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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چه عواملی به بروز فساد اقتصادی دامن می زند؟

تعارض منافع
در نظام بانکی

فرصت امروز: تخلف ۹۲  هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، موجی از سوال و ابهام 
پدید آورد و باعث طرح این ش��ائبه ش��د که چطور شرکت عظیمی که در بورس پذیرش شده و یکی از هلدینگ های 
بزرگ فوالدی کش��ور محسوب می ش��ود، توانسته به این راحتی تخلف کند و حسابرس و سازمان بورس متوجه این 
تخلفات نشده اند؟ پرسش مهمی که در گرماگرم حواشی این اتفاق فراموش شده و کمتر بدان پرداخته شده است. در 

همین حال، نتایج یک گزارش رسمی نشان می دهد یکی از مهمترین دالیل بروز فسادهای مالی، تعارض منافعی...

رشد ماهانه اجاره بها از رشد قیمت مسکن پیشی گرفت

رکود در معامالت ملکی
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سیر کاهشی شاخص مدیران خرید ادامه دارد

بیم و امید در سایه کاهش تقاضا

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بازار سهام در حالی نیمه شهریورماه را پشت سر گذاشته و در آستانه ورود به نیمه  دوم 
سـال 1401 است که سـهامداران همچنان امید چندانی به بهبود تاالر شیشـه ای ندارند. این وضعیت 

از واپسـین روزهای اردیبهشـت ماه امسـال تاکنون گریبان بورس بازان و فعاالن بورسـی را 
گرفته اسـت و به نظر نمی رسد که دسـت کم در کوتاه مدت تغییر وضعیتی را شاهد باشیم...

بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون به 4 درصد رسید

حرکت خالف جهت شاخص ها

سرمقاله
نظارت بر چاپ پول

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

شناخته شده  رس��م  تاکنون 
قانونگ��ذار، اس��تفاده از عبارت 
و  اس��کناس  نش��ر  و  »چ��اپ 
مس��کوکات فلزی« بوده است، 
ام��ا از آنجایی ک��ه نمونه های 
دیگ��ری از پ��ول نظی��ر پ��ول 
اعتب��اری وارد چرخ��ه گردش 
و  ش��ده  جامع��ه  اقتص��ادی 
بن��د   4 ج��زء  در  همچنی��ن 
»ب« م��اده 4 »طرح بانکداری 
جمه��وری اس��امی ای��ران«، 
انتشار انواع اسکناس، مسکوک 
)دیجیت��ال(  رقوم��ی  پ��ول  و 
بان��ک مرک��زی )موس��وم ب��ه
CBDC( انحص��ارا در اختیار 
بانک مرکزی ق��رار گرفته، لذا 
مناسب دیدم در نوشتار حاضر 
به ج��ای »اس��کناس« از واژه 
»پول« اس��تفاده کنم. در ماده 
58 ط��رح بانک��داری، انتش��ار 
پول رس��می کشور انحصارا در 
اختیار بانک مرکزی قرار گفته 
اس��ت. سوال این است که پول 
چیست و انواع آن کدام است و 
چه مقرراتی بر چاپ اسکناس 
و مس��کوکات و ب��ه طور کلی، 
نظ��ارت بر انتش��ار ان��واع پول 
حاکم  مرک��زی  بانک  توس��ط 

است؟
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سرگذش��ت پدید آمدن اس��کناس در مبادالت مردم، 
بس��یار طوالنی است و به سالیان س��ال قبل برمی گردد. 
قرن ه��ا پیش، آدمیان برای تأمین نیازهای ش��ان، کاال با 
کاال مبادله و یا معاوض��ه می کردند که می توان این نوع 
معامله را »پایاپای« دانس��ت. با گسترش جوامع انسانی، 
مس��کوکات فل��زات گرانبها نظیر طا و نق��ره جایگزین 
معاوض��ه کاال ب��ه کاال ش��د. ارزش کااله��ای مختل��ف 
براس��اس مقدار طا و نقره ای بود که فروش��نده مطالبه 
می کرد. نکته بس��یار مهم در جایگزین��ی نقره و طا به 
ج��ای معاوضه کاال با کاال، این اس��ت که این دو فلز ذاتا 
ارزش��مند و قیمتی هستند و ارزش آنها اعتباری نیست، 
بلکه ارزش واقعی اس��ت. گفته ش��ده است که نخستین 
ب��ار پول کاغذی به نام »چاو« )موس��وم به چاو مبارک( 
در تبریز منتشر ش��د، اما بافاصله بر اثر مقاومت شدید 
مردم مجبور شدند این فرمان را لغو کنند. اسکناس یک 
درهمی چاپ ش��ده در آن زمان، قدیمی ترین اس��کناس 
ش��ناخته ش��ده در ایران محسوب می ش��ود که منّقش 
به »الاله االاهلل و محمدرس��ول اهلل« اس��ت. بنابراین چاپ 
و نش��ر اسکناس رایج هر کش��ور، امتیاز حکمرانی است. 
طبق روایات تاریخی، امتیاز چاپ و نشر اسکناس توسط 
ناصرالدین ش��اه به انگلیسی ها داده شد. اولین بانکی که 
به چاپ اسکناس برای ایران پرداخت، بانک جدید شرق 
ب��ود که مرکزش در لندن قرار داش��ت و اس��کناس های 
چاپ شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار 
می یافت. اس��کناس های منتشرشده توسط این بانک، از 
پنج قران به باال بود. در سال 1۲۶7 هجری قمری، امتیاز 
چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار 
ش��د. بانک شاهنش��اهی ایران طبق قرارداد رویترز، حق 
انحصاری نشر اس��کناس را داشت. در زمان پهلوی دوم، 
امتیاز چاپ و نش��ر اسکناس با پرداخت مبلغ ۲00 هزار 
لیره انگلیسی از انگلیس خریداری و در اختیار بانک ملی 
ایران قرار گرفت و س��پس از بانک ملی به بانک مرکزی 
واگذار شد. بدین ترتیب از سال 18۹0 تا 1۹30 )130۹ 
خورش��یدی(، یک بانک انگلیس��ی وظایف بانک مرکزی 
ایران را انجام می داد. از خردادماه 130۹ )۲7 مه 1۹30( 
دولت ایران ابتدا از طریق بانک ملی و سپس توسط بانک 
مرکزی، چاپ اس��کناس را به دس��ت گرفت. گفته شده 
نخس��تین اس��کناس های بانک ملی در اول فروردین ماه  
1311 هجری شمس��ی منتشر ش��د. از آن تاریخ تا سه 
ماه اسکناس های بانک شاهنشاهی و بانک ملی همزمان 

رواج داش��تند و از اوایل تیرماه آن س��ال اس��کناس های 
بانک ملی به  صورت تنها پول کاغذی ایران درآمد.

برخ��اف طا و نق��ره که دارای ارزش ذاتی هس��تند، 
اس��کناس رایج هر دولت فقط یک پول کاغذی اس��ت و 
ذاتا ارزش��ی ندارد، بلکه ارزش اسکناس، اعتباری است. 
ای��ن ارزش اعتب��اری را ک��ه اصطاحا بدان »ق��وه ابرا« 
گفته می ش��ود، حکومت ه��ا و دولت های انتش��اردهنده 
پول تعیین می کنند. ماده 5 قانون پولی و بانکی کش��ور 
مصوب خردادماه 133۹ در این خصوص می گوید: »تنها 
اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون 
در جری��ان بوده اس��ت و یا به موجب این قانون انتش��ار 
می یابد، جریان قانونی و قوه ابراء خواهند داشت... میزان 
و قوه ابراء انواع اس��کناس ها و مسکوکات فلزی در جریان 
به پیش��نهاد بانک مرکزی ایران توس��ط ش��ورای پول و 
اعتبار تعیین و پس از  تصویب وزیر دارایی به موقع اجرا 
گذاش��ته خواهد شد.« این قاعده در قانون پولی و بانکی 
مصوب س��ال 1351 تا حدی تغییر پیدا کرد. در ماده 3 
قانون مورد اشاره در این باره می خوانیم: »میزان قوه ابراء 
س��که های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری 
و شرایط خروج اسکناس ها و سکه ها از جریان به وسیله 
بانک مرکزی  ایران با تأیید ش��ورای پول و اعتبار پس از 
تصوی��ب وزیر دارایی تعیی��ن و از طریق درج در روزنامه 
رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
 پایتخ��ت و پخش از ش��بکه رادیو و تلویزیون کش��ور به 
اطاع عموم می رسد.« پول هر کشور در یک کشور دیگر 
را اصطاح��ا »ارز« می نامند. از نظر ش��رعی، خریدن ارز 
با ریال مجاز اس��ت ول��ی خرید پول با پول ش��رعا جزو 
مکاس��ب حال نیس��ت. مثا ش��ما نمی توانید 10 هزار 
تومان اس��کناس نو را به مبلغ 15 هزار تومان بفروشید. 
بنابرای��ن در چاپ و نش��ر اس��کناس به عن��وان یکی از 
ش��ایع ترین ان��واع پول و نظارت قانونی ب��ر آن، توجه به 

چند نکته بسیار مهم و اساسی است.
اول: دس��ت کم ت��ا زمانی که ط��رح بانکداری مجلس 
نهایی نش��ده است، براس��اس قانون پولی و بانکی، بانک 
مرکزی بایس��تی فقط در قب��ال تامین وثیق��ه معتبر و 
قانونی، پول چاپ و منتش��ر نماید. ماده 5 قانون پولی و 
بانکی کشور در این مورد می گوید: »بانک مرکزی ایران 
باید برابر 100درصد اس��کناس های منتشرشده همواره 
دارایی هایی به عنوان پش��توانه در اختیار داشته باشد.« 
البته در مورد موضوع پشتوانه قانونی پول، مباحث علمی 

فراوان اس��ت و در حال حاضر در بس��یاری از کش��ورها 
 »fiat money« پشتوانه پول صرفا طا نیست. عبارت
ک��ه از آن به عنوان »پول حکمی« یا »پول دس��توری« 
یاد می ش��ود، پولی است که هیچ گونه ارزش ذاتی ندارد 
و تنها به دس��تور دولت چاپ و نش��ر می ش��ود. معموال 
بدیهی ترین تاثیر منفی چاپ و نش��ر پول بی پش��توانه و 
بدون توجه ب��ه وضعیت اقتصادی و تولید ملی کش��ور، 
تورم ش��دید خواهد بود. ش��ایان توجه اس��ت که در بند 
»چ« م��اده 5 ط��رح بانکداری در مورد پش��توانه قانونی 
پول گفته شده: »دارایی های بانک مرکزی، پشتوانه پول 
منتشر شده توسط بانک مرکزی است.« طبعا اگر میزان 
پ��ول رایج در س��طح جامعه بی��ش از ارزش دارایی های 
بانک مرکزی باش��د، نشانه ای روش��ن از خلق پول بدون 

پشتوانه قانونی الزم است.
دوم: چاپ و نشر اسکناس، نامحدود و بی حد و حصر 
نیست بلکه سیاست چاپ و نشر اسکناس باید به گونه ای 
طراحی و اجرا شود که موجبات کاهش ارزش پول ملی 
و افزای��ش بی حد و حصر نقدینگی را در س��طح جامعه 
فراه��م نی��اورد؛ زیرا تورم، یکی از آث��ار مخرب افزایش 
نقدینگی اس��ت. در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 
برای نظارت بر چاپ و نشر اسکناس، نهادی فراقوه ای به 
نام »هیأت نظارت اندوخته قانونی اسکناس« به عنوان 
یکی از ارکان بانک مرکزی طراحی شده است. براساس 
قانون تفویض اختیار اجازه انتش��ار اس��کناس به هیأت 
نظارت اندوخته اس��کناس مصوب ۲8 آبان ماه 13۲1، 
چاپ و نشر اسکناس منحصرا در اختیار این هیأت قرار 
گرفته و در ماده س��وم این قانون تصریح ش��ده اس��ت: 
»شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون، اجازه 
آن به هیأت نظارت اندوخته اس��کناس داده می ش��ود، 
به پیش��نهاد هیأت نظارت و  تصویب نامه هیأت وزیران 
تعیین خواهد ش��د.« همچنین در قان��ون، اعضای این 
هیأت نیز دو سناتور به انتخاب مجلس سنا، دو نماینده 
مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی، رئیس کل بانک 
مرکزی ایران، دادستان کل کشور، خزانه دار کل کشور، 
رئیس کل دیوان محاس��بات، رئیس هیأت نظار تعیین 
ش��ده بود. بدین ترتیب با این ترکیب فراقوه ای، هیأت 
نظارت اندوخته اسکناس، مسئول و عهده دار نظارت بر 
حسن اجرای مفاد ماده 5 قانون پولی و بانکی از طریق 
تحویل و نگاهداری اسکناس های چاپ شده و همچنین 
نگاهداری حس��اب دارایی های موضوع ماده 5 و صورت 

جواهرات س��لطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش 
و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به عاوه 
نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان 
خارج شوند، است. همانطور که قبا گفته شد، موضوع 
اصل��ی ماده 5 قانون پولی و بانکی کش��ور، »لزوم چاپ 
و نش��ر اس��کناس در قبال تأمین وثایق قانونی معتبر« 
است؛ یعنی تا زمانی که قانون پولی و بانکی نسخ نشده 
اس��ت، ش��رایط و چگونگی چاپ و نش��ر اسکناس تابع 
این قانون خواهد بود. فلس��فه تأسیس نهاد بانکی با نام 
»هی��أت نظارت اندوخته اس��کناس«، نظارت فراقوه ای 
و جلوگیری از چاپ و نش��ر پول بدون پش��توانه توسط 

دولت است.
س��وم: براس��اس مصوبه اخیر مجلس، طرح بانکداری، 
نهاد نظارت��ی فراقوه ای »هیأت نظ��ارت اندوخته قانونی 
اسکناس« را حذف کرده و در ماده 58 این طرح، امتیاز 
چاپ و نش��ر اس��کناس را به بانک مرکزی داده و تاکید 
کرده است: »انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول 
رسمی جمهوری اس��امی ایران توسط بانک مرکزی در 
چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت 
عالی می رس��د.« حال با توجه به آنکه هیأت عالی بانک 
مرکزی در این طرح، یک نهاد بانکی منصوب دولت است 
و طبعا منصوب دولت نیز مستقل از دولت عمل نخواهد 
ک��رد، در این صورت این پرس��ش س��اده در مورد طرح 
بانکداری مجلس به ذهن می رس��د که چه نهادی قانونا 
ب��ر موضوع مهم چاپ و نش��ر قانونی پ��ول، نظارت موثر 
خواهد داشت تا دولت های وقت نتوانند برای جبران کم 
و کسری بودجه به چاپ و نشر پول بدون پشتوانه قانونی 
الزم روی بیاورند و تورم کمرش��کن ناشی از این اقدام را 
به مل��ت تحمیل کنند؟ س��اده انگاری در این امر خطیر 
مهم، کش��ور را با مصایب اقتصادی سخت و طاقت فرسا 

مواجه خواهد کرد.
گفتنی اس��ت نمایندگان مجلس در نشست علنی روز 
سه شنبه 8 شهریورماه در جریان بررسی »طرح بانکداری 
جمهوری اس��امی ایران« با م��اده 58 این طرح با 155 
رأی مواف��ق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع 
۲07 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. متن  ماده 

58 طرح بانکداری به این شرح است:
الف- واحد پول جمهوری اسامی ایران، ریال است؛

ب-امتیاز انتش��ار پول رایج کش��ور منحصرا در اختیار 
بانک مرکزی است؛

پ- انتش��ار اس��کناس، مس��کوک و س��ایر انواع پول 
رسمی جمهوری اس��امی ایران توسط بانک مرکزی در 
چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت 

عالی می رسد؛
ت- فقط پ��ول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در 
جریان بوده و یا طبق قانون انتش��ار می یابد، رواج قانونی 

داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد؛
ث- تس��ویه هرگونه دین و یا بده��ی فقط با پول رایج 
کش��ور امکان پذیر اس��ت، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری 
را تعیین ک��رده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین 

بدهکار و بستانکار توافق شده باشد؛
ج- انجام عملیات تس��ویه بین موسس��ات اعتباری در 
شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است؛

چ- دارایی های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشرشده 
توسط بانک مرکزی است؛

ح- مبلغ و مش��خصات ظاهری و فن��ی انواع پول های 
رسمی جمهوری اس��امی ایران به پیشنهاد رئیس کل و 

تصویب هیأت عالی تعیین می  شود.
خ- اسکناس های منتشره بانک مرکزی با امضای رئیس 

کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود؛
د- ش��رایط و ترتیب��ات جایگزین نمودن اس��کناس ها، 
مس��کوکات و س��ایر ان��واع پول های رس��می جمهوری 
اسامی ایران با اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول 
که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأت عالی تعیین 
می ش��ود. معادل ارزش اسکناس ها، مس��کوکات و سایر 
انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر 
برای تبدیل آن مراجعه نکرده اند، به حس��اب درآمد های 

بانک مرکزی منظور می شود؛
ذ- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس ها، مسکوکات 
و س��ایر انواع پول های رسمی منتشر یا ایجادشده توسط 
بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است؛
ر- اسکناس ها و مس��کوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه 
در سراسر کشور، برای امحا باید در اختیار بانک مرکزی 

قرار گیرد؛
ز- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول های 
رس��می منتشر یا ایجادشده توسط بانک مرکزی، متعلق 
ب��ه بانک مرکزی اس��ت. انج��ام هرگونه تبلی��غ بر روی 
اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه 
انواع پول های رس��می جمهوری اسامی ایران ممنوع و 

در حکم جعل محسوب می شود.

نظارت بر چاپ پول

نجات کسب و کار در بازارهای بی ثبات امروزی
شکس��ت در عرصه کارآفرینی همیشه یک گوشه دنج منتظر شماست تا همه برنامه های تان را به هم بریزد 
و حتی وقتی برندها در قله های موفقیت به س��ر می برند، باز هم احتمال پیدا ش��دن س��ر و کله شکست های 
وحش��تناک وجود دارد. از این زاویه ماجرا ش��بیه بازی های استراتژیک است که حتی یک اشتباه کوچک هم 
می تواند به نمایش پیام اعصاب ُخردکن »گیم اُور« ختم شود. شاید فکر کنید کارآفرینان درجه یک در طول 
زمان یاد گرفته اند چطور از شر کابوس شکست خاص شوند، اما نگاهی کوتاه به کارنامه کاری کسانی مثل ایان 
ماسک نشان می دهد آنها هم بارها و بارها شکست خورده اند.  ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم فرار کامل 
از دس��ت شکس��ت هیچ جوره ممکن نیست. البته مگر اینکه در طول زندگی تان دست به سیاه و سفید نزنید؛ 
چراکه تقریبا هیچ کس در دنیا نیس��ت که تا حاال طعم تلخ شکس��ت را نچشیده باشد. در عوض خیلی ها یاد...



فرصت امروز: گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
میانه تابستان منتشر شد که از کاهش ۲4 درصدی حجم معامات و افت 
بیش از 3 درصدی قیمت مس��کن حکایت دارد. آنچه می تواند نشانه ای از 
ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود باشد. آنطور که بانک مرکزی گزارش 
داده است، سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران طی مردادماه با افت 
محسوسی مواجه شده و به کمتر از نصف ماه قبل رسیده است. در تیرماه 
امسال تورم ماهیانه مسکن در شهر تهران 5.8 درصد بود که در مردادماه 
به ۲.5 درصد رسید که از کاهش 3.3 درصدی حکایت دارد. طبق شاخص 
بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در ش��هر تهران طی مردادماه 
به 4۲.7 میلیون تومان رس��ید که نس��بت به ماه گذشته ۲.5 درصد و در 

مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش یافته است.
نمایه دیگر افت بازار مس��کن ب��ه تعداد معامات مربوط می ش��ود. در 
مردادماه امسال 7 هزار و 85۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران 
انجام ش��د که از کاهش ۲4 درصد در مقایس��ه با تیرماه حکایت دارد. در 
تیرماه نیز حجم معامات مسکن در مقایسه با خردادماه ۲۶ درصد کاهش 
یافته بود. بدین ترتیب، خرید و فروش ملک در پایتخت نس��بت به دو ماه 
قبل نصف شده است. کارشناسان اقتصاد مسکن، عوامل مختلفی از جمله 
مذاکرات احیای برجام، کاهش انتظارات تورمی، پر ش��دن ظرفیت بازار به 
لحاظ قیمت و نزدیکی به نیمه دوم س��ال را از جمله عوامل افت معامات 
مسکن برمی شمارند. روندی که احتماال در نیمه دوم سال ادامه می یابد و 
بازار مسکن به لحاظ شتاب تورم و حجم معامات با افت بیشتری مواجه 

خواهد شد.
حجم معامالت 24 درصد کم شد

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار معامات مس��کن ش��هر تهران در 
مردادماه نش��ان می دهد متوس��ط قیمت خرید و ف��روش یک متر مربع 
زیربناي واحد مسکوني با ۲.5 درصد رشد نسبت به ماه قبل به 4۲ میلیون 
و 700 هزار تومان رس��ید. تعداد آپارتمان هاي مس��کوني معامله شده در 
ش��هر تهران نیز به حدود 7.8 هزار واحد مسکوني رسید که نسبت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۲4 درصد کاهش و 4۲.3 درصد 
افزایش نش��ان مي دهد. از مجموع 7 هزار و 85۲ واحد مس��کوني معامله 
ش��ده، واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم ۲8.۹ درصد بیشترین سهم 
را دارند. با این وجود س��هم مذکور در مقایس��ه با مرداد س��ال قبل حدود 

4.3 واح��د درصد کاهش یافته و در مقابل به س��هم واحدهاي با عمر باال 
در گروه هاي 11 تا 15 سال و بیش از ۲0 سال ساخت افزوده شده است.

از میان مناطق بیست ودو گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی 
از معامات مردادماه، بیش��ترین تعداد قرارداد ه��اي مبایعه نامه را به خود 
اختص��اص داده و همچنی��ن مناط��ق ۲ و 4 به ترتیب با س��هم هاي 8.۹ 
درصدی و 8.8 درصدي از کل معامات انجام شده در رتبه هاي بعدي قرار 
گرفته اند. همچنین در مردادماه متوسط قیمت یک متر مربع زیربناي واحد 
مسکوني معامله ش��ده از طریق بنگاه هاي معامات ملکي شهر تهران4۲ 
میلیون و 700 هزار تومان بوده که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال 
قب��ل به ترتیب افزایش ۲.5 درصدی و 38 درصدي را نش��ان مي دهد. در 
میان مناطق بیست ودوگانه شهرداري تهران، بیشترین متوسط قیمت یک 
متر مربع زیربناي مس��کوني معامله ش��ده معادل80 میلیون و 500 هزار 
توم��ان در منطقه یک و کمترین آن ب��ا ۲0 میلیون تومان به منطقه 18 
تعلق داش��ته که ارقام مزبور نس��بت به ماه مشابه پارسال به ترتیب ۲4.8 
درصد و 3۹.4 درصد افزایش نش��ان مي دهند. بررسی توزیع فراواني تعداد 
واحدهاي مس��کوني معامله شده شهر تهران در مردادماه امسال حاکی از 
آن است که به لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با سطح زیربناي کمتر 
از 80 مت��ر مربع، س��همي معادل 5۲.8 درصد از معامات انجام ش��ده را 
ب��ه خود اختصاص داده اند. همچنین 54.4 درصد واحدهاي مس��کوني با 
قیمتي کمتر از متوس��ط قیمت هر متر مربع واحد مس��کوني در این ماه 
معامله ش��ده و 4۹.1درصد از معامات نیز به واحدهاي مسکوني با ارزش 
هر واحد کمتر از 3 میلیارد تومان اختصاص داش��ته اس��ت. در عین حال، 
بررس��ي شاخص کرایه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري 
در مردادماه امس��ال نشان دهنده رش��د به ترتیب 45.۲ درصدی و 50.۶ 
درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. رشد ماهانه شاخص مزبور در 
مردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتیب معادل 4.۶ درصد 

و 4.7درصد بوده است.
ورود تدریجی مسکن به فاز رکود

س��رعت رشد قیمت مسکن ش��هر تهران در مردادماه با افت محسوسی 
مواجه ش��د و به کمتر از نصف ماه قبل رسید. حجم معامات مسکن نیز 
۲4 درصد کم ش��د. کارشناسان عوامل مختلفی از جمله کاهش انتظارات 
تورمی، اش��باع قیمتی بازار و نزدیکی به نیمه دوم س��ال را از عوامل افت 

معامات مسکن می دانند، اما نسخه شفابخش بازار مسکن چیست؟ عباس 
زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال به ایسنا می گوید: 
»مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن، تورم عمومی و حجم نقدینگی 
اس��ت. باید فکری برای اینها ش��ود. به طور طبیعی به دلیل کاهش حجم 
جابه جایی، هر س��اله در نیمه دوم توقفی مقطعی در بازار مس��کن ایجاد 
می شود، اما تجربه دهه های گذشته نشان داده که معضل اصلی حل نشده 
اس��ت. معادالت بخش مس��کن، نس��خه کوتاه مدت ندارد و فقط با تولید 
همه جانبه طی حدود یک دهه حل می ش��ود. باید 10 س��ال از سازندگان 
حمایت ش��ود، مکان یابی درس��ت صورت گیرد، آمای��ش دقیق انجام و از 
تورم نهاده های س��اختمانی جلوگیری شود. با تورم فعلی نمی توان کاری 
از پیش برد.« به گفته زینعلی، »سیگنال های دریافتی از معامات مسکن 
در پایتخت گویای آن است که همچنان تقاضای سرمایه ای، بخش اصلی 
بازار را به خود اختصاص می دهد. 53 درصد معامات در ش��ش منطقه از 
مناطق بیست ودو گانه تهران انجام می شود که فقط دو منطقه از این تعداد 
در جن��وب تهران ق��رار دارند و 13.۹ درصد از معام��ات کل تهران را در 
برمی گیرند. از س��وی دیگر، منطقه یک به عنوان محدوده سرمایه گذاری 
که معموال جزو 10 منطقه پرمعامله تهران محس��وب نمی شود، در مرداد 
امسال رتبه هشتم این شاخص را از آن خود کرد. منطقه ۲ نیز که عموما 
واحده��ای بزرگ متراژ و گران قیم��ت در آن وجود دارد، جایگاه دوم را از 
نظر تعداد معامات پس از منطقه 5 به دست آورد؛ این در حالی است که 
در ماه های گذشته معموال جایگاه دوم از معامات به منطقه 10 اختصاص 
داش��ت، اما در مردادماه به رتبه چهارم تنزل پیدا کرد. منطقه 10 عمدتا 
دارای واحدهای کوچک متراژ متناسب با توان خرید اقشار متوسط و پایین 
اس��ت. افت بازار در این منطقه می تواند نش��انه ای از عقب نشینی تقاضای 

مصرفی خرید ملک باشد.«
همچنین محمد عدالت خواه، دیگر کارشناس مسکن درباره راهکارهای 
کنترل این بخش می گوید: »ظاهرا دیگر راهکار خاصی به ذهن نمی رسد. 
البت��ه راه حل وجود دارد، ولی مادامی که ت��ورم ادامه پیدا کند نمی توان 
راهکار ارائه داد. انتظارات تورمی، هر نوع تحلیل و راه حلی را بی اثر می کند. 
اقداماتی که باید انجام شود مشخص است؛ کنترل نقدینگی، ثبات اقتصاد 
کان، کاهش تورم، افزایش س��اخت و س��از و اعمال پایه های مالیاتی در 

بخش مسکن می تواند منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.«

رشد ماهانه اجاره بها از رشد قیمت مسکن پیشی گرفت

رکود در معامالت ملکی

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در مردادماه برای سومین ماه متوالی 
کاهش پیدا کرد و به 48.0۶ واحد رس��ید. هم زمان شاخص مدیران خرید 
صنعت نیز در این ماه 48.45 واحد محاسبه شده که کمترین مقدار در 1۲ 
ماه اخیر )به جز فروردین( محسوب می شود. از نکات مهم شامخ کل اقتصاد 
در مرداد این است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )4۲.33( 
برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی 13 ماه اخیر 
)به غیراز فروردین ماه( رس��یده است. این شاخص در بخش های خدمات و 
کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعاالن اقتصادی، 
انتظار خری��داران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مش��تریان 
باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است. از سوی دیگر، شاخص قیمت 
محصوالت تولیدشده و خدمات ارائه شده )51.۹۶( به کمترین مقدار ۲8 
ماه اخیر از اردیبهش��ت ماه 13۹۹ رس��ید و ش��اخص موجودی محصول 
نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه )55.47( نسبت به ماه گذشته 
)57.10( کاهش جزئی داش��ت و دارای یکی از بیش��ترین مقادیر خود از 
ابتدای ش��روع طرح است. همچنین شاخص انتظارات در ارتباط با میزان 
فعالیت اقتصادی در ماه آینده )۶3.7۲( طی چهار ماه اخیر به بیش��ترین 
میزان خود رسیده که نشان دهنده انتظارات خوش بینانه فعاالن اقتصادی 

به بهبود فعالیت ها در شهریورماه است.
طب��ق گزارش بازوی پژوهش��ی اتاق ایران، ش��اخص مدیران خرید کل 
اقتصاد در مردادماه به 48.0۶ رس��ید که برای س��ومین ماه پیاپی کاهش 
داش��ته و نشان دهنده رکود در مردادماه است. در این ماه به  جز دو مؤلفه 
س��رعت انجام و تحویل سفارش و میزان اس��تخدام و به کارگیری نیروی 
انس��انی س��ایر مؤلفه های اصلی کمتر از 50 ثبت شده اند. شاخص میزان 
فعالیت های کس��ب وکار در مردادماه )47.37( در حالی به کمترین مقدار 

هفت ماه اخیر )به غیراز فروردین ماه( رسیده که بخش صنعت و خدمات و 
کشاورزی بیشترین کاهش و رکود را داشته اند. قطعی های برق، تعطیات 
تابستانی و کاهش تقاضا در رکود مردادماه مؤثر بوده است. شاخص میزان 
سفارشات جدید مشتریان در مردادماه )4۲.33( نیز برای دومین ماه پیاپی 
رکود داشته و به کمترین میزان طی 13 ماه اخیر )به  غیر از فروردین ماه( 
رسیده اس��ت. این ش��اخص در بخش های خدمات و کشاورزی و صنعت 
با کاهش همراه بوده اس��ت. به عقیده فع��االن اقتصادی، انتظار خریداران 
برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مش��تریان باعث کاهش شدید 
میزان تقاضا شده است. شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده 
در مردادماه )44.38( همچنان با رکود همراه اس��ت و به کمترین میزان 
طی چهار ماه اخیر رسیده است. نوسانات قیمتی و کمبود شدید نقدینگی 
باعث کاهش موجودی مواد اولیه ش��ده است. همچنین شاخص انتظارات 
در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده )۶3.7۲( طی چهار ماه 
اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان دهنده انتظارات خوش بینانه 

فعاالن اقتصادی به بهبود فعالیت ها در شهریورماه است.
ب��ه  طور کل��ی، طبق روند س��ال های قبل، فعالیت ش��رکت ها به دلیل 
تعطیات تابستانی در مردادماه با کاهش روبه رو شده است که در این دوره 
عاوه بر آن، کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان، کمبود نقدینگی، 
قطعی برق و اینترنت )به  خصوص در بخش خدمات( از مهمترین مشکاتی 
است که ش��رکت ها مطرح کرده اند. از طرف دیگر، بسیاری از شرکت ها با 
موانع و هزینه های باالی گمرکی روبه رو بوده اند. همچنین علی رغم افزایش 
چندین برابری قیمت نهاده های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا و 
نبود نقدینگی، شرکت ها ناچارند با سود ناچیز کاالها را به فروش برسانند.

در همی��ن ح��ال و براس��اس داده های به دس��ت آم��ده از بنگاه های 

بخش صنعت، ش��اخص مدی��ران خرید صنعت )تعدیل فصلی نش��ده( 
در مردادماه عدد 48.45 به دس��ت آمده اس��ت که ط��ی 1۲ ماه اخیر 
از ش��هریورماه 1400 )به  غیر از فروردین ماه( کمترین مقدار محس��وب 
می شود و فعاالن اقتصادی رکود در بخش صنعت در مردادماه را گزارش 
کرده اند. در مردادماه همه مؤلفه های اصلی ش��امخ بخش صنعت به  غیر 
از س��رعت انج��ام و تحویل س��فارش و میزان اس��تخدام و به کارگیری 
نیروی انسانی کمتر از 50 ثبت شده اند و موجودی مواد اولیه نسبت به 
س��ایر مؤلفه ها کاهش بیشتری داشته است. در میان رشته فعالیت های 
صنعتی به ترتیب صنایع پوش��اک و چرم، الستیک و پاستیک و کانی 
غیرفلزی با بیش��ترین کاهش ش��اخص کل روبه رو بوده اند. در مجموع، 
در مردادماه عاوه بر تعطیات تابس��تانی برخی از شرکت ها که مطابق 
روال س��ال های قبل باعث کاهش تولید می ش��ود در این دوره، بسیاری 
همچنان با مش��کل قطعی برق و کاهش ش��دید تقاض��ا روبه رو بوده اند. 
همچنین بس��یاری از مشتریان در انتظار نتایج برجام، سفارشات خود را 
به تعویق انداخته اند و به دلیل کمبود نقدینگی و قدرت خرید، تقاضای 
مش��تریان با کاه��ش قابل توجهی روبه رو بوده اس��ت. از طرفی با پایین 
آمدن قیمت ارز، تولیدکنندگان امکان فروش کاالهایی که با مواد اولیه 
گران خریداری ش��ده را ندارند. درخصوص مشکات صادراتی علی رغم 
اصاح نحوه رفع تعهد ارزی، س��ازمان ام��ور مالیاتی و گمرک همکاری 

الزم را با صادرکنندگان ندارند.
از جمله مش��کات مهمی که فعاالن اقتصادی در این ماه با آن دس��ت 
و پنج��ه نرم کرده اند، می توان به افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، هزینه 
تمام شده باالی تولید و کاهش سفارشات داخلی، کمبود شدید نقدینگی 

مشتریان، ادامه قطعی برق و اختال در اینترنت اشاره کرد.

سیر کاهشی شاخص مدیران خرید ادامه دارد

بیم و امید در سایه کاهش تقاضا

نگـــاه

شهرها منشأ آشوب می شوند
سونامی ناآرامی

بازخوردهای جنگ روس��یه و اوکراین، دامن بازارهای جهانی 
را گرفت��ه و پس از م��وج تاطمی که در بازار مواد غذایی جهان 
به راه افتاد، حاال افزایش قیمت انرژی و س��وخت، نگرانی زیادی 
ب��رای اقتصاده��ای جهان ایجاد کرده اس��ت. تا آنج��ا که تورم 
انگلیس پس از حدود چهار دهه دو رقمی ش��ده و ارزش یورو به 
کمترین سطح طی دو دهه گذشته سقوط کرده است. در همین 
حال، گزارش ها از ریس��ک های متعدد اقتصاد جهانی و برآوردها 
از کاهش رشد اقتصادی جهان حکایت دارد. البته این گزارش ها 
و برآوردها تنها محدود به کشورهای غربی نمی شود و به موازات 
افزایش نااطمینانی اقتصادی در قاره سبز، »اکونومیست« نیز از 
کاهش رش��د تولید صنعتی چین گزارش داده و سازمان خواربار 
جهانی یا همان فائو ه��م پیش بینی کرده که جنگ در اوکراین 
باعث تهدید امنیت غذایی جهان شده است. موضوعی که تبعات 
سیاس��ی و اجتماعی خواهد داش��ت و باعث سونامی ناآرامی در 
سطح جهان خواهد شد. به طوری که شاید بتوان به مردم گفت 
ل��وازم خانگی نخرند و یا موبای��ل و لپ تاپ خریداری نکنند، اما 
هیچ وق��ت نمی توان به آنها گفت که نان نخرند! بدون نان هیچ 
کس��ی زنده نمی مان��د. حاال جهان با بحران نان مواجه اس��ت و 

بحران نان با خودش ناآرامی به همراه خواهد آورد.
به نوش��ته »اکونومیس��ت«، موجی از ناآرامی در راه است، اما 
چطور می توان از این موج عبور کرد و یا آن را کنار زد؟ عیس��ی 
مس��یح در کتاب مس��یحیان گفته است که انس��ان تنها با نان 
زندگ��ی نمی کند، اما کمبود نان بدون تردید منجر به خش��م و 
ناراحتی مردم خواهد ش��د. آخرین باری ک��ه جهان این چنین 
در بح��ران مواد غذایی ف��رو رفت و به خود لرزید، ش��اهد بهار 
عرب��ی و خیزش مردم در کش��ورهای عربی بودیم. در آن زمان، 
موجی از ناآرامی و آشوب، جهان را در خود فرو برد. شرایط آن 
زمان، شباهت های بسیاری به امروز داشت. با آن خیزش، چهار 
رئیس جمهور از قدرت خلع ش��دند. جنگ سوریه و لیبی هم به 
دنبال همان گرس��نگی ها و بحران نان در آن س��ال ها آغاز شد. 
ح��اال جنگ روس��یه و اوکراین هم جرقه بح��ران مواد غذایی را 
در جهان روش��ن کرده است این آشوب، گریزناپذیر است و دیر 
یا زود ش��اهد خیزش ناآرامی در جهان خواهیم بود. اما این  بار 

شدت آن می تواند بیشتر و گستره آن هم وسیع تر باشد.
یکی از بدترین ش��کل های تورم، افزای��ش قیمت مواد غذایی 
و هزینه س��وخت اس��ت. اگر قیمت لوازم خانگی یا گوشی های 
تلفن همراه هوش��مند افزایش پیدا کن��د، مردم می توانند خرید 
این ابزار و وس��ایل را به تاخیر بیندازند یا حتی اصا این وسایل 
را خری��داری نکنن��د، اما هیچ کس نمی تواند جل��وی خوردن را 
بگیرد. همه باید چیزی برای خوردن و آش��امیدن داشته باشند. 
عاوه بر آن، افزایش هزین��ه حمل ونقل منجر به افزایش هزینه 
کاالهایی می شود که از این سو به آن سو منتقل می شوند. در نظر 
داش��ته باش��ید که اکثر مردم نمی توانند پیاده به محل کار خود 
بروند. هزینه حمل ونقل انسان ها هم می تواند همانند هزینه مواد 
غذایی، بحران ساز باشد. به این ترتیب، افزایش قیمت سوخت و 
مواد غذایی می تواند استانداردهای زندگی را جابه جا کند. البته 
درد افزایش قیمت مواد غذایی و س��وخت در ش��هرهای بزرگ 
بیشتر احساس می شود؛ چراکه مردم در شهرهای بزرگ طبیعتا 
بیشتر به جابه جا ش��دن احتیاج دارند و هزینه های مواد غذایی 
هم عمدتا در ش��هرهای بزرگ، بیش��تر است. مردم در شهرهای 
بزرگ، بخش زیادی از پول خود را صرف کرایه ماش��ین و خرید 
نان می کنند. اما در مناطق روس��تایی اف��رادی حضور دارند که 
بخش��ی از مواد غذایی م��ورد نیاز خ��ود را در قالب محصوالت 
کش��اورزی دریافت می کنند و در نتیجه شاهد آشوب بابت مواد 
غذایی در روس��تاها نخواهیم بود. منشأ آشوب، شهرها خواهند 

بود.
اکثر دولت ها سعی دارند فشاری که بر مردم می آید را کاهش 
دهند، اما نکته اینجاست که همه دولت ها به نوعی با بحران های 
عظیم بدهی مواجه هس��تند. به ویژه همه گیری کرونا باعث شده 
تا همه دولت ها دچار بحران های جدی تری ش��وند. بدهی برای 
آنها، هیوالیی بی شاخ و دم است. نسبت بدهی به تولید ناخالص 
داخلی در کشورهای فقیر به طور میانگین به 70 درصد رسیده 
و همین طور در حال افزایش اس��ت. کش��ورهای فقیر، نرخ بهره 
پایین تری هم می پردازند. بدین ترتیب، این کشورها در وضعیتی 
ناپایدار قرار دارند. صندوق بین المللی پول هم گفته 41 کش��ور 
جهان به صورت جدی بحران بدهی دارند. این کش��ورها مستعد 

آشوب و ناآرامی هستند.
یک��ی از کش��ورهایی که فرآیند ویران��ی را از همین حاال آغاز 
کرده، س��ریانکا اس��ت. این کش��ور با جمعیت کثیری از افراد 
خش��مگین و گرسنه مواجه است. مش��ابه همین افراد به زودی 
در کش��ورهای دیگر به دولت حمله ور خواهند ش��د. در پرو هم 
اس��تانداردهای زندگی به ش��دت پایین آمده و به زودی شاهد 
شورش مردم خواهیم بود. هند و پاکستان هم با جمعیت زیادی 
از ش��هروندان ناراضی روبه رویند. مدل هایی که اقتصاددان ها در 
اختی��ار ما قرار می دهند، همگی حاکی از رابطه مس��تقیم تورم 
مواد غذایی و س��وخت با افزایش تنش های سیاس��ی اس��ت. در 
تاریخ هم همیش��ه ش��اهد ش��ورش و طغیان افراد خشمگین و 
گرسنه بوده ایم. حاال بسیاری از کشورها باید منتظر این جریان 
باش��ند. اردن و مصر جزو کشورهایی هس��تند که حتما در آنها 
بح��ران رخ خواهد داد؛ چراکه واردکننده ان��رژی و مواد غذایی 

هستند.
ش��اید تنه��ا راهی ک��ه بت��وان از این بح��ران نج��ات یافت، 
تغییر سیاس��ت های پولی باش��د. در واقع، کش��ورها باید به فکر 
راهکارهایی باش��ند که از دل سیاس��ت های پولی بیرون می آید. 
تورم همیشه و همه جا پدیده ای پولی است که می توان با تغییر 
سیاس��ت های پولی آن را مدیریت کرد. ب��ه این ترتیب می توان 
جلوی ب��روز بحران های اجتماعی ناش��ی از خی��زش آن را هم 
گرفت، اما دولت ها باید بدانند که کدامیک از سیاست های پولی 
به نفع آنهاس��ت. به هر حال، اگر آشوب سیاسی در سال جاری 
در کش��ورها رخ دهد، بی تردید به دردها و آالم بزرگ اقتصادی 
منتهی خواهد ش��د. همه از انقاب و آش��وب گریزان هستند و 

می دانند در پی آشوب، هیچ چیز خوبی نهفته نیست.
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فرصت امروز: تخلف ۹۲  هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه در رسانه ها و 
ش��بکه های اجتماعی، موجی از سوال و ابهام پدید آورد و باعث طرح این 
شائبه شد که چطور شرکت عظیمی که در بورس پذیرش شده و یکی از 
هلدینگ های بزرگ فوالدی کشور محسوب می شود، توانسته به این راحتی 
تخلف کند و حس��ابرس و س��ازمان بورس متوجه این تخلفات نشده اند؟ 
پرس��ش مهمی که در گرماگرم حواش��ی این اتفاق فراموش شده و کمتر 
بدان پرداخته ش��ده است. در همین حال، نتایج یک گزارش رسمی نشان 
می دهد یکی از مهمترین دالیل بروز فسادهای مالی، تعارض منافعی است 
که درون ساختار یا در ارتباط با نهادهای مختلف به وجود می  آید. در واقع، 
مسئله این اس��ت که فرد یا نهاد تصمیم گیرنده حق انتخاب بین منفعت 
شخصی و نفع عمومی را پیدا می  کند و در چنین شرایطی به جای انتخاب 
کاری که منفعت عمومی در گروی انجام آن است، انتخاب مبتنی بر نفع 
شخصی برگزیده می  شود. بنابراین تضاد منافع موجب می شود سیاست گذار 
در تصمیم گیری های خود بیش از آنکه منفعت عمومی را مدنظر داش��ته 
باش��د، به منافع ش��خصی خود توجه کند. پس امکان آنکه سیاست گذار 
بتواند از حق انتخاب های این چنینی برخوردار باشد، اصلی ترین زمینه ساز 

فساد است.
یافته های بازوی کارشناس��ی مجلس نش��ان می دهد ای��ن تضاد منافع 
می  تواند در زمینه تس��هیات دهی یک ش��عبه بانکی ی��ا در زمینه اتخاذ 
سیاس��ت  هایی برای تامین کسری بودجه یک کشور رخ دهد. هرچند که 
ممکن است تضاد منافعی این چنینی در همه جای دنیا به صورت موردی 
رخ دهد، اما مس��ئله آن اس��ت که س��اختار ایجادکننده چنین وضعیتی 
می  تواند موجب بروز حجم قابل توجهی از فسادهای مالی شود. به همین 
دلیل است که شناخت بسترهای ایجاد تعارض منافع و اصاح این بسترها، 

اهمیت زیادی دارد.
تعارض منافع و ریشه های آن

تع��ارض منافع موقعیتی اس��ت که در آن یک فرد یا س��ازمان بر س��ر 
دوراه��ی انتخاب بین نفع ش��خصی و نفع عمومی قرار می گی��رد. از انواع 
تعارض منافع، درب گردان اس��ت که این نوع تعارض منافع تبعات ناشی 
از رفت وآمد اش��خاص بین نهاد قاعده  گذار و نهادهای تحت قاعده است و 
می  تواند برای افراد درگیر این ش��رایط بستر ساز منافع باشد. اهمیت نظام 
پولی در خلق و توزیع منافع و نقش آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله 
تعارض منافع در بانک مرکزی را الزم می  کند. س��وال این اس��ت که بانک 
و دول��ت در چ��ه زمینه  ای با یکدیگر ارتباط دارن��د که زمینه های تعارض 
منافع را پدید می  آورد؟ مرکز پژوهش ها در گزارش »تعارض منافع در نظام 
بانکی کش��ور«، در پاسخ می نویسد: زمینه های ارتباط دولت با نظام بانکی 
به تاثیر تصمیمات دولت در حوزه بودجه یا ارز در نظام بانکی مربوط است. 

حضور اعضای دولت در ش��ورای پ��ول و اعتبار و رئیس جمهوری به عنوان 
رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی، گزینش مقامات بانک مرکزی و تصدی 
کنترل چند بانک از سوی دولت است. مجلس نیز نهاد ناظر دولت است و 
در برخی از این امور با درجه  ای پایین  تر مشابه دولت است. بنابراین روابط 
درهم تنی��ده نهادهای مختلف می  تواند زمینه س��از تضاد منافع و به دنبال 
آن، ایجادکننده فساد باشد. با چنین روابطی، منافع گروه های مختلفی که 
ش��رح وظایف متفاوتی دارند، به یکدیگر گره خورده است. آیا بدون درهم 

شکستن چنین هزارتویی، امکان از میان بردن فساد   وجود دارد؟
تعارضات ناشی از کنشگری دولت در درجه نخست به تعارض تصمیمات 
مالی و ارزی با سیاس��ت گذاری پولی مربوط اس��ت. ای��ن موضوع فراتر از 
وظایف ذاتی بین سیاس��ت  های پولی و مالی ارزی اس��ت. اقدام دولت به 
انتقال بیش از حد کسری بودجه به منبع پایه پولی و تعیین یک نرخ ارز 
ناموجه از س��وی دولتی در جست وجوی حسن شهرت، شکلی از تعارض 
منافع غیرمالی برای دولتمردان است. ایران دارای یک اقتصاد نفتی است و 
بودجه وابسته به نفت بسته به شرایط فروش نفت، دچار مشکل می  شود. 
این همان اتفاقی اس��ت که در س��ال های گذشته به  دلیل تحریم  ها افتاده 
است. تعارضی که اینجا به وجود می  آید، در رابطه با چگونگی تامین کسری 
بودجه پیش آمده اس��ت. دولت می  تواند با استفاده از سیاست  های پولی و 
ایج��اد تغییر در پایه پولی و تغییرات نرخ ارز، تا حدی کس��ری بودجه را 

جبران کند، اما این سیاست تبعات مهلکی همچون تورم خواهد داشت.
تعارض منافع در بانک های دولتی

البته این تنها تعارض ایجادشده نیست. برای مثال، اگر بانک مرکزی را 
یکی از نهادهای رس��می انتشار آمار در نظر بگیریم، انتخاب بانک مرکزی 
درب��اره صحت آمار منتشرش��ده چه خواهد بود؟ ای��ن انتخاب برای بانک 
مرکزی وجود دارد که برای منافع حاصل از خش��نودی سیاس��ت گذاران، 
آمار دلخواه آنها را منتش��ر کند و بر صداقت و حس��ن شهرت ناشی از آن 
چشم پوش��ی کند. در واقع، سیاستمدار در کشمکش بین حسن شهرت و 
پایبندی حرفه  ای در انتش��ار آمار و حفظ رضایت روسای خود و ماحظه 
پیوند  ه��ای سیاس��ی ق��رار دارد و در بس��یاری از اقدامات خ��ود ناچار به 

تصمیم  گیری  های این چنینی می  شود.
عموما زمانی که کلمه   فساد به میان می  آید، مسئله سوءاستفاده مالی 
به ذهن متبادر می  شود. در واقع، روابط پیچیده بین بانک  ها و نهادهای 
مالی   می  تواند زمینه ساز چنین فسادهایی باشد. گزارش مرکز پژوهش ها 
می گوید که ارتباط دولت با بانک  های تحت نفوذ، منشأ نوعی از تعارض 
منافع اس��ت که در رأس آنها، تسخیر تسهیات با هدف جبران کسری 
بودجه قرار دارد. این مس��ئله یک تعارض آش��کار بی��ن منافع غیرمالی 
سیاس��یون و منافع سایر س��هامداران بانک  ها یا عموم مردم به حساب 

می  آید. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که دولت مالک تعدادی 
از بانک  های بزرگ کش��ور است و همین مسئله زمینه ساز تعارض منافع 
می  ش��ود. برای مثال، در سال های گذشته که دولت با تنگنای درآمدی 
مواجه بوده، تس��هیات زیادی را از بانک  های خود دریافت کرده است. 
بنابراین در چنین ش��رایطی این پرسش مطرح می شود که دریافت وام 
دول��ت از این بانک  ها چه ارتباطی با مناف��ع بلندمدت بانک  ها دارد؟ در 
واقع، بانک به جای آنکه براس��اس س��ازوکارهای منطقی، منابع خود را 
در راس��تای منافع خود تخصیص دهد، تخصی��ص منابعش تحت تاثیر 
تصمیم��ات دولت قرار می  گیرد. عاوه بر تس��لط مذکور دولت بر برخی 
از بانک  ها، روابط دولت با بانک مرکزی نیز قابل توجه اس��ت. از آنجایی 
ک��ه انتخاب اعضای بانک مرکزی تحت تاثیر انتخاب  های دولت اس��ت، 
بنابراین خش��نودی دولت در تصمیمات بانک مرکزی از اهمیت باالیی 
برخوردار است و همین مسئله یکی از تعارض  های منافع بزرگ است که 

سیاست  های اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار می  دهد.
چالش عبور از تعارض منافع

یافته های این گزارش نش��ان می دهد که در شبکه بانکی تعارض منافع 
بیشتر معطوف به انگیزه های مالی اس��ت. در واقع، فعالیت  های اقتصادی 
مدیران و سهامداران کان بانک در خارج از بانک، زمینه ساز انواع تعارض 
منافع اس��ت. جهت دهی به تس��هیات و خرید دارایی و مزایده و مناقصه 
ب��ه نفع خود ی��ا نزدیکان یا بر اثر ماحظات مربوط ب��ه وفاداری در اینجا 
محتمل است. رابطه س��هامداران با مدیر یا یک کسب وکار، رابطه نزدیک 
دوستی یا خویشاوندی با صاحبان یک کسب وکار دریافت رشوه و پورسانت 
در ازای اعط��ای وام ی��ا برخی امتیازات مصادیق زی��ادی از تعارض منافع 
را ب��رای مدیران به وجود می  آورد. در واق��ع، چنین رویکردی موجب بروز 
تضاد منافع میان سهامداران و افراد تصمیم گیرنده در یک نهاد مالی مانند 
بانک می  ش��ود. اگر تصمیمات مربوط به مدیری��ت منابع بانک  ها برعهده 
مدیران باش��د، آیا می  توان این تصور را داش��ت که تابع مطلوبیت مدیران 
با س��هامداران یکسان اس��ت؟ برای مثال، در هر شرایطی مدیران بانک  ها 
از زیان  های ایجادش��ده در سرمایه  گذاری  ها دچار ضرر نشده و حقوق شان 
پابرجا است؛ این در حالی است که این افراد در سود سرمایه  گذاری منتفع 
هستند. همین مسئله آنها را به سمت سرمایه  گذاری  های پرریسک سوق 
می  دهد؛ در حالی که سهامداران احتماال با چنین مسئله ای موافق نخواهند 
بود و آن را منطقی نمی  دانند. همین موضوع درباره نوع تخصیص وام بانک 
به افراد مختلف نیز صادق است. بنابراین می  توان نتیجه گرفت که یکی از 
اصلی  ترین راه های جلوگیری از فسادهای مالی و بی  عدالتی  های موجود در 
زمینه تخصیص منابع در نهادهای مختلف اقتصادی می  تواند تشخیص و از 

میان بردن چنین تضاد منافعی باشد.

چه عواملی به بروز فساد اقتصادی دامن می زند؟

تعارض منافع در نظام بانکی

با ادامه نگرانی ها درخصوص سیاس��ت های بانک مرکزی ترکیه، نسبت 
قیمت دالر به لیر ترکیه به باالترین س��طح ثبت ش��ده رسید. نرخ برابری 
لیر و دالر در حالی به 18.۲۲ رسید که کمی از رکورد خود یعنی 18.40 
باالتر اس��ت. لیر از ابتدای س��ال جاری بیش از 78 درص��د ارزش خود را 
از دس��ت داده و در جایگاه بدترین ارز حال حاضر جهان ایس��تاده اس��ت. 
گرچه کاهش ارزش لیر به رونق صنعت گردش��گری ترکیه منجر ش��ده، 
اما با این وجود، چش��م انداز رونق اقتصادی و گردش��گری در ترکیه پایدار 
نیست؛ چراکه سیاست بانک مرکزی ترکیه در جهت کاهش نرخ بهره هیچ 
عزم��ی برای افزایش ارزش لیر در خود ن��دارد و از طرفی اتحادیه اروپا در 
هفته های آینده وارد رکود اقتصادی بی سابقه ای خواهد شد که بزرگترین 
بازار ترکیه را درگیر خواهد کرد. در بازار ارز تهران نیز هر لیر ترکیه هزار و 
۶۶0 تومان قیمت خورده که پایین ترین قیمت در حدود سه سال گذشته 
اس��ت. براساس آمارهای رسمی که هفته گذش��ته منتشر شد، نرخ تورم 
ساالنه ترکیه در ماه اوت از 80 درصد گذشت، هرچند کارشناسان مستقل 

می گویند نرخ تورم ترکیه بسیار باالتر از این ارقام رسمی است.
در حال��ی ک��ه ترکیه با بحران افزایش تورم و کاه��ش ارزش لیر مواجه 
ش��ده و تنها راهکارش، افزایش نرخ بهره اس��ت، اما رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه کاما برعکس عمل می کند. به نوشته »اکونومیست«، 
لیر ترکیه به عنوان ارز رس��می این کش��ور همچنان در مسیر سقوط قرار 
دارد، ب��ا این حال، تنها اق��دام رجب طیب اردوغان، هر چیزی بوده به جز 
افزای��ش نرخ بهره! او مدام ن��رخ بهره را کاهش می دهد و همین امر باعث 
شده ارزش لیر هم به طور مداوم کاهش پیدا کند. تنها در یک روز، ارزش 

لیر بیش از ۲.5 درصد افت کرد و البته نسبت به سال گذشته بخش زیادی 
از ارزش خود را از دست داده است.

شرایط در ترکیه کاما غیرطبیعی است، اما حاال همه سعی دارند به این 
وضعیت عادی جدید عادت کنند. طبق آمار رس��می ترکیه، نرخ تورم در 
این کش��ور در ماه اوت از 80 درصد گذشت، اما مردم محلی بر این باورند 
که آمارهای دولتی درس��ت نیس��ت. آنها معتقدند آمار واقعی تورم بسیار 
بیش از آن چیزی است که دولت اعام می کند. لیر بخش زیادی از ارزش 
خود را در برابر دالر از دست داده و به یکی از کم ارزش ترین ارزهای جهان 
تبدیل ش��ده  است. تنها راهکار برای حل این بحران، افزایش ناگهانی نرخ 
بهره است، اما اردوغان کاما در برابر این اقدام مقاومت می کند. او برخاف 
انتظارات، سیاس��ت پولی متفاوتی را در پیش گرفت��ه و مدام نرخ بهره را 

کاهش می دهد. بدین ترتیب، لیر باز هم ارزش خود را از دست می دهد.
اصوال همه می دانند که بهترین راهکار برای مقابله با نرخ تورم، افزایش 
نرخ بهره است. اردوغان /هم این را به صورت نظری قبول دارد، اما عما در 
جهت عکس آن حرکت می کند چراکه به دنبال اهدافی دیگر است. البته 
همه می دانند که اردوغان باالخره از این سیاست خود دست خواهد کشید، 
اما پرسشی که اهالی کس��ب وکار در ترکیه دارند این است که اردوغان تا 

کجا به مسیر خود برای کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد؟
روز ۲3 ژوئن بود که بانک مرکزی ترکیه اعام کرد تصمیم دارد نرخ بهره 
خود را ثابت نگه دارد، اما به دنبال آن، شاهد اقداماتی در رابطه با وام دهی 
به ش��رکت ها بودیم که قدری تعجب آور بود. به نظر می رسد دولت سعی 
دارد شرکت ها را تحت فشار قرار دهد تا دالر و یوروهای خود را بفروشند. 

ب��ه این ترتیب می تواند کمی زمان برای لی��ر بخرد و آن را زنده نگه دارد. 
این اقدام تا حدودی هم موفقیت آمیز بوده اما شرکت ها را تحت فشار قرار 
داده  اس��ت. در واقع هزینه همه این اقدامات را شرکت ها پرداخته اند و به 
جای اینکه دولت به فکر چاره اساسی باشد، صرفا بار را بر دوش شرکت ها 

انداخته  است.
هرچه دولت جریمه های بیش��تری برای حفظ ارزهای خارجی تعیین 
کند، ش��رکت ها بیشتر برای حفظ سرمایه خود تحت فشار قرار خواهند 
گرفت. این امر می تواند جریان سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت 
همه این اقدامات می تواند منجر به از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران 

شود و دست آخر، فرار سرمایه از کشور را به همراه خواهد داشت.
مداخ��ات دولت ترکیه در مس��یر حفظ ارزش لیر ب��وده اما به لحاظ 
نظ��ری نمی توان��د ب��ه این ش��کل ادامه پیدا کن��د. در واق��ع دولت به 
صورت مس��تقیم روی جریان س��رمایه خارجی اثر گذاشته و این امر با 
بی اعتمادی هایی که ایجاد خواهد کرد، منجر به خروج سرمایه از کشور 
می ش��ود. با این ترفندها، شاید لیر برای مدتی ارزش خود را حفظ کند 
اما در درازمدت بی تردید دوباره سقوط خواهد کرد. البته اردوغان وعده 
داده که تا پایان سال ۲0۲3، فشارها بر مردم کاهش پیدا کند و شرایط 
دوباره عادی ش��ود، اما فعا شرایط کاما بحرانی است و فقط با افزایش 
ن��رخ بهره، بهبود پیدا خواهد کرد. اگر دول��ت اکنون برای افزایش نرخ 
بهره اقدام نکند، ش��اید بعدا برای این کار دیر باش��د و دولت از دس��ت 
اردوغان خارج شده باشد. به هر حال، تنها ابزاری که اردوغان باید از آن 

بهره بگیرد، نرخ بهره است.

لیر ترکیه در بازار تهران رکورد سقوط 3 ساله را شکست

خطای پولی در اقتصاد ترکیه

بانکنامه

در ۵ ماهه نخست امسال
چقدر شغل در ایران ایجاد شد؟

مطابق آمار س��امانه ملی رصد اش��تغال کش��ور، در پنج ماه نخست امسال 
341 هزار و ۶33 ش��غل در کشور ایجاد شده است. سامانه ملی رصد اشتغال 
کش��ور با هدف کس��ب اطاعات دقی��ق از ورودی و خروجی های ب��ازار کار و 
میزان اش��تغال ایجادی، راه اندازی شده است. این سامانه هم اکنون بر سایت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و براس��اس آن، کلیه دستگاه های 
اجرای��ی بای��د آمار و اطاعات مربوط به اش��تغال حوزه خود و ش��اغان را در 
س��طح استانی و شهرستانی در س��امانه وارد کنند تا ضمن در دسترس بودن 
اطاعات، اعتبارسنجی به روز و بهره برداری از نتایج آمارگیری در برنامه ریزی ها 

و سیاست گذاری ها صورت گیرد.
محمود کریمی بیرانوند، معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت کار با 
اشاره به گزارش سامانه ملی رصد اشتغال به ایسنا، می گوید: از شهریورماه سال 
گذشته تا پایان مردادماه امسال جمعا ۹75 هزار و ۶33 شغل در کشور ایجاد 
شده است. همچنین از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال، 341 هزار و ۶33 
ش��غل در کشور ایجاد ش��ده است. او با استناد به آمارگیری دقیق سامانه ملی 
رصد اشتغال می افزاید: با آمار قابل اتکای همه دستگاه ها از ابتدای شهریور تا 
پایان اس��فندماه 1400، یعنی هفت ماه آغاز به کار دولت سیزدهم ۶34 هزار 

شغل در کشور به وجود آمده است.
آنطور که معاون اشتغال وزیر کار گفته، براساس عملکرد پنج ماهه از ابتدای 
فروردین تا پایان مردادماه امسال 341 هزار و ۶33 شغل در کشور ایجاد شده 
که بررس��ی جنسیت اشتغال ثبت شده در پنج ماه امسال گویای آن است که 
حدود 70 درصد اشتغال ثبتی مربوط به مردان و 30 درصد مربوط به زنان بوده 
و بیش از ۶0 درصد افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر هس��تند. در حال حاضر، 
الگوی زیس��ت بوم ملی اشتغال به عنوان چشم انداز اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در دس��ت اجرا است و هدف گذاری ایجاد یک میلیون و 850 
هزار فرصت ش��غلی تا پایان سال 1401 را با همکاری بخش خصوصی دنبال 
می کند. زیست بوم ملی اشتغال در نخستین نشست شورای عالی اشتغال دولت 
س��یزدهم و در راستای تحقق برنامه اش��تغال دولت رونمایی شد که براساس 
گزارش ها، بیش از 70 دستگاه دولتی و مردمی در این طرح جانمایی شده اند.

گفتنی اس��ت س��امانه ملی رصد اش��تغال با هدف تعیین س��هم هر یک از 
دستگاه ها برای ایجاد اشتغال راه اندازی شده و تمام اقدامات انجام شده در حوزه 
اشتغال را ثبت می کند. این سامانه مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در 
کش��ور را به همراه محل کار آنها به صورت روزانه و همچنین میزان اش��تغال  
ایجادشده در سطوح ملی، استانی، شهرستانی را همراه با عملکرد دستگاه های 
اجرایی کش��ور در ایجاد فرصت های شغلی جدید به تفکیک دستگاه مسئول 

نشان می دهد.

مطالبات صندوق توسعه باید ارزی پرداخت شود
خطوط قرمز تسهیالت ارزی

نایب رئیس اتاق ایران، بازگشت ارزی مطالبات صندوق توسعه ملی را ضروری 
خواند و بر لزوم تدوین نظام جبران پیامدهای ناشی از قیمت گذاری دستوری، 
ممنوعیت ها و نوس��انات شدید ارزی، تاکید کرد. حسین س��اح ورزی درباره 
رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نس��بت به روند بازپرداخت تس��هیات 
صندوق توس��عه ملی به ایس��نا، گفت: اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره 
بازگش��ت ارزی مطالبات هم نظر هستند، اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام 
جبران پیامدهای ناشی از قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت ها و نوسانات شدید 

ارزی توسط دولت تنظیم شود.
او به نشس��ت اخیر اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس صندوق توسعه 
ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحدهایی که از تسهیات صندوق بهره بردند 
و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند، اشاره کرد و افزود: صندوق توسعه 
ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص 
تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمدهای فروش نفت را دریافت 

و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
ساح ورزی با نگاهی به اتفاقاتی که در اقتصاد کان کشور رخ داده، ادامه داد: 
بخش عمده منابع صندوق که در بانک های عامل سپرده گذاری و تسهیات دهی 
شد به دلیل نوسانات ارزی و اختاالت مالی به درستی و به موقع برنگشت. از 
زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت 
تسهیات داده شده، شکل گرفت و هدف این است که در راستای توسعه، منابع 

برگردانده شده دوباره در اختیار بنگاه های جدید قرار گیرد.
طبق صحبت های نایب رئیس اتاق ایران، تعدادی از استفاده کنندگان منابع 
صندوق، انتظارات و توجیهاتی دارند مبنی بر اینکه به واس��طه عوامل خارج از 
اختیار آنها مانند افزایش بهای ارز به صورت شدید و . . . ، توان بازپرداخت وام ها 
ب��ه صورت ارزی را ندارند. در این بین ش��ائبه ای ب��ه وجود آمد که اتاق حامی 
واحدهایی است که قصد ندارند بدهی خود را به صندوق تسویه کنند. واقعیت 
این است که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختاف نظری درباره بازپرداخت 
و تس��ویه وام های صندوق ندارند و در این رابطه هم نظرند. به گفته وی، دولت 
باید ریس��ک های خارج از اراده بنگاه های تولیدی و خدماتی را پوش��ش دهد. 
همانطور که در تبص��ره ذیل ماده ۲0 قانون رفع موانع تولید آمده، دولت باید 
نظام جبران آس��یب های ناشی از قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت هایی که 

اعمال می کند را تدوین کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، همکاری های بیشتر بین صندوق و اتاق ایران 
در رابطه با حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توسعه و کمک به روان شدن 
چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آن را به عنوان تفاهمی بین اتاق 

ایران و صندوق توسعه ملی اعام کرد.
گفتنی اس��ت بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی، یکی از موضوعاتی 
است که به ویژه بعد از سال 13۹7 و نوسانات ارزی، صدور انواع بخش نامه های 
متضاد و صدور ممنوعیت های مختلف وارداتی و صادراتی، به یکی از چالش های 
جدی اقتصادی تبدیل ش��د. صاحبان کس��ب وکار که از صندوق توسعه ملی 
تس��هیات دریافت کردن��د، بعد از اخت��االت اقتصادی چند س��ال اخیر در 
بازپرداخت بدهی های خود به صندوق دچار مشکل شدند و از دولت خواستند 
در این ش��رایط نقش حمایتی ایفا کند. همان ط��ور که در قانون هم آمده، هر 
دستگاهی باید جوابگوی سیاست های خود باشد و اگر برای مثال قیمت گذاری 
دس��توری را ماک عمل قرار می دهد باید مابه التف��اوت آن را به تولیدکننده 
بپردازد و خود به عنوان تنظیم گر بازار، هم زمان، حامی تولید و مصرف باش��د. 
بخش خصوصی تاکید دارد در نوسانات ارزی، ممنوعیت های صادراتی و وارداتی 
و موضوعاتی از این دس��ت، دخل و تصرفی نداش��ته است؛ بنابراین حمایت از 
تسهیات گیرندگان از صندوق توسعه ملی را وظیفه دولت می داند. در این راستا 
صندوق نیز برای حمایت از جایگاه و نقش خود به عنوان ابزار توسعه، خطوط 
قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن است و علی رغم نوسانات قیمت ارز، بر لزوم 
بازپرداخت تس��هیات به صورت ارزی تاکید دارد؛ چراکه معتقد اس��ت منابع 
صندوق برای نس��ل های آینده اس��ت و نباید اجازه دهیم به سرنوشت حساب 

ذخیره ارزی دچار شود.
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یک اقتصاددان مطرح کرد
تولید ناخالص داخلی، حریف نقدینگی نیست

به گفته یک اقتصاددان، تورم پدیده ای پولی است و براساس نمودار نقدینگی 
از س��ال 135۲ تاکنون با رشد همراه بوده است. محمد طبیبیان با بیان اینکه 
افزایش س��االنه نقدینگی در دولت های مختلف منجر به تورم ش��ده و فعالیت 
خانوارها و بنگاه ها را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: طبق آمارها از دوره دوم 
ریاس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد، این افزایش بدتر از گذشته و از اختیار 
خارج ش��ده اس��ت. به اعتقاد طبیبیان، تورم، مالیاتی ناپیداست و عده ای از آن 
منتفع می شوند مانند دولت؛ به  طور کلی در دنیا مالیات بر تورم، درآمد دولت 
اس��ت. از زمان ریاست دولت دهم عده ای به س��مت ذی نفع شدن در مالیات، 
جذب تورم شدند و منفعت هایی را به دست آوردند که به طور زیان انعکاس پیدا 
کرد و تحویل دولت و بانک مرکزی شد. این افراد با ایجاد و افزایش نقدینگی و 
تورم به خود و دولت کمک می کنند.این کارشناس اقتصادی توضیح داد: افزایش 
نقدینگی به س��ادگی اتفاق نمی افتد و نوساناتی درون خود دارد؛ بنابراین درون 
تورم تغییرات انفجاری رخ می دهد مانند اینکه نه تنها دولت بلکه کس��انی که 
ایجادکننده نقدینگی هستند این تورم را به سوی بانک مرکزی روانه می کنند 
و بی ثبات ترین شرایط را در بطن اقتصاد تزریق می کنند. به گفته طبیبیان، در 
کش��ورهای دیگر برای درست شدن نقدینگی، انفجار در انفجار رخ نمی دهد و 
میانگین ثابت دارد؛ یعنی به گونه ای نقدینگی را اضافه و سیاست پولی را اجرا 
می کنند که ضربه وارد نکند اما در کشور ما اجرای سیاست پولی تغییرات منفی 
ایجاد می کند. سیاس��ت پولی ما جریان بسیار آسیب رسان و بی ثبات کننده ای 
دارد و همان بی ثباتی خلق ش��ده به جامعه منتقل می ش��ود و در نهایت تورم 
بی اعتمادی و باتکلیفی بیش��تری را ب��رای فعاالن اقتص��ادی ایجاد می کند. 
طبیبیان با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی حریف ایجاد نقدینگی نیست و 
باید همزمان با شتاب تورم، تولید هم صورت گیرد، افزود: اختاف درصد رشد 
نقدینگی و تولید ناخالص ملی فشار را ایجاد می کند به طوری که به هر میزان 
تولید زیاد ش��ود؛ تورم کاهش پیدا می کند و بالعک��س. در اواخر دوران پهلوی 
قیمت ها با تغییر مواجه نشد اما به دلیل کنترل قیمتی که به  صورت دستوری 
اتفاق افتاد، جهش بزرگ، بی ثباتی و بی مس��ئولیتی پولی شروع شد. تا قبل از 
س��ال 5۲ توافقنامه برتون وودز در ایران قانون ش��د و طبق آن دولت ها اجازه 
تنظیم گری نقدینگی در داخل را نداش��تند به همین دلیل برای کشور فرصت 
رشد خوبی پیدا شد. به گفته وی، در سال 1351-135۲ پس از منتفی شدن 
این توافقنامه توسط نیکسون، بحران های ارزی بزرگی در دنیا ایجاد شد و تأثیر 
آن ب��ر ایران ایجاد بی مهابای نقدینگی بود که هیچ عاملی در دولت های بعدی 
ب��رای منع آن وجود نداش��ت. به گزارش صدای بورس، ای��ن اقتصاددان درباره 
پیش بین��ی خود از تورم نیز گفت: اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند عاملی که 
می تواند منجر به افزایش تورم شود، جنگ روسیه و اوکراین است . در صورتی که 
درصد خلق پول سامان یابد، تغییرات انفجاری درون تورم منظم می شود، اقتصاد 
ما این ظرفیت را دارد که تورم را به ۲5 درصد کاهش دهد. براس��اس روندهای 
گذش��ته می توان سیاست پولی افسارگسیخته، سرکوب قیمت، سرکوب مالی، 
پول بیش ارزش گذاری شده، دخالت های مقداری دولت، تنبیه فعاالن اقتصادی، 
پایبند نبودن سیاس��ت گذار به قاعده و روال، ورود نامحدود نهادهای حکومتی 
به فعالیت اقتصادی را انتظار داشت. به گفته طبیبیان، اگر سیستم اجتماعی و 
سیاس��ی بتواند از این مسائل دوری کند می توان ثبات را در روندها ایجاد و در 
نهایت از تورم جلوگیری کرد. او در پایان با بیان اینکه افزون بر سناریوهای قابل 
تصور برای آینده، عوامل بین المللی هم تعیین کننده تورم اس��ت، افزود: رکود 
اقتصادی غرب )تأثیر کم(، جنگ اوکراین و نقش روس��یه و تغییر مس��یرهای 

داخلی در کنترل بانک مرکزی و پول بر تورم ایران تأثیرگذار است.

بورسنامه

فرصت امروز: بازار سهام در حالی نیمه شهریورماه را پشت سر گذاشته و 
در آستانه ورود به نیمه  دوم سال 1401 است که سهامداران همچنان امید 
چندانی به بهبود تاالر شیش��ه ای ندارند. این وضعیت از واپس��ین روزهای 
اردیبهشت ماه امسال تاکنون گریبان بورس بازان و فعاالن بورسی را گرفته 
اس��ت و به نظر نمی رسد که دس��ت کم در کوتاه مدت تغییر وضعیتی را 
ش��اهد باشیم. با وجود انتظارات اولیه از انتشار گزارش بهاره شرکت ها، اما 
 بازار سهام نتوانست روند مثبت و توفانی دو ماه نخست سال را ادامه دهد 
و حال تکرار این ش��رایط در آس��تانه پایان فصل تابستان به نگرانی عمده 
کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه دامن زده است. از هفته های آینده سامانه 
کدال ش��اهد انتشار گزارش فصل تابستان و عملکرد شش ماهه بنگاه های 
بورس��ی خواهد بود و حال باید دید چه تغییراتی در کارنامه شرکت ها به 
ثبت خواهد رس��ید. بازار سهام این روزها با ریسک های داخلی و خارجی 
متعددی از جمله افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی، مذاکرات هسته ای 
و همچنین تداوم قیمت گذاری دس��توری مواجه اس��ت؛ عواملی که ادامه 
سرمایه گذاری در تاالر شیش��ه ای را برای سهامداران و بورس بازان سخت 
و دش��وار کرده و باعث شده است تا آنها با نیم نگاهی به بازدهی بازارهای 
م��وازی، راه خ��روج از بازار س��هام را در پیش بگیرند. ب��ا این حال، اغلب 
کارشناسان با بررس��ی آمارها و عوامل تأثیر گذار بر روند سود سازی سهام 
می گویند که قیمت سهام در همین شرایط فعلی نیز در منطقه جذابی قرار 
دارد و ش��رکت ها در پایان سال مالی 1401 سودهای قابل توجهی را برای 

سهامداران خود به ارمغان خواهند آورد.
ادامه خروج پول از تاالر شیشه ای

با وجود برخي گمانه زني هاي مثبت از سرنوشت احیای برجام و تاثیر آن 
بر وضعیت بازار س��هام، آینده این متغیر مهم همچنان در هاله اي از ابهام 
ق��رار دارد. در این میان، برخي از کارشناس��ان و تحلیلگران بر این باورند 
که در ش��رایط کنوني سایه ریسک هاي سیس��تماتیک متعددي از جمله 
تحریم ها بر س��ر بازار سهام س��نگیني مي کند و مادامي که این ریسک ها 

برقرار باشند، نمي توان انتظار رشد پایدار بازار سهام را داشت. تحریم ها در 
کنار فشارهاي داخلي و سیاست هاي نادرست اقتصادي و همچنین تنش ها 
در فضاي بین المللی باعث ش��ده است تا ش��رایط، مطلوب سرمایه گذاران 
نباش��د و حتي در صورت تداوم وضعیت فعلي نه فقط بازار سهام که سایر 

بازارها هم از جذابیت کافي براي سرمایه گذاري برخوردار نباشند.
ش��اخص کل بورس تهران از 15 تیرماه امس��ال از کانال حس��اس یک 
میلیون و 500 هزار واحد عقب نش��یني ک��رد و طي این مدت که نزدیک 
به دو ماه مي گذرد؛ هیچ گاه موفق نشده به حوالی سطوح پیشین بازگردد. 
در آخرین روز معاماتی هفته گذش��ته نیز شاخص کل بورس تا محدوده 
یک میلیون و 4۲0 هزار واحد عقب نشس��ت و بازدهي آن از ابتداي سال 
به کمتر از 4 درصد محدود ش��د. به این ترتیب، روند نزولی ش��اخص کل 
سهام در حالی کماکان ادامه دارد که برآوردها از این جریان نشان می دهد 
شاخص مذکور آخرین بار در هفتم فروردین ماه 1401 در این محدوده قرار 
داشته است. برآیند نظرات تحلیلگران بازار سهام نشان می دهد در روزهایی 
که نوس��انات بازار سهام خبرس��از شده است، خروج پول در کنار این مهم 
همچنان ادامه دارد. گرچه رکود معاماتی در بازار س��هام مختص روزهای 
اخیر نیس��ت، اما تحلیل رفتار بازیگران بورسی به وضوح نشان می دهد که 
کفه ترازو به نفع عرضه کنندگان اس��ت و متقاضیان س��هام رغبت چندانی 
برای ورود به این بازار پرحاشیه ندارند. این موضوع که در  ماه های گذشته 
به کرات انتقاد و هشدار کارشناسان بازار را به دنبال داشته، نشانگر یک نکته 
مهم است و آن اینکه کم رمقی و عدم تقاضای موثر از جانب سرمایه گذاران 
با سرعت بخشیدن به خروج نقدینگی از بازار، وضعیت نامطلوبی را رقم زده 
که می تواند بر ریسک های بازار سهام بیفزاید. همانطور که اشاره شد، بازار 
سهام در حال حاضر تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که متاسفانه اخبار 
مطلوبی در رابطه با آنها به گوش نمی رسد. از برجام می توان به عنوان یک 
نقطه کلیدی در بازار س��هام و س��ایر بازار      های مالی یاد کرد که هم اکنون 
وضعیت همگی آنها معطل احیای آن است. در حال حاضر، تمامی بازار            ها 

از ب��ورس و ارز گرفته تا مس��کن و خودرو درگیر رکود هس��تند و به نظر 
می رسد مهمترین عاملی که کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و 

آن را بهبود ببخشد، برجام است.
وضعیت رکودی و نه وضعیت نزولی

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بررسی حرکت ش��اخص کل بورس و 
ش��اخص کل با معیار هم وزن بر این باور است که بازار سهام در هفته های 
گذش��ته نزولی نبوده، بلکه رکودی بوده است. فردین آقابزرگی با اشاره به 
روند شاخص کل با معیار هم وزن به ایسنا، می گوید: شاخص کل با معیار 
هم وزن به آس��تانه 411 هزار واحد رس��یده است، اما شاخص کل بورس، 
روندی منفی دارد که این روند متأثر از ش��رکت های تاثیرگذاری از جمله 
گروه فوالد، گروه پتروش��یمی و پاالیش��ی و... اس��ت. این امر نشان دهنده 
رکودی است که بخش عمده آن به وضعیت اقتصاد کشور و شاخص های 
نرخ بهره، انتشار اوراق و... برمی گردد. از سوی دیگر، برخی ناسازگاری هایی 
در حوزه اقتصاد وجود دارد که هضم آن برای بازار س��هام دشوار است. کم 
کم فضایی در حال ش��کل گیری اس��ت که علی رغم حجم نقدینگی بیش 
از 5100 ه��زار میلیارد تومانی، تک تک بنگاه های اقتصادی از جمله بازار 

سهام نیاز به نقدینگی دارند.
این کارشناس بازار سهام با اشاره به وضعیت احیای برجام ادامه می دهد: 
از طرف دیگر، بخش کوچکی از وضعیت بازار سهام به اوضاع برجام مرتبط 
ش��ده اس��ت. این موضوع بر روی اقتصاد ایران و بازار سهام سایه سنگینی 
انداخته اس��ت، اما به نظر من فعاالن بازار سهام بیش از اندازه این موضوع 
را بزرگ کرده اند؛ به طوری که اگر اخبار مثبت از برجام به گوش برس��د، 
بازار شاداب می شود اما اگر اخبار منفی باشد، بازار به حالت رکود می افتد.

آقابزرگی با اشاره به وضعیت بازار سهام در سال 13۹۹ می افزاید: از نظر 
من به دلیل جلوگیری از وقایعی مانند سال 13۹۹ شاخص های بورس به 
ترتیبی اداره و کنترل می شوند که تازه واردها به این جمع بندی برسند که 

بورس مناسب آنها نیست و از بازار خارج شوند.

بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون به 4 درصد رسید

حرکت خالف جهت شاخص ها
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نویسنده: علی آل علی

زندگ��ی در دنیای مدرن ه��ر روز راحت تر از دیروز می ش��ود. زمانی نه 
چندان دور صف های طوالنی برای خرید از خرده فروشی ها یا حتی تماشای 
یک فیلم در سالن های سینما کاما عادی به نظر می رسید. با این حال االن 
کمتر کسی حتی حوصله پرسه زنی در قفسه های خالی فروشگاه ها را دارد؛ 
چراکه آمازون تنها با چند کلیک ساده سفارشات را دم در خانه مشتریان 
تحویل می دهد. بی شک با این توصیفات کمتر کسی به تارگت یا والمارت 

با آن شیوه کار سنتی شان وفادار خواهد ماند. 
یکی از فناوری هایی که زندگی مردم را کمی راحت تر از گذش��ته کرده، 
اتوماس��یون اس��ت. بی ش��ک خیلی از آدم ها با شنیدن اس��م این فناوری 
یاد سیس��تم های قدیمی انتخاب واحد دانش��گاه یا اتوماسیون های اداری 
می افتند. اگر ش��ما هم جزو کس��انی هس��تید که عمرتان به نسل اولیه 
اتوماس��یون قد می دهد، احتماال کلی خاطره بد روی دل تان تلنبار ش��ده 
اس��ت؛ چراکه نسل اول اتوماس��یون نه تنها عملکرد خوبی نداشت، بلکه 

گاهی اوقات طوری روی اعصاب آدم راه می رفت که نگو و نپرس!
همانطور که سالن های س��ینما نسبت به چند دهه قبل کلی پیشرفت 
جورواجور کرده اند، دنیای اتوماس��یون هم تغییرات زیادی به چشم دیده 
است. به طوری که ترکیب اتوماسیون با هوش مصنوعی تجربه ای به کلی 
جدید برای کاربران به همراه داش��ته اس��ت. البته در این بین برندها هم 
بی نصیب نمانده اند؛ چراکه با ارائه خدمات در قالب اتوماسیون هم در وقت 
و هم در بودجه ش��ان صرفه جویی خواهد ش��د. خب مگر یک کارآفرین به 
ج��ز وقت زیاد و نیاز به بودجه ک��م چه فاکتورهای دیگری برای موفقیت 

الزم دارد؟
ما در روزنامه فرصت امروز قبا حس��ابی درباره اتوماس��یون با هم گپ 
زده ای��م. بنابراین در این مقاله باید حرف تازه ای بزنیم. وگرنه کارمان مثل 
بازپخش مسابقه فوتبالی می شود که قبا هزار بار از تلویزیون پخش شده 
و همه آن را از حفظ هس��تند. از آنجایی که ما قبا درباره اتوماس��یون با 
هم حرف زده ایم، این بار قصد داریم کاربردهای آن در صنعت خوش��مزه 

رستوران داری را زیر ذره بین ببریم. 
بی شک سرآشپزها یا صاحبان رستوران در طول روز آنقدر دغدغه دارند 
که دیگر جایی برای کارهای پیش پا افتاده مثل نوبت دهی به مش��تریان 
باقی نماند. به عاوه، گاهی اوقات تمام زحمات وس��واس گونه رستوران ها 
با یک اش��تباه کاما کوچک بر باد می رود. اتوماس��یون درست در چنین 
موقعیت هایی مثل یک یار قدیمی کنارتان خواهد بود تا مو الی درز کارتان 
نرود. اجازه دهید به جای توضیح اضافه یک راست برویم سراغ کاربردهای 

این فناوری جذاب در صنعت خوش رنگ و لعاب رستوران داری.
ایمیل های خوش آمدگویی: ایده ای همیشه کاربردی

فرض کنید ش��ما یک سوپراستار دنیای سینما یا ورزشکاری با چندین 
مدال المپیک هس��تید؛ در این صورت احتماال حضورتان در هر مراسمی 
بای��د ب��ا یک فرش قرمز کامل همراه باش��د. به عاوه، بعد از مراس��م هم 
احتم��اال انتظار ایمیل خوش آمدگویی و تش��کر تیم برگزاری مراس��م را 
خواهید داش��ت. باور کنید یا نه، وضعیت مش��تریان وقتی یک رستوران 
را انتخاب می کنند هم تقریبا مثل مثال باالس��ت. هر کس��ی دوست دارد 
در کانون توجه باش��د و از آن لذت ببرد. از آنجایی که قبا توجه ویژه به 
تک تک مشتریان مثل ماموریت غیرممکن بود، خیلی از رستوران ها عما 
جایی برای آن در برنامه فشرده کاری شان نداشتند. با این حال اتوماسیون 

این معادله چند مجهولی را هم عوض کرده است.
ش��ما با اس��تفاده از اتوماس��یون می توانید برای هر کدام از مش��تریان 
رس��توران تان یک ایمیل خوش آمدگویی ویژه ارسال کنید. آن هم بدون 
اینکه حتی یک لحظه از کارتان دور ش��وید. ش��اید از خودتان بپرس��ید 

دسترس��ی به ایمیل مشتریان، آن هم در صنعت رس��توران داری، خیلی 
س��خت به نظر می رس��د. قبول دارم چنین کاری اصا رایج نیس��ت، اما 
وقتی سفارش غذا هم آناین شده، دسترسی به ایمیل مشتریان به مراتب 

ساده تر از تهیه یک پاستای درجه یک خواهد بود!
تنها کاری که شما در این بخش باید انجام دهید، استفاده از یک پلتفرم 
اتوماس��یون ایمیل است. بعد هم فهرست ایمیل مش��تریان تان را به این 
ابزار لینک می کنید تا ایمیل خوش آمدگویی شخصی س��ازی ش��ده برای 
تک تک مش��تریان جدیدتان ارس��ال شود. پیش��نهاد ویژه ما در روزنامه 
 Active( فرصت امروز برای انتخاب ابزار اتوماسیون ایمیل اکتیو کمپین
Campaign( اس��ت. ای��ن ابزار نه تنها رابط کاربری بی نهایت س��اده ای 
دارد، بلکه هزینه زیادی هم روی دس��ت ش��ما نخواهد گذاشت. پس اگر 
در هزارت��وی ابزارهای مختلف گیر کرده اید، این ابزار همان تکه گمش��ده 

پازل تان محسوب می شود. 
ایمی��ل خوش آمدگویی ش��اید ایده بی نهایت آماتوری باش��د، اما تاثیر 
اولیه بی نهایت عمیقی روی مش��تریان خواهد داشت. در دنیایی که غذای 
رس��توران ها هر روز به هم نزدیک تر می ش��ود، یک��ی از فاکتورهای مهم 
موفقیت جزییات کوچکی مثل همین ایمیل خوش آمدگویی اس��ت. پس 
همین حاال دس��ت به کار شده و ایمیل هایی با لحن خودمانی و صدالبته 
عکس های چش��م نواز برای مش��تریان جدی��د آماده کنید. نگ��ران پروژه 
فرسایش��ی ارسال آنها هم نباش��ید؛ چراکه اتوماسیون آن را تماما برعهده 

می گیرد. 
نظرخواهی از مشتریان: راهی به سوی بهبود کیفیت رستوران

وقتی بعد از یک روز کس��ل کننده دل تان هوس پیتزا می کند، بی شک 
دیگر حوصله اما و اگر در س��فارش تان را نخواهید داشت. دقیقا به همین 
خاطر بیشتر مردم سفارش آناین غذا را در اولویت قرار می دهند. هنگامی 
هم که پای س��فارش آناین وسط باشد، نظرات مشتریان قبلی حرف اول 
و آخر را می زند. فکر می کنم ش��ما هم قبول داش��ته باشید خرید از یک 
رستوران بی نام و نشان که اتفاقا کلی نظر منفی در اپ های سفارش آناین 

غذا دارد، دست کمی از شرط بندی روی یک اسب همیشه بازنده ندارد!
هیچ کس در دنیا دوس��ت ندارد غذای بد بخ��ورد. در این بین هم اصا 
فرق��ی بی��ن یک میان وعده س��اده با غذای اصلی نیس��ت. در هر صورت 
رس��توران ها باید همیشه طوری سفارش مشتریان را تهیه کنند که جایی 
برای اما و اگر باقی نماند. راه حل اصلی هم در این بین استفاده از نظرات 
مشتریان است. همانطور که گفتیم، نظرات مشتریان در اپ های سفارش 
آناین غذا حکم طا را دارد. البته این تمام مزیت نظرات مشتریان نیست؛ 
چراکه ش��ما با یک ارزیابی س��اده از انتقادات مشتریان می توانید کیفیت 
منوی رس��توران یا شیوه بسته بندی و ارسال سفارش��ات را حسابی ارتقا 
دهید. آن وقت دیگر یک نفر هم در بازار به گرد پای شما نخواهد رسید. 

کاربرد اتوماس��یون ایمیل در این بخش از قصه رستوران داری به دعوت 
از مش��تریان برای بیان نظرش��ان برمی گردد. از آنجایی که خیلی از مردم 
حوصله بیان مستقیم نظرات شان را ندارند، ایمیل مارکتینگ با گردآوری 
ناشناس نظرات مشتریان به صاحبان رستوران فرصتی طایی برای بهبود 
اوضاع کاری شان خواهد داد. هرچه باشد کمتر کارآفرینی صفر تا صد مسیر 
رس��توران داری را به تنهایی بلد است. به عاوه، هر صنعتی در نهایت باید 
باب میل مشتریان کار کند. پس به جای اینکه با آزمون و خطای بی پایان 
اعتبار برندتان را زیر س��وال ببرید، یک بار برای همیشه خیال خودتان را 
راحت کنید. اینطوری خیلی زود تبدیل به همان رس��تورانی می شوید که 

همه دوست دارند از چند روز قبل صندلی ویژه ای در آن رزرو کنند.
بازیابی مشتریان قبلی: به وقت جبران اشتباهات

در دنیای دس��تور پخت های مختلف گاهی اوقات سرآشپزها غذای شان 
زیادی شور یا بی نمک می شود. قبول دارم در زندگی روزمره خراب کردن 
یک غذا اتفاق کاما طبیعی محسوب می شود، اما وقتی پای عرصه کسب 

و کار وس��ط باش��د هیچ چیز عادی یا طبیعی نیس��ت. مشتریان حوصله 
بهانه های مختلف درباره دلیل پخت نامناس��ب غ��ذا یا اتفاقات روزمره در 
آش��پزخانه را ندارند. آنها مث��ل منتقدانی حرفه ای منتظر یک اثر بی عیب 
و نقص هس��تند. اگر هم در این بین یک رس��توران بخت برگشته غذایی 
نامناس��ب تحویل شان دهد، واکنشی بهتر از ترک همیشگی آن رستوران 
نخواهند داش��ت. آن وقت یک سرآش��پز می ماند و کلی صندلی خالی در 

رستورانش!
همانطور که یک تیم بس��کتبال وقتی چند فصل پشت سر هم بد بازی 
کند کم کم سکوهای استادیوم خانگی اش خالی می شود، رستوران ها هم 
کافی اس��ت یکی دو روز غذای بد تحویل مش��تری بدهند تا از عرش به 
فرش برسند. به همین خاطر رستوران های بزرگ طوری روی کنترل کیفی 
تاکید دارند که گاهی اوقات یادآور وسواس شرلوک هولمز در پرونده های 
پلیس��ی اس��ت. البته با همه این س��ختگیری ها هم باالخره گاهی اوقات 
یکس��ری ریزه کاری ها از زیر دس��ت آدم در می رود. نتیجه کار هم ریزش 
ش��ماری از مش��تریان خواهد بود.  شاید فکر کنید ریزش مشتریان اتفاق 
خیل��ی عجیبی نیس��ت. در این صورت ما هم تا حدودی با ش��ما هم نظر 
هستیم، اما نه وقتی درباره صنعت رستوران داری حرف می زنیم. مردم سر 
هر موضوعی شوخی داشته باشند، غذا برای شان در درجه اول اهمیت قرار 
دارد. مخصوصا این روزها که کلی خوراکی مضر و غذاهای غیربهداش��تی 
در گوشه و کنار دنیا فروخته می شود. با این حساب اگر شما از روی شکم 
سیری رس��توران تان را اداره کنید، خیلی زود وارد لیست سیاه مشتریان 

می شوید. ماجرا به بخش دراماتیکش رسید، نه؟
م��ا در روزنام��ه فرصت ام��روز معتقدیم بع��د از اینکه یک رس��توران 
مش��تریانش را از دس��ت داد، بای��د دور جدی��دی از تاش ه��ا را ش��روع 
کند. دقیقا مثل ورزش��کاری که یکبار زمین خ��ورده و چاره ای به غیر از 
بلندش��دن دوباره ندارد. البته ش��ما در این بین کاما دست تنها نیستید، 
بلکه اتوماس��یون ایمیل کنارتان خواهد بود.  استفاده از اتوماسیون ایمیل 
به شما شانس��ی دوباره برای به دس��ت آوردن دل مشتریان می دهد. اگر 
از ما می ش��نوید، محتوای چنین ایمیل هایی باید ش��امل قبول اشتباهات 
گذشته و تعهد واقعی برای جبران چنین اشتباهاتی باشد. این طوری کمی 
هم که ش��ده دل مشتریان با شما صاف خواهد شد. اصا هم الزم نیست 
نگران دردس��رهای پیدا کردن مشتریان قبلی یا ارسال تک تک ایمیل ها 
باشید. سرویس های مختلف اتوماسیون مثل میل چیمپ به طور خودکار با 
بررسی ریزش اعضای خبرنامه رستوران برای آنهایی که به تازگی خبرنامه 

را ترک کرده اند، ایمیل مخصوص ارسال خواهد کرد؛ به همین سادگی.
ایمیل های آموزشی: گشت و گذار در دنیای غذاها

آیا تا به حال پیش خودتان فکر کرده اید غذاهای مختلف چطور درست 
می شوند؟ بی شک کمتر کسی تا به حال وسوسه نشده غذایی درجه یک 
برای خودش درس��ت کند. مشکل اصلی در این میان فوت های کوزه گری 
است که معموال کسی به شما یاد نمی دهد. فکر می کنم همین نکته برای 

فهم ایده ایمیل مارکتینگ این بخش کافی باشد، مگر نه؟
سرآشپزها در سراسر دنیا خیلی خوب می دانند مردم عاشق غذا هستند. 

به عاوه، مردم میل شدیدی به تماشای پشت صحنه کسب و کارها دارند. 
س��اده ترین مثال هم محبوبیت باالی پش��ت صحنه انواع سریال یا فیلم 
س��ینمایی است. پس منتظر چه هستید؟ ش��ما می توانید به سادگی آب 
خ��وردن ای��ن دو بخش را با هم ترکی��ب کرده و ای��ده دلخواه تان را پیدا 
کنید. منظور ما در این بخش اس��تفاده از ایمیل مارکتینگ برای آموزش 
انواع دس��تور پخت به مخاطب هدف اس��ت. مثا در بازار آمریکا غذاهای 
چینی حس��ابی روی بورس اس��ت. در این صورت یک ای��ده جذاب برای 
رس��توران های چینی یاد دادن نحوه استفاده از چوب های مخصوص این 
نوع غذاها یا حتی درست کردن خوراکی های ساده چینی در خانه است. 

یادتان باش��د شما قرار نیست س��یر تا پیاز غذاها را برای مشتریان روی 
دایره بریزید؛ چراکه نه کار ش��ما آموزش صفر تا صد آش��پزی اس��ت، نه 
مخاطب تان دنبال ُخرده کاری های حساس است. پس با خیال راحت یک 
دس��تور پخت عادی اما خوش��مزه برای مخاطب تان آماده کنید. اگر هم 
مش��تریان تان از فرهنگ های مختلف هستند، با یک دسته بندی ساده هر 

کدام را با دستور پخت غذاهای سنتی در فرهنگ شان غافلگیر کنید. 
رس��توران های مختلف برای غافلگیری مش��تریان برنامه های رنگارنگی 
دارند. که گاهی اوقات هزینه های سرسام آوری روی دست شان می گذارد. 
اگر ش��ما دنبال یک راهکار بی دردس��ر برای میخکوب کردن مش��تریان 
هستید، دس��تور پخت غذاهای ساده و خوشمزه همان میانبری است که 
در یک چشم به هم زدن شما را از رقبا جلو می اندازد. ابزار پیشنهادی ما 
برای چنین کاری س��ند پالس )Send Pulse( اس��ت. این ابزار حتی در 
نس��خه کاما رایگانش هم فرصت مدیریت سیر تا پیاز کمپین های ایمیل 
مارکتینگ با چاش��نی اتوماسیون و هوش مصنوعی را به کاربران می دهد. 
اینطوری حتی اگر کاربران به ایمیل های دستور پخت شما واکنش نشان 

دهند، سند پالس جواب مناسب را در چنته خواهد داشت. 
جمع بندی

اتوماس��یون یکی از فناوری های کاربردی برای امروز و فردای کس��ب و 
کارهاست. بی شک صنعتی مثل رستوران داری هنوز هم با باورهای سنتی 
یا ارزیابی س��طحی همراه اس��ت. با این حال مش��اهده سطح رقابت بین 
رستوران های زنجیره ای بیانگر تبدیل این حوزه قدیمی به یک ماراتن تمام 
عیار است. اتوماسیون در این بین مثل یک دوست قابل اعتماد شما را به 
سوی موفقیت راهنمایی می کند. تنها کاری که باید انجام دهید، انجام مو 
به موی نکات این مقاله است. آن وقت حتی یک نفر هم دست رد به خرید 
از رستوران تان نخواهد زد. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال آستین ها 
را باال زده و وارد گود شوید. هر جای کار هم سوالی داشتید، ما در روزنامه 

فرصت امروز همیشه آماده کمک به شما هستیم. 
منابع: 
https://sendpulse.com/blog/restaurant-automated-
emails#why-email-automation-is-important-for-
restaurants
https://email.uplers.com/blog/how-to-utilize-the-
/email-automation-for-your-restaurant-business

آشنایی با کاربردهای اتوماسیون ایمیل در صنعت رستوران داری
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اخبار

با حضور استاندار؛
هشت طرح  دریایی و بندری در هرمزگان به بهره برداری رسید

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: با حضور اســتاندار هرمزگان، 
هشــت طرح بندری و دریایی این استان با اعتباری بالغ بر سه هزار و 459 

میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، به مناسبت 
گرامی داشــت هفته دولت، هشــت طرح از 11 طرح دریایی و بندری روز 
دوشنبه با حضور "مهدی دوســتی" استاندار و "محمد آشوری" نماینده 

مردم در مجلس شورای اسالمی افتتاح و به بهره برداری رسید. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در تشریح جزییات هشت طرح  

افتتاح شده دریایی و بندری به بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح به اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی به عنوان یکی از طرح های 
شــاخص اشــاره کرد و ادامه داد: کل مسیر تقاطع غیرهمسطح به طول یک کیلومتر و عرض 1۶ متر شامل دو خط ورودی و دو 
خط خروجی است. "حسین عباس نژاد" افزود: در مسیر آن نیز ۳ دهنه پل ۳5 متری در مجموع به طول 1۰5 متر برای عبور از 
روی جاده دسترسی، ریل راه آهن و جاده اراضی پشتیبانی اجرا شده است. وی هدف از احداث این تقاطع را تقسیم و روان شدن 
ترافیک ورودی بندر، ارتباط مستقیم ورودی شرقی بندر به اراضی پشتیبانی و تامین دسترسی اراضی پشتیبانی به بندر خلیج فارس 

و درب خروجی عنوان کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه طرح یاد شده با 7۶۰ میلیارد ریال اعتبار و در مدت زمان 54 ماه ساخته شده 

است، افزود: با بهره برداری از این طرح برای 5۰ نفر زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.  
شایان ذکر است؛ طرح زمینی کردن خط ۶۳ کیلو ولت در اراضی و تعمیرات اساسی انبار ۲۰ ترانزیت و بهره برداری از یک فروند 
شناور طناب گیر همیار 4 ، اتمام تعمیرات اساسی و ساماندهی محوطه ها و جمع آوری آبهای سطحی و ساختمان های آتش نشانی 
بندر شهید رجایی، بهره برداری از پنج دستگاه مدالتور S.T.V دانش بنیان و پنج دستگاه مادربورد رادار ترما S.T.V دانش بنیان با 
مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی هفت طرح دیگری بود که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.  گفتنی است؛ در چهارمین روز 
از هفته دولت نیز  با حضور "مهدی دوستی" استاندار هرمزگان، طرح های بنادر غرب استان شامل پروژه احداث اسکله )پست ۲( 
آسفالت و روشنایی موج شکن شرقی با 4۰۰ میلیارد ریال اعتبار، پروژه احداث شبکه هدایت سیالب با 1۶5 میلیارد ریال اعتبار و 
احداث باشگاه فرهنگی ورزشی بندرلنگه افتتاح شد.  همچنین در هفته دولت امسال ساختمان مرجع دریایی بندرجاسک با حضور 

فرماندار این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

گازرسانی به 8 روستای شهرستان بیله سوار از توابع استان اردبیل همزمان با 
هفته دولت 
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 

از پایان عملیات گازرسانی به هشت روستای شهرستان بیله سوار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، میر سعید سید متین 
مدیر عامل این شرکت در مراسمی که بدین منظور و با حضور فرماندار بیله 
سوار، فرمانده سپاه شهرستان ، رئیس اداره گاز و جمعی از مسئولین محلی 
و شهرســتانی در محل روستای زندآباد بیله سوار برگزار شد اظهار داشت: 
توسعه گازرسانی به مناطق روستایی و ایجاد زیر ساختهای الزم برای توسعه 
صنعتی در استان نسبت به سایر استانها رشد چشمگیری داشته و این مّهم 

در مهاجرت معکوس و رشد اقتصادی منطقه بسیار تأثیرگذار می باشد. وی در ادامه گفت : گازرسانی به 8 روستای این شهرستان 
در قالب ۲ پروژه گازرسانی از سال 1۳99 آغاز شد و با اعتباری بالغ بر ۲4 میلیارد ریال  به بهره برداری رسید که با افتتاح این پروژه 

های گازرسانی بیش از 1۰۰ خانوار روستایی شهرستان بیله سوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.
این مقام مســئول؛ گازرســانی به مناطق روستایی و کمتر بهره مند را از اهداف عالیه شرکت ملی گاز ایران برشمرد و افزود: به 
منظور گازرسانی به این 8 روستا بیش از ۲۰ کیلومتر لوله گذاری صورت گرفته که در مجموع میزان شبکه توزیع در شهرستان بیله 
سوار با احتساب این مقدار به بیش از 81۰ کیلومتر رسید است. گفتنی است شهرستان بیله سوار بواسطه وجود مرز زمینی با کشور 

آذربایجان و پتانسیل های کشاورزی و اقتصادی یکی از مّهمترین شهرستان های استان اردبیل بشمار می رود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تشریح کرد؛
اقدامات بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بنادر هرمزگان

بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز: مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان، احداث مخازن نگــه داری فرآورده های نفتی، احداث پایانه خدمات 
کانتینــری و کاالی کانتینری، احــداث ترمینال مکانیزه غــالت و واگذاری 
چهارپایانه کانتینری آماده بهره برداری را از شــاخص ترین اقدامات انجام شده 
و پیش رو در راستای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی این اداره کل اعالم 
کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "حسین  
عباس نژاد" در تشریح اقدامات انجام شده و پیش رو جهت جذب سرمایه گذاری 
بخش خصوصی اظهارداشــت: در این راســتا افزایش ظرفیت مخازن انبارش 

فرآورده های نفتی، یک هزار و 5۰4 میلیارد ریال جذب ســرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته اســت. وی در این باره بیان کرد: 
سرمایه گذاری برای احداث پایانه نفتی در ۲۲هزار متر مربع از اراضی بندر خلیج فارس اجراشده است که این پایانه ۳۶ هزار متر مکعب 
بــه ظرفیــت کنونی بندر )5۳۰ هزار تن (اضافه خواهد کرد . وی  افزود: با بهره برداری از این پایانه افزایش ۳۶۶هزار تن عملکرد تخلیه 
و بارگیری ســالیانه مواد نفتی و اشتغال مستقیم برای 4۶ نفر دربندر خلیج فارس محقق خواهد شد . عباس نژاد، جذب سرمایه گذاری 
بخــش خصوصی به مبلغ 5 هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال در زمینه احداث پایانه خدمات کانتینری و کاالی کانتینری را از دیگر طرح های 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شــهید رجایی عنوان کرد وافزود: با اجرای این طرح سرمایه گذاری ظرفیت نگهداری سالیانه 
1۲۰هزار TEU)تی ای یو( کانتینر وارداتی در این پایانه ایجاد  می شود.  وی با بیان اینکه احداث پایانه کانتینری یاد شده در ۲5۰هزار 
متر مربع از اراضی بندر شهید رجایی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شود ، ادامه داد: آنچه در حوزه اشتغال  مستقیم این 
طرح محقق خواهد شد فعالیت  ۲۳۰ نفر از جوانان جویای کار است.  مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در ادامه سخنان 
خود بیان کرد: مزایده و انتخاب ســرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه احداث ترمینال مکانیزه غالت به مبلغ 1۳هزار و 4۰۰میلیارد 
ریال تا پایان شــهریور سال جاری برگزاری می شود. عباس نژاد از مزیت های اجرای این طرح نیز به احداث سیلوهای نگهداری غالت با 
ظرفیت اســمی 15۰هزار تن، خرید و تامین دو دســتگاه مکنده غالت با توان تخلیه ۶۰۰ تن برساعت و اشتغال مستقیم 81 نفر اشاره 
کرد و افزود: در این ترمینال عملیات تخلیه از کشــتی، نگهداری در سیلو و بارگیری غالت به صورت مکانیزه و با رعایت استانداردهای 
بهداشتی انجام می گیرد. وی با بیان اینکه بارگیری بخشی از  غالت برای ورود به کشور از طریق واگن و ریل انجام می پذیرد، اضافه کرد: 
احداث ترمینال مکانیزه یاد شــده در 75 هزار مترمربع از اراضی بندر و با ســرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شود. مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: مطالعات احداث کریدور A-C-D خطوط لوله مواد نفتی بندر خلیج فارس انجام شده و به زودی به 
منظور انتخاب پیمانکار اجرا، فراخوان آن انجام می گیرد که اجرای این طرح  ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی در بندر 
خلیج فارس را در پی خواهد داشت . عباس نژاد گفت: فراخوان واگذاری اراضی پسکرانه و انتخاب اپراتور عملیات تخلیه و بارگیری بندر 
خمیر و همچنین چهار پایانه کانتینری آماده بهره برداری با هدف ایجاد شرایط یکسان برای تمامی متقاضیان فعالیت های بندری تا پایان 

سال جاری از طریق مزایده واگذار می شود. 

کد #2020* مخابرات راهی برای دریافت خدمات فوری غیر حضوری
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: کد دستوری #۲۰۲۰* ، راهی آسان برای دریافت خدمات فوری غیر حضوری مخابرات است.
دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اینکه سامانه های ارائه خدمات غیر حضوری برای رفاه حال مشتریان راه اندازی شده است ، با 
معرفی کد دستوری #۲۰۲۰*  آنرا راهی برای دریافت خدمات فوری غیر حضوری دانست که مشتریان می توانند از طریق تلفن 
همراه خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.وی با تاکید بر اینکه این کد دستوری در بخشهای تلفن ثابت و اینترنت خدمات 
متعددی را ارائه می دهد گفت : در بخش تلفن ثابت ، ثبت خرابی و پیگیری آن ، پیگیری ثبت نام تلفن ثابت و اعالم صورتحسابهای 
میان دوره و پایان دوره تلفن ثابت و در بخش اینترنت ، خرید ترافیک، دریافت مانده اعتبار و تغییر رمز پنل کاربری از جمله خدماتی 
است که مشتریان به آن دسترسی داشته و می توانند از آن بهره مند شوند.مدیر مخابرات منطقه گلستان خرید ترافیک اینترنت 
برای مشتریان باند پهن شرکت مخابرات ایران را از خدمات بسیار ارزشمند استفاده از کد دستوری #۲۰۲۰*  دانست و به مشتریان 

توصیه کرد از طریق تلفن همراه و شماره گیری کد دستوری #۲۰۲۰* از امکانات آن بهره مند شوند.

رتبه برتر مخابرات آزادشهر در شاخصهای دیتا
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: اداره مخابرات شهرستان آزادشهر از بهترین رتبه در شاخصهای دیتا برخوردار است.مهندس 
محمد کوهساریان با اعالم این خبر افزود: با توجه به ارزیابی انجام شده توسط مدیریت دیتا ، مخابرات آزادشهر رتبه برتر را بین 
14 شهرستان استان کسب کرده است.وی شاخصهای مورد ارزیابی را شامل شاخص های کیفی شبکه دیتا ، توسعه و راه اندازی 
، عملکرد همکاران و بهینه سازی دانست و گفت : این شاخصها در ۲۳ زیر شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته که با تالش مجموعه 
کارکنان،  مخابرات شهرســتان آزادشــهر  حائز  رتبه برتر شده است.ریاست اداره مخابرات شهرستان آزادشهر کیفیت بخشی به 
ارتباطات ، خدمات و سرویسهای دیتا را از برنامه های اجرایی مستمر دانست و اضافه کرد رضایتمندی مشتریان هدف اصلی این 

فعالیت می باشد.

اصفهان - قاسم اسد: روزانه به طور متوسط حدود 1۰۰۰ نمونه 
به آزمایشگاه فوالدسازی ارسال می شود و آنالیز شیمیایی این نمونه ها 
به منظور تعیین ترکیب شیمیایی ذوب ها انجام می شود. وقتی صحبت 
از دســت یابی به رکوردهــای کمی و کیفی در ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم می شــود، معموال همه نگاه ها فقط به سمت تعداد 
ذوب تخلیه شــده و یا تناژ تختال تولیدشده منعکس می گردد، اما در 
آزمایشــگاه فوالدســازی و ریخته گری مداوم کارکنان و کارشناسانی 
هستند که با دقت و ظرافت هرچه تمام تر، آنالیز شیمیایی ذوب ها را بر 
عهده دارند تا هر ذوب از همان ابتدا مطابق با ســفارش مشتری تولید 
شود. همکاران این واحد اگرچه خودشان گل نمی زنند، ولی درواقع به 
تعداد ذوب های قابل قبول پاس گل می دهند. روزانه به طور متوســط 
حدود 1۰۰۰ نمونه به آزمایشــگاه فوالدسازی ارسال می شود و آنالیز 
شیمیایی این نمونه ها به منظور تعیین ترکیب شیمیایی ذوب ها انجام 
می شــود. به جرئت می توان گفت عمال در ناحیه فوالدسازی تولیدی 
انجام نمی شود، مگر اینکه در مراحل مختلف مورد آنالیز شیمیایی قرار 
گیرد. در مطلب پیوست با ما باشید تا از دل گفت وگوی خبرنگار فوالد 
با احمد مهمدی رئیس آزمایشــگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم با 
نحوه عملکرد این همکاران تالشگر بیشتر آشنا شوید. به گفته رئیس 
آزمایشگاه فوالدســازی و ریخته گری مداوم، این آزمایشگاه به منظور 
پشــتیبانی و تشخیص ترکیب شیمیایی محصوالت تولیدی در ناحیه 
و درنهایت امکان تعیین آنالیز شیمیایی گریدهای مختلف تولیدی در 
میان ســایت فوالدســازی و بین دو ُمدول از ابتدای راه اندازی احداث 
و مســتقر گردیده و تاکنون مشغول سرویس دهی به نیازهای آنالیزی 
ناحیه فوالدسازی اســت. وی ادامه داد: تمامی واحدهای فوالدسازی 
مرتبط با تولید به وســیله سیســتم های پست ارســال پنوماتیک به 
آزمایشــگاه وصل هستند که به دلیل حساســیت زمانی، نمونه ها از 
این واحدها به این طریق به آزمایشــگاه ارســال می شــوند تا پس  از 

آن مورد آنالیز شــیمیایی قرار گیرند. به طورکلی این واحدها شامل 8 
 ،RH کــوره قوس الکتریکی و 7 واحد کوره پاتیلــی، واحد گاززدایی
واحد ســولفور زدایی و 5 ماشین ریخته گری است. مهمدی ادامه داد: 
از تمامی مراحل فرایند تولید ذوب، شــامل کوره های قوس دست کم 
یــک نمونه، کوره های پاتیلی بین ۳ تــا 5 نمونه به صورت میانگین و 
ریخته گری 1 تا ۳ نمونه به ازای هر ذوب به آزمایشگاه ارسال می گردد 
که الزم اســت زمان انجام فرایند آنالیز در آزمایشگاه به ازای هر نمونه 
کمتر از 4 دقیقه باشــد. رئیس آزمایشــگاه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم اظهار داشت: به منظور انجام آنالیز شیمیایی نمونه های ارسالی 
از مذاب فوالدســازی مجموعا 5۳ نفر از همکاران آزمایشگاه مستقرند 
که در قالب زیرمجموعه مدیریت آزمایشــگاه ها در معاونت تکنولوژی 
مشغول فعالیت هستند و با دارا بودن بهترین تجهیزات روز دنیا ازنظر 
آماده سازی و آنالیز، دانش فنی مطلوب و کارکنان آموزش دیده، امکان 
حصول نتیجه مطلوب طبق دستورالعمل های کاری فراهم است. وی در 
خصوص اهمیت آزمایشگاه ها به ویژه در نواحی فوالدسازی کارخانه های 
فوالدســازی گفت: با توجه به هزینــه و انرژی بر بودن مذاب و گلوگاه 
بودن فرایند آزمایشــگاه، درعین حال که مجال هیچ گونه اشتباهی در 

آزمایشــگاه عمال وجود ندارد، الزم است در کمترین زمان ممکن نیز 
تمامی نمونه های ارســالی مورد آنالیز قرار گیرند و نتایج آن نیز برای 
مشــتریان داخلی در ناحیه ارسال گردد. بنابراین فرایند کالیبراسیون 
و کنترل کالیبراســیون تجهیزات در آزمایشگاه فوالدسازی با دقت و 
حساســیت بســیار زیادی صورت می پذیرد و بدین منظور نمونه های 
اســتاندارد زیادی تأمین و مورداستفاده قرار می گیرند. بنا بر اظهارات 
مهمدی آنالیزهای این آزمایشــگاه به طور مختصر شــامل موارد ذیل 
است: آنالیز شــیمیایی نمونه های ذوب با دستگاه کوانتومتر )آناالیزر 
 ASTM و روش استاندارد )OES( و تکنیک نشر اتمی جرقه )جرقه
E415 کــه طــی آن ترکیب درصــد عناصر تشــکیل دهنده مذاب 
شامل کربن، منگنز، سیلیســیوم، آلومینیوم، کروم، نیکل و... )حدود 
۲۰ عنصر( بعضا تا دقت PPM مشــخص می شــوند؛ آنالیز نیتروژن، 
اکسیژن و هیدروژن از نمونه های ذوب که مقادیر این عناصر با استفاده 
از آناالیزرهای O,N,H با تکنیک مادون قرمز و هدایت گرمایی و روش 
احتراقی طبق اســتاندارد ASTM E1۰19 صورت می پذیرد؛ آنالیز 
نمونه های ســرباره با تکنیک فلورسانس اشعه ایکس )XRF( و روش 
اســتاندارد  ASTM E1۶۲1؛ آنالیز تعیین عیوب داخلی تختال به 
روش های تست باومن و ماکرو اچ به منظور تعیین کیفیت تختال های 
تولیدی در ناحیه با روش اســتاندارد ASTM E118۰ و استاندارد 
شرکت SMS.  در کنار این نمونه ها، نمونه های متفرقه مانند تختال، 
ورق محصــول، آلومینیوم، چدن و... نیز هرکدام مطابق با اســتاندارد 
خاص خود مورد آنالیز قرار می گیرند. وی در همین زمینه اضافه کرد: 
سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه نیز بر اساس استاندارد آزمایشگاه 
ISO 17۰۲5 استوار است که همواره از طریق مؤسسات اعتبار دهی 
خارجی )شــرکت تورکاک ترکیه( و داخلی )سازمان تائید صالحیت 
ملــی( مورد ارزیابی و اعتباردهی قرار می گیرند و در حال حاضر نیز از 

هر دو مؤسسه گواهی های معتبر موجود است. . 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: محمدتقی مهدیزاده مدیر عامل 
شــرکت توزیع نیروی برق گیالن از اجــرای دوازدهمین مرحله مانور 
ســرویس و نگهداری روشنایی معابر در شهر رشت با فعالیت سه اکیپ 
اجرایی خبــر داد.  وی گفت: باتوجه به اهمیت موضوع روشــنایی در 
ســطح معابر شهری و روستایی در شب بویژه برای تامین امنیت مردم، 
همکاران اداره روشنایی معابر شهرستان رشت و سایر امورهای اجرایی 
اســتان بصورت روزانه برای تعمیر و نگهداری این تجهیزات اقدام می 
کنند. مهدیزاده ضمن اعالم این موضوع که در کل استان  قریب به 5۳۰ 
هزار پایه روشــنائی معابر موجود است افزود :تامین مطلوب و استاندارد 

روشــنایی معابر شهری، هم به حفظ جان عابرین پیاده و رانندگان می  
پردازد و هم به ایجاد امنیت در شب، کمک شایانی می کند. مدیرعامل 
توزیع برق گیالن گفت: در همین راســتا و بمنظور سرویس و بهسازی 
روشــنایی معابر و همچنیــن حفظ و ارتقا آمادگــی نیروها، مانوری با 
محوریت اصالح معایب و خاموشی معابر در منطقه حمیدیان شهر رشت 
بــه اجرا درآمد. مهدیزاده تصریح کرد: در این مانور اکیپ های عملیاتی 
اداره روشنایی معابر شهرستان رشت با سه خودرو سنگین ، به فعالیت 

برای بهسازی و رفع عیوب سیستم روشنایی این منطقه پرداختند.
وی افزود: هدف از برگزاری چنین مانورهایی ایجاد شرایط اقدام سریع 
و بموقع و همچنین برطرف کردن نقاط قابل بهبود است و دراین راستا 
تالش شد مشکالت موجود در کمترین زمان ممکن و به همت کارکنان 
پرتالش اداره روشنایی معابر شهرستان رشت برطرف شده و برای مردم و 

ساکنین منطقه ایمنی و آسایش مطلوب را فراهم آورد.
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل توزیع برق گیالن اظهار داشت : با 
وجود برخی مشــکالت از قبیل کمبود نقدینگی برای خرید تجهیزات 
الزم، اکیپ های روشــنایی معابر اداره روشنایی معابر شهرستان رشت 
و ســایر امورهای اجرایی در کل استان، خاموشی های معابر را رفع می 
کنند که برخی از این موارد با تعویض المپ ها و برخی دیگر نیز با انجام 

تعمیرات الزم صورت می پذیرد.
مهدیزاده در خاتمه تاکید کرد: راحت ترین راه برای اعالم خاموشــی 
معابر استفاده از اپلیکیشن کاربردی برق من است، همچنین مشترکین 
محترم می توانند برای رفع خاموشی معابر در شهر رشت با شماره تلفن 
گویای این اداره به شــماره ۳۳47۲۲78 یا شماره تلفن اتفاقات )1۲1( 

برای کل استان تماس حاصل کنند.

ساری - دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری گفت : منطقه ساری با ارائه عملکرد در سامانه 
سجاده ) سیستم یک پارچه بررســی عملکرد اقامه نماز دستگاههای 

اجرایی ( حائز رتبه برتر استان مازندران شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری،عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری بیان کرد : در 
راســتای عملیاتی نمودن پیام مقام معظم رهبری و آئین نامه دولت ، 
با تشــکیل هیات های ارزیابی و داوری در سطح منطقه و ملی عملکرد 
و فعالیت های سال 14۰۰ اقامه نماز دستگاههای اجرایی مورد بررسی 
قرار گرفت  . وی افزود : بر اســاس گزارشــات و مستندات ارائه شده در 

سامانه سجاده توسط دستگاههای اجرایی استان مازندران ، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری توانست با کسب امتیاز 9۲4 و 
نمره توصیفی عالی ) تقدیر ویژه ( حائز رتبه برتر شود. عباس خلیل پور 
اظهار کرد : ستاد اقامه نماز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری با امتیاز 9۲4 از 1۰۰۰ در بین دستگاههای اجرایی سطح مازندران 

نمره عالی ) تقدیر ویژه ( را از آن خود کرد .
وی با اشــاره به اینکه شخص نماز خوان اهل دروغ، نیرنگ و فتنه و 
... نیســت، اظهار کرد : انسان به واسطه روح انسانی قابلیت رسیدن به 
کماالت را دارد، باید فرصت ها و ابزارهای الزم در اختیار انسان باشد و نماز 

بهترین ابزار برای صعود انسان به قله معرفت خدا است .
مسئول روابط عمومی منطقه ساری با اشاره به اینکه امروز دشمن با 

جنگ نرم به میدان مبارزه آمده و ما باید ارزشهای اسالم و انقالب را بیش 
از پیش در جامعه ، نســل جوان و فضای کاری گسترش دهیم ، افزود : 
امروز مسئله نماز و امر به معروف و نهی از منکر که علل اصلی قیام امام 
حسین ) ع ( بوده است باید به صورت جدی و پر رنگ تر از گذشته در 
میان آحاد جامعه مخصوصا نسل جوان دنبال شود زیرا پایبندی به این 
امور باعث تقویت ایمــان و همچنین همدلی ، همراهی و رفاقت میان 

کارکنان خواهد شد .

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون مسکن و ساختمان راه  و 
شهرسازی بوشهر گفت: خرید و فروش امتیازات طرح های مسکن ملی 

غیرقانونی است و با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی از بوشهر، سید علی 
حسینی  گفت: خرید و فروش امتیازات طرح های مسکن ملی غیرقانونی 

است و با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود.
معاون مســکن و ساختمان راه  و شهرسازی بوشهر ادامه داد: در این 
روزها خبرهایــی از خرید و فروش امتیاز مســکن ملی و نهضت ملی 
مسکن در فضای مجازی دیده شــده است به طوری که برخی دالالن 
با شناسایی افرادی که توانایی فراهم کردن آورده اولیه را ندارند اقدام به 

خرید امتیاز آن ها می کنند. وی افزود: هر گونه خرید و فروش امتیازات 
مسکن غیرقانونی است و کسانی که به بهانه های واهی این امتیارات را 
خریداری می کنند در آینده دچار مشــکل می شوند و پرونده حقوقی و 

کیفری برایشان تشکیل می شود.
حسینی از مردم درخواست کرد اطالعات درست در زمینه طرح های 
ســاخت مسکن را از اداره کل راه و شهرسازی استان جویا شوند و فریب 

فضای مجازی و دالالن را نخورند.

در آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه انجام می شود؛

آنالیز شیمیایی حدود 1000 نمونه ذوب در روز برای اطمینان از رضایت مشتری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن:

دوازدهمین مرحله مانور اصالح و بهسازی روشنائی 
معابر شهرها و روستاهای استان برگزار شد

مسئول روابط عمومی منطقه ساری :

منطقه ساری در بین دستگاههای اجرایی ازسوی 
اقامه نماز استان شایسته تقدیر ویژه شد

معاون مسکن و ساختمان راه  و شهرسازی بوشهر: 

خرید و فروش امتیازات طرح های مسکن ملی 
غیرقانونی است

اهواز - شبنم قجاوند: معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل قانون بودجه کشور 174 
نفر از نیروهای ایثارگر واجد شــرایط این شرکت تبدیل وضعیت شده 
و سایر مشــمولین نیز طبق قانون در حال طی کردن مراحل گزینش 
هستند .کیوان خورسند با اشاره به وظایف و اقداماتی که در این معاونت 
در حــال انجام بوده، تصریح کرد: از جمله ایــن اقدامات اجرای برنامه 
استراتژیک است که اهداف و نقشه راه آینده شرکت و چگونگی رسیدن 
به این اهداف را ترســیم کرده اســت .وی با بیان اینکه به روز رســانی 
شــرح وظایف پرسنلی و واحدهای شــرکت منطبق با نمودار تفصیلی 
مصوب ابالغی از شــرکت توانیر در حال انجام اســت ؛ افزود : استقرار 
چرخه بهره وری، اجرای نظام پیشنهاد ها و افزایش و رشد 1۰۰ درصدی 
مشارکت کارکنان نسبت به گذشــته ، تهیه و ارائه گزارش عملکرد از 
اجرای طرح سیما در شرکت و اجرای ارزیابی عملکرد سازمانی در سطح 
شرکت که منجر به کسب رتبه دوم در بین دستگاه های اجرایی استان 
خوزستان شــد، از دیگر برنامه های این معاونت است که مرتبا در حال 

بروزرسانی هستند.

معاون منابع انسانی شــرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه 
توانمندســازی کارکنان و بروزرسانی آموزش آنها یکی دیگر از اقدامات 
این معاونت اســت، بیان کرد: در ســال گذشته 118 دوره الکترونیکی 
با ۲۰479۶ نفر ســاعت آموزش با هزینه ای بالــغ بر 5۰ میلیارد ریال 
برگزار شده که باعث کسب مقام دوم در بین ۶7 دستگاه اجرایی استان 

خوزستان در بخش شرکت های دولتی شده است.

خورسند با اشاره به قانون تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر اضافه کرد: 
در راستای اجرای دستورالعمل بند » د « و بند » و « قانون بودجه کل 
کشور ) سال های 14۰۰ و 14۰1 ( از مجموع ۳11 نفر مشمول تاکنون 
تعداد 174 نفر از نیروهای پیمانی، کارمشخص، کارگری موقت و حجمی 
شــرکتی به رســمی قطعی یا کارگر دائم تبدیل وضعیت یافته و سایر 

مشمولین نیز مطابق قانون فرایند مذکور در حال انجام است.
وی بیــان کرد: الکترونیکی کردن پرونده های پرســنلی و ســوابق 
کارکنــان، صدور بــه موقع احــکام و اجرای مدیریت دانــش از دیگر 
فعالیت های در دست انجام این معاونت است .معاون منابع انسانی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: در راســتای اجرا و پیاده سازی اهداف 
استراتژیک شرکت و به منظور نظام مند سازی اقدامات مرتبط با افزایش 
رضایتمندی کارکنان و اولویت حفظ و نگهداشــت منابع انسانی، روش 
اجرایی دستورالعمل رفاهی - انگیزشی )جهت پرداخت تسهیالت، خرید 
اقســاطی لوازم خانگی، استفاده از اماکن اقامتی و سفرهای زیارتی و ...( 
با همکاری معاونت مالی و پشتیبانی و دفتر هیئت مدیره، مدیرعامل و 

حسابرسی داخلی و دفتر روابط عمومی در حال تهیه و تدوین است.

تبدیل وضعیت 174 نفر از نیروهای ایثارگر شرکت برق منطقه ای خوزستان
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شکس��ت در عرصه کارآفرینی همیش��ه یک گوشه دنج 
منتظر شماس��ت تا همه برنامه های ت��ان را به هم بریزد و 
حتی وقتی برندها در قله های موفقیت به سر می برند، باز 
هم احتمال پیدا ش��دن سر و کله شکست های وحشتناک 
وجود دارد. از این زاویه ماجرا ش��بیه بازی های استراتژیک 
است که حتی یک اشتباه کوچک هم می تواند به نمایش 
پیام اعصاب ُخردکن »گیم اُور« ختم شود. شاید فکر کنید 
کارآفرینان درجه ی��ک در طول زمان یاد گرفته اند چطور 
از شر کابوس شکست خاص ش��وند، اما نگاهی کوتاه به 
کارنامه کاری کسانی مثل ایان ماسک نشان می دهد آنها 

هم بارها و بارها شکست خورده اند. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم فرار کامل از دست 
شکست هیچ جوره ممکن نیست. البته مگر اینکه در طول 
زندگی تان دس��ت به سیاه و س��فید نزنید؛ چراکه تقریبا 
هیچ کس در دنیا نیس��ت که تا حاال طعم تلخ شکس��ت را 
نچشیده باش��د. در عوض خیلی ها یاد می گیرند چطور با 
تهدید مداوم شکس��ت زندگی کرده و حتی احتمال وقوع 
آن را کم کنند. به زبان خودمانی، راهکارهایی در گوش��ه 
و کنار بازار هس��ت که به ش��ما برای نجات قایق کسب و 
کارتان در بازارهای بی ثبات امروزی کمک خواهد کرد. اگر 
شما هم دوست دارید از ماجراجویی های کارآفرینی جان 
سالم به در ببرید، توصیه های این مقاله برای تان مثل یک 

نقشه گنج خواهد بود. 
همیشه اول تحقیق و مطالعه!

ق��ل از اینکه وارد یک بازار ش��ده یا حتی فکر راه اندازی 
کسب و کار به سرتان بزند، باید مثل کارآگاه های حرفه ای 
پرونده ها را زیر و رو کنید. شاید ایده کاری شما قبا بارها 
و بارها به ثمر نشس��ته باشد. شاید هم بعضی از برندهای 
بزرگ بازار هدف تان را قبضه کرده باش��ند. در این صورت 
ورود شما به چنین رقابتی حتما با شکست همراه خواهد 
بود. خب کس��ی در بازار ش��وخی سرش نمی شود و اگر با 

برنامه جلو نروید حتما زیر دست و پا له خواهید شد.
بی ش��ک مطالعه ب��ازار مفه��وم بی نهایت گس��ترده ای 
محس��وب می ش��ود. ما اصا دوست نداریم ش��ما را برای 
ماه ها دنبال نخود س��یاه بفرس��تیم. به همین خاطر فقط 
سه مرحله از مطالعه بازار که کاما حیاتی است، برای تان 
کنار گذاش��ته ایم. شما اول از همه باید تکلیف تان با ارزش 

افزوده برندتان مشخص شود. مثا اگر در حوزه تولید توپ 
فوتبال فعالیت دارید، بای��د دقیقا بدانید چرا محصول تان 
از نمونه های مش��ابه بهتر اس��ت. آیا قیمت بهتری دارید؟ 
کیفیت توپ ها بی نهایت بیشتر است یا اینکه اسپانسر یک 

مسابقه معتبر هستید؟
مرحله دوم از تحقیق و مطالعه ش��ما مربوط به شناخت 
مشتریان است. اینکه مشتریان چه انتظاراتی از شما دارند 
و چطور می توانید آنها را محقق کنید، حتی از کیفیت خوِد 
محصول تان هم مهمتر اس��ت. باور کنید یا نه، مردم وقتی 
احس��اس کنند یک برند هیچ ایده ای درباره سلیقه ش��ان 

ن��دارد حتی ب��ه آن نگاه هم نخواهن��د کرد. با 
این حساب ش��ناخت رفتار مشتریان در بازار و 
عادت های خریدش��ان باید در اولویت شما قرار 
داشته باشد. وگرنه کاه تان پس معرکه خواهد 
بود.  بعد از اینکه شما درباره ارزش افزوده برند 
و سلیقه مشتریان حسابی مطالعه کردید، نوبت 
به ارزیابی کلی بازار می رس��د. آیا شما در بازار 
درس��تی حضور دارید؟ هزینه ه��ای حضور در 
این بازار برای کسب و کار شما اصا مقرون به 
صرفه هست؟ از آنجایی که خیلی از کارآفرینان 
با تک روی محض به دل بازارها می زنند، معموال 
جایی برای جواب به این سواالت باقی نمی ماند. 
حاال اگر شما به این دست سواالت توجه کنید، 
دست کم غول بزرگ شکست تبدیل به کبریتی 

بی خطر برای تان خواهد شد. 
همکاری با اتحادیه های حوزه کاری تان

وقتی یک تهیه کننده قصد س��اخت فیلمی 
پرف��روش را دارد، معم��وال باید کلی پول خرج 
کند تا سود خوبی به جیب بزند. در این شرایط 
تهیه کننده های باتجربه همیشه برنامه ای دقیق 
برای س��اماندهی صفر تا صد فرآیند س��اخت 
فیل��م طراحی می کنند. ای��ن برنامه از انتخاب 

لوکیشن تا هزینه های مربوط به همکاری با سوپراستارهای 
س��ینمایی و حتی پول مورد نیاز ب��رای رزرو هتل اعضای 
پروژه را ش��امل می شود. حاال اگر یک تهیه کننده تازه کار 
قصد ساخت فیلمی پرفروش را داشته باشد، احتماال درباره 
خیلی از جزییات هیچ ایده ای نخواهد داش��ت. بهترین راه 
حل برای چنین تهیه کنن��ده صفر کیلومتری گفت وگو با 
آدم های باتجربه کارش اس��ت. قب��ول دارم این ایده کاما 
واضح به نظر می رس��د، اما آیا تا به حال فکر کرده اید کجا 

باید سراغ آدم های باتجربه را گرفت؟
هر چقدر به سوال باال فکر کنید، پیچیدگی آن بیشتر و 
بیش��تر می شود. البته الزم نیست خیلی خودتان را نگران 
کنی��د، چراکه ما قبا جواب این س��وال کلی��دی را پیدا 
کرده ایم. شما به عنوان یک کارآفرین تازه کار برای کسب 
اطاعات مهم می توانید همیش��ه روی اتحادیه های کاری 
حساب باز کنید. مثا اگر در زمینه تولید الستیک خودرو 
فعالیت دارید، انجمن یا اتحادیه تولیدکنندگان الس��تیک 
خودرو محلی مناس��ب برای آشنایی با آدم های کاردرست 

صنعت تان خواهد بود. 

وقتی شما اطاعات درست را از آدم های درست بگیرید، 
دیگر م��و الی درز کارتان نم��ی رود. آن وقت می توانید با 
خی��ال راحت کارتان را ش��روع کرده و غول شکس��ت را 

همیشه گوشه زمین نگه دارید!
ضرورت استقبال از تغییرات

شما الزم نیس��ت یک کارآفرین بزرگ مثل جف بزوس 
باشید تا اهمیت تغییرات را درک کنید. همانطور که جهان 
پیرام��ون ما روز به روز تح��والت تازه ای را تجربه می کند، 
برنده��ا هم چاره ای به غی��ر از هماهنگی با تغییرات مهم 
ندارند. خب اگر قرار بود هیچ تغییری در عرصه کارآفرینی 
روی نده��د، احتماال ما هنوز داش��تیم ب��ا ویندوز ۹5 کار 
می کردیم و حتی خبری از گوشی های هوشمند هم نبود. 
خیلی از کارآفرینان قبول دارند تغییر امری اجتناب ناپذیر 
اس��ت، اما وقتی پای عمل فرا می رسد تبدیل به یک آدم 
کام��ا محافظه کار می ش��وند؛ از آن دس��ت آدم هایی که 
حت��ی یک قدم هم برای تغییر الگوی کس��ب و کارش��ان 
برنمی دارند. اگر نظر ما را بخواهید، چنین واکنش��ی کاما 
طبیعی اس��ت؛ چراکه شما ماه ها یا س��ال ها به یک شیوه 
کاری عادت کرده اید و حاال تجربه یک روش تازه برای تان 
ترسناک خواهد بود. نکته ای که در این بین شجاعت یک 
جنگجو را به شما خواهد داد، عواقب بی نهایت وحشتناک تر 
دست روی دست گذاشتن است. این طوری شما دو دستی 
برندتان را به گوش��ت قربانی در بازارهای بی رحم امروزی 
تبدیل می کنید. فکر می کنم درک این مس��ئله که نتیجه 
این کار چیزی به جز شکس��ت نخواهد بود، خیلی سخت 

نباشد.
فرمول طایی ما برای اس��تقبال بی دردس��ر از تغییرات 
تفکر خارج از چارچوب اس��ت. اجازه دهید با هم روراست 
باش��یم؛ تا وقتی شما مثل قدیم به اتفاقات نگاه می کنید، 
هیچ جایی برای تغییر یا تحول باقی نمی ماند. اگر یک روز 
اس��تیو جابز ایده آیفون به سرش زد، حتما زندگی روزمره 
اطراف��ش را کمی متفاوت تر نگاه کرده بود. پس لطفا برای 
یک بار هم که شده زاویه دیدتان را عوض کنید. این یعنی 
مس��ائل روزمره یا حتی کلیشه ای را با نگاهی متفاوت زیر 
ذره بین ببرید. ش��اید اولین بار چنین کاری مثل فتح قله 

کلیمانجارو باش��د، اما به مرور قلق کار دس��ت تان می آید. 
آن وق��ت کلی ایده درجه یک دارید که حتی به ذهن رقبا 

هم نمی رسید.
پس انداز، پس انداز و باز هم پس انداز!

قدیم ه��ا مردم ه��ر چی پول داش��تند داخ��ل کوزه یا 
صندوقچه قایم می کردند. درس��ت است این روزها خیلی 
از همان پول ها تبدیل به گنج های با ارزش شده است، اما 
ماهیت درست این توصیه هنوز پابرجاست. شما قرار نیست 
همه پول در دسترس تان را خرج کنید؛ چراکه گاهی اوقات 
زندگی مطابق میل تان پیش نمی رود و شرایط تان سخت تر 
از هر زمان دیگری خواهد شد. دقیقا به همین 
خاطر باید همیشه کمی پس انداز داشته باشید. 
وگرنه یکهو به خودتان می آیید و با کلی بدهی 

بزرگ تنها خواهید ماند.
اشتباه اصلی کارآفرینان تازه کار تاش برای 
خرج ک��ردن همه درآمدش��ان ب��ا ذوق زدگی 
فراوان اس��ت. بی ش��ک این کار لذت بی نهایت 
زیادی برای آدم ها دارد، اما باید کمی آینده نگر 
هم باش��یم. وقتی ش��ما با عینک آینده نگری 
به کس��ب و کارتان نگاه کنید، همیشه نیاز به 
سرمایه بیشتر را حس می کنید. هرچه باشد در 
بازار کلی برند ب��ا بودجه های چند صد برابری 
ش��ما وجود دارد ک��ه آماده کن��ار زدن تان از 
رینگ مسابقات هس��تند. پس دست کم برای 
چند س��ال اول ش��روع به کارتان هم که شده 
دور هزینه های اضافی را خط بکشید. اینطوری 
وقتی هوا پس باش��د، کمی خیال تان راحت تر 
خواهد بود؛ چراکه پس ان��دازی ویژه برای این 

روزها ذخیره داشته اید.
بی ش��ک پس اندازها همیشه کاما مشکات 
شما را حل نمی کنند، اما مثل بازیکن تعویضی 
هس��تند که درس��ت در حس��اس ترین دقایق 
بازی انرژی تازه ای به تیم تان وارد خواهند کرد. پس لطفا 
همیش��ه بخش��ی از درآمدتان را پس انداز کرده و از همه 
مهمت��ر در س��ال های ابتدایی کارت��ان دور ولخرجی را با 

خودکار قرمز پررنگ خط بکشید. 
ماجراجویی برای الگوی کار مناسب

بعضی از برندها مثل فیس بوک یا گوگل س��اعت کاری 
مشخصی برای اعضای شان ندارند. همین که کارمندان این 
غول های دیجیتال پروژه شان را سر وقت تمام کنند، کاما 
قابل قبول خواهد بود. ش��ما را نمی دانم، ولی برای کسانی 
که همیش��ه س��اعت هش��ت صبح کارت ورود به شرکت 
را می زنن��د، چنین الگویی یک هرج و مرج واقعی اس��ت؛ 
چراکه نه به این شیوه کاری عادت دارند، نه حتی مدیران 

باالدستی شان تا حاال یک کلمه درباره اش حرف زده اند. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم زمان س��اعت های 
کاری س��فت و سخت دهه هاس��ت که تمام شده. اگر هم 
این روزها کس��ی سراغ چنین الگویی را می گیرد، حتما به 
آن عادت کرده یا واقعا با ش��رایط کاری اش سازگار است. 
توصیه همیش��گی ما برای کارآفرینان در چنین شرایطی 
ت��اش برای پیدا کردن الگوی کاری مناس��ب خودش��ان 
است. همین که دست از کلیشه ها یا ترندهای گاه و بی گاه 

بردارید، یک برند بی نهایت بزرگ برای تان خواهد بود. 
گاهی اوقات فش��ار کاری پروژه ها آنقدر زیاد اس��ت که 
کارمن��دان بعض��ی از روزها نیاز به 10 تا 1۲ س��اعت کار 
داش��ته باش��ند. برعکس، روزهایی هم هست که کل تیم 
شرکت حتی یک پروژه هم دم دست شان ندارند. اگر قرار 
باشد مدیر چنین شرکتی باز هم روی ساعت کاری سفت 
و س��خت تاکید کند، دیر یا زود س��ر و کله مشکات پیدا 
می ش��ود؛ چراکه اعضای چنین شرکتی در مواقع پرفشار 
حاضر به اضافه کاری اجباری نخواهند بود. آن وقت دست 

مدیران ارشد در پوست گردو می ماند. 
در دنیای��ی که هر دقیقه اتفاق��ات و تغییرات جدید در 
آن روی می ده��د، ارزیاب��ی مدل های جدی��د کاری نباید 
خیلی دور از ذهن باش��د؛ چراکه شما در اینجا چیزی را از 
دس��ت نمی دهید، اما شاید یک مدل کاری بی نهایت بهتر 
برای خودتان پیدا کنید؛ دقیقا مثل فیلمبرداری که بعد از 

سال ها فیلمبرداری با دوربین های قدیمی یکهو با دوربینی 
کاما جدید رو به رو می شود که کارش را ساده می کند!

به خودتان اعتماد داشته باشید
آیا تا به حال قهرمان المپیکی را دیده اید که به خودش 
یک ذره هم اعتماد نداشته باشد؟ کارآفرین بزرگ چطور؟ 
راستش را بخواهید در تاالر مخصوص آدم های موفق جایی 
برای شک و تردید نیست. شما یا به خودتان کاما اعتماد 
دارید یا اینکه همه چیز را از دست می دهید. متاسفانه حد 
وسطی در این بین وجود ندارد. این یعنی خواه ناخواه باید 

کمی اعتمکاد به نفس تان را تقویت کنید. 
اعتم��اد به نف��س ب��رای کارآفرینان مث��ل بنزین برای 
ماش��ین های اسپرت است. شاید شما کلی مهارت، توانایی 
و انگیزه داشته باشید، اما بدون اعتماد به نفس حتی یک 
متر هم جلو نمی روید. اش��تباه نکنید، منظور ما از اعتماد 
به نفس، خودسری های بی معنا نیست. در عوض شما باید 
قبل از تصمیم گیری همه زوایا را جویا شوید. بعد از آن هم 
هرگز نباید تصمیم تان را به خاطر دالیل غیرمنطقی تغییر 
دهید.  ش��اید ش��ک و تردید در قدم اول خودش را خیلی 
منطق��ی جلوه دهد، اما اگر جلوی آن را نگیرید روزگارتان 
س��یاه خواهد ش��د؛ چراکه هیچ کس نمی توان��د با ذهنی 
آش��فته و پر از تردید تصمیم های درست بگیرد. حتی کار 
به جایی می رسد که شما توانایی تمرکز بر روی ساده ترین 
کارهای دنیا را هم از دس��ت می دهید. پس به جای اینکه 
چنین سناریوی وحش��تناکی برای خودتان ترسیم کنید، 
یک بار برای همیش��ه  فکر و خیال های تمام نشدنی بعد از 
تصمیم گیری های ت��ان را دور بریزید. اینطوری هم کارتان 
راحت ت��ر پیش می رود، هم اینک��ه زندگی برای تان زیباتر 

خواهد شد. 
مقایسه خودتان با دیگران ممنوع!

هر کسی در این دنیا عاقه و توانایی های خاص خودش 
را دارد. اصا دوس��ت ندارم شعارهای کلیشه ای بدهم، اما 
همانطور که اثر انگش��ت هیچ کس در دنیا ش��بیه دیگری 
نیست، شخصیت شما هم با بقیه کاما فرق دارد. پس اگر 
خودتان را با این تفاوت ها با دیگران مقایسه کنید، احتماال 
نتیج��ه خوبی از کارتان نخواهید گرفت؛ چراکه همیش��ه 
آدم های موفق تری در دنیا هس��تند که مقایسه خودتان با 

آنها شرایط روحی تان را شبیه یک فیلم دراماتیک کند. 
یادتان باشد ش��ما به عنوان یک تازه وارد یا کسی که از 
دل مشکات فراوان به دنیای کارآفرینی رسیده، شرایط تان 
از زمین تا آس��مان با کسانی که یک عمر در این حوزه کار 
کرده اند، فرق دارد. پس به جای مقایس��ه های بی س��ر و ته 
حواس تان به کار خودتان باشد و الکی انرژی تان را سر این 

بحث ها هدر ندهید. 
مدیریت زمان را فراموش نکنید

مدیریت زمان در کتاب های درسی کلی تعریف متفاوت 
دارد، اما ما در روزنامه فرصت امروز آن را هر شیوه ای برای 
کاهش ات��اف وقت قلمداد می کنیم. خیلی از کارآفرینان 
ارزش زمان را اصا درک نمی کنند. به همین خاطر روزانه 
چندین و چند ساعت از وقت گرانبهای شان را بدون هیچ 
کار مفیدی می گذرانند. به عاوه، کلی کار در بازار هس��ت 
که با اندکی توجه می ش��ود خیلی سریع تر انجام داد. همه 
اینها یعنی ش��ما به مدیریت زمان بهتر در دنیای کس��ب 
و کار نی��از دارید.  قبول دارم مدیریت زمان از آن دس��ت 
اصطاحاتی اس��ت که حسابی آدم را به دردسر می اندازد، 
اما ما اینجا انتظار یک کنفرانس بی عیب و نقص درباره این 
مفه��وم را نداریم. همین که در طول روز انواع کارهای تان 
را با این پیش��فرض که چطور می شود سریع تر انجام شان 
داد بررس��ی کنید، کافی خواهد بود. قول می  دهم با کمی 
تمرین و تکرار کلی از کارهای تان را در یک چش��م به هم 
زدن انج��ام خواهید داد. آن وقت تعداد روزهای پرفش��ار 
کاری که همیشه همراه با کلی اشتباه ریز و درشت است، 

به تعداد انگشت های یک دست می رسد.
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