررسی داده های اقتصاد ترکیه برای 
بازه زمانی 2015 الی 2021 مبین نقش مهم صادرات کاالها 
و خدمات در تامین رشد اقتصادی این کشور است. متوسط 
رشد اقتصادی س��االنه ترکیه در این بازه زمانی حدود 4.5 
درصد و متوس��ط رشد ساالنه صادرات کاالها و خدمات آن 
نیز در همین دوره حدود 4.96 درصد بوده است. نزدیک به 
30 درصد از رش��د اقتصادی ترکیه در این سال ها، از محل 
صادرات کاالها و خدمات تامین شده است. در سال 2021 
نیز رش��د اقتصادی همس��ایه غربی ایران حدود 11 درصد 
بوده که یکی از دالیل مهم تحقق این رش��د، افزایش 24.9 
درصدی صادرات کاالها و خدمات ترکیه با مش��ارکت پنج 

واحد درصدی این حوزه در رشد مزبور بوده است.
در این می��ان، داده ه��ای تجارت ایران در حس��اب های 
مل��ی، گویای تکرار اتفاقی مش��ابه ترکی��ه و حتی برخی از 
اقتصادهای در حال توس��عه مشابه نیست. بررسی و تجزیه 
و تحلیل آمارها نشان می دهد که برخالف ترکیه در اقتصاد 

ایران، صادرات کاالها و خدمات نه تنها ایفاگر نقش محرک 
در تامین رش��د اقتصادی نبوده، بلکه در برخی از سال ها به 
عنوان عاملی کاهنده در رش��د مزبور تاثیر گذاشته است. بر 
این اساس بین سال های 1391 تا 1400، مشارکت صادرات 
کاالها و خدمات در رش��د اقتصادی، طی نیمی از سال های 
این دهه مثبت و طی نیمی دیگر منفی بوده است. مشارکت 
واردات کاالها و خدمات در رش��د اقتصادی نیز طی ش��ش 
س��ال مثبت و طی چهار س��ال دیگر ای��ن دهه منفی بوده 
است. براساس آمارها، در سه سال 1397 تا 1399 به دلیل 
تش��دید تحریم ها و کاهش صادرات نفت��ی، نقش صادرات 
کاال و خدمات در رش��د اقتصادی کش��ور، کاهنده و منفی 
بود و در مقابل به دلیل محدودش��دن واردات و کاهش آن، 
نقش واردات در رش��د مثبت بود. میانگین مشارک ساالنه 
صادرات کاالها و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور بین 
س��ال های 1390 تا 1400 حدود منفی 1.3 واحد درصد و 
برای واردات کاالها و خدمات نیز مثبت 12.9 درصد است. 
همچنین در سال 1400، افزایش صادرات کاالها و خدمات 
موجب شد تا مشارکت آن در رشد 4.7 درصدی اقتصاد به 
حدود 0.75 واحد درصد برسد. افزایش واردات نیز اثر منفی 
1.71 واحد درصدی در رش��د این سال داشته و در مجموع 
خال��ص صادرات کاالها و خدمات موجب تاثیر منفی 0.96 

واحد درصدی در رشد اقتصادی سال 1400 شد.

صادراتچگونهدراقتصادایرانوترکیهباعث2وضعیتمتفاوتشد؟
سهمتجارتدررشداقتصادی

مهمترینتحوالتجمعیتیتاسال1415

ایران۹5میلیونیمیشود

بهبودمسیرشغلیفروشندگیدرشرایطبیثباتی
فرقی ندارد کارش��ناس های کس��ب و کار درباره ضرورت انطباق با شرایط تازه چه ایده هایی دارند، در نهایت 
بس��یاری از افراد برای فعالیت کاری با مش��کالت زیادی رو به رو می شوند که البته از توانایی شان خارج است. 
این امر یعنی بسیاری از کارآفرینان در عمل به دلیل سختی های کارشان و ناتوانی برای مدیریت آن کارشان 
را به دیگران واگذار کرده یا به طور کامل از حوزه کس��ب و کار خارج می ش��وند. این امر می تواند برای بسیاری 
از افراد بی نهایت س��خت یا حتی دشوار باش��د. بدون تردید هر کسی برای فعالیت کاری استانداردهای خاص 
خودش را دارد، به ویژه اگر در حوزه فروش نیز فعال باش��د. فروشندگان به طور معمول زیر فشار کاری بسیار 
زیادی کار می کنند. این امر می تواند برای آنها س��ختی های بس��یار زیادی به همراه داشته و در برخی از موارد 
توانایی ش��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به طور کامل از بین ببرد.  بی تردید فروش��ندگان...



فرصت امروز: در سال های گذشته غالبا افزایش دمای هوا و رشد فزاینده 
مصرف برق در آغاز فصل گرما، برق را حسابی از سر صنایع پرانده است و 
این اتفاق در خردادماه امسال نیز خود را در وضعیت شاخص مدیران خرید 
نش��ان می دهد. با نزدیک شدن فصل تابستان، خاموشی به تهدید صنایع 
و کس��ب و کارها تبدیل شده و یکی از نگرانی های عمده فعاالن اقتصادی 
در این روزها، خاموش��ی بدون برنامه و فاقد زمان بندی اس��ت. از آنجا که 
با افزایش میزان مصرف برق ش��هروندان، برق صنایع در فصل گرما قطع 
می شود و از میزان تولید کاسته می شود، اگر این قطعی برق با برنامه قبلی 
و زمان بندی منظم همراه باشد می توان کاهش تولید را جبران کرد، اما اگر 
این خاموشی به دفعات زیاد و بدون زمان بندی مشخص باشد، باعث از بین 

رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد.
از میان شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های 
 Purchasing( بین المللی منتش��ر می ش��وند، ش��اخص مدیران خرید
Manager’s Index( یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که 
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در 
ح��ال حاضر ب��رای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوص��ی در بیش از 40 
کشور دنیا محاسبه می ش��ود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نام گذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه 
و انتش��ار آن را به عهده دارد. حال آخرین وضعیت شاخص مدیران خرید 
نشان می دهد که به دلیل افزایش قیمت ارز و قطعی بدون برنامه برق در 

خردادماه امسال از شتاب رشد شامخ کاسته شده است.
شامخچگونهمحاسبهمیشود؟

شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاس��خ دهندگان خواسته می شود که به 12 پرسش مطرح 
شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و 
یا تغییری نکرده است( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. 

عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان 
گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 
نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل، باالی 50 نشانه 
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدترشدن وضعیت 
نسبت به ماه قبل است. چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 باشد، اما از عدد 
محاسبه ش��ده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می دهد که سرعت بدتر شدن 
وضعیت کاهش یافته اس��ت. در سوی مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده 
باالی 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، حاکی از آن است که سرعت 

بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کم شده است.
آنط��ور که مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش داده اس��ت، ش��اخص 
مدیران خرید اقتصاد ایران در خردادماه به 54.73 واحد رسیده که شتاب 
رش��د آن کمتر از ماه قبل اس��ت. به غیر از موجودی م��واد اولیه یا لوازم 
خریداری شده در خردادماه سایر مولفه های اصلی باالی 50 ثبت شده اند. 
شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خرداد )86.70( یکی 
از مقادیر باالی خود را ثبت کرده، هرچند از ش��دت آن نسبت به ماه قبل 
)92.75( کاس��ته شده اس��ت. افزایش قیمت ارز در باالرفتن قیمت مواد 
اولیه تأثیرگذار بوده و این افزایش در بخش خدمات و کش��اورزی با شدت 
بیشتری همراه بوده است. همچنین شاخص انتظارات در ارتباط با میزان 
فعالیت اقتصادی در ماه آینده )50.54( تقریبا همانند ماه قبل پیش بینی 
می شود و فعاالن اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بدبینانه 
و پیش بینی کاهش فعالیت ها در تیرماه را دارند. در مجموع، رشد شاخص 
کل در خرداد نس��بت به اردیبهشت ماه کمتر بوده است. به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی، افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی ش��ده و بس��یاری از آنها 
با موجودی ه��ای قبلی تولید و خدمات را ارائ��ه داده اند. فعاالن اقتصادی 
همچنی��ن با افزایش ش��دید قیمت ها، ق��ادر به تولید و ارائ��ه خدمات در 
قیمت های دستوری نیستند. به خصوص که افزایش پیاپی نرخ ارز و کاهش 
قدرت خرید مش��تریان، حجم سفارشات در بخش خدمات و کشاورزی و 

ساختمان را کاهش داده است.
قیمتگذاریدستوریعلیهصنایع

ش��اخص مدیران خرید صنعت نیز در خردادماه به رقم 59.65 رس��یده 
اس��ت. این ش��اخص که یکی از مقادیر باالی خود را به ثبت رس��انده، در 
مقایسه با خرداد س��ال های قبل باالترین میزان را داشته است. در خرداد 

هم��ه مؤلفه های اصلی ش��امخ بخش صنع��ت باالی 50 ثبت ش��ده اند، 
اما موجودی مواد اولیه کمترین رش��د را داش��ته اس��ت. در میان رش��ته 
فعالیت های صنعتی نیز به ترتیب صنایع وس��ایل نقلیه و قطعات وابسته، 
ماشین س��ازی و لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی بیشترین افزایش را 
داشته و در مقابل صنایع پوشاک و چرم و صنایع غذایی با کاهش شاخص 
کل مواجه ش��ده اند. ش��اخص موجودی مواد اولیه در خردادماه )51.88( 
نسبت به اردیبهشت افزایش داشته، اما در بسیاری از رشته فعالیت ها مانند 
صنایع فرآورده های نفت و گاز، پوش��اک و چرم و الس��تیک و پالستیک، 

شاخص با کاهش شدید روبه رو بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خرداد )82.94( همچنان در مقادیر 
باالی خود است، اما نرخ افزایش آن در مقایسه با تورم شدید ماه قبل، کمتر 
بوده است. افزایش این شاخص در صنایع غذایی در مقایسه با سایر صنایع 
بیش��تر بوده است. براس��اس گزارش خردادماه مرکز آمار ایران از شاخص 
قیمت مصرف کننده، نرخ تورم نقطه ای در خردادماه به 52.5 درصد رسیده 
که این عدد برای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات به 81.6 
درصد افزایش یافته اس��ت. نرخ تورم ماهانه نیز 8.7 درصد افزایش داشته 
که این افزایش برای گروه عمده خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات نیز 
بیشتر بوده و بالغ بر 25.44 درصد محاسبه شده است. همچنین شاخص 
انتظارات تولید در ماه آینده )57.63( در مقایس��ه با اردیبهشت ماه کمتر 
ش��ده است. به نظر می رس��د 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 طور کلی، افزایش نرخ ارز 
باعث ش��ده است تا قیمت خرید مواد اولیه و محصوالت افزایش یابد و به 
همراه افزایش سایر نهاده های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی، هزینه 
تمام شده تولید را باال ببرد، 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 شرکت ها با مواد اولیه قبلی 
تولید داش��ته اند یا از موجودی قبلی انبار برای تأمین سفارشات مشتریان 
خود اس��تفاده کرده اند. از ط��رف دیگر، معضل قطعی های برق به خصوص 
در مواردی که بدون برنامه ریزی و اعالن قبلی اس��ت، تولیدکنندگان را با 

مشکل روبه رو کرده است.

باشروعفصلگرماازشتابرشدشاخصمدیرانخریدکمشد

تهدید خاموشی بر سر صنایع

بررسی سه شاخص قیمت، متراژ و محدوده معامالت حاکی از آن است 
که دو س��مت عرضه و تقاضا در بازار مسکن شهر تهران، مسیری جداگانه 
را ط��ی می کنند؛ بدین معنا که عرضه واحده��ا از نوع بزرگ متراژ، باالتر 
از میانگین قیمت و در محدوده ش��مال تهران است اما تقاضای واقعی در 
واحدهای کوچک، کمتر از متوسط قیمت و در مناطق مصرفی تمرکز کرده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، نزدیک 57 درصد معامالت مسکن در محدوده 
قیمتی کمتر از میانگین شهر تهران یعنی پایین تر از 39.4 میلیون تومان 
در هر متر مربع انجام می شود. از طرف دیگر، متوسط قیمت در 16 منطقه 
از ش��هر تهران پایین تر از س��طح میانگین کلی است. واحدهای 50 تا 60 
متر مربع رتبه اول از نظر مس��احت را به خود اختصاص می دهند و حدود 
54 درصد معامالت در واحدهای کمتر از 80 متر انجام می ش��ود؛ این در 
حالی است که عمده واحدهای عرضه شده در آگهی ها در محدوده شمالی 

پایتخت و باالتر از 80 متر مربع هستند.
عم��ده خریده��ای بازار مس��کن در س��ه ماه��ه ابتدای امس��ال از نوع 
س��رمایه گذاری بوده اس��ت، اما اتفاق مثبت می تواند این باشد که جریان 
بخر و بفروشی و س��فته بازی در عین حال که بازار مسکن را مأمنی برای 
حفظ ارزش دارایی انتخاب کرده، تقاضای بالفعل خرید در سال های آینده 
را در محاسبات خود لحاظ کرده است. به دلیل رشد سنگین قیمت خانه 
در چهار سال اخیر، نبض خریدهای مصرفی بسیار کند می زند و خریدهای 
س��رمایه ای پس از غیبت حدودا یک س��اله، عمده فضای بازار ملک را از 

اسفند سال گذشته تاکنون به خود اختصاص داده است.

بازار مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد 1401 با دو تغییر معنادار 
مواجه ش��د. دو تورم ماهیانه 6.1 درص��د و 8.4 درصد در ماه های دوم 
و س��وم س��ال جاری، گویای آن است که س��رمایه گذاران با پیش فرض 
انتظارات تورمی، افزایش تورم، رکود بازارهای رقیب و افت بورس، بازار 
مل��ک را برای حفظ ارزش دارای��ی خود انتخاب کرده ان��د. با این حال 
چش��م انداز خود را معطوف به دوره رون��ق خریدهای مصرفی در آینده 
قرار داده و س��رمایه خود را به خرید آپارتمان هایی متناس��ب با الگوی 
مص��رف اختصاص داده اند. در خردادماه امس��ال همچنین دو رکورد در 
بازار امالک پایتخت به ثبت رس��ید. نخستین رکورد به رسیدن متوسط 
قیم��ت به م��رز 40 میلیون توم��ان )39.4 میلیون توم��ان( در هر متر 
مربع مربوط می ش��ود که رقمی بی سابقه محسوب می شود. اتفاق دیگر 
نیز رس��یدن تعداد معامالت به حد نرمال اس��ت که در 49 ماه گذشته 
بی سابقه بوده است. در خردادماه 1401 حدود 14 هزار قرارداد خرید و 
فروش خانه در شهر تهران به امضا رسید که در 49 ماه گذشته با چنین 

حجمی از معامالت مواجه نشده بود.
در همین حال، قیمت مس��کن در یک ماه 8.4 درصد افزایش یافت که 
باالترین بازدهی را در بین بازارهای س��که، دالر و سهام به خود اختصاص 
داد. رشد سالیانه قیمت مسکن نیز 32.8 درصد به ثبت رسید. البته تورم 
عمومی در هر دو ش��اخص ماهیانه و س��الیانه به ترتیب با ثبت رکورد 12 
درصد و 52 درصد، باالتر از تورم بازار مس��کن قرار گرفت. ش��رایط فعلی 
گویای آن است که برخالف دهه های گذشته، بازار مسکن به سرعت خود 

را با تحوالت اقتصادی وفق می دهد. از طرف دیگر، نرخ رشد واقعی قیمت 
مسکن، منفی است. بدین معنا که قیمت اسمی مسکن حدود 33 درصد 

رشد کرده اما قیمت واقعی آن 19 درصد کاهش یافته است.
در این میان، بازار مسکن شهر تهران با عرضه  انبوه واحدهای بزرگ متراژ 
در نیمه شمالی مواجه شده است. زمین گیر شدن سرمایه ها در بخش زمین 
و مسکن، دو آسیب را متوجه هر دو طرف عرضه و تقاضا کرده است. طرف 
عرضه اگرچه از ماراتن رش��د قیمت ها سود برده اما در عین حال با بلوکه 
ش��دن دارایی خود مواجه شده است. طرف تقاضای مصرفی نیز به لحاظ 
جهش سنگین قیمتها به طور کلی از بازار کنار رفته و این عامل، گردش 
نقدینگی در بازار را مختل کرده اس��ت. اش��تباه محاسبات سرمایه گذاران 
ملکی طی ح��دود یک دهه اخیر درخصوص تمرکز ب��ر واحدهای بزرگ 
متراژ و لوکس منجر به اشباع بازار در این بخش شده است. بر این اساس، 
جریان سرمایه گذاری باید مسیر خود را در هر دو بخش تولید و سفته بازی 

از شمال به مرکز، جنوب و حومه تهران تغییر دهد.
با وجود سرکوب توان تقاضای واقعی خرید مسکن، در خردادماه امسال 
تعداد معامالت نس��بت به ماه گذش��ته 32 درصد و در مقایس��ه با خرداد 
س��ال قبل 172 درصد رش��د کرده است. بررس��ی ها گویای آن است که 
عمده خرید و فروش ها از نوع سرمایه گذاری است. با توجه به خأل پایه های 
مالیاتی در بخش امالک، مس��کن نه تنها به عنوان سپری در مقابل تورم، 
سرمایه ها را حفظ می کند بلکه بنا به گفته کارشناسان، در بلندمدت تمامی 

بازارها را به لحاظ بازده سرمایه پشت سر می گذارد.

قهرعرضهوتقاضادربازارمسکنپایتخت

نگـــاه

تورمبزرگتریننگرانیجهاناست
ازتورمتاآشوب

تورم برای سومین ماه متوالی در صدر فهرست نگرانی مردم جهان 
قرار گرفت. در نظرسنجی مرکز مطالعاتی ایپسوس )Ipsos(، نگرانی 
درباره تورم برای یازدهمین ماه پیاپی افزایش پیدا کرده و 37 درصد 
از مردم در 27 کشور جهان، تورم را به عنوان یکی از مهمترین مسائلی 

که امروزه کشورشان با آن مواجه است، ذکر کرده اند.
ب��ه گزارش »مجمع جهانی اقتصاد«، این رقم نس��بت به ماه مه 3 
درصد افزایش یافته اس��ت. در صدر فهرست نگرانی های مردم جهان، 
س��ه مورد با سویه اقتصادی به چش��م می خورد: تورم، فقر و بیکاری. 
اکثریت مردم )66 درصد( هم وضعیت اقتصادی کنونی را بد می دانند. 
با این حال، برخی از کشورها از ماه مه بدین سو خوشبین تر شده اند، 
از جمله هند، اس��پانیا و ایتالیا. به م��وازات افزایش نگرانی ها در مورد 
وضعیت اقتصاد جه��ان، نگرانی های کرونایی هم برای یازدهمین ماه 
متوالی کاهش یافته و از ماه مه تا ژوئن نیز 4 درصد کم شده است. در 
واقع، برای اولین بار از زمانی که این مورد در نظرس��نجی ها گنجانده 
شده اس��ت، کووید-19 نگرانی شماره یک در هیچ یک از کشورهای 
مورد بررسی نیست. اما بیشترین نگرانی از کووید در ژاپن باقی مانده 
است، جایی که 33 درصد مردم در سرزمین آفتاب تابان، آن را یکی 

از نگرانی اصلی کشورشان می دانند.
همه گی��ری کرونا در بیش از دو س��ال گذش��ته و همچنین جنگ 
روس��یه و اوکراین در چهار ماه اخیر، به رشد شدید نرخ های تورم در 
اقتصادهای مختلف منجر ش��ده و حاال جهان با عصر تورمی جدیدی 
روبه روس��ت. در این جنگ جهانی با ت��ورم، بانک های مرکزی تالش 
می کنند که نرخ های بهره را باال ببرند تا بر ارزش پول ملی خود افزوده 
و تورم را مهار کنند. در ماه های گذش��ته تع��داد زیادی از بانک های 
مرک��زی جهان از جمله ف��درال رزرو آمریکا بارها نرخ بهره را افزایش 
داده ان��د و به نظر می رس��د که قصد دارند این اق��دام را باز هم انجام 
دهند؛ زیرا نرخ های تورم آنطور که انتظار می رفته کاهش پیدا نکرده 
است. جدا از افزایش نرخ های بهره از سوی بانک های مرکزی، دولت ها 
نیز با اتخاذ سیاست های متنوعی برای مقابله با موج افزایش هزینه ها 
به کمک م��ردم رفته اند. به عنوان مثال، دولت بریتانیا در ماه مارس، 
کاه��ش تعرفه بنزین و گازوئی��ل را اعالم کرد. همچنین دولت آلمان 
اقدامات مختلفی از جمله یارانه س��فر قط��ار و پرداخت یکباره برای 

کمک به جبران افزایش هزینه انرژی را در دستور کار قرار داد.
با وجود تمامی این تالش ها و همانطور که نتایج آخرین نظرس��نجی 
مرکز مطالعاتی ایپس��وس نش��ان می دهد، تورم همچنان نگرانی عمده 
جهان باق��ی مانده و حتی به تعبیر »اکونومیس��ت«، باعث ناآرامی ها و 
اعتراضات خیابانی شده است. نگاهی به گزارش »از تورم تا آشوب« که 
25 ژوئن در این هفته نامه منتشر شده، نشان می دهد رابطه معناداری 
بین تورم و ناآرامی های اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. 
»اکونومیست« در این گزارش برای ارزیابی رابطه بین تورم غذا و سوخت 
و ناآرام��ی، یک مدل آماری س��اخته و در این مدل س��ازی از داده های 
ACELD )ی��ک پ��روژه تحقیقاتی جهانی درب��اره رویدادهای ناآرامی 
از س��ال 1997 به بعد( اس��تفاده کرده است. نتایج این تحقیقات نشان 
می دهد که افزایش قیمت مواد غذایی و س��وخت، نشانه قوی بی  ثباتی 
سیاس��ی اس��ت؛ حتی زمانی که دو عامل جمعیت و تغییرات در تولید 
ناخالص داخلی کنترل ش��ده باشد. نتایج این تحقیقات همچنین نشان 
می دهد که در ماه های آینده باید منتظر آش��وب های جدید در کشورها 
باش��یم. به نظر می رس��د هزینه واردات مواد غذایی و سوخت به ویژه در 
کش��ورهای فقیر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، بدهی کشورهای 
فقیر نیز افزایش یافته است. صندوق بین  المللی پول تخمین می  زند که 
متوسط کشور کم درآمد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی 
69.9 درصد است که قرار است این نسبت نیز افزایش یابد و از میانگین 

)بدون وزن( کشورهای ثروتمند در سال جاری پیشی بگیرد.
از آنج��ا که کش��ورهای فقیر معموال باید نرخ بهره بس��یار باالتری 
بپردازند، بس��یاری از بدهی های آنها ناپایدار به نظر می رسد. صندوق 
بین  المللی پول می  گوید 41 کشور )که 7 درصد از جمعیت جهان را در 
خود جای داده  اند(، در معرض خطر قرار دارند. برخی از کشورها مانند 
الئوس در لبه پرتگاه بدهی ها قرار دارند. مدلس��ازی »اکونومیس��ت« 
نش��ان می دهد که بسیاری از کشورها شاهد افزایش دو برابری تعداد 
»رویداده��ای ناآرامی« در س��ال آینده خواهند بود. در این ش��رایط 
مکان هایی که قبال ناامن بودند، ممکن اس��ت از کنترل خارج شوند. 
به عنوان مثال در ترکیه، اختالل در واردات مواد غذایی و س��وخت از 
اوکراین و روس��یه، به آسیبی که قبال توسط سیاست های پولی ایجاد 
ش��ده اس��ت، می افزاید. اردوغان معتقد است که نرخ های بهره باال به 
جای مهار تورم باعث تورم می ش��ود. بنابراین در حالی که قیمت ها از 

کنترل خارج شده اند، دستور کاهش نرخ ها را صادر کرده است.
طبق ارزیابی »اکونومیست«، ناآرامی های جهانی همچنین می تواند 
رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند. زمانی که معترضان کارخانه ها 
را می  سوزانند، سرمایه  گذاران دچار ترس می  شوند. یک مقاله عملیاتی 
)working paper( توسط متدوجی هادزی وسکوف و لوسا ریچی 
از صندوق بین  المللی پول و ساموئل پینکناگورا از بانک جهانی نشان 
می  دهد که ش��یوع گس��ترده ناآرامی  ها به طور متوس��ط یک سال و 
نی��م بعد با کاهش درصد تولید ناخالص داخلی، نس��بت به خط پایه 
قبلی همراه است؛ یعنی براساس تئوری، یک سیاست ریاضتی به دو 
مس��ئله خشم مردم و کاهش رشد منجر خواهد شد. نویسندگان این 
مقال��ه دریافته  اند که این پیوند صرف  نظ��ر از اینکه ناآرامی  ها پیش از 
ریاضت مالی یا رشد پایین باشد، صادق است. آنها نتیجه می گیرند که 
ناآرامی ها واقعا به اقتصادها آسیب می زند. نتایج این مطالعه همچنین 
نش��ان می دهد که ناآرامی های ناش��ی از عوامل اجتماعی-اقتصادی 
)مانند تورم( با انقباضات ش��دیدتری نس��بت به ناآرامی های ناشی از 
عوامل سیاسی )مانند رأی مورد مناقشه( همراه است. وقتی ناآرامی ها 
انگیزه های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی داشته باشد، آسیب به تولید 
ناخالص داخلی بدتر از همه است. یک مثال خوب، شورشی بود که در 
س��ال 2021 آفریقای جنوبی را تکان داد؛ زمانی که کووید-19 باعث 
مش��کالت اقتصادی شد و یک رئیس جمهور سرکش از حامیان خود 
خواس��ت که نس��بت به محاکمه او به اتهام فساد اعتراض کنند؛ این 
وضعیت منجر به آشفتگی اجتماعی شد؛ به طوری که در سه ماهه ای 
که غارت رخ داد، تولید ناخالص داخلی 1.5 درصد کاهش یافت. جالب 
آنکه اگرچه ناآرامی ها معموال باعث سقوط بازارهای سهام می شود، اما 
این تاثیر از نظر تاریخی در کشورهایی با نهادهای بازتر و دموکراتیک 
ناچیز بوده اس��ت؛ یعن��ی جوامع زمانی ک��ه دارای نهادهای خوب و 

حاکمیت قانون باشند، بهتر با آشفتگی کنار می آیند.
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فرصت امروز: تغییر و تحوالت نظام های ارزی در چند دهه گذشته باعث 
شده تا موضوع نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش 
به عنوان عاملی کلیدی در سیاست ها و تصمیم گیری های اقتصادی ایفای 
نقش کند. امروزه ارزش پول ملی کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست های 
اقتصادی داخلی هر کش��ور ق��رار دارد، بلکه هرگونه رخ��داد اقتصادی و 
سیاس��ی در عرصه بین المللی نیز بر ارزش پ��ول داخلی و به دنبال آن بر 
اقتص��اد تأثیرگذار اس��ت. از زمانی ک��ه دالر در دهه 1950 میالدی نقش 
خود را به عنوان »ارز غالب جهان« تثبیت کرد، مش��خص شد که موقعیت 
آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت مالی، تأثیر بس��یاری بر سرنوشت اقتصادی 
کشورهای دیگر می گذارد. با این حال، مشخصا در زمان ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ بود که آمریکا با درگیر ش��دن در جنگ مالی از قدرت خود 
به طور کامل استفاده کرد که نتایج این اقدام، حیرت انگیز و تکان دهنده بود. 
این عملکرد به نوبه خود، کشورهای دیگر را بر آن داشته است که بخواهند 
از هژمونی مالی آمریکا رها ش��وند. در این میان، س��وال مهمی که مطرح 
می ش��ود، این است که از میان پول های رایج، کدامیک می توانند به عنوان 
پول جهانروای بین المللی برگزیده شود؟ در صحنه بین المللی هیچ دولتی 
نمی تواند از راه صدور حکم یا فرمان، پولی را با این عنوان معرفی کند. در 
مقابل، تمام فعاالن حاضر در صحنه تجارت بین المللی باید به توافق هایی 
در زمینه استفاده از پولی به عنوان پول بین المللی دست پیدا کنند. در این 
راس��تا، پژوهشگران بانکی در یک مطالعه، آینده نظام پولی جهان و تأثیر 
آن ب��ر نظام بانکداری بین الملل ایران را بررس��ی کرده و از چهار س��ناریو 

پرده برداشته اند.
هژمونیدالرهمچنانادامهدارد؟

پژوهشگران دانش��گاه عالمه طباطبائی در مطالعه ای با عنوان »واکاوی 
آینده نظم پولی جهانی و تاثیرات آن بر نظام بانکداری بین الملل ایران«، از 
تداوم هژمونی دالر، جایگزینی با ارز ملی دیگر، تقویت ارزهای چندجانبه 
و جایگزینی با ارزهای دیجیتال به عنوان چهار سناریوی آینده نظام مالی 
جهانی نام می برند و می گویند: متعاقب این چهار سناریو، راهکارهای پیش 
روی نظام بانکداری بین الملل ایران ش��امل توسعه روابط راهبردی مالی با 
چین، انعقاد پیمان های پولی چندجانبه، بهره برداری از ارزهای دیجیتال و 

به کارگیری سازوکارهای تجاری غیربانکی است.
در این پژوهش کیفی که با روش تحلیل محتوا انجام ش��ده، 15 نفر از 
متخصصان حوزه بانکداری بین الملل مشارکت داشته و از طریق مصاحبه 
خاص علمی، داده های مورد نیاز از آنها جمع آوری شده است. وحید خاشعی 
ورنامخواستی، دانشیار و پژوهشگر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه 
طباطبائی و س��ه همکار دیگرش می نویسند: هرچند تالش های زیادی از 

س��وی کش��ورهای مختلف از جمله چین و روسیه انجام ش��ده و امروزه 
ارزهای دیجیتال نیز به صورت جهانی استفاده می شوند، اما به نظر می رسد 
در کوتاه مدت و میان مدت نمی توان به فروپاش��ی س��لطه دالر خوش بین 
ب��ود. با در نظر گرفتن عناصر تبیین کننده جایگاه هژمونیک دالر از جمله 
نق��ش آمریکا در س��ازمان های مالی جهانی مثل بان��ک جهانی و صندوق 
بین الملل��ی پول و نقش دالر در سیس��تم تجارت جهان��ی و ارزش گذاری 
کاالهای مختلف، جایگزین ش��دن آن ب��ا ارزی دیگر واجد احتمال کمی 
اس��ت و محتمل تر آن اس��ت که یوان چین جایگاه مناس��بی در آینده به 
دس��ت آورد و در کنار دالر، یورو و حتی ارزهای دیجیتال هم زمان س��بد 

ارزی جهانی باشند.
براساس یافته های این پژوهش و با در نظر گرفتن جهت گیری سیاست 
خارجی ایران که به صورت بنیادین با سیاس��ت های آمریکا در تضاد است، 
برنامه راهبردی کش��ور در جهت دالرزدایی در چهار مورد توس��عه روابط 
راهب��ردی مالی با چین، انعقاد پیمان های پولی چندجانبه، بهره برداری از 
ارزهای دیجیتال و به کارگیری مکانیس��م های تج��اری غیربانکی خالصه 
می ش��ود. البته به گفته پژوهش��گران، حتی در صورت حدوث توافق هایی 
میان ایران و آمریکا باید در نظر داش��ت که این راهکار مقطعی است و در 

بلندمدت باید بر راهکارهای ذکرشده متمرکز شد.
در جه��ان امروز مبادالت بین المللی ش��امل انواع کاالها و خدمات، نقل 
و انتق��االت وجوه و س��رمایه در مقیاس قابل توجه��ی وجود دارند و هیچ 
کش��وري عمال نمی تواند جدا از این تبادالت ب��ه زندگی خود ادامه دهد. 
آمریکا پس از حمالت تروریستی 11 سپتامبر شروع به قدرت نمایی مالی 
ک��رد و جریمه هاي زی��ادي را به دلیل پولش��ویی و دور زدن تحریم ها به 
بانک هاي بین المللی تحمیل کرد. در س��ال 2014 یک جریمه 9 میلیارد 
دالري بر بانک فرانس��وي »BNP Paribas« اعمال ش��د و به دنبال آن 
ترامپ این تس��لیحات مالی را به سطح جدیدي رساند و از تحریم ها براي 
فشار آوردن به اقتصاد ایران، کره شمالی، روسیه، ترکیه و ونزوئال استفاده 
کرد. استفاده از دالر برای مقاصد سیاسی توسط ترامپ منجر به آن شده 
که دیگر کش��ورها قدرت دالر را ابزاري براي سوءاستفاده سیاسی آمریکا 

بدانند و در صدد مقابله با آن برآیند.
سازگاریایرانبانظمپولیجهان

یافته هاي این پژوهش نش��ان می دهد که چهار سناریوي محتمل تداوم 
هژمون��ی دالر، جایگزین��ی با ارز ملی دیگر، تقوی��ت ارزهاي چندجانبه و 
جایگزینی با ارز دیجیتال، فراروي نظام مالی جهانی در آینده خواهد بود. 
هرچند تالش هاي زیادي توسط کشورها از جمله چین و روسیه انجام شده 
و ارزهاي دیجیتال به صورت جهانی استفاده می شوند، اما به نظر می رسد 

در کوتاه مدت و میان مدت نمی توان به فروپاش��ی س��لطه دالر خوشبین 
ب��ود. با در نظر گرفتن عناصر تبیین کننده جایگاه هژمونیک دالر از جمله 
نق��ش آمریکا در س��ازمان هاي مالی جهان مثل بان��ک جهانی و صندوق 
بین الملل��ی پول و نقش دالر در سیس��تم تجارت جهان��ی و ارزش گذاري 
کاالهاي مختلف، جایگزین ش��دن آن ب��ا ارزي دیگر واجد احتمال کمی 
اس��ت و محتمل تر آن اس��ت که یوان چین جایگاه مناس��بی در آینده به 
دس��ت آورد و در کنار دالر، یورو و حتی ارزهاي دیجیتال همزمان س��بد 

ارزي جهانی باشند.
 ای��ن نتیجه گیري با مطالعات پژوهش��گران غربی نی��ز همخوانی دارد. 
چنانکه پژوهش کارال نورلف می گوید شواهد کافی مبنی بر تغییر جایگاه 
هژمونیک دالر وجود ندارد. کوهن و بنی نیز معتقدند که بعد از بحران مالی 
2008 نه تنها نشانه اي از ضعف در سلطه دالر مشاهده نمی شود، بلکه به 
نظر می رسد قوي تر شده است. یافته هاي وینکاف همچنین موید آن است 
که سیس��تم سلسله مراتبی نظم پولی فعلی تا مدت ها به همین شکل به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد. تجربه سلطه دالر در سال هاي طوالنی باعث 
ش��ده تا کشورها با ماهیت »سلطه« مشکل داشته باشند، نه نوع ارزي که 
حاکم است. چین، روسیه، ترکیه، هند و برخی دیگر از کشورها استراتژي 

»دالرزدایی« را در اولویت سیاست هاي پولی خود قرار داده اند.
هرچند مطالعات و به ویژه پژوهش حاضر نشان می دهد تغییر از اولویت 
دالر به یک سیس��تم پولی جدید که حول محور یوان چین سازمان یافته 
باش��د، پیش شرط وقوع چنین تحولی است، اما در کوتاه مدت امکان پذیر 
نیست. استفاده از پول هاي محلی خود، توسعه تجارت با کشورهاي داراي 
شراکت راهبردي )مانند همکاري اعضاي بریکس(، راه اندازي پیام رسان هاي 
مالی جدید جایگزین سوئیفت مانند سامانه پرداخت بین بانکی بین المللی 
چین )CIPS( یا س��امانه پیام رس��ان مالی بین المللی روسیه )SPFS( از 
مهمترین اقدامات این کشورها بوده است. همچنین همسو با روسیه، چین، 
فرانسه، لهستان، مجارستان، ترکیه، ایران، قطر، ونزوئال و اندونزي نیز براي 
کاهش و حذف دالر از مبادالت تجارت بین المللی، ذخایر طالي خود را به 

میزان قابل توجهی افزایش داده اند.
بنابراین با توجه به جهت گیري کالن سیاست خارجی کشورمان که به 
صورت بنیادین با سیاست هاي آمریکا در تضاد است، برنامه راهبردي ایران 
در جهت دالرزدایی در چهار ش��ق توس��عه روابط راهبردي مالی با چین، 
انعق��اد پیمان هاي پولی چندجانبه، بهره ب��رداري از ارزهاي دیجیتال و به 
کارگیري مکانیزم هاي تجاري غیربانکی خالصه می شود. حتی در صورت 
توافق هایی میان ایران و آمریکا باید در نظر داشت که این راهکار مقطعی 

است و در بلندمدت باید بر راهکارهاي مذکور متمرکز شد.

آیاهژمونیدالرباقیمیماند؟

آینده نظام پولی در 4 سناریو

ب��ا وجود کاه��ش ف��روش اوراق بدهی دولت��ی در فصل بهار امس��ال، 
جدیدترین آمارها نشان می دهد که در جریان برگزاری مرحله ششم عرضه 
اوراق بده��ی دولتی، حجم این اوراق افزای��ش یافته و در جریان برگزاری 
مرحله هفتم فروش اوراق بدهی دولتی، این میزان بار دیگر به کانال 3 هزار 
میلیارد تومان بازگشته است. طبق اطالعات بانک مرکزی، حجم معامالت 
اوراق بدهی در هفته دوم تابستان 13 درصد رشد کرده و به 3 هزار و 500 
میلیارد تومان رسیده است. این بیشترین میزان معامالت هفتگی این اوراق 
در یک ماه و نیم گذشته است. از مرحله سوم برگزاری حراج اوراق تاکنون 
میزان معامالت این اوراق عمدتا در سطح 2 تا 2 هزار و 500 میلیارد تومان 
بود که در هفته قبل این میزان دوباره طی یک روند صعودی به فراتر از مرز 
3 هزار میلیارد تومان رس��یده است، اما نکته مهم در جریان فروش اوراق 

بدهی دولتی، افزایش نرخ سود و افزایش جذابیت خرید این اوراق است.
آمار ها نشان می دهد که بعد از یک دوره نزول فروش اوراق بدهی دولتی 
در فصل بهار س��ال جاری، حجم فروش این اوراق از ابتدای فصل تابستان 
دوب��اره افزایش پیدا ک��رده و در عین حال نرخ بهره این اوراق هم رش��د 
کرده اس��ت. دولت سیزدهم در تالش است که از یک طرف با فروش این 
اوراق، کس��ری بودج��ه  خود را جبران کند و از طرف دیگر سیاس��ت های 

غیرتورمی را دنبال نماید. در شرایطی که حجم معامالت اوراق بدهی دولت 
در بازار اولیه در اردیبهشت و خردادماه کاهش یافته بود، تازه  ترین آمار ها 
نشان می  دهد که حجم فروش اوراق بدهی دولتی از ابتدای تابستان روند 
صعودی به  خود گرفته  و برخالف اردیبهشت و خردادماه، وزارت اقتصاد با 
اغلب درخواس��ت ها از سوی بانک ها و فعاالن بازار سرمایه برای خرید این 
اوراق موافقت کرده است. این اتفاق با افزایش نرخ بهره بین  بانکی مصادف 
ش��ده اس��ت، به  طوری که در نتیجه این تغییر و تحوالت، نرخ بهره بین 
 بانکی به باالترین میزان خود  از دی ماه پارسال تاکنون رسیده است. بانک 
مرکزی  در تش��ریح دالیل کاهش معامالت اوراق بدهی دولتی در جریان 
برگزاری حراج های س��وم تا پنجم این اوراق که در ماه های اردیبهش��ت و 
خرداد برگزار ش��د، در گزارشی اعالم کرده بود: »درخصوص تحوالت بازار 
بین  بانکی در اردیبهش��ت  ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری، 
ب��ا توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک ها به نس��بت ماه های پایانی س��ال 
قب��ل و همچنین عدم  برگزاری حراج ه��ای دولتی و همچنین واریز یارانه 
مربوط به طرح مردمی سازی یارانه ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی 
افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی 
حجم عملیات بازار باز در قالب ریپو در اردیبهش��ت  ماه کرد تا نرخ س��ود 

بازار بین بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین  شده حفظ شود. این 
موضوع موجب شد تا نرخ بهره بین  بانکی در اردیبهشت  ماه، افزایش کمی 
را تجرب��ه کند.« حاال اما آمار ها نش��ان می  دهد که سیاس��ت  های دولت و 
بانک مرکزی تغییر کرده اس��ت. هم اکنون مهمترین اوراقی که در جریان 
حراج های هفتگی بانک مرکزی فروخته می شود، اوراق مرابحه عام دولت 
)اراد 106 و 107( اس��ت که طبق داده های موجود، نرخ بهره این اوراق با 
رش��د زیادی مواجه شده اس��ت، به  طوری که نرخ سود اراد 106 به حدود 
21.53 درصد و نرخ س��ود اراد 107 به حدود 22 درصد رس��یده  که این 
موضوع بیش��ترین سطح نرخ س��ود در هفته  های گذشته است. از آنجا که 
یکی از مهمترین عوامل جذابیت معامالت در اوراق بدهی، نرخ س��ود این 
اوراق است، این افزایش نرخ موجب شده است تا توجه بازیگران بازار نیز به 
این بازار بیشتر شود. در واقع، افزایش نرخ بازده این اوراق باعث شده است 
که تمایل بانک ها و نهاد های مالی فعال بازار س��رمایه نیز برای خرید این 
اوراق افزایش یابد و حجم معامالت نیز رشد کند. نکته مهمتر، تأثیر گذاری 
این افزایش نرخ بر نرخ سود بین بانکی است، به  طوری که طبق جدیدترین 
داده های آماری بانک مرکزی، نرخ س��ود بین  بانکی به رقم 20.85 درصد 
رسیده است که باالترین نرخ از دی سال گذشته تاکنون به  حساب می آید.
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سکه15میلیونو150هزارتومانشد
رشد50هزارتومانیقیمتسکه

قیمت سکه طرح جدید با 50 هزار تومان افزایش در روز دوشنبه به 15 
میلیون و 150 هزار تومان رس��ید. س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم نیز  
14 میلیون و 200 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که 8 میلیون 
و 200 ه��زار تومان، ربع س��که 5میلی��ون و 200 هزار تومان و س��که یک 
گرم��ی 3 میلیون تومان قیمت خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 395 هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طال 
6 میلی��ون و 45 هزار تومان ش��د. قیمت اُن��س جهانی طال هم با پنج دالر 
کاهش یک هزار و 737 دالر و 43 س��نت گزارش ش��د. قیمت دالر در بازار 
آزاد تهران نیز در حالی در نیمه پایینی کانال 31 هزار تومان قرار دارد که 
دیروز در صرافی های بانکی با 17 تومان افزایش نس��بت به روز کاری قبل 
)ش��نبه 18 تیرماه( به قیمت 27 هزار و 909 توم��ان به فروش رفت. نرخ 
ف��روش ی��ورو در صرافی های بانکی نیز با 21 توم��ان افزایش به 28 هزار و 
803 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 27 هزار 
و 632 توم��ان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 516 تومان اعالم ش��د. 
ت��ا لحظه تنظیم این گزارش، ن��رخ دالر توافقی )در معامالت صادرکننده و 
ص��راف(، با اف��ت در کانال 29 هزار تومان همراه ش��د و به رقم 29 هزار و 
300 تومان رس��ید. از س��وی دیگر، بهای دالر در بازار غیررسمی نیز که تا 
چند هفته قبل به مرز 34 هزار تومان افزایش یافته بود، حاال به کف کانال 

31 هزار تومان نزول داشته است.

دریکگفتوگویکارشناسیبررسیشد
نسخهکارشناسیمهارپولسرکش

یک کارشناس بانکی، شرط تداوم روند کاهشی در نرخ رشد نقدینگی را 
در س��اماندهی کسری بودجه و نظارت بر بانک ها با تقویت دستگاه نظارتی 
بانک مرکزی از طریق تصوی��ب قانون جدید بانک مرکزی اعالم کرد. علی 
س��عدوندی درباره تغییرات روند رش��د نقدینگی در دو ماهه ابتدایی سال 
جاری به ایس��نا، گفت: اینکه در چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی و پایه 
پولی مقداری کاهش پیدا کرده، درست است اما باید به این نکته توجه کرد 
که براس��اس آمار پولی منتشرشده در اردیبهشت ماه، پایه پولی در این ماه 
افزایش یافته و باید دید که در خردادماه هم این آمار افزایشی است یا خیر؟
او ب��ا بیان اینکه در چهار س��ال گذش��ته که نرخ رش��د باالیی در تورم، 
نقدینگی و پایه پولی ص��ورت گرفت، برای مدتی این متغیرها کاهش پیدا 
کردند اما روند صعودی در آنها دوباره ش��روع ش��د، ادامه داد: بنابراین در 
حال حاضر باید دید که چه میزان انگیزه و جدیت در بانک مرکزی و دولت 
وجود دارد تا نقدینگ��ی و تورم کاهش پیدا کند و اکنون نمی توان قضاوت 
خاصی در این زمینه داش��ت. در کل اگر اقدام موثری انجام شود، باید نرخ 
س��ود بین بانکی تغییرات قابل مالحظه ای کند که این گونه نیس��ت و فعال 
س��خت گیری خاص��ی در کنترل نقدینگی صورت نگرفته اس��ت. به عقیده 
سعدوندی، دولت قبلی در ماه های پایانی سال تصمیم به افزایش نقدینگی 
گرفت که اس��تراتژی اشتباهی بود و این رش��د در چند ماه ابتدایی دولت 
فعلی نیز ادامه یافت و طبیعی بود که اکنون مقداری کاهش یابد اما مهمتر 
از این کاهش، رس��یدن نرخ رش��د نقدینگی و پایه پولی به زیر 20 درصد 
اس��ت.  این کارشناس اقتصادی، ش��روط رسیدن نرخ رشد نقدینگی و پایه 
پولی به زیر 20 درصد را برشمرد و گفت: نخستین شرط، به سامان رسیدن 
کس��ری بودجه دولت اس��ت که تدبیر خاصی در این زمینه دیده نمی شود، 
اما امید اس��ت که کس��ری بودجه به سامان برس��د. نظارت بر نظام بانکی 
نیز دومین ش��رط اس��ت که در این زمینه باید قان��ون جدید بانک مرکزی 
به تصویب برس��د؛ زیرا س��ختگیری در نظام بانکی دیده نمی ش��ود و نظام 
مقرراتی کشور مدافع ناظر بانکی نیست؛ این روند باید تغییر کند تا دستگاه 

نظارتی بانک مرکزی از پشتوانه الزم برخوردار شود.
گفتنی اس��ت آماره��ای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی نش��ان 
می ده��د که حجم نقدینگی به 4823 هزار و 290 میلیارد تومان رس��یده 
و نس��بت به اسفندماه سال گذش��ته معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. 
همچنین طب��ق آمارهای اردیبهش��ت ماه بانک مرک��زی، حجم نقدینگی 
از 4900 ه��زار میلیارد تومان عبور کرد که نس��بت به پایان س��ال 1400 
مع��ادل 2.3 درص��د افزایش یافته و در مقایس��ه با رش��د متغیر مذکور در 
دوره مش��ابه س��ال قبل )3.6 درص��د( به میزان 1.3 واح��د درصد کاهش 
نشان می دهد. عالوه بر این، نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در اردیبهشت ماه 
1401 معادل 37.3 درصد بوده اس��ت. رش��د پایه پول��ی نیز در 12 ماهه 
منتهی به اردیبهشت ماه 1400 به رقم 30.5 درصد رسید که پایه پولی در 
پایان اردیبهش��ت ماه 1401 )معادل 6432.1 هزار میلیارد ریال( نسبت به 
پایان س��ال 1400، رشدی معادل 6.5 درصد داشته که در مقایسه با رشد 
متغیر مذکور در دوره مش��ابه س��ال قبل )7.4 درصد( به میزان 0.9 واحد 

درصد کاهش یافته است.

سه شنبه
21 تیر 1401
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ارزشسهامعدالتکاهشیافت
سرنوشتتلخیکسهامباارزش

ارزش واقعی س��هام عدالت در حالی رو به نزول است که پرتفوی 
آن از چند س��هام با ارزش تش��کیل شده اس��ت، اما هر کدام از این 
سهم ها تحت تاثیر روزهای قرمز بازار سرمایه از ارج و قرب افتاده اند 
و همانند گذش��ته نه چندان دور، ارزش��ی ندارند. به گزارش ایسنا، 
س��هام عدالت همان دارایی که از سوی مس��ئوالن با ارزش خوانده 
می ش��ود و حدود 49 میلیون مش��مول دارد، پس از آزادسازی در 
س��ال 1399 روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و ارزش 
واقعی آن که طی دو س��ال گذش��ته  از 20 میلیون تومان نیز فراتر 
رفته بود، حاال تا کمتر از 10 میلیون تومان نیز کاهش یافته است.

ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولی��ه یک میلیون تومانی 
در 20 اس��فندماه 1399 ح��دود  18 میلیون و 780 هزار تومان 
قیمت داشت؛ در حالی که قیمت این سهام در 16 تیرماه 1400 
تا 14 میلیون و 700 هزار تومان کاهش یافته بود. سهامی که در 
روزهای نخس��تین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و 
خرداد ماه 1399 بیش از 20 میلیون تومان قیمت داشت. در این 
راس��تا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت 
ب��ا ارزش اولیه 492 هزار تومانی بیش از 12 میلیون و 500 هزار 
توم��ان و در 28 آب��ان ماه حدود 11 میلی��ون و 500 هزار تومان 
قیمت داش��ت، اما روند نزولی بورس باعث کاهش این ارزش شد. 
به طوری که ارزش واقعی س��هام عدالت به ارزش اولیه 492 هزار 
تومانی در 29 بهمن ماه س��ال گذش��ته، 10 میلیون و 351 هزار 

تومان قیمت داشت.
اما در نهم فروردین ماه امس��ال ارزش واقعی این س��هام با ارزش 
اولی��ه 492 ه��زار تومان��ی 11 میلیون و 500 ه��زار تومان بود که 
ب��ا توجه به صعود ب��ازار، در اواخر فروردین ای��ن رقم به حدود 12 
میلیون و 275 هزار تومان رس��ید. تا 18 اردیبهشت افزایش ارزش 
س��هام عدالت ادامه داش��ت و به 12 میلیون و 763 هزار تومان هم 
رس��ید، اما دوباره روزهای پرنوس��ان بازار روی ارزش سهام عدالت 
نیز تاثیر گذاش��ت و در 10 خردادماه ارزش واقعی س��هام عدالت با 
ارزش اولیه 492 ه��زار تومانی به 12 میلیون و 580 هزار تومان و 
در چهارم تیرماه به حدود 12 میلیون و 489 هزار تومان رسید. بر 
این اساس، چراغ های قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه انداخته 
و ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومانی حتی 
نسبت به حدود 20 روز قبل باز هم کاهش داشته و به 12 میلیون 

و 128 هزار تومان رسیده است.
البته همه این مباحث درحالی مطرح می ش��ود که امکان فروش 
این س��هام برای مش��موالن وجود ندارد و این اف��راد همچنان باید 
منتظر تصمیم مس��ئوالن برای تعیین تکلیف س��هام عدالت باشند. 
این توقف فروش نیز از اواسط سال 1399 و پس از سقوط تاریخی 
بورس آغاز شد و همچنان هم با وجود وعده های زیاد چه در دولت 
قب��ل و چ��ه در دولت فعل��ی در مورد تعیین تکلیف س��هام عدالت 

ادامه دارد.

چراتورمبرایبازارسهامنامطلوباست؟
بهترینپوششدربرابرتورم

اگر اخبار را دنبال می کنید، احتماال امس��ال چند تیتر مش��ابه با 
این موارد را دیده اید: »در حالی که تورم باال به سرمایه گذاران فشار 
می آورد، س��هام سقوط کرد.« در نگاه اول این یک تز کامال منطقی 
اس��ت. ن��رخ تورم آمریکا هن��وز در باالترین حد خود در 40 س��ال 
گذش��ته قرار دارد و فدرال رزرو برای مبارزه با آن در مورد افزایش 
نرخ های بهره جدی اس��ت. به عالوه، طبیعی است که شما به دنبال 
توضیحی س��ریع و آس��ان برای حرکت بازارهای بزرگ باش��ید، اما 
مانند بسیاری دیگر از مس��ائل، تاثیر تورم بر بازارها به این سادگی 

نیست.
به گزارش سی ان ان، اگرچه سرمایه گذاران ممکن است هر بار که 
داده های هش��داردهنده تورم جدید اعالم می ش��ود، واکنش جدی 
به فروش داش��ته باش��ند، اما از نظر تاریخی، تورم ب��اال به تنهایی 
مسئول رکود بازار نبوده است. تورم و بازارهای ایاالت متحده رابطه 
پیچی��ده ای با هم دارند و مانند بس��یاری از روابط، ثبات بلندمدت 
کلیدی است. س��رمایه گذاران از شگفتی و سورپرایز شدن متنفرند. 
آنه��ا می توانند ب��ا تورم باال کار کنند، اما افزایش ناگهانی و ش��دید 
در ای��ن نرخ ها را دوس��ت ندارند. ما حداقل از س��ال 1983 این را 
می دانی��م. از زمان��ی که مارتین فلدش��تاین که ب��ه چندین رئیس 
جمهوری مش��اوره می داد و به مدت سه دهه به عنوان رئیس دفتر 
ملی تحقیقات اقتصادی فعالیت می کرد،  تشخیص داد اگر بخواهیم 
تورم را با قیمت سهام مرتبط کنیم، مهم است که بین تورم باال اما 
ثابت و انتظار افزایش ش��دید قیمتها در آینده تمایز قائل شویم. به 
عقیده او، حتی زمانی که قیمت ها به طور پیوس��ته در حال افزایش 
باشد، سرمایه گذاران می توانند با آن کنار بیایند و سهام را متناسب 

با تورم باال ببرند.
مایکل باتنیک از شرکت مدیریت ثروت Ritholtz گفت: افزایش 
تورم نقش مهمی در بازدهی بازار دارد. س��طحی وجود دارد که در 
آن تورم شروع به تبدیل شدن به بخش بزرگتری از وضعیت خواهد 
کرد، اما مهمتر از آن این است که آیا تورم در حال افزایش است یا 
کاهش می یابد. تورم 6 درصدی به ش��ما می گوید که تورم باالست، 
اما کاهش 6 درصدی نس��بت به 8 درصد به شما می گوید که تورم 

باالست اما در حال کاهش است که بازار آن را دوست دارد.
 Leuthold تجزی��ه و تحلیل اخیر عملکرد بازار توس��ط گروه
نش��ان داد که وقتی تورم باال اس��ت، سهام، درس��ت پس از اوج 
گرفتن نرخ، تمایل به عملکرد خوبی دارد. این مطالعه نش��ان داد 
زمان��ی ک��ه نرخ تورم 8 درصد یا باالتر باش��د )ن��رخ تورم ایاالت 
متح��ده در حال حاضر 8.6 درصد اس��ت(، کاهش تورم معموال با 
یک س��ال کامل افزایش سهام همراه اس��ت. وضعیت بازار سهام 
همچنی��ن می تواند در درازمدت پوش��ش مناس��بی در برابر تورم 
ایجاد کند. به نظر می رس��د بهترین پوش��ش در برابر تورم، صبر 
اس��ت. براس��اس تحلیل بن کارلس��ون، بین س��ال های 1966 تا 
1981، دوره ای که بیش��تر دوران رک��ود تورمی را دربر می گیرد، 
سرمایه گذاران در بازار س��هام ایاالت متحده پس از تعدیل تورم، 

بیش از 35 درصد ضرر کردند.

بورسنامه

فرص��ت امروز: اتفاقی ک��ه از مدت ها قبل، انتظ��ار آن در بورس تهران 
می رفت، باالخره در ابتدای این هفته رخ داد و ش��اخص کل بورس تهران 
م��رز روان��ی یک میلیون و 500 ه��زار واحد را از دس��ت داد. پس از آنکه 
ش��اخص کل بورس در معامالت دو هفته اخیر بارها تا یک قدمی سقوط 
ب��ه کانال یک میلیون و 400 هزار واحد پیش رفت، این مهم در معامالت 
روز ش��نبه 18 تیرم��اه اتفاق افتاد و همزمان ارزش معامالت خرد س��هام 
نیز به کمتر از 2 هزار میلیارد تومان رس��ید تا در یک روز ش��اهد شکست 
دو حمای��ت مهم بورس��ی باش��یم. بالتکلیفی مذاک��رات پیرامون احیای 
برجام، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در س��امانه نیما، نامشخص بودن واگذاری 
خودروسازی ها، رکود اقتصاد جهانی که بر قیمت کامودیتی ها سایه افکنده 
و اغل��ب بازارهای س��هام را تحت تاثیر خود ق��رار داده و نهایتا بی توجهی 
دولت ب��ه وضعیت بورس از مهمترین عوامل داخلی و خارجی اس��ت که 
باعث تعمیق رکود در تاالر شیشه ای شده است و باعث شده 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 نیز عقب بماند. نماگر اصلی 
تاالر شیشه ای از فردای روز 27 اردیبهشت ماه که پس از نزدیک به 20 ماه 
موقتا به کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی رسید تاکنون در یک پروسه 
نزولی و چرخه نوسانی پله پله کاهش ارتفاع داده و حاال سطح حمایتی 1.5 

میلیون واحدی را هم واگذار کرده است.
نیازمبرمبورسبهمحرکقوی

ش��اخص کل بورس تهران در روز ش��نبه هجدهم تیرماه و در یک روز 
بین التعطیلین، سطح حمایتی 1.5 میلیون واحدی را واگذار کرد. شاخص 
کل ب��ورس که در 10 روز معامالتی اخیر، دو بار در مرز س��قوط به کانال 
پایین تر قرار گرفته و هر دو بار موفق شده بود این محدوده را حفظ کند، 
اما در س��ومین تالش ناکام ماند تا دماسنج تاالر شیشه ای بدین ترتیب به 
کمترین س��طح از 28 فروردین ماه 1401 برس��د. در واقع، از ابتدای سال 
که شاخص کل بورس به کانال 1.5 میلیونی رسید تا پایان هفته گذشته، 
شاخص کل بورس برای هفته ها و ماه ها در کانال یک میلیون و 500 هزار 
واحد باال و پایین شد و در مقطعی حتی به لبه کانال یک میلیون و 600 

هزار واحد هم رس��ید، اما در ادامه به کف کانال یک میلیون و 500 هزار 
واحد بازگش��ت. در طول این هفته های متمادی، شاخص کل گاهی تا 15 
هزار واحد هم رشد می کرد و بعد در چند روز همه آنچه کسب کرده را از 
دس��ت می داد و دوباره به همان مرز قبلی بازمی گشت؛ تا نهایتا در ابتدای 

هفته جاری به کانال 1.4 میلیونی سقوط کرد.
اما دلیل این افت و خیزهای بورس چیست و چرا شاخص کل نتوانست 
خط مقاومت یک میلیون  600 هزار واحد را بشکند و وارد این کانال شود؟ 
به اعتقاد کارشناسان، بورس برای رشد نیازمند یک محرک قوی است که 
همچون س��وخت جدید عمل کند و ش��اخص را به سطوح باالتر برساند، 
ام��ا این محرک ه��م اکنون در بازار وجود ندارد و برعکس هر روز ش��اهد 
سرخوردگی بیشتر سرمایه گذاران هستیم. حتی برخی تحلیلگران هشدار 
می دهند که ابهام در روند مذاکرات هسته  ای، کار بازار سرمایه را بیشتر از 
قبل سخت خواهد کرد. در هفته  های گذشته سهامداران همان امیدواری 
اندکی که نس��بت به پیشبرد گفت وگوهای هس��ته ای حول محور احیای 
برجام داشتند را نیز از دست دادند و با خروج پول های خود به امید کسب 
بازدهی بیشتر به بازارهای رقیب پیوستند. کارشناسان می گویند وضعیت 
نامش��خص برجام، بازار سرمایه را بیشتر از بازارهای دیگر مورد هدف قرار 
داده اس��ت. این موضوع و تبعات احتمالی آن درخصوص نرخ ارز و امکان 
صعود قیمت طال، حتی گفته می  شود کوچ برخی از سهامداران از بورس را 
رقم زده و در هفته  های اخیر شاهد شدت  گرفتن خروج سرمایه  های خرد از 
این بازار بوده ایم. در حال حاضر، کمبود نقدینگی و کاهش چشمگیر حجم 
معامالت روزانه در راستای افت قابل  توجه میزان تقاضا، بازار سرمایه را با 
مشکالت جدیدی مواجه کرده است. از آنجا که بازار سرمایه همچون سایر 
بازاره��ای دارایی به پرونده احیای برجام گره خورده و اتفاق مثبتی نیز در 
روند مذاکرات هفته های اخیر رخ نداده اس��ت، بازارهای رقیب از جذابیت 

بیشتری برای سرمایه  گذاران برخوردار شده اند.
تداومخروجپولازتاالرشیشهای

خروج سرمایه از بورس در حالی ادامه دارد که ارزش دادوستدهای خرد 
س��هام در طول هفته های گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شده و در 

حال حاضر به س��طح کمتر از 2 هزار میلیارد تومان نزول کرده است. این 
اتفاق قطعا تبعات خوبی به دنبال ندارد و در واقع نشانه روشن و مشهودی 
از افزایش بی اعتمادی س��هامداران به بهبود وضعی��ت بورس و وعده های 
پرش��مار دولتمردان اس��ت. افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران به واسطه 
ت��داوم تحریم ه��ا و عدم احیای برجام و همزمانی آن با چش��م انداز منفی 
اقتصاد جهان و همچنین رونق بازارهای سفته بازی، از جمله عوامل مهمی 
است که بازار سرمایه را دچار رکود فرسایشی کرده است. به نظر می رسد 
سهامداران که پیشتر با امیدواری بیشتری به تاالر شیشه ای چشم دوخته 
بودند، حاال در انتظار انتشار گزارش شرکت ها در اولین فصل از سال 1401 

هستند و احتماال پرتفوی آنها سمت و سوی جدیدی خواهد گرفت.
به گفته کارشناس��ان، هم اکنون بورس در انتظ��ار جرقه  ای برای تغییر 
مسیر است، اما در این بازار نیز همچون بازارهای دیگر، حرف اول را ورود 
پول می زند و عدم  ورود نقدینگی به بازار می  تواند روند قیمت س��هام را به 
مرور وارد فاز اصالحی و شرایط را نزولی تر کند. بازار سهام در طول هفته 
گذشته شاهد تضعیف ارزش معامالت خرد و فرو افتادن این متغیر به مرز 
کمتر از 3 هزار میلیارد  تومان بود، اما در اولین روز کاری این هفته ارزش 
معامالت خرد از این هم پایین تر رفت و به کمتر از 2 هزار میلیارد تومان 
رسید. همزمان  در بازارهای جهانی نیز اوضاع با دشواری زیادی به ویژه در 
حوزه کاالیی و مواد خام پیگیری می شود و به جز مشتقات انرژی، میزان 
کاهش قیمت در س��ایر حوزه ها از اوج زمستان چشمگیر بوده است. یک 
بررس��ی اولیه نشان می دهد که ش��اخص قیمت موزون مواد خام موثر بر 
سودآوری شرکت های بورس تهران، از رقم اوج خود در بهمن ماه بیش از 
25  درصد کاهش یافته اس��ت. بدین ترتیب با توجه به عدم رشد متناظر 
نرخ دالر در س��امانه نیما و نیز افزایش هزینه های عمومی ناشی از فضای 
تورمی اقتصاد کشور، حاشیه سود بخش مهمی از شرکت های سنگین وزن 
بورس تهران نسبت به سال گذشته تحت فشار قرار گرفته است؛ وضعیتی 
که احتماال نش��انه های اولیه آن در گزارش ه��ای فصل بهار بنگاه ها در دو 
هفته آینده قابل رصد خواهد بود و در صورت ادامه مس��یر فعلی، شرایط 

دشوارتری را در فصل تابستان رقم خواهد زد.

عقبنشینیشاخصکلبورستهرانادامهدارد

تعمیق رکود در تاالر شیشه ای

در ادامه روند نزولی در بازار س��رمایه، ش��اخص کل ب��ورس تهران روز 
گذش��ته با افت 10 هزار واحدی به پسروی در کانال 1.4 میلیون واحدی 
ادام��ه داد و ش��اخص کل فرابورس هم با 222 کاه��ش به کانال 19 هزار 

واحد عقبگرد کرد.
پس از آنکه دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در معامالت روز شنبه هجدهم 
تیرماه به سطح یک میلیون و 400 هزار واحد سقوط کرد، این روند نزولی 
در دومین روز کاری بورس در این هفته تداوم پیدا کرد و ش��اخص کل با 
اف��ت بیش از 10 هزار واحدی تا رقم یک میلیون و 487 هزار واحد عقب 
رفت. در جریان معامالت روز دوشنبه  بیستم تیرماه، همه شاخص ها دچار 
کاهش دس��ته جمعی شدند؛ چنانکه ش��اخص کل بورس تهران با کاهش 
10 هزار و 891 واحدی به رقم یک میلیون و 487 هزار واحد و ش��اخص 
ه��م وزن با 6 ه��زار و 270 واحد کاهش به رقم 409 ه��زار و 559 واحد 
رسید. در جریان معامالت دومین روز کاری هفته، بیش از 6 میلیارد و 30 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 34 هزار و 845 میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، کاهش 
6 هزار و 748 واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 25 هزار و 733 واحدی 

را تجربه کردند.
در جریان معامالت روز دوشنبه، شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 2 هزار 
و 230 واحد، ش��رکت توسعه معادن و فلزات با 537 واحد، شرکت فوالد 
مبارکه خوزس��تان و شرکت کالس��یمین هر کدام با 60.9 واحد و شرکت 
س��رمایه گذاری صدر تامین با 39 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس با یک هزار و 366 واحد، ش��رکت صنای��ع مس ایران با یک هزار و 
15 واحد، ش��رکت توسعه پاالیش نفت تهران با 733 واحد، پاالیش نفت 
اصفه��ان با 723 واحد و بانک ملت با 605 واحد با بیش��ترین تاثیر منفی 
بر رش��د شاخص کل همراه شدند. گروه خودرو در جریان معامالت دیروز 
ب��ا 51 ه��زار و 851 معامله به ارزش 4 ه��زار و 98 میلیارد ریال در صدر 
گروه های بورسی نشست. همچنین گروه فلزات اساسی با 41 هزار و 191 
معامله به ارزش 3 هزار و 169 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 31 هزار و 

342 معامله به ارزش 2 هزار و 797 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی 
ب��ا 19 هزار و 608 معامله به ارزش یک هزار و 955 میلیارد ریال و گروه 
کان��ه فلزی ب��ا 9 هزار و 78 معامله ب��ه ارزش 997 میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 222.86 
واحدی، یک پله س��قوط کرد و به رقم 19 هزار و 822 واحد رس��ید. در 
این بازار بیش از 4 میلیارد و 105 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش یک میلیون و 296 هزار و 666 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. در 
جریان معامالت فرابورس ایران، ش��رکت پتروشیمی مارون با 2.86 واحد، 
ش��رکت داروس��ازی دانا با 2.79 واحد، بانک دی با 2.17 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری مس سرچش��مه با 1.44 واحد و شرکت حمل و نقل گهر 
ترابر س��یرجان با 1.43 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص 
داش��تند. همچنین شرکت پلیمر آریاساسول با 61 واحد، شرکت پاالیش 
نفت الوان با 17 واحد، شرکت صنعتی مینو با 8 واحد، شرکت نفت ایرانول 
با 6.97 واحد و ش��رکت پتروش��یمی تندگویان با 6.85 واحد با بیشترین 

تاثیر منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.
گفتنی است ارزش کل معامالت بازار سرمایه در هفته گذشته )منتهی 
به 15 تیرماه( نسبت به هفته قبل از آن با 11 درصد کاهش، از 227 هزار 
و 218 میلی��ارد ریال به 201 هزار و 710 میلیارد ریال رس��ید. همچنین 
حجم کل معامالت این بازار از 32 میلیارد و 898 میلیون س��هم در هفته 
قبل به 28 میلیارد و 823 میلیون س��هم در این هفته رس��ید که کاهش 
12 درصدی را نشان می دهد. در این هفته همچنین بازارهای اول سهام، 
بدهی و صندوق های سرمایه گذاری نسبت به هفته قبل، وضعیت کاهشی 
داش��تند؛ در حالی که تنها حجم معامالت بازار مش��تقه از روند افزایشی 
برخوردار ش��د. ش��اخص کل بورس نیز در این هفته افت 0.73 درصدی 
را تجرب��ه کرد و از یک میلیون و 513 ه��زار واحد به یک میلیون و 502 
هزار واحد کاهش یافت که افت 11 هزار و 112 واحدی را نشان می دهد. 
همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز در هفته منتهی به 15 تیرماه 
نسبت به هفته قبل کاهش داشت و با 0.70 درصد کاهش از 421 هزار و 

481 واحد به 418 هزار و 519 واحد رسید که افت 2 هزار و 962 واحدی 
را نشان می دهد.
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جزییاتتولیدخودرویایرانیروسی
همکاریایرانوروسیهتاکجاپیشرفتهاست؟

رئی��س انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درباره تولید 
مش��ترک خودروی ایرانی روسی گفت فقط یک تفاهم اولیه ای صورت گرفته و به 
این معنا نیس��ت که از فردا صبح خودرو را می توانیم تولید کنیم. ایران و روس��یه 
خودرو مشترک خواهند ساخت. اگرچه جزییات این همکاری احتمالی هنوز نهایی 
نشده، اما با توجه به آنچه گفته شده، قرار است تولید خودروی مشترک، در ایران 

دنبال شود.
موض��وع تولید مش��ترک خودرو میان ایران و روس��یه از وقتی به طور رس��می 
مطرح ش��د که رئیس سازمان توس��عه تجارت برای شرکت در بیست و پنجمین 
مجمع بین المللی اقتصادی س��ن پترزبورگ عازم این ش��هر شد. بر همین اساس، 
در دیدارهایی که علی رضا پیمان پاک با چند مقام روس داشت، در رابطه با تولید 

مشترک خودرو ایرانی- روسی در خاک ایران توافقات الزم به عمل آمد.
البت��ه محمدرضا نجفی من��ش، رئیس انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازی کشور که موضوع تولید مشترک خودرو ایرانی روسی فعال فقط درحد 
طرح و ایده است و سه کشور باید با یکدیگر به جمع بندی برسند و کار مطالعاتی 
صورت گیرد، اما به گفته او، اگر ایده تولید مشترک خودرو به مرحله عمل برسد، 

بسیار برای ما خوب خواهد بود.
آنچه در ادامه می خوانید، مش��روح گفت وگ��وی محمدرضا نجفی منش، رئیس 
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در کافه خبر خبرگزاری 

خبرآنالین، درباره تولید مشترک ایران و روسیه است.
* بهتر اس��ت ابتدا یک تحلیلی درباره خودروس��ازی روس��یه داش��ته باشیم. 

خودروسازی روسیه در حال حاضر در چه سطحی است؟
من ش��اید دقیق ترین اطالعات را نداش��ته باش��م، اما یک کارخانه ش��ان را در 
ازبکس��تان دیدیم که با کره ای ها مش��غول کار بودند. خودشان یک الدای قدیمی 
داشتند که تولید می کردند که خیلی پیشرفت اساسی در صنعت خودرو نداشتند.

* ایده تولید مشترک خودرو ایران و روسیه از کجا بود؟
در رابطه با داستان تولید مشترک ایران و روسیه هم باید بگویم ایده اش را حدود 
7، 8 سال قبل ترک ها دادند؛ دوره ای که بین ترکیه و روسیه حتی ارتباط خوبی 
وجود نداشت. این پیشنهاد را نماینده انجمن خودروسازی ترکیه در جلسه ای که 
انجمن با آنها داشت، به من مطرح کرد. او گفت که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه 
باید یک پلتفرم و خودرو داش��ته باشند و هر کدام برای بازار خود تولید کنیم. در 
عین حال، برای اینکه این خودرو مشترک اقتصادی تر باشد، می تواند تبادل قطعات 
ص��ورت بگیرد. برای مثال، موتور را یکی از کش��ورها تقبل کند، گیربکس را یک 
کشور دیگر تولید کند و قطعات دیگر را کشور دیگر. به این ترتیب، قطعات خودرو 
بین کشور تبادل شود، بدون اینکه پولی بین آنها رد و بدل شود. این باعث می شود 
که قیمت تمام شده کاال پایین تر بیاید؛ ضمن اینکه هر کشور بازار خود را دارد و 

بازار صادراتی را نیز بین یکدیگر تقسیم کنند.
من در جلسه ای با آقای روحانی، این ایده را آن زمان مطرح کردم. این ایده ابتدا 
باید در سطح سران کشورها توافق شود و بعد اجرا می شد. آن زمان یک مدتی نهاد 

ریاست جمهوری پیگیری کرد، اما باز هم کار صورت نگرفت.
* چرا ؟

ببینی��د، م��ا ایده را مط��رح کرده بودی��م، اما به هرحال بای��د دولت تصمیم 
می گرفت. زمانی هم که آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم روی کار 
آمد، باز هم در مهر س��ال گذش��ته در جلسه ای که مربوط به روز ملی صادرات 
ب��ود، ای��ن ایده را مطرح کردم و گفتم یک چنین امکانی وجود دارد، اما باز هم 

پیگیری الزم صورت نگرفت.
این بار در جلسه ای با آقای پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کردم 
که چنین ایده ای از طرف ترک ها مطرح شده است. ظاهرا ایشان به سن پترزبورگ 
که رفته بود، در توافق اولیه ای موضوع را مطرح کردند. ما هم پیش��نهاد دادیم که 
دو خودروس��از سایپا و ایران خودرو به صورت توأمان با آقای پیمان پاک هماهنگی 

داشته باشند و با ترک ها نیز هماهنگی داشته باشند و این ایده دنبال شود.
از آن طرف، در حال حاضر در روسیه یک سری خط های تولید ایجاد شده است. 
برای مثال، آنطور که خبر دارم، چینی ها دنبال این هستند که یک خط تولید بنز را 
آنجا راه اندازی کنند. در این میان، قرار است در نمایشگاهی در مردادماه در مسکو 
شرکت کنیم و به این ترتیب، بازار خوبی برای ما برای فروش کاالها ایجاد می شود.

نماگربازارسهام

به دنب��ال افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خری��د مردم و افزایش 
نارضایتی ها نسبت به کیفیت خودروهای ایرانی، وزارت صمت برنامه تولید 

و یا واردات خودروی اقتصادی را در برنامه کار خود قرار داده است.
به گزارش ایلنا، نگرانی عمده در این رابطه، نسبت بین کیفیت )با تاکید 

بر ایمنی( و قیمت واقعی تمام شده با توجه به زنجیره تامین است.
خودروی اقتصادی چیست؟

خودروی اقتصادی خودرویی است که با کوچک سازی ابعاد، کاهش وزن، 
حذف برخی آپشن ها، بهینه سازی طراحی، استفاده از زنجیره تامین موجود 

و افزایش تیراژ، هزینه های تولید آن را تا حد امکان کاهش می دهند.
یکی از خودروهای اقتصادی مطرح در دنیا، »کوئید« اس��ت؛ شرکت رنو 
این خودرو را در س��ال 2015 در هند و در س��ال 2017 در برزیل عرضه 
کرد. در س��ال 2016 بیش از 105 هزار دس��تگاه کوئید در هند به فروش 
رس��ید- یعنی 3/6 درصد از بازارِ 2/9 میلیون دس��تگاهی هند را به خود 
اختصاص داد. از س��ال 2016 ت��ا 2020 اما میزان تولی��د این خودرو به 
شکل پیوسته کاهش یافت و در سال 2020 به کمتر از 38 هزار دستگاه 
رسید. بررسی خودروی اقتصادی کوئید در شاخص های مختلف، چشم انداز 
روشن تری از ویژگی های خودروی اقتصادی که قرار است در کشور تولید 

شود، به دست می دهد.
ویژگیهایخودرویاقتصادیکوئید

از حیث قیمت، نسخه پایه برزیلی حدود 400 دالر در مقایسه با نسخه 

هندی افزایش قیمت داشت. قیمت کف این خودرو در نسخه برزیلی برای 
سال 2019 برابر با 6100 دالر بود که در اواخر نیمه نخست سال 2020 

به 13400دالر رسید.
این تفاوت هش��داری است برای تولیدکننده داخلی که متوجه باشد در 
صورت تولید خودروی مشابه در کشور، قیمت نهایی آن ممکن است متأثر 
از عواملی چون شبکه تامین فعلی، رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه و 

هزینه های مالی، با قیمت پایه متفاوت و باالتر باشد.
از نظر ایمنی، کوئید نس��خه هندی در تس��ت تصادف برای حفاظت از 
بزرگسال هیچ ستاره ایمنی دریافت نکرد. در نسخه برزیلی اما این خودرو 
موفق به دریافت سه ستاره ایمنی در حفاظت از بزرگسال و کودک شد اما 

شدت ضربات وارده بر باالتنه همچنان باال بود.
هرچند نسخه برزیلی از حیث ایمنی نسبت به نسخه هندی ارتقا یافت 
اما نس��خه برزیلی مجهز به ESC  نیس��ت در حالی که داشتن ESC  از 
الزامات استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی است. به دلیل این فقدان، 
خودروی کوئید امکان گذراندن استانداردهای هشتادوپنج گانه ایران را در 

صورت واردات یا تولید ندارد.
درخصوص سه ستاره ایمنی که این خودرو دریافت کرده نیز یک نکته 
مهم وجود دارد، آزمون ایمنی مزبور مربوط به سال 2017 است در حالی 
که اس��تانداردهای آزمون التین »ان کپ« و »یورو ان« نسبت به گذشته 
بس��یار سختگیرانه تر انجام ش��ده و صدمات وارده بر عابر پیاده و عملکرد 

سیس��تم های فعال جلوگیری از تصادف را نیز ش��امل می شود، بنابراین، 
پیش بینی می ش��ود، نس��خه برزیلی خودروی کوئید در حال حاضر هیچ 

ستاره ایمنی دریافت نکند.
ویژگیهایخودرویاقتصادی

همانطور که پیشتر گفته شد، عرضه خودروی کوئید به عنوان خودروی 
اقتصادی در ابتدا رضایت بخش بود در ادامه اما میزان فروش این خودرو به 
شدت کاهش یافت. بنابراین، در طرح تولید خودروی اقتصادی الزم است 
ش��اخص های ایمنی، محاسبه دقیق قیمت تمام ش��ده، تعداد پلتفرم ها و 

کاهش تیراژ و ذائقه مصرف کننده در نظر گرفته شود.
درخصوص ایمنی، نکته مهم این است که نباید کیفیت و ایمنی فدای 
قیمت خودرو ش��ود، به عالوه، از آنجا که بخش عمده ایمنی مربوط به 
طراحی پلتفرم اس��ت، ضروری اس��ت در مرحل��ه طراحی، هدف گذاری 
مناس��بی ب��رای ایمن��ی خ��ودرو انج��ام و به حداق��ل اس��تانداردهای 

هشتادوپنج گانه اکتفا نشود.
درخصوص قیمت نیز الزم است در تعیین و پیش بینی قیمت تمام شده، 
فاکتورهایی از جمله تعدد قطعات و نیاز به زنجیره تامین جدید، اثر تیراژ 
بر قیمت، ارتقای استانداردها و هزینه های آن و افزایش جهانی قیمت مواد 
اولیه مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد. درخصوص پلتفرم نیز با توجه 
ب��ه هزینه باالی پلتفرم جدید )400 میلیون یورو برای کوئید( پیش��نهاد 

می شود تا حد امکان از زیرساخت های پلتفرم های موجود استفاده شود.

خودرویاقتصادیچهویژگیهاییدارد؟

 چگونه خودروی اقتصادی تولید کنیم؟

دکت��ر جواد تکیزاده در مس��ئله افزایش تولی��د خودرو گفت که در 
صنعت خودروسازی نباید منابع کشور را دور بریزیم.

به گزارش تحریریه، دکتر جواد تکیزاده کارش��ناس ارش��د و مدیر 
خودروی��ی در مس��ئله افزای��ش تولید خ��ودرو گفت ک��ه در صنعت 
خودروس��ازی نباید منابع کش��ور را دور بریزیم، زی��را افزایش تولید 
بدون افزایش کیفیت در تراز جهانی به معنای استفاده بهینه از منابع 

نیست.
تکیزاده با اش��اره به اینکه ارزش بازار ایران تا س��ال 2026 به مرز 
50 میلی��ارد دالر در س��ال خواهد رس��ید، از سیاس��ت گذاری کالن 
خودرویی کش��ور انتقاد کرد و گفت: رسیدن به رقم 50 میلیارد دالر 
تا چهار س��ال دیگر خبر خوشحال کننده ای اس��ت، اما دنیا با سرعت 
زیاد خودروهای بر پایه پیشرانه های مبتنی بر درون سوز بودن را کنار 

گذش��ته و در کشورهای زیادی مانند آلمان از سال 2030 تولید آنها 
ممنوع می شود.

وی اف��زود، دنیا ب��ا دیزل و بنزی��ن خداحافظی ک��رده و حتی جا 
برای خودروهای هیبریدی هم تنگ ش��ده اس��ت، اما آنچه در صنعت 
خودروس��ازی ایران ش��اهد هس��تیم، ادامه تولید بر پایه پلتفرم های 
گذش��ته و فناوری های گذشته اس��ت که نمی توان تولید زیاد در این 
بس��تر را دستاورد دانس��ت و در تضاد با سیاست های کالن نظام برای 
صنعت خودروس��ازی کش��ور قرار داریم، زیرا باعث می شود فاصله ما 
با صنعت خودروس��ازی دنیا که همین االن هم به ش��دت زیاد است، 
خارج از دسترسی شده و باعث ایجاد حس ناامیدی از پر کردن شکاف 

فناوری با کشورهای صنعتی در بین نخبگان کشور شود.
تکی��زاده تاکید کرد: در صنعت خودروس��ازی نیازمند اس��تفاده از 

س��رمایه گذاری س��نگین و شکل گیری ش��رکت های بزرگ هستیم تا 
بتوانند تحقیق و توس��عه)R&D( گران را متقبل ش��وند که از عهده 

شرکت های کنونی داخلی به دلیل کوچک بودن؛ خارج است.

افزایشتولیدخودروباوضعیتکنونیدورریختنمنابعکشوراست
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اخبار

معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران گفت:
شفافیت در تمام امور را مدنظر داریم

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: حسین علیزاده گفت:  شفافیت در 
تمام امور را مدنظر داریم و با همین رویکرد شرکت ملی گاز ایران باید 
در طراحی سیستم های حفاظت الکترونیکی و مقابلع با فساد الگویی 
برای تمام کشور باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، 
معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران با حضور در مراسم 
اختتامیه دوره آموزشی طراحی سیســتم های الکترونیکی با رویکرد 
تجهیزات اکتیو و پسیو که به مدت سه روز در استان اردبیل برگزار شد؛ 
بهره گیری از توان علمی نیروهای متخصص و متعهد را زمینه ساز رشد و 

بالندگی در عرصه هوشمند سازی سیستم های حفاظتی برشمرد و افزود: طی سالهای اخیر با ارتقاء توان حفاظتی از تاسیسات 
و اماکن شرکت ملی گاز ایران در بسیاری از شاخصها عملکرد مناسبی داشته ایم و امروز حفاظت الکترونیکی از تاسیسات گام 
بزرگی در دستیابی به شفافیت و مقابله با فساد در سازمان می باشد. وی ضرورت نگاه نو به سیستم های حفاظتی را نیاز امروز 
صنعت گاز عنوان نمود و اظهار داشت:  از این پس تقویت و تعمیق استفاده از توانمندی ها و فناوری های جدید و گسترش 
زیرساخت های مورد نیاز به منظور ارتقاء توان حفاظتی حراستهای تابعه شرکت ملی گاز ایران باید مورد توجه بیشتر قرار 
گیرد. علیزاده در ادامه با اشاره به پیشرفت های چشمگیر حوزه حفاظت الکترونیکی در دوره 15 ساله ورود به این عرصه در 
صنعت گاز ، شفافیت و مقابله با سرقت گاز در بخش های مختلف صنعتی و حمل و نقل را یکی از دستاوردهای بارز این طرح 
برشمرد و گفت: با تجهیز جایگاههای سوخت و تاسیسات صنعت گاز به سیستم های حفاظت الکترونیکی طی سالهای اخیر 
شاهد کاهش ورودی پرونده های سرقت گاز در سطح کشور بودیم که این مهم قطعا یکی از دستاوردهای هوشمند سازی 
در عرصه حفاظت از تاسیسات می باشد. معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان 
خود برگزاری چنین دوره های آموزشی را فرصت مغتنمی برای ارتقاء توان علمی و عملیاتی نیروهای حراستی عنوان نمود و 
آشنایی با سامانه های حفاظت الکترونیکی، تدوین دفترچه اسناد مناقصه، طراحی و تولید نقشه های فنی مربوط به تجهیزات 
الکترونیکی، بررسی پیشنهادات فنی پروژه های تفویض شده و تطابق آنها با فهرست تائید شده و بهره گیری از  تجربیات 
و چالش های استقرار سامانه های حفاظت الکترونیکی را از اهداف عمده دوره  آموزشی طراحی سیستم های الکترونیکی با 

رویکرد تجهیزات اکتیو و پسیو دانست.

جلسه معارفه سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت با 
حضور 7 عضو شورا برگزار شد

رشت- خبرنگار فرصت امروز: جلسه معارفه سید مجتبی خدمت بین 
دانا سرپرست شهرداری رشت بعداز ظهر امروز با حضور رئیس و اعضای شورای 
اسالمی شهر رشت، معاونین، مدیران و روسای سازمانها شهرداری برگزار شد. به 
گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری رشت - جلسه 
معارفه سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت امروز شنبه 1۸ 
تیر 1۴۰1 با حضور محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، رمضانی، شفیعی، 
عباس نژاد، نوری، تاج شهرســتانی، کریمی کرنق از اعضای شورا اسالمی شهر، 
معاونین و مدیران شهرداری رشت در سالن جلسات شهرداری رشت در میدان 
گیل برگزار شد. محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسالمی شهر رشت 

در این جلسه ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و روز عرفه اظهار داشت: در روز عرفه قرار داریم و چه خوب است که در این روز در حق 
یکدیگر دعا کنیم زیرا روز عرفه روز آمرزش گناهان اســت. رئیس شورای اسالمی شهر رشت تصریح کرد: بدون شک توجه به مصلحت 
جامعه پایه و اساس کار شورای ششم است و شورای ششم با همین اصل مهم کار خود را آغاز کرد. از طرفی ثبات مدیریتی و عدم فرصت 
سوزی همواره مورد تاکید شورای ششم بوده است. واثق کارگرنیا با تاکید بر اینکه شورای ششم رشت در ابتدای فعالیتش در کوتاهترین 
زمان ممکن نسبت به انتخاب شهردار رشت اقدام کرد، یادآور شد: اگر مشکل اداری در مرحله انتخاب شهردار پیشین به وجود نمی آمد، 
بدون تردید شورای ششم در این رابطه نیز از شوراهای ادوار گذشته سبقت می گرفت. وی با اذعان به این نکته که بی برنامگی ها منجر به 
استیضاح شهردار رشت شد، افزود: شورای ششم طبق مسئولیتی که بر عهده اش نهاده شده است، تمام تالش خود را به منظور انتخاب 
شهردار چهار ساله به کار خواهد گرفت. رئیس شورای اسالمی شهر رشت استفاده از ظرفیت مدیران کارآمد شهرداری را خواستار شد و 
اظهار داشت: با شناختی که از سید امیر حسین علوی داشتیم و برنامه جامع و خوبی که در ابتدای انتخاب به شورا ارائه کرده بود، شورا 
برای انتخاب وی ترغیب شد اما در همان ابتدای کار، با اقدامات ایشان طرح سوال و استیضاح در دو مرحله در دستور کار شورای شهر قرار 
گرفت. واثق کارگرنیا تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام، پروژه های پسماند و ممیزی امالک را از جمله خواسته های مهم شورای ششم از 
سرپرست شهرداری اعالم کرد و گفت: از مجتبی خدمت بین دانا انتظار داریم از هم اکنون برنامه ای برای خود تدوین کند و با برنامه ای 
مشخص حرکت کند. سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت نیز در این جلسه تصریح کرد: جمعیت شناور شهر رشت در 

ساعاتی از روز به بیش از یک میلیون نفر می رسد و بدون شک خدمت رسانی در این حوزه کاری مهم و پیچیده است. 

تجلیل از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی مطبوعات دینی
قم- خبرنگار فرصت امروز: برگزیدگان نخســتین جشــنواره ملی 
مطبوعات دینی در مراســمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی معرفی 
و تجلیل شــدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان قم، در آئین اختتامیه نخســتین جشــنواره ملی مطبوعات دینی که 
با حضور آیت اهلل سیدمحمدســعیدی تولیت آســتان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه)ســالم اهلل علیها( و امام جمعه قم، حجت االسالم مجتبی ذوالنوری و 
احمدامیرآبادی فراهانی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسالمی، مقیمی 
معاون استاندار قم، شمسایی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اســالمی، توکلیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور و عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم و جمع گسترده ای از اصحاب خبر و رسانه کشور در تاالر فرهنگ و هنر شهر قم برگزار شد، برگزیدگان این جشنواره معرفی و 

تجلیل شدند.

در سال گذشته رخ داد: کشف و ثبت ۶۵ انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی 
در شهرستان البرز

کرج- خبرنگار فرصــت امروز: به گفته مدیر امــور آب و فاضالب 
شهرستان البرز در سال گذشته ۶5 انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان البرز 
کشف و ثبت شد که از این تعداد 5۲ انشعاب در مناطق شهری و 1۳ انشعاب در 
مناطق روستایی شهرستان بوده است. به گزارش روابط عمومی، حسین رجب 
پور با اعالم این مطلب افزود: انشعابات غیرمجاز عالوه بر ایجاد مصرف بی رویه و 
کم آبی، احتمال بروز مشکالت بهداشتی در آب آشامیدنی مردم را پدید می آورد 
و حقوق دولت و ملت را نیز در این زمینه ضایع می کند. وی همچنین تصریح 
کرد: دســتگاه های ذیربط نظیر قوه قضاییه، پلیس و شرکت آب و فاضالب بر 

اساس وظایف ذاتی خود با متخلفان بهره بردار از انشعاب غیر مجاز آب برخورد قانونی می کنند. رجب پور در پایان از مردم خواست تا در 
صورت مشاهده هر گونه تخلفات مربوط به انشعابات غیرمجاز در شهرها و روستاها مراتب را از طریق سامانه تلفنی 1۲۲ به شرکت آب و 

فاضالب استان قزوین اطالع دهند تا پس از صحت سنجی و برخورد قانونی با متخلف، از جوایز آن نیز بهره مند شوند.

برگزاری یک هزار ویژه برنامه در دهه امامت و والیت در استان مرکزی 
هدفگذاری شد

اراک- فرناز امیدی:  مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان مرکزی گفت: 
برگــزاری بیش از یک هزار ویژه برنامــه  همزمان با دهه امامت و والیت در این 
اســتان هدفگذاری شد. مهدی عباسی افزود: این برنامه ها بامحوریت معرفتی، 
بینشــی و ترویجی از عید سعید قربان در استان آغاز می شــود. وی ادامه داد: 
برگزاری سلسله نشســت ها با حضور اساتید، نخبگان و اندیشمندان در سطح 
دانشگاه ها و حوزه های علمیه و برگزاری برنامه های تبیینی در سطح مساجد و 
مدارس از جمله برنامه های دهه امامت و والیت در استان است. مدیرکل تبلیغات 
اســالمی استان مرکزی خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه های ترویجی با حضور 

تشکل های مردم پایه از جمله هیات های مذهبی و دست اندرکاران کانون های فرهنگی، هنری مساجد و پایگاه های بسیج، خطبه خوانی 
غدیر، برپایی نمایشگاه و ایستگاه های صلواتی، اطعام غدیر، تجمع سادات و تجلیل از آنها و راه اندازی کاروان خودرویی از دیگر برنامه های 
این دهه است. عباسی با اشاره به اینکه عید سعید قربان عید از خود گذشتن و به خدا پیوستن است افزود: همزمان با سراسر کشور نماز  
عید سعید قربان هم  در بیش از ۶۰ نقطه از استان مرکزی برپا می شود . وی درپایان خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز دهه امامت و والیت 
برنامه های اوقات فراغت نیز در استان آغاز می شود که مجموع این برنامه ها با محوریت مساجد و مدارس پایگاه های اوقات فراغت برنامه های 

مفرح ورزشی، مهارتی و بینشی برای دانش آموزان و جوانان برنامه ریزی شده است.

اصفهان - قاسم اسد: همزمان با هفتم تیرماه و سالروز شهادت آیت 
بهشتی و ایام گرامیداشت هفته قوه قضائیه، با حضور جمعی از مدیران 
شرکت فوالد مبارکه از زحمات تالشگران عرصه قضا قدردانی و بر تعامل 

و همکاری فی مابین تاکید شد.
در این بازدید، رئیس دادگســتری شهرستان مبارکه ضمن قدردانی 
از تــالش مدیران و کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: به همراه ســایر 
همکاران خود در فوالد مبارکه حاضر شــدیم تا از نزیک به آن ها خدا 
قوت گفته و مراتب قدردانی و حمایــت های خود را ازبزرگترین واحد 

صنعتی کشور اعالم داریم.
حمیدرضا ابوالحسنی زارع با بیان این که در اصل 15۶ قانون اساسی 
تعامل بین ســازمان ها و صنایع به عنوان نقشه راه در نظر گرفته شده 
است، خاطرنشــان کرد: از این رو در حال حاضر مصمم هستیم تا این 

همکاری ها را به بهترین شکل ممکن تقویت و استمرار بخشیم.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت 
تولید داخل و نقش آن در رشد و ثبات اقتصادی کشور تصریح کرد: در 

شــرایط کنونی که دشمن اخالل در فرایند خطوط تولید صنایع بزرگ 
و مولدی همچون فوالد مبارکه را در دســتور کار خود قرار داده است، 
مدیران و کارکنان این مراکز باید هوشیارتر از همیشه و البته چند گام 
جلوتر، حرکات و دشمنی های بدخواهان را با  اراده آهنین خود و تقویت 

جریان تولید کشور خنثی نمایند. 

استفاده حداکثری از دانش روز در زمینه های افزایش تولید و پدافند 
غیرعامل در خطوط شرکت فوالد مبارکه و همچنین مقابله با جنگ نرم 
دشمن از دیگر مواردی بود که رئیس دادگستری شهرستان مبارکه بر آن 
تاکید کرد و در همین خصوص گفت: نباید فراموش کنیم که دشمنان 
دســت از دشمنی بر نمی دارند و باید خود را در همه موارد یاد شده با 
اســتفاده از دانش روز دنیا بروز نمائیم تا فرایند تولید در صنعت کشور 
همچنان با قوت به پیش برود. در جریان این بازدید سید سعید رفیعی 
سرپرست امور حقوقی فوالد مبارکه نیز ضمن خیرمقدم به میهمانان و 
گرامیداشت هفته قوه قضائیه از زحمات عزیزان در داگستری و دادستانی 
شهرســتان مبارکه قدردانی کرد وبا اشاره به اهمیت چنین بازدیدهایی 
تصریــح کرد: در حال حاضر فوالد مبارکه با آگاهی کامل از نقش تولید 
و توسعه در اشــتغال زایی و سالمت جامعه  بر آن است که در توسعه 
اقتصادی کشــور بیــش از پیش نقش آفرینی نمایــد از این رو در این 
فرایند نباید اجازه بدهیــم که ایجاد موانع برای این صنعت که به واقع 

پیشران  صنعت است، به توسعه اقتصادی کشورصدمه بزند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر 
با اشاره به اجرای آیین نذر قربانی در آستانه عید سعید قربان همزمان 
با سراسر کشــور گفت: عالوه بر آمادگی ۲۳۰ پایگاه مرکز نیکوکاری و 
دفاتر کمیته امداد  برای دریافــت نذورات قربانی، کمک های نقدی از 
طریق واریز به شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹5۰۰۳۰۳۷۰ نزد بانک 
ملی و یا از طریق شماره گیری کد آنی پرداخت # 1 * ۰۷۷* ۸۸۷۷* 
انجام می شود. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محمد رضا میری، 
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اجرای آیین نذر قربانی 
در آســتانه عید سعید قربان همزمان با سراسر کشور گفت: 1۶۰ مرکز 
نیکوکاری در محله ها و همچنین دفاتر کمیته امداد در سراســر استان  
آماده دریافت نذورات و گوشــت قربانی خیران و نیکوکاران در روز عید 

قربان برای توزیع میان نیازمندان هستند.
وی با بیان اینکه این طرح در روز یکشنبه 1۹  /۰۴ /1۴۰۰ به صورت 
همزمان با سراســر کشور اجرا می شود گفت: در این راستا با  همکاری 
مراکز نیکوکاری، بسیج، گروه های جهادی، هیات امناء مساجد، ستادهای 
نماز جمعه، شــوراهای زکات، دهیاری ها و موسسات خیریه به جذب و 
جمع آوری نذورات مردم و خیران هم استانی در قالب نذورات نقدی و 
غیرنقدی )به ویژه گوشت قربانی( در تمامی شهرها و روستاهای سطح 
اســتان اقدام خواهد شد. میری با تاکید بر اینکه قربانی کردن ازجمله 

سنت های حسنه اسالمی است که فضائل، آثار و نتایج فردی و اجتماعی 
مهمی بر آن مترتب است، گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته با 
هدف کمک به معیشت خانواده های معزز نیازمندان، تامین حداقل یک 
کیلو گوشــت نذری به ویژه برای ســالمندان، بیماران صعب العالج ، و 
ایتام تحت حمایت در دستور کار است. وی برقراری ارتباط با محل های 
ذبح دام، رعایت پروتکل های بهداشــتی )فروش دام، ذبح و بسته بندی 
گوشــت(، پیش بینی ســردخانه و خودرو یخچال دار برای نگهداری و 
حمل گوشت های قربانی، نشر فراخوان عمومی و صدور دعوت نامه های 
اختصاصی برای جامعه هدف نیکوکاران برای حضور در قربانگاه و ادای 

نذر قربانی را از دیگر برنامه های این نهاد و مراکز نیکوکاری در روز عید 
قربان عنوان کرد. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به بخش 
دوم شیوه مشارکت مردمی در طرح نذر قربانی گفت: خیران نیک اندیش 
هم استانی می توانند با چند روش کمک های نقدی خود را در روز عید 
قربــان انجام دهند که عبارتند از - واریز کمک های نقدی به حســاب 
۰11۰۷۶۹۷۴۹۰۰1   با شناسه ۸۸۰۳1۸1۲۶   یا واریز به شماره کارت 
مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹5۰۰۳۰۳۷۰ نزد بانک ملی به نام کمیته امداد و یا از 
طریق آنی پرداخت )کد ussd( با شماره گیری  # 1 * ۰۷۷* ۸۸۷۷*

میری در پایان خاطر نشــان کرد: کلیه نذورات جمع آوری شــده، 
بالفاصله در بین نیازمندان هم استانی شناسایی شده با اولویت مناطق 

محروم توزیع خواهد شد.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اعالم داشت: کلیه نذورات جمع 
آوری شــده، بالفاصله در بین نیازمندان هم اســتانی شناسایی شده با 

اولویت مناطق محروم توزیع خواهد گردید.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت بسیار خوب و رضایت 
بخش مردم و خیران هم استانی در پویش سال گذشته، از همه مردم و 
خیرین عزیز هم استانی در جهت مشارکت فعال در پویش سال جاری 
و کمک هرچه بیشــتر به معیشت نیازمندان و خانواده های معزز مورد 

حمایت امداد، دعوت بعمل آورد.

مشهد- صابر ابراهیم بای: حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: شرکت گاز خراسان رضوی در سال 1۴۰۰ با کسب ۹۷.۹ امتیاز در 
شاخص های ۹ گانه قانون گرایی، شفافیت، پاسخگویی، شایسته ساالری، 
انضبــاط اداری و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، اســتقرار و توســعه 
ســامانه های الکترونیکی، نظارت، کنترل و آموزش، مهارت و توســعه 
فرهنگ دینی و اخالقی موفق به کســب عنوان برتر شرکت گاز استانی 

کشور در حوزه سالمت اداری شد.
وی با بیان این مطلب که این ارزیابی همه ســاله به استناد ماده ۲۸ 
قانون ارتقای سالمت اداری، مقابله با فساد و با محوریت سنجش میزان 
سالمت اداری شرکت های تابعه صنعت گاز برگزار می شود افزود: شرکت 

گاز خراسان رضوی طی ســه سال گذشته با تکیه بر تعهد و تخصص 
کارکنان خود در باالترین سطح سالمت اداری شرکت های گاز استانی 
کشور ایستاده است. افتخاری گفت: انجام وظایف و برنامه های ابالغی 
وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران و استانداری خراسان رضوی در ذیل 
قوانین و مقررات، به ویژه مقررات معطوف به قانون ارتقای سالمت نظام 
اداری و مقابله با فساد از سیاست های اصلی شرکت گاز خراسان رضوی 
است که به صورت مستمر با برنامه ریزی دقیق رصد و کنترل می شود.

وی ســالمت اداری و مبارزه با فســاد را الزمه و پیش شرط اقدامات 
و فعالیت های شــرک گاز خراســان رضوی عنوان کرد و با قدردانی از 
تمام ارکان و شاغلین شرکت گاز خراسان رضوی در بخش های مختلف 

رســمی، قراردادی، پیمانکاری و مشاورین، بر تقویت روند فعالیت های 
کمیته سالمت اداری تاکید کرد. یادآور می شود؛ مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی در نشست های دوره ای با کارکنان بخش های مختلف 
این شرکت در مشهد و نواحی شهرستانها همواره بر اجرای دقیق پروژه 

ها ذیل چتر قانون تاکید می نماید.

ســاری - دهقان : سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از اتمام 
عملیات ایمن سازی خط لوله ۳۰ اینچ سرخس- نکا در بستر رودخانه " 

قزلجه آق امام " استان گلستان در این منطقه عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد:  ایمن سازی 
خطوط لوله در بستر رودخانه ها جهت استمرار و پایداری جریان گاز به 
واســطه وجود رودخانه های خروشان در دستور کار قرار دارد و در سال 
های اخیر این عملیات در رودخانه ها و مناطق رانشی به صورت جدی 
مورد پیگیری بوده اســت. وی تعداد رودخانه های خروشان در منطقه 
۹ را بیش از ۲5۰ رودخانه اعالم کرد و افزود:  به دلیل شــرایط اقلیمی، 
جغرافیایی و بارش باران های سیل آسا به خصوص در فصول سرد سال، 
خطوط لوله منطقه همواره در معرض مخاطــرات فراوانی قرار دارند و 
موضوع ایمن سازی خط در این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است 
و در همین راستا و با اقدامات و فعالیت های شبانه روزی، عملیات ایمن 

سازی خط لوله ۳۰ اینچ سرخس- نکا در بستر رودخانه "قزلجه آق امام" 
شهرستان آزادشهر در محدوده مرکز بهره برداری گرگان با موفقیت به 
اتمام رسیده است. سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در تشریح این 
عملیات عنوان کرد: اجرای دیواره ساحلی در دو طرف رودخانه به طول 

حدود 5۰۰ متر، اجرای کف بند برای حفظ بستر لوله به طول ۷5 متر، 
ایجاد حوضچه آرامش و ساماندهی رودخانه در این نقطه از جمله اقدامات 
ایمن ســازی خط لوله در بســتر رودخانه قزلجه آق امام در شهرستان 

آزادشهر بوده که موجب پایداری جریان گاز در این خط شده است.
مفخمی به دیگر پروژه های ایمن سازی در استان گلستان نیز اشاره 
کرد و افزود: ایمن ســازی خط لوله در رودخانه زرین گل، کوســه کال، 
منطقه رانشی لوه و همچنین ۳ نقطه از خط 1۲ اینچ مراوه تپه در سال 
گذشته انجام شده و پروژه ایمن سازی خط لوله در بستر رودخانه فاضل 

آباد نیز در حال اجراست.
سرپرست منطقه ۹ ضمن قدردانی از همکاران منطقه در اجرای این 
پروژه ها، وجود رودخانه خروشــان را یکــی از چالش های این منطقه 
عملیاتی عنوان کرد که با تالش بی وقفه همکاران منطقه در اجرای پروژه 
ها، گاز در خطوط انتقال، در تمامی فصول به خصوص فصل سرد سال به 

صورت مستمر و پایدار جریان خواهد داشت.

در جریان بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه صورت گرفت؛
تاكید رئیس دادگستری شهرستان مباركه بر حمایت حداكثری از تولید و شركت فوالد مباركه

کمیته امداد بوشهر شیوه مشارکت های مردمی را در طرح” نذر قربانی” اعالم کرد

230 پایگاه مرکز نیکوکاری آماده دریافت نذورات مردمی هستند

شرکت گاز خراسان رضوی برای سومین سال متوالی 
رتبه برتر سالمت اداری را کسب کرد

اتمام عملیات ایمن سازی خط لوله 30 اینچ سرخس- نکا در بستر رودخانه 
"قزلجه آق امام" محدوده مرکز بهره برداری گرگان

اهواز - شبنم قجاوند: به منظور باال بردن استانداردهای داوری و 
همچنین ســطح بندی داوران برای قضاوت در استان و کشور کمیته 

فنی در کمیته داوران هیات تکواندو استان خوزستان تشکیل می شود.
رییس کمیته داوران هیات تکواندو استان خوزستان؛ وجود تکنولوژی 
پیشــرفته در اخذ امتیاز و بر اساس دریافت سیگنال توسط حس گرها 
در سامانه داوری مســابقات کیوروگی تکواندو همواره نوید بخش یک 
مسابقه عادالنه و بر اساس توانایی شرکت کنندگان ، این ورزش را در اوج 

ورزشهای جهانی و المپیک نگهداشته است.
اما تدوین قوانین جدید در بهار امســال که در اخرین دوره داوری در 
کشور کره و فرانسه توسط فدراسیون جهانی تکواندو برگزار شد ، تعیین 
برنده در هر راند را به عنوان مســابقه ای مستقل و نیز باخت بازیکن 5 
اخطاره در هر راند ، داشتن داوری شش دانگ برای اینگونه قضاوت ها را 

امری اجتناب ناپذیر نموده است.
اســماعیل اسفندیاری در این خصوص ادامه داد ؛ طبق قانون جدید 
مبارزین هر وزن و در هر گروه سنی و جنسی برای برد قطعی هر بازی 
باید ۲ راند از ۳ راند قانونی یک مســابقه را برنده شــوند تا برنده نهایی 
مسابقه معرفی شوند و کسی که دو راند پیاپی را ببرد ، برنده آن مبارزه 

بوده و دیگر نیازی به برگزاری راند سوم نیست.

وی همچنین گفت؛ شرایط برد در هر راند بر اساس 5 اخطاره شدن 
بازیکن ، پایان راند با امتیاز بیشتر و یا اختالف امتیاز 1۲ خواهد بود. و در 

صورت تساوی دو بازیکن تعیین برتری برنده را مشخص میکند.
رییس کمیته داوران هیات تکواندو استان خوزستان در خصوص قانون 
جدید تعیین برتری اضافه نمود؛ درصورت تساوی در پایان هر راند ، برنده 
راند بر اساس ۴ آیتم مجموع بیشترین امتیازات کسب شده از تکنیک 
های چرخشــی، دوم تعداد تکنیک های با ارزش تر ، سوم تعداد بیشتر 
پاورهای ثبت شــده) نیروه های ثبت شــده بدون نمره در سامانه ثبت 

امتیاز و بخاطر تبادل ضربات مجاز( و نهایتا چهارم تعیین برتری توسط 
داوران خواهد بود.

که با توجه به کل فرآیند حساس انتخاب برنده خصوصا تعیین برتری 
توسط داوران و در راستای تقویت بنیه علمی ، فنی ، تکنیکی و تاکتیکی 
انفرادی و تیمی داوران ، کمیته داوران هیات تکواندو استان خوزستان 
برای اولین بار در کشــور اقدام به تشکیل کمیته فنی در کمیته داوران 
نمود. بهترین داوران ســه دوره پیاپی مسابقات قهرمانی اروپا طی سال 
هــای ۲۰1۷ و ۲۰1۸ و ۲۰1۹ ادامه داد؛ اعضای کمیته فنی در کمیته 
داوران از داوران پیشکســوت بین المللی اســتان و همچنین مدرسان 
دانشــگاه با مدرک دکترا و با حداقل داشــتن مدرک داوری به عنوان 

آنالیزور و از شهرهای مختلف استان می باشند.
اسماعیل اســفندیاری همچنین اذعان داشــت ؛ اهم شرح وظایف 
کمیته فنی بر اســاس دستورالعمل های اجرایی مصوب بوده که شامل 
؛ جایگزینی نظر و تصمیم گروه بجای تصمیم فردی ، تعیین سطح برای 
قضاوت در رویدادهای اســتانی و کشوری برای داوران استان ، بررسی و 
آسیب شناسی دالیل قضاوت های نادرست و تاثیر گذار و نهایتا ارزیابی و 
بررسی نمرات ارزیابی داوران برای ارتقاء و یا تنزل محتمل سطح داوری 

ایشان خواهد بود.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

تشکیل کمیته فنی در کمیته داوران تکواندو خوزستان
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حفظسالمتروانیکارمندانبا5اقدامساده

بهقلم:لوکاسمیلر
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

یکی از فاجعه بارترین آمارها در رابطه با وضعیت کارمندان این است که به ازای هر پنج نفر، یک نفر درگیر 
مش��کالت روحی می باشد. این نکته را فراموش نکنید که تداوم یک وضعیت روحی منفی، باعث خواهد شد 
که در نهایت ش��اهد بحران های جدی باش��یم. تمامی این موارد نش��ان  از آن است که شما در حال از دست 
دادن مهمترین سرمایه کسب و کار خود )نیروی کاری( هستید. این موضوع اگرچه ترسناک است، با این حال 
می توان با اقدامات متنوع، از وقوع چنین اتفاقی برای ش��رکت خود جلوگیری کرد. در این رابطه بس��یاری از 
مدیران تالش می کنند تا برای این شرایط اقداماتی را انجام دهند. با این حال توجه کردن به اقدامات کم تاثیر 
و حتی اش��تباه، نتایج بس��یار بدی را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر در ادامه پنج مورد که در عین 

سادگی کامال تاثیرگذار هستند را بررسی خواهیم کرد. 
1-ارتقایآگاهیدرزمینهسالمتروان

به هر میزان که اطالعات افراد در زمینه حفظ س��المت روان بیش��تر باشد، احتمال درگیر شدن با شرایط 
نامناس��ب نیز کمتر خواهد ش��د. این امر درست به مانند اطالع رسانی شیوه های درگیر نشدن با یک بیماری 
می باش��د که به یک اقدام رایج در سراس��ر جهان تبدیل شده است. در این زمینه نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که فعالیت در این زمینه بسیار ساده بوده و می توانید با اشتراک گذاری مقاالت 
و س��خنرانی های مختلف، کار را ش��روع کنید. با این حال بهتر اس��ت که خود را به این موارد محدود نکنید. 
درواقع شما می توانید با اقداماتی نظیر کمک گرفتن از روانشناس ها، اطمینان باالتری را پیدا کنید. درواقع یک 
روان شناس می تواند وضعیت حال حاضر شرکت را بررسی کرده و در صورت بروز مشکل، اقدامات درمانی مورد 

نیار را نیز ارائه دهد. درواقع بسیار مهم است که بدانید وضعیت روانی حال حاضر تیم شرکت چگونه است. 
2-توجهبهفعالیتهایکاهشدهندهاسترس

درواقع برخی از اقدامات وجود دارد که باعث می شود تا میزان استرس در افراد با کاهشی چشمگیر همراه 
ش��ود. درواقع مهمترین تهدید در زمینه سالمت روانی کارمندان، استرس است که باید بیشترین توجه را به 
آن داشته باشید. در این رابطه اگرچه نمی توان محیط شرکت را به فضایی بدون استرس تبدیل کرد، با این 
حال با اقداماتی می توان شرایط را مهیا نمود که استرس برای زمانی طوالنی در افراد باقی نماند. از جمله این 
موارد مدیتیشن روزانه، استراحت مداوم، گوش دادن به موسیقی و... است. در این رابطه با یک جست وجوی 
ساده می توانید به فهرست کامل این اقدامات دسترسی داشته باشید. براساس جدیدترین آمارها، دورکاری در 
زمینه کاهش استرس، امری بسیار مهم بوده و آن را نیز می توانید به عنوان یک راهکار مناسب در نظر بگیرید. 

3-توجهبهرفاهکارمندان
این امر که کارمندان خود را در شرایطی قرار دهید تا رفاه آنها تامین باشد، باعث خواهد شد تا دغدغه های 
ذهنی آنها کاهش پیدا کند و به افرادی ساده تر تبدیل شوند. درواقع یکی از اشتباهات رایج مدیران این است 
که س��ود اصلی را تنها برای خودش��ان می خواهند و این امر باعث می شود تا کارمندان، در وضعیت مناسبی 
نباشند. این امر در حالی است که مدیران حرفه ای، تالش می کنند که رفاه خوبی را برای کارمندان خود ایجاد 
کنند. در این زمینه فراموش نکنید که این اقدام تنها به معنای افزایش درآمدها نیس��ت. درواقع عدم وجود 
ابزارهای مناسب و به روز در شرکت نیز از مصادیق آن محسوب می شود. این امر در نهایت باعث خواهد شد تا 

افراد نسبت به کار خود احساس خوبی را داشته باشند و خود را فردی مهم در شرکت تلقی نمایند. 
4-تبدیلشدنبهیکالگو

نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که ش��ما باید به عنوان یک الگو شناخته شوید. درواقع 
وجود یک مدیری که خود استرس باالیی را دارد و از کنترل احساسات خود عاجز است باعث خواهد شد تا 
تمامی تالش های شما با نتیجه الزم همراه نباشد. در این زمینه شما می توانید از مدیران دیگر نیز الگوبرداری 
کنید. درواقع رفتار و صحبت های یک مدیر، باید باعث اطمینان خاطر و افزایش آرامش کارمندان خود شود. 
درواقع ش��ما باید به صورت مداوم وضعیت کارمندان خود را رصد نمایید و در صورت بروز مش��کل برای آنها، 
در تالش برای پیدا کردن راه حل و کمک کردن باش��ید. به همین خاطر اس��ت که همواره این موضوع در 
علم مدیریت مورد تاکید قرار می گیرد که پشت میزنشینی، الگوی رفتاری مناسبی برای یک مدیر محسوب 

نمی شود. 
5-تداوماقدامات

در آخر الزم اس��ت تا به این نکته توجه داش��ته باشید که اقدامات شما مقطعی نبوده و الزم است تا آنها را 
به صورت مداوم، مورد توجه قرار دهید. در این رابطه نتایج هر اقدام را بررسی کنید تا در صورت عدم نتیجه، 
بتوانید مش��کل را پیدا کرده و برای رفع آن تالش کنید. همچنین این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که 
حوزه های کاری با یکدیگر متفاوت است. درواقع استرس کاری در یک حوزه ممکن است به مراتب بیشتر از 

موارد دیگر باشد. به همین خاطر ممکن است شما به رعایت موارد بیشتری نیاز داشته باشید. 
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بهقلم:کریسمیسون
کارشناس مدیریت فروش و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

فرقی ندارد کارش��ناس های کس��ب و کار درباره ضرورت 
انطباق با شرایط تازه چه ایده هایی دارند، در نهایت بسیاری از 
افراد برای فعالیت کاری با مشکالت زیادی رو به رو می شوند 
که البته از توانایی ش��ان خارج است. این امر یعنی بسیاری از 
کارآفرینان در عمل به دلیل س��ختی های کارشان و ناتوانی 
برای مدیریت آن کارشان را به دیگران واگذار کرده یا به طور 
کامل از حوزه کس��ب و کار خارج می شوند. این امر می تواند 
برای بس��یاری از افراد بی نهایت سخت یا حتی دشوار باشد. 
بدون تردید هر کسی برای فعالیت کاری استانداردهای خاص 
خودش را دارد، به ویژه اگر در حوزه فروش نیز فعال باش��د. 
فروش��ندگان به طور معمول زیر فش��ار کاری بسیار زیادی 
کار می کنند. این امر می تواند برای آنها س��ختی های بس��یار 
زیادی به همراه داش��ته و در برخی از موارد توانایی شان برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف را نیز ب��ه طور کامل از 

بین ببرد. 
بی تردید فروشندگان همیش��ه به دنبال راهکارهایی برای 
ساده سازی روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند. 
ای��ن امر درباره فش��ار کاری نیز مص��داق دارد. نکته مهم در 
این میان تالش برای پیدا کردن راهکارهای درس��ت و دقیق 
است. متاس��فانه کارآفرینان و فروشندگان همیشه موفق به 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نشده و کارشان نیز به طور 
مداوم در معرض خطر قرار می گیرد. اگر ش��ما هم در عرصه 
کس��ب و کار روزهای س��ختی را پیش رو دارید، نکات مورد 
بحث در این مقاله به شما برای بهبود اوضاع کاری تان کمک 
شایانی خواهد کرد. این امر به شما برای تاثیرگذاری ویژه بر 
روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در این میان را 

نیز بهبود خواهد بخشید. 
یادتان باش��د بسیاری از فروش��ندگان در عمل از روزهای 
سخت و ناگوار برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 
س��ود می برند. این امر می تواند به ش��ما کمک شایانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ک��رده و موقعیت تان در 
بازار را نیز بهبود بخشد. برخی از بزرگترین فروشندگان دنیا 
در عمل کارشان را با فشار بسیار زیادی شروع کرده و شرایط 
بی ثباتی را پشت سر گذاش��ته اند. اگر شما نیز دوست دارید 
بدل به یک کارآفرین حرفه ای شوید، چاره ای به غیر از انطباق 
با این ش��رایط در دنیای کس��ب و کار نخواهید داش��ت. این 
امر می تواند به ش��ما کمک شایانی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کرده و توانایی تان را نیز به طور چش��مگیری 
کاهش دهد. یادتان باش��د ش��ما برای بهبود اوضاع تان زمان 
زیادی نیز ندارید. بنابراین باید هرچه س��ریع تر دست به کار 

شده و موقعیت تان در بازار را بهینه سازی کنید. 
ه��دف ما در این مقاله مرور برخ��ی از مهمترین نکات در 
راس��تای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
تکنیک ه��ا و توصیه ه��ای حرفه ای در دنیای فروش اس��ت. 
در ای��ن می��ان تکنیک های کلی��دی برای افزای��ش توانایی 
فروش��ندگان برای عبور از شرایط بی ثباتی نیز مورد بررسی 
قرار می گیرد. پس اگر ش��ما در ابتدای راه تان به عنوان یک 
فروشنده هس��تید یا مش��کالت زیادی در این مسیر دارید، 
توصیه های مورد بحث در این مقاله می تواند به ش��ما کمک 
شایانی نماید. در ادامه برخی از این توصیه ها را مورد ارزیابی 

قرار خواهیم داد. 
ادامهتالشها

وقتی ش��رایط بی ثباتی برای ش��رکت یا خود ش��ما پیش 
می آید، تالش ب��رای کناره گیری از برخ��ی فعالیت ها اولین 
نکته ای اس��ت که به ذهن خیلی از کارآفرینان می رسد. این 
امر ش��اید در نگاه نخس��ت کامال حرفه ای و مبتنی بر رفتار 
درست باشد، اما در بلندمدت توانایی های شما به عنوان یک 
کارآفرین و فروش��نده را کاهش می دهد. ش��ما باید همیشه 
روحی��ه خودتان را حفظ کرده و برای بهبود ش��رایط تالش 

کنید. 
مدیرانی که با فروشندگان همکاری دارند، همیشه مایل به 
مش��اهده کیفیت کاری باال در آنها هستند. این امر همیشه 
شامل تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف نیست. گاهی 
اوقات ش��ما باید تالش تان در این مس��یر را بکنید. بی تردید 
بس��یاری از برندها برای بهبود شرایط ش��ان نیاز به آزمون و 
خطا دارند. بنابراین اگر شما در مسیرتان دچار اشتباه یا خطا 
شدید، می توانید کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کرده 

و به خوبی اوضاع تان را مدیریت کنید. 
یادتان نرود در دنیای فروش بسیاری از افراد مرتکب اشتباه 
و حتی شکست های سنگین می  شوند. این امر می تواند برای 
این دسته از افراد بسیار ناگوار بوده و حتی شرایط شان را نیز 
به ط��ور قابل مالحظه ای تغییر دهد. ب��ا این حال در نهایت 
این تالش و پش��تکار کارآفرینان اس��ت که ب��ه آنها فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را می دهد. پس ش��ما هم 
در ای��ن میان باید چنین عملکردی از خودتان نش��ان داده و 
آماده بهبود اوضاع کاری تان به بهترین شکل ممکن باشد، در 
غیر این صورت خیلی زود امید و انگیزه تان برای ادامه فعالیت 

کاری از بین خواهد رفت. 
نگاهبهشیوههاینوآوری

نگاه کردن به ش��یوه مختلف برای فعالی��ت کاری یکی از 
شیوه های مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
محس��وب می شود. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و ش��انس شما را نیز 
به طور چشمگیری بیشتر خواهد کرد. یادتان نرود شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه باید از شرایط تان 
به بهترین ش��کل ممکن اس��تفاده کنید. خالقیت در فروش 
می تواند ش��ما را به فردی حرفه ای و برندتان را بدل به یکی 
از گزینه های جذاب برای مش��تریان بدل سازد. یادتان نرود 
در دنیای امروز بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیاز به استفاده از راهکارهای تازه دارند. در این 

میان ش��ما الزم نیست همیشه راهکارهای سخت را انتخاب 
کنید. در عوض می توانید به سادگی هرچه تمام تر با ارزیابی 
س��اده از عملکرد رقبا خودتان را به شیوه ای بهینه در کانون 

توجه مخاطب هدف قرار دهید. 
بدون ش��ک برخ��ی از کارآفرین��ان برای تاثیرگ��ذاری بر 
روی مخاط��ب ه��دف اق��دام به ص��رف هزینه ه��ای کالن 
می کنند. ش��ما به عنوان یک فروشنده امکانات زیادی برای 
سرمایه گذاری های این چنینی ندارید. درست به همین دلیل 
باید دنبال خالقیت و نوآوری های کم هزینه باشید. اینطوری 
هم موقعیت تان در میان مش��تریان بهبود پیدا می کند، هم 

بدل به یکی از فروشندگان محبوب برندتان خواهید شد. 

آگاهیازاخباربهطورمداوم
اخب��ار تازه می توان��د وضعیت کاری ش��ما را به طور قابل 
مالحظ��ه ای تحت تاثیر ق��رار دهد. این امر اهمیت بس��یار 
زیادی برای کارآفرینان بزرگ دارد. ش��اید شما به عنوان یک 
فروش��نده میانه خوبی با اخبار و پیگیری مداوم آنها نداشته 
باش��ید. این نکته می تواند در بلندمدت برای شما دردسرساز 
شود. اگر شما به خوبی از اخبار و تغییرات بازار اطالع نداشته 
باشید، برای ارائه پیشنهادهای فروش حرفه ای کارتان بسیار 
سخت خواهد شد. درست به همین دلیل باید همیشه کارتان 
را به خوبی دنبال کرده و به سراغ اطالع از اخبار تازه باشید. 
هر چقدر هم کار ش��ما به عنوان یک فروش��نده سخت و 
دشوار باشد، شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
وضعیت خودتان را کنترل نمایید. این امر می تواند برای شما 
دردسرهای زیادی به همراه داشته و اوضاع تان را نیز به طور 
قابل مالحظه ای بهبود بخش��د. یادتان ن��رود در دنیای امروز 
بس��یاری از برندها برای بهب��ود اوضاع مالی ش��ان به دنبال 
اس��تفاده از راهکارهای مختلف هس��تند. شما به عنوان یک 
فروشنده برای اینکه مشتریان را شیفته محصوالت تان کنید، 
الزم نیست همیشه از کمپین های تبلیغاتی گران قیمت سود 
ببرید. گاهی اوقات پیگی��ری اخبار و تالش برای فعالیت در 
راستای تغییر رفتار و سلیقه مشتریان می تواند کمک زیادی 

به شما نماید. 
بسیاری از موقعیت های دش��وار در عرصه فروش به دلیل 
ناتوانی برای هماهنگی با شرایط تازه رفتار مشتریان است. این 
امر شرایط بحرانی برای شما به همراه داشته و موقعیت تان به 
عنوان یک فروش��نده حرفه ای را نیز به خطر خواهد انداخت. 
یادت��ان نرود بس��یاری از برندهای بزرگ همیش��ه به دنبال 
شناس��ایی تغییرات تازه هس��تند. پس اگر شما در این میان 
مش��کلی دارید، باید خیلی زود کارتان را بهینه سازی کرده و 

خودتان را در کانون توجه مشتریان قرار دهید. 
استفادهازفرآیندهایتعریفشدهودقیق

شما به عنوان یک فروشنده احتماال برخی از کارهای تان را 
به طور کامال ش��خصی و انفرادی انجام می دهید. سایر کارها 
نیز در هماهنگی با بقیه فروش��ندگان و مدیران ارشد دنبال 
می ش��ود. اگر ش��ما نتوانید میان این دو بخش از وظایف تان 
مرز مشخصی کش��یده و آنها را به خوبی پیش ببرید، دیر یا 
زود با مشکالت بس��یار زیادی رو به رو خواهید شد. این امر 
می تواند برای شما مشکالت فراوانی به همراه داشته و حتی 
ام��کان همکاری با بس��یاری از افراد حرف��ه ای در بازار را نیز 
کاهش دهد. درس��ت به همین دلیل توصیه ما در این میان 
تالش برای ایجاد فرآیندهای تعریف شده و کامال دقیق است. 
وقتی شما برای کار انفرادی تان برنامه دقیقی داشته باشید، 
وضعیت ت��ان به طور مداوم بهبود پی��دا خواهد کرد. این امر 
می تواند برای ش��ما به مثابه یکی از نکات کلیدی در مس��یر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب شده و شانس تان 

در این میان را نیز به طور مداوم افزایش دهد. 
یادت��ان ن��رود در دنیای ام��روز بس��یاری از برندها بدون 
ف��روش مداوم حتی یک روز هم دوام نمی آورند. درس��ت به 
همی��ن خاطر در بازار فقط ب��رای برندهایی با توانایی باال در 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف جا خواهد بود، در غیر این 
صورت شما باید به سرعت کارتان را کنار گذاشته و به دنبال 

یک سرگرمی تازه باشید. 
بدون تردید در دنیای امروز بسیاری از فروشندگان توانایی 
ایجاد تمایز میان کارهای ش��خصی و گروهی شان را ندارند. 
در این صورت شما باید همیشه فروشندگان بزرگ را الگوی 
خود قرار دهید. این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و کارتان را نیز به طور 

چشمگیری بهبود می بخشد. درست به همین دلیل اگر شما 
دغدغه های زیادی برای بهبود اوضاع کارتان دارید، می توانید 
همیشه روی روند فعالیت برندها یا فروشندگان بزرگ حساب 
کنید. این امر به مثابه یک کالس آموزش��ی بس��یار حرفه ای 

برای شما و همکاران تان خواهد بود. 
ایج��اد فرآینده��ای کاری مش��خص و دقیق ب��رای خود 
و همکاران تان می تواند به ش��ما برای فعالی��ت بهتر در بازار 
کم��ک کند. این امر به طور معمول برای بهینه س��ازی روند 
کاری شما بسیار مهم بوده و شانس تان در این میان را نیز به 
طور تصاعدی افزای��ش می دهد. اگر در این بین از همفکری 
افراد مختلف نهایت اس��تفاده را ببرید، شانس تان برای بهبود 

اوضاع تان به طور قابل مالحظه ای بهبود پیدا خواهد کرد. 
بهدیگرانکمککنید

وقتی شما به عنوان یک فروش��نده شرایط سختی دارید، 
به احتمال زیاد این وضعیت برای بس��یاری از افراد نیز روی 
می دهد. درس��ت به همین دلیل باید همیش��ه حواس تان به 
همکاران تان باشد. این امر در صورتی که شما به عنوان مدیر 
بخش فروش فعالیت داش��ته باش��ید، کلیدی تر از هر زمان 
دیگری نیز می شود. بر این اساس شما برای بهبود اوضاع تان 
باید همیش��ه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کرده 
و ش��انس تان در این میان را نیز بهبود بخش��ید. یادتان نرود 
ش��ما برای بهینه سازی اوضاع تان در دنیای کسب و کار برای 
همیشه فرصت ندارید. پس اگر دارای یک موقعیت سازمانی 
در دنیای کسب و کار هس��تید، باید خیلی زود اوضاع تان را 
بهبود بخش��یده و کارتان را نیز در این میان توس��عه دهید. 
یادتان نرود ش��ما در عرصه کس��ب و کار می توانید وضعیت 
خودت��ان را بی نهای��ت به روز نمایید. در این صورت ش��انس 

بیشتری برای تداوم در بازار خواهید داشت. 
کمک کردن به دیگران نه تنها از شما زمان و انرژی زیادی 
نمی گیرد، بلکه یکی از ش��یوه های حرفه ای برای بهره مندی 
از ایده ه��ای تازه آنها نیز محس��وب می ش��ود. ش��ما در این 
صورت می توانید به س��اده ترین شکل ممکن از ایده های تازه 
همکاران تان استفاده کرده تا موقعیت بخش فروش به بهترین 

شکل ممکن ارتقا پیدا کند. 
ارزیابیمجدداستانداردهایکاری

گاهی اوقات شما برای فعالیت کاری تان استانداردهای بیش 
از اندازه س��خت گیرانه ای در نظر می گیرید. این امر می تواند 
شما را به طور ویژه ای در معرض ناتوانی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف قرار داده و کارتان را نیز با بحران مواجه 
س��ازد. یادتان باشد س��خت گیری بیش از اندازه در بازار نیز 
درس��ت مانند بی خیالی کار دست تان می دهد. پس همیشه 
از استانداردهای مناسب برای پیشبرد کارتان سود ببرید، در 
غیر این صورت خیلی زود ش��رایط تان ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با مشکالت اساسی رو به رو خواهد شد. 
ارزیابی دوباره استانداردهای کاری یا حتی شرایط فعالیت 
در بازار می تواند به ش��ما اطالعات مهمی درباره نقاط ضعف 
و قوت تان بدهد. در این صورت شما به بهترین شکل ممکن 
توانای��ی تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی 
اوضاع تان در بازار را پیدا می کنید. بس��یاری از فروش��ندگان 
به دلیل س��خت گیری زیاد در عمل توانایی فروش و تعامل با 
مشتریان را از دست می دهند. این امر نه یک بحران بیرونی، 
بلکه مش��کلی کامال خودساخته است. بنابراین خود شما نیز 
باید آن را تمام کرده و اوضاع تان را بهینه سازی نمایید. در این 
صورت می توانید به خوبی کارتان را بهبود بخشیده و فرصت 

بهینه سازی موقعیت تان در دنیای فروش را افزایش دهید. 
سرمایهگذاریبرروییادگیریمداوم

یادگیری مداوم به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و ش��انس تان در ب��ازار را نیز به طور قابل 
توجهی افزایش خواهد داد. یادتان باشد شما در عرصه کسب 
و کار می توانید همیشه به سراغ تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف رفته و از تکنیک های قدیمی س��ود ببرید. با این حال 
اگر به دنبال تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف هستید، 
می توانید همیش��ه کارتان را به بهترین ش��کل ممکن دنبال 

کرده و اولویت های تان را توسعه دهید. 
ای��ن روزه��ا بس��یاری از برنده��ا در دنیای کس��ب و کار 
س��رمایه گذاری عظیمی بر روی یادگیری مهارت های تازه از 
سوی نیروی کارش��ان می کنند. اگر برند شما چنین امکانی 
را ندارد، خودتان باید دست به کار شده و زحمت این بخش 
را بکشید. خوشبختانه این روزها کالس های آموزشی بسیار 
زیادی در دسترس قرار داشته و به شما فرصت بسیار خوبی 
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را می دهد. این امر 
برای شما یک کالس تمام عیار بدون نیاز به پرداخت هزینه 
خواهد بود. در این صورت می توانید کارتان را به بهترین شکل 
ممکن دنبال کرده و کارتان را بهبود بخشید. یادتان نرود در 
دنیای کسب و کار بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بهینه بر 
روی مخاطب هدف کارشان را به بهترین شکل ممکن دنبال 
کرده و بهینه س��ازی می کنند. در این میان پیش نیاز اساسی 
برای بهینه س��ازی کیفیت کاری استفاده از مهارت های تازه 
است. این مهارت ها نیز فقط با سرمایه گذاری بر روی خودتان 
به دس��ت می آید، در غی��ر این صورت هرگ��ز فرصتی برای 
بهینه س��ازی روند کاری تان در دنیای کس��ب و کار نخواهید 

داشت. 
این روزها بسیاری از فروشندگان همچنان با شرایط کاری 
سختی دست و پنجه نرم می کنند. این امر می تواند برای شما 
دشواری های بسیار زیادی به همراه داشته و حتی شانس تان 
در این میان را نیز به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. یادتان 
نرود در دنیای امروز بسیاری از برندها برای بهینه سازی اوضاع 
کاری شان به دنبال استفاده از شرایط تازه و مفید هستند. این 
امر می تواند برای ش��ما دردسرهای زیادی به همراه داشته و 
حتی میزان رقابت در عرصه فروش را نیز بیش��تر کند. تنها 
راه حل پیش روی ش��ما در این میان اس��تفاده از شیوه های 
مطمئن برای کاهش فش��ار کاری است. نکات مورد بحث در 
این مقاله ش��اید کامل ترین پاس��خ به این مسئله نباشد، اما 

دست کم برای شروع مسیر چندان بد نخواهد بود. 
saleshacker.com:منبع

بهبود مسیر شغلی فروشندگی در شرایط بی ثباتی 


