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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا سیاست گذاری صنعتی در 2 دهه گذشته به اهداف خود نرسید؟

 5 مانع
حمایت از تولید

فرصت امروز: نتایج یک گزارش رس��می نش��ان می دهد که »تورم مقررات«، »عدم اجرای قوانین«، »فقدان متولی 
مشخص برای اجرای قوانین«، »نداشتن زمان  بندی و عدم اعطای مهلت اجرا به دستگاه ها« و »اعطای حمایت بدون 
اولویت  بندی«، پنج مانع اثرگذاری قوانین کسب و کار در کشور هستند. اقتصاد ایران همواره از تورم مقررات و حجم 
انبوه قوانین رنج برده و این باتالق مقررات نجومی باعث آسیب های زیادی به روند توسعه اقتصادی کشور شده است. 
براساس آمارها، بیش از 100 هزار مقرره و قانون در کشور وجود دارد و جدا از تورم مقررات، کیفیت این قوانین نیز...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای نیم درصد کاهش ارتفاع داد

ریزش بورس به وقت شهریور
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قلب تجارت الکترونیک در شبکه های اجتماعی می زند

بازیگران تجارت الکترونیک ایران
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در شـرایطی که قیمت انرژی در سـطح جهان در حال افزایش است و نرخ تورم در اکثر کشورها بیداد 
می کند، این تصور به وجود آمده که احتماال شرایط مشابه دهه 1۹۷0 میالدی را تجربه می کنیم، اما این 

فقط ظاهر قضیه اسـت و واقعیت چیز دیگری اسـت. تردیدی نیست که شباهت هایی با دهه 
1۹۷0 میالدی مشاهده می شود. در سال 2022 هم مثل همان زمان شاهد هستیم که شوک...

آیا راه گریزی برای عدم تکرار بحران دهه 1۹۷0 هست؟

حوزه یورو در چنگال تورم

نگـــاه
شما همان چیزی هستید 

که می خورید
از رژیم غذایی تا 

رشد اقتصادی
این روزه��ا افزایش جهانی 
قیم��ت مواد غذای��ی به دلیل 
جنگ  اقتصادی  بازخوردهای 
روس��یه و اوکراین، به بحث ها 
امنیت غذایی  درباره تهدی��د 
جه��ان دامن زده اس��ت، اما 
این تنها بحث مهم این روزها 
درباره تح��والت صنعت مواد 
غذایی نیست. نقش رژیم های 
اقتصادی،  رش��د  در  غذای��ی 
جدید  س��رفصل های  از  یکی 
اقتص��ادی اس��ت  مطالع��ات 
که ب��ه تازگ��ی م��ورد توجه 
»اکونومیس��ت« ق��رار گرفته 
اس��ت. این هفته نامه با طرح 
این سوال که آیا می دانستید 
رژی��م غذای��ی نق��ش مهمی 
دارد؟  اقتص��ادی  رش��د  در 
می نویسد: اینکه افراد در یک 
جامعه ب��ه بیماری هایی مثل 
چاقی و دیابت مبتال باش��ند، 
بر روی شاخص های اقتصادی 
ه��م تاثیر می گ��ذارد. »بگذار 
غ��ذای ت��و، دارویت باش��د و 
ای��ن  غذای��ت«.  ت��و،  داروی 
جمله ای اس��ت ک��ه از بقراط 
نق��ل می ش��ود. او در یون��ان 
باستان به اصول غذایی اشاره 
کرده است. این جمله بقراط، 
بارها و بارها بر روی تابلوهایی 

و  همایش ه��ا  در 
2برنامه های مختلف...
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فرصت امروز: جدیدترین به روزرسانی بانک جهانی از چشم انداز امنیت 
غذایی جهان نشان می دهد که رشد قیمت مواد غذایی در جهان همچنان 
باالست. تقریبا همه کشورهای با درآمد پایین و متوسط در فاصله زمانی 
 ماه مه تا آگوس��ت 2022، با تورم باال مواجه شده اند. به طوری که 93.3 
درصد از کشورهای کم درآمد، 90.9 درصد از کشورهای با درآمد متوسط 
رو به پایین و 93  درصد از کش��ورهای با درآمد متوس��ط رو به باال، تورم 
ب��االی 5  درصد را تجربه کرده      اند و بس��یاری از آنها به تورم دورقمی هم 
رسیده اند. سهم کشورهای پردرآمد با تورم باال نیز به  شدت افزایش یافته 
و 85.7 درص��د از آنها، تورم باالی قیم��ت مواد غذایی را تجربه کرده      اند. 
با این وجود از زمان آخرین گزارش منتشرش��ده بانک جهانی، ش��اخص 
قیمت محصوالت کش��اورزی نسبتا ثابت مانده و نسبت به گزارش قبلی 
تنها یک واحد باالتر اس��ت. قیمت گن��دم و ذرت به ترتیب 31 درصد و 
34 درصد نسبت به ابتدای سال 2021 افزایش یافته      ، اما قیمت برنج 15  

درصد کمتر شده است.
تورم جهانی، مواد غذایی را گران کرد

گ��زارش بان��ک جهانی نش��ان می ده��د ک��ه کش��ورهای آفریقایی، 
آمریکای ش��مالی، آمریکای التین، آس��یای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی 
بیش��ترین آس��یب را از تورم مواد غذایی دیده      اند. ایران نیز با تورم اسمی 
مواد غذایی 81 درصدی و تورم واقعی )تورم مواد غذایی منهای تورم کل( 
29 درصدی در میان 10 کش��ور با باالترین تورم مواد غذایی در این بازه 
زمانی قرار گرفته است. کشور لبنان با تورم واقعی مواد غذایی 72 درصدی 
در صدر این لیس��ت قرار دارد و پس از آن به ترتیب زیمبابوه، سریالنکا، 
ایران، مجارستان، کلمبیا، جیبوتی، روآندا، بورکینافاسو و کاستاریکا قرار 

دارند.

در مجموع، گزارش بانک جهانی نش��ان می دهد که تورم جهانی، مواد 
غذایی را گران کرده اس��ت. تورم داخلی مواد غذایی براس��اس تغییر در 
قیمت مواد غذایی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده کشورها تعریف 
می شود. براساس گزارش بانک جهانی، در فاصله زمانی  ماه مه تا آگوست 
2022 تقریبا همه کشورهای با درآمد پایین و متوسط، با تورم باال دست 
و پنجه نرم می کنند، به طوری که 93.3 درصد از کش��ورهای کم درآمد، 
90.9 درصد از کش��ورهای با درآمد متوس��ط رو به پایین و 93  درصد از 
کش��ورهای با درآمد متوس��ط رو به باال، تورم ب��االی 5  درصد را تجربه 
کرده      اند که در بس��یاری از موارد منجر به ثبت تورم دورقمی شده است. 
کشورهای آفریقایی، آمریکای شمالی، آمریکای التین، آسیای جنوبی، اروپا 
و آس��یای مرکزی بیشترین آسیب را متحمل ش��ده اند. ایران نیز با تورم 
اس��می مواد غذایی 81 درصدی و ت��ورم واقعی )تورم مواد غذایی منهای 
ت��ورم کل( 29 درصدی در بین 10 کش��ور با باالتری��ن تورم مواد غذایی 
در این دوره زمانی قرار گرفته اس��ت. کش��ور لبنان با ت��ورم واقعی مواد 
غذایی 72 درصدی در صدر این فهرس��ت ق��رار دارد و در ادامه به ترتیب 
کشورهای زیمبابوه، سریالنکا، ایران، مجارستان، کلمبیا، جیبوتی، روآندا، 
بورکینافاسو و کاستاریکا قرار دارند. یافته      های بانک جهانی همچنین نشان 
می دهد سهم کش��ورهای پردرآمد با تورم باال نیز به شدت افزایش یافته 
است، به طوری که حدود 85.7 درصد از آنها تورم باالی قیمت مواد غذایی 
را ثبت کرده      اند، با این وجود از زمان آخرین گزارش منتشرشده این نهاد 
بین المللی، شاخص قیمت محصوالت کشاورزی نسبتا ثابت مانده و نسبت 
به گزارش قبلی تنها یک واحد باالتر است. قیمت گندم و ذرت به ترتیب 
31 و 34 درصد نس��بت به ابت��دای 2021 افزایش یافته      ، اما قیمت برنج 

15 درصد پایین تر ثبت  شده است.

قیمت های داخلی مواد غذایی که از آغاز همه      گیری کووید-19 به      طور 
پیوس��ته در حال افزایش بوده است، به  عنوان منبع اصلی ناامنی غذایی 
در اواس��ط 2022 شناخته می ش��ود. قبل از وقوع جنگ در اوکراین نیز 
قیمت ها به ش��کل چش��مگیری افزایش یافته و به باالترین حد خود در 
10 سال گذشته رسیده بود. اگرچه قیمت های جهانی مواد غذایی در سه 
 ماهه دوم سال 2022 از سطح قبل از جنگ روسیه و اوکراین نیز پایین تر 
آمده، اما قیمت های مصرف      کننده همچنان در آگوس��ت 2022 نس��بت 
به س��ال  قبل 7.9 درصد باالتر بوده اس��ت. از 53 کش��وری که در سال 
2021 درگیر بحران غذایی بوده      اند، کشورهای موزامبیک، سودان، زامبیا 

و زیمبابوه بیشترین افزایش در هزینه سبد غذایی را داشته      اند.
امنیت غذایی جهان زیر تیغ جنگ

یافته ه��ای ای��ن گزارش ش��ش ماهه نش��ان می ده��د عواملی چون 
محدودیت های ایجادش��ده توس��ط ش��رایط آب      وهوایی برای بازار کاالی 
پایه، قیمت های باالی نهاده      های کش��اورزی، شکاف      های بالقوه در عرضه 
و سیاست های تجاری حمایتی، مهمترین چالش های مزمن برای قیمت       
جهان��ی مواد غذایی در س��ال 2022 بوده اس��ت. تازه      ترین تخمین      های 
تولید و پیش بینی       بازار محصوالت اصلی کش��اورزی در سپتامبر 2022 
تحت  عنوان »گزارش سیس��تم اطالعات بازار کشاورزی« تاکید می کند 
که گرچه بازگش��ایی بنادر دریای سیاه اوکراین فشار بر بازارهای جهانی 
م��واد غذایی را کاه��ش داده، اما نگرانی های جدیدی مربوط به ش��رایط 
آب      وهوایی در کشورها به  وجود آمده است. با وجود کاهش 15 درصدی و 
11 درصدی قیمت های بین      المللی گندم و ذرت در  ماه ژوئیه، روند کاهشی 
قیمت گندم در حال حاضر کند ش��ده و در نمونه ذرت متوقف شده است. 
برآوردهای شورای بین المللی غالت نشان می دهد که اوکراین باید حجم 

صادرات غالت خود را از 3 میلیون تن کنونی به حدود 7 میلیون تن در  ماه 
افزایش دهد تا فضای کافی برای برداش��ت      های آتی فراهم شود. برداشت 
گن��دم اوکراین با بازدهی عموما خوب در مناطق دور از منطقه جنگی و 
محصول کم در نزدیکی منطقه جنگی پیش می      رود. ش��رایط برداش��ت 
ذرت در جنوب و ش��رق اوکراین به دلیل جنگ و هوای گرم      وخشک نیز 

نابسامان گزارش شده است.
بانک جهانی قحطی در س��ومالی، س��یل اخیر در پاکس��تان و اعمال 
ممنوعیت صادرات برنج شکس��ته و اعمال تعرفه 20 درصدی بر صادرات 
برنج از س��وی هند را از جمله عوامل تش��دیدکننده اخیر ناامنی غذایی 
در جهان برش��مرده اس��ت. طبق ارزیابی بانک جهانی، تیمی متشکل از 
کارشناسان در  ماه های ژوئن و ژوئیه 2022 برای سومالی شرایط قحطی 
را پیش بینی کردند. وقوع این پیش بینی مش��روط ب��ه عواملی از جمله 
گسترش ناکافی کمک      های بشردوس��تانه، تشدید خشکسالی و وخامت 
بیشتر وضعیت بهداشت منطقه      ای بوده است. در مناطقی از خلیج سومالی 
که طبق تجزیه و تحلیل منتشرش��ده انتظار می رود شرایط قحطی )فاز 
IPC 5( ایجاد ش��ود، خشکسالی بی      سابقه، درگیری و قیمت های باالی 
مواد غذایی، توانایی پرورش دام و رش��د محصوالت کشاورزی را محدود 
کرده است. این وضعیت که اثر مخربی بر جمعیت عمدتا کشاورز دارد، بر 
استطاعت آنها برای تهیه غذای کافی تاثیر می گذارد. طبق استانداردهای 
»طبقه بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی« فاز 5 تحت ش��رایط محرومیت 
ش��دید از غذا، همراه با فقر شدید غذا، مرگ، فقر و سطوح بسیار بحرانی 

سوءتغذیه حاد تعریف می شود.
لطمه تغییرات اقلیمی به بازار غذا

از سوی دیگر، سیل در پاکستان نیز از جمله اتفاقاتی بوده که طی یک 

 ماه گذش��ته ناامنی غذایی جهان را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. از اواسط 
ژوئن 2022، س��یل ناشی از بارندگی      های موسمی به زیرساخت های این 
کشور آسیب رسانده و منجر به تلفات در پاکستان شده است. بارندگی به 
میزان قابل توجهی بیشتر از میزان میانگین 30 ساله بوده و به زمین      های 
کشاورزی، دارایی های دامی، جنگل      ها و زیرساخت های کشاورزی آسیب 
جدی وارد کرده اس��ت. جوامع روس��تایی که ب��رای امرارمعاش خود به 
کش��اورزی و دامداری متکی هس��تند، از جمله آس��یب      پذیرترین اقشار 
هس��تند. بدین ترتیب، س��یل وضعیت وخیم ناامنی غذایی در پاکستان 
را تشدید کرده است، به طوری که تخمین زده می شود 4.66 میلیون نفر 
از اکتبر 2021 تا مارس و آوریل 2022 با شرایط بحرانی مواجه بوده      اند. 
بانک جهانی در گزارش اخیر خود متذکر شده است که این کشور در برابر 
تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیر است و احتمال وقوع خشکسالی 
نیز افزایش یافته اس��ت. طبق پیش بینی      ها گفته می ش��ود که فراوانی و 
شدت رویدادهای ش��دید آب      و      هوایی افزایش می یابد و آسیب      های ناشی 
از بالیای طبیعی به ویژه برای گروه های فقیر و اقلیت آسیب پذیر تشدید 

شده است.
در همی��ن حال، وزارت کش��اورزی آمریکا پیش بینی کرده اس��ت که 
اعمال مالیات 20 درصدی بر صادرات برنج س��فید غیرباس��ماتی احتماال 
باعث کاهش عرضه هند به کشورهای همسایه و آفریقا می شود. صادرات 
گونه      های برنج توس��ط هند با قیمت بس��یار پایین تر نس��بت به س��ایر 
صادرکنندگان عمده، آن را به گزینه      ای جذاب برای کشورهای واردکننده 
کم درآمد تبدیل کرده اس��ت. براس��اس تحلیل وزارت کشاورزی آمریکا، 
اعمال این تعرفه احتماال منجر به گران      تر شدن قیمت برنج هند نسبت به 

سایر صادرکنندگان آسیایی به جز تایلند می شود.

این روزها زیاد ش��نیده می ش��ود که به دلیل اتخاذ سیاست های پولی 
مانند افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک های مرکزی 
جهان با هدف کنترل تورم، رکودی بزرگ در انتظار اقتصاد جهان است. 
پیش ت��ر نیز اقتصادهای جهان دوره های رکود را تجربه کرده اند که مرور 
عوامل ایجادکننده رکود و همچنین وضعیت ش��اخص های اقتصادی در 
ای��ن دوره ها، در زمانی که دوباره اقتصاد جهانی در آس��تانه ورود به یک 
رکود بزرگ اس��ت، می تواند مفید باش��د. بین سال های 1970 تا 2021، 
اقتص��اد جهانی پنج رکود را در س��ال های مختلف تجرب��ه کرده و تمام 
دوره ه��ای رکود جهانی ب��ا بحران هایی همزمان بوده اس��ت. به گزارش 
اقتص��اد آنالین، اگر بخواهیم رکود جهان��ی را در یک خط تعریف کنیم، 
باید بگوییم رکود جهانی به عنوان انقباض در تولید ناخالص داخلی سرانه 

واقعی جهانی تعریف می شود.
بین سال های 1970 تا 2021، اقتصاد جهانی پنج رکود را در سال های 
1975، 1982، 1991، 2009 و 2020 تجربه کرده است. در این سال ها، 
تولید س��رانه جهانی )موزون ش��ده با نرخ ارز بازار( به طور متوس��ط 1.9 
درصد کاهش یافت )3.9 واحد درصد کمتر از متوسط نرخ رشد ساالنه 2 
درصد در سال های رونق 1970 تا 2021(. با توجه به آخرین پیش بینی ها 
از رش��د جمعیت، این تعریف نش��ان می دهد که اگر رشد واقعی ساالنه 
تولی��د ناخال��ص داخلی جهانی به کمتر از ح��دود 1 درصد کاهش یابد، 
اقتص��اد جهانی در دوره پیش بینی ش��ده دچار رکود خواهد ش��د. تولید 

جهانی در طول سه رکود اول افزایش یافت، اما در رکود سال های 2009 
و 2020 کاهش یافت. عالوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه، رکود 
جهانی با کاهش تولید صنعتی جهانی، تجارت، جریان سرمایه، اشتغال و 
مصرف نفت که همه آنها در سطح بین المللی بسیار همگام هستند، همراه 
است. در طول رکودهای جهانی، تعداد کشورهایی که کاهش ساالنه تولید 

ناخالص داخلی سرانه را تجربه کردند، به شدت زیاد می شود.
رکود جهانی ناش��ی از همه گیری کرونا در سال 2020، عمیق ترین و 
هماهنگ ترین رکود جهانی بوده اس��ت. ایاالت متحده از گزند هیچ کدام 
از رکوده��ای جهانی در امان نبوده و در هر دوره رکود جهانی، یک رکود 
اقتصادی را تجربه کرده است. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و بازارهای 
نوظهور و اقتصادهای در حال توس��عه نیز در ای��ن دوره ها دچار رکود یا 
کاهش شدید رشد شدند، اما جالب است بدانیم عالوه بر رکودهای جهانی 
ذکرشده از س��ال 1970، اقتصاد جهانی در س��ال های 1998، 2001 و 
2012 نیز با افت مواجه ش��ده اس��ت. در این سه س��ال، اقتصاد جهانی 
کمترین نرخ رشد را در پنج دهه گذشته ثبت کرد، البته به جز سال های 
رکود جهانی و دو سال قبل و بعد از هر کدام از آنها. تولید سرانه جهانی 
به طور متوس��ط در طول این سه دوره کمی بیش از یک درصد در سال 
رشد کرد. بنابراین این سه سال ذکرشده نمی توانند به عنوان رکود جهانی 
ش��ناخته شوند؛ زیرا تولید ناخالص داخلی س��رانه واقعی جهانی کاهش 
نیافته و هیچ ضعف گس��ترده ای در ش��اخص های متعدد فعالیت جهانی 

وجود ندارد. از سوی دیگر، رکودهای جهانی همواره با بحران های همزمان 
یا پیش نگری همراه بوده است؛ بحران هایی مانند بحران های مالی )1982، 
1991 و 2009(، تغییرات بزرگ در سیاست ها )1982(، تغییرات شدید 
در قیمت نفت )1975-1982( و همه گیری کرونا )2020(. ش��وک های 
عرضه، افزایش تورم، فشارهای رکود تورمی و اقدامات سیاستی، رکودهای 
1975 و 1982 را برای بررسی وضعیت فعلی بسیار مفید می کند که در 

ادامه به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.
رکود جهانی س��ال 1975 در پی ایجاد ش��وک قیمتی در بازار نفت و 
به دنبال اعمال تحریم نفتی از س��وی اعراب در اکتبر 1973 آغاز ش��د. 
علی رغم اینکه تحریم نفتی پس از یک سال پایان یافت، اما شوک عرضه و 
افزایش شدید قیمت نفت، جرقه افزایش قابل توجه نرخ تورم پس از یک 
دوره رشد سریع جهانی و افزایش قیمت سایر کامودیتی ها و تضعیف قابل 
توجه رشد در بسیاری از کشورها را زد. نقطه شروع رکود سال 1982 نیز 
از سیاست های پولی در آمریکا و برخی از اقتصادهای پیشرفته دیگر برای 
کاهش تورم نش��أت گرفت. سه سال پیش از شروع دومین رکود جهانی، 
قیمت نفت به شدت افزایش یافت که بخشی از آن به دلیل وقوع انقالب 
در ایران بود و س��بب ش��د تورم در چندین اقتصاد پیشرفته به باالترین 
حد خود برس��د. علی رغم اینکه اتخاذ سیاس��ت پولی تهاجمی در اواخر 
دهه 1970 و اوایل دهه 1980، نرخ تورم را کاهش داد، اما باعث کاهش 
شدید فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری در بسیاری از کشورها از جمله 

بازارهای نوظهور و اقتصاد در حال توس��عه شد. پس از سال 2020، رشد 
تولید ناخالص داخلی در س��ال 1982 در بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
در حال توسعه با 0.8 درصد، پایین ترین رشد از سال 1970 بوده است. از 
نظر سرانه، تولید ناخالص داخلی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال 
توسعه در سال 2020 به اندازه 1.2 درصد کاهش یافت. افزایش نرخ بهره 
جهانی همراه با س��قوط قیمت  کاالها و تجارت جهانی، کار بس��یاری از 
کشورهای آمریکای التین را برای پرداخت بدهی های خود دشوار کرد و 
منجر به آغاز بحران بدهی آمریکای التین در سال 1982 شد. بسیاری از 
کشورهای کم درآمد هم به ویژه در جنوب صحرای آفریقا در دهه 1980 

با استرس مالی و بحران بدهی های دولتی مواجه شدند.
س��ال 1991، یکی دیگر از س��ال هایی اس��ت ک��ه در حافظه اقتصاد 
جهانی ماندگار شده است. رکود جهانی سال 1991 تا حدودی با تشدید 
ناگهانی ش��رایط اعتباری در ایاالت متحده همراه بود. ش��رایط سخت تر 
مالی، بحران های پولی و بانکی در بس��یاری از کش��ورهای اروپایی را به 
دنبال داش��ت و با فروپاش��ی فعالیت های مرتبط با مراحل اولیه گذار از 
برنامه ریزی مرکزی در بس��یاری از کش��ورهای اروپای شرقی همراه شد. 
رکود جهانی س��ال 2009 نیز با ترکیدن حباب مسکن در ایاالت متحده 
و س��ایر اقتصادهای پیشرفته آغاز شد که باعث ایجاد عمیق ترین بحران 
مالی از زمان رکود بزرگ در اقتصادهای پیشرفته شد. با این وجود، رکود 
جهانی 2020 بی سابقه بود. این رکود توسط همه گیری کرونا آغاز شد و 

منجر به شدیدترین انقباض در تولید ناخالص داخلی جهانی، هم از نظر 
کل و هم از نظر سرانه از زمان جنگ جهانی دوم شد.

به ط��ور کلی، رکودهای جهانی در 50 س��ال گذش��ته در درجه اول 
با اس��ترس مالی در گروهی خاص از کش��ورها مرتبط بوده اس��ت. برای 
مثال، رکود سال 1998 به دنبال بحران مالی آسیا شکل گرفت و فعالیت 
اقتصادی در بس��یاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توس��عه 
به ویژه در آس��یا به ش��دت ضعیف ش��د. همچنین درخصوص سال های 
1998، 2001 و 2012 نیز نشانه هایی از رکود وجود داشتند، اما به  عنوان 
رکود جهانی شناخته نمی شوند، باید گفت علی رغم اینکه اقتصاد جهانی 
کاهش تولید ناخالص داخلی س��رانه را در س��ه ماه��ه اول 1998 تجربه 
کرد، اما اقتصاد جهانی در این سال، رکودی را تجربه نکرد؛ زیرا رشد در 
اقتصادهای پیش��رفته به خوبی حفظ شد. در سال 2001 نیز بسیاری از 
اقتصادهای پیش��رفته کاهش خفیف یا رکود را تجربه کردند که تا حدی 
به دلیل رکود دات کام بود، به طوری که تولید سرانه جهانی در سه ماهه 
سوم 2001 کاهش یافت و رشد سرانه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته 
منفی ش��د. با این وجود، ادامه رشد اقتصادی در اقتصادهایی مانند چین 
و هن��د به اقتصاد جهانی کمک کرد تا از رکود فرار کند. رکود جهانی در 
سال 2012 نیز عمدتا ناشی از بحران بدهی منطقه یورو بود. با وجود این، 
تولید س��رانه جهانی در هیچ یک از فصول 2012 منقبض نشد و اقتصاد 
جهانی با رشد اقتصادی در ایاالت متحده و اقتصادهای بزرگ حمایت شد.

انقالب ایران چگونه منجر به رکود اقتصادی شد؟
5 رکود بزرگ تاریخ اقتصاد جهان

بانک جهانی گزارش داد

نسخه ضدتورمی بازار غذا

سخنرانی عمومی همراه با اعتماد به نفس: چطور و چگونه؟
نویسنده: علی آل علی: اگر اعتماد به نفس خریدنی بود، احتماال خیلی ها به جای صف کشیدن جلوی در فروشگاه های اپل سراغ 
این محصول بی نهایت کاربردی می رفتند. هرچه باشد خیلی وقت ها آدم فقط به خاطر اینکه اعتماد به نفس کافی ندارد، کلی از 
فرصت های طالیی زندگی را مثل آب خوردن از دست می دهد. آن وقت سال های سال با یادآوری خاطراتش کلی حرص خواهد 

خورد. یکی از این حسرت های همیشگی که حسابی روی اعصاب آدم رژه می رود، سخنرانی عمومی است. 
خیلی از مردم حاضرند از هفت خان رستم عبور کنند اما یک دقیقه هم پشت میکروفون برای حاضران یک کنفرانس یا حتی 
جمع های خودمانی سخنرانی نکنند. انگار که سخنرانی غول مرحله آخری است که هیچ کس جان سالم از آن به در نمی برد. اگر 
بخواهیم منصفانه به قضیه نگاه کنیم، سخنرانی عمومی واقعا ترسناک است. به ویژه اگر هزاران مخاطب رو به روی شما باشند و 
قبال هم هیچ تجربه ای در چنین عرصه ای نداشته باشید. البته ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم خیلی از داستان های ترسناکی...



فرصت ام��روز: به نظر می رس��د قلب تج��ارت الکترونی��ک ایران در 
ش��بکه های اجتماع��ی می تپد. ح��دود دو هفته پیش، گزارش س��االنه 
تجارت الکترونیک ایران منتشر شد که بیانگر رشد نه چندان چشمگیر 
صنعت تجارت الکترونیک کشور در یک سال گذشته است. این گزارش 
را می ت��وان نم��ای تجارت آنالین ایران دانس��ت که ح��اوی نکات قابل 
توجهی ب��رای سیاس��ت گذاران، برنامه ریزان و بازیگران ح��وزه اقتصاد 
دیجیتال اس��ت. از جمله نکات مهم گزارش س��االنه تجارت الکترونیک 
ایران، بس��تری است که ش��بکه های اجتماعی برای تجارت الکترونیکی 
فراه��م کرده اند، به طوری ک��ه 80 درصد واحدهای تجارت الکترونیکی 
عالوه بر وب س��ایت از ش��بکه های اجتماعی نیز به عنوان بس��تر عرضه 
کاال و خدمات اس��تفاده کرده اند؛ این در حالی اس��ت که 28 درصد این 
واحدها از پیام رسان ها و 24 درصد از اپلیکیشن های موبایلی برای عرضه 
کاال و خدمات استفاده می کنند. از جمله بازیگران تجارت آنالین ایران، 
اینس��تاگرام اس��ت که طبق نظرسنجی انجام ش��ده در بین شبکه های 
اجتماعی و پیام رس��ان های مختلف با 84 درصد بیش��ترین سهم را در 
میان واحدهای تجارت الکترونیک داش��ته است. پس از اینستاگرام نیز 
بیشترین فعالیت بازیگران حوزه تجارت الکترونیک کشور به واتس اپ و 
پلتفرم فیلترشده تلگرام می رسد. همچنین ضریب نفوذ اینترنت در سال 
گذش��ته به 127.2 درصد رس��یده که نسبت به سال قبل از آن نزدیک 
به 13 درصد رش��د داشته اس��ت. ضریب نفوذ تلفن همراه نیز به 167 
درصد رس��یده که نسبت به س��ال قبل از آن، رشد 6 درصدی را نشان 
می دهد. از سوی دیگر، بیش از یک میلیون و 317 هزار گواهی امضای 
الکترونیکی در س��ال 1400 صادر شده که نسبت به سال قبل، با رشد 

124 درصدی همراه بوده است.
نبض کند تجارت آنالین کشور

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سنت چند سال گذشته از تحوالت 
تجارت الکترونیک گزارش داد که بیانگر رش��د نه چندان چش��مگیر و 
کمت��ر از حد انتظار صنع��ت تجارت الکترونیک ایران در س��ال 1400 
اس��ت. گزارش مرکز توس��عه تجارت الکترونیک از تغییرات این صنعت 
در یک س��ال گذشته نش��ان می دهد که نرخ رشد تراکنش های تجارت 
الکترونیک کشور در سال گذشته رشد 14 درصدی داشته است. ارزش 
کل معام��الت تجارت الکترونیکی کش��ور در س��ال 1400 در حالی به 
1297 میلیارد تومان رس��ید که 866 ه��زار میلیارد تومان آن به مبالغ 

تراکنش ه��ای درگاه پرداخ��ت اینترنتی و 371 ه��زار میلیارد تومان به 
مبال��غ پرداخت در محل و س��ایر روش های پرداخ��ت اختصاص دارد. 
متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی نیز 343 هزار تومان بوده 
و تعداد کل تراکنش های آن بالغ بر 3 میلیارد و 600 میلیون فقره است 
که نسبت به سال قبل از آن، رشد 14 درصدی را نشان می دهد. ارزش 
اس��می معامالت تجارت الکترونیکی در س��ال 1397 بالغ بر 208 هزار 
میلیارد تومان بوده که این عدد با رش��د 103 درصدی در س��ال 1398 
به 423 هزار میلیارد رس��ید و سپس رشد 159 درصدی را تجربه کرد 
و در س��ال 1399 به 1097 هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت ارزش 
اس��می این معامالت در سال 1400 با رشد 13 درصدی به 1237 هزار 

میلیارد تومان افزایش یافت.
براس��اس گزارش س��االنه تجارت الکترونیک ایران، ضریب نفوذ تلفن 
همراه معادل 167 درصد بوده که نسبت به سال 1399 رشد 6 درصدی 
داشته. همچنین تعداد کاربران موبایل های هوشمند در سال گذشته به 
57.19 میلیون نفر رسید و به طور متوسط 2 میلیون و 681 هزار و 936 
گواهی امضای الکترونیکی در این س��ال صادر ش��د. میزان رشد تعداد 
گواهی های امضای الکترونیکی نس��بت به س��ال 1398، رش��دی 124 
درصدی را نش��ان می دهد. تعداد کاربران اینترنت هم از 78.09 میلیون 
نفر در س��ال 1398 به 106.92 میلیون نفر در س��ال 1400 رسید که 
نشان از رشد 12.80 درصدی دارد. البته افزایش تعداد کاربران اینترنت 
بیش از هر چیز ب��ه خاطر همه گیری کووید-19، دورکاری ها و مجازی 
ش��دن کالس های درس در مدارس و دانش��گاه ها بوده است. همچنین 
ضریب نفوذ ش��بکه های اجتماعی در ای��ران 56 درصد و تعداد کاربران 
آن 48 میلیون نفر گزارش ش��د. بر این اساس، ضریب نفوذ اینترنت در 
ایران 127.2 درصد اس��ت؛ در حالی ک��ه میانگین جهانی 64.2 درصد 
و میانگین آس��یا 62.6 درصد است. البته طبق آمارهای منتشرشده در 
وب سایت معتبر »InternetWorldStats«، ضریب نفوذ اینترنت در 

ایران برابر 91 درصد است.
روش شناسی تجارت الکترونیکی

مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی ای��ران در این گزارش به روش های 
تأمین س��رمایه واحدهای تجارت الکترونیکی در سال گذشته هم اشاره 
ک��رده ک��ه طی آن، تامین  س��رمایه ای��ن واحدها 94 درص��د از طریق 
س��رمایه گذارهای شخصی، 3 درصد از طریق ش��تاب دهنده ها و بخش 

خصوص��ی، 2 درص��د به روش جمع س��پاری مالی و ی��ک درصد هم از 
راه س��رمایه گذاران دولتی انجام می ش��ود. از سوی دیگر، بررسی سوابق 
فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد نشان می دهد که 51 
در صد از واحدها یک تا چهار سال سابقه، 27 درصد چهار تا هشت سال، 
20 درصد کمتر از یک سال و 2 درصد باالی هشت سال سابقه فعالیت 
دارند. تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی 400 هزار وب س��ایت، تعداد 
واحده��ای تجارت الکترونیکی دارای اینم��اد 120 هزار و 288 و تعداد 
واحده��ای تجارت الکترونیکی دارای اینماد بی س��تاره بیش از 3 هزار و 
800 واحد اعالم ش��ده است. بیشترین زمینه فعالیت واحدهای تجارت 
الکترونیکی دارای اینماد به فروش��گاه های تخصصی کاالهای شخصی، 
برنامه نویسی و کامپیوتر، آموزش، فروشگاه تخصصی تجهیزات، خدمات 

آموزشی، فرهنگی و هنری تعلق دارد.
ام��ا یک��ی از جالب تری��ن بخش ه��ای ای��ن گ��زارش، مرب��وط ب��ه 
جمعیت شناس��ی و روش ه��ای تجارت الکترونیکی اس��ت. همانطور که 
اش��اره ش��د، 80 درصد از واحدهای تجارت الکترونیک��ی دارای اینماد، 
عالوه بر وب س��ایت از ش��بکه های اجتماعی برای عرضه کاال و خدمات 
اس��تفاده کرده ان��د. همچنین ح��دود 94 درصد از واحده��ای تجارت 
الکترونیکی، از س��رمایه گذاری ش��خصی برای توس��عه کسب وکار خود 
به��ره برده اند؛ این در حالی اس��ت که 60 درص��د از صاحبان واحدهای 
تجارت الکترونیکی دارای اینماد، در گروه سنی جوانان قرار دارند. گروه 
س��نی زیر 20 سال، یک درصد از صاحبان واحدهای تجاری را تشکیل 
می دهند. گروه س��نی 20 تا 30 س��ال 14 درصد، گروه سنی 30 تا 40 
سال 46 درصد، گروه سنی 40 تا 50 سال 25 درصد و گروه سنی باالی 
50 سال هم 14 درصد از صاحبان واحدهای تجاری را شامل می شوند. 
همچنین س��هم زنان از جمعیت صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی 

14 درصد و سهم مردان نیز 86 درصد است.
در مجموع، برآیند این گزارش نش��ان می ده��د با وجود آنکه تجارت 
الکترونیکی در ایران در مس��یر رش��د قرار دارد، اما همچنان با موانعی 
از قبیل ش��رایط اقتص��ادی پرنوس��ان، ایجاد محدودیت ه��ای متعدد، 
سیاس��ت گذاری های نادرس��ت و عدم آموزش و اطالع رس��انی به مردم 
درخصوص تجارت آنالین مواجه است. صنعت تجارت الکترونیک ایران 
در حالی به رش��د 14 درصدی رس��ید که تجارت الکترونیک جهان در 

سال گذشته میالدی رشد 21 درصدی را تجربه کرد.

قلب تجارت الکترونیک در شبکه های اجتماعی می زند

بازیگران تجارت الکترونیک ایران

در ش��رایطی که قیمت انرژی در سطح جهان در حال افزایش است و 
نرخ تورم در اکثر کش��ورها بیداد می کن��د، این تصور به وجود آمده که 
احتماال ش��رایط مش��ابه دهه 1970 میالدی را تجربه می کنیم، اما این 
فقط ظاهر قضیه اس��ت و واقعیت چیز دیگری است. تردیدی نیست که 
ش��باهت هایی با دهه 1970 میالدی مش��اهده می شود. در سال 2022 
هم مثل همان زمان ش��اهد هس��تیم که شوک قیمت انرژی به افزایش 
قیمت سایر کاالها انجامیده است. نرخ تورم هسته )که قیمت های متغیر 
انرژی و مواد غذایی در آن محاس��به نمی ش��ود( حاال در آمریکا نزدیک 
ب��ه 6 درصد و در حوزه یورو نزدیک به 4 درصد اس��ت. هراس ها از این 
بابت اس��ت که این شرایط همانند ش��رایط دهه 1970 میالدی، تداوم 
طوالنی مدتی پیدا کند. اما ما در دوره تکرار دهه 1970 به سر نمی بریم. 
مهمترین تفاوتی که بین امروز و آن زمان مش��اهده می ش��ود، بازار کار 
اس��ت. در آن زمان، شاخص گذاری دستمزد به این معنا بود که افزایش 
قیمت انرژی و کاالهای دیگر به صورت خودکار به افزایش دس��تمزدها 
خواه��د انجامید. حت��ی در غیر آن صورت هم اتحادیه ها می توانس��تند 
نتیجه مش��ابهی را رقم بزنند و افزایش دستمزدها را تضمین کنند؛ این 
یعنی استاندارد زندگی اعضای شان افول نمی کرد، اما امروز اوضاع خیلی 
ف��رق دارد. حداقل در م��ورد حوزه یورو می توان ب��ا اطمینان گفت که 
اوضاع فرق دارد. براساس آمارهای جدید بانک مرکزی اروپا، دستمزدها 
در ح��وزه یورو تنها 3 درصد افزایش یافته و این در حالی اس��ت که در 

ماه ژوئن شاهد افزایش 8.6 درصدی نرخ تورم بوده ایم.
تف��اوت دیگ��ری هم ک��ه امروزه مش��اهده می ش��ود، این اس��ت که 

تولیدکنن��دگان اروپایی موفق ش��ده اند قیمت های ش��ان را آنقدری باال 
ببرند که جبران بخش زیادی از افزایش قیمت انرژی را بکند. براس��اس 
قیمت های ژوئن امس��ال، هزینه واردات انرژی در حوزه یورو به اندازه 4 
درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در یک س��الی که گذش��ت، 
افزای��ش فزاینده قیمت انرژی باعث افزایش 24 درصدی قیمت واردات 
اتحادیه اروپا شده و این در حالی است که در یک دهه اخیر، این قیمت 
ثبات داش��ته اس��ت. اما این وضعیت روی صادرکنندگان اتحادیه اروپا 
هم تاثیر گذاش��ته است؛ به خصوص از این جهت که اتحادیه اروپا دارد 
بیش��تر از آنچه که وارد می کند، صادر می کند و 12 درصد هم بیشتر از 
قبل پول می گیرد. تولیدکنندگان اروپایی بر این مبنا قادر بوده اند بیش 
از نیمی از کاه��ش درآمد خود به خاطر افزایش هزینه انرژی را جبران 
کنند و آن را در حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی نگه دارند. این 
هزینه زیادی اس��ت اما هنوز هم قابل مدیریت اس��ت. چالشی که وجود 
دارد، این اس��ت که ضرر درآمدی در می��ان بخش های اقتصادی توزیع 
ش��ود. دس��تمزدهای واقعی حدود 5 درصد کاهش داشته است و با این 
اوص��اف، کارگران اروپایی تا اینجا تمام هزینه تورم را خودش��ان متقبل 
شده اند. با توجه به اینکه سهم دستمزد در حوزه یورو، حدود 62 درصد 
از تولید ناخالص داخلی می ش��ود، کاهش 5 درصدی در دس��تمزدهای 
واقع��ی باعث خواهد ش��د بخش های دیگر ح��دود 3.1 درصد از تولید 
ناخال��ص داخلی را در اختیار بگیرند و این از آن 2 درصد ضرر درآمدی 
بیش��تر است و بنابراین سوددهی حاصل خواهد شد، این یعنی تا اینجا 

جلوی کاهش صادرات و ضرر ناشی از آن گرفته شده است.

البت��ه وضعی��ت در آمری��کا خیلی فرق دارد. این کش��ور ب��ه عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده نف��ت و گاز طبیعی همان مقدار انرژی که وارد 
می کند را صادر می کند. بنابراین ضربه ش��دیدی نخورده است و قیمت 
صادرات و واردات به یک میزان افزایش نش��ان داده اند، اما براساس آمار 
موجود، دس��تمزدها تنها 6 درصد افزایش داشته اند. معنایش این است 

که در این زمینه آمریکا نسبت به اروپا وضعیت دشوارتری دارد.
اما آیا وضعیت نسبی تعادلی دستمزدی در اروپا قابل اطمینان است؟ 
به نظر می رس��د که تورم در س��ود در حال حاضر نس��بت به دس��تمزد 
بیش��تر اس��ت و این به رغم ضرر درآمدی حاصل ش��ده اس��ت. کاهش 
دس��تمزدهای واقعی نیز چندان قابل قبول نیس��ت، چون س��ود رو به 
افزایش اس��ت. در واقع، تقاضای دس��تمزد از مدتی پیش در حوزه یورو 
افزایش نشان داده است. مثال اتحادیه فلزات آی جی که در آلمان قدرت 
زیادی دارد، خواه��ان افزایش 8درصدی در دس��تمزد کارگران صنایع 
فلزی ش��ده است؛ چراکه این بخش در حال سودکردن است. همچنین 
برای آنکه ثبات اجتماعی حفظ ش��ود، برخی کش��ورها از جمله آلمان 
س��عی کرده اند حداقل دس��تمزد را افزایش بدهند. در واقع، کشورهای 
اروپایی می خواهند با انتقال مس��تقیم پول به خانوارها )به ش��کل بسته 
حمایتی( جب��ران افزایش قیمت انرژی را برای آنها بکنند. این اقدامات 
تاکنون شباهت سال 2022 به دهه 1970 میالدی را از بین برده است، 
ام��ا آیا این روند می تواند به رغم تداوم جنگ در اوکراین همچنان ادامه 
داش��ته باشد؟ این پرسشی است که پاس��خش در فصل سرمای امسال 

مشخص خواهد شد.

آیا راه گریزی برای عدم تکرار بحران دهه 1۹۷0 هست؟

حوزه یورو در چنگال تورم

نگــــاه

شما همان چیزی هستید که می خورید
از رژیم غذایی تا رشد اقتصادی

ای��ن روزه��ا افزای��ش جهان��ی قیمت م��واد غذایی ب��ه دلیل 
بازخوردهای اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، به بحث ها درباره 
تهدی��د امنیت غذایی جهان دامن زده اس��ت، اما این تنها بحث 
مهم این روزها درباره تحوالت صنعت مواد غذایی نیس��ت. نقش 
رژیم های غذایی در رش��د اقتصادی، یکی از سرفصل های جدید 
مطالعات اقتصادی است که به تازگی مورد توجه »اکونومیست« 
ق��رار گرفته اس��ت. ای��ن هفته نامه با ط��رح این س��وال که آیا 
می دانس��تید رژیم غذایی نقش مهمی در رش��د اقتصادی دارد؟ 
می نویس��د: اینکه افراد در یک جامعه به بیماری هایی مثل چاقی 
و دیابت مبتال باش��ند، بر روی ش��اخص های اقتصادی هم تاثیر 
می گذارد. »بگذار غذای تو، دارویت باش��د و داروی تو، غذایت«. 
این جمله ای اس��ت که از بقراط نقل می شود. او در یونان باستان 
به اصول غذایی اشاره کرده است. این جمله بقراط، بارها و بارها 
بر روی تابلوهایی در همایش ها و برنامه های مختلف دیده ش��ده 

است.
یکی از مباحث اصلی این است که چطور می توان رژیم غذایی 
ف��ردی را در اختیار دیگ��ران قرار داد تا آنها ه��م از مزایای این 
رژیم غذایی برخوردار شوند؟ آیا برنامه هایی که به رصد وضعیت 
س��المتی کمک می کنند، باید همانند برخی از کشورهای حوزه 
اس��کاندیناوی رایگان باشند؟ آیا می توان از رژیم غذایی شخصی 
به کس��ب وکار خوبی دس��ت پیدا کرد؟ آیا دولت ها می توانند از 

داده های شخصی کاربران در این مسیر بهره بگیرند؟
در می��ان هم��ه این مباح��ث، چنین اجماعی وج��ود دارد که 
خیزش رژیم غذایی ش��خصی، به بهبود وضعیت س��المت افراد 
کمک کرده اس��ت. افزون بر آن، همگان معتقد هس��تند که این 
رژیم ها به بهبود در شرایط زیست محیطی هم کمک کرده است؛ 
یعنی افراد و شهروندان به گونه ای مواد غذایی را مصرف می کنند 
که کمترین آس��یب را برای محیط زیست به همراه داشته باشد. 
براس��اس پیش بینی ها در سال 2031 میالدی برای نخستین بار 
در 20 سال گذشته، تعداد افراد مبتال به چاقی در ایاالت متحده 
آمری��کا کاهش پیدا خواهد کرد. خبر خوب دیگر این اس��ت که 
با همین رژیم های غذایی ش��خصی، ن��رخ ابتال به بیماری دیابت 
هم در س��ه سال گذشته کاهش پیدا کرده است؛ این یعنی آنکه 

اروپایی ها و آمریکایی ها الغرتر و سالم تر می شوند.
اما پیش��رفتی که در این مس��یر حاصل ش��ده است، آهسته تر 
از آن چیزی اس��ت که امید می رف��ت رخ دهد. به طوری که در 
بازاره��ای نوظهور هنوز ش��اهد افزایش ابتال ب��ه چاقی در میان 
شهروندان این کشورها هستیم. این مسئله بر روی رشد اقتصادی 
کش��ورها هم اثر می گذارد. از همین رو، بس��یاری از کش��ورهای 
توس��عه یافته و جوامع ثروتمند تصمی��م گرفته اند که رژیم های 
گیاه��ی را در منوی غ��ذای جامعه خود قرار دهن��د. آنها تالش 
می کنند تا کامال سالم باش��ند. همچنین بسیاری از شرکت های 
ب��زرگ و تولیدکنندگان برتر مواد غذایی نیز تالش دارند که 50 
درصد از مصرف گوش��ت قرمز در س��طح جهان را کاهش دهند. 
در واق��ع، آنها تالش می کنند که رژیم غذایی مصرف کنندگان را 
به طور کلی عوض کنند و منوی جدیدی به آنها پیشنهاد دهند. 
به عالوه، تالش کش��ورهای پیشرفته و جوامع توسعه یافته در این 
راس��تا قرار دارد که مصرف میوه، سبزیجات و همچنین دانه های 
خوراکی را بیشتر و بیشتر کنند. بنابراین مصرف این مواد غذایی 
در فاصله سال های 2020 تا 2050 میالدی، روندی صعودی در 

این جوامع پیدا خواهد کرد.
وقت��ی رژیم غذایی ش��خصی و اصالح ش��ده را در اختیار افراد 
قرار می دهیم، می توانیم امیدوار باش��یم ک��ه تقاضای آنها برای 
غذاهایی که دوس��ت دار محیط زیست نیس��تند هم کاهش پیدا 
خواهد کرد. سال هاس��ت که هرم مواد غذایی در دسترس مردم 
قرار گرفته است و افراد می توانند جایگاه موادی نظیر قند، نمک 
و چربی را در منوی غذایی خود ببینند، اما با این حال، هیچ یک 
از این عوامل کمکی نک��رده بود که بیماری های دیابت، چاقی و 
همینطور دیگ��ر بیماری های مرتبط با پرخ��وری و رژیم غذایی 
ناسالم در جوامع کاهش پیدا کنند. به طوری که برخی از رژیم ها 
در م��ورد برخی از افراد جواب می داد، اما به برخی دیگر از افراد 
نمی س��اخت. به همین خاطر است که مردم وزن کم می کردند، 

اما این کاهش وزن هیچ گاه دوام نمی آورد.
ت��ا چندی پیش، هر از چند گاهی رژیم جدیدی مد می ش��د، 
اما هم اکنون این رویه کامال عوض شده است و رژیم های غذایی 
شخصی می توانند عادت های غذایی خوبی را در افراد و شهروندان 
ایج��اد کنند. این رژیم ها با برنامه ریزی های دقیق و به خواس��ِت 
خوِد شخص تهیه می ش��وند. در نتیجه بهتر می توانند مشکالت 
مربوط به تغذیه ناس��الم را حل کنند. به هر حال، بدن انس��ان ها 
نس��بت به رژیم های مختلف، واکنش ه��ای مختلف و متفاوتی را 
نش��ان می دهد. در نتیجه رژیم های ش��خصی کمک می کنند تا 
ف��رد رژیم غذایی موردنظر خودش را پیدا کند و در این مس��یر 

هیچ آسیبی نبیند.
در این راس��تا، مطالعات و بررس��ی هایی بین سال های 2010 
تا 2019 میالدی در مورد رژیم های غذایی انجام ش��د که نشان 
می ده��د برخی از م��واد غذایی می توانند ب��رای برخی از بدن ها 
کامال س��الم باش��ند و حتی آنها را تقویت کنند، اما در س��مت 
مقابل، به بدن تعدادی دیگر از افراد آس��یب بزنند. در واقع، یک 
رژیم غذایی س��الم می تواند برای فردی نامناس��ب آغازگر مسیر 
بیماری ه��ای قلبی و چاقی باش��د. از س��وی دیگ��ر، دلیل اینکه 
رژیمی مش��ابه برای همه بدن ها به طور یکسان جواب نمی دهد، 
این اس��ت که ش��یوه هضم مواد غذایی در بدن های مختلف فرق 
دارد. ب��ه عبارت بهتر، هضم مواد غذایی به س��رعت غذا خوردن، 
الگوی خ��واب و الگ��وی ورزش و فعالیت بدنِی افراد وابس��تگی 
زیادی دارد. جالب است که این مسائل به یکی از موضوعات مهم 
در مطالعات اقتصادی تبدیل ش��ده و تحلیلگران و کارشناسان را 
سرگرم و دلمشغول خود کرده است. فارغ از بازخوردهای جنگ 
در اوکراین به نظر می رس��د که دیدگاه ها نسبت به آینده صنعت 
م��واد غذایی عمدتا خوش بینانه اس��ت و اکث��ر تحلیلگران تصور 
می کنند که با بهره گیری از فناوری های جدید در کنار رژیم های 
شخصی می توان به آینده ای خوب در صنعت مواد غذایی رسید.
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فرص��ت ام��روز: نتایج یک گزارش رس��می نش��ان می دهد ک��ه »تورم 
مقررات«، »ع��دم اجرای قوانین«، »فقدان متولی مش��خص برای اجرای 
قوانین«، »نداش��تن زمان  بندی و عدم اعطای مهلت اجرا به دستگاه ها« و 
»اعطای حمایت بدون اولویت  بندی«، پنج مانع اثرگذاری قوانین کسب و 
کار در کش��ور هس��تند. اقتصاد ایران همواره از تورم مقررات و حجم انبوه 
قوانین رنج برده و این باتالق مقررات نجومی باعث آس��یب های زیادی به 
روند توسعه اقتصادی کشور شده است. براساس آمارها، بیش از 100 هزار 
مق��رره و قانون در کش��ور وجود دارد و ج��دا از تورم مقررات، کیفیت این 
قوانین نیز پیچیده و مبهم است؛ به طوری که یکی از مهمترین چالش های 
محیط کسب و کار، وجود همین مقرراتی است که به شیوه های مختلف، 
مزاحم فعالیت های اقتصادی است. بنابراین آنچه باید هم اکنون در اولویت 
نظام قانونگذاری کشور قرار بگیرد، نه تصویب قوانین و مقررات جدید، بلکه 

نظارت بر اجرای قوانین موجود است.
نظ��ام مقرراتی ناکارآمد به روش های مختلف به روند رش��د و توس��عه 
اقتصادی کش��ور ضربه وارد کرده که از جمله این آسیب ها، »بزرگ شدن 
بخ��ش غیررس��می اقتصاد« اس��ت. از آنجا که فعاالن اقتص��ادی و اهالی 
کس��ب و کار، فرآیند اخذ مجوزها را مبهم و پیچیده و پرهزینه می دانند، 
تمایل آنها به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد )به دلیل دشواری تبعیت از 
مقررات( کم می شود. به عبارت بهتر، نتیجه پیچیدگی و تورم مقررات، در 
قالب رویگردانی فعاالن اقتصادی از فعالیت رسمی و گرایش به حضور در 
بخش غیررس��می و زیرزمینی اقتصاد نمایان می شود. همچنین »افزایش 
فس��اد«، »عدم اجرای بسیاری از مفاد قانونی«، »از بین رفتن ارزش قانون 
و قانونم��داری«، »خدش��ه دار ش��دن امنیت حقوق��ی« و »کاهش انگیزه 
سرمایه گذاری« از دیگر پیامدهای نظام قانونگذاری متورم و ناکارآمد است.

آسیب های نظام قانونگذاری کشور
نتایج یک مطالعه نشان می دهد، در مجلس هفتم تا دهم )یعنی در 16 
سال گذشته( وزن تامین مالی در میان قوانینی که مجلس برای حمایت از 
تولید و کسب و کارها تصویب کرده است، بیش از هر موضوع دیگری است. 
جالب اینکه بار اصلی توس��عه صنعتی کشور در تصویب این قبیل قوانین، 
روی دوش وزارت اقتصاد گذاشته شده و کمتر به دو وزارتخانه صمت و کار 
که هدایت بخش عمده  ای از صنایع و مالکیت حجم عظیمی از شرکت  ها را 
برعهده دارند، توجه شده است. در همین راستا، توصیه می شود که نظارت 
ب��ر اجرای احکام قانونی مربوط به توس��عه صنعتی، تقویت تولید و بهبود 
محیط کس��ب و کار به فراموشی سپرده شده و هر راهبرد جایگزین با در 

نظر گرفتن این موضوع عملیاتی شود.
بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی به »بررسی احکام قانونی حمایت 
از تولید، س��رمایه گذاری و کس��ب وکار مصوب چهار دوره تقنینی هفتم 
تا پایان دهم« پرداخت و تالش کرد سیاس��ت گذاری صنعتی کش��ور بین 
سال های 1383 تا 1399 را آسیب شناسی نماید. توجه چشمگیر به بخش 
کش��اورزی، از جمله مقوالتی اس��ت که در این گزارش بدان اش��اره شده 
اس��ت. طبق ارزیابی مرکز پژوهش ها، حدود 30 درصد از احکام، محتوای 
حمایت از س��رمایه  گذاری و تولید داش��ته  اند و در سوی دیگر، 70 درصد 
باقی احکام، حمایتی و ناظر بر تولید و کسب و کار بوده  اند. فقدان نگرش 
نظام  مند درباره ابزارهای حمایتی، فقدان اس��تراتژی توسعه صنعتی برای 
تخصیص نوع خاصی از حمایت به بخش یا بخش های خاص و نبود نهادی 

به عنوان س��تاد مرکزی برای نظارت و پایش فرآیند و نتیجه حمایت  های 
صورت  گرفته، از جمله ایرادهای اساسی این نحوه قانون  گذاری در حمایت 

از تولید و کسب وکار است.
پن��ج مانع »تورم مق��ررات«، »عدم اج��رای قوانین«، »فق��دان متولی 
مش��خص برای اجرای قوانین«، »نداشتن زمان  بندی و عدم اعطای مهلت 
اجرا به دس��تگاه ها« و در نهایت »اعط��ای حمایت بدون اولویت  بندی«، از 
موانع بهره  برداری و اجرای این قوانین اس��ت. ت��ورم قانون و قانون گذاری 
به  ویژه در حوزه های حمایتی و به طور خاص در قانون برنامه توس��عه قابل 
مشاهده است. به طوری که برخی مفاد قانونی مصوب، مفادی مشابه و بعضا 
تکراری هس��تند که بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری ملموس در نظام 
حقوقی ایجاد نمی کند؛ چراکه حاوی عباراتی کلی، مبهم و بیش��تر شبیه 
به سیاس��ت هس��تند و جنبه قانونی ندارند. دومین آسیب، فقدان نظارت 
بر اجرای احکام اس��ت. یکی از دالیل وضع بس��یاری از قوانین مش��ابه و 
تکراری، عدم توجه الزم و کافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود اس��ت. 
با توجه به منابع در دس��ترس می توان گفت که قوانین مربوط به کس��ب 
وکار، تولید و س��رمایه  گذاری ب��دون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به 
تصویب می  رس��ند. این رویه، ترجیح کارکرد قانون گذاری بر نظارت است. 
س��ومین مانع اثرگذاری قوانین کسب و کار نیز عدم متولی مشخص برای 
اجرای قوانین است. قانون  گذار اجرای این قوانین را به دولت یا دستگاه های 
اجرایی سپرده و چنین سیاستی به موازی کاری نهادهای مجری به اجرای 

مفاد می  انجامد.
نقش مهم نظارت بر اجرای قانون

چهارمین مانع احکام بهبود کس��ب و کارها، فقدان مهلت اجرایی برای 

دس��تگاه های اجرایی است که باعث شده بسیاری از قوانین یا اجرا نشوند 
یا ناقص اجرا شوند. مانع پنجم نیز اولویت  بندی نداشتن این احکام است. 
بیش از نیمی از احکام ناظر بر حمایت از تولید، س��رمایه  گذاری و کس��ب 
و کار )ح��دود 59 درص��د( معطوف به تمام بخش هاس��ت. درواقع، عمده 
تکالیف قانونی مجلس برای تحقق توس��عه صنعتی طی 16 سال در شش 
قانون خالصه می شوند. بنابراین نظارت بر حسن اجرای این قوانین بیش از 
قانون  گذاری  های جدید و تکراری، موجب توسعه صنعتی کشور خواهد شد.

در چهار دوره مجموعا 547 تکلیف در قالب 38 قانون با محتوای حمایت 
از سرمایه  گذاری و تولید به تصویب رسید. بخش عمده این احکام در قانون 
پنج ساله ششم توسعه تبیین شده است. احکام حمایت از سرمایه  گذاری 
و تولید، ح��دود 30 درصد از مجموع احکام بوده  اند و 70درصد از احکام، 
حمایتی و ناظر بر تولید و کس��ب و کار در ش��ش قانون مقرر شده  اند. این 
ش��ش قانون عبارت از »قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه«، »قانون رفع 
موانع تولید رقابت  پذیر«، »قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی«،  »قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور«، 
»قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار« و »قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور« هستند. از مجموع 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در 
ش��ش قانون برنامه توسعه، بیشترین نوع حمایت، حمایت از طریق تامین 
مالی )در مجموع 79حکم؛ 22 درصد( بوده است. یعنی می توان گفت که 
قانون  گذاران در برنامه های شش گانه، حدود یک پنجم از احکام حمایت از 
تولید را به تامین مالی به ویژه از طریق تسهیالت بانکی اختصاص داده  اند.

نکت��ه دیگر اینکه از می��ان بخش های مورد حمای��ت، حدود یک پنجم 
اح��کام قانونی به بخش کش��اورزی اختص��اص دارد و این بخش با فاصله 
قاب��ل توجهی، احکام قانون��ی مربوط را به خود اختصاص داده اس��ت. در 
مجموع، در 548 حکم قانونی مورد بحث، نهاد یا دس��تگاه مش��خصی به 
عنوان مجری تعیین ش��ده است. در 26 حکم باقیمانده، یا نهاد مشخصی 
به عنوان مجری مقرر نش��ده یا دو یا چند دستگاه مشترکا مسئول اجرای 
حکم تعیین شده  اند. نکته مهم راجع به دستگاه های مجری احکام حمایتی 
و ناظر بر کس��ب  وکارها، مقرر شدن دولت و دستگاه های اجرایی به عنوان 
نهادهایی اس��ت که مسئول اجرای 245 حکم )حدود نیمی از کل احکام 
مربوطه( بوده اس��ت. طبق تعاریف قانونی، تعریف دستگاه اجرایی، دولت 
و تمامی نهادهای وابس��ته به قوای س��ه  گانه است. از بین دیگر دستگاه ها 
نیز وزارت اقتصاد مجموعا مس��ئولیت اجرای 52 حکم مربوط به حمایت 
از تولید و س��رمایه  گذاری را برعهده دارد )32 حکم برعهده س��ازمان امور 
مالیات��ی، 9 حکم برعهده دیگر نهادهای وابس��ته به وزارتخانه و 11 حکم 
برعهده وزارتخانه اس��ت(. رتبه بعدی نیز به س��ازمان ثبت اسناد و امالک 

تعلق دارد که مکلف به اجرای 37 حکم است.

چرا سیاست گذاری صنعتی در 2 دهه گذشته به اهداف خود نرسید؟

5 مانع حمایت از تولید
بانکنامه

 اطالعیه بانک پاسارگاد
درباره هزینه پیامک های بانکی

بانک پاس��ارگاد در اطالعیه ای درب��اره افزایش هزینه پیامک های 
بانکی توضیح داد و آن را به س��ود مش��تریان دانس��ت. با توجه به 
افزایش بیش از 100درصدی هزینه پیامک های س��ازمانی توس��ط 
اپراتوره��ای تلف��ن همراه در س��ال ج��اری و با عنای��ت به جدول 
کارمزد های خدمات الکترونیکی مندرج در پیوست بخشنامه شماره 
250232/99 م��ورخ 1399/8/7 بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران، عادالنه نمودن هزینه کارمزد دریافتی از مش��تریان گرامی در 

دستور کار بانک پاسارگاد قرار گرفته است.
از آنج��ا که طبق بررس��ی ها، بال��غ بر 70درصد مش��تریان بانک 
پاس��ارگاد تراکنش های محدودی در حساب های خود داشته اند لذا 
روش محاس��به کارمزد ضرورتا باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر 
تراکنش اصالح می ش��د. بنابراین روش عادالنه محاسبه هزینه های 
مش��تریان اقتضا می نم��ود عملکرد ه��ر مش��تری جداگانه مبنای 
محاس��به و اعمال کارمزد قرار گیرد. دس��تیابی به این توفیق مّهم 
مستلزم تالش س��ترگ بخش فنی بانک برای ایجاد زیرساخت های 
فنی مورد نیاز بود که این بانک موفق به انجام دادن آن شده است. 
به طور مثال، یک مش��تری که در هر هفته دو تراکنش بانکی انجام 
می دهد، در س��ال حدود 100 تراکنش داشته و با روش قبلی یعنی 
آبونم��ان ثابت باید 50 هزار تومان در س��ال پرداخ��ت می کرد، اما 
ب��ا روش جدید این میزان تراکنش در س��ال، فق��ط 9 هزار تومان 
کارمزد برای مش��تری هزینه دارد. با همین روش محاس��به هزینه 
تراکنش های اغلب مش��تریان که تا حدود 500 تراکنش در س��ال 
دارند، رقم کمتری نس��بت به روش آبونمان س��االنه خواهد بود. بر 
همین اساس پیش بینی می ش��ود که محاسبات هزینه بیش از 70 
درصد مش��تریان کاه��ش یابد و درواقع حرک��ت جدی درخصوص 
عادالنه نمودن کارمزد پیامک توس��ط بانک پاس��ارگاد در چارچوب 
بخشنامه بانک مرکزی انجام پذیرفته است. در پایان تأکید می شود 
که بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای افزایش کارمزد بانکی صادر 
ننم��وده بلکه آنچه در بانک پاس��ارگاد مورد اص��الح و اعمال واقع 
گردیده، همان بخش��نامه آبان م��اه 1399 بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

88936651

چهار شنبه
30 شهریور 1401

شماره 2095



پیمان شانگهای چه منافعی برای اقتصاد ایران دارد؟
حلقه اتصال به 4 اقتصاد بزرگ اوراسیا

عضویت ایران در پیمان ش��انگهای، فرصت های قدرتمندت��ری برای بازی در 
اختی��ار اقتصاد ایران قرار می دهد تا نق��ش موثرتری در پیم�ان ه�ای اقتص�ادی 
آس�یایی، اقیانوس�یه و پاس��ی�فیک ایفا کن�د. ایران از طریق این پیمان با توجه 
به موقعیت ژئواکونومیک خود می تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد 
کلیدی در اوراس��یا )روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا( ایفا کند. به گزارش سنا، 
بیست و دومین نشست سازمان همکاری شانگهای که 24 و 25 شهریور با حضور 
سران 15 کشور عضو و ناظر برگزار شد، با تکمیل فرآیند عضویت کامل ایران از 
طریق اعالم رسمی توسط شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان همراه 

بود.
ایران اکنون یکی از 9 کش��ور عضو این سازمان به ش��مار می رود؛ سازمانی با 
بزرگی اقتصاد حدود 20 تریلیون دالر، حجم تجارت خارجی س��االنه حدود 6.6 
تریلیون دالر و جمعیت حدود 2 میلیارد و 600 میلیون نفر که با افزوده ش��دن 
ایران، نقش جدی تری در مناس��بات سیاسی و اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد. 
عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای، دستاورد مهمی است که حاصل 
یک توافق جامع میان ایران و غول های اقتصادی آسیا یعنی هند و چین و روسیه 
است و می تواند قدرت »چانه زنی« را که چالش اصلی در مسائل اقتصادی و مالی 
است افزایش داده و از این مسیر در جذب اعتماد بین المللی برای سرمایه گذاری 
در پروژه های زیرساختی استفاده شود. سازمان همکاری شانگهای بیشتر رویکرد 
سیاسی و امنیتی دارد و نقش تسهیل گر را برای سایر پیمان های اقتصادی منطقه 
مانند اوراس��یا و آس��ه آن ایفا می کند. بنابراین اگرچه این س��ازمان یک سازمان 
اقتصادی صرف نیس��ت، اما سازمانی اس��ت که از فرصت های اقتصادی بسیاری 
برای کشور ما برخوردار است. سازمان همکاری های شانگهای در دو بستر سیاسی 
و اقتصادی با حضور قطب ش��رق شکل گرفته است. دلیل اصلی شکل گیری این 
پیمان در س��طح سیاسی، مقابله با سیاست های خصمانه ایاالت متحده و ناتو در 
آس��یا و قفقاز بوده است. در س��طح اقتصادی با توجه به در اختیار داشتن حدود 
نیمی از جمعیت جهان و سریع ترین رشد اقتصادی در سطح جهان، همکاری های 
مشترک می تواند برای کش��ورهای عضو، بُرد-بُرد باشد. در شرایط فعلی و حتی 
قبل از پیوستن به این پیمان و حتی در دوره برجام عمده مراودات تجاری ایران 
با کشورهای این گروه بوده است، بنابراین توافق نامه های جدید می تواند تسهیل گر 

امور به خصوص در بخش اقتصادی باشد.
در همین راستا، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
با اشاره به فرصت هایی که به همراه عضویت ایران در این پیمان برای کشورمان 
ایجاد می ش��ود، می گوی��د: »این عضویت یک فرصت عالی اقتصادی اس��ت و ما 
می توانیم برنامه های خود را پیشنهاد کرده و به دنبال تصویب آن باشیم. موقعیت 
جغرافیایی ایران به گونه ای است که ما در چهارراه جهان قرار گرفته و شرق و غرب 
و شمال و جنوب را به یکدیگر متصل کرده ایم. ایران یک مرکز ارتباطی و ترانزیت 
مهم و حیاتی است و برای پیشبرد منافع ملی خود در این سازمان باید تصمیمات 

هوشمند و سیاست های منطقی اتخاذ کنیم.«
عضویت ایران در پیمان شانگهای، فرصت های قدرتمندتری برای بازی در حوزه 
اقتصادی در اختیار ایران قرار می دهد تا نقش موثرتری در پیم�ان ه�ای اقتص�ادی 
آس�یایی، اقیانوس�یه و پاسی�فیک ایفا کن�د. در حقیقت، عضویت ای�ران در پیمان 
ش�انگهای یک نقش امنیت�ی جدی�د ب�رای ای�ران در عرص�ه بی�ن الملل�ی ایجاد 
می کند که در پی آن ایران بس���یاری از اس���تانداردهای س�ابق خ�ود را اصالح 
کرده و وارد زمین بازی اقتصاد تحریم ناپذیر ش��ود. با قطعی شدن عضویت ایران 
در شانگهای و ایجاد توازن نسبتی در سیاست خارجی کشور، زمینه برای کاهش 
اثرات تحریم بر اقتصاد کش��ور فراهم خواهد شد؛ بی تردید عضویت ایران در این 
سازمانی، یک فرصت بی نظیر برای اقتصاد کشور می تواند باشد، مشروط بر اینکه 
دولت یک نقشه راه و چارچوب سیاستی برای بهره گیری از این فرصت ها در اختیار 
داشته باشد؛ در غیر این  صورت، صرف عضویت در این سازمان نمی تواند گشایشی 
در اقتصاد کشور ایجاد کند. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای در 
میان مدت می تواند فرصت هایی برای دیپلماس��ی اقتصادی کشور ایجاد کند. در 
شرایطی که روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به طور نسبی احیا شود، ایران با 
توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار 

اقتصاد کلیدی در اوراسیا )روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا( ایفا کند.
از جمله مهمترین دستاوردهای اقتصادی سازمان شانگهای، توافق برای تشکیل 
شورای مشترک بانکی است. هدف از تشکیل این شورا، تسهیل نظام تأمین مالی 
پروژه های مشترک است که پروژه های تعریف شده کشور ذیل ابتکار یک کمربند-

یک راه نیز از همین مکانیزم تأمین مالی می شود. همچنین عضوی�ت کش�ورها در 
س�ازمان هم�کاری ش�انگهای موج�ب یکپارچگ�ی تصمی�م گی�ری های اقتص�ادی 
آنه�ا و تاثیرگذاری بیش���تر در عرص�ه اقتص�اد جهان�ی ش���ده اس�ت. در س�ال 
2003 چین پیش���نهاد کرد ک��ه برنامه بلندمدتی برای تش���کیل منطقه آزاد 
تجاری در س�ازمان تهیه ش�ود و در س�ال 2004 س�ندی ش�امل یکص�د برنام�ه 
مش�خص ب�رای افزای�ش س�طح بازرگان�ی می�ان کش�ورهای عضو به امضا رس�ید. 
این س�ند ش�امل برنامه های مربوط به یکس�ان س�ازی حقوق گمرکی، تس�هیل 
مس���یرهای صادراتی، س�رمایه گذاری مش�ترک و بیش���تر حول حوزه ان�رژی 
و کامودیت�ی ه�ا اس���ت. هرچن�د در عم�ل، اعضا به س���مت توافق�ات دوجانبه 
حرکت ک�رده اند. از س��وی دیگر، کشورهای عضو س��ازمان شانگهای بزرگترین 
تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در جهان هس��تند. در س��ال 2003 نخستین 
تفاهم نامه اقتصادی میان کش��ورهای عضو این سازمان منطقه ای به امضا رسید 
و چین پیش��نهاد کرد برنامه بلندمدتی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری در این 
سازمان تهیه شود. مهمترین مزیت های تجاری ایران در سازمان شانگهای را باید 
در بخش انرژی جس��ت و جو کرد، زیرا ایران از نظر داشتن ذخایر نفت چهارمین 
کش��ور و از نظر داشتن ذخایر گاز دومین کشور جهان است. حجم تجارت ایران 
و کشورهای عضو شانگهای در یک سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش پیدا 
کرده و پیشنهاد واحد پولی مشترک میان اعضا در حال بررسی است که با نهایی 
ش��دن آن، اثرگذاری سوئیفت و تحریم های بانکی کمتر خواهد شد و همچنین 
نقش مس��تقیم دالر در مبادالت ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای از بین 

خواهد رفت.
س���ازمان همکاری »ش���انگهای« س���ازمانی می��ان دولتی اس��ت که برای 
همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تش��کیل ش�ده اس�ت. این 
س�ازمان در س�ال 2001 توس�ط رهبران چین، روس�یه، قزاقس�تان، قرقیزستان، 
تاجیکس�تان و ازبکستان با هدف برق�رار ک�ردن موازن�ه در براب�ر نف�وذ آمری�کا و 
نات�و در منطق�ه، پای�ه گ�ذاری ش���د و در س�ال 2015 با عضویت کش�ور هند و 
پاکس�تان موافق�ت ش�د. عالوه ب�ر اعض�ای اصل�ی، مغولس�تان، ای�ران، افغانس�تان 
و بالروس به عن�وان عضو ناظ�ر در این س���ازمان حضور دارن�د. چن�د کش���ور 
و س���ازمان بی�ن الملل�ی هم به عن�وان طرف گفت وگوی ش�انگهای ق�رار دارند. 
کش��ورهای عضو این پیمان ح��دود 25 درصد از تولی��د ناخالص داخلی جهان 
)GDP( را تشکیل می دهند که بالغ بر 20 تریلیون دالر آمریکا است و بیش از 
13 برابر از زمان تشکیل آن افزایش یافته است. در سال 2021 ارزش تجارت ایران 
با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بیش از 37 میلیارد دالر رسید که 

حدود 30 درصد از کل تجارت خارجی ایران را تشکیل می دهد.

دریچه

فرصت امروز: ش��رایط رکودی بازارهای جهانی و مذاکرات فرسایش��ی 
احیای برجام، دو ریس��ک قابل توجهی اس��ت که باعث رخوت و کم رمقی 
بازار سهام در روزهای پایانی فصل تابستان شده است. نزدیک به 18 ماه از 
گفت وگوهای احیای برجام می گذرد و در یک سال و نیمی که از مذاکرات 
وین میان دولت جو بایدن با دو دولت حس��ن روحانی و ابراهیم رئیس��ی 
گذش��ته اس��ت، هنوز هیچ نتیجه و رهاوردی از مذاکرات به دست نیامده 
است؛ جز اینکه چند بار مذاکرات به نقطه پایانی نزدیک شد و به دنبال آن، 
بازارها با خوش بینی به پیشواز توافق و پیشخور اثرات آن رفتند، اما نهایتا 
توافقی حاصل نشد و طرف های برجامی توپ را به زمین یکدیگر انداختند. 
در حال حاضر نیز به نظر می رسد با تعویق احیای توافق هسته         ای، امیدها 
به رفع تحریم ها در کوتاه مدت کاهش یافته و این موضوع نه تنها اثر خود 
را مش��خصا بر معامالت صنایع موس��وم به برجامی )نظیر خودروسازان و 
بانک ه��ا( در روزهای اخیر گذاش��ته، بلکه در کلیت ماجرا فضای بورس را 

تحت تاثیر قرار داده است.
بنابراین تا معضل دیرینه برجام به س��رانجام نرسد، به نظر می رسد بازار 
سهام همچنان در روند فرسایشی و رکودی خود باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه 
ماراتن طوالنی مذاکرات هسته ای - ولو با وجود عدم توافق - به پایان برسد 
و تکلیف بازارهای مالی مش��خص شود؛ چراکه این بی خبری و نااطمینانی 
بیش از پیش بر ناکارآمدی س��رمایه گذاری در ب��ورس تهران می     افزاید و 
بورس بازان را از سرمایه گذاری در تاالر شیشه ای دلسرد می کند. در نتیجه 
حتی اگر توافقی هم در مذاکرات هسته     ای به دست نیاید، دست کم پایان 
این بالتکلیفی می تواند بازارها را از فضای سردرگمی و تردید نجات دهد و 

ادامه مسیر را برای سرمایه     گذاران روشن سازد.
شاخص های بورسی قرمز ماندند

آخری��ن هفته تابس��تان در بورس تهران همچنان با ت��داوم روند نزولی 
شاخص ها، خروج پول از تاالر شیشه ای و افت ارزش معامالت همراه است. 
این روند نزولی در معامالت روز گذش��ته باعث ش��د تا عالوه بر افت نیم 
درصدی ش��اخص کل بورس، ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز یک پله 
پایین بیاید. در جریان معامالت روز سه شنبه 29 شهریورماه، شاخص کل 

ب��ورس تهران با کاهش 6 ه��زار و 760 واحدی )0.49 درصد( به تراز یک 
میلیون و 367 هزار واحد و شاخص هم وزن با 2 هزار و 302 واحد )0.58 
درص��د( کاهش به رقم 397 هزار و 910 واحد رس��ید. بیش از 4 میلیارد 
و 274 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 23 هزار و 625 

میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
گروه خودرو با 38 هزار و 53 معامله به ارزش 2 هزار و 606 میلیارد ریال 
در صدر گروه های بورسی ایستاد. همچنین به ترتیب گروه فلزات اساسی 
ب��ا 19 هزار و 371 معامله به ارزش ی��ک هزار و 481 میلیارد ریال، گروه 
شیمیایی با 17 هزار و 969 معامله به ارزش یک هزار و 211 میلیارد ریال، 
گ��روه فرآورده های نفتی با 10 هزار و 890 معامله به ارزش 848 میلیارد 
ریال و گروه حمل ونقل با 4 هزار و 712 معامله به ارزش 838 میلیارد ریال 

در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 596 واحد، تامین سرمایه 
امین با 79 واحد، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با 34 واحد، نورد 
آلومینیوم با 30 واحد و سرمایه گذاری آتیه دماوند با 30 واحد تاثیر مثبت 
بر ش��اخص کل داشتند. در مقابل اما بانک پاسارگاد با 836 واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با 650 واحد، پاالیش نفت اصفهان با 353 واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر با 319 واحد و توس��عه معادن و صنایع معدنی 

خاورمیانه با 297 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس با کاه��ش 76 واحدی به 
رقم 18 هزار و 500 واحد رسید. بیش از 3 میلیارد و 251 میلیون سهم، 
ح��ق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 60 ه��زار و 751 میلیارد ریال در این 
بازار دادوس��تد شد. شرکت تولید برق عس��لویه مپنا با 2.4 واحد، صنایع 
مادیران با 2.3 واح��د، فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با 1.3 واحد، 
ریل پردازس��یر با 1.13 واحد و مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با 1.1 
واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت 
پلیمر آریاساسول با 8.7 واحد، بهمن دیزل با 5.6 واحد، سرمایه گذاری صبا 
تامین با 5.5 واحد، بانک دی با 5 واحد و فرابورس ایران با 4 واحد با تاثیر 

منفی بر رشد شاخص همراه شدند.

افزایش ریسک سیستماتیک بورس
یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که صبر سهامداران به دلیل 
افزایش ریسک سیستماتیک، بورس را راکد کرده است. بهروز صنوبری در 
پاس��خ به این پرسش که آیا مشکل بازار سرمایه نبود نقدینگی است و یا 
مربوط به مسائل دیگری است، به بورسان گفت: مهمترین عاملی که اخیرا 
فعاالن بازار را نگران کرده، پایین بودن ارزش معامالت و خروج قابل توجه 
س��رمایه از بازار است که بخشی از آن به برجام برمی گردد. مجموعه ای از 
اخبار مثبت و منفی راجع به برجام باعث شده تا سرمایه گذاران نسبت به 
ورود به بازار دچار تردید ش��وند. زمانی ک��ه چنین عاملی اهمیت خود را 
بر سایر متغیرهای اقتصادی کش��ور می گذارد، ریسک سیستماتیک بازار 
را افزای��ش داده و افراد برای خرید س��هم صبر می کنن��د. او با بیان اینکه 
فاکتورهای دیگری به غیر از برجام بر روند معامالت بازار س��رمایه دخیل 
هستند تا فضای منفی و پایین بودن حجم معامالت را رقم بزنند، توضیح 
داد: اگر برجام به نتیجه نرس��د، احتمال باالرفتن نرخ بهره در بازار وجود 
دارد و دولت هم با کسری بودجه بسیار مواجه خواهد شد. همچنین یکی 
از مهمتری��ن عامل هایی که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده، چش��م انداز 
منفی بازارهای جهانی اس��ت، به طوری که بح��ث کرونا در چین به یک 
موضوع جدی تبدیل ش��ده و چش��م انداز مثبتی نسبت به رشد اقتصادی 
چین از س��وی خ��ود آنها نیس��ت، بنابراین تقاضا در بازاره��ای جهانی را 
کاهش داده است. به گفته این فعال بازار سرمایه، برخی اتفاقات در حوزه 
کشورهای آمریکا و اروپا و اجماع جهانی برای کنترل تورم، فضای بازارها را 
ملتهب کرده است، اما مهمترین و اصلی ترین عامل برای این موضوع، سایه 
سنگین برجام است و اگر این عامل تعدیل شود، فاکتورهای دیگری ایفای 
نقش کرده و بازار را به س��مت و س��وی مثبت سوق خواهند داد. از سوی 
دیگر، برخی سیاس��ت گذاری ها در زمینه نرخ گذاری دستوری و مالیات ها 
که از سوی سیاس��ت گذاران تحمیل شده، فضای بازار را برای سهامداران 
بی اعتماد کرده اس��ت. البته در صورت اص��الح قوانین، اقدامات خوبی در 
فضای بنیادی ش��رکت ها انجام خواهد ش��د و گزارش های فصلی و ماهانه 

شرکت ها هم ارزندگی سهم ها را برای بلندمدت نشان می دهد.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای نیم درصد کاهش ارتفاع داد

ریزش بورس به وقت شهریور

حجم نقدینگی در پایان مردادماه امس��ال به 5401 هزار میلیارد تومان 
رس��ید که نسبت به پایان سال گذش��ته 11.8 درصد افزایش و نسبت به 

مرداد سال گذشته یک واحد درصد کاهش را نشان می دهد.
بان��ک مرکزی گ��زارش »تحلیل تحوالت اقتص��اد کالن و اقدامات این 
بانک در مردادماه 1401« را منتش��ر کرد. طبق گزارش این بانک، بررسی 
تحوالت تورم ماهانه شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی در سال جاری 
نش��ان می دهد در ش��رایطی که تورم ماهانه ش��اخص کل بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در اردیبهش��ت و خردادماه س��ال ج��اری عمدتا متأثر از 
حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کاالها در بازارهای 
جهانی با روند افزایش��ی مواجه ش��ده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش 
قاب��ل توجهی از آثار تورمی اجرای ط��رح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای 
طرح )اردیبهشت و خرداد(، نرخ تورم ماهانه در تیر و مردادماه سال جاری 
با کاهش محسوس��ی همراه ش��د. به طوری که تورم ماهانه ش��اخص کل 
مصرف کنن��ده از 10.6 درصد در خرداماه ب��ه ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد 
در تیر و مردادماه س��ال جاری رس��ید. تورم های نقطه به نقطه و 12 ماهه 
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مردادماه سال جاری نیز به 
 ترتیب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده که نسبت به تیرماه سال جاری به 
ترتیب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه 
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه های اختصاصی 
»کاال« و »خدمت« در مردادماه نس��بت به ماه گذشته کاهش یافته است. 
در همین ارتباط، تورم ماهانه گ��روه  اختصاصی »خدمت« در مردادماه با 
0.4 واحد درصد کاهش نس��بت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم 
ماهانه گروه  اختصاصی »کاال« نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه 
گذش��ته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسی تحوالت تورم ماهانه گروه کاال 
ب��ه تفکیک »خوراکی ها« و »غیرخوراکی ها« نیز موید کاهش تورم ماهانه 

اقالم خوراکی در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است. شاخص بهای 
خوراکی ها و آش��امیدنی ها )با ضریب اهمی��ت 25.5 درصد( با 4.2 واحد 
درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 
0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه ش��اخص کل )2.4 درصد( در مردادماه 
سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحوالت تورم ماهانه گروه 
خدمت بیانگر آن است که گروه »مسکن و خدمات ساختمانی« با سه واحد 
درصد بیش��ترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت )4.2 درصد( داشته 
و پس از آن گروه  های »بهداش��ت و درم��ان« و »حمل و نقل« به ترتیب 
با س��همی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیش��ترین تاثی��ر را در افزایش 
تورم ماهانه گروه خدمت داش��ته است. براس��اس روند تحوالت »شاخص 
به��ای تولیدکننده« به عنوان پیش نگر »ش��اخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی«، انتظار می رود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص در مردادماه 
س��ال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه های آتی نشان دهد. 
براساس اطالعات مندرج در سامانه معامالت الکترونیکی، تحوالت بازار ارز 
در مردادماه حاکی از آن اس��ت که در این ماه متوسط نرخ فروش دالر در 
ب��ازار حواله حدود 265.6 هزار ریال بود که نس��بت به تیرماه 2.4 درصد 
افزایش نشان می دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دالر در 
این ماه حدود 285.9 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2.4 درصدی در 
مقایس��ه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ 
دالر طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را )افزایش حدودا 0.2 

درصدی( تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود. 
در بازار مسکن نیز متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مس��کونی معامله شده در ش��هر تهران طی مرداد 1401 نسبت به 
ماه قبل 2.5 درصد و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 38 درصد افزایش 
را تجربه نمود. در بازار س��هام نیز ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در روز 

پایانی مردادماه 3.2 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. الزم 
به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و 
توجه به داللت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات 
سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.  درخصوص تحوالت بازار 
بین بانکی در مردادماه، علی رغم تداوم حراج های دولتی و کاهش وجوه در 
دسترس بانک ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال 
21 درصد در تیرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد ش��د. افزایش 
متناسب و مالیم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست گذار پولی یکی از 

عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
همچنین حجم نقدینگی در پای��ان مردادماه 1401 )معادل 54017.9 
هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان سال 1400 معادل 11.8 درصد افزایش 
یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )12.8 
درصد( به میزان یک واحد درصد کاهش نشان می دهد. نرخ رشد 12 ماهه 
نقدینگ��ی نی��ز در مردادماه 37.8 درصد بوده اس��ت. در حدود 2.5 واحد 
درصد از رش��د نقدینگی در 12ماهه منتهی ب��ه پایان مردادماه مربوط به 
اضافه ش��دن اطالعات خالصه دفترکل دارایی ه��ا و بدهی های بانک مهر 
اقتص��اد به اطالعات خالصه دفت��رکل دارایی ها و بدهی های بانک س��په 
)به واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه( است و 
فاقد آثار پولی اس��ت. در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد 
نقدینگی در پایان مردادماه نسبت به پایان مردادماه پارسال معادل 35.3 
درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در 12 ماهه منتهی به مردادماه به 30.3 
درصد رس��ید. پایه پولی در پایان مردادم��اه 1401 )معادل 6724.4 هزار 
میلیارد ریال( نسبت به پایان سال 1400، رشدی 11.3 درصد داشته که 
در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )12.4 درصد( به 

میزان 1.1 واحد درصد کاهش یافته است.

به گفته بانک مرکزی در پایان مردادماه

حجم نقدینگی از 5401 هزار میلیارد تومان گذشت
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به این زودی ها منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید
قیمت خودرو براساس ش��اخص قیمت مصرف کننده دفتر آمار کار ایاالت 
متحده در ژانویه نسبت به سال گذشته 12.2 درصد برای وسایل نقلیه جدید 
افزایش یافت و براس��اس این آمار قیمت خودروهای دست دوم نیز نسبت به 
ژانویه س��ال گذشته 40.5 درصد افزایش یافته است، اما سوال اینجاست چه 
زمان��ی قیمت خودرو و حجم معامالت به قبل از زمان ش��یوع ویروس کرونا 

باز می گردد؟
به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنالین، به گفته تحلیلگران برتر صنعت 
خ��ودرو کاهش قیمت مورد انتظار به ای��ن زودی ها نخواهد بود و برای مدت 
زمان نس��بتا طوالنی ب��رای خودروهای نو و دس��ت دوم قیمت های باالتری 

پرداخت خواهیم کرد.
اس��تفانی برینل��ی، تحلیلگ��ر اصل��ی در  IHS Markit  می گوید: »من 
همچنان زم��ان نزدیکی برای کاهش قیمت خودرو نمی بینم، اما در این بین 
ما ش��اهد ایجاد تعادل نس��بی همراه با نوسان هستیم. سوالی که در این بین 
باید مطرح کرد این است که خودروسازان چه زمانی می توانند به اندازه کافی 
خودروه��ای جدی��د تولید کنند تا بتوانند این تقاض��ای فزاینده پس از اتمام 
قرنطینه های عمومی را تامین کنند؟ برینلی در این خصوص پیش بینی کرده 

است که بازگشت به روند عادی می تواند تا سال 2024 هم طول بکشد.
کمبود وسایل نقلیه جدید، ناشی از همه گیری کرونا بود که تولید تراشه های 
س��یلیکونی را متوق��ف کرد ک��ه در صنعت خودروی جهان، هم��ه چیز را از 
کنترل های موتور خودرو گرفته تا سیس��تم اطالعات س��رگرمی و قدرت آن 
را کنترل می کنند. خبر بد برای خریداران خودرو این اس��ت که متأس��فانه، 
خودروس��ازان هنوز چند ماه تا رس��یدن به تراش��ه های مورد نیاز خود برای 

بازگشت به تولید کامل فاصله دارند.
سام ابوئل سامید، تحلیلگر اصلی در Guidehouse Insights می گوید: 
»آنچه از صنعت نیمه رس��انا می شنوم این اس��ت که امیدوارند در اوایل سال 
آینده همه چیز حل شود.«  این بدین معناست که تا نیمه دوم سال آینده و 
یا حتی اوایل س��ال 2024 نمی توانیم شاهد اتفاق خاصی در قیمت و عرضه 

خودرو باشیم.
 Black Book الکس یورچنکو، مدیر ارش��د علوم داده و تحلیلگر صنعتی
ک��ه تحقیقات خ��ود را بر روی قیمت خودروهای دس��ت دوم متمرکز کرده، 
می گوی��د: »به احتمال زیاد ما از نقطه اوج قیمت ها عبور کرده ایم.« یورچنکو 
همچنی��ن، می گوی��د: پیش بینی روند قیمت ها مس��ئله پیچیده ای اس��ت و 
تفاوت های ظریف زیادی در آن وجود دارد. ما در حال حاضر ش��اهد کاهش 
قیمت ها در عمده فروشی هستیم و این کاهش می تواند در چند ماه آینده به 
کاهش قیمت ها در بازار خرده فروشی منتقل شود، اما در این بین باید توجه 
داشت که بعید است کاهش ها بتوانند افزایش های قیمت  ناشی از کرونا را به 

این زودی جبران کنند.

نماگربازارسهام

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
از ارتقای کمی و کیفی و تنوع محصوالت اقتصادی گروه سایپا در دوره 

مدیریت جدید قدردانی کرد.
یعقوب رضازاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: گروه 
خودروسازی سایپا در سال جاری به ویژه طی ماه های اخیر در راستای 
ارتق��ای کمی و کیف��ی محصوالت، تنوع محص��والت اقتصادی، کاهش 
هزینه ها، افزایش بهره وری و توس��عه محصول اقدامات خوبی انجام داده 
و بنده ش��خصا از مدیریت جدید و عوامل زحمتکش گروه سایپا اعم از 
مهندسین، مدیران، س��رمایه گذاران، کارمندان و کارگران این مجموعه 

تقدیر و تشکر می کنم.
وی همچنین با اش��اره به ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش گروه 

س��ایپا عنوان کرد: نظراتی که از مردم دریاف��ت می کنیم مبین ارتقای 
کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت س��ایپا از س��طح متوس��ط به 
س��طح خوب اس��ت و با شفاف س��ازی و اعتمادس��ازی میان مشتریان 

وضعیت از این بهتر هم خواهد شد.
نماین��ده مردم س��لماس در مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه ابراز 
امی��دواری کرد و گفت: امیدواریم با ارتق��ای کمی و کیفی خودروهای 
داخلی و رقابت س��الم میان خودروسازان و همچنین استفاده از نظرات 
م��ردم و مجل��س از ورود دالالن ب��ه ب��ازار و ایجاد بازار س��یاه خودرو 

جلوگیری شود.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در پایان بر همراهی خودروس��ازان با مجلس تاکید و خاطرنش��ان کرد: 

خودروسازان می توانند طرح های خود در زمینه بهبود کمیت و کیفیت 
تولید و بهینه س��ازی قانون خودروس��ازی را از طری��ق وزارت صمت به 
مجلس ارجاع دهند و مجلس نیز با همفکری دولت و استفاده از نظرات 
کارشناسان و متخصصان این حوزه، خودروسازان را همراهی کرده و به 

تسهیل قوانین تولید کمک خواهد کرد.

با رأی 163 نماینده مجلس، دوفوریتی الیحه اصالح قانون س��اماندهی 
صنعت خودرو تصویب ش��د که با مواضع وزی��ر صنعت و مخالت نماینده 
همراه بود. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس در جریان نشس��ت دیروز 
مجلس، دوفوریت الیحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون س��اماندهی 

صنعت خودرو با 163 رأی موافق تصویب شد.
براس��اس این گ��زارش، هدف دولت و مجل��س از این تصمیم، مدیریت 
عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت و تولید با توجه 
به تاثیر منفی کمبود گواهی اس��قاط و فراهم شدن صدور گواهی اسقاط 
معادل دریافت مابه ازای ریالی برای ش��ماره گذاری، تضمین منافع مالکان 
خودروهای فرس��وده، خودروس��ازان و مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای 
فرس��وده، تخصیص یک درصد از ارزش خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا 
وارداتی به صندوق ملی محیط زیست و صرف منابع حاصله برای پرداخت 
وام بانکی یا کمک های بالعوض به متقاضیان اسقاط خودرو و موتورسیکلت 

فرسوده است.
رض��ا فاطمی امین وزیر صنعت در این مورد گفت: در حالی هر کامیون 
با اسقاط موتورسیکلت یا 4 کامیون، قابل شماری گذاری است که باید ساز 
و کاری برای خروج خودرو های سبک و سنگین و موتور ها باشد. به طوری 

که برای اسقاط محصوالت فرسوده باید چند شرط مانند ممانعت تردد و 
تخصیص وام به صاحبان اعمال شود.

پیشنهاد اضافه کردن یک تبصره به ماده 10 برای جلوگیری از تداوم گره 
خوردن گواهی اسقاط با تولید و شماره گذاری است؛ چراکه منجر به توقف 
تولید شرکت های موتورسازی شده اما با پیشنهاد دولت دو مشکل اساسی 
توقف تولید و از رده خارج شدن خودرو ها و موتورسیکلت های فرسوده حل 
می شود. فقط حدود 50 هزار گواهی اسقاط در بازار وجود دارد که اگر این 
رقم تنها برای تولید یک ماه موتورس��یکلت و خودرو باش��د؛ دوباره تولید 
توقف خواهد داشت. به علت بازار سیاه، گواهی اسقاط در اسفند سال قبل 
4 میلیون و تیر س��ال جاری 22 میلیون تومان بود اما بعد از ارائه الیحه 

دولت به 16 میلیون کاهش یافت.
حس��ن لطفی نماین��ده مجلس ه��م در مخالفت با ای��ن الیحه گفت: 
بی کیفیت تری��ن خودرو ها توس��ط ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا با 
گران ترین قیمت و طوالنی ترین زمان تحویل مردم داده ش��ده و س��االنه 
17 هزار نفر در جاده ها کش��ته می ش��وند. وزیر صنعت چه پاسخی برای 
این معضل دارد؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را 

بدهند و در صف طوالنی خودرو انتظار بکشند.

تصویب دوفوریتی الیحه اصالح قانون ساماندهی خودرو

 ارتقای کمی و کیفی و تنوع محصوالت اقتصادی گروه سایپا 
در دوره مدیریت جدید قابل تقدیر است
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اخبار

معاون آموزشی ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان: 
 دوره های تخصصی آموزش مراقبت از ساختمان ها 

با هدف افزایش مهارت بازرسان فنی تشکیل می شوند 
روز سه شنبه 29ام شــهریور ماه جلسه هماهنگی در واحد آموزش 
و پژوهش های کاربردی ســتاد مرکزی معاینه فنی ساختمان برگزار 
گردید. این جلسه با حضور جهانبخش خواجه معاون آموزشی، مدیر کل 
آموزش و پژوهش، معاونت فنی و مهندسی، مشاور عالی مدیر عامل و 
جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار شد.  خواجه با اشاره به اهمیت موضوع 
ارتقا دانش فنی بازرسی و نقش تاثیرگذار آن گفت: برگزاری دوره های 
تخصصی آموزش مراقبت و نگهداری از ســاختمان ها با هدف افزایش 

مهارت بازرسان فنی تشکیل می شوند. 
وی افزود : این دوره ها به صورت تئوری و عملی در نیمه دوم سال جاری و در رشته های برق، مکانیک، عمران، شهرسازی 
و معماری همزمان در سراســر کشور برگزار می گردند. خواجه خاطر نشــان کرد: در پایان هر دوره پس از برگزاری آزمون 
تخصصی گواهینامه معتبر به همراه ترجمه رسمی با تائید دادگستری به شرکت کنندگان اعطا می گردد. عالقمندان می 

توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس http://www.ctid.ir مراجعه نمایند.

تعمیر و راه اندازی مبدل حرارتی در تاسیسات شرکت آغاجاری
اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر عملیات شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری از تعمیر و راه اندازی مبدل حرارتی پس از دوســال در تاسیسات این 
شــرکت خبر داد. مهندس محمدرضا گودرزی بیان کرد: با پیگیری و دستور 
ویژه مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و مشارکت مدیریت 
تعمیرات اساســی ماشین آالت فرایندی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،  
تعمیرات اساسی مبدل حرارتی تاسیسات نمک زدایی مارون 2 که سال ها دچار 
فرسودگی، نشت و عدم کارایی شــده بود تعمیر و راه اندازی شد. وی افزود: با 
توجه به اهمیت راهبردی این مبدل در تولید و فرآورش نفت نمکی، کار تعمیرات 

مبدل حرارتی علیرغم حساسیت باال،  با به کارگیری از امکانات شرکت های توانمند داخلی در کمترین زمان ممکن انجام گردید. مهندس 
گودرزی گفت: مبدل حرارتی یکی از مهمترین تجهیزاتی است که نقش به سزایی در کاهش میزان نمک، مصرف گاز سوخت پیش گرم 

کن ها )در فصل سرد سال(، افزایش کیفیت نفت خام صادراتی و صرفه جویی اقتصادی را به همراه دارد.

سرپرست معاونت فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد خبر داد:
تعمیرات اساسی و زیرآبی 8 فروند شناور عملیاتی در بندر امیرآباد

ســاری - دهقان : سرپرســت معاونت فنی و مهندســی اداره کل بنادر 
و دریانوردی امیرآباد اظهار داشــت بندرامیرآباد در راســتای حفظ و صیانت 
از تجهیزات اســتراتژیک ســازمان بنادر و دریانوردی با بهــره گیری از توان 
متخصصان داخلی توانسته از آغاز سال جاری تاکنون تعمیرات اساسی و زیرآبی 
8 فروند از شــناورهای ملکی خود را با موفقیت به انجام برســاند. به گزارش 
خبرنــگار مازندران به نقل روابط عمومــی اداره کل بنادرودریانوردی امیرآباد؛ 
محمدیاسین یزدانی به لزوم آماده به کاری شناورهای خدماتی به منظور تداوم 
چرخه عملیات دریایی در این مجتمع بزرگ بندری و کسب رضایت مشتریان 

و صاحبان کاال اشاره کرد و از پایان تعمیرات اساسی 8 فروند شناور ملکی بندرامیرآباد طبق قوانین و استانداردهای بین المللی موجود 
در زمینه ایمنی دریانوردی با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خبر داد. وی تسریع در عملیات تعمیر و فرآیند برگشت به چرخه عملیات 
پس از "خارج از ســرویس شــدن شناورها" را امری بدیهی برشمرد و  آماده بکاری تجهیزات ، حفظ و ارتقاء توان عملیاتی در راستای 
اهداف ســازمانی ، صیانت از ســرمایه های ملی و افزایش بهره وری را از اهداف مهم تعمیر اساسی شناورها در بندرامیرآباد عنوان کرد. 
یزدانی تناسب آماده بکاری و نوسازی تجهیزات دریایی و بندری با حجم عملیات پیش بینی شده را یکی از اولویت های معاونت فنی 
و مهندسی بندرامیرآباد در سال جاری دانست و برضرورت بهره گیری از  توانمندی سایر واحد ها و دانش کارشناسان فنی و تجهیزات 

بندرامیرآباد در راستای تحقق این هدف تأکید کرد.

بیش از 207 میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید در استان بوشهر پرداخت شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت 
استان بوشــهر از پرداخت 207 میلیارد و 430 میلیون تومان تسهیالت رونق 
تولید از ابتدای ســالجاری تا کنون در استان بوشهرخبر داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل صنعت،معدن و تجارت اســتان بوشهر؛ مهدی صفوی افزود : 
از ابتدای ســالجاری تا کنون تعداد 62 متقاضی تسهیالت رونق تولید در حوزه 
های صمت ،کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری به بانک های عامل معرفی 
شــده اند که تا کنون 41 مورد به مبلغ 207 میلیارد و430 میلیون تومان به 
مرحله پرداخت رسیده است و مابقی در دست اقدام می باشد . صفوی با اشاره 

به اقدامات متعدد درراستای کمک به رونق اقتصادی استان عنوان کرد: جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ظرفیت بسیار 
مناسبی برای توسعه واحدهای تولیدی و تثبیت اشتغال در استان خواهد بود . مدیر کل صمت استان خاطر نشان کرد : واحدهای صنعتی 
و معدنی متقاضی تسهیالت با مراجعه به این سازمان می توانند نسبت به ثبت درخواست خود به منظورکمک به نوسازی و بازسازی صنایع، 

ایجاد طرح توسعه و غیره بهره مند شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک گفت:
 به زودی سرای گلشن در بازار تاریخی اراک مرمت می شود

اراک- فرناز امیــدی: به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، محمدعلی آقازیارتی  28 شهریورماه 
1401 گفت: در جلســه رسیدگی به مشکالت بازار تاریخی اراک که با حضور 
فرماندار اراک، شــهردار بافــت تاریخی، مدیر کل و معــاون میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع ستی استان، رئیس اتاق اصناف و نمایندگانی از دفتر فنی و 
معاونت عمرانی استانداری تشکیل شده بود جزئیات طرح مرمت سرای گلشن 
بازار تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان اراک رقم اعتبار اختصاص یافته به عملیات مرمتی سرای 

گلشن بازار تاریخی اراک را حدود 4 و نیم میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تامین اعتبار  این طرح به عهده شهرداری بافت تاریخی و اجرای 
آن با نظارت و کارشناسی میراث فرهنگی از هفته آینده آغاز خواهد شد. آقازیارتی گفت: بر اساس مصوبه این جلسه تا 48 ساعت آینده 
نواقص طرح برطرف و برای اجرا به شهرداری بافت تاریخی تحویل داده خواهد شود و در اختیار بازرسی نیز قرار می گیرد. او با بیان اینکه 
مجموعه تاریخی بازار اراک در طول زمان دچار آسیب هایی شده است افزود: سال گذشته موضوع احیا و مرمت این مجموعه در دستور 
کار قرار گرفت و بخشی از سرا های دارای اولویت مشمول مرمت شد و این رویه در سال جاری هم ادامه دارد. رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی شهرستان اراک تصریح کرد: بازار تاریخی اراک، یکی از مهمترین جاذبه های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و 
ارزشمند شهر اراک به شمار می رود که پس از گذشت 200 سال از عمر آن همچنان مرکز فرهنگی و اقتصادی اراک محسوب می شود. 
آقازیارتی افزود: مجموعه تاریخی بازار اراک در دوره فتحعلی شاه قاجار در مرکز بافت شهری سلطان آباد احداث شده و یکی از زیباترین 
بازار های ایران محســوب می شود. وی درپایان خاطرنشان کرد: این مجموعه تاریخی دارای 20 سرا و تیمچه است که هر یک از سرا ها و 

تیمچه ها دارای فرم و پالنی متفاوت و خاص است.

روند خدمات رسانی اداره گاز منطقه دو گرگان بررسی شد
 گرگان - نادرکرمی: علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان باحضور دراداره گاز منطقه دو گرگان از نزدیک روند فعالیت 
بخش های مختلف اداری، تاسیســاتی و امداد رســانی را مورد بررســی  و بازدید قرار دادند.دربازدیدانجام شده که مقصودلو معاون بهره 
برداری ، رؤســای بهره برداری مرکز اســتان ، منابع انسانی و روابط عمومی نیز حضور داشــتند  طالبی با حضور در واحدهای  خدمات 
مشترکین،انشعابات،تعمیرات، امدادرسانی ،اداری  و  فرهنگی ، ضمن بررسی فرآیند انجام کاربه صورت جداگانه در جریان امورات واحدها و 
مسائل ومشکالت موجود قرارگرفته و پیشنهادات و نقطه نظرات همکاران را شنیده و توصیه و رهنمودهای الزم را ارائه کردند.در این بازدید 
همچنین پس ازمالحظه فرآیند خدمات دهی ، سئواالت و پرسشهایی را از پرسنل اداری مطرح نموده و از میزان آگاهی،تسلط ودقت نظر 
در انجام مطلوب مسئولیت ها آگاه شده و تکریم ارباب رجوع وارائه شایسته خدمات به مشترکین را مورد تاکید قراردادند.در ادامه پس از 
اقامه نماز جماعت ،درنشستی که با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت رئیسه شرکت گازاستان گلستان  برگزار شد، مهندس طالبی  با تشکر 
از زحمات ارائه شده   ، نقش برجسته ادارات گازرسانی بویژه مرکز استان را در زمینه گازرسانی و خدمات رسانی بویژه در فصول پیش رو   
ایام  سرد سال   بسیارمهم و تاثیرگذار خواندند.در پایان نشست، منوچهریان رئیس  اداره گاز منطقه دو گرگان نیز ضمن بیان  درخواست ها  

پیشنهادات خود ،  گزارشی از وضعیت  خدمات رسانی اداره گاز منطقه ارائه نمود.

اصفهان - قاسم اسد: جلسه میز هوشمندسازی شهرداری اصفهان 
روز 20 شهریورماه 1401 برگزار و گزارش های سامانه »اصفهان من« و 
مدیریت امالک شهر از سوی شهردار و جمعی از مدیران ارشد شهرداری 
اصفهان بررسی شــد. به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، جلســه میز هوشمندسازی شــهرداری اصفهان در تاریخ 20 
شــهریورماه 1401 با حضور علی قاسم زاده شهردار اصفهان و جمعی 
از معاونان و مدیران ارشــد شهرداری اصفهان برگزار شد. در این جلسه 
پس  از بحث و بررســی درباره گزارش ســامانه و اپلیکیشن »اصفهان 
من«، توضیحات الزم توســط ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان )فاوا( در خصوص ایجاد سامانه اصفهان من شامل 
نحوه دسترســی به خدمات الکترونیکی و یکپارچه سامانه های مختلف 
شهرداری )میز خدمت، شهرسازی، اطالعات و اخبار، سوت زنی، شفافیت 
و بازرسی( از طریق یک پلتفرم و در یک پنجره واحد به صورتی که بتواند 
کلیه خدمات شهروندی در سطح شهر را پشتیبانی کند، تشریح شد. پس 
از آن، مقرر شــد اطالعات پروفایل شهروندی توسط سازمان فاوا کامل 
شــده و زمان بندی اقدامات بعدی جهت رونمایی و استفاده از خدمات 
دیگر در 2 فاز شامل استفاده آزمایشی توسط اعضای میز هوشمندسازی 
و استفاده شــهروندان از فضای فرهنگی موردنظر و همچنین خدمات 

الکترونیکی صرفاً غیرحضوری شهرداری، طی 2 هفته آینده ارائه شود.

سنجش خدمات الکترونیکی فعال به همراه تعداد 
استفاده کنندگان

در بخش دیگری از این جلسه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص 
دســتورالعمل ابالغی دولت برای ارائه خدمات الکترونیکی شهرداری از 
طریق پنجره واحد درگاه ملی خدمات دولت توسط شهرداری اصفهان 

به عنوان دومین شهرداری اقدام کننده در کشور، ارائه شد. 
همچنین مقرر شــد با افزایش کیفیت و تعــداد خدمات مذکور و 
تبلیغات و فرهنگ سازی مؤثر برای آگاهی و استفاده بیشتر شهروندان، 
گزارش تعداد خدمات الکترونیکی فعال به همراه تعداد استفاده کنندگان 

در 2 ماه آینده ارائه شود.
 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 

در طرح های بزرگ نرم افزاری
در بخش بعدی، گزارش اقدامات انجام شــده در خصوص اســتفاده 
از ظرفیت بخش خصوصــی در مدیریت طرح های بــزرگ نرم افزاری 
شهرداری بیان و مقرر شد بستر الزم جهت استقبال شرکت های بخش 
خصوصی فراهم شود. همچنین در این جلسه عنوان شد که گام نخست 
در این فرآیند با مدیریت طرح ارتقای امنیت اطالعات دیجیتال شهرداری 
برداشته شود و گزارش اقدامات انجام شده با دعوت از مدیریت »افتا« در 

استان اصفهان حداکثر تا آخر مهرماه سال جاری ارائه شود.
بررسی گزارش سامانه مدیریت امالک شهر

 بررســی گزارش ســامانه مدیریت امالک شهر بخش دیگری از این 
جلســه بود که طی آن مقرر شــد اخذ اطالعات امالک شــهر از بانک 
اطالعات موجود »سرا« و نشــاندن آن ها در بانک اطالعات آماده  شده 
در ســامانه مدیریت امالک شهر )تولیدی ســازمان فاوا( انجام و برنامه 
زمان بندی توسعه آن جهت افزودن سامانه های درآمد و آزادسازی در 2 
جلسه آتی ارائه شود. این مسئولیت به معاونت مالی اقتصادی با همکاری 
ســازمان فاوا، معاونت برنامه ریزی و پژوهش و معاونت شهرســازی و 

معماری شهرداری اصفهان محول شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: نماینده ولی فقیه در هرمزگان 
با بیان اینکه باید اقدامات ترکیبی بــرای کاهش نرخ بیکاری هرمزگان 
انجام شــود، تقویت بنادر کوچــک را در ایجاد اشــتغال جوانان امری 
ضروری دانســت. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان،"حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده" روز شنبه 19 
شهریور در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان که در دفتر امام 
جمعه بندرعباس برگزار شد،  با اشاره به نقش سازمان بنادر و دریانوردی 
در تامین زیرساخت های گردشگری، خاطرنشان کرد: توسعه زیر ساخت های 
مناســب درحوزه بنادر و جزایر جهش گردشگری در استان هرمزگان را 
در پی خواهد داشــت. نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه باید 
اقدامات ترکیبی برای کاهش نرخ بیکاری هرمزگان انجام شود، خواستار 
انجام پیگیری های الزم به منظور تقویت حضور جوانان در بخش دریایی 
و صنایع مرتبط با آن شد. حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده با اشاره 
به ظرفیت های گردشــگری هرمزگان، ابراز کرد: استان هرمزگان دارای 
فرودگاه های متعددی است که با راه اندازی و فعال کردن پروازهای درون 
استانی و بهره گیری از  هواپیماهای کوچک زمینه حضور و استفاده مسافران 
را از همه جاذبه های گردشگری ایجاد کرد. بنادر کوچک زمینه ساز اقتصاد 

بومی مردم منطقه هســتند امام جمعه بندرعباس با اشاره به گسترش 
بندرگاه های کوچک در شرق و غرب استان هرمزگان، تشریح کرد: بنادر 
کوچک مستقر در سطح استان هرمزگان کمک کننده اقتصاد بومی مردم 
منطقه هستند که باید تقویت آن ها در دستور کار قرار گیرند. حجت االسالم 
والمسلمین عبادی زاده، ضمن تاکید بر تمرکزدایی در حوزه استقرار بنادر، 
گفت: بنادر باید در سراسر استان هرمزگان پراکنده  شوند تا در مواجهه با 
شرایط بحران و بروز حادثه،  شاهد مدیریت  بهتری باشیم . نماینده ولی 

فقیه در هرمزگان، فعال شدن بنادر کوچک سراسر هرمزگان در بخش های 
مختلف باعث برطرف شدن فقر و تحقق توسعه پایدار در این استان دانست 
و ابراز کرد: درهم تنیدگی و ارتباط بسیار نزدیکی میان ادارات و ارگان های 
مرتبط با حوزه فعالیت بنادر و دریانوردی وجود دارد که باید با محوریت 
مقام عالی دولت در هرمزگان هماهنگی و ارتباط بین دستگاه ها برای تحقق 
اهداف و حل چالش ها اقدامات عاجل صورت پذیرد. صنایع دریانوردی کشور 
بیش از 1۵ هزار نفر کمبود نیرو دارد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
نیز با بیان اینکه سازمان بنادر به عنوان بخش دریایی و بندر کشور و سایر 
ارگان های دخیل، سرمایه گذاری های بزرگی در حوزه بنادر انجام داده است، 
گفت: پیرو دغدغه های رهبر معظم انقالب در بحث سواحل مکران اقدامات 
بزرگی انجام شده تا 80 درصد نفت خام خارک از طریق جاسک صادر شود. 
وی افزود: احداث یک بندر بزرگ در نزدیکی جاســک نیز در دستور کار 
سازمان بنادر قرار دارد که احداث آن کمک شایانی به ایجاد اشتغال مولد و 
رونق معیشت مردم شرق استان خواهد کرد. حسین عباس نژاد افزود: استان 
هرمزگان عالوه بر دو بندر بزرگ شهید رجایی و باهنر دارای بنادر مختلف 
دیگری در شرق و غرب استان هرمزگان است که ظرفیت بسیار عظیمی 

برای تحقق توسعه پایدار در هرمزگان محسوب می شود. 

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت شــرکت گاز استان 
اردبیل در جلسه هم اندیشی و بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست از ارتقاء کیفی و کمی شــاخص های عملکردی HSE در این 
شــرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، 
میر سعید سید متین با حضور در جلسه هم اندیشی و بررسی وضعیت 
HSE که با حضور مهندس دیناری رئیس ایمنی و آتش نشانی ، دکتر 
جعفرزاده مشــاور رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
ملی گاز ایران و هیئت همراه که به میزبانی شرکت گاز استان اردبیل در 
شهر سرعین  برگزار شد؛ ضمن عرض خیر مقدم خدمت کلیه مدعوین؛ 
در رابطه با عملکرد حوزه HSE ؛ گفت: این شــرکت طی ســال های  
گذشــته ضمن برنامه ریزی  و پیاده ســازی  جامع الزامات و مقررات  
HSE موفق به گسترش آن در بخش های مختلف اداری و عملیاتی و 
شرکت پیمانکاری فعال شده  و آمادگی  خود را در مقابله  با بحران ها 

به شکل متعدد از جمله برگزاری ادواری مانورها به نمایش گذاشته است. 
سرپرست شرکت گاز استان اردبیل هدف اصلی امور HSE را پیشگیری، 
کنترل و کاهش خســارات و هدف فرعی را در حوزه ایمنی و بهداشت 
کاهش نرخ حوادث و رویدادها برشمرد و اظهار داشت: طی سالهای اخیر 
با توجه به شاخصهای عملکردی و با اتخاذ رویکردها و راهبردهای چند 
وجهی و میان مدت توانســته ایم در حوزه پیشگیری و کنترل عملکرد 
مناسبی داشته باشیم که در این رابطه می توان به کنترل و پیشگیری 
تاثیرات منفی بحران کرونا در سازمان و کاهش آسیب های احتمالی آن 
اشاره نمود. سید متین تحویل گاز طبیعی پایدار به مشترکین در سطح 
استان را یکی از اصلی ترین وظیفه شرکت گاز استان عنوان نمود و در 
این خصوص افزود: با اتمام پروژه های در حال اجراء و شبکه گذاری در 
فاز دوم رویکرد مقاوم سازی شبکه ها و ارتقاء ضریب پایداری گاز طبیعی 
در دستور کار قرار گرفته و در این رابطه بازنگری و مقاوم سازی خطوط و 

شبکه ها و تعریف پروژه های گوناگون در حوزه ارتقاء ضریب امنیت گاز 
طبیعی مشترکین را از اقدامات این شرکت بیان کرد.

این مقام مسئول هوشمند سازی فرآیندهای انجام کار؛ علی الخصوص 
در حوزه HSE را یکی از راهکارهای برون رفت از خطاهای انسانی عنوان 
نمود و گفت:  با توجه به نقش خطاهای انسانی در بروز حوادث فاجعه بار 
و نظر به عدم اثربخشی مناسب تکنیک های کالسیک شناسایی خطر 
ناشی از خطاهای انسانی، الزم است در این خصوص با هوشمند سازی 

فرآیندها گام های موثری را در کاهش میزان و شدت خطر برداریم.   

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
قم گفت: در سال تحصیلی جدید، 29 پروژه آموزشی با زیربنای 42 هزار 
و 700 مترمربع در این استان به بهره برداری می رسد.  احمدرضا اجتهادی 
افزود: این پروژه ها شامل 26 مدرسه با 216 کالس درس، یک استخر، یک 

اردوگاه فرهنگی آموزشی و یک نمازخانه می باشد. وی اضافه کرد: 7 مدرسه، 
یک استخر و 2 کارگاه هنرســتان، یک کارگاه و مرکز توان بخشی و یک 
نمازخانه با آغاز سال تحصیلی و چهار مدرسه نیز تا اواسط یا اواخر مهرماه 
افتتاح خواهد شد. وی ادامه داد: 11 مدرسه و یک اردوگاه فرهنگی آموزشی 
نیز به شرط تامین اعتبار تا دهه فجر امسال در اختیار آموزش وپرورش قرار 
می گیرد. اجتهادی بیان کرد: 4 مدرسه در شهرستان کهک، 2 مدرسه در 
شهرستان جعفریه، یک مدرســه در بخش قنوات، یک مدرسه در بخش 
سلفچگان و ســایر مدارس و پروژه ها در شهر قم به بهره برداری می رسد. 
به گفته وی، مدرسه 12 کالسه استثنایی خیری اربابی فرد )ناحیه یک(، 

مدرسه 12 کالسه خیری زرین اقبال )ناحیه 1(، مدرسه 12 کالسه شهید 
فخری زاده )ناحیه 4(، اســتخر شهید حاج عسکری شیخ آباد )ناحیه 2 (، 
کارگاه هنرســتان حضرت زهرا)س()ناحیه 3(، کارگاه هنرســتان فخری 
)ناحیه 2(، مدرسه 12 کالسه خیری زمان زاده قنوات )ناحیه 1(، مدرسه 
12 کالســه کمیل والیجرد)ناحیه 1(، مدرســه 12 کالسه هجرت شاهد 
شهید مهدی هندویان )ناحیه 3(،مدرسه 6 کالسه شهیدان متقیان )منطقه 
کهک(، مدرسه ســه کالسه بانک اقتصاد نوین خورآباد )منطقه کهک( و 
کارگاه و مرکز توان بخشی ابتدایی استثنائی 19 دی )ناحیه یک( با شروع 

سال تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

در جلسه میز هوشمندسازی شهرداری اصفهان انجام شد؛

گزارش ها و قابلیت های سامانه »اصفهان من« و مدیریت امالک شهر بررسی شد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

استقرار متوازن بنادر در سراسر هرمزگان در دستور کار قرار گیرد

HSE ارتقاء کیفی و کمی شاخص های عملکردی 
در شرکت گاز استان اردبیل

 2۹ پروژه آموزشی در سال تحصیلی جدید 
در قم به بهره برداری می رسد

شماره 2097
چهارشنبه
30 شهریور 1401

مشهد - ابراهیم بای:  مدیرعامل فوالد سنگان خراسان در خصوص 
اهمیت اجرای طرح های توسعه ای در صنعت فوالد، مطرح کرد: یکی از 
راهکارهای عمده توسعه اقتصادی، استفاده از مزیت های نسبی در هر 
کشور است و ایران با توجه به وجود مواد اولیه معدنی و انرژی که عوامل 
اصلی و موثر در رشــد و توســعه صنعت فوالد است، از پتانسیل باالی 
تولید، صادرات و رقابت در بازارهای جهانی برخوردار اســت. از طرفی، 
صنعت فوالد به  عنوان صنعتی مادر نقش مهمی در توسعه اقتصادی ، 
صنعتی و همچنین ارزآوری ایفا می کند.برای حفظ توان تولید و رقابت 
در بازارهای جهانی، توســعه در ابعاد کمی و کیفی امری الزم است. با 
توجه به ورود صنعت به دوران انقالب چهارم و جایگزینی فناوری های 
مدرن در بعد توســعه کیفی، استفاده از فناوری های روز دنیا که منجر 
به بهره وری باالتر شــود، اهمیت اساسی دارد. الزم به ذکر است اجرای 
طرح های توســعه عالوه بر مزیت های صنعتی و اقتصادی، دارای نقطه 
اثر اجتماعی است که می تواند با ایجاد اشتغال مضاعف به بهبود سطح 
کیفی جامعه نیز کمک کند. علی امرایی در خصوص اجرای طرح های 
توسعه ای در شرکت فوالد ســنگان، بیان کرد: صنعت فوالدسازی در 
کشــور هم اکنون به دوران بالندگی خود رسیده است و شرکت فوالد 
ســنگان نیز همســو با این مهم و با اهداف مختلفی همچون توسعه 
متــوازن و پایدار صنعت فوالد، رفع نیــاز صنایع داخلی و ایجاد ارزش 

افزوده بیشــتر در زنجیره تولید فوالد، در تالش است تا ضمن کاهش 
وابستگی خارجی، رونق تولید و ایجاد اشتغال را تحقق بخشد. وی ادامه 
داد: این شــرکت با توجه به استراتژی های تدوین شده و البته با هدف 
توسعه صنعت فوالد و اعتالی نام ایران و ایرانی، پروژه های توسعه ای را 
به زودی کلنگ زنی خواهد کرد که با بهره برداری از آن، شاهد شکوفایی 
اقتصادی و صنعتی در استان و کشور خواهیم بود. این شرکت با هدف 
پیشـــگامی در توســعه صنعت فوالد، اقدام به ســرمایه گذاری بسیار 
خوبی در این حوزه کرده که امید اســت با بهره برداری از این پروژه ها 
که شامل احداث کارخانه گلوله سازی به ظرفیت 1۵ هزار تن در سال، 

احداث کارخانه کنســانتره هماتیتی دو میلیون تنی، احداث کارخانه 
احیا مســتقیم چهار میلیون تنی) دو خط دو میلیون تنی( و... است تا 
افق 1404، شــاهد اعتال و شکوفایی ویژه اقتصادی در استان خراسان 
رضوی و شهرستان خواف باشیم. صنعت فوالد از جمله صنایعی است 
که هم در صنایع باالدستی، میانی و پایین دستی، قادر به ایجاد اشتغال 
خوبی اســت؛ به طوری که از استخراج معدن تا در پایان تبدیل آن به 
محصول نهایی، می توان چشم انداز مناسبی برای اشتغالزایی برای جوانان 
مستعد و دارای مهارت های الزم را ترسیم کرد. مدیرعامل شرکت فوالد 
سنگان در ارتباط با ضرورت توسعه، عنوان کرد: شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان از شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه است که با 
سرمایه گذاری این شرکت، مجری و بهره بردار عظیم ترین کارخانجات 
تولید گندله و کنســانتره با ظرفیت تولید ســالیانه 10 میلیون تن در 
سال است و مسلما توسعه این سرمایه گذاری، نیازمند اجرای پروژه های 
توسعه ای اســت که موجب تقویت و توان صنعت فوالد کشور خواهد 
شــد و با عنایت به تمهیدات صورت گرفته، مجوزهای الزم اخذ شده 
اســت. اســتفاده از فناوری های روز دنیا در ساخت این طرح ها، کمک 
شایانی به بهینه سازی مصرف انرژی خواهد کرد. از طرفی نمی توان به 
دلیل مشکالت ناشی از کمبود انرژی در مقاطع مختلف سال، نسبت به 

طرح های توسعه بی تفاوت بود. 

مدیرعامل فوالد سنگان خراسان خبر داد

توسعه همه جانبه، محور فعالیت ها در فوالد سنگان
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نویسنده: علی آل علی: اگر اعتماد به نفس خریدنی بود، احتماال خیلی ها به جای صف کشیدن جلوی در فروشگاه های 
اپل سراغ این محصول بی نهایت کاربردی می رفتند. هرچه باشد خیلی وقت ها آدم فقط به خاطر اینکه اعتماد به نفس 
کافی ندارد، کلی از فرصت های طالیی زندگی را مثل آب خوردن از دست می دهد. آن وقت سال های سال با یادآوری 
خاطراتش کلی حرص خواهد خورد. یکی از این حس��رت های همیش��گی که حس��ابی روی اعصاب آدم رژه می رود، 

سخنرانی عمومی است. 
خیلی از مردم حاضرند از هفت خان رستم عبور کنند اما یک دقیقه هم پشت میکروفون برای حاضران یک کنفرانس 
یا حتی جمع های خودمانی سخنرانی نکنند. انگار که سخنرانی غول مرحله آخری است که هیچ کس جان سالم از آن به 
در نمی برد. اگر بخواهیم منصفانه به قضیه نگاه کنیم، سخنرانی عمومی واقعا ترسناک است. به ویژه اگر هزاران مخاطب 
رو به روی ش��ما باش��ند و قبال هم هیچ تجربه ای در چنین عرصه ای نداش��ته باشید. البته ما در روزنامه فرصت امروز 
معتقدیم خیلی از داستان های ترسناکی که درباره سخنرانی عمومی دست به دست می شود، بیشتر شاخ و برگ های 
غیرواقعی است که کارآفرینان به این ماجرا داده اند؛ چراکه کلی آدم در چهار گوشه دنیا به این ترس غلبه کرده اند و 
هر بار بدون اینکه آب در دل شان تکان بخورد تک تک مخاطب ها را میخکوب می کنند. کافی است سری به ویدئوهای 

برنامه تد تاکس )TED Talks( بزنید تا منظور ما را به خوبی درک کنید!
کسانی که میانه خوبی با دنیای ادبیات دارند، احتماال چندباری این عبارت مشهور که »اگر کسی می تواند کاری را 
انجام دهد، شما هم خواهید توانست« به گوش تان خورده است. قبول دارم چنین نصیحت های کلیشه ای دیگر عمرشان 
به س��رآمده، اما در این یک مورد هنوز واقعیتی طالیی وجود دارد. خب اگر این همه س��خنران انگیزشی می توانند به 
راحتی مخاطب ش��ان را حیرت زده کرده و از این راه پول دربیاورند، چرا ش��ما نتوانید همه حاضران در یک کنفرانس 

کاری را انگشت به دهان کنید؟
هر کاری در این دنیا سختی های خاص خودش را دارد. حتی قهرمان شنای المپیک هم یک روز تجربه غرق شدن در 
استخر را داشته و چه بسا کلی از طرف دوستانش مسخره هم شده باشد. با این حال قرار نیست یک شکست کوچک یا 
سختی های مسیر شما را از میدان به در کند. هرچه باشد کارآفرینان باید روحیه یک جنگجوی حرفه ای را داشته باشند. 

فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید هیچ جنگجوی کاربلدی همان اول کاری بی خیال نبرد نمی شود، مگر نه؟
ما در این مقاله قصد داریم خیلی ُرک و پوست کنده تکنیک های سخنرانی بهتر در جمع های عمومی را با شما در 
میان بگذاریم. پس اگر هر بار با بهانه ای مختلف پیشنهاد سخنرانی در همایش های بزرگ را رد می کنید، دیگر وقت 
تغییر فرا رسیده است. نگران نباشید، ما انتظار کارهای عجیب و غریب از شما نداریم. بلکه در عوض فقط باید تا آخر 
این مقاله با ما همراه باش��ید. اگر آماده اید، کمربندهای تان را محکم ببندید تا تخته گاز به س��مت سخنرانی موفق با 

چاشنی اعتماد به نفس برانیم!
سخنرانی عمومی چیست؟

وقتی بحث از سخنرانی عمومی به میان می آید، خیلی ها فکر می کنند سیر تا پیاز ماجرا را بلد هستند. خب مگر 
صحبت کردن چقدر س��خت اس��ت که الزم باشد درباره اش توضیح دهیم؟ از این نظر ماجرا شبیه آموزش فوتبال به 

جوانان محله های برزیل است؛ کشوری که آدم ها از همان سنین بچگی با فوتبال بزرگ می شوند!
بی شک ورزش فوتبال آنقدر مشهور هست که همه مردم در دنیا کمابیش سررشته ای از آن داشته باشند. البته این 
ادعا تا زمانی معتبر است که وارد جزییات نشده باشیم. قوانینی مثل آفساید یا خطای دو ضرب به اندازه کافی پیچیده 
هست که هر کسی در نگاه اول آن را یاد نگیرد. ماجرا درباره سخنرانی عمومی هم تقریبا همینطور است. از آنجایی 
که خیلی از مردم درک نسبی از سخنرانی دارند، آن را جدی نمی گیرند. ما در اینجا برای اینکه چراغ راهنمای دقیقی 
داشته باشیم، اول این فرآیند را تعریف می کنیم. به عالوه، با یک تعریف دقیق شما کامال نسبت به وظایف تان در فرآیند 

سخنرانی نیز آگاهی خواهید شد. 
س��خنرانی عمومی )Public Speaking( در راحت ترین ش��کل به عمل سخنرانی در حضور جمعیت زنده گفته 
می شود. هدف این کار معموال بیان نکات آموزشی، ترغیب مخاطب یا حتی توضیح عملکرد گذشته فرد سخنران است. 
از آنجایی که سخنرانی عمومی در شرایط مختلفی انجام می شود، از گفت وگوهای دوستانه در جمع کوچک کاری تا 
سخنرانی در همایش هایی با پوشش تلویزیونی زنده را شامل می شود. گاهی اوقات شما همه بخش های سخنرانی را از 
حفظ بیان می کنید، اما در برخی از مواد کار آنقدر حساس هست که نیاز به یادداشت های کوچک یا حتی استفاده از 
پاور پوینت داشته باشید.  قبول دارم سخنرانی عمومی از آن دست مفاهیمی است که می شود به سادگی کلی شاخ و 
برگ بدان داد. با این حال ما در روزنامه فرصت امروز اصال با اینطور کارها میانه خوبی نداریم. اگر از مخاطب های ثابت 
ما باشید، خیلی خوب می دانید ما همیشه کارمان را به ساده ترین شکل ممکن پیش می بریم. بنابراین اگر دنبال تعاریف 
پیچیده هستید، مسیر را کامال اشتباه آمده اید. سخنرانی عمومی فقط دو محور اساسی دارد؛ یکی حضور مخاطب به 
طور زنده و دیگری هدف س��خنران برای بیان نکته یا پیامی مهم به طرف مقابل. با این دس��ت فرمان خیلی از گپ و 
گفت های دوستانه در محل کار عمال سخنرانی عمومی نیست؛ چراکه مرز مشخصی بین سخنران و شنونده وجود ندارد 

و اصال پیام مهمی هم در کار نیست.
چرا باید مهارت سخنرانی عمومی را یاد گرفت؟

حاال که با تعریف سخنرانی عمومی آشنا شدید، بد نیست سری به اهمیت آن برای کارآفرینان بزنیم. اصال بر فرض 
که سخنرانی عمومی یک مهارت درست و حسابی، اصال چرا باید آن را یاد گرفت؟ هرچه باشد آدم وقتش را از سر راه 
نیاورده که با هر اس��تراتژی یا مهارت دم دس��تی هدر دهد. شما را نمی دانم، ولی من که گاهی اوقات ترجیح می دهم 
بدون اینکه حتی یک لحظه به خودم سخت بگیرم برای ساعت ها استراحت کنم. فکر می کنم شما هم قبول داشته 

باشید استراحت مطلق از یادگیری یک مهارت به درد نخور بهتر باشد، مگر نه؟
از آنجایی که سواالت باال اهمیت بی نهایت زیادی دارد، ما یک بخش کامل را به آن اختصاص داده ایم. در ادامه سعی 
می کنیم به س��واالت مختلفی که درباره اهمیت مهارت س��خنرانی عمومی در ذهن تان شکل گرفته، جواب درست و 

حسابی بدهیم. پس در ادامه با ما همراه باشید تا خیال تان از این بابت راحت شود. 
تقویت اعتماد به نفس

وقتی کسی در یک جمع شروع به سخنرانی کرده و در یک چشم به هم زدن همه را مات و مبهوت می کند، عالوه 
بر فرصت های شغلی رنگارنگی که نصیبش می شود، آخر شب با اعتماد به نفسی رویایی به خواب خواهد رفت. هرچه 

باشد چنین فردی شاخ غولی را شکسته که خیلی ها حتی جرأت نزدیک شدن به آن را هم ندارند. 
ماجرای باال درباره کسانی که اول راه ترس از سخنرانی داشته اند، هیجان انگیزتر هم می شود. شما را نمی دانم، ولی 
من که همیشه وقتی به یکی از ترس هایم غلبه می کنم، حس بی نهایت خوبی دارم. پس اصال بعید نیست. شما هم 
چنین تجربه جذابی را از سر بگذرانید. هرچه باشد ترس مثل خوره آدم را عذاب داده و زندگی را تبدیل به کابوسی تمام 
نشدنی خواهد کرد. پس با یادگیری مهارت سخنرانی عمومی شما با یک تیر دو نشان خواهید زد. اول اینکه اعتماد به 

نفس تان بیشتر می شود و هدف دوم هم خالصی از شر ترسی قدیمی است؛ به همین سادگی.
روابط عمومی بهتر با دیگران

کارآفرینان به خاطر کاری که دارند، باید مهارت های ارتباطی بی نهایت باالیی داشته باشند. همانطور که یک بازیکن 
بسکتبال باید قد بلند و توانایی پرش چند متری داشته باشد، شما هم به عنوان یک کارآفرین چاره ای به غیر از تقویت 

مهارت های ارتباطی تان ندارید. وگرنه کاله تان پس معرکه خواهد بود. 
وقتی درباره روابط عمومی صحبت می کنیم، فاکتور گرفتن س��خنرانی بهتر غیرممکن اس��ت. هرچه باشد پایه و 
اساس روابط عمومی بر گفت وگو بنا شده است. این یعنی شما بدون سخنرانی با اعتماد به نفس سه هیچ از بقیه در 
روابط عمومی عقب خواهید بود. نتیجه کار هم از دست رفتن هزاران فرصت عالی برای تعامل با دیگران و پیدا کردن 

فرصت های شغلی عالی است.  امروزه مدیران در برندهای بزرگ فقط دنبال بهترین ها هستند. یکی از معیارهای مهم 
در این میان هم توانایی افراد برای برقراری ارتباط با بقیه و سخنرانی بدون حتی یک تپق اضافه است. اگر شما چنین 
مهارتی در آستین نداشته باشید، خیلی زود عذرتان را خواهند خواست. آن وقت شما می مانید و کلی حسرت برای 

فرصت های شغلی از دست رفته.
مهارت س��خنرانی عمومی به ش��ما کمک می کند حرف دل تان را مثل آب خوردن بزنید. آن وقت دیگر هیچ چیز 
ته دل تان باقی نمی ماند و از طرفی می توانید به سادگی هرچه تمام تر دیگران را با خودتان همراه کنید. هرچه باشد 
مهمترین ویژگی کارآفرینانی مثل ایالن ماسک توانایی حیرت انگیزشان برای متقاعدسازی دیگران است. ابزار اصلی 
چنین ماموریت غیرممکنی هم چیزی نیست به جز سخنرانی. پس منتظر چه هستید؟ همین امروز برای تقویت مهارت 

سخنرانی تان دست به کار شوید. 
تبدیل شدن به رهبری بهتر

رهبران تجاری فقط سرمایه دارهایی بزرگ با ایده های ناب نیستند. اگر قرار بود بیل گیتس فقط ایده های طالیی 
داش��ته باشد، چه بس��ا اصال فرصتی برای انتقال آنها به دیگران پیدا نمی کرد. هر کارآفرینی که به تاالر میلیاردرهای 
دنیا راه پیدا کرده اس��ت، کمابیش روش انتقال ایده و نظراتش به دیگران را یاد گرفته اس��ت. به زبان خودمانی، شما 
حتی اگر بهترین ایده های کارآفرینی دنیا را هم داشته باشید، تا وقتی نتوانید آن ایده ها را به زبان بیاورید حتی یک 
دالر هم نصیب تان نمی شود.  رهبران تجاری همیشه می دانند چطور مخاطب شان را غافلگیر کنند. آنها خیلی برای 
سخنرانی های حرفه ای وقت نمی گذارند، اما همیشه کارشان را مثل ساعت دقیق انجام می دهند. همین ها کافی است تا 

سرمایه گذارها حتی عجیب ترین ایده ها را هم از چنین کارآفرینانی قبول کنند. 
اگر شما هم دوست دارید یک رهبر تجاری مثل جف بزوس باشید، باید از همین امروز کارتان را شروع کنید. اولین 
حوزه ای هم که باید به آن رسیدگی کنید، چیزی نیست به جز سخنرانی بهتر. بی شک این توصیه ما بدون یک دلیل 
قانع کننده چنگی به دل نخواهد زد. اجازه دهید قبل از اینکه همه چیز پیچیده شود، یک مثال دم دستی بزنیم. رهبر 
تجاری را در نظر بگیرید که هیچ وقت برای کارمندانش سخنرانی نمی کند. بی شک به مرور زمان تاثیرگذاری و اعتبار 

چنین رهبری کامال زیر سوال می رود. آن وقت دیگر حتی یک نفر هم حرفش را گوش نخواهد کرد. 
مهارت سخنرانی عمومی شاید یک شبه شما را تبدیل به رهبری تجاری در حد و اندازه جهانی نکند، اما دست کم در 
بلندمدت همان قهرمانی خواهید شد که مشتریان در بازار انتظارش را دارند. خب اگر حتی یک مشتری را پیدا کردید 

که انتظار تپق های بی پایان هنگام سخنرانی صاحب برند مورد عالقه اش را داشت، ما را هم بی خبر نگذارید!
تقویت مهارت نوشتاری

شاید مزیتی که در این بخش قصد معرفی اش را داریم، در نگاه اول کامال بی ربط به نظر برسد. خب نوشتن و صحبت 
ک��ردن دو تا مهارت کامال متفاوت به نظر می رس��د، مگر نه؟ اگ��ر بخواهیم کمی بحث را تخصصی کنیم، باید گفت 
سخنرانی بیشتر به شما برای یافتن ترکیب ها و اصطالحات گسترده کمک می کند. این طوری خود به خود مهارت 

نوشتن تان هم تقویت می شود.
یادتان باشد در فرآیند سخنرانی شما باید همیشه از مدت ها قبل متن سخنرانی تان را تهیه کنید. این یعنی نوشتن 
متن سخنرانی یکی از ضرورت های اساسی محسوب می شود. با این حساب هرچه بیشتر سخنرانی عمومی داشته باشید، 

مهارت نوشتاری تان هم تقویت خواهد شد؛ به همین سادگی.
سخنرانی عمومی: تکنیک هایی برای حرفه ای ها!

تا اینجای کار شما با یک تعریف ساده از سخنرانی عمومی و از همه مهمتر مزایای آن آشنا شدید. حاال نوبتی هم 
باشد باید سری به تکنیک های انجام این ماموریت غیرممکن بزنیم؛ چراکه بدون تکنیک هایی امتحان شده همچنان 

ترس از سخنرانی پابرجا خواهد ماند. 
اگر شما دغدغه سخنرانی بهتر در فضای عمومی را داشته باشید، احتماال بارها و بارها با توصیه های پیچیده بعضی 
از به اصطالح کارش��ناس ها رو به رو ش��ده اید. اجازه دهید خیال تان را همین اول کاری راحت کنیم؛ اینجا قرار نیست 
کارهای عجیب یا غیرممکن از شما بخواهیم؛ چراکه نه سخنرانی عمومی شبیه ماموریت غیرممکن است، نه شما یک 
پارکور کار حرفه ای! ما در ادامه سعی می کنیم خیلی ُرک و پوست کنده بعضی از تکنیک های مناسب برای سخنرانی 

بهتر را به شما یاد دهیم. آن وقت دیگر به ترس قدیمی تان بابت سخنرانی خواهید خندید.
آمادگی اولیه و ساماندهی کارها: اولین گام در سخنرانی بی دردسر

وقتی یک کارگردان لوکیشنی برای فیلمبرداری انتخاب می کند، معموال قبل از اینکه همه عوامل تولید را سر صحنه 
ببرد، خودش چندباری آنجا را زیر و رو می کند. این طوری خیالش بابت انتخاب درست راحت می شود. هرچه باشد 
اعضای گروه بیکار نیستند که همینطور الکی پشت سر کارگردان راه بیفتند. اگر شما هم دوست دارید مو الی درز 
سخنرانی تان نرود، باید مثل یک کارگردان سختگیر عمل کنید. اینطوری نه تنها دردسری بابت سخنرانی نمی کشید، 

بلکه این کار تبدیل به نوعی سرگرمی برای تان خواهد شد. 
خیلی از کارآفرینان به محض اینکه پش��ت میکروفون قرار می گیرند، استرس ش��ان سر به فلک می کشد. انگار که 
میکروفون یک بمب بزرگ است و اگر نتوانند آن را خنثی کنند همه چیز به هم می ریزد. ما اینجا قصد نداریم از هر 
دری برای تان حرف بزنیم. در عوض چند تا کار بی نهایت ساده باید انجام دهید تا آمادگی اولیه برای سخنرانی را کسب 

کنید. پس شش دانگ حواس تان را جمع کرده و این نکات را رعایت کنید:
• قبل از شروع سخنرانی سری به سالن یا مکان موردنظر بزنید. آشنایی با فضای خالی سخنرانی به شما برای حفظ 
تمرکز در رویارویی اولیه کمک خواهد کرد. باور کنید یا نه، این طوری استرس تان وقتی پشت میکروفون قرار بگیرید، 
بی نهایت کمتر خواهد بود.  • حافظه شما هر چقدر هم که قوی باشد، گاهی اوقات در طول سخنرانی نکات کلیدی 
یادتان خواهد رفت. بنابراین از یک روز قبل تمام متن سخنرانی یا نکات یادداشت تان را آماده کنید. اگر قرار باشد همه 
کارها را دقیقه 90 انجام دهید، همین نکته استرس تان را بیشتر خواهد کرد. بی شک انتظار یک سخنرانی عالی از فردی 

که تا چند دقیقه قبل از شروع سخنرانی درگیر آماده سازی برگه هایش بوده، خیلی انتظار بیجایی است!
• همیشه یک پلن بی داشته باشید. شاید اسالیدهای پاور پوینت شما به موقع نمایش داده نشود. شاید هم ویدئویی 
که تهیه کرده اید در لحظه آخر باگ بخورد. به هر حال شما باید همیشه یک برنامه جایگزین برای کارتان داشته باشید. 

وگرنه فکر و خیال اینکه نکند یکهو ایرادی به وجود بیاید، امان تان را خواهد برید. 
• همیشه چند ساعت قبل از اینکه زمان سخنرانی فرا برسد، در محل سخنرانی حضور پیدا کنید. این ایده ساده به 

شما برای کنار آمدن با استرس سخنرانی و صدالبته آماده سازی شرایط کمک خواهد کرد. 
قبول دارم سخنرانی در جمع های شلوغ کار ساده ای نیست، اما نکاتی که در این بخش معرفی شد خیلی پیچیده 
نیست. البته نباید فکر کنید این نکات الکی است. همانطور که یک تیم فوتبال با یک تکنیک ساده که خیلی خوب 
تمرین کرده می تواند همه رقبا را از میدان به در کند، ش��ما با همین نکات نیمی از اس��ترس تان را دم در جا خواهید 

گذاشت.
سخنرانی تان را تصویرسازی کنید: به وقت استفاده از قوه تخیل!

مربی های انگیرشی مثل آنتونی رابیز اصرار دارند آدم به هر چیزی فکر کند، همان اتفاق برایش خواهد افتاد. فرقی 
هم ندارد به فرود در کره ماه فکر کنید یا سقوط آزاد از یک ساختمان بی نهایت بلند؛ در هر صورت کائنات به خواسته 
شما پاسخ مثبت خواهد داد. پس چه بهتر که همیشه افکار مثبت داشته باشیم. امیدوارم حرف های ما خیلی شما را یاد 
کنفرانس های موفقیت نیندازد؛ چراکه ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم مثبت اندیشی فقط نیمی از مسیر موفقیت 

است. برای نیمه بعدی شما باید حتما برنامه دقیقی دم دست داشته باشید. 
این روزها تب دوربین های واقعیت مجازی حس��ابی در دنیا داغ اس��ت. بی شک هر کسی از این دوربین ها استفاده 
کرده باشد، کیفیت باالی شان را تصدیق می کند. توصیه ما برای سخنرانی بهتر استفاده از همین دوربین هاست. البته ما 

دوربین قوی و خالق تری در چنته داریم و آن ذهن شماست. بله درست شنیدید؛ ذهن شما!
همانطور که خیلی از دونده های المپیک حتی سال ها قبل از قهرمانی رویای کسب مدال طال را زندگی می کنند، شما 
هم باید رویای یک سخنرانی موفق را زندگی کنید؛ البته با جزییات کامل. اجازه دهید کمی شما را به دنیای خیال انگیز 
تصورات ذهنی ببریم. کافی است چشمان تان را بسته و شرایطی را تصور کنید که مشغول یک سخنرانی با اعتماد به 
نفس کامل هس��تید. یادتان باش��د اگر در بین این افکار ایده های منفی به ذهن تان رسید، زنگ خطر برای تان به صدا 
درآمده است؛ چراکه این افکار منفی سینگال ناخودآگاه شماست. معجون جادویی ما برای چنین شرایط اضطراری کمی 
استراحت و سپس شروع دوباره رویاپردازی تان است. به عالوه، باید کمی حواس تان به اتفاقات ناخوشایند هم بیشتر 

باشد. اینطوری دیگر مو الی درز کارتان نخواهد رفت و همه از سخنرانی تان راضی خواهند بود. 
کنترل اعصاب: جایی که همه مشکل دارند

وقتی یک موسسه یا مدیران شما درخواست سخنراتی تان را می کنند، انتظارشان یک بحث کامال حرفه ای با نکاتی 
شسته و رفته است. حاال اگر از همان لحظه اول که پشت میکروفون قرار می گیرید، تپق های تان شروع شود نتیجه کار 
مثل روز روشن خواهد بود. بی شک در چنین سناریویی مدیران ارشد حسابی از دست شما ناراحت شده و اعتمادشان 
را از دست می دهند. آن وقت باید دنبال یک کار دیگر برای خودتان باشید؛ چراکه دیگر حرف تان در آن شرکت خریدار 

نخواهد داشت. 
بی شک بسیاری از ناراحتی ها یا اعصاب ُخردی های حین سخنرانی ریشه در نکات روانشناختی دارد. از آنجایی که 
نه ما روانشناس هایی حرفه ای هستیم، نه اینجا جلسه مشاوره است، سعی کرده ایم کارمان را با چند تا توصیه کلیدی 
پیش ببریم. اینطوری در یک چشم به هم زدن کلی از ناراحتی های عصبی حین سخنرانی را فراموش خواهید کرد. 

پس لطفا به این نکات خوب گوش دهید:
• اگر از آن دست آدم هایی هستید که هنگام سخنرانی عضالت شان می گیرد یا زبان شان قفل می شود، الزم نیست 
خیلی نگران باشید. فرمول ما در این بخش مصرف کمتر کافئین 24 ساعت قبل از سخنرانی است. معموال کسانی که 
روزشان بدون قهوه شب نمی شود، هنگام سخنرانی بیشتر از بقیه استرس دارند. دلیل آن هم کامال واضح است. کافئین 

در شرایط حساس سطح استرس و واکنش عصبی بدن را افزایش می دهد. اگر دقت کرده باشید، سخنران های حرفه ای 
همیشه خیلی آرام و راحت حرف شان را می زنند. پس لطفا یک روز هم که شده دور قهوه و هر نوشیدنی دارای کافئین 

را خط بکشید. قول می دهم این کار سخنرانی تان را عالی از آب دربیاورد. 
• در مسیر سخنرانی معموال هزار و یک فکر عجیب به ذهن آدم می رسد. توصیه همیشگی ما به سخنران ها خالی 
کردن ذهن ش��ان از هر فکری در مسیر سخنرانی است. احتماال چنین توصیه آماتوری به مذاق کارآفرینان سختگیر 
چندان خوش نخواهد آمد، اما راستش را بخواهید خیلی وقت ها همین تکنیک های ساده از هزار تا شیوه پیچیده بهتر 

عمل می کند. پس یکبار هم که شده سختگیری را کنار گذاشته و از این فرمول استفاده کنید. 
• آنهایی که اهل ورزش هس��تند به خوبی از تاثیر نرمش یا حرکات کشش��ی بر روی بدن خبر دارند. بی شک کمتر 
کارآفرینی یک پا ورزشکار حرفه ای است، اما اگر حوصله داشتید چند تا تمرین ورزشی ساده قبل از سخنرانی انجام 
دهید. اینطوری عضالت شما وضعیت باثباتی پیدا کرده و دیگر الزم نیست نگران گرفتگی آنها حین سخنرانی باشید. 

• یک مهاجم فوتبال قبل از اینکه ضربه پنالتی را بزند، معموال چند تا نفس عمیق می کشد. این کار به او برای کنترل 
بهتر افکار و تمرکز باال کمک می کند. قبول دارم سخنرانی هیچ شباهتی به ضربات آزاد فوتبال ندارد، اما نفس کشیدن 

عمیق طوری تمرکزتان را باال می برد که دیگر توپ هم تکان تان نخواهد داد. 
• یادتان باشد مخاطب هیچ ایده ای درباره نگرانی یا استرس شما ندارد. پس الزم نیست آن را بروز دهید. حتی اگر 
کلی استرس هم دارید، باید با خیال راحت کارتان را پیش ببرید؛ چراکه هیچ کس در سالن کنفرانس حتی روحش هم 
از این نکته خبر ندارد؛ البته مگر اینکه خودتان دست گل به آب داده و حسابی تپق بزنید. باور کنید یا نه، همین ایده 
که دیگران از نگرانی تان بی خبر هس��تند خودش اعتماد به نفس خوبی به ش��ما خواهد داد. پس همیشه آن را گوشه 

ذهن تان داشته باشید. 
آرام و شمرده حرف بزنید: همه باید متوجه منظورتان شوند!

همه ما در بین دوس��تان مان کس��انی را داریم که خیلی تند حرف می زنند. منظور ما آنهایی است که باید چند بار 
حرف شان را تکرار کنند تا آخر سر دست و پا شکسته حرف شان را متوجه شویم. شاید این مسئله در زندگی روزمره 
مش��کل خیلی مهمی نباشد، اما اگر حواس تان را جمع نکنید، خیلی زود کار دست تان خواهد داد. در سخنرانی های 
حرفه ای کسی عاشق چشم و ابروی تان نیست. با این حساب اگر یکی دو بار تپق بزنید حواس همه از سخنرانی تان پرت 
می شود. این روزها هم که گوشی موبایل دم دست هر کسی است. چه بسا بعد از سوتی اول همه گوشی شان را دربیاورند 
و عمال برای دیوار سخنرانی تان را پیش ببرید.  در فیلم های سینمایی معموال نمایش شخصیت های نگران همیشه همراه 
با لحنی تند و نامفهوم است. شاید فکر کنید این یکی از تکنیک های بی معنای سینمایی است، اما راستش را بخواهید 
این نوع شخصیت ها کامال واقعی هستند. شما را نمی دانم، ولی من که به محض نگران شدن بابت یک موضوع طوری 

تند و پشت سرهم حرف می زنم که حتی خودم هم متوجه حرفم نمی شود؛ چه برسد به دیگران!
اگر ش��ما هم به طور مداوم با مش��کل تند حرف زدن به هنگام سخنرانی مواجه هستید، دیگر وقت خداحافظی با 
این سوتی بزرگ فرا رسیده است. فرمول طالیی ما در این بخش نفس های عمیق و همچنین توقف کوتاه سخنرانی 
در میانه راه است. البته منظور ما خداحافظی با جمع یا مثال صرف چای وسط سخنرانی نیست. همین که بعد از هر 
جمله یکی دو ثانیه مکث کنید، کافی خواهد بود. به عالوه، در پایان هر بخش از سخنرانی تان باید نزدیک به 10 ثانیه 
به مخاطب استراحت دهید. هرچه باشد شما برای آدم های واقعی سخنرانی می کنید، نه ربات های خستگی ناپذیر. اگر 
حاضران احس��اس کنند شما فقط پشت س��رهم حرف می زنید و اصال حواس تان به آنها نیست، خیلی زود بی خیال 

نکات تان خواهند شد. نتیجه کار هم بازگشت دوباره حاضران به سمت گوشی های شان خواهد بود؛ به همین راحتی.
استفاده از زبان بدن: ارتباط با دیگران بدون حتی یک کلمه

مجری های تلویزیونی مشهور معموال مثل سرمربی های کامال خونسرد کنار زمین هیچ حرکت هیجانی در طول اجرا 
ندارند. در عوض گاهی اوقات حرکات ریزی دارند که اصطالحا زبان بدن نامیده می شود. اگر یادتان باشد ما قبال حسابی 
درباره زبان بدن با شما گپ زده ایم. پس قبل از اینکه این بخش را مطالعه کنید، لطفا سری به مقاالت ما درباره زبان 

بدن بزنید. اینطوری با دست پر پشت میکروفون حاضر خواهید شد. 
یکی از تکنیک های کلیدی برای زبان بدن موفق حفظ ارتباط چشمی )به قول فرنگی ها Eye Contact( با مخاطب 
است. البته شما نباید فقط به چشم های یک نفر خیره شوید. در عوض به تناوب همه را نگاه کنید تا بحث به خوبی پیش 
برود. وقتی یک سخنران فقط به یک یا دو نفر نگاه می کند، بقیه حاضران کم کم انگیزه شان برای گوش دادن به ادامه 
بحث را از دست خواهند داد. این طوری شما به مرور زمان عادت می کنید در طول سخنرانی به آرامی همه را نگاه کنید. 
بعد از اینکه ارتباط چشمی را به طور حرفه ای دنبال کردید، نوبت به استفاده از حالت های صورت می رسد. اگر آدم 
دقیقی باشید، خیلی خوب می دانید سخنرانی بدون استفاده از حالت های چهره به هیچ دردی نمی خورد. انگار که تمام 
نفوذ کالم آدم در چهره اش خالصه می شود. انتظار ما در این بخش حالت های چهره عجیب مثل جیم کری نیست، در 
عوض باید وقتی بحث هیجان انگیز می شود، چهره تان کمی تغییر کند. وقتی هم دنبال نشان دادن تعجب تان بابت یک 

موضوع هستید، باال انداختن ابروها ایده بدی نخواهد بود. 
توصیه پایانی ما درباره زبان بدن استفاده مناسب از دست هاست. وقتی شما در طول سخنرانی از دست های تان کمک 
می گیرید، به مرور زمان استرس قرار گرفتن پشت میکروفون برای تان کامال از بین می رود. هرچه باشد آدم با زبان بدن 
می تواند بخشی از منظورش را منتقل کرده و کمی از بار سنگین سخنرانی را کم کند. پس منتظر چه هستید؟ همین 
امروز دست به کار شده و در سخنرانی های تان از زبان بدن به خوبی سود ببرید و قول می دهم به محض اینکه از این 

تکنیک استفاده کنید، دیگر بدون زبان بدن حتی با دوستان تان گپ هم نخواهید زد!
گردآوری دالیل ترس از سخنرانی: به وقت رویارویی با مشکالت

همه ما در زندگی مان ترس هایی داریم. بعضی از این ترس ها آنقدرها مهم نیست که زندگی آدم را مختل کند، اما 
ترس از سخنرانی قطعا طوری حال آدم را می گیرد که دیگر انگیزه ای برای کارآفرینی باقی نماند. ما اینجا قصد نداریم 
با توصیه های خشک و خالی شما را به سوی کنار گذاشتن ترس از سخنرانی دعوت کنیم. در عوض همه خواسته مان 
نوشتن دالیل ترس از سخنرانی روی یک کاغذ کوچک است. مثال دفعه بعدی که از شما برای سخنرانی عمومی دعوت 

شد و آن را نپذیرفتید، باید با وسواسی مثال زدنی درباره دالیل آن فکر کنید. 
گاهی اوقات آدم وقتی با مشکالت یا دالیل ترسش رو به رو می شود، خیلی راحت تر راه حلش را پیدا می کند. مثال 
اگر شما هنگام سخنرانی همیشه گلوی تان خشک می شود، می توانید قبل از سخنرانی کلی مایعات مصرف کرده یا 
همیش��ه یک بطری آب معدنی بقل دس��ت تان داشته باشد. قبول دارم همه مشکالت مربوط به سخنرانی عمومی به 
همین سادگی ها حل نمی شود، اما این فرمول هر طور شده شما را به سمت یک جواب درست و حسابی خواهد برد. 

گاهی اوقات آدم تا به ترسش فکر نکند، دلیل اصلی آن را پیدا نخواهد کرد. این مسئله برای خیلی از سخنران ها 
مصداق دارد. اگر شما هم نمی دانید چرا از سخنرانی این همه وحشت دارید، باید یک بار خیلی ُرک و پوست کنده در 
خلوت خودتان دالیل این ترس را زیر و رو کنید. بی شک اولین قدم ها استفاده از این تکنیک مثل حس و حال بازیگری 

است که برای اولین بار جلوی دوربین قرار می گیرد، اما به مرور زمان مثل آب خوردن این کار را انجام خواهید داد. 
معجزه شوخ طبعی: فرمولی جادویی برای سخنرانی بهتر

کمتر کس��ی در دنیا ش��وخی های خنده دار را دوست ندارد. بعد از یک روز کاری سخت، کمی شوخی و سر به سر 
دوستان گذاشتن حسابی حال آدم را جا می آورد. شما الزم نیست یک آنالیزور حرفه ای باشید تا متوجه اهمیت شوخ 
طبعی در سخنرانی های عمومی شوید. درست زمانی که در جریان سخنرانی بحث سنگین شده و احساس می کنید 
همه چرتی شده اند، یک شوخی جذاب می تواند ورق را برگرداند. البته نباید خیلی در شوخی تان مرزهای ادب را جا 
به جا کنید؛ چراکه با یک شوخی نابجا ممکن است به همه بر بخورد. آن وقت دیگر هیچ جوره سخنرانی تان در یاد و 

خاطره مخاطب باقی نخواهد ماند. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم سخنران ها فقط باید شوخی هایی که از قبل تمرین کرده اند را بیان کنند. وگرنه 
ممکن اس��ت خالقیت اضافه تان کار دست شما بدهد. هرچه باشد شوخی با غریبه ها باید با حواس جمع انجام شود؛ 
چراکه نه شما آنها را خیلی خوب می شناسید، نه اینکه مخاطب خیلی از شوخی ها را از آدم های غریبه قبول می کنند. 
پس حواس تان را موقع شوخی ها خیلی خوب جمع کنید. وگرنه شاید با یک لحظه غفلت تمام زحمات تان از بین برود.

اگر اعتماد به نفس تان برای شوخی در خالل سخنرانی کافی نیست، باید قبل از هر کاری جلوی آینه یا در جمع 
دوستان این کار را امتحان کنید. بدون تردید تمرین جلوی آینده با سخنرانی واقعی از زمین تا آسمان فرق دارد، اما 
دست کم شروع خوبی برای تقویت مهارت های تان خواهد بود. یادتان باشد شما همیشه می توانید از شوخی هایی که 
دیگران در سخنرانی شان استفاده کرده و اتفاقا بازخورد خوبی هم می گیرند، استفاده کنید. اینطوری بدون اینکه دست 

به سیاه و سفید بزنید، شوخی های درجه یک برای سخنرانی تان خواهید داشت. 
سخن پایانی

سخنرانی در جمع های عمومی یا همایش های مهم برای کارآفرینان بی نهایت مهم است. شما با یک سخنرانی خوب 
طوری دل مش��تریان را خواهید برد که هیچ کس حتی به گرد پای تان هم نخواهد رس��ید. من و همکارانم در روزنامه 
فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله کمکی هرچند کوچک به شما برای یادگیری مهارت سخنرانی 

عمومی کرده باشد. حاال نوبتی هم باشد، این شما هستید که باید نظرتان درباره این مهارت را بیان کنید. 
اگر تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید، سخنرانی با چاشنی اعتماد به نفس دیگر برای تان خیلی ترسناک نیست. 
کافی است مو به موی تکنیک های این مقاله را دنبال کنید تا مثل آب خوردن از پس سخت ترین سخنرانی های دنیا هم 

بربیایید. هر جای کار هم که به مشکل خوردید یا سوالی داشتید، ما همیشه آماده همراهی شما هستیم. 
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