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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بخش صنعت از برنامه ششم توسعه عقب ماند

شکست سیاست گذاری 
صنعتی

فرصت امروز: همزمان با ابالغ سیاست های برنامه هفتم توسعه، جدیدترین روایت بازوی کارشناسی مجلس نشان 
می دهد که بخش صنعت ایران در رس��یدن به اهداف برنامه شش��م توس��عه ناکام بوده و در ایجاد ارزش افزوده برای 
اقتصاد و اش��تغال زایی موفق عمل نکرده اس��ت. عملکرد نگران کننده ای که در آس��تانه اجرای برنامه هفتم، عالمت 
سوال های زیادی را پیرامون وضعیت سیاست گذاری صنعتی کشور ایجاد می کند و باید دید آیا موتور صنعتی ایران 
در برنامه هفتم توس��عه باالخره روی ریل درس��ت قرار می گیرد یا نه؟ گزارش مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد 
صنعت در برنامه ششم توسعه از عدم اجرا، اجرای بدون عملکرد یا اجرا با اثربخشی اندک در ۹۳درصد احکام مرتبط...

سیر نزولی بورس
در روزهای پایانی تابستان ادامه دارد

بیم و امید برجام
در تاالر شیشه ای
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مرکز پژوهش ها به ادعای بدهکاران صندوق توسعه ملی پاسخ داد

تعیین تکلیف بدهکاران ارزی
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مدیریتوکسبوکار

5

چهار سـال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد و اتخاذ سیاسـت های دستوری در کنار انحصار، بازار 
و صنعت خودروی کشـور را با مشـکالت متعددی همچون رکود و افت کیفیت مواجه کرده است. حاال 

مسـئوالن وزارت صمت با آزادسـازی واردات خودرو با محوریـت واردات خودروی اقتصادی 
تـالش دارنـد تمـام این مشـکالت را برطرف کننـد و قیمت خـودرو در بازار کاهـش یابد...

خودروی اقتصادی هم می تواند باکیفیت باشد 

 واردات خودرو در چه صورت منجر به کاهش قیمت خواهد شد؟

نگـــاه
تهران در رتبه 163 جهان 

ایستاد
شهرهای برتر 2022

در  »زیس��ت   پذیری  شاخص 
محیط های ش��هری«، شاخصی 
است که توسط »واحد اطالعات 
می شود  محاسبه  اکونومیست« 
و مش��خص می کند ک��ه کدام 
شهرها در سراسر جهان بهترین 
ی��ا بدتری��ن ش��رایط زندگی را 
فراه��م می کنند. این ش��اخص 
ش��امل پن��ج رک��ن »ثب��ات«، 
»مراقبت سالمت«، »فرهنگ و 
محیط زیست«، »تحصیالت« و 
»زیرساخت« است که هر کدام 
از این پنج رکن دارای مولفه های 
مختلفی هستند. برای هر رکن 
امتیازی از صفر )بدترین( تا صد 
)بهترین( در نظر گرفته ش��ده 
که بس��ته به وزنی ک��ه دارند، 
نهایت��ا امتی��از ش��اخص کل را 
تش��کیل می دهند. از بین 17۳ 
ش��هر مورد مطالعه در گزارش 
»اکونومیس��ت«، شهرهای وین 
اتری��ش، کپنه��اگ دانمارک و 
زوریخ س��وئیس بهترین شهرها 
از نظر شاخص »زیست پذیری« 
ش��ناخته ش��ده اند. در س��مت 
مقابل، سه شهر دمشق سوریه، 
الگ��وس نیجری��ه و تریپول��ی 
لیب��ی ضعیف تری��ن عملکرد را 
»زیس��ت پذیری  ش��اخص  در 
2022« ب��ه خ��ود اختص��اص 
داده اند. تهران نی��ز در گزارش 

امسال »اکونومیست«، 
2عملکرد مناسبی...

22 صفر 144۳ - س�ال هفتم
شماره   20۹۳

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.19 Sep 2022

فرصت امروز: ابالغ سیاس��ت های برنامه هفتم توس��عه، مهمترین 
خبر این روزهای اقتصاد ایران است که با توجه به عملکرد نامناسب 
برنامه ششم، نگرانی ها درخصوص درصد موفقیت آن به محل بحث و 
بررسی کارشناسان و فعاالن اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع 
روز گذشته در بیست و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران 
مطرح شد و از آنجا که شاکله این برنامه بر رشد مبتنی بر بهره وری 
تکی��ه دارد، نماین��دگان بخش خصوصی به تش��ریح الزامات تحقق 
سیاست های برنامه هفتم توس��عه از مسیر رشد مبتنی بر بهره وری 
پرداختند. در ابتدای بیست وچهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق 
ایران که در نبود غالمحس��ین شافعی به ریاست حسین سالح ورزی 
برگزار شد، او ابالغ سیاست های کالن برنامه هفتم توسعه را مهمترین 
اتفاق هفته های اخیر دانست و گفت: ابالغ سیاست های کالن برنامه 
هفتم توس��عه، مهمترین خبر این روزهاس��ت که شاکله آن بر رشد 
مبتن��ی بر به��ره وری تکی��ه دارد و برای تحقق ای��ن آرمان و هدف 
باید هر کدام از ارکان فعال در س��پهر اقتصاد کش��ور، مسئولیت ها و 
اقدامات��ی را برعهده بگیرند. س��الح ورزی، توجه به عقالنیت و ثبات 
در تصمیم س��ازی و تصمیم گیری و کاه��ش مداخله جویی در همه 
ارکان اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی را از وظایف حاکمیت در این 
مس��یر عنوان کرد و افزود: بس��نده کردن حاکمیت و دولت به نقش 
سیاس��ت گذاری به جای تصدیگری و اجرا، حرفی اس��ت که همیشه 
از س��وی بخش خصوصی مطرح ش��ده و این ب��ار و اینجا هم بر آن 

تأکید می کنی��م. به گفته نایب رئیس اتاق ایران، اصول برنامه هفتم 
برای حاکمیت، یک قطب نما برای پنج سال آینده است و شکوفایی، 
رشد، سالمت، بهره وری و همه کلیدواژه های مهم این سند باالدستی، 
منوط و مش��روط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی 
اس��ت و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانش��گاه منتقد و به امنیت 
فراگی��ر نیاز دارد. او بر اهمیت اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی در 
تحقق اهداف باالدس��تی تاکید کرد و گفت: متأس��فانه در این روزها 
اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دختران مان جان خود را 
از دس��ت داده که باعث جریحه دار شدن روح جامعه شده است؛ این 
نشان می دهد که بین امید، سرمایه گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی 
وجود دارد. خوشبختانه رئیس جمهور محترم دستور پیگیری به وزیر 
کشور داده اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی 

از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.
نایب رئی��س اتاق ایران س��پس ب��ا بیان اینک��ه عالمت دهی های 
نظ��ام قیمت در بازار به صورت اصولی و عمومی به س��مت بهره وری 
مجموعه عوامل تولید اس��ت، افزود: با وجود این، حکمرانان به اس��م 
اعمال سیاست های رفاهی در روند این سیگنال رسانی ایجاد اختالل 
می کنند و به  این  ترتیب، سیاس��ت های رفاه��ی حتی اگر موفق به 
برقراری عدالت ش��وند - که البته نخواهند شد - آنچه عادالنه توزیع 
می کنند، فقر اس��ت نه ثروت. مس��ئله دیگر در حوزه مسئولیت های 
حاکمیت این اس��ت که رش��د بهره وری مجموع عوامل تولید جز با 

تکیه بر خلق صرفه ناش��ی از مقیاس و محدوده به دس��ت نمی آید و 
دسترس��ی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز ب��ا اتصال به زنجیره 
ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی آید که متأسفانه این اتصال 
فعال معطل عوامل سیاسی است. سالح ورزی به تشریح وظایف فعاالن 
اقتصادی ب��رای تحقق اهداف برنامه توس��عه پرداخت و اضافه کرد: 
فعاالن اقتصادی نباید فعالیت های توس��عه ای و اصالح ساختاری در 
بنگاه ها را به حل مش��کالت سیاسی منوط و معطل بگذارند؛ چراکه 
ما در این  طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش نیاز اتصال 
به زنجیره جهانی تولید و تجارت اس��ت. به گفته وی، س��ازمان دهی 
صنعتی بنگاه های ایرانی عموما متناسب با شرایط حضور در بازارهای 
جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت نسبت به 

سهم خود حساس و مسئول باشیم.
نایب رئی��س پارلم��ان بخ��ش خصوص��ی با اش��اره ب��ه اهمیت 
مس��ئولیت های اجتماعی بنگاه ه��ا ادامه داد: موض��وع دوم، اهمیت 
مس��ئولیت های اجتماعی بنگاه ها در این شرایط سخت است. دولت 
نش��ان داده اس��ت که عالقه مندی های جدی برای اصالح س��اختار 
اقتص��اد کالن دارد، اما طبیعتا انجام ای��ن جراحی برای بدنه جامعه 
بس��یار دردناک خواهد ب��ود. توجه و تأکید بنگاه ه��ای اقتصادی به 
مسئولیت اجتماعی ممکن اس��ت در نقش یک ُمسکن، عبور از این 
ش��رایط دشوار را تسهیل کند، اما باید این نکته را در نظر داشت که 
مسئولیت اجتماعی باید با اس��تراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و 

فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.
او س��پس به عضویت کامل ایران در پیمان ش��انگهای و استقبال 
بخش خصوصی از این اتفاق اش��اره ک��رد و گفت: تالش برای بهبود 
روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم می تواند با تقویت ترانزیت، توسعه 
کس��ب وکارهای پردازش کاال و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب 
منطقه ای خدمات فنی، فرصت های بسیاری برای کشور فراهم کند، 
ام��ا باید توج��ه دولتمردان را به این نکته جل��ب کرد که بدون حل 
مشکالت رقابت پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط 
ع��ادی با قدرت های بزرگ اقتصاد جه��ان، این فرصت ها چندان هم 
راهگش��ا نخواهند بود. به اعتقاد سالح ورزی، با یک رویکرد فعال در 
این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی اس��ت و یک طرح اجرایی در قالب نقش آفرینی اتاق ایران 
در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به عنوان یک 
ایده اولیه طراحی ش��ده و به زودی بعد از انجام اصالحات، اول برای 
اظهارنظ��ر اعضای هیأت نمایندگان و بع��د جامعه فعاالن اقتصادی 
ارائه می ش��ود. این طرح اجرایی به  طور خالصه ش��امل اس��تفاده از 
ظرفیت های داخلی اتاق در همه بخش ها ازجمله اتاق های اس��تانی، 
اتاق ها و شوراهای مشترک، تشکل های اقتصادی، مرکز پژوهش ها و 
ذی نفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه های 
اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضائیه است 

که ان شاءاهلل جزییات آن به زودی اعالم می شود.

نایب رئیس اتاق ایران در پایان درباره جریان س��ازی کذب خبری 
مبنی بر اینکه هیأت رئیسه قصد مادام العمر کردن ریاست اتاق های 
بازرگانی اتاق ها را دارد یا با محدودیت های آن مخالف اس��ت، گفت: 
مطابق بند »ه« ماده 16 قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصالح 
و تغییر آیین نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیأت نمایندگان اتاق 
ایران است و اساسا موضوعی نیست که در دایره اختیار هیأت رئیسه 
اتاق ایران باش��د و هیأت رئیس��ه صرفا با این موضوع موافقت کرده 
ک��ه کارگروهی - ک��ه اعضای آن عضو هیأت نمایندگان هس��تند - 
اصالحاتی را برای آیین نامه هیأت نمایندگان پیش��نهاد بدهند و این 
پیش��نهاد در دس��تور کار هیأت نمایندگان قرار بگیرد، اما اینکه این 
تغییر در چه س��طحی، چه حد و چگونه باش��د، در حوزه اختیارات 
هیأت نمایندگان است نه هیأت رئیسه. ترجیح من این بود که در این 

زمینه شفاف سازی الزم صورت بگیرد.
در ادامه این نشست و در بخش تذکرهای یک دقیقه ای نیز مرتضی 
میری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: الگوی رفتار حاکمیت 
ب��ا مردم نیاز به اصالح دارد، وگرنه فرار س��رمایه بیش��تری خواهیم 
داشت. اصالح نظام بودجه ریزی در سال های آینده، خروجی کمیته 
اصالح بود که امیدواریم سال های آینده هم ادامه یابد. همچنین یک 
عضو دیگر از هیأت نمایندگان اتاق ایران پیش��نهاد داد: برای توسعه 
صادرات به کشورهای هدف صادراتی، اتاق ایران بخشی از هزینه ها را 

متحمل شود و به این حوزه کمک ویژه ای کند.

آمارها از کاهش جمعیت دانشجویان ایران در سال های گذشته 
حکایت دارد. به گزارش خبرآنالین، در هر کوی و برزن که سرک 
می کش��یم، یک دانشگاه و موسس��ه آموزش عالی می بینیم؛ پا به 
دانشگاه که می گذاریم، در برخی از کالس ها حتی جای نشستن 
نیس��ت و برخی دانش��جویان مقابل درب کالس به درس اس��تاد 
گوش می دهند. وارد حیاط دانش��گاه و سلف ها هم که می شویم، 
باز هم جمعیت زیادی از دانش��جویان توجه مان را جلب می کنند. 
س��وال این اس��ت که مگر چند میلیون دانشجو در کشور داریم؟ 
شاید باورتان نشود اما هنوز هم برخی استان ها و شهرها به دنبال 
دریافت مجوز راه اندازی دانش��گاه و موسس��ه آموزش عالی برای 
دانشجویان شهرشان هس��تند. با این حال وزارت علوم فعال )جز 
در مواقع ض��رورت( مجوزی به خصوص در زمینه دانش��گاه های 

غیردولتی صادر نمی کند.
این همه دانش��جو براس��اس تقویم آموزش��ی اکثر دانشگاه ها، 
س��ال تحصیلی 1402-1401 را از این هفته )27 ش��هریورماه( 
آغ��از می کنند. ورودی های قدی��م و ورودی های جدید در مقطع 
کارشناسی ارش��د و دکترا، س��المی دوباره به دانشگاه می کنند. 
پذیرفته شدگان کنکور امسال هم از اول مهرماه فرآیند ثبت نام ها 

را آغاز خواهند کرد.
موسس��ه پژوهش و برنامه ری��زی آموزش عال��ی وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری، قلب آمار آموزش عالی کش��ور محس��وب 
می ش��ود. آمارهای آموزش عالی این موسس��ه همیش��ه مبنای 
تصمیم ها و دستورالعمل های سکانداران این حوزه بوده و جمعیت 

دانش��جویی سال تحصیلی به اتمام رسیده را محاسبه می کند. به 
عنوان مثال، هم اکنون آخرین آمار جمعیت دانش��جویی موسسه 
مربوط به س��ال تحصیلی 1400-1۳۹۹ اس��ت که در ادامه این 
گزارش به جمعیت دانش��جویی کشور در پنج سال گذشته اشاره 

می شود.
جمعیت دانش��جویی در س��ال تحصیلی 1۳۹6-1۳۹5، چهار 
میلیون و 7۳ هزار و 827 نفر بود، اما این آمار در س��ال تحصیلی 
1۳۹7-1۳۹6 ب��ه ۳میلیون و 616 هزار و 114 نفر کاهش یافت. 
روند کاهشی جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی 1۳۹8-

1۳۹7 نیز همچنان ادامه داش��ت و به ۳ میلی��ون و ۳7۳ هزار و 
۳88 نفر رس��ید. نهایتا تعداد دانشجویان کشور در سال تحصیلی 
1۳۹۹-1۳۹8 به ۳ میلیون و 182 هزار و ۹8۹ نفر کاهش یافت 
تا دانش��جویان باز هم کاهش استقبال از دانشگاه را نشان دهند. 
آخرین آمار موسس��ه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت 
علوم که به تازگی منتش��ر شده اس��ت و آخرین مبنای جمعیت 
دانش��جویی کشور محسوب می ش��ود، باز هم از کاهش جمعیت 
دانشجویی کشور سخن می گوید. بر این اساس، در سال تحصیلی 
1400-1۳۹۹ در دانش��گاه های کش��ور ۳ میلیون و 17۳ هزار و 

77۹ دانشجو داشتیم.
پ��س از جمعیت دانش��جویی، گروه ه��ای تحصیلی، مهمترین 
آمار را به خود اختصاص می دهند. پُردانشجوترین گروه تحصیلی 
دانش��گاه ها را علوم انس��انی ب��ا یک میلیون و 616 ه��زار و 742 
دانشجو در آخرین س��ال تحصیلی مورد بررسی )1۳۹۹-1400( 

تش��کیل می دهد. در رده های بعدی نیز علوم پایه با 20۹ هزار و 
81 نفر، علوم پزشکی با 24۹ هزار و 1۳1 نفر، فنی و مهندسی با 
762 هزار و ۳41 نفر، کشاورزی و دامپزشکی با 115 هزار و 261 
نفر و رشته هنر با 221 هزار و 4۹۳ نفر قرار دارند. نمودار موسسه 
پژوه��ش و برنامه ریزی آموزش عالی حکای��ت از آن دارد که 51 
درصد دانشجویان در علوم انسانی، 24 درصد دانشجویان در فنی 
و مهندس��ی، 8 درصد دانش��جویان در علوم پزشکی، 7 درصد در 
هنر، 6 درصد در علوم پایه و 4 درصد در کشاورزی و دامپزشکی 

مشغول به تحصیل هستند.
کنکور سراسری همیش��ه پرداوطلب ترین آزمون در مقایسه با 
کنکورهای کارشناسی ارشد و دکترا بوده و هست. پذیرفته شدگان 
این آزمون، مقطع کارشناسی را به پردانشجوترین دوره تحصیلی 
در میان س��ایر مقاطع تبدیل کرده اند. گزارش آمار دانش��جویان 
به تفکیک دوره های تحصیلی )کاردانی، کارشناس��ی، کارشناسی 
ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی( نشان می دهد که در 
دوره کارشناسی، یک میلیون و ۹81 هزار و 500 دانشجو در حال 
تحصیل هس��تند. همچنین در رده های بعدی، دوره کارشناس��ی 
ارش��د با 500 هزار و 471 دانش��جو، کاردانی با 425 هزار و 5۹5 
دانشجو، دکترای تخصصی با 16۳ هزار و ۹۳4 دانشجو و دکترای 
حرف��ه ای ب��ا 102 هزار و 27۹ دانش��جو قرار دارن��د. درصدهای 
جمعیت دانش��جویی در مقاطع تحصیلی نشان دهنده این نکته 
اس��ت که هم اکنون 6۳ درصد جمعیت دانشجویی کشور در دوره 
کارشناس��ی، 16 درصد در دوره کارشناس��ی ارشد، 1۳ درصد در 

دوره کاردانی، 5 درصد در دوره دکترای تخصصی و ۳ درصد هم 
در دوره دکترای حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.

آمارهای تفکیکی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
بین س��ال های تحصیلی )1۳۹5-1۳۹4 تا 1400-1۳۹۹( نشان 
می دهد که جمعیت زنان دانش��جو بین 45 تا 4۹ درصد نوس��ان 
دارد. براس��اس آمارهای آخرین سال تحصیلی مذکور، هم اکنون 
4۹.18 درصد جمعیت دانش��جویی کش��ور را زنان با تعداد یک 
میلیون و 560 هزار و 86 نفر تش��کیل می دهند. تعداد مردان نیز 
در این س��ال ها بین 50 درصد تا 54 درصد در نوس��ان بوده و در 
آخرین س��ال تحصیلی مورد بررس��ی )1400-1۳۹۹( به 50.82 
درصد با جمعیت یک میلیون و 612 هزار و ۹1۹ نفر رسیده است.
طبق آمارهای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در 
فاصله سال های تحصیلی اخیر، تعداد دانشجویان گروه تحصیلی 
فنی و مهندسی کاهش چش��مگیری داشته، به طوری که تعداد 
دانش��جویان گروه فنی و مهندس��ی از یک میلیون و 176 هزار و 
6۹0 دانشجو در سال تحصیلی 1۳۹6-1۳۹5 به بالغ بر 762 هزار 
و ۳41 نفر در فاصله پنج س��ال بعد کاهش یافته است. این روند 
نزولِی کاهش دانشجویان البته گریبان گروه تحصیلی کشاورزی و 
دامپزشکی را هم گرفته و جمعیت دانشجویی این گروه تحصیلی 
از 160 هزار و ۳20 نفر در سال 1۳۹6-1۳۹5 به حدود 115 هزار 

و 261 نفر در سال 1400-1۳۹۹ رسیده است.
از س��وی دیگر، این ۳میلیون و اندی دانش��جو در دانشگاه های 
زیرمجموع��ه وزارتخانه ه��ای »عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری« و 

»بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی« تحصیل می کنند. با این 
ح��ال باز هم به آمار جالبی در این حوزه می رس��یم. در مجموعه 
دانش��گاه های وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری، 22.1 درصد 
دانش��جویان )معادل 701 هزار و 620 نفر( در دانشگاه های جامع 
و تخصصی تحصیل می کنند. بخش اعظم دانش��جویان در سایر 
زیرمجموعه های وزارت علوم مش��غول به تحصیل هستند. بر این 
اساس، تعداد 41۹ هزار و 877 نفر معادل 1۳.2 درصد دانشجویان 
در دانش��گاه پیام نور، 78 ه��زار و 44۳ نفر معادل 2.4 درصد در 
دانش��گاه فرهنگیان، 227 ه��زار و 816 نفر معادل 7.2 درصد در 
دانشگاه علمی-کاربردی و 170 هزار و 717 نفر معادل 5.4 درصد 
در دانشگاه فنی و حرفه ای تحصیل می کنند. دانشگاه های پیام نور، 
فرهنگیان، جام��ع علمی- کارب��ردی و فنی وحرف��ه ای به عنوان 
دانش��گاه های دارای ماموریت خاص شناخته می شوند. موسسات 
آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی نیز تعداد 257 هزار و 22۹ 
نفر معادل 8.1 درصد دانشجو دارند. گروه آزمایشی علوم پزشکی 
را در کنکور به عنوان پرداوطلب ترین آزمون سراسری می شناسیم 
و هر س��ال حدود 500 هزار داوطلب دارد. اما طبق آمار موسسه 
پژوه��ش و برنامه ریزی آموزش عالی، هم اکنون رش��ته های علوم 
پزش��کی که دانشجویانش قرار است در دانشگاه های زیرمجموعه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لباس کادر درمان به تن 
کنند، فقط 220 هزار و ۳۳5 نفر هستند. در نهایت تعداد 28 هزار 
و ۳56 نفر معادل 0.۹ درصد دانش��جویان در دانش��گاه های سایر 

دستگاه های اجرایی مشغول به تحصیل هستند.

علوم انسانی همچنان پردانشجوترین رشته تحصیلی
جمعیت دانشجویی کشور آب رفت

در بیست وچهارمین نشست نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

پیشنهادهای بخش خصوصی برای برنامه هفتم

سیر تا پیاز ورود به دنیای کارآفرینی با شغل دوم

چطور یک کار جانبی بی دردسر داشته باشیم؟
هر کس��ی در دنیا باید ش��غلی برای خودش پیدا کند، حتی اگر کارش را اصال دوس��ت نداشته باشد. اگر 
قرار بود مردم فقط کارهای مورد عالقه ش��ان را انجام دهند، احتماال هیچ کس صبح زود از خانه اش بیرون 
نمی زد و همه تا لنگ ظهر خواب بودند. از آنجایی که زندگی همیشه مطابق میل ما پیش نمی رود، به غیر 
از روزهای تعطیل معموال کسی حتی یک دقیقه هم دیرتر سرکارش حاضر نمی شود. البته مگر اینکه کامال 
قید حقوق آخر ماهش را زده باش��د! در حالی که خیلی از مردم کار ثابتی دارند، معموال مثل کارآگاه های 
حرفه ای دنبال فرصتی برای ورود به دنیای کارآفرینی هس��تند. قبول دارم امنیت ش��غلی مسئله بی نهایت 
مهمی است، اما در برابر رویاپردازی های هالیوودی برای راه اندازی کسب و کار شخصی همه این معادالت...



فرص��ت ام��روز: همزمان ب��ا ابالغ سیاس��ت های برنامه هفتم توس��عه، 
جدیدتری��ن روایت بازوی کارشناس��ی مجلس نش��ان می دهد که بخش 
صنعت ایران در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه ناکام بوده و در ایجاد 
ارزش افزوده برای اقتصاد و اش��تغال زایی موفق عمل نکرده است. عملکرد 
نگران کننده ای که در آستانه اجرای برنامه هفتم، عالمت سوال های زیادی 
را پیرامون وضعیت سیاست گذاری صنعتی کشور ایجاد می کند و باید دید 
آیا موتور صنعتی ایران در برنامه هفتم توس��عه باالخره روی ریل درس��ت 

قرار می گیرد یا نه؟
گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد صنعت در برنامه شش��م 
توس��عه از عدم اجرا، اج��رای بدون عملکرد یا اجرا با اثربخش��ی اندک در 
۹۳درص��د احکام مرتبط ب��ا بخش صنعت در فاصله س��ال های 1۳۹5 تا 
1400 حکای��ت دارد و می گوید که بخش صنع��ت در ایجاد ارزش افزوده 
و اش��تغال زایی موفق عمل نکرده اس��ت. عالوه بر شوک های بیرونی نظیر 
شرایط بین المللی، نوسان قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری 
از جمله ایراد های قانونگذاری، تأخیر دولت در تدوین آیین نامه ها و طرح ها، 
تخصیص بودج��ه ناکافی، نبود ضمانت اجرا، هدف گذاری غیرواقع بینانه و 
غیرهدفمند در طول اجرای برنامه شش��م توسعه باعث ناکامی صنعت در 
رس��یدن به اهداف مطلوب شده است. مرور این گزارش نشان می دهد که 
در طول برنامه شش��م توس��عه، بیش از 50درصد احکام فاقد اثربخشی و 
حدود ۳6درصد از احکام دارای عملکرد نس��بتا اثربخش بودند. همچنین 
اح��کام فاقد عملکرد اثربخش و احکامی که دارای عملکرد کامال اثربخش 
بودند، تقریبا با سهمی برابر و حدود 7درصد مجموع احکام بخش صنعت 

را به خود اختصاص داده   اند.
جاماندگی صنعت از برنامه ششم

بخش صنعت در رس��یدن به اهداف برنامه ششم توسعه ناکام بود؛ این 
خالصه گزارش ت��ازه مرکز پژوهش ها پیرام��ون »ارزیابی عملکرد احکام 
مرتبط با بخش صنعت در برنامه شش��م« است. عملکردی که از شکست 
سیاس��ت گذاری صنعتی کشور حکایت دارد و عالوه بر شوک های بیرونی 
نظیر تحریم ها، نوس��ان قیمت نفت و ظهور کرونا، عوامل دیگری از جمله 
ایراد های قانونگذاری، تأخیر دولت در تدوین آیین نامه ها و طرح ها )از جمله 
طرح بازسازی و نوس��ازی صنایع(، تخصیص بودجه ناکافی، نبود ضمانت 

اجرا، هدف گذاری غیرواقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم 
نیز باعث ناکامی صنعت در رس��یدن به اهداف ش��ده است. طبق ارزیابی 
مرکز پژوهش ها، این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی 
و نوس��ازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرس��اخت های شهرک ها و 
نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق 
س��اخت داخل و افزایش سهم محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل 
محصوالت صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت، 

با وجود اقدامات مثبت انجام شده ثمربخش نباشد.
در ایران پس از انقالب تاکنون شش برنامه توسعه اجرا شده و از مجموع 
872 م��اده قوانین برنامه توس��عه اول تا شش��م کش��ور، 160 ماده یعنی 
18درصد مستقیما درخصوص حمایت از تولید بوده، اما یکی از ضعف های 
نظام برنامه ریزی کش��ور، تحقق اهداف برنامه ه��ا کمتر از حد انتظار بوده 
اس��ت. قانون برنامه ششم توسعه در ش��رایطی تصویب شد که کشور در 
حوزه مناقش��ات سیاسی بین المللی در وضع باثباتی قرار داشت، اما خروج 
آمریکا از برجام در سال 1۳۹7 و محدودیت  در مبادالت بین المللی و شیوع 
کرونا در اواخر سال 1۳۹8 باعث بروز اختالل در تحقق رشد و اهداف کالن 
اقتصادی شد، هرچند ضعف مدیریت داخلی به ویژه در حوزه مدیریت بازار 
ارز و تامین کاالهای اساس��ی و مواد اولیه و واس��طه ای موردنیاز تولید را 
نمی توان نادیده گرفت. در برنامه ششم متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده 
بخش صنعت در طول پنج سال برنامه ۹.۳درصد هدف گذاری شد و تنها 
در سال نخست برنامه یعنی سال 1۳۹6 بود که رشد صنعتی به ۹.۹درصد 
رسید و در سال بعد با خروج آمریکا از برجام این رشد به منفی 8.2درصد 
و در سال 1۳۹8 به 7دهم درصد رسید. بخش صنعت در سال 1۳۹۹ نیز 
رش��د 1.8درصدی و در سال گذشته هم رشد ۳.1درصدی را ثبت کرده و 
بدین ترتیب، فقط در یک س��ال ایران موفق ش��ده که رشد باالتر از هدف 

۹.۳درصدی بخش صنعت را تجربه کند.
عملکرد صنعت در برنامه ششم

در برنامه شش��م توس��عه همچنین پیش بینی ش��ده اس��ت که به  طور 
میانگین س��االنه ۳.4درصد بر رشد س��االنه اشتغال صنعتی کشور افزوده 
ش��ود. این هدف گذاری اش��تغال صنعتی در حالی است که رشد اشتغال 
صنعتی در س��ال نخست برنامه به ۳.4درصد، در سال بعد به 4.۹درصد و 

در سال سوم به 2.7درصد رسید، اما در سال 1۳۹۹ عمدتا ناشی از شیوع 
کرونا به منفی 5درصد رس��ید و عددی هم برای وضعیت رش��د اش��تغال 
صنعتی در سال 1400 اعالم نشد. با وجود حمایت های دولت برای ایجاد 
اش��تغال از جمله پرداخت وام اشتغال و تولید در قوانین بودجه سال های 
اخی��ر به دلیل بروز ش��وک های منفی ش��رایط خاص بین المللی کش��ور، 
نااطمینانی کسب وکارها، پرداخت نشدن کامل تسهیالت به  دلیل کمبود 
مناب��ع و تأثیر منفی کرونا بر بنگاه های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین 
بخش تولید با محصوالت خارجی، از س��ال 1۳۹7با ریزش شاخص ساالنه 

اشتغال صنعتی مواجه شده ایم.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اش��اره به وابستگی 78درصدی سهم منابع 
مالی بخش صنعت و معدن به بانک ها می گوید: در طول برنامه ششم توسعه 
تنها 18درصد از منابع الزم توسعه صنعتی از کانال بازار سرمایه، ۳درصد 
از مح��ل بودجه عمرانی دولت و فقط یک درصد از محل س��رمایه گذاری 
خارجی تامین ش��ده اس��ت؛ در حالی که نظام بانکی خودش از مشکالتی 
چون مطالبات غیرجاری باال، کفایت س��رمایه پایین و س��هم دارایی های 
فاقد نقدشوندگی رنج برده و به  دلیل محدود بودن سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در ش��رایط بین المللی خاص کش��ور و اعتبارات عمرانی محدود 

دولت، تنها راه توسعه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه است.
مرکز پژوهش ها با اش��اره به هدف گذاری رش��د 8درصدی اقتصاد ایران 
در فاصل��ه س��ال های 1۳۹6 ت��ا 1400 می افزاید: متوس��ط رش��د ارزش 
اف��زوده بخش صنعت در این س��ال ها حدود 2.07درصد ب��وده؛ در حالی 
که هدف ۹.۳درصد تعیین ش��ده و میانگین س��االنه اش��تغال صنعتی به 
جای س��االنه ۳.4درصد، به 1.5درصد رسیده است. در طول برنامه ششم 
توس��عه همچنین بیش از 50درصد از احکام قانونی دارای عملکردی فاقد 
اثربخش��ی و ۳6درصد از احکام دارای عملکرد به نس��بت اثربخش بوده و 
همچنی��ن احکام فاقد عملکرد و احکام دارای عملکرد کامال اثربخش��ی با 
سهمی برابر 7درصد از کل احکام قانونی بخش صنعت را به  خود اختصاص 
داده اس��ت. بر همین اساس، پیشنهاد می شود که در تدوین برنامه هفتم، 
راهبرد سیاستی تقویت رویکرد تولید ساخت محور از طریق ایجاد ساختار 
نظام مند و تقویت پیوند شبکه سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید 
رقابتی و صادرات محور، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

بخش صنعت از برنامه ششم توسعه عقب ماند

شکست سیاست گذاری صنعتی

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت مالی دولت در سال های اخیر نشان 
می دهد که سهم مالیات بر ثروت از 5.۹درصد از کل درآمدهای مالیاتی 
در س��ال 1۳۹8 به رقم 12.1درصد در س��ال 1۳۹۹ افزایش یافته، اما 
در س��ال گذشته به 4.6درصد و در بهار امسال به 4درصد رسیده است. 
از کل مالیاتی که دولت در فصل بهار امس��ال وصول کرده، ۳8.۳درصد 
مالی��ات بر ش��رکت ها و بنگاه ه��ا، 16درصد مالیات ب��ر درآمد، 4درصد 
مالیات بر ثروت و 41.8درصد مالیات بر کاالها و خدمات بوده؛ در حالی 
که در س��ال 1۳۹۹ س��هم مالیات بر بنگاه ها و ش��رکت ها 2۹.۳درصد، 
مالیات ب��ر درآمد 20.6درصد، مالیات بر ثروت 12.1درصد و مالیات بر 

کاالها و خدمات ۳8درصد بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار، نس��بت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص 
داخل��ی از 5.6 درص��د در س��ال 1۳۹5 به  تدریج کاه��ش پیدا کرده و 
در س��ال1400 به کمترین میزان ممکن یعنی ۳.5درصد رسیده است. 
قانون برنامه پنجم توس��عه تأکید داشت به  منظور قطع کامل وابستگی 
اعتبارات هزینه ای دولت به درآمدهای نفت و گاز، دولت باید به  گونه ای 
اقدام کند که در پایان برنامه نس��بت مالیات ب��ه تولید ناخالص داخلی 
مش��روط به افزای��ش نیافتن نرخ مالیات های مس��تقیم و با گس��ترش 
پایه ه��ای مالیاتی حداقل به 10درصد برس��د. هدفی ک��ه نه در برنامه 
پنجم و نه برنامه ششم محقق نشد و در سیاست های کلی برنامه هفتم 
توس��عه که به تازگی ابالغ شده هم به  صراحت بر ایجاد تحول در نظام 
مالیات��ی با رویک��رد تبدیل مالیات به منبع اصل��ی تأمین بودجه جاری 
دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت 

نقش هدایت و تنظیم گ��ری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و 
عدالت مالیاتی تأکید شده است.

در یک بازه زمانی ش��ش س��اله، س��هم مالیات بر اشخاص حقوقی از 
۳8.8درصد در س��ال1۳۹6 کاهش تدریجی داشته و به 2۹.۳درصد در 
س��ال 1۳۹۹ رسیده و در سال 1400 دوباره س��هم آن به ۳8.۳درصد 
رس��یده است. اکنون دولت سیزدهم تالش دارد تا وابستگی  مالیاتی اش 
به بنگاه های اقتصادی را کم کند و باید دید سهم کدام بخش ها افزایش 
خواه��د یافت. راحت ترین و بی دردس��رترین مالیات، مالیات بر درآمدها 
ش��امل حقوق و دستمزدهاس��ت که قبل از واریز حقوق به حس��اب ها، 
کس��ر و به خزانه واریز می ش��ود. طبق آمارها، سهم مالیات بر درآمد از 
17.۹درصد در سال 1۳۹5 به حدود 20.6درصد در سال 1۳۹۹ رسیده 

و مجددا در سال گذشته به 18.8درصد کاهش یافته است.
بعید به نظر می رس��د ک��ه دولت بتواند از این محل درآمد بیش��تری 
داش��ته باش��د یا س��هم آن را از کیک مالیاتی افزایش دهد و به همین 
دلیل به دنبال مالیات بر مجموع درآمد ش��هروندان اس��ت که بر همین 
اس��اس در تالش است با رصد تراکنش ها و حساب های بانکی، به میزان 
درآمد واقعی ش��هروندان دسترس��ی پیدا کند و بر آن مالیات ببندد. از 
سوی دیگر، یکی از سیاس��ت های دولت سیزدهم، افزودن بر مالیات بر 
ثروت است؛ زیرا سهم این نوع مالیات های مستقیم تنها در سال 1۳۹۹ 
به بیش از 12درصد رس��یده اما در سال گذشته سهم آن به 4.6درصد 

کاهش پیدا کرده است.
براساس این گزارش، شهروندان ایرانی ساالنه مالیاتی را هم به  صورت 

غیرمس��تقیم به دولت می پردازند که شامل مالیات بر کاالها و خدمات 
می ش��ود که سهم آن در این شش سال اخیر بین ۳8 تا 41.8درصد در 
نوس��ان بوده اس��ت. عمده این مالیات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و 
البته مالیات بر کاالهای وارداتی اس��ت و فعال که دولت بابت مالیات بر 
ارزش اف��زوده برخی کاالها ۹درصد مالی��ات می گیرد و اگر هم بخواهد 
مالیات بر کاالهای وارداتی را افزایش دهد، با دو چالش مواجه می شود؛ 
نخست باید اجازه تجارت بیشتر را بدهد که در این زمینه با کسری تراز 
تجاری ناش��ی از غلبه واردات بر صادرات روبه رو خواهد ش��د و از سوی 
دیگر، هزینه تمام شده و تورم کاالهای وارداتی افزایش می یابد و تفکیک 

مالیات کاالهای وارداتی هم سخت و پیچیده به نظر می رسد.
دولت ه��ا در ایران همواره تالش کرده اند تا س��هم درآمدهای مالیاتی 
را از کل منابع بودجه عمومی افزایش دهند. بررس��ی آمارهای رس��می 
نش��ان می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی از 40درصد در سال 1۳۹۳ 
ب��ه حدود ۳6درصد در س��ال 1۳۹6 کاهش یافته و در پاییز 1۳۹۹ هم 
به ۳1درصد رس��یده ولی از آن سال به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی و 
نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است. در شهریور سال گذشته 
بود که وزیر اقتصاد اعالم کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
بای��د به 50درصد در چهار س��ال آینده افزایش یابد. به گفته احس��ان 
خان��دوزی، دس��تیابی به این هدف نی��ز باید از طریق »مالیات س��تانی 
هوش��مند و عادالن��ه« تحقق یابد. ما هم از ش��یوه های مالیات س��تانی 
ناکارآمد و س��نتی و هم از شیوه های مالیات ستانی ناعادالنه که موجب 

اجحاف به گروه های مختلف اجتماعی می شود، آسیب دیده ایم.

درآمدهای مالیاتی دولت در 6 سال گذشته چه تغییری کرد؟

نورافکن روی درآمدهای مالیاتی

نگــــاه

تهران در رتبه 163 جهان ایستاد
شهرهای برتر 2022

شاخص »زیست   پذیری در محیط های شهری«، شاخصی است که 
توس��ط »واحد اطالعات اکونومیست« محاس��به می شود و مشخص 
می کند که کدام ش��هرها در سراسر جهان بهترین یا بدترین شرایط 
زندگی را فراهم می کنند. این ش��اخص ش��امل پن��ج رکن »ثبات«، 
»مراقبت س��المت«، »فرهن��گ و محیط زیس��ت«، »تحصیالت« و 
»زیرس��اخت« اس��ت که هر کدام از این پنج رک��ن دارای مولفه های 
مختلفی هس��تند. برای هر رک��ن امتیازی از صف��ر )بدترین( تا صد 
)بهترین( در نظر گرفته شده که بسته به وزنی که دارند، نهایتا امتیاز 
شاخص کل را تش��کیل می دهند. از بین 17۳ شهر مورد مطالعه در 
گزارش »اکونومیس��ت«، ش��هرهای وین اتریش، کپنهاگ دانمارک و 
زوریخ سوئیس بهترین شهرها از نظر شاخص »زیست پذیری« شناخته 
ش��ده اند. در سمت مقابل، سه شهر دمشق س��وریه، الگوس نیجریه 
و تریپولی لیبی ضعیف ترین عملکرد را در ش��اخص »زیس��ت پذیری 
2022« ب��ه خ��ود اختصاص داده ان��د. تهران نیز در گزارش امس��ال 
»اکونومیست«، عملکرد مناسبی نداشته و در بین 10 شهر با بدترین 
عملکرد )رتبه 16۳( قرار گرفته است. در میان ارکان پنج گانه شاخص 
»زیست پذیری« نیز عملکرد شهر تهران در دو رکن »فرهنگ و محیط 
زیست« و »زیرساخت ها« بدترین و در رکن »ثبات« از وضعیت نسبتا 

بهتری برخوردار است.
»اکونومیس��ت« در این گزارش به وضعیت زیست      پذیری شهرهای 
جهان در س��ال 2022 میالدی پرداخت��ه و می گوید: زندگی در حال 
بازگش��ت به حالت عادی اس��ت، اگر نه در همه جا! در این گزارش، 
کیفیت زندگی در 17۳ ش��هر جهان بررسی ش��ده و تهران در زمره 
10 شهر انتهایی رتبه بندی »اکونومیست« قرار گرفته است. به نوشته 
»اکونومیست«، در وین آن را »لیبنزکونست« - به معنای هنر خوب 
زیستن – می نامند و حاال که رستوران ها و موزه ها بازگشایی شده   اند، 
بار دیگر پایتخت اتریش به مکان مناس��بی برای تمرین این هنر بدل 

شده است.
نظرسنجی جدید »زیست   پذیری« که اخیرا توسط »واحد اطالعات 
اکونومیست« منتشر شده است، نش��ان می دهد برای سومین بار در 
طول پنج س��ال گذشته، ش��هر وین در صدر جدول زیست   پذیرترین 
ش��هرهای جهان قرار گرفته است. این شهر عالوه بر آنکه فرصت   های 
فرهنگی و سرگرمی فراوانی دارد، از زیرساخت   های خوب و ثبات کلی 
برخوردار است. پنج شهر کوچک اروپایی دیگر نیز جزو 10 شهر برتر 
جهان قرار دارند که از کاهش محدودیت های کرونایی بهره برده اند. با 
این حال، از سال گذشته پاریس و لندن که معموال به دلیل مشکالتی 
نظی��ر ازدحام و جرم و جنایت )که ش��هرهای بزرگ با آن دس��ت به 
گریبان هستند( از عملکرد ضعیف   تری برخوردار هستند، به ترتیب با 
2۳ و 27 پله صعود به رتبه   های 1۹ و ۳۳ رسیده   اند. علت این افزایش 
رتبه آن اس��ت که به جای در نظر گرفت��ن کووید-1۹ به عنوان یک 
همه گی��ری به آن به عنوان یک بیماری بومی )اندمی( نگاه می ش��ود 
که به معنای بهبود ش��رایط سخت کرونایی در س��ال 2022 در این 

دو شهر است.
براساس رتبه بندی »اکونومیست«، شهرهای وین، کپنهاگ، زوریخ، 
کلگری، ونکوور، ژنو، فرانکفورت، تورنتو، آمستردام، اوزاکا و ملبورن به 
ترتیب 10 شهر نخست در رتبه بندی زیست   پذیرترین شهرهای جهان 
شناخته شده   اند )اوزاکا و ملبورن هر دو رتبه دهم را دارند(، اما تهران 
در گزارش سال 2022 »اکونومیست« با رتبه 16۳ از میان 17۳ شهر 
حاضر در این رتبه   بندی، در میان 10 شهر انتهایی این رتبه   بندی قرار 
گرفته اس��ت. همچنین ش��هرهای دواال، هراره، داکا، پورت مورسبی، 
کراچی، الجزیره، طرابلس، الگوس و دمشق نیز بعد از تهران به ترتیب 

در رتبه های بعدی قرار گرفته   اند.
شاخص »زیست   پذیری« از سوی نش��ریه »اکونومیست«، در اصل 
به عنوان ابزاری برای کمک به ش��رکت ها در اختصاص کمک هزینه 
سختی به عنوان بخشی از بسته   های جابه جایی مهاجران طراحی شده 
اس��ت. این شاخص ش��رایط زندگی را در 17۳ ش��هر جهان براساس 
بیش از ۳0 معیار مورد بررس��ی قرار می دهد که در پنج دس��ته جای 
می یرند: »ثبات«، »مراقبت س��المت«، »فرهنگ و محیط زیس��ت«، 
»تحصی��الت« و »زیرس��اخت«. البته برای دومین س��ال متوالی این 
ش��اخص موارد مربوط به کووید-1۹ را نیز در خود جای داده اس��ت؛ 
به طوری که ش��اخص   هایی در آن گنجانده شده   اند که نشان می دهد 
هر شهر تا چه میزان با افزایش تقاضا برای امکانات مراقبت بهداشتی 
و ب��ا تعطیلی   ها و محدودیت های ظرفیتی مدارس در این دوران کنار 
آمده اس��ت. طبق گفته »اکونومیس��ت«، زندگی در حال بازگشت به 
وضعیت عادی اس��ت، البته نه در همه جا! در این میان، بازگش��ت به 
شرایط عادی تنها محدود به اروپای غربی نبوده است. سه شهر کانادا 
نیز به 10 شهر برتر زیست   پذیر جهان پیوسته   اند و شهرهای نیویورک، 
لس   آنجلس و واش��نگتن همگی نسبت به سال گذشته با بهبود رتبه 
مواجه شده اند. شاخصی که »اکونومیست« از بازگشت به شرایط عادی 
ایجاد کرده اس��ت، نش��ان می دهد فعالیت در آمریکا و کانادا در حال 
حاضر ۹0 درصد سطح پیش از وقوع همه گیری کروناست. این مسئله 
در میانگین زیست پذیری جهان منعکس شده است که تا حد زیادی 
به ش��رایط عادی خود بازگش��ته اس��ت. در همین حال، با بهترشدن 
رتبه برخی از ش��هرها، برخی دیگر کاهش رتبه داشته   اند؛ کما اینکه 
تمام شهرهای چین در رتبه   بندی زیست   پذیری شهرهای جهان افت 
کرده   اند و شهرهای کشورهای جزیره   ای با کنترل   های مرزی قوی که 
سال گذشته امتیاز خوبی داشته   اند، امسال افت کرده   اند. اوکلند سال 
گذشته با موارد کم کووید و محدودیت هایی که از آن هم کمتر بوده، 
در صدر شهرهای زیست   پذیر جهان قرار گرفت، اما در زمان تهیه این 
گزارش در ماه مارس، س��ویه بسیار مس��ری اومیکرون باعث افزایش 

موارد ابتال در نیوزیلند شد و این شهر با ۳۳ پله سقوط مواجه شد.
درگی��ری می��ان روس��یه و اوکراین نیز بر وضعیت زیس��ت   پذیری 
شهرها تاثیرگذار بوده است؛ به طوری که کی   یف، پایتخت اوکراین در 
رتبه بندی سال 2022 حضور ندارد. همچنین با خروج صدها شرکت 
غربی از روسیه و افزایش سانسور، شهرهای مسکو و سن پترزبورگ با 
افت 15 و 1۳ پله   ای به رتبه   های 80 و 88 جهان سقوط کرده   اند. سایر 
شهرها که تحت تاثیر جنگ در اوکراین قرار گرفته   اند همانند بوداپست 
و ورش��و نیز با افزایش تنش   های ژئوپلیتیکی با افت امتیاز مربوط به 
»ثبات« مواجه شده اند. طبق پیش بینی »اکونومیست«، اگر جنگ در 
سال 2022 همچنان ادامه پیدا کند، شهرهای بیشتری ممکن است 
در تامین مواد غذایی و سوخت دچار مشکل شوند و بنابراین افزایش 

زیست   پذیری سال  جاری ممکن است عمر زیادی نداشته باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

28 شهریور 1401

شماره 2093



فرص��ت امروز: در روزهای گذش��ته بحث بازپرداخت تس��هیالت ارزی 
صندوق توسعه ملی بار دیگر در افکار عمومی مطرح شده و در صدر اخبار 
رسانه ها قرار گرفته است. هرچند طرح این مباحت تازگی ندارد و یکی از 
چالش های دوره های بعد از جه��ش ارز، عدم بازپرداخت بدهی های ارزی 
بوده اس��ت؛ چراکه نظام ارزی کشور در دهه های گذشته شامل دوره های 
مکرر س��رکوب ن��رخ ارز و جهش نرخ ارز بوده و هم��واره بعد از دوره های 
جهش ارزی، عدم بازپرداخت بدهی های بدهکاران ارزی چالش برانگیز شده 
است؛ کما اینکه پس از جهش ارزی سال 1۳۹7 تاکنون این موضوع مکررا 

از سوی تسهیالت گیرندگان ارزی عنوان شده است.
در این راستا، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی کارشناسی 
ادعاه��ای بدهکاران ارزی پرداخت و اس��تدالل های آنه��ا را رد کرد. طبق 
تحلیل مرکز پژوهش ها، برخی بنگاه های بدهکار می گویند که نوس��انات 
نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت های صادراتی و از سوی دیگر، 
نداش��تن ابزار پوشش ریسک نرخ ارز باعث ش��ده تا نتوانند وام های ارزی 
را تصفیه کنند؛ طرح این ادعا در حالی اس��ت که بیش��تر بدهکاران ارزی، 
بنگاه هایی هس��تند که درگیر ممنوعیت ص��ادرات نبوده اند. ضمن اینکه 
ارزش دارایی  برخی از آنها نیز افزایش داشته است. از سوی دیگر، نوسانات 
ارز نی��ز با توجه به ثبات بلندمدت نرخ ارز در ایران، موضوع جدیدالوقوعی 
نبوده که غیرقابل پیش بینی باش��د. همچنین درخواس��تی برای پوشش 
ریسک نرخ ارز وجود نداشته و قیمت گذاری دستوری نیز در اقتصاد ایران، 
موضوع تازه ای نیست. پس این بهانه هم رد شده و قابل پذیرش نیست. در 
نتیجه بنگاه های تسهیالت گیرنده با دانستن تمامی این شرایط، قراردادی 
را امضا کرده اند که طی آن باید تسهیالت ارزی به صورت ارزی یا به  صورت 

ریالی با نرخ روز ارز بازپرداخت شود.
پاسخ به ادعای بدهکاران ارزی

این گزارش بر دو گروه اصلی بدهکاران ارزی شامل بدهکاران به صندوق 
توسعه ملی و بدهکاران ارزی از محل منابع جزء»د« بند »6« قانون بودجه 
س��ال  1۳88 متمرکز ش��ده اس��ت. در حالی که برخی اشخاص به  دنبال 
بخش��ش بخشی از بدهی هستند و بس��یاری از صاحب نظران اقتصادی و 
حقوقی معتقدند این اقدام ضرر به منابع عمومی اس��ت، مرکز پژوهش ها 
اس��تدالل      ها در حمایت از بخش��ودگی و معافیت و پرداخ��ت ریالی را رد 
می کند و درباره نوس��انات ارزی می      نویس��د: طبیعی اس��ت بهره      مندی از 
تس��هیالت ارزان تر برای تس��هیالت گیرندگان ارزی منوط به عدم افزایش 
نرخ ارز اس��ت و با جهش دفعی قیمت ارز، س��ود ارزی تس��هیالت ارزی 
از تس��هیالت ریالی بیشتر می ش��ود، از همین رو بعد از جهش      های ارزی، 
تس��هیالت      گیرندگان ارزی ت��الش می کنند با اقامه دالیل��ی امکان تداوم 
بهره      من��دی از منافع را برای خود فراهم کنند. با توجه به س��ابقه تاریخی 
دوره      های سرکوب و جهش نرخ ارز و با وجود رشد نقدینگی و تورم، امکان 
ثبات نرخ ارز در بلندمدت وجود نخواهد داشت، پس این ثبات غیرواقعی با 
یک جهش جبران خواهد شد. قاعدتا محاسبات نرخ سود مقوله      ای نیست 

که تس��هیالت      گیرنده از آن غافل باشد یا غفلت از آن توسط سرمایه      گذار 
موضوع قابل قبولی قلمداد شود. در گذشته هم بعد از هر جهش ارزی این 
تجربه تکرار ش��ده و هر بار هم تسهیالت      گیرندگان برای پرداخت ریالی یا 
عدم تسویه حساب اقدام می کنند و در نهایت هم به ضرر منابع  عمومی و 

بیت المال ختم می شود.
گزارش مرکز پژوهش ها س��پس به تجربه درس      آموز ماده  20 رفع موانع 
تولید رقابت      پذیر اش��اره می کند و پیشنهادهایی که اکنون مطرح می شود 
را مش��ابه همان تجربه ناموفق می داند. قانونی که درخصوص تس��هیالت 
دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی است و بعد از گذشت هشت سال از 
تصویب آن کماکان بخش��ی از تسهیالت مشمول این قانون تسویه نشده 
اس��ت. در مجموع، اگر تسهیالت گیرندگان ارزی فاقد  درآمد ارزی بوده      اند 
یا مش��مول قوانین ممنوعیت صادرات شده اند، این مسئله اوال ارتباطی به 
صندوق توس��عه ندارد؛ چراکه صندوق ماهیت حقوقی مس��تقل از دولت 
دارد. ثانیا بررسی بدهکاران صندوق توسعه  ملی نشان می دهد که »بخش 
چشمگیری« از بدهکاران مشمول ممنوعیت صادراتی نبوده      اند و متاسفانه 
از هم��ان ابتدا به تعبیر مرکز پژوهش ها مش��خص بوده که برخی طرح ها 
)مث��ل احداث نی��روگاه( درآم��د ارزی ندارند و به جای تس��هیالت ریالی 

تسهیالت ارزی دریافت کرده      اند.
از قیمت گذاری تا ریسک نرخ ارز

استدالل بعدی بدهکاران ارزی، تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری است 
که موجب تضعیف توان پرداخت آنها شده است. بازوی کارشناسی مجلس 
در پاسخ به این ادعا می      نویسد: با توجه به دامنه گسترده قیمت گذاری در 
کشور و س��ابقه طوالنی موضوع، طرح توجیهی پروژه باید با لحاظ کردن 
این موضوع تهیه می ش��د و غفلت از این عامل از سوی تسهیالت گیرنده و 
بانک عام��ل توجیهی ندارد. این گزارش همچنین در واکنش به اس��تدالل 
دیگر بدهکاران مبنی بر اینکه دولت به وظیفه خود برای معرفی ابزارهای 
پوشش ریس��ک نرخ ارز عمل نکرده اس��ت، می گوید: هرچند اهمال دولت 
در هفت س��ال  گذشته قابل  بررسی است، اما دلیل شکل نگرفتن ابزارهای 
پوشش ریس��ک، نبود تقاضای موثر برای پوشش ریسک ارزی است. چنین 
تقاضایی وجود نداش��ته چون تس��هیالت گیرنده بنا به تجربه می      دانسته 
چنانکه ش��وک ارزی اتفاق بیفت��د با یک قانون یا مصوبه این ریس��ک از 
عهده تس��هیالت گیرنده بیرون می رود و از بیت      المال هزینه خواهد ش��د، 
پس طبیعتا به  دنبال ابزارهای پوشش ریسک نخواهد رفت. بنابراین مادامی 
که سیاس��ت ارزی کشور اصالح نشود و همواره شاهد دوره      های سرکوب و 
جهش ارزی باشیم، در سمت عرضه ابزارهای پوشش ریسک هم با مشکل 
مواجه خواهیم بود و حتی در صورت تقاضای کافی، بازار یک طرفه خواهد 
شد و نیازمند مداخله دولت خواهد بود که ممکن است هزینه      های بسیاری 

به  همراه داشته باشد.
گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ا، هزینه های پرداخ��ت ریال��ی را تنبیه و 
ناامید کردن تسهیالت گیرندگان خوش      حساب، تضعیف التزام به قرارداد، 

توزی��ع ران��ت از محل منابع عمومی کش��ور به نفع بخش��ی کوچک از 
بده��کاران بدحس��اب و کاهش توان پرداخت تس��هیالت ارزی به دلیل 
عدم تجدید منابع ارزی می داند و س��پس در مورد نقش بانک های عامل، 
ب��ه نکته      ای مهم اش��اره می کند ک��ه بانک ها را در این قضیه مس��ئول 
می کن��د. براس��اس جزء۳ بن��د  »د« اساس��نامه صندوق توس��عه ملی، 
پرداخت تس��هیالت از محل مناب��ع صندوق بدون تایی��د توجیه فنی، 
اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توس��ط بانک عامل ممنوع اس��ت و در 
حک��م تصرف غیرقانونی در اموال عموم��ی خواهد بود. همچنین توجیه 
فن��ی، اقتصادی، مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های س��رمایه گذاری 
ب��ا لحاظ خطرپذیری به عهده بانک عام��ل و به مثابه تضمین بانک عامل 
در بازپرداخت اصل و س��ود تس��هیالت اس��ت، پس براساس این مدل، 
بانک موظف به بازپرداخت تس��هیالت به صندوق توس��عه ملی است، اما 
همچنین می توان گفت بانک ممکن است به  جای عاملیت دچار معضل 

عاملیت شدید شده  باشد.
عملکرد تسهیالتی صندوق ارزی

طبق آمار صندوق توسعه ملی، ۳۳ درصد از تسهیالت عاملیتی به بخش 
اس��تخراج و انتقال نفت و گاز پرداخت ش��ده که به اضافه پتروش��یمی و 
پاالیشگاه جمعا 5۳ درصد از منابع صندوق به زنجیره نفت و گاز پرداخت 
شده است. توجه به این بخش ها از این جهت اهمیت دارد که بدانیم عمده 
بدهکاران صندوق توسعه، صنایع دارای صادرات و درآمد ارزی یا در زنجیره 
متصل به بنگاه های با درآمد ارزی و با ماهیت عمومی غیردولتی هستند. 
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، پس از تصویب ماده  20 قانون رفع موانع تولید 
رقابت      پذیر در س��ال  1۳۹4 و بخشش بخش��ی از بدهی بدهکاران حساب 
ذخیره ارزی )که برخالف بند  »الف« ماده  6 ضوابط اعطای تسهیالت ارزی 
بوده مبنی بر آنکه تمامی نوس��انات ارزها در برابر هم و همچنین در قبال 
ریال برعهده تسهیالت گیرنده است(، اکنون نیز این توقع ایجاد شده است.
ای��ن گزارش در پایان، چند توصیه در مواجهه ب��ا بدهکاران ارزی دارد: 
توج��ه ب��ه صادرکننده بودن، توجه ب��ه ارزش دارایی ها، توج��ه به دوره و 
سررس��ید  تس��هیالت ارزی و توجه به عدم تحمیل هزین��ه اقدامات دولت 
به صندوق توس��عه ملی )مثل قیمت گذاری دستوری که هزینه آن نباید 
بر ذمه صندوق توس��عه باشد(. بر همین اس��اس، با دریافت      کنندگانی که 
این خصوصیات را دارند باید برخورد ش��ود: سررس��ید  بدهی آنها قبل از 
شوک ارزی، یعنی قبل از نیم سال  1۳۹6 بوده و به تعویق افتاده، واحدهای 
صادراتی و دارای درآمد ارزی و غیرمشمول قیمت گذاری بدهکار، نهادهای 
عمومی غیردولتی، شرکت های بورسی که می توانند با واگذاری سهام ایفای 
تعه��د کنند و بدهکارانی که به موجب یک قرارداد ریس��ک نوس��ان نرخ 
ارز را پذیرفته ان��د. درخصوص این بدهکاران نباید هیچ بخشش��ی در کار 
باشد و باید اقدامات تنبیهی در  نظر گرفته شود، نظیر محرومیت دائمی از 
دریافت تسهیالت، ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی ارزی از نهادهای عمومی 

و محرومیت دائمی از دریافت تسهیالت ریالی.

مرکز پژوهش ها به ادعای بدهکاران صندوق توسعه ملی پاسخ داد

تعیین تکلیف بدهکاران ارزی

س��ازمان همکاری های شانگهای در س��ال 1۹۹6 میالدی، یعنی یک 
ربع قرن پیش ش��کل گرفت و ایران پس از س��ال ها مذاکره و عضویت 
ب��ه صورت ناظ��ر، در نهایت این هفته عضو رس��می پیمان ش��انگهای 
ش��د، اما این عضویت در پیمان ش��انگهای چ��ه فرصت ها و رهاوردهای 
اقتص��ادی برای ای��ران خواهد داش��ت؟ پیمان ش��انگهای، یک پیمان 
سیاس��ی- امنیتی است که در راستای توسعه آن پروتکل های فرهنگی، 
اقتصادی و دیپلماتیک طراحی شده است. در همین راستا ایران نیز در 
کنار رویکردهای سیاسی، به دنبال بهره گیری از این پیمان برای توسعه 
مبادالت تجاری است، چنانکه رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: 
»رئیس جمهور پیش��نهاد داده که بحث تجارت آزاد در حوزه ش��انگهای 
دنبال ش��ود.« بررس��ی ها نش��ان می دهد که تجارت ایران در پنج  ماهه 
نخس��ت امس��ال با اعضای شانگهای ۳1 درصد رش��د و 17 میلیارد دالر 

ارزش داشته است.
فع��االن اقتصادی معتقدند ک��ه پیمان ش��انگهای در صورتی که طبق 
س��ازوکارهای اقتصادی پیش رود، به توس��عه تجارت کشور کمک خواهد 
کرد، اما اگر در آن س��وی س��که پیمان ش��انگهای، مسائل سیاسی نسبت 
به مس��ائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد، این پیمان       نیز تاثیر بسزایی در 
توس��عه اقتصاد و تجارت کشور نخواهد داش��ت. در عین حال نمی توان از 
پتانس��یل های نهفته در بازار اعضای ش��انگهای گذشت. حدود یک چهارم 
اقتصاد جهان و خش��کی      های زمین، در اختیار کشورهای عضو این پیمان 
اس��ت. همچنین این کشورها، حدود 40 درصد از جمعیت دنیا را در خود 

جای داده      اند.
براس��اس آمارها، از ابتدای امس��ال ت��ا پایان مردادم��اه 21 میلیون و 
415 ه��زار  تن کاال به ارزش 17 میلی��ارد و 56 میلیون دالر بین ایران و 
اعضای س��ازمان همکاری شانگهای تبادل شده که این میزان ۳1 درصد 
بیشتر از پنج ماهه نخست سال قبل است. سهم صادرات کاالی ایرانی به 
کشورهای عضو سازمان شانگهای در پنج  ماه نخست امسال، 17 میلیون 
و ۳81 هزار  تن کاال به ارزش ۹ میلیارد و 78 میلیون دالر بوده که رش��د 
10 درصدی را نش��ان می دهد. واردات از این کش��ور ها نیز در این مدت 
با رش��د 68 درصدی به 4 میلیون و ۳4 هزار  تن کاال به ارزش 7 میلیارد و 

۹78 میلیون دالر رسیده است.
چین با خری��د 6 میلیارد و 722 میلیون دالر )رش��د 14 درصدی(، هند 
با 72۹ میلیون دالر )رش��د 20 درصدی(، افغانس��تان با 641 میلیون دالر 
)کاهش 25 درصدی(، پاکس��تان با 475 میلیون دالر )رشد 1۳ درصدی( و 
روس��یه با 2۹1 میلیون دالر )رش��د ۳2 درصدی( در رتبه های اول تا پنجم 
مقاصد صادراتی ایران به اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار دارند. بعد 
از روسیه نیز ازبکستان با خرید 88 میلیون دالر، قزاقستان با 61.2میلیون 
دالر، تاجیکس��تان با 45.6میلیون دالر، قرقیزستان با 18.4میلیون دالر، 
بالروس با 7.2 میلیون دالر و مغولس��تان با 156 ه��زار دالر، در رتبه های 

ششم تا یازدهم قرار دارند.
همچنین در حوزه واردات نی��ز چین با فروش 5 میلیارد و 518 میلیون 
دالر )رش��د 5۳ درصدی(، هند با یک  میلیارد و 15۹ میلیون دالر )رش��د 

142 درصدی(، روسیه با 715 میلیون دالر )رشد 50 درصدی(، پاکستان با 
42۹.۳ میلیون دالر )رشد ۳75 درصدی( و قزاقستان با 78.4 میلیون دالر 
)رشد 174 درصدی(، پنج کشور اول فروشنده کاال به ایران در بین اعضای 
س��ازمان همکاری شانگهای در این پنج  ماه بوده اند. همچنین ازبکستان با 
فروش ۳2.5میلیون دالر، تاجیکس��تان با 26.2میلیون دالر، افغانستان با 
10.4میلیون دالر، بالروس با ۳.۹میلیون دالر، قرقیزستان با 2.7 میلیون 
دالر و مغولس��تان با 1.۳ میلیون دالر در رتبه های ششم تا یازدهم فروش 
کاالهای موردنیاز به کشورمان در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای 

قرار دارند.
ایران در حالی به عضویت رسمی شانگهای درآمده که خبرگزاری شینهوا  
در گزارش��ی به اقدام اخیر اعضا و رهبران سازمان همکاری های شانگهای 
در پذی��رش ایران به عنوان یک عضو اصلی س��ازمان اش��اره کرده )ایران 
سال ها خواستار عضویت در س��ازمان همکاری های شانگهای بوده است( 
و ب��ه طور خاص این رویداد را حامل امتیازات و مزایای زیادی برای ایران 
در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی برش��مرده است. طبق 
ارزیابی شینهوا، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که خیز 
اخیر ایران برای عضویت در س��ازمان همکاری های شانگهای )که البته با 
موافقت اعضای این سازمان نیز مواجه شد(، حاکی از چرخش قابل توجه 
سیاست های ایران به سمت توسعه روابط با شرق و همکاری های منطقه ای 
اس��ت که در نوع خود می تواند مزایای بی شماری را برای تهران به همراه 

داشته باشد.

25 درصد اقتصاد جهان در اختیار کشورهای عضو پیمان شانگهای است

فرصت شانگهای برای ایران

بانکنامه

با افزایش 24 هزار تومانی در روز یکشنبه
سکه به نیمه کانال 14 میلیون رسید

قیمت س��که طرح جدید با رش��د 24 هزار تومانی در روز یکشنبه با رقم 14 
میلیون و 500 هزار تومان به فروش رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
با 6 هزار تومان کاهش با قیمت 1۳ میلیون و 600 هزار تومان معامله شد. نیم 
سکه 8 میلیون و 500 هزار تومان، ربع  سکه 5 میلیون و 100 هزار تومان و سکه 
یک گرمی ۳ میلیون و 50  هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و ۳15 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 
5 میلیون و 700 هزار تومان ش��د. بهای انس جهانی طال نیز به دلیل تعطیلی 

بازارهای جهانی در همان قیمت یک هزار و 676 دالر باقی ماند.
همچنین قیم��ت دالر در بازار آزاد تهران در حال��ی به میانه کانال ۳1 هزار 
تومان رسید که در صرافی های بانکی در کانال 28 هزار تومان معامله می شود. 
هر دالر روز گذشته در صرافی های بانکی با 50 تومان افزایش قیمت نسبت به 
روز کاری قبل )پنجشنبه 24 شهریور( با نرخ 28 هزار و 80۳ تومان به فروش 
رسید. هر یورو نیز در این صرافی ها با 80 تومان افزایش با نرخ 28 هزار و 82۳ 
تومان معامله شد. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 28 هزار و 516 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 5۳6 تومان اعالم شد.

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی اعالم شد
شکاف پولی در میانه تابستان

میزان س��پرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان مردادماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب ۳5.5 درصد و ۳4.۹ درصد افزایش یافت. براساس 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده س��پرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه 1401، مانده 
کل س��پرده ها به رقم 6151.2 هزار میلیارد تومان رس��ید که نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل و پایان سال گذش��ته به ترتیب ۳5.5 درصد و 11.2 درصد 
افزایش را نش��ان می دهد. باالترین مبلغ سپرده ها نیز مربوط به استان تهران با 
مانده ۳28۹ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد با 17.1 هزار میلیارد تومان است. همچنین مانده کل تسهیالت در این 
زمان به 4485 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و 
پایان سال گذشته به ترتیب ۳4.۹ درصد و 8.۳ درصد افزایش یافت. بیشترین 
مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده 26۹5.۳ هزار میلیارد تومان 
و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با 16.۹ هزار میلیارد 

تومان است.
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کس��ر سپرده قانونی 81.1 درصد است 
که نس��بت به مقطع مش��ابه سال قبل و پایان س��ال قبل به ترتیب 0.1 و 2.1 
واحد درصد کاهش را نشان می دهد. نسبت شکاف پولی در استان تهران ۹0.1 
درصد و در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 111.2 درصد است. در این گزارش، 
یکی از علل مهم باالبودن رقم تس��هیالت و سپرده های بانکی در استان تهران، 
استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در 
استان تهران بیان شده که عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

بازدهی منفی در هفته ای که گذشت
قرمزپوشی بازار ارزهای دیجیتال

در یک هفته گذش��ته بازدهی در بازار ارزهای دیجیتال تقریبا منفی گزارش 
شده است.  به گزارش کوین کگو، بیت کوین با بازدهی منفی 7.4 درصدی در 
یک هفته گذشته، در حال حاضر با قیمت 20 هزار و ۹0 دالر معامله می شود. 
بازده��ی یک هفته اخیر اتری��وم نیز به منفی 18 درصد رس��یده و دومین ارز 
دیجیتال بازار در آخرین معامالت روز گذش��ته با قیمت یک هزار و 456 دالر 
معامله ش��ده اس��ت. قیمت بی ان بی نیز با بازدهی منفی 6.۳ درصدی در یک 
هفته گذش��ته به 278 دالر رسیده اس��ت. همچنین در یک هفته گذشته در 
بازار کاردانو، بازدهی منفی 5.1 درصدی گزارش ش��ده و بازدهی یک هفته ای 
رمزارز س��والنا هم به منفی ۳.7 درصد رسیده است. این ارز دیجیتال با قیمت 
۳۳.81 دالر معامله می ش��ود. همچنین بازدهی ها در بازار دوج کوین، ش��یبا و 
اتریوم کالسیک هم در یک هفته گذشته منفی بوده است. در سه ماه گذشته 
قیمت بیت کوین از 17 هزار و 600 دالر تا 24 هزار و 400 دالر در نوسان بوده 
است. باالترین قیمت برای این رمزارز در نوامبر 2021 گزارش شد؛ یعنی زمانی 
که قیمت پرچمدار بازار ارزهای دیجیتال به 6۹ هزار و 400 دالر رسید. با توجه 
به تالش فدرال رزرو برای دستکاری نرخ بهره و اثربخشی بر تورم آمریکا، می توان 
گفت که بازار رمزارزها برای س��رمایه گذاران کمتر جذاب به نظر می رسد. البته 
تنش های کالن در اقتصادها می تواند همچنان بر بازار رمزارزها اثر بگذارد و بعید 
نیست قیمت بیت کوین به 1۹ هزار دالر برسد. همچنین توسعه نرم افزار ادغام 
برای ارز دیجیتال اتر با هدف کاهش مصرف انرژی در بالک چین اتریوم، قیمت 
بیت کوین را متأثر می کند. بعضی تحلیل ها از پیشی گرفتن اتریوم از بیت کوین با 
کاهش انرژی در بالک چین آن خبر می دهد. با این وجود، فعالیت هرچه بیشتر 

سرمایه گذاران در بازار بیت کوین، کمتر مجالی برای اتریوم فراهم آورده است.

تا 24 شهریورماه امسال
62 هزار میلیارد وام ازدواج پرداخت شد

بررسی ها نشان می دهد که زوج های ایرانی تا 24 شهریورماه امسال، 62 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه در قالب وام ازدواج دریافت کرده اند. مبلغ 
وام ازدواج براساس قانون بودجه امسال به 120 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 
10 ساله افزایش پیدا کرد و این وام برای زوج های زیر 25 سال نیز 150 میلیون 

تومان شد.
بانک مرکزی در 10 فروردین ماه اعالم کرد که بخش��نامه اعطای 
تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل تر به شبکه بانکی 
ابالغ کرده و طبق این بخشنامه، بانک ها باید مبتنی بر اعتبارسنجی 
متقاضیان، حداکثر با اخذ س��فته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 
ب��ه پرداخت تس��هیالت اقدام کنند. عالوه بر این، با دس��تور رئیس 
جمهور مبنی بر تس��هیل پرداخت وام ازدواج، مقرر شد تا به محض 
تکمی��ل مدارک توس��ط متقاض��ی حداکثر ظ��رف 10 روز پول به 
حس��اب زوج ها واریز شود. بنابراین بانک موظف است در اسرع وقت 
ضم��ن تعیین ش��عبه، پذیرش و تعیین تکلی��ف متقاضیان در صف 
سامانه قرض الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف 
مدت حداکثر 10 روزکاری نس��بت به پرداخت تس��هیالت یاد شده 
اقدام کند. بررس��ی ها نیز نشان می دهد که تا تاریخ 24 شهریورماه 
معادل 450 هزار فقره تس��هیالت قرض الحسنه در قالب وام ازدواج 
به زوج های ایرانی پرداخت ش��ده است. بنابراین زوج های ایرانی به 

مبلغ 62 هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کرده اند.
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تا 24 شهریورماه امسال به مستاجران
4 هزار میلیارد ودیعه مسکن پرداخت شد

بررسی ها نشان می دهد که مستاجران تا 24 شهریورماه امسال حدود 4 
هزار میلیارد تومان تسهیالت کمک ودیعه مسکن دریافت کرده اند.

وام کمک ودیعه مس��کن از س��ال 1۳۹۹ وارد شبکه بانکی کشور شد و 
برای امس��ال نیز بانک ها مکلف به پرداخت این تس��هیالت شده اند. البته 
سقف این تسهیالت برای سال 1401 در تهران، مراکز استان ها و شهرهای 
باالی 200 هزار نفر جمعیت و س��ایر ش��هرها به ترتیب 100، 70 و 40 
میلیون تومان تعیین ش��ده است. مبلغ این تسهیالت طی سال 1۳۹۹ در 
تهران 50 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳0 میلیون تومان و در سایر 
شهرها 15 میلیون تومان بود. در سال گذشته نیز سقف وام ودیعه مسکن 
در تهران با افزایش نس��بت به سال قبل از آن معادل 70 میلیون تومان و 
در دیگر کالنش��هرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 40 و 25 میلیون تومان 
شد. همچنین دوره بازپرداخت این تسهیالت که اعطای آن از محل منابع 
بانکی موضوع ماده )4( قانون جهش تولید مسکن )در سقف کلی 40 هزار 
میلیارد تومان در سال 1401( انجام خواهد شد، حداکثر پنج ساله و نرخ 
س��ود آن نیز 18درصد اس��ت. در این بین، بررسی ها نشان می دهد که تا 
تاریخ 24 ش��هریورماه سال جاری معادل 71 هزار فقره تسهیالت در قالب 
ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شده است. بنابراین مستاجران حدود 
4 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده اند. گفتنی است اگر بانک ها بدون 
دلیل موجه بانکی از پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن امتناع کنند، مشمول 

جریمه مالیاتی خواهند شد.

بانک های مرکزی ناجی اقتصاد می شوند؟
مصاف تورم و نرخ بهره

پس از س��یر منفی بازارهای جهانی به دلیل فشارهای تورمی و افزایش 
خطر رکود در هفته گذشته، تمرکز س��رمایه گذاران و تحلیلگران بر روی 
مجامع بانک های مرکزی قرار گرفته است که در هفته آینده تصمیم نرخ 
سود را اعالم می کنند. به گزارش اکونومیک، نرخ تورم بیش از حد انتظار 
ایاالت  متحده در ماه آگوست طی هفته گذشته با رقم 8.۳ درصد، انتظارات 
برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره توس��ط ف��درال رزرو را افزایش داد؛ در 
حال��ی که برخ��ی از تحلیلگران انتظار دارند که این ن��رخ 100 واحد پایه 
افزایش یابد. هفته گذش��ته بورس  آمریکا س��قوط ک��رد؛ داوجونز با 4.1۳ 
درص��د، نزدک ب��ا 5.48 درصد و اس اند 500 ب��ا 4.08 درصد به صورت 
هفتگی نزول کردند. فدرال رزرو در روز پنجشنبه هفته آینده تصمیم خود 
برای نرخ بهره را اعالم خواهد کرد. در اروپا، بحران انرژی و خطرات رکود، 
موضوعات اصلی دستور کار هفته گذشته بود. در مقابل قیمت باالی انرژی 
و کمبود انرژی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اقداماتی مانند مالیات اضافی 
بر شرکت های انرژی، کاهش مالیات بر قبوض انرژی، محدودکردن دمای 

ساختمان های عمومی و ارائه کمک های پولی به خانوارها را اعالم کردند.
هفته گذشته در مقایسه با هفته قبل آن، شاخص دکس آلمان 2.65 درصد 
کاهش یافت، کک 40 فرانسه 2.17 درصد کاهش یافت، FTSE 100 انگلیس 
1.56 درص��د کاهش یافت. انتظار می رود بانک انگلس��تان که در هفته آینده 
تصمیم گیری درباره نرخ بهره را اعالم می کند، نرخ بهره را با 50 واحد افزایش 
به 2.25 درصد افزایش دهد. در آس��یا، رکود اقتصادی چین و ضعیف ش��دن 
ین ژاپن موضوعات اصلی هس��تند. هفته گذشته، بانک مرکزی چین تصمیم 
 )BoJ( گرف��ت نرخ بهره خود را در 2.75 درص��د نگه دارد. بانک مرکزی ژاپن
روز چهارشنبه یک بررس��ی نرخ انجام داد که پیشروی در مداخله برای اقدام 
مستقیم بازار پس از رسیدن برابری ین و دالر به سطح 145 است و همچنین 
تصمی��م خود را در مورد نرخ بهره در روز پنجش��نبه اعالم خواهد کرد. هفته 
گذشته شاخص ش��انگهای چین 4.16 درصد، نیکی 225 ژاپن 2.2۹ درصد، 
هان��گ س��نگ هنگ کنگ ۳.1 درصد، کوس��پی کره جنوب��ی 0.06 درصد و 
شاخص س��هام هند 1.5۹ درصد به صورت هفتگی کاهش یافت. هفته آینده 
بان��ک مرکزی ترکیه نیز تصمیم خود در مورد نرخ به��ره اعالم خواهد کرد و 

بازارها انتظار دارند که نرخ را ثابت نگه دارد.

بازار طالی جهانی به کدام سو می رود؟
تورم داغ و بازار طالی سرد

طال تحت فشار انتظارات افزایش نرخ بهره با افزایش بازدهی دالر و خزانه داری 
آمریکا کاهش یافت. این فلز گرانبها از باالترین قیمت روزانه نزدیک به 40 دالر 
س��قوط کرد و به پایین ترین س��طح بیش از دو س��ال اخیر رسید. طال پس از 
ناکامی در حفظ س��طح 1700 دالر در هر اونس در اوایل این هفته، بیشتر از 
این عقب نشینی کرد. بازار طال حمایت بحرانی را در حدود 1675 دالر در هر 
اونس حفظ کرده اس��ت؛ زیرا احساسات مصرف کننده همچنان در حال بهبود 
و انتظارات تورمی ثابت مانده اس��ت. دانش��گاه میشیگان اعالم کرد که برآورد 
اولیه از نظرسنجی احساسات مصرف کننده در مقایسه با 58.2 در آگوست به 
5۹.5 رس��یده است. داده ها نسبتا مطابق با انتظارات بود. بازار طال در واکنش 
اولیه نسبت به آخرین داده های احساسی، اندکی تسکین یافته است. معامالت 
آتی طال در دسامبر به سمت قلمروی بی طرف پیش رفت و نزدیک به باالترین 
س��طح معامالت در 1678 دالر و 10 س��نت در هر اونس معامله شد. اگرچه 
احساس��ات نسبتا پایدار اس��ت، اما گزارش اشاره کرد که هنوز سطح باالیی از 
عدم اطمینان در بین مصرف کنندگان وجود دارد. جوآن هسو، مدیر نظرسنجی 
مصرف کنندگان در UofM گفت: »پس از بهبود قابل توجه احساسات در ماه 
اگوست، مصرف کنندگان نشانه هایی از عدم اطمینان در مورد مسیر اقتصاد را 
نشان دادند. این نظرس��نجی که برای بازار طال مثبت است، کاهش انتظارات 
تورمی را برجسته کرد.« در این گزارش آمده است که مصرف کنندگان شاهد 
افزایش 4.6 درصدی تورم تا سال آینده هستند که نسبت به پیش بینی قبلی 
4.8 درصد کاهش یافته است. این کمترین پیش بینی تورم در یک سال گذشته 
است. انتظارات تورمی پنج ساله به 2.۹ درصد کاهش یافته است. فیل استریبل، 
استراتژیست ارشد بازار Blue Line Futures به کیتکو نیوز گفت: »طال در 
حال مبارزه با دالر آمریکاست و انتظارات افزایش 75 واحدی دیگر نرخ بهره از 
سوی فدرال رزرو وجود دارد.« به اعتقاد اقتصاددانان، اگر انتظارات تورمی ثابت 
بماند، فدرال رزرو می تواند سرعت سیاست پولی تهاجمی خود را کاهش دهد. 
آدام باتن، استراتژیس��ت ارشد ارز در فارکس الیو گفت: افت در آنجا آرامشی را 
برای فدرال رزرو فراهم می کند؛ زیرا به نظر می رسد با افزایش قیمت ها مبارزه 
کن��د. بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو در هفته آینده نرخ بهره صندوق های 
ف��درال رزرو را 75 واحد پایه افزایش دهد. با ای��ن حال، بازارها همچنان نرخ 
پایانی بسیار باالتری را نزدیک به 5 درصد مشاهده می کنند که به گفته برخی 
تحلیلگران می تواند قیمت طال را کاهش دهد. به نظر می رسد که فدرال رزرو 
عالوه بر انتظارات سپتامبر، تا پایان سال به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد و 

این بر طال تاثیر گذاشته است.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: بازار س��هام این روزها با ریس��ک های مختلفی از جمله 
مذاکرات فرسایش��ی احیای برجام مواجه است؛ عاملی که در کنار افزایش 
قیمت ها در بازارهای جهانی و همچنین مش��کالت داخلی از جمله سایه 
س��نگین قیمت گذاری دستوری، ادامه سرمایه گذاری در تاالر شیشه ای را 
برای بورس بازان س��خت و دش��وار کرده اس��ت. پس از آنکه جوزپ بورل، 
مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا از رنگ باختن شانس توافق 
هس��ته ای خبر داد، این س��یگنال منفی در اقتصاد ای��ران و بورس تهران 
به تغییر آرایش س��رمایه گذاران و تغییر استراتژی های معامالتی انجامید. 
ب��ه طوری که معامله گران تحت تاثیر اخبار منفی مذاکرات احیای برجام، 
س��رمایه گذاری خود را بیش از پیش با چاش��نی احتیاط همراه کرده اند. 
به نظر می رس��د با تعویق احیای توافق هس��ته         ای، امید به رفع تحریم ها 
در کوتاه م��دت کاهش یافته و این موضوع نه تنها اثر خود را مش��خصا بر 
معامالت سهام صنایع موس��وم به برجامی )نظیر خودروسازان و بانک ها( 
گذاشته، بلکه در کلیت ماجرا نیز فضای بورس را تحت تاثیر قرار داده است.

کمرنگ شدن چشم انداز احیای برجام در حالی به رکود فرسایشی بازار 
س��هام دامن زده است که این مهم در بازار ارز به افزایش چشمگیر قیمت 
شاخص ارزی و تثبیت قیمت دالر در باالی مرز روانی ۳0 هزار تومان منجر 
ش��ده است. در بازار س��که و طال نیز قیمت سکه طرح جدید دیروز بیش 
از 20 هزار تومان افزایش یافت و به میانه کانال 14 میلیون تومان رسید. 
بدین ترتیب، در حالی که با کمرنگ شدن انتظارات مثبت نسبت به آینده 
مذاکرات وین، قیمت دالر پله های پنجم و شش��م کانال ۳1 هزار تومان را 
در روزهای پایانی ش��هریورماه درمی نوردد، به همان نس��بت شاخص کل 
بورس تهران با از دست دادن کانال یک میلیون و 400 هزار واحد در هفته 

سوم شهریورماه، به پسروی در کانال 1.۳ میلیون واحدی ادامه می دهد.
شرایط ورود نقدینگی فراهم است اما...

بورس تهران، معامالت آخرین هفته تابستان را هم با چراغ قرمز آغاز کرد 
و هر سه شاخص اصلی بازار سهام در بیست و هفتمین روز شهریورماه افت 
کردند. یک تحلیلگر بازار س��هام با وجود روند نزولی این بازار در روزهای 
پایانی ش��هریورماه بر این باور اس��ت که ش��رایط ورود نقدینگی به بورس 
فراهم اس��ت، اما به این ش��رط که ریسک های متحمل ش��ده بر این بازار 
برطرف شود. محسن یگانه به نوسانات اخیر بورس اشاره می کند و به ایرنا 
می گوید: بخش��ی از ریزش بازار سهام به دلیل صعود غیرطبیعی شاخص 

بورس در س��ال ۹8 و ۹۹ طبیعی بود اما اتفاقاتی در س��ال ۹۹ رخ داد که 
باعث شد اهالی بازار سرمایه با عدم اطمینان برای سرمایه گذاری و نیز ورود 
سرمایه های شان به این بازار مواجه شوند. به عقیده وی، اعتماد رکن اصلی 
سرمایه گذاری در بازارهای مالی است و عدم وجود اعتماد و نیز ریسک های 

اعمال شده در بازار سبب ریزش شدید شد.
یگانه به نتیجه برجام و تاثیر آن بر معامالت بازار سرمایه اشاره می کند 
و توضیح می دهد: توافق در برجام از جمله ریس��ک هایی اس��ت که اکنون 
بازار س��هام را تحت تاثیر خود قرار داده و ممکن اس��ت نوسانات فعلی در 
بازار تا روشن نشدن تکلیف برجام ادامه داشته باشد. با وجود پتانسیل های 
قدرتمن��د در بازار س��رمایه و متکی بودن آنها بر پتانس��یل های اقتصادی 
کش��ور، بسترهای رشد شاخص بورس فراهم است، اما تا زمانی که زمینه 
رفع ریسک های ایجاد ش��ده در اقتصاد کشور برطرف نشود، شاهد وجود 

برخی از نوسان ها در بازار سرمایه خواهیم بود.
او قیمت گذاری دستوری را دیگر عامل تاثیرگذار بر روند فعلی بازار سهام 
عنوان می کند و می گوید: یکی از معضالتی که اکنون بازار س��هام نسبت 
بدان نگران است، این است که افراد نمی دانند تصمیمات آتی درخصوص 
مس��ائل کالن اقتصادی به چه صورتی خواهد بود. این امر باعث ش��ده تا 
س��رمایه گذاران برای ورود سرمایه های ش��ان به بورس با احتیاط برخورد 
کنند. در صورت رفع ریسک های متحمل شده بر بازار سهام شاهد بهبود 
وضعیت معامالت و نیز کاهش نوسانات ایجادشده خواهیم بود و پتانسیل 
رشد معامالت بورس برای آینده فراهم است. پتانسیل ایران نسبت به سایر 
کشورها در حوزه کاالیی مانند مس، روی و پتروشیمی بیشتر است، اما در 
ابتدا باید مسئله ریسک ها در کشور برطرف شود تا بتوان شاهد اثر آنها بر 

معامالت بازار باشیم.
این فعال اقتصادی، آینده معامالت بورس را نسبت به دیگر بازارها مثبت 
ارزیابی می کند و می افزاید: فضا برای توس��عه بازار سهام باز بوده و شرایط 
برای ورود نقدینگی های کالن فراهم اس��ت، اما در ابتدا باید ریس��ک های 

متحمل شده بر بازار برطرف شود.
افت دسته جمعی شاخص های بورسی

هفته بورس دوباره با رنگ قرمز آغاز شد و دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 
در معامالت روز گذشته 11 هزار واحد دیگر در کانال 1.۳ میلیونی عقب تر 
رفت. در جریان معامالت روز یکشنبه 27 شهریورماه، شاخص کل بورس 

ته��ران با 11 هزار و 18۳ واحد کاهش در ارتفاع یک  میلیون و ۳77 هزار 
واحدی ایس��تاد. ش��اخص هم وزن با 2 هزار و ۹81 واحد کاهش به 401 
هزار و ۹08 واحد و ش��اخص قیمت با یک هزار و 78۳ واحد افت به 240 
هزار و ۳۹۹ واحد رسید. شاخص بازار اول، کاهش ۹  هزار و 5۳2 واحدی 
و ش��اخص بازار دوم، کاهش 18 ه��زار و 474 واحدی را تجربه کردند. در 
معامالت بورس تهران بیش از 4 میلیارد و 687 میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۳5 هزار و 4۳6 میلیارد ریال معامله شد.
سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی ۳( با 60 واحد، ملی کشت و صنعت و 
دامپروری پارس )زپارس( با 56 واحد، بیمه دانا )دانا( با 4۹ واحد و سپنتا 
)فپنتا( با 40 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در سمت مقابل، 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 845 واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا( با 707 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 5۳1 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 521 واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با 520 واحد و پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 
464 واحد و ایران خودرو )خودرو( با 4۳۳ واحد با تاثیر منفی بر شاخص 
بورس همراه ش��دند. نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
س��ایپا )خس��اپا(، ایران خودرو )خ��ودرو(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، 
گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، س��ایر اشخاص بورس 
ان��رژی )انرژی ۳( و پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( در گروه نمادهای 
پُرتراکنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم در معامالت این روز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 678 میلیون و 788 میلیون 

برگه سهم به ارزش 2 هزار و 1۹7 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز شاخص کل فرابورس بیش از 102 واحد کاهش 
داش��ت و ب��ه ت��راز 18 هزار و 6۳0 واحد رس��ید. در این ب��ازار بیش از 2 
میلیارد و 6۹8 میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات 
معامالت فرابورس بیش از 167 هزار و 525 نوبت بود. زغال س��نگ پروده 
طبس )کزغال(، بهمن دیزل )خدیزل(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن( 
و مجتمع صنعتی آرتاویل تایر )پارتا( با تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس 
و همچنین سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، 
پاالیش نفت الوان )شاوان(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند( و بیمه پاسارگاد )بپاس( با تاثیر منفی بر این 

شاخص همراه شدند.

سیر نزولی بورس در روزهای پایانی تابستان ادامه دارد

بیم و امید برجام در تاالر شیشه ای

ب��ه عقیده یک تحلیلگر بازار س��رمایه، احیای برجام منجر به ایجاد رونق 
بلندمدت در این بازار خواهد ش��د و این در حالی اس��ت که عدم توافق نیز 
موجب تش��دید انتظارات تورمی شده و باز هم زمینه ساز رشد بازار سرمایه 
خواهد بود، اما مادامی که نتیجه مذاکرات مش��خص نشده، سرمایه گذاران 

توان تحلیل و ترسیم چشم انداز آینده اقتصاد کشور و نرخ ارز را ندارند.
هومن عمیدی به بررس��ی رکود فرسایش��ی بورس پرداخت و با اشاره به 
پیش بینی ناپذیر شدن چشم انداز اقتصاد ایران به عنوان یکی از دالیل رکود 
بورس به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: به سبب طوالنی شدن روند 
مذاکرت، ش��رایط اقتصادی کش��ور در حالت بالتکلیفی قرار دارد و فعاالن 
اقتصادی چش��م انتظار تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات هستند. به هر حال، 
احیای برجام منجر به ایجاد رونق بلندمدت بازار س��رمایه خواهد شد. عدم 
توافق نیز موجب تش��دید انتظارات تورمی ش��ده و باز هم زمینه س��از رشد 
بازار س��رمایه خواهد بود، اما مادامی که نتیجه مذاکرات مش��خص نش��ده، 
سرمایه گذاران توان تحلیل و ترسیم چشم انداز آینده اقتصاد کشور و نرخ ارز 

را ندارند. او توضیح داد: البته باید پذیرفت که بازار سرمایه نسبت به بازارهای 
موازی، رش��د کمتری داشته است، ولی از آنجا که حقوقی های این بازار نیز 
نیاز به تامین مالی و فروش س��هام دارند و بازار سرمایه از کمبود نقدینگی 
رنج می برد، نه تنها رشدی در این بازار مشاهده نمی شود؛ بلکه مرتبا شاهد 
افت قیمت ها نیز هستیم. به همین علت به رغم ارزندگی سهم ها و عملکرد 
مطلوب اکثر شرکت ها، وضعیت معامالت مناسب نبوده و بسیاری از سهم ها 
کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند. تعیین تکلیف مذاکرات تا حدود 
زیادی می توان��د ابهامات را برطرف کند، البته که توافق و رفع تحریم ها در 

بلندمدت، اتفاقات مثبتی در بازار سرمایه رقم خواهد زد.
عمیدی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود رشد نقدینگی، پولی وارد 
بازار س��هام نمی ش��ود؟ گفت: هرچند نقدینگی رشد داشته، ولی نقدینگی 
وارد بازار سهام نشده است. شرایط بانک ها نشان می دهد نقدینگی به سمت 
بانک ها نیز نرفته و بانک ها نیز از رشد نقدینگی منتفع نشده اند. البته که در 
نهایت نقدینگی در اقتصاد بین بازارهای مختلف جابه جا می ش��ود و به هر 

حال نقدینگی به بازار س��رمایه هم ورود خواهد کرد، ولی تا زمان رفع ابهام 
در فضای اقتصاد کالن، شاید سهم بازار سرمایه از جذب نقدینگی کمتر از 
سایر بازارها باشد. این کارشناس بازار سرمایه در پایان در مورد انتظار برخی 
تحلیلگران اقتصادی مبنی بر دریافت مالیات بیش��تر از شرکت های بزرگ 
بازار سرمایه به منظور افزایش درآمدهای دولت نیز گفت: یکی از منابع مهم 
درآمد دولت ها، مالیات اس��ت، اما مالیات ستانی باید مبنای منطقی داشته 
باش��د. ش��رکت های بزرگ تولیدی در کشور، س��هم قابل توجهی در ایجاد 
اش��تغال و تولید ناخالص دارند و ضمنا در مقاطعی هم عملکرد ضعیف تری 
داشته و فشار ضرر و زیان این شرکت ها را سهامداران تحمل کردند. نمی توان 
انتظار داش��ت اگر در مقطعی ش��رکت های بزرگ اوضاع بهتری داشتند، با 
دست درازی در منافع این شرکت ها می توان به جبران کسری بودجه دولت 
کمک کرد. زیر س��وال بردن امنیت سرمایه گذاری با رفتار سلیقه ای در اخذ 
مالیات، نتیجه ای جز از بین رفتن فرصت های اشتغال، افزایش تولید ناخالص 

ملی و توسعه اقتصادی کشور به همراه نخواهد داشت.

چرا با وجود رشد نقدینگی، پولی وارد بازار سهام نمی شود؟

سایه نااطمینانی بر اقتصاد ایران
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صادرات 12 میلیون تن کاالی غیرنفتی از بوشهر
ناظر گمرکات اس��تان و مدی��رکل گمرک بوش��هر از صادرات 12 
میلی��ون و 62 هزار تن کاالی غیرنفتی ب��ه ارزش حدود 6 میلیارد و 
2۹7 میلیون دالر از گمرکات استان در پنج ماهه سال جاری خبر داد.
علی سلیمانی ظهر روز یکشنبه 27 شهریور در جریان بازدید نماینده مردم 
شهرس��تان های دشتی و تنگس��تان در مجلس شورای اس��المی از گمرکات 
دلوار، بوالخیر و الور س��احی اظهار ک��رد: صادرات این میزان کاال از گمرکات 
استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 10 درصد و از نظر 
ارزش 68 درصد افزایش داش��ته اس��ت. وی افزود: عمده کاالهای صادراتی از 
گمرکات استان شامل محصوالت پتروشیمی، محصوالت معدنی، انواع آبزیان 
و س��بزیجات و صیفی جات بوده اس��ت که عمدتا به کشورهای چین، امارات 
متحده عربی، هند، آفریقای جنوبی، موزامبیک، س��ودان، نیجریه، پاکستان، 
تایلند و ترکیه صادر شده است. ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر 
به آمار واردات گمرکات اس��تان در مدت یادشده اشاره کرد و گفت: طی این 
مدت حدود 262 هزار تن کاال به ارزش بالغ بر 777 میلیون دالر از گمرکات 
اس��تان بوشهر وارد کشور ش��ده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از نظر وزنی 5۳ درصد و از نظر ارزش��ی 85 درصد افزایش را نش��ان می دهد. 
سلیمانی افزود: عمده کاالهای وارداتی از گمرکات استان شامل اجزا و قطعات 
نی��روگاه اتمی، انواع پارچه، ماژول LED، ان��واع چای، قطعات و لوازم یدکی 
موتورس��یکلت و دوچرخه، انواع الس��تیک، قطعات و ل��وازم یدکی خودروی 
سواری، برنج و انواع بلبرینگ و رولبرینگ می باشد.  وی یادآور شد: همچنین 
در پنج ماهه سال جاری گمرکات استان، بالغ بر 2018۳ میلیارد ریال )معادل 
2018 میلیارد تومان( بوده اس��ت که در مقایسه با سال گذشته ۳22 درصد 

افزایش داشته است.

پیامک های رجیستری وصل شد
وزارت صم��ت اع��الم کرد که اختالالت چند روز اخیر در ارس��ال پیامک های 
رجیس��تری حل ش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، اخیرا گزارش هایی از اختالل 
گسترده در پیامک رجیستری موبایل منتشر و علت آن اختالفات مالی اپراتورها 
با دس��تگاه های دولتی عنوان ش��ده بود؛ موضوعی که حمید محله ای- مدیرکل 
دفت��ر خدمات فنی و مهندس��ی و نگهداری وزارت صمت، نی��ز آن را تایید کرده 
اس��ت. این مقام مسئول با اشاره به قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا در سال 1۳۹8، کمیسیون 
تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین 1400 این 
مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص 
می کرد؛ اما مسئوالن وقت وزارت ارتباطات با این استدالل که این هزینه را باید 
دول��ت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه 1400 دیده ش��د، اما بودجه 
موردنظر هم پرداخت نشد. بنابراین مشکل این است که در حال حاضر نه بودجه 
تعیین شده و نه مصوب های در کمیسیون در دسترس است. البته محله ای ابراز 
امیدواری کرده که ظرف چند روز آینده، وزارت صمت با سازمان تنظیم مقررات 
وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برس��د و این مشکل به طور اساسی حل شود. او 
همچنین از اپراتورها خواسته که نگران پرداخت هزینه های خود نباشند؛ چراکه 
عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده که به زودی با همکاری س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد ش��د. گفتنی اس��ت پیامک رجیستری 
حاوی استعالم اصالت تلفن همراه به منظور بررسی قانونی بودن، نو یا دست دوم 
بودن، مشخصات فنی دستگاه، اطالعات نشان تجاری، مدل، شرکت گارانتی کننده 
و نظایر آن است. گوشی هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت 
کنند، ۳1 روز مهلت استفاده داشته و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت. 
بنابراین قطع پیامک منجر به عدم آگاهی از اصالت دس��تگاه می شود و می تواند 
خریداران را با مشکالت جدی مواجه کند. مشتریان می توانند قبل از خرید تلفن 
همراه، با پیامک کردن شناسه 15 رقمی IMEI )که روی جعبه تلفن همراه درج 
ش��ده است( به ش��ماره 7777، اصالت تلفن همراه را استعالم کنند. به طور کلی 
انجام فرآیند استعالم اصالت از طریق درگاه های ارتباطی سامانه همتا امکان پذیر 
اس��ت که این درگاه ها عبارتند از سامانه پیامکی 7777، کد دستوری 7777#*، 
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نماگربازارسهام

چه��ار س��ال از ممنوعی��ت واردات خ��ودرو می گ��ذرد و اتخ��اذ 
سیاست های دستوری در کنار انحصار، بازار و صنعت خودروی کشور 
را ب��ا مش��کالت متعددی همچون رکود و اف��ت کیفیت مواجه کرده 
اس��ت. حاال مس��ئوالن وزارت صمت با آزادس��ازی واردات خودرو با 
محوریت واردات خودروی اقتصادی تالش دارند تمام این مش��کالت 

را برطرف کنند و قیمت خودرو در بازار کاهش یابد.
ب��ه گزارش اقتصادآنالین، واردات خودرو پس از حدود چهار س��ال 
ممنوعیت آزاد ش��د و یکی از دالیلی که همواره از س��وی مسئوالن 
وزارت صم��ت برای تصمیم به آزادس��ازی واردات مطرح می ش��ود، 
کنترل بازار متش��نج چند سال اخیر خودرو است؛ بازاری که پس از 
بازگشت تحریم ها و تداوم سیاست های غلطی همچون قیمت گذاری 
دس��توری روز به روز آش��فته تر ش��ده اس��ت و حاال طبق گفته های 
مس��ئوالن وزارت صمت قرار است با آزادسازی واردات خودرو و ورود 

خودروهای اقتصادی به کشور از التهاب آن کاسته شود.
 س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران درخصوص تاثیر 
واردات خ��ودرو ب��ر رفع التهاب بازار خودرو ب��ه اقتصادآنالین، گفت: 
آیین نامه واردات خودرو صرفا کلیاتی از این طرح را مش��خص کرده 
بود و بدون مش��خص ش��دن تعرفه ها و سایر هزینه هایی که می تواند 
س��ربار واردات خودرو باش��د، نمی توان درخص��وص تاثیر قطعی این 

واردات بر بازار و قیمت خودرو اظهارنظر کرد.

ب��ه عقیده وی اگر دولت تصمیم بگی��رد خودروهای اقتصادی را با 
تعرفه صفر درصد وارد کند می توان گفت که واردات این خودروها تا 
حدودی می تواند بر قیمت خودروهای داخلی اثرگذار باش��د. به این 
ص��ورت که اگر خودروی 10 هزار دالری را با هزینه تمام ش��ده 1۳ 
ه��زار دالری و دالر ۳0 ه��زار تومانی در بازار بفروش��یم قیمت ۳۹0 
ت��ا 400 میلیون تومانی آن می تواند تاثیر بس��زایی در کاهش قیمت 

خودروهای داخلی داشته باشد.
البت��ه بای��د در نظر داش��ت حت��ی در صورتی که تعرف��ه واردات 
خودروه��ای 10 هزار دالری صفر باش��د و این خودروه��ا با قیمتی 
۳50 میلیون تومانی به بازار عرضه ش��وند، همچنان نمی توان از لفظ 
اقتصادی برای این خودروها استفاده کرد. مهدی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان پیش��تر به اقتصادآنالین، گفته بود: خودروی اقتصادی 
تعریف مش��خصی دارد و در سراس��ر دنیا باید بتوان با مجموع حقوق 
یک سال خودروی اقتصادی خرید که با حداقل قیمت ۳50 میلیونی 

برای اینگونه خودروهای وارداتی نمی توان به آنها اقتصادی گفت.
یکی دیگر از دالیلی که دولت برای آزادس��ازی واردات به خصوص 
واردات خودروهای اقتصادی همواره مطرح کرده ترغیب خودروسازان 
ب��ه افزایش کیفیت با رفع انحصار و همچنین افزایش س��طح کیفیت 
خودروه��ای به اصط��الح ارزان قیم��ت موجود در بازار بوده اس��ت. 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران در این خصوص ب��ه خبرنگار اقتصاد 

آنالین، گفت: ش��رکت هایی همچون کیا و هیوندای برای حفظ برند 
تج��اری خود معموال از کیفیت خودروهای اقتصادی خود نمی کاهند 
و می ت��وان از خودروهای اقتصادی واردات��ی انتظار کیفیتی مطلوب 

داشت.
س��عید موتمنی همچنین در اظهارات خود با اشاره به این نکته که 
خودروهای وارداتی باید برای همه س��لیقه ها مناسب باشند از اعمال 

سقف و محدودیت برای خودروهای وارداتی انتقاد کرد.

خودروی اقتصادی هم می تواند باکیفیت باشد 

 واردات خودرو در چه صورت منجر به کاهش قیمت خواهد شد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه برای بهره مندی تمامی 
م��ردم از خودروهای باکیفیت باید تعرف��ه واردات کاهش یابد، گفت اگر 
خودروسازان داخلی بدانند که به جز محصوالت تولیدی شان، خودروهایی 
ب��ا کیفیت و ارزان قیم��ت نیز در بازار وجود دارد، ب��رای ارتقای کیفیت و 

کاهش قیمت تمام شده، تمام تالش خود را به کار می برند.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از خانه ملت، حس��ین 
نوش آبادی درباره وضعیت صنعت خودروسازی، گفت: به دلیل سیاست های 
اش��تباهی که در پیش گرفته شده، مردم از داشتن خودروی ایمن و ارزان 
محروم ش��دند در واقع خودروسازان به بهانه تقویت و حمایت از خودروی 
ملی، ارتباط خود را با صنعت خودروسازی جهان از بین برده ایم و مردم به 

سختی و دشواری افتاده اند.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی برخی 
خودروهای داخلی را به ارابه های مرگ تش��بیه ک��رد و افزود: بی کیفیتی 
خودروه��ای داخل��ی و ناایم��ن بودن آنها ک��ه جان م��ردم را به مخاطره 

می اندازد، قابل توجیه و پذیرش نیست.
مردم با بی��ان اینکه تا زمانی که در صنعت خودروس��ازی رقابت ایجاد 
نش��ود وضعیت این صنعت در کش��ور تغییر نمی کند، اضافه کرد: برخی 
مطرح می کنند که واردات موجب آس��یب به تولید داخل می شود، ممکن 

است این موضوع در کوتاه مدت صحت داشته باشد اما در بلندمدت به نفع 
خودروسازان داخلی و مردم است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در بازار انحصاری 
خودروس��از خود را ملزم به رقابت نمی داند زیرا مردم ناچارند خودرو را با 
هر کیفیت و هر قیمتی خریداری کنند، ادامه داد: زمانی که مردم در صف 
خرید خودرو هستند و ده ها نفر در نوبت دریافت این کاال، ارتقای کیفیت 

برای خودروساز اهمیتی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
س��ختگیری  در واردات خ��ودرو را دلیل دیگری برای افزایش مش��کالت 
موجود در این حوزه دانست و تصریح کرد: حقوق مردم باید محترم شمرده 
شود همانگونه که برای کاالها و خدمات، واردات و صادرات انجام می شود 
باید دغدغه های مربوط به واردات نیز رفع شود ما به دنبال آسیب به تولید 

داخل نیستیم اما این موضوع نباید به بهای جان مردم تمام شود.
نوش آبادی ب��ا بیان اینکه برای بهره مندی تمامی م��ردم از خودروهای 
باکیفی��ت باید تعرفه واردات کاهش یابد، افزود: اگر خودروس��ازان داخلی 
بدانن��د که ب��ه جز محص��والت تولیدی ش��ان، خودروهایی ب��ا کیفیت و 
ارزان قیمت نیز در ب��ازار وجود دارد، برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت 

تمام شده، تمام تالش خود را به کار می برند.

 تعرفه واردات برای بهره مندی تمامی مردم
از خودروهای باکیفیت کاهش یابد
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نویسنده: علی آل علی

آرزوی اکثر کارآفرینان پیدا کردن ش��غلی درجه یک در شرکتی بین المللی 
اس��ت؛ از آن ش��غل هایی که حس��ابی رزومه کاری آدم را تکان می دهد و با 
عالیق مان هم جور اس��ت. ش��اید فکر کنید همه با کمی جست وجو به شغل 
ایده آل شان خواهند رسید، اما واقعیت مثل فیلم های معمایی کمی پیچیده تر 
از این حرف هاس��ت. همانطور که یک بازیگر در طول س��ال با کلی پیشنهاد 
کارگردان های مختلف رو به رو می شود، کارآفرینان درجه یک هم یک عالمه 
پیش��نهاد دم دست شان خواهند داشت. البته شما قرار نیست به تک تک این 
پیش��نهادات جواب مثبت دهید؛ چراکه نه وقت همکاری با چند ش��رکت را 
دارید، نه اینکه چنین کاری قانونی خواهد بود. اگر خوش شانس باشید، خیلی 
از پیشنهادات کاری تان اصال تعریفی نخواهند داشت. در این صورت به راحتی 
دور همه را خط کشیده و یک راست سراغ بهترین گزینه می روید. در سناریو 
سخت تر، پای چند تا برند بزرگ وسط خواهد بود. اینطور وقت ها آدم نمی تواند 

به این سادگی ها عذر کسب و کارها را بخواهد.
بی ش��ک کنار گذاش��تن پیش��نهاد برندهای بزرگ ب��رای هیچ کس راحت 
نیست. ش��اید مدیرعامل یکی از این شرکت ها حس��ابی از دست تان ناراحت 
ش��ود یا اینکه بعدا دیگر هیچ فرصتی برای همکاری با آنها نداش��ته باش��ید. 
دقیقا به همین خاطر کارآفرینان حرفه ای همیشه برای رد پیشنهادات کاری 
تکنیک های طالیی خودشان را دارند. اینطوری نه در تله رودربایستی با دیگران 
گی��ر می کنند، نه خبری از دلخوری ه��ای طوالنی خواهد بود. ماجرا به بخش 

هیجان انگیزش رسید، نه؟
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدی��م هر کاری قلق خاص خودش را دارد. 
شما حتی اگر از یک فرصت شغلی خوش تان نمی آید، نباید همینطور الکی آن 
را رد کنید. چه بس��ا سال ها بعد گذرتان دوباره به این شرکت بیفتد. آن وقت 
دیگ��ر هیچ جوره تجربه تلخ قبلی تان از صفحه روزگار پاک نخواهد ش��د. اگر 
ش��ما هم دوست دارید مثل یک فوتبالیست مشهور پیشنهاد کلی از تیم های 
ب��زرگ دنیا را رد کنید و همچنان محبوب دل همه باش��ید، این مقاله کامال 
مخصوص شماس��ت. ما در ادامه اول از همه دالیل رد یک پیش��نهاد کاری را 
بررس��ی می کنیم تا متر و معیار خوبی برای ارزیابی فرصت های شغلی داشته 
باشید. بعد هم سراغ تکنیک های طالیی برای رد محترمانه پیشنهادات کاری 

می رویم. اینطوری آب در دل هیچ کس تکان نخواهد خورد. 
چه زمانی باید یک فرصت کاری را رد کرد؟

وقتی شما مهارت باالیی داشته باشید، همه در بازار دنبال تان خواهند بود. با 
این حال قرار نیست با عجله اولین پیشنهاد کاری را قبول کنید. هرچه باشد 
کسب مهارت های درجه یک در دنیا کار ساده ای نیست. پس باید با سختگیری 
مث��ال زدنی فرصت های مختلف را زیر و رو کرده و در نهایت بهترین ش��ان را 
انتخاب کنید. ما در این بخش سعی می کنیم چند تا معیار مناسب برای کنار 
گذاشتن فرصت های شغلی در جام حذفی انتخاب شغل را بررسی کنیم. اجازه 

دهید بدون هیچ حرف اضافه ای برویم سراغ اصل مطلب.
وقتی از شرکت مورد نظر خوش تان نمی آید

اگ��ر همین االن پیش��نهاد کاری با حقوق ماهانه 100 ه��زار دالر دریافت 
کنید، چه واکنش��ی خواهید داشت؟ بی شک آدم با دیدن چنین رقمی سر از 
پا نمی شناس��د و چند روزی حسابی روی ابرها سیر خواهد کرد. بعد هم تازه 
به س��رش می زند کمی درباره این برند تحقیق کند. درست در همین شرایط 
است که سناریو ما کمی پیچیده می شود. فرض کنید کارمندان قبلی این برند 
درباره فرهنگ سازمانی و شرایط همکاری تیم ها در آن حسابی شاکی باشند. 
این یعنی ش��ما بی برو برگش��ت جنگ اعصابی تمام عیار در شغل جدیدتان 
خواهید داش��ت. فکر می کنم ش��ما هم قبول داشته باش��ید دست رد زدن به 

چنین پیشنهادی بهترین تصمیم زندگی یک کارآفرین خواهد بود، مگر نه؟
خیلی از کارآفرینان برای رد پیشنهاد شرکت ها دنبال دالیل عجیب و غریب 
نیس��تند. همین که شما احس��اس خوبی به یک موقعیت شغلی یا مجموعه 
ندارید، به اندازه کافی منطقی خواهد بود. هرچه باش��د اینجا صحبت حداقل 
هش��ت س��اعت کار روزانه است و کار اصال ش��وخی بردار نیست. پس اگر فکر 
می کنید تحمل فرهنگ سازمانی یا جو یک شرکت را ندارید، الکی به خودتان 

فشار نیاورید و قید آن را بزنید. 
حقوق اندک

هیچ کس در دنیا کار مجانی را دوس��ت ندارد. شما را نمی دانم، ولی من که 
ترجیح می دهم کل روز را اس��تراحت کنم و حتی یک لحظه هم به کار فکر 
نکنم. هرچه باش��د کار کردن انتخاب اول آدم برای یک روز دل انگیز نیس��ت. 
یکی از محرک هایی که مثل آدرنالین آدم را به تحمل کارش وامی دارد، همین 
حقوق مناسب اس��ت. از قدیم گفته اند »زندگی خرج دارد« و هیچ کس نباید 
دست روی دست بگذارد. پس اگر قرار است صبح تا عصرمان را سرکار باشیم، 

چه بهتر که حقوقش کمی دل مان را گرم کند. 

استدالل ما در این بخش کامال شفاف است؛ اگر یک پیشنهاد کاری حقوق 
درست و حسابی ندارد، رد کردنش باید مثل آب خوردن باشد؛ چراکه شما دیر 
یا زود در چنین شغلی به مرز انفجار می رسید. آن وقت حتی یک نفر هم از زیر 
ترکش های عصبانیت تان جان سالم به در نخواهد برد. پس چه بهتر که همین 

اول کاری پیشنهاد چنین برندی را رد کنید؛ به همین سادگی.
رد پیشنهاد کاری: تکنیک هایی برای حرفه ای شدن

اگ��ر با دقت به اطراف تان نگاه کنید، کمابیش آدم هایی هس��تند که بدون 
حتی یک لحظه احس��اس عذاب وجدان به درخواست های دیگران جواب رد 
می دهن��د. در نقطه مقابل، اغلب مردم با »نه« گفتن مش��کل دارند. انگار که 
رودربایس��تی احساسی همیشگی است و به این س��ادگی ها دست از سر آدم 
برنمی دارد. ماجرا از آنجایی دراماتیک می شود که پای تن دادن به پیشنهادات 
کاری که اصال دوست شان نداریم در میان باشد. اینطوری آدم نه از کارش لذت 
می برد، نه حتی اعصاب راحتی خواهد داش��ت. البته ش��ما الزم نیست خیلی 
نگران چنین وضعیت عجیبی باشید؛ چراکه ما در این بخش قصد داریم سیر 

تا پیاز رد کردن پیشنهادات کاری را یادتان دهیم. 
تشکر و قدردانی بابت پیشنهاد: کارآفرینی یعنی احترام!

نویسنده ای را در نظر بگیرید که بعد از سال ها انتشار داستان های کوتاه در 
ی��ک مجله دیگر قصد همکاری با آن تیم را ندارد. احتماال لحظه جدایی برای 
اهالی قلم بی نهایت احساسی خواهد بود. حاال اگر قرار باشد طرفین کار را برای 
خودشان سخت کنند، احتماال همه چیز با جنگ و دعوا تمام خواهد شد. یک 
سناریو هوشمندانه در این میان احترام متقابل نویسنده و تیم مجله مورد بحث 
است. اینطوری هر دو طرف با خاطراتی خوش یکدیگر را به یاد خواهند آورد. 
قبول دارم این کار خیلی س��خت به نظر می رسد، اما شما به عنوان کارآفرین 

چاره ای به غیر از رعایت این سناریو ندارید. 
خیلی از کارآفرینان فکر می کنند هنوز هم در دهه 80 یا ۹0 میالدی زندگی 
می کنند؛ وقتی که نه خبری از اینترنت بود نه گردش اخبار سرعت نور را هم 
رد کرده بود. باور کنید یا نه، این روزها اخبار مربوط به کارآفرینان خیلی زود 
بین اهالی بازار دس��ت به دس��ت می شود. کافی است یک جر و بحث کوچک 
با دیگران داشته باشید تا در سه شماره عالم و آدم از آن خبردار شوند. اجازه 
دهید ماجرا را کمی سخت تر کنیم؛ اگر قرار باشد هر دفعه که پیشنهاد کاری 
به شما می شود همین آش و همین کاسه برقرار باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بی شک سوال باال بیشتر ش��بیه یک معادله چندمجهولی است. پس اجازه 
دهید کمی در پیدا کردن جوابش کمک تان کنیم. ما در روزنامه فرصت امروز 
معتقدیم رد خش��ک و خالی یک پیش��نهاد کاری کم کم همه را از دور آدم 
پراکنده می کند. دقیقا به همین خاطر همیشه روی خداحافظی های همراه با 
تشکر تاکید داریم. کافی است قبل از رد پیشنهاد کاری یک برند کمی از آنها 

بابت حسن انتخاب شان تشکر کنید. قبول دارم این تعارف ها خیلی کلیشه ای 
است، اما دست کم تاثیر الزم را روی طرف مقابل خواهد داشت و مانع از یک 

جنگ جهانی تمام عیار می شود.
ادامه تعامل با شرکت مورد نظر: پُل های پشت سرتان را خراب نکنید

آیا تا به حال برای تان پیش آمده بعد از سال ها دوست دوران دبستان تان را 
در خیابان یا محل کارتان مالقات کنید؟ اینطور وقت ها آدم به دست سرنوشت 
اعتقاد پیدا می کند؛ چراکه دیدن آدم هایی که به کلی فراموش کرده ایم، اتفاقی 
نیست که هر روز رخ بدهد. ما در اینجا اصال قصد نداریم مثل آدم های بدبین 
به ماجرا نگاه کنیم، اما هیچ بعید نیست پیشنهاد کاری که امروز رد می کنید، 
چند صباح دیگر تبدیل به آرزوی همیشگی تان شود. آن وقت دست تان از همه 
جا کوتاه اس��ت و احتماال فقط باید دیگران را بابت کسب آن موقعیت شغلی 

تشویق کنید؛ نه کاری دیگر!
فرمول ما برای چنین موقعیت های حساسی بی نهایت ساده است. کافی است 
شما تعامل تان را با شرکت های دیگر حفظ کنید. قبول دارم رد پیشنهاد کاری 
دیگران به رابطه تان آسیب می زند، اما اگر کمی حوصله به خرج دهید، همیشه 
یک فرصت شغلی مناسب دم دست تان خواهید داشت. آن وقت نه تنها قدرت 
چانه زنی تان در شغل فعلی بیشتر می شود، بلکه دامنه ارتباطات تان هم روز به 

روز بهتر خواهد شد. 
احتماال ش��ما هم بارها و بارها ای��ن ضرب المثل که »آینده قابل پیش بینی 
نیس��ت« به گوش تان خورده اس��ت. ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم این 
نصیحت قدیمی هرجا کاربرد نداشته باشد، دست کم درباره رد پیشنهاد کاری 
دیگ��ران مصداق دارد. پس خیلی تند نروید و همیش��ه دره��ای تعامل را باز 
بگذارید. قول می دهم اینطوری هم در محل کار خیال تان راحت تر اس��ت، هم 
اینکه دیگر احساس عذاب وجدان بابت رد پیشنهاد کاری دیگران را نخواهید 

داشت. 
دالیل تان را توضیح دهید: مهمترین بخش کار

همانطور که قبول یک پیشنهاد کاری دالیل خاص خودش را دارد، رد کردن 
آن هم حتما دالیلی دارد. خیلی از کارآفرینان توضیح دادن را دوست ندارند. 
انگار که توضیح درباره رفتار و کارهای شان نوعی ضعف محسوب می شود. اگر 
ش��ما هم اینطور فکر می کنید، باید بگوییم کامال دراشتباهید؛ چراکه در بازار 
مشتریان هیچ وقت با کارآفرینان یک دنده میانه خوبی نخواهند داشت. پس 

بهتر است هرچه زودتر این عادت قدیمی را کنار بگذارید. 
وقتی یک برند به شما پیشنهاد همکاری می دهد، به ساده ترین زمان ممکن 
یعنی روی کارتان حساب باز کرده است. این حجم از احترام به شما قطعا دلیل 
مش��خصی دارد. شاید کارفرمای فعلی تان حسابی از شما راضی است یا اینکه 
ط��وری در بازار گرد و خاک کرده اید که همه خبردار ش��ده اند. در هر صورت 

این اعتبار آسان گیرتان نیامده که همینطور الکی از دستش دهید. پس قبل 
از اینکه با یک خداحافظی سرد دیگران را ناراحت کنید، دالیل تان را به خوبی 
توضیح دهید.  یادتان باش��د توضیح دادن درباره دلیل رد یک پیشنهاد کاری 
با بهانه جویی های کلیش��ه ای فرق دارد. بنابراین مثل یک نویس��نده حرفه ای 
کمی درباره سناریو پیش رو فکر کنید. مثال اگر پیشنهاد کاری بهتری دارید، 
می توانید با یک تشکر ساده از شرکت مورد نظر به عالقه تان برای همکاری با 
یک موسسه دیگر با شرایطی بهتر اشاره کنید. در این صورت نه تنها دلخوری 
ایجاد نمی شود، بلکه دفعه بعد همین شرکت با دستی پر سراغ تان خواهد آمد. 
به عالوه، ش��اید شما هنوز با شغل فعلی تان خیلی رابطه خوبی داشته باشید. 
پس بیان رضایت تان از شغل فعلی هم می تواند ایده جذاب دیگری برای کنار 
گذاش��تن پیشنهاد کاری باش��د. در این صورت هیچ کس نباید از دست شما 

ناراحت شده یا دلخوری پیش بیاید. 
سریع جواب دهید: وقت طالست!

بعضی ه��ا فکر می کنن��د هرچه دیرتر با یک کار س��خت رو به رو ش��وند، 
مدیریت��ش س��اده تر خواهد بود. ما اصال نم  دانیم چنی��ن ایده عجیبی از کجا 
سر و کله اش پیدا شده، اما در دنیای کسب و کار که کاربرد ندارد. وقتی یک 
شرکت به شما پیشنهاد کار می دهد، انتظار دارد خیلی زود جوابش را بدهید. 
این وسط تاخیر زیاد نوعی بی احترامی به آن شرکت محسوب می شود. پس به 
جای اینکه الکی کارتان را س��خت کرده و لقمه را دور سرتان بگردانید، خیلی 

زود حرف دل تان را بزنید. 
ای��ن روزه��ا در بازار صداقت بیش��تر از هر چیز دیگ��ری ارزش دارد. با این 
حس��اب ش��ما باید بین تبدیل ش��دن به قهرمانی دوست داشتنی و صادق در 
بین کارآفرینان کاردرست یا قرار گرفتن در حاشیه بازار یکی را انتخاب کنید؛ 
چراکه بی توجهی به پیشنهادات کاری کم کم شما را تبدیل به مهره سوخته ای 

می کند که حتی یک نفر هم مایل به همکاری با او نیست. 
اگر از ما می شنوید، نهایتا ۳ الی 4 روز بعد از دریافت پیشنهاد کاری باید به 
آن جواب بدهید. شاید گاهی اوقات سرتان خیلی شلوغ باشد یا حتی حوصله 
کسی را نداشته باش��ید. در این صورت نهایتا یک هفته وقت خواهید داشت. 
بعد از آن دیگر کسی سراغ شما را نخواهد گرفت و از همه مهمتر اینکه خیلی 
روی تان حس��اب باز نخواهند کرد. پس قبل از اینکه خیلی دیر ش��ود، جواب 

منفی تان همراه با چند تا دلیل دهن پرکن را آماده کنید؛ به همین سادگی!
منبع: 
https://www.thebalancecareers.com/how-to-decline-a-
205۹772-job-offer
https://www.betterup.com/blog/how-to-decline-a-job-
offer

فرصت امروز بررسی می کند

چطور یک پیشنهاد شغلی را رد کنیم؟
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اخبار

موکب امامزادگان قم تا 3 روز بعد از اربعین در سامرا برپا خواهد بود
قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیر موکب امامزادگان قم در ســامرا گفت: 
موکب امامزادگان استان قم، تا سه روز بعد از اربعین حسینی، خدمات خود را 
به زائران ارائه خواهد داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان قم، موکب امامزادگان استان قم از محل موقوفات مرتبط و کمک های 
خیرین و بقاع متبرکه با حضور خادمین افتخاری بقاع متبرکه قم در شهر سامراء 
برپا شده و خدمات گوناگون از جمله پذیرایی و موضوعات فرهنگی را به زائرانی از 
کشورهای مختلف ارائه می دهد. به گفته حجت االسالم سید محمدرضا حسینی 
صدر، این موکب همه روزه در سه وعده، 12 هزار پرس غذای گرم را بین زائران 

توزیع می کند همچنین آب یخ هم به صورت 24 ساعته در این موکب در اختیار زائران حسینی قرار داد. مدیر موکب امامزادگان استان قم 
در سامرا افزود: این موکب جز بزرگترین مواکب سامرا به شمار می رود که تا سه روز بعد از اربعین حسینی پذیرای زائرین خواهد بود. او با 
اشاره به فعالیت 90 نفر از خادمان افتخاری بقاع متبرکه در این موکب عنوان کرد: همچنین 10 نفر مبلغ روحانی در بخش های مختلف 

موکب به ارائه خدمات فرهنگی مشغول هستند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری خبرداد
رایزنی با سرمایه گذاران طرح خدماتی رفاهی بوستان خانواده

ساری - دهقان : رئیس سازمان ســرمایه گــذاری شهرداری ساری گفت: 
نشســت هم اندیشی و رایزنی با ســرمایه گذاران طرح خدماتی رفاهی بوستان 
خانواده برگزار شــد. به گزارش خبرنگار مازندران بــه نقل مدیریت ارتباطات 
شهرداری ساری به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری مرکز مازندران، نشست امکان سنجی مشارکت  سرمایه گذاران 
کشور در طرح های خدماتی رفاهی شهرداری ساری با حضور سید افشین راسخ و 
شهرام ایرجی از اعضای شورای اسالمی شهر ساری، مهدی نجاتی جوارمی رئیس 
و دیگر مسئوالن سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و سرمایه گذاران 

در این سازمان برگزار شد. اعضای شورای اسالمی شهر ساری که در این جلسه حاضر بودند ضمن استقبال از مشارکت بخش های خصوصی 
و ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در طرح های مدنظر شهرداری ســاری، بر تعامل کامل مجموعه مدیریت شهری با سرمایه گذاران و 
همراهی تا حصول نتایج اشاره و اعالم داشتند مرکز مازندران در بخش سرمایه گذاری اهتمام ویژه و عملیاتی را در دستور کار خود دارد 
و همه دستگاه های مسئول در این بخش همکاری می کنند. رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری ساری نیز به جدیت این سازمان در 
ایجاد بسترالزم سرمایه گذاری در شهر ساری اشاره و تصریح کرد: این سازمان ضمن دعوت از همه سرمایه گذاران که قابلیت مشارکت در 
طرح های مد نظر شهرداری را دارند، بستر الزم زیرساختی را برای فعالیت آنها مهیا خواهد ساخت. مهدی نجاتی جوارمی افزود: حوزه های 
گردشگری، سالمت، کشاورزی، محیط زیست، عمرانی، خدماتی و رفاهی طرح های متنوعی را پیش پای سرمایه گذاران قرار می دهد که 
می توانند در همه آنها با شهرداری ساری مشارکت کرده و از جذابیت تعامالت پیش رو بهره مند شوند. در این نشست که ارزیابی چگونگی 
اجرای طرح های ســرمایه گذاری در بوســتان خانواده مورد توجه قرار داشــت، راهکارهای ایجاد یک ساز و کار مبتنی بر تأمین نیازهای 
همگانی و استفاده از ظرفیت های سازمان سرمایه گذاری مورد تأکید قرار گرفت. همچنین سرمایه گذاران حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها 
و دغدغه های خود پیرامون همکاری با شــهرداری ســاری پرداختند که مقرر شد ضمن استمرار این جلسات، موانع موجود با استفاده از 

ظرفیت های قانونی شهرداری و دستگاه های مسئول، مرتفع و زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران مهیا شود.

مدیرکل راهداری استان مرکزی اعالم کرد؛
ثبت بیش از ۲۰ میلیون تردد در محورهای مواصالتی استان مرکزی

اراک-  فرنــاز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مرکــزی گفت: 20 میلیون و ۵1۳ هــزار و 49۳ تردد در محورهای مواصالتی 
استان از ابتدای شهریورماه سال جاری تاکنون ثبت شده است. مهرداد جهانی 
با اشاره به اقدامات راهداری استان در ایام اربعین حسینی اظهارکرد: از ابتدای 
مرداد ماه امســال ایمن سازی ویژه در قالب طرح اربعین در محورهای منتهی 
بــه پایانه مرزی مهران که محورهای اصلی تردد زائران بوده مثل محور آزاد راه 
ساوه تهران، ساوه همدان، اراک سلفچگان و توره بروجرد شروع شده و اقدامات 
شــاخصی مثل تعمیر روشنایی راه ها، خط کشــی، رفع نقاط پرتگاهی، نصب 

تابلوهای جدید، نصب نیوجرسی و بهره برداری از 11 کیلومتر روشنایی در محور اراک تور بروجرد صورت گرفته است. وی تصریح کرد: از 
اول شهریور تا به امروز 1۵ هزار و۳4۳ مسافر با استفاده از ناوگان جاده ای برون شهری اعزام به سمت پایانه های مرزی داشتیم که بیشترین 
تعداد مربوط به پایانه مرزی مهران بوده است. جهانی با اشاره به آمار ناوگان اعزامی به مرز مهران گفت: ۵۳۶ دستگاه ناوگان اعزام شده که 
از این تعداد 429 دستگاه از مبدا استان مرکزی شامل شهرستان های استان و به مقصد مرز مهران ثبت شده است. وی ادامه داد: از ابتدا 
شروع این طرح همچنین میز خدمت نیز در پایانه مسافربری شهر اراک و همچنین مسیر بازگشت زائران اراک در پایانه مرزی مهران با 
حضور مدیرکل راهداری راه اندازی شده است. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی تصریح کرد :29 دستگاه انواع ماشین 
آالت سبک، سنگین و نیمه سبک برای تسهیل تردد زائران و موکب ها به استان نیز پیش بینی شده است. جهانی افزود: در راستای وظایف 
اجتماعی و فرهنگی نیز پویش همراهان سفر ایمن در کیلومتر 22 محور اراک سلفچگان در محل مجتمع خدمات رفاهی غزل پارک در 
غالب برنامه های آئینی و عاشورایی با هدف ارائه خدمات رفاهی، رفع خستگی مسافران و ایمنی آنها دایر شده است. وی درادامه بیان داشت: 
استادیو اربعین مرکز مدیریت راهداری استان نیز با شماره تماس 141 به صورت شبانه روزی جهت هرگونه اطالعاتی در خصوص سفر 
در خدمت زائران است. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد: آمار تردد از ابتدای شهریورماه سال جاری تاکنون 20 
میلیون و۵1۳ هزار و 49۳ تردد در محورهای مواصالتی استان توسط ۷0 دستگاه سامانه تردد شمار آنالین نصب شده است. در محورهای 
شریانی استان که ۳ میلیون و۸2۳ هزار و۳10 دستگاه آن مربوط به ماشین های سنگین و 10۵ هزار و۶41 دستگاه هم مربوط به تردد 

اتوبوس بوده و این در حالی است که در مدت مشابه این میزان 1۳ میلیون و ۸۳1 هزار و۵02 دستگاه بوده است.

دیدار فرماندار ابوموسی با مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: ادریس قریشی فرماندار ابوموسی با 
عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان دیدار و گفتگو کرد. به 
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان، عباس 
کمالی مدیرکل راه و شهرســازی استان هرمزگان در این دیدار ضمن تسلیت 
ایام اربعین، و با اشــاره به ظرفیت گردشگری دریایی و سواحل بکر بر حمایت 
جدی و منسجم از فعالیت های مورد اشاره تاکید کرد. کمالی افزود: تمام تالش 
را برای بهبود فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در حوزه راه و شهرسازی شهرستان 
ابوموســی انجام خواهیم داد و در این راســتا حمایت، تعامل و همدلی با سایر 

دستگاه ها از جمله فرمانداری بسیار موثر و راهگشاست. وی ادامه داد: این شهرستان در بخش گردشگری ظرفیت های بسیار وسیعی دارد 
که می تواند درآمدهای جدیدی را برای ابوموسی ایجاد کند. در این دیدار فرماندار ابوموسی نیز با اشاره به ضرورت حل مشکل اسناد مالکیت 
مردم ابوموسی گفت: شهرستان ابوموسی با مشکالتی مواجه است که از مهم ترین موارد، فاقد سند بودن زمین ها و خانه های مردم است. 

در ادامه مشکل روند صدور اسناد مالکیت شهرستان ابوموسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد به فوریت تعیین تکلیف شود. 

انعقاد تفاهم نامه في مابین ادارات کل شیالت و آموزش و پرورش استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل شیالت استان گفت: طبق توافقات صورت گرفته و براساس بند نهم از فصل هفتم هدفهاي 
عملیاتي و راهکارهاي ســند تحول بنیادین، تفاهم نامه همکاري بین ادارت کل شــیالت و آموزش و پرورش استان منعقد شد.مهندس 
اســماعیل جباري با اعالم این خبر بیان داشت: براســاس این تفاهم نامه، مقرر شد همکاري هاي الزم در خصوص توسعه آموزش هاي 
هنرســتاني، ایجاد رشته هاي وابسته در زمینه شیالت، همکاري در تهیه برنامه هاي رسانه اي مشترک به منظور فرهنگ سازي و معرفي 
مشاغل رشته مذکور و افزایش سطح همکاري هاي علمي در زمینه تامین فضا، تجهیزات ، هنرآموز و... بین دو اداره کل انجام گیرد.وي 
تصریح کرد: ازآنجاییکه آموزش و پرورش در روند آموزش و تربیت نسل جوان نقش بسزایي دارد و از طرفي با توجه به نقش کلیدي سرمایه 
هاي انساني متخصص در ارتقاي کیفیت حوزه شیالت و نیز جهت ایجاد شرایط مناسب و فراهم نمودن زمینه اشتغال فارغ التحصیالن 
مقطع دیپلم به منظور تامین نیروي انساني بخش هاي مختلف شیالت، این تفاهم نامه  منعقد گردیده است.وي با اشاره به تعهدات اداره 
کل آموزش و پرورش استان در این تفاهم نامه خاطر نشان کرد: فراهم نمودن زمینه و شرایط جذب دانش آموزش مستعد به منظور ارتقا 
سطح کمي و کیفي آموزش فارغ التحصیالن رشته هاي شیالت در هنرستان هاي فني و حرفه اي و کار دانش، همکاري در تهیه برنامه 
هاي رسانه اي مشترک به منظور فرهنگ سازي و معرفي مشاغل رشته مذکور، پیگیري تدوین استانداردهاي آموزش، تعیین و تهیه منابع 
آموزشي و کمک آموزشي در راستاي اجراي سرفصل هاي تعییني ضمیمه تفاهم نامه، مهیا کردن زمینه الزم جهت بازدید دانش آموزان 
ســایر دوره هاي تحصیلي، مســئولین و معلمان آموزش و پرورش در راستاي اشاعه توسعه آموزش رشته هاي شیالت و ... از جمله مهم 
ترین تعهدات اداره کل آموزش و پرورش در این تفاهم نامه است.مهندس جباري در خصوص تعهدات اداره کل شیالت استان نیز در این 
تفاهم نامه افزود: همچنین همکاري در راستاي تدریس براي دروس تخصصي طبق ضوابط اداري و آموزشي، اولویت اشتغال در بخش هاي 
شیالت، برابر ضوابط قانوني و سیاست هاي استان براي فارغ التحصیالن این هنرستان ها، اولویت معرفي براي دریافت تسهیالت کم بهره 
جهت ایجاد کارگاههاي تولیدي براي فارغ التحصیالن هنرستان، همکاري در برگزاري تورهاي آموزشي جهت بازدید از شرکت هاي موفق 
کشت و صنعت و مراکز تولیدي استان در طول سال تحصیلي با آموزش و پرورش و ... نیز به عنوان مهم ترین تعهدات اداره کل شیالت 

استان در این تفاهم نامه مي باشد.

اصفهان - قاسم اسد: در این بازدید تعاملی که به میزبانی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان برگزار شــد، اصحاب رسانه در جریان آخرین 

وضعیت سد زاینده رود، مراحل تصفیه آب و تولید برق قرار گرفتند.
جمعی از اصحاب رســانه و خبرنگاران اصفهان از تصفیه خانه آب 

باباشیخعلی، سد زاینده رود و نیروگاه برق اصفهان بازدید کردند.
در این بازدید تعاملی که به میزبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان 
برگزار شد، اصحاب رسانه در جریان آخرین وضعیت سد زاینده رود، 

مراحل تصفیه آب و تولید برق قرار گرفتند.
اصحاب رســانه در ابتدا با حضور در تصفیه خانه آب باباشیخعلی 
اصفهان با فرآیند تصفیه آب آشــنا شــدند و در ادامه از آزمایشگاه 
کنتــرل کیفیت آب این تصفیه خانه که از مجهزترین و پیشــرفته 
ترین آزمایشگاه های تخصصی برای نظارت بر کیفیت و سالمت آب 
شرب در سطح کشور محسوب می شود بازدید کرده و از نزدیک در 

جریان آزمایش های تخصصی بر روی آب ورودی به شــبکه توزیع 
قرار گرفتند.

قائم مقام و سرپرست روابط عموی آبفای استان اصفهان در جریان 
این بازدید با اشــاره به این که تامین و سالمت آب شرب خط قرمز 
این شــرکت به حساب می آید به اجرای طرح جهاد آبرسانی در سه 
شهرســتان استان اشاره و خاطرنشــان کرد: این عملیات به منظور 
آبرسانی پایدار به 9۷ روستا ) ۶۵ روستای اصلی و ۳2 روستای مسیر 
طرح ( در شهرستان های نائین، فریدونشهر و سمیرم با و با مبلغ بالغ 

بر 1۶40 میلیارد ریال در حال اجرا است.
مجید حبیبیان افزود: با اجــرای این طرح که با همکاری قرارگاه 
سازندگی امام حسن مجتبی )ع( در حال پیشرفت است بیش از 21 

هزار نفر از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.
در ادامــه این بازدید که میزبانی شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
برگزار شد اصحاب رسانه اصفهان از ســد زاینده رود و نیروگاه برق 

اصفهان دیدن کردند.

نماینده مردم بوشهر،گناوه و  امروز:  فرصت  خبرنگار   - بوشهر 
دیلم در مجلس شورای اسالمی گفت: آموزش های فنی حرفه ای و 
مهارتی در استان بوشهر باید رونق پیدا کند و متناسب با نیاز صنعت 
نیروی ماهر پرورش داده تا شاهد کاهش بیکاری در استان بوشهر باشیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
بوشهر، عبدالکریم جمهیری.  در جلسه شورای هماهنگیدستگاههای 
تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ،اظهار داشت: مه
ارت آموزی و اشتغال زایی دو رکن اقتصادمقاومتی است ودر عرصه اق
تصاد مقاومتی آموزش های فنی وحرفه ای و مهارت آموزی حامیان 
وی تاکید کر پویایی و پشتیبان اصلی صنعت،کار و تجارت هستند. 
د: یکی از ابزارهای مهم و الزم اقتصاد مقاومتی، ارایهآموزش های مه
ارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن درجامعه گره های ب
زرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش هایفنی و حرفه ای برای 
ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد وتوسعه جامعه ضروری است
. جمهیری با تاکید بر لزوم پیگیری جدی سهم اشتغال مردم استانب
وشهر را در حوزه صنعت،افزود: مشکل جامعه  امروز بیکاریاست و مه
مترین ماموریت ما این اســت که با توسعه آموزش های فنی و حرفه 
ای به اشــتغال مردم توجه جدی داشته باشیم. مدیر کل تعاون،کار و 

رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز با بیاناینکه هر کارجوی بوشهری اگر د
ارای مهارت و فن باشد امکانندارد بیکاربماند، تصریح کرد: استان بوش
هر با کمبود نیروی ماهرروبرو است و نیاز مبرم  به پرورش نیروی ماه
ر و توسعه آموزشهای مهارت محور در دانشگاه ها و مراکز فنی و حرف
ه ای داریم. مصدق کشاورزی با اشاره به لزوم ارتقاء سطح مهارتی در 
بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی افزود: علم در کنار مهارت میتوان
د باعث شکوفایی یک واحد تولیدی شود و دستگاه های مختلفباید 
در امر مهارت آموزی و کارآفرینی توجه ویژه ای داشته باشندو دولت 

نیز حمایت خود را از بخش خصوصی در رابطه با ایجادمراکز مختلف 
فنی و حرفه ای و ارائه آموزش های مختلف در اینزمینه با توجه به نی
از بازار کار استان انجام دهد. وی بر اهمیت آموزش های فنی وحرفه 
ای تأکید کرد و گفت: نتیجهگسترش آموزش های مهارتی می تواند 
در اشتغالزایی تأثیر مثبتیداشته باشد، بنابراین  با وجود مشکل بیکار
ی نیازمند ترویجفرهنگ مهارت آموزی با همت همه دستگاه های اج
رایی در جامعههستیم. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر 
نیز با بیان اینکه آموزش های مهارتی نقشی مهم در توسعه اشتغال پ
ایدار درجامعه دارد،گفت: مهارت آموزی در کنار آموزش های تئوریدان
شگاه ها به نوعی هدایت کننده نیروی کار به طرف چرخه تولیداست. 
عبدالمجید دراهکی بیان کرد: با توجه به اینکه شمار زیادی ازدانش 
آموختگان دانشگاهی به دلیل نداشتن مهارت بیکار هستندباید تحص
یالت آکادمیک و مهارت آموزی در کنار هم بهدانشجویان ارائه شود. 
وی با تاکید بر اینکه گســترش فرهنگ کار و مهارت امری معنوی و
افزود: اشتغال هدف آموزش های ماست و میتوا ضرورت ملی است، 
ن طرح آموزش، تولید ، بازاریابی و فروش را اجرایی کرد به گونهای ک

ه همه دستگاه های اجرایی دخیل در این حوزه در کنار آموزش فنی 
و حرفه ای قرار گیرند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: ســید امیرحسین علوی شهردار 
رشت در جلسه با معاونان، مدیران مناطق و رؤسای سازمان های تابعه که 
با حضور رضا عاشــری عضو شورای اسالمی شهر برگزار شد کار و خدمت 
را میثاق نامه مشترک همه مدیران و کارکنان شهرداری خواند و گفت: به 
توانمندی مجموعه مدیران شهری واقعا اعتقاد دارم و مطمئنم که اگر این 
بدنه بخواهد کاری را انجام دهد حتما از عهده آن بر خواهد آمد. به گزارش 
واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت_ سید امیر 
حسین علوی شهردار رشت امروز پنج شنبه 24 شهریور 1401 در جلسه با 
معاونان، مدیران مناطق و رؤسای سازمان های تابعه شهرداری که با حضور 
رضا عاشری عضو شورای اسالمی شهر برگزار شد ضمن گرامیداشت ایام 
اربعین سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( اظهار داشت: 
مباحث حول محور مدیریت پســماند و اجرای پروژه ها همچنان از سوی 
اســتانداری گیالن مورد تاکید است و شــهرداری هم به دقت موضوعات 
آن را دنبال می کند. شهردار رشت بودجه ساالنه را سرفصل مشترک بین 
شهرداری و شورای شهر خواند و ادامه داد: تغییر و تحول همراه با سرعت در 
انجام کارها هدف مشترکی بوده که همواره توسط شورای شهر و شهرداری 

دنبال شده است. علوی اضافه کرد: آنچه که در بودجه سال 1401 تدوین 
شده برای ما بسیار حائز اهمیت است و با اینکه متاسفانه فصل خوب کاری 
برای اجرای پروژه های عمرانی از دست رفته بنابراین در حال حاضر نیازمند 
سرعت بخشیدن به روند انجام کارها هستیم. وی ضمن تاکید بر جدیت 
بیشتر مدیران مناطق برای کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری رشت 
به هزینه های جاری شــهرداری هم اشــاره نمود و اذعان کرد:  قرار نیست 

شهرداری رشت برای پرداخت هزینه های جاری خود به منابعی که محل 
هزینه کرد آنها مشــخص است چشــم  داشته باشد و به همین علت باید 
ســرعت اقدامات را افزایش دهیم تا کمبودها جبران شود. شهردار رشت 
یادآور شــد: باید از هم اکنون برنامه ریزی کنیم تا با ســرعت بخشیدن به 
طرح ها و پروژه ها برای ایام دهه فجر پروژه  ای جهت افتتاح و تقدیم به مردم 
در دست داشته باشیم. علوی تصریح کرد: از همه مدیران و پرسنل خدوم 
شهرداری رشــت میخواهم که تمام توان خود را برای خدمت به مردم و 
شهروندان به کار گیرند تا کمبودها و نواقص به تدریج از میان برداشته شوند. 
وی در پایان میثاق و سرفصل مشترک همه مدیران و کارکنان شهرداری 
رشت را کار و خدمت دانست و اضافه کرد: به توانمندی مجموعه مدیران 
شهری واقعا اعتقاد دارم و مطمئنم که اگر این بدنه بخواهد کاری را انجام 
دهد حتما از عهده آن بر خواهد آمد. رضا عاشری عضو شورای شهر رشت 
نیز در این جلسه با بیان اینکه باید از فرصت خدمت استفاده شود تصریح 
کرد: پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کار پرسنل به همان روال گذشته واقعا 
شور و شوق و انگیزه باالیی را بین کارکنان ایجاد می کند و نتایج موثر آن 

را هم به خوبی شاهد بودیم.

بازدید جمعی از اصحاب رسانه از تاسیسات آب و برق اصفهان

نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی:

کاهش بیکاری با توسعه مهارت های فنی و حرفه ای در استان بوشهر 

شهردار رشت در جلسه با معاونان، مدیران مناطق و رؤسای سازمان های تابعه:

کار و خدمت میثاق نامه مشترک همه مدیران و کارکنان شهرداری رشت

اهواز - شبنم قجاوند: دومین جلسه کمیته بهبود بهره برداری شبکه 
انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور مدیرعامل، 
معاونین و ســایر اعضای کمیته برگزار شد. در این نشست که با دستور 
کار بررسی مشــکالت در حوزه بهره برداری، وضعیت پروژه های خرید، 
تامین تجهیزات و لوازم یدک و ... برگزار شد، سید مهرداد بالدی موسوی 
معاون بهره برداری گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص بهره  برداری 
از شــبکه و حفظ پایداری شبکه برق در تابستان جاری ارائه کرد.  وی 
با تقدیر از تالش های صورت گرفته برای حفظ پایداری شــبکه برق و 
رفع مشکالت پیش آمده، بیان کرد: برنامه ریزی های صورت گرفته که 
با پشتیبانی و حمایت دیگر واحدهای شرکت به اجرا درآمد، باعث شد 
تا تابستانی با کمترین خاموشــی را پشت سر بگذاریم.  محمود دشت 
 بزرگ مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این نشست 

با بیان اینکه در تابســتان جاری علی رغم محدودیت ها و کمبود ناشی 
از تولید و بروز افت ولتاژ در برخی نقاط شــبکه، برق رسانی مناسبی به 

مشترکین انجام شــده و پایداری شبکه برق حفظ شده است، تصریح 
کرد: تداوم این خدمت رســانی می بایست تا پایان تابستان حفظ شود 
تا در روزهای باقی مانده از فصل گرم نیز خللی در برق رسانی به مردم و 
صنایع ایجاد نشود.  وی همچنین بر شناسایی نقاط ضعف و تنگناهای 
شبکه و پیگیری اجرای پروژه های مرتبط جهت رفع آنها و ایجاد آمادگی 
الزم برای تابستان 1402 تاکید کرد.  در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت 
شبکه انتقال و فوق توزیع ناحیه جنوب شرق، نیازمندی های این ناحیه و 

پیشنهادات رفع آنها توسط مدیر ناحیه ارائه شد.
در این نشست همچنین مصوباتی برای بهبود عملکرد و بهره برداری از 
تجهیزات و افزایش کارایی نیروی انسانی اتخاذ شد. شرکت برق منطقه ای 
خوزستان مسئولیت انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان 

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

پیک تابستان را با پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع سپری کردیم
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مشهد - مهدی خاتمی: این قرارگاه عملیاتی به منظور  حمایت 
از تولید دانش بنیان و  رفع موانع صنایع اشــتغال آفرین با برنامه های 
راهبردی در زمینه رســیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و برداشتن 
مشــکالت زیر بنایی شــهرکها و نواحی صنعتی تشــکیل شده است. 
"ابوالفضل چمندی" معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری باهمراهی 
"امیر رضا رجبی" رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان و "جعفر 
فرشچی طوسی"  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 
بعد از نشست در خصوص امکانات زیر بنایی شهرک صنعتی فناوریهای 
برتر و ماشین سازی )مشهد4( از چهار واحدهای تولیدی؛ صنایع توس 
کات ،شرکت ابزار پزشکی اسوه آســیا، شرکت فن آوران صانع شرق و 
شرکت صنایع گیربکس شهباز )البرز( بازدید بعمل آورد و از نزدیک در 
جریان مسائل و مشکالت این واحد ها قرار گرفتند. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری خراسان رضوی ؛ در حاشیه برگزاری قرارگاه عملیاتی 
شهرکها و نواحی ، بر چرخش استان به سمت صنعتی شدن اشاره کرد 
و گفت : نیروی انسانی متخصص، پتانسیل و با توجه به امکانات موجود، 
ظرفیت الزم برای تبدیل شــدن خراسان رضوی به یک استان صنعتی 
نمونه در شرق کشور را دارد و تمام دستگاههای اجرایی باید با همکاری 
و تالش بر این امر اهتمام الزم داشته باشند. چمندی ، به تقویت واحد 
های تولیدی صنعتی و نقش آن در ایجاد اشــتغال برای جوانان استان 

تاکید کرد ؛ تسهیل ، توسعه و رفع موانع تولید  برای صنعتگران استان را 
از دستگاههای خدمات رسان خواستار شد. رئیس سازمان صنعت، معدن 
تجارت استان خراســان رضوی؛ در جریان این بازدید ها به مادر بودن 
صنعت قطعه ســازی در تمامی رسته های در بین سایر صنایع عنوان 
کرد : در جهت رفع مشکالت صنعتگران  استان باالخص مجموعه های 
مستقر در این شهرک صنعتی طی مکاتباتی در زمینه حمایت از تولید 
داخلی منع واردات اقالم مشــابه را از وزارت صمت خواستاریم و نیز در 
جهت همکاری با واحدهای جهت خرید محصوالت در داخل استان نیز 
تدابیر ویژه ای با دستگاه های ذیربط خواهیم تدوین نمود. امیر رضا رجبی 

؛ همچنین به هم مرز بودن استان خراسان رضوی با سه کشور و کریدور 
شمالشرق بودن آن اشاره کرد و گفت: باید از این ظرفیت استان در تولید 
محصوالت با کیفیت و مورد نیاز منطقه، توجه به بسته بندی محصوالت 
و معرفی آن به منطقه در راستای تقویت صادرات غیر نفتی توجه ویژه 
ای داشته باشیم. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، 
با بیان برگزاری نشســتهای پیوسته این مجموعه در تمامی شهرکها و 
نواحی صنعتی استان برای ارتقای سطح تولید و برداشتن موانع آن در 
شهرکها و نواحی صنعتی استان ، ادامه داد : این قرارگاه در پی عمل به 
شعار سال  و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مالقات چهره به چهره 
در محل واحدهای تولید مبنی بر بازداشتن صنایع از تولید و نیز حفظ 
وضعیت موجود در تولیــد، افزایش ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی 
فعال و احیای واحدهای تولیدی تعطیل در شــهرکها و نواحی صنعتی 
و اجرایی نمودن مصوبات با حداقل اعضای با برداشت حداکثری به نفع 
صنایع استان خراسان رضوی را خواهیم نمود. فرشچی طوسی ؛ در انتها 
افزود : مرتفع کردن مسائل و مشکالت زیر ساختی در شهرک صنعتی 
فناوریهای برتر و ماشــین سازی )مشهد 4( که بحق از اولویتهای مهم 
استان در جهت کمک به واحدهای دانش بنیان و آماده سازی آن ضمن 
اشتغالزایی گسترده بستری مناسب برای استفاده از خالقیت جوانان این 

مجموعه ها فناورنه میباشد ، برنامه های خاصی خواهیم داشت.

  برگزاری قرارگاه عملیاتی شهرکها و نواحی صنعتی 
استان خراسان رضوی در شهرک صنعتی فناوریهای برتر
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هر کسی در دنیا باید ش��غلی برای خودش پیدا کند، 
حتی اگر کارش را اصال دوس��ت نداش��ته باشد. اگر قرار 
بود مردم فقط کارهای مورد عالقه ش��ان را انجام دهند، 
احتماال هیچ کس صب��ح زود از خانه اش بیرون نمی زد و 
هم��ه تا لنگ ظه��ر خواب بودن��د. از آنجایی که زندگی 
همیشه مطابق میل ما پیش نمی رود، به غیر از روزهای 
تعطی��ل معم��وال کس��ی حتی ی��ک دقیقه ه��م دیرتر 
س��رکارش حاضر نمی ش��ود. البته مگر اینکه کامال قید 

حقوق آخر ماهش را زده باشد!
در حال��ی که خیلی از م��ردم کار ثابتی دارند، معموال 
مث��ل کارآگاه های حرف��ه ای دنبال فرصت��ی برای ورود 
به دنیای کارآفرینی هس��تند. قبول دارم امنیت ش��غلی 
مسئله بی نهایت مهمی است، اما در برابر رویاپردازی های 
هالیوودی برای راه اندازی کسب و کار شخصی همه این 
معادالت رنگ می بازد. خب اگر قرار بود ایالن ماس��ک یا 
اس��تیو جابز هم به یک کار معمولی قانع شوند، احتماال 
ای��ن روزها زندگی م��ا کامال متفاوت ب��ود. البته معنای 
حرف ما بی گدار به آب زدن در راه اندازی کس��ب و کار 
ش��خصی نیست. در عوض شما باید تا آخرین لحظه کار 
اصلی ت��ان را حفظ کنید؛ چراکه آخرین مکافاتی که یک 
کارآفری��ن می تواند با آن کنار بیاید، مش��کالت مالی آن 
ه��م درس��ت اول راه کارآفرینی اس��ت. دقیقا به همین 
خاطر خیلی از مردم در چهار گوش��ه دنیا کار جانبی یا 

شغل دوم برای خودشان دست و پا می کنند. 
کار جانب��ی ی��ا به زب��ان خودمانی ش��غل دوم پدیده 
غیرمنتظره ای نیست. شاید شما هم در طول زندگی تان 
بارها و بارها ش��غل دومی برای خودتان دست و پا کرده 
باش��ید. البته منظور م��ا از پیدا کردن ش��غل دوم فقط 

کس��ب سود بیشتر نیست، بلکه جس��ت وجو برای حوزه 
کاری مورد عالقه و برداش��تن اولین قدم های کارآفرینی 
پس ذهن مان قرار دارد. اگر ش��ما هم دوس��ت دارید در 
کنار شغل اصلی تان دنبال کار مورد عالقه تان بروید، این 
مقاله کامال مخصوص شماس��ت. در ادامه با هم بعضی از 
مهمترین نکات در انتخاب ش��غل دوم را مرور می کنیم. 
این طوری ش��ما بدون اینکه کار اصلی تان را از دس��ت 
بدهی��د، کم کم تبدیل به یک کارآفرین همه فن حریف 

در حوزه مورد عالقه تان خواهید شد. 
آمادگی برای تعهدات سفت و سخت: شغل دوم 

شوخی نیست!
وقتی یک نوازنده آماتور بعد از س��ال ها عضو ارکس��تر 
بزرگ ش��هرش می ش��ود، دیگر خبری از ش��وخی های 
س��رکالس یا تمرین های الکی نیس��ت. ح��اال او یکی از 
چهره های هنری ش��هرش اس��ت و باید تعهدات سختی 
نسبت به تمرین بی وقفه داشته باشد. شاید گاهی اوقات 
خبری از تعطیالت خوش آخر هفته نباش��د، ش��اید هم 
کنسرت های ریز و درشت در شهرهای مختلف امانش را 
ببرد. با این حال اگر قرار اس��ت نوازنده ما تبدیل به یک 
هنرمند تمام عیار ش��ود، باید این س��ختی ها را به جان 
بخرد. هرچه باش��د هیچ کاری در این دنیا راحت نیست. 
چنین ماجرایی درب��اره کارآفرینی نیز کمابیش مصداق 
دارد. اینکه ش��ما دنبال ش��غل دوم برای ورود به دنیای 
کارآفرینی باشید، معنایش فقط چند ساعت اضافه کاری 
در طول روز نیست. ش��اید بعضی روزها حجم کاری تان 
بی نهای��ت زیاد ش��ود؛ به ط��وری که تا صبح مش��غول 
رس��یدگی به پرونده های مختلف باش��ید. از طرف دیگر 
ش��غل دومی که شما صاحبش هستید، باید مثل ساعت 
دقیق کار کند؛ چراکه همه سرنخ ها به شما ختم شده و 

باید پاسخگوی همه باشید.
م��ا در روزنامه فرصت امروز باره��ا و بارها آدم هایی را 

دیده ایم که بدون آگاهی از س��ختی های کارآفرینی وارد 
این حوزه شده اند و چند ماه بعد دست از پا درازتر سراغ 
شغل اصلی ش��ان رفته اند. دقیقا به همین خاطر انتخاب 
هوش��مندانه شغل دوم را کامال تحسین می کنیم. با این 
ح��ال قبل از ه��ر کاری باید مطمئن ش��وید وقت کافی 
برای رس��یدگی به دو تا شغل در کنار هم را دارید یا نه. 
وگرنه مثل راننده فرمولی یکی می شوید که دوست دارد 
همزمان در مس��ابقات موتور جی پی هم ش��رکت کند؛ 

همینقدر عجیب و صدالبته غیرممکن!
ش��اید انتظار داشته باشید در این بخش از یک فرمول 
طالیی برای تعهد س��فت و س��خت رونمای��ی کنیم، اما 
راس��تش را بخواهید هی��چ معجون جادوی��ی برای این 
کار وجود ندارد. این ش��ما هس��تید که باید وضعیت تان 
را ارزیاب��ی ک��رده و خودت��ان را برای ی��ک ماجراجویی 
تمام عیار آماده کنید. اگ��ر خانواده پرجمعیتی دارید یا 
آنقدر کار س��رتان ریخته که فرصت سر خاراندن ندارید، 
احتماال انتخاب شغل دوم همه چیز را بدتر خواهد کرد. 
پ��س یک لطفی به خودتان و دیگ��ران کرده، اول دور و 

برتان را خلوت کنید. 
تعیین عالقه مندی ها: با خودتان روراست باشید

اگر همین حاال از ش��ما بپرس��یم چه کاری دوس��ت 
دارید انجام دهید، جواب  تان چه خواهد بود؟ این س��وال 
کمابیش شبیه پرسش کلیشه ای دوران بچگی مان برای 
انتخاب شغل آینده اس��ت. اگر شما از آن دست افرادی 
هستید که از همان بچگی شغل شان را انتخاب کرده اند، 
احتماال االن مش��کل زیادی برای تعیین عالقه مندی تان 
نخواهید داشت. با این حال واقعیت همیشه تا این اندازه 
ایده آل نیست. بنابراین ما در ادامه مثل یک مربی دلسوز 

کمک تان می کنیم تا عالقه تان را پیدا کنید.
بوکس��ورهای حرفه ای قبل از اینکه وارد یک مس��ابقه 
ش��وند، حس��ابی خودش��ان را آماده می کنند؛ چراکه در 
رینگ هیچ کس ب��ا آنها تعارف ندارد. قب��ول دارم دنیای 
کسب و کار با رینگ بوکس خیلی فرق دارد، اما شما هم 
باید مثل یک ورزشکار همه فن حریف همیشه در بهترین 
فرم تان باش��ید. وگرنه یکهو با ان��واع اتفاقات غیرمنتظره 
غافلگیر خواهید ش��د. توصیه ما در ای��ن بخش توجه به 
مهارت هایی اس��ت که در طول س��ال های اخیر کس��ب 
کرده ای��د. آدم ها معموال مهارت های��ی را خیلی خوب یاد 
م��ی گیرند که کمی ب��ه آن عالقه دارند. بنابراین ش��اید 
ش��ما در حوزه های بس��یار متنوعی مهارت داشته باشید، 
اما قرار نیس��ت در همه آنها یک شغل دوم برای خودتان 
راه بیندازی��د. در عوض فقط باید به همان بخش هایی که 
از اعم��اق قلب تان بدان عالقه دارید م��د نظر قرار دهید. 
دس��ت آخر هم با ارزیابی شرایط دست به انتخاب بزنید. 
اینطوری هم به عالقه تان پشت پا نزده اید، هم اینکه بدون 
ارزیابی موشکافانه شرایط بازار بی گدار به آب نخواهید زد.

بی شک توضیحات باال به مذاق آنهایی که میانه خوبی 
با مثال های دم دستی دارند، خیلی خوش نمی آید. پس 
اج��ازه دهید این بخ��ش را با یک مث��ال کاربردی تمام 
کنی��م. کارمندی را فرض کنید که ویراس��تار یک مجله 
ادبی اس��ت. اگر شخصیت قصه ما از همان بچگی کالس 
گیت��ار رفته باش��د، احتماال تا حاال یک پا موس��یقیدان 
شده است. یک ایده جذاب برای شغل دوم چنین فردی 
آموزش آنالین موسیقی اس��ت. اینطوری هم وقت الزم 
برای کار در مجله را دارد، هم اینکه کم کم وارد کس��ب 

و کار مورد عالقه خودش می شود؛ به همین سادگی.
بررسی چشم انداز بازار: آیا مشتریان ایده شما را قبول 

دارند؟

وقتی کس��ی به کاری عالقه دارد، معموال فکر می کند 
مردم حاضرند کلی پول برای آن بپردازند. قبول دارم در 
دنیا کلی کار عجیب وجود دارد که حتی به فکر بعضی ها 
هم نمی رسد، اما قرار نیست هر کاری مثل ماشین چاپ 
پول عم��ل کند. گاهی اوقات ایده ه��ای کارآفرینی قبل 
از اینک��ه حتی رنگ واقعیت را ببینند، با یک شکس��ت 
خجالت آور گوش��ه رینگ پهن زمین می شوند. پس قبل 
از اینکه با عجله کار دس��ت خودتان دهید، همه جوانب 
را ارزیاب��ی کنید.  ما در روزنام��ه فرصت امروز معتقدیم 
یک ایده کاری تا وقتی اولین مش��تری اش را پیدا نکند، 
شکس��تی بالقوه اس��ت. ش��ما فقط وقت��ی می توانید از 
چش��م انداز شغل دوم تان مطمئن باش��ید که یکی دو تا 
مش��تری تمایل شان برای خرید را اعالم کنند. اینطوری 
دس��ت کم خیال تان بابت س��ودآوری این ش��غل راحت 
خواه��د ب��ود. وگرنه مث��ل میلیاردی می ش��وید که بعد 
از خری��د یک تیم بس��کتبال در نخس��تین بازی لیگ با 

سکوهای خالی از تماشاگر رو به رو می شود.
قب��ول دارم ارزیاب��ی جذابیت یک محص��ول در بازار 
کار هر کس��ی نیس��ت، اما نباید خودتان را الکی درگیر 
فرمول ه��ای پیچی��ده کنی��د. همین که گ��پ و گفتی 
با بعضی از مش��تریان در بازار داش��ته باش��ید، خیلی از 
ن��کات دس��ت تان خواهد آم��د. اینط��وری حداقل روی 
اس��بی ش��رط بندی نمی کنید که بع��د از دور اول کامال 
از گردونه رقابت قهرمانی اوت ش��ده باشد.  یادتان باشد 
در بازار کلی ایده برای کارآفرینی وجود دارد. ش��ما هم 
می توانی��د مثل خیلی از آدم های دیگر ش��انس تان را در 
این بازار امتحان کنید، اما اگر دوس��ت دارید بدون ترس 
و لرز ش��غل دومی برای خودتان داشته باشید حتما قبل 
از ش��روع از عالقه مش��تریان برای خرید محصوالت تان 

مطمئن شوید. وگرنه کاله تان پس معرکه خواهد بود. 
تعیین اهداف دقیق: مهمترین بخش کار

آیا تا ب��ه حال قهرمان المپیک��ی را دیده اید که بدون 
هیچ هدف خاصی ش��روع به ورزش کرده باشد و بعد از 
چند سال روی س��کوی مهمترین رویداد ورزشی باشد؟ 
بی شک هر جوابی به غیر از یک »نه« قاطعانه عجیب به 
نظر می رسد. هرچه باشد از قدیم گفته اند »کار بی برنامه 
نتیج��ه ای ندارد«. راس��تش را بخواهید م��ا در روزنامه 
فرص��ت امروز کامال به این نصیحت اعتقاد داریم؛ چراکه 
وقتی پای ترکیب وقت ارزش��مند ش��ما و پول تان وسط 

باشد، دیگر هیچ چیز شوخی بردار نیست. 
خیل��ی از کارمن��دان ی��ا حت��ی مدی��ران میان��ی در 
ش��رکت های ب��زرگ برای ش��غل دوم ش��ان هیچ هدف 
مشخصی ندارند. انگار که شغل دوم فقط یک کار لوکس 
اس��ت که برای عقب نماندن از دیگران باید حتما انجام 
داد. راس��تش را بخواهی��د، چنین دس��ت فرمانی اگر نه 
همی��ن ام��روز، قطعا ظرف چند ماه ش��ما را ت��ا ته دره 

شکست خواهد برد. 
اگ��ر فکر کرده اید هر هدفی کارتان در انتخاب ش��غل 
دوم را س��اده می کند، باید بگوییم س��خت دراشتباهید؛ 
چراکه اهداف شما باید هوشمندانه طراحی شود. به زبان 
خودمانی، یک هدف اس��تاندارد بای��د قابل اندازه گیری، 
مش��خص، قابل دسترس��ی، مرتبط با مهارت ها و از همه 
مهمتر زمان مند باش��د. هرچه باشد شما نه عمر جاودان 
داری��د، نه در ب��ازار خیلی انتظارتان را خواهند کش��ید. 
پس همیش��ه موقع انتخاب اهداف تان نیم نگاهی به این 

معیارهای کلیدی داشته باشید. 
استفاده از بازخورد مشتریان: وقتی همه چیز 

واقعی می شود!

اگر ش��ما تا اینجای کار با س��عی و تالشی مثال زدنی 
همراه ما بوده اید، احتماال اولین مشتریان تان خریدشان 
را انجام داده اند. وضعیت شما مثل عکاس تازه کاری است 
که اولین فروشش در گالری های هنری را تجربه می کند. 
بی ش��ک چنین تجربه ای برای ه��ر کارآفرینی بی نهایت 
هیجان انگیز اس��ت، اما به هیچ وجه پایان ماجرا نیست؛ 
چراکه کار اصلی تان تازه ش��روع شده است. همانطور که 
ی��ک کارگردان از همان روز اول فیلم هایی در حد نوالن 
نمی س��ازد، شما هم باید کارتان را پله پله توسعه دهید. 
بهترین منبع برای آگاهی از نقاط ضعف برند هم چیزی 

نیست جز نظرات مشتریان. 
وقتی شما یک فروش موفق داشته اید، معنای این امر 
رضایت کامل مشتریان از شما نیست. شاید بعضی ها بعد 
از خرید تازه متوجه اشتباه ش��ان ش��وند. دقیقا به همین 
خاطر تیم خدمات مش��تری در برندهای بزرگ تازه بعد 
از تمام شدن معامله کارش را شروع می کند. هرچه باشد 
هیچ برندی مشتریانش را از سر راه نیاورده که همینطور 

با بی خیالی کامل قیدشان را بزند!
ما در روزنامه فرصت امروز همیش��ه یک اصل مهم را 
رعای��ت می کنیم. این اصل نظرخواهی از مش��تریان در 
همه شرایط است. هرچه باشد مشتریان بهتر از هر کسی 
س��لیقه و نیازه��ای خودش��ان را درک می کنند. خب تا 
وقتی چنین منبع معتبری دم دست تان است، اصال چرا 

باید سراغ آژانس های ریز و درشت بروید؟
خبر خوش برای کارآفرینان اینکه امروزه کلی س��ایت 
و پلتف��رم مختلف برای طراحی انواع پرسش��نامه آنالین 
در دس��ترس قرار دارد. کافی اس��ت س��ری به س��ایت 
Survey Monkey بزنید تا به راحتی آب خوردن فرم 
نظرسنجی تان را طراحی کنید. نکته هیجان انگیز ماجرا 
ه��م خدمات کام��ال رایگان اغلب س��ایت های مربوط به 
طراحی نظرسنجی است. پس منتظر چه هستید؟ همین 
حاال دس��ت به کار ش��ده و در دریای��ی از بازخوردهای 

کاربردی مشتریان غوطه ور شوید.
کار اصلی تان را حفظ کنید: ریسک های بزرگ ممنوع

خیلی ه��ا به محض اینکه ش��غل دوم مناس��بی برای 
خودش��ان دس��ت و پا می کنن��د، دیگ��ر دل و دماغ کار 
اصلی شان را ندارند. قبول دارم وقت گذاشتن برای کاری 
که عاشقش هستید، بی نهایت هیجان انگیز است، اما قرار 
نیس��ت بی گدار به آب بزنید. تا یکی دو س��ال اول کلی 
چالش جلوی شما قرار دارد که اتفاقا از نظر مالی اوضاع 
تان را بحرانی می کند. بنابراین توصیه همیش��گی ما به 
کارآفرینان تازه کار حفظ ش��غل اصلی برای س��ال های 
ابتدایی است. اینطوری حداقل خیال تان بابت خرج های 
روزم��ره راحت خواهد بود.  اجازه دهید با هم روراس��ت 
باش��یم، شغل دوم شما هیچ وقت فرار نمی کند. پس سر 
فرصت و با حوصله سراغش بروید. اینطوری با یک تیر دو 
نشان می زنید؛ هم منبع درآمد اصلی تان حفظ می شود، 
هم اینکه دیگر الزم نیست با کلی استرس به شغل مورد 
عالقه تان برس��ید. بنابراین یک لطف��ی به خودتان کرده 
و چند س��ال اول را با ش��غل اصلی تان س��ر کنید. قول 
می دهم این دوران خیلی زود به پایان می رس��د و ش��ما 

می مانید با جاده سرسبز کسب و کارتان!
منابع: 
https://www.thebalancesmb.com/how-
to-start-a-side-business-while-keeping-
411540۳-your-day-job
https://katiecouric.com/lifestyle/money/
/how-to-start-a-side-hustle

سیر تا پیاز ورود به دنیای کارآفرینی با شغل دوم

چطور یک کار جانبی بی دردسر داشته باشیم؟


