
www.forsatnet . i r

چهارشنبه
19 مرداد 1401

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شاخص کل بورس تهران از نیمه کانال 1.4 میلیون واحدی گذشت

 تغییر آرایش
در تاالر شیشه ای

فرصت امروز: پس از آنکه شاخص کل بورس تهران در روز نیمه تعطیل ابتدای هفته و برخالف روند روزهای گذشته 
به رشد قابل توجه 11 هزار واحدی رسید و به نیمه کانال یک میلیون و 400 هزار واحد نزدیک شد، این روند مثبت 
در معامالت روز سه شنبه با افزایش بیش از 3 هزار واحدی ادامه یافت تا با عبور دماسنج اصلی تاالر شیشه ای از نیمه 

کانال 1.4 میلیون واحدی، اندکی از حجم اما و اگرهای معامالتی بورس بازان در تاالر شیشه ای کاسته شده باشد.
شاخص کل بورس در حالی در معامالت روز شنبه با رشد بیش از 11 هزار و 500 واحدی در سطح یک میلیون و...

عبور 686 هزار میلیاردی از دروازه الکترونیکی در تیرماه

حجم تراکنش های الکترونیک 
زیاد شد
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ایران چگونه از قطار توسعه جا ماند؟

درجه انحراف از توسعه یافتگی

8

مدیریتوکسبوکار
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دادفـر، دبیر انجمـن واردکنندگان خودرو به »بازار« گفت با این سیاسـت بعید می دانم کاهش قیمت 
خودرو با واردات رخ دهد، واردات خودرو با شـیوه فعلی 20 تا 35 درصد افزایش قیمت در بازار ایجاد 
می کند. وزارت صمت بارها اعالم کرده است که در شهریورماه سال جاری واردات خودرو انجام خواهد 

شد. مجلس شورای اسالمی نیز خبر از ابالغ اجرای واردات به دولت داده است، اما ظاهرا بدنه 
وزارت صمت تاکنون قصد شفاف سازی برنامه واردات را ندارد. این موضوع تا جایی پیشرفته...

واردات با روش فعلی ۳۵ درصد گرانی به خودرو می افزاید 

سرمقاله
از مالکیت خصوصی 

تا مدیریت دولتی

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

موسسات اعتباری در کشورمان 
از نظر مالکیت س��هام به دو دسته 
بانک ه��ای  و  دولت��ی  بانک ه��ای 
اعتباری  خصوص��ی و موسس��ات 
غیربانکی تقسیم می شوند. مبنای 
دولتی و خصوصی ب��ودن بانک ها 
نی��ز ترکیب و آرایش س��هامداران 
بانک های  تمامی س��هام  آنهاست. 
دولت��ی صرف��ا ب��ه دول��ت و نه به 
موسس��ات و ش��رکت های دولتی 
تعلق دارد؛ یعنی دولت، س��هامدار 
واح��د بانک ه��ای دولتی اس��ت و 
نماینده  اقتص��اد،  معم��وال وزارت 
دولت در مجامع عمومی بانک های 
دولتی شناخته می شود. بانک های 
غیردولتی اما بانک هایی هستند که 
باید حداقل بیش از 51 درصد سهام 
آنها به بخش غیردولتی تعلق داشته 
باشد. سهام بانک های غیردولتی نیز 
از طریق بورس قابل معامله است؛ 
در حالی که سهام بانک های دولتی 
قاب��ل واگ��ذاری نیس��ت. بنابراین 
بانک های غیردولتی عالوه بر بانک 
مرک��زی، تح��ت نظارت س��ازمان 
بورس ه��م قرار دارن��د و عملکرد 
مالی آنها در س��ایت ک��دال برای 
مردم قابل مشاهده است؛ در حالی 
که چنین الزامی ب��رای بانک های 

دولتی وجود ندارد.
ادامه در همین صفحه
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طبق الزامات مقرر در سیاس��ت های کلی نظام درخصوص 
»سیاس��ت هاي کلي توس��عه بخش های غیردولتی از طریق 
واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتي« مصوب سال 1385 که 
جهت اجرا به سران سه قوه ابالغ شده، دولت باید 80 درصد 
سهام خود در بانک هاي دولتي به استثناي بانک مرکزي ایران، 
بانک ملي، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، 
بانک مسکن و بانک توس��عه صادرات را به مردم واگذار کند. 
بنابراین واگذاری عمده س��هام دولت در بانک های ملی شده 
صادرات، ملت و تجارت به بخش غیردولتی در راستای اجرای 
این مصوبه صورت گرفته اس��ت، اما به دالیلی که مستندات 
قانونی و حقوقی آن برای نگارنده مش��خص نیس��ت، با وجود 
واگذاری سهام س��ه بانک یادشده به بخش غیردولتی، دولت 
همچن��ان مدیریت تام و تمام خ��ود بر آنها را از طریق وزارت 
اقتص��اد اعمال می کند و تعیین مدیرعام��ل و اعضای هیأت 
مدی��ره این بانک های ب��ه ظاهر خصوصی ش��ده کماکان در 

اختیار دولت است.
با این فرآیند در نظام بانکی کشور، بانک هایی پدید آمده اند 
که مالکیت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی 
است ولی مدیریت آنها کامال دولتی است و در افکار عمومی با 
عنوان »بانک های خصولتی« شناخته می شوند. اگرچه تاکنون 
تعریف قانونی مشخصی برای »بانک های خصولتی« ارائه نشده 
و دقیقا مشخص نیست که آیا »بانک های خصولتی« همچنان 
دولتی اند یا در صف بانک های خصوصی قرار گرفته اند، اما به 
نظر می رسد پدیده »بانک های خصولتی« به گونه ای دیگر در 
حال گسترش است و تخلف تعدادی از سهامداران بانک های 
خصوصی )که اصطالحا »مالک واحد« نامیده می ش��وند( در 
تملک بیش از حد مجاز سهام بانک و موسسه اعتباری موجب 
گس��ترش »بانک های خصولتی« ش��ده اس��ت؛ یعنی تخلف 
سهامدار متخلف، دامن بانک های خصوصی را گرفته و زمینه 
قانونی برای مدیریت وزارت اقتصاد بر این دسته از بانک های 
خصوصی را که س��هامداران آنها تخلف کرده اند، فراهم آورده 

است.
ماجرا از این قرار اس��ت که در دی ماه س��ال گذشته طبق 
گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی حق رأی 60.2 درصد 
از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. در ابتدای 
مردادماه امسال نیز سیدعباس حسینی، معاون بانک و بیمه 
وزارت اقتصاد از واگذاری حق رأی برخی از س��هامداران پنج 
بانک ب��ه این وزارتخانه خب��ر داد و گف��ت: »بانک های رفاه، 
سرمایه، گردش��گری، موسس��ه ملل و اقتصاد نوین از جمله 
بانک هایی هس��تند که درصدی از حق رأی س��هامدارانی که 
بیش��تر از حد نصاب در این بانک ها س��هم داشتند به موجب 
قان��ون از س��وی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار ش��ده 
اس��ت.« این خبرها طبیعتا این سوال را مطرح می کند که آیا 
تخلف س��هامدار بانک های خصوصی باید به پای بانک نوشته 
شود؟ آیا در نتیجه واگذاری مدیریت سهام، این قبیل بانک ها 
و موسس��ات اعتباری به ص��ف »بانک ه��ای خصولتی« وارد 
می شوند؟ اساس��ا در این گونه موارد، مدیریت سهام بانک ها 
و موسس��ات اعتباری خصوصی تحت چه ضوابطی و تا چند 
م��دت به وزارت اقتصاد محول می ش��ود؟ پدیده ای که نوعی 

دولتی س��ازی نرم و زیرپوس��تی بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی از آن استنباط می شود.

در یادداش��ت پیش��ین به مس��تندات قانونی این موضوع 
پرداختم و نوش��تم که براس��اس »قانون اصالح قانون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی«، 
هیچ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان »مالک واحد« مجاز 
نیست بدون گرفتن مجوز از بانک مرکزی بیش از 10 درصد 
س��هام بانک ها و موسس��ات اعتباری ایران��ی را تملک کند. 
بنابراین تملک بیش از 10 درصد تا 20 درصد و تا سقف 33 
درصد س��هام این گونه موسسات توسط شخص واحد منوط 
به مجوز بانک مرکزی اس��ت. اصط��الح »مالک واحد« نیز به 
ش��خص یا اش��خاص حقیقی و حقوقی گفته می شود که به 
تش��خیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول 
و اعتبار دارای روابط مالی، خویش��اوندی، نیابتی و مدیریتی 
با یکدیگر هستند. بنابراین اگر کسی بخواهد اصطالحا قانون 
را دور بزند و از طریق شرکت های خود یا از طریق بستگانش 
موفق به تملک س��هام بانک ها بیش از حد مجاز قانونی شود، 
مشمول مقررات انضباطی بانک مرکزی خواهد شد، اما سوالی 
که از نظر موازین ش��رعی و مبانی حقوقی به ذهن می رس��د، 
این است: آیا غیرمجاز بودن تملک سهام بانک های خصوصی 
بیش از حد مجاز قانونی، بدین معناست که این سهام دیگر در 
مالکیت »مالک واحد« )شخص حقیقی یا حقوقی( نیست و او 
قانونا یا شرعا مالک این سهام محسوب نمی شود؟ یا آنکه اقدام 
او در تملک س��هام بانک بیش از حد مجاز قانونی فقط وی را 
از برخی حقوق مالکانه نظیر حق ش��رکت در مجمع عمومی 
بان��ک و اعمال رأی محروم می کند ولی هیچ تاثیر دیگری در 

حقوق مالکانه اش ندارد؟
در پاس��خ باید گفت، وقتی ک��ه قانونگذار در صورت تخلف 
در خرید س��هام بانک ها بیش از حد نصاب قانونی صرفا »حق 
رأی« س��هام مازاد را قابل واگذاری به وزارت اقتصاد می داند 
و افزون بر آن، درآمد حاصل از س��ود س��هام توزیع ش��ده و 
حق تقدم فروش رفته نس��بت به سهام مازاد مشمول مالیات 
با نرخ صد درصد دانس��ته است، بدین معناست که قانونگذار 
تخلف س��هامدار در خرید سهام بیش از حد مجاز قانونی را از 
موجبات سلب مالکیت سهام ندانسته است. لذا نمی توان گفت 
اقدام غیرمجاز س��هامداران در خرید و تملک سهام بانک های 
خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حد مجاز، به 
منزله سلب و انتقال مالکیت سهام مازاد از سهامدار خصوصی 

)مالک واحد( به دولت است.
طبق مقررات ش��ورای پول و اعتبار، ضمانت اجرای تملک 
سهام بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بیش از حد نصاب 
مجاز قانونی توس��ط »مالک واحد« فق��ط دو راه حل دارد: یا 
اقدام برای کس��ب مجوز از بانک مرکزی ظرف شش ماه برای 
استمرار مالکیت سهام ولو آنکه بیش از حد مجاز باشد، یا آنکه 
مالک سهام ناچار باشد سهام مازاد خود را واگذار نماید. بدین 
ترتیب اقدام بانک مرکزی در واگذاری حق رأی ناشی از سهام 
مازاد در مجامع عمومی بانک های ذی ربط به وزارت اقتصاد، به 
معنای سلب مالکیت از این گونه سهامداران و انتقال مالکیت 
س��هام مازاد از »مالک واحد« به دولت نیس��ت، بلکه »مالک 

واحد« س��هام مازاد فقط از حض��ور در مجامع عمومی بانک 
و اعمال حق رأی محروم می ش��ود، اما ت��ا حد نصاب قانونی 
س��هام، حق اعمال مالکیت و حضور در مجامع بانک را دارد. 
بنابراین »مالک واحد« س��هام مازاد بانک ذی ربط تا حد 10 
درص��د و بی��ش از آن تا حد مجوز بانک مرک��زی، از هرگونه 
حقوق سهامداری برخوردار است و می تواند در مجامع عمومی 
بانک ش��رکت کرده و اعمال رأی نماید و حتی با وجود منع 
قانونی حضور در مجامع عمومی صاحبان س��هام، او همچنان 
مالک سهام مازاد محسوب می شود و می تواند از طریق بورس 
س��هام مازاد خود را بفروشد و به دیگری انتقال دهد. طبعا با 
وگذاری س��هام مازاد چنین س��هامداری از نظر حقوقی دیگر 
»مالک واحد« تلقی نمی ش��ود؛ زیرا س��هام وی تا حد نصاب 
قانونی کاهش پیدا کرده است. پس باید حق وی برای حضور 
در مجامع عمومی بانک اعاده ش��ود، ام��ا تا زمانی که چنین 
س��هامداری بیش از حد مجاز مالک سهام بانک باشد، نسبت 
به میزان باالتر از نصاب قانونی سهام، حق رأی وی در مجمع 

عمومی بانک به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
تحلیل حقوقی این پدیده بدان معناس��ت که در این گونه 
موارد، وزارت اقتصاد در مجمع عمومی بانک های خصوصی به 
عنوان سهامدار شرکت نمی کند، بلکه این وزارتخانه به عنوان 
»جانشین قانونی سهامدار متخلف«، آن هم تا حد سهام مازاد 
حق حضور در مجمع عمومی بانک ذی ربط را خواهد داشت. 
یکی از مهمترین قواعد حقوقی مربوط به اصل جانشینی، لزوم 
رعایت صرفه و صالح و حقوق مالکانه صاحبان س��هم توسط 
وکیل یا نماینده قانونی اس��ت. بنابرای��ن چون وزارت اقتصاد 
مانند وکیل سهامدار فقط به نمایندگی قانونی صاحب سهام 
م��ازاد و نه به عنوان مالک س��هام در مجام��ع عمومی بانک 
شرکت می کند، قانونا موظف است تصمیماتی را که در مجمع 
عمومی می گیرد با رعایت منافع مالک س��هام اتخاذ نماید. به 
عنوان مثال، وزارت اقتصاد مجاز به اعالم موافقت با واگذاری 
و فروش این گونه س��هام نیست؛ زیرا مالک سهام یا قانونگذار 
چنین اختیاری را به این وزارتخانه بدون جلب رضایت مالک 

سهام مازاد نداده است.
موضوع بعدی این است که حق شرکت در مجامع عمومی 
بان��ک و اتخاذ تصمیم و اعمال رأی س��هام مازاد تا چه مدت 
در اختی��ار وزارت اقتصاد قرار می گیرد؟ آیا اگر مالک س��هام 
م��ازاد پس از واگذاری ح��ق اعمال رأی این گونه س��هام به 
وزارت اقتصاد با رعایت کلیه شرایط و مقررات از بانک مرکزی 
درخواست مجوز تملک سهام مورد بحث را نماید یا آنکه خود 
مالک س��هام م��ازاد آن را واگذار کند، مدیریت این س��هام از 
وزارت اقتص��اد خاتمه می یابد و به مالکین س��هام بانک اعاده 
می ش��ود؟ یا بان��ک مرکزی باید پرونده را ب��ه مراجع قضایی 
احاله کند تا براس��اس رأی قطعی مراجع قضایی درخصوص 
موضوع تعیین تکلیف ش��ود و تا آن زمان حق اعمال رأی در 
مجامع عمومی بانک خصوص��ی ذی ربط همچنان در اختیار 
وزارت اقتصاد باقی خواهد ماند؟ ماده 19 دستورالعمل شورای 
پ��ول و اعتبار فق��ط بدین عبارات اکتفا کرده اس��ت: »مالک 
واحدي که پس از سپري شدن مهلت هاي تعیین شده در این 
دستورالعمل، بدون مجوز الزم همچنان دارنده سهام هر یک 

از موسس��ات اعتباري به میزاني بیش از حدود مجاز باش��د، 
نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومي صاحبان سهام 
موسسه اعتباري ذي ربط حق رأي نخواهد داشت و طبق اعالم 
بانک مرکزي حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي 
ب�ه وزارت امور اقتصادي و دارایي تفویض مي شود. همچنین 
درآمدهاي حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش 
رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد 

مي شود.«
بنابراین مدت مدیریت وزارت اقتصاد بر سهام مازاد بر نصاب 
قانونی، نه در قانون و نه در دستورالعمل بانک مرکزی مشخص 
نشده است. با این ابهام قانونی، مدیریت موقت وزارت اقتصاد 
بر س��هام بانک های خصوصی همانند »بانک های خصولتی« 
عم��ال دائمی خواهد ش��د؛ در حالی که منظ��ور قانونگذار از 
تصوی��ب »قانون اص��الح قان��ون اجرای سیاس��ت های کلی 
اصل چهل و چهارم )44( قانون اساس��ی« قطعا فراهم سازی 
زمینه تبدیل س��هام بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی 
به س��هام در مالکیت دولت نبوده اس��ت؛ زی��را در آن صورت 
پدیده دولتی س��ازی بانک های خصوصی قطعا با این بخش از 
سیاست های کلی نظام درخصوص »سیاست هاي کلي توسعه 
بخش های غیردولتی...« و جلوگیری از بزرگ شدن دولت در 
تض��اد خواهد بود: »دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج 
از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت 
)ش��امل تداوم فعالیت های قبلی و بهره ب��رداری از آن( را که 
مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 
پنج  ساله چهارم )سالیانه 20% کاهش فعالیت( به بخش های 
تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به 
مس��ئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت 
ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توس��ط دولت، بنا به 
پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی برای 
م��دت معین مجاز اس��ت.« در مجم��وع، در بحث پیامدهای 
خرید و تملک سهام بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 
غیربانک��ی بی��ش از حد مجاز قانونی، ه��م در قانون و هم در 

مصوبه شورای پول و اعتبار، ابهامات متعددی وجود دارد:
اول؛ واقعیت آن است که به دالیل مصالح اقتصادی کشور، 
تملک س��هام بانک ها بیش از حد مج��از مطابق حکم قانون، 
غیرقانون��ی و تخلف اس��ت. با تخلف متخل��ف یعنی »مالک 
واحد« نیز باید برخورد قانونی صورت گیرد. مشکل اینجاست 
که در این ماجرا تخلف توس��ط س��هامدار ص��ورت می گیرد 
ولی عقوبت آن را بانک باید تحمل کند، اما تخلف س��هامدار 
متخلف یک بانک و موسسه اعتباری چه ربطی به شخصیت 
حقوقی آن بانک دارد تا در نتیجه تخلف یک سهامدار، بانک 
ناچار باش��د مدیریت وزارت اقتصاد را در حساس ترین رکن، 
یعنی مجمع عمومی صاحبان س��هام پذیرا باشد؟ حقوقدانان 
جزایی عموما معتقدند مجازات های قانونی جرائم و پیامدهای 
آن باید حتی االمکان دامن مج��رم گناهکار را بگیرد. در علم 
حقوق جزا، این موضوع را »اصل ش��خصی بودن مجازات ها« 
نامیده اند؛ یعنی اگر یکی مرتکب جرم شود، شخص دیگر نباید 
مجازات قانونی آن جرم و تبعات منفی آن را متحمل ش��ود. 
»اصل ش��خصی بودن مجازات ها« در واقع، برگردان حقوقی 

ضرب المث��ل معروف »گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوش��تر 
زدند گردن مسگری« است. بر همین اساس، اگر سهامدار یک 
بانک و موسس��ه اعتباری تخلف کند، باید با تخلف و متخلف 
برخورد قانونی کرد، اما تخلف س��هامدار نباید دامان بانک را 
بگیرد و اس��باب مداخله دولت و گسترش بانکداری خصولتی 
را فراهم آورد؛ زیرا خرید و فروش س��هام بانک ها و موسسات 
اعتباری طبق مقررات صرفا از طریق بورس صورت می گیرد و 

بانک ها و موسسات اعتباری در آن مداخله ای ندارند.
دوم؛ هم قانون مصوب مجلس و هم مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار می گویند که در صورت تخلف »مالک واحد« در خرید 
س��هام مازاد بر نصاب قانونی، مدیریت آن س��هام در مجامع 
عمومی بانک به وزارت اقتصاد محول می شود. بسیار خب، اما 
مدیریت دولت بر سهام بانک های خصوصی تا چه مدت ادامه 
خواهد داش��ت؟ عدم تعیین مدت مدیریت وزارت اقتصاد بر 
این گونه سهام و همچنین فقدان تکلیف قانونی بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف نهایی س��هام مازاد، مدت 
موقت محرومیت مالک یا مالکین سهام مازاد را ابدی خواهد 
ساخت. سوم؛ ماهیت تخلف مورد بحث، این است که »مالک 
واحد« بیش از حد نصاب قانونی، س��هام یک بانک و موسسه 
اعتب��اری را خری��داری و تملک کرده، یا آنکه س��هام مازاد از 
طریق توارث به ارث رسیده است. لذا باید سهام مازاد خود را 
واگذار نماید، اما از مجموعه مقررات این برداشت را نمی توان 
کرد که خرید و تملک س��هام بانک ها مازاد بر نصاب قانونی، 

مساوی است با سلب مالکیت از »مالک واحد«.
کالم آخر آنکه مالکیت س��هام مازاد بانک ها و موسس��ات 
اعتباری خصوصی باید در چارچوب موازین قانونی به سایرین 
واگذار ش��ود تا س��هام »مالک واحد« به میزان نصاب قانونی 
کاه��ش یاب��د. واگذاری این گونه س��هام می توان��د با اصالح 
مس��تندات قانونی به بان��ک مرکزی نیز واگذار ش��ود، اما در 
این مهم، تخلف س��هامدار را نباید به پای بانک ها نوش��ت و 
ب��رای این تخلف، آنان را ناچار س��اخت که مدیریت دولتی را 
بر مجامع عمومی بانک پذیرا باشند؛ زیرا پیامد آن، گسترش 
بانک��داری خصولتی خواهد ب��ود و دولت را درگیر تصدیگری 
بانک ها می کند. از س��وی دیگر، استخوان الی زخم گذاشتن 
این گونه مشکالت بانکی و عدم تعیین تکلیف و دائمی کردن 
مدیریت دولت بر بانک های خصوصی، با هیچ منطق مدیریتی 
و بانکی س��ازگار نیست. برای حل این موضوع، تصور می کنم 
هیچ مشکل و مانع قانونی وجود ندارد که شورای پول و اعتبار 
در دس��تورالعمل مربوطه تصریح نمای��د؛ بانک مرکزی مجاز 
است از مالکین سهام مازاد وکالت بالعزل بگیرد تا قانونا مجاز 
باش��د س��هام مازاد را از طریق بورس بفروشد و مشکل سهام 
م��ازاد بانک های خصوصی بدین طریق مرتفع ش��ود، تا دیگر 
نیاز به تفویض حق رأی این گونه س��هام ب��ه وزارت اقتصاد، 
آن ه��م به صورت نامحدود و با گس��ترش بانکداری خصولتی 
نباشد. بر همین اس��اس، اصالح و تجدیدنظر در فصل ششم 
»دس��تورالعمل تملک س��هام بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانکی« برای پیش��گیری از گسترش بانکداری خصولتی، 
ضروری اس��ت و دولت را درگیر امور تصدیگری و مش��کالت 

بانک های خصوصی نمی کند.

از مالکیت خصوصی تا مدیریت دولتی

راهکارهایی برای ارتقای اعتماد به نفس کارآفرینان

کارآفرینی با چاشنی اعتماد به نفس
وقتی کارآفرینان اعتماد به نفس کافی داش��ته باشند، حتی سخت ترین کارهای دنیا را هم در یک چشم به 
هم زدن انجام می دهند. مثال جف بزوس را در نظر بگیرید؛ چه کسی فکر می کرد این میلیاردر مشهور روزی به 
سرش بزند که سفری کوتاه به فضا داشته باشد؟ شاید حتی اگر چند سال قبل از خود او هم چنین سوالی را 
می کردید، فقط یک خنده سرد تحویل تان می داد. هرچه باشد گشت و گذار در فضا کاری نیست که هر کسی 
جرأت انجامش را داشته باشد. آنچه در این میان به جف بزوس برای انجام این ماموریت غیرممکن کمک کرد، 
نه محاسبات اقتصادی صرف بلکه اعتماد به نفسی است که کارآفرینان موفقی مثل او همیشه و هر لحظه دارند.
دردسرهای پیش روی کارآفرینان همیشه از جنس سفر به فضا نیست. گاهی اوقات شما باید تصمیماتی را...



فرصت امروز: توسعه یافتگی، رویای همه جوامع در طول تاریخ بوده و هر 
کدام سبک و سیاق متفاوتی برای رسیدن به توسعه داشته اند. با وجود چند 
دهه برنامه ریزی توسعه در ایران اما متاسفانه گویا توسعه به امری ناممکن 
و دس��ت نیافتنی برای ایرانیان تبدیل شده است. با اینکه بارها درباره این 
پرس��ش که »چرا دور باطل توس��عه نیافتگی ایران تکرار می شود؟« بسیار 
صحبت و پژوهش ش��ده اس��ت، اما این الگوی تاریخی همچنان در گذر 
سال ها و دهه ها تکرار شده و به نظر می رسد این دور باطل توسعه نیافتگی 
عمدتا به دلیل نبود الگوی توس��عه ای اس��ت که باعث نهادسازی ناقص و 
از هم گس��یخته ش��ده اس��ت. همچنین از آنجا که جامعه ایران به تعبیر 
محمدعل��ی همایون کاتوزیان، »جامعه ای کوتاه مدت« اس��ت، این تجربه 

تاریخی به نسل های بعد منتقل نشده تا در کارزار توسعه به کار آید.
ایران همچون بس��یاری از جوامع انس��انی در مسیر دستیابی به توسعه 
دچار شکست و انقطاع شده و شاید برخالف بسیاری از جوامع، ریشه های 
عمده ای��ن عقب ماندگی به تاریخ برمی گردد؛ مث��ال دوره زمانی 1320 تا 
1357، نقطه عطفی در تاریخ معاصر و یک فرصت طالیی برای حرکت به 
سمت توسعه پایدار بود. با این حال، رشد اقتصادی کوتاه مدتی که در سایه 
درآمدهای سرشار نفتی فراهم شده بود، به نفع توسعه اقتصادی بلندمدت 
به کار گرفته نشد و ایران نتوانست در این بزنگاه تاریخی به توسعه دست 
یابد. همین امر باعث ش��ده تا اندیش��مندان در قالب نظریات گوناگون به 
دالیل شکس��ت ایران در فرآیند توس��عه بپردازند. در مراس��م رونمایی از 
»کتاب توس��عه 1400« نیز مجالی دس��ت داد تا علل عقب ماندگی ایران 
از ش��اخص های توسعه بررسی شود. این مراسم روز دوشنبه 10 مردادماه 
به همت پویش فکری توسعه و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

گسست نسلی در حوزه سیاست گذاری
کیومرث اش��تریان، رئیس انجمن علوم سیاس��ی ایران در این مراسم با 
بی��ان اینکه »نیازمند نهادهای مدنی تخصص��ی در حوزه های اقتصادی و 
علوم مختلف هستیم تا این نهادهای مدنی بتوانند علم را به سمت جامعه 
بیاورند«، گفت: »ما دچار گسست نسلی در حوزه سیاست گذاری عمومی 
هس��تیم. از سال 1285 تاکنون گسس��ت هایی که در حوزه سیاست های 
عمومی به وجود آمده، گسست های اساسی است که معدلش شاید هفت 
هشت سال بیشتر نشود. در نتیجه گسست نسلی در حوزه سیاست گذاری 
عمومی شده است. برای حل این مشکل به نهادهایی شبیه پویش فکری 
نیاز داریم و امیدوارم نهادهای مدنی شبیه این بیشتر شده و گسترش پیدا 
کنند. چیزی ش��بیه احزاب سیاس��تی مورد نیاز است که بتوانند کارهای 
تکمیلی انجام دهند تا بر این اس��اس صیق��ل گفتمان های عمومی انجام 

بگیرد.«

محسن محبی، حقوقدان و نماینده ایران در دادگاه بین المللی الهه نیز با 
اشاره به اینکه »200 سال است مشکالت ایران تغییر نکرده«، گفت: »در 
امر داخلی می توان فهرس��تی از مشکالت توسعه را بیان کرد که از حدود 
200 سال پیش تاکنون همان مشکالت بوده و صرفا چهره آن تغییر کرده، 
اما بن مایه آنها یکی است. در زمان مشروطه گمان می کردند که با مشروط 
کردن قدرت دولت به پارلمان، مش��کل حل خواهد ش��د ولی مشکل حل 
نش��د و در اولین دوره افرادی که به پارلمان راه یافتند باز طبقه مالکان و 
صاحبان س��رمایه بودند. همان کس��انی که قرار بود مشروطه ما را از قید 
آنها رها کند، همان افراد متصل به دربار هس��تند و اصحاب دربار شناخته 
می ش��وند که به مجلس می آیند.« او یکی از مش��کالت ایران را در بحث 
قرارداد اجتماعی دانست و افزود: »قرارداد اجتماعی اساس نظریه سیاسی 
مدرن در دنیاست که به قرن 18 بازمی گردد. در خیلی از کشورهای جهان 
از قبیل ما مفهوم قرارداد اجتماعی هنوز درست فهم نشده است، حاال اجرا 
شدنش را که خیلی فاصله داریم. قرارداد اجتماعی آن گونه که نئوکانتی ها 
می گویند تا قبل از رابز، قرارداد اجتماعی عمودی است و برای اداره امور، 
مردم از بین خود تعدادی را به عنوان حاکمان انتخاب می کنند که به جای 
مردم تصمیم گرفته و کشور را اداره کنند ولی قبل از اینکه نوبت به قرارداد 
اجتماعی عمودی و تش��کیل دولت برسد ما نیاز به یک قرارداد اجتماعی 
افقی بین خود آحاد مردم داریم. ما بیشتر در تفرد، هویت مان را جست وجو 
می کنی��م تا امر جمعی و اجتماعی. ما در فهم قرارداد اجتماعی، تعریف و 
تقسیم قدرت مش��کل داریم؛ بنابراین باید قبل از توسعه، آنها را از طریق 

حقوق عمومی و اساسی حل وفصل کرد.«
روایت دوپاره توسعه در ایران

محسن رنانی نیز با بیان اینکه »خط کش توسعه نداریم«، گفت: »زمانی 
دنبال تئوری پردازی برای توسعه بودم، بعد متوجه شدم که خط کش تئوری 
چه چیزی است؟ تمام تئوری ها زمانی علمی هستند که قابل خط کشی و 
اندازه گیری باشند و تا زمانی که این امر صورت نگیرد، تئوری ای می شود 
که در توهم اس��ت. ما ابتدا باید خط کش توسعه را ایجاد کنیم تا براساس 

آن بتوان تئوری توسعه را مطرح کرد و سنجید.«
همچنین محمدرضا اسالمی، پژوهش��گر توسعه با اشاره به ویژگی های 
کتاب »توس��عه 1400« گفت: »مشابه این کتاب در ژاپن و آمریکا وجود 
ندارد و طبق مطالعه ای که در ژاپن داشتم، رشته ای به عنوان رشته توسعه 
در دانش��گاه های متعارف ژاپنی وجود ندارد. در ژاپن مسئله توسعه بیشتر 
از خانواده هایی که متولی توسعه در سه چهار نسل بودند آغاز شد و آقای 
ش��ینزو آبه، یکی از این افراد محس��وب می ش��د. بچه های این خانواده ها 
طوری تربیت می ش��وند که بتوانند ادامه دهنده بنگاه های بزرگ اقتصادی 

باش��ند. دانشگاه هایی مثل کیو یا واسدا دانشگاه های خصوصی هستند که 
ثروتمندان ژاپنی بنیان نهادند و تعدادی از این بچه ها مثل ش��ینزو آبه در 
آنه��ا تحصی��ل می کردند و در مقطعی اینها را به غرب و مش��خصا آمریکا 
می فرستند و با غرب آشنا می شوند و برمی گردند. اینها آقازادگی ندارند و 
کف کارخانه از صفر باید پیچ س��فت کنند یا وسیله جابه جا کنند و اینکه 
پدر یا پدربزرگ کس��ی مدیرعامل تویوتا یا هیوندای بوده، دلیل نمی شود 
فرد یکباره عضو هیأت مدیره شود. در آمریکا رشته توسعه تحت عنوانی در 
بعضی از دانشگاه ها وجود دارد ولی ریشه های این هم توسعه منابع انسانی 
یا توسعه روابط بین الملل می شود. در کشور آمریکا رشته دانشگاهی ندیدم 
که کسی دانشجوی رشته توسعه باشد، اما به نظر می رسد شاید رویکرد این 
کشورها، این باشد که افراد را پرورش دهند و آنها توسعه را ایجاد کنند.«

محمد فاضلی نیز در ادامه این نشست به روایت دوپاره توسعه در ایران 
اشاره کرد و گفت: »هر جامعه ای احتیاج به روایت و قصه دارد و باید روایت 
خود را بگوید. جامعه ایران امروز بین دو قصه و روایت پاره شده است. یکی 
روایت دولت است که می گوید سرعت رشد علوم در ایران به گونه ای است 
که بقیه کشورها نگران شده اند و روایت دیگر، سیاهی است که در فضای 
مجازی می بینید.« به عقیده این جامعه شناس، »جامعه ما در میان این دو 
قصه در حال پاره شدن است و تمام انرژی خود را از دست می دهد. »کتاب 
توس��عه« یک قصه می دهد. معنای قصه این نیست که یک امر غیرواقعی 
است، بلکه قهرمان ها و شاخص ها و مستندات خود را دارد؛ قصه ای هم که 

می گوید، مستند است و استناد به شاخص ها دارد.«
جبر جغرافیایی توسعه بی معناست

حجت اهلل میرزایی نیز جبر جغرافیا در توسعه را بی معنا دانست و گفت: 
»در توسعه با برخی برداشت های نادرست و کج فهمی ها مواجهیم که انتشار 
این کتاب می تواند از تسری و تداوم آنها جلوگیری کند، به شرطی که بتواند 
موضوع گفت وگو قرار بگیرد. شاید هفت دهه است که دنیا پذیرفته توسعه 
یک مفهوم سنجش پذیر است که اگر آن را ارزیابی نکنیم، نمی توانیم راجع 
به آن صحبت کنیم. تقریبا در هیچ یک از کتاب های معتبر توسعه، تعریفی 
از توس��عه ارائه نشده اما درخصوص مفهوم توس��عه و پیچیدگی های آن، 
گفت وگو های زیادی شده است که یک مفهوم عقالنی، فرآیندی، مستمر، 
تعاملی، انسانی و هنجاری اس��ت و نه البته ارزش های غیرقابل سنجش.« 
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه »تحلیل توسعه در جبر جغرافیا، تاریخ و 
روح جمعی یک جامعه درس��ت نیست«، توضیح داد: »درست مثل اینکه 
گفته شود ایرانیان برنامه گریز هستند. هیچ کدام از این تحلیل ها مبتنی بر 
روح ملت ها پذیرفتنی نیست و بسیاری از کشورها وضعیت بدتری از ایران 

داشتند، اما رفتند به سمت توسعه و از این شرایط فرار کردند.«

ایران چگونه از قطار توسعه جا ماند؟

درجه انحراف از توسعه یافتگی

سیاست تمدید دستوری اجاره بها شکست خورده است. پس از آنکه در 
ابتدای تابس��تان اعالم شد اجاره  نامه های سال 1400 به مدت یک سال، 
آن هم با افزایش حداکث��ر 25 درصدی اجاره بها در تهران و 20 درصدی 
در سایر شهرها به شکل »خودکار« تمدید می شود، حال آمارهای رسمی 
نش��ان می دهد در تیرماه امس��ال یعنی ماه اول اکران این سیاست، نرخ 
تورم اجاره در تهران از 47 درصد و در کل کش��ور از 52 درصد گذش��ت. 
نگاه��ی به کارنام��ه یک ماهه مصوبه دولت در قالب »بس��ته تنظیم بازار 
اجاره بها«، شکست این مصوبه را نشان می دهد. در نخستین ماه تابستان 
و در حال��ی که انتظار سیاس��ت گذار کالن بخش مس��کن این بود که به 
واس��طه مصوبه »تمدید خ��ودکار قراردادهای اجاره با س��قف 25 درصد 
رش��د«، التهاب بازار اجاره مسکن و رش��د اجاره  بها کنترل شود، اما آنچه 

عمال رقم خورد، تمدید خودکار تورم اجاره و رکوردزنی آن بود.
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن )مربوط به تیرماه 
1401( حکای��ت از آن دارد که میانگین رش��د اجاره  بهای آپارتمان  های 
مس��کونی در ش��هر تهران به 47.4 درصد رسیده و رکورد بیشترین تورم 
نقطه  ای از ابتدای س��ال 1401 تاکنون را به ثبت رس��انده اس��ت. تورم 
نقطه  ای اجاره مسکن با نرخ 45.6 درصد در سال 1401، مسیر افزایشی 
خود را آغاز کرد و با عبور از ارقام 46 درصد در اردیبهش��ت ماه و 46.5 
درصد در خردادماه، درس��ت یک ماه پس از تصویب »بس��ته تنظیم بازار 
اجاره  به��ا« و الزام قانونی موجران به تمدید خودکار قراردادهای اجاره که 
امس��ال سررسید می ش��ود، با لحاظ افزایش حداکثر 25 درصدی عمال با 

عبور از مرز 47 درصد رکورد زد.
امس��ال سومین سالی اس��ت که مداخله مستقیم و دس��توری در بازار 

اجاره  بها توس��ط سیاست گذاران کالن کشور و متولی بخش مسکن دنبال 
می شود، اما همانطور که اجرای این سیاست دستوری در دو سال گذشته 
با شکس��ت همراه بوده و عمال تورم اجاره مس��کن در سال های 1399 و 
1400 با این مصوبه مهار نش��ده اس��ت، طبیعتا امسال نیز اجرای آن راه 
ب��ه جایی نمی برد و این موضوع به مفهوم شکس��ت سیاس��ت گذاری نرخ 
دس��توری اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهاست؛ کما اینکه در ماه های 
فروردین و اردیبهش��ت امس��ال نیز که هنوز خبری از »بسته تنظیم بازار 
اجاره  بها« نبود، نرخ تورم اجاره کشوری به ترتیب به 50.1 درصد و 50.6 

درصد رسید.
کارنام��ه آماری اولین ماه اجرای »بس��ته تنظیم بازار اجاره  بها« نش��ان 
می دهد که نه سقف میانگین 20 درصدی در شهرهای مختلف کشور و نه 
سقف 25 درصدی پیش  بینی شده برای رشد اجاره مسکن در قراردادهای 
تمدیدی امسال در پایتخت مورد اعتنای اغلب موجران کشور قرار نگرفته 
است. از سوی دیگر، مراجعه شهروندان به مراکز شورای حل اختالف هم 
نشان می دهد که پرونده های بسیار زیادی به دلیل قوانین مصوب شده در 
این ش��ورا شکل گرفته است. بررسی های میدانی در بازار اجاره نیز نشان 
می دهد بس��یاری از مس��تاجران به دلیل آنکه توانای��ی پرداخت افزایش 
اجاره بها و تمدید قراردادهای ش��ان را ندارند، مجبور ش��ده اند به مناطق 

پایین تر و حاشیه ای شهرها کوچ کنند.
اجاره   نش��ینی در حالی از سال های گذش��ته تاکنون، یکی از معضالت 
ب��زرگ خانوارهای فاقد مس��کن بوده که این موضوع در س��ال های اخیر 
به خصوص در یکی دو س��ال گذش��ته از نقطه بحران عبور کرده اس��ت. 
به دنبال وقوع جهش در بازار مس��کن، ن��رخ باالی تورم عمومی، افزایش 

نااطمینانی   ها، تش��دید رکود در بازار س��اخت، افت ش��دید عرضه جدید 
مسکن به بازار و موارد دیگر، اجاره   بهای مسکن نیز تحت تاثیر قرار گرفته 
اس��ت؛ به طوری که در طول یک سال گذشته بازار اجاره مسکن یکی از 
کم   سابقه   ترین یا حتی بی   سابقه   ترین نرخ های تورم را در مقایسه با سالیان 
قبل تجربه کرده و ازس��ر گذرانده اس��ت. همانطور که اشاره شد، متوسط 
تورم اجاره   بهای مس��کن در تهران و سراس��ر کشور در سال جاری به مرز 
50 درصد نزدیک ش��ده و این جهش شدید اجاره   بهای مسکن در دو ماه 
گذشته با ش��روع فصل جابه جایی ها به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، 
طیف وس��یعی از خانوارهای اجاره   نش��ین را ناچار به مهاجرت به مناطق 
پایین تر و حاش��یه ای کرده اس��ت. در واقع، ش��کل این جابه جایی اغلب 
به ش��کل مهاجرت خانوارهای اجاره نشین به مناطق ضعیف تر، واحدهای 
مس��کونی کوچک تر، با عمربنای بیشتر و امکانات کمتر نمود یافته است. 
در حالی که دولت عمده توان خود را صرف نهضت ملی مسکن و ساخت 
4 میلیون مسکن طی چهار سال کرده است، اما متاسفانه برنامه مدون و 
مشخصی برای کنترل رشد افسارگسیخته اجاره   بها از سوی متولی مسکن 
عملیاتی نش��ده اس��ت. عمده تمرکز دولت در حوزه مس��کن بر موضوع 
انبوه   س��ازی مس��کن در حومه ش��هرهای بزرگ بوده و البته تجربیات به 
دس��ت آمده از عدم موفقیت این سیاست ها در مهار جهش قیمت مسکن 
و به خصوص مهار رشد شدید اجاره   بها حکایت دارد. کارشناسان معتقدند 
در ش��رایطی که هم    اکنون وضعیت اجاره   نشینی در کشور به لحاظ سطح 
دش��واری تامی��ن اجاره   بها برای خانوارها در وضعیت بحرانی اس��ت، الزم 
اس��ت سیاس��ت گذار مس��کن هرچه زودتر با ورود به این حوزه و اجرای 

سیاست   های کاربردی و اثرگذار نسبت به بهبود شرایط اقدام کند.

آمارهای تورم اجاره مسکن نشان می دهد

شکست سیاست دستوری اجاره بها

انرژی

خاورمیانه برای تصاحب بازار انرژی اروپا خیز برداشت
رقابت عربی در صادرات گاز

خاورمیانه با نفت عجین ش��ده  اس��ت، اما با تغییر ش��رایط ژئوپلیتیک در 
ش��رق اروپا و ولع جهانی برای گاز طبیعی که پیش از این هم در برنامه های 
بلندمدت به عنوان پلی بین س��وخت فس��یلی و تجدیدپذی��ر در نظر گرفته 
می ش��د، کشورهای منطقه به سمت س��رمایه گذاری های تازه در صنعت گاز 
حرک��ت کرده اند. اکنون قطر، امارات متحده عربی، عربس��تان، عمان و حتی 
عراق برنامه ه��ای ویژه ای برای افزایش ظرفیت تولی��د و بازرگانی گاز دارند. 
قطر در پارس جنوبی دو فاز جدید افزایش تولید به کمک غول های انرژی در 
پیش گرفته که تولید گاز طبیعی مایع این کشور را از 77 میلیون تن در سال 
به 110میلیون تن در پایان س��ال 2025 و همچنین 126میلیون تن تا سال 
2027 خواهد رس��اند. امارات اغلب برنامه ه��ای گازی اش متمرکز بر افزایش 
ناوگان حمل LNG و ساخت پایانه برای این نوع گاز است، اما این کشور هم 
پروژه هایی جهت رش��د تولید LNG در دست دارد. عربستان و عراق در پی 
افزایش تولید برای مصرف داخلی هستند؛ اولی با انگیزه جایگزین کردن آن با 
نفت و آزاد کردن یک میلیون بشکه دیگر برای صادرات، اما عراق بیش از هر 
چیز به فکر تامین س��وخت نیروگاه های برقش است. عمان هم برنامه دارد با 
افزایش تولید و حتی آغاز واردات گاز از ایران، صادرات LNG به کره جنوبی 

و ژاپن را بهبود بخشد.
از آنج��ا که تقاضای جهانی و داخلی کش��ورهای خاورمیانه در س��ال های 
پیش رو افزایش��ی ارزیابی می ش��ود، این منطقه که بزرگ ترین تامین کننده 
نفت جهان به  ش��مار می رود، به دنبال بهبود تولید و صادرات گاز طبیعی در 
عصر طالیی این صنعت است. به گزارش اویل پرایس، قطر به عنوان یکی از 
بزرگ ترین صادرکنندگان LNG دنیا سال ها لیدر گازی خاورمیانه بوده است، 
اما دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد توسعه پروژه های گازی عقب 
بودند. این ش��رایط در حال تغییر است و کشورهایی نظیر امارات، عربستان، 
عمان و عراق به قطر می پیوندند. عربستان و امارات به عنوان تولیدکنندگان 
عم��ده در اوپ��ک اخیرا روی پروژه ه��ای داخلی افزایش تولی��د گاز همراه با 
برنامه های مهار انتشار کربن متمرکز شده اند. عمان که عضو اوپک نیست اما 
در اوپک پالس حضور دارد نیز بر تولید بیشتر گاز و توسعه اکتشاف آن شرط 
بس��ته است. وضعیت در عراق نیز با قرارداد 27میلیارد دالری با توتال انرجیز 
در س��ال های آینده احتماال تغییر خواهد کرد. ایران هم که خود تولیدکننده 
بزرگی اس��ت بر حفظ سطوح فعلی و س��پس افزایش ظرفیت تولید به 1.4 

میلیارد مترمکعب طی هشت سال آینده تاکید دارد.
بازار جهانی پرنوس��ان گاز از زمان حمله روسیه به اوکراین و تقاضای قوی 
موردانتظار اروپا برای LNG با هدف قطع وابستگی به روسیه، عوامل افزایشی 
برای قیمت ها تلقی می شوند که تولیدکنندگان نفتی و گازی خاورمیانه را به 
س��مت برنامه های بهبود صادرات گاز به خصوص به شکل LNG سوق داده 
است. عالوه بر این، در برنامه های گذار انرژی به سوخت های پاک، گاز طبیعی 
نقش پررنگی به عنوان یک واسطه بازی می کند که می تواند تقاضای آن را تا 
چند دهه افزایشی نگه دارد. انتظار می رود تقاضا برای گاز غیرروسی در اروپا 
برای سال ها قوی باشد، چراکه اتحادیه اروپا می خواهد هرچه زودتر گاز خط 
لوله بیش��تری را که از روسیه تحویل می گیرد با گاز از منابع دیگر جایگزین 
کند. خریداران LNG برای آنکه عرضه بلندمدت گاز غیرروس��ی را تضمین 
و خود را از نوس��انات قیمت های محموله های نق��دی مصون کنند، در حال 
بازگش��ت به قراردادهای بلندمدت هس��تند. دنیل تُلمن، تحلیلگر اصلی وود 
مکنزی در ماه مه گفت: »بسیاری از خریداران سنتی LNG نه محموله های 
ت��ک یا LNG روس��ی تهی��ه می کنند و ن��ه قرارداده��ای LNG اضافی با 
فروشندگان روس��ی امضا یا آنها را تمدید می کنند. قیمت های محموله های 
تک باال و پرنوس��ان بوده اند که بسیاری از خریداران را به سمت قراردادهای 

بلندمدت هل می دهد.«
خاورمیان��ه ک��ه صادرکنندگان ب��زرگ نف��ت و گازی آن به طور س��نتی 
قرارداده��ای بلندمدت را ترجیح می دهند، می توان��د نقش پررنگ تری را در 
عرضه جهانی LNG تا پایان دهه حاضر بازی کند. قطر با بزرگ ترین پروژه 
توس��عه LNG جهان تا به حال پیشروی پاسخ خاورمیانه به تقاضای جهانی 
LNG بوده اس��ت. هدف دیگر تولیدکنندگان در خلیج فارس، افزایش تولید 
و ص��ادرات و همچنین مص��رف داخلی گاز برای تولید برق اس��ت تا میزان 
س��وزاندن نفت برای تولید برق را کاهش داده و نفت خام بیش��تری را برای 

صادرات آزاد کنند.
قطر س��ال گذش��ته بزرگ ترین پروژه LNG جهان را به نام پروژه ش��رق 
میدان ش��مالی )NFE( اعالم کرد که قرار اس��ت ظرفیت تولید LNG قطر 
را از 77میلیون تن در س��ال  به 110میلیون تن افزایش دهد. این پروژه که 
انتظار می رود تولید آن در س��ه  ماهه چهارم س��ال 2025 آغاز شود، 28.75 
میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. قطر همچنین فاز توسعه دیگری در میدان 
ش��مالی، بزرگ ترین میدان گاز طبیعی جهان که با ایران مشترک است، در 
نظر دارد. فاز دوم توسعه، پروژه جنوب میدان شمالی )NFS( خواهد بود که 
قرار است ظرفیت تولید LNG قطر را از 110میلیون تن به 126میلیون تن 
در سال افزایش دهد و شروع تولید از آن در سال 2027 پیش بینی می شود. 
شرکت دولتی قطر انرژی اخیرا شرکت های بزرگ بین المللی اکسون موبیل، 
کونوکوفیلیپس، ش��ل، انی و توتال انرجیز را به عنوان شریک در پروژه توسعه 

شرق میدان شمالی انتخاب کرده است. 
عربس��تان و عراق که به ترتیب صاحب چهارمین و پنجمین منابع بزرگ 
گازی خاورمیان��ه پ��س از ایران، قطر و ام��ارات به ش��مار می روند، در پی 
انجام پروژه هایی برای مصارف داخلی هس��تند. عربستان که بخش بزرگی 
از مناب��ع گازی اش را از میادی��ن نفتی برداش��ت می ش��ود، در نظر دارد با 
توس��عه 110میلیارد دالری میدان ش��یل گازی جفوره و افزایش  در تولید 
از منابع س��نتی گازی در کنار انرژی خورش��یدی، سوخت نفت خام و نفت 
کوره نیروگاه های برق را با گاز جایگزین کند. با این کار تقریبا یک میلیون 
بش��که نفت که پیش از این در داخل مصرف می ش��د، صادر خواهد ش��د. 
از س��وی دیگر، عراق نیز که تولید گاز کم��ی دارد و حتی توان تامین نیاز 
نیروگاه ه��ای خ��ود را ندارد، قص��د دارد با بهره گیری از توان ش��رکت های 
بزرگ بین المللی این مسئله را حل کند. از جمله اینکه شرکت توتال انرجیز 
فرانس��ه سال میالدی گذش��ته پذیرفت طی 25 سال در چهار پروژه نفتی، 
گازی و تجدیدپذیر در منطقه جنوب بصره سرمایه گذاری کند. این قرارداد 
27میلیارد دالری شامل ساخت تاسیس��ات پاالیش گاز 600میلیون فوت 
مکعبی در روز می شود. با این وجود، گفته می شود این توافق جامع با موانعی 
که به شرایط قراردادها مربوط می شود، مواجه شده است. طبق گفته وزارت 
برق عراق، این کش��ور اکنون 45میلیون مترمکعب در روز گاز از ایران وارد 
می کند، اما توافق طرفین بر انتقال روزانه 55میلیون مترمکعبی بوده است. 
احمد موس��ی، س��خنگوی وزارت برق عراق همچنین اخیرا نیاز این کشور 
را 60میلی��ون متر مکعب در روز اعالم ک��رد.  تولیدکنندگان عمده نفت در 
خاورمیانه اکنون در حال پیوس��تن به قطر در توسعه طرح های توسعه گاز 
باالدستی و پروژه صادرات LNG هستند؛ زیرا انتظار می رود تقاضای جهانی 

و داخلی گاز در سال های آینده افزایش یابد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت ام��روز: جدیدترین گزارش ش��اپرک از انج��ام 3770 میلیون 
تراکن��ش الکترونیکی به ارزش بیش از 685 هزار میلیارد تومان در تیرماه 
امسال حکایت دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.68 درصد 
در تعداد و 22.33 درصد در ارزش رش��د داشته است. حجم تراکنش های 
الکترونیک کش��ور همچنین نس��بت به خردادماه 1.86 درصد افزایش در 
تعداد و البته 5.43 درصد کاهش در ارزش ریالی را نش��ان می دهد. سهم 
ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های تیرماه 4.8 درصد، س��هم ابزار 
پذیرش موبایلی 1.6 درصد و س��هم کارت خوان های فروشگاهی نیز 93.5 
درصد از کل تراکنش ها بوده اس��ت. از تعداد تراکنش های انجام ش��ده در 
تیرم��اه 89.48 درصد به خرید کاال و خدم��ات، 6.33 درصد به پرداخت 
قبض و خرید ش��ارژ تلفن هم��راه و 4.19 درصد به مانده گیری اختصاص 
داشته است. صنعت پرداخت الکترونیک کشور با توجه به گسترش سهولت 
دریافت ها و پرداخت های مالی، روند رو به رش��دی را در سال های گذشته 
- مطابق داده های اقتصادی ش��اپرک – پشت سر - گذاشته و پیش بینی 
می ش��ود که این روند همچنان در س��الیان پیش رو ادامه یابد، به طوری 
که از نس��بت حجم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی کاسته شده و بر 
حج��م تراکنش از محل ابزارهای پرداخت کارت خوان، اینترنتی و موبایلی 
افزوده شود. همچنین طبق آمارهای شاپرک، نسبت اسکناس و مسکوکات 
به نقدینگی در تیرماه امس��ال به 1.69 درصد رسیده است. طبیعی است 
که همواره حجم ثابتی از تقاضای اس��کناس و مس��کوک در سطح جامعه 
وجود خواهد  داش��ت و روندی که تاکنون س��پری شده با همین شیب و 
ش��تاب ادامه ندارد، اما س��یگنال بسیار مهمی از تغییر شکل پرداخت ها و 

انتقاالت مالی است.
افزایش تعداد تراکنش های الکترونیک

مطاب��ق آخرین گزارش اقتصادی ش��اپرک، مبلغ تراکنش های ش��بکه 
الکترونیکی پرداخت کارتی کش��ور در تیرماه 1401 به بیش از 686 هزار 
میلیارد تومان رس��یده که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 11.68 
درصد در تعداد و 22.33 درصد در ارزش ریالی افزایش داش��ته است. این 
میزان نس��بت به خردادماه نیز 1.86 درصد رشد در تعداد و 5.43 درصد 
کاهش در ارزش ریالی را نشان می دهد. به عبارت دقیق تر، مجموع تعداد 
تراکنش های انجام ش��ده شاپرک در تیرماه به 3770 میلیون عدد رسیده 

ک��ه ارزش این تراکنش ها در مجموع به بیش از 685 هزار میلیارد تومان 
می رس��د. رشد اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در تیرماه نسبت به ماه 

گذشته معادل منفی 5.43 درصد بوده است.  
در تیرم��اه امس��ال همچنی��ن س��هم ابزاره��ای پذی��رش اینترنتی در 
تراکنش های انجام شده 4.8 درصد و ابزار پذیرش موبایلی 1.6 درصد بوده 
و این در حالی اس��ت که کارت خوان های فروش��گاهی 93.5 درصد از کل 
تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص داده اند. از تعداد تراکنش های 
انجام ش��ده نیز 89.48 درصد مربوط به خرید کاال و خدمات، 6.33 درصد 
مربوط به پرداخت قبض و خرید ش��ارژ تلفن همراه و معادل 4.19 درصد 
مربوط به مانده گیری بوده اس��ت. از مجموع کل تراکنش های انجام ش��ده 
در تیرم��اه معادل 92.33 درصد موف��ق و 7.67 درصد ناموفق بوده و البته 
تراکنش هایی که با س��وییچ شاپرک انجام شده، 99.99 درصد موفق بوده 
است، اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه، 2 درصد به 
دلیل خطای پذیرندگی، 0.1 درصد به دلیل خطای شاپرکی، 15.5 درصد 
ب��ه دلیل خطای صادرکنندگی، 81.73 درصد ب��ه دلیل خطای کاربری و 
0.63 درصد به علت خطای کس��ب وکار بوده اس��ت. براساس این گزارش، 
نس��بت ارزش تراکنش های ش��اپرک به نقدینگی در تیرماه امس��ال 14.2 
درصد بوده و این در حالی اس��ت که نسبت اسکناس و مسکوک در دست 
اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها 1.69 درصد بوده است. کارت خوان های 
فروشگاهی با سهم 92.59 درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر 
ابزارهای پذیرش داشته است و ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایل نیز پس 
از آن ق��رار گرفته اند. متوس��ط تعداد تراکنش انجام ش��ده به ازای هر یک 
کارت خوان فروش��گاهی 423 تراکنش و ب��رای ابزارهای پذیرش اینترنتی 
و موبایلی به ترتیب 423 و 703 عدد بوده اس��ت. افزون بر این، متوس��ط 
تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در تیرماه معادل 427 تراکنش است که 
این تعداد نس��بت به مقدار مشابه در ماه گذش��ته افزایش 19.41 واحدی 
)4.76 درصدی( را تجربه کرده است. همچنین در تیرماه امسال بیشترین 

کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.
افت و خیز بازار پرداخت الکترونیک

در بخش دیگری از گزارش شاپرک، مجموع مبلغ تراکنش های هر ابزار 
پذیرش ش��اپرکی و سرانه مبلغ تراکنش ها مشخص شده است. به طوری 

که ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد 423 هزار و 273 ابزار فعال و با مجموع 
مبل��غ تراکنش 91.1 هزار میلیارد تومان، س��رانه مبلغی تراکنش هر ابزار 
اینترنتی به رقم 21.5 میلیارد تومان را به ثبت رس��انده اس��ت. همچنین 
در ابزار پذیرش موبایلی بیش از 144 هزار ابزار فعال سیستمی بوده است 
که این تعداد مجموعا 1483 میلیارد تومان تومان تراکنش داشته اند؛ این 
در حالی اس��ت که سرانه مبلغ تراکنش های هر ابزار پذیرش موبایلی، یک 
میلی��ارد و 28 میلی��ون و 300 هزار تومان بوده اس��ت. در نهایت در ابزار 
پذیرش کارت خوان فروشگاهی مجموع مبلغ تراکنش ها 593 هزار میلیارد 
توم��ان بوده که این مجموع مبلغ مربوط به تعداد 8میلیون و 259 هزار و 
348 عدد ابزار کارت خوان فروش��گاهی است که سرانه مبلغ تراکنش هر 
کارت خوان فروشگاهی نیز به رقم 7 میلیارد و 180 میلیون تومان رسیده 
است. عالوه بر این، بررسی اطالعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک 
از ابزاره��ای پذیرش نش��ان می دهد که در تیرماه امس��ال با ابزار پذیرش 
اینترنتی به طور متوسط 5.13 میلیون ریال مبلغ هر تراکنش بوده است. 
همچنی��ن با ابزار پذیرش موبایلی نیز این رقم به عدد 0.12 میلیون ریال 
و در نهایت با ابزار پذیرش کارت خوان فروش��گاهی هم متوس��ط مبلغ هر 
تراکنش 1.70 میلیون ریال بوده است. در مجموع سه ابزار پذیرش مذکور، 

متوسط مبلغ هر تراکنش در هر ابزار، 1.82 میلیون ریال بوده است.
گفتنی است شاپرک در اسفندماه 1389 از سوی شورای پول و اعتبار به 
تصویب رسید و در قالب شخصیتی حقوقی به عنوان بازوی اجرایی بانک 
مرکزی برای نظارت بر فعالیت ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
ش��کل گرفت. عمده سهام شرکت شاپرک به بانک های دولتی و خصوصی 
تعلق دارد. فعالیت رس��می این شرکت با همکاری شرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت از اردیبهشت ماه 1391 آغاز شد. الگوی تشکیل شرکت 
شاپرک، شبکه های پرداخت بین المللی بود و اهداف چهارگانه ای برای آن 
تعیین ش��د که شامل »ایجاد، توس��عه و تقویت زیرساخت نظام پرداخت 
الکترونیک«، »تدوین استانداردها، مقررات، قوانین و الزامات نظام پرداخت 
الکترونیک��ی و نظارت بر رعایت آن«، »تحلیل، برنامه ریزی و س��اماندهی 
صنع��ت پرداخت الکترونیکی براس��اس سیاس��ت های بان��ک مرکزی« و 
»اس��تقرار نظام جامع مدیری��ت امنیت اطالعات و مخاطرات در ش��بکه 

پرداخت الکترونیکی کشور« می شود.

عبور 686 هزار میلیاردی از دروازه الکترونیکی در تیرماه

حجم تراکنش های الکترونیک زیاد شد

شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه به 50.10 واحد رسید که 4.63 
واحد کمتر از ماه قبل اس��ت. کاهش سفارش��ات جدید، کاهش موجودی 
م��واد اولی��ه، افزایش موجودی انبار و افول انتظ��ارات برای فعالیت در ماه 
آینده از جمله تحوالت ش��اخص در این ماه اس��ت. شاخص انتظارات در 
حالی در ابتدای تابستان به 50.18 واحد رسید که طی 16 ماه گذشته )به 
 غیر از تعطیالت فروردین ماه( یکی از کمترین مقادیر محس��وب می شود و 
منعکس کننده انتظارات بدبینانه فعاالن اقتصادی به  ویژه در بخش خدمات 

و کشاورزی در مردادماه است.
طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید )تعدیل 
فصلی نش��ده( ب��رای کل اقتصاد ایران در تیرماه 50.10 گزارش ش��د که 
نس��بت به ماه قبل 4.63 واحد کاهش داش��ت و نرخ رشد شاخص تقریبا 
نزدی��ک محدوده خنثی بود. ش��اخص میزان فعالیت های کس��ب وکار در 
تیرماه )50.82( در مقایس��ه ب��ا خردادماه کاهش زی��ادی یافت و بخش 
س��اختمان بیش��ترین کاهش و رکود را در میان سایر بخش های اصلی به 
خود اختصاص داد. کاهش ش��دید قدرت خرید مش��تریان، نبود سرمایه 
در گردش،، قطعی برق و مش��کالت ناش��ی از مدیریت ناکارآمد برخی از 
دس��تگاه های اجرایی که فعاالن اقتصادی با آن سروکار دارند، از مهمترین 
مش��کالتی است که مدیران شرکت ها مطرح کرده اند. از طرفی بسیاری از 
شرکت ها با مش��کالت ناشی از قوانین نادرس��ت گمرکی و بانک مرکزی 
سروکار دارند و با مشکالت گمرکی و ترخیص کاال، مشکالت صادرات کاال 
و قانون رفع تعهد ارزی بانک مرکزی، دریافت مجوزهای س��ازمان ها، ثبت 
سفارش و عدم تخصیص تسهیالت بانکی مشکالت زیادی را برای فعاالن 
اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت های فعال در حوزه خدمات 
که با مشتریان بخش دولتی سروکار دارند به دلیل عدم بازپرداخت تعهدات 
توس��ط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهای سال های قبل که متناسب با 

نوسانات قیمتی کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبه رو هستند.
در همین حال، وقایع ش��امخ اقتصاد در بخ��ش صنعت نیز کم وبیش 
تکرار شد، به طوری که شاخص مدیران خرید صنعت به کمترین مقدار 

در پن��ج ماه اخیر )به  غیر از تعطیالت فروردین ماه( رس��ید و ش��اخص 
میزان سفارشات جدید مش��تریان نیز کمترین مقدار پنج ماهه خود را 
ثبت کرد. براس��اس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
ش��امخ بخش صنعت در تیرماه با کاهش 5.72 واحد درصد بر روی رقم 
53.92 ایس��تاد که طی پنج ماه اخیر )به  غیر از تعطیالت فروردین ماه( 
کمترین مقدار اس��ت و شدت رشد بس��یار کمتری نسبت به ماه قبل را 
نش��ان می دهد. در تیرم��اه همه مؤلفه های اصلی ش��امخ بخش صنعت 
باالی 50 ثبت شده اند، اما همچنان موجودی مواد اولیه کمترین رشد را 
نسبت به سایر مؤلفه ها داشته است. در میان رشته فعالیت های صنعتی 
به ترتیب صنایع چوب، کاغذ و مبلمان، وس��ایل نقلیه و قطعات وابسته، 
صنایع کانی غیرفلزی و ماشین سازی و لوازم خانگی بیشترین افزایش را 
داش��ته و در مقابل سایر صنایع، پوشاک و چرم، صنایع غذایی و صنایع 
شیمیایی با کاهش ش��اخص کل روبه رو بوده اند. به طور کلی، در تیرماه 
امس��ال بس��یاری از تولیدکنندگان به دلیل قطعی های برق با مشکالت 
بس��یار و پایین آوردن ظرفیت تولید خود روبه رو بوده اند. از سوی دیگر 
نیز با تورم ماه های اخیر با کمبود شدید نقدینگی و کاهش قدرت خرید 
مش��تریان روبه رو هس��تند که به دلیل عدم هم��کاری بانک ها در ارائه 
تس��هیالت به شرکت ها با کاهش س��رمایه در گردش برای تأمین مواد 
اولیه و تولید روبه رو ش��ده اند. تعطیالت تابستانی و محرم نیز در کاهش 
تولی��د برخی از صنایع تأثیرگذار بوده اس��ت. نکته مه��م اینکه افزایش 
قیمت ها و کاهش قدرت خرید مشتریان بر روی صنایع کلیدی موردنیاز 
جامعه یعنی مواد غذایی و پوش��اک و چرم تأثیرگذار بوده و این صنایع 
ب��ا کاهش زیادی در تقاض��ا روبه رو بوده اند. از جمله مش��کالت فعاالن 

اقتصادی در تیرماه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* کمبود ش��دید نقدینگی مشتریان باعث شده تا در بسیاری از صنایع، 
تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبه رو باشند )صنایع غذایی، صنایع پوشاک 

و چرم و...(.
* قانون رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان مشکل زا شده است. اصالح 

قانون رفع تعهد ارزی و پیشنهاد فعاالن اقتصادی مبنی بر خرید ارز حاصل 
از صادرات توس��ط صرافی ها با هدف رونق در ص��ادرات و کاهش نرخ ارز 

بدون نیاز به درآمد نفتی.
* بسیاری از تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش خود با مشکل 
روبه  رو هس��تند و از طرفی دولت بازپرداخ��ت بدهی های خود را در قبال 
تعه��دات انجام نمی دهد. بانک ها نیز در تأمین س��رمایه در تخصیص وام 

بانکی تعلل و موانع بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد می کنند.
* قطعی و کمبود برق باعث می ش��ود تا بسیاری از شرکت ها با ظرفیت 

پایین تولید کرده و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند.
* عدم تولید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع الستیک و پالستیک از 
سوی پتروشیمی ها و کمبود آن در بازار باعث شده تا صنایع پایین دستی با 
تعطیلی برخی از خطوط تولید روبه رو شوند )صنایع الستیک و پالستیک(.

* رکود مس��کن بر رکود ب��ازار کانی غیرفلزی تأثیر داش��ته و در مورد 
صنایع س��رامیکی واردات هم بر کاهش تقاضای داخلی تأثیر منفی دارد. 
از س��وی دیگر، تعطیالت محرم بر بازار صادرات ع��راق تأثیرگذار خواهد 
بود و پیش بینی می ش��ود تولید در مردادماه کاهش داش��ته باشد )صنایع 

کانی غیرفلزی(.
* به دلیل افزایش مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت فروش، تقاضای 
مش��تریان در صنایع مواد غذایی، پوش��اک و چرم بسیار پایین آمده است 

)صنایع مواد غذایی و پوشاک و چرم(.
* در بخش خدمات ارتباطات ازآنجاکه بخش عمده ای از مشتریان بخش 
دولتی اس��ت و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت نمی کنند، شرکت ها با 

کاهش شدید نقدینگی و تعدیل نیروی انسانی روبه رو هستند.
* تعطیالت تابس��تان و محرم، کاهش قیمت م��واد اولیه در بورس در 
ش��رایطی که شرکت ها با مواد قبلی تولید کرده اند و انتظار کاهش قیمت 
محص��ول از جانب مش��تریان به دنبال داش��ته و همچنین عدم همکاری 
س��ازمان غذا و دارو برای صدور کدهای مربوط��ه و مجوزهای الزم، باعث 

کاهش تولید شده است )صنایع شیمیایی(.

شامخ اقتصاد در تیرماه به منطقه خنثی رسید

بدبینی مدیران در ابتدای تابستان

بانکنامه

کدام بانک ها بیشتر وام داده اند؟
کارنامه تسهیالت دهی خرداد

براس��اس آمارها، بانک ها و موسسات اعتباری کش��ور تا پایان خردادماه 
امس��ال 4.7 درصد بیشتر از پایان سال گذشته وام داده اند. طبق اطالعات 
منتشرش��ده از سوی بانک مرکزی، تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری تا پایان خرداد امس��ال معادل 3707.2 ه��زار میلیارد تومان بوده 
که نس��بت به اسفند سال گذشته با رش��د 4.7 درصدی مواجه شده است. 
همچنین تس��هیالت قرض الحس��نه 9.1 درصد از کل تس��هیالت اعطایی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری قرض الحسنه را تش��کیل داده و حجم عمده 
عملک��رد تس��هیالتی بانک ها مربوط ب��ه مرابحه ب��ا 35.5 درصد و فروش 
اقس��اطی با 16.3 درصد است. از نظر عددی نیز در پایان خردادماه 338.4 
هزار میلیارد تومان از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات اعتباری 
کشور قرض الحس��نه بوده که این میزان نسبت به اس��فندماه پارسال 9.5 

درصد رشد را نشان می دهد.
از س��وی دیگر، بانک های تجاری 772.8 هزار میلیارد تومان تس��هیالت 
پرداخت کرده اند که با رش��د 3.9 درصدی مواجه ش��ده و س��هم وام های 
قرض الحس��نه از این میزان تس��هیالت 91.1 هزار میلیارد تومان است که 
اعطای این وام از س��وی بانک های تجاری در پایان س��ال گذشته 5 درصد 
افزایش یافته اس��ت. گفتنی است 11.8 درصد از وام های بانک های تجاری 
را قرض الحسنه تشکیل می دهد. در بانک های تجاری کشور نیز سهم عمده 
تس��هیالت پرداختی مربوط به تس��هیالت مرابحه ب��ا 32.4 درصد معادل 
250.7 هزار میلیارد تومان بوده است. عالوه بر این، 19.5 درصد تسهیالت 
بانک ه��ای تجاری به رقم 150.5 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه به 
تسهیالت فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل 
152.9 میلیارد تومان بوده اس��ت. به صورت کلی، س��هم عمده تسهیالت 
پرداخت��ی بانک های تج��اری در پایان خرداد امس��ال ب��ه مرابحه، فروش 

اقساطی و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
همچنین بررس��ی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تس��هیالت تا 
پایان خرداد نش��ان دهنده این اس��ت که تس��هیالت اعطایی با 5.9 درصد 
افزای��ش از رق��م 500.6 هزار میلیارد تومان به ع��دد 530.3 هزار میلیارد 
تومان رس��یده که سهم تس��هیالت قرض الحس��نه از این میزان تسهیالت 
اعطایی بانک ه��ای تخصصی معادل 27.8 هزار میلی��ارد تومان بوده که با 
افزایش 9.4 درصدی در مقایسه با پایان سال قبل مواجه شده است. گفتنی 
است که 5.3 درصد از وام های بانک های تخصصی را قرض الحسنه تشکیل 
می دهد. بزرگترین بخش تس��هیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی 
کش��ور نیز مربوط به فروش اقساطی می شود؛ به نحوی که در پایان خرداد 
امس��ال 36.4 درصد کل تسهیالت اعطایی این بانک ها به رقم 192.9 هزار 
میلیارد تومان در بخش فروش اقس��اطی بوده و این رقم در اسفندماه سال 
گذش��ته به می��زان 188.1 میلیارد تومان بوده اس��ت. بانک های تخصصی 
نیز در بخش مش��ارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به 
نحوی که 18.4 درصد کل منابع تس��هیالتی ای��ن بانک ها در پایان خرداد 
امسال به میزان 97.8 هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

همچنین بررس��ی تس��هیالت اعطایی بانک های غیردولتی و موسس��ات 
اعتباری در پایان خرداد امس��ال نش��ان می دهد که تسهیالت این بانک با 
4.7 درصد رشد به رقم 2404 هزار میلیارد تومان رسیده و سهم تسهیالت 
قرض الحس��نه از این میزان تس��هیالت 9.1 درص��د )219.3 هزار میلیارد 
توم��ان( بوده که اعطای این نوع تس��هیالت در این ن��وع بانک ها در پایان 
خرداد امس��ال 11.5 درصد رشد داشته اس��ت. همچنین 40.6 درصد کل 
اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم 976.7 

هزار میلیارد تومان بوده است.

ادامه روند کاهشی قیمت اوراق مسکن
هزینه وام مسکن باز هم کم شد

رون��د کاهش��ی هزین��ه وام مس��کن ادام��ه دارد و در حالی که 
متاهل های س��اکن پایتخت حدود 10 روز قب��ل برای اخذ این وام 
باید بی��ش از 134 میلیون تومان پرداخ��ت می کردند، اکنون باید 
بیش از 129 میلیون تومان پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، بررسی 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مس��کن نش��ان می ده��د که هر برگ 
اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین ماه 132 هزار و 300 تومان، در 
اردیبهشت ماه 132 هزار و 900 تومان و در خردادماه سال گذشته 
نیز 134 هزار و 200 تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تس��هیالت 
مس��کن بانک مسکن در تیر سال گذشته 132 هزار و 800 تومان، 
در مرداد س��ال گذشته 133 هزار و 500 تومان و در شهریور سال 
گذش��ته با قیمت 133 هزار و 300 تومان داد و ستد می شود. این 
اوراق در ماه مهر س��ال گذشته 132 هزار و 900 تومان، در آبان ماه 
133 هزار و 700 تومان و در آذرماه 134 هزار و 700تومان قیمت 
داش��تند. اوراق تسهیالت مس��کن در دی  و بهمن سال گذشته نیز 
ب��ا قیمت های 134 ه��زار و 300 تومان و 134 هزار و 100  تومان 
معامله می ش��ود. این اوراق در فروردین ماه س��ال جاری 135 هزار 
توم��ان قیمت دارد که این گزارش براس��اس همین قیمت نوش��ته 
ش��ده است. بر همین اساس، مجردهای س��اکن تهران می توانند تا 
280 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 200 میلیون 
توم��ان تس��هیالت خرید مس��کن و 80 میلیون توم��ان وام جعاله 
می ش��ود؛ لذا برای دریافت 200 میلیون تومان وام باید 400 برگه 
تس��هیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 
135 هزار تومانی، 54 میلیون تومان می ش��ود. همچنین با در نظر 
گرفت��ن 80 میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 160 ورق به 
مبلغ 21 میلیون و 600هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه 
خری��د اوراق ب��ه 75 میلیون و 600هزار تومان می رس��د. زوج های 
تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا سقف 480 میلیون تومان 
ش��امل 200 میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
80 میلی��ون تومان وام جعاله دریافت کنن��د؛ بنابراین زوجین باید 
800 برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 108 
میلیون تومان می ش��ود که هم��راه با هزینه 21 میلیون و600 هزار 
تومان��ی وام جعاله که برای آن باید 160 ورق تس��هیالت مس��کن 
خری��داری کنند، در مجموع بای��د 129 میلیون و 600 هزار تومان 
پرداخت کنند. همچنین س��قف این تسهیالت برای مراکز استان و 
ش��هرهای با جمعیت بیش از 200 ه��زار نفر برای مجردها به 160 
میلیون تومان و برای زوجین به 320 میلیون تومان رس��یده است 
ک��ه با توجه به اینکه مجردها باید 320 برگه و متاهل های س��اکن 
این ش��هرها نیز باید 640 برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند، 
مجردها باید 43 میلیون و 200 هزار تومان و متاهل ها هم باید 86 

میلیون و 400 هزار تومان پرداخت کنند.
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ابالغ بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده  کاالیی
کاالهای جدید از راه می رسند

س��رانجام پس از ماه ه��ا انتظار و با پیگیری های وزی��ر اقتصاد و رئیس 
سازمان بورس و همراهی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه معافیت مالیاتی 
گواهی س��پرده کاالیی براس��اس قانون بودجه 1401 از سوی رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شد. بدین ترتیب، مالیات بر ارزش افزوده 
همه کاالهایی که در قالب گواهی س��پرده کاالی��ی در بورس های کاالیی 
کشور پذیرش و معامله می شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. همچنین 
در صورتی که کاالی پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کاال 
پس از کس��ر اعتبار مالیاتی وصول خواهد ش��د و وظیفه پرداخت مالیات 
مذکور برعهده تحویل گیرنده نهایی کاالی پشتوانه گواهی سپرده کاالیی 

است.
معافیت مالیاتی معامالت گواهی س��پرده کاالیی، مانع اصلی برای ورود 
کاالهای متنوع و رونق این بازار به شمار می رفت که با تحقق این موضوع، 
عالوه بر تعمی��ق معامالت کاالهای فعلی به زودی ش��اهد ورود کاالهای 
متنوعی در حوزه های صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی 
به معامالت گواهی س��پرده کاالیی خواهیم بود. در همین خصوص، مدیر 
توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران از صدور بخشنامه ای توسط سازمان 
امور مالیاتی خبر داد که با اجرای آن امکان انتش��ار گواهی سپرده کاالیی 
در بورس های کاالیی روی کاالهایی که مش��مول مالیات بر ارزش افزوده 
هستند، ایجاد خواهد شد. جواد فالح با بیان اینکه طبق بند سین تبصره 2 
قانون بودجه، زمینه رفع ابهام مالیات بر ارزش افزوده گواهی سپرده کاالیی 
فراهم شده بود، به ایسنا توضیح داد: در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی 
جدید، معافیت مالیات بر ارزش افزوده گواهی سپرده کاالیی تصویب شده 
بود، اما ابهامی که نزد س��ازمان امور مالیاتی وجود داشت که این ابهام در 
قانون بودجه رفع شد و زمینه برای اینکه سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای 
را در این راستا صادر کند، فراهم شد. او ادامه داد: در گواهی سپرده کاالیی، 
کاالیی که مش��مول ارزش افزوده اس��ت، زمانی که در انبار پذیرش شده 
ب��ورس قرار می گیرد و نفر اول این کاال را می فروش��د و ارزش افزوده کاال 
را دریافت می کند، معامالت ثانویه ای روی قبض انبار مربوط به آن کاال با 
عنوان گواهی سپرده کاالیی انجام می شود و مالکیت این گواهی ها در بازار 
ثانویه  تغییر می کند. اعتبار مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ای که نفر اول 
پرداخت کرده است باید به نفر آخری که این کاال را از انبار بورسی تحویل 
می گیرد، منتقل شود. برای اینکه این اتفاق رخ دهد، در دستورالعملی که 
س��ازمان امور مالیاتی طبق قانون بودجه صادر کرده است مشخص کرده 
است تا اگر قیمت کاال در زمان دریافت از انبار با قیمت آن در اولین معامله 

تفاوت داشته باشد، چگونه باید با موضوع ارزش افزوده برخورد شود.
مدیر توس��عه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران به تش��ریح شرایط 
مختلف پرداخت و گفت: اگر قیمت کاال در نخس��تین معامله گواهی 
س��پرده کاالیی 100 واحد بوده و فرد اولی که این کاال را خریداری 
ک��رده، 9 واحد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اس��ت، این 9 
واحد اعتبار مالیاتی در گواهی س��پرده کاالیی ذخیره می ش��ود. نفر 
آخ��ری که قصد دارد کاال را از انبار ترخی��ص کند و تحویل بگیرد، 
ف��رض کنیم ای��ن فرد کاال را دوباره با قیم��ت 100 واحد خریداری 
کرده است، 9 واحد اعتبار مالیاتی نفر اول به نفر آخر منتقل می شود 
و می تواند کاال را از انبار تحویل بگیرد و اگر به فرد دیگری در خارج 
از بس��تر بورس کاال فروخت و ارزش اف��زوده دریافت کرد، اختالف 
اعتبار مالیاتی و ارزش افزوده دریافتی را باید به عنوان ارزش افزوده 
به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. به گفته فالح، در شرایطی که 
قیمت کاال افزایش یافته و برای مثال به 200 واحد رس��یده باش��د، 
ف��رد آخری که کاال را تحویل می گی��رد باید 18 واحد ارزش افزوده 
پرداخ��ت کند. 9 واحد که اعتبار مالیاتی دارد و 9 واحد دیگر ارزش 
افزوده پرداخت می کند. اگر کاال را خارج از بستر بورس کاال با قیمت 
دیگ��ری فروخت، می تواند 18 واحد اعتبار مالیاتی را اس��تفاده کند. 
همچنی��ن اگر قیمت کاال کاهش پیدا ک��رده و از 100 واحد به 50 
واحد رسیده باشد، 5.4 واحد اعتبار مالیاتی ارزش افزوده به نفر آخر 

که کاال را تحویل گرفته است تخصیص پیدا می کند.
او با تاکید بر اینکه انتقال اعتبار مالیاتی از نفر اول به نفر آخر موضوع ابهام 
مالیات ارزش افزوده بود، افزود: این ابهام با دستورالعملی که سازمان امور 
مالیاتی صادر کرده است رفع شد و زمینه برای انتشار گواهی سپرده کاالیی  
در بورس کاال و بورس انرژی روی کاالهای صنعتی، معدنی، پتروش��یمی 
و نفتی و  به عبارت دیگر روی کاالهایی که دارای ارزش افزوده هس��تند 
ایجاد ش��د. گواهی سپرده کاالیی تاکنون فقط روی محصوالت کشاورزی 
که معافیت ارزش افزوده داش��تند و س��که طال که مشمول ارزش افزوده 

نبودند منتشر شده بود.

خبرنــامه

فرصت امروز: پس از آنکه شاخص کل بورس تهران در روز نیمه تعطیل 
ابتدای هفته و برخالف روند روزهای گذش��ته به رشد قابل توجه 11 هزار 
واحدی رسید و به نیمه کانال یک میلیون و 400 هزار واحد نزدیک شد، 
این روند مثبت در معامالت روز سه شنبه با افزایش بیش از 3 هزار واحدی 
ادام��ه یافت تا با عبور دماس��نج اصلی تاالر شیش��ه ای از نیمه کانال 1.4 
میلیون واحدی، اندکی از حجم اما و اگرهای معامالتی بورس بازان در تاالر 

شیشه ای کاسته شده باشد.
ش��اخص کل بورس در حالی در معامالت روز شنبه با رشد بیش از 11 
هزار و 500 واحدی در س��طح یک میلیون و 448 هزار واحد ایس��تاد که 
عم��ده تحوالت بورس تهران در این روز تح��ت تاثیر خبرهای برجامی از 
هتل کوبورگ وین قرار داشت. ازسرگیری ناگهانی مذاکرات وین، تغییراتی 
را در وضعیت بازارهای دارایی کش��ور ایجاد کرد و پیش بینی می ش��ود با 
تداوم این س��یگنال های برجامی، قیمت دالر در روزهای آتی از کانال 31 
ه��زار تومان پایین تر بیاید. بر همین اس��اس، گمانه زنی های تازه ای درباره 
آینده دادوستدها در بازار سرمایه تحت الشعاع مذاکرات احیای برجام ایجاد 
ش��د و خوش      بینی های جدید از احیای برجام ممکن است بازار سهام را از 
درجا زدن ها و عقب ماندگی های اخیر در مقایسه با سایر بازارها نجات دهد. 
نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در طول یک ماه گذشته بازدهی منفی 4.37 
درصدی را به ثبت رس��اند تا به رغم شروع توفانی در دو ماه نخست سال، 
میزان بازدهی ش��اخص کل بورس از ابتدای س��ال تا پایان تیرماه به رقم 

5.13 درصد برسد.
شاخص های بورسی سبزپوش شدند

پس از آنکه شاخص کل بورس، معامالت هفته جاری را با رشد 11 هزار 
و 563 واحدی آغاز کرد و به سطح یک میلیون و 448 هزار واحد رسید، 
این روند در معامالت روز گذشته تکرار شد و شاخص کل با رشد بیش از 
3 هزار واحدی مواجه ش��د. بدین ترتیب، دماسنج اصلی تاالر شیشه ای با 
ایستادن در ارتفاع یک میلیون و 451 هزار واحد از نیمه این کانال گذشت 
تا به رغم تعطیلی رس��می روزهای یکشنبه و دوشنبه، همه شاخص های 

بورسی در روز سه شنبه سبزپوش شوند.
در جریان معامالت روز سه ش��نبه 18 مردادماه، ش��اخص کل بورس 
ب��ا 3 ه��زار و 19 واحد افزایش در رقم یک میلی��ون و 451 هزار واحد 
ایس��تاد. شاخص کل با معیار هم وزن که از تمام نماد            های معامالتی به 
ی��ک میزان تاثیر می پذی��رد نیز 801 واحد افزای��ش یافت و رقم 390 
هزار و 944 واحد را ثبت کرد. در این بازار 304 هزار معامله انجام شد 
که 49 هزار و 601 میلیارد ریال ارزش داش��ت. نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان، سایپا و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 

و نمادهای س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پاالیش نفت 
بندرعب��اس، معدنی و صنعتی گلگهر و پاالیش نفت اصفهان نس��بت به 
س��ایر نمادها بیش��ترین تاثیر منفی را بر روی رشد شاخص کل بورس 

گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با 100 واحد افزایش 
ب��ه رقم 19 هزار و 150 واحد رس��ید. در این ب��ازار 145 هزار معامله به 
ارزش��ی 108 هزار و 203 میلیارد ریال انجام ش��د. بیمه پاسارگاد، بانک 
دی و س��رمایه گذاری صبا تامین نس��بت به سایر نمادها با بیشترین تاثیر 
مثبت و نمادهای پتروش��یمی زاگرس پاالی��ش نفت الوان، بهمن دیزل و 
تولید برق عس��لویه مپنا نیز با بیش��ترین تاثیر منفی بر رشد شاخص کل 

فرابورس همراه شدند.
به نظر می رس��د س��یگنال های مثبت احیای برجام، تزریق نقدینگی از 
سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، کاهش نرخ سود 
بین بانکی و... از جمله محرک های رشد بورس در معامالت این هفته است. 
همچنین آشتی س��هامداران خرد با بازار سرمایه پس از 35روز معامالتی 
و افزای��ش دالر نیمایی )کاهش فاصله با نرخ بازار آزاد( از دیگر موضوعات 
کلیدی در معامالت این هفته تاالر شیش��ه ای است. حال باید دید که آیا 
افزایش دو روز اخیر نماگر      های بورسی تحت تاثیر موج خوش بینی نسبت 
به روند آتی معامالت سهام است یا شاخص های سهامی تحت الشعاع ورود 
پول از س��وی صندوق توس��عه ملی و تحرکات برجامی پا در مسیر صعود 
گذاشته اند؟ براس��اس شنیده ها قرار است که تا پایان سال  حداقل 6  هزار 

 میلیارد  تومان دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
فراز و فرود شاخص ها در هفته گذشته

بررس��ی معامالت بازار سهام در هفته گذشته )منتهی به 12 مردادماه( 
حکای��ت از آن دارد که ارزش کل معامالت این بازار در این هفته نس��بت 
ب��ه هفته قبل ب��ا 23 درصد کاهش از 207 ه��زار و 457 میلیارد ریال به 
160 هزار و 479 میلیارد ریال رس��ید. همچنین حجم کل معامالت این 
ب��ازار از 26 میلیارد و 639 میلیون س��هم در هفت��ه قبل به 23 میلیارد و 

507 میلیون سهم در این هفته رسید که کاهش 11.8 درصدی را نشان 
می دهد.

در این هفته تمامی بازارها نسبت به هفته قبل وضعیت کاهشی داشتند 
و تنها حجم معامالت بازار مشتقه از روند افزایشی برخوردار شد. بر همین 
اس��اس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، کاهش 17 درصدی را در این 
هفت��ه تجربه ک��رد و از 61 هزار و 398 میلیارد ری��ال به 50 هزار و 882 
میلی��ارد ریال رس��ید. حجم معامالت این بازار نی��ز از 11 میلیارد و 348 
میلیون سهم به 9 هزار و 981 میلیارد سهم رسید که کاهش 12 درصدی 
را نشان می دهد. روند حرکت بازار دوم سهام نیز نسبت به هفته قبل تغییر 
چندانی نداشت و ارزش معامالت این بازار بدون تغییر از 45 هزار و 379 
میلیارد ریال به 45 هزار و 589 میلیارد ریال رس��ید. حجم معامالت این 
بازار نیز با یک درصد کاهش از 9 میلیارد و 276 میلیون سهم به 9 میلیارد 

و 170 میلیون سهم رسید.
همچنی��ن ارزش معامالت بازار بدهی با افت 72 درصدی از 19 هزار 
و 719 میلی��ارد ریال در هفته قبل به 5 ه��زار و 540 میلیارد ریال در 
این هفته رس��ید. حجم معامالت بازار بدهی نیز از 21 میلیون برگه به 
6.61 میلیون برگه رس��ید که افت 69 درصدی را نشان می دهد. ارزش 
معام��الت در بازار مش��تقه هم از  198 میلیارد ری��ال به 219 میلیارد 
ریال رس��ید و رشد 11 درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت این بازار 
ب��ا افزایش 11 درصد از 3.9 میلیون قرارداد در هفته قبل به 4 میلیون 
قرارداد در این هفته رس��ید. ارزش معامالت صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله نیز روندی افزایش��ی داش��ت و از 80 ه��زار و 762 میلیارد 
ری��ال در هفته قبل به 58 هزار و 249 میلیارد ریال در هفته یادش��ده 
رسید که از افت 27 درصدی حکایت دارد. حجم معامالت این بازار هم 
ب��ا کاهش 27 درصدی از 5 میلیارد و 990 میلیون یونیت به 4 میلیارد 
و 346 میلیون یونیت رس��ید. شاخص کل بورس نیز در این هفته افت 
0.44 درصدی و ش��اخص کل با معیار ه��م وزن افت 1.39 درصدی را 

تجربه کرد.

شاخص کل بورس تهران از نیمه کانال 1.4 میلیون واحدی گذشت

تغییر آرایش در تاالر شیشه ای
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بالتکلیفی قیمت، برخی تولیدی های رب و تن 
را تعطیل کرد

نایب رئیس س��ندیکای کنسرو ایران از تعطیلی تولیدکنندگان رب 
و ت��ن ماهی به دلیل بالتکلیفی و ابالغ نش��دن قیمت های جدید در 
س��ال جاری خبر داد و گفت در حال حاض��ر برخی از واحدها، تولید 
خود را تعطیل کردند که تعداد دقیق آنها را نمی دانیم، اما واحدهایی 
که تعطیل شدند، بیش از 50 درصد سهم بازار رب و تن را در اختیار 
داشته اند. به گزارش ایسنا، مسعود بختیاری در نشست خبری اظهار 
ک��رد: تعیین تکلی��ف قیمت جدید تن ماهی و رب��ع گوجه چهار ماه 
به تعویق افتاده که این وضعیت مشکالت جدی برای تولیدکنندگان 
ایجاد کرده اس��ت. همچنین آخر تیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 
حمایت و تولیدکنندگان برای قیمت 45 هزار تومانی رب گوجه توافق 

کردند، اما ستاد تنظیم بازار هنوز این قیمت را ابالغ نکرده است.
وی ب��ا بیان اینکه لزوم درج قیمت تولیدکنن��ده در ماه های پایانی 
س��ال، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد، تصریح کرد: چند ماه بعد 
دولت متوجه شد این طرح شدنی نیست و تولیدکنندگان ملزم به درج 
همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شدند که زمینه قانونی هم 
ندارد. نایب رئیس س��ندیکای کنسرو همچنین با بیان اینکه براساس 
یکی از مصوبات س��تاد تنظیم بازار در سال گذشته مقرر شده کنسرو 
تن ماهی و رب گوجه هم مش��مول قیمت گذاری پیش��ینی باش��ند، 
تصری��ح کرد: این در حالی اس��ت که قیمت ای��ن محصوالت با توجه 
به تعداد باالی تولیدکنندگان و س��هم کم محصوالت در سبد خانوار، 
باید براساس رقابت در بازار تعیین شود و حتی بدنه کارشناسی وزارت 

جهاد و سازمان حمایت هم موافق این وضعیت نیستند.
وی افزود: درخواس��ت ما این اس��ت که رب گوج��ه و تن ماهی از 
قیمت گذاری پیش��ینی خارج ش��ود. اگر این اتف��اق نمی افتد حداقل 
قیمت های واقعی درج ش��ود. ما حتی حاضر به تولید با حاش��یه سود 
صفر هس��تیم تا بتوانیم هزینه های ج��اری خود را پرداخت کنیم، اما 
اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، نتیجه آن ضربه به تولیدکننده است.

بختیاری در ادامه در پاس��خ به سوال ایسنا درباره تکلیف دستگاه ها 
با وجود اجرای قانون انتزاع، گفت: تولیدکنندگان خودشان هم دقیقا 
نمی دانند با کدام دستگاه روبه رو هستند. متولی صنعت وزارت صمت 
اس��ت، اما با اجرای قانون انتزاع، صنایع غذایی به ویژه صنایع تبدیلی 
ذی��ل وزارت جهاد قرار گرفته اس��ت. وزارت صمت می گوید در حال 
حاضر فقط متولی برخی امور مثل مشکالت ماشین آالت است و قیمت 
مواد اولیه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، اما سازمان حمایت 
با وج��ود اینکه ذی��ل وزارت صمت قرار گرفته، وظای��ف و اختیارات 

فراوزارتخانه ای دارد و مسئول آنالیز و کارشناسی قیمت نهایی است.
محمد مختاریانی، عضو هیأت مدیره سندیکای کنسرو نیز در ادامه 
این نشس��ت گفت: چهار ماه است که مشغول نامه نگاری برای تعیین 
قیم��ت جدید رب گوجه و تن ماهی هس��تیم. وزارت جهاد س��ازمان 
حمایت هم با قیمت  جدید رب موافقت کردند، اما به نظر می رسد دو 
وزیر برای تعیین قیمت یک محصول جزئی اختیار ندارند و همچنان 
منتظر تعیین قیمت این محصول در ستاد تنظیم بازار، از سوی معاون 
اول رئیس جمهوری هس��تیم. این فرآیند تعریف ش��ده برای تعیین 
قیمت محصوالت متنوع، بسیار ناکارآمد است و باعث شده مسئوالن 

وقت خود را به جای مسائل کالن، صرف امور غیرضروری کنند.
وی افزایش قیمت گوجه، ارز نیمایی و دستمزد را از دالیل افزایش 
قیم��ت رب عنوان کرد و گفت: کاهش 10 درصدی قیمت روغن هم 
با تهدید تولیدکنندگان انجام ش��د، چراکه هنوز مواد اولیه ارزان تر به 
تولیدی ها نرسیده، اما آنها مجبور به کاهش قیمت شدند. عضو هیأت 
مدیره سندیکای کنسرو همچنین در پاسخ به سوالی درباره چرایی دو 
نرخی شدن قیمت رب در بازار گفت: قائم مقام وزیر جهاد در مقطعی 
گف��ت تولیدکنندگان افزایش 12 درص��دی را روی کاالی خود درج 
کنند تا پروسه تصویب قیمت انجام شود، اما بعد از مدتی بدون توجه 
به این مجوز کالمی، تولید کنندگان بزرگ جریمه ش��دند و برخی از 
آنها هم تولید خود را متوقف کردند. علت چندنرخی بودن رب در بازار 

و درج قیمت های جدید روی برخی کاالها همین است.

نماگربازارسهام

دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به »بازار« گفت با این سیاست 
بعی��د می دانم کاهش قیمت خودرو ب��ا واردات رخ دهد، واردات خودرو با 

شیوه فعلی 20 تا 35 درصد افزایش قیمت در بازار ایجاد می کند.
وزارت صمت بارها اعالم کرده اس��ت که در ش��هریورماه سال جاری واردات 
خودرو انجام خواهد شد. مجلس شورای اسالمی نیز خبر از ابالغ اجرای واردات 
ب��ه دولت داده اس��ت، اما ظاهرا بدنه وزارت صمت تاکنون قصد شفاف س��ازی 
برنامه واردات را ندارد. این موضوع تا جایی پیش��رفته که انجمن واردکنندگان 
خودرو، از بررس��ی آیین نامه اجرایی واردات اظهار بی اطالعی کرده اس��ت. اگر 
ه��دف واردات کاهش قیمت خودرو در بازار مش��روط بر افزایش تولید و ایجاد 
رقابت باشد، این شرایط سازوکار الزم را فراهم نمی کند. شاید بهتر باشد دولت 
بحث واردات خودرو در یک کارگروه تخصصی خارج از بدنه وزارت صمت دنبال 
کند، شاید این موضوع زودتر به نتیجه برسد. برای بررسی زمان و شیوه واردات 

با مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم:
* دولت و مجلس ش��ورای اسالمی یکس��و با یک دیگر اعالم کردند که 
واردات خودرو از شهریورماه سال جاری آغاز می شود، به عنوان دبیر انجمن 

واردکنندگان خودرو از زمان واردات خودرو مطلع هستید؟
خیر، انجمن واردکنندگان خودرو هیچ اطالعی از زمان و تصمیم دقیق 
واردات نداشته و فقط در حد همین اخبار منتشره نسبت به واردات اطالع 
یافته ایم. ولی، آن چیزی که روی آن تاکید هس��ت و معتقد به آن هستم، 
واردات خودرو با تصمیمات فعلی قرار اس��ت چه هدفی را دنبال کند؟ اگر 
کاهش قیمت هدف است، براساس ش��نیده ها از دستورالعملی که آقایان 
از آن گفتن��د و به دنب��ال واردات خودروهای زیر 10 هزار دالر و کلیدواژه 
خودرو اقتصادی در کنار واردات خودروهای غیراقتصادی با قیمت بیشتر 
از 10 هزار دالر مش��روط بر سرمایه گذاری در تولید داخل، از سوی تعرفه 
گم��رک برای خودروهای غیراقتصادی به صورت افزایش��ی باش��د، هدف 
کاهش قیمت خودرو در بازار کش��ور را با این سیاست بعید می دانم. شاید 
این پیش بینی نیز اش��تباه باش��د، اما واردات خودرو با شرایط مذکور 20 
ت��ا 35 درصد افزایش قیمت در ب��ازار رخ خواهد داد. تحلیل بازاری که از 
واردات خودرو داریم، موضوع مذکور نمی تواند منجر به کاهش قیمت شود.
* به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون آیین نامه اجرایی 

واردات را بررس��ی کرده اید؟ زیرا مجلس شورای اسالمی اعالم کرده است 
مت��ن آیین نام��ه را برای دولت ارس��ال کرده، نظر ش��ما در این خصوص 

چیست؟
خی��ر، انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون آیین نامه مذکور را بررس��ی 
نکرده است. کمااینکه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعالم کرده 

بود؛ »آیین نامه واردات خودرو محرمانه بوده و به ما نیز نشان نداده اند.«
* شما سال هاس��ت به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو سخنگو این 
صنف هستید، فکر می کنید با این شیوه هدف و نیت واردات خودرو وجود دارد؟

خیر، موضوع واردات خودرو بیش��تر مصرف روان��ی دارد و معتقدم این 
مس��ئله اولویت نیس��ت. نگاه تولیدی در دولت وجود داشته و این دیدگاه 
بس��یار خوب اس��ت، اما نکته ای در این موضوع نهفته اس��ت؛ شاید عالقه 
وجود داش��ته باشد با خودروس��ازان هر کاری کنند، ولی تکلیف بازار چه 
می شود؟ کس��ی حاضر به پاسخگویی در خصوص بازار نیست. بازار یعنی 
تکلیف جیب مردم درخصوص موضوع خودرو، کسی حاضر به پاسخگویی 

در این خصوص نیست.

واردات با روش فعلی ۳۵ درصد گرانی به خودرو می افزاید 

تغیی��رات جدید در آیین نامه پرداخت مالیات نق��ل و انتقال خودرو، در 
مدت اخیر خبرس��از شده، اما این مالیات چقدر است و چه کسی باید آن 

را پرداخت کند؟
به گزارش تجارت نیوز، هفته گذش��ته دولت در مقررات مربوط به نحوه 
پرداخ��ت مالی��ات خودروی صفر کیلومت��ر تغییراتی داد. بر این اس��اس، 
پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو برعهده خودروسازان گذاشته شد، اما 

میزان این مالیات چقدر است؟
ابتدای سال، سعید توتونچی، سرپرست معاونت حقوقی و فنی سازمان 
امور مالیاتی، اعالم کرد که نرخ مالیات خودرو نسبت به سال گذشته تغییری 
نکرده. به گفته او، تنها قیمت شرکت های تولیدکننده و مونتاژکننده داخلی 
تغییر پیدا کرده است. وی در این باره توضیح داد که سازمان امور مالیاتی 
موظف است تا آخر دی  هر سال قیمت خودروهای تولید و یا مونتاژ داخل 

را دریافت و براساس جدولی برای سال بعد ابالغ کند.
سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور نیز درباره 
هزینه تعویض پالک گفت که برای امسال قانون گذار یکسان سازی کرده. به 

گفته او، اکنون هزینه تعویض پالک، نقل و انتقال و صدور کارت سند، برای 
کلیه خودروها یکسان و برابر 373 هزار و 500 تومان است. در واقع 150 
ه��زار تومان برای عوارض، 100 ه��زار تومان بابت پالک و 50 هزار تومان 

بابت تعرفه کارت خودرو دریافت می شود.
وی درباره مالیات نقل و انتقال نیز افزود که پلیس راهور مکلف اس��ت 
ت��ا پرداخت مالیات نقل و انتقال را قبل از انجام نقل و انتقال کنترل کند. 

مالیات دریافت شده به خزانه دولت واریز می شود.
پرداخت مالیات برعهده خودروسازان است؟

»خودروسازان از این پس باید به تنهایی و بدون کمک گرفتن از خریدار، 
هزینه مالیات خودروی صفر کیلومتر را پرداخت کنند«. این خالصه مکاتبه 
کوتاهی است که رئیس سازمان امور مالیاتی در روز هشتم مرداد با همتای 

موقتش در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داشت.
در ای��ن نامه کوتاه که مهر متن کامل آن را منتش��ر کرد، آمده اس��ت: 
براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، مالیات 
اولین نقل و انتقال خودرو اعم از تولید کارخانجات داخلی یا مونتاژ از سوی 

واردکننده ها برعهده شرکت های خودروساز است.
در بخش��ی از این متن به صراحت آمده اس��ت: شرکت های خودروساز 
داخل��ی یا واردکنندگان قطعات خودروه��ای خارجی که در داخل مونتاژ 
می ش��وند، بدون درج مالیات مذکور در صورتحساب فروش، این هزینه را 

به دولت پرداخت کنند.
سرهنگ محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور، در فروردین 
1401 گف��ت که با روش جدید پرداخت مالی��ات انتقال خودرو در مراکز 
تعویض پالک، هزینه های متقاضیان حین نقل و انتقال خودرو، بیش از 50 

درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادام��ه داد که اکنون متقاضیان نقل و انتقال خودرو که به دفترخانه 
مراجعه می کنند، باید عالوه بر پرداخت یک درصد ارزش خودرو به عنوان 
مالیات انتقال، باید یک درصد ارزش خودرو را نیز بابت ثبت اسناد، اتحادیه 
صنفی، حق ثبت و حق التحریر پرداخت کنند. س��رهنگ محمدی تاکید 
کرد که ارقام دریافتی برای مالیات انتقال خودرو، دیون دولتی هس��تند و 

هیچ منافعی برای پلیس راهور و ناجا ندارند.

مالیات نقل و انتقال خودرو چقدر است؟

 پرداخت مالیات برعهده کیست؟
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نویسنده: علی آل علی

تولید محتوا یکی از آن فرصت های تازه ای اس��ت که می تواند افراد عالقه مند به 
حوزه های مختلف را بدون هیچ دردس��ری وارد دنیای کارآفرینی کند. فقط کافی 
است به اندازه کافی در یک حوزه مهارت یا تخصص داشته باشید تا با تولید محتوا 
در فرمت های مختلف بتوانید کلی شهرت برای خودتان به دست بیاورید و صدالبته 
حساب بانکی پر از پولی داشته باشید. از این نظر کار تولیدکنندگان محتوا شبیه 
خواننده ای است که نه تنها هر روز کار مورد عالقه اش را انجام می دهد، بلکه برای 

این تفریح دوست داشتنی اش حقوق هم دریافت خواهد کرد. 
احتماال برای شما هم پیش آمده در یک جمع دوستانه تا صحبت از تولید محتوا 
می ش��ود، خیلی ها با تعجب بگویند مگر تولید محتوا هم ش��غل اس��ت؟ البته اگر 
دوستان شما کامال با دنیای دیجیتال بیگانه باشند، ممکن است بپرسند اصال تولید 
محتوا چیست؟ در این صورت شما باید با کلی دردسر مثل معلم های مدرسه سیر 
تا پیاز تولید محتوا را توضیح دهید. درست در چنین جایی است که شما بین یک 
عالمه تعریف مختلف از تولید محتوا گیر می افتید و راه فراری هم نخواهید داشت. 
نکته دراماتیک ماجرا این اس��ت که ش��ما هنوز به بحث ایده های تولید محتوا هم 

نرسیده اید و چرخ های اتومبیل تان پنچر شده است!
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم تولید محتوا دیگر یک تفریح یا کار جانبی 
نیست. در عوض تولید محتوا به کار تمام وقت کسانی اشاره دارد که برای اهداف 
بازاریابی یا حتی دلخوش��ی خودش��ان محتوا تولید می کنند؛ به همین س��ادگی. 
همانطور که می بینید در تولید محتوا خبری از کارهای عجیب و غریب نیست. شما 
کافی اس��ت به اندازه کافی از یک حوزه خبر داشته و در زمینه کار با نرم افزارهای 
گرافیکی نیز دس��تی بر آتش داش��ته باش��ید. آن وقت می توانید مثل آب خوردن 
مجموعه ای حیرت انگیز از محتواها را تولید کنید که هر مخاطبی را روی صندلی 

میخکوب می کند. 
بی ش��ک تعریف ما از تولید محتوا کمی ساده تر از آن چیزی است که در دنیای 
واقع��ی پیش پای ش��ما ق��رار دارد. هرچه باش��د هیچ کاری در این دنیا س��اده و 
بی دردسر نیست. پس اگر کسی می تواند بهترین محتوای دنیا در حوزه هایی مثل 
فوتبال، پزشکی یا حتی ادبیات تولید کند، حتما کوله باری از تجربه و مهارت های 
گوناگون دارد. اشتباه نکنید، ما در اینجا قصد نداریم شما را از ورود به دنیای تولید 
محتوا بترسانیم )باور کنید این عرصه هیچ شباهتی مثل سرزمین عجایت ندارد!(؛ 
در عوض ما با چندتا راهکار خودمانی برای شروع به کار در این حوزه مهمان شما 
هستیم. اگر شما هم دوست دارید کارآفرینی در یک حوزه جدید و کامال دیجیتال 

را تجربه کنید، در ادامه این ماجراجویی با ما همراه باشید. 
تولید محتوا؛ 5 نکته کنکوری که باید یاد بگیرید!

تا اینجای کار ما به شما یک حوزه نسبتا جدید از کارآفرینی را معرفی کرده ایم 
که برای خیلی از مردم در چهارگوش��ه دنیا مثل فینال مس��ابقات لیگ قهرمانان 
جذابیت دارد. کافی اس��ت نگاهی به تعداد کانال های یوتیوب یا اینس��تاگرامی در 
حوزه تولید محتوا بیندازید تا از حرف ما مطمئن شوید. باور کنید یا نه، این روزها 
کارآفرینانی هس��تند که در همه عرصه ها از آشپزی و گردشگری گرفته تا تعمیر 
لوازم خانگی و خرید دستگاه های هوشمند تولید محتوا می کنند. در این بین هم 
کاربران بدون اینکه دس��ت به سیاه و سفید بزنند به یک عالمه محتوای آموزشی، 

علمی و حتی تفریحی دسترسی دارند. 
اگر ش��ما از آن دس��ت کارآفرینانی باشید که بدون اطمینان کامل از سودآوری 
یک کار دست به سیاه و سفید هم نمی زنند، بی برو برگشت چند دقیقه ای هست 
ک��ه نحوه درآمدزایی از عرصه تولید محتوا فکرتان را مش��غول کرده اس��ت. خب 
اصال بر فرض که شما عاشق دنیای اتومبیل هستید و اتفاقا چندتا ورکشاپ کار با 
نرم افزارهای گرافیکی را هم پشت سر گذاشته اید؛ تولید محتوا برای تان چه سودی 

خواهد داشت؟
بی ش��ک جواب سوال باال آنقدر مهم هس��ت که خودمان را برای آن به دردسر 
بیندازیم. هرچه باش��د شما وقت تان را از سر راه نیاورده اید که همین طوری الکی 
با یک ح��وزه کاری بی مزد و مواجب تلف کنید. جواب ما برای دغدغه درآمدزایی 
از تولید محتوا بی نهایت س��اده اس��ت. ش��ما نه تنها می توانید از خود شبکه های 
اجتماعی، مثل یوتیوب، سهم تبلیغاتی بگیرید، بلکه بعد از چند ماه وقتی کارتان 
حسابی گرفت سر و کله یک عالمه برند برای همکاری تبلیغاتی با شما پیدا خواهد 
شد. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید که همین دو مورد برای مطمئن شدن 

از درآمدزایی بی دردسر در حوزه تولید محتوا کافی است، مگر نه؟
حاال که ش��ما مطمئن شدید تولید محتوا مثل یک طبل توخالی نیست و واقعا 
می شود با آن اسم و رسمی به هم زد، نوبتی هم باشد باید برویم سراغ راهکارهای 
ورود ب��ه ای��ن حوزه. ما در ادامه س��عی می کنیم چندتا راهکار س��اده و بی نهایت 
مقدمانی برای شروع کارتان در این عرصه را بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید تا 

اولین قدم های خود در دنیای تولید محتوا را محکم و بی عیب بردارید.
به روز باشید: کلید طالیی تولید محتوا

آیا تا به حال برای تان پیش آمده وقتی مش��غول تماش��ای یک مسابقه فوتبال 
هستید، از دست گزارشگر بازی حسابی عصبانی شوید؟ بی شک هر جوابی به غیر 
از یک »بله« قاطعانه عجیب به نظر می رس��د. اینطور وقت ها آدم دوست دارد کال 
بی خیال بازی ش��ود و تلویزیون را خاموش کند. ش��اید فکر کنید این مثال برای 
ش��روع بحث مان خیلی عجیب به نظر می رسد، اما یک فرض هوشمندانه مقایسه 

کاری مثل گزارش رویدادهای ورزشی با تولید محتواست. 
همانطور که یک گزارشگر بد می تواند بهترین رویداد ورزشی را تبدیل به عذابی 
بی پایان برای تماش��اگران کند، شما هم اگر حواس تان نباشد با محتوای تان فقط 

حرص مخاطب تان را درخواهید آورد؛ نه چیزی دیگر!
فرمول ما برای پرهیز از تجربه های باال در دنیای تولید محتوا انتخاب یک حوزه 
مورد عالقه و یادگیری س��یر تا پیاز آن است. مثال اگر شما به محصوالت سالمت 
پوس��ت عالق��ه دارید، باید زیر و ب��م این صنعت را درآورده باش��ید؛ به طوری که 
حتی یک برند س��المت پوس��ت هم از زیر دست تان در نرفته باشد. به عالوه، باید 
فکری هم به حال دغدغه های مشتریان این صنعت کنید. مثال اگر اغلب مردم دنیا 
دنبال محصوالت آرایش��ی ارگانیک هستند، ش��ما باید دست کم چیزی بیشتر از 
فروش��ندگان صرف در این رابطه بدانید. خب اگر خریداران همان اطالعاتی که از 
فروشندگان می گیرند در محتوای شما پیدا کنند، دیگر کار شما چه مزیتی برای 

آنها خواهد داشت؟
وقتی شما خیلی خوب با زیر و بم حوزه مورد عالقه تان آشنا شدید، کم کم باید 
فکری به حال درآوردن ته توی ترندها، نوآوری و فرصت های آن هم باش��ید. خب 
پیش خودتان فکر نکرده اید مخاطب تان فقط دنبال اندکی سرگرمی است؟ هرچه 
باشد بعضی ها دوست دارند از دل محتوای شما فرصت های تازه را کشف کنند. اگر 
شما بتوانید عالوه بر محتوای ساده و آموزنده فکری به حال این بخش هم بکنید، 

دیگر موفقیت تان در دنیای تولید محتوا قطعی خواهد بود. 
حواس تان به رقبا باشد: به وقت یادگیری از دیگران

اگ��ر از مخاطب های پر و پاقرص روزنامه فرصت امروز باش��ید، خیلی خوب می  

دانید ما همیشه دنبال میانبرها و مسیرهای کوتاه در عرصه کارآفرینی هستیم. به 
همین خاطر در مورد تولید محتوا هم یک راست رفته ایم سراغ شاه کلید یادگیری 

از رقبا. ماجرا جالب شد، نه؟
بی ش��ک وقتی ما درباره یادگیری از رقبا ح��رف می زنیم، منظورمان کپی های 
ناش��یانه از محتوای دیگران نیس��ت. ش��اید این کار برای یکی دو روز خیال تان را 
راحت کند، اما کاربران به سرعت متوجه ماجرا می شوند. آن وقت دیگر هیچ عذر و 
بهانه ای از شما پذیرفته نمی شود. تازه اگر شانس بیاورید رقبا بی خیال پیگیری های 
حقوقی ماجرا شده و فقط به بر باد رفتن اعتبارتان اکتفا خواهند کرد. وگرنه هیچ 
بعید نیست پای تان به دادگاه هم باز شود. پس لطفا همین االن هر فکر و خیالی 

درباره کپی کردن محتوای بقیه دارید، دور بریزید. 
یک کارگردان تازه کار سینما ممکن است با تماشای آثار استادان برجسته این 
صنعت کلی ایده مختلف به ذهنش برسد و شاید حتی از دل همین ایده یک اثر 
پرف��روش در بیاید. خب اگر یک کارگردان می توان��د چنین کاری کند، پس چرا 
شما دست روی دست گذاشته اید؟ فقط کافی است به این نکته فکر کنید که چرا 
کاربران کانال یا پیج فالن تولیدکننده محتوا را دوس��ت دارند. در گام های بعدی 
با آنالیز محتوای رقبا، مثل یک آنالیزور حرفه ای در تیم های ورزش��ی، مسیر پیش 
روی تان کم کم روش��ن می شود. به همین سادگی شما هم چندتا محتوای جدید 
در حوزه مورد عالقه تان دیده اید، هم ایده هایی برای درآمدزایی از دل تولید محتوا 

پیدا خواهید کرد. 
انتخاب فرمت مناسب: وقتی جزییات مهم است!

اگر یک برند برای تولید محتوا س��راغ فرمت ویدئو و برندی دیگر س��راغ فرمت 
متن می رود، این اتفاق به هیچ وجه تصادفی نیست. هرچه باشد در دنیای بازاریابی 
و تولید محتوا پای یک عالمه هزینه تبلیغاتی در میان است. این طور وقت ها هیچ 
برندی دوس��ت ندارد به شانس و اقبال تکیه کند. در نتیجه تا ته توی ماجرا را در 
نیاورد، دست به سیاه و سفید نخواهد زد. از آنجایی که شما هم به عنوان کارآفرین 
در دنی��ای تولی��د محتوا اعتبار و زمان تان را از س��ر راه نیاورده اید، باید خیلی زود 
مطمئن شوید فرمتی که برای تولید محتوا انتخاب کرده اید، به دردتان می خورد. 

وگرنه به غیر اتالف وقت، بودجه و اعتبارتان را هم هدر خواهید داد. 
کارگردانی را در نظر بگیرید که از شانس خوبش یک تهیه کننده بی نهایت دست 
و دلباز پیدا کرده است. اینطور وقت ها کارگردان ها با خیال راحت سراغ هر بازیگری 
که بخواهند می روند تا فروش اثرشان در گیشه تضمین شود. حاال اگر در این میان 
کارگ��ردان قصه ما برای اثر درام خودش مجموعه ای از بازیگران کمدی را انتخاب 

کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جواب س��وال باال تا حد زیادی برای انتخاب فرمت اش��تباه در تولید محتوا هم 
مصداق دارد. پس قبل از اینکه با عجله سراغ تولید محتوا بروید، کمی با خودتان 
درباره فرمت مناسب برای این کار فکر کنید. احتماال انتظار دارید ما در این بخش 
یک فرمول طالیی برای تان رو کنیم، اما راس��تش را بخواهید اینطور وقت ها هیچ 
فرمول طالیی در کار نیست. در عوض شما باید گام به گام براساس ایده اصلی تان 

نوع فرمت محتوا را انتخاب کنید. ماجرا سخت شد، نه؟
فرض کنید ش��ما قص��د دارید به عنوان بازاریاب یک برن��د درباره جزییات یک 
محص��ول محتوایی تولید کنید. اینطور وقت ه��ا هدف اصلی تحت تاثیر قرار دادن 
مخاطب هدف با جزییات خیره کننده محصوالت اس��ت. بهترین ایده در این میان 
هم انتخاب فرمت ویدئویی اس��ت. هرچه باش��د نمایش جزییات یک محصول در 
قالب عکس، متن یا حتی صوت تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. به همین خاطر 
ش��ما باید بدون معطلی س��راغ فرمت ویدئو بروید تا همه را در بازار کیش و مات 

کنید؛ به همین سادگی.
بهینه سازی محتوا برای سئو: جایی که همه مشکل دارند

س��ئو )SEO( یا به زبان خودمانی بهینه سازی موتور جست وجو شاید در اولین 
نگاه از آن دس��ت اصطالحاتی به نظر برسد که بیشتر در فیلم های علمی- تخیلی 
به گوش آدم می خورد، اما بعد از اینکه با آن آشنا شوید احتماال از چنین تصوراتی 

خنده تان خواهد گرفت. 
ماجرا از این قرار است که سئو به برندها و تولیدکنندگان محتوا کمک می کند 
تا در بازار به ش��دت رقابتی آنالین رتبه های باالتری در گوگل کس��ب کنند. اگر 
درباره دلیل رتبه های باال در گوگل کنجکاو هس��تید، باید کمی به رفتار مشتریان 
هم س��رک بکشیم. فرض کنید ش��ما برای تعمیر خودروی تان کلیدواژه »بهترین 
تعمیرگاه های تهران« را س��رچ کرده اید. در این صورت شما خیلی ماجرا برای تان 
مهم باشد فقط به صفحه اول نتایج دقت می کنید و اصال خبری از ورود به صفحات 
بعدی نیس��ت. اهمیت سئو درس��ت در همین جا مشخص می شود. از آنجایی که 
اغل��ب کاربران حوصل��ه مراجعه به صفحات بعدی نتایج گ��وگل را ندارند، رعایت 
تکنیک های سئو به برندها کمک می کند تا سایت و محتوای شان را به صفحه اول 

و جلوی چشم مشتریان برسانند.
حاال که متوجه شدید چرا قرار گرفتن در صفحه نخست نتایج گوگل اینقدر مهم 
اس��ت، باید س��راغ بعضی از بهترین تکنیک ها برای انجام این ماموریت غیرممکن 
برویم. اولین ش��اه کلید ما در این ماجرا استفاده از کلیدواژه های مرتبط با محتوای  
تان است. اگر بخواهیم از همان مثال قبلی درباره تعمیرگاه خودرو استفاده کنیم، 
باید گفت ش��ما به عنوان دارنده یک تعمیرگاه در سایت یا حتی تبلیغات تان باید 
به طور مش��خص از عبارت تعمیرگاه، خودرو، اتومبیل و حتی بعضی از مد ل های 
پرطرفدار ماش��ین اس��تفاده کنید. اینطوری الگوریتم گوگل در هم��ان نگاه اول 
محتوای ش��ما را به س��ایر نمونه های بی کیفیت ترجیح خواه��د داد. ماجرا خیلی 

ساده تر از آن چیزی بود که فکرش را می کردید، مگر نه؟
اگر شما دوست دارید کارتان در دنیای تولید محتوا و سئو بی عیب باشد، کافی 
اس��ت تیترهای خوبی هم برای محتوای تان در نظر بگیرید. مثال اگر ویدئویی در 
یوتی��وب آپلود می کنید، یادتان نرود که یک تیتر جذاب با کلیدواژه های درس��ت 
برای آن انتخاب کنید. به عالوه، اگر محتوای ش��ما تصاویر زیادی دارد، استفاده از 
آن برای هر تصویر آلت تکس��ت )Alt-text( مناس��ب را هم در نظر بگیرید. آلت 
تکست در واقع توضیح جانبی هر تصویر است که در طراحی محتوا لحاظ می شود 

تا هم از نظر س��ئو برای الگوریتم گوگل معنادار باش��د، هم اینکه کاربران نابینا با 
اس��تفاده از ابزارهای کمکی بتوانند معنا و مفه��وم تصاویر محتوای تان را در قالب 
فرمت صوت متوجه شوند. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید استفاده از این 
تکنیک در کنار بقیه توصیه ها باعث می شود مو الی درز کارتان نرود و دیگر نیازی 

به نگرانی های بی مورد نخواهد بود.
پروموت کردن محتوا: گام آخر در تولید محتوا

کارآفرینی را در نظر بگیرید که نه تنها عاشق دنیای موسیقی است، بلکه اندکی 
تحصی��الت تخصصی هم در این زمینه دارد. احتماال کارآفرین قصه ما برای اینکه 
وارد دنیای تولید محتوا ش��ود، حوزه موس��یقی را انتخاب خواهد کرد. قبول دارم 
تولید محتوای تخصصی و جذاب در حوزه موسیقی کار هر کسی نیست، اما اجازه 
دهید فرض کنیم قهرمان داستان مان بهترین محتواهای ممکن را طراحی می کند. 

به نظرتان شانس این کارآفرین برای موفقیت در دنیای تولید محتوا چقدر است؟
ش��اید خیلی ها ادعا کنند محتوای درجه یک به طور خودکار مخاطبش را پیدا 
می کند. یک فرض هوش��مندانه دیگر این اس��ت که بگویی��م چنین کارآفرینی تا 
محتوای خودش را پروموت نکند، حتی یک دالر هم درآمدزایی نخواهد داش��ت. 
هرچه باش��د تا کسی در دنیای بی انتهای اینترنت محتوای شما را به چشم نبیند، 
نمی تواند درباره آن اظهارنظر کند. در این بین هم خبری از معجزه نیس��ت، بلکه 
خودتان باید آس��تین ها را باال زده و محتوای تان را پیش چشم کاربران قرار دهید. 
کلید اصلی رسیدن به این قله مهم موفقیت هم چیزی نیست به جز پروموت کردن 
محتوا. پروموت کردن محتوا یعنی انتش��ار محتوای ت��ان در پلتفرم های اجتماعی 
مختل��ف به ط��وری که مخاطب هدف تان بی دردس��ر آن را مش��اهده کند. اغلب 
ش��بکه های اجتماعی برای این کار گزینه ه��ای پولی متنوعی دارد. پس اگر کمی 
از بودجه ت��ان را به این کار اختصاص دهید، بدون هیچ دردس��ری محتوای تان به 
دس��ت مخاطب هدف می رسد. البته شما می توانید از ظرفیت اکانت های برندتان 
در ش��بکه های اجتماعی مختلف نیز برای پروموت کردن ارگانیک محتوا استفاده 
کنی��د. به این صورت ک��ه محتوای تان را هم در اینس��تاگرام و هم در فیس بوک، 
توییتر و یوتیوب به طور همزمان منتشر کنید تا دامنه وسیع تری از کاربران متوجه 
فعالیت تان شوند. البته توصیه ما برای شما استفاده همزمان از این دو شیوه در کنار 

هم است تا بهترین نتیجه ممکن را بگیرید. 
جمع بندی

تولید محتوا یکی از جدیدترین ش��یوه های کارآفرینی اس��ت که اتفاقا جذابیت 
زیادی هم دارد. در این بین ش��ما برای ش��روع کارتان نیاز به چندتا توصیه درجه 
ی��ک دارید. ما در روزنامه فرصت امروز امیدواری��م نکات مورد بحث در این مقاله 
به ش��ما برای ورود به عرصه تولید محتوا کمک کرده باش��د. اگر نیاز به راهنمایی 
بیش��تر پیدا کردید یا حتی س��والی برای تان در این فرآیند پیش آمد، ما همیشه 
از دریافت بازخوردهای ش��ما خوش��حال می شویم. کافی اس��ت از طریق یکی از 
کانال های ارتباطی س��وال تان را به دست ما برسانید تا در کوتاه ترین زمان ممکن 

به کمک تان بیاییم.

بررسی فرصت جدید کارآفرینی دیجیتال

تولید محتوا )Content Creation( بدون دردسر اضافی

چهار شنبه
19 مرداد 1401
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اخبار

اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا در بقاع امامزادگان شاخص شهر قم
قم- خبرنگار فرصت امروز: نماز جماعت ظهر عاشــورا در بقاع 
شــاخص نواحی مختلف دوگانه قم برگزار خواهد شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، به رسم و سنت دیرینه 
و به یاد نماز ظهر عاشــورای امام حسین)ع( و یاران باوفایش در کربال 
و در هنگامه نبرد با ســپاه کوفه، نماز جماعت ظهر و عصر در صحن ها 
و معابر منتهی به بقاع متبرکه شــاخص استان قم همزمان با عاشورای 
امسال تدارک دیده شده است. بر این اساس در حرم مطهر امامزاده سید 
علی)ع(، نماز ظهر عاشورا به امامت حجت االسالم احسانی فر اقامه خواهد 

شد. در بقعه متبرکه امامزاده سید معصوم)ع( نیز حجت االسالم پناه زاده نماز ظهر و عصر را اقامه می کند. آستان نورانی امامزاده 
شــاه حمزه)ع( هم میزبان عزاداران حســینی برای برپایی نماز جماعت ظهر و عصر خواهد بود. همچنین در حرم امامزاده 

ابواحمد)ع(، حجت االسالم یزدانی نماز ظهر و عصر عاشورا را اقامه خواهد کرد.

 استفاده از توان داخلی در تعمیرات توربوكمپرسور 
تاسیسات تقویت فشار گاز رشت

ساری - دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از اتمام تعمیرات 
اساسی توربوکمپرسور واحد یک تاسیسات تقویت فشار گاز رشت توسط 
کارکنان متخصص این منطقه عملیاتــی خبر داد. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین 
مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: پروژه اورهال توربوکمپرسور واحد 
یک تاسیسات رشت با تالش همکاران متعهد و متخصص حوزه معاونت 
عملیات ایســتگاه های منطقه و به منظور بــاال بردن قابلیت اطمینان 
تاسیسات، جهت انتقال پایدار، ایمن و بهره ور گاز به استان های شمالی 

کشور با موفقیت به اتمام رسیده است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز افزود: تعمیرات اساسی توربوکمپرسور تاسیسات 
تقویت فشــار گاز رشت به ازای هر 10 هزار ساعت کارکرد، صورت می گیرد و بازسازی تمامی قطعات و ساخت بسیاری از 
آنها در داخل کشــور انجام شــده است. مفخمی در پایان از زحمات تمامی همکاران منطقه، در انجام این کار مهم تشکر و 

قدردانی کرد.

نشت چاه ۳7۲ نفت و گاز مارون با موفقیت مهار شد
اهواز - شبنم قجاوند: شامگاه دوشنبه 10 مرداد چاه 372 شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون واقع در واحد بهره برداری شــماره 3 این 
شرکت دچار نشت از ناحیه رینگ فلزی زیر شیر اصلی تحتانی شد که با 
اقدام سریع کارشناسان شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون مهار و ایمن سازی گردید. مدیر عامل این 
شــرکت با بیان اینکه چاه مذکور با دبی 2 هزار بشکه در روز در مخزن 
آسماری قرار داشته و از چاه های فعال تولیدی شرکت به شمار می آید، 
گفت: در بررسی های اولیه مشخص شد که خوردگی حفره ای در مرکز 

رینگ باعث ایجاد سوراخ در رینگ و نشت جزئی چاه شده بود اما قطعه مذکور جهت انجام بررسی های بیشتر به آزمایشگاه 
ارسال شده است. وی افزود: در بدو امر با استفاده از پمپ تراک و تزریق هزار و 100 بشکه آب، چاه را مهار و تسهیالت معیوب 
اعم از رینگ فلزی، شیر اصلی تحتانی و شیر ایمنی سرچاهی عالوه بر 2 عدد شیر دروازه ای 6 اینچ 5 هزار )شاخه تزریق( 
را تعویض کردیم. مهندس حمید کاویان ضمن تقدیر از تالش های کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون  و شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب بخاطر انجام سریع این عملیات یادآور شد: خوشبختانه هیچ ریسکی همجواران محترم تاسیسات 

عملیاتی شرکت را تهدید نکرد و تنها دو بشکه نفت در محل چاه رها شده بود که آن هم به سرعت جمع آوری گردید.

خبرنگاران منادی آزادی ، آزادگی و حق طلبی هستند 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: محمد رسول جاللی رئیس 
بســیج رســانه اســتان هرمزگان در پیامی تقارن ایام محرم با  هفته 
خبرنگاررا فرصتی در جهت تبیین و تبلیغ حقانیت فلسفه عاشورا و قیام 
کربال دانست . در متن این پیام آمده است : یاد و خاطره شهید محمود 
صارمی و شــهدای عرصه رسانه ازدفاع مقدس تا دفاع از حرم و امنیت 
کشور عزیزمان ایران را گرامی می داریم . شهیدانی که با قلم ، دوربین 
و ابزار رسانه ای منادی آزادی ، آزادگی و حق طلبی بودند . تقارن هفته 
خبرنگار با ماه محرم ،مسئولیت خطیر اصحاب رسانه در  تبیین  محتوا 

و حقیقت پیام ائمه، بویژه پیام نهضت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و حادثه کربال را سنگین تر می کند .در حقیقت  این 
اتفاق فرصتی مغتنم  در جهت تبیین و تبلیغ حقانیت فلسفه عاشورا و قیام کربال محسوب می گردد . آزادگی ، اخالص ،ایثار ، 
والیت مداری ، پای بندی به اصول اخالقی و انسانی ، توکل به خداوند درسهای بزرگ عاشورا و قیام کربالست و  فعاالن حوزه 
رسانه می توانند با انتقال پیام عاشورا به جهانیان  نقش ممتاز خود را در ابالغ حق و حقیقت به نحو احسن ایفا نمایند .امروزه 
عرصه رسانه ها از تنوع زاید الوصفي  برخورداراست  در عصر اطالعات شاهد انتقال انفجار گونه پیام از طرق مختلف  چون 
شبکه های اجتماعی،  وبالگ ها، میکرو وبالگ ،  پادکست  ، ویکی ، رسانه های برخط و غیر برخط هستیم .  طبیعتا این گونه ها 
و ابزار ها  فرصتی مغتنم را در جهت تعمیق و انتقال مفاهیم ارزشی ، اخالقی و انسانی فراهم می آورد .  که باید از آن نهایت 
بهره را برد .خبرنگاران و فعاالن حوزه رسانه در سراسر کشور به ویژه استان هرمزگان  نقش انکار ناپذیر ی در آگاهی بخشی 
عمومی ، اطالعرسانی صادقانه ، پیشرفت و توسعه، ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی  و توسعه مفاهیم اخالقی در  جامعه 
داشته و دارند . لذا همه باید قدردان تالشهای مجاهدانه اصحاب رسانه باشیم . اینجانب ضمن تسلیت  ایام ماه محرم  ،یاد و 
خاطره  شهید صارمی ،شهدای رسانه و قلم ،هفته خبرنگار را گرامی داشته ، از خداوند متعال توفیق اهالی فرهنگ و رسانه را 

در ایفای رسالت خطیرشان مسئلت دارم . 
محمد رسول جاللی، رئیس بسیج رسانه استان هرمزگان

 خبرهای خوش از واگذاری مدیریت النگدره و ناهارخوران 
به شهرداری گرگان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان با حمید سالمتی سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان دیدار و گفتگو کرد.مهندس محمدرضا سبطی در این نشست صمیمی از رویکرد مثبت دکتر سالمتی در انعقاد 
قرارداد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با شهرداری گرگان پس از اقدامات کارشناسی در زمینه حفظ و 

نگهداری پارک جنگلی النگدره و ناهارخوران تقدیر کرد.
سبطی گفت: با نگاه ویژه دکتر حمید سالمتی به حوزه سرمایه گذاری، مطمئناً شاهد اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه 
گذاری و گردشگری در شهر گرگان خواهیم بود.وی تصریح کرد: شهرداری گرگان با استفاده از قابلیت های شهر گرگان و 
استراتژی های شهری خود در نظر دارد تحولی گسترده در صنعت گردشگری در سطح ملی و فراملی ایجاد کند.شهردار 
گرگان با اشاره طرح های عمرانی در دست اجرا بیان کرد: در نظر داریم با اجرای طرح کمربند منطقه گردشگری هزارپیچ 
به محور ناهارخوران و طرح بازآفرینی بافت های تاریخی و چهارباغ در سطح شهر اقدامات مثمرثمری انجام دهیم.در ادامه 
این نشســت سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اظهار کرد: در راستای تعامل و همکاری با مسئوالن 
مدیریت شهری برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان، بنده همیشه نگاه مثبتی نسبت به شهرداری داشته و دارم.سالمتی 
با بیان اینکه وظیفه ما حفظ، احیا و صیانت از پوشش گیاهی است، تأکید کرد: امیدواریم با تعامل دوسویه فی مابین منابع 
طبیعی و مدیریت شهری در راستای رسالت اصلی خود در توسعه و حفظ فضای سبز شاهد توسعه صنعت گردشگری در 

استان باشیم.

نشست مسولین شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با 
مالکین مجاری عرضه سوخت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با هدف بررسی مسایل و مشکالت و تقویت ایمنی و امنیت در مجاری عرضه فرآورده 
های نفتی، نشست مشــترک مالکین جایگاههای نواحی گنبدکاووس و مینودشت برگزار شد.در این نشست که در سالن 
اجتماعات ناحیه گنبد برگزار گردید، معاون بازرگانی منطقه  ضمن خیر مقدم به مدعوین و تقدیر و تشکر از مجاری عرضه به 
جهت سوخترسانی مطلوب و به دور از مالحظات غیر ایمن، امنیت و ایمنی را پیش نیاز ورود به هرگونه فعالیت در جایگاه و 
ضرورت و نیاز همیشگی دانست.علیرضا برازجانی تکریم ارباب رجوع، نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی محیط و کارکنان 
سرویس دهنده و نظافت نمازخانه ها، آماده به کار بودن تجهیزات ایمنی، اطمینان از سالم بودن تلمبه ها، خرید به موقع سوخت 
و حفظ موجودی مخازن جایگاه ها را از اولویت های خدمت رسانی به مردم عنوان کرد .در پایان مدیران جایگاه نقطه نظرات 

خویش را د رقالب پرسش و پاسخ مطرح نمودند.

اهواز - شبنم قجاوند: در حاشیه دیدار فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شــهید تندگویان وزارت نفت-جنوب با 
مدیران و بسیجیان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، 
500 بســته حمایتی نیز برای خانوارهای کم برخوردار 

ارسال شد.
مدیرعامل این شرکت ضمن ابراز خرسندی از میزبانی 
این دیدار گفت: همدلی و تعامل بسیج به ویژه حوزه شهید 
تندگویان با صنعت نفت در پشتیبانی پایگاه های مقاومت 
و همراهی در سایر حوزه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی 
و امنیتی موجب دلگرمی کارکنان و تسهیل فرآیند تولید 

شده است.
مهنـدس حمیـد کاویـان افـزود: در شـرایط خـاص 
اقتصـادی امـروز، موفـق شـدیم بـا تکیـه بـر توانمندی 

کارکنـان و تعامـل بـا سـازندگان و شـرکت هـای دانـش بنیان 
داخلـی، بخـش عظیمی از تحریم های خصمانه دشـمنان را بی 
اثـر کنیـم، به طوریکه در چند سـال اخیر همـواره تولید را فراتر 

از برنامـه ابالغـی تحقق بخشـیده ایم.
وی عملکرد پایگاه مقاومت بســیج سپهبد شهید حاج قاسم 

ســلیمانی شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حوزه ی 
محرومیت زدایی، ســازندگی و فرهنگی را ایده آل ارزیابی کرد 
و یادآور شــد: بسیجیان شرکت همواره و در تمام سختی ها در 
کنار مردم شریف همجوار تاسیسات عملیاتی حضور داشته که 
بخش بزرگی از دســتاوردهای شــرکت در حوزه ی مسئولیت 

های اجتماعی را مدیون تالش های جهادی این عزیزان 
می دانم. فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان 
وزارت نفت-جنوب نیز ضمن تسلیت ایام سوگواری سید 
الشــهدا، امام حسین )ع(  و تقدیر از تالش های کارکنان 
و بســیجیان شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در 
عمل به مسئولیت های اجتماعی،  واقعه عاشورا را نمونه 
بارز شــعار"صبر و مقاومت تا رسیدن به نتیجه مطلوب" 
برشــمرد و اظهار داشت: با صبر می توان از همه سختی 
ها و مشکالت عبور کرد و در صنعت نفت نیز همین صبر، 

راه گشا خواهد بود.
سرهنگ حســن باقری افزود: تبدیل تهدید به فرصت 
را می تــوان در واکنش های مدبرانه حضرت زینب)س( 
در واقعه عاشورا جستجو کرد که علیرغم آن همه ظلم و 
فشار دشمنان، رسالت خود را به نحو شایسته ای به انجام رساند.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان وزارت نفت-
جنوب با حضور در پایگاه مقاومت بســیج ســپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با فرمانده و 

بسیجیان این پایگاه نیز دیدار و گفتگو کرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: حسن محمد یاری نماینده 
مردم شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای 
اســالمی با حضور در شــرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 
ضمن دیدار با محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل این شــرکت، به 
گفتگو پیرامون مسائل روز صنعت برق و بررسی راهکارهای عبور 

از پیک سال جاری پرداخت.
در این دیدار حســن محمد یاری اظهار داشت: صنعت برق 
کشور طی ســالیان اخیر با چالش جدی مواجه شده است که 
نیاز به اقدامات اساسی و زیربنایی در این حوزه کامال محسوس 

و ضروری می باشد.
وی تاکیــد کرد: باتوجه به اهمیت و ضــرورت وجود برق در 
زندگی مردم، تامین رفاه و آســایش شهروندان در گرو پایداری 

شبکه های برق است.
عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر 
از مدیرعامل و کارکنان شــرکت توزیع نیــروی برق گیالن در 
خصوص مدیریت پیک بار در دوماهه نخســت تابســتان سال 
جاری افزود: گذر موفق از تابســتان ســالجاری و سالهای آتی 
دغدغه اصلی صنعت برق اســت و می توان با رفع ضعف برق ها 
و رفع فرسودگی شبکه های توزیع برق به تامین آسایش مردم 

کمک شایانی کرد.
محمد یاری در ادامه برخی درخواست های مردمی و مطالبات 

عمومی در حوزه انتخابیه خود را مورد پیگیری قرار داد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن نیز ضمن 

استماع درخواست های مردمی مطروحه، به تالش های کارکنان 
اینشرکت جهت خدمات  رسانی بهتر به مشترکین اشاره کرد و 
گفت : ارائه خدمات مطلوب در گرو جذب منابع مالی مورد نیاز 
می باشد و در این زمینه نقش نمایندگان مردم در مجلس شورای 

اسالمی بسیارحائز اهمیت است.
مهدیزاده تاکید کرد: طی ســالیان اخیر ناترازی بین تولید و 
مصرف برق در سطح کشور رخ داده که موجب چالش عمده ای 
برای صنعت برق شده است. رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع 
نیروی برق گیالن ضمن تشــکر از همراهی مردم در مدیریت 
مصرف برق افزود: با توجه به مدیریت های اعمال شده در مصرف 
برق ادارات، همچنین تعامل با صنایع و مشــترکین کشاورزی 
تاکنون حتی برای یک دقیقه خاموشــی نوبتی برای مشترکین 

خانگی اعمال نشده است.
وی گفــت: امیدواریم با همراهی مردم شــریف اســتان و با 
مدیریــت مصرف برق همچنان این پایداری شــبکه های برق 
ادامه داشته باشــد تا برخالف سالهای گذشته شاهد خاموشی 
های نوبتی و مدیریت اضطراری بار نباشــیم. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گیالن افزود ســاعت پیک مصرف در استان 
در روز 12 الی 17 و در شب 20 الی 2۴ می باشد و مشترکین 
محترم می توانند با اعمال راهکارهای ســاده از جمله قرار دادن 
درجه کولر روی 25 درجه )دمای آسایش(، عدم استفاده از لوازم 
برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، خاموش کردن المپ های 
اضافی و استفاده حداکثری از روشنایی روز و... از خاموشی های 
احتمالی جلوگیری کنند. رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع 
نیروی برق استان گیالن اظهار داشت : ارائه خدمات مطلوب به 
مردم منوط به پرداخت به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی 
توسط مشــترکان است و هرگونه تاخیر در این موضوع شرکت 
توزیع نیروی برق استان گیالن را با محدودیت در خدمات رسانی 
به مشــترکان مواجه می کند. وی افزود: اپلیکیشن »برق من« 
آسان ترین و راحت ترین راه برای پرداخت غیرحضوری بهای برق 
مصرفی است. مهدیزاده گفت: هم استانی ها می توانند با نصب این 
نرم افزار از کافه بازار یا ســایت شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن به نشــانی www.gilanpdc.ir از خدمات متنوع این 
شرکت بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و امورهای توزیع 

برق بهره مند شوند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: علی اکسیر به عنوان 
مدیرعامل و اشرف پورباقری به عنوان رئیس هیات مدیره جدید 

خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان انتخاب شدند.
 در پی رای اعتماد اعضا و ابقای هیات مدیره، علی اکســیر به 
عنوان مدیرعامل و اشرف پورباقری به عنوان رئیس هیات مدیره 
جدید خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان انتخاب شدند.
تغییرات مذکور با تایید اداره کل فرهنگ و ارشــاد هرمزگان در 
روزنامه رسمی کشور منتشر و به ثبت رسید. ماه گذشته پس از 
نظرسنجی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان، بار 
دیگر اعضا به ماندگاری هیئت مدیره فعلی رای دادند و در راستای 

ایجاد وحدت بین اهالی رسانه و رفع دغدغه های صنفی جلسات 
هیئت مدیره تشکل شد.

در پی برپایی این جلســات و برگزاری انتخابات هیات رئیسه، 
»علی اکسیر« با رای حداکثری به عنوان مدیرعامل و خزانه دار و 
»اشرف پورباقری« نیز به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

بر اســاس این انتخاب، »یعقوب دبیری نژاد« ســمت نایب 
رئیســی و »سعیده دبیری نژاد« نیز سمت منشی هیات مدیره 

را بر عهده گرفت.
گفتنی اســت از این پس تمامی اسناد و نامه نگاری های خانه 
مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان تنها با مهر و امضای هیات 

رییسه وجاهت قانونی خواهد داشت و این گروه نماینده تمامی 
رسانه های استان در تمامی مجامع رسمی خواهند بود.

ایالم-هدی منصوری:مدیر عامل شــرکت پاالیش گازایالم 
گفت:در تعمیرات اساســي امسال عملیات تخلیه و شارژ مجدد 
کاتالیســت راکتورهاي واحــد بازیافت گوگرد و مــاده جاذب 
بســترهاي نمزدایی واحد بازیابي اتان بــرای اولین بار بصورت 

مکانیزه انجام شده است.
 روح اله نوریان افزود: در دوره هاي قبلي، بسترها به روش سنتي 
تخلیه و شارژمي شــدند که با برنامه ریزي هاي  صورت گرفته 
و مذاکره با شــرکت هاي دانش بنیــان، در این دوره تصمیم به 

استفاده ازروش تخلیه و شارژ بصورت مکانیزه گردید.
وی با اشــاره به اینکــه برای اجرای این موضــوع از خدمات 
تخصصي یکي از شــرکت هاي دانش بنیان بومي استفاده شده 

است، اظهارداشت:اســتفاده از این روش عالوه بر بهبود شرایط 
زیست محیطي به جهت جلوگیري از پراکندگي گرد و غبار مواد 
شیمیایي در فضاي آزاد در حین تخلیه مکانیزه،عدم نیاز به حضور 
نفرات در فضاي بسته در حین عملیات شارژ بستر و تاثیر مستقیم 
بر کاهش زمان تعمیرات اساسي در مقایسه با دوره هاي پیشین 

را در پي دارد.
نوریـان به سـایر مزایـای مکانیزه شـدن این موضوع اشـاره و 
تصریـح کرد: توزیع یکنواخت مدیا درالیه هاي مختلف بسـترها 
بـه دلیـل اسـتفاده ازروش مکانیـزه و سـرعت مناسـب و بـدون 
وقفـه بـه جهـت عـدم نیـاز بـه تعویـض نفـر داخـل بسـتر و با 
سـرعت بارگیري  ۸ تن در سـاعت در زمان شـارژ، جلوگیري از 

تعطیلـي دیگر جبهه هـاي کاري به دلیل کاهـش قابل مالحظه 
تولیـد گـرد و غبـار در حیـن عملیات تخلیه و شـارژ بسـترها و  
کاهـش زمان تمیزکاري و آماده شـدن آنهـا جهت آغاز عملیات 

بارگیـري و غیره می باشـد.
مدیر عامل شــرکت پاالیــش گازایالم خاطرنشــان کرد: در 
تعمیرات اساســي امسال، ســه بســتر نمزداي گاز و دو بستر 
کاتالیستي بازیافت گوگرد به صورت کامل و الیه باالیي یک بستر 

کاتالیستي دیگر به میزان مجموع 220 تن تخلیه و شارژ شدند.
وي در پایــان از همکاري واحدهاي مهندســي، حمل و نقل، 
بازرسي فني، انبار، ایمني، بهره برداري و سایر واحدها براي انجام 

موفقیت آمیز این عملیات قدرداني کرد.

با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان انجام شد

ارسال ۵۰۰ بسته حمایتی برای خانوارهای كم برخوردار توسط نفت و گاز مارون

در دیدار مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق گیالن با نماینده مردم شهرستانهای تالش،ماسال و رضوانشهر در مجلس مطرح شد

ارائه خدمات مطلوب در گرو جذب منابع مالی مورد نیاز می باشد

مدیر عامل خانه مطبوعات هرمزگان معرفی شد

مدیر عامل شركت پاالیش گازایالم خبر داد

مکانیزه شدن تخلیه و شارژ بسترهاي نمزدایي و كاتالیستي در پاالیشگاه گاز ایالم 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان گفت : برای احداث پل جدید درودگاه بر 
روی رودخانــه دالکی ۴00 میلیارد ریال ازمحل اعتبارات ملی و 

استانی هزینه می شود 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )بوشــهر(، 
عبدالکریم اخترشناس مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان گفت : برای احداث پل جدید درودگاه بر روی رودخانه 
دالکی ۴00 میلیارد ریال ازمحل اعتبارات ملی و اســتانی هزینه 

می شود .
وی در جریان بازدید از روند ایمن ســازی پل موجود درودگاه 
بــا اعالم این خبر افزود : برای احــداث پل جدید درودگاه که از 
مطالبات بحق چندین ســاله و معطل مانده مردم این روستا و 
دیگر روستاهای پیرامون است ۴00میلیارد ریال از محل اعتبارات 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور و همچنین 

اعتبارات استانی هزینه می شود .
اخترشناس بیان داشــت : طول پل جدید 16۴ متر و عرض 

آن  ۸ متر۸0 سانتیمتر شامل 7 متر سواره رو  و نیم مترپیاده رو 
در طرفین اســت و دارای شش دهانه 20 متری بعالوه 5 دهانه 

باکسی است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت : مراحل 
ساخت این پل باتامین اعتبار الزم به مناقصه رفته است و بزودی 

با انتخاب پیمانکار مراحل اجرایی آن طبق نقشــه تصویبی آغاز 
خواهد شد.

اخترشــناس تصریح کرد : پل موجود درودگاه نیز که بوسیله 
اهالی روستا احداث شده و دارای چهل سال قدمت می باشد برای 

عبور ایمن مردم تعمیر و مرمت و ایمن سازی می شود .
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اظهار داشت 
: با بهره برداری از پل جدید درودگاه که همه مشــخصات فنی 
الزم را خواهد داشــت زمینه رفت و آمد ایمن مردم این روستا و 
روستاهای همجوار در فصول بارندگی فراهم و اهالی این منطقه 

دیگر دغدغه ای برای قطع راه ارتباطی خود نخواهند داشت .
وی همچنیـن  احـداث پل جدیـد درودگاه بـر روی دالکی را 
تحقـق آرزوی چهـل سـاله مردم این روسـتا بیان کـرد و افزود : 
پس از سـالها انتظار و مطا لبه گری مردم و شـورای این روسـتا 
بـا پیگیری مسـئوالن ارشـد اسـتان بویـژه اسـتاندار محترم پل 
جدیـد در دولت سـیزدهم احـداث و آرزوی چندین سـاله مردم 

محقق خواهد شـد .

مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوشهر اعالم كرد:

اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال برای احداث پل جدید درودگاه
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وقتی کارآفرینان اعتماد به نفس کافی داش��ته باش��ند، 
حتی س��خت ترین کارهای دنیا را هم در یک چشم به هم 
زدن انج��ام می دهند. مثال جف ب��زوس را در نظر بگیرید؛ 
چه کسی فکر می کرد این میلیاردر مشهور روزی به سرش 
بزند که س��فری کوتاه به فضا داشته باشد؟ شاید حتی اگر 
چند س��ال قبل از خود او هم چنین سوالی را می کردید، 
فقط یک خنده سرد تحویل تان می داد. هرچه باشد گشت 
و گذار در فضا کاری نیست که هر کسی جرأت انجامش را 
داش��ته باشد. آنچه در این میان به جف بزوس برای انجام 
این ماموریت غیرممکن کمک کرد، نه محاسبات اقتصادی 
صرف بلکه اعتماد به نفس��ی است که کارآفرینان موفقی 

مثل او همیشه و هر لحظه دارند.
دردسرهای پیش روی کارآفرینان همیشه از جنس سفر 
به فضا نیست. گاهی اوقات شما باید تصمیماتی را بگیرید 
که مرگ و زندگی برندتان به آن بس��تگی دارد. از آنجایی 
که در تراژدی دنیای کس��ب و کار فقط اس��م برندگان در 
ذهن مش��تریان باقی می ماند، اگر ش��ما فقط یک بار هم 
شکس��ت بخورید تا مدت ها همه به چش��م بازنده به شما 
نگاه خواهند کرد. وضعیت شما در اینجا مثل سرمربی یک 
تیم بسکتبال است که باید اعتماد به نفس الزم برای تغییر 
تاکتیک تیمش درست وسط مسابقه را داشته باشد. وگرنه 
دس��ت آخر نه تنها یک شکست سنگین می خورد، بلکه با 
موجی از اعتراضات طرفداران دو آتیش��ه تیمش هم رو به 

رو خواهد شد. 
م��ا در این مقاله قصد داریم خیلی ُرک و پوس��ت کنده 
س��راغ راهکاره��ای افزای��ش اعتم��اد ب��ه نف��س در بین 
کارآفرینان برویم. اگر شما هم مدت هاست با غول کمبود 
اعتماد به نفس دس��ت و پنجه ن��رم می کنید، دیگر زمان 
آن فرا رس��یده ت��ا به ترس تان غلبه کنید. م��ا در روزنامه 
فرصت ام��روز این افتخار را داریم تا ش��ما را در این نبرد 
حماسی همراهی کنیم. البته قرار نیست با گرز و شمشیر 
به چنین نبردی بروید. در عوض ما مجموعه ای از توصیه ها 
و تکنیک های درجه یک را برای تان کنار گذاشته ایم تا مثل 
آب خوردن آمپر اعتماد به نفس تان را به سقف بچسبانید. 
پس منتظر چه هستید؟ آب دست تان است زمین بگذارید 
تا ماجراجویی مان به سمت مسیر قهرمانی را شروع کنیم.

کارآفرینی + اعتماد به نفس: تکنیک هایی برای همه
خیلی ها فکر می کنند اگر بازیگری مثل جیم کری یا تام 
هاردی بدون حتی یک تپق در مراس��م اس��کار اجرا دارند 
یعنی به طور طبیعی با اعتماد به نفس به دنیا آمده اند. اگر 
شما هم اعتماد به نفس را اینطوری تفسیر می کنید، باید 
بگوییم کامال در اشتباهید. اعتماد به نفس بیشتر از اینکه 
یک استعداد ذاتی باشد، مهارتی است که همه می توانند در 
خودشان تقویت کنند؛ دقیقا مثل روپایی زدن که اول کار 
بی نهایت سخت است و با کمی تمرین تبدیل به سرگرمی 

جذاب می شود!
اگ��ر از مخاطب هدف پر و پاقرص روزنامه فرصت امروز 
باش��ید، احتماال انتظ��ار دارید ما یک بخ��ش کامل برای 
بررسی مزایای اعتماد به نفس در حوزه کارآفرینی طراحی 
کنیم. راس��تش را بخواهید مزایای اعتماد به نفس چه در 
زندگی ش��خصی و چه در مارات��ن کارآفرینی آنقدر واضح 
است که فکر نمی کنم نیازی به توضیح اضافه داشته باشد. 
خب اگر کس��ی را س��راغ دارید که فکر می کند اعتماد به 
نفس توانایی به درد نخوری است، ما را هم بی خبر نگذارید. 
ما در ادامه س��عی می کنیم مثل یک مربی دلسوز صفر 
ت��ا صد تقویت اعتماد به نف��س در عرصه کارآفرینی را به 
ش��ما یاد دهیم. در این بین هم اصال خبری از اصطالحات 
و عبارت های پیچیده نیست. پس قلم و خودکارتان را کنار 

بگذارید و فقط با حواسی جمع همراه ما باشید. 
تعیین اهداف واقع گرایانه: شروع منطقی کار

همه ما تجربه کار با مدیرانی را داش��ته ایم که اهدافی 
بی نهای��ت ایده آل و فانتزی طراحی می کنند. تا اینجای 
کار مس��ئله فقط مربوط به بینش همان مدیر است، اما 
ماجرا از آنجایی پیچیده می ش��ود که مدیر قصه ما برای 
تحق��ق این هدف دور و دراز طوری به کارمندان فش��ار 
م��ی آورد که نگو و نپرس. ش��ما را نمی دانم، ولی من که 
به محض مش��اهده چنین مدیری با نهایت سرعت از در 

پشتی شرکت فرار می کنم.  اگر شما هم جزو کارآفرینان 
بلندپرواز هس��تید، احتماال بدگویی های م��ا درباره این 
س��بک کس��ب و کار چندان به مذاق ت��ان خوش نیامده 
اس��ت. اش��تباه نکنید، ما نمی  خواهیم شما را نسبت به 
موفقی��ت در دنیای تجارت ناامی��د کنیم. بلکه منظور ما 
کنار گذاش��تن عجله برای کس��ب نتایج حیرت انگیز در 
زمان کوتاه اس��ت. همیشه یادتان باشد امپراتوری بزرگ 
روم یک شبه به وجود نیامد و قرن ها طول کشید تا این 
حکومت باس��تانی به اوج شکوه و شهرت برسد. پس اگر 
ش��ما هم دوس��ت دارید در دنیای کارآفرینی یکه تازی 
کنید، باید کمی روی اهداف تان بیشتر فکر کنید. هرچه 
باش��د اهداف بزرگ هم فشار بیش��تری روی دوش شما 
می گ��ذارد، هم به طور ناخودآگاه اعتماد به نفس ش��ما 
را پایین می آورد، چراکه دس��تیابی ب��ه موفقیت در این 
ش��رایط خیلی سخت اس��ت و آدم هم وقتی موفقیت را 

بی نهایت دور ببیند، اعتماد به نفس��ش دود می شود و به 
هوا خواهد رفت.

درس این بخش مثل روز روش��ن است. اگر شما دوست 
دارید کارآفرینی بزرگ با دستاوردهای عظیم شوید، مسیر 
پیش روی تان کامال باز اس��ت. با این حال نباید فکر کنید 
ی��ک ش��به راه صدس��اله را خواهید رفت. پ��س کمی در 
برنامه ریزی تان واقع گرایانه تر عمل کنید تا دس��تی دستی 

اعتماد به نفس تان را از بین نبرید؛ به همین سادگی!
اس��تقبال از ریس��ک ها: شکس��ت ها هم به شما درس 

می دهند
یکی از بهترین راهکارها ب��رای افزایش اعتماد به نفس 
ریس��ک کردن است. مهاجم فوتبالی را در نظر بگیرید که 
آرزوی همیشگی اش تبدیل شدن به یک قهرمان بی چون و 
چراست. اگر بازیکن قصه ما هیچ وقت پشت ضربات پنالتی 
حس��اس قرار نگیرد، بی شک مسیر مشهور شدنش شبیه 
یک راه کامال ناهموار خواهد شد. قبول دارم ایستادن پشت 
پنالتی های حساس همیشه ریسک خراب کردن آن و هو 
شدن از طرف تماشاچی ها را دارد، اما تا کسی ریسک نکند 
خب��ری از موفقیت هم نخواهد بود. به عالوه، ش��ما وقتی 
یکی دو بار اشتباه کنید، کم کم قلق کار دست تان می آید. 
وقتی شما به طور مداوم از ریسک ها فرار کنید، کم کم 
حت��ی کوچک ترین فعالیت ها در دنیای کس��ب و کار هم 
برای ت��ان تبدیل به امری غیرممکن می ش��ود. دقیقا مثل 
ش��ناگری که اینقدر از آب ترس��یده و وارد بخش عمیق 
استخر نشده که دیگر حتی جرأت فکر کردن به شنا کردن 

را هم ندارد. توصیه ما برای ش��ما در این رابطه اس��تقبال 
از ریس��ک های مختلف در دنیای کسب و کار است. البته 
شما قرار نیست یک شبه اعتبار برندتان را دود کنید و به 
هوا بفرس��تید، چراکه بین ریسک های مختلف و اقدامات 
دیوانه وار از زمین تا آس��مان تفاوت اس��ت. با این حساب 
ش��ما فقط باید ریس��ک هایی که دس��ت ک��م 50 درصد 
احتمال موفقیت در آنها هس��ت را مورد توجه قرار دهید. 
وگرن��ه می توانید با خیال راحت از کن��ار بقیه چالش ها و 

فرصت های دیوانه وار عبور کنید؛ به همین راحتی.
کنترل استرس: کاری که همه غیرممکن فرض می کنند!

خوانن��ده ای را در نظر بگیرید که بعد از س��ال ها کار به 
صورت آماتور باالخره اولین آلبومش را منتشر کرده و حاال 
نوبت آن است در یک سالن بزرگ برای هزاران نفر اجرای 
زنده داشته باشد. شما را نمی دانم، ولی من که حتی با فکر 
کردن درباره س��خنرانی برای هزاران نفر مو به تنم س��یخ 

می شود، چه برس��د به اینکه قرار باشد چند قطعه هنری 
هم اجرا کنم. بی شک در چنین موقعیت هایی آدم طوری 
اس��ترس می گیرد که نگو و نپرس. حاال اگر کس��ی خیلی 
راحت به ش��ما بگوید که استرس تان را کنترل کنید، چه 

واکنشی خواهید داشت؟
اینکه کس��ی یکهو س��ر و کله اش پیدا ش��ود و از شما 
بخواهد اس��ترس تان را کنترل کنید، دس��ت کمی از یک 
ش��وخی بی مزه ندارد. خب اگر ماجرا به همین سادگی ها 
بود االن همه برای خودشان یک پا آنتونی رابینز بودند. ما 
در روزنامه فرصت امروز معتقدیم کنترل اس��ترس توصیه 
کلیدی است، اما به شرط اینکه همراه با تکنیک هایی برای 
اجرای این فرآیند باشد. وگرنه هیچ ارزش و اعتباری ندارد.

اجازه دهید قبل از اینکه فرمول طالیی مان برای کنترل 
استرس را به شما یاد دهیم، کمی درباره وضعیت فیزیکی 
و روانی انسان به هنگام مواجهه با استرس صحبت کنیم. 
اگر بخواهیم مفاهیم پزش��کی و روانشناس��ی را بی خیال 
ش��ویم، باید گفت هنگام مواجهه با استرس بدن آدم روی 
حالت آماده باش قرار می گیرد. در این حالت ضربان قلب به 
شدت افزایش پیدا کرده و فشار خون به طور چشمگیری 
باال می رود. درست حدس زدید، این وضعیت دقیقا مشابه 
اوضاع ورزش��کاران در زمین مسابقه است، اما قرار نیست 
برای ش��ما به عنوان کارآفرین خبر خوبی باشد. دلیل این 
امر دشواری تصمیم گیری و به طور کلی فعالیت های فکری 
در ش��رایط آماده باش بدن اس��ت. به زبان خودمانی، شما 
وقتی اس��ترس زیادی دارید، بی برو برگش��ت تصمیم های 
اش��تباه خواهید گرفت. آن وقت باید ماه ها یا حتی سال ها 

دنبال فرصتی برای جبران اشتباهات تان باشید. 
فرمول طالیی ما برای کاهش اس��ترس خیلی س��اده تر 
از آن چیزی اس��ت ک��ه فکرش را می کنید. اگر ش��ما به 
روش های پیچیده که اغلب تاثیر چندانی هم روی کاهش 
استرس ندارد عادت کرده اید، فرمول ما حسابی شوکه تان 
خواهد کرد. ش��ما فقط کافی است از تکنیک تصویرسازی 
برای کنار آمدن با ش��رایط دشوار و کاهش سطح استرس 
اس��تفاده کنید. حتما می پرسید تصویرس��ازی دیگر چه 
مفهومی اس��ت؟ خب اجازه دهی��د کمی بحث را برای تان 

بیشتر باز کنیم. 
دونده آماتوری را در نظر بگیرید که سال هاس��ت به این 
امید که روزی در المپیک شرکت کند، شب و روز تمرین 
می کند. چنین ورزشکاری نه تنها هرچند شب یکبار خواب 
قهرمانی در المپیک را می بیند، بلکه احتماال رویاهای دور و 
درازی برای این افتخار در سرش دارد. وقتی از تصویرسازی 
صحبت می کنیم، تقریبا یک چنین ش��رایطی مد نظرمان 
است. یعنی ش��ما باید خودتان را در یک موقعیت آرمانی 
و دلخواه تصور کنید. باور کنید یا نه، ذهن انس��ان تفاوت 
زیادی میان رویا و واقعیت قائل نیس��ت. پس ش��ما با یک 
حق��ه کوچک می توانید کاری کنید که ذهن تان دس��تور 
توقف حالت آماده باش را بدهد. آن وقت دیگر الزم نیست 
نگران تصمیماتی که تحت استرس فراوان می گیرد، باشید.

همکاری با اف��راد حامی: کارآفرینی یک ورزش انفرادی 
نیست

ت��ا به حال چندتا کارآفرین ب��زرگ را دیده اید که کامال 
یکه و تنه��ا در بازار خودنمایی کرده باش��ند؟ قبول دارم 

کسانی مثل بیل گیتس یا مارک زاکربرگ به تنهایی حتی 
از برندشان هم مشهورتر هستند، اما این بدان معنا نیست 
که این قهرمانان در مسیرشان همیشه تنها بوده اند. ماجرا 

جالب شد، نه؟
کارآفرینی از بسیاری از جهات شبیه یک ورزش گروهی 
اس��ت. همانطور که یک تیم والیبال باید س��رمربی خوبی 
داشته باشد و مجموعه ای از بازیکنان همه فن حریف هم 
در تیم خودنمایی کنند، در عرصه کارآفرینی هم شما نیاز 
به یک تیم دست اول دارید. فکر می کنم حاال دیگر متوجه 
شده باشید چرا خیلی از کارآفرینان که دوست دارند فقط 
خودش��ان کارها را جلو ببرند، هیچ وقت رنگ موفقیت را 

هم نمی بینند.
آدم هایی که در دور و اطراف ش��ما کوه اعتماد به نفس 
هس��تند، همیش��ه در برابر مش��کالت به تنهایی تصمیم 
نمی گیرند. گاهی اوقات شما نیاز دارید با بعضی از دوستان 

و همکاران تان مش��ورت کنید. به عالوه، اینکه آدم چندتا 
حامی درجه یک داش��ته باشد همیشه قوت قلب خاصی 
خواهد بود. بی ش��ک در چنین ش��رایطی آدم ها می توانند 
بدون دغدغه و خیل��ی راحت تر تصمیم گیری کنند. پس 
منتظر چه هستید؟ دفعه بعد که قرار بود تصمیم های مهم 
برندتان را بگیرید، مطمئن شوید دور و برتان چندتا حامی 
درج��ه یک دارید. اینطوری دس��ت کم تصمیمات تان را با 

کلی اما و اگر نخواهید گرفت.
شناسایی توانایی ها: هر کس در حوزه تخصصی اش!

لویس همیلتون یکی از رانندگان افس��انه ای فرمول یک 
است که اتفاقا کلی جام معتبر در کلکسیون خانه اش دارد. 
بی شک رانندگان انگشت شماری هستند که توانایی رقابت 
ب��ا این غول فرمول یک را پیدا کرده اند. ش��اید فکر کنید 
کسی مثل همیلتون در هر حوزه ای می توانست بی نهایت 
موفق ش��ود. قبول دارم این فرض خیلی جالب اس��ت، اما 
راس��تش را بخواهید چندان واقعی به نظر نمی رسد. یک 
ف��رض هوش��مندانه در این می��ان ارزیابی کس��انی مثل 
همیلتون ب��ه عنوان آدم های باهوش��ی اس��ت که خیلی 
خوب توانایی های خود را شناخته اند. خب وقتی همیلتون 
مطمئن است یک راننده درجه یک می شود، اصال چرا باید 

وقتش را با کارهای دیگر تلف کند؟ 
ماجرای خیلی از کارآفرینانی که مدام از حوزه کاری شان 
نال��ه می کنند، دقیق��ا مثل وضعیت لوی��س همیلتون در 
حوزه های��ی به غیر از رانندگی اس��ت. اگر ش��ما کارتان را 
دوس��ت ندارید، اصال نباید به ادام��ه آن در بلندمدت فکر 
کنید. این کار نه تنها هیچ فایده ای برای ش��ما ندارد، بلکه 
بیش��تر شبیه یک عذاب بی پایان برای خودتان و صدالبته 
بقی��ه همکاران خواه��د بود.  ما در روزنام��ه فرصت امروز 
معتقدی��م کارآفرین بی اس��تعداد در دنیا فقط و فقط یک 
افس��انه است. اگر شما در کارتان موفق نیستید و همیشه 
اعتماد به نفس تان بی نهایت کم اس��ت، باید آس��تین ها را 
باال بزنید و دنبال حوزه کاری مورد عالقه تان باش��ید. اگر 
ش��ما چنین وضعیتی دارید، ش��انس تان بی نهایت خوب 
است. چرا که این روزها کلی تست روانشناسی و شناسایی 
حوزه های کاری مناسب در دنیا وجود دارد که می تواند به 
ش��ما برای پیدا کردن ح��وزه کاری مورد عالقه تان کمک 
کند. اینطوری شما با یک میانبر حرفه ای یک راست سر از 
حوزه کاری مورد عالقه تان درخواهید آورد. خب مگر یک 
کارآفرین برای اینکه اعتماد به نفس باالیی داشته باشد و 
از کارش لذت ببرد، به غیر پیدا کردن حوزه مورد عالقه اش 

به چیز دیگری هم نیاز دارد؟
جذب استعدادهای مختلف: پوشش نقاط ضعف با فرمول 

استخدام
هر برندی در مس��یر توسعه دیر یا زود نیاز به استخدام 
نیروی کار پیدا می کند. شاید شما مثل موسس های گوگل 
کارتان را از یک گاراژ س��اده شروع کنید، اما معادالت بازار 
همیش��ه مطابق میل کسب و کار جمع و جور شما پیش 
نخواهد رفت. بنابراین باید از همان روز اول برنامه ای دقیق 
برای اس��تخدام نیروی کار در زمان های مورد نیاز داش��ته 
باش��ید. وگرنه برندهای بزرگ طوری ش��ما را از میدان به 
در می کنن��د که ان��گار از اول هم در ب��ازار وجود خارجی 

نداشته اید. 

اج��ازه دهید ح��اال که حرف از گوگل به می��ان آمد، از 
همین برند دوس��ت داشتنی یک مثال بزنیم. موسس های 
ای��ن برند ب��زرگ آدم هایی کاربلد در حوزه IT و ش��بکه 
بودن��د. اگر قرار بود گوگل فقط یک اس��تارت آپ کوچک 
باش��د، احتماال االن هنوز هم درگیر رقابت با یاهو و موتور 
جست وجوی مایکروسافت بود؛ بدون اینکه حتی خبری از 

سرویس های ریز و درشتش باشد!
نوآوری که گوگل به خرج داد، استخدام مداوم کارمندانی 
بود که اتفاقا استعداد و توانایی های متفاوتی در مقایسه با 
مدیران اصلی شرکت داشتند. مثال از سال 2002 به بعد، 
گوگل به س��مت هم��کاری با انواع و اقس��ام بازاریاب های 
حرفه ای رفت. نتیجه این کار چند سال بعد وقتی سیستم 
تبلیغاتی گوگل راه افتاد خودش را نش��ان داد. این روزها 
گوگل از بازاریاب و متخصص سئو گرفته تا کارشناس های 
طراحی خودروی هوشمند در تیمش دارد. دقیقا به همین 
خاطر هرجا صحبت از فناوری های جدید می شود، باالخره 
یک اسمی از گوگل به وسط می آید. خب اگر یک استارت 
آپ با چنین اس��تراتژی توانسته دنیا را فتح کند، چرا شما 
نتوانید. در این بین هم قول می دهیم اعتماد به نفس شما 
با داشتن استعدادهای مختلف در شرکت طوری باال برود 
که یادآوری روزهای ترس تان از ماجراجویی در بازار باعث 
خنده تان شود. یادتان باشد فرمول افزایش اعتماد به نفس 
در این بخش در گرو استخدام افرادی است که توانایی های 
متفاوتی در مقایس��ه با ش��ما دارند. البته قرار نیست شما 
کسانی را استخدام کنید که هیچ ربطی به ماهیت برندتان 
ندارن��د، بلکه در عوض باید دنبال رفع مش��کالت و نقطه 
ضعف های کلی برندتان با محاس��بات دقیق باش��ید. این 
ط��وری همه چیز مطابق میل ت��ان پیش رفته و اعتماد به 

نفس تان روز به روز بیشتر می شود. 
مدیتیشن: کلید آرامش و اعتماد به نفس

مدیتیش��ن برای خیلی ها یک فعالی��ت بی معنا به نظر 
می رس��د. اینکه شما در دنیای پرسرعت کنونی ساعتی را 
به آرامش و س��کون اختصاص دهید ش��اید در اولین نگاه 
دیوانه وار به نظر برس��د، اما وقتی آن را زیر ذره بین ببریم 
خیلی هم بی منطق نخواهد بود. اجازه دهید برای فهم بهتر 
این بخش از یک مثال درجه یک استفاده کنیم. همانطور 
که در مسابقات فرمول یک هرچند دور یک بار ماشین ها 
بای��د ب��رای تعویض الس��تیک و تعمی��رات جزئی توقف 
کنند، ش��ما هم برای اینکه کمی به موتور کارآفرینی تان 
استراحت دهید نیاز به توقف های گاه و بی گاه در طول روز 
دارید. هرچه باش��د انسان هیچ شباهتی به ماشین ندارد و 

نمی تواند بی وقفه کار کند. 
مدیتیشن به شما کمک می کند تا در اوج استرس و عدم 
اعتماد به نفس کمی به خودتان زمان بدهید. چنین زمان 
استراحتی یک نوع فرصت طالیی برای بیرون کردن همه 
نگرانی ها از سرتان است. خب وقتی ذهن آدم راحت باشد، 
بی ش��ک اعتماد به نفسش هم اگر نگوییم بیشتر می شود، 
دس��ت کم به حالت عادی برمی گردد. ماجرا دیگر آنقدرها 

هم غیرمنطقی نیست، مگر نه؟
ای��ن روزه��ا ان��واع و اقس��ام کالس های مدیتیش��ن با 
سبک های مختلف در دنیا برگزار می شود. البته شما الزم 
نیس��ت حتما در کالس های اینچنینی ش��رکت کنید. در 
عوض کلی کانال یوتیوب و تجربه های شخصی در کنارتان 
است. بنابراین بدون اینکه خودتان را به زحمت بیندازید، 
کانال ه��ای مختل��ف را زیر و رو ک��رده و در نهایت همان 
موردی را که دوس��ت دارید انتخاب کنید. البته شما قرار 
نیست یک بار برای همیشه یک مدل مدیتیشن را انتخاب 
کنید. در عوض هروقت یک سبک مشخص دل تان را زد، 
بدون تعارف سراغ تکنیک های دیگر بروید. این کار همیشه 
به ش��ما کمک می کند تا از شر اس��ترس خالص شوید و 

اعتماد به نفس تان را بازیابی کنید. 
جشن گرفتن موفقیت ها: به خودتان جایزه بدهید!

هر کارآفرین��ی در طول کارنامه اش ف��راز و فرودهای 
زیادی داش��ته اس��ت. گاه��ی اوقات ش��رایط آنطور که 
آدم دوس��ت دارد پیش نمی رود. اصطالحا این تجربه ها 
با برچس��ب »شکست« ش��ناخته می ش��ود. قبول دارم 
شکس��ت ها خیلی اوضاع را پیچیده می کند، اما شما قرار 
نیس��ت در بازار همیشه شکست بخورید. موفقیت ها هم 
دیر یا زود خودشان را نش��ان می دهند. پس تنها کاری 
که ش��ما باید انجام دهید امی��دواری برای موفقیت های 

بزرگ است. 
خیل��ی از کارآفرین��ان وقتی با هزار دردس��ر موفقیتی 
کسب می کنند، بدون حتی یک ثانیه درنگ سراغ کارهای 
دیگرش��ان می روند. چنین روندی دیر یا زود از ش��ما یک 
ربات بی روح خواهد ساخت. از آنجایی که اعتماد به نفس 
اصال برای ربات ها تعریف نشده، با ادامه این وضعیت حالت 
روحی- روانی ش��ما به شدت مثل شیشه شکننده خواهد 

شد. مسئله به پیچ حساسش رسید، نه؟
راه حل ما برای عبور از پیچ خطرناک باال، جشن گرفتن 
موفقیت های ریز و درش��ت است. شما قرار نیست همیشه 
با ایده های برندتان دنیا را تغییر دهید. همین که وضعیت 
برندتان در بازار یک پله بهتر ش��ده ب��ه اندازه کافی برای 
جشن گرفتن مناسب خواهد بود. پس منتظر چه هستید؟ 
دفعه بعد که یک موفقیت کوچک یا بزرگ کس��ب کردید 
حتما جش��نی خودمان��ی در برندتان ترتی��ب دهید. قول 
می دهیم این کار طوری اعتماد به نفس تان را زیاد می کند 

که یادتان می رود دوران فقدان آن را چطور سر کرده اید!
سخن پایانی

کارآفرینی بدون عنصر اعتماد به نفس مثل پازلی است 
که تکه اصلی اش گم ش��ده اس��ت. این طور وقت ها شاید 
شما بتوانید با سیلی صورت تان را سرخ نگه دارید، اما دیر 
یا زود دیگر دس��ت و دل تان به کار نمی رود. ما در روزنامه 
فرصت ام��روز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله به 
ش��ما برای پیروزی بر چالش ع��دم اعتماد به نفس کمک 
کند. مثل همیش��ه اگر سوال یا نکته ای درباره راهکارهای 
افزایش اعتماد به نفس داش��تید، ما همیشه از راهنمایی 

شما خوشحال خواهیم شد. 

راهکارهایی برای ارتقای اعتماد به نفس کارآفرینان

کارآفرینی با چاشنی اعتماد به نفس


